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یمالسا تدحو  روحم  ریدغ 

باتک تاصخشم 

1341 رغصا ، یلع  یناوضر  هسانشرس : 

.یناوضر رغصا  یلع  فیلات  یمالسا / تدحو  روحم  ریدغ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

نارکمج 1387. سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص 64 يرهاظ :  تاصخشم 

.ریدغ نامدای  ثحابم  هلسلس  تسورف : 

( مود پاچ  ) لایر  6000 لایر 978-964-973-182-7 ؛   6000 کباش : 

 . 1389 مود :  پاچ  تشاددای : 

 . سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

مخ ریدغ  عوضوم : 

یمالسا تدحو  عوضوم : 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

BP223/5/ر6غ43 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/452 ییوید :  يدنب  هدر 

1720946 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

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

.دومن هیده  نانآ  هب  ار  شخبرمث  تایح 

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

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

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

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

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

نیا خیرات  لوط  رد  دمآ و  دیدپ  فالتخا  ناناملسم  نیب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  ارچ  دننک : یم  لاؤس  یخرب 
نآ تامیلعت  مالـسا و  نید  رد  صقن  زا  یـشان  نیا ، ایآ  مینک ؟ یم  هدهاشم  ار  فالتخا  نیا  زین  نونکا  مه  درک و  ادیپ  همادا  فالتخا 

هدوبن صقان  تهج  نیا  رد  مالسا  نید  هک  نیا  ای  دیامن ؟ عمج  تقیقح  لصا و  کی  رب  ار  دوخ  ناوریپ  ناناملسم و  هتسناوتن  هک  تسا 
صقن و چیه  تهج  ود  نیا  زا  هک  نیا  ای  و  تسا ؟ هدرک  یهاتوک  هلأسم  نیا  رد  هَّللاب -  ذایعلا  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هکلب 

هقرفت تبیصم  هب  اذل  دندادن و  ارف  شوگ  شربمایپ  مالسا و  تاروتسد  هب  هک  تسا  ناناملـسم  رد  لکـشم  هکلب  درادن  دوجو  یهاتوک 
ار نانآ  عفانم  تیثیح و  وربآ و  هدرک و  هبلغ  نانآ  رب  مالسا  نانمشد  قیرط  نیا  زا  ات  دش  ثعاب  هک  یتبیـصم  دندش ، راتفرگ  تتـشت  و 

!؟ دنرب تراغ  هب 

هتشادن یهاتوک  چیه  تسا  نانآ  حالـص  نیملـسم و  تزع  ثعاب  هک  ییاه  حرط  رد  هدوب  عماج  لماک و  نید  مالـسا  هک  میدقتعم  ام 
زا لکشم  اهنت  تسا ، هتـشادن  یهاتوک  چیه  هدرک و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  اتـسار  نیا  رد  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .تسا و 

.تسا نانآ  نانمشد  ناناملسم و  هیحان 

ص:7
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نمـشد هک  يوحن  هب  تموصخ  هعزانم و  مدع  نآ و  ّلح  يارب  هک  نیا  تسا  مهم  هچنآ  یلو  دـسر  یم  رظن  هب  یعیبط  يرما  فالتخا 
لاعتم دنوادخ  اذل  دشاب و  یم  یمالـسا  هعماج  رد  فالتخا  أشنم  هک  تسا  لئاسم  زا  یخرب  يرآ ، .درک  دیاب  هچ  دنکن  هدافتـسا  ءوس 

.درک دهاوخ  ناحتما  قیرط  نیا  زا  ار  هعماج  مدرم 

عازن فالتخا و  اه  نآ  هدمع  هک  هدیـشک  یکانرطخ  ياه  هشقن  مالـسا  هب  ندز  هبرـض  يدوبان و  يارب  نانمـشد  هک  ییاضف  نینچ  رد 
نییبت یقیقح  تدـحو  هب  یمالـسا  تّما  ندیـسر  يارب  ار  مالـسا  ياهراک  هار  هک  دراد  اـج  تسا  یمالـسا  ياـه  هقرف  بهاذـم و  نیب 
يارب یّلح  هار  زین  هتخاس و  عّلطم  دراد  لماک  عماج و  روتـسد  زین  هنیمز  نیا  رد  هک  مالـسا  تیعماج  زا  ار  مدرم  میناوتب  مه  اـت  مییاـمن 

.مییامن نایب  یمالسا  ماجسنا  یگچراپ و  کی 
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یناوضر رغصا  یلع 

مالسا ردص  رد  ینیوکت  ماجسنا 

بناج زا  صاخ  یتیانع  یمالسا  ماجسنا  هب  تبـسن  مالـسا ، ردص  رد  صاخ  یحلاصم  تهج  هب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآرق  تایآ  زا 
؛ تسا هدوب  لاعتم  دنوادخ 

ٌزیِزَع ُهَّنِإ  ْمُهَْنَیب  َفَّلَأ  َهَّللا  َّنِکلَو  ْمِِهبُوُلق  َْنَیب  َْتفَّلَأ  آَم  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َْتقَفنَأ  َْول  ْمِِهبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَو  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
نانآ ياهلد  نایم  هک  يدرک  یم  فرـص  تسا  نیمز  يور  ار  هچنآ  ماـمت  رگا  داد ! تفلا  مه ، اـب  ار  اـه  نآ  ياـه  لد  و   » (1) ؛» ٌمیِکَح

«! تسا میکح  اناوت و  وا  درک ! داجیا  تفلا  اه  نآ  نایم  رد  دنوادخ  یلو  یتسناوت ! یمن  یهد ، تفلا 

رگیدکی نمـشد  هنوگچ  هک  دـیرآ  دای  هب   » (2) ؛» ْمُِکبوـُُلق َْنَیب  َفَّلَأَـف  ًءآَدـْعَأ  ُْمتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذاَو  : » دـیامرف یم  زین  و 
«. درک داجیا  تفلا  امش ، ياهلد  نایم  وا  و  دیدوب ،

دنا هتفریذپ  ار  وا  توعد  هک  يا  هّدع  رگا  تسا و  راک  عورش  ردص  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  نآ  تهج  هب  نیا  و 
ناکرشم اب  هلباقم  داهج و  رد  دوخ  یلاع  فادها  هب  دناوت  یمن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زگره  دنشاب  هتـشادن  یگچراپکی  تدحو و 

.دسرب مالسا  شرتسگ  و 

ْنِم ْمِهِروُدُص  ِیف  ام  انْعََزنَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  اذل  و 

ص:9
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(«. دننک یگدنز  مه  اب  ّتیمیمص  افص و  رد  ات   ) مینک یمرب  دنراد ، دسح  هنیک و  زا  اهلد  رد  هچنآ  و   » (1) ؛»..ّ.  ٍلِغ

ّقح هب  نیشناج  زا  يوریپ  هب  ناربمایپ  تّیصو 

یَـسُومَو َمیِهاَْربِإ  ِِهب  اْنیَّصَو  امَو  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلاَو  ًاحُون  ِِهب  یَّصَو  ام  ِنیِّدلا  َنِم  مَُکل  َعَرَـش  دیامرف « : یم  يا  هیآ  رد  لاعتم  دـنوادخ 
یحو وت  رب  ار  هچنآ  و  دوـب ؛ هدرک  هیـصوت  حوـن  هب  هک  درک  عیرـشت  امـش  يارب  ار  ینییآ   » (2) ؛» اُوقَّرَفَتَت َالَو  َنیِّدلا  اوُمِیقَأ  ْنَأ  یَـسیِعَو 

«. دینکن داجیا  هقرفت  نآ  رد  دیراد و  اپرب  ار  نید  هک : دوب  نیا  میدرک  شرافس  یسیع  یسوم و  میهاربا و  هب  میداتسرف و 

یم هک  اـجنآ  .تسا  موصعم  ماـما  باـتک و  ناـمه  هک  هداد  رارق  میقتـسم  هار  روحم  رب  ار  تدـحو  هقرفت و  مدـع  رگید  يا  هیآ  رد  و 
هار نیا   » (3) ؛» َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  مُکایَّصَو  ْمُِکلَذ  ِِهلِیبَس  نَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  َالَو  ُهوُِعبَّتاـف  ًامیِقَتْـسُم  یِطاَرِـص  اذـه  َّنَأَو  : » دـیامرف

! دزاس یم  رود  ّقح ، قیرط  زا  ار  امـش  هک  دینکن ، يوریپ  یفارحنا ) و   ) هدنکارپ ياه  هار  زا  و  دـینک ! يوریپ  نآ  زا  تسا ، نم  میقتـسم 
!« دینک هشیپ  يراگزیهرپ  دیاش  دنک ، یم  شرافس  نآ  هب  ار  امش  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا 

یهار هب  دیوج ، کّسمت  ادـخ  هب  سک  ره  و   » (4) ؛» ٍمیِقَتْـسُم ٍطاَرِـص  َیلِإ  َيِدُه  ْدَقَف  ِهَّللِاب  مِصَتْعَی  نَمَو  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و 
«. تسا هدش  تیاده  تسار ،

ص:10
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تدحو هلیسو  هنوگره  و  مالسا ، نآرق و   ] ادخ نامسیر  هب  یگمه  و   » (1) ؛» اُوقَّرَفَت َالَو  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعاَو  : » دیامرف یم  زین  و 
«! دیوشن هدنکارپ  و  دینز ، گنچ  ، 

مالسلا هیلع  موصعم  ماما  روحم  رب  یقیقح  تدحو 

هراشا

و مالسا ، نآرق و  ادخ =[  نامسیر  هب  یگمه  و   » (2) ؛» اُوقَّرَفَت َالَو  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْعاَو  : » دیامرف یم  يا  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ 
«! دیوشن هدنکارپ  و  دینز ، گنچ  تدحو ،  هلیسو  هنوگره 

.تسا هابتشا  زا  موصعم  ماما  نامه  هک  دناسر  یم  ادخ  هب  ار  ام  متح  روط  هب  هک  تسا  ینامسیر  یهلا ، لبح  هب  دوصقم 

هب دـیوج ، کّسمت  ادـخ  هب  سک  ره  و   » (3) ؛» ٍمیِقَتْـسُم ٍطاَرِـص  َیلِإ  َيِدُه  ْدَـقَف  ِهَّللِاب  مِصَتْعَی  نَمَو  : » دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  اذـل  و 
«. تسا هدش  تیاده  تسار ، یهار 

دشاب یـسک  دیاب  هَّللا  لبح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  اجنیا  زا  هدومن و  فذح  ار  لبح  هدرک و  هَّللا  هب  ریبعت  هَّللا  لبح  ياج  هب  هیآ  نیا  رد 
.دشاب دنوادخ  ّمتا  یلعف  یلوق و  هملک  ادخ و  رهظم  هک 

اذـه َّنَأَو  : » دـیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  هدرک  یهن  رگید  ياـه  هار  زا  هدومن و  میقتـسم  طارـص  زا  يوریپ  هب  توعد  رگید  يا  هیآ  رد 
ياه هار  زا  و  دینک ! يوریپ  نآ  زا  تسا ، نم  میقتـسم  هار  نیا   » (4) ؛» ِِهلِیبَس نَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  َالَو  ُهوُِعبَّتاف  ًامیِقَتْـسُم  یِطاَرِص 

!« دزاس یم  رود  ّقح ، قیرط  زا  ار  امش  هک  دینکن ، يوریپ  یفارحنا ) و   ) هدنکارپ
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ثیدح رد  هک  هنوگ  نامه  تسا  ترتع  نآرق و  نامه  هک  هدرک  هَّللا  لبح  هب  ندز  گنچ  کّسمت و  يوریپ و  هب  رما  تقیقح  رد  سپ 
.تسا هدمآ  نیلقث 

یلع ماما  هار  طارـص و  هب  ار  نک » تیادـه  تسار  هار  هب  ار  اـم   » (1) ؛» َمیِقَتْـسُْملا َطا  َرِّصلا  انِدـْها   » هک یثیداحا  موهفم  انعم و  اجنیا  زا 
.دوش یم  نشور  دنا  هدرک  انعم  مالسلا  هیلع 

دوش یم  نشور  تسا »!؟ نیا  میقتسم  هار  هک  دیتسرپب  ارم  هک  نیا  و   » (2) ؛» ٌمیِقَتْسُم ٌطاَرِص  اذه  ِینوُُدبْعا  ِنَأَو   » هفیرش هیآ  يانعم  زین  و 
رد تیدوبع  اریز  تسا ؛ دـنوادخ  تیدوبع  تسا  ترتع  باتک و  هَّللا و  لـبح  هب  ندز  گـنچ  ناـمه  هک  ادـخ  هب  ندز  گـنچ  رد  هک 

.تسارچ نوچ و  نودب  ادخ  تاروتسد  تعاطا 

ُلِطاْبلا ِهِیتْأَی  َال  : » دیامرف یم  نآرق  دروم  رد  لاعتم  دنوادخ  دوش ؛ یم  هدافتـسا  ترتع  ادخ و  باتک  تمـصع  زین  میرک  نآرق  تایآ  زا 
«. دیآ یمن  نآ  غارس  هب  رس ، تشپ  زا  هن  ور و  شیپ  زا  هن  یلطاب ، هنوگ  چیه  هک   » (3) ؛» ِهِْفلَخ ْنِم  َالَو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم 

دنوادخ  » (4) ؛» ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هراـبرد  و 
«. دزاس كاپ  ار  امش  ًالماک  دنک و  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخ  یم  طقف 

هار رب  ار  امـش  نـم   » (5) ؛» ...اـهراهنک اـهلیل  یتلا  ءاـضیبلا  هجحملا  یلع  مکتکرت  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا 
دننامه شبش  هک  مدرک  اهر  ینشور 
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«. ددرگ یمن  هارمگ  نآ  رد  هدننکریس  هک  يّدح  هب  تسا  حضاو  هار  سپ  تسا ، نشور  زور 

.درب میهاوخ  یعقاو  هَّللا  لبح  میقتسم و  طارص  قادصم  هب  یپ  هنیفس »  » ثیدح و  ناما »  » ثیدح و  نیلقث »  » ثیدح هب  هعجارم  اب 

يدـعب اّولـضت  نل  امهب  متکّـسمت  نا  اـم  یترتع  هَّللا و  باـتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ّینا  : » دـیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
دینک کسمت  ود  نآ  هب  رگا  هک  مترتع ، يرگید  ادـخ و  باتک  یکی  مراذـگ ؛ یم  اهبنارگ  ییـش ء  ود  امـش  نایم  رد  انامه   » (1) ؛» ًادبا

«. دیوش یمن  هارمگ  نم  زا  دعب  زگره 

بزح اوراصف  اوفلتخا  برعلا  نم  هلیبق  اهتفلاخ  اذاف  فالتخالا  نم  یتمأل  ناما  یتیب  لها  ءامـسلا و  لـهأل  ناـما  موجنلا  : » دومرف زین  و 
برع زا  یهورگ  نانآ  اب  هاگره  فالتخا ؛ زا  متّما  يارب  نمأم  زین  متیب  لـها  دـنا و  نامـسآ  لـها  يارب  نمأـم  ناگراتـس   » (2) ؛» سیلبا

«. دنوش یم  ناطیش  بزح  ءزج  هداتفا و  فالتخا  ناشنیب  دنیامن  تفلاخم 

؛ تسا حون  یتشک  دـننامه  متیب  لها  لثم   » (3) ؛» کله اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  هنیفـسک  یتیب  لها  لـثم  : » دومرف زین  و 
«. دوش كاله  دنک  فّلخت  نآ  زا  سکره  هتفای و  تاجن  دوش  راوس  نآ  رب  سکره  هک 

فالتخا یلع  نیملـسملا  ّلک  دنع  لب  نیفرطلا  دنع  ًاحیحـص  ثیدحلا  اذه  ناک  اذا  و  : » دیوگ یم  نیلقث  ثیدح  هرابرد  یناجیت  رتکد 
هیوق هیمالـسا  هدـحو  مهنیب  تأشنل  ثیدـحلا  اذـهب  هفاک  نوملـسملا  لـمع  ولو  هب ؟ لـمعَیال  نیملـسملا  نم  مسق  لاـب  اـمف  مهبهاذـم ،

.مالسالا ءادعا  اهلشفیال  مالعالا و  اهبلطیال  فصاوعلا و  اهّدهتالو  حایرلا  اهعزعزتال 
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نآرقلل و عبتتملا  .لوقلا و  نم  فرخز  لطاب و  هاوسام  مهتاجن و  نیملـسملا و  صالخل  دـیحولا  ّلحلا  وه  اذـه  ّنا  يداـقتعا  بسح  و 
هکلب ینس  هعیـش و  دزن  ثیدح  نیا  رگا   » (1) ؛» ...اذه یلع  کشالب  ینقفاوی  هلقعب  هیف  ربدتملا  خـیراتلا و  یلع  علّطملا  هیوبنلا و  هنـسلا 

