
http://www.ghaemiyeh.com






مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

: هدنسیون

یسردم یقت  دمحم  دیس  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

 ( مالسلا هیلع  نیسح (  نابحم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  7یناگدنز 

باتک 7تاصخشم 

8هراشا

رشان 10همّدقم 

12راتفگشیپ

هدنخرف 16دالیم 

16هراشا

يرکسع نسح  ماما  تامارک  20تافص و 

دوخ رصع  رگ  � 31هراظن

31هراشا

دیدش هّیقت  يرکسع و  34ماما 

يرکسع ماما  نارود  37ياهیگژیو 

يرکسع نسح  ماما  زادگناج  50تداهش 

50هراشا

تیصو 55نیرخآ 

55هراشا

رظتنم ماما  يارب  تعیب  نتفرگ  55فلا - 

ینید ۀنادنمدرخ  تّیعجرم  56ب - 

رخآ 70نخس 

كانبات 71نانخس 

71هراشا

میا � هدیسر قیاقح  ياه  � هّلق هب  77ام 

یگدنز يارب  78ییاهسرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


هزرابم يژتارتسا  83اعد : 
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

باتک تاصخشم 

.م  - 1945 یقتدمحمدیس ، یسردم ، : هسانشرس

.هوسا هودق و  يرکسعلا ، نسحلا  مامالا  : يدادرارق ناونع 

.تعیرش قداصدمحم  مجرتم  یسردم ؛ یقتدمحم  مالسلا /  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  یناگدنز  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1379 (ع ،) نیسحلا نابحم  نارهت : : رشن تاصخشم 

.ص  87: يرهاظ تاصخشم 

.13 .ج ] [ ؛ رون هار  نارگتیاده  : تسورف

( متشه پاچ  ) لایر  10000 مشش ؛ ) پاچ   ) لایر  5000 964-5648-81-5 ؛  لایر :  2600: کباش

.هوسا هودق و  يرکسعلا ، نسحلا  مامالا  یلصا : ناونع  : تشاددای

.1376 عیقب ، رشن  یلبق : پاچ  : تشاددای

 . 1379 مود : پاچ  : تشاددای

 . 1380 موس : پاچ  : تشاددای

.1381: مراهچ پاچ  : تشاددای

زییاپ 1384. مشش : پاچ  : تشاددای

.1388 متشه : پاچ  : تشاددای

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  : تشاددای

همانتشذگرس موصعم --  هدراهچ  : عوضوم

مجرتم  -، 1336 قداصدمحم ، اسراپ ، تعیرش  : هدوزفا هسانش 

.13 .ج ] [ ؛ رون هار  نارگتیاده  : هدوزفا هسانش 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


:BP36/م 4�36 13.ج 1379 هرگنک يدنب  هدر 

297/9584: ییوید يدنب  هدر 

:م 27338-78 یلم یسانشباتک  هرامش 

1  : ص

هراشا
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2  : ص
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رشان همّدقم 

.تسا تخس  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  نوماریپ  نتفگ  نخس 

کیدزن اهنآ  هب  يا  هنوگب  دنهاوخ  یم  دنا و  هداتـسیا  یهلا  راونا  نیا  هار  هناتـسآ  رب  هک  میبای  یم  یناوارف  ياهناسنا  خـیرات  رذـگ  رد 
.دندرگ دنم  هرهب  اهنآ  تفرعم  همشچرس  زا  ات  دنوش 

ینـشور هار  اهنآ  هکلب ، دنـشاب  یمن  یخیرات  ياه  هروطـسا  ای  هناسفا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  اریز  تسین ، یتفگـش  ياج  چـیه 
زا ار  اهنآ  ناش  ناوریپ  ناراوگرزب  نیا  تلحر  تداهش و  زا  اهنرق  تشذگ  اب  هک  دنا  هتخاس  يراج  تما  لد  رد  ار  يدور  هک  دنتـسه 

.دنا هدربن  دای 

.دومن كرت  ارنآ  ناوت  یمن  زگره  هک  تسا  يا  هسردم  میوش و  یمن  هتسخ  نآ  زا  زگره  هک  تسا  ینخس  ناراوگرزب  نیا  دای  سپ 

يدلج هلسلس 14  کی  شراگن  هب  تردابم  لبق  اه  لاس  ّللا )
�

ه هظفح   ) یـسّردم �یمظعلا  ّللا 
�

ه تیآ  ترـضح  ردقیلاع  عجرم  ور  نیا  زا 
قوف هلسلس  زا  هرامش  نیمهدزیس  مالسلا )  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز   ) رضاح باتک  هک  دندومن  هوساو ) هودق   ) ناونع تحت 

.تسا هدیدرگ  پاچ  یبرع  نابز  هب  اهراب  هک  دشاب  یم 

ص:3

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


و عیقب ،  مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  راصنا  هلمج  زا  فلتخم  نیرـشان  طسوت  هعومجم  نیا  نآ ، ندوب  سیلـسو  شراگن  کبـس  هب  هجوت  اب 
مالسلا هیلع  نیسحلا  نابحم  تاراشتنا  .تسا  هدیدرگ  پاچ  همجرت و  رون ) هار  نارگتیاده   ) ناونع تحت  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نابحم 

لاس 1391 راهب  رد  زین  ار  قوف  هلسلس  دلج  نیمهدزیس  مهن  پاچ  لاس 1379 و  رد  ار  هعومجم  نیا  پاچ  نیلوا  هک  دلاب  یم  دوخ  هب 
.تسا هداد  ماجنا 

.درادب نامقفوم  یمالسا  فراعم  رشن  هار  رد  هک  میهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  زا 

مالسلا هیلع  نیسحلا  ناّبحم  تاراشتنا  یگنهرف  دحاو 

ص:4
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راتفگشیپ

 . نیمایملا هلآ  دّمحم و  یلع  ّللا 
�

ه یلص  و  نیملاعلا ،  بر  ّلل 
�

ه دمحلا 

...نادهاجم نارگتیاده و  رب  دورد 

ام و یگدـنز  نایم  هک  یفاکـش  قمع  هب  ار  ام  دـسر ،  یمارف  مالـسلا  مهیلع  يدـه  ۀـمئا  زا  یکی  تدالو  ای  تداهـش و  درگلاس  یتقو 
رد رتگرزب  تبیصم  .دزاس  یم  هجوتم  تسا ،  هتفای  یلجت  شراوگرزب  نادناخ  ربمغیپ و  ةریس  رد  هداد و  ار  نآ  دیون  یحو  هک  یتایح 

ندرک هشیپ  نانآ و  زا  يوریپ  ایآ  فصو  نیا  اب  میرادن ،  ینادنچ  یهاگآ  مالسلا  مهیلع  همئا  یگدنز  زا  ام  زا  يرایـسب  هک  هتفهن  نیا 
!؟ تسا ریذپ  ناکما  ام  يارب  یگدنز  رد  نانآ  ةویش  هریس و 

يافلخ هک  ءارماس  رهش  رد  هک  يا  هراتس  نیمهدزای  تسا ،  يرکسع  نسح  ماما  تداهـش  دوب  دای  اب  فداصم  لّوالا  عیبر  متـشه  زور 
یناگداپ ناونع  هب  ار  نآ  دـمآرد  ناغفا  هب  اهنآ  ياهیزاب  يراـک و  هدوهیب  تسد  زا  ناـشتختیاپ  نیتسخن  دادـغب  هکنآ  زا  سپ  یـسابع 

مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  یگدـنز  ریوصت  میـسرت  ماگنه  .تفرگ  هرانک  تماما  قفا  زا  دـنتخاس ،  دوخ  كرت  نایهاپـس  يارب 
ور هبور  ذـخآم  عبانم و  دوبمک  اب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دـعب  صوصخب  راهطا  همئا  یگدـنز  ةرابرد  ام  هک  منک  فارتعا  مریزگاـن 

میتسه و

ص:5
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یبسن یـشمارآ  اب  هک  ههرب  نیا  رد  ناـخروم  تاـقیقحت  یمک  هک  مراـگنا  یم  نینچ  دوخ  شیپ  نم  تسیچ ؟ رما  نیا  تلع  مناد  یمن 
بلغا هک  دـشاب  رما  نیا  هب  طوبرم  میتسه ، رگید  لیاسم  دـشر  دـهاش  اه  هصرع  ریاس  رد  هچ  رگا  هدـش ، زیاـمتم  تسایـس  ۀـصرع  رد 

.ندیزرو یم  مامتها  گرزب  ياهدادخر  ثداوح و  هب  دننک  هجوت  یخیرات  رثؤم  ياهدادیور  هب  هکنآ  زا  شیب  هتشذگ  ناخروم 

یسّردم یقتدّمحم 

ص:6
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همانیگدنز

نسح مان : 

لیلس يداه و  ماما  ردام :  ردپ و 

يرکسع ترهش : 

دّمحم وبا  هینک : 

 . هنیدم رد  ق  232 ه .  لاس لوالا  عیبر  ای 24 یناّثلا  عیبر  متشه  ّدلوت :  ّلحم  نامز و 

ّنس رد  هرماس ،  رهش  رد  یساّبع )  ۀفیلخ  نیمهدراهچ  دمتعم (  هسیسد  هب  ق  لاس 260 ه .  لوالا  عیبر  متشه  تداهش :  ّلحم  نامز و 
 . دیسر تداهش  هب  یگلاس   28

 . قارع رد  عقاو  ءارماس ،  فیرش :  دقرم 

 : شخب ود  رد  یگدنز :  نارود 

.ق 254 ه .  ات زا 232 لاس )   22 تماما (  زا  لبق   - 1

 . ق ات 260 ه .  زا 254  لاس )  6  ) تماما نارود   - 2

 . دیسر تداهش  هب  افج  رهز  اب  ماجنارس  دوب ،  دوخ  رصع  ياهتوغاط  نادنز  رد  رظن و  تحت  هراومه  ترضح ،  نآ 

ص:7
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ص:8
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هدنخرف دالیم 

هراشا

زاوشیپ هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  فیرـش  ۀناخ  لوسرلا  هنیدـم  رد  يرجه و  لّوالا 232  عیبر  ایو 24  یناـثلا -  عیبر  متـشه  زور  رد 
(1) تفر .  دندناوخ ،  یم  لیلس  ای  ثیدح  ار  وا  هک  اسراپ  اناد و  یئوناب  زا  شدنزرف  نیمّود 

تفالخ تختیاپ  هب  شیوخ  راوگرزب  ردـپ  اب  هارمه  لاس  نیا  زا  سپ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  اریز  دـنام  هنیدـم  رد  لاس 243 ه  ات 
بقلم ساسا  نیمه  رب  دیزگ و  نکسم  رکسع  مان  هب  يا  هقطنم  رد  دوخ  ردپ  اب  اجنآ  رد  دش و  لقتنم  يأر  نمّرُس  رهـش  ینعی  یـساّبع 

 . دش يرکسع  هب 

 . یقن یکز ،  قیفر ،  يداه ،  تماص ،  زا . . .  دـنترابع  هک  دـندناوخ  یم  زین  يرگید  باقلا  هب  ار  ترـضح  نآ  بقل ،  نیا  رب  هوـالع 
 » وا ۀینک  دش .  رهاظ  مدرم  يارب  ترضح  نآ  یگدنز  لوط  رد  هک  دنتـسه  يا  هدیدنـسپ  ياهتلـصخ  ةدننک  سکعنم  دوخ  باقلا  نیا 

(2) دندرک .  یم  اضرلا  نبا  هب  بقلم  ار  وا  دج  ردپ و  ترضح و  نآ  مدرم  ۀماع  دوب و  دّمحم »  وبا 

ار وا  هک  رت  گرزب  شدوخ  زا  تشاد  يردارب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

ص:9

 . ص236 ج50 ،  راونالاراحب ،  (( - 1 - ) 1
 . ص236 ج50 ،  راونالاراحب ،  (( - 2 - ) 2
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هدش هتخود  شردپ  نیـشناج  ناونع  هب  ودب  نایعیـش  نامـشچ  هکنانچ  دوب  ماقمالاو  گرزب و  يدرم  دّمحم  نیا  دندناوخ .  یم  دّمحم 
ماما يو  زا  دـعب  ماما  هک  درک  یم  هراشا  صاوخو  نارای  هب  يداـه  ترـضح  اـّما  دوب  يداـه  ماـما  دـنزرف  نیرت  گرزب  يو  اریز  دوب . 

دادـغب و نایم  ییاج  رد  وا  رازم  کـنیا  تفر و  اـیند  زا  یناوج  نس  رد  ًـالمع  زین  نسح )  ماـما  ردارب  دّـمحم (  و  دوب .  دـهاوخ  نسح 
شکاپ ناردپ  دّمحم و  تشادگرزب  يارب  مه  ادخ  دنناوخ و  یم  ار  ادخ  دـنیآ و  یم  عمج  شمرح  درگ  هب  راوز  تسا و  عقاو  ءارماس 

 . دنادرگ یم  باجتسم  ار  اهنآ  ياعد  ، 

نسح دّمحم  وبا  ماما ،  نیمهدزای  هک  دنتسناد  همه  تسا )  هدش  هتخانش  مدرم  نایم  رد  نادب  يو  هک  یمان  دّمحم ( »  دیـس  تافو «  اب 
 : » دومرف يرکسع  نسح  ماما  هب  باطخ  دّمحم ،  شدنزرف  ةزانج  رانک  رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  رتشیب  حیـضوت  يارب  دوب .  دهاوخ 

(1) دروآ . »  دیدپ  هزات  ینامرف  وت  ةرابرد  هک  رآ  ياج  هب  هزات  یساپس  ادخ  يارب  مدنزرف 

اریز دشاب .  هدوب  شردپ  زا  سپ  وا  تماما  نوماریپ  فالتخا  زورب  مدع  قافتا و  تمعن  دروآ  دیدپ  وا  يارب  دنوادخ  هک  هچنآ  دیاش ، 
اب ًالصا  هک  تسا  یهلا  تبهوم  تماما  هچ  رگا   . . . دش یم  بوسحم  شردپ  دنزرف  نیرت  گرزب  ترضح  نآ  دّمحم ،  تافو  زا  سپ 

تافو زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  يداه  ماـما  هک  تسا  نآ  هتکن  نیا  رب  اـم  لـیلد  درادـن .  یگتـسویپ  نآ  ریاـظنو  نس  نوچمه  ییاـهکالم 
هراشا نسح  تماما  هب  دّمحم )  دیس  هب  فورعم  دّمحم (  شرسپ 

ص:10

 . ص244 ج50 ،  راونالاراحب ،  (( - 1 - ) 1
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هدـش لقن  ترـضح  نآ  راوگرزب  ناردـپ  يوس  زا  نسح )  ماما  تماما  بلطم (  نیا  دـییأت  رد  زین  يرگید  تایاور  هکنانچ  دومرف  یم 
يرکسع نسح  ماما  تماما  رب  تایاور  نیا  میناوخب .  دراد  قافتا  اهنآ  ياوتحم  رب  هعیش  هک  ار  یصوصن  زا  یخرب  مه  اب  دییایب  تسا . 

 . دنرادروخرب یفاک  تلالد  زا 

؟  تسام بحاص  نیا  اـیآ  مدیـسرپ :  تشذـگ .  اـم  رب  رفعج  وبا  هک  مدوب  شا  هناـخ  رد  يداـه  ماـما  اـب  دـیوگ :  یلفون  رمع  نب  یلع 
(1) تسا .  نسح  امش  بحاص  هن ،  دندومرف : 

یم نامگ  نم  مدیـسر و  يداه  ترـضح  تمدـخ  دّـمحم )  دیـس  دّـمحم (  تایح  نامز  رد  دـیوگ :  یتیاور  رد  راطع  ورمع  نب  یلع 
؟  مهد صیـصخت  تماما  هب  ار  تنادنزرف  زا  کی  مادـک  موش !  تیادـف  مدرک :  ضرع  ترـضح  نآ  هب  تسا ،  مهدزای  ماما  وا  مدرک 
رد تماما )  رما (  نیا  هک  متـشون  يا  همان  نآ  زا  دـعب  دوش ،  رداص  امـش  يارب  نم  نامرف  ات  دـیهدن  صیـصخت  ار  کی  چـیه  دومرف : 

(2) دوب .  رتگرزب  رفعج  زا  دّمحم  وبا  مرتگرزب و  دنزرف  تسد  رد  تشون :  نم  يارب  هاگنآ  تسیک .  تسد 

تشگزاب دوخ  ياعدا  زا  سپس  درک و  تماما  ياعدا  یتّدم  اریز  دش  باوت  ای  باذک  هب  بّقلم  ًادعب  هک  تسا  یسک  نامه  رفعج  نیا 
 . . . درک هبوت  و 

هتفگ دوردب  ار  ایند  ماگنه  نآ  رد  وا  تسادیپ  هکنانچ  اّما  دوب .  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  دنزرف  نیرت  گرزب  دّمحم )  دیس  رفعج (  وبا 
 . دوب
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رت و تشرـس  کین  دـمحم  نادـناخ  رگید  زا  دّـمحم  وبا  مدـنزرف  دومرف « :  وا  هب  تشاگن و  يا  هماـن  یکفهف  رکب  وبا  هب  يداـه  ماـما 
یم يو  هب  تماما  ماکحا  مامز و  نم و  نیـشناج  تسا و  نم  نادـنزرف  نیرتگرزب  وا  تسا و  رتراوتـسا  نارگید  زا  شناـهرب  تّجح و 

(1) تسوا . »  دزن  يدنمزاین  نادب  هچنآ  هک  نک  لاؤس  وا  زا  یسرپب ،  نم  زا  یهاوخ  یم  هچ  ره  سپ  دسر . 

