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اروشاع ات  هلهابم  زا 

: هدنسیون

یناتسلگ ینیما  دمحم 

: یپاچ رشان 

نیذآ رهپس 



تسرهف
5تسرهف

اروشاع ات  هلهابم  23زا 

باتک 23تاصخشم 

« میدقت »23

24راتفگشیپ

هنیدم هلهابم  27شخب 1 

27هراشا

« تیحیسم مالسا و  رظن  زا  هلهابم  »27

28نارجن

نارجن یعامتجا  29تّیعقوم 

نارجن یگنهرف  تیعقوم   330

نارجن یتاحیلستو  يداصتقا  31تیعقوم 

« تایاور رظن  زا  نارجن   » 531

هلهابم تغل   632

« هعقاو یئاور  شزرا   » 732

!« هلهابم دمآ  شیپ  تّلع  »34

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  همان  نتم  »35

« همان تارثا   » 1036

« ۀعقاو جیاتن   » 1136

36هراشا

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیناقح  توبث  »37

« تیناقح لیلد  باذع  هدعو  »37

« دوعوم ربمغیپ  »37
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« مالسلا امهیلع  نینسح  يدنزرف  توبث  »38

مالسلا مهیلع  ءاسک  لآ  تلیضف  توبث   539

« مالسلا هیلع  یلع  تّیلضفأ  توبث  »40

« مالسلا هیلع  نانمؤم  ریمأ  زا  يدای   » 741

« مالسلا مهیلع  نت  جنپ  زا  يدای   » 842

« مالسلا مهیلع  ۀّمئأ  زا  42يرکذ 

« مالسلا مهیلع  دمحم  لآ  مئاق  زا  يرکذ   » 1043

!« تّلذ هب  ناعذإ  ۀیزج  لوبق   » 1244

44هراشا

« هیزج رادقم  »44

« رادنامرف ود  »45

« ۀیزج ماجنأرس   » 1345

« ۀلهابم عوقو  خیرات   » 1446

« اهینارجن لمعلا  سکع   » 1547

47هراشا

« يراصن ناگدنیامن   » 147

همان دهعای  همانحلص   1649

49هراشا

« همان دهع  نتم  »49

« ۀلهابم نایرج  حورشم   » 1751

51هراشا

« مظعأ فقسأ  ۀثراح  وبأ  »52

« ةربس نب  زرک  نانخس  »53

« بقاع نانخس  »53
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« دّیس 53نانخس 

« ةربس نب  زرک  54نانخس 

« دّیس 54نانخس 

« داعس وبأ  رظن  يأر و  »54

« لاثا نب  ۀثراح  55نانخس 

« بقاع 55نانخس 

« دیس نانخس  »56

« ۀثراح مود ، يرس  نانخس  »56

« بقاع هب  ۀثراح  57نانخس 

« دیس هب  ۀثراح  نانخس  »57

« ۀثراح هب  بقاع  57نانخس 

« ۀثراح 58نانخس 

« ۀثراح 58نانخس 

« ۀثراح دّیس و  نامتفگ  »59

« بقاع 59نانخس 

« مالسلا هیلع  مئاقزا  يرکذ  »60

« بقاع ۀثراح و  61تاررکم 

« موس زور  موس  62سلجم 

« بقاع دیس و  اب  63ۀثراح 

« مالسلا هیلع  مئاق  زا  64يرکذ 

« مجنپ زور  مجنپ  سلجم  »64

« بقاع 64نانخس 

« مالسلا هیلع  مئاق  زا  64يرکذ 

« ۀثراح 65نانخس 
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« ۀعماجلا 65ۀعماجلا .

« ۀعماج باتک  66تئارق 

« ۀعماج ياههتشون  67هصالخ 

مالسلا هیلع  مئاق  زا  68يرکذ 

« ثیش گرزب  هفیحص  »69

« میهاربا هفیحص  »69

مالسلا هیلع  مئاق  زا  70يرکذ 

« یسوم تاروت  »70

« اهلیجنا ندروآ  »71

« هنیدم يوس  هب  تکرح  »72

« هرّونم هنیدم  هب  دورو  »73

« ربمغیپ اب  اهینارجن   » 1873

« هلهابمدادرارق  » 1974

74هراشا

« دوعوم لحم  رد  ادخ  لوسر  »76

 ...!« منیب یم  یئاهور  نم   » 2076

« هتسشن ناربمایپ ، 77دننام 

77هراشا

« منیب یم  نیگنس  78راک 

« ۀثراح وبا  رذنم و  »78

« دیلفاغ دوخ ، نوماریپ  زا   » 2179

79هراشا

« رذنم نماد  هب  تسد  بقاع ، دیس و  »79

 ...« رگأ ادخ ، هب  80مسق 
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« هلهابم يامن  رود   » 2281

« هفیقس نارجن و  تاسلج   » 2382

« اروشاع زور  يامن  رود   » 2482

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ادخ  لوسر  83شخب 2 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ادخ  83لوسر 

نیتسخن 83شنیرفآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  83تدالو 

، نمؤم نیلوا  85تثعب و 

« دیراپسب رطاخ  86هب 

86هراشا

« هقلطم تیالو  - 186

« تسا یحو  وا  هتفگ  - 2»87

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسراب  ینمشد  - 3»87

« ندرکن تیذا  - 4»87

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیذأ  قادصم  - 5»88

« دنچ 88یثیدح 

« تّلم  73»90

« ناگراتس دننامه  نم ، باحصا  »91

91هراشا

« هباحص ّبس  »92

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  ترشاعم  بادآ  »97

97هراشا

« نتفگ نخس  - 1»98

« یشوگ رد  نانخس  - 2»98
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« نتفر هار  - 3»98

« ینامهیم رد  - 499

« راشف هورگ  ای  مجنپ  نوتس  »99

99هراشا

« تیلاعف دیدشت  »100

« اهیضعب نامیا  »100

« مزال ياهینیب  شیپ  »101

!« اه ینوردنا  »101

101هراشا

!« دهد قالط  ارام  رگا  - 1»102

« ینک یم  لایخ  هچ  - 2»102

« دنیب یم  هنوگچ  دمحم  - 3»103

« زار فشک  - 4»103

« نامیا اب  ینز  - 5»105

« ابیز يوناب  - 6»105

« هد قالط  ار  ود  نآ  - 7»106

« دیناوخب ار  مردارب  - 8»107

« روآ مرش  شسرپ  - 9»107

« مجنپ نوتس  ياهینکش  راک  »108

« تایح لاح  ياهینکش  108راک 

108هراشا

« راد یفخم  ار  تنامیا  »109

 ...« دهاوخیم دوب !؟ مک  دوخ  »109

« قفانم رب  زامن  »109
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« دوب اهنآ  زا  یکی  وا  »110

»؟! یک هب  ات  ریخأت  »111

« مدزن لاف  111نم 

« ۀیبیدح »111

« مدوب هدرکن  کش  زور  نآ  دننام   » 8112

« رگید تفلاخم  مه  نیا  »113

« يداع یگدنز  هب  ور   » 10114

« بطاح ینیچ  نخس   » 11115

!« میهد یمن  هوشر  ام   » 12115

!!« تسه اهنیا  زا  رتدنمزاین   » 13115

»!؟ مباوخب هنوگچ   » 14116

« ریسا نتشک   » 15116

« دبای یمن  تاجن  یسک  رمع  زج   » 16117

« دیوگ نیتداهش  سکره   » 17117

« هناقفانم ینیچ  نخس   » 18118

« ۀنوعلم هفیحص   » 19118

118هراشا

همان نامیپ  120داوم 

!!« تّما نیما  »121

« هاگترپ رد  يزادنارب   » 20122

122هراشا

لوا 122ياتدوک 

« مود ياتدوک  »123

« ریدغلا تعیب   » 21124
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« هماسا رکشل  زیهجت   » 22125

« دیروایب يا  هفیحص  تاود و   » 23126

« هّللا باتک  انبسح  »126

« ماما نیرتگرزب  ِعاد  نیرتدب و  »127

127هراشا

« نخس نیرخآ  »128

!« ماهناخ رد  نم  يراپس  كاخ   » 24129

« وگم ّرس   » ای خیرات » يافج  »129

129هراشا

« تشگرب قرو  »132

« تسا هدرمن  ربغیپ  »133

« اه هنتف  ردام  هفیقس  »134

« دندوبن رضاح  نفد  زامن و  هب  »135

« ۀفیقسرد یلع  زا  یمان  »136

« رمع نایاپ  »138

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  مجنپ  نوتس   » 2138

« ثیداحأ نیودت  ادخ و  لوسر   » 1138

!« ثیداحأ نیودت  میرحت   » 2140

« میهاربا ماقم  رییغت   » 3142

« عوطت زامن  تعکر  ود  زا  یهن  »143

« ناتعتم زا  یهن   » 5143

« يروش  » 5144

« شخب نیا  146هصالخ 

مالسلا هیلع  یلعهبعک  دولوم  149شخب 3 
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149هراشا

« یصو هفیلخ و  نییعت  »152

152هراشا

« رهاظ رد  نماب  نطاب و  رد  ءایبنأاب  »153

« نم هفیلخ  و  یصو ، ردارب ،  2»153

« یسوم هب  نوراه  ماقم  رد   ) 3»153

« مأوت زا  نم  نم و  زا  وت  »154

« ادخ روتسد  »154

« ینم ثراو  یصو و   » 6155

« نید رون  تیاده و  مچرپ   » 7155

« دیرادن نمشد  ار  یلع   8»155

« ۀشئاع ءاروفص و   » 9156

« نید گرزب  مچرپ   » 10156

« نانمؤم ناردپ   » 11156

!« هشیاع يا  تکاس   » 12157

»!؟ دهد خر  يا  هثداح  رگا   » 13157

« شاب هاوگ  ونشب و   » 14158

« دیاهدشن اهر  رس  دوخ  امش   » 15158

« تسیلع نم  یّصو   » 16159

« میوا زا  نم  نم و  زا  یلع   17159

« تسا نم  رکنم  وترکنم   » 18159

« تسوا يالوم  یلع  میالوم  نم  ار  هکره   » 19159

« تسین راوازس   » 20160

« مالسلا هیلع  یلع  تیمولظم  يامن  160رود 
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160هراشا

« راگزور يافج  )162

« تّیمولظم دامن  ۀّیقشقش  »162

« رمع تافارتعا  »164

« هدش یحارط  لبق  زا  يا  هئطوت  »165

« يداصتقا 166میرحت 

166هراشا

« ناتسود مادعا  »167

لیماف رازه  168نایلاو 

168هراشا

« نانکش تعیب  »168

« ماما زا  تعیب  « » اهنارحب ریسم  رد  یلع  »170

« اهشروی ضرعم  رد  یحو  172میرح 

« لّوأ شروی  »172

« مود شروی  »174

« ینیچ 175هئطوت 

« مّوس شروی  »175

« دجسم رد  ادخ  ریشمش  »179

« الاب بلاطم  هصالخ  »182

« نایرج همادا  »183

« تعیب هرظنم  »184

« لماک دادبتسا  186قانتخا و 

« تعیب يارجام  ۀّیقب  »187

»!؟ ارچ ربنم  يالاب  توکس  »188
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»!؟ درکن مایق  ارچ  یلع  »189

« یلع بش و  »191

« تاجانم »192

« رارسا مرحم  ِهاچ  »192

« دمآاجک زا  مجلم  نبا  »192

« هتفاکش قرف  »193

« دش هتسب  یلع  رمع  رتفد  »194

« ادیپان ربق  »196

« دجسم يانب  »196

« رتش ینابرق  »197

یحو رتخد  197شخب 4 

« مالسلا اهیلع  ءارهز  همانترایز  »197

« ردام نطب  198يوگنخس 

« ناگدازآ ریما  تسد  رد  ناوناب  رالاس  تسد  »201

« وا رطاخ  203هب 

!( ناملس يا  »203

« هّللاۀّجح »203

« تلصخ يروح  ناسنا  »203

!« لوتب همطاف و  ارچ  »204

!« ردپ ردام  »204

« ردپ هیبش  »204

»!؟ تیبلهأ نیرتزیزع  »205

« مارتحا يادأ  »205

« رفن نیلوا  و  نیرخآ ، »206
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« نم ياضر  ۀمطاف  ياضر  »206

« ادخ بضغ  ۀمطاف ، 206بضغ 

« نم هدیچیپ  هخاش  »207

« ردپ نت  هراپ  »207

« ناوناب رورس  »207

« دیس وب  یم  ار  ارهز  207تسد 

« ءارهز لکاکرب  هسوب  »207

« ۀمطاف ناهد  رب  هسوب  »207

« دیکمیم ار  شنابز  »208

« دیسوب یم  ار  ۀمطاف  تروص  هنیس و  »208

« دیئوب یم  ار  ۀمطاف  ندرگ  »208

!« دیسوبیم ار  ۀمطاف  يولگ  »208

!( یسوبیم ار  وا  همه  نیا  208ارچ 

!« ناسنا نیرتوگتسار  ۀمطاف  »209

دنکیم بایسآ  شیارب  ادخ  209لوسر 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ » لوسر  تّیذأ  »209

« كدف « » اهنافوط ریسم  رد  ۀمطاف  »210

!!« یلین يور  »212

« هتسکش يولهپ  »212

« داب دنت  ریسم  رد  یحو  هاگدورف  »213

213هراشا

« كاّهص رسپ  يا  - 1»215

!!« ادخ ریش  ندرگ  رد  نامسیر  - 2»216

!!« ءارهز هنایزات و  - 3»216
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« راوید رد و  نایم  - 4»218

لاح نیا  رد  الوم  218لمحت 

« نینوخ هنیس  - 5»218

« هنیس رد  رامسم  - 6»218

« نکناینب هلان  - 7»218

« مولظم نینج  - 8»218

!« اه تنرتنیا  219گنج 

« نیخیش تدایع  »221

!!« دوب هدینش  وا  221طقف 

221هراشا

« ۀمطاف هلان  - 9»223

« یحو رتخد  ياه  هوکِش  - 10»223

!« تخیر ورف  یلع  راوتسا  نکر  - 11»224

224هراشا

« نم يارهز  »225

« هدشمگ ربق  - 12»226

« ایادخ »226

!« رب 227ياو 

« مسق ادخ  هب  »227

!« رب ادخ  تنعل  »227

تلاسر 227رجأ 

شخب نیا  228هصالخ 

« مالسلا اهیلع  ۀمطاف  حیبست  »229

« مالسلا اهیلع  ۀمطاف  ترایز  »229
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« مالسلا اهیلع  ۀمطاف  هب  لّسوت  »229

« مالسلا اهیلع  ۀمطاف  تاقدصو  تافوقوم  »230

مالسلا هیلع  نسح  نیسای  دنزرف  231شخب 5 

231هراشا

« كرتشم بقانم  لئاضف و  »232

دنماما ودره  اهنآ  - 1233

تشهب ناناوج  نارورس  - 2233

دننیمز يور  نیرتهب  ود  نآ  - 3233

دننم ياهناحیر  ود  نآ  - 4233

دنیادخ شرع  ياههراوشوگ  ود ، نآ  - 5234

دراد تسود  ار  ود  نآ  سکره  - 6234

دیکمیم ار  ود  نآ  ناهد  بآ  - 7235

درکیم باریس  ار  ود  نآ  - 8235

دیشکیم شودرب  ار  اهنآ  - 9236

دیرپ نیئاپ  ربنم  زا  - 10236

تشادن ار  اهنآ  هیرگ  لمحت  - 11236

« ّمس هب  هتشغآ  237رگج 

!« دوشن هتخیر  نوخ  هشپ  ِرَپ  هزادنا  هب  »237

« رابمغ رمع  نایاپ  »237

مالسلا هیلع  نیسح  هط  دنزرف  238شخب 6 

238هراشا

« دروخیم ریش  ربمایپ ، نابز  زا  »239

« کیالم ادخ و  کیربت  »240

« سرطف لیئاصلص و  لیئادرد و  نیسح و  »240
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240هراشا

240سرطف

241لیئادرد

243لیئاصلص

« يدرف لئاضف  »243

243هراشا

« تسا نم  زا  نیسح  - 1»244

« تاجن یتشک  - 2»244

تیاده غارچ  - 3244

مدرم يا  - 4244

« ناماما ردپ  ماما  یئوت  - 5»244

« دیرواین راشف  مرسپ  هب  - 6»245

245ةریرهوبأ

رمع نب  هّللا  245دبع 

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تشپرب  - 7»246

« دعس نبا  رکشل  تیهام  »246

« یخیرات زامن  »246

« ایادخ راب  »247

« مشاه ینب  رمق  هب  رمش  تراسج  »248

« ماما هب  زیمآ  تراسج  ياهراتفگ  »248

- رمش - 1248

ثعشأ نب  دمحم  - 2250

ینوکس کلام  نب  نیصح  - 3250

جاجح نب  ورمع  - 4250
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يدرم - 5251

میمت - 6251

ۀیریوج نبا  - 7251

یهورگ - 8252

يدزا نیصح  نب  هّللادبع  - 9252

سنا نب  نانس  - 10252

« ماما ياهنیرفن  »252

حوتفلاوبا - 1252

دعس نبرمع  - 2252

هداز ردارب  نیلاب  رد  - 3253

شناوج نیلاب  رد  - 4253

رسن نب  کلام  - 5253

شراوخ ریش  تداهش  ماگنه  - 6253

یمیمت هزوح  نب  هّللادبع  - 7254

« باحصا تداهش  زا  سپ  - 8»254

تجح مامتا  زا  سپ  - 9254

ریمن نب  نیصح  - 10255

نسح نب  هّللادبع  لتاق  - 11255

ۀبعش هس  ریت  زادعب   12255

اهنیا رب  ياو  - 13255

دعس نبا  اب  تاقالم  زا  سپ  - 14255

مود هبطخ  زا  سپ  - 15255

کیرش نب  ۀعرز  - 16256

يدزا نمحرلا  دبع  - 17256

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


تروص هب  يریت  - 18256

رسی نب  کلام  - 19256

« دعس نبا  اب  ماما  تاقالم  »257

« ماما ياه  هبطخ  »259

259هراشا

رکشل لباقم  رد  - 1259

رتشرب راوس  - 2260

ریشمش هب  هیکت  - 3261

بسا يالاب  - 4262

« تشگنرب هک  یئاهنوخ  »264

264هراشا

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  نوخ  - 1264

مالسلا هیلع  رغصا  یلع  نوخ  - 2264

مالسلا هیلع  ماما  نوخ  - 3265

« كالول دنزرف  رب  كالفأ  هیرگ  »265

265هراشا

« دیراب نوخ  تسیرگ و  نوخ  نامسآ  »266

« یگتفرگ دیشروخ  »267

« نیش نافوط   » ای خرس » هایس و  داب  »267

« تادامج نیمز و  هیرگ  »268

« هدنرچ هدنرپ و  هیرگ  »268

« اهنابایب نایشحو  ایرد  نایهام  »269

« کلم سنأ و  ّنج و  هیرگ  »269

« ماما بسا  »271
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« ماما سابل  271تراغ 

« مایخ تراغ  »271

« نینوخ بورغ  »273

« ناهانپ یب  »273

« هاگلتق زا  ءارسا  روبع  »273

« داسجا رب  یناود  بسا  »275

« نازیتس ملظ  »276

!!« دنتفرگ دیع  ار  اروشاع  »278

،« نیسح تداهش  هنارکش  هب  278دجسم 

« رتش 278ینابرق 

« تداهش و  « » اروشاع زور  يامن  رود  شخب » نیا  هصالخ  »279

ۀسیاقم 285شخب 7 

285هراشا

« میس رز و  نداعم  »287

« بیجن حتاف  »290

!« 291نایاسرت

« دنکرب اج  زا  ار ، هوک  دنهاوخب ، ادخ  زا  رگا  »291

« دینیببار ناتنوماریپ  ياه  هدیدپ  »292

« دینک رظن  تقد  اب  نت  جنپ  نآ  هب  »292

« مجنپ نوتس  ياههدرورپ  تسد  »292

« نایحیسم »293

« 295نایکالول

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  310هرابرد 
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اروشاع ات  هلهابم  زا 

باتک تاصخشم 

0-7-96394-964  : لایر  40000 کباش : 
1057615 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

. یناتسلگینیما دمحم  / اروشاع ات  هلهابم  زا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1384 نیذآرهپس ، مق : رشن :  تاصخشم 

662 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
. مود پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  644-662 ؛  ص . همانباتک : تشاددای : 
. هلهابم عوضوم : 

. همانتشذگرس توبن --  نادناخ  عوضوم : 
. اروشاع عوضوم : 

297/936 ییوید :  يدنب  هدر 
4 فلا 76 فلا /BP24/3 هرگنک :  يدنب  هدر 
-1317 دمحم ، یناتسلگینیما ، هسانشرس : 

« میدقت »

يا یتسه ، ناهج  ياه  هراصع  يا  هّللا و  يوس  ام  یگرزب  هب  اما  ءاـبع ، لآ  کـچوک  رهاـظب  هعومجم  يا  ناـتیتوکلم ، هاگـشیپ  هب  میدـقت » »
«1  » كالفألا تقلخ  امل  كالول  نانیشن  ردص 

دوبن وت  رطاـخ  هب  رگا  دـمحأ ! يا  دومرف : وت  هراـب  رد  تیادـخ  هک  شنیرفآ ، زمر  زار و  يا  ناـکما و  ملاـع  روحم  يا  وت  هاگـشیپ  هب  هژیوـب 
نآ یفّرعم  رد  و  « 2 . » مدروآیمن دـیدپ  اراـت  ود  امـش  دوـبن  ۀـمطاف  رگا  و  مدـیرفآیمن ، ار  وـت  دوـبن ، یلع  رگا  و  مدـیرفآیمن ، ار  ناـهج 

شدوجو يا  وـت ، هب  سپ  « 3  » همطاف نادـنزرف  همطاف و  رهوش  همطاف و  ردـپ  تسا و  همطاف  دومرف : نینچ  نامـسآ ، ياههتـشرف  هب  هعومجم 
يامن مامت  هنیآ  يا  و  ّتیناسنا ، دیواج  هنومن  يا  مالـسلا  اهیلع  ۀـمطاف  يا  وت  هب  نیمز ، زا  رت  فورعم  اهنامـسآ  رد  شنیرفآ و  ناهج  زکرم 

«4 ، » يدوـب اـهنآ  رب  تجح  ادـخ ، يوـس  زا  دوـخ  هک  مالـسلا  مـهیلع  تا  یمارگ  نادـنزرف  هـب  تعیرـش و  نیتـسار  مّـسجت  يا  و  تـقیقح ،
هنازجاع ار ، مزیچان  رثأ  نیا  یتیگ ، دنلب  ماب  رب  يدازآ  تلادع و  مچرپ  هدنزارفا  رب  مالسلا  هیلع  يدهم »  » تا هتشگمگ  فسوی  هب  ًاصوصخم 

«5  » نونب لام و ال  عفنیال  موی  زور ، يارب  هک  مرادیم ، میدقت  هنالیلذ ، و 
. دشاب متاجن  هریخذ 

یناتسلگ ینیمأ  دمحم 
2 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

« میرکلا نآرقلا  یف  ّلج  وّزع  هّللا  لاق  »
« نیبذاکلا یلع  هّللاۀنعل  لعجنف  لهتبن  ّمث  مکسفنأ  انسفنأ و  مکئاسن و  و  انئاسن ) مکئانبأ و  انئانبأ و  عدن  اولاعت  لقف  هیف  کّجاح  نمف  »

.61 نارمع : لآ 
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یلاعت هّللا  ّنأ  ۀنیدم  شخب 1 
ةوادعلا نع  اوعجرف  لاهتبإلا ، موی  ءادعألا  یلع  ًاّیلع  ضرع 

3 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا  « 1  » ًءادعأ اوراصف  ریدغلا  موی  ءایلألا  یلع  هضرع  و 
ّرغلا رشع  ینثإلا  ۀّمئألا  هئایصوأ  یلعو  نیلـسرملاو  ءایبنألا  دّیـس  یلع  مالّـسلاو  دولّـصلاو  نیملاعلا  ّبر  هّلل  دمحلا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 

يّدلا موی  مایق  یلإ  نالا  نم  نیعمجأ  مهئادعأ  یلع  ۀّیدبألا  ۀمئاّدلا  ۀنعّللاو  نیمایملا 

راتفگشیپ

ره هک  تسا ، هداد  خر  یئاهنایرج  هدمآ و  شیپ  یعیاقو  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تلاسر  توبن و  نارود  لاس  هس  تسیب و  لوط  رد  راتفگـشیپ 
. تسا هدوب  یشزرا  رپ  ياههبرجت  تربع و  هیام  یسررب و  هتسیاش  لمأت و  لباق  یئاهنت ، هب  اهنآ  زا  مادک 

هچ ره  ار ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنألا  متاخ  ياهیتخسو  اهیتفگـش  اهیخلت و  اهینیریـش و  زا  راشرـس  اهبیـشن و  زارف و  زا  رپ  یگدنز  خیرات 
. دوشیم هدوشگ  ناسنا  ربارب  رد  نآ  رامشیب  داعبا  زا  ياهزات  ِرَد  مینزب  قرو 

ناتسد هب  ملق  هنافّسأتم  یلو  ددرگیم ، رتراکشآ  رتفافش و  ترـضحنآ ، یناگدنز  يایاوز  هتفهن  رارـسا  دور ، رتولج  خیرات  هک ، هزادناره 
. دنا هدیزرو  تلفغ  شتازایتما ، زا  هدش و  در  ارذگ ، روط  هب  اهنآ ، زا  یضعب  رانک  زا  هتشذگ ، راصعأ  نورق و  رد  ققحم ،

نایحیـسم لوا  زارط  ياسؤر  کی و  هجرد  ياملع  ناگرزب و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هلهابم »  » نایرج عیاقو ، نآ  زا  هنومن  کی 
. تسا هدوب  نارجن 

تمظع ندش  راکشآ  تلاسر و  تیناقح  تابثا  ياراد  زیگناتربع و  ًاعقاو  هک  ینایرج 
4 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

بارتل نیملاعلا  حاورا  یحور و  مظعألا  هّللاۀـیقب  ترـضح  اهنآ  متاخ  رخآ و  ًاصوصخم  مالـسلا  مهیلع  يدـه  ۀـمئا  خـماش  ماقم  اـبع و  لآ 
. تسا ءادفلا ، همدقم 

یسلجم همالع  راونألا  راحب  تکرب  رپ  باتک  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یناگدنز  خیرات  ناتـسمز ، ینالوط  ياهبـش  زا  یکی  رد 
هنیدـم هب  نانآ  ندـمآ  و  نارجن »  » ياراصن نادنمـشناد  هزور  جـنپ  ياهوگتفگ  ثحب و  یخیرات  هعقاو  هب  مدرکیم ، هعلاـطم  هنع  هللا  یـضر 

، مدیـسر دوعوم ، زور  رد  اهنآ  فارـصنا  تیاهن  رد  روضح و  تیفیک  و  هلهابم »  » داهنـشیپ داد و  رارق  ادـخ و  لوسر  اـب  ناـشتاقالم  هرونم و 
رد راهّنلاو  لیّللا  رهدلا و  یقبام  هّللا  تاولـص  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  نداتـسیا  اهنت  نینوخ و  نادـیم  البرک و  زادـگناج  هعقاو  ناهگان 

. دش مسجم  مرظن 
جنپ  ) اهنآ نانامرهق  يراوگرزب  تمظع و  لاح  نیع  رد  هعقاو ، ود  نیا  ياهامن  ناسنا  ای  اهناسنا  ناـیم  هلـصاف  ردـق  هچ  هک  متفر  ورف  رکف  هب 

. دراد دوجو  مالسلا ) مهیلع  ءاسک  لها  ای  ابع  لآ  نت 
هدرـشف روط  هب  هدرک ، يرادرب  هخـسن  هعقاو  ود  ره  زا  دـهد  هزاجا  نم  هشوت  مکو  صقان  تاعالطا  هک  اجنآ  ات  متفرگ  میمـصت  بش  ناـمه 

دوش نشورات  مروآ ؛ رد  یباتک  تروص  هب  ار  نآ  هداد و  ماجنا  ار  هثداح  ود  هعقاو و  ود  نیا  نایم  ياهسیاقم  سپـس  میامن  یـسیون  هصالخ 
كدی دوخ  اب  ار  یناملسم  مان  هک  یئاهنآ  و  دنداتفا ؛ تلذم  كاخ  هب  هدروآ و  دورف  میلست  رس  هنوگچ  قح  لباقم  رد  نارجن »  » ياراصن هک 
تلحر زا  سپ  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تکرباب  رمع  یناـیاپ  ياـهزور  زا  دـندزیم ؛ یناملـسم  مالـسا و  زا  مد  دندیـشکیم و 

البرک يالب  رپ  تشد  نآ  رد  هلهابم »  » نانامرهق و  اـبع » لآ   » زا رفن  نیرخآ  هک ، اروشاـع  زوراـت  هتفرگ  هدـعاس ، ینب  هفیقـس  زا  ترـضحنآ ،
. دندروآ رابب  ار  نیگنن  ياهتیانج  هنامرشیب و  ياهراتفر  هچ  تشاد ، روضح 

. تسا شخب  تفه  ياراد  باتک  نیا 

اروشاع ات  هلهابم  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


. هطوبرم ياهباتک  زا  هلهابم ، هعقاو  يرادرب  هخسن  - 1
5 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  یناگدنز  خیرات  زا  يا  هصالخ  - 2
. وا تیمولظم  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  یگدنز  خیرات  زا  يا  هدیکچ  - 3

هاتوک و رمع  تالکشمو  مالـسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  ترـضح  مالـسلا  مهیلع  ءابّجنلا  ۀّمئألا  ّمأ  یحو  رتخد  یگدنز  خیات  زا  يرـصتخم  - 4
. ترخآ ایند و  ناوناب  رالاس  نآ  بئاصم 

. مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  سی )  ) دنزرف یناگدنز  خیرات  زا  یئاه  هشوگ  - 5
. مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هط )  ) دنزرف تماما  نارود  داعبأ  هب  یهاگن  - 6

. اهنایرج نیا  زا  یئاهن  يریگهجیتن  سپس  اهتیصخش و  نیا  زا  کی  ره  اب  اهناملسم  راتفر  هلهابم و  نایرج  نایم  هسیاقم  - 7
. دیئامرف هجوت  دوش  هداد  رکذت  باتک  نیا  هراب  رد  اًلبق  تسا  مزال  هک  یتاکن  هباما 

ناسنا اب  بیجن ، لیـصا و  ياهناسنا ، اههداوناخ و  هسیاقم  ادخ و  ياضر  يارب  قئاقح  فشک  اهتیعقاو و  نایب  باتک ، نیا  فیلأت  زا  ضرغ   1
گنن یمان و  دـب  یئاوسر و  يزیر و  وربآ  ثعاب  تسه ، خـیرات  ات  اهنآ ، دـب  ياـهراتفر  لاـمعا و  جـئاتن  هک ، تسا  یئاـههشیر  دـب  اـهامن و 

. دش دهاوخ  تیرشب ، هعماج 
هکلب میرامـشب ، مدقم  اهنیا  رب  ار  اهنآ  ای  هداد و  حیجرت  بیجن ، لیـصأ و  ياهناملـسم  رب  ار  اراصن  هک  میتسین  ددص  نیا  رد  ام  دوشن  هابتـشا 

دـشاب و هک  یموق  داژن و  ره  زا  نآ ، لباقم  رد  میلـست  تقیقح و  قح و  صیخـشت  و  تئاند ، تراقح و  و  تباجن ، تلاصأ و  نایم  قرف  نایب 
ره زا  مه  نآ  هک ، تسا  لطاب  فده  هب  ندیسر  يارب  اهشزرا ، همه  هدننک  ادف  ِنالد  گنـس  ناربکتم و  نایم  و  دوش ، مامت  هک  یتمیق  ره  هب 

«. 1  » دوش مامت  هک ، یتمیق  ره  هب  داژن و 
6 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

گنهآ و مه  دنتشاد ، ترضح  نآ  زا  هک  یحیحـص  لیـصا و  تیبرت  رثا  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تایح  لاح  رد  اهناملـسم   2
، هکنیا وگ  دندوب ، باکر  مزتلم  دنتـشاد ، هک  یئوج  ارجام  هیحور  همه  نآ  اب  مه ، اهیمجنپ  نوتـس  یّتح  دندربیم ، شیپ  ار  اهراک  دـحتم ،

یئاهیریگ عضوم  اهضارتعا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لامعا  هب  فلتخم ، ياهتبسانم  رد  دوخ  نداد  ناشن  تیعقوم و  شجنس  يارب 
دوب یلدمه  تدـحو و  نیا  هیاس  رد  دـنداد و  یمن  تسد  زا  ار ، دوخ  تدـحو  هدرک و  ظفح  زین  ار  دوخ  رهاظ  لاح  ره  رد  اما  دـنا ، هتـشاد 
دوخ نیئآ  هب  هتشون ، اههمان  هدومن ، يزارف  رس  ایند ، كولم  ءاسؤر و  هب  ریخست و  ار  ناتسبرع  هریزج  هبش  دنتـسناوت  یهاتوک ، نامز  رد  هک ،

ار دوخ  ياهتیعقوم  یئرمان ، روطب  ءافخ و  رد  هک ، دوبن  نآ  زا  عنام  يروص ، يرهاظ و  داحتا  نیا  اما  دـنهد ؛ گنج  مـالعا  اـی  هدرک  توعد 
. دنهد همادا  دوخ  ینیمز  ریز  ياهتیلاعف  هب  هدومن و  تیبثت  زین 

ثحب تلحر ، زا  دعب  یلو  میاهدرک ، یـسر  رب  دُعب ، نیا  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تایح  رد   ) ار اهنایرج  باتک ، نیا  رد  مه  ام 
(. دش دهاوخ  نایب  دوخ  لحم  رد  هک   ) دراد يرگید 

نایب درک ، دوش  یم  هچ  اما  دـیامن ؛ داجیا  نظ  ءوس  دـشابن و  دـنیاشوخ  ياهدـع ، يارب  تسا  نکمم  خـیرات ، زا  داهـشتسا  ایاضق و  لقن  هتبلا 
هدـش و میلـست  قئاقح  ربارب  رد  دـنناوت ، یمن  ای  دـنهاوخ و  یمن  تسا ، روآ  جـنر  یهورگ ، يارب  تقیقح ، ندینـش  یخلت  لمحت  اهتیعقاو و 

. دنیامن يراد  دوخ  لمعلا ، سکع  نداد  ناشن  زا  دنناوتن  مه  دیاش  دننک و  تواضق  هنافصنم ،
. دش دهاوخن  اهشزرا ، قیاقح و  ندرپس  یشومارف  تسد  هب  قح و  نامتک  ببس  يروآ ، جنر  و  يدنیاشوخان ، نیا  اما 

، اهناسنا و  تسا ، نشور  اهقفأ  فافش و  اهثحب  زاب و  اهزغم  هک  ینامز  رد  اضف و  رصع  رد 
7 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
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قح ربارب  رد  دیاب  تسا و  هدنامن  هنافصنم ، ریغ  بصعت  راهظا  يارب  یلاجم  رگید  دنراد ، راک  رس و  شناد  ملع و  ياسآ  هزجعم  تفرـشیپ  اب 
هب هتـسب ، ار  ملاس  نادجو  تقیقح و  رتفد  دیابن  ّتیلهاج ، ّتیبصع  نایغط  تروص  رد  و  دروآ ؛ دورف  میظعت  رـس  هتـشگ و  میلـست  تقیقح  و 

!. درک شومارف  تفر و  شیپ  يدوبان ، طوقس و  یبیشارس 
نیقیرف ربتعم  یلـصا و  عبانم  زا  بلاطم ، هک  تسا  هتفر  راـک  هب  ناوارف  شـشوک  اـما  هدـشن ، یگدیـسر  تاـیاور  دانـسا  هب  باـتک  نیا  رد   3

عقاو وج و  تقیقح  درف  چـیه  رب  یماهبا  هنوگچیه  ات  دوش ، لقن  تنـس ، لها  ناردارب  قثوم  رداصم  ریاس  هناگـشش و  حاحـص  زا  ًاـصوصخم 
قیاقح و زا  هکنیا  رب  هوالع  باتک ، نیا  زیزع  هدنناوخ  هک  تسا ؛ هدش  هدروآ  اه  یقرواپ  رد  قیقد  روط  هب  اهنآ ، سردآ  دـنامن و  یقاب  نیب ،

ياضر هک  دریگ  شیپ  ار  یهار  هدومن ، یضاق  زین  ار  دوخ  هالک  دروآ ، یم  تسد  هب  یتاعالطا  هدرـشف ، تروصب  هچرگا  هتـشذگ ، تاقافتا 
رد هتفاـی و  روضح  یهلا  لدـع  هاگـشیپ  رد  هک  تسادرف  زورما و  دـنکن  شومارف  مه  ار  هتکن  نیا  و  تسنآ ، رد  شنادـجو  شمارآ  ادـخ و 

. دش دهاوخ  وگباوج  دوخ  تشرد  زیر و  لامعا  تاداقتعا و  لباقم 
ص 147 و - 2 شخب - رد  هدش و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیذا  رازآ و  يازج ، دـمایپ و  هراب  رد  هک  ار  يرابخا  تایآ و   4
هب رورم  لاح  رد  ات  دنراپـسب ، رطاخ  هب  هدومن و  یـسر  رب  هعلاطم و  ًاقیقد  نازیزع  تسا  هدیدرگ  نایب  هصالخ  روط  هب  ص 429  - 4 شخب -
هب رگید  هک  دنیامن  تواضق  مالسا  ردص  هتشذگ  عاضوا  اهخیرات و  هب  تبـسن  هدومن و  يرواد  قح  هب  دوخ  باتک ، نیا  بلاطم  زا  کی  ره 

. دوش رارکت  یتیاور ، ای  بلطم  هک  تسا  هدرک  اضتقا  ترورض  اهاج  ضعب  رد  هچرگا  دشابن  يزاین  دایز ، رارکت 
8 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

یتمـسق هک  تسا  هدش  نایب  میرک ، نآرق  ددعتم  تایآ  رد  بلطم ، نیا  تس . وا  لوسر  ادـخ و  نآ  زا  یعیرـشت ، ینیوکت و  هقلطم  تیالو   5
. دیناوخیم ص 144  - 2 شخب - رد  ار  نآ  زا 

یئاه هنومن  هک   ) مالسلا مهیلع  تیب  لها  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رامـش  یب  ياهـشرافس  نآرق و  هحیرـص  صوصن  قبط   6
هشیمه يارب  هتـشاد و  زیتسرـس  مالـسلا  مهیلع  تیب  لهااب  هک  یناسک  دیآیم ، شیپ  اهشـسرپ  نیا  دمآ ) دهاوخ  ص 149  - 2 شخب - رد 

؛ دنا هدرک  بصغ  ار  اهنآ  مّلسم  قوقح 
!؟ دوب دنهاوخن  هدوبن و  وا  نعل  لومشم  و  ادخ ، تمحر  زا  رود  ایآ 
!؟ تسین اهنآ  راظتنا  رد  وو ...  كاندرد  هدننک و  راوخ  باذع  ایآ 

!؟ تسا هدرکن  یفّرعم  وو ...  قفانم  نامیا و  یب  ار  لامعا  نیا  نابحاص  ایآ 
!؟ دنوش میلست  دنشاب ، هتشاد  رظن  راهظا  قح  وا  لوسر  ادخ و  میمصت  ربارب  رد  هک  نیا  نودب  تسا  هدادن  روتسد  ایآ 

ص - 2 شخب - تسا !؟ هتفگ  وا  دوخ  عقاو  رد  دیوگ  وا  لوسر  هچره  ینعی  تسا  هدرکن  یفّرعم  دوخ  نخس  ار  شلوسر  نخس  دنوادخ  ایآ 
.146

یلـص ادخ  لوسر  هب  هشیمه  هک ، ار  یناسک  دنرادرب !؟ تسد  ناگ ، هتـشذگ  یبّصعت  ياههنیک  دروآ  تسد  زا  تسا ، هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ 
یئادـف عفادـم و  بلاطوبأ  اّمأ  تسا ، يومأ  ۀـیواعم و  ردـپ  نوچ  نایفـسوبأ  دـننام  دـننادب ، ناملـسم  دـناهدناروخ ، لد  نوخ  هلآ  هیلع و  هللا 
یمشاه مالسلا و  هیلع  یلع  ردپ  نوچ  دنسانشن  ناملسم  ار ، هداتسیا  نایشرق ، ربارب  رد  راوتـسا  هوک  دننام  هتـشذگ و  ناج  زا  قشاع  زابناج و 

. تسا
9 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

!؟ تسا هتسیاش  ندرک  راوس  اهناملسم  لوک  يور  ار  وا  هداتفا ، اج  بقل  نیا  اب  و  ندرک ، ءاطعا  نینمؤملا » لاخ   » راختفا لادم  هیواعم : هب  ایآ 
هجوت دروم  رتشیب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياـهمناخ  نیرتناوج ، هک  هشیاـع  نینمؤملا  ّمأ  ردارب  رکب ، یبأ  نب  دّـمحم  يارب  یلو 

«1 « !؟ تسا يولع  نوچ  تسین  راوازس  نداد  نینمؤملا » لاخ   » ناونع دوب ، ترضحنآ 
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كرـش رفکاـب و  ار  دوخ  رمع  مظعأ  تمـسق  تسا و  ۀـّیمأ  ینب  زا  زین  دوخ  یمارگ و  لوسر  « 2 « » هبیبر  » ود رهوش  نوچ  نامثع : هفیلخ  اـیآ 
ياراد تیصخش  و  نیملاعلاءاسّنلا » ةدّیس   » رهوش اّما  مارتحا ،!؟ هتسیاش  دیاسب و  نامـسآ  هب  رـس  نیرّونلا » وذ   » بقل راختفا  اب  دوب ، هدنارذگ 

هّللاب رفکی  مل  نینح و  ردـبب و  لـتاق  نیتلبقلا و  یّلـص  نم  نیترجهلا و  رجاـه  نیلّجحملاّرغلا و  دـئاق  هلوسر و  هّللاـب و  نمآ  نم  لّوا   » باـقلا
زا تسا و  لوسّرلاوخأ »  » وا نوچ  دننک !! نیـشن  هناخ  هداد و  وا  هب  رفک  تبـسن  دربن و  یئاج  هب  هر  ترـضح ، نآ  تلحر  زا  دعب  نیع » ۀـفرط 

. مشاه ینب 
ار اه  ایآ  نیا  درک  میهاوخ  یعـس  ام  و  تشذگ ، دهاوخ  مرتحم  ناگدنناوخ  رظن  زا  اهنآ  زا  یتمـسق  هک  رگید  باوج  نودب  يایآ  نارازه  و 

«3 . » دیامن باجیا  ترورض  هکنیا  رگم  مینکن  رارکت 
رس هب  نودتقم  مهراثآ  یلع  ّانإ  انئابآ و  هیلع  اندجو  ّانإ  قطنم  نامه  اب  زاب  تسا ، زونه  هک  زونه  هنافّسأتم  نیملـسم  مظعأ  تمـسق  ارچ  سپ 

. دنزاس لوحتم  ار  دوخ  هدش و  وربور  يداقتعا  لئاسم  اب  قیقحت  هدید  اب  بصعت و  نودب  دنتسین  رضاح  دنربیم و 
هب ناوارف  تقد  دوخ ، نادنمشاد  ناگرزب و  ّمهم  ياهباتک  اههتشون و  رد  لقأ ، دح  ای  و 

10 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
ناسانش و تقیقح  کلس  رد  ار  دوخ  تماهش ، لامک  اب  هکنیا  ات  دنراد !؟ رب  تسد  يا ، هقرف  تابـصعت  هناروک و  روک  دیلقت  زا  و  هدرب ، راک 

. زور نآ  دیما  هب  دنیامن !؟ زاورپ  یسانشقح ، و  يرواب ، دوخ  يروحم و  دوخ  تمظع  تّزع و  هّلق  يوس  هب  و  هدروآ ، رد  نایوج  قح 
هنماد هنرگ  تسا و  هدـش  هدروآ  هنومن  ناونع  هب  طقف  یبلاـطم ، نوگاـنوگ ، ياـهباتک  زا  نازیزع ، هب  یناـسر  عـالطا  يارب  باـتک  نیا  رد   7
يدنب عمج  ای  يروآ و  درگار  اهنآ  ناوتیمن  باتک ، دلج  نیدنچ  ندروآ  مهارف  اب  هک  تسا  هدرتسگ  عیسو و  ياهزادنا  هب  باتک ، عوضوم 

. درک
تسا هدش  ءافتکا  تعانق و  ایرد  زا  ياهرطق  هب  اهنت  رامش ، یب  ياهباتک  زا  مالسلا  مهیلع  ابع  لآ  زا  کی  ره  لاح  حرـش  هراب  رد  نینچمه  و 

؛؟ درک ادا  ار  نآ  قح  دوشیم ، رگم  هحفص  دنچ  اب  ّالا  و 
مزالو هدومن  تیؤر  هک  ار  اهبیع  ریاس  اهشزغل و  تاهابتـشا و  دراد ، اعدتـسا  داد ، دنهاوخ  رارق  هجوت  دروم  ار  باتک  نیا  هک  ینازیزع  زا   8

حالـصا يدعب  ياهپاچ  رد  ات  دـنیامن  هاگآ  ار ، ریقح  نیا  تسا ، هدـش  هئارا  باتک  همانـسانش  رد  هک  ینفلت  هلیـسو  ًافطل  دنتـسناد ، رکذـت  هب 
. تسین شزغل  زا  نوصم  تسا و  هابتشا  زا  نوحشم  ناسنا  نوچ  دوش ،

یناتسلگ ینیما  دمحم 
یسمش يرجه   1383 / 1 / 23
رمق يرجه   1425 / 2 / 20

هنیدم هلهابم  شخب 1 

هراشا

تفرگ دهاوخ  رارق  یسر  رب  دروم  فلتخم ، داعبا  رد  هلهابم  زور  نایاپ  ات  نآ  یخیرات  ریس  هعقاو و  شیادیپ  ببسو  تلع  شخب  نیا  رد 

« تیحیسم مالسا و  رظن  زا  هلهابم  »

یمومع هبنج  صوصخم  عقاوم  رد  ندرک  تنعل  نیرفن و  ینعی  هلهابم  ایآ  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  تیحیـسم » مالـسا و  رظن  زا  هلهابم  »
!؟ تسین زئاج  نارگید  رب  تسا و  هداتفا  قافتا  رابکی  یخیرات  نایرج  نامه  ایو  دراد 
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؛ تسا مالسا  ربمایپ  اب  اهنت  نخس  يور  هکلب  دهد  یمن  ناناملـسم  هب  هلهابم  هب  توعد  يارب  یلک  روتـسد  کی  هلهابم ، هیآ  هک  تسین  یکش 
یتسرپ ادخ  اوقت و  زا  هک  نامیا  اب  دارفا  دشاب و  هدوب  یمومع  مکح  نافلاخم  ربارب  رد  هلهابم  هک  دوب  دهاوخن  نآ  زا  عنام  عوضوم  نیا  یلو 

«1 . » دننک هلهابم  هب  توعد  اهنآ  زا  دیسرن  یئاج  هب  تجاجل ، رثا  رد  نانمشد  ربارب  رد  اهنآ  ياهلالدتسا  هک  یماگنه  هب  دنرادروخرب  لماک 
لیذ ثیدح  هب  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  ندوب  یناگمه  دـییأت و  ار  مکح  نیا  تیمومع  زین  تسا  هدـش  لقن  یمالـسا  عبانم  رد  هک  یتایاور  زا 

. دییامن هجوت 
یم فرح  اه ) یّنس   ) مدرماب ام  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : قورسم  وبأ 

12 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
، تسا هدش  لزان  ءارمأ  هراب  رد  دنیوگ  یم  مینک  یم  جاجتحا  مکنم ) رمألا  یلوأ  لوسّرلا و  وعیطأ  هّللا و  اوعیطأ  و   ) هیآاب اهنآ  اب  مینز و 

یف ةدوملاّالا  ًارجأ  هیلع  مکلئـسأ  لق ال   ) هیآ اب  زاـب  تسا ، هدـش  لزاـن  نینمؤم  هراـب  رد  دـنیوگ  یم  هلوسر ) هّللا و  مکّیلو  اـّمنإ   ) میئوگ یم 
. مسر یمن  هجیتن  هب  اما  منک  یم  ثحب  دسر  یم  مرظن  هب  هچره  تسا ؛ هدمآ  نینمؤم  يابرقلا  يذ  هراب  رد  دنیوگ  یم  یبرقلا )

؟ منک هلهابم  هنوگچ  مدرک  لاؤس  دیوگ : یم  يوار  دینک ، توعد  هلهابم  هب  اراهنآ  دنتفریذپن  نافلاخم  ارامش  نانخس  رگا  دومرف :
ناتشگنا نایم  رد  ار  تتسار  تسد  ناتشگنا  سپس  ورب  ارحـص  هب  و  نک ، لسغ  ریگب و  هزور  نک  یقالخا  حالـصا  زور  هس  ار  دوخ  دومرف :

ناهن رارـسا  زا  ياهناگتفه و  ياهنیمزو  هناـگتفه  ياهنامـسآ  راـگدرورپ  وت  ایادـخ  وگب  نک و  عورـش  تدوخ  زا  و  « 1  » هد رارق  وا  تـسار 
باذع هب  ار  وا  و  تسرفب ، وا  رب  نامسآ  زا  یئالب  دراد ، یلطاب  ءاعدا  هدرک و  راکنا  ار  یقح  نم  فلاخم  رگا  یمیحر ، نمحر و  یهاگآ و 

زا یئالب  دـنک  یم  یلطاب  ءاعدا  هدرک و  راکنا  ار  قح  صخـش  نیا  رگا  وگب  نک و  رارکت  اراعد  نیا  رگید  راب  دـعب  و  زاس ، التبم  كاـندرد 
دومرف سپس  نک ، التبم  یباذع  هب  ار  وا  تسرفب و  وا  رب  نامسآ 

13 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
نم اب  نینچ  نیا  دشاب ! رضاح  هک  ار  یسک  متفاین  زگ  ره  هک  دنگوس  ادخ  هب  دش ؛ دهاوخ  راکـشآ  اعد  نیا  هجیتن  تشذگ  دهاوخن  يزیچ  : 

«1 . » دنک هلماعم 
دز یم  ادص  دومن و  يدیدش  گنج  دمآ و  نادیم  هب  دوب  هفوک  نایراق  دیـس  ادخ و  حلاص  ناگدنب  زا  هک  ریرب  دـنا : هدروآ  البرک  هعقاو  رد 

. نیلسرملاریخ ترتع  نالتاق  يا  دییآ  نم  شیپ  نیّیردب ، دالوأ  نالتاق  يا  دیئایب  نم  دزن  نینمؤم ، ناگدنشک  يا  دیوش  کیدزن  نم  هب 
هب تبسن  ادخ  راک  دومرف : ینیب !؟ یم  هنوگچ  ار  ادخ  راک  ریرب  يا  درک  ادن  دمآ و  نوریب  دعـس ، نبا  رکـشل  زا  لقعم  نب  دیزی  مان  هب  يدرم 
اب ناذول  ینب  رد  هک  يزور  دیآ  یم  تدای  یتفگ ؛ یمن  غورد  اًلبق  هکنیا  اب  ییوگ  یم  غورد  تفگ : دیزی  تسا  رش  وت  هب  تبـسن  ریخ و  نم 

نیا نم  يأر  هک  مهد  یم  تداهـش  مه  الاح  تفگ : ریرب  تسا  تیادـه  ماـما  یلع  تسا و  ّلاـض  هیواـعم  یتفگ  یم  وت  میدز  یم  مدـق  مه 
. تسا

بذاکلا نعلی  نأ  هناوعدی  هناحبس  هّللا  یلا  امهیدیأ  اعفرف  ۀلهابملا  یلإ  ریُرب  هاعدف  یناهارمگ ، زا  وت  مهد  یم  تداهش  مه  نم  تفگ : دیزی 
ار وا  هدرک و  تنعل  وـگغورد  رب  هک  دنتـساوخ  ادـخ  زا  هدرک و  دـنلب  ادـخ  يوـس  هب  ار  اهتـسد  درک و  توـعد  هلهاـبم  هب  ار  واریُرب  هلتقی ، و 

. دشکب
هک تخاون  دیزی  رـس  رب  نانچ  ار  شریـشمش  ریرب  اما  دروآ  دورف  ریرب  هب  یفیفخ  تبرـض  دیزی  دـندیگنج  هدومن و  هلمح  رگیدـمهب  هب  سپ 

«2  » دیسر لتق  هب  داتفا و  بسا  زا  دنام و  درک و  ریگ  وا  رس  رد  ریرب  ریشمش  هک  يروط  هب  تسشن  شرسرب  هدیرب  ار  هالک  ساط 
فالخ رب  راک  تسا  البرک  نفک  نوگلگ  نادیهـش  زا  نآرق و  يراـق  هیقف و  دوخ  ریرب  نوچ  تسا  زئاـج  ندرک  هلهاـبم  موزل  عقاوم  رد  سپ 

دهد یمن  ماجنا  مالسا  نیمارف 

نارجن

اروشاع ات  هلهابم  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدوب  نادمه  هلیبق  هب  قلعتم  نآ  یضارا  ءاعنص و  یلزنم  هد  هلصاف  هب  نمی  یلامش  ناتسهوک  رد  تسا  یلحم  مسا  نارجن  نارجن 
لحم دـنچ  مان  نارجن  نادـلبلا ، مجعم  رد  يومح  توقاـی  هتفگ  هبو  دـندیمانیم  قوعی  ار  نآ  هک  دنتـشاد  یتب  تیلهاـج  هرود  رد  هلیبق  نیا 

«1 . » تسا هدوب 
«. 2  » تسا هدش  هدیمان  ةدیرف  نب  نارجن  نآ  هدننکانب  ماناب  رهش  نیا  تسا ، نمی  ياهرهش  زا  يرهش  نارجن 

«3  » تسا هدوب  هکم  تمس  رد  نمی  زکارم  زا  یکی  نارجن 
«4  » نمی ماش و  زاجح ، نایم  تسا  یفورعم  لحم  نارجن 

«5  » تسا نمیرد  یلحم  نارجن 
«6  » تسا عقاو  تومرضح  ندع و  نایم  تسا  نمی  ياهرهش  زا  ءاعنص  کیدزن  نارجن 

«7  » تسا هدوب  همظعم  هکم  عباوت  زا  نارجن  دنراگنو  دنیوگ 
15 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

«1  » دننک یم  یط  زور  تسسیب  دودح  رد  ار  نارجن  ات  هکم  زا  لدتعم ، هار  زا  اهناتسلخن ...  زا  رپ  تسا  یکچوک  رهش  نارجن 
. درک هصالخ  ناوتیم  يروط  نیا  ار  اهنآ  همه  هک  تسا  نارجن  هراب  رد  نیخروم  ياه  راتفگ  اهنیا 

رد هک  يروطب  تسا ، هتـشاذگ  هعـسوت  هب  ور  ناـمز ، تشذـگاب  هتـشاد و  يداـیز  ياـه  ینوگرگد  اـیند ، رگید  ياهرهـش  دـننام  رهـش  نیا 
کیدزن ياهرهـش  زا  یکی  ناتـسبرع  یئایفارغج  هشقن  رد  زین  اًلعف  و  دننک ، یم  دای  گرزب ) رهـش   ) ترابع اب  ار  نآ  اه  دعب  خیرات ، ياهباتک 

. تسا هتفرگ  رارق  نمی  زرم 
«2  » ۀیرق نیعبسو  ثالث  یلع  لمتشت  نمیلا  ۀهج  یلا  ۀکم  نم  لحارم  عبس  یلع  ةریبک  ةدلب  نارجن 

تسا اتسور  ياراد 73  نمی  يوس  هب  هکمزا  ياهلحرم  تفهرد  گرزب  تسا  يرهش  نارجن 
ۀّیدّمحملاراثالا ج ۀّیوبّنلا و  ةریّسلا   ) باتک هدنسیون  نالحد  ینیز  نامز  رد  هدروآ و  رد  گرزب  رهش  تروص  هب  ار  نارجن  نامز  رورم  سپ 
هلیبق و ره  تیعورشم  هناشن  نامز  نآ  رد  هک  لقتسم  تب  ياراد  هدش و  عقاو  نمیو  هکم  نایم  رد  تسا و  هدومن  اتسور  ياراد 73  ( 144 / 2

تسا هدوب  هدمآ  یم  باسح  هب  رهش 

نارجن یعامتجا  تّیعقوم 

. تسا هدوب  يدایز  تیمها  ياراد  یعامتجا  رظن  زا  نارجن  نارجن  یعامتجا  ّتیعقوم 
. تسا هدوب  یتراجت  هاگردنب  هریح ، تمس  زا  - 1

یعرم نآ  هراب  رد  لیجبت  میظعت و  تیاغ  دیامن ، تباقر  همظعم  هبعک  اب  هک  دوب  هدرک  تسرد  ینامتخاس  یثراح  ناید  نبا  نادملا  دبع  - 2
. تسا هتشادیم 

تسا لیذ  راعشا  هلمج  زا  دناهدورس  یئاهرعش  نارجن  هبعک  هراب  رد  برع  يارعش 
اهباوبأب یخانت  یتح  کیلع  متح  نارجن  ۀبعکو 
اهبابرا ریخ  مهًاسینو  حیسملادبع  ادیزی و  روزن 

«1  » اهباصقب تاعمسملاو  نومسایلاو  لجلا  ندهاشو 
اهب  يرزأ  ۀثّلثلا  ّيأف  لمعم  مئاد  انطبربو 

دناهدوب تسرپ  تب  بارعا  رئاس  دننام  تینارصن  شیک  لوبق  زا  لبق  نارجن  لها  دنیوگ 
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ياههماج زور  نآ  رد  دـندادیم و  رارق  دـیع  ار  ینیعمزور  هلاس  همهو  هدوب  شتـسرپو  هجوت  دروم  اجنآ  رد  ياهدروخلاس  ياـمرخ  تخرد 
. دش تینارصن  مهم  زکرمو  دندش  دراو  تینارصن  شیک  هب  ینامز  زا  سپ  دنتخیوآیم  تخرد  نآ  رب  ار  نانز  رویز  یلُح و  اهبرپ و  رخاف 

مایق اهینارصن  هیلع  رب  دوهی  فیاوط   ) دمآ شیپ  اجنآ  رد  هک  یلتق  تهجب  يرصع  رد 
17 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

دوب عقاو  نارجن  لامـش  رد  هک  مور  هاشداپ  بونج و  رد  هک  هشبح  هاشداپ  زا  دـندوب ) زجاـع  اـهنآ  ربارب  رد  نارجن  ياراـصن  نوچ   ) دـندرک
«1  » دنتفرگ رارق  ردتقم  هاشداپ  ود  نیا  هیامحلا  تحت  رد  نآ  زا  سپ  دندمآ  بلاغ  دوهی  رب  اهنآ ، يرای  ببس  هب  دنتساخ و  کمک 

همان زین  اهنآرب  گرزب  لیابق  فیدر  رد  مهم و  ناهاشداپ  دننام  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هک  دوب  اهنآ  ندوب  هجوت  درومو  هقطنم  نیا  تیمها  زا 
دمآ دهاوخ  همان  نایرج   ) درک مالسا  هب  توعد  هتشون و  هناگادج 

نارجن یگنهرف  تیعقوم   3

دننام  ) تینارصن شیک  ملع  ناگرزب  اهپاپ و  اهفقسا و  تنوکس  لحم  شناد و  ملع و  زکرم  نامز  نآ  رد  نارجن  نارجن  یگنهرف  تیعقوم   3
، دـندرکیم هعجارم  اجنآ  هب  ار  یبهذـم  لئاسم  ملاع  فانکاو  فارطازا  دوب  اهنآ  ینید  عجرم  تیناـحور و  ذوفن  تختیاـپ  زورما ) ناـکیتاو 

لیـسگ اهنآ  يوس  هب  ار  یتئیه  ترـضحنآ  ءاعدا  تحـص  يارب  شیرق  نیکرـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تثعب  زا  سپ  هکیروطب 
. دندومن فیلکت  بسک  اهنآ  زا  هتشاد و 

. تسا هدوب  هنوگ  نیا  تسا ) هدمآ  فهک ، هروس  لوزن  نأش  رد  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  هک  روطنآ   ) نایرج هصالخ 
زا ات  دنداتـسرف  نارجن  يوس  هب  ار  رفن  هس  شیرق  هفئاط  هک  تسا  نیا  فهک  هروس  لوزن  ببـس  دومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ترـضح 

دنسرپب ار  لئاسم  نآ  ادخ  لوسر  زا  دندرگرب و  هتفرگ  دای  ار  یلئاسم  اجنآ  ياراصن  دوهی و 
. دندوب لئاو  نب  صاع  طیعم 3 - یبا  نب  ۀبقع  هدلک 2 - نب  ثراح  نبرضن  ياهمانب 1 - نت  هس  نآ 

( دندناسر اهنآ  عالطاب  ار  تثعب  نایرج   ) دنتفر دوهی  ياملع  شیپ  دندیسر  نارجن  هب  هک  یتقو  دندرک  تکرح  رفن  هس  نیا 
تساوگتسار و قداص و  وا  هک  دینادب  تفگ ؛ خساپ  تسه  ام  شیپ  هک  یکرادم  قبط  رگا  دیسرپب  دمحم  زا  هلئسم  هس  دنتفگ  دوهی  ياملع 

. تساوگغورد بذاک و  وا  هک  دینادب  دنادیم ؛ هک  درک  ءاعدارگأ  دیئامن  لاؤس  يرگید  هلئسم 
؛ تسا نیا  هلئسم  هس  نآ 

19 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
دندوب رفن  دنچ  دندیباوخ ؛ دندومن و  تبیغ  هدش و  جراخ  دوخ  رهش  لها  موق و  نایم  زا  نیشیپ  نامز  رد  هک  ینادرمناوج  ناناوج و  نآ  - 1

. دوب اهنآ  اب  یئاه  زیچ  هچ  اهنآ  زا  ریغ  دیشک و  لوط  لاس  دنچ  اهنآ  باوخ  و 
اهنآ ناتـساد  درک ، تیعبت  وا  زا  هنوـگچ  دوـب و  هِک  ملاـع  نآ  دور  یملاـع  شیپ  مـلعت  يارب  داد  روتـسد  یـسوم  ترـضح  هـب  دـنوادخ  - 2

. تسیچ
.؟ تسیچ وا  هّصقو  دوب  هِک  درم  نآ  دیسر  جوجأم  جوجأی و  تنوکس  لحم  هب  ات  دومیپ  ار  ملاع  برغ  قرش و  هک  يدرم  - 3

!؟ دش دهاوخ  اپرب  عقوم  هچ  تمایق  دیسرپب ؛ وا  زا  مراهچ ! هلئسم  اّمأ 
دنادیم ار  تمایق  یئاپرب  تقو  درک  اعدا  دـمحم  رگا  دـنتفگ : اهنآ  هب  تیاهن  رد  دـنداد و  دای  اهنآ  هب  ًاحورـشم  اراهلاؤس  نیا  باوج  سپس 

. دنادیمن یسک  ادخ  زا  ریغ  ار  نآ  ندیسر  ارف  ماگنه  نوچ  دیوگیم  غورد 
هیبـیغ راـبخا  زا  درادـنپیم  تاهداز  ردارب  بلاـط  وـبا  يا  دـنتفگ : دـنتفر و  بلاـطوبا  شیپ  هدیـسر  هکم  هب  دنتـشگزاب  نارجن  زا  نت  هس  نآ 

. تسا وگغورد  وا  هنرگ  وگتسار و  وا  مینکیم  رواب  داد  حیحص  باوج  رگا  میراد  یلئاسم  ام  دوشیم  لزان  وا  هب  نامسآ 
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: دومرف ترضح  دندرک ؟ حرطم  ار  ناشلئاسم  دروآ ؛ ادخ  لوسر  شیپ  اراهنآ  بلاطوبا 
لهچ نیا  رد  دنادیم  ادخ   ) دماین لیئاربج  هدش و  عطق  وا  زا  ینامسآ  یحو  زور  لهچ  تفگن  هّللا  ءاشنا  نوچ  داد  مهاوخ  ارامش  خساپ  ادرف 

«1  » داد ار  اهلاؤس  هس  همه  باوج  لزان و  فهک  هروس  زور  لهچ  زا  سپ  تشذگ ) هچ  وا  رب  زور 
20 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. تسا هدوب  یعامتجا  یگنهرف و  تیعقوم  هچ  ياراد  نامز  نآ  رد  نارجن  هک  تسا  نآ  رگناشن  یبوخ  هب  نایرج  نیا 
زکرم عمجمو و  هدوـب  برعلاةریزج  رد  تینارـصن  زکارم  مها  نارجن  هک  دـیامنیم  نینچ  دـیوگیم : ناـشخرد  باـتفآ  باـتک  رد  هکناـنچ 

ياه هعومجم  میدـق و  دـهع  بتکو  هدـشیم  لاسرا  فارطا  هب  نیغلبم  اجنآ  زا  هدوب و  مالـسا  رون  روهظ  ناـمز  ياـهپاپ  اهفقـسا و  ءاـملع و 
هدوب و یناحور  یتناید و  ماکحا  رد  ملاع  ياراصن  عوجر  زکرم  هدوب و  اجنآ  رد  اهنآ  زج  لیجنا و  تاروت و  فحـص و  هعماج و  زا  یتناید 

فرشیذ فرط  زا  لسر  لاسرا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  كرابم  طخ  تسدب  اذلف  هتـشاد  راظنا  رد  یـشخب  تیمها  تیعقوم 
«1  » دیدرگ زارفارس  رختفم و  ترضح  نآ 

نارجن یتاحیلستو  يداصتقا  تیعقوم 

همظعم دالب  بناجب  اجنآ  زا  هفرظتـسم  عیانـص  هدوب و  هرومعم  تمعنرپ و  زیخلـصاح و  رهـش  نارجن  نارجن  یتاحیلـستو  يداصتقا  تیعقوم 
. دناهتشاد اسر  مات و  یتراهم  دنمورین و  تسد  یگنج  هحلسا  نتخاس  تسوپ و  تعنص  گنشق و  ریرح  هسبلأ  تفابرد  هدشیم و  رداص 

«1 . » تسا هدوب  هریح  تمس  زا  یتراجت  هاگ  ردنب  هدشیم و  تفای  اجنآرد  اهب  ُرپ  هینامی  ياه  هلح 
ود هب  اهنآ ، اب  نیبامیف  همانحلص  رد  نامز ، نآ  نردم  تاحیلـست  بوغرم و  یجاسن  تیمها  تلع  هب  ادخ  لوسر  هک  دید  دیهاوخ  هدنیآ  رد 

. دندرک دقعنم  لاس  ره  رد  هحلسا  تسد  یس  هلح و  رازه 
قوس تیعقوم  یماظن و  رظن  زا  هدوب و  نامز  نآ  رایع  مامت  ياهرهـش  زا  نارجن ، هک  دوشیم  هدافتـسا  نیخّروم  ياهراتفگ  زا  هصـالخروطب 

«2 . » تسا هدوب  یسرتنو  عاجش  نایوجگنج  ياراد  نینچمه  تسا و  هتشاد  یئازس ، هب  تیمها  یشیجلا 
. دوب رفن  هس  اب  نآ  عباوت  نارجن و  تسایر 

شترا تسایر  نآ  رب  هوالع  هدوب  هجراخ ) ریزو   ) ینونک حالطصاب  هدوب  هجراخ  روما  راد  هدهع  دنیوگ  تسا  بهو  وا  مسا  هک  دیـس ) - ) 1
. دوب مه  گنج ) ریزو   ) ینونک ریبعتاب  هتشاد  مه  ار 

نابزب هتشاد  ار  یلخاد  تامیظنت  تسایر  هدوب  حیسملادبع  وا  مسا  هک  بقاع ) - ) 2
22 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. دوب روشک ) ریزو  ای  هلخاد  ریزو   ) دیدج
روما رد  یلو  هدوب  پاپ )  ) راد و هدـهع  ار  یتناید  روما  دوب  هتـشذگ  وا  رمع  زا  لاس  تسیب  دـص و  تشاد و  مان  هثراـح  وبا  هک  فقـسا  - ) 3

1 . » دنتشاد تکرش  يأر  تروشم و  رد  هس  ره  دشیم  روآ  ور  هک  همهم 

« تایاور رظن  زا  نارجن   » 5

تیاور هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  مهیلع  ناشراوگرزب  ناردپ  زا  رقابدمحم  ماما  قداص و  ماما  تایاور » رظن  زا  نارجن   » 5
اهینارـصن نیرت  رورـش  ناسیب و  دوهی  اـهیدوهی  نیرتدـب  « 1  » نارجن يراـصن  يراصّنلاّرـشو  ناـسیب  دوهی  دوهیلاّرـش  : » دوـمرف هک  دـنا  هدرک 

. تسا نارجن  ياراصن 
مالـسلا هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هتابن  نب  غبـصا  زا  يرگید  تیاور  اـما  تسا  هداد  رارق  شهوکنو  تمذـم  دروم  ار  نارجن  ياراـصن  تیاور  نیا 
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جورخ نارجن  لها  زا  يدرم   » دومرف هبطخ  رخآرد  دومن  داریا  نامّزلا  رخآ  عیاقو  هب  عجار  هک  ياهبطخ  رد  ترـضحنآ  هک  تسا  هدـش  دراو 
دوش جراخ  تینارصن  شیک  زاو  دنک  لوبق  ار  بانجنآ  توعد  هک  اراصن  زا  دشاب  یـسک  لوا  دیامن و  تباجا  ار  نامز )  ) ماما توعدو  دنک 

2 . » دور هلیخن  هب  تیاده  ياهقدیب  اب  هدرک  جورخ  نافیعضو  نامالغ  ابو 

هلهابم تغل   6

. دنیوگ ار  نتشادرب  يزیچ  زا  ار  دنبو  دیق  ندرک و  اهر  يانعم  هب  لهأ  نزورب  لهب  هدام  زا  لصا  رد  هلهابم  هلهابم  تغل   6
ردام زا  يدازآ  هب  دناوتب  شدازون  ات  دنهدن  رارق  هسیک  رد  ار  نآ  ناتـسپ  دنراذگاو و  دوخ  لاح  هب  ار  یناویح  هک  یماگنه  تهج  نیمه  هب 

. تسادخ هب  راک  يراذگاو  عرضت و  يانعمب  ءاعد  رد  لاهتبا  دنیوگیم و  لَهاب  نآ  هب  دشونب  ریش 
، دوخ لاح  هب  ار  هدنب  ندرک  راذگاو  اهر و  هک  تسا  نیا  رطاخب  زین  دناهتفرگ  ادـخزا » يرودو  نعلو  تکاله   » يانعمب یهاگ  ار  نآ  رگا  و 

. تغل هشیر  رظن  زا  هلهابم  يانعم  دوب  نیا  دروآیم  لابند  هب  ار  جیاتن  نیا 
مهاـب هک  يدارفا  بیترت  نیا  هب  تسا  رگیدـکی  هب  رفن  ود  ندرک  نیرفن  ینعم  هب  هدـش ، هتفرگ  هلهاـبم  هیآرد  هک  لوادـتم  موـهفم  رظن  زا  و 

وگغورد هک  دنهاوخب  وا  زا  دننک و  عرـضت  دنوادخ  هاگرد  هب  هدش ، عمج  اج  کی  رد  دنراد  هک  یبهذـم  مهم  هلئـسم  کی  هراب  رد  وگتفگ 
«. 1  » دنک تازاجم  دزاس و  اوسر  ار 

. میئامن ءاعدرد  عرضت  ءاعّدلا  یف  عّرضتن  يا  لهتبن  ّمث  دیوگ : سابع  نبا 
ینعی هّللا  ُهَلَهب  دنیوگیم  ندرک  نعل  يارب  ءاعدرد  دـهج  دـج و  لاهتبا  لصأ  مینک و  تنعل  رگیدـمه  هب  نعتلن  دـنیوگ  یئاسکو  هدـیبع  وبا 

بآ ینعم  هب  لَْهب  دنک و  شتنعلادخ 
25 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

«1  » تسا هدمآ  زین  مک 
: ینالف دوشیم  هتفگ  هچنانچ  دش  عیاش  اعد  قلطم  رد  سپس  تسا  ندرک  تنعل  يانعم  هب  دناهتفگ  هک  روطنآ  ۀحتفو  همـض  اب  ۀلهب  رد  لصا 

«2  » دناوخیم ارادخ  شتجاح  ندش  هدروآرب  يارب  هتجاح : یف  هّللا  یلا  لهتبی 
یف لهتبا  تساعد . رد  تیدج  يانعم  هب  لاهتبا  « 3  » داهتجا كانه  ناک  اذا  ّالا  ءاعّدلا  یف  لهتبإ  لاقی  الو  ءاعّدـلا  یف  داهتجإلا  وه  لاهتبإلا :

. دشاب هتشاد  اعد  رد  داهتجاو  تیدج  هک  دوشیم  هتفگ  یئاج  رد  ءاعّدلا 
هملک « 4  » هتمحر نم  هدعبأو  هنعل  هّللا  هلهبو  ۀنعّللا  ۀحتفلاو  ۀمّـضلاب  ۀلهبلاو  مکنمو  اّنم  بذاکلا  یلع  هّللاۀلهب  لوقن  نأب  لهابتن  يا  لهتبن  ّمث 

شتمحر زاو  دنک  تنعل  اروا  ادخ  ینعی  داب  وگغورد  رب  ادخ  تنعل  دنیوگب  رگیدمه  هب  رفن  ود  هک  دـنیوگیم  تقو  نآ  ار  لهابتن  ای  لهتبن 
. دزاس رود 

«5  » عقاولا یف  دارملا  ّهنأل  نعّللاب  رّسفی  ّهنا  ّالا  الوأ ، ًانعل  ناک  ءاوس  اعدلا ء  یف  لاسرتسإلا  یف  لمعتسا  مث  هتیلختو  هلامها  ریعبلاو  ءیّشلا  لهب 
تـسا هدش  ریـسفت  نعل  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  اما  هنای ، دشاب  نعل  هاوخ  دـش  لامعتـسا  ءاعدرد  سپـس  دـش  اهرو  دازآ  رتشو  يزیچ  دـش  اهر 

. تسنآ روظنم  نوچ 
نامه رت  هدیدنسپ  همه  زا  یلو  دنا  هتفگ  دایز  نومضملا  بیرق  یناعم  هلهابم  يارب 

26 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
دیدرگ رکذ  لصف  لوا  رد  هک  تسا  هنومن  ریسفت  يریگهصالخ 

« هعقاو یئاور  شزرا   » 7
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. دشابیم فرط  ود  ره  قافتا  دروم  ًابیرقت  تسا  هعیش ) ینس و   ) نیقیرف لوبق  دروم  تایاور  زا  هلهابم  تیاور  هعقاو » یئاور  شزرا   » 7
ّنأ ملعاو  دیوگیم : تسا  هتشون  فاّشک  رد  رد  يرشخمز  هکیتروص  هب  ءاسک  هلهابم و  تیاور  ود  لقن  زا  سپ  دوخ  ریـسفت  رد  يزار  رخف 

«1  » ثیدحلاو ریسفّتلا  لهأ  نیب  اهتّحص  یلع  قفّتملااک  ۀیاوّرلا  هذه 
. تسا نآ  تحص  رب  هتفای  قافتا  ياهثیدح  دننام  ثیدحو  ریسفت  لها  نایم  تیاور  نیا  هکنادب 

: دیوگیم ًاریهطت  مکرهطیو  هیآ  زا  دعب  ءاسکو  هلهابم  تیاور  لقن  زادعب  زین  يروباشین 
«2  » اهتّحص یلع  قفّتملااک  ۀیاوّرلا  هذه 

. دنشاب هتشاد  قافتا  نآ  تحص  رب  هک  تسا  یتایاور  دننام  دنس ) رظن  زا   ) تیاور نیا 
رظن قافتا  هلئسم  نیا  رد  نارـسفم  دیوگیم  دیدج ص 46  عبط  قحلا ) قاقحا   ) باتک موس  دـلج  رد  هرـس  سدـق  يرتشوش  هّللارون  یـضاق 

. تسا مالسلا  هیلع  یلع  هب  هراشا  انسفنأ  همطاف و  هب  هراشا  انئاسن  نیسحو و  سح  هب  هراشا  هلهابم  هیآ  رد  انئانبأ  هک  دنراد 
رد هلهابم  هیآ  دناهدرک  حیرـصت  اهنآ  هک  تسا  هدروآ  ار  تنـس  لها  ناگرزب  زا  رفن  تصـش  دودح  رد  مان  روبزم  باتک  یقرواپ  رد  سپس 

مان تسا  هدش  لزان  تیب  لها  هراب 
27 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

لقن اهنآ  زا  بلطم  نیا  هک  یسانشرس  ياهتیصخش  هلمج  زا  تسا  هدرک  لقن  ًاحورشم  ات 76  هحفص 46  زا  زین  اراهنآ  ياهباتک  تاصخشمو 
. تسا لیذ  دارفا  هدش 

پاچ ص 120  دـلج 7  رد  تسا  تنـس  لها  دامتعادروم  هناگـشش  حاحـصزا  فورعم  حیحـص  بحاص  يروباشین : جاجح  نبا  ملـسم  - 1
. رصم حیبص  یلع  دمحم 

. رصم پاچ  دلج 1 ص 185  دنسم : باتکرد  لبنح  نبادمحا  - 2
. رصم هنمیم  پاچ  هلهابم ج 3 ص 192  هیآ  لیذ  شریسفت : رد  يربط  - 3

نکد دابآ - ردیح  پاچ  ج 3 ص 150  كردتسم : رد  مکاح  - 4
نکد دابآ  ردیح  پاچ  ص 297  ةوبّنلا : لیالد  باتک  رد  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  - 5

رصم هیدنهلا - پاچ  ص 74  لوزنلا : بابسا  باتک  رد  يروباشین  يدحاو  - 6
. رصم هیهبا - پاچ  دلج 8 ص 85  شفورعم : ریسفت  رد  يزاررخف  - 7

رصم ۀیدمحملا - ۀنس  پاچ  ج 9 ص 470  لوصألا : عماج  باتک  رد  ریثا  نبا  - 8
. فجن پاچ  ص 17  صاوخلا : ةرکذت  رد  يزوج  نبا  - 9

. رصم دمحم - یفطصم  پاچ  ج 2 ص 22  شریسفت : رد  يواضیب  یضاق  - 10
. رصم هیرینم - پاچ  ج 3 ص 167  یناعملا : حور  ریسفت  رد  یسولآ  - 11

. رصم یبلحلا  یبابلا  یفصم  پاچ  ج 3 ص 120  رهاوجلا : ریسفت  رد  يواطنط  - 12
دمحم یفطصم  پاچ  ج 1 ص 193  فاشک : ریسفت  رد  يرشخمز  - 13

. رصم دمحم - یفطصم  پاچ  ج 2 ص 503  هباصإلا : رد  ینالقسعلا  رجح  نبدمحا  وبا  ظفاح  - 14
. فجن پاچ  ص 108  ۀمهملا : لوصف  باتک  رد  غابص  نبا  - 15

. رصم پاچ 1936  ج 3 ص 104  نآرقلا : ماکحأل  عماجلا  رد  یبطرق  هماّلع  - 16
، دش دهاوخ  نایب  ًاحورشم  هعقاو  جیاتن  رد  نوچ  میتسین  تیب  لها  لئاضف  لیالد  هلهابم و  هیآ  اب  هطبار  رد  عبانم  رکذ  ددص  رد  لصف  نیا  رد 

عوقو تنس  لها  دایز  ياهباتک  زا  دوب . هلهابم  تیاور  تیفورعمو  تیمهاو  شزرا  زا  یئاه  هنومن  رکذ  روظنم 
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28 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
يرـشخمز و زا  لصف  نیمه  لوا  رد  رد  هکنانچ  تیـسن  نآ  تّحـص  رد  يدیدرت  هنوگچیه  دوشیم و  هدافتـسا  حوضو  روطب  هلهابم  نایرج 

. دیدرگ هراشا  نآ  تحص  هب  ریسفتو  ثیدح  لها  رظن  قافتا  رب  يروباشینو  يزاررخف 
ءاسک لها  هراب  رد  هلهابم  هیآ  هک  دنا  هدـش  اریذـپ  ار  نآ  ًاعامجاو  هتـسویپ  عوقو  هب  هلهابم  نایرج  ءارآ  قافتا  هب  هعیـش  نیثدـحم  رظن  زا  اما 

. تسا هدش  لزان 
. تسا هدیدرگ  فیلأت  دایز  دانسا  تایاوراب و  لقتسم  ياهباتک  هراب  نیا  رد 

: دیئامرف هجوت  لیذ  بلطم  هب  هنومن  يارب 
مالـسلا مهیلع  هتیب  لهأو  یبّنلا  یف  نارقلا  نم  لزنام  باـتک  یف  تیأر  دـیوگیم : دوعـسلادعس  باـتکرد  هنع  هللا  یـضر  سواـط  نبا  دـیس 

نم « 1  » ربخرخآ یلا  مهریغو - ۀباحّـصلا  نم  هاّمـس  نّمعًاـقیرط  نیـسمخو  دـحأ  نم  هلهاـبملا  ربـخ  ناورم  نب  ساـبعلا  نب  دـمحم  فیلأـت 
هلهابم ربخ  مدید  ناورم  نب  سابع  نبا  دمحم  هتـشون  تسا ، هدمآ  دورف  مالـسلا  مهیلع  ربمغیپ  تیب و  لهاهراب  رد  نآرق  رد  هچنآ  باتکرد :

. تسا اهنآ  هلمج  زا  تسا  هدروآ  تسا ) هدرب  مان  اراهنآهمه   ) هک مهریغو  ادخ  لوسر  باحصا  زا  قیرط  کیو  هاجنپ  اب  ار 
. هلثاو نب  رماع  لیفّطلا  یبأ  - 1

. یناتسجس هّللادبع  نبریرج  - 2
. یندملا سیبق  یبأ  - 3

. یندملا سیردا  یبأای  سیوأ  یبأ  - 4
. مالسلا هیلع  یبتجملا  نسح  ماما  - 5
(. ۀفیلخ نیموس   ) نافع نب  نامثع  - 6

. صاقو یبأ  نبدعس  - 7
نب نامحّرلادبع  - 11 ماوع . نبریبز  - 10 هّللادبع . نب  ۀحلط  - 9 لامس . نبرکب  - 8

29 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
کـلام 17- نب  سنأ  بزاع 16 - نبءارب  - 15 هّللادبع ، نبرباج  - 14 ادـخ ، لوسر  یلوم  عفار  یبأ  - 13 سابع ، نب  هّللادـبع  - 12 فوع .

( مالسلا امهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما   ) نیسحلا نب  یلع  ردکنم 19 - ردپ  هّللادبع  هّللادبع 18 - نبردکنم 
مالسلا امهیلع  دمحم  نبرفعج  هّللادبع  یبأ  مالسلا 21 - امهیلع  یلع  نبدمحم  رفعج  یبأ  - 20

. بشوح نب  رهش  دهاجم 28 - رمعی 27 - نب  یحی  یبعش 26 - لیحارش  نبرماع  رمحأ 25 - نبءابلع  ةداتق 24 - يرصب 23 - نسح  - 22
نیرتعماج هک  ثیدح  کی  ام  دـیامرفیم : تسا  هلهابم  یثیدـح  قرط  زا  یقیرط  کیره  هک  الاب  ياهمان  ندرمـش  زا  سپ  سواط  نبا  دـیس 

لقن تسا  مود ) دـلج  مشـش  همئاـق  لوا  ههجو  زا   ) زازبلا نب  دـمحم  نب  نیـسح  نب  هّللادـبع  نب  ردـکنم  تیاور  قباـطم  هلهاـبم و  ثیداـحا 
. دمآ دهاوخ  شخب  نیمه  رد  نآ  حورشم  هک  دزادرپیم  تسا  هلهابم  ثیدح  نیرتلصفم  رکذ  هب  سپس  منکیم .

درادن دوجو  مالسلا  مهیلع  تیبلها  نأش  رد  هلهابم  هکرابم  هیآ  لوزن  رد  نآ و  تحص  رد  ینس  هعیش و  رظن  قافتا  رد  دیدرت  هنوگچیه  سپ 
تسا راورخ  هنومن  تشم   ) دیآیم تسد  هب  نآ  یئاور  شزرا  تیمها و  اهنآ  رداصم  هب  هعجارم  اب  هکنانچ 

!« هلهابم دمآ  شیپ  تّلع  »

تیاور هک  ۀحیرص  تایاور  حیحص و  ياهدنساب  دیامرفیم : لامعألا  لابقا  باتک  رد  هرس  سدق  سواط  نبا  دیس  هلهابم »! دمآ  شیپ  ّتلع  »
لمع  ) باتک رد  سانشا  لیعامسا  نب  نسح  باتک  لصا  زاو  هرـس  سدق  ینابیـش  بلطملادبع  نب  دمحم  لضفملا  یبأ  ۀلهابملا )  ) باتک رد 
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تیاور لصا  لقن  دوصقم  تسین  يزاین  اهنآ  ياهمان  رکذ  هب  هک  تسا  هدیـسر  ام  هب  ۀحلاص  ممه  نابحاص  ۀحـضاو و  قرط  زا  ۀـجحلا ) يذ 
هک یئاه  دـصاق  دـندش  ترـضحنآ  داـقنم  عیطم و  برع  دومن و  حـتف  ار  هکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یتقو  دـناهتفگ : تسا ،
ربخ تخاس  هناور  رصیق ) يرسک و   ) مور ناریا و  ردتقم  هاشداپ  ود  هلمج  زا  اهتّما  ناگرزب  يوس  هب  دندوب  مالسا  هب  توعد  ياههمان  لماح 
. دوب هدیسر  اهنآ  ریغ  بعک و  ثراح  ینب  عیمجو  نادملادبع  ینب  زا  اهنآ  نانامیپمهو  ناشیکمهو  نارجن  ياراصن  شوگ  هب  اهنایرج  نیا 

، داّبع هینورام ، کلملا ، نید  باحـصا  ۀیـسولان ، لیبقزا  دنتـشاد  تینارـصن  نیدرد  هک  ۀـفلتخم  بهاذـم  یمامت  اـب  بیجع  تشحو  سرت و 
. دش تشحو  بعر و  زا  ُرپ  اهنآ  ياهلد  دنتشاد ، هک  یتاجرد  فالتخا  اب  تفرگارف ، ار  همه  ۀیروطسن ،

وخأ هّللادبع  نب  ریده  ۀّیما 3 - نب  هّللادبع  ناوزغ 2 - نب  ۀبتع  ياهمان 1 - هب  دصاق  رفن  راهچ  ناهگان  دندوب ، هدـننک  جـیگ  تلاح  نیا  رد 
ای یـسک  ات  ترـضحنآ  دـندش ، نارجن  دراو  دـندوب ، ادـخ  لوسر  همان  لماح  هک  طـساق ، نب  رمنلا  وخأ  نانـس  نب  بیهـص  ةّرم 4 - نب  مـیت 

1  » درک یمن  مادقا  گنج  هب  درکیمن ، تجح ) مامتاو  مالسا   ) هب توعد  ار  ياهلیبق ) )

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  همان  نتم  »

تبث فلتخم  ياهتروص  اب  خـیرات  رد  هدوب  نآ  رد  هک  یبلاطم  يوتحم و  همان و  نیا  هراـب  رد  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هماـن  نتم  »
«1 . » مینکیم هراشا  نآ  تروص  دنچ  هب  . ) تسا هدش 

لها هب  لمن ) هروس   ) نامیلس سط  هروس  لوزن  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  رمغیپ  هک  دسیونیم : روثنملاّرّدلا  ریسفت  رد  یطویـس  - 1
. تشون نارجن 

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 
. بوقعی قاحسا و  میهاربا و  هلا  هّللا  مکیلإ  دمحأ  ّیناف  متملسأ  نإ  نارجن  لهأ  نارجن و  فقسأ  یلإ  هّللا  لوسر  دمحم  نم 

مکتنذا دقف  متیبأ  ناف  ۀـیزجلاف  متیبأ  ناف  دابعلا  ۀـیالو  نم  هّللا  ۀـیالو  یلا  مکوعدأ  دابعلا و  ةدابع  نم  هّللا  ةدابع  یلا  مکوعدأ  ّیناف  دـعب  اّمأ 
نم دیدش  ناملسم  رگا  نارجن  لهاو  نارجن  فقسا  هب  ادخ  لوسر  دمحم  زا  بوقعی  قاحـسا و  میهاربا و  يادخ  مان  هب  « 2  » مالّسلاو برحب 
نوخ نودب  نوچ  مراذگ  یم  ساپـس  ار  ادخ  امـش ، ندروآ  نامیا  يارب   ) منکیم دـمح  بوقعی  قاحـسا و  میهاربا و  يادـخ  هب  امـش  هرابرد 

(. تفریذپ ماجنا  یلام  یناج و  تافلتو  يزیر 
32 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

ابا رگا  رتهب ، هچ  دیتفریذپ  رگا  منکیم ؛ توعد  ادـخ  تیالو  هب  ناگدـنب  تیالو  زا  ادـخ و  تدابعب  ناگدـنب  تدابع  زا  ارامـش  نم  دـعب  اما 
!. مالّسلاو دیوش  گنج  يایهم  تروص  نیا  ریغ  رد  هیزج و  هدامآ  دیدومن 

نم ًابابرأ  ًاضعب  انضعب  ذّختی  الو  هّللّالا  دبعن  ّالأ  مکنیبو  اننیب  ءاوس  ۀملک  یلا  اولاعت  باتکلا  لهأ  ای  لق  هیآ : هفاضا  اب  تسا  قوف  همان  هیبش  - 2
زج هک  تسا ؛ ناسکی  امـش  ام و  نایم  هک  ینخـس  يوس  هب  دـیئایب  باتک ! لـها  يا  وگب  « 1  » نوملـسم اَّنأب  اودهـشاولوقف  اّولوت  ناف  هّللا  نود 

دریذـپن ییادـخ  هب  هناگی - يادـخ  زا  ریغ  ار - رگید  ضعب  ام ، زا  یـضعب  و  میهدـن ؛ رارق  وا  ياتمه  ار  يزیچ  میتسرپن و  ار  هناـگی  دـنوادخ 
. میناملسم ام  هک  دیشاب  هاوگ  وگب : دینز  زاب  رس  توعد ) نیا  زا   ) هاگره

هروس لوزن  زا  شیپ  ار  همان  نداتـسرف  اهنآ  زا  یـضعب  دـنا  هدروآ  لمن  هروس  لوزن  زادـعب  نیخرؤم ، رتشیب  هک  ار  یلّوأ  همان  هکنیا : حیـضوت 
هدرک در  لیذ  لیالداب  ار  نآ  یبّنلا ) بیتاکم   ) باتک هدنـسیون  یلو  وا ، ریغو  ةوبّنلا  لیالد  باتک  رد  یقهیب  دننام  دناهتـشون ؛ نامیلـس  سط 

. تسا
ار یئاـه  هماـن  نینچ  دـناوتب  هک  دوبن  یتّیعقوم  رد  ناـمز  نآ  ربـمغیپ  تسا  یکم  ياـههروس  زا  نامیلـس  سط  هروس  نیرّـسفم  قاـفتا  هب  - 1

. دندرکیم ترجه  فارطا  هب  دوخ ، ناج  سرت  زا  اهناملسم  هک  یلاحرد  دسیونب 
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. تشادن ینانچنآ  تردق  ۀکم  رد  ترضح  نوچ  تیسن  لوبق  لباق  مه  اهینارجن  ندیسرت  نامز  نآ  رد  - 2
. رگید لیالد  دناشنب و  یسرک  هب  ار  دوخ  فرح  تسناوتیم  تشاد و  یفاک  تفرشیپ  مالسا  نوچ  تسا  هدمآ  ۀنیدم  رد  ۀیزج  روتسد  - 3

33 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
ای دیآیم ، حیحص  رظن  هب  تسا  هدرک  رکذ  ترجه  متفه  لاس  دودح  رد  ود  نآ  زج  رصیقو و  يرـسک  هب  اراه  همان  لاسرا  هک  یتیاور  سپ 

دـشاب هدـش  هتـشون  دوب ، دوخ  تردـق  جوا  رد  مالـسا  هک  هکم  حـتف  زا  سپ  تسا  هدرک  حیرـصت  سواط  نبا  دیـس  تیاور  رد  هک  روط  نآ 
دنا هدرک  تبث  ترجه  مهد  لاس  رد  اراهینارجن  ندمآ  نیخرؤم  رثکا  ًانمضو 

« همان تارثا   » 10

«1 . » تشاد یپ  رد  یضیقنو  دض  ياهدمآ  یپو  اهرثأ  دش  هداد  لیوحت  هک  اهینارجن  هب  ترضح  همان  همان » تارثا   » 10
. بضغو هنیک  اب  مأوت  ترضح  رس  تشپ  اهنآ  یئوگ  دبو  دیدش  ترفن  - 1

. رگید ناگرزب  تارظن  ءارآ و  زا  دادمتسا  اهینارجن و  مظعا  فقسأ  دیدش  سرت  - 2
«3  » عاتراو عزف  « 2  » ٍادیدش ًارعذ  رعذ  هب و  عطق  باتکلا  فقسألاءرق  اّملف 

ناـبحاص زا  یکی  ًاروـف  تفرگ  ارف  ار  وا  تشحو  دـیزرل و  دوـخ  هب  سرت  تدـش  زا  تخیرورف  شلد  دـناوخ  ار  هماـن  فقـسا  هک  یماـگنه 
.!؟ تسیچ ترظن  تفگ  داد و  وا  تسد  هب  ار  همان  دیبلط ؛ روضح  هب  دنتفگیم ، ۀعادو  نب  لبحرش  ار  وا  هک  نارجن  لقع  تیارد و 

درم نیا  هک  مولعم  اجک  زا  تسا  هداد  یئاه  هدـعو  هچ  لیعامـسا  هیرذ  توبن  هراب  رد  میهاربا  هب  دـنوادخ  ینادیم  هک  وت  تفگ : لـیبحرش 
. دشابن دوعوم  ربمغیپ  نامه 

تـساوخ ار  نارجن  ناگرزب  زا  کی  ره  فقـسأ  مدرکیم  تکمک  دوب  این  هب د  طوبرم  يراک  رگا  مرادن  ییأر  توبن  هرابرد  نم  هوالع ، هب 
«. 4  » دینش ار  خساپ  نامه 

35 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
دنداد روتـسد  لـصا  نیا  يور  دـنزادرپ ، ینزیار  هب  هراـب  نـیا  رد  هدـمآ  درگ  دوـخ  گرزب  دـبعم  رد  دـنتفرگ  میمـصت  نارجن  ناـگرزب  - 3

الط زا  هک  ار  مظعا  بیلـص  دـندرک ، بصن  شیاهراوید  رب  ابید  ریرح و  ياهتنیزو  دـندرک  شورفم  اهبنارگ  ياهـشرفاب  ار  گرزب  ياـسیلک 
هرواشم دندش  عمج  مه  رود  هتشاد و  اپ  رب  دوب ، هدرک  ءادها  گرزب  ياسیلک  هب  ار  نآ  مور  رـصیق  دوب و  تارهاوج  هب  عصرمو  هدش  هتخاس 

دونـش تفگ و  ثحب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیناقح  هراب  رد  « 1  » یلاوتمو مامت  زور  جنپ  هک  يروطب  دـش  عورـش  اهینزیار  و 
. دمآ دهاوخ  ًابقاعتم  تاسلج  نآ  حورشم  هک ، دندرک 

. دش یهتنم  رگیدمه  هب  شاخرپ  ییوگ و  دب  هب  هک  ياهنوگ  هب  تفرگ  رد  نارجن  ناگرزب  نایمرد  یبیجع  یگریت  ود  - 4
ادخ لوسر  تیقح  رب  ناعذا  هک  نیا  اب  رگید  هتسد  دندرکیم و  عافد  ترضحنآ  تیناقح  زا  نیشیپ ، ناربمایپ  ياهباتک  قبط  رب  هتسد  کی 

. دندومنیم تجاجل  هدیزرو و  دانع  زاب  دندوب  هدرک 
هب اهنآ  ناگدنیامن  ناونع  هب  ناوراک  دـفو )  ) کی هک  تفرگ  رارق  لصا  نیا  رب  اهنآ  يأر  ینالوط  دایز و  تاثحابم  تارجاشم و  زا  سپ  - 5

2 ( » دنیامن مالعا  ًاعیرس  ار  ۀجیتن   ) هدرک و یسرربو  قیقحت  ترضح  هرابرد  ات  دنراد  لیسگ  ۀنیدم  يوس 

« ۀعقاو جیاتن   » 11

هراشا
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هک دروآ  ناغمرا  هب  يدایز  شزرا  نیملسمو  مالسا  يارب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تشاد  یپ  رد  يدایز  تبثم  جئاتن  ۀعقاو  نیا  ۀعقاو » جیاتن   » 11
یمارگ ناگدنناوخ  رظنزا  ترابع ، یـضعب  رییغتو  راصتخا  تروص  هب  هدرک و  هدافتـسا  هنع  هللا  یـضر  یـسلجم  هماّلع  یـسررب  قیقحت و  زا 

مینارذگ یم 

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیناقح  توبث  »

دارفا نیرتزیزع  هارمه   ) هجوچیه هب  تشادـن  مات  قوثو  دوخ  تیناـقحرب  ترـضح  رگا  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیناـقح  توبث  »
اهنآ دـیاقع  یتسرد  هب  لامتحاای ؛ نظ  هک  یهورگ  ریثّأتلا  عیرـس  ياعد  ریـشمش  ِمَد  هب  اراـهنآو  دـمآیمن  رد  هلهاـبم  ماـقم  هب  شاهداوناـخ )

«1  » دادیمن رارق  تشاد ،
ندروآ هارمهب  دوش  تباث  نیفرط  زا  یکی  غوردات  دومن  هلهابم  رب  توعد  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـنک  لاؤس  یـسک  رگا 

: مییوگیم باوج  رد  تشاد !؟ ینعم  هچ  هچب  نز و 
رگج و ياههراپ  مامت  تأرج  نآ  اب  هک  تشاد  دوخ  ییوگتسار  رب  نیقی  لاح و  هب  لماک  نانیمطا  هکنیارب  دراد  تلالد  ترـضح  لمع  نیا 

نادنزرف و تسویپیم ؛ عوقو  هب  هلهابمرگا  داد ، رارق  لاصئتسا  كاله و  ضرعم  رد  ار  دوخ  ناسک  نیرتبوبحم  زیزع و 
37 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

«1  » دوب اهلد  رب  اهنآ  نیرتهدنبسچ  لها و  نیرتزیزع  اهنآ  هک  دینادرگ  دوخ  هارمه  ًاصوصخم  اردوخ  رتخد 
دنتخانـشیمن درکیم ، تلـالد  وا  توبنرب  هک  ار  یئاـه  زیچ  لـیجنا  تاروت و  ياـهراتفگ  زا  اـهینارجن )  ) هورگ نآ  رگا  دـیوگ : يزار  رخف 

«2  » دندرکیمن كرت  ار  هلهابم 
یمن دوخ  همیمـض  ار  دنزرف  نز و  تشادـن  دوخ  ّتیقح  رب  قوثو  نیقی و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگا  دـیوگ : يدادـغب  یـسولآ 

«3  » تسوا توبن  رب  لیلد  نیرتحضاو  ۀّصق  نیا  دروآیمن ) دوخ  هارمهب   ) ینعی تخاس ؛

« تیناقح لیلد  باذع  هدعو  »

دوخ و  دش ، دهاوخ  لزان  امـش  رب  یلاعتقح  باذع  دییامن ، هلهابم  نم  اب  هچنانچ  داد  ربخ  اهنآ  هب  ادخ  لوسر  تیناقح » لیلد  باذع  هدعو  »
یعـسو درکیمن  ار  ۀـغلابم  نیا  تقوچیه  تشادـن  نیقیو  مزج  شیوخ  تیقح  رب  رگا  دـیزرویم  مامتها  هلهابم  نتفرگ  ماـجنا  هب  ترـضح 

. دوب ءالقع  نیرتلقاع  ترضحنآ  تیرشب ) ناهج   ) قاّفتا هب  هکنیااب  دنکیمن  ار  راک  نیا  لقاع  چیه  ینعی  دومنیمن  دوخ  بذک  راهظارد 
رب رگا  باذع ؛ زا  اهنآ  ندیناسرتو  رابخا  اب  فلا - دراد  ترـضحنآ  تّوبن  توبث  تّحـص و  رب  تهجود  زا  هلهابم  نایرج  دیوگ : يزار  رخف 

. درکیمن دوخ  غورد  ندومن  راکشآ  رد  یعس  راک  نیا  ماجنا  هب  رارصا  اب  تشادن ، قوثو  باذع  لوزن 
38 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

رارـصا هک  یلاح  رد  تشادن  یعـس  دوخ  راک  نالطب  رب  ایآ  دمآیم  شیپ  هچ  دـشیمن  لزان  مه  یباذـع  تفاییم  عوقو  هلهابم  مینک  ضرف 
. دبای ققحت  هلهابم  تشاد  لماک 

تزع و نداد  تسد  زا  هیزج و  نداد  هب  رضاح   ) هتشگن و فرصنم  هلهابم  زا  ًادبا  دنتـسنادیمن  ار  ترـضحنآ  ءاعدا  تقیقح  اهنآ  رگا  ب -
1 ( » دندشیمن يراصن  فلتخم  ماوقا  نایم  رد  ار  دوخ  يوربآ 

« دوعوم ربمغیپ  »

هب مادقا  زا  ار  رگیدمه  دندیزرو ، یمن  عانتما  ندرک  هلهابم  زا  دنتشادن  نیقی  ترضحنآ  ندوب  دوعوم  ربمغیپ  رب  اراصن  رگا  دوعوم » ربمغیپ  »
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. دندرکیمن عنم  هلهابم 
هبتر و دوخ  موق  نایم  رد  دـندرکیمن و  یئاورپ  وا  تیب  لـها  زا  يدودـعمو  ترـضحنآ  نیرفن  زا  تسیاـبیم  دنتـشادن  وا  تیقحرب  ملع  رگا 

تراغو لتق  تراسا و  ضرعم  رد  ار  دوخ  هچب  نز و  دندرک و  اهگنج  دوخ  ماقم  نأش و  ظفح  يارب  هکنانچ  دندرکیم  ظفح  ار  دوخ  ماقم 
. دندومنیم رایتخا  لد  ناج و  اب  ار  هناحضتفم  تسکـش  دندرک و  یمراومه  دوخ  يارب  ار  نداد  هیزج  يراوخ  ّتلذ و  دیابن  دندادیم ، رارق 

«2»
رب باذـع  دـشاب  وگتـسار  رگا  هک  دـندرک  هلهابم  كرت  دنتـشاد  کش  اهنآ  میئوگب  هک  تسین  زیاج  ارچ  دوش  هتفگ  رگا  دـیوگ : يزاررخف 

. تسا دودرم  هجو  ود  اب  نخس  نیا  مییوگیم : دوشیم ؟ لزان  ناشیا 
. دندرکیمن ار  راک  نیا  دنتشاد  کش  رگا  دندرکیم  لذب  ادخ  لوسر  اب  هعزانم  رد  اردوخ  لام  ناج و  موق  نآ  فلا -

39 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
هلهابم وا  اب  رگا  تسا  لیجناو  تاروترد  هدـش  هداد  هدژم  ربمغیپ  نامه  وا  مسق  ادـخ  هب  دـنتفگیم  هک  تسا  هدـش  لـقن  اراـصن  نآ  زا  ب -
هلهابم زا  تهجنیدـب  تسادـخ  فرط  زا  لسرم  ّیبن  ترـضحنآ  دنتـسنادیم  اهنآ  هک  دوب  یحیرـصت  نیا  دوشیم ، لصاح  لاـصئتسا  دـینک 

«1  » دندیزرو عانتما 
رب دنتفریذپن و  اهنآو  درک  توعد  هلهابم  يارب  ار  نانآ  نوچ  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  توبن  ياههناشن  زا  هیآ  نیا  دـیوگ : یبطرق 

دمحم نوچ  دـش  دـهاوخ  شتآ  زا  رپ  اهنآ  يارب  نابایب  دـننک  هلهابم  رگا  دوب  هدرک  مالعا  اـهنآ  گرزب  بقاـع  نوچ  دـندش ؛ یـضار  هیزج 
«2 . » تسا لسرم  یبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ّناو مهئانبأ  نوفرعی  امک  هنوفرعی  باتکلا  مهانیتا  نیّذلأ  تسا  هدومرف  نایب  میرک  نآرقرد  دنوادخ  ربمایپ ، هب  تبـسن  اراهنآ  تخانـش  نازیم 
یم دوخ  نادـنزرف  نوـچمه  ار  ربماـیپ )  ) وا میاهداد ، اـهنآ  هب  ینامـسآ )  ) باـتک هک  یناـسک  « 3  » نوملعی مهو  قحلا  نوـمتکیل  مهنمًاـقیرف 

دننک یم  نامتک  هناهاگآ  ار  قح  نانآزا ، یعمج  یلو ) ( ؛ دنسانش

« مالسلا امهیلع  نینسح  يدنزرف  توبث  »

هک اریز  دناهدوب  لوسر  ترضح  نادنزرف  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ۀصق  نیا  مالـسلا » امهیلع  نینـسح  يدنزرف  توبث  »
زا نیملسم  قافتا  هب  تساهدومرف  ریبعت  انئانبأ  هلمجاب و  هلهابم  هیآ  رد  یلاعتقح 

40 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
ّنأ ۀعباّرلا : ۀلأسملأ  دیوگ : يزاررخف  « 1  » دوب هدرک  هن  هلهابم  لخاد  ار  نیسح  نسح و  زا  ریغب  يرسپ  هیآ  نآ  لوزن  عقوم  ترـضح  نقیرف ،

انوکی نأ  بجوف  نیسحلاو  نسحلا  اعدف  هئانبأ  وعدی  نأ  َدعَو  هّللا  لوسر  ینبا  اناک  مالسلا  امهیلع  نیسحلاو  نسحلا  ّنأ  یلع  ّۀلاد  ۀیالا  هذه 
هدعو نوچ  دندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارسپ  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  نیا  مراهچ : هلئسم  هینبا 

. دنشاب ترضحنآ  نادنزرف  ود ، نآ  هک  دوشیم  تباثو )  ) بجاو سپ  دناوخ ؛ ار  نینسح  دناوخب ، ار  شنادنزرف  درک ،
«2  » یسیع ییحی و  اّیرکز و  یلاعت و  هلوق  یلإ  نامیلس  دواد و  هتّیرذ  نمو  هیآ  ار  نخس  نیا 

دنزرف هک  دوشیم  تباث  سپ  تسا ؛ بوسنم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هب  ردام  فرط  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  تسا  مولعم  نوچ  دـیامنیم ! دـییأت 
«3 . » دنیوگ دنزرف  زین  ار  رتخد 

ار نیسحو  نسح  سپـس   ) مکئانبأو انئانبأ  عدن  دومرف : هلهابم  ماقم  رد  ترـضحنآ  دنا : هتفگ  ءاملع  زا  يرایـسب  موس : هلئـسم  دیوگ : یبطرق 
ود نیا  ( ) نادّیـس ناذه  يانبا  ّنا   ) دّیـس اذه  ینبا  ّنا  نسح  هراب  رد  ترـضحنآ  شیامرف  و  دومن ؛ باطح  دوخ  نادنزرف  اراهنآ  درک ) ادـص 

ببـس ّلک  دومرف : نوچ  رگید ، سک  هن  دنیوا  نادـنزرف  راوگرزب )  ) ود نآ  سپ  تسا  نیـسح  نسح و  صوصخم  دـنرالاس ) اقآ و  منارـسپ 
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«4  » یبسنو یببس  ّالا  ۀمایقلا  موی  عطقنی  بسنو 
. نم بسنو  ببس  رگم  دوشیم  هدیرب  عطقنم و  تمایق  زور  رد  اهبسنو  ببس  مامت  هطبار 

زا « 5  » ۀـقیقحلا یلع  ٌنبا  ۀـنبإلا  دـلو  ّنأو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  انبا  نیـسحلا  نسحلا و  ّنأ  یلع  ّلدـی  اذـه  دـیوگ : يزار  رکبوبا 
41 ص : اروشاع ، ات  هلهابم 

یم بوسحم  ردپ )  ) دـنزرف تقیقح  رد  زین  رتخد  دـنزرف  هکنیا  رب  دـنیادخ و  لوسر  نادـنزرف  نینـسح  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  ۀیـضق  نیا 
. دوش

هعجارم هطوبرم  ياهباتک  هب  هک  دوب  دهاوخ  تسه و  هدوب و  لاح  ات  مالسلا  مهیلع  ۀّمئأ  نامز  زا  ناوارف  ياهخساپ  اهـشسرپ و  دروم  نیا  رد 
وش

مالسلا مهیلع  ءاسک  لآ  تلیضف  توبث   5

نسح و ءارهز و  همطاف  نانمؤم و  ریما  تارضح  هک  دیناسر  تابثا  هبار  بلطم  نیا  هلهابم ، ۀعقاو  مالـسلا  مهیلع  ءاسک  لآ  تلیـضف  توبث   5
هب و  دندوب ، مدرم  نیرتزیزع  ادخ  لوسر  دزن  تاقولخم و  فرـشأ  ادخ ، دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زادعب  مالـسلا  مهیلع  نیـسح 

«1 . » دناهتشاد لوبق  هدرک و  فارتعا  ناشیا  ریغ  يزار و  رخف  يواضیب ، يرشخمز ، دننام  نافلاخم  نیرت  بّصعتم  بلطم  نیا 
لآو هّللا  لآ  تلیضف  رب  هیآ  تلالد  « 2  » نمؤم اهیف  يرتمَی  اّمم ال  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هلوسر  هّللا و  لآ  لضف  یلع  اهتلالدو  دیوگ : یسولآ 

. دهدیمن هار  دوخ  رب  کش  نآ  تّحص  رد  ینمؤم  چیه  هک  تسا  یلیالد  نآ  زا  ادخ  لوسر 
اسب دنبسچیم ، رتشیب  نارگید  زا  لد  هب  دنلها و  نیرتزیزع  ناشیا  هک  ار  نانز  نارـسپ و  هلهابم  يارب  دینادرگ  صوصخم  دیوگ : يرـشخمز 

هب دسرن  اهنآ  هب  یبیـسآو  دننامب  ملاس  اهنآ  ات  دهدیم  رارق  تکالهو  رطخ  ضرعم  رد  شاهچب  نز و  رطاخ  هب  ار  دوخ  یمدآ  دـیآیم  شیپ 
ربارب رد  ات  دندربیم  دوخاب  ار  نادنزرف  نانز و  اهگنج  رد  هک  تسا  ببس  نیا 

42 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
یمدآ ناج  رب  اـهنیا  درک ، مـالعا  اـت  هتـشاد  مدـقم  اراـهنآ  هیآ  رد  دـنوادخ  هک  تسا  رطاـخ  نیا  هب  دـنزیرگن و  هدرک و  تماقتـسا  نمـشد 

؛ دنمدقم
«1  » مالسلا مهیلع  ءاسکلا  باحصأ  لضف  یلع  هنم  يوقأ  ءییش  لیلد ال  هیفو  دیوگ : یم  دعب 

. دوشیمن ادیپ  نآ  دننام  هک  ءاسک  لها  تلیضف  توبثرب  تسا  لیلد  نیرتيوق  هیآ  نیا  رد 
هللا یـضر  نسح  دمآ ، نوریب  هناخ ) زا   ) هایـس یمـشپ  يابع  اب  هلهابم ) زور  رد   ) هک یتقو  ادخ  لوسر  تسا : هدش  تیاور  دیوگ  يزار  رخف 

لخاد ار  امهنع  هّللا  یضر  یلع  همطاف و  سپ  درب  ابع  ریز  مه  ار  وا  دمآ  هنع  هللا  یضر  نیـسح  سپـس  دومن  لخاد  ابع  ریز  هب  اروا  دمآ  هنع 
«2  » ًاریهطت مکرّهطی  تیبلا و  لهأ  سجّرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  اّمنا  دومن  توالت  ار  هیآ  نیا  درک و 

«3 . » تسا اهیلع  قفّتم  تّحص ، رظن  زا  ثیدح  ریسفت و  لها  نایم  رد  تیاور  نیا  هکنادب  دیوگیم : تیاور  نیا  لقن  زادعب 
یلص ادخ  لوسر  دش  لزان  هلهابم  هیآ  هک  یتقو  تسا  هدرک  تیاور  صاقو  یبا  نبدعـس  زا  ود  نآ  ریغ  يذمرت و  ملـسم و  دیوگ : یـسولآ 

: دیوگیم یسولآ  سپـس  دنتـسه ؛ اهنیا  نم  لها  ایادخ  یلهأ  ِءالءوه  ّمهّللأ  دومرف : دزادص  ار  نیـسح  نسح و  ۀمطاف ، یلع ، هلآ  هیلع و  هللا 
«4  » تسا نیثّدحم  دامتعا  دروم  روهشم و  تیاور  نیا 

لاق ّمث  ّیلع  ّمث  ۀمطاف  ّمث  هلخدأف  نیـسحلاءاج  ّمث  هلخدأف  نسحلا  ءاجف  دوسأ  رعـش  نم  لّحرم  طرم  هیلعو  جرخ  هّللا  لوسر  ّنأ  ۀـشئاع  نع 
هایـس يابع  اب  ادـخ  لوسر  هلهابم  زور  رد  تسا : هشئاع  زا  تیاور  « 5  » ًاریهطت مکرّهطیو  تیبلا  لهأ  سجّرلا  مکنع  بهذـیل  هّللا  دـیری  اّمنا 

ار اهنآ  دندمآ  یلع  ۀمطاف ، اهنآ  زا  سپ  دربابع  ریز  هب  مه  ار  وا  دمآ  نیـسح  درک ؛ لخاد  ابع  ریز  هب  اروا  دمآ  نسح  تفر  نوریب  راد  شقن 

اروشاع ات  هلهابم  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


. دومن توالت  ار  الاب  هیآ  سپس  دومن و  لخاد  ابع  ریز  مه 
43 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

توبن و رب  لیلد  نآ  هتیب و  لهأ  نم  مهب  یتأ  نم  لضف  هتّوبن و  یلع  لـیلد  وه  و  دـیوگ : یم  هلهاـبم  تیاور  هیآ و  ریـسفت  زا  سپ  يواـضیب 
«1  » دشاب یم  دوب ، هدروآ  شتیب  لها  زا  هک  ار  یئاهنآ  تلیضف  توبث 

راهظا سپـس  دشاب  رظن  قاّفتا  نآ  تّحـص  رد  هک  تسا  یتایاور  دننام  تیاور  نیا  دیوگ : یم  ءاسکو  هلهابم  تیاور  لقن  زا  سپ  يروباشین 
تسین یکش  سپ  رکّذلا  یف  مهمّدق  لب  هسفن  یلا  مهّمض  اذهل  کلاذ و  یلع  ۀیألا  ۀلالد  یف  کش  الف  ءاسکلا  باحصأ  لضف  اّمأو  درادیم :
اراهنآ نایب ، ماقمرد  هکلب  تخاس  دوخ  همیمـض  اراهنآ  اهنت  هن  دراد ؛ تلالد  ابع ) لآ   ) ءاسک باحـصأ  تلیـضف  توبث )  ) رب هلهاـبم  هیآ  هک 

«2 . » دومن رکذ  دوخ  رب  مّدقم 
نیـسح و نسح و  ۀـمطاف ، یلع ، تفگ : دـنک ؟ هلهابم  تساوخ  یم  یناسک  هچ  اب  ادـخ  لوسر  مدرک  لاؤس  ساـبع  نبا  زا  دـیوگ : دـهاجم 

«3 . » تسا یلع  هیآرد  انسفنأ  زا  روظنم 
نیرتیمارگ نم ، زا  دـعب  ادـخ  دزن  ماهدروآ ، نم  هک  هورگ  نـیا  دوـمرف : ترـضح  هـکنیا  رب  تـسا  لمتـشم  ۀـصاخ  ۀـماع و  تاـیاور  رثـکا 

«4 . » دنقلخ نیرتزیزعو ) )

« مالسلا هیلع  یلع  تّیلضفأ  توبث  »

و ءایبنأ ، عیمج  زا  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک ، دراد  تلالد  نیا  رب  انسفنأو  هملک  ۀلهابم  هیآ  رد  مالسلا » هیلع  یلع  ّتیلضفأ  توبث  »
44 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

هدوب ترابع ، نآ  لومـشم  هک  دوبن  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ریغ  هلهابم  ثیدح  رد  نوچ  تسا . لضفا  ادـخ ، لوسر  باحـصا  و  ءایلوا ،
. دشاب

دیئایب دومرف : ربمغیپ  هکلب  تسا ، هدوب  ربمغیپ  دوخ  دنیوگب ، هک  دنک  یئاج  هب  توعد  ار  دوخ  یـسک  تسین  حیحـص  تقو  چیه  هکنیا  يارب 
سپ درواین  ار  یسک  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ریغ  هک  یلاح  رد  دنوش ، رـضاح  هلهابم  نادیم  رد  هک  مینک  توعد  ار  نامناج  نانز و  نادنزرف و 

. تسا لضفا  همهزا  ربغیپ ، دوخزا  هتشذگ  ترضحنآ 
: دیوگ يزار  رخف 

زین تسا و  لضفا  ءایبنا  عیمج  زا  نامّزلا  رخآ  ربمغیپ  زا  ریغب  مالسلا » هیلع   » بلاط یباأ  نب  یلع  هکنآ  رب  دننک  یم  لالدتسا  ۀیآ  نیا  زا  ۀعیش 
تـسا حضاو  رپ   ) ارامـش و ياهـسفنو  دوخ  ياهـسفن  میناوخب  تسا : هدومرف  دنوادخ  هک  اریز  تسا ، لضفا  ادخ  لوسر  باحـصا  عیمج  زا 

هب دشاب و  دارم  رگید  سک  دیاب  سپ  دـناوخیمن  ار  دوخ  ناسنا  دراد ، تریاغم  ياضتقا  توعد  اریز  تسین  ربغیپ  سفن  انـسفنأ  زا  دارم  هک )
. دشاب انسفنأ  لومشم  هک  دوبن  مالسلا » هیلع   » یلع زا  زجب  یسک  نارسپ  نانز و  زا  ریغ  فلاؤم  فلاخم و  قاّفتا 

دیاب سپ  تسا  لاحم  سفنود  نایم  یقیقح  داّحتا  نیارب ) هوالع  . ) تسا هدرب  مان  دـمحم  سفن  ار  یلع  سفن  دـنوادخ  هک  دـش  مولعم  سپ 
. دشاب يزاجم  داحتا 

ندوب يواسم  تازاجم  برقأو  دـعبأ ، هب  نآ  لمح  زا  تسا  رتهب  تازاجم  برقا  هب  ظـفل  لـمح  هک  تسا  ررقم  لوصارد  رگید : تراـبع  هب 
توبن هتفر  نوریب  مومع ) نیا  زا   ) هک هچنآ  ءاملع  عامجا  هب  انبو  لیلّدـلا ) هجرخأ  اـمّالإ   ) تسا تـالامک  عیمجرد  تکرـش  روما و  عیمجرد 

زا وا  ندوب  لضفا  ادـخ  لوسر  تالامک  هلمج  زاو  تسا  کیرـش  ماـع ) روطب   ) رگید تـالامکرد  سپ  تسین  کیرـش  وا  اـب  یلع  هک  تسا 
«1 . » دشاب لضفا  ناربمغیپ  هباحص و  زا  دیاب  زین  ریمأ  ترضح  سپ  تسا  ۀباحص  ءایبنا و  عیمج 

45 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
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: دیوگ يدادغب  یسولآ 
: دنیوگ یم  دراد ؛ تیولوأ  تفالخ  رب  سک ، همه  زا  ههجو  هّللا  مّرک  یلع  ادخ ، لوسر  زا  دعب  هکنیا  رب  دننک  یم  لالدتـسا  هیآ  نیا  اب  هعیش 

دارملا نوکی  نا  نّیعت  تسا  لاحم  داحتا  یقیقح  يانعم  هب  دشاب ، لوسر  سفن  ریما  هک  یتقو  تسا ، مالسلا » هیلع   » ریمأ انسفنأ  زا  دارم  نوچ 
زا فرـصت  هب  یلوأ  لضفا و  وا  سپ  دشاب  يواسم  ادخ  لوسر  اب  سکره  تسا و  تالامک  همه  رد  يواست  دارم ، هک  دـش  نیعم  تاواسملا 

«1 . » تسین يرگید  يانعم  نیازا  ریغ  تفالخ  يارب  کلاذ  ّالاۀفیلخلل  ینعم  الو  تسا  ریغ 
؟ ّیلعف لئاق  هل  لاقف  هباحصا ، ضعب  نع  َِلئُس  ّهنا  تسا : هدش  دراو  ۀحیحص  تایاور  رد 

: تفگ یسک  داد  ار  وا  خساپ  دندیسرپ ، ار  شباحـصا  زا  یـضعب  لاح  ترـضحنآ  زا  یـسفن  نع  ینلأست  ملو  ساّنلا  نع  ینتلئـس  اّمنإ  لاقف :
یلع نم  نم و  یلع  ینعی   ) مدوـخ زا  هن  يدیـسرپ  نم  زا  مدرم  هراـبرد  وـت  داد ) باوـج  يدوـمرفن  يزیچ  وا  هـب  عـجار  ارچ   ) هـچ یلع  سپ 

«2 ( » متسه
ةدحاو ةرجـش  نم  ّیلعو  انأ  تقلخ  و  یّتش ، رجـش  نم  اوقلخ  ساّنلا  ّناو  هنم ، انأو  یّنم  ّهناف  ًاّیلع  ضغبت  ةدـیرب ال  ای  دومرف : یملـساهدیرب  هب 

کی زا  یلع  نم و  اّما  دناهدمآ  دوجو  هب  هدـنکارپ  ناتخرد  زا  مدرم  میوا ؛ زا  نم  نم و  زا  نآ  نوچ  ریگن  لد  هب  ار  یلع  هنیک  ةدـیرب  يا  « 3»
. میاهدش هدیرفآ  تخرد 

تـسا مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریمأ  هلهابم  هیآرد  انـسفنأ  زا  دارم  هکنیا  لیلد  دومرف : ءاملع  خـساپرد  نومأم  سلجمرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما 
ًامتح یسفنک  اًلجر  مهیلإ  ّنثعبأل  وأ  هعیهل  ونب  ّنیهتنیل  دومرف : دندرک ) دّرمت  هعیهل  ونب  هلیبق  هک  ینامز   ) تسا ادخ  لوسر  دوخ  شیامرف 

46 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
دنناـم هک  منک  یم  هناور  ناـنآ  يوس  هب  حالـصاو ) بوکرـس  يارب   ) ار يدرم  تروص  نیا  ریغرد  دـنرادرب ، تسد  دوخ  دّرمت  زا  هعیهل  وـنب 

1 . » مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ینعی  تسا . مدوخ  ناج 

« مالسلا هیلع  نانمؤم  ریمأ  زا  يدای   » 7

تیاصو ادـخ و  لوسر  توبن  هب  تسا ، هدـش  لزان  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  هب  هک  ینامـسآ  ياهباتکرد  مالـسلا » هیلع  نانمؤم  ریمأ  زا  يداـی   » 7
. تسا هدیدرگ  نایب  لماک  تحارص  اب  شبکرم  تفص  یّتح  لاعفا  فاصوا و  ًاصوصخم  تسا  هدش  هداد  تراشب  مالسلا  امهیلع  یلع 

نید يریگناهج  تافـص و  مان و  یبهذـم  عماجمو  اـهاسیلکرد  اراـصن  دوهی و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تثعبزا  شیپ  تهجنیدـب 
. دوب اهنآ  هیلاع  سورد  همانرب  ءزج  دندرک و  یم  سیردت  ار ، ترضحنآ 

. دندوب هتسشن  راظتنا  هب  هدرک  شرافس  رگیدمه  هب  هداد و  هدژم  ار  ترضحنآ  ندمآ  ماش  زاجح و  ياراصن  ۀنیدم و  دوهی  صوصخب 
ّتیناّقح تابثا  عافد و  زا  تسا  ُرپ  هک  مینیب  یم  مینارذـگب  نیب  هّرذ  ریز  زا  دـمآ ) دـهاوخ  نآ  لیـصفت   ) هک ار  هلهاـبم  ثیدـح  رـسارس  رگا 

شیپ رد  هک  نآ  ریغ  و  ۀعماجلا )  ) دننام ینامـسآ  ياهباتک  زا  لاثا ، نب  ۀـثراح  مانب  يدنمـشناد  هلیـسو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
. دوب اهنآ 

دروم هسرد  و  اـبع ، لآ  نت  جـنپ  نمـضرد  دروم  راـهچرد  هدـش و  حیرـصت  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  ماـن  هب  دروم  کـیرد  هک  يروـط  هب 
همدقم بارتل  نیملاعلا  حاورأو  یحور  هّللا  ۀیقب  ترضح  نامز  ماما  هرابرد  اهنت  تسا و  هدیدرگ  نایب  ادخ ، لوسر  زا  دعب  همئأ  نمضرد 

47 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. دشابیم هلهابم  نایرج  جیاتن  نیرتمهم  زا  یکی  نیا  تسا و  هدمآ  نایم  هب  يرکذ  دروم  رد 7  ءادفلا 

: دیوگ یم  دوب  ملع  تمکح و  زارپ  هک  مالسلا  هیلع  مدآ  توبات  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ثراوت  ثیدح : نمضرد 
هیلع هللا  یلص  دمحم  ترضح  هاگیاج  درک  هاگن  دید و  اراهنآ  ءایصوا  نیلسرم و  ءایبنأ و  هاگیاج  هدرک ، رظن  توبات  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا 
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قلخلاذه نم  يدّیسو  یهلإ  میهاربا  لاقف  تسا ، هتفرگ  ار  ادخ  لوسر  نماد  بلاط  یبا  نب  ّیلع  وا  تسار  تمس  رد  تویب و  رخآ  رد  هلآ  و 
فیرعت هب  ادخ  لوسر  یفرعم  زا  سپ  دنوادخ  تسیک ؟ دنمتفارـش  هدیرفآ  نیا  نم ، ياقآ  ادخ و  يا  درکـضرع  میهاربا  ترـضح  فیرّـشلا 

امهتصلخأو امهترّهطو  امهیلع  تکرابو  تیّلصو  امهترتخاو  امهنیب  تیخا  ربکألا  هقیّدص  هوخأ و  ّیلع  اذهو  دومرف : هتخادرپ و  نانمؤم  ریما 
«1  » رخا یلا  یقلخ ..  نم  امهنیب  امهیفو و  یضرأ  یئامس و  قلخأ  نأ  لبق  امهتّیرذ  نم  امهنم و  راربألاو 

تکرب تاولـص و  اهنآرب  مدـیزگ و  رب  مقیالخ ) نایم  زا   ) ار ود  نآ  مداد و  رارق  يردارب  اـهنآ  ناـیم  تسوا ، ربکا  قیدـصو  ردارب  یلع  نیا 
هچ ره  نیمز و  نامـسآ و  شنیرفآ  زا  شیپ  اـهنآ  يارب  اراـهراک  نیا  دوب ، دـهاوخاهنآ  هیرذ  زا  ناـکاپ  متخاـس  صلاـخو  كاـپ  مداتـسرف ،

دمآ دهاوخ  ًاحورشم  هک  ربخ  رخآ  ات  مداد ...  ماجنا  تساهنآ  نایمرد 

« مالسلا مهیلع  نت  جنپ  زا  يدای   » 8

برغ قرش و  هک  دید  ار  يرون  دناسانش ، یم  مالسلا  هیلع  مدآ  يارب  ار  ایبنأ  دنوادخ  هک  يزور  مالسلا » مهیلع  نت  جنپ  زا  يدای   » 8
48 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

ۀمطافو یلع   ) رون دنا  هتفرگ  اروا  رود  هک  رون  راهچ  دمحم و  رون  اهنآ  دنتسیک ) نانیا  ایادخ  ، ) تسا هتفرگ  ارف  اهنامسآ  توکلم  ات  ار  ملاع 
«1 . » تسا نیسح  نسحو و 

هدـنامیقاب نم و  زینک  نیا  درک  یحو  وارب  دـنوادخ  دـناهتفرگ ؛ رارق  ـالاب  تاـجرد  رد  هک  دـید  ار  یئاـهرون  درک  رظن  مالـسلا  هیلع  مـیهاربا 
«2  ... » دـنا نیـسح  نسح و  مه  اـهنیا  ماهداد و  رارق  مربـمغیپ  هّیّرذ  هشیر  یلع ،)  ) شلیلخ اـب  اروا  تـسا ؛ ءارهّزلا  ۀـقیّدّصلاۀمطاف  مربـمغیپ ،

دالوا زا  نیّیّمارد  نم  دوب ؛ هدـش  هتـشون  نآ  مود  رفـسرد  دـندروآ  ار  نآ  هتفر  مالـسلا  هیلع  یـسوم  تاروت  فرط  هب  مدرم  سپ  ربخرخآات ،
مهد یم  وا  هب  ار  متمکح  متسرف  یم  قلخ  یمامت  هب  ۀمّیق  تعیرش  اب  ارواو  میامنیم  لزان  باتک  وا  رب  منک  یم  ثوعبم  ار  یلوسر  لیعامـسا 
دننام وا ، لبـش  ود  وا ، زا  دـعب  دـنیآ  یم  دوجوب  ماهداد  تکرب  وا  هب  هک  ۀـکرابم  شرتخد  زا  وا  هّیرذ  منکیم ، کمک  اروا  میاـه  هکئـالم  اـب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ربمغیپ  تافص  ندرمش  عقوم  رد  « 3 . » دنهد یم  لیکشت  ار  یمیظع  هبعش  ود  قاحسا ، لیعامسا و 
یم راوس  رتش  رب  دراد  ینارون  یناشیپ  هام و  دننام  وا  يور  تسا ؛ هدش  هدیدنسپ  لیعامـسا  هلالـسزا  باختنا و  میهاربا  لسن  زا  دمحا  وا  مان 

. دوب دهاوخرادیب  شلد  اما  دباوخیم  شنامشچ  دوش 
رهـشرد شدـلوت  لحم  تفای ؛ دـهاوخ  همادا  دراد  دوجو  زور  بش و  هک  یمادام  شتلاسر )  ) دـنکیم هتخیگنا  رب  یّما  تّمارد  اروا  دـنوادخ 

مهد یم  رارق  اقآو  دیس  ود  زاو  ۀکرابم  هقیدص  زا  ار  دمحا  لسن  دشابیم ؛ دالوألا  لیلقو  جاوزألا  ریثک  دش  دهاوخ  ۀکم )  ) لیعامـسا شردپ 
«4»

49 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

« مالسلا مهیلع  ۀّمئأ  زا  يرکذ 

ءامسأب ینئّبن  برای  لاقف  ًارون  اهنسحب  مهلاکشأ  ألألت  داکت  ًامیظع  رشع  ینثإ  ًاذاف  مالسلا  هیلع  میهاربا  رظنو  مالـسلا » مهیلع  ۀّمئأ  زا  يرکذ 
زا یئاهلکش  دید  ار  یگرزب  تیـصخش )  ) هدزاود ناهگان  درک  رظن  مالـسلا  هیلع  میهاربا  « 1  » هّیـصو دمحم و  یتروصب  ۀنورقملاروّصلا  هذه 
؟ هدب ربخ  نم  هب  ار  وا  یصو  دمحم و  تروص  ود  هب  هدش  کیدزن  ياهتروص  نیا  مان  ایادخ  درک  ضرع  دندیشخرد  یم  هک  دنتشاد  رون 
نیا دومرف : دننایک ؟ اهنیا  دومن  لاؤس  ّلجو  ّزع  يادـخ  زا  دندیـشخردیم  هک  دـید  ار  يدایز  راونا  درک  هاگن  زین  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح 

ما هدرک  يرای  ار  دمحا  وا  اب  هک  تس  وا  یصو  نیا  و  تسا ، نیمز  يور  یمامت  ياقآو  اهنآ  ياقآ  دمحا 
«2  » مهنم ۀّیقب  مهراونأ  اهرون  عداّصلا  نایعألا  هذهو  مهل  نافلخلاو  ناطبّسلا  ناذهو  ییبن ، دمحأ  نم  یملع  یف  ۀّیقبلاو  یئامإ  ةدّیس  هذهو 
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( ثراوو هدـنامیقاب   ) هّیقب نکفا  رون  نایعا  نیا  تساـهنآ و  فلخو  طبـس  ود  نیا  تسا و  مربمغیپ  دـمحا  راـگدایو  نم  نازینک  يوناـب  نیاو 
. تساهنآ

: دیامرف یم  دعب  هدومن  نایب  نینسح  ۀمطاف و  زا  ار  وا  هّیرذ  ادخ و  لوسر  تثعب  تاروت : زا  مود  رفسرد 
50 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

یلعف یلُـسُر ، یئایبنأ و  هب  متخأ  ینید و  ۀـمکحو  غالب  نم  هب  هلـسرا  امب  دّـمحمب و  لّمکا  ًامّیق  رـشع  ینثا  مهنم  نوکی  ًاّدـج  ًاّدـج  مهّرثکأ 
«1  » ۀعاّسلا موقت  هتّماو  دمحم 

متخ وا  اب  لیمکت و  ار  ءایبنأ  ما  هداد  وا  هب  هک  یتعیرـش  دمحم و  اب  دوب ؛ دهاوخ  ماما )  ) مّیق هدزاود  اهنآ  زا  منک  یم  دایز  ًاّدج  اراهنآدادـعت 
دش دهاوخ  اپ  رب  تمایق  وا  تما  رب  منک ، یم 

« مالسلا مهیلع  دمحم  لآ  مئاق  زا  يرکذ   » 10

یلیخ زا  نارجن  ناگرزب  ریاس  بقاعو و  دیـس  اب  لاثا  نب  ۀثراح  هزور  جنپ  هثحابمو  هرجاشم  مالـسلا » مهیلع  دـمحم  لآ  مئاق  زا  يرکذ   » 10
نشور نارجن  گرزب  فیاوط  نایمرد  ار  تقیقح  تشادرب و  هدرپ  اهرارسأ 

هبلغ لادـج و  ثحب و  همهنآ  زا  سپ  نوچ  تشادزاب ، مالـسا  لوبق  زا  تجاجل و  داـنع و  ماـقمرد  اراـهنآ  ّتیلهاـج  ّتیبصع  طـقف  تخاـس 
. دوب هدش  هداد  ربخ  فلس  ءایبنا  ینامسآ  ياهباتکرد  هک  تسا  نامه  ادخ  لوسر  هک  دوب  هدنامن  یقاب  يدیدرت  رگید  اهنآ ، رب  ۀثراح 
مظعألا هّللا  ۀـّیقب  ترـضح  ریگملاع  تلود  تماما و  هرابرد  صخألاب  ادـخ  لوسر  تیب  لها  هرابرد  تاـثحابم  نآ  قیقد  تاـکن  ًاـصوصخم 

. میامنیم هراشا  اهنآزا  یضعب  هب  هک  دوب  هجوت  بلاج  رایسب  ءادفلا  همدقم  بارتل  نیملاعلا  حاورأو  یحور 
: تفگ ۀثراح  هب  تاثحابم  لالخرد  دیس 

«2 . » راهّنلاو لیّللا  هیلع  علط  ام  هکلم  غلبی  نایدألاو و  تاکلملا  عیمج  یلع  رهظی  رهاّظلا ، ریمألا  هتّیّرذ  نمو 
مامترب هدننک  هبلغو  اهروشک  مامت  حتاف  تسا  يریما  ربمغیپ ، هیرذ  زا 

51 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. دسر یم  ملاع ) برغو  قرش  هب  ، ) دنک یم  عولط  وا  رب  زور  بش و  هک  هچنآ  یمامترب  وا  کلم  نایدا ،

دنکیم و کمک  دمحا ، شربمغیپ  هیرذ  زا  يدرم  هلیسو  هب  شناگدنب  سأیو  يدیمون  زا  سپ  دنوادخ  تفگ : تاثحابم  نمـضرد  زین  بقاع 
. دهد یم  ناشتاجن 

هچ ره  نیمز و  وا  رب  دوش  یم  زاب  اهنآ و  نینکاس  اهنامسآ و  وا  رب  دتسرف  یم  تاولص  دروآ ، یم  دندوبن  هجوتم  هک  یئاج  زا  ار  وا  دنوادخ 
وا رب  ار  دوخ  رگج  ياههراپ  نئازخ و  یمامت  دزیر و  یم  نوریب  وا  رب  ار  شیاهتنیزو  تاکرب  نیمز ؛ امـش  ردام  هدنرپو ، هدنرچ  زا  تسوارد 
یم هتشاد  رب  اهیراتفرگو  اهـضرم  وا  نامزرد  دوش  یم  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  نامز  دننام  ددرگیم  رب  نیمز )  ) هک يروط  هب  دزادنأ  یم 

، دور یم  نیبزا  هتـشادرب و  تشز  تاداـع  دـننک ، یم  یگدـنز  لـماک  تینمارد  اهرهـش  دور ، یم  نیبزا  يزیرنوخ  گـنج و  ياـیالب  دوش ،
رگید دـننک  یم  يزاب  یعفأو  یّمـس  ياهرام  اب  اههچب  یّتح  دـننک ، یم  یگدـنز  مهاـب  یلها ؛ اـب  یـشحو  هدـنرچ و  هدـنرد و  هک  ياهنوگب 

«1 . » دروآ یمرد  دحاو  نید  هبار  نیمز  يور  یمامت  دزیخ ، یم  رب  اههلگ  ینابش  هب  ریش ، دننزیمن ، اهنآ  هب  ياهمدص 
باتکرد ایآ  مهد ،! یم  تدنگوس  ادـخ  هب  اروت  مهد ؛ رکذـت  تیارب  موس  ندـعم  زا  تفگو : درک  ۀـثراح  هب  ور  دـمآ و  نخـس  هب  دیـس  زاب 

روطب ار  نآ  نارجن  لها  هک  افصلا  نوّمح  نب  نوعمـش  هفیحـص  ینعی  تسا  هدش  هدنادرگ  رب  برع  تغل  هب  ایروس  لها  نابز  زا  هک  ةرجاّزلا 
: دیوگ یم  دناهتشادهگن ! تثارو 

دنزرف دییارگ ، لوفأ  هب  شناگراتس  شوماخ و  اهسومان  غارچ  هدش و  هراپ  نید  نامسیر  هکنآزادعب  دوعوم ؛ ربمغیپ  نآ  تشذگرد  زا  سپ 
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«2 . » دنادرگ یمرب  ۀّیلّوأ  تروصب  ار  نید  دنامیم و  یتّدم  حلاص  هدنب  نآ  و  دنک ؛ یم  روهظ  نامّزلا  رخآ  رد  وا  ریخ  ُرپ  كاپ و 
52 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

: دیوگ یم  مالسلا  مهیلع  مدآ  ترضح  هب  ءایبنأ  ضرع  نایرجرد 
نع ّکفأ  دیعّـسلااذه ، يدـبعبو  هّللا ؛ لاقف  اینّدـلا ، لهأل  حبّـصلا  بکوک  رهزی  امک  حیّفـصلا  کلاذ  یف  رهزی  مهرخآ  یف  خیـش  ًاذاـف  رظنو 

، درک رظن  مالسلا  هیلع  مدآ  « 1  » ًاروج ةوقشو و  ةوسق  هلبق  نم  تئلم  امک  ًاتفأرو  ًانانح  هب  یـضرأ  ألمأو  راصالا  مهنع  عضأو  لالغألا  يدابع 
هدنب نیااب  دومرف : دنوادخ  ایند ، لها  هب  حبص  هراتـس  ندیـشخرد  دننام  دیـشخرد  یم  ياهنوگب  اضف  نآرد  هک  دید  اهنآ  رخآرد  ار  یگرزب 

تبحم زا  ار  منیمز  وا ؛ هلیـسوب  مراذـگیم ، ورف  اـهنآ  زا  اراـهیراتفرگ  مـنکیم ، زاـب  مناگدـنب  ياـهندرگزا  ار  یگدرب ) ي   ) اـهریجنز مدـیعس 
. دوب هدش  رپ  ملظ  تواقش و  تواسق و  اب  وا  زا  شیپ  هک  هزادنا  نآ  هب  منک  یم  رپ  ینابرهمو 

تماما و رب  دروم  تفهرد  لقأدح  هک  میدنارذگ  مرتحم  ناگدنناوخ  رظن  زا  هدیـشک و  نوریب  هلهابم  ثیدح  يالبال  زا  ار  هنومن  دـنچ  نیا 
دناوخ دیهاوخ  ثیدح  لماک  نایبرد  ار  نآ  طوسبم  حورشم و  هک ، تسا  هدش  حیرصت  ترضحنآ  ریگملاع  تنطلس  کلم و 

!« تّلذ هب  ناعذإ  ۀیزج  لوبق   » 12

هراشا

فرصنم ۀلهابم  زا  عیرـس  تکاله  يدوبان و  زا  سرت  یهلآ و  باذع  ياههناشن  ندید  زا  سپ  نارجن  دفو  ّتلذ »! هب  ناعذإ  ۀیزج  لوبق   » 12
. دنداد رد  نت  ۀیزج  تخادرپ  هب  يراوخ  تلذ و  اب  هدش و 

کی مه  درک و  یفرعم  ناـیناهج  هب  ار  وا  تیبـلها  مه  دـیناسر و  تاـبثا  هب  ارادـخ  لوـسر  تیقح  تیناـقح و  مه  اـهنآ ؛ ینیـشن  بقع  نـیا 
. دش یهتنم  نانآ  یئاوسر  هب  تبث و  خیرات  رد  هک  تخاس  هجوتم  اهنآ  رب  ار  يریذپان  ناربج  یحور  تسکش 

. دنتفر نوریب  هنیدم  زا  زرل ، بت و  اب  هتسخ و  مسج  هتسکش و  رو  حور  اب  دندوب  هدش  دراو  هنیدم  هب  توخن  ربک و  غامد و  داباب  هک  یناسک 
هیاس مالـسا  تکوش  تمظع و  برع  نیمز  رـس  رد  داتفا ، ناتـسبرع  هریزج  هبـش  زا  نوریب  نایحیـسم  مادـنا  هب  هزرل  اـهینارجن  میلـست  زا  سپ 

هب ناتـسبرع  نیمز  رـس  ياج  ياج  رد  مالـسا  مچرپ  تشادن و  ار  نیملـسم  اب  فالخ ، زاربا  تردق  تفلاخم و  تأرج  یـسک  رگید  دـنکفا ،
دنکفا نینط  اهاتسور  اهرهش و  نتم  رد  نیمزرس و  نآ  رانک  هشوگ و  رد  اهنّذؤم  ربکأ  هّللا  يادص  دمآ ؛ رد  زازتها 

« هیزج رادقم  »

، عالطا يارب  ار  نآ  زا  يدادعت  هک  تسا  هدش  تبث  نوگانوگ  تروص  هب  هیزج ، رادقم  حلـص و  ّتیفیک  خـیرات  ياهباتکرد  هیزج » رادـقم  »
. میروآ یم  اًلیذ 

اهنآ دنتفر  اجنآ  هب  هیزج  لوصو  يارب  ادخ  لوسر  ناگداتسرف  تقو  ره  هکنیا  دشاب و  مهرد  لهچ  ۀّلح  کی  ره  تمیق  هک  ۀّلح  رازهود  - 1
، يرگ هنتف  زا  دننک ، یئاریذپ  ار 

54 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«. 1  » دنیوج يرود  ناراوخ  ابر  اب  ۀلماعم  يراوخابر و  يراّشع ،

«2 . » دوش تخادرپ  بجر  هام  رد  يرادقم  مرحم و  هام  رد  يرادقم  لاس  ره  رد  رانید  رازه  کی  اب  ۀّلح  رازه  کی  - 2
«3 . » یگنج هرز  تسد  یس  بجر و  هام  رد  ۀّلح  رازه  رفص و  هام  رد  نآ  رازه  کی  لاس ، ره  رد  ۀّلح  رازهود  - 3

نمی رد  رگا  دوش و  هبـساحم  رایعم  نیا  اب  دوش  ّریغتم  نآ  ءاهب  رگا  دشاب  مهرد  لهچ  کی  ره  ءاهب  هک  یقاوأ  ياه  هّلح  زا  ۀّلح  رازه  ود  - 4
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ترضح ددرگ ، لیوحت  ترـضح  رگـشل  هب  ۀیراع  ناونع  هب  بسا  سأر  یـس  هزین و  ددع  یـس  یگنج و  هرز  تسد  یـس  دیآ  شیپ  یگنج 
«4 . » دنادرگرب اهنآ  هب  گنج  نایاپ  زا  سپ  دش  نماض 

ربمایپ شیپ  ملق  هس  نیا  رپس ؛ رازه  کی  هرز  رازه  کی  ریشمش ، رازه  کی  نایحیسم )  ) موق ندمآ  ات  تناما  روطب  ًاتقوم  رانید  رازه  کی  - 5
«5 . » درک لوبق  زین  ربمایپ  دنناسرب . ترضح  عالطا  هب  ار  دوخ  یئاهن  میمصت  اهنآ  ات  دنامب  نیمضت ) ناونع  هب  ای   ) ۀیراع

«6 . » رتش  33 هرز ،  33 بسا ،  33 ۀّلح ، رازه  ود  لاس  ره  - 6
تـسد دوخ  شیکزا  ًامازلا  ای   ) دندرگرب ناشنید  زا  ات ) دـنکن  روبجم   ) ار اهنآ  دـنکن ، گنج  اهنآاب ) ینعی   ) اراصن اب  هک  تفریذـپ  ربمایپ  - 7

ناونع هب   ) ینهآ هرز  ددع  یس  بجر و  هام  رد  رازه  رفص و 1  هام  رد  رازه  ۀّلح 1  رازه  لاسره 2  دندش  دهعتم  زین  اهنآ  دنرادرب )
55 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

«1 . » دنیامن لیوحت  ربمایپ  هب  ۀیزج )
نوچ تسا  مّرحم  اجنیا  رد  رفص  زا  روظنم  برعلا  دنع  ۀنّسلا  لّوأ  وه  مرحملا و  هب  دارملا  رفـصلا ، یف  فلأ  هلوق : دیوگ : نازیملا  ریـسفت  رد 
گنج تمرح  مالسا  رد  سپ  دندرکیم  ءیسن  رفـص  رد  اهبرع  دندیمان و  یم  رفـص  ار  مرحم  زین  ّتیلهاج  رد  تسا ، نآ  برع  دزن  لاس  لّوا 

«2 . » تشگ روهشم  مرحم  هب  رفص  مالسا  زا  سپ  دش  هدیمان  مارح  هام  نیا ، رطاخ  هب  داد  رارق  رفص  رد  ار 
«3 . » دوش تخادرپ  مرحم  رد  رازه  کی  رفص و  رد  ۀلح  رازه  ود  - 8

دهاوخ ناگدنناوخ  رظن  زا  ۀعقاو  لماک  حرش  نایب و  زا  سپ  تسا ، هدیدرگ  تبث  اهینارجن  هب  تبسن  یحورـشم  همان  دهع  کی  خیراوت  رد 
دش دهاوخ  نشور  نیبامیف  ياهدهعت  همان  نآ  رد  تشذگ ؛

« رادنامرف ود  »

؛ يراصنألا مزح  نبورمع  مان  هب  یکی  هتـشگ  مازعا  نارجن  هب  رادنامرف  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تایح  لاح  رد  رادـنامرف » ود  »
( ۀیواعم ردارب   ) نایفس یبأ  نب  دیزی  مان  هب  یمود 

لوط یتدم  دشاب  ترجه  متفه  لاس  رد  رگا  هدوب و  هاتوک  ود  نآ  یئاور  نامرف  تدم  دـشاب  ترجه  مهد  لاس  رد  اهینارجن  هدـهاعم  رگا 
تسا هدیشک 

« ۀیزج ماجنأرس   » 13

ار نآ  حورشم  دش  وربور  نوگانوگ  ياهزادنا  تسد  اب  ۀیزج  نایرج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  ۀیزج » ماجنأرـس   » 13
. میروآ یم  ریثأ  نبإ  لماکلا  خیرات  زا 

تسد هب  ار  روما  مامز  تفالخ و  رمع  هک  یماگنه  درک  راتفر  همانحلـص  ربارب  اهینارجن  اب  تسـشن ؛ تفالخ  یـسرک  رد  رکبوبا  هک  ینامز 
یضعب درک  يرادیرخ  زور ) خرن  هب   ) ار اهنآ  لاوما  كالمأ و  دندوب ، اهینارجن  اهنآ  هلمج  زا  درک ؛ نوریب  زاجح  زا  ار  باتک  لهأ  تفرگ !

. دندرک تکرح  « 1  » ۀفوک هینارجن  يوس  هب  رگید  ضعب  ماش و  يوس  هب  اهنآ  زا 
رفن رازه  لـهچ  هب  هک  يروط  هب  تشاذـگ  داـیدزا  هب  ور  اـهنآ  سوفن  دادـعت  هک  دوب  نیا  ار  نارجن  لـها  رمع  ندـنار  نوریب  تلع  دـنیوگ :

. دندیسر
يالج ارام  اِنلْجأ  دنتفگ : وا  هب  دندمآ و  رمع  شیپ  هب  هدمآ  گنت  هب  دوخ  هکنیا  ات  دش  عورـش  تردق  گنج  تداسح و  ناشدوخ  نایم  رد 

داهنشیپ اب  دنز  مهب  ار  اهنآ  عمج  ات  تشگ  یم  یتصرف  یپ   ) دوب ساره  رد  اهناملـسم  هب  تبـسن  اهنآ  رطخ  زا  هک  رمع  امندیعبت )  ) نک نطو 
. درک ناشنوریب  زاجح  زا  هدرمش ، تمینغ  ار  تصرف  اهنآ  دوخ 
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نیا اب  درکن ، لوبق  رمع  دوب ) هتشذگ  راک  زا  راک  رگید   ) دوش فرـصنم  اهنآ  تساوخ  رد  زا  هک  دنتـساوخ  رمع  زا  دندش  نامیـشپ  اهدعب ) )
. دیسر نایاپب  نامثع  تفالخ  ات  دندرک  یگدنز  لاح 

57 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
: دنتفگو دندمآ  ترضحنآ  شیپ  تفرگ  تسد  هب  ار  روما  مامز  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  یتقو 

مالـسلا هیلع  یلع  نامز  نآ  ار  همانحلـص  روهـشم  رب  انب  نوچ   ) ياهتـشون تدوخ  هک  یطختـسد  رطاخ  هب  ارت  کنیمی ! ّطـخ  هّللاـب  كدـشنن 
، وت دوخ  طخ  تسد  اب  همانحلـص  نوچ  میدرگرب  دوخ  یلـصأ  نطوم  هب  نک  کـمک  اـم  هب  هک  میهد ؛ یم  تدـنگوس  ادـخ  هب  دوب ) هتـشون 

. نک حالصا  زین  تدوخ  يراد  عالطا  اًلماک  نآ  دافم  زا  هدش و  هتشون 
. مراد هارکا  وا  راک  تفلاخم  زا  نم  نم ،) هن   ) دوب راک  نیا  هدننک  رمع  ناتدوخ ) داهنشیپ  اب  : ) دومرف

نآ فارطا  ماش و  هب  ار  یناسک  ۀفوک  ياهینارجن  تسرپرـس  تشادرب ، اهنآ  عفنب  ار  اهنآ  هیزج  زا  ۀـّلح  تسیود  شتفالخ  نامز  رد  نامثع 
. دنروایب هدرک  عمج  ار  اههّلح  ات  داتسرف  یم 

ندش ناملـسم  سوفن و  یمک  یگدنکارپ و  زا  دندمآ  اهنآ  شیپ  هب  دندرک  ۀـضبق  ار  نیملـسم  تسایر  دـیزی  وا  زا  سپ  ۀـیوعم و  هک  یتقو 
شود زا  ۀّلح  تسیود  زین  دیزی  هیواعم و  دـنداد ، ناشن  زین  ار  نامثع  همان  دـنرادن ، ار  هیزج  تخادرپ  تردـق  هک  دـندرک  تیاکـش  ياهدـع 

. دیدرگ رسک  اهنآ  یهدب  زا  ۀّلح  دص  راهچ  هجیتن  رد  دنتشادرب  اهنآ 
دبع یتسود  هب  ار  اهاتـسور  نایادخدک  ناگرزب و  دـیروش و  وارب  ثعـشا  نب  دـمحم  نب  نمحّرلا  دـبع  دـش ، قارع  یلاو  جاجح  هک  ینامز 

. دینادرگرب راد  هشقن  هلح  دصیس  رازه و  کی  هب  ار  هیزج  دومن و  مهتم  اهنآ ، اب  یتسدمه  اب  مه  ار  اهینارجن  نمحرلا و 
، دندناسر وا  عالطا  هب  اراهنآ  لاوما  اهبرع  تراغ  زا  دوخ و  یتسینو  انف  زا  دندمآ  وا  شیپ  دیـسرارف  زیزعلادـبع  نبرمع  يرادـمامز  نامز  ات 

. دندومن دادمتسا  وا  زا  دوخ ؛ دادعت  یمک  زا  اهنآ و  هب  تبسن  جاجح  ملظ  زاو 
نیا نم  رظن  هب  تفگ : تسا ، هدنامن  اهنآ  قباس  سوفن  مهد  کی  دندید  دندرک  يرامـش  رـس  ار  اهنآ  دادعت  داد  روتـسد  زیزعلادبع  نب  رمع 

اب دریگیمن  ّقلعت  يزیچ  زین  اهنیا  ياهنیمز  رب  ددرگ  رسک  اهنآ  زا  دیاب  اههدرم  اههدش و  ناملسم  هیزج  تسا و  هیزج  حلص 
58 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. تفرگ اهنآ  زا  ۀّلح  تسیود  طقف  لالدتسا  نیا 
هیزج باصن  هب  هرابود  ار  اهینارجن  یلیماـف ) بصعتو  جاـجحاب  یگ  هلیبق  مه  رطاـخ  هب   ) دیـسر هفوک  یلاو  یفقث  رمع  نبا  فسوی  هب  تبون 

. دینادرگ زاب  جاجح  نامز 
نیحایر لگ و  وا  ریـسم  هب  اهینارجن  درک ، یم  روبع  یلحم  زا  يزور  دیـسر  ارف  یـسابع  هفیلخ  نیلّوا  حاّفـس  ساـّبعلا ) یبأ   ) تساـیر ناـمز 

هلیسو هب  دوب ، اهنآ  ياههلیبق  زا  یکی  زا  بعک  نب  ثرحلا  ینب  زا  وا  ردام  نوچ  دمآ و  شـشوخ  اهنآ  راک  نیا  زا  دندرک  راثن  لوپ  هتخیر و 
. دندرک تفایرد  اهنآ  زا  ۀلح  دص  کی  طقف  داد  روتسد  حافس  دنداد ، شرازگ  ار  دوخ  یئاناوت  مدع  حرطم و  ار  هلئسم  وا ، یئاد 

. دندرب تیاکش  وا  هب  وا  نارازگ  راک  زا  دمآ ، راک  رس  هب  دیشّرلا  نوراه  هکنیا  ات 
هدیلام ۀیزج  هلئسم  اهزادنا ، تسدو  اهشالت  نیا  اب  « 1 . » دوش تخادرپ  لاملا  تیب  زا  اهنآ  یهدب  دندرگرب ، شنارازگاک  داد  روتسد  نوراه 

دنام راگدای  هب  خیرات  ياهباتک  رد  نآ  رکذ  طقف  تفر  نیبزا  هدش و 

« ۀلهابم عوقو  خیرات   » 14

لاس رد  اهینارجن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نایم  همانحلـص  هکنیا  رد  تسین  یفالتخا  نیخّرؤم  نایم  رد  ۀلهابم » عوقو  خـیرات   » 14
. تسا هدیدرگ  عقاو  لاس  نآ  رد  دیاب  مه  هلهابم  باسح  نیا  اب  تسا ، هدش  هتشون  ترجه  مهد 
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زور 25 و اهیـضعب  هچ  رگا  دناهتـسناد  مارحلا  ۀـجحلا  يذ  مراهچو  تسیب  زور  نارظن  بحاص  رتشیب  تسه ، فالتخا  هلهاـبم  زور  رد  اـما 
«1 . » دناهتشون ار  ای 27  رگید 22  ضعب 

. تسا یلّوا  لوق  روهشم  اّمأ 
ریدـغ زور  لامعا  رد  هک  یتروص  هب  زامن  تعکرود  هزور 3 - لسغ 2 - - 1 تسا ؛ هدمآ  زین  یـصوصخم  ياهاعد  لامعأ و  زور  نآ  يارب 
تسا یئاعد  دراد 5 - دایز  تهابـش  ناضمر  هام  رحـس  ياعد  هب  هک  تسا  نودلاخ  اهیف  مه  ات  هلهابم  ياعد  ندـناوخ  تسا 4 - هدش  هتفگ 

2 . » دناهدرک نایب  صوصخم  تروصب  سواط  نبدّیس  یسوط و  خیش  هک 

« اهینارجن لمعلا  سکع   » 15

هراشا

نتفای لیکشت  نارجن و  نیمز  رس  یگدرتسگ  ّتلع  هب  نارجن  ياراصن  هک  دوش  یم  هدافتسا  یخیرات  رداصم  زا  اهینارجن » لمعلا  سکع   » 15
لیبـق زا  یجاـسن ، و  یماـظن ، عیانـص  ياراد  هک  ياهقطنم  ندوب  و  « 1  » نارجن گرزب  رهـش  تیزکرم  اب  اتـسور  فـلتخم و 73  لـیابق  زا  نآ 
نامز نآ  نیطالس  هجوت  دروم  تشاد و  یئانثتسا  تفاب  یـشیجلا و  قوس  ّتیّمهأ  هکنیا  تهج  زا  و  نوگانوگ ، ياهـشامق  يزاس و  ۀحلـسأ 

دنداد ناشن  یتوافتم  ياهلمعلا  سکع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  تبسن  دوب ؛

« يراصن ناگدنیامن   » 1

هک یئاهینارصن  زا  دوب  هدرکن  ترجه  هنیدم  هب  تشاد و  تنوکـس  ۀّکم  رد  زونه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يراصن » ناگدنیامن   » 1
لاجر زا  رفن  دنچ  هک  یلاح  رد  دندمآ و  ۀّکم  هب  اه  ینارجن  زا  یلوقب  و  ۀشبح ، مدرم  زا  رفن  تسیب  دودـح  دـندوب ، هدینـش  ار  وا  تثعب  ربخ 
رادـید ادـخ  لوسر  اب  اهنآ  نامـشچ  ربارب  رد  دـندش و  دراو  مارحلا  دجـسم  هب  دنتـشاد ، نمجنا  ادـخ ، لوسر  هیلع  رب  ۀـبعک  نوماریپ  شیرق 

ار وا  دندرک ، اهشسرپ  دنتفگ و  نخس  دنتسشن و  يو  اب  هدومن ،
61 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

هب دومن ، توالت  ناشیا  رب  نآرق  درک و  توعد  مالـسا  هب  ار  نانآ  ادـخ  لوسر  نوچ  دـنتفای و  دوب  هدـش  فیـصوت  ناشیاهباتک  رد  هچناـنچ 
؛ دنتساخ رب  ادخ  لوسر  دزن  زا  دندروآ و  نامیا  يو  هب  و  دنتفریذپ ، ار ، ترضحنآ  توعد  و  دنداتفا ، هیرگ 

( نارجن ای   ) ۀـشبح مدرم  دـیتسه ! يدرخ  یب  نامدرم  هچ  امـش  دـنتفگ : دـنتفرگ و  ناشیا  رب  هار  رـس  شیرق  زا  یهورگ  اب  ماشه  نب  لهجوبا 
. دیتفریذپ ار  وا  توعد  دیدرک و  اهر  ار  دوخ  نید  گنرد  یب  امش  اّما  دنداتسرف  يرما  رد  قیقحت  یگدیسر و  يارب  ارامش 

تداعـس نیا  زاام  دوخ ، شیک  هب  امـش  دوخ ، شیک  هب  ام  تسین  یلادج  ثحب و  امـش  اب  ارام  دنتفگ : شیرق  خـساپرد  يراصن  ناگدـنیامن 
«2 . » دش لزان  دیجم  نآرق  زا  « 1  » یتایآ ناشیا  هراب  رد  میرذگ  یمن 

2
ثرحلا ینب  يوس  هب  « 3  » رفن دص  راهچ  هارمه  هب  رخألا  عیبر  هام  رد  ار  دیلو  نب  دلاخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترجه  مهد  لاس 

داتسرف دندوب  نکاس  نارجن  رد  هک ، بعک  نب 
دندرک لوبق  رگا  دیامن ، توعد  مالسا  هب  ۀبترم  هس  ار  نانآ  لوا  دومرف ؛ رما  ار  وا 

دیـسر اجنآ  هب  هک  یتقو  درک  تکرح  دلاخ  دگنجب ؛ اهنآ  اب  دنتفریذپن  رگا  دـیامن و  میلعت  اهنآ  رب  ار  مالـسا  عیارـش  ات  دـنامب  اهنآ  نایم  رد 
اب یتدـم ) زا  سپ   ) تشون ترـضح  هب  ار  اهنآ  مالـسا  نایرج  دـنام و  اهنآ  نایم  رد  دـندومن  لوبق  زین  اـهنآ  درک  توعد  مالـسا  هب  ار  اـهنآ 
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تمدخ هب  دندوب ، ود  نآ  زج  نادملادبع و  نب  دیزی  ۀّصغلا و  يذ  نانیق  نب  دـیزی  نب  نیـصحلا  نب  سیق  اهنآ  هلمج  زا  هک  نانآ  زا  یهورگ 
. دنتشگرب دوخ  رهش  هب  ۀّجحلا  يذ  رد  ای  لاوش  هام  هّیقب  رد  دندنام و  هنیدم  رد  دندیسر  ترضح 

62 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
اجنآ رد  ورمع  زونه  دیامن ، لوصو  ار  اهنآ  تاقدـص  میلعت و  ار  مالـسا  عیارـش  هک  درک  هناور  نانآ  يوس  هب  ار  مزح  نبورمع  ادـخ  لوسر 

تلحر ایند  زا  ترضح  هک  دوب 
«1 . » دومن

. تسا هدروآ  هنوگنیدب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  ار  اهنآ  تاقالم  يربط  خیرات  رد 
نانیا هک  دندناسر  ضرع  هب  دنتـسه  دـنه  نادرم  زا  هکنیا  لثم  دنتـسیک  اهنیا  دومرف : لاؤس  دـندش  بایفرـش  ترـضح  تمدـخ  هب  هک  یتقو 

. دنا بعک  نب  ثراحلاونب 
هّللاّالا هلا  نأ ال  دهشأ  انأ  هّللا و  لوسر  لاقف  هّللاّالإ ، َهلا  نأ ال  هّللا و  لوسر  ّکنأ  دهـشن  دنتفگ : دندرک و  مالـس  هداتـسیا  ترـضح  دزن  اهنآ 

هب زین  نم  دومرف : زین  ترـضح  درادـن  دوجو  يرگید  يادـخ  اـتکی  يادـخ  زا  ریغ  یئادـخ و  لوسر  وت  میهدـیم  تداهـش  هّللا  لوـسر  ّیناو 
. مهد یم  تداهش  مدوخ  تلاسر  هب  دنوادخ و  یگناگی 

باوج یـسک  دیدوب ؟ رتولج  همه  زا  دیدرک  یم  تکرح  رگا  تسا ) روهـشم   ) هک یناسک  دیدوب  امـش  درک  لاؤس  اهنآ  زا  راب  هس  ترـضح 
( ورـشیپو  ) رتولج همه  زا  تکرح  عقوم  رد  هک  میئام ، هّللا  لوسرای  یلب  درک  ضرع  راـب  راـهچ  زین  نادـم  نب  دـیزی  مراـهچ  هبترم  رد  دادـن !

. میدوب
!. متخادنا یم  ناتیاهاپ  ریز  هب  ار  ناتیاهرس  داد  یمن  عالطا  نم  هب  ار  امش  مالسا  نایرج  دیلو  نب  دلاخ  رگا  دومرف :

ام دندرک  ضرع  دینک ؟ یم  شیاتـس  ار  هِک  سپ  دومرف : ار ! دلاخ  هن  مینک و  یم  شیاتـس  ار  امـش  هن  هّللا !، لوسرای  تفگ : نادـم  نب  دـیزی 
؛ درک تیاده  ارام  امش  هلیسو  هب  هک  مییامنیم  شیاتس  ار  یئادخ 

رب و   ) بلاغ دـیدیگنج  یم  هک  ره  اب  ّتیلهاج  رد  یکیتکات ) هچ  اب  هنوگچ و   ) ياهلیـسو هچ  اـب  امـش  دومن ؟ لاؤس  اـهنآ  زا  ترـضح  سپس 
!؟ دیدش یم  زوریپ ) نمشد 

63 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
بلاغ و  هدمآ ) نوریب  حتاف  گنج  نادیم  زا   ) دیدرک گنج  سک  ره  اب  هک  دیدوب  امش  یلب  دومرف : میدوبن ! بلاغ  یسک  رب  ام  درک ، ضرع 

.؟ دیدوب یم 
چیه رب  میدش و  یمن  هدنگارپ  یلو  میدمآ  یم  درِگ  میدوب  ناگدنب  نادنزرف  هک  دوب  نیا  ام  هبلغ  ّتلع  ادـخ ؛ لوسر  يا  یلب  دـنداد  باوج 

: دومرف میدرکیمن  متس  ملظ و  سک 
( تسا يزوریپ  زمر  ندرکن ، متسو  یلدمه  یگناگی و  داّحتا و   ) دیتفگ تسار 

دوخرهـش هب  ةدـعقلا  يذ  لیاوأ  اـی  لاّوش  رخاوأ  رد  وا  هتـسد  داد و  یتیرومأـم  نیـصح  نب  سیق  نب  بعک  نب  ثراـحلب  هب  ترـضح  سپس 
«1 . » دش عقاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  يربک ، تبیصم  یمظع و  هیهاد  هک  دوباهنآ  نتشگرب  زا  دعب  هام  راهچ  دنتشگرب ،
کی هجرد  ناروآ  مزر  ناعاجـش و  زا  ۀـلیبق  نیا  هکنیا  اب  دـنکیم ؛ وگزاب  هنوگنیا  ار ، بعک  نب  ثرحلا  ینب  هفئاط  ندروآ  مالـسا  خـیرات ،

راب راهچ  هک  دوب  علطماهنآ  یئوجگنج  زا  مه  ترضح  دندش  یمن  یسک  بولغم  دنداد ، یم  تسکش  راکیپ  ماگنه  ار  همه  دندوب و  نارجن 
(. دیدوب حتاف  بلاغ و  ورشیپ و  هشیمه  دیدوب  امش   ) دیسرپاهنآ زا 

؛ دندش قح  میلست  دندروآ و  نامیا  راکشآ  روطب  اهینارجن  زا  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  اهتعاجش  واهتداشر  همه  نیا  اب 
رد هکلب  دـندشن  میلـست  یگداـس  نآ  هب  اـهنیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دـمآدهاوخ  يدوز  هب  هک  هرـس  سدـق  سواـط  نب  دّیـس  تیاور  زااـّما 

اروشاع ات  هلهابم  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


نا هدرک  اهرظن  راهظا  هدومن و  اهینارنخس  هدرک  تکرش  گرزب  ياسیلک  يوگتفگ  سلاجم 

همان دهعای  همانحلص   16

هراشا

هب ار  اهنآ  داتـسرف و  نارجن  لها  هب  ياهمان  ترـضح  هک ، تشذـگ  هعقاو  دـمآ  شیپ  ّتلع  رد  مراهچ  لـصف  رد  هماـن  دـهعای  همانحلـص   16
زیمآ تملاسم  تروصب  حلـصاب و  هنوگچ  هک  ار  هلهابم  نایرج  تیاـهن  ناـیاپ و  لـصف ، نیا  رد  و  درک ؛ توعد  گـنج  اـی  هیزج  اـی  مالـسا 

. مینارذگ یم  یمارگ  ناگدنناوخ  رظن  زا  تفای ، همتاخ 
نتم نوچ  تسا ، يراصن  تاـّیلعج  زا  نیقی ؛ هب  بیرق  لاـمتحا  اـب  نآ  تروص  ود  تسا  هدـیدرگ  تبث  تروص  هس  هب  خـیرات  رد  هماـنحلص 

يایوگ دوخ  دـشاب  یمن  وسمه  ادـخ  لوسر  هقیلـس  اب  نوچ  تساهنآ و  ندوب  یلعج  زا  یکاح  تاملک ، تارابع و  يادا  ّتیفیک  اـهتیاور و 
. تسا ود  نآ  یگتخاس 

. دنک یم  رظت  راهظا  نینچ  همان ، ود  نآ  هراب  رد  لوسّرلا  بیتاکم  باتک  رد  هرس : سدق  یجنایم  يدمحا  یلع  داتسا 
ود نیا  هکنیا  رب  دراد  فارتعا  ۀعومجم ، ّفلؤم  دوخ  هک  میدرک ، لقن  قیاثولا  ۀعومجم  باتک  زا  ار  نارجن  هب  ربمغیپ  بوتکم  زا  ۀخـسن  ود 

. تسا تاعوضوم  زا  ۀخسن 
. دراد تلالد  نآ  یگتخاس  رب  زین  همان  قایسو 

نیّیقرّـشلا ج 13 ءابالا  تافیلأت  ۀعومجم  یف  نیّیروطـسّنلا  خیرات  : ) دـیوگ یم  نینچ   96 مقر 97 - هعومجم ص 116  رد  يدـنه  روسفورپ 
(600 ص 616 -

. دوش هعحارم  زین  هعطق 120  هب  تسا ، اراصن )  ) ياه یگتخاس  زا  همان ) دهع   ) ّصن ود  نیا  هک  تسین  ياههبش  نیرتکچوک 
یمرخآ رد  هدرک  لقن  تسا  لّصفم  ًاتبسن  هک  ار  هماندهع  ود  سپس  يدمحا  داتسا 

65 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
: میوگیم نم  بتکلا  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هیلإ  بسن  امع  انباتک  ولخی  اّلئل  ًالوعجم  امهنوکب  ملعلا  عم  نیتخـسّنلا  نیتاه  انلقن  لوقأ  دیوگ :

یلاخ ترـضحنآ  هب  بوسنم  ياههمان  زا  نم  باتک  هکنیا  رطاخ  هب  مدرک ، لقن  مراد  اهنآ  ندوب  یلعج  هب  ملع  هک  نیا  اـب  ار  ۀخـسن  ود  نیا 
ای  ) رودص لامتحا  دوشن و  هبتـشم  دـنرادن  یئانـشآ  خـیرات  اب  دایز  هک  یناسک  يارب  ات  منک  یم  نایب  ار  اهنآ  ندوب  لوعجم  لیالد  و  دـنامن ،

«1 . » دناوخب زاب  مشچ  اب  هدنناوخ  هک  میوش  یم  ریگ  یپ  ار  نآ  ندوب  یلعج  ياههناشنو  دنهدن  ار ) نآ  تّحص 
دوخ اهنآ  لقن  زا  تسا  یگتخاس  نیقی  روطب  هخـسن  ود  نآ  هکنیا  يارب  دـنکیم و  تباـث  لـیلد  اب 8  ار  ود  نآ  ندوب  یلعج  يدـمحا : داتـسا 

میزادرپ یم  تسا ، هدیدرگ  نایب  یمالسا  قثوم  عبانم  رد  هک  ياهمان  دهع  هب  مییامنیم و  يراد 

« همان دهع  نتم  »

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  همان » دهع  نتم  »
مهیلع و لضفأف  قیقر  ءادوس و  ءاضیب و  ءارفـص و  ةرمث و  ّلک  یف  « 2  » همکح مهیلع  هل  ناک  نارجنل ، دّمحم ، هّللا  لوسر  یبّنلا  هبتک  ام  اذـه 

ۀّلح فلأ  رفص  ّلک  یف  ۀّلح و  فلأ  بجر  ّلک  یف  یقاوألا  للح  نم )  ) ۀّلح یفلأ  مهل ، کلاذ  كرت 
مهنم ذـخأ  ضرعوأ  باکر  وأ  لیخ  وأ  عرد  نم  اوصقنام  باسحلابف و  یقاوـألا  نع  تصقن  وأ  جارخلا  لـلح  تداز  اـم  ۀـیقوأ و  ۀـّلح  ّلـک 
ًاریعب نیثلث  ًاسرف و  نیثلث  ًاعرد و  نیثلث  ۀیراع  مهیلع  و  رهش ، قوف  یلسر  سبحی  هنودف و ال  رهش  یلُسُر  ةاوثم  نارجن  لهأ  یلع  و  باسحلاب ،
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مهف باکر ، وأ  لیخ  نم  یلسر  اوراعأ  اّمم  کله  ام  و  ةردغم ، وذ  نمیلاب  ٌدیک  ناک  اذا 
66 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

مهیلإ هوّدری  نمض ،
مهتفقاسأ مهتّینابهر و  مهعیب و  و   ) مهلاومأ مهضرأ و  مهتّلم و  مهسفنأ و  یلع  هّللا  لوسر  ّیبّنلا  دّمحم  ۀّمذ  هّللا و  راوج  اهتـشاح  نارجنلو و 

ّقح ّریغی  هیلع و ال  اوناک  ام  ّریغی  ال  « 3  » مهتلثمأ مهثعب و  مهریع و  و  «( 2  » ریثک وأ  لیلق  نم  مهیدیأ  تحت  امّلکو   ) مهدهاش و  « 1 ( » مهبئاغ و 
سیل ریثک و  وأ  لیلق  نم  مهیدیأ  تحت  یف  ام  یلع  هتهاقو  نم  هقاوال  هتّینابهر و  نم  بهار  و ال  هتیفقسأ ، نم  مهفقـسأ  نّتفیال  مهقوقح  نم 

نیملاظ و ال ریغ  فصّنلا  مهنیبف  ًاّقح  مهنم  لئـس  نم  شیج ، مهـضرأ  أطی  و ال  نورـشعی ، نورـشحی و ال  ـال  ۀـّیلهاج و  ُمدـال  نهر و  مهیلع 
اولبقتـساامیف حصّنلاو  دهجلا  مهیلع  و  ( ؛ ۀئیرب مهنم  یتّمذـف  لبق  يذ  نم  ًابر  مهنم  لکأ  نم  و  « 4 ( » اـبّرلااولکأیال نأ  یلع   ) نارجنب نیمولظم 

ًادبأ ّیبنلا  دّمحم  ۀّمذ  هّللاراوج و  ۀفیحّصلا  هذه  یف  ام  یلع  مهل  و  رخا ، ملظب  لجر  مهنم  ذخأی  و ال  « 5 ( » مهیلع فونعم  نیمولظم و ال  ریغ 
، ملظب ًائیش  نیفّلکم  ریغ  مهیلع  امیف  اوحلصأ  اوحصنام و  هّللارمأ ، یتأی  یّتح 

سباح نب  عرقألا  رصن و  ینب  نم  فوع  نب  کلام  ورمع و  نب  نالیغ  برح و  نب  نایفس  وبأ  دهش  دعـس ) نبا  تاقبط  يا  : ) تاقبّطلا یف  (و 
«6  » بتک ةریغملا  یلظنحلا و 

.
67 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

« نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب  »
اههویم و یمامت  رد  دندوب ، هدش  میلـست  وا  مکح  هب  نوچ  نارجن  لها )  ) هب هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ربمغیپ و  دـمحم  هتـشون  نیا 

. ناشیاه هدرب  گرب و  خاش و  ُرپ  تخرد و  ُرپ  تاغاب  ای  هایس ، ياهلوپ  هرقنو و  الط 
؛ تشاذگاو اهنآ  هّمذ  رد  یهدب  ناونعب  طقف  دیشخب  اهنآ  هب  ار  الاب  ياههدربمان  نآ  همه  هدرک  لّضفت  سپ 

رگا تسا ، « 2  » ۀیقوأ کی  ۀـلح  ره  ددرگ ، هیدأت  رفـص  هام  رد  رگید  رازه  کی  بجر و  هام  رد  نآ  رازه  کی  هک  یقاوأ  « 1  » ۀّلح رازه  ود 
. دش دهاوخ  هبساحم  هیقوا ) رایعم  اب   ) دشاب هیقوا  زا  رتدایز  ای  رتمک  اههلح 

( هیقوا راـیعم  ناـمه  اـب   ) مه نآ  دوش  فلت  اـی  صقاـن و  اهناملـسم  تسد  رد  دـش  دـهاوخ  هتفرگ  هیراـع  هک  اـمهریغ  هرز و  بسا و  زا  رگا 
. دش دهاوخ  هبساحم 

رتمک ای  هام  کی  رثکا  دح  دنور ) یم  اهنآ  يوس  هب  هک  یهدب  لوصو  يارب  هک   ) ار ادخ  لوسر  ناگداتـسرف  هک  تسا  نارجن  لها  هدـهعرب 
. دنیامنن لّطعم  هام  کی  زا  رتشیب  هداد و  نکسم 

هب رتش  رفن  یـس  هرز ، تسد  یـس  بسا ، سأر  یـس  دـیاب  دـیآ ؛ شیپ  نمی  رد  هناحلـسم ) يریگ  رد  هنوگ  ره  ای  یگنج   ) درمت ای  هلیح  رگا 
هداد لیوحت  ادخ  لوسر  هب  تناما  ناونع 

68 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
؛ دوب دهاوخ  نآ  تراسخ  ناربج  نماض  ادخ  لوسر  دوش  فلت  يزیچ  اهتناما  نیا  زا  رگا  دنریگب ) سپ  گنج  ءاضقنا  زا  دعب  (و 

، اـهاسیلک نید ، نیمز ، لاـم ، ناـج ، رب  دوش  هداد  ناـما  هک  تسا  ربـمغیپ  دـمحم  وا  لوسر  ادـخ و  هّمذ  رب  نآ  فارطا  نارجن و  لـها  عفن  هب 
دنتسه هک  یلاح  رب  اهنآ  و  اههداتسرف ، اههلفاق و  ای  دایز  مک و  زا  تساهنآ  تسد  ریز  رد  هچره  ناشبئاغ و  رضاح و  ناشیاهفقسأ و  اهبهار ،

؛ دشابن يزارد  تسد  نانآ  ياهنز  رب  ینعی  اهنآ  ياهشرف  دوشن و  نوگ  رگد  ناشقوقح  زا  یقح  زین  و  دنوشن ، هداد  رییغت  لاحنآ  زا 
مک و زا  تسه  ناشتـسد  ریز  رد  هچ  ره  اهنآ و  ینید  ياهمّیق  نابهار و  اهفقـسأ و  زا  کیچیه  هک  تسا ) ادـخ  لوسر  ادـخ و  همذ  رب  زاـب  )

. دهدن رییغت  دایز 
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تایلام دـنوشن ، جارخا  دـیعبت و  و  دوشن ) هبلاطم  اهنآ  هیلعرب  اهزیچ ، نیا  یمومع  وفع  ناونع  هب   ) تسین تیلهاج  نوخ  و  ورگ ، اهنآ  همذ  رب 
نایاپ  ) دـنیامن و راتفر  هنالداع  روطب  دوش  هبلاطماهنآ  زا  یقح  رگا  دـنراذگن و  مدـق  دراو و  اهنآ  نیمزرـس  رب  مالـسا  شترآ  ددرگن ، ذـخا 

. مولظم هن  دنوش و  ملاظ  هن  دریذپ )
رد تساهنآ  يارب  و  تساءيرباهنآ ، زا  ادخ ) لوسر   ) نم هّمذ  دریگب  ابر  یسک  هدنیآ  رد  رگا  دنروخن  ابر  هک  تساهینارجن  هّمذرب  اًلباقتم ) )

. دریگن يزیچ  متس  اباهنآ  زا  سکچیه  راشف و  ملظ و  نودب  تحیصنو  ّتیّدج  هدنیآ 
دهع  ) اهنآ هک  یمادام  دهاوخب ، هچ  ادـخات  هشیمه  يارب  وا  لوسر  همذ  ادـخ و  هانپ  دـش  هتـشون  ۀفیحـص  نیا  رد  هک  هچنآ  تساهنآ  عفن  رب 

. یمتسو یفّلکت  نیرتکچوک  نودب  دنشاب  دنبیاپ  تسا  هدش  هتشاذگاهنآ  هدهع  رب  هچنآ  بوخ و  ناشراتفر  دنیامنن ) درمت  هدرکن و  ینکش 
نب عرقأ  رـصن و  ینب  زا  فوع  نب  کلام  ورمع ، نب  نالیغ  برح ، نب  نایفـس  وبا  همان - دهع  نیا  دهاش  هک  تسا  هدروآ  تاقبط : باتک  رد 

. دناهدوب ةریغم  و  یلظنح . سباح 
هدوب ةریغم  همان  دهع  نیا  بتاک  هک  دوشیم  هدافتسا  دعس  نبا  تاقبط  باتک  رهاظ  زا 

69 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
ریما  ) ار هماندـهع  هک  دوشیم  هدافتـسا  یقهیب  ياربـک  ننـس  يرذـالب و  نادـلبلا  حوتفو  « 1  » یبوقعی خـیرات  ياـهباتک  رهاوظ  زا  اـّما  تسا ؛
هدرک یفّرعم  رکب  یبا  نب  هّللادبع  ار  هدنـسیون  ۀـعومجملا : جارخ و  باتک  رد  و  « 2  » تسا هتشون  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نانمؤم )

تسا
3 . » دوب هدیدرگ  یملق  یگنر  خرس  مرچ  رد  همان  دهع  دیوگیم : جارخلا ص 74  باتک  رد  فسوی  وبا 

« ۀلهابم نایرج  حورشم   » 17

هراشا

دّیس یلو  طسوتم ، یـضعب  ارذگو ، رـصتخم  یـضعب  تسا  هدیدرگ  لقن  فلتخم  ياهتروص  هب  ۀلهابم  تایاور  ۀلهابم » نایرج  حورـشم   » 17
ات ص 513 اههخسن  ضعب  رد  ات ص 510 و  هحفص 496  زا  شگرزب  عطق  نآ  اب  لامعألا  لابقإ  فیرش  باتک  رد  هنع  هللا  یضر  سواط  نب 

. تسا هدروآ  ار  ینالوط  لصفم و  تیاور  کی 
تیاور امأ  تسا  هدومن  تیاور  يرگید  دنـس  قیرط و  اب  ات 94  زا ص 91  رتهاتوک ، دوعّسلا  دعـس  باتک  رد  زین  يرگید  تیاور  دّیـس  هّتبلأ 

. تسا يدایز  دیفم  بلاطم  ياراد  عماج و  لماک و  تهج  ره  زا  تسا ، ینالوط  هکنیا  رب  هوالع  لابقا 
زا هتفهن  رارسا  ندیـشک  نوریب  یناهن و  قیاقح  فشک  تافارتعا و  ریاس  ۀّمئأ و  تماما  ربمایپ و  ّتیناّقح  راهظا  هدنزرا و  دانـسأ  لماش  زین  و 
زور جنپ  لالخ  رد  هدـمآ و  نوریب  يراصن  ياهفقـسأ  ءاسؤر و  ناگرزب و  موقلح  زا  نوچ  و  تسا ، فلـس  ءایبنأ  ینامـسآ  ياهباتک  يالبال 

؛ تسا هداد  رارق  هجوت  دروم  هدومن و  نادنچ  ود  ار  نآ  تیمهأ  هدیدرگ ؛ نایب  یظفل  لادج  ثحب و 
هـسلج اب  ار  اراصن  تاسلج  نآ  قرف  هدومن و  ۀـعلاطم  دایز  هلـصوح  ّتقداب و  یمارگ  ناگدـنناوخ  ات  میدرک  رایتخا  ار  نآ  لـقن  تهجنیدـب 

. دنیامن تواضق  اه ، هکرعم  نآ  نارایب  شتآ  هراب  رد  ۀسیاقم و  اروشاع  زور  شارخلد  هرظنم  اب  تیاهن  رد  نآ و  دمآیپ  ۀفیقس و 
نبدّـمحم لّـضفملا  یبأ  باـتک  هب  هک  حیرـص  نشور و  ياـهقیرط  حیحـص و  ياهدنـس  اـب  ار  تیاور  نآ  هنع  هللا  یـضر  سواـط  نب  دـیس 

زا هدش ، هتشون  ۀجحلا  يذ  لامعأ  رد  هک  راّزب  سانشأ  نب  لیعامسا  نب  نسح  باتک  لصأ  زا  دوشیم ، یهتنم  ینابیش  بلطملادبع 
71 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. تسا هدومن  لقن  نینچ  تسا ، اهنآ  تیاور  نایب  فده  طقف  تسین  اهنآ  مان  رکذ  هب  يزاین  هک  الاو  تّمه  نابحاص  اهتّیصخش و 
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هّللاّالا هلإ  مچرپ ال  ریز  رد  هدش و  ترـضحنآ  داقنمو  عیطم  اهبرع  همه  دومن و  حتف  ار  ۀمّظعم  هّکم  تانیاک  دّیـس  ادخ و  لوسر  هکنآ  زادعب 
توعد مالـسا  هب  اراهنآ  همه  درک و  هناور  مور  رـصیق  ناریا و  يرـسک  ًاصوصخم  ملاع  ناگرزب  ءاسؤر و  هب  ناوارف  ياههمان  دـنتفرگ ؛ رارق 

. دنوش گنج  هدامآ  هک  نیا  ای  دنهد و  ۀیزج  يراوخ  ّتلذاب و  میلست  مدع  تروص  رد  دنداد  همادا  هدرک و 
ناشیا اب  هک  یناسک  بعک و  نب  ثراح  نادـنزرف  نادـملا و  ینب  زا  دـندوب  اهنآ  فارطارد  هک  یناسک  نارجن و  ياراـصن  هب  ربخ  نیا  نوچ 

؛ ّتیعمج ترثک  نآ  اب  یگمه  دیسر  ۀیروطسن ، داّبع و  ۀینورام ، کلملا ، نید  باحصا  ۀیسولاس ، ۀیـسورا ، زا  ناشبهاذم  فالتخا  اب  دندوب 
سارهو میب  نیا  رد  دنداد ، تسد  زا  ار  یگدنز  شمارآ  تحار و  باوخ  هک  يروطب  دـش  یلوتـسماهنآ  رب  سرت  بعر و  هداتفا  تشحو  هب 

نانس نب  بیهص  یمیت 4 - هّللادبع  نب  ریده  ۀّیما 3 - یبأ  نب  هّللادبع  ناوزغ 2 - نب  ۀبتع  مانب 1 - ادخ  لوسر  ناگداتسرف  ناهگان  هک  دندوب 
. دندش دراو  نارجن  هب  ترضحنآ  هماناب  يرمن ،

یچیپ رس  هدرک  ّربکت  رگا  دنتسه و  ام  ینید  ناردارب  دنوش  ناملسم  رگا  دوب  هدرک  توعد  مالـسا  هب  ار  اهنآ  اههمان  رگید  دننام  همان  نآرد 
لق دوب : هدش  هتشون  ۀیآ  نیا  همان  رد  دنشاب  اریذپ  ار  گنج  تروص  نیا  ریغ  رد  دنوش  هیزج  تخادرپ  هدامآ  يراوخ  ّتلذاب و  دیاب  دنیامن ،
ناف هّللا  نود  نم  ًابابرأ  ًاضعب  انـضعب  ذـّختن  الو  ًائیـش  هب  كرـشن  هّللاّالا و ال  دـبعنال  نأ  مکنیبو  اننیب  ءاوس  ۀـملک  یلإ  اولاعت  باتکلا  لهأ  اـی 

«1  » نوملسم ّانأب  ودهش  اولوقف  اّولوت 
رارق وا  ياتمه  ار  يزیچ  میتسرپ و  هن  ار  هناگی  يادخ  زج  هک  تسا ؛ ناسکی  امش  ام و  نایم  هک  ینخـس  يوس  هب  دییایب  باتک ! لها  يا  وگب 

یضعب و  میهدن ؛
72 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

ام هک  دیـشاب  هاوـگ  دـییوگب : دـننز ، زابرـس  توـعد ) نیا  زا   ) هاـگ ره  دریذـپن ؛ ییادـخ  هـب  هناـگی - يادـخ  زا  ریغ  ار - رگید  ضعب  اـم ، زا 
. میناملسم

. دیگنج یمن  وا  اب  دومن ، یمن  مامت  وا  رب  ار  تّجح  درک و  یمن  توعد  مالسا  هب  ار  یسک  ات  ربمایپ  دنناد  یم  همه 
گرزب ياسیلک  رد  هلـصاف  الب  تفرگ  ارف  ار  نانآ  دوجو  تشحو  بعر و  اب  مأوت  دیدش  ترفن  همان  ندناوخ  اب  دیدرگ  لیوحت  اهنآ  هب  همان 

اب دوب و  هدش  هتخاس  بان  يالط  زا  هکار  گرزب  بیلـص  دنداد ؛ تنیز  ابید  ریرح و  اب  ار  اهراوید  هتخادنا و  اهبنارگ  ياهـشرف  هدـمآ ، درگ 
. دنتشاد اپب  دوب ، هدرک  هیده  اهنآ  هب  مور  هاشداپ  هک  دندوب ، هداد  نیئزت  تمیق  رپ  تارهاوج 

رـضاح ینزیار  هرواشم و  يارب  دنتـشاد ، مات  ترهـش  برع  نایم  رد  تعاجـشو  يرواگنج  هب  میدق  ياهنامز  زا  هک  بعک  نب  ثراح  دالوا 
زا ناشیا  یببس  یبسن و  کیدزن ، صاخشا  رامنأ و  ریمح و  ّکع ، جحذم ، لیابق  شوگب  هک  ربخ  نیا  دنراد ؛ نایب  ار  دوخ  ياهرظنات  دندش 
هک اهنآ  زا  یضعب  یّتح  ندناسرمهب ، روضح  اسیلک  نآ  رد  هناّربکتم ، هدرک و  داب  ياهغامد  اب  دنتشاد ، هک  یبّصعت  رطاخ  هب  دیسر ؛ ابس  موق 

ۀنیدم هب  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  اهنآ  یمومع  يأر  دنتـسویپ  دوخ  ماوقأ  فص  هب  هتـشگ ، رب  مالـسا  زا  یگمه  دندوب  هتفریذپ  ار  مالـسا  اًلبق 
. دنیامن گنج  هدرب و  موجه 

لاس تسیبو  دصکی  اهنآ و  همه  داتسا  گرزب و  دنمشناد  ۀمقلع  نب  نیـصح  دماح ) وبأ   ) ۀثراحوبأ مانب  لئاو  نب  رکب  ینب  هلیبق  زا  رفن  کی 
هک دز  هیکت  دوخ  ياصعرب  هدز  الاب  ار  شیاهوربا  دوخ  هباصعاب  دوب ، هتخیر  شیاه  هدـید  يوررب  شیاهوربا  يریپ  تیاـغ  زا  هدرک و  رمع 

تفگ درک  یم  ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  دوب و  هدروآ  نامیا  مالسا ، ربمغیپ  هب  دنم و  هرهب  ناربمغیپ  مولع  زا  هک  یسک  دناوخب ، هبطخ 

« مظعأ فقسأ  ۀثراح  وبأ  »

دیآ و یم  تسد  هب  حلـص  رد  هک  تسا  ناهنپ  تمعن  ود  تداعـس  تیفاع و  نادملادبع ! نادـنزرف  يا  هتـسهآ ! مظعأ » فقـسأ  ۀـثراح  وبأ  »
يدنت باتـشاب و  ادابم  دیورن ؛ رگیدکی  یپ  زا  ناگچروم  دننام  دیریگب  میمـصت  شمارآ  اب  يزیر ) نوخ  و   ) گنج رد  هن  دنکیم  ادیپ  ماود 
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هدرک هک  يراک  اّما  دیهد  ماجنا  دیناوت  یم  تبقاع  دیا  هدرکن  هک  هچنآ  ادـخ  هب  مسق  تشاد ؛ دـهاوخ  هن  یبوخ  تبقاع  هک  دـینکب  یمادـقا 
رایـسب ندرک و  هلمح  زا  يراد  دوخ  رایـسب  هچ  تسا ، شمارآ  رکفت و  و  صّحفت )  ) قیقحت و رد  تاجن  دـینادرگرب  دـیناوت  یمن  رگید  دـیا 

( دش تکاس  درک و  اراه  تحیصن  نیا  ( ؛ تسا رتهب  نتفگ  نخس  زا  توکس ،

« ةربس نب  زرک  نانخس  »

يا تفگ : « 1  » دوب اهنآ  گنج  ناریما  فارـشا و  زا  بعک و  نب  ثراح  ینب  ناـگرزب  زا  هک  یثراـح  هربس  نب  زرک  ةربس » نب  زرک  نانخـس  »
اهلثم دشاب ؛ هدیرپ  شرس  زا  لقع  هدید و  يریش  هک  یسک  دننام  هدرک  داب  سرت  زا  تنوردنا  هدیزرل و  تلد  ربخ  نیا  ندینـش  زا  ۀثراح  وبأ 

تسا و گنج  هب  مادقا  اب  نآ  تلیـضف  نید و  تیامحو  ظفح  هک  ینادـیم  دوخ  وت  مسق ، ناّنم  دـنوادخ  ّقح  هب  یناسرت  یم  ارام  ینز و  یم 
ناکرا همه  اـم  هک  یلاـح  رد  تسا ، راـّبج  يادـخ  نید  داـسف  حالـصا  ببـس  مک و  ادـخ  يارب  ادـخ و  هار  رد  اـّما  تسا ، یگرزب  راـک  نیا 

بیع ام  راک  ياجکرد  مینکن و  هبلغ  نمـشد  رب  هک  يراد  غارـس  ار  ام  ياهگنج  زا  کیمادـک  سپ  میهاـشداپ  ود  رون  ناـبحاص  میتساـیر و 
. ینک یم  راکنا  هک  تسه 

74 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
زا تشاد  تسد  رد  هک  يریت  ناکیپ  دوب  هدـشن  ماـمت  وا  نخـس  زونه  درک  یم  تبحـص  ّتینابـصع  اـب  مأوت  ترارحاـب  يروط  صخـش  نیا 

بحاص يأر و  ریما  موق و  گرزب  حیسملا ، دبع  شمسا  بقاع و  مانب  یـصخش  هک  دوبن  هجوتم  وا  تسـشن و  ورف  شتـسد  هب  بضغ  تدش 
دمآ و نخس  هب  دنداد  یمن  ماجنا  يراک  وا  رظن  نودب  دوب و  نانآ  تروشم 

« بقاع نانخس  »

تسد تاهدنهد  نامارب  داب ، زیزع  تا  هدنهد  هانپ  وت و  ياج  داب ، دیفس  وت  يور  تفگ : درک و  یثراح  ةربس  نب  زرک  هب  ور  بقاع » نانخس  »
یئاج و نخـس  ره  هربس  وبا  يا  نکلو  ار ، میدق  تّزع  میرک و  بسنو  مکحم  یبسح  هدولآ  درگ  ياهیناشیپ  زا  يدرک  دای  قحب  دابم  يدعت 

یهورگ تسا  فـلتخم  ندرک  گـنج  اـهزور  نیا  زورید و  زا  تـسا ، رت  هیبـش  دوـخ  زورما  هـب  سک  ره  تـسه و  ینادرم  یناـمز  ره  يارب 
هک تسا  نآ  تفآ  ببـس  نیرتگرزب  تسا ؛ اهتّلع  اهببـس و  تاـفآ  يارب  تساهـسابل ، نیرتهب  تیفاـع  دـنکیم و  بلاـغ  ار  یعمج  بولغم و 
رس هدش  تکاس  زین  وا  تسا ، ندش  وربور  نآ  اب  تفآ  الب و  اب  مادقا و  گنج  شتآ  نتخاس  رو  هلعش  هب  یقطنم ، لح  هار  ندرک  ادیپ  نودب 

دنکفا ریز  هب 

« دّیس نانخس 

نامعن نب  متها  مان  هب  دـش  قحلم  دـحتم و  محل  هلیبق  اب  هک  ۀـلماع  هلیبق  زا  نارجن ، لـها  زور  نآ  ملاـع  تماـق و  دـنلب  يدرم  دّیـس » ناـنخس 
ره ینشور و  ار  ۀعمال  ره  يارب  ۀلثاو ؛ ابا  يا  وت  یعـس  داب  تداعـس  اب  وت و  تخب  داب  دنلب  تفگ : درک و  بقاع  هب  ور  دوب ، دیـس  هب  روهـشم 
رد ناترفن  هس  ره  دشاب  انیب  هک  یـسک  رگم  دـنک  یمن  كرد  ار  رون  نآ  تسا  لقع  هدنـشخب  هک  یئادـخ  هب  تسه ؛ يرون  ار  تسار  نخس 

راومه و یضعب  دیتفر  یهار  ره  هب  نتفگ  نخس 
75 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

: اّما تسا  شزرا  رپ  مکحم و  دوخ  ياج  رد  امش  کت  کت  ره  يأر  هکنیا  اب  راومهان  یضعب 
ای رارقا  تعاطا و  هب  دینک ؛ راهظا  دـسر  یم  امـش  رکف  هب  هچره  سپ  تسا  هدرک  توعد  میظع  رما  گرزب و  راک  يارب  ربمایپ ؛ شیرق  ِردارب 

راکنا تفلاخم و  هب 

اروشاع ات  هلهابم  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


« ةربس نب  زرک  نانخس 

هشیر و هدوب و  نآ  رب  ام  ناردپ  هک  ار  ینید  ایآ  تفگ : دـمآ و  نخـس  هب  دوب  تخـس  رـس  جوجل و  درم  هک  زرک  زاب  ةربس » نب  زرک  نانخس 
نداد ۀـیزج  هب  رـضاح  يراوخ  ّتلذاب و  مینک و  كرت  دنرامـشیم ، زیزع  ار  ام  نآ  رطاخ  هب  ملاع  ناـهاشداپ  هدـش و  تفـس  نآ  رب  اـم  گر 

مینک و یم  هویب  ار  نانز  ام  ای  میگنج ؛ یم  دمحم  اب  میشک و  یم  اراهریشمش  ام  دش ؛ دهاوخنراکود  نیا  زا  کیچیه  مسق  ادخب  هن  میوش !؟
دهد ترصن  ار  ِهک  دنوادخ  ات  دوش  هتخیر  دمحم  شیپ  ام  نوخ  ای 

« دّیس نانخس 

زین فرط  نآ  زا  میروآ  رد  فـالغ  زا  ریـشمش  اـم  رگا  نک ! مـحر  اـم  دوـخرب و  ةربساـبا  يا  تـفگ : درک و  وا  هـب  ور  دیـس  دّیـس » ناـنخس 
اهرهـش و هب  وا  مکح  دـناهدرپس  وا  تسدـب  ار  دوخ  روما  مامز  هدـش و  وا  داـقنم  عیطم و  برع  لـئابق  همه  دـش  دـهاوخ  هدیـشک  اهریـشمش 
رد دیروآ  ور  وا  هب  گنج  دصق  اب  رگا  دیتسه !؟ هچ  وا  لباقم  رد  امـش  دنرب  یم  باسح  وا  زا  رـصیقو  مجع  هاشداپ  هتـشگ  يراج  اهارحص 
هک تشوگ  هکت  کی  لثم  ای  هدز ؛ رود  بالیس  يور  رب  یکاشاخ  دننام  دنام  دهاوخن  یقاب  امـش  زا  یمان  رگید  هدش  لصأتـسم  نامز  هتوک 

(. دوش کشخ   ) دنشاب ۀتخادنا  گنس  يوررب 
دزن رد  يراصن و  هقدانز  زا  دوب ، یقراب  هقارس  نب  ریهج  مانب  یصخش  اهنآ  نایم  رد 

76 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
نیا نک ، رظن  راـهظا  وگب و  ینخـس  مه  وـت  داعـس  وـبا  يا  تفگ : درک و  وا  هب  ور  دیـس  دوـب ؛ نارجن  نکاـس  تلزنم و  بحاـص  ناـهاشداپ 

تشاد دهاوخ  یپ  رد  همیظع  عیاقو  مهم و  ياهراک  هک  تسا  یسلجم 

« داعس وبأ  رظن  يأر و  »

زیچ یضعب  رد  دیئامن و  تعاطا  راهظا  هتفر  دمحم  دزن  دیاب  دینک  یم  هک  يراک  نیلّوا  نم  رظن  هب  تفگ : داعس  وبأ  داعـس » وبأ  رظن  يأر و  »
ًاصوصخم ّرم و  تحار ، اعر ، هولع ، هشبح ، هبون ، ناهایس  فارطا ، ناهاشداپ  هب  تدم  نیا  رد  و  دینک ) مرگرس   ) دهاوخیم امـش  زا  هک  یئاه 

محل و ناّسغ و  ناهاشداپ  زا  بناجنآ  ياراصن  ماش و  يوس  هب  نینچمه  دیتسرفب و  اه  همان  دنینارصن  همه  هک  مور  رصیق  رت  میظع  هاشداپ  هب 
نید هب  هک  یعمج  هریح و  لها  يوس  هب  زاب  و  دـیتسرفب ؛ یناسک  دنیامـش ، تسود  ناشیوخ و  نید و  مه  هک  ناشیاریغ  ۀـعاضق و  ماذـج و 
اهنآ همه  زا  دـیتسرفب ؛ اههمان  دـیراد و  لیـسگ  یناگداتـسرف  رازن  نب  ۀـعیبر  زا  اهنیا  ریغ  لـئاو و  تنب  بلغت  لـیابق  زا  دـناهدرک  لـیم  اـهنآ 

هک هعیبر  زا  برع  ناینارصن  دندرک و  تکرح  امش  کمک  هب  لیف  باحصا  دننام  ناهایس  شتراو  مور  نایرگشل  هک  یتقو  دیئامن  دادمتـسا 
هنیدم يوس  هب  یعمج  هتسد  روط  هب  دینک  یم  حّلسم  زین  ار  دوخ  لیابق  دنتفاتـش  امـش  يرای  هب  دندمآ و  امـش  يوس  هب  دنتـسه ؛ نمی  نکاس 

ار دوخات  دریگ  یم  رارق  هدش  ماجنا  لمع  لباقم  رد   ) تشاد دهاوخن  ار  رگـشل  همه  نیا  ربارب  رد  تمواقم  بات  دمحم  هک  دـیرب  یم  موجه 
وا هنتف  شتآ  دش ، دهاوخ  ام  روهقم  بولغم و  هدش و  لصأتـسم  یمک  تدم  رد  مینَک ) یم  رب  نب ، خـیب و  زا  ار  وا  هشیر  دـنک  روج  عمج و 

يأر دنور  یم  نآ  ّجح  هب  نایملاع  هک  تسا ؛ هماهترد  هک  ياهبعک  دـننام  دـش  دـیهاوخ  گرزب  نایناهج ، دزن  امـش  تسـشن و  دـهاوخ  ورف 
. تسین حالص  هب  رگید  رکف  يأر و  دیرامش ؛ تمینغ  ار  نآ  تسا  نیمه 

ار نآ  هک  دنتفرگ  میمصت  ًاقفّتم  هدش  عقاو  همه  لوبق  دروم  ۀقارس  نب  ریهج  نانخس 
77 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

زا یـصخش  ناشیا  نایم  زا  هاگان  دنوش ؛ قّرفتم  هدش  ادج  رگیدـمه  زا  هک  دوب  کیدزن  دـنروآ ) رد  ارجا  هب   ) هداد رارق  دوخ  لمعلا  روتـسد 
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يوس هب  ور  دوب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  نید  رد  وا  تساخ  اپ  هب  لاثا  نب  ۀثراح  مان  هب  ۀبلعث  نب  سیق  نادنزرف  زا  رازن  نب  ۀعیبر  هلیبق 
تفگ درک و  ریهج 

« لاثا نب  ۀثراح  نانخس 

دقنت یساوّرلا  قحلابتّدق  ناو  هباب  قحلا  لطابلاب  دُقت  ام  یتم  لاثا » نب  ۀثراح  نانخس 
هعطق دوش ، هدیرب  اههوک  قحاب  رگا  هدش * هراپ  هکت  لطاباب  قح  ِرَد  یک  دتهت  بابلا  یلإ  دصقت  نإ  تللض و  هباب  ریغ  نم  رمألا  تیتأ  ام  اذا 

دوشیم هعطق 
ریــسم زا  دـیاب  اراـهراک  ینعی  یباـییم ؛ تیادــه  يوـش  دراو  شهار  زا  رگا  يوـش و  یم  هارمگ  يوـشن * دراو  شهار  زا  يراـک  هـب  رگا 

؛ درب ناوتن  یئاج  هب  هر  تاساسحا ، کیرحت  وه و  ایه و  اب  ّالاو  داد  ماجنا  شحیحص 
: تفگ دوبن و  اجنآ  رگید  سک  هک  اهینارجن  رئاس  يراصن و  داّبع  ءاملع و  بقاع و  دیس و  يوس  هب  درک  ور  سپ 

هک تسیـسک  دنمتداعـس  مسق  ادـخ  هب  دیونـشب  نخـس  دـیهد و  شوـگ  تّجح ، نـالماح  ناگدـنامیقاب  يا  تمکح و  مـلع و  نادـنزرف  يا 
سپس مروآ ؛ یم  امش  دای  هب  ار  یسیع  ترضح  نانخس  مناسرت و  یم  ادخ  زا  ارامش  نم  دنادرگن  ور  قح  نخس  زا  دنک و  شوگ  تحیـصن 
دهاوخ شیپ  وا  تمأ  رد  قارتفا  عوقو  زا  هک  ار  هچنآ  داد و  حرش  اّنحوی  نب  نوعمـش  دوخ  ّیـصو  رب  ار  وا  ّصن  یـسیع و  ترـضح  ّتیـصو 

. درک نایب  دمآ ،
ار نآ  مامت و  تّوق  اب  ارم  باتک  نیا  ریگب  نم  كزینک  رسپ  يا  هک  درک  یحو  مالسلا  هیلع  یـسیع  هب  یلاعت  هناحبـس و  قح  هک  تفگ : سپ 

یمن زگره  هک  هدنز  منم  درادن ؛ دوجو  یئادـخ  نم  زج  هک  یئادـخ  منم  هک ، هد  ربخ  اهنآ  هب  نک و  ریـسفت  ناشدوخ  نابزاب  ایروس ، لها  هب 
دوجو هب  مدع  زا  لصا ، ةدام و  یب  ار  نایملاع  هک  یئادخ  منم  دوخ  تاذب  مئاق  منم  مریم ،

78 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
(. مدرک تسه  تسین ، زا  دوب و  دوبن ، زا   ) مدروآ

ار دوخ  نالوسر  اهنآ  تیادـه  ظـفح و  قیـالخ و  رب  تمحر  رطاـخ  هب  مباـی ؛ یمن  لاـقتنا  یلاـح  هب  یلاـح  زا  درادـن ؛ لاوز  هک  یمئاد  منم 
؛ مداتسرف یئاهباتک  اهنآ  اب  هتخیگنأرب و 

هک ینامز  رد  مدیزگرب ؛ ار  اطیلقراف  دوخ  هدـنب  تسود و  نامدرم  همه  نایم  زا  داتـسرف  مهاوخ  ار  دـمحأ  دوخ  هدـیزگرب  ربمغیپ  ًاصوصخم 
و میامنیم ؛ ثوعبم  میهاربا ، شردـپ  ماقم  رد  ۀـمّظعم و  هّکم  رد  ناراف  هوک  شتدالو ، لـحم  رد  ار  وا  دوش ، یلاـخ  هدـننک  تیادـه  زا  اـیند 

نامز دبایرد  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  ار ، نادان  ياهلد  رک و  ياهشوگ  روک و  ياهمشچ  رون  نآ  اب  میاشگب  هک  هزات  يرون  داتسرف  مهاوخ 
؛ دنک تیعبت  وا  تعیرش  باتک و  هب  دروآ و  نامیا  وا  هب  ار و  وا  نخس  دونشب  ار و  وا 

؛ میتسرف یم  دوردو )  ) تاولص وا  رب  یگمه  مناکتشرف  نم و  هک  روط  نامه  تسرفب  دورد ، وا  رب  يدروآ  دایب  ار  وا  تقو  ره  یسیع  يا 
یـضار نوچ  دش  کیرات  بقاع  دیـس و  هدید  رد  نشور  ناهج  دیـسر  اجنیا  هب  لاثا  نب  ۀثراح  نخـس  نوچ  دـنیوگیم : ثیدـح  نیا  نایوار 

هیلع یسیع  ترضح  ناوریپ  نایم  رد  رفن  ود  نیا  نوچ  دوش ؛ حرطم  یسلجم  عمجم و  نوچمه  رد  یسیع  تیصو  نانخـس و  نیا  هک  دندوبن 
يارب يدایز  يایادـهو  اـههفحت  دنتـشاد ؛ میظع  تلزنم  نارجن  دوخ  رد  ناـهاشداپ و  دزن  دـندوب ؛ هدروآ  تسد  هب  یگرزب  تیعقوم  مالـسلا 

اهنآ زا  رگید  هداتفا و  رطخ  هب  ناشتیعقوم  دـننادرگب ، يور  اهنآ  زا  مدرم  قیاقح  نیا  فشک  اب  هک  دندیـسرت  یم  نیا  زا  دـندروآ ؛ یم  اـهنآ 
؛ تفر دهاوخ  نیب  زا  ناشتلزنم  دش و  دهاوخ  هدـیچرب  اهنآ ، لیوط  ضیرع و  طاسبو  تالیکـشت  مامت  دـنوش  ناملـسم  رگا  دـننکن ؛ تعاطا 

: تفگو درک  ۀثراح  هب  ور  بقاع  تهج  نیدب 

« بقاع نانخس 
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« بقاع نانخس 

نآ ناگدننک  لوبق  زا  رتدایز  يدز  هک  یئاهفرح  هدننک  ّدر  نک  لرتنک  ار  تدوخ  ۀثراح  يا  بقاع » نانخس 
79 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

اهلد ترفن  زا  تسا ؛ رّفنتم  ۀتفهن ، ياهتمکح  رارـسأ و  ندومن  راکـشآ  زا  اهلد  تسا ، نآ  هدـنیوگ  يالب  رخآ  رد  هک  ینخـس  رایـسب  تسا ؛
هیام هک  تفگ  دـیاب  ینخـس  تفگ ، دـیاب  زار  نامرحم  دزن  ار  اهنآ  دراد ) یماقم  هتکنره  یئاـج و  نخـس  ره   ) تسیلها ار  يزیچ  ره  سرتب !
متفگ وت  اب  دوب  تحیـصن  طرـش  هچنآ  نم  دشابن ؛ ینکفأ ) ۀقرفت  يراتفرگ و  ببـس  و   ) دـناسرن ررـض  یـسک  هب  دوش ، تاجن  يراگتـسر و 
دییأت يارب  دیـس  هلـصاف  الب  یهد .) یم  تسد  زا  تفم  هب  ار  دوخ  ناج  هک   ) شاـب شوماـخ  وگن و  نخـس  رگید  لـالمایو ) ریگ  دـنپ  هاوخ  )

تفگ تفرگ و  تسد  هب  ار  نخس  هتشر  بقاع ، نانخس 

« دیس نانخس  »

ار مدرم  ینک و  تجاجل  ادابم  دوب  لیام  وت  يوس  هب  نادنمدرخ  لقع  متسناد  یم  لضاف  گرزب و  ارت  هشیمه  نم  ۀثراح  يا  دیـس » نانخـس  »
هب وت  اب  بقاع )  ) ۀـلثاو وبأ  رگا  یتسین  روذـعم  وت  اّما  دوب  روذـعم  دزیم  ار  اهفرح  نیا  يرگید  وت  زج  رگا  یناشکب ، بارـس  هب  بآ  ياـج  هب 

هیلع هللا  یلـص  دّمحم  شیرق  ياوشیپ  هکنادب  و  ریذپب ؛ درک  یباتع  رگا  تسام ، ياوشیپ  هراک و  همه  وا  درادن ؛ يریـصقت  دز  فرح  یتشرد 
نآ رخآ  رد  دمآ و  دـهاوخ  ینرق  وا ، زا  سپ  دـش  دـهاوخ  عطقنم  ینامز  كدـنا  رد  دوب ، دـهاوخن  يدایز  ياقب  ار ) تلاسر  یعدـم   ) هلآ و 

دریگ و یمارف  ار  ملاع  برغ  قرـش و  شتّمأ ، وا و  کلم  یهاشداپ و  هک  دوش  یم  هتخیگنارب  ریـشمش ، اب  نایب و  تمکحاـب و  يربمغیپ  نرق 
درک دـنهاوخ  ادـیپ  شیارگ  وا  هب  ناـیدأ  همه  ناـناوریپ  بلاـغ و  نیمز  يور  ناـهاشداپ  همه  رب  هـک  « 1  » دوب دـهاوخ  یهاشداپ  وا  لـسن  زا 

؛ تفرگ دهاوخ  ارف  دریگ  یم  ارف  زور  بش و  هک  ار  هچره  وا  تنطلس 
زا هک  ار  هچنآ  سپ  تسین ، نآ  تقو  لاح  دوب و  دهاوخ  ینالوط  تدم  نیا  ۀثراح  يا 

80 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
يراک دـمآ  دـهاوخ  هک  هچنآ  رواین و  نامیا  تفر  دـهاوخ  نیب  زا  هدـش و  عطقنم  هک  ینید  هب  رادـهگن و  مکحم  ار  نآ  ینادـیم  دوخ  نید 

ار نخس  هتشر  هرابود  لاثا  نب  ۀثراح  دیسر  اجنیا  هب  هک  دیس  نخس  دنناد ؛ ادرف  لها  ار  ادرف  میفلکم و  نیا  هب  زورما  ام  شاب ؛ هتشادن 
تفرگ تسد  هب 

« ۀثراح مود ، يرس  نانخس  »

هب ادـخ  ات  سرتب  ادـخ  زا  دـیآ  وا  راک  هچ  هب  زورما  دـنکن  ار  ادرف  رکف  یـسک  رگا  ةرق  وبأ  يا  شاـب  تکاـس  ۀـثراح » مود ، يرـس  نانخـس  »
هجوت دروم  نیا  رب  هوالع  یتفگ  تس ، امش  عاطمو  گرزب  هک  بقاع  رطاخ  هب  ار  نخس  نیا  تسین ؛ یسر  دایرف  وا  زج  نوچ  دسر ، تدایرف 

اهتحیـصن تسا  ناتدوخ  تسد  رد  رایتخا  تسا ؛ ناـتدوخ  تیعقوم  ظـفح  رطاـخ  هب  دـینک  یم  در  ار  قح  نخـس  رگا  دـیتسه ؛ مه  يراـصن 
ام ياهلد  دـیتسه ، نیرتراوازـس  نآ  نتفریذـپ  رد  امـش  و  دـنوش ، یم  هداتـسرف  هیدـه  هب  تسا  نآ  هتـسیاش  هکیـسک  يوسب  دـنرکب ، نانخس 

نایاوشیپ امش  دیزاس ، دوخ  ياوشیپ  ار  لقع  صیخـشت )  ) مه امـش  دیئام ؛ ینید  نایاوشیپ  امـش  يود  ره  تسا ؛ لیام  امـش  يوس  هب  یگمه 
نآ نتفریذـپ  رد  ریخأت  زا  دـیریگب  رظن  رد  ار  ادـخ  ياضر  دـینک ، لـمأت  رکف و  هدـمآ  شیپ  هک  هچنآ  فارطا  رد  دـیریذپب و  ار  قح  فرح 

ار دوخ  سفن  نانع  سک  ره  دیـساره ، هن  گنن  راع و  زا  درادیم ، ینازرا  امـش  هب  ار  دوخ  لضف  زور  ره  دـنوادخ  هک  روط  نامه  دـیزیهرپب 
تربع دوخ  دنک  يوریپ  لقع  زا  رگا  دنامیم و  ظوفحم  اهرطخ  زا  دشاب ، شیدـنا  تبقاع  سک  ره  دزادـنا و  یم  هکلهم  هب  ار  وا  دراذـگاو ،

وا دنوادخ  دراد ، مدقم  دوخ  ياضر  رب  ار  وا  ياضر  دیامن و  تحیصن  ادخ  يارب  زا  هکره  و  دوش ؛ نارگید  تربع  لحم  هکنیا  هن  دشاب  ریگ 
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تفگ باتع  يور  زا  درک و  بقاع  هب  ور  سپ  دناسریم  يدبا  تداعس  هب  ترخآ  رد  یگرزب و  تزع و  نیرق  ایند  رد  ار 

« بقاع هب  ۀثراح  نانخس 

مـسق ادخب  تسا ، رتشیب  نآ  هدننک  لوبق  زا  وت  نخـس  هدننک  در  هک  یتفگ : هدرک و  نم  هب  ار  تیور  ۀلثاو ! وبا  يا  بقاع » هب  ۀـثراح  نانخس 
نایم رد  یسیع  ترضح  هک  ار  هچنآ  مینادیم ، لیجنا  ناناوریپ  همه  ام  ینادیم و  وت  دنکن ؛ لقن  وت  زا  ار  نخس  نیا  یسک  هک  يرتراوازس  وت 

وت زا  هک  دوب  يریـصقت  یتفگ  وت  هک  هچنآ  مدرک ؛ لقن  هک  ار  هچنآ  ّتیقح  دـنادیم  تسا ، نمؤم  یـسیع  موق  زا  هک  ره  و  تفگ ، ناـیراوح 
؛ يدرک راکنا  هچنآ  هب  ینک  رارقا  هکنیا  تسین و  يزیچ  هبوت  زج  نآ ، حالصا  یفالت و  دزرس ؛

تفگ درک و  دیس  هب  ور  دیسر  هک  اجنیا  هب  نخس 

« دیس هب  ۀثراح  نانخس  »

هک تسا  یسک  دنمتداعس  سپ  دشاب  هتشادن  یشزغل  هک  تسین  یملاع  چیه  دنکن و  اطخ  هک  تسین  يریشمش  چیه  دیس » هب  ۀثراح  نانخس  »
نایب دوخ ) راـتفگ  رد  ( ؛ دزرو رارـصا  دوخ  ياـطخرب  هک  تسا  نآ  رد  ناـسنا  تفآ  دـنیزگرب و  ار  تسار  هار  ددرگرب و  دوخ  ياـهاطخ  زا 

یـسیع هک  ار  هچنآ  ینادیمن  ایآ  تسا !؟ هدش  هتفگ  نخـس  نیا  یهلا  فحـص  ياجک  رد  دمآ  دهاوخ  ربمغیپ  ود  یـسیع  زا  دـعب  هک  يدرک 
!؟ مورب امش  ردپ  مردپ و  شیپ  نم  هک  یتقو  امش  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  دادربخ ؛ هنوگنیا  لیئارسا ، ینب  يارب 

؟ دنتسیک اهنیا  یسیع  يا  دنتفگ : دیآ  یم  وگغورد  کی  وگتسار و  کی  ینامز  زا  دعب 
ایند رخآ  ات  وا  یهاشداپ  گنج ، تمحراب و  دوش  یم  ثوعبم  وگتـسار  لیئارـسا ؛ ینب  زا  یئوگغورد  لیعامـسا و  هیرذ  زا  يربمغیپ  تفگ :

ایند هب  هرابود  نم  هک  یتقو  دنک  یم  تنطلس  یکدنا  نامز  دهد ! یم  بقل  لاّجد  حیسم  ار  وگغورد  اّما  تفای ؛ دهاوخ  همادا 
82 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

«1 . » دشکیم نم  تسد  اب  ار  وا  دنوادخ  متشگ ، رب 
دندناسرت ار  ناشیا  هک  دوهی  زا  امش  ناینیـشیپ  لاعفا  زا  مرادیم  رذحرب  ار  امـش  نم  موق ، يا  تفگ : داد و  همادا  نینچ  ار  دوخ  فرح  ۀثراح 

حیـسم دوهی ، سپ  دـندومن ، نایب  ار  اهنآ  مئـالع  یهارمگ ، تلالـض و  حیـسم  يرگید  تیادـه و  تمحر و  حیـسم  یکی  هک  حیـسم  ود  زا 
، دنشکیم ار  وا  راظتنا  تسا و  لاّجد  نآ  هک  دندروآ  نامیا  وا  هب  هدرک و  قیدصت  ار  تلالـض  حیـسم  دندومن و  راکنا  بیذکت و  ار  تیاده 

هداتـسیا دنوادخ  رما  هب  هک  ار  یناسک  دندومن ؛ دیهـش  ار  نارمغیپ  دـنتخادنا ؛ رـس  تشپ  ار  یهلا  باتک  ياهزیچ  ریاس  دـندرک و  اپرب  اههنتف 
؛ دندوب انیب  هکنآ  زا  دعب  درک  روک  ار  اهنآ  تریصب  مشچ  اهنآ ، تشز  ياهراک  رطاخ  هب  دنوادخ  دندناسر  لتق  هب  دندوب ،

. داد رارق  خزود  يوس  هب  ار  ناشتشگ  زاب  دومن و  اهنآ  بیصن  ار  يراوخ  ّتلذ و  هتشادرب و  اهنآ  زا  ار  یهاشداپ  ناش ، داسف  ملظ و  هطـساوب 
تفگ بقاع 

« ۀثراح هب  بقاع  نانخس 

ۀنیدم نکاس  هدش و  هداد  ربخ  یهلا  ياهباتک  رد  هک  تسا  يربمغیپ  نامه  نیا  هک  یناد  یم  اجک  زا  وت  ۀثراح  يا  ۀثراح » هب  بقاع  نانخس 
يود ره  دنکیم و  توبن  ءاعدا  یـشرق  دمحم  دننام  مه  وا  نوچ  تسا ؛ نکاس  ۀـمامی  رد  هک  تسا  هملیـسم  وت  يومع  رـسپ  دـیاش  دـشابیم 

یم تداهش  ود  ره  توبن  هب  هک  دراد  یناناوریپ  ناشمادک  ره  تسا و  لیعامسا  لسن  زا  اهنآ 
83 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

!. نک نایب  ياهدرک  ادیپ  یقرف  ود  نیا  نایم  رد  رگا  دنراد  رارقا  ناشتلاسر  هب  دنهد و 
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تفگ ۀثراح 

« ۀثراح نانخس 

یلیالد اههناشن و  نآ  تسه و  بارت  باحـس و  نامـسآ و  نیمز و  نایم  زا  رتنوزفا ! یقرف  ود ) نآ  ناـیم   ) مسق ادـخب  يرآ  ۀـثراح » ناـنخس 
؛ دوش یم  تباث  یهلا ، لسر  ایبنا و  هلیسو  ادخ  ناگدنبزا  ناگدنریگ  تربع  لد  رد  یهلا  ياهتّجح  اهنآ ، لاثما  اهنآ و  اب  هک  تسا 

ۀمامی لها  زا  دناهتفر و  وا  نیمزرس  هب  هک  رگید  نارفاسمو  امش  ناریفـس  هک  تسا  سب  نیمه  وا  هراب  رد  باّذک  هملیـسم  ۀمامی  بحاص  اّما 
ار وا  تالاح  هک  دوب  هداتسرف  ۀنیدم )  ) برثی هب  دمحأ  يوس  هب  ار  یعمج  هملیـسم  هک  دندادن  ربخ  امـش  هب  ایآ  دناهدمآ ؛ امـش  يوس  هب  هک 

دمحا هک  دنتفگ : وا  هب  و  دنتشگرب )  ) دندوب هتفای  ار  توبن  ياههناشن  وا  رد  قیقحت ) نمض  رد  وا  ناگداتـسرف   ) دنیامن و صّحفت  یـسررب و 
هب تخادـنا و  ناهد  بآ  اههاچ ، زا  یـضعب  هب  دوبن ؛ اراوگ  نیریـش و  اهبآ  دوب ، بآ  مک  روش و  همه  ۀـنیدم  ياههاچ  دـمآ  برثی  هب  یتقو 

یتعامج دنتفای ؛ افش  دز و  ناهد  بآ  دنتشاد  مشچ  درد  هک  یناسک  دنتـشگ ؛ بآرپ  اراوگو و  نیریـش  همه  تخیر  ۀضمـضم  بآ  یـضعب 
؛ دنداد ربخ  دمحا  زا  هک  رگید  ناوارف  تازجعم  درک و  ادیپ  مایتلا  اهنآ  ياهمخز  وا  ناهد  بآ  اب  دنتشاد  یتخس  يراک و  ياهمخز 

مناوتیم مه  نم  تفگ :  ) ۀملیـسم تسا ؛ هدیـسر  روهظ  هب  وا  زا  هک  هدب  ماجنا  اهراک  نیا  زا  دمحا  دننام  مه  وت  دـندرک  داهنـشیپ  هملیـسم  هب 
بآ تخیر  هاچ  هب  ار  دوخ  هضمـضم  بآ  دندمآ و  تشاد ، نیریـش  بآ  هک  یهاچ  رـس  هب  اهنآ ، اب  سپ  مهد ) ناشن  ار  تازجعم  نیادننام 
روک دز و  ناهد  بآ  ار  یمـشچ  درد  بحاص  هب  دش ؛ کشخ  یّلکب  تخادـنا  نآ  رب  ناهد  بآ  دـمآ ، بآ  مک  هاچ  رـس  هب  دـش ؛ روش  نآ 

تسرد و زاجعا  وا  زا  دـندید ! سکعرب  ار  تداع  قرخ  نیا  نوچ  دـش  سیپ  شندـب  یماـمت  دیـشک  ناـهد  بآ  یـسک  ياـهمخزب  تشگ ؛
يدب تّما  دوخ ، ربمغیپ  هب  تبسن  امش  تفگ  دنتساوخ ؛ حیحص 

84 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
نم يارب  الاح  اّما  دـش ؛ روط  نیا  هک  دـیتساوخ  یئاهزیچ  یحو  ندـمآ  زا  شیپ  نم  زا  دیـشابیم ؛ یلیماـف  دـب  دوخ  يومع  رـسپ  هب  دـیتسه و 

دـننک و تتامـش  ام  هب  برثی  لها  هک  یهد  ماجنا  يراک  اـم  يارب  میهاوخیمن  اـم  دـنتفگ : مهد ؛ ناـتناشن  دـیئایب  دـش  هداد  زاـجعا  تصخر 
؛ دـندرک تیامح  وا  زا  تیلهاج  بّصعت  رطاخ  هب  زاـب  یلو  دـندرک  رظن  فرـص  وا  تازجعم  زا  تسادـیپ ) شراـهب  زا  وکین  لاـس   ) دـندنخب

یم دندیئاس و  یم  نیمز  هب  ار  ناشیاهاپ  هدنخ  تّدـش  زا  هک  دـندمآ  رد  هدـنخ  هب  نانچ  بقاع  دّیـس و  دیـسر ) اجنیا  هب  هک  ۀـثراح  نخـس  )
؛ تسا صخش  ود  نیا  نایم  قرف  زا  رتمک  تملظ ، رون و  لطاب و  قح و  قرف  لطاب ، هب  ار  قح  تملظ و  هب  ار  رون  تبسن  هچ  دنتفگ :

ار شا  هتشذگ  ياهتسکش  ناربج  تافام و  كرادت  ات  دنک  حرطم  رگید  ياهنوگ  هب  ار  هلئـسم  تساوخ  دش  بارخ  ۀملیـسم  راک  دید  بقاع 
هب هتـشادزاب و  یتسرپ  تب  زا  ار  مدرم  هک  تسا  بوخ  وا  لمع  نیا  لقأ  دـح  هدرک  يدـب  راک  تّوبن  ءاعّدا  رد  ۀملیـسم  رگا  تفگ : دـیامنب ،

تفگ ۀثراح  تسا .! هدناسر  یتسرپ  اتکی 

« ۀثراح نانخس 

هک تسین  ینامسآ  ياهباتک  رد  ایآ  داد  رون  ینشور و  هامو  دیشروخ  هب  نهپ و  ار  نیمز  هک  یئادخ  هب  مهد  یم  دنگوس  ارت  ۀثراح » نانخس 
ناربمایپ هداتسرف و  ار  دوخ  ياهباتک  ازج  زور  هدنهد  ازج  منم  تسین ؛ یئادخ  نم  زج  هک  يدنوادخ  منم  دیامرف : یم  یلاعت  هناحبـس و  قح 

رد ناگراتس  دننام  قیالخ  نایم  نیمز ، رد  ار  اهنآ  مهد و  یصالخ  نیطایش  ياهماد  زا  اهنآ  هلیـسو  هب  ار  دوخ  ناگدنبات  ماهدرک  ثوعبم  ار 
؛ دنیامن تیاده  نم  رما  یحو و  هب  ار  نامدرمات  ماهدینادرگ  نشور  نامسآ ،

ارم يدـنوادخ  سکره  تسا ؛ هدرک  تفلاخم  نماب  دـنک  تفلاخم  نانآ  اب  سکره  تسا و  هدرک  تعاطا  ارم  دـیامن  تعاطا  ار  اـهنآ  هکره 
دهد رارق  کیرش  نم  يارب  هدرک و  راکنا 
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85 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
ار اـهنآ  هدـش و  نم  نـالوسر  ناربماـیپ و  زا  یکی  رکنم  رگا  تسا  نینچمه  و  میاهدرک ؛ تنعل  ار  وا  قیـالخ  همه  نیمز و  ناگتـشرف  نـم و 
هار زا  ارم  ناگدـنب  ای  دـیامن  ّتیهولأ  ءاعّدا  هک  نیا  ای  دـناشوپب  ارم  یئادـخ  ای  هدـش  لزان  نم  رب  یحو  دـیوگب  غوردـب  ای  دـیامن ؛ بیذـکت 

؛ دیامن روک  قح  نتخانش  زا  فرحنم و  تسار 
؛ دیامن یگدنبو  دتسرپب  ارم  شناد ، نآ  اب  ماهتساوخ و  هچ  وا  زا  نم  هک  دنادب  دشاب و ) انشآ  دوخ  فیلکت  هب   ) هک تسا  نم  هدنب  یـسک  نآ 

دهاوـخن يرگید  رثا  هجیتـن و  نم ، زا  وا  نتخاـس  رود  زج  وا  تداـبع  دورن ، ماهدرک  نشور  ناربـمغیپ  هلیـسو  هب  هک  یهار  زا  سک  ره  سپ 
:! یتفگ تسار  تسا و  نینچ  تفگ : بقاع  تشاد .