ناناملسم مامت  رگا  و  دننک ؟ یمن  لمع  نآ  هب  ناناملسم  زا  یخرب  ارچ  سپ  تسا ، حیحـص  ناشبهذم ، رد  فالتخا  اب  ناناملـسم  مامت 
هب ار  اه  نآ  دناوتن  اهداب  هک  يّدح  هب  ددرگ  داجیا  اه  نآ  نیب  يوق  یمالـسا  تدحو  تسناوت  یم  دـندوب  هدرک  لمع  ثیدـح  نیا  هب 

.دننادرگن تسس  ار  نآ  مالسا  نانمشد  هدشن و  نآ  ضرتعم  یسک  دنکرب و  اج  زا  ار  نآ  اه  نافوط  هدروآرد و  تکرح 

و تسانعم ، یب  يراتفگ  لطاب و  نآ  ياوسام  و  تساـه ، نآ  تاـجن  ناناملـسم و  یـصالخ  هار  اـهنت  نیا  نم ، داـقتعا  بسح  هب  يرآ 
کـش نودـب  رما  نیا  رد  ارم  هدرک ، ّربدـت  شلقع  اـب  نآ  رد  هدوب و  علّطم  خـیرات  رب  هدرک و  عبتت  يوـبن  تنـس  نآرق و  رد  هک  یـسک 

«. ...درک دهاوخ  تقفاوم 

اهؤلمیـس یفطـصملا  هّیرذ  نم  ًاماما  اهل  دصر  هناحبـس  هَّللا  ّنال  اوهرکا ؛ ما  اّوبحأ  هلاحمال  همداق  هدـحولا  هذـه  ّنا  : » دـیوگ یم  زین  وا 
ای دنهاوخب  دمآدهاوخ ، متح  روط  هب  تدحو  نیا   » (2) ؛» ...هرهاطلا هرتعلا  نم  وه  مامالا  اذه  و  ًاروج ، ًاملظ و  تئلم  امک  ًالدع  ًاطسق و 

هنوگ نامه  درکدهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  هداد  رارق  یفطصم  هّیرذ  زا  ییاوشیپ  نآ  يارب  ناحبـس  دنوادخ  اریز  دنهاوخن ؛
«. ...تسا هرهاط  ترتع  زا  انامه  ماما  نیا  و  دشاب ، هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک 

لاکشا

يارب میقتسم  هار  هب  تیاده  مکح  دیوگب : یسک  رگا 
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نامه هک  ادخ  نامـسیر  هک  تسا  نآ  دّیؤم  نیا  تسا و  هدماین  یمکح  نینچ  هَّللا » لبح   » هب ماصتعا  يارب  یلو  هدمآ  ادـخ  هب  ماصتعا 
.دنشاب هتشادن  هقرفت  هدرک و  کسمت  نآ  هب  دیاب  همه  یلو  تسا  یّنظ  هچرگ  تسادخ  يوس  هب  ياه  هار 

خساپ

.دش هتفگ  هک  يوحن  نامه  هب  دنشاب  رگیدمه  حراش  دناوت  یم  اذل  هدمآ و  هروس  کی  رد  مه و  هب  کیدزن  هیآ  ود  نیا  ًالوا :

نآ هب  دوصقم  متح  روط  هب  اذـل  تسین  نکمم  یهلا  يایلوا  زج  هب  سک  چـیه  يارب  هطـساو  نودـب  ادـخ  هب  ماصتعا  هک  اجنآ  زا  ًاـیناث :
.تسادخ ضیف  هطساو  هَّللا و  لبح  هب  ماصتعا  نامه 

هطـساو و تدحو  رب  تلالد  دوخ  نیا  عمج و  هب  هن  هدش  هدروآ  درفم  تروص  هب  لبح »  » هملک نارمع  لآ  هروس  زا  هیآ 103  رد  ًاثلاث :
.دراد ادخ  هب  ندیسر  هلیسو 

اه تما  ناحتما  رد  یهلا  تنس 

حیضوت

ُهَّللا َّنَمَْلعَیَلَف  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  اّنَتَف  ْدََـقلَو  َنُونَتُْفیَال *  ْمُهَو  اّنَمآ  اُولوُقَی  نَأ  اوُکَْرُتی  نَأ  ُساّنلا  َبِسَحَأ  ملا *  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
دنوش یم  اهر  دوخ  لاح  هب  میدروآ ،» نامیا  : » دنیوگب هک  نیمه  دـندرک  نامگ  مدرم  ایآ  ملا   » (1) ؛» َنِیبِذاْکلا َّنَمَْلعََیلَو  اُوقَدَص  َنیِذَّلا 
هرابرد ادخ  ملع  دیاب  مینک ؛) یم  ناحتما  زین  ار  اه  نیا  و   ) میدومزآ دندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  ام  دش !؟ دنهاوخن  شیامزآ  و 

«! دبای ققحت  دنیوگ  یم  غورد  هک  یناسک  دنیوگ و  یم  تسار  هک  یناسک 
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اب ار  ناطیش  هک  هنوگ  نامه  دیامن ؛ یم  ناحتما  ار  دارفا  تسا  موصعم  ماما  نامه  هک  ّقح  روحم  نداد  رارق  نایم  رد  اب  لاعتم  دنوادخ 
.دومن ناحتما  تماما  تفالخ و  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یفرعم  اب  ار  مالسا  تما  مالسلا و  هیلع  مدآ  ترضح 

َقیُِذیَو ًاعَیِـش  ْمُکَِـسْبلَی  ْوَأ  ْمُِکلُجْرَأ  ِتَْحت  نِم  ْوَأ  ْمُِکقْوَف  نِم  ًاباَذَـع  ْمُْکیَلَع  َثَْعبَی  نَأ  یَلَع  ُرِداْقلا  َوُه  ُْلق  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
هدنکارپ ياه  هتسد  تروصب  ای  دتسرفب ؛ امش  رب  یباذع  امـش ، ياپ  ریز  زا  ای  الاب  زا  هک  تسا  رداق  وا  وگب :  » (1) ؛» ٍضَْعب َسَْأب  مُکَضَْعب 

«. دناشچب يرگید  هلیسوب  امش  زا  کی  ره  هب  ار  فالتخا ) و   ) گنج معط  و  دزیمایب ؛ مه  اب  ار  امش 

؛ مینک یم  هراشا  تاناحتما  هنوگ  نیا  زا  ییاه  هنومن  هب  کنیا 

مالسلا هیلع  مدآ  ترضح  تقلخ  اب  ناطیش  هکئالم و  ناحتما   - 1

َسِیْلبِإ آَّلِإ  اوُدَجَسَف  َمَدِآل  اوُدُجْسا  ِهَِکئاَلَْمِلل  اْنُلق  ْذِإَو  : » دیامرف یم  هکئالم  ناطیش و  مالسلا و  هیلع  مدآ  ترضح  هرابرد  لاعتم  دنوادخ 
یگمه دینک »! عوضخ  هدجـس و  مدآ  يارب  : » میتفگ ناگتـشرف  هب  هک  ار  یماگنه  نک ) دای   ») (2) ؛» َنیِِرفاْکلا َنِم  َناکَو  َرَبْکَتْساَو  َیبَأ 

«. دش نارفاک  زا  شربکت ) ینامرفان و  رطاخ  هب  و  ، ) دیزرو ربکت  و  دز ، زاب  رس  هک  سیلبا  زج  دندرک ؛ هدجس 

َکُّبَر َلاق  ْذِإَو  دیامرف « : یم  لاعتم  دـنوادخ  هک  اجنآ  دـندوب  هدـش  ناحتما  هکئالم  زین  مه  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  تقلخ  زا  لبق 
َءآمِّدلا ُکِفْسَیَو  اهِیف  ُدِسُْفی  نَم  اهِیف  ُلَعَْجتَأ  اُولاق  ًهَفِیلَخ  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِهَِکئاَلَْمِلل 
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ناگتـشرف هب  تراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  روایب ) رطاـخ  هب   ») (1) ؛» َنوُمَْلعَت َال  ام  ُمَلْعَأ  ّیِنِإ  َلاق  ََکل  ُسِّدَُقنَو  َكِدْـمَِحب  ِبَُـسن  ُحّ ُنَْحنَو 
یم رارق  نآ  رد  ار  یسک  ایآ  اراگدرورپ »! : » دنتفگ ناگتشرف  .داد » مهاوخ  رارق  يا ] هدنیامن  ینیشناج =[  نیمز ، يور  رد  نم  : » تفگ

هدولآ يزیرنوخ  داسف و  هب  زین ، دنتـشاد  دوجو  مدآ  نیا  زا  لبق  هک  رگید ، ینیمز  تادوجوم  اریز  ( !؟ دنک يزیرنوخ  داسف و  هک  یهد 
« .مینک یم  سیدـقت  ار  وت  و  میروآ ، یم  اـجب  ار  وت  دـمح  حـیبست و  اـم  تسا )، تداـبع  ناـسنا ، نیا  شنیرفآ  زا  فدـه  رگا  .دـندش 

«. دیناد یمن  امش  هک  مناد  یم  ار  یقیاقح  نم  دومرف : راگدرورپ 

ربارب رد  میلـست  هب  ار  نانمؤم  لاعتم  دـنوادخ  اذـل  دـش  هزوفر  ّقح  هب  ماما  هب  تبـسن  میلـست  اب  دوخ  ناحتما  رد  ناطیـش  هک  اـجنآ  زا  و 
اُولُخْدا اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهُّیَأی  : » دـیامرف یم  هک  اـج  نآ  تسا  هدرک  یهن  هنیمز  نیا  رد  ناطیـش  يوریپ  زا  هدرک و  توعد  دوخ  تاروتـسد 

یتشآ حلـص و  رد  یگمه  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا   » (2) ؛» ٌنِیبُم ٌّوُدَـع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِنْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َالَو  ًهَّفآَـک  ِْملِّـسلا  ِیف 
«. تسامش راکشآ  نمشد  وا  هک  دینکن ؛ يوریپ  ناطیش ، ياه  ماگ  زا  و  دییآرد !

تماما هلأسم  رب  تدحو  رد  یمالسا  تُما  ناحتما   - 2

اوُمِـصَتْعاَو : » دـیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ؛ هدرک  ناحتما  ّقح ، هب  تماما  هلأسم  رب  شربمایپ  تافو  زا  دـعب  ار  تما  نیا  لاـعتم  دـنوادخ 
هدنکارپ و  دینز ، گنچ  تدحو ،  هلیسو  هنوگره  و  مالـسا ، نآرق و  ادخ =[  نامـسیر  هب  یگمه  و   » (3) ؛» اُوقَّرَفَت َالَو  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب 

!« دیوشن
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داحتا هقرفت و  مدع  ءایبنا  رگید  تیصو  دننامه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تیـصو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رگید  يا  هیآ  زا  زین  و 
.تسا تقیقح  ّقح و  روحم  رب 

ْنَأ یَـسیِعَو  یَـسُومَو  َمیِهاَْربِإ  ِِهب  اْنیَّصَو  امَو  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلاَو  ًاحُون  ِِهب  یَّصَو  ام  ِنیِّدلا  َنِم  مَُکل  َعَرَـش  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
میداتسرف و یحو  وت  رب  ار  هچنآ  و  دوب ؛ هدرک  هیصوت  حون  هب  هک  درک  عیرشت  امـش  يارب  ار  ینییآ   » (2)(1) ؛» اُوقَّرَفَتَت َالَو  َنیِّدلا  اوُمِیقَأ 

«. دینکن داجیا  هقرفت  نآ  رد  دیراد و  اپرب  ار  نید  هک : دوب  نیا  میدرک  شرافس  یسیع  یسوم و  میهاربا و  هب 

دندش و هدنکارپ  هک  دیشابن  یناسک  دننام  و   » (3) ؛» ِیَْبلا ُتانّ ُمُهَءآَج  ام  ِدَْعب  ْنِم  اوُفَلَتْخاَو  اُوقَّرَفَت  َنیِذَّلاک  اُونوُکَت  َالَو  : » دیامرف یم  زین  و 
!«. دیسر نانآ  هب  راگدرورپ )  ) نشور ياه  هناشن  هکنآ  زا  سپ  مه ) نآ  ( ؛ دندرک فالتخا 

یتّما کلهیال  نا  هتلأس  هدـحاو ؛ ینعنم  نیتنثا و  یناطعاف  ًاـثالث  ّیبر  تلأـس  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدرک  لـقن  ملـسم 
هـس مراگدرورپ  زا   » (4) ؛» اهینعنمف مهنیب  مهـسأب  لعجیال  نا  هتلأس  و  اهیناطعاف ، قرغلاب  یتما  کـلهیال  نا  هتلأـس  و  اـهیناطعاف ، هنـسلاب 

اب ار  متّما  هک  مدرک  تساوـخرد  وا  زا  درک ؛ عـنم  اـه  نآ  زا  یکی  زا  ارم  دوـمن و  اـطع  نم  هـب  ار  نآ  ياـتود  مدرک ، تساوـخرد  زیچ 
عازن ناشنیب  هک  متـساوخ  یلو.تفریذپ  دنکن ، كاله  ار  متّما  قرغ  اب  هک  مدومن  تساوخرد  زین  .تفریذپ و  دنادرگن ، كاله  یطحق 

«. تفریذپن ار  نآ  دشابن ،
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دینش هک  یماگنه  وا  دوب ؛ يرهف  ثراح  نب  نامعن  دمآ  نوریب  هزوفر  دش و  ناحتما  یمالسا  تما  رد  تماما  هلأسم  رب  هک  یسک  نیلوا 
لوسر ترضح  هب  دمآ و  هدرک ، بوصنم  دوخ  ینیشناج  تفالخ و  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

وت هک  نیا  میهد و  دنوادخ  ّتینادحو  هب  تداهـش  ات  يدرک  رما  دنوادخ  بناج  زا  ار  ام  دّـمحم ! يا  درک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
هام هزور  تاکز و  هب  ار  ام  و  میتفریذپ ، وت  زا  زین  ار  نآ  میناوخب  زامن  تبون  جنپ  ات  يدومن  رما  و  میدرک ، لوبق  مه  ام  ، ییادـخ لوسر 

يرترب امرب  ار  وا  هدرب و  الاب  ار  تیومعرـسپ  ناوزاب  هکنآ  ات  يدشن  يزار  نیا  هب  میدرک ، لوبق  زین  ار  نآ  يدومن  رما  جـح  ناضمر و 
بناج زا  ای  یتفگ  دوخ  بناج  زا  هک  دوب  یبلطم  نیا  ایآ  تسوا ،» يالوم  زین  ّیلع  نیا  میوا  يـالوم  نم  هک  سکره  : » یتفگ يداد و 

؟ لجوزع يادخ 

.تسا هدوب  دنوادخ  بناج  زا  بلطم  نیا  انامه  تسین ، ییادخ  وا  زج  هک  یسک  هب  مسق  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

راـب تفگ : یم  درک و  تکرح  دوـخ  هلحار  يوـس  هب  هدرک و  تشپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  ناـمعن  نب  ثراـح  ماـگنه  نـیا  رد 
هدیسرن شرتش  هب  وا  .تسرفب  نم  رب  كاندرد  یباذع  ای  رابب  نامـسآ  زا  یگنـس  نم  رب  تسا  ّقح  دیوگ  یم  دّمحم  هچنآ  رگا  ایادخ !