وبا زا  تسا « :  هدمآ  هدش ،  تیاور  فلد  دنزرف  رقع  طّسوت  هک  یثیدح  رد  هدرک و  هراشا  تقیقح  نیا  هب  زین  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما 
وا راـتفگ  نم و  ناـمرف  وا  ناـمرف  تسا ،  یلع  مدـنزرف  نم  زا  سپ  ياوشیپ  دوـمرف :  یم  هک  مدینـش  اـضرلا ،  یلع  نب  دّـمحم  رفعج ، 

(2) تسا .» نسح  شدنزرف  وا  زا  سپ  ياوشیپ  نم و  زا  تعاط  وا  زا  تعاط  و  نم ، راتفگ 

مان و رـشع و  ینثا  همئا  دادـعت  هک  هدـش  دراو  ربمایپ  زا  لقن  هب  ثیدـح  دامتعا  دروم  ناـیاوشیپ  يوس  زا  یـضیفتسم  تاـیاور  هوـالعب 
تّجح يداه  ماما  زا  سپ  هک  دراذـگ  یمن  یقاب  هتکن  نیا  رد  يدـیدرت  ياج  نانمؤم  رد  هک  اجنآ  ات  تسا  هدرک  نایب  ار  اهنآ  تافص 

 . تسا مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  ام  رورس  دنوادخ  ۀغلاب 

نس زا  لاس  ماگنه 23  نآ  رد  هک  يرکـسع  نسح  ماما  هب  يداه  ماما  تافو  زا  سپ  یهلا  تفالخ  یمالـسا و  تماما  هفیظو  ناسنیدب 
 . تفای لاقتنا  تشذگ  یم  شفیرش 
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نآ زا  سپ  یـساّبع و  زتـعم  تموـکح  نارود  هیقب  اـب  دـش  فداـصم  دـیدرگ  راد  هدـهع  ار  مدرم  تماـما  ترـضح  نآ  هـک  ییاـهلاس 
(1) دمتعم .  تموکح  زا  لاس  جنپ  تیاهن  رد  يدتهم و  تموکح 

يرکسع نسح  ماما  تامارک  تافص و 

هرهچ و ابیز  الاب و  دـنلب  تشاد ،  یخارف  ینامـشچ  دوب و  هزبس  ترـضح  نآ  دـنا :  هدرک  فصو  نینچ  ار  وا  ماما  نارـصاعم  زا  یخرب 
(2) تشاد .  هرهب  تبیه  هوکش و  زا  دوب و  ناوجو  لکیه  شوخ 

وا هچ  رگا  تسا  هدیشک  فصو  هب  ناقاخ ،  نب  ّللادیبع 
�

ه نب  دمحا  ینعی  دمتعم ،  رصع  رد  یـساّبع  رابرد  ریزو  ار  وا  تمظع  هوکش و 
هدمآ ینیلک  تیاور  رد  هکنانچ  ترضح  نآ  فصو  رد  دیشوک ،  یم  اهنآ  ندرک  راتفرگ  رد  تشاد و  ار  اهیولع  اب  ینمشد  رـس  دوخ 

 : تسا هتفگ  نینچ 

راقو و رد  متخانـش و  هن  مدید و  هن  اضرلا ،  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  نسح  نوچمه  ار  نایولع  زا  سک  چـیه  يأر »  نمّرُـس  رهـش «  رد 
ینب مدیدن .  وا  نوچ  ییاتمه  مشاه  ینب  مامت  ناطلـس و  دزن  رد  زین  شنادـناخ و  نایم  رد  شمرک ،  يراوگرزب و  فافع و  توکس و 

یم مّدقم  ار  وا  سانلا  ماوع  ناریبد و  ناریزو و  ناهدنامرف و  رب  دـنراد و  یم  مّدـقم  شیوخ  نارگناوت  ناگدروخلاس و  رب  ار  وا  مشاه 
مشاه ینب  زا  یسک  زا  وا  ةراب  رد  دننک و 
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تّهبا و هوکـش و  تیاغ  رد  ناـنآ  دزن  رد  ار  وا  هکنآ  زج  مدرکن  قیقحت  ناـمدرم  رگید  ناـهیقف و  نارواد و  ناریبد و  ناهدـنامرف و  و 
وا زا  تسود  نمشد و  دنرامـش و  یم  مّدقم  نارگید  شخیاشم و  نادناخ و  رب  ار  يو  هک  مدید  متفای و  وکن  راتفگ  الاو و  یهاگیاج 

(1) دننک .  یم  دیجمت 

هیلع يرکسع  ماما  نم (  داتسا  تسا « :  هتفگ  نینچ  يو  فیصوت  رد  هدوب ،  ترضح  نآ  تمدخ  مزالم  هک  یناسک  زا  یکی  يرکاش 
 ، تفر یم  هفالخلا  راد  هب  هرماس  رد  هبنـش  جنپ  هبنـش و  ود  ياهزور  مدـیدن ،  ار  شریظن  زگره  هک  دوب  یحلاص  يولع  درم  مالـسلا ) 

دنب دش  دمآ و  هار  دش و  یم  رپ  نایچاشامت  يوهایه  غالا و  رتسا و  بسا و  زا  هچوک  دندمآ و  یم  درگ  يرایـسب  ةّدـع  هبون ،  زور  رد 
مزال هک  يروط  هب  دـش  یم  زاب  هار  دـنتفر و  یم  رانک  نایاپ  راهچ  دـش و  یم  مارآ  مدرم  يوهاـیه  دیـسر  یم  وا  هک  یتقو  دـمآ ،  یم 
مزع نوچ  تسـشن و  یم  دندوب ،  هدرک  هدامآ  شیارب  هک  یهاگیاج  رد  دش و  یم  لخاد  وا  سپـس  دنریگب .  ار  تاناویح  يولج  دوبن 

هب تسـشن و  یم  ورف  تاناویح  مدرم و  يادص  ورـس  دیروایب .  ار  دّمحم  وبا  ياپ  راهچ  دندز « :  یم  دایرف  نانابرد  درک و  یم  جورخ 
 « . تفر یم  دش و  یم  راوس  ترضح  نآ  ات  دنتفر  یم  يرانک 

یم رادیب  مدیباوخ و  یم  هتسویپ  نم  هک  یلاح  رد  درک  یم  هدجس  تسشن و  یم  بارحم  رد  دیازفا « :  یم  ماما  فیـصوت  رد  يرکاش 
یم اـهنیا  هیبش  ییاـهزیچ  وله و  روگنا و  ریجنا و  شیارب  دوب .  كاروخ  مک  دوب ،  هدجـس  رد  وا  هک  یلاـح  رد  مدـیباوخ  یم  مدـش و 

دروخ یم  اهنآ  زا  هناد  ود  یکی  وا  دندروآ و 
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نیا زا  رتـهب  زگره  هک  رادرب  ار  اـهنآ  دومرف :  وا  ار ؟  اـهنیا  ماـمت  متفگ :  نم  ربـب .  تیاـه  هّچب  يارب  ار  اـهنیا  دّـمحم !  دوـمرف :  یم  و 
(1) مدیدن » . 

ندرک ینادنز  رومأم  هک  فیصو  نب  حلاص  هب  نایساّبع  زا  یضعب  تخادنا ،  دنب  رد  ار  ترـضح  نآ  ساّبع  ینب  توغاط  هک  یماگنه 
هک ار  یناسک  نیرتدـب  زا  نت  ود  نم  منک ؟  هچ  وا  اـب  تفگ :  حـلاص  راذـگم .  هدوسآ  ار  وا  ریگب و  تخـس  وا  رب  تفگ :  دوب ،  ماـما 

سپـس دـنا .  هدیـسر  گرزب  یهاگیاج  هب  زامن  تدابع و  رد  ود  نآ  کنیا  متخاس و  يو  رومأم  ار  اهنآ  متفای و  منک ،  ادـیپ  متـسناوت 
 : دنتفگ ود  نآ  دیدرک ؟  هچ  نسح )  ماما  درم (  نیا  اب  امش  امش !  رب  ياو  دیسرپ :  ود  نآ  زا  دننک ،  راضحا  ار  نت  ود  نآ  داد  روتسد 
هب دوش و  یمن  نخـس  مه  یـسک  اب  دتـسیا و  یم  زاـمن  هب  ار  بش  ماـمت  دراد و  یم  هزور  اـهزور  هک  يدرم  ةراـبرد  تفگ  میناوت  هچ 
 ! دوش یم  نوریب  فک  زا  نامرایتخا  هک  میوش  یم  نانچ  میتفا و  یم  هزرل  هب  درگن  یم  اـم  هب  نوچ  دزادرپ .  یمن  تداـبع  زج  يراـک 

(2)

رد یتقو  یـساّبع  ۀفیلخ  دمتعم  هک  اجنآ  ات  دنتـشاد ،  یهگآ  شراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  ترـضح  نآ  تمارک  تیاهن  شزرا و  زا  همه 
 . دمآ راک  يور  دنیـشنب ،  تسناوت  یم  تفالخ  تخت  رب  دودعم  لاس  دنچ  ای  کی  اهنت  هفیلخ  ره  هک  یمارآ  ان  ینارحب و  طیارـش  نآ 

تّدم نیا  دمتعم  رظن  هب  دماجنا (  لوط  هب  لاس  تسیب  وا  تفالخ  ات  دنک  اعد  هک  تساوخ  يو  زا  هتفر  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دزن 
رایسب يو  زا  شیپ  يافلخ  يرادمامز  تّدم  اب  سایق  رد 
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 ! دنادرگ زارد  ار  وت  رمع  دنوادخ  دومرف :  درک و  اعد  زین  مالّسلا  هیلع  ماما  تسا ) !  هدوب  زارد 

تشذگ (1) رد  لاس  تسیب  زا  سپ  يو  دش و  تباجا  دمتعم  ّقح  رد  ماما  ياعد 

زا اهنآ  رکذ  هک  ترـضح  نآ  رامـش  یب  ياهتمارک  زا  ثیدـح  ياهباتک  هک  یلاح  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  ياهتمارک  زا  یکی  نیا 
هک تسا  نیا  يارب  ماما  تامارک  زا  یخرب  رکذ  زا  ام  دوصقم  دشاب .  یم  راشرس  هدنکآ و  تسا ،  نوریب  رـصتخم  باتک  نیا  ۀلـصوح 

غالبا يارب  ادخ  هک  كاپ  یتّیرذ  زا  دندحاو و  رون  همه  مالـسلا ،  مهیلع  يدـه  همئا  هک  میبایرد  ار  هتکن  نیا  میوش و  هاگآ  وا  ّقح  هب 
نیا هنوگچ  مینبب  ات  میراپـسب  شوگ  نایوار  هب  مه  اب  دـیراذگب  دـیزگرب . . .  ار  اـهنآ  اـم ،  رب  شیاـهتمعن  لاـمکا  شتّجح و  ماـمتا  و 

 : دننک یم  نایب  ام  يارب  ار  اهتمارک 

 : یلاعت يادخ  ةدومرف  نیا  ةراب  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  حلاص  نب  دّمحم  دیوگ :  مشاه  وبا  مان  هب  نایوار  زا  یکی   - 1

هکنآ زا  شیپ  تسوا  نآ  زا  رما  داد :  خساپ  ماما  دیسرپ :  دعب » .  زا  لبق و  زا  تسادخ  نآ  زا  رما  » (2) ُدَْعب . ) ْنِمَو  ُْلبَق  نِم  ُْرمَْألا    ِ ّلل
�

ِه )
دوخ اب  باوج  نیا  ندینـش  اب  نم  دشاب .  هدرک  رما  نادب  دهاوخ  هچنآ  ره  هکنآ  زا  دعب  تسوا  نآ  زا  رما  زاب  دـشاب و  هدرک  رما  نادـب 

 : دومرف هک  تسادخ  نخس  نامه  نیا  متفگ : 

ص:16

هدمآ و ماما  دزن  شتفالخ  نارود  زا  یتّدم  تشذـگ  زا  سپ  دـیاش  هدوب و  لاس  تسیب  زا  شیب  دـمتعم  تفالخ  لوط  هتبلا  (( - 1 - ) 1
 . ص309 ذخأم ،  نامه  تسا .  هدرک  حرطم  ار  هتساوخ  نیا 

 . ۀیآ 4 مور ،  ةروس  (( - 2 - ) 2
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 . (1) َنیَِملاَْعلا ) ُّبَر  ّللا 
�

ُه َكَراَبَت  ُْرمَْألاَو  ُْقلَْخلا  َُهل  َالَأ  )

 . « نایناهج راگدرورپ  دنوادخ  تسا  گرزب  تسوا ،  نآ  زا  رما  قلخ و  » . . . 

 . . . متفگ نم  َنیَِملاَْعلا . ) ُّبَر  ّللا 
�

ُه َكَراَبَت  ُْرمَأـْلاَو  ُْقلَْخلا  َُهل  َـالَأ   : ) یتفگ دوخ  اـب  وت  هکناـنچمه  دومرف :  درک و  نم  هب  ور  ماـما  سپ 
(2) شقلخ .  رب  ادخ  تّجح  دنزرف  ییادخ و  تّجح  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ 

شلزنم هب  هماعلا  راد  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  اب  هارمه  هک  دـنک  یم  لقن  دـیز  نب  یلع  مان  هب  ناـیوار  زا  رگید  یکی   - 2
مدش لخاد  نوچ  داد و  دورو  ةزاجا  نم  هب  سپس  نک .  گنرد  یکدنا  دومرف :  مدرگ  رب  متساوخ  نم  دیـسر و  هناخ  هب  نوچ  مدمآ . 
هناـخ زا  نم  یتـقو  هک  یتروص  رد  دُرم .  وت  زینک  نـالف  هک  رخب  يزینک  دوخ  يارب  لوـپ  نیا  اـب  دوـمرف :  داد و  نم  هب  راـنید  تسیود 

 . درمب ینالف  تزینک  الاح  نیمه  تفگ :  هک  مدـید  ار  مـالغ  متـشگرب  نوچ  دوب .  یمّرخ  طاـشن و  لاـمک  رد  زینک  نآ  مدـمآ  نوریب 
(3) داد .  ناج  درک و  ریگ  شیولگ  رد  بآ  تفگ :  روطچ ؟  مدیسرپ : 

زامن وت  تشون :  میارب  ترضح  نآ  مدرب .  تیاکش  يرکـسع  ماما  هب  ریجنز  دنب و  نادنز و  یتخـس  زا  دیوگ :  يرفعج  مشاه  وبا   - 3
(4) مدروآ .  ياج  هب  دوخ  لزنم  رد  ار  زامن  مدش و  دازآ  نادنز  زا  رهظ  تقو  هب  سپ  يرازگ  یم  دوخ  ۀناخ  رد  ار  رهظ 
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اب نامدرم  رگید  زین  شنامالغ و  اب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هک  مدینش  اهراب  تفگ :  هک  هدش  تیاور  مداخ  ریـصن  هزمح  وبا  زا   - 4
مدش و هدز  تفگـش  رما  نیا  زا  دندوب .  هبلاقـص  كرت و  مور ،  لها  اهنآ ،  نایم  رد  هک  یلاح  رد  دـیوگ  یم  نخـس  اهنآ  نابز  نامه 

رما نیا  سپ  هدـیدن  ار  وا  مه  سک  چـیه  هدـشن و  رهاظ  مدرم  نیب  رد  شردـپ  تاـفو  ناـمز  اـت  هدـمآ و  اـیند  هب  هنیدـم  رد  وا  متفگ : 
رگید نیب  زا  ار  شیوخ  تّجح  دـنوادخ  دومرف :  درک و  نم  هب  ور  ماـما  سپ  متفگ  دوخ  اـب  ار  نخـس  نیا  نم  تسا ؟  نکمم  هنوگچ 
زگره دوبن  نینچ  رگا  دـناد و  یم  ار  ثداوح  اهبـسن و  اهنابز و  وا  درک .  اطع  ار  زیچ  ره  تفرعم  وا  هب  تخاس و  راکـشآ  شتاـقولخم 

(1) دش .  یمن  هدید  یقرف  وا  ناوریپ  ادخ و  تّجح  نایم 

يو هب  ریرحن  نز  دـنک .  ینادـنز  دوخ  لزنم  رد  ار  ماما  ات  تشاد  مان  ریرحن  هک  دـندرپس  متـس  هاگتـسد  لاّمع  زا  یکی  هب  ار  ماما   - 5
 . سرتب ادخ  زا  تفگ : 

رب نم  تفگ :  درک و  يروآدای  شرهوش  هب  ار  ماما  يراگزیهرپ  تدابع و  بتارم  هاگنآ  هدـمآ  تا  هناـخ  هب  یـسک  هچ  یناد  یمن  وت 
نابابرا زا  میمـصت  نیا  يارجا  ةراب  رد  سپـس  دنکفا .  مهاوخ  ناگدنرد  نایم  ار  وا  داد :  خساپ  وا  هب  ریرحن  مکانمیب ،  وا  ۀـیحان  زا  وت 
راگزور نآ  رد  مادـعا  ياه  هویـش  زا  یکی  هباثم  هب  عقاو  رد  لمع  نیا  دـنداد ( .  هزاـجا  وا  هب  مه  اـهنآ  تفرگ .  هزاـجا  دوخ  رگمتس 

 ( . تسا هدوب 

لحم نامه  هب  یتّدم  زا  سپ  دنروخ .  یم  دنرد و  یم  ار  ماما  اهنآ  هک  تشادن  دیدرت  تخادنا و  ناگدـنرد  ربارب  رد  ار  ماما  ریرحن ، 
هک دنرگنب  ات  دندمآ 
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ار وا  داد  روتسد  اذل  دنا .  هتفرگ  ار  شدرگادرگ  ناگدنرد  تسا و  هداتـسیا  زامن  هب  هک  دندید  ار  ماما  ناهگان  تسا .  هنوگچ  عاضوا 
.دندروآ (1) نوریب  اجنآ  زا 

