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یئادز ههبشو  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  تداهش 

باتک تاصخشم 

هللا تیآ  ترضح  ياهراتفگ  هلسلس 
هرس سدق  يزاریش  ینیسح  اضر  دمحم  دیس  جاح  هدنسیون : 

ص)  ) مرکا لوسر  هسسوم  رشان : 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تیمولظم 

. نیدلا موی  یلإ  نیعمجأ  مهئادعأ  یلع  هللا  ۀنعلو  نیرهاطلا  نیبیطلا  هلآو  دمحم  یلع  مالسلاو  ةالصلاو  نیملاعلا  بر  هللادمحلا 
ترـضح هلا  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  یمارگ  تخد  ملاع  ناوناب  رورـس  هب  ۀیناثلا ) يدامج  یلوألا و  يدامج   ) هام ود  نیا  هک  اج  نآ  زا 

نآ رب  ناشراوگرزب  ردپ  تداهـش  زا  سپ  هک  ییاه  متـس  هرابرد  راصتخا  وحن  هب  دراد ، صاصتخا  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  يربک  هقیدص 
: دوشیم هئارا  روحم  ود  رد  ادخ  يرای  هب  ثحب  نیا  مییوگیم . نخس  هتشگ ، اور  ترضح 

؛ ثحب هویش  تسخن :
. هدش حرطم  تاهبش  ثحب و  هاگتساخ  مود :

ثحب هویش 

رد کیکشت  هلئـسم  دنربیم  جنر  نآ  زا  یمالـسا  تما  مدرم و  هک  یتالکـشم  زا  یکی  هک  مییوگب  ار  هتکن  نیا  اتمدقم  ثحب  هویـش  هرابرد 
تلاح اریز  دـنکیم . ادـیپ  هار  زین  رگید  ياه  هزوح  هب  دـنامیمن و  رـصحنم  یخیرات  قیاـقح  رد  هدـیدپ  نیا  اـعبط  تسا . یخیراـت  قیاـقح 

نیا نوچ  یلو  دـنک  یخیراـت  یتقیقح  رد  کیکـشت  هب  عورـش  یـصخش  تسا  نکمم  ور  نیا  زا  درادـن . ماـجنا  یلو  دراد  زاـغآ  کیکـشت 
دریگ و رب  رد  زین  ار  يرکف  يداقتعا و  یهقف و  یخیرات و  قیاقح  دـبای و  همادا  وا  دـیدرت  دراد  شرتسگ  يور و  شیپ  هب  ور  هشیمه  تلاـح 

. دریگیم وا  زا  ار  زیچ  همه  دچیپیم و  مه  رد  ار  وا  ياهرواب  داینب  هک  دوریم  شیپ  ییاج  ات 
کش راچد  يا  هلئـسم  رد  ناسنا  یتقو  تسا »! دب  یهاگفقوت  یلو  بوخ ، یهاگرذگ  کش  : » دیوگیم کیکـشت  هرابرد  هفـسالف  زا  یکی 
يارب یبوخ  هاگرذـگ  وا  کـش  نیا  دـبای ، تسد  تقیقح  هب  کـش  زا  راذـگ  اـب  اـت  دومن  وجتـسج  شهوژپ و  هب  عورـش  نآ  یپ  رد  دـش و 
لیدبت وا  یگدـنز  رد  يا  هویـش  هب  کیکـشت  دـنامب و  دـنک و  اپ  نآ  اپ و  نیا  کش  تلاح  رد  نانچ  مه  رگا  اما  تسا . تقیقح  هب  ندیـسر 

. دوب دهاوخ  دب  رایسب  یهاگفقوت  وا  کش  نیا  ددرگب ، دوخ  رود  هب  یلطاب  هخرچ  رد  ودنک  دیدرت  زیچ  همه  رد  دوش و 
: تسا هتسیاش  ریز  هتکن  ود  هب  هجوت  دوش  لصاح  یگریچ  یخیرات  قیاقح  رد  کیکشت  رب  هک  نآ  يارب 

لوا هتکن 

یلقع لئاسم  هنومن  يارب  تسا . ملع  نآ  رد  هدافتـسا  دروم  ياـه  شور  ملع  ره  رد  زیچ  نیرت  مهم  دراد و  ار  دوخ  صاـخ  هویـش  یملع  ره 
قیقحت هلئسم  نآ  هرابرد  مینیشنب و  دوخ  ۀتسب  رد  ِقاتا  رد  تسا  یفاک  ضحم  ِیلقع  هلئسم  کی  هرابرد  شهوژپ  يارب  دنراد و  ینیعم  هویش 

. مینک
هتـشذگ نافوسلیف  زا  یخرب  هک  تسا ، ییاطخ  نیا  ددـنب و  راـک  هب  يرگید  ملع  رد  ار  ملع  کـی  ياـه  شور  يرگـشهوژپ  رگا  تساـطخ 
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شیپ رد  ایشا  قیاقح  هب  ندیسر  يارب  هک  يا  هویش  نامه  یلقع و  شور  اب  ار  یبرجت  یعیبط و  مولع  لئاسم  دنتساوخیم  هک  دندش  بکترم 
. دننک لیلحت  دنتفرگیم 

راک رد  ردق  ره  فوسلیف  کی  داد . رارق  یسررب  دروم  فرص  یلقع  لیلحت  اب  ار  اهنآ  ناوتیمن  دراد و  يا  هژیو  شور  یبرجت  مولع  لئاسم 
. دیآ لئان  نآ  هدنهد  لیکشت  يازجا  ناهج و  تخانش  هب  دناوتیمن  ضحم  رکفت  یلقع و  هویش  اب  دشاب  هدومزآراک  اناوت و  دوخ 

اههبرجت  ) تسا هتفهن ]  ] هرابود یـشناد  اههبرجت  رد  فنأتـسم ؛ ٌملع  ِبراجتلا  یف  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعیلع  نایقتم  يـالوم  سدـقم  دوجو 
(«. ددرگیم دیدج  ملع  زورب  بجوم 

يازجا : » هک دـنک  رکف  نیا  هب  دنیـشنب و  دوخ  ۀتـسبرد  قاتا  رد  ناسنا  هک  نیا  اما  تسا . یعیبط  مولع  لـئاسم  رد  شهوژپ  هویـش  ناـمه  نیا 
یگرزب دنمشیدنا  ناسنا ، دنچ  ره  دهدیمن  یتسرد  هجیتن  چیه  تسا و  یطلغ  هویش  تسیچ »؟ دیشروخ  هام و  ناگراتـس و  ةدنهد  لیکـشت 

نیا هک  دندیـسر  هجیتن  نیمه  هب  یخرب  زین  ًالمع  دماجنایم و  مایتلا » قرُخ و  عانتما   » هدعاق دننام  یجیاتن  هب  ییاهاطخ  طلخ و  نینچ  دـشاب .
هیلع و هللا  یلـصربمایپ  هنوگچ  هک  نیا  جارعم و  يارجام  رـسفت  رد  دارفا  نیا  تسین . مایتلا  قرخ و  لباق  هک  هتفای  لیکـشت  یتارذ  زا  كالفا 
رب مه  هب  هرابود  نآ  زا  سپ  دوش و  هتفاکش  اهنامسآ  هک  تسا  نآ  مزتلـسم  جارعم  يارجام  اریز  دندنامرد ! دومرف  جورع  اهنامـسآ  هب  هلا 

! تسا لاحم  یلقع  رظن  زا  كالفا  میمرت  تفاکش و  نانآ  رادنپ  هب  هک  یلاح  رد  دیآ .
تـسردان جـیاتن  هب  دـشاب  گرزب  یفوسلیف  دـنچ  ره  دـیوپب  اطخ  هار  اهشور  رد  هک  نآ  ددرگیم و  زاب  اهشور  رد  اطخ  هب  هلئـسم  نیا  اما 

حیحـص جیاتن  هب  اهشور  هب  مازتلا  لیلد  هب  یلو  دـشاب  رت  مک  بتارم  هب  يرگید  دنمـشناد  یملع  هیاپ  تسا  نکمم  هک  یلاح  رد  دـسریم .
. دبای تسد 

ار نامـسآ  هنیـس  راب  نیدـنچ  هنازور  اهامیپاوه  نیمه  زورما  داد . ناشن  ار  مایتلا  قرخ و  عانتما  هیرظن  نالطب  هک  دوبن  جارعم  يارجاـم  طـقف 
کی هژیو  ياه  شور  هک  دوب  یگرزب  هفسالف  لقع  لوصحم  هک  يا  هیرظن  دنریگیم ؛ دنخشیر  داب  هب  ار  مایتلا  قرخ و  هیرظن  دنفاکشیم و 

. دنتسبیم راک  هب  رگید  مولع  رد  ار  ملع 
باتک رد  هک  روط  نامه  دـسریم ، هدـنب  نهذ  هب  هک  هفـسالف  يوس  زا  یبرجت  مولع  رد  یلقع  ياه  شور  نتـسب  راـک  هب  زا  يرگید  دروم 

. دوشیم طوبرم  هنییآ  ریواصت  تقیقح  تخانش  هب  تسا  هدمآ  زین  قارشالا  ۀمکح  حرش 
، لوا لامتحا  دندرکیم : یـسررب  ار  فلتخم  تالامتحا  دنتخادرپیم و  هشیدنا  هب  دـندرکیم و  تولخ  دوخ  اب  يدراوم  نینچ  رد  نافوسلیف 
هک دراد  دوجو  لاثم  ملاع  مان  هب  يرگید  ملاع  ناهج  نیا  يارو  رد  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  هک  نیا  ات  موس و …  لاـمتحا  مود ، لاـمتحا 

ار لاثم  ملاع  نآ  رد  دوجوم  قیاقح  میرگنیم  هنییآ  هب  هک  یماگنه  اـم  دراد و  دوجو  نآ  رد  زین  اـم  تقیقح  تسا و  قیاـقح  هدـنرادرب  رد 
! مینیبیم

دش و هدز  تفگـش  دنا  هدرک  عارتخا  يرادربریوصت  يارب  یهاگتـسد  اهیبرغ  هک  دنتفگ  يراوزبس  يداه  الم  جاح  هب  یتقو  هک  دنا  هدروآ 
هیاس بحاص  زا  هیاس  لاصفنا  سکاع و  زا  سکع  ندرک  ادج  هک  میدرک  تباث  یلقع  تهج  زا  ام  اریز  دـش ؛ لدـب  لهج  هب  ام  ملع  تفگ :