هک دوب  ماگنه  نیا  رد  .دش  هتـشک  قیرط  نیا  هب  دمآ و  نوریب  وا  تشپ  زا  هدروخ و  وا  رـس  رب  هک  داتـسرف  نامـسآ  زا  یگنـس  هک  دوب 
ياضاقت يا  هدننک  اضاقت   » (1) ؛» ٌِعفاَد َُهل  َْسَیل  َنیِِرفاْکِلل  ٍِعقاَو  ٍباَذَِعب  ٌِلئآَس  َلَأَس  : » دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  لجوزع  دنوادخ 
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«، دنک عفد  ار  نآ  دناوت  یمن  سک  چیه  و  تسا ، نارفاک  صوصخم  باذع  نیا  دش ! عقاو  هک  درک  یباذع 

تیالو اب  هارمه  نامیا 

َنُونِمْؤُْملا اـمَّنِإ  : » دـیامرف یم  هک  اـجنآ  تسا  هدـمآ  قلطم  روـط  هب  ناـمیا  رب  نآرق  تاـیآ  رد  تنـس  لـها  اـب  يردارب  هب  مکح  هچرگ 
تیب لها  تیالو  هب  داقتعا  هب  طورـشم  نامیا  تایاور ، زا  یخرب  زین  رگید و  تایآ  قباـطم  یلو  دـنرگیدکی ،» ردارب  ناـنمؤم  « ؛» ٌهَوْخِإ

.تسا نانآ  قیرط  زا  نید  ذخا  مالسلا و  مهیلع 

هنوگره و  مالسا ، نآرق و  ادخ =[  نامسیر  هب  یگمه  و   » (2)(1) ؛» اُوقَّرَفَت َالَو  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعاَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
!« دیوشن هدنکارپ  و  دینز ، گنچ  تدحو ،  هلیسو 

یم تسا  نامیا  نامه  هک  میقتسم  طارـص  هب  تیاده  ار  تسادخ  هب  ماصتعا  نامه  هک  هَّللا  لبح  هب  ماصتعا  هجیتن  رگید  يا  هیآ  رد  و 
هب سک  ره  و  دییوج )! کّسمت  ادخ  هب  نیا ، ربانب   ») (3) ؛» ٍمیِقَتْسُم ٍطاَرِص  َیلِإ  َيِدُه  ْدَقَف  ِهَّللِاب  مِصَتْعَی  نَمَو  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  دناد 

«. تسا هدش  تیاده  تسار ، یهار  هب  دیوج ، کّسمت  ادخ 

هک اجنآ  تسا  ایبنا  هب  دنوادخ  شرافس  تیصو و  هدش و  هداد  نآ  زا  يوریپ  هب  روتسد  هک  تسا  یطارص  نامه  میقتسم  طارص  نیا  و 
َُلبُّسلا اوُِعبَّتَت  َالَو  ُهوُِعبَّتاف  ًامیِقَتْسُم  یِطاَرِص  اذه  َّنَأَو  : » دیامرف یم 
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هدنکارپ ياه  هار  زا  و  دـینک ! يوریپ  نآ  زا  تسا ، نم  میقتـسم  هار  نیا   » (1) ؛» َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  مُکاـیَّصَو  ْمُِکلَذ  ِِهلِیبَس  نَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف 
، دنک یم  شرافس  نآ  هب  ار  امـش  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  دزاس ! یم  رود  ّقح ، قیرط  زا  ار  امـش  هک  دینکن ، يوریپ  یفارحنا ) (و 

!« دینک هشیپ  يراگزیهرپ  دیاش 

.میدرک هراشا  نآ  هب  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  تسا ، موصعم  ترتع  باتک و  نیلقث ، ثیدح  قباطم  هَّللا » لبح   » و

زا دعب  داتفا ، قافتا  یماش  درم  اب  مکح ، نب  ماشه  هلمج  نآ  زا  وا  باحصا  زا  یخرب  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  نیب  هک  يا  هرظانم  رد 
،»؟ مدروآ مالـسا  نآلا  نم  هعاسلا ؛ هَّلل  تملـسا  : » درک ضرع  درب  ترـضح  تماـما  تمظع و  هب  یپ  دـش و  بولغم  یماـش  درم  هکنآ 

(2) ؛» نوباثی نامیالا  یلع  نوحکانتی و  نوثراوتی و  هیلع  نامیالا و  لـبق  مالـسالا  ّنا  هعاـسلا ؛ هَّللاـب  تنمآ  لـب  : » دومرف وا  هب  ترـضح 
هک تسا  نامیا  رب  دننک و  یم  حاکن  هدرب و  ثرا  مدرم  نآ  رب  تسا و  نامیا  زا  لبق  مالـسا  اریز  يدروآ ؛ نامیا  ادخ  هب  نآلا  وت  هکلب  »

«. دنرب یم  باوص  مدرم 

قطان ماما  هب  جایتحا 

اریز تسا ؛ جایتحا  زین  قطان  ماما  هب  دـشاب ، نآرق  هک  تسا  تماص  ماما  هب  جایتحا  هک  هنوگ  نامه  دوش ، یم  هدافتـسا  نآرق  تاـیآ  زا 
تمحر اوشیپ و  هک  یـسوم  باتک  نآ ، زا  شیپ  و   » (3) ؛» ًهَمْحَرَو ًامامِإ  یَـسُوم  ُباتِک  ِِهْلبَق  نِمَو  : » دیامرف یم  یفرط  زا  لاعتم  دنوادخ 

رب یهاوگ   ) دوب

ص:21

.153 ماعنا /  . 35 - 1
ص 364. یسربط ، جاجتحا  . 36 - 2

.17 دوه /  . 37 - 3

یمالسا تدحو  روحم  www.Ghaemiyeh.comریدغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 80زکرم  هحفص 27 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/782/AKS BARNAMEH/#content_note_21_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/782/AKS BARNAMEH/#content_note_21_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/782/AKS BARNAMEH/#content_note_21_3
http://www.ghaemiyeh.com


(«. دهد یم  نآ 

«. یسوم میهاربا و  بتک  رد   » (1) ؛  یَسُومَو َمیِهاَْربِإ  ِفُحُص  : » دیامرف یم  مالسلا  امهیلع  میهاربا  یسوم و  ترضح  باتک  هرابرد  و 

( دیروآ رطاخ  هب   ») (2) ؛» ...ًامامِإ ِساّنِلل  َُکلِعاج  ّیِنِإ  َلاق  َّنُهَّمَتَأَـف  ٍتاـِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاَْربِإ  یَلَْتبا  ِذِإَو  دـیامرف « : یم  لاـح  نیع  رد  یلو 
: دومرف وا  هب  دنوادخ  .دمآرب  اه  شیامزآ  نیا  هدهع  زا  یبوخ  هب  وا  .دومزآ و  ینوگانوگ  لیاسو  اب  ار  میهاربا  دـنوادخ ، هک  یماگنه 

!« مداد رارق  مدرم  ياوشیپ  ماما و  ار  وت  نم 

«. زیچ همه  رگنایب   » (3) ؛» ْیَش ٍء   ّ ِلُِکل ًاناْیِبت  : » دیامرف یم  نآرق  هرابرد  هکنآ  دوجو  اب  زین  و 

ِیَُبِتل َنّ َرْکِّذـلا  َکـَْیلِإ  اـْنلَزنَأَو  : » دـیامرف یم  هدرک و  یفرعم  نآ  يوگنخـس  نّیبـم و  ناونع  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  یلو 
رب ار  نآرق ] رکذ =[  نیا  ام  و  دنهاگآ )! نیـشیپ  ناربمایپ   ) بتک نشور و  لیالد  زا  هک ) دیـسرپب  اه  نآ  زا   ») (4) ؛» ْمِْهَیلِإ َلُِّزن  ام  ِساّنِلل 

«. يزاس نشور  اه  نآ  يارب  تسا  هدش  لزان  مدرم  يوس  هب  هچنآ  ات  میدرک ، لزان  وت 

قیاقح نایب  رد  ام  هفیظو 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هریس  زا  زین  هدمآ و  همئا  رگید  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تیالو  هرابرد  هک  نآرق  تایآ  زا 
مهم و ّقح  نایب  نیب  هاگره  هک  دوش  یم  هدافتـسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  اـهیلعارهز  همطاـف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  و 

هک تسا  تدحو  هدوب و  مدقم  ّقح  نایب  دش  ضراعت  تدحو 

ص:22

.19 یلعا /  . 38 - 1
.124 هرقب /  . 39 - 2
.89 لحن /  . 40 - 3
.44 لحن /  . 41 - 4
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رب هعماج  هک  تسا  یعقوم  نآ  دز و  مه  رب  ار  هعماج  تدـحو  مهم  ّقح  ناـیب  تهج  هب  دـیاب  یهاـگ  هکلب  دوش  مهم  ّقح  يادـف  دـیاب 
.تسا هدرک  تدحو  لطاب 

ار ریما  ترضح  هک  دوب  لکشم  شیارب  هک  ینیع  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  : » دیامرف یم  هراب  نیارد  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما 
شمازلا ادخ  کلذ  عم  دوشب ، فالتخا  تقو  کی  تسا  نکمم  دید  یم  هک  نیا  يارب  دیوگب ، مدرم  هب  ار  تیاده  هار  دـنک و  یفرعم 

(1) «. يدرکن يراک  ییوگن  رگا  ییوگب ، دیاب  هک  درک 

؛ مینک یم  هراشا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هریس  رد  تدحو  رب  ّقح  میدقت  دراوم  زا  ییاه  هنومن  هب  کنیا 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  اریز  ریدغ ؛ زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیالو  غالبا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هریـس   - 1
یلو دنوش  یم  میسقت  یّنس  مالسلا و  هیلع  یلع  هعیش  هتسد  ود  هب  هدرک و  فالتخا  هلأسم  نیا  حرط  اب  ناناملسم  هک  تسناد  یم  هلآو 

.دماین هاتوک  ّقح  نایب  زا  لاح  نیع  رد 

رب شتموکح  ریبز  هحلط و  هیواعم و  درط  اب  هک  تسناد  یم  ترضح  اریز  يراد ؛ تموکح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هریـس   - 2
.دز یبالقنا  یمالسا و  راک  نیا  هب  تسد  لاح  نیع  رد  یلو  دش  دهاوخ  یشالتم  یمالسا  تدحو  هدروخ و  مه 

زا تسا ، ضّرعت  دروم  فرط  ره  زا  شردـپ  تافو  زا  دـعب  یمالـسا  تما  هک  دنتـسناد  یم  هکنآ  اـب  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح   - 3
مدرم رگید  یفرط  زا  دوب و  هدمآ  شیپ  یمالسا  ياهزرم  تشپ  ات  هک  یقرش  مور  یفرط 

ص:23

ص 228. ج 2 ، ماما ، هفیحص  . 42 - 1
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دوهی زین  و.تسا  هدومن  هراپ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  همان  نآ ، هاشداپ  هدرواین و  مالـسا  زونه  نامز  نآ  ناریا  روانهپ  روشک 
لاح نیع  رد  یلو  دنا  هدش  ناملسم  هزات  زین  مدرم  دندوب و  مالسا  هب  ندز  هبرض  ددصرد  یلخاد  ناقفانم  ینعی  نمشد  مجنپ  نوتـس  و 

زا هک  هدید  مهم  ار  بلطم  نانچ  دناد  یم  مرحمان  درم  اب  ندشن  هجاوم  نز  يارب  ار  تلاح  نیرتهب  هک  نیا  اب  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف 
.دزیخ یمرب  رهوش  ّقح  زا  عافد  هب  دنک و  یم  هجاحم  رکبوبا  اب  دیآ و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دجسم  يوس  هب  هناخ 

یگمه تخادنا  هار  هب  هعماج  رد  ار  ییاه  مایق  اه و  تضهن  هچ  اروشاع  هعقاو  زا  دعب  درک و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  يراک   - 4
.تسا مّدقم  ّمهم  ّقح  نایب  یمالسا ، تدحو  هلأسم  نایب و  نیب  ضراعت  ماگنه  هک  تسا  هتکن  نیا  رگ  هیجوت 

یمالسا تما  فالتخا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ملع 

هتشاد عالّطا  دوخ  تافو  زا  دعب  یمالـسا  تما  فالتخا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  تایآ و  رهاظ  زا 
؛ تسا

ار سک  چـیه  تسوا و  بیغ  ياناد   » (1) ؛» ًادَحَأ ِِهْبیَغ  یَلَع  ُرِهُْظی  اَلَف  ِْبیَْغلا  ُِملع  : » دـیامرف یم  دوخ  ربمایپ  هراب  رد  لاعتم  دـنوادخ   - 1
«، دزاس یمن  هاگآ  شبیغ  رارسا  رب 

.تسا هتشاد  عالطا  داتفا  تفالخ  هلأسم  رس  رب  وا  زا  دعب  هک  یقاّفتا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  متح ، روط  هب  سپ 

تقرتفا : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  هریرهوبا   - 2

ص:24

.26 نج /  . 43 - 1
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یلع یتّما  قرتفت  و  هقرف ، نیعبـس  و  نیتنثا -  وا  يدـحا -  یلع  يراـصنلا  تقّرفت  و  هقرف ، نیعبـس  و  نیتـنثا -  وا  يدـحا -  یلع  دوهیلا 
هقرف ود  داتفه و  ای  کی و  داتفه و  رب  اراصن  ،و  دـندش قرفتم  هقرف  ود  داتفه و  اـی  کـی  داـتفه و  رب  دوهی   » (1) ؛» هقرف نیعبس  ثالث و 

«. دندرگ یم  قرفتم  هتسد  هس  داتفه و  رب  نم  تما  و  دندش ، میسقت 

مالسلا هیلع  نوراه  مالک  هیجوت 

هراشا

هلاسوگ شموق  زا  يا  هدع  هک  درک  هدـهاشم  نوچ  روط  هوک  زا  تشگزاب  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دـنیوگ : یم  یخرب 
ارچ نوراـه ! يا   » (2) ؛» يِْرمَأ َْتیَـصَعَفَأ  ِنَِعبَّتَت  اَّلَأ  اوُّلَـض  ْمُهَْتیَأَر  ْذِإ  َکَعَنَم  ام  ُنوُراهای  : » دومرف نوراـه  شردارب  هب  دـنا  هدـش  تسرپ 

»!؟ يدومن نایصع  ارم  نامرف  ایآ  يدرکن !؟ يوریپ  نم  زا  ...دندش  هارمگ  اه  نآ  يدید  هک  یماگنه 

ِیَنب َْنَیب  َْتقَّرَف  َلوُقَت  نَأ  ُتیِشَخ  ّیِنِإ  یِسْأَِرب  َالَو  ِیتَیِْحِلب  ْذُخَْأت  َال  َّمُؤَْنبَی  : » درک ضرع  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  باوج  رد  نوراه 
لیئارـسا ینب  نایم  وت  ییوگب  مدیـسرت  نم  ریگم ! ارم  رـس  شیر و  ردارب ]! يا  مرداـم =[ ! دـنزرف  يا   » (3) ؛» ِیلْوَق ُْبقَْرت  َْملَو  َلِیئ  َرْـسِإ 

!« یتسبن راک  هب  ارم  شرافس  و  یتخادنا ، هقرفت 

َْکَیلِإ َلِزنُأ  ام  َِلب  ْغّ ُلوُسَّرلا  اهُّیَأی  : » دـیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  باطخ  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و 
فرط زا  هچنآ  ربمایپ ! يا   » (4) ؛» ِساّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  ُهَّللاَو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإَو  َّکِبَر  نِم 

ص:25

ح 2640. ص 25 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  . 44 - 1
.92 هط /  . 45 - 2
.94  / هط . 46 - 3

.67  / هدئام . 47 - 4
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تارطخ  ) زا ار  وت  دنوادخ  يا ! هدادن  ماجنا  ار  وا  تلاسر  ینکن ، رگا  و  ناسرب ! مدرم ) هب   ) ًالماک تسا ، هدش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ 
«. دنک یمن  تیاده  ار  جوجل )  ) نارفاک ّتیعمج  دنوادخ ، و  دراد ؛ یم  هاگن  مدرم ، یلامتحا )

رما دیاب  وت  دتفا  یم  فالتخا  تما  رد  ولو  هدش  هک  روط  ره  دنک  یم  دـیکأت  شربمایپ  هب  لاعتم  دـنوادخ  هنوگچ  هک  تسا  نیا  لاؤس 
یم رذع  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  زا  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  یتقو  یلو  ینک  غالبا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیالو 
دنک یم  توکس  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ِیلْوَق » ُْبقَْرت  َْملَو  َلِیئ  َرْسِإ  ِیَنب  َْنَیب  َْتقَّرَف  َلوُقَت  نَأ  ُتیِـشَخ  ّیِنِإ  : » دیوگ یم  دهاوخ و 

!؟ دیوگ یمن  يزیچ  و 

خساپ

شتـسرپ هب  تبـسن  یلوق  رکنم  زا  یهن  هفیظو  هب  مالـسلا  هیلع  نوراـه  ترـضح  متح  روـط  هب  مییوـگ : یم  هیآ  ود  نیا  نیب  عـمج  رد 
نیا وا  باوج  رد  نوراه  هک  دوب ، هتـساوخ  لمع  تدـش  وا  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  یلو  تسا  هدرک  مادـقا  يرماس  هلاسوگ 

ّقح نتفگ  هبترم  ینعی  هبترم  نیمه  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  لاعتم  دنوادخ  و  ...ُتیِـشَخ ،» ّیِنِإ  : » تسا هتفگ  ار  ترابع 
.یلمع مادقا  هن  تسا  هتساوخ  ار 

هیلع یلع  ترـضح  هک  دوب  لکـشم  شیارب  هک  ینیع  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  : » تسا هدومرف  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  اذـل 
کلذ عم  دوشب ، فالتخا  تقو  کـی  تسا  نکمم  دـید  یم  هک  نیا  يارب  دـیوگب ، مدرم  هب  ار  تیادـه  هار  دـنک و  یفرعم  ار  مالـسلا 

(1) «. يدرکن يراک  ییوگن  رگا  ییوگب و  دیاب  هک  درک  شمازلا  ادخ 

ص:26

ص 220. هرس ، سدق  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  لماک  ناسنا  تماما و  ص 228 ، ج 20 ، ماما ، هفیحص  . 48 - 1
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هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  نیشناج  رد  فالتخا  ماگنه  لوسر  ادخ و  هب  عوجر 

(2)(1) ؛» ِلوُسَّرلاَو ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ْیَـش ٍء  ِیف  ُْمتْعَزانَت  نِإَف  ْمُکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
رد هاگره  و  ار ! ربمایپ ] يایـصوا  رمألا =[  ولوا  ادخ و  ربمایپ  دینک  تعاطا  و  ار ! ادخ  دینک  تعاطا  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »

(«. دیبلطب يرواد  اه  نآ  زا  و   ) دینادرگزاب ربمایپ  ادخ و  هب  ار  نآ  دیتشاد ، عازن  يزیچ 