يرسپ دنوادخ  ات  دنک  اعد  میارب  هک  متساوخ  وا  زا  متـشون و  يا  همان  يرکـسع  ماما  هب  تفگ :  هک  دنا  هدرک  تیاور  ینادمه  زا   - 6
 . دومرف اطع  روکذ  نادنزرف  ار  وت  دنوادخ  تشون :  ترضح  نآ  دیامرف .  اطع  نم  هب  میومع  رتخد  زا 

(2) دمآ .  ایند  هب  میارب  رسپ  راهچ  سپ 

زا متشاگن و  يا  همان  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هب  مدرک و  اهر  هرـصب  رد  يرامیب  لاح  هب  ار  مرـسپ  تسا :  هدرک  تیاور  يدبع   - 7
يوار دزرمایب .  دوب ،  نمؤم  رگا  ار  ترـسپ  دنوادخ  تشون :  نم  هب  ترـضح  نآ  دـنک .  اعد  مرـسپ  دوبهب  يارب  هک  مدرک  اضاقت  يو 

نم هب  ار  وا  گرم  ربخ  ماما  هک  يزور  نامه  رد  تسرد  ار  مدنزرف  گرم  ربخ  نآ  رد  هک  دیـسر  متـسد  هب  هرـصب  زا  يا  همان  دیوگ : 
(3) تشاد .  دیدرت  تماما  رد  دوب ،  هتفرگ  رد  هعیش  نایم  هک  یفالتخا  رطاخ  هب  مدنزرف  دندوب و  هداد  دوب ،  هدناسر 

 : تفگ هک  دنک  یم  لقن  یلع  نب  دّمحم  مان  هب  یصخش  زا  نایوار  زا  یکی   - 8

يدرم دـنیوگ  یم  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع  ترـضح  ینعی  درم ،  نیا  دزن  میورب  ایب  تفگ :  مردـپ  دـش .  تخـس  اـمرب  یگدـنز  راـک 
؟ یسانش یم  ار  وا  متفگ : .تسا  هدنشخب 
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 . ما هدید  ار  وا  لاح  هب  ات  هن  مسانش و  یم  ار  وا  هن  تفگ : 

دنهدب ام  هب  مهرد  دصناپ  دهد  روتـسد  وا  هک  میجاتحم  ردقچ  تفگ :  نم  هب  مردپ  هار  نیب  رد  میدش .  تکرح  رد  وا  لزنم  دـصق  هب 
 ، متفگ دوخ  اب  زین  نم  دیوگ :  شدنزرف  دّمحم  هنیزه .  يارب  مهرد  دـص  درآ و  يارب  مهرد  تسیود  سابل و  يارب  مهرد  تسیود   ؟

مهرد دـص  هنیزه و  يارب  مهرد  دـص  بوکرم و  کی  دـیرخ  يارب  مه  رد  دـص  دـهد ،  روتـسد  نم  يارب  مهرد  دصیـس  وا  شاک  يا 
 . مورب نیوزق )  فارطا  لبج (  ۀیحان  هب  ات  كاشوپ  يارب 

میدش و لخاد  نوچ  دنوش .  دراو  دّـمحم  شرـسپ  میهاربا و  نب  یلع  تفگ :  دـمآ و  نوریب  شمالغ  میدیـسر ،  ماما  يارـس  هب  نوچ 
 . منک رادید  لاح  نیا  اب  ار  امش  متشاد  مرش  مرورس !  درک :  ضرع  مردپ  يدماین ؟  اجنیا  نالا  ات  ارچ  دومرف :  مردپ  هب  میدرک  مالس 

تـسیود تسا !  مهرد  نیا 500  تفگ :  داد و  مردـپ  هب  يا  هسیک  دـمآ و  اـم  دزن  شمـالغ  میدـمآ  نوریب  ماـما  نآ  رـضحم  زا  نوچ 
داد نم  هب  دروآ و  رد  رگید  يا  هسیک  هاگنآ  هنیزه .  يارب  مهرد  دص  درآ و  دـیرخ  يارب  مهرد  تسیود  سابل و  دـیرخ  يارب  مهرد 

 ، هنیزه يارب  مهرد  دص  سابل و  دیرخ  يارب  مهرد  دص  بوکرم و  کی  دیرخ  يارب  مهرد  دص  تسا !  مهرد  دصیـس  نیا  تفگ :  و 
(1) نک .  تکرح  دادغب )  فارطا  رد  ییاج  اروس (  فرط  هب  هکلب  ورن  لبج  ۀیحان  هب  یلو 

رد تفگ :  هک  تسا  هدش  تیاور  روباس  نب  نسح  نب  یلع  زا  یتیاور  رد   - 9
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 . . . داد يور  یلاسکشخ  ءارماس  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تایح  نامز 

اعد هچ  ره  دنتفر و  یپایپ  زور  هس  دنور .  نوریب  رهش  زا  ناراب  ِزامن  ندناوخ  يارب  داد  روتـسد  دوخ  تکلمم  مدرم  نابرد و  هب  هفیلخ 
 . دیرابن ناراب  دندرک 

یبهار اهنآ  نایم  رد  دندرک .  تکرش  مسارم  نیا  رد  نایحیسم  زا  يدادعتو  نابهارو  قیلثاج )  نایحیسم (  گرزب  زور ،  نیمراهچ  رد 
ّکـش هب  دوخ  نید  رد  وا  راک  زا  مدرم  تفرگ ،  یم  ندـیراب  ناراب  درب ،  یم  ـالاب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شیوخ  تسد  هاـگره  هک  دوب 

 . دندییارگ يراصن  نید  هب  دندش و  هدز  تفگش  دنداتفا و 

 : تفگ هفیلخ  دندروآ .  هفیلخ  دزن  نادنز  زا  ار  وا  داتـسرف .  دوب  نادنز  رد  هک  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  غارـس  هب  ار  یـسک  هفیلخ 
رب ار  دیدرت  ّکش و  تفر و  مهاوخ  ارحـص  هب  ادرف  یلاعت  يادخ  تساوخ  هب  دومرف :  ماما  دندش .  كاله  هک  بایرد  ار  تّدـج  تّما 

 . درک مهاوخ  فرط 

داتفا بهار  هب  شهاگن  هک  نیمه  تفر .  نوریب  نارای  زا  يا  هّدع  اب  ترـضح  دـندمآ ،  نوریب  نابهار  يراصن و  سیئر  هک  مجنپ  زور 
ناـیم هک  ار  هچنآ  ار و  بهار  تسار  تسد  داد  روتـسد  شناـمالغ  زا  یکی  هب  دوـب  هدرک  دـنلب  نامـسآ  يوـس  هب  ار  دوـخ  تسد  هک 

يرکـسع ماـما  دروآ .  رد  ار  یهایـس  ناوختـسا  وا  ناتـشگنا  نیب  زا  درک و  تعاـطا  ار  ماـما  ناـمرف  مـالغ  دریگب .  دوـب ،  شناتـشگنا 
دندوب هتفرگ  ار  نامـسآ  هک  ییاهربا  اّما  درک ،  اعد  بهار  هاوخب .  ناراب  نک و  اـعد  کـنیا  دومرف :  تفرگ و  تسد  رد  ار  ناوختـسا 

 !! دش ادیپ  دیشروخ  دنتفر و  رانک 
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نیا هدرک و  رذگ  ناربمایپ  زا  یکی  ربق  رانک  زا  درم  نیا  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟  ناوختسا  نیا  دّمحم !  وبا  دیـسرپ :  هفیلخ 
 . تسا هتشادرب  ار  ناوختسا 

(1) دریگ .  ندیراب  نامسآ  هکنآ  زج  دنزاسن  راکشآ  ار  يربمایپ  ناوختسا  هاگ  چیه  و 

دـش و هداز  میارب  يرـسپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  دـق .  هاـتوک  رعاـش  ینعی  ریـصق  رعاـش  هب  فورعم  لّـکوتم  رعاـش  فسوی  وـبا   - 10
مالسلا هیلع  نسح  ماما  ۀناخ  درگ  هب  متشگزاب  يدیما  ان  اب  متساوخ .  کمک  اهنآ  زا  متشون و  یتشاددای  يا  هّدع  هب  مدوب .  تسدگنت 

راهچ هسیک  نورد  دـمآ .  نوریب  تشاد  تسد  رد  هایـس  يا  هسیک  هک  هزمح  وبا  ناهگان  هک  متفر  رد  فرط  هب  مدز و  خرچ  رود  کی 
 : تفگ وا  دوب .  مهرد  دص 

(2) دهد .  رارق  تکرب  وت  يارب  وا  رد  دنوادخ  هک  نک  جرخ  تدازون  يارب  ار  غلبم  نیا  دیوگ :  یم  مرورس 

وا هب  ماما  دهد .  میلعت  يو  هب  ییاعد  تساوخ  وا  زا  تشون و  وا  هب  يا  همان  مالسلا  هیلع  ماما  ناتسود  زا  یکی  دیوگ :  مشاه  وبا   - 11
 : ناوخب ار  اعد  نیا  تشون : 

 ، َنی�مِکا�ْحلا َمَکْحَأ  ا�یَو  َنی�مِحا�ّرلا ،  َمَحْرَأ  ا�یَو  َنی�بِسا�ْحلا ،  َعَرْـسَأ  ا�یَو  ّنلا ، 
�
َنی�رِظا َّزِع  ا�یَو  َنی�رِْـصبُْملا ،  َرَْـصبَأ  ا�یَو  َنی�عِما�ّسلا ،  َعَمْـسَأ  ا�ی  » 

�الَو َِکنیِدـِل  ِِهب  ُرِـصَْتنَت  ْنَّمِم  ی�ْنلَعْجاَو  ِِکتَمْحَِرب ،  َّیَلَع  ُْنْنماَو  ي�رْمُع ،  ی�ف  َّدـُمَو  ی�قْزِر  ی�ف  ی�ل  ْعِسْواَو  ٍدَّمَُحم ،  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  �یلَع  ِّلَص 
 « . ي�ریغ ی�ب  ْلِْدبَتْسَت 
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درک و ور  نم  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  سپ  هد .  رارق  شیوخ  ةرمز  بزح و  رد  ارم  ایادـخ ،  متفگ :  دوخ  اب  دـیوگ :  مشاه  وبا 
بزح و رد  یـشاب  وریپ  ار  نانآ  یـسانشب و  ار  شیایلوا  ینک و  قیدصت  ار  شربمایپ  یـشاب و  هتـشاد  نامیا  ادخ  هب  رگا  زین  وت  دومرف : 

(1) شاب !  داش  سپ  یتسه  وا  هورگ 

هب ترضح  نآ  زا  زین  يرگید  ناوارف  ياهتمارک  اّما  تسا .  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تامارک  زا  كدنا  يا  هدیزگ  دش ،  هتفگ  هچنآ 
 . . . دنا هدرکن  لقن  ار  اهنآ  نایوار ،  هک  تسه  زین  رگید  يرایسب  دنرادن و  ار  نآ  شیاجنگ  قاروا ،  نیا  هک  هدیسر  روهظ 

هتشاد نامیا  ترـضح  نآ  ۀّیرذ  زا  موصعم  ماما  ادخ و  لوسر  ِّقح  رب  نیـشناج  ناونع  هب  ناشیا  هب  مدرم  هک  دوب  اهتمارک  نیمه  لیلدب 
 . دنا
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دوخ رصع  رگ  � هراظن

هراشا

دادتما مالـسلا  مهیلع  همئا  شقن  هک  دناد  یم  یکین  هب  هدرک  لابند  ار  رگتیادـه  نایاوشیپ  یگدـنز  ام  هارمه  هک  يدـنمجرا  ةدـنناوخ 
تلاسر نیا  دـنا .  هداد  ار  نآ  دـیون  ینامـسآ ،  ياهباتک  هک  تسا  يا  هنادواج  تلاسر  ناـمه  ناـنآ  تلاـسر  تسا و  ناربماـیپ  شقن 

و یهلا !!  تخس  رفیک  زا  ناشنداد  میب  دنوادخ و  يوس  زا  شاداپ  بسک  رد  نانآ  بیغرت  دنوادخ و  هب  مدرم  توعد  زا  تسا  ترابع 
قشع و اب  اهنآ  ریهطت  اهیدـیلپ و  لیاذر و  زا  نانآ  سوفن  ندرک  كاـپ  راـگ و  درک  يدونـشخ  ناوضر و  زا  ّتیعبت  هب  مدرم  نتـشاداو 

 . . . اهنآ هب  ینید  تاروتسد  نتخومآ  ماجنا  رس  الا و  يوخ و  نامیا و 

لوصا و قیبطت  دننامه  دراد ،  دنویپ  ّتیلوئسم  نیا  اب  هک  هچنادب  تسا  نمؤم  ۀعماج  يربهر  ناربمایپ  ياهتّیلوئـسم  نیرتگرزب  زا  یکی 
هک اجنآ  ات  اهتیلاعف  اهدرکلمع و  عضاوم و  بوچ  راهچ  رد  لوصا  نیا  نتخاس  رولبتم  هنازور و  یگدـنز  تاـیئزج  رب  یهلا  ياهـشزرا 

باب دنیآ و  یم  رد  مدرم  رب  دنوادخ  ياهتّجح  اهوگلا و  هباثم  هب  ناقیدص  سپـس  وا و  زا  سپ  ياوشیپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هناعطاق عیرس و  دیاب  دوش و  یم  هتسب  نانآ  يور  رب  اه  هناهب  اهرذع و 

ص:24

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


ۀنحـص رد  اـهنت  ار  ماـما  شقن  دـیابن  هک  تسور  نیمه  زا  دـنزاس .  مزج  هدارا  ناـشخرد  ياـهوترپ  اـب  ار  شیوخ  مزع  دـننک و  لـمع 
گنهرف رگم  ایآ  تسا .  دنویپ  طابترا و  رد  زین  روما  ریاس  اب  دوخ  تسایس  هچ  رگا  درک ،  روصحم  هملک ،  دودحم  ینعم  هب  یسایس ، 

ار اهنآ  تسایس  هک  دنتـسه  یلماوع  یعامتجا  ياهمتـسیس  تیبرتو و  میلعت  داصتقا و  هکنیا  هن  رگم  و  دراذگ ؟  یمن  ریثأت  تسایـس  رب 
؟  دروآ یم  دیدپ 

ياهورین ةرادا  ینعم  هب  هک  تسا  ّصاخ  ینعم  هب  تسایـس  یکی  میوش ،  لئاق  توافت  تسایـس  زا  موهفم  ود  نیا  نایم  دـیاب  نیا  رباـنب 
هب تسا (  میقتـسم  تسایـس  ناـمه  نیا  دـننآ .  یپ  رد  یـسایس  ناربـهر  نارادـمامز و  هک  تسا  تموکح  ناـهج  رد  رثؤم  یعاـمتجا 

(. نآ دودحم  ینعم  هب  تسایس  رگید  ترابع 

یم ریثأت  تموکح  ناهج  رد  تیاهن  رد  هک  هعماج  رد  لاعف  ياهورین  ندروآ  دیدپ  ینعی  تسا  نآ  ّماع  ینعم  تسایـس ،  رگید  موهفم 
هب دننک (  یم  تکرح  نآ  قّقحت  لابند  هب  زاس  لّوحت  لوصا  نابحاصو  ناحلصم  ًالومعم  هک  تسا  میقتسم  ریغ  تسایس  نیا  .دنراذگ 

( . نآ ّماع  ینعم  هب  تسایس  رگید  ترابع 

و توعد )  رـشن  یگنهرف (  داعبا  مامت  رد  ار  هنایارگحالـصا  بالقنا  رییغت و  يژتارتسا  اهنآ  نانیـشناج  ناربمایپ و  هک  تسین  يدیدرت 
رد زین  نانآ  یهاگ  هتبلا  دـندرک .  یم  يربهر  نآ )  طباور  میظنت  ینامیا و  يا  هعماج  نتخاس  یعاـمتجا (  و  سوفن )  ۀـیکزت  یتیبرت ( 

اهورین رگید  اب  هکنآ  ای  دـندرک  یم  هرادا  يدارفنا  تروص  هب  ار  روشک  ینعی  دـنا ،  هدوب  نآ  دودـحم  ّصاخ و  ینعم  هب  تسایـس  یپ 
 . دنتسُج یم  تکراشم  روشک  ةرادا  رد 

ص:25

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


داهن و ناینب  ار  ینامیا  عمجت  هتـسه  اجنآ  رد  درامگ و  تّمه  هّکم  هعماـج  حالـصا  هب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  گرزب  ربماـیپ 
هیلع یلع  ماما  درک .  يزیر  هیاپ  هرونم  ۀـنیدم  رد  دارفا ،  نامه  زا  هدافتـسا  اـب  ار  شیوخ  تموکح  سپـس  داد و  مظن  ار  اـهنآ  طـباور 

تموکح نامز  رد  نیا و  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  تفرگ  یپ  ار  میقتـسم  ةویـش  هب  تسایـس  شا ،  يرهاـظ  تفـالخ  اـهلاس  یط  مالـسلا 
يراکمه میقتسم  ةویش  هب  تسایس  رد  فلتخم  لاکشا  هب  نامز  نامه  رد  دوب و  هنایارگحالصا  شقن  راد  هدهع  دوخ  زا  شیپ  يافلخ 