دشاب و اج  نیا  یـصخش  ریوصت  هک  دنا  هدرک  يراک  ینعی  دنا ؟ هدرک  ادج  سکاع  زا  ار  سکع  دارفا  نیا  هنوگچ  لاح  نیا  اب  تسا . لاحم 
. دشاب دوجوم  ام  ربارب  رد  نانچ  مه  وا  ریوصت  یلو  دشاب  هدش  لیدبت  كاخ  هب  سکع  بحاص  هک  نیا  ای  رگید ، ياج  صخش  دوخ 

شور اب  یعیبط  لئاسم  تساـطخ ؛ نیا  دنتـسب و  راـک  هب  یعیبط  مولع  رد  ار  یلقع  شور  هک  ور  نآ  زا  دـش  لدـب  لـهج  هب  ناـنآ  ملع  يرآ 
دوبن و یلاخ  اهاطخ  عاونا  زا  زین  تایهلا  یلقع و  لئاسم  رد  ناگتشذگ  زا  یخرب  شور  ًالـصا  دنریگیمن . رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  یلقع 

. میرادن يراک  نآ  هب  ًالعف  اج  نیا  رد  هک  تسا  يرگید  ثحب  نیا  دشیم و  یهتنم  یبیجع  جیاتن  هب  اذل 
دوخ هژیو  ياه  شور  زین  یخیرات  قیاقح  هنیمز  رد  شهوژپ  میشاب . حیحـص  ياه  شور  یپ  رد  دیاب  ادتبا  ملع  ره  رد  هک  نیا  نخـس  هاتوک 

هدـیدپ هزورما  رما  نیا  هنافـسأتم  تسا . هدومیپ  اـطخ  هار  ددـنب  راـک  هب  خـیرات  ملع  رد  ار  رگید  مولع  شور  دـشوکب  یـسک  رگا  دراد و  ار 
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یخیرات لئاسم  لـیلحت  شور  زا  دـنرادن و  ینادـنچ  یگریچ  شناد و  هک  زومآون  ناـناوج  زا  یخرب  دوشیم  هدـید  یتح  تسا و  یلوادـتم 
. دنزادرپیم یخیرات  يایاضق  لیلحت  هب  دنتسین  هاگآ 

. تسا هتفر  ناشیا  رب  هک  تسا  یمتـس  مالـسلا و  اهیلعارهز  همطاف  ترـضح  يربک  هقیدـص  تیمولظم  هلئـسم  یخیرات  مهم  لـئاسم  زا  یکی 
هلئـسم نیا  هب  ینـس  هشیدـنا  بوچراهچ  رد  هک  یناسک  دـنا ؟ هدرک  یـسررب  ار  یخیرات  هلئـسم  نیا  یـشور  هچ  اب  هنوگچ و  نارگید  مینیبب 

زین یعیش  رکفت  هنیمز  بوچراهچ و  رد  هک  روط  نامه  دراد ؟ دوجو  بلطم  نیا  يارب  یلیلد  يراخب  حیحـص  رد  ایآ  دنا : هتفگ  دنا  هتخادرپ 
؟ دنک تباث  ار  بلطم  نیا  دنشاب و  هقث  یماما و  لداع ، نآ  نایوار  همه  هک  دراد  دوجو  یتیاور  ایآ  دنا : هدیسرپ 

نامه خـیرات  رد  هعلاطم  شهوژپ و  شور  دـنا  هدرک  نامگ  نانآ  ددرگیم . زاـب  اـهشور  اههویـش و  هب  هک  تسا  ییاـطخ  نیا  هدـنب  رظن  زا 
رد ار  هویـش  نیمه  مییاـین و  ارچ  ریخ  اـی  تسا  حیحـص  تیاور  نـالف  اـیآ  مییوـگیم  هقف  رد  یتـقو  دوریم . راـک  هب  هقف  ملع  رد  هک  تـسا 

ینعی  ) امـش ياعدا  دروم  بلطم  هک  تسه  یتیاور  ملـسم  ای  يراخب  حیحـص  رد  ایآ  مییوگب : ًالثم  میدـنب و  راک  هب  یخیراـت  ياـه  یـسررب 
؟ دنک تباث  ار  مالسلا ) اهیلعارهز  همطاف  ترضح  هناخ  هب  شروی 

هار هدرک  حرط  ار  یـشسرپ  نینچ  یتقو  مجاهم  نیا  الـصا  تسا . تسردان  داینب  زا  یـشسرپ  نینچ  و  طلغ ، ساسا  زا  هویـش  نیا  هدنب  رظن  هب 
نتفای یپ  رد  هداتفا و  تسردان  شسرپ  نیا  ماد  رد  دنا  هدمآرب  ییوگخـساپ  ماقم  رد  هک  ناعفادم  زا  یخرب  روط  نیمه  تسا و  هدومیپ  اطخ 

. دنا هدمآرب  یتیاور  نینچ 
؟ تسا حیحص  تایاور  مامت  هدنرادرب  رد  يراخب  حیحص  ایآ  میراد ؟ تیاور  دنچ  يراخب  حیحص  لک  رد  ًالصا  میسرپیم : هورگ  نیا  زا  ام 

هدنرادرب رد  زین  ملسم  حیحص  تیاور . رازه  تشه  زا  رت  مک  يزیچ  ینعی  درادرب ؛ رد  ار  تیاور  دصناپ  رازه و  تفه  ًابیرقت  يراخب  حیحص 
ماـمت اـیآ  تسا . یمک  رایـسب  مقر  نیا  دوشیم و  تیاور  رازه  هد  باـتک  ود  نیا  تاـیاور  عومجم  هک  تسا  تیاور  هس  یـس و  رازه و  هس 

رازه دصکی  نم  تفگیم  دنا  هدروآ  ناشیاه  باتک  رد  هک  روط  نامه  يراخب  دوخ  تسا !؟ هدش  انب  تیاور  يدـنا  رازه و  هد  هیاپ  رب  نید 
؟ دنا هدرک  لقن  ملسم  وا و  هک  دوش  هصالخ  یتایاور  رد  نید  دیاب  ارچ  و  تساجک ؟ تایاور  نیا  مراد . رب  زا  ار  حیحص  تیاور 

ییانج هاگاراک  کی  هک  يراک  نامه  تسرد  تسا ؛ یکتم  نئارق  دـهاوش و  يروآ  عمج  رب  دراد و  يرگید  هار  مسر و  یهوژپ  خـیرات  اما 
ینئارق يروآ  عمج  هب  وا  دـنکیم ؟ هچ  هاـگاراک  کـی  دـهدیم  خر  یلتق  یتقو  دـهدیم . ماـجنا  دـتفایم  قاـفتا  ییاـج  رد  یتیاـنج  یتـقو 

رد لوتقم  دـنا ؟ هتـشاد  ینمـشد  لوتقم  اـب  یناـسک  هچ  هک  دـنکیم  هاـگن  ًـالثم  دـنکیم ؛ کـمک  وا  هب  تقیقح  فـشک  رد  هک  دزادرپیم 
تاقالم ینابرق  اب  یـسک  هچ  راب  نیرخآ  دنربیم ؟ دوس  وا  گرم  زا  یناسک  هچ  تسا ؟ هتـشاد  یظفل  هرجاشم  یناسک  هچ  اب  رخآ  ياهزور 

 … دنک نشور  ار  تقیقح  زا  يا  هشوگ  تسا  نکمم  هک  يدهاوش  نئارق و  رگید  روط  نیمه  و  تسا ؟ هدرک 
هیاپ رب  اسب  هچ  تسا و  یلامتحا  شزرا  کـی  ياراد  نئارق  زا  مادـک  ره  هکلب  درادـن . ینیقی  یعطق و  شزرا  يا  هنیرق  ره  ناـیم  نیا  رد  هتبلا 
کی دح  رد  کچوک و  رایـسب  دنچ  ره  دراد ، یلامتحا  شزرا  کی  لاح  ره  هب  یلو  دشاب . هتـشاد  يزیچان  شزرا  تالامتحا  باسح  قطنم 
تسد یـضایر  ای  یملع  نیقی  هب  ییانج  هاگاراک  کی  مراهچ و …  موس و  مود و  هنیرق  رانک  رد  هنیرق  نیمه  نداد  رارق  اب  اما  دشاب . مرازه 

. تفای دهاوخ 
هب هک  دـسریم  يدـح  هب  زیچ  کـی  لاـمتحا  نآ ، یط  دراد و  رارق  نآ  رب  لوادـتم  موـلع  همه  ساـسا  هک  تـسا  ینیقی  ناـمه  یملع  نـیقی 
هب مولع  رد  دـنهدیمن و  تیمها  نآ  هب  القع  هک  تسا  زیچان  ردـق  نآ  فالخ  لامتحا  رگید  ترابع  هب  مینکیمن . انتعا  نآ  فالخ  لامتحا 

. نویلم رد  کی  دح  رد  يزیچ  ًالثم  دوشیمن . انتعا  نآ 
نینچ شزرا  یلو  دراد  دوجو  ًاملـسم  یلامتحا  نینچ  دـنک ؟ طوقـس  اـمیپاوه  میهدیمن  لاـمتحا  الـصا  اـیآ  میوشیم  اـمیپاوه  راوس  یتقو 

. دننکیمن هجوت  نآ  هب  القع  هک  تسا  زیچان  يردق  هب  تالامتحا  باسح  رد  یلامتحا  نینچ  شزرا  تسا ؟ ردقچ  یلامتحا 
فالخ لامتحا  کش و  ناونع  چیه  هب  هک  تسا  رادروخرب  یتیعطق  نانچ  زا  یـضایر  نیقی  دراد . رارق  یـضایر  نیقی  یملع  نیقی  ِلباقم  رد 
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. درادن هار  نآ  رد  نویلم  هد  رد  کی  هزادنا  هب  ًالثم  یتح 
. تسا نیمه  یهوژپ  خیرات  رد  راک  هویش  میباییم و  تسد  یضایر  نیقی  ای  یملع  نیقی  هب  هک  تسا  نئارق  يروآ  عمج  زا  دعب 

نآ یپ  رد  دـیابن  مینک  شهوژپ  ترـضح  نآ  هناخ  هب  شروی  مالـسلا و  اهیلعارهز  ترـضح  تیمولظم  هراـبرد  میهاوخیم  یتقو  ور  نیا  زا 
هب تسد  دیاب  هکلب  تسا . نشور  ياطخ  کی  يراک  نینچ  دـنک . دـییأت  ار  ارجام  نیا  هک  تسه  يراخب  حیحـص  رد  یتیاور  ایآ  هک  میـشاب 

تایحور تیـصخش و  هرابرد  ادـتبا  ًالثم  دـناسریم . يرای  تقیقح  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک  مینزب  ینوگانوگ  دـهاوش  نئارق و  يروآ  عمج 
هیلع و هللا  یلصادخ  لوسر  تمرح  نداهن  اپ  ریز  یحو و  هناخ  هب  موجه  ینعی  تیانج  نیا  هب  مهتم  هک  یـسک  مینیبب  مینک و  هعلاطم  مجاهم 

