
http://www.ghaemiyeh.com






ریدغ يوس  هب  ناگتفای  هر 

: هدنسیون

یناوضر رغصا  یلع 

: یپاچ رشان 

نارکمج سدقم  دجسم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ریدغ يوس  هب  ناگتفای  7هر 

باتک 7تاصخشم 

7هراشا

رشان 10همدقم 

13راتفگشیپ

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تمظع  اب  ییانشآ   - 115

15هراشا

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  16لها 

18دهاوش

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  زا  24يریذپریثأت 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تیمولظم   - 225

25حیضوت

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  26يریذپریثأت 

26هراشا

دیجملادبع هب  فورعم  فیرشوبا ، يرصم ، داتسا  27فلا - 

دیمحلادبع بئاص  داتسا  28ب - 

یبرغم ینیسح  سیردا  داتسا  30ج - 

یسنوت یناجیت  دمحم  رتکد  35د - 

یندرا بوقعی  نیسح  دمحا  37ه - 

هتاّحش نسح  دمحم  رتکد  همالع  38و - 

تنس لها  ياه  تیعقاو  اب  ییانشآ   - 339

تنس لها  هقف  فعض   - 443

قیاقح فیرحت   - 544

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 88زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


هعیش لالدتسا  توق   - 647

عیشت شرتسگ  57عناوم 

57هراشا

قیاقح فیرحت   - 157

عیشت شرتسگ  زا  نافلاخم  يریگولج   - 262

تاهبش ياقلا   - 366

66حیضوت

هدنزاس کش  66فلا )

بّرخم کش  67ب )

عیشت ینورد  70عناوم 

70هراشا

هناروکروک دیلقت   - 170

صاخشا نتفرگ  رارق  رایعم   - 273

73حیضوت

هناروکروک دیلقت  زا  زارتحا  هار  76لّقعت ،

بّصعت  - 377

تشحو سرت و   - 479

زکرم 85هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 88زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


ریدغ يوس  هب  ناگتفای  هر 

باتک تاصخشم 

1341 رغصا ، یلع  یناوضر  هسانشرس : 

 . یناوضر رغصا  یلع  فیلات  ریدغ / يوس  هب  ناگتفای  هر  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

نارکمج 1387. سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  78 يرهاظ :  تاصخشم 

.ریدغ نامدای  ثحابم  هلسلس  تسورف : 

3-180-973-964-978 لایر :   8000 کباش : 

(. اپیف  ) 1389 مود :  پاچ  تشاددای : 

 . سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

مخ ریدغ  عوضوم : 

اه هیدر  اه و  هیعافد  هعیش --  عوضوم : 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

BP223/5/ر6ر9 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/452 ییوید :  يدنب  هدر 

1720923 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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رشان همدقم 

یلص مالسا  مرکم  لوسر  تیاصو  لیـصا  نایرج  هدننک  نییبت  ریدغ  .تسا  یعیـش  رّکفت  يانبریز  یمالـسا و  یگتـسبمه  روحم  ریدغ 
يراج و نینمؤم  ناج  رد  ار  اـضر  میلـست و  تیـالو ، تفرعم ، لـالز  دیـشخب و  موادـت  ار  نیتسار  مالـسا  هک  دـشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا 

.دومن هیده  نانآ  هب  ار  شخبرمث  تایح 

تیانع و اب  یلو  تفرگ  رارق  نید  نانمـشد  فرط  زا  مجاهت  دروم  ناتـسود و  فرط  زا  ییاه  يرهم  یب  دروم  خـیرات  لوط  رد  ریدـغ 
نیدتم مدرم  نالوؤسم و  تّمه  یمالـسا  يروهمج  سّدقم  ماظن  رد  هک  نونکا  مه  .دش  گنهرف  ظفح و  ریدـغ  یعقاو  ناوریپ  ریبدـت 

جاح دنمجرا  داتسا  طسوت  هک  يور  شیپ  هعومجم  میدش  نآ  رب  تسا ، یمالسا  نیمزرس  نیا  یمامت  ندش  يریدغ  رب  یمالسا  ناریا 
.مییارایب عبط  رویز  هب  ار  هدیدرگ  فیلأت  یناوضر  رغصا  یلع 

.دریگ رارق  فیرشلا » هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع   » تّجح ترضح  نامیالوم  هّجوت  ّقح و  ترضح  لوبق  دروم  تسا  دیما 

، یملید ناردارب  تاراشتنا  هعومجم  رد  راـکمه  نازیزع  رگید  یفاو و  هَّللا  تیآ  ترـضح  مرتحم  تیلوت  هژیو  تاـیانع  زا  تسا  مزـال 
ار نانتما  رکـشت و  لامک  دـنا ، هدومن  تیلاعف  هعومجم  نیا  ندیـسر  رمث  هب  رد  ناـشالت و ...  شیاـشخب ، یتشآ ، يدیعـس ، دیعـسریما 

.دنیامرفن مورحم  دوخ  يداشرا  تارظن  زا  ار  ام  یمارگ  ناگدنناوخ  هَّللا  ءاش  نا  میراد و 

يدمحا نیسح  نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا  لؤوسم  ریدم 

ص:4
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راتفگشیپ

و دنا ، هدیـشکن  نارگید  زگره  هک  هدیـشک  ار  ییاهالب  بیاصم و  اه و  یگراوآ  اهدرد و  دیادش و  زورما  هب  ات  مالـسا  ردص  زا  هعیش 
هدومن اطع  ناراوگرزب  نآ  هب  یلاعت  يراب  يادـخ  هک  تسا  هدوب  نانآ  میظع  ماقم  هب  داقتعا  ربمایپ و  ترتع  يـالو  تهج  هب  اـهنت  نیا 

تیب لها  طخ  زا  ار  نانآ  زگره  لباقم  رد  یلو  تسا  هدـش  رتشیب  اه  تبیـصم  لمحت  هتفر  رتـالاب  تیـالو  نیا  بیرـض  هچره  و  تسا ،
ثحب هدرک و  دروخرب  نیهارب  هلدا و  میدـقت  اب  شمارآ و  یمرن و  اب  دوخ  ناـفلاخم  ماـمت  اـب  هکلب  تسا ، هتـشادن  زاـب  مالـسلا  مهیلع 

هدرک زاب  ناشتیلاعف  شرتسگ  يارب  ار  هنیمز  هدوب و  نانآ  يرای  يارب  يزاس  راومه  ياه  هار  زا  یکی  نیا  .تسا و  هتشاد  ضحم  یملع 
تیب لها  بهذم  وریپ  هدـیورگ و  هعیـش  هب  جوف  جوف  هک  ار  تنـس  لها  نافـصنم  مینک  یم  هدـهاشم  هک  تسا  تهج  نیدـب  .تسا و 

ات میددـصرد  میـشاب و  یم  بلطم  نیمه  حیـضوت  نایب و  ددـصرد  باـتک  نیا  رد  اـم  دـنوش  یم  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  تمـصع و 
.میهد حیضوت  ار  نآ  عناوم  لماوع و  هدمآ و  دیدپ  هنیمز  نیا  رد  ًاریخا  هک  يا  هدرتسگ  تکرح 

؛ تسین ناناملسم  نیب  فالتخا  قیمعت  رما  نیا  نییبت  زا  ام  فده 

ص:7
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ینلع و ملاس  يوگتفگ  هک  میدقتعم  ام  یلو  دراد ، بولق  تدحو  هب  یمربم  جایتحا  زورما  یمالـسا  هعماج  هک  میناد  یم  دوخ  ام  اریز 
رد یملع  هدنزاس  ياه  شور  هب  مازتلا  مالـسا  تما  رگا  اریز  دشاب ؛ ام  رای  ددم  راک و  کمک  اتـسار  نیا  رد  دناوت  یم  بصعت  نودـب 

يارب هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  ار  یفادها  هب  دیسر و  دنهاوخ  دوخ  يوزرآ  هب  متح  روط  هب  دنهد  دوخ  نافلاخم  اب  ههجاوم 
.دش دنهاوخن  راتفرگ  تلالض  هب  هدشن و  هارمگ  زگره  تفای و  دنهاوخ  تسد  تسا  هدرک  میسرت  تما  نیا 

هب هداد و  رارق  هجوت  دروم  ار  نآ  هک  تسا  بوخ  هچ  دراد  دوجو  اـم  نیب  رد  فـالتخا  بابـسا  لـماوع و  هک  مینک  یم  هدـهاشم  رگا 
هن تسا ، یمالسا  لیـصا  حیحـص و  هار  زا  قح  ندش  شور  هلأسم  نیا  رد  مهم  هک  مینادب  ار  نیا  و  مییامن ، نییبت  ار  نآ  حیحـص  روط 

.میشاب هتشاد  بصعت  اه  نآ  هب  هدرک و  هیکت  دوخ  یثوروم  راکفا  دیاقع و  هب  تبسن  هکنآ 

دیاقع دروم  رد  هنوگچ  هک  مینک  لقن  زیزع  ناگدـنناوخ  يارب  ار  دارفا  زا  يا  هدـع  براجت  ات  میا  هدـمآرب  ددـصرد  باتک  نیا  رد  ام 
ياه هبرجت  نیا  .دـنا  هدرک  کسمت  اهنآ  هب  هتفای و  تسد  اه  نآ  صلاخ  هب  ات  دـندومن  لابرغ  ار  اـه  نآ  هدرک و  ثحب  دوخ  یثوروم 
مینک هدـهاشم  حوضو  روط  هب  ات  دـنا  هدرک  هضرع  ام  هب  هار  نیا  رد  هتـشاذگ و  راگدای  هب  دوخ  زا  يدارفا  هک  تسا  ییاه  تیـصخش 

؟ تسا هدوب  هچ  دنا  هدرک  دامتعا  نآ  رب  هک  يا  هلدا  هدرک و  باختنا  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  نانآ  ارچ  هک 

.تسا هدش  هدافتسا  دایز  نوسحلا  ءالع  دنمجرا  ردارب  یبهذملا » لوحتلا   » باتک زا  باتک  نیا  رد  هک  تسا  رکذت  هب  مزال 

یناوضر رغصا  یلع 

ص:8
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نآ رصبتسم ، ناسنا  هک  تسا  یفقوم  هکلب  دوش  یم  ضراع  ناسنا  رب  هک  تسین  یتاساسحا  فطاوع و  زا  هتفرگ  تأشن  عیشت  شریذپ 
ياه هندرگ  اه و  يراتفرگ  اه و  تبیـصم  اب  هلحرم  نیا  رد  ناسنا  .دنک  یم  باختنا  قیمع  رایـسب و  ثحب  سرد و  هعلاطم و  زا  دعب  ار 

هب ندیـسر  نامه  هک  دوصقم  لزنمرـس  هب  ار  دوخ  هتـشذگ و  اه  نآ  زا  ناوارف  تقد  مزال و  ریبدت  اب  دـیاب  هک  دوش  یم  هجاوم  يدایز 
هماقا نآ  رب  نیهارب  ّهلدا و  هک  دـنک  يا  هجیتن  وریپ  یهلا  تایانع  اـب  ار  دوخ  هک  تسا  مّمـصم  وا  يرآ ، .دـناسرب  تسا  تقیقح  ّقح و 

دنک روغ  اه  نآ  رد  هدرک و  روبع  یلماوع  هعومجم  زا  هک  نآ  زج  دیآ  یمن  دیدپ  رصبتسم  کی  يارب  یبهذم  لّوحت  نیا  .تسا  هدش 
: مینک یم  هراشا  لماوع  نیا  هب  کنیا  .دزاس  نومنهر  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  بتکم  هب  ار  وا  ات 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تمظع  اب  ییانشآ   - 1

هراشا

لها فراعم  ندناسانش  رد  یعس  يرادقم  هک  نامز  رصع و  نیا  رد  ًاصوصخ  خیرات ، لوط  رد  تنـس  لها  ناناوج  املع و  زا  يرایـسب 
يدایز دادعت  عیشت  هب  ّرجنم  هک  يرما  دنوش ، انشآ  ناراوگرزب  نآ  یگنهرف  ثارت  اب  ات  دنا  هدمآرب  ددص  رد  هدش ، مالسلا  مهیلع  تیب 

اریز تسا ؛ هدش  نانآ  زا 

ص:9

ریدغ يوس  هب  ناگتفای  www.Ghaemiyeh.comهر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 88زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنا هتشگ  دنم  هرهب  نآ  زا  هدرب و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تفرعم  ملع و  زا  اراوگ  يا  همشچ  دوجو  هب  یپ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

َنوُکَفُْؤت َو یَّنَأ  َو  َنُوبَهْذَت ؟ َنیَأَف  : » دـیامرف یم  مدرم  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ترتع  فیـصوت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
ُمَالْعَأ ِّقَْحلا َو  ُهَّمِزَأ  ْمُه  َو  ْمُکِیبَن ؟ ُهَْرتِع  ْمُکَنَیب  َنوُهَمْعَت َو  َفیَک  ْمُِکب َو  ُهاَتی  َنیَأَف  ٌَهبوُْصنَم  ُراَـنَْملا  ٌهَحِـضاَو َو  ُتاـیآلا  ٌهَِمئاَـق َو  ُمَـالْعَألا 

نآ ياه  هناشن  و  تساپ ، رب  ّقح  ياه  مچرپ  دیوش ؟ یم  فرحنم  قح  زا  ارچ  دـیور ؟ یم  اجک  مدرم   » (2)(1) ؛» ِقْدِّصلا ُهَنِْسلَأ  ِنیِّدلا َو 
یلاح رد  دیتسه ؟ نادرگرس  ارچ  دیور ؟ یم  اجک  هب  ناهارمگ  نوچ  دنا ، هار  رگنـشور  تیاده  ياه  غارچ  هک  نیا  اب  تسا ، راکـشآ 

تـسار یتسار و  ياه  نابز  و  نید ، نایاوشیپ  دـنّقح ، ناراد  مامز  نانآ  .تسامـش  نایم  رد  امـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ترتع  هک 
«. دننایوگ

اوُُدْبلاَف َو اوُدََبل  ْنِإَف  يًدَر  ِیف  ْمُکوُدـیِعی  َْنل  يًدُـه َو  ْنِم  ْمُکوُجِرْخی  ْنَلَف  ْمُهََرثَأ  اوُِعبَّتا  ْمُهَتْمَـس َو  اُومَْزلاَف  ْمُکِیبَن  ِتَیب  َلْهَأ  اوُرُْظنُا   - » 2
ماگ هک  وس  نآ  هب  دـیرگنب  ناتربمایپ  تیب  لها  هب  مدرم !  » (3) ؛» اوُِکلْهَتَف ْمُْهنَع  اوُرَّخَأَتَت  اوُّلِضَتَف َو ال  ْمُهوُِقبْـسَت  اوُضَْهناَف َو ال  اوُضَهَن  ْنِإ 

تکاله یتسپ و  هب  دنرب و  یمن  نوریب  تیاده  هار  زا  ار  امـش  نانآ  نوچ  دیراذگب ، نانآ  ماگ  ياج  هب  ار  ماگ  و  دیورب ، دـنراد  یمرب 
زا دیوش و  یم  هارمگ  هک  دیریگن  یشیپ  نانآ  زا  .دیزیخ  اپب  دندرک ، مایق  رگا  دینک و  توکس  دندرک  توکس  رگا  .دننادرگ  یمن  زاب 

«. دیدرگ دوبان  هک  دینامن  بقع  نانآ 

ص:10
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ص 19. نامه ، . 3 - 3
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(1) ؛» ًاقِراَس یِّمُـس  اَِهباَْوبَأ  ِریَغ  ْنِم  اَـهاَتَأ  ْنَمَف  اَِـهباَْوبَأ  ْنِم  اـّلِإ  ُتوُیْبلا  یَتُْؤت  ـال  ُباَْوبَـألا َو  ُهَنَزَْخلاَو َو  ُباَحْـصَألا  ُراَـعِّشلا َو  ُنَْحن   - » 3
ياهرد یحو و  فراعم  مولع و  ناراد  هنازخ  وا  نیتسار  نارای  وا و  نت  نهاریپ  نانوچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لها  اـم  مدرم ! »

دزد دوش  دراو  نآ  رد  ریغ  زا  یـسک  ره  .دـش  دـهاوخن  دراو  اه  هناخ  هب  سک  چـیه  رد ، زا  زج  هک  میـشاب ، یم  فراعم ، نآ  هب  دورو 
«. تسا

اَنَلَخْدَأ و ْمُهَمَرَح و  اـَناَطْعَأ و  ْمُهَعَـضَوَو و  ُهَّللا  اَـنَعَفَر  ْنَأ  اَـنیَلَع  ًاـیَْغب  ًابِذَـک و  اَـنَنوُد  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِـساَّرلا  ُمُهَّنَأ  اوُمَعَز  َنیِذَّلا  َنیَأ   - » 4
نیا هک  ام ؟ هن  دنشاب  یم  نانآ  نآرق  ملع  نایاناد  دنتشادنپ  هک  یناسک  دنیاجک   » (2) ؛» یَمَْعلا یَلْجَتْسی  يَدُْهلا و  یَطْعَتْسی  اَِنب  ْمُهَجَرْخَأ 

تسپ ار  نانآ  دروآ و  الاب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیب  لها  ام  ادخ  .دنتـشاد  اور  ام  دض  رب  يراکمتـسو  غورد  ساسا  رب  ار  اعدا 
هار هک  درک ، جراخ  ار  نانآ  لخاد و  شیوخ  ياه  تمعن  میرح  رد  ار  ام  تخاس ، مورحم  ار  اه  نآ  دومرف و  اطع  ام  هب  درک ، راوخ  و 

«. دنیوج یم  ام  زا  روک  ياه  لد  ینشور  دنیوپ و  یم  ام  ییامنهار  اب  ار  تیاده 

رد هدنـشخرد  غارچ  نانوچ  امـش  نیب  رد  نم  انامه   » (3) ؛» اَهََجلَو ْنَم  ِِهب  یِـضَتْسی ُء  ِهَْملُّظلا  ِیف  ِجاَرِّسلا  ِلَـثَمَک  ْمُکَنَیب  ِیلَثَم  اَـمَّنِإ   - » 5
«. ددرگ یم  دنم  هرهب  شرون  زا  دروآ  یم  يور  نآ  هب  سک  ره  هک  متسه  یکیرات 

َنوُِفلاَخی ْمِهِقِْطنَم ال  ِمَکِح  ْنَع  ْمُُهتْمَـص  ْمِِهنِطَاب و  ْنَع  ْمُهُرِهاَـظ  ْمِهِْملِع و  ْنَع  ْمُهُْملِح  ْمُکُِربْخی  ِلـْهَْجلا  ُتْوَم  ِْملِْعلا و  ُشیَع  ْمُه   - » 6
گرم زار  شناد و  تایح  زمر  هلآو -  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیب  لها  اه -  نآ   » (4) ؛» ِهِیف َنوُِفلَتْخی  َّقَْحلا و ال 

ص:11

ص 278. ج 1 ، نامه ، . 4 - 1
ص 55. ج 2 ، نامه ، . 5 - 2

ص 362. ج 5 ، نیشیپ ، . 6 - 3
هبطخ 147. حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن  . 7 - 4
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ادـخ نید  اب  هن  دـهد ، یم  عالطا  نانآ  قطنم  زا  ناشتوکـس  ناشنطاب و  زا  ناشرهاظ  نانآ ، شناد  زا  ار  امـش  ناشملح  دنتـسه ، ینادان 
«. دننک یم  فالتخا  نآ  رد  هن  دنراد و  یتفلاخم 

دهاوش

یخرب تاملک  هب  کنیا  .تسا  هتشاد  نانآ  ندش  هعیش  رد  ییازسب  ریثأت  لماع  نیا  هک  میرب  یم  یپ  نیرـصبتسم  تاملک  هب  هعجارم  اب 
: مینک یم  هراشا  نانآ  زا 

یلاخ مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رکذ  زا  ام  یـسرد  ياه  شور  : » دیوگ یم  هدش ، هعیـش  هک  یناسک  زا  یکی  لکوتم  یلع  نبدمحم   - 1
هتفرگارف ملاع  برغ  قرـش و  نانز  نادرم و  زا  يوق  فیعـض و  رابخا  هریـس و  ار  اه  نآ  ياه  باتک  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و  تسا ،

هدرک بستنم  ار  نامدوخ  یمالسا  تکرح  هب  هک  یهاگشناد  ناناوج  ام  اریز  دراد ؛ رایـسب  ياه  لاؤس  ياج  دوخ  هبون  هب  نیا  و  تسا ،
نادنزرف نیسح و  نسح و  مالسلا و  اهیلعارهز  ترضح  نانز ، هدیس  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  لاوحا  خیرات و  زا  میناوت  یم  اجک  میا ،

هریس یـسرد ، ياه  شور  ...دننک  یمن  نانآ  زا  يدای  رکذ و  ام  يارب  میبای ؟ عالطا  مالـسلا  اهیلع  بنیز  زا  و  مالـسلا -  مهیلع  نانآ - 
یمن دیتاسا  ناّیبرم و  .درادن  یطابترا  نارگید  مئارج  نعاطم و  تایبلس و  اب  اریز  دنا ؛ هدرپس  یـشومارف  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 

(1) «. ...دننک بلج  يا  هدع  هایس  ياه  هدنورپ  تسیاشان و  ياه  تیعقوم  هب  ار  دوخ  نادرگاش  هجوت  ات  دنهاوخ 

ص:12

ص 40. ًادّجس ، عیشتلا  انلخد  لکوتم ، یلعدمحم  . 8 - 1
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هک تسا  یمیظع  یگنهرف  ثاریم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يارب  : » دسیون یم  هدش  هعیـش  هک  یناسک  زا  رگید  یکی  نسح  معنملادبع 
ریحتم توـهبم و  ارم  هک  اـه  نآ  تازجعم  زا  یکی  .تخاـس  مورحم  نآ  زا  ار  شدوـخ  یلو  دـنک ، هدافتـسا  نآ  زا  تسناوـت  یم  تما 
یـسک .تسا  ناحبـس  راگدرورپ  اب  بطاخت  ماقم  رد  الاب  بدا  لاعتم و  دـنوادخ  يوس  هب  بّرقت  تیفیک  اعد و  رد  ناـنآ  شور  هدرک 

ارچ هک  دنک  بجعت  تسا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  مراهچ  ماما  زا  ییاهاعد  نآ  مامت  هک  یباتک  دناوخب ، ار  هیداجس  هفیحص  هک 
هدش و دراو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  زا  یکی  زا  هک  تسا  نیا  تهج  هب  ایآ  دنرادن ؟ مامتها  هفیحـص  نیا  هب  تنـس  لها  ياملع 

(1) .»؟ دراد يرگید  تهج  ای 

دبای و تاجن  تمایق  زور  هدنام و  ظوفحم  تلالض  زا  دسانشب و  ار  ّقح  دهاوخب  ناملـسم  هاگره  : » دسیون یم  يوامـس  یناجیت  رتکد 
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  هب  هدـش و  تاـجن  یتشک  رب  راوس  هک  درادـن  نیا  زج  یهار  دـیامن ، بسک  ار  ادـخ  تیاـضر  هدـش و  یتشهب 

یمن سک  چـیه  و  دـهد ، یمن  رارق  نانآ  هار  زا  زج  هب  دوخ  لوبق  دروم  ار  يا  هدـنب  دـنوادخ  هک  دـنتما  ناما  ناـنآ  اریز  دـنک ؛ عوجر 
بناـج زا  هدرک و  ریرقت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  يرما  نیا  .دوـش  تیادـه  رد  لـخاد  ناـنآ  هزاورد  زا  زج  هب  دـناوت 

(2) «. تسا هدرک  غالبا  تما  يارب  ّلجوّزع  دنوادخ 

یفاک نانآ  لاوحا  تاملک و  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  شور  هب  یّلک  يرظن  : » دیوگ یم  نیرصبتسم  زا  رگید  یکی  نسح  معنملادبع 
رب ار  ام  هک  تسا 