 . تفرگ یم  مهس  هدومن ، 

رد یلاعف  یـسایس  يورین  دنتـسب و  یم  حالـصا  هب  رمک  دنتـشاد  رایتخا  رد  هک  یتردـق  تاناکما و  مامت  اب  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا 
.دندمآ یم  لیان  فده  نیا  هب  ناشناوریپ  زا  هدیزگ  نانمؤم  میقتسم  يربهر  هار  زا  نانآ  دندروآ .  یم  دیدپ  هعماج 

هک ییاهلاس  لالخ  رد  ترـضح  نآ  دیـسر .  تماما  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هکنآ  اـت  تشاد  همادا  ناـنچمه  عضو  نیا 
ۀنزو هب  لیدبت  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  راگزور  رد  هک  يا  هعیش  درک .  نایعیش  ةرادا  هب  مادقا  تشاد ،  هدهع  رب  ار  ناناملسم  ییاوشیپ 

هب ار  نایعیـش  جـع »  نامز «  ماما  تبیغ  زا  سپ  ات  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  يدـهعتیالو  زا  سپ  نارود  ردو  دوب  هدـش  یگرزب  یـسایس 
 . . دنتخانش یم  تیمسر  هب  یسایس  تردق  کی  ناونع 

رد دنتشاد ، هدهع  رب  اروا  یگدنیامن  تقیقح  رد  هک  الک  ۀکبش و  قیرط  زا  هنوگچ  و  درک ؟  یم  هرادا  ار  هعیش  هنوگچ  يرکسع  ماما 
؟  دش یم  ماجنا  هنوگچ  ترضح  نآ  الکو و  نایم  يراگن  همان  و  درک ؟  ادیپ  لّکشت  یتیگ  رساترس 

ناهاشداپ فصو  هب  اهنت  هک  خیرات  هنافسأتم  هک  تسا  یقیاقح  اهنیا 
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هعماج رد  هک  ار  یتانایرج  مدرم و  یگدـنز  هدرواین و  نایم  هب  يرکذ  اهنآ  زا  هدرک ، اـفتکا  اـهنآ  يراـسگ  هداـب  ياهبـش  اـهگنج و  و 
 . تسا هدراذگ  هتفگان  هتشاد ، دوجو 

ۀعلاطم لالخ  زا  میناوت  یم  هک  تسا  یقوثو  دروم  دنـس  هدرک ،  تبث  دوخ  رد  ار  همئا  یگدـنز  تایئزج  زا  يرایـسب  هک  یثیداحا  اـّما 
ییاهنت هب  دـننام و  یم  یقاب  دـح  نیمه  رد  مه  ثیداحا  نیا  یّتح  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب  یلو  میربب  یپ  قیاقح  زا  يا  هراـپ  هب  اـهنآ 

نارود نیا  تسا .  هدرکن  سکعنم  میربـب ،  هرهب  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  یگدـنز  تخانـش  يارب  میلیاـم  اـم  هـک  ار  يریوـصت  ماـمت 
ناونع هب  هکلب  یتوغاـط  نارادـمامز  سرت  زا  طـقف  هن  مه  نآ  تسا  زیمتم  قلطم  يراـکناهنپ  یگژیو  هب  همئا  رگید  یگدـنز  نوـچمه 

شزومآ يارب  مدرم  شرورپ  رد  یـشور  ناونع  هب  زین  دوـب و  مکاـح  نآ  رب  هک  یئاـهینوگرگد  هدـنیآ و  يارب  زیمآ  طاـیتحا  تاـیّلمع 
 . تشادن ار  نآ  ینیگنس  لّمحت  بات  نانآ  رثکا  بلق  هک  يرتگرزب  قیاقح 

ةریس زا  دوخ  تخانـش  اب  دیاب  هتبلا  هک  تسا  يرکـسع  ماما  یگدنز  هب  طوبرم  قیاقح  زا  يا  هراپ  مینک  یم  لقن  دعب  روطـس  رد  هچنآ 
 . مینک لماک  ار  نآ  مالسلا  مهیلع  همئا  رگید 

دیدش هّیقت  يرکسع و  ماما 

زا رتشیب  یّتح  وا  یگدـنز  تسا ،  هّیقت  تبیغ  رـصع  ياهیگژیو  زا  یکیو  درک  یم  يزاـس  هنیمز  يربک  تبیغ  يارب  ماـما  هک  اـجنآ  زا 
نیرتدیدش هب  ناماما  رگید 
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 : دننک وگزاب  ماما  نارود  رد  ار  هّیقت  تالاح  زا  يا  هشوگ  دنناوت  یم  ریز  ياهارجام  تسا .  هدش  زیامتم  يراکناهنپ  تالاح 

زارد درگ و  دوب ،  يرد  هیاپ  ایوگ  هک  یبوچ  دناوخ و  ارف  ارم  مالسلا )  هیلع  يرکـسع  ماما  مرورـس (  دیوگ :  دوسا  نب  دوواد  فلا - 
هار هب  ناـسرب .  ترـضح )  نآ  برقم  ناگدـنیامن  زا  یکی  يرمع (  هب  ار  بوـچ  نیا  دوـمرف :  داد و  نم  هب  تسد ،  فـک  ةزادـنا  هـب 
زاب ار  هار  هک  دز  گناب  ءاّقـس  دوب .  هدرک  ّدـس  ارم  هار  رتسا  متـشگ .  ور  هب  ور  تشاد  يرتسا  هک  ءاّقـس  کی  اب  یناـبایخ  رد  مداـتفا . 
همان هب  ممشچ  مدرک ،  هاگن  نوچ  یگتسکش  تمسق  هب  تسکـش .  بوچ  مدز ،  رتسا  رب  مدرب و  الاب  ار  بوچ  هکت  نامه  نم  راذگب . 

مرورس نم و  هب  درک و  دایرف  داد و  هب  عورش  ءاّقس  مدرک .  ناهن  منیتسآ  رد  ار  بوچ  ناباتش  داتفا .  دوب ،  هدش  هیبعت  نآ  رد  هک  ییاه 
(1) داد .  مانشد 

يرهـش زا  ای  رگید و  ۀـناخ  هب  يا  هناخ  زا  شیاه  همان  ندـناسر  يارب  یّتح  یلاع ،  حطـس  نیا  اب  هنوگنیا و  يراـکناهنپ  ةویـش  زا  ماـما 
 . درک یم  هدافتسا  رگید ،  کیدزن  رهش  هب  کیدزن 

 . ددرگ یم  هجاوم  دیدش  باتعاب  يراکناهنپ  لوصا  تیاعر  مدع  رطاخ  هب  همان  لماح  هک  مینیب  یم  مه  ارجام  نیا  نایاپ  رد 

رد ادابم  ورب ،  ما  هدومرف  وت  هب  هک  یهار  هب  دیوگ  یم  مانشد  ام  هب  یسک  يدینـش  رگا  دیوگ :  یم  ترـضح  نآ  زا  لقن  هب  ماما  مداخ 
دب يراید  رهش و  رد  نم  نوچ  تسیک ؟  صخش  نآ  هک  ینادب  یهاوخب  ای  ییآ و  رب  ییوگباوج  ددص 
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(1) نادب .  ار  هتکن  نیا  دسر ،  یم  ام  هب  وت  لاوحا  رابخا و  هک  ریگ  دوخ  هار  سپ  منک .  یم  یگدنز 

هدش لقن  هک  ییاهارجام  زا  يرایسب  زا  رما  نیا  تسا .  هدوب  عیاش  سب  يرما  هعیش  لفاحم  رد  زمر  هراشا و  اب  نتفگ  نخس  ةویش  ب - 
رد ار  هّیقت  اب  تفلاخم  زا  ماما  رادـشه  قمع  نازیم  نینچمه  میروخ و  یم  رب  هویـش  نیا  هب  ریز  يارجام  رد  تسا .  سوسحم  ًـالماک  ، 

 : میهد ارف  شوگ  ارجام  نیا  هب  مه  اب  دیهد  هزاجا  میبای .  یم 

 : دیوگ یخلب  زیزعلا  دبع  نب  دّمحم 

دوخ اب  دوب .  هدمآ  نوریب  شا  هناخ  زا  هماعلا .  راد  دصق  هب  هک  مدید  ار  يرکسع  ماما  ناهگان  هک  مدوب  نادنفسوگ  نابایخ  رد  يزور 
کیدزن نم  هب  نوچ  تشک ؟  دنهاوخ  ارم  ایآ  دیـسانشب ،  ار  وا  تسامـش ،  رب  ادخ  تّجح  نیا  مدرم  يا  هک  مرآ  رب  دایرف  رگا  متفگ : 

 : دومرف یم  هک  مدید  ار  ترضح  نآ  بش  نامه  شاب و  تکاس  هک  ینعم  نیا  هب  دراذگ  شناهد  رب  ار  شا  هبابس  ناتشگنا  دش ، 

(2) سرتب .  نتشیوخ  رب  ادخ  زا  سپ  ندش  هتشک  ای  تسا  يراکناهنپ  ای 

یتعامج دیوگ :  يو  میروخ .  یم  رب  نسح  نب  دّمحم  نب  یلع  يارجام  هب  هراشا  اب  نتفگ  نخس  ةویش  يریگراک  هب  ةراب  رد  زاب  ج - 
دوب و هدرک  جورخ  هرـصب  رد  هک  هرـصب (  بحاص  يوس  هب  ناطلـس  مدوب .  ناشیا  اب  زین  نم  دـندوب و  هدـمآ  زاوها  زا  اـم  باحـصا  زا 

 . دوب هدمآ  تسا )  فورعم  جنزلا  بحاص  نامه 
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 ( درک یم  یهارمه  ار  ناطلس  یتابسانم  نینچ  رد  هّیقت ،  لصا  يارجا  يارب  ًالومعم  هک  مالسلا (  هیلع  يرکسع  ماما  ندید  يارب  زین  ام 
 . میدوب هدمآ  نوریب 

راظتنا ار  شتـشگزاب  هتـسشن ،  يأر  نمّرُـس  رد  راوید  ود  نایم  دوخ  میتسیرگن و  یم  وا  هب  تشذـگ  یم  تفر و  یم  هار  هک  یلاح  رد 
شهالک فرط  هب  ار  شتسد  داتسیا و  دش ،  کیدزن  ام  هب  دیسر و  ام  تازاوم  هب  هک  نیمه  تشگزاب و  ترـضح  نآ  میدیـشک .  یم 

ام دارفا  زا  یکی  ةرهچ  رد  دیـشک و  شرـس  رب  تـسد  یکی  نآ  اـب  داد و  شرگید  تـسد  هـب  تـشادرب و  شرــس  يور  زا  ار  نآو  درب 
 . دیدنخ

رد نم  تفگ :  دوب ؟  هچ  وت  لکـشم  ینـالف  متفگ :  وا  هب  يدـنوادخ .  ةدـیزگرب  تّجح و  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ :  ًاروف  درم 
(1) منک .  یم  رارقا  شتماما  هب  تفرگ  رس  زا  هالک  تشگ و  زاب  وا  رگا  متفگ :  دوخ  اب  سپ  متشاد .  کش  وا  دروم 

يرکسع ماما  نارود  ياهیگژیو 

دنزیخ و اپ  هب  تّما  ناحلصم  هکنآ  رگم  دیوج  یم  باتش  دوخ  زیمآ  هعجاف  ماجرف  يوس  هب  يرشب  ياهتّما  زا  کی  ره  رد  نّدمت  خرچ 
 : دشاب هتشاد  هراشا  تقیقح  نیمه  هب  زین  ریز  ۀیآ  دیاش  دنزاس . .  رود  هنتف  ياهرباو  كاله  ياهنافوط  زا  ار  تایح  یتشک 

ِضْرَْألا ِیف  ِداَسَْفلا  ِنَع  َنْوَْهنَی  ٍهَّیَِقب  اُولوُأ  ْمُِکْلبَق  نِم  ِنوُرُْقلا  َنِم  َناَک  َالْوَلَف  )

ص:30

 . ص294 ج50 ،  راونالاراحب ،  (( - 1 - ) 1

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 37 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12833/AKS BARNAMEH/#content_note_30_1
http://www.ghaemiyeh.com


 . (1) ًالِیلَق ). . .  اَّلِإ 

 . . « یکدنا رگم  دننک  یهن  نیمز  رد  يراکهابت  زا  هک  یناگدنامزاب  امش  زا  شیپ  ياهنرق  زا  دوبن  ارچ  سپ  » 

 : دیازفا یم  سپس 

 . (2) َنوُِحلْصُم ) اَُهلْهَأَو  ٍْملُِظب  �يَرُْقلا  َِکلُْهِیل  َکُّبَر  َناَک  اَمَو  )

 . « دنشاب ناگدننک  حالصا  اهنآ  مدرم  هک  یلاح  رد  دشکب  متس  هب  ار  اهرهش  هک  تسین  نانچ  وت  راگدرورپ  و  » 

ربارب رد  هتـسویپ  درامگ  تّمه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  دشاب و  هتـشاد  نایرج  هعماج  رد  حالـصا  تکرح  هک  ینامز  ات  سپ 
هچ دتفا .  یم  ریخأت  هب  نآ  دروم  رد  یهلا  باذع  دزرو ،  تماقتسا  نادان )  ناراداوه  درد و  یب  ناشاّیع  نایتوغاط ،  داسف (  ياهنوناک 

 . دراد یم  زاب  هاگترپ  رد  نداتفا  ورف  زا  ار  تّما  هک  هدش  لیدبت  ییورین  هب  هعماج  نیا  ، 

ماما عاـفد  رگاو  دوب  هتفرگ  ینوزف  یمالـسا  نّدـمت  رد  یگتخیـسگ  مه  زا  يدوباـن و  لـماوع  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  نارود  رد 
زا یلک  روطب  نّدمت  نیا  هک  اسب  هچ  دوبن ،  لهجو  متسو  ییارگ  لّمجت  ّدض  رب  نانآ  داهجو  لدعو  قح  ياهـشزرا  زا  شناهاوخاوهو 

 . دییارگ یم  يدوبان  هبو  دیشاپ  یم  مه 

دوخ ینارذگشوخو  یشایع  لفاحم  رد  اهنآ  فرص  رد  فارساو  مدرم  لاوما  تقرسو  بوکرس  رورت و  رد  اهنآ  دساف  نایفارطاو  افلخ 
دیرخ اب 
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 . . . دندوب هتشگ  قرغ  هیامورف  نارعاش  نادجو 

دـض رب  ماش  هک  یماگنه  هنومن  ناونع  هب  دوب .  ناشیا  یتموکح  نوناـق  نارادـمامز ،  طـسوت  ناحلـصمو  ناـگدازآ  بوکرـس  رورت و 
رازه تفه  هدایپ و  يورین  رازه  هس  زا  لکـشتم  ار  هماوق  هاپـس  روکذـم  ۀـفیلخ  تساخ ،  اـپ  هب  لّـکوتم  دـهع  رد  ساـّبع  لآ  تموکح 

(1) دندرمش .  اور  قشمد  رد  ار )  يراک  همه  زور (  هس  دش و  ماش  دراو  هاپس  نیا  درک .  هناور  نانآ  يوس  هب  هراوس 

هدـیرد و اـت  دـنتخادنا  یم  ناگدـنرد  يولج  ار  مهتم  صخـش  هک  دوب  نیا  راـگزور  نآ  رد  دارفا  ندرک  مادـعا  ياـه  هویـش  زا  یکی 
اجنآ ات  قانتخاو  بوکرـس  دـنتفرگ .  یم  کتک  داـب  هب  گرم  ّدـح  رـس  اـت  اـی  دـنتخادنا و  یم  رونت  رد  ار  وا  هکنآ  اـی  دوش و  هدروخ 
مینیب یم  هک  تسور  نیا  زا  مه  دوب و  هدـمآ  رد  مکاح  نادـناخ  نایم  یلخاد  تازرابم  رد  يا  هویـش  ۀـباثم  هب  هک  دوب  هتفاـی  شرتسگ 

 . دوب هدش  لدبم  ایوگ  نابز  اهنت  هب  هفیلخ  نادناخ  دارفا  نیب  رد  اهرورت  اهبالقنا و 

شیوخ هاپـس  كرت  ناهدنامرف  زا  یخرب  اب  وا  دهد .  یم  یگریچ  يورب  ار  رـصتنم  شدنزرف  دـنوادخ  هک  تسا  راکمتـس  لّکوتم  نیا 
دنا هدوب  روجف  وهل و  رد  قرغ  ود  ره  هک  ار  ناقاخ  نب  حتف  شرگمتس  ریزو  وا و  دنرب و  یم  موجه  لّکوتم  رب  هنابـشو  ددنب  یم  نامیپ 

 : دیوگ یم  وا  ّقح  رد  رعاش  هک  اجنآ  ات  دنشک .  یم  ، 

مادمو رهزمو  يان  نیب  مارکلا  ایانم  نکتل  اذکه 
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اعیمج هاثروا  نیسأک  نیب 

دنداد وا  هب  ثاریم  هب  ار  ود  ره  هک  ماج  ود  نایم  بارـشو ،  دوع  يان و  گناب )  نایم (  دشاب :  هنوگنیا  دیاب  ناگرزب  گرم  همجرت « : 
(1) اهیرامیب . »  اهدرد و  عاونا  اب  دوب  گرم  کیپ  وا  سفن  هراومه  گرم ،  ماجو  شتاّذل  ماج  ، 

شردپ نتشادرب  نایم  زا  رد  ار  وا  هک  ییاهکرت  اریز  دییاپن  ازارد  هب  نادنچ  شلتاقو  شرـسپ  تموکح  نارود  لّکوتم ،  گرم  زا  سپ 
ار وا  روغیط  نبا  هب  فورعم  شا  هژیو  کشزپ  ۀلیـسو  هب  ور  نیا  زا  دروشب .  اهنآ  دوخ  هیلع  اداـبم  هک  دندیـسرت  دـندوب ،  هدرک  يراـی 