یم وت  اب  تسا  غالب  طرـش  هچنآ  نم  . ) متفگ دوب  ینتفگ  هچنآ  تسین ؛ یهاـنپ  یتسار  زا  ریغب  یهار و  قح  زا  زجب  دـینادب ) : ) تفگ ۀـثراح 
تفگ تشاد ، رایسب  تراهم  ۀمصاخم  ۀلداجم و  ّنفرد  نوچ  دیس  لالم ) هاوخ  ریگ و  دنپ  منخس  زا  هاوخ  میوگ 

« ۀثراح دّیس و  نامتفگ  »

ءاـعّدا اـّمأ  تسا ؛ هدـش  ثوعبم  تسوا  دوخ  موق  هک  لیعامـسا  هّیرذ  هب  تسا و  ربمغیپ  یـشرق  نیا  اـم  داـقتعا  هب  ۀـثراح » دّیـس و  ناـمتفگ  »
( دنارورپب شرس ، رد  ار  ءاعدا  نیا  دیابن  ( ؛ تسا هدش  هتخیگنأرب  نایناهج  همهرب  هک  دنکیم 

؛ یلب دّیس : تسا  ثوعبم  دوخ  موق  رب  دنوادخ  بناج  زا  دمحم  ینادیم  ایآ  دیس  يا  تفگ : ۀثراح 
؟ تسادخ يوس  زا  وا  تلاسر  یهدیم  یهاوگ  ایآ  ۀثراح :

رب ینامـسآ  ياهباتک  ناربمغیپ و  همه  مرادن  نآ  رد  یّکـش  مهد و  یم  یهاوگ  دیامن ؛ در  ار  هحـضاو  لیالد  نیا  دـناوت  یم  ِهک  یلب ، دـّیس :
؛ دناهداد ربخ  وا  تثعب 

؛ دیشک یم  نیمز  رب  ار  دوخ  رتشگنا  دیدنخ و  یم  هدنکفا  ریز  هب  رس  ۀثراح 
86 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

!؟ يدنخ یم  ارچ  لاثا  رسپ  ۀثراح  يا  دّیس :
؛ بّجعت زا  ۀثراح :

؛ تشاد او  هدنخ  هب  ارت  هک  تشاد  بّجعت  ياج  نم  نخس  رگم  دّیس 
دوخ تّوبن  تلاسر و  يارب  دـنوادخ  هکنیا  رب  دراد  رارـصا  اّما  دـنک  تمکح  ملع و  ءاعّدا  هک  یـصخش  زا  تسین  بیجع  اـیآ  یلب ؛ ۀـثراح :

غورد تسار و  نانهاک  دننام  دیآ ، یمن  هکیلاح  رد  دیآ  یم  نم  رب  یحو  هک  دراد  ءاعدا  غورد  هب  تسوگغورد و  هک  هدیزگ  رب  ار  یـسک 
. دفاب یم  رگیدمه  هب  ار 

. دش رجزنم  ۀثراح  لالدتسا  زا  لعفنم و  دوخ  تاراهظا  زا  دیس 
. اجنآ نکاس  دوب  یبیرغ  دوبن  ینارجن  ًاتلاصا  ۀثراح  دنیوگ : یم  ثیدح  نایوار 

« بقاع نانخس 

ریگب ار  تنابز  يولج  تسا ، سب  يزارد  نابز  ۀبلعث ؛ نب  سیق  ردارب  يا  شاب  شوماخ  تفگ : تفرگ و  ۀثراح  هب  ور  بقاع  بقاع » نانخس 
هک ار  ینانخـس  راذگاو  سپ  دنادرگ  تسود  ار  نمـشد  هک  ینانخـس  رایـسب  دزادنا و  کیرات  هاچ  رعق  هب  ار  شبحاص  هک  ياهملک  اسب  يا 

؛ دشاب روذعم  نآ  نتفگ  رد  دنچره  دریذپ  یمن  ار  نآ  اهلد ،
یعیبـط و بدا  تسا  هنوگ  ود  رب  بدا  تسا ؛ بدا  لـقع  تروص  تسوا و  لـقع  یمدآ  تروـص  تسا و  یتروـص  ار  يزیچ  ره  هک  نادـب 

اروشاع ات  هلهابم  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


هک تسا  نآ  یهلآ  بادآ  هلمج  زا  دـشاب ؛ هدرک  رما  نآ  هب  یلاـعتقح  هک  تـسا  یبادآ  اـهنآ  نیرتـهب  یباـستکا ؛ یلیـصحت و  بدا  يرطف و 
قلخ و نایم  هطساو  ناطلس  هک  اریز  تسین  ّقح  نآ  ار  قیالخ  زا  کی  چیه  هک  تسا  یّقح  وا  يارب  اریز  يرادهگن ! ار  دوخ  ناطلـس  مارتحا 
. تسا یلّوا  زا  رت  میظع  شقح  هک  تسا  تمکح  عرش و  ناطلس  يرگید  ۀبلغ و  رهق و  ناطلس  تسا  هنوگ  ود  رب  زین  ناطلس  نآ  تسادخ و 

87 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
سپ نایملاع  هّفاک  رب  يراصن و  ّتلم  ناـهاشداپ  رب  تسا  هداد  تموکح  یتداـیز و  ارم  یلاـعتو  هناحبـس  قح  هک  یناد  یم  ۀـثراح  يا  وت  و 

يدرک و دای  ار  شیرق  ردارب  نخس  وت  ینک ؛ یمن  بدا  تیاعر  تمکح  نیطالـس  اب  هک  سب  تّمذم  نیمه  ارت  ینادب ؛ ار  سکره  قح  دیاب 
یهاوگ میراد  نیقی  وا  تلاسر  هب  ینادیم  وت  هک  ار  هچنآ  مینادیم  زین  ام  یتفگ ! بوخ  یتفگ و  رایسب  تسا  هدروآ  تازجعم  تایآ و  هچنآ 

کی نآ  تسا  رترهاظ  رت و  میظع  همه  زا  نآ  هک  یتیآ  کی  رگم  ناینیـسپ ، ناینیـشیپ و  تاـنّیب  تازجعم و  هدـش  عمج  وا  رد  هک  میهد  یم 
ام ات  نک  ربص  دهد ) همادا  دوخ  تایح  هب  دناوتیم  هنوگچ  ایو   ) دشاب هنوگچ  رس  یب  ندب  تسا ، ندب  دننام  تامالع  ریاس  رـس و  دننام  تیآ 

؛ دوش رهاظ  تسا ، تامالع  همه  همتاخ  هک  مه  تمالع  نآ  رگا  مینک  وجتسج  یسررب و  ار  وا  راثآو  تشذگ  رس 
! درک میهاوخ  تعاطا  وا  زا  دمآ و  میهاوخ  رد  وا  نید  هب  وت  زا  رتولج  ام 

دشابن نآ  رگا  هک  تسیچ  تمالع  نآ  اّما  مینک ؛ یم  تعاطا  میونـش و  یم  يدومن  نایب  ار  قح  يدیناونـش و  یتفگ و  نخـس  تفگ : ۀثراح 
: تفگ بقاع  تسا !؟ ثبع  همه  اهنیا 

؛ يدز فرح  هدوهیب  همه  نیا  يدرکن  شوگ  وت  درک و  نایب  ار  نآ  دیس 
زا دعب  دنک و  لوبق  دیسر  قح  هب  نوچ  هک  یـسک  تسا  راگتـسر  تفگ : بقاع  امن ؛ نایب  وت  الاح  داب : وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : ۀثراح 

نشور و نایب  اب  تسا ، هدمآ  یتّماره  نابز  هب  هدنیآ و  هتشذگ و  مولع  لماش  هک  یهلا  بتک  میناد  یم  وت  ام و  دوشن  نادرگ  ور  نآ  نتسناد 
ار ملاـع  برغ  قرـش و  وا  تنطلـس  وا و  تّما  دـمآ ، دـهاوخ  تسا  ناربمغیپ  متاـخ  هک  يربمغیپ  دـمحا  دـنا ، هداد  ربـخ  راذـنا  تراـشباب و 

. درک دنهاوخ  یهاشداپ  يرایسب  نامز  تفرگ و  دهاوخارف 
رد ار  ربمغیپ  ياههتفگ  درک ، دـنهاوخ  بصغ  بسنو ، بسح  ثیح  زا  وا  هب  صخـش  نیرتکیدزن  نیرتلضف و  اب  زا  ار ، یهاشداپ  وا  زا  دـعب 

. دومن دنهاوخ  كرت  و  هتفرگ ) هدینشان   ) ناودع ملظ و  يور  زا  وا  هراب 
88 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

هبای هک  دـنام  یمن  ياهناخ  برعلاةریزج  مامت  رد  هدـش و  میظع  اهنآ  یهاشداپ  دـش ، دـهاوخ  لیدـبت  یهاشداپ  هب  تفالخ  يدایز  ياـهلاس 
هداوناخو  ) هورگ هب  هدـش  هدـنکارپو  لزلزتم  اهنآ  یهاشداپ  یتدـم  زا  سپ  دومن ؛ دـنهاوخ  تعاطا  سرت  زا  ای  درک و  دـنهاوخ  تبغر  اـهنآ 

ۀبلغ رهق و  اب  هورگ  نیا  تنطلس  دوب ، دنهاوخ  میظع  يورین  دایز و  نامالغ  بحاص  هتفرگ  تسدب  ار  تردق  تفای ، دهاوخ  لاقتنا  يرگید )
دریگ یم  ارف  ار  اج  همه  همه و  تاّیلبو  تافآ  دوش  یم  بلاغ  راّفک  هدـش  مک  ناشتنطلـس  ورملق  جـیردتب  دوب  دـهاوخ  متـس  ملظ و  اـب  مأوت 

( دــننک یم  ندرم  يوزرآ  هـمه  ناـمز ، نآ  رد   ) دوـب دــهاوخ  اــهنآ  ناــمز  كرد  زا  رتـهب  گرم  متــس ، مـلظ و  تدــش  زا  هـک  يروـطب 
دنام دهاوخن  يزیچ  مسر  مان و  زا  ریغ  نآ ، زا  هتفر و  نوریب  ناشتسد  زا  نید  دنشاب ، یمن  ماقم  نآ  هتسیاش  ناشنایاورنامرف 

« مالسلا هیلع  مئاقزا  يرکذ  »

تمحر و زا  یگمه  اهنآ ، زا  یکدـنا  زجب  هکنیا  ات  دوب ، دـهاوخ  مک  نارادـنید  بیرغ و  نانمؤم  نامز  نآ  رد  مالـسلا » هیلع  مئاقزا  يرکذ  »
دهاوخ ۀطاحا  ار  اهنآ  هک  داسف  هنتف و  يرایـسب  زا  هک  ياهنوگ  هب  تفر ، دهاوخ  نیب  زا  تاجن  دیما  رگید  دـش  دـنهاوخ  سویأم  یهلآ  جرف 

؛ درک دهاوخن  ناشیرای  رگید  دنوادخ  دننک  یم  لایخ  درک ،
اهنآ هدش و  رهاظ  دنتشادن  يدیما  چیه  هک  یئاج  زا  ناشربمغیپ  دمحأ  لسن  زا  یـصخش  هلیـسو  هب  يدیمون  سأیزا و  سپ  دنوادخ  هکنیا  ات 
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رد هچره  نیمز و  اهنامـسآ و  ناگتـشرف و  دـبای ؛ یمرد  هدرک و  ناربـج  ار  اـهنآ  هتـشذگ  ياـهیتحاران  دـهد ، یم  ناـشتاجن  هتفاـیرد و  ار 
؛ دنتسرف یم  دورد  وا  رب  قیالخ  ناگدنرپ و  ناگدنرچ و  زا  تساهنآ 

اهیراتفرگ اهیرامیب و  ایالب و  دـیآ ؛ یم  رد  مدآ  ناـمز  تروصب  و  دـهد ؛ یم  رارق  وا  راـیتخا  رد  ار  دوخ  ياـهتنیز  اـهجنگ و  تکرب و  نیمز 
نارتخد هکیروطب  دوشیم  هدنکرب  تاناویح  یمامت  زا  لاگنچ  شین و  رهز و  دوش  یم  رارق  رب  اج  همه  رد  ّتینما  دوشیم ؛ هتشادرب 

89 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
یلاعتقح دننک ؛ یم  ینابـش  اهدنفـسوگ  اهواگ و  نایم  رد  دندرگ و  یم  مه  اب  اهگرگ  هدنرد و  ناریـش  دـنکیم و  يزاب  اهیعفا  اب  لاس  درخ 

هب هکنیا  رگم  دنام  یمن  یسک  نیمز  يور  رد  دریگ ؛ تسد  رد  نیچ  ياهتنم  ات  میلاقأ  ياهدیلک  دنکیم ؛ بلاغ  نایدا  عیمج  رب  ار  وا  هناحبس 
؛ دیآ رد  تسا ؛ هتساوخ  متاخات  مدآ  زا  دنوادخ  هک  یقح  نید 

تفگ ۀثراح  دیناسر  اجنیا  هب  ار  نخس  بقاع  نوچ 

« بقاع ۀثراح و  تاررکم 

راـتفگ اـب  گرزب  دنمـشناد  يا  میظع و  راوگرزب  يا  تسا  ءایـشأ  أدـبم  هک  يدـنوادخ  قحب  مهد  یم  یهاوـگ  بقاـع » ۀـثراح و  تاررکم 
هداتـسرف ناگدنب  تیادـه  يارب  دـنوادخ  هک  تسیئاهباتک  قفاوم  اههتفگ  نآ  همه  دـش ؛ رهاظ  قح  هتـشگ و  رونم  ملاع  وت  نیتم )  ) تسار و

!؟ ینک نایب  یتساوخ  یم  هچنآ  دش  هچ  اّما  تسین ! دایز  مک  فرح  کی  تسا ؛
! تسا ضحم  طلغ  يراد  داقتعا  یشرق  دمحم  هراب  رد  وت  هک  هچنآ  بقاع :

؛ تسوا ياعدم  قدص  هاوگ  وا  تازجعم  هک  یلاح  رد  يدرکن ، فارتعا  وا  تلاسر  توبن و  هب  رگم  ارچ !؟ ۀثراح :
یـسوم ار  یلوا  دـمحأ ؛ دـمحم و  تسیرگید ؛ مسا  زا  قتـشم  یکی  مسا  دـنربمغیپ  ود  تمایق  یـسیع و  نایم  نکلو  ادـخ  قحب  يرآ  بقاع :

هدوب میظع  وا  یهاشداپ  هک  يربمغیپ  دمآ  دهاوخ  وا  بقع  زا  دوخ و  موق  هب  تسا  هدش  ثوعبم  یشرق  نیا  یـسیع  ار  یمود  هداد و  تراشب 
دهاوخ اهترتف  دمحم ، زا  دعب  دشاب ؛ هدوب  تّجح  قیالخ  همه  رب  دوش و  وا  نید  متخ  هک  دتـسرف  یم  ار  وا  دنوادخ  ینالوط ؛ شتدم  دشاب و 

ار نید  دعاوق  ساسا و  رگید  راب  ات  دتـسرف  یم  ار ) دوخ  تّجح  نیرخآ  ینعی   ) ار وا  یلاعتقح  دوش ؛ هدنک  خیب  زا  نید  ياهانب  همه  هک  دوب 
، ایرد یکشخ و  هوک و  نیمز و  زا  دباتیم  باتفآ  هک  هچنآ  همه  رب  وا  زا  دعب  حلاص  نیطالس  وا و  دیامن ؛ ۀبلغ  نایدا  یمامت  هب  دنک و  انب 

90 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
ناشیا دندش ؛ کلام  دندیدرگ و  نیمز  ثراو  حون ، مدآ و  هک  روط  نآ  دننک  یم  بحاصت  ثرا  هب  ار  نیمز  تنطلـس  دش ؛ دـنهاوخ  کلام 

؛ دوب دنهاوخ  نأّشلا  میظع  ناهاشداپ  ینتورف  عضاوت و  اب  ناشیورد  سابل  رد 
میظع کلم  لیوط و  ثکم  زا  دعب  یسیع  تفرگ ؛ دهاوخ  ماجنا  اهنآ  تسداب  ادخ  ناگدنب  اهرهش و  حالـصا  قیالخ و  نیرتیمارگ  دننانآ 
لوقع رد  کشجنگ  دـننام  لقع  یب  یعمج  نآ  زا  سپ  دوب ؛ دـهاوخن  يریخ  یناگدـنز  رد  اـهنآ  زا  دـعب  دـش  دـهاوخ  لزاـن  اـهنآ  رخآ  رب 

نیرتدـب رب  رگم  دـش  دـهاوخن  مئاق  تمایق  درک ؛ دـهاوخ  مایق  تمایق  تعاـمج  نیا  رب  دوب ؛) دـنهاوخ  ناگدـنام  بقع  دـننام   ) دوب دـهاوخ 
هکنانچ داتسرف ؛ دهاوخ  دمحا  رب  تسا ، روطـسم  یهلآ  ياهباتک  رد  هک  يرایـسب  تازجعم  اب  دنوادخ  هک  تسا  یتمحر  هدعو  نیا  قیالخ ؛

؛ داتسرف شلیلخ  میهاربا  رب 
؟! تسا فلتخم  رصع  ود  رد  توافتم  صخش  ود  يارب  زا  مسا  ود  نیا  هک  تسا  مّلسم  وت  يارب  ایآ  بقاع  يا  ۀثراح :

؛ یلب بقاع :
؟! دنکیم روطخ  ترطاخ  هب  نیا  فالخ  رب  ياههبش  کش و  ایآ  ۀثراح :

؛ تسا باتفآ  زا  رتنشور  نم  يارب  هلئسم  نیا  دوبعم ، قحب  هن  بقاع :
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اّما دراد  لام  یـسک  هک  تسا  نآ  رد  تفآ  عاطم ، گرزب  يا  تفگ : تشادرب و  رـس  دیـشک ، یم  طخ  نیمز  رب  دنکفا و  ریز  هب  رـس  ۀثراح :
! دیامنن لمع  دشاب ، رکف  يأر و  بحاص  دگنج  یمن  نآ  اب  هداد ، رارق  تنیز  دوخ  رب  ارنآ  یلو  دراد  ریشمش  دنک ، یمن  جرخ 

؛؟ تسا مادک  نآ  یتفگ  تشرد  نخس  ۀثراح  يا  بقاع :
يارب تسا  قتشم  مسا  ود  نیا  دنیوا ؛ بولغم  نارگمتس  تساپرب و  وا  تردق  اب  نیمز  اهنامـسآ و  هک  يدنوادخ  قحب  مروخیم  مسق  ۀثراح :

ربخ ناشیا  زا  شیپ  میرم و  نب  یـسیع  تسا  هداد  تراشب  یـسوم و  وا  ندمآ  هب  تسا  هدرک  راذنا  هک  لوسر  کی  ربمغیپ و  کی  درف ، کی 
مالسلا مهیلع  میهاربا  تسا  هداد 

91 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
؛ دنکیم ءازهتسا  ار  وا  هدرک و  بّجعت  ۀثراح  ياهراتفگ  زا  هک  دهد  ناشن  نیرضاح  هب  تشاد  هدنخ  هب  ار  دوخ  رخسمت ) ناونع  هب   ) دیس

؛! دوب روآ  هدنخ  وت  نانخس  هکلب  دیدنخ  دوخیب  دیس  نکن  لایخ  تفگ : درک و  ۀثراح  هب  ور  بناج ) هب  قح  و   ) شنزرس هفایق  اب  بقاع :
تمکح رد  امـش  ایآ  تسوا ؛ دوخ  هب  شتـشگزاب  دوب  یتشز  راک  ای  دروآ  مهارف  دوخ  يارب  هک  دوب  یگنت  یئالب و  دیدنخ  وا  رگا  ۀـثراح :
ترضح امش  دّیس  زا  امش  هب  ایآ  ددنخن ؟! بّجعت  یب  ای  دنکن و  شرت  ور  هدوهیب  میکح  دناهتفرگ ؛ نامیپ  امـش  زا  هک ، دیاهدناوخن  یثوروم 

يادرف زا  ار  وا  هک  تسا  یتـسم  اـی  تسا ؛ هدـش  یـشان  وا  لد  زا  هک  تسا  یتـلفغ  ِملاـع ، هدوهیب  هدـنخ  هدومرف : هک  تسا  هدیـسرن  حیـسم ،
!؟ تسا هتخاس  لفاغ  شیوخ 

وت تایاور  جاتحم  ملع ، رد  رگا  نم  دربیم ؛ مدرم  هب  دب  ياهنامگ  هکنیا  رگم  دوش  یمن  رورغم  دوخ  لقع  هب  يدحا  چـیه  ۀـثراح  يا  دـّیس :
! دوب مهاوخن  ِملاع  مشاب ،

ادخ سرت  زا  نطاب  رد  اّما  دندنخ ، یم  رهاظ  هب  یهلآ  تمحر  هطـساوب  تسا  یناگدنب  ار  ادـخ  هک  تسا  هدیـسرن  وتب  حیـسم  ام  دّیـس  زا  ایآ 
؛!؟ دنیرگ یم 

؛ تسا بوخ  دشاب  نینچ  رگا  ۀثراح :
؛؟ يربیم دب  نامگ  ادخ  ناگدنبب  هک  تسیچ  نآ  زا  ریغ  هب  دیس :

دیشک ازارد  هب  ۀعزانم  لادج و  وت  ام و  نایم  هک  میور  نخس  رس  هب  ۀثراح  يا 

« موس زور  موس  سلجم 

؛ دوب یهار  ندرک  ادیپ  يارب  ًافرص )  ) موس زور  رد  موس و  سلجم  نیا  رد  نانآ  عامتجا  دنیوگ : یم  ثیدح  نایوار  موس » زور  موس  سلجم 
ینتفگ هچنآ  دندینش ، همه  هک  حیصف  نایب  اب  بقاع )  ) ۀلثاو وبا  ۀثراح ! يا  تفگ : دیس 

92 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
باتک زا  هداتسرف  یـسیع  هب  هک  هچنآ  هب  ادخب و  ارت  موشیم ؛ دراو  يرگید  هار  زا  نم  کنیا  تشاذگن ؛ رثأ  وت  نارای  وت و  رد  اّما  تفگ ؛ دوب 

( دوب یسیع  ّیصو  هک  افص  نوّمح  نب  نوعمش  هفیحـص  ینعی   ) یبرع يایروس  نابز  زا  هک  ةرجاز  باتک  رد  ایآ  مهد ! یم  تدنگوس  دوخ ،
؛ تسا هدیسر  ام  هب  تسدب  تسد  نارجن و  لها  هب 

، دوشیم وحم  ایبنا  راثآ  دـننکیم ، محر  عطق  دـنوش ، یم  هارمگ  مدرم  دـیآ  یم  ینامز  تسا ؛ هتفگ  ار  نیا  رایـسب  مالک  زا  دـعب  باتک  نآ  رد 
ترـضح زا  لطاب ؛ زا  قح  ندومن  ادج  يارب  قیالخ و  نایم  رد  تمحر  تلادع و  شرتسگ  يارب  ار  اطیلقراف  دنکیم  ثوعبم  یلاعت  يادـخ 

تسیربمغیپ تسا ؛ دمحأ  نیلسرم  ءایبنا و  مولع  ثراو  متاخ و  ربمغیپ  اطیلقراف  دومرف : تسیک ؟ اطیلقراف  ادخ ! حیـسم  يا  دندیـسرپ  یـسیع 
؛ دتسرف یم  تمحر  وا  رب  وا  تامم  تایح و  رد  دنوادخ  هک 

ياهغارچ هتـسسگ و  نید  ياههشیر  هک  يزور  نامّزلا ، رخآ  رد  تسا و  ءاـیبنا  مولع  عیمج  هب  ملاـع  رّهطم و  رهاـط و  هک  وا  دـنزرف  هلیـسوب 
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لوا لثم  ار  مالـسا  نید  یمک  تّدـم  رد  حـلاص  هدـنب  نآ  تسداـب  هتخیگنا و  رب  دـشاب ؛ هتفخ  ورف  ناـنآ  ياـه  هراتـس  شوماـخ و  ناربماـیپ 
؛ دوش ریگملاع  اهنآ  تنطلس  ات  دهد  رارق  وا  زا  دعب  ناحلاص  رگید  وا و  رد  ار  یهاشداپ  یلاعت  هناحبس و  قح  دنکاپرب و 

ار یتّیـصخش  اهتنم  دریگ ؛ یمن  رارق  يزیچ  هب  قح ، زا  زجب  لد  تسین ؛ یتشح  تقیقح و  زا  تسا  قح  تسار و  دیدرک  نایب  هچ  ره  ۀثراح :
!؟ دیهد حیضوت  رتشیب  يدرک  فیصوت  هک 

؛ دشاب لسن  یب  دیابن  صخش  نآ  هک  تسنآ  قح  دّیس :
؛ تسا دمحم  صخش  نآ  تسا  نینچ  ۀثراح :

، مساق مانب  رـسپ  ود  دمحم  هک  دندرواین  ربخ  میدوب  هداتـسرف  قیقحت  يارب  ام  هک  ار  یناسک  ایآ  تسا ؛ تجاجل  رب  وت  يانب  ۀثراح ! يا  دّیس :
دنفسوگ دننام  تسا ؛ دنزرف  یب  دمحم  دناهدش و  توف  ود  ره  تشاد  هیطبق  نز  هیرام  زا  میهاربا  و  یشرق ، نز  هجیدخ  زا 

93 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
هک تسا  نوعمـش  هفیحـص  رد  هک ، ارچ  تشاد ، یتروص  امـش  نخـس  زاب  دوب  يدنزرف  ار  دـمحم  رگا  كاله ؛ هب  فرـشم  هتـسکش و  خاش 

دمحم نآ  دمحم  نیا  میئوگب  هکنیا  رگم  دوش  یم  لح  هنوگچ  نیا  درادن  دنزرف  دمحم  هک  یتقو  دش ؛ دـهاوخ  ریگملاع  وا  دـنزرف  تنطلس 
؛ تسا هداد  ربخ  وا  زا  یسیع  هک  تسین  دوعوم 

درد هک  یـسک  اّما  تسا  نشور  حضاو و  لئالد  دشاب  تریـصب  رگا  1 ؛»  » تسا مک  ریگ  تربع  دایز و  روآ  تربع  دنگوس  ادـخ  هب  ۀـثراح :
دننیبب دنناوت  یمن  ار  تمکح  راونا  كاردا ، فعض  رطاخ  هب  رصاق  ياهتریصب  هک  روطنامه  دنیبب  ار  باتفآ  رون  دناوت  یمن  دراد  مشچ 

« بقاع دیس و  اب  ۀثراح 

دینک یمن  ّتیعبت  دمحم  زا  دنزرف  نتـشادن  رطاخب  هک  دشاب  نینچ  رگا  تفگ : درک و  بقاع  دیـس و  هب  ور  ۀـثراح  بقاع » دیـس و  اب  ۀـثراح 
ياهتجح لیبق ) زا  هدومرف  اطع  امـش  هب  ادخ  هک  یئاهتمعن  زین  و  ( ؛ تسا مامت  امـش  رب  تجح  هدیـسر  ام  هب  هک  یمولع  اب  ادـخ  تاذ  هب  مسق 

؛ دنروآ یم  ور  امش  هب  نید  روما  رد  هدرک ؛ امش  عبات  ار  ناگرزب  ناهاشداپ ؛ نامدرم و  نایم  رد  تلزنم  فرـش و  تسامـش و  دزن  هک  یهلآ 
؛ دنروآ یم  اجب  دینک  یم  يرما  ره  دنیامنیم و  ءارجا  دیهد  یم  روتسد  هچره  دیتسین  اهنآ  جاتحم  امش 

ریخ حصان و  دیامن  تیعبت  قح  زا  عضاوت  اب  دشاب و  نتورف  قح  ربارب  رد  اهنآ  هنارکـش  هب  دیاب  هداد ، ار  اهتمارک  نیا  دنوادخ  ار  هک  ره  سپ 
دیدرک و لقن  دمحم  هراب  رد  ار  یهلآ  ياهباتک  ياهیهاوگ  دوخ  امش  دیامنن ؛ هنهادم  یهلآ  رماوأ  رد  دوش ؛ ادخ  ناگدنب  هاوخ 

94 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
هک تسین  يربمغیپ  دـمحم  دـییوگ  یم  قیالخ ؛ عیمج  ربمغیپ  هن  تسا  دوخ  موق  ربمغیپ  وا  هک  دـیراد  رارـصا  زاـب  دـیتسه  علّطم  وا  تثعب  زا 

( تسا نیا  امش  لکشم  و   ) نخس ایآ  تسا  لسن  یب  دمحم  دییوگ  یم  دوب ؛ دهاوخ  وا  تّما  رب  رـشح  هک  رـشاح  ءایبنا و  همه  ثراو  متاخ و 
؛ تسا نیمه  یلب  دنتفگ : بقاع  دیس و 

تسایبنا و متاخ  نایدا و  مامت  بلاغ  وا  نید  ناربمایپ و  عیمج  ثراو  وا  هک  دینک  یم  کش  زاب  دشاب  هتـشاد  يدـنزرف  وا  رگا  تفگ : هثراح 
دیـس و دیدوب ؟ داقتعا  نیا  رب  زین  اهتموصخ  تاعزانم و  نیا  مامت  رد  امـش  تفگ : ۀثراح  هن ؛ دنتفگ : تسا ؟ نایناهج  همه  رب  ادـخ  هداتـسرف 

تـسا رهاظ  قح  تفگ : ۀثراح  يدرک  مزلم  ارام  رگم  یتفگ ؟ ریبکت  هک  دمآ  شیپ  هچ  دنتفگ : ربکأ ، هّللأ  تفگ : ۀثراح  یلب ؛ تفگ : بقاع 
هچنآ ندیناریم  زا  تسا  رتناسآ  اهگنس  نتفاکش  ایرد و  بآ  ندرک  لقن  دینادب ) ( ؛ دوش یم  برطضم  نآ  ندینش  رد  سفن  دودرم و  لطاب  و 

؛ تسا لطاب  مهنآ  هدیناریم  هک  ار  هچنآ  تسا و  قح  نآو  هدرکءایحإ  دنوادخ  هک  ار 
رد هچره  دوب ؛ دـهاوخ  وا  تّما  رب  رـشح  هک  ناشیا  رخآ  نانآ و  ثراو  ناربمغیپ و  متاخ  تسوا  تسین و  لسن  یب  دـمحم  هک  دـینادب  ـالاح 

تسادخ طقف  تسا ، نیمز  ثراو  یقاب و  هکنآ  دریمیم  تسا ، نیمز 
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« مالسلا هیلع  مئاق  زا  يرکذ 

؛ دوب دـهاوخ  ملاع  برغ  قرـش و  کلام  وا  هک  دـینادیم  دـیدرک و  نایب  هک  حـلاص  هاشداپ  نآ  تسوا  هّیّرذ  زا  مالـسلا » هیلع  مئاق  زا  يرکذ 
؛ تخاس دهاوخ  بلاغ  نایدا  یمامت  هب  ار  وا  تسا ، كرش  یفن  هک  ۀّیمیهاربا  ۀّیفینح  نیداب  دنوادخ 

یئوگُرپ زا  تسیزاب و  هابور  رب  وت  رادم  نکلو  تساوتاب  قح  دشاب  يدنزرف  اروا  هک  دشاب  نینچ  رگا  ۀثراح  يا  دنتفگ : ودره  بقاع  دیس و 
نیارب ییآ ؛ یمن  گنت  هب 

95 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
؛ مینیبب ار  تناهُرب  ات  روایب  لیلد  تیاعدا 

نب ۀثراح  وبا  هب  ور  ۀثراح  دـشاب ؛ اههنیـس  يافـش  هک  میامن  صالخ  ههبـش  زا  ار  امـش  هک  مروآ  یم  لیلد  امـش  دوخ  زا  نم  تفگ : ۀـثراح 
داـش ار  اـم  ياههنیـس  هداد و  سنأ  ار  اـم  ياـهلد  مراد  ساـمتلا  راوگرزب  ردـپ  يا  تفگ : دوـب  اـهنآ  گرزب  ملاـع  خیـش و  هک  درک  ۀـمقلع 

سلجم مراهچ و  زور   » نایاپ رد  نخـس  نیا  هک  دـنیوگ  یم  ثیدـح  نایوار  یئاـمن  رـضاح  سلجم  نیا  رد  ار  ۀـعماج  باـتک  هک  ینادرگ ،
؛ دوب ناتسبات  لصف  رهظ و  هب  بیرقو  مرگ  اوه  هک  یماگنه  دوب  مراهچ »

نآ زا  تسا ، هدیـسر  ام  بل  هب  ناج  میاهتفگ  نخـس  هکـسب  زا  زورما  نک  لوکوم  ادرف  هب  ار  سلجم  نیا  دـنتفگ : ۀـثراح  هب  بقاـع  دـیس و 
دنیامن لمع  اهنآ  قفو  رب  هدرک ، رظن  اهنآ  هب  هدروآ  ار  ود  ره  ۀعماج  ةرجاز و  باتک  ادرف  دش  رارق  دنتساخرب و  سلجم 

« مجنپ زور  مجنپ  سلجم  »

بقاع دّیـس و  هثحابم  رد  هک  دندروآ  درگ  ار ، دوخ  ءاملع  دباعم و  لها  عیمج  نارجن  لها  دـش  رگید  زور  نوچ  مجنپ » زور  مجنپ  سلجم  »
. دنیامن راکشآو )  ) هتخاس رهاظ  ۀعماج  زا  ار  قح  هدومن و ) تراظن   ) ۀثراح اب 

ار ۀثحابم  مدرم  روضح  رد  هک  دندرک  یعـس  تسا ، ۀـثراح  اب  قح  دنتـسنادیم  نوچ  دـندش  نامیـشپ  دـندید ، ار  ّتیعمج  هک  بقاع  دـّیس و 
يدومن و هتسخ  ار  همه  يدز و  فرح  رایسب  دنتفگ : هدرک  ۀثراح  هب  ور  دندوب ، سنا  نیطایش  زا  هلیحو  رکم  رد  اهنآ  يودره  دنهدن ، همادا 

هتنچ رد  هچرهو   ) دـییوگب دـیهاوخ  یم  هچره  الاح  دـیتسه  عناـم  قح  روهظ  زا  اـت  ود  امـش  تفگ : ۀـثراح  دوش ؛ رهاـظ  قح  يراذـگ  یمن 
! نوریب دیزیرب  دیدروآ 

« بقاع نانخس 

، مینک یمن  نامتک  ار  یهلآ  ياهتّجح  زا  زیچ  چـیه  مینک  یم  ور  تسه  هچره  مینکیم و  رارکت  زاب  میتفگ  دوب  ینتفگ  هچره  بقاع » نانخس 
!؛ تسین ادخ  لوسر  وا  میئوگبام  دتسرفب  تّوبن  تلاسرب و  ار  یسک  هک  میدنب  یمن  ءارتفا  ادخ  هب  میئامن ، یمن  راکنا  ار  ادخ  تایآ 

وا زا  مینادـیمن ، بجاو  ار  نارگید  لیعامـسا و  نادـنزرف  زا  یموق  هب  تسادـخ  لوسر  دـمحم  هک  مینک  یم  فارتعا  ام  هکنادـب  ۀـثراح  يا 
. تسا ربمغیپ  دوخ  موق  هب  وا  هک  دنیوگب  هکنیا  رگم  دننک ؛ تعاطا  وا  زا  هتشاذگ  ار  دوخ  نید  دنیامن ؛ تیعبت 

؛ تسا هدش  رهاظ  ام  هب  یهلآ  ياهباتک  ریاس  لیجنا و  زا  نوچ  دنتفگ : تسیچ ؟ يارب  دح  نیا  ات  امش  فارتعا  نیا  تفگ : ۀثراح 
رـشاح ثراو و  ربمغیپ  وا  هک  دـینادیم  اجک  زا  سپ  تسا ، هدـش  رهاظ  امـشرب  لّصفم ، ای  لـمجم  هچ  یهلا  ياـهباتک  زا  رگا  تفگ : ۀـثراح 

سا هدشن  ثوعبم  نایملاع  هّفاک  رب  و  تسین ،

« مالسلا هیلع  مئاق  زا  يرکذ 
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رّرقم یلاعتقح  تسا  یمکح  نیا  دوش ؛ یمن  فرطرب  ادـخ  تجح  مینادـیم  میرادـن و  کش  وت  اـم و  دـنتفگ : مالـسلا » هیلع  مئاـق  زا  يرکذ 
تّجح يرگید  رب  یکی  دیاب  دـننامب ، رفن  ود  نیمز ) يور  رد  رگا   ) یتح دـنام  یمن  یلاخ  تجح  زا  ایند  تسه  زور  بش و  ات  تسا ، هدرک 
دالوا ادخ  هک  یتقو  اّما  تشاد ؛ دـهاوخ  اپرب  ار  نید  نیا  وا  و  تسا ، یهلا  تّجح  نامه  دـمحم  میدرک  یم  لایخ  نیا  زا  شیپ  مه  ام  دوش ؛

زا تسا و  لـسن  یب  دـمحم  اریز  تسین  وا  میدیـشک  یم  ار  شراـظتنا  اـم  هک  يربـمغیپ  هک ) دـمآ  نیقی  اـمرب   ) درک میقع  درب و  ار  وا  روکذ 
یم دوب و  دهاوخن  لسن  یب  ءایبنألا  متاخ  ربمغیپ و  نآ  هک  میاهدیمهف  یهلا  ياهباتک 

97 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
هدنهد نایاپ  وا  تسا ؛ هداد  ربخ  ام  هب  حیـسم  هک  تسا  نامه  دراد و  مان  دمحأ  هدـش و  قتـشم  دـمحم  مسا  زا  ربمغیپ  نآ  مسا  هک  هک  میناد 
ماجنا اهنایرج  نیا  وا  تسداب  داد ؛ دهاوخ  قوس  قح  نیدرب  ار  نایناهج  همه  هک  دش  دـهاوخ  ملاع  هاشداپ  شرهاق  دـنزرف  وا  زا  دـعب  ایبنا و 
اهرهـش یمامت  هب  و  ایرد ، یکـشخ و  زا  تسا  نآ  رد  هچ  ره  نیمز و  يور  ّلک  دش  دهاوخ  کلام  وا  بقع  هّیرذ و  زا  هکلب  تفای  دـهاوخن 

نیا شیپ ، زا  مهام  دنناد ؛ یم  ظفح  زا  ار  لیجنا  یمامت  هک  ءاملع  همه  دندهاش  ءاعدم  نیا  رب  کنیا  دوب و  دـهاوخ  ّطلـسم  ضراعم  نودـب 
تفگ ۀثراح  مینیب  یمن  نآ  رارکت  هب  يزاین  هک ، میدرک  نایب  زین  یگزات  هب  میتفگ و  لماک  هجو  رب  ار  نانخس 

« ۀثراح نانخس 

دشاب هدرک  شومارف  یسک  رگا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  رارکت  نکلو  میناد ؛ یم  میتسناد و  ار  بلاطم  نیا  یگمه  امـش  ام و  ۀثراح » نانخس 
؛ دوش عمج  اهرطاخ  دیامن و  تشگزاب  دشاب  هدرک  یهاتوک  لّلعت و )  ) یسک ای  دیایب ؛ شدای  هب 

رد یلوا  دوب  دهاوخ  لیعامـسا  دالوا  زا  اهنآ  يودره  هک  دیتفگ : دش و  دهاوخ  ثوعبم  ربمغیپ  ود  تمایق  زورات  حیـسم  زا  دعب  دیتفگ : امش 
؛ تسا دمحأ  شمان  بقاع و  مه  یمود  ۀنیدم و 

دمحأ نامه  نیا  مسق ، دوبعم  دنوادخ  قح  هب  میراد ؛ داقتعا  نامیا و  وا  هب  ام  تسا و  نّطوتم  ۀنیدم  رد  کنیا  تسا  شیرق  زا  هک  دمحم  اّما 
متاـخ و  ادـخ ، تجح  تسوا  دراد ؛ تلـالد  نآ  هب  یهلا  تاـیآ  تسا ؛ هدـیدرگ  ناـیب  ینامـسآ  ياـهباتک  رد  هدـش و  هتفگ  اـم  هب  هک  تسا 

يدنزرف وا  هموصعم  ۀقیّدص و  رتخد  زا  یلب  دمآ ؛ دهاوخن  يربمغیپ  تمایق  زور  ات  یـسیع  ترـضح  وا و  نایم  اهنآ ، همه  ثراو  ناربمایپ و 
؛ دش دهاوخ  فّرصتم  ار  ناهج  برغم  قرشم و  هدرک ، توعد  دوخ  نید  هب  ار  ملاع  هک  دمآ  دهاوخ 

هب دشاب  هتشاد  لسن  دمحم  رگا  دییوگب ) الاح  ( ؛ دیتفگ دشیم  هتفگ  دیاب  هچنآ  امش  سپ 
98 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

نیرتگرزب زا  نیا  ام  دزن  رد  یلب  دـنتفگ : دراد ؟! يرترب  اهنآ  همه  هب  لامک  رظن  زا  ناربمایپ و  رخآ  وا  هک  دـیقتعمو  دـیراد ؟ داقتعا  وا  تّوبن 
تسا مکاح  ۀعماج  امش  ام و  نایم  تسا  نیا  دیراد ؛؟ ههبش  ناتدوخ  داقتعا  رب  امش  هک ) الاح  : ) تفگ ۀثراح  تسا ؛ لیالد 

« ۀعماجلا ۀعماجلا .

بقاع دیـس و  بناج  هب  قح  هکنیا  لایخ  هب  و  دندوب ؛ هدمآ  گنت  هب  مدرم  دایز ، ياهوگتفگ  تاثحابم و  زا  هکنیا  يارب  ۀـعماجلا » ۀـعماجلا .
. روایب ار  هعماج  باتک  ۀثراح  دندز : دایرف  یگمه  دنتشاد ) لماک  داقتعا  اهنآ  هب  نوچ  ( ؛! دوب دهاوخ 

شرس يور  رب  ار  هعماج  هک  یلاح  رد  دعب  یکدنا  تفر ، مالغ  روایب ؛ ار  هعماج  ورب  تفگ : دوب  هداتسیا  شرس  يالاب  هک  شمالغ  هب  ۀثراح 
؛ درادهگن تسناوت  یمن  ار  نآ  ینیگنس ، زا  هک  يروطب  تشگرب  دوب  هتشاذگ 

داد و ربخ  نم  هب  دوب ؛ علّطم  اهنآ  رارسا  رب  دوب و  بقاع  دیس و  تمدخ  رد  هشیمه  هک  نارجن  لها  زا  یقداص  صخـش  دیوگ : ثیدح  يوار 
ادـخ و لوسر  لاوحا  هک  دنتـسناد  یم  نوچ  دـنوش ؛! كاله  ۀّـصغ  زا  اهنآ  يودره  دوب  کیدزن  دـش  رـضاح  هعماـج  باـتک  نوچ  تفگ :
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زور ات  و  دـمآ ، دـهاوخ  شیپ  ییاهنایرج  هچ  وا  هّیّرذ  دوخ و  تایح  لاح  رد  تسا ؛ هدـیدرگ  نایب  لماک  روط  هب  اـهباتک  نیا  رد  وا  تیبلها 
؛ تسا هدش  نایب  یئابیز ) زرطب  فافش و  روط  هب   ) دش دهاوخ  عقاو  یعیاقو  هچ  وا  تّما  رد  تمایق 

دـش میهاوخ  عیاض  اوسر و )  ) ماوع مدرم و  همه  نیا  روضح  رد  دوبن ؛ كرابم  ام  رب  نآ  عولط  هک  تسیزور  زورما  تفگ : يرگید  هب  یکی 
يوق دـنمورین و  فیرح  قباـس ، فـالخرب  هعفد  نیا  اـّما   ) دـندوب بلاـغ  اـهنآ  هشیمه  دـمآ  یم  شیپ  یثـحب  ماوع  روضح  رد  تق  ره  نوچ 

قح فرح  دهاوخ  یم  هداتـسیا و  راوتـسا ، مکحم و  هدیـشک  کلف  هب  رـس  هوک  دـننام  ناشربارب  رد  سرتنو ، همهاو  یب  ریذـپان و  یگتـسخ 
نآ دناشنب ؛) یسرک  هب  ار  شدوخ 

99 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
هلزنمب اهنآ  ندرک  داسف  نوچ  دوب  دـهاوخن  یگداـس  نیا  هب  نآ  حالـصا  دـسافم و  نیرتدـب  زا  ندـش  بولغم  ماوع  لـباقم  رد  تفگ : یکی 
حالصا ناوت  یمن  لاس  کی  رد  دیآ ، شیپ  اهنآ  هملک  کی  هک  يداسف  تسا ؛ هناخ  نآ  ندومن  دابآ  دننام  ناشحالصا  هناخ و  ندش  بارخ 

؛ دومن
؛ تخاس رضاح  مه  ار  ادخ  لوسر  ناگداتسرف  ًاطایتحا  هدرمش  تمینغ  ار  تصرف  ۀثراح  لاح  نیا  رد  دیوگ : يوار 

دوب اهنآ  زا  رت  كریز  فیرح  اّما   ) دـنیامن لوکوم  رگید  زور  هب  دـنزیرب و  مه  هب  ار  سلجم  نیا  تساوخ  یم  ناـشلد  یلیخ  بقاـع  دـیس و 
ادخ لوسر  ياههناشن  فاصوا و  زا  هعماج  باتک  رد  دننادب  دنتـساوخ  یم  دنتـشاد و  روضح  هسلج  رد  نارجن  لها  رتشیب  نوچ  تشاذگن )

روضح زین  ۀثراح  وبا  دوخ  تسرپرـس  اب  ادخ  لوسر  ناگداتـسرف  دناهتـشادهگن ) یفخم  اهنآ  زا  لاحبات  هک   ) تسا هدـش  نایب  یئاهزیچ  هچ 
رارق دوخاـب  بقاـع  دیـس و  هک  داد  ربـخ  نم  هب  نارجن  لـها  داـمتعا  دروم  وگتـسار و  ّتیـصخش  نآ  دـیوگ : ثیدـح  يوار  دـندناسرمهب ؛
دوخ يولج  ار  هعماج  رهاظبو  دننکن  عانتما  دهاوخب  هچره  دیوگ و  هچره  ۀثراح  دـنزابنار ) دوخ  دـنیامن و  ظفح  ار  دوخ  رهاظ   ) دنتـشاذگ
لایخ مدرم  دنوشن و  عیاض  مدرم  رظن  ردات  دش  دنهاوخ  میلست  مه  اهنیا  دیوگ  هچره  هعماج  هک  دندرک  یم  دومن  او  نانچ  ماوع  هب  هتشاذگ 

؛ دنلطاب رب  اهنیا  هک  دننکن 
نآ هعلاطم  هب  اهنآ  هارمه  هدـمآ  ولج  هب  زین  لاثآ  نب  ۀـثراح  دـندمآ و  دوب  ۀـثراح  دزن  هک  هعماج  رانک  هب  دنتـساخرب و  بقاـع  دیـس و  سپ 
زا ادخ  لوسر  فاصوا   ) ندینش هدامآ  ار  دوخ  ًاقیقد  زین  ادخ  لوسر  ناگداتسرف  دناهداتسیا  اشامت  هب  مدرم  دش ؛ هدیـشک  اهندرگ  دنتخادرپ ؛

. دمآ دهاوخ  شیپ  هچ  هک  دنتسه  نایحیسم ) نایاوشیپ  رداصم  نابز و 
دندیشک نوریب  ار  مدآ  ترضح  گرزب  هفیحص  اجنآ  زا  دندوشگ و  ار  هعماج  فرطکی  داد  روتسد  ۀثراح 

« ۀعماج باتک  تئارق 

يورخا يویند و  روما  زا  هک  ار  هچنآ  نامسآ و  نیمز و  رد  هدیرفآ  هک  ار  هچنآ  یلاعت و  هناحبس و  قح  یتوکلم  ملع  ۀعماج » باتک  تئارق 
. دوب هدش  عمج  اجنآ  رد  مولع  عیمج  دوب و  هدیسر  ثیش  هب  مدآ  ترضح  زا  هک  تسا  هدوب  ياهفیحص  نآ  تسا و  هدومرف  رّرقم 

رب دنتـشاد  عازن  رگیدـمه  اب  لوسر  ترـضح  لاوحا  فصو و  رد  هک  هچنآ  تقیقح  ات  دـندرک  عورـش  ندـناوخ  هب  هثراح  بقاـع و  دـّیس و 
ياهلـصف زا  یکی  مود  حابـصم  رد  دندید  دمآ . دهاوخ  شیپ  يزیچ  هچ  هک  دـندوب  رظتنم  سلجم  رد  نیرـضاح  همه  ددرگ و  رهاظ  ناشیا 

. تسا هدش  هتشون  روط  نیا  نآ 
« میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  »

تـسا نم  زا  تادوجوم  همه  یگدنز  ماهدیرفآ و  ار  نایملاع  دوخ و  تاذب  ماهدنز  درادـن ، دوجو  یئادـخ  نم  زجب  هک  يدـنوادخ  نآ  منم 
ّتیببـس دوخ  لیمو )  ) هدارا قباطم  ار  یببـس  ره  ماهدرک و  راکـشآ  ار  لطاب  قح و  يرما ، ره  رد  ماهدرک و  ررقم  ینامز  زا  دعب  ار  ینامز  ره 

. تسا هدش  مارآ  نم  تردق  هب  ینشخ ) و   ) یتخس ره  ماهداد و 
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یـشیپ متبوقع  رب  نم  وفع  مبـضغ و  رب  نم  تمحر  میاشخب ؛ یم  مشخب و  یم  نابرهم ؛ هدنیاشخب  رادرک ، وکین  راوگرزب  دـنوادخ  منم  سپ 
ناربمایپ و اهنآ  يوس  هب  ماهدرک  مامت  ناگمه  رب  ار  دوخ  تّجح  دنیامن و  یگدنب  تدابع و  نم  يارب  ات  ماهدیرفآ  ار  مناگدنب  تسا ؛ هتفرگ 

تاولـص اهتمحر و  هک  تسا  يربمغیپ  نآ  نم و  ربمغیپ  دـمحا  هب  دوش  یهتنمات  رـشبلاوبأ  مدآ  ناـمز  زا  داتـسرف ، مهاوخ  ار  دوخ  ياـهباتک 
؛ منادرگیم لماک  ار  دوخ  ناگدنهد  میب  ناربمغیپ و  وا  اب  مهدیم و  اج  وا  لد  رد  ار  دوخ  ياهتکرب  متسرفیم و  وا  رب  ار  دوخ 

101 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
؟ دنتسیک يا  هدرک  شگرزبو  هداد  تعفر  ایبنا  همه  رب  هک  يدمحا  ناربمغیپ و  نآ  ایادخ  تفگ : مدآ  ترضح  سپ 

؟ ینکیم ثوعبم  یتـسرفیم و  هچ  يارب  ار  ناـنآ  یهلآ  تفگ : مدآ  دوب ؛ دـهاوخ  اـهنآ  همه  رخآ  دـمحا  وـت و  هّیرذ  زا  اـهنآ  همه  دوـمرف :
ررقم منکیم و  مامت  دـمحا  يارب  ار  همه  داتـسرف  مهاوخ  اـهنآ  هب  تعیرـش  یـس  دصیـس و  مدوخ و  یگناـگی  دـیحوت و  غیلبت  يارب  دومرف :
مهاوخ لخاد  تشهب  هب  هدیـشخب و  ار  وا  دـشاب  هتـشاد  نامیا  نم  ناربمغیپ  هب  دـیآ و  نم  دزن  عیارـش  نیا  زا  یتعیرـش  اب  سک  ره  هک  مدرک 

! درک

« ۀعماج ياههتشون  هصالخ 

. دیناوخیم اًلیذ  ار  نآ  هدرشف  هک  تسا  هدش  هتشون  يدایز  بلاطم  ۀعماج  رد  ۀعماج » ياههتشون  هصالخ 
هک دـید  ار  يرون  هکنیا  ات  درک  هدـهاشم  ار  اهنآ  همه  مدآ  ترـضح  دیناسانـش و  وا  رب  ار  مدآ  هّیّرذ  رئاس  ناربمغیپ و  همه  نایملاع  يادـخ 
اب نوچ  دیسر ؛ اهنامـسآ  توکلم  هب  ات  دش  دنلب  زاب  تفرگ ، ارف  زین  ار  برغم  ات  دش  دایز  درک ، هطاحا  ار  قرـشم  مامت  تفرگ و  ندیـشخرد 

؛! درک وبشوخ  ار  ملاع  همه  نآ  رطع  هک  دوب  ترضحنآ  شوخ  يوبو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رون  دید  درک  رظن  ّتقد 
دالوا همه  زا  ترـضحنآ  هب  ینـشور  یئوبـشوخ و  رد  هک  دوب  هتفرگ  بقع  ولج و  پچ و  تسار و  زا  ار  ترـضحنآ  رود  رگید  رون  راـهچ 

. دنتشاد يدایز  تهابش  مدآ 
نآ کیدزن  هب  دندوب  ترـضحنآ  هیبش  یئوبـش  وخ  رون و  يراوگرزب و  رد  هک  دـنتفرگیم  ددـم  راونا  نآ  زا  هک  دـید  یئاهرون  نآ  زا  دـعب 

ار اهنآ  فرط  ره  زا  هدمآ و  اهرون 
یضعب اّما  دنسریمن  اهنآ  هب  ینشور  رظن  زا  هک  دید  ار  ناگراتس  دادعت  هب  يرامـش  یبو  دایز  ياهرون  درک  رظن  مدآ )  ) زاب دندرک و  هطاحا 

يدایز توافت  هدوب و  رتنشور  يرگید  رب 
102 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. دنتشاد
دندمآ یم  هدش و  رهاظ  لیس  دننام  فرط  رهزا  یئوب  نیرتهدیدنگ  تئیه و  نیرت  تشز  تروص و  نیرتحیبق  اب  رات  بش  دننام  یهایس  سپ 

؛ دش رپ  اهنآ  زا  نیمز  هکنیا  ات 
بحاص يا  ناـهانگ و  هدـنزرمآ  يا  ناـهنپ و  ره  ياـناد  يا  تفگ : دـنام و  ّریحتم  بیجع  بیرغ و  عاـضوا  نیا  هدـهاشم  زا  مدآ  ترـضح 

؛ دنتفرگارف ار  اهنآ  اهیهایس ) نیا   ) هک دنتسیک  ردق  دنلب  ياهرون  نیا  هبلاغ ! هدارا  هلماک و  تردق 
ناگدـیرفآ نایم  زا  ار  اهنآ  هک  دـنا  یناسک  هلیـسو  وت و  هلیـسو  راونا  نیا  ردـق و ) دـنلب   ) رون نیا  مدآ  يا  درک  یحو  وا  هب  ناحبـس  يادـخ 

ماهدومن دنمتداعس 
لوبق ناراکهانگ  هراب  رد  ار  اهنیا  تعافش  هک  قیالخ  ناگدننک  تعافش  نم و  نابرقم  دنناشیا  نم و  تمحر  هب  ناگ  هتفرگ  یـشیپ  دنیاهنیا 

؛ درک مهاوخ 
متفاکش مدوخ  مان  زا  ار  وا  مان  مدیزگرب و  دوخ  ملع  هب  ار  وا  ناگدیرفآ ، همه  زا  رتهب  راونا و ) ریاس   ) زا رتهب  تسا  دمحأ  راوگرزب  رون  نیا 
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تمصع و تکرب و  مداد ، تّوق  وا  اب  ار  دّمحم  هک  تسوا  ّیصو  ریزو و  رگید  رون  نیا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تسوا  دومحم و  منم 
. مداد رارق  دنکاپ ، ناهانگ  همه  ثول  زا  هک  وا  بقع  رد  ار  تراهط 

لاـمک ملع و  رد  دـمحم و  ياـههون  رگید  رون  ود  نیا  تسا و  نم  ربـمغیپ  دـمحا  رتـخد  نم  مولع  ثراو  نازینک و  نیرتـهب  رگید  روـن  نیا 
هدیزگرب و ار  اهنیا  همه  نم  دوب ، دنهاوخ  اهنآ  مولع  ثراو  نادنزرف و  دناهدرک  هطاحا  اراهنآ  هک  رگید  راونا  نیا  دوب ، دنهاوخ  وا  نیشناج 

ياوشیپ دوخ  ملع  هب  ار  یگمه  ماهدرک ، اـهنیا  همه  لاـح  لـماش  ار  دوـخ  هلماـک  تمحر  هداد ، تکرب  همهرب  هدـینادرگ ، موـصعم  رّهطم و 
نوش رّونم  اهنآ  تیاده  رون  زا  نایناهج  هک  ماهتخاس  دوخ  ياهرهش  ینشور  ببس  ناگدنب و 

مالسلا هیلع  مئاق  زا  يرکذ 

ناـیناهج هب  حبـص  هراتـس  دـننام  دـید  ار  يروـن  راوـنا  نیا  رخآ  رد  درک  رظن  زاـب  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  مالـسلا  هـیلع  مئاـق  زا  يرکذ 
وا تکرب  هب  میاـشگیم و  ناگدـنب ) رب  ار  دوخ  تمحر  ِرَد   ) دوـخ دنمتداعـس  هدـنب  نیا  تکرب  هب  دوـمرف : مدآ ) هب   ) دـنوادخ دیـشخردیم ،
زا دوشیم ؛ رپ  لزلزت  تواسق و  متـس و  ملظ و  زا  هکنآ  زا  دعب  ار  نیمز  وا  ببـس  هب  مرادیم و  رب  نایناهج  زا  ار ، اهتبوقع  اهمتـس و  تّقـشم 

؛ درک مهاوخ  رپ  دوخ  تمحر  رون و 
ار وا  وت  هک  تسا  یـسک  فرـش  بحاص  ینک و  گرزب  ار  وا  وت  هک  تسا  یـسک  راوگرزب  ایادـخ  درک  ضرع  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح 

. دشابیم عیفر  دنلب و  هبترم  نیا  راوازس  ینک  ماقم  الاو  هبترم و  دنلب  وت  ار  هکره  ادنوادخ ! ینادرگ ، دنمتفارش 
ناـیاپ هب  وت  ناـسحا  هجوچیه  هب  درک و  ناوتیمن  نآ  كرادـت  هک  یناـسحا  بحاـص  دوشیمن و  عطقنم  وت  ياـهتمعن  هک  معنم  يادـخ  يا 

و دناهدیـسر )؟ و   ) هدش فرـشم  یلاع  هبتر  نیا  هب  وت ، ياهتنا  یب  تمحر  لضف و  اطع و  زا  ماقم  دـنلب  ناگدـنب  نیا  ببـس  هچب  دـسریمن ،
یئادخ نم  زا  ریغ  هک  ییادخ  نآ  منم  دومرف : نایملاع  دـنوادخ  تسیچ  نآ  تلع  ياهدـینادرگ ، یمارگ  ناربمغیپ  زا  ار  هک  ره  وت  نینچمه 

رطاـخ زا  هچ  ره  هب  میاـناد و  هدـش  هدیـشوپ  قلخ  زا  هچنآ  یماـمت )  ) ملع هب  مرادرکوکین و  اـناد و  راوگرزب و  ناـبرهم ، هدنـشخب و  تسین ،
ار هچنآ  دوب و  دـهاوخ  هنوـگچ  هدیـسر و  مهب  هنوـگچ  هک  منادیم  دـسر ، مه  هب  هک  هچنآ  همه  هب  و  درذـگیم ) نهذ  زا  و   ) دـنک روـطخ 

؛ منادیم ار  دوب  دهاوخ  هنوگچ  دشاب  هدوب  رگا  دوب و  دهاوخن 
ناربمایپ و زا  رتشیب  نم ، قلخ  يارب  وا ، یهاوخ  ریخ  تعاطا و  هک  ار  یـسک  اهنآ  نایم  رد  مدنکفا  رظن  مناگدنب  ياهلد  هب  نم  نم ! هدـنب  يا 

متفاین دشاب ، هدوب  نم  نالوسر 
تجح و تقشم ) رپ  نیگنس و   ) راب مداد و  اهنآ  هب  ار  تلاسر  دوخ و  مولع  تهجنیدب 

104 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
لزانم فالتخا  اب  ءایبنا  زا  دـعب  مدرک  ررقم  مدـیزگرب و  یحو  تلاسر و  يارب  قیالخ  نایم  زا  ار  نانآ  متـشاذگ ، اهنآ  شود  رب  ار  تلاـسر 
اوشیپو ربهر )  ) مناگدنب نایم  رد  هدرپس ، اهنآ  هب  ار  دوخ  تّجح  هدیزگرب ) ، ) نانآ ءایـصوا  ناصوصخم و  زا  یهورگ  دـنراد ) هک  یماقمو  )

نانآ ياهلد  هب  نم  اریز  میامن ، تسار  اراـه  یجک  اـهنآ  تکرب  هب  منک ، تسرد  ار  قیـالخ  یگهتـسکش  اـهنآ  هلیـسو ) و   ) ببـس هب  مزاـس ؛
. تساهنآ لماش  نم  فطل  میاناد و 

ادـیپ دـشاب  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  زا  رتشیب  نم  قلخ  هب  وا  یهاوخ  ریخ  نم و  تعاطا  هک  یـسک  مدرک ، رظن  ناربمغیپ  ناـیم  رد 
هک ار  وا  ناّصاخ  ياهلد  مدرک ؛ دنلب  مدوخ  مان  اب  ار  وا  مان  ملع ، هب  مدـیزگرب  ار  وا  سپ  تسا ، نم  قلخ  نیرتهب  نم و  هدـیزگرب  وا  مدرکن ،

؛ مدرک قحلم  وا  هب  زین  ار  اهنآ  تهجنیدب  متفای  وا  لد  قفاوم  دمآ ، دنهاوخ  وا  زا  دعب 
دشاب هدز  گنچ  هک  ار  یسک  ماهدرک ، دای  مسق  دوخ  تاذ  هب  متخاس و  دوخ  رون  تمکح و  نایـشآ  و  انـشآ )  ) دوخ یحو  باتک و  ناثراو 

میامنن باذع  شتآاب  زگره  تمایق  يادرف  اهنآ ؛ تّدوم  هتشر  نم و  ّتینادحو  هب 
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« ثیش گرزب  هفیحص  »

هظحـالم زین  ار  تسا  هدیـسر  سیردا  هب  تسد  هب  تسد  ًاـتثارو  هک  ار  ثیـش  گرزب  هفیحـص  تفگ : ۀـثراح  وـبا  ثیـش » گرزب  هفیحـص  »
سیردا و باحصا  هک  دندیسر  عضوم  نیا  هب  ات  هدرک  هظحالم  ار  هفیحـص  نآ  دوب ، هدش  هتـشون  میدق  ینایرـس  طخ  هب  باتک  نآ  دنیامن ،

. دندش عمج  درکیم ، تدابع  ترضحنآ  هک  ياهناخ  رد  وا  موق 
زا ناحبس ، يادخ  ذزن  تاقولخم  نایم  رد  یسک  هچ  هک  دمآ  شیپ  یفالتخا  مدآ  یبلص  نادنزرف  نایم  رد  تفگ : اهنآ  هب  سیردا  ترـضح 

. تسا رتعیفرو  ماقم  دنلب  رتهبترم ، دنلب  رتیمارگ ، همه 
هب ار  نیمز  تفالخ  تشاد و  او  وا  هدجس  هب  ار  ناگتشرف  همه  هدیرفآ و  دوخ  تردق  ِدَی  اب  ار  وا  دنوادخ  هک  مدآ  امش  ردپ  دنتفگ : یـضعب 

وا رّخسم  ار  قیالخ  همه  درک ، اطع  وا 
105 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

ناگدرکرس هکلب  دنتفگ : یضعب  دناهدرک ، هن  تفلاخم  یهلآ  رما  هب  تقوچیه  نوچ  تسا  لضفا  ناگتـشرف  دنتفگ : رگید  یعمج  دینادرگ ؛
. تسا لضفا  دنوادخ  یحو  نیما  دنتشاد  راهظا  نارگید  دنلضفا ؛ لیئاکیم ، لیفارسا و  لیئاربج ، اههتشرف 

. مهد یم  ربخ  دنوادخ  دزن  تاقولخم  نیرتیمارگ  هب  ار  امش  نم  دومرف : مدآ  ترضح  دندرک ، فیرعت  ار  ارجام  مدآ  تمدخ  هب  سپ 
هدش هتشون  نآ  رد  هک  مدید  دش ، رگ  هولج  نم  رظن  رد  دنوادخ  گرزب  شرع  متسشن  دش ، هدیمد  حور  نم  ندب  رد  هک  یتقو  مسق  ادخ  هب 
نیرق دمحم  مان  اب  هک  تخاس  روکذم  رگید  مان  دنچ  سپ  تسادخ ، هدیزگرب  نالف  ادخ و  نیما  نالف  هّللا  لوسر  دّمحم  هّللاّالإ ، هلإال  تسا 

. دندوب
هلاال دوب  هدش  هتشون  اجنآ  رد  هکنیا  رگم  دوبن  هحفص  ای  تسوپ  هزادنا  هب  یئاج  نامسآ  رد  مدرک  رظن  هک  اجره  دومرف : مدآ  ترضح  سپ 

. تشاددوجو زین  هّللا  لوسر  دمحم  تباتک  هن  تقلخ  روط  هب  دشیم  هدید  تاملک  نیااجره  رد  هّللاّالا و 
هدزاود دادعت  هب  تسوا و  نیما  ادخ و  هدرک  صلاخ  ادخ و  هدیزگرب  نالف  دوب ، هدـش  هتـشون  نآ  رد  تاملک  نیا  رگم  دوبن  ینمؤم  چـیه  و 

دنرت یمارگ  ناحبس  يادخ  دزن  قیالخ  همه  زا  دندوب  وا  اب  هک  سک  هدزاود  نآ  دمحم و  نم ! نادنزرف  يا  تفگ : درک و  رکذ  یمسا  دنچ 

« میهاربا هفیحص  »

اهنآ دینک ، رظن  دناهدروآ  دنوادخ  بناج  زا  ناگ  هتشرف  هک  میهاربا  تروص  هب  دیئایب  تفگ : بقاع  دیس و  هب  ۀثراح  وبا  میهاربا » هفیحـص  »
! يدروآ هعماج  زا  هچنآ  تسا  سب  دنتفگ :

هب راچان  دریگن ، ار  امـش  نماد  یکـش  نیا  زا  دعب  هک  دزیخرب  اهلد  زا  کش  ناجلخ  عطقنم و  اهرذع  هک  دـینیبب  ار  همه  هن  تفگ : هثراح  وبا 
، هک دوب  هدش  هتشون  اجنآ  رد  دندمآ  میهاربا  ترضح  قودنص  دزن  هب  هداد  شوگ  وا  لوق 

ترضح دوخ  قلخ  نایم  زا  دنیزگ ؛ رب  ار  یسک  دهاوخیم  دراد و  هک  یلضفتاب  یلاعتقح 
106 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

تماما تّوبن و  درک ، ناینیـشیپ  ياوشیپ  هلبق و  ار  وا  تخاـس و  فّرـشم  دوخ  تاـکرب  تاولـص و  هبار  وا  دـیزگرب و  هدیدنـسپ و  ار  میهاربا 
ملع و رب  لمتـشم  هک  داد  وا  هب  ثرا  هب  ار  توبات  دـنوادخ  دـنربب و  ثرا  يرگید  زا  کی  ره  هک  يروط  هب  داد  رارق  وا  هّیّرذ  رد  ار  باتکو 

. داد يرترب  ناگتشرف  رب  ار  وا  نآ ، ببس  هب  دنوادخ  هک  دوب  تمکح 
دمحم هناخ  هب  ات  دومن  تقد  اههناخ  همه  هب  دـید و  ناشیا  ءایـصوا  ناربمغیپ و  ددـع  هب  اههناخ  اجنآ  رد  درک ، رظن  توباـت  رد  میهاربا  سپ 

رمک رد  تسد  هک  ناـشخرد  روـن  میظع و  تروـص  رد  دـید  ار  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  زین  وا  تـسار  تـسد  رد  دیـسر و  ناـمّزلارخآ ، ربماـیپ 
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. تسا یهلآ  ترصن  اب  دّیؤم  هک  تسا  ترضحنآ  ّیصو  ریظن و  نیا  هک  دوب  هدش  هتشون  تروص  نآرد  دوب و  هدز  ترضحنآ 
؟ تسیک راوگرزب  قلخ  نیا  گرزب ! يادخ  يا  درک  ضرع  میهاربا  ترضح  سپ 

، دوشگ دهاوخ  قیالخ  يور  رب  ار  تمکح  مولع و  باوبا  هک  حتاف  تسوا  تسا ، نم  هدیزگرب  هدنب و  نیا  هک  داتـسرف  یحو  وارب  دـنوادخ 
. تسوا مولع  ثراو  ّیصو و  رگید  تروص  نیا  و  تسا ؛ ناربمغیپ  متاخ  هدش و  هدیرفآ  تاقولخم  همه  زا  شیپ 

ماهدیرفآ ار  وا  حور  قلخ  عیمج  زا  شیپ  هک  تسا  نم  هدیزگرب  تسا  دمحم  دومرف : تسیک ؟ متاخ  حتاف و  ایادخ  تفگ : میهاربا  ترـضح 
. دوب لگو  بآ  نایم  رد  مدآ  هک  یتقو  مداد  رارق  ربمغیپ  مدیزگرب و  ار  وا  و  قیالخ ، نایم  رد  تسا  نم  راوگرزب  تّجح  و 

قیّدـص ردارب و  تسا  یلع  نیا  و  مربیم ؛ نایاپ  هب  ار  تلاسر  وا  اب  و  دـنادرگ ، لـماک  ارم  نید  اـت  درک  مهاوخ  ثوعبم  ناـمّزلارخآ  رد  اروا 
موصعم ار  ودره  متخاس و  ناشیا  لماش  ار  دوخ  تاکرب  مداتـسرف ، ناشیا  رب  تاولـص  مدیزگرب و  متخادـنا و  يردارب  ود  نآ  نایم  وا ، ربکا 

، تاـقولخم زا  تساـهنآ  رد  هـچره  نـیمز و  نامـسآ و  هـکنآ  زا  شیپ  وا  هـیرذ  زا  ناراـکوکین  ناـکیناب و  مدـیزگرب  ار  ودره  مدـینادرگ و 
. میاناد علطم و  ناگدنب  لاوحارب  نم  متسناد  یم  ار  اهنآ  یکین  اهلد و  یکاپ  نوچ  هک  دوب  نآ  يارب  ندیزگرب  نیا  منیرفآیب ،

دننام رون  ییابیز و  رد  دشخردیم و  هک  دید  تروص  هدزاود  درک  رظن  میهاربا  ترضح 
107 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

یلع دمحم و  تروص  نورقم  ار  اهنآ  درک و  هدهاشم  ار  اهتروص  نآ  ءایـض  نسح و  میهاربا  ترـضح  نوچ  دندوب . یلع  دمحم و  تروص 
نم و زینک  نیا  درک : یحو  یلاعتقح  نک ؟ هاگآ  اهتروص  نیا  ياـهمان  زا  ارم  ایادـخ  درک  لاؤس  دـید ، ناـشیا  هیبش  تلـالج  تعفر و  رد  و 
تسا و نیسح  نسح و  رونود  نیا  تسا و  نم  ربمغیپ  هیرذ  ندمآ  دوجو  هب  هلیـسو  یلع  شرهوشاب  وا  تسا  ءارهز  همطاف  نم  ربمغیپ  رتخد 

ات ب نالفو  نالف  نیا 

مالسلا هیلع  مئاق  زا  يرکذ 

قیـالخرب ار  دوخ  تمحر  وا  ببـس  هب  هک  تسا  نم  رون  نیا  دومرف : دیـسر ! رمـألا  بحاـص  يدـهم  ترـضح  مالـسلا  هیلع  مئاـق  زا  يرکذ 
سویأم نم  یـسر  دایرف  زا  هکنآ  زا  سپ  درک  مهاوخ  تیادـه  ار  مناگدـنب  وا  هلیـسو  هب  مزاسیم و  رهاظ  ار  دوخ  نید  وا  اب  منارتسگیم و 

دمحم رب  ار  اگدرورپ  دّمحم  لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  ّبر  تفگ : داتسرف و  تاولـص  اهنآرب  میهاربا  ترـضح  تلاحنآ  رد  سپ  دش  دنهاوخ 
. وکین ندینادرگ  صلاخ  ياهدینادرگ  صلاخ  هدیزگرب و  ار  اهنآ  هکنانچ  تسرفب  دورد  وا  لآو 

بلـص زا  ار  وا  ناگدیزگرب  دـمحم و  نم  هک  یتسرد  هب  وترب  نم  لضف  تمارک و  ار  وت  داب  اراوگ  داتـسرف ، یحو  میهاربا  هب  یلاعتقح  سپ 
تاولص نم  میهاربا  يا  داب  وترب  تراشب  لیعامسا ، وت  لوا  دنزرف  تشپ  زا  وت  زا  دعب  مروآیم  نوریب  وت  بلـص  زا  ار  نانآ  ماهداد و  رارق  وت 
ماهتخاس ررقم  میامنیم ، وت  نورقم  ناـشیا  رب  محرت  تاـکرباب و  ار  دوخ  محرت  تاـکرب و  نینچمه  مزاـسیم و  نورقم  ناـنآ  تاولـصب  ار  وت 

مدرم هرابود  مشاب و  نامسآ  نیمز و  ثراو  نم  دنورب و  نیب  زا  تسه  هچره  و  دیآرس ، هب  اهنآ  تدمات  قیالخرب  ار  دوخ  تجح  تمحر و 
. میامن هدنز  نانآرب ، دوخ  لدع  ندناسر  تلادع و  يارجا  يارب  ار 

هک ناینیشیپ  هفیحص  هعماج و  زا  هچره  لوسر ، ترضح  ناگداتسرف  دیوگ : يوار 
108 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

، دـنداد شوگ  دـنوادخ  دزن  ار  اهنآ  يالاو  ماقم  هدرک و  هدـهاشم  ار  اهنآ  توالت  دندینـش و  دوبوا ، تیبلها  ادـخ و  لوسر  حدـم  نمـضتم 
دنک زاورپ  ناشحور  هک  دوب  کیدزن  یلاحشوخ  زا  هدش و  رتدایز  ناشنامیا 

« یسوم تاروت  »
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رد دندید  دندوشگار ) نآ   ) دندمآ دوب  هدش  لزان  یـسوم  ترـضح  هب  هک  هچنآرـس  رب  تعامج  نآ : زادعب  دیوگ : يوار  یـسوم » تاروت  »
داتـسرف مهاوخ  ار  يربمغیپ  لیعامـسا  نادنزرف  زا  نایمدآ  نایم  زا  نم  دیامرفیم  نایملاع  دنوادخ  هک  تسا  هدـش  هتـشون  تاروت  لّوا  رفس 

ار وا  هداد و  وارب  ار  تمکح  منادرگ ، ثوـعبم  دوـخ  قـلخ  یماـمترب  تسار  تـسرد و  تعیرـشاب  ار  وا  هدرک و  لزاـن  ار  مباـتک  يورب  هـک 
دنزرف ود  رتخد  نآ  زا  ماهدینادرگ و  تکرباب  ار  وا  نم  دوب ، دهاوخ  وا  كرابم  رتخد  زا  وا  لسن  مزاس ، یم  دّیؤم  دوخ ، رگشلو  ناگتـشرفاب 
ناشیا زا  و  منادرگ ، رایسب  رایـسب  ار  هبعـش  ود  نآ  زا  کیره  هک  دنـشاب  میظع  هبعـشود  لصا  قحـسا  لیعامـسا و  دننام  هک  مروآ  دوجو  هب 
دمحم مهد ؛ یم  رارق  ماهتخیگنارب ، هدینادرگ و  لماکدوخ  تلاسر  تمکح و  زا  دمحم  ببـس  هب  هک  ار  هچنآ  تظفاحم  يارب  ماما ، هدزاود 

دش دهاوخ  اپرب  تمایق  وا  تمارب  تسا و  ناربمغیپ  متاخ 

« اهلیجنا ندروآ  »

ار قح  نید  هک  یناسک  رب  تسار  هار  دـش و  راکـشآ  دراد  نیب  قح  مشچ  هک  اهنآرب  قح  حبـص  هک  ـالاح  تفگ : هثراـح  اـهلیجنا » ندروآ  »
؟ دوش هجلاعم  دنمزاین  هک  تسا  هدنام  يرامیب  کش و  امش  لد  رد  زاب  ایآ  تشگ ! ادیوه  حضاو و  دنا  هدیدنسپ  دوخ  يارب 

ناتدوخ ياقآ  راتفگ  زا  ار  ترخآ  لیلد  تفگ : هثراح  زاب  دندادن ! یباوج  بقاع  دیس و 
109 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

( دیئامن هدافتسا  زین  وا  لیجنا  زا  و   ) دیریگب تربع  یسیع  ترضح 
هدش لزان  حیسمرب  یحو  تروص  هب  هک  نآ  مراهچ  حاتفم  رد  دندید  دندروآ ، ور  دوب  هدروآ  یسیع  ترضح  هک ، یئاهلیجنا  يوس  هب  سپ 

؛ شاب اشوک  نم  نامرف  يارجارد  ونشب و  ارم  نخس  هدبعتم ، رهوش  یب  رادرک ، هزیکاپ  نز  رسپ  يا  یسیع  يا  دیوگیم )  ) تسا
ریگب امن ، لکوت  نمرب  نک و  یگدـنبو )  ) تدابع ارم  سپ  مداد  رارق  شیوخ ) تردـق   ) هناـشن ناـیناهج  يارب  زا  ارت  مدـیرفآ و  ردـپ  یب  ارت 
یئادخ نم  زج  هب  هک  یئادخ  منم  هک  هدربخ  اهنآرب  دننک ، لمع  نآرب  ات  نک  ریـسفت  ار  نآ  ایروس  لها  يارب  مامت و  تّوقاب  ار ) باتک  نیا  )
مهاوخ نیا  زا  دعب  هک  نم  لوسر  هب  نم و  هب  دیروآ  نامیا  سپ  تسا ، نماب  همه  یگدـنز  دوب  دـهاوخن  یلاوز  رییغت و  ارم  درادـن و  دوجو 

قح هارب  ریـشمش  اب  ار  مدرم  هک ، دوش  هتخیگنارب  داهج  تمحر و  يارب  دوش  نایملاع  تمحر  هک  دیآ  نامّزلارخآ  رد  هک  يربمغیپ  داتـسرف ،
تـسوا قیالخرب و  ندـش  ثوعبم  بسحب  تساهنآ  رخآ  حور و  شنیرفآ و  بسحب  تسا  همه  زا  لوا  ینعی  رخآ  تسا و  لوا  وا  دروآ ، رد 

نآ ندمآ  هب  ار  بوقعی  نادـنزرف  هد  تراشب  سپ  دـش  دـهاوخ  عقاو  وا  نامز  رد  رـشح  دـمآ و  دـهاوخ  ناربمغیپ  همه  زا  دـعب  هک  يربمایپ 
. ربمغیپ

، دـیدرگ وا  راد  تسود  دـنیبب ، ار  وا  هکنآزا  شیپ  نم  لد  هک  حـلاص  هدـنب  نآ  اهناهنپ  هدـنناد  اهنامز و  کلام  يا  تفگ : یـسیع  ترـضح 
ناهنپ و دوب  دهاوخ  مه  قفاوم  وا  لعف  لوق و  دـنکیم ، هدـهاجم  دوخ  تسدـب  هک  تسا  نم  لوسر  هدـیزگرب و  وا  دیـسر : باطخ  تسیک !؟

ياهشوگ انیب و  ار  انیبان  نامشچ  نآ  ببس  هب  هک ، متـسرفیم  ار  نآرق  ینعی  ياهزات  رون  وا  يوس  هب  درک . دهاوخ  تقباطم  مهاب  شراکـشآ 
وا لاح  هب  اشوخ  ماهداد  رارق  ار  اهلد  راهب  مهف و  تمکح و  مولع و  ياههمشچ  نآ  رد  و  منادرگیم ، اناد  ار  نادان  ياهلد  اونش و  ار  اونـشان 

. وا تّما  لاح  و 
تالاؤس خساپ  یـسیع  يا  دیـسر : باطخ  دماجنایم ؟ لوط  هب  ردق  هچ  وا  تّما  کلم  تسیچ و  وا  تمالع  دراد و  مان  هچ  وا  ایادخ  تفگ :

! ونشب ار  دوخ 
110 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

رتشرب تسا ، رّونم  شنیبج  رمق و  دننام  يور  تسا ، لیعامـسا  دالوا  زا  هدش  باختنا  میهاربا و  دالوا  زا  هدش  هدـیزگرب  تسا ، دـمحا  وا  مان 
، دنـشاب هتـشادن  ياهرهب  ملع  زا  هک  منادرگ  ثوعبم  یّما  تّما  رد  ار  وا  دوریمن ، باوخ  هب  شلد  اـما  دـباوخیم  شنامـشچ  دوـشیم  راوـس 
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. دندرگ مک  شدالوا  رایسب و  شنانز  تسا ، لیعامسا  وا  يردپ  رهش  رد  شتدالو  دیشک ، دهاوخ  لوط  تمایق  مایق  ات  وا  کلم 
هب راوگرزب  ود  نآ  زا  وا  لسن  دنوش  دیهش  ود  ره  دسرمهب و  راوگرزب  ود  رتخد  نآ  زا  دوب ، دهاوخ  وا  هموصعم  تکرباب و  رتخد  زا  وا  لسن 

. دنیامن کمک  اهنآ  هب  دنبایرد ، ار  نانآ  رگا  و  دنراد . تسود  ار  اهنآ  هک ، تسیناسکرب  ود و  نآرب  یبوط  سپ  دنیآیم ، دوجو 
گرب تسالط و  زا  نآ  ياههخاش  قاس و  تسا ، یتخرد  تشهب  رد  هک  دیسر  باطخ  تسا ؟ زیچ  هچ  یبوط  یهلآ  تفگ : یسیع  ترضح 
مینـست همـشچ  زا  نآ  بآ  رت و  مرن  کشم  زا  رت و  نیریـش  لسع  زا  تسا ، هرکاب  نارتخد  ناتـسپ  دـننام  نآ  راب  تسابیز و  ياـههلح  زا  نآ 
تخرد نآرـسرب  دوش  ریپ  زاورپ ، ندوب  ینالوط  زا  دیامن و  زاورپ  تسا  هجوج  هک  یتقو  یغالک  رگا  هک  تسیا  هزادنا  هب  نآ  يدنلب  تسا ،

. تسا هدنکفا ) هیاس   ) تخرد نآ  ياههخاش  زا  يا  هخاش  شرس  يالاب  هکنیارگم  تسین ، یلزنم  تشهب  رد  دسر ، یمن 
تیبلها رکذ  ترضح و  نآ  یهاشداپ  تمعن و  هوحن  دندناوخ  دوب ، هدش  لزان  حیسم  ترـضح  رب  هک  ار  ادخ  لوسر  فاصوا  یگمه  نوچ 

. دنتشگ تکاس  هدش و  مزلم  بقاع  دیس و  دندینشار ، وا  هیّرذ  و 
دنتسناوتن اهنآ  دمآ و  بلاغ  بقاع  دیـس و  رب  دوب ، هدش  هتـشون  اهباتک  ریاس  رد  هک  هچنآ  هعماج و  باتک  ببـسب  هثراح  نوچ  دیوگ : يوار 

هتشادرب و عازن  زا  تسد  دندرب  یپ  دوخ  تاهابتـشا  اهاطخ و  هب  و  دنبیرفب ، ار  اهنآ  دنهد و  مدرم  دروخ  هب  طلغ  هدرک و  فیرحت  ار  بلاطم 
راک هب  يرگید  ریبدـت  هدیـشیدنا و  دوخ  راک  رد  هک  دنتـشگرب  دوخ  ياه  دـبعم  هب  ینامیـشپ  فسأت و  تیاـهناب  گـنرد  یب  هدـش  تکاـس 

. دندنبب
111 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

هب ار  نید  تسا و  رارق  هچربامـش  يأر  تسیچ ؟ ریبدت  فیلکت و  الاح  هک  دندومن  لاؤس  دندمآ و  اهنآ  دزن  هب  یگمه  نارجن  ياراصن  سپ 
؟ دیروآیم رد  یتروص  هچ 

یـشرق ربمغیپ  يوس  هب  ًاعیرـس  ام  و  دوش ، رهاظ  دّمحم  نید  ّتیقحات  دینامب  رادیاپ  دوخ  نیدرب  زین  امـش  میتشگنرب  دوخ  نید  زا  ام  دـنتفگ :
هچ هب  ارام  هدروآ و  هچ  ام  يارب  میمهفب  میریگب و  رظن  ریز  ار  وا  راتفر  راوطا و  هدومن و  یـسررب  قیقحت و  وا  هراـب  رد  اـت  مینکیم  تکرح 

! دیامنیم توعد  يزیچ 

« هنیدم يوس  هب  تکرح  »

هدراهچ دنیامن  تکرح  هنیدم  هب  ادخ  لوسر  ندید  يارب  هک  دندید  رفـس  هّیهت  بقاع  دیـس و  نوچ  دیوگ : يوار  هنیدم » يوس  هب  تکرح  »
ناشیا تاداس  بعک و  نب  ثراح  ینب  ناگرزبزا  « 1  » رفن داتفه  دنتـشادن و  یمک  لضف  ملع و  رد  هک  نارجن  ياراصن  ناگرزب  زا  زین  راوس 

. دندش هارمه  اهنآ  اب 
اهنآ هارمه  هدمآ و  نارجن  هب  دندوب  ناشیا  ياملع  زا  تومرـضح  ياهرهـش  رد  هک  نادملا  دبع  نبدـیزی  نیـصح و  نب  سیق  دـیوگ : يوار 

. دنتشگ هنیدم  هناور 
هک درک  نارجن  هناور  يرگـشل  اب  ار  دیلو  نبدلاخ  ترـضح ، دیـشک  ازارد  هب  دندوب  هتفر  نارجن  هب  هک  ادـخ  لوسر  ناگداتـسرف  ربخ  نوچ 
هک دندش  علطم  اهینارجن  تکرح  نایرج  زا  دندیسر و  اهنآ  هب  هار  نایم  رد  دنلوغـشم ، يراک  هچ  هب  و  تسیچ ؟ باحـصا  ریخأت  ّتلع  دنادب 

. دنوریم هنیدم  هب  قیقحت  يارب 
112 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

رد هک  لاثآ  نب  ۀـثراحوبا  زا  ریغ  هثراـح  وبا  نیا  دیـشاب  هتـشاد  هجوت   ) فقـسا ۀـمقلع  نب  ۀـثراح  وبأ  دـندرک  یم  یط  ار  هار  هک  یماـگنه 
رذنم زرک  شردارب  دوب و  راوس  دوخ  رتسا ) - ) رطاق رب  دـشاب ) یم  درک ، یم  عافد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هزور  جـنپ  تاثحابم 
میور یم  وا  يوس  هب  اـم  هکنآ  دوش  كـاله  دـعبألا  سعت  تفگ : زرک  دروخ ، زیل  هثراـحوبا  رتسا  ناـهگان  دوب ، شراـنک  همقلع  نب  رـشب ) )
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ارچ تفگ : خأای !؟ مل  هل و  لاق : يوش ! نوگن  رـس  كـاله و  وت  تسعت  تنأ  لـب  تفگ : هثراـحوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ینعی 
میدیشک یم  ار  شراظتنا  هک  تسا  يربمایپ  نامه  نیا  مسق  ادخ  هب  تفگ : ردارب !؟

تورث و لاوـما و  دـنرادیم و  زیزع  ارم  ردـقچ  اراـصن )  ) تعاـمج نیا  هک  ینیب  یمن  تفگ : ینک ؟ یمن  تیعبت  وا  هب  ارچ  سپ  تـفگ : زرک 
!. دوش یم  دوبان  هتفر و  نیب  زا  ربمایپ  نیا  هب  نامیا  اب  اهنیا  همه  هک  دنا  هتشاذگ  ام  رایتخا  رد  تسایر 

. دروآ نامیا  دیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  یتق  دوش و  ناملسم  بسانم  عقوم  رد  هک  تفرگ  لد  رد  تعاس  نامه  زرک 
«1 ( » ربخرخآات )

؛ دنراذگب شیامن  هب  اهناملـسم  رظن  رد  ناهارمه ، اب  ار  دوخ  تکوش  تنیز و  دنتـساوخ  بقاع  دیـس و  دندیـسر  هنیدـم  یلاوح  هب  هک  یتقو 
دینزب دوخ  تروص  رـس و  هب  یبآ  دییوشب و  ار  ناتندب  ياهیبرچ  كرچ و  هدش  هدایپ  رگا  دنتفگ : دـندمآ و  دوخ  موق  هاررـس  رب  تهجنیدـب 

تسارتهب

« هرّونم هنیدم  هب  دورو  »

، دنتخاس وبشوخ  کشم  اب  ار  دوخ  دندیشوپ ، ینمی  سیفن  ياههماج  دندومن ، هزیکاپ  ار  دوخ  هدش ، هدایپ  اهنآ  همه  هرّونم » هنیدم  هب  دورو  »
رت و وربوخ  اهبرع  همه  زا  اهنآ  دندش ؛ هناور  بوخ  بیکرت  تئیهاب و  دندومن ، تسار  نابسا  شوگاب  اراه  هزینرس  هدش و  راوس  اهبسارب 

113 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. دندوب رتدنمونت 

دجـسم رد  هک  ترـضح  تمدـخ  هب  ات  دـندمآ  تلاحنآاب  میاهدـید  هن  اهنآ  زا  رتوکین  یهورگام  دـنتفگ : دـندید  ار  اهنآ  هنیدـم  لها  نوچ 
«. 1  » دندیسر دنتشاد ، فیرشت 

قرـشم يوس  هب  ور  «( 2  » دـنتخاون و ار  سوقان  دوخ  یبهذـم  مسارم  قبط   ) دیـسر ناـشزامن  تقو  ترـضحنآ ، تمدـخ  رد  روضح  زا  سپ 
، باحصا ترضح و  دیراذگ  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  دومرف : ترضح  دنوش  عنام  دنتـساوخ  ادخلوسر  باحـصا  دندش  زامن  لوغـشم  هدرک و 

دنداد اهنآ  هب  ار  تلهم  نیا  دندومنن ، یلاؤس  ترضح  زا  زین  اهنآ  دندرکن ، مالـسا  هب  توعد  دنتـشاذگ ، دازآ  دوخ  لاح  هب  زور  هس  ار  اهنآ 
هنای دنکیم  قیبطت  ناشیاهباتک ، رد  هروکذم  مئالعاب  دننیبب  دننکرظن و  ترضح  تقیرط  رادرک و  راتفر و  راوطا و  ادا و  ًاقیقد  اهنآ  ات 

« ربمغیپ اب  اهینارجن   » 18

میلـستو هدروآ  مالـسا  وت  زا  شیپام  دـنتفگ : دومن ، توعد  مالـسا  هب  ار  اهنآ  ترـضح  زور  هس  تشذـگ  زا  سپ  ربمغیپ » اـب  اـهینارجن   » 18
يارب هکنیا  هچ  دیتسین ، دنوادخ  میلـست  هک  تسا  یکاح  ناتلامعا  هکنیااب  دیتسه  قح  نیئآرب  هنوگچ  امـش  دومرف : ربمایپ  میاهدش ! دنوادخ 

نیا یمامت  هکنیا  اب  دیروخیم ، كوخ  تشوگ  دینکیم و  شتسرپ  تدابع و  ار  بیلص  و  دینادیم ، ادخ  رـسپ  ار  یـسیع  دیلئاق و  دنزرف  ادخ 
. تسا قح  نیئآ  فلاخم  روما 

هک دیراد  لوبق  امش  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا ؟ هدوب  هِک  شردپ  سپ  تسینادخ ، رسپ  یـسیع  رگا  دنتفگ : دیـس  بقاع و 
تسا و مّویق  دراد و  هطاـحا  يزیچ ، ره  هب  اـم  يادـخ  هک  تسین  روطنیا  اـیآ  دومرف : يرآ  دـنتفگ : دراد ؟ دوخ  ردـپ  هب  یتهابـش  يرـسپ  ره 

؟ تسا وا  اب  تادوجوم  يزور 
. هن دنتفگ : تشاد  ار  فاصوا  نیا  یسیع  ایآ  دومرف : تسا ، روط  نیمه  يرآ  دنتفگ :

مینادـیم يرآ  دـنتفگ : تسا ؟ اناد  اهنآ  همه  هب  دـنوادخ  تسین و  یفخم  ادـخرب  نیمز  نامـسآ و  رد  يزیچ  چـیه  هک  دـینادیم  اـیآ  دومرف :
هک تسا  نامه  ام  يادـخ  دـینادیم  ایآ  دومرف : هن ، دـنتفگ : تسنادـیم ؟ يزیچ  دوخ  شیپ  هداد ، وا  هب  ادـخ  هک  هچنآ  زا  ریغ  یـسیع  دومرف :
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ار یـسیع  هک  تسین  نینچاـیآ  دومرف : تسا ، روطنیمه  دـنتفگ : درک ؟ يرگتروص  تساوـخیم ، هک  روطناـمه  شرداـم  محر  رد  ار  حیـسم 
نوچ تدالو ، زا  سپ  یـسیع  و  دروآ ؟ ایندـب  ار  وا  رگید ، ياهردام  نوچمه  دـعب  و  درک ، لـمح  محر  رد  ناـکدوک  ریاـس  دـننام  شرداـم 

سپ دومرف : دوب ، نینچ  يرآ ، دنتفگ : دروخیم ؟ اذغ  رگید  لافطا 
115 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

زادعب هک  هک  يربمغیپ  فاصوا  مامت  مساقلابا ! ای  دـنتفگ  « 1 « !؟ درادن شردپ  هب  یتهابش  هنوگچیه  هکنیا  اب  تسادخ  رـسپ  یـسیع  هنوگچ 
تسا و تافـص  نیرتگرزب  هک  تفـص  کی  رگم  میتفای  وت  رد  ار  همه  هدـیدرگ ، رکذ  یهلآ  ياهباتک  رد  دـمآ و  دـهاوخ  یـسیع  ترـضح 

. مینیبیمن وت  رد  تسا  رتشیب  همه  زا  ّتیقحرب  نآ  تلالد 
یئوگیم ازسان  ار  وا  وت  دراد ، داقتعا  وا  هب  دیآیم  یـسیع  زا  سپ  هک  يربمغیپ  میاهدید  لیجنا  رد  ام  دنتفگ : تسیچ ؟ نآ  دومرف : ترـضح 

دوب یسیع  ترضح  هراب  رد  طقف  ناشیا  هعزانم  دیوگ : يوار  تسا ، هدنب  وا  ینکیم  نامگ  ینادیم و  وگغورد  و 
ادخ فرط  زا  وا  هک  مهدیم  یهاوگ  مراد و  داقتعا  وا  هب  میامنیم و  قیدـصت  ار  وا  نم  هکلب  دـییوگیم  هک  تسین  نینچ  دومرف : ترـضح 
ندش هتخیگنارب  دشابیمن و  دوخ  یگدنز  گرم و  ررـض و  عفن و  کلام  هک  تسادخ  ناگدنب  زا  ياهدنب  وا  میوگیم  تسا و  هدش  ثوعبم 

. تسادخ تسد  رد  اهنیا  همه  هکلب  تسین  وا  تسد  رد  گرم  زا  سپ 
هدـنز ار  هدرم  وا  ایآ  دـنکب  ار  وا  ياهراک  تسناوتیم  يربمغیپ  ایآ  دـنهد !؟ ماـجنا  درک  یـسیع  هک  ار  هچنآ  دـنناوتیم  ناگدـنب  اـیآ  دـنتفگ :

ربـخ دـندوب  هدرک  هریخذ  دوخ  هناـخ  رداـی  دنتـشاد و  لد  رد  مدرم  هک  ار  هچنآ  اـیآ  داد ؟! یمن  افـش  ار  سیپ  داز و  رداـم  روک  درکیمن و 
!؟ دهد ماجنا  دناوتیم  یسک  ادخ ، رسپ  ای  ادخ  زاریغ  اراهراک  نیا  ایآ  دادیمن !؟

. تس اهنآ  زا  اّربم  ادخ  هک  دندروآ  نایم  هب  دایز  یسیع  ترضح  هراب  رد  زیمآ  ولغ  ياهفرح  نیازا 
، دراد تیعقاو  درکیم و  دیتفگ ، یسیع  نم  ردارب  هراب  رد  هک  هچنآ  دومرف : ترضح 

116 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
دنوادـخ ربارب  رد  تشادـن و  راع  ادـخ  یگدـنب  زا  تسا و  یلاعتقح  هدـنب  وا  دادـیم ، ماجنا  ادـخ  تردـق  نذااب و  ار  اهراک  نیا  همه  نکلو 

. تشادن یشکندرگ 
تافـص زا  اهنیا  درکیم ، یئوشتـسد  دیـشونیم و  بآ  دروخیم و  ماـعط  تشاد  یپ ، گر و  وم و  نوخ و  تشوگ و  نارگید ) دـننام   ) یـسیع

. تسین یلثم  ار  وا  درادن و  دوجو  يزیچ  وا  دننام  تسا  قح  هناگی و  وا  راگدرورپ  تسا ، قولخم 
تسا یسیع  زا  رتبیجع  وا  تقلخ  هک  مدآ  دومرف : ترـضح  هد ! ناشن  دشاب  هدش  هدیرفآ  ردپ  یب  وا  دننام  هک  یـسک  ام  يارب  سپ  دنتفگ :

هک تسا  يدـح  هب  وا  تردـق  تسین ، راوشد  ای  ناسآ و  ادـخ  يارب  یـشنیرفآ  يزیچ و  چـیه  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  رداـم  ردـپ و  یب  هک 
یـسیع لثم  ّنا  دومن : توالت  اهنآ  يارب  یـسیع  هرابرد  ار  هیآ  نیا  ترـضح  سپ  دوشیم  شاب )  ) دیوگ هک  نیمه  دنیرفآیم  دهاوخب  هچره 

وا هب  دـیرفآ ، كاخ  زا  ار  وا  تسا  مدآ  دـننام  ادـخ  دزن  یـسیع  هک  یتسرد  هب  نوکیف  نک  هل  لاـق  ّمث  بارت  نم  هقلخ  مدآ  لـثمک  هّللادـنع 
يارب نارمع  لآ  هروس  لئاوا  زا  هیآ  دنچ  داتشه و  ماگنه ، نیارد  دندش ، شوماخ  یگمه  دیـسر  اجنیا  هب  هک  نخـس   ) دش سپ  شاب  تفگ :

«1  » دیدرگ لزان  مالسا  ياههمانرب  فرعم  حیضوت و 

« هلهابمدادرارق  » 19

هراشا

وتاـب یـسک  نشور ، تالالدتـسا  نیا  زا  سپ  هاـگره  هک  داد  روتـسد  دوـخ  ربماـیپ  هب  دـنوادخ  نارمع  لآ  هـیآ 61  رد  هلهاـبمدادرارق »  » 19
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توعد ار  دوخ  نانز  نادنزرف و  مه  وت  دروایب و  ار  دوخ  نانز  نادنزرف و  هک  نک  هلهابم »  » داهنشیپ وا  هب  دزیخرب ، لادج  هب  و  دنک ، وگتفگ 
. دزاس اوسر  ار  وگغورد  دنوادخ  ات  دینک  اعد  نک و 

توعد قدص  نامیا و  زا  تیاکح  دصرد  دص  هک  دوب  یهار  هتشادن و  هقباس  برع  نیب  رد  نامز  نآ  ات  دیاش  قوف  لکـش  هب  هلهابم  هلئـسم 
ینادـیم نینچ  دراو  دـشاب ، هتـشادن  نامیا  راگدرورپ  اـب  شیوخ  طاـبترا  هب  ینعم  ماـمت  هب  هک  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  درکیم ، ربماـیپ 

نآ هجیتن  تعرسب  امش  و  دزاس ، اوسر  ار  وگغورد  ات  میهاوخب  وا  زا  میورب و  ادخ  هاگرد  هب  مهاب  دیئایب  هک  دهاوخب  نافلاخم  زا  و  ددرگ !؟
ياعد رگا  اریز  تسا  كانرطخ  رایسب  ینادیم  نینچ  رد  دورو  ًاملسم  دنکیم ، تازاجم  ار  نایوگغورد  دنوادخ  هنوگچ  هک  دید  دیهاوخ  ار 
تـسا نکمم  هنوگچ  تشاد ، دهاوخن  هدننک  توعد  یئاوسر  زج  ياهجیتن  دوشن  راکـشآ  نافلاخم  تازاجم  زا  يرثا  دـسرن و  تباجا  هب  وا 

یکی هلهابم ، هب  ربمایپ  توعد  دناهتفگ  هک  تساجنیا  زا  دراذگب ؟ ماگ  ياهلحرم  نینچ  رد  هجیتن ، هب  نانیمطا  نودب  ياهدیمهف  لقاع و  مدآ 
. دمآ تسدب  هلهابم  زا  ًادعب  هک  یجیاتن  زا  رظن  عطق  تسوا ، عطاق  نامیا  توعد و  قدص  ياههناشن  زا 

رد ات  دنتساوخ  تلهم  ربمایپ  زا  نارجن  نایحیسم  ناگدنیامن  دمآ  نایم  هب  هلهابم  ياپ  هک  یماگنه  هک  تسا  هدش  دراو  یمالـسا  تایاور  رد 
، تفرگیم همشچرس  یسانشناور  هتکن  کی  زا  اهنآ  هرواشم  هجیتن  دننیشنب ، روش  هب  دوخ  ناگرزباب  و  دنشیدنایب ، هراب  نیا 

118 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
هلهابم وا  اب  دمآ  هلهابم  هب  لاجنج  راج و  تیعمج و  ادصو و  رس  اب  دمحم  دیدرک  هدهاشم  رگا  دنداد ، روتـسد  دوخ  تارفن  هب  هک  دوب  نیا 
ناصاخ زا  يدودـحم  رایـسب  تارفناـب  رگا  و  تسا ، هدـش  لاـجنجو  راـج  هب  لّـسوتم  هک  تسین  وا  راـک  رد  یتقیقح  اریز  دیـسرتن ، دـینک و 

. تسا كانرطخ  هک  دیزیهرپب  وا  اب  هلهابم  زا  تسا و  ادخ  ربمایپ  وا  هک  دینادب  دمآ  هاگداعیم  هب  شلاس  درخ  نادنزرف  کیدزن و 
، هتفرگ تسد  رد  ار  نسح  تسد  و  دراد ، شوغآ  رد  ار  نیسح  شدنزرف  ربمایپ  هک  دندید  هاگان  دنتفر  هاگداعیم  هب  یلبق  داد  رارق  قبط  اهنآ 

هنحص نیا  هک  یماگنه  نایحیسم  دیئوگب ، نیمآ »  » امش مدرک  اعد  نم  هاگره  دنکیم  شرافس  اهنآ  هب  و  دنتـسه ، وا  هارمه  همطاف  یلع و  و 
رد نت  همذ »  » طئارـشبو دندش  هحلاصم  هب  رـضاح  هدرک ، يراد  دوخ  هلهابم  هب  مادـقا  زا  و  دـنداتفا ، تشحو  هب  تخـس  دـندرک  هدـهاشم  ار 

«1 . » دنداد
همادا هب  داد ، ار  نآ  روتـسد  دـنوادخ  هک  دـندرک  داهنـشیپ  نارجن  ياراصن  ًائادـتبا  ار  هلهابم  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  لابقا  تیاور  زا  اما  )

( دیئامرف هجوت  لابقا  تیاور 
وتب و   ) مینک یمن  رارقاو  نامیا  وت  هتفگ  هب  میدرگ ، یمنرب  میتسه و  دنبیاپ  یسیع  هب  تبسن  دوخ  تاداقتعا  رد  ام  دنتفگ : نارجن  ناگدنیامن 

نیرفن هلهابم و  هک  دشاب  وگغورد  قحانرب و  ادـخ  تنعل  تسا  قحرب  امـش  ام و  زا  کیره  هک  مینک  هلهابم  وتاب  ایب  سپ  میروآیمن ) نامیا 
. دوشیم نشور  راکشآ و  يدوزب  قح  دوشیم و  سر  دوز  باذع  ببس  ندرک 

وتاب تسا  هدمآ  وت  هب  هک  هچنآ  دروم  رد  سکره  دـمحم  يا  دـش  لزان  هلهابم  هراب  رد  نارمع ) لآ   61  ) هیآ هک  دوباهنیا  داهنـشیپ  زا  سپ  )
وگغورد رب  ار  ادخ  تنعل  هدرک و  نیرفن  میناوخب ، تسا  نامناج  هلزنم  هب  هک  ار  یناسک  نانز و  نارـسپ و  هک  دیئایب  وگب  سپ  دـنک  هلداجم 

. مینادرگب امش  ام و  زا 
119 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

( مرادن یفرح  نم   ) دیراد رارصا  دوخ  هتفگ  هب  امش  رگا  مریذپیم ، ار  امش  داهنـشیپ  نم  دومرف : درک و  توالت  اهنآ ، يارب  ار  هیآ  ترـضح 
. دییامن لمع  دوخ  هتفگ  هب 

لوزن لحم  هب  دندش و  رود  دنتـساوخرب و  سپ  مینکیم ، هلهابم  مییآیم و  ادرف  تسا  یتمالع  امـش ، ام و  نایم  داد  رارق  نیا  دنتفگ : ناشیا 
دیامن نشور  ار  قح  هک ، درک ) يداهنشیپ  و   ) دروآ ار  يزیچ  امش  يارب  دمحم  دنتفگیم : رگیدمه  هب  دنتشگرب و  هنیدم  ناتـسگنس  رد  دوخ 

ناگدیزگرب ءارقف و  اب  ای  دیآیم  تکوش  باحـصا و  تالمجتاب و  دوشیم ؛ رـضاح  هلهابم  يارب  یـسک  هچاب  هک  دینک  تقد  یلیخ )  ) سپ
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تاهابم یئامن و  دوخ  يارب  تسا  هاشداپ  وا  سپ  دیایب  لمجت  نابحاص  ّتیعمج و  ترثکاب  ایند و  لها  اب  رگا  سپ  دمآ ؛ دـهاوخ  دوخ  نید 
هقیرط هک  دـمآ  عشاخ  حـلاص و  كدـنا و  عمج  مک و  تارفناب  رگا  و  دـش ؛ دـیهاوخ  بلاغ  امـش  ًامتح  هک  دیـسرتن  وا  اـب  هلهاـبم  زا  هدـمآ 

هچ وا  دـینیبب  دـشاب  امـش  نایم  تمالع  نیا  دـیوشیم ) كاله  هک   ) دـییامن مادـقا  هلهابم  هب  وا  اب  ادابم  تساـهنآ ، ناگدـیزگرب  ناربمغیپ و 
یگنر هایـس  يابع  دومرف : دـش  رگید  زور  نوچ  دـندز ، وراج  ار  تخرد  ود  ناـیم  دومرف : ترـضح  سپ  دروآـیم . ار  یـسک  هچ  دـنکیم و 

. دنتخادنا تخرد  يالابرب  دندروآ و 
هراس و دوخ ، نانز  زا  دنتـشاد و  مان  معنملادبع ) نسحملاۀغـض و   ) دوخ نارـسپ  وداب  زین  اهنآ  دـمآ  نوریب  ربمغیپ  دـندید  هک  دیـس  بقاع و 

. دندروآ نوریب  ار  میرم 
اب دـندمآ  نوریب  اهنآ  ریغ  راصناو و  رجاهم  اـب  زین  هنیدـم  لـها  دـندمآ ، نوریب  بعک  نب  ثراـح  ینب  اـب  تئیه ، نیرتهب  اـب  نارجن  ياراـصن 

دیشک دهاوخ  اجک  هب  راک  دننیبب ، هک  اهتنیز  نیرتهب  اب  اهملع و  اهمچرپ و 

« دوعوم لحم  رد  ادخ  لوسر  »

ار نینـسح  هتفرگ و  ار  یلع  تسد  هدمآ  نوریب  هرجح  زا  دـمآ ، الاب  باتفآ  ات  دوب  دوخ  هرجح  رد  ترـضح  دوعوم » لحم  رد  ادـخ  لوسر  »
هدیسر تخرد  ود  نآ  کیدزنات  دندمآ  دوب ) شنیرفآ  ناهج  هراصع  هک   ) كدنا عمج  نیااب  داد ، رارق  رس  تشپ  رد  ار  همطاف  ورـشیپ و  رد 

. دیدرکیم توعد  نآ  هب  ارام  هک  ياهلهابم  يارب  دیئایب  هک  داتسرف  بقاع  دیس و  دزن  هب  ار  یصخش  و  دنداتسیا ، ابع  نآ  ریز  رد  و 
نیا اب  ادخ ! شیپ  رد  نیمز  يور  لها  نیرتیمارگ  نیرتهب و  اب  دومرف : ینکیم !؟ هلهابم  ام  اب  یسک  هچاب  مساقلاوبا  يا  دنتفگ : دندمآ و  اهنآ 

. درک دوخ  تیبلها  هب  هراشا  تعامج ،
هلهابم ام  اب  كدوک  ود  نز و  کی  ناوج و  کی  اب  ایآ  ياهدـماین  دـناهدروآ  نامیا  وت  هب  هک  ناتلها  ناـگرزباب  ارچ  دـنتفگ : بقاـع  دـیس و 

!؟ ینکیم
عمج نیا  اب  هک  تسنیا  نم  تیرومأم  هک  مداد  ربخ  امش  هب  الاح  نیمه  نم  تسا  هداتـسرف  یتسارب  ارم  هک  یئادخ  قح  هب  مسق  یلب ، دومرف :

. میامن هلهابم  امشاب  هّللا ) يوس  ام  یگرزب  هب  اما   ) کچوک
دوب نانآ  ءاملع  نابوخ و  زا  هک  یناوج  دندرک ، وگزاب  نانآ  رب  ار  نایرج  هتـشگرب و  دوخ  باحـصا  دزن  هب  هدـش و  درز  اهنآ  ياهگنر  سپ 

وا رد  ار  فاـصوا  نآ  دـیدناوخ و  هعماـج  رد  دـمحم  فاـصوا  رد  هک  ار  هچنآ  دـیروایب  رطاـخ  هب  دـینک  هلهاـبم  اداـبم  امـشرب  ياو  تفگ :
ندـش خـسم  زا  زونه  تسا و  وگتـسار  قداص و  وا  هک  دـینادیم  تسا  مزال  نآ  نتـسناد  هک  هزادـنا  نآ  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیدومن  هدـهاشم 

نیا یهاوخ  ریخ  يارب  وا  هک  دنتـسنادیم  اـهنآ  نوچ  دیـسرتب ، ادـخ  زا  دـندمآ  رد  كوخو  نومیم  تروص  هب  هک  هتـشذگن  یلیخ  ناینـشیپ 
دندش تکاس  یگمه  دز ، ار  اهفرح 

 ...!« منیب یم  یئاهور  نم   » 20

، اهب هلازأل  هناکم  نم  اًلبج  لیزی  نأ  هّللاولأس  ول  ًاهوجو  يرأل  ّینإ  يراصّنلا ، رـشعم  ای  نارجن : فقـسأ  لاقف  منیب »!...  یم  یئاـهور  نم   » 20
«1  » ۀمایقلا موی  یلإ  ّینارصن  ضرألا  هجو  یلع  یقبی  اوکلهتف و ال  اولهابت  الف 

رگا منیب  یم  یئاه  ور  نم  اراصن ! هورگ  يا  تفگ : دـید )، ار  ناکما  ملاع  زا  رتگرزب  یلو  کچوک  هعومجم  نیا  هک  یتقو   ) نارجن فقـسأ 
. درک دهاوخ  ار  راک  نیا  ًاعطق  دیامن ، لیاز  شیاج  زا  ار  یهوک  دنیامن ، تساوخ  رد  ادخ  زا 

دنام دهاوخن  نیمز  يور  رد  ینارصن  رفن  کی  تمایق  زور  ات  دیوش و  یم  كاله  هک ، دینکن  هلهابم  اهنآ  اب  سپ 
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« هتسشن ناربمایپ ، دننام 

هراشا

هک تسا  هدمآ  نوگانوگ  تروص  هب  هلهابم ، يارب  نتسشن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روضح  تایاور  رد  هتـسشن » ناربمایپ ، دننام 
. مینکیم هراشا  نآ  دروم  دنچ  هب 

اثج ّمث  هعبتت ، مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  و  هیدی ، نیب  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نسحلا و  و  ّیلع ، دیب  ًاذخآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ادغف  - 1
اذإ مهل  لوقی  وه  هّللا و  لوسر  راـسی  نع  نیـسحلا  و  هنیمی ، نع  نسحلا  و  هیفتک ، نیب  ۀـمطاف  هماـمأ و  مالـسلا  هیلع  ًاـّیلع  لـعج  و  هیتـبکرب ،

: فقسألا لاقف  اونّمأف ، توعد 
122 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

هتفرگ و ار  یلع  تسد  هک  یلاـح  رد  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ادرف  « 1 ( » ربخلا  ) اوفاخ و  ۀـلهابملل ، ءایبنألا  اوثجی  اـمک  هّللاو  اـثج 
هتخادنا نآ  يور  ار  شیابع  هدش و  نییعت  یتخرد  ریز  رد   ) هک یلحم  رد  و  دندمآ ،) نوریب   ) دوب شرس  تشپ  رد  همطاف  ولج و  رد  نینـسح 

. دنتفای روضح  رگید )،...  تحلصم  يارب  ای  دنکن و  ناشتّیذا  هنیدم  نازوس  باتفآ  ات  دوب 
، دوخ پچ  فرط  رد  ار  نیـسح  تسار و  فرط  رد  ار  نسح  رـس و  تشپ  رد  ار  همطاف  ولج و  رد  ار  یلع  دز و  نیمز  رب  وناز  ترـضح  سپ 

: تفگ دید  ار  هرظنم  نیا  فقسا  هک  یتقو  دییوگب ، نیمآ  مه  امش  مدرک  اعد  نم  هاگره  دومرف : اهنآ  هب  داد و  رارق 
( هدـنهد رادـشه  راتفگ  نیااب  . ) دـندز یم  نیمز  رب  وناز  نینچ  نیا  هلهابم  ماگنه  ءایبنأ  هک  تسا  هدز  نیمز  رب  وناز  يروط  دـنگوس  ادـخ  هب 

. دنتسب هیزج  رارق  دندش و  فرصنم  هلهابم  زا  هدیسرت و  اهنآ 
«2  » مّدقّتلا نع  عاکو  هلهابملل  ءایبنألا  اوثجی  امک  دّمحم  هّللاو  اثج  فقـسألا : لاقف  هیتبکرل ، اثجف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  مّدقتف  - 2

انکلهیف انیلع  هل  هّللا  بیجتـسیل  انلهاب  نئلو  ّیبنل ، ّهنإ  هّللاو  اولاق : مهنیب و  امیف  اورمائت  اومدن و  کلاذ  لعف  دق  هوأر  اّملف  ًاکراب ، مهل  كرب  ّمث 
لوسر سپ  « 3 ،. » مُکْتلَقأ دـق  معن  لاق : اْنِلقأ  مساقلابأ  ای  اولاق : ّمث  هیدـی ، نیب  وسلج  یّتح  اولبقأف  لاق  هلیقتـسن ، نأ  ّالإ  هنم  ءییـش  انیجنی  ـال  و 

هب تفگ : دید  ار ) هرظنم  نیا  هک   ) فقسأ تسشن  وناز  ود  هب  تفر و  ولج  ادخ 
123 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

دوخ نتفر  ولج  زا  و  درک ) ینیشن  بقع  و  تفگ : ار  نیا   ) هلهابم يارب  ءایبنا  نتسشن  دننام  تسا  هتـسشن  وناز  ود  هب  يروط  دمحم  مسق  ادخ 
. دومن يراد 

ار ادـخ  لوسر  راتفر  نیا  نانآ  دوش ) هلهابم  هدامآ  هک   ) دز نیمز  رب  وناز  نارتش ) صاـخ  تروص  هب   ) سپـس تسا : هدـمآ  رگید  تیاور  رد 
، تسا ربمغیپ  صخـش  نیا  نیقی  هب  هک  دنتـشاد  راهظا  دنتخادرپ و  هرواشم  هب  دوخ  نایم  رد  دندش و  نامیـشپ  هلهابم  داهنـشیپ  زا  دندید  هک 

تاجن ار  ام  يزیچ  چـیه  رگید  درک و  دـهاوخ  كاله  ارام  همه  هدومن  تباجا  ار  وا  هتـساوخ  دـنوادخ  دزیخرب  هلهاـبم  ماـقم  هب  اـم  اـب  رگا 
. میریگب سپ  ار  دوخ  تساوخ  رد  دیئایب  داد  دهاوخن 

داهنشیپ  ) نزب مهب  ار  ام  دادرارق  مساقلاابا  يا  دنتفگ : سپس  دنتـسشن و  وا  يولج  رد  دندروآ و  ور  ادخ  لوسر  يوس  هب  یعمج  هتـسد  سپ 
: دومرف میریگ ) یم  سپ  ار  دوخ 

. متفرگ سپ  مه  نم  یلب 
یلع مدـقی  ملو  ّعکف  ۀـلهابملل ، ءایبنألا  اثج  امک  هّللاو  اثج  ۀـثراحوبأ : لاقف : هیتبکر ، یلع  اـثجف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  مّدـقتف  - 3
هّللا لوحی و  الف  ًاقداص  نوکی  نأ  فاخأ  انأ  ۀلهابملا و  یلع  ًائیرج  اًلجر  يرأ  ّینإ  ال ، لاقف : ۀلهابملل ، ۀثراحاب  ای  ندأ  دّیسلا : لاقف  ۀلهابملا ،
وناز ود  هب  تفر و  ولج  ادخ  لوسر  « 1 ( » ربخلا  ) هولهاب ول  ءامّسلا  نم  باذعلا  لزن  ناک  لاق و  ءاملا ، معطی  ّینارصن  اینّدلا  یف  لوحلا و  انیلع 
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و  ) دش ریگ  نیمز  سپ  دـندز  یم  نیمز  رب  هلهابم  يارب  ءایبنا  هک  هدز  نیمز  رب  نانچ  ار  دوخ  ناوناز  مسق  ادـخ  هب  تفگ : هثراح  وبا  تسـشن 
؛ دش فرصنم  هلهابم  زا  و  داتسیا ) بوکخیم  دیزرل و  دوخ  هب 

( يا هداتسیا  ارچ  ولج  ورب   ) وش کیدزن  هلهابم  يارب  هثراحوبا  يا  تفگ : دیس 
يوس زا  هک  دشاب  يربمغیپ  و   ) دـشاب وگتـسار  مسرت  یم  نم  و  دراد ، تئرج  یلیخ  ندرک  هلهابم  يارب  هک  منیب  یم  ار  يدرم  نم  هن  تفگ :

نیا رد  هدیدرگ و  ثوعبم  ادخ 
124 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

نک هشیر  یگمه   ) دروخب بآ  هک  تشاد  دهاوخن  دوجو  ینارـصن  ایند  رد  هک  درذگ  یمن  ام  هب  یلاس  ادخ  هب  دـنگوس  هک ) تسا  تروص 
(. دش دنهاوخ 

دندش یم  كاله  یگمه  دندرک  یم  هلهابم  ترضحنآ  اب  رگا  هک  يروط  هب  دوب  هدش  لزان  باذع  نامسآ  زا  دیوگ : يوار 

« منیب یم  نیگنس  راک 

رای و ود  هب  کچوک  عمج  نآ  ندـید  ماگنه  دوب ، نارجن  يأر  نابحاص  ناگرزب و  زا  یکی  هک  ۀـعادو  نب  لیبحرـش  منیب » یم  نیگنـس  راک 
رد دنربب و  اهنآ  يارب  يربخ  هنیدم  زا  ات  دنتشاد  ار  اهینارجن  یگدنیامن  تمـس  هک  صنق  نب  رایح  لیبحرـش و  نب  هّللادبع   ) دوخ نارفـسمه 

: تفگ دنتشاد ) روضح  دوعوم  لحم  رد  هلهابم  عقوم 
!؟ کیأر ام  الاقف : کله . ّالا  رفظ ، رعـش و ال  اّنم  ضرألا  رهظ  یلع  یقبی  ال  هاّنعالتف ، اًلـسرم  ًاـّیبن  لـجّرلا  اذـه  ناـک  نإ  اًـلیقث  ًارمأ  يرأ  ّینإ 

«1 ( » ربخلا  ) كاذو تنأ  هل  الاقف  ًادبأ ، ًاططش  مکحی  اًلجر ال  يرأ  ّینإف  همّکحأ  نأ  ییأر  لاقف :
وم بحاص  ام  زا  نیمز  يور  رد  مینک ، نیرفن )  ) تنعل ار  رگیدمه  وا  اب  ام  دشاب و  لسرم  ربمایپ  درم  نیا  رگا  منیب ، یم  ینیگنـس  نایرج  نم 

رارق راد  رایتخا  یـضاق و  ار  دمحم )  ) وا دوخ  نم ، رظن  هب  تفگ : تسیچ !؟ وت  رظن  سپ  دنتفگ : دـنام ! دـهاوخن  یناویح ) ناسنا و   ) نخان و 
ربخ رخآ  ات  . ) وت هدهع  رب  راک ) نیا  هلصیف  سپ  : ) دنتفگ دنک ، یمن  مکح  هنالداع  ریغ  هجوچیهب  وا  نوچ  میهد 

« ۀثراح وبا  رذنم و  »

«1  » هثراحوبا ردارب  هک  همقلع  نبرذنم  دیوگ : يوار  ۀثراح » وبا  رذنم و  »
زا یتقو  تشادـن  روضح  نارجن  رد  هعزانم  عقوم  رد  دنتـشاد و  وا  هب  لماک  داقتعا  دوب و  نادنمـشناد  ءاـملع و  هلمج  زا  اـهنآ  دزن  رد  دوب و 

فلتخم اهیأر  دید  هک  دوب  عقوم  نیا  رد  هدـمآ و  نوریب  ناشیا  اب  سپ  « 2  » دندوب هنیدـم  يوس  هب  تکرح  هدامآ  اهنآ  هک  تشگرب  ترفاسم 
: تفگ درک و  دوخ  باحصا  هب  ور  تفرگ و  ار  بقاع  دیس و  تسد  تسا ** هدش  نوگانوگ ) اهتشادربو  )

. میامن تولخ  یتعاس  اهنیا  اب  نم  دیراذگب 
دیـشاب شیدنا  تبقاع  رگا  منابرهم ؛ قفـشم و  امـش  هب  نم  دیوگیمن  غورد  دوخ  لهااب  حصان  تفگ : دیـشک و  يرانک  هب  ار  بقاع  دـیس و 

مینادیم و دوخ  هاوخریخ  ارتام  دنتفگ : دیـشک ! دیهاوخ  تکاله  هب  دوخ  اب  زین  ار  یملاع  دش و  دیهاوخ  كاله  هنرگ  دـیوشیم و  راگتـسر 
: تفگ وا  وگب  ینادیم  هچره  مینامارد  وتّرش  زا 

همه دراد  یئانـشآ  یهلآ  ياهباتک  اب  هکره  امـش و  و  دـندش ، كاله  ندز  مهب  مشچ  کی  رد  درک  هلهابم  يربمغیپاب  یموقره  دـینادیم  ایآ 
تیبلها فاصوا  وا و  فاصوا  دناهداد و  تراشب  وا  ندمآ  هب  ناینیشیپ )  ) ناربمغیپ همه  هک  تسیربمغیپ  نامه  مساقلاابا  دمحم  هک  دینادیم 

هدـش رهاظ  هک  هچنآ  دـینک و  زاب  مشچ  هک  تسنآ  مناسرتیم ، هتخاس و  هجوتم  نآ  هب  ار  امـش  هکرگید  تحیـصنو  دـناهدرک ، نشور  ار  وا 
: دنتفگ دینیبب ! تسا 
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تفگ تسا  هدمآ  شیپ  يزیچ  هچ  رگم 

« دیلفاغ دوخ ، نوماریپ  زا   » 21

هراشا

هبور همه  اوه  ناغرم  دـنا ، هدروآ  ریز  هب  رـس  همه  ناتخرد  تسا ، هدـش  ریغتم  هنوگچ  دـینک  رظن  باـتفآ  هب  دـیلفاغ » دوخ ، نوماریپ  زا   » 21
هکنیا اب  تسا ، هتخادـگ  یهلآ  باذـع  سرت  زا  تساهنآ  ناد  هنیچ  رد  هچنآ  دـناهدینارتسگ و  نیمزرب  ار  دوخ  ياـهلاب  دناهتـشاذگ و  نیمز 

ار ملاع  يدود  و  دناهداتفا ، شپط  شزرل و  هب  اههوک  هک  دینیبب  زاب  دنوادخ ، رهق  ياههناشن  رگم  تسین  اهالب )  ) نیا دـناهدرکن  یهانگ  اهنآ 
لزان يالب  ياه  هناشن  همه  اهنیا  هک   ) تسین اهنآ  ندـش  ادـیپ  تقو  هک  ار  هایـس  ربا  ياههراپ  تسا  ناتـسبات  لصف  هکنآ  اب  تسا ، هتفرگ  ارف 

ار نیرفن  لوبق  امـش  هک  دنتـسه  نیا  رظتنم  دناهتـشادرب و  اعد  رب  تسد  هنوگچ  هک  وا  تیبلها  دمحم و  يوس  هب  دینک  رظن  زاب  تسا ،) هدـش 
. تشگ میهاوخنرب  دوخ  لام  لها و  يوس  هب  دش و  میهاوخ  كاله  همه  دننار  نابز  رب  تنعل  هملک  کی  رگا  دینادب  سپ  دییامن ؛ مالعا 

. تسادخ بناج  زا  ثوعبم  تسا و  قحرب  ترضحنآ  هک  دنتسناد  نیقی  روطب  دندرک  هدهاشم  ار  باذع  راثآ  هدرک  رظن  بقاع  دیس و  نوچ 
«1»

127 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
لزان اهنآرب  باذع  دنیامن ، هلهابم  رگا  هتبلا  هک  درپب  ناشرـس  زا  لقع  دوب  کیدزن  داتفا ، هزرل  هب  اهنآ  تاداقتعا  ياههیاپ  اهدمآ  شیپ  نیااب 

. دش دهاوخ 
رگا و  دنام ، میهاوخ  ملاس  ترخآو  ایند  رد  میوش  ناملسم  رگا  تفگ : ناشیا  هب  دناهداتفا  سرت  ساره و  هب  اهنآ  دید  همقلع  نب  رذنم  نوچ 
یبوخ راک  اما  مریگیمن  تخـس  امـش  هب  نم  دـیرادرب  تسد  دـیراد ، هک  يرابتعا  ياهماقم  تسایر و  زا  دـیناوتیمن  دـیتسه و  ایند  ناهاوخ 
دیدمآ نوریب  دوخ  رایتخا  اب  ناتدوخ  رهـش  زا  دـیتخاس ، وا  دوخ و  نایم  تیقحرب  ار  نیا  دـیدش و  هلهابم  راتـساوخ  دـمحم  زا  هک  دـیدرکن 

عورش ار  يراک  ناربمغیپ  دینادب  ار  نیا  تفریذپ و  ًاروف  ار  امش  داهنشیپ  دمحم  هک  دوب  امش  یلقع  یب  زا  دوب  هدرکن  روبجم  ار  امـش  یـسک 
زا و  هداد ) تاجن  هکلهم   ) نیا زا  ار  دوخ  دـیهاوخیم  رگا  سپ  دـندرگیمن ، رب  نآ  زا  دـنوشیمن و  رادرب  تسد  دـنناسرن  نایاپب  اـت  دـندرک 
راک نیا  دینکن  ریخأت  دییامن  یضار  دوخ  زا  يوحن  ره  هب  ار  وا  دیهد و  حلـص  داهنـشیپ  دمحم  ربو  دیدرگرب  ًاروف  دیوش !؟ فرـصنم  هلهابم 

دنتشگرب هدرک و  هبوت  دندید  ار  باذع  راثآ  نوچ  هک  تسا  سنوی  ترضح  موق  نایرج  هیبش  امش 

« رذنم نماد  هب  تسد  بقاع ، دیس و  »

داد رارق  هچره  ورب و  دمحم  شیپ  تدوخ  سپ  دـنتفگو : هدـش  رذـنم  نماد  هب  تسد  بقاع  دیـس و  رذـنم » نماد  هب  تسد  بقاع ، دیـس و  »
سامتلا وا  هب  هد و  رارق  هطـساو  هدرب و  دوخاب  ار  یلع  شیومع  رـسپ  هک  نک  يراک  یل  میتسه و  یـضار  مهام  تسا و  لوبق  ام  يارب  یتسب 

دنزیمن و زابرس  وا  دیدحالص  زا  دراد و  تسود  دایز  ار  وا  دمحم  نوچ  دیامن !، تسرد  ار  نامیپ  نیا  نک 
128 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

«1 . » دریگ مارآ  مهام  رطاخات  درگرب  دوز  دنکیمن  در  ار  وا  تساوخرد 
زا ریغ  مهدیم  یهاوگ  هّللا  لوسراـی  کـیلع  مالّـسلا  درکـضرع  هداتـسیا و  ترـضح  ربارب  رد  هدـش و  هناور  ادـخلوس  فرط  هب  رذـنم  سپ 

. قیالخ يوس  هب  دییوا  هداتسرف  ادخ و  ناگدنب  ود  ره  یسیع  وت و  درادن و  دوجو  یئادخ  نایملاع  دنوادخ 
اهنآ اب  هک  درک  رومأم  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ناـنمؤمریمأ  ادـخ  لوسر  دـیناسر ، ار  اـهنآ  تلاـسر  هدـش و  ناملـسم  دوخ  رذـنم 
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يا دومرف : میاـمن ؟ هحلاـصم  هنوـگچ  اـهنآ  اـب  داـبوت  يادـف  مرداـم  ردـپادخ و  لوـسر  يا  درک  ضرع  ناـنمؤم  ریما  ددـنبب ، حلـص  دادرارق 
. تسا نم  هدرک  وت  هدرک  هک  نک  نانچ  دیامن  ءاضتقا  وت  يأر  هک  روطره  نسحلاابا 

نآ فصن  دـنهدب  الط  لاقثم  رازه  سیفن و  هماج  رازه  ود  لاس  ره  رد  هک  دومن  هحلاصم  وحن  نیا  هب  اهنآ  اب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  سپ 
بجر هامرد  رگید  فصن  مرحم و  هامرد 

129 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«1 . » دوش هیدأت 

دندناوخ و ار  همانحلص  دروآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  روضح  هب  يراوخ  تلذاب و  ار  بقاع  دیس و  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
هلهابم نماـب  دـندوب  اـبع  ریز  رد  هک  اـهنیا  اـب  رگا  هک  دـندومرف : هدرک و  لوبق  مه  ترـضح  دـندومن ) ءاـضما   ) هدرک و رارقا  اـهنآ  يودره 

يوس هب  دیدیناشکیم  ندز  مهب  مشچ  زا  رتمک  تدـم  رد  درکیم و  شتآ  زا  رپ  امـش  يارب  ار  يداو  نیا  دـنوادخ  نیقی  روط  هب  دـیدرکیم 
. دیدینازوس یم  ار  اهنآ  همه  دوخ و  تلم  لها  زا  دیتشاذگ  دوخرس  تشپ  ار  اهنآ  امش  هک  یتعامج  نآ 

مالـس وت  رب  یلاـعتو  هناحبـس  قح  درک  ضرع  هدـش و  لزاـن  لـیئاربج  دومن . تعجارم  دوخ  دجـسم  يوس  هب  تیبـلها  اـب  ادـخ  لوـسر  سپ 
يرای ار  وا  هک  یناسک  اب  شلام و  لهااب و  اروا  دنوادخ  درک  هلهابم  نوراقاب  وا  نادنزرف  نوره و  یسوم و  ماهدنب  هک  دیامرفیم : دناسریم و 
هلهاـبم مدرم  همه  نیمز و  لـهااب  وـت  لـها  وـت و  رگا  دـمحا  يا  مروـخیم  مسق  مدوـخ  تمظع  يراوـگرزب و  هب  دربورف ، نیمز  هـب  دـندرک ،

نآ فالخرب  نم  تیشم  هکنیا  رگم  تفرگیمن  رارق  تفریم و  ورف  نیمز  دشیم و  هزیر  هزیر  اههوک  هراپ و  هراپ  اهنامسآ  هنیآره  دیدرکیم 
ریز يدیفس  هک  يروط  هب  درک  دنلب  ار  اهتـسد  سپ  تشاذگ  نیمزرب  ار  دوخ  يور  تفر و  رکـش  هدجـس  هب  ترـضح  سپ  تفرگیم !، رارق 

معنملل ًارکش  تفگ : هبترم  هس  تشگ و  نایامن  شلغب 
: دومرف دندرک  لاؤس  دوب  راکشآ  شیامیس  زا  هک  یلاحشوخ  هدجس و  ببس  ترضح  زا 

130 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
: دومرف درک و  ابع  لآ  هب  ور  ترـضح  سپ  « 1  » داد حرش  ار  لیئربج  ربخ  سپـس  هتـشاد  ینازرا  نم  تیب  لهاو  نم  هراب  رد  هک  یماعنا  يارب 

تسا هدرک  ررقم  تسامش ، تدوم  هک  ارم  تلاسر  دزمامش  يارب  ادخ  دریگب و  امش  زا  ار  امش  قح  دنک و  متـس  امـش  رب  هک  یـسک  رب  ياو 
ءاجف دوسـألا ، طرملا  یف  جرخ  اّـمل  مالّـسلا ، هیلع  ّهنأ  يور  و  «. 2  » دوش لزان  اهنآرب  تمایق  زور  ات  ادـخ  یپاـیپ  بضغ  تنعل و  دـنک . مک ،

: لاق ّمث  امهنع ، هّللا  یضر  ّیلع  ّمث  ۀمطاف ، ّمث  هلخدأف  هنع ، هّللا  یضر  نیسحلاءاج  ّمث  هلخدأف ، هنع  هّللا  یضر  نسحلا 
ریسفّتلا و لهأ  نیب  اهتّحص  یلع  قفّتملاک  ۀیاوّرلا  هذه  ّنأ  ملعا  و  « 3 « » ًاریهطت مکرّهطی  تیبلا و  لهأ  سجّرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  اّمنإ  »

«4  » ثیدحلا
نیـسح سپـس  دومن ، لخاد  ابع  ریز  هب  ار  وا  دمآ  نسح  دمآ ، نوریب  گنر  هایـس  یمـشپ  يابع  اب  ادخ  لوسر  هک  یتقو  تسا  هدـش  تیاور 

. دومرف توالت  ار  الاب  هیآ  سپس  دومن و  ابع  لخاد  زین  ار  ود  نآ  دندمآ و  یلع  همطاف و  درک و  لخاد  زین  ار  وا  دمآ 
رظن قافتا  ثیدح  ریـسفت و  لها  نآ  تحـص  رب  هک  تسا  یثیداحا  دننام  ثیدح  نیا  هکنادـب  دـسیون : یم  ثیدـح  لقن  زا  سپ  يزار  رخف 

دنراد

 ...« رگأ ادخ ، هب  مسق 

يّذلاو دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفای ، هلـصیف  هیزج  تخادرپ  هحلاصم و  اب  هلهابم  راک  هکنآ  زا  دعب  رگأ »...  ادخ ، هب  مسق 
هّللا لصأتـسال  و  ًاران ، يداولا  مهیلع  مرطـضأل  ریزانخ و  ةدرق و  اوخـسمل  اونعال  ول  و  نارجن ، لهأ  یلع  یلدت  دق  كالهلا  ّنإ  هدیب ، یـسفن 

یّتح هلهأ ، نارجن و 
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131 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«1 . » اوکلهی یّتح  مهّلک ، يراصّنلا  یلع  لوحلا  لاح  امل  و  رجّشلا ، سؤر  یلع  ریطلا 

، دـندرک یم  هلهابم )  ) هنعالم رگا  دـش ، کـیدزن )  ) نازیوآ نارجن  لـها  هب  تکـاله  تس ، وا  تردـق  تسد  رد  مناـج  هک  یئادـخ  هب  مسق 
لـصأتسم ار  نارجن  لها  نارجن و  دنوادخ  دش و  یم  شتآ  هچراپکی  ناشیارب  نابایب  دندش و  یم  خسم  نومیم  كوخ و  تروص  هب  یگمه 

. دندیسر یم  تکاله  هب  یگمه  هکنیا  رگم  دیسر  یمن  رخآ  هب  لاس  اراهتخرد و  يالاب  ناغرم  یتح  درک  یم  هراچیب  )
«2  » ًاجّجأت متقرحأف  نیعلا  ۀفرط  نم  عرسأ  یف  مکئارو  نم  یلإ  اهقاس  ّمث  جّجأتت  ًاران  مکیلع  هّللا  مرضأل  ءاسکلا ، تحت  نمب  ینومتنعال  ول 

يوس هب  ار  نآ  سپـس  دیـشک ، یم  هنابز  هک  تخاس  یم  نشور  امـش  رب  یـشتآ  دنوادخ  دیدرک ، یم  هنعالم  نم  اب  رگا  دومرف : اهینارجن  هب 
. تخوسیم شیاه ، هلعش  اب  ار  همه  ندز  مهب  مشچ  کی  رد  دنار و  یم  دیدوب ، هتشاذگ  ناترس  تشپ  رد  هک  یئاهنآ 

«3  » اینّدلا یف  ّینارصن  ّلک  رباد  تعطقل  يراصنلا  ینعی  ینونعالول  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  و 
(. دنتفر یم  نیبزا  و   ) دندش یم  نک  هشیر  ایند  ياراصن  یمامت  دندرک ، یم  هنعالم  نماب  يراصن )  ) رگا دومرف : ادخ  لوسر 

132 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا  « 4  » هکلهأ ّالإ  ۀّینارصن  ضرألا  رهظ  یلع  هّللا  كرت  ام  مکتلهابول  قحلاب  ینثعب  يّذلاو  امأ 
اجب ینارـصن  نز  درم و  نیمز  يور  رد  دـنوادخ  مدرک  یم  هلهابم  امـش  اب  رگا  تسا ، هتخیگنارب  قح  هب  ارم  هک  ییادـخ  هب  مسق  شاب  هاگآ 

تسا سب  رادقم  نیا  رکذ  هک  تسا  هدش  دراو  دایز  تایاور  نومضم  نیا  رد  دیناسر ) یم  تکاله  هبار  همه   ) تشاذگ و یمن 

« هلهابم يامن  رود   » 22

ره زا  رود  یلاخ ، کشخ و  دـیروآ  رظن  هب  ار  ینازوس  نابایب  دـییامن و  مسجم  دوخ  مشچ  يولج  رد  ار  يا  هرظنم  هلهاـبم » ياـمن  رود   » 22
مان هب  يرهـش  نآ  رانک  رد  دزاون ، یم  ار  اهندب  اهـشوگ و  فرط  ره  زا  هک  يریوک  ياهداب  درگ  روبع  يادص  طقف  یگدـنز و  بهاوم  عون 
رظن هب  دابآ  یمک  راوجمه  ياهرهـش  هب  تبـسن  اما  تسین  بلاج  دایز  مه  نآ  هک  هدش  عقاو  دیدرگ ، روهـشم  هنیدم »  » هب اهدعب  هک  برثی » »

تروص هب  هدش و  هتـسب  تخرد  ود  نیا  نایم  یگنر  هایـس  يابع  هدیـشک و  دق  مه  کیدزن  يریوک  تخرد  ود  رهـش  نوریب  رد  دسر و  یم 
وا پچ  تسار و  رد  دـق  مین  هچب  ود  ولج و  رد  ناوج  درم  کی  رـس و  تشپ  رد  ناوج  نز  کی  اب  یهلا  درم  کی  تسا  هدـمآ  رد  ناب  هیاس 

هیاس نآ  ریز  رد  دنیاهنآ ، ینامسآ  ییادخ و  ياه  ور  رگ  هراظن  نیمز  نامسآ و  ناگتشرف  هک  دنا  هداد  لیکـشت  ار  يا  هعومجم  هداتـسیا و 
یناهجو هتفگ  نیمآ  اهنیا  دیاشگب و  بل  نیرفن  هب  هلفاق  رالاس  هک  دنتـسه  يزاس  تشونرـس  هظحل  راظتنا  رد  دنا و  هتفرگ  رارق  يدننام ، ناب 

. دننازوسب اراسرت  تلم  کشخو  رت  هدیشک و  یهلا  باذع  شتآ  هب  ار 
يولج هب  ار  یتسود  ایند  بلط و  تسایر  شکندرگ و  جوجل و  هاوخ و  دوخ  یهورگ  ینامـسآ ، هعومجم  نیا  لـباقم  رد  رگید و  يوس  رد 

هب هلهابم  نیرفن و  اب  ار  دوخ  تیقح  حالطـصا  هب  دنهاوخ  یم  هک  دـنا  هدیـشک  فص  يدنـسپ  دوخ  توخن و  رورغ و  اب  هک  دـیروایب  مشچ 
کی رد  دنابنجب  رـس  دیاشگب و  بل  لباقم  فرط  رگا  هکنیا  زا  لفاغ  اما  دنهد  همادا  دوخ  ینارذگـشوخ  هب  یحابـص  دنچ  هدناسر و  تابثا 

لیدبت رتساخ  تشم  کی  هب  تخوس و  دنهاوخ  دنیاهنیا ، شیک  رد  هک  اهنآ  همه  اهنیا و  ندز  مه  هب  مشچ 
133 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

ماقم هب  هدرب و  یپ  ارجام  هب  يدوزب  هک  دـندوب  مه  ینیب  زیت  وج و  تقیقح  نادرم  اهنیا  نایم  رد  میرذـگن  فاصنا  زا  اـما  دـیدرگ . دـنهاوخ 
زا ار ، اههوک  دنهاوخب  ادخ  زا  هدوشگ و  بل  رگا  میا  هداتـسیا  مه  ربارب  یئاهور  اب  ام  مسق  ادخ  هب  اراصن  ناگرزب  يا  هک  دـندمآ  رد  نخس 

. دیلفاغ درذگ ، یم  ناتفارطا  رد  هک  هچنآ  زا  ارچ  دنَک ، یم  دنَکرب ، خیب 
رب یهلا  باذع  سرت  زا  ار  وخ د  ياهلاب  نامـسآ  ناغرم  دینیب  یمن  ایآ  هدمآ و  رد  درز  یگتفرگ و  گنر  هب  ناشخرد  باتفآ  دینیب  یمنایآ 

 ... وو تسا  هتخیر  شیاهگربو  خاش  هدروآ و  ریز  هب  رس  یگمه  دینیبب  ار  فارطا  ناتخرد  دنا و  هدرتسگ  نیمز 
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ماگنه هک  دینام  یم  ربمغیپ  سنوی  موق  هب  امـش  دش ، دیهاوخ  یهلا  باذع  راتفرگ  يدوز  هب  هک  دیزیخنرب  هلهابم  هب  دمحم  اب  دـییآ  دوخ  هب 
دورف ناتیاهندرگ  کیدزن  ات  هک  یباذع  دـیراذگن  دـییآ  دوخ  هب  رتدوز  هچره  دـنتفای ، تاجن  هدرک و  هبوت  دـندمآ و  دوخ  هب  باذـع  لوزن 
دنوش یمن  رادرب  تسد  دـنناسرن  نایاپ  هب  ات  دـنتفرگ  میمـصت  يراک  هب  رگا  ءاـیبنأ  هورگ  هک  دـیناد  یم  مه  ار  نیا  دریگ  ارف  ار  امـش  هدـمآ 

. تشاد دهاوخن  يدوس  تمادن  هک  تسا  یتفآ  ریخأت  رد  دیوش ، راک  هب  تسد  رتدوز  هچره 
هداد و هلـصیف  ار  راک  یلع  تطاسو  اب  دـندرک ، راداو  ار  نانخـس  نیا  هدـنیوگ  دـنتفای و  رد  ار  دوخ  اهنیا  هک  دوب  یناـفوط  تاـظحل  نیا  رد 

. دیامن یضار  هیزج  ذخا  يارب  هدومن و  فرصنم  هلهابم  زا  ار  ادخ  لوسر 
دیامن فرصنم  هلهابم  زا  ار  ادخ  لوسر  هک  دنتساوخ  هبال  زجع و  اب  مأوت  هنارصم  وا  زا  هتفر  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  يوس  هب 

اما دومن  فرـصنم  راک  همادا  زا  ار  یهلا  لوسر  دومن و  تعافـش  هداتـسیا  نیملاعلل  ًۀمحر  لوسر  ربارب  رد  اهنآ  هارمه  زین  مالـسلا  هیلع  ریمأ 
یم راتفرگ  ادخ  باذـع  هب  یگمه  دـنام  یمن  نیمز  يور  رد  اراصن  زا  رفن  کی  دـندرک  یم  هلهابم  اهنیا  رگا  هک  درک  دای  مسق  ترـضحنآ 

دنتشگیم رتسکاخ  هدش و 

« هفیقس نارجن و  تاسلج   » 23

هب هدومن و  تقد  هنیدـم  هفیقـس  هسلج  نارجن و  گرزب  ياسیلک  رد  ار  اصن  ناگرزب  تاسلج  هب  یـسک  رگا  هفیقـس » نارجن و  تاـسلج   » 23
تواضق یگداس  هب  یبوخ و  هب  و  دبای ؛ یم  رد  ینـشور  هب  ار  هسلج  ود  نیا  ناگدنهد  لیکـشت  نایم  قرف  دنک  هعجارم  دوخ  ملاس  نادـجو 

. دنا هتشاد  هلصاف  ردقچ  توافت و  هزادنا  هچ  رگیدمه  اب  بهذم  ود  نارس  ناگرزب و  درک  دهاوخ 
ناج هب  ار  اهارتفا  اهتمهت و  هچ  دـندومن و  لمحت  ار  یئاهجنر  هچ  تقیقح  قح و  نتفاـی  يارب  دـندش  ادـیپ  یئاـه  هثراـح  وبا  اـهنآ  ناـیم  رد 

؛ دندناسر هک  دنناسر  تابثا  هب  ار  قح  ات  دندیرخ 
رد هتخاس و  اهر  ادخ  تناما  هب  هناخ  نایم  رد  ار  ادخ  لوسر  هزانج  اسیلک ، تاسلج  لباقم  هطقن  رد  تسرد  موق  نارس  هفیقـس  هسلج  رد  اما 

. دندرک يراشف  اپ  تقیقح  نتشک  قح و  ندرب  نیب  زا  يارب  ردق  هچ  هدمآ ، مه  درگ  نوگش  دب  لحم  نآ 
ادـیپ ار  میقتـسم  طارـص  تیاهن  رد  دـنتخیوآ و  رد  مه  اب  اهنآ  میوگ  یم  هکلب  تسا  رتهب  ناملـسم  زا  اـسرت  میوگ  یمن  نم  دوشن  هابتـشا 
هدنهد تاجن  روهظ  ات  تیاهن ، رد  هدرک ، بوکخیم  ار  قح  ِرَد  دنداد ، مه  تسد  هب  تسد  هتساخرب و  هعزانم  هب  اهناملسم  نارس  اما  دندرک 

ندیناشک فارحنا  هب  میقتسم  طارص  زا  ار  اهناملسم  تیرثکا  تیرشب ، ناهج 

« اروشاع زور  يامن  رود   » 24

ار اونین  نابایب  هجرد ، يالاب 45  ترارح  دراب ، یم  شتآ  نیمز  نامـسآ و  زا  ناتـسبات ، طس  دوب و  دسألا  بلق  اروشاع » زور  يامن  رود   » 24
. دهد تاجن  ار  دوخ  هدرک و  روبع  نازوس  نابایب  نآ  زا  ات  دنک  یم  یعس  هناباتیب  دنک  رذگ  نآ  زا  سک  ره  تسا ، هتفرگ  ارف 

ملظ يایرد  جاوما  بادرگ  رد  هنامولظم  فوخم ، تشد  نآ  رد  اسرف و  تقاط  يامرگ  نآ  رد  یکچوک  هلفاق  یتشک  درک  دوش  یم  هچ  اـما 
دچیپ یم  تشد  نآ  رب  شکرابم  موقلح  زا  هلفاق  رالاس  ینرصنی  رـصان  نم  له  يادص  هچ  ره  دنز و  یم  اپ  تسد و  هدمآ و  راتفرگ  نایغط 

هدش و رتشیب  الب ، زا  رپ  تشد  نآ  هدنرد  ناگرگ  هزوز  هزادنا  نامه  هب  دسر ، یم  نامسآ  جوا  هب  هانپ  یب  هچب  نز و  تشم  کی  ياه  هلان  و 
يربمغیپ تخد  همطاف  دنزرف  میسانش  یم  یبوخ  هب  ارتام  یناسانـشب ؛ ام  هب  ار  دوخ  یهاوخ  یم  ایآ  نیـسح  يا  دننک  یم  دنلب  ار  دوخ  دایرف 

؛ تسیلع تردپ  مان  و 
؛ دنداد يراوخ  تلذ و  هب  نت  هدیشک و  رانک  ار  دوخ  هدرک و  زیهرپ  وا ، موصعم  يور  اب  ندش  ورب  ور  زا  نایاسرت  هک  دوب  نیسح  وا  يرآ 
بل درکن و  ار  راک  نیا  وا  اما  دـنام ، یمن  هدـنز  یناملـسم  اـسرت و  ـالبرک ، هلهاـبم و  رد  دوشگ  یم  نیرفن  هب  بل  رگا  دوب  نیـسح  وا  يرآ 
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ًامیلـست کئاضقب و  ًاضر  یهلا  تفگ : یم  قشع  نازرل  يادصاب  گنـس ، هزین و  ریت و  ریـشمش و  ياه  هتـسکش  همه  نآ  ریز  طقف  تسبورف ،
. دیناوخب شخب 6  رخآ  رد  ار  نآ  حورشم  كاوس . َدوبعمال  كرمأل و 

137 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
« ّلج ّزع و  هّللا  لاق  »

« كالفألا تقلخ  امل  كالول  »
5؛ ج 74 ص 116 / راونألاراحب : ص 149 ؛ ۀمصاعلا : ۀّنجلا  »

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ادخ  لوسر  شخب 2 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ادخ  لوسر 

نیتسخن شنیرفآ 

، دومن هصالخ  ناوت  یم  هراب  نیا  رد  هک  هچنآ  و  تسا ، هدـمآ  نوگانوگ  تروص  هب  نیتسخن ، شنیرفآ  هراب  رد  تاـیاور  نیتسخن  شنیرفآ 
یلع و دـمحم و  رون  ای  و  « 2  » یلع دـمحم و  رون  ای  و  « 1  » دمحم رون  دیدرگ ، داجیا  دـنوادخ  تیـشماب  هک  يدوجوم  نیلّوأ  هک ، تسا  نیا 

«3  » ۀمطاف
هدـش هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رون  اهتیاور  نیا  همه  رد  تسا  هدوب  « 5  » موصعم هدراهچ  رون  اـی  و  « 4  » ابعلآ نت  جـنپ  رونای 
. نوگانوگ ياه  ریبعت  اب  ای  فلتخم و  ياهبلاقرد  تسا  دحاو  رون  ای  تسا  هدوب  وا  كاپ  رون  نیزاغآ ، شنیرفآ  نیقی  روط  هب  ینعی  تسا 

امل كالول  دمحأ  ای   » تسا هدمآ  دوجو  هب  هّللا  يوسام  وا  رطاخ  هب  هک  تسا  یسک  و 
139 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

1 . » مدیرفآیمن ار  ناهج  دوبن ، وت  رطاخ  هب  رگا  دمحا ! يا  كالفألا  تقلخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تدالو 

یـشک رگـشل  نمی  زا  ههربأ  هک  یلاس   ) لیفلا ماع  رد  هک  تسنآ  روهـشم  ۀیماما ، ياملع  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تدالو 
یگمه درب ، نمی  هاش  هب  ار  ربخ  هک  رفن  کی  زج  هدومن و  نارابمب  ار  اهنآ  لیبابأ  ناگدنرپ  هلیـسو  هب  دنوادخ  دنک و  ناریو  ار  هبعک  ات  درک 

هدش دـلوتم  ردام  زا  دوخ ، هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  حبـص  کیدزن  لوألا  عیبر  مهدـفه  هعمج  زور  دندیـسر ) تکاله  هب 
«2 . » تسا

شاهصالخ هک  تسویپ  عوقو  هب  رایـسب  بئارغ  بئاجع و  یتیگ ، هنهپ  رد  دمآ  ایند  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  زور  نآ  حـبص 
. تسا نیا 

. دش نوگن  رس  دوب ، ملاع  ياج  ره  رد  هک  یئاهتب  - 1
. تخیر ورف  نآ  هرگنک  هدراهچ  دیزرل و  ناریا ) هاشداپ  يرسک  قاط   ) نئادم ناویا  - 2

یم شتسرپ  ار  نآ  ناماس ، نآ  مدرم  زا  يا  هدع  يدامتم  ياهلاس  هک  هواس  هچایرد  - 3
140 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. دیکشخ تفر و  ورف  دندرک 
. دش يراج  بآ  دوب ، هدیدن  بآ  نآ  رد  یسک  اهلاس  هک  قارع ) رد   ) هوامس نابایب  رد  - 4
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. دیدرگ شوماخ  بش  نآ  رد  دوب ، هدشن  شوماخ  تقو  چیه  دوب و  نشور  لاس  رازه  هک  سراف  هدکشتآ  - 5
ياهرهش هب  دندرک و  روبع  هلجد  زا  هدیـشک و  ار  یبرع  نابـسا  يوقت ، رتش  دنچ  هک  دید  باوخ  بش ، نآ  رد  سوجم  ياملع  نیرتاناد  - 6

. دیدرگ يراج  وا  رصق  رد  تفاکش و  هلجد  بآ  و  دش ، مین  ود  هب  تسکش و  طسو  زا  يرسک  قاط  و  دندش ، دراو  نانآ 
. دیسر قرشم  هب  ات  تفرگارف و  ار  ناهج  همه  دیشخرد و  زاجح  فرط  زا  يرون  بش  نآ  رد  - 7

. دیدرگ نوگنرس  زور  نآ  حبص  رد  ناهاشداپ  تخت  - 8
. دنیوگ نخس  دنتسناوتن  دندش و  لال  ًاتقوم ) یناهگان  روطب   ) زور نآ  رد  ناهاشداپ  یمامت  - 9

. دش فرطرب  اهنآ  ملع  دروخ و  مهب  نانهاک  شناد  - 10
. تفر نایم  زا  هدش و  لطاب  نارحاس  رحس  - 11

. داتفا یئادج  ناشنایم  دنناسریم ، اهنآ  هب  اراه  ربخ  و  دنراد ) دازمه  دندرک  یم  اعدا  هک   ) زور نآ  نانهاک  زا  کیره  - 12
. دنتفگ یم  هّللا  لآ  ادخ  مرح  رد  ناشندوب  رطاخ  هب  اهنآ  هب  هکیروطب  تفرگ  رارق  تزع  جوا  رد  شیرق  - 13

دومن و رظن  فارطا  هب  درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  اراهتسد  دیـسر  نیمز  هب  ما  هچب  هک  یتقو  مسق  ادخ  هب  تفگ : ترـضح  ردام  هنمآ  - 14
وت لاح  هب  اشوخ  : ) تفگ یم  هک  دمآ  یئادص  رون  نآ  نایم  زا  و  مدـید ، ار  ماش  ياهرـصق  رون  نآ  ببـس  هب  نم  هک  دیـشخرد  يرون  وا  زا 

. يدروآ ایند  هب  ار  مدرم  نیرتهب  هک )
دیشک و دایرف  تقو  نآ  رد  دش ، عونمم  نامسآ  هب  نتفر  الاب  زا  ناطیش )  ) سیلبا  15

141 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
هب یـسیع  هک  یبـش  زا  منیب ، یم  نوـگ  رگد  ار  نیمز  نامـسآ و  عاـضوا  بش  لوا  زا  نم  امـش  رب  ياو  تفگ : دروآ و  درگ  ار  دوـخ  دـالوا 

نیا تلع  دیدرگب و  دـیورب و  تسا ، هداد  خر  یمهم  هثداح  ًامتح  دوب ، هدـشنریغتم  روط  نیا  نامـسآ  نیمز و  عضو  لاحب  ات  تفر  اهنامـسآ 
. دینک ادیپ  اراه  رییغت 

هب ات  تشگ و  ار  ایند  رود  تسا ؛ نم  دوخ  راک  نیا  تفگ : دـش و  بضغ  رد  سیلبا  دـندرکن ، ادـیپ  ار  نآ  تلع  دنتـشگ  ار  اـجره  نیطاـیش 
. دندش عنام  اه  هتشرف  دوش  لخاد  تساوخ  دنا ، هتفرگ  ار  مرح  فارطا  ناکئالم  دید  دیسر  مرح 

!. نوعلم يا  درگرب  دز ، وارب  کناب  لیئربج  دوش ، مرح  لخاد  هنایفخم  تساوخ  دروآ و  رد  کشجنگ  کی  یکچوک  هب  ار  دوخ 
!؟ تسا هدش  هچ  بشما  وگب  هدب  ارم  باوج  هملک  کی  لیئربج  يا  تفگ :

. تسا هدش  دلوتم  ناربمغیپ ، نیرتهب  و  متاخ )  ) دمحم بشما  تفگ :
.!؟ تسه یبیصن  هرهب و  وا  رد  ارم  تفگ :

. هن تفگ :
!؟ هچ وا  تما  رد  تفگ :

. یلب تفگ :
«1 . » مدش یضار  تفگ : سیلبا 

. دنداتفا رد  ور  هب  همه  دندوب  هتشاذگ  هبعک  رب  هک  ار  یئاهتب  - 16
« ًاقوهز ناک  لطابلا  ّنا  لطابلا  قهز  قحلا و  ءاج   » دمآ نامسآ  زا  ادن  نیا  دیسر  زور  نآ  بش  هک  یماگنه  - 17

دندیسرت و نیطایش  سنا و  نج و  هکنآ  ات  دش  نشور  بشنآ  رد  ایند  ياج  همه  - 18
142 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. میرادن یعالطا  نآ  زا  ام  هک  تسا  هدش  ثداح  یبیجع  راک  نیمز  رد  دنتفگ :
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. دیدنخ یتخرد  خولک و  گنس و  ره  - 19
. دنتفگ ادخ  حیبست  دوب  اهنیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  - 20

تسد دیسر ، نیمز  هب  ردام  مکش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچ  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  - 21
شکرابم ناهد  زا  لاح ) نیا  رد   ) دوشگ دـیحوت  هب  ار  دوخ  ياهبل  درک  دـنلب  نامـسآ  يوسب  ار  تسار  تسد  تشاذـگ و  نیمز  رب  ار  پچ 
ياهرـصق ار و  نآ  یحاوـن  نمی و  خرـس  ياهرـصق  دـندید و  ماـش ، رد  ار  نآ  فارطا  يرـصب و  ياهرـصق  هکم  لـها  هک  دیـشخرد  يروـن 

. دندرک هدهاشم  ار  نآ  یلاوح  سراف و  رخطصا 
هتـساخرب زیخاتـسر  دـنتفگ ، یم  باتک  لها  هک  روطنآ  هدیـسر و  رخآ  هب  ایند  دـنتفگ : دـنتفای  نوگ  رگد  ار  ناهج  عاـضوا  هک  شیرق  - 22

. تسا
اهنآ اب  ار  ناتسبات  ناتسمز و  دنباییم و  تیاده  اهنآ  اب  مدرم  هک  فورعم  ياه  هراتس  هب  تفگ : دوب  تیلهاج  لها  نیرتاناد  هک  ۀیما  نبورمع 
هراتس دندوخ و  ياج  رد  رگاو  دنوش ، كاله  قیالخ  همه  تسا  نآ  تقو  هک  دینادب  درک  طوقـس  اهنآ  زا  یکی  رگا  دینک  رظن  دنـسانشیم ،

«1 . » تسا هدش  ثداح  یبیرغ  رما  سپ  دنوشیم  رهاظ  رگید  ياه 
رد لاس  شـش  دیامن . تیبرت  هداد و  ریـش  ار  وا  هک  دنداد  لیوحت  همیلح »  » مان هب  دعـس  ینب  هلیبق  زا  یمناخ  هب  دلوت  زا  سپ  ار  ترـضح  نآ 
هب دوب ، هدـمآ  رد  راـغ  تروص  هب  هک  یئاهگنـس  ریز  رد  ارح  ماـن  هب  یهوک  رد  دیـسر  غولب  دـح  هب  هکنآ  زا  دـعب  تفاـی . شرورپ  هلیبق  نآ 

. تشاد لاغتشا  تدابع 
اب وناب ؛ نآ  داهنـشیپ  اب  تعجارم  زا  سپ  تشاد و  ماش  هب  يرفـس  دلیوخ ) رتخد  هجیدخ   ) شیرق يوناب  يراجت  ناوراک  اب  زین  تدم  نیا  رد 

. دوب مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترضح  اهنآ  نیرت  کچوک  هک  تشگ  دالوا  دنچ  ياراد  وا  زا  درک و  جاودزا  وا 
143 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

1 . » دیدرگ ثوعبم  توبن  هب  ءارح  راغ  نامه  رد  دیسر  یگلاس  لهچ  نس  هب  هک  یتقو 

، نمؤم نیلوا  تثعب و 

دوخ يادخ  اب  اجنآ  رد  اهتدم  دـش و  یم  تدابع  لوغـشم  ارح  راغرد  ار ، بجر  هام  لاس  ره  تثعب  زا  شیپ  ترـضح  نمؤم ، نیلوا  تثعب و 
ثوعبم تلاسر  هب  یّصاخ  تافیرـشت  اب  نیما ، لیئربج  ندمآ  اب  لیفلا  ماع  لاس  بجر ، هام  متفه  تسیب و  زور  کنیا  ات  درک ، یم  زاینو  زار 

(. دش رداص  توبن  راهظا  نالعا و  روتسد  و   ) دیدرگ
نوچمه يارب  جاودزا  زا  دعب  لاس  هدزناپ  دوخ  هک  هجیدخ  دومن و  وگزاب  هجیدـخ  هب  ار  نایرج  تشگرب و  هناخ  هب  ریطخ  تیرومأم  نیا  اب 

اهزور نآ  رد  داد . تداهش  ترضح  توبن  هب  هلصاف  الب  دوب ، نیمه  ادخ  لوسر  اب  شجاودزا  تلع  ًاساسا  درک ؛ یم  يرامش  تعاس  يزور 
ار مرکا  ربمایپ  توبن  و  تفگ ، نیتداهـش  گنرد  الب  توبن  يارجاـم  زا  عـالطا  زا  سپ  دوب ، هلاـس  هدزاـی  اـی  ُهن و  هچب  هک  مالـسلا  هیلع  یلع 

ربمغیپ اب  تماـیق  زور  رد  هک  دوب  دـهاوخ  رفن  نیتسخن  زین  مالـسلا و  هیلع  یلع  نادرم ، زا  هجیدـخ و  ناـنز ، زا  نمؤم  نیلوا  سپ  تفریذـپ ،
. دیامنیم هحفاصم 

. دروآ نامیا  نم  هب  هک  تسا  یسک  لوا  نیا  یب  نمآ  نم  لّوأ  ذه  ّنا 
«2 . » درک دهاوخ  هحفاصم  نم  اب  زیخاتسر  زور  رد  هک  تسا  یسک  نیتسخن  نیا  ۀمایقلا . موی  ینحفاصی  نم  لّوأ  ذه 

داهن دایدزا  هب  ور  اهناملسم  دادعت  جیردتب  هکنیا  ات  دندرک  یم  زامن  هماقا  يرفن  هس  ادخ  لوسر  اب  ۀجیدخ ) یلع و   ) رفن ود  نیا  طقف  اهتدم 
دندروآ نامیا  ادخ  لوسر  هب  و 
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« دیراپسب رطاخ  هب 

هراشا

، اهنآ اب  ار  هدش  لقن  عیاقو  باتک ، نیا  هعلاطم  لوط  رد  و  دنراپـسب ، رطاخ  هب  مرتحم  ناگدـنناوخ  تسا  مزال  ار  یبلاطم  دیراپـسب » رطاخ  هب 
هب تبـسن  نانآ  صالخا  رادـقم  نامیا و  نازیم  دـیآ و  تسد  هب  دـناهدروآ ، شیپ  ار  اهنایرج  نآ  هک  یـصاخشا  تیهاـم  اـت  دـنیامن ، قیبطت 

دش دهاوخ  ناسآ  نانآ ، هراب  رد  تواضق  تخانش و  هک  تسا  تروص  نآ  رد  دوش ، نشور  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

« هقلطم تیالو  - 1

تس و ادخ  نآ  زا  یعیرشت ، ینیوکت و  هقلطم  تیالو  هکنیا  رب  میراد ، یعطق  داقتعا  تایاور ، تایآ و  قبط  اهناملسم ، ام  هقلطم » تیالو  - 1
دییأت قیدـصت و  اضما و  ار ، وا  ياهراتفگ  یمامت  هدرک و  اطع  ۀـیهلا ، ياربک  تیال  ماـقم و  شدوخ ، لوسر  يارب  هک  تسا  ملاـع  دـنوادخ 

، تسا هدومن 
دیدرت راهظا  ای  هداد ، ضارتعا  وا  رادنپ  رادرک و  راتفگ و  هب  دیابن ، میرادن و  قح  میشاب ، هتـشاد  یعقاو  نامیا  وا  هب  هک  یتروص  رد  ام ، سپ 

. میئامن
، میریذپب لد ، ناج و  اب  دریگب ، میمصت  يزیچ  ره  هراب  رد  دیوگب و  وا  هچره  هدش و  ضحم  میلست  دیاب 

میوگیم نامه  زین  نم  دیوگ و  وا  هچره  دناهتشاد * متفص  یطوط  هنیآ  سپ  رد 
. دش میهاوخ  بذعم  يدنوادخ  بضغ  شتآ  اب  ترخآ  رد  هدوب و  ادخ  نعل  تایآ  لومشم  هنرگ  و 

: دیامرفیم بازحأ ، هروس  هکرابم ، هیآ  دننام  تسا  هدش  نایب  میرک ، نآرق  ددعتم  تایآ  رد  بلطم ، نیا 
145 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

ًانیبم ًالالض  ّلض  دقف  هلوسر  هّللا و  صعی  نم  مهرمأ و  نم  ةریخلا  مهل  نوکی  نأ  ًارمأ  هلوسر  هّللا و  یضق  اذا  ۀنمؤم  الو  نمؤمل  ناکام  و  - 1
«1»

رد  ) يرایتخا دنتـسناد ،) مزال  ار  يرما  و   ) دندرک مکح  يراک  هراب  رد  شربمایپ  ادـخ و  هک  یماگنه  درادـن  قح  ینامیا  اب  نز  درم و  چـیه 
. تسا هدش  راتفرگ  يراکشآ  یهارمگ  هب  دنک  ار  شلوسر  ادخ و  ینامرف  ان  سک  ره  و  دشاب ؛ هتشاد  ادخ ) نامرف  ربارب 

«2  » ًاریصم تئاس  مّنهج و  هلصن  ّیلوتام و  ّهلون  نینمؤملا  لیبس  ریغ  عبّتی  يدهلا و  هل  نّیبتام  دعب  نم  لوسّرلا  ققاشی  نَمو  - 2
هار نامه  هب  ار  وا  ام  دیامن ، يوریپ  نانمؤم  هار  زج  یهار  زا  و  دنک ، یتشرد ) و   ) تفلاخم ربمغیپ  اب  قح ، ندـش  راکـشآ  زا  دـعب  هک  یـسک 

(. خزود  ) تسا يدب  ماجنا  رس  و  مینک ؛ یم  لخاد  خزود  هب  و  میرب ؛ یم  دور  یم  هک 
«3  » ٌمیلع ٌعیمس  هّللا  ّنإ  هّللا  اوّقتاو  هلوسر  هّللا و  يدی  نیب  اومّدقتال  اونمآ  نیّذلاهّیأ  ای  - 3

اونـش دنوادخ  دینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  و  دـیریگن ) یـشیپ   ) دیرمـشن مدـقم  شلوسر  ادـخ و  رب  ار  يزیچ  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
. تسانادو

زا ار  باـختنا  قح  ًاحیرـص  دنـشاب ، هتفرگ  یمیمـصت  يراـک  يارب  شلوسر  ادـخ و  هک  یتروـص  رد  نآ ، هباـشم  تاـیآ  قوـف و  تاـیآ  رد 
. دوش یهتنم  شلوسر  ادخ و  میمصت  فالخرب  هک  دنیامن  يراک  هب  مادقا  هنارسدوخ  دهد  یمن  هزاجا  تسا و  هدومن  بلس  اهناملسم 

رب هوالع  دـشاب ؛ هک  مه  يا  هبترم  ماقم و  ره  رد  سکچیه  هب  تسا ، هداد  صاصتخا  دوخ  لوسر  دوخ و  هب  ار  هقلطم  تیالو  هصـالخ  روطب 
دومن و تعاطا  ارچ  نوچ و  یب  زیناهنآ  زا  دیاب  تساهدادن ، ار  لوسر  ادـخ و  یهاون  رماوا و  ربارب  رد  رظن  راهظا  یگداتـسیا و  هزاجا  هکینا ،

فالخ رب  تقوچیه  لوسر ، ادخ و  اریز  دش ، قلطم  میلست 
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146 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
دنهد یمن  ماجنا  ار ، يراک  اهناسنا  ترخآ  ایند و  حلاصم 

« تسا یحو  وا  هتفگ  - 2»

ءاضما و تسبرد ، روط  هب  ار  دوخ  لوسر  راتفر  تحـص  راتفگ و  مب  ریز و  ملاع ، دـنوادخ  هک  یتایآ  هب  هجوت  اـب  تسا » یحو  وا  هتفگ  - 2»
، دنک یمن  نوریب  شناهد  زا  یفرح  دهد و  یمن  ماجنا  ار  یلمع  ای  يراک و  ًادبأ  ادخ  ياضر  هزاجا و  نودب  وا  هک  نیا  تسا و  هدومن  دییأت 

ياهراتفر اهراتفگ و  هب  نیـضرتعم  هراب  رد  و  میئاـمن ، لوبقارچ  نوچ و  یب  ار  وا  رادرک  راـتفگ و  قلطم ، روطب  تسبرد و  دـیاب  زین  اـم  سپ 
نانآ هاگیاجو  تواضق  هنافـصنم  تسا )، هدش  هدروآ  نآ ، زا  یئاه  هنومن  باتک ، نیا  رد  هک   ) توف زا  دعب  هچ  تایح و  رد  هچ  ترـضحنآ 

: دیامرفیم میسانشب . شلوسر  ادخ و  شیپ  رد  ار 
وا هب  ادـخ  بناج  زا  هک  تسا  یحو  وا  راتفگ  دـنزیمن ، فرح  سوه  اوهاـب و  ربمغیپ  «! 1  » یحوی یحو  اـّلا  وه  نإ  يوهلا  نع  قطنیاـم  و  - 1

: دیامرفیم رگید  هیآ  رد  دوش و  یم  یحو 
و  ) دیریگب هدروآ  امـش  يارب  ادـخ  لوسر  ار  هچنآ  باقعلا  دـیدش  هّللا  ّنإ  هّللاوّقتاو  اوهتناف  هنع  مکیهن  امو  هوذـخف  لوسّرلا  مکیتآ  ام  و  - 2

«2 . » تسا تخس  دنوادخ  رفیک  هک  دیزیهرپب  ادخ  تفلاخم )  ) زا و  دییامن ؛ يراد  دوخ  هدرک  یهن  هچنآ  زا  و  دینک ،) ارجا 
درک و شکرابم  ناهد  هب  هراشا  مسیونب !؟ مونشیم ، امش  زا  هچره  دیسرپ  هک  رمع  نب  هّللادبع  باوج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

«3 . » دیآ یمن  نوریب  يزیچ  قح  زج  نآ ، زا  مسق  ادخ  هب  سیونب  قحّالإ ! هنم  جرخیام  هدیب  یسفن  يّذلا  هّللا  وف  بتکأ  دومرف :
تسا هدیدرگ  رکذ  دوخ  لحم  رد  هک  رگید  ناوارف  تایآ  و 

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسراب  ینمشد  - 3»

«1  » مهلبق نم  نیّذلا  َِتبُک  امک  اوِتبُک  هلوسر  هللا و  نوّداحی  نیّذلا  ّنإ  - 1 هلآ » هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسراب  ینمشد  - 3»
. دندش لیلذ  راوخ و  نایینشیپ  هک  هنوگ  نآ  دنخیرات ) راسنوگن   ) دندش لیلذ  راوخ و  دننک  یم  ینمشد  شلوسر  ادخ و  اب  هک  یناسک 

«2  » نّیلذألا یف  کئلوُأ  هلوسر  هّللا و  نوّداحی  نیّذلا  ّنإ  - 2
. دننالیلذ راوخ و  هرمز  رد  اهنآ  دننک ؛ یم  ینمشد  شلوسر  ادخ و  اب  هک  یناسک 

یم یتروـص  هچ  هب  ار  ینمـشد  ياـنعم  مینک و  یم  ریـسفت  هنوـگچ  میمهفیم و  هچ  میریگیم و  ياهجیتـن ، هچ  نآ  دـننام  هیآ و  ود  نیا  زا 
( دینک ّتقد  ( !؟ مینکیم انعم  میناد و 

« ندرکن تیذا  - 4»

ره رد  اهتلـصخ ، نیا  همه  هک  تسیرازآ  مدرم  زراب  قادصم  تشز و  راتفر  دنـسپان و  تافـص  زا  نارگید  ندرک  تیذا  ندرکن » تیذا  - 4»
هدومن و حیبقت  ار  نآ  زین  درخ  لقع و  نابحاص  هتفرگ و  رارق  خیبوت  تّمذم و  دروم  یسک ، ره  يارب  ینیمز و  ینامسآ و  عیارـش  زا  یتعیرش 

. دنرفنتم
هب هک ، ار  یناسک  لماک ، تحارـص  اب  تسا ؛ هتـسناد  ینامیا  یب  هناـشن  ار  نآ  هدرک و  میرحت  ار  ربماـیپ  رب  ندرک  تیذا  زین ، میرک  نآرق  رد 

. تسا هداد  رارق  اهنآ  راظتنارد  ار  یکاندرد  باذع  هدرک و  تنعل  دنیامن ، مادقا  ترضح  نآ  ّتیذا  رازآ و 
«3  » میلأ باذع  مهل  هّللا  لوسر  نوذؤی  نیّذلا  و  - 1

هدرک تیذا  ار  ادخ  هداتسرف  هک  اهنآ  و 
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148 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. كاندرد باذع  تساهنآ  يارب  دنهد ) یم  رازآ  (و 

«1  » ًانیهم ًاباذع  مهل  ّدعأ  ةرخالا و  اینّدلا و  یف  هّللا  مهنعل  هلوسر  هّللا و  نوذؤی  نیّذلا  ّنإ  - 2
راوخ باذـع  اهنآ  يارب  و  هتخاس ، رود  دوخ  تمحر  زا  ترخآ ، اـیند و  رد  ار  اـهنآ  دـنوادخ  دـنهدیم ، رازآ  ار  شربماـیپ  ادـخ و  هکناـنآ 

. تسا هدرک  هدامآ  ياهدننک 
«2  » هّللا لوسر  اوذؤت  نأ  مکل  ناک  ام  و  - 3
. دیهد رازآ  ار  ادخ  لوسر  دیرادن  قح  امش 

، تسا تّوبن  همّلسم  قوقح  زا  وا  رازآ  مدع  تلاسر و  تمرح  ظفح 
دنتسه ترخآ  ایند و  نوعلم  قوف ، تایآ  حیرص  صن  قبط  دنیامن  تیذا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یناسک  سپ 

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیذأ  قادصم  - 5»

هللا یلـص  ادخ  لوسر  رازآ  تیذا و  حیحـص  قادـصم  نشور و  ياههنومن  زا  یکی  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیذأ  قادـصم  - 5»
تـسا مالـسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  ناهج ، ود  ره  ناوناب  رالاس  شرتخد ، اهنت  نت و  هراپ  ًاـصوصخم  وا ، تیب  لـها  تیذا  رازآ و  هلآ ، هیلع و 
شخب رد   ) هک دراد  دوجو  يراکنا  لباق  ریغ  ناوارف و  ثیداحا  هراب  نیا  رد  هعیـش ) ینـس و   ) نیقیرف یثیدح  ربتعم  كرادم  عبانم و  رد  هک 

اهاذآ نم  یّنم  ۀعـضب  ۀمطاف  دییامن . هجوت  لیذ  ثیدح  ود  هب  نهذ  روضح  يارب  یلو  دمآ ) دـهاوخ  ملاع  ود  يوناب  نآ  تالاح  رکذ  رد   4
«3  » هّللا يذآ  دقف  یناذآ  نم  یناذآ و 

ار ادخ  نم  هدننک  تیذا  هدومن و  تیذا  ارم  دنک  ّتیذا  اروا  ِهک  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف 
149 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

: دیوگیم شحیحص  رد  ثیدح  نیا  لقن  زا  سپ  يراخب  لیعامسا  تسا . هدرک  تیذا 
«1  » اهایذآ امّهنأل  رمع  رکب و  یبأ  یلع  یبضغ  یهو  تتام  ۀمطاف  ّنإ 

. دندرک ّتیذا  ار  وا  ود ، نآ  نوچ  دوب ، كانبضغ  رمع  رکب و  وبا  رب  وا  هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  ۀمطاف 
«2  » یناذآ دقف  ِكاذآ  نم  یّنم  ۀعضب  ِّکنإ  الأ 

تسا هداد  رازآ  ارم  دهد  رازآ  ارت  هکره  ینم  نت  هراپ  وت  شاب  هاگآ  مرتخد ) )

« دنچ یثیدح 

. میرادن رود  رظن  زا  مالسلا  مهیلع  تیبلهأ  هراب  رد  ار  یثیداحأ  دنچ » یثیدح 
«3  » یتیب لهأ  یف  هّللا  مکرّکذأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  - 1

(. دیریگب رظن  رد  ارادخ  ياضر  هشیمه  اهنآ ، يارب  ینعی   ) مروآیم ناتدای  هب  ار  ادخ  متیب  لهأ  هراب  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
ساّنلااهّیأ مهئامد ...  لیست  نیمولظم  ًاربغ  ًاثعـش  یتیبلهأ  یتأی  ًاّفز و  نّوفزت  اینّدلاب  ًادغ  ینوتأتال  ساّنلااهّیأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  و  - 2

«4  » یتیبلهأ یف  هّللا  هّللا 
، دولآ نوخ  ندبابو  مولظم  هتفرگ ، كاخ  هدولآ ، رابغ  نم ، تیبلها  هک  یلاح  رد  دـییآ  نم  يوس  هب  ناباتـش  ادرف  دـیابن  مدرم ! يا  دومرف : و 

تیب لها  هراب  رد  ادخ ، هب  ارامـش  ادخ ، هب  ار  امـش  مدرم  يا  دوش ). يراج  اهنآ  ندب  زا  نوخ  هدـیطلغ و  دوخ  نوخ  هب  هک   ) دـنیآ نم  شیپ 
.( دیرادب یمارگ  ار  اهنآ  دیناسرن ، رازآ  اهنآ  هب  دیرادهگن و  اراهنآ  تمرح   ) نم
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«5  » راّنلا لخد  همصخأ  نم  همصخأ و  همصخ  نکأ  نم  ًادغ و  مهنع  مکمصاخأ  ّینإف  ًاریخ  یتیب  لهأب  اوصوتسا  لاق : و  - 3
و  ) دینک یکین  نم  تیب  لها  اب  دومرف : و 

150 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
مشاب شعفادم  نم  سکره  و  دوب ، مهاوخ  اهنآ  عفادم  ادخ ) هاگشیپ  رد   ) نم ادرف  دییامن ) شرافس  رگیدمه  هب  ار  اهنآ  تمرح  نتـشادهگن 

. دوش یم  لخاد  مّنهج ) نازوس   ) شتآ هب  مشاب ) نم  شنمشد  و   ) میامن موکحم  نم  ار  ِهک  ره  دومن و  مهاوخ  موکحم 
«1  » ًاثالث مهیف ...  یناذآ  نم  یلع  هّللا  ۀنعلالأ  هّللا ، هظفح  مهیف  ینظفح  نمف  یتّیّرذ ، یترتع و  یف  ینوظفحإ  لاق : و  - 4

ار وا  دـنوادخ  درادـهگن ، ار  اهنآ  تمرح  نم ، نتفرگ  رظن  رد  اـب  سکره  دـیرادهگن ، نم  دـالوا  ترتع و  ندرمـش ) مرتحم   ) اـب ارم  مارتحا 
. دهد رازآ  ارم  اهنآ ، هراب  رد  هک  یناسک  دنرود  ادخ  تمحر  زا  شاب  هاگآ  دومن  دهاوخ  ظفح 

«2  » ًادیرشتو ًادیرطت  يدعب  نم  یتیب  لهأ  یقلیس  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  - 5
. دید دنهاوخ  ار  ندش  هدنار  ندوب و  نطو  زا  رود  دیعبت و  متیب  لها  نم ، زا  دعب  يدوزب  دومرف : ادخ  لوسر 

یتّمأ ۀّمئأ  یترتعل و  ًارصان  ًاّیلو و  هّللاب  یفک  يدعب ، مهتمرحل  نیعّیضملا  مهلضفل و  نیرکنملا  اوکشأ  هّللا  یلإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لاق : - 6
«3 ( » نوبلقنی بلقنم  ّيأ  اوملظ  نیّذلا  ملعیسو   ) مهّقحل نیدحاجلا  نم  ًامقتنم  و 

ترتع و هبادخ  ندوب  روای  ّیلو و  تسا  سب  درب . مهاوخ  تیاکـش  ادخ  هب  نم ، زا  دـعب  اهنآ  تمرح  ناگدـننک  عیاض  لئاضف و  نیرکنم  زا 
دید دنهاوخ  ار  دوخ  لامعا  هجیتن  رفیک و  نارگمتس ، يدوز  هب  اهنآ ، قح  ناگدنیامن  یچیپرس  زا  نتفرگ  ماقتنا  يارب  متّما و  ناماما 

«4  » راّنلا نم  لفسألا  كرّدلا  یف  نیقفانملا  عم  مهباذع  یتیب ، لهأ  یملاظل  لیولا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لاقو  - 7
دوب دنهاوخ  بذعم ، ناقفانم  اب  شتآ  ياج  نیرت  نیئاپ  رد  اهنآ  نم !، تیب  لها  نارگمتس  رب  ياو  دومرف :

ص: اروشاع ، ات  هلهاـبم  زا  « 1  » مهّبـس وأ  مهیلع  راغأ  وأ  مهلتاقوأ  یتیب  لهأ  ملظ  نم  یلع  ۀـّنجلا  مّرح  هّللا  ّنإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لاـق : و 
151

ّبس هدرک و  تراغ  ار  اهنآ  ای  دشکب و  ار  اهنآ  ای  دنک و  متـس  نم  تیب  لها  هب  هک  یـسک  يارب  ار  تشهب  نیقی ، روط  هب  دنوادخ  دومرف : و 
. تسا هدومن  مارح  دیامن ،

«2  ... » هّللا مّرح  ام  یترتع  نم  ّلحتسملا  و  باجم ...  ّیبن  ّلک  هّللا و  مهنعل  مهتنعل ، ۀّتس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و  - 8
رد ار  ادخ  مارح  هک  یئاهنآ  و  تسا ...  هدرک  تنعل  ار  اهنآ  ةوعدـلا ، باجتـسم  ءایبنأ  یمامت  ادـخ و  نم و  هک  تسا  هفیاط  شـش  دومرف : و 

. درامشب لالح  نم ، ترتع  هراب 
«3  » یترتع یف  یناذآ  نم  یلع  هّللا  بضغ  ّدتشإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لاق : و  - 9

. دیامن تیذأ  مترتع  هراب  رد  ارم  هک  یناسک  رب  دنوادخ  بضغ  تسا  تخس  دومرف :
«4  » هّللا يذآ  دقف  یلهأ  یف  یناذآ  نم  لاقو : - 10

. تسا هدرک  تیذا  ار  ادخ  ًاعطق  دیامن ، تیذا  ارم  متیبلها  هراب  رد  سکره  دومرف : و 
«5  » یترتع یف  یناذآ  یمد و  قارأ  نم  یلع  هّللا  بضغ  ّدتشا  لاق : و  - 11

. دیامن تیذا  ارم  متیب  لها  هراب  رد  دزیرب و  ارم  نوخ  هک  یناسکرب  دنوادخ  بضغ  تسا  هتفای  تّدش 
رارق ولبات  دوخ  ناگدـید  ربارب  رد  باتک  نایاپ  ات  ار  لصف  دـنچ  نیا  بلاـطم  دراد  اعدتـسا  کـچوک ، هعومجم  نیا  مرتحم  ناگدـنناوخ  زا 

لوسر توبن  نارود  رد  تلاسر و  لوط  رد  هک  نانآ  ایآ  دنیامن  تواضق  دوخ  دندیـسر ، هک  یلـصف  ره  رب  دنراپـسب و  دوخ  رطاخ  هب  هداد و 
ناونع اب  باتک ، نیا  فلتخم  ياهلصف  رد  ار  اهنآ  ام  و   ) دمآ یم  شیپ  هک ، یتیعقوم  ره  رد  وا ، تلحر  زا  سپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

نوگانوگ دراوم  رد  دـندرک و  یم  دوجو  راهظا  هداد و  رارق  وزارت  رگید  هفک  رد  ار  دوخ  میرب ) یم  ماـن  راـشف  هورگ  ًاـنایحا  مجنپ و  نوتس 
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نآرق و حیرص  صوصن  اب  هدرک و  رداص  يأر  ادخ ، لوسر  فالخرب  ًاحیرص 
152 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

نایذه هب  هدرب و  لاؤس  ریز  یمرـش  یب  لامک  اب  ار  یهلا  لوسر  یّتح  دنتـشادن  یئابإ  مه  زیچ  چـیه  زا  دـندرک و  یم  ینلع  تفلاخم  تنس ،
دنهاوخ یهاـگیاج  هچ  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  تماـیق  يادرف  دـنتخادنا ، زور  نآ  هب  ار ، وا  تیبـلها  وا ، زا  دـعب  و  دـنتخاس ، یم  مهتم  ییوگ 

تشاد

« تّلم  73»

لصف يارب  همدقم  ترضح و  نآ  یئوگشیپ  ققحت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  تانایرج  رگنایب  لصف  نیا  ّتلم »  73»
. دوشیم نشور  خساپ  یب  ياهشسرپ  زا  یلیخ  خساپ  لصف ، ود  ره  نداد  طبراب  هک  تسا ؛ موّجنلااک ) یباحصأ   ) دعب

ًائیـش و هّللاّرـضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباقعأ و  یلع  متبلقنا  لتق  وأ  تام  نإفأ  لسّرلا  هلبق  نم  تلخ  دـق  لوسر  اـّلإ  دـمحم  اـمو  - 1
«1  » نیرکاّشلا هّللا  يزجیس 

!؟ دیدرگ یم  رب  بقع  هب  امش  ایآ  دوش ؛ هتـشک  ای  دریمب و  وا  رگا  دندوب ؛ زین  يرگید  ناگداتـسرف  وا ، زا  شیپ  و  تسادخ ؛ هداتـسرف  دمحم 
یمن يررـض  ادـخ  هب  زگره  ددرگزاب ، بقع  هب  سکره  و  دومن !؟ دـیهاوخ  تشگ  زاب  رفک  تیلهاـج و  نارود  هب  هدرک  اـهر  ار  مالـسا  (و 

. داد دهاوخ  کین )  ) شاداپ ار  ناگ ) دننک  تماقتسا  و   ) نارکاش يدوزب  دنوادخ  دناسر و 
هّللاءاش ول  و  رفک ، نم  مهنم  نمآ و  نم  مهنمف  اوفلتخإ  نکل  و  تانّیبلا ، مهتئاـج  اـم  دـعب  نم  مهدـعب  نم  نیذـّلا  لـتتقاام  هّللا  ءاـش  ول  و  - 2

«2  » دیری ام  لعفی  هّللاّنکل  اولتتقاام و 
دـندروآ و نامیا  فالتخا  زا  سپ  اهیـضعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دـعب  باحـصا  فـالتخا  رب  دـنا  هدرک  لالدتـسا  هیآ  نیا  زا 

قافتا هب  ینس  هعیش و  نوچ  دندش  رفاک  یضعب 
: دومرف ترضحنآ  هک  دنا  هتفریذپ  دوخ  ياهباتک  رد  ار  تایاور  نیا 

. ةّذقلاب ةّذقلا  لعّنلاب و  لعنلا  وذح  مکلبق  ناک  نم  ننس  ّنبکرتل  هدیب  یسفن  يّذلاو  - 3
153 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

نآ همه   ) دـش دـیهاوخ  راوـس  وـم ، هب  وـم  وماـگ  هب  ماـگ  ار  ناینـشیپ  تشذـگ  رـس  تسوا ، تردـق  تسد  رد  نم  ناـج  هک  یـسک  هب  مسق 
(. تشذگ دهاوخ  زین  امش  رب  اهتشذگرس 

ةّذقلاب ةّذقلا  لعّنلاب و  لعّنلا  وذح  هلثم  ۀـّمألا  هذـه  یف  نوکی  ّهنإف  ۀـفلاّسلا  ممألا  یف  ناکام  ّلک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق : و  - 4
«1»

شیپ نآ  لثم  زین  تما  نیا  رد  یئولج ) ياپ  ياج  هب  ار  یبقع  ياپ  بسا  نتـشاذگ  دـننام   ) وم هب  وم  دوب  هتـشذگ  ياـهتما  رد  هچنآ  یماـمت 
. دمآ دهاوخ 

ربشب و ًاربش  مکلبق  ناک  نم  ننس  ّنعبّتتل  « 3  » ّنبکرتل « 2  » عارذب ًاعارذ  ربشب و  ًاربش  اهلبق  نورقلا  ذخأ  ام  یتّمأ  ذخأت  یّتح  ۀعاّسلا  موقتال  - 5
«4  » عارذب ًاعارذ 

عارذ هب  عارذ  بجو و  هب  بجو  تفرگ ، ارف  هتـشذگ  ياهنرق  رد  ار  اهتما  رد  هک  یئاهزیچ  دریگارف  ارم ، تما  اـت  دوشیمن ، اـپرب  زیخاتـسر 
 .. بجو و هب  بجو  دنتسیزیم  امش  زا  شیپ  هک  یناسک  ياهنایرج  دش  داوخ  راوس  امشرب  دمآ و  دهاوخ  شیپ  امش  هب  ًامتح  )

نیقیرف لوبق  دروم  هک  ياهنوگب  دـناهدروآ  توافتم  ریباعت  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ار  تیاور  نیا  داـیز ، یثیدـح  عباـنم  رد 
. تسا هتفرگ  رارق  یّنس ) هعیش و  )
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: دومرف ترضح  نآ  هک 
154 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

«1  » راّنلا یف  نوعبس  ناتنث و  ۀیجان  اهنم  ةدحاو  ۀقرف ، نوعبس  ۀثالث و  يدعب  یتّمأ  قرتفتس  - 6
. دنراگتسر اهنآ  زا  هتسد  کی  طقف )  ) دنشتآ و رد  یگمه  دوشیم  میسقت  هتسد  هب 73  نم  گرم  زا  دعب  متّما 

ثالث و یلع  یتّمأ  قرفت  ۀقرف و  نیعبس  نیتنثا و  يراصنلا  تقرتفا  ۀقرف و  نیعبس  يدحا و  یلع  دوهیلا  تقرتفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  - 7
«2  » ةدحاو ّالا  راّنلا  یف  مهّلک  ۀقرف  نیعبس 

اه هقرف  نیا  همه  دـنوش ، یم  میـسقت  هقرف  هس  داتفه و  هب  زین  نم  تّمأ  دـندش ، میـسقت  هقرف  ود  داتفه و  اراصن  هقرف و  کی  داتفه و  رب  دوهی 
. هقرف کی  زج  دنشتآ  رد 

اهنآ ناحراش  ثیدح و  نالقان  هنافّسأتم  تسا ، ّتیمهأ  زئاح  رایسب  ام  يارب  ناملسم  ّتلم  هس  داتفه و  زا  راگتـسر  هورگ  نیا  تخانـش  هتبلا 
هتفرگ نادند  هب  تریح  تشگنا  ّتنس  لها  ياوشیپ  هدبع  دمحم  خیش  هک  اجنآ  ات  دنا ، هدادن  ناشن  یتیانع  دوخ  زا  تمسق ، نیا  حیـضوت  هب 

«3 . » دنراد اعدا  نآ  رب  یمالسا  قرف  مامت  اریز  هدشن ، مولعم  نم  يارب  نونکات  راگتسر  هورگ  دیوگ : یم 
 .. وو سابعلا  ینب  هیما و  ینب  يدـع و  ینب  ای  میت و  ینب  ور  هلاـبند  هک  ار  یناـسک  تسا ، هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  هورگ  مادـک  قوف  تیاور 

ياهیتشک رب  راوس  هتفرگ و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یبلص  هّیرذ  نماد  ًافرص  راسیو ، نیمی  هب  لیم  نودب  هک  یئاهنآ  ای  دندوب !؟
تاجن

155 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
نودب هدرک و  روبع  هفیقـس ، دازون  نادنزرف  هدننک  هارمگ  راکفا  تاغیلبت و  ِفوخم ، فرژ و  يایرد  كانرطخ  جاوما  زا  هدش و  وا  نادناخ 
دنهاوخ هّللا  ءاشنا  دنناسریم و  دندیناسر و  تاجن  لحاس  هب  ار  دوخ  خـیرات ، لوط  رد  اهنآ  یحور  یمـسج و  هدننکـش  ياهراشف  هب  هجوت 

. دناسر
مکملع و ال نم  نوسبتقی  مکتیالوب و  نوکّـسمتی  نیّذلا  نوجاّنلا  و  نوکلاه ، نوقابلا  ۀیجان و  اهنم  ۀقرف  نیعبـس ، ۀثالث و  یتّمأ  قرتفتـس  - 7

«3  » مه نحن  الاق  مالسلا  امهیلع  نیرقابلا  « 2  » یتعیش انأ و  مه  مالسلا  هیلع  ّیلع  لاق  « 1  » لیبس نم  مهیلع  ام  کئلوأف  مهیأرب  نولمعی 
هک دنا  یناسک  اهراگتسر  دنسریم و  تکاله  هب  اه  یقاب  تسا و  راگتسر  اهنآ  زا  هقرف  کی  دوشیم  قرفتم  هقرف  هب 73  نم  تما  يدوز  هب 
؛ تسین یهار  اهنآ ، ندش ) هتخوس  يارب   ) هک دنیاهنآ  دننکن ، لمع  دوخ  يأر  هب  دننک و  هدافتسا  امش  ملع  زا  دنزب و  گنچ  امش  تیالو  هب 
نآ ام  دندومرف : مالسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  و  دنتسه ، منایعیش  نم و  هیجان  هقرف  ینعی  اهنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  رگید  تیاور  رد 

. میتسه هیجان  هقرف 
: دومرف ربمایپ  تسا  نیقیرف  هیلع  قفّتم  هک  یتیاور 

«4  » قرغ اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثمک  یتیب  لهأ  - 8
ار ۀیجان  هقرف  تایاور  نیا  لاثمأ  دوشیم . قرغ  دنک  فلخت  رگا  دبای و  تاجن  دوش  نآ  راوس  ِهکره  تسا ، حون  یتشک  دننام  نم  تیب  لها 

؛ دنام دهاوخن  یقاب  یماهبا  دنک  یسررب  هنافصنم  رگا  وا  لاثما  هدبع و  دمحم  خیش  يارب  رگید  تسا ، هدومن  نییعت  ًاقیقد 
دندشراگتسر ههبش  نودب  دنتفرگ  ار  تیب  لها  نماد  هک  یئاهنآ  سپ 

« ناگراتس دننامه  نم ، باحصا  »

هراشا
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تخـس و لاؤس  نارازه  خساپ  زا  ار  دوخ  هکنیا  يارب  تنـس ، لها  ناردارب  زا  فلـس  نادنمـشناد  املع و  ناگراتـس » دننامه  نم ، باحـصا  »
دننام  ) سابعلا ینب  هیما و  ینب  نامز  یگتخاس  راـبخا  اـب  هدرک  زاـب  یلـصف  باحـصا ، هراـب  رد  دوخ  تاـفیلأت  رد  دـنیامن ، تحار  هدـننکش ،

«1  » متیدتهإ متیدتقإ ، مهّیأب  موّجنلاک  یباحصأ 
( دینک یم  ادیپ  ار  قح  هار   ) دیبای یم  تیاده  دیشاب ، اهنآ  زا  مادک  ره  وریپ  دنتسه ، ناگراتس  دننام  نم  باحصا 

: دـناهتفگ هباحـص  فیرعت  رد  و  دـنا ، هتخاس  نکـشن  ُتب ، اهنآ  زا  هدومن و  یفرعم  موصعم  دـننام  ًابیرقت  لداع و  مومع  روط  هب  ار  باحـصا 
««، 2  » تسا هتفر  ایند  زا  ناملسم  هدروآ و  نامیا  وا  هب  هدید و  ار  مالساربمایپ  هک  دوش  یم  هتفگ  یسک  هب  هباحص  »

هتشذگ رد  يرهاظ  یعقاو و  نامیا  اب  هدینش و  ربخ  وا  زا  هدرک و  رادید  ار  ربمغیپ  هک  یناسک  اریز  دشاب ، یم  دایز  هباحـص  دادعت  نیا  رب  انب 
دنرایسب دنا 

هب رازه و  دص  دوب  هدینـش  ثیدح  هدـید و  ار  وا  هک  یـسک  درک و  تافو  ربمایپ  تسا : هتفگ  يو  هک  هدرک  لقن  هعرز  نب  یلع  زا  رجح  نبا 
«. 3  » تسا هدوب  یباحص  رازه  هدراهچ  دص و  رگید  لقن 

مئاق لقتـسم و  عجرم  ار  هباحـص  زا  مادک  ره  دنراد و  نامیا  اهنآ  همه  ّتیعجرم  هب  دنناد و  یم  لداع  دـهتجم  ار ، هباحـص  همه  ّتنـس  لها 
هچ ره  نوصم و  اهاطخ  زا  تسا و  هدش  هتفریذپ  اهنآ  مادکره  زا  عرش ، ماکحا  لئاسم و  اهنآ  هدیقع  هب  دنرادنپ ، یم  تاّذلاب 

157 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
رجا و ود  زا  دشاب  عقاو ) اب  قفاوم  ینعی   ) بیصم رگا  دوب  دهاوخن  اهنآ  هجوتم  یتیلؤسم  هنوگچیه  هدوب و  دوخ  داهتجا  قبط  هدز  رس  اهنآ  زا 

!. دوب دنهاوخ  رادروخرب  رجا  کی  زا  دشاب  عقاو  فالخ  رب  رگا 
تسا قح  مالسلا  هیلع  یلع  مه  ینعم  نیا  هب  « 1  » دنقح ءانثتسا  نودب  هباحص  همه  تسین  روظنم  هباحـص  نایم  لطاب  قح و  هدیقع  نیا  رب  انب 

«2  » تسناد راکهانگ  لطاب و  دیابن  ار  هورگ  ود  زا  کیچیه  دندوب و  دهتجم  هباحص و  ود  ره  اریز  هیواعم ! مه  و 

« هباحص ّبس  »

و «، 4  » قیدنز «، 3  » رفاک دنک  بس  ار  باحصا  زا  یکی  سکره  دنیوگ  یم  دننادیم و  رفک  بجوم  ار  هباحص  ّبس  اه  ینس  هباحـص » ّبس  »
. تسا نادزد  ناراکانز و  دننام  « 5  » قساف

158 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
رد هک  هدیسر  رایسب  ّتنس  لها  هربتعم  بتک  رد  اریز  دنـشاب  تافـص  نیا  ياراد  اه  هباحـص  زا  یلیخ  دیاب  دشاب  حیحـص  مه  فرح  نیارگا 

دندز یم  ار  رگیدمه  دندرک و  یم  اوعد  رگیدکی  اب  یّتح  دنداد  یم  مانـشد  مهب  باحـصا  بلاغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوخ  روضح 
هک یصاخشا  ءافلخ ، نامز  رد  نینچمه  و  « 1 . » دناوخ یمن  رفاک  لمع  نیا  رطاخ  هب  ار  اهنآ  داد و  یم  ناشحالـصا  دید و  یم  ادـخ  لوسر 

یلو اًلثعن ...  اولتق  درک أ  مکح  نامثع  لتق  هب  هشیاـع  « 2  » دندرک یمن  رما  اهنآ  لتق  رفک و  هب  ءافلخ  یلو  دـندومن  یم  متـش  بس و  ار  اهنآ 
وه اّمنا   » دومن نیهوت  تاملک  نیرت  کیکر  اـب  داد و  مانـشد  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ماـعألم  رد  ربنم  يـالاب  رکبوبا  درکن . ریفکت  ار  وا  یـسک 
ّمأک ءاسّنلاب  نورصنتسی  ۀفعّضلاب و  نونیعتسی  تمره  ام  دعب  ۀعذج  اهّرک  لوقی : يّذلا  وه  ۀنتف  ّلکل  ٌّبرم  اهبنذ ) اهدیهش   ) هبنذ هدیهش  ۀلاعث 
هنتف هدـننک  اپرب  وج و  ارجاـم  تسوا ، مد  وا  دـهاش  هک  دـشاب  یم  یهاـبور  یلع »  » وا هک  تسین  نیا  زج  ّیغبلا !!؟ اـهیلا  اـهلهأ  ّبحأ  لاـحط 

زا يرای  ءافعض و  زا  کمک  دیامن ، یم  بیهرت  بیغرت و  داسف ، هنتف و  هب  ار  مدرم  دهد و  یم  هولج  گرزب  ار  کچوک  ياه  هنتف  تساه و 
قیدنز و ای  رفاک  وا  هب  یسک  مانـشد  نیا  ربارب  رد  « 4 . » دوباهنآ ناراکانز  شناکیدزن ، نیرتبوبحم  هک  « 3  » لاحط ما  دننام  دبلط  یم  نانز 

. تفگن قساف ،
هیانک و متفگ : وا  هب  مدـناوخ و  يرـصب  دـیز  یبا  نب  ییحی  نب  رفعج  ییحی  وبا  بیقن  مداتـسا  شیپ  ار  مـالک  نیا  دـیوگ : دـیدحلا  یبا  نبا 
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. تسا حیرصت  هکلب  تفگ : هدوب  ِهک  هب  اهنخس  نیا  رد  هفیلخ  ضیرعت 
هب ار  اهتبسن  نیا  تفگ : دیدنخ و  بیقن  مدرک . یمن  لاؤس  وت  زا  دوب  حیرصت  هاگره  متفگ :

159 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«1 . » تسا نیمه  تسایر  تنطلس و  مرسپ  يرآ  تفگ : دوب !؟ یلع  هب  تشز  ياهتبسن  نیا  مامت  متفگ : هداد  بلاط  یبا  نب  یلع 

- هبعکلا ّبرو  اّلک  نیناّعل  نیقیّدصأ و  رکبابا  ای  لاق : هیلا و  تفتلاف  « 2  » هقیقر ضعب  نعلی  وه  رکبابا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  عمس 
«3  ... » ًاثالثوأ نیتّرم 

، تنعل قیدـص و  رکبوبا ! يا  تفگ : درک ، یم  تنعل  ار ، دوـخ  هدرک  دازآ  اـی  قـیفر  رکبوـبا ، هک ، دینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
 .... دومن رارکت  ار  هلمج  نیا  راب  هس  ای  ود  تنعل ، قیدص و 

یلع نانمؤم  ریما  ءافلخ  لضفا  هباحـص و  درف  نیرتلماک  هک  دـنناوخ  یمن  رفاک  ار  وا  عابتا  هیواعم و  ارچ  سپ  تسا ، رفک  هباحـص  ّبس  رگا 
.!؟ دندادیم میلعت  اههچب  رب  ار  یلع  ّبس  ناشسرادم  رد  یتح  دندومنیم  نعل  ّبس و  لاس ، ياهلاس  دیدم و  تّدم  ار  مالسلا  هیلع 

ریفکت و ار  وا  یسک  اما  وو ...  درک  عطق  لاملا  تیب  زا  ار  شقوقح  درک و  دیعبت  دز و  ار  دوعسم  نبا  ربمغیپ ، باحصا  نیرت  فیرش  نامثع ،
. تسا هدنام  خساپ  یب  همه  هنافّسأتم  اما  تسا  ربخاب  اهنآ  زا  ریصب  ققحم  هک  اهرگا  اهایآ و  نارازه  درکن و  قیسفت 

مومع يارب  مکح  دوش  یمن  اوه  ود  ماب و  کی  ًایناث  تسین و  حیحـص  قطنم  نیا  ًالوا  دـشاب ، اهنآ  داهتجا  نداد  رارق  کسمتـسم  باوج  رگا 
. درادن دوجو  یئانثتسا  تسا ، یکی  نیملسم 

تسا جراخ  باتک  عوضوم  زا  نوچ  میتسین  هراب  نیا  رد  مالک  هلاطا  ددص  رد  ام  هتبلا 
160 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. دنیامن هعجارم  دنا ، هدرک  هزرابم  بلاطم  عون  نیا  اب  ۀعطاق  نیهارب  ّهلدا و  اب  هک  هطوبرم  ياهباتک  هب  ًامتح  نیبلاط 
دنتسه و یهلا  فیلاکت  هب  فّلکم  نیریاس  دننام  زین  باحـصا  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیبلها  ناناوریپ  یلو 

«1  » مکاقتأ هّللا  دنع  مکمرکأ  ّنإ   » همیرک هیآ  اب  ار  دوخ  هکاهنآ  زا  مادکره 
هداج زا  رگا  و  مارتحا ، لباق  دنمرتحم و  دـنا ، هدومن  لمع  هداد و  قیبطت  تسامـش » نیرت  راک  زیهرپ  ادـخ  شیپ  رد  امـش  نیرت  یمارگانامه 

ار مدرم  تسین ) حیحـص  زیاج و  یمالـسا ، ریغ  یمالـسا و  بهاذم  زا  یبهذم  چـیه  رد  هک   ) صن لباقم  رد  داهتجا  اب  هداتفا و  رود  تعیرش 
. تخوس دنهاوخ  خزود  شتآ  رد  بّذعم و  دنوادخ ، هاگشیپ  رد  دنا  هدناشک  دوخ  تسایر  عفن  هب  نادرگ و  رس 

ددرگ یم  نشور  ام  يارب  مارم  نیا  ناینب  ساسا و  اهنآ  هعلاطم  اب  هک  تسا  هدیـسر  ام  تسد  هب  هدیقع  نیا  دییأت  رد  دایز ، ثیداحأ  تایآ و 
هدیقع نیا  هدولاش  نامز ، نآ  رد  هدوب و  اهشکمشک  اهیتشآ و  رهق و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  دوش  یم  مولعم  زین  و 

، تسا هدیسر  تبث  هب  اه  ینس  دوخ  قثوم  ربتعم و  عبانم  رد  هدش و  هتخیر 
«2 « » ۀقرف نیعبس  ثالث و  یتّمأ  قرتفتس   » و ةّذقلاب » ةّذقلا  لعّنلاب و  لعّنلاوذح   » ياهثیدح هک  ار  یهارایآ 

لطابرب هیقب  قحرب و  یکی  هقرف  هس  داتفه و  زا  تسا  هدوب  یلطاب  قح و  ربمایپ  باحصا  نایم  رد  هک ، تسا  نیا  هن  دزاس  یم  نشور  ام  يارب 
. دنا

. دینک هعجارم  ّتلم )  73  ) هتشذگ لصف  هب  رتشیب ، یهاگآ  يارب 
نوچ تسا  هدرک  یفطل  مک  متخانـشن ، ار  هقرف  کی  نیا  هک  دیوگ : یم  رهاظب  هدـبع  دـمحم  خیـش  دـننام  راوگرزب  ملاع  هک ، تسا  تسرد 

یلع و اب  قح  : » تسا هدومرف  ررکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دراد  دوخ  يور  شیپ  رد  ناشدوخ  ربتعم  عبانم  زا  هرتاوتم  تایاور 
اب یلع 

161 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
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«1 «. » دخرچب فرط  ره  هب  تسا  قح 
. مالسلا هیلع  یلع  هراب  رد  ثیدح  نیا  لاثمأ  اههد  و 

«2 . » ضعب باقر  مکضعب  برضی  ًاراّفک  يدعب  نوعجرت  مکّنیفلأال  عادولا : ۀّجح  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و  - 1
!. دینز یم  ار  رگید  ضعب  ندرگ  یضعب ، دیدرگ و  یم  رب  رفک  يوس  هب  نم  زا  دعب  منیبیم  نانچ  دومرف : عادولا  ۀجح  رد 

هتخیگنارب ادخ  يوس  هب  فلغأ  وم و  نودب  نایرع  هدایپ و  امش  مدرم ! يا  دومرف : درک و  ینارنخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
«3 « » نیلعاف اّنک  ّانإ  انیلع  ًادعو  هدیعن  قلخ  لّوأ  انأدب  امک   » هیآ سپس  دیوش ، یم 

. تسا میهاربا  دیآ ، یم  ششوپاب  نارگید  فالخ  رب  تمایق ، زور  هک  یسک  نیلّوأ  دیشاب  هاگآ  دومرف : هدومن و  توالت  ار 
رد دـننم ، باحـصا  اـهنیا  نم  يادـخ  يا  میوگیم : نم  دـنرب و  یم  منهج ) يوس  هب   ) پچ فرط  هب  دـنروآ و  یم  ار  ینادرم  نم ، تما  زا  و 

: میوگیم ادـخ  حـلاص  هدـنب  دـننام  مه  نم  خـساپ ) نیا  ندینـش  زا  سپ  ، ) دـندرک یئاهراک  هچ  وت  زا  دـعب  اـهنیا  یناد  یمن  دـنیوگ : مباوج 
«4 « » ریدق ٍءییش  ّلک  یلع  تنأ  مهیلع و  بیقّرلا  تنأ  تنک  ینتیّفوت  املف  مهیف  تمدام  ًادیهش  مهیلع  تنکو  »

.
بقع هب  يدش  ادج  اهنآ  زا  وت  هک  يزور  زا  اهنیا  انامه  مهتقراف » ذنم  مهباقعأ  یلع  نیّدـترم  ولازی  مل  ءالؤه  ّنإ  : » دوش یم  هتفگ  نم  هب  زاب 

هدشن و حالصا  رمع  رخآ  ات  و   ) دنتشگرب
162 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

(. دندرکن هبوت 
، ینود وجلتخا  مهلواـنُأل  مهیلإ  تیوهأ  اذا  یّتـح  مکنم  لاـجر  ّیلإ  ّنعفریل  و  ضوحلا ، یلع  مکطرف » اـنأ  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  لاـق  و  - » 2

«2 « » كدعب اوثدحأام  يردتال  ّکنإ  لاقیف : یباحصأ ! ّبر  يأ  لوقأف 
رانک رد  مریگب  لیوحت  ار  اهنآ  متـساوخ  یتقو  دننکیم  دنلب  نم  يارب  ار  ینادرم  امـش  زا  اما ، متـسهامش  ورـشیپ  رثوک  ضوح  رانک  رد  نم 

: دوشیم هتفگ  خساپ  رد  نم  باحصا  ایادخ  میوگیم  سپ  دنوشیم ) برطضم   ) دنتفا یمناجلخ  هب  نم ،
. دندرک یئاه  راکچ  وت  زا  دعب  ینادیمن 

ّبرای لوقأـف : ضوحلا ، نع  « 3  » َنُؤَّلَُحیَف یتـّمأ  نم  لاـق  وأ  یباحـصأ ، نم  طـهر  ۀـمایقلا  موـی  ّیلع  دری  هلآ : هـیلع و  هللا  یلـص  لاـق  و  - » 3
«4 « » يرقهقلا مهباقعأ  یلع  اوّدترا  مّهنإ  كدعب ، اوثدحأ  امب  کل  ملع  ال  لوقیف : یباحصأ !