ادخ نامرف )  ) و  » (4)(3) ؛» َنیِِرباّصلا َعَم  َهَّللا  َّنِإ  اوُِربْصاَو  ْمُکُحیِر  َبَهْذَتَو  اُولَشْفَتَف  اوُعَزانَت  َالَو  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  اوُعیِطَأَو  : » دیامرف یم  زین  و 
ربص و و  دورن ! نایم  زا  امـش  تکوش ) و   ) تردـق و  دـیوشن ، تسـس  ات  دـینکن ، شکمـشک ) و   ) عازن و  دـییامن ! تعاطا  ار  شربمایپ  و 

«! تسا ناگدننک  تماقتسا  اب  دنوادخ  هک  دینک  تماقتسا 

نیـشناج ماما و  نییعت  هلمج  نآ  زا  هک  یجراخ  تاعوضوم  لئاسم و  رد  فالتخا  ماـگنه  عجرم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیآ  نیا  زا 
دهاوخ فرطرب  مدرم  نیب  زا  فـالتخا  قیرط ، نیا  زا  هک  تسا  لوسر  ادـخ و  هب  عوـجر  دـشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب 

.دش

قیاقح نایب  ترورض 

»!؟ دراد دوجو  یهارمگ  زج  يزیچ  هچ  قح ، زا  دعب  لاح ، نیا  اب   » (5) ؛» ُلالَّضلا اَّلِإ    ّ ِقَْحلا َدَْعب  اَذامَف  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
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«. تسا ّیلع  اب  ّقح  و  ّقح ، اب  یلع   » (1) ؛» ّیلع عم  قحلا  قحلا و  عم  ّیلع  : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  و 

دنا و هدوب  لئاضف  ياراد  زین  ام  ناگرزب  یلو  میتسین  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  لئاضف  رکنم  ام  دیوگب  تسا  نکمم  فلاخم  هک  اجنآ  زا 
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  ّقح  هب  لیاضف  ماقم و  هب  هراشا  مه  دیاب  اذـل  دـنک ؟ یمن  ادـعام  یفن  ییـش ء  تابثا 

.مینک تنس  لها  ياه  باتک  زا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانمشد  نعاطم  هب  هراشا  مه  مییامن و 

ُهُْریَغ ٍهلِإ  ْنِم  مَُکل  ام  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَقای  َلاق  ًادوُه  ْمُهاخَأ  ٍداع  َیلِإَو  : » دیامرف یم  دوخ  موق  اب  ثحب  رد  مالـسلا  هیلعدوه  ترـضح  اذل  و 
شتـسرپ ار  ادخ  نم ! موق  يا  : » تفگ اه ) نآ  هب  ( ؛ میداتـسرف ار  دوه »  » ناشردارب داع ، موق )  ) يوس هب  ام )  ») (2) ؛» َنوُرَتْفُم اَّلِإ  ُْمتنَأ  ْنِإ 

(!« دیناوخ یم  وا  کیرش  ار  اهتب  و   ) دینز یم  تمهت  طقف  امش  تسین ! امش  يارب  وا  زج  يدوبعم  هک  دینک ،

متیب لها  لثم   » (3) ؛» قرغ اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  هنیفسک  یتیب  لها  لثم  : » دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
«. دش قرغ  دومن  فّلخت  نآ  زا  سکره  تفای و  تاجن  دش  نآ  رب  راوس  سکره  تسا ؛ حون  یتشک  دننامه 

امش نایم  رد  انامه   » (4) ؛» ًادبا يدعب  اّولـضت  نل  امهب  متکـسمت  نا  ام  یترتع  هَّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینا  : » دیامرف یم  زین  و 
«. دیوش یمن  هارمگ  نم  زا  دعب  زگره  دینک  کسمت  ود  نآ  هب  رگا  هک  مترتع  يرگید  ادخ و  باتک  یکی  متشاذگ  اهبنارگ  زیچ  ود 
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«. تسا یلها  ود  نآ  يارب  یلطاب و  تسا و  یّقح   » (2)(1) ؛» لها ّلکل  لطاب و  ّقح و  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  و 

قیاقح نامتک  تمرح 

یناوارف تایآ  مالسلا ، هیلع  یلع  صوصخلا  یلع  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تماما  تیالو و  درومرد  میرک  نآرق  رد  هک  تسین  یکش 
هیلع هللا  یلـص  مرکاربمایپ  یلو  هدـماین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  اه  نآ  رد  یمان  تحارـص  روط  هب  هچرگ  تاـیآ  نیا  .تسا  هدـمآ 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هفیظو  هک  میناد  یم  و  تسا ، هدرک  قیبـطت  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هسدـقم  تاوذ  رب  ار  تاـیآ  نیا  هلآو 
َلُِّزن اـم  ِساـّنِلل  ِیَبـُِتل  َنّ َرْکِّذـلا  َکـَْیلِإ  اـْنلَزنَأَو  : » دوـمرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هـب  باـطخ  دـنوادخ  هـک  اـجنآ  تـسا  ماـکحا  ناـیب 
«. يزاس نشور  اه  نآ  يارب  تسا  هدش  لزان  مدرم  يوس  هب  هچنآ  ات  میدرک ، لزان  وت  رب  ار  نآرق ] رکذ =[  نیا  ام  و   » (4)(3) ؛» ْمِْهَیلِإ

هک دـشاب  یم  تهج  نآ  زا  تسا  تاـنّیب  تاـیآ  زا  نخـس  نآرق  رد  رگا  تسا و  تاـیآ  نییبـت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هـفیظو  سپ 
.تسا هدش  نییبت  ترضح  نآ  طسوت 

.دوب دهاوخ  تنعل  لومشم  دنک  نامتک  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیحان  زا  هدش  نایب  تایآ  هک  سکره  میناد  یم  و 

ُهَّللا ُمُُهنَْعلَی  َِکَئلوُأ  ِباتِْکلا  ِیف  ِساّنِلل  ُهَّنََّیب  ام  ِدـَْعب  ْنِم  يَدُْـهلاَو  ِیَْبلا  ِتانّ َنِم  اْنلَزنَأ  ام  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
لزان هک  ار  یتیاده  هلیسو  و  نشور ، لیالد  هک  یناسک   » (5) ؛» َنُونِعاَّللا ُمُُهنَْعلَیَو 
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، زین ناگدننک  نعل  همه  و  دنک ؛ یم  تنعل  ار  اه  نآ  ادـخ  دـننک ، نامتک  میدومن ، نایب  مدرم  يارب  باتک  رد  هکنآ  زا  دـعب  میا ، هدرک 
«. دننک یم  نعل  ار  اه  نآ 

هیلع هللا  یلصربمایپ  يراکمه  اب  دنوادخ  هک  دشاب  تهج  نیا  هب  دیاش  هدمآ  ریغلا  عم  ملکتم  تروص  هب  نایب  تایآ ، نیا  رد  هک  نیا  و 
.تسا هتفرگ  هدهع  هب  مدرم  يارب  ار  تیاده  هلآو 

ثیداحالا هلـسلس   » رد ینابلا  نوچمه  تنـس  لها  فارتعا  هب  حیحـص  ّصن  قباطم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  تهج  نیدب  و 
نم رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهّللا  : » دومرف درک  غالبا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیـالو  هکنآ  زا  دـعب  هحیحـصلا »

نمـشد ار  وا  درکن  نینچ  هک  سکره  رادب و  تسود  ار  وا  تفریذپ  ار  وا  تیالو  هک  سکره  ایادخراب ! « ؛» لذخ نم  لذـخا  هرـصن و 
«. امرف لیلذ  دومن ، راخ  ار  وا  هک  سکره  و  نک ، ترصن  درک ، يرای  ار  وا  هک  سکره  و  رادب ،

.دش دهاوخ  راوخ  دنوادخ  بناج  زا  دنکن  غالبا  ار  نآ  هدرک و  نامتک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  هک  سکره  سپ 

یم ام  همه  هکلب  تسین  ترـضح  نآ  تایح  نامز  هب  صوصخم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ترـصن  هک  تسا  هجوت  لباق  بلطم  نیا 
مینک توـعد  وا  ینید  ّتیعجرم  يربـهر و  تماـما و  تیـالو و  هب  ار  مدرم  هک  وـحن  نیا  هب  میـشاب  وا  هدـننک  يراـی  یعوـن  هب  میناوـت 

.دنرادن یعالطا  نآ  زا  هک  یناسک  ًاصوصخ 

دننام و   » (1) ؛» ٌمیِظَع ٌباَذَع  ْمَُهل  َِکَئلوُأَو  ِیَْبلا  ُتانّ ُمُهَءآَج  ام  ِدَْعب  ْنِم  اوُفَلَتْخاَو  اُوقَّرَفَت  َنیِذَّلاک  اُونوُکَت  َالَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
یناسک
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باذع اه  نآ  و  دیسر ! نانآ  هب  راگدرورپ )  ) نشور ياه  هناشن  هکنآ  زا  سپ  مه ) نآ  ( ؛ دندرک فالتخا  دندش و  هدنکارپ  هک  دیشابن 
«. دنراد یمیظع 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هب  توعد  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما 

هدوب ّقح  روحم  هک  دوخ  هب  توعد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ًاصوصخ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  رهاـظ  زا 
؛ تسا هدومن  دنا 

همئاق و مالعألا  نوکفؤت و  ّینا  نوبهذت و  نیاف  : » دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ترتع  فیصوت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما   - 1
هنـسلأ نیدـلا و  مـالعا  قحلا و  همزا  مه  مکّیبن و  هرتـع  مکنیب  نوهمعت و  فیک  مکب و  هاـتی  نیاـف  هبوصنم  راـنملا  هحـضاو و  تاـیآلا 

اب تسا ، راکـشآ  نآ  ياه  هناشن  و  تساپ ، رب  ّقح  ياهمچرپ  دـیوش ؟ یم  فرحنم  ّقح  زا  ارچ  دـیور ؟ یم  اـجک  مدرم   » (1) ؛» قدصلا
ترتـع هک  یلاـح  رد  دـیتسه ؟ نادرگرـس  ارچ  دـیور ؟ یم  اـجک  هب  ناـهارمگ  نوـچ  دـنا ، هار  رگنـشور  تیادـه  ياـهغارچ  هک  نیا 

«. دننایوگ تسار  یتسار و  ياه  نابز  و  نید ، نایاوشیپ  دن ، ّقح  ناراد  مامز  نانآ  .تسامش  نایم  رد  امش  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

ناف يدر ، یف  مکودیعی  نل  يده و  نم  مکوجرخی  نلف  مهرثا  اوعبتا  متعمس و  اومزلاف  مکّیبن  تیب  لها  اورظنا  : » دیامرف یم  زین  و   - 2
نآ زا  دیرگنب  ناتربمایپ  تیب  لها  هب  مدرم !  » (2) ؛» اوکلهَتف مهنع  اورّخأتتال  اّولضتف و  مهوقبـستالو  اوضهناف  اوضهن  نا  اوُدبلاف و  اودََبل 

تیاده هار  زا  ار  امش  نانآ  دیراذگب ، نانآ  ماگ  ياج  هب  ار  ماگ  دنراد  یمرب  ماگ  هک  وس 
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نانآ زا  .دیزیخ  اپب  دندرک ، مایق  رگا  دینک و  توکـس  دندرک  توکـس  رگا  .دننادرگ  یمن  زاب  تکاله  یتسپ و  هب  دنرب و  یمن  نوریب 
«. دیدرگ یم  دوبان  هک  دینامن  بقع  نانآ  زا  دیوش و  یم  هارمگ  هک  دیریگن  یشیپ 

یّمس اهباوبا  ریغ  نم  اهاتأ  نمف  اهباوبا  نم  ّالا  تویبلا  یتؤتال  باوبالا و  هنزخلا و  باحصألا و  راعـشلا و  نحن  : » دیامرف یم  زین  و   - 3
فراعم مولع و  ناراد  هنازخ  وا  نیتسار  نارای  وا و  نت  نهاریپ  ناـنوچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لـها  اـم  مدرم !  » (2)(1) ؛» ًاقراس

هناخ هب  رد  زا  سک  ره  .دش و  دهاوخن  دراو  اه  هناخ  هب  سک  چـیه  رد ، زا  زج  هک  میـشاب ، یم  فراعم ، نآ  هب  دورو  ياهرد  یحو و 
«. دوش یم  هدیمان  دزد  دوشن  دراو 

مهمرح اناطعا و  مهعضو و  هَّللا و  انعفر  نا  انیلع  ًایغب  ًابذک و  اننود  ملعلا  یف  نوخـسارلا  مّهنا  اومعز  نیذلا  نیا  : » دیامرف یم  زین  و   - 4
هن دنشاب  یم  نانآ  نآرق  ملع  نایاناد  دنتشادنپ  هک  یناسک  دنیاجک   » (3) ؛» یمعلا یلجتسی  يدهلا و  یطعتسی  انب  مهجرخا ، انلخدا و  و 

دروآ و الاب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لها  ام  ادـخ  .دنتـشاد  اور  ام  دـض  رب  يراکمتـسو  غورد  ساسا  رب  ار  اعدا  نیا  هک  ام ؟
جراخ ار  نانآ  لخاد و  شیوخ  ياه  تمعن  میرح  رد  ار  ام  تخاس ، مورحم  ار  اهنآ  دومرف و  اطع  اـم  هب  درک ، راوخ  تسپ و  ار  ناـنآ 

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

ص:32

ص 278. ج 1 ، نامه ، . 66 - 1

ص 278. ج 1 ، نامه ، . 67 - 2
ص 55. ج 2 ، نامه ، . 68 - 3

یمالسا تدحو  روحم  www.Ghaemiyeh.comریدغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 80زکرم  هحفص 38 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/782/AKS BARNAMEH/#content_note_32_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/782/AKS BARNAMEH/#content_note_32_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/782/AKS BARNAMEH/#content_note_32_3
http://www.ghaemiyeh.com


یقیقح ماجسنا  روحم  ریدغ 
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عاـمتجا رب  ینبم  ترـضح  ناـمرف  دـندومن ، ار  ادـخ  هناـخ  تراـیز  دـصق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ترجه ، لاـس  نـیمهد  رد 
و جـح ) کسانم  يادا   ) یهلا فیلکت  ماجنا  يارب  یمیظع  هورگ  دـش ، نالعا  فارطا ، فیاوط  فلتخم و  لـیابق  ناـیم  رد  ناناملـسم ،

مان اب  هک  داد ، یم  ماجنا  هنیدم ، هب  ترجاهم  زا  دعب  ربمایپ  هک  دوب  یّجح  اهنت  نیا  .دندمآ  هنیدم  هب  ترـضح ، نآ  تامیلعت  زا  يوریپ 
.مامتلاهجح لامکلاهجح و  غالبلاهجح ، مالسالاهجح ، عادولاهجح ، لیبق : زا  تسا ؛ هدش  تبث  خیرات  رد  ددعتم ، ياه 

شود هب  ار  يرگید  هتـسب و  رمک  هب  ار  یکی  دنتـشادرب : دوخ  اب  مارحا ، هداس  هماج  ود  دـندرک ، لسغ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
، زین ار  دوخ  مرح  لها  نانز و  یمامت  .دندش  جراخ  هنیدم  زا  هدایپ  جح ، دصق  هب  هدعق ، يذ  ای 25   24 هبنش ، زور  و  دنتخادنا ، كرابم 

تکرح مدرم ، زا  یگرزب  هورگ  برع و  لیابق  راصنا و  نارجاهم و  مامت  قافتا  هب  دوخ و  تیب  لها  همه  اب  .دـنداد  رارق  اـه  جدوه  رد 
یب هورگ  نیا ، دوـجو  اـب  دـندنام  زاـب  رفـس  نیا  رد  تکرـش  تمیزع و  زا  هلبآ  يراـمیب  عویـش  ّتلع  هب  مدرم  زا  يرایـسب   (1) .دندرک

دادعت هتبلا  دنا ؛ هدرک  تبث  رتشیب ، رازه و  ات 124   120 رازه ،  114 ار ، اه  هدننک  تکرش  دادعت  .دندش  هارمه  ترضح ، نآ  اب  يرامش 
.دوش یم  هدوزفا  دادعت  نیا  هب  دندمآ ، نمی  زا  يرعشا  یسوموبا  مالسلا و  هیلع  یلع  اب  هک  مه  یهورگ  و  هدوب ، هکم  رد  هک  یناسک 
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ریدغ هب  هک  یماگنه  .دندرک  هنیدـم  هب  تشگزاب  گنهآ  ریثک ، تیعمج  نآ  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  جـح ، مسارم  ماجنا  زا  دـعب 
ْنِم َکـَْیلِإ  َلِْزنُا  اـم  ْغَِّلب  ُلوُـسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی  دروآ « : ار  هیآ  نـیا  لاـعتم ، يادـخ  بناـج  زا  دـمآ و  دورف  نـیما ، لـیئربج  دندیـسر ، مـخ 
ياه هار  هک  تسا  یهاگلزنم  هفحج ، .نک » غالبا  مدرم  هب  هدش  لزان  وت  هب  تراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  ام ! لوسر  يا   » (1) ؛» ...َکِّبَر