. دراد یتیصخش  اهیگژیو و  هچ  یناور  ظاحل  زا  تسا  هدش  هلا 
نشخ و هزادـنا  یب  صخـش  رظن  دروم  مجاـهم  هک  میدیـسر  هجیتـن  نیا  هب  یخیراـت  قیاـقح  نئارق و  يروآ  عمج  قیرط  زا  رگا  اـج  نیا  رد 

! دندرکیم نینج  طقس  وا  ندید  اب  رادراب  نانز  هک  دوب  دهاوخن  دیعب  نامیارب  رگید  تسا  یلدگنس 
یعـس میهدیم و  رارق  مه  راـنک  رد  ار  فلتخم  ثداوح  اـههنومن و  هکلب  میباـییمن . رد  هثداـح  کـی  زا  طـقف  اـعبط  ار  یتیعقاو  نینچ  هتبلا 

. تسا هداد  ناشن  دوخ  زا  يراتفر  هچ  هتشادنپیم  دوخ  نمشد  هک  یناسک  اب  يدراوم  نینچ  رد  وا  مینیبب  مینکیم 
دیدـحلا یبا  نبا  ینعی  هماع  ياملع  زا  یکی  هک  منکیم  هراـشا  ییارجاـم  هب  هنومن ، ناونع  هب  متـسین و  لـصفم  ثحب  یپ  رد  اـج  نیا  هدـنب 

. تسا هدروآ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  یلزتعم 
: دیوگیم هنومن  يارب  دنکیم . لقن  یبیجع  ياهارجام  دراوم  لیبق  نیا  رد  شیاهراتفر  درم و  نیا  تیصخش  هرابرد  وا 

رهاوخ هب  ار  ینید  ماکحا  دمآیم و  نانآ  هناخ  هب  یناهنپ  مه  ترا  نب  بابخ  دندروآ . مالـسا  رمع  مشچ  زا  ناهنپ  وا  رهوش  رمع و  رهاوخ  »
تخیرگ و رمع  سرت  زا  بابخ  دـمآ . شرهاوخ  هناخ  هب  وا  داد و  رمع  هب  ار  ربخ  نیا  ناـنیچ  نخـس  زا  یکی  تخومآیم . شرهوش  رمع و 
، دوبن يزیچ  تفگ : شرهاوخ  دـشیم ؟ هدینـش  امـش  هناخ  رد  هک  دوب  هچ  وهاـیه  نیا  دیـسرپ : رمع  درک . یفخم  هناـخ  يوتـسپ  رد  ار  دوخ 

ینکیمن رکف  تفگ : شرهاوخ  رهوش  دیا . هتشگرب  دوخ  نید  زا  امش  هک  منیبیم  نینچ  تفگ : رمع  میتفگیم . نخس  رگیدکی  اب  نامدوخ 
رمع اما  دنز ، رانک  ار  وا  تساوخ  شرهاوخ  تفرگ . دگل  ریز  ار  وا  تسج و  وا  يوس  هب  نخس  نیا  ندینـش  اب  رمع  دشاب ؟ قح  نید  نیا  هک 

«. دش نینوخ  شا  هرهچ  هک  دز  یلیس  وا  هب  نانچ 
. تسا هدنام  یقاب  يو  دوجو  رد  نایاپ  ات  هدوب و  وا  رد  ادتبا  زا  يزیرنوخ  تنوشخ و  ندرک و  لامدگل  قطنم  هک  دهدیم  ناشن  ارجام  نیا 

: دیوگیم نینچ  مه  دیدحلا  یبا  نبا 
تشگیم و مدرم  ناـیم  رد  رمع  دـش ، شخپ  مدرم  ناـیم  رد  ترـضح  نآ  گرم  ربـخ  دوـمرف و  تلحر  هلا  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یتـقو  »

ياپ تسد و  تشگ و  دـهاوخ  زاب  ًامتح  تسا و  هدـش  بیاغ  درک ، تبیغ  دوخ  موق  زا  هک  یـسوم  دـننامه  هکلب  تسا . هدرمن  وا  تفگیم :
یتخـس هب  ار  وا  تسا  هدرم  ربماـیپ  تفگیم : هک  دـشیم  در  سک  ره  راـنک  زا  رمع  دـیرب . دـهاوخ  تسا  هدرم  دـنرادنپیم  هک  ار  یناـسک 

«. درکیم دیدهت  دزیم و 
اَمَو : » دیامرفیم هک  دراد  تفلاخم  نآرق  حیرص  راتفگ  اب  مادقا  نیا  نوچ  دراد . رایـسب  لمأت  ياج  تسا و  زیگنارب  کش  تخـس  ارجام  نیا 

تسادخ و هداتـسرف  طقف  هلآو ] هیلع  هللا  یلـص   ] دمحم ْمُِکباَقْعَأ ؛ یَلَع  ُْمْتبَلَقنا  َِلُتق  َْوأ  َتاَّم  نِإَفَأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  نِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  َّالِإ  ٌدَّمَُحم 
میتسین و داقتنا  ماقم  رد  اج  نیا  دیدرگیم »؟ زاب  دوخ  هتشذگ  نییآ  هب  دوش  هتشک  ای  دریمب  رگا  ایآ  دندوب . زین  يرگید  ناربمایپ  وا  زا  شیپ 

یناسک اب  مینیبب  مینک و  هعلاطم  تسا  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  هناخ  هب  شروی  يارجام  لوئـسم  هک  ار  درف  نیا  تیـصخش  مهاوخیم  طـقف 
. درکیم راتفر  هنوگچ  دندروآیم  نابز  رب  ار  نآرق  هتفگ  هک 

: دسیونیم دیدحلا  یبا  نبا  نینچ  مه 
دادقم هنیـس  رب  تسکـش و  مه  رد  ار  ریبز  هتخآ  ریـشمش  وا  دـبوک . ورف  ار  نافلاخم  دـنک و  راوتـسا  ار  رکبوبا  تعیب  تسناوت  هک  دوب  رمع  »

یئادز ههبشو  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  www.Ghaemiyeh.comتداهش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 20زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


ینیب هک  تسومه  دـشکب و  ار  وا  ادـخ  هک  دیـشکب  ار  دعـس  تفگ : درک و  بوکدـگل  ار  هدابع  نب  دعـس  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  تفوک و 
ِنبامرخ دوشیم و  هتفرگ  هرهب  ما  هشیدـنا  زا  هک  ما  هداد  بآ  دالوف  نم  دوب : هتفگ  هفیقـس  زور  باـبح  تفوک . مه  رد  ار  رذـنم  نب  باـبح 

. مراصنا هویم  رابرپ و 
يارب دوبن  رمع  رگا  دیـشک . نوریب  هناخ  نآ  زا  داد و  میب  دـندوب  هدرب  هانپ  مالـسلا  اـهیلعهمطاف  هناـخ  هب  هک  ار  مشاـه  ینب  زا  هدـع  نآ  رمع 

.« دنامیمن رادیاپ  تفرگیمن و  تروص  یتفالخ  رکبوبا 
يدعب تسخن و  ياهدگل  تشم و  دننام  تسرد  داتفا  قافتا  هفیقـس  زور  هک  یتنوشخ  ندرک و  لامدگل  دـینارذگب : رظن  زا  ار  هباشم  دراوم 

 … تشاد يا  هیحور  نینچ  ًاساسا  صخش  نیا  هک  دوشیم  مولعم  و  تسا .
رد ام  نوچ  میرادن ؛ يراک  تسا  هتفرگ  تروص  صوصخ  نیا  رد  هک  یتاهیجوت  هب  اج  نیا  رد  دشاب . تسخن  هنیرق  دـناوتیم  میتفگ  هچنآ 

هیجوت هئربت و  هب  تسد  دهاوخیم  هک  یسک  اذل  تاهیجوت . اهندرک و  هئربت  هب  ییوگخساپ  هن  میتسه ، صخـش  نیا  تایحور  هعلاطم  ماقم 
مییوگب هک  تسا  نآ  رت  قیقد  ًالصا  تسا . هدعاقلا  یتسیرورت  تالیکـشت  هویـش  نامه  وا ، هار  مسر و  هک  تسا  نآ  مهم  دنک . هیجوت  دنزب ،

. تسا هتفرگ  وا  زا  ار  دوخ  هویش  تسوا و  هب  دنتسم  هدعاقلا  رکفت  هک  ارچ  تسا ؛ هدعاقلا  شنم  رکفت و  دامن  وا 
هک نآ  زا  سپ  تسا . هدابع  نب  دعـس  اب  وا  راتفر  دراد  شنافلاخم  اب  وا  راب  تواسق  نشخ و  هداعلا  قوف  دروخرب  زا  ناـشن  هک  يرگید  هنیرق 

دنتخاسرب ناینج  نابز  زا  ار  رعـش  نیا  دنا و  هتـشک  ار  وا  ناینج  دنتفگ : دندناسر و  لتق  هب  ار  وا  دنتفرگ ، دگل  تشم و  ریز  هفیقـس  رد  ار  وا 
: دنا هتفگ  هک 

هدابع نب  دعس  جرزخلا  دیس  انلتق  نحن 
هداؤف ئطخت  ملف  نیمهسب  هانیمرو 

. تفرن اطخ  هب  دروخ و  شبلق  هب  هک  میدرک  باترپ  وا  يوس  هب  ریت  ود  میتشک و  ار  هدابع ، نب  دعس  نایجرزخ ، رالاس  ام 
!!( دوریمن اطخ  ناشریت  دنراد و  یبوخ  تصش  برض  ناینج  دوشیم  مولعم  )

. دـنا هدرک  لقن  ار  یحو  هناخ  هب  شروی  يارجام  هک  تسا  ینایوار  هب  طوبرم  دـنکیم  تیاکح  وا  تنوشخ  تواـسق و  زا  هک  یموس  هنیرق 
ینیعم یلامتحا  شزرا  ياراد  لقن  نآ  دنکیم  لقن  ار  يزیچ  نمـشد  هک  یتقو  مینادیم  دـنا . هدرک  تیاور  نمـشد  تسود و  ار  ارجام  نیا 

ررـض هب  تیاور  نومـضم  هک  یناسک  زین  و  دنتـسه ، تیاور  بحاـص  هب  دـقتعم  هک  يدارفا  نمـشد ، تسود و  ار  ییارجاـم  رگا  اـما  تسا .
هک ارچ  دوب ؛ دـهاوخ  الاب  هداعلا  قوف  تالامتحا  باـسح  رد  تیاور  نآ  شزرا  تروص  نآ  رد  دـننک ، لـقن  ار  نآ  همه ، همه و  تساـهنآ ،