يو دز و  گر  ار  رصتنم  مومسم  یملق  اب  مه  وا  دنداد و  هوشر  کشزپ  نیا  هب  رانید  رازه  یـس  راک  نیا  يارب  اهنآ  دنتخاس .  مومـسم 
(2) داد .  ناج  تعاس  نامه  رد 

يارب تخیرگ و  دادغب  هب  نیعتسم  دندرک .  تعیب  زتعم  اب  علخ و  ار  وا  اهکرت  هک  دیـسر  نیعتـسم  تموکح  هب  تبون  رـصتنم ،  زا  سپ 
دوب هدیسرن  یگلاس  ود  یس و  هب  زونه  هک  ار  وا  دوخ  دنداد و  تسکش  ار  شهاپس  وا و  اهکرت  اّما  دروآ  مهارف  یهاپـس  اهکرت  اب  دربن 

 . دنتشک ، 

 ، دوب هدرب  ثرا  هب  ار  يوبن  فیرش  نادناخ  اب  توادع  هنیک و  شردپ  زا  دوب و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تخس  رس  نمشد  هک  زتعم  اّما 
هاگن باتفآ  ریز  مرگ  تّدشب  يزور  رد  ار  وا  تفر .  نیب  زا  اهکرت  تسد  هب  هک  دوب  يدعب  رفن 
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 . درک علخ  تفالخ  زا  دادغب  یضاق  رضحم  رد  ار  دوخ  راچان  وا  دنتشاد و 

 . دنتشک ار  يو  سپس 

مالـسلا و مهیلع  تیب  لها  رب  راشف  ندروآ  دراو  بوکرـس و  رد  زین  يو  دـندروآ .  راـک  يور  ار  يدـتهم  زتعم ،  لـتق  زا  سپ  اـهکرت 
ورد نیمز  يور  زا  ار  نانآ  مسق  ادـخ  هب  دوب :  هتفگ  هک  اـجنآ  اـت  درک  یم  يوریپ  شناـکاین  ةریـس  زا  اـهنآ ،  ناـهاوخاوه  ناـیعیش و 

وا رب  كرت  ناهدنامرف  زا  یکی  درک .  شخزود  ۀناور  دناشوپب ،  لمع  ۀماج  شا  هتفگ  هب  وا  هکنآ  زا  شیپ  دنوادخ  اّما  درک .  مهاوخ 
 . دش باریس  هکنآ  ات  درک  وا  نوخ  ندیشون  هب  عورش  دز و  ار  شندرگ  درب و  شروی 

 ( ساّبع ینب  هنوعلم (  ةرجش  زا  يزیچ  قانتخا  بوکرس و  يراکهنگ و  ینارسوه و  رد  زین  وا  دندرک .  تعیب  دمتعم  اب  يدتهم  زا  سپ 
 . تشادن مک 

هداهن ناینب  بوکرس  قانتخا و  رب  یلخاد  یجراخ و  روما  رد  ار  دوخ  ۀیاپ  هک  دوب  یماظن  تشرـس  زا  ارذگ  يریوصت  دش  هتفگ  هچنآ 
 . دوب

مادختـسا هب  برع  مشخ  اب  هلباقم  شیوخ و  تخت  جاـت و  زا  تظاـفح  يارب  ینارودزم  ناونع  هب  ار  اـهنآ  نایـساّبع  هک  اـهکرت  ةرطیس 
گرزب یلکـشم  هب  نامز  تشذـگ  اب  وس ،  رگید  زا  نارگید  زا  اهنآ  ندرمـش  رترب  ناـیناریا و  ندـیزگرب  وس و  کـی  زا  دـندوب  هتفرگ 

حانج دندش و  یم  رثأتم  یّصاخ  یگنهرف  یسایس و  تانایرج  زا  اسب  هچ  رودزم  ناکرت  هاپس  اریز  دش .  لدبم  یـساّبع  تموکح  يارب 
نایم نیا  رد  دـندرک .  یم  یماظن  ياتدوک  هب  مادـقا  هفیلخ  هیلع  رما  نیمه  عبت  هب  دـندرک و  یم  کمک  رگید  نایرج  ّدـض  رب  ار  دوخ 

هکنانچ تسین  دیعب  چیه  دنا ،  هدوب  يولع  حانج  دیؤم  نابیتشپ و  هک  یناربهر  دوجو  هتبلا 
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 . دنراد تلالد  رما  نیا  رب  زین  یخیرات  دهاوش  زا  یخرب 

ینارسوه و هب  ار  مدرم  دور ،  ورف  قانتخا  بوک و  رس  رد  ماظن  هاگ  ره  دیوگ :  یم  هک  دراد  دوجو  يروهشم  یسایس  نوناق  اجنیا  رد 
 . دنزرو تلفغ  دنهجاوم  نآ  اب  هک  شیوخ  ترارم  رپ  یگدنز  زا  هلیسو  نیدب  مدرم  هکلب  ات  دهد  یم  قوس  رتشیب  يراکهنگ 

رابخا بش و  کیو  رازه  ياهناتـساد  دنتـسب .  راک  هب  ناش  ییاورمکح  نیزاغآ  ياـهزور  زا  ار  نوناـق  نیمه  زین  یـساّبع  نارادـمامز 
 . دشاب دناوت  یم  هلأسم  نیمه  هاوگ  یتسپو ،  ییاورماک  بابسا  زا  هدنکآ  ياهخاک 

تاّذـل و رد  تـفرگ ،  یم  ینوزف  اـه  هدوـت  زا  یــسابع  ياـفلخ  ییادـجو  مدرم  بوکرــس  دـش و  یم  يرپـس  ناـمز  هـک  هزادــنا  ره 
 . دوب هدیـسر  دوخ  جوا  هب  یـشاّیع  یگزره و  لّکوتم  ندمآ  راک  يور  راگزور  رد  هک  اجنآ  ات  دـنتفر ،  یمورف  رتشیب  اهینارذگـشوخ 

اهنآ همه  اب  دوش  یم  هتفگ  هک  دوب  كزینک  رازه  جنپ  بحاص  يو  هک  دنا  هتفگ  ناخروم  هک  اجنآ  ات  دنا  هزاوآ  رپ  رایـسب  وا  سلاجم 
یمن يزارد  رمع  نادنچ  عامج ،  ترثک  رطاخ  هب  دوب  هدیـسرن  لتق  هب  لّکوتم  رگا  تفگ :  یم  شنامالغ  زا  یکی  دوب و  هدش  رتسبمه 

(1) درک . 

 . دش یم  ماجنا  فعضتسم  ياه  هدوت  باسح  هب  ینارذگشوخ  ینارسوه و 

ره دـننک .  بوکرـس  ار  نافلاخم  دـنزادرپب و  رتشیب  دوب . )  يزورما  تایلام  ۀـباثم  هب  هک  جارخ (  ات  تشاد  یم  او  ار  مدرم  ماظن  نوچ 
عمج يارب  نایلاو  دیدرگ ،  یم  هنازخ  ندش  یهت  بجوم  ماظن ،  ياهیگزره  اهیشایع و  هاگ 
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 . دندش یم  راکب  تسد  فازگ  تایلام  لیمحت  مدرم و  زا  لاوما 

رامش هک  ار  یفازگ  لاوما  هفیلخ  دیـسر .  یم  اهنویلیم  هب  اهیمـشچ  رون  لاوما  رامـش  و  دنداد .  یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یتلود  لاوما 
 . درک یم  ششخب  لذب و  دوخ  سولپاچ  يارعش  ناگتسب و  ناکیدزن و  هاپس ،  نارس  رب  دنا  هتفگ  رازه  نارازه  ار  نآ 

همسجم نیا  رد  دنتخاس .  اتسور  کی  زا  يا  همـسجم  ردتقم  تفالخ  نامز  رد  دوب .  رازه  هاجنپ  شنازینک  زا  یکی  هب  لّکوتم  يایاطع 
هدـش هتخاس  هرقن  زا  همه  هک  ییاه  هناخ  تاناویح و  ناتخرد و  دروخ ،  یم  مشچ  هب  دـش ،  یم  تفاـی  اتـسور  کـی  رد  هک  هچنآ  ره 
هیده شردام  نازینک  زا  یکی  هب  ار  نآ  ردتقم  ماجنارـس  دیـسر و  فرـصم  هب  یتفگنه  لوپ  يا  همـسجم  نینچ  تخاس  يارب  دـندوب . 

 . داد

ییحی مان  هب  شنایفارطا  زا  یکی  تخاس .  دوب ،  هدرک  هنیزه  نآ  يارب  رانید  رازه  دصتفه  نویلیم و  کی  هک  هوکش  اب  يرـصق  لّکوتم 
ار تشهب  نآ  ساپ  هب  دراذگب و  ساپـس  رـصق  نیا  نتخاس  رطاخ  هب  ار  وت  دـنوادخ  مراودـیما  نینمؤملا !  ریما  تفگو :  دـمآ  يو  دزن 

 . دنادرگ وت  بیصن 

مدرم لاوما  تقرـس  هار  زا  لّکوتم  هک  تسناد  یم  بوخ  دوخ  وا  هک  ارچ  دـش  تفگـش  رد  هیاـمورف  سولپاـچ  نیا  نخـس  زا  لّـکوتم 
نیا اب  وت  نوچ  داد :  خساپ  ییحی  روطچ ؟  دیـسرپ :  يو  زا  اذـل  تسا ،  هدوبن  یـضار  رما  نیدـب  راگدرورپ  هدرک و  انب  يرـصق  نینچ 

دننزب يا  هتسیاش  ياهرادرک  ماجنا  هب  تسد  نانآ  هک  دش  دهاوخ  ثعاب  هلأسم  نیمه  و  ینادرگ .  یم  تشهب  قاتشم  ار  مدرم  رصق 
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(1) دش .  داش  نانخس  نیا  ندینش  زا  لّکوتم  دنراد .  ار  تشهب  رد  لوخد  دیما  اهنادب  هک 

نینچمه يو  دـشاب .  هدرک  رب  رد  نیراگنو  نیمـشیربا  يا  هماج  هکنآ  رگم  دـهنن  ياـپ  رـصق  نیا  رد  سک  چـیه  داد  روتـسد  لّـکوتم 
 . . . دوب هدرک  هدامآ  رضاح و  رصق  نیا  رد  ار  ناگدنزاون  نارگیزاب و 

 : دوب هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دندرب  یم  رس  هب  ییاونیب  یتسدگنت و  رد  مدرم  مومع  یگزره ،  یشایع و  نیا  ۀناش  هب  هناش 

 « . دوب هدش  هابت  یّقح  نآ  رانک  رد  هکنآ  رگم  مدیدن  راشرس  یتمعن  » 

زا یکی  دـنا .  هدرک  ار  اهریبعت  نیرتهب  دـندرک ،  یم  مرن  هجنپ  تسد و  نآ  اب  مدرم  هک  يراوشد  یگدـنز  نیا  زا  تسدـگنت  نارعاـش 
رب هنوگچ  هک  تسا  هدرک  نایب  هدورـس و  يرعـش  دـشاب ،  زین  شا  هعماج  فیـصوت  دـناوت  یم  هتبلا  هک  دوخ  لاـح  فیـصوت  رد  اـهنآ 

 . . دوب هدروآ  راشف  یگنسرگ  شنارتخد 

رذلا راغص  لثم  هیبصو 
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رجح یف  سفانخ  مهناک 

وزج هکنآ  اب  نانآ  دـمآ و  ناتـسمز  گید .  یهایـس  نوچمه  هرهچ  هیـس  کـچوک ،  ياـه  هچروم  لـثم  مراد  ییاـه  هچبو  همجرت « : 
دنا و هدیبسچ  ما  هنیس  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  بورغ )  ماگنه  رصع (  زامن  زا  سپ  ینیب  یم  ار  ناشیا  دنا .  سابل  نهاریپ و  یب  دنرـشب ، 

 . دنا هدیبسچ  مشوغآ  هب  یخرب  متشپ و  هب  رگید  یخرب 

یم نانآ  تسد  زا  ار  دوخ  دنز  رـس  دیـشروخ  ددرگ و  راکـشآ  هدـیپس  نوتـس  ات  مهد و  هدـعو  حبـص  ات  ار  نانآ  دـننک ،  هیرگ  نوچ 
ما هداوناخ  رب  سپ  تسا .  نم  راک  ارجام و  مامت  نیا  راوید ،  رد  دنتـسه  ییاهکـسوس  ییوگ  دنتفا .  یم  راوید  ۀـیاپ  رد  همه  مناهر و 
 ( نینچنیا مراذگ (  دوخ  رب  رعـش  رد  يا  هینک  ینم .  تجاح  هدروآ  رب  هاگ و  هیکت  تدوخ  وت ،  هک  ریگ  هدـهع  رب  ارم  راک  رآ و  محر 

(1) متسه . »  رقف )  ردام  رقفلا (  ماو  رقف )  ردپ  رقفلا (  وبا  نم 

تفر شیپ  اجنادب  ات  يولع  ۀلالس  ةرصاحم  لّکوتم  رـصع  رد  دندش .  یم  ور  هب  ور  یتخـس  يداصتقا  ةرـصاحم  اب  تموکح  نافلاخم 
(2) دندروآ .  یم  ياج  هب  ار  دوخ  زامن  نآ ،  ندیشوپ  اب  تبون  هب  هک  دنتشاد ،  نهاریپ  کی  اهنت  يولع  ناوناب  هک 
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رد اهبالقنا -  نیا  نیرتزراب  زا  یکی  دـیدرگ .  رو  هلعـش  یعاـمتجا  ياـهبالقنا  شتآ  راـب ،  تکـالف  یعاـمتجا  عضو  نیمه  رطاـخ  هب 
دش و فرصتم  ار  هفوک  ییحی  تسویپ .  عوقو  هب  هفوک  رد  هک  دوب  یبلاط  رمع  نب  ییحی  بالقنا  مالسلا -  هیلع  يرکسع  ماما  نارود 

لتق زور  دیـسر .  لتق  هب  زین  نآ  ربهر  دش و  بوکرـس  یـساّبع  هاپـس  طسوت  بالقنا  نیا  تیاهن  رد  اّما  درک .  اهر  دـنب  زا  ار  ناینادـنز 
رب هک  تسا  ییاهتبیـصم  ریجنز  ياـه  هـقلح  زا  رگید  یکی  هثداـح  نـیا  اریز  تـسا  گرزب  يزور  یبـتکم ،  شبنج  خـیرات  رد  ییحی 

 : تسا نینچ  نآ  تایبا  زا  یخرب  هک  هدورس  يراعشا  ییحی  گوس  رد  يرعاش  دمآ .  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ 

اهوجش لیخلا  تکب 

و تسیرگ ،  وا  رب  رتخاب ،  ات  رواخ  زا  قارعو ،  دنتـسیرگ .  وا  رب  دش  هداد  لقیـص  يدنه و  ياهریـشمش  تسیرگ و  وا  مغ  رد  هاپـس  » 
ورف ام  رب  نامـسآ  ناـسچ  دندادرـس .  ناـغفو  نویـش  وا )  گرم  رب  همه (  دوسـالا  رجحو  هبعکو  یلـصمو  درک .  هیرگ  وا  رب  زین  نآرق 

(1) دش . »  هتشک  رمع )  نب  ییحی  نیسحلا (  وبا  دنتفگ  هک  يزور  داتفین 
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يولع درک ،  یم  اـعدا  دوخ  هک  دوب  سیقلا  دـبع  ینب  زا  میحرلا  دـبع  نب  یلع  يربـهر  هب  جـنز  شروش  اـهبالقنا ،  نیا  زا  رگید  یکی 
تیب لها  اب  ار  وا  تبـسن  هک  تسا  لقن  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  زا  دـننک و  یم  دـیدرت  وا  ياعدا  تّحـص  رد  ناخروم  اـّما  تسا . 