.تفرگ تروص  هّجحلا  يذ  هدجه  هبنش ، جنپ  زور  رد  اجنآ ، هب  شنارای  ربمایپ و  دورو  .دوش  یم  بعشنم  اجنآ  زا  ددعتم ،

ار وا  زا  تعاطا  يوریپ و  بوجو  هدرک و  یفرعم  ماما  یلو و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ات  درک  رما  ربمایپ  هب  دنوادخ  فرط  زا  یحو ، نیما 
.دنک غالبا  قلخ  هب 

دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .دنتشگ  زاب  دندوب ، هدرک  روبع  ناکم  نآ  زا  هک  یناسک  و  دندیـسر ، دندوب ، هلفاق  لابند  رد  هک  نانآ 
دندنکفا و اپ  ریز  ار  یتمسق  رـس و  رب  ار  دوخ  يادر  زا  یتمـسق  مدرم  دوب ، مرگ  تدش  هب  اوه  .دننک  فرطرب  ار  اجنآ  كاشاخ  راخ و 

.دندرک هیهت  يرداچ  ربمایپ ، شیاسآ  يارب 

.دنداد بیترت  یعفترم  لحم  رتش ، زاهج  زا  زامن ، نایاپ  زا  دعب  .دندرک  ادا  ناهارمه ، اب  ار  رهظ  زامن  ربمایپ ، دش و  هتفگ  رهظ  ناذا 

یم وا  زا  يرای  تسادـخ ، صوصخم  دـمح ، : » دومرف زاغآ  هنوگ  نیا  ار  هبطخ  تخاس و  هجوتم  ار  ناـگمه  دـنلب ، يادـص  اـب  ربماـیپ 
، وا زج  ار  ناهارمگ  .میرب  یم  هانپ  وا  هب  تسردان  لاـمعا  دوخ و  ياـه  يدـب  زا  .تسوا  رب  اـم  لّـکوت  و  میراد ، ناـمیا  وا  هب  میهاوخ ،

دّمحم تسین و  وا  زج  يدوبعم  مهد  یم  یهاوگ  .دوب  دـهاوخن  يا  هدـننک  هارمگ  هدومرف  ییامنهار  وا  هک  ار  سک  نآ  .تسین  یهانپ 
.تسوا هداتسرف  هدنب و 
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مرمع نارود  هک  هداد  یهاگآ  ارم  اناد  نابرهم و  دنوادخ  مدرم ! هورگ  يا  دومرف : وا  یگناگی  هب  یهاوگ  دـنوادخ و  شیاتـس  زا  سپ 
رب هچنآ  بسحرب  مادـک  ره  امـش  نم و  .تفاتـش  مهاوخ  یقاب  يارـس  هب  تباجا و  ار  ادـخ  توعد  رتدوز  هچ  ره  .تسا  هدـمآ  رـس  هب 

؟ تسیچ امش  راتفگ  هشیدنا و  کنیا  .میلوئسم  میراد ، هدهع 

، يدومنن غیرد  هفیظو ، هار  رد  شـشوک  اـم و  نداد  دـنپ  زا  يدرک و  غـالبا  ار  ادـخ  ماـیپ  وت  هک  میهد  یم  یهاوگ  اـم  : » دـنتفگ مدرم 
!« دیامرف اطع  کین  شاداپ  وت  هب  يادخ 

خزود و تشهب و  هک  نیا  و  دـیهد ؟ یم  یهاوگ  تسوا ، هداتـسرف  هدـنب و  دّـمحم  هک  نیا  دـنوادخ و  یگناگی  هب  اـیآ  : » دومرف سپس 
»؟ تسا امش  داقتعا  دروم  تسار و  همه  اه  نیا  و  دزیگنا ، یم  رب  ادخ  ار  ناگدرم  هک  نیا  تسا و  ریذپان  دیدرت  تمایق  گرم و 

« .میهد یم  یهاوگ  قیاقح ، نیا  هب  يرآ ! : » دنتفگ ناگمه 

«. شاب هاوگ  ادنوادخ ! : » درک ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

رانک رد  امش  تفرگ و  مهاوخ  تقبس  امش  رب  ضوح ، رانک  هب  ندیـسر  رگید و  يارـس  هب  لاقتنا  رد  نم  انامه  : » دومرف دیکأت  اب  سپ ،
حدق ناگراتس ، هرامش  هب  اجنآ  رد  تسا ، يرـصب »  » و اعنـص »  » نیب تفاسم  دننام  هب  نم  ضوح  يانهپ  دیوش ؛ یم  دراو  نم  رب  ضوح 

یم امش  نایم  رد  دنمجرا  اهب و  نارگ  زیچ  ود  مدوخ  زا  سپ  نم  هک  دیشاب ، بظاوم  دیشیدنیب و  .دراد  دوجو  نیمیس ، ياه  ماج  اه و 
»؟ دینک یم  راتفر  هنوگچ  مراذگ ،

؟ تسیچ اهب  نارگ  زیچ  ود  نآ  هَّللا ! لوسر  ای  دندروآرب : گناب  مدرم  عقوم ، نیا  رد 

نیاربانب .تسامـش  تسد  رد  نآ ، رگید  فرط  ادـخ و  تسد  رد  نآ  فرط  کی  هک  تسادـخ ، باتک  تسا  رت  گرزب  هچنآ  : » دومرف
ار نآ 
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ارم نابرهم ، اناد و  يادخ  انامه ، .دشاب  یم  نم  ترتع  تسا ، رت  کچوک  هچنآ  .دـیوشن  هارمگ  ات  دـیهدن  تسد  زا  دـیریگب و  مکحم 
يادـخ زا  ار  رما  نیا  نم  دـنوش ؛ دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دـش ، دـنهاوخن  ادـج  رگیدـکی  زا  زگره  ود  نیا  هک  تخاـس ، هاـگآ 
دیهاوخ كاله  هک  دینکن ، یهاتوک  دیتسیان و  زاب  ود  نآ  يوریپ  زا  دـیریگن و  یـشیپ  ود  نآ  رب  نیاربانب  ما ، هدومن  تساوخرد  دوخ ،

«. دش

دندید و ار  وا  مدرم  .دش  نایامن  ود  ره  لغب  ریز  يدیفـس  هک  يّدـح  هب  دومن ، دـنلب  ار  وا  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  سپس 
.دنتخانش

»؟ دشاب رتراوازس  اه  نآ  دوخ  زا  نامیا  لها  رب  هک  تسیک  مدرم ! يا  : » داد همادا  هنوگ  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 

« .دنرتاناد شلوسر  يادخ و  : » دنتفگ مدرم 

نم هک  سک  ره  سپ  .مرتراوازـس  یلوا و  ناشدوخ  زا  اه  نآ  رب  متـسه و  نینمؤم  يالوم  نم  تسا و  نم  يالوم  ادـخ  اـنامه  : » دومرف
« .دوب دهاوخ  وا  يالوم  یلع  میوا ، يالوم 

: تفگ دوشگ و  اعد  هب  تسد  سپس  .دومن  رارکت  راب  راهچ  ار  هلمج  نیا  ربمایپ  اه ،) یلبنح  ياوشیپ   ) لبنح نب  دمحا  هتفگ  هب  انب  و 

ناگدننکراوخ ار و  وا  نارای  امرف  يرای  .دراد  نمشد  ار  وا  هک  نآ  رادب  نمشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  نآ  رادب ، تسود  ایادخراب ! »
«. هد رارق  یتسار  ّقح و  روحم  نازیم و  رایعم ، ار  وا  .نادرگراوخ  ار  وا 

« .دننک غالبا  دنناسرب و  نابیاغ  هب  ار  رما  نیا  دنرضاح ، هک  نانآ  دیاب  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هاگ  نآ 

ُتْمَْمتَأَو ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلَأ  دومن « : لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رب  ار  هیآ  نیا  یحو ، نیما  تیعمج ، ندش  هدنکارپ  زا  لبق 
امش رب  ار  تمعن  مدومن و  لماک  ار  امش  نید  زورما   » (1) ؛» ًانیِد َمالْسِالا  ُمَُکل  ُتیِضَرَو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع 
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مامتا نید و  لامکا  رب  ربکا ، هَّللا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  عقوم  نیا  رد  .مدیدنـسپ » امـش  يارب  ار  مالـسا  نید  مدرک و  مامت 
« .نم زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  نم و  تلاسر  هب  ادخ  يدونشخ  تمعن و 

: دنتفگ تینهت  هنوگ  نیا  نینمؤملاریما ، هب  هتسناد  دوخ  نآ  زا  ار  تفالخ  ًادعب  هک  رضاح  ناگرزب  زا  یضعب  هلمج  زا  رضاح ، تیعمج 
(2)(1) «. یتشگ نمؤم  نز  درم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  هک  بلاط  یبا  رسپ  يا  وت  رب  داب ! كرابم  داب ! كرابم  »

«. تشگ بجاو  همه  رب  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  دنگوس ، ادخ  هب  : » تفگ سابع  نبا 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  میارـسب » يراعـشا  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ات  امرف  هزاجا  هَّللا ! لوسر  اـی  : » تفگ تباـث  نب  ناّـسح 
، مالسا ربمایپ  رضحم  رد  شیرق ! ناگرزب  هورگ  يا  : » تفگ نینچ  تساخرب و  ناّسح  ماگنه ، نیا  رد  .یهلا » تکرب  تنمیم و  اب  وگب  »

: دورس ار  دوخ  راعشا  هنوگ  نیا  و  .میامن » یم  نایب  تشگ  مّلسم  هک  تیالو ، هرابرد  ار  دوخ  راتفگ  راعشا و 

مهّیبن ریدغلا  موی  مهیدانی 

(3) ایدانم لوسرلاب  عمساف  مخب 

«. دیهد ارف  شوگ  لوسر  يادن  هب  سپ  ناشربمایپ ، مخ  ریدغ  زور  رد  داد  ادن  »

.راعشا رخآ  ات 

، ناهج ياج  چیه  رد  هک  تسا  رکذ  نایاش  .میدومن  نایب  دنراد ، قافتا  نآ  عوقو  رب  یمالسا ، تما  همه  هک  ار  ریدغ  هعقاو  زا  یلامجا 
.تسا هدشن  رکذ  تایصوصخ ، ناشن و  مان و  نیا  هب  یناتساد  هعقاو و 
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یمالسا ماجسنا  ياتسار  رد  ریدغ  حرط 
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هدیاف یب  مخریدـغ  زا  نخـس  تراهط و  تمـصع و  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  تماما  تفالخ و  زا  ثحب  دـنیوگ  یم  یخرب 
.دوش حرطم  نامز  رصع و  نیا  رد  لئاسم  هنوگ  نیا  دیابن  اذل  تسا و 

تسد هب  ار  لئاسم  زا  يرایسب  دیاب  تسا و  عوضوم  يافتنا  هب  هبلاس  دروم و  یب  ام  رـصع  رد  تافالتخا  زا  يرایـسب  : » دنیوگ یم  نانآ 
(1) «. درک رظن  دیدجت  فالتخا ، دروم  لئاسم  حرط  هرظانم و  ثحب و  شور  رد  درپس و  یشومارف 

(2) «. میزاس حرطم  ار  نآ  مینک و  هدنز  ار  هدرم  یفالتخا  لئاسم  مینک و  ربق  شبن  نامز  نیا  رد  دیابن  ام  : » دنیوگ یم  نانآ 

هک یفالتخا  هب  دسر  هچ  ات  دنروآ  نایم  هب  نخس  شیپ  نرق  هدراهچ  رد  دوخ  نارـس  فالتخا  زا  دیابن  نیملـسم  دنیوگ ...« : یم  زین  و 
(3) «. تسا هدش  ادیپ  اه  نآ  نایم  رد  ًادعب 

نآ هب  ندیسر  هار  هدرک ، صخـشم  ناسنا  يارب  ار  یلاع  یفده  رگا  هک  تسا  نیا  نایدا  تازایتما  زا  یکی  مییوگ : یم  اهنآ  خساپ  رد 
يوریپ ادتقا و  و  وا ، یلمع  هریس  نتفرگ  رظن  رد  اب  ات  دنیامن  یم  صخـشم  نآ  يارب  زین  ار  يا  هنومن  وگلا و  دننک و  یم  میـسرت  زین  ار 

ناسانش ناور  رظن  قبط  اریز  دنسرب ؛ دوصقم  لزنم  رس  هب  دنناوتب  رتهب  اه  ناسنا  وا ، زا 
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.درک ییامنهار  فده  تقیقح و  ّقح و  هب  ار  اه  ناسنا  ناوت  یم  رتهب  لماک ، يوگلا  اب  ناواک ، ناور  و 

ٌهَوْسُأ ِهَّللا  ِلوُـسَر  ِیف  ْمَُکل  َناـک  ْدََـقل  دـیامرف « : یم  هدرک ، یفرعم  نیملـسم  يارب  یبوـخ  يوـگلا  ار  مالـسا  ربماـیپ  لاـعتم ، دـنوادخ 
« .تسوکین یقشمرس  ادخ  لوسر  هب ] ادتقا   ] رد امش  يارب  ًاعطق   » (1) ؛» ٌهَنَسَح

هیلع هللا  یلـصربمایپ  رـصع  رد  زگره  هک  دمآ  دـیدپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دـعب  یفقاوم  اه و  تیعقوم  هک  تسناد  دـیاب 
رصع رد  هک  دوب  یقافتا  هلمج  نآ  زا  میهد ، رارق  وگلا  فقاوم  نآ  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  ات  دوب ، هدماین  دیدپ  هلآو 

رد دش ، مالسا  ياهروشک  رب  مکاح  دیزی ، مان  هب  مالسا  ّدض  رب  یلو  مالسا  مسا  هب  یصخش  هک  دمآ ، دیدپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
یناسنا هعماج  هب  تمایق  زور  ات  ار  وگلا  نیرتهب  هک  یـسک  اهنت  تقو  نآ  رد  دراد ؟ ار  ندـش  وگلا  یگتـسیاش  یـسک  هچ  هماگنه  نیا 

نینچ ّتنس  لها  هک  تسا ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  هعیـش و  هعماج  يارب  وگلا  نیا  .دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  درک  هضرع 
.دنرادن ییوگلا 

مالـسا ردص  خـیرات  نیمه  یلو  تسا ، یخیرات  یتهج  زا  هچ  رگا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دـعب  تفالخ  ریدـغ و  زا  ثحب 
دیاـب ماـما  هک  تسا  عوضوم  نیا  زا  ثحب  تقیقح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب  ریدـغ  زا  ثحب  .تسا  زاـس  ناـسنا  هک  تسا 
یـسک هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب  ماما  هک  نیا  زا  ثحب  .ددرگ  بوصنم  دـنوادخ  بناج  زا  دـشاب و  هتـشاد  تماما  تیلباق 

ایآ دـشاب ؛ وگلا  تیرـشب  هعماج  هکلب  یمالـسا ، هعماج  يارب  تمایق  زور  ات  دـیاب  یـسک  هچ  هک  تسا  نیا  زا  ثحب  تقیقح  رد  هدوب ،
، تعاجش رد  تسا ؛ لامک  تافص  همه  عماج  هک  دشاب  وگلا  مالسلا  هیلع  یلع  لثم 
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وگلا هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  باحـصا  ای  تشادن ، ریظن  هک  تافـص  رگید  و  ینتورف ، اوقت ، دهز ، تدابع ، تواخـس ، تلادع ،
هب جاـیتحا  یمالـسا  تّما  تسا ؟ هتـشادن  یگنج  چـیه  رد  یفقوـم  چـیه  يرـصم ؛ هدنـسیون  بیطخ ، میرکلادـبع  لوـق  هـب  هـک  دـشاب 

فقاوم و ندـناوخ  اب  مدرم  .دنـشاب و  تمایق  زور  ات  نانآ  كّرحم  دـنناوتب  هک  دراد ، مالـسا  ردـص  ناگرزب  نیب  رد  عماج  ییاـهوگلا 
.دنوش کیدزن  تقیقح  ّقح و  هب  هتفرگ ، رارق  نانآ  هار  رد  ناشتالامک  لیاضف و 

هک تسا  نیا  هن  رگم  تسا ؟ حرطم  دـنه  هراق  هبـش  رد  رامعتـسا  دـض  هنومن  وگلا و  ناونع  هب  يدـناگ  اـمتاهام  هک  تسا  نیا  هن  رگم 
اب ناکدوک  ادـتبا  زا  ات  دوش ، یم  حرطم  ناکدوک  ياه  باـتک  رد  یگتـشذگ  دوخ  زا  يراکادـف و  يوگلا  ناونع  هب  راکادـف  ناـقهد 