ص:13

ص 210. تیدتها ، همطاف  رونب  نسح ، معنملادبع  . 9 - 1
ص 136. هلآو ، هیلع  هللا  یلص  لوسرلا  لآ  دنع  لولحلا  لک  يوامس ، یناجیت  دّمحم  . 10 - 2
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هک تسا  یمیظع  تناما  نیا  .تسا  هدـش  لزاـن  شربماـیپ  رب  هک  دـنیوا  یحو  رب  دـنوادخ  ياـه  نیما  ناـنآ  هک  دـنک  تیادـه  رما  نیا 
دنک ادا  ار  نانآ  ّقح  دناوت  یمن  زین  .دندرگ و  نآ  لّمحتم  هدرک ، یم  هسوسو  یهاگهگ  ار  نانآ  ناطیش  هک  یـصاخشا  تسین  نکمم 

رب ار  شا  هریـشع  دوخ و  سفن  ياوه  هک  یـسک  ار  تناما  نیا  دنک  ظفح  دـناوت  یمن  .دـنا و  هدوب  رت  هیقف  وا  زا  مدرم  همه  هک  یـسک 
نارگید دزن  نم  هک  دراد  یتینارون  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تاـملک  ...تسا  هتـشاد  یم  مّدـقم  قح ، تادرفم  نیرتطیـسب  هب  کـسمت 

يور رد  ار  یهلا  تفالخ  يانعم  هک  دهد  یم  رارق  ساسحا  زا  يا  هجرد  هب  ار  امـش  نانآ  هیجوت  تما و  تیبرت  رد  نانآ  شور  .متفاین 
عوجر ياعدا  ملع  نابحاص  مامت  هکلب  دنـشاب ، هتفرگ  ارف  ملع  يدحا  دزن  نانآ  هک  دهد  یمن  یهاوگ  خـیرات  .دـینک  یم  كرد  نیمز 

(1) «. دنراد تارضح  نآ  هب  ار  دوخ  ملع 

، مینک یم  میرکت  ار  نآ  میراد و  تسود  ار  نآرق  رگا  ام  : » دسیون یم  هدش ، هعیش  هک  یناسک  زا  رگید  یکی  یناردب ، فویعم  نیسای 
یناسک لثم  دیابن  ار  نآرق  ام  .تسا  رون  يوس  هب  تاملظ  زا  وا  هدننک  جراخ  تیرشب و  شخب  تاجن  هخسن  نیا  هک  تسا  تهج  نادب 

یتایآ ات  میناوخب ، نامیا  زا  ّولمم  ياه  بلق  زاب و  ياه  لقع  اب  ار  نآرق  هکلب  .دندینش  یمن  هک  یلاح  رد  میدینش  دنتفگ ، هک  میناوخب 
ياه باتک  زا  هک  نیا  هب  نمؤم ! ردارب  يا  تسا  وت  رب  سپ  .میمهفب  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  عیفر  هاـگیاج  هدـننک  نییبت  هک  ار 

یسانشب ار  اه  نآ  ات  هدرک  وج  تسج  نانآ 

ص:14

ص 209. تیدتها ، همطاف  رونب  نسح ، معنملادبع  . 11 - 1
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دیما .تسا  هدرکن  اطع  اه  نآ  زا  ریغ  هب  دـنوادخ  هک  يروما  یباـیرد ، هداد  صاـصتخا  اـه  نآ  هب  دـنوادخ  هک  زین  ار  یتایـصوصخ  و 
(1) «. دشاب یهارمگ  فارحنا و  زا  نارگید  وت و  تاجن  ببس  رما  نیا  هک  تسا 

نانآ تسا ، یمظع  تماما  تیعقوم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیعقوم  : » دیوگ یم  يرـصم  نیرـصبتسم  زا  هتاحـش ، نسح  خیـش  داتـسا 
تیاده دنوادخ  میقتسم  هار  هب  دنک  تعباتم  ار  نانآ  سکره  هک  دنا ، تیاده  ناگراتـس  نانآ  و  دنا ، ملاع  نیا  دوجو  رد  لوصا  لصا 

.تسا نّیلاض »  » و مهیلع » بوضغم   » زا ددرگ  فرحنم  نانآ  قیرط  زا  سکره  و  تسا ، هدرک  ادیپ 

تعاطا زا  دعب  ناشتعاط  هک  دنتفالخ  رما  نابحاص  ام و  ناماما  نانآ  .دنتاجن  ياه  یتشک  تیادـه و  ناغارچ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
ناـنآ .دننامیقتـسم  هار  ناگراتـس  نآرق و  ناراد  هنازخ  ناـنآ  .تسا  هدـش  دراو  نآرق  ّصن  رد  هک  هنوـگ  نآ  هدـش ، بـجاو  دـنوادخ 
.مینک لاؤس  نانآ  زا  ینید  لئاسم  زا  يا  هلأسم  ره  زا  هک  هدش  هتـساوخ  ام  زا  هک  دنرکذ  لها  نانآ  .دـنا  یهلا  يایلوا  تما و  ناحلاص 

نانآ اریز  دـنک ؛ تعباتم  تداع  هلماعم و  تدابع و  رد  ار  نانآ  هک  تسا  بجاو  یلقاع  دّـحوم  ره  رب  سپ  دنحیحـص ، نید  لها  ناـنآ 
(2) «. دنا یگزیکاپ  تمصع و  لها  یکاپ و  سدق و  لها 

اب هک  مراد  اضاقت  یملاع  ره  زا  نم  ...تسا و  هدرک  کسمت  ّقح  هب  هدرک و  ربص  هدوب و  مدق  تباث  هعیـش  : » دـیوگ یم  یناجیت  رتکد 
نوریب نانآ  دزن  زا  عطق  روط  هب  هک  دیامن ، ثحب  نانآ  اب  هدرک و  تسلاجم  هعیش  ياملع 

ص:15

ص 34. نوملعی ، یموق  تیل  ای  یناردب ، فویعم  نیسای  . 12 - 1
هرامش 11. ربنملا ، هلجم  . 13 - 2
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دوخ قباس  بهذم  يارب  ینیزگیاج  نم  يرآ  ...تفای  دهاوخ  تریـصب  تسا ، عیـشت  نامه  هک  نانآ  بهذـم  هب  هک  نآ  زج  دـیآ  یمن 
.متفای یمن  تیاده  رما  نیا  رب  زگره  دوبن ، وا  تیانع  تیاده و  رگا  دومن و  تیادـه  رما  نیا  رب  ارم  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  متفای و 
.مدوب نآ  یپ  رد  ناوارف  تمحز  اب  اه  تّدم  هک  يا  هقرف  درک ؛ ییامنهار  هیجان  هقرف  رب  ارم  هک  تسازـس  ار  ییادخ  ساپـس  شیاتس و 
.تسین ینتـسسگ  هک  هدز  گـنچ  یمکحم  نامـسیر  هب  دـنک  کـسمت  شتیب  لـها  یلع و  يـالو  هب  سک  ره  هک  مرادـن  کـش  چـیه 
نیرتهب ییاهنت  هب  زین  لقع  .تسا  نیملـسم  عاـمجا  دروم  هک  یتاـیاور  تسا ، رایـسب  دروم  نیا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تاـیاور 

نب یلع  ماما  نییـصولا  دیـس  نینمؤملاریما و  هب  داقتعا  رد  و  متفای ، ار  نیزگیاج  ادخ ، دمح  هب  يرآ ، ...تسا  قح  بلاط  يارب  امنهار 
هتـسد ود  تشهب و  لها  ناناوج  دیـس  ود  هب  داقتعا  رد  زین  و  مدرک ، ادـتقا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبا 
ندـعم ناماما و  ردام  توبن ، هصالخ  یفطـصم ، نت  هراپ  و  نیـسح ، هَّللادـبع  وبا  ماما  یّکز و  نسح  دّـمحم  وبا  ماما  تّما ، نیا  زا  لگ 

.مالسلا اهیلعارهز  همطاف  نانز ، نیرتهب  دوش ، یم  كانبضغ  وا  بضغ  هب  زیزع  دنوادخ  هک  یسک  تلاسر و 

موصعم ناماما  نیـسح و  هیّرذ  زا  موصعم  ناماما  زا  رفن  هن  مالـسلا و  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ناماما ، مامت  داتـسا  کلام ، ماما  ياج  هب 
«. ...مدیزگرب ار 

رگا دینک ، یمن  دیلقت  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دوخ  يایند  نید و  روما  رد  ارچ  : » دـیوگ یم  ملعلا » هنیدـم  باب   » ثیدـح رکذ  زا  دـعب  وا 
هب هدرک و  كرت  ًادمع  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ملع  باب  ارچ  تسا ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ملع  هنیدـم  باب  وا  هک  دـیدقتعم 

نبا لبنح و  نب  دمحا  یعفاش و  کلام و  هفینحوبا و  زا  دیلقت 
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؟ دنسر یمن  وا  هب  فرش  لضف و  لمع ، ملع ، رد  زگره  هک  یناسک  دیا ، هتخادرپ  هیمیت 

بّـصعت ندرک  اهر  ّقح و  زا  شـشوک  ثحب و  هب  ار  امـش  نم ! هریـشع  لها و  يا  : » دـیوگ یم  هدومن ، تنـس  لها  هب  باطخ  هاگ  نآ 
هک میتسه  يرکف  رجحت  دومج و  ياـه  یناـبرق  .میهایـس  خـیرات  ناـینابرق  اـم  میـسابع ، ینب  هیما و  ینب  ناـینابرق  اـم  منک ، یم  توعد 

.دنا هتشاذگ  ثرا  هب  ام  يارب  ناگتشذگ 

، رکذـلا لهأ  اولأساف  نیقداصلا ، عم  نوکأل  تیدـتها ، مث  زا : دـنترابع  اه  نآ  زا  یخرب  هک  هتـشون  عیـشت  زا  عاـفد  رد  ییاـه  باـتک  وا 
.هَّللا اوقتا  هنسلا ، لهأ  مه  هعیشلا 

ساسحا مبای و  یم  يزیچ  دوخ  دوجو  رد  نم  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  نیرصبتسم  زا  رگید  یکی  ینادوس ، دمحا  دیس  مصتعم  داتـسا 
هک منک  یم  ساسحا  زور  ره  هک : نیا  مشاب  هتشاد  نآ  زا  مناوت  یم  هک  يریبعت  تیاهن  یلو  منک ، شفیصوت  مناوت  یمن  هک  منک ، یم 

نانآ تاملک  رد  هچ  ره  و  ما ، هدرک  ادیپ  لاعتم  دنوادخ  هب  يرتشیب  برق  دوخ  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يالو  هب  کّسمت  تهج  هب 
قیبطت ددص  رد  هاگ  ره  .دوبن و  يربخ  مالسا  زا  دوبن ، عیشت  رگا  مدقتعم  .دوش  یم  رتشیب  نید  هب  منیقی  تفرعم و  منک  یم  ربدت  رتشیب 

.منک و یم  ساسحا  دوخ  رد  ار  نیقی  تفاطل  ناـمیا و  تذـل  میآ ، یمرب  دوخ  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تاـمیلعت  ندرک  هداـیپ  و 
هدیسر مالسلا  مهیلع  تیب  لها  قیرط  زا  هک  ار  یکرابم  ياهاعد  هک  یماگنه 
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(1)  ...«. مشچ یم  ار  راگدرورپ  تاجانم  ینیریش  منک ، یم  تئارق  دوش ، یمن  تفای  یبهذم  چیه  رد  و 

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  زا  يریذپریثأت 

نیا : » دـیوگ یم  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هیکدـف  هبطخ  زا  شا  يریذـپ  ریثأت  اـب  هطبار  رد  نیرـصبتسم  زا  یکی  نسح  معنملادـبع 
نیا .دوش  هتـسب  یناسآ  هب  منک  یمن  نامگ  هک  درک  زاب  ار  یتحارج  هاگ  نآ  تشاذگ ، ریثأت  مدوجو  قامعا  رد  يریت  دننامه  تاملک 

(2) «. ...تشاذگ ریثأت  نم  رد  شتعاطتسا  ّدح  رد  درک و  هبلغ  نم  ياه  کشا  رب  تاملک 

نیا لثم  هک  دـش  حـضاو  نم  يارب  دـنکفا و  هیاس  منادـجو  قامعا  رب  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  تاـملک  عاعـش  : » دـیوگ یم  زین  وا 
نیا هکلب  دـشاب ، هدـناوخ  سرد  لاس  نارازه  هک  دـشاب  یملاع  صخـش ، نآ  رگا  یتح  دوش ، یمن  رداص  يداـع  صخـش  زا  تاـملک 

 . ...تسا هزجعم  دوخ  ّدح  رد  تاملک 

ياهاج هب  ترـضح  هبطخ  هک  یماگنهو  مدش ، نآ  ندینـش  لوغـشم  دوجو  مامت  اب  مدرک و  اهر  تاملک  نیا  يارب  ار  دوخ  ناج  لد و 
لوسر هفیلخ  هجوتم  هک  يوق  تاملک  نیا  زا  .دش  ریزارس  ممشچ  زا  مناکشا  مراد و  هگن  ار  مدوخ  متسناوتن  رگید  دیسر ، نآ  ساسح 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  رتخد  زا  تاملک  نیا  هک  نیا  درک  رتشیب  ار  مبجعت  هک  يزیچ  .مدرک و  بجعت  دش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
لبق و  تسا ؟ هدوب  یسک  هچ  اب  ّقح  و  هنوگچ !؟ ارچ و  و  تسا ؟ هداتفا  قافتا  يرما  هچ  دش ! یم  رداص  هلآو 
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مدینـش ار  نآ  هک  یماگنه  یلو  متـشادن ، هبطخ  نیا  قدـص  هب  ملع  ًالبق  نم  تسا ؟ هداتفا  قافتا  یفالتخا  نینچ  ًاعقاو  اـیآ  زیچ ، ره  زا 
(1)« ...منک روغ  نآ  رد  ات  متشاذگ  رارق  يّدج  روط  هب  اذل  و  دروآرد ، هزرل  هب  ار  مدوجو  رعاشم  مامت 

يوریپ یناسفن و  ياهاوه  یلو  تسا ، ّقح  هب  وا  يامنهار  هک  دنک  یم  ساسحا  يرون  دوخ  نوردنا  رد  یناسنا  ره  : » دـیوگ یم  زین  وا 
نم .تسا  رون  نآ  لصا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رون  و  تسا ، يرادیب  رکذت و  دنمزاین  ناسنا  اذـل  دزادـنا ، یم  هدرپ  رون  نآ  رب  نامگ ، زا 

(2) «. ...منک یم  ساسحا  دوخ  دوجو  رد  ًامئاد  ار  رون  نآ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تیمولظم   - 2

حیضوت

نانآ يراکادف  هار  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیمولظم  هب  ندرب  یپ  رگید ، بهاذم  نایدا و  زا  يرایسب  دارفا  عیـشت  بابـسا  زا  یکی 
مهیلع تیب  لـها  بتکم  هب  دارفا  هجوـت  بلج  رد  یّمهم  ینورد  ریثأـت  دوـخ  هبوـن  هب  هک  یلماـع  تسا ، نید  شرتـسگ  ظـفح و  يارب 

.تسا هتشاد  مالسلا 

دیؤم هک  یعیبط  روما  هلمج  زا  و  دـسیون ...« : یم  لوقعلا » ریحم  تاـیقرت  هعیـش و   » ناونع تحت  یقیقحت  رد  يوسنارف  فزوج  رتـکد 
زا هلأسم  نیا  .تسا و  ناشنید  ناگرزب  تیمولظم  راهظا  هلأسم  دراذگ ، ریثأت  اه  هقرف  رگید  بلق  رد  تسا  هتـسناوت  هدـش و  هعیـش  هقرف 

دراد ششک  مولظم  يرای  ترصن و  هب  سکره  عبط  اریز  دیآ ؛ یم  رامش  هب  یعیبط  روما 
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ماما هلتاقم  لیـصفت  هک  ییاـپورا  ناـّفلؤم  نیا  ...تسا  فیعـض  هب  لـیامتم  رـشب  تعیبط  دـبای و  هبلغ  يوق  رب  فیعـض  دراد  تسود  و 
يّدعت و ملظ و  هب  یلو  دنرادن ، نانآ  هب  يداقتعا  هک  نآ  دوجو  اب  دنسیون  یم  ار  وا  ندش  هتـشک  شباحـصا و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 
رد دـناوت  یمن  يزیچ  .دـننک  یم  دای  يدـب  هب  ار  ترـضح  نآ  نیلتاق  مان  دـنراد و  ناعذا  شناراـی  ترـضح و  نآ  نیلتاـق  یمحر  یب 

(1) «. دیآ یم  باسح  هب  هعیش  هقرف  يارب  تادیؤم  زا  هتکن  نیا  .دتسیاب و  يزیچ  دنک ، یگداتسیا  یعیبط  روما  نیا  لباقم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  يریذپریثأت 

هراشا

هعیش یهورگ  تسا  وا  هب  طوبرم  هک  يا  هیضق  هطساو  هب  هدش و  نیرـصبتسم  زا  يدایز  دادعت  يریذپریثأت  ببـس  هک  یناماما  هلمج  زا 
دنناوت یم  دننک  هدافتسا  نآ  زا  یبوخ  هب  رگا  نایعیش  هک  يا  هعقاو  .تسا  اروشاع  هعقاو  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دنا ، هدش 

.دنیامن توعد  عیشت  هب  هدرک و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  تیرشب  مامت 

زا شیب  یمالـسا ، ياه  باتک  یـصاصتخا  شخب  رد  .مدرک  ندـید  مر  رد  ناکیتاو  هناخباتک  زا  نم  : » دـیوگ یم  نوّسحلاریهز  خـیش 
نم باوج  رد  وا  مدرک ، لاؤس  هراب  نیا  رد  هناخباتک  ریدم  زا  .متفای  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  یّطخ  هدش و  پاچ  باتک  رازه 

، ملاع رد  يرایسب  دارفا  هدرک و  ادیپ  راشتنا  ملاع  حطـس  رد  عیـشت  هک  دنا  هدرک  هدهاشم  ریخا  تدم  نیا  رد  ناکیتاو  ناگرزب  : » تفگ
یپ هثداح  نیا  تمظع  رد  یسررب  زا  سپ  نانآ  .دنا  هتفرگ  شوغآ  رد  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم 
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نایعیش بناج  زا  يرادازع  ياه  هتسد  ییاپرب  ینیسح و  سلاجم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیمولظم  راشتنا  نآ ، ببس  هک  دنا  هدرب 
نیسح ماما  هرابرد  هک  ار  یّطخ  ای  هدش  پاچ  باتک  هچ  ره  ات  دنداد  روتسد  ملاع  رساترس  رد  ناکیتاو  ناگدنیامن  هب  نانآ  اذل  .تسا 

؛ دنیامن هدافتسا  حیسم  تیمولظم  رشن  قیرط  زا  تیحیسم  شرتسگ  رشن و  رد  اه  نآ  زا  ات  دننک ، يروآ  عمج  هدش  فیلأت  مالـسلا  هیلع 
(1) «. تسا هدش  هتشک  هنامولظم  هدش و  هتخیوآ  راد  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  دننامه  حیسم  هک  دندقتعم  نایحیسم  اریز 

دیجملادبع هب  فورعم  فیرشوبا ، يرصم ، داتسا  فلا - 

جوم لابند  هب  دوب ، یکچوک  يویدار  مناتـسد  رد  هک  یلاـح  رد  زور  کـی  : » دـسیون یم  ینیـسح  ياـبطخ  زا  یکی  هب  يا  هماـن  رد  وا 
مـشوگ هب  زیگنا  لد  اراوگ و  ییادـص  ناهگان  مدـناخرچ  یم  ار  جوم  هک  لاـح  ناـمه  رد  مدوب ، هتـسشن  مقاـتا  رد  اـهنت  .مدوب  هرهاـق 

هب ار  ما  هّجوت  مک  مک  .درک  یم  قرف  مدوب  هدینـش  ًـالبق  هک  ییاهادـص  ماـمت  اـب  ادـص  نیا  .متـشاد  هگن  نآ  رب  ار  ویدار  جوم  دروـخ ،
، هتسویپ عوقو  هب  البرک  رد  هک  یخلت  هثداح  زا  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  یـصخش  مدیمهف  مدرک ، تقد  .درک  بلج  شدوخ 

.دوب مّرحم  هام  رد  منامگ  دوب ، لاس  ياه  هام  زا  یهام  هچ  رد  مناد  یمن  .دیوگ  یم  نخس 

، بیطخ نآ  زا  البرک  هعقاو  زا  یشخب  ندینش  اب  یلو  .متسناد  یمن  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  هیرگ  هلأسم  زونه  نم  زور  نآ  هب  ات 
متسیرگ راز  راز  نیح  نآ  رد  .مدومن  ساسحا  دیدش  ینزح  ملد  رد 
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رد زگره  هک  متـشاد  شزوس  اب  خـلت و  يا  هیرگ  نانچ  نم  .تشاد  شـشوج  ترارح ، تّدـش و  اب  هدارا و  نودـب  مناگدـید  کشا  و 
رد ارم  دوجو  ماـمت  هک  یتلاـح  تشاد ، همادا  بیطخ  مـالک  رخآ  اـت  نم  دوـجو  رد  تلاـح  نیا  مرادـن ، داـی  ار  نآ  لـثم  مرمع  لوـط 

 . ...تشاذگ ریثأت  نآ  رد  هتفرگرب و 

هدش هتـشک  هب  تبـسن  منامـشچ  شیپ  رد  هدرتسگ  دیدج و  ياه  قفا  هک  دوب  نامز  نیا  زا  دعب  دـیوگ ...« : یم  شنانخـس  همادا  رد  وا 
(1) «. دش زاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اه ، کشا 

.دوش یم  نویزیولت  نایرجم  زا  یکی  ناریا  هب  رفس  اب  هدرک و  باختنا  ار  عیشت  هعقاو  نآ  زا  دعب  وا 

دیمحلادبع بئاص  داتسا  ب - 

اب نآ  عورـش  دوب ، نینچ  نیا  يرآ  : » دـنک یم  وگزاب  نینچ  ار  دوخ  راصبتـسا  هصق  یبهذـملا » ءامتنالا  یف  جـهنم   » دوخ باـتک  رد  وا 
، مدوب هدرکن  دصق  ار  نآ  نم  هک  یعورش  .دش  عورش  تاجن  یتشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  .دوب  تیاده ، غارچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
، نآ ...دناسر و  نآ  ياه  هبتع  هب  هتفرگ و  ارم  تسد  دینادرگ و  ّقفوم  نآ  زا  لابقتسا  نسح  هب  ارم  دنوادخ  و  دومن ، دصق  ارم  وا  هکلب 

هّجوت یب  نآ  زا  یلو  دوب  هدیـسر  مشوگ  هب  اهراب  زین  نآ  زا  لـبق  ادـص  نآ  اـسب  هچ  .دروخ  مشوگ  هب  نیزح  ییادـص  هک  دوب  يزور 
هک یلاح  رد  دومن ، توعد  دوخ  هب  ارم  راب  نیا  یلو  .درک  یهّجوت  یب  نم  هب  زین  وا  متخادنا ، اه  هدرپ  نآ  يور  رب  مدوب و  هدرک  رذگ 

رد نم 

ص:22
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ار مفطاوع  ساسحا و  مامت  زین  نم  دـمآرد و  هزرل  هب  نم  ّساوح  رعاشم و  مامت  ادـص ، نآ  تهج  هب  .مدوب  نآ  هیبش  اـی  یتولخ  راـنک 
 . ...مداد رارق  وا  رایتخا  رد  رایتخا  یب 

هب ات  .دومن  یم  تباصا  نم  رب  هظحل  ره  شا  هدنکارپ  هلعـش  ياه  هنابز  مطالتم و  جاوما  ...درک و  بذـج  دوخ  يوس  هب  ارم  ادـص  نآ 
نآ اـب  نم  .تخاـس  هّجوتم  دوخ  هب  هدرک و  شوگ  رـسارس  ار  مدوجو  ماـمت  دوـمن و  بوذ  دوـخ  دزن  ار  مدوـجو  ياـیربک  هک  يّدـح 