 . تسا هتسناد  دودرم  مالسلا  مهیلع 

يوریپ وا  تکرح  زا  ناتـسدگنت  ناـمورحم و  اریز  تسا .  هدوـب  هرود  نآ  ياـهبالقنا  نیرت  گرزب  زا  یکی  تکرح ،  نیا  ناـمگ  یب 
 . دزاس دوخ  فورصم  ار  یساّبع  تفالخ  ناوت  بات و  زا  يرادقم  نامز  زا  يا  ههرب  ات  تسناوت  بالقنا  نیا  دندرک و 

یفنم يریثأت  دندرک  یم  يرادرب  هرهب  نآ  زا  روشک  ندرک  هرادا  رد  یمالسا ،  تفالخ  مان  هب  نارادمامز  هک  يراب  تواسق  ةویـش  نیا 
هدرمش تمینغ  ار  تصرف  دندوب ،  هتفریذپ  ریثأت  نانوی  ۀفسلف  زا  هک  یناسک  نایم  نیا  رد  داهن  ياج  رب  دوخ  زا  مدرم  ینید  گنهرف  رب 

فورعم فوسلیف  دوب  هتسب  راک  نیا  هب  رمک  هک  یناسک  زا  یکی  دننک .  هارمگ  ینید  قیاقح  هب  تبـسن  ار  مدرم  ات  دندمآ  رب  ددص  رد 
دقن هب  ار  رگیدکی  راکفا  یکبس  یگتفشآ و  هک  هفسالف  ةویـش  هب  نآرق (  در  رد  یباتک  فیلأت  هب  تسد  يو  دوب .  يدنک »  قاحـسا  » 

ار يدـنک  نادرگاـش  زا  یکی  دیـسر ،  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  شوگ  هب  ربـخ  نیا  نوـچ  درک .  دـندرک )  یم  درو  دندیـشک  یم 
 : دومرف وا  هب  تساوخ و 

؟  دراد زاب  هتفرگ ،  شیپ  نآرق  ةراب  رد  هک  يراک  زا  ار  يدنک  ناتداتسا  هک  تسین  يدنمدرخ  امش  نایم  رد  ایآ 

نآ درک ،  شسرپ  رما  نیا  یگنوگچ  ةراب  رد  ماما  زا  يدنک  درگاش  نوچ 
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 : دومرف ماما  سپ  يرآ .  تفگ :  درگاش  یناسر ؟  یم  ودب  منک  اقلا  وت  هب  هک  ار  هچنآ  ایآ  دومرف :  وا  هب  ترضح 

عقاو یتسود  امـش  نایم  نوچ  سپ  امن .  شا  يرای  هتفرگ  شیپ  هک  يراک  رد  نک و  تفطالم  ریگب و  سنا  يو  اـب  وش و  هناور  وا  دزن 
 : وگب وا  هب  دش 

رگا وگب :  وا  هب  ینک .  یم  خـساپ  ياعدتـسا  وا  زا  وت  منک .  شـسرپ  امـش  زا  نآ  ةراـب  رد  مهاوخ  یم  هک  هدیـسر  مرظن  هب  يا  هلاـسم 
وت هکنآ  زج  ییانعم  هدومرف ،  نآرق  رد  هک  ینخـس  نآ  زا  دنوادخ  هک  تسا  زیاج  ایآ  دسرپب  دـیآ و  امـش  شیپ  نآرق  نیا  اب  یمّلکتم 

نوچ هک  تسا  يدرم  يدـنک )  وا (  نوچ  تسا .  زیاج  هک  تفگ  دـهاوخ  ار  وت  دـشاب !؟  هدرک  هدارا  يا  هتفر  نادـب  يا و  هدیـشیدنا 
زا ریغ  هدومرف  هدارا  دنوادخ  هچنآ  دـیاش  یناد  یم  اجک  زا  وگب :  وا  هب  داد  ار  باوج  نیا  وت  هب  نوچ  سپ  دـمهف .  یم  دونـشب  يزیچ 

 . تسا هدومرف  عضو  نآ  یناعم  ریغ  رد  ار  ظفل  نآ  ادخ  هک  يا  هتفرگ  دنوادخ  دارم  ار  نآ  يا و  هتفر  نادب  وت  هک  دشاب  ییانعم  نآ 

رد يدنک  اب  دوب ،  هتخومآ  وا  هب  ماما  هک  ار  ینخـس  درک و  راتفر  دوب ،  هداد  وا  هب  ماما  هک  يروتـسد  هب  انب  تفر و  يدنک  دزن  درگاش 
دّرجم هب  هک  درب  یپ  هدوب و  میهف  شوه و  اـب  يدرم  دوب :  هدومرف  ماـما  هکناـنچمه  وا  اریز  داـتفا .  رثؤـم  يدـنک  لد  رد  داـهن و  ناـیم 

وا ياه  هشیدنا  یسک  دچیپب  شنادرگاش  نایم  رد  نخـس  نیا  رگا  دوش و  یم  لطاب  لالدتـسا  دنیوگ ،  یم  هفـسالف  هکنانچ  لامتحا ، 
اّما دیـشک .  باتک  فیلأت  زا  تسد  ور  نیا  زا  تسا .  هداد  مکح  دوخ  یـشیدنا  هاتوک  هب  یباتک  نینچ  فیلأت  اب  وا  و  دریذـپ .  یمن  ار 

نامه زا 
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اب ار  نآ  دـش و  ضراع  مبلق  رب  تفگ :  درگاش  دـش ؟  ادـیپ  تیارب  اجک  زا  لاؤس  نیا  هک  وگب  نم  هب  دـنگوس  ار  وت  دیـسرپ :  درگاـش 
 : تفگ يدنک  مداهن .  نایم  رد  امش 

 : تفگ درم  دیوگب .  ینخس  نینچ  دناوت  یمن  وت  لثم  یسک  دشابن .  نینچ  زگره 

 . دوش یم  حرطم  نادناخ  نیا  ۀیحان  زا  اهنت  ینانخس  نینچ  تفگ :  يدنک  دوب .  هداد  روتسد  راک  نیدب  ارم  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
(1) درب .  نیب  زا  تفرگ و  ار  دوخ  باتک  هاگنآ 

رد هک  هدوب  ماما  نایعیـش  زا  مه  درگاش  نیا  دیاش  دیناهر .  هناهارمگ  زیمآ و  ههبـش  ياه  هتـشون  زا  ار  شیوخ  ّدـج  نید  ماما  هنوگنیا 
يرما فرحنم ،  ياهنایرج  اب  هلباـقم  رد  یبتکم  ناربهر  يوس  زا  اهـشور  نیا  يریگ  راـک  هب  اریز  تسا .  هدرک  ذوفن  يدـنک  هاگتـسد 
يرکف ياـهموجه  زا  يریگولج  يارب  یبـتکم  يربـهر  هک  هدوب  يرگید  ۀناعاجـش  تامادـقا  رایـسب  هچ  دور .  یم  رامـش  هب  بوـلطم 

ذخآم عبانم و  نتفر  نیب  زا  رطاخ  هب  ای  و  مادـقا -  نیمه  لـثم  اـهنآ -  ندوب  يّرـس  رطاـخ  هب  اـّما  دـنا  هدرک  هداـیپ  ار  اـهنآ  نانمـشد ، 
 . دنا هدنام  یقاب  نامتک  ۀتوب  رد  یخیرات 
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يرکسع نسح  ماما  زادگناج  تداهش 

هراشا

ناوفنع رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تداهش  ربخ  دوب  ءارماس  رهـش  رد  يدولآ  درد  زور  يرجه ،  لاس 260  لّوالا  عیبر  متشه  زور 
 . تفرگ ارف  ار  اج  همه  بابش 

 . دنتفر ماما  ۀناخ  يوس  هب  نایرگ  ناباتش و  مدرم  دندش و  لیطعت  اهرازاب 

ماما هب  تبسن  ار  دوخ  تبحم  رهم و  هک  یمورحم  ياه  هدوت  نوچ  ارچ ؟  دنا ،  هدرک  هیبشت  تمایق  زور  هب  ار  رابمغ  زور  نیا  ناخروم 
 . دنداد فک  زا  ار  شیوخ  ناشورخ  فطاوع  نانع  زورنآ  دنتشاد ،  یم  ناهن  دوخ  رد  هشیمه  ماظن  بوکرس  سرت  زا  ، 

 . . . دندشن لّمحتم  هک  اهجنر  هچ  دیحوت  ياهشزرا  رشن  نید و  ياه  هدولاش  میکحت  هار  رد  تّوبن  تیب  لها  هک  هآ 

 . . . دندرکن تیاعر  ادخ  لوسر  هب  ار  نانآ  تبارق  قوقح و  دندیردن و  هک  اهتمرح  هچ  دنتخیرن و  نانآ  زا  هک  اهنوخ  هچ 

 ! تسا گرزب  هچ  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  نانآ  شاداپ  هاگیاپ و  هدوب و  رامش  یب  هچ  راصعا  لوط  رد  ادخ  يایلوا  تنحم  یتسارب 
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عاونا اب  هتـشذگن ،  لاس  شکرابم 28  رمع  زا  زونه  هک  یلاح  رد  ددـنب  یم  رب  تخر  نانآ  ياـیند  زا  کـنیا  هک  يراوگرزب  ماـما  نیا 
شیوخ راک  ۀـحول  رـس  ار  تلاسر  تیب  لها  هیلع  ینمـشد  هک  هیام  ورف  راکمتـس و  لّکوتم  دـهع  زا  درک ،  مرن  هجنپ  تسد و  اهتنحم 

یلص ربمایپ  نادناخ  هب  ندیزرو  هنیک  رطاخ  هب  هک  نیعتسم  نارود  ات  درک  ناریو  ار  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ّللا 
�

ه دبع  یبا  رازم  داد و  رارق 
زا سپ  ًادـعب  هک  تشاد  مان  شاـتوا  درم  نیا  درک ( .  ینادـنز  شنادرم  نیرت  تخـس  رـس  زا  یکی  دزن  ار  ترـضح  نآ  هلآ  هیلع و  هللا 

ار ماما  دوب  کـیدزن  شیوخ  نارود  رد  هفیلخ ،  نیمه  دروآ . )  ناـمیا  ترـضح  نآ  تماـما  هب  ماـما ،  ياـهتمارک  زا  يا  هراـپ  ندـید 
 . دش رانک  رب  تفالخ  زا  يو  دادن و  تصرف  ار  وا  دنوادخ  اّما  دشکب 

زین زتعم  هکنا  ات  درک  عّرضت  دنوادخ  هاگرد  هب  ترضح  نآ  نکیل  دنک  دنبرد  ار  ماما  دیـشوک  یم  شیوخ  راگزور  رد  زتعم  نینچمه 
 . تفر ایند  زا 

درک و شا  ینادنز  هک  اجنآ  ات  دهد  رارق  انگنت  رد  ار  ماما  دیـشوک  یم  وا  دوبن ،  ناما  رد  يو  رازآ  زا  ماما  يدـتهم  راگزور  رد  یّتح 
 : هک داد  عالطا  مشاه  وبا  مان  هب  شباحصا  زا  یکی  هب  ماما  نکیل  دومن .  ار  شنتشک  دصق 

دنوادـخ تسین و  يدـنزرف  ارم  دـنادرگ .  هاتوک  ار  وا  رمع  دـنوادخ  اّما  دـشکب ،  بشما  ارم  هدرک  دـصق  رگمتـس ،  نیا  مشاه !  وبا  » 
(1) دومرف . »  دهاوخ  اطع  يدنزرف  ارم  يدوزب 

 . داتفا نادنز  هب  يو  تسد  هب  هکنآ  ات  تشاد  رارق  تیذا  رازآ و  تحت  هراومه  دمتعم  ةرود  رد  ترضح  نآ  هکنآ  هرخالاب 
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ترـضح نآ  تافو  نامز  نونکا  دنراذگ و  یتخـس  يراوشد و  رد  ار  شیوخ  يربهر  تّدـم  رتشیب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  يرآ 
؟  دیسر تداهش  هب  رهز  طسوت  هکنآ  ای  تفای ؟  تافو  یعیبط  گرم  هب  ماما  ایآ  تسا :  هدیسر 

لثم یبوبحم  ینید  ناربهر  دوجو  هب  تبـسن  نانآ  سرت  هدوب و  دهع  نآ  نارادمامز  دزن  رد  رورت  ياهرازبا  نیرتروهـشم  زا  یکی  رهز 
 . دننک هیفصت  ار  ناشیا  شور  نیا  ذاختا  اب  هک  هتشاد  یم  او  ار  اهنآ  ماما 

زا نت  جنپ  هب  هفیلخ  دـشاب .  یم  شا  يرامیب  ماگنه  هب  ماما  اب  نانآ  دروخ  رب  زرط  هفیلخ ،  يوس  زا  هویـش  نیا  ذاختا  رب  ام  رگید  لیلد 
 . دنشاب وا  اب  هراومه  ترضح ،  يرامیب  تّدم  لوط  رد  هک  دوب  هتفگ  شیوخ  قوث  دروم و  دارفا 

(1) دنشاب . . .  هارمه  زور  هنابش  ار  يو  ات  دوب  هدیبلط  ترضح  نآ  رطاخ  هب  کشزپ  يا  هّدع  نینچمه  يو 

 : درک ادیپ  يروآ  تفگش  راتفر  نینچ  يارب  ناوت  یم  ّتلع  ود  دوب ؟  هچ  رما  نیا  ّتلع 

 : تسا فورعم  نارادمتسایس  نایم  رد  هک  یلثملا  برـض  بسح  رب  اه  هدوت  ربارب  رد  ماما  رورت  ّتیلوئـسم  زا  نتـسج  تئارب  تسخن : 
 . . نک هیرگ  شا  هزانج  ریز  شکب و  ار  وا 

رب مدرم  ياـه  هدوت  رایـسب  مارتـحا  زا  هراوـمه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ۀـمئا  هک  دنتـسناد  یم  نارادـمامز  هژیوـب  مدرم و  همه  مود : 
کنیا و  دوش .  یم  لقتنم  يرگید  زا  سپ  یکی  نانآ  نایم  رد  تماما  هک  تسا  رواب  نیا  رب  هعیش  دنرادروخ و 
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یـسک هچ  نیـشناج  نیا  اّما  دشاب ،  ینیـشناج  ار  وا  ًامتح  دیاب  نیا  ربانب  ددنبرب .  تخر  ایند  زا  دـهاوخ  یم  هک  تسا  مهدزای  ماما  نیا 
؟  تسا

مهیلع همئا  ّتلع  نیمه  هب  تسیک ؟ وا  نیشناج  هک  دنربب  یپ  همئا  زا  یکی  تداهـش  ماگنه  هب  دندیـشوک  یم  هتـسویپ  یـساّبع  يافلخ 
 . دورب نیب  زا  رطخ  هک  یتقو  ات  دندرک  یم  ناهنپ  ار  وا  دوخ  نیشناج  رب  رطخ  ساسحا  ماگنه  هب  زین  مالسلا 

دنناد یم  نادنمـشناد  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  رتخاب  ات  رواخ  زا  هدش ،  دراو  جع )  يدـهم (  ترـضح  هراب  رد  هک  یثیداحا  وس  رگید  زا 
یم لوقعم  اـن  دنتـسناد ،  یمن  ثیداـحا  نیا  زا  يزیچ  یـساّبع  نارادـمامز  هک  مییوگب  رگا  تسا و  نیـشناج  نیمهدزاود  يدـهم  هک 

 . . . تاهیه اّما  دنناشن  ورف  ار  یهلا  رون  ات  دنشوک  یم  يا  هلیسو  ره  اب  هتسویپ و  نانآ  مینیب  یم  هک  تسور  نیمه  زا  دیامن . 

 . دشیدنا یم  ییانثتسا  يریبادت  ماما  يرامیب  نتفرگ  تدش  ماگنه  هب  یساّبع ،  دمتعم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب 

 . دنریگب رظن  ریز  ار  شنازینک  دننک و  یـسرزاب  ار  وا  ۀناخ  دهد  یم  روتـسد  دمتعم  ددـنب ،  یم  ورف  ناهج  زا  مشچ  ماما  هکنآ  زا  سپ 
دید زا  هدـمآ و  ایند  هب  هک  تسا  لاس  جـنپ  زا  رتشیب  رظتنم  ماما  تسا و  شیوخ  راک  نامرف و  ةدـنناسر  دوخ  دـنوادخ  تسناد  یمن  وا 

 . . دنا هدرک  تعیب  يو  اب  هعیش  ناگدیزگرب  تسا و  هدش  یفخم  ناسوساج 

(1) دش .  دیهش  دمتعم  رهز  ۀطساوب  ماما  هنوگ  نیدب 

ص:46

 . داشرا ص383 زا  لقن  هب  ص267  يرکسعلا ،  مامالا  هایح  (( - 1 - ) 1

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 53 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12833/AKS BARNAMEH/#content_note_46_1
http://www.ghaemiyeh.com


زامن ترـضح  نآ  رب  هفیلخ  زا  تباین  هب  تموکح و  بناج  زا  لّکوتم  نب  یـسیع  وبا  ترـضح ،  نآ  نیفکت  لـسغ و  تاـفو و  زا  سپ 
هبترم و دـنلب  نالوئـسم  اـهیولع و  اهیمـشاه و  هب  هژیوب  ار  نآ  تخاـس و  ناـیامن  ار  ماـما  تروـص  زاـمن ،  زا  تغارف  زا  سپ  درازگ و 

هدرم شیوخ  رتسب  رد  یعیبط ،  گرم  هب  هک  تساضر  رسپ  دّمحم  رسپ  یلع  رـسپ  نسح  نیا  تفگ :  داد و  ناشن  ناکـشزپ  نایـضاق و 
رب ناکـشزپ  زا  ینالف  نایـضاق و  زا  ینالف  ینالف و  نینمؤملا و  ریما  نامرحمو  نامداخ  زا  ینـالف  ینـالف و  شتلحر  ماـگنه  هب  تسا و 

(1) دناشوپ .  ار  ترضح  نآ  كرابم  ةرهچ  هاگنآ  دنا  هتشاد  روضح  وا  نیلاب 

بناج زا  تموکح  هک  تسا  نآ  رگناشن  رما  نیمه  و  دـیآ ،  نایم  هب  ماما  لتق  رد  تموکح  ياپ  ادابم  هک  دوب  نیا  يارب  تامادـقا  نیا 
 . تسا هدوب  ماما  نتشک  هب  مهّتم  مدرم 

تیادـه نآ  ینـشور  زا  اهلـسن  ات  داهن  ياج  رب  ناشخرد  یهار  شیوخ  سپ  زا  درک و  تلحر  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  ناسنیدـب 
 . . . دندرگ

زین زورما  ات  هک  دـندرپس  كاخ  هب  شراوگرزب ،  ردـپ  رازم  رانک  رد  ءارماس ،  رهـش  رد  شفیرـش  هاـگتماقا  ناـمه  رد  ار  ترـضح  نآ 
 . تسا ناناملسم  هاگترایز 

ادخ دورد  و  دش . . .  دهاوخ  هتخیگنا  رب  هدنز  هک  يزور  دیـسر و  تداهـش  هب  هک  يزور  دش و  هداز  هک  يزور  داب  وا  رب  ادـخ  دورد 
...زیخاتسر زور  ات  وا  ناوریپ  ناهاوخاوه و  رب 
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تیصو نیرخآ 

هراشا

اربک تبیغ  سپس  ارغص و  تبیغ  ةدرپ  سپ  زا  باتفآ  نیا  هک  دوب  هدرک  رّدقم  هنوگ  نیا  دنوادخ  اریز  درک  یم  بورغ  تماما  باتفآ 
 : درک دیکأت  مهم  رایسب  شنیب  ود  رب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ور  نیا  زا  دنک .  یناشفا  وترپ 

 ( . جع رظتنم (  ماما  مظعا  ّللا 
�

ه یلو  يارب  تعیب  نتفرگ  تبیغ و  تخانش  رب  دیکأت  تسخن : 

 . ینید ّتیعجرم  ياه  هدولاش  میکحت  مود : 

رظتنم ماما  يارب  تعیب  نتفرگ  فلا - 

ماما دیکأت  اّما  هدش  رداص  مالسلا  مهیلع  همئا  مامتو  ربمایپ  زا  هک  دراد  دوجو  مالسلا  هیلع  رظتنم  تّجح  ماما  ةراب  رد  یناوارف  ثیداحا 
 . درک صخـشم  شیوخ  ناراـی  زا  صاوـخ  يارب  ار  ماـما  ًاصخـش  ترـضح ،  نآ  نوـچ  تشاد .  يرتاـسر  ریثأـت  رما  نیا  رب  يرکـسع 

 . میزرو یم  افتکا  اهنآ  زا  یکی  رکذ  هب  هک  هدش  دراو  هراب  نیا  رد  یناوارف  ياهتیاور  نینچمه 

يو زا  شنیشناج  ةراب  رد  متساوخ  مدش و  دراو  يرکسع  نسح  ماما  رب  هک :  تسا  هدرک  تیاور  يرعشا  دیعـس  نب  قاحـسا  نب  دمحا 
 : دومرف همّدقم  نودب  دوخ  ترضح  نآ  اّما  مسرپب . 