مالـسا و نانمـشد  هک  یلاح  رد  تسا  باوخ  رد  یمالـسا  تّما  ارچ  .دنیآ  راب  راکادف  ناشنهذ  ناور و  حور و  رد  وا  تیعقوم  میـسرت 
میرک نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  رگم  درب ؟ یم  تراغ  هب  ار  نانآ  يدام  عبانم  نید و  هدرک و  ادیپ  هرطیس  هبلغ و  نانآ  دالب  رب  ناناملسم 
رارق یطلـست ]  ] هار نارفاک  يارب  ناـنمؤم ، رب  زگره  دـنوادخ  و   » (1) ؛» ًالِیبَس َنِینِمْؤُملا  یَلَع  َنیِِرفاـْکِلل  ُهَّللا  َلَـعْجَی  َْنلَو  دـیامرف « : یمن 

« .تسا هدادن 

وا رب  ینید  چیه  دراد و  يرترب  ینید  ره  رب  مالسا   » (2) ؛» هیلع یلُعی  وْلعَی و ال  مالسإلا  : » تسا هدومرفن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رگم 
« .درادن يرترب  ّولع و 

روشک کی  دیاب  ارچ  دنهد ؟ هقباسم  هتفرگ و  تقبـس  یمالـسا  رگید  دالب  ّدض  رب  یّتح  رامعتـسا ، هب  تمدخ  رد  دـیاب  ناناملـسم  ارچ 
هب یمالسا 
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ارچ میباوخ ؟ رد  ارچ  دنک ؟ اطع  راختفا  لادم  رگلاغـشا  هب  یمالـسا  دالب  زا  یکی  لاغـشا  رطاخ  هب  رامعتـسا ؛ هب  یتمدخ  شوخ  رطاخ 
يزوریپ لیاوا  نامه  زا  دوب ، هدش  لیمحت  رامعتسا  رابکتسا و  يوس  زا  هک  ار  گنج  لاس  تشه  تسناوت  یم  يروشک  مادک  میلفاغ ؟

لها مالـسلا و  هیلع  نیـسح  نوچمه  ییاهوگلا  نتـشاد  زا  ریغ  ایآ  دیآ ؟ نوریب  گنج  زا  زارفرـس  تیاهن ، رد  دـنک و  لمحت  شبالقنا 
مالسلا اهیلع  يربک  بنیز  مالسلا و  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  نوچمه  ییوگلا  نتشاد  زا  ریغ  هب  ایآ  دوب ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیب 

زا یخرب  یبالقنا  یسایس و  گرزب  ياه  تیـصخش  دارفا و  ياعّدا  نیا  هکلب  متـسه ، یعیـش  رفن  کی  هک  تسین  نم  زا  اعّدا  نیا  دوب ؟
زا یخرب  هک  میتسه  هدوب و  دهاش  هنافـسأتم  نیطـسلف  هیـضق  رد  .دنرب  یم  جنر  ناشتّما  یکّرحت  یب  زا  هک  تسا ، یمالـسا  ياهروشک 

؛ دوب ناشدوخ  عفن  هب  تقیقح  رد  هک  ییامیپهار ، کی  حطس  رد  یّتح  دندادن ، ناشن  یکرحت  هنوگ  چیه  دوخ  زا  یمالسا  ياهروشک 
مه عون و  مه  هک  نیطسلف  ّتلم  يارب  یقافتا  چیه  هک  ایوگ  یلو  تسا ، هتخود  یمالـسا  ياهروشک  مامت  هب  عمط  مشچ  لیئارـسا  اریز 

نمـشد دـیوگ  یم  دـنیب و  یمن  ار  یچراکـش  هدرک و  فرب  ریز  هب  رـس  هک  يا  هدـنرپ  دـننامه  نانآ  تسا و  هداتفین  تسا ، نانآ  نید 
راکـش ار  همه  هدمآ و  نانآ  رـس  يالاب  رب  نمـشد  هبترم  کی  هک  تلفغ  یهز  اما  دنتـسه ، دوخ  شون  شیع و  لوغـشم  درادن ، دوجو 

زا و  تسا ، یمالـسا  ياـه  تلم  ماـمت  رکف  هب  رابکتـسا ، رب  يزوریپ  اـب  یماـما  هدزاود  هعیـش  ناملـسم  تـّلم  یلو  دـنک  دوباـن  هدرک و 
قیرط ره  زا  نانآ  هب  ندـناسر  يرای  ددـص  رد  ناملـسم  ياـه  تلم  ریاـس  ینـسوب و  اـت  هتفرگ  قارع  نچچ و  ناتـسناغفا و  نیطـسلف و 

.تسا هتخادرپ  ار  ینیگنس  ياهب  هار  نیا  رد  هچ  رگا  تسا ؛ هدمآ  رب  نکمم 
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هعیـش .تسا  هتـشاذگ  راگدای  هب  خـیرات  نایاپ  اـت  ییاـه  سرد  وا  يارب  هک  دراد  ییاـهوگلا  یماـما  هعیـش  هک  نآ  رگم  تسین  اـه  نیا 
ناـسنا یمالـسا ، روشک  رد  يدوهی  نز  ياـپ  زا  لاـخلخ  ندوبر  رطاـخ  هب  رگا  تسا  دـقتعم  هک  دراد  مالـسلا  هیلع  یلع  لـثم  ییوگلا 

یسک ورب .» ملظ  ریز  هب  هن  یسک  هب  نک  ملظ  هن  : » دیوگ یم  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  لثم  دراد  ییوگلا  هعیـش  .دراد  اج  دریمب 
رطاخ هب  تسا  دقتعم  هک  یـسک  تسا .» نیگنن  یگدنز  زا  هب  خرـس  گرم  : » دیوگ یم  هک  یـسک  هلذلا .» اّنم  تاهیه  : » دیوگ یم  هک 

.داد دیاب  ناج  یهاگ  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما 

؛ تساه هنیمز  مامت  رد  وگلا  زا  ثحب  تقیقح  رد  ریدـغ  زا  ثحب  .تساهوگلا  نیا  زا  ثحب  تقیقح  رد  ناـمز  نیا  رد  ریدـغ  زا  ثحب 
یم مقر  هدرک و  میـسرت  ار  ناسنا  هدـنیآ  هک  دنتـسه  اهوگلا  نیا  ...و  یعامتجا ، يدرف و  فیاـظو  هداوناـخ ، ماـظن  تداـبع ، هنیمز  رد 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  سلاجم  رد  ددـنب و  یم  یناـشیپ  رب  ار  هلذـلا » اـّنم  تاـهیه   » مچرپ یکدوک  زا  هک  یلاـسدرخ  دـنزرف  .دـننز 
هیلع نیـسح  شیـالوم  هک  هنوگ  ناـمه  دور ؛ یمن  تلذ  راـب  ریز  رتـالاب  نینـس  رد  زگره  دـنیب ، یم  دوخ  يوگلا  ار  وا  هدرک ، تکرش 

و نامه ، وا  هب  یکیدزن  دوش ، کیدزن  وا  هب  هدرک و  ادتقا  وا  هب  ات  دـهد ، یم  رارق  دوخ  نیعلا  بصن  ار  وگلا  ناسنا  .دوب  نینچ  مالـسلا 
ماجنا یهانگ  زگره  دوخ  رمع  لوط  رد  هک  ینانآ  دنوش ، باختنا  اه  نیرتهب  وگلا ، رد  هک  رتهب  هچ  سپ  نامه ، ادخ  هب  ندش  کیدزن 

زا ار  رضم  دب ، زا  ار  کین  لطاب ، زا  ار  ّقح  ناسنا  يارب  هک  تسا  یتقیقح  ماما  .تسا  هدزنرس  نانآ  زا  یهابتـشا  اطخ و  زگره  هدادن و 
نب نیـسح  وریپ  نم  رگا  .دوش  یم  ادج  فرط  ود  زا  کی  ره  زا  ناسنا  هار  هک  تسا  ریدغ  ّطخ  هب  طابترا  اب  .دـهد و  یم  زییمت  دـیفم 

هب تعیب  تسد  زگره  مشاب  یلع 
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نآ یفقث  فسوی  نب  جاجح  ياپ  اب  یّتح  مرـضاح  مشاب ، رمع  نب  هَّللادبع  دـننام  يدرف  وریپ  رگا  یلو  مهد ، یمن  رجاف  قساف و  مکاح 
تعیب لّکوتم  اـب  رمع ، نب  هَّللادـبع  نداد  رارق  وگلا  اـب  لـبنح  نب  دـمحا  هک  هنوگ  ناـمه  منک ، تعیب  مه  خـیرات  فورعم  راوخ  نوخ 

میقع رمث و  یب  یخیرات و  یثحب  ریدـغ »  » و تماما »  » زا ثحب  سپ  .دـنک  یم  صّخـشم  ار  اهراعـش  اهرایعم و  هک  تسا  تماـما  .درک 
هک تسا  يرما  ریدغ  .تسا  هتسباو  نآ  هب  يرشب  هعماج  هکلب  یمالـسا ، هعماج  تایح  هک  هدنز  تسا  یثحب  تسا ، زور  ثحب  تسین ،

ترخآ ایند و  هب  طوبرم  ریدـغ  دـنک ، یم  نشور  ار  ناسنا  هدـنیآ  ریـسم و  ریدـغ  .دراد  طابترا  یناـسنا  حور  هدولاـش و  تقیقح و  اـب 
.تسا راذگریثأت  ناسنا  یگدنز  ياج  ياج  رد  هک  تسا  یتقیقح  ریدغ  تسا ، ناسنا 

تدـحو عوضوم  هدروخ  بیرف  ًانایحا  حول و  هداس  ناـناوج  زا  یخرب  هک  دوش  یم  هدـید  هاـگره  : » دـیامرف یم  نادنمـشیدنا  زا  یکی 
تفالخ هرابرد  ثحب  دنیوگ : یم  دنریگ و  یم  داقتنا  داب  هب  ار  نابلط  تقیقح  یملع  ياه  ششوک  هدرک و  نامثع  نهاریپ  ار  یمالسا 

...دشاب یم  رمث  یب  دیفمریغ و  ياه  ثحب  زا  تسا  هدوب  مادک  نآ  زا  ینیشناج  هک  نیا  مالسلا و  هیلع  یلع  رکبوبا و 

ای هدـیاف و  یب  ًانایحا  مهم و  ریغ  ثحب  عون  کی  ار  نآ  اذـل  هدـیزرو و  تلفغ  ثحب  نیا  ناـشخرد  جـیاتن  زا  هشیدـنا  نیا  ناگدـنراد 
هـشیر یـسانش  ماما  هفـسلف  زا  تلفغ  زج  هشیدـنا  نیا  هک  مینک  یم  رکف  ام  یلو  دـنا ، هدیـشیدنا  یمالـسا  تدـحو  هار  رـس  رب  يراـخ 

(1) «. ...دریگ یم  همشچرس  یبآم  یباّهو  ای  یگدز  یّنس  عون  کی  زا  درادن و  يرگید 

ص:45

.14 ص 12 -  یناحبس ، تما ، يربهر  . 81 - 1
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یمالسا لیصا  كرادم  رب  یکتم  رک ، روک و  ياه  بصعت  زا  رود  یّـصاخ ، ینیب  عقاو  اب  هک  یثحب  عون  ره  دیامرف ...« : یم  زین  ناشیا 
نامرآ تیاهن  دزاس ، نشور  ار  هقف  ثیدـح و  یمالـسا و  دـیاقع  زا  کـیرات  ياـه  قفا  دریگ و  ماـجنا  تسا ، نیفرط  قاـفتا  دروم  هک 

یمن توعد  درخ  لقع و  زا  يریگ  هرهب  تایآ و  رد  ّربدـت  هب  ار  ام  نآرق  رگم  .دـنک  یم  توعد  نآ  هب  ار  ام  نآرق  هک  تسا  یمالـسا 
؟ دنک

نیرفآ فاکـش  زادـنا و  فالتخا  لـماوع  ار  لـئاسم  نیا  ناگدنـسیون  دـننک و  یم  میرحت  ار  یفـالتخا  لـیاسم  رد  ثحب  هک  یهورگ 
ربمایپ و ثیداحا  نآرق و  تاـیآ  زا  یتمـسق  هک  دوش  یم  ببـس  یحرط  نینچ  زا  يوریپ  هک  دـندرگ  هجوتم  دـیاب  دـنیامن  یم  دادـملق 
هن و  دروآ ، لمع  هب  یسررب  نآ  هرابرد  هن  دنک ، ریسفت  ار  اه  نآ  یسک  هن  دوش ، هدرپس  یشومارف  تسد  هب  مالـسا  خیرات  مظعا  شخب 

لیکـشت ار  یبهذم  ره  يرکف  داینب  هک  یتدیقع  لئاسم  دیاب  رظن  ود  زا  هصالخ : ....دور  الاب  اه  هدرپ  یمالـسا  ثداوح  زا  يرایـسب  رد 
: دندرگ حرطم  دهد  یم 

نینچ ییاسانـش  نودـب  هناروکروک  ياه  تدـحو  و  تسا ، فالتخا  دراوم  اه و  كرتشم  ردـق  ییاسانـش  عرف  تدـحو  داـحتا و   - 1
.دیاپ یمن  يرید  هدوب و  یحطس  داحتا  کی  دراوم ،

نآ دندرگ و  انشآ  بتکم  نیا  تایـصوصخ  اب  دیاب  ام  نادنزرف  میدنم ، هدیقع  دوخ  بتکم  يراوتـسا  تحـص و  هب  هک  اج  نآ  زا   - 2
دروم لئاسم  دیاب  دشاب  هک  مه  دارفا  نیا  نتفرگارف  يارب  تروص  نیا  رد  دنزیهرپب ، دئاقع  رد  دیلقت  زا  دنریگارف و  قطنم  لیلد و  اب  ار 
هدرپس یـشومارف  تسد  هب  بتکم  هنرگو  میزومایب  دوخ  نانیـشناج  فالخا و  هب  ار  دوخ  بتکم  مینک و  یـسررب  حرط و  ار  فـالتخا 

.دنام یمن  یقاب  نآ  زا  ییاّمسم  یب  مان  زج  دوش و  یم 

نیرفآ فالتخا  شخبنایز و  اهنت  هن  هدش  دای  هنوگ  هب  ثحب  عون  ره 

ص:46
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(1) «. ...دش دهاوخ  بوسحم  ناناملسم  هعماج  یگچراپکی  یمالسا و  تدحو  هار  رد  یهاگ  هکلب  دوب ، دهاوخن 

شقن : » دیامرف یم  ریدغلا »  » باتک هرابرد  عیشت  ینابم  زا  ثحب  هیاس  رد  یقیقح  تدحو  هرابرد  هرـس  سدق  يرهطم  دیهـش  هَّللا  تیآ 
شیارگ هک  دنک  یم  تباث  دنک و  یم  صخشم  ار  هعیش  لدتسم  قطنم  ًالوا : هک  تسا  رظن  نیا  زا  یمالـسا  تدحو  رد  ریدغلا )  ) تبثم

هدوبن هریغ  يداژن و  ای  یسایس  ياه  نایرج  دولوم  يا -  هدع  نیگآرهز  تاغیلبت  فالخرب  عیـشت -  هب  ناملـسم  نویلم  دص  دودح  رد 
.تسا هدش  شیارگ  نیا  بجوم  تنس  نآرق و  رب  یکتم  يوق  قطنم  کی  هکلب  تسا ،

هک نیا  لیبق  زا  تسا -  هدش  هعیش  زا  رگید  ناناملـسم  نتفرگ  هلـصاف  ببـس  هک  هعیـش -  هب  تاماهتا  يا  هراپ  هک  دنک  یم  تباث  ًایناث :
زا ددرگ ، یم  نامداش  ناناملسمریغ  زا  هعیشریغ  ناناملسم  تسکش  زا  دهد و  یم  حیجرت  هعیشریغ  ناملـسم  رب  ار  ناملـسم  ریغ  هعیش ،

ساسا و یب  یّلک  هب  نانچ ، تقوم  جاودزا  رد  و  دنک ، یم  نینچ  زامن  رد  ای  دور ، یم  همئا  ترایز  هب  جح  ياج  هب  هعیش  هک  نیا  لیبق 
.تسا غورد 

دناوت یم  تسا و  یمالـسا  گرزب  تیـصخش  نیرت  لوهجم  نیرت و  مولظم  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  صیخـش  صخـش  ًاـثلاث :
(2) «. دنک یم  یفرعم  مالسا  ناهج  هب  ار  شراهطا  هیرذ  نینچمه  دوش و  عقاو  نیملسم  مومع  يادتقم 

تنس لها  زا  یخرب  هاگدید  زا  ریدغ 

حیضوت

مالـسلا هیلعریما  ترـضح  یتسرپرـس  تماما و  رب  ار  ثیدح  تلالد  هداد و  جرخ  هب  فاصنا  يدودح  ات  تنـس  لها  ياملع  زا  یخرب 
لوبق

ص:47

.16 ص 8 -  مالسا ، رظن  زا  ییاوشیپ  . 82 - 1
ص 220. يرهطمدیهش ، هلاقم ، شش  . 83 - 2
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: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  یماسا  هب  کنیا  .دنیآ  یم  رب  نآ  هیجوت  ددص  رد  رگید  یفرط  زا  هچرگ  دنا ، هدرک 