.« تسا زیاج  ای  ذفان  ناشدوخ  رب  نالقاع  رارقا  : » دیوگیم ینوناق  یهقف و  هدعاق 
زا هحفص  زا 60  شیب  دینک . هعجارم  اهیلع » هللا  تاولـص  ۀمطاف  تیب  یلع  موجهلا   » باتک هب  دیـسانشب  ار  ارجام  نیا  نایوار  دیهاوخیم  رگا 

هّیمیت نبا  دارفا  نیا  زا  یکی  تسا . هتفای  صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  هماع  ياملع  زا  نت  تافارتعا 84  هب  ات 217 ) هحفص 154  زا   ) باتک نیا 
. دراد یصاخ  هویش  تسا و  فورعم  ناشناوریپ  تیب ?و  لها  اب  وا  ینمشد  هک  دشابیم 

نیا دوبن  هناهب  هب  یـسک  مه  زاب  ایآ  دنامیم ؟ یقاب  کیکـشت  دیدرت و  يارب  ییاج  رگید  دـنکیم ، فارتعا  عوضوم  نیا  هب  هیمیت  نبا  یتقو 
؟ دنک راکنا  ار  نآ  دناوتیم  يراخب  حیحص  رد  ارجام 

راکنا ار  هیـضق  لصا  وا  دـنکیم . فارتعا  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هناخ  هب  شروی  لـصا  هب  ۀـیوبنلا  ۀنـسلا  جاـهنم  باـتک  رد  هیمیت  نبا 
. دنزیم نآ  هیجوت  هب  تسد  یلو  دنکیمن 

: تسا نینچ  هیمیت  نبا  مالک  نتم 
لاقی ام  ۀـیاغو  ًارخآ ، ًالوأ و  هتعیب  نع  فّلختملا  ةدابع  نب  دعـس  یلع  الو  يذألا  نم  ریبزلاو  ّیلع  یلع  مدـقی  مل  رکبابا  نا  انیقی  ملعن  نحن  »

یلع و يور  چیه  هب  رکبوبا  هک  مینادیم  نیقی  هب  ام  هقحتـسمل ؛ هیطعی  ناو  همّـسقی  يذـلا  هللا  لام  نم  ءیـش  هیف  له  رظنیل  تیبلا  سبک  هنإ 
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وا هک  تسا  نیا  تفگ  ناوتیم  هک  يزیچ  تیاهن  دـشن . تعیب  هب  رـضاح  ماجرف  ات  زاغآ  زا  هک  ار  هدابع  نب  دعـس  یتح  هن  و  درُزاین ، ار  ریبز 
«. دنک تمسق  ناقحتسم  نایم  ار  نآ  ات  تسه  نآ  رد  يزیچ  ادخ  لاوما  زا  درگنب  ات  دش ) دراو  ای   ) درب شروی  ارهز ] ترضح   ] هناخ هب 

؛ دـشاب هدـش  فیقوت  ارهز ? همطاف  ترـضح  یلع و  ترـضح  هناخ  رد  ناناملـسم  لاوما  زا  يزیچ  هک  تسه  لامتحا  نیا  دـنکیم  نامگ  وا 
ادـخ اـتقیقح  اًریِهْطَت ؛ ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَبـْلا  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اَـمَّنِإ  : » دـیامرفیم ناـنآ  هراـبرد  ادـخ  هـک  یناـسک  ناـمه 

«. دیامن ناتکاپ  كاپ  دنک و  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  یگدولآ  يدیلپ و  هنوگ  ره  دهاوخیم 
! دشاب هدرک  ناهنپ  دوخ  هناخ  رد  ار  نیملسم  لاوما  زا  یخرب  همطاف  ترضح  هک  دراد  لامتحا  وا  دید  زا 

رد رگا  دوب ؟ هدیسر  ناشیا  تسد  هب  اجک  زا  لاوما  نیا  تسا . هدوب  یلاوما  مالـسلا  اهیلعهمطاف  ترـضح  هناخ  رد  هک  میریگ  بوخ ، رایـسب 
. دوب هداد  ناشیا  هب  ادخ  لوسر  ًاملسم  تشاد  دوجو  یلام  ترضح  نآ  هناخ 

هیمیت نبا  مه  دیاش  دـندرب ؟ شروی  هناخ  هب  ارچ  دـنک و  شیتفت  ار  هناخ  ات  دنداتـسرفن  ار  یتئیه  ارچ  دـشاب ، تسرد  اهنیا  همه  هک  ضرف  رب 
رکف هب  نارگید  زا  شیب  رکبوبا  دندرک و  يراددوخ  نادنمزاین  هب  لاوما  نآ  تخادرپ  زا  همطاف ? ترـضح  یلع و  ترـضح  دـنکیم  نامگ 

هبلاطم ییاذغ  نانآ  زا  ناشنانز  دندوب و  هنـسرگ  نادنمزاین  ياه  هچب  ینعی  دنراپـسب . ناج  یگنـسرگ  زا  رهظ  تقو  نآ  رد  ادابم  ات  دوب  ارقف 
)!( دهدب نایاونیب  هب  دناتسب و  نانآ  زا  دنهدب  ارقف  هب  دندوبن  رضاح  همطاف  یلع و  هک  ار  لاوما  نیا  تساوخیم  رکبوبا  دندرکیم و 

: دیازفایم هیمیت  نبا  لاح  نیا  اب 
هب تبسن  هک  نیا  اما  نیباذکلا ؛ لاّهج  اذه  لثم  لقنی  امنإو  نیدلاو  ملعلا  لها  قافتاب  طق  هیف  عقو  ام  اذهف  يذأب  مهـسفنا  مهیلع  همادقا  اماو  »

نایوگغورد ار  لئاسم  لیبق  نیا  تسا و  هدادن  خر  يزیچ  نینچ  هک  دنراد  قافتا  نید  ملع و  لها  دشاب ، هدش  بکترم  يرازآ  نانآ  صخش 
«. دننکیم لقن  نادان 

ای یملع  نیقی  هب  دوش ، هداهن  مه  رانک  رد  تسین  اهنآ  نایب  لاجم  رـصتخم  نیا  رد  هک  يرگید  ياه  هنیرق  نئارق و  نیا  یتقو  هک  نیا  ضرغ 
. دشابن یتیاور  صوصخ  نیا  رد  ملسم  حیحص  ای  يراخب  حیحص  رد  دنچ  ره  میباییم ، تسد  عوضوم  نیا  هب  تبسن  یضایر  نیقی  یتح 

. تسا یملع  شحاف  ياطخ  کی  دنریگیم ، راک  هب  شهوژپ  خیرات  شور  رد  ار  ییاور  هویش  یخرب  زورما  مینیبیم  هک  نیا  اذل 

مود هتکن 

رد یحیحص  تایاور  تروص  نآ  رد  مینک و  وجتسج  دیاب  هکلب  مینک . یتیاور  دوبن  هب  مکح  یفاک ، يوجتـسج  زا  شیپ  هک  تسین  تسرد 
. تفای میهاوخ  عوضوم  نآ 

هدرک هعجارم  رفن  کی  زا  یباتک  هب  وا  درکیم . یفن  ار  يداقتعا  لئاسم  زا  یکی  نآ  رد  هدنـسیون  هک  مدناوخیم  يا  هلاقم  شیپ  زور  دـنچ 
تیاور رازه  هس  زا  شیب  عوضوم  نآ  صوصخ  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا . فیعـض  وا  معز  هب  هک  دوب  هتفاـی  یتاـیاور  نآ  رد  دوب و 

دوب و هتخادرپ  اهنآ  دـقن  هب  دوخ  معز  هب  نآ ، تایاور  هدـهاشم  باتک و  کی  طـقف  هب  هعجارم  اـب  ناوج  هدنـسیون  نآ  اـما  میراد  تسد  رد 
؟ تسا نینچ  یملع  شهوژپ  هویش  یتسار  هب  ایآ  دوب . يداقتعا  مهم  هلئسم  کی  رب  ندیشک  نالطب  طخ  شراک  لصاح 

هدیکچ

. تسا تالامتحا  قطنم  نئارق و  يروآدرگ  هویش  رب  ینتبم  یخیرات  ياه  لیلحت  هک  نآ  تسخن 
. تفای میهاوخ  یحیحص  تایاور  يداقتعا  یخیرات و  قیاقح  رتشیب  ای  همه  رد  مینک  وجتسج  عبتت و  یتسرد  هب  رگا  هک  نآ  مود 
(. میدرک رظن  فرص  تسخن  دروم  اب  طبترم  ینف  تایئزج  تاکن و  نایب  زا  دش و  نایب  راصتخا  هب  ثحب  هویش  تشذگ  هچنآ  رد  )
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هدش حرطم  تاهبش  ثحب و  هاگتساخ 

تمحر هب  یگمه  یخیرات  ياه  تیصخش  دراد ؟ یترورض  هچ  اهثحب  نیا  هک  تسا  نیا  دشابیم  اهنابز  رـس  رب  اهزور  نیا  هک  يا  ههبش 
رگید ترابع  هب  مینک ؛ وجتسج  نانآ  تیـصخش  اهیگژیو و  هرابرد  مینک و  ربق  شبن  دیاب  ارچ  دنتـسین . ام  نایم  رد  هزورما  دنا و  هتفر  ادخ 

. میزادرپب زورما  لئاسم  هب  میراذگب و  رانک  ار  خیرات  هک  دنراد  يراشفاپ  هتساوخ  نیا  رب  يا  هدع 
نیا خـساپ  یبوخ  هب  هک  دراد  دوجو  یفرگـش  نخـس  باتک  نیا  رد  مینکیم . لوکوم  هغالبلا  جـهن  فیرـش  باـتک  هب  ار  ههبـش  نیا  خـساپ 

یشخب هک  میزادرپیم  هغالبلا  جهن  زا  هرقف  نیا  هب  اج  نیا  رد  یلو  داد  ناوتیم  يددعتم  ياه  خساپ  ههبش  نیا  هب  هتبلا  دهدیم . ار  شـسرپ 
. دراد رب  رد  ار  خساپ  زا 

: دیامرفیم مالسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
یَّتَح ِِهب  اوُکَّسَمَت  َْنلَو  ُهَضَقَن ، يِذَّلا  اُوفِْرعَت  یَّتَـح  ِباَـتِْکلا  ِقاَـثیَِمب  اوُذُـخَْأت  َْنلَو  ُهَکََرت ، يِذَّلا  اُوفِْرعَت  یَّتَـح  َدْـشُّرلا  اُوفِْرعَت  َْنل  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعاَو  »