ات هتـشاذگن و  یلاخ  شقلخ  رب  ادخ  تّجح  زا  ار  نیمز  دـیرفآ  ار  مدآ  هک  ینامز  زا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  قاحـسا !  نب  دـمحا  » 
یلاخ مه  تمایق  زور 
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 « دنیآ یم  نورب  نیمز  تاکرب  دراب و  یم  ورف  ناراب  دوش و  یم  رود  نیمز  مدرم  زا  الب  هک  تسا  وا  دوجو  تکرب  هب  دراذگ  دـهاوخن 
.

؟  تسیک هفیلخ  ماما و  وت  زا  سپ  ادخ !  لوسر  دنزرف  متفگ : 

زا لاس  هس  دوب و  هدراهچ  بش  هام  ییوگ  شتروص  دوب  هتفرگ  شود  يور  يا  هّچب  دمآ و  نوریب  سپس  دش .  قاتا  دراو  ناباتش  سپ 
 . تشذگ یم  شرمع 

 : دومرف ماما  سپس 

ۀینک مه  مانمه و  وا  مداد .  یمن  ناشن  وت  هب  ار  مکدوک  نیا  دوب ،  یمن  شیاهتّجح  رب  لج و  ّزع و  يادخ  رب  وت  تمارک  رگا  دـمحا ! » 
 . دشاب هدش  رپ  دادیب  متس و  هکنآ  زا  سپ  دنک  یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  تسا  یسک  ادخ و  لوسر 

يزارد تبیغ  نانچ  دنگوس  ادـخ  هب  تسا .  نینرقلا  وذ  ناتـساد  دـننامه  رـضخ و  تیاکح  نوچمه  تّما  نیا  رد  وا  تیاکح  دـمحا ! 
تّدم نیا  لوط  رد  هدرک و  راوتسا  شتماما  هب  داقتعا  رب  ار  وا  دنوادخ  هکنآ  رگم  دباین  ییاهر  نآ  رد  تکاله  زا  سک  چیه  هک  دنک 

(1) دشاب . »  هدومن  یهارمه  شجرف  لیجعت  يارب  اعد  اب 

ینید ۀنادنمدرخ  تّیعجرم  ب - 

نایعیـش نایک  نیا  دشاب .  هتـشاد  دوجو  ناهج  رد  یعامتجا  تیدوجوم  نایک و  دـیاب  تسا  یهلا  تلاسر  دادـتما  هک  تماما  نیا  يارب 
 . دنراکادفو صلخم 

ات دنوش  رادروخ  رب  يراوتسا  یعامتجا و  یماظن  زا  دیاب  زین  نانیا  یفرط  زا 
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هب نایعیـش  هک  ینعم  نیدب  دـبای .  یم  رولبت  ّتیعجرم  يربهر  رد  ماظن  نیا  دنـشاب .  اناوت  اهیئوج  هزرابم  اهدادـخر و  ربارب  رد  دـنناوتب 
ماظن ةدولاش  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  نارود  رد  ور  نیا  زا  دنوش .  عمج  مارح ،  لالح و  رب  يو  يانَما  یهلا و  ناملاع  روحم  درگ 

 ، دنتسه مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ناریفس  باّون و  الکو و  نانآ  هک  رابتعا  نیدب  هعیـش ،  نادنمـشناد  شقن  تفای و  میکحت  ّتیعجرم 
دش رشتنم  مدرم  نیب  رد  ینید  ياملع  شقن  ةراب  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  زا  یناوارف  ياهتیاور  درک و  ادیپ  يا  هژیو  یگتـسجرب 

هدرک تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  شیوخ  ّدـج  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هک  تسا  یفورعم  تیاور  نامه  اهنآ  زا  یکی  هک 
 : هدمآ نآ  رد  تسا و 

 ، رادربنامرف ار  شیوخ  يالوم  رما  راک و  هزیتس  دوخ  سوهو  اوه  اب  رادساپ و  ار  شیوخ  نید  تسا و  رادنتشیوخ  ناهیقف  زا  هک  نآ  » 
 « . دننک دیلقت  وا  زا  هک  تسا  ماوع  رب  سپ 

ةراب رد  ماما  اب  دندش و  راد  هدهع  ماما  نارود  رد  ار  تّما  روما  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رون  هب  هتفای ،  تیاده  نادنمشناد  ور  نیمه  زا 
 ) ياضما هب  ار  اه  همان  تشون و  یم  اهنآ  هب  ياهخساپ  مه  ماما  دنتشاگن و  یم  همان  دندرک ،  یم  دروخ  رب  اهنآ  اب  هک  یّلکشم  لئاسم 

مالـسلا هیلع  يرکـسع  ماما  يوس  زا  اهنآ  زا  یخرب  دـش و  فورعم  عیقاوت  هب  اـملع  شیپ  اـه  هماـن  نیا  درک .  یم  رهم  شیوخ  عیقوت ) 
 . دندرک بسک  یّصاخ  ترهش 

زا یخرب  تسادیپ  خیرات  زا  هکنانچ  دندرک .  یم  تیاور  يو  زا  هک  تسا  یناسک  ماما و  نارای  زا  یهورگ  مان  دـیآ  یم  ریز  رد  هچنآ 
زکرم رد  دارفا  نیا 
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 : دنا هتشاد  ياج  هعیش  يربهر 

و تسا .  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  نارای  ناگدروخلاس  زا  یکی  وا  دـیوگ ،  یم  يو  هراب  رد  یـشاجن  صفح :  یبا  نب  میهاربا   - 1
 : هدوزفا وا  فیرعت  رد 

(1) باطخلاوبا . . .  هیلاغلا و  یلع  ّدرلا  مان  هب  دراد  یباتک  تسا و  هیجو »  هقث و «  يو 

ماـمت اـی  نایعیـش و  دزن  رد  یفورعم  ّتیـصخش  يو  هک  دـیمهف  ناوت  یم  نینچ  تسا  هدـمآ  میهاربا  تراـبع  رد  هک  هیجو »  هملک «  زا 
 . تسا هتشاد  مدرم 

تسا هیاورلا  حیحص  ثیدحلا و  ریثک  باحصا  نایم  رد  دوب و  هیقفو  هقثوا  دیوگ :  يو  ةراب  رد  یشاجن  یمق .  سیردا  نب  دمحا   - 2
(2) . 

 . تسا هدوب  يرکسع  ماما  ّصاخ  نارای  زا  مق و  مدرم  ةداتسرف  هدنیامن و  يو  يرعشا .  قاحسا  نب  دمحا   - 3

هک تسا  یناـسک  هلمج  زا  وا  دـیوگ :  وا  ةراـب  رد  یـسوط  خیـش  تسا .  هدرک  تیاور  مالـسلا  مهیلع  هـمئا  زا  ییاـهباتک  نـینچمه  وا 
(3) تسا .  هدید  ار  نامزلا  بحاص 

نیا یسوط  خیش  تسا .  هتشاد  ینکس  دنقرمس  رد  هدوب و  باتک  دنچ  ةدنسیونو  مّلکتم  دنمشناد ،  وا  يزورم .  بیکش  نب  نسح   - 4
(4) تسا .  هدرمش  رب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  نارای  رامش  رد  ار  درم 
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 . تسا ثیدح  رپ  شناد و  رپ  روهشم و  تسام ،  باحصا  نارادمان  زا  وا  دیوگ :  وا  ةراب  رد  یـشاجن  باشخ .  یـسوم  نب  نسح   - 5
(1) رداونلا . »  و «  هفقاولا »  یلع  ّدرلا  زا « :  دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  فیلأت  نیدنچ 

رداص یعیقوت  وا  ةراب  رد  ماما  بناج  زا  هتـشاد و  بوسحم  يرکـسع  ماما  نارای  زا  ار  وا  یـسوط  خیـش  يرمعلا  ورمع  نب  صفح   - 6
 : تسا هدمآ  نآ  رد  هک  هدش 

یم مالس  وا  رب  سپ  داب .  دونـشخ  یـضار و  يو  زا  وا ،  زا  نم  ياضر  ساپ  هب  دنوادخ  ینک  رادید  ار  يرمع  ات  ورم  نوریب  رهـش  زا  » 
 . کیدزن ام  هب  تسا و  نمادکاپ  نیما و  كاپ و  وا  دسانش .  یم  ار  وت  مه  وا  یسانش و  یم  ار  وا  ینک و 

 « دتسرفب ام  يوس  هب  ار  نآ  ات  دسر  یم  ودب  راک  رخآ  دوش ،  یم  هدروآ  ام  يوس  هب  اهرهش )  فلتخم  یحاون (  زا  هک  ییاهزیچ  مامت 
(2) . 

رـس و نایعیـش  روما  هب  یگدیـسر  يارب  ار  ّتیعجرم  ات  تسا  هعیـش  ۀـفیاط  رد  حـلاص  يربهر  میکحت  رد  ماما  ةویـش  رگنایب  عیقوت  نیا 
 . دیآ رد  هنسح  یتّنس  ۀباثم  هب  يدعب ،  نورق  يارب  رما  نیاو  دشخب  ناماس 

زا هقث و  يدرف  وا  تسا .  هداد  ياج  يرکسع  ماما  نارای  وزج  ار  وا  یـسوط  خیـش  يروباشین . )  دیعـس  وبا  نامیلـس (  نب  نادمح   - 7
(3) دوب .  هعیش  نارادمان 

رگا هدوب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رصاعم  دعس  یمق .  ّللا 
�

ه دبع  نب  دعس   - 8
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 . تسا هدرک  تیاور  وا  زا  ایآ  مناد  یمن  دیوگ :  وا  ةراب  رد  یسوط  خیش  هچ 

ندینـش يارب  فیلأت و  یناوارف  ياهباتک  تسا و  نآ  تّجح  هیقفو و  هعیـش )  هفیاـط (  نیا  خیـش  دعـس ،  دـیوگ :  وا  ةراـب  رد  یـشاجن 
(1) تسا .  هدینش  ثیدح  دندوب ،  فلتخم  بهاذم  ناماما  زا  هک  ثیدح  رد  شنایاوشیپ  زا  هدرک و  ترفاسم  ثیدح 

 . دوش یم  یهتنم  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هب  وا  داژن  ینسح .  میظعلا  دبع  دیس   - 9

 . دوب رگمتس  ياهتموکح  نمشد  راگ و  زیهرپ  اسراپ و  هیقف ،  ملاع ،  وا 

 : تسا هدرک  لقن  یتیاور  يزار  دامح  وبا  دننک .  هعجارم  ودب  هک  دنتفگ  یم  ار  دوخ  نایعیش  مالسلا  مهیلع  همئا 

خـساپ ماـما  مدیـسرپ .  مارح  لـالح و  ياـهزیچ  زا  یخرب  زا  ترـضح  نآ  زا  مدـش و  دراو  مالــسلا  هـیلع  يداـه  ماـما  رب  ءارماـس  رد 
 : دومرف مدرک ،  یظفاح  ادخ  وا  اب  هک  نیمه  داد و  ارم  ياهلاوئس 

سرپب ینـسح  ّللا 
�

ه دبع  نب  میظعلا  دبع  زا  ار  نآ  دمآ ،  شیپ  تیارب  یلاکـشا  ینید  يا  هلأسم  ةراب  رد  شیوخ  ۀیحان  رد  رگا  دامح !  » 
(2) ناسرب » .  وا  هب  ارم  مالس  و 

ار دوخ  ياهراک  دشاب و  یفخم  دیـشوک  یم  هراومه  هچ  رگا  دوب ،  راد  روخرب  يدـنلب  ةزاوآ  زا  نایعیـش  نایم  رد  ير  ۀـقطنم  رد  يو 
 . دنکن ینلع 

 . تسا نایعیش  هاگترایز  شهاگمارآ  زورما  ات  دندرپس و  كاخ  هب  دوب  اجن  امه  هک  یغاب  رد  تفر ،  ایند  زا  یتقو  ار  راوگرزب  نآ 
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تشاگن فلتخم  ياه  هصرع  رد  يدایز  ياهباتک  دوب .  نانآ  فورعم  دارفا  زا  مق و  لها  خیـش  يو  يریمح .  رفعج  نب  ّللا 
�

ه دبع   - 10
(1) دندینش .  يرایسب  ثیداحا  يو  زا  اجنآ  مدرم  دمآ و  هفوک  هب  لاس 290 ه  دودح  . 

یسک دوب .  يرکـسع  ماما  يداه و  ماما  يالکو  زا  هدیدنـسپ و  لضاف و  يدرم  یخرب ،  ریبعت  هبانب  يو  ینامه .  رفعج  نب  یلع   - 11
 : تسا هدمآ  نآ  رد  هک  هدرک  لقن  یبلاج  ثیدح  وا  ةراب  رد 

 . دش سوبحم  يداه  ماما  اب  طابترا  مرج  هب  لّکوتم  تفالخ  نامز  رد  وا 

ةراب رد  لّکوتم  اب  ات  داد  هدعو  رانید  رازه  هس  هب  ار  ناقاخ )  نب  ّللا 
�

ه دبع  یـساّبع (  ناریما  زا  یکی  دیدرگ  زارد  وا  سبح  تّدم  نوچ 
وت هب  رگا  ّللا ! 

�
ه دـبع  تفگ :  لّـکوتم  درک  تبحـص  یناـمه  ماـن  هب  یـصخش  ةراـب  رد  لّـکوتم  اـب  ّللا 

�
ه دـبع  نوچ  دـیوگب .  نخـس  وا 

 : دوزفا زین  و  یتسه .  یضفار  هک  تفگ  مهاوخ  موش  كوکشم 

يداـه ماـما  هب  يا  هماـن  دیـسر ،  یناـمه  هب  ربخ  نیا  نوچ  مشکب .  ار  وا  مراد  رظن  رد  نم  تسا و  يداـه )  ماـما  ینـالف (  لـیکو  نیا 
 . موش راچد  دیدرت  هب  هک  مسرت  یم  ادخ  هب  ریگرظن .  رد  نم  ةراب  رد  ار  ادخ  مرورس !  تفگ :  تشاگن و 

 : تشون نینچ  ار  وا  خساپ  کچوک  يذغاک  رد  ماما 

تساوخ مهاوخ  ار  وت  تاجن  ادخ  زا  منک ،  یم  دصق  تا  هراب  رد  ار  يادخ  يدوزب  سپ  مناد  یم  نم  هک  دیـسر  اجنآ  ات  وت  راک  رگا 
.