ایادـخ میوـگیم : نم  سپ  دـنوشیم  هدـنار  رثوـک  ضوـح  زا  یلو  دـنوشیم  دراو  نم  رب  نـم  تـما  اـی  باحـصا  زا  یهورگ  تماـیق  زور 
رب بقع  هب   ) هدومن و یناهگان  درگ  بقع  وت ، زا  دعب  اهنآ  دندیرفآ ، یئاه  هثداح  هچ  وت  زا  دـعب  منک  مالعا  وت  يارب  دـیوگیم : مباحـصا !،

. دندش دترم  و  هتشگ )
يأ ّنلوقألف  ینود ، « 5  » اوجلتخا ّیلإ  اوعفر  مهتیأر و  اذا  یّتح  ینبحاص ، نّمم  لاجر  ضوحلا  ّیلع  ّندریل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لاق : و  - » 4

«7 « » يدعب لّدب  نمل  « 6  » ًاقحس لوقأف  تایاوّرلا : ضعب  یف  كدعب و  اوثدحأام  يردتال  یل : نلاقیلف  یباحصأ ! یباحصأ  ّبر 
زا ینادرم  متح ؛ روطب 

163 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
هدش لاح  هتفشآ  نم ، رانک  رد  اما  دننکیم ، دنلب  نم  يوس  هب  دتفایم و  اهنآ  هب  ممـشچ  ات  دنوشیم  دراو  دندوب ، تبحـصمه  نماب  هکنانآ 

زا  ) میوگیم نم  سپ  دندرک  یئاهراکچ  وت  زا  دعب  یناد  یمن  دوشیم : هتفگ  نم  هب  سپ  مباحصا ! مباحـصا  ایادخ  میوگیم : دنزرلیم ؛ و 
. دنداد رییغت  لیدبت و  ارم  نید  اههتفگ و  نم ، زا  دعب  هک  یئاهنآ  داب  رود  نم )

یّنع ّنّدـصیلو  هلبإ ...  نع  لجّرلا  لبإ  لجّرلا  دوذـی  امک  ساـّنلا  « 1  » دوذأ اـنأ  ضوحلا و  یتـّمُأ  َّیلع  درت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لاـق : و  - 5
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«2 . » كدعب اوثدحأ  ام  يردت  له  و  لوقیف : کلم  ینئیجیف  یباحصأ ، ءالؤه  ّبرای  لوقأف : نولصی ، الف  مکنم  ۀفئاط 
زا ار  ياهدـع  شرتش و  زا  ار  رگید  درم  رتـش  درم ، ندـنار  دـننام  مناریم  نآ  زا  ار  مدرم  نم  دوشیم و  دراو  نم  رب  تما  ضوح ، راـنک  رد 
ایآ دـیوگ : دـیآ و  نم  شیپ  یکلم  سپ  دـننم ، باحـصا  اهنیا  ایادـخ ! میوگیم  دنـسر ؛ یمن  نم  هب  دـننکیم و  يریگولج  نم  هب  ندیـسر 

!؟ دندروآ شیپ  یئاه  راکچ  وت  زا  سپ  ینادیم 
، یتـّمُأ نم  یّنم و  ّبر  يأ  ّنلوقـألف : لاـجر  ینود  ّنعطتقیل  مکنم ، ّیلع  دری  نم  رظتنأ  ضوـحلا  یلع  ّینإ  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  لاـق  و  - 6

«3 . » مهباقعأ یلع  نوعجری  اولازام  كدعب ، اوثدحأام  يردتال  ّکنإ  لوقیف :
نم سپ  دنُربیم ؛ نم ، هب  ندیسر  زا  ار  ینادرم  هار  ًامتح  دیآ ، نم  شیپ  امـش  زا  ِهک  مشکیم : راظتنا  رثوک )  ) ضوح رانک  رد  نم  دومرف : و 

. دنتشگ رب  بقع  هب  دنتسناوت ، ات  اهنیا  دندرک ، اهچ  وت  زا  دعب  یناد  یمن  وت  دیوگیم : تسا ، نم  تما  نم و  زا  ایادخ  میوگیم :
164 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

: لوقأف ینود  سان  ذخؤیس  مکنم و  ّیلع  دری  نم  رظنأ  ضوحلا  یلع  ّینإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و  - 7
«1 . » مهباقعأ یلع  نوعجری  اوحربام  هّللاو  كدعب  اولمع  ام  ترعش  له  لاقیف : یباحصأ ، لوقأف : ۀیاور : یف  و  یتّما ، نم  یّنم و  ّبرای 

( دننکیم تشاد  زابو   ) دنریگیم نم  رانک  زا  یناسک  دوز  و  دـیآیم ، نم  شیپ  اهامـش ، زا  هِک  منکیم  هاگن  ضوح  رانک  رد  نم  دومرف : و 
هتفگ نم  هب  سپ  دـننم  باحـصا  میوگیم  هک ) تسا  رگید  تیاور  رد   ) دـننم تما  نم و  زا  اهنیا )  ) نم راـگدرورپ  يا  میوگیم ، نم  سپ 

يرود وت  تیب  لها  اههتفگ و  زا  و   ) دنتـشگ رب  بقع  هب  دنتـسناوتیم  ات  مسق ، ادخ  هب  دـندرک  اهراک  هچ  وت  زا  سپ  یمهفیم  ایآ  دوشیم ،
(. دندرک

، یننوفرعی مهفرعأ و  ماوقأ  ّیلع  ّندریل  ًادبأ و  أمظی  مل  برش ، نم  برش و  درو  نم  ضوحلا  یلع  مکطرف  انأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لاقو  - 8
«2 ( » يدعب لّدب  نمل  ًاقحسف  ًاقحس  لوقأف  كدعب ، اوثدحأ  ام  يردت  ّکنا ال  لاقیف  یتّمأ ، نم  مّهنإ  لوقأ  و   ) مهنیبو ینیب  لاحی  ّمث 

، میسانشیم ارم  اهنآ  ار و  اهنآ  نم  هک  دوشیم  دراو  نم  رب  یناسک  ًانیق  دوشیمن و  هنشت  ًادبا  دیـشون ، ِهکره  ضوح ، رب  میامـش  ورـشیپ  نم 
ییاه هثداح  هچ  وت  زا  دـعب  ینادیمن  دوشیم ، هتفگ  سپ  دنتـسه  نم  تما  زا  اهنآ  میوگیم  نم  دـنوشیم و  لیاح  اهنآو  نم  ناـیم  سپس 

. دنداد رییغت  ار  اهراک  نم  زا  دعب  هکنانآ  رب  داب ) يرود  داب و  يرود  نم  زا  و   ) داب ندش  هدیئاس  ندش و  دروخ  میوگیم : نم  دندروآ  شیپ 
هدیب برـضف  لاق : هلآ ؟ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  دهع  یلع  مأ  رثکأ  مویلا  قافّنلا  هّللادبعابأ  ای  تلق : لاق : هفیذح : نع  لئاوأ  یبأ  نع  - 9

اوناک رهاظ ، مویلاوه  هوأ و  لاق : هتهبج و  یلع 
165 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

«1  » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دهع  یلع  هنوفختسی 
!؟ هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  ای  تسا  دایز  زورما  یئور ) ود  و   ) قافن هّللادبعابا  يا  دیـسرپ : نامی ) نب   ) ۀـفیذح زا  لئاو  یبا 

دوخ ترضحنآ ، نامز  رد  اما ) دنـسانشیم  اراه  ور  ود  همه   ) تسا رهاظ  رد ) قفانم   ) زورما دنکیم ) قرف   ) هآ تفگ : دز و  دوخ  یناشیپ  هب 
.( دندوب ینیمز  ریز  ياهراک  لوغشم  و   ) دندرکیم یفخم  ار 

شیپ یئاهراک  هچ  وت  تلحر )  ) زا دـعب  ینادـیمن  وت  دوش : یم  هتفگ  روط  نیا  ذاعم  عیکو و  ثیدـح  رد  دـسیون : یم  شحیحـص  رد  ملـسم 
«2 . » دندروآ

دـشونیم و نآ ) زا   ) دـنک روبع  نم  رانک  زا  سکره  رثوک )  ) ضوحرب میامـش  هلفاق )  ) ورـشیپ نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
، دنـشکیم هدرپ  اهنآ  نم و  نایم  مسانـشیم ، ار  اهنآ  نم  دنـسانشیم و  ارم  اهنآ  هک  ار  یهورگ  دوشیمن  هنـشت  تقوچیه  رگید  دیـشون  سکره 

ًاقحس ًاقحس  میوگ : یم  نم  سپ  دندیرفآ  یئاه  هثداح  هچ  وت  زا  دعب  ینادیمن  دنیوگ : مباوج  رد  دنتـسه  نم  تما ) زا   ) اهنآ میوگ  یم  نم 
ار تارییغت  نیا  نم ) ياههتفگ  نید و  رد   ) نم زا  دعب  هک  سک  نآ  نم ) تعافـش  زا  ادخ و  تمحر  زا   ) داب رود  داب  رود  يدـعب  لّدـب  نمل 
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. تسا ناوارف  تنس  لها  ربتعم  ياهباتک  رد  نومضم  نیا  رد  تایاور  «** 3 . » داد
166 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

كدـی ار  یگهباحـص  مان  هدـید و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  یناـسک  همه  تلادـع  یهاـنگیب و  اـی  تمـصع  تساـجک  سپ 
!؟ دنشکیم

یـصخش عفانم  ظفح  يدام و  يایند  رطاخ  هب  هک  دـندوبن  اـهنیمه  رگم  دـندرک !؟ یم  ریفکت  ار  رگیدـمه  هک  دـندوبن  باحـصا  نیمه  رگم 
یحو رتخد  و  مالـسلا » هیلع  یلع   » هبعک دولوم  لیاضف  نارازه  و  اهلعّنلا ) فصاخ  اه و  يوشم  ریط  اه و  ۀـلزنم  اـه و  ریدـغ   ) راـبخا دوخ ،
هفیلخ رگم  دـندرکن !؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياههتفگ  هب  یئانتعا  دـندرب و  لاؤس  ریز  هدرک و  لیوأت  ار  مالـسلا » اهیلع  همطاف  »

، هک دوبن  ناگدش ، هداد  تشهبهدژم  رفن  هد  ینعی  هرشبم  هرـشع  زا  ناش ، دوخ  لوبق  دروم  یعامجا و  ثیدح  قبط  هک  ار  ماوع  نبریبز  مود ،
دیریگب بلکلاب  مکیلع  دز : هرعن  دوبن  لوا  هفیلخ  نامهای  « 1  » دینک ریگتسد  دیریگب و  ار  گس  نآ  بلکلا  مکنود  دیـشکدایرف : تعیب  زور 

«! 2  » ار گس 
سابع و رامع و  رذابأ و  دادقم و  ناملس و  ریبزای و  مالـسلا  هیلع  یلع  هبعک  دولوم  لاح  لماش  موّجنلاک ،...  یباحـصأ  یگتخاس : ربخ  رگم 

یباحصا لماش  طقف  لوعجم  ثیدح  نیا  هکنیا  ای  دندوبن !؟ ادخ  لوسر  باحـصا  هلمج  زا  اهنیا  رگم  دوش  یمن  وو ...  دوعـسم  نبا  بعک و 
.!؟ دندوب هدرک  مان  تبث  یسیون و  مان  مجنپ  نوتس  بزح  رتفد  رد  هک  تسا 

.!؟ دندناسر لتق  هب  ار  نامثع  هفیلخ  هک  دندوبن  اه  هباحص  نیمه  زا  يدایز  هدع  رگم 
لتق اًلثعناولتقأ   » روهشم هلمج  اب  هک  دوبن  هشیاع  نینمؤملامأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هقالع  دروم  امـش ) لوقب   ) رـسمه نامه  ایآ  و 

«3  » اًلثعن هّللا 
«4  » رفک دقف  اًلثعناولتقُأ  ای 

نیا دیشُکب 
167 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

.!؟ دومن رداص  ار  نامثع  مادعا  مکح  تسا ،» هدش  رفاک  ًانیقی  هک  ار  لثعن  دیشکب  دشکبار ، وا  ادخ  ار  هداد ) تسد  زا  لقع  و   ) تفرخ ریپ 
.!؟ تشاذگ ياج  هب  نیفرط  زا  هتشک  رازه  یس  لقأ  دح  درک و  مایق  دوخ  نامز  قح  رب  هفیلخ  هیلع  رب  دوبن ، ومه  ایآ 

ادخ لوسر  وو ...  داماد  ردارب و  مع و  رـسپ  زاتمم و  هباحـص  يور  رد  ور  ناورهنو ، نیفـص  لمج و  ياهگنج  رد  هک  دـندوبن  اهنیمه  زا  ایآ 
.!؟ دندش هتشک  نیفرط  زا  رفن  رازه  دص  هب  کیدزن  اهگنج  نیا  هجیتن  رد  دندرک و  رداص  ار  شرفک  مکح  هداتسیا و 

ار مالسلا ) هیلع  یلع   ) يدازآریما لاس  اههد  رگم  تفرگن !؟ همشچرس  اهنیا ، زا  یضعب  موقلح  نابز و  زا  نید  رد  لیدبت  رییغت و  همهنآ  رگم 
!؟ دندرک الوم  رفک  هب  مکح  هک  دندوبن  اه  هباحص  حالطصاب  نیمه  زا  رگم  دندرکن  نعل  بس و  ناشیاهتونق  رد 

نیا یتسرد  هب  دوخ  نادجو  شیپ  رد  هدرک و  كرد  ار  اهنیا  یبوخ  هب  میلـس ، لقع  تریـصب و  نابحاص  هک  اه  رگم  اهرگأ و  ایآ و  اههد  و 
«1 « .!!؟ تساجک هدننک  عناق  تسرد و  خساپاما  دننک  یم  دییأت  هدومن و  ناعذا  اهایآ ،

ار وا  ناهد  نتسب  روتسد  دنزب ، یفرح  تساوخ  سکره  شیوخ ، تموکح  نارود  رد  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  دندوبن  نوتس  نارـس  نیمه  رگم 
، یملسأ هدیرب  دننام  دندرک ! یم  رداص 

، دوعسم نب  هّللادبع  دننام  دناوخب ، زامن  ات  دنتشاذگن  تکرح  تردق  دنتسکش و  ار  شیاه  هدند  فرح ، هملک  کی  رطاخ  هبای  و 
اضق شیاه  زامن  داتفا و  شوهیب  هک  دندزن  شکتک  گرم  دحرس  ات  ار  رسای  نبرامع  رگم 

168 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
، دش هتفگ  دینک » ریگتسد  ار  گس  نآ   » ریبز يریگتسد  يارب  و  دش ،
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!. دادبتسا اب  مأوت  لماک  قانتخا  ینعی  وو ...  رذوبا  دننام  درادن ، مه  ار  وا  تعیاشم  هقردب و  قح  سک  چیه  دینک و  دیعبت  دیّربب و  ار  شنابز 
هچرگا دینک  ناشنوریب  دجـسم  زا  دنزب  یفرح  ربمایپ  ناوناب  زا  کیره  دروخب و  هنایزات  دوش  هدیرب  شنابز  دیاب  دنک  هدـیقع  راهظا  سکره 

 ... وو هیبون ، نمیا  مأ  هملس و  مأ 
. باحصا هراب  رد  ام ، تنس  لها  ناردارب  تمصع  هب  بیرق  تلادع  تسا  نیا 

اهنآ نوچ  دنزب ؛ یفرح  درادن  قح  یـسک  اما  دزیرب  دسوپب و  رتش  يالاب  رد  هنیدم  ات  ماش  زا  شنار  تشوگ  دنیامن و  دیعبت  دنـشکب  دـننزب و 
مالسلا مهیلع  تیبلها  هراب  رد  هدراو  ناوارف  صوصن  لباقم  رد  داهتجا  دنا ، هدرک  داهتجا 

خیرات مالسلا ، مهیلع  دمحم  لآ  قوقح  ندش  لامیاپ  تهج  هب  هک  يدنفا  تجهب  لولهب  يروز  هگنز  یضاق  موحرم  ریـصب  خرؤم  ققحم و 
رامشیب عیاجف  هیواعم و  داهتجا  هب  نآ  ریغ  لمج و  گنج  ياهنایرج  لقن  زا  سپ  دزاتیم  ناخّرؤم  هحماسم  تلفغ و  هب  دنک  یم  همکاحم  ار 

هدرپ رد  وا  ملاظم  ماـمت  بقلم و  نینمؤملاریما  بقل  هب  زاـب  رامـش  یب  ملاـظم  همه  نیا  اـب  هیواـعم  هک  سوسفا  دـیوگ : یم  دـسر  یم  هک  وا 
باثم مه  اطخ  تروص  رد  دوخ  داهتجا  رد  طقف  دنهد ، یم  وا  هب  داهتجا  تبسن  دوخ  ياهروجف  قسف و  رد  یتح  تسا ، هدنام  یفخم  نایسن 

. تشاذگیمن مارتحا  نارگید  داهتجا  هب  یلو  تسا  هدوب 
لوسر هدید  رون  هک  يدهتجم  نینچ  رب  تنعل  هک  میوگ  یم  نم  دیوگ : یم  هدش  بلقنم  تدش  هب  دسر  یم  اجنیا  هب  یضاق  نخـس  هکنیمه 

دیزی لثم  هک  يدـهتجم  نانچ  هب  ملاع  ترفن  دـیامن ، داـهتجا  عوضوم  نیا  رد  و  هدومن ، دیهـش  ار  یبتجم  نسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
!؟ دنکن اهتیانج  هچ  دیامن و  ّطلسم  هموحرم  تما  رب  ار  راکتیانج 

رگا دوش ، یم  داهتجا  رب  لمح  هیواعم  لاعفا  مامت  هبراحم و  دـیوگ : یم  یفـسّنلا » دـیاقع   » هب موسوم  دوخ  فورعم  باتک  رد  یفـسّنلا  رمع 
. ابجع تشاد ! دنهاوخ  یباوج  هچ  دوش !؟ یمن  داهتجا  رب  لمح  ریهز ، نب  صوقرح  لاعفا  لامعا و  ارچ  دنک  لاؤس  یسک 

169 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. دنیامن اطعا  هتشاد و  ینازرا  وا  رب  ار  داهتجا  هوق  ات  دوب ، ناّرب  ریشمش  بحاص  هن  رانید و  هن  تشاد و  مهرد  هن  صوقرح  هکنیا  رب  رظن 

زا دناهتـسناوتن  اهنت  هن  خـیرات  باـبرا  اـملع و  هدوب ، هیواـعم  عیاـجف  بویع و  ماـمت  شوپ  هدرپ  هیما  ینب  تکوش  تردـق و  هک  تسا  تسار 
ان فالخا  لمعلا ، روتـسد  قشمرـس و  دعب  ياهنامز  رد  هکلب  دننک ، تراسج  دننیـشنب و  وگتفگ  ثحب و  هب  هدرک و  داقتنا  وا  هناملاظ  لامعا 

«. 1  » تسا هدیدرگ  دوخ  حلاص 
رد رگا  دوب ؛ دهاوخ  نیشتآ  ياههلولگ  اب  شخساپ  هلصاف  الب  دنک  داقتنا  هباحص  هب  یسک  رگا  زاب  نرق  تشذگ 14  زا  سپ  مه  الاح  نیمه 

هدـش لمع  دراو  گنردالب  زومرم ، لماوع  هدـش : یتراسج  نیرتکچوک  اهّیبأ  نب  هّللادـبع  اههریره و  وبا  هب  دوش  ساسحا  یلحم  ای  هقطنم 
«2 . » دنشکیم نوخ  كاخ و  هب  هتسب  رابگر  هبار  ۀّنجلا  لها  بابش  دیس  نارادازع  ای  عافد و  یب  هانگ و  یب  مدرم 

تسه و هدوب و  قیاقح  كرد  عنام  نیرتگرزب  هک  داب  هد ، داب  رب  هشیر  زوسناـمناخ و  باوخ  نیا  رب  ّفأ  دـهتجم و  داـهتجا و  نیا  رب  نیرفن 
( دوب دهاوخ 

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  ترشاعم  بادآ  »

هراشا

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  رد  یگدنزو  ترشاعم  میرک ، نآرق  روتسد  هب  انب  هلآ » هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  ترشاعم  بادآ  »
تیاعر و لـماک  روط  هب  دـیاب  تسا و  هدـیدرگ  نییعت  دـنوادخ  يوس  زا  هک  دراد  ار  دوخب  صوصخم  راـتفر  صاـخ و  موسر  بادآ و  هلآ 

ینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  عالطا ، يارب  طقف  میتسین ، اهنآ  همه  ندرمش  ددص  رد  تسایسیون ، هصالخرب  ام  يانب  نوچ  دوش ؛ ارجا 
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« نتفگ نخس  - 1»

تسا و یبدا  یب  تشز و  رادرک  یعوـن  ناجنـس ، هتکن  رظن  زا  ندروآرد  راـجنهان  يادـص  دوـخ  زا  ندز و  فرح  دـنلب  نتفگ » نخـس  - 1»
تاوصألارکنأ ّنإ  کتوص  نم  ضـضغاو  دنا  هدرک  هیبشت  شوگزارد  يادص  هب  هدرک و  یهن  نآ  زا  هنع  هللا  یـضر  نامقل  دـننام  یناگرزب 

«1 . » ریمحلا توصل 
. تسا ناشوگ  زارد  يادص  اهادص ، نیرت  تشز  نزم ) دایرف  زگره  و   ) هاکب دوخ  يادص  زا 

. تسا هدرک  عونمم  ار  ربمایپ  اب  ندز  فرح  دنلب  يادص  اب  ادص و  ندرک  دنلب  زا  دنوادخ  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب 
متنأ ال مکلاـمعأ و  طـبحت  نأ  ضعبل  مکـضعب  رهجک  لوقلاـب  هل  اورهجت  ـال  ّیبـّنلا و  توص  قوف  مکتاوصأ  اوعفرت  ـال  اونمآ  نیذـّلااهّیأ  اـی 

«2  » نورعشت
هار دایرف  داد و  و   ) دییوگم نخـس  دـنلب  وا  ربارب  رد  و  دـینکن ، رتدـنلب  ربمایپ ، يادـص  زا  ار  دوخ  يادـص  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

. دیناد یمن  هک  یلاح  رد  ددرگ  دوبان  امش  لامعأ  ادابم  دننک ، یم  ادص  دنلب  یضعب  ربارب  رد  امش  زا  یضعب  هک  هنوگ  نآ  دیزادنین )
171 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

يارب و  هدومن ، صلاخ  اوقت  يارب  ار  ناشیاهلد  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  دننک  یم  هاتوک  ادخ  لوسر  دزن  ار  دوخ  يادص  هک  اهنآ 
1 . » تسا یمیظع  شاداپ  شزرمآ و  نانآ 

« یشوگ رد  نانخس  - 2»

رد یـصوصخ  نامتفگ  هناهب  اب  هکنیا  اهفرح و  رارکت  دوخیب و  عاـمتجا  اـهبرع و  ضعب  تیذا  زا  يریگولج  يارب  یـشوگ » رد  نانخـس  - 2»
؛ دوش مک  ناگدننک  تمحازم  هدع  روتسد  نیا  رطاخ  هب  ات  دش  هداد  يدقن  يازج  تخادرپ  روتسد  دنتخادنایم ، رگنل  ترضح  رانک 

«2  » رهطأ مکل و  ریخ  کلاذ  ۀقدص  مکیوجن  يدی  نیب  اومّدقف  لوسّرلا  متیجان  اذا  اونمآ  نیّذلااهّیأ  ای 
يا هقدص  نآ  زا  لبق  دییوگب )، یشوگ  رد  نانخسو   ) دینک يوجن  ادخ  لوسراب  دیهاوخ  یم  هک  یماگنه  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

تسا رت  هزیکاپ  رتهب و  امش  يارب  نیا  دیهدب ؛ ادخ ) هار  رد  )

« نتفر هار  - 3»

هار یعـضو  هچ  اب  هنوگچ و  هک  دنهد  یم  رارق  هجوت  دروم  عامتجا ، رد  ار  صاخـشا  نتفر  هار  تیفیک  هعماج ، نانیب  کیراب  نتفر » هار  - 3»
 .. هنابدا و یب  ای  بدا  اب  اهرتگرزب ، زا  ندز  ولج  تروصب  ای  لداعتم  دنک ، دنت ، دور ، یم 

یف شمت  الو  دـیامرف : یم  هدـنبوک ، لاح  نیع  رد  هناقفـشم و  ياه  تحیـصن  اـب  هداد و  رارق  هجوت  دروم  ار  هلئـسم  نیا  مه  میرک  نآرق  رد 
«3  » ًالوط لابجلا  غلبت  نل  ضرألا و  قرخت  نل  ّکنإ  ًاحرم  ضرألا 

، یفاکشب ار  نیمز  یناوت  یمن  وت  ورم ؛ هار  ّربکت  اب  نیمز  يور  رد  و 
172 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. دسرن اههوک  دق  هب  زگره  تتماق  لوط  و 
دـصقاو ٍروخف * ٍلاتخم  ّلک  ّبحی  هّللا ال  ّنإ  ًاحرم  ضرألا  یف  شمت  ساّنلل و ال  كّدخ  رّعـصت  و ال  دـیوگیم : نینچ  شرـسپ  هب  زین  نامقل 

«1  » کیشم یف 
!( مرـسپ ، ) درادن تسود  ار  يرورغم  ّربکتم  چیه  دـنوادخ  هک  ورم  هار  نیمز  رب  هنارورغم  و  نادرگم ، يور  مدرم  زا  یئانتعا  یب  اب  مرـسپ )! )
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. نک تیاعر  ار  لادتعا  نتفر ، هار  رد 
نمؤملاءاهبب و بهذی  لجعتـسملا  یـشملا  دـننام  دـنا  هداد  دای  هتخومآ و  ام  هب  ار  نتفر  هار  شور  نید  ناگرزب  زا  زین  یمالـسا  تایاور  رد 

«5  » هجولا ءاهبب  «( ) 4  » ءرملا ءاهبب  « ) 3  » نمؤملا ءاهبب  بهذت  یشملا  ۀعرس  « 2  » هرون ءیفطی 
. تسا ناوارف  ام  عبانم  رد  هک  تیاور  نیا  لاثما  درب و  یمار  نمؤم  شزراو )  ) تهبا ناباتش ، نتفر  هار 

. دنک یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  ادخ  لوسر  اب  ندوب  هارمه  بدا  تهج  نیدب 
«6  » میلع عیمس  هّللا  ّنإ  هّللا  اوّقتاو  هلوسر  هّللا و  يدی  نیب  اومّدقت  اونمآ ال  نیّذلااهّیأ  ای 

یشیپ ادخ ، لوسر  ادخ و  زا  لاح  چیه  رد  زیچ و  چیه  رد  و   ) دیرمشن مدقم  شلوسر  ادخ و  رب  ار  يزیچ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
هک دینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  و  دیریگم )

173 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. تساناد اونش و  دنوادخ 

« ینامهیم رد  - 4

ینارذگ تقو  تبحص و  لوغشم  اذغ  فرص  زا  سپ  ای  دنباییم و  روضح  توعد  یب  اهیضعب  تسا  موسرم  اه  ینامهیم  رد  ینامهیم » رد  - 4
لوسر هراب  رد  دنوادخ  ار  دروم  هس  ره  دیآ ؛ یم  یک  هنوگچ و  اذغ  هک  دنزود  یم  مشچ  هناخزپشآ  يوسب  بترم  مه  یضعب  و  دنوش ، یم 

. تسا هدومن  یهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
اورـشتناف و ال متمعط  اذإف  اولخداف  متیعُد  اذإ  نکل  هانإ و  نیرظان  ریغ  ٍماعط  یلإ  مکل  نذؤی  نأ  ّالإ  ّیبّنلا  تویب  اولخدت  اونمآ ال  نیّذلااهّیأ  ای 

«1  » مکنم ییحتسیف  ّیبّنلا  يذؤی  مکلاذ  ّنإ  ثیدحل  نیسنأتسم 
زا لبق   ) هک یلاح  رد  دوش ، هداد  هزاجا  اذغ  فرـص  يارب  امـش  هب  رگم  دیوشن  لخاد  ربمایپ  ياه  هناخ  رد  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

هدنکارپ دیدروخ  اذغ  هک  یتقو  و  دـیوش ؛ لخاد  دـیدش  توعد  هک  یماگنه  اّما  دینیـشنن ؛ اذـغ ، تقو  ندیـسر  راظتنا  رد  دـییاین و ) دـعوم 
يزیچ دنک و  یم  مرـش  امـش  زا  یلو  دیامن ، یم  تحار  ان  ار  ربمایپ  لمع ، نیا  دینیـشنن ؛ وگتفگ  ثحب و  هب  اذغ ) فرـص  زا  دـعب   ) دـیوش و

. هیآرخآات دیوگ . یمن 
دیشاب هتشاد  رطاخ  هب  اجنیا  ات  ار  شخب 2  هتشذگ  بلاطم  ًافطل 

« راشف هورگ  ای  مجنپ  نوتس  »

هراشا

تروص هب  دریگیم ، لکـش  نآ  يارب  مه  یلباقم  هطقن  دیآ ، شیپ  هک  يا  هزات  هدیدپ  ره  يارو  تسا  لومعم  راشف » هورگ  ای  مجنپ  نوتـس  »
ای دشاب  یهلا  ةرخألاب  يروشک  ای  دشاب  يرکشل  يدارفنا ، ای  دشاب  یعامتجا  هدیدپ  نآ  دنکیمن  قرف  ینیمز ، ریز  ای  راکشآ  يّرس ، ای  ینلع 

. دنمانیم مجنپ  نوتس  ای  راشف ، هورگ  ار ، لباقم  هطقن  نآ  یناطیش ،
. دوبن ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلاسر  توبن و  نایرج 

یقرتو داهن  دشر  هب  ور  اهنآ ، یعامتجا  تیعقوم  دش و  دایز  جیردتب  اهناملـسم  دادعت  هک  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تثعب  زا  دعب 
. درک

زا یـضعب  دـندوب ، هدرپس  رطاخ  هب  هدینـش و  ًارارک  ار ، وا  نید  ندـش  یناهج  يربمغیپ و  ندـمآ  اراصن ، دوهی و  ياملع  زا  اًـلبق  مه  یناـسک 
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هب وا  هلیسو  هب  هتفرگ و  ار  وا  فارطا  میاهدینش ، هک  تسا  ربمایپ  نامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رگا  هک ، ینیب  شیپ  رکف و  نیا  اب  ، ) اهنیا
رد دنتفرگ و  ار  ترـضح  نآ  فارطا  هتفریذپ و  ار ، مالـسا  نید  رهاظ ) هب  میاهدادـن ، تسد  زا  ار ، یبصنم  ای  ماقم  هنرگ  میـسر و  یم  یئاون 

راشف هورگ  لاهن  هدیـشاپ و  یئور ، ود  قافن و  رذـب  و  دـیدرگ ! دـقعنم  تفرگ و  لکـش  مجنپ ،) نوتـس   ) هفطن بذاـک ، یئوسمه  نیا  هجیتن 
. دندرک عورش  ار  يریگ  ههبج  نیزاغآ ، ياهزور  نامه  زا  و  دش ، هتشاک 

هفیذـح و وبا  یلوم  ملاس  حارج و  هدـیبعوبا  طسوت ، نآ  ءاضما  اـب  و  « 1  » همظعم هبعک  رد  لّوا  همان  نامیپ  ندـش  هتـشون  زا  سپ  ًاـصوصخم 
تفرگ و دوخ  هب  یبزح  نورد  ینوناق  هبنج  « 2 ، » رفنود هوالع  هب  هبعش  نبةریغم  فوع و  نب  نمحّرلادبع  لبج و  نبذاعم 

175 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
، دیدرگ نفد  زین  اجنامه  رد 

«1 . » تفرگ تّوق  دیناود و  هشیر  اهناملسم  نایم  رد  تشاذگ و  ینوزف  دایدزا و  هب  ور  هورگ  نیا  دادعت 
هنیدـم هب  هک  یتقو  درک ، یم  راک  بسانم  ماجـسنا  مک و  تارفن  اب  نوتـس ، دارفا  دوب ، هکم  رد  هک  ماداـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ضرع دندیدیم ، بسانم  ار  تیعقوم  تقو ، ره  هک ، ناسنادب  تفای ، تدـش  مه ، اهنیا  ّتیلاّعف  دـش ، دایز  اهناملـسم  دادـعت  دومن و  ترجه 

دندرک یم  دوجو  راهظا  هدومن و  مادنا 

« تیلاعف دیدشت  »

نوچ دندوب ، هدش  رت  يرج  مه  دایز  رادقم  هب  راد و  روخرب  يرتشیب  ًاتبـسن  تارفن  زا  هنیدم ، رد  مجنپ  نوتـس  هسیئر  تئیه  تیلاعف » دیدشت  »
اوه هدرک و  زاب  اج  دوخ  يارب  مدرم  نایم  رد  هک  دـندوب  هتفاـی  رد  یبوخب  هدرک و  شیاـمزآ  اراهناملـسم ، لـمعلا  سکع  فلتخم  عقاوم  رد 

!. دنا هدرک  ادیپ  يدایز  ناهاوخ 
رخآ ات  و  دنداتسیا ؛ یم  وا  يور  رد  ور  دراوم  ضعب  رد  یّتح  دنتـشاذگیم ، رـسب  رـس  دایز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپاب  رطاخ ، نیا  هب 

رد هک  دندرب  راکب  وا  هراب  رد  ار  تاملک  نیرت  نیگنـس  و  دـندرک ، هلباقم  تّدـش  تّدـح و  لامکاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رمع 
درک میهاوخ  هراشا  اهنآ  زا  يدادعت  هب  هنومن ، يارب  دعب  ياهلصف 

« اهیضعب نامیا  »

یبا نب  دعس  نب  دمحم  زا  رکاسع  نبا  لقن  قبط  دش . راوس  دارم  بکرمرب  دوز  اما  دمآ  رید  هکنیا  اب  هسیئر  تئیه  زا  یضعب  اهیضعب » نامیا  »
ناملسم رفن  جنپ  زا  شیب  وا ، زا  شیپ  هن ، تفگ : دروآ !؟ مالسا  اهامـش  زا  رتولج  قیّدص  رکبوبا  ایآ  درک  لاؤس  دعـس  شردپ  زا  هک  صاقو 

«2 . » هزواجتی وأ  نیعبرألا  غلبی  ّنس  یف  اوملسأ و  نّمم  نیسمخ  دعب  ملسأ  هکلب  « 1  » دندوب هدش 
نب دـیز  رکبوبا و  یلع و  زا  دـعب  قاحـسا  نبا  تیاور  هب  انب  زین  نامثع  و  دروآ ، نامیا  رتشیب ، هکلب  یگلاس  لهچ  نس  رد  رفن ، هاجنپ  زا  دـعب 

«. 3  » دروآ مالسا  هثراح 
هلمج زا  دناهدروآ ؛ نوگانوگ  ياهتروص  هب  ار  وا  ندروآ  مالـسا  تیفیک  و  « 4  » دروآ ور  مالسا  هب  تثعب  مشـش  لاس  ۀجحلا  يذ  رد  رمع  و 

؛ تسا نیا  اهنآ 
دجـسم  ) هب هدـمآ  نوریب  هناخ  زا  تفرگ  نامیاز  درد  ار  مرهاوخ  یبش  هک  تسا  هدرک  تیاور  رمع  دوخ  زا  مه  وا  رباـج و  زا  هبیـش  یبا  نبا 

رادقم نآ  تشاد  رب  رد  میخـض  یمـشپ  سابل  ود  دش ، لخاد  لیعامـسا )  ) رجح هب  دمآ و  ربمایپ  متفرگ ، رارق  هبعک  راتـسا  ریز  هتفر ) مارحلا 
. مدوب هدینشن  ار  نآ  لثم  هک  مدینش  وا  زا  یئاهزیچ  نم  دناوخ و  زامن  تساوخیم  ادخ  هک 

( درک ساسحا  ار  یـسک  شرـس  تشپرد  یتقو   ) مدـناسر وا  هب  ار  دوخ  هتفر و  شرـس  تشپ  نم  دور  نوریب  دجـسم  زا  تساوخ  تشگرب و 
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ّکنأ هّللاّالإ و  هلاال  نأ  دهـشأ  تلقف : ّیلع ، اوعدـی  نأ  تیـشخف  ًاراهن !؟ اًلیل و ال  ینعدـت ال  ام  رمع  ای  لاقف : رمع ، تلقف : اذـه ؟ نم  تفگ :
177 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا  « 1  » كرّشلا تنلعأ  امک  هّننلعأل  قحلاب  کثعب  يّذلاو  تلق ال  هّرِسأ . رمع  ای  لاقف  هّللا ، لوسر 

( دوز  ) دنک نیرفن  نم  هرابرد  مدیسرت  « 2 « !؟ ینک یمن  میاهر  زور ، بش و  هک ) تسا  هدـش  هچ  ارت   ) رمع يا  تفگ : رمع ، متفگ : یتسیک ؟
راکشآ ار  ممالسا  تسا  هدرک  ثوعبم  توبن  هب  ار  وت  هک  یسک  قح  هب  هن  متفگ : نک  ناهنپ  ار  تمالسا  رمع  يا  دومرف : متفگ  ار  نیتداهش 

. مدوب هدومن  نالعا  ار  كرش  هک  هنوگنامه  مزاس  یم 
مهاوخ راکشآ  نم  دنک  یم  دای  دنگوس  رمع  دنک و  نامتک  ار  دوخ  مالـسا  تسا  هداد  روتـسد  وا  دوب ؛ ادخ  لوسر  اب  وا  دروخرب  نیلوا  نیا 

داد همادا  مه  رخآ  ات  درک و  زاغآ  ار  یقش  هلک  تعاس  نیتسخن  زا  دومن ؛

« مزال ياهینیب  شیپ  »

ياهتسپ رتکیدزن و  کیدزن و  ترضح  هب  ار  دوخ  نکمم  هلیسو  رهاب  دنتـشاد  یعـس  هورگ ، ناشیدنا  رود  زا  یـضعب  مزال » ياهینیب  شیپ  »
! دنیامن لاغشا  ار  ساسح 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هناخ  هب  رـسمه  ناونعب  ار  دوخ  نارتخد  دنتـسناوت  هک  دیـسر  دوخ  جوا  هب  هتفرگالاب و  تقو  نآ  ناشراک 
«. 3 ، » دنتسرفب

«4 . » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسرب  هتلص  ّقثو  ۀبسانملا  هذهب  ۀجوزک و  هتیب  تلخدف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسرل  ۀصفح  هتنبا  مّدق  و 
نیا اب  دـش و  لخاد  ادـخ  لوسر  هناخ  هب  نز ، دـننام  وا  دومن  میدـقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ار  هصفح  شرتخد  زین  يرگید  و 

ادخ لوسر  اب  ار  دوخ  تلصو  راک 
178 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

رد دندشن و  راد  هچب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ناشنارتخد  زا  مادکچیه  دندید  اهنیا  هک  یتقو  دومن . مکحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هچب اب  هک  دندومن  يراگتساوخ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  مالسلا  اهیلع  همطاف  زا  ود  ره  دندیسرن ، دوخ  یئاهن  فده  هب  عقاو 

. دندشن قفوم  زین  فده  نآ  هب  هک  دنیامن ، رتمکحم  ار  تلصو  هتشر  وا ، زا  ندش  راد 
نآ ینورد  یگداوناخ و  رارسا  هب  هلیسونیدبات  دروایب  شا  هناخ  هب  رسمه  ناونعاب  ار  ربمایپ  « 1  » هبیبر ای  رتخد  هیقر  تفای ، قیفوت  مه  یموس 

ار اهراک  هتفرگار و  ربمایپ  فارطا  داماد ، نز و  ردپ  ناونعب  نوریب  رد  دنتساوخیم  نامیپ ، مه  هعومجم  نیا  دنشاب ، هتشاد  فارشا  ترضح 
دوخ رایتخارد  ار  ربمغیپ  یناهنپ  تاکرح  راوطا و  ادا و  یناهن ، ياهمیمـصت  راتفگ و  ناشنارتخد  هلیـسوب  زین  نوردنا  رد  دـنریگب و  رظن  ریز 
لوط رد  ناشنارتخد  ياهزیخ  تفا و  اه و  هتفگ  نداد  رارق  نیب  هرذ  ریز  مالـسا و  خـیرات  قیقد  هعلاـطماب  هیرظن  نیا  تحـص  دنـشاب . هتـشاد 

دوشیم نشور  فاصنا ، اب  صخش  يارب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح 

!« اه ینوردنا  »

هراشا

دومن يریگولج  تدـش  هب  یبـلطم ، هنوگره  نتـشون  زا  رکبوـبا ، ندـناشن  یـسرک  هب  زا  سپ  رمع  دـیوگیم : اـم  هب  خـیرات  اـه »! ینوردـنا  »
زیزعلادـبع نب  رمع  تسایر  نامز  ات  تیعونمم  نیا  و  دـنازوس ! ار  ثیدـح  دـصناپ  زور  کی  رد  هشیاع ، هتفگ  هب  اـنب  رکبوبا  دوخ  هکیروطب 

زا یئاه  هنومن  تیبصع ، تیعونمم و  هنوگنآ  هدننکدرخ  ياه  هنادند  يالبال  زا  ناسیون  خیرات  یلو  « 1  » تشاد همادا  لاس ) دصکی  دودح  )
هنومن ندروآ  اب  هک  دنا  هدرک  وگزابام  هب  هدیشک و  نوریب  ار ، ناشریمّـضلایفام  تاراهظا  اهنآ و  نارتخد  نیگآرهز  ياهـشینو  اهنابز  مخز 
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. میزاسیم هاگآ  لئاسم  زا  یضعب  هب  ار ، مرتحم  ناگدنناوخ  نآ ، زا  یئاه 
؛ تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نوگانوگ  ياهترابع  اب  تیاور  نیا  نیقیرف  ربتعم  ياهباتک  رد 

ناک ول  نأ  یّتح  عابب  عابو  عارذب ، عارذ  ربشب ، ربش  یطخیال  مهقیرط و  نؤطختال  ةّذقلاب  ةّذقلاو  لعّنلاب  لعّنلا  وذـح  مکلبق  نم  ۀّنـس  ّنبکرتل 
نوکتف ةورع  ةورع  مالـسإلا  يَرُع  ّنضقنتل  ینعأ  نمف  لاق  هّللا !؟ لوسرای  ینعت  اراصّنلا  دوهیلاولاق و  هومتلخدل  ّبض  رحج  لخد  مکلبق  نم 

«2  » ةولّصلا هرخآ  و  ۀنامألا )  ) ۀمامإلا مکنید ، نم  نوضقنت  ام  لّوأ 
هّتبلا هّتبلا 

180 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
زا ریت ، ياـههغیت  فـیدر  دـننام  مدـق و  ياـج  هب  مدـق  نتـشاذگ  دـننام  تسا  هتفر  هتـشذگ  ياـهتما  هب  هک  دـمآ  دـهاوخ  ناـمه  امـش  يارب 
هب رتم ) هب  رتم   ) جرا هب  جرا  رتم ) مین  هب  رتم  مین   ) دعاس هب  دعاس  بجو و  هب  بجو  دوشیمن ، دینکیمن و  اطخ  هنوگچیه  اهنآ  ياههتـشذگ 

؛ دیوشیم لخاد  زینامش  دناهدش  لخاد  يرامسوس  خاروس  هب  اهنآ  رگا  هک  ياهنوگ 
رس تشپ  ار  مالسا  ياهنامـسیر  ًامتح  تسیک  مرظن  سپ  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  تسا  اراصن  دوهی و  تروظنم  دنتفگ :

. تسا زامن  شرخآ  و  تناماای )  ) تماما دینکشیم  ناتنید  زا  هک  يزیچ  لوا  درک و  دیهاوخ  هراپ  مه 
، دوب دـهاوخ  مه  مالـسا  تّما  رب  دنتـشاد  نیـشیپ  ياهتّما  هک  یتشذگرـس  ای  هثداح و  ره  ینعی  دـنامهفیم  ار  یلک  بلطم  اـم  هب  تیاور  نیا 

 ... وو ایالب ، تعجر ، ادخ ،) تجح  ندش  بئاغ   ) تبیغ ملظ ، هجنکش ، سبح ، لتق ، دیدشت ، بیذکت ،
ناکیدزن مالـسلا و  هیلع  یـسیع  ترـضح  نویراوح  زا  یـضعب  دـننام  ناشنانز  ءایبنا و  نایفارطا  زا  یـضعب  ّتیذا  رازآ و  تساهنآ ، هلمج  زا 

نز اروفـص  جورخ  و  « 1  » مالـسلا امهیلع  طول  حون و  ترـضح  یمارگ  ناربمایپ  ياهنز  تیذا  بیذـکت و  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  ترـضح 
. رگید دهاوش  نارازه  نون و  نب  عشوی  وا  ّیصو  هب  یسوم 

دهاوخ يرج  ام  نیمه  ًاصوصخممه ، مالسا  ربمایپ  يارب  مّلسم ، لصا  نیا  يور 
181 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

نیازا هک  شیاهمناخ  زا  یـضعب  هژیوب  شنایفارطا  ضعب  یئور  ود  قافن و  بهل و  یبا  شیومع  بیذکت  دننام  تسا ، هتـشذگ  هک  تشذـگ 
درک و جورخ  شقحرب  ّیصو  هب  هدرک  تفلاخم  یلوألا  ۀّیلهاجلا  جّربت  نجّربت  الو  ّنکتویب  یف  نرقو  روتـسد  اب  نوچ  تسین ؛ ینثتـسم  لصا 

تـسانعم نیا  فشاک  شرابهودـنا  شیاـمرف  هکناـنچ  دـش ، ترـضحنآ  يارب  هناـقفانم  هناـنز و  ّتیذا  رازآ و  ببـس  هناـخ  نوردـنا  رد  مه 
اهراتفر و نآ  زا  هنومن  دـنچ  هب  اًـلیذ  دـندشن ؛ ّتیذا  نم  دـننام  هناـخ ) جراـخ  لـخاد و  رد   ) يربمغیپ چـیه  تیذوأ  اـم  لـثم  ّیبن  يذوأاـم  )

دیئامرف هجوت  اهراتفگ ،

!« دهد قالط  ارام  رگا  - 1»

! هّللا لوسر  تنأ  لدـعتال و  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسرل  تلاـق  بنیز  ّنأ  مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبأ  نع  دـهد »! قـالط  اراـم  رگا  - 1»
هب شحج  تنب  بنیز  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  انموق  نم  ءافکأ  اندـجو  انقّلط  نإ  ۀـصفح : تلاقو 

رابت زا  دـهد  قالط  ارام  رگا  تفگ : مه ) رمع  رتخد   ) ۀـصفح ینکیمن ! تیاعر  ار  تلادـع  یئادـخ  لوسر  وت  هکنیااـب  تفگ : ادـخ  لوسر 
1 . » مینکیم ادیپ  ار  دوخ  نازارطمه  نایاتمه و  دوخ 

« ینک یم  لایخ  هچ  - 2»

اب ربـیخ ، گـنج  زا  ادـخ  لوـسر  هک  یماـگنه  دوـب ، نآ  هیآ  نیا  لوزن  ببـس  تسا  هدـمآ  رییخت  هیآ  ریـسفت  رد  ینک » یم  لاـیخ  هـچ  - 2»
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میـسقت ناناملـسم  ناـیم  رد  ار  همه  دومرف : دـندومن ، تساوخرد  اـهالط  نآ  زا  شیاـهمناخ  تشگرب  هنیدـم  هب  قـیقحلایبا ، لآ  ياـهجنگ 
!؟ انوجّوزتی انموق  نم  ءافکألا  دجنال  نأ  انتقّلط  نإ  ّکنأ  يرت  کّلعل  دنتفگ : هدش و  ینابصع  تدش  هب  اهنآ  مدرک ،

182 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
نضح و یتح  ًاموی  نیرشع  ۀعـست و  میهاربا  ما  ۀبرـشم  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ّنهلزتعاف  ّنهلزتعی ، نأ  هرمأف  هلوسرل  هّللا  فنأف 

«1  » رخآ یلا  نرهط ،
، فرح نیا  ینیگنـس  زا  دـنک !؟ جاودزا  ام  اب  هک  مینک  یمن  ادـیپ  وفکمه  دوخ  ماوقا  زا  ام  یهد ، قالط  اراـم  رگا  ینکیم  لاـیخ  وت  دـیاش 

. دنک يرود  شیاهنز  زا  دومنرما  هدش و  ینابصع  اهنآ  رب  شلوسر  رطاخ  هب  دنوادخ 
درک ریخم  ار  اه  نآ  دـندش و  غراف  هناهام  تداع  زا  شیاهمناخات  دومن  تماقا  میهارباما  هبرـشم  مانب  یلحم  رد  زور  هن  تسیب و  ربمایپ  سپ 

(. ربخرخآات  ) ترخآ ایند و  نایم 
هدوب هصفح  هدنیوگ  دنک ، یم  حیرـصت  نآ  زا  لبق  تیاور  اما  دـیوگ ، یم  هتـسبرس  روطب  ار  ادـخ  لوسر  ياهنز  زا  رفن  دـنچ  قوف  ثیدـح 
نوچ درک  یتشآ  ادخ  لوسر  اب  يدوزب  دـشاب  هتفگ  مه  وا  رگا  تسا ، هدرب  مان  زین  ار  شحج  تنب  بنیز  تایاور  زا  ضعب  رد  هچرگا  تسا 

«. 2  » دیشک رانک  ار  دوخ  دوب و  ربمایپ  همع  رتخد  نوخمه و 
لوسر رمع  نایاپات  هک  دـندوب  ینانز  اهنت  هصفح  هشیاـع و  مینیب ، یم  میراذـگب  راـنک  ار  یموق  بصعت  میرگنب و  فاـصنا  هدـیداب  رگا  اـما 

يور رد  ور  دندناوخارف و  دـیز  نب  ۀـماسا  رکـشل  زا  ار  ناشناردـپ  ربمایپ ، یگدـنز  تاعاس  نیرخآ  رد  دـندیناجنر و  ار  ترـضحنآ  ادـخ ،
دندرک گرم  ْقِد  ار ، ترضحنآ  دوخ ، هدننکش  راک  نیا  اب  دنداد و  رارق  ادخ  لوسر 

« دنیب یم  هنوگچ  دمحم  - 3»

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبّنلاءاسن  ضعب  ّنإ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینش  دیوگ : نیعأ  رسپ  یلعألادبع  دنیب » یم  هنوگچ  دمحم  - 3»
رگا درادنپیم ، نینچ  دمحم  ایآ  انموق ؟ نم  ءافکألا  دجنال  انقّلط  نإ  ّهنأ  دّمحم  يریأ  تلاق 

183 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«. 1  » دیامن جاودزا  ام  اب  هک  مینک  ادیپ  ینایاتمه  دوخ  يارب  لیماف  هفئاط و  زا  میناوت  یمن  ام  دهد ، قالط  ار  ام 

ۀّلق ۀـشیاع و  ةرـشاعم  ءوس  ناک  ۀّیـضقلا  کلت  یف  مظعألا  ببّـسلا  ّنأ  وأ  دـیامرفیم : قوف  ثیدـح  نایب  رد  هنع  هللا  یـضر  یـسلجم  هماـّلع 
مک هشئاع و  دـب  راتفر  ربمغیپ ، سفن  نآ و  ياه  تنیز  ایند و  نایم  ادـخ  لوسر  نانز  نتخاسریخم  نایرج   ) تلع نیرتکرزب  اـی  هل  اـهمارتحا 
هک دزاسیم  نشور  ار  نآ  هدنیوگ  نامیا  نازیم  ینورد و  هدـیقع  اهراتفگ  اهترابع و  نیا  يادا  هوحن  تسادـخ  لوسر  هب  تبـسن  وا  یمارتحا 

! دندرکیم هاگن  يدید  هچاب  وا ، هب  هدومن و  هسیاقم  یناسک  هچ  اب  ار  ربمغیپ 

« زار فشک  - 4»

نامیپ وا  زا  وا ، رطاخ  ءاضرا  يارب  یگداوناـخ ، هلئـسم  کـی  زا  سپ  ۀـصفح ، هناـخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زار » فشک  - 4»
: دومرف دیامن ) ءاشفا  وا  يارب  ار  يّرس  هک  تفرگ 

نم ۀـفالخلا  یلی  رکبابا  ّنإ  لاقف : وهام ؟ معن  تلاقف  نیعمجأ ، ساّنلاو  ۀـکئالملاو  هّللاۀـنعل  ِکیلعف  هب  ِتربخأ  نإف  ًاّرـس ، ِکـیلا  یـضفأ  اـنأ 
؟ اذهب كربخأ  نم  تلاقف  كوبأ  هدعب  ّمث  يدعب 

نع ینتربخأ  ۀـشیاع  ّنا  هل : لاقف  رمع  یلا  ءاجف  رکباـبأ  ۀـشیاع  تربخأ  و  کلاذـب ، اـهموی  یف  هشیاـع  ۀـصفح  تربخأـف  ینربخأ ، هّللا  لاـق 
و کلاذ ، ترکنأف  ۀشیاع ، ِکنع  ْتربخأ  يّذلااذهام  اهل : لاقف  ۀصفح  یلإ  رمع  ءاجف  ۀصفح ، تنأ  لئساف  اهلوقب ، قثأال  ٍءیشب و  ۀصفح 
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184 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
یلع ۀعبرأ  اوعمتجاف  کلذ ، هّللا  لوسر  لاق  دق  معن  تلاقف  هیف  مّدقتن  یّتح  انیربخأف  ًاّقح  اذه  ناک  نا  رمع : اهل  لاقف  ًائیـش ، اهل  تلقام  تلاق :

یغتبت کل  هّللاّلحأ  ام  مّرحت  مل  یبّنلا  اهّیأ  اـی   ) ةروّسلا هذـهب  هّللا  لوسر  یلع  لـیئربج  لزنف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  « 1  » اوّمسی نأ 
«2 ( » رخآات  ) کجاوزأ ةاضرم 

لوبق  ) یلب تفگ : « 3  » داب وترب  مدرم  یمامت  اههکئالم و  ادـخ و  تنعل  یتخاس  علطم  ار  یـسک  رگا  مراذـگ  یم  نایم  رد  وتاب  ار  يّرـس  نم 
!؟ تسا هداد  ربخ  وت  هب  ار  نیا  یسک  هچ  دیـسرپ  وت ، ردپ  وا  زا  دعب  دسریم و  تفالخ  هب  رکبوبا  نم  زا  دعب  دومرف : تسیچ  زار  نآ  مدرک )

داد و لاقتنا  رمع  هب  ًاعیرـس  مه  وا  شردپ و  هب  زین  هشئاع  داد و  ربخ  وا  هب  هشیاع ، تبون  زور  رد  ار  نایرج  ۀصفح  سپ  اناد ؛ يادخ  دومرف :
ۀصفح شیپ  رمع  شاب ، ایوج  ۀصفح  زا  ًامیقتـسم  تدوخ  وت  اما  مرادن  نانیمطا  وا  هتفگ  هب  نم  یلو  تسا  هتفگ  نم  هب  ار  نیا  ۀشئاع  تفگ :

دراد تحص  ۀیضق  نیا  رگا  درک  دیکأت  رمع  اما  درک  راکنا  لوا  ۀصفح  تسا  هدرک  لقن  وت  زا  هشئاع  هک  تسیچ  نایرج  نیا  تفگ : دمآ و 
: تفگ مییامن ) مهارف  ار  راک  تامدقمو   ) میوش مدق  شیپ  ات  وگب  ام  هب 

!. تسا هتفگ  ربمغیپ  ار  فرح  نیا  دیاهدینش  تسرد 
یم یتـصرف  یپ  رد  وا  نتـشادرب  ناـیم  زا  يارب  هتـسب و  ادـخ  لوسر  لـتقرب  رمک  زور  نآ  زا  درب ، یپ  راـتفگ  یتـسار  هب  هک  قـیقحت  زا  سپ 

! دنیامن مومسم  ار  ادخ  لوسر  يرفن  راهچ  بسانم  عقوم  رد  ینعی  دنزاس  یلمع  هدومن و  ءارجا  ار  دوخ  هشقن  ات  دنتشگ 
ینّأبن لاـق  دادربخ !؟ وتب  ِهک  ارم  ءاـشفا  نیا  تفگ : هصفح  دومن  تساوخ  زاـب  هصفح  زا  ترـضح  دادربخ ، ربمغیپ  هب  ار  زار  ءاـشفا  دـنوادخ 

نم هب  اناد  دنوادخ  ریبخلا  میلعلا 
185 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

زا دیوگ : سابع  نبا  درک  يریگ  هرانک  شنانز  همه  زا  مامت  هام  کی  تشاد ، هیضق ) نیا  زا   ) هک یتخس  شجنر  رطاخ  هب  ترـضح  دادربخ 
دندـیناجنر ار  وا  هدرک  یناـمرفان  ربـمغیپ  هب  هک  نز  ود  نآ  ۀـشیاع  ۀـصفح و  لاـق : هّللا  لوـسر  یلع  اـترهاظت  ناـتّللا  نم  مدرک  لاؤـس  رمع 

«1 . » ۀشیاع ۀصفح و  تفگ : دننایک !؟
، هبحاص یلإ  یشفأف  اهیبأ  یلإ  تشفأ  ۀشئاع و  یلإ  تشفأف  رمألا ، نایلی  رکبابأ  اهابأ و  ّنأ  ۀصفح  ملعأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّهنإ  ۀیاور : یفو 

نیّذلا اهّیأای   ) لزنف العفی ، مل  امّهنأ  هل  افلحف  امهلتقب ، ّمه  امهلعفب  هّللا  هربخأ  اّملف  ًاّمـس ، هایقـسی  نأ  یلع  کلاذ  الجعتـسی  نأ  یلع  اعمتجأف 
رکبابا اب  شردـپ  هک  تخاس  علطم  ار  ۀـصفح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا  رگید  تیاور  رد  رخآ ) یلا   ) مویلا اورذـتعتال  اورفک 

اب هک  دندمآ  درگ  مهرود  سپ  داد  لاقتنا  رمع  هب  مه  وا  شردـپ  هب  مه  وا  هشئاع و  هب  وا  سپـس  دننیـشنیم ،! تفالخ  دنـسم  هب  وا ، زا  دـعب 
. دنیامن هرسکی  عیرست و  ار  راک  فده ، هب  ندیسر  يارب  هداد و  نایاپ  شکرابم  رمع  هب  رتدوز  هچره  ترضح ، ندرک  مومسم 

تحـص ياهلئـسم  نینچ  هک  دـندرک  دای  مسق  اهنآ  تفرگ  میمـصت  اهنآ  نتـشک  هب  ترـضح  نآ  داد و  ربخ  شلوسر  هب  ار  نایرج  دـنوادخ 
. درادن

«. 2  » هیآ رخآات   ) دیرواین رذع  زورما  دیرفاک  هک  یناسک  ياهک  دش  لزان  الاب  هکرابم  هیآ  سپ 
یلع متبلقنإ  لتق  وأ  تام  نإفأ   ) لوقی هّللا  ّنإ  لتق ؟! وأ  ّیبّنلا  تاـم  نوردـتأ  لاـق : مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبأ  نع  ریـشب  نب  دمّـصلادبع  نع 

لبق هاتقس  امّهنإ  توملا ، لبق  َّمُسف  «( 3  » مکباقعأ
186 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

دیناد یم  ایآ  دومرف : ترضح  نآ  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دمـصلا  دبع  هّللا  قلخ  نم  ّرـش  امهیوبأ  امّهنإ و  انلقف  توملا ،
رب بقع  هب  دوش ، هتـشک  اـی  دریمب و  وا  رگا   » دـیامرفیم نآرق  رد  هک  یلاـح  رد  دـندناسر !؟ لـتق  هب  ار  وا  اـی  درم  دوخ  لـجا  اـب  ربمغیپ  هک 

. دنداد ّمس »  » ار وا  ود  نآ  دش  مومسم  گرم  زا  شیپ  ترضحنآ ) « ) دیدرگیم

اروشاع ات  هلهابم  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


1 . » دنیادخ قلخ  نیرتدب  ناشناردپ  ودنآ و  میتفگ  ام  سپ 

« نامیا اب  ینز  - 5»

«2  » رخآات ّیبّنلل  اهسفن  تبهو  نإ  ۀنمؤم  ةأرما  و   » هیآ ریسفت  رد  نامیا » اب  ینز  - 5»
فالتخا اب   .. ) ۀـنومیم ای  ۀـلوخ  نیکاسملا ، مأ  بنیز  کیرـش ، مأ  مانب  راصنا  ناوناب  زا  یئوناب  هک  دوب  نیا  قوف  هیآ  لوزن  ببـس  دناهتـشون 

: تفگ تخاسرهاظ و ) تاملک  نیا  يادا  اب  ار  دوخ  ینورد  ضغب   ) هشئاع درک  هبه  هیرهم  نودب  ادخ  لوسر  هب  ار  دوخ  اهلقن )
هیلع هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاقف  كاوه ، یف  عراسی  ّالإ  یلاعت  هّللا  يرأام  هشیاع : تلاقف  ۀیآلا ، تلزنف  رهم !؟ الب  ّنهسفنأ  نلذبی  ءاسّنلا  لاب  ام 
رارق ربـمغیپ  راـیتخارد  و   ) دـننکیم لذـب  رهم  نودـب  ار  دوـخ  اـهنز ، هک  تسا  هدـش  هچ  كاوـه  یف  عراـس  هّللا  تـعطأ  نإ  کـّنإ  هـلآ و  و 

هکنیا رگم  منیبیمن  نم  تفگ : تخیر و ) نوریب  ار  دوخ  لد  یتحاران  هنیک و  هراـبود   ) هشیاـع دـش ، لزاـن  هفیرـش  هیآ  نیا  سپ  دـنهدیم )
رادرب نامرف  زین  وت  رگا  دومرف : ادخ  لوسر  دنکیم ) هدروآرب  ارت  هتـساوخ  مهادخ  هک  تسا  مولعم  روطنیا   ) دریگ یم  ار  وت  فرط  مهادـخ 

ادخ
187 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

«1 . » درادیم هگن  مه ، ارت  ياوه  یشاب 
هک یلاـح  رد  دـمآ  ادـخ  لوسر  تمدـخ  هب  هدرک و  شیارآ  راـصنا  هفئاـط  زا  ینز  دومرف : تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  زا 
هب ارم  رگا  ماهدرکن  رهوش  اًلـصا  دنزرف ، هن  مراد  رهوش  هن  هک  متـسه  ینز  نم  ادـخ  لوسر  يا  درک  ضرع  دوب ، ۀـصفح  لزنم  رد  ترـضح 

!. مدیشخب وت  هب  ار  دوخ  نم  يریذپب  دوخ  تیجوز 
دنهدیم ناشن  تبغر  نم  هب  ناتنانز  دـندرک و  يرای  نم  هب  ناـتنادرم  دـهد  ریخ  يازج  امـش  هب  ادـخ  ۀـیراصنا  رهاوخ  يا  دومرف : ترـضح 

ریخ اّهنإف  ۀـصفح  ای  اهنع  یّفک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاقف  لاجرلل ؟ کمهنأ  کئرجأ و  کئایح و  ّلقأ  ام  ۀـصفح : اـهل  تلاـقف 
: تفگ درک و ) ضارتعا   ) مناخ نآ  هب  هصفح  رخآ ) یلا  ( !؟ اهیتبّیع اهیتُملف و  هّللا  لوسر  یف  تبغر  کنم ،

ربماـیپ هب  وا  تسا ؛ وت  زا  رتـهب  وا  رادرب ) تسد  وا  زا   ) نک سب  هصفح  يا  دوـمرف : ترـضح  ینادرم ؟! هنـشت  ءییرج و  اـیح و  یب  ردـق  هچ 
نیا اـب  دـنک  تمحر  تیادـخ  درگرب  دوـمرف : مناـخ  نآ  هب  سپـس  ینکیم ، شنزرـس  هدرک و  تمـالم  ار  وا  وـت  دـنک و  یم  تبغر  راـهظا 
دـش لزان  الاب  هیآ  سپ  دسر  یم  وتب  مرظن  دـهاوخب  ادـخ  رگا  دومن  بجاو  وت  يارب  ار  تشهب  دـنوادخ  يدرک ، دونـشوخ  ارم  هک  تراهظا 

«3  » ّیبّنلل اهسفن  تبهو  نا  ۀنمؤم  ةأرماو  هیآ  لوزن  ببس  دسیونیم : یمق  ریسفت  رد  ربخ ».) رخآات  )
یـسفن تبهو  دقف  ۀجاح  ّیف  کل  له  هّللا  لوسر  ای  تلاقف  تنّیزت  تّأیهت و  دـقو  دـمآ : ادـخ  لوسر  تمدـخ  هب  راصنا  زا  ینز  هک  دوب  نیا 

یلاح رد  هیف  یتدهز  ذإ  هّللا  لوسر  یف  تبغر  اّهنإف  ۀشیاع  ای  هم  هّللا  لوسر  اهل  لاقف  لاجّرلل !؟ کمهناام  هّللا  کّحبق  ۀشیاع : تلاقف  کل ؟
نم يراد !؟ نم  هب  يزاین  ایآ  ادخ  لوسر  يا  درک  ضرع  هدش  هدامآ  شیارآ  تنیزاب و  هک 

188 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
:( تفگ دوشگ و  يرگـشاخرپ ، یئوگدب و  هب  نابز  هشیاع  ۀلـصاف  الب  مداد  رارق  وت  رایتخا  رد  ار  دوخ  رهم  نودب   ) مدیـشخب وت  هب  ار  مدوخ 
وت هک  یلاح  رد  داد ، ناشن  تبغر  ادخ  لوسر  هب  وا  شاب  تکاس  هشیاع  يا  دومرف : ترضح  ینادرم  هنـشت  ردق  هچ  نز ، دنک  حیبق  ارت  ادخ 

تسا هدادیمن  ناشن  تبغر  ترضح  هب  هشیاع  هک  تسا  نآ  رگناشن  ریخأ  هلمج  « 1 ( » ربخ رخآات   ) ییوجیم يرود  وا  زا 

« ابیز يوناب  - 6»

؛ دوب ةانـس )  ) شماـن هک  دروآ  رد  دوخ  ّتیجوز  هب  ار  ۀعـصعص  نبرماـع  ینب  زا  ینز  ادـخ  لوسر  دـیوگ : يرـصب  نسح  اـبیز » يوناـب  - 6»
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هّللا لوسر  کنم  يریال  اتلاقف  اهلامجب  هّللا  لوسر  یلع  هذـه  انبلغتل  اتلاق  ۀـصفح  ۀـشیاع و  اهیلإ  ترظن  اّملف  اهنامز  لهأ  لمجأ  نم  تناـکو 
: دنتفگ دندیدار  وا  هصفح  هشیاع و  هک  یتقو  دوب  دوخ  نامز  نانز  نیرتابیز  زا  نز ، نآ  ًاصرح و 

دایز ادخ  لوسر  هب  ار  تدوخ  دنتفگ : وا  هب  دنهد ) يرارف  ار  نز  نآ  هکنیا  يارب  سپ   ) تفرگ دـهاوخ  ام  زا  ار  ادـخ  لوسر  نز  نیا  یئابیز 
تقو ره  دنتفگ : هک  تسارگید  تیاور  رد  يریم ) یم  وا  رطاخ  هب  دـنکن  لایخ  هک  نک  یئانتعا  یب  وا  هب  تبـسن  ینعی  ! ) هدـن ناشن  صیرح 

ار نانآ  هتفگ  یناوج ، یگتخپان و  تلع  هب  نز  نآ  وت  یکیدزن  زا  ادـخرب  مربیم  هاـنپ  وگب  نکن و  ءاـنتعا  ار  وا  دـمآ ، وت  شیپ  ادـخ  لوسر 
نیا عوـمجم  زا  « 2 . » داد قالط  ار  وا  ۀلـصافالب  دـش  تحاراـن  ماـخ ، هبرجت و  یب  يوناـب  نیا  راـتفر  زا  ترـضح  تسب  راـک  هب  درک و  رواـب 

، دندوبن راذگورف  ربمایپ ، ندیناجنر  زا  بسانم ، تیعقوم  ره  رد  راشف ،) هورگ   ) نانابنج هلـسلس  نارتخد  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  تایاور 
هاگیب هاگ و 

189 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
رهوش کی  دـننام  هکلب  دنتـسیرگن  یمن  وا  هب  توبن  تلاسر و  هدـیداب  دـندرکیم و  تیذا  ار  ترـضح  نآ  دوخ ، هدـنهد  جـنر  ياهراتفراب 

. دندومن یم  دروخرب  وا  اب  یلومعم 
یعقاو ناـمیا  اـهنیارگا  دوشن  هابتـشا  یلو  تسا ، هدوب  هناـنز  ياـهتداسح  رثارد  اهيرگـشاخرپ  همه  نیا  هک  دـیآ  رظن  هب  تسا  نکمم  هتبلا 

«1 ، » دندرکیم تیذا  ار  ترضح  نآ  دیابن  دنتشاد ،
«2 . » تسا هتسناد  نامیا  مدع  هناشن  هدرک و  میرحت  ار  ترضح  نآ  تیذا  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  نوچ 

رد ور  هکنیا  زا  رتدب  یتیذا  هچ  ایآ  تسا ، تّوبن  همّلـسم  قوقح  زا  وا ، رازآ  تیذا و  مدع  تلاسر و  تمرح  ظفح  دـیناد ، یم  هک  روطنامه 
! یتسین ربون  ام  يارب  وت  ینعی  ( !؟ مینک ادیپ  یناوفک  مه  ای  نایاتمه و  میناوت  یمن  ام  یهد  قالط  ارام  وترگا  دنیوگب : هداتسیا و  رهوش  يور 
زا دنـشکب و  قالط  ياپ  هب  تیاهن  رد  هتخادـنا  تشحو  هب  ار  واو  هدومن  تنطیـش  کیرحت و  تسوا ، هقالع  دروم  هک  ینز  دـننک ، يراک  ای 

 ...( وو دنزاس  ادج  رگیدمه 
نامرف ربارب  رد   ) يرایتخا دـننادب ، حالـص  ار  يرما  شربمایپ  ادـخ و  رگا  هک  درادـن  قح  ینامیا  اب  نز  درم و  چـیه  : ) دوب هدومرفن  نآرق  ایآ 

«3 . » تسا هدش  راتفرگ  راکشآ  یهارمگ  هب  دنک ، ینامرف  ان  شلوسر ، ادخ و  هب  سکره  و  دشاب ؛ هتشاد  ادخ )
راوخ باذع  كاندرد و  باذع  حیرص و  تنعلاب  دیجم  نآرق  حیرص  صن  قبط  ایآ  درک !؟ هیجوت  دوشیم  یقطنم  هچ  اب  ار  لامعا  نیا  الاح 

!؟ دش دنهاوخن  هجاوم  هدننک 

« هد قالط  ار  ود  نآ  - 7»

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنک ، یم  تیاور  مالـسلا  امهیلع  شراوگرزب  ردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هد » قالط  ار  ود  نآ  - 7»
ۀنالف جرخت  يدـعب و  کـناضغبتو  کناّقـشتس  ۀـنالفو  ۀـنالف  ّنإ  یلعاـی  دومرف : وا  هب  تسا ، هدرک  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هک  یتیـصو  نمض 

هنالف و نم  زا  دـعب  یلع  يا  یلعای ؟! عناص  تنأ  امف  ءاوس  رمألایف  امه  عومجلا ، اهیلا  عمجت  يرخألا  فلخت  و  دـیدحلارکاسع ، یف  کیلع 
هتسشن يرگید  هدرک و  یشکرکشلوت  هیلع  رب  نانآ  زا  یکی  دومن  دنهاوخ  ینمشد  وتاب  و  درک ، دنهاوخ  ینامرف  ان  هتفرگ  تخـسوت  رب  هنالف 

.؟! درک یهاوخ  هچ  ماگنه ، نآ  رد  یلع  يا  دنمرج ؛ کیرش  ود  ره  درک و  دهاوخ  کیرحت  وت  هیلع  رب  ار  مدرم 
اب دنتفریذپن ، رگا  دوب و  دهاوخ  رواد  تجح و  اهنآ  نم و  نایم  نآرق  میامن ، یم  توعد  ادخ  باتک  هب  ار  اهنآ  ادخ  لوسر  يا  درک : ضرع 
اب هتفرگ و  دـهاش  ار  ادـخ  دـندرکن  لوبق  زابرگا  منکیم و  نایب  اهنآرب  ار  دوخ  بجاو  قح  هدرک و  هّجاحم  اـهنآ  اـب  وت  تاـشیامرف  تنس و 

سپـس یلب  درک : ضرع  دور !؟ ورف  شتآ  هب  هچرگا  ینزیم  یپ  ار  رتـش  اـیآ  راـّنلا و  یف  عـقو  نإ  لـمجلارقعت و  و  دوـمرف : مگنج ، یم  اـهنآ 
یلع ربصإ  یلعای  اتلعف ، اتلمع و  امیف  امهل  ناکیرـش  امهاوبأو  ناتنئاب ، امّهنإف  یّنم ، امهنبأف  نآرقلا ، اـمهیلع  دهـشام  اـتلعف  اذإ  یلعاـی  دومرف :
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مهب لتاقت  ۀعیش  کل  عمتجی  ّمث  ثلاّثلا  مث  ملظأ ، هنم و  ّرـش  وه  یناّثلا و  ّمث  مهنم ، لّوألا  عم  قافّنلاو  ةدّرلا  لبقی و  رفکلا  ّنإف  نیملاّظلا  ملظ 
اهنآ هیلع  رب  نآرق  هک  ار  اـهراک  نیا  هک  یماـگنه  « 1  » مهتعیـش بازحألا و  مه  مهیلع ، تنقأ  نیلـضملا و  نیعبتملا  نیطـساقلا و  نیثکاّنلا و 

امن ناشنوریب  ندوب  نینمؤملاّما  هجرد  زا  هد و  ِنیاب  قالط  نم  فرطزا  ینعی   ) نک ادج  نم  زا  ار  اهنآ  دنداد ، ماجنا  هداد ، تداهش 
191 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

نیا اب   ) اـهنآ نوچ  دـش ) دـنهاوخ  ادـج  نم  زا  ترخآ  رد  نم ، تاـمم  زا  دـعب  تاـیح و  لاـح  رد  دوخ  تسیاـشان  لاـمعا  اـب  هکروطناـمه 
؛ دیسر دنهاوخ  ناشلامعا ) رفیک  هب  و   ) کیرش اهنآ  اب  زین  ناشناردپ  دنتسه ، هدش  ادج  نم  زا  ناشیاهلمع )

هک یموداب  سپس  تساهنآ  یلوا  اب  قافن  دمآ  دهاوخ  شیپ  دادترإ  رفک و  ینک ) هلباقم  رگا  نوچ   ) شاب ابیکش  ناراکمتس  متـسرب  یلع  يا 
و جراوخ )  ) نانکش نامیپ  اب  اهنآ ، يرای  اب  دنیآیم ، درگ  یناهاوخاوه  وت  رود  رب  سپس  تسا ، یموس  اب  سپـس  تسوا  زا  رترگمتـس  رتدب و 

هدنامیقاب اهنآ  داب  اهنآ  رب  نم  نیرفن  هک  یگنج  یم  شنارای ) هشئاع و   ) ناهارمگ ناناوریپ  و  شا ) هتـسد  راد و  هیواعم و   ) تلادع نایعدـم 
دنیاهنآ نایعیشو  میدق ) هدش  راتفرگ  الب  رب  ناراکهانگ   ) بازحأ

« دیناوخب ار  مردارب  - 8»

یتعاس دش  یمن  ادج  وا  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریمأ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یگدنز  ینایاپ  تاظحلرد  دـیناوخب » ار  مردارب  - 8»
ردارب یبیبح  یضعب  رد  یلیلخ و  تایاور  ضعب  رد  یبحاص و  یخأ و  یل  اوعدأ  دومرف : درک و  زاب  مشچ  ترضح  تفر  نوریب  يراک  يارب 

. داتفا لاحیب  زاب  دیایب )  ) دینزادص ار  مبیبح  لیلخ و  تبحص و  مه  و 
ادخ لوسر  بیبح  ناونعب  ار  دوخ  ات  داتـسرف ، شردـپ  یپ  هصفح  هشیاع و  زا  کیره  زاب  دـهاوخیم ، ار  هِک  دنتـسنادیم  شنایفارطا  هکنیااب 
. دنتفر یم  هدش و  دنلب  اهنآ  تسبیم و  ار  دوخ  نامشچ  اهنآ  ندیداب  ای  دینادرگیم  ار  شکرابم  يور  اهنآ ، هدهاشم  اب  ترضح  دننزباج 

ار مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریمأ  سپ  دهاوخ ، یمن  ار  وا  زج  دینز  ادـص  ار  یلع  تفگ : ۀملّـسلاّما  هکنیاات  درکیم ، رارکت  ار  قوف  هلمج  هرابود 
درب دوخ  فاحل  ریز  دیشک و  شوغآ  هب  ار  وا  درک و  زاب  ار  دوخ  ياهتسد  هدش ، لاحشوخ  وا  ندید  اب  ( ؛ دش رضاح  هک  یتقو  دندز  ادص 

192 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
هیلع یلع  دـش ؛ لاحیب  زاب  ترـضح  ات  درک  يوجن  يدایز  تدـم  وا  اب  سپ  دوش  مخ  درک  هراـشا  وا  هب  «( 1  » درک ار  دوخ  ياهتیـصو  سپس 

ملعلا نم  باب  فلأ  ینمّلع  دومرف : تخومآ  وت  هب  يزیچ  هچ  نسحابا  يا  نسحلاابأ ؟ ای  کیلإ  زعوأ  يّذلاام  دندیـسرپ  دـمآ  نوریب  مالـسلا 
«2  » یلاعت هّللا  ءاش  نإ  هب  مئاق  انأ  امب  یناصوأ  و  باب ، فلأ  باب  ّلک  نم  یل  حتف 

نیرتهب اب  هّللاءاـشنا  هک  دومن  هیـصوت  میارب  یئاـهزیچ  دوشگ و  نم  يارب  باـب  رازه  یباـب  ره  زا  دومن و  میلعت  نم  هب  ار ، ملع  زا  باـب  رازه 
(. دمآ مهاوخ  نوریب  هنادنمزوریپ  دنوادخ  نومزآ  نادیم  زا  و   ) دومن مهاوخ  لمع  اهنآ  هب  هجو ،

عض دومرف : وا  هب  دوب  رضاح  شرس  يالاب  مالـسلا  هیلع  یلع  دیـسر ؛ شلجأ  دش و  نیگنـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يرامیب  یتقو 
«3  » هّللا رمأ  ءاج  دقف  یلع  ای  كرجح  یف  یسأر 

. دیسر ادخ  رمأ  هک ، راذگب  تنماد  يور  ار  مرس  یلع  يا 
درک و دنلب  ار  نآ  دوب و  ترضح  نآ  هناچ  ریز  مالـسلا  هیلع  یلع  تسار  تسد  هک  یلاح  رد  تشذگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

4 . » دش يدعب  ياهراک  لوغشمو  دومن  هلبق  هب  ور  هتسب  ار  شمشچ  دیلام و  شتروص  هب 

« روآ مرش  شسرپ  - 9»

هچانچ دندشیم ، ایوجادخ  لوسر  یفاحلریز  یلخاد و  یگدنز  زا  هک  دوب  هدیسر  یئاج  هب  اهنآ  تراسج  تئرج و  روآ » مرـش  شـسرپ  - 9»
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يرگید درماب  ادخ  لوسر  زا  شیپ  وت  هملس ! ما  يا  دنتفگ : دندمآ  ۀملس  ما  شیپ  رمع  رکبابا و  يزور  تسا ، هدروآ  یفاک  لوصا  باتکرد 
. دنتفر هملس  ما  شیپزا  سپس  رگید ، نادرم  دننام  تفگ : ینیبیم !؟ هنوگچ  اراتود ، نیا  نایم  قرف  تولخ  رد  يدوب ، هدرک ) جاودزا  )

، ههجو ّدبرت  یّتح  هّللا  لوسر  بضغف  دادربخ : ترضح  هب  ار  نایرج  هدرک  یتسد  شیپ  دوش  لزان  ياهیآ  هراب  نیارد  هکنیا  سرتزا  هملس  ما 
هک دـش  ینابـصع  يروط  اهنآ  يواـکجنک  نیا  زا  ادـخ  لوسر  ربنملادعـص  یّتح  هئادر  ّرجی  وه  جرخ و  و  هینیع ، نیب  بضغلا  قرع  يوتلإو 

شیادر فرط  کی  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  هناخ  زا  دروخ ، هرگ  شنامشچ  ود  نایم  رد  تینابـصع  گر  هدش و  خرـس  شکرابم  تروص 
. دنوش رضاح  نایرکشل  دومرف : رما  ترضحو  دندشرضاح  هحلسااب  هلصاف  الب  راصنا  تفر ، دجسم  هب  دش  یم  هدیشک  نیمز  رب 

تسد هب  یبیع  نم  زا  دننکیم  یعس   ) دننم و بیع  نتـسناد  ددص  رد  ياهدع  هک  تسا  هدش  هچ  مدرم  يا  دومرف : یهلا  يانث  دمحزا و  سپ 
هدرپ تشپ  رد  و   ) اهناهن رد  میامش  نیرتاسراپ  و  دلوم ، رظن  زا  منیرت  كاپ  و  بسن ، ثیح  زا  میامش  نیرت  یمارگ  نم  مسق  ادخ  هب  دنروآ )

. میوگیم ار  وا  یعقاو  ردپ  نم  دسرپب  ار  شردپ  نم  زا  سکره  دنگوس  ادخ  هب  اه )
؟ درک لاؤس  يرگید  ناپوچ ، نالف  دومرف : تسیک !؟ نم  ردپ  دیسرپ  دش  دنلب  يدرم 

. يوشیم هداد  تبسن  وا  هب  هک  تسا  نامه  دومرف : یموس  باوج  رد  تسا ، امش  هایس  مالغ  وت  ردپ  دومرف :
194 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

اّنع فعاف  ًۀمحر  کثعب  هّللا  ّنإف  کنع ، هّللا  افع  اّنع  فعإ  هّللا ! لوسرای  دندرک : ضرع  هدمآ  ولج  دـش  دـهاوخ  يزیر  وربآ  دـندید  راصنا 
شخبب ار  ام  سپ  هداتـسرف  تمحر  نایملاع ) ام و  يارب   ) ارت دنوادخ  درذـگرد ، وت  زا  ادـخ  رذـگرد  ام  زا  ادـخ ! لوسر  يا  کنع  هّللا  افع 
«. 1  » تخیریم شکرابم  نیبج  زا  قرع  هک  یلاح  رد  تشذگ  رد  اهنآ  زا  ترضح  دندز ) فرح  هنوگنیا  راصنا  یتقو  ، ) دشخبب ارت  ادخ 

نخـس ًاحورـشم  مجنپ  نوتـس  دارفا  یعقاو  نامیا  مدع  هنازوت و  ۀنیک  ياهراتفر  هب  یخیرات  هدنز  دـهاوش  هدـنیآ  ياهراتفگ  تاحفـص و  رد 
. دروآ میهاوخ 

رد سوسحماـن و  روطب  هورگ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  توبن  نارود  لوـطرد  هک  تسا  نیا  درک  هصـالخ  دـیاب  هک  هچنآ  اـما 
شیپ رد  یتـح  دـندرکیم  تیبـثت  میکحت و  ار  دوخ  تیعقوم  مه ، دادـتما  رد  ترـضح و  نآ  شودـب  شود  راکـشآ ، روط  هب  عـقاوم  ضعب 

، اهناملـسم ناـیم  رد  ار  دوخ  ذوفن  نازیماـت  دـندادیم  رارق  وزارت  هّفک  رد  ترـضح  نآ  اـب  ار  دوـخ  ررکم ، ياـهتفلاخماب  فـلتخم  ياهدـمآ 
. دنجنسب

يارب و  دندوب ، عاضوا  بقارم  مدق  هب  مدـق  هنوگچ  هک  درک  دـیهاوخ  هعلاطم  دـش و  دـهاوخ  هراشا  اهنآزا  يدادـعت  هب  هدـنیآ  ياهلـصف  رد 
هدامآ هتخاس و  یئاه  ثیدـح  هچ  هدرک و  اهینیب  شیپ  هچ  تلاسر ، توبن و  خاک  نتخاس  ناریو  یتح  اـهراتفر و  اـهراتفگ و  ندرک  یثنخ 

دنرب راک  هب  قح ، تفالخ  هشیر  ندناکشخ  تیاصو و  هراتس  لوفا  يارب  توبن ، باتفآ  بورغ  زا  سپ  هک  دندوب  هتشاذگ 

« مجنپ نوتس  ياهینکش  راک  »

ادـخ لوسر  تایح  لاح  رد  دوشیم 1 - میسقت  هتسد  ود  هب  هورگ  ياهتفلاخم  ضارتعا و  اهینکـش و  راک  مجنپ » نوتـس  ياهینکـش  راک  »
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  تلحر  زا  سپ  هلآ 2 - هیلع و  هللا  یلص 

« تایح لاح  ياهینکش  راک 

هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یگدنز  نارود  رد  اهنآ ، تراسج  تئرج و  اهینکش و  راکزا  یئاه  هنومن  تایح » لاح  ياهینکش  راک 
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« راد یفخم  ار  تنامیا  »

ّالإ یبأ  رمع  ّنإ  کمالـسإ و  رتسأ  داد  روتـسد  وا  هب  ترـضح  دـش  ناملـسم  شدوخ ، راـهظا  هب  اـنب  رمع  هک  یتقو  راد » یفخم  ار  تناـمیا  »
زا تعاطا  مدـع  دروخرب و  نیتسخن  نیا  تشذـگ . اًلبق  ارجام  هیقب  « 1  » دومن نالعا  هدرک  یچیپرـس  وا  یلو  رادب  ناهنپ  ار  تمالـسا  همالعإ 

دوب وا  ینورد  تیصخش  تیوه و  زا  فشاک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 ...« دهاوخیم دوب !؟ مک  دوخ  »

«2 ( » نیفّلکتملا نم  انأ  ام  رجأ و  نم  هیلع  مکلئسأ  لق ال   ) هکرابم هیآ  لوزن  زا  دعب  دهاوخیم »...  دوب !؟ مک  دوخ  »
دش لزان 

196 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
یلع هتیب  لهأ  لمحی  نأ  دیری  یّتح  ۀنس  نیرـشع  انَرَهَق  نوکی  نأ  ًادّمحم  یفکی  امأ  دنتفگ : رگیدمه  هب  اه ) یمجنپ  نوتـس  نامه   ) نیقفانم

، هتیبلهأ نم  اهّنعزننل  تام ، وأ  دمحم  لتق  نئلو  انباقر ، یلع  هتیبلهأ  لمحی  نأ  دیری  هب ، قفنی  ءیـش  ّالا  وه  ام  اذه و  هّللا  لزنأام  اولاقف  انباقر ،
تیبلها دهاوخیم  مه  الاح  تسا ؟! هدش  راوس  ام  ياهندرگ  هب  هبلغ  رهق و  اب  لاس  تسیب  هک  دوبن  یفاک  دمحم  يارب  ًادبأ  مهیف  اهدیعنال  ّمث 

؛ دشاب هتشاد  یشزرا ) و   ) یترجا هک  تسا  يزیچ  هن  هدرک و  لزان  يزیچ  هراب  نیارد  دنوادخ  هن  دیامن ، راوس  ام  ياهلوک  هب  زین  ار  دوخ 
نیقی روط  هب  دریمب ، ای  دوش و  هتـشک  وا  رگا  میریگیم  میمـصت  مهام  دـنک ، راوس  ام  ياهندرگ  هب  ار  دوخ  تیبلها  دـهاوخیم  وا  هک  ـالاح 

«1  » مینادرگ یمنرب  اهنآرب  هجوچیه  هب  رگید ! میشکب  نوریب  وا  هداوناخ  زا  ار  تفالخو  تسایر 

« قفانم رب  زامن  »

يا درک  ضرع  دمآ و  ترضح  شیپ  دوب ) ربمایپ  ناهاوخ  اوه  زا  هک   ) شرـسپ درک  توف  قفانم )  ) ّیبا نب  هّللادبع  هک  یتقو  قفانم » رب  زامن  »
ترـضح ییامن  ترفغم  بلط  وا  يارب  هدـناوخ و  زامن  وارب  مراد  اعدتـسا  میامن و  نفک  مردـپ  يارب  هدـب  ار  تنهاریپ  زا  یکی  ادـخ  لوسر 

. داتسیا زامن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هزانج ، ندش  هدامآ  زا  دعب  هدب ، ربخ  ام  هب  دش  هدامآ  تقوره  دومرف : داد و  ار  شنهریپ 
197 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

، ةّرم نیعبس  مهل  رفغتست  نإ  مهل  رفغتست  وأ ال  مهل  رفغتسإ  کل  لاقف  نیقفانملا ؟! یلع  یّلصت  نأ  هّللا  كاهن  دق  سیلأ  هل : لاقف  رمع  هبذجف 
هاوخ تسا : هتفگ  هدرکن و  یهن  نیقفانم ، رب  زامن  ندناوخ  زا  ارت  دـنوادخ  ایآ  تفگ : دیـشک و  رانک  هب  هتفرگ  ار  ترـضح  مهل  هّللارفغی  نل 

«. 1  » دیشخب دهاوخن  ار  اهنآ  ادخ  یئامن  ششخب  بلط  اهنآ  يارب  مه  راب  داتفه  رگا  ینکن ، ای  ینک  ترفغم  بلط  اهنآرب 
هدافتـسا ءوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلاح  نیا  زا  زین  وا  درک و  ارادـم  رمع  اب  دوخ  هغلاب  تمکح  اب  گرزب و  ملح  اب  ترـضح 

، حیحـص ثیدـح  رب  انب  هک  دـیناسر  یئاج  هب  ار  تراسج   ) دـیامن عورـش  ار  زاـمن  دادیمن  هزاـجا  هداتـسیا و  ترـضح  نآ  ربارب  رد  هدرک و 
هّللارفغ نیعبّـسلا  یلع  تدز  نإ  ّینأ  ملعأ  ولف  خلا » مهل  رفغتـست  الوأ  مهل  رفغتـسإ   » یل لیق  ُترِّیُخ ، ّینإ  رمعای  یّنع  رِّخأ  : ) دومرف ترـضح 

هک متسنادیم  رگا  مریخم ، اهنآ  رب  رافغتسا  رد  نم  رانک !! ورب  رمع  يا  ثیدحلا ) هربق  یلع  ماق  هفلخ و  یشم  و  هیلع ، یّلـص  ّمث  تدزل ، مهل 
. مدرکیم ار  راک  نیا  دشخبیم ، ار  اهنآ  ادخ  داتفه ، زا  شیب  رافغتسا  اب 

هب رمع  تئرج  زا  مدرم  سپ  هّللا  لوسر  یلع  رمع  ةأرج  نم  ساّنلا  بجعف  داتـسیا  ربق  رانک  رد  ات  تفر  هزانج  رـس  تشپ  درازگ و  زامن  سپ 
«2 . » ثیدح رخآ  ات  دندومن . بجعت  ادخ  لوسر 

198 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
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وا لـباقم  رد  دـنکیم و  هفیظو  میلعت  فـیلکت و  نییعت  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يارب  تراـسج ، لاـمکاب  رمع  ناـیرج  نـیا  رد 
دوب يرابخا  هکلب  دوب  هدشن  یهن  قفانم  رب  رافغتسا  زا  نوچ  تشادن  عوضوم  هب  یطبر  هنوگچیه  هک  دیامنیم  داهشتسا  ياهیآ  زا  دتسیایم و 

ار تئرج  نیا  دوخ  هب  تسناوتیمن  تقوچیه  یعقاو  نمؤم  هکنیا ، رب  ًاـفاضم  تشاد ، دـهاوخن  ياهدـئاف  اـهنآ  لاـح  هب  وـت  رافغتـسا  هکنیارب 
رظن رد  ار  يدایز  حلاصم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هیـضق ، نیا  رد  هکنیا  زا  لفاغ  دیامن  میهفت  نآرق  هدنروآ  هب  ار  نآرق  هک  دـهدب 

. اهنآ هلمج  زا  دوب ! هتفرگ 
ات سپ  تسا  هدـش  لزان  هعقاو  نآ  زا  دـعب  هربق » یلع  مقت  ًادـبأ و ال  تام  مهنم  دـحأ  یلع  لصت  ـالو   » هکراـبم هیآ   ) تما عاـمجا  هب  اـنب  - 1

«1 . » دوبن عونمم  نیقفانم  رب  زامن  ندناوخ  تقونآ 
دهاوخن ياهدیاف  اهنآ  لاح  هب  هنای ، دنک و  رافغتسا  اهنآ  يارب  هک  تشاد  رایتخا  ای )  ) يانعم هب  وأ »  » هملک اب  رظن  دروم  هیآ  رد  ترـضح  - 2

. تشاد
. دیامن هدنکفارس  نمشد  تسود و  نایم  رد  ار  وا  تساوخن  دوب ، ترضح  ناصلخم  زا  ّیبا  هّللا  دبع  رسپ  هّللا  دبع  - 3

ابا مالـسا  هب  توعد  زا  هک  يرافک  مکح  درکیم و  ارادـم  اهنآ  اـب  ناشنیتداهـش ، راـهظا  نیملـسم و  عماـجم  رد  اـهنآ  روضح  رطاـخ  هب  - 4
. دمآیمن رامش  هب  ینلع  ناگدننک  در  دادع  رد  هتفگ و  نیتداهش  رهاظ  هب  هکلب  دوبن  دیامن ،

زا وا ، رب  ندـناوخ  زامن  نامز ، زا  ههرب  نآ  رد  تشاد ، یتیعمجرپ  هلیبق  دوب و  يذوفن  اـب  تیـصخش  زور  نآ  هعماـج  رد  ّیبا  نب  هّللادـبع  - 5
مالـسا يوس  هب  هدرک و  بلق  فیلأت  ار ، اهنآ  تساوخیم  راک  نیااب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تشاد ، يدایز  ّتیمها  یـسایس  رظن 

. دیامن بیغرت 
199 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

قلخ مالـسإلا  یف  هب  لخدی  نأ  وجرأ  ّینإو  تشاد  دهاوخن  یعفن  وا  لاح  هب  ادـخ  لباقم  رد  نم  نهاریپ  دومرف : رمع  ضارتعا  هب  خـساپ  رد 
. دیآرد مالسا  نیدب  يدایز  قلخ  وا  هلیسو  هب  هک  مراد  دیما  نم  ریثک 

یگمه جرزخ  هفئاط  دندروآ و  نامیا  رفن  رازه  یتیاورب  انب  يدایز و  هورگ  ادـخ ، لوسر  فطل  همه  نیا  لباقم  رد  دـش ، مه  روط  نیاًاعقاو 
1 . » دندیورگ مالسا  هب 

« دوب اهنآ  زا  یکی  وا  »

رمع دیناوخب ، زامن  وا  هب  هدروآ  فیرـشت  درک  تافو  ینالف  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : دـمآ و  ادـخ  لوسر  شیپ  يدرم  دوب » اهنآ  زا  یکی  وا  »
گنج نالف  رد  هک  تسه  تدای  ادخ  لوسر  يا  تفگ : درم  نآ  ناوخن ! زامن  وارب  دوب  ياهدیرد  صخـش  وا  هیلع  ّلصتالف  رجاف  ّهنإ  تفگ :

وا نفد  زا  ات  تسـشن  ردقنآ  دمآ  وا  ربق  رانک  هب  دـش و  دـنلب  ربمغیپ  دوب ، اهنآزا  یکی  وا  دندیـشکیم !؟ ارت  کیـشک  رفن  دـنچ  بش ، نالف  و 
؛! منیبشوخ نم  یلو  دنتسه  نیبدب  وا  هب  مدرم  دومرف : تخیر ، كاخ  وا  ربق  هب  راب  هس  ترضح  دندش ، غراف 

تبجو هّللا  لیبس  یف  دهاج  نم  رمعای ! کنم  انعد  هّللا  لوسر  لاقف  تسیچ ؟! دیراد  غارس  وا  زا  هک  يریخ  نآ  ای  ینیبشوخ  نآ  تفگ : رمع 
«. 2  » دوشیم بجاو  وارب  تشهب  دگنجب  ادخ  هار  رد  سکره  ارام ، نک  اهر  رمع ! يا  ۀّنجلا  هل 

ار وا  یـسک  ایآ  ریخلا ؟! لامعأ  نم  ءیـش  یلع  دحأ  هآر  له  دومرف : ناوخن ! زامن  وارب  تفگ : ترـضح  هب  رمع  هک  تسا  رگید  ثیدح  رد 
: تفگ درم  نآ  تسا ؟ هدید  یئوکین  راک  رد 

200 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
: دومرف تخیر و  كاخ  وا  ربقرب  دمآ و  ربق  رانک  ات  وا  هزانج  هارمه  دناوخ و  زامن  وارب  ترـضح  دیـشکیم ، ارت  کیـشک  اماب  بش  نالف  رد 
زا وت  دننکیم  نامگ  تنانیـشن ) مه  و   ) وت نایفارطا  ۀّنجلا ! باحـصأ  نم  ّکنأ  دهـشأ  انأو  راّنلا ، باحـصأ  نم  ّکنأ  نّونظی  کباحـصأ  ّنإ 
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. یتشهب لها  زا  وت  مهدیم  تداهش  نم  اما  یشتآ !؟ لها 
تبیغ زا  ۀـکلب  یتسین ! مدرم  لامعا  لؤسم  وت  ۀـبیغلا  نع  لئـُست  اّمنإ  و  ساـّنلا ، لاـمعأ  نع  لئـُستال  کـّنإ  دومرف : درک و  ور  رمع  هب  سپس 

«1 . » دش یهاوخ  لؤسم  تندرک 
5

»؟! یک هب  ات  ریخأت  »

، دسیونیم دنراد  داقتعا  نآ  تحص  رد  هک  ۀشیاع  دنـسم  زا  ثیدح 34  رد  نیحیحـصلا  نیب  عمج  باتک  رد  يدـیمح  یک »؟! هب  ات  ریخأت  »
ار وا  رمع  هکنیا  ات  داتفا  ریخأت  هب  ءاشع  زاـمن  هک  يروط  هب  دوب  لوغـشم  « 2 « » همتع  » زامن هب  ربمغیپ  یبش  هک ، دـنکیم  لقن  ۀـشیاع  زا  ةورع 

اهرظتنیام : » دومرف دـمآ ، یم  نوریب  دجـسم  لها  يوس  هب  هک  یلاح  رد  ترـضح  سپ  دـندیباوخ !؟ اههچب  اـهنز و  رخآ  تفگ : دز و  ادـص 
«3  » اورُزُنت نأ  مکل  ناـکام  و  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  باهـش  نبا  تیاور  رد  مکریغ » ضرـألا  لـهأ  نم  دـحأ 
ار زامن  نیا  راظتنا  یـسک  نیمز  يور  رد  امـش  زجب  ایآ  باطخلا  نب  رمع  حاص  نیح  كاذ  ةالّـصلا و  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 

!؟ دینک رارصا  همه  نیا  ربمایپ  هب  هک  تسا  هدماین  امش  هب  دشکیمن ؟
201 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

«1 !(. » دیشک داد  و   ) دز هحیص  ترضح  يور  رب  رمع  هک  دومرف  تقو  نآ  ار  هملک  نیا 

« مدزن لاف  نم 

رمع دـیتسرفب ! ماـن  شوخ  تروص و  شوخ  درف  دـینکیم  مازعا  یکیپ  نم  شیپ  تقو  ره  تشون  دوخ  ءارما  هب  ادـخ  لوسر  مدزن » لاـف  نم 
: تفگ رمع  وگب ! یهاوخیم  هچره  رمع  يا  دومرف : ترـضح  موش !؟ تکاس  ای  منزب  فرح  منادیمن  نم  تفگ : هدش  دـنلب  دینـش  هک  ار  نیا 

«2 . » مدومن رایتخا  هکلب  مدزن  لاف  نم  دومرف : ترضح  ینزیم ؟! لاف  تدوخ  اما  يدرک ، یهن  ندز  لاف  زا  ار  ام  تسا  هنوگچ 

« ۀیبیدح »

ۀکم يوس  هب  جح  کسانم  يادا  يارب  ناناملسم  زا  یهورگ  اب  ترضح  ترجه : مجنپ  لاسرد  یضعب ، لوق  هب  انب  مشش و  لاسرد  ۀیبیدح » »
نیب زا  يارب  گنج  ناگدیزرو  زا  یهورگ  اب  ار  دیلو  نب  دلاخ  دیـسر ، نایـشرق  هب  ادـخ  لوسر  تکرح  هک  یتقو  دـندومن  تکرح  ۀـمظعم 

تسکش دروآ  شیپ  هک  یکیتکاترهاب  وا  یلو  دنداتسرف ، ناناملسم  ندرب 
202 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. دیسر ۀیبیدح )  ) مانب ۀکم  یکیدزن  رد  یلحم  هب  ترضح  هکنیاات  دروخ 
اهنآ لوبق  هک  یئاهطرش  حلص و  هب  ار  ترضح  ةرخألابات  دنداتسرف  ترضح  روضح  هب  ًابوانتم  ار  دوخ  ناگرزبزا  ياهدع  شیرق ، نیکرـشم 
یلک روط  هب  ار  هکم  زور  هس  هدـنیآ  لاس  زین ، اهنآ  و  دـندرگرب ، اجنامه  زا  ار  لاـس  نآ  هک ، دـندومن  یـضار  دوب ، تخـس  ناناملـسم  يارب 

. دنروآ اجب  ار  جح  کسانم  هنادازآ ، اهناملسم  ات  دنیامن  ۀیلخت 
هک تشاد  اهناملسم  يارب  یبوخ  جیاتنو  نایاپ  تفرگ ، ماجنا  راگدرورپ  میقتسم  روتسد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لمع  نیا  نوچ 

ار ترـضح  راک  نیا  يولج  تساوخ  ررکم  ياهتفلاخم  اـب  راـشف  هورگ  سیئر  اـما  تسا ، هدـش  ناـیب  حورـشم  روط  هب  هطوبرم  ياـهباتکرد 
تفلاخم روتـسد  نیااب  نم  دـننک ، يراکمه  نماب  رفن  « 2  » دـصکی رگا  تفگ : تسا ، رگید  تـیاور  رد  « 1  » رفن لـهچ  رگا  تفگ : دریگب ،

تسناوتن یلو  « 3  » مریگیم ار  راک  نیا  يولج  هدرک و 
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« مدوب هدرکن  کش  زور  نآ  دننام   » 8

ذنم تککشام  رمع : لاقف  دسیونیم : حتف  هروس  ریسفترد  یطویس  نمحرلادبع  خیش  مدوب » هدرکن  کش  زور  نآ  دننام   » 8
203 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

«1  » ذئموی ّالإ  تملسأ 
دیناوخیم ًابقاعتم  ار  تیاور  هیقب   ) زور نآرگم  مدوب  هدرکن  کش  مدش  ناملسم  هک  يزور  زا 

و ذئمویّالإ ، تملـسأ  ذنم  هبترأ  مل  ًابایترإ  تبترإ  تفگو ): دیـشک  شیپار  هیبیدح  نایرج  شدوخ   ) رمع تفالخ  نامز  رد  دیوگ  سابع  نبا 
«2  » تجرخل ۀیضقلا ، نع  ۀبغر  مهنع  جرخت  ۀعیش  مویلا  کلاذ  تدجو  ول 

و دنوش ، ریگلد  هیـضق  نآ  زا  هک  مدرکیم  ادیپ  یناوریپ  زور  نآ  رگا  مدوب ، هداتفین  کش  هب  زور  نآ  دننام  ماهدـش ، ناملـسم  هک  يزور  زا 
! مدرکیم مربب ، نیب  زا  ار  نآ  و  میامن ، يریگههبج  نامیپ  نآ  ربارب  رد  اهنآ  يرای  اب  مناوتب 

تعجار و  کّشلا ، نم  ذـئموی  ینلخد  تفگ : درک و  يروآ  دای  ار  ناـیرج  نآ  مدوب  هتـسشن  رمع  دزن  رد  يزور  دـیوگ : يردـخ  دیعـس  وبا 
یف تلق  یتح  کّشلا  نم  ینلخد  هّللا  و  يأّرلا ؛ اومهّتی  نأ  دابعلل  یغبنیف  طـق ...  اـهلثم  هتعجراـم  ۀـعجارم  ذـئموی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا 

«3  ... » ًادبأ هیف  انلخدام  ییأر  لثم  یلع  لجر  ةأم  اّنک  ول  یسفن :
تـسا راوازـس  سپ  تشادن ، ياهقباس  هک ) متفرگ  ههبجو   ) هدـش هجاوم  ادـخ  لوسر  اب  ياهفایقاب  هک ، دـمآ  شیپ  نم  يارب  یکـش  زور  نآ 

رظن نایرج  نآ  اب  نم  دننام  رفن  دص  رگا  متفگیم  مدوخ  هب  هک  داد  خر  نم  يارب  یکش  مسق  ادخ  هب  دشاب ، نیبدب  شیوخ  رظن  هب  یسکره 
یطویس تیاور  هیقب  هب  میدرگرب  مدرکیم ) مالعا  لطاب  ار  نآ   ) متفریذپیمن ار  راک  نآ  ًادبا  تشاد ، فلاخم 

یطعن ملف  تلق : یلب ، لاق : لطابلا ؟ یلع  انّودعو  قحلا ، یلع  انسلأ  تلقف : یلب ، لاق : هّللایبن ؟ تسلأ  تلقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یّبنلا  تیتأف 
تسلو هّللا ، لوسر  ّینإ  لاق : نذإ ؟ اننید  یف  ۀّینّدلا 

204 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
: دومرف یتسین !؟ ادخ  ربمغیپ  وتایآ  متفگ : مدمآ ، ربمایپ  تمدخ  يرصان . وه  و  هیصعأ ،

هساک ( ؟ میریذپب نامنید  يارب  ار  يراوخ  یتسپ و  ام ، ارچ  سپ  متفگ : یلب ، تفگ : تسین !؟ لطاب ، رب  ام  نمشد  قحرب و  ام  ایآ  متفگ : یلب .
( هدش شآ  زا  رت  غاد 

. تسا نم  روای  وا  دوخ  و  منکیمن ، ینامرفان  وارب  تقوچیه  میادخ و  هداتسرف  نم  دومرف :
!؟ دومن میهاوخ  فاوط  ار  نآ  هدمآ و  ۀبعکرب  يدوزب  ام  هک ، يدرکن ) هدعو   ) يدادن ربخ  ام  هب  ایآ  متفگ :

!؟ دش دیهاوخ  نآ  لخاد  لاسما  هک  متفگ  نمایآ  اما ، يرآ ، دومرف :
؛ ینکیم مه  فاوط  یئآ و  یم  وت  شابن ) نارگن   ) دومرف هن  متفگ :

: تفگ مدومن ! رارکت  اراهلاؤس  نامه  مدمآ  رکبوبا  شیپ  مدشن ) عناق  نم  : ) دیوگ رمع 
«. 1  » مدینش اراهخساپ  نامه  زین  رکبوبا  زا   ) دومن دهاوخ  کمک  وا  هب  زین  ادخ  دنکیمن و  ینامرفان  ادخ  هب  تسادخ و  لوسر  وا  درم  يا 

: دیوگ دیدحلا  یبأ  نبا 
یبا لاق  یتح  و  رکب ، یبا  یلا  ّیبّنلا  هاکـش  یّتح  اهتیاکح  هرکن  ظافلأ  یف  اهنولخدتـس » اـنل  لـقت  ملأ   » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلل  رمع  لوق 

نآ ندروآ  زااـم  هک ) تسا  هدومن  ضارتـعا  وا  هب  یتاـملک  اـب  و   ) هدز فرح  ربمغیپاـب  ياهنوگب  رمع  هّللا  لوسر  هنأ  هّللاوف  هزرغب  مزلإ  رکب :
رمع هب  رکبوبا  دومن ) وگزاـب  وا  هب  ار  ناـیرجو   ) هدرب رکبوبا  شیپ  ار  وا  یبدا  یب  تیاکـش  هک  يروـط  هب  مینکیم ) مرـشو   ) میراد تهارک 

اب ربمغیپ و  فرح  هب  بسچب  تفگ :
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205 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«1 . » تسادخ لوسر  وا  نکن ، تفلاخم  وا 

: حارجلاةدـیبعوبأ هل  لاـق  یّتح  مـالکلا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یلع  ّدری  رمع  لـعجو  دـیوگ : ۀـکم  یتـفم  نـالحد  ینیز  دـمحأ 
: رمع اـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا : لوسر  لاـق  یّتح  میجرلا ، ناطیّـشلا  نم  هّللاـب  ذوعن  لوقی  اـم  لوقی  هّللا  لوسر  باـطخلا  نباـی  عمـستالأ 

دمآ نخس  هب  دوب ) وا  دوخ  هتسد  راد و  زا  هک   ) حارج هدیبعوبا  هک  درکیم  در  ياهنوگ  هب  ار  ربمغیپ  رمع  ثیدحلا ) ! ) تنأ یبأت  و  ُتیضر ؟
هتفرگ ارف  ارت  لد  هک  وا  ياـههسوسو  و   ) میجر ناطیـش  زا  نم  دـیوگیم ؟! ادـخ  لوسر  هک  ار  هچنآ  يونـشیمن  باـطخ  رـسپ  يا  تفگو :

وت  ) مدـش یـضار  ادـخ ) نامرف  هب   ) نم رمع  يا  تفگو ): درک  رمع  هب  ور  ترـضح  هک  دیـسر  یئاـج  هب  راـک   ) مربیم هاـنپ  ادـخ  هب  تسا )
«1  » ربخرخآات ! ) ینکیم يزارف  ندرگو  يوشیمن )!؟ یضار 

206 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
ناسنادب دوشیم ، هدید  حوضو  هب  نآ  هدنیوگ  دبلاک  رد  نآ  دوجو  مدع  دیاش  نامیا و  فعـض  راتفگ و  حبق  نیقیرف  ریـسافت  هب  ۀعجارماب  . 
اهناملسم تشاد  یترورض  هچ  دیوگیم : دومحملادبع  هک  يروط  هب  و  دننکیم ، یگدنمرش  راهظا  نآ  جرد  زااه  دیدحلایبا  نبا  دننام  هک 

وااب ریبدت  رد  درکیم و  هضراعم  وا  اب  دوبن و  قفاوم  ادـخ  لوسراب  رمع  هک  دـنهد  تداهـش  دـنیامن و  حیحـصت  دـننک و  لقن  ار  تیاور  نیا 
وه نا  يوهلا  نع  قطنی  امو  هدومرف : ادـخ  هک  یلاـح  رد  دـیدیم  رت  فراـع  ادـخ  لوسر  زا  قح ، كرد  هب  ار  شدوخ  درکیم و  تفلاـخم 

هنیمز دـمآ و  شیپ  شیارب  هک  دوب ، يرگید  تصرف  دـصرتم  زاب ، هتـشادنرب  تسد  ضارتعا ، ینکـشراک و  نیا  زا  دـعب  « 2  » یحوی یحوالا 
، هک تقو  نآ  دش ، مهارف  شیارب  تفلاخم 

« رگید تفلاخم  مه  نیا  »

هب بل  زاب  دیـشارتب ، ارناتیاهرـس  دیـشکب و  اراـه  یناـبرق  مکـسؤر  اوقلحاو  مکندـب  اورحنا  داد  روتـسد  ترـضح  رگید » تفلاـخم  مه  نیا  »
ام دـنتفگ : دـندرک و  عانتما  ةورملاو )، ءافـصلا  نیب  عسن  ملو  تیبلاـب  فطن  ملو  قلحن  رحنن و  فیک  اولاـق : اوعنتمأـف و   ) هک دوشگ  ضارتعا 

یعس هورمو  افص  نایم  هنو  میاهدرک  فاوط  ادخ )  ) تیب هب  هن  هک  یلاح  رد  میشارتبرس  هدرک و  ینابرق  هنوگچ 
207 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

!، میا هدومن 
درکن ینابرق  نتشک  هب  مادقا  سک  چیه  نوچ  دش  مه  قفوم  هنافـسأتم  داد و  رارق  وزارت  هفک  رد  ادخ  لوسر  اب  ار  دوخ  ًاددجم  راتفگ  نیا  اب 

: تفگ درک و  یبوخ  داهنشیپ  ۀملس  ما  تفگ : ار  نایرج  دمآ و  شیوخ  هجوز  هملـس » ما   » رداچ هب  مامت  یتحاران  اب  ترـضح  هک  يروط  هب 
نک رحن  تدوخ  وت  بایترإ  کش و  نیقی و  ریغ ) یلع   ) ثبخ یلع  موقلارحنف  قلح ، هّللا و  لوسر  رحنف  قلحا ، تنأ و  رحنا  ادـخ  لوسر  يا 
ههبش کشابو و  نیقی  نودب  زین  اهنآ  دیشارت و  رس  تشکار و  ینابرق  ترضح  دوشب ) صخشم  دنکیم  تعاطا  وت  زا  سکره   ) شارتبرس و 

«1 . » دندرک تیعبت  يدعب ) ياهدمایپ  زا  سرت  يارب  راچانب و  )
ۀیبیدحلا ماع  مهسؤر  اوقلح  دق  هباحصأ  يأر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ّنأ  دنکیم : لقن  يردخ  دیعـس  یبا  زا  تاقبط  رد  دعـس  نبا 

دناهدیـشارترس باحـصا  دید  ادخ  لوسر  ةّرم  نیرـصقمللو  تاّرم  ثالث  نیقلحملل  هّللا  لوسر  رفغتـساف  يراصنألا ، ةداتق  یبأ  نامثع و  ریغ 
«. 2  » رابکی وم  ياههدننک  هاتوک  ياربو  درک  ترفغم  بلط  راب  هس  اههدنشارترس  يارب  سپ  يراصنا ، هداتق  یبا  و  نافع ) نب   ) نامثع زا  ریغ 
حتف هکرابم  هروس  دیـسر  میمغلا  عارک  مانب ) یلحم   ) هب هک  یتقو  درک ، تکرح  ۀـنیدم  يوس  هب  سپـس  دـنام  دـیبیدح  رد  زور  ترضح 19 

؛ دوب هتفر  ورف  رکف  هب  و   ) تفریم هار  دایز  فسأتاب  نیکرشم ، يریگولج  زا  دماشیپ و  نیا  زا  رمع  دش ، لزان 
يارب هک  تسا ، هدش  لزان  ياهروس  دومرف : تسا  هدمآ  يراخب  حیحص  رد  هک  روطنآ  دروآ  رد  وا  لد  زا  ار  یتحاران  نیا  تساوخ  ترضح 
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يور هب  ار  تیب »  » هار هک  دنیوگیمن  حتف  ار  نیا  تفگ : باحـصا  زا  يدرم  دـباتیم ،! نآرب  باتفآ  هک  هچنآ  زا  تسا  رتینتـشاد  تسود  نم 
ام يوس  هب  هک  نینمؤم  زا  رفن  ود  و  مینک ، ینابرق  اجنآ  رد  دنتشاذگن  دنتسب و  ام 

208 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
!. دندش هداد  تشگرب  دندوب ، هدمآ 

ار اهناملـسم  هک  دنداد  تیاضر  نیکرـشم  ام ، يارب  تسا  يزوریپ  نیرتگرزب  دماشیپ  نآ  یلب  نیا ، تسا  يراتفگ  دب  هچ  دومرفادخ : لوسر 
نخـس تردق  عضوم  زا   ) دیدش حتاف  اهنآ  رب  امـش  دـنهاوخیم و  ناما  امـش  زا  دـنراذگ ، دازآ  دوخ  ياهرهـش  رد  دنـسانشب و ) تیمـسرب  )

هب دـیدرکیم و  رارف  هک  ار  دـحازور  دـیاهدرک  شومارف  ایآ  تسین !؟ يزوریپ  نیرتگرزب  نیاایآ  دـیتشگرب ، ملاـس  یئادـخ ، رجااـب  دـیتفگ )
 ... وو دیدوب  هدش  ةرصاحم  نییاپ  الاب و  زا  لیاز و  اهمشچ  دیدرب  دای  زا  ار  بازحا  زور  ایآ  دیدرکیمن  هاگن  ناترس  تشپ 

زا ملعا  وت  هتبلا  میدرکیمن  رکف  وت  دننام  ام ، ادـخ  لوسر  يا  مسق  ادـخ  هب  تسا ، تسرد  تسار و  لوسر  ادـخ و  هتفگ  دـنتفگ : اهناملـسم 
«. 1  » یئام

«2 ( » ثیدحلا  ) ال لاق : اذه ؟ یماع  مکل  تلقفأ  یلب ، لاق  ًانمآ ؟ ۀکم  لخدت  ّکنإ  لقت  ملأ  هّللا  لوسرای  تفگ : رمع  زاب 
ربخرخآات  ) هن تفگ : دیوش !؟ یم  لخاد  لاسما  متفگ  نم  ایآ  یلب  دومرف : يوشیم ؟ ۀکم  لخاد  تینمااب  یتفگنوت  ایآ 

« يداع یگدنز  هب  ور   » 10

جحلا یلا  ةرمعلاـب  عـّتمت  نمف  هکراـبم  هیآ  قـبط  عـتمت  هرمع  ماـمتا  زا  دـعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يداـع » یگدـنز  هب  ور   » 10
«3 ( » ۀیآرخآات  ) يدهلا نمرسیتساامف 

ةرمع مارحا  تامحز  زا  نتفرگ  شمارآ  تحارتسا و  يارب  ینعی   ) دنک ۀعتم  جح ، مارحا  عقومات  دناوتیم  دشاب  لیام  سکره  داد  روتسد 
209 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

( دنک اپ  تسد و  هعتم ، دوخ  يارب  ای  دشاب و  هتشاد  ترشابم  دوخ  هجوز  اب  دناوتیم 
رد میور  جـح ، هب  ام  ایآ  ًادـبأ  اهب  نمؤت  نل  کـّنإ  هل : لاـق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ّنا  و  رطقت ؟ انـسؤر  ًاـجاجح و  جرخنأ  تفگ : يدرم 

«. 1  » دروآ یهاوخن  نامیا  نآ ، هب  ًادبا  وت  دومرف : وا  هب  ادخ  لوسر  دزیر  یم  لسغ ) بآ   ) ام ِرَس  زا  هک  یلاح 
نیا زا  وا  نارای  زا  ضعب  رمع و  رطقت  انروکذ  قلطننأ و  هننـس ، یف  دواد  وبأ  هجرخأ  امک  مهلئاق : لاـقف  هعاـبتأ ، ضعبو  رمع  ههرکاـم  اذـهو 
جح مارحا  يارب  یلاح  رد  ام  ایآ  تفگ : وا  نارای  زا  یکی  ای  رمع  تسا  هدروآ  ننـس  باـتک  رد  دوادوبا  هک  ناسنادـب  دـمآ  ناشدـب  روتـسد 

«. 2 ! » دزیریم ینم  ام ، ياهرکذ  زا  هک  میورب 
تـسا هتـشادرب  هدرپ  نآ  يور  زا  نامز  تشذگ  اب  زین ، خـیرات  و  دوب ؛ رمع  درم  نآ  هک  دراد  حیرـصت  تنـس ، لها  عبانم  رد  ناوارف  تایاور 

«. 3»
: تفگ لماک  تحارص  يدازآاب و  دناوخیم  هبطخ  ربنم  يالابرد  يزور  وا  هک  تسا  هدش  لقن  رمع  دوخ  زا  هک  يدایز  تافارتعا  نانخس و 

«4  » ءاسنلا ۀعتم  جحلا و  ۀعتم  امهیلع : بقاعأ  امهنع و  یهنأ  انأ  هّللا و  لوسر  دهع  یلع  اتناک  ناتعتم 
.

یهنأ انأ  هّللا و  لوسر  دهع  یلع  ّنک  ثالث  ساّنلااهّیأ  تفگ : هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و 
210 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

هب و   ) دوب ادخ  لوسر  دهع  رد  زیچ  هس  مدرم ! يا  يا  لمعلا  ریخ  یلع  ّیح  و  ءاسّنلا ، ۀعتمو  جحلا ، ۀعتم  ّنهیلع : بقاعأو  ّنهمّرحأو ، ّنهنع ،
، جـح هعتم  منکیم  شباذـع  دوش  اهنآ  بکترم  سکره  میاـمنیم و  میرحت  هدرک و  یهن  اـهنآ  ندروآ  اـجب  زا  نم  دـندرکیم ) لـمع  اـهنآ 
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1 (. » ناذارد  ) لمعلا ریخ  یلع  ّیح  هملک  و  اهنز ، هعتمو 

« بطاح ینیچ  نخس   » 11

لوسر یصوصخ  ياهمیمـصت  زا  ار ، نایکم  شیرق و  تساوخیم  ۀعتلب  یبا  نب  بطاح  مان  هب  باحـصا ، زا  یکی  بطاح » ینیچ  نخـس   » 11
، دنیامنن تراغ  ار  وا  لاوما  و  دنرازاین ، ۀکم  رد  ار  وا  هچب  نز و  ات  دشاب ، هتـشاد  یقح  شیرق  ندرگ  رد  هک  دیما  نیا  هب  دیامن ، هاگآ  ادـخ 

شرـس يوم  نایم  رد  ار  نآ  هک  ینز  زا  ار  همان  نآ  ات  داتـسرف  رگید  رفن  ود  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
شلوسر ادـخ و  هب  بطاح  هّللا ! لوسرای  تفگ : تساخرب و  اـج  زا  رمع  ًاروف  دـندروآ ، دـنتفرگ و  دـناسرب ، شیرق  هب  اـت  دوب  هدرک  یفخم 

!. منزب ار  وا  ندرگ  دیهدب  هزاجا  هدرک  تنایخ 
هدـش عنام  هچ  شلوسر  ادـخ و  هب  ندروآ  نامیا  زا  ارم  تفگ : يدز ؟ راک  نیا  هب  تسد  هچ  يارب  دیـسرپ  هدرک  بطاح  هب  ور  ادـخ  لوسر 

نم اما  دـیامن  عافد  وا  لام  سومان و  زا  هک  دراد  ار  یـسک  ۀـکم ، رد  وت  نارای  زا  کیره  یلو  ماهدـشن ) لزلزتم  دوخ  نامیا  زا  ینعی   ) تسا
متساوخ طقف  دش ، یهاوخ  بلاغ  اهنآ  رب  وت  هک  منادیم  و  متسه ، سکیب 

211 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
تسار ًاریخ ، ّالإ  هل  اولوقتال  قدص  دومرف : ترـضح  دنوشن ، نم  لاوما  لایع و  لها و  ضرعتم  ات  مشاب  هتـشاد  یتنم  یقح و  اهنآ  ندرگ  رد 
نانمؤم شلوسر و  ادخ و  هب  وا  ادخ  لوسر  يا  تفگ : رمع  هرابود  دینکدای ) یکین  هب  ار  وا   ) دییوگن يزیچ  ریخ ، زج  وا  هراب  رد  دیوگیم :

«1 (. » ربخرخآات  ) منزب ار  شندرگ  هدب  هزاجا  تسا  هدرک  تنایخ 
فرح هب  هکنیا  رب  هوالع  رمع  اما  دیوگب  يزیچ  یکین  زج  وا  هراب  رد  یـسک  دادـن  هزاجا  و  دومن ، دـییأت  ار  بطاح  هتفگ  ترـضح  هکنیا  اب 

درک رارکت  ار  دوخ  هتساوخ  هرابود  دادن  شوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

!« میهد یمن  هوشر  ام   » 12

دنع ۀنّـسلا  نآرقلا و  نم  ۀـسدقملا  ۀـینیدلا  صوصنلا  باطخلا  نب  رمع  كرت  دـقل  دـیوگ : دـلاخ  دـمحم  داتـسا  میهد »! یمن  هوشر  ام   » 12
رمع یتأی  رکبوبأ ، همزتلی  و  لوسّرلا ، هیّدؤی  ةاکّزلا و  نم  ًاـظح  مهبولق  ۀـفلؤملل  نآرقلا  مسقی  اـمنیبف  اـهاّبلف ، ۀحلـصملا  کـلاذ  یلإ  هتعداـم 

، تنـس نآرق و  زا  ار  سدقم  نید  ياهـصن  باطخ  نب  رمع  هتبلا  رفکیلف  ءاش  نمو  نمؤیلف  ءاش  نمف  ًائیـش ، مالـسإلا  یلع  یطعنال  ّانإ  لوقیف :
رد ةوکز  نیقحتسم  يدنب  میسقت  قبط  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یماگنه  تسا  هدرک  كرت  دمآ ، یم  تحلـصم  شرظن  هب  هک  یتقو 

شیادص رمع  درکیم ، کمک  ترضح  هب  مه  رکبوبا  دنک و  تخادرپ  یلوپ  ناشکندرگ  زا  ياهدع  بولق  فیلأت  يارب  تساوخیم  نآرق ،
: تفگیم هدرک و  دنلب  ضارتعا  يارب  ار 

2 !. » دنامب رفاک  تساوخن  دروایب و  نامیا  دهاوخیم  سک  ره  میهدیمن  يزیچ  ای ) هوشر  ، ) یسک هب  ندش  ناملسم  ياربام 

!!« تسه اهنیا  زا  رتدنمزاین   » 13

ناک ءالؤه  ریَغل  هّللا  لوسرای  هّللا  و  متفگ : وا  هب  نم  دومن  میـسقت  ار  یلام  ادخ  لوسر  يزور  دـیوگ : رمع  تسه »!! اهنیا  زا  رتدـنمزاین   » 13
نیقی هب  ادـخ  لوسر  يا  دـنگوس  ادـخ  هب  لخابب  تسلف  ینولخبی ، نأ  نیب  شحفلاب و  ینولئـسی  نأ  نیب  ینوّریخ  مّهنإ  لاـقف : مهنم ! هب  قحأ 

، تلاخبرب ارم  نداد  تبسن  ای  تنوشخاب  ندرک  لاؤس  نایم  دندرک  ریخم  ارم  اهنآ  دومرف : دنیاهنیا ،! زا  رت  قحتسم  یلیخ  هک  دنتـسه  یناسک 
«. 1  » مریذپ یمن  دوخ  رب  ار  تلاخب  تفص  و   ) متسین لیخب  نم 

هللا یلص  هللا  لوسر  لاقف  لاق  ۀّفّصلا . لها  نم  ءالؤه  ریغل  هّللاوسر ! ای  تلقف  ۀمـسق ، هّللا  لوسر  مّسق  تفگ : رمع  هک  تسا  رگید  تیاور  رد 
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زا ریغ  ادـخ ، لوسر  يا  متفگ : نم  درکیم  میـسقت  یئاهزیچ  ادـخ  لوسر  لخابب  تسل  ینولخبت و  و  شحفلاب ، ینولئـست  مّکنإ  هلآ : هیلع و 
یلاح رد  دیهدیم  تبسن  تلاخب  هب  ارم  دیهاوخیم و  یتخـسرس  اب  نم  زا  امـش  دومرف : ادخ  لوسر  دنرتقحتـسم )  ) ۀّفـص لها  زا  یناسک  اهنیا 

«2  » درادن دوجو  نم  رد  یتلاخب ، هک 

»!؟ مباوخب هنوگچ   » 14

ریغ مشاه و  ینب  زا  ینادرم  نم  دومرف : باحصا  هب  ترضح  دندروآ ، ار  یگنج  ناریـسا  ردب ، گنج  همتاخ  زا  سپ  مباوخب »!؟ هنوگچ   » 14
دیـشکن و ار  وا  دیدید ، ار  مشاه  ینب  زا  سکره  سپ  دنگنجب ، ام  اب  تساوخیمن  ناشلد  دناهدمآ  هارکا  رابجااب و  مسانـشیم ، ار  مشاه  ینب 

یسک نیلوا  دوب و  هدیـسرن  ترـضح  هب  يدب  يدنزگ و  وازا  نوچ  ، ) دشکن ار  وا  دید  ار  دسا  نب  ثراح  نب  ماشه  نب  يرتخبلاوبا  سک  ره 
( دش بلاطیبا  بعش  زا  مشاه  ینب  ندمآ  نوریب  ببس  درک و  نالعا  لطاب  ار  شیرق  هفیحص  هک  دوب 

نیلوا تادـیکأت ، همه  نیا  لباقم  رد  ، ) تسا هدـمآ  نوریب  اهنآ  اب  ًاـهَرکُم  وا  نوچ  دـشکن  ار  وا  دـید  ار  بلطملادـبع  نب  ساـبع  سکره  و 
درکیم و هلان  حبـصب  ات  ار  بش  لوط  وا  هک  يروطب  تسب  باـنط  هب  ار  ربمغیپ  يومع  ساـبع  تدـش  هب  داد ) ناـشن  رمع  هک  لـمعلا  سکع 

نم راصنألا  هقلطأـف  یمع ؛ نینأ  عمـسأ  اـنأ  ماـنأ و  فیک  دومرف : یباوخیمن !؟ ارچ  ادـخ  لوسر  يا  دـنتفگ : دـیباوخیمن ، مه  ادـخ  لوسر 
«. 1  » دندرک دازآ  ار  وا  راصنا  هفئاط  هک  دوب  نخس  نیا  زا  دعب  مونشیم ، ار  میومع  هلان  هک  یلاح  رد  مباوخب  هنوگچ 

نم يارب  سپ  دندیگنج  وتاب  هدرک و  نوریب  ارت  دـندرک  بیذـکت  ارت  اهنیا  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : تساخرب و  رمع  هک  دوب  عقوم  نیمه  رد 
!. دناسرب لتق  هب  ار  سابع  شردارب  دیهد  تصخر  هزمح  هب  دشکب و  ار  لیقع  شردارب  دیهد  هزاجا  ار  یلع  مشکب و  ار  ینالف  دـیهد  ناکما 

«2»
214 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

سابع نامیا  هب  لئاق  نیخرؤم  زا  يرایـسب  دـناهدمآ و  ًاروبجم  دـهدیم  تداهـش  ترـضح  هک  ار  یناسک  یتئرج ، هچاب  دـیئامرفیم  هظحالم 
یشک ردارب  و   ) دنک یم  رداص  ار  شردارب ) تسداب  مهنآ   ) وا نتشک  هب  مکح  درکیم ، ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  ترضح  هراشا  اب  یلو  دنتسه ،

1 (. » دزادنایب هار 

« ریسا نتشک   » 15

نیا رد  دیشکن ! ار  يریـسا  چیه  هک  درک  ادن  يدانم  داد : روتـسد  ترـضح  نینح ، گنج  رد  نزاوه  هلیبق  حتف  زا  سپ  - 1 ریسا » نتشک   » 15
یسوساج يارب  لیذه  ینب  هلیبق  ار  درم  نیا  ، ) تشذگ دوب  هدش  هدیـشک  ریجنز  هب  هک  عوکأ  نبا  مانب  يریـسا  رانک  زا  باطخ  نب  رمع  لاح 

روط نآ   ) دید اروا  رمع  هک  یتقو  دوب )، هدرک  ار  راک  نیا  مه  وا  دندوب ، هداتـسرف  ۀکم  هب  ۀکم ، حتف  زا  سپ  ادخ  لوسر  لاوحا  عاضوا و  زا 
تـسا هدـش  ریـسا  هک  لاـح  دوـب  سوساـج  ادـخ  نمـشد  نیا  تفگ : تسا ) هدروآ  نـینح  هوزغ  نمـض  داـشرا  باـتک  رد  دـیفم  خیـش  هـک 

ایآ دومرف : ضارتعا ) ناونع  هب   ) دیسر ترضح  شوگ  هب  ۀیضق  نیا  هک  یماگنه  دز ، ندرگ  ار  وا  راصنا  زا  يدرم  وا ) راتفگبا  ، ) شدیـشکب
.!؟ دیشکن ار  يریسا  هک ، مدوب  هدادن  روتسد 

هب دوب ، كانمـشخ  یلیخ  هک  یلاح  رد  ترـضح  دندناسر ، لتق  هب  ار  ریهز  نب  رمعم  نب  لیمج  مانب  ءارـسا  زا  یکی  گنج  نامه  رد  زاب  - 2
!؟ دیشکن ار  يریسا  هک  دوب  هدرک  غالبا  امش  هب  نم  هداتسرف  هکنیااب  دش ، وا  نتشک  ببس  يزیچ  هچ  هک  داتسرف  راصنا  يوس 

215 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
بهو نب  ریمع  هکنیا  ات  دـینادرگور ، اهنآ  زا  مامت ) یتحاراناب   ) ترـضح « 1  » میتشک ار  وا  رمع  هتفگ  اب  ام  ادـخ  لوسر  يا  دـندروآ : رذـع 

. درذگرد اهنآ  ریصقت  زا  هک  درک  شهاوخ 
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( دوب هدادنرد  نت  وا  تساوخرد  هب  ًامتح  هک  شایع  زابسوه و   ) دیلو نب  دلاخ  هک  دوب  یئابیز  نز  نینح  گنج  ناگدش  هتـشک  هلمج  زا  - 3
ۀلصافالب دیسررس  ترـضح  هک  دندرکیم  اشامت  وا  یلکیه  شوخو  مادنأ  بسانت  یئابیز و  هب  هتفرگ  ار  نزنآ  رود  مدرم  دوب ، هتـشک  ار  وا 

«2  » دناسرن لتق  هب  ار  ریگب  دزم  هچب و  نز و  هورگ ) هس   ) دییوگب دلاخ  هب  دومرف : ترضح  دندش ، قرفتم  اهنآ 

« دبای یمن  تاجن  یسک  رمع  زج   » 16

ءادف ءارـسا  زا  هک ، دنتـشاذگ  نیارب  رارق  باحـصا ، دیدحالـص  قبط  ترـضح  گنج  نامه  زا  دعب  دـبای » یمن  تاجن  یـسک  رمع  زج   » 16
اب ربـمغیپ  دـید  رمع  زورنآ  يادرف  هک  دـناهتخاس  مه  یثیدـح  رمع  رظن  دـییأت  رد  دـیزرویم ، رارـصا  اـهنآ  عمق  علقرب و  رمع  یلو  دـنریگب ،

! منک یکابت  ّالإ  میرگب و  مهنم  دشاب  ینتـسیرگ  رگا  دـییوگب  مه  نم  هب  دـینکیم  هیرگ  هچ  يارب  تفگ : دـمآ و  ولج  دـننکیم  هیرگ  رکبوبا 
باذع نآزا  یـسک  دیآ  دورف  یباذع  رگاو  دریگب !! ارم  میظع  باذـع  رمع  رظن  اب  تفلاخم  تازاجم  رد  تسا  کیدزن  دومرف : ادـخ  لوسر 

3  » رمع رگم  دباییمن  تاجن 

« دیوگ نیتداهش  سکره   » 17

، ادخ لوسر  يا  یلب  مدرک ، ضرع  یئوت !؟ هریرهوبا ، دومرف : مدش  دراو  ادخ  لوسر  شیپ  دیوگ : هریرهوبأ  دـیوگ » نیتداهـش  سکره   » 17
هدیرب هداتفا و ) رود   ) ام زا  هک  میدیـسرت  ام  يدرکریخأت ، یتفر و  هدش  دنلب  یلو  میدوب  مه  اب  وت  اب  متفگ : تسیچ !؟ تندمآ  ببـس  دومرف :

ار دوخ  هدیزخ  اهنآ  نایم  زا  هابور  دننام  نم  و  مدیـسر ، راوید  نیا  تشپ  هب  هک  مدوب  هدنـسرت  نیلوا  نم  میدش و  نارگن  تهجنیدـب  یـشاب ؛
ءارو نم  تیقل  نمف  نیتاـه  ّیلعنب  بهذإ  هریره ! وـبا  يا  دوـمرف : دـنراوید ، نیا  تشپ  رد  زین  يداـیز  هدـع  مدـناسر و  وـت  هب  همه  زا  رتدوز 

اب سکره  وگب : يدید  راوید  نیا  تشپ  رد  ار  هکره  ورب ، نم  نیلعن  ود  نیا  اب  ۀّنجلاب ، هرّشبف  هبلق ، ًانقیتسم  هّللاّالإ  هلإ  نأ ال  دهشی  طئاحلاذه 
! داب تشهب  هدژم  وا  هب  دهد ، تداهش  ادخ  یگناگی  هب  یبلق  نیقی 

هناشن و يارب   ) ار اهنآ  تسادخ  لوسر  ياهنیلعن  نیا  متفگ  تسیچ ؟ اهنیلعن  نیا  دیـسرپ  دوب  رمع  دید  ارم  هک  یـسک  لوا  دیوگ ) هریرهوبا  )
؛ مهد تشهب  هدژم  وا  هب  دهد ، تداهش  ادخ  تینادحو  هب  هک  یناسک  هب  هداد ) نم  هب  نم  راتفگ  یتسار 

!، درگرب تفگ : نم  هب  و  مدرک !، فیثک  ار  مدوخ  ةریرهابا  ای  عجرإ  لاقف  یتسُأل  تررخف  هک  دـیبوک  نم  هنیـس  هب  ار  شناتـسد  يروط  رمع 
؛ دیسر نم  رس  تشپ  مه  رمع  متسیرگیم ! هدیچیپیم و ) دوخ  هب  سرتو  درد  زا   ) هک یلاح  رد  متشگرب 

يا تلعفام ؟ یلع  کلمحام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  مداد  حرـش  ار  نایرج  تسا ؟ هدـش  هچ  هریرهاـبا  دیـسرپ  نم  زا  ترـضح 
ردپ و تفگ : تشاداو ؟ راک  نیا  هب  ارت  يزیچ  هچ  رمع 

217 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
نأ یـشخأ  ّینإف  لعفت  الف  لاق : یلب ؛ دومرف : دهد ؟ مدرم  هب  ار  هدژم  نیا  هک ، ياهداتـسرف  تیاهنیلعن  اب  ار  هریره  وبا  وت  ایآ  تیادـف !، مردام 

( راودـیما و   ) یکتم نخـس  نیا  هب  مدرم  مسرتیم  نکن ! ار  راک  نیا  تفگ : رمع  مهّلخف  هّللا  لوسر  لاق  نولمعی ، مهّلخف  اـهیلع  ساـّنلا  لـکّتی 
«. 1 ! » دیراذگب دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  سپ  دومرف : دننکب ؛ ار  ناشراک  راذگب  دنزاس ) اهر  ار  دوخ  لامعا  و   ) دنوش

راکیپ رس  ردق  هچ  ادخ  لوسر  اب  صخش  نیا  هک  دیئامن  تواضق  ملاس  نادجو  اب  سپس  هدرک  ۀعلاطم  تقداب  ار  ثیدح  نیا  ادخ ! هب  ارامش 
قیوشت و یـسانشادخ  دـیحوت و  يوس  هب  اهدـیون  نیا  اـب  مدرم  دراذـگن  هتفرگ و  ار  ریخ  يوـلج  هدرک و  ادـیپ  تئرج  هزادـنا  هچ  هتـشاد و 

میلست وا ، رش  زا  تنایص  يارب  دزاس و  فرصنم  دوب ، هتفرگ  شیپ  رد  هک  يراک  زا  ار  ربمغیپ  دبای و  جاور  نیتداهـش  نتفگ  دنوش و  بیغرت 
!! دوش وا  هتفگ 
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« هناقفانم ینیچ  نخس   » 18

دمحم ایآ  دمحم  موقلا  یفأ  تفگو : درک  ور  اهناملسم  هب  نایفسوبا  دحا ، گنج  رد  اهناملسم  تسکـش  زا  سپ  هناقفانم » ینیچ  نخـس   » 18
؟ ًادمحم انلتقأ  رمعای  هّللا  كدشنأ  تفگ : نایفسوبا  دیهدن ، شباوج  دومرف : ترضح  درک ، رارکت  ار  هلمج  نیا  راب  هس  تسامش ؟! نایم  رد 

: رمع لاق 
هب هن  تفگ : رمع  هنای ؟! میتشک  ار  دمحم  رمع  يا  ادخ  هب  ارت  کمالک ! عمسی  وه  مهّللأ ال و 

218 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«1 ! » دونشیم ارامش  ياهفرح  وا  هکلب  ادخ 

یسک ایآ  دناسرب ، اهنآ  هب  ار  وا  ندشن  هتشک  دهد و  عالطا  اهنآ  هب  ار  ترـضحنآ  یتمالـس  ربخ  یـسک  دوب ، هدادن  هزاجا  ترـضح  هکنیا  اب 
هک الاح  دنامهفب ، اهنآ  هب  تساوخیمن  ایآ  تشاد ؟ يروظنم  هچ  درکیم و  بیقعت  ار  یفدـه  هچ  دـهدیم ، باوج  نایفـسوبا  لاؤس  هب  هک 

؛ دینک متخ  ار  هلئاغ  دیوش  راک  هب  تسد  دیاهدشن ، قفوم  ادخ  لوسر  نتشک  هب  دیتسه و  حتاف  امش 
!؟ دننک هرسکی ، ار  راک  هدرک و  هلمح  هرابود  ات  دنوشن ، رادربخ  ترضح  یتمالس  زا  اهنآ  هک  دوبن  نیا  ترضح  روظنمایآ 

تسا ملاس  ياهنادجو  اب  اهیراک  فالخ  نیا  هراب  رد  تواضق  تشاذگ ، ناوتیم  یمان  هچ  قافن ، یئور و  ود  زج  لامعا ، نیا  يور  ایآ 

« ۀنوعلم هفیحص   » 19

هراشا

ود رب  تسا  هتفای  ترهـش  هموئـشم ) هفیحـص   ) و هنوعلم ) هفیحـص   ) هب مالـسلا  مهیلع  هّمئأ  نابز  رد  هک  يا  همان  نامیپ  ۀنوعلم » هفیحـص   » 19
. تسا هدوب  هنوگ 

نمحرلادبع و  «( 2  » لبج نب  ذاعم  و   ) حارج نب  ةدـیبع  وبأ  ملاس و  رکبوبا و  رمع و   ) نایم همظعم ، هبعک  رد  هک  يرفن  تفه  همان  ناـمیپ  - 1
( هبعش نب  ةریغم  فوع و  نب 

219 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«1 (. » دوب هدش  نفد  زین  اجنآ  رد  و   ) هدش هتشون 

ةدیبع یبأ  نالف و  نالف و  هراب  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  یبا  زا  ۀلداجم : هکرابم  هروس  هیآ 7  ریسفت  رد 
؛ تسا هدش  لزان  ۀبعش  نب  ةریغم  ۀفیذح و  یبأ  یلوم  ملاس  فوع و  نب  نمحّرلادبع  حارجلا و 

هک تقو  نآ  ًادبأ  ةّوبّنلا  مشاه و ال  ینب  یف  ۀفالخلا  نوکت  دّمحم ال  یضم  نئل  اوقثاوت :) و   ) اوقفاوت اودهاعت و  مهنیب و  باتکلا  اوبتک  ثیح 
نیا سپ  دوب ، دهاوخن  مشاه  ینب  رد  هجوچیه  هب  توبن  تفالخ و  دورب  ایند  زا  دمحم  رگا  هک  دندومن  قفاوت  دنتـسب و  نامیپ  دوخ  نایم  رد 

؛ دش لزان  هیآ 
یلب مهاوجن ، مهّرس و  عمسنال  ّانأ  نوبسحی  مأ  نومربم * ّانإف  ًارمأ  اومربأ  مأ   » ّلجو ّزع  يادخ  هتفگ  مدیسرپ ؟ ترـضح  نآ  زا  دیوگ : يوار 

«2 « » نوبتکی مهیدل  انلسر  و 
. دمآ دورف  اهنآ  هراب  رد  زور  نآ  رد  هیآ  ود  نیا  دومرف : دمآ !؟ دورف  يدروم  هچ  رد 

یف ناک  اذکه  مالسلا و  هیلع  نیـسحلا  لتق  ٌموی  ّالإ  ُباتِکْلا  َِبتُک  َموی  « 3  » ُِهبُشی ٌموی  ناک  ّهنأ  يرت  کّلعل  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
دقف مشاه  ینب  نم  کلملا  جرخ  نیسحلا و  َِلُتق  ُباتکلا  َِبتُک  اذإ  نأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هملعأ  يّذلا  ّلج  ّزع و  هّللا  ملع  قباس 

«. 4  » هّلک کلاذ  ناک 
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220 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  زا  ار  تفالخ  هک  دندومن  دهعت  و   ) دنتـشون ار  هتـشون  نآ  هک  يزور  اب  دشیم  ادیپ  يزور  ایآ )  ) ینیبیم هنوگچ  وت 

مالسلا هیلع  نیسح  هک  يزور  رگم  دشاب !؟ هتشاد  تهابـش  دننزب ) رانک  هدومن و  يوزنم  ماقم  نآ  زا  هشیمه  يارب  ار  توبن  نادناخ  هتفرگ و 
رد نوچ  دنمه  هیبش  ّتیمهأ ، ّتیهام و  رظن  زا  نامیپ  نآ  نتشون  زور  نیسح و  ماما  تداهش  زور  ینعی   ) دش هتـشک  دیـسر و ) تداهـش  هب  )

، تشگ دیهش  نامیپ ، نامه  ندش  هتشون  زور  رد  نیسح  عقاو 
ینامز و تشذگ  زا  سپ  هکلب  دیآ  یمن  دوجو  هب  ۀعاّسلا  قلخ  همدـقم و  یب  هثداح  چـیه  دـیوگاکیرمآ : قبـسأ  روهمج  سیئر  تلوزور » »

(. دسریم روهظ  هصنم  هب  دهدیم و  ُخر  یفنم ، هچ  تبثم و  هچ  ياهثداح  یتانایرج ، نداد  مه  تسد  هب  تسد 
هتشون نآ  تقو  ره  هکنیا  دوب ، هدومن  میلعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دوخ  لوسر  هب  ار  نآ  هک  ّلجو  ّزع  يادخ  هتـشذگ  ملع  رد  دوب  هنوگنیا  و 

اهراک نیا  تفر و  نوریب  مشاه ، ینب  نادناخ  زا  تفالخ ) و   ) تسایر دش و  هتشک  زین ) وت   ) نیسح دمآ ) لمع  هلحرم  هب  و   ) دیسر تباتک  هب 
. تسویپ تقیقح  هب  یگمه 

ود نایم  خرـس ، رم ، رم  گنـس   ) رب مدش  هبعک  لخاد  مردپ  اب  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقابماما )  ) رفعج یبأ  دیوگ : يدـسأ  ةریـصح  نب  ثراح 
نم دحأ  یف  رمألا  اذه  اوّدری  نأ ال  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تام  نإ  موقلا ، دـقاعت  عضوملا  اذـه  یف  دومرف : دـناوخ و  زامن  نوتس ،

: لاق ًادبأ  هتیب  لهأ 
«1  » ۀبیبحلا نب  ملاس  حارجلا و  نب  ةدیبع  وبأو  یناّثلا  لوألا و  لاق  ناک ،؟ نم  و  تلق :

تقوچیه و ار  تفالخ  راک  نیا  درک ، تافو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگا  دنتسب  نامیپ  مه ، اب  موق ، هک  هک  تسا  یناکم  نامه  نیا 
؟ دندوب اهِهک  مدیسرپ  دنراذگناو ، تیبلها  زا  کی  چیه  رب 

221 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. هبیبح رسپ  ملاس  هدیبعوبا و  یمود و  یلّوا و  دومرف :

رطاخ هب  تفگ : هچ !؟ يارب  دندیـسرپ  نمرب ، ياو  تفگیم  درکیم و  نیرفن  دوخ  هب  شگرم  ماگنه  لبج  نب  ذاـعم  دـیوگ : سیق  نب  میلُس 
رمع رـسپ  زا  هنوگنیمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفالخ  زا  یلع  نتـشاذگ  رانک  يارب  رمع  و  رکبوبا )  ) قیتع اب  مندش  تسدـمه 

رد مه  یلع  ادـخ و  لوسر  تسا  نیا  تفگیم : نداد  ناج  لاح  رد  رکبوبا  نینچمه  دزیم و  ار  فرح  نیمه  شردـپ  هک  تسا  هدـش  لقن 
تنأ و هّللا  ّیلو  یلع  ترهاظت  اهب و  َتیفو  دق  دیوگیم : تسوا و  تسد  رد  میدرک  دـهعت  نآ  هب  هبعک  رد  هک  ار  ياهفیحـص  تسوارانک و 
هب نیقی  هب  رکبوبا ) يا   ) ینئاج ذا  دعب  رکّذلا  نع  ینّدص  يّذلا  وه  لاق  و  كاّهص ، نبا  نعل  ّمث  نیلفاّسلا ، لفسأ  یف  راّنلاب  رشباف  کباحصأ ،

لفـسا رد  شتآ ، رد  نتخوس  وترب  داـب  هدژم  سپ  دـیدرک ، هبلغ  یلع )  ) ادـخ یلو  هب  تناتـسدمه  وـت و  يدرک ، يراد  اـفو  هماـن  دـهعت  نیا 
: تفگ داتسرف و  تنعل  رمع )  ) كاّهص رسپ  هب  رکبوبا )  ) سپس نیلفاس ،

«. 1  » دوب نشور  تقیقح ) قح و   ) میارب هکنآ  زا  دعب  تشادزاب  نآرق )  ) رکذ هب ) ندرک  لمع   ) زا ارم  هک  تسوا 
یلمأ مهل و  لّوس  ناطیّـشلا  يدهلا  مهل  نّیبت  ام  دعب  نم  مهرابدأ  یلع  اوّدترإ  نیّذلا  ّنإ   » تلزن اهیلع ، اودـقاعت  اّمل  ثراحلا  نب  سابعلا  لاق 

«2 « » مهل
؛ دش لزان  هیآ  نیا  دنتشون ، ار  هفیحص  نآ  هبعک ) رد   ) هک ینامز  دیوگ : ثراح  رسپ  سابع 

رد يرـشخمز  و  ءایلألا » ۀـیلح   » رد یناهفـصا  میعنوبأ  ظـفاح  و  شدنـسم »  » رد لـبنح  نب  دـمحا  شباـتک و  رد  قاحـسا  وبأ  ار  ثیدـح  نیا 
دازآ اـیند  زا  شاـک  يا  تفگیم : شگرم  عقوم  رمع  « 3 « » ًارکم انرکم  ًارکم و  اورکمو   » دـمآ دورف  هیآ  نیا  زاـب  دـناهدرک و  رکذ  قئاـفلا » »

ییبحاص و انأ و  انعنص  امب  ملعأ  نحن  ینعد ؛ لاقف  اذه !؟ لوقتأ  تفگ : شرسپ  نم ، يارب  هن  نم و  رب  هن  متفریم  نوریب 
222 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
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«1  » ذاعم ةدیبعوبأ و 
. میاهدرک اهراک  هِچ  لبج  نب  ذاعم  هدیبعوبا و  يراکمه  اب  دوخ و  رای  ود  اب  منادیم  بوخ  نم  نک  میاهر  تفگ : یئوگیم !؟ ار  نیا  وت  . 

نامیپ مهاب  و  هدرک ، دای  دـنگوس  دـندمآ و  مهدرگ  زور  نامه  بش  نیقفاـنم  زا  یهورگ  دوبمخریدـغ ، ناـیرج  زا  دـعب  ناـمیپ  نیمود  - 2
ار تعیب  نآ  وا  زا  دـعب  هدرکن و  تعاطا  مخ ، ریدـغ  رد  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  تفـالخ  نییعت  هراـب  رد  ار  ادـخ  لوسر  هک ، دنتـسب 

. دنیامنن ءارجا  و  هتفرگ ، هدیدان 
مالسلا هیلع  یلع  تیالو  نتـسکش  نآ  لوا  دنب  هک  دنتـشون  همان ) نامیپ   ) ۀفیحـص کی  رکبوبا )  ) هناخ رد  دندش  هنیدم  دراو  هک  یتقو  سپ 

؛ دش دهاوخن  رفن  دنچ  نیا  زا  نوریب  دشاب و  یم  ملاس  هدیبعوباو و  رمع  رکبوبا و  نآ  زا  تیالو  تفالخ و  هک  نیا  دوب و 
مالـسلا و هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ۀیالول  ثکّنلا  ۀفیحّـصلا  یف  ام  لّوأ  ناک  مهنیب و  ۀفیحـص  اوبتک  ۀنیدملا  اولخد  جـحلا و  نم  اوعجر  اّملف 
ۀـبقعلا و باحـصأ  اًلجر  نوثـالث  ۀـعبرأ و  کلاذـب  دهـش  مهنم و  جراـخب  سیل  مهعم  ملاـس  ةدـیبع و  یبأ  رمع و  رکب و  یبأ  یلا  رمـألا  ّنأ 

«2 . » اهیلع مهنیمأ  هولعج  حاّرجلا و  نبا  ةدیبع  ابأ  ۀفیحّصلا  اوعدوتسا  نورخآ و  اًلجر  نورشع 
هب اروا  دوب  هدـنز  ملاس  رگا  مدرکیم و  یفرعم  نیـشناج  ار  وا  دوب  هدـنز  ةدـیبع  وبأ  رگا  تفگیم : شتاـفو  زا  شیپ  رمع  هکنیا  ّرـس  دـیاش 

. دربیم مان  زین  ار  لبج  نب  ذاعم  رداصم  ضعب  رد  مدومنیم و  نییعت  تفالخ 
، میتشاد هک  یلبق  رارق  هبانب  هفیقس  رد  نم  هک  درک  یم  دای  يدباب  رکبوبا  زا  اهدعب  رمع 

223 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
اما دـنک  تعیب  دـنزب و  متـسد  هب  هک  منکیم ، تعیب  وـترب  نم  هن  دـیوگب : وا  منک و  تعیب  رهاـظب  هک  مدرک  زارد  رکبوـبا  يوـس  هب  ار  متـسد 

. تفرگ تعیب  دوخ  رب  درکن و  ار  راک  نیا  یلبق  رارق  فالخرب 
زا رفنراهچ  تسیب و  و  دـندوب ) كوبت  هار  يزادـنارب  كانرطخ  هندرگ  رد  هک  یئاهنآ   ) ۀـبقع نادرم  رفن  راهچو  یـس  ار  همان  دـهع  نیا  ریز 

. دندرک ءاضما  نارگید ،
. دندرپس دندیمان ) نیما   ) هک حارج  نب  هدیبعوبا  هب  ار  ۀفیحص  نیا 

هب مخ ) ریدغ  هراب  رد  و   ) دندمآ درگ  رکب  یبا  لزنم  رد  هورگ  نآ  تفگیم : دوب  رکبوبا  نز  تقونآ  هک  سیمع  تنب  ءامسا  دیوگ : ۀفیذح 
ریدغ نایرج  هک  دنتفرگ  میمصت  یگمه  ینزیار ، نیا  زا  سپ  هکنیا  ات  داد  یم  شوگ  نانآ  نانخـس  مامت  هب  زین  ءامـسا  دنتخادرپ و  هرواشم 

( دنداد تداهش  یگمهو   ) تشون مه  وا  دسیونب  ار  هفیحص  دندرک  رومأم  ار  يوما  صاع  نب  دیعـس  و  دنیامن ، ثول  هتفرگ و  هدیدان  ار  مخ 
دوب نیا  زا  ترابع  نآ  ياهدنب  نیرتمهم  و 

همان نامیپ  داوم 

ینزیار و تیدـج و  زا  سپ  راـصنا  نیرجاـهم و  زا  ادـخ  لوسر  دـمحم  باحـصا  زا  یهورگ  هک ) تسیا  هماندـهع   ) نیا هماـن  ناـمیپ  داوـم 
هدومن و تیعبت  نآ  زا  ناگدنیآ  ات  دندناسر  بیوصت  هب  ار ) لیذ  بلاطم   ) ءارآ قافتا  هب  نیملسم  مالسا و  نایک  ظفح  يارب  دایز و  هرواشم 

. دنیامن لمع  نآ  دافم  هب 
رارق دوخ  نیـشناج  ار  یـسک  هکنیا  نودـب  درب ، دوخ  يوس  هب  ار  شربمایپ  دومن ، لـیمکت  ار  دوخ  نید  دـنوادخ  هک  یتقو  نیقی  روط  هب  - 1

؛) دوب یگرزب  ناصقن  تما  يارب  نیشناج  نییعت  مدع  دوخ  یلاح  رد  دوب  هدنامن  یناصقن  نید  رد  نوچ   ) دهد
؛ دنیامن باختنا  دوخ  يربهر  يارب  دشاب ، نانآ  هاوخ  ریخ  دامتعا و  قوثو و  دروم  هک  ار  یسک  ات  تشاذگ  دوخ  رایتخا  هب  ار  اهناملسم  - 2

يأر نابحاص  دریمب  ءافلخ  زا  يا  هفیلخ  هاگره  تسا  بجاو  ناناملسم  همه  رب  - 3
224 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
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ار وا  دنداد ، صیخشت  هتـسیاش  دوخ  يربهر  تفالخ و  يارب  ار ، سکره  هتخادرپ و  تروشم  هب  هدمآ ) مه  درگ  ًاروف  ، ) بئاص رظن  میلس و 
. دنراپسب وا  تسد  هب  ار  روشک  روما  دننیزگرب و 

( یصخش نینچ   ) تسا هدناسانـش  مدرم  هب  ناشن ، مان و  اب  ار  وا  هداد و  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  وا  ادخ  لوسر  هک  دیامن  ءاعدا  یـسک  رگا  - 4
؛) تسین شیب  يا  هئطوت  یفرح  نینچ  و   ) تسا هتفگ  نخس  ادخ  لوسر  باحصا  رظن  فالخ  رب  هتفر و  لطاب  هار  هب 

مکمرکأ ّنإ  دـیامرف : یم  دـنوادخ  اریز  دنتـسین  تماـما  تفـالخ و  قحتـسم  ندوب ) یبرقلاوذ  رطاـخ  هب   ) ربمغیپ ناـکیدزن  زا  کـیچیه  - 5
«1  » مکاقتأ هّللادنع 

. تساامش نیرت  يوقت  اب  ادخ  شیپ  رد  امش  نیرت  یمارگ  انامه 
، دوشن وسمه  نیملسم  عامجا  اب  هدیزرو و  تفلاخم  هدش  هتشون  هفیحص  نیا  رد  هک  هچنآ  اب  سکره  دوش ) یم  دیکأت  روآ و  دای  نایاپ  رد  )

. داباداب هچره  دیشکب  دشاب ) هدوب  مه  یتیعقوم  ره  رد   ) ار وا 
نیا میظنت  زا  سپ  « 2 . » دوش يرادـهگن  اجنآ  رد  ات  دتـسرفب  هکم  هب  ار  نآ  ات  دـنداد  لیوحت  حارج  هدـیبع  یبا  هب  ار  همان  ناـمیپ  نیا  سپس 

دندش قرفتم  سلجم ، زاهنابش  هفیحص ،

!!« تّما نیما  »

يوس هب  دمآ ، رد  باتفآ  ات  دوب  ادخرکذ  لوغشم  تسشن و  بارحم  رد  دناوخ و  ار  حبص  زامن  ادخ  لوسر  بش  نامه  حبـص  تّما »!! نیما  »
حبـص هک ، وت  لثم  يارب  تسا  كرابم  تسا  كرابم  ۀّمألا ، هذه  نیمأ  تحبـصأ  دـق  کلثم و  نم  خـب  خـب  دومرف : هدـش و  هجوتم  هدـیبعوبا 

نیذـّلل لیوف  دومن : توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  يراکنا ) ماهفتـسا  اـب  مأوت  دـیدش  خـیبوت  !! ) تسا هدـش  تما  نیا  نیما  هک  یلاـح  رد  هدرک ،
«1  » نوبسکی امب  مهل  لیوو  مهیدیأ  تبتک  اّمم  مهل  ٌلیوف  اًلیلق  ًانمث  هب  اورتشیل  هّللا  دنع  نم  اذه  نولوقی  ّمث  مهیدیأب  باتکلا  نوبتکی 

. دنـشورفب یمک  ياهب  هب  ار  نآ  ات  تسادخ » فرط  زا  نیا ، : » دـنیوگیم سپـس  دنـسیونیم ، دوخ  تسد  اب  ياهتـشون  هک  اهنآ  رب  ياو  سپ 
!. دنروآیم تسد  هب  هار  نیا  زا  هچنآ  زا  نانآ  رب  ياو  و  دنتشون ؛ دوخ  تسد  اب  هچنآ  زا  اهنآ  رب  ياو  سپ 

: دیامرف یم  نآرق  هک  دنا  یناسک  دننام  تما  نیا  رد  نامیپ ) نابحاص   ) نادرم نیا 
«2  » ًاطیحم نولمعی  امب  هّللا  ناک  لوقلا و  نم  یضریالام  نوتّیبیذإ  مهعم  وه  هّللا و  نم  نوفختسی  ساّنلا و ال  نم  نوفختسی 

نآ زا  ادخ  هک  ینانخس  هنابش ، سلاجم  رد  هک  یماگنه  و  دنرادیمن ؛ ناهنپادخ  زا  اّما  دنرادیم ؛ ناهنپ  مدرم  زا  ار  دوخ  يراکتـشز  اهنآ  . 
زورما تما  نیا  رد  دومرف : سپـس  دراد . هطاحا  دـنهدیم ، ماجنا  هچنآ  هب  ادـخ  دوب ؛ اـهنآ  اـب  ادـخ  هک  یلاـح  رد  دـنتفگیم ؛ دوبن ، یـضار 

رد ار  هفیحـص  نامه  دننام  هک ) دـنا  هداتـسرف  هکم  هب  يرادـهگن  يارب   ) هتـشون يا  هفیحـص  دوب  هداتفا  قافتا  تیلهاج  رد  هک  هداتفا  یقافتا 
. دندرک یم  يرادهگن  نآ  زا  هدرک و  نازیوآ  هبعک  فقس  رد  هتشون و  تیلهاج 

دجنسب و ّبیط  زا  ار  ثیبخ  هدرک ، ناحتما  ار  اهنآ  ات  درادیمهگن  هدنز  اراهنیا  دنوادخ 
226 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

( منکچ اما   ) مدز یم  ندرگ  ار  همه  هدومن و  راضحا  ار  اهنآ  میامن ، ضارعا  اهنیا  لامعا )  ) زا تسا  هداد  روتـسد  ارم  دـنوادخ  هک  دوبن  رگا 
. دهد زییمت  ناکاپان  زا  ار  ناکاپ  هداد و  ماجنا  ار  دوخ  هتساوخ  دیاب  ادخ 

ار دوخ  دنتـسناوتیمن  هک  دنداتفا  ۀشعر  هب  يروط  و  دیرپ ) اهنآ  يور  زا  گنر   ) دز ار  فرح  نیا  هک  ترـضح  مسق  ادخ  هب  دـیوگ : ۀـفیذح 
اهنآ اهدیدهت ، اهراتفگ و  نیا  زا  ادخ  لوسر  روظنم  هک  دـندیمهف  دنتخانـش و  یبوخ ) هب   ) اراهنآ دجـسم ، رد  نیرـضاح  همه  دـنرادهگن و 

«1 . » دندوب
نم یلع  یـسآ  اّمنإ  مهیلع  یـسآ  ام  هّللاو  ةدـقعلا  لهأ  کـله  ـالأ  شروهـشم : نخـس  رد  تسا  هدرک  هراـشا  ناـیرج  نیا  هب  بعک  نب  ّیبأ 
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«2  » نّولضی
مروخ یمن  فّسأت  اهنآ  دوخ ) یهارمگ   ) زا مسق  ادـخ  هب  دندیـسر . تکاله  هب  ناشروآ ) مرـش  لمع  نیا  اب   ) ناـمیپ ناـبحاص  شاـب  هاـگآ 

. دیسر دنهاوخ  تکاله  هب  هدش و  هدیشک  یهابت  هب  اهنیا ، لمع  نیا  اب  نیا ) زا  دعب   ) هک تسا  یناسک  يارب  نم  فّسأت 
اهناملـسم رایتخا  اب  تماما  دومرف : رمغیپ  هک ؛ دنداد  تداهـش  غورد ) هب   ) رگید یعمج  وا و  دوخ  دوب  هتـشون  هیواعم  هب  رمع  هک  يا  همان  رد 

«3 « » ریمأ مکنم  ریمأ و  اّنم  : » دنتفگ یهورگ  میرت و  یلوأ  شیرق  زا  ام  دنتفگ : راصنا  دوب ك  تهج  نیدب  تسا 

« هاگترپ رد  يزادنارب   » 20

هراشا

هسیئر تئیه  طسوت  ترضح ، نآ  هقان  نداد  مَر  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياتدوک  يزادنا و  رب  نایرج  هاگترپ » رد  يزادنارب   » 20
؛ دنام ماجرفان  ود  ره  یلو  مادقا  كانرطخ  هاگترپ  ود  رد  راشف ، هورگ 

. دنتشگ یم  رب  كوبت  گنج  زا  هک  یماگنه  كوبت  هار  هبقع  - 1
. دندوب هنیدم  راپسهر  دندش و  غراف  مخ  ریدغ  نایرج  زا  هک  یعقوم  هنیدم ، هار  رد  ءاوبأ  هفحج و  نایم  یشرأ  هبقع  - 2

«1  » تسا خیرات  تامّلسم  زا  رفن ، ای 14  تسد 12  اب  اتدوک  ود  نیا  يارجا 

لوا ياتدوک 

لتق اودارأ  صاقو  یبأ  نبا  دعـس  ۀـحلط و  نامثع و  رمع و  رکبابأ و  ّنإ  دـنکیم : لقن  عیمُج  نب  دـیلو  زا  یّلحم  مزح  نبا  لوا 1 - ياتدوک 
«2  » كوبت یف  ۀبقعلا  نم  هئاقلإ  ّیبّنلا و 

هدومن ترپ  ۀبقع »  » هاگترپ زا  كوبت  گنج ) زا  نتشگرب  عقوم   ) ار ربمغیپ  دنتـساوخیم  صاقو  نبا  دعـس  ۀحلط و  نامثع و  رمع و  رکبابا و 
. دنرادرب نایم  زا  و 

سیل و  « 5  » ثیدحلا حلاص  و  « 4  » قودص و  « 3  » قثوم تنس ) لها   ) لیدعت حرج و  ءاملع  زا  يرایـسب  ار  عیمُج  نب  دیلو  تیاور ، نیا  يوار 
. دناهدومن رکذ  « 6  » سأب هب 

228 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
معز و  رمع ، قورافلا  یف  نعط  ناـک  « ... 1  » ماّظّنلا ّنإ  ّمث  دیوگ : نینچ  ۀـثداح  نیا  هراب  رد  يافوتم 429  يدادغب  رهاط  نب  رهاقلا  دـبع  - 2
ۀلیل هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلاـب  رفن  نمیف  ناـک  ّهنأ  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  ةاـفو  موی  کـش  و  هنید ، یف  ۀـیبیدحلا  موی  کـش  هنأ  ... 