، مدومن یم  ریـس  هلفاق  نآ  اب  ...مدش و  یم  بوذ  اه  نآ  رد  هدرک ، یگدنز  درک ، یم  لقن  هک  یعیاقو  اب  مدمآرد و  تکرح  هب  توص 
.مدومیپ ار  هار  هتشادرب و  ار  دوخ  ياه  ماگ  رخآ ، هب  ات  نانآ  لابند  هب  مدمآ و  یم  دورف  زین  نم  دندمآ ، یم  دورف  هک  اجک  ره  و 

لاس مارحلا  مّرحم  هام  زا  مهد  زور  رد  هللا  همحر  یبعک  ارهزلادـبع  خیـش  توص  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  لـتقم  هصق  هعقاو ، نآ 
اب هارمه  نیا  و  دیزرل ، یم  نآ  زا  محراوج  مامت  مداد و  یم  شوگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياهادـن  مامت  هب  نم  .دوب  يرجه   1402

!... . هَّللا لوسر  نبای  يدیس ، ای  کیبل  هک  ...محراوج  رد  ییادن  بالقنا و  ایوگ  ...منوخ  رد  يزیچ  و  دوب ، تربع  کشا و 

مامت هعفد  کی  تخیگنارب و  رون  نیا  .تسا  هدوب  روتـسم  بوجحم و  لبق  زا  هک  يرون  ایوگ  و  دوب ، ناـیاپ  یب  ییاـه  لاؤس  منهذ  رد 
تّما و گرزب  یفطصم و  راگدای  هک  ینیسح  تشادرب ، رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  هب  ءادتقا  يوریپ و  هک  یـشزورف  .تفاکـش  ار  اضف 

نید ناربهر  زا 

.دوب

ص:23
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شطبـس هناحیر و  صخـش  طّسوت  هب  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  تخیگنارب و  ون  زا  هک  اـنعم  ماـمت  هب  مالـسا  زا  یـشزورف 
.دومن يربهر  ون  زا  مالسلا  هیلع  نیسح 

نآ زج  هب  ییانعم  مالـسا  يارب  و  دنـسانش ! یم  ار  اه  نآ  همه  دوش و  یم  هدـنکارپ  دـیآ  دورف  اجک  ره  هک  تسا  مالـسا  ياهادـن  نیا 
.دوش یمن  هتخانش 

(1) !...«. ادخ لوسر  نادنزرف  ندروخ  نیمز  رب  ياه  ناکم  يرآ ،

یبرغم ینیسح  سیردا  داتسا  ج - 

و دومن ، هعیش  ار  وت  یسک  هچ  تفگ : نم  هب  مناکیدزن  زا  رفن  کی  : » دسیون یم  مالسلا » هیلع  نیسحلا  ینعیـش  دقل   » دوخ باتک  رد  وا 
نآ میوگب : دـیاب  دومن  هعیـش  ارم  یـسک  هچ  هک  لاؤس  نیا  هب  تبـسن  اّما  متفگ : وا  باوج  رد  نم  يدومن ؟ دامتعا  ییاه  باتک  هچ  هب 

هراب نیا  رد  یباتک  هچ  هب  هک  لاؤس  نیا  هب  تبسن  اّما  .داتفا و  قافتا  وا  رب  هک  دوب  يراوگان  هعجاف  مالسلا و  هیلع  نیسح  مّدج  صخش 
وا هب  تسا ؟ نکمم  هنوگچ  نیا  درک : لاؤس  وا  .دـندومن  هعیـش  رگید  حاحـص  يراخب و  حیحـص  ارم  هک  میوگب  دـیاب  مدرک ، داـمتعا 
رد هک  نآ  زج  رذگم  یمالک  زا  زین  .ییامن و  هرامـش  ار  اه  نآ  هک  نآ  زج  رذـگم  نآ  تاضقانت  زا  و  نک ، هعلاطم  ار  حاحـص  متفگ :

.دیسر یهاوخ  دوخ  يوزرآ  هب  ماگنه  نیا  رد  ...ییامن  لّمأت  نآ 

.دنتـسین و دامتعا  لباق  زگره  درب  تراسا  هب  ار  وا  نیرهاط  تیب  لـها  دـناسر و  لـتق  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یتّما  متح  روط  هب 
يارب زگره 

ص:24
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یعیبط بآ  اب  ار  كاـپ  نوخ  مناوت  یمن  نم  هک  هنوگ  ناـمه  دـنک ، هیجوت  ار  ثداوح  نیا  اـت  درادـن  ناـکما  بّصعت  یب  دازآ و  رکف 
هیلع هللا  یلصربمایپ  هک  دوب  یناسک  نیرت  فیرـش  ياه  نوخ  هکلب  دوبن ، رهن  ياه  بآ  دش ، يراج  هک  ییاه  نوخ  نیا  .میامن  لیوأت 
یمن دنیوگب  هچ  ره  و  دنهدب ، تسد  زا  ار  ناشرابتعا  هک  دـندش  ثعاب  دوخ  تّما  نیا  .دوب  هدومن  تیـصو  تّما  نیا  رد  نانآ  رب  هلآو 

یم ینارمکح  یمالـسا  تّما  رب  هک  دش  هتخیر  نیمز  رب  يدارفا  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  هنوگچ  هک  دننک  عناق  ارم  دـنناوت 
! دنتشاد یبوخ  راتفر  نانآ  اب  تعامج  تنس و  لها  ياملع  دنا و  هدرک 

یم هچ  ره  دـنک ، وا  زا  دـعب  ار  شتّنـس  تاعارم  دـناوت  یمن  زگره  درادـن و  وا  زا  دـعب  ار  شربماـیپ  نادـنزرف  لاـح  تیاـعر  هک  یتّما 
نیا وگب : و  دـندرک ! داهتجا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نتـشک  رد  لّوا  دـهع  رد  ناناملـسم  هک  وگب  وگب ، لـمع  نیا  هیجوت  رد  یهاوخ 

زا ناناملـسم  زا  رفن  کی  ایآ  یلو  درادن ؛ یتقیقح  مالـسا  خـیرات  رد  تسا و  یگتخاس  یگمه  دراد  دوجو  هعیـش  بتک  رد  هک  راکفا 
هب هیواعم و  نب  دـیزی  رما  هب  هنامولظم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دـنک  راکنا  دـناوت  یم  سونایقا  فرط  نآ  اـت  سوناـیقا  فرط  نیا 
رد هدرک و  دشر  هماع  رکف  نآ  رد  هک  يا  هعماج  رد  دش ، هتشک  زوت  هنیک  يوما  رکشل  ياهریشمش  یضاق و  حیرـش  زا  یمـسر  ياوتف 

یهاشداپ و هب  تفالخ  لیوحت  زا  ترابع  هک  يا  هثداح  تسویپ ، عوقو  هب  مالسا  خیرات  رد  دوخ  عون  زا  درف  هب  رصحنم  يا  هثداح  یپ 
 . ...دش بوصنم  ناناملسم  رب  هنابصاغ  روط  هب  هیواعم  نب  دیزی  نآ  زا  دعب  هک  .دوب  تنطلس 
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هک تسا  نآ  خیرات  ّتنـس  اریز  دـیامن ؛ هیجوت  ای  راکنا  ار  عوضوم  نیا  هک  درادـن  ناوت  تأرج و  سک  چـیه  ...زگره  رازه  و  زگره ،
(1) «. دنشاب هتشاد  تهارک  نیدسفم  هچرگ  دنکن ، یهاتوک  هدش  دراو  نیفعضتسم  رب  هک  ییایاضق  عیاقو و  هب  تبسن 

یبالقنا يارب  ار  وا  دناهرب و  هدرک  ادیپ  هک  يدومج  زا  ار  تّما  هک  دوب  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تساوخ  : » دیوگ یم  نینچمه  وا 
ینوخ هب  جایتحا  و  تشاد ، يراکادف  یناشفناج و  هب  جایتحا  راک  نیا  .دیامن و  کیرحت  هدز ، هیکت  هطلـس  رب  هک  يوما  نایک  ّدـض  رب 

(2) «. ...دروآ دیدپ  مدرم  سوفن  رد  ار  یبالقنا  ات  دوش ، هتخیر  هک  دوب 

وا ياه  یهارمگ  دـیزی و  لباقم  رد  دوب و  نانآ  تحلـصم  تما و  تمارک  رب  صیرح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  : » دـنک یم  هفاضا  يو 
(3) «. دننک يرای  ار  وا  ات  تشاد  یناسک  هب  دیدش  جایتحا  هک  یلاح  رد  دش  راوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  يرآ  ...داتسیا  یم 

مالسلا هیلع  نیـسح  مالـسلا » هیلع  نیـسحلا  ینعیـش  دقل   » هک دسر  یم  هجیتن  نیا  هب  راصتخا  تروص  هب  اروشاع  هعقاو  نییبت  زا  دعب  وا 
نیرت سّدـقم  رد  وا  داـیرف  هشیمه  هک  تسا  یـسک  دهـشم  نیا  دـنگوس ! مدوـخ  ناـج  هـب  دـیوگ ...« : یم  سپـس  .دوـمن و  هعیـش  ارم 

.تسا هدومن  نوزحم  ارم  متاکرح  تالاح و  مامت  رد  .تسا و  تکرح  رد  هدمآرد و  ادص  هب  نم  تاسدقم 

هطقن اج  نیا  زا  .دومن و  مایق  مرکف  سفن و  رد  البرک  هک  نآ  زج  متفاین  یـصالخ  شهاکناج  لیـصافت  اب  البرک  راتـشک  تئارق  زا  نم 
بالقنا

ص:26
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مالـسلا هیلع  نیـسح  بالقنا  يرآ ، ناگتـشذگ ، زا  نم  يارب  هتـشاذگ  ثرا  هب  تامّلـسم  میهافم و  مامت  ّدض  رب  یبالقنا  دـش ، عورش 
 . ...ملقع حور و  لخاد 

خیرات رب  هکلب  دش ، زوریپ  ریـشمش  رب  نوخ  و  دمآ ، دوخ  نوخ  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یلو  دـندمآ ، ریـشمش  اب  هفوک  ماش و  لها 
تبیـصم و نیا  ام  .دـیناشوپ  دـهاوخن  ار  وا  فیرحت ، ياه  یکیراـت  هک  تسا  يرون  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اذـل  تشگ ، زوریپ  فارحنا 
وا نوخ  زا  يا  هرطق  اهنت  دش و  هتـشک  قح  هار  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  میناد  یم  میراد و  یم  میراد  یم  هگن  هدنز  ار  هعجاف 

مالـسلا و هیلع  نیـسح  ناگدـننکراوخ  نالتاق و  هک  مییرگ  یم  یلفاغ  دارفا  رب  ام  یلو  درپس ، خـیرات  یـشومارف  هتوب  هب  ار  نانآ  ماـمت 
هیلع نیـسح  هک  یناـسک  ...دـنیامن  یم  ادـتقا  ناـنآ  هب  دـنا و  هتـشادنپ  عرو  زا  يا  هنومن  و  هداد ، رارق  دوخ  ربـهر  وگلا و  ار  وا  راـصنا 
هیلع نیسح  نانآ  .تسا  ناناملسم  برع و  دیس  وا  تسا ، رتهب  ناشریما  زا  وا  دنتسناد  یم  هک  یلاح  رد  دندناسر  تداهش  هب  ار  مالسلا 

هب ار  ثیداحا  لعج  مالـسا و  فیرحت  رب  تردق  نانآ  ایآ  .دوب  هداد  ار  شتراشب  دـیزی  هک  ییایادـه  رطاخ  هب  زج  دنتـشکن  ار  مالـسلا 
؟ دنتشادن دیزی  يایاده  هب  ندیسر  تهج 

نوخ اب  ارم  .دومن  هعیش  دندش ، التبم  نآ  هب  شتیب  لها  وا و  هک  یتبیـصم  نیا  يال  هبال  زا  ارم  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نیا  يرآ ،
ارم وا  .تخیر  نیمز  رب  البرک )  ) ّفط نیمزرس  رد  درز  ياه  هزیر  گنـس  يور  رب  هک  يا  هزات  ياه  نوخ  .دومن  هعیـش  شا  هزات  ياه 

نزح و اب  هارمه  یکشا  مناگدید  زا  هک  یلاح  رد  مدروآرب ، دایرف  زور  نآ  دای  هب  نم  .دومن  هعیش  نانز  ياه  هحون  لافطا و  يادص  اب 
: متفگ دومن  یم  هراپ  ار  نآ  اه  هودنا  هک  یبلق  اب  .دوب و  يراج  بلق  ّتقر 
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نوجّسلا ایند  کبابر  یثری  و 

امدلا ضیفو  حاونلا  عمد  و 

«. دشاب یم  ششوج  لاح  رد  اه  ناسنا  ناوخ  نارگ و  هحون  کشا  تسا و  نادنز  هک  ییایند  زا  وت  بابر  دناوخ  یم  هیثرم  «و 

، دندرک دروخ  دگل  اب  ار  دوخ  ياه  شعن  هدنک و  ار  دوخ  ياهروگ  هک  نآ  زج  دندرک ، هچ  وا  نانمشد  مالسلا  هیلع  نیـسح  گرم  اب 
هب یگدنز  تایح  .منیب  یم  گرزب  خیرات  مشچ  رد  ار  وت  هشیمه  نم  هَّللادبعابا ! يا  .دنوش  نفد  خـیرات  هربقم  رد  ّتلذ  يراوخ و  اب  ات 

.دش ینارون  وت  رّطعم  كاپ و  نوخ 

سومشلا ِْضمَوک  ًاقیرب  َتعطس 

امسلا ربک  كانس  َعاش  و 

«. تفرگارف ار  گرزب  نامسآ  هنهپ  وت  رون  اهدیشروخ و  هعشا  نوچمه  دش  عطاس  وت  قرب  »

دیآ یمرد  شپت  هب  میاه  سفن  هاگ  نآ  درب ، یم  دوخ  يوس  هب  ارم  يا  هبذـج  رود  زا  منک ، یم  تئارق  ار  البرک  لیـصافت  هاگ  ره  نم 
و متـشگ ! یم  لیان  میظع  زوف  هب  مدوب و  وا  اب  نم  شاک  يا  .تسا  رو  هطوغ  شکاپ  نوخ  هب  هک  مبای  یم  دوخ  راـنک  رد  ار  نیـسح  و 

یـسک تسا  نکمم  و  دمهف ، یم  مدیمهف  نم  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  یـسک  اج  نآ  رد  يرآ  مدـش ! یم  وحم  شـشک  هبذـج و  نآ  رد 
 . ...دراذگن يرثا  وا  سفن  رد  یخیرات  میظع  هعقاو  نآ  دمهفن و  مدیمهف  نم  هچ  نآ  هک  دشاب 

قیقر یفوص  هبذـج  دـننامه  هنوگچ  .تسا  مالـسا  هب  دورو  تقیقح و  هب  دورو  تسا ، خـیرات  هب  نم  دورو  نامز  ّلحم و  البرک  يرآ ،
يا هعقاو  نیا  يرآ  .مدرگن  یناف  تسا ، هدـمآ  ناجیه  هب  شروعـش  هک  یبیدا  هبذـج  دـننامه  اـی  موشن ، بذـج  تقیقح  نیا  هب  بلقلا 

تسا
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هیلع هللا  یلصربمایپ  لسن  ّدض  رب  خیرات  مرج  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  بیاصم  زا  لامجا  رـصتخم و  روط  هب  مدمآ و  دورف  نآ  رب  هک 
(1) «. مناسر نایاپ  هب  ار  ممالک  مهاوخ  یم  نآلا  متفگ و  نخس  هلآو 

یسنوت یناجیت  دمحم  رتکد  د - 

تبیـصم هب  اـج  نآ  رد  میدرک و  ترفاـسم  ـالبرک  هب  مهاـب  دـمآ و  معنم  متـسود  دـسیون ...« : یم  تیدـتها » ّمث   » دوـخ باـتک  رد  وا 
دندرک یم  ماحدزا  مدرم  .تسا  هدرمن  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  هک  مدیمهف  هزات  مدرب و  یپ  نایعیـش -  دننام  نیـسح -  نامرورس 
یباتیب دـندرک و  یم  هیرگ  مدوب ، هدـیدن  زگره  شریظن  هک  يزادـگ  زوس و  اب  دـندیخرچ و  یم  راو  هناورپ  شهاـگمارآ  درگادرگ  و 
هعجاف ندرک  وگزاب  اب  هک  مدینش  یم  ار  نانارنخس  .تسا و  هدیسر  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  نونکا  مه  ییوگ  هک  دندومن  یم 

نیا دـناوت  یمن  يا  هدنونـش  چـیه  دنتـشاد و  یم  او  گوس  نویـش و  هلان و  هب  ار  ناـنآ  دـنتخیگنا و  یمرب  ار  مدرم  تاـساسحا  ـالبرک 
اه لاس  ییوگ  هک  متسیرگ  ردق  نآ  متسیرگ و  متسیرگ و  مه  نم  .دور  یم  لاح  زا  رایتخا  یب  هکلب  دنک ، لمحت  دونشب و  ار  ناتساد 

.دوش یم  رجفنم  نونکا  و  دوب ، هدنام  میولگ  رد  هّصغ 

هیلع نیسح  نانمشد  فص  رد  ییوگ  وت  .مدوب  هدیدن  يزیچ  نانچ  زور  نآ  زا  شیپ  هک  مدرک  یـشمارآ  ساسحا  نویـش ، نآ  زا  سپ 
نارای هورگ  رد  مدوب و  هدش  بلقنم  ندز  مه  رب  مشچ  کی  رد  نونکا  ما و  هدوب  مالسلا 

ص:29
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ار ّرح  ناتساد  نارنخس ، تاظحل ، نامه  رد  هک  بلاج  هچ  .متفرگ و  یم  رارق  دندرک ، شراثن  ار  دوخ  ناج  هک  ترـضح  نآ  ناوریپ  و 
رب دربن  نادیم  رد  هرابکی  یلو  دوب ، هدمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  گنج  هب  هک  دوب  فلاخم  هاپس  نارـس  زا  یکی  ّرح  .درک  یم  یـسررب 
هب تفگ : خساپ  رد  وا  یـساره ؟ یم  گرم  زا  هک  دنکن  تسا ؟ هدش  هچ  ار  وت  هک  دندرک  لاؤس  وا  زا  شباحـصا  یتقو  دـیزرل و  دوخ 

ار دوخ  بسا  ناهگان  وا  .ار  خزود  ای  منیزگرب  ار  تشهب  هک  منیب  یم  ریخم  ار  دوخ  یلو  مرادن  یساره  گرم  زا  زگره  دنگوس ! ادخ 
میارب هبوت  هار  ایآ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  : » درک ضرع  نانک  هیرگ  تفاتش و  وا  رادید  هب  داد و  تکرح  مالسلا  هیلع  نیـسح  يوس  هب 

.»؟ تسه

یم هدایپ  ار  رح  شقن  ایوگ  و  مدنکفا ، نیمز  رب  ار  دوخ  نانک  نویـش  مروایب و  تقاط  متـسناوتن  رگید  هک  دوب  هظحل  نیمه  رد  تسرد 
رذگرد و نم  زا  هَّللا ! لوسر  نبای  تسه ؟ میارب  يا  هبوت  ایآ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا   » هک متساوخ  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  زا  مدرک و 

«. شخبب ارم 

اب دینـش ، ار  مدایرف  يادص  هک  متـسود  .دش  دـنلب  مدرم  نویـش  هیرگ و  هک  دوب  هتـشاذگ  ناگدنونـش  رد  يریثأت  نانچ  ظعاو  يادـص 
ای نیـسح ! اـی  : » درک یم  رارکت  دریگ و  یم  ربرد  ار  شدـنزرف  يرداـم  هـک  هنوـگ  ناـمه  .درک  هقناـعم  تـفرگ و  لـغب  رد  ارم  هـیرگ 

!«. نیسح

دـنهد و یم  وش  تسـش و  ار  مبلق  میاه  کشا  هک  مدرک  یم  ساسحا  و  مدوب ، هدرک  كرد  ار  یعقاو  هیرگ  نانآ  رد  هک  دوب  یتاظحل 
نآ رگا  : » دومرف یم  هک  مدیمهف  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیاور  يانعم  هک  دوب  اج  نآ  .دننک  یم  ریهطت  نورد  زا  ار  مندـب  مامت 

دیتسناد یم  مه  امش  متسناد  یم  نم  هچ 
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دـهد و یّلـست  ارم  تساوخ  یم  متـسود  .مدـنارذگ  هودـنا  اب  ار  زور  نآ  ماـمت  دـیتسیرگ .» یم  رتشیب  دـیدیدنخ و  یم  رتمک  هنیآ  ره 
هک مدرک  تساوخرد  متـسود  زا  .دوب  هدش  روک  میاهتـشا  یّلکب  یلو  دروآ ، ینیریـش  تبرـش و  يرادقم  میارب  اذل  دـیامن و  يرادـلد 

(1) «. ...متسناد یمن  دایز -  هن  مک و  هن  نآ -  زا  يزیچ  اریز  دنک ؛ رارکت  میارب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ناتساد 

یندرا بوقعی  نیسح  دمحا  ه - 

ترایز نم  ياه  همانرب  هلمج  زا  : » دیوگ یم  دوب ، هدمآ  ناریا  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  تلحر  درگلاس  تبسانم  هب  يرفـس  رد  هک  وا 
زا رتمک  هک  تیعمج  زا  یهوبنا  اب  متفر و  وا  حیرض  ترایز  هب  زور  نآ  حبـص  .دوب  وا  تافو  درگلاس  تبـسانم  هب  ینیمخ  ماما  حیرض 

نامـسآ يوس  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  هتفرگ و  لغب  رد  يا  هقلح  دننامه  ار  وا  حیرـض  هک  مدـش  هجاوم  دوبن  نز  درم و  رفن  نویلیم  هس 
هچ تیعمج  نیا  هک  نک  همجرت  قیقد  روط  هب  نم  يارب  متفگ : دوخ  مجرتم  هب  .دـنهد  یم  یـسراف  هب  ییاهراعـش  مه  اب  هدرک و  دـنلب 

! ماما يا  میتسه  وت  اب  ام  دندراذگ ، اهنت  ار  دوخ  ماما  هک  میتسین  یصاخشا  دننامه  ام  دنیوگ : یم  نانآ  تفگ : وا  دیوگ ؟ یم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نامه  دنک ، هلتاقم  وا  اب  تفالخ  رکشل  ات  دنتـشاذگ  اهنت  ار  وا  هک  یماما  مدیمهف  و  مدش ، رجفنم  هیرگ  زا  نم 
هک مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  .میآرب و  البرک  هعقاو  اب  هطبار  رد  یفیلأـت  رکف  هب  هک  درک  روطخ  مبلق  نهذ و  هب  زور  نآ  رد  سب !! تسا و 

تایئزج زا  مدرم  ندرک  علّطم 

ص:31
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یناگیاب بلاطم و  عمج  ندناوخ و  هب  عورـش  مدرک و  رذـن  عوضوم  نیا  يارب  ار  متقو  زا  یـشخب  اذـل  .دراد و  ترورـض  البرک  هعقاو 
 . ...منزب فیلأت  هب  تسد  هنیمز  نیا  رد  هجیتن  رد  ات  مدومن  اه  نآ  ندرک 

زا .مدوب  نوزحم  رتـشیب  ماـیا  همه  زا  قلطم  روط  هب  هک  دوب  ییاـه  تیعقوـم  مدوـب ، هراـب  نیا  رد  مباـتک  فیلأـت  لوغـشم  هک  یماـگنه 
فلتخم ياه  شخب  رب  هک  تسا  یناسنا  هچ  .متـسیرگ و  یم  زور  لوط  رد  دایز  تاعفد  هب  و  مدش ، یم  ّرثأتم  دوب ، هداتفا  هک  یتاقافتا 

(1) «. ...دیرگن البرک  هعقاو 

.تسا هدرک  فیلأت  بهذم  نیا  زا  عافد  رد  ییاه  باتک  عیشت  باختنا  زا  دعب  هک  تسا  ینیرصبتسم  هلمج  زا  وا 