دیـسانشن ار  يراگتـسر  هدـنراذگاو  ات  هک  دـنادب  و  ِلْهَْجلا ؛ ُتْوَمَو  ِْملِْعلا ، ُْشیَع  ْمُهَّنِإَف  ِِهلْهَأ ، ِدـْنِع  ْنِم  َکـِلذ  اوُسِمَْتلاَـف  ُهَذَـبَن . يَذَّلا  اُوفِْرعَت 
اج هب  ار  نآرق  هدنراذگاو  ات  و  تخاس ، دیهاوخن  راوتسا  نامیپ  نآرق  اب  دینادن  ار  نآرق  نامیپ  هدننکش  ات  تخانش و  دیهاوخن  ار  يراگتسر 
هب شناد  هک  دنناربمایپ ] نادناخ  زا  نانآ  و   ] دننآ لها  هک  دییوج  یناسک  دزن  ار  يراگتـسر  سپ  تخادنا . دـیناوتن  گنچ  نآرق  رد  دـیراین 

.« هدرم نانآ  شناد  هب  ینادان  تسا و  هدنز  نانآ 
دارفا نیا  هب  ماما  نوچ  مرادـن  لطاب  لـها  هب  يراـک  منکیم و  یط  ار  تسار  هار  قح و  ریـسم  نم  دـیوگب  دـناوتیمن  یـسک  ساـسا  نیا  رب 

قح رب  صخش  نالف  هک  مینادب  دیاب  رگید  ترابع  هب  تخانـش .» دیهاوخن  ار  يراگتـسر  دیـسانشن  ار  يراگتـسر  هدنراذگاو  ات  : » دیامرفیم
میوپیم و ار  قح  ریـسم  نم  دـیوگب  یـسک  رگا  اذـل  تخانـش . میهاوخن  ار  قح  تروص  نیا  ریغ  رد  میـسانشب و  ار  قح  ات  لـطاب ، اـی  تسا 

. تسا هتخانشن  ار  قح  یسک  نینچ  لطاب ، ای  تسا  قح  لها  ینالف  منادیمن 
؟ دراد دوجو  يا  هطبار  هچ  دنراد  تسد  رد  لطاب  مچرپ  هک  یناسک  تخانش  قح و  تخانش  نیب  مینیبب  اما 

رگا هک  تسا  نیا  دسریم  رظن  هب  ادتبا  نامه  زا  هک  يزیچ  یلو  دنا  هدش  روآدای  ار  یتاکن  هغالبلا  جهن  ناحراش  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد 
نینچ يارب  یهارمگ  نایاوشیپ  هک  ارچ  تخانش ؛ دهاوخن  ار  قح  تسا  نانآ  ءزج  صخش  نالف  هک  دنادن  دسانشن و  ار  تلالـض  همئا  یمدآ 

. دوب دنهاوخ  شخب  ماهلا  وگلا و  یسک 
یسک دهدیم . تما  هب  يریس  طخ  لاح  ره  هب  تسا ، هتسیز  هلا  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  هک  گرزب  یباحص  نالف  ای  قارطمطرپ  مسا  نالف 

نید ًاتعیبط  دننکیم ، توعد  خزود  يوس  هب  ار  مدرم  هک  تسا  یهارمگ  نایاوشیپ  تلالض و  همئا  نامه  زا  هیواعم  دنادن  لاثم  باب  نِم  هک 
يرود وا  زا  تسا  یهاـبت  ناـیاوشیپ  زا  هک  میتـسناد  رگا  یلو  تـفرگ . دـهاوخ  رارق  وا  يوـگلا  یـسک  نـینچ  دریگیم و  ارف  وا  زا  ار  دوـخ 

یشزرا شیاه  يریگ  عضوم  نانخس و  زا  کی  چیه  يارب  هکلب  دوب  دهاوخن  ام  يوگلا  اهنت  هن  مینکیم و  ادج  وا  زا  ار  نامهار  مینیزگیم ،
. دش میهاوخن  لئاق 

ساسا یناریو  نآ  هجیتن  هک  مدناوخیم  رصاعم  ناگدنسیون  زا  یکی  زا  يا  هلاقم  دینک : هجوت  تسا  تیمها  زئاح  هزادنا  یب  هک  لاثم  نیا  هب 
میشاب و زاب  ینید  نوتم  اب  دروخرب  رد  دیاب  میـشاب ؟ هتـشاد  دومج  تلاح  ینید  نوتم  هب  تبـسن  دیاب  ارچ  تفگیم : هدنـسیون  نیا  دوب . نید 

لثم مه  ام  دییایب  میـشاب . هتـشاد  تراسج  تسخن  ردـص  ناگنهاشیپ  ناگتـشذگ و  دـننام  تسا  مزال  هکلب  میهد . جرخ  هب  يرتشیب  فاطعنا 
. میشاب عاجش  نانآ 

اریز میشاب . هتشاد  تعاجش  هلا  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  و  میرک ، نآرق  لاعتم ، يادخ  ربارب  رد  هک  دهاوخیم  ام  زا  هدنـسیون  نیا  تقیقح  رد 
هیلع و هللا  یلصربمایپ  ثیداحا  طقف  هن  هدش  دای  ناگتشذگ  ناماگـشیپ و  دیوگیم : هک  مینیبیم  اذل  دنا . هدوب  نینچ  وا  رظن  دروم  ياهوگلا 

. دومن یغلم  ار  ْمُُهبُوُلق » ِۀَفَّلَؤُْملاَو   » هیآ رکبوبا  وا  هتفگ  هب  هنومن ، يارب  دنداهن . رانک  مه  ار  ینآرق  تایآ  زا  یخرب  هب  لمع  هکلب  هلا ،
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. دومن یغلم  ار  ْمُُهبُوُلق » ِۀَفَّلَؤُْملاَو   » هیآ رکبوبا  وا  هتفگ  هب  هنومن ، يارب  دنداهن . رانک  مه  ار  ینآرق  تایآ  زا  یخرب  هب  لمع  هکلب  هلا ،
نانیکـسم تسا و  ناریقف  يارب  تاقدص  ْمُُهبُوُلق ؛ ِۀَفَّلَؤُْملاَو  اَْهیَلَع  َنِیِلماَْعلاَو  ِنیِکاَسَْملاَو  ءاَرَقُْفِلل  ُتاَقَدَّصلا  اَمَّنِإ  : » تسا هدومرف  لاعتم  يادخ 

دیـسر رکبوبا  هب  تبون  یتقو  یلو  دومن ، لمع  هیآ  نیا  هب  ربمایپ  نافلاخم .» لد  ندروآ  تسد  هب  يارب  زین  نآ و  يروآ  عمج  نارازگراک  و 
هک ارچ  درک . وغل  نافلاخم  لد  ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  تاقدص  زا  یشخب  تخادرپ  دیـشک و  طخ  ار  هیآ  نیا  رود  تعاجـش )!( تیاهن  اب 
مزال ًالثم  نانآ  بذج  نافلاخم و  لد  ندروآ  تسد  هب  يارب  دوب و  فیعـض  مالـسا  نید  ادتبا  رد  ینعی  دوب . هدش  ضوع  طیارـش  وا  دید  زا 

. میرادن يزاین  هیآ  نیا  نومضم  يارجا  هب  تسا  هتفرگ  ورین  نید  هک  نونکا  اما  میزادرپب ، نانآ  هب  رتش  دصکی  دوب 
َْوأ ٍفوُْرعَِمب  ٌكاَْسمِإَف  ِناـَتَّرَم  ُقَـالَّطلا  : » دـیامرفیم لاـعتم  يادـخ  داـهن . راـنک  ار  نآرق  زا  یتاـیآ  دوب و  عاجـش )!( ناـس  نیمه  هب  زین  رمع 

َحاَنُج َالَف  ِهّللا  َدوُدُح  اَمیُِقی  َّالَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإَف  ِهّللا  َدوُدُح  اَمیُِقی  َّالَأ  اَفاَخَی  نَأ  َّالِإ  اًْئیَـش  َّنُهوُُمْتیَتآ  اَّمِم  ْاوُذُخَْأت  نَأ  ْمَُکل  ُّلِحَی  َالَو  ٍناَسْحِِإب  ٌحیِرْـسَت 
َیَّتَح ُدـَْعب  نِم  َُهل  ُّلَِحت  َالَف  اَهَقَّلَط  نِإَف  َنوُِملاَّظلا  ُمُه  َِکَئلْوُأَف  ِهّللا  َدوُدُـح  َّدَـعَتَی  نَمَو  اَهوُدَـتْعَت  َالَف  ِهّللا  ُدوُدُـح  َْکِلت  ِِهب  ْتَدَْـتفا  اَمِیف  اَـمِْهیَلَع 

هک یقالط  َنوُمَْلعَی ؛ ٍمْوَِقل  اَُهنِّیَُبی  ِهّللا  ُدوُدُـح  َْکِلتَو  ِهّللا  َدوُدُـح  اَمیُِقی  نَأ  اَّنَظ  نِإ  اَعَجاَرَتَی  نَأ  اَمِْهیَلَع  َحاَنُج  َالَف  اَهَقَّلَط  نِإَف  ُهَْریَغ  اًجْوَز  َحِـکنَت 
وا یکین  هب  ای  دیامن ، یتشآ  دنک و  يرادهاگن  ار  دوخ  رـسمه  هتـسیاش  روط  هب  دیاب  هبترم  ره  رد  تسا و  هبترم  ود  دراد  تشگزاب  عوجر و 

رهوش نز و  هک  نیا  رگم  دـیریگب ، سپ  دـیا  هداد  اهنآ  هب  هچنآ  زا  يزیچ  هک  تسین  لـالح  امـش  يارب  و  دوش . ادـج  وا  زا  دزاـس و  اـهر  ار 
دزادرپب و یـضوع  هیدف و  نز  هک  تسین  یعنام  دـننکن ، تیاعر  ار  یهلا  دودـح  هک  دیـسرتب  رگا  دـنرادن . اپرب  ار  یهلا  دودـح  هک  دنـسرتب 
قالط و ود  زا  دعب  رگا  تسا . رگمتس  دنک  زواجت  نآ  زا  سک  ره  دینکن و  زواجت  نآ  زا  تسا . یهلا  ياهزرم  دودح و  اهنیا  دریگب . قالط 

نآ هاگره  دـیآ و  رد  يرگید  درم  حاکن  هب  هک  نیا  رگم  دوب ، دـهاوخن  لالح  وا  رب  نز  دـعب  هب  نآ  زا  داد ، قـالط  ار  وا  رگید  راـب  عوجر ،
هک دنـشاب  هتـشاد  دیما  هک  یتروص  رد  دـنک ، جاودزا  هرابود  لوا  رـسمه  اب  دـننک و  تشگزاب  هک  درادـن  یلاکـشا  دـهد  قالط  ار  نز  درم 