«2  » ةرتعلا ثاریم  عنم  مالسلا و  اهیلع  ۀمطاف  برض  ّهنأ  و  ۀبقعلا ،
رد هیبیدـح  حلـص  زور  رد  درکیم  نامگ  رمع ) هک  درمـش  یم  ار  اهنآ  ياتدـنچ   ) دزیم و هنعط  وا  هب  رمع ، قوراف  ياه  راک  رد  ماّـظن  سپس 

هداد و مر  ار  ربمایپ  رتش  دنتـساوخ  یم  كوبت  هبقع  رد  هک  دوب  یناسک  اب  وا  درک و  کش  ادـخ  لوسر  تافو  زور  رد  دومن و  کـش  شنید 
.( تخاس مورحم  و   ) دش عنام  يردپ  ثرا  زا  ار  ترتع  دز و  ار  همطاف  دنیامن و  كاله 

: تسا هدرک  تیاور  نامی  نب  ۀفیذح  زا  دوخ ، دانسإ  اب  هرس  سدق  قودص  - 3
نب دعـس  ۀحلط و  و  هوبأ ، فزاعملااوبأ و  و  یهاوّدلاوبأ ، و  رورّـشلاوبأ ، رـشع : ۀعبرأ  كوبت  نم  هفرـصنم  یف  هتقان  هّللا  لوسرب  اورفن  نیذـّلا 

، يرعشألا یـسوم  وبأ  و  صاعلا ، نب  ورمع  و  دیلولا ، نبدلاخ  و  ۀفیذح ، یبأ  یلوم  ملاس  و  ةریغملاو ، روعألاوبأ ، و  ةدیبعوبأ ، و  صاّقو ، یبأ 
رتش كوبت ، زا  تشگزاـب  رد  هک  یناـسک  « ..« 3  » اولاـنی مل  اـمب  اوّمه  و   » مهیف ّلـج  ّزع و  هّللا  لزنأ  نیذـّلا  مه  فوـع و  نب  نمحّرلادـبع  و 
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هحلط 6 شردپ 5  فزاعموبا و  یهاود 3 و 4 - وبا  رورشوبا 2 - دنرفن 1  دنداد 14  ْمَر  ار  ادخ  لوسر 
229 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

وبا صاـع 13 - نبورمع  دیلو 12 - نب  دـلاخ  هفیذـح 11 - یبا  مالغ  ملاـس  هریغم 10 - روعألاوبا 9 - هدیبعوبا 8  شاقو 7 - یبا  نبدـعس 
. درک لزان  هبوت  هروس  هیآ 74  اهنآ  هراب  رد  ّلج  ّزع و  يادخ  هک  دنیاهنآ  فوع و  نب  نمحرلادبع  يرعشا 14 - یسوم 

زا دارم  تروص  نیا  رد  نامثع  رمعو و  رکبوبا  فزاعموبا ، یهاودوبا و  رورـشوبا و  نایب ) : ) دیوگ ثیدح  نیا  لقن  زا  دـعب  یـسلجم  همالع 
«1 . » دیآ یم  رتنشور  رظن  هب  انعم  نیا  هک  تسا  نایفسوبا  هیوعم و  فزاعموبا  زا  دارم  ای  تسا  انز  دلو  وا  هکنیا  ای  يزاجم  ردپ  شردپ ،

و اهنآ ، ماـن  هب  حیرـصتاب  یهاـگ  نیقفاـنم و  زا  یهورگ  ناونعاـب  هتـسبرس و  روطب  هاـگ  كوبت ، هار  هبقع  ناـیرج  زین ، ۀعیـش  تاـیاور  رد  و 
2  » تسا هدیدرگ  نایب  ًاحورشم ، يدایز  عبانم  رد  ۀیضق ، نیا  عوقو  تیفیک  نینچمه 

« مود ياتدوک  »

ار نآ  دیدرگ و  رومأم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریمأ  تیالو  غیلبت  هب  عادولا  ۀجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یتقو  مود » ياتدوک  »
حیضوت ترضح  نآ  زا  رمع  دومن و  غالبا  دوخ  هارمه  جاجح  اهناملـسم و  هب  مخ ، ریدغ  رد  مود  راب  و  انم ) رد   ) فیخ دجـسم  رد  راب  کی 

ادخ ار  نیا  ایآ   ) تساوخ
230 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

رد دمحم  تفگ : دروآ و  درگ  شرود  هب  ار  دوخ  نارکفمه  داد ، نکش  نادند  خساپ  وا  هب  ترضح  و  ياهتفرگ )!! میمصت  تدوخ  ای  هتفگ 
يدـج میمـصت  هراب ، نیا  رد  دوشیم  مولعم  تفگ و  ام  هب  اجنیا  رد  نینچمه  فیخ و  دجـسم  رد  تساوخیم  شلد  هک  هنوگنآ  یلع ، هراب 

ام هلاس  نیدنچ  تامحز  همه  دـنک و  بآ  رب  شقن  ًامامت  ارام  ياههشقن  و   ) هتفرگ تعیب  ام  زا  وا  يارب  ددرگرب ، هنیدـم  هب  رگا  تسا  هتفرگ 
(. مینک هرسکی  ار  راک  یناهگان ، هلمح  کی  اب  هنیدم ، هب  دورو  زا  شیپ  سپ  دهد ، داب  رب  هدش  باسح  کیتکات  کی  اب  ار 

دنناشوپب لمع  هماج  دوخ  هنیرید  ياهوزرآ  هب  دنربب و  نیب  زا  ار  ترضحنآ  هک  دنتفرگ  یعطق  میمـصت  دندمآ و  درگ  مه  رود  رفن  هدراهچ 
پچ فرط  رد  زین  رگید  رفن  تفه  تسار و  فرط  رد  رفن  تفه  دندناسر و  ءاوبأ ، هفحج و  نایم  رد  یشرأ »  » هندرگ هب  ار  دوخ  تهجنیدب 

اب زین  ترـضح  دیـسر و  ارف  بش  یکیرات  هک  یماگنه  دـنزادنأرب  ار  ترـضحنآ  هداد و  مَر  ار ؛ ادـخ  لوسر  رتش  اـت  دـندرک  نیمک  هندرگ ،
ًانالف و ّنإ  دّـمحم  ای  دز : ادـص  لـیئربج  دیـسر ، هبقع  یکیدزن  هب  هکنیا  اـت  تفریم ، شیپ  دزیم و  ترچ  شرتش ، تشپ  رد  ماـمت  شمارآ 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دناهتـسشن ؛! نیمک  رد  وت  يزادنارب )  ) يارب نالفو  نالف  نالف و  انامه  دمحم  يا  کل  اودـعق  دـق  ًانالف  ًانالف و 
هک ار  هچنآ  يدینش  دیسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  منم  تفگ : نامی  نب  ۀفیذح  نم !؟ رس  تشپ  تسیک  دومرفو : درکهاگن  هلآ 

. راد ناهنپ  دومرف : یلب  تفگ : مدینش !؟ نم 
دندش و تیعمج  لخاد  هدرک  رارف  یگمه  دندینـش  ار  دوخ  ياهمان  هک  یتقو  دز ، ادص  ناشیاهمان  اب  ار  اهنآ  هدش و  کیدزن  هبقع  هب  سپس 

. دنتشاذگ اج  دندوب ، هتسب  هاگ  یفخم  رد  هک  ار  دوخ  ياهبکرم 
نییاپ بکرم  زا  تخانـش و  دید و  ار  نانآ  ياهبکرم  ترـضح  نآ  دندیبلط و  ار  اهنآ  دندیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  مدرم 

( ار تفالخ   ) راک نیا  دناریمب ، ای  دشکب و  ار  دمحم  ادخ  رگا  هک  دندش  دنگوس  مه  هبعک  رد  هک  یئاهنآ  هب  تسا  هدـش  هچ  تفگ : دـمآ و 
؛!؟ دننادرگنرب وا  نادناخ  هب  هجوچیه  هب 

231 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
هب تبـسن  هراب ) نیا  رد   ) يزیچ يارب  هن  میهاوخیم و  هن  میاهدز و  ار  فرح  نیا  هن  ام ، هک  دندرک  دای  مسق  دندمآ و  ترـضحنآ  شیپ  اهنآ 

رفکلا و ۀملک  اولاق  دقل  اولاق و  ام  هّللاب  نوفلحی   ) درک لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  سپ  میاهتفرگ ، یمیمصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
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نإف هلـضف  نم  هلوسر  هّللا و  مهانغأ  نأ  ّالإ  اومقنام  و   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لتق  نم  اولانی  مل  اـمب  اوّمه  مهمالـسا و  دـعب  اورفک 
«1  » ریصنال ّیلو و  نم  ضرألا  یف  مهل  ام  ةرخالا و  اینّدلا و  یف  ًامیلأ  ًاباذع  هّللا  مهبّذعی  اّولوتی  نإ  مهل و  ًاریخ  ُکی  اوبوتی 

اب هک  دش  عورش  يدرد  دعبب  نآ  زا  تشادن و  یتحاران  ار  رفص  فصن  مرحم و  تشگ و  رب  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ 
2 . » تفر ایند  زا  نآ 

« ریدغلا تعیب   » 21

لوسر هک  یتقو  تسا ، هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  دوخ  دنـس  اـب  شریـسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  - 1 ریدغلا » تعیب   » 21
دبع رمع ، رکبوبا ، نیقفانم ، زا  رفن  تفه  وا  ربارب  رد  درک ، بصن  تیالو  هب  ار ، مالـسلا  هیلع  یلع  مخ  ریدـغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
؛ دنتشاد روضح  هکرعم ) نارایب  شتآ   ) هبعش نب  ةریغم  و  هفیذح ، وبا  یلوم  ملاسو  ةدیبعوبأ ، و  صاقو ، یبأ  نب  دعس  فوع ، نب  نمحرلا 

ساّنلا اهّیأ  لاق : ماق  اّملف  ّیبر ، یل  لاق  لوقی : موقی و  ۀعاّسلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  ینعی  نونجم  انیع  امّهنأک  هینیع  نورت  امأ  رمع : لاق 
ترمإـب هیلع  اومّلـس  و  هـالوم ، ّیلعف  هـالوم  تنک  نم  ـالأ  لاـق  ّمث  دهـشاف ، ّمهّللأ  لاـق  هلوـسر ، هّللأ و  اولاـق : مکـسفنأ ؟ نم  مکب  یلوأ  نـم 

اورکنأف و مهلأسف ، مهاعدف  موقلا ، ۀلاقمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ملعأ  مالسلا و  هیلع  لیئربج  لزنأف  نینموملا ،
232 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

«1 « » ۀبوت 74 اولاقام  هّللاب  نوفلحی  و   » هّللا لزنأف  اوفلح ،
دنلب نالا  نیمه  دوب ) هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شروظنم  ( !؟ دنامیم ناگناوید  مشچ  ود  هب  دینیبیمن ، ار  شنامـشچ  ایآ  تفگ : رمع 

؛ تفگ نینچ  نم  يادخ  دیوگیم  دوشیم و 
سپـس شاب ، دهاش  ایادخ  تفگ : شلوسر ، ادخ و  دنتفگ  ناتدوخ !؟ هب  امـش  دوخ  زا  رتیلوأ  تسیک  مدرم  يا  دومرف : دـش  دـنلب  هک  یتقو 

. دینک مالس  ینانمؤم  ریمأ  هب  وارب ) دیوش و  دنلب   ) تسوا يالوم  یلع  منم  الوم  ار  ِهک  ره  دیشاب  هاگآ  تفگ :
هدرک و راکنا  یلو  دومن  لاؤس  دناوخ و  دوخ  شیپ  ار  اهنآ  ترـضح  داد و  ربخ  ترـضح  نآ  هب  ار  نانآ  ياهراتفگ  دش  لزان  لیئربج  سپ 

. دیدرگ لزان  نانآ  هراب  رد  هّللاب  نوفلحی  و   » هیآ سپ  دندروخ  مسق  غورد ) هب  )
ریدغ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یتقو  دنکیم : تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شردـپ ، زا  یعازخ  دـمحم  نب  رفعج  - 2

يرـسک و نارای  زا  رگا  مسق  ادـخ  هب  دـنتفگیم : هک  تشذـگ  یتعامج  رانک  زا  دادـقم  دـندش ، دراو  اهرداچ  هب  تفگ و  ار  اهینتفگ  مخ 
میزاسیم اهیتخـس  اب  مییوا و  اـب  هک  یلاـح  رد  میدوب ، قرغ  اـبیز  ياـهینتفاب  جاـبید و  تفاـبرز و  زخ و  ياهـسابل  رد  نـالا  میدوب  رـصیق 

، کیدزن شلجا  هدمآ و  رس  هب  شراگزور  هدیسر و  ارف  شگرم  هک  الاح  میاهدرک ، لمحت  ار  نشخ  ياهیندیشوپ  تفـس و  ياهیندروخ 
نیا هجیتن   ) يدوز هب  دنگوس  ادخ  هب  دیـشاب  هاگآ  دنک ) راوس  ام  ياهندرگرب  و   ) دـناشنب تفالخ  هب  ار  یلع  دوخ ، زا  دـعب  يارب  دـهاوخیم 

؛! داد میهاوخ  ناشن  یئاهلمعلا  سکع  هچ  درک و  میهاوخ  هچ  هک   ) دنادیم دنیبیم و ) ار  شیاهراک 
دندینش ار  روتسد  نیااهنآ  دنبای ؛ روضح  زامن  يارب  دجسم  رد  مدرم  داد  روتسد  ترضح  دیناسر و  ترـضح  نآ  عالطا  هب  ار  نایرج  دادقم 

دنلب درک ) ور  ارام  هتپ  و   ) درک اهر  ار  ریت  دادقم  دنتفگ : تسا ) ساره  رد  هشیمه  نئاخ  فئاخ  نئاخلا   ) دنیوگ لثم  رد  )
233 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

هب دـنگوس  دابوت ، يادـف  ام  ناردام  ناردـپ و  دـنتفگ : هتـسشن و  وناز  هب  هدـمآ و  ترـضح  نآ  شیپ  یگمه  میروخیم ؛ مسق  وا  رب  هدـش و 
لاح نیا  رد  دیزگرب  تیرشب  هب  ارت  هکنآ  هب  مسق  هن  میاهتفگ ، هن  ام  هدیـسر  امـش  هب  هچنآ  تسا ، هتـشاد  یمارگ  هداتـسرف و  ارت  هک  یئادخ 

ۀبوت هروس  هیآ 74  رخآ  ات  اولاق » ام  هّللاب  نوفلحی  میحّرلا ، نمحّرلا  هّللا  مسب  : » دومرف ربمایپ 
دوب و زپ  هّلک  یکی  هک  یلاح  رد  ار ، اهنآ  دـنوادخ  هک  یتروص  رد  دـنرادرب ، ناـیم  زا  هبقع ، رد  ارت  هک  دـندیزرو  ماـمتها  اـهنآ  دـمحم  يا 
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، هیلع مهدیدح  مهّدح و  اولعج  ّمث  دندیـسر  یئاون  هب  هک  یتقو  اهیبوخ  همه  نیا  ربارب  رد  اهنآ  اما  تخاس ، ینغوت  تکرب  هب  غابد ، يرگید 
. دنتفر هناشن  وت  يوس  هب  ار  دوخ  مومسم  ياهریت  زیت و  ياهریشمش 

( تفالخ هب   ) ریدغ زور  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یتقو  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما  زا  بلغت  نب  نابأ  - 3
شیرق زا  درم  ود  ًادـبأ  لاق  ام  مّلـسن  هّللاو ال  الاق : امهـسؤر و  شیرق  نم  نـالجر  ّمض  هـالوم » ّیلعف  هـالوم  تنک  نم  : » دومرف درک و  بصن 

؛ دش میهاوخن  میلست  تفگ : هک  هچنآ  رب  مسق  ادخ  هب  دنتفگ  هدنابسچ و  مه  هب  ار  ناشیاهرس 
1 . » دش لزان  نانآ  هراب  رد  هبوت  هروس  هیآ 74  هک  دندروخ  مسق  هدرک  راکنا  اهنآ  دیناسر و  ربمایپ  هب  دمآ و  لیئربج 

« هماسا رکشل  زیهجت   » 22

نایرج زا  مجنپ ، نوتـس  يرهاظ  کیربت  مخ و  ریدـغ  رد  تیالو  مالعا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هماسا » رکـشل  زیهجت   » 22
ادخ و لوسر  اب  تفلاخم  همان  نامیپ  ینعی  هنوعلم ) هفیحص   ) ندش هتشون 

234 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
يراک چیه  زا  دوخ ، فادهأ  ندـناشن  یـسرک  رب  اهنیا  هک  تسناد  و  تفای ، عالطا  دـنراد ، ار  ربمایپ  تامحز  ندرک  یثنخرب  میمـصت  هکنیا 

هدز و هاگ  رگـشل  فرُج »  » مانب یلحم  رد  هنیدم ، یخـسرف  کی  رد  هک  داد  روتـسد  تساوخ و  ار  دیز  نب  ۀـماسا  دـش ، دـنهاوخن  راذـگورف 
هّللا نعل  ۀماسأ  شیج  اوزّهج  دومرفیم : ررکم  و  دهد ، تکرح  دوب ، هدش  دیهـش  هثراح  نب  دیز  شردپ  هک  یئاج  هتؤم »  » هب ار  مدرم  ًاعیرس 

فلخت هماسا  رکـشل  زا  هک  یـسک  داب  رود  ادخ  تمحر  زا  دینک ! زیهجت  ار  هماسا  رکـشل  ۀماسأ  شیج  اوذّفن  ۀماسأ ، شیج  نع  فّلخت  نم 
(. دینکن شلطعم   ) دیهد تکرح  ار  هماسا  رکشل  دیامن ،

رد راشف  هورگ  دتفیب و  اج  یلع  تفالخ  اهنیا  نتشگربات  دیامن  یلاخ  اهنیا ، دوجو  زا  ار  هنیدم  هک  دوب  نآ  تادیکأت  نیا  زا  ترضح  فده 
. دنریگب رارق  هدش  ماجنا  لمع  لباقم 

نیا رد  ار  ربمایپ  ام  هنوگچ   ) هکنیا هناهب  اب  اما  دندومن  تکرش  هماسا  شیج  رد  رهاظب  دنهدن ، تسد  هب  یفعـض  هطقن  هکنیا  يارب  هورگ  نیا 
دوـخ یلخاد  رـصانع  هب  مـه  دنتـشاد و  زاـب  تـکرح  زا  ار  نوـشق  مـینکن ) تکرـش  وا  زیهجت  زاـمن و  هـب  مـینک  كرتراـضتحا  رازن و  لاـح 

هتفر و تسد  زا  تصرف  ادابم  دـننک ، شرازگ  نانآ  هب  ار  ادـخ  لوسر  لاح  هظحل  هب  هظحل  دنـشاب ،! لاّعف  هک  دـنداد ، روتـسد  ناشنارتخد ) )
. دوش اوه  داب  هتشگ ، وحم  ناش  هلاس  نیدنچ  تامحز 

رهـش هب  ار  اـهنآ  دـندرک و  شرازگ  ناشناردـپ  هب  ار  ناـیرج  دـیئارگ ، تماـخو  هـب  ترـضح  لاـح  رفـص  هاـم  مـتفه  تـسیبرد و  هـکنیا  اـت 
و دومرف : ار  نیا  دـینز ، ادـص  ار  مبیبـح  یبـیبح  یل  اوعدأ  دومرف : دوـشگ و  مشچ  تشاد ، هک  یطرفم  یناوـت  اـن  اـب  ترـضح  دـندناوخارف ،

. دش شوهدم 
مه راـب  نیا  دـندروآیم ، ار  دوخ  ناردـپ  ًاروف  تساوخیم  ار  شبیبح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  یتصرفره  رد  هصفح  هشیاـع و 

. دنتخاس رضاح  ادخ  لوسر  رانک  رد  دندز و  ادص  ار  ناشناردپ 
235 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

تنک ّینإ  تفگ : رکبوبا  دیتفرن ؟!) ۀماسا  رکـشل  اب   ) دیدرک یچیپرـس  نم  روتـسد  زا  ارچ  يرمأ ؟ نع  مترّخأت  َِملف  دومرف : اهنآ  هب  ترـضح 
مل ّینإ  هّللا  لوسرای  تفگ : رمع  منک ! هزات  رادـید  امـش  ابات  متـشگرب  امأ  مدوب  هتفر  نوریب  نم  ًادـهع  کـب  دّدـجُأل  تعجر  ّمث  تجرخدـق 

تهجنیدـب ! ) مسرپب نارگید  زا  ارت  ربخ  مهاوخیمن  نوچ  مور  یمن  هک  نم  ادـخ ! لوسر  يا  بکّرلا  کنع  لئـسأ  نأ  ّبحا  مل  یّننأل  جرخأ 
«1 . » مراذگ اهنت  ارت  هدش و  رود  وت  زا  متسناوتن 

یتقو درک ، شغ  دومن و  رارکت  ار  تالمج  نیا  هبترم  هس  دـیروآ  رد  تکرح  هب  ار  هماسا  نوشق  ۀـماسأ  شیج  اوذّـفن  دومرف : زاب  ترـضح 
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اب مامت  تیعطاق  اب  یعطق و  دنـس  اب  تساوخ  دومن ، ساسحا  ار ، عاضوا  تماخو  دـناهتفرگ و  ار  شرب  رود و  اهنآ  دـید  درک و  زاب  مشچ  هک 
دبوکبو هدومن  هلباقم  اهنیااب  یمسر  كردم  اب  دیامن و  راتفر  اهنیا 

« دیروایب يا  هفیحص  تاود و   » 23

( يا هتختای  مرچ   ) هفیحـص تاود و  هدعب  نّولـضتال  ًاباتک  مکل  بتکأ  ۀفیحـص  ةاودـب و  ینوتئإ  دومرف : دـیروایب » يا  هفیحـص  تاود و   » 23
!. دیوشن هارمگ  نم  زا  دعب  هک  مهد  امش  تسد  هب  ياهتشون  دیروایب ، نم  يارب 

«2 . » تسانعم کی  هب  یگمه  ًابیرقت  ًادبأ  هدعب  اّولضت  نل  ًاباتک  مکل  بتکأ  باتکب  ینوتئا  ای  هدعب  اّولضت  ًاباتک ال  بتکأ  ّمله  دومرفای :
236 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

ار دوخ  هلاس  نیدنچ  تامحز  تاملک  نیا  ندینـشاب  دسربدوخ ، هنیرید  يوزرآ  موش و  فدـه  هب  یتیعقوم  نوچمه  رد  دوب  رظتنم  هک  رمع 
: تفگ تشادیمرب  هدرپ  وا  نامیا  نازیم  زا  هک  مامت  تئرج  یمرش و  یب  لامک  اب  دیزرل ، شتشپ  دید و  يدج  رطخرد 

«1  » هّللا لوسر  یلع  بلغ  دق  عجولاّنإ 
. دنز یمن  فرح  لماک  شوه  يداع و  لاحاب  ینعی  تسا  هدروآ  رد  اپ  زا  ار  ادخ  لوسر  درد  تدش 

«2  » رجهیل ّهناف  لجّرلا  اوعد 
. دیوگ یم  نایذه  وا  دینک  اهر  ار  درم 

«3  » رجهیل ّهنإف  عجرإ 
!. دیوگ یم  نایذه  وا  انامه  درگرب  دیشک ) داد  دروایب  ملق  تاود و  تساوخ  یم  هک  یسک  رس  هب  )

«4  » هّللا لوسر  رجه  اولاقف 
. دیوگ یم  نایذه  ادخ  لوسر  دنتفگ :

«5  » رجهیل هّللا  لوسر  ّنإ  اولاقف 
. دیوگیم نایذه  ادخ  لوسر  نیقی  هب  دنتفگ :

«6  » عجولا هبلغ  دق  ّهنإف  ًائیش  هوتأتال 
. تسا هدروآرد  اپ  زا  هتفرگ و  ارف  ار  وا  درد  دیهدن ، يزیچ  وا  هب 

 ... وو دیرواین  شیارب  يزیچ  تسا  هدرک  دوخیب  ار  وا  درد  دیوگیم - نایذه  هّللاب ) ذوعنادخ  لوسر   ) وا هصالخ ) )
هتـشون تشادیم ) او  هیرگ  فّسأت و  هب  دادیم و  رجز  شرمع  رخآ  ات  ار  ساّبع  نب  هّللا  دـبع  هک  ، ) نک بارخ  هناخ  نیگآرهز و  هلمج  نیااب 

زا تفرگیم ) ماجنا  مهرگا   ) ار ترضح 
237 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

هک مدرم  یتحاران  تدش  زا  هکنیا  يارب  و  درادن ، ینوناق  شزرا  راد  بت  وگ و  نایذه  صخـش  هتـشون  نوچ  تخادـنا ، ّتیدنـس  ّتیجح و 
انبـسحو نآرقلا  اندـنع  تفگ : هلـصاف  الب  دـهد ، وربآ  شدوخ  راتفگ  هب  مه  دـهاکب و  دوب ) هدـمآ  دوجو  هب  زیمآ ، رفک  هلمج  نآ  نتفگاب  )

1 . » تسا سب  ام  يارب  نآرق : و  تسا ) هدروآ  ام  هب  یتمالس  لاحرد  هک   ) تسه نآرق  ام  شیپ  هّللا  باتک 

« هّللا باتک  انبسح  »

دوـب هدوـمرف  نآرق  ناـمه  نوـچ  درک  بیذـکت  دـیبوک و  ار  نآرق  دوـخ  تسا ) یفاـک  اـم  يارب  نآرق   ) هلمج نتفگاـب  هّللا » باـتک  انبـسح  »
«2  » یحوی یحو  ّالإ  وه  نإ  يوهلا  نع  قطنیامو 
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ياـه ارچ  ارچ و  درکن !؟ لـمع  نآ  هب  ارچ  تسناد  یم  یفاـک  ار  نآرق  رگا  تسا . یحو  وا  فرح  دـنز  یمن  فرح  سوهو  يوه  اـب  ربمغیپ 
. رگید دایز 

و درک ، راوس  مدرم  ندرگ  هب  دیناسر و  تفالخ  هبارت  هنوعلم ، هفیحص  تادهعت  قبط  هک  رکبوبا  گرم  عقوم  رد  سپ  دیسرپن  رمع  زا  یـسک 
شغ لاح  نیا  رد  نم ...  زا  دعب  هفیلخ  هک  دیسر  یئاج  هب  ات  درک  نتـشون  هب  عورـش  وا  دسیونب  ار  شا  همانتیـصو  هک  داد  روتـسد  نامثع  هب 

تسا و رمع )  ) متـشون یلب  تفگ : یتشون ؟ يزیچ  دیـسرپ  دـمآ و  شوه  هب  رکبوبا  تسا ؛ رمع )  ) تشون درک و  ار  شراک  نامثع  اـما  دومن 
ای و  درک ، دییأت  ار  وا  رکبوبا 

238 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«1  » اوعیطأ هل و  اوعمساف  باطخلا ، نب  رمع  مکیلع  تفلختسأ  ّینإ  تشون : نامثع  هک  تسا  رگید  تیاور  رد 

، دیئامن تعاطا  وا  زاو  دیهد  شوگ  شفرح  هب  سپ  مدرک  نییعت  نیشناج  امش  يارب  ار  رمع  نم 
«2 « .؟ رجهیل ّهنإ  هوعد  تفگ  هن  یسک  ارچ  و  تسا !؟ یفاک  تما  تالضعمرب  ادخ  باتک  یتفگن ، ارچ  تقو  نآ 

هک یتقو  درک ، شغ  نآ  ینیگنس  تدش و  زا  ترضح  هک  يروطب  تخاس  دنلب  ار  يدایز  يادص  ورس  روآ ، مرـش  زیمآرفک و  تالمج  نیا 
یفرح زا  دعب  ایآ  ًاریخ  یتیبلهأب  مکیـصوأ  نکل  و  ال ، متلق !؟ يّذلادعبأ  دومرف : میروایب !؟ ملق  تاود  ادخ  لوسر  يا  دـنتفگ : دـمآ  شوه  هب 

هدش و دـنلب  یگمه  دـنادرگرب  اهنآ  زا  ار  دوخ  يور  « 3 . » منکیم تیـصو  متیب  لها  هب  ندرک  یکین  هب  ار  امـش  اـما  هن ، رگید  دـیدز !؟ هک 
. دندش قرفتم 

، متـسه هک  یلاح  رد  نم  دـیرادرب  تسد  نم  زا  ینوعدـت  اّممریخ  هیف  انأ  يّذـلاف  ینوعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  تسا : ملـسم  تیاور  رد 
نوعمستالأ دندز  ادص  هدرپ  تشپ  زا  اهنز  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  یناطیش  ریبعت  نآ  زا  « 4 . » دیرادیماو نآرب  ارم  هک  تسا  نآزا  رتهب  میارب 

فرط هب  ادخ  لوسر  رگید  ياهنز  دـید  رمع  دـهاوخیم ) ملق  ذـغاک  وا  ( ؟! دـیوگیم هچ  ادـخ  ربمایپ  دیونـشیمن  ایآ  هّللا ؟! لوسر  لوقی  ام 
، دندوب هتفرگ  ار  فسوی  رود  هک  دیتسه  ینانزدننام  امش   » دز داد  اهنآرس  هب  ۀلصاف  الب  دنیامن  بارخ  ار  راک  تسا  نکمم  دنتساخرب  يراد 
! دیوشیم راوس  شندرگ  هب  دشاب  ملاس  رگا  دینکیم و  هیرگ  دـیریگیم ) هروغبآ  ! ) دـیراشفیمار ناتنامـشچ  دوشیم  ضیرم  ربمغیپ  هک  یتقو 

ّنهوعد هّللا  لوسر  لاقف  لاق 
239 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

«1 . » دنرتهب امش  زا  اهنآ  دیرادرب  تسد  اهنآ  زا  مکنم  ریخ  ّنّهنإف 
یبّنلا لاقف  کل  لـقع  ـال  یتکـسا  موقلا : ضعب  لاـقف  مکیلإ  هّللا  لوسر  دـهع  مکحیو  تفگ : نارـضاح  زا  ینز  هک  تسا  رگید  تیاور  رد 

«2  » مکل مالحأ  متنأ ال  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نز شاب ، تکاس  تفگ : رمع )  ) نارضاح زا  یکی  دیهد ) یمن  شوگ  شفرح  هب  ارچ   ) دسیونب يدهع  ناتیارب  دهاوخیم  ربمغیپ  امـشرب  ياو 

يرادن لقع  امش  هکلب ) : ) دومرف ترضح  لقع ! یب 

« ماما نیرتگرزب  ِعاد  نیرتدب و  »

هراشا

هدید خیرات  لوطرد  ۀّیرشبلا  هتفرع  مامإ  مظعأل  عادو  أوسأ  ناونع : ریز  یندرا  یماحم  نیـسح  دمحا  داتـسا  ماما » نیرتگرزب  ِعاد  نیرتدب و  »
راتفر یئایح  یب  یلدگنـساب و  ادـخ  لوسر  تلحر  عقوم  دـننام  گرم ، ماگنه  رد  ياهفیلخ  ای  یگرزب و  اـب  هک  تسا  هدـماین  شیپ  هدـشن و 

«. 3 ! » سکعرب هکلب  دنداد  ماجنا  ادخ  لوسر  هراب  رد  هک  دندرکن  ار  اهتراسج  ای  اهضارتعا و  نآ  ياهفیلخ  چیه  رب  دنشاب و  هدرک 
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قح هچ  دـننیبب  و  دـننک ، تقد  نیقیرف  خـیرات  تاحفـص  هب  هک  تسا  بصعت  زا  رود  فاصنااب و  نیققحم  رب  نرق  هدراهچ  تشذـگ  زا  سپ 
لها ناگرزبو  اههدنـسیون  هک  تسا  هدـش  يرپس  نآ  تقو  رگید  تسا ؛ هدـمآ  رابب  تیمالـسا  يرادـمقح و  نایعدـم  تسد  اب  یئاه  یـشک 

لیذرد هنع  هللا  یـضر  یـسلجم  هماّلع  دننک  رظن  فرـص  تقیقح  قح و  زا  و  دنرگنب ، خـیرات  هب  یموق  بصعت  اب  ای  ارذـگ و  روط  هب  قیقحت 
زا رمع  عنم  نایرج 

240 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
هظافلأ فالتخإ  عم  کلاذ  نع  رمع  عنمو  فتکلاو  ةاوّدلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  بلط  ربخ  لوقأ  دسیونیم : ملق  تاود و  ندروآ 

یف اـهنم  هحیحـص ، نم  يراـخبلا  هدروأ  دـق  مهحاحـص و  یف  ۀـماعلا  یثدـحم  نم  اـمهریغ  ملـسملاو و  يراـخبلا  هدروا  و  ینعملاـب ، رتاوتم 
ربخ میوگیم  نم  ًاـمامإ ، ًۀـفیلخ و  کـلاذ  عم  هذـّختا  نمل  ًالالـض ، یفک  و  ًاداـنع ، ًارفک و  هل  کلاذـب  یفکو  هحتتفم ، نم  ۀـیناّثلا  ۀحفّـصلا 

تـسا ینعمب  رتاوتم  راـبخا  زا  ظاـفلارد ، یمک  تواـفت  اـب  نآ ، ندروآ  زا  رمع  ندـش  عناـم  هناـش و  مرچ  تاود و  ادـخ  لوسر  تساوخرد 
رکذ شباتک  هچابید  زا  مود  هحفص  رد  زین  يراخب  دناهدروآ ، ناشدوخ  یحیحص  ياهباتک  رد  تنس  لها  نیثدحم  ریاس  ملـسم و  يراخب و 
سب دننادیم  ربهر  ۀـفیلخ و  ار  وا  هک  یناسک  یهارمگ  رد  فصو ، نیا  اب  دـنکیم » تیافک  وا  دانع  رفک و  رد  وا  راک  نیا  و  ، » تسا هدرک 

«1 . » تسا
سـسؤم نید و  هدنروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يدوب  شآ  زا  رت  غاد  وتایآ  دیوگب : مالـسا  زوسلد  نیا  هب  دشن  ادـیپ  یـسک  ًاعقاو 

«2 « .!!؟ تفر درک و  اهر  تسرپرس  یب  ار  اهنآ  تشادن و  يزوسلد  دوخ  نید  هب  وت  هزادنأ  هب  مالسا ،
«3  » يوهلا نع  قطنی  امو  هیآ  ایآ  ( ؟ دیلام یم  هریش  مدرم  رس  هب  تفرگ و  یم  ار  شروش  يولج  اهراتفگ ، نیا  اب  ای 

. دنتشادن ار  یهلا  ریفس  ربارب  رد  رظن  راهظا  قح  هنوگچیه  هک  دوب  هدروخ  هن  ششوگ  هب  هدینشن و  ار  رگید ) تایآ  و 
نیب لاحام  ۀّیزّرلا  ّلک  ۀّیزّرلا  ّنإ  تفگ : یم  درک و  یم  فسأت  شرمع  لوط  رد  سابع  نبا 

241 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«1  » مهطغل مهفالتخإ و  نم  باتکلا  کلاذ  مهل  بتکی  نأ  نیب  هّللا و  لوسر 

، دسیونب تساوخ  یم  هک  يدنس  نآ  نتشون  ادخ و  لوسر  نایم  هک  دش  ریگنابیرگ  مالسا ) تمارب   ) تقو نآ  لماک  مامت و  تبیصم  انامه  . 
. دندش عنام  لئاح و  دنتشاد ، هک  یئاهطلغ  فالتخا و  رطاخب 

ره رد  یتقد  هچ  اب  شنارواشم ، دیدحالـص  اـب  هورگ  نیا  هتـسدرس  هک  میباـی  یمرد  مینک  یـسررب  ار  یخیراـت  ياـهنایرج  نیا  تقداـب  رگا 
هظحل نیرخآ  ات  دید  یم  نایع  هب  ار  يدعب  ياهرطخ  نوچ  ترـضح  نآو  درکیم ، حالـس  علخ  ار  ادـخ  لوسر  دـمآ ، یم  شیپ  هک  يدروم 

 .. فیح هک  فیح  یلو  درک  هزرابم  شکرابم  رمع 

« نخس نیرخآ  »

يارب زاب  تشادن  نتشونو  نتفگ  نخس  لاح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنیا  اب  هورگ  سیئر  ریخا  تراسج  زا  سپ  نخـس » نیرخآ  »
یترتع هّللا و  باتک  نیلقّثلا  مکیف  كرات  ّینإ  ساّنلااهّیأ ! ای  تخاس  يراج  شکرابم  نابز  زا  داـیز ، دـیکأت  اـب  ار  تـالمج  نیا  راـب  نیرخآ 

«2  » ضوحلا ّیلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یتیب ) لهأ  )
ات دنوشیمن  ادج  رگیدکی  زا  ًادبا  ود  نآ  دننم ، تیب  لها  ادخ و  باتک  مور ) یمو   ) مراذگیم نیگنس  هنزو  ود  امش  نایم  رد  نم  مدرم  يا 

: دومرف رگید  ثیدحرد  دنیآ . نم  شیپ  رثوک )  ) ضوح رد 
242 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

ّزع و ّیبر  هّللا  باتک  مکیف  فلخم  ّینإ  الأ  مکیلإ ، ةرذعم  لوقلا  مکیلإ  تمّدق  دق  و  یب ، قلطنیف  ًاعیرس ، ًاضبق  ضبقأ  نأ  کشوی  سّانلااهّیأ 
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ادری ّیتح  اقرتفیال  ناریـصن ، ناتفیلخ  ّیلع ، عم  نآرقلا  نآرقلا و  عم  ّیلع  اذـه  لاقف : اهعفرف ، ٍّیلع  دـیب  ذـخأ  ّمث  یتیب ، لـهأ  یترتع  و  ّلـج ،
مدومن تجح  مامتا  امش  يارب  مورب ، امش  نایم  زا  هدش  حور  ضبق  ًاعیرس  تسا  کیدزن  مدرم  يا  امهیف  تفّلخ  اذام  امهلئسأف  ضوحلا  ّیلع 

رارق نیـشناج   ) متـشاذگ اج  هبار  متیب  لها  و  لجو ، زع  يادخ  باتک  امـش  نایم  رد  نم  دیـشاب  هاگآ  مشاب ، روذعم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ات 
)؛ مداد

ادج رگیدـمه  زا  دـنرگیدکی ، روای  نیـشناج ، ود  تسیلع ، اب  نآرق  نآرق و  اب  یلع  نیا  دومرف : درک و  دـنلب  تفرگ و  ار  یلع  تسد  سپس 
لاح تیاعر  هنوگچ  و   ) دنتـشاد يراتفر  هچ  امـشاب  نم ) زا  دعب  تما   ) مسرپیم ود  نآ  زا  دنوش و  دراو  نم  رب  ضوح  رد  ات  دش  دـنهاوخن 

«1 (. » دندرک ار  امش 
دییامن تواضق  دیناوخب و  تقداب  ار  لیذ  ثیدح  ادخ  هب  ارامش 

!« ماهناخ رد  نم  يراپس  كاخ   » 24

شیپ امـش  يارب  ياهثداح  رگا  يدومرف  رما  ارم  ادـخ  لوسر  يا  درک  ضرع  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ماهناخ »! رد  نم  يراپـس  كاـخ   » 24
!. تسا نم  ربق  نم  هناخ  یلع  يا  یلب ، دومرف : میامن ؟ نفد  تدوخ  هناخ  رد  دیآ 

يرّخـسم ياهتـسشن ، هک  یلحم  نیمه  هب  وت  دومرف : دییامن ، نییعت  نم  يارب  ارنآ  دودح  دابوت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع 
نیا اههناخ ، زا  یکی  رد  دومرف : موش ؟ نکاس  اجکرد  نم  سپ  انأ ؟ نکـسأ  نیأـف  تفگ : ۀـشئاع  تسا ) وت  راـیتخارد  ّاًـلک  هناـخ  نیا  ینعی  )

ۀّیلهاجلا جّربت  یجّربت  ـال  کـتیب و  یف  يّرقف  نآ ) کـی  تشه  زا  مهن  کـی   ) يراد قح  نآ  رد  نارگید  هزادـنا  هب  وت  تسا  نم  لاـم  هناـخ 
هناخ زا  تیلهاج  نامز  دننام  ریگب ، رارق  تا  هناخرد  سپ  هیلعافل  ّکنإو  ۀقاش ، ۀملاظ  کّیلو  كالوم و  یلتاقت  و ال  یلوألا ،

243 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
لکـشم يرگمتـس و  وا  رب  وت  هک  یلاـح  رد  نکن  راـکیپ  یلع )  ) دوخ ّیلو  ـالوماب و  و  نکن )! يرد  هدرپ  تیلهاـج  ناـنز  لـثم  ، ) نزن نوریب 

. درک یهاوخ  ار  راک  نیا  ًامتح  یلو  ینکیم ، یشارت 
نکن و زاب  تبحص  رس  ادخ ) لوسراب  ینعی   ) وا اب  یلع  هراب  رد  وگب ، هشئاع  هب  تفگ : ۀیفـص  شرتخد  هب  دیـسر  رمع  شوگ  هب  وگتفگ  نیا 

هیف کعزانیال  کـتیب  تیبلا  اـّمنإ  تسا  یلع  هتخاـبلد  هتخاـب و  دوخ  زین  گرم  مد  رد  شا  یتمالـس  نارود  دـننام  زونه  وا  اـمنم ، در  ار  نآ 
دهاوخن وت  محازم  یـسک  تساوت  هناخ  هناخ  تئاش  کلاسم  ّيأ  یلإ  کلـست  اهتیبب  یلوأ  تناک  اهجوز  نم  اهتّدع  ۀئرملا  تضق  اذإف  دحأ ،

شلد هک  ار  یهار  ره  هناـخ  نآ  هراـب  رد  دـشابیم  وا  دوخ  هب  قلعتم  تسا  هتـسشن  هک  ياهناـخرد  ةدـع ، نارود  ندـنارذگ  زا  سپ  نز  دـش ،
«1 (. » دشورفب ای  دشخبب و  ای  دنیشنب  ، ) دریگیم میمصت  تساوخ 

شا یگ  هشیمه  درگش  دننام  ۀلصافالب  تسا ! تدوخ  لام  هناخ  شابن  نارگن  و  هدن ، تیمها  دایز  ادخ  لوسر  هتفگ  هب  دیوگیم  تحارصاب 
رایتخا بحاص  هدرم ، شرهوش  هک  ياهناخ  رد  نز  ، ) درک رداـص  مه  یمکح  دوخ  ذوفن  زا  يرادرب  هرهب  نیرـضاح و  ندرک  تکاـس  يارب 

!. تسا

« وگم ّرس   » ای خیرات » يافج  »

هراشا

زرد زا  لماک  تبظاوم  ثیداحأ و  نیودت  دیدش  تیعونمم  رثأ  رد  مالـسا  ردص  نرق ، مین  هژیوب  لوا  نرق  رد  وگم » ّرـس   » ای خـیرات » يافج  »
هک ياهنوگب  تفر ، ورف  ماـهبا  زا  ياهلاـه  رد  يداـیز ، ثداوـح  تاـنایرج و  دیـشک ، ازارد  هب  لاـس  دـص  دودـح  رد  هک  نوریب ، هب  لـئاسم 
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اًلصا ای  دنزاس و  هاگآ  ار  یمالسا  عماوج  دنرادرب و  هدرپ  اهنآ  يور  زا  دنتـسناوتن  ای  دنتـساوخن و  یحلاصم ، يور  تقو ، چیه  و  سکچیه ،
اب مهام  دیدرگ ؛ قیرزت  نیقیرف  رداصم  رد  هدـش و  هدوزفأ  یبهذـم ، يداقتعا و  ای  یـصخش و  ضارغا  يور  اهدـعب  هدوبن ، یلئاسم  نوچمه 

یلع متبلقنإ  لتق  وأ  تام  نإفأ  هکرابم : هیآ  هرابرد  میهاوخیم  طقف  میتسین ! هراب ، نیا  رد  یبلطم  تابثا  ددـصرد  تاـیاور ، همه  نیا  دوجو 
درک و دیهاوخ  درگ  بقع  دوش ، هتشک  ای  دریمب ، ربمغیپ  رگا  نیرکاّشلا  هّللا  يزجیس  ًائیـش و  هّللاّرـضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نمو  مکباقعأ 

نیرسفم زا  یهورگ  دننام  « 1 . » داد دهاوخ  ریخ  يازج  نارازگ  ساپـس  هب  دنوادخ  يدوز  هب  دننکیمن و  هجوتم  ادخ  هب  يررـض  چیه  اهنآ 
هدیدان ببس  اهيدنسرخان  نیااما  دشاب ، دنسرخان  مه  رادقم  نیا  ندروآ  زا  نازیزع ، زا  یضعب  دیاش  میشاب ، هتشاد  هاتوک  یـسررب  نیقیرف ،

؛ دشابیمن دوخ ، یثیدح  عبانم  هب  ندادن ، اهب  اهشزرا و  نتفرگ 
خیـش دننام  یناگرزب  هجوتم  دیآ ، شیپ  مه  یکچوک  ینیکرچ  لد  رگا  تسا ، هدمآ  نیمدـقتم  ياهباتک  ریـسافت و  رد  بلاطم  نیا  یهگناو 

یمق و میهاربا  نب  ّیلع  یسوط و 
245 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

طقف هک  ناکچوکام  نوچمه  زا  هن  دشابیم  نیعمجأ  مهیلع  هّللا  ناوضر  نیرّسفم  ریاس  يدهشم و  هعمج و  نبا  یناشاک و  ضیف  یـشایع و 
. میوشیم در  ارذگ  تروص  هب  هدروآ و  ار  نانآ  ياهرظن  تایاور و 

دروم هدرک و  ناونع  ار  دـیآیم  اًلیذ  هک  یلاؤس  قوف ، هیآ  ریـسفت  رد  مه  وا  زج  يزار و  رخف  ماما  دـننام  تنـس ، لها  نیرـسفم  زا  یناگرزب 
. دناهداد رارق  صحف ، ثحب و 

!؟ تسا هدومرف  لزاـن  ولهپ ، ود  و  دـیدرت ، اـب  ار  هیآ  ارچ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  هراـب  رد  دـنوادخ ، هک  تسا  نیا  لاؤس 
؛) دوش هتشک  ای  دریمب  ( ) لتق وأ  تام  )

!؟ سکعلاب دوبن و  يزاین  لتق ) وأ   ) هب رگید  تفریم ، ایند  زا  یعیبط  گرم  اب  رگا 
رب شرظن  يزار : رخف  ماما  دیوگ . یمن  نخس  دیدرت ، اب  هک  دنوادخ  اما  دش ، لزان  دحأ  گنج  نایرارف  خیبوت  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  تسرد 

روط هب  دـشاب  جوز  - 5 ددع - رگا  دیوگب : یـسک  اًلثم  دنک ، یمن  ءاضتقا  ار ، نآ  ءزج  ود  ره  قدـص  هیطرـش ، هیـضق  قدـص  هک ، تسا  نیا 
« اتدسفل هّللا  ّالإ  ۀهلآ  امهیف  ناک  ول   » هکرابم هیآ  دننام  بذاک ؛ نآ  ءزج  ود  هچرگا  تسا  قداص  تیطرش  سپ  تسا ؛ میـسقت  لباق  يواسم ،

«1»
اب تسا  تسرد  راتفگ  نیا  دندشیم  هدیـشک  داسف  هب  اهنآ ، يود  ره  تشاد ، دوجو  دحاو ، يادـخ  زج  ینایادـخ ، نامـسآ ، نیمز و  رد  رگا 

«2 (. » رظن دروم   ) داسف هن  تسه و  ادخ  ات  ود  هن  نامسآ  نیمز و  رد  هکنیا 
«3 « » نوتّیم مّهنإ  ّتیم و  ّکنإ   » تسا هدومرف  رگید  هیآ  رد 

. تسا هتفرگ  رظن  رد  یعطق  ادـخ  لوسر  يارب  ار  یعیبط  گرم  نآ  هباشم  تاـیآ  هیآ و  نیا  رد  سپ  درم ، دـنهاوخ  مه  اـهنآ  و  يریمیم ، وت 
«4»

246 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
نیهارب لئالد و  قبط  نوچ  تسین ، حیحـص  يداقتعا  تهجزا  ناشیا  یلّوا  هیرظناریز ، تسا ، دیعب  ناشیا  دـننام  یتیـصخش  زا  لالدتـسا  نیا 

« لتق وأ   » هلمج ندروآ  دوش ، یمن  هتـشک  وا  تسنادـیم  ادـخ  هک  یتروص  رد  دـباییمن ، هار  تسین و  زیاج  ادـخ  رب  دـیدرت  کش و  مّلـسم ،
.!؟ دیسریم رظن  هب  ثبع  هّللاب ) ذوعن  )

« تام  » تغل رگا  دیامرفیم : نارمع  لآ  هیآ  ریسفت  رد  هنع  هللا  یـضر  یئابطابط  همالع  موحرم  نوچ ؛ تسا  دودرم  تغل  رظن  زا  مه  یمود  و 
. ندش هتـشک  رب  مه  دهد و  انعم  یعیبط  گرم  رب  مه  دوش ، هتفگ  یئاهنت  هب  رگا  دراد و  ار  دوخ  يانعم  کی  ره  دـنوش ، رکذ  مه  اب  لتق »  » اب

یهباشم يانعم  نارمع  لآ  هیآ  اب  و  لتق ، رب  مه  یعیبط و  گرم  رب  مه  دراد ، تیمومع  ّتیم »  » هملک رمز : هروس  هکرابم  هیآ  رد  سپ  «** 1»
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؛ دراد
هدش لمح  لتق ،)  ) مود قش  رب  هیآ ، ریـسفت  رد  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـشب  نب  دمّـصلادبع  رذنم و  نب  نیـسح  تیاور  رد  هکنانچ 

«2 . » تسا
«3  » نینثإلا موی  ًامومسم  ضبق  دناهدروآ : هنوگ  نیا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تافو  تایاور  زا  یضعب  رد 

247 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا  « 4  » توملا لبق  ّمسف  و 
«1  » ةرجهلا نم  ةرشع  يدحا  ۀنس  رفص  نم  اتیقب  نیتلیلل  نینثإلا  موی  ًامومسم  ضبق  بیذهّتلایف : خیّشلا  لاق 

.
خیـش دننام  یناگرزب  هکلب ، دـناهدرکن  يرظن  راهظا  لوبق و  ای  در  يدـعب  ياهتیاور  اهتیاور و  نیا  فارطا  رد  ناراوگرزب  نیا  زا  مادـکچیه 

هن اهنآ و  هن  اما  دـناهدروآ ، مهبم  هتـسبرس و  حیـضوت و  نودـب  دوخ  یثیدـح  ياهباتک  رد  ار  ـالاب  تراـبع  وا ، زج  هنع و  هللا  یـضر  یـسوط 
يالب رد ال  هچ  رگا  دش ، مومـسم  ِهک  تسد  زاو  هنوگچ  هک ، دنا  هدرکن  وگزاب  اهيدعب  يارب  ار ، ترـضح  نآ  تیمومـسم  تیفیک  خیرات ،

. ارذگ مهبم و  اما  دوشیم ، تفای  لیذ ، تاجردنم  اهباتک ،
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربیخ ، زور  رد  دومرف : ترضح  نآ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  یبا  ربیخ : حتف  ماگنه  - 1

ترـضح نآ  تهجنیدب  ممومـسم ؛ نم  ادخ  هداتـسرف  يا  مومـسم  ّینإ  هّللا  لوسر  ای  دمآ : رد  نخـس  هب  تشوگ  دـندرک ، مومـسم  ار  هلآ  و 
میاضعا تسکـش و  مرمک  داد ) نم  هب  دنفـسوگ  عارذ  رد  ربیخ ، حـتف  زا  سپ  هیدوهی  نز   ) هک یندروخ  نآ  زا  زورما  دومرف : تافو  ماـگنه 

«2 . » دنوشیم دیهش  هکنیا  رگم  تسین ، يربمغیپ  ّیصو  ای  ربمغیپ ، چیه  و  دش ، ناوتان 
«3 . » تسا هدروآ  ار  تیاور  نیا  هباشم  زین  حادق  زا  دمحم  نب  رفعج 

. دشابیم دنترضحنآ ، تیمومسم  هب  لئاق  نیقیرف ، زا  هک  یئاهنآ  یمامت  لوبق  دروم  ۀیربیخ ) تسد  زا  تیمومسم  ، ) تیاور نیا 
ناـیرب مومـسم  عارذ  يربیخ  بحرم  ردارب ، رتـخد  ثراـحلا » تنب  بنیز  ، » هک تسا  نیا  دـسریم  رظن  هب  تیاور  نیا  نوماریپ  هک  یلاکـشا 

باحصا زا  یکی  یلو  دروآ  ار  هدش 
248 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

مدـقتت ال  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب  هدروخ  همقل  کـی  درک و  یتسد  شیپ  « 2  » رورعم نب  ءارب  نب  رـشب  ای  « 1  » رورعم نب  ءارب  مانب 
یلا کلّکو  هنذا  ریغب  هتلکأ  اذا  هنم و  کتمالـسل  نماّضلا  وهف  هّللا  لوسر  رمأب  هتلکأ  نإف  اهلاح  فرعن  انـسل  ۀّیدوهی و  هب  تئاج  هّللا ، لوسر 

اب رگا  میتسین  شنایرج  رد  ام  تسا  هدروآ  ۀیدوهی  نز  ار  نآ  ریگن  یشیپ  ادخ  لوسر  هب  ربخلارخآ  یلا  ءاربلا  طقس  عارذلا و  قطنف  کسفن ،
شلؤسم يروخب  ترـضح  هزاجا  نودـب  رگا  تسا و  نآ  ّرـش  زا  تایتمالـس  نماض  وا  يروخب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روتـسد 

هب انب  دیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  الاح  « 3  » ربخرخآ ات  دُرم  داتفا و  مه  ءارب  و  دومن ، نالعا  ار  شتیمومسم  تفگ و  نخس  عارذ  یتسه ، تدوخ 
مس نآ  اب  تشاذگ و  رثا  شدوخ  كرابم  دوجو  رد  هنوگچ  دشیم ، یثنخ  مس  رثا  دزیم  نآ  هب  تسد  ربمایپ  رگا  مالسلا  هیلع  یلع  هدومرف 

. دمآ رد  اپ  زا  تسکش و  شرمک 
هک مرادیم  میدـقت  ار  اهنآ  زا  یـضعب  سردآ  رداصم و  طقف  تسا  هدـش  دراو  نوگانوگ  ياهلیـصفت  اب  دروم  نیا  رد  يرگید  تاـیاور  - 2
رب مه  اب  اهینوردـنأ »  » باب ياهلـصف ، ماع  میهافم  اب  ار  هاگترپ » رد  يزادـنارب   » و زار » فشک   » هتـشذگ لصف  ود  همیمـض  اب  قیقحت ، لـها 

بلرب توکـس  رهم  دندنب و  ورف  بل  اهنآ ، داّحتا  ظفح  نیملـسم و  حلاصم  تیاعر  يارب  ناگتـشذگ ، دننام  ای  دنیامن و  يدنب  عمجو  یـسر 
هنوگنیا تیلؤسم  و  دننز ،

249 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
رارـسا نآ  رد  هک  يزور  رـصان  ةّوق و ال  نم  هل  امف  رئارّـسلا  یْلُبت  موی   » زور هب  ار  قیاقح  فشک  هدرک و  راب  شناـیوار  همذ  رب  ار  اـهتیاور 

اروشاع ات  هلهابم  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 131 

http://www.ghaemiyeh.com


قئاقحب ملاعلا  هّللاو  «. 1  » دـننک راذـگاو  دـیامن ،) عافد  دوخ  زا  هک   ) تسین يروای  ورین و  چـیه  وا  يارب  دوشیم و  راکـشآ  اهناسنا )  ) ناـهن
. رومألا

هدنادرگرب نیتئرمإ  هب  ار  امّهنإ  ریمض  یفاص  ریسفت  رد  تسا و  هدروآ  هاتّمـس » امّهنإ   » هلمج اب  راحب  رد  « 2 « » هاتقس امّهنإ  توملا  لبق  ّمُسف  »
. تسا

«. 5  » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  « 4  » اوّمسی نأ  یلع  ۀعبرأ  اوعمتجاف  « 3  » ًاّمس هایقسی  نأ  یلع  کلاذ  الجعتسی  نأ  یلع  اعمتجأف 
«6 . » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هتداهش  یف  نیلیخد  نیّمّسلا  الک  نوکی  نأ  لمتحی  هرس  سدق  یسلجملا  لاق 

اهیلع ۀـمطاف  اـب  بش  لوط  رد  دنتـسب ، ار  رد  تساوخ و  ار  نیـسح  نسح و  ۀـمطاف و  یلع و  دومن ، تلحر  اـیند  زا  نآ  حبـص  رد  هک  یبـش 
نانز دندوب ، رد  تشپ  رد  مدرم  دنداتسیا و  رد  يولج  رد  هدمآ و  نوریب  نینسح  اب  یلع  دیشک ، ازارد  هب  تبحـص  نوچ  تفگ ، زار  مالـسلا 
اهنت شرتخداـب  درک و  نوریب  ارت  ساّـسح  تعاـس  نیا  رد  ادـخ  لوسر  ارچ  تفگ : ۀـشئاع  دـندرکیم ، هاـگن  شنادـنزرف  یلع و  هب  ربـمغیپ 

، هاّمس دق  اّمم  هابحاص  ِكوبأ و  هیف و  ِتنک  ام  ضعب  وه  هل و  اهدارأ  اهب و  الخ  يّذلا  تفرع  دق  تفگ : وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  دنام ؟!
250 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«1  » ًۀملک هیلع  ّدرت  نأ  تمجوف 

سین مالک  هلاطا  هب  يزاین  هک ، رگید  كرادم  و 

« تشگرب قرو  »

هللا یلـص  ادخ  لوسر  رمع  تاظحل  نیـسپاو  رد  هک  تسا  تقیقح  نیا  يایوگ  ینـس ) ۀعیـش و   ) نیقیرف ياهخیرات  هدیکچ  تشگرب » قرو  »
یناشف ناج  دوخ ، هنیرید  مومـسم و  ياهوزرآ  موش و  ياـههشقن  يارجا  هب  هدیـشخب و  تدـش  دوخ  ياـهتیلاعف  رب  راـشف  هورگ  هلآ ، هیلع و 

هنابش شالتدوخ  فده  هب  ندیسر  يارب  هتشاذگ و  اپ  ریز  ًامامت  ار  دوخ  یمالـسا  رهاظب  یناسنا و  ياهـشزرا  همه  هک  يروط  هب  دندرکیم 
. دندش مه  قفوم  دندرک و  يزور 

دییوگب رکبوبا  مردـپ  هب  تفگ : هدرمـش  تمینغ  ار  تصرف  ۀـشئاع  هک  دوب  هداتفا  دوخ  رتسب  رد  ناوتان  ترـضح  رفـص ، هاـم  زور 28  حبص 
هب زامن  هدعو  کی  لقأ  ادخ ال  لوسر  تایح  لاح  رد  هک  دوب  نیا  رب  اهنآ  شالت  نیرتمهم  هک  دینادیم  هتبلا   ) دنک هماقا  ار  حبص  زامن  دورب 

دوخ ینیـشناج  هب  ار  وا  دوخ ، تایح  لاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـننکزیوآ  تسد  هک  دوش  اپرب  ناشناردـپ  زا  یکی  هلیـسو 
دیربب دجسم  هب  ارم  داد  روتسد  سابع  نب  لضف  یلع و  هب  دش ، علطم  اهنآ  تین  ءوس  زا  ترضح  هک  یتقو  تسا ) هدومن  نییعت 

، یناوتان لاح  نآ  اب  ددرگرب  بقع  هب  درک  هراشا  دوب  هدرک  يرپس  ار  حبص  زامن  زا  تعکر  کی  رکبوبا  هکنیا  اب  دیسر  دجـسم  هب  هک  یتقو 
«2 . » تخادرپ زامن  هماقا  هب  دوخ 

هک ماهتفگن  امش  هب  نم  ایآ  دومرفو : دیبلط  روضح  هب  ار  اهنآ  همه  زامن  مامتا  زا  سپ 
251 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

؟! دیاهدرکریخأت ارچ  سپ  ادخ ! لوسر  يا  یلب  دنتفگ  دینک ؟ تکرح  ۀماسا  رکشلاب 
، مسرپب نارگید  زا  ارامـش  لاح  متـساوخن  نوچ  متفرن  نم  تفگ : رمع  منک ، دهع  دیدجت  امـش  اب  ات  متـشگرب  مدوب  هتفر  نم  تفگ : رکبوبا 

«. 1 ( » تشذگ هک  یلیصفت  هب   ) ۀماسأ شیج  اوذّفن  دومرف : هبترم  هس 
: تفگ رمع  هب  دمآ ، نوریب  ۀشیاع  تفگ : ار  ناذا  لالب  هک  یتقو  تسا  رگید  تیاور  رد 

. تسا یلوا  ندناوخ  زامن  هب  وت  ردپ  اهب  یلوأ  كوبأ  تفگ : رمع  ناوخب ، ار  مدرم  زامن  ورب  رمع  يا 
وا رخآ  تنأ  ّلصف  موقلا  هبثاوی  نأ  هرکأ  نّیل و  لجر  هّنکل  تفگ : ۀشیاع 
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دنک ۀماقا  ار  زامن  وا  وگب  تفگ : رمع  روآ ، اجب  ار  زامنوت  دـنیابرب ، شتـسد  زا  هدرک ، ۀـلمح  وا  هب  هورگ » نآ   » مسرتیم تسا  وخ  مرن  درم 
شوهیب دـمحم  یهگناو  منکیم ، تیافک  وا  زا  مهدیم و  ار  شباوج  نم  دـیامن ، تکرح  وا  يوس  هب  اـی  درک و  تمحازم  وا  هب  یـسک  رگا 

ار وا  زا  ندش  ادج  تردق  تسا  لوغشم  وا  يراتسرپ ) هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ینعی   ) درم نآ  دیآ و  شوه  هب  رگید  مرادن  نامگ  تسا ، هداتفا 
نوچ دتـسرفب  زامن  هب  ار  یلع  مسرت  یم  دـیآ  شوه  هب  رگا  درواـیب ، اـجب  ار  زاـمن  نک  راداو  ار  تردـپ  دـیآ  شوهب  هکنآ  زا  شیپ  درادـن ،
«. 2 ( » ربخرخآات  ) تفر زامن  هب  دوخ  ترضح  ندمآ ، شوهب  زا  دعب  هک  دش  رضاح  زامن  هب  رکبوبا  سپ  مدینش ، ار  ود  نآ  ياوجن  بشید 

ضحم هب  دـندرک  مهارف  يروط  ار  هنیمز  اما  دـنتفاین  تسد  دوخ  تیعقوم  تیبثت  هب  دندیـسرن و  فدـه  نیا  هب  ادـخ  لوسر  تاـیح  رد  سپ 
لاثتما يارب  هک  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ياهیراتفرگ  زا  هدرمش  تمینغ  ار  تصرف  تسب ، ورف  رادمجک  ناهج  نیا  زا  مشچ  ترـضح  هکنیا 

ینب دوب و  ترضحنآنیفکت  لیسغت و  مرگرس  لوغشم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رما 
252 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

يارب هدز و  بقع  ار  راصنا  لیحلا ، فیاـطلاب  دـندمآ  مهدرگ  ةدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  هدرک ، هدافتـسا  دـندوب ، وا  يازع  راـتفرگ  زین  مشاـه 
تـسدرد یلیب  دـید  دـمآ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  شیپ  يدرم  دـنتفرگ ، تعیب  وا  يارب  هتخادـنا و  ولج  ار  رکبوبا  يراـک ، مکحم  تیبثت و 

نیا هدرک  هیکت  لیب  هب  ترضح  داد ، حرش  ترضح  هب  ار  تعیب  نایرج  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  نتخاس  مرگرـس  هتفرگ ،
«1 ( » خلا  ) نونتفیال مهو  اّنمآ  اولوقی  نأ  اوکرتی  نأ  ساّنلا  بسحأ  ملا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  دومرف : توالت  ار  تایآ 

شیامزآ دـنوش و  یم  اهر  دوخ  لاح  هب  میدروآ » نامیا  : » دـنیوگب هک  نیمه  دـننکیم  نامگ  مدرم  ایآ  ناـبرهم  ءدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب 
هکرابم هیآ  رخآ  ات  دش !؟ دنهاوخن 

« تسا هدرمن  ربغیپ  »

لزنم رد  رکبوبا  دومن ، تلحر  ترضح  هک  یتقو  دنسیونیم : ادخ  لوسر  هریـس  نیخرؤم  عیمج  دیوگ : دیدحلایبا  نبا  تسا » هدرمن  ربغیپ  »
رکبوبا ندمآ  ات  یلبق  ياهنامیپ  رارق و  قبط  هکنیا  يارب   ) دـش دـنلب  باطخ  نبرمع  دوب ، ۀـنیدم ) یلاوع  رد  « ) 2  » حنُـس مانب  یلحم  رد  دوخ ،

: تفگ دیامن ) مرگ  رس  هدرک و  داجیا  ناناملـسم  نایم  یـساسا  یگریت  ود  مه  درادهگن و  هدومن و  لطعم  يراک  هب  ندز  تسد  زا  ار  مدرم 
وا گرم  هب  هک  ار  یناسک  ياپو  تسد  ددرگیم  رب  دـهد ، ۀـبلغ  نایدا  یمامت  هب  ار  شنیدات  دُرم ، دـهاوخن  تسا و  هدرُمن  ربمغیپ  مدرم ) يا  )

«4  » اذه یفیسب  هتماه  تقلف  ّالإ  « 3  » یفیسب هتبرض  ّالإ  هّللا  لوسر  تام  لوقی  اًلجر  عمسأ  دُربیم ال  دنوش ، دقتعم 
هدرم ادخ  لوسر  دیوگب  یسک  مونشن 

253 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
!، مرادیم رب  شنت  زا  مفاکشیم و  ریشمش  نیا  اب  ار  شرس  هنرگ  تسا و 

یف لتقلاب  ساّنلا  دّعوتی  ناک  تمی و  مل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تافو  دعب  لوقی : رمع  ناک  و  دـسیونیم : يربط  ریرج  نب  دـمحم 
«. 1  » درکیم دیدهت  گرم  هب  دزیم  ار  فرح  نیا  هک  یسک  تسا و  هدرمن  وا  تفگیم : ترضح  نآ  تافو  زا  دعب  رمع  کلاذ 

مدرم تسنادیم ، هک  يدنفرت  ره  اب  تسناوت  رکبوبا  ندمآ  ات  رمع  تسا ، دایز  دروم  نیا  رد  ناگدنسیون  ياههتشون  نیخرؤم و  نخس  هتبلا 
: تفگیم هاگ  « 2  » درب نامـسآ  هب  یـسیع  دـننام  ار  ادـخ  لوسر  دـنوادخ  تفگ : هاگ  درک ، راهم  یلمعلا  سکع  هنوگره  نداد  ناـشن  زا  ار 

دنک عطق  ار  نیقفانم  ياپ  تسد و  ددرگ  رب  دشاب و  هدنز  مراو  دیما  تسا  هدش  بئاغ  درک ، تبیغ  دوخ  موق  زا  زور  لهچ  هک  یـسوم  دننام 
«4  » رمعای هم  تفگ : دینش  ار  رمع  ياهراتفگ  يارجام  تشگرب و  حنُس  زا  رکبوبا  هکنیا  ات  اهفرح ، نیا  لاثما  و  « 3»

«5  » کلسر یلع  رمع  يا  شاب  تکاس 
ۀیآلا هذه  تعمسام  ّینأک  تفگ : رمع  نوتّیم  مّهنإ  ّتیم و  ّکنإ  «( 6  » خلا  ) لتق وأ  تام  نإفأ  دیامرفیم  نآرق  رد  دـنوادخ  تراک ، یپ  ورب 
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( نآرقلا فیلح  هفیلخ  نیا  هب  مزانب  « ) 7  » دناوخنم يارب  ار  نآ  رکبوبا  هکنیا  ات  مدوب  هدینشن  ار  هیآ  نیا  نم  هکنیا  لثم  رکبوبأ  اهأرق  یّتح 
254 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

هدرم ربمایپ  هک  متـسناد  و  مداتفا ، نیمز  هب  هکنیا  ات  منک  يراد  دوخ  متـسناوتن  مدینـش  رکبوبا  زا  ار  هیآ  هک  یتقو  مسق  ادـخ  هب  دـیوگ : رمع 
یلا ُتیوه   ) یّتح (، ) يالجر ّتلقتام  یّتح  ترقعف  ،( ) ضرألا یلا  ُتطقـس   ) دنا هدرک  تیاور  نوگانوگ  تارابعاب  ار  هلمج  نیا  « 1 . » تسا
«. 2  » تام دق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ّنأ  اهالت  هتعمس  نیح  تفرع  و  ضرألا ،) یلا  ُتررخ  یّتح  ( ) مئاق انأ  ُترثع و  و  (، ) ضرألا

حیرـصت دوخ  گرم  هب  دروم  دـنچ  رد  ینایاپ ، ياهتعاس  نامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یلاـح  رد  تسناد ، یمن  هنوگچ  رمع 
دحأ گنج  رد  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  « 3 . » بیجُأف ّیبر  لوسر  یتأی  نأ  کشوی  رـشب  انأ  اّمنإ  دومرف : عادولاۀجح  رد  ًاصوصخم  دوب ، هدرک 

«4  » دّمحم َِلُتق  تفگ : یم  نارگید  دننام  درک  یم  رارف  گنج  نآ  رد  هک  یعقوم  رمع  تسا و  هدش  لزان 
دایرف ادخ  لوسر  ندش  هتشک  هب  اجنآ  رد 

255 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
 .. وو تسایر  بح  سوه و  اوه و  دزوسب  يا  تسا  هدرمن  دیوگ  یم  گرم  زا  دعب  دنز و  یم 

«. 1  » دنک یم  تیاور  تشگرب ، ربمایپ  روضح  هب  رارف ) زا  سپ   ) هکنآ زا  دعب  دحا ، گنج  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  رمع  دوخ 
دوخ تایاور  زا  یخرب  رد  هک  تسا  تهجنیدـب  ددرگ  رب  حنُـس  زا  شنامیپ  مه  ات  تخاس  لوغـشم  ار  مدرم  اهارجا ، حرط و  نیا  اب  رمع  یلب 

«. 2 ( » دومن توعد  رکبوبا  تعیب  رب  ار  مدرم  نایرج  نیا  زا  دعب   ) هک دنک  یم  حیرصت  بلطم  نیا  هب 
عوقو زا  تماما  هراب  رد  وا  نکلو  دـشاب  ربمایپ  ندرمن )  ) هب دـقتعم  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  رمع  ماقم  دـیوگ : عافد  ماقم  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 

«3  » دنزب ار  فرح  نیا  مدرم  نیکست  يارب  هک  دید  نیا  رد  ار  تحلصم  دش ، ناساره  رگید ، ناسک  راصنا و  هنتف 

« اه هنتف  ردام  هفیقس  »

لاقف امهنع  لئسف  يرغّصلا  يرّوشلا  يربکلا و  يرّوشلا  نم  یتّمأل  لیولا  لیولا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  اه » هنتف  ردام  هفیقـس  »
یف دقعنتف  يرغّصلا  اّمأ  و  یتنبإ ؛ ّقح  بصغ  یخأ و  ۀفالخ  بصغل  یتافو ، دعب  یتدلب  یف  دقعنتف  يربکلا  يروّشلا  اّمأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

«4  » یماکحأ لیدبت  و  یتّنس ، رییغتل  ءاروّزلا  یف  يربکلا  ۀبیغلا 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

256 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
رد نم  زا  دعب  گرزب  ياروش  دومرف : تسیچ ؟ اهنآ  دندرک  لاؤس  کچوک !، ياروش  گرزب و  ياروش  اروش ، ود  زا  نم  تّما  رب  ياو  ياو ،

؛ مرتخد قح  بصغ  و  مردارب ، تفالخ  بصغ  يارب  دوشیم  دقعنم  نم ، رهش 
. نم ماکحا  لیدبت  تنس و  رییغت  يارب  دوشیم ، دقعنم  « 1  » ءاروز رد  يربک ، تبیغ  رد  کچوک  اما  و 

: تفگ صوصن  ضعب  رد  مکبحاـص  مکنود  تفگ : مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هب  رکبوـبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تلحر  زا  دـعب 
. دیوش دوخ  بحاص  ياهراک  لوغشم  ینعی  مکبحاص  مکدنع 

اب وا  دوخ  و  « 2 . » دنتـشاذگ نیچربخ )  ) سوساج ساّسح  ياهلحم  هب  هماسأ و  رکـشل  تیبلها و  رب  دومن و  رمأ  نیفکت  لیـسغت و  هب  ار  اـهنآ 
«3 . » ًابیـصن قحلا  اذـه  یف  مهل  ّنإف  راصنألا  نم  انناوخإ  یلإ  اوقلطنإ  تفگ : درک و  تکرح  هفیقـس  يوس  هب  راصنا  نیرجاهم و  زا  يا  هدـع 

یـسک دوب ، دوخ  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هزانج  هک  یلاح  رد  دندرک ، ادیپ  شیارگ  رکبوبا  هب  نیرجاهم  دـیوگ : يرذالب 
«5  » رمألا مقافتی  نأ  لبق  سانلا  كردأ  تفگ : رکبوبا  هب  و  « 4  » دمآ

یلع دندوب و  ادـخ  لوسر  هرجح  رد  نیرجاهم  هک  یلاح  رد  دـیوگ : یم  زاب  و  ناسرب . مدرم  هب  ار  دوخ  دوش ، لکـشم  راک  هکنآ  زا  شیپ  . 
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یبا نب 
257 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

هقلغی مل  نإ  ۀنتف  باب  دنتفگ : رکب  یبا  هب  هدمآ و  ةدعاس  نب  میوع  يدـع و  نب  نعم  دـندوب  وا  نفکو ) لسغ   ) راک لوغـشم  سابع  بلاط و 
«1  » ۀفیقّسلا اؤاج  یّتح  حارج  نب  ةدیبعوبا  رمع و  رکبوبا و  یضمف  ًادبأ  قلغی  نلف  کب  هّللا 

ار دوخ  ات  دنتفر  حارج ، هدیبعوبا  رمع و  رکبوبا و  سپ  دش ، دهاوخن  هتسب  ًادبا  رگید  ددنبن ، ار  نآ  وت  اب  دنوادخ  رگا  تسا  هدش  زاب  هنتفِرد 
. دندناسر هفیقس  هب 

هدشن غراف  ادخ  لوسر  لسغ  زا  زونه  یلع  سابع و  دنیامن  تعیب  هک  دندروآ  دجسم  هب  ار  وا  دندرک و  تعیب  رکبوبا  هب  مدرم  دیوگ : یم  و 
«2 « ... !؟ کل تلقام  ّطق ، اذه  لثم  يؤر  ام  سابعلا : لاقف  اذه  ام  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  دندوب !!

هدشن هدید  دنوش ) نادرگ  ور  ینادناخ ، ای  یـسک  زا  تعرـس  نیا  اب  مدرم  هک   ) نیا دننام  ًادبا  تفگ : سابع  تسیچ !؟ اهادـص ) رـس و   ) نیا
. ناسرب هفیقس  هب  ار  دوخ ت  متفگن : وت  هب  نم  تسا ،

لوسرب مهباصمب  مهنع  مشاه  ینب  عاطقناو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسرب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لغـشل  ۀـصرفلا  موقلا  منتغاو 
ۀّفلؤملا ءاقلّطلا و  ۀـیهارک  مهنیب و  امیف  راـصنألا  فـالتخإل  قّفتااـم  رکب  یبـأل  قّفتاو  رمـألا ، ۀـیالو  یلإ  اورداـبتف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا 

«3  » هّرقم رمألا  ّرقتسیف  مشاه  ونب  غرفی  یّتحرمألا  رخأت  نم  مهبولق 
، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نداد  تسد  زا  رد ، مشاه  ینب  يراتفرگ  مالـسلا و  هیلع  یلع  لاغتـشا  رطاخ  هب  فلاـخم ، بزح  نارـس  . 

دازآ نتـشادن  تسود  راصنا و  یلخاد  فالتخا  رطاـخ  هب  و  دـندرک ، ترداـبم  تساـیر  ندروآ  تسد  هب  يارب  هدرمـش ، تمینغ  ار  تصرف 
(. دندناشن یسرک  هب   ) هدرک قافتا  رکب  یبا  تسایر  هب  دسرب ، قح  بحاص  هب  قح  ادابم  هک ، ار  راک  رد  ریخأت  بولقلاۀفلؤم ، اههدرک و 

«4  » دوب شربق  زا  ندشن  ادج  نیفدت و  زیهجت و  لوغشم  ربمایپ  رما  اب  نانمؤمریمأ  و  دیوگ : تعیب  نایرج  رد  یناتسرهش 
258 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

یلع دندرک ، اهر  شتیب  لها  نایم  رد  ار  ادخ  لوسر  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هلـسغف  هتیب  لهأ  نیب  هنیب و  اّولخ  ّمث  دیوگ : زین  یمثیه 
«1 . » داد لسغ  اروا 

اب دوب و  لوغـشم  ادخ  لوسر  زیهجت  هب  شتیب ، لها  وا و  نوچ  هفیقـس ) رد  ینعی   ) تشادن روضح  عامتجا  نآ  رد  یلع  دـیوگ : نیما  دـمحأ 
«2 . » دشن یضار  نآ  هب  دیسر  وا  هب  رکب  یبا  تعیب  ربخ  هک  یتقو  دندرک ؛ نفد  ار  وا  مک  تارفن  نیا 

هّللا لوسر  عدأ  تنکفأ  دومرفیم : دـنتفرگ  یم  داریا  ار  هفیقـس  رد  روضح  مدـع  هب  هک  هریغ ) سابع و  دـننام   ) یناـسک خـساپ  رد  ترـضح 
«3 « ؟ هناطلس عزانأ  جرخأ  ًیّجسم و 

.!!؟ متخادرپ یم  هعزانم  هب  نارگید  اب  هتفر و  نوریب  وا  تنطلس  ندروآ  تسد  هب  يارب  متشاذگ و  یم  نیمز  يور  رب  ار  ادخ  لوسر  نم  ایآ 
. دوب رتقیقد  زین  نآ  يارجا  هک  یکیراب  ياههئطوت  قیقد و  ياههشقن  هچ  ًاعقاو 

هتـسد روط  هب  ار  وا  دـندرک و  مامت  وا  عفن  هب  ار  تعیب  هکنیا  ات  دـندومن  هلباقم  دـمآ  شیپ  هک  یلکـشم  ره  اـب  دـندرب  ۀفیقـس  هب  ار  رکب  یبا 
دیروایب تعیب  يارب  ار  یلع  دنداد  روتسد  دندیناشن ، وا  ربنمرب  هدروآ و  ادخ  لوسر  دجسم  هب  یعمج 

« دندوبن رضاح  نفد  زامن و  هب  »

هیلع هللا  یلص  هّللا  لوسر  نفد  ادهشی  مل  رمع  رکبابأ و  ّنإ  دنک : یم  تیاور  ةورع  زا  يافوتم 235  ۀبیش  نبا  دندوبن » رضاح  نفد  زامن و  هب  »
«4  » اعجری نأ  لبق  نفدف  ۀفیقّسلا ) ینعی   ) راصنألا یف  اناکو  هلآ  و 

رمع رکبابا و  انامه 
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259 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. دوب هدش  نفد  ربمایپ  ود ، نآ  نتشگرب  زا  شیپ  دندوب ، راصنا  نایم  هفیقس  رد  ود  ره  دندشن و  رضاح  ادخ  لوسر  يراپس  كاخ  يارب 
مهلغـش ّهنإ  هونفداـم !! ًاـثالث  ثکم  دـقلو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  یلع  رمع ) رکبوـبا و   ) ایّلـصام هّللاو  دـیوگ : نسح  نب  هّللا  دـبع 

«1 . » نامربیاناکام
ندروآ تسد  هب  رد  هک  يراک  دوب ، هدشن  نفد  زونه  دنام  لطعم  زور  هس  دندناوخن  ّتیم )  ) زامن ادخ  لوسر  هب  رمع  رکبوبا و  مسق  ادخ  هب 

. دوب هتخاس  لوغشم  ار  اهنآ  دنتشاد ، ّتیّدج  نآ 
ات تعیب ) يارب  راصنا  اب  ندز  هلکو  رـس   ) رطاخ هب  مدرم  دومن ، تلحر  هبنـش  ود  زور  رهظ  کـیدزن  ادـخ  لوسر  دـیوگ : يرهز  باهـش  نبا 

منَغ ینب  هلیبق  هکنیاات  دیـسرن ، وا  نفد  هب  شناکیدزن ، زا  ریغ  یـسک  دـندنام ، لـفاغ  ترـضحنآ  نفد  زا  بورغ ) زا  دـعب   ) ۀـمتع زاـمن  تقو 
«2  » دندوب ناش  هناخ  يوت  هک  یلاح  رد  دندینش  ار  نانک  ربق  گنلک  يادص 

«3  » ءاعبرألا ۀلیل  یحاسملا  توص  انعمس  یّتح  ّیبّنلا  نفدب  انملعام  هّللاو  تلاق : اّهنأ  ۀشئاع  نع  عیمجلا  يورو 
اهلیب يادص  هبنشراهچ  بش  هکنیا  ات  میتسناد ، هن  ار  ربمایپ  يراپس  كاخ  ام  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : وا  هک  دنک  یم  تیاور  هشیاع  زا  عیَمُج 

يرگید زیچ  نارگن  مه  اب  دوب ، رمع  رتخد  هصفح  هب  ّقلعتم  هک  رواجم  هناخ  رد  و  دوب ، هدـنامن  هناخ  رد  مه  وا  دوشیم  مولعم  میدینـش ،! ار 
. دندوب

نوـچ داد  عاـجرإ  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریمأ  هب  ار  وا  دیـسرپ ، باـطخ  نب  رمع  زا  ار  ربماـیپ  نفد  لـسغ و  تیفیک  راـبحألا : بعک  هکنیا  ّرس 
دنادب ار  ترضح  زیهجت  ات  تشادن  روضح  شدوخ 

260 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
ترضحنآرب ناکیدزنو  ناصاخ  هبنـش  هس  زور  حبـصات و  هبنـش  هس  بش  هبنـشود و  ياهزور  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  «** 1 . »

زا دعب  اهنآ  تعیب  ات  دندماین ) ، ) داتـسرف اهنآ  يوس  هب  ار  ةدیُرب  مالـسلا  هیلع  یلع  دندوبن ؛ رـضاح  هفیقـس  لها  هک  یلاح  رد  دندناوخ ، زامن 
«2 . » دش مامت  نفد 

؟ تساربخ هچ  متفگ  دوب  دنلب  مرحم ، نایجاح  دـننام  ناشیادـص  هنیدـم  لها  هک  مدیـسر  هنیدـم  هب  یماگنه  نم  دـیوگ : یلذـه  بیؤذ  یبأ 
. تسا هتفر  ایند  زا  ادخ  لوسر  دنتفگ :

: دنتفگ دنیاجک ؟ مدرم  مدیـسرپ  تسا  هناخ  لها  زا  یلاخ  هدز و  تبیـصم  مدید  مدمآ  ربمغیپ  هناخ  هب  تسا  یلاخ  مدـید  مدـمآ  دجـسم  هب 
رد راصنا  رجاهم و  دایز  ياه  شکمشک  رطاخ  هب  مدرم  رثکا  دیوگ : هنع  هللا  یـضر  دیفم  خیـش  «** 3 ! » دنتسه ةدعاس  ینب  هفیقـس  رد  همه 

«. 4  » دندشن رضاح  ترضح  زامنو  نفد  هب  تفالخ ، رما 
نیگمغ و مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  يزور  تاـنایرج  نیا  رد  هک  تسوا  ریغ  دعـس و  نبا  تیاور  دـمآ  شیپ  هک  یبـیجع  ياـهراک  زا 
، هدرک هتـسخ  تحاران و  ارم  هک  يزیچنآ  دومرف : وا  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ینیگمغ !!؟ تمنیب  یم  تفگ ، وا  هب  رکبوبا  دـمآ  نوزحم 

«5 . » یّنم هّللا  لوسر  یلع  نزحأ  ناک  ًادحأ  نورتأ  هّللاب  مکدشنأ  لوقیام ، اوعمسإ  رکبوبا : لاق  تسا  هدرکن  هتسخ  ارت 
!؟ دینیبیم نم  زا  رتنیگمغ  ادخ  لوسر  گرم  يارب  ار  یسک  ایآ  ادخب  ار  امش  دیوگیم ! هچ  دیونشب  تفگ : رکبوبا 

« ۀفیقسرد یلع  زا  یمان  »

هب مشاه ، ینب  هورگ  يا  تفگ : دز و  ار  مشاـه  ینب  ِرَدو  دـمآ  بزاـع  نبءارب  دـسیون : یم  شخیراـت  رد  یبوقعی  ۀفیقـسرد » یلع  زا  یماـن  »
سابع میرت . یلوأ  دـمحم  هب  ام  دـنهد ، یمن  ماجنا  ار  يراک  میتسین  ام  هک  یئاج  رد  ًاملـسم  تفگ : اهنآ  زا  یـضعب  دـندرک !، تعیب  رکبیبا 

. دندرک ار  راک  نآ  دنگوس  هبعک  يادخ  هب  ۀبعکلا  ّبرو  اهولعف  تفگ :
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. دنتشادن یکش  یلع  ندیسر  تفالخ  هب  رد  راصنا  رجاهم و  ّیلع  یف  نوّکشی  راصنألا ال  نورجاهملا و  ناک  و 
بیرف و اب  هک  ار  تفالخ  شیرق  هورگ  يا  تفگ : دش و  دنلب  دوب  شیرق  يوگنخـس  هک  سابع  نب  لضف  دـنتفر  نوریب  هناخ  زا  هک  یماگنه 

. تسا رت  هتسیاش  تفالخ  رب  یلع )  ) ام بحاص  میرت و  راوازس  تفالخ  هب  ام  هکلب  دیرادن ؛ نآ  رد  یقح  دیتفرگ  گنرین 
. دناوخ ار  رعش  نیا  هدش و  دنلب  بهل  یبا  رسپ  ۀبتع 

نسحلا یبأ  نع  اّنم  ّمث  مشاه  نع  فرصنم  رمألا  ّنأ  بسحأ  تنکام 
ننّسلا نآرقلاب و  ساّنلا  ملعأ  ۀقباس و  وًانامیا  ساّنلا  لوأ  نع 

نفکلاو لسغلا  یف  هل  نوع  لیربج  نم  و  یبّنلاب ، ًادهع  ساّنلا  رخآ  و 
« 1  » نسحلا نم  هیف  ام  موقلا  یف  سیل  هب و  نورتمیال  مهیف  ام  هیف  نَم 

یبا زا  مه  ام  نایم  رد  دور و  نوریب  مشاه  ینب  زا  تفالخ  مدرکیمن  نامگ  نم 
262 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

؛) مالسلا هیلع  یلع   ) نسحلا
؛ لوسر ياهّتنس  نآرق و  رب  تیصخش  نیرتاناد  دوب و  همه  رب  قباس  دروآ و  نامیا  هک  یسک  نیلوا  زا 
؛ ندرک نفک  نداد و  لسغ  رد  دوب  وا  روای  لیئربج  هک  یسک  دش و  ادج  ربمایپ  زا  هک  یسک  نیرخآ  و 

. تشادن نارگید  هک  دوب  وا  رد  یئاهلامک  اهیئابیز و  رب  ًافاضم  دوب ، مه  وا  رد  کش  نودب  دوب  نانآ  رد  هچره  تالامک  زا  هک  یسک 
«1  » ًاّیلع اوعیابی  نأ  مهاوه  ناک  راصنألا  ریبّزلا و  ناملس و  ّنإ  تسا : هدرک  تیاور  ةریغم  نب  ریرج  زا  يرهوج 

. دنیامن تعیب  یلعاب  دنتشاد  هقالع  راصنا  ریبز و  ناملس و  انامه 
دـندش و نامیـشپ  دوخ  تعیب  زا  راـصنا  زا  يداـیز  هورگ  دـش  تعیب  رکبوبا  هب  هک  یتقو  دـنک : یم  لـقن  راـکب  نب  ریبز  زا  دـیدحلا  یبا  نبا 
هب نیرجاهم  دوب ، هدـماین  نوریب  شا  هناخ  زا  یلع )  ) وا هکنیا  اب  دـنداد  راعـش  بلاط  یبا  نب  یلع  مان  هب  دـندرک و  یم  تمـالم  ار  رگیدـمه 

«2 . » دش يدایز  تبحص  هراب  نیا  رد  دندمآ و  عزج 
«3  » ًاّیلع ّالا  عیابنال  دنتفگ : اهنآ  زا  یضعب  ای  راصنا  همه  هفیقس ، رد 

نم مکّیبن  تیب  لهأ  نع  اهومتعفد  دق  مکتیأر  ام  دعب  ّالإ  یسفنل  توعد  ام  تفگ : ةدابع  نب  دعس  یتح  مینک ، یمن  تعیب  یسک  هب  یلع  زج 
دیتخاس رود  توبن  نادناخ  زا  ار  نآ  مدید  هک  متساوخ  مدوخ  يارب  تقو  نآ  ار  تفالخ 
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نآرب ةدابع ) نب  دعس   ) ام سیئر  سپ  دینک  یمن  میلـست  یلع  هب  ار  تفالخ  رگا  اهب  ّقحأ  انبحاصف  ّیلعل  اهومّلـست  مل  اذإ  دنتفگ : مه  راصنأ 

«. 1  » تسا رتراوازس 
هّللا تنأ و  دـنتفگ : دـنیامن و  تعیب  وا  رب  هک  دـندمآ  مالـسلا  هـیلع  یلع  شیپ  رفن ) لـهچ  تـیاور  ضعب  رد  ، ) راـصنا رجاـهم و  زا  یهورگ 

؛ كدعب ۀعاط  ًادحأ  یطعنال  هّللاو  ال  کماّدق ، ّنتومنل  هّللاوف  کعیابن  كدی  ّمله  یبّنلاب  مهالوأ  ساّنلا و  قحأ  هّللا  تنأ و  و  نینمؤملاریمأ ،
هاتأ امف  نیقّلحم ؛ ّیلع  اودغاف  نیقداص  متنک  نإ  لاق  معن . اولاق : نولعفت !؟ لاق و  ریدغ ؛ موی  کیف  هّللا  لوسر  نمانعمس  ّانإ  اولاق : َِملَو !؟ لاق 
کل نآ  ام  هل : لاق  ّمث  هردص  یلع  هدی  برضف  رهّظلا  دعب  رامع  ءاج  اهضعب : یف  ریبّزلا و  تایاورلاضعب : یف  دادقم و  رذوبأ و  ناملس و  ّالإ 

«2 « !؟ دیدحلا لابج  لاتق  یف  ینوعیطت  فیکف  سأرلا  قلح  یف  ینوعیطت  مل  متنأ  مکیف ، یل  ۀجاحالف  اوعجرإ ، ۀلفغلا !؟ ۀمون  نم  ظقیتست  نأ 
هب مینک  تعیب  وت  هب  روایب  ار  تتسد  یئوت ، ربمایپ  هب  اهنآ  نیرت  یلوا  مدرم و  نیرت  راوازس  ادخ  هب  دنگوس  و  نانمؤمریما ، یئوت  مسق  ادخ  هب 

. میرب یمن  نامرف  وت  زج  ار  یسک  ادخ  هب  مسق  هن  میوش ، یم  تگرمشیپ  مسق  ادخ 
بـصن تفالخ  هب  دوخ  زور  نآ  رد  ارت   ) میدینـش ادـخ  لوسر  زا  وت  هراب  رد  هک  ار  هچنآ  اـم  ریدـغ  زور  هکنیا  يارب  دـنتفگ : ارچ !؟ دومرف :

اروشاع ات  هلهابم  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 137 

http://www.ghaemiyeh.com


(. درک
. دییآ نم  شیپ  هدیشارت  رس  اب  ادرف  دییوگ  یم  تسار  رگا  دومرف : یلب . دنتفگ : دینک !؟ یم  ار  راک  نیا  ایآ  دومرف :
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هنیس هب  ترضح  دیدرگ و  رضاح  رهظ  زا  دعب  زین  رامع  دمآ و  مه  ریبز  تایاور  ضعب  رد  دماین . یـسک  دادقم  رذابا و  ناملـس و  زج  ادرف ) )

ندیشارت روتسد  رد  امـش  مرادن ؛ امـش  هب  يزاین  نم  دیدرگرب  يوش **.!؟ رادیب  تلفغ  باوخ  زا  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  تفگ : دز و  وا 
. درک دیهاوخ  تعاطا  ارم  نامرف  رامشیب ) هزین  ریشمش و   ) نهآ ياههوک  ربارب  رد  هنوگچ  دینک ؛ یمن  ارم  تعاطا  رس 

تلیضف ياراد  امش  هچرگا  راصنا  هورگ  يا  تفگ : فوع  نب  نمحرلادبع  هک  دوب  هدش  عورش  شکمـشک  راصنا  رجاهم و  نایم  هفیقـس  رد 
مهیف ّنإ  ترکذ و  نم  لضف  عفدنام  تفگ : دش و  دنلب  مقرأ  نب  رذنم  دوش ! یمن  ادیپ  یلع  رمع و  رکبوبا و  دننام  امـش  نایم  رد  اما  دـیتسه 
میزاس یمن  رود  یتفگ  هک  ار  یناسک  تلیـضف  اـم  مالـسلا  هیلع  « 1 . » بلاطیبا نب  ّیلع  ینعی  دـحأ ، هیف  هعزاـنی  مل  رمألاذـه  بلط  ول  اًـلجر 

هیلع بلاط  یبا  نب  ّیلع  ینعی  درک ، دـهاوخن  ار  وا  تفلاخم  رفن  کی  یّتح  دـشاب ؛ تفـالخ  بلاـط  رگا  تسا  يدرم  اـهنآ  ناـیم  رد  یلو ) )
. مالسلا

دندوب لیام  مالسلا  هیلع  یلع  تعیب  رب  دوب و  دایز  تعیب  زا  ناچیپرـس  ناگدنام و  زاب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  هفیقـس  خیرات  عومجم  زا 
زا یهورگ  جرزخ و  هفئاط  زا  یهورگ  اـب  ةداـبع  نبدعـس  ًاـصوصخم  تسا . هدـش  ریبعت  ریثک  عمج  فّلخت  اـهتیاور  ضعب  تراـبع  رد  یتح 

هتمامإ نیدیرم  رباکألا  نم  ةأمعبس  هدنع  عمتجإ  ّهنأ  ترابع  اهتیاور  زا  ضعب  رد  یتح  دندز  زاب  رـس ، رکبوبا  اب  تعیب  زا  مشاه  ینب  شیرق و 
! دنتفاییمن روضح  لمع  عقوم  رد  اما  دنتساوخیم ، ار  وا  تماما  هدمآ و  درگ  مالسلا  هیلع  یلع  دزن  ناگرزب  زارفن  دصتفه 

« رمع نایاپ  »

وا راتفر  تیفیک  مالسلا و  هیلع  یلع  هب  وا  يایاصو  و  كرات )...  ّینإ   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یگدنز  ینایاپ  نخـس  رمع » نایاپ  »
ایند زا  شدالوا ، شنید و  هب  تبـسن  وو ...  هرهلد  ینارگن و  اب  ترـضح  نآ  هک  دزاس  یم  هجوتم  هتکن  نیا  هب  ار  ام  یبوخ  هب  موق ، نارـس  اب 
رمک راوگاـن و  ياهدـماشیپ  ربارب  رد  هک  تشاد  دـیکا  شرافـس  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  وا  تفر ، ادـخ  يوـس  هب  دیـشک و  رپ  دیـشوپ و  مشچ 
ندش هدیچ  رب  تلاسر و  هداوناخ  لالحمـضا  يدوبان و  ببـس  اطخ  نیرتمک  نوچ  دیامن  طایتحا  تّدـش  هب  دـیامن و  لرتنک  ار  دوخ  نکش ،

. دشیم یهتنم  توبن  هلاس  هس  تسیب و  تامحز  هجیتن 
ات و  تخاس ، فرحنم  تلاسر  نادناخ  زا  ار  یمومع  راکفا  يا  هنوگ  هب  تسایـس  ّوج  هک  دـهد ، یم  ناشن  یبوخ  هب  تلحر ، زا  دـعب  خـیرات 

( .... مکنم ّیلع  دری  نم  رظتنأ  ضوحلا  یلع  ّینإ  و  ( ) ۀـثالث ّالا  یبّنلا  دـعب  ساّنلا  ّدـترإ   ) ثیداح أ  هک ، دیـسر  یئاج  هب  تفر و  شیپ  یئاج 
 ... ووو يرقهقلا ) مهباقعأ  یلع  اوّدترا  مّهنإ  ( ... ) مهباقعأ یلع  نوعجری  اولازام  كدعب  اوثدحأ  ام  يردتام  )

ریـشمش مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  دنتـشاذگ ، رـس  تشپ  ار  یتارطخ  هچ  دندنارذگ و  یئاهناروک  هچ  یحو ، نادناخ  هک  دنک  یم  وگزاب  ام  هب 
دوب ادیپان  شرس  نآ  هک  دمآ  یم  شیپ  یئاهنایرج  دیشک ، یم 

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  مجنپ  نوتس   » 2

« ثیداحأ نیودت  ادخ و  لوسر   » 1

دوب و ترـضحنآ  دیکأت  هجوت و  دروم  ثیداحا  نیودت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوخ  نامز  رد  ثیداحأ » نیودت  ادخ و  لوسر   » 1
هدافتسا اهنآ  زا  ناگدنیآ  ات  دنامب  ظوفحم  اهنآ  زج  اهگنس و  اههتخت و  اهتسوپ و  اهقرو و  تاحفص  رد  شیاه  هتفگ  ات  تشاد  یعـس  یلیخ 
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. دنیامن
ثیداحأ ال کنم  عمـسن  ّانإ  هّللا  لوسرای  تلق : هک  تسا  هدرک  تیاور  شگرزب  ردپ  زا  زین  وا  بیعـش  نبورمع  زا  لبنح  نب  دـمحا  ماما  - 1
!؟ مسیونب ار  اهنآ  ایآ  مینک  ظفح  میناوتیمن  میونـشیم  امـش  زا  یئاهثیدـح  ادـخ  لوسر  يا  متفگ : اهوبتکاف  یلب  لاق  اهبتکن ؟ ـالفأ  اـهظفحن 

«1 . » دیسیونب ار  اهنآ  یلب  دومرف :
بتکتأ اولاق  شیرق و  ینتهنف  هظفح  دیرُأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نم  هعمـسأ  ءییـش  ّلک  بتکأ  تنک  دیوگ : رمع  نب  هّللادبع  - 2

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسرل  کلاذ  ترکذف  باتکلا ، نع  تکسمأف  اضّرلا !؟ بضغلا و  یف  مّلکتی  رشب  هّللا  لوسر  هعمست و  ءییـش  ّلک 
: لاقف هیف  یلإ  هعبصإبأموأف 

ادخ لوسر  زا  هچره  هکنیا  يارب  قحّالإ ! هنم  جرخیام  هدیب  یسفن  يّذلا  هّللا  وف  بتکأ 
267 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

وا هک  یلاح  رد  یسیونیم !؟ يونشیم  ادخ  لوسر  زا  هک  ار  يزیچره  ایآ  « 1 : » دنتفگ شیرق  متشونیم ؛ ار  نآ  همه  منک ، ظفح  مدینشیم 
نتـشون زا  سپ  دـنزب ) مه  يوتحم  یب  ـالپ و  ترپ و  ياـهفرح  تسا  نکمم  ینعی  ! ) دـنزیم فرح  يدـب  یـشوخ و  ماـگنه  رد  تسا  رـشب 

مناج هک  یئادـخ  هب  سیونب  دومرف : درک و  هراشا  شناـهد  هب  وا  مدرک  ضرع  شکراـبم  روضح  هب  ار  ناـیرج  مدرک و  يراد  دوخ  بلاـطم 
( یحو تسا و  قح  نم  فرح  لاـح  ره  رد  ینعی   ) دـیآیمن نوریب  يزیچ  قح ، زا  ریغ  ناـهد ) نیا  زا  ینعی   ) نآ زا  تسوا  تردـق  تسدرد 

«. 2»
تلق معن . لاق : اهبتکأفأ ؟ ًاءایشأ  کنم  عمسأ  ّینإ  هّللا  لوسرای  تلق : لاق : صاعلا  نب  ورمع  نب  هّللادبع  نع  لبنح  نبدمحا  مامإلا  جرخأ  - 3

وت زا  ییاهزیچ  مدرک  ضرع  ادـخ  لوسر  هب  دـیوگ : صاع  ورمع  رـسپ  هّللادـبع  ًاّقح  ّالإ  امهیف  لوقأال  ّینإف  معن . لاـق : بضغلاو  اـضّرلا  یف 
بـضغ اضر و  لاح  رد  نم  یلب . دومرف : لاحره ) رد  و   ) يدـبو یـشوخ  لاح  رد  متفگ  یلب ، دومرف : منک ؟ تشاددای  ار  اهنآ  ایآ  مونـشیم 

«3 . » ار قح  رگم  میوگیمن 
مونـشیم هچره  امـش  زا  دـیهدیم  هزاجا  نم  يارب  ایآ  متفگ  ادـخ  لوسر  هب  تفگ : شگرزب  ردـپ  زا  بیعـش  نبورمع  زا  يروباشین  مکاح 

يزیچ قح  زا  ریغ  هک ، تسین  راوازـس  لاـح  ره  رد  نم  يارب  نوـچ  ظیلب ؛ دوـمرف : بضغ ؟ اـضر و  لاـح  رد  متفگ  یلب  دوـمرف : مسیوـنب ؟
«4 . » تسا حیحص  ثیدح  نیا  دنس  دیوگ : مکاح  سپس  میوگب ؛

ادخ لوسر  شیپ  باحصا  زا  ياهدع  اب  نم  دنکیم : لقن  رمع  نب  هللادبع  زا  یمثیه  - 4
268 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. دوشیم رپ  شتآ  زا  وا  هاگنمیشن  ددنبب  غورد  نم  هبًادمع  سکره  دومرف : ترضح  مدوب  نم  اهنآ ، نیرتکچوک  میدوب و 
هب تفگ !؟ هچ  دیدینـش  هک  یلاح  رد  دیروخیم ، هطوغ  نآ  رد  دینکیم و  لقن  ثیدح  ادخ  لوسر  زا  هنوگچ  متفگ : میتفر  نوریب  هک  یتقو 

هتشون ام  شیپرد  میونشیم  وا  زا  هچ  ره  ام  ردارب ، رـسپ  يا  باتک  یف  اندنع  هنم  انعمـس  ام  ّلک  ّنإ  انیخأ  نبای  دنتفگ : سپـس  دندیدنخ  نم 
«. 1 ( » مینکیم تشاد  دای  میونشیم ، هک  ار  هچنآ  همه  ام  ینعی   ) تسا هدش 

ملع نآ  تسا و  لوغـشم  نآ  نتـشون  هب  هک  یماداـم  دـسیونب ، یثیدـح  اـی  ملع و  نم  يارب  سکره  دومرف : ادـخ  لوسر  دـیوگ  رکبوـبا  - 5
«2 ( » ربخ رخآات   ) دوشیم هتشون  باوث  وا  رب  تسیقاب 

رد ار  وا  تمایق  زور  دـنوادخ  دـیامن ، ظفح  نم  تما  تیادـه )  ) يارب ثیدـح  لهچ  سکره  هک ، تسا  هدـمآ  تیاور  مرکأ ) ربمایپ  زا  - 6
دنکیم هتخیگنأرب  هیقف  ملاع و  ار  وا  دنوادخ  ًاهیقف  ًاملاع  هّللا  هثعب  دومرف : یتیاور  رد  دنکیم ، ثوعبم  ءاملع  اهقف و  هتسد 

. موشیم عیفش  دهاش و  وا  يارب  تمایق  زورد  ًاعیفش  ًادهاش و  ۀمایقلا  موی  هل  تنک  تسا  هدمآ  ءادردلا  یبا  تیاور  رد  و 
لخاد تشهب  هب  یهاوخیم  هک  يرد  ره  زا  دوشیم ، هتفگ  وا  هب  تئـش  ۀـّنجلا  باوبا  ّيأ  نم  لخدأ  هل  لـیق  تسادوعـسم  نبا  تیاور  رد  و 
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! وش
روـشحم ءادهـش  هتـسد  رد  دوـشیم و  هتـشون  ءاـملع  هتـسد  رد  ءادهّـشلاةرمز  یف  َرِـشُح  ءاـملعلا و  ةرمز  یف  َبـِتُک  رمع  نـبا  تـیاور  رد  و 

. ددرگیم
يردخ و دیعس  یبأ  رمع و  نبا  سابع و  نباو  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ار  اهتیاور  نیا  لاثمأ 

269 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. دناهدروآ يدایز  قرطاب  هریره  یبأ  لبج و  نبذاعم  کلام و  نب  سنأ  ءادرّدلا و  یبأ 

زا هداد و  تاجن  تلالـض  یهارمگ و  زا  ار  تما  هک  دوبن  نیا  يارب  دوب ؟ هچ  يارب  ثیداحأ  نیودـت  رـشن و  ظفحرب و  دـیکأت  همه  نیا  اـیآ 
؟ دنرادهگن نوصم  اطخ 

؟ دنامب ظوفحم  ینید  ياهشزرا  دوش و  صخشم  مدرمرب  ادخ  لوسر  زا  دعب  یهلا  قحرب  هفیلخ  دنتساوخیم  هک  دوب  نیا  زا  ریغ  ایآ 

!« ثیداحأ نیودت  میرحت   » 2

اهترفاـسم یمالـسا ، روشک  فاـنکا  فارطا و  هب  باحـصا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  ثیداـحأ »! نیودـت  میرحت   » 2
میلعت هدرک و  وگزاب  اهناملـسم  يارب  دندوب  هدینـش  مرکأ  ربمایپ  زا  هک  یتایاور  دندیزگ و  ینکـس  فلتخم  ياه  رهـش  رد  اهیـضعب  دندرک 

، دندادیم
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  هلیسوب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  لئاضف  رگا  هک  دومن ، رطخ  رـش و  ساسحا  راشف ! هورگ  هتـسدرس 

دبای و هار  کیدزن  رود و  ياهرهش  هب  دناهدومن ، ذخأ  هدرک و  تفایرد  ترـضحنآ  زا  ًامیقتـسم  یبتک  یهافـش و  روط  هب  وناز و  هب  وناز  هک 
هنیس هب  هنیس  و  هداد ، لاقتنا  رگیدمه  هب  یمومع  نکاما  رباعم و  دجاسم و  رد  نالک  دروخ و  دسرب ، ذوفن  نابحاص  ناگتخیهرف و  شوگ  هب 

ار نانآ  هدننک ، درخ  نیگمهس و  ياهرطخ  هچ  دنامب ، راگدای  هب  دبأ  ات  ددرگ  تبث  اهگنـس  اهنآوختـسا و  اههتخت و  اهمرچ و  رد  و  ددرگب ،
یـشوخ خلت ، نانآ  رب  ار  یگدنز  هک  رگید  مهم  تارطخ  دنک و  دهاوخ  رب  نب ، خیب و  زا  ار  نانآ  تسایر  تفالخ و  ساسا  هدومن و  دیدهت 

؛ دودز دهاوخ  ناش  هرهچ  زا  ار  یمرخ  و 
زا هک  تسیچ  ثیداحا  نیا  تفگ : اهنآ  هب  رمع  دنتفای  روضح  هک  یتقو  دنتـشگزاب  هنیدـم  هب  اهرهـش  زا  ادـخ  لوسر  باحـصا  داد  روتـسد 

!؟ دیاهدرک شخپ  قافآ  رد  ادخ  لوسر 
270 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

دوب نیا  رطاخ  هب  روتـسد  نیا  عقاو  رد   ) دیـشاب نم  شیپ  دیاب  ماهدـنز  نمات  اما  هن ، تفگ : ینکیم !؟ یهن  ثیداحا  رکذ  زا  ارام  ایآ  دـنتفگ :
ناهد رگا  هک  تسنادیم  یبوخ  هب  وا  نوچ  دننکن ! اطخ  اپ  زا  تسد  ات  دـنریگ ، رارق  وا  رایتخا  رد  هدوب و  وا  سرتسد  رد  باحـصا  همه  هک 
مدرم هب  ار ، دناهدینش  مالسلا  مهیلع  شتیبلها  یلع و  هراب  رد  ادخ  لوسر  زا  هک  یبلاطم  دنـشاب ، دازآ  نتفگ  نخـس  رد  دوش و  زاب  باحـصا 

. دش دهاوخ  راز  ناشراک  تیاهنرد  دنوش ، یم  رادیب  اهناملسم  دنیامن ، يرگاشفا  یناسر و  عالطا  حالطصا ، هب  و  دنناسرب ،
شیپ ار  ینوگانوگ  ياه  همانرب  لصا  نیا  يور  دـندرگ ، یفرعم  وا  تیب  لها  یلع و  ایند  ياج  همه  هب  ات  دنـشاب ، هدـنکارپ  اهنیا  دـیابن  سپ 

، دوب هدینـش  ادخ  لوسر  زا  هک  ینخـس  و  دیاشگب ، بل  تسناوتیمن  اهنآ  زا  کیچیه  هک  درک ، ناشراهم  یّلک  روط  هب  و  تشاذگ ، اهنیا  ياپ 
. دهد رارق  مدرم  رایتخا  رد 

، دوب هدنارورپ  دوخ  زغم  رد  اهنآ  ندرک  هفخ  مدرم و  ندرک  تکاس  يارب  ياهدش ، هتخپ  ياه  درگـش  هنحـص ، نیا  نادرگ  راک  هک  اجنآ  زا 
راکیب مه  دروم  نیا  رد  دیـسر . ّتیقّفوم  زرم  هب  هدرک و  روبع  تارطخ  زا  اهگنرین  اهرکم و  نیا  اب  مه  نـالاات  ادـخ  لوسر  تاـیح  ناـمز  زا 

. تسشنن
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هفیذـح و نب  هّللادـبع   ) قاـفالا نم  مهعمجف  هّللا  لوـسر  باحـصا  یلا  ثعب  یّتـح  رمع  تاـمام  هـّللاو  لاـق : فوـع  نـب  نـمحرلا  دـبع  نـع 
اومیقأ لاق ال ، اناهنتأ !؟ اولاق  قافالا !؟، یف  هّللا  لوسر  نع  متیـشفأ  یّتلا  ثیداحألا  هذـه  اـم  لاـقف : رماـع ) نب  ۀـبقع  رذیبا و  ءادرّدـلایبا و 
فارطا زا  ار  ادخ  لوسر  باحصا  ات  درمن  رمع  مسق  ادخ  هب  دیوگ : فوع  نب  نمحرلا  دبع  ثیدحلا )  ) تشعام ینوقرافت  هّللاو ال  يدنع ال 

رد هک  تسا  یئاهثیدح  هچ  نیا  تفگ : درک و  عمج  ار ) رماع  نب  ۀـبقعو  رذابا  ءادرد و  یبا  هفیذـح و  نب  هللادـبع  دـننام  یناسک   ) فانکا و 
( دیرادن قح   ) مسق ادخ  هب  اما  هن  تفگ : يوشیم ؟! عنام  ارام  ایآ  دنتفگ : دیاهدرک  شخپ  ادخ  لوسر  زا  ایند ) فلتخم  ياهاج  رد  و   ) ملاع

ادج نم  زا  ماهدنز ، نم  ات 
271 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

«1 (. » ربخرخآات ! ) دیوش
تـسا نیا  زا  ریغ  ایآ  دوشیم !؟ هدیمهف  یناونع  هچ  ةرخألاب  دوشیم و  لابند  یتسایـس  هچ  دـیآیم و  تسد  هب  یبلطم  هچ  قوف  ثیدـح  زا 

یلع ترـضح  تیناقح  دوش ، ریگملاع  ادـخ  لوسر  ثیداحا  رگا  هک  درک ، یم  ساـسحا  ار  رطخ  گـنز  شـشوگ  خـیب  رد  هورگ  ربهر  هک 
تموکح ياه  هیاپ  ندـش  لزلزتم  هب  تیاهن  رد  هدـش و  عورـش  نینوخ  ياهمایق  و  دـش ؛ دـهاوخ  تباث  ناگمه  رب  هدـش ، المرب  مالـسلا  هیلع 

.!؟ دیماجنا دهاوخ  نآ  یعطق  طوقس  هب  ای  دوخ و  قحان 
هتشاذگ تماخو  هب  ور  هک  عاضوا  لرتنک  و  اهراتفگ ، راهم  نتشاد  تسد  رد  باحصا و  نتفرگ  رایتخا  رد  اهراک و  لرتنک  يارب  تهجنیدب 

ثیداحا هب  ًافطل  دروآ ؛ رد  دوخ  هرطیس  ریز  رد  دز و  اهنآ  بل  رب  توکس  رهم  دروآ و  درگ  هنیدم  رد  ار  باحصا  نایوگ  نخـس  همه  دوب ،
. دییامن تقد  لیذ 

، ًاریثک ّبلقتی  هتلیل  تابف  دمآ  درگ  ثیدـح  دـصناپ  مک  تدـم  رد  تفرگ  میمـصت  ثیداحا  نیودـت  هب  دوخ  تفالخ  نارود  رد  رکبوبا  - 1
حبـص یتقو  درک ، ناشیرپ  ارم  مردـپ  یتحاران  نیا  تفگ : هشئاع  دـیباوخنو )  ) دـیخرچ فرط  نآ  فرط و  نیا  دوخ  باوختخر  رد  حبـصات 

رد دید  نوچ  ارچ ؟ ! ) دیـشک شتآ  هب  تفرگ و  نم  زا  ار  اهنآ  مدروآ  روایب ، تسا  وت  دزن  ثیداحا  زا  هچره  مرتخد  تفگ : نم  هب  دیـسرارف 
«. 2 ( » تسا هدمآ  نایم  هب  وا  تیب  لهاو  یلع  زا  یئاهتلیضف  هچ  ثیداحا ، نآ  يالبال 
ار ثیداحأ  تساوخ  باطخ  نب  رمع  تفگیم : کلام  مدینش  دیوگ : بهو  یبأ  - 2

272 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«. 1 ( » مدرم تاکسا  يارب  یگشیمه  درگش   ) تسین ادخ  باتک  زا  ریغ  یباتک  هّللا  باتک  عم  باتک  ال  تفگ : سپس  تشون  ای  دسیونب 

هک دندرک  هراشا  یگمه  دومن  ءاتفتـسا  باحـصا  زا  دـسیونب و  ار  ادـخ ) لوسر   ) ننـس درک  هدارا  باطخ  نبرمع  دـنکیم : لقن  يرهز  - 3
ار راک  نیا  ناینیشیپ  زا  یماوقا  هک  دمآ  مدای  هب  میامن  نیودت  ار  اهتنس  متـساوخیم  نم  تفگ : حبـص  زور  کی  دنام  ددرم  هام  کی  دسیونب ،

منک یمن  طولخم  يزیچ  چیه  اب  ار  ادخ  باتک  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  دـندروآ ، ور  اههتـشون  هب  دـندومن و  كرت  ار  ادـخ  باتک  و  دـندرک ،
«. 2 ( » وایلومعم دنفرت  )

دش عمج  یتقو  دندروآ ، ار  اهنآ  داد  دنگوس  ار  مدرم  دش ، دایز  ثیداحا  باطخ  نب  رمع  نامز  رد  دیوگ : رکب  یبا  نب  دمحم  نب  مساق  - 4
«. 3 ( » ربخرخآات  ) دنازوس دز و  شتآ  ار  همه 

دراد و او  توکـس  هب  ار  مدرم  هکنیا  يارب  دروآ ، لمعب  تعنامم  ادخ  لوسر  ثیداحا  نیودت  زا  رمع  هک  تسا  رتاوتم  هراب  نیا  رد  ثیداحا 
هک دادیم ، ناشن  زوسلد  هداد و  هولج  ادـخ ، باتک  عفادـم  ار  دوخ  هداد و  تنیز  ادـخ  باتک  اـب  ار  دوخ  هتفگ  دراد ، زاـب  لـمعلا  سکع  زا 

. دز ادخ  لوسر  تلحر  نامز  رد  هک  یفرح  دننام  دوش  كورتم  ادخ  باتک  ادابم 
.!؟ تفالخ روما و  مامز  نتشاد  تسد  رد  دوخ و  تموکح  ياه  هیاپ  میکحت  ای  دوبادخ !؟ باتک  رب  يزوسلد  يارب  اهتعنامم  همه  نیا  ایآ 

. دیامن تواضق  هک  تسا  یبوخ  یضاق  هراب  نیا  رد  ملاس  نادجو 
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273 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«2 . » دوب رمع  تشون  خیرات  هک  یسک  لوا  و  « 1  » درک ناوید  نیودت  هک  یسک  لوا  دناهتشون : نیخرؤم 

دنکیم تباتک  زا  یهن  تردق و  لامعإ  دسریم  هک  ثیدح  نیودت  هب  تبون  اما  دسیونیم ! خـیرات  دـهدیم و  بیترت  ناوید  دوخ  يارب  وا 
: درکیم دیدهت  هنوگنیدب  ار  وا  هداتسیا و  باحصا  ناگرزب  يور  رد  ور  هک  يروط  هب 

«3  » ةّرغلا ضرأب  کّنقحلأل  وأ  ثیدحلا  ّنکرتتل 
«4  » هّللا لوسر  نع  ۀیاوّرلا  اّولقأو  نآرقلاودّرج ، منکیم  تدیعبت  یتسد ، رود  نیمز  هب  ای  ینک  كرت  ار  یئوگ  ثیدح  دیاب  ًامتح 

!. دیئوگ مک  ار  ادخ  لوسر  زا  تیاور  دیرادهگن و  درجم  ار  نآرق 
زا رفن  دنچ  دـینک و  مک  ار  ادـخ  لوسر  زا  ثیدـح  لقن  ثیدـحلا  ّثب  نع  ۀباحّـصلا  نم  دـحاو  ریغ  رجز  و  هّللا ، لوسر  نع  ثیدـحلا  اّولقأ 

ثیدح لقن  رطاخ  هب  ار  يراصنأ  دوعـسم  ابأ  ءادردلا و  یبأ  دوعـسم و  نب  هّللادبع   ) درک ناشتیذا  دیناسرت و  ثیدـح  شخپ  زا  ار  باحـصا 
«( 7  » دز هنایزات  اب  ثیدح  لقن  رطاخ  هب  ار  بعک  نب  یبأ  « 6  » دش هتشک  رمع  ات  دنام  نادنز  رد  ردقنآ  یضعب  « 5  » درک ینادنز  زور  هس 

ات میتشادن  ار  هّللا  وسر ل  لاق  نتفگ  تردق  رمع ، هنایزات  سرت  زا  ام  دیوگ : هریره  وبأ 
274 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

رد يرهظ و  رـشابتس  ۀـقفخملا  ّنأ  تنقیأل  هّللاو  امأ  ّیح ؟! رمع  ثیداـحألا و  هذـهب  مکثدـحم  تنکاـم  تفگیم : ومه  تفر . اـیند  زا  رمع 
«1 . » تسشنیم متشپ  هب  وا  هنایزات  متفگیم  ثیدح  زورما  دننام  رمع  نامز  ردرگا  دیوگ : وا  يرگید  تیاور 

نمحرلادبع  ) داتـسا هتـشون  باطخلا » نبرمع  ۀفیلخلا  تایح  نم   » باتک هب  ًاصوصخم  ۀطوبرم  ياهباتک  هب  نیبلاط  تسا  دایز  اهتیاور  نیا  زا 
. دیامن هعجارم  دعبب  داهتجإلاو ص 75  صنلا  دعبب و  ص 279  ثیداحألا ) نیودت  نم  هعنم   ) شخب يرکب )، دمحا 

تنـس اب  نآ  ماعایآ  دوشیم !؟ نشور  نایب  يزیچ  هچ  اب  تنـس ، اب  زج  نآ  لمجم  نآرق و  تاهباشتم  ایآ  درکن  لاؤس  یـسک  سیئر ، نیا  زا 
!؟ دوشیم دّیقم  ینایب  هچ  اب  شقلطم  دباییمن و  صیصخت 

!؟ دور یمن  نایم  زا  نآرق  ماکحا  زا  یلیخ  نآ  نتفر  نیب  زا  اب  ظفح و  نآرق  تنس ، ظفح  اب  رگم 
زا ار  اهنآ  دندوب ، هدرک  تمدخ  تما  نیا  هب  هزادنا  هچ  دندرکیم  نیودت  ار  ادخ  لوسر  ننس  دنتـشاد  هک  یتردق  نآ  اب  لوا  هفیلخ  ود  رگا 

. دشیم لح  يدعب  تالکشم  زا  یلیخ  دنتشاد  روضح  باحصا  رتشیب  نوچ  دنتشادیمهگن و  يدعب  نایوگغورد  ّرش 
وا دوجو  رد  ار  تنس  باتک و  هدرکریبعت ، نیبم ) ماما   ) هب « 2  » سی هکرابم  هروس  هیآ 12  رد  دنوادخ  هک  ار  یسک  دندادیم  هزاجا  لقأ  دح 
( دوبن نیبم  ماما  نیمه  هب  نداد  یسایس  گرم  اهنآ  فده  رگم  یندش ! ان  لایخ  یهز  یلو   ) دادیم ماجنا  ار  ریطخ  لمع  نیا  دوب ، هداد  رارق 

یـضتقم عقاوم  رد  ات  دنتـشاذگ  زاب  ار  يدعب  نیباّذک  تسد  هزادنا  هچ  دش و  دراو  همولظم  هموحرم  تما  نیا  هب  دروم  نیارد  یئاهمتـس  هچ 
اهنآ و حدم  رد  یئاهغورد  دنناوتب ،

275 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
هب هتخاس ، یثیداحأو  رابخأ  اهنآ  عفن  هب  ات  دنرامگب  ار  ياهدع  دوخ  نامز  رد  یئاورنامرف ، ره  و  دنهد ، تبـسن  ادخ  لوسر  هب  اهنآ  ناناوریپ 

دنهد جاور  هعماج  رد  دوخ  هاوخبلد  اب  و  دنهدب ، مدرم  دروخ 

« میهاربا ماقم  رییغت   » 3

نم اوذـّختاو   » میرک نآرق  روتـسد  هب  انب  هبعک ، فاوط  زا  سپ  جاجح  هک  تسا  یگنـس  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماـقم  میهاربا » ماـقم  رییغت   » 3
. دیریگب زامن  ياج  دوخ  يارب  میهاربا  ماقم  زا  «« 1  » یّلصم میهاربا  ماقم 

دنلب راوید  هب  گنـس  لگ و  هتـشاذگ و  اپ  ریز  لیعامـسا ، میهاربا و  ترـضح  تیب »  » يانب نامز  رد  ار  گنـس  نآ  دـنناوخیم ، زامن  نآ  رد 
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ياج هب  ار  نآ  دش  ثوعبم  ادخ  لوسر  هک  یتقو  دـندروآ  یلعف  لحم  هب  میهاربا  زا  سپ  ار  نآ  اهبرع  دوب ، هدـیبسچ  تیبرب »  » و دـندرکیم ،
هب ار  نآ  زاب  دمآ  راک  رـس  هب  رمع  هک  یتقو  دوب ، هدیبسچ  تیب  هب  رکبوبا  ادخ و  لوسر  نامز  رد  دینابـسچ ، تیب  هب  ینعی  دـنادرگ  رب  یلّوا 

«. 2  » دینادرگرب یلعف  لحم 
یـسک دریگب و  هدیدان  ار  نآ  هدرک و  انتعا  یب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لامعا  هب  دح  نیا  ات  هک  تشاد  تئرج  ردـقچ  هورگ  ربهر 

دشاب هتشادن  ضارتعا  تردق  مه 

« عوطت زامن  تعکر  ود  زا  یهن  »

هناخ رد  ۀینالع  ّرـسرد و  ادخ  لوسر  ار  زامن  ود  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  هشئاع  زا  قیرط  نیدـنچ  اب  عوطت » زامن  تعکر  ود  زا  یهن  »
«1  » رصع زا  دعب  تعکر  ود  رجف و  زا  شیپ  تعکر  ود  درکن ، كرت  نم 

زا دعب  مسرتیم  تفگیم : درکیم و  شتیذا  دروآیم  اج  هب  یسک  رگا  دومن و  یهن  نآ  ندروآ  اجب  زا  شا  يرادمامز  نارود  رد  رمع  اما 
«2 . » دنروآ اجب  هدرک ، یهن  نآ  تدابع  زا  ادخ  لوسر  هک  یتعاس  رد  دنناوخب و  بورغ  ات  دنهد و  تداع  دوخ  يارب  ار  نآ  یهورگ  نم 

«3  » تسا هدز  ار  ردکنم  نب  دمحم  نبا  دلاخ و  نب  دیز  دروم  نیا  رد  یتح  درادیم ، زاب  لمعلا  سکع  زا  ار  مدرم  لماک  یکریزاب  زاب 

« ناتعتم زا  یهن   » 5

امهنع و یهنأ  انأ  هّللا و  لوسر  دـهع  یلع  اتناک  ناتعتم  تشاد : مالعا  تئرج  لاـمک  اـب  ادـخ  لوسر  ربنم  رد  يزور  - 1 ناـتعتم » زا  یهن   » 5
. منکیم شباذع  دهد  ماجنا  سکره  هدرک و  یهن  اهنآ  زا  نم  دوب  ادخ  لوسر  نامز  رد  هعتم  ود  ءاسّنلا  ۀـعتم  جـحلا و  ۀـعتم  امهیلع  بقاعأ 

«4»
یهنأ انأ  هّللا و  لوسر  دهع  یلع  ّنک  ثالث  ساّنلااهّیأ  تفگ : هک  تسا  رگید  تیاور  رد 

277 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
نم دوب ، ادخ  لوسر  نامز  رد  زیچ  هس  مدرم  يا  يا  لمعلا  ریخ  یلع  ّیح  ءاسّنلا و  ۀعتم  و  جحلا ، ۀـعتم  ّنهیلع  بقاعأ  و  ّنهمّرحأ ، و  ّنهنع ،

«. 1  » ار لمعلاریخ » یلع  یح   » و اهنز » هعتم  « » جح هعتم  ، » منکیم باذع  ار  نیرشابم  و  میامنیم ، مارح  منکیم و  یهن  اهنآ  زا 
لمع ادـخ  لوسر  نامز  رد  زیچ  هس  نیا  هب  هک  دـنکیم  فارتعا  دوخ  هکنیا  اب  دوب  هدزاج  ار ، دوخ  يروط  اهناملـسم  نایم  رد  هورگ  سیئر 

هچ اما  ینک ، مارح  ار  ادخ  لالح  ياهراک  هچ  وت  رخآ  دـیوگب : هدـش و  دـنلب  تسناوتن  ای  دـشن و  دـنلب  یـسک  منکیم ، یهن  نم  دـندرکیم 
. دنتفریذپ وا  زا  يدایز  هورگ  مالسلا  مهیلع  تیبلها  زج  هب  درک  دوشیم 

یف نینمؤملاریما  ثدحأ  ام  يردـت  ّکناف ال  كایتف  ضعبب  كدـیور  دـنتفگ : وا  هب  دادـیم  يوتف  هعتم  ود  ّتیّلح  هب  يرعـشأ  یـسوموبأ  - 2
. تسا هدرک  راکچ  جح  کسانم  هب  وت  زا  دعب  رمع ) ینعی   ) نانمومریما ینادیمن  شاب  تدوخ  بظاوم  كدعب  کسّنلا 

نم اما  دنداد ، یم  ماجنا  ار  جحلا  ۀعتم  شباحصا  ادخ و  لوسر  منادیم  نم  تفگ : رمع  دش  ایوج  نایرج  زا  هدومن  تاقالم  ار  وا  یسوموبا 
ورف لسغ  بآ  ناشیاهرـس  زا  هک ، یلاح  رد  دندنبب  مارحا  جح  هب  سپـس  دننک  عامج  اهنز  اب  كارأ  تخرد  ریز  رد  مدرم  دـیآیمن  مشوخ 

«2 . » دزیر
لـس تفگ : وا  باوـج  رد  یهدیم  هعتم  هزاـجا  یـسرتیمن  ادـخ  زا  تفگ : وا  هب  ریبز  نبةورع  دادـیم  يوـتف  هعتم  ّتیلح  هب  ساـبع  نبا  - 3

نیب اهنیب و  رماجملا  تعطس  فیک  کّمأ 
278 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

شردام زا  دوب ، هتفرگ  الاب  توهش ) ي   ) اههقرج تردپ  وا و  نایم  رد  هنوگچ  سرپب  تردام  زا  ۀعتملاب  ّالإ  کتّدلوام  تلاقف : اهلأسف  کیبأ !
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«1 . » ماهدروآ ایند  هب  هعتم  زا  ار  وت  نم  داد : باوج  دیسرپ 
هعتم ادخ  لوسر  نامز  رد  ام  تفگ : دـنادیم  مارح  ریبز  نبا  لالح و  ار  هعتم  سابع  نبا  متفگ : هللا  دـبع  نب  رباج  هب  دـیوگ : ةرـضن  یبأ  - 4

یعیبط روط  هب  مه  نآرق  و  درک ، مارح  لالح و  تساوخ  ار  هچ  ره  شربمغیپ  هب  دنوادخ  تفگ : دیـسر  تفالخ  هب  رمع  هک  ینامز  میدرک ،
دنک حاکن  ار  ینز  جح  رد  یـسک  رگا  دییوج ! يرود  اهنز  حاکن  زا  اما  دینک  مامت  ار  هرمع  جح و  تسا  هتفگ  ادخ  هک  روط  نآ  دـش ، لزان 

«. 2  » منکیم شراسگنس  دنروآ  نم  شیپ 
هک ار  يراک  تفگ : وا  هب  یلع  درکیم ، یهن  ار  ةرمع  هعتم و  نامثع  دندمآ ، درگ  نامثع  اب  یلع  نافسُع ، رد  دیوگ : بیـسم  نبا  دیعـس  - 5

یلع نک ،! نامیاهر  کعدأ  نأ  عیطتـسأ  ّینإ ال  ّیلع  لاقف  کنم ، انعد  تفگ : ناـمثع  ینکیم  یهن  نآ  زا  وت  هدرک  رما  نآ  هب  ادـخ  لوسر 
«3 (. » ربخرخآات  ) مزاس تیاهر  مناوتیمن  نم  تفگ :

لماک تنیز  ار  دوخ  هکم  ياهنز  دوب  دمآ  هکم  هب  ةرمع  يارب  ترـضح  هک  دوب  جیار  ياهنوگب  هعتم  جح ، مایا  رد  ادخ  لوسر  نامز  رد  - 6
هعتم اهنز  نیا  زا  ءاسّنلا  هذه  نم  اوعتمتسإ  دومرف : باوج  رد  دندرک  تیاکش  ناشیاهنز  زا  یئادج  ندش  ینالوط  زا  باحـصا  دندوب ، هدرک 

نکیم تیافک  هزادنا  نیا  هک  تسه  دایز  تایاور  دروم  نیا  رد  «** 4  » دینک

« يروش  » 5

تما رب  ياو  ياو  ءاروّزلاب  يرخأ  ۀـنیدملا و  یف  ًيروش  نیئاروش  نم  یتّمأل  لیولا  لیولا  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  يروش »  » 5
روتـسد رمع  هک  يزور  ات  دوش ) عوجر  هفیقـس ص 255  لصف  لوا  هب  . ) ءاروز رد  کـچوک  یمود  هنیدـم و  رد  گرزب ، ياروش  ود  زا  نم 
تفالخ ياعدا  هک  تشادن  ار  نآ  تئرج  دیسریمن و  ناشرطاخ  هب  باحصا  زا  کیچیه  دوب  هدرکن  رداص  ار  دوخ  زا  سپ  يروش  لیکشت 

هدنز هدیبع  وبا  رگا  تفگ : امن ، نییعت  نیشناج  دوخ  زا  دعب  يارب  ار  یـسک  دنتفگ : وا  هب  دش  سویأم  شندنام  هدنز  زا  هک  یتقو  « 1  » دنیامن
رد وا  نوچ  مدیزگیم  رب  تفالخ  هب  ار  وا  دوب  هدنز  هفیذح  یبا  یلوم  ملاس  رگا  و  دوب !! تما  نیما  وا  نوچ  مدادیم  رارق  دهعیلو  ار  وا  دوب 

: دنتفگ دنتشگرب  هرابود  دنتفر  نوریب  مدرم  درکن ، لوبق  وا  نک ، نیعم  ار  ترسپ  دنتفگ : تشاد ، تدش  ادخ  یتسود 
نیرتهتسیاش نیرتهدیدنـسپ و  هک  میامن  نییعت  ار  یـسک  امـش  يارب  متفرگ  میمـصت  نم  تفگ : مود  هسلج  رد  امن  نییعت  دهعیلو  دوخ  يارب 

. دومن هراشا  یلع  هب  ّیلع  یلإراشأو  دینک  لمع  قح  هب  دنک  راداو  ارامش  هک  تسامش :
مهاوخیمن تفگ  ینک ؟ نییعت  ار  وا  هک  تسا  هدش  عنام  هچ  ارت  یلطعم  ارچ  سپ  دنتفگ :

280 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
، دعس نمحرلادبع ، نامثع ، یلع ، . ) دیریگب ار  هورگ  نیا  رود  اما  « 1 !! » مشکب شود  هب  ار  يرادمامز  تیلوئـسم  مگرم  زا  سپ  تایح و  رد 
: تفگ درک و  راضحا  ار  اهنآ  سپـس  دیزیخرب ، وا  يرای  هب  ًامتح  زین  امـش  هک  دننک  باختنا  ار  یکی  ات  دـننک  تروشم  مه  اب  هحلط ) ریبز و 

. دیشاب هدرک  نییعت  ار  يریما  هکنیا  رگم  دیاین  مراهچ  زور  دینک  تروشم  زور  هس  مدرم ، نم  هک  یتقو 
کیـشک هناـخ  ِرَد  رد  يروآیم و  درگ  ياهناـخ  رد  ار  اـهنیا  شاـب و  هتـشاد  دوخاـب  حلـسم  رفن  هاـجنپ  تفگ : يراـصناهحلط  یبا  هب  سپس 

ریـشمش اب  دـنک  تفلاخم  رفنکی  دنـشاب و  یکی  رفن  جـنپ  رگا  دـنک ، هماقا  مدرم  هب  ار  تعامج  زامن  تدـم  نیا  رد  مه  بیهـص  و  یهدیم ،
هفیلخ دنـشاب  رفن  هس  رفن  هس  هکنانچ  رادرب و  نایم  زا  ار  ود  نآ  دـنک ، تفلاخم  رگید  رفنود  دـندش  یکی  رفن  راـهچ  رگا  رادرب و  ار  شرس 

هب هدرک و  هرـسکی  ار  راک  نک و  مادعا  ار  هس  ره  دـندرک  تفلاخم  رگید  هس  نآ  رگا  تساهنآ و  اب  نمحرلادـبع  هک  تسا  هس  نآ  زا  یکی 
«2 . » دننک نییعت  ار  یسک  دوخ  هک  راذگاو  اهناملسم  دوخ 

ياه هرهم  اهدـناب و  زا  یکی  هناکریز  دـنفرتاب  هنوگچ  هک  دـینک  رظن  يروش  نیا  تفاـب  هب  تقداـب  ـالاح  دوب ، يروش  لیکـشت  هصـالخ  نیا 
؛ دشکب سفن  دروایب و  مد  دناوتن  یسک  هک  دناشنیم  تفالخ  یسرک  هب  ار  هورگ 
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یپ هنارهام  هچ  ار  يروش  يانب  ریز  نیبب  الاح  دشکب ، شودب  دـناوتیمن  گرم ، زا  سپ  ار  تفالخ  لابو ) رز - و   ) درکیم ءاعدا  هک  یـسک 
میسرت ياهنوگب  ار  هشقن  هدرک و  يزیر 

281 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
یلع ریبز و  طقف  دندوب  دـناب  کی  میت و  کی  زا  يروش  ياضعا  زا  رفن  راهچ  نوچ  دـنک ، رود  مشاه  ینب  نادـناخ  زا  ار  تفالخ  هک ، دومن 

؛ دندشیم هتـشک  گنرد  الب  ارچ ، نوچ و  یب  دندرکیم ، تفلاخم  راهظا  نیرتکچوک  رگا  دـندوب ، هتفرگ  رارق  لباقم ، فرط  رد  هک  دوب 
نییعت ار  نامثع  تحارـصاب  رمع ، شاک  يا  دنتـشگیم . مادعا  ای  دنتفریذپیم و  ار ، يدعب  تفالخ  دـیاب  ای  دوب  هدـش  یحاّرط  يروط  هشقن 

ار راک  تیـصو  نیا  اب  رمع  درکیمن ، لیمحت  اهناملـسم  يارب  ار  اهیتخب  دـب  يزیرنوخ و  همهنآ  اهدـعب  هک  دادـیم  همتاخ  هلئاـغ  هب  درکیم و 
ناورم و  ) يومأ نادناخ  وا  زا  دـعب  نامثع و  ًامتح  هک  تخاس ، مهارف  يروط  ار  هنیمز  دـسرب ، دوخ  فدـه  هب  دـبا  ات  هک  دوب  هدرک  هرـسکی 

. دنیشن تفالخ  یسرک  هب  هیاعم و و ).. 
هیما ینب  زا  کی  مادک  هنرگ  و  دومن ، رادیب  تیصو  نیا  اب  ار  هتفخ  ياه  رکف  و  دیدرگ ، مورحم  دوخ  مّلـسم  قح  زا  هشیمه  يارب  لوسر  لآ 

. دنتسناد تفالخ  هتسیاش  ار  دوخ  اهیلیخ  هک  دوب  تیصو  نآ  زا  دعب  دنداتفایم ، تفالخ  رکف  هب  نایسابعای  و 
مهارف یحو  نادـناخ  هب  ار  اـهیراتفرگ  همه  نـیا  تخاـسیم و  نـّیعم  رفن  شـش  نآ  زا  ار  یکی  دـنازوسیم  ار  هلئاـغ  هـشیر  رمع  شاـک  يا 

!. دنک ادیپ  ار  دوخ  هار  دوخ  اهناملسم  ات  تشاذگ  یماو  مدرم  دوخ  هب  ار  هفیلخ  نییعت  نایرج  رمع  شاک  يا  ًاساسا  و  درکیمن .
تثکمف دیعـس  لاق  کتجاح ، یـضقی  کمحر و  لصی  نَم  يدعب  رمألا  یلیـس  رمع : هل  لاقف  ۀجح  یف  ةّرم  ءاج  صاعلا  نب  دیعـس  ّنا  يوری 

، هک تسا  هدش  تیاور  هتنامأ  یف  ینکرشأ  یتجاح و  یضق  نسحأ و  ینلصوف و  اهذخأ ..  نامثع و  فلختسا  یّتح  باطخلا  نب  رمع  ۀفالخ 
تـسد هب  ار  تفـالخ  ماـمز  نم  زا  دـعب  یـسک  يدوز  هب  تفگ : وا  هـب  رمع  دـمآ ، رمع  شیپ  يراـک  يارب  يوـمأ  صاـع  نـب  دیعـس  يزور 

(. دوب هدش  نییعت  شیپ  زا  اهراک  نوچ  درادن  یبجعت  یلب  !! ) دنکیم فرطرب  ار  تیاه  زاین  لصو و  ار  وت  مِحَر  هک  دریگیم 
یبوخ نم  هب  کیرـش و  شیاهتناما  رد  ارم  مادقا و  متاجایتحا  عفر  هب  دـش ، رقتـسم  تفالخ  یـسرک  رد  نامثع  رمع ، زا  سپ  دـیوگ : دـیعس 

«1 . » درک
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نآ اب  دروخ ، همدص  تمشچ  هب  هک  يزور  نآ  زا  وت  تبیصا !؟ ذنم  ءاروعلا  کنیع  هذهب  ترصبأ  له  تفگ : ۀبعش  نب  ةریغم  هب  رمع  يزور 
نیأ يردـیال  یّتح  هّنیمعیل  مث  هذـه ، کـنیع  تّروعا  اـمک  مالـسإلا  ۀـّیمأ  ونب  ّنرّوعی  هّللاو  اـمأ  تفگ : هن ، تفگ : ینیبیم !؟ تبویعم  مشچ 
رگید دنزادنأیم  يزور  هب  ار  نآ  دش و  روکوت  مشچ  هکنانچمه  دننکیم  روک  ار  مالـسا  هیما  ینب  مسق  ادخ  هب  ءییجی ...  نیأ  بهذی و ال 

«. 1  » دیآیم اجک  زا  دوریم و  اجک  هب  دوشیمن  مولعم 
هب تفریذپ ، دـهاوخن  ار  وا  طورـش  هجوچیه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسنادـیم  هکنیا  اب  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  یئاذـک ، ياروش  نآ  رد 

لوسر ّتنس  ادخ و  باتک  اب  نم  دومرف : منکیم !؟ تعیب  وتاب  نم  یئامن ، راتفر  نیخیش  هریس  اب  رگا  درک  داهنشیپ  ترـضح  هب  راب  هس  رهاظ 
اذـه يوزت  نأ  دـهتجم  تنأ  دـحأ ؛ ۀـقیرط ) یلا  ینعی   ) يریجأ یلإ  جاتحیال  هّیبن  ۀّنـس  هّللا و  باتک  ّنإ  دومرف : وا  هب  میامنیم و  راتفر  ادـخ 

هقیرط رد  رارـصا  همه  نیا  هک  وت  ، ) درادن جایتحا  یـسک  هقیرط  هب  ادـخ  لوسر  تنـس  ادـخ و  باتک  هک  یتسرد  هب  ثیدـحلا )  ) یّنع رمألا 
همدقم هب  يزاین  رگید   ) ینک يوزنم  تفالخ  زا  ارم  هک  تسا  نیا  رد  وت  شـشوک  سپ  درک ) مهاوخن  لوبق  نم  هک  ینادیم  يراد و  نیخیش 

«. 2 ( » ربخرخآات ( ) درادن ینیچ 
ار نمحرلا  دـبع  شرهاوخ ) رهوش  ، ) هدـش نییعت  شیپ  زا  طورـش  وا  نوچ  دومن  بحاصت  ار  تفالخ  یـسرک  نامثع  يزاس ، هنحـص  نیا  اب 

. تفریذپ
اهدص ششخب  لذب و  لاملا و  تیب  فرـصم  رد  فاحجاو  اهناملـسم  ندرگرب  هیما  ینب  ندرک  راوس  لیبق  زا   ) تسیاش ان  ياهراک  اهمتس و 
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قتف ندرک  هراپ  دوعسم و  نب  هللادبع  هب  ندز  کتکو  ادخ  لوسر  هباحص  رذابا  دیعبت  دوخ و  ياه  هتـسد  راد و  ناورم و  شداماد  هب  يرازه 
درک و عورش  وو )...  وا  يراک  کتک  رثا  رد  راّمع  ندرک  شغ  وا و 
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. دومنن ینیشن  بقع  مه  گرم  مدات 

نمحرلا و دبع  تام  ّمث  ًادبأ  همّلکأ  نأ ال  ّیَلَع  ّیلع  هّلل  نکل  ًادبأ ! اذه  ّنظأ  تنکام  لاقف : کیدی  لمع  اذه  دنتفگ : نمحرلادبع  هب  يزور 
تـسوت دروآ  تسد  راک و  هجیتن  نیا  همّلکیـال  طـئاحلا  یلا  لّوحتف  هدوعی  هضرم  یف  هیلع  لـخد  ناـمثع  ّنأ  لـیق  یّتح  ناـمثعل  رجاـهم  وه 

ماگنه « 1 ، » دزن فرح  نامثع  اب  دُرم و  وا  منزیمن  فرح  وا  اب  ًادـبا  دـنگوس  ادـخ  هب  نکل  متـسنادیمن  يروج  نیا  نم  مسق  ادـخ  هب  تفگ :
اجک زا  تسین  مولعم  هک  يرهاـظ  ياـه  تمادـن  نیا  اـیآ   ) تفگن ینخـس  وا  اـب  درک و  راوید  هب  ور  وا  تفر ، شتداـیع  هب  ناـمثع  شگرم ،

«2 !!( » تاهیه دادیم  اراه  تیانج  همه  نیا  باوج  رگم  دوب ، هتفرگ  همشچرس 
: متفگ صاخشا ، هراب  رد  دایز  ياه  تبحص  زا  سپ  مدرک  تاقالم  رمع  اب  دیوگ : سابع  نبا  دوب ، هدرک  ینیب  شیپ  ار  زیچ  همه  دوخ  رمع ،
هب ار  ادخ  لام  دـنک و  یمراوس  مدرم  ياهندرگرب  ار  هیما  ینب  طیعم و  یبا  نادـنزرف  دـسرب  تفالخ  هب  رگا  تفگ : روطچ ؟ نافع  نب  نامثع 

هدرک و تکرح  وا  يوس  هب  برع  دهد  ماجنا  ار  اهراک  نیا  رگا  درک و  دهاوخ  اراهراک  نیا  دسرب  تفالخ  هب  رگا  ادـخ  هب  دـشخبیم  اهنآ 
ار راک  نیا  منک  نییعت  نیـشناج  ار  یـسک  رگا  تفگ : شا  یگدنز  رخآ  تاظحل  رد  رمع  «** 3 . » دنام تکاس  سپـس  تشک  دنهاوخ  ار  وا 
زا هکنآ  منک  كرت  رگا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ینعی  یّنم  ریخ  وه  نم  كرت  دقف  كرتأ  نإو  رکب ) یبا  ینعی   ) هدرک نم  زا  رتهب 

«4  » ادخ لوسر  ینعی   ) تسا هدرک  دوب  رتهب  نم 

« شخب نیا  هصالخ 

نیمأ روضح  اب  یگلاس  لهچ  رد  داهن و  توسان  ملاع  هب  مدق  یتوکلم ، تافیرـشت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شخب » نیا  هصالخ 
. دیدرگ ثوعبم  توبن  هب  ارح ، راغ  رد  لیئربج )  ) یهلا یحو 

( هرونم هنیدم   ) برثی رهش  هب  درک ، شراداو  تیاهن  رد  دروآ ، هوتـس  هب  ار  وا  نطو ، رد  ناکرـشم  يرگ  دادیب  هکنیا  رب  هوالع  تثعب ، زا  دعب 
. دوش نطو  يالج  هدرک و  ترجه 

رهاظ بیرف و  رکم و   ) نیدالوف ياـهرات  اـب  ار  شرود  راو ، توبکنع  عقاو  رد  دـنتفرگ و  ار  وا  فارطا  یلماوع  زین ، تبرغ  رهـش  نیا  رد  اـما 
. دندینت يزاس )

دندرک وا  نتـشادرب  نایم  زا  رورت و  هب  مادـقا  ءاوبأ  هفحج و  نیبام  یـشرأ »  » هندرگ و  كوبت »  » هار هاگترپ  رد  یـسلدنا  مزح  نبا  هتفگ  هب  انب 
. دندشن قفوم  اما 

دش و برعلا  ةریزج  ریگارف  نامیا ، اب  هتسیاش و  دارفا  يراکادف  تمه و  اب  رهش  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نید  تسا  تسرد 
 ..، وو درک  يزارف  ندرگ  یتیگ  ياسؤر  كولم و  یمامت  هب  دومن و  هدایپ  ار  دوخ  ینامسآ  ياههمانرب  رهش  نیا  رد 

مالسا مان  هب  مالـسا ، داینبون  نامتخاس  ياههیاپ  بیرخت  هب  نوگانوگ ، ياه  دنفرت  اب  وا  شود  اشود  ینیمز ، ریز  هورگ  رهـش  نیا  رد  زین  اما ،
هدنیآ يارب  هداد و  ضارتعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياهـشور  اهراک و  هب  دندیدیم  بسانم  هک  یعطقم  ره  رد  دندوب و  لوغـشم 

ات دـنتفرگ ؛ رتـخد  وا  زا  رگید  یـضعب  دـنداد و  وا  هب  رتـخد  اـهنآ  زا  یـضعب  دـندیچیم . مکحم  ياـههیاپ  دـندرکیم و  يدنبرگنـس  دوـخ 
زا ًامیقتـسم و  دوخ  نوریب  زا  دـنروآ . تسد  هب  یفاک  عالطا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یناهن  ینوردـنا و  ياـهنایرج  زا  هلیـسونیدب 

. دنتشاد لماک  فارشا  يداصتقا و و ،..  یسایس و  عاضوا  هب  دوخ ، نارتخد  هلیسو  نورد 
اجنامه رد  دنتـشون و  يرفن  شـش  همان  نامیپ  کی  هبعک ، رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  ماقم  میـسقت  راـک و  میکحت  يارب 
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. دندرک نفد  هبعک ) نوردنا  )
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رارق هدش  ماجنا  لمع  لباقم  رد  دندید و  يدـج  رطخ  رد  ار  دوخ  ياهتیعقوم  هک  مخ  ریدـغ  تعیب  زادـعب  ًاقیقد  ینعی  یتدـم  زا  سپ  ًابقاعتم 
، یمالسا روشک  فلتخم  یحاون  جاجح  رامشیب  عمج  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنتشادن  راظتنا  هنوگ  چیه  نوچ  دنتفرگ ،

؛ دهد انف  دابب  هدرک و  هبنپ  ار ، اهنیا  هلاس  نیدنچ  ياههتشر  یمامت  هنادنمتردق ، میمصت  اب  و  هناعاجش ، یخیرات و  مادقا  کی  اب 
مامت هب  هقیقد ، دنچ  تدم  رد  دـنزب و  تسد  یناهگان  هنادـجم و  لمع  نوچمه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنداد  یمن  لامتحا  و 

. دشکب نالطب  طخ  اهنیا  ياهوزرآ  لامآ و 
یخیرات و زور  نآ  نایاپ  زا  سپ  دـندش ، هکرعم  نآ  نایوگ  ّخـب ) ّخـب ،  ) نیلوا هناتوهبم ، تاـم و  دوخ ، ینطاـب  لـیم  فـالخ  رب  راـبجإلاب و 

رورت هب  تسد  یشرأ » هبقع   » رد هنیدم  هب  دوخ  هار  رـس  زین  نانیا  دش ، دوخ  نطو  یهار  یـسک  ره  هدش  قرفتم  جاجح  هک  یندشن  شومارف 
هداد هسلج  لیکشت  دورو ، بش  نامه  همین  رد  هدش و  دراو  هنیدم  هب  هرهلد ، نیا  اب  دندشن  ّقفوم  اما  دندز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

. دنتخادرپ روش  هب  و 
اب یلبق و  همان  نامیپ  زا  رتمکحم  داوم  اـب  ار  یناـث ) هنوعلم  هفیحـص   ) مود هماـن  ناـمیپ  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  داـیز  ياـهوگتفگ  زا  دـعب 

رانک رد  هداتسرف و  هکم  هب  دنداد ، بقل  تما ) نیما   ) وا هب  بش  نآ  هک ، حارج  هدیبعوبأ  هلیسو  هب  هتشون و  يرفن ، ( 44  ) دایز دادعت  ياضما 
عاضوا بقارم  يرایشوه  لامک  اب  دعبب  زور  نآ  زا  دنیامن . هدافتـسا  نآ  دافم  زا  موّزللا ، دنع  دنامب و  ظوفحم  ات  دندرک ، نفد  یلبق  هفیحص 

تیومسم رثأ  رد  ادخ  لوسر  مخ ، ریدغ  نایرج  زا  دعب  زور  دنچ  هام و  ود  هکنیا  ات  دنتـشاد ، رظن  ریز  ار  عاضوا  جراخ  لخاد و  زا  دندوب و 
. داتفا يرامیب  رتسب  هب 

رد تساوخ  تهجنیدب  تشاد ، یفاک  عالطا  راشف ، هورگ  یناهن  تامیمـصت  اهراک و  زا  لیئربج  هلیـسو  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
يارب شنارای  رایط و  رفعج  تداهـش  لـحم   ) هتؤم ینـالوط  ترفاـسم  دتـسرف و  نوریب  رهـش  زا  ار  هورگ  دارفا  دوخ ، رمع  ياـهزور  نیرخآ 

، هاپس یهدنامرف  هجرد  اب  دیز  نب  ۀماسأ  مانب  یناوج  داد  روتسد  دتسرفب .) نتفرگ  ماقتنا 
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. دنیامن تکرح  هدش و  عمج  اجنآ  رد  همه  ات  دنز  هاگودرا  هنیدم  یخسرف  کی  رد 
. دیمهفیم بوخ  رگشل ، زیهجت  جیسب و  نیا  زا  ار  ربمایپ  روظنم  انعم و  دوب و  رایشه  راشف ، هورگ  نادرگ  راک  مه ، فرط  نیا  زا 

لوسر هناخ  ياهیکیدزن  رد  دوب ، رضاح  هنحص  رد  دوخ  مه  تشاد و  زاب  تکرح  زا  ار  هماسا  رگشل  مه  دنسپ ، هماع  ياهدرگش  نآ  اب  اذل 
نوردـنا زا  هکنیا  ات  دـندوب ، علطم  اًلماک  وا  یمومع  عضو  زا  اهراک و  تشرد  زیر و  زا  ینوردـنا  لماوع  هلیـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

ار دوخ  هلـصاف  الب  دش ، دنلب  ناش  هلک  زا  دود  ربخ  نیا  ندینـش  اب  دبلطیم ؛ ملق  تاود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنداد  شرازگ 
یمن یلاخ  ار  ترـضح  نآ  رود  دیاین ، شیپ  هبقرتم  ریغ  هثداح  هکنیا  سرت  زا  دندوب و  اجنآ  ادتبا ، زا  ًاساسا  ای  دندناسر  ربمایپ  رتسب  رانک  هب 

یتح نأـش  زا  رود  هک  « 1  » زیمآرفک تبـسن  کی  اب  هورگ  نادرگ  راک  دـیاشگب ، بل  ملق  تاود  ندروآ  هب  تساوخ  ترـضح  ات  دنتـشاذگ 
. دنک ارجا  ار  میمصت  نیا  دادن  هزاجا  تفرگ و  ار  ربمایپ  میمصت  يولج  دوب ، برع  یشحو  درف  کی 

: تفگ هلصاف  الب  دندش  تحار  ان  نخس  نیا  زا  اهیرب  رود و  دید  درک  هاگن  فارطا  هب 
. درک راهم  ار  اهنآ  تاساسحا  هلمج  کی  نیا  اب  هّللا  باتک  انافک 

نآ زا  دعب  دومرف : میروایب !؟ ملق  ذغاک  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : دمآ ، شوه  هب  هک  یتقو  دومن  شغ  ترضح  وا  هنایشحو  راتفگ  ینیگنس  زا 
«. 2  » تسین مزال  رگید  نخس 

: دومرف دناسرب  مدرم  هب  ار  شروظنم  یهافش  روطب  لقأدح  تساوخ ، ترضحنآ  زاب 
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هطوـبرم ياـهباتک  رد  هک  يرگید  ناوارف  ياـیاصو  ضوـحلا و  ّیلع  ادری  یّتـح  اـقرتفی  نل  یترتـع  هّللا و  باـتک  نیلقّثلا  مـکیف  كراـت  ّینإ 
یلو تسا  هدش  نایب  ًاحورشم 

287 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
تـساوخیم هک  يراک  ره  هب  دیدیم و  ار  هورگ  ياضعا  يّدـج  روضح  جراخ ، لخاد و  رد  ترـضح  نوچ  دوب  هدـش  رید  رگید  هنافّـسأتم 

. دندرکیم یثنخ  ار  نآ  دنزب ، تسد 
ار اهنآ  نایرگ  مشچ  اب  دیشک و  شوغآ  هب  ار  شیاه  هچب  طقف  درک و  نوریب  هناخ  زا  ار  همه  داد ، ماجنا  نیـسپاو  ِمَد  نآ  رد  هک  يراک  اهنت 

. تخیریم کشأ  اهنآ  کیرات  ياهزور  هب  تفگیم و  عادو  دیسوبیم و 
مهیلع ابع  لآ  وضع  راهچ  نایم  رد  بیرغ  رهـش  نآ  رد  دندرک ! هقردب  هنوگ  نیا  ار ، تمظع  اب  ربمایپ  نآ  اهنآ ، هتـسدو  راد  اهمناخ و  ردـپ 

درک و یظفاح  ادـخ  هشیمه  يارب  تسب و  ورف  افویب ، ناهج  نیا  زا  مشچ  اهنآ ، هدـنیآ  ياهیراتفرگ  يارب  ترـسح  کشأ  نتخیر  اب  مالـسلا 
( ماما نیرترب  اب  هقردب  نیرتدب  . ) تسویپ یلعأ  توکلم  هب  دوخ  تشاذگ و  تسرپ  رس  یب  یشحو  ناگرگ  نآ  نایم  رد  ار  شیاه  هچب 
ةدعاس ینب  هفیقـس  رد  ریخأت ، نودـب  هورگ ، نادرگ  راک  دـیچیپ ، رهـش  فارطا  رهـش و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  ربخ  ات 

شیپ زا  رظن و  دروم  صخـش  ةرخألاب  دیعو  هدـعو  دـنبب و  ریگب و  شالت و  زور  هس  زا  سپ  تفرگ  تسد  رد  ار  روما  مامز  تفای و  روضح 
، نطاب رد  روک و  توس  رهاظب  هناخ  رد  تسا . هتفر  ایند  زا  ربمغیپ  هک  دمآ  ناشدای  هب  هزات  درک  رقتـسم  تفالخ  یـسرک  رد  ار ، هدـش  نییعت 

هدومن نفد ، هدامآ  هدـناوخ و  زامن  هدرک و  نفک  هداد و  لسغ  ار  فیرـش  ندـب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندید  دـندش  رـضاح  اـغوغ ، روش و  رپ 
. تسا

يادص یتقو  تفگیم : هشیاع  هک  دیدناوخ  باتک  نتم  رد  دننکیم . فده  يادـف  ار  ناشزیچ  همه  هک  داب  ناتـسرپ  ایند  ایند و  نیا  رب  ّفأ 
!؟ هک تسیچ  اهدماشیپ  نیا  تمکح  مناد  یمن  دننکیم . نفد  ار  ادخ  لوسر  میدیمهف  میدینش  ار  لیب 

طقف هنابـش  زاب  وا  یـصو  و  رفن ، تفهاب  هنایفخم  هنابـش و  وا  دنبلد  رتخد  و  شاهداوناخ ، ياضعأ  رفن  دنچ  روضح  اب  تانیاک  فرـشأ  هزانج 
هدش ناراب  ریت  نتاب  هراپ و  هراپ  رگج  مومسم و  بلقاب  زین  نسح  شدنزرف  دنوش ؛ هدرپس  كاخ  هب  یناهنپ  شنارسپ  هارمه 

288 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
نابایب هوک و  نادرگ  رس  ریسا و  شیاه  هچب  مادعا و  مالسا  نایعدم  رازه  یس  زا  شیب  نایم  رد  ماع و  ءالم  رد  شرگید  دنزرف  تیاهن  رد  و 

!!. دنوش
یب ام  هک  ياهدرک  ناهنپ  هچ  هتخوسلد ، ناقـشاع  نازوس و  قشع  نیا  ناـبحاص  يارب  هدرپ  تشپ  رد  ناـبرهم  يادـخ  يا  تتمکح  رب  مزاـنب 

. رادیب اهنیا  میتلفغ و  باوخ  رد  ام  و  رایشه ، اهنیا  میربخ و 
مهیلع ابع  لآ   ) ءاسک و لهأ  هناـگجنپ  ياـضعا  لوا  رفن  دـیدرگ ، ناـیب  وا  مغ  نارکیب  ياـیرد  زا  ياهرطق  شخب  نیا  رد  هک  تیـصخش  نیا 

. دندش هیزج  تخادرپ  هدامآ  هدرک و  ینیشن  بقع  اهنآ  نیرفن  نادیم  زا  نارجن  نایحیسم  هک  تسا  مالسلا )
هب و  تفگ ، تایح  دوردب  تیاکش ، ینارگن و  جنر ، درد و  ایند  کی  اب  هک  دوب  هلهابم  نادیم  رد  نیرضاح  ابع و  لآ  زا  رفن  نیلوا  نیا  يرآ 

؛ تسویپ نایتوکلم 
هک درب  نایاپب  ياهنوگ  هب  ار  دوخ  تکرب  رپ  رمع  مالـسا ، نایعدم  اهامن و  ناسنا  تشم  کی  تسد  رد  ناکما ، ملاع  نابنج  هلـسلس  نیا  یلب 

چیه تیذوأام  لثم  ٌّیبن  يذوأاـم  دومرف : ناـیب  ار  شاهّیهلا  تیرومأـم  نارود  لاـس  هس  تسیب و  هدـیکچ  هصـالخ و  هاـتوک ، هلمج  کـی  اـب 
. دشن تیذا  نم  هزادنا  هب  يربمغیپ ،

289 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«. هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  »
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«. يریظن ّیلع  هتّمأ و  یف  ریظن  هل  ّالا و  ّیبن  نمام  »
«164 / 2 ةرضّنلا : ضایّرلا  »

مالسلا هیلع  یلعهبعک  دولوم  شخب 3 

هراشا

291 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا  مالسلا  هیلع  یلعهبعک  دولوم  شخب 3 
یگرزب و تسناوتن  دریگناج ، نآ  رد  یگرزب  پوت  هک  یناویل  دننام  ایند  : » دیوگ نادیز  یجرج  مالسلا » هیلع  یلع  « » ۀبعک دولوم   » شخب 3

ایند زا  دـشن و  هتخانـش  دوب  نآ  هتـسیاش  هک  روطنآ  تهجنیدـب  تشادـن  ار  یلع  دوـجو  لـمح  تیفرظ  « ) دـهداج دوـخ  رد  ار  یلع  تمظع 
( تشذگ هتخانشان 

هام رد  هعمج )  ) مایأ دیـس  رد  هک  درک ، ادـیپ  ار  یـسک  ناوتیمن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ریغب  يداع ، درف  ات  هتفرگ  ءایبنأ  زا  ناهج ، خـیرات  رد 
ردام زا  ۀـمّظعم ، هبعک  لـخاد  ینعی  نیمز ، يور  لـحم  نیرت  سدـقم  ۀـنکمأ و  فرـشأ  مارکلا و  ۀـمئالاوبأ  مارحلا ، تیب  رد  بجر )  ) مارح

. دراذگ دوجو ، هرئاد  هب  مدق  هدش و  دلوتم 
، دوب هدوشگن  ایند  هب  مشچ  اجنآ  رد  كرابم ، دولوم  نیا  زج  یـسک  نایتوربج ، ات  نایتوکلم  زا  نایتوهال و  ات  هتفرگ  نایتوسان  زا  هک  یئاـج 

. یتوکلم دازون  نیا  ردام  دسأ » تنب  همطاف   » زج دنز ، هنیس  رب  ار  راختفا  لادم  نیا  میرادن  غارس  ار  يردام  چیه 
. درادن مهار  اجنآ  ینوریب  راوید  هب  ندز  تسد  قح  هکلب  هن ، هک ، دورو  قح  درم ، نز و  زا  یکاپان  چیه  هک  یناکم 

رد وا  دلوت  لحم  نوچ  تسا ؛ زاجم  ریغ  نآ  نوماریپ  ياضف  زا  هدافتسا  مارح و  نآ  فارطا  رد  نتسشن  هکلب  دراد ، دوخ  ياج  ینوریب  راوید 
. تسا هدش  هتخانش  عورشمان  زین  نآ  جراخ  تمس  هب  هیکت  هکلب  نآ  لخاد  ياضف  هب  دورو  اهنت  هن  هک  مارحلا ، دجسم  بلق 

هب اهمارح  زیاج و  وا  رب  اهزاجم  ریغ  همه  نیا  هک  تسیچ  تسیک و  دولوم  نیا  سپ 
292 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

؛! داهن دوجو  هرئاد  هب  مدق  هبعک » ینعی   » نآ تیزکرم  نوردنا  رد  و  مارحلادجسم )  ) نیمز يور  لک  تیروحم  رد  لالح و  شردام 
ياهوگم ّرـس  يور  زا  باـقن  هتـشادرب و  ار  رارـسا  زا  یلیخ  هدرپ  ناـیناهج ، رب  وا  تیـصخش  ندناسانـش  رد  هبعک ، رد  هبعک  دولوم  تدـالو 

زا دوخ ، هبعک  لـخاد  دوخ و  مرح  رد  هک  داد ، صاـصتخا  ماـقم  نیا  هب  ار  وا  اـهنت  دـنوادخ  تسا ؛ هتخاـس  راکـشآ  هدز و  راـنک  ار  يداـیز 
«1 . » دیامن یئاریذپ  شا  یتشهب  ياهتمعن  عاونأ  اب  مامت ، زور  هس  شردام ، دراو و  هزات  نامهیم 

دوجو هب  رد  هبعک  يادخ  زا  هدنکفا و  نامسآ  هبرظن  هداتسیا و  هبعک  ربارب  رد  هدرب و  هانپ  هبعک  هب  هدروآ و  هوتـس  هب  نامیاز  درد  ار  يردام 
،! دبلطیم يرای  هدرکدادمتسا و  هنوگنیا  شاهچب  ندروآ 

هب ماهدرک  قیدـصت  ياهدـینادرگ و  لزاـن  هک  یباـتک  رهب  ياهداتـسرف و  هک  یلوسر  ربـمغیپ و  رهب  وت و  هب  ماهدروآ  ناـمیا  نم  ار  اـگدرورپ 
انب ار  هناخ  نیا  هک  یـسک  نآ  قحب  هناخ و  نیا  قحب  منکیم  لاؤس  وت  زا  تسوا ؛ هدرک  انب  هبعک »  » هناخ هک  لیلخ  میهاربا  مّدـج  ياـههتفگ 

نیقی تسا و  هدیدرگ  نم  سنوم  دوخ  نتفگ  نخس  اب  دیوگیم و  نخـس  نم  اب  تسا و  نم  مکـش  رد  هک  يدنزرف  نیا  قحب  تسا و  هدرک 
«2 !. » نادرگب ناسآ  نم  ربار  وا  تدالو  تست ، تمظعو  لالج  تایآ  زا  یکی  وا  هک  مراد 

دجـسم رد  نیرـضاح  نایـشیرق و  نامـشچ  يولج  رد  ار  روجنر  رداـم  تفاکـش و  ار  شاهتفرگ  هاـنپ  نکر  ناـمه  گـنرد  یب  هبعک  يادـخ 
هکم و نزرب  يوک و  رد  یهاتوک  تدم  رد  هقباس ، یب  هعقاو  نیا  ربخ  دومن ؛ ناهنپ  اهرظن  زا  داد و  اج  شاهبعک ، نوردنا  رد  مارحلا ،

293 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
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ات دنـشکیم  راـظتنا  زور  هنابـش  هس  هدرک و  رپ  ار  مارحلادجـسم  ياـضف  نـالک ، دروـخ و  درم و  نز و  هک  يروـط  هب  دـیچیپ  نآ ، نوـماریپ 
. دش دهاوخ  یهتنم  اجک  هب  ادخ  نامهم  نیا  راک  لاح و  هک  دوش ، فوشکم  ناشیارب 

دننکیم شالت  هچره  لیابق  ناگرزب  ناراد و  دیلک  و  تسا ؛ زیگناتفگش  نایرج  نیا  زا  تبحـص  هکم  هناخ  هب  هناخ  هچوک و  هب  هچوک  رد 
. دنسریمن هجیتن  هب  یلو  دنروآ  رد  رس  نآ  ینورد  رارسا  زا  ات  دننک  زاب  ار  هبعک  ِرَد 

کمک وا  ردام  هب  هلباـق  مادـک  دـنکیم ، یئاریذـپ  شناـمهم  زا  هنوگچ  ناـبزیم ، هک  نادرگرـس ، ناریح و  همه  توهبم ، همه  تاـم و  همه 
ًاـساسا دننکیم ، کشخ  ار  وا  هچراپ  مادک  اب  دنهدیم و  وشتـسش  ار  وا  یبآ  هچ  اب  دراد  ار  وا  يراتـسرپ  راختفا  راتـسرپ  مادک  دـیامنیم و 
تـسار نار  ریـسم  زا  رهطم و  كاپای و  دروآ !؟ ایند  هب  ناردام ، همه  دـننام  ار  وا  شردام  ایآ  دـمآ !؟ ایند  هب  رگید  ياـههچب  دـننام  وا  رگم 

«2  » هدش هنتخ  و  « 1 . » ردام
هب و  دیباوخن ، دشن و  هیلخت  هیذغت و  يزیچ  اب  ردام  بش ، هس  زور و  هس  نآ  رد  ایآ 

294 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
.!؟ داتسرفن ورف  يزیچ  دوخ  هدعم  زا  تدم  نیا  رد  دراو  هزات  نامهم  نیا  دادن و  ریش  شدازون 

دوجو و زا  هدـنیآ  رد  اـت  دـیامن  یفرعم  ناـیملاع  هب  دـنک و  رختفم  ار  وا  هژیو  ياهلادـم  مادـک  اـب  تساوخیم  وا ، رادـنامهم  ناـبزیم و  اـیآ 
؛! دنوش دنمهرهب  وا  یصاصتخا  تازایتما 

تدبع محازم  تنب  ۀیسآ  ّنأل  ءاسّنلا  نم  ینمّدقت  نم  یلع  تلّـضف  ّینإ  تلاق : ّمث  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  اهدیب  عباّرلا و  دعب  تجرخ  ّمث 
اهنم تلکأ  یّتحاهدیب  ۀـسبایلا  ۀـلّخنلا  تّزه  نارمع  تنب  میرم  ّنإ  و  ًارارطـضا ، ّالإ  هیف  دـبعی  نأ  هّللا  ّبحی  عضوم ال  یف  ًاّرـس  ّلج  ّزع و  هّللا 

ۀمطاف ای  فتاه : یب  فته  جرخأ  نأ  تدرأ  اّملف  اهقازرأ ) و   ) اهقاروأ ۀـّنجلا و  رامث  نم  تلکأـف  مارحلا  هّللا  تیب  تلخد  ّینإ  و  ًاـّینج ، ًاـبطر 
رسکی يّذلا  وه  و  یملع ، ضماغ  یلع  هتفقوو  یبدأب ، هتبّدأ  و  یمسا ، نم  همـسا  تققـش  ّینإ  لوقی  یلعألا  ّیلعلا  هّللاو  ٌّیلع ، وهف  ًاّیلع  هیّمس 

«1  » هاصع هضغبأ و  نمل  لیو  و  هعاطأ ، هّبحأ و  نمل  یبوطف  یندّجمی ، ینسّدقی و  و  یتیب ، رهظ  قوف  نّذؤی  يّذلا  وه  و  یتیب ، یف  مانصألا 
دنوادخ مدرم  يا  تفگ : دوب و  شتسدرد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  دمآ و  نوریب  هبعک ) زا  درک و  صّخرم  اروا  نابزیم   ) مراهچ زور  سپس 

اجنآ رد  تشادـن  تسود  ادـخ  هک  دـیتسرپ  یم  یئاج  رد  یناهنپ  رد  ار  ادـخ  محازم ، رتخد  هیـسآ  نوچ  دـیزگرب ، نم  زا  شیپ  نانز  رب  ارم 
شیارب داد : ناکت  ار  اـمرخ  کـشخ  تخرد  دوخ  ياهتـسد  اـب  نارمع  رتخد  میرم  و  دـیامن ، باـجیا  ترورـض  هکنیا  رگم  دوش ، هدـیتسرپ 

( تفرگ تّوق  و   ) دروخ نآ  زا  دش و  هتخیر  هزات  يامرخ 
ارم یفتاه  میآ  نوریب  اجنآ  زا  متـساوخ  هک  یماگنه  مدروخ  یتشهب  ياهقرو  اهقزر و  اـههویم و  زا  مدـش ، لـخاد  مارحلا  هّللا  تیب  هب  نم  و 

ار وا  همطاف  يا  تفگ : دز و  ادص 
295 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

بیدأت مدوخ  بادآ  اب  اروا  مدوخ  مدرک و  هراپ  مدوخ  مان  زا  اروا  مان  تفگ : یلعأ و  یلع  ادخ ، تسا و  یلع  وا  سپ  نک  يراذـگمان  یلع 
هناـخرد ار  اـهتب  هک  تسوا  مدوشگ ،) وا  رب  ار  دوخ  شناد  يرارـسا   ) مدرک فقاو  مدوخ  ملع  تالکـشم  هب  اروا  و  مداد ) داـی  بدا   ) مدومن

سک نآ  رب  « 1  » داب یکاپ  سپ  درک ، دهاوخ  دیجمت  سیدـقت و  ارم  وا  و  تفگدـهاوخ ، ناذأ  ماهناخ  يالاب  رد  هک  تسوا  دنکـشیم ، نم ،
. دهدن شوگ  شفرح  هب  دراد و  نمشد  ار  وا  هک  یسک  لاح  هب  ياو  و  دراد ، تسود  اروا  هک 

رگ هراظن  رود  زا  ناشنادرم  هتفرگ و  ار  شنوماریپ  هکم  نانز  دـمآ  نوریب  هدرک  لغب  ار  شنینزان  هچب  دـش و  صخرم  ادـخ  ینامهم  زا  ردام 
دنزیگنا تریح  هعقاو  نیا 

وا دوب و  هِک  تیامام  هلباق و  يدروآ و  ایند  هب  هنوگچ  ار  تا  هچب  تشذـگ  هچ  تیارب  اجنآ  رد  دنـسرپیم  ار  هبعک  نوردـنا  نایرج  ردام  زا 
. رگید لاؤس  اههد  يدرک و  شکشخ  ياهچراپ  هچ  اب  یتسش و  بآ  مادک  اب  ار 
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و تشادرب ، ساره  یمک  ارم  تشگرب ، يداع  لاح  هب  راوید  مدش و  هبعک  دراو  راوید  هتسکش  تمـس  زا  هک  یتقو  نم  دهدیم : خساپ  ردام 
؛ دش دهاوخ  هچ  متشذگ  رسو  دمآدهاوخ  ایند  هب  هچب  هنوگچ  مدوب  رکف  نیا  رد 

؛ دندش کیدزن  نم  هب  رهاظ و  تلالج ، اب  مناخ  راهچ  هبعک  هشوگ  راهچ  زا  مدید  ناهگان 
( یـسوم رهاوخ  مثلک  تیاور  ضعب  رد   ) نوعرف نز  محازم  تنب  هیـسآ  یکی  نآ  میرم و  نیا  اراس و  وا  میاوح و  تردام  نم  دیتسیکامش !؟

؛ تسا
یئاریذـپ ادـخ  نامهیم  زا  ات  دـناهدش  هدامآ  یگمه  تشاد ) یهاوخ  جایتحا  هک  هنانز  ياهراک  و   ) وت هب  کـمک  يارب  دـیاهدمآ ؟ هچ  يارب 

؛ دنیامن
هراشا نامـسآ  هب  تشگنا  اب  داهن و  هدجـس  هب  رـس  تفرگ و  رارق  هبعک  نیمز  رد  رهطم  كاپ و  ناشخرد ، باتفآ  دـننام  ادـخ  ّیلو  ناـهگان 

ّنأ دهشأ  هّللا و  ّالأ  هلإال  نأ  دهشأ  تفگ : درک و 
296 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. نینمؤملاریمأ انأ  و  ۀّیصولا ، ّمتی  یب  ةّوبّنلا و  هّللا  متخی  دمحمب  هّللا ، لوسر  ًادّمحم 
شکـشخ یتشهب  ياههلوح  اب  هداد و  وش  تسـش و  تشطرد  هدروآ و  یتشهب  بآ  دـندش و  رهاظ  ینایروح  تیب ، هیحاـن  کـی  زا  ناـهگان 

«1 . » دندرک ماهیذغت  یتشهب  ياههویم  زا  زور  هس  دندومن و 
؛ دش وربور  وا  اب  هک  یتقو  تفرگ  لیوحت  ردام  زا  ار  شدازون  راختفا  لامک  اب  ردپ 

تایالا نونمؤملا  حلفأ  دق  میحّرلا * نمحّرلا  هّللا  مسب  لاق  حنحنت و  ّمث  هتاکرب ، هّللا و  ۀمحر  ۀـبأ و  ای  کیلع  مالّـسلا  مالـسلا  هیلع  ّیلع  لاق 
هّللا لوسر  ناک  و  یـشارف ، برقب  هدهم  یلعجا  دومرف : دازون  ردام  هب  تشاد  لاس  یـس  تقو  نآ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  « 2»
یف هیغانی  و  همون ، دنع  هدـهم  كّرحی  و  هبرـش ، نع  نبّللا  هرجوی  هلـسغ و  تقو  یف  ًاّیلع  رّهطی  ناک  و  هتیبرت ، رثکأ  یلی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
جوز یّیـصو و  يریهظ و  يرهظ و  یفهک و  يرخذ و  یّیفــص و  يرــصان و  یّیلو و  یخأ و  اذـه  لوـقی : هردـص و  یلع  هـلمحی  و  هـتظقی ،

«3  » اهتیدوأ اهباعش و  ۀکم و  لابج  هب  فوطی  ًامئاد و  هلمحی  ناک  یتفیلخ و  و  یتّیصو ، یلع  ینیمأ  یتمیرک و 
، تفاـظن عقوم  دادـیم ، ماـجنا  دوخ  ار  وا  تیبرت  رتـشیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هد و  رارق  نم  باوـختخر  کـیدزن  ار  وا  هراوـهگ 
، دــناوخیم مارآ ، مارآ  شیارب  يرادــیب  رد  داد ، یم  تــکرح  ار  شاهراوــهگ  باوــخ ، عــقوم  دادیم و  ار  شریــش  درکیم و  شریهطت 

و روای ، یلو ، ردارب ، نیا  دومرفیم : درکیم و  لمح  شاهنیسرب 
297 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

رد درکیم و  لمح  هشیمه  ار  وا  تسا ؛ نم  هفیلخ  و  متّیـصو ، نیما  و  ماهمیرک ، رهوش  و  یـصو ،، ماهناوتـشپ ، تشپ و  و  هریخذ ، و  صلاخ ،
. دیناخرچیم هکم ، ياهرهن  اههرد و  اههوک و 

تنب همطاف  تسد  دوب ، شاهنیـس  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یلاح  رد  بلاطوبأ  دش ، دلوتم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یتقو  دیوگ : مامه  یلعوبأ 
: درک ادن  و  دومن ) نامسآ  هب  ور   ) درب و حطبأ  هب  دوخ  اب  و  تفرگ ، ار  دسا 

ّیضملا جلتبملا  رمقلاو  ّیجّدلا **** قسغلاذای  ّبرای 
ّیبصلاذ مسا  یف  يرتاذام  ّیضقملا **** کمکح  نم  انل  نّیب 

هیف رـضخأ  حولب  وه  ًاذإ  حبـصأ  اّملف  دینابـسچ ، هنیـس  هب  ار  ءییـش  نآ  بلاطوبا  دیبسچ ، بلاط  وبا  هنیـس  رب  دـمآ و  ربا  هیبش  يزیچ  ناهگان 
؛ تسا هدش  هتشون  نآ  رد  هک  تسا  يرضخا  حول  کی  دندید  دیسر  ارف  حبص  نوچ  بوتکم :

ّیضرملا بجتنملا  رهاّطلا  ّیکّزلا و  دلولاب  امتصّصخ 
دوخ يالعألا  ّیلع  مان  زا  درک و  يراذگمان  دوخ  شرادنامهیم  هک  یمان  تسا  یلع  وا  يرآ  ّیلعلا  نم  قتـشأ  ّیلع  ّیلع  خـماش  نم  همـسإف 
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. دومن قشنم 
هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روضح  هب  هلثاو  نبرماع  لیفطلاوبا  همیزخ و  مثیهلاوبا و  هفیذـح و  رامع و  دادـقم و  رذابا و  ناملـس و  يزور 

تیومع رـسپ  ردارب و  رـس  تشپ  فلاخم ) هتـسد  راد و   ) موق زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  دـنتفگ  رابمغ  تلاح  اب  هدیـسر و  هلآ 
حیرشت مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  اهنآ  يارب  هک  یلصفم  تیاور  نمـض  ادخ  لوسر  دنکیم  تحار  ان  ار  ام  هک  میونـش  یم  یئاهفرح  یلع ) )

یلع مدـید  مدرب ، شیوس  هب  ار  متـسار  تسد  نک ، زارد  ار  تتـسد  تفگ  نم  هب  دـسا ) تنب  همطاف   ) شردام هک : دیـسر  اجنیا  هب  اـت   ) دومن
تلاسر هب  ادخ و  یگناگی  هب  دیوگیم و  یمیهاربا ، هماقا  ناذأ و  هتشاذگ  دوخ  تسار  شوگ  هب  ار  شتـسار  تسد  تسا ، نم  تسد  يور 

هب سپس  دهدیم  تداهش  نم ،
298 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

أدتبا دقل  هدیب  دّمحم  سفن  يذـّلاوف  أرقإ  تلق  ءرقأ !؟ هّللا  لوسر  ای  یل  لاق : ّمث  هّللا ، لوسر  ای  کیلع  مالّـسلا  تفگ : دـش و  مخ  نم  فرط 
!؟ مناوخب ایآ  ادـخ  لوسر  يا  دابوترب  مالـس  اهیف  فرح  رخآ  یلإ  اهالتف  ثیـش ، اـهب  ماـقف  مدآ  یلع  ّلـج  ّزع و  هّللا  اـهلزنأ  یّتلا  فحّـصلاب 

دوب و هدرک  لزان  مدآ  هب  دـنوادخ  هک  یئاـه  هفیحـص  ندـناوخ  هب  درک  عورـش  تسوا ، تسد  رد  مناـج  هک  یئادـخ  هب  مسق  ناوخب ، متفگ 
تسا رتدلب  نم  زا  وا  درکیم  فارتعا  دوب  هدنز  ثیش  رگا  درک ، توالت  ياهنوگ  هب  رخآ  ات  لوا  زا  دوب ، هتخاس  رادیاپ  ار  نآ  ثیش  شرسپ 

دعب اهنم  ظفحأ  ّهنأب  درکیم  رارقا  دوب  هدنز  رگا  هک  درک  تئارق  ار ، یسوم  ةاروت  سپس  دومن ، توالت  ار  میهاربا  فحص  حون و  فحص  و 
؛ تسا نانآ  زا  رتظفاح  یلع )  ) وا دندرکیم  فارتعا  دندوب  رضاح  رگا  دناوخ  ار  یسیع  لیجنا  دواد و  روبز 

هتبطاخ ینبطاخ و  ّمث  ۀیآ  نم  عمـسأ  نأ  ریغ  نم  ۀـعاّسلا  یظفحک  ظفحی  هتدـجوف  هرخآ  یلا  هلّوأ  نم  ّیلع  هّللا  لزنأ  يذـّلا  نآرقلا  أرق  ّمث 
هدش لزان  نم  يارب  هک  ار  ینآرق  سپس  نونزحت  َِملف  هلسن ، نم  ًامامإ  رشع  دحأ  اذکه  هتّیلوفط و  یلا  داع  ّمث  ءایصوألا  ءایبنألا ، بطاخی  امب 

زا  ) وا زا  شیپ  ار  ياهیآ  نم  هک  نیا  نودـب  دوب ، ظفح  روط  نامه  مظفح  نم  نـالا  هک  روط  نآ  مدـید  دومن ، تئارق  رخآ  اـت  لوا  زا  تسا ،
نخس يروط  نم  اب  سپ  تشادن ) عالطا  نآ  هیآ  کی  زا  یّتح  مه  یسک  دوب و  هدماین  غالبا  روتسد  نم  هب  زونه  ینعی   ) مشاب هدینش  یسک )

هچب تلاح  هب  سپس  درک  وگتفگ  نماب  توبن  تلاسر و  مارتحا  اب  دنزیم  فرح  دوخ  ءایصوا  اب  ءایبنا  هک  روط  نامه  وا ، اب  زین  نم  تفگ و 
دیوشیم نیگمغ  نانمشد  تتامش  زا  ارچ  امش  نالفو ) نالف  ناملس و  يا   ) سپ وا  لسن  زا  ماما  هدزای  تسا  نینچ  نیا  تشگرب و  شا  یگ 

«1 ( » تیاور رخآ  ات  )

« یصو هفیلخ و  نییعت  »

هراشا

«1  » مالسلا هیلع  یلع  تدالو  لوا  زور  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یصو » هفیلخ و  نییعت  »
اهناملـسم هب  ار  دوخ  نیـشناج  درکیم  یعـس  یـضتقم  ياهتبـسانم  فلتخم و  عطاقم  رد  رمع ، تاـظحل  نیرخآ  اـت  تثعب  لوا  زا  تثعباـت و 

سپ مخ و  ریدغ  يرفنرازه  تسیب  دص و  ای  داتفه  عامتجاات  هتفرگ  راذنإلاو ) راّدـلا  موی   ) یگداوناخ عامتجا  زا  دـیامن ، هداتفا  اج  یفرعم و 
ات تساوخیم  مالـسلا ) هیلع  یلع  ناـنمؤمریما   ) دوخرظن دروم  هفیلخ  ماـقم  تمظع  تاـجرد و  وـلع  ناـیباب  شفیرـش  رمع  ناـیاپ  اـت  نآ  زا 
اما دیاین ، شیپ  یفالتخاو  دننک ، ادیپ  شیارگ  مالـسلا  هیلع  یلع  يوسب  اهناملـسم  و  دتفیباج ، تفالخ  هلئـسم  تسا ، تایح  دیق  رد  شدوخ 

شخب نیا  لالخ  رد  دـمآ ، تسد  هب  ياهجیتن  هچ  اهـسوق  شک و  همه  نیا  زا  دـعب  دـیماجنا و  اـجک  هب  اهـششوک  اهـشالت و  همه  نیا  هجیتن 
دومن دیهاوخ  هعلاطم 

مییامن یلک  يریگهجیتن  تیاهن  رد  و  هتشاد ، ياهراشا  یمالسا  ياههقرف  همه  لوبق  دروم  بلاطم  زا  ياهراپ  هب  تسا  مزال  ًاءادتبا  یلو 
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« رهاظ رد  نماب  نطاب و  رد  ءایبنأاب  »

هتخیگنارب رهاظ  رد  نم  اب  نطابرد و  ءایبنا  یمامت  اب  یلع  ًارهج  یعم  ثعب  ًاّرس و  ّیبن  ّلک  عم  ّیلع  ثعب  رهاظ » رد  نماب  نطاب و  رد  ءایبنأاب  »
«1 . » تسا هدش 

هک دوب  شا  یناهنپ  رد  ادـخ  لوسر  اـب  یلع  دـحأ  هب  ملعی  مل  هتبیغ و  یف  هّللا  لوسر  عم  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ناـک  مالـسلا : هیلع  قداـص  ماـما 
«2 . » تشادن یعالطا  نآ  زا  یسک 

303 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
نشور و لـیلد  یلقع  بحاـص  ره  يارب  هـک  « 1  » تسا مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریمأ  رارـسأ  ضماوغ  راـبخأ و  تالکـشم  زا  یکی  تیاور  نیا 

تسوا هّیهلا  تیالو  رب  فاّفش  ناهرب 

« نم هفیلخ  و  یصو ، ردارب ،  2»

«2  » نیبرقألا کتریشع  رذنأ  هفیرش و  هی  هک آ  یتقو  تثعب ، موس  لاس  رد  نم » هفیلخ  و  یصو ، ردارب ،  2»
ناگدازومع ومع و  زا  رفن  لهچ  دودـح  دـش ، لزاـن  اـمن ) توعد  دوخ  توبنو  ادـخ  يوس  هبو   ) نک راذـنا  ار  دوخ  هریـشع  ناـکیدزن  ینعی 

هدومن یئاریذپ  اهنآ  زا  « 3  » مک ياذغ  ریـشاب و  دنیوگ ) راّدلا  موی  ار  نآ   ) درک عمج  مهرود  هدروآ و  درگ  ار ، بلطملادـبع  دالوا  زا  دوخ ،
یصو و ردارب و  ثراو و  نم ، زا  دعب  دهاوخیم  اهامش  زا  کیمادک  دومرف : دومنریس ، ار  نانآ  و 

304 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
هک مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رگم  دـندادن  باوج  نانآ  زا  کیچیه  اما  دومن  رارکت  ار  تاملک  نیا  راب  هس  دـشاب ، نم  هفیلخ  ریزو و 

. داد تبثم  خساپ  دروم  هس  ره  رد 
هفیلخ یـصو و  ردارب و  نیا  اوعیطأ  هل و  اوعمـساف  یتفیلخ  ییـصو و  یخأ و  اذه  دیـشاب ) دهاش  هاگآ و  ، ) بلطملادبع نادنزرف  يا  دومرف :

«. 1 ( » دومن مالسلا ، هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  هراشا   ) تسا امش  نایم  رد  نم  زا  دعب  نم 
رصتخماب هعیش  ءاملع  هبطاق  هفیرش و  هیآ  ریـسفت  رد  دوخ  يریـسفت  یثیدح و  ياهباتکرد  ننـست : لها  زا  يدایز  نادنمـشناد  ار  تیاور  نیا 

تسا هدومن  نایب  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تیاصو  تفالخ و  عطاق ، سرض  اب  حیرص و  صن  اب  هک  دناهدروآ ، يرییغت 

« یسوم هب  نوراه  ماقم  رد   ) 3»

يرزأ هب  ددشأ  یخأ  نوراه  یلهأ ، نم  ًاریزو  یل  لعجا  درک و  ضرع  ادخ  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  یـسوم » هب  نوراه  ماقم  رد   ) 3»
«2  » يرمأ یف  هکرشأ  و 

باوج رد  امن ، مراک ، کیرـش  ار  وا  و  دوش ، مکحم  مرمک  وا  اب  اـت  هد  رارق  ریزو  نم  يارب  ار  نوراـه  مردارب  مدوخ  تیب  لـها  زا  ایادـخ ) )
«3  » یسوم ای  کلؤس  تیتوأ  دق  لاق  دمآ 

نوراه هاخأ  هعم  انلعج  باتکلا و  یـسوم  انیتآ  دقل  و  دـیامرفیم : دـنوادخ  رگید  ياج  رد  و  یـسوم ، يا  دیـسر  تباجا  هب  تیاه  هتـساوخ 
305 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا  « 1  » ًاریزو

. میداد رارق  شریزو  ار  نوراه  شردارب  هداد و  باتک  یسوم  هب  انامه 
«2  » نیدسفملا لیبس  عبتتال  حلصأ و  یموق و  یف  ینفلخأ  دیامرفیم : شردارب  هب  رگید  ياج  رد 

. نکن تیعبت  نادسفم  هارب  شاب و  رگ  حالصا  نیشناج و  نم  يوسزا  نم  موق  نایم  رد 
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لوبق دروم  هک  یتیاور  و  تسا ، هدـش  حیرـصت  غیلبت ، رما  رد  شردارباب ، نوراـه  ترـضح  تکرـش  تفـالخ و  ترازو و  رب  تاـیآ  نیا  رد 
مالـسلا هیلع  نانمؤمریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  ۀلزنم »  » ثیدـح تسا ، هدـمآ  رامـش  هب  رتاوتم  ثیداحا  زا  نیقیرف و 

«3  » يدعب یبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم  نوره  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نأ  یضرتامأ  دومرف :
طقف يوش ) اراد  ار ، نوراه  تاجرد  تاماقم و  یمامت  ینعی   ) یسوم هب  تبسن  یشاب  نوراه  دننام  نم  يارب  يوشیمن  یـضار  ایآ  یلع  يا 

. دوب دهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  دعب 

« مأوت زا  نم  نم و  زا  وت  »

«4  ... » یّنم تنأ  کنم و  انأ  مأوت » زا  نم  نم و  زا  وت  »
 ... ینم زا  وت  وت و  زا  نم  یلع ! يا 

نم دـننامه  یلع  و  دراد ، يدـننامه  شیوخ  تما  نایم  رد  هکنآ  زج  تسین  يربمایپ  چـیه  يریظن  ّیلع  هتّمأ و  یف  ریظن  هل  اـّلإ و  ّیبن  نم  اـم 
«5 . » تسا

306 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«1 . » تسا نم  راگ  درورپ  دزن  نم  ماقم  ناسب  نم  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  ماقم  ّیبر  نم  یتلزنمب  یّنم  ّیلع 

انأ دمحم ، انأ  دومرف : هدرک و  اهنآ  يوس  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دندرک ، رارف  گنج  نادیم  زا  همه  هک  یماگنه  دحا  گنج  رد 
نم  ) ماهدرمن نم  ماهدشن و  هتشک  نم  میادخ ، هداتـسرف  نم  مدمحم ، نم  دینکیم ) رارف  اجکاهناملـسم  يا  ، ) تمأ مل  لتقأ و  مل  هّللا  لوسر 

(. میاجنیا
نوچ هتـشذگ ) راک  زا  راک  رگید  ، ) دنکیم هرخـسم  ارام ، زاب  نالا  دنتفگ : زیمآ  ءازهتـسا  نحل  اب  هدـش  ادـخ  لوسر  هجوتم  ینالف  ینالف و 

. مالسلا هیلع  یلع  و  ۀشرخ ) نب  كامس   ) هناجدوبأ زج  دنامن ، ربمغیپ  اب  یسک  میدرک  رارف  یگمه 
ورب ینعی  يدازآ ، نم  تعیب  زا  وت  يور ؟ یمن  ارچ  وـت  هناـجدوبا ! يا  دوـمرف : دز و  ادـص  ار  هناـجد  وـبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
عضو نامه  اب   ) میوا نم  منم و  وا  هکنادب ) تسا  هتفرن  ارچ  وا  ینک  یم  لایخ  رگا   ) یلع اما  وه ، انأ  انأ و  وهف  ّیلع  اّمأف  هد  تاجن  ار  تدوخ 
یهل هذه  ّنإ  دّمحم  ای  تفگ : دومن و  هراشا  مالسلا  هیلع  یلع  هب  داتسیا و  ادخ  لوسر  رانک  رد  لیئربج  دیسر و  ینامسآ  رکـشل  ات ) دندنام 

رخآات  ) میوا زا  نم  نم و  زا  یلع  هنم ، انأ  یّنم و  ًاـّیلع  ّنإ  دومرف : ترـضح  یعقاو ، يراـک  ادـف  راـثیا و )  ) تسا نیا  دـمحم  يا  تاـساوملا ،
«2 ( » ربخ

« ادخ روتسد  »

ار ترضح  رازن  تلاح  یناوتان و  مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تافو  ماگنه  ادخ » روتسد  »
307 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

؟ ینکیم هیرگ  ارچ  دومرف : دش ، يراج  شمشچ  کشا  هتفرگ  ار  شیولگ  هیرگ  دید ،
، درک ثوعبم  قلخ  هّفاک  هب  و  داد ، رارق  ربمغیپ  ار  وا  دومن و  رایتخا  ار  تردپ  دـنوادخ  ۀـمطاف  يا  دومرف ): هک  یئاجات   ) نک ادـخ  هب  لکوت 

یلع نیملـسملا  مظعأ  ًاّیلع  ّنإ  ًاّیـصو  ًاریزو و  ّیبر  رمأب  هتذـّختأ  میامن و  جـیوزت  وا  هب  ارت  ات  درک  رومأـم  ارم  دومن و  راـیتخا  ار  یلع  سپس 
نیرتـگرزب نم  زا  دـعب  تقیقح  رد  یلع  هک  یتـسرد  هب  مدوـمن  نـییعت  دوـخ  یـصو  ریزو و  میادـخ ، رما  اـب  ار  واو  ًاّـقح  يدـعب  نیملـسملا 

1 (. » ربخرخآات  ) اهناملسم همه  رب  تسا  اهناملسم 
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« ینم ثراو  یصو و   » 6

يدایز زار  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دـش ، کیدزن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تاـفو  هک  یتقو  دـیوگ : راـمع  ینم » ثراو  یـصو و   » 6
مهف ملع و  دنوادخ  یئوت ، نم  ثراو  یصو و  یلع  يا  یمهف  یملع و  هّللا  كاطعأ  دق  یثراو ، یّیصو و  تنأ  یلعای  دومرف : سپـس  تفگ ،

2 ( » ربخرخآات  ) تسا هدومناطع  وتب  ارم 

« نید رون  تیاده و  مچرپ   » 7

یف کلثم  اّمنإف  مهلغشیام ، یّنع  مهلغشیس  موقلا  ّنإ  یخأ  ای  ملعإ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  شتافو  ماگنه  نید » رون  تیاده و  مچرپ   » 7
قیمع ٍّجف  ّلک  نم  یتؤت  اّمنإ  و  ًاملع ، ساّنلل  هّللا  اهبصن  ۀبعکلا ، لثم  ۀّمألا 

308 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
نأ دعب  دیعولاب  مهیلإ  تمّدق  دقل  قحلاب  ینثعب  يّذلاو  یخأ ، ای  هّللا  رون  وه  نیّدـلارون و  و  يدـهلا ، ملع  تنأ  اّمنإ  یتأتال و  قیحـسٍيأن و  و 

مهلوق فالخ  ملعأ  ّینإ  و  رمألا ، کیلإ  مّلس  باجأ و  ٌّلک  و  کتعاط ، نم  مهمزلأ  و  کّقح ، نم  مهیلع  هّللا  ضرتفا  ام  اًلجر  اًلجر  مهتربخأ 
«1»

دننام وت  لثم  دنک ، یم  مرگرس  تسایر ) تیاهن  رد  تفالخ و  عازن  هفیقس و   ) دمآ دهاوخ  شیپ  هک  يزیچ  ار  اهنیا  يدوزب  ردارب  يا  نادب  . 
تفاسم قیمع و  فاکـش  هرد و  ره  زا  دنیایم  وت  يوس  هب  انامه  تسا ، هداد  رارق  ناشن  امنهار و  مدرم  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  ۀـبعک 

؛ يوریمن یسک  يوس  هب  وتاما  و  رود ،
اراهنآ کت  کت  ره  هتخیگنارب  قحب ، ارم  هک  یئادخ  هب  مسق  ردارب  يا  تساادخ ، رون  نآ  ینید و  شخب  رون  تیاده و  مچرپ  وت  نیقی  هب  و 

نم هک  یلاح  رد  دندش  میلـست  وترب  هداد و  تبثم  باوج  اهنآ  همه  مدنامهف ، ارت  تعاط  موزلو  هداد  ربخ  اهنآرب  ارت  بجاو  قح  هدـناسرت و 
! منادیم ار  نانآ  راتفگ  فالخ 

« دیرادن نمشد  ار  یلع   8»

لیوحت مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  دوخ  لاوما  رئاسو  اهبکرم  گنج و  تاودا  یمامت  هکنآ  زا  سپ  تلحر  ماگنه  هب  دیرادن » نمشد  ار  یلع   8»
راک نیا  نادب ) ار  نیا  یلع  يا  : ) دومرف درک ، مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریمأ  تشگنا  هب  ار  شرتشگنا  راصنا ، نیرجاهم و  همه  روضح  رد  و  داد ،
(. دنوشن وت  محازم  و   ) دنکن ۀعزانم  وتاب  تفالخ ) رما  رد   ) نم زا  دعب  یسکات  مداد ، ماجنا  تهجنادب  دوهش  لباقم  رد  متایح و  لاح  رد  ار 

، درکیم ینیگنس  شندب  هب  كرابمرس  فعض  تدش  زا  هک  یلاح  رد  داد  هیکت  دوخ  هنیسرب  هدیناشن  ار  وا  ناشنب ، ارم  یلع  يا  دومرف : سپ 
نیرضاح همه  هک  يروط  هب 

309 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
ینب ای  مشاه  ینب  ای  يدـعوم ، زجنی  ینید و  یـضقی  بلاطیبأ ، نب  ّیلع  یلهأ ، یف  یتفیلخ  يریزو و  یّیـصو و  یخأ و  ّنإ  دومرف : دـندینش 

«1 ( » ربخلا  ) اورفکتف هنم  اوبغرت  هودسحت و  و ال  اّولضتف ، هرمأ  نم  اوفلاخت  ًاّیلع و ال  اوضغبت  ال  بلطملادبع !
وا تسا ، بلاطیبا  نب  یلع  متیبلها ، يارب ) هکنیا  هن  متیب  لـها  ناـیم  زا  ینعی  ناـیمرد  نم  هدـیزگرب  و   ) نم نیـشناج  ریزو و  مردارب و  اـنامه 

. دهدیم ماجنا  دنکیم و  افو  ماهداد  مدرم ) هب   ) هک یئاه  هدعو  دنکیم ، ادا  ار  میاهضرق 
وا زا  دـیربن و  کشر  وا  هبو  دـیوشیم ، هارمگ  هک  دـینکن  تفلاخم  وا  اب  و  دـیزرون ، هنیک  یلع  هب  بلطملادـبع  دالوا  يا  مشاه و  دالوا  يا 

دیوش یم  رفاک  دینکن  يرود 
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« ۀشئاع ءاروفص و   » 9

ره دومرف : دهدیم ؟ لسغ  ارت  ِهک  یتفر  ایند  زا  هک  یتقو  مدرک ، لاؤس  ادـخ  لوسر  زا  دـیوگ : دوعـسم  نب  هّللا  دـبع  ۀـشئاع » ءاروفـص و   » 9
يا متفگ : تسا ، بلاط  یبا  نب  یلع  نم  یصو  تفگ : تسیک ؟ وت  یصو  سپ  ادخ  لوسر  يا  مدیسرپ  دهدیم ، لسغ  وا  ّیصو  ار  يربمغیپ 

ءارفص شنز  درک و  رمع  لاس  یس  وا  زا  دعب  یسوم  یصو  نون  نب  عشوی  نوچ  لاس ، یس  دومرف : دنامیم ؟ لاس  دنچ  وت  زا  دعب  ادخ  لوسر 
وا اب  یـسوم  دش ، ریـسا  بولغم و  دیگنج و  یـسوم  اب  مرت و  راوازـس  وت  زا  تفالخ  راک  رب  نم  تفگ : دومن و  جورخ  وا  هیلعرب  ءاروفـص ) )

بولغم دـنکیم و  گـنج  هدرک و  جورخ  یلع »  » هیلع رب  متما  زا  رفن  رازه  نیدـنچ  اـب  رکبیبا  رتـخد  مه  نم  زا  دـعب  دومن ، راـتفر  یکیناـب 
ریسا ار  وا  یلع » ، » دوشیم

310 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
جّربت نجّربت  ّنکتویب و ال  یف  نرق  و  : » دومرف لزاـن  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  رکبوبا ، رتخد  هراـب  رد  دـنکیم ، راـتفر  وا  اـب  یبوخ  هب  دـیامنیم و 

«1  » یلوألا ۀّیلهاجلا 
2 . » تسا بیعش  رتخد  ءارفص  یلوأ ، زا  دارم  دیوشن » رهاظ  مدرم ) نایم  رد   ) تیلهاج نارود  نوچمه  و  دینامب ، دوخ  ياههناخ  رد  و 

« نید گرزب  مچرپ   » 10

راـصنا و نیرجاـهم و  هورگ  يا  دوـمرف : دـشیم  تکاـس  هاـگ  تفگیم و  نخـس  هاـگ  هک  ياهبطخ  نـیرخآ  رد  نـید » گرزب  مـچرپ   » 10
متشاذگ امـش  نایم  رد  ار  ادخ  باتک  دیـشاب  هاگآ  دناسرب ، نیبئاغ  هب  نیرـضاح  دیراد ، روضح  اجنیا  رد  سنا  نج و  زا  زورما  هک  سکره 

فرط زا  تسا ، هتـشاذگن  ورف  نآ  رد  دنوادخ  ار  يزیچ  چیه  نایب ، تیادهرون و  تسا  نآ  رد  هک ) دینادب  ار  نیا  مدرپس ، امـش  تسد  هب  (و 
الأ بلاطیبا ، نب  یلع  یّیـصو  يدهلا  رون  نیدلا و  ملع  ربکألا  مَلَعلا  مکیف  تفّلخ  و  تسا ، نم  ّیلو  تّجح  و  امـش ، رب  تسادـخ  تجح  نم 
نب یلع  مدوخ  یصو  تیاده ، رون  نید و  گرزب  مچرپ  امـش  نایم  رد  متـشاذگ  اج  هب  هنع و  اوقّرفت  ًاعیمج و ال  هب  اومـصتعأف  هّللا  لبح  وه 
دای هب  دـیوشن  هدـنکارپ  وا  فارطا  زا  دـینز و  گنچ  وا  نماد )  ) هب یگمه  سپ  نم ،) زا  دـعب   ) ادـخ مکحم )  ) نامـسیر تسوا  ار ، بلاـطیبا 

رگیدکی ناردارب  ادخ  تمعن  اب  داد و  ینابرهم  نم  هلیـسو  هب  ار  امـش  ياهلد  نایم  دنوادخ ، دیدوب ، رگیدمه  نانمـشد  هک  ار  يزور  دیروآ 
دیدش

311 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
، زورما زا  دعب  زورما و  تسادـخ  جـنگ  بلاطیبا  رـسپ  یلع  نیا  مدرم  يا  مویلا ، دـعبام  مویلا و  هّللا  زنک  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  اذـه  ساّنلا  اهّیأ 
ار وا  سکره  و  تسا ، هدرک  ادا  ار  دوخ  بجاو  هدنام و  رادافو  هتـسب  ادخاب  هک  يدهع  هب  درادب  تسود  نآ ، زا  دعب  زورما و  ار  وا  سکره 

اجنیا هب  ات  داد  همادا  ار  دوخ  شیامرف  درادن ، ادخ  شیپ  رد  یتجح  دیآیم و  روک  رک و  تمایق  زور  رد  درادب ، نمـشد  نآ  زا  دعب  زورما و 
ریزو ثراو و  ردارب و  یلع  ربخلا )  ) یتّنس یلع  يدهعب  فوملا  يرمأب و  مئاقلا  ینیمأ و  يریزو و  و  یثراو ، یخأ و  یلع  : » دومرف هک  دیسر 

1 «. » تسا نم  ياهدهعت  هدنناسر  اج  هب  مدوخ  دننام  تسا و  نم  ياهراک  هدنهد  ماجنا  تسا و  نم  نیما  و 

« نانمؤم ناردپ   » 11

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : تسا  هدشدراو  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  تیب  لها  قیرطاب  تیاور  نیا  نانمؤم » ناردـپ   » 11
سکره دیشاب ! هاگآ  داب ، رود  ادخ  تمحر  زا  دنک  متـس  يریجا  ترجا  رد  سکره  دیـشاب ! هاگآ  مهد : رد  ادن  مدرم  نایم  رد  درک  رما  نم 

. داب وارب  ادخ  تنعل  درادب  تسود  ار  يرگید  دوخ  یلاوم  زا  ریغ 
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داب وا  رب  ادخ  تنعل  دیامن  بس  ار  دوخ  ناردپ  سک  ره  دیشاب  هاگآ 
شلوسر ادـخ و  مداد : باوج  دراد ؟ يریـسفت  يدومن  غالبا  هک  ار  هچنآ  ایآ  تفگ : نم  هب  باـطخ  نبرمع  مداد ، ماـجنا  ار  تیرومأـم  نیا 

. دنادیم
درکیم نـالعا  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  هچنآ  اـیآ  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : رمع  دـنتفر ، ادـخ  لوسر  شیپ  باحـصا ، زا  یهورگ  اـب  رمع  سپ 

مدرک رما  نم  یلب ، دومرف : دراد ؟ يریسفت 
312 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

ًارجأ هیلع  مکلئـسأ  لق ال  : » دومرف دنوادخ  داب  وارب  ادخ  تنعل  دنک  ملظ  يریجا  دزم  رد  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  دیامن ، نالعا  ار  بلاطم  نآ 
«1  » یبرقلا یف  ةّدوملاّالإ 

« داب وارب  ادخ  تنعل  دنک  متس  ام  ترجارد  سکره  سپ 
هالوم تنک  نم  و  « 2 « » مهـسفنأ نم  نینمؤملاب  یلوأ  ّیبّنلا   » لوقی هّللا  و  هّللا ، تنعل  هیلعف  هیلاوم  ریغ  یلاوت  نم  : » دنکادن مدرک  رما  ار  وا  نم 
دهاش ارامـش  ادخ و  نم  ادخ ، تنعل  داب  وا  رب  دنک  بس  ار  دوخ  ناردپ  سکره  هّللا » تنعل  هیلعف  هتّیّرذ  ّیلع و  ریغ  یلاوت  نمف  هالوم ، ّیلعف 

« داب رود  ادخ  تمحر  زا  دنک  بس  ارام  سکره  میتسه ، نانمؤم  ناردپ  یلع  نم و  هک ، مریگیم 
ّدـشأ هریغ  یف  ّمخ و ال  ریدغ  یف  ۀیالولا  یف  ّیلعل  ّیبّنلا  دکا  ام  دّمحم  باحـصأ  ای  : » تفگ رمع  دندمآ  نوریب  ربمغیپ  تمدخ  زا  هک  یتقو 

تدشاب زورما  دننام  رگید  ياج  رد  هن  مخ و  ریدغ  رد  هن  وا  تیالو  هب  عجار  یلع  هراب  رد  ربمایپ  دمحم  نارای  يا  اذه  انموی  نم  هدیکأت  نم 
شیپ زور  هدزون  ۀیضق  نیا  دیوگ : تّرأ  نب  بابخ  دوب » هدرکن  دیکات  مامت 

«3  » تفرگ ماجنا  ادخ  لوسر  تلحر  زا 

!« هشیاع يا  تکاس   » 12

ترـضح ۀـشیاع و  ناـیم  دـندوب ، اـجنآ  مه  رمع  رکبوبا و  دـمآ ، ادـخ  لوسر  لزنم  هب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هشیاـع »! يا  تکاـس   » 12
ۀشیاع ال ای  هم  دومرفربمایپ : يدرکن !؟ ادیپ  ییاج  ادخ  لوسر  نم و  نار  زاریغ  تهاگنمیشن  يارب  تفگ : ضارتعا ) ناونعب   ) ۀشئاع تسشن ،

ّهنإف ّیلع ، یف  ینیذؤت 
313 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

تکاس راّنلا  هئادعأ  ۀّنجلا و  هئایلوأ  لخُدیف  طارّـصلا  یلع  ۀـمایقلا  موی  هّللا  هسلجی  نینمؤملاریمأ ، وه  و  ةرخآلا ، یف  یخأ  اینّدـلا و  یف  یخأ 
، تسا نانمؤم  ریما  وا  ترخآ و  رد  مردارب  ایند و  رد  نم  ردارب  وا  نکن ، متیذا  یلع ، هراب  رد  یئوگ ) دـبو  یمارتحا  یباـب   ) ۀـشئاع يا  شاـب 

«1 . » دیامنیم لخاد  مّنهج  هب  ار  شنانمشد  تشهب و  هب  ار  شناتسود  دناشنیم  طارص  رب  تمایق  زور  رد  ار  وا  دنوادخ 
ياقآ نانمؤم و  ریما  زا  وترب !! ياو  نیلّجحملا  ّرغلا  دـئاق  و  نیّیـصولا ، دّیـس  نینمؤملاریمأ و  نم  نیدـیرت  ام  کیو  : » دومرف رگید  تیاور  رد 

، نایناشیپ دیفس  ربهر  ءایصوا و 
تسا هدمآ  نوگانوگ  قرط  اهترابع و  اب  تیاور  نیا  «. 2 « ؟ یهاوخیم هچ 

»!؟ دهد خر  يا  هثداح  رگا   » 13

تمدـخ هب  ادـخ  لوسر  هجوز  ۀیفـص  نینح ، گنج  رد  تسا  هدرک  تیاور  هنع  هللا  یـضر  یـسوط  خیـش  دـهد »!؟ خر  يا  هثداـح  رگا   » 13
دهد خر  يا  ۀثداح  ارت  رگا  سپ  مداد ،! نتـشک  هب  ار  دوخ  يومع  ردارب و  ردپ و  وت  رطاخ  هب  نم  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : دـمآ و  بانجنآ 
عیمج امش و  رایتخا  تماما و  رما  دومرف : درک و  هراشا  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  يوس  هب  ترـضح  نآ  دوب  دهاوخ  هک  اب  تماما  تفالخ و 
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3 . » دوب دهاوخ  وا  اب  تما ،

« شاب هاوگ  ونشب و   » 14

دوخ دزن  هب  ار  وا  دـیوگیم ،! ازـسان  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  وا  ياههدرک  دازآ  زا  یکی  هک  دینـش  ۀملـس ، مأ  شاـب » هاوگ  ونـشب و   » 14
مأ يا  دومرف : نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تفگ : ترـضح ، نآ  تلیـضف  رد  یلـصفم  بلطم  نایب  ندروآ و  نایم  هب  زا  سپ  دناوخ ،

. ترخآو ایند  رد  تسا  نم  رادملع  ریزو و  ردارب و  یلع  شاب  هاوگ  ونشب و  ۀملّسلا !
رگید تیاور  رد  « 1 ( » ربخرخآات  ) تسا نم  ياههدعو  هب  هدننکافو  نم ، زا  دعب  و  نیشناجو ، یصو  بلاط » یبا  نب  یلع   » شاب هاوگ  ونشب و 
ضوح رد  ات  دـنوشیمن  ادـج  رگیدـمه  زا  تسا  یلع  اب  نآرق  نآرق و  اـب  یلع  دومرف : مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  نم  تفگ : ۀملـسلا  مأ  تسا 

«2  » دنیآ نم  دزن  هب  رثوک 

« دیاهدشن اهر  رس  دوخ  امش   » 15

: دومرف مالسلا  امهیلع  رقاب  دمحم  ماما  شردپ  زا  مه  وا  دوخ ، راوگرزب  ردپ  زا  مظاک  یسوم  ماما  دیاهدشن » اهر  رس  دوخ  امش   » 15
دق ّینأ  مکملعُأ  ّینإ  و  دومرف : درک و  یئاهـشرافسو  اهتیـصو  اـهنآ  هب  دروآدرگ و  ار ، نیرجاـهم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور 

« ًائیش مکرومأ  نم  كرتأ  ملو  مئاهبلا ، لامهإ  مکلمها  مل  و  یّیصو ، یلإ  تیصوأ 
؟ کلبق نم  ءایبنألا  هب  یصوأ  امب  تیصوأ  هّللا  لوسر  ای  لاقف : باطخلا  نب  رمع  هیلا  ماقف 

315 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
يرمأ يرمأب و  تیـصوأ  و  هتعاط ، ترمأو  هّللارمأب ، تیـصوأ  رمعای ، سلجا   » هل لاق  كرمأب .؟ مأ  تیـصوأ  هّللا  نم  رمأبف  لاـقف : معن ، لاـق :

هّللا ال عاطأ  دقف  ینعاطأ  نم  و  ینعاطأ ، دقف  ّییصو  عاطأ  نم  یناصع و  دقف  ّییصو  یـصع  نم  و  هّللا ، یـصع  دقف  یناصع  نم  هّللاۀعاط و 
لوسر ّینأ  ةّوبّنلاب و  ینقّدص  یب و  نمآ  نم  یتّیصو ، اوعمسا  ساّنلاهّیأ  : » لاقف بضغم  وه  ساّنلا و  یلا  تفتلإ  ّمث  کبحاص » تنأ و  دیرتام 

«1 ( » ربخلا  ) ّیبر ۀیالو  و  یتیالو ، هتیالو  ّنإف  هل ، قیدصّتلا  هتعاط و  بلاطیبأ و  نب  ّیلع  ۀیالوب  هیصوأف  هّللا ،
ما و هدرکن  اهر  فیلکتالب  تاناویح  دننام  ارامـش  ماهتفگ ، مدوخ  ّیـصو  هب  تسا  مزال  نم  زا  دعب  هک  هچنآ   ) هک مرادیم  مالعا  امـش  هب  نم 

. ما هتشاذگن  نایب ) نودب   ) ارامش ياهراک  زا  يراک  چیه 
. یلب دومرف  يدرک !؟ تیصو  تدوخ  زا  شیپ  ناربمایپ  تیصو  دننام  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : دش و  دنلب  رمع 

اهنخـس و همه  « 2 ( » نکن شغولـش  ینعی   ) نیـشنب رمع  يا  دومرف : تسا !؟ وت  دوخ  هتـساوخ  ای  ینزیم  ادـخ  روتـسد  اب  اراـهفرح  نیا  تفگ :
تفلاخم و نماب  سکره  و  تسادـخ ، زا  تعاطا  نم  روتـسد  زا  تعاطا  اما  مهدـیم  روتـسد  نم  هکنیا  اـب  تسادـخ  نخـس  نم  ياـهراتفگ 
رب سک  ره  تسا و  هدرک  ینامرفان  نم  رب  دـیامن ، ینامرفان  یلع )  ) نم ّیـصو  رب  سکره  و  تسا ، هدومن  یناـمرفان  ادـخ  اـب  دـنک  یناـمرفان 

هن تسا  هدرب  نامرف  ادخ  زا  دََرب ، نامرف  نم  زا  سکره  تسا و  هدرب  نامرف  نم  رب  دهن  ندرگ  نم  ّیصو  تیاصو ) )
316 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. دیهاوخیم رکبوبا )  ) ترای وت و  هک  روطنآ 
: دیونشب ارم  تیصو  مدرم  يا  دومرف : دش و  مدرم  هّجوتم  بضغ  تلاح  هب  سپس 

هب منک  یم  تیصو  ار ) وا  نم  هکدنادب   ) میادخ هداتـسرف  نم  هک  تسا  هتفریذپ  هدومن و  قیدصت  ارم  توبن  هدروآ و  نامیا  ادخ  هب  سکره 
رخآ ات  تسا  نم  يادـخ  تیالو  نم و  تیالو  وا  تیالو  سپ  وا ، ندرک  قیدـصت  وا و  زا  تعاطارب  بلاط و  یبا  نب  یلع  تیـالو  نتفریذـپ 

ربخ
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« تسیلع نم  یّصو   » 16

ادخ لوسر  يا  درک  لاؤس  ربمغیپ  زا  هک  دنکیم  لقن  هنع  هللا  یضر  ناملس  زا  دنسم ش  باتک  رد  لبنح  نب  دمحأ  تسیلع » نم  یّصو   » 16
نم یثراو و  یّیصو و  ّنإف  تفگ : نون  نب  عشوی  تفگ : دوب ؟ ِهک  یسوم  مردارب  یـصو  ناملـس  يا  دومرف : تسیک ؟ وت ) زا  دعب   ) وت ّیـصو 

ماجنا هبار  میاههدـع  دـنک و و  ادا  ارم  ضرق  هک  یـسک  و  نم ، ثراو  و  یـصو ، انامه  سپ  بلاـطیبا  نب  ّیلع  يدـعوم  زجنی  ینید و  ضقی 
1 . » تسا بلاطیبا  نبا  یلع  دناسرب ،

« میوا زا  نم  نم و  زا  یلع   17

دلاخ مالسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  یهدنامرف  تحت  ار  دوخ  نایرکشل  زا  هورگ  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  میوا » زا  نم  نم و  زا  یلع   17
سکره دیدوب  ادج  مه  زا  رگا  و  تسامـش ، همه  هدنامرف  یلع  دیدمآ  مهدرگ  اجنآ  رد  رگا  دومرف : تشاد ، لیـسگ  نمی  يوس  هب  دیلو  نب 

؛ تسا هدنامرف  دوخ ، رکشل  هب 
317 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

ةدـیرب درک ، رایتخا  دوخ  يارب  ار  ینز  ناریـسا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندش  زوریپ  دـندیگنج و  هدـیبز  ینباب  هدیـسر ) نمی  هب  هکنآ  زادـعب  )
رد بضغ  راثآ  مدناسر  ترضح  نآ  هب  ار  همان  هک  یتقو  داتسرف ، هنیدم  هب  نم  اب  هتـشون  ادخ  لوسر  يارب  ياهمان  هراب  نیا  رد  دلاخ  دیوگ :
وا زا  مورب و  یـسکاب  يدومرف  رما  نم  هب  تسا ، هدـنهانپ  کی  هاگیاج  نیا  ادـخ ! لوسر  يا  مدرک  ضرع  دـش ، راکـشآ  شکراـبم  ياـمیس 
وه هنم و  انأ  یّنم و  ّهنإف  ّیلع  یف  عقت  هلآ ال  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاقف  مدروآ  ار  شاهماـن  هدرک  وا  تعاـطا  مه  نم  میاـمن  تعاـطا 

«. 1  » تسامش رایتخا  بحاصو   ) یلو نم  زادعب  وا  میوا ، زا  نم  نم و  زا  وا  نکن  ییوگ  دب  یلع  زا  يدعب  مکّیلو 

« تسا نم  رکنم  وترکنم   » 18

تساوخارم و دش ، کیدزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تافو  هک  یتقو  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تسا » نم  رکنم  وترکنم   » 18
يّودـع و كّودـع  و  هّللا ، ّیلو  یّیلو  و  یّیلو ، کّیلو  یتوم ، دـعب  یتایح و  یف  یتّمأ  یلهأ و  یلع  یتفیلخ  یّیـصو و  تنأ  یلع  اـی  : » دومرف

هّللا ّودع  يّودع 
باب ّلک  ملعلا  نم  باب  فلأ  ّیلإ  ّرـسأف  یناندأ  ّمث  کنم ، انأو  یّنم  ّکنأل  یتایح  یف  یتلاـسرل  رکنملاـک  يدـعب  کـتمامإل  رکنملا  یلعاـی 

«2  » باب فلأ  حتفی 
تـسود نم  تسود  نم و  تسود  وت  تسود  نم ، گرم  زا  سپ  یگدنز و  لاح  رد  یتسه  متما  تیبلهارب و  نیـشناج  یـصو و  وت  یلع  يا 

؛ تسادخ نمشد  نم  نمشد  و  نم ، نمشد  وت  نمشد  تسادخ ،
318 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

کیدزن دوخ  هب  ارم  سپـس  مأوت ، زا  نم  نم و  زا  وت  نوچ  تسا ، نم  تایح  رد  نم  تلاسر  رکنم  دننام  نم  زا  دعب  وت  تماما  رکنم  یلع  يا 
دوشیم هدوشگ  رگید  باب  رازه  باب  ره  زا  هک  دوشگو )  ) درک یئوگزار  میارب  ار  شناد  رازه  ِرَد  سپ  درک 

« تسوا يالوم  یلع  میالوم  نم  ار  هکره   » 19

مالک نداد  لوط  هب  يزاین  دروم  نیا  رد  دـشابیم و  نیقیرف  لوبق  دروم  مخ  ریدـغ  ناـیرج  تسوا » يـالوم  یلع  میـالوم  نم  ار  هکره   » 19
دیامن هعجارم  رگید  ناوارف  رداصم  ریدغلا و  باتک  هب  تسا  لیصفت  بلاط  سکره  میدروآ ، شخب 2 ص 237  رد  ار  یثیدح  تسین ،
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« تسین راوازس   » 20

«1  » یتفیلخ تنأو  ّالا  بهذأ  نأ  یغبنیال  تسین » راوازس   » 20
یشاب نم  هفیلخ  وت  هکنیا  رگم  مورب  ایند  زا  نم  تسین  راوازس  مالسلا  هیلع  یلع ! يا 

« مالسلا هیلع  یلع  تیمولظم  يامن  رود 

هراشا

( ًابهن یثارت  يرأ  یجش  قلحلا  یفو  يذق  نیعلا  یفو  تربص  « ) مالسلا هیلع  یلع  تیمولظم  يامن  رود 
( تشادن رواد  وا  مکح  هاگداد  دندز  وا  رب  ندش  رفاک  تمهت  )

 ... وو نکفا ، كاله  كاخ  هب  دودبع  نبورمع  بحرم و  و  نکـش ، ربیخ  و  نینح ، ردب و  نز  ریـشمش  و  یتف ، رورـس ال  و  اجیه ، نادیم  ریش 
هتسب تسد  وا ، نارای  گنج و  نادیم  زا  هدننک  رارف  نیتسخن  ربارب  رد  اهناملسم ، داحتا  ظفح  يارب  ادخ و  لوسر  تیـصو  هب  لمع  رطاخ  هب 

. تسا هدنام 
. دهد ناشن  لمعلا  سکع  تسناوتن  دنتخادنا ، راز  لاح  نآ  هب  ار ، ملاع  نانز  رورس  و  تراهط ، تمصع و  يوناب  شمشچ ، يولج  رد 

رد هچب  دننام  یلع  يا  نینّضلا  ةرجح  تدعق  نینجلا و  ۀلمـش  تلمتـشإ  یلعای  تفگ : هک  شاهروهقم  همولظم و  يوناب  هب  خساپ  رد  هکنانچ 
بـصغ ارم  كدف  رخآ  ، ) ياهتخاس ناهنپ  اهراوید ) نیا  نایم  رد   ) ار دوخ  مهّتم  صخـش  دـننام  و  يا ، هدرک  لغب  ار  تیاهوناز  ردام ، مکش 

دنلب نّذؤم ، يادص  هنذأم  زا  لاح ، نیا  رد  دندومن ) هفخ  ار  میادص  و  دنتخاس ، یلین  یلیس  اب  ار  متروص  دندومن و  هراپ  ار  شدنس  دندرک و 
نیا گنچ  زا  ار  وت  قح  مشک و  ریشمش  امن ، باختنا  ار  هار  ود  زا  یکی  نم ) ي   ) ارهز دومرف : دیسر  هّللا  لوسر  ًادّمحم  ّنأ  دهـشأ  هبات  دش ،

مالسا رهاظ  هب  هارکا ، هب  هدیشک و  ریجنز  هب  نیتسار  ناروشحلس  ناروالد و  ریاس  نم و  يوزاب  روز  رثارد   ) هک اهنیا  مروایب و  رد  نادرمان ) )
يادص نیا  ندنکفا  نینط  يارب  شخبحور و  ياون  نیا  ياقب  رطاخ  هب   ) ای دوش ، شوماخ  دـبا  ات  ادـص  نیا  دلـسگب و ) مه  زا  دـناهتفریذپ  ار 

ات ملاع و  طاقن  یصقا  رد  نکش  نمشد 
320 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

!؟ دنامب یقاب  هتفای و ) همادا  خیرات  ياقب 
« فسوی  » روهظ اتو   ) دش شوماخ  يدعب ) هعجاف  قمُع  كرد  اب  یحو  هناخ  ي   ) ارهز

(. تفرگ مارآ  شا  هدشمگ » ربق   » رد شاهتشگمگ ،
. تشاد دایز  ار  تاراهظا  نیا  دننام  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدمآ  رتاوتم  رابخا  هکنادب  دیوگ : دیدحلا  یبا  نبا 

. ممولظم هشیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زور  زا  نم  اذه . انموی  یّتح  هلوسر  هّللا  ضبق  ذنم  ًامولظم  تلزام 
متفالخ عنام و  مقح  ندروآ  تسد  هب  زا  اهنآ  هک  امن  راوخ  ار  شیرق  ایادـخ  يرمأ . ینتبـصغ  یّقح و  ینتعنم  اّهنإف  ًاشیرق  زخأ  مهّللأ  هلوقو :

. دندومن بصغ  ار 
ملظ نم  قح  رد  دـندرک  ارادـم  دـب ، نم  اب  شیرق  یّمأ . نبا  ناطلـس  ینوبـصتغاو  یقح  ینوملظ  مّهنإف  يزاوجلا  یّنع  ًاـشیرق  يزجف  هلوقو :

. دندرب امغی ) و   ) جارات هب  نمزا  ار  ادخ ) لوسر  ینعی   ) مردام رسپ  تنطلس  هدومن و 
: دومرف ممولظم ! نم  دنزیم ، دایرف  دید  ار  یبرع  ًامولظم . تلزام  ّینإف  ًاعم  خرصنلف  ّمله  لاقف : مولظمانأ - يدانی : ًاخراص  عمـس  دق  و  هلوق : و 

!. ممولظم ًامئاد  مه  نم  نوچ  مینک  دایرف  مه  اب  ایب 
بطق تیعقوـم  دـننام  تفـالخ  يارب  نم  تیعقوـم  هک  دـناد  یم  رکبوـبا )  ) وا یحّرلا . نم  بطقلا  ّلـحم  اـهنم  یلحم  ّنأ  ملعیل  ّهنإ  و  هلوـقو :
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. بایسآ رب  تسا  روحم ) )
. منیب یم  هدش  تراغ  ار  دوخ  ثرا  ًابهن  یثارت  يرأ  هلوقو :

. دندرک راوس  ام  هدرگ  هب  ار  مدرم  یناد ) ردق  رکشت و  ياجب   ) دندش و ریس  ام  فرظ  اب  انباقر . یلع  ساّنلا  المح  انئانإب و  ایغصأ  هلوق : و 
رگا يرّسلا  لاط  نإ  و  « 1  » لبإلا زاجعأ  بکرنُهعَنُمن  نإ  هذخأن و  هطُعن  نإ  ًاّقحانل  ّنإ  هلوق : و 

321 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. دشاب ینالوط  نابایب  هار و )  ) هچ رگا  میوش  یم  راوس  رتش  تشپ  رب  دندش ، عنام  رگا  میریگ و  یم  دنداد ، ارام  قح 

«1 . » مرودب متسه ، شراوازس  قحتسم و  هک  هچنآ  زا  متس و  لمحتم  ًامئاد  هبجوتسأ . هقحتسأ و  اّمع  ًاعوفدم  ّیلع ، ًارثأتسم  تلزام  هلوق : و 
«3  » تنک ذم  وأ  « 2  » یّمأ ینتدلو  ذنم  ًام  ولظم  تلز  ام 

. ممولظم مدوب ، هک  يزور  زا  دروآ و  ایند  هب  ارم  مردام  هک  يزور  زا 
«4  ... » یثاریمب اورثؤتساو  یّقح  اوّزتبا  مّهنإ  روقحم و  روهقم  بوصغم  مولظم  دهطضم  ّللذم  ّینإ  لاق  و 

تـسد مثاریم  هب  دندوبر و  نم  زا  ار  مقح  اهنآ  و  متـسه ، هدش ، ریقحت ، و  روهقم ، و  هدش ، بصغ  قح  و  مولظم ، و  هدیدمتـس ، و  لیلذ ، نم ،
. دندرک يزارد 

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّیبن  هّللا  ضبق  ذنم  ًامولظم  تلزام  تفگ : یم  هکنیا  رگم  دزیخرب  ربنم  زا  هک  دشن  رابکی  یتح  ترضحنآ  هک  دنا  هتفگ 
«5»

. ممولظم ًامئاد  هتفای ، تافو  ربمایپ  هک  يزور  زا 
. یلب تفگ : تسا ؟ رتبوبحم  زین  وت  رب  ادخ ، لوسر  هب  ناشنیرت  بوبحم  تیب  لها  نیا  زا   ) میناد یم  ام  دـنتفگ : رذوبأ  هب  تسا  هدـش  تیاور 

ار اهنیا  زا  کیمادک  سپ  میتفگ :
322 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

تیأر ام  دادقملا : لاق  و  «. 1  » مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی  هّقح ، دهطـضملا  مولظملا  خیّـشلااذه  تفگ : يراد ؟ یم  تسود  رتشیب 
«2  » هلآ هیلع و  هللا  یلص  مهیبن  دعب  تیبلااذه  لهأ  هب  يذوأام  لثم 

. مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی  هدش  هدرب  قح  مولظم و  خیش  نیا 
لّوأ کـّنأ  دهـشأ  هّللا ، ّیلو  اـی  کـیلع  مالّـسلأ  تفگ : یم  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  ربـق  دزن  رد  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  نسحلا  یبأ  زا 

«3 . » نیقیلا كاتأ  یّتح  تبستحا  تربص و  هّقح ، بصغ  نم  لّوأ  مولظم و 
ادـخ يارب  يدرک و  ربـص  تسا ، هتفر  اـمغی  هب  شقح  هک  یـسک  لوا  یمولظم و  نیلوا  وت  مهدـیم  تداهـش  نم  ادـخ  ّیلو  يا  وت  رب  مـالس 

. دیسر ارف  تگرم  ات  يدومن  لمحت 
متفر یم  هار  هنیدم  ياه  هچوک  زا  یکی  رد  باطخ  نب  رمع  اب  دیوگ  سابع  نبا  دـیامنیم : فارتعا  شتیمولظم  هب  رمع  شنمـشد  نیرت  يوق 

مولظم رگم  مناد  یمنار  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) تبحاص نم  سابع ! رـسپ  يا  ًامولظم  ّالإ  کبحاص  ّنظأام  سابع ! نبای  تفگ : نم  هب  ناـهگان 
«. 4»

لیلج مسإ  نم  هّللا  یف  انباقر  نؤطی  و  انمسإب ، اینّدلا  نومضخی  شیرقلو  انلام  مالسلا  هیلع  لاقو 
323 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

«1 . » لیلذ ًیّمسمل 
مان زا  دـننک ، یم  بوک  دـگل  ادـخ  هار  رد  ار  ام  ندرگ  دـنروخ و  یم  ام ، مان  مارتحا ) هب   ) اراـیند میراد ، یباـسح  هدروخ  هچ  شیرق  اـب  اـم 

. دنرب یم  دوس  لیلذ ، صخش  عفن  هب  لیلج ) و   ) گرزب
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  تیومعرـسپ )  ) تبحاص نیا  دنگوس  ادـخ  هب  شاب  هاگآ  تفگ : نم  هب  رمع  دـیوگ : سابع  نبا  زاب 
تبحم - 2 یناوج ، - 1 تفگ : دوب !؟ هچ  اهنآ  نانمؤمریما !! يا  متفگ : میدیسرت  زیچود  زا  وا  هرابرد  اّما  دوب  تفالخ  يارب  درف  نیرت  هتسیاش 

«2 !!. » بلطملادبع دالوا  هب  شدایز 
وا ناوـناز  يورب  تسد  ترـضح  دـمآ  کـیدزن  اـیب ؛ نم  دزن  دوـمرف : مموـلظم ! نم  تفگ  دـمآ ، مالـسلا  هیلع  یلع  شیپ  دجـسم  رد  یبرع 
قبی مل  ربولا و  ردملا و  ینملظ  کنم ، ۀمالظ  مظعأ  انأ  یبارعأای ! دومرف : ترـضح  تفگ : خساپ  تسیچرد ؟ تتیمولظم  دیـسرپ  تشاذگ و 

«3 . » اذه يدعقم  تدعق  یتح  ًامولظم  تلزام  مهیلع و  یتملظم  تلخد  ّالا و  برعلا  یف  تیب 
هکنیا رگم  دـنامن  يا  هناـخ  برع ، رد  درک ، متـس  ارم  ناـبایب ، گنـس  خوـلک و  تـسا ، وـت  تیموـلظم  زارتـالاب  نـم  تیموـلظم  یبارعا ! يا 

ماهدیدمتس مولظم و  مئاد  ما  هتسشن  هک  اجنیا  رد  دیسر ، اهنآ  هب  نم  یهاوخداد 

« راگزور يافج  )

«2 ( » ۀیواعم ّیلع و  « ) 1  » ّیلع ۀیواعم و  لیق  یّتح  رهّدلا  ینلزنأ  دومرف : ناگدازآ  ریما  راگزور » يافج  )
(. درک فیدرمه  هیواعماب   ) یلع هیواعم و  دش  هتفگ  هکنیا  ات  درک ) کچوک  و   ) دروآ نیئاپ  ارم  راگزور 

ّمث ءامّـسلا ، قفأ  یف  بکاوکلا  یلإ  رظنی  امک  ساّنلا  ّیلإ  رظنی  هّللا ، لوسر  نم  ءزجک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ماّیأ  یف  تنک  لاـق  و 
ینلذرأ یتـح  یل  رهّدـلا  ضری  مل  ّمث  هّللا  لوسر  رفذاو  تلقف  ناـمثع ، مهلثمأ  ۀـسمخب  تنرق  ّمث  نـالفو ، نـالف  یب  نرقف  یّنم  رهّدـلا  ّضغ 

«3 . » یعرقلا یّتح  لاصفلا  ّتنتسا  دقل  ۀغبانلا ، نبا  دنه و  نبإل  ًاریظن  ینلعجف 
؛ دنتـسیرگن یم  نم  هب  مارتحا  هدید  اب  نامـسآ ، ناگراتـس  دـننام  مدرم  مدوب ، وا  نت  هراپ  دـننام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد 

جنپ اب  ارم  اـت ) درکن  تعاـنق  مه  نیا  هب  . ) داد رارق  نم  فیدرمه  ار  نـالف  نـالف و  هک  درک  یـشوپ  مشچ  يروط  هب  نم ، زا  راـگزور  سپس 
: متفگ ینادرگرس ) تهب و  لامک  اب   ) سپ دوب  نامثع  ناشرتدنموربآ ) و   ) ناشنیرتهب هک  دومن  زارطمه  يرفن ،

. ادخ لوسر  راگدای ) و   ) هناشن رب  ياو 
و هیواعم )  ) دـنه رـسپ  دـننامه  هکنیا  ات  هک  دـیبوک  يا ، هنوگ  هب  ارم  دـشن  یـضار  اهیئاهفویب ) اهیدارمان و  ملظ و   ) همه نیا  هب  راـگزور  زاـب 

ظفح شندیشکن و  ریشمش  رطاخ  هب  قح ، بحاص   ) دش هتفرگزاب  ریش  زا  یناسآ  هب  دروآ ؛ رد  صاع ) ورمع   ) هغبان دنزرف 
325 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. دوباهنآ فیرح  یندب ) تردق  رظن  زا  و   ) رتهم ماقم ) رظن  زا  هکنیا  اب  تفرگ  رارق  اهنآ  عمج  رد  دش و  هدز  سپ  اهناملسم ، داّحتا 
( هکلب دومنن ، شیارآ  و   ) درکن نییزت  ار  یلع  تفالخ  اهنّیز  ًاّیلع  نکل  ًاّیلع و  نّیزت  مل  ۀـفالخلا  ّنإ  لـبنح : نبدـمحأ  ماـما  تفگ  بوخ  هچ 

. داد تنیز  تفالخ ر ا  یلع 
قح هک  دوب  تفـص  راهچ  ياراد  یلع  تفگ : تشادـن ! یئانتعا  یـسک  هب  هک  دـنتفرگ  داریا  ترـضح  هب  هک  یئاهنآ  خـساپ  رد  یعفاش  ماما 

ایند و هب  یئانتعا  ملاع  دوب ، یعقاو  ملاـع  - 2 دنکیمن ، انتعا  ایند  لها  ایند و  هب  تقوچیه  دـهاز  دوب ، لماک  دـهاز  دوش 1 - انتعا  یب  تشاد 
1 . » تسانتعا یب  هشیمه  فیرش  دوب و  فیرش  - 4 دنکیمن ، انتعا  یسک  هب  عاجش  دوب ، ینعم  مامت  هب  عاجش  درادن 3 - اهیفام 

« تّیمولظم دامن  ۀّیقشقش  »

، ار شتیمولظم  يامنرود  زا  يا  هصالخ  ماما  دوخو  تساهتیمولظم ، راهظا  اهلد و  درد  نیا  زا  رپ  ۀیقـشقش  هبطخ  ّتیمولظم » دامن  ۀّیقـشقش  »
، شا ینامسآ  هدرشف و  تارابع  اب  ار  شایگدیدمتـس  نازیم  هدومن و  ولبات  دوخ ، زا  دعب  ناگدنیآ  يارب  هدیـشک و  ریوصت  هب  هبطخ  نیا  رد 

داد رارق  نایناهج ، ياشامت  ضرعم  رد 
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لیسلا و یّنع  ردحنی  یحّرلا  نم  بطقلا  ّلحم  اهنم  یّلحم  َّنأ  ملعیل  ّهنإ  ۀفاحق و  یبأ  نبا  اهـصّمقت  دقل  هّللا  امأ و  ۀیقـشقشلا : ۀبطخلا  یف  لاق 
اهیف مرهی  ءایمع  ۀیخط  یلع  ربصأ  وأ  ءاّذج  دـیب  لوصأ  نأ  نیب  یئترأ  تقفطو  ًاحـشک  اهنع  تیوط  ابوث و  اهنود  تلدـسف  ریّطلا  َّیلإ  یقریال 

قلحلا یفو  يذـق  نیعلا  یفو  تربصف  یجحأ  اتاه  یلع  ربصلا  ّنأ  تیأرف  ّهبر  یقلی  یّتح  نمؤم  اهیف  حدـکی  ریغـصلا و  اهیف  بیـشی  ریبکلا و 
. ًابهن یثارت  يرأ  یجش 

326 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
هک تسنادیم  یبوخ  هب  هک  یلاح  رد  درک ، نترب  نهاریپ ) دننام   ) ار تفالخ  يادر  رکبوبا )  ) هفاحق یبا  رسپ  هک  ادخ  هب  دنگوس  شاب ! هاگآ 

نوچمه یمالـسا  تموکح  شدرگ  رد  نم  و   ) متـسه بایـسآ  طـسو  بطق  دـننام  تفـالخ  يارب  یلمع ) یملع و  تـالامک  تهج  زا   ) نم
(. دخرچ یمن  بایسآ  نآ  نودب  هک  مبایسآ  ياهگنس  روحم 

راکفا هب  اه ) هشیدـنا  زاورپ  رود   ) ناغرم تسا و  يراج  مدوجو  راسهوک  نماد  زا  تلیـضف ) ملع و   ) ياه همـشچ  اهلیـس و  تسناد ) یم  وا  )
!(. دسر یمن  نم  تعفر  جوأ  هب  شناد  ملع و  ياضف  رد  يا  هدننک  زاورپ  چیه   ) تفای دنناوتن  هار  نم  دنلب 

رد هک  یلاح  رد  مدیـشک ) رانک  مدیـشخب و  شیاقل  هب  ار  شیاطع  و   ) مدیچیپ نآ  زا  ار  دوخ  نماد  متخاس و  اهر  ار  تفالخ  يادر  نم  سپ 
یتملظ ناقفخ و  طیحم  نیا  رد  ای  و  مریگب ) ار  مدرم  دوخ و  قح  و   ) مزیخ اپ  هب  يروای ) یباب   ) اهنت تسد  اب  هک : مدوب  هتفر  ورف  هشیدنا  نیا 
یگدنز مد  نیـسپاو  ات  ار  نامیا  اب  نادرم  و  هدرمژپ ) و   ) ریپ ار  ناناوج  هدوسرف و  ار  ناریپ  هک : یطیحم  مشاب !؟ ابیکـش  دنا  هدروآ  دـیدپ  هک 
عاضوا نیا  اب   ) یلو متخاس  دوخ  هشیپ  ار  یئابیکش  اذل  تسا ، رتکیدزن  درخ  لقع و  رب  ربص ، يرابدرب و  مدید  ماجنارـس  دراد  یم  او  جنر  هب 

یم دوخ  مشچ  اب  دـشاب . هتفرگ  ار  شیولگ  ناوختـسا  هدرک و  رپ  ار  شمـشچ  راـبغ ) درگو و   ) كاـشاخ هک  مدـنامیم  یـسک  هب  لاوحا ) و 
. دنرب یم  جاراتو )  ) تراغ هب  ار  مثاریم  مدید 

 .... هدعب باّطخلا  نب  یلإ  اهب  یلدأف  هلیبسل  لّوألا  یضم  یّتح 
«1  ... » اهیعرض ارّطشتام  َّدَشل  هتافو ، دعب  رخأل  اهدقع  ذإ  هتایح ، یف  اهلیقتسی  وهانیب  ًابجع ! ایف 

رـسپ هب  ار  تفالخ  شدوخ  زا  دـعب  تفرگ ) ار  شنماد  گرم  زور ، هدزاود  هام و  هس  لاس و  ود  زا  سپ  و   ) تفر دوخ  هار  هب  یلّوا  هکنیا  اـت 
اتفگش درپس ...  باطخ 

327 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
ینولیقأ تفگ : یم  و  ، ) دـنراد روذـعم  تفـالخ  زا  ار  يو  نم ) دوجو  اـب   ) دـنریذپب ار  شرذـع  تساوخ  یم  مدرم  زا  دوخ ، تاـیح  رد  وا  ! 