هتاّحش نسح  دمحم  رتکد  همالع  و - 

رد هدرب و  هقرف  نیا  تیناّقح  هب  یپ  هیماما ، هعیش  اب  هطبار  رد  ناوارف  تاعلاطم  زا  سپ  زین  تسا  رهزالا  هاگشناد  قباس  دیتاسا  زا  هک  وا 
زا هک  دش  ببـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  نم  قشع  : » دـیوگ یم  زاوها  مدرم  يارب  دوخ  ینارنخـس  رد  تشاد  ناریا  هب  هک  يرفس 

«. مرادرب تسد  متشاد  هک  ییاه  تیعقوم  یمامت 

تفای ناوت  یم  قرش  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دننک : لاؤس  نم  زا  رگا  : » دیوگ یم  شنانخس  زا  يرگید  تمـسق  رد  نینچمه  وا 
ماما تحاس  هب  فّرـشت  قیفوت  دـنوادخ  .دـید و  نم  بلق  رد  ناوت  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  مهد  یم  باوج  نم  برغ ؟ ای 

(2) «. تسا هداد  نم  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

ص:32
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تنس لها  ياه  تیعقاو  اب  ییانشآ   - 3

یهاگآ عالطا و  دننک ، ادیپ  شیارگ  عیشت  يوس  هب  ات  هدرک  مهارف  تنس  لها  نیرّکفتم  يارب  ار  هنیمز  هک  مهم  لماوع  زا  رگید  یکی 
هراشا دنا  هدش  هعیـش  هک  یناسک  تاحیرـصت  زا  یخرب  هب  کنیا  .دراد  دوجو  تنـس  لها  بهذم  رد  هک  تسا  ییاه  تیعقاو  زا  نانآ 

.مینک یم 

نانآ يا  هدیقع  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هتفگ  تنس  لها  هدیقع  هرابرد  هک  یبلطم  رتمک  : » دیوگ یم  يرصم  رصبتسم  ینادرولا  حلاص 
ینابیتشپ و ماّـکح  نیا  زا  .تسا و  هتفاـی  شرورپ  ماّـکح  ياـه  نماد  رد  نونکاـت  نآ  شیادـیپ  يادـتبا  زا  هک  تسا  یتموکح  هدـیقع 

اهنت نیا  .تسا و  هداد  ار  اـقب  راـشتنا و  رارمتـسا و  تصرف  هزاـجا و  هدـیقع ، نیا  هب  هک  يرما  تسا ، هدرک  ذـخا  ار  دوـخ  تیعورـشم 
، دوخ يدوخ  هب  هدیقع  نیا  اریز  تسا ؛ هدرک  مدرم  بلاغ  هدیقع  ار  نآ  هداد و  رارق  ترادص  زکرم  رد  ار  هدیقع  نیا  هک  تسا  یلماع 

.دشاب راشتنا  اقب و  لّفکتم  ات  هدوبن  یساسا  ياه  هیاپ  ياراد 

سیسأت نآ  هب  ندیشخب  تیعورشم  یجراخ و  ياه  تیعقاو  هب  نداد  هانپ  تهج  هب  هک  تسا  يا  هدیقع  تقیقح  رد  تنـس  لها  هدیقع 
دیاقع هب  تبسن  ریدقت  تسد  .دوب  هدیسر  دوخ  ياهتنا  هب  متح  روط  هب  دش  یمن  تظفاحم  ماّکح  ناماد  هانپ و  رد  رگا  هک  تسا ، هدش 

اهنآ زا  اذل  دنتشاد  ار  يرایسب  تادیؤم  ناوارف و  تامّوقم  هک  نیا  مغر  هب  دوش  وحم  خیرات  هحفـص  زا  هک  درک  مکح  نینچ  يرایـسب 
نآ اب  درادن  قح  سک  چیه  هک  دمآ  باسح  هب  نید  مّلـسم  ءزج  ناونع  هب  دیاقع  نیا  رگید  تاهج  تهج و  نیدب  و.دنامن  یقاب  يرثا 

دقن ار  نآ  هدمآرب و  هلباقم  هب 
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هدیقع اهنت  و  تفرگ ، رارق  نامز  لوط  رد  رظن  نعط و  دـقن و  دروم  یگمه  رگید ، یتدـیقع  ياه  شور  دـیاقع و  هک  یلاح  رد  دـنک ،
نآ هب  ات  درادن  قح  یسک  هتفرگ و  ار  نآ  رود  تمصع  تسادق و  زا  يا  هلاه  هک  تفرگ  رارق  یلاع  یجرب  رد  اهنت  هک  دوب  تنس  لها 

(1) «. دوش کیدزن 

رد ار  دوخ  دـیاقع  و  دـنهد ، هولج  رترب  نارگید  رب  ار  دوخ  ات  دـنداد  تصرف  تنـس  لها  هب  یپایپ ، ياـه  تموکح  : » دـیوگ یم  زین  وا 
هنیمز نیا  رد  تنس  لها  راک  .دنامن  یقاب  بهاذم  رگید  هعیـش و  هلزتعم و  زا  رگید  بهاذم  يارب  ییاج  ات  دنزاس  رـشتنم  هعماج  حطس 

.دندومن رازآ  تیذا و  ار  نانآ  هدناشک و  همکاحم  زیم  ياپ  هب  ار  بهاذم  رگید  ناوریپ  هک  دیسر  ییاج  هب 

نینچ نانآ  رگا  دـنداد و  همادا  دوخ  یگدـنز  هب  ماّکح  ینابیتشپ  لضف  هب  تنـس  لها  هک  دـنراد  دـیکأت  نیا  رب  یخیرات  ياه  تیعقاو 
نادـب نیا  و  دراد ، همادا  زورما  هب  ات  ماّکح  هیحان  زا  ینابیتشپ  نیا  دندیـشاپ ، یم  مه  زا  دنتـشاد  هک  يراکفا  اـب  دنتـشادن  ار  یناـبیتشپ 
لباـقم رد  نآ  رب  اـه  تموکح  تسا  نکمم  هک  تسا  یناـبیتشپ  نیرتهب  نیرت و  گرزب  رگناـیامن  تنـس  لـها  شور  هک  تسا  تهج 

(2) «. ...دننک يرازگ  هیامرس  دنزاسرطخ ، ناشیا  يارب  هک  رگید  ياه  هتسد 

اه و للخ  ساسحا  نآ ، رد  یلو  مدرک ، یگدنز  ینالوط  ینامز  تّدم  رد  ینس  رکف  طیحم  رد  نم  : » دیوگ یم  رگید  ییاج  رد  زین  وا 
یّنس بهذم  هک  مدرک  ساسحا  .مدرک  يداعریغ  ياه  یناماسبان 

ص:34
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ار وا  دناوت  یمن  هک  دنیب  یم  ار  ییاه  فعـض  نآ ، رد  وت  لقع  و  دروخ ، یم  ماشم  هب  تسایـس  يوب  نآ  زا  تسا و  یتموکح  بهذـم 
(2)(1)« .دنک ادیپ  باوج  اه  نآ  هیجوت  يارب  دناوت  یمن  دراذگب و  تحار 

نایم رد  یلو  مداد ، یم  لقع  راعش  هدرک و  توعد  ییارگ  لقع  هب  ار  مدرم  مدوب ، یّنـس  هک  یتدم  رد  : » دیوگ یم  رگید  ییاج  رد  و 
ندمآ هاتوک  هک  متـسناد  یم  یبوخ  هب  نم  ...مدینـش و  دوخ  ّدـض  رب  یتاعیاش  اه و  تمهت  فرط ، ره  زا  متفاین و  یهاگیاج  دوخ  موق 
زگره نم  ...دزاس  نشور  وا  رب  ار  عقاو  ات  دوبدهاوخ  یتیصخش  چیه  نودب  ناسنا  هجیتن  رد  و  ناینیشیپ ، رد  ندش  بوذ  ینعی  لقع  زا 
مهیلع تیب  لها  ّطخ  عیـشت و  يوس  هب  ملیامت  رد  یـساسا  لـماع  نم  ییارگ  لـقع  ...میوگ  یمن  رظن  تقد  قیقحت و  نودـب  ار  يزیچ 

(3) «. تسا هدوب  نانآ  بهذم  رایتخا  مالسلا و 

دنک و یم  لابند  ار  تقو  تلود  تسایس  وا  .تسا  تموکح  رازگراک  رهزا  خیش  : » دیوگ یم  رصم  رهزالا  خیش  زا  يا  هیالگ  رد  يو 
 . ...تسا هتفگ  ضقانتم  نانخس  نونکات  رهزالا  تسایر  نتفرگ  هدهع  هب  ماگنه  زا  هجیتن ، رد  .تسا  وا  ورگ  رد 

لئاوا رد  یتح  .دوب  نامیپ  مه  نانآ  اب  تشاد و  تدارا  هعیـش  هب  رهزألا  هعماج  يدالیم ، تصـش  هاجنپ و  لـهچ و  ياـه  ههد  لوط  رد 
بالقنا هک  یماگنه  اّما  .دـمآ  یم  رامـش  هب  رـصم  رد  بهاذـم  نیب  بیرقت  تعامج  نارازگ  هیاپ  ناـجّورم و  زا  رهزـألا  داـتفه ، ههد 

دندرک مایق  هعیش  ّدض  رب  رهزألا  لاجر  اه و  تیصخش  دمآ ، دیدپ  ناریا  رد  یمالسا 

ص:35
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دوجوم نآرق  نیا  زا  ریغ  يّرس  نآرق  دنیوگ و  یم  ازسان  ّبس و  ار  هباحـص  نایعیـش ، دنتفگ : نانآ  .دندومن  گنج  مالعا  نانآ  هیلع  و 
رود هب  تاماهتا  نیا  زا  هعیش  هک  دنناد  یم  یبوخ  هب  نانآ  یلو  دنداد ، تبسن  هعیـش  هب  زین  يرگید  لطاب  ياه  تمهت  نینچمه  .دنراد 

.»!؟ دنتفگ یمن  ناریا  بالقنا  زا  لبق  ار  نانخس  نیا  ارچ  یتسار  هب  .تسا 

عمتجم رب  مکاح  هطلس  هک  تسا  نیا  مهم  : » دیوگ یم  هدرک و  هراشا  فعض  هطقن  نیمه  هب  نیرـصبتسم  زا  رگید  یکی  يریثک  دمحم 
ار نآ  زین  مدرم  مومع  و  دنا ، هداد  یهقف  یلوصا و  سرادم  زا  یخرب  هب  ار  بولطم  تیعرش  مراهچ ، نرق  عورش  اب  ًاصوصخ  یمالسا ،
و دندرک ، یفرعم  مالـسا  رگنایامن  هک  يّدح  هب  ات  دندناشوپ  مارتحا  تسادق و  هرهچ  اه  نآ  رب  نامز  رورم  اب  دـندرک و  لوبق  هب  یقلت 

لالح ار  دـیاقع  نآ  نابحاص  لام  نوخ و  تهج  نیدـب  دنتـسناد و  تلالـض  رفک و  هکلب  هدرک ، جراـخ  مالـسا  زا  ار  نارگید  دـیاقع 
(1) «. ...دندومن

حبذ تعامج  تنـس و  لها  زا  نانآ  ناردارب  هک  دندقتعم  هشیمه  دـیدج ، میدـق و  زا  هعیـش ، ياملع  بلاغ  : » دـیوگ یم  یناجیت  رتکد 
دنا هدومن  ادتقا  اه  نآ  هب  اذل  هدرک و  ادیپ  نظ  نسح  دوخ  ناگتـشذگ  هب  نانآ  اریز  دنا ؛ هیما  ینب  هلیح  هنیک و  رکم و  تسد  ناگدـش 

ترتع ادـخ و  باتک  نیلقث -  زا  دـندرک و  هارمگ  میقتـسم  هار  زا  ار  ناـنآ  هیما  ینب  اذـل  دـننک و  وج  تسج  صّحفت و  هک  نآ  نودـب 
زا تمـصع  تیادـه و  نماض  ناـنآ ، هب  کـسمت  تروص  رد  هک  یناـسک  دـنتخاس ، رود  ار  مدرم  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  كاـپ 

«. ....دنتلالض

ص:36
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تنس لها  هقف  فعض   - 4

تّوق لباقم ، رد  اه و  نآ  بهذـم  ماکحا  ینابم  فعـض  هب  ندرب  یپ  تنـس ، لـها  زا  یخرب  عیـشت  راصبتـسا و  لـماوع  زا  رگید  یکی 
.تسا هعیش  ماکحا  هقف و  ینابم 

، هدش هعیش  تسا  یتدم  هک  قوقح  ملع  رد  صصختم  رصم و  رهزالا  لّوا  زارط  ياه  تیصخش  زا  یلاقعلا  یکز  نب  شادرمد  راشتسم 
: دیوگ یم 

يو باـیغ  رد  تشاد  تیاکـش  شرهوـش  زا  هک  وا  .دـمآ  نم  دزن  یناملـسم  نز  متفرگ ، رارق  تواـضق  تسپ  رد  هـک  یمود  زور  رد  »
متساوخ و ار  مناخ  رهوش  نم  دیوگ : یم  وا  .تسا  هدرک  عطق  ارم  یگدنز  هقفن  هدماین و  نم  غارس  هب  هک  تسا  یتدم  مرهوش  تفگ :

قالط ار  نز  نیا  هک  تسا  لاس  کی  دودح  نم  تفگ : باوج  رد  وا  يا ؟ هدادن  هقفن  وا  هب  هدرک و  اهر  ار  ترسمه  ارچ  متفگ : وا  هب 
.درادن نم  رب  یّقح  چیه  اذل  ما و  هداد 

یگدنز رگیدکی  اب  یتدم  ام  .دـیوگ  یم  غورد  وا  تفگ : درب ، یم  هانپ  ادـخ  هب  هک  یلاح  رد  دـش و  دـنلب  نز  يادـص  ماگنه  نیا  رد 
.تسا هدادن  قالط  ارم  زگره  وا  میا و  هدرک 

؟ منک مکح  هنوگچ  مهدب ؟ وا  هب  یخـساپ  هچ  .دشاب  هدمآ  دورف  مرـس  رب  يا  هقعاص  ایوگ  مدمآ ، دوخ  هب  هنحـص  نیا  هدهاشم  اب  نم 
: دیوگ یم  وا  اریز  تسا ؛ هفینحوبا  ياوتف  زا  لضعم  نیا  هشیر  هک  مدرک  هدهاشم  تسا ؟ هدـمآ  دـیدپ  اجک  زا  هیـضق  نیا  رد  لکـشم 

.داد قالط  قلعم  ای  هیانک  ای  حیرص  ظفل  اب  یبایغ و  ار  دوخ  رسمه  ناوت  یم 

ص:37
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دوخ داتسا  تمدخ  .تسا  رتاناد  هداوناخ  ماظن  تعیرش و  نوؤش  هب  نم  زا  هک  دراد  یسک  هب  هعجارم  هب  زاین  هلأسم  نیا  متفگ : دوخ  اب 
يارب دوب  هدمآ  دیدپ  هیحان  نیا  زا  هک  ار  یلکشم  مدرک و  فیرعت  وا  يارب  ار  هیضق  متفر و  هرهزوبا  دّمحم  خیش  قوقح  هدکشناد  رد 
زواجت مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  بهذم  زا  اوتف  تواضق و  رد  دوب  نم  تسد  هب  رما  رگا  مدـنزرف ! تفگ : باوج  رد  وا  .مداد  حرـش  وا 

.مدرک یمن 

هب هعجارم  زا  دعب  .منک  هعجارم  قالط  ماکحا  هرابرد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  حرش  قالط و  هروس  هب  ات  دومن  رومأم  ارم  داتسا 
دهاش ود  روضح  رد  هک  یتروص  رد  رگم  تسین  حیحص  قالط  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هاگدید  نآرق و  قباطم  هک  مدیسر  هجیتن  نیا 

دنوادـخ مارح  لـالح و  نآ ، ببـس  هب  هدـنام و  یفخم  اـهقف  زا  ماـکحا  نیا  هنوگچ  هَّللا ! ناحبـس  متفگ : دوـخ  اـب  .دوـش  ارجا  لداـع 
اب هک  نآ  ات  تشاداو  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  بهذـم  رد  قیقحت  رّکفت و  هب  ارم  هک  دوب  يا  هقرج  هیـضق  نیا  تسا ؟ هدـش  نوگرگد 

(1)« .مدومن باختنا  ار  عیشت  هعیش ، بتک  رد  هدرتسگ  هعلاطم 

قیاقح فیرحت   - 5

؛ تسا تنـس  لها  املع  هیحان  زا  عیـشت  قیاقح  نداد  هولج  هنوراو  فیرحت و  دارفا ، زا  یخرب  عیـشت  راصبتـسا و  لماوع  زا  رگید  یکی 
دننک یم  ادیپ  دروخرب  نایعیش  اب  هک  یماگنه  فصنم  دارفا  اریز 

ص:38

.18 ص 17 -  هیدئاقع ، تارضاحم  . 35 - 1
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زا هک  تسا  لطاب  نیا  هک  دـنمهف  یم  دـنرب و  یم  هعیـش  تیمولظم  تیناقح و  هب  یپ  دـنیامن ، یم  هدـهاشم  ار  تاـغیلبت  نآ  فـالخ  و 
.تسا نانآ  رب  ماهتا  ددصرد  دسرت و  یم  نارگید  قیاقح  ندش  فشک 

، ثحب رد  دـیآ و  یم  رامـش  هب  یمالـسا  یگنهرف  عماجم  رد  روهـشم  ناشخرد و  ياه  تیـصخش  زا  یکلام  ناـحرف  نب  نسح  داتـسا 
رب نایباهو  بضغ  ببس  وا  فاصنا  یلو  درب  یم  رـس  هب  يدوعـس  ناتـسبرع  رد  هک  نیا  مغر  هب  .تسا و  هدش  هتخانـش  فصنم  یملاع 
رد يا  هلاقم  رد  تسا ، ناوارف  تافیلأت  اه و  باتک  ياراد  هک  وا  .تسا  هتفرگ  رارق  نانآ  ياهریت  دروم  هک  يّدـح  هب  ات  هدـش  وا  ّدـض 

تلع هرابرد  هک  هعیـشلل » هینـسلا  تـالّوحتلا  یف  هئارق   » ناونع تحت  يدـالیم  خـیرات 11/11/2000  رد  هرامـش 1082  هلجملا »  » هلجم
دوب یماگنه  وا  لّوحت  نیرتشیب  درک و  ترایز  ار  قارع  هک  دوب  یـسک  یناجیت  : » دیوگ یم  تسا ، عیـشت  شرتسگ  دارفا و  ندش  هعیش 

ار نانآ  ام  هک  نیا  دوجو  اب  دـنراد ، مازتلا  نید  هب  هنوگچ  نانآ  هک  درک  هدـهاشم  دـش و  انـشآ  کیدزن  زا  هعیـش  ياه  تیعقاو  اـب  هک 
نآ اـب  ّرح  دازآ و  يوجـشناد  هک  تسا  یتامدـص  نیرت  كاـنرطخ  زا  غورد  فـشک  هلأـسم  سپ  .مینک  یم  نـید  زا  جورخ  هـب  مـهّتم 

، یقرـش ای  یبرغ  ای  دنـشاب  هعیـش  دارفا  نآ  هاوخ  میهدـن ؛ هولج  هّوشم  ار  نارگید  تروص  ات  تسا  سرد  اـم  يارب  نیا  .تسا و  هجاوم 
دزن ار  دوخ  تیعقوـم  اـت  ناـنآ ، ررـض  هب  اـی  تسا و  ناـنآ  عـفن  هب  هک  یبلاـطم  هچ  مییاـمن ؛ لـقن  لـماک  روـط  هب  ار  رما  تقیقح  هکلب 

«. میهدن تسد  زا  نامنادنزرف  نایوجشناد و 

یناجیت رتکد  لّوحت  رد  یساسا  ماع  بابسا  زا  : » دیوگ یم  زین  وا 

ص:39
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هّوشم نارگید  يارب  ار  نآ  اـم  هک  یتروص  .تسا  هدـمآ  دـیدپ  هک  تسا  یهابتـشا  ینهذ  تروص  هعیـش ، هب  ندوب  ینـس  زا  نارگید  و 
.دراد تفلاخم  تقیقح  اب  هک  يوحن  هب  میداد ، هولج 

یم ار  یلع  هک : دنا  هدرک  یفرعم  نینچ  ار  نانآ  تنس  لها  تالغ  هک  ینایعیش  دور ، یم  نایعیـش  غارـس  هب  یناجیت  رتکد  هک  یماگنه 
زا ریغ  ییاه  نآرق  نانآ  و  تسا ، عیـشت  قیرط  زا  مالـسا  يدوبان  نانآ  فده  و  تسا ، هدرک  اطخ  لیئربج  دـننک  یم  نامگ  دنتـسرپ و 

ناناوج کش  هک  یتائارتفا  تاماهتا و  رگید  و  تسا ! انز  قیرط  زا  نانآ  جاودزا  و  دنراد ، مالـسا  ّدض  رب  هنیک  نانآ  و  دنراد ، ام  نآرق 
، دنداد تسد  زا  ار  دوخ  نیققحم  املع و  هب  نانیمطا  هجیتن  رد  دندرک و  فشک  ار  تقیقح  هک  یماگنه  .دنک  یم  دایز  ار  تنـس  لها 

ادیپ دیدرت  کش و  یّنس  هموظنم  مامت  هب  هدش و  لّوحتم  يا  هدع  یگداس  هب  هک  دشاب  هتشاد  عّقوت  ار  نیا  زا  ریغ  یـسک  دیابن  نیاربانب 
«. دنیامن ادیپ  هنیک  دوخ  ياملع  هب  تبسن  نارگید  لافغا  غورد و  رب  قفاوت  تهج  هب  هکلب  دننک ،

بلغا و  دـنراد ، رارق  تیلقا  رد  یلو  دـننآرق  فیرحت  هب  دـقتعم  هک  دنتـسه  یناـسک  هیماـما  هعیـش  ناـیم  رد  يرآ ، : » دـیوگ یم  زین  وا 
«. دنا هدرمش  لطاب  ار  هدیقع  نیا  هتشون و  ّدر  نانآ  رب  هعیش  ياملع 

یناجیت هک  دینک  یم  هظحالم  اریز  تسا ؛ ننست  بهذم  زا  یناجیت  ترفن  بابـسا  زا  داهتجا ، ياعدا  رد  ّولغ  هلأسم  : » دیوگ یم  زین  وا 
یلع ّبس  يدع و  نب  رجح  نتشک  هباحص و  نتـشک  مالـسلا و  هیلع  یلع  اب  لاتق  رد  هدرک و  داهتجا  وا  هک  هیواعم  هرابرد  ار  ام  نامگ 

نتشک رب  دیزی  هک  نیا  ...و و  ثیداحا  اب  تفلاخم  دوخ و  هب  دایز  ندرک  قحلم  ربانم و  رب  مالسلا  هیلع 
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تـسا نیا  بلطم  تقیقح  .دریگ  یم  هرخـسم  داب  هب  ار  همه  هدینـش و  ار  ...و  هدوب  روجأم  هّرح  هعقاو  رد  هنیدم  ندرک  حابم  نیـسح و 
«. ...دنا هتشاذگ  دوخ  هب  ار  تنس  مسا  هک  تسا  بصاون  زا  یناسک  يأر  هکلب  تسین ، تنس  لها  زا  ناینیشیپ  يأر  تاهیجوت ، نیا  هک 

، لیبق زا  ار ؛ مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  لاح  حرـش  همجرت و  هدرک و  لافغا  ار  دوخ  نیرـصاعم  ّتنـس ، لها  دیوگ ..« : یم  زین  وا 
.دنتشاد یفخم  ار  نارگید  هیکز و  سفن  دیز ، نب  یسیع  یلع ، نب  دیز  مظاک ، قداص ، رقاب ،

نآ زا  ام  یثیدح  عجارم  رد  ام و  ياه  هاگـشناد  سرادم و  رد  هک  یناسک  دنک ، یم  ادیپ  ههجاوم  نانآ  لاح  حرـش  اب  ناهگان  یناجیت 
«. دوش لیامتم  نانآ  هب  هک  تسا  یعیبط  اذل  ...ددرگ و  یم  علطم  نانآ  تیب  فرش  لضف و  ملع و  زا  .دنوش  یمن  دای  اه 