.« دیامنیم نایب  دنهاگآ  هک  یهورگ  يارب  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  یهلا  دودح  اهنیا  دنرامشیم . مرتحم  ار  یهلا  دودح 
هدنـسیون یلو  تسا  یقیقح  قالط  هس  يانعم  هب  اج  نیا  رد  قـالط  هس  تسنادیم . حوضو  هب  ار  نآ  زین  وا  دوخ  تسا و  نشور  هیآ  موهفم 

دعب هب  نیا  زا  میریگب . ار  نانآ  يولج  دیاب  تفگ : تسا  هتفای  شیازفا  مدرم  نایم  رد  قالط  رامآ  درک  هدـهاشم  رمع  یتقو  دـیوگیم : هلاقم 
. داد ماجنا  قالط  هدیدپ  اب  هلباقم  يارب  ار  راک  نیا  وا  و  دوشیم ، مارح  وا  رب  شنز  یتسه  هقالط  هس  وت  دیوگب : شرسمه  هب  سک  ره 

هـس وت  دیوگب : شرـسمه  هب  رهوش  راب  کی  هک  نیمه  تفگ : رمع  یلو  دـنادیم  رهوش  نز و  تمرح  بابـسا  زا  ار  قالط  راب  هس  زین  نآرق 
. تسا نداد  قالط  راب  هس  مکح  رد  دهدیم و  ار  ینعم  نامه  مه  راک  نیا  هک  ارچ  دوش ؛ مارح  وا  رب  نز  تسا و  یفاک  یتسه  هقالط 

دناوخیم و ارف  دندوب  خاتـسگ  كاب و  یب  لوسر  ادخ و  هب  تبـسن  هک  تسخن  ردص  ناماگـشیپ  نیا  زا  يوریپ  هب  ار  ام  هدـش  دای  هدنـسیون 
! ملاع ناتوغاط  امّرخ  اشوخ و  میشاب . نینچ  دیاب  زین  ام  دیوگیم 

ْمُِکْلبَق نِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  اَمَک  ُماَیِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی   » هفیرـش هیآ  میوگب  دـیاب  مینک  لـمع  هنوگ  نیا  دـشاب  اـنب  رگا 
هب طوبرم  دـینک ». هشیپ  اوقت  هک  دـشاب  دـش ، بجاو  زین  امـش  رب  هزور  ناگتـشذگ  دـننامه  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  َنوُقَّتَت ؛ ْمُکَّلََعل 

هزور دـیوگب  دـنک و  هشیپ  ار  لوا  ردـص  ناماگـشیپ  تعاجـش  تراسج و  ناملـسم  مکاح  کی  دراد  یلاکـشا  هچ  تسا . هتـشذگ  طـیارش 
داتفا و اعقاو  یقافتا  نینچ  اضق  زا  میراذـگب . رانک  ار  مکح  نیا  دـیاب  دـهنیم و  اج  رب  یفنم  رثا  دـیلوت  راک و  هدزاب  رب  نامز  نیا  رد  نتفرگ 

. تسین مزال  نارگراک  يارب  نتفرگ  هزور  درک  مالعا  یخاتسگ  تیاهن  اب  ماکح  زا  یکی  ینامز 
ار جـح  مکح  دـیایب و  يرگید  عاجـش  رادـمامز  دراد  یلاکـشا  هچ  دوش . ینوگرگد  شوختـسد  دـناوتیم  لاونم  نیمه  هب  زین  جـح  هلئـسم 
اب میناوتن  ام  ارچ  دومن ، یغلم  ار  ْمُُهبُوُلق » ِۀَفَّلَؤُْملاَو   » مکح دنکیم  اعدا  هدنسیون  نآ  هک  ییاوقت  عرو و  سدق و  نآ  اب  رکبوبا  رگا  درادرب !؟
هک نانچ  مه  دناوتیم  نآ  ياج  هب  دورب ؟ هکم  رد  ادخ  هناخ  هب  دـنک و  هنیزه  یغلابم  صخـش ، دـیاب  ارچ  مینک ؟ يراک  نینچ  جـح  هلئـسم 

! دنک فاوط  هفیلخ  رصق  درِگ  تفگ  يوما  کلملادبع 
ادخ نید  زا  یتدم  زا  سپ  هک  نیا  ات  دـنک  فذـح  ار  نید  زا  یـشخب  دـش ، راوس  مدرم  هدرگ  رب  هک  یتوغاط  ره  هک  تسا  ینعم  نادـب  نیا 
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. دنامن اج  رب  يزیچ  چیه 
دنا هدرک  داجیا  نایناهج  ناهذا  رد  رازآ  لد  تشز و  يریوصت  نید  زا  دـنا و  هتخیر  ناهج  رد  ار  نید  يوربآ  هزورما  هک  ییاـه  تسیرورت 

هنامز اب  بسانتم  سک  ره  هک  توافت  نیا  اب  طقف  دـنا ؟ هتفرگن  ماهلا  تسخن  ردـص  ناماگـشیپ  نامه  زا  ایآ  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  ور  هلابند 
نت رب  يراجفنا  دنبرمک  یکی  نیا  دبوکیم و  مهرد  تسا  فلاخم  وا  اب  ناشهاگدـید  هک  یناسک  مامت  ینیب  یکی  نآ  دـنکیم . لمع  دوخ 

. تسا هتشذگ  هویش  نامه  انیع  شور  هویش و  دهدیم . نتشک  هب  دنرادن  فلاخم  هاگدید  هک  ار  یناسک  یتح  دنکیم و 
يانعم تسا  نیمه  و  میریگن . ارف  نانآ  زا  ار  دوخ  نید  میریذپن و  ریثأت  نانآ  زا  ات  میسانشب  ار  لالظ  همئا  دیاب  مییوگیم  هک  تساج  نیا  زا 

.« تخانش دیهاوخن  ار  يراگتسر  دیسانشن  ار  يراگتسر  هدنراذگاو  ات  دینادب  : » دومرف هک  مالسلا  هیلعیلع  نانمؤمریما  شیامرف 
تـسا نکمم  دیهدیمن ؟ رادشه  ناتدوخ  دنزرف  هب  وا  هرابرد  ایآ  دشاب ، يراکهزب  دساف و  ناوجون  دینکیم  یگدـنز  هک  يا  هلحم  رد  رگا 

رد يدید  زیچ  رگا  یتح  دـیوگب ، دـناوخ و  ارف  هیاسمه  رـسپ  تاحاضتفا  رب  نداهن  شوپرـس  یـشوپ و  هدرپ  هب  ار  امـش  یمهف  جـک  صخش 
هب دوش و  تسود  دـساف  ناوجون  نآ  اب  تسا  نکمم  دوب و  دـهاوخن  نمیا  امـش  دـنزرف  دـینک  لمع  روط  نیا  دـیهاوخب  رگا  اما  نک ! كاخ 
هب ار  شیایند  نید و  وا  اب  طابترا  هک  دییوگب  دینک و  دزـشوگ  ناتدـنزرف  هب  ار  یناوجون  نینچ  رطخ  هک  تسا  مزال  دوش . هدیـشک  فارحنا 

. دناشکیم یهابت 
هب هراب  نیا  رد  ینک و  رایتخا  توکـس  هلحم  یگچراـپکی  تدـحو و  ظـفح  يارب  دـیاب  دـیوگب : يرگید  صخـش  تسا  نکمم  اـج  نیا  رد 
هک دـنکیم  اـضتقا  یمومع  تحلـصم  هکلب  فارحنا و  زا  وا  ظـفح  ناتدـنزرف و  حالـص  هک  دـینیبیم  امـش  یلو  ییوـگن . يزیچ  تدـنزرف 

. دیراذگب نایم  رد  وا  اب  ار  تیعقاو 
نامه مسیرورت  يداقتعا  ياه  همشچرس  نیرت  مهم  زا  یکی  میراد ؟ نید  يوربآ  هرهچ و  زا  رت  مهم  يزیچ  ناهج  رد  ایآ  میـسرپیم  نونکا 

نیرتمهم ییاهارجام  نینچ  هلا . هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هناخ  هب  تراسج  اـهنتفرگ و  دـگل  تشم و  ریز  ینعی  میتفگ . هک  تسا  ییاـهارجام 
. تسا هدوب  نامز  رذگ  رد  مسیرورت  ِشخب  ماهلا  روخشبآ و 

ناگدـنراذگاو ات   » اریز تسام . هدـنیآ  لاح و  يایاضق  ثحابم و  اهنیمه  سکعرب  تسا . یخیرات  ثحب  یتشم  طقف  اهنیا  دـیوگن : یـسک 
هچ تخاس .» دیهاوخن  راوتسا  نامیپ  نآرق  اب  دینادن ، ار  نآرق  نامیپ  هدننکش  ات  تخانـش و  دیهاوخن  ار  يراگتـسر  دیـسانشن  ار  يراگتـسر 

؟ داد رییغت  دوب  هتفرگ  ماجنا  مدرم  مشچ  ربارب  رد  اهراب  هک  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يوضو  یسک  هچ  تسکـش ؟ ار  نآرق  نامیپ  یـسک 
؟ درک اهینوگرگد  شوختسد  ار  ترضح  نآ  زامن  یسک  هچ 

هللا مسب   » رگید ترابع  هب   … نیملاعلا .»  بر  هللادمحلا  ربکا ، هللا  : » تفگ داتـسیا و  زامن  هب  دـمآ و  هنیدـم  هب  هیواعم  يزور  هک  دـنا  هدروآ 
شومارف ار  هللا » مسب  « ؟ يدرک نینچ  ارچ  هیواعم ، يا  هکدندوشگ : ضارتعا  هب  نابز  ناناملـسم  زامن  نایاپ  زا  سپ  تفگن . میحرلا » نمحرلا 

؟ يدیدزد ار  نآ  ای  يدرک 
ار هیواعم  یعقاو  تیهام  هک  یـسک  مییوگیم : دارفا  نیا  خساپ  رد  دییوگب . يزیچ  هیواعم  هیلع  ادابم  هن ! هن ! دنیوگب : يا  هدـع  تسا  نکمم 
. درک دهاوخ  فذح  ار  هللا » مسب   » يو زا  يوریپ  هب  تشادنپ و  دهاوخ  یحو  بتاک  ار  وا  تفرگ و  دهاوخ  ارف  وا  زا  ار  دوخ  نید  دسانشن ،