( فصو نیا  اب  تسامـش . نایم  رد  یلع  هک  یلاح  رد  متـسین  امـش  زا  رتهب  نم  هک  دـینادرگ  رب  تفـالخ  زا  ارم  مکیف  ٌّیلع  مکریخب و  ُتسلف 
ود دـننام  هدرک و  يریگ  هرهب  تبون  هب  تفـالخ  زا  ودره  بیجع  هچ  هوا  تسب  دـقع  يرگید  يارب  ار  تفـالخ  سورع  گرم  ماـگنه  دوخ 

(. دندیشود ار  تفالخ  ناتسپ  تّدش  توق و  هب  مهاب  دندومن  تمسق  دوخ  نایم  رد  رتش  ناتسپ 
عم َِّیف  بیّرلا  ضرتعا  یتم  يروّشلل ، ِهَِّللایف و  دلان : یم  هنوگنیدب  هدرک و  رتراکـشآ  ار  دوخ  جنر  يروش ، هراب  رد  هبطخ  نیا  رگید  زارف  رد 

رخألا لام  و  هنغـضل ، مهنم  لجر  یغـصف  اوراط ، اذا  ُترِط  و  اوّفـسأ ، اذا  ُتففـسأ  یّنکل  رئاظّنلا ، هذـه  یلإُنَرقُأ  ُترـص  یّتح  مهنم !؟ لّوألا 
«1 . » ٍنه ٍنه و  عم  هرهصل ،

رد هتـسناد  يواسم  رکبوبا  اب  ارم  مدرم  هنوگچ  دندومن ، هک  یتروشم  دش و  لیکـشت  هک  یئاروش  يارب  مبلط  یم  يرای  وت  زا  ایادخ  راب  سپ 
رد هدرک  ربص  زاب   ) نکیل ما و  هدش  فیدرمه  يروش ) لها  رفن  جـنپ   ) صاخـشا نیا  اب  زورما  هک  یئاج  ات  دـندومن  دـیدرت  ّکش و  نم  هراب 

زاورپ دندرک  زاورپ  اج  ره  رد  متسشن و  دنتسشن  اج  ره  مالسا ) تحلصم  يارب   ) مدرک يوریپ  اهنآ  زا  بیشن  زارف و  رد  مدش ) رضاح  يروش 
هک تسا  صاقو  نب  دعـس  دارم   ) داهن مدق  لطاب  هار  هب  هتـسش  قح  زا  تسد  تشاد ، هک  يا  هنیک  دـسح و  زا  اهنآ  زا  يدرم  سپ  « 2  » مدومن

يداماد و رطاخ  هب  نامثع ) يردام  رهاوخ  رهوش  فوع  نب  نمحرلادبع   ) يرگید درم  و  درکن ) تعیب  ترـضحنآ  هب  زین  نامثع  لتق  زا  سپ 
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نینچمه و  دومن ، ضارعا  نم  زا  نامثع ، اب  يدنواشیوخ 
328 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. دوش هدرب  ناشیا  مان  تسا  تشز  یتسپ ) تلاذر و  زا  هک  ریبز  هحلط و   ) رگید رفن  ود 
اهرظن زا  هدروآ و  رد  ریرحت  هتـشرب  ار  ناـمولظم  ماـما  ّتیموـلظم  ياـمنرود  هک ، مریگ  راـک  هب  ناوارف  شـشوک  منک و  ّتیدـج  هچره  نم 

رگا ّتنـسو  مالـسا  نایعدم  نیا  لقأال  هک  تسا  نیا  رب  نم  دیکأت  یلو  میامن ، نایب  میـسرت و  ماما  دوخ  دننام  مناوت  یمن  نیقی  هب  منارذگب ،
هب دـنناوخب و  مامت  تقداب  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  لد  درد  نارکیب  يایرد  زا  يا  هنومن  دومن و  هک  ار  هیقـشقش  هبطخ  هدـش ، هک  مهرابکی 
ادخ لوسر  تیصو  شرافـس و  نیرخآ  نیگنـس و  هنزو  لقث و  زا  یکی  هک  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ترتع و  ِرَد  زا  نیا  زا  شیب  دنیآ و  دوخ 

. دنرادن رودب  ار  دوخ  تسا ، گرم  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دوش هعجارم  هیریدغ  ترایز  رخآات  كاوان  نمل  كاواس  نم  هّللا  نعل 

« رمع تافارتعا  »

. تشذگ رد ص 322  مالسلا  هیلع  یلع  تیمولظم  هب  رمع  فارتعا  رد  سابع  نبا  تیاور  رمع » تافارتعا  »
نم هب  متفر  شرـس  تشپ  مه  نم  تفریم  اهنت  شرتشاـب  يزور  مدوب ، هارمه  وا  اـب  ماـش ، هب  رمع  ياهرفـس  زا  یکی  رد  دـیوگ : ساـبع  نبا 
مه زونه  تفریذـپن ، وا  یلو  دوش ، رفـسمه  نم  اـب  متـساوخ  وا  زا  نم  منکیم ،! وت  هب  ار  تیوـمع  رـسپ  تیاکـش  ساـبع ! دـنزرف  يا  تفگ :

تفـالخ نداد  تسد  زا  مه  زوـنه  وا  یلب  تفگ : ار  وا  رظن  ینادیم  وـت  ناـنمؤم ،! ریما  يا  متفگ : دـنارورپیم  رـس  رد  یلاـیخ  هـچ  مـنیبیم 
! سابع رسپ  يا  تفگ : تسا ،! هدیزگرب  تفالخ  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنکیم  نامگ  وا  یلب  متفگ  تسا ! تحاران 

، هّللا دارم  ذـفنف  هریغ ، دارأ  هّللا  و  دارأ ، کلاذ و  دارأ  هّللا  لوسر  ّنإ  کلاذ ،! یلاعت  هّللادری  مل  اذا  اذام ،!؟ ناکف  هل  رمـألا  هّللا  لوسر  دارأ  و 
ادـخ نوچ  دـمآ ، شیپ  هچ  دـش و  هچ  يدـید  اـما  دـناسر  تفـالخ  هب  ار  وا  تساوـخ  ادـخ  لوـسر  تسا  تسرد  هلوـسر ،! دارم  ذـفنی  ملو 

«1 . » تسشن تفالخ  یسرک )  ) هب تساوخیم  ادخ  هک  ار  هکنآ  یلو  دیسرن  ییاج  هب  وا  هتساوخ  دسر  تفالخ  هب  وا  تساوخیمن 
مه یـضیرم  ماـگنه  رد  ادـخ  لوسر  هنع  هتدـصف  هضرم  یف  رمـألل  هرکذـی  نأ  دارأ  هّللا  لوسر  ّنإ  تفگ : تراـبع  نیااـب  رگید  تیاور  رد 

«2 (. » دنزب یفرح  دروآ و  نابز  هب  ینخس  متشاذگنو   ) متفرگ ار  شیولج  نم  اما  دیوگب ، يزیچ  وا  هراب  رد  تساوخ 
زا ار  تقیقح  رگا  داب  رتش  کی  ینابرق  تندرگ  هب  هّللا  دبع  يا  تفگ : سابع  نبا  هب  رمع  هک  دنا  هدومن  تیاور  نارگید  يدادـغب و  بیطخ 

وا رکف  رد  زاب  ایآ  يراد ، ناهنپ  نم 
330 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

: تفگ یلب ؛ متفگ : تسا !؟ هدنام  یقاب  تفالخ  نایرج  زا  يزیچ  مالسلا ) هیلع  نانمؤمریمأ  )
نم میوگب  رتدایز  یلب و  متفگ : تسا !؟ هدرک  نییعت  تفالخ  هب  ار  وا  ادخ  لوسر  دـنک  یم  نامگ  زاب  ایآ  هیلع !؟ ّصن  هّللا  لوسر  ّنأ  معزیأ 

. دیوگ یم  تسار  تفگ : مدرک  لاؤس  ار  وا  ياعدا  تحص  مردپ  زا 
رد تشاد ، یم  رب  ناـیم  زا  ار  يرذـع  هن  درک و  یم  تباـث  ار  یتـجح  هن  اـما  دوب  يا  هتفگ  يزیچ و  وا  هراـب  رد  ادـخ  لوسر  زا  تفگ : رمع 

یلع ۀطیح  ًاقافشإ و  کلاذ  نم  ُتعنمف  همـسإب  حّرـصی  نأ  هضرم  یف  دارأ  دراد  راهظا  يزیچ  تساوخ  یم  وا  هراب  رد  وا و  زا  اهتقو  یـضعب 
عنام مالـسا ، تمظع  يزوسلد و  رطاخ  هب  نم  اما ) دروآ  نابز  هب  و   ) دـیوگ اراکـشآ  ار  وا  مان  تساوخ  شگرم  ماـگنه  رد  یتح  مالـسإلا !!
فرط ره  زا  بارعا  دیناسر  یم  تفالخ  هب  ار  وا  رگا  دندمآ  یمن  درگ  وا  رود  هب  شیرق  دنگوس ، نامـسآ )  ) انب نیا  يادخ  هب  هن  « 1 . » مدش

«2  » متحام ءاضمإ  ّالإ  هّللا  یبأو  درک  يراد  دوخ  منک ، یم  كرد  ار  وا  روظنم  نم  هک  تسناد  مه  ادخ  لوسر  دندشیم ، هتسکش 
. دراد ابا  تسا ، هتشاد  ردقم  هک  هچنآ  زج  ياضما  زا  دنوادخو 
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. تسا هدرک  لقن  ًادنسم  دادغب  خیرات  رد  رهاط  یبأ  نب  دمحأ  ار  ثیدح  نیا 
: لاق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبّنلا  ضرم  امل  تفگ : دنک  یم  لقن  باطخ  نبرمع  زا  شدانسااب  یناربط 

ًاباتک مکل  بتکأ  ۀفیحصب  یل  اوعدأ  لاق : ّمث  ۀهارکلا . ّدشأ  کلاذ  انهرکف  ًادبأ . هدعب  اّولـضتال  ًاباتک  مکل  بتکأ  ةاود  ۀفیحـصب و  یلاوعدأ 
مسیونب ییاهزیچ  دنروایب  يذغاک  تاود و  نم  يارب  دییوگب  تفگ : درک و  رارکت  راب  ود  دش  رامیب  ربمایپ  هک  ینامز  ًادبأ  دعب  اّولضتال 

331 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
الأ دنتفگ : زین  اهنز  هدرپ  سپ  زا  هکنیا  ات  میدرک  در  مامت  تّدشاب  هتـشادن و  شوخار  فرح  نیا  ام  دیتفین ؛ یهارمگ  هب  ًادبا  نم  زا  دعب  هک 

«1 « ؟ هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لوقی  ام  نوعمست 
ادخ لوسر  هک  یماگنه  دیتسه  مالـسلا  هیلع  فسوی  هدنهد  رازآ  نانز  دننامامـش  متفگ : نم  دیوگ !؟ یم  هچ  ادخ  لوسر  دیونـش  یمن  ایآ 

. دیوش یم  راوس  شندرگرب  تفای  يدوبهب  نوچ  دیراشفیم  ار  ناتنامشچ  دوشیم  ضیرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نـشور ربتعم ، ياهخیرات  هب  ۀعجارم  اب  «** 2 . » دـنرتهب اهامـش  زا  اهنآ  دـیرادرب  تسد  نانآ  زا  مکنم  ریخ  ّنّهنإف  ّنهوعد  هّللا  لوسر  لاـقف 
تفالخ هب  اورپ  یب  ار  رمع  رکبوبا  دنتـشاد ، یتاـفراعت  هچ  رگیدـمهاب ، نآ  هراـب  رد  تفـالخ ، هکیرا  رب  ندز  هیکت  زا  دـعباهنیا  هک  دوشیم 
نایذه رکبابا  هّللا  باتک  انبـسح  اولاق  هب و ال  ّدتـشإ  دق  ضرملا  ّنإ  اولاق  رجه و ال  دق  رکبابأ  ّنإ  دیوگب : هک  دوبن  یـسک  اما  دـنکیم  بصن 

«3 . » تسا سب  ام  يارب  ادخ  باتک  تفگن : یسکو  دنزیم ) هدوهیب  فرح   ) ضرم تدش  زا  دنتفگ  هن  دیوگیم و 
رخآ فرح  رکبوبا  هک  یتقو  هّللا  لوسر  ۀفیلخ  لوق  اوعیطأ  و  اوعمـسإ ، ساّنلااهّیأ : لوقی : رمع  ناک  ۀیئاهّنلا  هتاهیجوت  رکبوبأ  بتکام  دنعو 

«4 ! » دییامن تعاطا  دیونشب و  ار  ادخ  لوسر  نیشناج  راتفگ  مدرم  يا  تفگیم : رمع  دز  ار 

« هدش یحارط  لبق  زا  يا  هئطوت  »

زا ار  تفالخ  يوگ  ات  دنتـشاد  یلبق  ياـهقفاوت  هنوگچ  اـهنآ  هک  دـناسریم  حوضو  هب  ترـضح  نانخـس  هدـش » یحارط  لـبق  زا  يا  هئطوت  »
. دندرک هک  دنهد  ساپ  رگیدمه  هب  هدروآ  رد  تیبلها  گنچ 

رکبوبا حاّرجلا  ةدـیبع  یبأ  رمع و  نیب  هنیب و  قاّفتإ  دـعب  ۀّیمالـسإلا ..  ۀـفالخلا  ۀـفالخلا ..  رکبوبا  مّلـست  دـیوگ : یلع  ریم  لیعامـسا  داتـسا 
«1 !. » دومن میلست  رمع  هب  دوب  حارج  هدیبع  وبا  رمع و  وا و  نایم  هک  یلبق  قفاوت  رطاخ  هب  ار  یمالسا  تفالخ 

رکبوبا زا  هتسبرس )  ) همان نیا  تفگ : داتسیا و  دجسم  رد  مد  رمع  دیوگ : یم  هک  دنکیم  دییأت  یـصابرش  دمحا  داتـسا  ياههتفگ  اراعدا  نیا 
رد وت  هک  هنوگ  نامه  هدرک  بصن  تفالخ  هب  ارت  تفگ : هن  تفگ : هتـشون ؟ هچ  نآ  رد  ینادیم  اـیآ  دیـسرپ  نیرـضاح  زا  رفن  کـی  تسا ،

: دنتفگ ار  نخس  نیا  هباشم  راضح  همه  يدومن ! بوصنم  ار  وا  لوا  لاس 
هتشون هچ  هک  تسنادیم  هدناوخ و  لبق  زا  ار  همان  رمع  هک  دش  یباتفآ  نایرج  رکب  یبأ  نم  هفالختـسا  باتک  یلت  رمع  ّنأ  نع  رمألا  یلجناو 

«2 . » تسا هدش 
، حاّرج نب  ةدیبعوبا  و  رمع ، و  رکبوبا ، نایم  هک ، دوب  هدـیقع  نیارب  وا  هک  دـنکیم : لقن  سنمال ، قرـشتسم  زا  ۀـیر  وبا  دومحم  خیـش  ۀـماّلع 

مل ةدیبع ، یبأ  و  رمع ، و  رکبوبأ ، هسأری  يّذلا  یشرقلا  بزحلا  ّنإ  دیوگیم : نینچ  وا  دنیابرب  تیبلها  تسد  زا  ار  تفالخ  هک ، دوب  ياهئطوت 
و ۀیانع ، ّلکب  اهفارطأ ، تبر  اهلوصأ و  تکیح  ۀـمربم  ۀّیّرـس  ةارماؤم  دـیلو  ناک  اّمنإ  و  لاجترا ، وأ  ةاجافم ، دـیلو  و ال  رـضاح ، عضو  نکی 

. حاّرجلا نب  ةدیبع  وبأ  باطخلا ، نبرمع  رکبوبأ ، ةرماؤملا : هذه  لاطبأ  ّنإ  و  ماکحإ ،
333 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

دوبن ياهلئسم  دندوب  ةدیبعوبا  رمع و  رکبوبا و  رفن ) هس   ) نآ ناگدننادرگ  هک  یشرق  بزح  انامه  ۀصفح  ۀشئاع و  بزحلا : اذه  راصنأ  نمو 
هک دوب  یمکحم  یناهنپ  ياههئطوت  هداز  هکلب  دشاب  ياهداتفا  اپ  شیپ  زیچ  ای  دوش و  هدـیئاز  یناهگان  ای  دـیآ و  شیپ  هتـساوخان  روط  هب  هک 
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هـس  ) اههئطوت نیا  نانامرهق  دوب ** هدـش  هدیجنـس  مامت ، تیانع  يراک و  مکحم  اب  نآ  فارطا  دوب و  هدـش  هدـیبات  يوق  روط ، هب  نآ  هشیر 
توبن نارود  لوط  رد  «** 1 . » دندوب ۀصفح  ۀشئاع و  بزح ، نیا  نابیرگ ) كاچ   ) ناروای و  دندوب ، حارج  ةدیبعوبا  و  رمع ، و  رکبوبا ، رفن )

. دنتشاد ربمغیپ ، زا  دعب  يارب  یئاه  هماندهع  ریخا  ياهلاس  رد  دایز و  يرس  تاسلج  راشف ، هورگ  نارادمدرس  هک 
هفیقـس و ياهراک  هب  ندیـشخب  تیعورـشم  يارب  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  نارادـفرط  ندـیبوک  ناهذا و  نتخاس  هارمگ  يارب  ًاـصوصخم 

تابثا هب  دوخ ، نابزح  مه  یهورگ و  نارای  تداهش  اب  هک  دندوب  هتشادهگن  دوخ  نیتسآ  رد  لعج و  یئاهثیدح  دوخ ، نآ  زا  دعب  ياهاروش 
«2  » ثرون ءایبنألا ال  رشاعم  نحن  ثیدح  لاوما :! هرداصم  يارب  اًلثم  دندناسر . یم 

نایم رد  ینعی  تسا  هقدـص  میا ) هتـشاذگ  اجب  لوقنم  ریغ  لوقنم و  لاوما  زا   ) هچره میوش ) یمن  هدرب  ثرا  نارگید  دـننام   ) ءایبنا هورگ  اـم 
!. دش دهاوخ  میسقت  ناناملسم 

تیعبت نانآ  مادکره  هب  تسا  ناگراتـس  دننام  نم  باحـصا  متیدتهإ  متیدتقا  مهّیأب  موجنلاک  یباحـصأ  دوخ : تفالخ  رب  دییأت  رهم  يارب  ای 
. دیبای یم  ار  تیاده  هار  دینک 

عمج مشاـه  ینبرد  تفـالخ  توـبن و  مشاـه  ینب  یف  ۀـفالخلا  ةوـبّنلا و  عـمتجت  ـال  مالـسلا : هیلع  یلع   ) تفـالخ یعدـم  ندـیبوک  يارب  اـی 
. دوشیمن

«3 . » رایتخإلاب ۀمامإلا  لاق  یبنلا  ّنأ  ای 
( تما دوخ   ) رایتخا اب  تماما  دومرف : مرکا  لوسر 

334 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. تسا

دیدناوخ و مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  لصفالب  تفالخ  هراب  رد  ار  يوبن  حیرص  صوصن  هفیلخ  نییعت  لصف  رد  هتشذگ  رد  هک  یلاح  رد 
. دینک هجوت  يدعب  تامادقا  هب  لاح 

« يداصتقا میرحت 

هراشا

لاوما نوگانوگ  نیوانع  اب  دنیامن ، حالـس  علخ  هداد و  رارق  راشف  ریز  تهجره  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هکنیا  يارب  يداصتقا » میرحت 
هب يزیچ  ناربمایپ  هتـسد  ام  ۀقدص  هانکرتام  ثرونال  ءایبنألا  رـشاعم  نحن   ) هدش یحارط  شیپ  زا  ثیدـح  لعجاب  و  دـندرک ، هرداصم  ار ، وا 

سمخ دندرک 2 - بصغ  ار  كدف  - 1 ثیدح ، نیا  حرطاب  تسا ! هقدص  میشاب  هتشاد  هچره  دربیمن ) ثرا  امزا  یسک   ) میراذگیمن ثرا 
!. دندومن عطق  تسا ، هتفای  صاصتخا  اهنآ  هب  نارگید  يارقف  تاوکز  تاقدص و  ياج  هب  هک  ار  یبرقلا  يذ 

لوسر تیبلها  هرداصم ، نیا  ياه  دمایپ  رثا  رد  دـندرک  هاتوک  مه  دوخ  هّرم  زور  ياهزاین  نیمأت  زا  ار  الوم  تسد  دـمآرد ، عبنم  نیا  عطق  اب 
. دنداتفا دیدش  هقیضم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

يارب یّتح  هک  دندرک  یم  مرن  هجنپ  تسد و  تخس  یگدنز  اب  يروط  هب  دندرک  ءارجا  سابعلا  ینب  هیما و  ینب  يافلخ  همه  ار  تسایـس  نیا 
. دندناوخ یم  زامن  تبون ) هب   ) ًابوانتم نآ  اب  هک  دنتشاد  ششوپ  کی  هداوناخ ، کی  يارب  زامن  ندناوخ 

هب دیـسر  دوخ  یئاهن  تّدـش  هب  یـسابع  نوراه  نامز  رد  ًاـصوصخم  دوب ، بیـشن  زارف و  راـچد  فلتخم  ياـهنامز  رد  يداـصتقا  راـشف  نیا 
«( 3  » رفن تفه  یس و  تایاور  ضعب  رد   ) رفن کی  تسیبای و  « 2  » هدزون ای  « 1  » هدجیه زا  کیچیه  هک  دنک  یم  وگ  زاب  خیرات  يروط 

335 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
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«. 1  » دندرکن جاودزا  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  نارتخد 
مه رـسمه و  هک  یـسک  اریز  دـنداد  یمن  رهوشب  ار  دوخ  نارتخد  اهیئاضر ) ماما   ) هّیئاضر هک  تسا  هداد  رظن  نیخّروم ، زا  یـضعب  هچرگا 

. دنتفای یمن  دوب  ناشیا  وفک 
فقو اتـسور  هد  هنیدم  رد  مالـسلا  امهیلع  اضّرلاّیلع  نب  دمحم  داوج  ماما  هک  يروطب  دوب ، هدش  تداع  ناشیا  نارتخد  نایم  رد  بلطم  نیا 

مق رد  هک  یئاـه  هّیئاـضر  هب  یمهـس  بیـصن و  اهاتـسور ، نآ  دـمآ  رد  زا  دـنا و  هدرکن  رهوش  هک  دوخ  نارهاوخ  نارتـخد و  رب  تسا  هدرک 
«2 . » دندروآیم ناشیا  تهجب  هنیدم  زا  دنا  هدوب  نکاس 

اب دـننک  يراذـگ  ناینب  دوخ  دـج  نید  رد  هتخاس و  هشیپ  ار ، تینابهر  تلاسر ، تماما و  هداوناخ  هک  دـیآ  یمن  رظن  هب  حیحـص  بلطم  نیا 
زا سپ  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  نینچمه  ار و  نوعظم  نب  نامثع  يزور  هنابـش  تدابع  نایرج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنیا 

. دنا هدومن  نغدق  نآ  زا  ًادیکا  ار  يرصب  دایز  نب  مصاع  هرصب ، حتف 
هدومن و سبح  اه  هناخ  رد  ار  دوخ  رمعلا ، مادام  وفک ، مه  مدع  هناهب  اب  اهنیا  جاودزا ، هراب  رد  مالسا  تعیرـش  تادیکأت  فالخ  رب  هکنیا  ای 

نینمؤم زا  اهنآ  ریغ  ای  اهومع  رـسپ  زا  اهنیا  ًامتح  دنرادرب و  مدق  دوخ  ناکاین  دادجا و  فالخ  رب  دـنیامن و  بوکرـس  ار  دوخ  یـسنج  زئارغ 
نادنواشیوخ و زا  زاب  دننادب ، مارح  هدیـس  ریغ  اب  ار  هدیـس  جاودزا  اهیرابخا ، زا  یـضعب  دـننام  هکنیا  رگم  دـننک  جاودزا  اهنآ  اب  هک  دـندوب 

دادعت هب  ناشدوخ  يابرقا 
336 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

دننام وا ، زا  دـعب  يافلخ  زا  یـضعب  نوراـه و  ناـمز  رد  هک  دـیآ  یم  رظن  هب  هنـالقاع  یقطنم و  هک  هچنآ  اـما  تشاد ، دوجو  یئاـتمه  اـهنآ 
تشادن و اراهنآ  اب  جاودزا  تئرج  یسک  ای  هک  دوب  هدمآ  رد  یتروص  هب  یسایس  ّوج  هدیـسر و  دوخ  جوا  هب  يریگتخـس  لکوتم  مصتعم و 

. تسا هدوبن  نکمم  اهنآ  نداد  رهوش  یلام  رظن  زا  ای  دنهدب ، نایولعاب  جاودزا  هب  نت  دنتساوخیمن  تموکح  سرت  زا 

« ناتسود مادعا  »

هداد و رارق  نوگانوگ  ياهراشف  ریز  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ناهاوخاوه  نارادتـسود و  دوخ ، تیعقوم  میکحت  يارب  ناتـسود » مادـعا  »
. دندربیم شیپ  مادعا  زرم  ات  یتح  قوقح و  عطقو  دیعبت  يوزنم و  ار  اهنآ  تشحو  بعر و  داجیا  اب  دندرکیم ، یلاخ  ار  نانآ  ياپ  ریز 

دندومن و دیعبت  فلع  بآ و  یب  هذبر  هب  یتدم  زا  دعب  ماش  هب  لوا  دندرک  رود  تموکح  زکرم  زا  ار  نزو  نیگنس  مرتحم و  یباحـص  رذوبا 
. دیشک رپ  قح  يوس  هب  و  تشاذگ ، اهنت  نایاپ ، یب  نابایب  نآ  رد  ار  وا  و  هدرک ، عادو  شرتخد  اهنت  اب  فوخم ، نیمزرس  نآ  رد 

ياه هناهب  اب  ار  یلع  صالخا  اب  دنمتداراو  قحلا ...  عم  راّمع  دومرف : شا  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  رگید  هباحـص  رامع 
. دنتخاس مورحم  یعامتجا ، يایازم  زا  هدز و  کتک  گرم  زرم  ات  یهاو ، ساسا و  یب 

هداد و رارق  تیذا  رازآ و  دروم  دوـب  ياهناـهب  ره  اـب  ار  ـالوم  ناتـسود  ریاـس  نینچمه  دـندومن و  نطو  يـالج  دـیدهت و  ار  یملـسا  هدـیرب 
. دنتخاس یلاخ  ار  شفارطا 

یتسه زا  دوب ، هداد  وا  ندوب  تشهب  لها  هب  تداهـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکار ، سانـش  یلع  تسود و  یلع  هریون  نب  کلام 
ما وا  نز  اب  بش  نامه  دیلو  نب  دلاخ  دندرب ، تراسا  هب  ار  نانآ  ياههچبو  نزو  هدومن  ماع  لتق  ار  شاهلیبق  لها  یمامتو  وا  هدرک ، طقاس 

337 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. درک انز  «( 1  » میمت مأ  ، ) مّمتم

نیا اب  تشاد ، دایز  تشحو  دـلاخ  زا  نوچ  دـیامن  راسگنـس  ار  دـلاخ  دروآیم ، راشف  رکب  وبا  هبدوخ  تیعقوم  تیبثت  زا  سپ  رمع  هکنیا  اـب 
نم ًادـبأ  مهیلع  هّللا  هّلـس  ًافیـس  دـمغأ  ـال  يا  میـشأال  تفگیم : دـشیمن  وا  میلـست  رکبوبا  یلو  درادرب ، هار  رـس  زا  ار  وا  تساوخیم  هناـهب 
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«2 !. » منکیمن فالغ  تسا  هدیشک  اهنآ  يوس  هبادخ  هکار  يریشمش 
. دوشیم نشور  اًلماک  بلطم  قثوم  عبانم  هب  هعجارماب  هک ، دراد  یندینش  دایز و  نانخس  خیرات  هراب  نیا  رد 

یتسود وا  اب  رمع  نوچ  دـنداد ، تداهـش  ۀبعـش  نب  ةریغم  يانز  هب  رفن  راهچ  هک  دـمآ  شیپ  یهباـشم  ناـیرج  رمع  دوخ  تفـالخ  ناـمز  رد 
«3 . » دز هنایزات  ار  دوهش  ياهناهب  اب  هتفر و  ةرفط  تشاد ، هنیرید 

3

لیماف رازه  نایلاو 

هراشا

تایالو دوب ؛ دوخ  ياه  هتـسد  راد و  نانامیپ و  مه  مامت  ندـناسر  تردـق  هب  دـنداد ، ماـجنا  هک  يراـک  نیرتمهم  اـهنیا  لـیماف  رازه  ناـیلاو 
. دوب مجنپ  نوتس  ياضعا  هب  طوبرم  هک  دندومن  باختنا  یناسک  زا  ار  شترا  يارمأ  دنداد و  رارق  دوخ  ياه  ناهاوخ  رایتخا  رد  ار ، یمالسا 

رب رود و  زا  دوخ ، تیعقوم  ظفح  يارب  ناسنا  هک  تسا  یعیبط  هلئسم  کی  نیا  هتبلا 
338 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

مهم ياهتسپ  لاغشا  یگتسیاش  تموکح و  هرادا  يانب  ساسا و  اریز  دنک ، یم  قرف  یمالسا  تلود  مالسا و  رد  اما  دیامن . هدافتـسا  شیوخ 
یلع نامولظم  ماما  نارادناتـسا  نآ  زا  يا  هنومن  هک  تسا ؛ هداد  رارق  صاخـشا  يرادنید  تلادع و  یناد و  راک  نازیم  ًافرـص  مالـسا ، رد  ار 

. دوب مالسلا  هیلع 
مدـقم لاعتم  دـنوادخ  ياضر  رب  ار  دوخ  ناتـسود  ياضر  هشیمه  هک ، میـسریم  هجیتن  نیا  هب  فارحنا ، دـناب  تـالاح  کـیاکی  هعلاـطم  اـب 

. دنتشادیم
تیبلها دندیشخب و  میکحت  ار  شیوخ  تنطلس  اهنآ  يراکمه  اب  هکنیا  يارب  دنناجنرن  ار  دوخ  ناتـسود  لد  هک  دنتـشاد  نیا  رب  یعـس  نوچ 

رفن کی  یتح  هک  دنتشاد  دیدش  تبظاوم  اهشزرا ، همه  نتشاذگ  اپ  ریز  اب  دندرک ** جراخ  هنودرگ  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
زرم ات  هک  دیلو  نب  دلاخ  يدمع  يا  هریجنز  ياهلتق  دـننام  دوش ؛ لامیاپ  نارگید  قح  هکنیا  ول  دـشابن و  رطاخ  هدرزآ  دوخ ، هتـسد  راد و  زا 

خیرات اب  یئانـشآ  نیرتکچوک  سک  رههک  وواه ...  دـلاخ  اه و  هریغم  لاثما  فالخ  ياه  راک  ای  «** 1 . » دـش غلاب  رفن  تسیود  رازه و  کی 
هک اهتیانج  هچ  یمالـسا  ياهـششوپ  ریز  هک  دـنادیم  تسا و  ربخاب  اهنآ  هدـنامیقاب  نیرخآ  ات  لوا  ردـص  يافلخ  عاـضوا  زا  دراد ، یمالـسا 

. تفرگن رارق  زواجت  دروم  هک  اهسومان  هچ  دشن و  هدیرد  هک  اههدرپ  هچ  دندرکن و 
هتکس ربخ  نیا  ندینش  زا  یسک  رگا  هک  دهدیم  رس  هلان  دنا ، هدروآ  رد  روز  هب  ینز  ياپ  زا  ار  یلاخلخ  نمی  رد  دینش  مالـسلا  هیلع  یلع  اما 

(. تریغ تعاجش و  تماهش و  نامیا و  حور  يا  داب  وترب  ادخ  مالس  تاولص و   ) دراد قح  تسین و  تمالم  دروم  دریمب  دنک و 
اما وو ...  دنرب  یم  يریسا  هب  ار  ناگچب  نانز و  دنیامنیم و  زواجت  شنز  هب  دننک و  یم  ماع  لتق  هنابش  شا  هلیبق  نادرم  اب  ار  هریون  نب  کلام 

دیامن یمن  يدردمه  راهظا  دنک و  یمن  فّسأت  اهنآ  لاح  هب  یسک 

« نانکش تعیب  »

. دنیوگ ار ، یسک  ییاورنامرف  نتفریذپو  تیناقح  لوبق  يانعم  هب  تعیب  نانکش » تعیب  »
دـنهن و یم  ندرگ  وا  نیمارف  هب  هدومن و  عافد  وا  زا  ناج  دحرـسات  درک ، تعیب  يرگید  هب  هک  یـسک  تسا  موسرم  يرـشب  هعماج  ناـیم  رد 

تعیب وا  هب  دـهاوخیم  هک  یـسک  هراب  رد  دراد ، هفیظو  تعیب  زا  لـبق  نوچ  دروآ ؛ یم  رد  ءارجا  هب  هتفریذـپ و  ارچ  نوچ و  یب  ار  وا  مکح 
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تقونآ دیسر ، تابثا  هب  وا  ّتیریدم  صوصخب  یقالخا  ینید و  تقایل  یگتسیاش و  هک  یتقو  دروآ ؛ لمع  هب  لماک  یـسررب  قیقحت و  دنک ،
مایق وا  هیلع  رب  دنکشب و  ار  دوخ  تعیب  دناوت  یمن  هجوچیه  هب  هک ، تسا  تروص  نیا  رد  و  دتـسیاب ، ناج  ياپات  وا  يرای  رد  دیاب  هک  تسا 

. دیامن
قوقح دناشکب و  ییوگروز  دادبتـسا و  یهابت و  هب  ار  هعماج  هکنیا  ای  دیامن و  لمع  هنّودم  نیناوق  فالخ  رب  هدـنوش  تعیب  نآ  هکنیا  رگم 

. دنک لامیاپ  اراهناسنا  يویند  ینید و 
يارب دـنوادخ  يوـس  زا  هک ، دـسر  یم  دوـخ  یقیقح  ماکحتـسا  هب  دروآ و  یم  تسد  هب  ار  دوـخ  یعقاو  شزرا  تقو  نآ  تعیب  هنوـگ  نیا 

. دوش هداد  روتسد  ینّیعم ، صخش 
وا ینامرفان  هکلب  تسین ؛ زیاج  هدنوش  تعیب  نآ  نامرف  زا  یچیپرـس  تفلاخم و  هناهب ، ناونع و  چیه  اب  هکنیا  رب  هوالع  ینینچ  نیا  تعیب  رد 

بوسحم درمتم  یغای و  یغاب و  هکنیا  رب  ًافاضم  دـیامن  یتمرح  یب  زیتس و  وا  اب  یـسک  رگا  و  دـشاب ؛ یم  یهلا  بجاو  وا  زا  تعاطا  مارح و 
هدغ نآ  كاپ و  وا  دوجو  ثول  زا  ار  هعماج  هتشادرب و  نایم  زا  ار  وا  رت  دوز  هچره  یمالـسا ، تعیرـش  ینید و  روتـسد  قبط  دیاب  دوش ، یم 

. دنیامن یحاّرج  ار  نیکریچ 
يوس زا  هک  تسا  یسک  هعاّطلا ، ضرتفم  ياورنامرف  زا  نم  روظنم  دوشن  شومارف 

340 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. دشاب هدش  نّیعم  يرشب  هعماج  يربهر  تیاده و  يارب  دنوادخ 

رد دوخ ، يوبن  یهلا و  تعیب  زا  يدـنا  هام و  ود  زا  شیب  هک  دـندوب  هدرکن  شومارف  اهرهـش ، قطاـنم و  ریاـس  جاـجحو  راـصنا  نیرجاـهم و 
هس اب  نایاپ ، یب  نابایب  نآ  طسو  رد  نازوس و  باتفآ  ریز  هقباس و  یب  تافیرشت  همه  نآ  اب  هک  تسا  هتـشذگن  ّمخ ، ریدغ  هب  موسوم  یلحم 
نآ روضح  اب  هداد و  لیکـشت  ار  زاس  تشونرـس  میظع  عامتجا  کی  دـندرگ و  رب  اـه  هتفر  ولج  دنـسرب و  اـه  هدـنام  بقع  هک ، یلطعم  زور 
دوخ ناگدـنب  يربـهر  يارب  هدیدنـسپ و  دـنوادخ  دوخ  هک ، یـسک  يارب  فلتخم ، ياـهداژن  ناـیم  رد  دـالب و  ناـگ  هبخن  هوـبنا و  تیعمج 

«1 . » متسناوتن مدیمهفن و  مدیشن و  مدیدن و  نم  هک  دیامنءاعدا  دناوتن  یسک  اهدعب  ات  دوش ، هتفرگ  تعیب  تسا ؛ هدومن  باختنا 
میمـصت زا  رتالاب  رترب و  نم ، هقلطم ) تیـالو  زا  تعاـطا   ) اـیآ یلب  اولاـق  مکـسفنأ  نم  مکب  یلوأ  مکب  تسلأ  دـننام  یتاراـبع  اـب  تعیب  نیا 

. یلب دنتفگ : تسین !؟ ناتدوخ 
شاب هاگآ  ربخلا )  ) هلذخ نم  لذـخاو  هرـصن  نم  رـصناو  هاداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهّللأ  هالوم  ٌّیلع  اذـهف  هالوم  تنک  نم  الأ  دومرف :

هب ور  سپـس  مدوـمن  راذـگاو  وا  هب  ار  دوـخ  هّیهلا  هقلطم  تیـالو  نم  یهلا  روتـسد  ربارب  ینعی   ) تسوا يـالوم  یلع  میـالوم ، نم  ار  ِهـکره 
نمـشد ار  یلع  هک  ار  نآ  رادب  نمـشد  درادـب و  تسود  ار  یلع  هک  ار  یـسک  رادـب  تسود  ایادـخراب  درک ) اعد  هنوگ  نیا  هتفرگ  نامـسآ 

هراب نیا  رد  هک  دیناد  یم  هتبلا  . ) دیامن راوخ  اروا  هک  ار  یـسک  نک ) لیلذ  و   ) راوخ دنک و  يرای  ار  یلع  هک  یـسک  رب  امن  يرای  و  درادـب ،
رد نآ ، لاثما  ریدغلا و  فیرش  باتک  ًاصوصخم  تسا  هدش  هتشون  ناوارف  ياهباتک 

341 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
ثیداحأ و تارتاوتم  زا  نوچ  متـسین  نایرج  نیا  كرادـم  دانـسا و  ندروآ  ددـص  رد  زیچان  هدـنب  نم  و  تسا ، هتفرگ  رارق  ناـگمه  راـیتخا 

(. تسا رابخأ 
ادخ لوسر  زا  دـعب  يربهر  تماما و  يارب  تعیب  تعیب  نیا  هک  دـنام  یمن  یقاب  یماهبا  سکچیه  رب  تعیب  نیا  راتخاس  رد  تقد  نیرتمک  اب 

رب نتفرگ  فارتـعا  تادـیکأت و  تافیرـشت و  همه  نیا  یفرع ، میقو  یـصو  نییعت  نوچ  یگناـخ ، مّیق  یـصو و  هن  دوـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
، اسرف تقاط  مرگ  ياوه  نآ  نایم  ناتـسبرع و  باتفآ  رابررـش  شتآ  ریز  ار  ّتیعمج  همه  نآ  زور  هس  ادـخ  ربمایپ  هک ، دوبن  مزـال  تیـالو ،

یـسک هک  تسا  یگتخاب  دوخ  ای  یفاصنا  یب  یهز  منک ؛! یم  یفّرعم  یگناـخ  یفرع و  مّیق  یـصو و  مدوخ  زا  دـعب  يارب  نم  هک  درادـهگن 
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تما نیا  رب  یهلا  تجح  روهظ  اـت  ار  نآ  دـمایپ  و  دوش ، در  شراـنک  زا  یئاـنتعا  یب  اـب  هدومن و  کـچوک  هنوگنیا  ار  یگرزب  نآ  اـب  هعقاو 
. دیامن لیمحت  مولظم 

هّمذ رد  ًاـصوصخم  تیعمج  همهنآ  ندرگ  رد  تفـالخ ، تماـما و  تعیب  رگید ، تراـبع  هـب  اـی  هـقلطم ، تیـالو  يربـهر و  تـعیب  نـیا  سپ 
ار بئاصم  همه  نآ  هک  دوب  هدنام  مزال  تباث و  ۀنمؤم ، نمؤم و  ّلک  الوم  يالوم و  تحبـصأ  یلع  ای  کلٍخب  ٍّخـب  : » نایوگ کیربت  نیتسخن 

. دندرک يربهر  تیالو و  يامظع  ماقم  هجوتم 
تیاصو هب  کیربت ، تارابع  نیا  ناگدـنیوگ  ایآ  دـینکیم ، تشادرب  هنوگچ  ّتنـس ! لها  ناردارب  زا  ملاس ، ياهنادـجو  ناـبحاص  يا  اـمش 

نینمؤم و یمامت  يالوم  نم و  يالوم   ) دییامن تقد  اهنآ  ریبعت  هب  هرابود  دوب . رگید  زیچ  هلئـسم  ای  دنتفگ !؟ یم  کیربت  هنوگ  نیا  یگناخ ،
نوچ دینامن  زجاع  دنوادخ  نیرومأم  باوج  زا  تمایق  يادرف  ات  دینک ، تواضق  دیناوخب و  تقد  اب  راب  نیمدنچ  يارب  یتفرگ ) رارق  تانمؤم 

. دیسر دهاوخن  یئاج  هب  هدیشخبن و  هدئاف  زور ، نآ  تمادن 
هدش هدیچ  تامدقم  اب  هداتفا  هار  هنوعلم ، هفیحـص  ناگدننک  اضما  زا  یتشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  دـعب  هنافّـسأتم  اما 

مامت و  هتفرگ ، هدیدان  ار  همیظع  عیاقو  همه  نآ  هک ، دنتخاس  دوخ  هجوتم  هتخاس و  شّوشم  ار  یمومع  راکفأ  يروط  لبق ، لاس  نیدنچ 
342 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. دندز هیکت  تردق  هکیرا  رب  هنابصاغ ، روطب  دنتشاذگ و  اپ  ریزار  اهشزرا 
ّتلم ریگنابیرگ  ءادفلا ، همدقم  بارتل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  مالـسلا  اهیلع  ءارهز  يدـهم  ناهج ، رتسگداد  روهظ  ات  نآ  یفنم  جـیاتن  هک 

. دوب دهاوخ  مالسا 
نامشچ لباقم  رد  هک  دوب  اهنآ  ندرگ  رد  نم  تعیب  زونه  هک ، دلان  یم  نیا  هب  رتشیب  دوخ ؛ نانخس  اه و  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریمأ 

لصف دنتفرگ *** تعیب  نم  زا  روز  هب  ربمایپ ) تخد   ) نازوس هلان  و  مالسلا ) امهیلع  نیسح  نسح و   ) تشهب ناناوج  نارورـس  کشا  زا  رپ 
نارکیب ياـیرد  زا  ياهرطق  اـت  دـینک  رورم  تقد  اـب  تسا ، تنـس  لـها  ناردارب  قثوم  ربتعم و  كرادـم  دانـسا و  زا  يا  هدـیکچ  هک  ار  دـعب 

. دیآ تسد  هب  یح ، نادناخ و  ّتیمولظم 
رارق مه  راـنک  رد  ارودره  دراد ه  میقتـسم  طاـبترا  یحو » رتخد   » يدـعب شخب  اـب  شخب  نیا  دـعبب  نیا  زا  هک  دـییامرفن  شومارف  ار  یبلطم 

دوش نشور  هنایرج ، زا  یلیخ  تیمها  ات  دیهد ،

« ماما زا  تعیب  « » اهنارحب ریسم  رد  یلع  »

، اهنآ زا  مادک  ره  هک  دنا  هدروآ  نوگانوگ  ياهتروص  هب  ار  خـیرات  مولظم  زا  تعیب  نتفرگ  نایرج  ماما » زا  تعیب  « » اهنارحب ریـسم  رد  یلع  »
هیلع ماما  زا  تعیب  نتفرگ  یگنوگچ  هراب  رد  دـنکیم ** وگزاب  ار  یناـسنا  ياهـشزرا  همه  نتـشاذگ  اـپ  ریز  دادبتـسا و  ینمیرها  تردـق  زا 

؛ تسا هدیسر  ام  تسد  هب  خیرات  تیاور و  هتسد  ود  مالسلا 
، دنهد ناشن  دایز  تنوشخ  دنتسناوتن  ای  دنتساوخن  یحو ،» رتخد   » ندوب اب  نوچ  دوب  مک  راشف  تّدش  دوب ، هدنز  مالسلا » اهیلع  ۀمطاف   » ات - 1

؛ دنتسنادیمن دیعب  اهناملسم ، يوس  زا  ار  یفنم  لمعلا  سکع  دیاش 
هناخ هب  راب ، نیدنچ  دش و  عورـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نفد  زا  دعب  لوا  ياهزور  نامه  يرگ ، یـشحو  تنوشخ و  راشف و  - 2

رد ماما  ندش  هدیشک  رثا  هک  ياهنوگ  هب  دندرب ، دجسم  هب  هدیـشک و  نوریب  تعیب  ذخا  يارب  ار  ماما  مامت  تنوشخ  اب  هدروآ و  موجه  یحو 
اهیلع ءارهز   » اـت دـننامب  رظتنم  هک  دـندوبن  یناـسک  اـهنآ  نوچ  دـیآیم ، رتیقطنم  حیحـص و  رظن  هب  راـتفر  هنوگ  نیا  دـشیم ، هدـید  نیمز 
لایخ اب  دنناسرب و  نایاپ  هب  رتدوز  هچره  ار  دوخ  تموکح  میکحت  ات  دندرکیم ، يرامـش  هظحل  دنریگب ، تعیب  نآ  زا  سپ  دریمب  مالـسلا »

. دنوش لوغشم  يدعب  ياهراک  هب  تحار 
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هک یناسک  زا  رکبوبا  دهدیم : حرـش  نینچ  ار  ارجام  ۀسایّـسلا » ۀـمامإلا و   » باتک رد  تسا  تنـس  لها  ناگرزب  زا  هک  يرونید  هبیتق  نبا  - 1
( دنیآ نوریب  تساوخ  اهنآ  زا  و   ) دز ادص  ار  اهنآ  دمآ و  وا  داتـسرف ، اهنآ  يوس  هب  ار  رمع  دـش ، ایوج  دـندوب ، ههجو  هّللا  مّرک  یلع  دزن  رد 

. دندرک عانتما  ندمآ  نوریب  زا  اهنآ 
344 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

سپ نإ . لاق و  ۀـمطافل  اهیف  ّنإ  صفح : ابأ  ای  هل  لیقف  اهیف  نم  یلع  اهّنقرحأل  وأ  ّنجرختل  هدـیب : رمع  سفن  يذـّلا  لاـقو و  بطحلاـب  اعدـف 
تسا نآ  رد  ِهک  ره  اب  ار  هناخ  ای  دییآ و  نوریب  تعیب ) يارب   ) دیاب ای  تسوا  تسد  رد  رمع  ناج  هک  یسک  هب  مسق  تفگ : تساوخ و  مزیه 

!( تسین مهم  دشاب  مه  وا  ینعی   ) هچرگا تفگ : تسا ، هناخ  نآ  رد  ۀمطاف  صفح ، ابا  يا  دنتفگ : منازوس !! یم 
. مشوپن سابل  منکن  عمج  ار  نآرق  ات  ما  هدروخ  مسق  نم  دومرف : ترضح  نوچ  دندرک . تعیب  هدمآ و  نوریب  همه  مالسلا ، هیلع  یلع  زج 
نودب دیتشاذگ و  ام  تسد  يور  ار  ادخ  لوسر  هزانج  مرادن  غارس  ار  امش  روضح  زا  رتدب  یهورگ  نم  تفگ : داتسیا و  رَد  ِمد  همطاف  سپ 

. دیدنادرگن رب  ام  هب  ار  ام  قح  دیدناسر و  نایاپ  هب  ار  ناتیاهراک  ام  تروشم 
ناشن تنوشخ   ) يریگ یمن  ار  تتعیب  زا  هدننک  یچیپرـس  نیا  ایآ  ۀعیبلاب !؟ کنع  فّلختملا  اذه  ذـخأت  الأ  تفگو : دـمآ  رکبوبا  شیپ  رمع 

.!؟) یهدیمن
ارت ادـخ  لوسر  هفیلخ  تفگ : يراد ؟ راکچ  دیـسرپ  دیـسر ، یلع  هب  هک  یتقو  روایب ؛ نم  يارب  ار  یلع  ورب  تفگ : ذـفنق  شمالغ  هب  رکبوبا 

. دهاوخ یم 
رکبوبا درکوگ ، زاب  ار  نایرج  تشگرب و  وا  دیدرک ،! بستنم  وا  ینیـشناج  هب  ار  دوخ  غوردب   ) دیتسب غورد  ادـخ  لوسر  هب  دوز  هچ  دومرف :

؛! هدن تلهم  ار  تتعیب  زا  هدننک  فلخت  ۀعیبلاب  کنع  فّلختملا  اذه  لهمتال  تفگ  رمع  زاب  درک !! يدایز  هیرگ 
دقل هّللا  ناحبـس  تفگ : درک و  دـنلب  ار  شیادـص  ترـضح )  ) دـهاوخ یم  ارت  نانمؤمریما ! وگب  وا  هب  تفگ : درک و  رومأم  ار  ذـفنق  هراـبود 
زاـب دـناسرار ؛ ترـضح )  ) باوج تشگرب و  هراـبود  دوبن ؛!؟ شقح  هک  هدومن  اـعدا  ار  يزیچ  ادـخ ! تسا  هزنم  كاـپ و  هل  سیلاـم  یعدإ 

. تسیرگ دایز  رکبوبا 
تفرگ ردپ  ربق  هب  ور   ) دینـش هک  ار  اهنآ  يادص  همطاف  دندز  رَد  دندیـسر و  همطاف  ِرَد  يولج  هب  دش  دنلب  شنارای  زا  يا  هدع  اب  رمع  سپس 

ای تبأ  ای  اهتوص ، یلعأب  تدان  و )
345 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

نارـسپ تسد  زا  وت  زا  دعب  ادخ  لوسر  يا  مردپ ! درک  ادن  دـنلب  يادـص  اب  هفاحق  یبا  نبا  باطخلا و  نبا  نم  كدـعب  انیقل  اذام  هّللا ، لوسر 
. میدیشک اهچ  هفاحق  یبا  باطخ و 

اب رمع  یلو  دنتـشگرب  نازوس ، هیرگاب  یهورگ  دزیر ، نوریب  اه  هنیـس  زا  هدـش  هراـپ  ناـشیاهلد  دوب  کـیدزن  دندینـش  هک  ار  هلاـن  نیا  مدرم 
. دندرب رکبوبا  شیپ  دندروآ و  نوریب  ار  یلع  داتسیا و  رگید  هورگ 

نیا رد  دـنتفگ : هچ !؟ منکن  رگا  تفگ : نک ، تعیب  دـنتفگ : وا  هب  کقنع  برـضن  هّللا  ًاذإ و  اولاـق  همف ؟ لـعفأ  مل  نإ  لاـق  عیاـب ، هل  اولاـقف :
!؟ دیشک یم  ار  ادخ  لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  سپ  دومرف : مینز ! یم  ار  تندرگ  مسق  ادخ  هب  تروص 

، هن ار ، ادخ  لوسر  ردارب  اما  یلب ، ار ، ادخ  هدنب  تفگ : رمع 
: تفگ یهد !؟ یمن  يروتـسد  وا  هراب  رد  كرمأـب  هیف  رمأـت  ـالأ  تفگ : درک و  وا  هب  ور  رمع  تفگ : یمن  يزیچ  هداتـسیا و  تکاـس  رکبوبا 

«1 . » منکیمن شروبجم ، يزیچ  هب  ار  وا  تسوا ، رانک  رد  همطاف  هک  یمادام  هبنج  یلإ  ۀمطاف  تناکام  یئیش  یلع  ههرکأال 
ینوفعـضتسا و موقلا  ّنا  مأ  نبای  تفگ : داد و  رـس  هلان  دـنلب ، يادـص  اـب  تشاذـگ و ) ربق  هب  ورو   ) تشگرب ادـخ  لوسر  ربق  يوس  هب  یلع 

«2 ،(. » تفگ یسوم  هب  نوراه  هک  ینخس   ) دنشکب ارم  دوب  کیدزن  دندرک و  ناوتان  ارم  هورگ  نیا  مردام  رسپ  يا  یننولتقی  اوداک 
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هک يدنمورین  یماح  يوق و  يورین  نآ  اما  دـنتخیر  اهحرط  دندیـشک و  اههشقن  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  تعیب  نتفرگ  يارب  زور  بش و 
ياههشقن نتخاس  یلمع  تردقو  درکیم ، حالس  علخ  ار  اهنآ  مالـسلا ) اهیلع  همطاف  ینعی   ) تشاد دوجو  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  رانک  رد 

دوخ موش 
346 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. دومنیم بلس  نانآ  زا  ار 
«1  » تیّفوت نأ  دعبالإ  ۀفالخلاب  رکبابا  مالسلا  هیلع  ٌّیلع  عیابی  ملو 

. درکن تعیب  رکبوبا  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  تافو  ات  مالسلا  هیلع  یلع 
«2  » رهشأ ۀثالث  دعبالإ  مالسلا  هیلع  ّیلع  عیابی  ملو 

. هام هس  تشذگ  زا  سپ  رگم  درکن  تعیب  مالسلا  هیلع  یلع 
ۀّتس يا  ۀمطاف  ةایح  یف  رکبابأ  اوعیابی  مل  ًاعیمج  مشاه  ونب  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  ّنإ  دنا : هدرک  تیاور  اهنیا  ریغ  يربط و  ملسم و  يراخب و 

دندرکن تعیب  رکبوبا  هب  دوب  هدنز  همطاف  هک  مادام  مشاه  ینب  همه  یلع و  انامه  مهتایاور  یلع  رهشأ 
. دش رداص  روتسد  هرخألاب  دنکیم ، روک  رک و  ار  ناسنا  تسایر ، ياوه  دنتسکش ، يدوزب  ار  میرح  نیا  یلو  ** 

هب ار  رکبوبا  هدیناسر و  نایاپ  هب  ار  ناشراک  هفیقس  رد  اه  يا  هفیقـس  دش و  غراف  ادخ  لوسر  نفد  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریمأ  هک  یتقو  - 2
و « 6  » دادقم و  « 5  » ریبز و  « 4  » سابع دننام  « 3  » راصنا نیرجاهم و  زا  ياهّدعاب  مشاه  ینب  هک  دندینش  دندیناشن ، ربمایپ  ياج 

347 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
هیلع یلع  هب  هدومن  تفلاـخم  راـهظا  رکبوبا  هب  دـنهاوخ  یم  دـنا  هتفرگ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  فارطا  « 2 ، » صاقو یبا  نبدعـس  و  « 1  » هحلط

«3 . » دنیامن تعیب  مالسلا 
هیلع و تیوتلا  رکبابا و  تدسح  دقل  دحاوب  کنم  نیملسملا  موی  امو   » دومن هراشا  نایرج  نیا  هب  داتسرف  ترـضح  هب  هک  ياهمان  رد  هیواعم 
زا اهناملـسم  هک  تیـسن  زور  کی  اهنت  هتعیب  نع  اورّخأت  یّتح  ساـّنلا  نم  ۀـباصع  تیوغتـسا  هنع و  کـتیب  یف  تدـعق  و  هرمأ ، داـسفا  تمر 

، هتسشن تا  هناخ  رد  یتفرگوا ، راک  یهابت  داسفا و  هب  میمصت  هدرک و  یگدیچیپ  وا  راک  هب  هدیزرو و  دسح  رکبوبا  هب  دنشکیم ، وت  تسد 
4 . » دننامب بقع  وا  تعیب  زا  ات  يدروآ ، درگ  تدوخ  رود  هب  هداد و  بیرف  ار  مدرم  زا  ياهتسد  و 

« اهشروی ضرعم  رد  یحو  میرح 

« لّوأ شروی  »

«1 « !؟ يریگب تعیب  یهاوخ  یمن  فلختم  نیازا  تفگ : دمآ و  رکبوبأ  شیپ  رمع  لّوأ » شروی  »
هدرک تعیب  هکاهنیا  دنک  تعیب  دـیایب  تسرفب  ار  یـسک  تسین ، دـنب  يزیچ  هب  وت  تسد  و  « 2  » میا هدرکن  يراک  زونه  ام  دـنکن  تعیب  وا  ات 

(. دنا هدنام  هک  دنیاهنآ  هشیر  لصا و   ) دنتسین شیب  یناپوچ  دنا 
ایب مه  وت  دنا  هدرک  تعیب  راصنا  نیرجاهم و  کنیا  یتسه  اهناملـسم  زا  یکی  وت ، هک  دـنداد  ماغیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هداتـسرف و  ار  ذـفنق 

!. امن تعیب 
دوخ نیـشناج  ار ، یـسک  نم  زج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـیوگیم : یلع  تفگ : رکب  یبا  هب  تشگرب و  ذـفنق  تشذـگن  يزیچ 

«4 . » دیتسب غورد  ربمایپ  هب  دوز  هچ  « 3  » تسا هدرکن 
ِرَد هب  دوب  اهنآ  ءزج  مه  همالس  نب  ۀملس  ریضح و  نبدیسأ  هک  دایز  هورگ  اب  رمع 
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دید دندرک ! تعیب  مدرم  هک  روط  نامه  دـینک  تعیب  رکب  یبا  هب  دز : دایرف  دـنراد  روضح  اجنآ  یعمج  دـید  دـمآ ، مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ 
اهیف ّنإ  صفح ، ابأ  ای  هل : لیقف  اهیف  نم  یلع  اهّنقرحأل  وأ  ّنجرختل  هدـیب  رمع  سفن  يذـّلاو  لاقف  بطحلاـب  رمع  اعدـف  دـماین  نوریب  یـسک 

«5 !! » نإ لاقف و  ۀمطافل !
دییآ نوریب  دیاب  ای  مسق  ادخ  هب  تفگ  تساوخ و  مزیه  رمع  سپ 

349 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
! هچ رگأ  تفگ : تساجنآ ! رد  ۀـمطاف  تسا ) رمع  هینک   ) صفح ابا  يا  دـنتفگ : منازوس  یم  هدز و  شتآ  تسه  نآ  رد  هکره  اب  ار  هناخ  اـی 

(. مشکیم شتآ  هب  ار  هناخ  دنک ، یمن  قرف  میارب  دشاب  مه  وا  )
، همالـس نب  ۀملـس  هک  دـینک  مک  ار  شّرـش  ار و  گـس  نآ  دـیریگب  دز : داـیرف  رمع  دـیآ  نوریب  هک  تفرگ  تسد  هب  ار  دوـخ  ریـشمش  ریبز 

«1 . » دندومن تعیب  یگمه  ترضح ، زج  هب  دندرک و  هرصاحم  ار  مشاه  ینب  تفرگ و  وا  تسد  زا  ار  ریشمش 
ادخ لوسر  دومرف : ترضح  اهدش ، دمآ و  نیا  زا  یکی  رد  دش ؛ هداد  هباشم  ياهباوج  دیدرگ و  رارکت  راب  دنچ  تشگرب  تفر و  هنوگ  نیا 

هتخت و   ) اهبوچ زا  ار  نآرق  اـت  مزادـنین ) شود  هب  اـبع  و   ) مورن نوریب  هناـخ  زا  مدرپس  كاـخ  هب  ار  وا  هک  یتقو  تسا ، هدرک  تیـصو  نم  هب 
ما هدرک  دهعتم  ار  دوخ  هدرک و  دای  مسق  مه  نم  و  « 2 . » میامن يروآ  عمج  تسا ) هدنکارپ  هک   ) رتش شود  ناوختسا  امرخ و  تخرد  ياه )

. مروآ درگ  اج ) کی   ) ار نآرق  ات  مشوپن  سابل  مورن و  نوریب  هناخ  زا  زامن  يارب  زج  هب  هک 
یسابل نایم  رد  هدومن و  عمج  ار  نآرق  مالسلا  هیلع  یلع  ات  دندرکن ) بیقعت  ار  ترضح  رگید   ) دندنام تکاس  زور  هس )  ) دنچ خساپ  نیا  اب 

دوخ اب  دز و  رهم  نآ  رب  هتشاذگ و  يا ) هچقب  )
350 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

: دومرف دنلب  يادص  اب  دندوب  هتفرگ  ار  رکبوبا  فارطا  مدرم  هک  یلاح  رد  دروآ ، نوریب 
ملف دحاولا ، بّوثلا  اذه  یف  هّلک  هتعمج  یّتح  نآرقلاب  ّمث  هلسغب  ًالوغـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ضبق  ذنم  لزأ  مل  ّینإ  ساّنلا  اهّیأ 
لاق ّمث  اهلیوأت ، ینمّلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  اهینأرقأ  دقو  ّالإ  ۀیآ  هنم  تسیل  اهتعمج و  دق  ّالإ و  هنم  ۀـیآ  هلوسر  یلع  هّللا  لزنی 

یّقح و مکرّکذأ  مل  یترصن و  یلإ  مکعدأ  مل  ّینإ  ۀمایقلا  موی  اولوقت  ال  نیلفاغ ، اذه  نع  اّنک  ّانإ  ًادغ  اولوقت  اّلئل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیلع 
. هتمتاخ یلإ  هتحتاف  نم  هّللا  باتک  یلإ  مکعدأ  مل 

«1  » هتیب مالسلا  هیلع  ّیلع  لخد  ّمث  هیلإ  انوعدت  اّمع  نآرقلا  نم  انعم  امب  انانغأ  ام  رمع  هل  لاقف 
ات مدرک ، عورـش  نآرق  يروآ  عمج  هب  نآ  زا  سپ  مدوب و  وا  نفد ) نفک و  و   ) لسغ لوغـشم  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  نم  مدرم ! يا  يا 

، تسین يا  هیآ  ما و  هدروآ  درگ  ار  نآ  رگم  تسا  هدـشن  لزاـن  يا  هیآ  دـینادب ) ار  نیا  ، ) مدومن يروآ  عـمج  هچراـپ  نیا  رد  ار  همه  هکنیا 
. تسا هدومن  میلعت  میارب  ار  شلیوأت  هیآ و  نآ  ادخ  لوسر  رگم 

میرای هب  ار  امـش  نم  هک  دـییوگن  تمایق  زور  میدوب و  لـفاغ  اـم  دـییوگن  ادرف  اـت  ما ) هدروآ  ار  نآرق  نیا  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  سپس 
. مدناوخن ارف  شیاهتنا ، ات  ءادتبا  زا  ادخ  باتک  هب  ار  امش  نم  هک  دییوگن  مدومنن و  يروآ  دای  امش  هب  ار  مدوخ  قح  مدرکن و  توعد 

ینآرق . ) تشگرب دوخ  هناخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  سپس  میرادن . وت  نآرق  هب  يزاین  تسا  سب  نامیارب  میراد  هک  هچنآ  دوخ  ام  تفگ : رمع 
هب ات  تشگ ، تسدب  تسد  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  همئا  نایم  رد  شتداهـش  زا  سپ  دـنام و  ترـضحنآ  دوخ  تسد  رد  دوب  هدروآ  درگ  هک 

. دیسر ءادفلا ، همدقم  بارتل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  نسحلا  نب  ۀّجح  ترضح  تسد 
امهیلع نیـسح  نسح و  شنادـنزرف  تسد  درک و  راوس  يراـمح  رب  ار  همطاـف  مالـسلا  هیلع  یلع  دیـسر  ارف  بش  هک  یتـقو  دـیوگ : ناـملس 

اکی  ) داد و مسق  شندوب  قحرب  هب ، ار  اهنآ  تفر و  وا  هناخ  هب  هکنیا  رگم  تشاذگن ، ار  یـسک  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  تفرگ ، ار  مالـسلا 
هب ار  اهنآ  کی )
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351 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
مالعا ار  دوخ  يراک  ادـف  میدیـشارت و  ار  امیاهرـس ن  رفن ، راـهچ  اـم  رگم  درکن  تباـجا  ار  وا  توعد  یـسک  دومن ، توعد  شیوخ  يراـی 
نیشن هناخ  هتیب  مزل  دید  رکبوبا ، فارطا  رد  ار  اهنآ  ماحدزا  نانآ و  یئانتعا  یب  مدرم و  یئافو  یب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نوچ  میدومن ،

«1 . » دش
یم کـمکاهنآ  زا  تشگ و  یم  راـصنا  سلاـجم  رد  درک و  یم  راوس  یبکرم  رب  هنابـش  ار  همطاـف  یلع ، تسا : هدـمآ  هبیتـق  نبا  تیاور  رد 

زا شیپ  تیومع  رـسپ  رهوش و  رگا  تسا  هدـش  ماـمت  رکبوبا )  ) درم نیا  يارب  تعیب  ادـخ  لوسر  رتخد  يا  دـنتفگ : یم  خـساپ  رد  تساوخ 
: دومرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ناگدازآ  ریمأ  اهنیا  باوج  رد   ) میدش یمن  نادرگ  ور  وا  زا  هتسنادن و  اتمه  وا  اب  ار  یـسک  ام  دمآ  یم  رکبوبا 

هلهأب اسیل  امهل و  سیل  ام  نایعّدـی  امهلاب  امف  ینعیاب !؟ سیل  وأ  اهب  هّللارمأ  هّللا و  لوسر  اهدهـش  رکبوبأ ، ۀـعیب  لبق  مهقنع  یف  ناـک  یتعیبل 
«2»

ایآ دوب ، هدوـمرف  رما  نآ  رب  دـنوادخ  نآ و  دـهاش  ادـخ  لوـسر  دوباـهنآ  ندرگ  رد  رکب ، یبا  تعیب  زا  شیپ  مخ ) ریدـغ  رد   ) هک نم  تعیب 
. دندرک ءاعدا  دندوب ، نآ  هتسیاش  هن  دوب و  اهنآ  يارب  هن  هک  ار  يزیچ  رفن ، ود  نآ  تلع  هچ  هب  سپ  درکن ... !؟ تعیب  نم  هب  دوخ  رکبوبا ) )

نادنزرف زا  رفن  کی  اب  یّتح  هکنیا  نودب  تفرگ  رارق  نآ  رب  ناشیارآ  دـنلب و  ناشیادـص  هک  دنتـسب  ار  يدـقع  ناشدوخ  يارب  دومرف : زاب  و 
رد نم  هک  یتعیبای  یتعیب  نم  مهقانعأ  یف  ناک  امل  ۀلاقتسا  دنـشاب و  هداد  تکرـش  ییأر  رد  ار  اهنآای  دنـشاب  هدرک  يا  هرظانم ، بلطملادبع 

. دنداد ماجنا  هنارس  دوخ  ار  اهراک  همه  « 3  » دنریگب سپ  متشاد  اهنآ  ندرگ 
یم يرای  لوق  ای  دندروآ و  یم  رذعای  هک  هنابش  نتساوخ  کمک  راصنتسا و  نایرج 

352 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
روآ دای  یقرواپ  رد  ار  نآ  رداصم  زا  دروم  دـنچ  راصتخا ، تیاعر  رطاخ  هب  ام  یلو  دـناهدروآ  يدایز  عبانم  ار ، دـندمآ  یمن  ادرف  دـنداد و 

«1 . » میوش یم 
هنیک دنوشن  هتسکشرس  سوا ) هلیبق   ) دسرن و تفالخ  هب  جرزخ ) هلیبق   ) سیئر ةدابع  نب  دعس  هکنیا  يارب   ) يراصنا یسوا )  ) دعـس نب  ریـشب 

: تفگ دوب ، هدرک  راومه  رکبوبا  هب  ار ) تفالخ  خالگنس  گنس و  زا  رپ  هار  هدش ، زاوآ  مه  رمع  اب  درک و  هدنز  ار  هنیرید 
وت هراب  رد  رفن  ود  یتح  دندینـش ، یم  رکب  یبا  هب  شیارگ  زا  شیپ  ارت ) ریدـغ  تعیب  يروآ  داـی   ) ار نخـس  نیا  راـصنا ، رگا  نسحلااـبا ! يا 

. دندومنیم تعیب  یگمه  دندرک  یمن  فالتخا 
شکمشک مدرم  اب  شا ، ینیـشناج  رد  مدرک و  یم  اهر  شا  هناخ  رد  نفد  نودب  ار  ادخ  لوسر  هزانج  نم  ایآ  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع 

اهنآ زا  هدیـسر و  ناشباسح  هب  ادخ  هک  دندروآ  شیپ  ار  يراک  زین  اهنآو  داد  ماجنا  دوب  راوازـس  هک  هچنآ  یلع  دومرف : ۀـمطاف  مدرک !؟ یم 
2 . » دومن دهاوخ  تساوخزاب 

« مود شروی  »

ار باطخ  نب  رمع  سپ  دناهدمآ  درگ  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  هدرک و  فّلخت  تعیب  زا  یهورگ  هک  دنداد  ربخ  رکب  وبا  هب  مود » شروی  »
نآ رد  ِهک  ره  هناخ و  دیئاین ، نوریب  رگا  تسوا ، تسد  رد  رمع  ناج  هک  یئادخ  هب  تفگ : دز و  ادص  ار  اهنآ  داتسرف و  « 1  » يدایز هورگ  اب 
درب هلمح  ادصورـس  اب  دـندادن ، هزاجا  دوش ، دراو  تساوخ  رمع  « 2 !!. » دـشاب تفگ : تساجنآ ، رد  همطاف  دـنتفگ  مشکیم ! شتآ  هب  تسا 

؛ دش هجاوم  يرگید ، نایرج  اب  یلو  « 3»
رمع يوس  هب  سپس  « 4 « ؛ دوش مامت  یلع  تعیب  ات  منک  یمن  فالغ  ار  ریـشمش  نیا  تفگ : دـیهج و  نوریب  هدیـشک  ریـشمش  اب  ریبز  ناهگان 
یلو دومن  بیقعت  ار  وا  زین  ریبز  تشاذگ و  رارف  هب  اپ  شایگشیمه ، تداع  هب  انب  رمع  دنک ، هرسکی  ار  وا  راک  ریـشمشاب  هک ، تشادرب  زیخ 
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رمع رگید : تیاور  رد  « 6  » ار گس  نیا  دـیریگب  بلکلاب  مکیلع  دز  داد  دروآ و  رب  داـیرف  رکبوبا  « 5 ، » داتفا ورب  دروخ و  یگنـس  هب  شیاپ 
«8 . » دینک صالخ )  ) تیافک و وا  رش  زا  ار  ام  و  « 7  » ار گس  نیا  دینک  ریگتسد  هّرش  انوفکاف  بلکلا  مکنود  دز : دایرف 

354 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«2 . » دنتفرگ نایم  رد  ار  وا  يرفن  لهچ  و  « 1  » هدرک هلمح  ریبز  يوس  هب 

: تفگ رمع  و  « 4  » دندیشک نوریب  وا  تسد  زا  ار  ریشمش  دیناچیپ و  ریبز  ندرگ  هب  « 3  » رگید رفن  کی  اب  ار  شناتسد  يراصنا  دیبل  نب  دایز 
«6  » رجحلا هب  اوبرضا  تشادرب ، دایرف  ربنم  يالاب  زا  رکبوبا  رگید  تیاور  رد  « 5  » دیبوکب گنس  هب  ار  نآ 

دز و گنس  هب  تفرگ  ریبز  تسد  زا  ار  ریشمش  دیسر و  رـس  ۀمالـس ، نب  ۀملـس  ای  « 9  » رمع دوخای  « 8  » ۀملـس نب  دمحم  ای  « 7  » ملسأ ۀملس 
زا ریـشمش  دروخ  زیل  شیاپ  ای  و  « 10  » داتفا شتـسد  زا  ریـشمش  دز و  وا  هب  تشپ  زا  یگنـس  دیلو  نب  دـلاخ  رگید  تایاور  قبط  ای  تسکش .

هیلع یلع  زا  ریغب  دندومن ، ریگتسد  ار  وا  و  دنتسکش ، دندیبوک و  راوید ، هب  ای  گنس و  هب  ای  نیمز و  هب  تفرگ و  ار  نآ  ًاروف  دیرپ و  شتسد 
«. 11  » دندرک تعیب  هدمآ  نوریب  دوب  هناخ  رد  هکره  مالسلا 

متکرت مکنم ، ًارضحم  ءوسأ  اورضح ، موقب  یل  دهعال  دومرف : داتسیا و  رَد  يولج  ۀمطاف 
355 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

«1  » ًاّقح انل  اوّدرت  مل  انورمأتست و  مل  مکنیب ، مکرمأ  متعطق  انیدیأ و  نیبًةزانج  هّللا  لوسر 
یقح هن  دیدرک و  تروشم  ام  اب  هن  دیتشاذگ  ام  تسد  يور  ار  ربمایپ  هزانج  دشاب  امش  زا  رتدب  ناشروضح  هک  مرادن  غارس  ار  یهورگ  نم 

«2 (. » دیهاوخ یم  هچ  ام  ناج  زا  الاح  دیدیسر  دوخ  هنیرید  فده  هب  و   ) دیداد ماجنا  ار  ناتدوخ  راک  دیدنادرگ ، زاب  ام  يارب 

« ینیچ هئطوت 

نم ینکن  ار  اـک  نیا  وت  رگا  « 3 « !؟ دیامن تعیب  دـیایب  یتسرفب  وا  يوس  هب  هک  تسا  هدـش  عنام  هچاروت  تفگ : رکبابا  هب  رمع  ینیچ » هئطوت 
. منک یم  مدوخ 

زا مدرم  دـیهد ! باوج  ار  ادـخ  لوسر  هفیلخ  تفگ : تساوـخ و  يراـی  هب  ار  ریاـشع  لـیابق و  تفر و  نوریب  تینابـصع  بضغ و  اـب  سپس 
«4  » لاجرلا لیخلا و  کل  تعمج  دق  تفگ : تفر و  رکبوبا  شیپ  رمع  دندمآ  درگ  دجسم  دزن  فرطره 

تسا و کـشخ  محر و  یب  ظـیلغ و  درم  وا  نوـچ  ار  ذـفنق  تفگ : یتـسرف !؟ یم  ار  ِهک  تفگ : مدروآ  درگ  تیارب  ار  هداـیپ  هراوـس و  نـم 
. تسا بعک  نب  يدع  ینب  زا  یکی  ءاقلط و  زا  مه  شدوخ 

ناشیارب دـننادب و  هک  نک  عمج  مزیه  ناشرد  ِمَد  دـندرک ، عانتما  رگا  روآ و  نوریب  هناخ  زا  ار  اـهنآ  تفگ : داتـسرف و  ینارواـی  اـب  ار  ذـفنق 
. دادن هزاجا  ترضح  تساوخ ، دورو  هزاجا  تفر و  ذفنق  « 5  » دنازوسیهاوخ ار  هناخ  دنیاین  نوریب  رگا  هک  نامهفب 

: تفگ رمع  دنداد . شرازگ  رمع ، رکبوبا و  هب  ار  نایرج  هتشگرب و  دجسم  هب  ذفنق  نارای 
356 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

مالـسلا اهیلع  ۀـمطاف  دنتـساوخ  دورو  هزاجا  دنتـشگرب و  هناخ  يوس  هب  هرابود  دـیوش  هناخ  دراو  هزاجا  نودـب  دادـن  هزاجا  رگا  دـیدرگ  رب 
دومن میرحت  ار  هناخ  هب  دورو  ۀمطاف  دنتفگ : زاب  دنام و  ذفنق  یل  دنتشگرب و  همه  منک  یم  مارح  امش  يارب  ار  هناخ  هب  دورو  نم  دومرف :

« مّوس شروی  »

. راک هچ  اهنزاب  ار  ام  ءاسّنلل  انل و  ام  تفگو : دش  ینابصع  رمع  مّوس » شروی  »
دیلولا و نبدلاخ  يدانف  نابـضغ  رمع  بثوف  هک ، تسا  رگید  تیاور  رد  « 1 . » دنتخادرپ مزیه  يروآ  عمج  يارب  يا  هدع  داد  روتـسد  سپس 
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شتآ مزیه و  داد  روتـسد  تساوخ و  ذـفنق  اب  ار  دـیلو  نب  دـلاخ  دـیرپ و  اج  زا  تینابـصع  اب  رمع  ًاراـن  ًاـبطح و  ـالمحی  نأ  اـمهرمأف  ًاذـفنق 
«. 2  » دنروایبار

«3  » فنعلا فنعأب  هب  ینتئإ  تفگ : رمع  هب  رکبوبأ 
« تعامج اب  سپ  « 4  » گنجب اهنآ  اب  دنیامن  یچیپرس  رگا  و  روایب ! هدیشک و  نوریب  مامت ، تنوشخ  یتشرداب و  ار  وا 

«8  » رفن دصیس  هب  ناشدادعت  هک  « 7  » بازحا هدنامیقاب  بارعا و  نیرت  تسپ  نیقفانم و  ءاقلط و  راصنا و  نیرجاهم و  زا  هباحـص  زا  « 6  » دایز
(. دندرب شروی  هناخ  هب   ) دیسر یم  رتشیب  و 

«10  » بطحلا عمج  یف  اوّمله  تفگ : اهنآ  هب  رمع  « 9»
دیئایب مزیه  يروآ  عمج  يارب  نماب ) )
357 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«2  » راّنلا و  « 1  » بطحلاب اوتأف  . 

. دندروآ شتآ  مزیه و  سپ 
، ۀـمطاف هیف  ّنإ  هل : لـیقف  تیبـلا  مـهیلع  تـقرحأ  اوعیاـبیف ، اوـجرخی  نأ  اوـبأ  نإ  لوـقی : وـه  و  « 3  » راـن نـم  سبقب  لـبقأ  رگید  تـیاور  رد 

«4 !! » ۀمطاف انأ و  یقتلنس  لاق  اهقرحتفأ !؟
! منازوس یم  اهنآ  رب  ار  هناخ  دندومن  یچیپرس  تعیب ، يارب  ندمآ  نوریب  زارگا  تفگ : یم  دمآ و  شتآ  زا  يا  هقرج  اب  رمع 

. میسر یم  رگیدمه  هب  همطاف  نم و  يدوزب  تفگ : ینز !؟ یم  شتآ  مه  زاب  تسا  اجنآ  رد  همطاف  دنتفگ : وا  هب 
«5  » هیف نمب  تیبلا  قارحإ  یلع  اومزع  دق  ّیلع و  تیب  یلإ  اوراسف 

!. دندرک تکرح  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  يوس  هب  دننازوسب  تسا ، نآ  رد  هچره  اب  ار  هناخ  هک  میمصت  نیا  اب 
نم انجرخف  ۀنسألا ، قافطصاو  مجللا  ۀعقعق  لیخلا و  لیهص  انعمسف  بعک : نب  یبأ  لاق 

358 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«1  » ّیلع لزنم  اوفاو  یتح  موقلا  عم  انتیدرأب  نیلمتشم  انلزانم 

هدیچیپ دوخ  هب  ار  اهادر  میدینش  ار  اه  هزین  ماجل و  ندروخ  مهب  بسا و  ههیش  يادص  هک ) میدوب  هتسشن  هناخ  رد  ام  : ) دیوگ بعک  نب  یبأ 
. میدیسر یلع  هناخ  هب  نانآ  هارمه  هب  میدمآ ، نوریب  اه  هناخ  زا  و 

«2  » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ةافو  یف  اهمسج  لحن  اهسأر و  تبصع  دق  بابلا  فلخ  ةدعاق  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  تناک  و 
تقلغأ مهتأر  املف  دوب . هتـسشن  رَد  تشپ  هتـسب ، ار  شرـس  هتفر و  لیلحت  هب  شمـسج  ادخ  لوسر  تافو  ببـس  هب  هک  ناوتان  ندب  اب  همطاف 

«3  » اهنذاب ّالإ  اهیلع  لخدیال  نأ  کشتال  یه  مههوجو و  یف  بابلا 
. دش دنهاوخن  هناخ  دراو  هزاجا  نودب  هک  تشادن  یکش  تسب و  ار  رد  دید ، اراهنآ  هک  یماگنه 

«4  » ادیدش اعرق  بابلا  اوعرقف 
«5  » یتش تاباطخب  تیبلا  یف  نم  اوبطاخ  مهتاوصأ و  اوعفر  دندز و  تّدش  اب  ار  رد 

«6  » رکب یبأ  ۀعیب  یلا  مهوعد  هداد و  رارق  بطاخم  ار  اهنآ  نوگانوگ  نانخس  اب  هدرک  دنلب  ار  ناشیادص  و 
ار رد  بلاط  یبا  رسپ  يا  تشادرب  دایرف  رمع  «. 7  » بابلا حتفا  بلاط  یبأ  نبای  رمع : حاص  دندومن و  توعد  رکبوبا  اب  تعیب  يارب  ار  اهنآ  و 

!. نک زاب 
میشک یم  شتآ  هب  ار  هناخ  دینکن ، زاب  ار  رد  رگا  مسق  ادخ  هب  «. 8  » راّنلاب هنقرحنل  اوحتفتمل  نئل  هّللا  و 

359 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
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«1 . » مکیلع تیبلا  ّنقرحأل  وأ  ۀعیبلا  یلا  ّنجرختل  هدیب  یسفن  يّذلاو 
. مینازوس یم  امش  رب  ار  هناخ  ای  دییآ و  یم  نوریب  تعیب  يارب  ای  تسوا  تردق  تسد  رد  مناج  هک  یئادخ )  ) هب دنگوس 

«2  » كانلتق ّالإ  نوملسملا و  هیلع  عمجأام  یلا  یلع  ای  جرخأ 
. میشک یم  ارت  هنرگ  دنا و  هدمآ  درگ  نآ  رب  اهناملسم  هک  هچنآ  يوس  هب  يآ  نوریب  یلع  يا 

«3 . » هیف نمب  تیبلا  ّنقرحأل  ساّنلا  عم  لخدت  بلاط و  یبأ  نبای  جرخت  مل  نإ 
. مینز یم  شتآ  تسا  نآ  رد  هچره  اب  ار  هناخ  يوشن ، هارمه  مدرم  اب  هدمآ  نوریب  رگا  بلاطیبا  رسپ  يا 

«4  » كراد کیلع  تقرحأ  ّالا  بابلا و  حتفا  بلاط  یبأ  نبای 
. منازوس یم  ار  تا  هناخ  ینکن ، زاب  ار  رد  رگا  بلاط  یبا  رسپ  يا 

«5  » راّنلا کیلع  تمرضأ  ّالإ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ۀفیلخ  نعیابتل  ۀعیبلا و  یلا  نجرختل  هّللا  و 
. مشک یم  شتآ  هب  ارت  هنرگ  یئآ و  نوریب  ادخ  لوسر  هفیلخ  تعیب  يارب  دیاب  هّتبلا  مسق  ادخب 

«6 . » راّنلاب تیبلا  انقرحأ  ّالا  جرخأ و  یلعای 
. مینازوس یم  شتآ  اب  ار  هناخ  هنرگ  يآ و  نوریب  یلع  يا 

ای رمع : لاقف  نودیرت !؟ یـش ء  ّيأ  نولوقت و  اذام  نوبّذـکملا  نولاّضلا  اهّیأ  تلاقف : بابلا  ءارو  نم  تفقوف  مالـسلا  اهیلع  ۀـمطاف  تجرخف 
؟ رمعای ءاشت  ام  تلاقف : ۀمطاف 

360 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
ّلاض لک  ۀجحلا و  کمزلأ  ینجرخأ و  یقش  ای  کنایغط  تلاقف : باجحلا ؟ ءارو  نم  سلج  باوجلل و  كدروأ  دق  کّمع  نبا  لاب  ام  لاق :

. يوغ
. جرخی ّیلعل  یلوق  ءاسّنلا و  ریطاسأ  لیطابألا و  کنع  یعد  لاقف :

. افیعض ناطیّشلا  بزح  ناکو  رمعای ؟ ینفّوخت  ناطیّشلا  بزحبأ  ۀمارکال  ّبحال و  تلاقف :
«1 . » ۀعیبلا یلا  ّیلع  داقی  وأ  هیف  نم  قرحأ  تیبلا و  اذه  لهأ  یلع  اران  اهتمرضأ  لزجلا و  بطحلاب  تئج  جرخی  مل  نا  لاقف :

!؟ دیهاوخ یم  هچ  ام ) زا  و   ) دییوگ یم  هچ  هارمگ ، ناگدننک  قح )  ) بیذکت يا  تفگ : رَد  تشپ  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف 
. تسا هداتسرف  ییوگ  باوج  يارب  ار  وت  هتسشن و  هدرپ  تشپ  هک  تسا  هدش  هچ  تیومع  رسپ  تفگ : رمع 

ناهارمگ مامت  وت و  رب  نم ) ندمآ  نیا  اب  دینک و  مرش  نم  ردپ  زا  دینیبب و  ارم  دیاش  هک   ) تسا هدروآ  نوریب  ارم  وت  نایغط  یقش  يا  تفگ :
. دوش مامت  تجح  تربخ ، یب  ادخ  زا 

. دیآ نوریب  وگب  یلع  هب  زاس و  اهر  ار  هنانز  هدوهیب  نانخس  لطاب و  ياهفرح  نیا  تفگ :
ناطیـش بزح  هک  یلاـح  رد  رمع !؟ يا  یناـسرت  یم  ارم  ناطیـش  هورگ  اـب  اـیآ  تسین ؛ تمارک  یتـسود و  يوب ) تراـتفگ  نیا  رد  : ) تفگ

. تسا فیعض 
تعیب يارب  روز  اب  وا  ای  منازوس ؛ یم  تسا  نآ  رد  هچره  اب  ار  هناخ  لها  هدز ، شتآ  ار  نآ  هدمآ و  ناوارف  مزیه  اب  دـیاین  نوریب  رگا  تفگ :

. دوش یم  هدیشک 
هب ار  ام  هک  يراد  یباسح  هدروخ  هچ  ام  اب  وت  رمع  يا  تفگ : همطاف  هیف ؟ نحنام  انعدتال و  کل  انل و  ام  رمعای  مالسلا : اهیلع  ۀمطاف  تلاقف 
وت اب  هک  ام  میـشکب !؟ يا ، هدرک  لیمحت  اـم  يارب  هک  ار  یئاـهیراتفرگ  نیا  درد  يراذـگ  یمن   ) يزاـس یمن  ناـمیاهر  مینآ ، رد  هک  یلاـح 

(. میرادن يراک 
361 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
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«1 . » مکتیب مکیلع  انقرحأّالإ  بابلا و  یحتفا  لاقف :
. مینازوس یم  ار  نات  هناخ  هنرگ  نک و  زاب  ار  رد  تفگ :

ّالإ و نوملسملا و  هیف  لخد  امیف  لخدی  عیابیل و  کتیبب  مصتعا  نم  یجرخأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تنب  ۀمطافای  لاق : ۀیاور  یف  و 
«2 . » اران مهیلع  تمرضأ  هّللا 

: تفگرگید تیاوررد 
اهناملـسم عمج  لخاد  دوخ  ندرک  تعیب  اب  دنیایب و  نک  ناشنوریب  دنا ، هدش  هدنهانپ  وت  هناخ  هب  هک  ار  یناسک  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  يا 

. مزاس یم  رو  هلعش  ار  شتآ  اهنآ  همه  هب  مسق  ادخ  هب  هنرگ  و  دنوش ،
«3  » ۀمألا هیف  تلخد  امیف  اولخدأ  ۀیاور : یفو 

. تسا هدش  لخاد  تما  هک  هچنآ  رب  دیوش  لخاد  تفگ : رگید  تیاور  رد 
تیاور رد  « 4  » هیف نمو  تیبلا  ّنقرحأل  ّالإ  اذه و  نع  تیهتنا  نئل  کیدی ؟ نیب  عمتجی  يّذلا  عومجملااذه  ام  ۀـمطاف ! ای  ۀـثلاث : ۀـیاور  یف  و 

شدوبان هدز و  شتآ  ار  هناخ  يرادنرب  تسد  تراک  نیا  زا  رگا  دنا !؟ هدـمآ  درگ  وت  شیپ  رد  هک  تسیچ  اهیزاب  هتـسد  نیا  تفگ : یموس 
. منک یم 

ّیلع و قرحتفأ  مالسلا : اهیلع  ۀمطاف  تلاقف  هیف  نم  هتقرحأ و  ّالإ  تیبلا و  یف  نَم  یجرخأ  مالـسلا  اهیلع  ۀمطافل  رمع  لاق  ۀعبار : ۀیاور  یف  و 
ّنجرخیل و وأ  هّللا  يإ و  لاقف  يدلو ) ًایلع و   ) يدلو

362 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
.« معن لاق  یباب ؟ ِّیَلع  ًاقّرحم  كارتأ  باطخلا ! نبای  ۀیاور : یف  و  « 1  » ّنعیابیل

نآ رد  هچره  اب  ار  هناـخ  هنرگو  نک  نوریب  تسا  هناـخ  رد  هک  ره  تفگ : مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هب  رمع  تسا ، هدـمآ  یمراـهچ  تیاور  رد 
!. منازوس یم  تسا 

!؟ ینازوس یم  تسا  نآ  رد  دنیوا ) لد  هرمث  ادخ و  لوسر  نادـنزرف  هک   ) منادـنزرف اب  یلع  هک  ار  يا  هناخ  ایآ  تفگ : مالـسلا  اهیلع  همطاف 
. دنک تعیب  هدمآ  نوریب  رگم  مسق ، ادخ  هب  يرآ  تفگ :

دنک یم  رارکت  ار  اهـشسرپ  نیا  بجعت  اـب  هک  همطاـف  ( !؟ ینازوس یم  ارم  هناـخ  ِرَد  ًاـعقاو  باـطخ  رـسپ  يا  دوـمرف : تسا  رگید  تیاور  رد 
رد هک  ربخ  رخآ  ات   ) تسا نم  ِرَد  همطاف  ِرَد  یباب  اهباب  دوب : هدومرف  ررکم  دوخ  تایح  لاـح  رد  ادـخ  لوسر  هک  ار  يرَد  داد  یمن  لاـمتحا 

: تفگ رمع  درک ) یم  شچیپ  لاؤس  تهجنیدب  دنز  شتآ  دناوتب  اهناملـسم  همه  ناگدید آ ن  يولج  رد  رمع  دمآ ) دـهاوخ  همطاف  تالاح 
(. مرادن مه  یئابإ  چیه  منازوس  یم   ) یلب

هّللا هّللارون و  ءیفطت  اینّدلا و  نم  هلـسن  عطقت  نأ  دیرت  هلآ !؟ هیلع و  هللا  یلـص  هلوسر  یلع  هّللا و  یلع  ۀئرجلا  هذهام  رمع  ای  کحیو  تلاق :
نم دحأک  ّالإ  ّیلع  ام  و  هّللا ، دـنع  نم  رجّزلاو  یهّنلا  رمألاب و  ۀـیتآ  ۀـکئالملاال  و  ًارـضاح ، دـمحم  سیلف  ۀـمطاف ، ای  یّفک  لاقف : هرون ؟ ّمتم 

. ًاعیمج مکقارحإ  وأ  رکب  یبأ  ۀعیبل  هجورخ  تئش  نإ  يراتخاف  نیملسملا ،
یف انل  هتلعج  يذـّلا  انّقح  اناّیإ  مهعنم  انیلع و  هتّمأ  دادـترا  و  کّیفـص ، کلوسر و  کّیبن و  دـقف  اوکـشن  کیلإ  ّمهّللأ  ۀـیکاب : یه  تلاـقف و 

. لسرملا کّیبن  یلع  لزنملا  کباتک 
شوماخ ار  ادـخ  رون  يزادـنارب و  ار  وا  لـسن  یهاوخ  یم  يراد !؟ شلوسر  ادـخ و  هب  هک  تسا  یتئرج  هچ  نیا  رمع  يا  وت  رب  ياو  تفگ :

ادخ فرط  زا  هکئالم  هن  تسا و  رـضاح  دـمحم  هن  نک  سب  همطاف ! يا  تفگ : دـناسریم ، نایاپ  هب  ار  دوخ  رون  ادـخ  هک  یلاح  رد  ییامن !؟
نات همه  ای  دیایب  رکبوبا  تعیب  يارب  یهاوخ  یم  رگا  تسا  اهناملـسم  زا  یکی  دـننام  مه  یلع  دـمآ ؛ دـهاوخ  ندـناسرت ، یهن و  رما و  يارب 

هدامآ ندش  هتخوس  يارب 
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363 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
سلجم رد  هدرب و  ثرا  اهنیا  زا  دیزی  هک  دز  ار  یفرح  نامه  دمآ  دهاوخ  یلیئربج  هن  دنک  عافد  امش  زا   ) تسا رضاح  دمحم  هن  « 1 « ؟ دیوش

: تفگ داد و  رارق  بطاخم  ار  همولظم  نیا  دنزرف  مولظم ، نیسح  ماما  ِرَس  دوخ  موش 
لزن یحو  الو  ءاج  ربخ  الف *** کلملا  یف  مشاه  تبعل 

تیعقوم رد  ودره  ینعی  تسا . هدمآ  دورف  ییحو  هن  هدیسر و  نامـسآ ) زا   ) يربخ هن  دندروآ  رد  ار  اهیزاب  نیا  تسایر  رطاخ  هب  مشاه  ینب 
(. تسوا رد  هک  دوارت  نورب  نامه  هزوک  زا   ) دنتشاد زاربا  ار  دوخ  ینورد  هدقُع  هدیقع و  بسانم ،

«2 . » ۀفالخلا ةّوبنلا و  مکل  عمجیل  هّللا  نکی  ملف  ءاسّنلا ، تاقمح  ۀمطاف  ای  کنع  یعد  رمعاهل : لاقف 
دوخیب  ) درکن دهاوخن  عمج  امـش  يارب  ار  تنطلـس  توبن و  دنوادخ ، نک !! اهر  ار  هنانز  هناقمحأ  ياهفرح  نیا  همطاف  يا  تفگ : وا  هب  رمع 

!!(. دنک تعیب  دیآ و  نوریب  ترهوش  تسا ، هتشذگ  اهنیا  زا  دیبوکن  درس  نهآ 
«3  » فرصنی نأ  یبأف  يراد !؟ یلع  مجهت  یتیب و  یف  لخدت  ّلجو  ّزع  هّللا  یقّتت  امأ  رمعای  تلاقف 

یب  ) نم هناخ  هب  یسرت  یمن  ّلجو  ّزع  يادخ  زا  رمع  يا  تفگ : همطاف  . 
364 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

رب یئانتعا  نیرتمک  و   ) درک یچیپرـس  هناخ ، زا  نتفر  نوریب  زا  رمع  تسیک )!؟ هناخ  نیا  هتفر  تدای   ) يرب یم  شروی  هدـش و  دراو  هزاـجا )
( تشادن ءارهز  لد  زوس 

« دجسم رد  ادخ  ریشمش  »

«3  » هب اوقلطناو  « 2  » ًابوحسم ًاهرکم  « 1  » هلزنم نم  مالسلا  هیلع  ّیلع )  ) نینمؤملا ریمأ  جرختساف  دجسم » رد  ادخ  ریشمش  »
«6  » شوشخملا لمجلا  داقی  امک  مالسلا : هیلع  لاق  نورخآ  هدوقی  و  « 5  » ًافینع ًاقوس  « 4  » رمع هقوسی 

یضمی « 8  » ًابعت هب  ءییجف  « 7  » ظیغلا مظاک  ربصلا ، دیدش  بضغلا ، جئاه  بلقلا ، طخاس  وه  اهتنـسأ و  ۀعذقم  اهفویـس ، ۀلـصم  مهتعیب ، یلا 
«9  » ًاضکر

تّدـش تنوشخ و  اب  ار  وا  رمع  هک  دـندربیم  یعـضواب )  ) ار وا  دندیـشک و  یم  نیمز  رب  هدروآ و  نوریب  هناخ  زا  راـبجا  هارکا و  اـب  ار  یلع 
هزین و  هدیشک ، اه  ریشمش  دندیـشکیم . تعیب ، يوس  هب  عافد ،) یب   ) هدش هراپ  غامد  رتش  دننام  ار  وا  نارگید  و  داد ) یم  لُه  ، ) دناریم مامت ،

( ندیود  ) ود تروص  هب  هتفوک ، هتـسخ و  و  هدرب ، ورف  ظیغ  و  ناوت ، رپ  ربص  و  ناروف ، بضغ  اب  و  نالان ، لد  اب  هتفر ، هناشن  وا ) يوس  هب   ) اه
رد ًاضکر ) یضمی  دوقی و  قوسی ، ًابوحسم ،  ) تالمج دمهفیم  بوخ  دراد  عالطا  برع  تایبدا  زا  هک  یسک  ، ) دندرب یم 

365 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
مناج روهقملا ). مولظملااهّیأ  یترسأ  یلایع و  یلهأو و  یّمأو  یبأ  یـسفن و  كادف  ، ) دنکیم وگ  زاب  ار  یتلاح  هچ  دوشیم و  هتفگ  اهاجک 

«1 . » هدش بوکرس  مولظم  يا  تیادف ، مناگتسب ، یمامت  ملایع و  لها و  مردام و  ردپ و  و 
«2  » لاجّرلا نم  ۀنیدملا  عراوش  تألتما  نورظنی و  ساّنلا  عمتجاو 

: تفگ یمن  سکچیه   ) دوب هدش  رپ  مدرم  زا  هنیدم  ياهنابایخ  دندوب و  هداتسیا  اشامت  هب  هدمآ و  درگ  مدرم  . 
فیس  ) تعاجش و هشیب  ریش  نیا  سپ  دوب  نیا  هدننک  یگداتـسیا  ناج  ياپ  ات  و  يدوب ، وت  هدننک  رارف  نیلوا  ددعتم  ياهگنج  رد  رمع !؟ يا 

تیـصو ار ، زاورپ  رود  زابهاش  نیا  ياهرپ  ینادیم  بوخ  تدوخ  وت  نکن ) يدرمان   ) ربم هنوگ  نیا  ارادخ  هدیـشک  ریـشمش  لولـسملا ) هّللا 
؛ تسا هتسشن  لِگ  هب  ِهک ، روتسداب  امیپ ، هراق  زارف  رس  تاجن  یتشک  نیا  تسا ، هدرک  راهم  نتفرگ ، جوا  ندش و  زاب  زا  یسک  هچ 

یئاج هب  راک  ات  دیشک ، ریجنز  هب  يزیچ  هچ  ار  اجیه  ریش  نیا  تسب و  ار  وا  ناوت  رپ  ناوزاب  شرافـس ، مادک  هک ، يدوب  هدیمهف  یبوخ  هب  وت 
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نم هناخ  ِرَد  هب  یتئرج  هچ  اب  هک  مدنامهفیم  وت  هب  تسا ، هدـش  نم  هب  هک  یتّیـصو  دوبن  رگا  كاّهـص  نبای  دیـشک : دایرف  وت  رـس  رب  دیـسر 
«3 !!. » منکچاما يا ) هتخادنا  زور  نیا  هب  ارم  مرحو  یشکیم  هدبرع  همه  نیا  و   ) يا هدمآ 

«4 . » ًاددع ّلقأ  ًارصان و  فعضأ  انّیأ  تملعل  هزوجأ ، تسل  یلیلخ  ّیلإ  هدهع  دهع  قبس و  هّللا  نم  ءاضق  الول  هّللا  امأ و  دومرف : و 
تقو نآ  منکیمن ، زواجت  نآ  زا  هجوچیه  هب  هک  هتفرگ  نم  زا  ملیلخ  هک  يدهعت  یهلا و  هتشذگ  ياضق  دوبن  رگا  مسق ! ادخ  هب  شاب  هاگآ 

. تسا مک  دادعت ، رظن  زا  و  فیعض ، روای ، تهج  زا  ام ، زا  کی  مادک  یتسنادیم ،
366 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

جیلخ رد  ار  اـهنآ  مدوـب )، زاـجم  ریـشمش  ندیـشک  هـب   ) دوـب و متـسد  رد  مریـشمش  رگا  ۀـّینملا  جـیلخ  مهتدروـأل  يدـی  یف  یفیـس  ناـکول 
(. مدرکیم قرغ  ناشلامآ ، بادرگ  رد  و   ) هدرب ورف  ناشیاهوزرآ 

«1 . » عیابف قلطنا  هل : لاقیّالإ  سلاجملا  نم  سلجمب  ّرم  امف 
ار تدوخ  و   ) نک تعیب  ورب  یلع ) : ) دنتفگیم وا  هب  هکنیا  رگم  دندادن ) شروبع  ینزرب  يوک و  ره  زا  و   ) تشذـگن اهـسلجم  زا  یـسلجم  هب 

نییعت مولظم  مالـسلا  هیلع  ّیلع  هب  يرذـگهر  ره  اـپ و  رـس و  یب  ره  دراد  رایـسب  اـههچیزاب  نیا  زا  رگیزاـب  خرچ  ربـکأ  هّللا  نک ،! صـالخ 
(. دنکیم فیلکت 

یّتلانئاغّضلا متجرخأ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  متنخام  عرسأ  ام  نولوقی  مه  ةدیرب و  راّمع و  دادقملاو و  رذوبأ ، ناملـس و  هعّبتا  و 
. مکرودص یف 

يّذلا تنأ  اهبرـضتف و  هتنبإ  یلع  هّیـصو و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یخأ  یلع  تیتأ  رمع  ای  یملـسألا : بیـصخلا  نبةدـیرب  لاق  و 
«2 !! » هب فرعت  امب  شیرق  کفرعت 

لوسر ياهتیـصو ) اه و  هتفگ   ) هب دوز  هچ  دنتفگ  یم  نادرمان )  ) نآ هب  دنتفر و  یم  شرـس  تشپ  هدیرب  رامع و  دادـقم و  رذوبا و  ناملس و 
. دیتخیر نوریب  ار ، ناتیاه  هنیس  هتفهن  ياه  هنیک  دیدرک و  تنایخ  ادخ 

رـس رب  هدمآ و  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ّیـصو  ردارب و  يوس  هب  رمع  يا  تفگ : یملـسا  بیـصخ  نب  ةدـیرب 
یب هانپ و  یب  هداد و  زا  ردپ  ناوتان و  نز  ندز  نوچ  نک ! راختفا  ( !؟ ینزیم ار  وا  یـشکیم و ) دایرف  مالـسلا  اهیلع  ۀمطاف   ) وا رتخد  هناگی ) )

!! دراد راختفا  وو ،..  هتفر  تسد  زا  تزع  هدیشک و  رجز  عافد و  یب  ردارب و 
یتیـسک و هک ، دسانـشیم  یبوخ  هب  يوش  هتخانـش  دـیاب  هک  هنوگنآ  ارت  تیهام  شیرق  هک  یلاـح  رد  تسا ) ندـیلاب  ياـج  هک  لاـبب  دوخرب 

. يا هراکچ  یتیسچ و 
رکبابا شیپ  هدیشک و  نوریب  هناخ  زا  ار  ترضح  مامت ) تراسجاب   ) رمعاب یهورگ 

367 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
قحأ انأ  لاـقف  رکباـبأ ، عیاـب  هل : لـیقف  هلوسر . وخأ  و  هّللادـبع ، اـنأ  لوقی : وه  رکب و  یبأ  یلإ  هب  یتا  ههجو  هّللا  مّرک  ًاـّیلع  ّنإ  ّمث  دـندروآ ،

اّنم هنوذـخأتو  یبّنلا  نم  ۀـبارقلاب  مهیلع  متججتحاو  راصنألا ، نم  رمألا  اذـه  متذـخأ  یل ، ۀـعیبلاب  یلوأ  متنأو  مکعیاـبأ ، ـال  مکنم  رمألاذـهب 
رکبوبا هب  دنتفگ  میوا . لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  نم  دومرفیم : دیامن ، تعیب  رکبوبا  هب  هک  دندروآ  ار  ههجو  هّللا  مرک  یلع  سپـس  ًابـصغ ؟!

میربمغیپ ناکیدزن  زا  ام  هک  نیا  نتفگ  اب  دییامن ، تعیب  نماب  دیاب  هک  دیئامش  نیا  و  میامش ، زا  رتراوازـس  تفالخ  هب  نم  دومرف : امن ! تعیب 
ًاّیح ام  دیریگیم ، بصغ  يور  زا  تیبلها  ام  زا  ار  نآ  منادرگیمرب ) امـش  دوخ  هب  نم  ار  لیلد  نامه   ) الاح دیتفرگ  راصنازا  ار ، تفالخ  ماقم 

راتفرگ دیشاب ، هجوتم  رایشه و  یمکو  دیتفریذپن  رگا  دیربن و ) جارات  هب  ار  ام  قح  و   ) دیهد فاصنا  سپ  میرتکیدزن . ادخ  لوسر  هب  ًاتّیم ، و 
«. 1  » دوب دیهاوخ  يرگمتس  تفص ) )

رعق مکرود و  رعق  یلا  هرعق  هراد و  نع  برعلا  یف  دـمحم  ناطلـس  اوـجرخت  ـال  نیرجاـهملا  رـشعم  اـی  هّللا  هّللا  هـهجو  هـّللا  مّرک  ّیلع  لاـقف 
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لخاد زا  برع ، رد  ار  دمحم  تیالو )  ) تنطلس و نیرجاهم  هورگ  يا  ادخ  هب  ار  امش  ادخ  هب  ار  امش  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  سپ  مکتویب 
هب سپ  دینکن  رود  اهنآ  زا  مدرم ، نایم  رد  ار  وا  تیبلهأ  ملـسم  قح  ماقم و  دـیهد ، رارق  دوخ  ياههناخ  لخاد  رد  ات  دـیرواین  نوریب  وا  هناخ 

تفـالخ رمأ  هب  مدرم  همه  زااـم  هتبلا  مکنم  رمألااذـهب  قحأ  نحنو  تیبـلا ، لـهأ  اـّنأل  هب  ساـّنلا  قـحأ  نحنل  نیرجاـهم  هورگ  يا  مسق  ادـخ 
سگدیـسر ادـخ و  لوسر  ياهتنـسرب  ياناد  ادـخ و  نید  رد  هیقف  نآرق و  يراـق  هک  یماداـم  نیقی ، هب  تیبلهأ و  میئاـم  نوچ  میرت  راوازس 

هتـشاد دوجو  امـش  نایم  رد  ام  زا  اهنآ  قوقح  يواسم  هدننک  میـسقت  اهنآ و  زا  ار  دنیاشوخ  ان  دب و  ياهراک  عفادم  تیعر و  رومأ  هب  هدننک 
، میرت قیال  امش  زا  راک  نیا  يارب  ام  دشاب ،

ام هداوناخ  رد  هشیمه ) يارب  دشاب  اهتفص  نیا  ياراد  هک   ) یسک نوچمه  مسق  ادخ  هب 
368 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

رگا تفگ : يراصنأ  دعـس  نب  ریـشب  دیوش  رود  قح  زا  زور  هب  زور  هدش و  مگ  ادـخ  هار  زا  هک  دیـشابن  سوه  اوه و  وریپ  سپ  دراد  دوجو 
ّکنا رمع : لاقف  « 1 . » دـندرکیمن فلخت  وت  اب  تعیب  زا  مه  رفن  ود  یّتح  دندینـشیم  وت  زا  ار  اـهفرح  نیا  رکباـبا  اـب  تعیب  زا  شیپ  راـصنا 

کلوق لبقأ  ام  رمعای  هّللا  لاق و  ّمث  ًادغ  کیلع  هددری  هرمأ ، مویلا  هل  ددشاو  هرطـش ، کل  ًابلح  بلحإ  ّیلع : لاقف  عیابت ! یتح  ًاکورتم  تسل 
: تفگ رمع  هعیابأ  و ال 

وا رب  ار  راک  زورماو  تسوت  يارب  نآ  زا  يرادقم  هک  ار  يریـش  شودـب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ینک ! تعیب  ات  میتسین  راد  رب  تسد  وت  زا 
دهد سپ  تیارب  ادرف  ات ) امن  راومه  وا  رب  ار  تفالخ  هارو  ، ) نک مکحم  رکبوبا ) )

«. 2  » منکیمن تعیب  وا  هب  مریذپیمن و  ارت  هتفگ  نم  رمع  يا  مسق  ادخ  هب  دومرف : سپس 
لاق هلوسر ، اخأ  هّللادـبع و  نولتقت  ًاذا  لاقف : کقنع ، برـضن  وه  ّالا  هلا  يذـّلا ال  هّللا  ًاذإ و  اولاق  همف ؟ لعفأ  مل  انأ  نإ  لاق : عیاـب ، هل : اولاـقف 

رد دـنتفگ : منکن  رگا  تفگ : نک ! تعیب  دـنتفگ : ماـما  هب  ملکتی ، ـال  تکاـس  رکبوـبأ  و  ـالف ، هلوـسر  وـخأ  اـمأ  مـعنف و  هّللادـبع  اـّمأ  رمع :
اما یلب ! ادخ  هدنب  تفگ : رمع  دیشکیم ! ار  وا  لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  سپ  دومرف : مینزیم ! ار  تندرگ  دنگوس  اتکی  يادخ  هب  تروصنیا 

«3 . » هن ادخ !، لوسر  ردارب 
«4 . » خرصتسی دجنتسی و  مّلظتی و  ّملأتی و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  ناک  و 

یهاوخداد داـیرف و  هب  تسیک  یلو   ) دزیم داـیرف  تساوخیم و  کـمک  درک و  یم  یهاوـخداد  دیـشک و  یم  درد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما 
دنیآ یمن  کیدزن  مه ، ناتسود  نایمشاه و  دناهدرک ، هنوراو  ياهنوگ  هب  ار  یسایس  ّوج  هتشگرب ، قرو  رگید  دهد ، باوج  خیرات ، مولظم 

369 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
اب دیامن ، بارخ  شرس  رب  ار  رمع  هناخ  دنک و  هتکس  دوب  هدنام  مک  ار ، شاهناخ  نادوان  رمع ، ندنک  رطاخ  هب  هک  « 1  » سابع شیومع  یّتح 

جوز کی  ياههلان ، دایرف و  هب  هداتـسیا و  اشامت  هب  رود  زا  زین  وا  دـنادرگرب ، شا  یلـصا  ياج  هب  ار  نادواـن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دادمتـسا 
ناشن دوخ  زا  یلمعلا  سکع  نیرتکچوک  اـما  دـهدیم ، شوگ  درماـن ، تّورم و  یب  ناـیتوسان  تسد  رد  راـتفرگ  یتوکلم  یـشرع و  ناوج 

،. دهدیمن
راـشف هب  دجـسم  رد  ار  هللا  اـمهمحر  مالـسلا  هیلع  یلع  ملـس  هـیلع و  هللا  یلـص  دینـش  هـک  یتـقو  تـسا : هدـمآ  هنوـگ  نـیا  یتـیاور  رد  یلب 
هلوره ناباتـش و  مکعیابی  نأ  ّیلع  مکل  یخأ و  نبإب  اوقفرإ  لوقی  لورهی و  وه  ًاعرـسم و  لبقأ  دـنریگب ، تعیب  روز  هب  وا  زا  هک  دناهتـشاذگ 
يارب وا  زا  و  ، ) دیامن تعیب  امـش  هب  زین  وا  هک  منکیم  دهعتامـش  رب  دینک و  ار  ادم  مردارب  رـسپ  اب  تفگ : دـیناسر و  اجنآ  هب  ار  دوخ  نانک ،

«2 . » دندرک شیاهر  تینابصع ، لاح  اب  سپس  دیلام و  رکبوبا  تسد  هب  تفرگ و  ار  یلع »  » تسد سپ  مریگب ) تعیب  امش 
تنک ول  مکداهج و  یف  یـسفن  مولأ  ام  هّللاو  اـمأ  ًادـبأ ، اذـه  یلإ  ولـصت  مل  مکنأ  متملعل  ییدـی ، یف  یفیـس  عقو  ول  هّللا  اـمأ و  لوقی : وه  و 

«3  » ینولذخ ّمث  ینوعیاب  ًاماوقأ  هّللا  نعل  نکل  مکتعامج و  تقّرفل  اًلجر ؛ نیعبرأ  نم  کسمتسا 
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هجوچیه هب   ) دیتشادن ار  اهراک  نیا  هب  ندیسر  ناوت  ًادبا  دیدیمهف  یم  تقونآ  دیسر  یم  متسد  هب  مریـشمش  رگا  مسق  ادخ  هب  تفگ : یم  وا 
مدوخ و  دیشکب ) نیمز  رب  دیدنبب و  ار  یلع  تسد  هک  دیتشادن  ار  نیا  تئرج 

370 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
مادعا دترم  يازـس  دیا و  هدش  دترم  نوچ  مداد ، یمن  هار  دوخ  هب  يدیدرت  امـشاب  راکیپ  زا   ) مدرک یمن  تمالم  امـش  اب  ندـیگنج  زا  زین  ار 

(. تسا
( هنیدم ياهبـش  رد  مخ و  ریدغ  رد   ) هک ار  یناسک  دنک  تنعل  ادخ  نکل  مدز و  یم  مهب  ار  امـش  ّتیعمج  نیا  متـشاد  روای  رفن  لهچ  رگا  و 

دننکیم راوخ  ارم  دنیآیمن و  نوریب  ناشیاه  هناخ  زا  هدومن  یئافویب  دسریم ، ارف  هک  زور  دننک و  یم  دندرک و  تعیب  نماب 

« الاب بلاطم  هصالخ  »

، یتشرد اب  رمع  دندیـشک ، یم  نارگید  دـندروآ  نوریب  شا  هناخ  زا  ًاهرکم ، ًاروبجم و  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  الاب » بلاـطم  هصـالخ  »
ریشمش هک  یلاح  رد  هاگلتق !، هب  یمهّتم  ندرب  دننام  دندربیم ، هاگتعیب  يوس  هب  و  شوشخم ، رتش  ندیـشک  دننام  دندیـشکیم ، «، 1  » دناریم

. دندوب هدرک  يریگ  فده  ار ، خیرات  مولظم  نآ  اههزیناب ، هدیشک و  ناشیاه 
. دندرب دجسم  يوس  هب  ناود  هتسخ و  یهانتمان ، ربص  اب  هدرب و  ورف  ظیغ  و  هدش ، سبح  هنیس  رد  بضغ  و  كانمشخ ، ِلد  اب  ار  ترضح 

هّللادـسأ  ) رطخرپ و ياههاگمزر  هدـنریگ  جوا  زاـبهاش  گـنج و  ياهنادـیم  ریـش  دـننکن  اـشامت  ارچ  دـندرک ، یم  اـشامت  هدـمآ  درگ  مدرم 
هک هچنآ  هب  ار  اهدرمان  نآ  و  دنک ، عافد  وزاب ، تردق  اب  شمرح ، دوخ و  زا  دناوتیمن  هک  تسا ، هدـناماو  یناسکان  هچ  تسد  رد  بلاغلا ،)

: دیوگب دیرگب و  دلانب و  دراد  قح  یلع » ، » دناسرب دننآ ، قحتسم 
371 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

: دیامرفب ای  1 ؛»  » یلع هیواعم و  دنتفگ : هک  دیناسر  یئاج  هب  دیبوک و  نانچ  ارم  راگزور 
جنپ اب  ارم  اـت ) درکن  تعاـنق  مه  نیا  هب  . ) داد رارق  نم  فیدرمه  ار  نـالف  نـالف و  هک  درک  یـشوپ  مشچ  نم ، زا  يروط  هب  راـگزور  سپس 

( راگدای و   ) هناشن رب  ياو  متفگ : ینادرگرـس ) تهب و  لامک  اب   ) سپ دوب  نامثع  ناشرتدـنموربآ ) و   ) ناـشنیرتهب هک  دومن  فیدرمه  يرفن 
. ادخ لوسر 

و هیواعم )  ) دـنه رـسپ  دـننامه  هکنیا  ات  هک  دـیبوک  يا ، هنوگ  هب  ارم  دـشن  یـضار  اهیئافو ) یب  اهیدارمان و  ملظ و   ) همه نیا  هب  راگزور  زاـب 
«2 (. » دز رانک  تفالخ  زا  و   ) تفرگزاب ریش  زا  یناسآ  هب  دوب ، رتالاباهنآ  زا  هک  ار  یسک  و  دروآ ؛ رد  صاع ) ورمع   ) هغبان دنزرف 

( رفن جنپ  طقف  مدرم  رگاشامت و  همهنآ  زا   ) نک تعیب  ورب  دنتفگ : یم  دنداد ، یم  روبع  هک  اج  ره  زا  تسا  تیعمج  زا  رپ  هنیدـم  ياهنابایخ 
دوز هچ  نانکـش ) دهع  نایافویب و  يا  : ) دنتفگیم دنتفریم و  ماگب  ماگ  مولظم )  ) یلع هارمه  هک  دوب  ةدیرب  رامع و  دادقم و  رذابأ و  ناملس و 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ردارب  رمع  يا  تفگ : یم  رمع و  هدرک  هب  ور  یملـسأ  هدیرب  دـیتخیر ، نوریب  ار  ناتیاهلد  هنیک  دوخ و  تنایخ 
. یتسیک هک  دسانش  یم  یبوخ  هب  ارت  شیرق  يدز ! ار  شرتخد  يدروآ و  ار  وا  یصو  هلآ و 

!( اونش شوگ  وک  یلو   ) تساوخیم هدنریگ  تسد  سر و  دایرف  درک و  یم  تیمولظم  درد و  راهظا  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریمأ 
اراه راتفر  نیا  نماب   ) دیتشادن ار  تئرج  نیا  هک  دیدیمهف  یم  تقونآ  دیسریم  متسد  هب  مریشمش  رگا  مسق  ادخ  هب  دیـشاب ! هاگآ  دومرف : یم 

اهامش اب  داهج  رد  و  دینکب )
372 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. مداد یمن  هار  دوخ  هب  يدیدرت  مه 
، نم اب  هک  داب  نانآ  رب  ادخ  تنعل  منکچ ) یلو   ) متخاسیم هدنگارپ  ارامـش  نمجنا  نیقی  هب  دـندرک  یم  افو  دوخ  دـهع  هب  رفن  لهچ  نآ  رگأ 
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( دنتشاذگ میاهنتو   ) دندرک راوخ  ارم  هدرک و  تعیب 

« نایرج همادا  »

«1 . » درادن دوجو  نم  يارب  ةزمحرگید  زورما  هاتزمحاو  تسین ، نم  يارب  رفعج  زورما  هارفعجاو  دومرف : یم  و  نایرج » همادا  »
یتسد «( 2  » یننولتقی وداک  ینوفعـضتسا و  موقلا  ّنإ  ّمأ  نبای  : ) تفگ داتـسیا و  ربق  دزن  رد  دندنارذگ ، ادـخ  لوسر  ربق  رانک  زا  ار  ماما  سپ 

!! اذهای دومرف : رکبوبأ  هب  تسا  ادخ  لوسر  يادص  دنتسناد  یم  هک  یئادص  دمآ و  نوریب  ربق  زا  تسا  ادخ  لوسر  تسد  دنتخانـشیم  هک  ار 
«3  » اًلجر كاّوس  مث  ۀفطن  نم  ّمثٍبارت  نم  کقلخ  يّذلاب  ترفکأ  )

: تفگ متاح  نب  يدع  دروآ **، رد  درم  تروص  هباروت  دیرفآ و  ۀفطن  زا  سپس  كاخ و  زا  ارت  هک  یئادخ  هب  يدش ، رفاک  ایآ  صخش  يا 
«4 . » تخوسن دندروآ ، تعیب  ذخأ  يارب  ناشک  ناشک  هک  یلع  دننام  یسک ، هب  ملد  میگدنز ) نارود  رد  )

هب ار  نآ  دهاوخب ، ادـخ  زا  رگأ  مسق  ادـخ  هب  دـننک !؟ یم  ار  راتفر  نیا  یـصخش  نوچمه  اب  ایآ  تفگ : دـید  ار  هرظنم  نآ  هک  یتقو  ناملس 
«6 . » دمآ یم  نامتسد  هب  هرابود  نامیاه  ریشمش  شاک  يا  تفگ : رذوبأ  « 5 . » دزود یم  نیمز ) هب  ار  نامسآ  ینعی   ) نیا

373 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
، دوب هتفرگ  ار  شیاه  هچب  تسد  هتشاذگ و  شرس  يور  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نهاریپ  هک  یلاح  رد  مالـسلا » اهیلع  همطاف  »

شیپ تیالو ، میرح  زا  عافد  يارب  دز و  یم  رانک  هب  هدرک  شنزرـس  ار  مدرم  تسیرگ و  یم  نازوس  لد  اب  ناوتان و  نت  نآ  اب  دمآ و  نوریب 
. تفریم

تیب لهأ  یلع  مترغأ  ام  عرـسأ  ام  رکبابأ  ای  دومرفیم : نازوس  هلان  هآ و  اب  درکیم و  دایرف  دندمآ  نوریب  وا ، هارمه  یگمه  یمـشاه  ناوناب 
هّللا و  یجوز !؟ نم  ینلمرت  ّینبإ و  متؤت  نأ  دیرتأ  رکبابأ  ای  کل  یلام و  یّمع ، نباّولخ  « 1  » هّللا یقلأ  یّتح  رمع  مّلکأ  هّللا ال  و  هّللا ، لوسر 
ۀقان یّمع و ال  نبا  نم  هّللا  یلع  مرکأب  حلاص  امف  یبر  یلإ  ّنحیصأل  یبأ و  ربق  ّنیتآل  یبیج و  ّنّقـشأل  يرعـش و  ّنرـشنأل  هنع  فکت  مل  نئل 

دنگوس ادخ  هب  دیدرب  هلمح  ادخ  لوسر  تیب  لها  هب  دوز  هچ  رکبابا  يا  ّيدلو  نم  هّللا  یلع  مرکأب  لیصفلاال  یّنم و  هّللا  یلع  مرکأب  حلاص 
میاه هچب  یهاوخ  یم  ایآ  يراد ،؟ باسح  هدروخ  هچ  نماب  رکبابا  يا  دیرادرب ! تسد  میومع  رسپ  زا  منز ؛ یمن  فرح  رمع  اب  گرم  مد  ات 

منابیرگ هدرک و  ناشیرپ  ار  مرـس  يوم  يرادنرب  تسد  وا  زا  رگا  مسق  ادـخ  هب  يراذـگ !!؟) هویب  ارم   ) هدرک و رود  مرهوش  زا  ارم  میتی و  ار 
(. منک یم  دادمتسا  میادخ  زا  و   ) ملان یم  میادخ  هب  هتفر و  مردپ  ربق  رانک )  ) هب و  منک ) یم  هراپ  ار  ما  هقی   ) منزیم كاچ  ار 
. دنا یمارگ  نم  ياههچب  زا  حلاص  رتش  هچب  هن  نم و  زا  حلاص  هقان  هن  رت و  یمارگ  میومع  رسپ  زا  ادخ  شیپ  رد  حلاص  هن 

نإ هّللا  و  ناـئفکت ، ۀـنیدملا  یتبنج  يرأ  ّینإـف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ۀـنبا  كردأ  تفگ : ناملـس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  لاـح  نیا  رد 
هللا یضر  ناملس  اهکردأف  اهیف ، نمب  اهب و  فسخی  نأ  ۀنیدملا  رظانی  ال  اّهبر ، یلإ  تحاص  اهیبأ و  ربق  تتأ  اهبیج و  تّقش  اهرعش و  ترـشن 

هّللا ّنإ  دمحم ! تنبای  لاقف  هنع 
374 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. یعجراف ۀمحر  كابأ  ثعب 
یلإ یعجرت  نأ  كرمأی  کیلإ  ینثعب  ّیلع  و  ۀیدملاب ، فسخی  نأ  فاخأ  ّینإ  ناملس : لاقف  ربص  ّیلعام  ّیلع ، لتق  نودیری  ناملـس  ای  لاقف 

«2  » ًاّرط اوتامل  اهرعش  ترشن  ول  هّللا  مالسلا و  هیلع  رفعجوبأ  لاق  « 1  » عیطأ هل و  عمسأ  ربصأ و  تلاقف و  کتیب .
هب هدـش ) هدـنکرب  نیمز  زا  اهراوید   ) دروخ یم  مهب  ۀـنیدم  فارطا  منیب  یم  نم  ناسرب ،) همطاف  هب  ار  تدوخ   ) نک كرد  ار  دـمحم  رتخد 

دوخ تیاکـش  و   ) دناوخب ار  ادخ  هتفر  شردپ  ربق  رانک  هب  و  دنک ، هراپ  ار  شا  هقی  دیامن و  ناشیرپ  ار  شیاهوم  همطاف )  ) رگا دنگوس  ادـخ 
. دنور یم  ورف  نیمز  هب  یگمه  دنوش ، یمن  هداد  تلهم  تسا  نآ  رد  هکره  هنیدم و  هب  دنک ) نیرفن  دََرب و  وارب  ار 
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. درَگ رب  تسا  هداتسرف  نایملاع ) رب   ) تمحر ار  تردپ  دنوادخ  دمحم ! رتخد  يا  تفگ : دیناسر و  ۀمطاف  هب  ار  دوخ  ناملس 
رمأ ارت  داتسرف و  وت  يوس  هب  ارم  یلع  دوخ  تفگ : ناملـس  میامن  ربص  مناوت  یمن  نم  دنـشکب  ار  یلع  دنهاوخ  یم  اهنیا  ناملـس  يا  دومرف :

. يدرگ رب  تا  هناخ  هب  دنکیم 
. منکیم شتعاطا  هداد  شوگ  وا  فرح  هب  منک و  یم  ربص  دومرف :

. دندرمیم اهنآ  همه  ًانیقی  درک  یم  ناشیرپ  ار  شیاهوم  ءارهز )  ) رگا مسق  ادخ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 
: تفگ درک و  هراشا  ربق  هب  هودنا  مغ و  اب  دیچیپ و  شردپ  ربق  فرط  هب  نآ  زا  سپ 

تارفّزلا عم  تجرخ  اهتیلای  ۀسوبحم  اهتارفز  یلع  یسفن 
وت قارف  زا   ) وت زامیرود  رب  ياو  مردپ  هاتبأای  کیلع  هافـسأاو  تفگ : سپـس  یتایح  لوطت  نأ  ۀفاخم  یکبأ  اّمنإ  ةایحلا و  یف  كدعب  ریخ  ال 

رد هک  یسک  و  نیسحو ، نسح  تیاه  هون  ردپ  راد و  تناما  نسحلاوبأ  تبیصم  رب  ياو  ردپ ) مفسأتم 
375 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. يداد رارق  تدوخ  ردارب  يرتهک  رد  يدرک و  شگرزب  یگچب 
وا هک  تسا  نیا  نایناهج ، نیرتهب  يا  وت **؛ يوس  هب  هدننک  ترجه  نمؤم و  نیلوا  دوب ، تباحصا  نیرتبوبحم  تناتسود و  نیرت  تلالج  اب 

او هامساقلاابأ ، او  هابأ  او  هابیبحاو  هادمحماو ، تفگ : لد  زوس  اب  یندیلان و  دیلان  ۀمطاف  سپس  رتش **؛ ندنار  دننام  دنناریم  هدرک و  ریسا  ار 
. درک ّشغ  داتفا و  هاحابص و  ءوس  او  هاتبیصم  او  هانزح  او  هاتبرک  لوط  او  هاثوغ  او  هارصان  ۀّلق  او  هادمحأ 
«1 . » دش هناخازع  هچراپکی  دجسم  دیسر و  دوخ  جوأ  هب  ناش  دایرف  دنلب و  ناش  هلان  یعمج  هتسد  مدرم 

حبص ًاعقاو  ءوس  حابصل  کحابص  ّنإ  تفگ : دینش و  ار  نیا  رکبوبأ  هاحابـص ، ءوساو  داد : رد  ادن  مالـسلا  اهیلع  ۀمطاف  دیـسر ، ارف  هک  حبص 
«2 . » تسا یحبص  دب  وت 

ار اهتیاور  اهتیانج و  همه  نآ  هتـشادنرب  تسد  بصعت  زا  زیناهزور ، نآ  تّورم  یب  فاصنا و  یب  ناتـسد  هب  ملق  هک  تسا  بجعت  ياج 
: دننکیم انعم  نینچ 

ۀعیبلا یلإ  ّنجرختل  هدیب  یـسفن  يّذلا  و   » ّیلعل رمع  لاق  دقف  ۀعیابملا . یلع  هرابجإل  ۀلیـسو  قارحإلاب  ًاّیلع  رمع  دـیدهت  ناک  رمألا ، عقاو  یف 
هک دوب  مالـسلا » هیلع   ) یلع زا  يراـبجا  نتفرگ  تعیب  يارب  ًافرـص  هناـخ ، ندـنازوس  يارب  رمع  دـیدهت  عـقاو  رد  مکیلع  تیبـلا  ّنقرحـأل  وأ 

،! يوشیم نوریب  تعیب  يارب  ای  تسوا  تسدرد  نم  ناج  هک  یئادخ  هب  مسق  : » تفگ
376 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

حورـشم یحو  رتخد  تالاح  رد  دـنتفاب . مهب  شاهلاسوگ ، يرماس و  ناـناوریپ  هک  یطلغ  لـیوأت  هچ  « 1 « » منزیم شتآ  امـش  رب  ار  هناخ  اـی 
دیناوخیم ار  نایرج 

« تعیب هرظنم  »

نب دلاخ  هداتسیا و  شرس  يالاب  ریـشمش  اب  رمع  « 2 ! » دندیناشن رکبوبأ  يور  شیپ  دجـسم ) رد   ) هدروآ ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تعیب » هرظنم  »
فارطا حلسم  مدرم  رئاس  دعس و  نب  ریـشب  ریـضح و  دیـسأ  ۀبعـش و  نب  ةریغم  لبج و  نب  ذاعم  ۀفیذح و  یبأ  یلوم  ملاس  ةدیبعوبأ و  دیلو و 

مادـک اب  یثاریم و  قح و  هچ  اب  دـیتشادرب و  زیخ  ربماـیپ  تیب  لـها  رب  یتعرـس  هچ  اـب  رکب  یبا  يا  دومرف : ترـضح  دـندوب  هتفرگ  ار  رکبوبا 
«. 3 « !؟ يدرکن تعیب  نم  هب  مخ ) ریدغ  زور   ) ادخ لوسر  روتسد  اب  ایآ  ینک !؟ یم  راداو  قیوشت و  دوخ  تعیب  رب  ار  مدرم  يا ، هقباس 

.)!!؟ یبلط یم  تعیب  نم  زا  تسا  وت  ندرگ  رد  نم  تعیب  زونه  )
عیاب تفگو : دـنار  تنوشخ ) اب   ) ار یلع  و  « 4  » دز الاب  ار  دوخ  ياه  نیتسآ  تسـشن و  وناز ، ود  هب  دوب  هداتـسیا  ترـضحرس  يالاب  هکرمع 
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، نک تعیب  لیطابألا  هذه  کنع  عدو 
377 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

یم ارت  يراوخ ، تلذاب و  ینکن  تعیب  رگا  ًاراغـصو  الذ  کلتقن  ولاق  نوعناص !؟ متنأ  امف  لـعفأ  مل  نإـف  دومرف : اراـه !! هناـسفا  نیا  نک  اـهر 
!. میشک

مسق اتکی  يادخ  هب  تروص  نیا  رد  کقنع  برضن  وه  ّالإ  هلإال  يّذلا  هّللا  ًاذإ و  تفگ : رمع  ای  رکبوبا  تسا ، هدمآ  نینچ  تیاور  ضعب  رد 
. مینز یم  ار  تندرگ 

لوسر ردارب  یلب ، ادخ  هدنب  تفگ : رمع  تایاور ) ضعب  رد  ای   ) رکبوبا دـیناسر . یم  لتق  هب  ار  ادـخ  لوسر  ردارب  ادـخ و  هدـنب  سپ  دومرف :
. هن ادخ 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیدینشن  ایآ  ادخ  هب  ارامش  راصنا !: رجاهم و  ناملسم و  هورگ  يا  دومرف : تفرگ و  مدرم  فرط  هب  ور  سپس  ماما 
.!؟ دومرف نانچ  نینچ و  نم  هراب  رد  كوبت  هوزغ  مخ و  ریدغ  زور  رد  هلآ  و 

درک يروآ  دای  اهنآ  هب  دوب ، هدومن  نالعا  مومع  يارب  هدرک و  راکشآ  شتوبن ، لوط  رد  ماما  لئاضف  رد  ادخ  لوسر  هک  ار  هچنآ  ترـضح 
. یلب ایادخ ، راب  معن  ّمهّللأ  دنتفگ : یگمه  دومن ، داهشتسا  و 

دمآ و ولج  هب  دوخ  دـنزیخرب ، وا  يرای  هب  دراذـگ و  یفنم  ریثأت  اهنآ  هیحور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانخـس  هک  دیـسرت  رکبوبا  لاح  نیا  رد 
لوسر مدینـش  نکل  میدرک و  طبـض  نامیاهلداب  میدینـش و  نامیاهـشوگ  اـب  ادـخ  لوسر  زا  ار  همه  تسا  قح  یتفگ  هک  هچنآ  همه  تفگ :

دومن و رایتخا  ام  يارب  ار  ترخآ  ایند ، ياج  هب  دیدنسپ و  ار  تیب  لها  ام  دنوادخ  تفگ : مه  ار  نیا  نآ  زا  دعب  ادخ 
. تسا هدومنن  عمج  ار ، تفالخ  توبن و  تیب  لها  ام  يارب  دنوادخ  ۀفالخلا و  ةّوبّنلا و  تیبلا ، لها  انل  عمجیل  نکی  مل  هّللا  ّنا 

دق هّللا  لوسر  ۀفیلخ  قدص  تفگ : رمع  تسا !؟ هدینـش  وت  اب  ار  ثیدح  نیا  یـسک  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  ایآ  دیـسرپ  مالـسلا  هیلع  یلع 
مه لبج  نبذاعم  ملاس و  هدیبعوبا و  میا . هدینـش  تفگ ، هک  هنوگنآ  مهام  دیوگ  یم  تسار  ادخ  لوسر  نیـشناج  لاق ، امک  هنماذـه  انعمس 

!. میدینش ادخ  لوسر  زا  ار  نیا  زین  ام  دنتفگ :
اّنع رمألا  اذه  ّنوزتل  تام  وأ  ًادمحم  هّللا  لتق  نا  ۀـبعکلا ، یف  اهیلع  متدـقاعت  یّتلا  ۀـنوعلملا  مکتفیحـصب  متیفو  دـقل  مالـسلا  هیلع  ّیلع  لاقف 

تفالخ دریمب  ای  دوش  هتشک  دمحم  رگا  هک  دیتشون ، هبعک  رد  هنوعلم  هفیحص  رد  هک  ینامیپ  دهع و  هب  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  تیبلا  لهأ 
. دیدرک افو  دینک ، رود  تیبلها  ام  زا  ار 

زا و   ) میا هتفگن  وت  هب  هک  ام  یتسناد ؟ هنوگچ  ار  هفیحص  نآربخ  وت  تفگ : رکبوبا 
378 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

(. میا هتخاسن  علطم  ار  یسک  نامیپ ، نآ  نایرج 
ار نیا  ادخ  لوسر  دیدینش  ایآ  منکیم ، لاؤس  مالـسا  ادخ و  قحب  دادقم  يا  رذابا و  ناملـس و  يا  ریبز و  يا  وت  زا  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع 
دهع و دنتشون و  ناشدوخ  نایم  رد  يا  هتشون  هک  درمـش  ار  رفن  جنپ  نیا  نالف  نالف و  انامه  هک  دیداد  یم  شوگ  مه  امـش  داد و  یم  حرش 

رگا هک  دنتـسب  نامیپ  دهع و  اهنآ  تفگ : یم  ادخ  لوسر  هک  میدینـشام  معن  ّمهّللأ  دنتفگ : یگمه  دننکب ؟ ار  اه  راک  نیا  هک  دنتـسب  نامیپ 
هک یتقو  ادخ  لوسر  يا  داب  وت  يادف  مردام  ردـپ و  متفگ  نم  سپ  دـنزاس ، رود  وت  زا  ار  تفالخ )  ) نیا یلع  يا  مریمب ، ای  موش  هتـشک  نم 

نک و راکیپ  گنجب و  اهنآ  اب  يدرک ، ادیپ  يراصناو )  ) رای رگا  تفگ : دیهد !؟ یم  يروتـسد  هچ  نآ  اب  هلباقم  يارب  دمآ  شیپ  نایرج  نیا 
. رادهگن ار  دوخ  نوخ  نک و  تعیب  اهنآ  اب  يدرکن  ادیپ  يروای  رگا 

هار رد  نم  دـندرک  یم  افو  دوخ  تعیب  هب  دـندوب ، هدومن  تعیب  نم  اب  هک  يرفن  لـهچ  نآ  رگا  مسق  ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  سپ 
. تفای دهاوخن  تسد  تفالخ )  ) نآ هب  تمایق  زور  ات  ناتمادکچیه  دالوا  و   ) باقعا زا  دینادب  ار  نیا  نکل  مدیگنج و  یم  امش  اب  ادخ 
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دقف هلضف  نم  هّللا  مهاتآ  ام  یلع  سّانلا  نودسحی  مأ   ) هیآ تسادخ  لوق  دزاس  یم  نشور  ادخ  لوسر  هب  ار  امش  غورد  هک  يزیچ  نآ  اّما  و 
ای میهاربا  لآ  نحن  و  ۀفالخلا ، کلملا  و  ۀّنّسلا ، ۀمکحلا  و  ةّوبّنلا ، باتکلاف  « 1 ( » ًامیظع ًاکلم  مهانیتآ  ۀمکحلا و  باتکلا و  میهاربا  لآ  انیتآ 

باتک میهاربا  لآ  هب  ام  دنزرو !؟ یم  دسح  هدیشخب ، نانآ  هب  شلضف  زا  ادخ  هک  هچنآ  رب  شنادناخ ) ربمایپ و  ینعی   ) مدرم هب  تبـسن  هکنیا 
. میداد رارق  لیئارسا ) ینب  ناربمایپ   ) اهنآ رایتخا  رد  یمیظع  تموکح  و  میداد ؛ تمکح  و 

. میمیهاربا لآ  مه  ام  تفالخ و  کلم  و  ّتنس ، تمکح  تسا و  توبن  باتک  سپ 
رما ار  رفن  ود  امش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ایآ  رمع  يا  تفگ : تساوخ و  اپب  یملسأ ، هدیرب 

379 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. یلب تفگ : شلوسر !؟ ادخ و  رما  اب  ایآ  دیتفگ : امش  دینک و  مالس  ینانمؤم ، ریما  ماقم  هب  یلع  هب  هک  درکن 

(. تساهراک نآ  زا  مه  نیا   ) دوش یم  نوگرگد  اهراک  رضاح ، ام  يدوب و  بیاغ  وت  نکلو  دوب  راک  نیا  هدیرب  يا  تفگ : رکبوبا 
راک نیا  ةّوبّنلاو  ۀـفالخلا  یتیب  لهأل  عمتجی  ـال  کـلاذ : دـعب  لاـق  هّللا  لوسر  نکلو  کـلاذ  ناکدـق  تفگ : رکبوبا  تسا ، رگید  تیاور  رد 

: تفگ هدیرب  دوش  یمن  عمج  نم  تیبلها  رد  تّوبنو  تفالخ  تفگ : ًادعب  ادخ  لوسر  نکلو  دوب ، یلع ) ینانمؤمرما  هب  مالس  )
اپ  ) نیا رد  ياهراـکچ )!؟ وت   ) تسا هدـماین  وتب  اـه  راـک  نیا  هدـیرب  يا  تفگ : رمع  تسا . هتفگ  هن  ادـخ  لوسر  ار  فرح  نیا  مسق  ادـخ  هب 

.!؟ دیآ یم  وت  ریگ  هب  هچ  اهیراشف )
«. 1  » دندرک نوریب  هدز و  ار  نآ  داد  روتسد  رمع  موش . یمن  نکاس  دیشاب  اورنامرف  امش  هک  يرهش  رد  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هدیرب 

« لماک دادبتسا  قانتخا و 

. دوشیم رداص  مهرس  تشپ  رتمامت  هچره  تدش  اب  نامرف ، روتسد و  لماک » دادبتسا  قانتخا و 
رالاس دـننام   ) دـتفیب شوهیب  طقاس و  شاهچبو  دوش  درخ  شیاه  هدـند  راوی  دو  رد  نایم  هچرگا  دـیوش  هناخ  دراو  روز  اب  دادـن  هزاـجا  رگا 

؛) مالسلا اهیلع  همطاف  ناوناب ،
؛) یحو رتخد   ) دننام لیئربج ، هن  دیآیم و  دمحم  هن  رگید  نک : اهر  ار  هناقمحأ  ياهفرح 

؛) یلع  ) دننام نکتعیب  یتسه  اهناملسم  دننام  وت  نزنار ، هدوهیب  ياهفرح  لیطابا و  نیا 
؛) یلع نامولظمریما   ) دننام دینزب  شتآار  شاهناخ  ارچ ، نوچ و  یب  دماین  نوریب  رگا 

؛) یلع  ) دننام دینزب  ار  شندرگ  يراوخ  ّتلذ و  اب  درکن ، تعیب  رگا 
؛) هملس مأ   ) دننام وودیّرببار ..  شقوقح  دننک  تلاخد  اهراک  نیارد  هدماین  اهنز  هب 

380 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
ادخ لوسر  مالغ  حابر  هداد و  تداهـش  شندوب  تشهب  لها  هب  ربمایپ  هک  نمیا  مأ  یلع و  نانمؤم  ریمأ   ) دننام تسین  هتفریذـپ  اهنآ  تداهش 

؛) هلآ هیلع و  هللا  یلص 
؛) یملسأ هدیرب  دننام   ) دینزب تفگ : ینخس  سکره 

؛) دوعسم نب  هّللادبع   ) دننام دینکشب  ار  شیاه  هدند  و 
دننام دـینک ، ریگتـسد  ار  گس  نآ  رامع ،)  ) دـننام دوش ، اضق  شزامن  دـنامب و  گـنم  جـیگ و  زور  هس  دـینزب  شکتک  گرم  دحرـس  اـت  و 

؛) ریبز )
رد یتخـس  تازاجم  دـنک ، هقردـب  ار  وا  یـسک  رگا  درادـن ، مه  ار  وا  تعیاشمو  هقردـب  قح  سک  چـیه  دـینک و  دـیعبت  دـیّرببار و  شناـبز 

؛) رذوبا  ) دننام تسا  شراظتنا 
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دننام دـینک ! ماع  لتق  ار  شاهلیبق  لهأ  دوخ و  ناملـس   ) دـننام ینک  تلاخد  اهراک  نیارد  ياهراکچ  وت  ًاساسا  يرادـن  نتفگ  نخـس  قح  وت 
نبدعـس  ) دـننام دـیزادنایب ، ۀـّنجأ  ندرگ  هب  هدرک و  ناراـب  هریت  ماـش ، هار  ناتـسلخن  ناـیم  رد  فینح  ینب  هلیبق  گرزب  هریون ؛) نب  کـلام  )

، راصنأ هلیبق  زا  جرزخ ، هخاش  ياور  نامرف  گرزب و  هدابع ،)
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  نّذؤم  لالب )  ) دننام دینک ، شدیعبت  ماش  هب  دنکیم ، ینیگنس  شنت  هب  شرـس  دنزیم و  يدایز  فرح  هکنیا  لثم 

؛ هلآ و 
خیـش یـسود  هریره  وبأ  دـننام  دزن ، مَد  یـسک  تسا و  نم  هنایزات  اب  شراک  رـس و  دـنک ، لقن  ثیدـح  ادـخ  لوسر  زا  هملک  کـی  سکره 

، هریضملا
قح دننک و  تماقا  هنیدم  رد  دیاب  دینک  راضحا  هنیدم  هب  اهرهش  فانکأو و  فارطا  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحـصأ  یمامت 

؛ باحصا لک  همانغالبا  دنرادن  ار  نآ  زا  جورخ 
؛) دوعسم نبا   ) دننام دش ، دهاوخ  هیبنت  هنرگ  دنک و  تشاد  دای  دیامن و  نیودت  ار  یثیدح  درادن  قح  سکچیه 

دننام دینازوس » دز و  شتآ  ار  ثیدح  دـصناپ  زور  کی  رد  مردـپ   » هشیاع تیاور  هب  انب  یتح  دـینازوسب و  دـیدروآ  ریگ  هچره  ار  ثیداحأ 
؛) لوا هفیلخ  )

، تسا فرط  نماب  ًامیقتسم  نم و  اب  شباسح  دنادن ، مارح  ار  ناتّللحم  ناتعتم  سکره 
381 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

؛ رگید بلاطم  اهدص  و  مود **)! هفیلخ   ) دننام
اهنآ نوچ   ) دنزب یفرح  درادن  قح  یسک  اما  دزیرب ، دسوپب و  رتش  يالاب  رد  هنیدم  ات  ماش  زا  شنار  تشوگ  دییامن و  دیعبت  دیـشکب  دینزب و 

نکرب و هشیر  زوسنامناخ و  نارگ  باوخ  نیا  رب  ّفأ  یموق ،) نابّصعتم  رارف  هار  لیلد و  دراد ، یطبر  هچ  ام  هب  دنناد  دوخ  دنا  هدرک  داهتجا 
. داب زادنا ، رب  داینب 

دجسم زا  دنزب  یفرح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناوناب  زا  کیره  دروخب  هنایزات  دوش  هدیرب  شنابز  دیاب  دنک  هدیقع  راهظا  سکره 
هب باحصا ، هراب  رد  تنـس ، لها  ناردارب  تمـصع  هب  بیرق  تلادع  تسا  نیا  « 1  ... » وو هیبون ، نمیا  مأ  ای  دشاب  هملـس  مأ  دـینک  ناشنوریب 

دییامن هجوت  تعیب  نایرج  همادا 

« تعیب يارجام  ۀّیقب  »

اهنآ راذگاو ، شلها  هب  ار  نآ  وش و  دنلب  هاگیاج  نیا  زا  سرتب  ادخ  زا  رکبابا ! يا  تفگ : تساوخ و  اپب  ناملس  سپس  تعیب » يارجام  ۀّیقب  »
. دیامن تفلاخم  اهنآ  اب  دوشیمن ، ادیپ  ریشمش  ود  تما  نیا  رد  هک ) يروطب  دنیامن  هراداو   ) بحاصت ار  ایند  یخارف  اب  تمایق  زور  ات 

: تفگ دنار و  تدش ، تنوشخ و  اب  ار  وا  رمع  درک ، رارکت  ناملس  دادن ، شباوج  رکبوبا 
!؟ ياهراکچ وت  تسا  هدروآ  اجنیا  هب  ارت  يزیچ  هچ  اًلـصا  تسا ، طوبرم  هچ  وت  هب  راک  نیا  انهاه !؟ امیف  کلخدـی  ام  رمألااذـهل و  کلام و 

؛ شاب مارآ  رمع  يا  تفگ :
( مدرم يزاس  اهر  اهناملسم  عفن  هب  ار  تفالخ  و   ) ینکب ار  راک  نیا  ادخ  هب  تفگ : درک و  رارکت  ار  نانخس  نامه  رکبوبا  هب  درک  ور  هرابود 

یم یگدنز  ءاخر  هافر و  رد  تمایق  زورات 
382 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

دازآ  ) نیقفانم ءادرط و  ءاـقلط و  زا  دـسر ، هار  زا  هکره  تفـالخ  رما  رد  یـشود و  یم  نوخ  ریـش  ياـج  هب  ینکن  ار  راـک  نیا  رگا  دـننک و 
دـش دهاوخ  رقتـسم  تفالخ  یـسرک  رد  یقحان  ره   ) درک دنهاوخ  عمط  نآ  هب  ندیـسر  رد  اهور ) ود  ربمایپ و  ياهیدـیعبت  هکم و  ناگدـش 
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( تسانآ يایوگ  خیرات  هک  دمآرد  بآ  زا  تسرد  ناملس  ینیب  شیپ  ًاعقاو 
هب ار  مریـشمش  نیقی  هب  مشخب  تّزع  ار  ینید  ای  منک و  فرط  رب  ار  یمتـس  مناوت  یم  ادـخ  هار  رد  هک  منادـب  رگا  رکبابا ) يا   ) مسق ادـخ  هب 

يدیمون الب و  هدامآ  دییوگ ، یم  روز  ادخ  لوسر  یصو  هب  ایآ  منکچ )! اّما   ) منزیم ار ) ناسکان   ) مدق هب  مدق  نآاب  سپـس  مراذگ  یم  ملوک 
. دیوش مارآ ) یگدنز  یشوخ و  زا  يرود  و   ) ءاخر زا 

یم میرک ) نآرق  رد   ) دـنوادخ شینامرفان ،! هجیتن  رد  نالیلذ  شربمایپ و  زا  دـعب  نادرگ  رـس  تما  يا  تفگ : دـش و  دـنلب  رذاـبا  وا  زا  سپ 
ناگدنامیقاب دمحم  لآ  « 1 ( » ٌمیلع ٌعیمـس  هّللاو  ضعب  نم  اهـضعب  ۀّیّرذ  نیملاعلا  یلع  میهاربا  لآ  ًاحون و  مدآ و  یفطـصا  هّللا  ّنإ  : ) دـیامرف

تفر و لحم  و  تلاسر ، هاگیاج  توبن و  تیب  لها  دمحم ، ترتع  تسا و  لیعامسا  زا  یکاپ  صاخ و  هّیّرذ  میهاربا و  زا  میهاربا  لآ  حون و 
هرجـش هدننک و  تیاده  ناگراتـس  لالز و  همـشچ  هروتـسم و  هبعک  راوتـسا و  ياههوک  دـنلب و  نامـسآ  دـننام  نانآ  تساه . هکئالم  دـمآ ،

ياویـشپ ءایـصوألا و  ّیـصو  یلع  تسا . مدآ  ینب  دیـس  ناربمایپ و  متاخ  دمحم  شا  هدنهد  رون  نشور و  اراج  همه  شرون  هک ، دـناهکرابم 
یلوأ تسواو  وا ، ملع  ثراو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ّیـصو  مظعأ و  قوراف  ربکا و  قیّدص  تسوا  تسا  ناکاپ  ربهر  ناراک و  زیهرپ 

مهضعب ماحرألا  ولوأ  مهتاهّمأ و  هجاوزأ  مهسفنأ و  نم  نینمؤملاب  یلوأ  ّیبّنلا   ) تسا هتفگ  یلاعت  يادخ  هچنانچ  نینمؤم  دوخ  زا  نینمؤم  رب 
«2 ( » هّللا باتک  یف  ضعبب  یلوأ 

دیهد لیوحت  یناسک  هب  ار  تیالو  تسا ، هدز  بقع  هب  ادخ  هکار  یناسک  دینزب  بقع  هب  و  هتشاد ، مدقم  ادخ  هک  ار  نانآ  دیراد  مّدقم  سپ 
383 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

ادـخ هب  یهد !؟ یم  روتـسد  هچ  دـنتفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دنتـساوخ و  اپب  رامع  دادـقم و  رذاـبا و  سپـس  تسا . هداد  اـهنآ  هب  ادـخ  هک 
. میوش هتشک  ات  میگنج  یم  ریشمش  اب  یئوگب  رگا  دنگوس 

مالـسلا هیلع  یلع  سپ  اوّفکف . هب . مکاصوأ  اـمو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  دـهع  اورکذاو  هّللا  مکمحراوّفک  مالـسلا  هیلع  ٌّیلع  لاـقف 
دوخ سپ  تسا . هدرک  تیـصو  امـش  هب  هک  ار  هچنآ  ادخ و  لوسر  نانخـس  دیروآ  دایب  و  دنک ، تمحر  ناتیادـخ  دـینک  يراد  دوخ  تفگ :

(. دندش تماما  نامرف  میلست  و   ) هدرک يراد 
لآ هب  تبسن  ار  نات  دسح  دوز  هچ  تسارکبوبا ) بقل   ) قیتع يا  دنتفگ : دندمآ و  ود  ره  هملـس ، مأ  ادخ و  لوسر  راکتمدخ  هیبون : نمیا  مأ 

روما نیا  رد  ارچ  اهنز   ) میراد راـکچ  ناـنز  اـب  اـم  تفگ : دـندرک و  نوریب  دجـسم  زا  ار  ود  ره  داد ، روتـسد  رمع  دـیدرک . راکـشآ  دـمحم 
«. 1 ( » دننک یم  تلاخد 

. دومن نایب  تشذگ ، هک  هنوگنامه  هدرک  زاب  ار  شلد  درد  هرفس  هیقشقش  هبطخ  رد 
دوشیم هداد  اهلاؤس  زا  یلیخ  خساپ  ددرگیم و  نشور  وا  رذع  دوشیم و  فشک  ماما ، ینیشن  هناخ  ّرس  ۀیقشقش ، هبطخ  قیقد  هعلاطم  اب 

»!؟ ارچ ربنم  يالاب  توکس  »

نیا هک  ياهتـسشن !؟ تکاـس  ربـنم  يـالاب  رد  هچ  يارب  تفگ : درک و  رکباـبا  هـب  ور  دـش و  دـنلب  رمع  سپـس  ارچ »!؟ ربـنم  يـالاب  توکـس  »
نیا دننزب ، ار  شندرگ  یهد  یم  روتسد  هقنع  برـضتف  هب  رمأت  وأ  « 2 ! » دنک تعیب  وت  اب  دوش  یمن  دنلب  هتسشن  مالـسلا ) هیلع  یلع  ! ) براحم

هک تفگ  یتقو  ار  نخس 
384 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. دندوب نایرج  رظانو  هداتسیا  نیسح  نسح و 
لتق یلع  ناردـقی  ام  هّللاوف  ایکبت  ـال  تفگ : دینابـسچ و  دوخ  هنیـس  هبارود  نآ  ترـضح  دنتـسیرگ ، دندینـش ، ار  رمع  راـتفگ  هک  یماـگنه 

ًاذإ و لاق  لعفأ ؟ مل  نإ  لاقف و  عیابف . بلاط  یبأ  نبای  مق  رمع : لاق  ّمث  دنرادن  ار  ناتردپ  نتـشک  تردـق  مسق  ادـخ  هب  دـینکن  هیرگ  امکیبأ 
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«2  » تاّرم ثالث  مهیلع  ّجتحاف  « 1  » کقنع برضن  هّللا 
اهنآ اـب  هبترم  هس  مینز ، یم  ار  تندرگ  مسق  ادـخ  هب  تفگ : مـنکن !؟ رگا  تـفگ : نـک ! تـعیب  وـش و  دـنلب  بلاـطیبا  رـسپ  يا  تـفگ : رمع 

«3 ،( » یننولتقی وداک  ینوفعضتسا و  موقلا  ّنإ  ّمأ  نبای  : ) تفگ درک و  ادخ ) لوسر   ) ربق يوس  هب  ور  سپس  دومن ، جاجتحا 
«4 . » شاب دهاش  ایادخ  دهشا  ّمهّللأ  تفگ : دومن و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  شرس  نآ  زا  سپ 

هب رکبوبا  دنتـسناوتن . دـنیاشگب ، ار  اـهنآ  دـندرک  یعـس  هچره  تسب  ار  شناتـشگنا  دندیـشک و  رکبوبا  يوس  هب  روز  هب  ار  یلع  تسد  سپ 
: تفگ دوخ  ندرب  دجـسم  يارجام  نایب  زا  سپ  ترـضح  یتیاور ، رد  ۀیافک **. اذـه  یف  تفگ : و  « 5  » دیشک تسد  ترضح  هتـسب  تشم 
، طارّـصلا یلع  اوّرمیل  یّنم ، ۀناکملا  ۀّیلعلا و  لهأ  نم  یباحـصا  نم  موق  ّنئیجیل  تفگ : یم  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نم 

مّهنإ كدـعب ، اوثدـحأ  ام  يردـت  ام  لاقیف : یباحـصأ ، یباحـصأ  ّبر  يأ  لوقأف : ینود  اوجلتخا  ینوفرع  مهتفرع و  ینوأر و  مهتیئر و  اذإف 
«6  » ًاقحس ًادعب و  لوقأف  مهتقراف ، ثیح  مهرابدأ  یلع  اوّدترا 

زا نم  باحصا  زا  یهورگ 
385 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

اهنآ متخانـش و  ار  اهنآ  نم  مدید  ار  اهنآ  نمو  دندید  ارم  اهنآ  هک  یتقو  دنرذگب  طارـص  زا  هک  دنیآ  یم  الاب  هاگیاج  دنلب و  ماقم  نابحاص 
هچ وت  زا  دـعب  اـهنیا  یناد  یمن  دوش  یم  هتفگ  مباحـصا ، مباحـصا  ادـخ ، يا  میوـگ : یم  نم  دـننز ، یم  هسرپ  مرب  رود و  رد  تخانـش ، ارم 
رود نم  زا  میوگ  یم  نم  سپ  دندش ) دترم   ) دنتـشگرب بقع  هب  دـندش ، ادـج  وت  زا  هکنیا  زا  دـعب  اهنآ  دـندروآ ، رابب  ار ) یتشز   ) ياهراک

. دیشاب رود  دیشاب 
دیناوخب مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  یحو  رتخد  تالاح  رد  شخب 4  رد  ار  ارجام  لماک  هیقب و 

»!؟ درکن مایق  ارچ  یلع  »

. دزاسیم لوغشم  ار  شرکف  دنکیم و  روطخ  اهیلیخ  نهذ  هب  هک  تسا  یشسرپ  درکن »!؟ مایق  ارچ  یلع  »
«. 1  » تسا هتشاد  تلع  دنچ  دوش  یم  هدافتسا  هک  هچنآ  دایز  یسررب  زا  سپ 

ناشرس دندوبن  رضاح  یتح  دندش و  یمن  رضاح  لمع  رد  یلو  دندادیم  تدعاسم  لوق  ترـضح  هب  یهافـش  روط  هب  راصنا  ياههورگ  - 1
تسا و نینچ  میهاوخ ، یمنار  یسک  وتزج  دندروخ  یم  مسق  دراد ، حیرصت  نآ  هب  هتشذگ ، تایاور  هچنانچ  دنوشن  هتخانـش  ات  دنـشارتب  ار 

. دوبن ناشیادیپ  مادقا ، ماقمرد  اما  نانچ 
ام ٍةاش  یلع  انعمتجاول  تسا  مک  ردق  هچ  نایعیـش  ام  دادـعت  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هرارز  ردارب  ینابیـش  نیعأ  نب  نارمح 

. مینک مامت  ار  نآ  میناوت ، یمن  مییآ ، مه  درگ  يدنفسوگ  ندروخ  يارب  رگا  اهانینفأ 
: دومرف یلب  متفگ : مهد ؟ ربخ  امش  هب  ار  نیا  زا  رت  بیجع  نم  دیهاوخ  یم  دومرف :

386 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
: تفگ دومن و  دوخ  تسد  هب  هراشا  رفن و  هس  رگم  دنتفر  رانک  یگمه  راصنا  رجاهم و 

مل ّکشی و  َمل  يّذلا  تدرأ  نا  مالـسلا  هیلع  لاق  ّمث  عجر ، ّمث  ۀـصیح  صاح  ناک  دومرف : هچ !؟ راّمع  سپ  متفگ : دادـقم  رذابا و  ناملس و 
«1 . » دادقملاف ءییش  هلخدی 

یتیاور رد  دوب . دادقم  تفاین ، هار  وا  دوجو  هب  يزیچ  یکـش و  چیه  هک  یـسک  ینادـب  یهاوخ  یم  رگا  تشگرب و  دوز  یلو  دـیزرل  مه  وا 
«2  » دادقم رذابا و  ناملس و  ۀثلث : ّالا  ساّنلا  ّدترإ  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
. دادقم رذابا و  ناملس ، رفن : هس  رگم  دندش  دترم  مدرم  همه  ربمایپ ) زا  دعب  )
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شقح دراذگ  یمن  دنیامن ، کمک  وا  هب  رتمک  ای  رفن  لهچ  دـسرب و  شتـسد  هب  شریـشمش  رگا  دروخ  یم  مسق  ترـضح  هک  تشذـگ  - 2
دیامن مایق  يّدج  روط  هب  شقح  نتفرگ  يارب  تسا  رـضاح  داد و  دـهاوخن  هار  دوخ  هب  يدـیدرت ، هنوگچیه  اهنآ  اب  راکیپ  رد  دورب و  نیبزا 

ار مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  مالـسلا  اهیلع  ۀـمطاف  اـهبش ، هک ، تشذـگ  نینچمه  «** 3»
ای هس  رگم  دمآ  یمن  یـسک  زور  یلو  دنداد  یم  يرای  هدعو  بش  درک ، یم  دادمتـسا  اهنآ  زا  دُرب و  یم  نیّیردب  راصناِرَد و  هب  دوخ  هارمه 

. رامع ًانایحا  دادقم و  رذوبأ و  ناملس و  رفن ، راهچ 
، قدّصلل اوبینت  قحلا و  یلإ  اولؤی  یّتح  فیّـسلاب  مکتبرـضل  مکئادعأ - مهو  ردب - لهأ  ةّدع  وأ  تولاط  باحـصأ  ةّدع  یل  ناک  ول  هّللاو  امأ 

. قفّرلاب ذخآ  قتفلل و  قترأ  ناکف 
«4  » ةریصب ّرمف  دجسملا  نم  جرخ  ّمث  لاق  نیمکاحلا * ریخ  تنأ  قحلاب و  اننیب  مکحاف  ّمهّللأ 

لاق هکلم  نع  بابّذلا  ۀلکآ  نبا  تلزأل  هایّشلا ، هذه  ددعب  هّللا  لوسرل  ّلجو و  ّزع  هّلل  نوحـصنی  ًالاجر  یل  ّنأ  ول  هّللاو  لاقفًةاش : نوثالث  اهیف 
قلح نیقّلحم و  تیّزلا  راجحأ  یلإ  انب  اودغُأ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  لاقف  توملا ، یلع  اًلجر  نّوتسو  ةأمثالث  هعیاب  یسمأ  املف 

387 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
رخآ یف  ناملـس  ءاج  و  رـسای ، نب  رامع  نامیلا و  نب  ۀـفیذح  دادـقملا و  رذوبأ و  اـّلإ  ًاـقّلحم  موقلا  نم  یفاواـمف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ 

یم امش  اب   ) مدز یم  ریشمش  اب  ار  امش  متشاد  ردب  گنج )  ) تارفن ای  تولاط ، باحصا  دادعت  هب  يروای  رگا  مسق  ادخ  هب  شاب  هاگآ  موقلا .
و اهناملـسم ) نایم   ) فاکـش نتـسویپ  مه  هب  هار  نیرتهب  راک  نیا  سپ  دیروآ ، ور  یتسار  تمـس  هب  دـیدرگرب و  قح  يوس  هب  ات  مدـیگنج )

. تسا شمارآ  ندنادرگرب 
. یئوت اهرواد  نیرتهب  نک ؛ يرواد  قح  اب  ام  نایم  رد  ایادخ 

؛ دندرک یم  يرادهگن  نآ  رد  ار  دنفسوگ  سأر  یس  هک  تشذگ  يدنفسوگ  لوغآ  رانک  زا  دمآ و  نوریب  دجـسم  زا  سپـس  دیوگ : يوار 
نییاپ تسایر  ریرس  زا  ار  راوخ  سگم  دنزرف  نم  دندوب  راکیپ  هدامآ  ادخ  يارب  نادنفسوگ ، نیا  دادعت  هب  ینادرم  رگا  مسق  ادخ  هب  دومرف :

رـس اب  ادرف  « 1  » تیز راجحا  ام  هدعو  دومرف : دـندرک  گرم  تعیب  ترـضح  اب  رفن  تصـش  دصیـس و  هاگنابـش  دـیوگ : يوار  مدیـشک . یم 
ۀفیذح دادقم و  رذابا و  ناملس و  طقف  گرم  شیپ  ناگدننک  تعیب  زا  تفای و  روضح  هدیشارت  رس  اب  ترضح  دوخ  دیوش ؛ رـضاح  هدشارت 

مدرم نیا  ایادخ  تفگو : درک  دنلب  نامـسآ  هب  تسد  لاح ) نیا  رد  ، ) دوب ناملـس  رفن  نیرخآ  هک  دندش  رـضاح  رـسای  نب  رامع  نامی و  نب 
يزیچ یئاناد  راکشآ  ناهنپ و  رب  نامـسآ  نیمز و  رد  وت  ار  اگدرورپ  ار ، نوراه  لیئارـسا  ینب  ندناشک  فعـض  هب  دننام  دندرک  ناوت  ان  ارم 
يدهع دوبن  رگا  دنگوس ؛! هبعک  بحاص  هبعک و  هب  شاب  هاگآ  دومرف : و  امرف ** قحلم  ناحلاص  هب  ناسرب و  ارم  گرم  تسین ، ناهنپ  وت  رب 

یم نانآ  يوس  هب  ار  گرم  ياه  هقعاص  متح  روط  هب  مدرک و  یم  قرغ  ناشیاهوزرآ ، جـیلخ  رد  ار  نافلاخم  نیقی  هب  ما  هتـسب  ربمایپ  اب  هک 
«. 2  » تسناد دنهاوخ  يدوز  هب  مداتسرف و 

388 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
دادعت نیا  اما  دشاب  تسرد  مهرفن  دادعت 700  ضرف  رب  دندوب  هتفرگ  ار  ماما  فارطا  رفن  دصتفه  هک  تسا  هدمآ  اهتیاور  زا  یـضعب  رد  - 3

. دنهد ماجنا  دنتسناوت  یم  يراک  هچ  وجگنج  حلسم و  رفن ، رازه  یس  زا  شیب  ربارب  رد 
هیلع یلع  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رمع ، ینایاپ  تاظحلرد  ًاصوصخم  نامز و  لوطرد  هک  يرارـسأ  هلمج  زا  يوق  لامتحا  هب  - 4

دماجنایم و تمادن  تسکش و  هب  راک  نایاپ  نوچ  دروخن ، اراهنآ  بیرف  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دشاب  بلطم  نیمه  تشاذگ  نایم  رد  مالسلا 
هیلع یلع  راتفگ  شدـهاش  دوب ، دـهاوخ  نآ  هشیر  ندـنک  مالـسا و  روشک  هب  جراخ  لخاد و  زا  نید  نانمـشد  شروی  فـالتخا ، نیا  هجیتن 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  دش  دنلب  ناذأ  يادص  لاح  نیارد  درک ، ضارتعا  وا  هب  ار  ینیـشن  هناخ  یتقو  تسا  مالـسلا  اهیلع  ۀمطاف  هب  مالـسلا 
. ادص ندنامیقاب  درک : ضرع  كدف !؟ ندروآ  تسد  هب  ای  تسا  مهم  تیاربادص  نیا  ندنامیقاب  ءارهز ) )
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. شمچرپ ندیباوخ  مالسا و  تکوش  نتسکش  مهرد  اب  دوب  يواسم  دوشیم ) یهتنم  اجک  هبًاتیاهن  دوبن ، مولعم  هک   ) ریشمش ندیشک  ینعی 
تـسد ادخ  لوسر  نامز  دننام  دندناسر و  یم  قح  بحاص  هب  ار  قح  دنتـسکش و  یمن  ار  یلع  مخ  ریدـغ  تعیب  نافاصنا ، یب  نآ  رگا  یلب 
بارعا دنیـشن  تفالخ  یـسرک  رد  یلع  رگا  هکنیاو  تشادن  مادنأ  ضرع  تئرج  سکچیه  دندرک  یم  ظفح  ار  دوخ  داحتا  دندادیم و  مهب 

رد دنارتسگب و  یتیگ  رـساترس  هب  ار  مالـسا  دـسرب و  هار  زا  شا  هتـشگمگ  فسوی  هک  يزور  دـیما  هب  دوبن ** شیب  يا  هناهب  دـنزیخیم ، اپب 
نیمآ یلاعت  هّللاءاشنإ و  دنکفأ  نینط  هّللا  لوسر  ًادّمحم  ّنأ  دهشأ  يادص  طقف  نیمز  يور 

« یلع بش و  »

بش لد  نیا  اب  تشاد  یتفلأ  برع  هاش  ادخ  ریش  نآ  یلع  یلع » بش و  »
389 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا  تسا  هّللاّرس  مرحم  بش  لد  تسا  هاگ  یلع آ  رارسا  بش ز 

دید یکیرات  هب  زین  وا  هچرگ  دید  یکیدزن  هب  دید  یلع  بش 
یلزا قشع  همشچ  ششوج  یلع  تاجانم  تسا  هتفنش  بش 

بارخ راوید  هنیس  رب  يور  باوخ  ینیشون  هب  دید  ار  هاش 
كاخ ینادنز  هلان  دهد  رس  كالفأ  رصق  هب  هک  یناب  هعلق 

راز دیرگ  یمو  رز  دناشفیم  رازیب  عمش  وچ  هک  يرابگشا 
شوهدم شزونه  هفوک  دجسم  شوگ  هزیوآ  رُد  وچ  یتاملک  دیآ  راهنیز  هب  راوید  رد و  دیاشگب  بل  وچ  هک  يدنمدرد 

تفاین هتفخ  یلع  رادیب  مشچ  تفاکش  قافآ  هنیس  ات  رجف 
راطفا نیوج  نان  دنکشب  راحسا  رهم  هب  هک  يراد  هزور 

برع نامیتی  ماش  درب  یم  بش  یکیرات  هب  هک  یسانشان 
شودرب نایادگ  راب  دشک  یم  شوپ  عقرب  بش  هب  هک  یهاشداپ 

یلع دوب  یلع  هکاشفا  دشن  یلج  ّرس  نآ  یگدرپ  دشن  ات 
زاورپ ّتیدبا  رد  دنک  یم  زار  رپ  لابب و  هک  يزابهاش 

ریش لد  دفاکشب  بش  لد  رد  ریشمش  قربب  هکیراوسهش 
ربمغیپ هگباوخ  رد  تفخ  رطخ  شوغآ  مه  هک  يزابقشع 

ریگنماد وا  زا  دشْرَد  هقلح  ریثأت  تمایق  حبص  مد  نآ 
رذگم ام  زا  رذگب و  یلع  هک  ْرَد  دز  الوم  نماد  رد  تسد 

ورم هک  نماد  هب  تسد  شبنیز  ورگب  نماد  دش و  او  هش  لاش 
مکحم ددنبب  تداهش  دنب  رمک  مهبم  یئادن  تسب و  یم  لاش 

رادیب ار  دوخ  لتاق  دنک  یم  رادید  قوشز  هک  یئاوشیپ 
قشنم تدابع  بارحم  هب  رس  قح  ّتیدوبع  بارحم  هام 

ریسا هب  تراشا  مشچ  دنک  یم  ریش  هساک  وا  بل  سپ  دنز  یم 
تسود نمشد  يا  رگم  یئادخوت  تسوا  لتاق  نامه  هک  يریسا  هچ 

390 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا  رشب  فیک  رشب  ّیلع  اه  رش  همه  روش و  همه  یناهج  رد 
تسیرگ لاّصو  خر  زا  نهریپ  تسیرگ  لاّسغ  هیرگ  زا  نفک 
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«1  » یلع وت  يادف  هب  ملاع  ناج  یلع  وت  يالو  تسم  ناوربش 

« تاجانم »

ارامه هیاس  همه  يدنکف  يوس  ام  هب  هک  ارادخ  یتیآ  هچ  وت  تمحر  يامه  يا  یلع  تاجانم » »
ار ادخ  مسق  ادخب  نم  متخانش  یلع  هب  نیب  یلع  خر  رد  همه  یسانش  ادخ  رگا  لد 

اراقب همشچ  رس  دشاب  هتفرگ  یلع  وچ  دنامنانف  زا  رثا  ملاع  ود  رد  هک  ادخب 
ار يوس  ام  ناج  همه  دزوس  رهق  رارش  هب  خزودهنرا  يرابب  وت  تمحر  باحس  يا  رگم 

ارادگ مرک  زا  دهد  یهاشداپ  نیگن  هک  نز  یلع  هناخ  ِرَد  نیکسم  يادگ  يا  ورب 
ارادم نک  ریسا  هب  نونکا  تس  وت  ریسا  وچ  نم  نم  لتاق  هک  رسپ  هب  دیوگ  ِهک  یلع  زا  زج  هب 

ار البرک  يادهش  ملاع  هب  دنک  ملع  هک  بئاجعلاوبا  رسپدرآ  ِهک  یلع  زا  زج  هب 
391 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا  ارافو  درب  رس  هب  هک  دناوت  یم  ِهک  یلع  وچ  نازابکاپ  نایم  ددنب ز  دهع  تسود  هب  وچ 

ار یتفال  کلم  ِهش  ممان  هچ  مریحتم  تفگ  شمناوترشب  هن  دناوخ  شمناوتادخ  هن 
ارایتوت رآ  نمب  يرابغ  وا  يوکز  هک  تمحر  میسن  ياهله  مناشفنوخ  مشچ  ودب 

ارابص لد  زوس  همه  مدرپس  اهمایپ  هچ  تیاپکاخب  دسرب  دیاش  هکنآ  دیما  هب 
اراضق تفآهر  نادرگب  تسود  ناجز  هک  نادنمتسم  ياعدب  نادرگیاضق  یئوتوچ 

اراون نیادزاونبرتشوخ  بیغ  ناسل  هک  مدوا  قوش  ياونز  مدره  يانوچ  منز  هچ 
ار انشآ  دزاونب  یئانشآ  مایپ  هب  یهاگحبص  میسن  هکمدیما  نیارد  بش  همه 

«1  » ارایرهش تسشوخ  هچ  نتفگ  تسودب  لد  مغ  بش  لدرد  هکونشب  قحای  غرم  ياونز 

« رارسا مرحم  ِهاچ  »

( رَمد  ) ور هب  تشاذگ  یم  نابایب  هب  رـس  هناگیب ، يدوخ و  مشچ  زا  رود  اهبـش  دیوگ ، لد  درد  درک  یمن  ادیپ  ار  یـسک  رارـسا » مرحم  ِهاچ  »
، یلاخ کیرات و  هاچ  هب  ار ، شدرد  رپ  لد  هرفس  و  تفگیم ، اهزار  هسام  نش و  گنس و  هب  درب و  یم  نیئاپ  هاچ  هب  رس  و  دیشک ، یم  زارد 

. تفرگ یم  مارآ  یمک  درک و  یم  یلاخ  لد  هدقع  تسیرگیم و  و  تفگیم ، یه  درکیم  زاب 
ادابم هک  مدش  نوریب  ماما  رس  تشپ  دوب ، یناملظ  کیرات و  بش ، دیوگ : ینَرُع  هّبح 

392 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
ِهک ۀّبح !؟ لجّرلا  ِنَم  دومرف : دـنکیم  بیقعت  اروا  یـسک  دـش  هجوتم  ماما  هار ، لوط  رد  دـنک ، دـیدهت  ار  ماما  اهیناورهن ، يوس  زا  يرطخ 
!؟ يوریم اجک  یکیرات  نیا  هب  بش  ناجاقآ  مدیسرت ! نمشد  ّرش  زا  امـش  ناج  رب  يدمآ ،؟ ارچ  يالوم ؛ يدیـس و  یلب  یئوت !؟ هّبح  یتسه 
اب ار  ملد  درد  اـت  منزیم  ارحـص  هب  اهبـش  تهجنیدـب  دـهدیمن ،؟! شوگ  میاـهفرح  هب  دونـشیمن و  یـسک  ارم  لد  ياون  رگید  منکچ  هّبح 

؛ میامن کبس  ار  دوخ  يرادقم  مراذگ و  نایم  رد  کیرات  هاچ  نابایب و  هوک و  اههرخص و 
دجـسم بارحم  رد  و  دوش ، دوخ  بوبحم  دوبعم و  اب  زاین  زار و  هدامآ  ات  تشگ ، یم  رب  هناخ  هب  حبـص  ياهیکیدزن  ماما  دـیوگ : ینَرُع  هّبح 

1 . » دوش دنم  هرهب  رای  هولج  زا  هدومن و  قوشعم  يوس  هب  ور  هفوک 

« دمآاجک زا  مجلم  نبا  »
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مانب نمی  مکاح  هب  ياهمان  ترـضح  دندرک ، تعیب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریمأ  هب  مدرم  نامثع ، ندش  هتـشک  زا  دعب  دـمآاجک » زا  مجلم  نبا  »
هب همان ، تئارق  زا  دـعب  تساوخ  وا  زا  دومن و  تیبثت  اروا  تمـس  تشون و  دوب ، لوغـشم  اـجنآ  رد  ناـمثع  فرط  زا  هک  بجتنم » نب  بیبح  »

. دتسرفب ماما  روضح  هب  ار  یحاون  نآ  ناگبخن  زا  رفن  هد  نمی ، مدرم 
دندش بایفرش  ماما  تمدخ  هب  دندومن و  مازعا  ار  ناشرفن  هد  دنتخیر و  قوش  کشا  ترضح ، ندیـسر  تفالخب  یلاحـشوخ  زا  نمی  مدرم 

يراعـشا درک و  دـیجمت  فیرعت و  ماما  زا  بلاج  روش و  رپ  تاملک  اب  یناوج  اهنآ  ناـیمرد  دـندومن ؛ صـالخا  يراداـفو و  راـهظا  یگمه 
زا ردق  نآ  وو ..  ماقمق  سراف  ماغرـض و  لطب  مامه و  ثیل  مامت و  ردب  لداع و  ماما  يا  داب  وترب  مالـس  تفگ : دناوخ و  ترـضح  حدـمرد 

ترضح تفگ : تاملک  نیا 
393 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

نمحرلادبع نم  مسا  داد : باوج  ناوج ؟ يا  تسیچ  تمان  دیسرپ  درک و  دنلب  ار  شکرابم  رـس  دمآ و  شـشوخ  وا  نایب  ّتیفیک  راتفگزا و 
ناـنمؤمریما يا  یلب  یتـسه ؟ يدارم  اـیآ  نینمؤملا  ریمأ  اـی  معن  لاـق : تنأ !؟ ّيدارمأ  دومرف : يدارم  مجلم  نبا  تفگ : تردـپ  دومرف : تسا 

؛ میظعلا ّیلعلا  هّللاب  ّالا  ةّوق  الو  لوح  نوعجار و ال  هیلاّاناو  هّللّانا  دومرف :
هیاد یگ  هچب  رد  هک  تسه  تدای  ایآ  دیـسرپ  وا  زا  ماما  دومنیم ، رارکت  ار  تاملکنآ  دیئاسیم و  مهب  ار  شکرابم  ناتـسد  ررکم  ترـضح 

يدوزب يرتیقـش ! حـلاص  هقاـن  رقاـع  زاوت  وش ، تکاـس  تفگیم : دزیم و  وت  تروصو  وـلهپ  هب  يدرکیم  هیرگ  تقو  ره  یتـشاد  ۀـیدوهی 
نم اـما  نینمؤم  ریما  يا  یلب  تفگ : تفر ! یهاوخ  منهج  شتآ  يوس  هب  هدـش و  راـتفرگ  ادـخ  بضغب  يروآیم و  راـببار  یگرزب  تیاـنج 

هلحمرد دـش و  ضیرم  وا  دنتـشگرب و  اهینمی  ماهدینـش ؛ قح  مدز و  قح  فرح  مسق  ادـخ  هب  دومرف : مراد  تسود  ار  تنارادتـسود  اروت و 
مه وا  دوخ  یّتح  دنـشکب ! اروا  دنتـساوخ  راب  نیدنچ  باحـصا  دنام ، هفوک  رد  دش و  يرتسب  دوباه ، ینمی  هلحم  هک  ماطق »  » هلحم میمت  ینب 
هب زین  ماما  درکیم  تدارا  يرادافو و  راهظا  یلیخ  ترضح  هب  تسا  هدرکن  يراک  زونه  دومرف : دتـسرفب  يرترود  ياج  هب  تساوخ  ماما  زا 

بـسک اب  يزوریپ ، زا  سپ  دـیگنج و  هناعاجـش  درک و  تکرـش  ناورهن  گنجرد  ترـضح  اب  مجلم  نبا  دادـیم  ناشن  هداعلاقوف ، تبحموا 
درک و تنیزاردوخ  واو  دیـسر  يدـع ، نبۀنحـش  تنب  ماطق »  » هلحم هب  هک  درکیم  مـالعا  ار  حـتف  ربخ  هفوک  ياـههچوک  رد  ماـما ، زا  هزاـجا 

نمی هب  شیومع  وردپ  توف  رطاخ  هب  مجلم  نباو  تفرگ  ار  ناگدازآ  ریما  تداهش  لوق  وا  زا  دومن و  ینابزیم  هنانز ، ياههوشع  اب  زوردنچ 
دیآـیم وا  يوـس  هب  يداو  رـس  نآزا  شتآ  اـب  مأوـت  یظیلغ  دود  دـید  بش  همین  دـیباوخ ، دیـسرارف و  بش  اـهنابایب  زا  یکی  رد  تشگیمرب 
ناهنپ ار  وو ..  يده  ماما  ودجاسو  عکار  لداع و  دباع و  دهاز و  لتق  تنوردنارد  هک  هچنآ  یقـش  نبیقـش  يا  تسا ، دنلب  بیهم  يادصو 

هک یتق  درک و  شغ  سرتزا  وا  یباوخب  تسام  کلم  هک  ناـبایب  نیا  رد  میراذـگیمن  میئوا  تسدرد  هدـش  ناملـسم  ناـینجزا  اـم  ياهدرک 
شوهب

394 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
ربو تفرگ  ارومع  ردپ و  یثرا  لاوماو  دنام  هام  ود  دیناسر و  نمی  هب  اردوخ  وردنت  بسااب  درک و  كرت  اراجنآ  یکیراترد  هنابـش و  دـمآ ،

اب دـندیمهف  هک  یتقو  اما  دنـشکب  اروا  دنتـساوخاهنآ  دیـسر و  يرارف  ياهیناورهن  ياهرداچ  هب  هنـشت  هنـسرگ و  ینابایب  رد  هک  تشگ  یم 
دنتـسبار صاع  نبورمع  هیواعم و  و  ترـضح ، نتـشک  نامیپ  هبعک  راتـسا  ریز  رد  اـهنآ  زارفنوداـب  دـندرک و  داـیز  مارتحا  دراد ، رارق  ماـطق 

1 . » ارجام نایاپات 

« هتفاکش قرف  »

ربیخ و ِرَد  هدنَنَک  اهيربیخ  بحرم  اهدودـبع و  نبورمع  هدنـشک  دـیباوخن  حبـص  ات  ناضمر  هام  بش 19  مالسلا  هیلع  یلع  هتفاکـش » قرف  »
، تسا برطضم  نارگن و  راقفلاوذاَّلإ  فیس  ّیلع و ال  ّالإ  یتف  ینامسآ ال  راختفا  لادم  بحاص  نینح ، ردب و  نامرهق 
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نم هب  هن  نامه ، تسا و  نامه  مسق  ادخ  هب  یه  یه ، هّللاو  دیوگیم : درگنیم و  اهنامـسآ  هب  دنزیم و  رـس  هناخ ، طایح  هب  قاطا  زا  ررکم 
. ماهدینش غورد  نم  هن  دناهتفگ و  غورد 

دجسم هنذأمو )  ) هرانم رب  دوریم ، دوبعم  يوس  هب  ور  ناباتش  و  ددنبیم ، مکحم  ار  دنبرمک  مالسلا  هیلع  ماما  دوشیم ، کیدزن  حبـص  ناذأ 
حبـص زامن  نوچ  دنناباتـش ، دجـسم ، يوس  هب  نامارخ  رادیب و  وا  يادص  اب  مدرم  دنلب و  مالـسلا  هیلع  یلع  يادص  اب  حبـص  ناذأ  دوریم  الاب 

. دنروآیم تسد  هب  ار  موصعم  اب  ندراذگ  زامن  باوث  دنناوخیم ، یلع  اب  ار  ردق  بش  نیلوا 
رکذ دوشیم و  مخ  لوا  تعکر  عوکر  يارب  دوش  یمن  هدینش  يزیچ  اهسفن  سیسح  زا  ریغ  مارآ  تکاس و  همه  دش  هتفگ  مارحإلا  ةریبکت 

يوزاب يوریناب  مجلم  نبا  ریـشمش  درادیمرب و  هدجـس  زا  رـس  دـیاسیم و  كاخ  هب  یناشیپ  لوا  هدجـس  يارب  دتـسیایم و  هتفگار و  عوکر 
، یناشیپ هدجس  عضوم  ات  دودبع  نبورمع  ریشمش  مخز  ياج  لحم  زا  دنک  یم  تباصا  رگیدمهب  فلاخم  روطب  دیآیم و  نیئاپ  هنامـصخ ،

ناهگان دوشیم  هتفاکش 
395 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

قرف مخز  رب  ار  بارحم  كاـخ  ۀـبعکلا و  ّبر  تزف و  هّللا ، لوـسر  ۀـّلم  یلع  هّللاـب و  هّللا و  مسب  دوـشیم  دـنلب  مالـسلا  هـیلع  ماـما  يادـص 
يراج و شنـساحم  رب  شکرابم  رـس  نوخ  يرخأ  ًةرات  مکجرخن  اهنم  مکدـیعن و  اـهیف  مکاـنقلخ و  اـهنم  دـیوگیم : دزیریم و  شکراـبم 
دروخ و مهب  دجـسم  ياـهرد  تشگ و  لزلزتم  اهنامـسآ ، تشادرب و  جوم  اـهایرد  دـیزرل و  نیمز  هلوسر ، هّللا و  اندـعوام  اذـه  دـیوگیم :

نایم لیئربج  يادص  تخاس و  کیرات  ار  ناهج  هک  يروط  هب  تفرگ  ندیزو  تخـس  یهایـسداب  دـش و  دـنلب  اهنامـسآ  هکئالم  زا  شورخ 
، یقّتلا مـالعأ  تسمطناو  يدـهلا ، ناـکرأ  هـّللا  تمّدـهت و   » دندینـش ار  ادـص  نآ  مدرم  هـمه  هـک  ياهنوـگب  دـیدرون ، رد  نـیمز  نامـسآ و 

ناکرا هک  دنگوس  ادخ  هب  ءایقشألا ، یقشأ  هلتق  یضترملا  ّیلع  لتق  یبتجملا  ّیصولا  لتق  یطصملا  ّمع  نبا  َِلُتق  یقثولا ، ةورعلا  تمـصفناو 
مه زا  یهلا  ياـقثولا  ةورع  و  دـش ، فرط  رب  يراـک ، زیهرپ  ياـهناشن  و  دـش ، کـیرات  تّوبن ، ملع  ياههراتـس  و  تسکـش ، مهرد  تیادـه 

تداهش هب  یضترم  ّیلع  و  تشگ ، دیهش  بختنم ، ّیصو  دش ، هتشک  یفطصم ، يومع  رسپ  تخیسگ ،
«. 1  » تشک و  دیشک ) نوخو  كاخ  هب   ) ار وا  ایقشا  نیرتیقش  دیسر ،

« دش هتسب  یلع  رمع  رتفد  »

زور نیلوا  هک ، ناکما  ملاع  هتسجرب  تیصخش  نیا  رامشیب ، يّرس  قوف  يّرس و  ینلع و  تازایتما ، تاّصخـشم و  دش » هتـسب  یلع  رمع  رتفد  »
( هفوک دجـسم   ) ادـخ تیب  رد  زاب  هک  تداهـش  زور  نیرخآ  ات  درک ، زاب  اـیند  هب  مشچ  دومن و  عورـش  مارحلا  هّللا  تیب  زا  ار ، دوخ  تدـالو 

؛ تسام مهف  كرد و  شجنس ، زا  نوریب  بئاجع و  زا  نوحشم  تسب ، ورف  ایند  زا  مشچ 
، صالخا ةرخألاب  و  تلادـع ، تداشر ، تعاجـش ، تغالب ، تحاصف و  تدابع ، دـهز ، يوقت ، و  تداـبع ، لـمع ، ملع و  رد  هک  یتّیـصخش 

؛ دزیم ار  لوا  فرح 
396 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

، یبهذم یملع و  ياهتیـصخش  نارازه  اهفولعم و  سیئول  اهقادرج و  جرج  اهنادیز و  یجرج  وا ، لامک  تافـص  ربارب  رد  هک  یلماک  ناسنا 
تقوچیه هک  دـنیامن  زاب  يدـیجمت  فیرعت و  هب  بل  هدز و  وناز  لماک ، ینتورف  اب  شا ، يدوجو  تمظع  ربارب  رد  ناملـسم ، ریغ  ناملـسم و 

رد يدرم  هک  تسا  هدش  هدید  ایند ، ياجک  رد  هنومن ، يارب  تسا  نیمه  مه  قح  و  دنرادیمن ، اور  دشاب ، مه  یماقم  ره  رد  نارگید ، يارب 
راصبألا و تغاز  ذإ  مکنم و  لفسأ  نم  مکقوف و  نم  مکُوءاج  ذإ  دیوگیم : نخـس  هنوگ  نیا  نآ ، هراب  رد  نآرق  هک  یگنج  گنج ، نادیم 

«1  » انونّظلا هّللاب  نّونظت  رجانحلا و  بولقلا  تغلب 
هک ار  ینامز  و  دـندرک ) هرـصاحم  ار  هنیدـم  و   ) دـندش دراو  امـش  رب  رهـش )  ) نییاپ الاب و  فرط  زا  اهنآ  هک  ار  یناـمز  دـیروایب ) رطاـخ  هب  )
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. دیدربیم ادخ  هب  يدب  نوگانوگ  ياهنامگو  دوب ، هدیسر  بل  هب  اهناج  هدش و  هریخ  تشحو  تدش  زا  اهمشچ 
سرت و تدـش  زا  يدوـخ  دارفا  دـبلطیم ، زراـبم  دـهدیم و  نـالوج  بسا  دـشکیم و  هدـبرع  نمـشد  هک ، نکـش  رمک  ربارب و  اـن  گـنج 

یگنج نوـچمه  نادـیم  هب  مدـق  ینامـسآ ، هلاـس  جـنپو  تسیب  درم  نیا  ناـهگان  دناهدیـشک ، بقع  هتخادـنا و  وـلج  هب  ار  ربماـیپ  تـشحو ،
کـشا زا  رپ  نامـشچاب  درک و  هاگن  ناوج ، نیا  رـس  تشپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نآ  یگرزب  ّتیّمهأ و  رطاـخ  هب  هک  تشاذـگ 

. تفر تزرابم  هب  تشگادیوه و  كرش ، ّلک  يوس  هب  مالسا  ّلک  هّلک  كرّشلا  یلع  هّلک  مالسإلا  زرب  دومرف :
؛ زجر ندناوخ  اب  هتسشن و  رکیپ  هوک  بسا  يالاب  یگنج ، هرز  دالوف  نهآ و  رد  قرغ  دودبع  نب  ورمع  دننام ، راّدغ  نمشد 

زرابم نم  له  مکعمجب  ءادنلا  نم  تححب  دقل  و 
زجانملا لطبلا  فقومب  عاجّشلا  نبج  ذا  فقو  و 

ار زجر  خساپ  هدناسر  نادیم  هب  ار  دوخ  تقو  توف  نودب  ناوج ، دبلطیم  اتمه 
397 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

دهدیم
زجاع ریغ  کتوص  بیجم  كاتأ  دقف  ّنلجعتال 

زئاف ّلک  یجنم  ربّصلا  ةریصب و  ۀّین و  وذ 
، ناهگان زرابم  ناوج  دندید  دیامن ، ادج  شنت  زا  رس  تساوخ  تخادنا و  كاله  كاخ  هب  ار  نمشد  هناناج ، تازرابم  اهوگتفگ و  زا  سپ 

؛ دومن مامت  ار  وا  راک  سپس  درک و  ربص  یقئاقد  دیشک و  رانک  ار  دوخ 
رکذیـس ًاّیلع  ّنإف  ۀفیذح  ای  هم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  لاقف  ۀفیذح  هنعّدرف  ّیلع  یف  اوعقوف  هبرـضی  مل  ّدُو » ِدـْبَع  نبورمع   » كردأ اّملو 
هتکرتف یسفن  ِّظَِحل  هبرضأ  نأ  تیشخف  یهجو  یف  َلَفَت  یّمأ و  متـش  ناک  دق  لاقف : کلاذ  نع  ّیبنلا  هلئـس  اّملف  هبرـض ، ّهنإ  ّمث  هتفقو ، ببس 

«1  » هّللا یف  هتلتق  ّمث  یب  ام  نکس  یّتح 
ییوگ دـب  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  رـس  تشپ  ترـضح ) نایرکـشل  ، ) تشکن ار  وا  دیـسر ) وا  هب  و   ) درک كرد  ار  دودـبع  نب  ورمع  هک  یتقو 

. درک دهاوخ  نایب  ار  شریخأت  ببس  يدوزب  یلع  ۀفیذح ، يا  شاب  تکاس  دومرف : ربمایپ  دیدنسپیمن ، ار  شراک  نیا  زین  ۀفیذح  دنتخادرپ ،
. تخاس كاله  دز و  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  سپس 

ُفت متروص  هب  داد و  شحف  مردام  هب  دودبع )، نب  ورمع   ) وا تفگ : دش  ایوج  ار  شریخأت  تلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یتقو 
نم هب  ادخ  بناج  زا  یـشاداپ  رجا و  تروصنآ  رد  متـشک ، مدوخ  لد  هتـساوخ  رطاخ  هب  مشکب ، لاح  نآ  رد  ار  وا  رگا  مدیـسرت  تخادـنا !