یلاّزغ دمحم  نب  دمحم   - 1

ّبح تهج  هب  سوه  اوه و  هعقاو  نیا  زا  دعب  یلو  .تسا  میکحت  تیاضر و  میلـست و  نیا ، : » دیوگ یم  ریدغ  ثیدـح  لقن  زا  دـعب  وا 
رـس تشپ  هب  ار  مالـسا  تاروتـسد  هدز  نماد  تافالتخا  هب  اذل  ...درک و  هبلغ  نانآ  رب  تفالخ و ،...  دومع  نتفرگ  تسد  هب  تسایر و 

(1) «. دنداد ماجنا  يا  هلماعم  دب  هچ  سپ  دندرک ، هلماعم  ار  نآ  یکدنا  لوپ  اب  دنتخادنا و  دوخ 

(2) .تسا هدرک  لقن  یلاّزغ  زا  يزوج  نب  طبس  ار  بلطم  نیمه 

یعفاش هحلط  نب  دمحم   - 2

؛ مدقتام یلع  ّیلع  سفن  دارملاو  ...اَْولاعَت » ْلُقَف  هلهابملا «  هیآ  یف  یلاعت  هلوق  رارسا  نم  وه  ثیدحلا  اذه  ّنا  ملعیلو  دیوگ ...« : یم  وا 
یلص هَّللا  لوسر  یلا  فاضم  ریمضب  امهعمجو  ّیلع  سفن  نیبو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  سفن  نیب  نرق  اّمل  العو  ّلج  هَّللا  ّناف 
یلوا ّهناف  ًاـمومع ، نینمؤملا  یلع  هسفنل  تباـث  وه  اـم  ثیدـحلا  اذـهب  ّیلع  سفنل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تبثا  هلآو  هیلع  هللا 

دقف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  یلوملا  ظفل  هیلع  ّلد  اّمم  هتابثا  نکما  ینعم  ّلکو  .نینمؤملا  دیـسو  نینمؤملا  رـصانو  نینمؤملاب 
مویلا کلذ  راص  اذـهلف  هریغ ، نود  اهب  هّصخ  هعیفر ، هناـکمو  هّیلع  هجردو  هقهاـش  هلزنمو  هیماـس  هبترم  یهو  مالـسلا  هیلع  یلعل  هلعج 
هلهابم هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  لوق  رارسا  زا  ریدغ -  ثیدح  ثیدح -  نیا  هک  دوش  هتـسناد  دیاب   »... (3) ؛» هئایلوأل رورس  مسومو  دیع 

؛ تسا

ص:48

.رصم هیبرعلا ، قافآلا  راد  عبط  ص 39و40 ، نیملاعلا ، ّرس  . 84 - 1
ص 62. صاوخلا ، هرکذت  . 85 - 2

ص 44 و 45. لوؤسلا ، بلاطم  . 86 - 3
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هک هنوـگ  نآ  تسا  مالـسلا  هـیلع  یلع  سفن ، دارم  و  ْمُکَـسُْفنَأَو .» انَـسُْفنَأَو  ْمُکَءاـِسنَو  اـنَءاِسنَو  ْمُکَءاـْنبَأَو  اـنَءاْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاـعَت  ْلـُقَف  » 
نآ هتخادنا و  مالسلا  هیلع  یلع  سفن  نیب  ادخ و  لوسر  سفن  نیب  ندوب ) مه  رانک   ) تنراقم نوچ  الع  ّلج و  دنوادخ  اریز  تشذگ ؛

تـسا تباث  نینمؤم  هب  تبـسن  شدوخ  يارب  هچنآ  ره  ثیدح  نیا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اذـل  هتـسناد ، یکی  مه  اب  ار  ود 
.تسا نینمؤم  ياقآ  رصان و  نینمؤم و  هب  رتراوازس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .تسا  هدرک  تباث  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يارب 
مالسلا هیلع  یلع  ترـضح  يارب  انعم  نامه  دراد ، تلالد  نآ  رب  یلوم »  » ظفل تسا و  نکمم  شتابثا  ادخ  لوسر  يارب  هک  ییانعم  ره 

هیلع یلع  ترـضح  هب  اـهنت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  گرزب  سب  تسا  يا  هجرد  یلاـع و  تـسا  يا  هـبترم  نـیا  .تـسا و  تباـث 
« .تسادخ يایلوا  رورس  مسوم  دیع و  مخ ، ریدغ  زور  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .تسا و  هداد  صاصتخا  مالسلا 

يزوج نب  طبس   - 3

سک ره  : » تسا نیا  نآ  ياـنعم   » (2)(1) ؛»...  هب یلوا  ّیلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  تنک  نم  هانعم : : » دـیوگ یم  ریدـغ  ثیدـح  هرابرد  وا 
«. ...تسوا هب  رتراوازس  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  متسه  وا  هب  رتراوازس  یلوا و  نم 

یعفاش یجنگ  فسوی  نب  دمحم   - 4

هیلوت و رب  تلـالد  مخ  ریدـغ  ثیدـح  نکل   »... (3) ؛» فالختـسالا یهو  هیلوتلا  یلع  ّلاد  مخ  ریدـغ  ثیدـح  نکل  دـیوگ ...« : یم  وا 
« .دراد فالختسا 

یناغرف نیدلادیعس   - 5

: دیوگ یم  هک  ضراف  نبا  زا  تیب  کی  حرش  رد  وا 

ًالکشم ناک  ام  لیوأتلاب  حضواو 

هیصولاب هلان  ملعب  ّیلع 

ص:49

ص 34-30. صاوخلا ، هرکذت  . 87 - 1

ص 34-30. صاوخلا ، هرکذت  . 88 - 2
ص 166 و 167. بلاطلا ، هیافک  . 89 - 3
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نایب و ار  تنس  باتک و  تالکشم  هک  تسا  یـسک  ههجو -  هَّللا  مرک  یلع -  هک  هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  رعـش  نیا  رد  : » دسیون یم 
نآ داد  رارق  دوخ  ماقم  مئاق  ّیصو و  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اریز  تسا ؛ هدیسر  وا  هب  هک  یملع  طّسوت  هب  درک  دهاوخ  حضاو 

(1) «. هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف هک  ماگنه 

يزیرقم نیدلا  یقت   - 6

رـصم لها  نم  قلخ  عمتجی  ریدـغلا -  موی  وه  و  هنـس 362 -  هّجحلا  يذ  نم  رـشع  هینامث  موی  یف  و  : » دـنک یم  لقن  قـالوز  نبا  زا  وا 
رد  » (2) ؛» ...هفلختـساو هیف  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  یلإ  دـهع  هَّللا  لوسر  ّنال  دـیع ؛ موی  ّهنال  ءاعدـلل ، مهعبت  نمو  هبراـغملاو 
مه رود  اه  نآ  نیعباـتم  نیمز و  برغم  رـصم و  لـها  زا  یتعاـمج  تسا  مخ  ریدـغ  زور  هک  ق.ه  لاس 363  هّجح ، يذ  مهدـجه  زور 
درک دهع  زور  نآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  نآ  تهج  هب  تسا ، دیع  زور  نآ  اریز  دنناوخ ؛ یم  اعد  دـنوش و  یم  عمج 

«. ...داد رارق  دوخ  هفیلخ  ار  وا  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  هب 

ینازاتفت نیدلادعس   - 7

، ومع رـسپ  هیاسمه ، مسق ، مه  هدش و  دازآ  یهاگ  هدـننک و  دازآ  يانعم  هب  یهاگ  یلوم ) : ») دـیوگ یم  ریدـغ  ثیدـح  تلالد  رد  وا 
هدـیبع وبا  ار  انعم  نیا  .مکب  یلوا  ینعی  ْمُکالْوَم » َیِه  ُراّنلا  ُمُکاوْأَم  دـیامرف « : یم  لاعتم  دـنوادخ  .دور  یم  راک  هب  تسرپرـس  رواـی و 
نودـب ار  شدوخ  هک  ینز  ره  « ؛» ...هالوم نذا  ریغب  اهـسفن  تحکنأ  هأرما  اـمّیا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .تسا و  هدرک  لـقن 

نیا رد  یلوم  ...دروآرد ،» حاکن  هب  شیالوم  نذا 

ص:50

.یناغرف ضراف ، نبا  هیئات  حرش  . 90 - 1
ص 220. ج 2 ، راثآلاو ، ططخلا  رکذب  رابتعالاو  ظعاوملا  . 91 - 2
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هملک لامعتـسا  یلک ، روط  هب  .تسا و  رایـسب  رعـش  رد  یلوم »  » هملک يارب  انعم  نیا  لثم  .تسا و  تسرپرـس  یلوا و  يانعم  هب  ثیدح 
هدش لقن  تغل  لها  ناگرزب  زا  يرایسب  زا  زین  تسا و  عیاش  برع  مالک  رد  فرـصت ، هب  یلوا  رما و  کلام  ّیلوتم و  يانعم  هب  یلوم » »

ضارتعا ات  فرصت ، هب  یلوا  هلزنم  هب  دشاب و  تفـص  هک  نیا  هن  تسانعم ، نیا  يارب  مسا  یلوم »  » هملک هک  تسا  نآ  دوصقم  .تسا و 
هملک زا  ریدـغ  ثیدـح  رد  هک  تسا  راوازـس  .دوـش و  یمن  لامعتـسا  اـنعم  نیا  هب  و  تسین ، لیـضفت  مسا  هغیـص  هملک  نیا  هک  ددرگ 

نیا و  درادـن ، تبـسانم  لوا  يانعم  جـنپ  اب  هک  نیا  تهج  هب  .دـنک  ادـیپ  تقباطم  ثیدـح  ردـص  اب  ات  دوش ، هدارا  انعم  نیمه  یلوم » »
نآ رد  ار  مدرم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  درادن  انعم  اریز  درادن ؛ يراگزاس  رصان »  » ینعی مشش ؛ يانعم  اب  زین  .رهاظ و  تسا  يرما 

«. ...تسا حضاو  زین  بلطم  نیا  دشاب ، هدرک  عمج  انعم  نیا  غالبا  يارب  ناکم 

ینعم وهو  ّیبنلا  هلزنمب  مهیف  فّرـصتلاو  مهرما  ریبدـتل  هیکلاملاو  ّیلوتلاو  ساـنلاب  هیـالولا  ّنا  یف  ءاـفخ  ـالو  : » دـیوگ یم  رخآ  رد  وا 
تلزنم دننامه  نانآ ، نوؤش  رد  فّرـصت  مدرم و  رما  ریبدـت  ّتیکلام  یتسرپرـس و  و  مدرم ، رب  تیالو  هک  دـنامن  یفخم   » (1) ؛» همامالا

« .دراد يراگزاس  تماما  يانعم  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

تنس لها  زا  ریدغ  نارعاش  زا  یخرب 

هراشا

؛ لیبق زا  دنا  هدروآرد  رعش  هب  ار  ریدغ  هعقاو  هک  دراد  دوجو  ینارعاش  ّتنس  لها  نایم  رد 

ص:51

ص 290. ج 2 ، دصاقم ، حرش  . 92 - 1
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586 ق)  - 513  ) يروباشین راطع  نیدلا  دیرف   - 1

تفرگ ربمغیپ  نید  ناک  یقنور 

تفرگ ردیح  نانمؤمریما  زا 

دش لحف  ریش  لحن  ریما  نوچ 

دش لحن  موم  گنس  وا  نهآ  ز 

دوب شیوخ  ناج  تسد و  زا  لحن  ریم 

دوب شین  شغیت  شون و  شملع  هکنآ  ز 

هاپس دص  دیآ  میور  رد  رگا  تفگ 

هاگبرح رد  نم  تشپ  دنیبن  سک 

تسا یفطصم  زا  شیلع  ّالا  یتفال 

تسا یتا  له  شناهج  دنوادخز  و 

دیدپ دمآ  یتفال  شتسد  ود  زا 

دیدپ دمآ  یتا  له  شصرق  هس  و ز 

هار هب  دش  نوریب  وچ  وا  صرق  هس  نآ 

هام رهم و  صرق  ود  دمآ  نوگنرس 

دوب نوراه  یلع  یسوم ، یبن  نوچ 

دوب نوچ  ییوگن  ناشردارب  رگ 

تسدمآ نیسای  لآ  بلق  نوچ  وا 

تسدمآ نیز  نیس ، ای و  نآرق  بلق 

تسوا نآرق  رپ  بلق  نآرق ، بلق 
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(1) تسوا نأش  ردنا  هالاو  نم  لاو 

ص:52

ص 34. يروباشین ، راطع  همان ، تبیصم  . 93 - 1
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: دیوگ یم  يروباشین  راطع  زین  و 

نخس نیا  نارای  هب  ربمغیپ  تفگ 

نم هب  دمآ  نیملاعلا  ّبر  کیپ 

داد هفحت  نیا  ادخ  ار  ردیح  تفگ 

داهن شلضف  ناهج  قلخ  همه  رب 

لوتب جوز  نیقی  زا  لخاد  تشگ 

لوسر دنوادخ و  اب  تیالو  رد 

دش قلخ  ّیلو  ریم و  مکاح و 

دش قلد  مه  یفطصم  اب  الو  رد 

نک شوگ  نم  زا  بوخ  تیاور  کی 

نک شون  رثوک  یقاس  زا  یماج 

افص اب  تاقث  زا  مراد  لقن 

يرولا ریخ  ترضح  يزور  هک  نآ 

عادولا جح  زا  تشگرب  وا  هک  نوچ 

عاطم نآ  درک ، ناکم  مخ  ریدغ  رد 

دیسر تّزع  ترضح  زا  لیئربج 

دیشک وا  شیپ  هب  ترضح  زا  لُزن 

کیپ دروآ  ّقح  شیپ  زا  وا  شیپ 

کیلا غّلب  اهّیا  ای  هیآ 

دنتخاس ربنم  دومرف  یبن  نوچ 
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دنتخارفا شرتشا  زاهج  زا 

یلد رپ  زا  لوسر  ربنم  رب  تفر 

یلع ربنم  نآ  رد  شهارمه  دوب 

ص:53
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مامت ربمغیپ  باحصا  اب  تفگ 

ماظن اب  ادا و  شوخ  مالک  نیا 

افو اب  نامدرم  يا  امش  اب 

؟ امش سفن  زا  رت  یلوا  متسین 

يرتهم قیرط  زا  دنتفگ  هلمج 

يرت یلوا  ام  سفن  زا  ام  هب  وت 

وا يالوم  منم  ار  سکره  تفگ 

وکن دشاب  وا  يالوم  یلع  سپ 

تانئاک ّبر  نامرف  زا  ردیح 

تانمؤم نینمؤم و  رب  یلو  دش 

اوشیپ ریما و  مشاب  ار  هکره 

یضترم شریما  دشاب  نم  دعب 

ماقم ار  ردیح  دیسانشب  هک  نوچ 

مامت دمآ  امش  رب  ّقح  تمعن 

ایلوا هاش  هب  نامیا  دیروآ 

امش مالسا  یضار ز  دوش  قح 

نم رهم  دوخ  لد  رد  دراد  هکره 

نت ناج و  رد  شدیاب  ردیح  رهم 

دوش لد  رد  وا  رهم  ار  امش  نوچ 

دوش لماک  امش  نید  نامز ، نآ 
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ادا انعم  نیا  درک  ربمیپ  نوچ 

اعد ِرهب  زا  تشادرب  دوخ  تسد 

ص:54
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ریگ تسود  ار  شتسود  یهلا  تفگ 

ریت هنیس  رب  نزب  ار  شنانمشد 

نک راوخ  ار  شنمشد  یهلا  ای 

نک زان  رد  یخزود ، نآ  لزنم 

شابرای دشاب  رای  ار  وا  هکره 

شاب رازیب  وز  تسین  شرای  هکره 

تشامگرب ار  یلع  نوچ  تیالو  رد 

تشادب دوخ  شیپ  تفرگب و  وا  تسد 

دیوش لبقم  نم  باحصا  يا  تفگ 

دیوش لد  کی  وا  دابکرابم  رد 

نامز نآ  دنتشگ  لاحشوخ  یگلمج 

ناهد هداشگب  دابکرابم  رد 

یلع ای  اتفگ  تساخرب  رمع  سپ 

یلو يدیدرگ  وت  ناقلخرس  رب 

نامز رخآ  هِش  نیا  لوق  هب  مه 

نانمؤمریما وت  رخآ  یتشگ 

نسحلاوب كرابم  نیا  تداب  تفگ 

نز درم و  هلمج  يالوم  يدش  هک 

درک رارقا  مه  رکبوب  رمع ، نوچ 

درک راکنا  وا  هکره  دش  هیسور 
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دربب نامیا  درک  رارقا  وا  هکره 

دربن ناج  دوخ  وا  راکنا  درک  هکره 

ص:55
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؟ هچ هک  ندومنن  رارقا  یلو  اب 