هعیش لالدتسا  توق   - 6

.تسا دوخ  هدیقع  مارم و  نییبت  رد  هعیش  لالدتسا  تناتم  توق و  دارفا ، زا  يا  هدع  عیشت  بابسا  زا  رگید  یکی 

تسا یتارظانم  زا  يرایسب  عوقو  دناشک ، یم  عیشت  يوس  هب  ار  ام  هک  یبابسا  هلمج  زا  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  یکاطنا  یعرم  دمحم 
یـسک دننام  هب  و  مدید ، یم  بوجحم  نانآ  لباقم  رد  ار  مدوخ  هرظانم ، ماگنه  نم  .داتفا  قافتا  هعیـش  ياملع  زا  یخرب  نم و  نیب  هک 

ینـس بهذـم  رد  یناوارف  ملع  هدرتسگ و  تاعالطا  زا  لاعتم  يادـخ  دـمح  هب  هک  نآ  اـب  مدرک ، یم  عاـفد  دوخ  زا  هدـش  بولغم  هک 
بهاذم رگید  یعفاش و 
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تاجرد و هب  هک  نیا  ات  مدوب  هدـناوخ  سرد  رهزالا  ياـه  تیـصخش  اـملع و  ناـگرزب  دزن  نرق  عبر  دودـح  رد  اریز  مدوب ؛ رادروخرب 
(1)« .مدیسر یلاع  كرادم 

ار نآ  یناسآ  هب  ای  تشذگ  نآ  زا  ناوتب  هک  نیا  ات  تسین  فیعض  ای  تسس  لیلد  هعیـش ، لیلد  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  یناجیت  رتکد 
خیرات بتک  هک  يّدـح  هب  دـنا ، هدرک  لقن  ار  نآ  ماع ، صاخ و  هک  تسا  میرک  نآرق  زا  یتایآ  هب  قلعتم  رما  نیا  هکلب  درک ، شومارف 

(2)« .دنا هدرک  تبث  ار  نآ  يا  هقبط  ره  رد  نایوار  هدش و  رپ  بلاطم  نیا  زا  ثیداحا  و 

رد نانآ  دیاقع  هک  نیا  تسا ، هیجان  هقرف  نامه  یماما  هعیـش  هک  هدرک  دایز  ارم  رواب  تعانق و  هک  يروما  هلمج  زا  : » دیوگ یم  زین  وا 
دیاقع زا  هدـیقع  ره  لئاسم و  زا  هلأسم  ره  يارب  ام  .تسا  رادروخرب  یمیلـس  قوذ  لـقع و  بحاـص  ره  يارب  یناـسآ  زا  تمظع  نیع 

تنس لها  دزن  یّلح  هار  یهاگ  ام  هک  یلئاسم  .میبای  یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  زا  یکی  هیحان  زا  یفاک  یفاش و  ریـسفت  نانآ ،
(3) «. میبای یمن  اه  هقرف  رگید  و 

دیاقع ّدـض  رب  دوخ  تکلمم  رد  هیفلـس  هک  ار  ییاه  باـتک  نیا  : » دـیوگ یم  هراـب  نیا  رد  نیرـصبتسم  زا  رگید  یکی  يریثک  دـمحم 
اه و باتک  يالبال  زا  تقیقح ، قح و  يایوج  ناناوج  ات  تسا  یفاک  اریز  دراد ؛ عیشت  رشن  رد  ییازـسب  مهـس  دننک ، یم  رـشتنم  هعیش 

غورد هب  یپ  يدوز  هب  هیفلس  ياهاعدا  اب  هسیاقم  ماگنه  دنربب و  هعیش  دیاقع  هب  یپ  نانآ  تاّلجم 
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ياه هرهچ  زا  یکی  هب  لیدـبت  دـش ، نشور  ناشیارب  رما  تیعقاو  تقیقح و  هک  نآ  زا  دـعب  دارفا  نیا  اذـل  .درب و  دـنهاوخ  ناـنآ  ندوب 
هدهاشم نآلا  ام  هک  تسا  يرما  نیا  .درب و  دـنهاوخ  هانپ  عیـشت  ناماد  هب  رما  رخآ  رد  دـنوش و  یم  نانآ  يدابم  هیفلـس و  هیلع  نمـشد 

(1) «. مینک یم 

يدنتـسم نآ  يارب  هک  نآ  زج  دنک  اعدا  ار  نآ  هیماما  هعیـش  هک  تسین  يرکف  هدیقع و  چیه  : » دـیوگ یم  دوخ  ياعدا  رب  لیلعت  رد  وا 
دنک یم  کسمت  یتایاور  ای  نآرق  هب  هکلب  تسا ، هدـمآ  ناشدوخ  بتک  رد  هک  دـنک  کسمت  یتایاور  هب  اـهنت  هک  نیا  هن  دراد ، يوق 

هزورما تنـس  لها  ای  هیفلـس  زا  هک  يدارفا  دینک  یم  هدهاشم  اذـل  .تسا  هدـش  دراو  تنـس  لها  ياه  باتک  رد  حیحـص  قیرط  هب  هک 
هک ار  دوخ  فده  وزرآ و  هکلب  دننک ؛ یمن  کسمت  هعیش  یثیدح  ای  یخیرات  رداصم  هب  هعیش  دیاقع  رب  لالدتسا  رد  دنوش ، یم  هعیش 

دیاقع هب  تبسن  نانآ  يارب  يرتشیب  نامیا  نانیمطا و  هک  تسا  يرما  نیا  و  دنبای ، یم  هیفلس  تنس و  لها  ثارت  رد  دنا ، هدیسر  نآ  هب 
(2) «. دروآ یم  دیدپ  نانآ  ياعدا  هعیش و 

.درک و تیاده  ارم  دنوادخ  عطق  روط  هب  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  هدش ، هعیـش  هک  تنـس  لها  ناگرزب  زا  یکی  یکاطنا  یعرم  دمحم 
ماما هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هون  بهذم  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  بهذـم  ینعی  دومرف ؛ رّدـقم  ّقح  بهذـم  هب  کّسمت  میارب 

 . ...قداص دّمحم  نب  رفعج 

: دیوگ یم  دش ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  هب  کسمت  هب  ّرجنم  هک  یبابسا  لماوع و  رد  وا 
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لها ياملع  زا  يرایـسب  .دـنک  یم  يرب  عطق  روط  هب  ار  فلکم  همذ  تسا و  يزجم  هعیـش  بهذـم  هب  لـمع  هک  مدرک  هدـهاشم  ًـالّوا :
 . ...دنا هداد  اوتف  نآ  تّحص  هب  زین  لاح -  هتشذگ و  زا  تنس - 

بهذـم تیناقح  تسا ، زور  طسو  رد  ناشخرد  دیـشروخ  لثم  هک  حـضاو ، ياه  تجح  روآ و  عطق  ياه  ناهرب  يوق ، لیالد  اب  ًایناث :
هدرک و ذخا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ار  نآ  هعیش  هک  تسا  یبهذم  نامه  بهذم  نآ  هک  نیا  دش و  تباث  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 

 . ...تسا هدرک  ذخا  لیلج  دنوادخ  زا  وا  لیئاربج و  زا  وا  ادخ و  لوسر  زا  زین  تیب  لها 

لیلد هک  تسا  ّربدـم  لقاع  رب  اذـل  .تسیچ  هناخ  رد  هک  دـنناد  یم  رتهب  نارگید  زا  هناخ  لها  دـش و  لزان  نانآ  هناـخ  رد  یحو  ًاـثلاث :
.دننکن لابند  ار  ناگناگیب  رظن  و  هدرکن ، اهر  هدیسر ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  هک  ییاه 

.تسا هدومن  نانآ  ینید  تیعجرم  تیالو و  هب  توعد  هک  هدش  دراو  میرک  نآرق  رد  یناوارف  تایآ  ًاعبار :

یم توعد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  هب  دبعت  هب  ار  ام  هک  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یناوارف  تایاور  ًاسماخ :
.ما هدروآ  عیشتلا » یف  مهججح  هعیشلا و   » باتک رد  ار  اه  نآ  زا  يرایسب  هک  دنک ،

هک دوخ  سفن  رب  منک  یم  فارتعا  نم  : » دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  نیرـصبتسم  زا  رگید  یکی  دـیمحلا ، دـبع  بئاص  رـصاعم  هدنـسیون 
دوب و کـیدزن  رما  نیا  .دز  یم  نیمز  هب  ارم  مدـناعم  سفن  متح  روط  هب  دـش ، یمن  لـماش  ارم  وا  تاـقیفوت  راـگدرورپ و  تمحر  رگا 

یتشک طسو  رد  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  مدمآ  شوه  هب  رطاخ  نانیمطا  اب  .دومن  کمک  ارم  دنوادخ  یلو  .داتفا  قافتا  زین  راب  کی  یّتح 
، متفای یم  تاجن 

ص:44

ریدغ يوس  هب  ناگتفای  www.Ghaemiyeh.comهر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 88زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


.میوگ یم  نخس  اه  لگ  نآ  يراهب  ياه  هیاس  زا  وت  اب  نآلا  مدش و  اراوگ  بآ  ندیماشآ  هب  لوغشم 

: تفگ نم  هب  دوب ، رتاناد  همه  زا  هک  نانآ  زا  یکی  .دـندرک  افج  نم  هب  هدومن ، اهر  ارم  یگمه  عضو ، نیا  زا  مناتـسود  عالطا  زا  دـعب 
، نیدـباعلا نیز  دـنزرف  رقاب ، دّـمحم  دـنزرف  قداص ، رفعج  ماما  بهذـم  هب  مدرک  کسمت  يرآ ، متفگ : يدرک ؟ هچ  هک  یناد  یم  ایآ 

هنوگ نیا  ارچ  تفگ : وا  .مالسلا  مهیلع  نیلسرم  دیس  دنزرف  نایملاع و  نانز  هدیس  نییصو و  دیـس  دنزرف  تشهب ، ناناوج  دیـس  دنزرف 
یم هدومرف ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هچنآ  نم  متفگ : دـننز ؟ یم  اه  فرح  ام  ّقح  رد  مدرم  هک  یناد  یم  و  يدرک ، اهر  ار  ام 

ییاـهزیچ امـش  ناـیم  رد  نم  : » دومرف هک  میوگ  یم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نخـس  متفگ : ییوگ ؟ یم  هچ  تفگ : .میوگ 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  راتفگ  و  متیب .» لها  مترتع ، ادخ و  باتک  دـیوش : یمن  هارمگ  نم  زا  دـعب  اه  نآ  هب  کسمت  اب  هک  مهد  یم  رارق 

«. دبای تاجن  دوش ، راوس  اه  نآ  رب  سک  ره  هک  دنا ، تاجن  ياه  یتشک  متیب  لها  : » دومرف هک  شتیب  لها  قح  رد  هلآو 

یف جهنم  : » زا دنترابع  اه  نآ  زا  یخرب  هک  هتشون  عیـشت  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  زا  عافد  رد  زین  ار  ییاه  باتک  دیمحلادبع  بئاص 
«. یسایسلا یفاقثلا و  مالسالا  خیرات  هدئاقع و  هتایح و  هیمیت ، نبا  یبهذملا ؛ ءامتنالا 

تساه تدم  تلاکو  لغش  رد  هک  تسا  يرصم  زراب  روهشم و  ياه  تیصخش  زا  یلاقع  شادرمد  رـصبتسم  روهـشم  یـضاق  لیکو و 
بهاذم رگید  زا  ار  هیماما  هعیش  ياهطابنتسا  هقف و  هلأسم ، نآ  رد  ارآ  هسیاقم  یهقف و  هلأسم  کی  رد  قیقحت  ماگنه  .دنک  یم  تیلاعف 

رت يوق  یهقف 
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ضوع یّلک  هب  ار  وا  تشونرس  بیجع  يا  هثداح  هک  نیا  ات  دنادرگ ، یم  نشور  شلد  رد  ار  عیشت  ياه  هقراب  هلأسم  نیمه  دبای و  یم 
زا شیب  دودح  اب  هارمه  یناریا  جاّجح  زا  یهورگ  یتقو  هک : دوب  نیا  نآ ، دیامن و  یم  عیشت  بهذم  رد  دورو  هب  رختفم  ار  وا  هدرک و 

نامز رد  ناریا  ریفـس  .دوش  یم  هرداصم  تموکح  فرط  زا  اه  باتک  مامت  دـنوش ، یم  ناتـسبرع  دراو  يداقتعا  باتک  نتراک  تسیب 
.دـننک یگدیـسر  عوضوم  هب  ات  دـسیون  یم  ناتـسبرع  روشک  ترازو  هب  زین  وا  .دراذـگ  یم  نایم  رد  لصیف  کلم  اب  ار  عوضوم  هاـش ،

نامز نآ  رد  .دننادرگرب  شبحاص  هب  ار  نآ  درادن  یلکـشم  رگا  هدرک ، یـسررب  ار  اه  باتک  مامت  هک  دـهد  یم  روتـسد  روشک  ریزو 
ار دوخ  ینوناق  رظن  يأر و  تیاهن  رد  دنک و  یسررب  ار  اه  باتک  نیا  هک  دنتساوخ  وا  زا  درب ، یم  رس  هب  زاجح  رد  یلاقع » شادرمد  »

یم مالـسلا  مـهیلع  تـیب  لـها  هار  رد  مدـق  عـقوم ، ناـمه  زا  درب و  یم  یپ  عیــشت  تیناـقح  هـب  اـه  باـتک  نـیا  هعلاـطم  اـب  وا  .دـهدب 
(1) «. ...دراذگ

و هدرب ، نآ  تیناقح  هب  یپ  عیشت ، بهذم  رد  قیقحت  اه  تّدم  زا  دعب  هک  تسا  یسک  لاعلادبع  دّمحم  خیش  ینیطسلف ، رـصبتسم  ملاع 
باتک مدرک ، تئارق  هک  ییاه  باتک  نیرت  مهم  زا  دیوگ ...« : یم  يا  هبحاصم  رد  يو  .تسا  هدومن  ادتقا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب 

هب ارم  هدرک و  ییاهن  ار  بلطم  هک  يا  هثداح  اهنت  .دـش  هفاضا  متامولعم  رب  اهنت  دوزفین و  نم  ناـمیا  رب  يزیچ  هک  دوب ، تاـعجارملا » »
هزاغم يور  هب  ور  ور ، هدایپ  رد  يزور  هک : دوب  نیا  تخاس ، نومنهر  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو 
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وا ياج  هب  هک  دنک  یم  رما  دوخ  ياه  هون  زا  رفن  کی  هب  صخش  نآ  هک  مدینش  .دوب  کچوک  يا  هزاغم  مدوب ، هتسشن  مماوقا  زا  یکی 
زامن هب  ات  دنک  یمن  اهر  ار  دوخ  هزاغم  رفن  کی  هنوگچ  هک  متفر ، ورف  رکف  هب  نم  .دروآ  ياج  هب  ار  رـصع  زامن  ات  دنیـشنب ، هزاغم  رد 
مرکا ربمایپ  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  دـشاب ، شلاوما  ظفاح  دـناوتب  هک  دـهد  رارق  دوخ  ياـج  هب  ار  یـسک  هک  نآ  رگم  دتـسیاب ،

 . ...دوب دهاوخن  نینچ  زگره  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنک !! اهر  نیشناج  ماما و  نودب  ار  یتّما  کی  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

رد وا  ینک ؟ یمن  ییاهنت  تشحو و  ساسحا  يرب ، یم  رـس  هب  ناـنبل  تبرغ  رهـش  رد  هک  نـآلا  اـیآ  هک  دـش  لاؤس  وا  زا  هک  یماـگنه 
اه نآ  زگره  هتـشاذگن و  يرثا  چیه  نم  رد  یلو  تسا ، هدننکـش  دایز و  ییاهنت  مزاول  ضراوع و  هک  نیا  مغر  هب  : » دیوگ یم  باوج 
هب قح  هار  زا  هاگ  چـیه  مدرم ! يا  : » دومرف هک  ما  هدرک  ظفح  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالک  مبلق  رد  اریز  منک ؛ یمن  ساـسحا  ار 

(1) «. دینکن تشحو  شلها  یمک  تهج 

مینک هچ  یلو  تسا ، ترطف  نید  اریز  دروآ ؛ دنهاوخ  يور  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نید  هب  دوخ  يدوخ  هب  مدرم  : » دـیوگ یم  زین  وا 
«. تسا هتفرگ  رارق  اه  تموکح  ياه  همکچ  ریز  رد  نید  نیا  هک 

، دراد لیلد  هب  جایتحا  يزیچ  ره  هک  میدـقتعم  ام  : » دـیوگ یم  دراد ، لیلد  هنیب و  هب  جایتحا  تیالو  ایآ  هک  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  زین  و 
(2) «. ...تسا نآ  هب  جاتحم  لیلد  هک  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  تیالو  رگم 

 - دنک یم  فاوط  هبعک  رود  هک  یسک  ره  : » دیوگ یم  نینچمه  يو 
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تسا و رهظم  هبعک  اریز  دنک ؛ یم  فاوط  تیالو  رود  هب  تقیقح  رد  يرمالا -  نیب  رما  ای  يرایتخا  ای  دشاب  يربج  هتسنادن ، ای  هتسناد 
(1) «. دنک یم  فاوط  رهوج  رود  هب  تقیقح  رد  دنک  یم  فاوط  رهظم  درگرب  هک  یسک  ره  و  رهوج ، نآ ، دولوم 

اب لیئارـسا ، ياه  نادنز  رد  دوخ  تیموکحم  ندنارذگ  ماگنه  هک  تسا  یـسک  هداّحـش  دّـمحم  ینیطـسلف ، رـصبتسم  ربهر  دـهاجم و 
بهذم عیـشت و  باختنا  اب  درب و  هعیـش  تیناقح  هب  یپ  تشاد ، لیئارـسا  ياه  نادنز  دنب  رد  ینانبل  نایعیـش  اب  هک  یناوارف  ياه  ثحب 

زا ییاه  تمـسق  کنیا  .دش  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  نیطـسلف  مدرم  ینلع  حیرـص و  ناگدننک  توعد  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
ادتقا هب  ار  ملاع  نادرم  دازآ  نم  «، » تسا یلع  دّمحم و  هب  نیطـسلف  تشگزاب  : » مییامن یم  لقن  هتفرگ ، ماجنا  وا  اب  هک  ار  يا  هبحاصم 

«. منک یم  توعد  مالسلا  هیلع  نیسح  نادرم ؛ دازآ  ياوشیپ  ماما و  زا  يوریپ  و 

یبا نب  یلع  هک  تسا  نیا  مساسحا  مراد و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لـها  تیمولظم  اـب  یناوارف  يدرد  مه  نم  : » دـیوگ یم  وا 
ره هدـش ، رتراد  هشیر  رت و  قیمع  نم  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تیمولظم  هب  ساسحا  نیا  و  دوب ، مولظم  ًاقح  مالـسلا  هیلع  بلاط 

.دوش یم  رتشیب  نیطسلف  رد  يرگلاغشا  ملظ  هک  هاگ 

: میوگ یم  هک  مشابن  یسک  نیرخآ  نم  هک  مراودیما  .منامب و  یقاب  نّنست  رد  هتشذگ  رد  هک  دوب  نیا  لماع  عیشت ، هب  نم  لهج 
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، ناناملـسم هیقب  دـننامه  نم  .تسا  هدرک  هطاـحا  ار  اـم  هک  درادـن  یـسایس  هلأـسم  هب  یطبر  چـیه  عیـشت  هب  نم  عوجر  تیدـتها .» مث  »
بزح  » ار نآ  لّوا  هجرد  رد  هک  منک ، یم  ساسحا  دوخ  رد  دروآ  دـیدپ  نانبل  بونج  رد  تمواقم »  » هک ار  ییاه  يزوریپ  اهراختفا و 
نتفرگ رب  رد  هکلب  تسا ، هدوب  یـسایس  لئاسم  عیـشت  رد  نم  دورو  رد  یـساسا  لماع  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  یلو  .دروآ  دیدپ  هَّللا »

لها هار  .تسا  هدوبن  يرگید  زیچ  چیه  ریثأت  تحت  هدوب و  نم  ینطاب  شریذپ  هجیتن  رد  نم ، بناج  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هدیقع 
رـشن رد  هک  تسا  دوز  «. » یـسایس هن  تسا  یتدـیقع  نم  عیـشت  «. » ما هدرک  کـسمت  نآ  هب  نم  هک  تسا  ّقـح  هار  مالـسلا  مهیلع  تیب 

«. دیامن کمک  رما  نیا  رد  ارم  هک  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا  مشوکب و  نیطسلف  رد  یماما  بهذم 

ام رد  .تسا و  نیطـسلف  مدرم  كرحت  بجوم  هک  دراد  ییاـه  ضیف  اـه و  تکرب  اـم  يارب  مالـسلا  مهیلع  توـّبن  تیب  لآ  مئاـق  ماـما  »
نا مینیب  یم  کیدزن  ار  وا  جرف  مینک و  یم  هدـهاشم  دوخ  لـباقم  رد  ار  يزوریپ  ترـصن و  هک  هدرک ، داـجیا  یمئاد  یـشوج  بنج و 

هجوت دروم  ساّسح ، تیعقوم  نیا  رد  ار  ام  هک  مهاوخ  یم  وا  زا  منک و  یم  اوجن  وا  اب  مراد و  طابترا  نطاب  هار  زا  وا  اب  نم  .هَّللاءاش و 
«. دهد رارق  دوخ 

رب وا  تضهن  مالسلا و  هیلع  نیـسح  مایق  هک  منک  یم  تحیـصن  ار  بهاذم  فالتخا  دوجو  اب  ناناملـسم  ًاصوصخ  ملاع ، نادرم  دازآ  »
رد هک  یناطرس  هدغ  نآ  لیئارسا ، گرزب و  ناطیـش  اکیرمآ ، هک  ار  یملظ  رب  توکـس  زگره  هداد و  رارق  دوخ  قشمرـس  ار  ملظ  دض 

«. دنرادن اور  هدرک ، دشر  یمالسا  ياهروشک 
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، رفن نارازه  روضح  رد  دـننک ، یم  توعد  ینارنخـس  يارب  ارم  دوش و  یم  لیکـشت  نیطـسلف  رد  هک  یتاسلج  اـه و  سنارفنک  رد  نم 
هب مهس  نانخـس  نیا  هک  مهد  یم  رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لها  هریـس  فقاوم و  روحم  رب  ار  دوخ  نانخـس  تاملک و  مامت 

نیا ات  مهد  یم  همادا  ار  شور  نیا  و  هتـشاد ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  هطبار  رد  نیطـسلف  هعماـج  رد  دوجوم  عضو  رییغت  رد  ییازس 
«. ...دنسرب يزوریپ  هب  دنوادخ  تیشم  نذا و  هب  نانآ ، هب  ادتقا  اب  دننادب و  ار  نانآ  ردق  مدرم  هک 

درک میهاوخ  رشتنم  نیطسلف  رد  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  منمؤم ، ناردارب  زا  یهورگ  اب  دنوادخ ، تساوخ  اب  هک  تسا  دوز  »
«. ددرگ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  دمّحم  لآ  يدهم  روهظ  زاس  هنیمز  هک  نیا  ات 

باوج رد  داد ، رارق  موجه  دروم  ار  وا  نآ ، زا  عافد  عیـشت و  رـشن  تهج  هب  حیرـص  روط  هب  رـصم  رهزالا  ياملع  سیئر  هک  یماـگنه 
ار یلطاب  مالک  نم  : » دیوگ یم  سپـس  ...دنناد » یمن  نانآ  هک  نک ، تیادـه  ارم  موق  ایادـخ  راب  میوگ : یم  ار ] نیا   ] اهنت نم  : » تفگ

یم دیکأت  هتکن  نیا  رب  اهنت  وش و  عیـشت  دراو  هک  دش  ثعاب  هعیـش  بهذـم  هب  تبـسن  نم  ینادان  لهج و  هک  درک : يراج  نابز  هب  هک 
یم فارتعا  نآ  تیناقح  هب  هک  نآلا  ات  دراذگ ، یقاب  لاح  هب  ات  ننست  بهذم  رد  ارم  هک  دوب  عیـشت  هب  لهج  نیا  تقیقح  رد  هک  منک 