مارآ ملد  دش و  شوماخ  منوردنا  بضغ  شتآ  ات  مدرک  كرت  ار  وا  سپ  تفرگیمن ، قلعت 
398 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. مشاب هتشاد  يدزم  رجاادخ و  زا  ات  متشک ، ادخ  ياضر  يارب  ار  وا  سپس  تفرگ ،
اـهنارحب و رد  و  دـشاب ؛ هتـشاد  تبظاوم  تقد و  همه  نیا  ناـفوط ، نارحب و  نآ  رد  تسناوتیم ، هِک  یلع  زا  زجب  نیا ، ینعی  باـن  صـالخا 

تـسود ياضر  دنک و  راهم  اردوخ  سفن  دهد و  ناشن  تماقتـسا  هنوگنآ  تسود ، ياضر  ندروآ ، تسد  هب  یپ  رد  كانرطخ ، ياهناروک 
؛ درادب مدقم  زیچ  همه  رب  ار 

شزرا هب  و  دومن ، اطعا  وا  هب  ار  یگرزب  ياهب  شاداپ و  هتخاس و  رختفم  ار  وا  نادـیواج ، لادـم  کـی  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
. دیشخب تیدبأ  زور ، نآ  تمدخ 

« نیلقّثلا ةدابع  نم  لضفأ  قدنخلا  موی  ّیلع  ۀبرض  »
نمشد اب  ندش  وربور  عقوم  دوب و  تبرض  کی  نآ  اب  مالسا  ياقب  اریز  سنإ ، ّنج و  تدابع  زا  تسا  لضفا  قدنخ  زور  یلع  تبرـض  کی 
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. تشگوربور رفک  یمامتاب  مالسا  یمامت  دومرف : مه 
هک یناویل  دننام  ایند  : » دیوگب بلق  میمص  زا  هدروآ و  دورف  میظعت  رس  هدش ، وحم  یگرزب ، تمظع و  نیا  رباربرد  دراد  قح  نادیز  یجرج 

، يراوگرزب تمظع و  نیا  اب  یتوکلم  درم  نیا  الاح  دهداج *» دوخ  رد  ار  یلع  تمظع  یگرزب و  تسناوتن  دریگناج ، نآ  رد  یگرزب  پوت 
تزف کچوک  هلمج  اب  هک ، دینارذگ  یعـضو  هچ  اب  درک و  يرپس  هنوگچ  نایت  وسان  نایم  رد  اهتنا ، ات  ادتبا  زا  ار ، هزور  دنچ  یناف  رمع  نیا 

«1  » ۀبعکلا ّبرب 
. درک زاب  ام  يورب  ار  انعم  ایند  کی  ِرد  هتشادرب و  دوخ  یگدنز  رارسا  زا  هدرپ 
مورب ناناج  یپ  زا  مبلط و  ناج  تحار  مورب *** ناریو  لزنم  نیزک  زور  نآ  مّرخ 

«2  » هّمأ يدث  یلع  لفّطلا  نم  توملل  سنآ  بلاط  یبأ  نبإل  هّللا  رابمغ و  تاملک  نیا  نتفگ  اب  ای 
هب تسا  راوخ  ریش  هچب  زا  رتسونأم  گرم  هب  بلاط  یبا  رسپ  ًانیقی  مسق  ادخ  هب 

399 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
؛ ردام ناتسپ 

هنوگنآ ار  یلع  هک  تشادن  ار  نآ  یگتـسیاش  امـش  لد  امـش و  دیوگب : تساوخیم  دـنامهفب ؛ نایتوسان  ام  يارب  ار  يزیچ  هچ  تساوخیم 
، دریذپب دوب  هک 

، شبوبحم اب  شدوبعم ، اب  شناـبزیم و  اـب  ادـخ  هناـخ  رد  تشاذـگ و  دوجو  هریاد  هب  مدـق  ادـخ  يرادـنامهیم  اـب  ادـخ و  هناـخ  رد  هک  یلع 
تـسد ریـشمش  تبرـض  کـی  اـب  طـقف  تبرـض  کـیاب  ناـهگان  دوب ، يوجن  مرگ  شدوخ  يادـخ  اـب  و  شزیچ ، همه  اـب  هصـالخ  منادیمن 

یلاحشوخ مدش » راگتـسر  مسق ، هبعک  يادخ  هب  ۀبعکلا  ّبرب  تزف   » نتفگاب و  دیتلغ ، دوخ  نوخ  رد  تسـشن و  نوخ  كاخ و  هب  ینمیرها ،
تبکن یگدنز  نیا  زا  ندـش ، صالخ  زا  ار  دوخ  ینامداش  میوگب : رتهب  ای  هودـنا  جـنر و  زا  رپ  راب و  هودـنا  یگدـنز  نیا  یئاهر  زا  ار  دوخ 

تفاین هتفخ  یلع  رادیب  مشچ  تفاکش * قافآ  هنیس  رجف  هک  ات  رایرهش »  » موحرم لوقب  هک  وا  درک ، مالعا  نایناهج  هب  راب ،
تفر دیشک و  رپ  شیوخ ، لصا  يوس  هب  ادخ  هناخ  رد  ادخ و  ینامهیم  هام  رد  ناضمر  بش 21  رد  دوب  شیوخ  ِلصا  ِلصو ، بلاط 

« ادیپان ربق  »

هک یتقو  ماگنه  بش  شنادـنزرف  اهیناورهن ، تراـسج  زا  يریگولج  ندـنام و  نوصم  يارب  مالـسلا  هیلع  ماـما  تیـصو  هب  اـنب  ادـیپان » ربق  »
نیا ار  یحول  هدرک و  هدامآ  هدنک و  ار  نآ  نافوط  زا  شیپ  لاس  دصتفه  حون  ترضح  دوخ  هک  يرازم  رد  دندرب و  دوب  باوخ  رد  اهمـشچ 

رد ار  نآ  لحم  شنادنزرف  هب  ماما  ماع » ةأمعبـسب  نافوطلا  لبق  ّیـصولا  ّیلعل  ّیبّنلا  حون  هرفح  ام  اذـه   » دوب هتـشاذگ  نآ  رد  هتـشون و  هنوگ 
. دندرک وحم  ار  ربق  رثأ  دندرپس و  كاخ  هب  دوب  هداد  ناشن  فرشا ) فجن   ) يرغ

زا باحصأ  زا  زار  نامرحم  مالسلا و  مهیلع  همئأ  طقف  دوب ، ناهنپ  اهرظن  زا  فیرش  ربق  اهتدم 
400 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

زا یّلت  هب  هدـناماو  هتـسخ و  وهآ  درک و  بیقعت  ار  یئوهآ  تفر و  راکـش  هب  وا  يزور  دیـشّرلا ؛! نوراه  نامز  ات  دنتـشاد ، عالطا  نآ  لـحم 
تکرح وهآ  يوس  هب  ار  شبـسا  شا و  يراکـش  ياهناویح  درک  یعـس  هچره  نوراه  هک ، يروط  هب  دـیباوخ  یمارآ  هب  درب و  هاـنپ  كاـخ ،

ار یناسک  هفوک  نیرّمعم  زا  وا ، روتـسد  هب  انب  هکنیا  ات  درک  بجعت  دیدرگ ، بلـس  وا  زا  تکرح  تردـق  زاب  دـش  هدایپ  دوخ  دـنتفرن  دـهد ،
نوراه دـندرک  لقن  دوخ  ناکاین  زا  لحم  نآ  رد  ار  ماما  نفد  نایرج  دنتـساوخ و  نامأ  اهنآ  دـش ، ایوج  لحم  نآ  ّرـس  زا  دـندرک و  رـضاح 

دش هتخانش  فیرش  ربق  دعبب  خیرات  نآ  زا  هک  دنتخاس  یئانب  سدقم  ناکم  نآ  رد  داد  روتسد  هیضق  ندینش  زا  سپ 

« دجسم يانب  »
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« دجسم يانب  »

دایز نب  هّللادیبع  بلاطیبا  نب  ّیلع  ضغب  یلع  موقت  دجاسم  ۀعبرأ  ةرـصبلاب  دایز  نب  هّللا  دـیبع  ینب  دـیوگ : دـیدحلا  یبا  نبا  دجـسم » يانب  »
1  » دندرکیم غیلبت  ار  یلع  ضغب  اهنآ  رد  هک  درک  انب  هرصب  رد  دجسم  راهچ 

« رتش ینابرق  »

هیلع یلع  ّبس  شیاهراکتمدـخ ، واـه  هچب  هب  مئاد  هک  دوإ  ینب  هلیبق  دارفا  زا  یناـه ، نب  سیردإ  نب  هّللادـبع  ماـن  هب  يدرم ، رتـش » یناـبرق  »
لاح هب  ات  تفگیم : دادیم و  شرازگ  فسوی  نب  جاـجح  هب  ترـضح ) هب  تبـسن  ، ) ار شاهلیبق  هنیک  نازیم  يزور  دادیم ، داـی  ار  مالـسلا 

هتشاد تسود  ار  یلع  رگا  میسرپیم  مه  جاودزا  عقوم  رد  هتفرن و  یلع  کمک  هب  ام ، زا  رفن  کی  زا  ریغ 
دمآ قارع  هب  نیـسح  یتق  و  میمانیمن ، نیـسح  نسح و  یلع و  ۀـمطاف و  ار ، نامیاه  هچب  ماـن  تقوچیه ، و  مینکیمن ، جاودزا  وا  اـب  دـشاب ،

هب جاجح  درک ، لمع  شرذن  هب  وا  نیسح  ندش  هتشک  زا  سپ  دنک !، ینابرق  رتش  رفن  هد  دوش ، هتشک  نیسح  رگا  درک ، رذن  ام  نانز  زا  یکی 
«2 . » منکیم هفاضا  زین  ار  نیسح  نسح و  نم  تفگ : نک ، يربت  یلع  زا  تفگ : وا 

401 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
« مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  »

« انیلع ٌۀّجح  ۀمطاف  قلخلا و  یلع  هّللا  ۀّجح  نحن  »
.235 / 13 نایبلا : بیطأ  »

یحو رتخد  شخب 4 

« مالسلا اهیلع  ءارهز  همانترایز  »

. تسا هدرک  رکذ  ار  همانترایز  نیا  یحو  رتخد  يارب  هرس  سدق  دیفم  خیش  مالسلا » اهیلع  ءارهز  همانترایز  »
، َنیَملاعْلا ِءاسّنلا  ِةَدّیَس  ای  ِهّللا ، ِلوُسَر  َْتِنب  َۀَمِطاف  ای  ِْکیَلَع  ُمالّسلا  ِةَرِهاّطلاِۀَقیّدّصلا ، َِکتَْنبا  یلَع  ُمالّـسلا  ِهّللا ، َلوُسَرای  َْکیَلَع  ُمالّـسلأ  - » 1

«1 « ... » ِةَرِهاّطلا ِةدیهّشلا  ِلُوتَبلااُهتَّیأ 
«2 «. » ِۀَمْحّرلا ِّیبّنْلا  ِۀَْنبا  ِةَدیهَّشلا  ََۀلُوتَبْلا  اُهتّیا  ِْکیَلَع  ُمالّسلا  : » يرگید نتم  رد  - 2

«3 «. » ِةَدیهَّشلا ِۀَقیّدّصلا  اُهتّیأ  ِْکیَلَع  ُمالّسلا   » يرگید نتم  رد  - 3
«4 «. » اهَُدلَو ِلُوتْقَْملا  اُهْلَعب ، ِمُولْظَْملا  اهَْعلِضِروُسْکِْملا ، اُهثْرا ، ِۀَعُونْمَمْلا  ِةَدیهَّشلا  ِۀَقیدِّصلا  اُهتّیأ  ِْکیَلَع  ُمالّسلا   » رگید نتم  زاب  - 4

تاـیاور راـبخا و  رد   » تسا هـتفگ  «، 5  ... » ِةَدـیهَّشلا ِۀَـقیّدِّصلا  اُهتّیأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا   » تراـیز هلاـبند  رد  هنع  هللا  یـضر  قودـص  خیـش  - 5
درگنب مباتک  نیا  رد  هک  یـسک  اذل  دنناخب  مالـسلا  اهیلع  ۀقیدص  ترایز  يارب  ار  نآ  دشاب  هدادروتـسد  مدـیدن  ینّیعم  دودـحمهمانترایز و 

«. مدنسپیم زین  وا  يارب  ماهدیدنسپ ، مدوخ  يارب  هک  ار  ياهمانترایز  نیمه 
دندناوخیم ار  نیا  مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترایزرد  هک  ماهدید  هعیش  ناملاع  نادنمشناد و  زا  هچنآ  دیوگ : هنع  هللا  یـضر  یـسوط  خیـش  - 6

«6  ... » ِةَدیهّشلا ِۀَقیدِّصلااُهتّیأ  ِْکیَلَع  ُمالّسلأ  »
ِةَدیهَّشْلا ِةَدوُمْحَمْلا  ِۀَمیرَکْلا  ِةَدوُقْفَمْلا  ِةَدِّیَّسلا  یلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  : » تسا هدمآ  رگید  نتم  رد 

403 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«1 «. » ِۀَِیلاعْلا

رد هک  دوب  ناکما ، ملاع  زا  رتگرزب  اّما  کچوک  رهاـظ  هب  هعومجم  زا  یکی  ءاـسک و  لآ  زا  رفن  نیموس  یحو  رتخد  یحو » رتخد   » شخب 4
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. دوب ردپ  نیرفن  اعد و  هب  یئوگ  نیمآ  هدامآ  هداتسیا و  نارجن  ياراصن  ناگبخن  ربارب 
هدمآ لمع  هب  اهقیقحت  هدش و  هتشون  اهباتک  ناهج ، ود  ره  ناوناب  رالاس  نآ  بقانم  لیاضف و  رد  و  یحو ، رتخد  يارجامرپ  یگدنز  هراب  رد 

دوش و هتشادرب  ایرد  زا  ياهرطق  هکنیا  يارب  اما  دیناجنگرـصتخم ، نیا  رد  ار  نآ  منویلیم  کی  ناوت  یمن  هک ، تسا ، هدش  هدورـس  اهرعـش  و 
دیئامرف هجوت  لیذ  بلطم  دنچ  هب  دشابن  هرهب  یب  وا  نیریش  خلت و  ياهتشذگ  رس  اه و  تلیضف  رکذ  ضیف  زا  باتک ، نیا 

« ردام نطب  يوگنخس 

هعیش زا  تیاور   1 راصتخا ، تیاعر  يارب  هک  تسا  هدمآاهتیاور  ناهج ، ود  ره  يوناب  نآ  ندمآ  ایند  هب  تافیرشت  رد  ردام » نطب  يوگنخس 
. میروآیم تنس  لهأ  زا  یئاهتیاور  و 

، دوب هتسشن  حطبا  رد  رمع ، رکبوبا و  سابع و  حاضحض و  نب  رذنم  رسای و  نب  رامع  مالسلا و  هیلع  نینموملا  ریما  اب  لوسر  ترضح  يزور 
دوخ یلصا  تروص  اب  لیئربج ، هاگان 

404 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
مالـس ارت  یلعا  ّیلع  دنوادخ  دمحم ، ياهک  درک ، ادـن  ار  ترـضح  نآ  درک و  رپ  ار  برغم  قرـشم و  ات  دوشگ  ار  دوخ  ياهلاب  دـش و  لزان 

!( یئامن هفیظو  ماجنا  دوشیم  هداد  هک  یئاهلمعلا  روتسد  قبط  و  ، ) ییامن يرود  هجیدخ  زا  زور  هنابش  لهچ  هک  دیامنیم  رما  و  دناسریم ،
؛ درکیم تدابع  حبص  ات  اهبش  تشادیم و  هزور  اهزور  تفرن ، هجیدخ  هناخ  هب  زور  لهچ  ترضح ، نآ  سپ 

نم راگدرورپ  نکیل  و  تسین ! توادـع  اـی  تهارک و  رهق و  زا  نم ، ندـماین  وگب : هجیدـخ  هب  دومرف : داتـسرف و  هجیدـخ  يوس  هب  ار  راـمع 
هبترم دنچ  زور  ره  یلاعت  قح  هک  یتسردب  ربم ، نامگ  یکین ، زج  دوخ  قح  رد  دیامن و  يراج  ار  دوخ  تاریدقت  هک  تسا  هدرک  رما  نینچ 
همطاف هناخ  رد  نم  یباوخب و  دوخ  باوخ  تخر  رد  يدـنبب و  ار  دوخ  هناخ  ِرَد  بش  ره  دـیاب  و  دـنکیم ، تاهابم  وت  هب  دوخ ، هکئـالم  اـب 

؛ تسیرگیم ترضح  نآ  تقرافم  زا  تبون  دنچ  زور  ره  هجیدخ  دیآ ، رس  هب  یهلا  هدعو  تدم  ات  مشابیم  دسا  تنب 
هک دیامرفیم  دناسریم و  مالس  ار  وت  یلعا  ّیلع  دنوادخ  دمحم  يا  تفگ : دش و  لزان  ترـضح  نآ  رب  لیئربج  دش  مامت  زور  لهچ  نوچ 

دندوب و هدیشک  نآ  يور  رب  تشهب  سدنس  زا  یلامتـسد  هک  دروآ  یقبط  دش و  لزان  لیئاکیم  هاگان  وش ، هدامآ  نم ، تمارک  هفحت و  يارب 
( یشاب يدعب  روتسد  هدامآ   ) ینک و راطفا  ماعط  نیا  اب  بشما  دیامرفیم : وت  راگدرورپ  تفگ : تشاذگ و  ترضح  نآ  شیپ  رد 

سکره مدوـشگیم و  ار  رد  هـک  درکیم  رما  ارم  دـشیم  ترــضح  نآ  راـطفا  ماـگنه  نوـچ  بـش  ره  هـک  تـفگ : ناـنمومریما  ترــضح 
لخاد یسک  راذگم  نیشنب و  هناخ  ِرَد  رب  هک  دومرف : ارم  بش  نیا  رد  اما  دشیم  رضاح  هرفـس  رـس  ترـضح  نآ  اب  راطفا  يارب  تساوخیم 

؛ تسا مارح  نم  ریغ  رب  ماعط  نیا  نوچ  دوش 
زا یماج  روگنا و  هشوخ  کی  امرخ و  هشوخ  کی  تشهب  ياههویم  زا  قبط  نآ  نایم  رد  و  دوشگ ، ار  قبط  دومن  راطفا  هدارا  ترـضح  سپ 

ردق نآ  اههویم  نآ  زا  دوب ، تشهب  بآ 
405 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

لیئاکیم تخیریم  شکرابم  تسد  رب  بآ  تشهب  قیربا  زا  لـیئربج  تشگ و  باریـس  اـت  دـیماشآ  بآ  نآ  زا  دـش و  ریـس  اـت  دومن  لواـنت 
؛ درکیم كاپ  یتشهب  لامتسد  اب  ار  شتسد  لیفارسا  تسشیم و  ار  شتسد 

زیاج ارت  زامن  تقو  نیا  رد  هک  تفگ : لیئربج  دوش  زامن  لوغـشم  تساخرب  ترـضح  نوچ  تفر  الاب  نامـسآ  هب  اهفرظ  اب  هدـنامیقاب  ماـعط 
؛ دیامن قلخ  هبیط  هیرذ  وت  لسن  زا  بش  نیا  رد  هک  دهاوخیم  ادخ  يوش  رتسبمه  وا  اب  هتفر و  هجیدخ  لزنم  هب  الاح  نیمه  دـیاب  « 1  » تسین

. دش هجیدخ  هناخ  هجوتم  ترضح  نآ  سپ 
ار دوخ  زامن  متخیوآیم و  ار  اههدرپ  متـسبیم و  ار  اهرد  دیـسریمارف ، بش  نوچ  مدوب ، هدرک  تداـع  ییاـهنت  هب  نم  تفگیم : هجیدـخ 
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؛ مدیباوخیم دوخ  باوختخر  رد  مدرکیم و  شوماخ  ار  غارچ  مدناوخیم و 
نآ هک  تسین  اور  ار  يرگید  دـمحم  زا  ریغ  هـب  تـسیک ؟ مدیـسرپ : مدینـش  ار  هناـخ  ِرَد  ندـیبوک  يادـص  هـک  مدوـب  باوـخ  بـش  نآ  رد 
زا مدینش  ار  ترضح  نآ  يازفا  حرف  يادص  نوچ  دمحم ! منم  ار ، رد  نک  زاب  هجیدخ  يا  دومرف : هک  مدینش  ار  ترـضح  يادص  دبوکبار ،

درکیم وضو  دیدجت  دیبلطیم و  بآ  درکیم  ندیباوخ  هدارا  نوچ  هک  دوب  نآ  ترضح  نآ  یگشیمه  تداع  مدوشگ ؛ ار  رد  هدیرپ و  اج 
ارم تسد  دش  لخاد  ات  درکن و  ار  اهنیا  زا  کی  چیه  رحـس ، كرابم  بش  نیا  رد  دشیم  باوختخر  لخاد  دـناوخیم و  زامن  تعکر  ود  و 

«2 . » مدرک ساسحا  دوخ  مکش  رد  ار  همطاف  رون  نم  تساخرب  تعجاضم  زا  نوچ  درب ، باوختخر  هب  تفرگ و 
وا تسا  هدرک  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا  ربتعم  دنس  هب  هیلع  هّللا  ۀمحر  قودص  خیش 

406 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
اب هجیدخ  نوچ  هک  دومرف : ترضح  مالس ؟ اهیلع  همطاف  ترضح  تدالو  دوب  هنوگچ  مدرک  لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ :

ینز هک  دنتشاذگیمن  دندرکیمن ، مالس  وا  رب  دندیشک و  رانک  وا  زا  دنتشاد  ترضح  نآ  اب  هک  یتوادع  زا  هکم  نانز  درک  جاودزا  ربمغیپ 
هک دوب  لوسر  ترضح  يارب  هجیدخ  یتحار  ان  مغ و  نیرتشیب  یلو  دش  ضراع  میظع  تشحو  ار  هجیدخ  ببـس  نیدب  دورب ؛ وا  تمدخ  هب 

فرح ردام ، اب  ردام  مکش  رد  همطاف ، دش  هلماح  همطاف  ترـضح  هب  نوچ  دسرب و  ترـضح  نآ  هب  یبیـسآ  نایّکم ، توادع  تدش  زا  ادابم 
. تشادیم ناهنپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  زا  ار  نایرج  نیا  هجیدخ  درکیم ، ربص  هب  رما  ار  وا  دوب ، وا  سنوم  دزیم و 

فرح ِهک  اب  هجیدخ  يا  دومرف : دیدن  وا  دزن  ار  یـسک  اما  دیوگیم  نخـس  یـسک  اب  هجیدخ  هک  دینـش  دـش ، هناخ  لخاد  ترـضح  يزور 
ربخ ارم  لیئربج  کنیا  دومرف : ترـضح  تسا ؛ نم  سنوم  دـیوگیم و  نخـس  نم  اـب  وا  تسا  نم  مکـش  رد  هک  ياهچباـب  تفگ : يدزیم 

وا لسن  زا  و  دروآ ! دهاوخ  دوجوب  وا  زا  ارم  لسن  یلاعت  قح  تکرب و  تنمیم و  اب  رهاط  لسن  تسوا  تسا و  رتخد  دنزرف ، نیا  هک  دهدیم 
. داد دهاوخ  رارق  دوخ  ياههفیلخ  نیمز ، رد  ار  ناشیا  یحو  ياضقنا  زا  دعب  یلاعت  قح  دمآ و  دنهاوخ  دوجو  هب  نید  نایاوشیپ  ناماما و 

ار یـسک  درک ، ساسحا  دوخ  رد  نامیاز  درد  نوچ  دـش ، کیدزن  همطاف  باـنج  تدـالو  هکنآ  اـت  دُربیم ، رـس  هب  تلاـح  نیا  رد  هجیدـخ 
يدرکن و شوگ  ام  فرح  هب  نوچ  دـنتفگ : وا  باوج  رد  یگمه  دـنوش  رـضاح  وا  دزن  هک  داتـسرف  مشاـه  نادـنزرف  شیرق و  ناـنز  يوسب 

،! یتورث هن  دراد و  یلام  هن  هک ، يدرک  جاودزا  بلاطوبا  ریقف  میتی  اب  یتفریذپن و  ار  ام  نخس 
! مینکیمن یگدیسر  وت  روما  هب  مییآیمن و  وت  هناخ  هب  هدیرب و  وت  زا  رطاخ  نیا  هب  ام 

دنلب نوگ  مدنگ  نز  راهچ  هناخ ، هشوگ  راهچ  زا  هک  دید  هاگان  هک  دوب  لاح  نیا  رد  دش ، نیگمغ  رایسب  دینش ، ار  اهنآ  ماغیپ  نوچ  هجیدخ 
، دندوب هیبش  مشاه  ینب  نانز  هب  هک  الاب 

407 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. دندش رضاح  وا  دزن  هدمآ و  نوریب 

وت يوس  هب  میراگدرورپ  ناگداتسرفام  سرتن  هجیدخ  يا  تفگ : اهنآ  زا  یکی  سپ  داتفا ، تشحو  هب  دیسرت و  ناوناب  نآ  ندید  زا  هجیدخ 
رتخد میرم  یکی  نآ  دوب و  دـهاوخ  تشهب  رد  وت  قیفر  هک  محازم  رتخد  هیـسآ  تسوا ، میهاربا ، هجوز  هراس  منم  مینک ، یناـبیتشپ  وت  زا  اـت 

نیا رد  ار  وت  میشاب و  وت  دزن  نامیاز ، تقو  رد  هک  تسا  هداتسرف  ارام  دنوادخ  تسا  نارمع  نب  یـسوم  رهاوخ  موثلک  مه  یمراهچ  نارمع ،
میهد يرای  لاح 

نیا رد  دنتسشن  هجیدخ  رـس  تشپ  رد  زین  یمراهچ  ور و  شیپ  رد  یمّوس  پچ  تمـس  رد  يرگید  تسار و  تمـس  رد  ناشیا  زا  یکی  سپ 
ياههناخ هک  ياهنوگ  هب  دیدرگ  عطاس  وا  زا  يرون  دیـسر  نیمز  هب  نوچ  « 1  » دش دلوتم  هزیکاپ  كاپ و  مالس ، اهیلع  همطاف  ترـضح  لاح ،

؛ تخاس نشور  ار  هکم 
هباـتفآ و کـیره  دـندمآ ، رد  هناـخ  نآ  هب  اـهنیعلا  روح  زا  رفن  هد  دوشن و  نشور  روـن  نآ  زا  هک  دـنامن  یلحم  نیمز  برغم  قرـشم و  رد 
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بآ اب  تشادرب  ار  همطاف  دوب  هجیدـخ  يور  شیپ  هک  ینز  نآ  سپ  دوب  رثوک  بآ  زا  رپ  اهنآ  ياههباتفآ  دنتـشاد ، تسد  رد  یتشهب  تشط 
نآ زا  یکی  رد  ار  مالس  اهیلع  همطاف  رتوبشوخ ! ربنع  کشم و  زا  رتدیفـس  ریـش  زا  دروآ  نوریب  دیفـس  هماج  ود  داد  وشتـسش  لسغ و  رثوک 

: تفگ همطاف  دناوخ ، ارف  نتفگ  نخس  هب  ار  وا  سپ  تخاس . وا  هعنقم  ار  رگید  هماج  دیچیپ و  اه ، هماج 
يدلُو ءایصوألا و  دّیس  یلعب  ّنأ  ءایبنألا و  دّیس  هّللا  لوسر  یبأ  ّنأ  هللاالا و  هلاال  نا  دهشأ 

408 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«1  ....( » تمّلس ّمث   ) طابسألا ةداس 

هب ار  رگیدکی  دندیدنخ و  تشهب  نایروح  دندرک و  يداش  اهمناخ ، نآ  دناوخ  مان  هب  ار  کیره  درک و  مالس  ناوناب  نآ  زا  کیره  رب  سپ 
سپ دوب . هدشن  هدید  يرون  نانچ  نآ ، زا  شیپ  هک  تشگ  ادیوه  ینشور  رون  نامسآ  رد  دنداد و  تراشب  نایملاع  نانز  هدیـس  نآ  تدالو 

ار وا  لسن  دنوادخ  تسا ، تکرباب  هزیکاپ و  هرهطم و  هرهاط و  هک  ار  رتخد  نیا  ریگب  دنتفگ : هدرک و  باطخ  هجیدخ  هب  هسدـقم ، نانز  نآ 
ره هزادـنا  هب  زور  ره  رد  همطاف  تشاذـگ . وا  ناهد  رد  ار  دوخ  ناتـسپ  نادـنخ  داش و  تفرگ  ار  ترـضح  نآ  هجیدـخ  تسا . هداد  تکرب 

«2 !، » دش یم  گرزب  رگید  ياههچب  لاس  کی  هزادنا  هب  هام  ره  رد  و  هام !،
نم ۀحاّفتب  لیربج  یناتأ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکأ  ربمایپ  هک  دنکیم : لقن  الم  هریـس  زا  یبقعلارئاخذ  باتک  رد  يربط  نیّدلاّبحم 

: تلاقف ۀمطافب ، تلمحف  ۀجیدخ  تعقاو  اهتلکأف و  ۀّنجلا 
رتسب مه  ۀجیدخ  اب  مدروخ و  ار  نآ  سپ  دروآ ، یبیس  تشهب  زا  نم  يارب  لیئربج  ینطب  یف  ینثّدح  َتجرخ ، اذاف  ًافیفخ  اًلمح  تلمح  ینإ 

: تفگیم وا  دش  راد  راب  ۀمطاف  هب  مدش ،
: دیوگیم نخس  نماب  ممکش  رد  هچب  نیا  يوریم ، نوریب  وت  هک  یتقو  متشادرب  یکبس  راب 

، ام لیم  فالخ  رب  نوچ  دنتفگ : خساپ  رد  دنناسر ، مهب  روضح  نامیاز  مسارم  يارب  داتسرف  شیرق  ياه  هلباق  هب  دهن  راب  تساوخ  هک  یتقو 
هک ینارون  ابیز و  يوناب  راهچ  ناهگان  دوب  هدـنام  ریحتم  اهنآ  یفنم  خـساپ  زا  هجیدـخ  هاوخن ! کمک  مه  اـم  زا  يدرک ، جاودزا  دـمحم  اـب 

متسه اوح  تردام  نم  تفگ : یکی  دندش  رضاح  تسین  فیصوت  لباق 
409 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

یـسیع رداـم  میرم ، ار  دوخ  یمراـهچ  میاـسوم  رهاوخ  موثلک  مه  نم  تشاد ، راـهظا  یموس  متـسه  محازم  رتـخد  هیـسآ  نم  تفگ : یمود 
مینک کمک  وتب  دنناسریم ، يرای  رگیدمه  هب  نامیاز  عقوم  اهنز  هک  ار  هچنآ  میاهدمآ  هک  درک  یفرعم 

اهّمأ نطب  یف  ثّدحت  ۀـمطاف  تناکو  « 1 . » دوب هداتفا  هدجـس  هب  هتفرگ و  الاب  ار  شتـشگنا  هک  یلاح  رد  دش ، هتـشاذگ  نیمز  هب  ۀمطاف  سپ 
«. 2  » تفگیم نخس  ردام  مکشرد  همطاف 

فرح نماب  دوب و  یکبس  راب  نم  يارب  مدش  رادراب  ۀمطاف  هب  نم  هک  یتقو  دومرف : تسا  هدرک  تیاور  ۀجیدخ  زا  تنس ، لها  ماما  یعفاش » »
«3  » دزیم

نیا وا  و  تفگیم ، نخس  يو  اب  وا  مکش  رد  دنمجرأ ، كدوک  نآ  دش ، رادراب  همطاف  هب  ۀجیدخ  هک  یتقو  دیوگ : ینـس  دنمـشناد  يولهد 
، دشاب هناخ  رد  یسک  هکنآ  یب  دید  یلاح  رد  اروا  دش و  هناخ  دراو  ربمایپ  يزور  تشادیم ؛ ناهنپ  ربمایپ  زا  ار  فرگش  دادخر 

. تفگیم نخس  نم  اب  مراد  مکشرد  یکدوک  تفگ : يدزیم !؟ فرح  ِهک  اب  دیسرپ : وا  زا  دیوگیم . نخس 
نم و زا  دـعب  هک  هداد  رارق  نم  نانیـشناج  زا  نت  هدزاـی  رداـم  تسا ، وت  نطب  رد  هک  ار  يرتـخد  نیا  ادـخ  داـب ! تا  هدژم  ۀـجیدخ ! دوـمرف :

«4 . » دمآ دنهاوخ  يرگید  زا  سپ  یکی  مالسلا ، هیلع  یلع  ناشردپ 
رادراب همطاف  هب  هک  یلاح  رد  هجیدخ » ، » دوش هتفاکـش  هام  هک  دنتـساوخ  ربمایپ  زا  ناریذـپ  ان  قح  هک  یماگنه  دـسیونیم : يرـصم : بیعش 

. دیامن بیذکت  تسا - نم  راگدرورپ  ربمایپ  نیرترب  هک  ار - هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هکنآ  داب  هدنکفأ  رس  دیمون و  تفگ : دوب ،
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نارگن ردام ! يا  هک : داد  ادن  ردام  ناج  نورد  زا  همطاف  هک  دوب  لاح  نیا  رد  تسرد 
410 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

1 . » تسا نم  ردپ  اب  ادخ  هک  شابم 

« ناگدازآ ریما  تسد  رد  ناوناب  رالاس  تسد  »

تناما ناونع  هب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  تسد  هلحرم  ود  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناگدازآ » ریما  تسد  رد  ناوناب  رالاس  تسد  »
؛ تفریم تخب  هناخ  هب  یسورع  سابل  رد  هک  یتقو  - 1 دومن . اهشرافس  تشاذگ و  یلع  تسد  رد 

. تسبیم ورف  ایند  زا  مشچ  هک  یتقو  - 2
دی یف  اهعـضوف  اهدیب  ذخأ  مث  مالـسلا  هیلع  ّیلع  اهآر  یّتحاههجو  نع  ءادّرلا  فشک  هیدی  نیب  تفقو  اّملف  دومرف : یلـصفم  تیاور  رد  - 1
معن ۀمطافای  ۀمطاف و  ۀـجوّزلا  معن  ّیلعای  «( 2 ! » كدنع یتعیدو  هذـه  ّیلع  ای   ) هّللا لوسر  ۀـنبا  یف  کل  هّللا  كراب  لاق  مالـسلا و  هیلع  ّیلع 
رانک وا  يور  زا  ار  دنبور  داتسیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربارب  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  یماگنه  امکلزنم  یلا  اقلطنا  ّیلع  لعبلا 
رتخد دنوادخ  یلع ) يا  : ) دومرف تشاذـگ و  یلع  تسد  رد  تفرگ و  ار  همطاف  تسد  سپـس  دـنیبب  بوخ )  ) ار وا  مالـسلا  هیلع  یلع  ات  دز 

. نات هناخ  يوس  هب  دیورب  یلع  تسا  يرهوش  بوخ  هچ  همطاف  يا  همطاف و  تسا  يرسمه  بوخ  هچ  یلع ! يا  دنک  كرابم  وت  رب  ار  ربمایپ 
«3 . » ثیدح رخآ  ات 

، سپ زا  ناملـس  شیپ و  زا  ربمایپ  دومن  راوس  وا  رب  ار  همطاف  روایب ؛ ارم  يابهـش »  » رتسا دومرف : ناملـس  هب  هاگنابـش  یتیاور ) نمـض  رد  زاـب  )
هورگ اب  لیفارسا  لئاکیم و  لیئربج و  هدش ، هجوتم  دومن و  سح  ار  یسیسح  شرس ، تشپ  زا  لاح  نیارد  دناریم ، ار  رتسا 

411 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
لیفارـسا ماجل و  لیئربج  ( ؛ یـسورع هاگ  هلجح  هب  همطاف  هقردب  يارب  تفگ : دیاهدمآ !؟ دورف  هچ  يارب  دیـسرپ  دید ، ار  اههتـشرف  زا  يدایز 

«1 . » دندناسر هلجح  هب  ار  همطاف  ناکیالم ) زا  رازهداتفه  اب  دنتفرگ  ار  بکرم  لیئاکیمو  باکر 
نامه زا  سورع  رـس  تشپ  نتفگ  ریبکت  تهجنیدـب  دـنتفگ  ریبکت  مه  ناملـس  ربمایپ و  و  دـنتفگ ، ریبکت  یگمه  شناهارمه  لیئربج و  سپ 

؛ دش مسر  بش 
و ینمرکأ ، دـقف  اهمرکأ  نمف  یتنب  هذـه  ّیلع  ای  دومرف : دـیناشن و  يرطق  ریـصح  يور  دوخ ، رانک  رد  دومن و  لخاد  یلع  هناخ  هب  ار  همطاف 

: دومرف سپس  ینناهأ . دقف  اهناهأ 
یـسورع نایرج  هیوباب  نبا  زا  ۀمطاف  دـلوم  باتک  رد  « 2 . » ٌمیلع ٌعیمـس  ّکنإ  ۀـبّیط  ۀـّیّرذ  امهل  لعجاو  امهیلع ، كراب  امهل و  كراب  ّمهّللأ 

ۀمطاف اعد  ّمث  دجـسملا  یلا  هاعد  ّیلع و  یلإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ذفنأ  ّمث  دسیونیم : ثیدـح  رخآ  رد  هدرک و  لقن  ار ، همطاف 
ثیداحأ رد  سودرفلا  باتک  بحاص  دیوگ : ۀّمغلا  فشک  بحاص  « 3  » هّللا لوسر  ۀنبا  یف  هّللا  كراب  لاق  هدی و  یف  اهعضو  اهیدی و  ذخأف 

«4 . » دوبن یئاتمه  همطاف  يارب  دوبن  یلع  رگا  ٌوفک  ۀمطافل  نکی  مل  ّیلع  الول  دومرف : ربمغیپ  تسا ، هدروآ 
یلع وفک  اهل  ناک  ام  ۀمطافل  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  قلخ  هّللا  ّنأ  الول  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینـش  دیوگ : نایبظ  نب  سنوی 

«5 . » دوبن یئاتمه  وا  رب  نیمز  يور  رد  دیرفآیمن ، همطاف  يارب  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دنوادخ  رگا  ضرألا 
هب ار  همطاف  دنوادخ  یلع  يا  ًام  ارح  یـشم  کل  ًاضغبم  اهیلع  یـشم  نمف  ضرألا ، اهقادص  لعج  ۀمطاف و  کجّوز  هّللا  ّنإ  یلعای  دومرف : و 

«6 . » تسا هدرک  یمارح  راک  دور ، هار  وت  ینمشد  اب  نیمز ، يور  رد  سکره  سپ  داد  رارق  نیمز »  » ار شاهیرهم  درک و  جیوزت  وت 
412 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

مهب هک  ياهراتـس  ود  دنـسریم و  رگیدـمه  هب  هک  ییایرد  ود  هب  تسا  كرابم  ناـنرتقی  نیمجن  ناـیقتلی و  نیرحبب  ًاـبحرم  لاـق : ّهنأ  يورو 
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«1 . » دنوشیم کیدزن 
«2 . » دوش عوجر  هطوبرم  ياهباتک  هب  تسا  هدمآ  ناوارف  لیصافت  اب  هراب  نیا  رد  تیاور 

نوریب ار  نارگید  تساوخ و  ار  نیسحو  نسح  همطاف و  یلع و  شکرابم ، رمع  تاظحل  نیسپاو  رد  ترضح  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  - 2
يور تفرگ و  ار  همطاف  تسد  ایب و  کیدزن  یلع  دومرف : هاگنآ  دـهدن ؛ یـسک  هب  دورو  هزاـجا  دنیـشنب و  ردِمَد  دومرف : هملـس  ما  هب  درک و 

همطاف دنداتفا  هیرگ  هب  یگمه  دادن و  شناما  کشا  دیوگ ، نخـس  تساوخ  تفرگ  ار  یلع  تسد  شرگید  تسداب  تشاذـگ و  دوخ  هنیس 
هداتسرف و نیما و  يا  ناربمایپ ، نیرخآ  نیلوا و  رالاس  يا  يدز  شتآ  ار  مرگج  یتفاکـش و  ارم  بلق  تنتـسیرگ ، اب  ادخ  لوسر  يا  تفگ :

روای یلع ، تردارب  نم و  زا  نارگمتـس  ربارب  رد  یـسک  هچ  و  تشاد !؟ دـنهاوخ  ار  یـسک  هچ  وت  زا  دـعب  نم  نادـنزرف  رخآ  ادـخ  بوبحم 
هللا یلص  ادخ  لوسر  تروص  هبار  دوخ  تروص  تسیرگ و  ردقنآ  دومن ، دهاوخ  ینابیتشپ  یحو  زا  یـسک  هچ  و  درک ، دهاوخ  عافد  نید ،

شناراـب هسوـب  دـندنکفا ، ربماـیپ  يور  ار  دوـخ  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  وا  یپ  زا  درک و  نارابکـشا  تشاذـگ و  هلآ  هـیلع و 
؛ دندرک

413 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
، دّمحم هلوسر  ۀعیدو  هّللا و  ۀعیدو  هذه  نسحلاابأ  ای  هل  لاق  ّیلع و  دی  یف  اهعـضوف  هدی  یف  اهدـی  مهیلإ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هسأر  عفرف 

میرم هّللاو  هذـه  نیرخالاو ، نیلّوألا  نم  ۀـّنجلا  لهأ  ءاسنةدّیـس  هّللاو  هذـه  یلع ! ای  هلعافل  ّکنإ  و  اهیف ، ینظفحاو  هّللا  ظـفحاف  « 1  » كدنع
اُهتْرَمَأ دقف  ۀمطاف  هب  َْکتَرَمَأ  ام  ذفنأ  ّیلعای ! هتلأس ، ام  یناطعأف  مکل ، اهل و  هّللا  تلأس  یّتح  عضوملااذه  یـسفن  تغلب  ام  هّللاو  امأ  يربکلا 

نمل لیو  ّیلع  ای  هتکئالم ، ّیبر و  کلاذک  ۀمطاف و  یتنبا  هنع  ْتَیِـضَر  نّمع  ضار  ّینإ  یخأ  ای  ملعاو  مالـسلا  هیلع  لیئربج  اهب  َرَمَأ  ءایـشأب 
، اهزراب اهّقاش و  نمل  لیو  اهلیلخ و  يذأ  نمل  لیو  و  اهباب ، قرحأ  نمل  لیو  و  اهتمرح ، کته  نمل  لیو  و  اهّقح ، اهّزتبإ  نمل  لیو  اـهملظ و 

لاق نیـسحلا و  نسحلا و  ًاّیلع و  و  هیلإ ، ۀمطاف  ّمض  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ّنهاّمـس  ّمث  ءآرب ، یّنم  مه  ءییرب و  مهنم  ّینإ  ّمهّللأ 
نعو مهنع  رّخأـت  وأ  مهمّدـقت  مهملظ و  مهاداـع و  نمل  برح  ّودـع و  و  ۀـّنجلا ، مّهنأـب  « 2  » میعز و  ملـس ، مهعیاـش  نمل  مهل و  ّینإ  ّمـهّللأ 

یـضرأ هّللاو ال  ّمث ال  یـضرت  یّتح  یـضرأ  هّللاو ال  ّمث ال  یـضرت  یّتح  یـضرأ  ۀـمطاف ال  ای  هّللاو  ّمث  راّنلا ، نولخدـی  مّهنأـب  میعز  مهتعیش ،
«3  » ربخلا رخآ  یلا  یضرتیّتح 

تشاذگ و یلع  تسد  رد  ار  نآ  دوب و  شتـسد  رد  همطاف  تسد  هک  یلاح  رد  درک  دنلب  ار  شرـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپس 
نک و يرادهگن  بوخ  ار  وا  لوسر  ادخ و  تناما  سپ  وت ، شیپ  تسا  دمحم  شلوسر  هدرپس  ادـخ و  تناما  نیا  نسحلابا  يا  تفگ : وا  هب 
هب تسا  گرزب  میرم  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  نیرخآ ، نیلوا و  زا  تشهب  ناـنز  رـالاس  نیا  مسق ! ادـخ  هب  یلع  يا  درک ؛ یهاوـخ  هک  منادیم 

هب ات  هک  نم  ناج  مسق ! ادخ 
414 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

وت هب  همطاف  هچره  یلع ! يا  تسا ؛ هداد  ماهتساوخ ، هچره  ماهتشاد و  یئاهتساوخ  رد  امـشرب  وا و  رب  ادخ  زا  هکنیا  رگم  تسا  هدیـسرن  اجنیا 
. تسا هدرک  رما  اهنآ  هب  لیئربج  هک  ماهدرک  رما  وا  هب  ار  یئاه  زیچ  نم  نک ، ارجا  ار  نآ  دهد  روتسد 

متس وا  هب  هک  سکنآ  رب  ياو  یلع  يا  شیاه ، هتشرف  ادخ و  نینچه  تسا و  یضار  وا  زا  همطاف  رتخد  هک  منآ  زا  یضار  نم  ردارب  يا  نادب 
سکنآ رب  ياو  و  دـنازوسب ، ار  وا  ِرَد  هک  یـسک  رب  ياو  دنکـشب و  اروا  تمرح  هک  یـسک  رب  ياو  و  دریگب ، وا  زا  روز  اب  ار  شقح  هدرک و 

نم زا  مه  اهنآ  رازیب و  مرودـب و  اهنآ  زا  نم  دـیامن ، هزرابم  هدرک و  ینمـشد  همطاـف  اـب  هکنآ  رب  ياو  دـنک و  تیذا  ار  یلع )  ) وا لـیلخ  هک 
دوخ هب  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  همطاف و  درک و  نایب  ار  اـهنآ  ياـهمان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپـس  دـنرودب ،
اهنیا اب  هک  یناسک  اب  مگنج  لاح  رد  نمـشد و  منماض و  اهنیا  رب  ار  تشهب  ممیلـست و  ناشناناوریپ  اهنیا و  هب  نم  ایادخ ! تفگ : دینابـسچ و 

هس سپس  دش ، دنهاوخ  خزود  دراو  هک  منادیم  ناشناناوریپ و  زا  دننامب و  بقع  ای  هتفرگ و  یـشیپ  اهنیا  زا  دننک و  متـس  دنزرو و  ینمـشد 
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هب رگم  رامشیب  اهینتشون  دایز و  اهینتفگ  ربخ . رخآ  ات  يوشن ! یـضار  وت  ات  موشیمن  یـضار  نم  دنگوس ! ادخ  هب  همطاف  يا  دومرف  هبترم 
. دیسر ناوتیم  شنایاپ  هب  یناسآ  نیا 

تسا نیورپ  نم و  مشچ  دربن  شباوخ  هکنآ  تشذگ *** همین  زا  بش  دنتفرگ و  مارآ  همه 

« وا رطاخ  هب 

« امکتقلخ امل  ۀمطاف  الول  و  کتقلخ ، امل  ّیلع  الول  و  كالفألا ، تقلخ  امل  كالول  دمحأ  ای  « » وا رطاخ  هب 
رگا و  مدیرفآیمن ، ار  وت  دوبن  یلع  رگا  مدیرفآیمن و  ار  وت  دوبن  یلع  رگا  و  مدیرفآیمن ، ار  ناهج  دوبن  وت  رطاخ  هب  رگا  دـمحأ ! يا  ناه 

دیدپ ار  امش  دوبن  ۀمطاف 
415 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

1 . » مدروآیمن

!( ناملس يا  »

ربقلا توملا و  نطاوملا : کلت  رسیأ  نطاوملا ، نم  ٍةأم  یف  عفنی  ۀمطاف  ّبح  ناملس )! يا  »
رپ نطوم  دـص  رد  ۀـمطاف  يرادتـسود  ناملـس  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ۀبـساحملا  طارّـصلاو و  رـشحملا  نازیملا و  و 

2  » باتک باسح و  ماگنه  هب  و  طارص ، رشحم ، نازیم و  ربق ، گرم ، هناتسآ  اهنآ ، نیرتناسآ  هک  دشخبیم ، دوس  هرطاخم 

« هّللاۀّجح »

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هّللاۀّجح » »
«3 . » ام رب  تسادخ  تجح  همطاف  قلخ و  رب  میئادخ  ياهتجح  ام  انیلع  ٌۀّجح  ۀمطاف  قلخلا و  یلع  هّللا  ۀّجح  نحن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ۀنبإ  یف  و  تسا ؛ هدمآ  ءادفلا ، همدقم  بارتل  نیملاعلا  حاورأ  یحور و  مظعألا  هّللا  ۀّیقب  ترـضح  عیقوت  رد 
4 . » تسا یئوکین  ناشخرد و ) يوگلا  و   ) قشمرس نم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تخد  رد  ۀنسح  ٌةوسُأ  یل 

« تلصخ يروح  ناسنا  »

یتنبا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق : دنکیم : تیاور  سابع  نبا  زا  دوخ  دنس  اب  يدادغب ، بیطخ  تلصخ » يروح  ناسنا  »
416 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکأ  ربمایپ  راّنلا  نم  اهیبحم  اهمطف و  هّللا  ّنأل  ۀمطاف  اهاّمس  اّمنإ  ثمطت و  مل  ضحت و  مل  ۀیمدآ  ءاروح  ۀمطاف 
یمامت وا و  دنوادخ  نوچ  دیمان  ۀمطاف  هک  ار  وا  انامه  درادن ، هناهام  تداع  رگید ) نانز  دننام  ، ) تسا تفـص  يروح  یمدآ  ۀمطاف  مرتخد 

«1 . » تسا هدیرب  شتآ  اب  نتخوس  زا  ار  شنارادتسود 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکأ  ربماـیپ  هب  سیمع  تـنب  ءامـسا  دروآ ، اـیند  هـب  ار  مالـسلا  هـیلع  نـسح  ماـما  دوـخ  گرزب  دـنزرف  هـک  یماـگنه 
اهل يُری  ةرهطم ال  ةرهاط  یتنبا  نأ  تملع  امأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لاقف  سافن ، ضیح و ال  یف  ًامد  اهل  رأ  مل  ّینإ  هّللا  لوسراـی  درکـضرع :

رب تسا ، هزیکاپ  كاپ و  مرتخد ، یناد  یمن  ایآ  دومرف : یسافن ، هن  مدید و  یضیح  هن  وا  يارب  نم  ادخ  لوسر  يا  ةدالو .! ثمط و ال  یف  مد 
2  » دوشیمن هدید  ضیح  نامیاز و  رد  ینوخ  وا 
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!« لوتب همطاف و  ارچ  »

. دیئامرف هجوت  دوشیم  لقن  تنس  لها  ياهباتک  زا  هک  لیذ  تیاور  هب  دندیمان  مان  ود  نیا  هب  ار  وا  ارچ  لوتب »! همطاف و  ارچ  »
هیلع ّیلع  لاق  ۀمطاف ؟ ِتیّمُـس  َمل  نیردت  ۀمطافای  دومرف : ۀمطاف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکأ  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع 

هدیمان ۀمطاف  هب  ۀمطاف  ارچ  ینادیم  ۀمطاف  يا  راّنلا  نم  اهتیّرذ  اهمطف و  دـق  ّلجو  ّزع  هّللا  ّنإ  لاق  ۀـمطاف ؟ ْتیّمُـس  مل  هّللا  لوسرای  مالـسلا 
تسا هدیرب  شتآ  زا  ار  وا  هیذ  وا و  دنوادخ  دومرف : ارچ !؟ ادخ  لوسر  يا  درک  ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  ياهدش ؟

417 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«. 2  » تسا هتخاس  رود  شتآ  زا  ار  شناتسود  وا و  دنوادخ  راّنلا  نع  اهیّبحم  اهمطف و  هّللا  ّنأل  ۀمطاف  تیّمس  اّمنإ  « 1 . »

نع اهعاطقنِال  لیق ) و   ) ًابسح ًانید و  اًلضف و  اهنامز  ءاسن  نع  اهعاطقنإل  لوتبلا  ۀمطاف  تیّمس  دیوگ : لتب )  ) هدام رد  ۀیاهّنلا  باتکرد  ریثأ  نبا 
نانز زا  وا ، نوچ  دـندیمان ، لوتب  ار  ۀـمطاف  ریظّنلا  نع  ْتلََتب  اّهنأل  ًالوتب  ۀـمطاف  ْتیِّمُـس  نیبیرغلا )  ) یف يورهلا  ةدـیبع  لاـقو   ) هّللا یلا  اینّدـلا 

هدـیبع دـش و  عطقنمادـخ  يوس  هب  ایند ، زا  وا  هک ، تسا  نیا  يارب  هدـش ) هتفگ  و   ) بسح نید و  لضف و  ثیح  زا  تسا  زیامتم  دوخ  ناـمز 
«3 . » دوب دننام  یب  نوچ  دندیمان  لوتب  ار  ۀمطاف  دیوگ : نیبیرغ »  » باتکرد مه  يوره 

هک ینامز  تسا ، ینداتسیا  مّنهج  ِرَد  رد  همطاف  يارب  دومرفیم : مدینش  مالسلا ) هیلع  رقاب  ماما   ) رفعج یبأ  زا  دیوگ : یفقث  ملـسم  نب  دمحم 
ناهانگ هک  ار  يرادتسود  دوشیم ، هداد  روتسد  دوش ) هتشون  شلمع  هجیتن   ) اهرفاک اهنمؤم و  همه  نامشچ  ود  نایم  دیسر ، ارف  تمایق  زور 
تمطف ۀمطاف و  ینتیّمس  يدّیس  یهلإ و  دیوگیم : دناوخیم و  تسا  ّبحم  هک  اروا  نامـشچ  نایم  همطاف  دنربب ، شتآ  يوس  هب  دراد ، دایز 

، نم هلیـسوب  يدـیمان و  همطاف  ارم  نم ، ياقآ  ادـخ و  يا  داعیملا  فلخت  تنأ ال  ّقحلا و  كدـعو  راّنلا و  نم  یتّیّرذ  اـّلوت  یناـّلوت و  نم  یب 
هب ارم  رادتـسود  نیا  ارچ  سپ  ( !؟ ینکیمن هدـعو  فـالخ  وت  قح و  وت  هدـعو  و  يدـیناهر ، شتآ  زا  دراد  تسود  ارم  هّیرذ  ارم و  سکره 

شتآ
418 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

.)!؟ یتسرفیم
ماهدـیرب شتآ  زا  دراد ، تسود  ار  تا  هیرذ  وت و  سکره  مدـیمان  مان ، نیا  هب  اروت  نم  همطاـف  يا  یتفگ  تسرد  دـیامرف : ّلـجوّزع  يادـخ 

تعافش نم  ینک و  تعافش  وت  هک  تسا  نیا  يارب  دنربب  شتآ  هب  ماهداد  روتسد  هک  ار  هدنب  نیا  اما  منکیمن ، دعو  فلخ  قح و  نم  هدعو 
نایم رد  هک  سکره  سپ  دنربب ) وت ، تمظع  هب  یپ  و   ) دننادب نم  شیپ  رد  اروت  ماقم  مناگداتـسرف  ایبنأ و  ناکئالم و  یمامت  ات  مریذپب  اروت 

1 . » امنب تشهب  لخاد  ریگب و  ار  شتسد  يدناوخ ، ار  هدش  هتشون  نمؤم )  ) شنامشچ ود 

!« ردپ ردام  »

«2 . » دنتفگیم شردپ  ردام  ار  ۀمطاف  اهیبأ  مأ  یّنکت  ۀمطاف  تناکو  دیوگیم : مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  تالاح  رکذ  رد  ریثأ  نبا  ردپ »! ردام  »
هیلع قداص  ماما  زا  تیاور  اهیبأ  مأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تنب  ۀمطاف  ۀـینک  تناک  لاق : ّهنأ  مالـسلا  امهیلع  دـمحم  نب  رفعج  نع 

«3 . » دوب شردپ  ردام  ادخ ، لوسر  رتخد  ۀمطاف  هینک  دومرف : هک  تسا  مالسلا 
راهظا وو ..  دـشاب  ردام  ردـپ  يارب  دـناوت  یم  هنوگچ  رتخد  کی  دـش  هداد  وا  هب  ار  هینک  نیا  ارچ  تسا ، زغم  رپ  راد و  انعم  یلیخ  هملک  نیا 

دشابیمن لاجم  ار  ماقم  اهنآ ، ندروآ  يارب  هک  دراد  دوجو  رتشیب  ياهیسررب  دایز و  ياهرظن 

« ردپ هیبش  »

اروشاع ات  هلهابم  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 204 

http://www.ghaemiyeh.com


419 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا  ردپ » هیبش  »
هیلع یلع  نب  نسحلا  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسرب  هبـشأ  دحأ  نکی  مل  هک : تسا  هدرک  تیاور  سنا  نب  کلام  زا  لبنح  نب  دـمحا 

«. 1  » دوبن هیبش  ادخ  لوسر  هب  ۀمطاف  یلع و  نب  نسح  دننام  یسک  مالسلا  اهیلع  ۀمطافو  مالسلا 
اهمایق و یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسرب  ًایدهو  ًالد  ًاتمس و  هبـشأ  ًادحأ  تیأرام  هک : تسا  هدرک  تیاور  ۀشئاع  زا  دوخ  دنـس  اب  يذمرت 

یف اهـسلجأ  اهّلبقف و  اهیلا  ماق  یبّنلا  یلع  ْتَلَخَد  اذإ  تناک  تلاق و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تنب  مالـسلا  اهیلع  ۀـمطاف  نم  اـهدوعق 
هار تریس ، تروص ، رد  مدیدن  ار  یـسک  ثیدحلا )  ) اهـسلجم یف  هتـسلجا  هتّلبقف و  اهـسلجم  نم  تماق  اهیلع  لخد  اذا  یبّنلا  ناک  هسلجم و 

مرکأ ربمایپ  شیپ  تقو  ره  دشاب  ۀمطاف  زارت  هیبش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  تساوخرب  تسـشن و  رد  يوخ ، قلخ و  رد  و  نتفر ،
لخاد دوب ، ۀمطاف  هک  یلحم  هب  ادـخ  لوسر  رگا  نینچمه  دـیناشنیم و  دوخ  ياج  ردو  دیـسوبیم  ار  وا  داتـسیایم و  وا  مارتحا  هب  دـمآیم 

«2 . » دناشنیم دوخ  ياج  رد  ار  ترضحنآ  دشیم و  دنلب  همطاف  دشیم ؛
نخس تهج  زا  مدیدن  ار  یسک  ثیدحلا )  ) هّللا لوسرب  ۀمطاف  نم  ًاثیدح  ًامالک و  هبـشأ  ناک  ًادحأ  تیأر  ام  هک  تسا  هشئاع  زا  تیاور  زاب 

«3 (. » ربخرخآات  ) دشاب رتهیبش  ۀمطاف  زا  ادخ  لوسر  هب  ندز ، فرح  نتفگ و 
دنساب ۀمطاف ، لیاضف  باب  رد  ۀباحصلا ، لئاضف  باتک  رد  شحیحص ، رد  ملسم 

420 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
ۀیـشم اهتیـشم  ّنأک  یـشمت  ۀمطاف  تئاجف  ةأرما  ّنهنم  ردغی  ملف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  ءاسن  عمتجا  دنکیم : تیاور  ۀـشئاع  زا  شدوخ 
شیاج زا  اهنآزا ، کیچیه  دندمآ  مه  درگ  مرکأ  ربمایپ  ياهنز  ثیدحلا )  ) هلامش نع  وأ  هنیمی  نع  اهـسلجأف  یتنباب  ًابحرم  لاقف  هّللا  لوسر 

وا سپ  دمآ  شوخ  مرتخد  دومرف ): دید  هک  ار  وا   ) ترـضح دوب  ادخ  لوسر  نتفر  هار  دننام  شنتفر  هار  دمآ  ۀـمطاف  هک  دوب  هدروخن  ناکت 
1 (. » ربخ رخآات   ) دیناشن پچ  ای  تسار  شرانک  رد  ار 

»!؟ تیبلهأ نیرتزیزع  »

هزاجا ام  يارب  زا  دنتفگ : نم  هب  دناهتسشن  اجنآ  رد  سابع  یلع و  مدید  متـشذگیم ، دجـسم  زا  دیوگ : دیز  نب  ۀماسا  تیبلهأ »!؟ نیرتزیزع  »
هاوخب ارادخ  لوسر  اب  تاقالم 

يردأ یّنکل  لاق : يردأام ، هّللا  و  تلق : امهب ؟ ءاجام  يردت  له  لاقف  دنهاوخیم  یبایفرش  هزاجا  سابع  یلع و  مدرک  ضرع  ادخ  لوسر  هب 
دناهدمآ هچ  يارب  ینادیم  دومرف : ۀمطاف . لاق : کیلإ ؟ ُّبحأ  کلهأ  ُّيأ  هّللا  لوسر  ای  الاقف : ادـعق  ّمث  امّلـسف  الخدـف  امهل  نذأف  امهب  ءاجام 

يا دنتفگ : دنتـسشن و  دندرک و  مالـس  هدش و  لخاد  اهنآ ) يودره  ، ) دنوش لخاد  وگب  منادیم  نم  نکلو  دومرف : مسق ،! ادـخ  هب  هن  متفگ :
«2 . » ۀمطاف دومرف : تسا ؟ رتیمارگو )  ) زیزع تیارب  تتیبلها  زا  کی  مادک  ادخ  لوسر 

مالسلا هیلع  ّیلع  لاجّرلا  نم  مالسلا و  اهیلع  ۀمطاف  ءاسّنلا  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یلا  ساّنلا  ّبحأ  مسق : ادخ  هب  دیوگ  هشیاع 
3 . » مدیدن ار  یلع  نادرم  زا  ۀمطاف و  زا  رتبوبحم  ار  یسک  نانز ، زا  ربمایپ ، هاگشیپرد 

« مارتحا يادأ  »

هک یماگنه  ثیدحلا )  ) هسلجم یف  اهـسلجأ  اهّلبقف و  اهدیب  ذخأف  اهیلإ  ماق  اهب و  بّحر  هیلع  تلخد  اذا  تناک  دیوگ : ۀشئاع  مارتحا » يادأ  »
ياج رد  دیسوبیم و  تفرگیم و  ار  وا  تسد  و  تفگیم ، دمآ  شوخ  داتسیایم و  وا ، مارتحا  ساپ  هب  دمآیم  ادخ  لوسر  شیپ  هب  ۀمطاف 

«1 . » دیناشنیم دوخ 
لوسر شیپ  ۀمطاف  تقوره  هک  تسا  هشئاع  زا  تیاور  ثیدحلا   ) هسلجم یف  اهـسلجا  اهّلبقف و  اهیلا  ماق  هیلع  تلخد  اذا  تناکو  هشئاع : نع 
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2 . » دیناشنیم دوخ  ياج  رد  دیسوبیم و  ار  وا  دشیم و  دنلب  دمآیم  ادخ 

« رفن نیلوا  و  نیرخآ ، »

، هلها نم  ناسناب  هدـهع  رخآ  ناک  رفاس  اذا  هّللا  لوسر  ناـک  لاـق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یلوم  ناـبوث  نع  رفن » نیلوا  و  نیرخآ ، »
تفریم رفـس  هب  ترـضح  تقوره  دیوگ : ادخ  لوسر  مالغ  نابوث  ثیدحلا )  ) مالـسلا اهیلع  ۀمطاف  مدق  اذا  هیلع  لخدـی  نم  لوأو  ۀـمطاف ؛

«3 (. » ربخ رخآات   ) دوب وا  درکیم  تاقالم  هک  ار  یسک  نیلوا  تشگ  زاب  رد  دوب و  ۀمطاف  دشیم  ادج  وا  زا  هک  سک  نیرخآ 
تقو ره  ادخ  لوسر  ۀمطافب  هدهع  لوا  ناک  ةازغ  یف  جرخ  اذا  هّللا  لوسر  ّنإ  تسا : هدرک  تیاور  رمع  نب  هّللا  دبع  زا  دوخ  دنـس  اب  مکاح 

( تشگزاب رد   ) تفریم یگنج  هب 
422 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

«1 . » دوب ۀمطاف  درکیم ، تاقالم  ار  وا  هک  یسک  نیتسخن 
ردپ و یمأ  یبأ و  كادـف  تفگیم : ۀـمطاف  هب  ندیـسر  عقوم  هدرک  هفاضا  تسا و  هدـمآ  الاب  تالمج  دـننام  رمع  نبا  زا  رگید  تیاور  رد 

«2  » داب مرتخد )  ) وت يادف  مردام 

« نم ياضر  ۀمطاف  ياضر  »

نیمه تفرگ  اهنآ  زا  هک  یتافارتعا  هلمج  زا  مالـسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  زا  رمع  رکبوبا و  تداـیع  ناـیرج  رد  نم » ياـضر  ۀـمطاف  ياـضر  »
ۀمطاف یـضرأ  نم  و  ینّبحأ ، دقف  یتنبا  ۀمطاف  بحأ  نمف  یطخـس ، نم  ۀمطاف  طخـس  ياضر و  نم  ۀمطاف  اضر  دومرف : ربمایپ  دوب  تالمج 

«3  ... » ینطخسأ دقف  ۀمطاف  طخسأ  نم  و  یناضرأ ، دقف 
یـضار ار  وا  سک  ره  تسا و  هتـشاد  تسود  ارم  دراد  تسود  ار  همطاف  سکره  تسا . نم  مشخ  وا  مشخ  نم و  تیاضر  همطاـف  تیاـضر 

تسا هتخاس  نیگمشخ  ارم  دیامن  كانمشخ  اروا  ِهک  ره  و  تسا ، هدرک  یضار  ارم  دنک 

« ادخ بضغ  ۀمطاف ، بضغ 

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـناهدروآ  روفو  هب  هعیـش  یّنـس و  ياهباتک  رد  ترابع ، رد  توافت  یمک  اب  یتیاور  ادـخ » بضغ  ۀـمطاف ، بضغ 
ۀمطاف يا  كاضرل  یضری  کبضغل و  بضغی  هّللا  ّنإ  ۀمطاف  ای  دومرف : هلآ  هیلع و 

423 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«1 . » دوشیم یضار  وت  ياضراب  دنکیم و  بضغ  وت  بضغ  اب  دنوادخ 

یـضار وا ، ياضر  اب  دـنکیم و  بضغ  ۀـمطاف  بضغ  اب  دـنوادخ  اهاضرل  یـضری  ۀـمطاف و  بضغل  بضغی  هّللا  ّنإ  دومرف : رگید  ریبعت  رد 
«2 . » دوشیم

یـضار وت  ياضر  اب  بضغ و  وت  بضغ  اب  لاعتم  دـنوادخ  اـنامه  كاـضرل  یـضری  کبـضغل و  بضغی  هّللا  ّنإ  دومرف : رگید  ناـیب  رد  زاـب 
«3 . » دوشیم

: تلاقف ۀمطاف ، مهتیقلف  راّدلا ، مهیلع  مرضی  نأ  یلع  ران  نم  سبقب  ءاج  رمع  ّنا  لیق  و 
هناخ ات  دروآ  دوخاب  شتآ  زا  ياهلعـش  رمع  هک : هدش  هتفگ  ۀّمألا  هیف  تلخد  امیف  اولخدتوأ  معن ! لاق : انراد !؟ قرحتل  تئجأ  باطخلا ! نبای 
دننام هکنیا  رگم  یلب !، تفگ : ياهدمآ !؟ ام  هناخ  ندز  شتآ  يارب  ایآ  باطخ  دنزرف  يا  تفگ : تفرگ و  ار  وا  يولج  ۀمطاف ، دنازوسب ! ار 

4 . » دینک تعیب  نارگید 

اروشاع ات  هلهابم  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 206 

http://www.ghaemiyeh.com


« نم هدیچیپ  هخاش  »

اهضبقی ام  ینضبقی  اهطسبیام و  ینطسبی  یّنم  « 5  » ٌۀنجش ۀمطاف  اّمنإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لاق  نم » هدیچیپ  هخاش  »
424 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

«1  » تسا هدیچیپ  مدوجو ، یمامت  هب  نم ، ندب  ياهگر  دننام  وا  تسا ، نم  هاگ  هیکت  نمزا و  يا  هخاش  ۀمطافًاعطق 

« ردپ نت  هراپ  »

تسا هدرک  كانبضغ  ارم  دنک  كانبضغ  ار  وا  سکره  تسا  نم  نت  هراپ  ۀمطاف ، ینبضغأ  اهبـضغأ  نمف  یّنم  ۀعـضب  ۀمطاف  ردپ » نت  هراپ  »
هب تسین ، دیدرت  لباق  نآ  تحـص  نوچ  و  دـنا ، هدروآ  ناوارف  ۀعیـش ) ینـس و   ) نیقیرف ياهباتک  ظفل ، رد  رییغت  یمک  اب  ار  تیاور  نیا  « 2»

دوش یم  يراد  دوخ  نآ  كرادم  رکذ  زا  راصتخا ، رطاخ 

« ناوناب رورس  »

ۀمطاف هب  تفر  ایند  زا  هک  یضرم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک : تسا  هدش  تیاور  هشئاع  زا  ناوناب » رورس  »
425 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

ایآ ۀمطاف ! يا  نینمؤملا  ءاسن  ةدّیس  ۀّمألا و  هذه  ءاسن  ةدّیـس  و  نیملاعلا ، ءاسن  ةدّیـس  ینوکت  نأ  نیـضرت  الأ  ۀمطاف  ای  دومرف : مالـسلا  اهیلع 
«1 « .؟ یشاب نانمؤم  ناوناب  يوناب  تما و  نیا  ناوناب  يوناب  ملاع و  ناوناب  يوناب  يوش  یمن  یضار 

اپ رد  اهنآ  زا  یضعب  سردآ  هب  تسا  روکذم  روفو ، روط  هب  تنـس  لها  حاحـص  رد  تسا و  نیقیرف  لوبق  دروم  ياهتیاور  زا  زین  تیاور  نیا 
2 . » دیئامرف هجوت  یقرو 

« دیس وب  یم  ار  ارهز  تسد 

هیلع تلخد  اذإ  تناکو  هّللا ، لوسرب  ۀمطاف ، نم  ًاثیدح  ًامالک و  هبـشأ  ناک  ًادـحأ  تیأرام  دـیوگ : یم  ۀـشئاع  دیـس » وب  یم  ار  ارهز  تسد 
هب ۀمطاف ، دـننام  ثیدـح  تیاور  نتفگ و  نخـس  رد  هک  ار  یـسک  مدـیدن  هسلجم  یف  اهـسلجأ  اهّلبقف و  اهدـیب  ذـخأف  اهیلإ  ماق  اهب و  بّحر 

یم وا  مارتحا  هب  ربمایپ ، دمآ ، یم  ربمایپ ، شیپ  هب  تقو  ره  دشاب و  هتشاد  تهابش  ادخ  لوسر 
426 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

1 . » دیناشن یم  دوخ  ياج  رد  ار  وا  دیسوب و  یم  هتفرگ و  ار  وا  تسد  داتسیا و 

« ءارهز لکاکرب  هسوب  »

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : یم  هشئاع  ۀـمطاف  فرع  لـّبقی  اـم  ًاریثک  ناـک  هّللا  لوسر  ّنا  ۀـشئاع  نع  ءارهز » لـکاکرب  هسوب  »
2 . » دیسوب یم  دایز  ار ، ۀمطاف  فلز )  ) لکاک ندرگ و 

« ۀمطاف ناهد  رب  هسوب  »

3 . » دیسوب یم  ار  ۀمطاف  ناهدو  اهمف  یف  اهّلبقی  ام  ًاریثک  ناک  و  ۀمطاف » ناهد  رب  هسوب  »
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« دیکمیم ار  شنابز  »

4 . » دیکم یم  ار  وا  نابز  اهناسل و  ّصمیو  تسا  هدرک  لقن  دواد  وبا  زا  دیکمیم » ار  شنابز  »

« دیسوب یم  ار  ۀمطاف  تروص  هنیس و  »

427 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا  دیسوب » یم  ار  ۀمطاف  تروص  هنیس و  »
، ۀیاور یف  و  اهل ؛ اوعدی  ۀمطاف و  ییدث  نیب  ههجو  عضی  ۀمطاف ، هجو  ضرع  لّبقی  یّتح  مانی  ناک ال  ّهنأ  مالسلا  امهیلع  قداصلا  رقابلا و  نع 
، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  اهییدث  نیب  وأ  ۀمطاف  ۀنجو  ضرع  لّبقی  یّتح 
ات تسا  رگید  تیاور  رد  و  دـیباوخ ، یمن  تشاذـگ ، یمن  وا ، هنیـس  ناـیم  ار  شکرابمرـس  اـت  دیـسوب و  یمن  ار  ۀـمطاف  تروـص  ضرع  اـت 

1 . » تفر یمن  باوخ  هب  دیسوب ، یمن  ار  ۀمطاف  هنیس  نایم  هنوگ و  یگدمآ  رب  راسخر و 

« دیئوب یم  ار  ۀمطاف  ندرگ  »

مالـسلا ةالّـصلا و  هیلع  لیربج  یناتأ  دومرف : ترـضحنآ  هک  دنکیم  تیاور  ادـخ  لوسر  زا  کلام  نب  دعـس  دـیئوب » یم  ار  ۀـمطاف  ندرگ  »
هب ارم  هک  یبش  ۀمطاف  ۀبقر  تممش  ۀنجلا  ۀحئار  یلا  تقتشا  اذإ  تنکف  ۀمطافب ، ۀجیدخ  تقلعف  یب  يرسأ  ۀلیل  اهتلکأف  ۀّنجلا  نم  ۀلجرفـسب 
نم دش  هلماح  ۀمطاف  هب  ۀـجیدخ  نیمز ) هب  تشگرب  زا  سپ   ) مدروخ ار  نآ  دروآ و  وله  کی  تشهب  زا  نم  يارب  لیئربج  دـندرب ، نامـسآ 

2 . » میوبیم ار  ۀمطاف  ندرگ  موشیم  تشهب  قاشم  تقو  ره 

!« دیسوبیم ار  ۀمطاف  يولگ  »

: هل تلقف  « 3  » ۀمطاف رحن  ًاموی  لّبق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ّیبّنلا  ّنإ  هک ، تسا  هدش  تیاور  ۀشیاع  زا  دیسوبیم »! ار  ۀمطاف  يولگ  »
428 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا  « 1  » ۀمطاف رحن  تّلبق  ۀّنجلا  تقتشا  اذإ  ّینإ  ۀشئاعای  لاقف  هلعفت ! مل  ًائیش  تلعف  هّللا  لوسرای 

تقو ره  نم  ۀـشئاع  يا  دومرف : يدرکیمن !؟ اًـلبق  هک  يدرک  يراـک  ادـخ  لوسر  يا  متفگ : دیـسوب  ار  ۀـمطاف  يوـلگ  يزور  مرکأ  ربماـیپ 
مسوبیم ار  ۀمطاف  يولگ  متشاد ، ار  نآ  يوب  تشهب و  قایتشا 

!( یسوبیم ار  وا  همه  نیا  ارچ 

یتح اهتّلبق  ۀمطاف  تئاج  اذإ  کلام  هّللا  لوسرای  تلق : تلاق : ۀشئاع  نع  دسیونیم : دادغب  خیرات  رد  بیطخ  یسوبیم )! ار  وا  همه  نیا  ارچ 
ۀّنجلا یلإ  لیئربج  ینلخدأ  ءامّـسلا  یلإ  یب  يرـسأ  اّمل  ّینإ  ۀـشئاع  ای  معن  لاق  اًلـسع ؟ اهقعلت  نأ  دـیرت  ّکنأک  هّلک  اهیف  یف  کناسل  لـعجت 

امّلک ۀیـسنإ ، ءاروح  یه  ۀـفطّنلا و  کلت  نم  ۀـمطافف  ۀـجیدخ ، تعقاو  تلزن  املف  یبلـص ، یف  ۀـفطن  تراصف  اهتلکأف  ۀـحاّفت  اهنم  ینلواـنف 
وا ناهدرد  ار  تنابز  هک  يروط  هب  یـسوبیم  ار  وا  دیآیم  ۀمطاف  تقو  ره  ادخ  لوسر  يا  متفگ  دـیوگ : ۀـشئاع  اهتّلبق  ۀـّنجلا  یلا  تقتـشا 
هب یبیس  درب ، تشهب  هب  ارم  لیئربج  دندرب ، نامـسآ  هب  ارم  هک  یبش  ۀشئاع  يا  یلب  دومرف : یناروخیم ؟! لسع  وا  هب  هکنیا  لثم  يربیم  ورف 

ناسنا وا  تسا  ۀفطن  نآ  زا  ۀـمطاف  مدـش  رتسبمه  ۀـجیدخ  اب  متـشگرب  هک  نیمز  هب  دـیدرگ  ۀـفطن  نم  تشپ  رد  مدروخ ، ار  نآ  هک  داد  نم 
«2 . » مسوبیم ار  وا  موشیم  تشهب  قاتشم  تقو  ره  نم  تلصخ ، يروح  تسا 

ناحبس  ) هفیرش هیآ  لیذ  روثنملاّرّدلا »  » ریـسفت رد  یطویـس  دننام  تسا  هدمآ  تنـس  لها  دایز  ياهباتک  رد  رییغت  یمک  اب  تیاور  نیا  هباشم 
یلا تقتشا  اذا  تنکف  دومرف : روط  نیا  باتک  نیا  تیاور  رد  ج 3 ص 156  نیحیحص :» كردتسم   » رخآ و ات  يرسأ ) يّذلا 
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429 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
میوبیم ار  ۀمطاف  ندرگ  موش  تشهب  قاتشم  تقو  ره  ۀمطاف  ۀبقر  تممش  ۀّنجلا  ۀحئار 

!« ناسنا نیرتوگتسار  ۀمطاف  »

هللا یلص  مرکأ  ربمایپ  تخد  ۀمطاف  تقو  ره  وا  هک  دنکیم : تیاور  ۀشئاع  زا  مهوا  شدپ  زا  ریبز  نب  هّللادبع  ناسنا »! نیرتوگتـسار  ۀمطاف  »
وا زا  رتوگتـسار  ار  یـسک  نم  اهدـّلو  يذـّلا  نوکی  نأ  ّالإ  اـهنم  قدـصأ  ناـک  ًادـحأ  تیأر  اـم  تفگیم : دـمآیم  شرطاـخ  هب  هلآ  هیلع و 

1 (. » شردپ ینعی   ) تسا هدروآ  ایند  هب  اروا  هک  یسک  رگم  مدیدن  ۀمطاف ) )

دنکیم بایسآ  شیارب  ادخ  لوسر 

؟ تسا هتسخ  امش  زا  کی  مادک  دومرف : دننکیم  بایـسآ  درآ  وا  یلع و  دید  دش  دراو  همطاف  هناخ  هب  دنکیم  بایـسآ  شیارب  ادخ  لوسر 
2 . » دندش ندرک  بایسآ  لوغشم  یلع  اب  تسشن و  شیاج  رس  ربمغیپ  دش و  دنلب  وا  سپ  ۀمطاف ، تفگ : مالسلا  هیلع  یلع 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ » لوسر  تّیذأ  »

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ار  ادخ  لوسر  تیذا  زا  یهن  هب  طوبرم  تایآ  دعبب  ص 147  - 2 شخب - رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ » لوسر  ّتیذأ  »
؛ دیدناوخ

. دییامن هجوت  زین  لیذ  ثیدح  دنچ  هب  راشف ، هورگ  ياضعا  ناربهر و  هراب  رد  تواضق  دروم  رد  نهذ  روضح  يارب 
430 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

«1  » یترتع یف  یناذآ  نم  یلع  هّللا  بضغ  ّدتشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لاق 
. دنک تیذا  متیبلها  هب  ندناسر  رازآ  اب  ارم  هک  یسک  رب  هتفای  تدش  دنوادخ  بضغ 

«2  » هّللا يذآ  دقف  یلهأ  یف  یناذآ  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و 
. تسا هدرک  تیذا  ارادخ  دیامن ، تیذا  متیب  لها  رازآ  اب  ارم  سکره 

ّیلع ساّنلاّزعأ  ۀمطاف  ینئاس  دقف  اهءاس  نم  ینّرس و  دقف  اهّرس  نم  یّنم  ۀعضب  ۀمطا  لوقی ف  هّللا  لوسر  تعمـس  لاق  صاقو  یبأ  نب  دعس 
«3»

ۀمطاـف تسا  هدرک  نیگمغ  ارم  دـنک  نیگمغ  ار  وا  سک  ره  هدوـمن و  دونـشخ  ارم  دـنک  دونـشخ  ار  وا  ِهک  ره  تـسا  نـم  نـت  هراـپ  همطاـف 
. نم يارب  تسا  مدرم  نیرتزیزع 

«4  » یناذآ دقف  ِكاذآ  نم  یّنم  ۀعضب  ِّکنإ  الأ 
. تسا هداد  رازآ  ارم  دهد  رازآ  ارت  هکره  ینم  نت  هراپ  وت  شاب  هاگآ  مرتخد ) )

: دیوگ یم  ار ، همطاف  زا  نیخیش  تدایع  نایرج  نایب  زا  سپ  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج 
«5  » کلاذ دعب  امهمّلکت  ملف  امهنع  تضرعأ  ّمث  یّقح . ابصغ  و  ینایذآدق ، امّهنأ  كدهشأ  ّینإ  ّمهّللأ  تلاق : ءامّسلا و  یلإ  اهیدی  تعفرف 

دندرک و ّتیذا  ارم  رمع ) رکبوبا و   ) ود نآ  مریگ  یم  دهاش  ارت  نم  ایادخ  تفگ : دومن و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  شیاهتسد  همطاف ) )
431 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. دزن فرح  اهنآ  اب  گرم ) مدات   ) نآ زا  دعب  دنادرگرب ) ار  شتروص   ) دومن ضارعا  اهنآ  زا  سپس  دندومن  بصغ  ارم  قح 
امّکنوکشأل إ ّیبّنلا  تیقل  نئل  ینامتیضرأ و  ام  ینامتطخسأ و  امّکنأ  هتکئالم  هّللادهشأ و  تلاق : دومرف : یلوا  رفن  ود  هب 
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«1 ( » ربخلا  ) اهیّلصأ ةولص  ّلک  یف  کیلع  هّللا  ّنوعدأل  هّللاو  هیل ... 
ار ربمایپ  رگا  دیدومنن و  یضار  ارم  دیدرک و  كانبـضغ  ارم  رکبوبا ) رمع و  يا   ) امـش هک  مریگ  یم  دهاش  ار  شناکئالمو  ادخ  نم  تفگ :

درک مهاوخ  نیرفن  وـت  رب  مناوـخ  یم  هک  يزاـمن  ره  رـس  تشپ  رکبوـبا ) يا   ) مسق ادـخ  هب  درک  مهاوـخ  تیاکـش  امـش  زا  مدرک  تاـقالم 
(. ربخ رخآات  )

دیراد یباوج  هچ  ادخ  لوسر  ادخ و  هب  اهتیاور ، اهصن و  همه  نیا  ربارب  رد  ادخ ! هب  ار  امـش  ّتنـس ، لها  نادجو  اب  فاصنا و  اب  ناردارب  يا 
. دیا هدرک  هدامآ  یخساپ  هچ  و 

هراب رد  دـینز  یمن  رانک  هب  ار  بصعت  دـیریذپ و  یمن  ار  ربتعم  ههبـشالب و  دانـسا  نیا  نیب  تقیقح  هدـید  اـب  دـییآ و  یمن  دوخ  هب  ارچ  رخآ 
دینک تواضق  دیناوخب و  شخب  نیمه  رد  هک  میراد  اهنخس  تسا ، هدش  هتخاس  باحصا  هب  تبسن  هک  یتایاور 

« كدف « » اهنافوط ریسم  رد  ۀمطاف  »

ناناملسم مومع  هب  قلعتم  دوش ؛ هتفرگ  گنج  هلیـسو  هب  یماظن و  تردق  اب  مالـسا  رد  هک  یئاهنیمزرـس  كدف » « » اهنافوط ریـسم  رد  ۀمطاف  »
هب یماظن ، موجه  ورین و  مازعا  نودـب  هبتاکم ، هحلاصم و  اب  هک  ینیمزرـس  یلو  دـشابیم ؛ مالـسا  ياور  ناـمرف  تسد  هب  نآ  هرادا  و  تسا ،
ره تسوا ، راـیتخا  رد  اهنیمزرـس  عون  نیا  تشونرـس  و  دـشابیم ، وا  زا  سپ  ماـماو  ربـمغیپ  صخـش  صوـصخم  دـیآرد ، ناناملـسم  تسد 
هک تسوا  نوـچ  دـیامن  ضارتـعا  اـی  هدرک و  تلاـخد  وا  تامیمـصت  رد  درادـن  هزاـجا  یـسک  تسا ، ّریخم  دریگب ، نآ  هراـب  رد  یمیمـصت 

. دزاس فرطرب  كالما  لاوما و  نیا  هلیسو  هب  ار ، دوخ  نادنواشیوخ  عورشم  ياهیدنمزاین  ای  دهد و  هراجا  ای  دشخببار  نآ  دناوتیم 
«1 « » كدف  » هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکأ  ربمایپ  هک  دوب  ساسا  نیا  رب 

دوخ ات  دیشخب  شایمارگ  رتخد  هب  ار 
433 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

رد زا  هنامرتحم  تروص  هب  شاهّیّرذ  وا و  دوخ  دنکن ، زارد  نآ  نیا و  يوس  هب  زاین  تسد  دشابن و  نارگید  جاتحم  هدنیآ  رد  شیاه ، هچب  و 
ار دوخ  نارگراک  لامع و  درک و  کلمت  فرـصت و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تایح  لاح  رد  زین  وا  دنیامن ، قازترا  نآ ، ياهدـمآ 

لاس هس  تسیب و  لوطرد  هک  یلعج  ثیدح  کی  اب  مکاح ، ماظن  ادخ ، لوسر  زوسناج  تلحر  زا  سپ  هنافسأتم  یلو  دومن ؛ رقتسم  اجنآ  رد 
. دومن جارخا  ار  ارهز »  » نانکراک لاّمع و  رداص و  ار  كدف  هرداصم  مکح  دوب ، هدینش  ار  نآ  وا  طقف  توبن  نارود 

تیکلام تحص  رد  تسا و  هدرک  ءاضما  تسبرد ، روط  هب  « 1 ، » میرک نآرق  ررکم  تایآ  قبط  ار ، ادخ  لوسر  لمع  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  اب 
يدوهش زاب  دوب ، وا  یقیقح  دیلاوذ »  » دوب و هتفرگ  رارق  وا  فرصت  رد  كدف  فصولا  عم  تشادن ، دوجو  ههبش  کش و  هنوگ  چیه  ءارهز » »

( حابر  ) ادخ لوسر  هدش  دازآ  مالغ  « 2  » يرذالب لقن  هب  انب  و  دوب ) هداد  تداهـش  وا  ندوب  تشهب  لها  هب  ربمغیپ  هک   » نمیأ مأ  یلع و  دننام 
یلص ادخ  لوسر  لمع  هب  راک  نیا  اب  درک  هراپ  تفرگ و  ار  نآ  یمّود  یلو  تفرگ  ياهتشون  وا  زا  درب و  لوا  هفیلخ  شیپ  تداهـش  يارب  ار 

هجاوم یگدـنز  نوگانوگ  بئاـصماب  اـهنرق ، ار  ادـخ  لوسر  هّیّرذ  دومن و  در  ار  وا  مادـقا  راـک و  اًـلمع  هدرک و  یجک  نهد  هلآ  هیلع و  هللا 
(. دوش نشور  تقیقح  ات  دینک  هعجارم  يرامش  یب  هدش  هتشون  ياهباتک  هب  هراب  نیا  رد   ) تخاس

. دییامن هجوت  مروآیم ، اًلیذ  هک  تنس  لهأ  دوخ  تایاور  هب  لاح 
434 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

مالـسلا اهیلع  ۀـمطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  اعد  «( 1  » هّقح یبرقلااذ  تآ  و   ) ۀـیالا هذـه  تلزن  اّمل  لاق : يردـخلا  دیعـس  یبأ  نع 
هقح یبرقلااذ  تآ  هفیرش و  هیآ  هک  یتقو  دیوگ : یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  یکی   ) يردخ دیعس  یبا  ًاکدف  اهاطعأف 

«2 . » درک اطع  وا  هب  ار  كدف  تساوخ و  ار  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دش  لزان 
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ًاکدف مالـسلا  اهیلع  ۀمطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  عطقأ  هقح  یبرقلااذ  تآو   ) تلزن اّمل  دنک  یم  تیاور  سابع  نبا  زا  هیودرم  نبا 
«. 3  » داد صاصتخا  ۀمطاف  يارب  ار  كدف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دش  لزان  هفیرش  هیآ  هک  یماگنه 

«4 . » دومن اطع  وا  هب  ار  دف ك  دز و  ادص  ار  ۀمطاف  مرکا ، ربمایپ  دش  لزان  هک  یبرقلا  يذ  هفیرش  هیآ  تسا : هدش  تیاور  دیعس  یبا  زا  زاب 
هفیرـش هیآ  هک  تقونآ  كدف  کل  ۀمطاف  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبّنلا  لاق  هّقح ) یبرفلااذ  تآو   ) تلزن اّمل  لاق  يردخلا : دیعـس  یبا  نع 

«5 . » وت لام  كدف  ۀمطاف  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  دش  لزان 
تقو مکاح  يارب  دوب ، یسایس  نایرج  کی  دوخ : عورشم  قح  زا  ربمایپ  تخد  يرادزاب  هک  دنکیم  تباث  ینشور  هب  كدف  هدنورپ  یسررب 

تحاصف زا  رپ  یخیرات و  هباطخ  رد  ةروهقم  ءارهز  هک  تسا  تهجنیدب  دنامب ، ناهنپ  شیارب  هک  دوب  نآ  زا  رتنشور  هلئسم 
435 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

لوقی اًلـضف  ًاقطان و  ًالدـع و  ًامَکَح و  هّللا  باتک  اذـه  : » ياـمرفیم د دومن ، داریا  دوخ ، هتفر  تسد  زا  قح  ياـیحا  يارب  هک  دوخ  تغـالبو 
باتک نیا  « 3 « » ضئارفلا عرـش  طاسقألا و  نم  ّعزو  ام  یف  ّلجو  ّزع  نّیب  و  « » 2 « » دواد نامیلس  ثروو  « » 1 « » بوقعی لآ  نم  ثری  ینثری و  »

وا هب  دـنوادخ  هک  درک  تساوخرد  ادـخ  زا  ایرکز  ترـضح  دـیوگیم : تسا ؛ شخب  هلـصیف  اـیوگ و  يرگداد  مکاـح و  هک  نآرق )  ) ادـخ
نایب دوخ  باتک  رد  ار  ماهس  دنوادخ  درب  ثرا  دواد  زا  نامیلـس  دیوگیم : زین  و  دربب ، ثرا  بوقعی  نادناخ  وا و  زا  هک  دنک ، اطع  يدنزرف 

. تسا هتخاس  نشور  ار  اه  هضیرف  هدرک و 
لامعا ءاشفا  لد و  درد  ناونع  هب  تشون ؛ فینح » نب  نامثع   » هرـصب رادناتـسا  هب  هک  دوخ  ياه  هماـن  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنموم  ریما 

نم ٌكدف  انیدیأ  یف  ناک  دق  یلب  : » دیامرفیم هدـش و  روآ  دای  ار  كدـف  تیکلام  ًاحیرـص  تفالخ ، هاگتـسد  ناراکردـنا  تسد  روآ  گنن 
هیاس نآ  هب  نامسآ  هک  هچنآ  نایم  زا  ُهّللا  ُمَکَحلا  َمعن  و  نیرخآ ، موق  سوفن  اهنع  تخـس  و  موق ، سوفن  اهیلع  تّحـشفءامّسلا  هتّلظأ  ام  ّلک 

یحلاصم يور  یگرزب  سوفن  و  دـندیزرو ، لخب  یهورگ  دوب . كدـف  هدـکهد  هظحالم ، لباق  لاوما  زا  اـم  تسد  رد  طـقف  تسا ، هدـنکفا 
«. 4  » تسا رواد  نیرتهبادخ  هراب ) نیا  رد   ) دندیشوپ و مشچ  نآزا 

نوچمه مرکأ  ربمایپ  زا  هک  مریگ  دوب ، هداد  رارق  وا  دوخ  یلعج  ثیدح  ار  كدـف  هرداصم  ّتلع  تقو ، مکاح  دـینادیم ، هک  روط  نآ  هتبلا 
( ۀـقدص هانکرت  ام  ثرونال   ) هلمج ات  دوبن  ادـخ  لوسر  كرتام  ءزج  كدـف  یعرـش ، لیالد  كرادـم و  قبط  ًاساسأ  دـشاب ، هدینـش  ياهملک 

تایح لاح  رد  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچ  دشاب ، هدوب  مه  نآ  لماش 
436 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

ای هبه  رب  عوجر  یهگناو  تسا ، هدرکن  تبث  دوخ  شـشخب  زا  ار  ترـضح  نآ  عوجر  هراب  نیا  رد  خـیرات  دوب و  هدیـشخب  شیارهز  هب  دوخ 
نیا ارچ  هک ، تسا  هدـنام  مهبم  خـیرات ، رد  زین  تساهدـشن و  زیوجت  مه  لوذـبم  بوهوم و  نیع  دوجواـب  نادـنواشیوخ  براـقأ و  رب  لذـب 

اب راکتنایخ ، ناتـسد  یلو  هدش  حرطم  ای  تسا ،؟ هدیدرگن  حرطم  هک  هدـمآ  شیپ  یلاکـشا  ای  يرذـع و  هچ  و  دـناهدرکن ؟ ناونع  ار  هلئـسم 
. دناد یمادخ  تسا ، هدرپس  یشومارف  تسد  هب  هدرک و  فذح  رداصم ، زا  اراهنآ  ماّیأ  تشذگ 

تلع هچ  هب  تفرگن و  سپ  ار  كدـف  دوخ  تفالخ  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ارچ  دیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  یبا 
عجرتسی نأ  هرکف  ملاّظلا ، بقاع  ۀمولظملا و  هّللا  باثأ  ّلجو و  ّزع  هّللا  یلع  امدـق  اناک  ۀـمولظملا  ملاّظلا و  ّنأل  دومرف : دومن !؟ كرت  ار  نآ 

«1  » ۀبوصغملا هیلع  باثأ  هبصاغ و  هیلع  هّللا  بقاع  دق  ًائیش 
شوخ ترضحنآ  دومن ، باذع  راتفرگ  ار  رگمتس  اطع و  باوث  هدزمتس  هب  دنوادخ  دنتفر و  ادخ  هاگشیپ  هب  ود  ره  هدزمتس  رگمتس و  نوچ 

. دنادرگ زاب  ار  هبوصغم  باوث  بصاغ و  باقع  زا  يزیچ  هک  تشادن 
هتخورف ار  ترضحنآ  هناخ  لیقع  دید  دومن  حتف  ار  هکم  هک  یتقو  دومن  تیعبت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  دومرف : رگید  تیاور  رد 

يزیچ نتفرگ  ددص  رد  تیبلها  ام  تسا  هتشاذگن  يا  هناخ  ام  يارب  لیقع  دومرف : يریگ ؟ یمن  سپ  ار  تا  هناخ  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : تسا 
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«2  » تفرگن سپ  زاب  ار  كدف  دیسر ، تفالخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یتقو  تسا  تهج  نیا  هب  میتسین  تسا ، هتفر  جارات  هب  ام  زا  هک  ار 
ناشنارگمتـسزا ار  اهنآ  قوقح  مینک و  یم  مکح  اهنآ  هراب  رد  میتسه ، نانمؤم  ءاـیلوأ  اـم  دومرف : ـالاب  شـسرپ  باوج  رد  رگید  تیاور  رد 

نیا نامدوخ  يارب  یل  میریگیم و  سپ 
437 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

«1  » مینک یمن  ار  راک 
« يربیخ كدف  ياوه  هب  یک  »

يرتخد وکن  هچ  ارادخ  کیپ  يرهطأ  همطاف  نامز  رخف 
يرورپ ردپ  تخد  تبسح  زک  ببس  نیز  تبقل  اهیبأ  مأ 

يرشحم هعفاش  قح  تمحر  یحو  يایرد  هناد  کی  رهوگ 
يردام ار  همه  نید  کلف  رد  تفرگ  ششخرد  هک  رتخأ  هدزای 

يردیح مدق  مه  ردق و  مه  ار  لضف  فرش و  حالص و  دهز و  يربزا  ار  همه  هتکن  هب  هتکن  دوجو  باتک  نتم  رد  هک  هچنآ 
يرثوک نامه  وت  دنیوگ  رثوک  ار  هدنیاپ  هدنیازف  لسن 

يرتالاو رتالاب و  رتهب و  زاب  دنیاتس  شیب  ارت  هچره 
يربیخ كدف  ياوه  هب  یک  تسادخ  توکلم  زرم  وت  کلم 

«2  » يرگید وت  رگید و  نانخس  نآ  ریفص  تفصو  هب  تفگ : ینخس  ره 

!!« یلین يور  »

ادـخ لوسر  تمدـخ  رد  نیـسح  نسح و  ۀـمطاف و  نم و  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  زا  یلین »!! يور  »
رـس هب  نم  زا  دعب  هک  هچنآ  رب  دومرف : ینکیم !؟ هیرگ  ارچ  ادـخ  لوسر  يا  متفگ : تسیرگ  درک و  یهاگنام  هب  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. دمآ دهاوخ  امش 
هب هک  یلیس  وترس و  هب  هک  تسا  یتبرض  يارب  نم  هیرگ  دومرف : دش !؟ دهاوخ  هچ  متفگ 

438 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
یم نیـسح ، ندش  هتـشکرب  دـنناروخ و  یم  وا  هب  هک  يرهز  دـننزیم و  نسح  نار  هب  هزیناب ) هک  یتبرـض  ینعی   ) ۀـنعط هبو  ۀـمطاف  تروص 

. دشاب
دنوادخ یلع  يا  وت  رب  داب  هدژم  دومرف : الب ! يارب  رگم  هدیرفاین  ار  ام  ادـخ  ادـخ ، لوسر  يا  مدرک  ضرع  دنتـسیرگ  یگمه  تیب  لها  سپ 

«1  » قفانم ّالا  کضغبی  نمؤم و ال  ّالا  کبحی  ّهنإ ال  هداد ) لوق   ) هدرک دهع  نم  رب 
. قفانم رگم  درادن  نمشد  نمؤم و  رگم  درادیمن  تسود  ارت 

ۀقفص اهّدخ  یلع  قفص  رمع و  لخدف  دیناسر . روهظ  هلحرم  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یئوگـشیپ  نامز  تشذگ  مایأ و  رورم 
«2  » ضرألا یلإ  ترثانت  اهطرق و  عطقناف  رامخلا ، رهاظ  نم 

تخیر نیمز  رب  دش و  هراپ  شیاه  هراوشوگ  هک  دز  ءارهز  تروص  هب  یلیس  يروط  دنبور ، يور  زا  دش و  دراو  رمع  سپ 

« هتسکش يولهپ  »

اّمأ لاقف : لیئربج  ای  یخأ  ای  یلب  تلقف : كدـعب !؟ مهیلع  يرجی  امب  كربخأ  الأ  تفگ : لـیئربج  دومرف : یتاـنایب  زا  سپ  هتـسکش » يولهپ  »
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«3 ( » ربخلا  ) اهعلض رسکی  اهلعب و  ملظی  اهثرإ و  عنمت  اهّقح و  ذخؤی  ملظت و  نأ  دعب  کب ، ًاقاحل  کلهأ  لوأ  یهف  کتنبإ 
. لیئربج ردارب  يا  یلب  متفگ : منک !؟ وگزاب  ارت  زا  دعب  تانایرج  هب  ایآ 

439 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
زاو دـنریگبار  شقح  دوش و  ملظ  وا  هراـب  رد  هکنآ  زا  دـعب  دوش  یم  قحلم  وت  هب  هک  تسا  وت  تیبلها  زا  سک  نیتسخن  ترتخد  اـما  تفگ :

( ربخرخآات  ) دوش هتسکش  شیولهپ  دوش و  مولظم  شرهوش  دنوش و  عنام  شثرا 
یتح شارف  ۀـبحاص  لزت  ملف  اهنطب ، نم  ًانینج  تقلأف  اهبنج  نم  ًاعلـض  رـسکف  اهعفد  اهتیب و  ةداـضع  یلإ  ذـفنق  اـهأجلأ  يرخأ : ۀـیاور  یف  و 

«1  » ًةدیهش کلاذ  نم  تتام 
شمکـش رد  هک  ار  نآ  تسکـش و  شیولهپ ، زا  هدند  کی  درـشف  رد ، بوچراهچ  هب  نانچ  ار  یحو ) رتخد   ) ذـفنق تسا : رگید  تیاور  رد 

تفر ایند  زا  هدیهش  تفاین و  يدوبهب  رگید  داتفا  باوختخر  هب  زور  نآ  زا  تخادنا  دوب 

« داب دنت  ریسم  رد  یحو  هاگدورف  »

هراشا

اهیف هل  حّبـسی  همـسا  اهیف  رکذـی  عفرت و  نأ  هّللا  نذأ  تویب  یف  هیآ  هک  یتقو  ربمایپ  تسا : هدـش  تیاور  داب » دـنت  ریـسم  رد  یحو  هاگدورف  »
«1  » لاصالا ّودغلاب و 

همطاف ریما و  هناخ  هب  هراشا  اب  تساخرب و  رکبوبا  ناربمایپ ؛ ياههناخ  دومرف  دـنمادک  اههناخ  نیا  تفگ  تساخرب و  يدرم  درک  توـالت  ار 
«2  » اهلضفأ نم  معن  دومرف : تساهنآ !؟ زا  مه  هناخ  نیا  ایآ  دیسرپ ؟ مالسلا  امهیلع 

.
لاؤس ربمایپ  زا  نم  دومن ، توالت  ار  تویب ....  یف  هیآ  نارضاح  زا  یکی  میدوب ، ربمایپ  دجسم  رد  هک  تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  سابع  نبا 

نیا ینعی  دومن  هراشا  همطاف  هناخ  هب  ناربمایپ و  هناخ  ۀمطاف  لزنم  یلا  هدیب  أموأ  ءایبنألا و  تویب  دومرف : دنتسه !؟ یئاه  هناخ  هچ  هنآ  مدومن 
«3 . » هناخ

ره رد  تساوخ ! ودو  هزاجا  درک و  مالـس  هبترم  هس  میتفر  همطاف  هناخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  يزور  دـیوگ : يراصنأ  رباج 
«4 . » دش لخاد  همطاف  هناخ  هب  تقو  نآ  داد و  ار  زاجا ه  مالس و  باوج  همطاف  راب  هس 

ۀمطاف ّنإ  الأ  رضح ، نم  اوعمساف و  الأ  دومرف : و  دومن ، راصنا  هب  ور  درک ، یم  هک  یتیصو  تلحر  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
نم ِرَد  ۀمطاف  هناخ )  ) ِرَد دنادب ، دراد ، روضح  هک  سکره  دیونـشب و  دیـشاب  هاگآ  هّللا  باجح  کته  دقف  هکته  نمف  یتیب ، اهتیب  یباب  اهباب 

هدرپ  ) دیامن تمرح  کته  ار  هناخ  نآ  سک  ره  سپ  تسا  نم  هناخ  وا  هناخ  تسا و 
441 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

همالک ۀّیقب  هنع  عطق  و  اًلیوط ، نسحلاوبأ  یکبف  دیوگ ) ثیدح  يوار  یـسیع   ) تسا هدیرد  ار  ادخ  تمرح  هدرپ  دردـب ) ار  هناخ  نآ  مارتحا 
سپ اهیلع  هّللا  تاولـص  هّمأای  هّمأ  ای  هّللا ، باجح  هّللا  کتُه و  هّللا ، باجح  هّللاو  کتُه  هّللا  باـجح  هّللا  کـتُه و  : » لاـق و  ءاـکبلا ، رثکأ  و 

! ردام يا  ردام  يا  دومرف : هبترم  ود  دش و  هدیرد  ادخ  هدرپ  مسق  ادخ  هب  دومرف : راب  هس  دیرب  ار  شفرح  هیقب  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما 
«1 . » داب وا  رب  ادخ  دورد 

اوقرحأ حیصی ، ناک  اهنطب و  نم  نسحملا  تقلأ  و  « 3  » اهنطب نم  نینجلا  تقلأ  یّتح  ۀعیبلا ، موی  ۀمطاف  نطب  برـض  رمع  ّنإ  « 2  » ماّظنلا لاق 
«4  » نیسحلا نسحلا و  ۀمطاف و  یلع و  ریغ  راّدلا  یف  ناکام  و  اهیف ، نمب  اهراد 

اروشاع ات  هلهابم  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 213 

http://www.ghaemiyeh.com


هکره اب  ار  هناخ  دزیم  دایرف  و  دومن ،) طقسار  شنسحم   ) درک نینج  طقس  هک  دز  ۀمطاف  مکش  رب  نانچ )  ) تعیب زور  رد  رمع  دیوگ : ماّظن 
«5 !، » دوبن يرگید  سک  نیسح ، نسح و  ۀمطاف و  یلع و  زج  هناخ ، رد  یلاح  رد  دینازوسب ! تسا  نآ  رد 

هتّقلتف ۀـلیتف  هعم  و  رمع ، ءاجف  عیاـبی ، ملف  ۀـعیبلا  دـیری  ّیلع  یلإ  لـسرأ  رکباـبأ  ّنإ  تسا : هدروآ  نوع  نبا  زا  و  یمیت ، نامیلـس  زا  يرذـالب 
رکبابا هک  یتسردـب  كوبأ ! هب  امیف  يوقأ  کلاذ  و  معن ، لاق : یباب ؟! ّیلع  ًاقّرحم  كارتأ  باطخلا  نبای  ۀـمطاف : تلاـقف  باـبلا  یلع  ۀـمطاف 

وا يولج  رَد ، ِمَد  ۀمطاف  دمآ ، شتآ ) زا  یلعشم   ) يا هلیتف  اب  رمع  درکن ، تعیب  مه  وا  دریگ ، تعیب  وا  زا  ات  داتـسرف  یلع ، يوس  هب  ار  یـسک 
هک ار  هچنآ  نم ، راک  نیا  یلب ، تفگ : ینازوسب ؟! ارم  هناخ  ياهتفرگ  میمصت  ایآ  باّطخ ! رسپ  يا  دومرف : تفرگ و  ار 

442 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوخ  ِرَد  عقاو  رد  منازوسب ، ارت  ِرَد  دیاب  تردپ  نید  ياقب  يارب  ! ) دنکیم تیوقت  تسا ، هدروآ  تردـپ 

«1 !!. » داهتجا نیا  هب  مزانب  منزیم ) شتآ  شنید  تیوقت  يارب 
هّللا و  لاقف : نیرجاهملا ، نم  لاجر  هیف  ریبّزلا و  و  ۀحلط ، هیف  ّیلع و  لزنم  باطخلا  نب  رمع  یتأ  دیوگیم : دوصقملا  دبع  حاتفلادبع  داتـسا 

مـسق ادخ  هب  تفگ : دندوب  راصنا  زا  ینادرم  ریبز و  ۀحلط و  لزنم ، نآ  رد  و  دمآ ، یلع  لزنم  هب  رمع  ۀعیبلا  یلإ  ّنجرختلوأ  مکیلع  ّنقرحأل 
«. 2 ! » دییآ نوریب  تعیب  يارب  هکنیا  ای  منزیم ! شتآ  ار  هناخ 

یلع هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ۀعـضب  ۀمطاف  باب  قرحیل  بطحلاب  یتأ  رمع  ّنأ  دـناهدروآ : تنـس  لها  زا  يدایز  ربتعم  كرادـم  رد 
ره اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نت  هراپ  ۀمطافِرَد  ات  دروآ  مزیه  رمع  هک  یتسردب  نإ . و  لاق : ۀـمطاف ، هیف  ّنإ  رمعل  لیق  و  هیف ، نم 
ءاج رمع  ّنإ  ًاضیأ ، لیق  و  « 3 (. » دشاب اجنآ  رد  مه  ۀمطاف   ) هچ رگا  تفگ : تسا ، نآ  رد  ۀمطاف  دـنتفگ : وا  هب  دـنازوسب ! تسا ، نآ  رد  هک 

تلخد امیف  اولخدت  وأ  معن ! لاق : انراد !؟ قرحتل  تئجأ  باطخلا ! نبای  تلاقف : ۀمطاف ، مهتیقلف  راّدـلا ، مهیلع  مرـضی  نأ  یلع  ران  نم  سبقب 
ار وا  ۀمطاف  دنازوسب ، اهنآ  رب  ار  هناخ  هک  دمآ  شتآ  زا  ياهلعشاب  رمع  تسا ، هدش  هتفگ  ۀّمألا  هیف 

443 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
ینعی  ) تسا هدش  لخاد  تما  هک  هچنآ  هب  دـیوش  لخاد  هکنیا  رگم  یلب ! تفگ  ینزب ؟! شتآ  ارم  هناخ  ياهدـمآ  ایآ  تفگ : درک و  تاقالم 

«1 (. » دینک تعیب  رکبوبا  هب  دیاب 
هب هتفر و  ۀمطاف  هناخ  يوس  هب  دـیلو  نب  دـلاخو  رمع  «« 3 . » راّدـلا یلع  اومجه  یتح  « » 2 « » ۀمطاف تیب  یلإ  دـیلولا  نب  دـلاخ  رمع و  قلطنإ  »

. دندرب موجه  هناخ 
رگید تیاور  رد  معن ! لاق : یباب !؟ ّیلع  ًاقّرحم  كارتأ  باّطخلا ! نبای  ۀمطاف : تلاقف  بابلا ، یلع  رمع  فّقلت  ۀـمطاف  ّنأ  يرخأ  ۀـیاور  یف  و 

«4 !. » یلب تفگ : ینزب ! شتآ  ارم  هناخ )  ) ِرَد یهاوخیم  ایآ  باطخ  رسپ  يا  تفگ : دید و  رد  ِمَد  رد  ار  رمع  ۀمطاف  هک  تسا 
دـندوب و هدـیناسرت  ار ، مشاه  ینب  دـیوگ : ریبز  رـسپ  ةورع  مهقیرحتل » بطحلا  مهل  عِمُج  مشاـه و  ونب  َبِهرُأ   » نأ ریبّزلا  نبا  ةورع  رکذـی  و 

«5 . » دندوب هدروآ  درگ  يدایز )  ) مزیه اهنآ  ندنازوس  يارب 
يدایز بلاطم  هراب  نیا  رد  مالـسلا » اهیلع  ءارهّزلا  ةاسأم  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  و  مالـسلا » اـهیلع  ۀـمطاف  تیب  یلع  موجهلا   » باـتک ود  رد 

. مروآ یم  اًلیذ  ار  نآ  زا  یتمسق  هک  تسا  هدمآ 
«6 . » رانب وه  قلطنا  تیبلا و  یلاوح  بطحلا  لعجب  رمأ  و 

و د
. تفر شتآ  اب  مه  وا  دنهد و  رارق  هناخ  فارطا  رد  مزیه  داد  روتس 

444 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. دینازوسب تسا  نآ  رد  هکرهاب  ار  همطاف  هناخ  « 1 . » اهیف نمب  اهراد  اوقرحأ  درک : یم  دایرف  و 
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. میدید باطخ  رسپ  ۀفاحق و  یبا  رسپ  زا  اهزیچ  هچ  وت  زا  دعب  ادخ ! لوسر  يا  مردپ  داد ، رس  هلان  دنلب  يادص  اب  ۀمطاف 
«2 . » موق هعم  رمع و  یقب  نیکاب و  اوفرصنا  اهئاکب ، اهتوص و  موقلا  عمس  املف 

. شنارای زا  يا  هدع  رمع و  رگم  دنتشگرب  دندینش  ار  همطاف  هلان  يادص  مدرم  هک  ینامز 
«3  » بابلا یف  اهمرضأ  راّنلاب و  اعد  و 

. تخاس نشور  رَد  ِمد  ار  نآ  تساوخ و  شتآ  و 
«4  » بابلا بشخ  یف  راّنلا  تذخأف 

. درک تیارس  رَد  ياهبوچ  رد  شتآ  سپ 
«5  » تیبلا ناخّدلا  لخد  و 

. دیچیپ هناخ  لخاد )  ) رب دود  و 
«6  » بابلا حتف  موری  هدی  ذفنق  لخدف 

. تشاد رَد ، ندرک  زاب  رد  یعس  درب و  ار  شتسد  رمع ) راکتمدخ  رای و   ) ذفنق سپ 
، اوفرصنا اّنع و  اوّفکت  نأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یبأب  هّللا و  مکتدشان  تلاق  هحتف و  نم  مهعنمت  بابلا  یتداضعب  ۀمطافلا  تذخأف 

«8  » دوسألا « 7  » جلمدلاک راص  یّتح  اهیدی  یلع  طوّسلا  يوتلاف  اهدضع  اهب  برض  ذفنق و  نم  طوّسلا  رمع  ذخأف 
ادخ لوسر  مردپ  هب  ادخ و  هب  ار  امش  تفگ : دوش و  عنام  رَد  ندش  هدوشگ  زا  هک  تفرگ  ار  رَد  فرطود  ۀمطاف 

445 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. دیدرگرب دیرادرب و  تسد  ام  زا  مهد ، یم  ناتدنگوس 

!!!. دمآ رد  هایس  دنبوزاب  تروص  هب  ات  دیچیپ  شیاهتسد  هب  هنایز  ات  سپ  دز  همطاف  يوزاب  هب  تفرگ و  ذفنق  زا  ار  هنایزات  رمع 
«1  » هرسکف هلجرب  بابلا  رمع  برضف 

. تسکش ار  نآ  دز و  رد  هب  شیاپ  اب  رمع 
«2  » هلجرب بابلا  لکرف  هسرتت ، بابلاب  اهءاشحأ  تقصلأ  دق  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  و 

رد شیاپ  اب  رمع  سپ  دیامن  يریگولج  ندش  زاب  زا  هک  داد ) رارق  رَد  رپس  ار  دوخ  و   ) دنابـسچ رَد  هب  ار ، دوخ  ندب  يولج  تمـسق  همطاف  و 
تسکش ار 

« كاّهص رسپ  يا  - 1»

هّللا لوسر  لوق  رکذف  هلتقب  ّمه  هتبقر و  هفنأ و  أجو  هعرصف و  هّزه  ّمث  رمع  بیبالتب  ذخأف  مالسلا  هیلع  ّیلع  بثو  ّمث  كاّهص » رـسپ  يا  - 1»
دهع قبـس و  هّللا  نم  باتک  الول  كاّهـص ! نبای  ةّوبّنلاب  ًادـمحم  مرکأ  يذـّلاو  لاقف : ۀـعاّطلاو  ربّصلا  نم  هب  هاصوأ  ام  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ّیلع 7 راث  راّدلا و  اولخد  یتح  ساّنلا  لبقأف  ثیغتـسی  رمع  لسرأف  یتیب . لخدتال  ّکنأ  تملعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ّیلإ  هدـهع 
، عجرإ ذفنقل : رکبوبأ  لاقف  هتّدش ، هسأب و  نم  فرع  دـق  امل  هفیـسب ، ٌّیلع 7  جرخی  نأ  فّوختی  وه  رکب و  یبأ  یلإ  ذـفنق  عجرف  هفیـس ، یلإ 

هفیس یلإ  ّیلع 7  راث  نذإ ، ریغب  هباحـصأ  وه و  محتقاف  ذـفنق  قلطناف  راّنلا ، مهتیب  مهیلع  مرـضأف  عنتمإ  نإف  هتیب ، هیلع  محتقاف  ّالإ  جرخ و  نإف 
«3  » هورثاکف مهفویس  ضعب  لوانتف  نوریثک ، مه  هورثاک و  هیلإ و  هوقبسف 

وا تساوخ  دروآ ، درد  هب  دیچیپ و  ار  شندرگ  غامد و  داد و  ناکت  تّدش  هب  ار  وا  تفرگ  ار  رمع  نابیرگ  دیهج و  مالسلا  هیلع  یلع  سپس 
ربص و هب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیصو  دشکب ، ار 

446 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
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دوبن رگا  « 1  » كاّحص رسپ  يا  دنگوس ! تشاد ، یمارگ  توبن  اب  ار  دمحم  هک  یئادخ  هب  تفگ : و  دمآ ، شدای  هب  دوب ، هدرک  رما  تماقتسا 
ار بئاـصم  نیا  نوگاـنوگ  ياـهتمکح  يارب  هک   ) تسا هدومن  دـهعتم  ارم  ادـخ  لوسر  هک  يدـهع  هدـش و  هتـشون  ادـخ  يوس  زا  هک  هچنآ 
و يراذگب ، نم  هناخ  لخاد  هب  اپ  هک  یتشادـن  ار  تردـق  نآ  و   ) يوش لخاد  نم  هناخ  هب  یناوتیمن  هک  یتسناد  یم  تقو  نآ  منک ) لّمحت 

(. تسا هداد  تئرج  وت  هب  هتسب و  ارم  لاب  تسد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیصو  منکچ  امأ  متسکشیم ، ار  تیاپ  ملق  هنرگ 
شریـشمش تعرـس  اب  ترـضح  لاح ، نیا  رد  دـندروآ و  موجه  هناـخ  هب  هدرک و  شروش  مدرم  تساوخ ، کـمک  مدرم  زا  داتـسرف و  رمع 

. داد عالطا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نتفرگ  تسد  هب  ریشمش  دیناسر و  رکبوبا  هب  ار  دوخ  تشگرب  ذفنق  لاح  نیا  رد  تشادربار و 
ّتلع ود  هب  رکبوبا  یل  درک و  فیلکت  بسک  هدـش  كانمیب   ) دـندوب ربخ  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  یماـظن  تردـق  تعاجـش و  قباوس  زا  نوچ 

دهاوخن گنج  درک و  دهاوخن  وا  تفلاخم  مالسلا  هیلع  یلع  تسناد  یم  تشاد و  عالطا  ادخ  لوسر  تیصو  زا  - 1 داد -. تنوشخ  روتسد 
. دومن

. دندیشخب یم  ورین  وا ، كانمیب  ناساره و  لد  رب  و  دندوب ، هتفرگ  ار  شفارطا  دایز  شابوا  لذارا و  - 2 - 
لوسر هکار  يا  هناخ  ! ) نک ناریو  هدز و  شتآ  ار  هناخ  دـندرک ، تعناـمم  رگا  ربب ، شروی  هناـخ  هب  درگرب و  داد ، روتـسد  ذـفنق  هب  رکبوبا 

(. دوب هدرک  دیکأ  ياهشرافس  نآ  تمرح  ظفح  يارب  ًارارک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
هدیشک و ریشمش  دایز  دادعت  نآ  اب  مه  اهنآ  دور  ریشمش  يوس  هب  هرابود )  ) تساوخ ترضح  دندرب  موجه  هناخ  هب  شا  هتسد  راداب و  ذفنق 

(. دندرک ریگتسد  ار  ماما  و   ) دندش عنام  ریشمش ، هب  ترضح  تسد  ندیسر  زا 
447 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

، وش دنلب  تفگ : تفرگ و  ار  شتـسد  رمع  درک ، یگداتـسیا  ترـضحنآ  امن ، تعیب  رکب  یبا  هب  وش و  دنلب  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  رمع 
«1  » دومن تعنامم  نداتسیا  زا  ترضح 

!!« ادخ ریش  ندرگ  رد  نامسیر  - 2»

«2  » اًلبح هقنع  یف  اوقلأف  ادخ »!! ریش  ندرگ  رد  نامسیر  - 2»
«3  » هقنع یف  هفیس  لئامح  اولعج  ۀیاور : یف  دنتخادنا و  نامسیر  شندرگ  هب  سپ 

یلإ هنوّرجی  هبایثب  « 4  » ًابّبلم هوجرخأ  دنا : هدروآ  يرگید  صوصن  رد  دـنتخادنا و  شندرگ  هب  ار  شریـشمش  لیامح  هک  تسا  یتیاور  رد  و 
«5  » هّللا مهتدشان  مالسلا و  اهیلع  ۀمطاف  تحاصف  دجسملا 

. داد یم  مسق  ادخ  هب  ار  اهنآ  دیشک و  هحیص  همطاف  دنناسرب . دجسم  هب  ات  دندیشک  یم  نیمز  هب  شسابل  اب  هدروآ و  نوریب  ار  وا 
و تیبلا . لـهأ  اـنیف  هلوسر  هّللا و  متنخاـم  عرـسأام  مکلیو  ًاـملظ ، یمع  نبا  نّورجت  مکعدأ  ـال  هّللا  و  تلاـق : اـهلعب و  نیب  مهنیب و  تلاـح  و 

«6  » مهیدیأ نم  هصّلخت  اّهنأ  اهمعزب 
ملظ اب  هنوگ  نیا  ار  میومع  رسپ  مراذگ  یمن  مسق  ادخ  هب  تفگ : تخادنا و  مدرم  ماما و  نایم  ار  دوخ  وو )..  یناوتان  رازن و  لاح  نآ  اب   ) و

هک درک  یم  نامگ  و  دیدرک ، تنایخ  تیبلها ، ام  هراب  رد  شلوسر  ادخ و  ياه  هیصوت  رب  دوز  هچ  امش  رب  ياو  دیشکب ، متس ، و 
448 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. داد دهاوخ  تاجن  ناگ ) هشیپ  تیانج  نآ   ) تسد زا  ار  ماما 
«1 . » اهلجأل موقلارثکأ  هکرتف 

دندرک شکرت  هتشادرب و ) تسد  مالسلا  هیلع  یلع  زا   ) ءارهز رطاخ  هب  يرتشیب  تعامج 

!!« ءارهز هنایزات و  - 3»
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!!« ءارهز هنایزات و  - 3»

اهمـسج یف  رثأ  اـهکهنأ و  نأ  یلإ  اـهیبنجو  اـهرهظ  یلع  طوّسلاـب  اهبرـضف  هطوـسب ، اهبرــضی  نأ  ًاذـفنق  رمع  رمأـف  ءارهز »!! هناـیزات و  - 3»
«2  » فیرّشلا

تشپ و هب  هنایزات  اب  ردقنآ )  ) دنزب ار  همطاف  هنایزات  اب  داد ، روتـسد  ذـفنق  هب  رمع  یلو  دنتـشادرب ، تسد  ماما  زا  ءارهز  رطاخ  هب  مدرم  رتشیب 
. تشاذگ رثا  شفیرش  دوجو  رد  تابرض ) تدش   ) دروآ و رد  اپ  زا  ات  دز  وا  يولهپ 

«3  » اهنیع باصأ  اههجو و  یلع  ذفنق  اهبرض  ۀیاور : یف  و 
. دید بیسآ  شمشچ  هک  دز  ءارهز  تروص  هب  ذفنق  تسا : هدمآ  یتیاور  رد 

لعنب اهزکل  وأ  « 4 ، » جلمّدلا لثم  اهدضع  یف  طوسلارثأ  یقب  اهدـضعوأ و  اهفتک ، وأ  اهعارذ  وأ  اهـسأر  یلع  اهبرـض  يرخأ : تایاور  یف  و 
«6  » کلاذ یف  ببس  يوقأ  ناک  وأ  « 5  » اهنینج طاقسإ  یف  ببّسلا  ناک  هنم  رداّصلا  برّضلا  ّنإو  فیّسلا ،

شیوزاب رد  هنایزات  رثا  هک  دندز  نانچ  شیوزاب ، هناش و  تسد و  رس و  هب  هک  تسا  هدمآ  رگید  تایاور  رد 
449 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. دش نینج  طقس  تلع  نیرت  يوق  هک  دیبوک  نانچ  ریشمش  فالغ  اب  دنام و  دنبوزاب  تروص  هب 
( راوید هب   ) رَد تشپ  رد  ار  وا  دلاخ  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  دز و  ریـشمش  فالغ  اب  دیلو  نبدلاخ  ار  وا  هک  تسا  هدمآ  رگید  تیاور  رد 

«. 1  » دنا هداد  تبسن  دلاخ  هب  ار  نینج  طقس  تهج  نیا  هب  دیشک ، دایرف  هک  داد  راشف 
راشف شمکـش  هب  ار  رَد  اـی  تشگ ، نینوخ  شفیرـش ، دوجو  هک  دز  يروط  هب  هبعـش  نب  ةریغم  ار  همولظم  نآ  دـیوگ : یم  رگید  تیاور  رد 

«2 . » دش رجنم  نینج  طاقسا  هب  هداد 
یتح هتعضب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ۀبیبح  یلع  طایّـسلا  تلاهناف  ۀمطاف ، اوبرـضا  لاق : هلوح و  نم  یلإ  رمع  تفتلإ  ۀیاور : یف  و 

«3  » ۀنیزح ۀلیلع  ۀضیرم  تحبصأف  ۀمطاف ، مسج  یف  رخنت  ةریرملا ، ۀمدّصلا  ۀیساقلا و  ةرصعلا  راثآ  تیقب  اهمسج و  اومدأ 
نوخ ات  دمآ  دورف  ادخ ، لوسر  نت  هراپ  هبیبح و  هب  اه  هنایزات  دـینزب !!! ار  همطاف  تفگ : درک و  شنایفارطا  هب  ور  رمع  هک : تسا  یتیاور  رد 
هنیزح هلیلع و  هضیرم و  دیناسوپ و  ار  وا  دنام و  شمسج  رد  خلت  ياهبیسآ  هناکابیب و  راشف  نآ  راثآ  هک ) دندرشف  نانچ   ) دندرک و شدولآ 

(. دیسر تداهش  هب  اههمدص  نآ  اب  تیاهن  رد  و   ) دش يرتسب 
«4  » اهعارذ یلع  طوّسلاب  اهبنج و  یلع  فالغلاب  رمع  برض  تایاورلا : نم  ةّدع  یفو 

«6  » تضبق نأ  یلإ  یقب  و  « 5  » برضلارثأ نم  اهنتم  ّدوساو 
هنوگ نیا  تیاور  نیدنچ  رد 

450 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
گرم مد  ات  تابرض  نیا  رثا  دش و  هایس  شندب  هک  دیبوک  نانچ  شیوزاب  هب  هنایزات  اب  شیولهپ و  هب  ریشمش  فالغ  اب  رمع  هک : تسا  هدمآ 

. دوب هدنام 
ّانإ تفگ : یم  رمع  و  هبعـش ، نب  ةریغم  دیلو و  نب  دـلاخ  رمع و  زج  دـنداتفا  هیرگ  هب  یگمه  شنایفارطا  رکبوبا و  مدـید  نم  دـیوگ : ناملس 

«1  » ٍءیش یف  ّنهیأر  نم  ءاسّنلا و  نم  انسل 
. میرادن يراک  اهنآ ، يأر  اهنز و  اب  ام 

اهیلع ۀـمطاف  برـض  ّهنأ  و  معز ...  و  رمع ، قورافلا  یف  نعط  ناک  « ... 2  » ماّظّنلا ّنإ  مث  دـیوگ : يافوتم 429  يدادغب  رهاط  نب  رهاقلا  دـبع 
«3  » ةرتعلا ثاریم  عنمو  مالسلا 

زا ار  ترتع  دز و  ار  همطاف  درکیم  نامگ  هلمج ) زا  درمـش  یم  ار  اهنآ  ياتدـنچ   ) دزیم و هنعط  وا  هب  رمع ، قوراف  ياه  راک  رد  ماّـظن  سپس 
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درک مورحم  و   ) دش عنام  يردپ  ثرا 

« راوید رد و  نایم  - 4»

لاح نیا  رد  الوم  لمحت 

مدید هداتفا  كاخ  يور  ار  دوخ  نامژپ  لگون  مدیسر  نوچ  رَد  بناج  مدیرپ  اج  زا  ناهگان  لاح  نیا  رد  الوم  لمحت 
مدیشکیم تلاجخ  نم  یتخس  هب  دزیم  سفنوا  نمرب  داتفا  وا  مشچ  وارب  داتفا  نم  مشچ 

: تفگ یم  مق  رد  ظعاو  يدنرم  لضاف  دمحم  مدینـش  دوخ  شوگ  هب  ار  ارهز  دایرف  طقف  نم  دمآ  دراو  شملظ  هچرَد  تشپ  هب  دنادیم  ۀضف 
دزی یلاها  زا  ریپ  یناحور  کی  مدید  متخیر  یم  کشا  مدناوخ و  یم  ار  الاب  راعشا  ماما ، رس  يالاب  رد  مدش و  فرشم  فرشا  فجن  هب  نم 
الوم رـضحم  رد  هک  یتسیندـلب  يزیچ  نیا ، زا  ریغ  مالـسلا  اهیلع  ءارهز  ترـضح  هضور  زا  ریغ  خیـش  تفگ : نم و  شیپ  دـمآ  ناـنک  هیرگ 

ار مراعـشا  رگید  تسا  قح  فرح  مدـید  ینک ! یم  هزات  ار  وا  درد  هک  تسا  هتـسیرگ  مک  شیارهز  هب  دوخ  تایح  لاح  رد  وا  اـیآ  یناوخب 
. مدشن ریگیپ 

«1  » اهردص یف  رامسملا  تبن  و  ةرصعلا ، ةّدش  نم  جرخت  نأ  اهحور  تداک  یّتح  ۀیساق  ةدیدش  ةرصع  طئاحلاو  بابلا  نیب  اهرصعو 
هب رَد ، خیم  هک  يا  هنوگ  هب  دور  نوریب  شندـب  زا  حور  راشف ، تدـش  زا  دوب  هدـنام  مک  هک  داد  راشف  تّدـشب  راوید  رَد و  نایم  ار  همطاف  و 

تفر ورف  ءارهز  هنیس 

« نینوخ هنیس  - 5»

«1  » اهییدث اهردص و  نم  مّدلا  عبن  و  نینوخ » هنیس  - 5»
دوب ریزارس  شیاهناتسپ  هنیس و  زا  نوخ  و 

« هنیس رد  رامسم  - 6»

«3  » رعست راّنلاو  اههجول  تطقسف  « 2  » اهردص یف  رامسملا  تبن  و  هنیس » رد  رامسم  - 6»
دیشک یم  هنابز  شتآ  هک  یلاح  رد  داتفا  رد  ور  هب 

« نکناینب هلان  - 7»

«4 ، » کتنبا کتبیبحب و  عنصی  اذکه  هّللا ! لوسرای  هاتبأ ! ای  تحاص : و  اهلفسأ ، ۀنیدملا  یلعأ  تلعج  ۀخرص  تخرصف  نکناینب » هلان  - 7»
!؟ دننک یم  راتفر  هنوگنیا  تا  هبوبحم  رتخد  اب  ادخ  لوسر  يا  ردپ  يا  دز  ادص  درک و  ور  ریز و  ار  هنیدم  هک  دیشک  دایرف  يروط 

« مولظم نینج  - 8»

«5  » هتطقسأف رهشأ  ۀّتسل  نسحملاب  ۀلماح  تناک  و  مولظم » نینج  - 8»
، نسحم مانب  ههامشش  هچب  هب  نوچ 

453 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
1 . » دومن طقس  زین  ار  نآ  دوب ، هلماح 
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!« اه تنرتنیا  گنج 

لوسر تیب  لها  ناناوریپ  هعیـش و  زا  نوگانوگ  یملع  ياهتفرـشیپ  همه  نیا  اب  متـسیب  نرق  اضف و  رـصع  رد  زونه  رگم  اه »! تنرتنیا  گـنج 
. دنا هتشادرب  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

هک یتاملکاب  هدرک و  هفاـضا  ملق ، غیلبت و  ریـشمش ، هزین و  یمیدـق ، تاحیلـست  هب  ار ، تنرتنیا  دـیدج  شور  کیـسالک و  گـنج  یگزاـتب 
فارطا رد  دیئامن و  هجوت  یکیسالک ، گنج  نیا  زا  هلحرم  کی  هب  هنومن  يارب  دنهدیم ؛ همادا  هناّرصم  تسا ، ناشدوخ  راوازس  هتـسیاش و 

. دینک رکف  هنافصنم  ندیگنج ، هنوگ  نیا 
( اهینس  ) امـش هک ، داتـسرف ، تنرتنیا  نتنآ  هب  ار ، یقطنم  لاؤس  نیا  رامع )  ) مانب نایعیـش ، زا  یـصخش  يدالیم   1998 - 10 خیرات 24 - رد 
( ۀعیّشلل يا   ) مهل ناک  ّهنأ  دییوگیم : مه  الاح  و  دندمآ ، دوجو  هب  يدوهی  يابس  نب  هّللادبع  ببسب  اه  هعیش  ینعی  یضفار  دیئوگ : یم  رابکی 

نتفاب فرـص  ای  تسا و  یکردـم  هب  دنتـسم  امـش  فرح  نیا  ایآ  دنتـشاد ! یئورین  رمع  تفالخ  نامز  رد  نایعیـش  رمع  ۀـفالخ  ماّیأ  یف  رود 
نادب تسا ، نایعیش  یقطنم  ياهلاؤس  خساپ  زا  نتفر  هرفط  نداد و  یلاخاج  یصالخ و  تاملک و 

465 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
کین هچ  ادـخ و  تسا  يرواد  بوـخ  هچ  سپ  تسا  دـهاش  امـش  ياـهغورد  رب  و  تسا ، هاـگآ  امـش  تاـین  لاـمعا و  یماـمت  زا  ادـخ  هـک 

!. تمایق تسا ، هاگهدعو 
دوهیلا نم  ۀعیّـشلا  داتـسرف ) نتنآ  هب  ار  هناقمحأ  هناحـضتفم و  باوج  نیا   ) زور نامه  رد  دش  ادیپ  راتفم )  ) مانب يرگیچوه  قطنم و  یب  درف 

درتأ رداقب  وم  مهفتام ...  رامعای  تنأ  و  ۀـلیح ...  ۀـّلق  لوقتأ  لیعای  عراشلا ...  یف  اهلوقتأ  کیلخیاه  یـضافلا  مالکلاو  تیبأ ...  مأ  تئاـش 
متنأو کموی ...  یلإ  و  مارکلا ...  نیعباّتلا  ماّیأ  نم  ّدج  نع  بأ  اهانثرو  ۀعیّشلا  ۀیهارک  معن ...  کل  لوقأ  و  یـضفار !؟ ای  فیکال  لاؤسلا و 

ضفاورلا ةریس  نم  فرشأ  بهل  وبأ  لهج و  وبأ  اذک )  ) ةریسف نوملعت  ولو  نوکفؤت ...  اذک )  ) انأ هّللا  مکل  نیملسملا ...  لکاشم  یف  ببّـسلا 
«1  » دوهیلا دیبن  فوس  رتنعتم ...  ّیعیش  لک  دعبو  ًاراّفک ...  ًارجاف  ّالإ  اودلیال  مهرذت  نإ  ّکنإ  ًادحأ ...  مهنم  قبت  الو  ًاددب  مهرّمد  ّمهّللأ  ... 

یئوگ یم  ایآ  نادان  يا  ینز ...  یم  نابایخ  رد  ار  هدوهیب  ياهفرح  نیا  ینک  یم  لاـیخ  و  ییهاوخن ...  اـی  یهاوخب  تسا  ناـیدوهی  زا  هعیش 
ام میوگیم : وتب  نم  یلب  يرادـن !! ار  نآ  یگنوگچ  در و  تردـق  وت  یـضفار  يا  و  یمهف ...  یمن  رامع  يا  وت  و  تسا ...  هراچ  دوبن  زا  نیا 

تالکـشم ثعاب  اهامـش  و  میا ... ! هدرب  ثرإ  زورما  هب  اـت  یمارگ  نیعباـت  ناـمز  زا  دـج  نع  ًاـبأ  ار  ایعیـش ن  زا  ترفنو )  ) نتـشادن تسود 
! ... دینز یم  تمهت  و  هدرک ) تمواقم   ) دیهاوخیم یکات  دهدب  ارامش  باوج )  ) ادخ دیتسه ... ! اهناملسم 

؛ دوب رتهبو )  ) دنمتفارش اه  هعیش )  ) یضفار راتفر  زا  بهلوبأ ، لهجوبأ و  هریس  ًانیقی  دینادب ، رگا 
رفاک زجب  يراذگ ، یقاب  ار  اهنآ  رگا  رادنهگن ...  هدنز  ار  اهنآ  زا  یـسک  نُک و  دوبان  نَک و  رب  هشیر  زا  ار  نایعیـش )  ) اهنآ تدوخ  وت  ایادخ 

زا سپ  و  دوب ) شموق  رافک  هراب  رد  شتوبن  زا  لاس  هاجنپ  دصهن و  زا  دعب  حون  ترضح  نیرفن  نیا   ... ) دنروآ یمن  ایند  هب  رجاف  و 
466 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

(. نایدوهی دعب  هعیش  يزادنارب  لوا  ! ) تسا نایدوهی  ینَک ) هشیر   ) تبون هدننک ، جیگ  زاس و  لکشم  نایعیش  همه  يزادنارب ) )
ناتناکاین ياهراک  و  ثرا ، هب  ناتناردپ  زا  ار ) نایعیـش   ) ینمـشد یتفگ : تسار  ادـخ  هب  داد ، باوج  تنرتنیا  هلیـسو  هب  زور  نامه  رد  رامع 

هتشغآ داب ، وا  رب  ادخ  مالس  هک  تشهب  ناناوج  رورس  نوخ  اب  ار  دوخ  ناتسد  هک  یـسک  اب  وا و  اب  ار  امـش  دنوادخ  هک ، تسا  لیلد  نیرتهب 
. دنک روشحم  دومن ،

سکره تسا : هدومرف  یمارگ  لوسر  هک  یلاح  رد  موشن  روشحم  دیزی  اب  ارچ  دیزی  عم  رشحأ  اذاملو ال  داد  باوج  زور  نامه  رد  زاب  راتفم 
. تسا هدیشخب  ار  وا  ادخ  دگنجب  مور  اب 
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انأ  ) هکبـش نتنآ  هب  ار  لیذ  تالمج  يدالیم ،  1998 - 6 خیرات 27 - رد  یباهو  نسح  وبأ  نیمه  تنرتنیا )  ) یناهج هتفرـشیپ  هکبـش  رد  رگم 
هب كارتشا  يارب  ار  اهنآ  هک  تسین  یسک  نایعیـش  هراچیب  تنرتنإلا )!؟ یلع  مهلبقی  نم  دجویال  ۀعیـشلا  نیکاسم   ) ناونعاب ۀیعیـشلا ) یبرعلا 

. داتسرفن دریذپب ،! تنرتنیا 
. ۀعیشلا لوخد  عونمم  ۀیبرعلا )  ) ۀحاس لاثملا 1 - لیبس  یلع  و  ۀیبرعلا ، شاقنلا  تاحاس  رثکأ  نم  نیدورطم  ضفاورلا  تاب  دقل  معن 

. ۀعیشلا لوخد  عونمم  باحس )  ) ۀکبش - 2
. ۀعیشلا لوخد  عونمم  برعلا ) ۀحاو  - ) 3

«1 . » ۀعیشلا لوخد  عونمم  فلاو ) - ) 4
ۀحاو  ) و باحس )  ) و برع )  ) دننام ياههکبش  رد  تکرش  زا  دنا و  هدش  دورطم  كارتشإلا و  عونمم  اه ، هکبش  زا  يرایـسب  زا  اهیـضفار  یلب 

!. تسا هدمآ  لمع  هب  يریگولج  فلاو )  ) و برعلا )
زا درک و  سیسأت  یبرعلاانأ )  ) مان اب  ياهکبش  تیوک  ناناوج  زا  یکی  راب  نیلوا  يارب 

467 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
ینس زا  ًاصوصخم  یتلم  ره  زا  نوگانوگ ، تالاکـشا  اهلاؤس و  هب  ات  دش  راک  هب  تسد  دوه ) نیبار   ) راعتـسم ماناب  اهینـس  ياهوردنت  سرت 

. دیدرگ اهنآ ، نیهارب  ۀیمیت و  نبا  راکفأ  عابتأ  ندیبوک  هب  ّقفوم  یهاتوک  نامز  رد  هناتخبشوخ  دشاب ، وگ  خساپ  اراه 
هنافّسأتم هدومن  نارابمب  یموق ، تابصعت  کیرحت  اب  هداد و  رارق  دوخ  دیدش  تابرض  ریز  ار  هکبش  نآ  راشف ، هورگ  تخس  رس  ناناوریپ  اما 

هکبش سیسأت  اب  يدوعس  هعیش  ناگدنسیون  زا  یلعلا  یسوم  مان  هب  یناوج  لاح  نیا  رد  هک  دندومن  فیعضت  ار  هکبـش  نآ  یمک ، تدم  رد 
هکبش نآ  هدرک  هدافتسا  دوعس  نبا  رد  دوخ  ياهتیعقوم  زا  راشف  هورگ  عابتا  هرابود  هک  تساخ  رب  وا  کمک  هب  رجه )  ) مان اب  رگید  یعیش 

. دنتفرگ نشج  هدناشک و  یلیطعت  هب  ار  سیسأتلا  دیدج 
هک منکیم  هراشا  هعیش  دض  ياههکبش  ینادجو  یب  یبدا و  یب  اهدص  زا  هنومن  کی  هب  لاح  تفر  تسدزا  زین  یبرعلاانأ  هکبـش  تیاهن  رد 

. دیئامن تواضق  قح  هب  دوخ 
( كراشم  ) زا دسیونیم : نینچ  تنرتنیا )  ) یناهج هکبش  رد   1999 / 7 خیرات 24 / رد  كراشم  مان  هب  تنس  لها  ياههکبش  زا  یکی  لوئسم 

ۀحفص كرتل  ًاعیمج  یناوخإ  مکوعدأ  « 1  » دیئامن هطبار  عطق  یسوجملا )! انأ   ) دوهیلا نبور  هحفص  زا  ًامتح  هک  اهینس ، زا  دوخ  ناردارب  هب 
هب ار  مناردارب  امـش  همه  کلاذ ؟ یف  یعم  متنأ  لهف  ًادکن ) ّالأ  جرخیال  ثبخ  يّذلاو   ) اّهنأل ۀیدوعّـسلا  یفاهعنمل  یعـسأس  و  هذه ، سوجملا 

، یلیطعت هب  ار  نآ  ات  مدـنبیم  راک  هب  ار  دوخ  یعـس  تیاهن  يدوعـس ، روشک  رد  مه  نم  میاـمنیم  توعد  ار ، یـسوجم  هحفـص  نیا  كرت 
!؟ دینکیم يراکمه  نماب  مه  امش  ایآ  درادن  یلوصحم  خلت  هویم  تبکن و  زا  ریغ  هک  تسا  یثیبخ  زیچ  هکبش  نآ  نوچ  مناشکب 

ینعی رّمدم )  ) كراشم ياج  هب  ار  شمان  و  دتـسرفیم ، نینچ  یناهج  هکبـش  نتنآ  هب  دوب ، هداد  باوج  وا  هب  هک  نایعیـش  زا  یکی  خـساپ  رد 
ضفاور و متنأ  دروآیم  هدنبوک 

468 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
نم ریثک  رواحت  دـق  و  سوجم ، ۀـقدانز و  مکنم  ریثک  ضفاور ، ای  مکیف  هّللا  نم  ۀـیآ  ۀـمالع و  ۀطوخـسم ، مکهوجو  یـصحلا ، أـطو  نم  ّرش 

يوس زا  امـش  ياهتروص  نیمز ، يور  هدنبنج  نیرتدـب  دـیتسه و  یـضفار  امـش  لقن  لقعال و ال  مکّنکل  و  سوجملا ، ۀـقدانّزلا و  عم  ءاملعلا 
زا يرایـسب  دیتسه و  یـسوجم  و  نید ) یب   ) قیدنز اهامـش  زا  يرایـسب  اهیـضفار  يا  دیتسه ، رادناشن  هدش ) خسمو   ) هدش بضغ  دـنوادخ 

ثیدـح تیاور و  زا  یلاخ  تسد  درخ و  یب  ینعی  لقن  هن  دـیراد و  لقع  هن  امـش  اما  دـناهدرک  ثحب  اهسوجم  اهنید و  یب  اب  نادنمـشناد 
«1 . » دیتسه

هب لاح  هب  ات  نآ ، دلج  شـش  هک  راصتنإلا  باتک   ) هب یناهج  ياه  هکبـش  رد  ار  نایعیـش  هیلع  رب  هدش  هداتـسرف  بلاطم  هب  عالطا  دیزم  يارب 
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هعجارم و دروم ، نیا  رد  باتک  اههد  و  « 2 « )!؟ ارچ ایآ و   ) باتک رد  نینچمه   ) و تسا ) پاچ  هدامآ  زین  نآ  رگید  دلج  ود  هدیـسر و  پاچ 
رصع رد  زاب  اهنآ  نامز  زا  نرق  هدراهچ  تشذگ  زا  سپ  هک ، تسا  زونه  مه  زونه  راشف  هورگ  ناناوریپ  هک  دییامن  تواضق  هدرک و  یسررب 

هب دسربات  دننکیم ، دروخرب  هنوگچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  نارادتـسود  ناناوریپ و  اب  دازآ ، رکف  ثحب و  نارود  اضف و 
( ایرد رد  تسیبوشآ  هچ  ندرب  ناوت  یپ  اجنیا  زا  . ) اهنآ نانعلا  قلطم  یئاورنامرف  نارود  مالسا و  ردص 

هتخوس تیروهقم و  تیمولظم و  بلاطم  زا  یلیخ  خـیرات  ارچ  هک  دـنک  حرطم  ار  شـسرپ  نیا  دوش  یم  ادـیپ  یـسک  زاب  هیجوت  نیا  اـب  اـیآ 
.!؟ تسا هدناسرن  تبث  هب  ار  وو ...  مالسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  هناخ  ندش 

، یموق تیبصع  نودب  ار  خیرات  دوش ، یم  ادیپ  یسک  شنادو ، ملع  راصعا  نیا  رد  رگم 
469 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

زا ار ، اهنآ  رد  هدش  نوفدم  تقیقح  و  دنک ، تقد  اهباتک  تاحفص  هب  یفرطیب ، لامک  اب  هداد و  رارق  هعلاطم  دروم  فاّفـش ، شرگن  دید و  اب 
هایلع و او  هادمحم و  او  ياسر  دایرف  دوخ ، نازوس  ياههلان  اب  سپـس  و  دهد ، رارق  یناگمه  دـید  ضرعم  رد  هدیـشک و  نوریب  اهنآ  يالبال 

؛ دناسرب نایناهج  شوگ  هب  اراهاواو ، نارازه  هاتمطافاو و 
راشرـس دـمآ  رد  تسایر و  تیعقوم و  ظفح  يارب  هتفرگ و  وخ  سابعلا  ینب  هیما و  ینب  تفالخ  نارود  یگتخاس  ياه  ربخ  اب  هک  نانآ  اـیآ 
تیبصع ریجنز  هنافرطیب  هناعاجـش و  دـنناوتیم  دـنا ، هداد  رارق  وو ...  نیخرؤم  رایتخا  رد  و  هتخیر ، خـیرات  تاحفـص  هب  لیـس  دـننام  دوخ ،

هللا یلص  ادخ  لوسر  تیب  لهأ  بزح  رد  ددنویپب و  تقیقح  قح و  هب  هتـشاذگ  اپ  ریز  ار  انئابآ  هیلع  اندجو  ّانإ  راعـش  هدرک و  هراپ  ار  یموق 
!؟ دنریگ رارق  هلآ  هیلع و 

1 . » تسا هتشاد  رب  هدرپ  هیقب  تکالهو  اهنآ  يراگتسر  زا  نیفرط  لوبقم  تیاور  قبط  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوخ  هک  یبزحاهنت 

« نیخیش تدایع  »

هزات مارم ، بکرم  رب  راوس  نیرید و  ياهوزرآ  ندروآ  تسد  هب  تردق و  هکیرا  رد  رارقتسا  تموکح و  میکحت  زا  سپ  نیخیـش » تدایع  »
اهنآ يدعب  لامعا  راتفر و  نوچ  دناد  یم  ادخ  یفده  هچ  اب  مهنآ  دنداتفا ؛ هدیباوخ ، گرم  رتسب  رد  روجنر و  هدید و  بیـسآ  هیمطاف  دای  هب 

.!؟....  هنرگ دوب و  اهنآ  تین  ءوس  فشاک 
هزاجا اهنآ  هب  یحو  رتخد  یلو  دنتـساوخ  هزاجا  دـندمآ  مهاب  میاهدرک ،! تحاران  ار  وا  میورب  ۀـمطاف  شیپ  وش  دـنلب  تفگ : رکبوبا  هب  رمع 

ناشباوج دندرک  مالـس  دینادرگ ، ور  اهنآ  زا  یحو  رتخد  دندش ، دراو  دنداد ، رارق  هطـساو  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هکنیا  ات  دادن ، دورو 
 ... ار اهنآ  رگا  دیمهفیم  بوخ  ار  شا  یعرش  هلئسم  یحو  رتخد   ) دادن ار 

( دادیم ار  اهنآ  مالس  خساپ  دیاب  تسنادیم 
زا میارب  وت  و  تسا ،! مدوخ  ناکیدزن  زا  رت  ینتـشاد  تسود  نم  يارب  ادخ  لوسر  تبارق  مسق  ادخ  هب  ادخ ، لوسر  هبیبح  يا  تفگ : رکبوبا 

فرش و هکنیا  اب  نم  ینکیم  لایخ  وت  ایآ  مدنامیمن ، وا  زا  دعب  مدرمیم و  نم  دُرم ، وت  ردپ  هک  يزور  متـشاد  تسود  و  يرتبوبحم ، هشئاع 
؛ مدینش تردپ  زا  منکچ  موشیم ؟!! عنام  تقح  نتفرگ  زا  منادیم  یبوخ  هب  ار  وت  لضف 

!!« دوب هدینش  وا  طقف 

هراشا

زا یئوجلد  يارب  ًاعقاو   ) تسا هقدـص  ام ، كرتاـم  دوشیمن  هدرب  ثرا  اـم  زا  ۀـقدص  هاـنکرتام  ثرون  ـال  دومرف : هک  دوب »!! هدینـش  وا  طـقف 
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رتخد ربارب  رد  دنهدب و  یعرش  تروص  كدف ، بصغو  دوخ  يداصتقا  میرحت  هب  يرهم ، یب  امک  اب  اب  دنتساوخیم  ای  دندوب ؟ هدمآ  ۀمطاف 
و دنتفگیم : تسار  رگا  دنشکب ، شتآ  هب  مه  ار  شلد  شاهناخ ، دننام  مامت ، یلدگنساب  یحو ،

471 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
هک شردپ  هقدص  زا  ناشدوخ ، لوق  هب  ای  دوخ ، قح  زا  يرادقم  نداد  اب  هسلج ، نامه  رد  ارچ  سپ  دندوب  هدـمآ  ماحرتسا  یئوجلد و  يارب 

هبیتـق نبا  تیاور  هیقب  هب  یفاـصنا و !..  یب  یهز  دندیـشخبیم  ماـیتلا  ار  شلد  درد  زا  یمک  دـنراد و  ینازرا  وا  هب  يزیچ  دوـب  لـالح  وا  هب 
دینک تواضق  دیئامرف و  هجوت 

ملأ هّللاب  امکتدـشن  تلاقف : معن ، الاق  هب ؟ نـالعفت  هناـفرعت و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نع  ًاثیدـح  امکتثدـح  نإ  اـمکتیأرأ  تلاـقف :
ۀمطاف یـضرأ  نم  و  ینّبحأ ، دقف  یتنبإ  ۀمطاف  بحأ  نمف  یطخـس ، نم  ۀمطاف  طخـس  و  ياضر ، نم  ۀـمطاف  اضر  لوقی : هّللا  لوسر  اعمـست 

هتکئالم هّللادهشأ و  ّینإف  تلاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نم  هانعمـس  معن  الاق  ینطخـسأ ؟ دقف  ۀمطاف  طخـسأ  نم  و  یناضرأ ، دقف 
: دومرف سپ  هیلإ  امّکنوکشأل  یبّنلا  تیقل  نئل  و  ینامتطخسأ ، امّکنأ 

، یلب دنتفگ : هن ) ای  ( ؟ دینکیم لمع  نآ  هب  ایآ  دیـسانشیم  ار  نآ  مه  نات  دوخ  هک  منک  لقن  امـش  يارب  ادخ  لوسر  زا  ار  یثیدـح  نم  رگا 
نم بضغ  زا  ۀمطاف ، بضغ  تسا و  نم  ياضر  زا  ۀمطاف  تیاضر  دومرف : ادخ  لوسر  هک  دیدینشن  ایآ  مهدیم  مسق  ادخ  هب  ار  امش  دومرف :

سکره و  تسا ، هدومن  یضار  ارم  دنک  یضار  ار  ۀمطاف  سک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  دراد  تسود  ار  ۀمطاف  مرتخد  سکره  سپ  تسا ؟
وا ياههتشرفو  ادخ  دومرف : میدینش ،! ادخ  لوسر  زا  ار  نآ  یلب  دنتفگ : ود  ره  تسا  هدرک  ینابصع  ارم  دنک ) یضارانو   ) ینابصع ار  ۀمطاف 

. درک مهاوخ  تیاکش  امش  يودره  زا  مدرک  تاقالم  ار  مرکا  ربمایپ  رگا  دیدرک ، ینابصع  یضار و  ان  ارم  امش ، هک  مریگیم  دهاش  ار 
هانپ نم  ۀمطاف  ای  کطخـس  هطخـس و  نم  یلاعت  هّللاب  ذئاع  انأ  تفگ : رکبوبا  مالـسلا ، اهیلع  ۀمطاف  ینورد  درد  راهظا  وگتفگ و  نیازا  سپ 

! ۀمطاف يا  وت ، بضغ  وا و  بضغ  زا  ادخ  هب  مرب  یم 
تشپ مسق  ادخ  هب  اهیّلصأ  ةالص  ّلک  یف  کیلع  هّللا  ّنوعدأل  هّللاو  تفگ : یم  ۀمطاف  هک  یلاح  رد  درک  نتسیرگ  هب  عورش  تدشاب  رکبوبأ 

. درک مهاوخ  نیرفن  وت  رب  مناوخیم ، هک  يزامن  ره  رس 
472 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

هیلع یلع  سپ  ربخلا )  ) ًۀـلیل نیعبـسو  ًاسمخ  ّالإ  اهیبأ  دـعب  ثکمت  ملو  امهنع  هّللا  یـضر  تتاـم  یّتح  ههجو ، هّللا  مّرک  ًاـّیلع  عیاـبی  ملف  لاـق :
«1 ( » ربخرخآات  ) دنامن هدنز  زور  جنپ  داتفه و  زا  شیب  ردپ  زا  دعب  تفر و  ایند  زا  مالسلا  اهیلع  ۀمطافات  درکن  تعیب  مالسلا 

دننام تیاور  نیا  رد  نکل  هدوب و  هامـشش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  همطاف  رمع  تدـم  تنـس ، لها  تایاور  رتشیب  قبط  هتبلا 
رکب و یبأل  تلاق  ۀمطاف  ّنإ  دـنکیم : لقن  هّللا ) لوسر  ۀـکرت  یف  ءاج  ام   ) باب رد  شحیحـص  رد  يذـمرت  تسا  هدـمآ  زور  عیشت 75  لها 
تفر و ایندزا  منزیمن ، فرح  امش  اب  مسق  ادخ  هب  تفگ : رمع  رکب و  یبا  هب  ۀمطاف  انامه  امهمّلکت  تتامف و ال  ًادبأ  امکمّلکأال  هّللا  رمع و 

«2  » دزن فرح  اهنآ  اب 
لزت ملف  هترجهف  رکب  یبأ  یلع  تبـضغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تنب  ۀمطاف  ّنإ  دسیونیم : سمخ  باب  رد  شحیحـص  رد  يراخب 

تیّفوت یتح  همّلکت  ملف  هترجهف  رکبیبأ  یلع  تدـجو  مالـسلا  اهیلع  ۀـمطاف  ّنإ  دـیوگیم : ربیخ  هوزغ  باب  رد  زابو  تیّفوت  یّتح  هترجاهم 
لماک تحارـصاب  اه  تیاور  نیا  مامت  تتام  یتح  همّلکت  ملف  رکبابأ  ترجه  مالـسلا  اهیلع  ۀمطاف  ّنإ  دـنکیم  تیاور  ضئارفلا  باتک  ردو 

«3  » تفر ایند  زا  بضغ  تلاح  اب  تفگن و  نخس  رمع  رکبابااب و  گرم  مدات  یحو  رتخد  هکنیا  رب  دراد  راعشا 
یهاوگ و یحو ،) رتخد   ) همطاف ثیدـح  تحـص  هب  هک  ادـخ ، لوسر  نت  هراپ  ِرمُع  ِنیـسپاو  ياهزور  رد  هک ، ناـیاقآ  نیا  ادـخ ! هب  اراـمش 

زا يرادقم  دشیم  هچ  دندوب ، هدمآ  ربمغیپ  تخد  زا  ییوجلد  تدایع و  هب  هدومرف !! هجنر  مدق  و  دنداد ، حیرص  تداهش 
473 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
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ياهراک نیا  هک  دزومآیم  ام  هب  خیرات  اهنرق ، زا  سپ  دندرکیم ، یضار  دوخ  زا  ار  وا  هدومن و  یئوجلد  وا  زا  دندادیم  وا  هب  ردپ  كرتام 
هکنیا زا  لفاغ  اما  تسا  هدوبن  شیب  یسایس  يزاب  یحو ، رتخد  زا  تدایع  رهاظب 

ینکیم هچ  تعیبط  ماقتنا  تسداب  یتفیرف  تبیرف  هب  ار  قلخ  هک  مریگ 

« ۀمطاف هلان  - 9»

نم جرخ  اوجرخف و  هّللا ! یلإ  ّنّجعأل  يرعش و  ّنفـشکأل  وأ  ّنجرختل  هّللاو  تلاقف : ۀمطاف ، تجرخف  راّدلا ، اولخد  ًاریخأ  و  ۀمطاف » هلان  - 9»
هب منکیم و  زاب  ار  مرـس  يوم  ایو  دیوریم  نوریب  هناخزا  ای  مسق  ادخ  هب  تفگ : دمآ و  نوریب  ۀمطاف  دندش  هناخ  لخاد  تیاهنرد  راّدـلا  یف 

«1  » دنتفر نوریب  دوب  هناخرد  هکره  یگمه و  سپ  مربیم ! تیاکش  ادخ 
، تلولو تخرـص و  رمع ، عنـصام  ۀـمطاف  تأر  اّملف  دـندرب  دجـسم  هب  تعیب ، يارب  روزاـب  ار  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریمأ  رمع ، هکنآ  زا  دـعب 

، تدان و  اهترجح ، باب  یلإ  تجرخف  ّنهریغ ، تایمشاهلا و  نم  ریثک  ءاسن  اهعم  عمتجاو 
؛ دید ار  شارخلد  هنحص  نیا  مالـسلا  اهیلع  ۀمطاف  هّللا  یقلأ  یّتح  رمع  مّلکأ  هّللاو ال  هّللا ! لوسر  تیب  لهأ  یلع  مترغأام  عرـسأام  رکبابأای !
و  ) دـمآ نوریب  دوخ  هرجح  ِرَد  هب  سپ  دـنتفرگ ) ار  وا  رود  و   ) هدـش عمج  مشاه  ینب  ریغ  مشاه و  ینب  زا  يدایز  نانز  دز ، دایرفو  درک  هلان 

يزور گرم و  ِمَد   ) ات دنگوس  ادخ  هب  دیدومن ) موجهو   ) دیدروآ تراغ  ادخ  لوسر  تیب  لها  هب  دوز  هچ  رکبابا ! يا  دادرد  ادن  و  داتسیا )
«2 ! » دز مهاوخن  فرح  رمع ، اب  میامن ، تاقالم  ارادخ  هک )

474 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
، هنیسرب رَد ، ياهرامسم  نتفر  ورف  مخز  و  ولهپ ، نتـسکش   ) ياهدرد درک  بلقنم  ار  یحو  رتخد  يروط  هب  ادخ ، ّیلو  ندرب  زادگناج  هرظنم 

يوزاب رد  هنایزات  رثا  ینعی  جـلمُّدلاک  هب  ثیدـح  رد  هک  رمع ) روای  مالغ و   ) ذـفنق هنایزات  ياج  شزوس  و  نینج ، طقـس  هنانز  ياهیتحاران 
یـسأر ءاعّدـلل  فشکأل  وأ  یّمع  نباّولخ  موقای  دز ) دایرف  درب و  داـی  زا  ار  اـهنیا  همه  وو ..  تشاذـگ  اـج  وگنلا  دـنب و  تسد  دـننام  ءارهز 

هاگـشیپ هب  تیاکـش ، يارب  ار  ملد  غاد  هدرک ، هنهرب  ار  مرـس  هن  رگ  دـیرادرب و  تسد  میومع  رـسپ  زا  مدرم  يا  ینوجـش  هّللا  یلإ  اوکـشأو 
ربیم دنوادخ 

« یحو رتخد  ياه  هوکِش  - 10»

ای و  « 1  » زور ای 15  هام و  هس  ای  مین  هام و  ود  زا  شیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  یحو  رتخد  یحو » رتخد  ياه  هوکِـش  - 10»
: دومرف هک  تشذگ  هچ  وا  هب  مک  تدم  نیا  رد  اما  دنامن  هدنز  هامشش ، ننست  لها  لوقب 

: تلاق هّللا ؟ لوسر  تنب  ای  تحبصأ  فیک  دندیسرپ  هک  رگتدایع  نانز  لاؤس  خساپ  رد 
شیاتـس دومرف : تسا ) روطچ  تلاح   ) یناسریم حبـص  هب  هنوگچ  ار  بش  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  ّنکلاجرل  ًۀیلاق  ّنکایندل و  ۀفئاع  تحبـصأ 

(. منازیرگو  ) دنم هلگ  ناتنادرم  زا  ما و  هدیشوپ  مشچ  امش  يایند  زا  هک  منارذگ  یم  يا  هنوگ  هب  ار  مرمع  تسادخ  رب 
دوب مردپ  زورو  بش  تامحز  دزم  نتسکش  هنیس  ندز و  یلیس  ندرب و  قح 

رازه هدزیس  دیوگ : نادیهش  ياوشیپ  باتک  رد  ردصاضر  اقآ  جاح  دوب  مرـسپ  لتق  نم و  لاح  دهاش  وک  دیـسرپب  دنزرف  ردام و  مغ  ۀضف  زا 
نآ هب  هک   ) دیامن عافد  ءارهز  همطاف  زا  دشن  ادیپ  رفن  کی  یّتح  اما  دندش ، هتشک  هتشذگ و  ناج  زا  هشیاع  ظفح  يارب  لمج  گنج  رد  رفن 

( دنتخادنا زور 
نأ كرتت  و ال  هّللا ، لوسر  ّودع  يّودـع  مّهنإف  یّقح ، اوذـخأ  و  ینوملظ ، نیذـّلا  ءالؤه  نم  یتزانج  دـحأ  دهـشیال  نأ  کیـصوأ  تلاق  ّمث 
ود ناوناب  رالاس  هک  دیـسر  یئاج  هب  راک  راصبألا ؛ تماـن  نویعلا و  تأدـه  اذا  لـیّللا  یف  ّنفداو  مهعاـبتأ ، نم  ـالو  مهنم  دـحأ  ّیلع  یّلـصی 
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یهد هزاجا  ادابم  راپـسب  كاخ  هب  تفرگ ، مارآ  تفر و  باوخ  هب  اهمـشچ  هک  یتقو  هاگنابـش  ارم  دـنکیم  دـیکأت  ناگدازآ  ریما  هب  ناـهج 
دنتیادـخ لوـسر  نـم و  نمـشد  ناـنآ  نوـچ  دـنراذگ  زاـمن  نـم  رب  دـنتفرگ  ارم  قـح  هدرک و  متــس  نـمرب  هـک  ناـشناوریپای  اـهنآ  زا  یکی 

«1 ( » ربخرخآات )

!« تخیر ورف  یلع  راوتسا  نکر  - 11»

هراشا

هب نم  زا  دعب  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریمأ  هب  تافو  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تخیر »! ورف  یلع  راوتـسا  نکر  - 11»
يایند نیا  زا  مشچ  هک  همطاـف  تسکـش و  ملوا  نکر  دومرف : دومن ، تلحر  ادـخ  لوسر  هک  یتقو  تسکـش ،! دـهاوخ  وت  نکر  ود  يدوز ،

«2  » تفر تسد  زا  نم  نکر  نیمود  دومرف : زاب  دیشوپ  جنر  درد و 
، تسه يدایز  فالتخا  ردپ  زا  دعب  ناوناب  رالاس  رمع  تدم  رد 

و « 3  » دـنام هدـنز  هامـشش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  مالـسلا  اـهیلع  ءارهز  همطاـف  هک  دـندقتعم  ّتنـس  لـها  نیخّرؤم  رثکا 
. نینچمه

476 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
ۀمطاف هک ، تسا  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  زا  تیاور  رهـشأ  ۀّتـس  هّللا ، لوسر  دـعب  تشاع  ۀـمطاف  ّنإ  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع 

«1 . » درک یگدنز  ادخ ، لوسر  زا  دعب  هام  شش 
ادخ لوسر  رتخد  همطاف  ًاموی  نیّتس  هّللا  لوسر  دعب  تثکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تنب  ۀمطاف  ّنإ  لاق  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع 

«2 . » دنام ایند  رد  ردپ  زا  دعب  زور  تصش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رد ردپ  زا  دعب  «( 3  » زور هدجیه  ای   ) زور هدزناپ  تیّفوت  ًاموی و  رشع  ۀسمخ  اهضرم ، یف  تثکم  ۀمطاف  ّنإ  تسا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  زاب 

«4 . » دنام ایند 
لیوحت ءارهز و  هدرزآ  نت  ندرپس  كاخ  هب  زا  سپ  « 7 . » هام تشهو  زور  جنپو  دون  و  « 6  » زور جنپ  داتفهو و  « 5  » زور لهچ  الاب  دراوم  زج 

اب هتفرگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربق  يوس  هب  ور  هک  تفرگ  ارف  ياهنوگ  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دوجو  مغ  هودنا و  تناما ،
زا رپ  لد 

477 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
دجت مل  اهردصب ، جلتعم  لیلغ  نم  مکف  لاحلا ، اهربختسا  لاؤّسلا و  اهفحاف  اهمضه ، یلع  کتّمأرفاظتب  کتنبا  کئّبنتـس  تفگ : هودنا  هآ و 

نإو ۀلالم  نع  الف  فرصنأ  نإف  مئسال ، لاق و  ال  عّدوم ، مالس  امکیلع  مالّسلاو  نیمکاحلا ، ریخ  وه  هّللا و  مکحی  لوقتس و  و  اًلیبس ، هّثب  یلإ 
«1 . » نیرباّصلا هّللادعو  امب  ّنظ  ءوس  نع  الف  مقأ 

وا زا  سپ ، دـنکیم ، وگ  زاب  تیارب  ار ، شتمرح  نتـسکش  ندـیبوک و  يارب  تما  نداد  مهب  تسد  ناـیرج  ترتخد  يدوزب  ادـخ ! لوسر  يا 
نآ رد  و   ) دوـب وا  هنیــس  رد  ینورد  جاوـما  ترارح  ردـقچ  سرپـب ، وا  تشذـگ  رــس  تدوـخ و  تـلحر  زا  سپ  تـالاح  زا  نـک و  لاؤـس 

ودره رب  مالـس  دهدیم ، حرـش  و   ) دیوگیم تیارب  يدوزبو  دنک  ادیپ  یهار  نآ  زاربا ) و   ) شخپ يارب  تسناوتن  هک  دزیم ) جوم  ودـیچیپیم 
دب زا  هن  منامب  رگا  تسا و  يریگلد  زا  هن  مدرگرب  همطاف ) ربق  رـس  زا   ) رگا هتـسخ ، هن  تسا و  لد  دب  هن  هک  ياهدننک  عادو  مالـس  داب ، امش 

؟! تسا نایابیکش  هب  يدنوادخ  ياهشاداپ  هب  ینیب 
: درک لد  درد  هنوگنیا  داتسیا و  رانک  همطاف  نفد  زا  سپ  بش  لد  رد 
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لیلق تامملا  نود  يّذلا  ّلک  ۀقرف و  نیلیلخ  نم  عامتجا  ّلکل 
لیلخ مودیال  نأ  یلع  لیلد  دمحأ  دعب  ًامطاف  يداقتفا  ّنأو 

« 2  » لیلخ لیلخلل  يدعب  ثدحی  یتّدوم و  یسنت  يرکذ و  نع  ضرعتس 
يوق هناوتـشپ  تفر ، تسد  زا  یـضترم ، هتخابلد  قشاع  دیدرگ ، كاخ  شوغآ  مه  یلع ، دنمورین  روای  تخیر ، ورف  یلع ، مکحم  نکر  یلب 

ریز درک و  بورغ  مغ ، هیـالگ و  اـیند  کـی  اـبیناوج  ناوـفنع  رد  وا  هتخوـسلد  يارهز  تسکـش  ار ، ـالوم  تـشپ  دوـخ ، نارجه  اـب  ـالوم ،
ار شدنمدرد  بلق  دنز ، یمن  شتآ  ار  شاهناخ  ِرَد  دنکیمن ، یلین  ار  شتروص  دنزیمن ، یلیس  وا  هب  یسک  رگید  دیمرآ ، كاخ ، اهراورخ 

راوید رد و  نایم 
478 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

اتکی رواد  هاـگداد  هب  تیاکـش  يارب  ار  شاهتـسکشرس  رگید  دوـشیمن ، ریزارـس  نوـخ  شاهنیـس  زا  رامـسم  نـتفرورف  رثأ  رد  دراـشفیمن ،
. ینیذخ ۀضفای  دیآیمن  ءارهز  نازوس  هلان  يادص  رگید  هلمج  کی  رد  دربیمن 

. وا هیلع  رب  یسایس  جّنشتم  ّوجو  میتی ، رفن  راهچ  دنام و  یلع  اما 
یم نایب  نینچ  ار  شیوخ  ینورد  درد  هتفاب ، مهب  تاملک  نابز و  اب  تخوس  ءارهز  قارف  شتآ  اـب  وا ، راواـیرد  لد  دـیمخ و  ـالوم  رمک  یلب 

دنک
تارفّزلا عم  تجرخ  اهتیلای  ۀسوبحم  اهتارفز  یلع  یسفن 

شاک يا  تسا ، هدـش  ینادـنز  وا  قارف ) سفقردو   ) مغ شتآ  رد  نم  ناج  یتایح  لوطت  نأ  ًۀـفاخم  یکبأ  اّمنإ  ةایحلا و  یف  كدـعب  ریخال 
. تفریم نوریب  منت  زا  وا ، قارف  رد  هلان  هآ و  اب  وا  نتفر  اب  مه  نم  ناج 

! تسوت زادعب  یگدنز  ندش  ینالوط  سرت  زا  نم  هیرگ  انامه  تسین ، يریخ  ندنام ، هدنز  رد  وت ، زا  دعب 

« نم يارهز  »

ما هناخ  کیرات  وت  يور  غورف  یب  دش  ما  هنابش  عمش  وت  زورفلد  يور  يا  نم » يارهز  »
ما هنابش  ياون  ناغف و  يرگنب  ات  یتساجک  ارهز  هدشمگ  يوزرآ  يا 

ما هناشن  ارالب  ریت  رازه  لد  زا  وت  قارف  رد  یشرق  دّیس  تخد  يا 
479 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا  ما  هنامز  رد  دوش  رمع  لوط  هک  مسرت  یگدنز  سوماق  هب  تسین  ریخ  وت  زا  دعب 

نوچ وت  یب  نم  يدـش  اـهر  تنحم  مغ و  زا  یتفر  وت  ارهز  ما  هنایـشآز  درپـب  ناـج  غرم  شاـک  يا  نم  حور  سوبحم  هدـش  نت  ياـنگنت  رد 
ما هنال  هدرک  مگ  هدنرپ 

ما هنامرحم  لد  درد  کیرشدشاب  وت  وچمه  هک  میوگ  ِهک  هب  لد  دردوت  زا  دعب 
ما هنابز  رارشز  دشن  ربخاب  سک  بجعلا  تخوس  مرپ  لابراو و  هناورپ 
ما هناقشاع  لد  زوسز  ربخ  اب  يا  یهد  یمن  ار  یلع  باوج  ارچ  ارهز 
ما هنایشآ  رد و  هب  دتف  ما  هدید  ات  وتز  ما  هدنمرش  هیراع  تایح  ردنا 

ما هناخ  هب  يدیشک  راگزور  روج  سب  یلع  زا  رذگب  تمسق  مهد  دوخ  قحرب 
ما هنایزات  نآ  زا  زونه  نم  هتسخ  لد  تسکش  وت  نیمیس  دعاس  هنایزات  زا 
ما هناهب  تنینسح  هدیرپ  گنر  تسا  سبوت  نارجه  مغ  رد  هیرگ  رهب  زا 

480 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا  ما  هناور  بنیز  لد  ِیّلست  رهب  هگ  هناخ  هب  میآ  وت  رازم  رس  رب  هگ 

اروشاع ات  هلهابم  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 225 

http://www.ghaemiyeh.com


«1  » ما هناد  بآ و  دوبن  وت  ناکغرم  رب  لد  ياه  هتخل  رت و  کشا  ياه  هناد  زج 

« هدشمگ ربق  - 12»

«2  » رهشأ ۀّتس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دعب  تشاع  ۀمطاف  ّنإ  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  هدشمگ » ربق  - 12»
رکبوبا هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب  هدنز  وا  ات  و  دنام ، هدنز  ادخ ، لوسر  زا  دـعب  هام  شـش  ۀـمطاف  دـنیوگیم  مه  ننـست  لها  ياملع  زا  رتشیب 

یحو رتخد  هک ، دوشیم  فشک  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  مالـسا  هیلوا  نارود  ياهزار  رارـسا و  زا  یلیخ  اـه  راـتفگ  نیا  زا  دومنن  تعیب 
. تسا هدیخرچیم  تیالو  عمش  رود  راو  هناورپو  هدرکیگداتسیا  اهنآ  ربارب  رد  ردقچ 

«3  » رهشأ ۀّتس  دعب  يأ  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  ةافو  دعبّالإ  مالسلا  هیلع  ّیلع  عیابیامو  دسیون : یم  شخیراترد  یبوقعی 
«4 . » مالسلا اهیلع  همطاف  تشذگ  رد  زا  سپ  هامشش  زا  دعب  رگم  درکن ، تعیب  مالسلا ، هیلع  یلع 

زامن شاهزانج  هب  رفن  دـنچ  زجب  دـنادن و  ار  وا  ربق  لحم  سکچیه  هک  شندرپس ، كاـخ  هب  نفد و  هراـب  رد  ءارهز 3  یسایس  یهلا  تیـصو 
هب و  تخاس ، نشور  ار  تیبلها  يروای  یب  تیمولظم و  يرـشب  عماوج  يارب  تخاس و  اوسر  ار  رگمتـس  موق  دبا  ات  دیامنن ، عییـشت  دناوخن و 

همیب دـیناسر و  تابثا  هب  دـبا  ات  ار ، دوخ  تیمولظم  تیـصو ، نیا  اب  اما  دنتـشادن  یکیزیف  يورین  ناشنانمـشد  ربارب  رد  هک  دـنامهف  نایناهج 
. درک

481 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
زونه نرق ، تشذـگ 14  اب  دوخ ، نیرهاط  دالوا  زج  هک  درپس  كاخ  هب  یلحم  رد  درک ، لمع  ءارهز  تیـصو  قبط  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما 

. درادن غارس  یحو  رتخد  نفدم  زا  یسک 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  لوسر  تخد  اـهنت  دـناسریم ، یئاـج  هب  ار  راـک  هک  هنارگمتـس  یئاورناـمرف  دوش  وحم  تساـیر ، داـب  دوباـن 

ندید هرّونم  هنیدـم  زا  زارد ، نایلاس  لوط  رد  رامـشیب  ياهناسنا  تسا  نرق  هدراهچ  زا  شیب  هک  دـشکب  دوخ  يور  هب  كاخ  باقن  ینفدـم ،
، دناهدشن ّقفوم  وا  ربق  ترایز  هب  زونه  دناهدرک 

. نیمآ ایادخ  نیمآ  داب  تیمورحم  نیا  نیبّبسم  رب  نیرفن  رازه  نیرفن و  یتداعس ، یب  یهز  یتخبدب و  یسب 
رب س درز  همامع  نتشاذگ  ریشمش و  الوم  نتسبو  اهربق  شبن  هب  میمصت  ناشکندرگ و  ضارتعا  هنابش و  نفد  هب 

« ایادخ »

«1  » مهملظ نمل  رفغتال  مهمحر و  نم  محرا  ّمهّللأ  ایادخ » »
. دیامن ملظ  اهنآ  هب  هک  ار  یناسک  شخب  هن  دنک و  محر  اروا  هک  یسک  هب  نک  محر  ایادخ 

شیپ وا  رب  نم  زا  دعب  هک  یئاهنایرج  مدید  ار  وا  هک  یتقو  نم  دومرف : مالـسلا  اهیلع  ۀمطاف  هراب  رد  یبلاطم  هلـسلس  نایب  زا  سپ  ادخ  لوسر 
عونمم شثرا  زا  هدش و  بصغ  شقح  هتسکش و  شتمرح  هدش و  لخاد  شا  هناخ  رب  تلذ  منیب  یم  ار  وا  هکنیا  لثم  دمآ  مدای  دمآ  دهاوخ 

یم دادمتـسا  و  دهد ، یمن  شباوج  یـسک  هادمحمای  دشک  یم  دایرف  هچره  هک  تسا  هدیدرگ  طقـس  شنینج  هتـسکش و  شیولهپ  هدـش و 
: دومرف رخآرد  دسر و  یمن  شداد  هب  یسک  دنک 

برض نم  كران  یف  دّلخ  اّهلذأ و  نم  ّللذ  اهبصغ و  نم  بقاع  اهملظ و  نم  نعلا  ّمهّللأ 
482 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

«1  » نیمآ کلاذ  دنع  ۀکئالملا  لوقتف  اهدلو ، تقلأ  یتح  اهیبنج 
دیامن راوخ  ار  وا  ُهکره  نک  راوخ  درک و  بصغ  ار  وا  قح  هک  ار  یـسک  ناسرب  شیازـس  هب  و  دنک ، ملظ  همطاف  هب  سکره  نک  تنعل  ادخ 
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دنیوگیم اههتـشرف  لاـح  نیا  رد  دزادـنایم  ار  شاهچب  هک  دـناسر  همدـص  ياهنوگ  هب  وا  يوـلهپ  هب  هک  ار  نآ  نازوـسب  تشتآ  رد  میاد  و 
. نیمآ

!« رب ياو 

اهلیلخ و يذآ  نمل  لیو  اهباب و  قرحأ  نمل  لیو  اهتمرح و  کته  نمل  لیو  اهقح و  اهّزتبا  نمل  لـیو  اـهملظ و  نمل  لـیو  یلع  اـی  رب »! ياو 
«2 ( » ربخلا  ) ءارب یّنم  مه  مهنم و  ٌءيرب  ّینإ  مهّللأ  اهزراب  اهقاش و  نمل  لیو 

دنک ینمشد  وا  اب  هک  یسک  رب  ياو  شتسود ، هدنهد  رازآب  ياو  دریگب ، اروا  قح  هکنآ  رباو  دیامن و  متـس  وا  هب  هک  یـسک  رب  ياو  یلع  يا 
( ربخ رخآات   ) رودب نم  زا  مه  اهنآ  مرودب و  اهنآ  زا  نم  ایادخ  راب  دیامن  هزرابم  و 

«3  » اهتعیش اهتیّرذ و  ملظی  اهملظی و  نمل  لیو  ناملس  ای 
دنک ملظ  وا  نایعیش  هب  شاۀیرذ و  وا و  هب  هک  یسک  رب  ياو  ناملس  يا 

« مسق ادخ  هب  »

اوعطق کّقحاوذخأ و  موق  ّنمدنیل  و  کئادعأ ، ۀـموصخب  ّنموقأل  قحلاب  ینثعب  يذـّلاو  ۀـمطاف ! ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  مسق » ادـخ  هب  »
: لاقیف یتّمأ ، یتّمأ  لوقأف : ینود  ّنجلتخیل  و  ّیلع ، اوبذک  کتّدوم و 

«1  » ریعّسلا یلإ  اوراص  اولّدب و  مّهنإ 
نانآ نیقی  هب  و  درک ، مهاوخ  مایق  تنانمـشد ، زا  تقح  يایحا  يارب  ًامتح  هدرک ، ثوعبم  قح  هب  ارم  هک  یئادـخ  هب  مسق  همطاـف  يا  دومرف :

میوگیم سپ  دنتفایم  بارطضا  هب  نم  شیپ  رد  دش ، دهاوخ  نامیشپ  دنتـسب ، غورد  نمرب  دندیرب ، وت  زا  ار  یتسود  دنتفرگ ، اروت  قح  هک 
دنتفر مّنهج  هب  دندرک و  لیدبت  وت  زا  دعب  اهنیا  دوشیم  هتفگ  متّمأ ، متّمأ .

!« رب ادخ  تنعل  »

ًاملظ و يدـعب  نم  نیرتس  ۀـّنجلا و  لهأ  ءاسن  ةدیـس  تنأ  یتیب و  لهأ  نم  ینقحلی  نم  لوأ  ّکنإ  لاقف : هتنبا  یلع  لبقأ  مث  رب »! ادـخ  تنعل  »
کلعب و ملاظ  کیلع و  رهاظملا  نیعملا و  یضاّرلا و  رمالا و  هّللا  نعل  کلتاق و  هّللا  نعل  کعالضأ ، نم  علض  رـسُکی  یبرـُضت و  یتح  ًاظیغ 

«2  » کینبا
زا دـعب  يدوز  هب  و  یناـیتشهب ، ناـنز  يوناـب  وت  يوشیم ، قحلم  نم  هب  متیب  زا  سک  نیتسخن  وت  تفگ : درک و  ور  شرتخد  يوس  هب  سپس 

دوش و یـضار  دنک و  رما  هک  نانآ  هب  وت و  لتاق  رب  ادخ  تنعلدنکـش  یم  تیاه  هدـند  زا  یکی  يوشیم و  هدزات  ینیبیم  هنیک ، متـس و  نم 
اهچب ترهوش و  رگمتس  رب  ادخ  تنعل  دنیوگ و  روز  وت  هب  هک  یناسک  دیامن و  کمک 

تلاسر رجأ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یتلاسر  یتّوبن و  تامحز  دزم  هک ، میرک  نآرق  رد  دـنچ  یتایآ  نتفرگ  رظن  رد  هعلاطم و  اب  تلاـسر  رجأ 
؛ هکرابم هیآ  دننام  تسا  هداد  رارق  وا  نادناخ  تیب و  لهأ  تّدوم  نتشاد و  تسود  ار ،

«1  » یبرقلا یف  ةّدوملا  ّالإ  ًارجأ ، هیلع  مکلئسأ  لق ال 
؛) متیب لهأ   ) مناکیدزن نتشاد  تسود  زج  منکیمن  تساوخ  رد  متلاسر  رب  امش  زا  یشاداپ  چیه  نم  وگب 

نیرخآ هظحالم  اب  دنکیم و  اهنآ  نانمشد  زا  ندرک  يرود  يّربت )  ) اهنآ و یتسود  ّیلوت )  ) هب فّظوم  ار  ام  هک  يرامشیب  رابخا  نینچمه  و 
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«2 « ؛ تیب لهأ  نآرق و  هراب  رد  مه  وا  تیصو 
جارات هب  هدرک و  بصغ  ار  اهنآ  همّلـسم  قوقح  دنتـسکش و  ار  نادـناخ  نیا  تمرح  راب ، نیلّوا  یناسک  هچ  اـیآ  دـیآیم  شیپ  شـسرپ  نیا 

رظن زا  باتک  نیا  رد  اهنآ  زا  یتمسق   ) هک يرابخأ  تایآ و  ربارب  ایآ  و  دندرک !؟ ناشنیشن  رتسکاخ  ناش ، هتـشگمگ  فسوی  روهظ  ات  هدرب و 
هب طوبرم  تایآ  رابخأ و  لیذ  ردص و  يدـنب  عمج  اب  مینک ؛ تواضق  هنوگچ  نانآ  هراب  رد  دـمآ ) دـهاوخ  تشذـگ و  یمارگ  ناگدـنناوخ 

دّمحم لآّو  دّمحم  ّقح  ملظ  ملاظ  لّوأ  نعلا  ّمهّللأ  هک ؛ مینک  تاجانم  هتشادرب و  رس  اناوت  رداق  هاگرد  رب  هکنیازج  میئوگب ، هچ  نادناخ  نیا 
ًاعیمج مهنعلا  ّمهّللأ  کلاذ  یلع  تعبات  تعیاب و  تعیاشو و  مالسلا  هیلع  نیسحلا  تدهاج  یّتلا  ۀباصعلا  ّمهّللأ  کلاذ  یلع  مهل  عبات  رخآ  و 

نیمآ ًادیدش  ًاباذع  مهبّذع  و 

شخب نیا  هصالخ 

يایوگ تمظع و  هدنهد  ناشن  دوخ  دـش ، دـقعنم  هک ، صاخ  تافیرـشت  تامدـقم و  نآ  اب  یحو ، رتخد  يدوجو  هفطن  شخب  نیا  هصالخ 
؛ دوب وا  یتوکلم  ياهتنا  یب  ماقم 

یگدـنز هلحرم  ره  رد  هدوب و  شراگدرورپ  میقتـسم  رظن  ریز  شندـمآ  دوجو  هب  هک  یـسک  اریز  تشادـن ، یبجعت  وا  زا  بیجع  زیچ  چـیه 
، دوب ادخ  يارب  ادخ و  اب  وا  وا و  ابادخ  شا ،

وا زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  نداد  ناکت  هنیدـم و  رهـش  ندروآ  رد  تکرح  هب  ات  هتفرگ  ردام  مکـش  رد  نتفگ  نخـس  زا 
. دوبن روآ  بجعت 

يواسم ار ، ۀمطاف  دوجو  همه  دوب ، ردپ  قشع  ناکم ، نامز و  ره  رد  لاح و  ره  رد  دوب ، شردپ  صوصخم  هجوت  دروم  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف 
. تسنادیم دوخ  سدقم  دوجو  اب 

. درکیم یفّرعم  دوخ ، بضغ  ار  وا  بضغ  دوخ و  ياضر  ار  وا  ياضر  دوب ، لئاق  وا  رب  صاخ  مارتحا  دیسوبیم و  ار  شتسد 
لکشم نیگنس و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  وا ، ياهیتحاران  ینیگمغ و  لمحت  دوب ، وا  زیچ  همه  هکلب  دوب ، ردپ  ردام  اهنت  هن 

. دومنیم شرافس  درکیم و  نایب  دوخ ، تّمأ  هب  ار  شیارهز  يدوجو  شزرا  یعطقم  ره  رد  دوب ،
هدومن هّزنم  كاپ و  هدرک و  اّربم  یگدولآ  سجر و  ره  زا  شیادخ  دوب ، شاهچب  راتسرپ  لیئربج  نابایسآ و  لیفارـسا  وگ و  حیبست  لیئاکیم 

؛ دوب هدرک  نیعم  تجح  دوخ  ججحرب  اروا  هصالخ  روطب  دوب ؛
لوا هاگن  رد  هکنیا  اب  داد ، رارق  یگدـنز ، يوگلا  دیناسانـش و  نایناهج  هب  ار ، وا  تیـصخش  وا ، نوگانوگ  داـعبأ  زا  رپ  ارجاـم و  رپ  یگدـنز 

زا دعب  ةداعلا و  قوف  مارتحا  دروم  ردپ  نامز  رد  دوب ؛ ناکما  ملاع  تمظع  یگرزب و  هباما  دمآیم  رظن  هب  لاس  نس و  مک  يوناب  کی 
486 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

؛ دوب گرم  نابیرگ  هب  تسد  شهاتوک ، یگدنز  هظحل  هظحل  ره  رد  هک ، دمآ  راتفرگ  ینایشحو  ناسکان و  تشم  کی  تسد  رد  وا  تلحر 
تاناکما نداد ، تسد  زا  قوقح و  بصغ  و  يداـصتقا ، میرحت  تشاد  ار  اهتبیـصم  همه  نآ  تقاـط  ردـق  هچ  نز  کـی  رخآ  دـشابن ، ارچ 

يولج رد  شنداد  ناج  هدـش و  طقـس  نینج  ندز ، اپ  تسد و  ةرخألاب  شا و  یندـب  یمـسج و  نوگانوگ  ياهبیـسآ  تیاـهن  رد  یگدـنز و 
نآ هداد  مهب  تسد  همه  همه و  وو ..  تعیب  ذـخأ  يارب  یهلا  ياربـک  تیـالو  ندـش  هدیـشک  رت ، نکـش  رمک  رتـمهم و  همه  زا  شمـشچ و 

. تسویپ هّللا  ءاقل  هب  تسب و  ورف  یناف ، يایند  نیا  زا  مشچ  هیالگو ، هودنا  درد و  ایند  کی  اب  دروآرد و  اپ  زا  ار ، ناهج  روحم  دوجو 
هب ییوگ ، نیمآ  هدامآ  هتفرگ ، نامـسآ  يوس  هب  تسد  هداتـسیا و  ردپ  رـس  تشپ  هنیدم  هلهابم  زور  رد  مالـسلا  مهیلع  ابع  لآ  موس  رفن  نیا 

؛ دوب ردپ  نیرفن 
، دوخ يرابتعا  ياهماقم  همه  هب  هتـسکش و  ار  دوخ  رورغ  تقیقح ، قح و  كرد  یندـشان و  شومارف  هرظنم  نآ  ندـید  اب  اراصن  يابجن  اما 
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رتخد دوخ ، هنایشحو  ياه  همجه  اب  هدرب و  شروی  یحو  هناخ  نآ  هب  ناملسم ، رهاظ  هب  نایامن  ناسنا  اما ؛ دنتشگ  قح  میلست  هدز و  اپ  تشپ 
یب ناشن و  یب  ارم  ربق  بش ، یکیرات  رد  راپسب و  كاخ  هب  هنابش  ارم  ًامتح ، درک  دیکأت  شمولظم  رهوش  هب  هک  دنتخادنا  يزور  هب  ار  یحو 

ردـقچ تما ، نارگمتـس  زا  ادـخ ، یمارگ  لوسر  هناشن  اهنت  و  روای ، رای و  یب  عافد و  یب  نز  کی  هک ، دـننادب  نایئایند  ات  هد ، رارق  تمـالع 
تفر دیشک و  رپ  شراگ ، درورپ  يوس  هب  یضاران  دنمهلگ و  رفنتم و 

« مالسلا اهیلع  ۀمطاف  حیبست  »

زا سپ  تفر  وا  ندید  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مالـسلا  اهیلع  همطاف  یـسورع  زا  دعب  مراهچ  زور  مالـسلا » اهیلع  ۀمطاف  حـیبست  »
ینمدخت ًامداخ  ینمدخأف  تیبلا  ۀمدخب  یل  ۀقاط  هبا ال  ای  درک  ضرع  همطاف  دورب  دش  دنلب  اهنآ  بقانم  لیاضف و  رکذ  اهتراشب و  اهتبحص و 

ندبذاباب تیبلا  رمأ  یلع  یننیعت  و 
487 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

: هناخ ياهراک  رد  ات  هدب  يراکتمدخ  نم  يارب  درادن ، ار  هناخ  ياهراک  ماجنا  ناوت  نم 
هّللا و 33 ناحبس  هبترم  زور 33  ره  دومرف : مهاوخیم  ارچ  وگب  تفگ  یلع  یهاوخیمن !؟ ار  مداخ  زا  رتهب  همطاف  دومرف : دـهد ، يراـی  ارم 
ره ار  نآ  وت  رگا  همطاف  يا  تسا ، ۀنـسح  رازه  نازیم  رد  یلو  تسا  ات  نابز 100  رد  نیا  یئوگیم  ربکأ  هّللأ  هبترم  هّلل و 33  دمحلا  هبترم 

1 . » دنکیم تیافک  تترخآ  ایند و  ياهراک  يارب  دنوادخ  یئوگب  حبص 

« مالسلا اهیلع  ۀمطاف  ترایز  »

ار همطاف  سکره  ینراز  اّمنأکف  ۀـمطاف  راز  نم  تسا . هدرک  تیاور  ربمایپ  زا  يراـصنأ  هّللادـبع  نب  رباـج  مالـسلا » اـهیلع  ۀـمطاف  تراـیز  »
«2 . » تسا هدرک  ترایز  ارم  هک  تسنآ  دننام  دنک  ترایز 

يارب متفگ  دومن ؟ لاؤس  ار  منتفر  تلع  درک و  مالـس  نم  زا  شیپ  وا  متفر ، ربمایپ  تخد  تمدخ  هب  يزور  دنکیم  لقن  دوخ  دج  زا  یلفون 
هـس نم  وا و  هب  سکره  ۀّنجلا  هل  هّللا  بجوأ  ماّیأ ، ۀثالث  ّیلعو  هیلع  مّلـسنم  دومرفیم : مردپ  دومرف  يونعم ، شاداپ  ندروآ  تسد  هب  لین و 

. تامم زا  دعب  مه  تایح و  رد  مه  دومرف : هشیمه ؟ ای  يرهاظ  تایح  رد  مدیسرپ  دیامن ؛ بجاو  وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ  دیوگ ، مالـس  زور 
«3»

هّللا رفغ  ِکیلع  یّلص  نم  ۀمطاف  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یل  لاق   » دنکیم لقن  مالـسلا  اهیلع  همطاف  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریمأ 
هب تشهب  رد  دشخبیم و  اروا  دنوادخ  دتـسرفب  دورد  وت  هب  سکره  همطاف  يا  دومرف ، نم  هب  ربمایپ  ۀّنَجلا » نم  تنک  ثیح  یب  هقحلأ  و  ُهل ،

دهاوخ قحلم  نم 
488 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

«1 . » دش
لخاد هدیـشخب و  ار  وا  دنوادخ  دیامن ، شـشخب  بلط  ادخ  زا  هدرک و  ترایز  تالمج ، نیا  اب  ار  همطاف  سکره  دیوگ : سوواط  نب  دـّیس 

. دیامن تشهب 
، اهُّقَح ِۀَعُونْمَْملا  ِۀَمُولْظَْملا  اُهتَّیأ  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیعَمْجأ  ِساَّنلا  یلَع  ِجَـجُْحلاِةَِدلاوای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا ، ِءاِسن  ِةَدّیَـس  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلأ  »
2 . » َنیضَرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ِلْهأ  ْنِم  َنیمَّرَکُْملا  َكِدابِع  یْفلُز  َقْوف  اهُِفلَْزت  ًةالَص  َکِّیبَن ، ِّیِصَو  ِۀَجْوَز  َو  َکِِّیبَن  ِۀَْنباَو  َِکتَمأ  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللأ 

« مالسلا اهیلع  ۀمطاف  هب  لّسوت  »
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نیا نّمیت  كربت و  يارب  طقف  تسا  دایز  ناهج  ود  ره  يوناب  نیا  هب  بوسنم  راکذأ  زامن و  اعدو و  لسوت  مالـسلا » اهیلع  ۀـمطاف  هب  لّـسوت  »
. مدروآ اجنیا  رد  ار  دروم  دنچ 

یتشک ام  تیبلا ...  لهأ  اِنب  لأسیلف  ًۀـجاح  هّللا  یلإ  ُهل  تناک  نمف  کله ، اـّنعّداح  نم  و  ةاـّجنلا ، ۀنیفـس  نحن  تسا . هدـش  تیاور  ربماـیپ  زا 
لـسوت تیب ، لهاام  هب  ًامتح  سپ  دراد ، ادـخ  هاـگرد  زا  ياهتـساوخ  سکره  سپ  ددرگیم ؛ دوباـن  دـیوج ، يرود  اـم  زا  سکره  میتاـجن ،

«3 . » دهد رارق  هلیسو  ارام  دیوج و 
هب شیادـص  هک  ياهنوگب  دّـمحم  تنب  ۀـمطاف  ای  دزیم  ادـص  ار  ارهز  شردام  تشاد  بت  ای  دـشیم و  رامیب  تقوره  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما 

«. 4  » دیسریم مه  هناخ  نوریب 
489 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

َو اِهْلَعب  َو  اهیبأ  َو  َۀَمِطاف  یلَع  ِّلَص  ّمُهّللأ   » دوش لسوت  مالـسلا  اهیلع  ۀمطاف  هب  صالخا  اب  هبترم  هک 530  تسا  نیا  هدش  هبرجت  ياهلّسوت  زا 
َکُْملِع ِِهب  َطاحأ  ام  َدَدَع  اهیَنب 

« مالسلا اهیلع  ۀمطاف  تاقدصو  تافوقوم  »

: مدرک ضرع  مناوخب !؟ وت  هب  ار  همطاف  تیصو  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ : ریصب  یبأ  مالسلا » اهیلع  ۀمطاف  تاقدصو  تافوقوم  »
« میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  . » درک تئارق  هنوگ  نیدب  هک  دروآرد  نآ  زا  ياهتشون  دروآ و  نوریب  ینیبوچ ، فرظ  سپ  یلب ؛

و تیبملاو ، ۀقربلا ، و  لالدلا ، و  فاوعلا ، ۀعبّـسلا ، اهطئاوحب  تصوأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  دمحم  تنب  ۀـمطاف  هب  تصوأ  ام  اذـه 
، نیـسحلا یلإف  نسحلا  یـضم  نإف  نسحلا ، یلإف  ّیلع  یـضم  نإف  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نبّیلع  یلإ  میهاربا  ّمأل  ام  ۀیفاّصلا و  ینـسحلا و 

هیلع بلاطیبأ  نب  ّیلع  بتکو  ماوعلا ، نب  ریبّزلا  دوسألا و  نبدادـقملا  کلاذ و  یلع  هّللا  دهـش  يدـلو ، نم  ربکألا  یلإف  نیـسحلا  یـضم  نإف 
مالسلا

دالوا نیرتگرزب  هب  ینعی  كدـلو » نود  يدـلو  نم  ربکألا  یلإ   » تسا هدـش  هفاـضا  هلمج  نیا  اـما  تسا  هدرواـین  ار  فرظ  رگید  تیاور  رد 
( رگید نانز  زا   ) وت دالوا  هن  مدوخ 

ار ياهفیحـص  سپ  یلب ، متفگ  مناوخب !؟ ار  همطاف  ّتیـصو  وت  يارب  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  یبأ  زاب 
نـسحلا یلإف  تام  نإف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلإ  اهلاومأ  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تنب  ۀمطاف  تدـهع  ام  اذـه  دروآ  نوریب  نم  يارب 

ّمأل ام  ۀیفاّصلا و  ینـسحلا و  ۀـقربلا و  تیبملاو و  فاولاو  لالدـلا  كدـلو : نود  يدـلو  نم  ربکألا  یلإف  تام  نإف  نیـسحلا ، یلإف  تام  ناف 
هدنـشخب دـتوادخ  ماـنب  تسا  نیا  همانتیـصو  ود  هصـالخ  ماّوعلا  نبریبّزلا  دوسـألا و  نبدادـقملا  کـلاذ و  یلع  ّلـجو  ّزع  هّللادهـش  میهاربا .