هیواعم و هرابرد  ام  زا  شیپ  ترضح  نآ  هک  ارچ  تسا . مالسلا  هیلعیلع  نانمؤمریما  رب  نتفرگ  هدرخ  زیچ ، ره  زا  لبق  یلاکشا  نینچ  یهگناو 
یـسک رگا  دنکیم . داقتنا  ریبز  هحلط و  زا  مامت  تحارـص  هب  نایقتم  يالوم  يدعب  هبطخ  رد  هک  نآ  هفرط  دوب . هتفگ  نخـس  وا  ياه  یهابت 

؟ تسا هدومرفن  داقتنا  نانآ  زا  مالسلا  هیلعیلع  ماما  دوخ  ام  زا  شیپ  ایآ  تفگ : میهاوخ  دینکن  داقتنا  ریبز  هحلط و  زا  دیوگب :
هک تسیچ  هراچ  میوگیم : وا  هب  نم  دیناجنرن . ار  ام  لد  وا  زا  ییوگدب  اب  تسا  يا  هتسجرب  یباحص  ریبز  تفگیم : یصخش  شیپ  يدنچ 

: دیامرفیم ترـضح  دیوگیم . هچ  ریبز  هحلط و  هرابرد  ماما  دینیبب  تسا . هدوشگ  وا  زا  ییوگدـب  هب  نابز  مالـسلا  هیلعیلع  نانمؤمریما  دوخ 
یلإ ناّتمیال  «. » شقیفر هن  دهاوخیم ، دوخ  يارب  ار  تموکح  اهنآ  زا  کی  ره  هبحاص ؛ نود  هیلع  هفطعیو  هل  رمألا  اوجری  امهنم  دحاو  لک  »
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ترضح ار  هبطخ  نیا  : » دیوگیم هبطخ  نیا  لیذ  دیدحلا  یبا  نبا  دنرادن .» ادخ  اب  یتبـسن  يدنویپ و  چیه  ببـسب ؛ هیلإ  نادمیالو  لبحب  هللا 
اب دناوتیم  روطچ  دنرادن » ادخ  اب  یتبـسن  دنویپ و  چیه   » تسین مولعم  ینـشور  هب  یلو  تشاد .» داریا  امهنع  هللا  یـضر  ریبز  هحلط و  هرابرد 

! دوش عمج  امهنع » هللا  یضر  »
زا کی  ره  ینعی  تسا . هنیک  دامن  یبرع  گنهرف  رد  رامسوس ) يانعم  هب   ) ّبَض هبحاصل .» ّبض  لماح  امهنم  لک  : » دیازفایم همادا  رد  ماما 

دنتساوخیم یتقو  دنراد . لد  رد  ار  مه  ۀنیک  یلو  دنهاپس  کی  ناهدنامرف  ناگدرکرـس و  نت  ود  نیا  دراد . لد  رد  ار  يرگید  هنیک  ود  نآ 
کیدزن هک  دنداد  همادا  ردق  نآ  ار  راک  نیاو  دشاب  زامنشیپ  دوخ  تساوخیم  دادیم و  له  ار  يرگید  مادک  ره  دننک ، هماقا  ار  حبص  زامن 

ار یموس  صخـش  دندش  روبجم  اذل  دنکیم ! عولط  دراد  باتفآ  ربمایپ ، هباحـص  يا  ادخ  هب  ار  امـش  دنتفگ : نانآ  هب  مدرم  دنزب . باتفآ  دوب 
. دننک باختنا  تعامج  تماما  يارب 

َو اَذـه ، َسْفَن  اَذـه  َّنَعِزَْتنََیل  َنوُدـیُِری  يِذَّلا  اُوباَصَأ  ِْنَئل  ِهَّللا  َو  ِِهب ! ُهُعاَِنق  ُفَشُْکی  ٍلِیلَق  اَّمَع  َو  : » دـیامرفیم ود  نآ  هرابرد  نینچ  مه  ترـضح 
هچنآ هب  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  دـش .] دـهاوخ  اشفا  ناشتیهامو   ] تفرگ دـنهاوخ  رب  ناشیاه  هرهچ  زا  باقن  يدوز  هب  اَذـه ؛ یَلَع  اَذـه  َّنَِیتْأََیل 

.« تخاس دهاوخ  دوبان  ار  وا  دریگیم و  ار  يرگید  ناج  مادک  ره  دنبای ، تسد  دنهاوخیم 
ُمَْلعََیل ُهَّنِإ  : » دنیامرفیم رکبوبا  هرابرد  ناشیا  دینک . ترضح  دوخ  هجوتم  ار  نآ  تسه  يداقتنا  رگا  دیرگنب و  ار  نانمؤمریما  هیقـشقش  هبطخ 
نانوچ تفالخ  هب  تبسن  نم  هاگیاپ  هک  تسنادیم  کین  ُْریَّطلا ؛ ََّیلإ  یَقْرَی  َو ال  ُْلیَّسلا  ِنَع  یّ ُرِدَْحنَی  یَحَّرلا . َنِم  ِبْطُْقلا  ُّلَحَم  اَْهنِم  ِلَحَم  یّ َّنَأ 
هرابرد هک  اج  نآ  ات  نازیرگ .» ما  هلق  هب  ندیرپ  زا  هدنرپ  تسا و  نازیر  نم  غیتس  زا  بالیـس  هک  منام  ار  دـنلب  هوک  بایـسآ . هب  تسا  روحم 
تخس دندیبسچ و  وا  زا  یناتـسپ  هب  کی  ره  و  دندید ] يرتش  هدام  نوچ  ار  تفالخ  [ ؛! اْهیَعْرَـض اَرَّطَـشَت  اَم  َّدََشل  : » دنیامرفیم رمع  رکبوبا و 

هک نیا  ات  رازآ .» لد  راومهان و  تخس  دروآرد  یهار  هب  ار  تفالخ  َءاَنْشَخ ؛ ٍةَزْوَح  یف  اهّریصف  : » دنیامرفیم رمع  هرابرد  زین  و  دندیـشود ».
زا  ] شیاهولهپ هک  یلاح  رد  تساخرب  نامثع ]  ] موس رفن  هک  نیا  ات  ِهِفَلَتْعُم ؛ َو  ِِهلِیثَن  َْنَیب  ِْهیَنْـضِح  ًاِجفان  ِمْوَْقلا  ُِثلاث  َماق  ْنَأ  َیلِإ  : » دـنیامرفیم

!؟ تسه رت  هدنهد  رازآ  نیا  زا  يریبعت  ایآ  دوب ». نادرگرس  ییوشتسد  روخآ و  نیب  دوب و  هدرک  داب  رورغ ] ای  ندروخ  تدش 
: دیوگیم هغالبلا  جهن  حرش  رد  ینس  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  منک . مامت  ار  نخس  میوگب و  ار  ارجام  نیا 

لداع نادـهاش  زا  یکی  دوب و  دادـغب  یبرغ  شخب  رد  اتفطق »  » هیحان نانکاس  زا  هیلاع و  نبا  هب  فورعم  هک  یلبنح  یلع  نب  دیعـس  نب  ییحی 
، ینملا نبا  نب  مـالغ  هب  فورعم  هیقف ، یلبنح  یلع  نب  لیعامـسا  رخف  روـضح  تفگ : درک و  لـقن  نم  يارب  تفریم  رامـش  هـب  هـقطنم  نآ 

ياراد تشاد و  قطنم  رد  مه  يرصتخم  سیردت  دوب و  فالخ  لئاسم  هقف و  رد  دادغب  نایلبنح  نیرتاناد  یلع  نب  لیعامسا  رخف  نیا  . ) مدوب
هیلاع نبا  تشذگرد .) هد  دصـشش و  لاس  هب  وا  مدوب . هدینـش  مه  ار  شنخـس  هتفر و  شروضح  مدوب و  هدـید  ار  وا  نم  دوب . نیریـش  ینایب 

تشاد و هفوک  مدرم  زا  یکی  زا  یبلط  وا  دـش . دراو  نایلبنح  زا  يدرم  میتفگیم  نخـس  میدوب و  وا  شیپ  ام  هک  یلاح  ناـمه  رد  تفگیم :
هدوب هفوک  رد  وا  لاـح  نآ  رد  دوب و  ریدـغ  زور  تراـیز  اـب  نراـقم  هفوک  هب  وا  نتفر  اـضق  زا  ودوب  هتفر  هفوک  هب  دوـخ  بلط  لوـصو  يارب 

عمج یتیعمج  نانچ  نآ  مالسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما  رازم  رد  زور  نآ  رد  هک  تسا  هجح  يذ  مهدجه  زور  هب  طوبرم  ریدغ  ترایز  تسا .
. تسا رامش  دح  زا  نوریب  هک  دنوشیم 

ای یتفرگ  ار  دوخ  بلط  مامت  ایآ  يدید ؟ هچ  يدرک و  هچ  هک  درک  درم  نآ  زا  ندیسرپ  هب  عورش  لیعامـسا  رخف  خیـش  تفگیم : هیلاع  نبا 
یترایز زور  رگا  نم ، رورـس  يا  تفگ : لیعامـسا  رخف  هب  هک  نآ  ات  دادیم . خساپ  درم  نآ  و  دـنام ؟ یقاب  راکهدـب  هدـهع  رب  نآ  زا  يزیچ 

هب هک  اهمانـشد  تشز و  نانخـس  هچ  دندروآ و  راب  هب  ییاوسر  هچ  بلاط ? یبا  نب  یلع  هاگمارآ  رانک  يدیدیم  یتشادیم  روضح  ریدـغ 
. دنراد یهانگ  هچ  نانآ  تفگ : لیعامـسا  رخف  ساره . میب و  تبقارم و  هنوگ  چیه  نودب  دنلب و  گناب  اب  اراکـشآ و  مه  نآ  دنداد ، هباحص 
: دیـسرپ درم  نآ  ربق . ناـمه  بحاـص  رگم  دوشگن  ار  رد  نیا  ناـشیارب  درکن و  خاتـسگ  يراـک  نینچ  هب  ار  ناـنآ  یـسک  دـنگوس ، ادـخ  هب 

ناـنآ يارب  ار  تنـس  نیا  یلع  ینعی  مرورـس ، تفگ : درم  نآ  تسا . بلاـط  یبا  نب  یلع  تفگ : لیعامـسا  رخف  تـسیک ؟ ربـق  نآ  بحاـص 
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، نم رورـس  يا  تفگ : درم  نآ  دـنگوس . ادـخ  هب  يرآ  تفگ : رخف  تسا ؟ هداد  میلعت  نانآ  هب  هدرب و  هار  نآ  هب  ار  ناـشیا  تشاد و  لومعم 
تسا هدوب  لطاب  رب  یلع  رگا  میرادب و  تسود  ار  رمع ] رکبوبا و   ] نالف نالف و  هک  دراد  یموزل  هچ  تسا  هدوب  قحم  راک  نیا  رد  یلع  رگا 
ماـگنه نیا  رد  تفگ : هیلاـع  نبا  مییوـجب . يربـت  اـهنآ  زا  اـی  وا  زا  اـی  هک  تسا  راوازـس  لاـح  ره  هب  میـشاب . وا  رادتـسود  دراد  یموزل  هـچ 