(1) «. منک
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عیشت شرتسگ  عناوم 

هراشا

: درک میسقت  مسق  ود  هب  ناوت  یم  ار  عیشت  شریذپ  شرتسگ و  عناوم 

زا یـشان  هک  یمهو  هب  ندوب  سّبلتم  ای  كاردا  لئاسو  فعـض  لیبق  زا  تسا ؛ ناـسنا  تاذ  هب  طوبرم  هک  یلخاد  عناوم  بابـسا و   - 1
لوبق ار  نآ  ناهرب  لیلد و  نودـب  ناسنا  هک  یثوروم  تایـسفن  زا  يوریپ  ای  قباس ، راـکفا  زا  يریذـپریثأت  اـی  تسا ، يرکف  نازیم  دوبن 

یم هک  تسا  یعناوم  بابسا و  اه  نیا  .تسا  تقیقح  كرد  ناسنا و  تریصب  زا  عنام  هک  هلیذر  قالخا  هب  ندوب  التبم  ای  تسا ، هدرک 
.دراد زاب  تقیقح  كرد  زا  ار  ناسنا  دناوت 

.دنوش نانآ  تقیقح  هب  ندیسر  عنام  ات  دنا  هدرک  داجیا  اه  ناسنا  يارب  نارگید  هتشاد و  یجراخ  أشنم  هک  یعناوم  بابسا و   - 2

: مینک یم  هراشا  عماوج  رد  عیشت  شرتسگ  یجراخ  عناوم  هب  ادتبا  رد 

قیاقح فیرحت   - 1

، تسا نآ  راثآ  ریگرد  زورما  هب  ات  دـش و  ور  هبور  نآ  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تلحر  زا  دـعب  مالـسا  هک  یگرزب  تبیـصم 
دایز مک و  فذـح ، فیرحت ، هب  تسد  ناش ، یـصخش  ءوس  لاـمآ  اـهوزرآ و  هب  ندیـسر  تهج  هب  هک  تسا  يدارفا  هب  ندـش  ـالتبم 

، فلتخم ياحنا  اب  ات  دندمآرب  ددـصرد  دـیلپ  ياه  تسد  نیا  .دـندز  نآ  میهافم  زا  یخرب  اب  يزاب  ینید و  فراعم  تعیرـش و  ندرک 
هچ نیب  نیا  رد  .دوشن و  هداد  زییمت  يرگید  زا  یکی  هدـش و  هبتـشم  ات  دـنهد  هولج  طولخم  لطاب  اب  ای  هدرک ، یفخم  نامتک و  ار  قح 

زا يرایسب  اذل  تشگ و  یفخم  یمالسا  تما  رب  هک  قیاقح  زا  رایسب 
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صخـش هک  تسا  یتالکـشم  زا  یکی  نیا  و.دـندش  رو  هطوـغ  یهارمگ  تلالـض و  هب  هدـمآ  راـتفرگ  موـش  فدـه  نیا  رد  هک  دارفا 
.تسا ور  هبور  نآ  اب  رصبتسم 

: دیوگ یم  تنس  لها  هب  باطخ  هراب  نیا  رد  یناجیت  رتکد 

.میسابع ینب  هیما و  ینب  ناینابرق  ام  .منک  یم  توعد  بّصعت  ندرک  اهر  قح و  زا  ششوک  ثحب و  هب  ار  امش  نم ! هریـشع  لها و  يا  »
(1) «. دنا هتشاذگ  ثرا  هب  ام  يارب  ناگتشذگ  هک  میتسه ، يرکف  رّجحت  دومج و  ینابرق  .میهایس  خیرات  ناینابرق  ام 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  نیرصبتسم  زا  رگید  یکی  یناردب ، نیسای 

هب ار  نانآ  دـنوادخ  هک  ار  رگید  یخرب  ماـقم  هدرب و  ـالاب  ار  طـحنم  تسپ و  يدارفا  ماـقم  اـت  دـش  عضو  لـعج و  يرایـسب  ثیداـحا  »
تیادـه رون و  ادـخ  ناگدـنب  يارب  هک  یناـسک  دراد ، یفخم  هداد ، صاـصتخا  اوقت  تحاـصف و  ملح و  ملع و  تیادـه و  تلیـضف و 

ییاه لطاب  اه و  غورد  هدوبن و  ادخ  تیاضر  دروم  هک  دنداد  ماجنا  ییاهراک  سابع  ینب  هیما و  ینب  زا  ّطلسم  نامکاح  يرآ ، .دندوب 
هفطاع ساسحا  يرظن و  گنت  اب  و  دنروخن ، ار  لطاب  تایاور  دارفا و  هنوگ  نیا  لوگ  هک  تسا  نابطاخم  زا  ام  عقوت  .دندومن  لعج  ار 
دنناوخ یم  هک  یبلاـطم  رد  دنـشاب و  دازآ  ناـشمهف  تاـعلاطم و  رد  ناـنآ  هک  تسا  نیا  اـم  هدارا  تساوـخ و  هکلب  دـنرگنن ، روـما  هب 

(2) «. دنهد جرخ  هب  فاصنا 

هک مدروآ  تسد  هب  نم  : » دیوگ یم  رگید  ییاج  رد  یناجیت  رتکد 
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زا یخرب  يوـج  تسج  رد  دـنوش ، یم  هجاوـم  ناـنآ  يارب  روآدرد  خـلت و  تقیقح  اـب  هک  یماـگنه  تنـس ) لـها   ) اـملع زا  يرایـسب 
(1) «. دشاب یم  زین  روآ  هیرگ  تسا ، راد  هدنخ  هک  نآ  نیع  رد  هک  يرما  دنوش ، جراخ  هکلهم  نآ  زا  ات  دنیآ  یم  رب  یتالیوأت 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  هدش ، هعیش  هک  یناسک  زا  رگید  یکی  یبرغم ، ینیسح  سیردا 

دنـسیون و یم  باتک  دوخ ، مدرم  زا  نالفاغ  ناداوس و  یب  يارب  تنـس  لها  ياملع  تسین ؟ نتخادـنا  لـهج  هب  ار  مدرم  نیا ، اـیآ  »... 
(2) «. دنهد یمن  جرخ  هب  اوقت  عرو و  بلاطم ، عمج  رد  ناشتافیلأت  رد  زگره 

: دیوگ یم  هدرک و  هراشا  عوضوم  نیا  هب  زین  يرصم  ینادرولا  حلاص 

هک یحالس  اهنت  ...دنا  هدرک  راوتـسا  نآ  رب  ار  دوخ  دیاقع  شور و  تنـس ، لها  هک  تسا  یـساسا  لصا  کی  هیجوت ، لیوأت و  شور  »
(3) «. ...دنبوک یم  دوخ  هناقفانم  هرهچ  تروص و  رب  نانآ 

تنس لها  هب  باطخ  هراب  نیا  رد  تسا ، هیروس  بلح  رهش  یتفم  نآلا  هک  نوّسحلا  دّمحم  خیش  مان  هب  فصنم ، ینـس  ياملع  زا  یکی 
: دیوگ یم 

قیاقح روهظ  زا  عنام  تسایـس  تسد  هک  تسین  یکـش  ...میدرک  اهر  عیـشت  شرتسگ  زا  سرت  تهج  هب  ار  تیب  لـها  داـی  رکذ و  اـم  »
طیحم رد  دوجوم  حاحص  بتک  رد  مینک  یم  هدهاشم  اریز  تسا ؛ هدش 
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ص 14. ّقحلا ، فرعا  يوامس ، یناجیت  دمحم  . 48 - 1
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هیلع یلع  ام  دیـس  يارب  لباقم  رد  یلو  دـنا ، هدرک  رکذ  هحفـص  نیدـنچ  رد  ار  نامثع  رمع و  رکب و  یبا  لـیاضف  رایـسب  هچ  اـه  ینس 
.دنا هدرک  لقن  ار  لیاضف  هحفص  ود  ای  هحفص  کی  رد  مالسلا 

.تسا هداد  صاصتخا  مالسلا  هیلع  یلع  ام  دیس  لیاضف  هب  ار  دوخ  دنسم  زا  هحفـص  لبنح 46  نبدمحا  ماما  هک  مینک  یم  هدـهاشم  ام 
قباس ياه  باتک  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  زا  لیاضف  ثیداحا  رادقم  نیا  ارچ  هک  تسا  نیا  دراد  یم  او  لاؤس  هب  ار  ناسنا  هک  يزیچ 

رد دمحا  دنـسم  هک  ینک  هدـهاشم  هک  یماگنه  هدـش ، رادـیدپ  نم  يارب  هک  ار  هچنآ  ینک  یم  كرد  هک  مدـقتعم  نم  .تسا  هدـماین 
خیرات هنوگچ  هک  میمهف  یم  هک  تسا  اجنیا  تسا !! هدش  فذح  هحفص  شش  لهچ و  نآ  هدش و  پاچ  یمالـسا  ياهروشک  زا  یکی 

(1) «. ...تسا هدرک  هعدخ  ریوزت و  ام  رب 

: دیوگ یم  هرهاق  نابز  هدکشناد  رد  برع  تایبدا  داتسا  دوواد  یفنح  دماح  رتکد  مان  هب  تنس  لها  نیفصنم  زا  رگید  یکی 

یبهذم هک  دننک  یم  نامگ  اه  ینایفـس  نافرحنم و  هک  هنوگ  نآ  عیـشت ، هک  مزاس  راکـشآ  ّربدـتم  هدـنناوخ  يارب  مناوت  یم  اجنیا  زا  »
ياه تیـصخش  رگید  أبـس و  نب  هَّللادبع  هب  بوسنم  ای  تایلیئارـسا ، ماهوا و  تافارخ و  زا  ّولمم  يراثآ  رب  مئاق  ای  ضحم ، یلقن  تسا 

نیلّوا عیـشت  .دـننک  یم  نامگ  نانآ  هک  تسا  يزیچ  نآ  سکع  هب  ام  دـیدج  یملع  شور  رد  عیـشت  هکلب  تسین ، خـیرات ، رد  یلاـیخ 
هتسناوت یمالسا  بهاذم  نایم  رد  هتشاد و  لوقعم  لوقنم و  هب  یصاخ  تیانع  هک  تسا  یمالسا  بهذم 

ص:54

.ربنملا هلجم  . 51 - 1
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ادیپ لوقنم  لوقعم و  نیب  ندرک  عمج  رد  هعیش  هک  يزایتما  دوبن  رگا  .تسا و  يا  هدرتسگ  قفا  ياراد  هک  دنک  باختنا  ار  یهار  تسا 
حور و اب  هک  يّدح  هب  دهد ؛ قفو  ناکم  نامز و  طیارـش  اب  ار  دوخ  دیآ و  لیان  داهتجا  رد  ددجت  حور  هب  تسناوت  یمن  زگره  هدرک ،

(1) «. دشاب هتشادن  تافانم  یمالسا  تعیرش 

هک تسا  نرق  هدزیـس  : » دیوگ یم  هدروآ ، يرکـسع  همالع  زا  يرخا » ریطاسا  وأبـس  نب  هَّللادبع   » باتک رب  هک  یظیرقت  رد  نینچمه  وا 
ياهاوه فطاوع و  اب  هارمه  ییاواتف  میتسه ، هعیـش  ّدض  رب  املع  بناج  زا  ییاهاوتف  رودص  دهاش  ام  درذگ و  یم  یمالـسا  خـیرات  رب 
فراعم زا  یمالسا  ياملع  ملع و  زین  رذگهر  نیا  زا  .تسا و  هدش  یمالسا  ياه  هقرف  نیب  میظع  فاکش  ببس  دب  شور  نیا  .یناسفن 
تقیقح رد  .دـنا و  هدوب  مورحم  ناـنآ  ياـه  قوذ  تارمث  هنوـمن و  يارآ  زا  هک  هنوـگ  ناـمه  دـنا ، هتـشگ  مورحم  هقرف  نیا  ناـگرزب 

هعیـش و هب  تافارخ  نیا  رـشن  طسوت  هب  هک  تسا  یتاراسخ  زا  رتشیب  هدش ، دراو  شناد  ملاع و  ملع و  رب  رذگهر  نیا  زا  هک  یتاراسخ 
(2) «. ...تسا اّربم  اه  نآ  زا  هعیش  تقیقح  رد  هک  یتافارخ  تسا ، هدش  دراو  عیشت 

قرش و رد  ناگدننک  ثحب  زا  يرایسب  : » دیوگ یم  رصم  رهزالا  هاگشناد  رد  یمالسا  هفسلف  سّردم  ینازاتفت ، یمینغ  ءافولاوبا  داتـسا 
، درادن يراگزاس  یلقن  دهاش  ای  لیلد  چیه  اب  هک  دنا  هدش  هعیش  ّدض  رب  يدایز  تسردان  ماکحا  راچد  دیدج ، میدق و  زا  ملاع ، برغ 

زین مدرم 
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هلمج زا  .دنزاس  یم  مهّتم  اه  نآ  هب  ار  هعیش  دننک ، لاؤس  نآ  داسف  تحـص و  زا  هک  نآ  نودب  هدرک و  تسد  هب  تسد  ار  ماکحا  نیا 
.تسا هعیش  رداصم  هب  تبسن  نانآ  یعالّطا  یب  زا  یشان  هک  تسا  یلهج  هدش ، هعیش  هب  تبـسن  نانآ  یفاصنا  یب  هب  ّرجنم  هک  یلماوع 

(1) «. دننک یم  هعجارم  هعیش  نانمشد  ياه  باتک  هب  اهنت  هعیش ، هب  ناشتاماّهتا  رد  نانآ 

عیشت شرتسگ  زا  نافلاخم  يریگولج   - 2

هعیش موصعم  ناربهر  اب  مدرم  ندش  انشآ  نآ و  یفرعم  راشتنا و  زا  نافلاخم  يریگولج  عیـشت ، شرتسگ  یجراخ  عناوم  هلمج  زا  زین  و 
مهیلع تراهط  تمـصع و  تیب  لـها  يوریپ  زا  ناملـسمریغ ، ناملـسم و  زا  معا  مدرم  زا  يرایـسب  هدـع  هدـش  ثعاـب  هک  يرما  .تسا 

.دنرواین يور  عیشت  هب  هدش و  مورحم  مالسلا 

تسا و نافلاخم  هیحان  زا  هلباقم  زیتس و  دروم  ناکم  ره  رد  هعیش  بتک  : » دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  نیرـصبتسم  زا  یکی  يریثک  دمحم 
(2) «. ...دوش یم  تفلاخم  نآ  دورو  اب  اه  تلود  بلغا  رد 

هدـش و ناشیاهروشک  هب  نآ  دورو  عنام  و  دـننک ، یم  هلباقم  ناکم  ره  رد  یعیـش  باتک  اب  اه  یفلـس  : » دـیوگ یم  رگید  ییاج  رد  وا 
یم همکاحم  هدز و  کتک  ار  وا  رایـسب  هچ  هکلب  دننک ، یم  تناها  ار  یمزتلم  ناوج  ره  ریازجلا  رد  .دـننک  یم  میرحت  ار  نآ  ندـناوخ 
يا دـیراد ، سرت  هعیـش  باتک  زا  هنوگ  نیا  ارچ  دراد !! دوجو  هعیـش  زا  يا  هلجم  ای  باـتک  وا  دزن  هک  دـننک  هدـهاشم  هاـگره  دـنیامن 

(3) »!؟ هیفلس ناگدننک  توعد 
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سپ تسا ، تقیقح  رگنایامن  حیحص و  دیسیون  یم  هعیش  هرابرد  هک  ار  هچنآ  رگا  مییوگ : یم  هیفلـس  نایعاد  هب  ام  : » دیوگ یم  زین  وا 
دیکأت دینک  یم  اعدا  امـش  هک  ار  هچنآ  دناوت  یم  رما  نیا  اریز  تسا  حضاو  ددرگ !؟ رـشتنم  ات  دـیهد  یمن  لاجم  هعیـش  باتک  هب  ارچ 

نانآ هک  مراد  نیقی  نم  یلو  ...دـنک  کمک  عیـشت  هرابرد  حیحـص  فقوم  باـختنا  رد  ار  رکفنـشور  ناـناوج  دـناوت  یم  زین  دـیامن و 
رد دنک و  عولط  هک  یماگنه  دیـشروخ  هک  نیا  تهج  هب  دنراد ، فوخ  نآ  قیاقح  عیـشت و  زا  نانآ  اریز  درک ؛ دنهاوخن  نینچ  زگره 

هیفلـس هدیقع  هب  تبـسن  عیـشت  تیعقوم  نیا  و  تخاس ، دهاوخ  مودـعم  ار  نآ  رون  شوماخ و  ار  یعمـش  ره  دریگ  رارق  نامـسآ  طسو 
.تسا

زا یکی  هک  یماگنه  اذـل  و  دـنراد ، یم  یفخم  دـنا ، هتخاـس  طـالتخا  غورد و  زا  هک  ییاـهراوید  تشپ  هدرک و  ناـهنپ  ار  دوخ  ناـنآ 
اریز ددرگ ؛ یم  نآ  نایعاد  هیفلـس و  نانمـشد  زا  یکی  هب  لیدـبت  هدـش و  بلقنم  دـنک  یم  كرد  ار  قیاقح  زا  یخرب  رادـیب ، ناناوج 

(1) «. تسا هدوب  قیاقح  فیرحت  غورد و  هب  ّولمم  طولخم و  وا  یفلس  ياذغ  هک  دنک  یم  فشک 

شـشوپ ناشدـصق  رون ، ملع و  رـصع  رد  زورما ، هب  اـت  اـملع  زا  یخرب  ارچ  : » دـیوگ یم  هراـب  نیا  رد  يوامـس  یناـجیت  دـمحم  رتکد 
(2) »؟ درادن یشزرا  چیه  هک  تسا  یگتخاس  تالیوأت  قیرط  زا  قیاقح  رب  ندراذگ 

هدرک ار  یمالسا  قالخا  تاعارم  هعیش  هرابرد  دوخ  ياه  هتشون  رد  هک  نیرصاعم  ياملع  زا  یخرب  يانثتسا  هب  : » دیوگ یم  زین  وا 
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.دنـسیون یم  زوت  هنیک  هیما  ینب  راکفا  اب  هعیـش  هرابرد  هشیمه  دیدج ، میدق و  زا  اه  نآ  بلغا  یلو  دنا ، هداد  ناشن  دوخ  زا  فاصنا  و 
ّبس و دنزاس و  یم  يراج  نابز  رب  دنمهف ، یمن  دوخ  هک  ینانخـس  هدـش و  دراو  هدـننک  هارمگ  يداو  ره  رد  هک  ینیب  یم  ار  نانآ  وت 
هک دنـسیون  یم  نینچ  راب  کی  ...دنـشاب .  یم  يرب  اه  نآ  زا  هک  دـنهد  یم  ار  ییاه  تبـسن  تیب  لآ  هعیـش  رب  هداد و  نانآ  هب  مانـشد 
یم یهاگ  و  دنسوجم ، لصا  زا  نانآ  هک  دنـسیون  یم  راب  کی  و  تسا ، يدوهی  أبـس  نب  هَّللادبع  نآ  سـسؤم  هک  تسا  يا  هقرف  هعیش 
یم لمع  هیقت  هب  اریز  دـنقفانم ؛ نانآ  هک  دنـسیون  یم  یهاگ  .تسا و  رتشیب  اراصن  دوهی و  زا  ناشرطخ  هک  دـنا  ضفاور  نانآ  دـنیوگ 

.دنرامـش و یم  لالح  تسا  انز  هک  ار  هعتم  هتـسناد و  حابم  ار  مراحم  اـب  حاـکن  اریز  دـنهد ؛ یم  جاور  ار  يرگیحاـبا  ناـنآ  و  دـننک ،
تبـسن دنتـسرپ و  یم  ار  وا  نادنزرف  زا  رگید  ناماما  یلع و  نانآ  و  دراد ، ام  نآرق  زا  ریغ  ینآرق  هعیـش  هک  دنیوگ  یم  نانآ  زا  یخرب 

لها دـننک  یم  نامگ  هک  ییاملع  نیا  زا  یبتک  هعومجم  ای  باتک  هک  نآ  زج  درذـگ  یمن  یلاس  ...دـنراد  ضغب  لیئربج  دّـمحم و  هب 
يدونـشخ زج  يا  هزیگنا  دوخ  راک  نیا  رد  نانآ  .تسا  هعیـش  هب  نیهوت  ریفکت و  زا  رپ  هک  دـسر ، یم  ام  تسد  هب  دـنتعامج ، تنس و 

دوخ ياه  هتشون  هنوگ  نیا  رد  نانآ  .دننیب  یم  اه  نآ  ّتتشت  تما و  نیب  هقرفت  رد  ار  دوخ  تحلصم  هک  یناسک  دنرادن ، دوخ  نابابرا 
وج تسج  قیقحت و  نودب  دوخ  ناگتـشذگ  زا  دـیلقت  بّکرم و  لهج  هتفرگ و  لد  هب  هنیک  هناروکروک و  بّصعت  زج  یلیلد  تّجح و 

، دنشیرق هیما و  ینب  تنس  ناوریپ  نانآ  هک  اجنآ  زا  ...دنرادن و  هاوگ ، و 

ص:58
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(1) «. ...دنسیون یم  يرگ  یموق  ياهادص  يا و  هلیبق  راکفا  تیلهاج و  تینالقع  اب  دنیوگ و  یم  نخس  نینچ  اذل 

ياراد هک  دنتسه  نارگید  ناناملسم و  زا  رفن  اه  نویلیم  هک  میوگ  یم  هشیمه  نم  : » دیوگ یم  یسنوت  نیرصبتسم  زا  یلع  نب  یمشاه 
(2) «. دسر یمن  نانآ  هب  بهذم  نیا  یلو  دنکاپ  یتنیط 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  ینیطسلف  رصبتسم  کشزپ  مساق ، دیحو  دعسا  رتکد 

زا ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ثیداحا  یخیرات و  ثداوح  زا  يرایـسب  ببـس  هچ  هب  هک  نیا  تسا ، نم  نهذ  رد  ًامئاد  هک  یلاؤس  »... 
زا يرایـسب  دـناوت  یم  هک  یثیداـحا  تسا ، رادروـخرب  قـیثوت  زا  تنـس  لـها  ربـتعم  رداـصم  رد  هک  نیا  مغر  هب  دـنا ، هدرک  یفخماـم 

شوپور قیاقح و  ندرک  یفخم  ایآ  .دـنک  ّلـح  ار  هتـشذگ  نورق  لوط  رد  هعیـش  تنـس و  لـها  نیب  یفـالتخا  لـئاسم  ياـه  يراوشد 
مامت ایآ  دننک ؟ یم  نامگ  نانآ  هک  يروط  نآ  دشاب ؛ هنتف  عنام  هدننک و  هیجوت  دناوت  یم  اه  نآ  ندرک  شّوشم  اه و  نآ  رب  نتـشاذگ 

(3) .»!؟ تسین اه  نآ  نداد  هولج  هّوشم  قیاقح و  ندرک  یفخم  رد  هنتف 

رد هدش و  دراو  تنـس  باتک و  رد  هک  يرایـسب  صوصن  زا  نم  : » دیوگ یم  هیکرت  نیرـصبتسم  زا  یکی  يدمآ ، نسح  لزوگ  دمحم 
ناـنآ شور  قبط  رب  تکرح  ناـنآ و  هب  يادـتقا  هب  رما  هک  مدـش  علّطم  تسوا  هیّرذ  زا  نیموصعم  همئا  نینمؤملاریما و  تفـالخ  دروـم 

تفلاخم زا  دراد و 

ص:59
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.يرجه رفص 1419   27 یلاسرلا ، غلبملا  همانزور  . 60 - 2
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، روج نامکاح  هچرگ  تسا ، هدـش  دراو  هعیـش  تنـس و  لها  بتک  رد  رتاوت  ّدـح  رد  هک  یتایاور  .دـنک  یم  یهن  ناـنآ  اـب  ینمـشد  و 
هدرک و شخپ  ار  صوصن  نیا  هک  یناسک  و  دـنتفرگ ، راک  هب  اه  نآ  نامتک  ندرک و  یفخم  يارب  ار  دوخ  شـشوک  یعـس و  تیاـهن 