هناگتفه ياهغاب )  ) اهنتسوب دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تخد  همطاف ، هک  تسا  یتیصو  نیا  نابرهم ،
490 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

نب یلع  هب  ار  اهنآ  روما  ریبدت  و  میهارباما » « » هیفاص « » ینـسح « » تیبم « » هقرب « » لالذ « » فاوع  » زا دنترابع ، اهناتـسوب  نیا  دیامنیم : شیوخ 
دادقم و ادخ و  تیصو ، نیا  هب  مراپسیم ، وا  دنزرف  نیرتگرزب  هب  وا  زا  سپ  نیـسح و  نسح و  مدنزرف  هب  بیترت  هب  وا  زا  سپ  بلاط و  یبا 

«1 . » مالسلا هیلع  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  مه  شاهدنسیون  دندهاش و  ریبز 
رارق ءیف »  » شربمغیپ يارب  ار  نآ  دنوادخ  سپ  دوب  هدرک  هبتاکم  ناملس  هک  تسا  یناتـسوب )  ) نآ تیبملا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

«2 . » درک هقدص  بلّطملا  ینبو  مشاه  ینب  هب  ار  اهنآ  تسا . همطاف  تاقدص  زا  ناتسوب ، نآ  سپ  داد 
همطاف هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ثاریم  هک  هناگتفه  ياهناتـسوب  نایرج  زا  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  دـیوگ : دـمحم  نب  دـمحأ 
جایتحا دروم  دشیم ، دراو  وا  رب  ینامهیم  تقو  ره  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  فقو  اهنآ  دومرف : مدیسرپ !؟ دوب ، مالـسلا  اهیلع 
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یلع و اما  دـش  ریگ  رد  اهنآ  هراـب  رد  همطاـف  اـب  دـمآ و  ربماـیپ  يومع   ) ساـبع ادـخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  تشادـیم و  رب  اـهنآ  زا  ار  دوخ 
«3 . » دوب مالسلا  اهیلع  همطاف  رب  فقو  اهنآ  هک  دنداد  تداهش  نارگید 

هار و هب  مالـسا ، تخانـش  زا  سپ  ریـضن » ینب   » ِدوهی نادنمـشناد  زا  یکی  دسیونیم : نینچ  هنیدم  خیرات  دوب !؟ هدمآ  اجک  زا  اهناتـسوب  نیا 
متفه لاس  رد  زینربمایپ  و  درک ، راذگاو  ادخ  لوسر  هب  نشور ، دنس  تیصو و  قبط  دوب ، وا  کلم  هک  اراهناتسوب  نآ  و  دییارگ ؛ ربمایپ  مسر 

هدافتـسا نآ  لوصحم  زا  تشاد ، دروم  نیا  رد  يزاـین  اـی  دیـسریم  وا  هب  ناـمهیم  هک  یماـگنه  اـهنت  دیـشخب و  همطاـف  هب  اراـهنآ  ترجه ،
. درکیم

تیـصو قبط  دـقن  هجو  ۀـیقوأ »  » هدزاود زین  ربمایپ  نارـسمه  زا  مادـک  ره  هب  دوخ  یـصخش  یئاراد  زا  اهناتـسوب ، نیا  فقو  رب  نوزفا  همطاف 
«4 . » داد رارق  رهم  دروم  هنوگنامه  زین  ار  شرهاوخ  رتخد  هماما »  » مشاه و ینب  نانز  زا  مادک  ره  و  درک ، راذگاو  شیوخ 

491 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
« هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  »

«. ادعقوأ اماق  ناماما  نیسحلا  نسحلا و  »
291 / 43 راونألا : راحب 

مالسلا هیلع  نسح  نیسای  دنزرف  شخب 5 

هراشا

493 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا  مالسلا  هیلع  نسح  نیسای  دنزرف  شخب 5 
هنیدم و رد  ترجه  موس  ای  مود  لاس  ناضمر  كرابم  هام  همین  رد  ترضحنآ  عولط  روهـشم  رب  انب  مالـسلا  هیلع  نسح  سی  دنزرف  شخب 5 

لهچ ای  تفهو  لهچ  ترضحنآ  نس  تدم  تسا و  هدیدرگ  نفد  عیقب  رد  هدوب و  ترجه  مهاجنپ  لاس  رفص  هام  متـشهو  تسیب  رد  بورغ 
. دوب لاس  تشه  و 

نـسح ماما  مالـسلا  اهیلع  ۀمطاف  دشرا  دنزرف  درک ، ادیپ  روضح  هدش  نییعت  لحم  رد  شراوگرزب  دج  هارمه  هلهابم  زور  رد  هک  مراهچ  رفن 
تسا هدش  دراو  يدایز  نانخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شاوگرزب  دج  زا  ترـضح  نیا  بقانم  لئاضف و  هراب  رد  دوب  مالـسلا  هیلع 

. میئامنیم حاتتفا  ار  لصف  نیا  اهنآ  زا  یضعب  رکذ  اب  هک 
ادـخ دورد  ادـخ ؛ لوسر  يا  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  ادـخ  لوسر  هب  تفگ  وا  تسا  هدـش  تیاور  ربمغیپ  يومع  سابع  نز  لـضف  مأ  زا 

هدـهعب ار  وا  يرادـهگن  وت  دروآیم  ایند  هب  ياهچب  ۀـمطاف  دومرف : تسا ! هداتفا  نم  نماد  رد  تیاضعا  زا  ضعب  مدـید  باوخ  رد  داب ، وترب 
،! يریگیم

«1 . » دادیم ریش  سابع  نب  مثق  ریشاب  داد ، لیوحت  لضف  مأ  هب  ار  وا  ربمغیپ  دومن  لمح  عضو  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما )  ) ۀمطاف سپ 
نم تفگ : راذگب ، ار  وا  مان  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  هب  دروآ  ایند  هب  ار  نسح  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  هک  یتقو 

494 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
، دوب هدـیچیپ  یگنر  درز  هچراـپ  هب  هک  دروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیپ  ار  وا  سپ  مریگیمن ، یـشیپ  ربماـیپ  هب  وا  ندـیمان  رد 
. دیچیپ دیفس  هچراپ  هب  تخادنا و  ار  هچراپ  نآ  سپس  ماهدرکن  یهن  گنر  درز  هچراپ  هب  هچب  ندیچیپ  زا  ارامش  نم  رگم  دومرف : ترضح 

میادخ هب  مه  نم  دومرف : ترضح  مریگیمن  یشیپ  وترب  وا ، ندیمان  رد  نم  تفگ : ياهدرک ؟ نییعت  وا  رب  یمسا  دیسرپ  مالسلا  هیلع  یلع  زا 
. منکیمن یشیپ 
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کیربت ناسرب و  مالـس  وا  هب  نم  فرط  زا  وش  لزان  تسا ، هدش  دلوتم  يرـسپ  دـمحم  يارب  دومن : یحو  لیئربج  هب  یلاعتو  كرابت  يادـخ 
. نک يراذگمان  نوراه  دنزرف  مان  هب  ار  هچب  نآ  یسوم  رب  تسا  نوراه  دننام  وت  يارب  یلع  وگب : وا  هب  وگ و 

؛ یمانب نوراه  دنزرف  مان  هب  ار  نآ  دنکیم  رما  ارت  یلاعت  كرابت و  يادـخ  تفگ : ییوگ  دابکرابم  مالـس و  غالبا  زا  سپ  دـش  لزان  لیئاربج 
: دومرف ّربش  تفگ : دوب ؟ هچ  وا  مان  دیسرپ 

«1 . » دش هدیمان  نسح  هب  سپ  مانب  نسح  ار  وا  تفگ  تسیبرع ! نم  نابز 
نزو هب  دیـشارت و  ار  شرـس  داد . هلباق  هب  الط  رانید  کیاب  ار  نآ  ياپ  کـی  درک  یناـبرق )  ) هقیقع دنفـسوگ  سأر  ود  متفه  زور  رد  ربمغیپ 

«. 2  » دیلام تسا ) یهایگ  يوراد  یعون   ) هک قولخ  شرس ، هب  دومن و  قدصت  شرس  يوم 
: تفگ مالسلا  مهیلع  نیسح  نب  یلع  هب  وا  دنا  هدرک  تیاور  سیمع  تنب  ءامـسا  زا  شراوگرزب  ناردپزا  اضر  ماما  زا  هناگ  هس  ياهدنـس  اب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دمآ  ایند  هب  مالسلا  هیلع  نسح  هک  یتقو  مدرک ؛ یگ  هلباق  تاهّدج  هب  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  تدالو  ماگنه  رد 
ءامـسا يا  دومرف : تخادنا و  ار  هچراپ  نآ  مداد ، ادخ  لوسر  هب  هدیچیپ  درز  هچراپ  رد  ار  وا  نم  روایب ، ار  مرـسپ  ءامـسا  يا  تفگ : دـمآ و 

رد مداد  ترـضح  هب  مدـیچیپ و  دیفـس  هچراپ  رد  ار  وا  سپ  دـیچیپ ، هن  گـنر  درز  هچراـپ  رد  ار  دازون  هک  ماهدرکن  شرافـس  امـش  هبرگم 
تسار شوگ 

495 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
، ادخ لوسر  يا  تفگ : يا ؟ هدرک  باختنا  یمـسا  هچ  مرـسپ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  سپـس  دـناوخ و  هماقا  پچ  شوگ  رد  ناذأ و 

ّیلع يادخ  دـمحم ، يا  تفگ : دـمآ و  دورف  لیئربج  لاح  نیا  رد  مریگیمن  یـشیپ  میادـخ  هب  نم  دومرف : ممانب ، برح  ار  وا  مراد  تسود 
سپ دوب  دهاوخن  يربمغیپ  وت  زا  دعب  اما  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  تسا  نوراه  دننام  وت  يارب  یلع  دیامرفیم : دناسریم و  مالـس  وترب  یلعأ 

: تفگ لیئربج  تسا  یبرع  نم  نابز  دومرف : ّربش ، تفگ : دوب ؟ هچ  وا  مان  دیسرپ : ربمغیپ  نک ، يراذگمان  نوراه  رـسپ  مان  اب  ار  ترـسپ  نیا 
. راذگب نسح  ار  وا  مان 

داد و رانید  کی  نار و  کی  هلباق  هبو  درک  هقیقع )  ) ینابرق دیفسو ، هایس  دنفسوگ  سأر  ود  ربمغیپ  دش  متفه  زور  هک  یتقو  دیوگ : ءامـسا 
رد هک  تسا  یمـسر  هقیقع )  ) ندروآ رد  نوخ  ءامـسا  يا  دومرف : سپـس  دیلام  قولخ  شرـس  هب  داد و  الط  نآ  نزو  هب  دیـشارت و  ار  وا  رس 

«1 . » دوبزین تیلهاج 
روضح نمات  دومرف : وا  هب  ربمایپ  دش ، هلماح  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما )  ) هب مالـسلا  اهیلع  ۀـمطاف  هک  یماگنه  دـیوگ : یعازخ  هّیما  رتخد  ةُّرب 

ار هچب  متفگ : ۀمطاف  هب  دوب و  هنسرگ  هچب  دیشک ، لوط  زور  هس  تفر و  نوریب  هنیدم ) زا   ) يراک يارب  ترضح  سپس  هدن ! ریش  ار  وا  مباین 
هچ دومرف : تشگرب  ترضح  هک  یتقو  دهد . ریـش  ار  هچب  درک  شراداو  هناردام  یکزان  لد  تقر و  یلو  درکن  لوبق  مهد ، شریـش  نم  هدب 

هتـساوخ هدارا و  زاریغ  دـنوادخ  دارأ  ام  ّالإ  ّلج  ّزع و  هّللا  یبأ  دومرف : مداد  ریـش  ار  وا  درک و  راداو  ارم  يرداـم  تقر  درک : ضرع  يدرک ؟
«. 2 ( » دومن هدارا  يرگید  زیچ  ادخ  اّما  دش  اب  وا  هّیرذ  رد  تماما  متساوخیم  نم  ینعی   ) دروآ یمن  رد  ارجا  هب  ار  يزیچ  دوخ ،

تیاور بلّطملا  دبع  رتخد  هّیفص  زا  رکب  یبا  رتخد  ءامسا  زا  نیسح  ماما  رتخد  ۀمطاف 
496 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مدرکیم  یگدیسر  همطاف  هب  نم  دمآ ، ایند  هب  نیسح  هک  یهاگ  دنکیم 
: دومرف میاهدرکن . زیمت  هتسشن و )  ) ار وا  زونه  مدرک  ضرع  هد ، نم  هب  ار  مرسپ  هّمع ، يا 

«. 1  » تسا هدومن  كاپ  زیمت و  ار  وا  ادخ  ینکیم ؟! زیمت  ار  وا  وت  ۀّمع  يا  هرّهط  هفّظن و  دق  هّللاّنإ  هیفّظنت !؟ تنأ  ۀّمع  ای 
مینکیم تیافک  رادقم  نیمه  هب  هک  تسه  دایز  تیاور  هراب  نیا  رد 

« كرتشم بقانم  لئاضف و  »
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دنماما ودره  اهنآ  - 1

ۀّنجلالهأ و بابـش  ادّیـس  یبقعب و  نامامإ  امتنأ  دومرف : مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دـنماما  ودره  اهنآ  - 1
دیتسه موصعم ، ودره  تشهب و  ناناوج  نارورـس  ماما و  نم  زادـعب  امـش  يودره  امکاداع . نم  یلع  هّللا  ۀـنعل  و  هّللاامکظفح ، ناـموصعملا 

«2 . » درادب نمشد  ار  امش  هک  سک  رهرب  داب  وا  تنعل  دنک و  ظفح  ار  ودره  دنوادخ 
هکنیارب دنراد  عامجا  اهناملـسم ، مامت  ادـعقوأ  اماق  نامامإ  نیـسحلا  نسحلا و  لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبّنلا  ّنأ  یلع  ۀـلبقلا  لهأ  عمتجاو 

3 . » دننیشنب ای  دنتسیاب  دنماما  ودره  نیسح  نسح و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

تشهب ناناوج  نارورس  - 2

دناهدرک تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  امهیلع  شراوگرزب  ردپ  زا  مه  وا  قداص  ماما  زا  تشهب  ناناوج  نارورـس  - 2
اهنآ زا  رتهب  ناشردپ  دنتشهب و  ناناوج  نارورس  نیسح  نسح و  امهنم  ریخ  امهوبأ  ۀّنجلا و  لهأ  بابش  ادیس  نیـسحلا  نسحلا و  دومرف : هک 

«1 . » تسا
دنراد عامجا  تیاور  نیا  رب  اهناملسم  مامت  ۀّنجلا  لهأ  بابش  ادّیس  نیسحلاو  نسحلا  لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبّنلاّنإ  ۀلبقلا  لهأ  عمتجاو 

«2 . » دنتشهب ناناوج  نارورس  نیسح  نسح و  دومرف : نینسح  هراب  رد  ربمایپ  هک 
یّنس هعیش و  ياهباتکرد  تیاور  نیا  « 3 . » امهنم ریخ  امهوبأو  ۀّنجلا  لهأ  بابشادیس  ناذه  يانبا  ّنإ  دومرفربمایپ : دیوگ : رمع  یتیاور  رد 

، نآ دانـسا  نداد  لوط  هب  يزاین  تسا ، اهناملـسم  قاّفتا  دروم  هک  تسا  یتایاور  هلمج  زا  نوچ  تسا و  هدـمآ  ناوارف  توافتم  ياهریبعت  اـب 
میرادن

دننیمز يور  نیرتهب  ود  نآ  - 3

نسح و دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردـپ  زا  ءاـضر  ماـما  زا  دـننیمز  يور  نیرتهب  ود  نآ  - 3
نیمز يور  نانز  نیرتهب  ناشردام  نیمز و  لها  نیرتهب  ناشردام  ردپ و  نم و  زا  دعب  نیسح 

498 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
1 . » دنتسه

دننم ياهناحیر  ود  نآ  - 4

: تفگ دیسرپ ! سگم  نوخ  زا  وا  زا  يدرم  مدوب  رمع  نب  هّللادبع )  ) شیپ دیوگ  میعن  یبأ  دننم  ياهناحیر  ود  نآ  - 4
! دنتشک ار  ادخ  لوسر  دنزرف  هک  یلاح  رد  دسرپیم  ار  سگم  نوخ  مکح  نم  زا  دینک ! هاگن  نیا  هب  تفگ : مایقارع  تفگ : یئاجک ؟ لها 

«2 . » دننم ناحیر  لگود  ایند  رد  نیسح  نسح و  دومرف : ربمایپ  مدینش  مشوگوداب )  ) نم و 
: دیوگ يراصنا  هّللادبع  نبرباج  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  امهیلع  شاوگرزب  ردپ  زا  قداص  ماما 

ّیتناحیرب کیصوأ  نیتناحیّرلابأای  کیلع  هّللا  مالس  دومرف : مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  شتلحر  زا  شیپ  زور  هس  ادخ  لوسر  مدینش 
. منکیم ّتیصو  ایند ، همهزا  ماهناحیر  ود  هرابرد  وت  هب  هناحیر ، ود  ردپ  يا  داب  وترب  ادخ  مالس  اینّدلا  نم 

هیلع یلع  دش  حور  ضبق  ادخ  لوسر  هک  یهاگ  تسا ، امش  رب  نم  نیـشناج  دنوادخ  و  دزیریم ، ورف  وت  نکر  ود  ینامز  هتوکرد  یلع ) يا  )
ایند زا  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  هک  یماگنه  و  دوب ، هدومرف  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  نم  نکر  ود  زا  یکی  نیا  تفگ : مالسلا 
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«3 . » دوب هدادربخ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا  نکر  نیمود  نیا  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  تفر 
ص: اروشاع ، ات  هلهابم  زا  « 4  » نیـسحلاو نسحلا  ياتناحیر : ۀناحیر و  دلولا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نع  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 

499
. دننم هناحیر  ود  نیسح  نسح و  تسا ، هناحیر  دنزرف  دومرف : ادخ  لوسر 

«1  » نیسحلاو نسحلا  ياتناحیرو  ءاسّنلا  ینیع  ةّرق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
. دننم ناحیر  ود  نیسح  نسح و  دنتسه و  نم  نامشچ  ود  رون  اهنز  دومرف : ادخ  لوسر 

«2  » هّللا لوسر  اتناحیر  نیسحلا  نسحلا و  ّنإ  لوقی : بلاط  یبا  نب  یلع  تعمس  لاق : نازاز  نع 
. دنیادخ لوسر  ناحیر  ود  نیسح  نسح و  دومرف : مدینش  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  دیوگ  نازاز 

تسه نیقیرف  عبانم  رد  يدایز  تایاور  اهترابع  نیا  اب  نومضم و  نیارد 

دنیادخ شرع  ياههراوشوگ  ود ، نآ  - 5

شیارآ لماک  تنیز  اب  ادخ  شرع  دمآ ، تمایق  هک  ینامز  دومرفربمایپ : دیوگ : رمع  نب  هّللادـبع  دـنیادخ  شرع  ياههراوشوگ  ود ، نآ  - 5
شرع پـچرب  ار  يرگید  تـسار و  رب  ار  یکی  دوـب  دـهاوخ  لـیم  کـی  اـهنآ  يودره  لوـط  دــنروآیم  روـن  زا  ربـنمود  سپــس  دوـشیم ،

كرابت و بّرلا  نّیزی  اهنآ  ندوب  ندمآ و  اب  دنتـسیایم ، اهربنم  نآ  زا  یکی  رد  کیره  دـنروآیم  ار  نیـسح  نسح و  سپـس  دـنراذگیم ،
«3 . » هراوشوگ ود  اب  نز ، ندرک  تنیز  دننام  دهدیم  تنیز  اهنآ  اب  ار  دوخ  شرع  دنوادخ  اهاطرق . ۀئرملا  نّیزی  امک  هشرع  امهب  یلاعت 

ءافعض ایادخ  تفگ : تشهب  دنشرع . هراوشوگ  ود  نیسح  نسح و  دومرف : ادخ  لوسر 
500 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

ایآ ًاحرف  سورعلا  سیمتامک  تساـمف  لاـق : نیـسحلا ، نسحلاـب و  کـناکرأ  تنّیز  نیـضرت  ـالأ  دومرف : يداد ، ياـج  نم  رد  ار  نیکاـسمو 
زاب « 1 . » دمارخیم سورع  هک  دـیمارخ  نانچ  یلاحـشوخ  زا  شرع  سپ  ماهداد !؟ تنیز  نیـسح  نسحاب و  ارت  ناکرا  نم  يوشیمن  یـضار 

تسا ناوارف  تیاور  دروم  نیا  رد 

دراد تسود  ار  ود  نآ  سکره  - 6

نمو ینّبحأ ، دـقف  نیـسحلا  نـسحلا و  ّبـحأ  نـم  دوـمرفیم : ادـخ  لوـسر  مدینـش  دـیوگ : هریره  یبا  دراد  تـسود  ار  ود  نآ  سکره  - 6
. تسا هتشاد  نمشد  ارم  دراد  نمشد  ار  اهنآ  سکره  هتشاد و  تسود  ارم  دراد ، تسود  ار  نیسح  نسح و  سکره  ینضغبأ  دقف  امهـضغبأ 

«2»
ینعی هچب - ود  نیا  یلع  يا  تفگیم : مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دومرف : تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  زا 
اراهنآ مه  تسا  هدومن  رما  ارم  مراگدرورپ  تساهنآ ) هب  مهجوت  همه   ) تسا هتخاس  لوغشم  یسک  نتشاد  تسود  زا  ارم ، نیـسح - نسح و 

«. 3  » ار اهنآ  ناراد  تسود  مه  مراد و  تسود 
رد زیچ  چیه  رـسپ  ود  نیا  هزادـنا  هب  اما )  ) تسه یهاگیاج  لد  رد  زیچره  يارب  نارمع  يا  دومرف : نم  هب  ربمایپ  دـیوگ : نیـصح  نب  نارمع 

تسا یفخم  وت  زا  هک  ار  هچنآ  نارمع  يا  دومرف : دناهدرک )؟ لاغشا  ار  تلد  ياج  همه  ینعی   ) ار نآ  همه  مدرکضرع  تسا ، هتفرگناج  ملد 
«4 (. » میاهتخاس راکشآ  هک  تسا  نآ  زا  شیب  میاهدرک ، یفخم  وت  زا  هک  یئاهزیچ  ینعی   ) تسا رتشیب 

501 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
: دومرفیم دیسوبیم و  ار  یلع  نب  نیسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدید  دیوگ : يرافغ  رذابأ 
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نم هجرخی  ًابنذ  نوکی  نأ  ّالإ  جـلاع  لمر  ددـعب  هبونذ  تناـک  ول  ههجو و  راـّنلا  حـفلت  مل  ًاـصلخم  اـمهتّیّرذ  نیـسحلا و  نسحلا و  ّبحأ  نم 
«1  » نامیإلا

( نابایب  ) گیر دادعت  هب  شناهانگ ، هچ  رگا  دنازوسیمن  ار  وا  يور  شتآ  دراد ، تسود  ًاصلخم  ار  ود  نآ  هیرذ  نیسح و  نسح و  سکره 
. دنک نوریب  نامیا  زا  ار  وا  هک  یهانگ  رگم  دشاب  جلاع 

. تسا هدرک  تیاور  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  شردارب  زا  هنع  هللا  یضر  رفعج  نب  یلع 
موی یتجرد  یف  یعم  وهف  امهّمأ  امهابأ و  نیمالغلا و  نیذه  ّبحأ  نم  لاقف : نیـسحلا  نسحلا و  دـیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ذـخأ 

: دومرف تفرگ و  ار  نینسح  تسد  ادخ  لوسر  ۀمایقلا 
«2 . » دوب دهاوخ  نم  هجرد  رد  تمایق  زور  رد  دراد  تسود  ار  اهنآ  ردام  ردپ و  رسپ و  ود  نیا  سکره 

: تفگیم نیسح  نسح و  هرابرد  ادخ  لوسر  مدینش  دنکیم  تیاور  هنع  هللا  یضر  ناملس 
مراد و تسود  ار  اـهنآ  مهنم  دراد  تسود  ار  اـهنآ  سکره  مراد ، تسود  زین  ار  اـهنآ  نارادتـسود  مراد و  تـسود  ار  ود  نـیا  نـم  ایادـخ 

نمشد ار  اهنآ  سکره  دنکیم و  تشهب  لخاد  ار  وا  دراد  تسود  ادخ  ار  هکره  دراد و  تسود  ار  وا  زین  ادخ  مراد  تسود  نم  ار  سکره 
لخاد منهج  هب  دراد  نمـشد  ادخ  ار  هک  ره  دراد و  نمـشد  ار  وا  زین  ادـخ  مراد  نمـشد  نم  ار  سکره  مرادیم و  نمـشد  ار  وا  نم  درادـب 

«3 . » دنکیم
رب هک  هدجـس  زا  دـندش ، راوس  شتـشپ  هب  دـندمآ  نیـسح  نسح و  دـناوخیم  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـیوگ : دوعـسم  نب  هّللادـبع 

. دندشیم راوس  مه  اهنآ  تفریم  هدجس  هب  زاب  تشادیم و  رب  ار  اهنآ  یمارآ  هب  تساوخیم 
502 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

ار ود  نیا  درادیم  تسود  ارم  سکره  دوـمرف : سپـس  دـیناشن  پچ  نار  هب  ار  يرگید  تسار و  نار  يور  ار  یکی  دـش  غراـف  هک  زاـمن  زا 
ۀّنملا انیّدلا و  یف  ۀّمألا  یلع  نینمؤملاریمأ  امهیبأ  دعب  نم  هّللا  ۀّجح  ۀلهابملا و  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّیبنل  هّللا  ۀّـجح  اناکو  دراد ، تسود 

تـسادخ تنم  دنتـسه و  تّما  نیا  رب  ادخ  تجح  ناشردـپ ، زا  دـعب  هلهابم و  نایرج )  ) رد ربمایپ  رب  دـندوب  ادـخ  تجح  ود ، ره  اهنآ  هّلل و 
1 . » امرب

دیکمیم ار  ود  نآ  ناهد  بآ  - 7

نسحلا و باعل  ّصمی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  تیأر  لاـق  دـنکیم : تیاور  هریره  یبا  زا  مزاـح  وبا  دـیکمیم  ار  ود  نآ  ناـهد  بآ  - 7
هویم درم  ندیکم  دننام  دیکمیم  ار  نیسح  نسح و  ناهد  بآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مدید  تفگ : ةرمّثلا  لجّرلا  ّصمی  امک  نیـسحلا 

2 . » ار

درکیم باریس  ار  ود  نآ  - 8

تمدـخ هب  ار  نیـسح  نسح و  ۀـمطاف  دـندوب  هنـشت  تدـش  هـب  اهناملـسم  يزور  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  یلع  درکیم  باریـس  ار  ود  نآ  - 8
تشاذگ و اهنآ  ناهد  هب  ار  دوخ  نابز  تساوخ و  ار  اهنآ  ترـضح )  ) دنرادن تقاط  یگنـشت  هب  اهنیا  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : دروآربمایپ و 

«3 . » دندش باریس  دندیکم و 
هب ار  شیاپ  ادخ  لوسر  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  زا  تیاور  نیا  ظفل  دناهدرک و  تیاور  هنومیم ، هملس و  ما  زا  ۀماع  نیثدحم  زا  یتعامج 

بآ نسح  لاح  نیا  رد  درک  لخاد  فاحل  ریز 
503 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

اروشاع ات  هلهابم  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 235 

http://www.ghaemiyeh.com


، داد نسح  تسد  هب  تخیر و  یحدق  هب  و  دیـشود ) ای   ) دیکم ریـش  میتشاد  هک  یناویح  ناتـسپ  زا  دـیهج و  اج  زا  تعرـساب  ربمایپ  تساوخ 
وا هکلب  هن ، دومرف  وت ؟ رب  تسا  نسح  ود  نیا  نیرتبوبحم  هکنیا  لثم  تفگ : ۀمطاف  دـشیم  عنامربمایپ  دـشونب  بآ  زا  ات  دـیرپیم  زین  نیـسح 

1 . » دوب میهاوخ  اجکی  تمایق  زور  اکتم  نیا  ود و  نیاو  وت  نم و  دیبلط  بآ  رتدوز 

دیشکیم شودرب  ار  اهنآ  - 9

دندرک رید  دز ، ناشادص  دید  ار  اهنآ  هک  یهاگ  دندش  دراو  نینسح  دوب  هتسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیـشکیم  شودرب  ار  اهنآ  - 9
هچ امکنم  ریخ  اـمکوبأ  اـمتنأ و  ناـبکاّرلا  معن  اـمکّیطم و  ّیطملا  معن  تفگ : درک و  راوس  كراـبم  شود  رب  ار  اـهنآ  تساوخرب و  شدوخ 

«2 . » تسا امش  زا  رتهب  ناتردپ  ناراوس ، امش  دیبوخ  هچ  امش و  بکرم  تسا  بوخ 
مدوخ مشچ  ود  نیا  اب  دـیوگ : هریره  وبا  تسا . هدرک  لـقن  رییغت  یمکاـب  دوعـسم  نب  هّللادـبع  زا  دوخ  ریـسفت  رد  فسوی  وبا  ار  تیاور  نیا 

ّقرت دومرفیم : اهنآ  هب  دوبربمایپ و  ياپ  يور  اهنآ  ياپود  ره  دوب و  هتفرگ  ار  نینسح  ياهشود  ربمایپ  هک  مدینـش  مشوگ  ود  نیا  اب  مدید و 
ار نآ  نک و  زاب  ار  تناهد  دومرف : سپس  دندناسر  ادخ  لوسر  هنیـس  هب  ار  ناشیاهاپ  ات  دنتفر  الاب  ردقنآ  مه  اهنآ  الاب  رپب  ولوچوک  ۀّقب  نیع 

ۀّقُزُح دومرفیم : تیاور  ضعب  رد  « 3 . » رادب تسود  ار  وا  مهوت  مراد  تسود  ار  وا  نم  ادخ  تفگ : دیسوب و 
504 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

ار مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نیا  رد  « 1 . » هّبحی نم  ّبحأ  هّبحأف و  هّبحأ  ّینإ  ّمهّللأ  ۀّقب  نیع  ّقرت  ۀـّقُزُح ،
. دناهداد اهرظن  تسا  هدرک  هیبشت  سگم  مشچ  هبارچ 

(. نم هاگآ  وسره  زا  رایشه و  دنزرف  يا  ینعی   ) دنیبیم تهج  ره  زا  درادن و  کلپ  سگم  ياهمشچ  - 1
505 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

(. شردام غارچ  مشچ و  يا  ینعی   ) تسا همطاف  شرتخد  ۀّقب »  » زا روظنم  - 2
روظنم رگا  نم ) ندـب ، خاروس  خاروـس  شرمع ، رخآ  رد  دـنزرف  يا  ینعی   ) تسا خاروـس  خاروـس  وـسره ، زا  سگم ، مشچ  ناـمتخاس  - 3

یماجنا دهاوخ  اجک  هب  تیاهن  رد  شمشچ  رون  ندب  عضو  هک  تسا  هداد  ربخ  البرکو  ءاروشاع  عیاقو  زا  دشاب  نیا  ترضح 

دیرپ نیئاپ  ربنم  زا  - 10

نینـسح درکیم ، هبطخ  داریا  ربنم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  مدینـش  مردـپ  زا  دـیوگ : ةدـیرب  نب  هّللادـبع  دـیرپ  نیئاپ  ربنم  زا  - 10
يالاب دوخ  اب  ار  اهنآ  دمآ و  نییاپ  ربنم  زا  ادخ  لوسر  ناهگان )  ) دنداتفایم دیچیپیم و  ناشیاپ  هب  هاگ  دنتـشاد و  يدـنلب  نهاریپ  دـندمآ و 

«1  » ۀنتف مکدالوأ  مکلاومأ و  اّمنإ  دومرف : سپس  دیناشن  دوخ  رانک  رد  درب و  ربنم 
2 . » تسا ناحتما ) هیام  و   ) هنتف نات  دالوا  لام و  انامه 

تشادن ار  اهنآ  هیرگ  لمحت  - 11

ماقف دینش  ار  نینسح  هیرگ  ربنم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنیوگ : هنییُع  نب  نایفس  ریثک و  نب  ییحی  تشادن  ار  اهنآ  هیرگ  لمحت  - 11
مدرم يا  دومرف : سپـس  تساوخرب  ناساره  لقعأ  ام  ۀیاور  یف  و  یلقع ، یعم  ام  امهیلا و  تمق  دقل  ۀنتف  ّالإ  دلولاام  ساّنلا  اهّیأ  لاق  ُّمث  ًاعزف 

مرس زا  لقع   ) مدیمهفیمن دومرف : تیاور  ضعب  رد  دوبن و  نم  اب  ملقع  هک  متساخرب  اهنآ  يارب  تسین  هنتف  زج  دالوا 
506 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

1 (. » دیرپ
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« ّمس هب  هتشغآ  رگج 

هناحیر شرع ، هراوشوگ  تشهب ، ناناوج  رورـس  دـندز  اـبتجم  رگج  رب  دـنتخورفأ و  اـههزیر  ساـملأ  يرگخأ ز  سپ  ّمس » هب  هتـشغآ  رگج 
تیاهن رد  دنداد ، ّتلذ  رب  نت  دندرک و  ینیشن  بقع  هلهابم ، هاگیاج  رد  وا  نیرفن  يالب  سرت  زا  نایاسرت  هک  یتیـصخش  ةرخألاب  و  لوسر ،

. دش رپ  رپ  لهاله ، رهز  اب  تّمأ ، نارگمتس  تسدرد 
نیرب شرع  رب  شزادگ ، زوس و  رپ  هلان  تخوس و  متـس  ّمساب  دوب ، نیجع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوخ  تشوگ و  اب  هک  يرگج 

دنتسشن متام  رب  دنتسیرگ و  شیازع  رد  نامسآ  ياههتشرف  دیسر و 

!« دوشن هتخیر  نوخ  هشپ  ِرَپ  هزادنا  هب  »

رمع تاـظحل  نیـسپاو  رد  اـما  تشذـگ  رد  تیمولظم  اـب  تسیز و  ماـمت  تیم  ولظم  اـب  هک  يدوجو  دوشن »! هتخیر  نوخ  هشپ  َِرپ  هزادـنا  هب  »
و  ) دوش هتخیر  نوخ  هشپ  رپ  هزادـنا  هب  نم ، نفد  رطاخ  هب  ادابم  هک  درک  نغدـق  ًادـیکأ  ناردارب ، رئاس  نیـسح و  شردارب  هب  دوشگ و  ناهد 

(. دروخب هب  ناگ ، هراچیب  نامیتی و  نانز و  هویب  نافیعض و  هعماج و  شمارآ 
زا هتفرگ و  ار  شاهزانج  يولج  رتمامت ، هچره  تئرجاب  راـشف ، هورگ  ناگدـنامزاب  تسنادیم  یبوخ  هب  هک ، دوب  نیا  رطاـخ  هب  تیـصو  نیا 

شراوگرزب ّدج  رانک  رد  وا  نفد 
507 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

؛ داد دنهاوخ  ناشن  دیدش  لمعلا  سکع  اهنآ ، لباقم  رد  شناردارب  تسا ، یعیبط  و  دش ، دنهاوخ  عنام 
. دوش يزیر  نوخ  هدیشک و  کیراب  ياج  هب  راک  دادن  هزاجا  هقالع ، هفطاع و  زا  رپ  اپارس  تبحم و  رهم و  زا  راش  رس  دوجو  نیا  اما 

هّللا مالـس  تسب  ورف  هودـنا ، مغ و  زا  رپ  ناهج  نیا  زا  مشچ  تشاد و  ینازرا  تما  نیا  يارب  ار  دوخ  رهم  شتاـمم  رد  مه  تاـیح و  رد  مه 
ًاّیح ثْعُبی  موی  تام و  موی  دلُو و  موی  هیلع 

« رابمغ رمع  نایاپ  »

مهنآ دـش  هزانج  عییـشت  رفن  کی  اـهنت  مالـسلا ، مهیلع  اـبع  لآ  نت  جـنپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هناـخ  زا  راـبمغ » رمع  ناـیاپ  »
ریت نامرف  رتسا و  رب  هشیاع  ندش  راوس  نامه و  مولظم  ماما  نآ  عییـشت  اریز  دـش  یمن  عییـشت  مه  وا  شاکیا  دوب . ربکا  طبـس  یبتجمنسح و 

!!! نامه فیرش ، ندب  نآ  ناراب 
«1  .. » یلوألا ۀّیلهاجلا  جّربت  نجّربت  ّنکتویب و ال  یف  نرق  و  میرح ، هدننکش  نیا 

هناخ کی  تشه  هک  نادیم  نیا  زات  هکی  دیوشن و  رهاظ  مدرم ) نایم  رد   ) نیتسخن ّتیلهاج  نارود  نوچمه  و  دینامب ، دوخ  ياه  هناخ  رد  و 
هب قـلعتم  هیقب  وا و  هیثرا  «( 2  » مود داـتفه  کـی  ینعی   ) دیـسریم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  جاوزا  رفن  ُهن  هب  کـچوک ، هرجح ) نآ  )

نودـب ار  رمع  رکبوبا و  دوخ ، ناردـپ  هکنیا  اب  دـنیامن  نفد  نآ  رد  ار  شدـنبلد  دـنزرف  دادـن  هزاجا  دوب ، ربماـیپ  رتخد  هناـگی  ءارهز  همطاـف 
. دندومن نفد  هرجح  نآ  رد  ءارهز  نادنزرف  زا  تصخر  لیصحت  نودب  مالسا و  نوناق  تیاعر 

508 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
: تفگ بوخ  هچ  ارجام ، نآ  رد  سابع  نب  هّللادبع 

رتسا رب  هنیدـم ) رد   ) يدـش و رتشا  راوس  لمج ) گـنجرد   ) ِتفّرـصت ّلـکلا  یف  نمّثلا و  نم  عسّتلاِکـل  تّلیفت  ِتشع  نإ  ِتلّغبت و  ِتلّمجت 
رد دوب  وت  ثرا  مُهن  کی  کی ، تشه  زا  يوش  یم  مه  لیف  راوس  ینامب  هدـنز  رگا  يدرک )!! تراـسج  یبتجم  نسح  هزاـنجرب  و   ) یتسـشن
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! يدرک فرصت  نآ  همه 
509 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  »
« يدهلا حابصم  نیسحلا  ّنأ  شرعلا  نیمی  یلع  بوتکم  »

.51 / 4 زجاعملا : ۀنیدم  »

مالسلا هیلع  نیسح  هط  دنزرف  شخب 6 

هراشا

511 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  هط  دنزرف  شخب 6 
نمیا ما  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : دندمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شیپ  نمیا  ّمأ  ناگیاسمه  مالسلا  هیلع  نیسح  هط  دنزرف   6 شخب -

. تسا هدیباوخن  حبص  ات  هیرگ  تدش  زا  بشید 
ات وت  دنتفگ : دندمآ و  نم  شیپ  تناگیاسمه  دنایرگن ، ار  تنامشچ  ادخ  نمیا  ما  يا  دومرف : دمآ ، هک  یتقو  داتسرف  وا  رس  تشپ  ار  یـسک 

، متسیرگ حبصات  باوخ  نآ  رطاخ  هب  مدید  یکانلوه  یباوخ  بشید  ادخ  لوسر  يا  تفگ : تسیچ ؟ وت  هیرگ  ببس  يدرکیم  هیرگ  حبص 
زا یـضعب  مدـید  باوـخ  رد  نم  تفگ : دـنرتاناد  نآ ) جـیاتن  باوـخ و  ریبـعت  هب   ) شلوـسر ادـخ و  نک  فـیرعت  میارب  ار  تباوـخ  دوـمرف :
ایند هب  ار  نیـسح  همطاـف  نمیا  ما  يا  شاـب ) مارآ  ینعی   ) دـباوخب تنامـشچ  دومرف : وا  هب  ادـخ  لوـسر  تسا ، هداـتفا  ماهناـخ  رد  تیاـضعا 

. دشابیم وت  هناخ  رد  نم  ياضعا  ضعب  سپ  یهدیم ، ریش  هدومن و  تیبرت  ار  وا  وت  دروآیم ،
دومن و قدصت  هرقن  شرس  يوم  نازیم  هب  دندیشارت و  ار  وا  رس  درک  رما  دیـسر ، متفه  زور  درک  لمح  عضو  مالـسلا  اهیلع  ۀمطاف  هک  یتقو 

درب ادخ  لوسر  شیپ  هب  دیچیپ و  تسا ) هچراپ  عونکی  هک   ) ینامی دُرب  رد  درک  هدامآ  ار  وا  نمیا  ما  سپس  تشک و  شیارب  ینابرق )  ) هقیقع
نیا نمیا  ما  يا  لومحم ، لماح و  دندمآ  شوخ  لومحملاو  لماحلاب  ًابحرم  دومرف :

512 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«1 . » تباوخ لیوأت  تسا 

وا روایب ، میارب  ار  مرسپ  ینبا  یّمله  ءامـسا  يا  دومرف : دمآ و  ربمایپ  « 2 ، » دش دلوتم  نیسح  نسح ، تدالو  زا  سپ  لاس  کی  دیوگ : ءامـسا 
دوخ نماد  رد  ار  وا  و  تفگ ، هماـقا  پچ  شوـگ  ردو  ناذأ  تسار  شوـگرد  مداد ؛ ترـضحنآ  تسد  هب  هدـیچیپ و  يدیفـس  هچراـپ  رد  ار 
نالا وا  متفگ  مرـسپ ، نیا  يارب  دومرف : تسیچ !؟ يارب  تاهیرگداب  وت  يادـف  مردام  ردـپ و  ادـخ ) لوسر  يا   ) متفگ تسیرگ ، تشاذـگ و 

؟ تسا هدش  دلوتم 
زا اراهنآ  ادخ   ) دناسرن اهنآ  هب  ارم  تعافـش  دنوادخ  دنناسریم ! لتقب  نامرفان  هورگ  ار  وا  یتعافـش  هّللا  مهلانأ  ۀـیغابلا ال  ۀـئف  هلتقت  دومرف :
(. دوشن تحاران   ) تسا هدروآ  ایند  هب  هزات  ار  وا  نوچ  هدن  ربخ  ۀمطاف  شردام )  ) هب ار  نایرج  نیا  دومرف : سپس  دنک ) مورحم  نم  تعافش 

، ممانب برح  ار  وا  مراد  تسود  نم  منکیمن ، یتسدشیپ  وت  هب  نم  ادخ  لوسر  يا  تفگ : ياهدیمان ؟ هچ  ار  وا  دیـسرپ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا 
. مریگیمن تقبس  ادخ  هب  مهنم  دومرف : ربمایپ 

مـسإب اذه  کنبإ  ِّمَس  یـسوم ، نم  نوراهک  کنم  ٌّیلع  کل : لوقی  و  مالّـسلا ، کئرقی  یلعألا  ّیلعلا  دّـمحم  ای  تفگ : دـش و  لزان  لیئربج 
نیسحلا هاّمسف  نیسحلا  هّمس  لیئربج : لاق  ٌّیبرع  یناسل  ّیبّنلا  لاق  ریبش  لاق  نوراه  نبا  مسإام  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبّنلا  لاق  نوراه  نبا 

، وا دنزرف  ماناب  ار  هچب  نیا  مان  یسومرب  تسا  نوراه  دننام  وترب  یلع  دیامرفیم : وت  هب  دناسریم و  تمالـس  یلعا  یلع  دنوادخ  دمحم  يا 
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. مانب
ار وا  سپ  راذـگب  نیـسح  ار  وا  مان  تفگ : لـیئربج  تسا ، یبرع  نم  ناـبز  تفگ : ربماـیپ  ریبش ، تفگ : دوب !؟ هچ  نوراـه  رـسپ  ماـن  دومرف :

دنفسوگ ود  اب  متفه  زور  دیمان . نیسح 
513 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

داد و هقدـص  هرقن ، نآ ، نازیم  هب  دیـشارت و  ار  شرـس  سپـس  داد ، هلباق  هب  الط  رانید  کی  اب  ار  نآ  نار  کـی  درک و  هقیقع  دیفـس  هاـیس و 
: دومرف و  دومن ، هتشغآ  قولخ  اب  ار  شرس 

1 . » دوب مسر  مه  تیلهاج  رد  يزیر  نوخ  ءامسا  يا 

« دروخیم ریش  ربمایپ ، نابز  زا  »

ادخ لوسر  هب  ار  وا  دمآ ، ایند  هب  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  زا  نیسح  هک  یتقو  دیوگ : بلطملادبع  رتخد  هیفـص  دروخیم » ریـش  ربمایپ ، نابز  زا  »
وا ترضح  هک  متشادنپیم  نانچ  نم  دیکمیم ! ار  وا  نابز  مه  نیسح  تشاذگ ، وا  ناهد  رد  ار  دوخ  نابز  ربمایپ  مداد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. دنکیم هیذغت  ریش  لسع و  زا  ار 
نامشچ ود  نایم  ربمایپ  یکبف  ّیلا  هعفد  ّمث  هینیع  نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  لّبقف  درک  سیخ  ار  ادخ  لوسر  نماد  نیسح  تفگ : هّیفص 

ار تاملک  نیا  دشکیم ، ارت  هک  ار  یهورگ  دشکب  ادخ  تفگیم : داد و  نم  هب  درکیم ، هیرگ  هک  یلاح  رد  ار  وا  سپس  دیسوب و  ار  نیسح 
. دومن رارکت  راب  هس 

رود دوخ  تمحر  زا  ار  اهنآ  ادخ  هیما ، ینب  زا  رگنایغط )  ) یغاب هتـسد  دومرف : دشکیم ؟ ار  وا  ِهک  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : هیفص 
«2 . » درادب

، دیدرگ کشخ  شریـش  دش و  رامیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دلوت  زا  دعب  ۀـمطاف  هک  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  دنـس  اب  ۀـناریخ  نب  لضفلا  یبا 
شنیـسح ناـهد  هـب  ار  شماـهبا  تـشگنا  دـمآیم و  شدوـخ  دـشن  ادـیپ  داتـسرف ، هد  ریـش  هـیاد  یپ  هـچره ، هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

مه وا  تشاذگیم ،
514 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

هدنرپ هکنانچ  درکیم  ورف  وا  نهد  هب  ار  شنابز  ادخ  لوسر  دـناهتفگ  داد و  رارق  ادـخ  لوسر  تشگنا  رد  ار  وا  يزور  دـنوادخ  دـیکمیم 
تـشوگ زا  وا ، تشوگ  هکنیا  ات  داد  رارق  ربمایپ  نابز  رد  ار  نیـسح  قزر  دـنوادخ  زور  هنابـش  لهچ  دـنک  ورف  شاهچب  نهد  هب  ار  شراقنم 

«. 1  » دیئور ادخ  لوسر 
دادیم و شکرابم  ناهد  بآ  زا  ۀمطاف  ياههچب  ناهد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

«2  » هدن ریش  اهنآ  هب  دومرفیم : ۀمطاف  هب 
مالسلا هیلع  میرم  نب  یسیع  مالسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیسح  رگم  دنامن  هدنز  ههامشش  هچب  چیه 

يوری یّتح  هّصمیف  نیـسحلا  مف  یف  هناسل  عضیف  موی  ّلـک  یف  هیتأـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ناـک  و  دومن ، تلاـفک  ار  وا  ۀملـس  ما 
زور ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ّطق  ًانبل  اهریغ  نم  مالـسلا و ال  اهیلع  ۀـمطاف  نم  عضری  مل  هّللا و  لوسر  محل  نم  همحل  هّللا  تبنأف 

دینایور ادخ  لوسر  تشوگ  زا  ار  وا  تشوگ  دنوادخ  سپ  دشیم  ریس  ات  دیکمیم  مه  وا  تشاذگیم  نیسح  ناهد  هب  ار  شنابز  دمآیم و 
«. 3  » دروخن ریش  ۀمطاف  ریغ  زا  هن  ۀمطاف و  زا  هن 

ار مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يراتـسرپ  ناوناب  نیا  زا  کی  ره  هک  دوشیم  مولعم  هباشم ، ثیداحا  نمیا و  ما  باوخ  ثیدح  ثیدح و  نیا  زا 
نسح ماما  اما  تسا  هدشن  حیرصت  ناوناب  نیازا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندروخ  ریشرب  ثیداحا  زا  کیچیه  رد  دناهتفرگ و  هدهع  هب  یتدم 
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تسا هدروخ  سابع  نب  مثق  ریش  زا  بلطملادبع ، نب  سابع  نز  لضف ، ما  زا  مالسلا  هیلع 
هب يرسپ  يدوزب  ۀمطاف  يا  دومرف : وا  هب  ربمایپ  دش  هلماح  نیـسح  شدنزرف  هب  مالـسلا  اهیلع  ۀمطاف  هک  ینامز  دیوگ : یعازخ  هّیما  تنب  ّةُرب 

يراک يارب  ربمایپ  منکیم ، مشچ ) : ) تفگ دشکب ، لوط  هام  کی  نم ) ریخأت   ) هچرگا میایب ، نمات  هدن  ریش  ار  وا  يروآیم  ایند 
515 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

لعجف هذخأف  مدادن  شریـش  تفگ : يدرک ؟ هچ  دومرف  دمآ و  ادخ  لوسر  ات  دادن  ریـش  ار  وا  دروآ و  ایند  هب  ار  نیـسح  ۀمطاف  تفر ، نوریب 
کیف و یه  دیریام  ّالإ  هّللا  یبأ  لاق : ّمث  نیسح  ًاهیإ  نیـسح  ًاهیإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبّنلا  لاق  یّتح  ّصمی  نیـسحلا  لعجف  همف  یف  هناسل 

هیا نیـسح  هیا  دومرفربمایپ : هکنیا  ات  دـیکمیم  مه  وا  تشاذـگ  نیـسح  ناهد  رب  ار  شناـبز  تفرگ و  ار  وا  سپ  ۀـمامإلا  ینعی  كدـلو  یف 
: دومرف سپس  ییحو )! عیضر  ملد  زیزع  تلاح ، هب  شوخ  مرسپ ! تسا  تربخ  هچ  هتسهآ ، هتسهآ ، دومرفیم : بجعت  اب  ینعی   ) نیسح

«. 1  » تسا وت  دالوا  وت و  رد  تماما ) تیالو و  خماش  ماقم  ینعی   ) نآ دوش ، ماجنا  شدوخ  تساوخ  هکنیا  زج  دراد ، ابإ  دنوادخ 
زور البرک  يالب  رپ  تشد  رد  شبورغ  و  ۀنیدم ، رد  يرجه ، مراهچ  لاس  مظعملا  نابعش  هام  موس  رد  روهشم ، رب  انب  ترـضحنآ  عولط  سپ 

دش عقاو  ترجه  زا  مکی  تصش و  لاس  اروشاع 

« کیالم ادخ و  کیربت  »

هب دنوادخ  دش ، دلوتم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  ینامز  تسا ، هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  کیالم » ادـخ و  کیربت  »
1  » دیوگ کیربت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  شدوخ  وادخ  فرط  زا  و  دیآ ، دورف  ۀکئالم  رازه  اب  داد  روتسد  لیئربج 

« سرطف لیئاصلص و  لیئادرد و  نیسح و  »

هراشا

زا نهذ ، رد  روطخ  ای  يرادرب  نامرف  رد  روصق  يور  یکیره  نامسآ  ناکئالم  زا  رفن  هس  سرطف » لیئاصلص و  لیئادرد و  نیسح و  »
. دندشیم بّذعم  دبأ  ات  دندوب و  هدش  هدنار  دنوادخ  هاگرد 

اب دندمآیم ، نیئاپ  يدنوادخ ، مالس  غالبا  تینهت و  ضرع  يارب  نامسآ  ناکئالم  اب  لیئربج  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تدالو  زا  سپ 
هب تسـالاو  ماـقم  ياراد  ادـخ  شیپ  رد  كراـبم ، دولوم  نیا  هک  دـندیمهف  دـندش و  علطم  هک  تدـالو  ناـیرج  زا  دـندرک  وگتفگ  لـیئربج 
زا هزاجا  بسک  اب  لیئربج  دربب ** هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روضح  هب  ناشدوخ ، اب  زین  ار  اهنآ  هک  دـندش  نماد  هب  تسد  لـیئربج 

دندش هدوشخب  كرابم  دولوم  نآ  تکرب  زا  هس  ره  دروآ و  دوخ  اب  ار  اهنآ  دنوادخ 

سرطف

شرع نالماح  زا  ياهتـشرف ، هک  دندیـسر  ياهریزج  هب  دوخ  هار  رـس  دـمآیم ، نیئاپ  کـیربت ، ضرع  يارب  کـلم  رازه  اـب  لـیئربج  سرطف 
نآ رد  دوب  لاس  دصتفه  سرطف ، مان  هب  یهلا ،

517 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. دوب هتخوس  شیاهلاب  هدش و  دورطم  دنوادخ  هاگرد  زا  يراک ، رد  ریخأت  رثا  رد  دوب و  بذعم  هریزج 

: تفگ يوریم ؟ اجک  هب  لیئربج  يا  درک : لاؤس  لیئربج  زا  دوب  لوغـشم  ادـخ  تداـبع  هب  دوب  لاـس  دـصتفه  هریزج  ناـمه  رد  کـلم  نآ 
کعم ینلمحا  لیئربج  ای  تفگ : میوریم  وا  شیپ  کیربت  يارب  مدوخ ، ادـخ و  يوس  زا  هک  هتـشاد  یمارگ  یتمعن  هب  ار  دـمحم  دـنوادخ ،
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شیپ هب  یتقو  دروآ  دوخاب  ار  وا  لیئربج  سپ  دنک  یئاعد  نم  هراب  رد  دمحم  دیاش  ربب ، تدوخاب  زین  ارم  لیئربج  يا  یل  اوعدی  ًادّمحم  ّلعل 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیناسر  ادخ  لوسر  عالطا  هب  ار  سرطف  نایرج  هتفگ و  کیربت  شدوخ  ادخ و  يوس  زا  لیئربج  دندیسر ، ربمایپ 

. عفتراو مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسحلاب  سرطف  حّسمتف  لاق  کناکم ، یلإ  دُع  و  دولوملا ، اذهب  حّسمت  هل : لق  دومرف :
هیلع یّلُصی  همالس و ال  هتغلبأ  ّالإ  مّلسم  هیلع  مّلسی  هنع و ال  هتغلبأ  ّالإ  رئاز  هروزی  ّالأ  ٌةافاکم ، ّیَلَع  هلتقتس و  کتّمأ  ّنإ  امأ  هّللا  لوسر  ای  لاقف 

عفترا ّمث  هتالص  هتغلبأ  ّالإ  ّلصم 
هب شیاهلاب  دـیلام و  نیـسح  هقادـنق )  ) رب ار  دوخ  سرطف  . ) درگرب تیلّوا  ماقم  هب  شیوخ  ياج  هب  لاـمب و  دولوم  نیا  هب  ار  دوخ  وگب : وا  هب 

یگدوشخب نیا  ضوع  رد  نم  و  تشک ! دـنهاوخ  ار  وا  يدوز  هب  وت  تما  شاب  هاـگآ  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : تشگرب !، شا  یلـصا  ياـج 
هب ار  وا  مالـس  دنک  مالـس  وا  هب  سک  ره  اج و  ره  رد  منکیم و  غالبا  وا  هب  نم  دنک  ترایز  ار  وا  يرئاز  ره  تمایق ) زورات  موشیم  دـهعتم  )

«1 . » درک زاورپ  اهنامسآ  هب  درک و  ار  اهدهعت  نیا   ) مناسر یم  وا  رب  ار  وا  دورد  دتسرفب ، دورد  رگا  مناسریم و  وا 
رد شنامـشچ  کلپ  زا  تفریذـپ . اراـیند  باذـع  مه  وا  درک ، ریخم  ترخآ  اـیند و  باذـع  ناـیم  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  رگید  تیاور  رد 

یناویح دوب  نازیوآ  ریازج ، زا  ياهریزج 
518 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. دوب دنلب  عاطقنا ، یب  یئوب  دب  دود  شریز  رد  تشذگیمن و  وا  رب  مه 
دنوادخ درک  فقوت  ادخ  رما  زا  یکی  رد  درکیم  فاوط  شرعرب  هک  دوب  یکلم  سرطف  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

هب ات  دـمآ  دورف  لیئربج  دـش ، دـلوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یتقو  تخادـنا  ایرد  ياههریزج  زا  ياهریزج  هب  درک و  هاـتوک  ار  وا  ياـهلاب 
هب هک  دمحم  يوس  هب  موریم  نم  تفگ : لیئربج  دش ، هدنهانپ  لیئربج  هب  سرطف  درکیم ، روبع  هریزج  نآ  زا  دیوگ : کیربت  ادـخ  لوسر 

، مهاوخیم تفگ : مربب  مدوخ  اب  مه  ارت  یهاوخیم  میوگ ، تینهت  يو 
حسما دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنامهف  ار  شبلطم  ترضح  هب  شناتشگنا  اب  تشاذگ  ادخ  لوسر  ربارب  رد  تشادرب و  ار  نآ 

( اهنامـسآ هب  تشگرب و  یلوا  تلاح  هبو   ) دیلام ار  شیاهلاب  لامب ، نیـسح  هب  ار  تیاهلاب  جرعف  نیـسحب  هحانج  حـسمف  نیـسحب ، کحانج 
«1 . » درک زاورپ 

؟ دیسرپ ار  ناشندمآ  دورف  تلع  اهنآ  زا  دومن ، ساسحا  ار  هکئالم  دندمآ  دورف  هک  یتقو 
نیشناج رتخد و  زا  ۀمایقلا  موی  یلا  يدهلا  ۀّمئأ  هنم  نوکی  دلو  هّیـصو  هتنب و  نم  دمحأ »  » یّمُألا ّیبّنلا  رـشاحلل ، دلو  تفگ : وا  هب  لیئربج ) )
دناسرب ربمایپ  هب  ارم  لاح  تسیک  تفگ : دوب  دهاوخ  وا  هّیّرذ  زا  تمایق  زور  ات  هّمئأ  یمامت  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  ياهچب  یّمأ  رـشاح  ربمایپ 

؟ دیوگب کیربت  وا  هب  مه  نم  فرط  زا  و 
تباجا هب  ار  ربمایپ  هتـساوخ  زین  دـنوادخ  دـیامن ، دازآ  نیـسح  رطاخ  هب  ار  وا  تساوخ ، ادـخ  زا  دـش ، علطم  وا  لاـح  زا  ترـضح  هک  یتقو 

انأ یلثم و  نم  تفگیم ): راختفا  اب  و   ) دزیم دایرف  درک و  زاورپ  اهنامـسآ  هب  و  تفگ : کـیربت  دـمآ و  ادـخ  لوسر  شیپ  سرطف  دـناسر .
شردپ هک  منیسح  هدرک  دازآ  نم  هک  یلاح  رد  نم ) ماقم  رد  و   ) نم دننام  تسیک  رـشاحلا . دمحأ  هّدج  ۀمطاف و  یلع و  نب  نیـسحلا  ۀقاتع 

شگرزب ردپ  ۀمطاف و  شردام  یلع و 
519 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

1 . » رشاح دمحا 

لیئادرد

رازه هدزناش  ياراد  هک  تشاد  لیئادرد  مانب  یکلم  دنوادخ  دومرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  دیوگ : سابع  نبا  لیئادرد 
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ّلج يادـخ  شرع )  ) يالاب ایآ  درک  روطخ  شنهذ  هب  يزور  دوب . نامـسآ  نیمز و  نیب  هزادـنا  هب  یئاضف )  ) یئاوه اهلاب  نایم  رد  دوب و  لاب 
نک زاورپ  هک  دومن  یحو  وا  هب  و  رازه )  32  ) درک رباربود  ار  وا  ياهلاب  دوب . ملاع  وا  یناسفن  روطخ  نیا  رب  دـنوادخ  تسه ؟ يزیچ  هلالج ،

تدوخ ياج  هب  کلم  يا  دومرف : تسنادیم  ار  وا  یگتـسخ  دنوادخ  نوچ  دیـسرن . شرع  همئاق  زا  کیچیه  يالاب  درک  زاورپ  لاس  دـصناپ 
موشیمن فیصوت  یناکم  اب  و  مرتگرزب ، یگرزب ، ره  زا  نم  ناکمب  فصوأ  میظع و ال  ّلک  قوف  ٌمیظع  انأف  درگرب ،

. تفرگ هکئالم ، ياهفص  زا  ار  وا  ماقم  اهلاب و  دنوادخ  سپ 
دلوت دمحم  هب  هک  يدولوم  رطاخ  هب  درک  یحو  منهج  نزاخ  هب  دنوادخ  دش  دـلوتم  هعمج ، بش  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  یتقو 

هب دـیورب  رگیدـکی  رادـید  هب  هد و  تنیز  ار  تشهب  درک  یحو  تشهب  نزاخ  ناوضر  هب  نک و  شوماخ  نایخزود  هب  ار  منهج  شتآ  هتفای ،
هب ریبکتو  دـیجمت  دـیمحت و  حـیبست و  اب  هک ، دومرف  یحو  ناکیالم  هب  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  دـمحم  يارب  اـیند  رد  هک  يدولوم  تمارک 

. تسا هدش  دلوتم  دمحم  يارب  ایند  رد  هک  يدولوم  مارتحا  هب  دیتسیا  فص 
قلبا ياهبـسا  رب  راوس  دـشاب  کلم  رازه  رازه  زا  بّکرم  هورگ ، ره  هک  هکئالم  زا  هورگ  رازه  اب  درک ، یحو  لیئربج  هب  ّلـجو  ّزع  يادـخ  و 

هب وا  هبو  دیئآ  دورف  دمحم  يوس  هب  دشاب ، رون  زا  يریشمش  اهنآ  زا  کی  ره  تسد  رد  هک  نویناحور  ناکئالم  امش  اب  و  هدش ، ماگل 
520 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

تما رارشا  وگب : وا  هب  ماهدرک و  يراذگمان  نیسح  ار  دولوم  نآ  نم  دیهد ، ربخ  وا  هب  لیئربج  يا  دییوگ و  کیربت  وا ، دیدج  دولوم  رطاخ 
هدنهد نامرف  رب  ياو  اهنآ و  ياهبکرم  هدنهد  قوس  رب  ياو  و  وا ، لتاقرب  ياو  دنشکیم  ار  وا  نیمز ،) يور   ) هدنبنج نیرترورش  رطاخ  هب  وت 

هک یناسکاب  تماـیق  زور  رد  نیـسح  لـتاق  تسارتگرزب ، نیمرجم  همه  زا  نیـسح  لـتاق  مرج  نوچ  میوجیم  يرود  وا  لـتاق  زا  نم  ناـنآ ،
. تسا تشهب  رب  نایتشهب  زا  رتقاتشم  وا  نتفرگرب  شتآ ، دوشیم و  شتآ  دراو  اهکرشماب )  ) دراد دوجو  ادخ  اب  یئادخ  دننکیم  لایخ 

تمایقایند لهارب  ایآ  تسا  یبش  هچ  نیا  لیئربج  يا  درک  ادن  لیئادرد  هک ، تشذگ  لیئادرد  رانک  زا  دمآیم ، دورف  هک  روط  نامه  لیئربج 
هک تسا  هداتـسرف  ارم  دنوادخ  تسا و  هدمآ  دوجو  هب  ایند  رد  دمحم  يارب  هک  تسا  يدولوم  رطاخ  هب  تالیکـشت  نیا  هن  تفگ : دشاپرب ؟

. میوگ کیربت  وا  هب 
وگب وا  هب  ناسرب و  مالـس  نم  زا  وا  هب  يدیـسر  دـمحم  روضح  هب  هک  یتقو  تسا  هدـیرفآ  ارت  نم و  هک  یئادـخ  قح  هب  ارت  تفگ : لیئادرد 

نم هـب  ار ، هکئـالم  فوفــص  رد  ارم  ماـقم  اـهلاب و  دـشخبب و  ارم  هاوـخب  ادـخ  زا  تـسا ) هدرک  ماـعنا  وتربادــخ  هـک  ي   ) دوـلوم نـیا  قـحب 
ار وا  نم  تما  اـیآ  دوـمرف : ربماـیپ  داد ، وا  هب  ار  نیـسح  تداهـش  ربـخ  هـک  تیلـست ، نآ  زا  دـعب  کـیربت و  زا  سپ  لـیئربج  دـنادرگرب **.

سپ میوا  زا  ما  ءییرب  مهنم  دمحم  يا  تفگ : لیئربج  میوجیم ، يرود  اهنآ  زا  نم  دنتـسین ، نم  تما  اهنآ  دومرف : یلب ! تفگ : دـشکیم ؟
: تفگ دومن و  هیرگ  ۀمطاف  تفگ ، تیزعت  تینهت و  ار  وا  هتفر  همطاف  لزنم  هب  ربمایپ 

نکل مهدیم و  تداهش  مه  نم  دومرف : ربمایپ  تسا . شتآ  رد  وا  لتاق  مدوب ، هدازن  ار  وا  نم  شاک  راّنلا  یف  نیـسحلا  لتاق  هدلأ ، مل  ینتیلای 
يداهلا يدعب : ۀّـمئألا  دومرف : سپـس  دـمآ  دـنهاوخ  دوجو  هب  وا  زا  وا ، زا  دـعب  ناماما  هک  دـیآ  دوجو  هب  یماما  وا  زا  ات  دوشیمن  هتـشک  وا 

نب یـسوم  نیمألا  دمحم ، نب  رفعج  عاّفنلا  یلع ، نب  دـمحم  عفاّشلا  نیـسحلا ، نب  ّیلع  روصنملا  نیـسحلا ، رـصاّنلا  نسحلا ، يدـتهملا  ٌّیلع ،
نب ّیلعاضّرلا  رفعج ،

521 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
نم ۀمطاف  تنکـسف  میرم ، نب  یـسیع  هفلخ  یّلـصی  نم  و  یلع ، نب  نسحلا  ماّلعلا  دمحم  نب  ّیلع  نمتؤملا  یلع ، نب  دمحم  لاّعفلا  یـسوم ،

لیئربج سپـس  داتـسیا ؛ زاب  نتـسیرگ  زا  همئا  ءامـسا  ندینـش  زا  سپ  همطاف  دومن ، نایب  ار  ناماما  ياـهمان  دـنیاهنیا  نم  زا  دـعب  هّمئأ  ءاـکبلا 
. دیناسر ضرع  هب  ار  لیئادرد  نایرج 

: تفگ درک و  هراشا  نامـسآ  هب  تفرگ و  تسد  يور  رب  دوب ، هدـش  هدـیچیپ  مشپ  زا  ياهچراپ  رب  هک  ار  نیـسح  ربماـیپ  دـیوگ : ساـبع  نبا 
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كدنع یلع  نب  نیـسحلل  ناک  نإ  بوقعیو ، قاحـسا  میهاربا و  دمحم و  هّدج  یلع  و  هیلع ، کقحب  لب  ال  کیلع ، دولوملااذـه  قحب  ّمهّللأ 
وا دجرب  وارب و  وت  قح  هب  هکلب  وترب  دولوم  نیا  قح  هب  ایادـخ  ۀـکئالملا  فوفـص  نم  هماقم  هتحنجأ و  هیلع  ّدُر  لیئادرد و  نع  ضراف  ردـق 

فوفـص ماـقمو  لاـب  رذـگ و  رد  لـیئادرد  هاـنگ  زا  دراد  یتلزنمو )  ) يردـق وت  دزن  رد  نیـسح  رگا  بوقعی ، قاحـسا و  میهاربا و  دـمحم و 
. نادرگرب وارب  ار  وا  هکئالم 

دازآ نیا  دـنیوگیم  هکنیا  رگم  دوشیمن  هتخانـش  تشهب  رد  وا  دیـشخب و  ار  کَلم  نآ  دومن و  باجتـسم  ار  ترـضح  نآ  ياعد  دـنوادخ 
«1  » تسا ادخ  لوسر  نبإ  ّیلع ، نب  نیسح  هدرک 

لیئاصلص

يراک ماجنا  يارب  ار  وا  دـنوادخ  لیئاصلـص ، مانب  دوب  یکلم  نینمؤم ، نایم  رد  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  لـیئاصلص 
ات دومن  نکاس  ایرد  ریازج  زا  ياهریزج  رد  تسکش و  ار  شیاهلاب  درب و  نیب  زا  ار  شیاهرپ  دنوادخ  درک ، يریخأت  نآ  رد  تخاس و  رومأم 

. دمآ ایند  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یبش 
ادخ زا  مالسلا ، امهیلع  ءارهز  ۀمطاف  نانمؤم و  ریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج  کیربت  يارب  ناکئالم 

522 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
ياهریزج زا  دندمآ و  نامسآ  هب  نامـسآ  دندرک و  تکرح  نیمز  يوس  هب  شرع  زا  یعمج  هتـسد  داد  هزاجا  اهنآ  هب  ادخ  دنتـساوخ ، هزاجا 

. دنداتسیا دندید  ار  وا  هک  یهاگدندرک  رذگ  دوب  هداتفا  اجنآ  رد  لیئاصلص  هک 
يا دـنتفگ : دـیدمآ )؟ نییاـپ   ) دـیدرک طوـبه  هچ  يارب  و  دـیوریم )؟ اـجک  هب  ( ؟ دـیراد اراـجک  هدارا  نـم ، يادـخ  ناـکئالم  يا  تـفگ :

تـسا هدش  دلوتم  نسح ، شردارب  ءارهز و  شردام  یلع و  شردپ  ادخ و  لوسر  شدـج  زا  دـعب  ایند  دولوم  نیرتیمارگ  بشما  لیئاصلص 
. داد هزاجا  مه  ادخ  میورب ، شدج  شیپ  يدابکرابم  يارب  میتساوخ  هزاجا  ادخ  زا  ام  تسا  نیسح  شمان )  ) هک

هیلع و هللا  یلص  دمحم  شبیبح  رطاخ  هب  امش و  نم و  يادخ  رطاخ  هب  منکیم  تساوخ  رد  امـش  زا  ادخ ، ياههتـشرف  يا  تفگ : لیئاصلص 
دنک تساوخ  رد  ادخ  زا  هک  میهاوخب  وا  زا  نم  مه  امـش و  مه  دیربب  ادـخ  بیبح  روضح  هب  ناتدوخ  اب  مه  ارم  دولوم ، نیا  رطاخ  هب  هلآ و 

زا سپ  هدروآ  دوخ  اب  ار  وا  دـیامن ** اطع  نم  هب  نیبرقم ، ناکئالم  نایم  رد  ار  مماقم  دـنادرگرب و  ار  میاهلاب  درذـگ و  رد  نم  هانگ  زا  هک 
شماقمو لاب  درذگرد و  وا  زا  ات  دهد  دنگوس  نیسح  قح  هب  ار  ادخ  هک ، دنتـساوخ  ترـضحنآ  زا  دنتفگ و  ار  کلم  نایرج  تینهت  ضرع 

مالسلا امهیلع  نیسح  ءارهز  سپ  هد ، نم  هب  ار  نیسح  مرسپ  دومرف : دمآ و  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  لزنم  هب  دش و  دنلب  ادخ  لوسر  دهدب ** ار 
دنتفگ و انث  دیمحت و  ریبکت و  هتفرگ و  تسد  يور  رب  ناکئالم  نایم  رد  داد و  لیوحت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  شاهقادـنق  اب  ار 

هحانج رسک  ربجت  هتئیطخ و  لیئاصلصل  رفغت  نأ  نیسحلا  ینبا  قحب  کلئـسأ  ّینإ  ّمهّللأ  تفگ : تفرگ و  نامـسآ  هب  ور  هدش  هجوتم  هلبق  هب 
وا هب  ار  شیاهلاب  رذـگرد و  لیئاصلـص  ياطخ  زا  نیـسح  مرـسپ  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادـخ  نیبّرقملا  ةکئالملا  عم  هماقم  یلإ  هّدرت  و 

تساوخ رد  دنوادخ  هد ، رارق  نیبرقم  ناکئالم  اب  شدوخ  ماقم  رد  ار  وا  هدب و 
523 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

1 . » دینادرگرب وا  رب  ار  شماقم  لاب و  تشذگ و  رد  وا  ياطخ  زا  تفریذپ و  ار  ربمایپ 

« يدرف لئاضف  »

هراشا
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. تشذگ كرتشم  بقانم  لئاضف و  تایاور  زا  يدادعت  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تالاح  باب  رد  يدرف » لئاضف  »
میروآیم تسا ، هدش  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هراب  رد  اهنت  هک  یتایاور  لصف  نیا  رد 

« تسا نم  زا  نیسح  - 1»

لابقتسا هب  ترضح  سپ  دنکیم ؛ يزاب  اههچب  اب  هچوک  رد  نیسح  دید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  تسا » نم  زا  نیـسح  - 1»
ریز هب  تسد  کی  تفرگ و  ار  وا  ربمایپ  هکنیاات  دـیرپیم  فرطنآ  فرط و  نیا  هاگ  نیـسح  درک ، نهپ  ار  شکرابم  ياهتـسد  تفر و  اـهنآ 

ّبحأ نم  هّللا  ّبحأ  یّنم  نیـسح  و  نیـسح ، نم  انأ  دومرف : دیـسوب و  دومن و  جک  ار  وا  تشاذـگ و  شرـس  تشپ  هب  ار  رگید  تسد  هناچ و 
درادیم تسود  ار  وا  مه  ادخ  دراد  تسود  ار  نیـسح  سکره  تسا  نم  زا  نیـسح  منیـسح و  زا  نم  طابـسألا . نم  طبـس  نیـسح  ًانیـسح ،

«2 . » تسا طابسا  زا  یطبس  نیسح 
نم طبـس  نیـسح  ًانیـسح  ّبحأ  نم  هّللا  ّبحأ  نیـسح  نم  انأ  ینم و  نیـسح  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـیوگ : ةرم  یبا  نبا  یلعی 

524 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا  « 3 . » طابسألا
نوخ زا  شنوخ  نم و  تشوگزا  وا  تشوگ  منیـسحزا  نم  نم و  زا  نیـسح  یمد  نم  همد  یمحل و  نم  همحل  نیـسح  نم  انأ  یّنم و  نیـسح 

. تسا نم 
يزاب اههچب  اب  دـید  ار  نیـسح  هار  رـس  رد  دوب  هدـش  توعد  اذـغ ، يارب  یئاـج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : يرماـع  یلعی 

ات دینادنخیم  ار  وا  ربمایپ  دـیرپیم و  فرط  نآ  هب  فرط  نیا  زا  نیـسح )  ) هچب درک ، نهپ  ار  شیاهتـسد  تفر و  رتولج  ترـضح  درکیم ،
تشاذگ و نیسح  ناهد  هب  ار  شناهد  شرـس و  تشپرب  ار  رگید  تسد  تشاذگ و  نیـسح  هناچ  ریز  ار  شتـسد  کی  تفرگ  ار  وا  هک  نیا 

1 . » تسا طابسا  زا  یطبس  نیسح  منیسح ، زا  نم  نم و  زا  نیسح  دومرف : سپس  دیسوب  ار  نآ 

« تاجن یتشک  - 2»

سا تاجن  یتشک  تیاده و  غارچ  نیسح  ةاّجنلا  ۀنیفس  يدهلا و  حابصم  نیسحلا  ّنإ  تاجن » یتشک  - 2»

تیاده غارچ  - 3

نیسح انامه  تسا  هدش  هتشون  یهلا )  ) شرع تسار  تمس  رب  « 2  » يدهلا حابصم  نسحلا  ّنأ  شرعلا  نیمی  یلع  بوتکم  تیاده  غارچ  - 3
تسا تیاده  غارچ 

مدرم يا  - 4

: دومرفیم هتفرگ و  ار  نیسح  تسد  ار  ربمایپ  مدید  نم  دیوگ : نامی  نب  ۀفیذح  مدرم  يا  - 4
هّبحم ۀّنجلا و  یفل  ّهنإ  هدیب  یسفن  يّذلاوف  هوفرعاف  یلع  نب  نیسحلا  اذه  ساّنلااهّیأای 

525 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
وا ناتـسود  تسا و  تشهب  رد  وا  مـسق  ادـخب  دیـسانشب  ار  وا  تـسا  یلع  نـب  نیـسح  نـیا  مدرم  يا  ۀـّنجلا . یف  هیّبـحم  یّبـحم  ۀـّنجلا و  یف 

1 . » دنتشهب رد  وا  ناتسود  نارادتسودو 

« ناماما ردپ  ماما  یئوت  - 5»

اروشاع ات  هلهابم  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 244 

http://www.ghaemiyeh.com


ار وا  هک  یلاح  رد  دوب  ادخ  لوسر  نار  يور  نیسح  هک  تسا  هدرک  تیاور  یـسراف  ناملـس  زا  سیق  نب  میلـس  ناماما » ردپ  ماما  یئوت  - 5»
نم ۀعـست  ججحلاوبأ  ۀّجحلا  نبا  ۀّجحلا  تنأ  ۀّـمئألاوبأ ، مامإلا و  نبا  مامإلا  تنأ  ةداّسلاوبأ ، دّیـسلا  نب  دّیّـسلا  تنأ  دومرفیم : دیـسوبیم و 
ۀجح دنزرف  تجح و  یئوت  ناماما ، ردپ  ماما و  دنزرف  ماما و  یئوت  نارورس ، ردپ  رورس و  دنزرف  رورس و  یئوت  مهمئاق . مهعـسات  کبلص و 

2 . » تساهنآ مئاق  اهنآ  یمهن  دوب و  دهاوخ  وت  بلص  زا  اهنآ  زا  رفن   9 یهلا )  ) ياهتجح ردپ  و 

« دیرواین راشف  مرسپ  هب  - 6»

دشراوس و) ربمایپ  تشپرب  و   ) دمآ نیـسح  هک  میدوب  هتـسشنربمایپ  شیپ  رد  دیوگ : یلیل  یبا  نب  نمحّرلا  دبع  دیرواین » راشف  مرـسپ  هب  - 6»
تخیر شلوب  يور  رب  تساوخ و  بآ  سپس  دینکن  عطق  ار  مرـسپ  راردا  دومرف : دنرادرب  ار  وا  دنتـساوخ  درکیم ، لوب  وا  مکـش  تشپرب و 

(. درک زیمت  (و 
: تفگ ۀناُبل  درک  راردا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نماد  رب  نیسح  هک  تسا  هدروآ  دواد  یبا  ننس  رد 

دنزیریم بآ  رسپ  لوب  يور  اما  دوشیم  هتسش  رتخد  لوب  دومرف : میوشب  هدب  ار  ترازا 
526 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

1 . » دوشیم كاپ 

ةریرهوبأ

لوسر مدید  مدوخ  نامـشچ  اب  هک  ار ) تندب  زا  یئاج   ) مسوبب ات  هدب  ناشن  میارب  تفگ : مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ةریرهوبا  يزور  ةریرهوبأ 
«2  » درک زاب  ار  شکرابم  فان  سپ  دیسوبیم ! ار  اجنآ  ادخ 

رمع نب  هّللا  دبع 

ییحی رـس  هک  تسایند  يراوخ  زا  هّللا  دبع  يا  دومرف : ماما  دنامب  هنیدم  رد  ترـضح  تشاد  رارـصا  مه  رمع  نب  هّللا  دبع  رمع  نب  هّللا  دـبع 
!. درب دنهاوخ  هیده  هیما  ینب  ناراکانز  زا  يراک  انز  هب  مه  ارم  رس  دننک و  هیده  لیئارسا  ینب  ناراکانز  زا  يراک  انز  هب  ار  ایرکز  نب 

لوغـشم يداع  روط  هب  مه  زور  نامه  دنتـشک و  ار  ایبنا  زا  رفن  داتفه  دیـشروخ  عولط  ات  حبـص  عولط  نایم  لیئارـسا  ینب  هک  ياهتـسنادن  ایآ 
درکن باتـش  اهنآ  تازاجم  يارب  دـنوادخ  تسا . هدروخن ) ناکت  بآ  زا  بآ  و   ) هتـسویپن عوقو  هب  يزیچ  ّهنأـک  دـندش  دوخ  راـک  بسک و 

«3 . » دیناسر ناشلامعا  يازس  هب  دیشک و  ماقتنا  اهنآ  زا  مامت  تردق  اب  تفرگ و  یتخس  هب  ار  اهنآ  شعقومب  یلو 
527 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

لوسر لزی  مل  يّذلا  عضوملا  نع  یل  فشکا  هّللادبعابأ  ای  تفگ : دیامن  كرت  ار  هنیدم  هک  هتفرگ  يدج  میمـصت  ماما  هک  دیمهف  هّللا  دـبع 
«2  » یترصن نعدت  نمحرلادبع ال  ابا  ای  هّللا  ّقتا  هل : مالسلا  هیلع  لاقف  « 1  » یکب ًاثالث و  اهّلبقف  هتّرس  نع  فشکف  کنم  هّلبقی  هّللا 

. نک زاب  میارب  دیسوبیم  اراجنآ  ًامئاد  ربمغیپ  هک  ار  یلحم  هللادبعابا  يا 
: دومرف ماما  دومن . هیرگ  دیسوب و  ار  ماما  فان  هبترم  هس  رمع ، رسپ  درک  زاب  ار  شفان  ماما 

(. امنم يراد  دوخ  نم  ندرک  کمک  زا   ) هدن تسد  زا  ارم  ندرک  يرای  سرتب ، ادخ  زا  نامحر  دبعابا  يا 
اب ار  ایند  زور  جنپ  یگدـنز  زاب  تشاد ، یئاهراتفر  هچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  ربمایپ  دوب ، هدـید  دوخ  مشچ  اب  هکنیا  اب  تداعـس  یب  نآ  اما 

انروما بقاوع  لعجا  ّمهّللأ  دومنن . کمک  درک و ) تشپ   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدید  رون  هب  درک و  هضواعم  یگـشیمه  تداعس 
یمآ ًاریخ 
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« هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تشپرب  - 7»

زامن یعمج ، اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور  تسا ، هدمآ  دعـس ، نب  ثیل  ثیداحأ  رد  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تشپرب  - 7»
لح تفگیم : هاد و  تکرح  ار  شیاهاپ  دشیم و  راوس  شتـشپ  رب  تفریم  هدجـس  هب  ترـضح  تقو  ره  دوب  شرانک  رد  نیـسح  دناوخیم و 

شراـنک هب  تفرگیم و  ار  وا  هدجـس ، زا  نتـشادرب  رـس  عـقوم  ترـضح  دـنیوگیم ) رتـش  ندروآ  رد  تکرح  هب  يارب  تسیا  هـلمج   ) لـح
: تفگیم زاب  دشیم  شتشپ  رب  راوس  نیسح  زاب  تفریم  هدجس  هب  هرابود  تشاذگیم 

. دشیم غراف  زامن  زا  ترضح  ات  لح  لح 
528 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

نامیا ادـخ  هب  امـش  رگا  دومرف : مینکیمن ) وررپ  همه  نیا  ینعی   ) مینکیمن راتفر  هنوگ  نیا  هچباـب  اـم  دـمحم  يا  تفگ ، ناـیدوهی  زا  یکی 
. مروآیم نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  نم  الاح  تفگ  يدوهی  دیدرکیم ) راتفر  ینابرهم  اب  اهنآ  اب   ) دیدرکیم محر  اههچب  هب  دیتشاد 

«1 . » دش ناملسم  هدش و ) مالسا  هتفیش   ) دید شتمظع  اب  ار  ادخ  لوسر  تبحم  همهنآ 
تشذگ كرتشم  بقانم  رد  تیاور  نیاهباشم 

« دعس نبا  رکشل  تیهام  »

ناگدید درک ، هاگن  مالـسلا  امهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابع  نب  هللا  دـیبع  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  يزور  دعـس » نبا  رکـشل  تیهام  »
دش و دیهش  لوسر  ادخ و  ریش  هزمح ، شیومع  هک  دحا  زور  زا  ادخ  لوسر  هب  رتتخـس  يزور  دوبن  دومرف : دیدرگ  کشا  زا  رپ  شکرابم 

هیلع فلدزا  هیلع  هّللا  یّلـص  نیـسحلا  مویک  مویـال  دوـمرف : سپـس  دـش  دیهـش  بلاـط  یبا  نبرفعج  شیومعرـسپ  هک  هتؤـم  زور  نآزا  سپ 
ًایغب و هولتق  یّتح  نوظعّتی  الف  مهرّکذـی  هّللاب  وهو  همدـب ، ّلج  ّزع و  هّللا  یلإ  بّرقتیٌلک  ۀـّمألا ، هذـه  نم  مّهنأ  نومعزی  لجر  فلأ  نوثـالث 

ناـمگ یگمه  دـندش  کـیدزن  وا  هب  درم  رازه  یـس  هـک  یناـمز  تـسین  هـیلع  هـّللا  یّلـص  نیـسح  زور  زارت  تخـس  يزور  ًاناودـع  ًاـملظ و 
ار وا  هکنیا  ات  دندشن  ریذپتحیـصن  مادکچیه  درک ، هظعوم  اهنآ  يارب  هچره  وا  و  دنوشیم ، کیدزن  ادخ  هب  وا  نوخ  نتخیر  اب  دندرکیم 
ار شناج  درک و  راثیا  قحب  انامه  دنک  تمحر  سابع  میومع  هب  ادخ  دومرف : سپس  دندیناسر ** تداهـش  هب  ینمـشد  متـس و  ینامرفاناب و 

نامه دنکیم  زاورپ  ۀکئالم  اب  تشهب  رد  داد ، وا  هب  لاب  ود  تسدود  نآ  ياج  هب  دنوادخ  دندومن ، عطق  ار  شناتسد  ات  درک  شردارب  يادف 
ۀطبغ وا  ماقم  هب  ادهـش  یمامت  تمایق  زور  رد  هک  تسا  یتلزنم  یلاعتو  كرابت  يادخ  شیپ  رد  سابع  يارب  و  بلاط ، یبا  نبرفعج  هکروط 

«2  » دننکیم

« یخیرات زامن  »

کنم اوبرتقا  ءالوه  ءادفلا  کسفنل  یسفن  هللادبع  ابا  ای  مالسلا  هیلع  نیسحلل  لاق : « 1  » يوادیصلا ۀمامث  وبأ  کلاذ  يأر  املف  یخیرات » زامن  »
ترّکذ لاق : ءامّـسلا و  یلإ  هسأر  نیـسحلا  عفرف  ةولّـصلا ، هذه  ُتیّلـص  دق  ّیبر و  هّللا  یقلأ  نأ  ّبحا  کنود و  لتقأ  یّتح  لتقتال  هّللاو  و ال 

ای تفگ : ماما  هب  دید  ار  باحصا  یجیردت  نتفر  نیب  زا  يوادیص  ۀمامثوبأ  هک  یتقو  اهتقو  لّوأ  اذه  معن  نیلصملا ، نم  هّللا  کلعج  ةولّصلا 
مراد تسود  و  موش ، هتـشک  تیاپ  شیپ  نم  ات  يوشیمن  هتـشک  وت  مسف  ادخ  هب  هن  دناهدش ، کیدزن  وت  هب  اهنیا  دابوت  يادف  مناج  هللادبعابا 

مشاب هدروآ  اجب  ار  رهظ ) زامن   ) زامن نیا  هک  میامن  تاقالم  یتروصب  ار  ادخ  هک 
تقو لوا  نیا  یلب  دهد  رارق  نارازگ  زامن  زا  ارت  دنوادخ  يدرک ، يروآ  دای  ار  زامن  دومرف : درک و  دنلب  ار  شرس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

مینک ادا  ار  زامن  ات  دنرادرب  تسد  گنج  زا  دیهاوخب  اهنآ  زا  دومرف : سپ  تسا  زامن 
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يا تفگ : رهاظم  نب  بیبح  دوشیمن ! لوبق  زامن  هک ) عقوم  نیا  رد  : ) تفگ ریمن  نب  نیصح  دنتساوخ ، تلهم  زامن  يادا  يارب  هک  یماگنه 
. دوشیم لوبق  وت  زا  دوشیمن ، لوبق  ادخ  لوسر  دنزرف  زامن  ینکیم  نامگ  « 2  » راّتخ

بسا دز و  ریشمش  شبسا  تروص  هب  اًلباقتم  مه  بیبح  درک و  هلمح  بیبح  هب  نیصح 
530 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. دنداد شتاجن  هتفرگ  ار  شرود  وا  نارای  تخادنا  نیمز  هب  ار  نیصح  دیرپ و  الاب 
هب فوخ  زامن  هکنیا  ات  دنداتسیا  ترضح  يولج  رفن  دنچ  اب  ود  نآ  دیتسیاب ،! رتولج  دومرف : یفنح  هللادبع  نب  دیعس  نیق و  نب  ریهز  هب  ماما 

«1  » دروآ اج 
هب مه  وا  زامن  نایاپ  ماگنه  ات  درکیم  لوبق  ناج  هب  دـشیم  هناور  ماـما  يوس  هب  يریت  هک  فرط  ره  زا  هللادـبع  نبدیعـس  تسا  هدـش  تیاور 

. یتخاس رود  ار  دومث  داع و  روط  نآ  زاس  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  اهنیا  ایادخ  دومث  داع و  نعل  مهنعلا  ّمهّللأ  تفگیم  هداتفا و  نیمز 
میامن يرای  ارت  هیّرذ  متـساوخ  راک  نیا  اب  نم  مشکیم  درد  هتـشادرب و  مخز  ردق  هچ  هک  وگب  وا  هب  ناسرب و  ارم  مالـس  تربمغیپ  هب  ایادخ 

«2  » دوب هتسشن  ریت  ددع  هدزیس  ریشمش ، هزین و  مخز  زا  ریغ  شفیرش  ندب  رد  هنع  هللا  یضر  داد  ناج  سپس 
شیاه هویم  يراج و  شیاهرهن  زاب و  شیاهرد  هک  تسا  تشهب  نیا  اهیمارگ  يا  دومرف : دومن و  باحـصا  هب  ور  ماما  زاـمن  ماـمتا  زا  سپ 

مرح زا  سپ ، دنهدیم  هدژم  رگیدمه  هب  ارامـش  ندـمآ  دـناهدش ، دیهـش  ادـخ  هار  رد  هک  تسا  ءادهـش  ادـخ و  لوسر  نیا  تسا و  هدیـسر 
هک یماگنه  ات  مسق  ادخ  هب  داب  وت  نوخ  هدنرادهگن  ام  نوخ  داب  وت  يادف  ام  ناج  دنتفگ : یگمه  دـینک . تیامح  یهلا  نید  ادـخ و  لوسر 

3 . » دسرب وت  مرح  وت و  هب  اهنآ  تسد  میراذگیمن  دنزیم  یگر  ام  زا 

« ایادخ راب  »

: تفگ درک و  دنلب  اعد  هب  ار  شکرابم  ياهتسد  دنریزارس ، لیس  دننام  دید ، هک  ار  دعس  نبا  نایشترا  ترثک  ماما  ایادخ » راب  »
هیف ّلقت  داؤفلا و  هیف  فعضی  ٍّمَه  ْنِم  مک  ةدع  ۀقث و  یب  لزن  رمأ  ّلک  یف  یل  تنأ  ٍةّدش و  ّلک  یف  یئاجر  برک و  ّلک  یف  یتقث  تنأ  ّمهّللأ 
ّیلو تنأف  هتجّرف  هتفشکف و  كاوس ، نّمع  کیلإ  یّنم  ۀبغر  کیلإ  هتوکـش  کب و  هتلزنأ  ّودعلا ، هیف  تمـشی  قیدصلا و  هیف  لذخی  ۀلیحلا و 

ۀبغر ّلک  یهتنم  ۀمعن و  ّلک 
یئوت ماهدـنهد  هانپ  هاگهانپ و  دـیآ ، شیپ  یتحاران  هنوگ  ره  نم  يارب  یئوت ، نم  دـیما  یتخـسره  رد  ینم و  هاـنپ  اـهیراتفرگ  رد  وت  ایادـخ 

تتامـش نمـشد  یئافو و  یب  تسود  دـسریمن ، یئاج  هب  یـشیدنا  هراچ  دزرلیم و  اـهلد  هک  يراوگاـن  دـماشیپ  تیعقوم و  ره  رد  ایادـخ ) )
ارم هدرک و  رود  نم  زا  ار  يراتفرگ  سپ  مروآیم ، تیاکـش  وت  رب  هدرک و  راذـگاو  وت  هب  ار  میاـهراک  وت ، ریغ  زا  يرود  رطاـخ  هب  دـیامن ،

«. 1  » اهدیما اهوزرآ و  نایاپ  اهتمعن و  ّیلو  يا  ياهداد ، تاجن 
: دناوخ اراعد  نیا  شفیرش  رمع  تاظحل  نیرخآ  رد 

ُقِداص ِۀَـمْحَّرلا ، ُبیرَق  ُءاشَت ، ام  یلَع  ٌرِداـق  ِءاـیِْربِْکلا ، ُضیرَع  ِِقئـالَْخلا ، ِنَع  ٌِّینَغ  ِلاحِمْلاُدـیدَش ، ِتُورَبَْجلا ، َمیظَع  ِناـکَْملا ، َِیلاـعَتُم  َّمُهَّللا 
َْتبَلَطام ٌكِرْدـُمَو  َتْدَراام ، یلَع  ٌرِداق  َْکَیلا ، ِبات  ْنَِملِۀـَبْوَّتلا  ُِلباق  َْتقَلَخاِمب ، ٌطیُحم  َتیعُد ، اذا  ٌبیرَق  ِءالَبْلا  ُنَسَح  ِۀَـمْعَّنلا ، ُِغباـس  ِدـْعَوْلا 

اذا ٌرُوکَذَو  َتْرِکُش ،، اذا  ٌرُوکَشَو 
532 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

، ًاِیفاک َْکیَلَع  ُلَّکََوتاَو  ًافیعَـض ، َِکب  ُنیعَتْـساَو  ًابُورْکَم ، َْکَیلا  یْکباَو  ًاِفئاخ ، َْکَیلا  ُعَْزفاَو  ًاریقَف ، َکـَْیلا  ُبَغْراَو  ًاـجاتُْحم ، َكُوعْدا  َتْرِکُذ ،
يذَّلا ِهّللا ، ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َِکبیبَح  ُدـَلَوَو  َکِِّیبَن  ُةَْرتِع  ُنْحَنَن  َو  انُولَتَقَو ، اِنبُورَدَـغَو  انُولَذِـخَو  انُوعَدَـخَو  انُوّرَغ  ْمُهَّناَف  اـنِمْوَق  َْنَیبَواـنَْنَیب  ْمُکْحا 

«1  » َنیمِحَّرلا َمَحْراای  َِکتَمْحَِرب  ًاجَرْخَمَو  ًاجَرَف  انِْرما  ْنِم  اَنل  ْلَعْجاَف  َِکیْحَو ، یلَع  ُهَْتنَمَْتاَو  َِۀلاسِّرلِاب  ُهَْتیَفَطْصا 
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ْنَم ال َثایِغ  ای  َکِمْکُح  یلَعًاْربَص  َكُْریَغ ، َدُوبْعَمال  َو  َكاوِس  ٌّبَر  َِیل  ام  َنیثیغَتْـسُْملا ، َثایِغ  ای  َكوِس ، َهلا  َّبَر ال  ای  َکـِئاضَق  یلَع  ًاْربَص  »
2 « » َنیمِکاْحلا ُمَکْحا  َْتناَو  ْمُهَْنَیبَو  یْنَیب  ْمُکْحا  ْتَبَسَک  اِمب  ٍسْفَن  ِّلک  یلَع  ًاِمئاق  ای  یتْوَْملا ، َِییُْحم  ای  َُهل ، َداْفَن  ًاِمئاد ال  ای  ۀَهل ، َثْایِغ 

« مشاه ینب  رمق  هب  رمش  تراسج  »

لوسر رتخد  دنزرف  نیسح  نیا  دعس  نبای  داد  رد  ادن  ار  دعـس  نب  رمع  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبأ  ترـضح  مشاه » ینب  رمق  هب  رمـش  تراسج  »
هک دیهد  بآ  اهنآ  يارب  دنتسه ! هنشت  هک  تسوا  ياههچبو  تالایع  نیا  دیدرک  دیهش  ار  شتیب  لها  دارفا  دیتشک و  ار  شنارای  تسا ، ادخ 

مور و هب  شتیب ) لها  هدنامیقاب   ) اب تسا  رضاح  دیهد  هزاجا  رگا  دنکیم  داهنشیپ  امـش  هب  زاب  لاح  نیا  اب  تسا ، هتفرگ  شتآ  ناشیاهرگج 
. دراذگاو امش  يارب  ار  زاجح  دورب و  دنه  ای 

هجو ناک  ول  بارت  یبأ  نبای  تفگ : درک و  ادن  دنلب  يادص  اب  هدمآ و  ولج  هب  رمش  یلو  دنتسیرگ ، درک و  رثا  اهنآ  زا  یضعب  رد  راتفگ  نیا 
يور یمامت  رگا  بارت  یبا  رسپ  يا  دیزی  ۀعیب  یفاولخدت  نأ  ّالإ  ةرطق  هنم  مکانیقس  امل  انیدیأ ، تحت  یف  وه  ًائام و  هّلک  ضرألا 

533 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«1  » دیوش لخاد  دیزی  تعیب  هب  هکنیا  رگم  میهدیمن  امش  يارب  ةرطقکی  دشاب  ام  رایتخا  رد  اهبآ  نآ  همه  دشاب و  بآ  نیمز 

« ماما هب  زیمآ  تراسج  ياهراتفگ  »

- رمش - 1

ینایاپ قمر  دوب و  رخآ  تاظحل  رد  هک  یماگنه  دندمآ  مالسلا  هیلع  ماما  رانک  هب  سنا  نبا  نانس  رمش و  تسا - هدمآ  تیاور  رد  رمش - - 1
( شطعلا نم  هناسل  كولی   ) دروآیم رد  شطع  تدش  زا  ار  شکرابم  نابز  دندید  و  دینارذگیم ، ار 

ذخأت یّتح  ربصاف  هّبحأ  نم  یقسی  یبّنلا  ضوح  یلع  كابأ  ّنا  معزت  تسلأ  بارت  یبأ  نبای  تفگ : دز و  ترـضح  يولهپ  هب  شیاپ  اب  رمش 
باریـس دراد  تسود  هک  ار  هکره  تسا ، ربمغیپ  ضوح  رانک  رد  تردپ  هک  ینکیمن  نامگ  نینچ  ایآ  بارت  یبا  دـنزرف  يا  هدـی  نم  ءاملا 

«. 2  » يریگب وا  تسد  زا  ار  بآ  ات  نک  ربص  سپ  دنکیم 
ایآ یـشکیم ! ارم  دومرفو : دـیدنخ ، ترـضح  دـنک  مادـقا  نتـشک  هب  تساوخ  تفرگ ، ار  شکرابم  نساـحم  هتـسشن و  ماـما  هنیـس  يور  - 2

و یفطـصملا ، دـمحم  كّدـج  و  یـضترملا ، ّیلع  كوبأ  و  ءارهّزلا ، ۀـمطاف  کـّمأ  ۀـفرعملا ، قح  کـفرعأ  تفگ : متـسیک !؟ نم  ینادیمن 
و تسا ، یـضترم  یلع  تردـپ  و  تسا ، ءارهز  همطاف  تردام  تمـسانشیم ، هتـسیاش  روط  هب  یلاـباال  کـلتقأ و  یلعـألا ، ّیلعلا  کمـصخ 

یسرت سکچیه  زاو   ) تمـشکیم لماک  یئانتعا  یب  اب  فصو  نیا  اب  تسا  یلعأ  یلع  يادخ  تهاوخنوخ  تسا و  یفطـصم  دمحم  تّدج 
«. 3 ( » مرادن

534 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
ای هتوص : یلعأب  رمـش  يدانف  دشکیم  هنابز  شتآ  دندوب ، هدنک  همیخ  فارطا  رد  یقدـنخ  دـندید  دـندزیم  تشگ  اههمیخ  فارطا  رد  - 3

شتآ يوس  هب  تمایق ، زور  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  نیـسح ! يا  درک ، ادـن  دـنلب  يادـص  اب  رمـش  سپ  ۀـمایقلا  موی  لبق  راّنلاب  تلّجعت  نیـسح !
«. 1  » يدرک باتش 

یتسرد تحـص و  هک ، دنتـسه  یناـسک  امـش  ناـیم  رد  دـیرادن  رواـب  نم  ياـههتفگ  هب  رگا  دومرف : شیاـه  هبطخ  زا  یکی  رد  ترـضح  - 4
کلام نب  سنأ  مقرأ و  نب  دیز  يدعاص و  دعـس  نب  لهـس  يردخ و  دیعـس  ابا  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  زا  دـننکیم ، دـییأت  ارم  نانخس 

لهأ بابش  ادّیس  ناذه  ّنإ  دومرف : مردارب ) نم و  هراب  رد  ، ) دندینش ار  نخـس  نیا  ادخ  لوسر  زا  هک : تفگ  دنهاوخ  ناتیارب  اهنآ  دیـسرپب ،!
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!؟ دوشیمن عنام  نم ، نتشک  زا  ار  امش  تاملک  نیا  ایآ  دنتشهب ، لها  ناناوج  نارورس  ردارب )  ) ود نیا  ۀّنجلا )
هدیتسرپ نابزاب  ار  ادخ  دهد ) شوگ  نآ  هبو   ) دمهفب ارت  ياههتفگ  سک  ره  لوقی  ام  يردی  ناک  نإ  فرح  یلع  هّللا  دبعی  وه  رمّشلا : لاقف 

(! یبلق هدیقعاب  هن  )
هتفگ یتسار  هب  نم  و  یتسرپیم ، هناقفانم ) تفـص  داتفه  اب   ) نابز داـتفه  اـب  ار  ادـخ  وت  هک  منیبیم  مسق  ادـخ  هب  دومرف : رهاـظم  نب  بیبح 

هدز رهم  تلد  هب  دـنوادخ  نوچ  دـیوگیم  هچ  وا  یمهفیمن  ار ) یحو  دـنزرف  نیا  تاملک  ياـنعم  ًادـبا  وت  نوچ   ) مهدیم تداهـش  تیاـه 
«. 2  » تسا

رمّـشلا ال لاقف  تساوخ  یبآ  هعرج  اهنآ  زا  لاح  نیا  رد  تفگیم و  دایز  هّللاـب ) اـّلا  ةوق  ـالو  لوح  ـال  هملک  ـالبرک  نادـیم  رد  ترـضح  - 5
«4  » راّنلا درت  وأ  هدرتال  هّللاو  « 3  » راّنلا درت  یّتح  هقوذت 

بآ هب  دنگوس  ادخ  هب  يوش  لخاد  شتآ  هب  ات  یشچیمن  ار  بآ  تفگ : رمش 
535 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

!. يوش شتآ  دراو  ات  ینکیمن ) ادیپ  یسرتسد  نآ  هب  و   ) يوشیمن دراو 
دیشاب درم  دازآ  ناتیایند ، رد  دیسرتیمن ، تمایق  زور  زا  و  دیرادن ، نید  رگا  امشرب ، ياو  ایفس  یبا  لآ  هعیش  ياداد  رد  ادن  اهنآ  هب  ماما  - 6

درک ادن  ینولتاقت  مکلتاقأ و  يّذلاانأ  لوقأ : لاق  ۀمطاف ؟ نبای  لوقت  ام  لاقف : رمـش  هادانف  دیبرع !؟ رگا  دـینک  هعجارم  دوخ  ياهبسح  هب  و 
، ماهدنز نم  ات  سپ  دنراد ! يریـصقت  هچ  اهنز  نماب ، امـش  مگنجیم و  امـش  اب  نم  میوگیم : نم  دومرف : ییوگیم !؟ هچ  ۀمطاف  دـنزرف  يا 

. دیزاس رود  نم  مرح  زا  ار  ناتیاهشکندرگ 
شدوـخ هب  و  دـیوش ، رود  درم  نیا  مرح  زا  لـجّرلا  مرح  نـع  مـکیلإ  دز  ادـص  سپـس  میریذـپیم  ار  تـفرح  نـیا  اذـه  کـل  تـفگ : رمش 

یبآ هعرج  اـهنآ  زا  لاـح  نیا  رد  دـندرک  هلمح  ماـما  هب  سپ  تسا ، یمارگياـتمه  وا  مدوخ ، ناـج  هب  میرک  وفک  وـهل  يرمعلف  دـیزادرپب !
رود نآ  زا  ار  ماـما  هدومن  هلمح  یگمه  دوش ، تارف  دراو  بسا  اـب  تساوخیم  تقوره  دادیمن  دـعاسم  باوـج  یـسک  اـما  تساوـخیم ،

«1 . » دنتخاسیم
اذـه ءاملا ، نم  ًاتبرـش  نم ؟ بلطتأ  لاقف : اذ » انأ  اه   » لاقف نیـسح ؟ ای  تنأ  نیأ  يدان  هنم و  برقب  راـص  یّتح  هیلإ  نیعّللارمّـشلا  یتأ  ذإ  - 7
نیعل رمش  ناهگان  رمّـشلا  لاقف : نیعلای !؟ تنأ  نم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لاقف  میمحلا  برـش  ءارمحلا و  راّنلاب  رـشبإ  نکل  و  لاحم ، بلطم 
بلطم نیا  یهاوخیم ؟ بآ  ياهعرج  ام  زا  ایآ  تفگ : میاج ! نیا  نم  دومرف : یئاجک !؟ نیـسح  يا  درک  ادن  دیـسر و  ماما  کیدزن  ات  دـمآ 

! مّنهج هباشون  خرس و  شتآ  وت  رب  داب  هدژم  نکلو  تسا ، لاحم 
«2 (. » ربخرخآات  ) مرمش نم  تفگ : یتسیک ؟ وتادخ  تمحر  زا  رود  يا  دومرف : ماما 

536 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
یلع و رـسپ  نیـسح  وت  تفگ : متـسیک ؟ نم  یناد  یم  وترب  ياو  دومرف : وا  هب  ترـضح  تفرگ  رارق  ماما  هنیـس  يور  رمـش  هک  یماـگنه  - 8

؛! تسا یفطصم  دمحم  تّدج  یئارهز و  همطاف 
: دوـمرف دریگب ، ِهک  ار  دـیزی  هزیاـج  مشکن  ارت  رگا  تفگ : یـشک !؟ یم  ارم  ارچ  یـسانشیم  ارم  بسنو  بـسح  هـک  وـت  وـت ، رب  ياو  دوـمرف :

ناک اذا  نیسحلا  لاقف  كّدج  نمو  کنم  ّیلإ  ّبحأ  ةزئاجلا  نم  قناد  تفگ : دیزی ؟، هزئاج  ای  مدج  تعافش  تسا ، رتهب  وت  يارب  کیمادک 
یقناد ۀّصغ  دعب  ۀّصغ  توملا  قوذت  یّتح  ءاملا  نم  ةدحاو  ةرطق  تقذ  هّللا ال  تاهیه و  نیعّللا  لاقف  ءاملا ! نم  ۀبرش  ینقـساف  یلتق  نم  ّدبال 
ۀعرج کیاب  سپ  تسین  ندش  هتشک  زا  هراچ  رگا  سپ  دومرف : ماما  تسا !! وتدج  وت و  زا  تسا  رت  ینتشاد  تسود  نم  يارب  دیزی  هزئاج  زا 
رخآات  ) يوش گرم  ۀصغ  ات  دسر  یمن  تماک  هب  بآ  زا  ةرطق  کی  دنگوس  ادـخ  هب  درادـن  ناکما  تفگ : نوعلم  نک ! باریـس  ارم  بآ  زا 

1 ( » ربخ
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ثعشأ نب  دمحم  - 2

ملظ امب  سکره  میئوت ، ربمغیپ  ناکیدزن  هّیرذ و  لهأ و  ام  ایادخ  تفگ : درک و  دنلب  ار  شیادـص  مالـسلا  هیلع  ماما  ثعـشأ  نب  دـمحم  - 2
. کیدزن هدنونش  یئوت  نَک ) رب  خیب  زا  ار  وا  هشیر   ) نکشب ار  شرمک  دومن  بصغ  ار  ام  قح  هدرک و 

ثعشا نبا  دمحم  ایادخ  تفگ : ترضح  تسه ؟! وت  دمحم و  نایم  یتبارق  هچ  نیسح  يا  تفگ : دینش و  ار  تاملک  نیا  ثعـشا  نبا  دمحم 
!. هد ناشن  نم  يارب  ار  وا  عیرس  ّتلذ  زور  نیا  رد  تسین ، یتبارق  وت  لوسر  نم و  نایم  دیوگ  یم 

ار دوخ  هک  يروط  هب  دز  ار  وا  یهایس  برقع  تفر  نوریب  رکشل  زا  ثعشا  نبا  دمحم 
537 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

«1 . » درک فیثک 
نارگید يارب  هک  تسوت  يارب  ادخ  شیپ  رد  یمارتحا  هچ  ۀـمطاف ! نب  نیـسح  ای  تفگ : ثعـشا  نب  دـمحم  هک  تساراونألاراحب  تیاور  رد 

ضعب نم  اهـضعب  ۀّیّرذ  نیملاعلا  یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  ًاحون و  مد و  یفطـصا  هّللا  ّنإ  : » دومن توالت  ار  هیآ  نیا  ترـضح  تسین ؟!
«« 2  » هیآرخآات )

. تسا دمحم  لآ  زا  مه  ۀیداه  ةرتع  تسا و  میهاربا  لآ  زا  نیقی  هب  دمحم  مسق  ادخ  هب  دومرف : یپس 
ّمهّللأ تفگ  تفرگ  نامسآ  هب  ور  ترضح  يدنک ، سیق  نب  ثعـشا  نبا  دمحم  دنتفگ : دوب ؟ ِهک  فرح  نیا  هدنیوگ  دیـسرپ  ترـضح  دعب 

يور نیا  زا  دعب  هک  ناسرب  یّتلذ  زورما  ثعـشا  نبا  دمحم  هب  ایادـخ  ًادـبأ  مویلاذـه  دـعب  هّزعت  مویلا ال  اذـه  یف  الُذ  ثعـشألا  نب  دـمحم  رأ 
. دنیبن ار  تّزع 

اب دز و  وا  تروع  زا  هک  درک  رومأم  ار  یبرقع  دنوادخ  دنک ، ییوشتسد  هتفر  نوریب  رکشل  زا  دش  روبجم  دمآ  شیپ  يا  هلئسم  وا  يارب  سپ 
3  » دش لصاو  مّنهج  هب  زاب  تروع 

ینوکس کلام  نب  نیصح  - 3

، دب تما  يا  دومرف : یم  تفرگ و  یم  شکرابم  يولگ  هنیس و  اب  دیراب ، یم  ماما  يوس  هب  فرط  ره  زا  ریت  ینوکـس  کلام  نب  نیـصح  - 3
نتشک زا  سپ  دیشاب  هاگآ  دیدرک ،! يراتفر  دب  هچ  دمحم  ةرتعاب 

538 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
دراد و یمارگ  ارم  تداهش  اب  دنوادخ  مراو  دیما  نم  مسق  ادخ  هب  دینک  یمن  يراد ) دوخ   ) ابإ ادخ  ناگدنب  زا  یـسک  نتـشک  زا  رگید  نم ،

. تفرگ دهاوخ  امش  زا  دیمهف  یمن  دوخ  هک  يروط  هب  ارم  ماقتنا  سپس  دنک  راوخ  ارامش 
ّبـصی ّمث  مکئامد ، کفـسی  مکنیب و  مکـسأب  یقلی  لاق : اّنم ! کل  مقتنی  اذ  امب  ۀمطاف  نبای  لاقف : ینوکـسلا  کلام  نبا  نیـصحلا  هب  حاصف 

هب ارامـش  دومرف : دریگ ؟! یمام  زا  ارت  ماقتنا  يزیچ ، هچاب  ۀـمطاف ! دـنزرف  يا  دز  ادـص  ینوکـس  کلام  نب  نیـصح  میلـألا  باذـعلا  مکیلع 
«1  » دزیر یم  امش  رب  ار  دوخ  باذع  سپس  دیزیرب  ار  رگیدمه  نوخ  هک  دنک  یم  لوغشم  رگیدمه 

جاجح نب  ورمع  - 4

حاصف ۀـعامجلا ! قراف  نیّدـلا و  نع  قرم  نم  اولتاق  تفگ : یم  شناراـی  هب  جاـجح  نب  ورمع  گـنج  مرگ  اـمرگ  رد  جاـجح  نب  ورمع  - 4
یلوأ نم  انداسجأ  انحاورأ  تقراف  اذا  نوملعتـس  هیلع  میقت  تنأ  نیّدلا و  نم  انقرم  نحنأ  ساّنلا ! ضّرحت  ّیلعأ  جاجح  ای  کحیو  نیـسحلا :

ياو داد : رد  ادن  وا  هب  ماما  دیگنجب ! تسا ، هدش  ادج  هعماج  زا  و  هتفر ) نوریب  نید  زا   ) هتخادنا ار  نید  هک  یسک  اب  مدرم ) يا   ) راّنلا یلصب 
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، يدوز هب  يدـنام ؟! راوتـسا  نآ  رب  وت  میا و  هتفر  نوریب  نید  زا  اـم  اـیآ  ینک ؟! یم  قیوشت  اـم  نتـشک  هب  ار  مدرم  وت  اـیآ  جاـجح  يا  وت  رب 
0 « 2 « !؟ تسا هتسیاش  نتفر  شتآ  هب  ِهک  دیناد  یم  هک  تسا  تقونآ  دش  ادج  ام  ياهندب  زا  حور  هک  یماگنه 

وه نمو  نیّدلا ، نع  قراملا  انّیأ  ّنملعتل  هّللا  و  هیلع ؟ مّتتبث  متنأ  نیّدلا و  نع  انقرم  نحنأ  ساّنلا ؟ ضّرحت  ّیلعأ  جاجحلا  نبای  نیسحلا  لاقف 
هب ًابیرقت   ) راّنلا یلصب  یلوأ 

539 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«1 ( » تسا الاب  يانعم 

يدرم - 5

اپ رکشل  نایم  زا   ) يدرم دروآ  یم  شسحن  نابز  رب  يزیمآ  تراسج  تاملک  رمش  تساوخ و  یم  بآ  رکشل  زا  مالسلا  هیلع  ماما  يدرم  - 5
مالسلا هیلع  نیـسحلا  لاقف  ًاشطع !، تومت  وأ  هقوذت  هّللا ال  و  تاّیحلا ، نوطب  ّهنأک  نیـسح  ای  تارفلا  یلإ  يرت  الأ  تفگ : تشاذگ و ) شیپ 

هبرس ماما  ! ) یهد ناج  هنشت  ات  یشچ  یمن  ار  نآ  مسق  ادخ  هب  تسا ، یهام  مکـش  لثم  ینیب  یمن  ار  تارف  ایآ  نیـسح  يا  ًاشطع  هتمأ  ّمهّللا 
یم دایرف  یه  درم  نیا  ماـما ) نیرفن   ) زا سپ  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگ ): يوار   ) ناریمب هنـشت  ار  وا  ایادـخ  تفگ : تفرگ و ) نامـسآ  يوس 

دروخ یم  بآ  ردق  نآ  تشک ! ارم  یگنشت  درک  یم  دایرف  زاب  دش ، یمن  باریس  دیـشون  یم  دندروآ و  یم  بآ  دیهد ، بآ  میارب  دیـشک ،
«. 2  » دیسر تکاله  هب  عضو  نیا  اب  تخیر و  یم  نوریب  شناهد  زا  ات 

ۀیماحلا درت  یّتح  هقوذت  ال  تفگ : يرگید )  ) درم دندرک  ابإ  شندرک  باریس  زا  تساوخ ، بآ  دوب  هتشادرب  يدایز  مخز  ماما  هک  یلاح  رد 
رد تخس   ) موش دراو  ۀیماح  هب  نم  دومرف : ماما  يوش ! باریس  نآ  میمح  زا  هدش  منهج  دراو  ات  یشکچ  یمن  ار  بآ  اهمیمح ،! نم  برشتف 

یئاهمتس  ) اهراکو تفرگ ، مهاوخ  رارق  نایوگتـسار ، هاگیاج  رد  ردتقم  هاشداپ  هاگـشیپ  رد  وا  اب  هدش و  دراو  مدج  هناخ  هب  نم  یهابتـشا )
3 . » منک یم  تیاکش  دیداد  ماجنا  نم  هراب  رد  هک )

میمت - 6

ءام یلإ  نورت  امأ  نیسحلا  باحـصأ  ای  نیـسح و  ای  داد  رد  ادن  دمآ و  نوریب  نوشق  نایم  زا  يرازف  نیـصح  نب  میمت  مان  هب  يدرم  میمت  - 6
بآ دـینیب  یمن  ایآ  نیـسح  نارای  يا  نیـسح و  يا  ًاعزج  توملا  اوقوذـت  یّتح  ةرطق  هنم  متقذ  ـال  هّللا  ناـتیحلا و  نوطب  ّهنأـک  حولی  تارفلا 

دنداد باوج  تسیک ؟ نیا  دیسرپ  ماما  دیریمب ، يراز  هلان و  اب  ات  دیشچ  یمن  نآ  زا  مسق  ادخ  هب  دراد  نایرج  اهیهام  مکش  ریز  دننام  تارف 
یگنشت دیوگ : يوار  ناریمب  هنشت  زورما  ار  وا  ایادخ  دنا ) یمنهج   ) دنا شتآ  لها  زا  شردپ  نیا و  دومرف : تسا  يرازف  نیصح  رـسپ  میمت 

1 . » دُرمات دندیبوک  ار  وا  ناشیاهمس  اب  نایرکشل  ياهبسا  داتفا ، شبسا  زا  درک و  هفخ  ار  وا 

ۀیریوج نبا  - 7

ات دنا  هدز  شتآ  هتخیر و  مزیه  هدنک و  قدنخ  اه  همیخ  فارطا  ماما  رما  اب  دید  دمآ و  شیپ  ینزم  هریوج  نبا  مان  هب  يدرم  ۀیریوج  نبا  - 7
نم مالـسلا  اهیلع  نیـسحلا  لاقف  اینّدلا ! یف  اهومتلّجعت  دقف  راّنلاب  ورـشبأ  نیـسح  نارای  نیـسح و  يا  دز  ادص  دـشاب ، فرط  کی  زا  گنج 
داب هدژم  قرتحاف  راّنلا  کلت  یق  هاقلأ  هسرف و  هب  رفنف  اینّدـلا  یف  راّنلا  باذـع  هقذأ  ّمهّللا  نیـسحلا  لاقف  ینزملا  ۀـیریوج  نبا  لـیقف  لـجّرلا ؟

تفگ تسا ! ینزم  هیریوج  نبا  دـنتفگ : تسیک ؟ درم  نیا  دیـسرپ  ترـضح  دـیاهدرک  باتـش  نآ  رب  ایند  رد  ترخآ  زا  شیپ  شتآ ! ناتیارب 
«2  » تخوس تخادنا و  لادوگ ، ِشتآ  نامه  هب  ار  وا  درک و  مر  شبسا  ناشچب ، وا  هب  ایند  رد  ار  شتآ  هزم  ایادخ 
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یهورگ - 8

یمد نّولحست  مبف  دومرف : ترضح  تیاهن  رد  دندرک ، قیدصت  ار  ماما  راتفگ  یگمه  هک  اروشاع  زور  رد  تجح  مامتا  زا  سپ  یهورگ  - 8
انملع اولاق  ۀمایقلا ، موی  ّيدج  ِيَدی  یف  دمحلا  ءاول  و  ءاملا ، نع  رداّصلا  ریعبلا  داذـی  امک  ًالاجر  هنع  دوذـی  ًادـغ  ضوحلا  نع  دـئاذلا  یبأو 
ادرف نم  ردـپ  هک  یلاح  رد  دـینادیم !؟ لالح  ارم  نوخ  نتخیر  هچ  يارب  سپ  ًاشطع  توملا  قوذـت  یّتح  کیکرات  ریغ  نحن  هّلک و  کـلاذ 

، دوب دـهاوخ  مگرزب  ردـپ  تسد  ود  رد  تماـیق  زور  دـمح ، مچرپ  بآ و  زا  رتش  ندـش  هدـنار  دـننام  دـنار  یم  رثوک  ضوح  زا  ار  ینادرم 
1 (. » یشونبار گرم  تبرش   ) یشچب ار  گرم  هزم  بل  هنشت  ات  میتسین  رادرب  تسد  وت  زا  اما  میتسناد  ار  اهنیا  همه  دنتفگ :

يدزا نیصح  نب  هّللادبع  - 9

ةدحاو ةرطق  هنم  نوقوذت  هّللاو ال  دتلغ ! یم  نامسآ  دبک  دننام  ینک  یمن  هاگن  بآ  هب  ایآ  نیسح  يا  دز  ادص  يدزا  نیصح  نب  هّللادبع  - 9
2 ! » دیریمب بل  هنشت  یگمهات  دیشچ  یمن  نآ  زا  يا  هرطق  مسق  ادخ  هب  ًاشطع  اوتومت  ّیتح 

سنا نب  نانس  - 10

لوسر نبا  ّکنأ  ملعأ  کسأر و  ّزتجأل  ّینإ  هّللا  و  تفگ : دز و  شفیرش  موقلح  رب  ریشمش  دمآ و  دورف  بسا  زا  نانس  سنا  نب  نانـس  - 10
منادیم منکیم و  ادج  ار  وت  رس  نم  مسق ! ادخ  هب  مّرکو . مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  مّظعملا  سّدقملا  هسأر  ّزتجاف  ًابأ ، ًاّمأ و  ساّنلا  ریخ  هّللا و 

وت
542 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

وا رب  ادخ  مالس  دورد و  تشادرب  نت  زا  ار  راوگرزب  نآ  كاپ  رس  سپـس  ردام . ردپ و  تهج  زا  یمدرم  نیرترب  ياراد  ادخ و  لوسر  دنزرف 
1 . » درادب یمارگ  شیادخ  داب و 

« ماما ياهنیرفن  »

حوتفلاوبا - 1

درک دـنلب  نامـسآ  هب  تسد  ! ) دـش يراج  شکرابم  يور  هب  نوخ  دروآ ، رد  ار  نآ  ماما  دز ، ماما  یناشیپ  هب  يریت  حوتفلاوبأ  حوتفلاوبا  - 1
نارابگنـسار  ) اهنآ همه  ایادخ  ًادـبأ  مهل  رفغت  ًادـحأ و ال  مهنم  ضرألا  هجو  یلع  رذـت  ًاددـب و ال  مهلتقاو  ًاددـع  مهـصحأ  ّمهّللأ  تفگ : و )

2  » شخبن ار  اهنآ  تقوچیه  راذگم و  نیمز  يور  رد  ار  اهنآ  زا  رفن  کی  رادرب و  نایم  زا  یناشیرپ  اب  هدرمش  و  نک )

دعس نبرمع  - 2

ۀحیـص دعـس  نب  رمع  هب  دوب : يراج  کشا  شنامـشچ  ود  زا  هک  یلاح  رد   ) درک هاگن  ربکا  یلع  شناوج  رـس  تشپ  ماما  دعـس  نبرمع  - 2
ادخ لوسر  هب  ارم ، يدنواشیوخ  مارتحا  يدومن و  عطق  ارم  مِحَر  هک  روط  نامه  دـیامن  عطق  ار  تمِحَر  ادـخ  وت ! رب  هدـش  هچ  دومرف : و  دز ،

، دربب تباوختخر  رد  ار  رس ت  هک  دنک  ّطلسم  وت  رب  ار  یسک  دنوادخ  يدرکن  ظفح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 
هیبش هک ، یناوج  تفر  اهنآ  يوس  هب  شاب ، دهاش  موق  نیا  هیلع  رب  ایادخ  تفگ : دومن و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شـسدقم  نساحم  سپس 

؛ میدرک یم  اشامت  وا  هب  میدش ، یم  قاتشم  تربمایپ  رادید  هب  ام  هاگره  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تا  هداتسرف  هب  مدرم  نیرت 
543 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
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، هشیمه يارب  نک و  هکت  هکت  ار  اهنآو  یندرک ، ِهل  نک  ِهل  اراهنآ  و  یندیشاپ ، ناشاپب  مه  زا  اراهنآ  و  رادرب ، اهنآ  زا  ار  نیمز  تاکرب  ایادخ 
نیا سپـس  دـندروآ ، شروی  گنج  يارب  ام  يوس  هب  اما  دـنیامن ، نامکمک  دـندرک  توعد  ارام  اهنآ  نک ، یـضاران  اهنآ  زا  ار  نایاورنامرف 
میلع عیمس  هّللا  ضعب و  نم  اهضعب  ۀّیّرذ  نیملاعلا  یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  َو ا ل  ًاحون  مدا و  یفطصا  هّللا  ّنإ   » دومن توالت  ار  هفیرش  هیآ 

یکبو عومّدلاب  هینیع  یخرأ  ٍسیآ و  رظن  نیسحلا  هیلإ  رظن  بنیز )  ) ةدّیّسلا تلاق  « 1»
«2  » تخاس يراج  ار  شنامشچ  کشا  درک و  هاگن  هناسویأم  ربکأ ) یلع   ) شرسپ يوس  هب  دیوگ : بنیز )  ) مناخ

هداز ردارب  نیلاب  رد  - 3

زا  ) كّدـج ۀـمایقلا  موی  مهمـصخ  كولتق  موقل  ًادـُعب  دومرف : دـمآ  مساـق  شا ) هداز  ردارب   ) رـس يـالاب  هک  یتـقو  هداز  ردارب  نیلاـب  رد  - 3
«3  » تسا اهنآ  نمشد  تمایق ، زور  رد  تدج  هک  یلاح  رد  دنتشک  ارت  هک  یموق  داب  رود  ادخ ) تمحر 

شناوج نیلاب  رد  - 4

هک ار  یناسک  دشکب  ادخ  مرسپ  تفگ : تشاذگ و  دنزرف  يوررب  ار  دوخ  يور  دیـسر ، ربکا  یلع  نیلابب  هک  یماگنه  شناوج  نیلاب  رد  - 4
«. 4  » دنراد تئرج  ادخ ، لوسر  تمرح  کته  هب  ادخرب و  ردق  هچ  اهنآ  تشکارت ،

544 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
1 . » تشذگ شیانعم  ًادبأ  مهل  رفغت  الو  ًادحأ ، مهنم  رداغت  ًاددب و ال  مهلتقاو  ًاددع ، مهصحأ  ّمهّللأ 

رسن نب  کلام  - 5

ینوعلم  ) هک دوب  هتخادنا  نیئاپار  شکرابم  رس  تسشن و  نیمز  هب  لاح  نیا  رد  دوب ، هدرک  هتسخ  ار  ماما  دایز ، يزیرنوخ  رسن  نب  کلام  - 5
زا  ) هک دوب  ینیچقرع  مالسلا  هیلع  ماما  رس  يور  دز ، شکرابم  رس  هب  ریشمش  اب  سپس  داد  مانشد  ترضح  هب  دیسر ، رـسن  نب  کلام  مان ) هب 

ّمتعاو سنربلا  یقلأ  ّمث  نیملاّظلا ، عم  هّللا  كرشح  تبرش و  کنیمیب و ال  تلکأ  نیـسحلا ال  لاقف  دیدرگ ، نوخ  زا  رپ  نیچقرع  وا ) تبرض 
يور تخادنا و  ار  هالک  سپـس  دـیامن : روشحم  نارگ  متـس  اب  ارت  دـنوادخ  یماشاین !، يروخ و  هن  تتـسار  تسد  اب  دومرف : ةوسنلقلا  یلع 

. تشاذگ همامع  نیچقرع ،
تخیر و یم  نوخ  شیاهتـسد  زا  ناتـسمز  رد  دش  کشخ  شتـسدود  ره  درک و  یگدنز  لاح  نیرت  دباب  ریقف و  هشیمه  ماما  نیرفن  زا  دعب 

2  » دش یم  کشخ  بوچ ، دننام  ود  ره  ناتسبات  رد 

شراوخ ریش  تداهش  ماگنه  - 6

لزن ام  نوه  تفگ : دیشاپ و  نامسآ  هب  تفرگ و  ار  شنوخ  دندز ، ریت  اب  ار  شراوخ  ریش  لفط  هک  یتقو  شراوخ  ریـش  تداهـش  ماگنه  - 6
نا یهلا  لیصف ، نم  کیلع  نوهأ  نوکی  ّمهّللأ ال  یلاعت ، هّللا  نیعب  یب 

545 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
هتـشک نیا   ) ایادخ تسا ، ناسآ  ادخ  رظن  رد  هدـمآ  دورف  نم  يارب  هچنآ  نیملاّظلا  نم  انل  مقتناو  هنم  ریخ  وه  امل  هلعجاف  رـصّنلا  اّنع  َتسبح 

ناگدنـشک يدومن ، كاله  ار  حلاص  هقان  هچب  ناگدنـشک  هک  روط  نامه  ینعی  « 1  » دشابن رتناسآ  حـلاص  هقان  هچب  زا  وترب  نم ) هچب  ندـش 
. تفرگ ار  اهنآ  ماما  نیرفن  دندش و  ماع  لتق  راتخم  تسد  رد  یمک  تدم  تشذگ  زا  سپ  امن  ناشکاله ، يدوز  هب  مه  ارم  هچب 

نب رمع  هب  ترضح  نیرفن  نیصح و  نب  هللا  دبع  ثعشا و  نبا  دمحم  نیـصح و  نبا  میمت  ۀیریوج و  نبا  رب  ار  ماما  نیرفن  هتـشذگ  لصف  رد 
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لـصف نآ  هب  دوش  یمن  رارکت  هک  تفای  شراگن  ربکا ، یلع  نتفر  نادیم  هب  ماگنه  رد  دوب و  هدرک  تراسج  ترـضح  هب  هک  يدرم  دـعس و 
دوش عوجر 

یمیمت هزوح  نب  هّللادبع  - 7

داد رد  ادن  دوب ، یمیمت  هزوح  نب  هللادبع  اهنآ  نایم  رد  دـندرک  تکرح  مامت  تعرـس  اب  ماما  يوس  هب  رکـشل  یمیمت  هزوح  نب  هّللادـبع  - 7
شتآ نیسح  يا  تفگ : يراد  شراک  هچ  تسا  نیسح  نیا  دنتفگ : باحصا  موس  هبترم  رد  دادن  شباوج  یـسک  تسامـش ؟! اب  نیـسح  ایآ 

ِهک وت  مراپسهر ، ریذپ ، تعافـش  هدنوش و  تعاطا  یمارگ  هدنـشخب و  راگدرورپ  يوس  هب  نم  ییوگ  یم  غورد  دومرف : ماما  داب ! هدژم  وترب 
؛ متسه هزوح  نبا  نم  تفگ : یتسه ؟

نآ شکب ، شتآ  يوس  هب  ار  وا  ایادخ  تفگ : راّنلا  یلإ  هزح  ّمهّللا  لاقو  دش  هدید  شلغب  ریز  هک  درک  دـنلب  نانچ ، ار  شیاهتـسد  ترـضح 
؛ داد تکرح  ماما  يوس  هب  ار  دوخ  بسا  هدش  كانبضغ  نوعلم 

بسا دش ، دنب  باکر  هب  هزوح  نبا  ياپ  هک ) يروط  هب  دیمر  بسا   ) دوب يرهن  هنایم  رد 
546 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

ار وا  بسا  دوب ، نازیوآ  باکر  هب  هک  دـنام  شندـب  رگید  فرط  طقف  دـیدرگ  هکت  هکت  دـش و  عطق  شیاپ  قاس  نار و  اپ و  دـناخرچ  ار  وا 
. هّللا هنعل  درم  ات  دیبوک  فرط  نآ  فرط و  نیا  تخرد و  گنس و  هب  ردقنآ 

هزیاج مربب و  دایز  نبا  هب  نم  ار  وا  رس  دیاش  هک  تفر  یم  نیسح  گنج  هب  هک  مدوب  ینوشق  لوا  رد  نم  دیوگ : یمرضح  لئاو  نب  قورـسم 
اهنآ اب  متفگ  مدش و  ادج  مدرم  زا  دنراد  یتلزنم  مارتحا و  ادخ  شیپ  رد  تیب  لها  نیا  هک  مدیمف  درک  هچ  هزوح ، نبا  اب  مدید  یتقو  مریگب 

«1  » مور شتآ  هب  ات  مگنج  یمن 

« باحصا تداهش  زا  سپ  - 8»

: تفگ دز و  شنـساحم  هب  تسد  ترـضح  اروشاـع ، زور  رد  باحـصا  رتشیب  ندیـسر  تداهـش  هب  زا  سپ  باحـصا » تداهـش  زا  سپ  - 8»
هس زا  یموس  ار  ادخ  هک  یماگنه  دش ، دیدش  شبـضغ  يراصن  رب  و  دنداد ، رارق  دنزرف  ادخ  هب  هک ، دوب  یتقو  نآ  دوهی  رب  دنوادخ  بضغ 

تقّفتإ موق  یلع  هبـضغ  ّدتـشاو  دـندرک  هدجـس  شتآ  هام و  باتفآ و  هب  هک  تفرگ  ارف  ار  سوجم  یماگنه  يدـنوادخ  بضغ  و  دنتـسناد ،
دـش دـیدش  یمدـب و  بضخم  انأو  یلاعت  هّللا  یقلأ  یّتح  نودـیری  اّمم  ٍءییـش  یلإ  مهبیجأ  هّللا ال  اـمأ و  مهّیبن ، تنب  نبا  لـتق  یلع  مهتملک 
نانآ ياه  هتـساوخ  زا  کیچیه  رب  مسق  ادـخ  هب  شاب  هاگآ  ناشربمغیپ ، رتخد  دـنزرف  نتـشکرب  دـندش  ناـمیپ  مه  هک  یموقرب  ادـخ  بضغ 

هک یلاح  رد  ار  ادخ  ات  داد  مهاوخن  باوج 
2 . » منک تاقالم  منوخ ، هب  هتشغآ 

تجح مامتا  زا  سپ  - 9

هب سپ  دومرف : دندومن ! دییأت  ار  شترضح  ياه  هتفگ  همه  دعس  نبا  رکـشل  اروشاع ، زور  رد  تجح  مامتا  زا  سپ  تجح  مامتا  زا  سپ  - 9
ات میتسین  رادرب  تسد  وت  زا  هجوچیه  هب  اما  میتسناد  یتفگ  هک  ار  اـهنیا  همه  دـنداد  باوج  دـیناد !؟ یم  لـالح  ارم  نوخ  نتخیر  لـیلد  هچ 

: لاق ّمث  ۀنس ، نیسمخ  عبس و  نبا  ذئموی  وه  هتیحل و  فرطب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ذخأف  یهد ! ناج  هنشت 
یلع هّللا  بضغدتشاو  هّللا ، نب  حیـسم  اولاق  نیح  يراصّنلا  یلع  هّللا  بضغ  دتـشا  و  هّللا ، نب  ریزع  اولاق  نیح  دوهیلا ، یلع  هّللا  بضغ  دتـشا 

: یلتق نودیری  نیّذلا  ۀباصعلا  هذه  یلع  هّللا  بضغ  ّدتشاو  مهّیبن ، اولتق ، موق  یلع  هّللا  بضغ  دتشا  هّللا و  نود  نم  راّنلاودبع  نیح  سوجملا 
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: دنتفگ هک  دـش  دـیدش  تقو  نآ  يراصن  رب  و  تسادـخ ، رـسپ  ریزع  دـنتفگ : هک  تفای  تدـش  تقو  نآ  دوهی  رب  دـنوادخ  مشخ  مهّیبن  نبا 
هک تفای  تدش  شمـشخ  یموقره  رب  و  دندرک ، تدابع  شتآ  هب  هک  تفرگ  مشخ  تدش  هب  تقو  نآ  سوجم  ربو  تسادـخ ، رـسپ  حیـسم 
1  » متسه ناشرمغیپ  رسپ  هک  دنناسرب  لتق  هب  ارم  دنا ) هدش  هدامآ   ) هک تفای  تدش  تقونآ  هتسد  نیا  رب  ادخ  مشخ  دنتشک و  ار  دوخ  ربمایپ 

ریمن نب  نیصح  - 10

رب درک  اهر  ماما  يوس  هب  يریت  ریمن  نب  نیصح  دماشایب  بآ  تساوخ  دش ، تارف  هعیرـش  دراو  دایز  ندیگنج  اب  ماما  ریمن  نب  نیـصح  - 10
یمد اوقارأ  موق  نم  یکتشملا  کیلإ  برای  تفگ : دیشاپ و  نامسآ  هب  هتفرگ  دوخ  نوخ  زا  دیشک و  ار  ریت  ترضح  تسشن ، شکرابم  نار 

548 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
عناـم بآ  ندـیماشآ  زا  ارم  دـنتخیر و  ارم  نوخ  هک  یهورگ  تسد  زا  مروآ  یم  وت  هب  ار  متیاکـش  اراـگدرورپ  ءاـملا  برـش  نم  ینوـعنمو 

«1 . » دندش

نسح نب  هّللادبع  لتاق  - 11

دوخ هنیس  هب  ار  وا  دوب ، هدش  نازیوآ  تسوپ  زا  هدش و  هدیرب  هلاس  هدزای  نسح  نب  هّللادبع  تسد  هک  یماگنه  نسح  نب  هّللادبع  لتاق  - 11
مهنع ةالولا  ضرت  ًاددـق و ال  قئارط  مهلعجاو  ًاقیرفت  مهقّرفف  نیح  یلإ  مهتعّتم  ّمهّللأ  تفگو : درک  دـنلب  ار  شکرابم  ياهتـسد  دینابـسچ و 

ار اهنآ  و  یندرک ، هدنکارپ  نک  ناش  هدنکارپ  سپ  يا ، هداد  تلهم  اهنآ  هب  یتدم  ایادخ  اننولتاقی  انیلع  ودع  ّمث  انورـصنیل  انوعد  مّهنإف  ًادبأ 
دندرک توعد  ار  ام  اهنآ  نادرگن  یـضار  اهنآ  زا  ار  ناشنایاور  نامرف  تقوچیه  و  نکفا ) یئادـج  ناشنایم   ) هد رارق  نوگاـنوک  ياـههار  رب 

«2 !. » دنگنجب اماب  هک  دندرک  شروی  ام  يوس  هب  سپس  دنیامن  نامیرای  هک 

ۀبعش هس  ریت  زادعب   12

ءامّسلا یلإ  هسأر  عفر  و  هّللا ، لوسر  ۀّلم  یلع  هّللاب و  هّللا و  مسب  تفگ : تسشن ، شکرابم  بلق  هب  هک  هبعش  هس  ریت  ۀبعـش  هس  ریت  زادعب   12
ار يدرم  اهنآ  یناد  یم  وت  ایادخ  درک ، دنلب  نامسآ  هب  رس  هریغ  ّیبن  نبا  ضرألا  هجو  یلع  سیل  اًلجر  نولتقی  مّهنإ  ملعت  ّکنإ  یهلإ  لاقف :

«3  » درادن دوجو  وا ، زا  ریغ  يربمغیپ  رسپ  نیمز  يور  رد  هک  دنشک  یم 

اهنیا رب  ياو  - 13

اهنیا رب  ياو  مهمصخ  یفطصملا  دمحم  كدج  ناک  اذا  موقلا  ءالؤهل  لیو  تفگ : یم  دیسوب و  یم  ار  شراوخ  ریش  هچب  اهنیا  رب  ياو  - 13
«1  » دشاب وت  هاوخنوخ  یفطصم ، دمحم  تدج  هک  يزور 

دعس نبا  اب  تاقالم  زا  سپ  - 14

کلام دومرف : ترـضحنآ ، ياهداهنـشیپ  ندشن  هتفریذپ  ار و  وشاع  بش  رد  دعـس  نبا  اب  تاقالم  زا  سپ  دعـس  نبا  اب  تاقالم  زا  سپ  - 14
تباوختخر رد  ارت ) هک  دنک  طلـسم  وت  رب  ار  یـسک   ) ادـخ هک  وترب  هدـش  هچ  كرـشح  موی  کل  رفغال  اًلجاع و  کشارف  یلع  هّللا  کحبذ 

«2  » دشخبن ارت  تندش  هتخیگنارب  زور  رد  دنک و  حبذ 

مود هبطخ  زا  سپ  - 15
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ثعباو ءامّـسلا ، رطق  مهنع  سبحا  ّمهّللأ  تفگ : درک و  دـنلب  نامـسآ  يوـس  هب  ار  شیاهتـسد  مود ، هـبطخ  زا  سپ  مود  هـبطخ  زا  سپ  - 15
کیلإ انلّکوت و  کیلع  اّنبر  تنأ  انولذخ و  انوبّذک و  مّهنإف  ًاربصم  ًاسأک  مهیقـسی  فیقث  مالغ  مهیلع  ّطلـس  و  فسوی ، ّینـسک  نینـس  مهیلإ 
فیقث مالغ  و  تسرفب ، فسوی  ترـضح )  ) نامز یطحق  دـننام  یطحق  ناـشیا  رب  اـمن و  سبح  اـهنآ  زا  ار  نامـسآ  تارطق  ایادـخ  ریـصملا 

ام اهنآ  دیامن ، باریـس  تسوپ ) يور  ندز  ندرگ   ) ربُص گرم  تبرـشاب  ار  اهنآ  ات  نادرگ ، طلـسم  اهنآرب  ار  فسوی ) نب  جاجح  ای  راتخم  )
هاگ هیکت   ) ام لاکتا  تسوترب  ام و  راگدرورپ  یئوت  دنتخاس ، نامراوخ  هدرک و  بیذکت  ار 

550 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
1 . » تسوت يوس  هب  هار  نایاپ  و  یئوت ) ام 

کیرش نب  ۀعرز  - 16

ای هناچ  ریز  هب  تخاس ، هناور  ماما  يوس  هب  يریت  مراد ، نب  نابا  هلیبق  زا  یمیمت )  ) کیرـش نب   ) ۀعرز مان  هب  يدرم  کیرـش  نب  ۀـعرز  - 16
«2 . » نک هنشتار  وا  ایادخ  نک  هنشت  ار  وا  ایادخ  هئمظا  ّمهّللا  هئمظا  ّمهّللأ  تفگ : ترضح  درک  تباصا  كرابم  ناهد 

از امرـس  امرگ و  لیاسو  هچ  ره  و  دزیم ، دایرف  تشپ  تدورب  مکـش و  ترارح  زا  هک  دـنا  هتـشون  ءالبرک ، زا  دـعب  صخـش  نیا  تـالاح  رد 
. دومن كاله  ارم  یگنشت  دینک  باریس  ارم  شطعلا  ینکلهأ  ینوقسأ  تفگ : یم  دیشک و  یم  غیج  درک و  یمن  هدیاف  دندروآ  یم  شیارب 
رد دش ، یم  هنشت  رتشیب  دروخ  یم  رتشیب  هچ  ره  دهد ، شهاک  ار  وا  یگنشت  دیاش  دنداد  یم  نایرب  مدنگ  درآ  ریش و  بآ و  شیارب  ردقنآ 

«3  » دش لصاو  خزود  شتآ  هب  دیکرت و  رتش  مکش  دننامه  شمکش  رخآ 

يدزا نمحرلا  دبع  - 17

: درک نیرفن  تالمج  نیا  اب  وارب  ترـضح  تخاس و  هناور  يریت  ماما  يوس  هب  زین  يدزا  نمحرلادبع  مان  هب  يدرم  يدزا  نمحرلا  دبع  - 17
تشگ راتفرگ  هعرز  تشونرس  هب  مه  وا  « 1  » شخبن ار  وا  تقوچیه  ناریمب و  هنشت  ار  وا  ایادخ  ًادبأ  هل  رفغت  ًاشطع و ال  هلتقا  ّمهّللأ 

تروص هب  يریت  - 18

دندز شتروص  هب  يریت  دش ، هتـشک  هک  يزور  مدوب  نیـسح  اب  نم  دـیوگ : بلاطیبا  نب  یلع  یلوم  حابر  نب  ملـسم  تروص  هب  يریت  - 18
: تفگ دیشاپ و  نامـسآ  هب  ار  نآ  متخیر ، نم ! تسد  هب  زیرب  دومرف : دش ، رپ  هک  یتقو  ریگب ! نم  نوخ  ریز  ار  تیاهتـسد  ملـسم  يا  دومرف :

تشگنرب نیمز  هب  نوخ  نآ  زا  يا  هرطق  دیوگ : ملسم  ریگب ! ار  تربمغیپ  رسپ  نوخ  ماقتنا  ایادخ  کّیبن  نبا  ِمَِدب  بلطا  ّمهّللأ 

رسی نب  کلام  - 19

هکنیا ات  تشگ  یمرب  دید ، یم  ار  وا  لاح  دمآ و  یم  هک  ره  دیسر و  فعـض  تلاح  هب  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  ماما  رـسی  نب  کلام  - 19
: دومرف تشگ  نوخ  زارپ  هالک  دز ، ترـضحنآ  رـس  رب  ریـشمش  اب  داد و  مانـشد  ماما  هب  دمآ  هدنک  ینب  هلیبق  زا  رـسی  نب  کلام  مان  هب  يدرم 

( تقوچیه يدز ، ارم  هک   ) تتسار تسداب  نیملاّظلا » عم  هّللا  كرشح  تبرش و  کنیمیب و ال  تلکأال  »
552 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

؛ تسب نآ  يوررب  همامع  تشاذگ و  رسرب  يرگید  هالک  تخادنا و  ار  هالک  دیامن  روشحم  نارگمتس  اب  ارت  دنوادخ  یماشاین و  يروخن و 
دیوشب داد  هللادبع  ما  شنز  هب  ار  نآ  تشگرب  شا  هناخ  هب  هک  یتقو  تشادرب ، ار  دوب ، هدـش  تسرد  زخ  زا  هک  هالک  نآ  دـمآ  يدـنک  درم 

وا هب  ور  نز  داد ) حرـش  ار  عقوام  رهوش  دش ؟ ایوج  ار  نایرج  وا  زا  دـمآ و  شرهوش  شیپ  دور ! یمن  نیب  زا  نوخ  دـید  تسـش  هچره  نز  )
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زا دـنک ، شتآ  زا  رپ  ار  تربق  دـنوادخ  وش  رود  نم  زا  يروآ !؟ یم  نم  هناـخ  هب  هدرک و  تراـغ  ار  ربمغیپ  رـسپ  ساـبل  اـیآ  تفگ : درک و 
«1 . » درک یگدنز  يرادن  رقفاب و  دش ، یم  کشخ  بوچ ، دننام  ناتسبات  رد  تخیر و  یم  نوخ  ناتسمز  رد  صخش  نآ  ناتسد 

تلآ یکی  درم ، لاح  نیرتدـب  اـب   ) مدـید ار  مالـسلا » هیلع   ) نیـسح نـالتاق  زا  رفن  ود  نم  هک : دـنک  یم  لـقن  هنییع  نبا  زا  ناـطق  لهـس  وبأ 
یم رس  ار  بآ  کشم  ردق  نآ  یمود  دوب ،! نوریب  زاب  دادیم  شـشوپ  یم  هچره  یتح  هک  تشگ  وربآ  یب  هدش و  دنلب  ردق  نآ  شتیلوجر 

يوس هب  يریت  دماشایب ، دهاوخ  یم  هدرک  بآ  زا  رپ  ار  شیاهتسد  ترضح  هک  دید  اروشاع  زور  رد  صخش  نیا  دش . یمن  باریس  دیـشک ،
رد دنوادخ  کترخآ  یف  كایند و ال  یف  ءاملا  نم  هّللا  كاورأ  ال  دومرف : دش  حورجم  شکرابم  ناتـسد  تخیر و  ار  بآ  تخادـنا و  ماما 

2 . » دنکن تباریس  ترخآ  ایند و 

« دعس نبا  اب  ماما  تاقالم  »

دعـس نبا  يرای  هب  ریزارـس و  البرک  تشد  هب  مهرـس  تشپ  دایز  نبا  نوشق  دومن  هدـهاشم  ماما  هک  یماـگنه  دعـس » نبا  اـب  ماـما  تاـقالم  »
مهاب یبش  میامن . تاقالم  وت  اب  مهاوخیم  هک  داتـسرف  دعـس  نبا  يوس  هب  ار  یـسک  دنا ، هدومن  رپ  ار  الب  زا  هدنکآ  تشد  نآ  دنباتـشیم و 

. دندرک دایز  يوگتفگ  یصوصخ ، روط  هب  هتسشن و 
هسلج مه  رگید  راب  هس  ای  راب  ود  « 1  » دیشک لوط  یلیخ  نیفرط  هنامرحم  تارکاذم  دینک ) تقد   ) دش لیکشت  ماما  تساوخرد  اب  هسلج  نیا 

. دسرب بولطم  هجیتن  هب  ات  دش  لابند  تارکاذم  تفای و  لیکشت  يرس 
. تسا ملسم  بلطم  دنچ  اجنیا  رد 

. دش عورش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  داهنشیپ  اب  تارکاذم  - 1
. داد لیکشت  يّرس  هسلج  راب ، راهچ  ای  هس  ور  نیا  زا  درک و  لابند  ار  تارکاذم  دیدش ، هقالع  اب  ماما  - 2

. دندوب یضار  تارکاذم  هجیتن  زا  نیفرط  - 3
ماجنا رس  هک  داد  ناشن  دوخ  زا  يدرمناوج  تین و  نسح  راکتـشپ و  يردقب  ماما  دش و  لابند  حلـص  یتامدقم  تارکاذم  هسلج  نیا  رد  - 4

. دیئامرف هجوت  تاسلج  هصالخ  هب  داد . تبثم  هجیتن  تارکاذم 
روط هب  دندمآ و  درگ  مهاب  یبش  هدومن  لوبق  دعـس  نبا  مشاب ، هتـشاد  یتبحـص  وت  اب  مهاوخ  یم  هک  داتـسرف  وا  فرط  هب  ار  یـسک  ماما  - 1

؛ داد هئارا  دعس  نب  رمع  هب  ار  دوخ  ياهداهنشیپ  ماما  سلجم  همتاخ  رد  دندومن  دایز  هرکاذم  یصوصخ 
554 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

يارب هنوگنیدب  ار  تارکاذم  هصالخ  تشگرب و  شاهمیخ  هب  دوب ؛ لاحـشوخ  تارکاذم  هجیتن  زا  هتفریذپ و  ار  ماما  داهنـشیپ  دعـس  نب  رمع 
. دنام باوج  رظتنم  تشون و  دایز  نب  هّللادیبع 

وأ یتأ ، هنم  يّذلا  ناکملا  یلإ  عجری  نأ  یناطعأ  دق  نیـسح  اذه  ۀّمألا ، هذه  رمأ  حلـصأ  و  ۀملکلا ، عمج  و  ةرئاّنلا ، أفطأدق  هّللا  ّنإف  دعب  امأ 
يریف هدی  یف  هدـی  عضیف  دـیزی  نینمؤملاریمأ  یتأی  نأ  وأ  مهیلعام ، هیلع  مهل و  ام  هل  نیملـسملا  نم  اًلجر  نوکیف  روغّثلا ، نم  رغث  یلإ  ریـسی 

«1  » حالص ۀّمألل  ًیضر و  کل  اذه  یفو  هیأر ، نیب  هنیب و  امیف 
نیسح کنیا  دومن ، حالـصا  ار  اهناملـسم  راک  و  تخاس ، هدروآرب  ار  نیفرط  هتـساوخ  درک و  شوماخ  ار ) گنج   ) شتآ دنوادخ  دعب  اما  . 
دارفا زا  يدرف  و  دورب ، تادحرـس  زا  یکی  هب  اـی  ددرگرب ، تسا  هدـمآ  اـجنآ  زا  هک  یئاـج  هب  میهد  هزاـجا  رگا   ) هک تسا  هداد  لوق  نم  هب 

دریذپب تفرگ ، یمیمصت  ره  دراذگ  دیزی  تسد  هب  ار  شتسد  ای  دشاباهنآ ، کیرش  دوش  هجوتم  اهنآ  هب  يریخ  ای  ررض  ره  دشاب ، اهناملسم 
«2  » تسنآ رد  تما  حالص  وت و  تیاضر  سپ 

556 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
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لوا رد  تشاد  هک  يدانع  همه  اب  وا  داد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  دایز  نبا  هک  دوب  تین  نسح  يور  زا  هناـهاوخ و  ریخ  يردـقب  ماـما  داهنـشیپ 
: تفگ داد و  قفاوم  يأر  رما 

«1  » ءاشی ثیح  بهذی  هلیبس  ّلَُخم  ّالا  ینارأ  ام  »
«2 . » درک فرصنم  يأر  نیا  زا  ار  وا  رمش  یلو  دورب ؛ تساوخ  اج  ره  مراذگب  دازآ  ار  وا  هک  تسا  نیا  نم  يأر 

همتاخ تسا  اهناملسم  مالسا و  حالص  هب  هک  هنوگنآ  هداد و  هلصیف  ار  اهراک  تساوخیم  نکمم  ياهلیس  ره و  اب  مالسلا  هیلع  ماما  مینیبیم 
هک دنداد  یمن  تیاضر  يرگید  زیچ  هب  ندش  هتـشک  ای  تعیب و  زج  نامیخژد  اما  دناهرب  ار  تیب  لها  دوخ و  كانلوه  هطرو  نآ  زا  دهد و 

. دندادن
ود نایم  رد  هاگنابش  هک  داد  ماغیپ  دعس  نبا  هب  داتسرف و  ار  يراصنا  ۀظرق  نب  ورمع  - 2

557 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
؛ دننک تاقالم  ار  رگیدمه  رکشل 

شرسپ سابع و  شردارب  طقف  دنتـسیاب ، رت  رود  اه  هراوس  داد  روتـسد  ترـضح  دندمآ  نوریب  راوس  تسیب  اب  اهنآ  يود  ره  ررقم  دعوم  رد 
. دندنام وا  اب  شمالغ  صفح و  شرسپ  درک  ار  راک  نیمه  مه  دعس  نبا  دنشاب  وا  اب  ربکا  یلع 

هّللا یلا  برقأ  ّهنإف  ءآلؤه  عدـت  یعم و  نوکت  ّالأ  تملع  دـق  نم  نبا  انأف  كداعم ، هیلإ  يذـّلا  هّللا  یقّتت  امأ  ینلتاقتأ  دعـس  نبای  دومرف : ماما 
فّلخأ نأ  مالسلا  هیلع  لاق  یتعیض  ذخؤت  نأ  فاخأ  لاقف : کل ! اهینبأ  انأ  نیسحلا : لاق  يراد ! مدهت  نأ  فاخأ  دعس : نبرمع  لاق : یلاعت ؟

فلأ اهیف  عفد  ریثک ، عرز  لخن و  اهیف  ۀـمیظع  تناکو  ۀـغبیغبلا  کـیطعأ  رمعل : لاـق  ّهنأ  يوری  و  « 1  » زاجحلاب یلام  نم  اهنم ، ًاریخ  کـیلع 
ماق و مالسلا  هیلع  نیسحلا  هنم  سیآ  اّملف  لتقلا  دایز  نبا  نم  مهیلع  فاخأ  ًالایع و  ۀفوکلاب  یل  ّنإ  دعس  نبا  لاقف  هنم ، اهعبی  ملف  رانید  فلأ 

لاق ًاریسی ، ّالإ  قارعلاّرب  نم  لکأت  نأ ال  اوجرأل  ّینإ  هّللاوف  كرـشح ، موی  کل  رفغ  اًلجاع و ال  کشارف  یلع  هّللا  کحبذ  کلام  لوقی : وه 
و یسرت !؟ یمن  تسوا ، يوس  هب  وت  تشگرب  هک  یئادخ  زا  ایآ  یگنج ؟ یم  نماب  ایآ  دعس  رـسپ  يا  ۀیافک  ریعّـشلا  یف  ًاءزهتـسم : دعـس  نبا 

؟ يوش یمن  نم  هارمه  اب  هدرک  كرت  ار  اهنیا  ارچ  متسیک ؟ دنزرف  نم  هک  یناد  یم 
: دومرف دـنریگب ! ار  ما  يزرواشک  ياهنیمز  مس  رت  یم  تفگ : منک . یم  اـنب  تیارب  ار  نآ  دومرف : دـننک  ناریو  ار  ما  هناـخ  مسرت  یم  تفگ :
ار ۀـغبیغب  کلم )  ) نم دومرف : هک  تسه  رگید  تیاور  رد  منک ؛ یم  نیزگیاج  تیارب  ار  اهنآزا  رتهب  مراد ، زاجح  رد  هک  مدوخ  لاـم  زا  نم 
( دادن ترـضح  تساوخ و  رانید  رازه  رازه  هب  ار  کلم  نآ  ۀـیواعم  یتح   ) دراد دایز  تعارز  امرخ و  تخرد  زا  رپ  گرزب و  تسیکلم  هک 

؛ مهد یم  تیارب  ار ،
وترب تفگ : یم  هک  یلاح  رد  دش  سویأم  وا  زا  ماما  هک  یتقو  مسرت . یم  ناشیارب  دایز  نبا  ّرـش  زا  مراد  دایز  تالایع  ۀـفوک  رد  نم  تفگ :

، رتدوز هچره  دنوادخ  تسا  هدش  هچ 
558 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

رگم ددرگن  تبیـصن  يروخن و  قارع  مدنگ  زا  مراو  دیما  نم  مسق  ادخ  هب  دـشخبن ، ارت  تزیخاتـسر ، زور  رد  دّرببرـس و  تباوختخر  رد  ارت 
«1 . » تسا سب  میارب  قارع  يوج  تفگ : ءازهتسا  ناونعب  دعس  نبا  یکدنا !

نأ معزت  ینلتقت ؟ تنأ  رمع  ای  لاقف : هیتأی  نأ  ّبحیال  ًاهراک  ناک  و  هل ، یعدف  رمع ! یل  اوعدا  دعس ؟ نبرمع  نیا  لاق : ّمث  دومرف : سپس  - 3
ًایندب يدعب  حرفت  ّکنإف ال  عناص ، تنأام  عنصاف  دوهعم ، دهع  ًادبأ ، کلاذب  ّأنهتت  هّللا ال  و  ناجرج ، يّرلا و  دالب  یعّدلا  نب  ّیعّدلا  کّیلوی 
فرـص ّمث  همالک ، نم  رمع  ظاتغاف  مهنیب . ًاضرغ  هنوذّختی  نایبصلا و  هامارتی  ۀـفوکلاب ، بصن  دـق  ۀبـصق  یلع  کسأرب  ّینأکل  و  ةرخآال ، و 

: هباحصأب يدان  هنع و  ههجوب 
دعس نبرمع  هباحـصأ . ّأبع  هبکرف و  زجترملا  هّللا  لوسر  سرفب  اعد  نیـسحلا  ّنإ  ّمث  ةدحاو ، ۀلکُأ  یهاّمنإ  مکعمجأب  اولمحا  هب ؟ نورظتنتام 
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ینکیم نامگ  و  یـشکیم !؟ ارم  وت  ایآ  تفگ : وا  هب  ترـضح  دمآ ) راچانب   ) دیآ ماما  شیپ  تساوخیمن  رمع  دینز ، ادـص  ار  وا  تساجک 
هبو  ) دـید یهاوـخ  هن  شمارآ  ًادـبا  مسق  ادـخ  هب  دتـسرفب ! رادناتـسا  ناـگرگ  ير و  ياهرهـش  هب  ارت  داـیز ) نب  هّللادـیبع   ) یعد رـسپ  یعد 
هن ایند و  رد  هن  نم  زا  دـعب  نادـب ) اما   ) نکب دـهاوخیم  تلد  يراـکره  تسا ، هدیـسر  اـم  هب  هک  تسا  يدـهع  نیا  یـسریمن ) تیاـهوزرآ 

اهگنـس اب  ار  نآ  اههچب  دـناهدرک و  بصن  ین ، رب  هفوک  رد  ارت  رـس  هک  منیبیم  نیقی ) هب   ) ّهنأک دـید و  یهاوخن  ار  يداـش  يور  ترخآرد ،
؟ دیتسه هچ  رظتنم  دز  دایرف  دوخ  نارای  هب  هدنادرگ و  ور  هدش  ینابصع  ماما  فرح  نیا  زا  رمع  دناهداد .! رارق  دوخ  يزاب  بابسا  دننزیم و 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  زجترم  بسا  ماما  سپـس  دیرادرب ) نایم  زا  رتدوز  هچره   ) تسا همقل  کی  هزادنا  هب  وا  دینک ، هلمح  وا  هب  یگمه 
تساوخ و ار  هلآ  و 

559 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
1 . » دومن رازراک  هدامآ  ار  شباحصاو  دش  راوس 

« ماما ياه  هبطخ  »

هراشا

هب هک  تسا  هدومرف  داریا  یئاه  هبطخ  فلتخم  ياهتبسانم  اب  البرک  رد  ماما  هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ  خیرات  ياهباتک  زا  ماما » ياه  هبطخ  »
. میزادرپ یم  اهنآ  زا  يدادعت  رکذ 

؛ دوخ باحصا  يارب  اعوسات  زور  رد  - 1
؛ باحصا يارب  زاب  اروشاع  بش  - 2

تسااه هبطخ  نآ  ندروآ ، ام  رظن  دروم  هک  اروشاع  زور  ددعتم  ياه  هبطخ  - 3

رکشل لباقم  رد  - 1

هک تخادنا  يرظن  دعس  نب  رمع  هب  درک و  یم  هاگن  اهنآ  لیس  دننام  ياهفـص  هب  داتـسیا  رکـشل  لباقم  رد  ات  دمآ  ماما  رکـشل  لباقم  رد  - 1
: درک نخس  زاغآ  نینچ  دوب ، هداتسیا  هفوک  ناگرزب  نایم  رد 

یم یلاح  زا  دـعب  یلاح  هب  ار  دوخ  نارادتـسود  داد ، رارق  هدـنور  نیب  زا  یناف و  هناخ  ار  نآ  دـیرفآ و  ار  ایند  هک  تسا  ار  یئادـخ  شیاـتس 
سپ دنکفا ، يراتفرگ  هب  ار  وا  ایند  هک  تسا  یـسک  یقـش  و  دروخب ، ار  یناف ) يایند   ) نآ لوگ  تسا ، یـسک  هدروخ  بیرف  سپ  دـنادرگ ،

، ددنبب عمط  وا  هب  سکره  دنک و  یم  عطق  ار  وا  دیما  دوش ، هدنهانپ  هدرک و  دامتعا  وا  هب  سکره  دبیرفن ، ار  امش  ایند  نیا  هک ) دیشاب  هاگآ  )
یمارگ يور  هدروآ و  بضغ  هب  ار  ادخ  هک  دیا  هدمآ  مه  درگ  يراک  يارب  اجنیا  رد  منیب  یم  نم  و  دزاس ، شمورحم 

560 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
؛ تسا هدرک  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  امش  هدروآ و  دورف  امش  رب  ار  شیالب  تسا ، هدنادرگ  امش  زا  ار  شا 

دیدروآ نامیا  وا  هداتـسرف  دمحم  هبو  دیدرک ، فارتعا  يرادربنامرف  هب  امـش ! دـیا  هدـنب  دـب  هچ  ام و  يادـخ  تسا  یئادـخ  بوخ  هچ  سپ 
هدرک هسوسو  ار  امش  ناطیش  نیقی  روط  هب  دیناسرب ، لتق  هب  ار  اهنآ  دیهاوخ  یم  هک  دیدرک  یـشک  رکـشل  وا  هّیّرذ  ترتع و  يوس  هب  سپس 

زا دعب  هک  دنتـسه  یتعامج  نانیا  نوعجار  هیلإ  ّانإ  هّلل و  ّانإ  دیهاوخ  یم  هک  ار  هچنآ  دیوش و  دوبان  سپ  دیا ، هدرب  دای  زا  ار  گرزب  يادخو 
. تسا نارگمتس  هورگ  رب  ادخ  تمحر  زا  يرود  سپ  دندش ، رفاک  نامیا 

نخس دتـسیاب و  ار  زور  مامت  رگا  مسق  ادخ  هب  دراد ) زیمآرحـس  نایب   ) تسا شردپ  رـسپ  وا  دیئوگن ، نخـس  وا  اب  امـش  رب  ياو  تفگ : رمع 
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! دینزن فرح  وا  اب  دوش ، یمن  هتسخ  دیوگ 
ادـخ زا  میوگ  یم  نم  دومرف : میمهفب  ات  نامهفب  ام  هب  ار  تروظنم  ییوگ ؟ یم  هک  تسیچ  اهفرح  نیا  نیـسح  يا  تفگو : دـمآ  ولج  رمش 

نز ۀجیدخ  میامـش و  ربمغیپ  دـنزرف  نم  تسین ، زیاج  امـش  رب  نم  یمارتحا  یب  تسین و  لالح  امـش  رب  نم  نتـشک  دیـشکن ، ارم  دیـسرتب و 
ادّیـس نیـسحلاو  نسحلا  دومرف ): مردارب  نم و  هرابرد   ) هک تسا  هدیـسر  امـش  هب  ناتربمغیپ  ثیدح  نیا  دـیاش  تسا و  نم  هّدـج  ناتربمایپ 

«1  » دنتشهب ناناوج  نارورس  نیسح  نسح و  ۀّنجلا  لهأ  بابش 

رتشرب راوس  - 2

هب دندینـش ) یم  ار  ماما  يادص  ناشرتشیب   ) قارع لها  يا  دومرف : دنلب  يادص  اب  هدش  نآ  راوس  تساوخ و  ار  شبکرم  ماما  رتشرب  راوس  - 2
ناتیارب ناتراک  ات  دیریگب  ار  دوخ  میمـصت  تقو  نآ  دیدرکن  لوبق  رگا  منک ، تحیـصن  امـش  رب  ات  دینکن  باتـش  دیهدارف و  شوگ  منانخس 

. دوشن روآ  لالم 
561 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

:( دـیوگ يوار  ، ) داتـسرف دورد  ایبنأ  ریاس  هکئالم و  ربمغیپ و  هب  تفگ و  انث  یگتـسیاش  هب  ار  ادـخ  هدروآ و  اـج  هب  ار  ادـخ  شیاتـس  سپس 
. تسا هتفگ  هن  نخس  مامت  تغالب  اب  وا  دننام  وا ، زا  دعب  لبق و  یسک 

حالـص هب  ایآ  دینیبب  دییامن و  تمذم  ار  نآ  دینک و  عوجر  دوخ  نادجو  هب  نآ  زا  دعب  مَیِک ، نم  دـینیبب  دـیرگنب  نم  بسن  هب  دومرف : سپس 
؟ نم تمرح  ندیرد  نتشک و  تسا 

ادخ دزن  زا  وا  هک  هچنآ  رب  لوسر و  هب  هدنروآ  نامیا  نیتسخن  دـنزرف ) نم  ایآ  ( !؟ متـسین وا  یـصو  مع  رـسپ  دـنزرف  ربمایپ و  دـنزرف  نم  ایآ 
نخـس ایآ  تسین  نم  يومع  تشهب ، رد  لاب  ود  اب  هدـننک  زاورپ  رفعج »  » ایآ تسین !؟ میومع  ادهـش  دیـس  هزمح  اـیآ  متـسین ؟ تسا ، هدروآ 

ادخ هب  هک ، دیتفریذپ  ارم  قح  فرح  رگا  ۀّنجلا ؟ لها  بابش  ادیس  ناذه  دومرف : هک  تسا  هدیسرن  امش  هب  مردارب  نم و  هراب  رد  ادخ  لوسر 
بیذـکت ارم  رگا  و  ما !، هتفگ  هن  غورد  ًادـمع  دـنک ، یم  راتفرگ  دوخ  بضغ  هب  ار  نایوگغورد  دـنوادخ  ما  هتـسناد  هک  يزور  نآ  زا  مسق 

. دنیوگ یم  امش  يارب  دیسرپب  اهنآ  زا  رگا  هک  دنتسه  یناسک  امش  نایم  رد  دیدرک ، هن  رواب  نم  ياه  هتفگ  هبو   ) دیدرک
ربخ امـش  هب  اهنآ  دینک ، لاؤس  کلام  نب  سنأ  مقرا و  نب  دیز  يدعاس و  دعـس  نب  لهـس  يردخ و  دیعـس  ابا  يراصنا و  هللادبع  نبرباج  زا 

یمن زاب  نم  نتـشک  زا  ار  امـش  ادخ ، لوسر  نانخـس  نیا  ایآ  دـنا ، هدینـش  ادـخ  لوسر  زا  مردارب  نم و  هرابرد  ار  اهفرح  نیا  هک  دـنهد  یم 
!؟ دراد

! دَروآ یمن  رد  رس  تیاه  هتفگ  زا  سک  چیه  ینعی  دتسرپ  یم  نابز  هب  ار  ادخ  دمهفب ، دنک و ) رواب   ) ارت ياه  هتفگ  سکره  تفگ : رمش 
تنخس نیا  رد  مهد  یم  تداهـش  یتسرپ و  یم  نابز  داتفه  اب  ار  ادخ  وت  هک  منیب  یم  نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : رمـش  هب  رهاظم  نب  بیبح 

(. دمهفیمن وت  لاثما  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نانخس   ) تسا هدز  رهم  تلد  رب  دنوادخ  یقداص و 
نم هک  دیراد  کش  مه  نیا  رد  ایآ  دیراد ! کش  هراب  نیا  رد  رگا  دومرف : اهنآ  هب  ماما  سپس 

562 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
امش رب  ياو  درادن ، دوجو  يربمغیپ  دنزرف  نم  زا  ریغ  امش  نایم  رد  قرشم و  برغم و  نایم  رد  مسق  ادخ  هب  متـسه !؟ ناترمغیپ  رتخد  دنزرف 

هبلاطم نم  زا  ار  یصاصق  قح  ای  ما و  هداد  دابرب  امش  زا  یلام  ای  دیشکب !؟ دیهاوخ  یم  ما ، هتشک  امش  زا  هک  ار  یسک  نوخ  رطاخ  هب  ارم  ایآ 
؛ دزن یفرح  ماما ، خساپ  رد  سک  چیه  دییامن ؟! یم 

رد ام  تاغاب  هک  دیدوب  هتشونن  امش  ایآ  ثراح  نب  دیزی  يا  ثعشا  نب  سیق  يا  رجبا و  نب  راجح  يا  یعبر و  نب  ثبش  يا  داد  رد  ادن  ماما 
میناد یمن  ام  تفگ : ثعشا  نب  سیق  تسامـش ؟ نامرف  يارجا  هدامآ  هک  يرکـشل  يوس  هب  ایب  سپ  تسا ، ندیـسر  رمث  هب  نداد و  راب  لاح 
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یم ار  ادـم  وت  اب  يراد  تسود  هک  روطنآ  اهنآ  ِهن  ندرگ  دـیزی )  ) تیومع رـسپ  مکح  رب  ینامب ) ملاـس  یهاوخ  یم  رگا   ) یئوگ یم  هچ  وت 
تـسد امـش  رب  نالیلذ  دننام  مسق  ادخ  هب  هن  دیبعلا  رارقإ  مکل  ُِّرقُأ  و ال  لیلّذـلا ، ءاطعإ  يدـیب  مکیطعأ  هّللا ال  ال و  دومرف : ترـضح  دـننک .!

، دییامن راسگنس  ارم  هک  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  نم  ادخ  ناگدنب  يا  داد  رد  ادن  سپس  منک ! یمن  یگدنب  رب  رارقا  ناگدرب  دننام  و  مهد ، یمن 
. هشیپ متس  ربکتم و  یمامت  زا  مرب  یم  هانپ  امش  يادخ  مدوخ و  يادخ  رب  و 

1 . » دندرک تکرح  ماما  يوس  هب  ماحدزا  اب  نایرکشل  ددنبب . ار  نآ  داد  روتسد  ناعمس  نب  ۀبقع  هب  دناباوخ و  ار  دوخ  رتش  سپس 

ریشمش هب  هیکت  - 3

، هتوص العأب  يدانف  هفیس ، یلع  ًائّکوتم  نیسحلا  بثو  ّمث  ریشمش  هب  هیکت  - 3
، هطبسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تنب  نبا  تنأ  معن  اولاق : ینوفرعت ؟ له  هّللا  مکدشنأ  لاقف 

، معن ّمهّللأ  اولاق : هلآ ؟ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  يّدج  ّنأ  نوملعت  له  هّللا  مکدشنأ  لاق :
563 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

، معن مهللأ  اولاق : دمحم ، تنب  ۀمطاف  یّمأ  ّنأ  نوملعت  له  هّللا  مکدشنأ  لاق :
یتّدـج ّنأ  نوملعت  لـه  هّللا  مکدـشنأ  لاـق : معن ، ّمهّللأ  اولاـق : مالـسلا ؟ هیلع  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  یبأ  ّنأ  نوملعت  لـه  هّللا  مکدـشنأ  لاـق :

؟ ًامالسإ ۀّمألا  هذه  ءاسن  لّوأ  دلیوخ  تنب  ۀجیدخ 
. معن مهللأ  اولاق 

: لاق معن ، ّمهّللأ  اولاق : یبأ ؟ ّمع  ةزمح  ءادهّشلا  دّیس  ّنأ  نوملعت  له  هّللا  مکدشنأ  لاق :
: لاق معن ، ّمهّللأ  اولاق  یّمع ؟ ۀّنجلا  یف  راّیّطلا  رفعج  ّنأ  نوملعت  له  هّللا  مکدشنأف 

: لاق معن ، مهّللا  اولاق : هدّلقتم ؟ انأ  هّللا و  لوسر  فیس  اذه  ّنأ  نوملعت  له  هّللا  مکدشنأف 
، معن مّهّللأ  اولاق : ۀنمؤم ؟ نمؤم و  ّلک  ّیلو  ّهنأ  ًاملح و  مهمظعأ  ًاملع و  مهملعأ  ًامالسإ و  مهلّوأ  ًاّیلع  ّنأ  نوملعت  له  هّللا  مکدشنأف 

ي)  ) دی یف  دـمحلا  ءاول  و  ءاملا ، نع  رداّصلا  ریعبلا  داذـی  امک  ًالاجر  هنع  دوذـی  ًادـغ  ضوحلا  نع  دـئاّذلا  یبأو  یمد ؟ نّولحتـست  مبف  لاق :
، ۀمایقلا موی  يّدج 

. ًاشطع توملا  قوذت  یّتح  کیکرات  ریغ  نحن  هّلک و  کلاذ  انملع  دق  اولاق 
، هّللا نبریزع  اولاق : نیح  دوهیلا  یلع  هّللا  بضغ  ّدتشا  لاق : ّمث  ۀنس  نیسمخ  عبس و  نبا  ذئموی  وه  هتیحل و  فرطب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ذخأف 

دتـشاو هّللا ، نود  نم  راّنلاودـبع  نیح  سوـجملا  یلع  هّللا  بضغ  دتـشا  و  هّللا ، نب  حیـسملا  اولاـق : نیح  يراـصنلا  یلع  هّللا  بـضغ  دتـشاو 
هیکت مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپـس  مهیبن  نبا  لتق  نودیری  نیّذلاۀباصعلا  هذه  یلع  هّللا  بضغ  ّدتـشا  و  مهّیبن ، اولتق  موق  یلع  هّللا  بضغ 

: تفگ سپ  هدومن  دوخ  ریشمشرب 
؟ دیسانشیم ارم  ایآ  ادخ ! هب  ارامش 

: دومرف ییوا ، هون  ربمغیپ و  رتخد  رسپ  وت  ادخ ، هب  یلب  دنتفگ :
؟ تسا ادخ  لوسر  نم  گرزب  ردپ  هک  دینادیم  ایآ  ادخ  هب  ارامش 

، مسق ادخ  هب  یلب  دنتفگ :
، ادخ هب  یلب  دنتفگ : تسا !؟ نم  ردام  دمحم  تخد  همطاف  دیناد  یم  ایآ  ادخ  هب  ارامش 

؟ تسا مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  ردپ  دینادیم  ایآ  ادخ  هب  ارامش 
564 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
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. مسق ادخ  هب  یلب 
؟ تسا دروآ ، مالسا  هک  ینز  نیتسخن  دلیوخ ، رتخد  ۀجیدخ  نم ، گرزب  ردام  دینادیم  ایآ  ادخ  هب  ار  امش 

. ادخ هب  مسق  یلب 
؟ تسا مردپ  يومع  هزمح  ءادهش  دیس  دینادیم  ایآ  ادخ  هب  ارامش 

یلب دنادیم  ادخ 
؟ تسا نم  يومع  تشهب  رد  هدننک  زاورپ  رفعج  ایآ  ادخ  هب  ارامش  سپ 

. یلب دنادیم  ادخ 
!؟ ماهتسب رمک  هب  نم  هک  تسا  ادخ  لوسر  ریشمش  نیا  ایآ  ادخ  هبارامش  سپ 

. یلب دنادیم  ادخ 
!؟ ماهتشاذگ رس  رب  هک  تسا  ادخ  لوسر  همامع  نیا  دینادیم  ایآ  ادخ  هب  ارامش  سپ 

. ادخ هب  یلب 
نادرم مامت  ّیلو  وا  تسا و  رتکرزب  ملح  تهج  زا  رتاـناد و  ملع  رظن  زا  هدـنروآ و  مالـسا  نیتسخن  یلع ، دـینادیم  اـیآ  ادـخ  هب  ارامـش  سپ 

!؟ تسا ۀنمؤم  نانز  نمؤم و 
. دنگوس ادخب  یلب 

رتش ندرک  رود  دـننام  رثوک ،)  ) ضوح زا  تسا  ینادرم  هدـننک  رود  مردـپ  هک  یلاح  رد  دـیدرک  لالح  ارم  نوخ  نتخیر  لیلد  هچ  هب  سپ 
. تمایق زور  رد  تسا  مدج  تسد  رد  دمح  ءاول  هک  یلاح  رد  و  بآ ، زا  هنشت 

اب  ) ار گرم  یخلت )  ) ات میتسین  رادرب  تسد  وت  زا  فصو ) نیا  اب   ) مینادیم ار ) تیاه  هتفگ  یماـمت  تّحـص  و   ) حیحـص اـهنیا  همه  دـنتفگ :
. یشچب هنشت  بل )

هب تفرگ  تدش  دوهی  ربادخ  بضغ  تفگ : سپس  تفرگ  ار  شکرابم )  ) شیر زا  یتمسق  تشاد ، لاس  تفه  هاجنپ و  هک  نیسح  ماما  سپ 
رسپ حیسم  یسیع ) : ) دنتفگ تفای  تدش  ینامز  يراصن  رب  وا  بضغ  و  تسادخ ، رسپ  ریزع  دنتفگ : هکنیا  رطاخ 

565 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
تدش هب  ینامز  ار  یهورگ  وا  بضغ  و  دندومن ، شیاتس  شتآ  هب  ادخ  زا  ریغ  هب  هک  تفرگ  ارف  ینامز  ار  سوجم  ادخ  بضغ  و  تسادخ ،
تدش ینامز  اهنآ ) ناگدنهد  روتـسد  ءالبرک و  رد  نیرـضاح   ) هورگ نیا  رب  ادخ  بضغ  و  دـندناسر ، لتق  هب  ار  دوخ  ربمغیپ  هک  تفرگارف 

1 . » دنتفرگ میمصت  ناشربمغیپ ، دنزرف  نتشک  هب  هک  تفای 

بسا يالاب  - 4

اهتّیأ مکل  ًاّبت  لاق : ّمث  هیلع  ینثأ  هّللا و  دـمحف  ساـّنلا  تصنتـسا  هسرف و  بکر  مالـسلا  هیلع  نیـسحلاب  ساـّنلا  ّفکتـسااّمل  بسا  يـالاب  - 4
متششح و  انیدیأ ، یف  ناک  ًافیـس  انیلع  متذّحـشف  نیفجوم ، مکانخرـصأف  نیهلَو ، انومتخرـصتسا  نیح  ًاسعت  مکل و  ًاسؤبو  ًاحرت ، ۀعامجلا و 

مکل حبصأ  لمأ  و ال  مکیف ، هوشفأ  لدع  ریغ  نم  مکئادعأل ، ًادیو  مکئایلوأ ، یلع  ًابلأ  متحبصأف  انّودع  مکّودع و  یلع  اهانمرـضأ  ًاران  انیلع 
مکّنکل و  فصحتـسی ، مل  يأّرلاو  نماط ، شأجلاو  میـشم ، فیّـسلا  انومتهرک و  ذا  تالیولا - مکل  اـّلهف  مکیلإ - اـّنم  ناـک  بنذـال  و  مهیف ،

و ۀّمألا ، هذه  تیغاوطل  ًاقحس  ًادعب و  ۀّلض ، ًاهفـس و  اهومتـضقن  ّمث  شارفلا  تفاهتک  اهیلإ  مّتفاهت  و  «، 2  » یبّدلا ةریطک  انتعیب  یلإ  متعرستسا 
ةرهعلا قحلمو  ممـألا ، ةاـصع  و  نیـضع ، نآرقلاولعج  نیذـّلا  نیئزهتـسملا ، ءیخاوم  و  ننّـسلا ، ءیفطمو  باـتکلا ، ةذـبن  و  بازحـألا ، ۀـّیقب 

. نودلاخ باذعلا  یف  و  مهیلع ، هّللا  طخس  نأ  مهسفنأ  مهل  تمّدق  ام  سئبل  بسّنلاب ،
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رجـش ثبخأ  متنکف  مکقورع ، هیلع  ترّزأت  مکلوصأ و  هیلع  تتبن  فورعم ، مکیف  لذـخلا  هّللاو  لجأ  نولذاختت ؟ اّنع  و  نودـضعت ؟ ءآلؤهفأ 
ۀنعل الأ  بصاغلل  ۀلکُأو  رظاّنلل ،

566 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. اًلیفک مکیلع  هّللا  متلعج  دق  اهدیکوت و  دعب  نامیألا  نوضقنی  نیّذلا  نیثکانلا  نیملاّظلا  یلع  هّللا 

و نونمؤماو ، هلوسر  کلاذ و  هّللا  یبأ  ۀـّلّذلا ! یّنم  تاهیه  کلاذ ، هل  تاهیه  و  ۀـّلَّذلا ، ۀّلّـسلانیب و  ینکرت  دـق  یعّدـلا  نب  ّیعّدـلا  ّنإ  ـالأ و 
، ّودعلا ةرثک  ددعلا و  ۀـّلق  یلع  ةرـسألا  هذـهب  فحاز  ّینإ  الأ و  مارکلا ، عراصم  یلع  مائّللا  ۀـعاط  رثؤن  نأ  تباط ، روجح  و  ترهط ، دودـج 

: لاقف لّثمت  ّمث  رصاّنلا ، ۀلذخو 
انیمّزهم ریغف  مزُهن  نإ  و  ًامدق *** نوماّزهف  مزهن  نإف 

سپس دروآ  اجب  ار  ادخ  شیاتس  دمح و  سپ  دومن ، توکـس  هب  رما  ار  اهنآ  هدش و  بسارب  راوس  دنتفرگ  ار  ماما  فارطا  مدرم  هک  یماگنه 
داب امش  رب  تکاله ، رقف و  يدوبان و  یهابت و  هودنا و  تعامج ! يا  تفگ :

ار یشتآ  امـش  سپ  میداد ، دعاسم  باوج  امـش  هب  مامت  هقالع  دیدش و  سرتاب  مهام  دیتساوخ ، يرای  ام  زا  دیدش  هودنا  یگتـشگ و  رـس  اب 
دیتشگ ناتنانمـشد  روای  هتـشادرب و  تسد  ناتـسود  زا  هجیتن ) رد  و   ) دـیتخاس ام  هجوتم  میدوب ، هدرک  نشور  ناـمکرتشم  نمـشد  يارب  هک 

نیا بجوتـسم  دنزرـس و  ام  زا  یهانگ  هکنیا  ای  دیـشاب و  هتـشاد  اهنآ  هب  امـش  هک  يدیما  ای  دنک  رارقرب  ار  یلدع  امـش  نایم  رد  هکنیا  نودب 
. میشاب هدوب  رفیک 

شوماخ و تکرح  فالغ و  رد  اهریـشمش  و  دـیدوب ) لد ، دـب  ای   ) دـیتشاد تهارک  ام  زا  یتقو  سپ  داـب ) امـش  رب  اـهیراتفرگ   ) امـش رب  ياو 
موجه ام  يوس  هب  اههشپ  دننام  دیدرک و  باتش  ام  تعیب  رد  يروط  کچوک ، ياه  هچروم  دننام  ارچ  دوب ، هدشن  هدیجنس  صاخشا  تارظن 

!؟ دیتسکش یهارمگ  تهافس و  اب  ار  نآ  سپس  دیدروآ ،
ناگدـننک شوماخ  و  ادـخ )  ) باتک ناگدـنزادنا  رود  نیـشیپ و  ياههورگ  ناگدـنامزاب  هک  تما  نیا  ناشکندرگ  رب  داب  يدوباـن  يرود و 

. دنناگدننک ءازهتسا  ناردارب  اهتنس و 
نب دایز  ۀیواعم  ینعی   ) دندنابـسچ دوخ  بسن  رب  دوخ و  رب  ار  هناگیب  اهتمأ و  نانامرفان  دندرک و  هراپ  هراپ  دوخ  لیم  هب  ار  نآرق  هک  یناسک 

ابو تفریذپ ، دوخ  يردارب  هب  ار  هیبا 
567 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

، داد رارق  نایفـس  یبا  رـسپ  دوخ و  ردارب  ار  وا  دوـب ، هداد  میلعت  دوـخ  هک  یلّولـس  میرم  یبا  ماـن  هب  فئاـط  رهـش  یچ  هوـهق  کـی  تداـهش 
( دیتسکش ارام  تعیب  دیداد و  حیجرت  امرب  ار  یناسکان  نوچمه 

باذع رد  درک و  بضغ  اهنآ  رب  دـنوادخ  دوخ  تسیاشان  لمع  نیا  اب  دـناهدرک و  هدامآ  دوخ  تسد  اب  هک  اهنآ  ياهراک  نیا  تسا  دـب  هچ 
رد یئافویب  مسق  ادخ  هب  یلب  دیرادیم ؟ رب  تسد  ام  زا  و  دینکیم !؟ کمک  اهمدآ  روج  نیا  هب  ایآ  تخوس  دنهاوخ  و   ) دوب دنهاوخ  یمئاد 

و رظنم ، دب  یتخرد  اهراک  نیا  رثا  رد  سپ  تسا  هتفای  دنویپ  امـش  ياهگر  هدش و  مکحم  امـش  ياههشیر  نآ ، رب  و  تسا ! جـیار  امـش  نایم 
ره رد  ار  ادخ  هک  یلاح  رد  دنتسکش ، ار  دوخ  مکحم  ياهنگوس  هکنانآ  نانکش  تعیب  نارگمتس و  رب  ادخ  تنعل  دیتسه ، یبصاغ  ره  همقل 
هچ اّما  دینکن ، تنایخ  ام  رب  هک  دیتفرگ  دهاش  ار  ادخ  مه  دیدرک و  دای  مسق  مه  تعیب  ماگنه  رد  ینعی   ) دـیدوب هداد  رارق  دوخ  لیفک  لاح 

( دیدرب دای  زاو  هدرک  شومارف  ار  یهلا  تلافک  اهدنگوس و  نیا  دوز 
و تّزع ،) و   ) یـشک ریـشمش  زیت ) نادند  ود   ) نایم رد  ارم  دایز ) نب  هّللادیبع  ینعی   ) قحان هدش  هدیبسچ  رـسپ  هدش و  هدیبسچ  دیـشاب ! هاگآ 

؛ يراوخ تلذ و  نم  زا  تاهیه  دریگ ، تعیب  نم  زا  هک  دیسر  دهاوخن  وزرآ  نیا  هب  ًادبا  تسا و  هداد  رارق  تعیب ) ینعی   ) ّتلذ يراوخ و 
تفخ و اب  ندرم  هک  تسا ) هدومن  مارح   ) تسا هدرکابإ  هزیکاـپ  ياـهنماد  كاـپ و  ناـکاینرب  نینمؤم و  لوسر و  رب  ار  تلذ  دـنوادخ  نوچ 
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؛) میرادب مدقم  و   ) هداد حیجرت  تزع ، اب  ندش  دیهش  رب  ار  نامیئل  زا  يوریپ 
سپـس دیگنج . مهاوخ  ناشنارای  یئافویب  نمـشد و  يدایز  و  تارفن ، یمک  اب  و  رادافو ، باحـصا  نوخمه و  هورگ  نیا  اب  نم  دـیوش  هاگآ 

تسج لثمت  تسا ، هدورس  نادمه  هلیبق  اب  راکیپ  زور  رد  هک  يدارم  کیسم  نبةورفرعش  نیاهب  ماما 
ياج ام  يارب  میدروخ  تسکش  رگا  میدوب و  هراک  نیا  میدق  زا  میدنازیرگ  ار  نمشد  رگا 

568 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«1 . » تسا نیا  گنج  هجیتن  نوچ  تسین  تمالم  خیبوت و 

88 سوواط ص 85 - نبا  دیـس  فوهللا  باـتک  لوقعلا ص 240 و  فحت  باـتک  بوشآ و  رهـش  نبا  بقاـنم  رد  یتارییغت  اـب  ار  هبطخ  نیا 
دناهدرک رکذ  توافتم  ياهظفل  اب  دایز و  ياهتیبرد  ماشه ج 2 ص 582  نبا  هریس  رد  تیب و  فوهل 8  رد  الاب  رعش  ًانمضو  دناهدروآ 

« تشگنرب هک  یئاهنوخ  »

هراشا

نآ زا  کیچیه  و  تخادـنا ، نامـسآ  هب  دومن و  ُرپ  نوخ  اب  ار  دوخ  تشم  دروم  دـنچ  رد  ماـما  ءـالبرک  هعقاو  رد  تشگنرب » هک  یئاـهنوخ  »
هدرک رضاح  قح  هاگداد  هب  زیخاتسر  زور  ردات  دناهتشادهگن  هدنز ، دنـس  يارب  هتفرگ و  اراهنآ  نامـسآ  ناکئالم  تشگنرب  نیمز  هب  اهنوخ 

دنناشکب همکاحم  زیم  ياپهب  ار  اونین  تشد  ناراکمتس  و 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  نوخ  - 1

كاپ نوخ  زا  تشم  کی  سپس  ةرطق  هنم  طقسی  ملف  ءامّسلا  وحن  هب  یمر  رهاّطلا و  همد  نم  هّفکب  ذخأ  ّمث  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  نوخ  - 1
نیمز هب  نآ  زا  ياهرطق  دیشاپ ، نامسآ  هب  هتفرگ و  وا 

. تسا هدمآ  شترایز  نمض  رد  هراب  نیا  رد  تشگنرب و 
يدـی نیب  مدـقم  نم  یمأو  تنأ  یبأب  هّللا ، بیبح  یلإ  هب  یقترملا  کمد  یّمأ  یبأب و  مرج ، ریغ  نم  لوتقم  حوبذـم و  نم  یّمأ  تنأ و  یبأب 

هنم عجریال  ءامّسلا  نانع  یلإ  کمد  عفری  هبلق ، کیلع  ًاقذتحم  کیلع  یکبی  کبستحی و  کیبأ ،
569 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

«1  » ةرفز کیبأ  نم  کیلع  نکست  ةرطق و ال 

مالسلا هیلع  رغصا  یلع  نوخ  - 2

وا هتشاذگ  نماد  رد  تساوخ و  ار  دوب ) بابر  شردام  هک   ) هّللادبع ای  « 2  » رغصا یلع  شاهراوخریش  هچب  مالسلا  هیلع  رغصا  یلع  نوخ  - 2
يوس هب  ار  وا  سپـس  « 4  » دشابوت هاوخنوخ  یفطـصم  دـمحم  تدـج  رگا  موق ، نیا  داب  رودادـخ  تمحر  زا  تفگیم : و  « 3  » دیسوبیم ار 
وحن هب  یمر  هّفکب و  مّدلا  نیـسحلا  یّقلتف  دیرب  ار  شیولگ  تخادنا و  يریت  يدسا  لهاک  نب  ۀـلمرح  تساوخ ، بآ  شیارب  دروآ و  رکـشل 

. تخادنا نامسآ  هب  هتفرگ و  دوخ  فک  رد  ار  وا  نوخ  ءامّسلا .
مالسلا هیلع  رقاب  ماما  ضرألا  یلإةرطق  مّدلا  کلاذ  نم  طقسی  ملف  مالسلا : هیلع  رقابلارفعجوبا  لاق 

570 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«. 1  » دماین دورف  نیمز  هب  نآ  زا  ياهرطق  دیامرفیم :
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یلا همدب  دعـصملاو  ًامد  طحـشتملا  عیرـصلا  یمرملا  عیـضّرلا  هّللادبع  یلع  مالّـسلا  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  نسحلا  نب  ۀّـجح  هراب  نیا  رد 
داتفا هدش  باترپ  ریت  اب  راوخ  ریش  هّللادبع  رب  مالس  هیوذو  يدسألا  لهاک  نب  ۀلمرح  هیمار  هّللا  نعل  هیبأ ، رجح  یف  مهّسلاب  حوبذملا  ءامّـسلا 

. دیدرگ حبذ  شردپ  نماد  رد  ریت  هلیسوب  تفر  نامسآ  هب  شنوخ  و  دیتلغ ، دوخ  نوخرب  و 
2 . » شناتسدمه يدسا و  لهاک  نب  ۀلم  رح  وا  زادناریت  داب  رود  ادخ  تمحر  زا 

مالسلا هیلع  ماما  نوخ  - 3

، دز شکرابم  یناشیپ  هب  ار  یگنـس  يدرم  دـیامن  تحارتسا  یمک  ات  داتـسیا  دـش ، ناوتان  گنج  زا  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  ماما  نوخ  - 3
هّللاب و هّللا و  مسب  تفگ : تسشن و  شبلق  رب  دمآ و  ۀبعش  هس  يریت  دنک  زیمت  شمشچ  زا  ار  نوخ  ات  تفرگ ، ار  شـسابل  دش  ریزارـس  نوخ 

دنزرف نیمز  يور  رد  هک  دنـشکیم  ار  يدرم  اـهنآ  ینادـیم  وت  ایادـخ  تفگ : درک و  دـنلب  نامـسآ  هب  ار  شرـس  سپ  هّللا  لوـسر  ۀـّلم  یلع 
. درادن دوجو  وا  زا  ریغ  يربمغیپ 

مخزریز اراهتسد  و  « 3  » تخیریم نادوان  دننام  نوخ  دروآ و  رد  تشپ  زا  ار  ریت  سپس 
571 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

کلاذ نم  طقـسی  ملف  تسا  ناسآ  میارب  ادخ ، هار  رد  اهمخز  نیا  لمحت  تفگ : تخادـنا و  نامـسآ  يوس  هب  دومن و  نوخ  زا  رپ  تفرگ و 
هّللا لوسر  يّدج  هّللا و  یقلأ  یتح  نوکأ  اذکه  لاق : هتیحلو و  ههجو  هسأر و  هب  خطل  تألتما  املف  ًایناث  اهعضو  ّمث  ضرألا ، یلإ  ةرطق  مّدلا 

شیاهتـسد مود  راب  تشگن ، رب  نیمز  هب  نوخ  نآ  زا  ياهرطق  نالفو  نالف  ینلتق  ّدج  ای  لوقأ : یمدـب و  بوضخم  انأ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
: میوگب میامن و  تاقالم  ار  ادخ  لوسرو  ادخ  ات  دنام  مهاوخ  لاح  نیا  اب  تفگو : دیلام  ششیر  تروص و  رس و  هب  درک و  رپ  ار 

«. 1 ( » دیناسر تداهش  هب  و   ) تشک ینالف  نالف و  ارم  دج  يا 
هب يریت  مدوب ، وا  اب  دش  دیهـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  يزور  نم  دنکیم : تیاور  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یلوم  حابر  نب  ملـسم 

امهب حفنف  متخیر  شتسد  هب  نم ، تسد  هب  زیرب  تفگ : دش  رپ  هک  یتقو  ریگب  نوخ  ریز  ار  تتسد  ملـسم  يا  دومرف : درک  تباصا  شتروص 
تخادنا و نامسآ  هب  ار  تسد  ود  نآ  نوخ  سپ  ةرطق  ضرألا  یلإ  هنم  عقو  امف  ملسم : لاق  کّیبن  نبا  مدب  بلطا  ّمهّللأ  لاق  ئامّـسلا و  یلإ 

«2 . » تشگنرب نیمز  هب  نوخ  نآ  زا  ياهرطق  دیوک : ملسم  ریگب !، ار  تربمایپ  دنزرف  ماقتنا  ایادخ  تفگ :

« كالول دنزرف  رب  كالفأ  هیرگ  »

هراشا

يداع ریغ  ياهنایرج  اروشاع ، زور  رد  ابع 7  لآ  رفن  نیرخآ  نیمجنپ و  تداهـش  رد  دایز : تایاور  هب  انب  كالول » دنزرف  رب  كالفأ  هیرگ  »
هب دـشاب  لیـصفت  بلاط  سک  ره  دـهاوخیم ، لقتـسم  باـتک  اـهنآ ، تیاور  لـقن  ندرمـش و  هک  دـمآ  شیپ  يداـیز  روآ  تهب  تـالّوحتو 

نآ اب  تنس  لها  ياهباتک  نوچ  دیامن  هعجارم  ینس  هعیش و  ناوارف  خیرات  لتاقم و  لیبق  زا  هطوبرم ، ياهباتک 
572 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

هراب رد  دنوادخ  تاهجوتو  اهزاجعا  زا  یکی  ینعی  تسا  تیب : لهأ  بقانم  لئاضفزا و  نوحشم  تسا ، هتـشاذگ  رـس  تشپ  هک  دیادش  همه 
زاب وو ..  یئاذـک  ياملع  یـسابع و  يومأ و  يافلخ  ياهتنوشخ  ثیداحأ و  نیودـت  ياـهتیعونمم  نآ  اـب  تسا ؛ هلئـسم  نیمه  نادـناخ ، نآ 

نیودـت و زین  یناوارف  ياهباتک  دروم  نیا  رد  تسا و  هدیـسر  اـم  تسد  هب  تیب : لـها  هراـب  رد  نیقیرف  ياـهباتک  رد  تبقنم  حدـم و  نارازه 
؛ لیبق زا  تسا . هدیدرگ  فیلأت 
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ص 155؛ صاوخلا : ةرکذـت  ص 289 ؛ ج 2  ۀـیزیرقملا ؛ ططخلا  ص 126 ؛ ج 2  يربکلا : صئاـصخلا  ص 339 ؛ رکاسع ج 4  نبا  خـیرات 
ص 116؛ ۀـقرحملا : قعاوّصلا  ص 354 ؛ ج 2  بیذهّتلا ؛ بیذـهت  ص 24  فارـشألا : بحب  فاحتإلا  ص 90 ؛ ج 2  یمزراوخلل : لـتقملا 

ریغ ةدوملا و  عیبانی  ج 2 ص 315 و  دیرفلادقع : ج 9 ص 197 ؛ دئاوزلا : عمجم  ج 1 ص 56  ۀّیّرّدلا : بکاوکلا  ص 138 ؛ ءافلخلا : خیرات 
دماجنایم لوط  هب  اهنآ  ندرمش  هک  اهنیا 

« دیراب نوخ  تسیرگ و  نوخ  نامسآ  »

ءامّـسلا و مهیلع  تکب  امف  دـیامرفیم : ناینوعرف  تکـاله  ناـیب  زا  دـعب  ناـخد  هکراـبم  هروس  رد  دـیراب » نوخ  تسیرگ و  نوخ  نامـسآ  »
«1  » دش هداد  تلهم  اهنآ  هب  هن  و  نیمز ، هن  تسیرگ و  نانآ  رب  نامسآ  هن  سپ  نیرظنم  اوناک  ام  ضرألا و 

وا رب  نیمز  نامسآ و  دنیوگیم : دنیامن  نایب  هدش ، عقاو  یتبیصم  دروم  هک  ار  یسک  ماقم  تیمها  هک  یماگنه  تسا  لومعم  برع  نایم  رد 
؛ دندش کیرات  وا  نادقف  يارب  هام  دیشروخ و  دندرک و  هیرگ 

573 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
؛ دنیرگیم دنوادخ ، هاگرد  نابرقم  نانمؤم و  يارب  نیمز  نامسآ و  لهأ  ای :

هب یگشیمه  یخرس  رب  هوالع   ) صوصخم یخرـس  ینوگ و  رگد  یعون  تروص  هب  هک  تسا  یقیقح  هیرگ  کی  نیمز  نامـسآ و  هیرگ  ای :
. دنکیم یئامن  دوخ  بورغ ،) عولط و  ماگنه 

گرم رد  نوچ  دـشاب  نانآ  دوجو  ندوب  شزرأ  مک  تراقح و  زا  هیانک  تسا  نکمم  اهنآ  لباقم  هطقن  رب  نیمز ، نامـسآ و  ندرکن  هیرگ  و 
یطابترا چیه  یئوگ  هک  دندوب  یثیبخ  تادوجوم  اهنآ  عقاو  رد  ددرگیم  نامژپ »  » دیشروخ رطاخ  ین  و  نایرگ ، کلف  مشچ  هن  ناراکهبت » »
ساسحا ار ، اهنآ  یلاخ  ياج  یسک  دنتـشذگ ، رد  یتسه  ملاع  زا  ناگناگیب ، نیا  هک  یماگنه  دنا ، هتـشادن  تیرـشب  ناهج  یتسه و  ملاع  اب 

ورف اهنآ  گرم  رب  یکـشا  هرطق  يدوجوم  چیه  لیلد  نیمه  هب  و  اهناسنا ، لد  قامعأ  رد  هن  و  نامـسآ ، هنهپ  رب  هن  نیمز  هنحـص  رد  هن  درکن 
. درکن كاچ  نابیرگ  تخیرن و 

اهلد و رد  زور  هب  زور  هکلب  دـناهدشن  شومارف  اهنت  هن  زارد ، نایلاس  اهنرق و  تشذـگ  زا  سپ  مینیبیم  تیرـشب  ناهج  ناگبخن  هراب  رد  اـما 
. دناهدنام هدنز  هشیمه  هدرک ، زاب  اج  مدرم  هدوت  ياهبلق  قامعأ 

. دیئامرف هجوت  یلع 8  نب  نیسح  نادیهش  رالاس  تداهش  زا  سپ  درومرد  یناهج  یناهیک و  تالوحت  زا  یئاه  هنومن  هب  الاح 
نیسح هک  یماگنه   » اهفارطأ ةرمح  اهئاکب  هیلع و  ءامّسلا  تکب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  لتق  اّمل  میناوخیم : یتیاور  رد 

«1  » دش نایامن  اهنامسآ  فارطا  رد  هک  دوب  یصوصخم  یخرس  وا  هیرگ  و  درک ، هیرگ  وا  رب  نیمز  نامسآ و  دش  دیهش  یلع 7  نب 
ّنإ داوّسلاب و  ًاحابص  نیعبرأ  تکب  ضرألا  ّنإ  مّدلاب و  ًاحابص  نیعبرأ  نیسحلا  یلع  تکب  ءامّسلا  ّنإ  ةرارز  ای  مالسلا : هیلع  هّللا  دبعوبأ  لاق 

فوسکلاب و ًاحابص  نیعبرأ  تکب  سمّشلا 
574 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

«1  » نیسحلا یلع  ًاحابص  نیعبرأ  تکب  ۀکئالملا  ّنإ  و  ترّجفت ، راحبلا  ّنإ  و  ترثتنا ، تعّطقت و  لابجلا  ّنإ  ةرمحلا و 
یگتفرگ و اب  دیشروخ  یهایس و  اب  حابص  لهچ  زین  نیمز  تسیرگ و  نوخ  نیـسح  رب  زور  لهچ  نامـسآ  هرارز ! يا  دومرف : قداص 7  ماما 

نامـسآ دنتـسیرگ ، نیـسح  رب  حابـص  لهچ  اه  هتـشرف  دش و  رجفنم  اهایرد  دیدرگ و  شخپ  هدـش و  هراپ  هراپ  اههوک  درک و  هیرگ  یخرس 
«2 . » دشیم هدید  هقلع )  ) نوخ و دننام  هامشش  لاس و  کی  دوب  گنر  خرس  زور  لهچ 

نم ثیغاربلا  رثأ  هبش  بّوثلا  یلع  عقو  بّوثلاب  تلبقتسا  اذإ  دومرف : دوب !؟ هنوگچ  نامـسآ  نتـسیرگ  دنـسرپیم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا 
«3 . » يدیدیم شپش ) ای   ) کک نوخ  رثأ  دننام  یتسیرگنیم  سابل  هب  هک  یتقو  مّدلا .
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«4  » ًامد ةّولمم  تراص  انرارِجو  انبابح  ًامد و  ءامّسلا  ترطمأ  مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتق  اّمل  ۀّیدزألا : ةرصن  تلاق 
. دشرپ نوخ  زا  ام ، گرزب ) کچوک و  نیلافس   ) ياهفرظ تسیرگ و  نوخ  نامسآ  دش  هتشک  نیسح 7  هک  یتقو  دیوگ : هیدزا  ترصن 

وه اذإف  برشتل  يداولا  یلإ  لبإلا  تبهذ  مد و  وه  ًاذإف  ترظنف  ءاضیب  ۀلمش  یلع  راهّنلا  فصن  ًاموی  ءامّـسلا  ترطم  هّللادبع : نب  ۀظرق  لاق  و 
«5  » مالسلا هیلع  نیسحلا  لتق  يّذلا  مویلا  وه  اذإ  و  مد ،

تسا و نوخ  مدید  مدرک  تقد  دیراب  نامـسآ  زا ) يزیچ   ) دوب فاص  دیفـس  سابل  دننام  اوه  هک  يزور  مین  رد  دیوگ : هللادبع  رـسپ  هظرق  . 
يارب اهرتش 

575 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. تسا هدوب  نیسح  تداهش  زور  دش ) مولعم  یسر  رب  زا  دعب   ) دوب ادیپ  نوخ  بآ ) ياجب   ) ناهگان تفر  نابایب  هب  بآ  ندیشون 

«1 ، » ًاطیبع ًامد  ماّیأ  ۀثالث  انرطُم  و 
. دیراب هزات  نوخ  زور  هس  ام  رب  و 

«2 ، » ًامدو ًادامر  ءامّسلا  رطمت  و 
درابیم نوخ  رتسکاخ و  نامسآ 

« یگتفرگ دیشروخ  »

فصن بکاوکلا  تدبًۀفسک  سمّشلا  تفسک  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  لتق  اّمل  لیبق : وبأ  لاق  يوسّنلا : خیرات  یگتفرگ » دیـشروخ  »
«3  » یه اّهنأ  اّننظ  یّتح  راهّنلا 

هدهاشم اههراتس  زور  طسو  رد  هک  دش  هتفرگ  ياهنوگ  هب  دیشروخ  دش  دیهش  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  یماگنه  دیوگ : لیبقوبا 
تسا هدیسر ) ارف  تمایق  ینعی   ) نآ میدرک  لایخ  یتح  دشیم 

«4 ، » موّجنلا تکبشناو  اهنع  ّتلجت  ّمث  ًاثالث  سمّشلا  تفسکنا  و 
دش زاب  سپس  دش ، رهاظ  اههراتس  هک  یعون  هب  دش  هتفرگ  زور  هس  دیشروخ 

«5  » ةرمحلا فوسکلاب و  ًاحابص  نیعبرأ  تکب  سمّشلا  ّنإ  و 
. درک هیرگ  یخرس ، یگتفرگ و  اب  زور  لهچ  دیشروخ 

ءارمح و علطت  سمّشلا  تناک  تارابع  اب  ار  دیشروخ  نتسیرگ  ّتیفیک  تایاور  رتشیب  رد 
576 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

ةرمُحب بیغت  ةرمحب و  علطت  ای  ءارمح  بیغت 
«1  » دنا هدومن  نایب  درکیم ، بورغ  یخرس  اب  عولط و  یخرس  اب  دیشروخ ،

تسا دایز  تیاور  زین  دروم  نیا  رد 

« نیش نافوط   » ای خرس » هایس و  داب  »

يداع تلاح  زا  تخیر و  مهب  ملاع  عاضوا  دـیزو و  هایـس  داب  ناماما ،: زا  رفن  ود  تداهـش  ماگنه  رد  نیـش » نافوط   » ای خرـس » هایـس و  داـب  »
. دمآ نوریب 

. مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یمود  « 2  » دوب ترجه  ملهچ  لاس  ناضمر  مهدزون  حبص  رد  هک  مالسلا  هیلع  نانمؤمریمأ  یکی 
، ۀملظم ءادوس  ةدیدش ، ةربغ  ءامّسلا  یف  تعفترا  دیسر ؛ تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  دیوگ : هنع  هللا  یـضر  سوواط  نب  دّیس 
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هایـس داب  اب  مأوت  دیدش  رابغ  درگ و  ّتلجنا  ّمث  ۀعاس  اوثبلف  مهئاج ، دق  باذعلا  ّنأ  موقلاّنظ  یّتح  رثأ  نیع و ال  اهیف  يرتال  ءارمح ، ٌحیر  اهیف 
زا سپ  دش ، لزان  الب ) و   ) باذع هک  دـندرک  لایخ  مدرم  هک  يروط  هب  دـشیمن  هدـید  زیچ  چـیه  تفرگ  ارف  ار  نامـسآ  کیرات  خرـس و  و 

3 . » دش زاب  اوه  یتعاس 

« تادامج نیمز و  هیرگ  »

«1  » داوّسلاب ًاحابص  نیعبرأ  تکب  ضرألا  ّنإ  و  تادامج » نیمز و  هیرگ  »
درک هیرگ  مالسلا ) هیلع  نیسح  رب   ) یهایس اب  زور  لهچ  نیمز 

ناک فیک  و  تلق : یلع ، نب  نیـسحلا  لتق  ۀّیـشع  اهیحاون  سدقملا و  تیب  لهأ  انفرع  دـقل  هّللاو  لاق : ّهنأ  سدـقملا  تیب  لهأ  نم  لجر  نع 
و ًاطیبع ، ًامد  ماّیأ  ۀثالث  انرطُم  و  قلعلاک ، ناطیحلا  تّرمحاو  یلغی  ًامد  اهتحت  انیأر  ّالإ و  ًارخـص  ًاردـم و ال  ًارجح و ال  انعفر  ام  لاق : کلاذ ؟

: لوقی لیّللا  فوج  یف  يدانی  ًایدانم  انعمس 
باسحلا موی  هّدج  ۀعافش  ًانیسح  تلتق  ۀّمأ  اوجرتأ 

بارت یبأ  دمحأ و  ۀعافش  ًانیقی  متلن  هّللا ال  ذاعم 
بابّشلا  ًاّرط و  بیّشلا  ریخ  ایاطملا و  بکر  نم  ریخ  متلتق 

«2  » انفجرأ دغلا  نم  ناک  اّملف  موّجنلا ، تکبشناو  اهنع  ّتلجت  ّمث  ًاثالث  سمّشلا  تفسکنا  و 
تیب یلاها  ام  مسق  ادخ  هب  دـیوگ : سدـقملا  تیب  لها  زا  يدرم  « 3  » مالسلا هیلع  نیـسحلا  انیلإ  یعن  یّتح  ریثک  ءیـش  انیلع  تأی  ملف  هلتقب ،
دنلب تفگ : دوب !؟ هنوگچ  ناـیرج  متفگ : میدـیمهف ، ار  یلع  نب  نیـسح  ندـش  هتـشک  ماـگنه ،) بش   ) اـشع عـقوم  نآ ، فارطا  سدـقملا و 

هس ام  رب  و  هتسب ، نوخ  دننام  دش  خرـس  اهراوید  دشوجیم و  نوخ  اهنآ  ریز  میدید  هکنیا  رگم  ار  یگنـس  هتخت  خولک و  گنـس و  میدرکن 
هزات نوخ  زور 

578 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
؛ دناوخیم ار  رعش  نیا  هک  میدینش  بش  لد  رد  ار  يدانم  يادن  دیراب و 

بارت یبا  دمحا و  تعافـش  هب  نیقی  هب  ادخ ، رب  هانپ  هن  دنراودیما * شدـج  تعافـش  هب  باسح ، زور  زاب  دنتـشک * ار  نیـسح  هک  یتما  ایآ 
.!؟) دیاهتسب دیما  شدج  عافش  هب  زاب   ) دیتشک ار  نیمز  يور  ناوج ، ریپ و  نیرتهب  ناراوس و  نیرتهب  دیسر * دیهاوخن 

اما میدش  واکجنک  وا  ندش  هتـشک  هب  ام  زور  نآ  يادرف  زا  دش ، زاب  سپـس  دش ، رهاظ  اههراتـس  هک  یعون  هب  دش  هتفرگ  زور  هس  دیـشروخ 
. دنداد ام  هب  ار  شندش  هتشک  ربخ  هکنیا  ات  دیسرن  ام  تسد  هب  يدایز  زیچ 

بلقی مل  ّهنأ  دنتـشادیمرب  سدـقملا ) تیب  رد  یتح   ) ار یگنـسره  تشگیم و  يراج  نوخ  یگدـیرب  لحم  زا  دـندیربیم ، ار  ياهخاـش  ره 
درک عولط  حبص  ات  دشیم  هدید  هزات  نوخ  نآریز  رجفلا  علط  یّتح  طیبع  مد  هتحت  دجو  ّالإ  رجح 

« هدنرچ هدنرپ و  هیرگ  »

یلإ رظنأ  ّینأک  هّللا  داب و  هفوک  کـیدزن  رد  هدـش  هتـشک  نیـسح  يادـف  مرداـم  ردـپ و  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هدـنرچ » هدـنرپ و  هیرگ  »
«1  » ءافجلاو مکاّیإف  کلاذک  ناک  اذإف  حابّصلا  یّتح  اًلیل  هنوثری  هنوکبی و  شحولا  عاونأ  نم  هربق  یلع  اهقانعأ  ًةّدام  شحولا 

وا يارب  حبـص ، هب  ات  بش  دنا ، هدرک ) زارد  و   ) هدیـشک وا  ربق  يوس  هب  ار  ناشیاهندرگ  منیبیم  ار ، نایـشحو  عاونأ  هکنیا  لثم  مسق  ادـخ  هب 
( دیراذگ اهنت  اروا  دینک و  كرت  ار  نیسح  ترایز  و   ) دینک افج  ادابم  دمآ  شیپ  نایرج  نیا  هک  یماگنه  دنناوخیم  هیثرم  دننکیم و  هیرگ 
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« اهنابایب نایشحو  ایرد  نایهام  »

تداهش تیفیک  زا  ياهمش  نایب  زا  سپ  مالـسلا  مهیلع  نسح  ماما  زا  شراوگرزب ، ناردپ  زا  قداص  ماما  زا  اهنابایب » نایـشحو  ایرد  نایهام  »
«1  » راحبلا یف  ناتیحلا  و  تاولفلا ، یف  شوحولا  یّتح  ءییشّلک  کیلع  یکبی  و  ًامدو ، ًادامر  ءامّسلا  رطمت  و  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح 

دننکیم هیرگاهایرد  نایهام  اهنابایب و  رد  اهیشحو  یتح  ءایشا  یمامت  وا  رب  درابیم و  نوخ  رتسکاخ و  نامسآ 

« کلم سنأ و  ّنج و  هیرگ  »

تسا مغ  يوناز  رب  همه  نایسدق  ياهرس  تسین  لالم  ياج  هک  سدق  هاگ  راب  رد  کلم » سنأ و  ّنج و  هیرگ  »
تـسا هدش  دراو  لصفم  تایاور  نج ، هکئالم و  نتـسیرگ  رد  تسا  مدآ  دالوا  فرـشا  يازع  ایوگ  دـننکیم  هحون  نایمدآ  رب  کلم  نج و 

دنیامن هعجارم  هریغ  لتقم و  ياهباتک  ج 44 و 45 و  راونألاراحب : هب  نیبلاط 
«2  » تفرز یّتح  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسحلا  یلع  شحولا  ریّطلا و  ّنجلا و  سنإلا و  تکب  لاق : مالسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  ریصب  یبأ  نع 

«3  » اهعومد
ناشکشا ات  دنتسیرگ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  رب  نایشحو  هدنرپ و  نج و  سنا و  دومرف : رقاب 7  دمحم  ماما  زا  ریصب  یبا  زا 

580 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
هلهابم تخرد  ریز  رد  رگا  هک  دـمآ  شیپ  يداع  ریغ  تالوحت  ناـمه  دـندوب ؛ متاـم  رد  قرغ  ناویح ، کـلم و  سنا  نج و  دـش ** يراـج 

«1 « ؛ دمآیم شیپ  تفگیم ، نیمآ 
، درکیم يا  هراشا  نیرتکچوک  اـهیّنج ، رفعز  اـهسرطف و  و  وا ، ینینح  دـحأ و  ردـب و  نارواـی  اـهلیئربج و  نوچمه  کـلم  نج و  هب  رگا 

؛! دندیچیم رب  راگزور  هحفص  زا  هدرک  دوبان  ار  ناسک  ان  نآ  یمامت  دندرکیم و  ورو  ریز  ار  البرک  نیمز 
موهفم زا  دندرکیمن و  هدافتسا  دوخ ، هب  تبسن  یعیبط  ریغ  یکیزیفاتم و  ياهماقم  نیا  زا  دوب ، نکمم  هک  اجنآ  ات  ایربک  میرح  نامرحم  اما 

ار دوخ  تیقح  ای  دیـشکیم و  کیراب  ياهاج  هب  راک  دیـسریم و  دنبب  اوقاچ  هکنیا  رگم  دندومنیم  يوریپ  عونمم ) یـصاصتخا  هدافتـسا  )
شیوخ ماک  هب  ار ، يومأ  یمیخژد  شترا  نآ  البرک ، نیمز  دوخ  هراشا ، کـی  اـب  ندز و  مه  هب  مشچ  کـی  رد  هنرگ  و  دـندرکیم ، تاـبثا 

 .. وو دندرکیم  ِهل  ار  همه  دنتخادنایم و  اپ  ریز  ار ، اهنآ  ناشدوخ  ياهبسا  دربیم ؛ ورف 
؛ دندوب قوشعم  هتساوخ  قشع و  ماقم  ضحم  میلست  هکلب  دندوبن  يداو  نیا  رد  تیبوبر ، هاگرد  نابّرقم  نیا  اما 

یغای هورگ  نآ  زا  ات  دیامن  یتراشا  وا  هب  شنیـسح  هک  دیاش  تفای ، روضح  هاگلتق  يدوگ  رد  دوخ  يالوم  هدرورپ و  تسد  یپ  رد  لیئربج 
تـشادرب تاهیه  یلو  دـنک ، رتسکاخ  هب  لیدـبت  یمّنهج ، هنابز  یخزود و  هقرج  کی  اب  ار  اهنآ  هدیـشک و  ماقتنا  ماـمت  تدـش  هب  یغاـب ، و 

شرعلا يذ  دـنع  ٍةّوق  يذ  میرک * لوسر  لوقل  ّهنإ  دـیامرفیم : وا  یفّرعم  رد  شیادـخ  هک  ياهتـشرف  مه  نآ  ياهتـشرف  تشادرب  اب  ینیـسح 
«2 . » نیمأ ّمَث  ٍعاطم  نیکم *

همّلع ای  دراد . یئالاو  ماقم  شرع ، بحاص  دنوادخ  دزن  تسا و  تردق  بحاص  نیما ) لیئربج   ) تسا يراوگرزب  هداتسرف  مالک  نآرق ، نیا 
581 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا  « 1 * » يوتساف ٍةّرموذ * يوُقلادیدش *

. دراد ةداعلا  قوف  یئاناوت  هک  سک  نامه  تسا ، هداد  میلعت  ار  وا  نیمأ ) لیئربج   ) دراد یمیظع  تردق  هک  سک  نآ 
الال تامغن  نیا  اب  هتـسشن و  شاهراوهگ  رانک  رد  همطاف  کچوک  هناخ  رد  ترجه ، مراهچ  لاس  نابعـش  موس  زور  زا  یحو ، نیمأ  لـیئربج 

. دوشن رادیب  باوخزا  شراد ، هدنز  بش  ردامات  دیناباوخیم ، ار  وا  درکیم و  همزمز  تفگیم و 
نسح ٍنیسح و  ٍّیلعل و  ٍنبل * نم  ًارهن  ۀّنجلا  یف  ّنإ 

. تسا نسح  نیسح و  ّیلع و  صوصخم  ریش * زا  تسا  يرهن  تشهب  رد  کش  نودب 
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. تسا نسح  نیسح و  ّیلع و  صوصخم  ریش * زا  تسا  يرهن  تشهب  رد  کش  نودب 
هب ات  تساجکز  هر  توافت  نیبب  ، ) درگنیم شاهتفخ  نوخ  هب  ناج  همین  هزانج  هب  هاگلتق ؛ لادوگ  راـنک  رد  لاـس  تشذگ 57  زا  سپ  لاح 

(. اجک
هب دومث ، داع و  طول و  موق  دننام  ار  رگمتس  موق  نیا  و  مریگماقتنا ، تنانمـشد  زا  ات  ماهدمآ  تیرای  هب  نیـسح ! ياهک  دنابنجب  بل  تساوخ 