هب دـنادب و  ار  هلئـسم  نیا  خـساپ  رگا  دـنک  تنعل  ار  لیعامـسا  دـنوادخ  تفگ : دیـشوپ و  ار  شیاـه  شفک  تساـخرب و  ناباتـش  لیعامـسا 
. میتفر میتساخرب و  مه  ام  تفر . دوخ  ینوردنا 

ادـخ هکلب  دوـشگ ، ناـنآ  يارب  ار  رد  نیا  هک  دوـبن  بلاـط ? یبا  نب  یلع  هک  تسا  نیا  میازفایم  ارجاـم  نیا  هیـشاح  رد  هدـنب  هک  يا  هتکن 
تالمج دـهاش  نآرق  زا  یفلتخم  ياهاج  رد  دـینک . میرک  نآرق  هجوتم  ار  نآ  دـیاب  تسه  یـضارتعا  هدرخ و  رگا  دوب و  رد  نیا  هدـنیاشگ 

ْذِإَو : » دیامرفیم بازحا  هروس  رد  لاعتم  يادخ  هنومن  يارب  میتسه . هلا  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هباحـص  زا  یخرب  هب  تبـسن  يا  هدنزگ  دنت و 
؟ دنا هدوبن  ادخ  لوسر  هباحص  زا  ایآ  دنتسه ؟ یناسک  هچ  ناقفانم  نیا  دنیوگیم ». ناقفانم  هک  یماگنه  َنوُِقفاَنُْملا ؛ ُلوُقَی 

.« دندادن ام  هب  يا  هدعو  بیرف  زج  شربمایپ  ادخ و  دنتفگ : نالد  رامیب  اًروُرُغ ؛ اَّلِإ  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  اَنَدَعَو  اَّم  ٌضَرَّم  مِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلاَو  : » زین
هک دهدیم  ربخ  ام  هب  اج  نیا  رد  لاعتم  يادـخ  تسا و  هدوب  ربمایپ  باحـصا  زا  وا  دـیدرت  یب  تسا ؟ هدوب  یـسک  هچ  نخـس  نیا  هدـنیوگ 

شهوکن دروم  نانآ  زا  يا  هدع  طقف  دنا و  هدوبن  نینچ  هباحص  همه  ًاعبط  . ) دنا هداد  بیرف  ار  ام  لوسر  ادخ و  دنتفگیم : هباحص  زا  یخرب 
دنمجرا سب  یهاگیاج  نانآ  دننام  نوعظم و  نب  نامثع  دادقم ، ناملـس ، رذوبا ، نوچ  يراوگرزب  هباحـص  هک  تسا  نشور  دنا . هدـش  عقاو 

.( دنراد
دنا هتفگ  یتح  تسا و  هدش  دای  نانآ  زا  يرایسب  زا  هبوت  هروس  رد  روط  نیمه  دراد . دوجو  نوقفانم »  » مان هب  یلقتسم  هروس  نآرق  رد  الـصا 

. تسا هدرکن  شیاوسر  هروس  نیا  رد  ادـخ  هک  تسین  ناـقفانم  زا  کـی  چـیه  دـنتفگیم : دندیـسرتیم و  هبوـت  هروـس  زا  هباحـص  زا  یخرب 
نآ زا  و  َنُوبِذْکَی ؛ ْاُوناَک  اَِمبَو  ُهوُدَعَو  اَم  َهّللا  ْاوُفَلْخَأ  اَِمب  ُهَنْوَْقلَی  ِمْوَی  َیلِإ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  اًقاَِفن  ْمُهَبَقْعَأَف  : » دیامرفیم هبوت  هروس  رد  لاعتم  يادـخ 

هباحـص نایم  رد  ینعی  تسا ». رارق  رب  ناشلد  رد  قافن  ییوگ ، غورد  ینکـش و  ناـمیپ  رفیک  هب  دـننک ، تاـقالم  ادـخ  اـب  هک  يزور  اـت  سپ 
. دندشیم هدید  زین  قساف  دارفا  نانآ  نایم  رد  یتح  دندرک و  ینکش  نامیپ  لاعتم  يادخ  اب  هک  دندوب  یناقفانم 

اَم یَلَع  اوُِحبُْـصتَف  ٍۀـَلاَهَِجب  اًمْوَق  اُوبیُِـصت  نَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍأَبَِنب  ٌقِساَف  ْمُکءاَج  نِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَـی  : » دـینک هظحـالم  ار  تارجح  هروس  زا  هیآ  نیا 
هدرک زا  دیناسرب و  بیسآ  مدرم  هب  هتسنادان  ادابم  دینک . قیقحت  نآ  هرابرد  دروآ  يربخ  امـش  يارب  یقـساف  رگا  نانمؤم ، يا  َنیِمِداَن ؛ ُْمْتلَعَف 

هلا هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هباحـص  زا  یکی  وا  تسا ؟ یـسک  هچ  هتفر  نخـس  وا  زا  هیآ  نیا  رد  هک  يراکهزب  صخـش  دیوش ». نامیـشپ  دوخ 
. تسین هبقع  نب  دیلو  زج  یسک  دشابیم و 

رگ زاغآ  میرک  نآرق  رد  ادخ  هکلب  دوبن ، ناشیا  هیقشقش  هبطخ  بلاط ?و  یبا  نب  یلع  دوشگ ، ار  نانخس  نیا  باب  هک  یسک  ساسا  نیا  رب 
. دوب هار  نیا 

اب دینادن  ار  نآرق  نامیپ  هدننکـش  ات  تخانـش و  دیهاوخن  ار  يراگتـسر  دیـسانشن  ار  يراگتـسر  هدنراذگاو  ات  هک  دینادب  : » دنیامرفیم ماما 
هک تساج  نیا  شسرپ  اما  تخادنا .» دیناوتن  گنچ  نآرق  رد  دیرواین  اج  هب  ار  نآرق  هدنراذگاو  ات  تخاس و  دیهاوخن  راوتسا  نامیپ  نآرق 
هک دـییوج  یناسک  دزن  رد  ار  نآ  ِِهلْهَأ ؛ ِدـْنِع  ْنِم  َِکلذ  اوُسِمتلاَف  : » دـنا هدومرف  ترـضح  دوخ  میروآ ؟ تسد  هب  ار  اهتخانـش  نیا  اجک  زا 
? بلاـط یبا  نب  یلع  زا  ار  تفاـیرد  نیا  ینعی  تسوا . دوخ  ترـضح  روظنم  دـیوگیم : هرقف  نیا  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  دـننآ ». لـها 

. دیهاوخب
َنوُِفلاَُخی َال  ْمِِهنِطَاب ؛ ْنَع  ْمُهُرِهاَظ  َو  ْمِهِقِْطنَم ، ْنَع  ْمُُهتْمَـص  َو  ْمِهِْملِع ، ْنَع  ْمُهُمْکُح  ْمُکُِربُْخی  َنیِذَّلا  ُمُه  ِلْهَْجلا . ُتْوَم  َو  ِْملِْعلا ، ُْشیَع  ْمُهَّنِإَف  »

ربخ ناشملع  زا  ار  امـش  ناشندرک  مکح  هک  یناسک  نامه  ینادان . هدـننکدوبان  دـنا و  شناد  هدـننک  هدـنز  نانآ  ِهِیف ؛ َنوُِفلَتْخَی  اـَل  َو  َنیِّدـلا 
.« دننکیم فالتخا  نآ  رد  هن  تفلاخم و  نید  اب  هن  ناشنطاب . زا  ناشرهاظ  و  ناش ، نتفگ  نخس  زا  ناش  یشوماخ  و  دهدیم ،

یئادز ههبشو  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  www.Ghaemiyeh.comتداهش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 20زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


نخس و کی  نانآ  نخس  هکلب  دنشکیم . نالطب  طخ  نآرق  تایآ  رب  مامت )!(  تعاجـش  تراسج و  اب  هک  دنتـسین  یناسک  دننام  نانآ  يرآ 
تسار و يدـهاش  ناـشیا  ناـیم  رد  نید  ٌقِطاـَن ؛ ٌِتماَـص  َو  ٌقِداَـص ، ٌدِـهاَش  ْمُهَْنَیب  َوُـهَف  . » تـسا هـتفرگ  همـشچرس  یهلا  یحو  همـشچرس  زا 

.« تسایوگ یشوماخ 
يرهاطلا هلآو  دمحم  یلع  هللا  یلصو 

اهتشون یپ 

(. تمکح 24 نینمؤملاریما ، یلإ  هبوسنملا  مکحلا   ) ص259 ج20 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبأ  نبا  . 
ص177. ج10 ، هغالبلا ، جهن  حرش  . 

ص178. نامه ، . 
هیآ 144. (، 3  ) نارمع لآ  . 

ص174. ج10 ، هغالبلا ، جهن  حرش  . 
ص111. نامه ، . 

. يدهم ارهزلادبع  هتشون  مالسلا ، اهیلع  ۀمطاف  تیب  یلع  موجهلا  لوح  لیلحت  ۀسارد و  . 
ص291. ج8 ، ۀیوبنلا ، ۀنسلا  جاهنم  . 

.33 هیآ (، 33  ) بازحا . 
هبطخ 147. هغالبلا ، جهن  . 

هیآ 60. (، 9  ) هبوت . 
تایآ 229 و 230. (، 2  ) هرقب . 

.183 هیآ (، 2  ) هرقب . 
ص40. ج17 ، ۀغالبلا ، جهن  حرش  یف  ۀعاربلا  جاهنم  . 

خ148. هغالبلا ، جهن  . 
نوعرف یسوم و  ای  لهجوبا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  دمحم  نایم  عمج  هک  روط  نامه  تسین . نکمم  يزع » تال و   » و هللا »  » نایم عمج  ینعی  . 

. مییوجب يرازیب  فرط  ود  زا  یکی  زا  ملسم  ردق  دیاب  هکلب  تسا  نکممان  لک  حلص  باب  زا  لیباق  لیباه و  ای  و 
ص307 و 308. ج9 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  . 

هیآ 12. (، 33  ) بازحا . 
هیآ 77. ( 9  ) هبوت . 

هیآ 6. (، 49  ) تارجح . 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 20زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
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روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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