ضیقن فلاخم و  هک  دندرک  لذب  یناسک  هب  ار  يدنمشزرا  زیاوج  رایسب و  لاوما  و  دندومن ، نادنز  هدرک و  باذع  ار  دنتخاس  رـشتنم 
نانآ رب  هک  دراذـگ  ّتنم  تما  نیا  رب  دـنوادخ  اهراک ، نیا  مغر  هب  یلو  .دـندومن  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  ار  ثیداـحا  نآ 

(1) «. ...درک ظفح  ار  صوصن  نیا  زا  يرایسب  رادقم 

تاهبش ياقلا   - 3

حیضوت

.دشاب یم  بّرخم  ّرضم و  رگید  دراوم  زا  یخرب  رد  یلو  تسا  هدنزاس  بوخ و  دراوم  زا  یخرب  رد  ههبش  کش و 

هدنزاس کش  فلا )

كاپ و تخانـش  هب  ندیـسر  يارب  قیقحت  ثحب و  هب  جاـیتحا  هک  دـنک  یم  ساـسحا  دوخ  دوجو  رد  غولب ، هب  ندیـسر  زا  دـعب  ناـسنا 
.دـیآ یم  دـیدپ  شتاداقتعا  تحـص  هرابرد  اه  ههبـش  اه و  کش  ناسنا ، نهذ  رد  هک  تسا  عقوم  نیا  زا  .دراد  روآ  نانیمطا  لیـصا و 

نیا و  دیآ ، یم  باسح  هب  دنمـشزرا  هدنزاس و  ياه  کش  زا  دنز ، یم  جوم  ناسنا  نورد  رد  هک  تاهبـش  يداقتعا و  ياه  لاؤس  نیا 
يرعاشم .دنک  زاب  ار  رعاشم  زا  یخرب  ناسنا  سفن  رد  دناوت  یم  هک  تسا  تفرعم  مدع  زا  یـشان  اریز  دـسر ؛ یم  رظن  هب  یعیبط  يرما 

رد زورب ، روهظ و  زا  دعب  هک 

ص:60
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.دنک یم  داجیا  يداقتعا  روما  رد  نانیمطا  ملع و  بلط  تهج  هب  یگدنز  طاشن و  ناسنا 

یم ناحبـس  دـنوادخ  اریز  دـسرب ؛ یعطق  هجیتن  هب  ات  هدرک ، قیقحت  ثحب و  هک  تسا  نآ  رگوجو  تسج  ناسنا  هفیظو  هلحرم  نیا  رد 
نامیاه هار  هب  ار  اه  نآ  ام  هتبلا  دننک ، شـشوک  داهج و  ام  هار  رد  هک  یناسک  و   » (1) ؛» انَُلبُس ْمُهَّنیِدْهََنل  انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلاَو  دیامرف « :

«. درک میهاوخ  تیاده 

بّرخم کش  ب )

کـش .دراد  قرف  دوش  یم  هدنکارپ  یعیبط  روط  هب  رگوجتـسج  ناسنا  نهذ  رد  هک  يا  ههبـش  اب  هدنزاسریغ ، بّرخم و  ههبـش  کش و 
ار نآ  بابـسا ، رگید  لـطاب و  اـب  ّقح  ندـناشوپ  لـطاب و  نییزت  هار  زا  هدرک و  داـجیا  ار  نآ  ضرغم  ناـسنا  هک  تسا  یّکـش  بّرخم ،

.تسا هدومن  هدنکارپ 

هلیسو ره  اب  اذل  و  تسا ، ّرضم  نانآ  رب  نارگید  قح  هار  هک  دنتسه  یناسک  دننک ، یم  هدنکارپ  ار  تاهبش  هنوگ  نیا  هک  یناسک  رتشیب 
تریح و یهارمگ و  رد  مدرم  اـت  دـنهاوخ  یم  ناـنیا  .دـنراد  زاـب  قـح  زا  ار  مدرم  دـنهاوخ  یم  تسا  ناـنآ  سرتـسد  رد  هک  ینکمم 

.دندرگ لیان  دوخ  موش  فادها  هب  هدرک و  ادیپ  تصرف  نیب  نیا  رد  دنناوتب  دوخ  ات  دنرب  رس  هب  يداقتعا  روما  رد  کش  یکیرات و 

رد دناشکب و  تلالـض  یهارمگ و  هب  ار  مدرم  ات  دشوپ  یم  دوخ  هب  ار  قح  سابل  لطاب  یهاگ  : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  یناجیت  رتکد 
بلغا

ص:61
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دوجو تهج  هب  لطاب  یهاگ  .دنا و  هتشاد  دارفا  هنوگ  نیا  هب  نظ  نسح  ای  هدوب ، طیـسب  مدرم  لوقع  اریز  دوش ؛ یم  قفوم  زین  اه  نامز 
؛ دنک دوبان  ار  لطاب  ات  دنـشکب  ار  ادخ  هدعو  راظتنا  هدرک و  ربص  هک  تسا  قح  نارادفرط  رب  اذل  .ددرگ  یم  زوریپ  دوخ ، دـیؤم  نارای 

(1) «. تسا ینتفر  لطاب  اریز 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  هدش ، هعیش  هک  یناسک  زا  یکی  یناردب ، فویعم  نیسای 

تاهبش زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  دوز  دنود ، یم  ینادان  يور  زا  ییادص  ره  لابند  هب  هدرک و  تکرح  يداب  ره  لابند  هب  هک  یناسک  »
یم نیزگیاـج  طیـسب  دارفا  لوـقع  رد  ار  طـلغ  میهاـفم  اـه  نآ  ياـج  هـب  هداد و  رییغت  ار  یقیقح  میهاـفم  هـک  یتاهبـش  دـنریگ ؛ رارق 

(2) «. دیامن

: دیوگ یم  هدش  هعیش  هک  یناسک  زا  رگید  یکی  لّکوتم ، یلع  دّمحم 

هرهچ نداد  هولج  هّوشم  تهج  هب  اـه  هلمح  نیرت  هناـمحر  یب  اـب  خـیرات  لوط  رد  تسا ، نید  لـصا  رهوج و  هک  تهج  نآ  زا  عیـشت  »
(3) «. ...تسا هدوب  هجاوم  نآ ،

: دیوگ یم  یناردب  فویعم  نیسای 

 - هایس رصع  ودره  رد  هک  ار  یتالکشم  هدش و  دراو  نانآ  هب  هک  راشف  همه  نآ  زا  مینک  یم  هاگن  هعیـش  تیعـضو  هب  هک  یماگنه  ام  »
همه نیا  دوجو  اب  نانآ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ام  ریحت  .مینک  یم  بجعت  دنا  هدش  لّمحتم  رگید -  ياه  نرق  سابع و  ینب  هیما و  ینب 

اهراشف
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ار داهج  مچرپ  و  دندرک ، ادیپ  رارمتـسا  هدومن و  تظفاحم  ناشتلاسر  هریـس و  شور و  ملع و  رب  هنوگچ  دمآ ، دیدپ  هک  یتالکـشم  و 
(1) «. ...دنتشادرب ملاظ  فرحنم و  نامکاح  مامت  ّدض  رب 

یگدنز ناملاظ  راگزور  راکفا  اب  زونه  ام  رصع  ناگدنسیون  زا  يرایسب  : » دیوگ یم  نیرصبتسم  زا  رگید  یکی  يوارس ، نسحملادبع 
رـشتنم ناـنآ  نیب  رد  ار  اـه  غورد  اـه و  تمهت  هدرک ، ذوـفن  ناناملـسم  فوفـص  رد  مالـسا  نانمـشد  نآ  رد  هک  راـگزور  دـننک ، یم 

(2) «. دنتخاس

هّوشم قیاقح و  فیرحت  يارب  ار  دوخ  شـشوک  تیاهن  هعیـش  نافلاخم  : » دـیوگ یم  نیرـصبتسم  زا  رگید  یکی  دـمحا ، دیـس  مصتعم 
لهج قیمعت  رد  يدایز  دودح  ات  نانآ  .دنتفرگ  راک  هب  بیذاکا  رـشن  توعد و  فلتخم  ياه  بولـسا  اب  تیب  لها  بهذم  نداد  هولج 
حیبق نیرتدب و  هب  ار  عیشت  نانآ  .دندوب  قفوم  تقیقح  تخانش  نانآ و  نیب  نتخادنا  هلصاف  شرتسگ و  دوخ و  بهذم  لها  سوفن  رد 

(3)« ...دندومن ریوصت  دنتفای  هک  یماهوا  تافارخ و  اب  نکمم  تروص  نیرت 

نیا ششوک  یعیبط  هجیتن  دننک ، یم  یگدنز  نآ  رد  یمالسا  تما  زا  گرزب  يا  هعومجم  هک  عیشت  هب  لهج  : » دیوگ یم  همادا  رد  وا 
(4) «. ...دننکن ادیپ  عیشت  بهذم  زا  یتخانش  نانآ  ات  دندنکفا  تما  نیا  رب  ار  لماک  لهج  هیاس  هک  تسا  ناگدنسیون 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يوامس  یناجیت  رتکد 

ص:63
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یم رتشیب  نانآ  زا  شا  يرود  ددرگ ، یم  فقاو  نافلاخم  ياه  تمهت  تاـفیرحت و  زا  يرادـقم  رب  هک  یماـگنه  فصنم  ققحم  یلو  »
وحن ره  هب  قیاقح  ندرک  نوگژاو  ریوزت و  ندـناشک و  یهارمگ  هب  زا  ریغ  یتجح  لـیلد و  ناـنآ  هک  دـمهف  یم  کـش  نودـب  دوش و 

رب هک  هنوگ  نامه  دـندرک ، نیعم  يرایـسب  هجدوب  هیامرـس و  ناشیارب  هدرک و  ریجا  ار  ناگدنـسیون  زا  يرایـسب  نانآ  .دـنرادن  نکمم 
هب تبـسن  ریفکت  مانـشد و  هچنآ  نانآ  هتـساوخ  دارم و  قبط  ات  دندومن  لعج  ار  هدـننز  لوگ  یهاگـشناد  ياه  یهاوگ  باقلا و  ناشیا 

(1) «. ...دنسیونب دنهاوخ  یم  هعیش 

عیشت ینورد  عناوم 

هراشا

یمزاب نآ  شریذـپ  زا  ار  ناسنا  ینورد ، عنام  کی  یلو  درب ، یم  یبلطم  بهذـم و  بتکم و  تیناـقح  هب  یپ  ناـسنا  تاـقوا  زا  یخرب 
لها تیناقح  هب  یپ  ناشیاه  یـسررب  ثحب و  نمـض  رد  تنـس  لها  زا  يرایـسب  .تسا  لیبق  نیا  زا  زین  عیـشت  شریذـپ  دروم  رد  .دراد 
یلو دـننک ، کسمت  ترتع  باـتک و  هب  اـت  دـنراد  هفیظو  هک  دنـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  دـنرب و  یم  ناـنآ  ناوریپ  مالـسلا و  مهیلع  تیب 
یم دـیدج  بهذـم  شریذـپ  يارب  ار  يرایـسب  ینورد  عناوم  هکلب  دـننیب ، یمن  دوخ  بهذـم  رییغت  رد  یفاـک  ار  هجیتن  نیا  هب  ندیـسر 

.مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  .دنبای 

هناروکروک دیلقت   - 1

ناینیشیپ ناردپ و  زا  هک  یمیهافم  اب  تفلاخم  زا  مدرم ، زا  يرایسب 

ص:64

ص 169. تیدتها ، ّمث  يوامس ، یناجیت  . 71 - 1
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هناروکروک دیلقت  تراسا  رد  نداتفا  هجیتن  نیا  و  دشاب ، نشور  زور  دننامه  ناشیارب  قح  هچرگ  دـنراد  سرت  دـنا ، هدرب  ثرا  هب  دوخ 
اب ار  ناسنا  هجیتن  رد  دراد و  یم  او  یثوروم  هدـیقع  ندرمـش  سدـقم  هب  ار  ناسنا  دـیاقع ، رد  دـیلقت  اریز  تسا ؛ بهذـم  باـختنا  رد 

هتسکش ار  اهدنب  نیا  هک  دنک  یم  باجیا  رگوجو  تسج  ناسنا  رب  تقیقح  عقاو و  یلو  .درک  دهاوخ  ور  هب  ور  يرایسب  یـسفن  عناوم 
شماوقا ناردپ و  رگا  هک  دنادب  دیاب  ناسنا  .دـنک  لمأت  هتـسیرگن و  دراد  تفلاخم  وا  یثوروم  يارآ  اب  هک  يا  هلدا  هب  مامت  تقد  اب  و 

ام هفیظو  هکلب  مینک ، لابند  ار  نانآ  هار  ام  هک  درادن  یهجو  دنا ، هتفر  ههاریب  هب  نانآ  هک  دش  نشور  ام  رب  دنا و  هتفر  اطخ  هابتشا و  هب 
.دشاب هتشاد  تفلاخم  ام  یثرا  تادقتعم  راکفا و  اب  هچرگ  مییامن ؛ يوریپ  قح  زا  هک  تسا 

نیا هب  دنا  هدش  هعیـش  هک  یناسک  : » دیامرف یم  هداد و  رارق  شنزرـس  دروم  ار  دادـجا  ابآ و  ماوقا و  زا  هناروکروک  دـیلقت  میرک  نآرق 
«. دنا هدرک  رکذ  لح  هار  زین  نآ  زا  تاجن  يارب  هدرک و  هراشا  یساسا  لکشم 

دیلقت هب  ار  ناسنا  نتشاد ، دوخ  ناگرزب  قباس و  ياملع  هب  یسدق  رظن  : » دیوگ یم  ینادوس  نیرـصبتسم  زا  یکی  دمحا ، دیـس  مصتعم 
لوقع لاعتم ، دنوادخ  .تسا  قح  زا  فارحنا  أشنم  ندـش  دـیلقت  نیا  میلـست  .دراد  یم  او  نانآ  راکفا  رب  ندرک  اکتا  قلطم و  يوریپ  و 

يریگولج عنم و  ببـس  دیابن  نانآ  هب  ام  مارتحا  اذـل  تسا ، تّجح  وا  رب  یناسنا  ره  لقع  هکلب  تسا ، هدادـن  رارق  تّجح  ام  رب  ار  نانآ 
نانآ راکفا  هشقانم  زا 

ص:65
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(2) «. میوشن  (1)« اَلِیبَّسلا اَنوُّلَضَأَف  انَءآَرَبُکَو  انَتَداس  انْعَطَأ  ّانِإ  انَّبَر  اُولاقَو  هیآ «  دافم  رد  لخاد  ات  ددرگ ، اه  نآ  رد  تقد  و 

ره رب  هکلب  ...دناد ، یمن  یفاک  دیاقع  لوصا  اب  تسرامم  رد  ار  دّبعت  دیلقت و  مالسا ، : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  یناردب  فویعم  نیـسای 
وجو تسج  هناروکروک  دیلقت  تاساسحا و  زا  رود  هب  لقتـسم و  تروص  هب  دوخ  دیاقع  تّحـص  دروم  رد  هک  دنک  یم  بجاو  يدرف 

(3) «. دنک

رد هک  يدارفا  هک  نیا  تسا  نآ  هب  هراشا  لباق  هک  يزیچ  : » دـیوگ یم  هراب  نیارد  نیرـصبتسم ، زا  رگید  یکی  نیدـباعلا ، نیز  قراط 
نیا هک  نیا  نامگ  هب  هدیزگ ، ینکـس  نانآ  سفن  رد  یثوروم  دیاقع  هک  دنتـسه  یناسک  دنراد ، یموش  تیاهن  دـب و  تبقاع  ترخآ ،

(4)« ...تسا قحرب  دیاقع 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يروس  نیرصبتسم  زا  طیقل  لآ  مشاه 

هتفهن اجک  رد  لکـشم  یلو  دـشاب ، ینـالوط  هار  هچرگ  درادـن ؛ نآ  هب  ندیـسر  زج  يا  هراـچ  دـسرب ، ّقح  هب  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  »
رد لکشم  .تسا  نید  باسح  هب  اه  تیصخش  سیدقت  ناگرزب و  شتـسرپ  تقیقح  زا  هدننک  ثحب  صخـش  رارف  رد  لکـشم  تسا ؟

تنـس نآرق و  هلدا  هب  دنک و  هتـساریپ  ار  شدوخ  دـش  هتفگ  هچنآ  زا  ناسنا  رگا  اذـل  .تسا  یثوروم  راکفا  ناردـپ و  دادـجا و  دـیلقت 
حیحص راثآ  يوبن و 

ص:66

هیآ 67. بازحا ، هروس  . 72 - 1
ص 32. هعئاضلا ، هیقیقحلا  دمحا ، دیس  مصتعم  . 73 - 2

ص 48. نوملعی ، یموق  تیلای  یناردب ، فویعم  نیسای  . 74 - 3
.18 ص 17 -  نینمؤملا ، لیبس  یلا  هوعد  نیدباعلا ، نیز  قراط  . 75 - 4
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يوزرآ هک  دوخ  يوزرآ  هب  درکدهاوخ و  كرد  ار  قح  متح  روط  هب  دنک ، کسمت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هدـش  تیاور 
(1) «. دیسر دهاوخ  تسا  هدننک  تبغر  ره  تبغر  هدننک و  بلط  ره 

صاخشا نتفرگ  رارق  رایعم   - 2

حیضوت

قباس بهذـم  هب  ندز  اپ  تشپ  عیـشت و  بهذـم  شریذـپ  رد  یمهم  عناـم  یّنـس  هدـننک  ثحب  کـی  يارب  هک  يرگید  دراوم  هلمج  زا 
مارتحا تمظع و  دروم  دوخ  هعماج  رد  هک  تسا  ییاـه  تیـصخش  راـتفگ  ندرمـش  دودرم  تفلاـخم و  رد  وا  نتـشادن  تأرج  تسا ،

.درادن ار  نانآ  ماقم  هب  ندیسر  تأرج  یسک  زگره  هک  دنا  هدش  یتب  دننام  هک  يّدح  هب  دنتسه ، مدرم 

تخانش هن  نانآ ، هب  ّقح  تخانش  اه و  تیصخش  سیدقت  تراسا  رد  نداتفا  اب  هطبار  رد  ینادرولا  حلاص  يرـصم ، فورعم  رـصبتسم 
هک يرما  .دـنتخاس  رـشتنم  مدرم  نیب  هتـشاد و  تسود  ناـبهار  راـبحا و  هک  تسا  یبـلطم  ناـمه  نیا  : » دـیوگ یم  ّقح ، دوـخ  هب  ّقـح 

(2) «. دننیزگ یمرب  تاصوصن  لوبق  ياج  هب  ار  اه  تیصخش  راتفگ  هک  دنا ، هدش  التبم  نآ  هب  هزورما  زین  ناناملسم 

؛ اه تیصخش  تاملک  رد  وجتـسج  هن  دش  دهاوخ  صن  زا  تعباتم  بجوم  قح  زا  يوجو  تسج  : » دیوگ یم  دوخ  بلطم  همادا  رد  وا 
صن ناسنا و  نیب  رود  نادـنچ  هن  يا  هدـنیآ  رد  نتفر  صاخـشا  لابند  .دزاس  یم  نومنهر  قح  هب  ار  ناـسنا  ندوب ، صن  لاـبند  يرآ ،

، دزادنا یم  هلصاف 

ص:67

ص 322. هیقیقحلا ، تفشتکلا  راوحلا  نم  طیطق ، لآ  مشاه  . 76 - 1
ص 44. هعدخلا ، ینادرولا ، حلاص  . 77 - 2
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هک تسا  ّصن  اـب  .دـشاب  یم  فـیلکت  راـیعم  ّصن  نیمه  و  تسا ، راـیعم  ّصن  .ّصن  ورگ  رد  هن  دـهد  یم  رارق  نادرم  ورگ  رد  ار  وا  و 
.تسا ّصن  ساسا  رب  زین  شتآ  زا  ناسنا  تاجن  تسا و  ّصن  رب  ناسنا  ماوق  .دریگ  یم  رارق  ناملسم  ندرگ  رب  تیلوؤسم 

تسایـس و اه و  يوریپ  تایبیغ و  هب  طوبرم  روما  رد  لـقع  نآرق و  اـب  قفاوم  حیحـص  يوبن  اـی  ینآرق  صن  اـجنیا  رد  صن  زا  دوصقم 
(1) «. ...تسا يّربت  ّیلوت و  نید و  لوصا  قالخا و 

جراخ ناینیشیپ  تسادق  لایخ  مّهوت و  زا  هدرک و  زیهرپ  اه  تیصخش  تدابع  زا  هک  تسا  نیملـسم  رب  : » دیوگ یم  رگید  ییاج  رد  وا 
رکف حیحـصت  يارب  نازیم  ساـیقم و  ار  نآ  هدروآ و  باـسح  هب  اـه  تیـصخش  زا  رتـالاب  ار  صوـصن  هک  تـسا  ناـنآ  هـفیظو  .دـنوش 

(2) «. دنروآ باسح  هب  یخیرات  عیاقو  تئارق  یمالسا و 

لقتسم يرکف  یتیصخش  دوجو  ینعی  تسا ، صاخشا  تیسدق  زا  ندش  یهت  نآ  دراد و  یساسا  طرش  کی  ثحب ، : » دیوگ یم  زین  وا 
هباحص و زا  نآ  عورش  هک  هتشذگ  زومرم  دارفا  هب  تبسن  سرت  تیـسدق و  دید  اب  اه  باتک  رد  ًالبق  نم  .دارفا  تدابع  زا  هدش  دازآ  و 
هب ندیـسر  يارب  دوخ  يولج  رد  ار  هار  مدـش ، هدـیناهر  تسادـق  مّهوت  زا  هک  یماگنه  یلو  مدرک ، یم  صوغ  تسا  اهقف  هب  نآ  متخ 
ای مدرک ، عورش  اه  تیصخش  ندراذگ  رانک  اب  ار  یخیرات  ثداوح  صوصن و  رد  عّبتت  هک  یماگنه  يرآ ، ...متفایزاب  مالـسا  تقیقح 

هک یماگنه  رت  قیقد  يانعم  هب 

ص:68

ص 44. هعدخلا ، ینادرولا ، حلاص  . 78 - 1
ص 203. هسایسلا ، فیسلا و  ینادرولا ، حلاص  . 79 - 2
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هب مهو  هریاد  زا  مدرک و  فشک  ار  تقیقح  نم  ...متخانـش  ار  قح  هک  دوـب  تقو  نآ  مداد ، رارق  اـه  تیـصخش  زا  رتـالاب  ار  صوـصن 
تئارق ار  نآ  ون  زا  هدرک و  وجو  تسج  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دعب  زا  ار  مالسا  ریـسم  هک  یماگنه  مدش ، دراو  تقیقح  هریاد 

.مدومن

تیعقاو مالـسا و  خیرات  زا  بیاغ  شخب  رب  ممـشچ  هک  یماگنه  دش ، تحار  تریح  یهارمگ و  زا  ینالوط  ياه  لاس  زا  دـعب  محور 
لآ دوخ ، لباقم  رد  دش و  هتشادرب  اه  هدرپ  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  .تفای  رارقتسا  میقتسم  هار  رب  نم  ياه  مدق  داتفا و  ناناملـسم  ياه 

حیحص مالـسا  قیرط  رب  هک  مدرک  ادیپ  نیقی  دشرهاظ و  نم  يارب  میقتـسم  هار  ملاعم  مدید و  عطاس  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب 
(1)« ما هتفرگ  رارق 

تقیقح انثتـسا  نودـب  هک  متـسناد  یم  زین  ادـتبا  زا  نم  : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  نیرـصبتسم  زا  رگید  یکی  یبرغم ، ینیـسح  سیردا 
قیاـقح لاـبند  هب  اـه  هکرعم  رد  اـت  منک  اـیهم  هداـمآ و  ار  مدوخ  دـیاب  نم  هک  نیا  و  تسا ، اـه  تیـصخش  زا  رت  سیفن  رتدنمـشزرا و 