کئاضقب و ًاضر  یهلإ  دریگیم  جوا  یئایربک  هاگرد  هب  هنوگنیدب ، مودخم  تاجانم  تسا ، هدرک  هابتشا  هن ، دید  مناس ، رب  ناشلامعا  يازس 
يدوبعم وت  زج  مضحم و  میلـست  تنامرف  نتفریذپ  هب  یـضار و  وت  مکح  هب  نم ) بوبحم  يا   ) ادـخ يا  كاوس  دوبعم  كرمأل و ال  ًامیلـست 

. درادن دوجو 
، دش فرـصنم  هناراسمرـش  دوخ  دـصق  میمـصت و  زا  دوجو ، ملاع  ِهّللا  یف  انف  زابقـشع  زا  یتوکلم ، ینافرع و  تاملک  نیا  ندینـش  اب  مداخ ،

هجاوم رارق  یب  قشاع  ضارتعا  اب  اما  دـنارتسگب  نوریب  هراتـس  زا  مخز  نت  يور  ار ، دوخ  یتوربج  یتوکلم و  ياهلاب  اـهرپ و  تسناوت  طـقف 
هطساو میناف ، وحم و  وا  بُرق  رد  درادن ، دوجو  یتّینم  رگید  هن ، هن  وا ، نم و  نیب  نیچرب و  ار  تیاهلاب  یحو ) هطساو  يا  نیما و  يا   ) هک دش 

، تسا شزرا  اب  گرزب و  نایتوربج ، توربج و  نایتوکلم و  توکلم و  ملاوع  زا  نم ، يارب  هک  کچوک  رهاظب  يدوگ  نیا  شابم ، هلصاف  و 
قشاع و يزابقشع ، لحم  مالسلا ، هیلع  میهاربا  ناسب 

582 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. تسا شتآ  نایم  رد  قوشعم ،

دید ناهگان  اما  نادرگرـس ، تسا و  قشع  شتآ  هتخوس  زاین ، زار و  رگ  هراظن  زار ، هگاـشامت  رد  بجعت ، اـب  مأوت  توهبم  تاـم و  لـیئربج 
دقل ءاملا  نم  ًۀبرش  ینوقسأ  موق  ای  دومرف : درک و  نامیا  زا  رود  نایتوسان  هب  ور  یئاهن ، تجح  مامتا  يارب  شرع ، بحاص  نیـشن  شرع  نآ 

ءامّضلا نم  يدبک  تفشن 
هک یلمعلا ، سکع  هچ  یخـساپ و  هچ  یلو  هتفرگ  شتآ  مرگج  یگنـشت  زا  هک  دـینک  باریـس  ارم  بآ  زا  ياهعرج  اب  هشیپ ) متـس   ) موق يا 

. ًاّیح ثعبی  موی  تومی و  موی  َِدلُو و  موی  هیلع  ٌمالس   ) تسا نآ  يایوگ  شخب  نیا  لیذو  ردص 
يدش نوتس  یب  نوتس  دنلب  هگرخ  نیو  يدش  نوگن  نودرگ  قدارس  نامزنآ  شاک 
يدش نود  نودرگ  نمرخ  قرب  هلعش  کی  تیب  لهأ  زوس  رگج  هآز  نامزنآ  شاک 

يدش نوکس  یب  نیمز  يور  راو  بامیس  نامسآدرک  تکرح  نیا  هک  نامزنآ  شاک 
مامت ملاع  تسکـش  یبن  لآ  یتشک  هک  نامزنآ  شاک  يدـش  نورب  نت  زا  مه  نایناهج  ناج  كاـخ  نورد  دـش  وا  رکیپ  هک  ناـمزنآ  شاـک 

يدش نوخ  يایرد  هقرغ 
583 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا  « 1  » يدش نوچ  رهد  هلماعم  لمع  نیا  اب  رشح  زور  هب  يداتف  هن  رگ  ماقتنا  نیا 

روص هخفن  ات  هدکمتام  همه  ملاع  وت  یب  روح  هدید  زا  لد  نوخ  ناور  وت  غادز  يا 
روط هلخن  نانس  هّللاانأ و  ّرس  ترس  يا  میلک  شوهدم  وت  ياّلجت  ياش  امت  ز 
روبز لیجنا و  دنز ، نآرق  هب  هنعط  رگا  هآ  یندم  لوسر  طبس  رس  اسرت و  رید 

رونت هب  نامهم  ردنا و  خاک  هب  هتفخ  نابزیم  ناشن  تس  داد  ِهک  تسا  هدوب  دشاب و  ناهج  ات 
رون هیآ  رونت  ةاکشم  هب  تسا  هدید  ِهک  ای  فهک  هروس  بلب  تسدینش  ِهک  نت  یب  رس 

روشنو روش  دشب  دای  زا  هیرام  فت  رد  وت  يزابناج  تلاح  زا  هک  وت  يادف  ناج 
روصق ناشیرپ ز  يوسیگ و  هب  تسد  نایروح  توکلم  باجح  هب  نابیرگ  هب  رس  نایسدق 
روبص بویا  وت  ربص  زا  لد  هب  ترسح  تسد  حون  وت  کشخ  بلز  ریحت ، يایرد  قرغ 

روش نویش و  رد  همهاو  زا  مرح  ناوهآ  زارد  هدرک  مرح  جارات  هب  تسد  نایفوک 
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1  » روضح مرگ  رس  وت  انمت و  راشرس  رمش  توهبم  کیالم  اشامت و  وحم  ءایبنا 

« ماما بسا  »

. درکیم تیامح  وا  زا  وا  بسا  داـتفا ، نیـسح  هک  یماـگنه  دـنکیم  تیاور  يدولج  زا  فنخم  وبا  دـیوگ : بوشآ  رهـش  نبا  ماـما » بسا  »
كاله هنوگنیدـب  ار  رفن  لهچ  درکیم . ِهل  هتخادـنا  دوخ  ياـپ  ریز  ار  وا  دزیم و  نیمز  رب  تشادـیم و  رب  شبـسا  زا  ار  هراوس  دـیهجیم و 

. دزیم نیمز  رب  ار  شیاهتسد  دومن و  تکرح  همیخ  يوس  هب  دنلب  هحیش  اب  درک و  نینوخ  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  اب  سپـس  دومن 
«1»

هتـشغآ ماما  نوخ  اب  ار  دوخ  یناشیپ  سپ  دنریگن  ار  وا  ات  دـیودیم  اهنآ  شیپ  زا  ماما  بسا  هک  دـناهدروآ  بلاطیبا  نب  دـمحم  بقانم و  رد 
شرـس ردقنآ  شبحاص ) نداد  تسد  زا  مغ  مرح و  لها  ندیداب   ) اههمیخ يولج  رد  دیـشکیم و  ههیـش  و  تشاذگ ، اههمیخ  هب  ور  درک و 

. درم ات  دیبوک و  نیمز  هب  ار 
تشاذگ رس  رب  ار  شتـسد  موثلک  ما  دندرک . دنلب  ار  دوخ  زوس  رپ  ياههلان  تسا  هدماین  وا  اب  ماما  هک  دندید  ار  بسا  ندرم  مرح  لها  یتقو 

زوزجم ءالبرکب ، عیرـص  ءارعلاب ، نیـسح  اذه  هانـسحاو ، هاتزمحاو ، هارفعجاو  هاّیلعاو ، هامـساقلابأاو ، هاّیبناو ، هاّدجاو  هادمحماو  درک : ادن  و 
«2 . » اهیلع یشُغ  ّمث  ءادّرلا ، ۀمامعلا و  بولسم  افقلا ، نم  سأّرلا 

« ماما سابل  تراغ 

شنتز شنم  دب  مصخ  دشکن  رب  هک  رگم  شنهریپ  ریز  دیشوپب  هنهک  سابل  ماما » سابل  تراغ 
شنهاریپ دندرک ، عورش  ار ، ماما  ياهسابل  ندرب  امغی  هب  « 1  » شنفک ای  هماج  دنشوپ  هک  دوبن  ینت  روتس  مس  ریز  هک  تجاح  هچ  هنهک  سابل 

ریگ و نیمز  دیشوپ  درب و  یمیت  بعک  نب  رَجبأ  ار  شراولش  تخیر ، شیاهوم  تفرگ و  یسیپ  دیشوپ  درب و  یمرضح  هیوح  نب  قاحـسا  ار 
یگنج هرز  دش ، ماذج  اب  مأوت  هناوید و  تشاذگ و  رـسرب  درب و  يدوأ  دیزی  نب  رباج  ای  یمرـضح  همقلع  نب  سنخأ  ار  شاهمامع  دش ، جلف 

تـشگنا یبـلک  میلـس  نب  لدـجب  ار  شرـشگنا  درب و  دـلاخ  نب  دوسا  ار  نیلعن  دـش ، هناوید  دیـشوپ و  تفرگ و  يدـنک  ریـشب  نب  کـلام  ار 
. دش كاله  هک  ات  دزاپ  تسد و  ردق  نآ  درک  اهر  دیرب و  ارشیاهاپ  اهتسد و  تفرگ و  راتخم  ار  صخش  نیمه  دربو . دیرب  ار  شکرابم 

لتاق هب  ار  نآ  راتخم  تشک ، ةرمع  یبأ  ار  رمع  هک  یتقو  درب  دعس  نب  رمع  ار  شیارتب  هرز  و  درب ، ثعـشا  نب  سیق  دوب  زخ  زا  هک  ياهفیطق 
نوچ تسا  راقفلاوذ  زا  ریغ  ریـشمش  نیا  درب ، هلظنح  نب  دوسا  مان  هب  میمت  ینب  زا  يدرم  اـی  يدزا  قلخ  نب  عیمُج  ار  شریـشمش  دیـشخب . وا 

«2  » دوب تراغ  زا  نوصم  روخذم و  هک  تسا  تماما  توبن و  رئاخذ  زا  راقفلاوذ ،
3  » دیسر لیدب  نب  بیبح  رتخد  هب  اهدعب  ریشمش  نآ  دیوگ  ایرکز  نبا  دمحم  درب  یلشهن  ار  سفالق  ریشمش  هک  تسا  دعس  نبا  تیاور  رد 

« مایخ تراغ  »

دناهدرک لقن  هنوگ ، دنچ  هب  ار  مایخ  تراغ  تیفیک  ءادهش ، تداهش  زا  سپ  مایخ » تراغ  »
!! نزب شتآ  تساهنآ  نایم  رد  هک  اهنآ  همهاب  ار  همیخ  همه  تفگ : اهنآ  زا  یکی  مینکچ !؟ الاح  دیسرپ  دوخ  نارای  زا  دعس  نب  رمع  - 1

ام مکافکامأ  تفگ : تفرگ و  دعـس  نب  رمع  هب  ور  دیـسررس  يدـیبز  جاـجح  نبورمع  هک  دوب  هدومن  رداـص  ار  روتـسد  نیا  دعـس  نب  رمع 
ماجنا شنارای  نیـسح و  اب  هک  يراـک  دوبن  سب  ناـتیارب  اـیآ  ءامّـسلا  نم  ءـالبلا  مکیلع  لزنی  نأ  نوفاـخت  اـمأ  هباحـصأو )  ) نیـسحلاب متلعف 

)!؟ دنشکب شتآ  هب  ار  ادخ  لوسر  تیبلها  یهد  یم  روتسد   ) دزیر ورف  الب  ام  يور  نامسآ  زا  دیسرت  یمن  ایآ  دیداد !؟
«1 . » درک وغل  ار  روتسد  نآ  هدمآ ) دوخ  هب   ) راتفگ نیا  زا  دعس  رمع 
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ياههمیخ يوس  هب  ماحدزا  اب  نوشق  دید  دوب ، دعس  نبا  رکـشل  رد  شرهوش  هارمه  هک  لئاو  نب  رکب  هفئاط  زا  ینز  دیوگ : ملـسم  نب  دیمح 
رکب لآای  تشادرب : دایرف  تفر و  اههمیخ  فرط  هب  هدیشک  ریشمش  دندرک ، عورش  مرح  لها  تراغ  هب  دندرب و  شروی  مالسلا  هیلع  نیـسح 

دنوشیم تراغ  ادخ  لوسر  نارتخد  ایآ  لئاو  نب  رکب  نادنزرف  يا  هّللا  لوسر  تاراث  ای  هّلل  ّالإ  مکح  ال  هّللا ، لوسر  تانب  بلـستأ  لئاو  نب 
اشامت امش  (و 

587 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
؟! ادخ لوسر  ناروای  و  ناهاوخنوخ ) تساجک   ) تسین ادخ  ریغ  يارب  مکح  دینکیم )

شرهوش ًاروف  دیآ ) شیپ  ياهتـساوخان  هلئـسم  هک  دندیـسرت  دش  دنلب  دوخ  هلیبق  زا  نتـساوخ  کمک  يارب  یلئاو  نز  نیا  يادـص  هک  یتقو 
. دینادرگ رب  شنکسم  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد 

، دندمآ نوریب  هدایپ  هدش و  تراغ  هنهرب و  رساب  تمصع  ناوناب  دندیشک ، شتآ  هب  اراه  همیخ  و  دندومن ، نوریب  اه  همیخ  زا  ار  اهنز  سپس 
«1 . » دنربب ماما  هاگلتق  ریسم  زا  ار  اهنآ  هک  دنداد  مسق  ار  نایرکشل  و  دنتفریم ، هار  تراسا ، ّتلذاب 

عم نیدـجاّسلا  دّیـس  جرخ  مانألا  ریخ  ةرتع  مایخ  مائّللا  دالوأ  اوقرحأ  اّمل  تسا  هدروآ  نینچ  ةداهّـشلا  رارـسأ  باتک  رد  يدـنب  رد  لضاف  - 2
ترتع ياههمیخ  ناترطف  تسپ  نادـنزرف  هک  یتقو  ةرفکلا  لهأ  نم  مهل  يّدـعّتلا  نکی  ملف  مهرود  نم  هئاـصعب  ّطـخ  تمـس و  یلإ  هتیبلهأ 

دوخ ياصع  اب  درک و  عمج  اج  کی  رد  درب و  یئوس  هب  ار  اهنآ  دمآ و  نوریب  شتیب  لها  اب  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  دندنازوس  ار  مانألاریخ 
«2 . » دیامن زواجت  اهنآ  هب  تسناوتن  یسک  نارفاک  نآ  زا  رگید  هک ، دیشک  یّطخ  اهنآ  فارطا  هب 

هب راب  هس  مائل  موق  دندش  هدنهانپ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هب  تیب  لها  مایخ  قارحا  عقوم  دسیونیم : ءاکبلا  حاتفم  رد  ینیوزق  حلاص  یلوم 
یلا مکّیلح  مکسابل و  اوقلأ  ةراهّطلا ، ۀمصعلا و  لهأ  ای  دومرف : ترضح  دندش ، فقوتم  یگمه  دنوش  دراو  دنتسناوتن  دندروآ ، هلمح  مایخ 

«3  » هولعفف ۀمیخلا ، جراخ 
. دندرک ار  راک  نیا  دیزادنایب و  همیخ  زا  نوریب  هب  ار  دوخ  هزات )  ) ياهسابل تالآ و  رویز  تراهط  تمصع و  لها  يا 

588 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
ناوناب ادخ و  لوسر  تیبلهأ  هب  تبـسن  يدنزگ  عون  ره  ندیـسر  زا  تیالو ، تماما و  صاخ  ماقم  زا  هدافتـسا  اب  راک و  نیا  اب  ترـضح  نآ 

يا هدع  دعس  رمع  هکنیا  ات  تشادهگن  لماک ، روط  هب  تعامج  نآ  كاپان  نامشچ  ناتـسد و  زا  هدرک و  همیب  ار  اهنآ  تراهط ، تمـصع و 
. دنیامن تسارح  تیبلها ، زا  تخاس  رومأم  ار 

ضرم اب  نیسح  نب  یلع  هک  ياهمیخ  هب  اههمیخ ) تراغ  عقوم   ) تسا هدروآ  ملسم  نب  دیمح  زا  داشرا  باتک  رد  هنع  هللا  یـضر  دیفم  خیش 
نم میـشکن ؟! ار  ضیرم  نیا  ایآ  دـنتفگ : وا  هب  دندیـسر ، رـس  رمـش  اب  مه  ماظن  هدایپ  زا  یهورگ  و  میدیـسر ، دوب ، هدـیباوخ  نآ  رد  دـیدش 

: متفگ
ات مدرک  رارصا  ردقنآ  هچب ) مه  تسا و  ضیرم  مه  ینعی   ) دراد هک  یضرماب  تسا  هچب  کی  نیا  دیشکیم ؟! مه  ار  اههچب  ایآ  هّللا  ناحبس 

( دندش فرصنم  شنتشک  زا  و   ) مدرک عفد  ار  اهنآ 
نانز نیا  ياههناخ  هب  یسک  داد : روتسد  شباحصا  هب  دندرک . هلان  هحیصو و  هدش  وربور  وا  اب  اهنز  دیـسر  رـس  دعـس  نب  رمع  لاح  نیا  رد 

. دشاب هتشادن  راک  ضیرم  ناوجون  نیا  اب  دوشن و  لخاد 
رب دـیاهتفرگ  اهنیا  زا  هچره  تفگ : رمع  دـنناشوپب ! نآ  اب  ار  دوخ  هک  دـننادرگرب  ار  اهنآ  ياهیرـسور  اهـسابل و  دنتـساوخ  وا  زا  مرح  ناوناب 

دنیامن و تبقارم  اهنآ  زا  ات  درک  رومأم  اهرداچ  هب  ار  یهورگ  دینادرگن . رب  ار  يزیچ  چیه  سکچیه  مسق  ادخ  هب  دیوگ ) دیمح  . ) دـینادرگ
«1 . » دورن نوریب  اهنآ  زا  یسک  دنکن و  بدا  هئاسا  اهنآ  رب  یسک 

دناهدومن ششوپ  رتس و  تساوخ  رد  مرح  ناوناب  هک  تسا  هدوب  تراغ  زا  دعب  نایرج  نیا  هک  دوشیم  مولعم  تیاور  قایس  زا  هتبلا 
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« نینوخ بورغ  »

اج همه  هب  بش  هایـس  باقن  دـیدرگ و  ناهنپ  اههدـید  زا  درک و  بورغ  اروشاع  زور  رابنوخ ، رادازع و  دیـشروخ  ةرخـألاب  نینوخ » بورغ  »
؛ دش هدرتسگ 

يراک اهنآ  اـب  یـسک  رگید  تفریم !؟ شمارآ  هب  ور  تراـهط  تمـصع و  میرح  اـیآ  دادیم !؟ ربخ  ار  راـک  ناـیاپ  نینوخ  بورغ  نیا  اـیآ 
یب زاغآ  اهنآ و  راک  يادتبا  زونه  هن  هن . رگید  يایآ  اههد  و  دنتشادرب !؟ تسد  اهنآ  زا  رگید  لد ، گنس  نادرمان  نآ  ایآ  تشادن ؛!؟

تساهنآ ینادرگ ، رس  یهانپ و 

« ناهانپ یب  »

، نیرفآ يداش  ای  دـنروآ و  درد  دـننزیم ، فرح  مدآ  اب  مه  تـالمج  تاـملک و  يرآ  تسا ، رابهودـنا  روآ و  مغ  هلمج  هچ  ناـهانپ » یب  »
!. تسویپ تقیقح  هب  درک و  ادیپ  یعقاو  قادصم  اروشاع  رهظ  زا  دعب  ناهانپ  یب  هلمج  وو ..  ازتشحو  ای  دناهدننک و  لاحشوخ 

ياههناشن همه  زا  رود  نالد  تخـس  نامیخژد و  مه  نآ  دندرگ  نایتوسان  ریگتـسد ، ریـسا و  نایتوکلم ، هک  هدـش  هدـید  خـیرات  ياجک  رد 
؛ یناسنا

!. دناهدناوخن سرد  نادجو  بتکم  رد  هدربن و  تیناسنا  زا  یئوب  هک  یناسکان 
هب هک  دـنوریم  شیپ  یئاهرهـش  يوس  هب  يرآ  توافت  یب  هتفر و  باوخ  هب  تما  ای  رادـیب  تما  يوس  هب  دـنوریم  اجک  هب  ناـهانپ  یب  نیا 

؛ دننکیم يرامش  هظحل  یجراخ ، ناریسا  ناونعب  اهنیا ، دورو  يارب  هدش و  يدنب  نیزآ  ناشنازیزع  ندش  هتشک  رطاخ 
دنیامنیم لابقتسا  ناهانپ ، یب  نیا  زا  ياهیحور  اب  یتموکح ، هاگتسد  تاغیلبت  رثا  رد 

590 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
باوث دننک ، نیهوت  تیذا و  اهنآ  هب  هچره  ادخ  ياضر  يارب  دنوشیم و  دراو  رهـش  هب  زوریپ ، حتاف و  اهنآ ، ناهدنامرف  مالـسا و  شترا  هک 

. دروآ دنهاوخ  تسد  هب  ار  يرتشیب 
نیا ریسم  رد  عقاو  ياهیدابآ  اهرهـش و  یمامت  راتفر  ملاس ، نادجو  اب  یموق و  تیبصع و  دنب  دیق و  زا  دازآ  حور  اب  نیب و  قح  هدید  اب  الاح 
. دمآ دهاوخ  هچ  هدیدغاد ، ناتسرپ  رس  یب  نیا  رس  رب  دینیبب  دیجنسب و  دوخ  رکف  اب  تقو  نآ  دیهد  رارق  رظن  ّدم  رد  ار  هانپ  یب  ناراتفرگ 
نبا دیزی و  راتفر  و  تختیاپ ، يرادناتسا و  سلاجم  هب  دورو  ات  ماش و و ..  هفوک و  رهش  يدورو  ًاصوصخم  اهرهـش  يدورو  ياههزاورد  رد 

؛ دینک اشامت  ار  اههرظنم  دیشاب و  رگ  هراظن  ار ، اهنیا  زا  زج  دایز و 
تـسرپرس یب  ناوناب  ردـپ و  یب  نارتخد  زوسناج  ياههلان  رگید  يوس  رد  یناشفا و  تسد  یبوکیاپ و  صقر و  هرئاد و  فد و  وس  کی  رد 

؛ نطو زا  رود  ناگراوآ  و 
زا زیزع  ناردام  نینوخ  ياهگـشا  رگید  فرط  رد  زوریپ و  ياهلبط  شّرغ  يداش و  هلهله  اهتتامـش ، اهگنـس و  اهراخ و  راثن  فرط  کـی  رد 

باحـصأ ّنأ  تبـسح  مأ  زوسناج  زاونلد و  توص  ةرخألاب  كاوس و  دوبعم  كرمأل و ال  ًامیلـست  کئاضقب و  ًاـضر  تاـجانم  هداد و  تسد 
نادیهش رالاس  ًابجع  انتایآ  نم  اوناک  میقّرلا  فهکلا و 

« هاگلتق زا  ءارسا  روبع  »

اهنابایب هب  رس  ام  میداهنب  وت و  يدنام  اهنت  تنت  هدنام  يو  ین  رب  ترس  هتفر  يا  هاگلتق » زا  ءارسا  روبع  »
اهنارود هب  وت  زا  دنام  مسر ، نیا  تموش  نابرق  ینابرق  ود  داتفه و  تسود  يوک  هب  هدرک  يا 
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591 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا  اهنابایب  هب  دتفا  ینابرق  نت  تسد و  میدینشن  تمرح و  اب  دش ، سکره  ینابرق 
اهناماس رس و  یب  نیا  رگنب  رس و  رادرب  میناماس  رس و  یب  مه  میناشیرپ  عمج  ام 

ّمث تسا : هدـمآ  هنوـگ  نیا  تاـیاور  زا  ضعب  رد  « 1  » اـهنابیرگ هب  رـس  ریجنز و  رد  همه  اـهاپ  رجعم  یب  رداـچ و  یب  رـسکی  نـیزح  لاـفطا 
ّالإ مکیلع  هّللاب  نلق  ّۀلّذلا و  رسأ  یف  ایابس  نیشمی  تایکاب  تایفاح  تابّلسم  رـساوح  نجرخف  راّنلا ، اهیف  اولعـشأ  ۀمیخلا و  نم  ءاسّنلاوجرخأ 

«2  » نیسحلا عرصم  یلع  انب  متررم  ام 
، دندمآ نوریب  هدایپ  هدش و  تراغ  هنهرب و  رساب  تمصع  ناوناب  دندیشک ، شتآ  هب  اراه  همیخ  و  دندومن ، نوریب  اه  همیخ  زا  ار  اهنز  سپس 

دنربب ماما  هاگتق  ریسم  زا  ار  اهنآ  هک  دنداد  مسق  ار  نایرکشل  و  دنتفریم ، هار  تراسا ، ّتلذاب 
هاگلتق زا  ار  اهنیا  دندوبن ، لیم  یب  زیناهنآ  اما  تسا  هدروآ  ناوناب  دوخ  تساوخرد  اب  هاگلتق ، زا  ار  ارـسأ  روبع  تیاور  نیا  رد  تسا  تسرد 

. دننک رتسکاخ  دننازوسب و  هدز و  شتآ  هرابود  ار  اهنآ  نازوس  لد  و  دنیامن ، یئامن  دوخ  دنشورفب و  رخف  هداد  روبع 
. دندزیم تروصرب  هدیشک و  هحیص  داتفا ، ادهش  ياهرکیپ  هب  ناوناب  مشچ  هک  یتقو 

كانمغ بلق  دولآ و  نزح  يادصاب  نیـسح  شردارب ) هب   ) هک منکیمن  شومارف  ار  یلع  تنب  بنیز  مسقادـخ  هب  دـیوگ ، ملـسم  نب  دـیمح 
: درکیم هلان  نینچ  تسیرگیم و 

دمحم یلا  و  یکتـشملا ، هّللا  یلا  ایابـس ، کتانب  و  ءاضعألا ، عّطقم  ءامّدـلاب ، لّمرم  نیـسح  اذـه  ءامّـسلا ، کیلم  کـیلع  یّلـص  هادـمحماو 
هانزحای ایاغبلا ، دالوا  لیتق  ابّصلا ، هیلع  یفسی  ءارعلاب ، نیسح  اذه  هادّمحم  او  ءادهشلا ، دّیس  ةزمح  یلإ  و  یضترملا ، ّیلع  یلا  و  یفطصملا ،

کلام دورد  هکادـمحماو  ایابـسلا . قوس  نوقاسی  یفطـصملا  ۀـیّرذ  ءالؤه  هادّـمحم  باحـصأ  ای  هّللا ، لوسر  ّيدـج  تاـم  مویلا  هاـبرک ، اـی 
هب نیا  داب ، وت  رب  نامسآ 

592 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. دنأوت هدش  تراغ  نارتخد  نانیا  و  تساوت ، نیسح  هدش  هدیرب  ياضعا  هتفخ و  نوخ 

؛ تسا ءادهش  دیس  هزمح  يوس  هب  یضترم و  یلع  یفطصم و  دمحم  رب  ادخ و  رب  متیاکش 
هودـنا و رب  ياو  يا  تـسا  ناراـکانز  دـالوا  تـسد  هتـشک  دزویم ، وا  رب  ابــص  داـب  هـک  تـست  نیــسح  ناـبایب ، رد  هداـتفا  نـیا  هادـمحماو 

هدـنار هک  هدیدنـسپ  ربمایپ  هیرذ  دـنیاهنیا  دـمحم ، ناتبحـص  مه  يا  دـیئاجک  تفر ، متـسد  زا  ادـخ  لوسر  مدـج  زورما  نم ، ياهيراتفرگ 
( رابگنز  ) ناریسا ندش  هدنار  دننام  دنوشیم 

سأّرلا زوزجم  نیسح  اذه  و  ابّصلا ، حیر  مهیلع  یفـست  ۀّلتقم ، کتّیّرذ  ایابـس و  کتانب  هادّمحمای  دومرف : هک  تسا  هدمآ  تایاور  ضعب  رد 
یجتریف بئاغ  وهال  نم  یبأب  يرعلا ، عّطقم  هطاطـسف  نم  یبأب  ابُهن ، نینثإلا  موی  یف  هرکـسع  نم  یبأب  ءادّرلا ، ۀـمامعلا و  بولـسم  افقلا ، نم 

نم یبأب  ءامّدلاب ، رطقت  هتبیش  نم  یبأب  یضم ، یّتح  ناشطعلا  یبأب  یضق ، یّتح  مومهملا  یبأب  ءادفلا ، هل  یسفن  نم  یبأب  يوادیف ، حیرج  الو 
نم یبأب  ءاسّنلاةدّیـس ، ءارهّزلا  ۀـمطاف  یبأب  یـضترملا ، ّیلع  یبأب  يربکلا ، ۀـجیدخ  یبأب  یفطـصملا ، دّـمحم  یبأب  يدـهلا ، ّیبّنلا  طبـس  وه 
نم ةّدع  عمتجاف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  دسج  تقنتعا  ۀنیکس  ّنإ  ّمث  قیدص ، ّودع و  ّلک  هّللاو  تکبأف  لاق : یّلـص . یّتح  سمّـشلا  هیلع  ّتدُر 

زا هدیرب  رس  نیا  دزویم !؟ اهنآ  رب  ابـص  داب  دناهدش و  هتـشک  تا  ۀیرذ  ریـسا و  تنارتخد  ینیبیمن )  ) دمحم يا  هنع . اهوّرج  یّتح  بارعألا 
بانط هکنآ ، يادف  مردپ  دش ، تراغ  هبنشود  زور  رد  شرکشل  هک  یـسک  يادف  مردپ  تساوت ، نیـسح  هتفر  تراغ  هب  ابق ، همامع و  و  افق ،

هجلاعم هک  تسا  یحورجم  هن  میـشاب و  هتـشاد  ار  شنتـشگرب  دیما  هک  هدش  بئاغ  هن  هکنآ ، يادـف  مردـپ  تخیـسگ ، مه  زا  شیاه ، همیخ 
ایند زا  هنـشت  هکنآ  يادف  مردپ  تشذـگ ، ایند  زا  مغ  ایند  کی  اب  هک  سک  نآ  يادـف  مردـپ  تسوا ، يادـف  مناج  هکنآ  يادـف  مردـپ  دوش ،

مردپ داب ، هدیدنـسپ  دمحم  يداه و  ّیبن  طبـس  يادف  مردپ  تخیریم ، وا  شیر  زا  نوخ  ياههرطق  هک  یـسک  يادف  مردپ  تسب ، رب  تخر 
هجیدخ شردام  هک  سکنآ  يادف 
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593 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
، تشگرب وا  يارب  بورغ  زا  سپ  باتفآ  هک  یسک  رسپ  يادف  مردپ  تسا ، ملاع  نانز  يوناب  ۀمطاف  شردامو  یضترم  یلع  شردپ  يربک و 

نیسح دسج  هنیکس  سپـس  تسیرگ ، بنیز  هلان )  ) رب نمـشد  تسود و  مامت  مسق  ادخ  هب  دیوگ ) يوار  ، ) دناوخب اد  ار أ  شرهظ )  ) زامن ات 
«1 (!!. » دندرب ناشک  ناشک   ) هدرک و ادج  ردپ  زا  ار  وا  هدمآ  درگ  یشحو ،)  ) یبارعا نانمشداما  دیشک ، شوغآ  هب  ار   7

متفر ناودع  رکشل  اب  وت و  اب  مدمآ  متفر  نایرگ  هدید  اب  وت  يوک  زا  رخآ 
متفر ناشطع  بلاب  نم  هک  بآ  شون  بآ  تارف  بآ  نیا  وت و  نیا  رگج ، هنشت  هش  يا 
متفر ناریو  هفوک  يوس  هب  تامیتی  اب  نم  هک  هاش  يا  يونشن  شطع  کناب  نیا  زا  دعب 

متفر نامیپ  رس  رب  نم  يدرک و  افو  وت  بآ  بل  رب  يوش  هتشک  وت  هک  دوب  ام  دهع 
«2  » متفر نابایب  هب  مدنکف ، كاچ  دص  مسج  ارت  هک  نم  يرهاوخ  نم و  قرف  رب  كاخ 

يدوب اجک  بشید  يرتسکاخ  رپ  كاخرپ و  ارچ  يدوب  ادج  نینوخ  رس  يا  شود  ناهرمه  زا  ارچ 
594 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا  يدوب  اود  یئوراد  هنوگ  نیا  ارت  درد  رگم  رتسکاخ  هدیشاپ  ترس  تاحارج  يور  ربِهک 

يدوب انشآ  يزور  ام  اب  هچ  زا  يدیرب  یتفر  ناگناگیب  هناخ  رد  ارچ  ینامهم  هب 
يدوب التبم  هگرحس  ات  رس  يا  ِهک  تسد  رد  وت  ار  بشید  میدوب  ام  رمش  يافج  راتفرگ 

يدوب البرک  رد  ام  مشچ  هفوک  يوس  ام  لد  اناج  البرک  رد  نت  هفوک و  رد  رس  دوب  نوچ  ارت 
يدوب افج  زا  ناهنپ  تشط  ریزب  دیوگ  یکی  رس  يا  رونت  جنک  رد  دوب  اج  ارت  دیوگ  یکی 

يدوب ادخ  شرع  تنیز  رس  يا  يزور  رخآ  وت  اهخبطم  جنک  نایاش ، جنگ  يا  دوب  وت  دروخ  رد  هن 
يدوب اوسام  زا  اوس  رس  يا  لزا  زا  انامه  يراوخنیدب  دش  یک  يوس  ام  رد  يرس  نتشک  زا  سپ 

يدوب ادج  نت  زا  ناج  ناج و  زا  نتشاک  ایادخ  يدرک  مقر  ار  تبیصم  نیاک  يدوج  تسد  مدنامه 

« داسجا رب  یناود  بسا  »

لامیاپ ار  نیـسح  ءاضعا ) و   ) تشپ دوخ ، بسا  مس  اب  تسیک  دادرد  ادن  شباحـصا  هب  دعـس  نب  رمع  لاح  نیا  رد  داسجا » رب  یناود  بسا  »
نب ءاجر  يوادیص 5 - حیبُص  نب  ورمع  یسبنس 4 - لیفط  نب  میکُح  دثرم 3 - نب  سنخا  ۀیوح 2 - نب  قاحسا  ياهماناب 1 - رفن  هد  دننک ؟!

، کلام نب  دیسا  یمرضح 10 - تیبث  نب  یناه  یفعج 9 - بهو  نب  حلاص  معان 8 - نب  ظحاو  یفعج 7 - ۀمثیخ  نب  ملاس  يدبع 6 - ذِقنُم 
هدرک بوک  دگل  ار  ماما  هنیس  تشپ و  ناشنابسا  مساب  هردص  هرهظ و  اوّضر  یّتح  مهلیخ  رفاوحب  اوسادف  هدرک  یگدامآ  مالعا 

595 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
!. دنتسکش و 

: تفگ کلام  نب  دیسا  دنداتسیا ، دایز  نباِردو  دندمآ  هفوک  هب  رفن  هد  نیا  دناهتشون :
اب نیـسح  ناگدـننک  بوک  دـگل  ام  دـنتفگ  دـیتسیک ؟ امـش  تفگ : داـیز  نبا  رـسألا  دـیدش  بوبعی  ّلـکب  رهّظلا  دـعب  ردّصلاانـضضر  نحن 

. دنداد يزیچان  هزیاج  اهنآ  هب  داد  روتسد  میدرک . درخ  ار  شاهنیس  ياههسفق  هک  میتسه  نامنابسا 
اب ار  ناشیاهتـسد  اهاپ و  درک  ریگتـسد  راتخم  ار  ناش  همه  دـندوب . انز  دالوا  زا  اهنیا  رفن  هد  ره  میدرک  یـسررب  اـم  دـیوگ : دـهاز  ورمعوبأ 

«1 . » دندش كاله  یگمه  ات  دندیناود  بسا  ناشسحن  ياهندب  يور  هب  ردق  نآ  دنتسب و  نینهآ  ياهریجنز 
يارب یناود ) بسا   ) راک تسا ، هدش  تیاور  یفاک  باتک  رد  روط  نآ  مراد ، دامتعا  نآ  هب  نم  هچنآ  دیوگ : هنع  هللا  یضر  یـسلجم  همالع 

2  » دشن رّسیم  اهنیا 
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« نازیتس ملظ  »

هدـبرع یفرط  زا  تسا ؛ هدـش  عورـش  هزات  ياهیناسر ، عالطا  اهیرگاشفا و  هکلب  درکن ، ادـیپ  همتاخ  عطاقم ، نیا  رد  اـهنایرج  نازیتس » ملظ  »
ۀفوکلا لهأای  مکلیو  تالمج  اب  مالـسلا ) اهیلع  بنیز   ) بئاصملا ّمأ  ناشن  قح  يادص  رگید  يوس  زا  دنـشکیم و  هدبرع  ۀیمأ ، ینب  ناشک 

؛ دنکیم ناشنارابمب  دوخ  ياهیناسر  عالطا  اب  هدرک و  هفخار  اهنآ  يادص  خلا  متیرف  هّللا  لوسرل  دبک  ّيأ 
هدنبوک يادص  سلجم  يوس  نآ  زا  امأ  دنکیم  یلاخ  ار  دوخ  هدقع  مکیف  هّللا  عنص  متیأر  فیک  دوخ  روآ  درد  تاملک  نتفگ  اب  دایز  نبا 

دوشیم دنلب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
596 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

، دنکیم شریگ  نیمز  ندز  هب  مشچ  کی  رد  ار  وا  یتّمع و  کتهت  مک  یلإ  ۀناجرم  نبای  کلیو 
ۀّمعای یتکـسأ   ) هلمج اب  ماما  دزیخیم  رب  عافد  هب  بنیز  اما  دنـشکیم  هاگلتق  هب  ار  ماما  هتفای  روضح  ناداـّلج  دوشیم ، رداـص  لـتق  ناـمرف 

: دومرف هناجرم  رسپ  هب  ور  همّلکأ ) یّتح 
. دنکیم حالس  علخ  ار  وا  ةداهّشلا  انتمارک  و  ةداع ، انل  لتقلا  ّنأ  تملع  امأ  دایز  نبای  یندّدهت  لتقلابأ 

زا یلیخ  رود ، ریـسم  نیا  رد  دنـسریم  ماش  هزاورد  هب  ات  دنراذگیم  اپ  ریز  ار  اهرهـش  دـنوریم و  شیپ  ناهانپ  یب  ناوراک  نیا  هنوگنیدـب 
. دنزیخیم رب  اهنیا  زا  عافد  ماقم  هب  روبیس  رهش  ناناوج  ات  هتفرگ  اهرید  نایاسرت  زا  هک  دسریم  روهظ  هصنم  هب  نایناوراک  نیا  زا  اهراک 

؛ دسرب نایاپ  هب  دیزی  جات  ياهنایلرب  بصن  ات  دنرادیمهگن  دیزی ، تختیاپ  قشمد  رهش  هزاورد  رد  زور  هس 
تیعمج ماحدزا  ینالوط و  هار  دادبتـسا ، رـصق  ات  هزاورد  زا  دوشیم  رداص  ناریـسا  هلفاق  دورو  هزاـجا  دوشیم و  لـیمکت  متـس  جاـت  يرآ 

طقف تسا  هدرک  وگزاب  ام  هب  خیرات  دندرک ، یئاریذپ  دوخ  نانامهیم  زا  یلئاسو ، هچ  اب  نایماش  دـمآ و  شیپ  اهچ  ریـسم  نیا  لوط  رد  دایز ،
رد هک  تسا  نیا  تسا  مهم  نم  يارب  نآ  نتفگ  هچنآ  اما  دـیئامن  هعجارم  خـیرات  لتاقم و  بتک  هب  هک  دـهاوخیم  کـچوک  تمحز  کـی 

ياهروشک يارفس  هب  اهنیا ، هیحور  نتـسکش  اب  دناوتب  دیاش  هک  تشاد  هدننز  دروخرب  هدرک و  یتشرد  البرک  ناوراک  اب  دیزی  دورو ، نیلوا 
ریـش موقلح  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هدنبوک  يادص  ناهگاناما  دهد  ناشن  ار  دوخ  ینمیرها  تردق  دندوب ، هدـش  توعد  رـصق  هب  هک  فلتخم 

: دوشیم دنلب  مالسلا ) اهیلع  بنیز   ) یحو ناتسپ  راوخ 
اودحت ّنههوجو  تیدبأ  ّنهرتس و  تکته  دق  ایابـس ، هّللا  لوسر  تانب  کقوس  و  کئامإ ، كرئارح و  كریدـخت  ءاقلّطلا  نبای  لدـعلا  نمأ 

لهأ ّنهفرشتسی  دلب و  یلإ  دلب  نم  ءادعألا  ّنهب 
597 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

ّیمح و ّنهتامح  نم  الو  ّیلو  ّنهلاـجر  نم  ّنهعم  سیل  فیرّـشلا ، ّینّدـلاو و  دـیعبلا ، بیرقلا و  ّنههوجو  حّفـصتی  و  لـقانملا ، لـهانملا و 
خلا ءادهّشلا  ءامد  نِم  همحل  تبن  ءایکزألا و  دابکأ  هوف  ظفل  نَم  ۀبقارم  یجتری  فیک 

، ینارب تراسااب  ار  ادـخ  لوسر  نارتخد  اّمأ  ینک  نیـشن  هدرپ  ار  دوخ  نازینک  دازآ و  نانز  « 1 ، » اههدرک دازآ  هداز  يا  تسا  تلادـع  زا  ایآ 
يارب یئاتـسور  يرهـش و  دننادرگب ، يرهـش  هب  يرهـش  زا  ار  اهنآ  نانمـشد ، يزاس و  راکـشآ  ار  ناشیاهور  هراپ و  اراهنآ  تمـصع )  ) هدرپ
هارمه اهنآ  اب  یسک  ناشنادرم  زا  هن  ناریسا ) نیا   ) هک یلاح  رد  دننزب  دید  ار ، ناشیاهور  نادبو ، نابوخ  کیدزن و  رود و  دنتـسیاب و  اشامت 

شناهدزا هک ، یـسک  نادنزرف  زا  نوچ ) دوبن  راظتنا  زا  رود  نیا  یلو   ) دـنرادروخرب اهنآ  اب  ياهدـننک  تیامح  ناگدـننک ، تیامح  زا  هن  و 
، هک تشاد  دیما  دوشیمن  نیا  زا  شیب  راوخ ،) رگج  دنه  هدیئاز  زا   ) هدیئور ادهش  نوخ  زا  شتشوگ  هتخادنا و  نوریب  ار  ناکاپ  رگج 

رخآ ات  دنرگنب  اهنآ  هب  مارتحا  هدید  اب  ای  دنیامن  تبقارم  ادخ ) لوسر  هداوناخ  زا  )
598 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
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كاخ اب  دـیبوک و  مه  رد  ار  دـیزی  ّتینم  رورغ و  دوخ ، نیـشتآ  تاملک  راو و  یلع  ینارنخـس  هبطخ و  نیا  اب  یحولا  ۀعیـضر  « 1 . » تیاور
. دومن شناسکی 

رد تختیاـپ  نز  درم و  یماـمت  هعمج  زور  داد ، روتـسد  نیارب  اـنب  دـیامن  ناربج  ار  سلجم  نیا  تسکـش  تفرگ  میمـصت  دـیزی  تیاـهن  رد 
ندینـش هنـشت  اهزور ، نآ  ینارحب  ياهزور  رد  رد  هک  مدرم  دـنبای . روضح  مهم  ياهربخ  عامتـسا  هعمج و  زامن  يارب  قشمد  مظعأ  دجـسم 

وگنخس و هب  دوب ، هدرک  رضاح  سلجم  رد  ار  مالسلا  اهیلع  داجس  ماما  اًلبق  هک  دیزی  دندروآ ، موجه  دجسم  هب  یگمه  دندوب ، دیدج  رابخأ 
فده دیامن ؛ گرزب  ار  نایفس  یبا  لآ  هدومن و  درخ  ار  یلع  لآ  یلع و  دناوتیم  هچره  هتفر  ربنم  هب  داد  روتـسد  رابرد  صوصخم  بیطخ 
هزاجا اب  مالسلا  هیلع  یضترملا » ّیلع   » دنزرف یلو  دوب ؛ شناهارمه  وا و  هیحور  نتسکش  مالسلا و  هیلع  داّجـس » ماما   » يروضح ریقحت  دیزی 
مّئادلا و  هل ، ۀیادب  يّذلا ال  هّلل  دـمحلأ  درک : عورـش  هبطخ ، ندـناوخ  هب  راب  ررـش  تاملک  اب  هتفای ، رارقتـسا  ربنم  هشرع  رد  دـیزی  زیمآ  هارکا 

امیف مّسق  ماّیألا و  یلایّللا و  رّدـق  قلخلا ، ءانف  دـعب  یقابلاو  هتّیرخال ، رّخؤم  يذـّلا ال  رخالا  هتّیلّوأل و  لّوأ  يذـّلا ال  لّوألاو  هل ، دافن  يذـّلا ال 
ماَّلعلا کلملا  هّللا  كرابتف  ماسقألا  مهنب 

برض نم  نب  انأ  دیسرات  ءافـص  مزمز و  نبانأ  انم ، ۀّکم و  نبانأ  یبسن ، یبسحب و  هتأبنأ  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دقف  ینفرع  نم  ساّنلااهّیأ  )
نّیبّنلا ثراو  نینمؤملا و  حلاص  نبانأ  نینح ، ردبب و  لتاق  نیتعیبلا و  عیاب  نیترجهلارجاه و  نیحمرب و  نعط  نیفیـسب و  هّللا  لوسر  يدـی  نیب 

نیرباّصلا و ربصأ  نیئاّکبلا و  جات  نیدهاجملا و  رون  نیّدلا و  بوسعی  و 
599 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

ّيردب ّیبقع  ّیفیخ  ّیندم  ّیّکم  ّیضر  ّیحطبأ  ّیکز  ّیهب  لولُهب  ّیخـس  حمـس  نیملاعلا  ّبر  لوسر  نیـسای  اهاط و  لآ  نم  نیمئاقلا  لضفا 
یبوخ هب  شنایفارطا  دـیزی و   ) مَیک نم  دـنادیم  دسانـشیم ، ارم  سکره  مدرم  يا  خـلا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  يّدـج  كاذ  ّيرجاهم  ّيدـحأ 

رخآ ات  افص  مزمز و  دنزرف  منم  انم ، هکم و  دنزرف  منم  منکیم ، نایب  ار  دوخ  بسن  بسح و  نم  دیـسانشیمن  رگأ  و  متـسیک ) نم  دننادیم 
. دناهتشون اًلّصفم  لتقم ، ياهباتک  رد  ًاصوصخم  البرک و  خیرات  ياهباتک  رد  هک  « 1  » هبطخ

رادـیب ياهنوگ  هب  ار  مدرم  دومن ، بآ  رب  شقن  ار  وا  موش  هشقن  درک و  بارخ  شرـس  رب  ار  دـیزی  متـس  ملظ و  رـصق  مّود  ّیلع  نانخـس  نیا 
ار دجـسم  دیامن ، هماقا  ار  هعمج  زامن  هکنیا  نودب  شروش  سرت  زا  دـیزی  هک  يروط  هب  هیرگ  ریز  ندز  مدرم  ءاکبلاب  ساّنلا  ّجـضف   » تخاس

زاب دـنهد ، رارق  مدرم  سرتسد  دـجاسم و  رد  دـنیامن و  ءزج  ءزج  ار  نآرق  داد  روتـسد  دزاس ، لوغـشم  ار  مدرم  هکنیا  يارب  و  تفگ ، كرت 
البرک هثداح  عقاو  رد  دومن . صخرم  ارناـنآ  درک و  رداـص  ار  ارـسا  يدازآ  روتـسد  راـچان  هب  دـنادرگربتختیاپ ، هب  ار  شمارآ  دـشن  ّقفوم 

نآ اب  هیما  ینب  تراسا ، دوبن  رگا  دنرگیدکی  لمکم  اهنیا  هسره  تراسا  - 3 تداهش - - 2 ترجه - - 1 دوب - یعلض  هس  ثلثم  کی  ياراد 
. دندرپس یم  یشومارف  تسد  هب  نایناج  رگید  تایانج  دننام  دندرب و  یم  نیب  زا  ار  تداهش  راثآ  ناشریگارف ، تاغیلبت 

هیلع نیـسح  ماما  مارم  اه و  همانربزا   ) يزاس هاـگآ  - 2 دوخ -) ندناسانـش   ) یناسر عالطا  - 1 داد - لیکـشت  ار  زیچ  هس  زین  تراـسا  دوخو 
. هیما ینب  تایانج  زا  يرگاشفا  - 3 مالسلا -)

کیاما دربب  شیپ  زا  يراک  تسناوتن  درک  غیلبت  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هیلع  رب  روشک ، سرادم  رد  دـجاسم و  رد  ربنم  رازه  داتفه  هیواعم 
دـیزی و رمک  هک ، دوب  هار  نایم  ياهرهـش  ماش و  هفوک و  رد  ناوناب  ياهیرگاشفا  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماما  يزاس ، هاگآ  هنارگاشفا و  ربنم 

. درک نیشن  رتسکاخ  هتخاس و  خیرات  ياوسر  دبا  ات  تسکش و  ار  هیما  ینب 
درک بآ  رب  شقن  همه  نارگمتس  شقن  بآ  رهنود  رانک  درپس  ناج  هنشت  بل 

600 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا  درک  باب  حتف  نابلط  قح  رهب  رشحات  دادن  ناسخ  روز  تلذ و  راب  ریز  نت 
درک بارخ  ار  متس  يانب  لمع  نیااب  ماش  رهش  هب  دش  نیشن  هبارخ  شترتع  رگ 

درک بابک  دوخ  مغز  نایناهج  بلق  دش  بابک  رگ  شطع  زوسز  شلد  غرم 
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!!« دنتفرگ دیع  ار  اروشاع  »

، مرحم هام  مهد  رد  تما  نیا  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  هنع  هللا  یـضر  راّمت  مثیم  زا  ۀّیّکم  هلبج  دنتفرگ »!! دیع  ار  اروشاع  »
ملع رد  نوچ  دمآ  دهاوخ  شیپ  متح  روط  هب  نایرج  نیا  دـنهدیم و  رارق  تکرب  دوخ  يارب  ار  زور  نآ  دنـشکیم و  ار  دوخ  ربمایپ  دـنزرف 

. منادیم ار  نیا  تسا ، هدرک  نایب  نم  يارب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  میالوم  هک  يدهع  رطاخ  هب  مه  نم  و  « 1  » تسا هتشذگ  ادخ 
رد ناگدـنرپ  و  اهایرد ، رد  اهیهام  و  اـهنابایب ، رد  اهیـشحو  یتح  دـنکیم  هیرگ  زیچ  همه  نیـسح )  ) وارب هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  نیقی  هب 

نزاخ  ) ناوضر و  نیمز ، اهنامـسآ و  ياـههکئالم  یماـمت  و  سنا ، ّنج و  نینمؤم  و  نیمز ، نامـسآو و  هاـم ، و  دیـشروخ ، وا  رب  و  نامـسآ ،
سپس درابیم . رتسکاخو  نوخ  نامسآو  شرع ، نالماح  و  تشهب )

601 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
يراصن و دوهی و  رب  دـنهدیم و  رارق  کیرـش  ادـخ  يارب  هک  ینیکرـشم  رب  هک  روطنامه  دـش  بجاو  نیـسح  نـالتاقرب  ادـخ  تنعل  تفگ :

. سوجم
هب تفگ : تسیرگ و  مثیم  دـنریگیم !؟ تکرب  زور  هنوگچ  ار  تسا  هدـش  هتـشک  نیـسح  هک  ار  يزور  مدرم  مثیم ! يا  متفگ  تفگ : ۀـلبج 

. دناهتخاس هدرک و  عضو  هک  یتیاور  رطاخ 
رد مدآ  هبوت  یلاح  رد  تفریذـپ  ار  مدآ  هبوت  دـنوادخ  هک  تسا  يزور  اروشاع  زور  دـننکیم  لایخ  دـناهتخاس ) هک  یثیدـح  نآ  اـب   ) اـهنآ

. تفریذپ ۀجحلا  يذ  رد  ّلجو  ّزع  يادخ  مهارنآ  دش و  لوبق  دواد  هبوت  زور  نآ  رد  هک  دنیامنیم  نامگ  و  دش . لوبق  ۀجحیذ 
دننکیم نامگ  زاب  دوب . ۀجحیذ  رد  زین  وا  جورخ  هک  یلاح  رد  داد  تاجن  یهام  مکش  زا  ار  سنوی  زور  نآ  رد  دنوادخ  هک  دننکیم  لایخ 

نآ رد  دنوادخ  هک  دنیوگیم  و  دوب . ۀـجحلا  يذ  رد 18  زین  نآ  هک  یلاـحرد  تسـشن  يدوج  رب  زور  نآ  رد  حون  یتشک  هک  تسا  يزور 
. دوب لوألا  عیبر  رد  نایرج  نآ  تفاکش و  لیئارسا  ینب  رب  ار  ایرد  زور 

. دنراد يرترب  ءادهش  ریاس  رب  شباحصا  تسا و  نادیهش  رورس  تمایق  زور  رد  یلع  نب  نیسح  نیقی  هب  هکنادب  ۀلبج  يا  دومرف : سپس 
زا يزور  دیوگ : هلبج  دیسر . تداهش  هب  ءادهش  دیس  نیسح  هکنادب  دیدرگ ! نیگنر  خرـس ، نوخ  دننام  دیـشروخ  يدید  تقوره  هلبج  يا 

مسق ادخ  هب  متفگ  متسیرگ و  مدیشک و  هحیص  سپ  تسا  هدیبات  درز  ياههفحلم  دننام  هنیدم  ياهراوید  رب  باتفآ  مدید  مدمآ  نوریب  هناخ 
«1 . » دش هتشک  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ام  رورس 

،« نیسح تداهش  هنارکش  هب  دجسم 

، مالسلا هیلع  نیسحلا  لتقب  ًاحرف  ۀفوکلا  دجاسم  ۀعبرأ  تدّدج  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نیسح »، تداهش  هنارکش  هب  دجسم 
602 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

هتشک ینامداش  يارب  یعبر ، نب  ثبـش  كامس 4 - دجسم  ریرج 3 - دجسم  ثعشأ 2 - دجسم  ياهمانب 1 - هفوک  رد  ار  دجـسم  باب  راهچ 
دننک و ینابرق  رتش  ات  هد  رفن  کی  ره  دوش  هتشک  نیسح  رگا  دندرک  رذن  دوإ  ینب  ياهنز  و  دندرک ، انب  دیدجت  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ندش 

« دندرک افو  دوخ  رذن  هب 
!!. دنزاسیم دجسم  دجسم ، بحاص  دنزرف  ندش  هتشک  يارب  هک  داب  یناملسم  نیارب  ّفأ 

« رتش ینابرق 

«2  » دننک ینابرق  رتش  رفن  هد  يرفن  ره  دندرک  رذن  دوإ  ینب  هلیبق  زا  ینانز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  یلاحشوخ  يارب  رتش » ینابرق 
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هتفرن یلع  کمک  هب  رفن  کی  زا  ریغ  هب  ات  داد : شرازگ  فسوی  نب  جاجح  هب  یناه ، نب  سیردإ  نب  هّللادـبع  مان  هب  هلیبق  نآ  دارفا  زا  يدرم 
نیـسح نسح و  یلع و  ار  ناـمیاه  هچب  ماـن  تقوـچیه  مـینکیمن  جاودزا  وا  اـب  دراد  تـسودار  یلع  رگا  مـینکیم  لاؤـس  جاودزا  عـقوم  و 

نیسح ندش  هتشک  زا  سپ  دنک !، ینابرق  رتش  ات  هد  دوش  هتشک  نیسح  رگا  درک  رذن  ام  نانز  زا  یکی  دمآ  قارع  هب  نیـسح  یتقو  میمانیمن 
3  » منکیم هفاضا  زین  ار  نیسح  نسح و  نم  تفگ  نک ، يربت  یلع  زا  تفگ  وا  هب  جاجح  درک ، لمع  شرذن  هب  وا 

« تداهش و  « » اروشاع زور  يامن  رود  شخب » نیا  هصالخ  »

ترارح دراب ، یم  شتآ  نیمز  نامـسآ و  زا  ناتـسبات ، طس  دوب و  دـسألا  بلق  تداهـش » و  « » اروشاع زور  ياـمن  رود  شخب » نیا  هصـالخ  »
هدرک و روبع  نازوس  نابایب  نآ  ات  دـنک  یم  یعـس  هناـباتیب  دـنک  رذـگ  نآ  زا  سک  ره  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  ـالبرک  ناـبایب  هجرد ، يالاب 45 

. دهد تاجن  ار  دوخ  دراذگ و  رس  تشپ 
شیپ تقو  نآ  رد  البرک  هعقاو  هک  دسألا  بلق  ناتسبات و  رد  ًاصوصخم  تسا  قارع  روشک  نازوس  مرگ و  ياههقطنم  زا  البرک  نابایب  يرآ 

. دوب ربارب  نیدنچ  شترارح  دمآ ،
تـسد زا  شناروای  هک  میروآ  رظن  هب  ار  یتیـصخش  هداتـسیا  میب ، سرت و  ساره و  لوه و  زا  رپ  فوخم و  تشد  نآ  رانک  رد  یقیاقد  لاح 
دنزرف وا و  زا  ریغ  مرح ، ياههمیخ  رد  دناهدروآرد و  شیوخ  هرصاحم  هب  راو  نیگن  هدز  هقلح  شرود  هب  يرامشیب  رادغ و  نمشد  و  هتفر ،

هفخ هایـس و  ياهزور  راظتنارد  اههمیخ ، نایم  رد  شرـس  تشپ  رد  هانپ  یب  هچب  نز و  داتفه  زا  شیب  و  تسا ، هدـنامن  یقاب  يدرم  شرامیب ،
وربور یتخـس  ياهزور  بئاصم و  هچ  اب  و  دمآ ، دهاوخ  ناشرـس  هب  هچ  یتاظحل  زا  دعب  دننادیمن  و  دناهتـسشن ، يروآ  ناگ  هفخ  هدننک و 

. تشگ دنهاوخ 
اهناملـسم حالطـصا  هب  رازه  یـس  هب  بیرق  نایم  رد  هداد و  هیکت  دوخ  هزین  رب  بسا  يالاب  نادیم ، نایم  رد  اهنت  هکی و  تیـصخش  نیا  لاح 

؛ دیوگ کیبل  وا  يادن  ربو  دوش  ادیپ  يا  هدنهد  يرای  دیاش  هک  هداد ، رس  انریجی  ریجم  نم  له  اننیعی و  نیعم  نم  له  دایرف 
وت دور ، یم  تسد  زا  نآ  تلیـضف  باوث  دوش و  یم  یـضقنم  زاـمن  تقو  لوا  نیـسح  يا  هک  دوب  نیا  دادمتـسا  راصنتـسا و  نآ  خـساپ  اـما 

يا هدرک  لطعم  ارام  هک  يرفن  نیرخآ 
604 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. دسرب نایاپ  هب  هدش و  هرسکی  راک  ات  ایب  نادیم  هب  دوز  هدم ، رارق  هناهب  ار  تا  هچب  و  نز ،
اما دنداد ؛ يراوخ  تلذ و  هب  نت  هدیشک  رانک  ار  دوخ  هدرک و  زیهرپ  وا ، موصعم  يور  اب  ندش  ورب  ور  زا  نایاسرت  هک  دوب  نیـسح  وا  يرآ 

نز و مشچ  يولج  رد  هدروآ ، موجه  تیاـه  همیخ  هب  « 1  » مینکش یم  ار  برع  نوناق  یئامن  لطعم  ار  ام  نیازا  شیب  رگا  دنتفگ : اهناملـسم 
. میزیر یم  ار  تنوخ  تا  هچب 

هتفرگ و ناـسک  اـن  نآ  يوس  هب  ور  هناـمولظم ، هک  ءاـسک ؛ لـها  هلهاـبم و  نادـیم  هعومجم  زا  رفن  نیرخآ  نیمجنپ و  دوـب ، نیـسح  وا  يرآ 
: دومرف

ءاسّنلا تاوصأ  تعفتراو  انتثاغإ ؟ یف  هّللاوجری  ثیغم  نم  له  انیف ؟ هّللا  فاـخی  دّـحوم  نم  لـه  هّللا ؟ لوسر  مرح  نع  ّبذـی  ّباذ  نم  لـه 
و  ) دسرتب ادخ  زا  ام  هراب  رد  دوشیم  ادیپ  یسانشادخ  ایآ  دیامن !؟ رود  ار  نمشد  ادخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسه  ياهدننک  رودایآ  لیوعلاب .

لاح نیا  رد  دـشاب !؟ راو  دـیما  ادـخ  تمحر  هب  ام ، هب  کمک  ربارب  رد  دراد  دوجو  یـسر  دایرف  اـیآ  دـهد )؟ تاـجن  نمـشد  تسدزا  اراـم 
: دومرفو تشگرب  اههمیخ  يوس  هب  هط ، دنزرف  ینعی ) اهنت  تیصخش  نآ  نایمرح  هلان  ندینش  اب   ) دش دنلب  مرح  ناوناب  نویـش ، هلان و  يادص 
: دومرفیم دیـسوبیم و  ار  وا  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  هچب  تسـشن و  همیخ  يولج  رد  میامن ، عادو  ار  وا  ات  دیروایب  میارب  ار  مراوخ  ریـشرسپ 

! دشاب ناشنمشد  یفطصم  دمحم  تدج  رگا  اهنیارب  ياو 
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دومن حبذ  مالسلا  هیلع  نیسح  نماد  رد  ار  لفط  يولگ  هک  تخاس  هناور  يریت  يدسا  لهاک  نب  ۀلمرح  ناهگان  هک  دوب  ردپ  نماد  رد  لفط 
نوخ نآ  زا  ياهرطق  تسا و  ناسآ  نم  يارب  ادخ  ياضر  ربارب  رد  اهتبیصم  نیا  دومرف : و  « 2 . » دیشاپ نامسآ  هب  هتفرگ  ار  وا  نوخ  نیسح  و 

605 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«1 . » تشگنرب نیمز  هب 

( ایادخ  ) اهنم ریخ  وه  امل  کلاذ  لعجاف  رـصّنلا ، اّنع  تسبح  تنک  نإ  ّمهّللأ  لیـصف ، نم  کیلع  نوهأ  نوکیال  دومرف : هک  دناهدرک  تیاور 
زا رتهب  هک  هچنآ  يارب  ارم ) ینابرق   ) نیا ياهدرک  سبح  ام  زا  ار  تکمک  رگا  ار  اگدرورپ  تسین ، رتراوخ  حلاص )  ) هقان هچب  زا  نم  هچب  نیا 

. هدب رارق  هریخذ )  ) تسا نآ 
نوـخ هب  شناراـی  نتود ، داـتفه و  دـید  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یتـقو  تسه : اـهباتک  زا  ضعب  رد  دـیوگ : هنع  هللا  یـضر  یـسلجم  هماـّلع 

، دابامشرب نم  مالس  موثلکمأ ،! يا  بنیز ! يا  همطاف ! يا  ۀنیکس ! يا  درک ، ادن  تشگ و  اههمیخ  هجوتم  دناهدیتلغ ،
!؟ ياهدش گرم  هدامآ  اباب  دز : ادص  ار  وا  هنیکس 

ًادبا دومرف : نادرگرب  نامدج  مرح  هب  ار  ام  ردـپ  يا  تفگ : يروای ؟ هن  دراد و  يرای  هن  هک  یـسک  دوشیمن  هدامآ  گرمرب  هنوگچ  دومرف :
هنیدـم زا  نم  دـندادیم  هزاجا  ۀـیما  ینب  رگا  ینعی   ) دـیباوخیم شاهنایـشآ  رد  اطق  هدـنرپ  دنتـشاذگیم ) اهیچراکـش   ) رگا تسین  نکمم 
نمـشد يوس  هب  دوخ  دومن و  توکـس  هب  رما  ار  اهنآ  ماما  هک  دندرک  دنلب  هیرگرب  ادص  دندمآ و  رد  هلان  هب  مرح  ناوناب  مدـمآیمن ) نوریب 

«2 . » درک هلمح 
: لوقی وه  لاتقلا و  یلإ  مّدقت  هسرف و  بکر  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  ماق  ّمث 

نیلقّثلا ّبر  هّللا  باوث  نع  اوبغر  ًامِدق  موقلا و  رفک 
606 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا  نیوبألا  میرک  ریخلا  نسح  هنبا  ًاّیلع و  موقلاولتق 

نیمرحلا لهأل  عمجلا  عمج  لّذر  سانأ  نم  موقل  ای  نیسحلا  برح  یلإ  ساّنلا  ورشحأ  اوعمجأ  اولاق  مهنم و  ًاقنح 
نیدحلملا ءاضرل  یحایتجاب  مهّلک  اوصاوت  اوراس و  ّمث 

نیرفاکلا لسن  هّللا  دیبعل  یمد  کفس  یف  هّللاوفاخی  مل 
نیلطاهلا فوکوک  دونجب  ةونع  ینامر  دق  دعس  نباو 

نیّریّنلا ءایضب  يرخف  ریغ  اذ  لبق  یّنم  ناک  ءییشل  ال 
نیدلاولا ّیشرقلا  ّیبّنلا  ّیبّنلا و  دعب  نم  ریخلا  ّیلعب 
نیریخلا نبا  انأف  یّمأ  ّمث  یبأ  قلخلا  نم  هّللا  ةریخ 

نیبهّذلا نبا  ۀّضفلا و  انأف  بهذ  نم  تصلخدق  ۀّضف 
نیملعلا نب  انأف  یخیشک  وأ  يرولا  یف  يّدجک  ّدج  هل  نم 

نینح ردبب و  رفکلا  مصاق  یبأو  یّمأ  ءارهّزلا  مطاف 
نیتلبقلا یّلص  ناک  ّیلع  ًاعم و  يّزعلاو  تاّللا  نودبعی 

نینثولا نودبعی  شیرق  ًاعفای و  ًامالغ  هّللا  دبع 
نیرمقلا نباو  بکوکلا  انأف  رمق  یّمأ  سمش و  یبأف 

نیرکسعلا ّضفب  ّلغلا  تفش  ۀعقو  دحأ  موی  یف  هل  و 
نیقلیفلا لهأ  فتح  اهیف  ناک  ًاعم  حتفلا  بازحألا و  یف  ّمث 

نیرتعلاب ًاعم  ءوّسلا  ۀّمأ  تعنص  اذام  هّللا  لیبس  یف 
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« 1  » نیلفحجلا موی  درولا  ّیلع  یفطصملا و  ّیبنلا  ةرتع 
: تفگیم داتسیا و  دوب ، گرم  هدمآ  سویأم و  یگدنز  زا  هک  یلاح  رد  هدیشک ، ریشمش  اب  تعامج  نآ  ربارب  رد  سپس 

607 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا  رخفأ  نیح  ًارخف  اذهب  ینافک  مشاه  لآ  نم  رهّطلا  ّیلع  نبانأ 
رهزن قلخلا  یف  هّللا  جارس  نحنو  یضم  نم  مرکأ  هّللا  لوسر  يّدج  و 

رفعج نیحانجلااذ  یعُدی  یّمع  دمحأ و  ۀلالس  نم  یّمأ  مطاف  و 
رهجن مانألا و  یفاذهب  ّرسن  مهّلک  ساّنلل  هّللا  نامأ  نحنو  رکذی  ریخلاب  یحولا  يدهلا و  انیف  ًاقداص و  لزنأ  هّللا  باتک  انیف  و 

رکنی سیل  ام  هّللا  لوسر  سأکب  انتالو  یقسن  ضوحلا  ةالو  نحن  و 
« 1  » رسخی ۀمایقلا  موی  انضغبم  ۀعیش و  مرکأ  ساّنلا  یف  انتعیشو 

:( دومرف زاب  )
لبنأ یلعأ و  هّللا  باوث  ّنإف  ۀسیفنُّدُعت  اینّدلا  نکت  نإف 

لضفأ هّللا  یف  فیّسلابٍءرما  لتقف  ًارّدقم  ًامسَق  قازرألا  نکی  نإ  و 
لمجأ بسکلا  یف  ءرملا  یعس  ۀّلقف  تئشنأ  توملل  نادبألا  نکت  نإ  و 

زا راعـشا  نیا  دـنکیم : لقن  یمالـسلا  یلعوبأ  زا  بلاط  یبا  نبا  دـمحم  لخبی  ءرملا  هب  كورتم  لاب  امف  اهعمج  كّرتلل  لاومألا  نکت  نإ  و 
«2 . » تسا هتفگ  هن  ار  نآ  لثم  سک  چیه  تسا و  نیسح  دوخ  ءاشنا 

هب ار  يدایز  ناسک  اهنآ  زا  هکنیا  ات  دشیم  هتـشک  دمآیم  وا  کیدزن  هب  روآ  مان  نادرم  زا  سکره  و  درک ، توعد  هزرابم  هب  ار  مدرم  سپ 
: تفگ درب و  هلمح  رکشل  هنمیم  رب  دیناسر و  لتق 

: تفگیم درک و  موجه  رکشل  هرسیم  هب  سپس  راّنلا  بوکر  نم  ریخ  راعلا  راعلا و  بوکر  نم  ریخ  توملا 
ینثنأ نأ ال  تیلآ  ّیلع  نبا  نیسحلا  انأ 

« 3  » ّیبّنلا نید  یلع  یضمأ  یبأ  تالایع  یمحأ 
608 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

نیـسح زا  دشاب  هدش  هتـشک  شباحـصا  دالوا و  تیبلها و  هک  ماهدید  هن  ار  ياهدروخ  تسکـش  نم  مسق  ادخ  هب  دیوگ : اهيوار  زا  یـضعب 
هلمح ماـگنه  رد  اـهزب  نتخیرگ  دـننام  تشگیم ، رب  اـهنآ  فرط  هب  وا  و  دربیم ، موجه  وا  يوس  هب  سک  ره  دـشاب !، رتناوت  رپ  رتعاـجش و 

تشگیم و رب  یهدـنامرف  زکرم  هب  هرابود  دـندمآیم ! رد  هدروخ  مهب  مظن  ياههشپ  دـننام  دنتـشاذگیم و  رارف  هب  اپ  وا  يولج  زا  گرگ ،
«1 « » میظعلا ّیلعلا  هّللاب  ّالا  ةوق  الو  لوحال  : » دومرفیم

دعـس نب  رمع  هک  دوب  لاح  نیا  رد  تخادنا ؛ كاله  كاخ  هب  اهیمخز ، زجب  رفن  هاجنپ  دصهنو و  رازه  اهنآ  زا  ات  دیگنج  تروص  نیمه  هب 
ایآ امـش  رب  ياو  بناج ، ّلک  نم  هیلع  اولمحاف  برعلا ، لاّتق  نبا  اذـه  نیطبلا ، عزنأ  نبا  اذـه  نولتاقت !؟ نمل  نوردـتأ  مکل  لیولا  دز : دایرف 

نانمؤم ریما  باقلا  زا  یکی  هک   ) تسا گرزب  مکش  هدنور و  رس  يولج  يوم  نمشد و  هدننک  اج  زا  دنزرف  نیا  دیگنجیم !؟ هِکاب  دینادیم 
( تسا مالسلا  هیلع 

موجه ماما  هب  فرط  ره  زا  روتـسد  نیا  اـب  دـینک ** هلمح  وا  هب  یعمج  هتـسد  تسا !، برع  موق  نیرتوجگنج  نیرتروشحلـس و  دـنزرف  نیا 
«2 . » دندومن عطق  ار  هطبار  دندرک و  رپ  ار  اههمیخ  وا و  نایم  دنداد و  رارق  دوخ  ریت  فده  ار  وا  زادنا  ریت  رازه  راهچ  دندرب و 

: دنیوگ دیس  بقانم و  بحاص 
ذإ مکباسحأ  یلإ  اوعجرا  مکایند و  یف  ًارارحا  اونوکف  داعملا  نوفاـختال  و  نید ، مکل  نکی  مل  نإ  نایفـس ! یبا  لآ  اـی  مکحیو  مهب : حاـصف 
نع مکتاتُع  اوعنماف  حانج  ّنهیلع  سیل  ءاسّنلاو  ینولتاقت ، و  مکلتاقأ ، يذـّلاانأ  لاقف : ۀـمطاف !؟ نبای  لوقتام  لاقف : رمـش  هادانف  ًابارعأ ، متنک 
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دازآ ناتیایند  رد  دیـسرتیمن !، تمایق  زور  زا  دیرادن و  نید  رگا  نایفـس  یبا  نادنزرف  هتـسد  يا  امـش  رب  ياو  ًاّیح  ُتمدام  یمرحل  ضّرعّتلا 
ضرعتم وا  هچب  نز و  هب  درم  مشچ  يولج  رد  مایألا  میدق  زا  هک   ) دینک هاگن  دیبرعهک  دوخ  ناکاین  هب  و  دیشاب ، درم 

609 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
( دندرکیمن تیذا  نانز ، مشچ  يولج  رد  ار  نادرم  نینچمه  دندشیمن و 

نم ات  دـنراد ، يریـصقت  هچ  نم  هچب  نز و  مگنجیم  امـش  اب  نم  نم و  اـب  امـش  دومرف : یئوگیم ؟! هچ  ۀـمطاف  رـسپ  يا  داد : رد  ادـن  رمش 
مدوخ ناج  هب  دیرب  هلمح  وا  دوخ  هب  دیوش ، رود  درم  مرح  زا  تفگ : رمـش  دیوش ؛ عنام  نم  مرح  هب  ضرعت  زا  ار  دوخ  ناشکندرگ  ماهدـنز 

درکیم بلط  بآ  هعرج  کی  وا  هک  یلاح  رد  دندرب  موجه  وا  يوس  هب  تیعمج  دیوگ : يوار  تسا . میرک  وفک  مه  اتمه و  وا  دوخ  مسق ،
مه وا  فنخم  وبا  زا  بوشآ  رهش  نبا  « 1  » دنتخاسیم رود  تارف  زا  هدرب  هلمح  وا  هب  یگمه  دناسرب ، تارف  هب  ار  دوخ  درکیم  یعس  هچره 

تارف هعیرـش  يرادـهگن  تسارح و  رومأم  هک  راوس  رازه  راهچ  اـب  يدـیبز  جاـجحنبورمع  یملـس و  روعاوبا  دـنکیم : تیاور  يدـلج  زا 
. دش هعیرش  دراو  بسا  اب  درک و  هلمح  اهنآ  رب  نیسح  دندوب ،

ادخ هب  نم ، مه  ياهنـشت  وت  مه  برـشت ! یّتح  ءاملا  تقذال  هّللا  ناشطع و  انأ  ناشطع و  تنأ  دومرف : دماشایب  بآ  تساوخ  بسا  هک  یتقو 
: دومرف ترـضح  تشادرب ، بآ  زا  رـس  دـشاب  هدـیمهف  ار  ماـما  فرح  هکنیا  دـننام  بسا  مَشَچ ، یمن  بآ  زین  نم  یماـشاین ، بآ  وتاـت  مسق 

یکی دشونب ، بآ  مه  بسا  ات  دـشونیم  بآ  هکنیا  دـننام  درب  شناهد  يولج  دومن و  بآ  زا  رپ  ار  شکرابم  تسد  مماشآیم ، نم  نیبب ) )
بآ ماما  دندرک !؟ یمارتحا  یب  تمَرَح  هب  درب و ) هلمح  تیاه  همیخ  هب  رکشل   ) یشونیم بآ  يراد  وت  هللادبع  ابا  يا  دز  ادص  نایرکشل  زا 

«2 (. » تسا هتفگ  غورد  درمان  نآ   ) دنملاس اههمیخ  دید  دز ، رانک  ار  نوشق  تخیر و  ار 
! يوش دراو  منهج  شتآ  هب  ات  دید  یهاوخ  هن  ار  بآ  مسق  ادخ  هب  تفگ : رمش  تساوخ . بآ  لاح  نیا  رد  نیـسح  دیوگ : ملـسم  نب  دیمح 

بآ ایآ  نیسح ! يا  تفگ : مه  يدرم  و 
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!. يریمب یگنشت  زا  ات  دیشچ  یهاوخن  نآ  زا  ادخ  هب  دنگوس  تسا  ناور  اهیهام  مکش  ریز  دننام  ینیبیمن !؟ ار  تارف 
ردقنآ دندادیم  بآ  هچره  دینک ، مباریس  دروآیم : رب  دایرف  یه  درم  نیا  مسق  ادخ  هب  دیوگ : يوار  ناریمب . هنشت  ار  وا  ایادخ  تفگ : ماما 

«1 . » داد ناج  هنشت  ماما ) نیرفن  رثارد   ) هک دوب  لاح  نیا  اب  دزیم ، دایرف  زاب  تشگیم  رب  شناهد  زا  ات  دیشونیم 
!. تسشن ماما  یناشیپ  رد  تخاس و  هناور  ماما  يوس  هب  يریت  یفعج ، فوتحلاوبا  هب  فورعم  نمحرلادبع  نب  دایز  مانب  يدرم  سپس 

اب تراکهانگ  ناگدنب  نیا  ینیب  یم  تدوخ  وت  ایادـخ  تفگ : تشگ و  يراج  شنـساحم  تروص و  هب  نوخ  دروآ و  رد  یناشیپ  زا  ار  نآ 
؛ شخبن ار  اهنآ  تقوچیه  راذگم و  هدـنز  نیمز  رد  ار  اهنآ  زا  يدـحا  نَک و  رب  نیمز  يور  زا  ار  اهنیا  همه  هشیر  ایادـخ  دـننکیم ، هچ  نم 

دننام  ) فرط ره  زا  اهریت  تخاسیم . مین  ود  ریـشمش  اب  دیـسریم  سکره  هب  درک ، هلمح  هابور ) هّلگ  نآ  هب   ) كانبـضغ ریـش  دـننام  سپس 
اب وا ، زا  دعب  دمحم  ترتع  اب  دب ، تما  يا  دومرفیم : درکیم و  یئاریذپ  شکرابم  يولگ  هنیـس و  اب  اراهنآ  دیرابیم و  ماما  يوس  هب  ناراب )

نوچ  ) دیوشیمن نادرگ  ور  ادخ ، حـلاص  ناگدـنب  زا  کیچیه  نتـشک  زا  نم  نتـشک  زا  دـعب  رگید  دیـشاب  هاگآ  دـیدش ، وربور  دـب ، راتفر 
دیهشاب ارم  امـش ، ندرکراوخ  اب  دنوادخ  مراو  دیما  كاب ) هچ  نارگید  زا  دناسرب  لتق  هب  ار  دوخ  نامز  ماما  ادخ و  لوسر  دنزرف  هک  یـسک 

. درادب یمارگ  شدوخ ، هار  رد  ندش 
زا سرت  دومرف : دریگیم ؟! ماـقتنا  اـم  زا  يزیچ  هچ  اـب  تیادـخ ) ! ) ۀـمطاف دـنزرف  يا  دز ، ادـص  ینوکـس  کـلام  نب  نیـصح  لاـح  نیا  رد 

. دنارابیم امش  رس  هب  ار  كاندرد  باذع  سپس  دنکفایم  امش  نایم  رد  ار  يزیرنوخ  رگیدمه و 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  هک  يروط  هب  تشادرب . يدایز  ياهمخز  تاحارج و  ات  دیگنج  ردق  نآ 
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هنحص رد  یگلاس  راهچ  ّنس  رد  دوخ  هک   ) مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  و  میدرک . ادیپ  ریـشمش  مخز  هزین و 34  مخز  ماما 33  ندب  رد  دومرف :
مهسب ۀیمر  وأ  فیسب  ۀبرض  حمرب و  نعط  نورـشع  ۀعـضب و  ةأمثالث و  هب  دجُو  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  بیـصُأ  دومرف : دوب ) رـضاح  البرک 

دش ادیپ  وا  ندب  رد  درک و  تباصا  نازادنا ، ریت  ریت ، ریشمش و  تبرض  هزین و  مخز  دنچ  تسیب و  دصیس و  مالسلا  هیلع  نیسحرب 
كّوشلاک هعرد  یف  ماهّسلا  تناکو  دناهدروآ  مخز  دصهنو  رازه  ۀحارج  ةأمعست  فلأ و  يرگید  رد  تصش و  دصیـس و  رگید  تیاور  رد 

دوب و تشپ ، راخ  ياهغیت  دننام  شیامن ) رود   ) دوب هتسشن  وا ) یگنج  هرز  هب  اهریت  یمامت  همّدقم و  یف  تناک  اّهنأ  يور  و  ذفنقلا ، دلج  یف 
«. 1 ( » دوب هدرک  هن  نمشد  هب  تشپ  نوچ   ) دوب شندب  يولج  تمسق  رد  اهمخز  نیا  همه  هک  تسا  رگید  تیاور  رد 

( دـنک اوق  دـیدجت  هتفای  زاب  ار  شاهتفر  تسد  زا  يورین  زا  يرـصتخم  و   ) دـنک تحارتسا  یمک  داتـسیا  دـش و  هتـسخ  گنج  زا  دـنیوگیم :
. درک تباصا  دوب ) هدش  یمخز  ریت  اب  اًلبق  هک   ) شکرابم یناشیپ  هب  یگنس  ناهگان 

شفیرـش بلق  رب  رگید  تیاور  رد  هنیـس و  رب  دولآ  رهز  هبعـش  هس  ریت  کـی  دـنز ، راـنک  شتروص  زا  ار  نوـخ  هک  تفرگ  ار  شـسابل  سپ 
ار يدرم  اهنیا  ینادیم  وت  ایادخ  تفگ : دومن و  دنلب  نامسآ  هب  رس  و  هّللا » لوسر  ۀّلم  یلع  هّللاب و  هّللا و  مسب  : » تفگ لاح  نیا  رد  تسـشن 

. درادن دوجو  ياهداز ، ربمغیپ  نیمز  يور  رد  وا  زجب  هک  دنشُکیم 
نوخ دیـشک و  نوریب  تشپ ، زا  دوبن ) نکمم  ندـب ، ولج  تمـسق  زا  شندروآ  نوریب  دوب و  هبعـش  هس  ياراد  نوـچ   ) تفرگ و ار  ریت  سپس 

؛ تشگنرب نیمز  هب  نآ  زا  ياهرطق  هک  دیشاپ  نامسآ  هب  دشرپ و  تفرگ و  نوخ  نایرجریز  ار  شکرابم  ناتـسد  و  دش ، يراج  نادوان  دننام 
دیلام و دوخ  تروص  رس و  هب  دومن و  نوخ  زا  رپ  ار  شیاهتسد  هرابود 
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، نالفو نالف  ارم  ادـخ ، لوسر  يا  میوگب  دولآ  نوخ  تروص  اب  میامن و  تاقالم  ار  ادـخ  لوسر  مّدـج  اـت  دوب  مهاوخ  لاـح  نیا  اـب  تفگ :

. تشک
یبوـخ هب  هک  ماـما  زوسناـج  شارخلد و  تلاـح  نآ  ندـیداب   ) دـشیم کـیدزن  وا  هب  سکره  و  داتـسیا ، تشگ و  ناوتاـن  ندـیگنج  زا  زاـب 

. تشگ یمرب  تسیک ) وا  دنتسنادیم 
دورف شکرابم  قرف  رب  يریشمش  داد و  مانشد  درک و  بس  ار ، شترضح  دمآ و  ماما  شیپ  ةدنک  هلیبق  زا  رسی  نب  کلام  مانب  يدرم  هکنیاات 

نآ اب  نیملاّظلا  عم  هّللا  كرـشح  تبرـش و  اهب و ال  تلکأال  دومرف : درک و ) نیرفن   ) وا هب  ترـضح  دـش ، نوخ  زا  رپ  ماما  نیچقرع  دروآ و 
. دیامن روشحم  نارگمتس  اب  ارت  دنوادخ  یماشاین و  يروخن و  تسد 

ةوسنلق نآ ، گنج ) زا  دعب   ) يدنک درمان  نآ  تشادن . لاح  رگید  تسب و  رـس  هب  همامع  رگید ، نیچقرع  اب  تخادـنا و  ار  نیچقرع  نآ  ماما 
زا دـش و  ایوج  نآ  تلع  زا  دـشن ، كاپ  نآ  زا  نوخ  تسـش ، هچ  ره  شنز  دروآ و  شاهناخ  هب  دوب ، زخ  زا  هک  ار  دـنلب ) هالک  اـی  نیچقرع  )
نم هناخ  هب  ار  ادـخ  لوسر  دـنزرف  هدـید و ) رون   ) تراغ ایآ  تفگ : دومن و  ضارتعا  شرهوشرب  دـمآ  دـیدرگ و  علطم  البرک  هعقاو  نایرج 

. دیامن شتآ  زا  رپ  ارت  ربق  دنوادخ  وش  رود  نم  هناخ  زا  ياهدروآ !؟
بوچ دننام  ناتسبات  رد  دشیم و  ریزارس  نوخ  اهنآ  زا  ناتسمز  رد  دش  کشخ  شکاپان )  ) ياهتـسد دش و  ریقف  لاح  نیرتدب  اب  نآ  زا  سپ 

. دیکشخیم
نیمه رد  دندرک . هطاحا  رتشگنا ) نیگن  دننام   ) ار وا  دنتـشگرب و  ماما  يوس  هب  نایرکـشل  هرابود  دنداتـسیا و  یمک  دیامرفیم : دـیفم  خـیش 

مأ ای   ) بنیز تشاد ) لاس  هدزای  دوبن و  شیب  ياهچب  زونه  و   ) دـمآ نوریب  ماـما  هب  يراـی  يارب  اـههمیخ  زا  نسح  نب  هّللادـبع  هک  دوب  تقو 
نک سبح  ار  وا  مرهاوخ ! یتخا  ای  هیـسبحإ  هک  دز  ادص  شرهاوخ  هب  مه  ماما  دراذگن و  ار  وا  هک  دیناسر  وا  هب  ار  دوخ  یلع ، رتخد  موثلک )

لهاک نب  ۀلمرح  ای  بعک  نب  رَجبأ  ماگنه  نیا  رد  موشیمن ! ادج  میومع  زا  ادخ  هب  هن  تفگ : درک و  عانتما  تدش  هب  هّللادـبع  رادـهگن )  ) و
ياو تفگ : هّللادبع  دروآ  دورف  ماما  رب  يریشمش  تساوخ 
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وا تسد  درمان  نآ  تبرـض  تدش  زا  دـنکن  تباصا  ماما  هب  هک  درب  ریـشمش  يولج  ار  شتـسد  یـشکیم ! ارم  يومع  ۀـثیبخ  نز  رـسپ  وت  رب 

. تشگ نازیوآ  دش و  هدیرب 
رارق دوخ  هریخذ  ار  نیا  شاب و  ابیکش  دش ، دراو  وترب  یتبیصم  مردارب  رسپ  دومرف : دینابـسچ و  هنیـس  هب  ار  وا  ماما  ردام ، يا  تفگ : هّللادبع 

یف وه  و  هحبذف ، مهـسب  لهاک  نب  ۀلمرح  هامرف  دسیونیم : سواط  نبا  دیـس  دناسریم . تنیحلاص ، ناردـپ  هب  ارت  يدوز ) هب   ) دـنوادخ هد ،
. دوب نیسح  شیومع  نماد  شوغآ و  رد  هک  یلاح  رد  دومن  حبذ  ار  وا  درک و  باترپ  وا  يوس  هب  يریت  ۀلمرح  نیسحلا  هّمع  رجح 

رد ِهک  ره  اههمیخ و  دـیروایب  شتآ  هیف  نم  یلع  هقرحأ  راّنلا  ّیلع  دز : ادـص  دـیبوک و  اهنآ  هب  هزین  اب  دومن و  هلمح  اههمیخ  هب  رمـش  سپس 
«1 . » منازوسب تسا  نآ 

یحتـساف هّخبوف  ثَبـش  ءاج  و  راـّنلاب ، هّللا  کـقرحأ  یلهأ ، یلع  قرحتل  راّنلابیعاّدـلا  تنأ  نشوجلا  يذ  نباـی  دومرف : درک و  وا  هب  ور  ماـما 
تفرگ و ار  وا  ماما  نیرفن  یلب   ) دنازوسب شتآ  اب  ارت  ادـخ  ینازوسب  ارم  لایع  لها و  ات  یبلطیم  شتآ  وت  نشوجلا  يذ  رـسپ  يا  فرـصناف 
زا  ) هک رامـشیب ) ي   ) اهمخز رثا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دندرک **) لصاو  ادخ  تنعل  هب  دـندناشوج و  شتآ  کید  رد  هر )  ) راتخم نامز  رد 

ینزم بهو  نب  حلاص  مان  هب  يدرم  ان )  ) دنام او  درکیم ) هولج  تشپراخ  دننامه  رود  زا  اهریت  تباصا  يدایز 
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. دمآ دورفنیمز  رب  تسار  هنوگ  هب  تخادنا و  نیز  تشپ  زا  ار  ماما  هک  دز  شا  ةرصاخ  هب  یتخس  تبرض 
نیسح البرک  تشد  هدیپط  نوخ  هب  نیرحبلا  عمجم  يایرد  هناگی  ِرُد 

تشاد تقاط  لادج  رب  نابل  هنشت  هاش  هن  تشاد  تماقتسا  بات  رگد  حانجلاوذ  هن 
دیدرگ نوگنرس  بسا  زا  همطاف  زیزع  دیدرگ  نوگ  ریق  وچ  ودع  روجز  اوه 

هاخأاو درکیم : ادـن  دـمآ و  نوریب  همیخ  زا  مالـسلا  اهیلع  بنیز  داتفا  نیمز  رب  شرع  منکن  طلغ  رگا  داتفا  نیز  ردـصز  یهاـش  هبترم  دـنلب 
، نم ياقآ  ياو  مردارب  ياو  لهّـسلا  یلع  تکدـکد  ءامّـسلا  تیل  ضرألا و  یلع  « 1 ( » تقبطنإ  ) تقبطأ ءامّـسلا  تیل  هاتیب  لهأ  او  هادّیـساو 

ینمدعأ توملا  تیل  و   ) دشیم هدیـشاپ  راومه  ياهنیمزرب  اههوک  شاک  دـشیم و  هتخود  نیمز  هب  نامـسآ  شاک  نم ، تیبلها  گرزب )  ) ياو
. درکیم دوبان  ارم  گرم  شاک  ةایحلا )

دیبلط ار  دوخ  رهاوخ  مهز  دوشگب  مشچ  دینشب  بنیز  هلان  نیسح  وچ  رجنخ  ریز 
دیما عطق  امنب  نم ، یگدنز  زا  رگد  دیسر  رخآ  هب  رمع  ارم  هک  وا  اب  تفگ 

!؟ دـیتسه هچ  رظتنم  درم ، نتـشک  يارب  دز : داـیرف  رمـش  تست  يراـتفرگ  لوا  نم و  رمع  رخآ  تست  يراـتفرگ  ماـگنه  هک  همیخ  يوـس  ور 
هلمح وا  هـب  فرطره  زا  « 2 ( » دـینک هلمح  وا  رب  تسا  هتخادـنا  راک  زا  ار  وا  اهریت  اهمخز و  دیداتـسیا !، هچ  يارب  دنیـشنب  ناتیازع  هب  رداـم  )

«1 ( » درک ادج  ار  شتسد  فک  و   ) دز شفتک  رب  کیرش  نب  ۀعرُز  دندرک .
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نآ اب  هک  دز  شسّدقم  ندرگ  رب  ریشمش  اب  يرگید  و  دروآ ) رد  اپ  زا   ) دناباوخ ار  ماما  هک  دز  یتخس  تبرـض  یعون  هب  ۀعرز  نب  نیـسح  و 
درک ورف  شندرگ  يدوگ  هب  ار  هزین  یعخن  سنا  نب  نانـس  سپ  داتفایم ، هاگ  تسـشنیم و  هاگ  دز  مهب  ار  شلداعت  و  داـتفا ، ور  هب  تبرض 

تسشن و هرابود  درک و  نیمز  رب  شقن  ار  ماما  هک  دیناشن  شرّهطم )  ) يولگ رب  مه  يریت  دیبوک و  شاهنیس  ربو  دیـشک  نوریب  ار  هزین  سپس 
لاح اب  ار  ادـخ  ات  مشاـبیم  روط  نیا  دومرفیم : دـیلام و  شیورو  رـس  ربو  درک  نوخ  زارپ  ار  تسد  ود  ره  دروآ و  نوریب  شیولگ  زا  ار  ریت 

!. دناهدرک بصغ  ار  مقح  هک  یلاح  رد  منک  تاقالم  نوخ  هب  هتشغآ 
سپ نک ، تحار  ار  نیـسح  زاسب و ) ار  شراک   ) وش و هدایپ  بسا  زا  وت  رب  ياو  تفگ : دوب  هداتـسیا  شتـسار  تمـس  رد  هک  یـسک  هب  رمع 

اروشاع ات  هلهابم  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 284 

http://www.ghaemiyeh.com


: دز بیهن  وا  رب  نانس  ، ) داتفا هزرل  هب  دید ) ار  ترضح  هک  یتقو  ، ) درادرب ار  ماما  رس  هک  درک  یتسد  شیپ  یحبصا  دیزی  نب  یلوخ 
شریشمش دش  هدایپ  یعخن  سنا  نب  نانس  « 2 ( » هک دنکشب  ار  تتسد  ادخ  تفگ : نانس  دش  ناوتان  دیزرل و  شتـسد  یلوخ  رادرب  ار  شرس 

: تفگیم دز و  شفیرش  موقلح  هب  ار 
دنگوس ادخب  مّرک  هیلع و  هّللا  یّلـص  سّدـقملا  هسأر  ّزتجا  ّمث  ًابأ  ًاّمأ و  ساّنلا  ریخ  هّللا و  لوسر  نبا  ّکنأ  ملعأ  کسأر و  ّزتجأل  ّینإ  هّللا  و 

ار سدقم  رـس  سپـس  یتسه ! مدرم  نیرتهب  ردام  ردـپ و  تهج  زا  یئادـخ و  لوسر  دـنزرف  وت  هک  منادیم  یبوخ  خـب  مراد و  یمرب  ارت  رس 
. داب وا  رب  ادخ  دورد  دیرب 

ره سپس  دیرب و  هناد  هب  هناد  ار  شناتشگنا  تفرگ و  راتخم  ار  نانس  نیمه  هدش  تیاور 
616 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

ات دزیم  اپ  تسد و  تخادنا و  نآ  يوت  هب  ار  وا  دز و  شتآ  شریز  درک و  نوتیز  نغور  زا  رپ  ار  یگید  و  دومن ، عطق  ار  شیاپ  تسدود و 
«1  » هیلع هّللا  ۀنعل  دش  كاله 

: تفگ وا  هب  دید و  ار  دعسرمع  دیزرلیم ، شندب ) و   ) اههراوشوگ هک  یلاح  رد  مالسلا ) اهیلع  ایلع   ) بنیز دمآ  ماما  کیدزن  دعس  نب  رمع 
( یسانشیم نارگید  زا  رتهب  ار  وا  وت  هک  یلاح  رد  ( !؟ ینکیم اشامت  وت  دوشیم و  هتشک  هّللادبعابأ  ایآ  هیلإ  رظنت  تنأ  هّللا و  دبع  وبأ  لتقیأ 

؛ دینادرگ وا  زا  ار  دوخ  يور  نانک ، هیرگ  رمع 
مادقا یسک  نوچ  ،! ) تشک ار  نیسح  رمش  هک  داب  هدژم  ریما  يا  دز : دایرف  یسک  مدوب ، هداتسیا  دعس  رمع  نارایاب  نم  دیوگ : عفان  نب  لاله 

زاب مشچ  مشکب  ار  وا  متـساوخ  نم  تفگیم : یکی  دندرکیم  لاؤس  ار  تلع  تشگیم  رب  تفریم  ولج  سکره  درکیمن و  ماما  نتـشک  هب 
هدناماو مه  دعـس  رمع  هک  لاح  نیا  رد  مدیزرل و ..  دوخ  هب  نم  تفگیم : یکی  دوب  ادخ  لوسر  شدـج  مشچ  دـننام  وا  مشچ  مدـید  درک 

مسق ادخ  هب  دزیم  اپ  تسد و  هک  مدمآ  وا  رانک  هب  نم  تسا ) هدش  ماما  نتشک  هدامآ  رمـش  هک  داد  هدژم  هدننز  دایرف  نیا  هک  دنک  هچ  دوب 
لوغـشم شندـش  هتـشک  رکف  زا  ارم  شلاـمج ، رون  هک  ياهنوگ  هب  مدوـب ! هدـیدن  وا  زا  رتیناروـن  رتاـبیز و  ار  ینوـخ  هب  هتـشغآ  هتـشک  نم 

. تخاس
زا يوش و  دراو  تسا ) منهج  تاکرد  زا  یکی   ) هیماـح هب  اـت  یـشچیمن  ار  بآ  تفگ : وا  هب  یـسک  تساوخ ، بآ  ياهعرج  لاـح  نآ  رد 

لوسر مدج  تمدخ  هب  هکلب  ادخ ) هب  هن  ( ؟ مشونب نآ  میمح  زا  موش و  هیماح  دراو  نم  تفگ : وا  هب  نیسح  مدینش  سپ  یـشونب ! نآ  میمح 
ار امش  تیاکش  مشونیم ، اراوگ  بآ  زا  موشیم و  نکاس  ردتقم  هاشداپ  قدص  هاگـشیپ  رد  وا  اب  موشیم و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

. مربیم وا  هب 
617 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

فرح اهنآ  اب  وا  زونه  هکنیا  اب  دندزیم ) هدننکش  ياهتبرض  وا  هب  دنتفرگ و  نایم  رد  ار  وا   ) یعمج هتسد  روط  هب  هدش و  كانبـضغ  یگمه 
رگید ادخ  هب  متفگ  مدوب و  بجعت  رد  اهنآ  محر  یمک  زا  نم  دوب . هدیرفاین  محر  اهنآ  لد  رد  دنوادخ  هکنیا  لثم  دندرک ، شدیهـش  دزیم 

! دنام مهاوخن  اجکی  رد  امش  اب  نیا  زا  دعب 

ۀسیاقم شخب 7 

هراشا

؛ درک یسررب  ناوتیم  دُعب  ود  رد  ار ، مالسا  رظن  زا  داژن  هلئسم  داژن » مالسا و  « » هسیاقم  » شخب 7 ۀسیاقم  شخب 7 
«. ینیوکت - » 2 یعیرشت .» - » 1
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صیخـشت رد  كـالم  سپ  دوـشیم ، هدیجنـس  يراـک ، زیهرپ  نازیم  يوـقت و  يوزارت  اـب  اـهناسنا ، شزرا  راـیع و  یعیرــشت ،» دـُعب   » رد - 1
اـهیتسار و يوـس  هب  ناـج  مسج و  نداد  قوـس  و  اوـقت ، هار  زا  یگدـننک  راـهم  يورین  یگدـنرادزاب و  تردـق  اـهتمیق ، نییعت  اهتیـصخش و 

. تساهیتسرد
اههلیبق اههریت و  ار  امـش  میدـیرفآ و  نز  درم و  کی  زا  ار  امـش  ام  مدرم ! يا  ، » تسا هدرک  فیرعت  هنوگنیا  ار  شجنـس  لـصا  میرک : نآرق 

اناد و دنوادخ  تسامش ؛ نیرتاوقت  اب  دنوادخ ، دزن  امش  نیرتیمارگ  هکلب ) تسین  زایتما  كالم  اهنیا  ( ؛ دیـسانشب ار  رگیدکی  ات  میداد  رارق 
«. 1 « » تسا هاگآ 

ياضاقت رگیدکی  زا  و  دوب ؛ دهاوخن  اهنآ  نایم  رد  يدـنواشیوخ  ياهدـنویپ  زا  کی  چـیه  زور ، نآرد  دـش ، هدـیمد  روص  رد  هک  یماگنه  »
یسک زا  يراک  نوچ   ) دننکیمن کمک 

621 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«1 («. » تسین هتخاس 

؛ دراد دوجو  يدایز ، ياهقادصم  ناوارف و  ياهتیاور  تایآ و  دروم  نیا  رد 
راختفا و ترخآ ، ایند و  رد  وو ..  یئاتسور  هب  يرهش  هایس و  هب  دیفس  مجع و  هب  برع  یـشبح و  دبع  هب  یـشرق  دیـس  لصا : نیا  رب  انب  سپ 

«2 . » اوقت اب  رگم  درادن  يزایتما 
يریگهجیتن و يارب  اـما  تسا  باـتک  عوضوم  زا  نوریب  تسین و  نآ  شیاـجنگ  ار  ماـقم  هک ، دـبلطیم  رتعیـسو  یـسررب  ینیوکت ، دـُعب  - 2

. میراچان ار  يرصتخم  نایب  هلئسم ، ّتیفاّفش 
ره يدوجو  هداـم  ةرخـألاب  و  تیهاـم ، دادعتـسا ، داـهن ، شنم ، تنیط ، هراـب ، رد  فلتخم  مولع  نادنمـشناد  نینچمه  نیملکتم و  هفـسالف و 

ناـهج تادوجوم  همه  هک  دـناهتفایرد  رامـشیب  ياهـشیامزآ  اـب  دـننکیم ، دـناهدرک و  ناوارف ، ياهیـسر  رب  اـهقیقحت و  ناویح ، اـی  ناـسنا ،
هتفهن شدوجو  رد  هک  شدوخ  صوصخم  تیهاـم  هداـم و  ناـمه  يور  يدوجوم  ره  دـنراد ، ياهشیر  یـساسا و  ياـهتوافت  رگیدـمهاب ،

؛ روط نیمه  مه  هقطنم  ره  ياوه  بآ و  دنکیم ، دشر  دناودیم و  هشیر  تسا ؛
رگا دروخیم  هزات  تشوگ  هیذـغت ، ماگنه  ریـش ، دراد ، كوخ  اب  توافتم  یلیخ  يدوجو  صاوخ  ریـش ، تاـناویح ، ناـیم  رد  مینیبیم  اًـلثم 
هزات تشوگ  ندروخ  زا  كوخ  سکع ، رب  اما  دزرویم ؛ عاـنتما  هدرک و  يراد  دوخ  نآ ، ندروخ  زا  دوش  يرپس  نآ  يور  زا  یمک  تدـم ،

«3 « ؛ دوشیم ندروخ  لوغشم  تقونآ  درادرب  وب  ددنگب و  تشوگ  ات  دنکیم  ربص  ردقنآ  تسارفنتم 
622 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

، كوخ یلو  درادیم ، رب  نایم  زا  هدرک و  هراپ  هکت  ار ، وا  مامت  تردق  اب  دنکیم ، ینارچ  مشچ  شاهدام  هب  رگید  رن  دوش ، هجوتم  ریش  رگا 
ناوارف یعـضو  رثا  دوخ  ياهقطنم  تادوجوم  يور  رد  مه ، اوـه  بآ و  « 1  » دـنکیم قیوشت  دوخ  هداماب  يریگتفج  يارب  ار  رگید  ياـهرن 

. رگید لاثم  نارازه  دراد و 
دـنکیم و راک  دوخ ، تیهاـم  یلـصا و  هشیر  يور  لاونم ، نیدـب  داـمج  یّتح  اـی  تاـبن و  هدـنز و  تادوجوم  یماـمت  مینک  تقد  رگا  سپ 

. دزاسیم راکشآ  ار ، دوخ  یلصا  تیصاخ 
يور يزیچ ، ره  تسین ، سر ، كاـخ  نیمز  دـننام  رذـب  ندـینایور  رد  تقوچیه  راز  هروـش  نیمز  وـجز ، وـج  دـیوریم و  مدـنگ  زا  مدـنگ 

. دیامنیم هفیظو  ماجنا  دوخ ، تعیبط 
سخ راز  هروش  رد  دیور و  هلال  غابرد  تسین **** فالخ  شعبط  تفاطلرد  هک  ناراب 

نوماریپ یعاـمتجا ، يدرف و  یگدـنز ، نؤش  همه  حالـصا  حالـص و  يارب  تسا ، هداد  رارق  روـحم ، نیا  يور  ار  يداـیز  لـئاسم  زین  مالـسا 
. دراد دیکأت  صاخشا ، فلتخم  داژن  یئوج  یپ  تباجن و  تلاصا و 
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رد هک  لیذ  ثیدح  هب  دوشیم ، هدیمان  نژ ) لاقتنا   ) هک داژن  ریثأت  ّتیمها  نتسناد  يارب 
623 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

دییامن تقد  هجوت و  دناهدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ینس  هعیش و  ناوارف  ياهباتک 

« میس رز و  نداعم  »

یف مهرایخ  ۀـّیلهاجلا  یف  مهرایخ  ۀّـضفلاو ، بهّذـلا  نداعمک  نداعم  ساّنلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نع  يور  میـس » رز و  نداعم  »
«( 2  » اوهقفت اذا  « ) 1  » اوهقف اذا  مالسإلا ،

مهرایخ ّرّشلا ، ریخلا و  یف  نداعم ، ساّنلا  « 3  » مالـسإلا یف  لصأ  هلف  ۀیلهاجلا  یف  لصأ  هل  ناک  نم  ۀّضفلاو ، بهّذلا  نداعمک  نداعم  ساّنلا 
«4 . » اوهقفاذا مالسإلا  یف  مهرایخ  ۀیلهاجلا ، یف 

مالـسا رد  دننابوخ  تیلهاج ، رد  اهنآ  نابوخ  دنتـسه  میـس ، رز و  نداعم  دننامه  یئاهندعم  مدرم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
؛ تسا لیصا  زین  مالسا  رد  تشاد ، تلاصأ  تیلهاج  رد  سک  ره  و  دنشاب ، رایشه  دنمهفب و  رگا 

، دنتسه فلتخم  نداعم  دننام  يدب ،) یبوخ و   ) رش ریخ و  رد  نینچمه  و 
ار یگدـنز  نوگانوگ  ياهدـمآ  شیپ  لئاسم و  زا  یلیخ  تسا ، یّنـس  هعیـش و  لوبق  دروم  یملع  ثیداحا  زا  هکنیا ، رب  هوالع  ثیدـح ، نیا 

، دنکیم انعم  ام ، يارب 
دادیم اهب  هدش و  لئاق  شزرا  موق ، ره  ءابجن  ناگرزب و  يارب  زین  مالسا  روآ  مایپ  دوخ 

624 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
و  ) دـیراد یمارگ  ار  وا  دـمآ ، امـش  يوس  هب  یهورگ  ره  مارتحا  بحاـص  تقوره  هومرکاـف » موق  میرک  مکئاـج )  ) مکیتأ اذإ   » شرافـس اـب 

(. دیرامش مرتحم 
؛ داد جاور  تشاذگ و  ارجا  هب  اًلمع  زین  دوخ  درک و  انب  تمأ  نایم  رد  ار  مارتحا » لصأ  »

درم  ) یئاط متاح  رتخد  اهنآ  نایم  رد  دندوب ** هدمآ  رد  اهناملـسم ، تراسا  هب  یگمه  نانآ ، ياههچب  اهنز و  هک  یط  هلیبق  اب  گنج  زا  دعب 
تلاصا و زین  وا  دننک  دازآ  ار  وا  هک  درک  تساوخ  رد  اهناملسم  زا  شردپ ، تیصخش  مارتحا  هب  تخانش و  ار  برع ) دنمتواخس  روهـشم و 
اب مهاوـخیم  نم  ینک  دازآ  یهاوـخیم  ارم  اـهنت  رگا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم ! يا  تـفگ : دادـن و  تـسد  زا  ار  دوـخ  يداژن  تباـجن 

؛! یئامن دازآ  ار  همه  هکنیا  رگم  مشاب  کیرش  ماهلیبق ، دارفا  ناریسا  همه  تشونرس 
تقفاوم یگمه  تخادـنا ، ياهناقفاوم  تبثم و  هاگن  راصنا  نیرجاـهم و  يور  هب  وا ، تباـجن  تلاـصا و  زازیمآنیـسحت  بجعت  اـب  ترـضح 

. دنتشاد نالعا  ار  دوخ 
اب مارآ و  تحار و  ياههواجک  رد  مارتحا و  تّزعاب و  ار  مارتحا  لـباق  هدـنزارب و  يوناـب  نآ  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

. دنتخاس دوخ  هلیبق  هناور  راد ، اهب  ششوپ 
رد تساوخیم  دیدرگ و  هنیدم  راپـسهر  یناد ، ردـق  رکـشت و  يارب  دینـش  ار  نایرج  دوب ، هفوک  رد  هک  متاح ) نب  ّيدُـع   ) وناب نیمه  ردارب 

زایتما نودب  ياهقلح  روط  هب  باحصا  نایم  رد  ترـضحنآ  نوچ  دوش ، بایفرـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  یبّنلا  دجـسم 
هدـیمرآ و یخاک  اـی  يرـصق و  رد  ترـضح  درکیم  لاـیخ  ناـیاورنامرف  ناـگرزب و  ریاـس  راـیعم  اـب  لومعم و  قبط  تخانـشن  دوب ، هتـسشن 

نایم رد  ار  ترـضح  شراظتنا  رکفت و  فالخ  رب  اما  تفرگ ، ار  ترـضح  غارـس  اذل  تسا ، لکـشم  ندرک  تاقالم  نتفرگ و  تاقالمهزاجا 
، تفرگ ار  شمیمـصت  ًاروف  ترـضحنآ  راوطا  ادا و  رد  تقد  اب  دش و  هریخ  ترـضح  تروص  هب  دایز  یتفگـشاب  دنداد و  ناشن  عمج  نامه 

وا و هناراوگرزب ، راتفر  نیا  اب  درک و  نهپ  ّيدع »  » ریز هب  هدرک  ات  ار  دوخ  يابع  هدش و  دنلب  تخانش ، ار  وا  زین  ترضح  هک  یتقو 
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625 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
«1 . » درک فّرشم  مالسا  نید  هب  ار  شنایفارطا  مامت  وا و 

يارب یّتح  شترا و  ناهدنامرف  تواضق و  يراد و  روشک  دروم  رد  دسیونیم : رتشأ  کلام  هب  هک  ياهماندـهع  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریمأ 
و باسحألا ، يوذب  قصلأ  ّمث   » دراد دایز ، دیکأت  هراب  نیا  رد  نک و  باسح  راد  هشیر  لیصا و  ياههداوناخ  يور  دوخ  نانیـشنمه  باختنا 

نابحاص هب  بسچب  سپس  ۀنسحلا » قباوّسلا  ۀحلاّصلا و  تاتویبلا  لهأ 
626 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

تفا و ، ) نادرمناوج ناگدنـشخب و  ناریلد و  نایوجگنج و  اب  و  دنتـسه ، وکین  قباوس  ياراد  هک  یناـسک  ۀـحلاص و  ياـههداوناخ  بسح و 
همه نآ  رـسمه ، باختنا  رد  هک  تسا ، رطاخ  نیمه  هب  زاب  « 1 . » دـنا یئوکین  ناسحا و  ياههخاش  يراوگرزب و  عماج  ناـنآ  اریز  نک ) زیخ 

. دراد یتایح  رثا  دالوا ، تیهام  لیکشت  رد  درم ، نز و  هشیر  تلاصا و  نوچ  تسا ، هدومن  دیهمت ، دیکأت و 
، دنویپاب هداوناخ  کی  هدولاش  ناینب و  نوچ  « 2 ، » تسا هتـشاد  رذحرب  ًادیدش  نز ، ای  دشاب  درم  هاوخ  اهلصا  دب  اههشیر و  دب  اب  جاودزا  زا 

نکمم تیمها  مکرهاظب  يزیر  یپ  نیمه  لوصحم  هدـنیآ ، رد  دوشن ، داـیز  تقد  نآ  نوماریپ  رد  رگا  دوشیم و  يزیر  یپ  ناوج  جوز  ود 
!، دهد قوس  نوخ ، شتآ و  تمس  هب  ای  شمارآ ، حلص و  يوس  هب  ار  یناهج  تسا ،

رثا رد  هک  دراذگ  نایتوسان  ورملق  هب  مدـق  يدـنزرف  بیجن ، لیـصا و  ردام  ای  ردـپ  کی  زا  يرفن ، ود  کچوک  عمج  نیمه  زا  تسا  نکمم 
یّتح ینعطأ  يدـبع   » ماقم هب  ندیـسر ، رطاخ  هب  و  دـهد ؛! ناشن  دوخ  زا  ار ، نایتوهال  راـک  تباـجن ، تلاـصا و  اـب  مأوت  یگدـنبو  تیدوبع 

؛ دنک ءایبنا ، راک  یلَثَم » کلعجأ 
627 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

یئایرآ هبزور »  » زا داد ، رییغت  رتالاب  هب  هلحرم  ره  رد  ار  شمان  یگدـنب ، لحارم  یط  زا  سپ  هک  تسا  یناریا  بیجن  لیـصا و  نآ  شاهنومن 
هک درک  زاورپ  تفرگ و  جوا  اجنآ  ات  ي  تیبلا ) لهأ  اـّنم  ناملّـسلا   ) زا و  يدـمحم » ناملـس  هب  یـسراف » ناملـس   » زا و  یـسراف » ناملـس   » هب

!!. تسا نم  دوخ  هدنب  ناملس »  » هکدروآ ماغیپ  دومحم  بیبح  هب  دوبعم  زا  لیئربج 
؛ دوب یئادخ  لوا  زا  ًاساسا  وا  داد  دنویپ  مهب  ار  ناهج  ودره  ادخ  ءایلوا  دننام  وا 

ّزع و هّللدجسی  ناک  اّمنا  و  سمّشلا ، علطمل  ّطق  دجـس  امو  ناذوبـشخ ، نب  هبزور  ناملـس  مسا  ناک  دیامرفیم : هنع  هللا  یـضر  قودص  خیش 
: هل لاقی  مالّسلا و  هیلع  ّیبُأ  وهو  نیموصعملا  نم  ۀّیصولا  هیلا  تهتنا  نم  یلإ  لّمحام  ءادأ  یف  یـسیع  ّیـصو  ّیـصو  ناملـس  ناک  و  ّلج ... 

«1  » ةدرب
ترضح یصو  یصو  ناملس  دوب ...  ادخ  يارب  شاهدجس  طقف  درکن ، هدجـس  قرـشم  يوس  هب  ًادبا  دوب  ناذوبـشخ  رـسپ  هبزور  ناملـس  مان 

نآ مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  زا  دشیم  یهتنم  وا  هب  تیاصو  هک  سک  نآ  هب  دوب ، هدش  لیوحت  هب  وا  هک  یتناما  ات  دوب  مالسلا  هیلع  یسیع 
«2  » دناسرب دنتفگیم ، مه  ةدرب »  » وا هب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ّیبُأ  مه 

: تفگ داد  دـهاوخ  لسغ  هِک  اروت  مدیـسرپ  دـش : کیدزن  ناملـس  تافو  هک  یتقو  تفگ : نازاز  تسا : هدـمآ  یندـید  لّصفم و  تیاور  رد 
؛ تسا هنیدم  رد  وا  نئادم و  رد  وت  متفگ  داد ،! لسغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  هک  سکنآ 

مالسلا هیلع  نانمؤمریمأ  مدید  متفر  نوریب  مدینـش  یئادص  متـسب  هک  ار  هناچ  يونـشیم ، یئادص  یتسب  ارم  هناچ  هک  یتقو  نازاز  يا  تفگ 
هّللادبعوبأ نازاز  يا  دومرف : تسارد  ِمَد 
628 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

هل لاقف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  یلإ  ناملـس  مّسبتف  ههجو  نع  ءادّرلا  فشک  لخدـف و   ) نم ياقآ  يا  یلب  متفگ : تفر !؟ اـیند  زا  ناـملس 
«1  » کموق نم  کیخأ  یلعّرمام  هل  لقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تیقل  اذا  هّللا  دبع  ابأ  ای  ًابحرم 
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یتقو هّللادبعابا  يا  تلاح  هب  اشوخ  دومرف : دز  دنخبل  ماما  يور  هب  ناملس  سپـس  دز ، رانک  ناملـس  يور  زا  ار  ءادر  دش و  هناخ  لخاد  سپ 
: تسا هدمآ  راونألا  قراشم  رد  تشذگ . اهچ ، تردارب  هب  وت  موق  زا  هک  وگب  وا  هب  يدرک  تاقالم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک 

نأ ّمه  مّسبتف و  ههجو  نع  ۀلمّـشلا  عفرف  تام ، دـق  هدـجو  ناملـس ، لّسغیا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  ءاج  اّمل  لاق  ناملـس  مداخ  نازاز  نع 
«2  » داعف کتوم  یلا  دع  مالسلا  هیلع  لاقف  دعقی ،

رانک ناملـس  يور  زا  ار  شـشوپ  سپ  تسا ، هدرم  دید  دمآ  ناملـس  لسغ  يارب  مالـسلا  هیلع  ریما  هک  یماگنه  دیوگ : ناملـس  مداخ  نازاز 
. تشگرب سپ  درگرب  تگم  هب  دومرف : دوش !! دنلب  تساوخ  درک و  مسبت  ناملس  دز ،

رگا رذابا  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ریمأ  هک  تشادـن  ار  شندـید  لّمحت  شیالاو ، ماقم  نآ  اب  رذابأ  یّتح  هک  دوب  یئاهزاجعا  ياراد  ناـملس 
!!. دشکب ار  ناملس  هک  ار  سک  نآ  دنک  تمحر  ادخ  یتفگیم  ناملس  لتاق  هّللا  محر  تلقل  دنک  وگزاب  وت  هب  دنادیم  هک  ار  هچنآ  ناملس 

«3»
لّوألا ملعلا  ناملس  كردأ  دنکیم : تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرارز 

وا نایاپ و  یب  تسا  یئایرد  وا  درک ، كرد  ار  رخآ  لوا و  ملع  ناملـس  « 4  » ربخرخآات تیبلا  لهأ  اّنم  وه  حزنیال و  رحب  وهو  رخـالا  ملعلا  و 
. تسا تیب  لها  ام  زا 

رهـش و زا  تسارح  هب  یلومعم ، شرافـس  کی  اب  ار  شیوخ ، تیرومأم  لحم  رهـش  نیادم » ، » هاگراتـشک ياهگـس  وزارت و  گنـس  دنیوگ :
، لماک تعاطا  اب  مه  اهنآ  دومن و  رازاب 

629 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
نیمز هب  ياهرطق  دتفیب و  نیمز  هب  هنوراو  راب  هس  شیاذـغ  ای  دزپب  اذـغ  شیارب  هدز  هقرج  اپ ، ناتـشگنا  رـس  زا  ای  دـندرک ؛ ارجا  اروا  روتـسد 

. دجنگب اجنیا  رد  هک  تسنآ  زا  شیب  ناملس  لیاضف  « 1  » دیوگب وا  هب  ار  الاب  شیامرف  مالسلا  هیلع  ریما  هک  دناماو  رذابا  هک  دزیرن 
دوعـص اجنآ  ات  دیـشک  دیـشک و  الاب  ار  دوخ  هشیر  تلاصا  هداوناخ و  تباجن  اب  مأوت  نامیا  رثا  رد  هایـس  داژن  زا  هایـسو و  هایـس  یکی  نآ  ای 

نتفگ ناذأ  زا  دـیوگیم ، س »  » ار ش »  » هک شنابز  تنکل  رطاخ  هب  ار  لالب  يرادـن  قح  : ) دـیامرفیم شیمارگ  لوسر  هب  شیادـخ  هک  درک 
!!. مریذپیم نیش ، ياج  هب  ار  وا  نیس  نم  يرادرب !!

زا یغولـش  هچب  دوشیم  هجوتم  ناهگان  درکیم  لقن  لـمح و  راـب  نآ  نیا و  يارب  زیربت  رازاـب  رد  زور  ره  هک  ریپ ، لاـمح  رب و  راـب  نآ  اـی 
( رادهگنایادخ رادهگن ، ایادخ  ( ) الخاس هّللا  الخاس ، هّللا   ) تشاد رب  دایرف  دیآیم ، نییاپ  دش و  ریزارـس  نیئاپ  هب  رازاب  قاط  طسو  شکاوه 
هب یمارآ  هب  دریگیم و  رارق  ربراب  نیا  تسد  يور  یمارآ  هب  هچب  دنکیم ، زاب  ار  شیاهتـسد  دسریم و  عیرـس  دنامیم و  قلعم  اوه  رد  هچب 

یتسه و ِهک  وت  رگد   ) هک دننکیم  هراپ  هکت  كّربت ، ناونع  هب  ار  هراچیب  لامح  سابل  دنزیریم  هرظنم ، نیا  ندید  زا  مدرم  دراذـگیم ؛ نیمز 
دـیوشن و هدز  تفگـش  مه  نم  راک  نیا  زا  میامـش و  رازاـب  زور  ره  لاـمح  ینـالف ، ناـمه  نم  ناـجاباب   ) هک دنونـشیم  باوج  یتسیک )!؟
وا زا  نم  مه  رابکی  ماهدروآ ، لمعب  هتـساوخ ، نم  زا  هچره  ماهداد و  شوگ  ادخ ) ینعی   ) وا فرح  هب  نم  لاس  تصـش  نوچ  دینکن ! بجعت 

(. دوبن یمهم  هلئسم  دومن ، تباجا  داد و  شوگ  مفرح  هب  وا  مدرک  تساوخ  رد  يزیچ 
تنیط و دب  كاپان و  ردپ  ای  ردام و  زا  میباییم  رد  ياهیناث  لمأت  اب  هک  تساجنیا  رد  دیاهدینـش  ار  ناگنازرف  اهتّیـصخش و  نیا  لاثما  اهدص 

؛ دیآیمن دوجوب  یناریا  ناملس  ةرخألاب  یئاقیرفآ و  لالب  يزیربت و  لامح  ربخ ، یب  ادخ  زا  هدروخ و  مارح  ریش  لصا و  دب 
630 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

اههیواعم و داهن ، دـب  لصا و  دـب  جوز  زا  یلو  تسادـج  شباسح  تایدام ، اب  تلاصا  نوچ  دنـشاب  هدرک  یگدـنز  يرادـن  رقفاـب و  هچرگا 
 .. وو اه  دورمن  دادش و  نوعرف و  اهرصن و  تخب  اهزیگنچ و  اهرومیت و  اهینیلوسوم و  اهرلتیه و  اههریغم و  اهصاع و  نب  ورمع 

شیب دیابن  اه ، دابکألا  ۀلکأ  دنه  زا  ةرخألاب  اههناجرم و  اهنوسیم و  اهاقرز و  اه و  كاّهـص  هشیر ، زا  نوچ  دوشیم ، هداد  لیوحت  هعماج  هب 
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تشادراظتنا نیا  زا 

« بیجن حتاف  »

دراو هبلغ  رهقاب و  دومن و  ریخست  ار  رهش  هنادنمزوریپ ، هناحتاف و  ترجه ، مهد  لاس  رد  تلاصا ، تباجن و  هداوناخ  زا  يدرم  بیجن » حتاف  »
باّذـک و رحاس و  ياهارتفا  بیذـکت و  هجنکـش و  تیذا و  رازآ و  هنوگ ، همه  مامت  لاـس  ار 13  وا  رهـش ، نآ  درم  نز و  هـک  دـش ، يرهش 

دوخ هدرک و  رارف  رهش  نآ  زا  هنابـش  هک  دندوب  هدناسر  یئاج  هبًاتیاهن  و  دندوب ، هدروآ  رد  ارجا  هب  هتـشاد و  اور  وا  هراب  رد  ار ، يرگوداج )
. دوب هتخاس  جراخ  اهنآ  سرتسد  زا  هدناسر و  برثی  هب  ار 

رهـش زکرم  رد  ار  همه  هتفرگ و  نانآ  زا  ار  یعافد  تردـق  هدـش و  رهـش  دراو  وجگنج ، مظنم و  شترآ  اب  لاس ، هد  زا  دـعب  درم  نیمه  الاح 
نامه رد  مامت ، لاس  تسیب  زا  شیپ  هک  دـنکیم  اشامت  یئاهناکم  هب  هتفرگ و  رارق  يدـنلب  يـالاب  رد  دوخ  هدروآ و  درگ  مارحلا ) هّللا  تیب  )

رب اهگنس  هدرک و  تاجانم  هدراذگ و  زامن  زرل  سرتاب و  یلع »  » ناوجون کیاب  و  هجیدخ »  » نز کیاب  طقف  مامت ، لاس  هس  لقأ  دح  اهناکم 
نایم رد  راو ، نیگن  هدرک و  هرـصاحم  ار  همه  شا  یماظن  يورین  هداتـسیا و  وربور  اهنامه  اـب  ـالاح  دوب ، هدینـش  اور ، اـن  ياـهنیهوت  نیبج و 
کی حـتاف ، هدـنامرف  موقلح  زا  دنـشکیم ، راظتنا  هداد و  تسدزا  ار  نداتـسیا  تردـق  اهلکیه  هتفـشآ و  اههفایق  هدـیرپ و  اهگنر  دـناهتفرگ ،

نوچ دنوش ، هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  ماع و  لتق  یگمه  رداص و  ًاعیمج ، مهولتقأ  نامرف  هلمج ، کی  طقف  هلمج 
631 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

شراثن وو ..  باّذـک  رحاس و  نونجم و  ياهبقل  لاس  لوط 13  رد  هک  دـندوب  اهنآ  هکنیا  يارب  دـندرک  یمن  ینیب  شیپ  ار  نآ  زج  يرفیک 
هرـصاحم رد  هدرک و  ینادـنز  بلاط » یبا  بعـش   » نازوس کـشخ و  هرد  رد  شراـبت ، لـیا و  اـب  ماـمت  لاـس  هس  هلحرم ، کـی  رد  و  هدرک ،

همه همه و  الاح  وو ..  دندوب  هتـسکش  ار  شی  اپ  هتفاکـش و  ار  شکرابم  نیبج  هدرک و  دیعبت  اهتدم  و  دـندوب ، هداد  رارق  یماظن  يداصتقا و 
. دنزرلیم دوخ  هب  مادعا  گرم و  راظتنا  رد  هدش و  تشادزاب  مارحلادجسم »  » رد رهش ، زکرم  رد 

هک ياهنوگ  هب  نازرل ، ناساره و  دـنتیعمج ، نآ  يالبال  رد  زونه  شاهتـسد  راد  نایفـسوبا و  شرهوش  هیواعم و  شرـسپ  راوخ و  رگج  دـنه 
. دش دهاوخ  رداص  هنوگچ  یک و  نامرف  نیا  دنرظتنم  دنتسیاب  دوخ  ياپ  يور  دنتسناوت  یمن 

تـسد دندینـشیم ، ار  شیادـص  دـندیدیم و  ار  وا  همه  هک  يروـطب  دوـب ، هتفرگ  رارق  هک  يدـنلب  ناـمه  يور  زا  ناـمرهق ، حـتاف  ناـهگان 
زا رپ  موقلح  رد  وا  یتوص  ياهرات  دهد ، نایاپ  ار  نانآ  ياهتنوشخ  زا  رپ  نیگنن و  هب  رمع  ات  دنابنجب  بل  دهاوخیم ، و  درب ، الاب  ار  شتسار 

تشپ ار  دیدازآ ) یگمه  دیورب  ءاقلّطلا  متنأ  اوبهذإ  « ) ءا لا ط ل ق  نأ ت م  او  ذإ ه ب   » فورح دروخ و  مهب  شاهفطاع  زا  راشرس  رهم و 
رپ هزادنا  هب  هکنیا  نودب  دش  هتشاذگ  ارجا  هب  هلـصاف  الب  دیدرگ و  رداص  یمومع  وفع  نامرف  دومن ، باترپ  نوریب  هب  درک و  فیدر  مه  رس 

. دوش هتخیر  یسک  زا  نوخ  ياهشپ ،
زا هدش و  راپـسهر  دوخ  ياههناخ  يوس  هب  نابوکیاپ  ینامداش و  اب  دـندش  صالخ  تشحو  سرت ، زرل ، بت ، ریجنز ، زا  و  دـندش ، اهر  همه 

. دنتفای زاب  ار  دوخ  شمارآ  هتفگ و  کیربت  رگیدمهب  هدرک و  تبحص  خیرات  درم  ربا  نیا  تیصخش ، یگرزب  حور و  تمظع 
هب هک  دروآیم  شیپ  ار  یئاهزیچ  اهزور ، ندـش  يرپس  راگزور و  تشذـگ  کلابب » رطخی  الام  کیُرت  ماّیألا ، رورم   » دـناهتفگ ناگرزب  اما 

،« درکیمن روطخ  تنهذ 
کی ربارب  رد  و  شونو ، شیع  مزب  رد  هک  دراذـگ ، یتیگ  هصرع  هب  مدـق  یـسکاناهنیمه ، تیجوز  لصاح  هرمث و  زا  هک  دیـسر  ارف  يزور 

ياههچب نارهاوخ و  ناردام و  هتسد 
632 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

؛ دیرپیم نوریب ، شسحن  موقلح  زا  اودهش  ردبب  یخایشأ  تیل  دییاسیم و  مهب  تسد  دزیم و  فک  هدیشک و  هرعن  هدیدغاد ،
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، نالک درخ و  زا  ار  درم  گرزب  نیا  هداوناخ  ياضعأ  تیبلها و  میوگیم ؛ ار  هدش  دازآ  راوخ  رگج  دـنه  نیمه  هون  نوسیم و  دـنزرف  دـیزی 
رد هدـیناشن و  دوب ، تختیاپ  فلتخم  راـشقا  شترا و  يارمأ  روشک و  لاـجر  ناـگرزب و  یجراـخ و  ءارفـس  زا  ُرپ  هک  دوخ  ماـع  سلجم  رد 
ّدج نیسح !! دیوگیم : نامارخ  لاحشوخ و  هتشاذگ و  رز  تشط  رد  ار  شنیرفآ  ناهج  هناگی  نیا  دنزرف  رس  اهنآ ، رابکشا  نامـشچ  لباقم 

تشوگ و و  هدش ، تیبرت  گرزب و  وا  نماد  رد  هک  يرس  نم ، رز  تشط  وت و  رس  نیا  دوب ، هدرک  میرحت  ار  میس  رز و  فورظ  لامعتـسا  وت 
رد ار  شاهچب  نز و  منکـشیم و  ار  وا  نوناق  ماهتـشاذگ و  بان  يالط  فرظ  نورد  ار ، تسا  هتـشگ  مکحم  هدـیئوروا و  دوجو  زا  وت  نوخ 
دز وا  رب  گنابو  درک  هفخ  شیولگ  رد  ار  دیزی  یئارس  هوای  دش و  دنلب  بنیز »  » ادخ ریش  رتخد  يادص  ناهگان  ات ...  ماهدروآ !! ماع  سلجم 

( ربخ رخآات   ) ایابس هّللا  لوسر  تانب  کقوس  کئامإ و  كرئارح و  كریدخت  ءاقلطلا  نبای  لدعلا  نمأ  تفگ : و 
لوسر نارتخد  يرادـهگن و  هدرپ  تشپ  رد  ار  دوخ  نازینک  نز و  نم ،) ّدـج   ) ناگدـش دازآ  دـنزرف  يا  تسا  یئاورنامرف )  ) تلادـع زا  ایآ 

«1 . » ینادرگب اهرهش ) رد  رابگنز  ناریسا   ) ناگدش و تراغ  تروص  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
تلاصأ و  » و دـشاب ، هدوب  یناـکم  اـج و  گـنر و  داژن و  ره  زا  تسا ، یعیرـشت »  » شزرا راـیعم  اوقت » ، » هک میریگیم  هجیتن  قوف  تاـنایب  زا 

؛ دشاب اه ، شنم  و  اهتنیط ، و  اهدادعتسا ، فلتخم  ياههریت  زا  هچرگا  تساهناسنا ، ینیوکت »  » ياهب كالم  تباجن »
633 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

دب هشیر و  دب  اما  رون ؛ یلع  ٌرون  دشاب ، نیجع  مه  اوقتاب  رگا  دراد ، یعامتجا  تیصخش  ینیوکت و  شزرا  هعماج ، رد  بیجن ، لیصا و  سپ ،
!. ادخرب هانپ  تنیط 

!« نایاسرت

هکنآ زا  دـعب  تسا ، هتـشادرب  نانآ  ياهتیهام  تیـصخش و  يور  زا  هدرپ  هلهابم ، ناتـساد  هک  یناـگرزب  نادنمـشناد و  ناـبیجن و  ناـیاسرت »!
«1 . » دنداد رییغت  ار  دوخ  عضوم  هجرد ، شخرچ 180  اب  ناهگان  دندش ، نیرفن  هدامآ  و  رضاح ، هدش  نییعت  لحم  رّرقم و  دعوم  رد  نیفرط 
رد تماهـش  لامک  اب  درکیم ) ثحب  فاصنا  تبثم و  هدـیقع  اب  نایرج  يادـتبا  زا  نارجن  رد  هک  یمرتحم  فصنم و  تیـصخش   ) هثراـحوبا

نانچ هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  دمحم   ) دـنگوس ادـخ  هب  تشاد : راهظا  هنوگنیا  دوخ ، ناهارمه  عابتا و  هنیدـم و  رهـش  تیعمج  همه  نآ  ربارب 
. دیامن هلهابم  درکن  تأرج  تشگرب و  و  تفگ : ار  نیا  دننیشنیم ؛ هلهابم  يارب  ءایبنا  هک  تسا  هتسشن 

هلهابم اماب  لاح ) نیا  اب  رگا  ، ) درکیمن یتأرج  نینچ  هلهاـبم  يارب  تسنادـیمن  قحرب  ار  دوخ  رگا  وا  تفگ : يوریم !؟ اـجک  تفگ : دـّیس 
تسا هدمآ  نینچ  رگید  تیاور  دنام ، دهاوخن  یقاب  نیمز  يوررب  ینارصن  کی  لاس  ندش  مامت  زا  شیپ  دنک 

« دنکرب اج  زا  ار ، هوک  دنهاوخب ، ادخ  زا  رگا  »

اًلبج لیزی  نأ  هّللا  اولأس  ول  ًاهوجو  يرأل  ّینإ  يراصنلا ، رشعم  ای  نارجن : فقسأ  لاقف  دنکرب » اج  زا  ار ، هوک  دنهاوخب ، ادخ  زا  رگا  »
634 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

، لکـش تئیه و  هک  یتقو   ) نارجن فقـسأ  ۀمایقلا  موی  یلإ  ّینارـصن  ضرألا  هجو  یلع  یقبی  اوکلهتف و ال  اولهابت  الف  اهب ، هلازأل  هناکم  نم 
تـساوخ رد  ادـخ  زا  رگا  منیب  یم  یئاـه  ور  نم  اراـصن ! هورگ  يا  تفگ : دـید )، ار  ناـکما  ملاـع  زا  رتـگرزب  یلو  کـچوک  هعومجم  نیا 

. درک دهاوخ  ار  راک  نیا  ًاعطق  دَنَکرب ، شیاج  زا  ار  یهوک  دنیامن ،
«1 . » دنامیمن یقاب  نیمز  يور  رد  ینارصن  رفن  کی  تمایق  زور  ات  دیوش و  یم  كاله  هک ، دینکن  هلهابم  اهنآ  اب  ًادبأ 

رد درک  هلهابم  يربمغیپاب  یموقره  دینادیم  ایآ  تفگ : اهنآ  نانادرگ  راکو  هدنامرف  بقاع  دیـس و  هب  موق  ناگرزب  زا  یکی  همقلع  نب  رذـنم 
تسیربمغیپ نامه  مساقلاابا  دمحم  هک  دینادیم  همه  دراد ، یئانـشآ  یهلا  ياهباتک  اب  هکره  امـش و  و  دندش ، كاله  ندز  مهب  مشچ  کی 
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، دناهدرک نشور  ار  وا  تیبلها  فاصوا  وا و  فاصوا  دناهداد و  تراشب  وا  ندمآ  هب  ناینیشیپ )  ) ناربمغیپ همه  هک 

« دینیببار ناتنوماریپ  ياه  هدیدپ  »

رد هک  هچنآ  دینک و  زاب  مشچ  هک  تسنآ  مناسرتیم ، هتخاس و  هجوتم  نآ  هب  ارامـش  هکرگید  تحیـصن  دـینیببار » ناتنوماریپ  ياه  هدـیدپ  »
، تسا هدش  ریغتم  هنوگچ  دینک  رظن  باتفآ  هب  تفگ : تسا  هدمآ  شیپ  ياهدیدپ  هچ  رگم  دنتفگ : دینک ! هراظن  تسا  هدـمآ  دـیدپ  ناتفارطا 

ناد هنیچ  رد  هچنآ  دـناهدینارتسگ و  نیمزرب  ار  دوخ  ياهلاب  هتـشاذگ و  نیمز  هبور  همه  اوه  ناـغرم  دـنا ، هدروآ  ریز  هب  رـس  همه  ناـتخرد 
. تسا هتخادگ  یهلا  باذع  سرتزا  دناهدرکن ، یهانگ  اهنآ  هکنیااب  تساهنآ ،

635 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
ياههراپ تسا ، هتفرگ  ارف  ار  ملاع  يدود  هداتفا و  شپط  شزرل و  هب  اههوک  هک  دینیبب  زاب  دـنوادخ ، رهق  ياههناشن  رگم  تسین  اهالب )  ) نیا

هدش لزان  يالب  ياه  هناشن  همه  اهنیا   ) تسا هدش  رهاظ  زاب  تسین ، اهنآ  ندش  ادـیپ  تقو  تسا ، ناتـسبات  لصف  هکنآ  اب  دـینیبب  ار  هایـس  ربا 
( هتفرگ ار  ام  فارطا  هک  تسا 

« دینک رظن  تقد  اب  نت  جنپ  نآ  هب  »

، بعُر نودبو  هناعطاق  دناهتـشادرب  اعد  هب  تسد  هنوگچ  هک  وا  تیبلها  دمحم و  يوس  هب  دینک  رظن  زاب  دـینک » رظن  تقد  اب  نت  جـنپ  نآ  هب  »
همه دننار  نابز ، رب  تنعل  هملک  کی  اهنآ  رگا  دـینادب  سپ  دـنوش ) راک  هب  تسد  اهنآ  و  ( ؛ دـییامن مالعا  ار  نیرفن  لوبق  امـش  هک  دـنرظتنم 

. تشگ میهاوخنرب  دوخ  لام  لها و  يوس  هب  دش و  میهاوخ  كاله 
هب  ) تسادخ بناجزا  ثوعبم  قحرب و  ترـضحنآ ، هک  دنتـسناد  نیقی  روطب  دندرک ، هدهاشم  ار  باذع  راثآ  هدرک  رظن  بقاع  دیـس و  نوچ 

«1 !(. » دنبای یئاهر  هصمخم  هکلهم و  نیا  زا  ات  دننک  راکچ  هک  دنتفر  ورف  رکف 
هناعاجـش هدز و  نیمز  رب  ّتلذ  يوناز  قـح  ربارب  رد  تقیقح ، فـشک  زا  سپ  ـالب و  راـثآ  ندـیداب  نیزو ، ياهتیـصخش  فارـشا و  نیا  ** 

«2 . » دنتشگ میلست 
. دنیامن فرصنم  هلهابم  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دندش  نیریاس  مالـسلا و  هیلع  ناگدازآ  ریما  نماد  هب  تسد  گنرد ، الب 
، ترـضح داهنـشیپ  مود  دنب  شیوخ  لام  ناج و  تیعقوم و  ظفح  يارب  اما  دـندرک  نیقی  ترـضح  توبن  تیناقح  هب  لد  ِهتزا  تسا  تسرد 

همان رد 
636 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

دنتفریذپ ار  یلاسرا 

« مجنپ نوتس  ياههدرورپ  تسد  »

مه ار  ندوب  تشهب  لها  و  هرّـشبم ) هرـشع   » هیعاد هک  یئاهنآ  تما و  ناسکان  نالـصا و  دب  زا  ياهدع  اما  مجنپ » نوتـس  ياههدرورپ  تسد  »
ناور حورجم و  نت  رابکـشا و  مشچ  اـب  یگمه  هک ، دـندرک  لـیمحت  تیذا  رازآ و  هزادـنا ، نآ  اـبع ، لآ  نت  جـنپ  کـیاکی  يارب  دنتـشاد ،

. دنتفرایند زا  هتسخ ،
، عییشت لومعم  قبط  ناشمادک  چیه  هک  میوش  یم  هجوتم  میریگب ، رظن  رد  ار  هلهابم  نانامرهق  ءاسک ، لها  نت  جنپ  ره  یگدنز  نایاپ  رگا  ام 

. دندشن هدرپس  كاخ  هب  و 
عادو ار  ایند  تیذوأ  ام  لـثم  ٌّیبن  يذوأاـم  راـهظا  اـب  شتیبلها و  نید و  هدـنیآ  زا  هرهلد  ینارگن و  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 1
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هزرابم هعزانم و  لوغـشم  تسایر ، تفالخ و  ندروآ  تسد  هب  يارب  دنتـشاذگ و  هناخ  رد  زور  هس  ار  شرهطم  هزاـنج  اـفویب  دارفا  و  تفگ ،
فیرـش ندـب  هک  دـندروآ  دایب  هزات  نآ  زا  دـعب  دـندش ، راوس  دارم  بکرم  رب  تیقفوم ، اب  ةرخألاب  دـنداد ، سوق  شک و  ردـقنآ  دنتـشگ و 

دناهداد و نفکو  لسغ  هدـنام و  وا  رانک  رد  رفن  دـنچ  و  مالـسلا » هیلع  یلع   » طقف دناهتـشاذگ  نفد  یب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
!، دناهدرک هدامآ  يراپس  كاخ  يارب 

بئاصم ّیلع  ّتبص  همغن : اب  نایاپ و  یب  ياه  هوکش  یمسج و  تابرض  یحور و  تامطل  یندب و  بیسآ  ایندکی  اب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  - 2
رادید هب  دراذگیم و  اهنت  ار  اهنآ  هک  مولظم ، رهوش  لاس و  درخ  هچب  قارف 4  درد  زا  هدنکآ  بلق  اب  ًایلایل  نرص  مایألا  یلع  ّتبص  اّهنأ * ول 

. تفرو دیشک  رپ  نالان ، مشچ  و  نازوس ، رگج  و  درد ، رپ  لد  اب  دباتشیم ، اباب ،
هب نایوگ ، ۀبعکلا  ّبرب  تزف  و  نتسیز ، ردقلا  لوهجم  تیمولظم و  تیاهن  رد  هتفاکـش  قرف  اب  مغ و  درد و  نارازه  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  - 3

. تسویپ العا  توکلم  هب  تفرگ و  جوااهنامسآ  يوس 
هنایفخم و شاهمولظم ، يارهز  دننام  ناهاوخ ، هیواعم  ناقفانم و  نایناورهن و  سرت  زا 

637 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
نامرحم و نادنزرف و  زج  دیباوخ و  هتخانـشان  ادیپان ، ربق  رد  لاس  هاجنپو  دص  دودح  دش و  هدرپس  كاخ  هب  شیاه  هچب  شود  يور  هنابش ،

. دیدرگ فشک  یسابع  نوراه  نامز  ردات  تشادن  عالطا  شنفد  لحم  زا  یسک  صاخ ، ناتسود 
نازوس و بلقو  نالان  لد  اب  هناگیب ، ات  هتفرگ  شرـسمه  زا  اهیئاوران ، اهجنر و  اهتبیـصم و  همه  نآ  لمحت  اب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  - 4

. تفر درک و  زاورپ  نایتوکلم  يوس  هبو  درب  نایاپ  هب  ار  دوخ  رابمغ  یگدنز  متس ، ّمس  زا  هتخوس  رگج 
؛ هنادواج ياهراتفگ  اهتنا و  یب  تیمولظم  اب  مالسلا  هیلع  ءادهّشلا  دیس  نیسح  - 5

اپ تشپ  راب  تلذ  یگدنز  هب  داد و  ار  تماقتـسا  یگنادرم و  تعاجـش و  سرد  ًامرب  ّالإ  نیملاّظلا  عم  ةایحلا  ةداعـس و  ّالا  توملا  يرأال  ّینإ 
تفاتش دوبعم  يوس  هب  درک و  نالعا  نایناهج  هب  ار  دوب ) نایاپ  یب  جنر  درد و  يایوگ   ) هک الاب  تاملک  اب  دز و 

« نایحیسم »

؛ دندش میلست  تقو ، توف  نودب  ادخ ، ناگدیزگرب  دنقح و  رب  اهنآ  لباقم  فرط  هک  دنتفایرد  هک  یتقو  نارجن » نایحیسم  « ** » نایحیسم »
؛ دندرک دیهش  ار  ناش  همه  دنتشاد ، فارتعا  اهنآ  تیقحرب  هب  زارد  نایلاس  هکنیااب  اهامن » ناملسم  * »

؛ دندرک زارد  نانآ  يوس  هب  ّتلذ  تسد  هناعضاخ  و  دندمآ ، رد  ونازب  الب ، ياههناشن  هدهاشم  اب  ار » اصن  ** »
نتفر و نیب  زا  نتخوـس و  ياـهالب  « 1 ، » ماما نیرفن  رثا  رد  دوخ  مشچ  اب  راب  نیدـنچ  هکنآ  اب  اروشاـع ، زور  ناـیاپ  اـت  ناملـسم » ناـیغای  * »

ار ناشناهارمه  تکاله ، یگنشت و 
638 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. دندش ءيرج  رتشیب  هدروآ و  ور  زیمآرفک ، ياهفرح  هب  دنوش ، هّبنتم  هکنیا  ياجب  دندید 
لد ناج و  اب  یطیارـش ، ره  تحت  ار  داد  رارق  و  دـنداد ، صیخـشت  ار  قح  هدـمآ و  دوخ  هب  موصعم  ياههفایق  نآ  ندـید  اب  ناـیاسرت »، ** »

، حالطصا هب  اما  دنتفریذپ ،
دیزی ةزئاج  نم  قناد  دنتفگ : دیزی !؟ هزئاج  ای  تسا  ّمهم  تیارب  نم  ّدـج  تعافـش  ایآ  دومرف : هک  نادیهـش  رالاس  خـساپ  رد  اهناملـسم ،» * »

«. 1  » ربخرخآ ات  تساوت  ّدج  وت و  زا  رتینتشاد  تسود  نم  يارب  دیزی  هزئاج  زا  يراّنس  كّدج  نم  کنم و  ّیلإ  ّبحأ 
، ۀیزج لوبق  اب  هتـشاذگ و  اپ  ریز  ار ، يویند  یبهذم و  ياهماقم  تسایر و  ّتیربهر و  ياهرورغ  مامت  ّتیعقاو ، ندید  اب  اراصن ، ناربهر  ** 

؛! دندرک مالعا  دوخ  ناناوریپ  هب  هژیوب  نایناهج  هب  ار ، دوخ  يراوخ  تسکش و  دنداد و  ّتلذ  هب  نت 
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: دنیوگیم هداتسیا و  نامولظم  ماما  ربارب  رد  شنارای  واه  يدیبز  جاجح  نب  ورمع  اما ؛ * 
ّیلع تردپ  یفطـصم و  دّمحم  تّدج  مان  یتسیک !! میـسانشیم  یبوخ  هبار  وت  ام  تسین و  ام ، يارب  دوخ  ندناسانـش  هب  يزاین  نیـسح ! يا 

وت هب  بآ  زا  يا  هرطق  میشکیم و  ارت  اهتخانش ، نیا  همهاب  اما  تسا  ابتجم  نسح  تردارب  ربمغیپ و  رتخد  ءارهز  همطاف  تردام  یـضترملا و 
!!. يوش منهج  دراو  ای  ینک ، تعیب  دیزی  هب  هکنیا  رگم  داد ، میهاوخن 

ّتلذاب دـندش و  میلـست  ًاعیرـس  دـنهد ، ناشن  دوخ  زا  یتمواقم  نیرتکچوک  دنتـسناوتن  قح ، روهظ  اب  دـندمآ و  تّزع  اـب  نارجن  ياـبجن  ** 
؛ دنتشگرب

نز نامشچ  يولج  رد  ار ، شرع  تنیز  لماک ، تخانشاب  دندرک و  یگداتسیا  رخآ  ات  دندزیم ، یناملـسم  مالـسا و  زا  مد  هک  یئاهنآ  اما  * 
رس هدرک و  دیهش  شاهچب ، و 

639 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. دنتخاس رو  هلعش  ار  ناشبلق  شتآو  دنداد  روبع  هاگلتق  زا  تواسق  یمرش و  یب  لامک  اب  ار  شاهلئاع  و  دندز ؛ هزین  رب  ار  شکرابم 

كاخ رب  میلـست  رـس  هدرک و  مخ  وناز  زرل ، سرت و  اب  دـندمآ و  دوخ  هب  ینامـسآ ، يایالب  ياههناشن  ندـید  اب  اراـصن  یبهذـم  ناربهر  ** 
دنتشاذگ

، مامت تلاذر  اب  وو ..  نامسآ  زا  نوخ  ندیراب  اوه و  ندش  رات  هریت و  كاخ و  ندش  دنلب  هایس و  داب  شزو  ندید  اب  اهناملـسم  نارگمتـس  * 
، رونت رتسکاخ  يور  رد  یمرش  یب  لامک  اب  دوب ، هداد  رارق  شرع  تنیز  شیادخ  هک  يرـس  دندرک ، يدعب  ياهیتخب  نوگن  هدامآ  ار  دوخ 

بیرغ ای  کیلع  مالّـسلا  ّمألا ، مولظم  ای  کیلع  مالّـسلا   » نازرل يادـص  نازوس و  لداب  دیـشک و  رونت  رانک  هب  ار  شاهمولظم  ردام  داد و  اج 
؛ دادرس ّمألا 

؛! دندرک ادیپ  دوز  ار  دوخ  یتوکلم ، ياههفایق  اهلیامش و  ندیداب  اهینارجن » »
دنلب ار  ناشیادـص  هنارختفم  هناّربکتم و  هداتـسیا و  وربور  كابیب  مکاح  اب  تارهاط ، داـسجا  يور  یناود  بسا  زا  سپ  ناملـسم » نادرماـن  »

: دنتفگ دندرک و 
ًابأ ًاّمأ و  ریخ  تلتق  ّینإ  ًابهذ *** ۀّضف و  یباکرألمإ 

. دوب ردام  ردپ و  نیرتهب  ياراد  هک  متشک  ار  يدرم  نم  نوچ ** نک  ُرپ  رز  میس و  زا  ارم  باکر  ریما ! يا 
؛ دنتخاس نادیواج  خیرات  رد  ار  دوخ  يوربآ  قح  ربارب  رد  میلست  اب  نارجن  ناگرزب  ** 

اهنآ دندرک و  انب  هرصب  رد  دجسم  راهچ  هفوک و  رد  دجسم  راهچ  دجسم ، راذگناینب  دنزرف  تداهـش  هنارکـش  هب  ناملـسم ،» ناگیام  ورف  * »
؛ دنداد صاصتخا  مالسلا » هیلع  یلع   » خیرات مولظم  ّبس  يارب  ار 

 .. و « 1  » دندرک دننک و  ینابرق  رتش  هد  يرفن  ره  دوش  هتشک  نیسح  رگا  دندرک  رذن  دوإ  ینب  هلیبق  نانز 
640 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

باـسح هب  ازع  زور  ناـشتکوش ، تردـق و  نداد  تسد  زا  رطاـخ  هب  دوـب ، قـح  ياـیحا  لـطاب و  لـتق  زور  هک  ار  هلهاـبم  زور  اـهینارجن  ** 
. دوب هدننکش  يراوخ و  تفخ و  زور  اهنآ ، يارب  زور  نآ  نوچ  دندروآ ،

نـشج ار  زور  نیا  دندرک و  نالعا  یّلم  دیع  زور  دوب ؛ لطاب  ندش  هدـنز  قح و  ندـش  نتـشک  زور  هک  ار  اروشاع  زور  اهامن »، ناملـسم  * »
؛ دندومن یبوکیاپ  دنتفرگ و 

اب شتداهـش  زور  رد  عورـش و  ناشیاهنـشج  مرحم  لوا  زا  دراد  جاور  اهنآ  هئیـس  تنـس  هثیبخ و  تعدب  زاب  اهنرق  تشذگ  زا  سپ  مه  زونه 
. دسریم دوخ  جوا  هب  وو ..  اهیدنب  انح  اهیسورع و 

ار ملاع  رابغ ، درگ و  دیزو و  زمرق  داب  تسیرگ و  نوخ  نیمز  دیراب و  نوخ  نامسآ  زا  و  درک ، هحون  نایمدآ  کلم و  نج و  وارب  هک  یسک 
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 ... وو درک  فوسک  باتفآ  تفرگ و  ارف 
. دندومن یناغارچ  ار  اهرهش  دندز و  اهترصن  قاط  دندرک و  يدنب  نیزآ  ار  اهرهش  اهنآ  یلو 

سرت نیا  اهناملسم  یل  و  دنتشادن ؛ میلست  زج  ياهراچ  الب  ياههناشن  تایآ و  همه  نآ  ندید  اب  ناینارجن  هک  دسر  رظن  هب  تسا  نکمم  هّتبلا 
نتخانش زا  دعب  دنتشادن ، یلبق  تخانـش  يرفن ، جنپ  هعومجم  نآ  زا  اهنآ  تسه ، نایم  نیا  رد  هک  ياهلئـسم  اما  تسا ، تسرد  دنتـشادن ! ار 

نآ اب  ات  دـنوش ، صالخ  دـنبای و  یئاهر  كان ، رطخ  هطرو  نآ  زا  ياهنوگب  لقأ  دـح  ای  دـنروآ  نامیا  هک  دنتـشگیم  هناـهب  یپ  ناـشرتشیب 
؛ دندرک مه  ار  راک  نیا  دنریگن و  رارق  ور  رد  ور  یئادخ ، نادرم 

رد هک  یئاج  ات  دندوزفا  دوخ  ملظ  تنوشخ و  رب  هظحل ، هب  هظحل  زارد ، نایلاس  تخانش  دتمم و  قباوس  نآ  اب  اهامن  ناملسم  ای  اهناملسم  اما 
يرگیـشحو دندز و  فک  دندیـشک و  اروه  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  لباقم  رد  هژیوب  مالـسلا  مهیلع  ابع  لآ  درف  درف  ياهتّجح  مامتا  ربارب 

هب هدش و  ناهج  ياوسر  دندیگنج و  نت  کی  اب  رفن ، رازه  یس  ًاتیاهن  هک  دنتخادناهار 
641 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. دندش راتفرگ  ازج  زور  يدبا  باذع 
مربیم نایاپ  هب  ثیدح  دنچ  ندروآ  اب  ار  باتک  نیا  كّربت ، نّمیت و  يارب  نایاپ ، رد 

« نایکالول

رد هک  دـیرفآ  یئاهنآ  رطاخ  هب  ار  هّللا  يوس  ام  یلاعتو  كرابت  دـنوادخ  هک ، دـننادیم  دـنراد  راک  رـس و  تایاور  اب  هک  یناسک  نایکالول »
؛ دیدرگ هئارا  نازیزع  رضحم  هباهنآ  همانیگدنز  زا  مک  یلیخ  هچ  رگا  ياهّمش  کچوک  هعومجم  نیا 

هک دـنامیمن ، یقاب  ههبـش  ّکش و  مینک ، ّتقد  تسا  هدیـسر  ام  تسد  هب  هراب  نیا  رد  نانآ  بقانم  لئاضف و  رد  هک  یثیداـحا  راـبخا و  رگا 
دنچ هب  هنومن  ناونع  هب  تشذـگ ) شخب 1  رخآ  رد  هراـب  نیا  رد  یبلاـطم  « ) 1 . » دنتـسه ادـخ  ِریغ  شنیرفآ  ّتلع  قلخ و  داجیا  ببـس  اهنآ 

. دیئامن هجوت  لیذ  ثیدح 
: دومرف یفعج  دیزی  نبرباج  هب  یلّصفم  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  - 1

اًلهـس و ال ًارحب و ال  ًاّرب و ال  ًارمق و ال  ًاران و ال  ۀّنجال و ال  َو  ًاءامَـسال  ًاضرأ و  هَّللا  قلخی  مل  نحنالَول  ًاعیفر و  ًاناکم  ًۀلزنم و  هّللا  دنع  انل  ّنإ  »
دزن ام  يارب  رباـج  يا  « » 2 « » رـشب انب  ساقیال  هتاذ  ِرُون  ْنِم  ُهّللاانَعَرَتَخا  ًارجـش  َو ال  ًاتابن  َو ال  ًاءام )  ) ًاّرمال و ال ًاسب و  اـی  ـالو  ًاـبطر  ـال  اًـلبج و 

، ناتـسهوک راومه ، ایرد ، یکـشخ ، هام ، باتفآ ، منهج ، تشهب ، نامـسآ ، نیمز ، دنوادخ  میدوبن  ام  رگا  تسیدنلب  ماقم  تلزنم و  دنوادخ 
.« دوشیمن هسیاقم  ام  اب  يرشب  دروآ ، دوجو  هب  دوخ  تاذ  رون  زا  ارام  دیرفآ ؛ یمن  ار  تخرد  تابن و  بآ ، نیریش ، خلت ، زینو  رت  کشخ ،

دناوخ یغیلب  هبطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  حدم  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
642 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

: هک دسریم  اجنیا  هب  ات  دهدیم  حرش  ار  هبطخ 
عضأ کلجأ  نم  .« » تسوت دوجو  رد  اهرون ، هنیجنگ  و  ییوت ؛ وازا ، هدش  یـضارو  هدیزگرب  ّتیـصخش  : » دومرف ربمغیپ  هب  یلاعت  يادخ  - 2

ار نیمز  وت  رطاخب  « 1 « » ۀیادهِلل ًاملَع  کتیب  لها  بصنأ  راّنلا و  ۀـّنجلا و  باقعلا و  باّوثلا و  لعجأ  ءاملا و  يرجأ  ءامّـسلا و  عفرأ  أحطبلا و 
يراج ار  بآ  هدروآ و ) رد  تروصنیا  هب  وت  مارتحا  هب  ار ، شنیرفآ  ناهج  ِیلعف  ماظن   ) ینعی ماهدرک ، دـنلب  ار  نامـسآ  هتـشادهگن و  نییاـپ 

. ماهتخاس
. ما هدرک  بصن  تیاده ، مچرپ  هناشن و  ار  تتیب  لها  و  هدادرارق ، وت  رطاخب  ار  منهج  تشهب و  باقع ، باوث ،

ًافقاو ّلجوّزع  هَّللا  يدی  نیب  ماع  فلأ  َیَِقب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  انّیبن  رون  یلاعت  هّللا  قلخ  اّملف  : » مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  نَع  - » 3
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. یلالج یتّزع و  یقلخ و  نم  یتریخ  تنأ  دـیرملا و  دارملا و  تنأ  يدـبع  ای  لوقی  هیلا و  رظنی  یلاعت  كراـبت و  ّقحلا  هدـمحی و  هّحبـسی و 
«2 « » هتضغبا کضغبأ  نم  ُُهْتبَبْحا و  کّبحأ  نم  َكْالفالا : ُْتقَلَخ  امل  َكالَْول 

لاس رازه  دیرفآ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ام  ربمغیپ  رون  دنوادخ  هک  یتقو  دیامرفیم : یثیدـح  نمـض  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریمأ 
ییوت نم ! هدنب  يا  : » دومرفیم درکیم و  رظن  وا  هب  یلاعتو  كرابت  يادخ  و  درکیم ، ادخ  دیمحت  حیبست و  دـنام  ّلجوّزع  يادـخ  ربارب  رد 

تـسود ار  وت  سکره  مدیرفآیمن ، ار  اهکلف  نم  يدوبن  وت  رگا  ملالج : تّزع و  هب  مسق  متاقولخم ، زا  هدش  هدـیزگرب  ییوتو  دـیرم  دارم و 
«3 « » كالفألا تقلخام  امکالول  یسدقلا : ثیدحلا  یف  درو  .« » مراد شنمشد  دراد ، نمشد  ار  وت  سک  ره  مراد و  شتسود  دراد ،

يدایز تایاور  هراب  نیا  رد  مدیرفآیمن ». ار  اهکلف  نم  دیدوبن  ات  ود  امش  رگا  : » دومرف امهیلع  هّللا  تاولص  یلع  دّمحم و  هب 
643 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

یبآ تسا  بآ ) ، ) اهنآ هلمج  زا  هدش ، هدیرفآ  اهنیا  رطاخ  هب  تاقولخم  همه  هک  تسا ، نآ  ِلیلد  هریغ ، و  ءاسک » ثیدح   » دـننام هدـش  دراو 
. دندرک میرحت  ۀقیاضم و  دوخ  شنیرفآ  ّتلع  يارب  البرک  رد  هک 

هّللا لئسأ  یّتلا  ةریغّصلا ، ۀعومجملا  هذه  مامتإل  ینقّفو  نأ  یلع  امّیس  ال  اهّلک ، هئامعن  یلع  رکّشلا  ًانطاب و  ًارهاظ و  ًارخآ و  ًالّوأ و  هّلل  دمحلا 
ءایبنألا و دّیـس  یلع  مالّـسلاو  ةولّـصلاو  میلـس  ٍبلقب  هّللا  یتأ  نم  ّالا  نونب  لام و ال  عفنی  موی ال  و  یتقاـف ، يرقف و  مویلًارخذ  یل  اـهلعجی  نأ 

هّللا لّجع  نسحلا  نب  ۀّـجحلا  مظعألا ، هّللا  ۀـیقب  انبحاص  انالوم و  مهمئاق  مهرخآ و  یلع  امّیـس  ـال  نیرهاّـطلا  نیبّیّطلا  هلآ  یلع  نیلـسرملا و 
اهمیظنت اهدیوست و  نم  غارفلا  عقو  دق  نیملاعلا  ّبرای  نیمآ  ءادفلا  همدقم  بارتل  یلهأ  یسفن و  یّمأ و  یبأ و  فیرّشلا ، هجرف  یلاعت 

ۀّیرجه  1383 / 1 قفاوملا 23 / ۀّیرمق ، ۀـّیرجه  ۀنـس 1424  روهـش  نم  رّفظملارفـص  نم  نیعبرألا »  » موی دحألا ، موی  یف  اهتباتکو  اهقیـسنت  و 
لاس نیدرورف  اب 23  قفاوم  يرمق  يرجه   1424 مالسلا ) هیلع  ینیسح  نیعبرا   ) زور رفص  هام  متسیب  زور  رد  ۀسّدقملا . مق  ةدلب  یف  ۀّیـسمّش 

نایاپ هب  مق  سدقم  رهش  رد  مالسلا  اهیلع  ۀموصعم  همطاف  ترضح  مالسلا  مهیلع  تمصع  تیب  لها  همیرک  راوج  رد  یسمش  يرجه   1383
. دیسر

644 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
« ذخآم رداصم و  »

( تسا هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  هطساو  اب  ای  هطساو  یب  هک ، یئاهباتک  »
. هداز بیبط  هب  فورعم  يدابآ  دمحا  دمحم  اراصن : هلهابم  رد  ناشخرد  باتفآ  - 1

. یناتسلگ ینیما  دمحم  ارچ : ایآ و  - 2
(. 1031 ق  ) يوانملا فؤرلا  دبع  دمحم  ۀمالعلا  بقانملا : نم  ۀمطافلامب  لئاّسلا  فاحتا  - 3

(. 346 ق  ) يدوعسم نیسح  نب  یلع  ۀّیصولا : تابثإ  - 4
. يرتشوش هّللارون  یضاق  قحلا : قاقحا  - 5

(. و 771 ق  ) یملید دمحم  نب  یلع  نب  نسح  دمحم  وبا  بولقلا : داشرا  - 6
(. و 413 ق « ) دیفم خیش   » يربکع نب  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  داشرا : - 7

(. 630 ق  ) ریثانبامرکلا یبا  نب  یلع  نسحلاوبا  ۀباحّصلا : ۀفرعم  یف  ۀباغلادسُأ  - 8
. ینیلک بوقعی  نب  دمحم  یفاک : لوصا  - 9

(. و 548 ق  ) یسربط نسحلا  نب  لضفم  یلع  وبا  يدهلا : مالعأب  يرولا  مالعإ  - 10
. قودص خیش  ۀمعّنلا : مامتا  نیّدلا و  لامکإ  - 11

(. و 953 ق  ) نولوط نبدمحم  نیدلا  سمش  رشع : انثإلا  ۀّمئألا  - 12
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. ۀّطب نبا  ۀنابإلا : - 13
(. و 1031 ق  ) یعفاش يواربش  فارشألا : ّبحب  فاحتإلا  - 14

(. و 588 ق  ) یسربط بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دمحا  جاجتحإلا : - 15
(. و 413 ق  ) دیفم خیش  يربکع  نامعن  نب  دمحم  هّللادبع  وبا  صاصتخإلا : - 16

(. و 463 ق  ) یکلام یبطرق  يرمنربلادبع  نبا  فسوی  رمع  وبا  باحصألا : ۀفرعم  یف  باعیتسإلا  - 17
645 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

نب یـسوم  نب  یلع  مساقلاوبا  لاـبقإلا : - 20 ق 19 - و 852   ) ینالقـسعرجحنبیلع نبدمحا  لضفلاوبا  ۀباحـصلازییمت : یف  ۀـباصإلا  - 18
(. ای 668 و 664   ) سوواط نب  رفعج 

. یعالکلا ءافلخلاو : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  يزاغم  ءافتکإلا  - 21
. ینادمه ینامحر  دمحأ  یلع : مامإلا  - 22

. دوصقملا دبع  حاّتفلا  دبع  یلع : مامإلا  - 23
(. و 276 ق  ) يرونید ۀبیتق  نب  ملسم  نب  هللادبع  دمحم  وبا  ۀسایّسلا : ۀمامإلا و  - 24

. یعاضقلا یضاقلا  ءایبنألاءابنأب : ءابنإلا  - 25
. یلماعلا یناروکلا  یلع  خیش  راصتنإلا : - 26

. یناث دیهش  داتسا  يرکبلا  نسحلاوبا  راونألا : - 27
(. و 1112 ق  ) يرئازج هّللا  ۀمعن  دیس  ۀّینامعّنلا : راونألا  - 28

. يدقّنلا رفعج  ۀّیولعلا : راونألا  - 29
(. و 260 ق  ) يروباشین ناذاش  نب  لضف  حاضیإلا : - 30

(. و 840 ق  ) یضترم نب  ییحی  نب  دمحا  راّخزلا : رحبلا  - 31
(. و 774 ق  ) یقشمد ریثک  نبا  ءادفلاوبا  ۀیاهّنلا : ۀیادبلا و  - 32

(. يرمق يافوتم 355   ) یسّدقملا رهاط  نب  رهطم  خیراّتلاو : ءدبلا  - 33
(. نرق 11  ) یلماع ینیسح  دمحا  نب  نیدلا  جات  دیس  ۀّمئألا : خیراوت  یف  ۀّمتّتلا  - 34

. یفسوی يداه  دمحم  یمالسإلا : خیراتلا  - 35
. ملاس زیزعلا  دبع  رتکد  يرضحلا : یسایّسلا و  خیراّتلا  - 36

. يدوعسم فارشإلا : هیبنّتلا و  - 37
. یطلملا یعفاش  نبدمحا  نبدمحم  عدبلاو : ءاوهألا  لها  یلعدّرلا  هیبنّتلا و  - 38

(. و 902 ق  ) يواخّسلا ةرونملا : ۀنیدملا  خیرات  یف  ۀفیطّللا  ۀفحتلا  - 39
. یبطرقلا يرعشألا  باسنألا : یف  فیرعّتلا  - 40

. ینالقسع رجح  نبا  بیذهّتلا : بیرقتلا  - 41
(. و 354 ق  ) یتسبلایمیمت متاح  یبا  نب  دمحا  نب  نابح  نب  دمحم  تاقّثلا : - 42

646 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
و 279 ق)  ) يذمرت هروس  نب  دمحم  یسیع  وبا  يذمرت :) ننس   ) حیحّصلا عماجلا  - 43

. متاح یبا  نب  نمحّرلا  دبع  لیدعّتلاو : حرجلا  - 44
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. يدیمح نیحیحّصلا : نیب  عمجلا  - 45
. دیفم خیش  لمجلا : - 46

. يرب یناسملت  يراصنارکب  یبا  بلاطیبانبّیلع : مامالا  بسنیف  ةرهوجلا  - 47
: ۀباحّصلا یلا  موجهلا  ۀبسن  یلع  باوجلا  - 48

(. و 652 ق  ) یّلحملادمحا نب  دیمح  نیدلا  ماسح  نسحلاوبا  ۀیدرولا : قئادحلا  - 49
. قودص خیش  یمق  هیوباب  نبا  لاصخلا : - 50

(. و 845 ق  ) يزیرقملا نیدلا  یقت  رابتعإلا ) ظعاوملا و  : ) ۀّیزیرقملا ططخلا  - 51
. یلماعلا زاوف  فسوی  تنب  بنیز  ۀبیدألا  روثنملاّرّدلا : - 52

(. و 911 ق  ) یطویس نمحّرلا  دبع  روثأملاب : ریسفّتلا  یف  روثنملاّرّدلا  - 53
. ملاس زیزعلادبع  رتکد  ۀّیبرعلا : ۀلوّدلا  - 54

. یطویس نیدلا  لالج  ملسم : یلع  جابیّدلا  - 55
. دلاخ دمحم  دلاخ  ًادبأ : ۀیطاقومیّدلا  - 56

. یبالودلا يراصنا  دامح  نبدمحم  رشب  یبا  ةرهاطلا : ۀّیرّذلا  - 57
يذوحاملا خیش  نیعبرألا : - 58

. يزاریش یمق  رهاط  دمحم  نیعبرألا : - 59
. یئوجاوخلا ۀّیداقتعإلا : لئاسّرلا  - 60

. یسوط خیش  رشعلا : لئاسّرلا  - 61
و 538 ق) . ) يرشخمز هّللا  راج  رمع  نب  دومحم  قئافلا : ضوّرلا  - 62

(. و 694 ق  ) يربطلا هّللادبع  نب  دمحأرفعجوبا  ةرشعلابقانم : یفةرضّنلا  ضایّرلا  - 63
. يرهوجلل ۀفیقّسلا : - 64

. رفظملا اضر  دمحم  هفیقّسلا : - 65
. نارهم یمّویب  رتکد  مالسلا : اهیلع  ءارهّزلا  ۀمطاف  ةدّیّسلا  - 66

647 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
(. و 747 ق  ) یقشمدلا ریثک  نبا  لیعامسا  ءادفلاوبأ  ةوبنلا : ةریّسلا  - 67

. یتسبلا ناّبح  نبا  ۀّیوبّنلا : ةریّسلا  - 68
. قحسا وبأ  ةریّسلا : - 69

(. و 1044 ق  ) یعفاش یبلح  نیدلا  ناهرب  نب  یلع  ۀّیبلحلا : ةریّسلا  - 70
. یضترم دّیس  یفاّشلا : - 71

(. و 614 ق  ) يدیز ةزمح  نبا  یفاّشلا : - 72
(. م 909  ) یسدقملا نیدلا  لامج  ماما  ۀیربلا : ریخ  بسن  یف  ۀّیوبّنلا  ةرجّشلا  - 73

یضاقلا یفطصملا : قوقح  فیرعتبءافّـشلا  يربکعلا 75 - نادمح  نبدمحم  نبهّللا  دیبع  ۀنایّدلاو : ۀّنّـسلالوصأ  یلع  ۀـنابألاو  حرّـشلا  - 74
. ضایع

. لکیه نینسح  دمحم  رکبوبا : قیدّصلا  - 76
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. یلماعلا یضایبلا  سنوی  نب  دّمحم  نب  ّیلع  میقتسملا : طارّصلا  - 77
و 664 ق)  ) سوواط نبا  دّیس  فئارّطلا : - 78

. یّلحلا ۀّیوقلاددعلا : - 81 - 80 و 230 ق )  ) يرهزلا يرصب  عینم  نب  دعس  نب  دمحم  وبا  يربکلا : تاقبّطلا  - 79
. یکملا یسافلا  ینیسحلا  نیمألا : دلبلا  رابخأ  یف  نیمّثلا  دقعلا  - 82

(. و 327 ق  ) یسلدنا هبر  دبع  نبا  دمحم  نب  دمحارمعوبا  دیرفلا : دقعلا  - 83
. يدسألا قیرطبلا  نب  دمحم  نب  ّیلع  نب  نیسحلا  نب  نسحلا  نبا  ییحی  نیسحلا  یبأ  ةدمعلا : - 84

ینارحبلا ج 11. مولعلا :) ملاوع   ) ملاوعلا - 85
. یطاّشلا تنب  ۀشئاع  رتکد  یبّنلا : لآ  ۀعوسوم  ملاوعلا  - 86

. یفقّثلا دمحم  نب  میهاربا  تاراغلا : - 87
. ینیمأ هماّلع  ریدغلا : - 88

. نالحد ینیز  نیبملا : حتفلا  - 89
. مثعأ نبا  حوتفلا : - 90

648 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
(. و 429 ق  ) يدادغب ینئارفسا  رهاقلادبع  قرفلا : نیب  قرفلا  - 91

(. و 855 ق  ) یکلاملا غاّبص  نبا  یکلام  یبرغم  دمحا  نب  دمحم  نب  یلع  مالسلا : مهیلع  ۀّمئألا  لاوحا  ۀفرعم  یف  ۀّمهملا  لوصفلا  - 92
(. و 660 ق  ) ةرونملا ۀنیدملا  لیزن  یمقلا  لیئربج  نب  ناذاش  لئاضفلا : - 93

. لبنح نب  دمحأ  ۀباحّصلا :) لئاضف   ) لئاضفلا - 94
. یناعمس لئاضفلا : - 95

. روهمج ءاملع  زا  تایسدقلا : - 96
. دیجم نآرقلا  - 97

(. و 630 ق  ) يرزجلا ریثأ  نبا  ینابیّشلا  مرکلا  یبا  نب  یلع  لماکلا : - 98
: رینملا لماکلا  - 99

. يدع نب  هّللادبع  لماکلا : - 100
نرق 8)  ) یلمآینیسحلایلع نبردیح  دیس  لوسّرلالآ : یلعيرجامیف  لوکشکلا  - 101

. یناردنزام يدهم  دمحم  ّيّرّدلا : بکوکلا  - 102
. سوواط نبا  دّیس  فوهّللا : - 103

. یّنثملا نبا  عمجملا : - 104
. یئاسحألا روهمج  یبا  نب  دمحأ  یلجملا : - 105

. یعفاّشلا يروفّصلا  ۀعبرألا : ءافلخلا  یف  ۀعمتجملا  نساحملا  - 106
(. و 456 ق  ) مزح نب  یلع  یلحملا : - 107

(. و 732 ق  ) ءادفلاوبأ نیدلا  دامع  رشبلارابخا : یف  رصتخملا  - 108
(. و 1377 ق  ) نیدلا فرش  نیسحلا  دبع  دیس  تاعجارملا : - 109

. يودّنلا نسحلاوبأ  یضترملا : - 110
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. ةرهاّطلا ءارهّزلا  لیضفت  یف  ةرهابلا  ۀلئسملا  - 111
(. و 726 ق  ) یّلحلا ۀماّلع  رهطم  نب  نسح  داشرإلا : باتک  نم  داجتسملا  - 112

. يربّطلا دشرتسملا : - 113
649 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. یبهّذلا هبتشملا : - 114
. یبهذ مالسإلا : خیرات  فنّصملا  - 115

(. و 211 ق  ) یناعنص مامه  نب  قاّزّرلا  دبع  فّنصملا : - 116
. يرونیدلا ۀبیتق  نبا  فراعملا : - 117

. ضایر پاچ  یناربط  طسوألا : مجعملا  - 118
. یناربطلا یمخل  بویا  نب  دمحأ  نب  نامیلسل  ریبکلا : مجعملا  - 119
(. و 415 ق  ) يدابآ دسا  رابجلادبع  نسحلاوبا  یضاق  ینغملا : - 120

. یناتسرهش رکب  یبا  نب  میرکلادبع  نب  دمحم  لّحنلاو : للملا  - 121
. یبرغم يزات  سراف  نب  هّللادبع  خیش  ۀضفاّرلاّدر : یف  ۀضراعملا  ةرظانملا و  - 122

. یبهذ لادتعإلا : جاهنم  نم  یقتنملا  - 123
. حایس دمحأ  دجنملا : - 124

. ینالطسقلا ۀّیندّللا : بهاوملا  - 125
(. و 1377 ق  ) یلماع نیدلا  فرش  نیسحلادبع  دیس  داهتجإلا : ّصّنلا و  - 126

 .. يوضر یضترم  یسایّسلا : ماظّنلا  - 127
(. و 764 ق  ) يدفص کیبآ  نب  نیدلا  حالص  تایفولاب : یفاولا  - 128

. يدحاولل طیسولا : - 129
:. ۀباحّصلا یلإ  موجهلا  - 130

. يدهم ءارهّزلا  دبع  مالسلا : اهیلع  ۀمطاف  تیب  یلع  موجهلا  - 131
و 334 ق) . ) یبیصخلا نادمح  نب  نیسح  يربکلا : ۀیادهلا  - 132

ای 668 ق و 664   ) سوواط نب  دیس  مساقلاوبا  نینمؤملاریمأ 3 : ةرما  یف  نیقیلا  - 133
. يواقرش نمحّرلا  دبع  داتسا  نیقّتملا : ماما  - 134

. يوضر یضترم  دیس  یسایّسلا : ماظّنلا  - 135
(. و 606 ق  ) ریثا نبا  هب  فورعم  يرزج  دمحم  نب  كرابم  تاداعسلاوبا  رثألا : ثیدحلا و  بیرغ  یف  ۀیاهّنلا  - 136

650 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. یتسبلا ناّبح  نبا  ءافلخلا : رابخأ  - 137

(. و 1098 ( ) ینامرقلا خیرات  : ) لوّدلا رابخأ  - 138
. ریثأ نبا  ۀباحّصلا : ۀفرعم  یف  ۀباغلادسأ  - 139

. يروباشین يدحاو  لوّزنلا : بابسأ  - 140
. يدقاو لوّزنلا : بابسأ  - 141
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. ینالقسعلا رجح  نب  دمحأ  وبا  ظفاح  ۀباصإلا : يدنبرد . لضاف  ةداهّشلا : رارسأ  - 142
. ۀلاّحک اضر  رمع  ءاسّنلا : مالعأ  - 143

(. و 1371 ق  ) یلماعلا نیمألا  نسحم  دیسلا  ۀعیّشلا : نایعأ  - 144
. سوواط نب  دیس  لامعألا : لابقا  - 145

. خیّشلا نبا  یلامأ : - 146
(. 381 ق « ) قودص خیش   » هیوباب نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمجم  یلامأ : - 147

(. و 460 ق «- ) یسوط خیش   » یسوطلا نسحلا  نب  دمحم  رفعجوبا  یلامأ : - 148
(. و 413 ق « ) دیفم خیش   » يدادغب يربکع  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  یلامأ : - 149

(. و 279 ق  ) يرذالب رباج  نب  ییحی  نب  دمحا  فارشألا : باسنأ  - 150
. يواضیب یضاق  لیزنّتلا .: راونأ  - 151

. ملعوبأ قیفوت  تیبلا : لهأ  - 152
. يرتشوش هّللارون  یضاق  قحلا : قاقحا  - 153

. یلازغ مولعلاءایحا : - 154
و 1110.  ) یسلجم هماّلع  راربالا : ۀمئالا  رابخا  رردل  ۀعماجلا  راونألاراحب  - 155

(. نرق 6 ياملع  زا   ) يربّطلا یلع  نب  دمحم  مساقلا  یبا  نب  دمحمرفعج  یبأ  یضترملا : ۀعیشل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصملا  ةراشب  - 156
(. 290  ) راّفّصلا خورف  نب  نسحلا  نب  دمحم  رفعجوبا  تاجرّدلا : رئاصب  - 157

(. و 900 ق  ) یمعفک میهاربا  خیش  نیمألادلب : - 158
. یلماعلا یضترم  رفعج  دیس  هبئابر : مأ  ّیبّنلا  تانب  - 159

651 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. يورسخ یسوم  خیرات : دنپ  - 160

(. و 1205 ق  ) يدیبزلا یضترم  نب  دمحم  سوماقلا : رهاوج  نم  سورعلا  جات  - 161
. یسربطلا دیلاوملا : جات  - 162

(. و 808 ق  ) یبرغم یمرضح  نودلخ  نب  دمحم  نب  نمحرلادبع  ربخلا :» أدتبملا و  ناوید  وربعلا   » نودلخ نبا  خیرات  - 163
. نیعم نب  ییحی  يرودلا : نیعم  نبا  خیرات  - 164

. یئاوشیپ يدهم  مالسا : خیرات  - 165
(. و 732 ق  ) ریثکنب لیعامسا  نیدلا  دامع  رشبلا ) رابخا  یف  رصتخملا  : ) ءادفلایبأ خیرات  - 166

(. و 325 ق  ) يدادغبلا جّلثلا  یبأ  نبا  ۀّمئألا : خیرات  - 167
. يدادغبلا جّلثلا  یبا  نبا  تیبلا : لهأ  خیرات  - 168

. یتیآ میهاربا  دمحم  رتکد  مالسا : ربمایپ  خیرات  - 169
. ۀعمج یفطل  دمحم  مالسا : هفسلف  خیرات  - 170

. ریثا نبا  لماکلا : خیرات  - 171
. ۀنحش نبا  خیرات : - 172
. یکتانبلا خیرات : - 173
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(. و 911 ق  ) یطویس نیدلا  لالج  ءافلخلا : خیرات  - 174
(. و 982 ق  ) يرکب رایدلا  نسحلا  نب  دمحم  نب  نیسح  سیفن : سفنا  لاوحایف  سیمخلا  خیرات  - 175

. يوالببلا یلع  دومحم  ۀیوبنلا : ةرجهلا  خیرات  - 176
(. و 463 ق  ) يدادغب بیطخ  نب  دمحا  رکبوبا  دادغب : خیرات  - 177

. يروباشین مکاح  خیرات : - 178
(. و 573 ق  ) رکاسع نبا  قشمد : خیرات  - 179

. ملاس زیزعلا  دبع  رتکد  ۀّیبرعلا : ۀلود  خیرات  - 180
و 310 ق)  ) يربطریرج نب  دمحم  رفعجوبا  يربط ) خیرات  : ) كولملاو ممألا  خیرات  - 181

652 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
(. و 262 ق  ) يرصب يریمش  ۀّبش  نبرمع  دیز  وبا  ةرونملا : ۀنیدملا  خیرات  - 182

(. و 254 ق  ) حضاو نب  بهو  نب  رفعج  نب  دمحا  یبوقعی : خیرات  - 183
. يدابآرتسأ ینیسحلا  نیّدلا  فرش  تایألا : لیوأت  - 184

. يزاّرلا ماوعلا : ةرصبت  - 185
. ینالقسعلا هبتشملا : ریرحتب  هبتنملا  ریصبت  - 186

. يدرولا نبا  رصتخملا : ۀّمتت  - 187
: ۀمامإلا تیبثت  - 188

. یناوجخنلا فلسلا : براجت  - 189
. یماهلا دواد  اروشاع : یسانش  فیرحت  - 190

. ینّارحلا ۀبعش  نب  نیسح  نب  ّیلع  نب  نسح  دمحم  یبأ  لوقعلا : فحت  - 191
. یبهذ ظافحلا : ةرکذت  - 192

. يزوج نبا  طبس  یفنح  يدادغب  هّللادبع  نب  یلغرف  نب  فسوی  صاوخلا : ةرکذت  - 193
. يدنه هماّلع  ءاهقفلا : ةرکذت  - 194

. یطاّشلا تنب  ۀشئاع  ةّوبّنلا : تیب  تادّیس  مجارت  - 195
. ۀغالبلا جهن  هاگ  دید  زا  ۀباحص  دمحم 9 : لآ  خیرات  رد  ۀمکاحم  حیرشت و  - 196

. یناردنزام يدهم  دمحم  مالسلا : اهیلع  ءارهّزلا  مّلظت  - 197
. مالسلا هیلع  يرکسعلا  نسح  ماما  بوسنم  ناهربلا : ریسفت  - 198

. یطویس روثنملاّرّدلا : ریسفت  - 199
. یناشاک ضیف  یفاّصلا : ریسفت  - 200

. يواطنط رهاوجلا : ریسفت  - 201
. یسولآ یناعملا : حور  ریسفت  - 202

. ریرج نب  دمحم  نایبلا ) عماج  : ) يربط ریسفت  - 203
(. و 320 ق  ) یشایعلا یملّسلادوعسم  نب  دّمحم  رصنوبا  یشاّیعلاریسفت : - 204

. یبلعث نآرقلا : ریسفت  یف  نایبلا  فشکلا و  ریسفت  - 205
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653 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. يدهشملا دمحم  قئاقّدلا : زنک  ریسفت  - 206

(. ینیلک رصاعم   ) یفوکلا میهاربا  نب  تارف  مساقلاوبا  ریسفت : - 207
. یبطرقلا نایبلا :) عماج   ) یبطرق ریسفت  - 208

(. و 307 ق  ) یمق میهاربا  نب  یلع  یمق : ریسفت  - 209
(. و 606 ق  ) يزار رخف  ریبک : ریسفت  - 210
. يرشخمز هّللا  راج  فاّشک : ریسفت  - 211
. یسربط خیش  نایبلا : عمجم  ریسفت  - 212

. يرصم هدبع  دمحم  خیش  رانملا : ریسفت  - 213
. یئابطابط هماّلع  نازیملا : ریسفت  - 214

(. و 1112 ق  ) يزیوحلا يزورع  ۀعمج  نب  یلعدبع  نیلقّثلارونریسفت : - 215
. ناگدنسیون زا  یعمج  هنومن : ریسفت  - 216

(. و 447 ق  ) یبلحلا حالّصلاوبأ  فراعملا : بیرقت  - 217
. ءادفلاوبأ نیّدلادامع  نادلبلا : میوقت  - 218

(. و 460 ق  ) یسوطرفعجوبا هفئاطلا  خیش  یفاّشلا : صیخلت  - 219
. يزوج نبا  رثألا : لهأ  موهف  حیفلت  - 220

. يدهلا ملع  یضترم  دّیس  ءایبنألا : هیزنت  - 221
. يرتسّتلا لالا : یبنلا و  خیراوت  - 222

. یقشمدلا نیدلارصان  نبا  هبتشملا : حیضوت  - 223
. ینالقسعلا بیذهّتلا : بیذهت  - 224

. يوونلا ءامسألا : بیذهت  - 225
. يّزملا نیدلا  لامج  ظفاحلا  لاجّرلاءامسأ : یف  لامکلا  بیذهت  - 226

. یبهذلا ءالبنلا : مالعأریس  بیذهت  - 227
. یسوط خیش  بیذهت : - 228

. یطویس ریبکلا : ثیداحألا  عماج  - 229
654 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

(. و 911 ق  ) یطویس نیّدلالالج  ریغّصلا : عماج  - 230
. یلماعلا یناروکلا  یلع  يدهملا : مامإلا  ثیداحأ  عماج  - 231

. ریثأ نبا  لوصألا : عماج  - 232
(. و 1242 ق  ) ّربش هّللادبع  دیس  نویعلاءالج : - 233

. قدنف نبا  باسنألاةرهمج : - 234
(. و 456 ق  ) یسلدنا یّلحم  مزح  نبا  برعلا : باسنأ  ةرهمج  - 235

. یعفاّشلا ینوعابلا  بلاطملا : رهاوج  - 236
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. يدابآ نوتاخ  دولخلا : تاّنج  - 237
. یناهج ریم  ۀمصاعلا : ۀّنج  - 238

. یعفاّشلا ینوعابلا  بلاطملا : رهاوج  - 239
(. ریمدناوخ  ) یخلبلا نیدلا  ثایغ  ریّسلا : بیبح  - 240

(. و 933 ق  ) یلیبدرا ققحم  ۀعیّشلا : ۀقیدح  - 241
(. و 470 ق  ) یناهفصا هّللادبع  نب  دمحا  میعنوبأ  ظفاح  ءایلألاۀیلح : - 242

. نایدمحم دمحم  هناسل : یلع  نینمؤملا  ریما  تایح  - 243
. يریمد ناویحلاةایح : - 244

. يولهدناکلا فسوی  دّمحم  ۀباحّصلا : تایح  - 245
. یسلجم بولقلاةویح : - 246

. یضر دّیس  ۀّمئألا : صئاصخ  - 247
. توریب پاچ  بلاغ  یفطصم  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ءافلخ  - 248

. يدجو دیرف  فراعملاةرئاد : - 249
. رابألا نبا  طبّسلا : ربخ  یف  طمّسلا  ررد  - 250

. مراهچ نرق  مالعازا   ) يربط متسر  نبریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا  ۀمامإلا : لئالد  - 251
. یناهفصا میعنوبأ  ظفاح  ةّوبّنلا : لئالد  - 252

. یّلح دهف  نبا  ةّوبّنلا : لئالد  - 253
655 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. یناهبهبلا ۀبکاّسلا : ۀعمد  - 254
. يربّطلا ّبحم  و 694 ق )  ) يربط هّللادبع  نب  دمحا  یبقعلا : رئاخذ  - 255

. يدورمرگ ةاجنلا : ۀعیرذ  - 256
(. 460 ق  ) یّشک یسوط  یلع  نب  نسح  نب  دمحم  رفعج  وبا  یّشک : لاجر  - 257

. یئوجاوخ ۀیداقتعا : لئاسر  - 258
. لماکلا هیشاح  رد  ۀنحش  نب  دمحم  رظانملا : ۀضور  - 259

(. و 508 ق  ) 8 و 9 راحب 1 / یسرافلا  نبإب  فورعملا  يروباشیّنلا  لاّتفلا  دمحأ  نب  ّیلع  نب  دّمحم  نیظعاولاۀضور : - 260
. یتکانبلا یتکانبلا ) خیرات  : ) بابحالا ۀضور  - 261

. یماّشلا یحلاّصلا  داشّرلا : يدهلا و  لبس  - 262
. يروباشین اضرمالغ  نآرق : نیریش  خلت و  ياهتشذگرس  - 263

. سیردا نبا  رئارس : - 264
. یناتسلگ ینیما  دمحم  تایح : همشچرس  - 265
. یکملا یماصعلا  یلاوعلا : موّجنلا  طمس  - 266

و 90 ق) : ) یلالهلا سیق  نب  میلس  - 267
(. و 275 ق  ) ۀجام نبا  ینیوزقدیزی  نب  دمحم  هّللادبع  وبا  ۀجام : نبا  ننس  - 268
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(. و 275 ق  ) يدزألا یناتسجس  ثعشا  نب  نامیلس  دواد  وبا  دوواد : یبأ  ننس  - 269
(. و 458 ق  ) یقهیب یلع  نیسح  نب  دمحا  رکبوبا  يربکلا ) ننّسلا  : ) یقهیبلاننس - 270

. یمراد ننس : - 271
(. و 279 ق  ) یئاسنرحب نب  یلع  نب  بیعش  نب  دمحا  نمحرلادبعوبا  ننس : - 272

(. و 748 ق  ) یبهّذلا نامثع  نب  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمش  ءالبّنلا : مالعأ  ریس  - 273
. یجاّتلا باطخلا : نب  رمع  هریس  - 274

. اّلم هریس : - 275
 .. ینیسحلا فورعم  مشاه  مالسلا : مهیلع  رشع  ینثإلا  ۀّمئألا  ةریس  - 276

656 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
(. و 747 ق  ) ریثک نبا  لیعامسا  ءادفلا  وبا  ۀیوبّنلا : ةریس  - 277

(. و 218 ق  ) يریمح بویا  نبماشه  نب  کلملادبع  دمحم  وبا  ۀّیوبّنلا : ةریس  - 278
. یلیعامجلا یسدقملا  ظفاحلا  هباحصأ : یبّنلا و  ةریس  - 279

. یناردنزام حلاص  یلوم  یفاک : لوصأ  حرش  - 280
(. و 363 ق  ) یبرغم نامعن  یضاق  رابخألا : حرش  - 281

. يراوزبس يداهاّلم  ینسحلا : ءامسألا  حرش  - 282
(. و 1122  ) یناقرزلا ۀیندّللا : بهاوملا  حرش  - 283

. ینمیلا رخشألا  لفاحملاۀجهب : حرش  - 284
. یچشوق دیرجت : حرش  - 285

. يوّونلا ملسم : حیحص  حرش  - 286
(. و 656 ق  ) یعفاش یلزتعمدیدحلا  یبا  نبدیمحلادبع  ۀغالبلا : جهن  حرش  - 287

. ظعاو یفطصملا : فرش  - 288
. دعسوبا ةّوبّنلا : فرش  - 289

. یشوکرخ یبّنلا : فرش  - 290
یمونهألا یفرش  ساّنلارودص .. : ءافش  - 291

. یشعرملا یضترم  دیس  یحّضلا : سمش  - 292
. داؤف عمج : عمش  - 293
:. ءاسّنلا تاریهش  - 294

 .. رصم فرعملا  راد  ۀیرلاوبا  دومحم  خیش  ةریضملا : خیش  - 295
. يدنشقلقلا یشعألا : حبص  - 296

. یماهلا دواد  ۀغالبلا : جهن  هاگدید  زا  ۀباحص  - 297
. دوادوبا حیحص : - 298

(. و 256 ق  ) یفعج يراخب  هبزدرب  نب  ةریغم  نب  میهاربا  نب  لیعامسا  نب  دمحم  هّللادبعوبا  يراخب  حیحص  - 299
657 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
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. يذمرت حیحص : - 300
(. و 256 ق  ) يروباشین يریشق  جاجح  نبا  نب  ملسم  نسحلاوبا  ملسم : حیحص  - 301

: مالّس لا  هیلع  اضّرلا  هفیحص  - 302
و 597 ق)  ) يزوج نبا  جرفلاوبا  نیدلا  لامج  ةوفّصلا : ةوفص  - 303

(. و 973 ق  ) یکم یمثیه  رجح  نبا  ۀقرحملا : قعاوص  - 304
. یقارعلا ۀعرزوبأ  بیرثتلا : حرط  - 305

. یفسّنلا رمع  یفسّنلا : دئاقع  - 306
. قودص و 381 ق )  ) یمق هیوباب  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  عئارّشلا : للع  - 307

. یناشاک ضیف  نیقیلا : ملع  - 308
هّللا 9: لوسر  ۀباحص  نم  هیقل  ام  ّیلع و  -- 309

بیطخلا میرکلا  دبع  داتسا  باّطخلا : نب  رمع  - 310
(. و 855 ق  ) قیرطبلا نبا  هب  فورعم  یلح  يدسا  نسح  نب  ییحی  بلاّطلاةدمع : - 311

. یسلجم هماّلع  نادرگاش  زا  یناهفصا  ینارحب  هّللادبع  خیش  مولعلا : ملاوع  - 312
. یئاسحألا ینابیّشلا  روهمج  یبأ  نب  میهاربا  نب  دمحم  یلائّللا : یلاوع  - 313

. يدابآ میظع  دوبعملا : نوع  - 314
. یسلجم ةویحلا : نیع  - 315

. ساّنلا دیس  نبا  رثألا : نویع  - 316
قودص یمق  هیوبابنب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  مالسلا : هیلع  ءاضّرلا  رابخأ  نویع  - 317

. یملیدلا دمحم  نب  نسحلا  دمحم  یبأ  راثالاررد : رابخألا و  ررغ  - 318
يورهلاةدیبع نیبیرغ : - 319

. یئ اسحألا  ینابیّشلا  روهمج  یبأ  نب  میهاربا  نب  دمحم  یلائّللا : یلاوغ  - 320
(. مراهچ نرق  مالعا  زا   ) بنیز یبا  نبا  ینامعّنلا  میهاربا  نب  دمحم  ۀبیغلا : - 321

. ینیوزق مظاک  دمحم  دیس  دّحللا : یلا  دهملا  نم  ءارهّزلا  ۀمطاف  - 322
. رصنلاوبأ رمع  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تنب  ۀمطاف  - 323

658 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. داّقعلا نویمطافلا : ءارهّزلا و  ۀمطاف  - 324

(. و 852 ق  ) ینالقسعلا رجح  نبا  يراخبلا : حیحص  حرش  یف  يرابلا  حتف  - 325
(. و 279 ق  ) يرذالب رباج  نب  ییحی  نب  دمحا  نادلبلا : حوتف  - 326

نیمأ دمحأ  مالسألا : رجف  - 327
(. و 730 ق  ) یناسارخلا ینیوجلا  دمحم  نب  میهاربا  نیطمّسلا : دئارف  - 328

. سوواط نب  میرکلادبع  يرغلا : ۀحرف  - 329

. ینیلک بوقعی  نبدمحم  یفاک : عورف  - 330
. یضترم دیس  ةراتخملا : لوصف  - 331
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(. و 1369 ق  ) يدابآ زوریف  ینیسحلا  یضترم  دیس  ۀسمخلا : لئاضف  - 332
(. و 660 ق  ) یمقلیئاربج نب  ناذاش  نیدلادیدس  لضفلاوبا  لئاضف : - 333

. لبنح نب  دمحأ  ۀباحّصلا : لئاضف  - 334
. يوانملل ریغّصلا : عماج  حرش  یف  ریدقلا  ضیف  - 335

(. و 817 ق  ) يزاریش يدابآ  زوریف  بوقعی  نب  دمحم  طیحملا : سوماق  - 336
. يرئازج هّللا  ۀمعن  دیس  ءایبنألا : صصق  - 338 و 290 ق )  ) یمق يریمحلارفعج  نب  هّللادبع  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  دانسإلا : برق  - 337

. يدنواّرلا هّللا  لضف  اضّرلا  یبأ  دّیسلل  ءایبنألا : صصق  - 339
. هیولوق نبا  ةرایّزلا : لماک  - 340

(. متفه نرق  ياملع  زا   ) يربطلا نیدلادامع  یئاهب : لماک  - 341
. يدنجریب رمحا : تیربک  - 342

. عّیبلا نبا  باتک : - 343
. يوغل هیولاخ  نبا  باتک : - 344

. نذؤملا حلاص  وبا  نیعبرا : باتک  - 345
.14 انئاملع 1 / ضعبل  یسلجملا : لاق  لئاضفلاو : تازجعملایف  ۀضوّرلا  باتک  - 346

يدقاو يزاغملا : باتک  - 347
659 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

. رایهام سابعلا  نبدمحم  باتک  - 348
. يوسّنلا يوسّنلا : باتک  - 349

. ضاّیف لیبن  ۀفیقّسلا : نم  لمجلاردحنا ..  موی  باتک  - 350
و 807 ق)  ) یمثیهلا رکب  یبا  نب  یلع  رازبلا : دنسم  نع  راتسألا  فشک  - 351

. یّلح ۀماّلع  قحلا : فشک  - 352

. ینولجعلا ءافخلا : فشک  - 353
. یلبرإلا یسیع  نب  ّیلع  ۀّمئألا : ۀفرعم  یف  ۀّمغلا  فشک  - 354

. يدنه لضاف  ماثّللا : فشک  - 355
(. و 664 ق  ) ینسح سوواط  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلغ  مساقلاوبا  نیدلا  یضر  ۀجهملا : ةرمثل  ۀّجحملا  فشک  - 356

. یلح ۀماّلع  نیقیلا : فشک  - 357
. یمقلا زازخلا  دمحم  نبیلع  رشع : ینثإلا  ۀّمئألا  یلع  صوصّنلا  یف  رثألاۀیافک  - 358

. یناسارخ دنوخآ  لوصألا : ۀیافک  - 359
و 658 ق.  ) یعفاش یجنگ  یشرق  دمحم  نب  فسوی  نب  دمحم  بلاطیبا : نب  ّیلع  بقانم  یف  بلاطلا  ۀیافک  - 360

مولعلارقاب 7. تاقیقحت  دهعم  ثیدحلا ؛ ۀنجل  نیسحلا 7 : مامإلا  تاملک  - 361
. يراداودلا رکبوبأ  رردلا : زنک  - 362

(. و 449 ق  ) یکجارک یلع  نب  دمحم  حتفلاوبا  دئاوفلازنک : - 363
و 975 ق.  ) يدنه یقّتم  نیدلا  ماسح  نب  یلع  راثالاو : لاوقأل  ننس  یف  لامعلازنک  - 364
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. یلازغ ماما  دمحموبأ  تداعس : يایمیک  - 365
(. و 711 ق  ) روظنم نب  مرکم  نب  دمحم  نیدلا  لامج  لضفلاوبا  برعلا : ناسل  - 366

(. 652 ق  ) ینالقسع رجح  نبا  نیدلا  باهش  نازیملا : ناسل  - 367
. يدّیؤملا ینیسح  راونألا : عماول  - 368

. یشوکرخ عماول : - 369
660 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. يدنشقلقلا ۀقانإلا : رثآم  - 370

. ناذاش نبا  ۀبقنم : ةأم  - 371
. یفنحلا یسلبارطلا  میهاربا  ءارهّزلا : ةاسأم  - 372
. یلماع یضترم  رفعج  دّیس  ءارهّزلا : ةاسأم  - 373

. یناردنزام بوشآ  رهش  نبا  بصاّونلا : بلاثم  - 374
. امن نب  دمحم  نبرفعج  نازحألاریثم : - 375

. ۀّیرهاقلا مالسإلاءاول  ۀّلجم  - 376
. یّنثم نبا  عمجم : - 377

(. 1085 ق  ) یحیرط نیدلا  رخف  نیرحبلا : عمجم  - 378
(. و 807 ق  ) یمثیه رکب  یبا  نب  یلع  دئاوفلا : عبنم  دئاوّزلا و  عمجم  - 379

. یلیلخلا رفعج  داوج  رتکد  ءافلخلا : تامکاحم  - 380
. ینورزاکلا نبا  خیراتلا : رصتخم  - 381

. یبرعلا نبا  لوّدلا : رصتخم  - 382
. روظنم نبا  قشمد : خیراترصتخم  - 383

: ملعلا نایب  عماج  رصتخم  - 384
. نامینغ هّللادبع  ۀّنّسلا : جاهنمرصتخم  - 385

(. و 1107 ق  ) ینارحب ینیسح  مشاه  دیس  زجاعملا : ۀنیدم  - 386
:. نییمالسإلا بهاذم  - 387

: رهوجلا نداعم  بهذلا و  جورم  - 390 يومح 389 - توقای  نادلبلا  مجعم  رصتخم  عاقبلا : ۀنکمألا و  ءامسألا  یلع  عالطإلا  دصارم  - 388
(. و 346 ق  ) يدوعسملا یلع  نب  نیسح 

(. و 405 ق  ) يروباشین مکاح  هّللادبع  وبا  نیحیحصلا : كردتسم  - 391
و 1320 ق.  ) یسربط يرون  نیسح  ازریم  لئاسولا : كردتسم  - 392

. دیفم خیش  مالسلا : هیلع  ّیلع  یلع  صّنلا  یف  ناتلئسم  - 393
: ةرهاّطلا ءارهّزلا  لیضفت  یف  ةرهابلا  ۀلئسم  - 394

661 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
. يدراطع هّللازیزع  خیش  ءاضّرلا ) ۀفیحص   ) ای اضر 7 : ماما  دنسم  - 395

. یئاسّنلا بیعش  نب  دمحأ  دنسم : - 396

اروشاع ات  هلهابم  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 308 

http://www.ghaemiyeh.com


. لبنح نبا  دمحأ  دنسم : - 397
. زازب دنسم : - 398

. يرصب یسراف  دوراج  نب  دوواد  نب  نامیلس  یسلایط - دنسم : - 399
. یلصوم دنسم : - 400

. يوازمحلا يودعلا  نسح  خیشلا  رابتعإلا : لهأ  زوف  یف  راونألا  قراشم  - 401
(. 321 ق  ) يواحط رفعجوبا  راثالا : لکشم  مراهچ 403 - نرق  لئاواتاف  و   ) یسربط یلع  لضفلاوبا  رابخألاررغ : یفراونألا  ةاکشم  - 402

. يدزی نیموصعملا : بئاصم  - 404
(. 1242 ق  ) ّربش هّللادبع  دیس  راونألا : حیباصم  - 405

. سوواط نب  دّیس  رئازلا : حابصم  - 406
(. و 460 ق  ) یسوط خیش  نسحلا  نب  دمحم  رفعج  وبا  دّجهتملا : حابصم  - 407

. یمعفک یلماعلا  یثراحلا  نسح  نب  یلع  نب  میهاربا  نیدلا  یقت  خیش  حابصم : - 408
(. و 652 ق  ) یعفاشلا ۀحلط  نبا  نبدمحم  لوسّرلا : بقانم  یف  لؤّسلا  بلاطم  - 409

. قودص خیش  رابخألا : یناعم  - 410
. يومح توقای  نادلبلا : مجعم  - 411

. یبهذلا رابکلا : ءاّرقلا  ۀفرعم  - 412
. يروباشین ثیدحلا : مالعأ  ۀفرعم  - 413

. یمق سابع  نانجلا : حیتافم  - 414
. ینیوزقلا یناغارب  حلاص  یلوم  ءاکبلا : حاتفم  - 415

. یناهفصا بغار  نآرقلا : تادرفم  - 416
یناهفصا جرفلا  یبأ  نیسحلا  نب  یلع  نیّیبلاّطلا : لتاقم  - 417
. مّرقم يوسوم  قاّزرلادبع  دیس  نیسحلا : لتقم  - 418

662 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 
مزراوخ دمحا  نب  قفوملا  نیسحلا : لتقم  ینارحب 420 - یسلجم ج 11  نادرگاش  زا  یناهفصا  ینارحب  هّللادبع  خیـش  ملاوعلا : لتقم  - 419

. یمزراوخ هب  فورعم 
. یجنایم يدمحأ  لوسّرلا : بیتاکم  - 421

(. نرق 6 مالعازا   ) یسربطلالضفلانب نسحرصنیبأ  نیدلایضر  قالخألا : مراکم  - 422
. مود یسلجم  هماّلع  رایخألا : ذالم  - 423

. ياهرمک لیلخ  ازریم  جاح  مالسا : هکلم  - 424
. ینارحبلا یلع  خیشلا  رشع : ینثإلا  ۀّمئألا  ۀماما  یلع  ّصّنلا  یف  يدهلا  رانم  - 425

. یلزاغم نبا  بلاط : یبا  نب  یلع  مامإلا  بقانم  - 426
(. و 568 ق  ) مزراوخ بطخا  یکملا  دمحا  نب  قفوملا  دیؤملا  یبا  بقانم : - 427

. بوشآ رهش  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلا  دیشر  رفعجوبا ، بلاطوبا : لآ  بقانم  - 428
. یّلح دهف  نبا  ةرتعلا : بقانم  - 429
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(. و 975 ق  ) يدنه یقتم  نیدلا  ماسح  نب  یلع  لامعلازنک : بختنم  - 430
(. 1085 ق  ) یحیرطلا نیدلارخف  خیش  بختنم : - 431

. یمق سابع  خیش  لامالا : یهتنم  - 432
. يرکبلا دمحأ  نمحّرلادبعداتسا  باطخ  نب  رمع  ۀفیلخلا : تایح  نم  - 433

(. قودص خیش   ) هیوباب نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  هیقفلا : هرضحیال  نم  - 434
(. و 728 ق  ) ۀیمیت نبا  دمحا  سابعلاوبا  ۀّنّسلا : جاهنم  - 435

. یطاّشلا تنب  ۀشئاع  رتکد  یبّنلا : لآ  ۀعوسوم  - 436
. داقعلا داقعلا : ۀعوسوم  - 437

. راکبلا نب  ریبز  تاّیقّفوم : - 438
. يرمعلا هّللا  ریخ  نبا  ءاحیفلا : ۀضوّرلا  بّذهم  - 439

. یبهذ لادتعإلا : نازیم  - 440
. يرهش ير  ۀمکحلا : نازیم  - 441

(. و 505 ق  ) ۀّیطع نب  لتاقم  دادغب : ءاملع  رمتؤم  - 442
663 ص : اروشاع ، ات  هلهابم  زا 

و 179 ق)  ) سنأ نب  کلام  کلام : مامإلا  ءاطوم  - 443
. یثراح یناشخدب  دمتعم  نب  دمحم  ظفاح  راربألا : لزن  - 444

. یعفاشلا یخلبلا  فسوی  نب  دمحم  هّللادبع  یبأ  ظفاحلا  سلاجملاۀهزن : - 445
. مالسلا اهیلع  ۀمطاف  تیب  یلع  موجهلا  رداصم ، زا  راحسألا : تامسن  - 446

. دمحم نب  لوسر  ۀّیمامإلا : ۀعیّشلا  ۀحیصن  - 447

. یمق ثدحم  سابع  خیش  مومهملا : سفن  - 448
. یعفاش یجنلبش  نسح  نب  نمؤم  راتخملا : ّیبّنلا  لآ  بقانم  یف  راصبألارون  - 449

. يرئازجلا هّللا  ۀمعن  دیس  نیهاربلا : رون  - 450
. يدنوارلا هّللا  لضف  دیس  رداون : - 451

. يریّونلا برإلا : ۀیاهن  - 452
نسح نب  یضر  دمحم  نسحلاوبا  ۀغالبلا : جهن  يدنشقلق 454 - هّللادبع  نب  دمحا  سابعلاوبا  برعلا : باسنأ  ۀفرعم  یف  برإلا  ۀیاهن  - 453

(. یضر فیرش   ) يوسوم
(. یّلح هماّلع   ) رهطم فسوی  نب  نسح  قدّصلا : فشک  قحلا و  جهن  - 455

(. 212 ق  ) ّیفوک راّطعا  يرقنملا  محازم  نب  رصن  لضفملاوبا  نیفّصلا : ۀعقو  - 456
. یلماعّرح نسح  نبدمحم  ۀعیرّشلا : لئاسم  لیصحت  یلا  ۀعیّشلا  لئاسو  - 457

. يزودنق یخلب  ینیسح  میهاربا  خیش  نب  نامیلس  ةدوملا : عیبانی  - 458
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