؟(1) هچ هک  ندوب  نارفاک  قیرط  هب 

يونزغ ییانس   - 2

دوب قتشم  رای  مان  زا  شمان 

دوب ّقح  شهرمه  تفر  اجکره 

داماد مه  یصو و  ار  یبن  رم 

داش شلامج  زا  ربمغیپ  ناج 

هدید وا  هب  فرش  نیسای  لآ 

هدیزگب ملع  ار  وا  دزیا 

ریدغ زور  هب  یفطصم  بیان 

ریما هب  ارو ، رم ، عرش  رد  هدرک 

هالا هب  یفطصم  هتفگ  وا  رهب 

هالاو نم  لاو  دنوادخ  ياک 

تسود نادزی  تسا و  نمشد  نت  هکره 

تسوا ملعلا  یف  نوخسارلا  دناد 

دوب یناعم  ملاع  وا  لد 

دوب یناگدنز  بآ  وا  ظفل 

گرتس ناهج  وا  رب  دش  نآ  زا  گنت 

(2) گرزب درم  دوب و  گنت  ناهج  هک 

يولوم نیدلا  لالج   - 3
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داهتجا اب  ربمغیپ  ببس  نیز 

داهن الوم  یلع  نآ  دوخ و  مان 

ص:56

.مراهچ پاچ  ، 28 ص 26 -  يروباشین ، راطع  رارسالا ، رهظم  بئاجعلا و  رهظم  . 94 - 1
ص 245. يونزع ، ییانس  هقیقحلا ، هقیدح  . 95 - 2
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تسود الوم و  منم  ار  سکره  تفگ 

تسوا يالوم  ّیلع  نم  ّمع  نبا 

دنک تادزآ  هک  نآ  الوم  تسیک 

دنکرب تیاپز  ّتیقر  دنب 

تسا يداه  تّوبن  يدازآ  هب  نوچ 

تسا يدازآ  ایبنا  ار ز  نانمؤم 

دینک يداش  نانمؤم  هورگ  يا 

(1) دینک يدازآ  نسوس  ورس و  وچمه 

: تسا هدمآ  يزیربت  سمش  ناوید  رد  و 

دوب یلع  دوب  ناهج  دنویپ  تروص  ات 

دوب یلع  دوب  نامز  دوب و  نیمز  شقن  ات 

دوب یلع  دوب ، یصو  دوب و  یلو  هک  یهاش 

دوب یلع  دوجو  مرک  اخس و  ناطلس 

سفن عمط  رهب  هک ز  روالد  ریش  نآ 

دوب یلع  دولاین  هجنپ  ناهج  ناوخ  رد 

نآرق همه  رد  ادخ  هک  نآرق  فشاک  نآ 

دوب یلع  دوتسب  تمصع و  تفص  شدرک 

ردق زا  شرد  كاخ  هک  داجس  فراع  نآ 

دوب یلع  دوزفارب  ضرع  هرگنک  زا 

مالسا هر  ردنا  هک  زارفارس  هاش  نآ 
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دوب یلع  دوساین  تسار  دشن  راکات 

ص:57

ص 535. ج 3 ، مشش ، رتفد  يونعم ، يونثم  . 96 - 1
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ربیخ هعلق  ِرد  هک  ییاشگ  هعلق  نآ 

دوب یلع  دوشگب  هلمح و  کی  هب  دنکرب 

مدید مدرک و  رظن  قافآ  رد  هک  نادنچ 

دوب یلع  دوجوم  همه  رد  نیقی  يور  زا 

تسا نیا  هن  رفک  نخس  دشابن  رفک  نیا 

دوب یلع  دوب  ات  دشاب و  یلع  تسه  ات 

ناهن ادیپ و  هلمج ز  ناهج  ود  ّرس 

(1) دوب یلع  دومنب  هک  زیربت  قحلا  سمش 

ص:58

ص 174. يزیربت ، سمش  ناوید  . 97 - 1
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یمالسا هعماج  هب  ریدغ  ياه  مایپ 

ص:59
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هن تسا  ربمایپ  ینیـشناج  تماما و  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  بصن  نامه  هک  داتفا  قاـفتا  نآ  رد  هک  يا  هعقاو  مخریدـغ و  زا  ثحب 
ندرک لمع  اب  ناوت  یم  هک  تسا  نالوؤسم  مدرم و  هب  یتاروتسد  اه و  مایپ  ياراد  هکلب  تسا  یمالسا  تما  تدحو  ياتـسار  رد  اهنت 
جراخ یخیرات  هبنج  زا  ار  یمالـسا  میظع  هعقاو  نیا  ناوت  یم  رگید  يریبعت  هب  دروآ و  دوجو  هب  یمالـسا  لآ  هدیا  يا  هعماج  اهنآ  هب 

؛ مینک یم  هراشا  اه  مایپ  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  .دومن  يدربراک  ار  نآ  دروآ و  هعماج  حطس  هب  هدرک و 

هدهاشم اذـل  .داد و  یهاگآ  ار  مدرم  هدرک و  يزاس  هنیمز  لبق  زا  هک  دراد  ترورـض  ینید  یـسایس -  مهم  ياه  مایپ  غالبا  يارب   - 1
زا لبق  ياه  لاس  لوط  رد  هدرک و  هاگآ  دوخ  دوصقم  زا  ار  مدرم  ریدـغ  هعقاو  زا  لـبق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  مینک  یم 

.دوب هدرک  هاگآ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تیالو  زا  ار  مدرم  فلتخم  ياه  تیعقوم  رد  نآ 

بذـج نانآ  هجوت  هتـشگ و  مایپ  ندینـش  هدامآ  مدرم  ات  داد  یمومع  مالعا  دـیاب  غـالبا ، زا  لـبق  ار  ینید  یـسایس -  مهم  لـئاسم   - 2
يارب ار  مدرم  هدرک و  یمومع  نالعا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تیالو  غالبا  زا  لبق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اذل  .دوش و  بلطم 

.درک هدامآ  شمایپ  ندینش 

زا يرایسب  هچرگ  اذل  و  دنشاب ، هتشادن  یگدامآ  مدرم  زا  یهورگ  هچرگ  درک ، ریخأت  دیابن  مایپ ، غالبا  تقو  ندیسر  تروص  رد   - 3
ریگارف يرامیب  کی  عویش  تهج  هب  عادولا  هجح  لاس  رد  هنیدم  مدرم 

ص:60
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ّمهم مایپ  نآ  دـهاش  ناـکم  نآ  رد  اـت  درک  توعد  جـح  هب  دوب  ملاـس  هک  ار  یـسکره  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یلو  دـندوب  ضیرم 
.دنشاب

اذـل و  دـننک ، هیکت  ادـخ  هب  اهنت  دـنهد و  هار  دوخ  هب  سرت  فوخ و  مهم  ياه  مایپ  غـالبا  زا  دـیابن  یمالـسا  ياـملع  ناـمکاح و   - 4
ُهَّللاَو ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  ْمَّل  نِإَو  َّکِبَّر  نِم  َْکَیلِإ  َلِزنُأ  ام  َِلب  ْغّ ُلوُسَّرلا  اهُّیَأی  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  لاعتم  دـنوادخ 

، ینکن رگا  و  ناسرب ! مدرم ) هب   ) ًالماک تسا ، هدـش  لزاـن  وت  رب  تراـگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  ربماـیپ ! يا   » (1) ؛» ِساّنلا َنِم  َکُمِصْعَی 
«. دراد یم  هاگن  مدرم ، یلامتحا ) تارطخ   ) زا ار  وت  دنوادخ  يا ! هدادن  ماجنا  ار  وا  تلاسر 

غالبا ار  نآ  دـیاب  رگید  بسانم  تصرف  رد  دـمآ و  هاتوک  دـیابن  تروص  ره  رد  دـش  هلباقم  مهم  ماـیپ  نـالعا  اـب  هک  یتروص  رد   - 5
شدنزرف هدزای  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  تماما  هب  تشاد  دصق  تافرع  نیمزرس  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هچرگ  اذل  .دومن و 

ربخ هدـناسر و  مدرم  هب  ار  دوخ  مایپ  مخریدـغ  نیمزرـس  رد  ینعی  رگید  بسانم  تصرف  رد  نآ  اب  هلباـقم  زا  دـعب  یلو  دـنک  حیرـصت 
.دومن غالبا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ینیشناج  تیالو و 

تیالو غالبا  ماگنه  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  هنوگ  نامه  درک ، هدافتـسا  یلمع  ياهراک  هار  زا  دیاب  مهم  ياه  مایپ  غالبا  ماگنه   - 6
.دیچیپ همامع  مالسلا  هیلع  ترضح  كرابم  رس  رب  زین  رخآ  رد  هدرک و  دنلب  ار  وا  تسد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ترضح 

يارب ار  مدرم  هدرک و  يزاس  هنیمز  دوخ  نانخـس  اـب  دـیاب  تسا  راوشد  مدرم  زا  یخرب  يارب  ماـیپ  کـی  شریذـپ  هک  یتروص  رد   - 7
تیالو غالبا  زا  لبق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  لوسر  هک  هنوگ  نامه  دومن ، هدامآ  نآ  شریذپ 
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دـهاش و نآ  رب  زین  ار  ادـخ  هتفرگ و  رارقا  يداقتعا  لئاسم  هراـبرد  مدرم  زا  دومرف  داریا  هک  يا  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
امش فرصت  هب  یلوا  تسرپرـس و  یلو و  نم  ایآ  هک  تفرگ  رارقا  مدرم  زا  دوخ  تیالو  تماما و  رب  اهنآ  زا  زین  رخآ  رد  دومن و  هاوگ 

«. تسوا يالوم  زین  یلع  نیا  میوا  يالوم  نم  هک  سکره  سپ  : » دومرف ترضح  دندرک  رارقا  نآ  هب  مدرم  نوچ  و  متسین ؟

یفرعم هعماج  هب  ار  اهنآ  دوخ  ماقم  مئاق  ناونع  هب  هدرک و  باختنا  ار  دوخ  زا  دـعب  ناـماما  نانیـشناج و  دـیاب  یمالـسا  ناـمکاح   - 8
.تسایند زورما  ياه  تلود  زا  يرایسب  مسر  نیا  و  دنیامن ،

ار شتایح  نامز  رد  شدوخ  نیـشناج  ریزو و  ات  دومن  تساوخرد  لاـعتم  دـنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هک  هنوگ  ناـمه 
يِْرمَأ ِیف  ُهْکِرْشَأَو  يِرْزَأ *  ِِهب  ْدُدْشا  یِخَأ *  َنوُراه  ِیلْهَأ *  ِم  ْنّ ًاریِزَو  ّیِل  لَعْجاَو  : » درک ضرع  دنوادخ  هب  هک  اجنآ  دیامن  صخشم 

(1) ؛  یَسُومای ََکلْؤُس  َتِیتوُأ  ْدَق  َلاق  ًاریَِصب *  اِنب  َتنُک  َکَّنِإ  ًارِیثَک *  َكَرُکْذَنَو  ًارِیثَک *  َکَّحِبَُسن  ْیَک  * 

رایسب ار  وت  ات  زاس ؛ کیرش  مراک  رد  ار  وا  و  نک ؛ مکحم  ار  متـشپ  وا  اب  ار ! نوراه  مردارب  ...هد  رارق  نم  يارب  منادناخ  زا  يریزو  «و 
وت هب  یتساوخ  ار  هچنآ  یـسوم ! يا  : " دومرف يا ! هدوب  هاگآ  ام  لاـح  زا  هشیمه  وت  هک  ارچ  مینک ؛ داـی  رایـسب  ار  وت  و  مییوگ ؛ حـیبست 

!"« دش هداد 

یتـفیلخ ییـصو و  یخا و  نوکیل  رمـالا  اذـه  یلع  ینرزاؤی  مکّیا  : » دومرف دوخ  موق  هب  باـطخ  تثعب  يادـتبا  رد  زین  مالـسا  ربماـیپ  و 
.»؟ دشاب امش  نایم  رد  نم  نیشناج  یصو و  ردارب و  ات  دش  دهاوخ  تلاسر  رما  رد  نم  راکددم  ریزو و  امش  زا  کی  مادک  « ؛»؟ مکیف
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یتیصو یخا و  اذه  ّنا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تمِس ، نیا  يارب  دوخ  یگدامآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مالعا  زا  دعب 
هب سپ  تسامـش  ناـیم  رد  نم  نیـشناج  یـصو و  ردارب و  مالـسلا -  هیلع  یلع  نیا -  اـنامه   » (1) ؛» اوعیطاو اوعمـساف  مکیف  یتفیلخ  و 

«. دینک تعاطا  ار  وا  تاروتسد  هداد و  ارف  شوگ  وا  ياه  فرح 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـندرک  ضارتـعا  باحـصا  زا  یخرب  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  درکلمع  هب  يا  هوزغ  رد  نوـچ  و 
انامه دینک ؛ اهر  ار  یلع  دـینک ، اهر  ار  یلع   » (2) ؛» يدـعب نمؤم  لک  ّیلو  وهو  هنم ، انا  یّنم و  ًایلع  ّنا  ًایلع ، اوعد  اـیلع ، اوعد  : » دومرف

ّقح هدوب و  نم  ماقم  مئاق  وا  متسین  ییاج  رد  نم  هاگره  ینعی  تسا .» نم  زا  دعب  ینمؤم  ره  تسرپرس  وا  و  میوا ، زا  نم  نم و  زا  یلع 
.دراد فرصت 

هب دوب  هدنز  ات  ار  دوخ  نیشناج  هدرک و  عمج  ار  مدرم  مخریدغ  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و 
.دومن غالبا  مدرم 

مرکا ربمایپ  اذـل  و  دـناسر ؛ رخآ  هب  ار  نآ  ات  هدز  یپایپ  ياه  مادـقا  هب  تسد  دـیاب  ینید  یـسایس -  مهم  ياـه  ماـیپ  میکحت  يارب   - 9
دوب هدومرف  ماع  ـألم  رد  مخریدـغ  رد  ار  هچنآ  هدرک و  مهارف  ار  نتـشون  لـیاسو  اـت  داد  روتـسد  شتاـفو  زا  لـبق  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
راثآ هک  دش  دراو  نیملـسم  مالـسا و  هرکیپ  رب  هک  دوب  یگرزب  تبیـصم  نیا  و  دندش ، عنام  نآ  نتـشون  زا  یخرب  یلو  دراد ، بوتکم 

.تسا یقاب  نونکات  نآ 

نامه دننک ؛ سویأم  دوخ  زا  ار  رافک  دیاب  دنـشیدنا  یم  هک  يریبادـت  اب  نآ  هدـنیآ  روشک و  یـسایس  مهم  لیاسم  رد  نالوؤسم   - 10
سویأم رافک  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمایپ  ینیشناج  نییعت  مخ و  ریدغ  هعقاو  زا  دعب  هک  هنوگ 
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سویأم امش ، نییآ  لاوز )  ) زا نارفاک  زورما ،  » (1) ؛» ْمُِکنیِد نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسِئَی  َمْوَْیلا  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  هک  اج  نآ  دنتـشگ 
«. دندش

یلـص مالـسا  لوسر  هک  هنوگ  نامه  تسا  مدـقم  یلوا و  مهم  ّقح  نایب  تدـحو ، عوضوم  مهم و  ّقح  نایب  نیب  ضراعت  ماگنه   - 11
دهاوخ شتما  نایم  رد  فالتخا  ثعاب  مخریدـغ  زور  رد  دوخ  تفـالخ  تماـما و  عوضوم  ناـیب  تسناد  یم  هک  نآ  اـب  هلآو  هیلع  هللا 
تیالو غالبا  هلأـسم  ناـمه  هک  مهم  ّقح  ناـیب  زا  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دـشن  ثعاـب  عوضوم  نیا  هاـگ  چـیه  یلو  دـش 
هراشا نآ  هب  میدرک  لقن  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  زا  هک  یمالک  رد  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  درادرب ، تسد  دـشاب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 

.دش

زین نانز  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  یلقن -  ربانب  اذل -  و  دنوش ، هداد  تکراشم  دیاب  زین  نانز  ینید  یـسایس -  مهم  لئاسم  رد   - 12
.تفرگ تعیب  نامیپ و  دهع و  مالسلا  هیلعریما  ترضح  تیالو  هرابرد 

هب نارضاح  ات  داد  روتـسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اذل  و  دناسر ، هعماج  لک  حطـس  هب  دیاب  ار  ینید  یـسایس -  مهم  ياهربخ   - 13
.دنهد عالطا  نابیاغ 

( لاوز  ) زا نارفاک  زورما ،  » (2) ؛» ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَرَو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا   » هیآ هک  اجنآ  زا   - 14
دوخ تمعن  و  مدرک ؛ لماک  ار  امش  نید  زورما ، دیسرتب ! نم  تفلاخم )  ) زا و  دیـسرتن ! اه  نآ  زا  نیا ، ربانب  دندش ؛ سویأم  ، امـش نییآ 

هک دـیآ  یم  تسد  هب  دـش  لزان  ریدـغ  هعقاو  زا  دـعب  متفریذـپ ،» امـش  نادواج )  ) نییآ ناونع  هب  ار  مالـسا  و  مدومن ؛ مامت  امـش  رب  ار 
.دشاب هدش  یفرعم  شموصعم  دالوا  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  تیالو  لاناک  زا  هک  تسا  دنوادخ  تیاضر  دروم  یمالسا 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1
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( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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09132000109 ناربراک : روما 
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