نوخ دننامه  نم  هب  تبـسن  هک  مدوب  هداد  رارق  ار  ییاه  تیـصخش  دارفا و  اب  ییادج  لامتحا  مناگدـید  لباقم  رد  نم  .مشاب  هدـشمگ 
هدمآ ینامسآ  ياه  شزرا  زا  مدرم  يریگارف  يارب  هک  ار  یمالسا  تلاسر  فادها  متـسناد و  یم  ادتبا  زا  نم  .دندوب  نایرج  رد  مندب 

.مدرک یم  كرد  ینیمز ، ياه  شزرا  هن 

ار یخیراـت  تقیقح  زا  وـجو  تسج  ثحب و  وا  تیوـقت  تهج  هب  نم  اـت  دراد  نید  نازیم  رد  یـشزرا  هچ  هریره  وـبا  هنوـمن : باـب  زا 
لیطعت

ص:69

.5 ص 4 -  هعدخلا ، ینادرولا ، حلاص  . 80 - 1
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ات تسا  هدیقع  لوصا  زا  یلصا  هریرهوبا  ایآ  مربب ؟ قیاقح  مامت  فیرحت  هب  تسد  وا  تاحاضتفا  رب  نتشاذگ  شـشوپ  هار  رد  و  منک ؟
وا حیاضف  زا  ام  هک  تسین  هدننز  ایآ  منک ؟ فارتعا  وا  حـیبق  لاعفا  هب  مهد و  رارق  یخیرات  هبـساحم  دروم  ار  وا  هک  دـشاب  مارح  نم  رب 

(1) »؟ ددرگ دسافم  همه  يادف  مالسا  هدش و  طولخم  نید  قیاقح  اب  اه  نآ  ات  میوش  تکاس 

هناروکروک دیلقت  زا  زارتحا  هار  لّقعت ،

.تسا لّقعت  لقع و  لامعا  دراد  زاب  نآ  نیا و  زا  هناروکروک  يوریپ  زا  ار  ناسنا  دناوت  یم  هک  یلماع  نیرت  مهم 

، دنک یم  ییامنهار  قحرب  ار  شبحاص  هک  تسا  يرون  نآ  لقع ، : » دـیوگ یم  هراب  نیارد  نیرـصبتسم  زا  یکی  لّکوتم ، یلع  دّـمحم 
هدش و هتخانش  ادخ  هک  تسا  نآ  طسوت  هب  .تسا  ناسنا  رب  ادخ  تّجح  لقع ، .دناشوپن  ار  وا  تاوهـش  یناسفن و  ياهاوه  هک  یمادام 

(2)« ...درادن نید  درادن  لقع  هک  یسک  دوش و  یم  هداد  زییمت  لطاب  زا  قح  هک  تسا  نآ  هطساو  هب  .دنوش و  یم  قیدصت  ایبنا 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  هدش ، هعیش  هک  یناسک  زا  رگید  یکی  دمحادیس ، مصتعم  داتسا 

ار رون  نآ  هک  سکره  سپ  .تسا  هداد  رارق  ناسنا  تسد  هب  ار  نآ  زا  هدافتسا  هار  هداد و  ملع  لقع و  رون  ناسنا  هب  ناحبـس  دنوادخ  »
رد هک  تسا  دوز  دزاسن ، لعتشم  ار  نآ  قیاقح  فشک  تهج  هب  هدرک و  لامها 

ص:70

.20 ص 19 -  نیسحلا ، ینعیش  دقل  ینیسح ، سیردا  . 81 - 1
ص 9. لّکوتم ، یلعدمحم  ًادّجس ، عیشتلا  انلخد  و  . 82 - 2
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(1) «. ...دهد دشر  ار  نآ  هتفرگ و  راک  هب  ار  شلقع  هک  یسک  فالخ  هب  درب ، رس  هب  یهارمگ  تافارخ و  لهج و  زا  يا  هیاس 

مالـسا فدـه  هک  میرب  یم  یپ  میمهف  یم  ناینیـشیپ  راـکفا  زا  رود  هـب  ار  مالـسا  هـک  یماـگنه  : » دـیوگ یم  یبرغم  ینیـسح  سیردا 
دوخ ینید  فیاـظو  هب  هدـننک  ماـیق  نیقی ، اـب  هتـشاد و  تسراـمم  نآ  اـب  كرد  روعـش و  مهف و  اـب  اـت  تسا  ناـسنا  لـقع  نتخیگنارب 

(2) «. دشاب

بّصعت  - 3

هب ار  ناـسنا  بصعت ، اریز  ددرگ ؛ عناـم  تقیقح  ّقح و  زا  وا  يوریپ  ناـسنا و  نیب  دـناوت  یم  هک  تسا  یعناوم  زا  رگید  یکی  بّصعت ،
نـالطب رب  تلـالد  نیهارب  هلدا و  هک  دـنچره  دراد ، یم  او  شتادـقتعم  رییغت  رب  دوـخ  هب  ندادـن  هزاـجا  نیعم و  رکف  رب  دوـمج  یعوـن 

دننامه وا  يولج  رد  تقیقح  هچرگا  تسا  مورحم  ّقح  تخانـش  زا  بّصعتم  صخـش  هک  تسا  تهج  نیدب  .دشاب  هتـشاد  شا  هدیقع 
.دشاب زور  طسو  رد  دیشروخ 

هچنآ رب  قّمعت  تقد و  اب  بوخ و  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  هدش ، هعیـش  هک  تنـس  لها  گرزب  ياملع  زا  یکی  یکاطنا  یعرم  دّـمحم 
هدـش حـضاو  نآ  ناگدـنیوپ  يارب  هار  هدرک  یّلجت  ّقح  هنوگچ  هک  نکرظن  مدرک  رکذ  باتک  نیا  رد  نیهارب  اه و  تّجح  زا  وت  يارب 
هتخاس رود  هب  ار  دوخ  کلهم ، هناروکروک و  یموق  ياه  هرعن  یبهذـم و  تیبصع  زا  هدرک و  صلاخ  ار  دوخ  تین  هک  یناسک  تسا ،

رارصا اب  هک  یسک  اما  .دنا 
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(1)« .ددرگ هضرع  لیلد  رازه  وا  رب  هچرگ  درادن ، يدوس  وا  يارب  یلو  تسا  رایسب  هچرگ  تایاور  هدنام ، یقاب  شدانع  رب 

ار دوخ  تاداقتعا  زا  ییاهر  تأرج  تسا ، قح  بهذم  زا  وجو  تسج  ثحب و  ددـص  رد  هک  یـصخش  يارب  تسا  مزال  تهج  نیدـب 
.دزاس هدامآ  قح  شریذپ  يارب  ار  دوخ  سفن  هتشاد و  شیاطخ  ماگنه 

هدرک و داجیا  نم  رد  يرکف  دومج  نامز ، زا  يا  ههرب  رد  هک  دندوب  یناسک  نم  موق  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يوامـس  يواجیت  رتکد 
نآرق هک  یعرـش  ياه  سایقم  لقع و  نازیم  هب  ار  یخیرات  ثداوح  ای  ممهفن  ار  ثیدـح  ات  دـندرک  داجیا  ریجنز  لـغ و  نم  لـقع  رد 

هدرک و رود  دوخ  زا  دندوب ، هدناشوپ  نم  رب  هک  ار  بّصعت  رابغ  نم  یلو  .منکن  لیلحت  هداد  میلعت  ار  ام  فیرـش  يوبن  تنـس  میرک و 
(2)« ...مدیناهر ار  دوخ  دندوب  هدیچیپ  لاس  تسیب  زا  شیب  نم  رب  هک  ییاه  لغ  اهریجنز و  زا 

زا رارف  يارب  یهار  هک  تسا  یّقح  نامه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تادقتعم  دـنگوس ! مدوخ  ناج  هب  : » دـیوگ یم  رگید  ییاج  رد  وا 
(3) «. دهد ارف  شوگ  حضاو  لیلد  هب  هدیناهر و  ّربکت  هناروکروک و  بّصعت  زا  ار  دوخ  ناسنا  هک  یتروص  رد  درادن ، دوجو  نآ 

رب سپ  .تسا  هدروآ  يور  رکف  يدازآ  رون و  دـهع  هدرک و  تشپ  یتثارو ، ینمـشد  بّصعت و  رـصع  : » دـیوگ یم  رگید  ییاج  رد  وا 
تسا نانآ  رب  دننکزاب و  ار  دوخ  نامشچ  هک  تسا  گنهرف  لها  ناناوج 
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یک ات  .دنسانشب  شهار  زا  ار  قح  ات  دننک ، تبحص  نانآ  ياملع  اب  دنیامن و  ادیپ  طابترا  اه  نآ  اب  دنناوخب و  ار  هعیش  ياه  باتک  هک 
مدرم هزورما  .میروخب  لوگ  دننام  یمن  تباث  لیلد  تجح و  لباقم  رد  هک  یفیجارا  اب  هدش و  هدـیلام  لسع  نآ  هب  هک  یلطاب  مالک  اب 
یملع ثحاب  ققحم و  هک  تسین  راوازـس  و  دراد ، دوجو  نیمز  هرک  نیا  زا  يا  هقطنم  ره  رد  هعیـش  و  دـنرگیدکی ، اب  طابترا  رد  ملاـع 

 . ...دنفلاخم هعیش  اب  هدیقع  رد  هک  ینانآ  دسانشب ، هعیش  نمشد  صوصخ  هب  دوخ  نانمشد  نابز  زا  ار  هعیش 

هدنکارپ ملاع  رد  ناشدیاقع  بتک و  هکلب  دشاب ، هتشادن  عالطا  ناشدیاقع  زا  ناشدوخ  زا  ریغ  یـسک  هک  تسین  يّرـس  يا  هقرف  هعیش 
هدرک و رازگرب  یتارظانم  اهدرگزیم و  نانآ  ياملع  .تسا و  زاب  ملع  بلاـط  ره  يارب  ناـنآ  یمالـسا  ياـه  هزوح  سرادـم و  هدـش و 

(1)« ...دنناوخ یم  ارف  یمالسا  تما  تدحو  هملک و  تدحو  هب  ار  ناناملسم 

تشحو سرت و   - 4

يرود زا  ناسنا  يارب  هک  تسا  یـسرت  فوخ و  رگید ، بهذم  هب  یبهذـم  زا  جورخ  بهذـم و  رییغت  يارب  ناسنا  تالکـشم  هلمج  زا 
.تسا هدوب  سونأم  روشحم و  اه  نآ  اب  هک  هدوب  يدایز  ياه  تدم  اریز  دنک ؛ یم  ادیپ  قباس  تادقتعم  هب  تبسن 

تعباتم بوجو  رد  یفاک  تعاـنق  داـیز ، ثحب  زا  دـعب  : » دـیوگ یم  هراـب  نیا  رد  ینادوس  نیرـصبتسم  زا  دـمحا  دیـس  مصتعم  داتـسا 
نم رد  تلاح  نیا  یلو  مدرک ، ادیپ  نانآ ، زا  نید  نتفرگ  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  بهذم 
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یم راداو  عیـشت  بهذم  زا  تعباتم  هب  ارم  منادجو  هک  نیا  مغر  هب  منک  باختنا  ار  دوخ  بهذـم  هار و  متـسناوتن  درکن و  ادـیپ  نّکمت 
یم باطخ  ینیمخ  هب  ارم  زین  یخرب  دـندز و  یم  ادـص  هعیـش  ناونع  هب  ارم  مناـقیفر  تیب و  لـها  ناتـسود و  هک  نیا  مغر  هب  .دومن و 
نم هراما  سفن  نیا  یلو  متـشادن ، نآ  تیناقح  رد  کش  هک  یلاح  نیع  رد  .مدوب  هدرکن  باختنا  ار  دوخ  هار  زونه  نم  یلو  دـندرک ،

هدوب نآ  رب  تناردپ  هک  ینک  اهر  ار  ینید  ینک  یم  تأرج  هنوگچ  هک  دومن  یم  هسوسو  ارم  درک و  یم  یهن  راک  نیا  زا  ارم  هک  دوب 
زا ناگرزب  ایآ  یـشاب !؟ هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هک  یتسه  یـسک  هچ  وت  دنفلاخم !؟ وت  داقتعا  اب  هک  یعمتجم  نیا  اب  ینک  یم  هچ  دـنا !؟
رب هک  لیبق  نیا  زا  تاکیکشت  لاؤس و  نارازه  و  دنا !؟ هدوب  لفاغ  يا  هدیسر  نآ  هب  وت  هک  بلطم  نیا  زا  ناناملـسم  بلاغ  هکلب  املع ،

.دناشوپ یم  ار  ناسنا  نورد  لقع  ًانایحا  .دراد و  یم  او  توکس  هب  دنک و  یم  هبلغ  ناسنا 

دوخ يارب  یبیبح  تسود و  سینا و  رارف و  هار  هک  یلاح  رد  دـنیب  یم  دوخ  رد  رکف  ّتتـشت  رزج و  ّدـم و  و  بذـج ، عفد و  نینچ  نیا 
زا ارم  دیاش  تسا ، هدش  هتشون  هعیـش  ّدر  رد  هک  مدرک  ییاه  باتک  زا  وجو  تسج  شـسرپ و  هب  عورـش  ماگنه  نیا  رد  نم  .دبای  یمن 

تـسج ثحب و  زا  دعب  یلو  ...تسا  هدوب  بیاغ  نم  زا  دیاش  هک  دـنک  فشک  ار  یقیاقح  نم  يارب  دـهد و  ییاهر  دوجوم  عضو  نیا 
یقطنم هشقانم  ضحم و  یملع  ثحب  زا  یلاخ  ار  اه  باتک  نآ  اریز  متفاین ؛ نآ  رد  ار  دوخ  يوزرآ  دـش و  رت  هدـیچیپ  ملکـشم  وجو ،

رد ثحب  قّمعت و  زا  دعب  یلو  ...متفای  غورد  تمهت و  مانشد و  نعل و  ّبس و  طقف  اه  نآ  رد  و  مدید ،

ص:74
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(1) «. ...داد قوس  نآ  يوس  هب  ارم  دش و  راکشآ  هدرک و  یّلجت  مسفن  رد  قح  ناهگان  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  هلدا 

نیرخآ زا  اـت  مدرک  یم  مزج  ار  دوخ  هدارا  هک  یماـگنه  : » دـیوگ یم  هراـب  نیا  رد  نیرـصبتسم  زا  رگید  یکی  لـکوتم ، یلع  دّـمحم 
: تفگ تخیر و  ورف  نم  رـس  رب  ار  دوخ  یلایخ  راکفا  متـسود  مراد ، مالعا  ار  دیدج  هدـیقع  زا  يوریپ  هدـش و  اهر  فوخ  ياهریجنز 

نآ زا  دندوب و  رتاناد  دننیرخآ  نیلّوا و  زا  دنیآ  یم  هدنیآ  رد  هدوب و  رتولج  ام  زا  هک  یناسک  متح  روط  هب  دوب  قحرب  بهذم  نیا  رگا 
نـشور ار  دوخ  فارطا  هک  یماگنه  یلو  تسا  هدرک  نشور  شتآ  هک  مدـش  یـسک  دـننامه  نم  نانخـس ، نیا  اب  .دـندرک  یم  يوریپ 

(2) «. ...دیامن یم  لیدبت  کش  هب  ار  شنیقی  و  لهج ، هب  ار  شلمع  اذل  و  دنک ، یم  عانتما  نآ  نایم  رد  تکرح  زا  دومن 

هک مدرک  دصق  اه  نآ  رد  و  مدرک ، رافغتـسا  تاّرک  هب  مراگدرورپ  دزن  مدیـسرت و  دوخ  رب  نم  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  یناجیت  رتکد 
نم نید  رد  کش  هجیتن  رد  هدرک و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هباحـص  هراـبرد  ّکـش  داـجیا  هک  يروما  نیا  لـثم  رد  ثحب  زا  تسد 

يارب مصرح  یملع و  تأرج  زین  متفگ و  یم  نم  هک  ار  هچره  بیذـکت  نم و  اب  اه  نآ  ینمـشد  تدـش  یلو  ...مرادرب  هدومن ، داجیا 
قوس ولج  هب  ارم  هک  مدرک  ساسحا  دوخ  رد  یلخاد  ییورین  زین  .مهد و  همادا  ار  دوخ  ثحب  ات  درک  کیرحت  ارم  تقیقح ، هب  ندیسر 

(3) «. ...داد یم 
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زین وا  هک  شیومعرـسپ  اب  ندش  هعیـش  زا  لبق  دوخ  تاثحابم  نایب  رد  هدش ، هعیـش  هک  یناسک  زا  رگید  یکی  نسح  معنملادـبع  داتـسا 
بهذم نیا  هرابرد  میومعرـسپ  اب  وگو  تفگ  هنوگره  زا  متـشاد  دصق  مدوب و  هتفرگ  میمـصت  ًادج  نم  : » دیوگ یم  تسا ، هدش  هعیش 

ار مدوخ  اـسب  هچ  و  موش ، ّرثأـتم  وا  رکف  زا  هک  نیا  زا  سرت  تفرگ ، یم  تّدـش  مسرت  فوخ و  زا  نم  یگتفرگ  ...منک  زیهرپ  دـیدج 
دوش و ذاش  مناکیدزن  نایم  رد  میامن و  تفلاخم  دننآ  رب  مناردپ  مدرم و  هک  يا  هدیقع  اب  هجیتن  رد  و  میامن ، نآ  هب  فارتعا  هب  روبجم 
اب هک  متشاذگ  رارق  و  متشذگ ، روما  نیا  همه  زا  یلو  .دش  هدز  نم  هب  یماّهتا  نینچ  هک  ما  هدش  جراخ  نید  زا  هک  موش  مهّتم  اسب  هچ 
نم هک  نیا  ًاصوصخ  مبای ؛ ییاهر  ما  هدرک  ادیپ  شا  هدـیقع  وا و  هب  هک  يدامتعا  زا  مناوتب  دـیاش  موش ، وگو  تفگ  دراو  میومعرـسپ 

 . ...مدوب هدرک  هعلاطم  عیشت  هعیش و  ّدض  ار  یمهم  ياه  باتک 

نیا ادرف  هک  نیا  زا  ار  وت  دوش  عنام  هک  تسا  يرارق  نامض و  هچ  يا ، هدش  هعیـش  هتفرگ و  هرانک  مدرم  هدیقع  زا  نآلا  وت  متفگ : وا  هب 
ناتناهرب وگب   » (1) ؛» َنِیقِداص ُْمتنُک  نِإ  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  ُْلق  دیامرف « : یم  همیرک  هیآ  تفگ : باوج  رد  وا  یهدـن ؟ رییغت  زین  ار  بهذـم 

هب ما و  هدومن  غراف  ار  مدوخ  نم  .منک  یم  لیم  دنک  لیم  اجکره  ممتسه ، لیلد  نارادفرط  زا  نم  دییوگ .» یم  تسار  رگا  دیروایب  ار 
ناوریپ هلدا  هک  تسا  نیا  نآ  تحـص  رب  لیلد  .تسا و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  نامه  میقتـسم ، هار  هک  ما  هدیـسر  هجیتن  نیا 

.تسا نیملسم  مومع  قافتا  دروم  بتکم  نیا 
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؟ دندرکن فشک  ار  تقیقح  نیا  وت  زا  ریغ  ارچ  متفگ : وا  هب  نم 

!؟ تسا هدرکن  فشک  ار  تقیقح  نیا  نم  زا  ریغ  هک  هتفگ  یسک  هچ  ًالّوا : تفگ : وا 

رد هلأسم  اریز  تسین ؛ يا  هدیسر  نآ  هب  وت  هک  يا  هدیقع  هابتشا  ای  تحـص  رب  لیلد  وا  ندیـسرن  ای  تقیقح ، هب  يرگید  ندیـسر  ًایناث :
ای دیامرف « : یم  لاعتم  دنوادخ  اریز  مرادن ؛ نارگید  اب  يراک  نم  و  تسا ، هتفهن  نآ  ناوریپ  رد  نآ  زا  دـعب  قح و  تقیقح و  نادـجو 
رد دوخ ، ياه  سفن  هظحالم  هب  داب  امش  رب  نانمؤم ! يا   » (2)(1) ؛» ُْمتیَدَتْها اَذِإ  َّلَض  نَم  مُکُّرُضی  َال  ْمُکَـسُفنَأ  ْمُکیَلَع  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهیَأ 

«. دیناسر دنهاوخن  يررض  امش  هب  دنا  هدش  هارمگ  هک  یناسک  دیبای  تیاده  امش  هک  یتروص 

اریز دنهابتشا ؛ رب  ناناملـسم  زا  دصرد  هک 90  تسا  انعم  نادب  نیا  تسا  حیحـص  هعیـش  بهذـم  هک  مینک  ضرف  رگا  متفگ : وا  هب  نم 
!؟ دراد مدرم  مومع  اب  یتبسن  هچ  عیشت  نیا  سپ  دنراد ، داقتعا  تعامج  تنس و  لها  بهذم  هب  ناناملسم  مومع 

یم لیکـشت  ار  تیرثکا  تیبلاـغ و  اـه  تلود  زا  يرایـسب  رد  ناـنآ  اریز  تسین ؛ ینک  یم  روصت  وت  هک  یمک  نیا  اـب  هعیـش  تفگ : وا 
: دیامرف یم  هک  اجنآ  دـنک ؛ یم  تّمذـم  ار  ترثک  دراوم  زا  يرایـسب  رد  نآرق  هکلب  تسین ، قح  رایعم  ّتلق  ترثک و  یهگناو  .دـنهد 

«. دیراد تهارک  قح  هب  تبسن  امش  رتشیب  یلو   » (3) ؛» َنوُهِراک   ّ ِقَْحِلل ْمُکَرَثْکَأ  َّنِکلَو  »
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«. تفای یهاوخن  رکاش  ار  نانآ  رتشیب  و   » (2)(1) ؛» َنیِرِکاش ْمُهَرَثْکَأ  ُدَِجت  َالَو  دیامرف « : یم  هک  اجنآ  و 

«. دنرازگرکش نم  ناگدنب  زا  یمک   » (3) ؛» ُروُکَّشلا يِدابِع  ْنِم  ٌلِیلَقَو  دیامرف «: یم  زین  و 

 . ...دشاب تیناّقح  رب  لیلد  دناوت  یمن  تیعمج  ترثک  هجیتن  رد 

ینید هب  نیدتم  مسانـش  یم  ار  نانآ  همه  هک  مدادـجا  ءابآ و  هک  موش  میلـست  هک  یهاوخ  یم  نم  زا  وت  ایآ  متفگ : وا  هب  بّجعت  اب  نم 
!؟ تسا هدوبن  یهلا  رما  دروم  هک  دنا  هدوب 

وت هب  نم  یلو  تسا ، رت  هاگآ  نانآ  هب  ادخ  متسین ، ناگتشذگ  لاوحا  نتـشاذگ  شزرا  نایب و  ماقم  رد  نم  تفگ : هدرک و  یمّـسبت  وا 
.دشاب دادجا  ءابآ و  دیلقت  داقتعا ، رد  ساسا  هک  نیا  اب  دنک  یم  تفلاخم  نآرق  هک  مهد  یم  رّکذت 

َالَو ًایَـش  َنُولِقْعی  َال  ْمُهُؤَآبآ  َناک  َْولَوَأ  انَءَآبآ  ِهیَلَع  انیَْفلَأ  ام  ُِعبَّتَن  َْلب  اُولاق  ُهَّللا  َلَزنَأ  ام  اوُِعبَّتا  ُمَُهل  َلِیق  اَذِإَو  دـیامرف «: یم  لاعتم  دـنوادخ 
ناردـپ هچنآ  زا  ام  هن ، دـنیوگ : یم  دـینک  يوریپ  تسا  هدرک  لزان  ادـخ  هچنآ  زا  دوش : هتفگ  اه  نآ  هب  هک  یماگنه  و   » (4) ؛» َنوُدَتْهی
دنهاوخ يوریپ  اه  نآ  زا  زاب   ] دـنتفاین تیادـه  دـندیمهف و  یمن  يزیچ  نانآ  ناردـپ  رگا  اـیآ  .مینک  یم  يوریپ  میتفاـی  نآ  رب  ار  دوخ 

»!؟] درک
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 88زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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