هجض وا  رب  هک  دش  بارخ  شلاح  اجنآ  ات  هبنـشود  زور  رد  دش و  بت  راچد  لّکوتم  حبـص  ادرف  داد .  يور  هعمج  بش  رد  ارجام  نیا 
 . دندیشک یم  نویش  و 
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لّکوتم دندرک .  دای  زین  ار  ینامه  رفعج  نب  یلع  هکنآ  ات  دننک  دازآ  دنرب ،  یم  وا  دزن  ار  شمان  هک  ینادنز  ره  داد ،  روتـسد  لّکوتم 
 : تفگ ناقاخ  نب  ّللا 

�
ه دبع  هب 

نک دازآ  ار  وا  الاح  نیمه  تفگ :  لّکوتم  منک .  یمن  رارکت  ار  وا  مان  زگره  تفگ :  ّللا 
�

ه دبع  یتشادن ؟  هضرع  نم  رب  ار  وا  راک  ارچ 
 . دنک لالح  ارم  هک  هاوخب  يو  زا  و 

.دش (1) رواجم  اجنآ  رد  تفر و  هّکم  هب  يداه  ماما  نامرف  هب  وا  دندرک و  دازآ  ار  ینامه 

زا یکی  تفرگ .  رد  دوب ،  هتـساخرب  تباقر  هب  يو  اب  هعیـش  تماعز  رد  هک  سراـف  ماـن  هب  یـصخش  رفعج و  نب  یلع  ناـیم  یفـالتخا 
هدمآ همان  نیا  نمـض  رد  دومرف .  دییأت  ار  رفعج  نب  یلع  خساپ ،  رد  مه  ماما  تشون .  يا  همان  باب  نیا  رد  يرکـسع  ماما  هب  نایعیش 

 : دوب

 : دوزفا و  دزاس .  دنم  هرهب  ودب  ار  ام  دنادرگ و  گرزب  ار  رفعج  نب  یلع  تلزنم  دنوادخ 

(2) دینادرگم .  لخاد  ناتروما  زا  يزیچ  رد  ار  وا  دیسرتب و  سراف  زا  ورب و  رفعج  نب  یلع  دزن  شیوخ  جیاوح  رد 

ار ینید  ّتیعجرم  دنداد و  یم  ناماس  رـس و  ناشیالکو  قیرط  زا  ار  هعیـش  روما  هنوگچ  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  تسادیپ  عیقوت  نیا  زا 
 . دندیشخب یم  میکحت  دوخ  لفاحم  رد 
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ثیداحا اهنآ  رد  درک و  فیلأت  باتک  اههد  هک  دوب  راوگرزب  هقث ،  يدرم  مق و  رد  هعیش  نارـس  زا  وا  رافـص .  نسح  نب  دّمحم   - 12
(1) تسا .  هدش  لدب  در و  ییاه  همان  زین  يرکسع  ماما  وا و  نیب  دومن .  ظفح  فلتخم  لئاسم  رد  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

يرکسع ماما  يدونشخ  تیاضر و  زا  يو  تافلؤم  زا  یخرب  دنا  هتفگ  تسا .  نایعیـش  نیرتراکرپ  زا  یکی  وا  ناذاش .  نب  لضف   - 13
دنا هتفگ  نینچمه  دوش .  لمع  نادب  تسا  راوازس  حیحص و  ثیدح  نیا  هتشون :  وا  ثیداحا  ةراب  رد  ترـضح  نآ  هتـشگ و  دنم  هرهب 

 : دومرف تسیرگن و  لضف  تافلؤم  زا  یکی  رد  ماما 

(2) دنروخب . »  هطبغ  دیاب  ناشنایم  رد  وا  ندوبو  ناذاش  نب  لضف  هاگیاج  هب  ناسارخ  لها  » 

هراشا وا  هاگیاج  هب  همئا  تسا و  يرکسع  نسح  ماما  نارود  رد  ّتیعجرم  ماظن  ياهنوتس  زا  یکی  يو  يرمع .  دیعس  نب  نامثع   - 14
دمحا تیاور  رد  هتکن  نیا  هکنانچ  داد  یم  عاجرا  ودب  ار  دوخ  ناوریپ  يداه  ماما  تشاد و  الاو  یماقم  نایعیـش  دزن  رد  وا  دنا .  هدرک 

 . تسا هدش  رکذ  یمق  قاحسا  نب 

 : دیوگ يو 

امـش تمدـخ  هک  تسین  نم  يارب  ناکما  نیا  هشیمه  مرورـس !  مدیـسرپ :  مدـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  رب  اـهزور  زا  یکی 
هچ نخس  سپ  موش .  فّرشم 
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 : دومرف نم  هب  ترضح  نآ  منک ؟  تعاطا  ار  یسک  هچ  نامرف  مریذپب و  ار  یسک 

نم بناج  زا  دناسر  امـش  هب  هچنآ  دیوگ و  یم  نم  بناج  زا  تفگ  امـش  هب  هچنآ  نیما .  دامتعا و  دروم  تسا  يدرم  ورمع  وبا  نیا  » 
 . « تسا هدناسر 

مدرک شردپ  زا  هک  یلاؤس  نامه  مدیسر و  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  شدنزرف  تمدخ  تفای  تافو  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  نوچ 
 : تفگ نم  هب  ترضح  نآ  مدیسرپ .  زین  وا  زا 

دیوگ یم  نم  بناج  زا  تفگ  امـش  هب  هچنآ  تسا .  نم  دامتعا  دروم  گرم  یگدـنز و  رد  نیما و  هقث و  تسا  يدرم  ورمع  وبا  نیا  » 
(1) تسا » .  هدناسر  نم  بناج  زا  دناسر  امش  هب  هچنآ  و 

ۀلزنم هب  بیاغ  ماما  نایعیـش و  نایم  دش و  راد  هدهع  ار  يدـهم  ماما  ام  رورـس  الوم و  تباین  دیعـس  نب  نامثع  يرکـسع ،  ماما  زا  سپ 
 . دوب یطابترا  یلپ 

دوخ ياه  همان  رد  مالـسلا  مهیلع  ناماماو  دوب .  دوش )  یم  مولعم  هکنانچ  طـساو (  رد  هعیـش  نارـس  زا  زین  يو  لـالب .  نب  یلع   - 15
 : تسا هدمآ  هدش ،  هتشون  ودب  يرکسع  ماما  يوس  زا  هک  ییاه  همان  زا  یکی  رد  دندرک  یم  دامتعا  ودب 

دروم هلیـسو  نیا  هب  ار  وت  مسیونب و  وت  هب  هناگادج  يا  همان  متـشاد  تسود  سپ  یتسه .  شیوخ  هقطنم  گرزب  وت  هک  مناد  یم  نم  » 
 . « مهد رارق  مارکا 

 : تسا هتشون  نینچ  لالب  نب  یلع  ةراب  رد  شنارای )  زا  یکی  قاحسا (  هب  باطخ  رگید  يا  همان  رد  ترضح  نآ  نینچمه 
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تـسا بجاو  وا  رب  هچنادب  تسا و  دامتعا  دروم  هقث و  وا  هک  ناوخب  داب ،  یـضار  وا  زا  ادخ  هک  یلالب  یلع  رب  ار  ام  ۀـمان  قاحـسا !  » 
(1) تساناد . »  هاگآ و 

نایم رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  تسا  ّتیعجرم  ماظن  ناکرا  زا  یکی  شردپ  نوچمه  زین  وا  دیعـس .  نب  نامثع  دـنزرف  يرمع ،   - 16
 . دوب دامتعا  دروم  هعیش ،  هب  طوبرم  روما  رد  همئا  يوس  زا  وا  دندراذگ .  ار  نآ  ۀیاپ  نایعیش 

نخس مریگب و  یسک  هچ  زا  ار  دوخ  لئاسم  باوج  و  مشاب ؟  هتشاد  طابترا  یسک  هچ  اب  دیسرپ :  يرکـسع  ماما  زا  قاحـسا  نب  دمحا 
وت هب  هچرهو  دنتـسه  هقث  ود  نآ  دّـمحم !) ینعی  شدـنزرف (  دیعـس و  نب  نامثع  يرمع ،  دومرف « :  ودـب  ماما  مریذـپب ؟  ار  یـسک  هچ 

(2) دنا .» هدناسر  نم  بناج  زا  دندناسر 

نآ رد  هک  دـش  رداص  يو  هب  باطخ  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  رظتنم  ماما  يوس  زا  یعیقوت  نامثع ،  نب  دّـمحم  ردـپ  تافو  ماگنه  هب 
 : دوب هدمآ 

میدش هدز  تبیصم  زین  ام  يدش و  هدز  تبیصم  وت  .دیامرف  اطع  وت  هب  وا  تبیصم  رد  وکین  ربص  دهد و  ناوارف  شاداپ  ار  وت  دنوادخ  » 
هک تسا  نآ  تردـپ  تداعـس  لامک  زا  دراد .  داش  شهاگمارآ  رد  ار  وا  دـنوادخ  سپ  میدـنام .  اـهنت  اـم  زین  وت و  وا  قارف  زا  سپ  . 
وا يارب  زا  يزادرپب و  درک ،  یم  وا  هک  يراک  هب  یـشاب و  وا  نیـشناج  يو  زا  سپ  هک  هدومرف  اـطع  ودـب  وت  نوچ  يدـنزرف  دـنوادخ 

(3) ییامن » .  شزرمآ  بلط  ینک و  محرت 

هک دندوب  یناسک  ماما و  باّون  الکو و  زا  یخرب  دش  هتفگ  ناشمان  هک  نانیا 
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راوتـسا یهار  یـسایس و  تکرح  رد  يا  هویـش  ۀباثم  هب  ّتیعجرم  ماظن  تفای .  ماکحتـسا  اهنادب  تّما ،  نایم  رد  ّتیعجرم  ماظن  ناکرا 
تـشگزاب تقو  هب  دـناوت ،  یم  ماـظن  نیا  نینچمه  دوـش .  یم  دادـملق  هعماـج ،  يارب  یبـتکم  یهدـنامزاس  ادـخ و  هـب  توـعد  يارب 

یم همـشچرس  نید  يافرژ  زا  تماما  ماظن  نوچمه  ّتیعجرم  ماـظن  دـشاب .  تّما  يارب  یـسایس  یماـظن  نآ ،  لـها  تسد  هب  تموکح 
 ، ییارگهورگ ییارگ و  بزح  حور  اب  هکناـنچمه  تسا  یگدز  تریـشعو  ییارگ  هفیاـط  ياـغوغ  زا  رود  هب  ماـظن  نیا  نوچ  دریگ . 

 . دراد هلصاف 

فرگش ياهییاناوت  زا  هدرک و  یگدنز  مالـسلا ،  مهیلع  راهطا  همئا  نارود  زا  یبتکم ،  لّکـشت  نیا  ۀیاس  ریز  رد  هراومه  هعیـش  ۀفیاط 
 . تسا هدوب  رادروخرب  نآ 

لماکت يوس  هب  داعبا  یخرب  رد  ماظن  نیا  هک  تسا  هداد  یمن  هزاجا  هدش و  یم  نآ  فقوت  بجوم  هاگ  مدرم  یگدـنام  بقع  هچ  رگا 
 . دریگ باتش  دوخ  رظن  دروم 

نیا هکنآ  رطاخ  هب  زین  دـبای و  یم  یگژیو  ّتیعجرم )  يربهر (  نیا  میکحت  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رـصع  هک  اـجنآ  زا 
ّتیعجرم و تیعقاو  زا  یکدـنا  اـج  نیمه  رد  دراد  تبـسانم  تسا ،  هدوب  نایعیـش  يورخا  يویند و  روما  راد  هدـهع  نونک  اـت  يربهر 

 : مییوگب نخس  نآ  داعبا 

وا نورد  رد  اوـقت  حور  نادـجو و  ناـسنا و  ترطف  زا  نآ  رماوا  یئارجا  يورین  تسا و  یهلا  یماـظن  تـّیعجرم ،  هـک  اـجنآ  زا  ًـالّوا : 
گنهامه مجسنم و  دنیآ ،  یم  رد  ارجا  هب  اوقت  حور  اب  مه  اهنآ  هک  یعرش  ماکحا  ریاس  اب  دناوت  یم  ماظن  نیا  دریگ ،  یم  همـشچرس 

 . دشاب
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رما ّیلو  زا  نمؤم  هک  تسادخ  رطاخ  هب  تسا .  نمؤم  جارعم  تدابع و  بارحم  یصخش ،  روماو  هعماج  نوچمه  مالـسا ، رد  تسایس 
شبنج شفرد  ریز  هک  تسادخ  يدونـشوخ  بسک  يارب  دباتـش و  یم  ادخ  نانمـشد  اب  دربن  هب  ادخ  هار  رد  درب و  یم  نامرف  شیوخ 

رب دزادرپ و  یم  تفلاخم  هب  توغاط  اب  هک  تسادخ  نامرف  زا  ّتیعبت  يارب  دراذگ و  یم  ارجا  هب  ار  نید  رما  وا  دـیآ و  یم  درگ  ینید 
 . . . دهن یم  انب  نآ  ياج  هب  یسایس  یتّیدوجوم  دروش و  یم  رگمتس  تردق  ّدض 

فطع ۀطقن  تروص  هب  ددرگ و  یم  یمالسا  ۀعماج  روحم  نآ ،  دودحم  گنت و  ّتیبصع  یلهاج و  تریغ  هن  اوقت و  ۀملک  ور  نیا  زا 
 : میناوخ یم  نآرق  رد  هک  تسور  نیمه  زا  دیآ .  یم  رد  ددنویپ ،  یم  مه  هب  ار  هعماج  ناکرا  هک  يریجنز  نآ و 

�يَوـْقَّتلا َهَِملَک  ْمُهَمَْزلَأَو  َنِینِمْؤُْـملا  یَلَعَو  ِِهلوُـسَر  �یَلَع  ُهَتَنیِکَـس  ّللا 
�

ُه َلَزنَأَـف  ِهَِّیلِهاَْـجلا  َهَّیِمَح  َهَّیِمَْحلا  ُمِِهبوـُلق  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلَـعَج  ْذِإ  )
 . (1) ًامِیلَع )  ْیَش ٍء  ِّلُِکب  ّللا 

�
ُه َناَکَو  اَهَلْهَأَو  اَِهب  َّقَحَأ  اُوناَکَو 

ورف نانمؤم  شربمایپ و  رب  ار  دوخ  شمارآ  دنوادخ  سپ  ّتیلهاج  ّتیمح  دـنداهن ،  ّتیمح  شیوخ  لد  رد  نازرو  رفک  هک  یماگنه  » 
 . « تساناد زیچ  همه  هب  ادخ  دنرت و  هتسیاش  رتراوازس و  نادب  نانآ  هک  درک  ناشیا  هارمه  ار  اوقت  ۀملک  داتسرف و 

هک ّتیمح  نوچ  اوقت .  ۀملک  یلهاج و  تریغ  نایم  تسا  يرایسب  قرف 
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هب دریگ و  یم  تأشن  يدام  ياهشزرا  زا  دناد ،  یم  ّتیندم  روحم  ییاورنامرف و  ببـس  ار  نآ  دمان و  یم  ّتیبصع  ار  نآ  نودلخ  نبا 
بزحت دقح و  كرش و  ياه  هبیاش  زا  كاپ  یناسنا  ياهشزرا  ياراد  هک  یهلا  ماکحا  اب  هجو  چیه  هب  دراد و  یماو  يزیرنوخ  زیتس و 

 . درادن تبسانم  تسا ، 

 : دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ  هک  تسور  نیمه  زا 

 . (1) ْمُْکنِم ) ِْرمَْألا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  )

 . « دینک يوریپ  ناتدوخ  نایم  زا  رما  نابحاص  ربمایپ و  زا  » 

هب ندیسر  يارب  يا  هلیسو  و  ود ،  نآ  زا  يرولبت  یّتح  دراد و  ياج  لوسر  ادخ و  تعاط  ياتـسار  رد  رمألا ،  یلوا  تعاط  ناس  نیدب 
ریذـپ ناکما  هنوگچ  هداد ،  نامرف  نادـب  دـنوادخ  هک  يربهر  نیا  زا  تعاطا  نودـب  شربمایپ  ادـخ و  تعاطا  نیا  ربانب  تسا .  ود  نآ 

!؟  دوب دهاوخ 

تازیامت رگید  نابز و  داژن و  میلقا و  ياهزرم  زا  نایک  نیا  نیا ،  ربانب  ییارگ  موق  هن  تساوقت  ّتیعجرم ،  ساـسا  هک  اـجنآ  زا  ًاـیناث : 
رب ماما  زا  تعاط  ساسا  رب  هک  دیآ  یم  دیدپ  يا  هزیکاپ  یمالسا  ۀعماج  دهن و  یم  رتارف  اپ  دزادنا ،  یم  ییادج  مدرم  نایم  هک  يّدام 

رگیدـکی و اب  اهنآ  ندـش  کیدزن  يارب  تسا  يا  هلیـسو  رگید و  ياـهتما  ناـیم  تسا  یلپ  هتفرگ و  ناـینب  ناناملـسم )  رما  ّیلو  ّقح ( 
ار یـصخش  حـلاصمو  يا  هقطنمو  يداژن  عناوم  تعیرـش ،  هب  ناـنمؤم  هجیتـن  رد  دـنیآ و  مهارف  نآ  درگ  هب  هکنآ  يارب  تسا  يروحم 

طسق يارجا  هب  اهنآ  نایم  رد  دنشاب و  هاوگ  قح ،  هب  مدرم  رب  و  دنراذگ .  رس  تشپ 
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 : دیامرف یم  زین  ناحبس  راگدرورپ  هکنانچ  دنرامگ .  تّمه  لدع  و 

 . (1) ًادیِهَش ) ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَیَو  ِساَّنلا  یَلَع  َءاَدَهُش  اُونوُکَِتل  ًاطَسَو  ًهَّمُأ  ْمُکاَْنلَعَج  َِکل�ذَکَو  )

 . « دشاب هاوگ  امش  رب  ربمایپ  دیشاب و  مدرم  رب  یناهاوگ  ات  میداد  رارق  هنایم  یتما  ار  امش  هنوگنیا  » 

ار کیدزن  رود و  مجع و  برع و  رگناوت ،  تسدیهت و  دیپس ،  هایس و  دنناوخ ،  یم  نادب  ار  ام  ینامـسآ  بتاکم  هک  یـسّدقم  ۀعماج 
كرابم و عمج  نیا  ۀبوچ  راهچ  زج  يزیچ  ّتیعجرم  دروآ و  یم  درگ  نامحر  يادخ  ناوخ  رب  قدص و  ۀناخ  رد  دـیحوت و  وترپ  ریز 

 ! تسین هتسجخ 

تلادـع و قشع و  ةرطیـس  زا  دـنا و  هداد  هدژم  نیمز  رد  ادـخ  تموکح  هب  ار  اهناسنا  نورق ،  راـصعا و  لوط  رد  یهلا  ياـهتلاسر  رگا 
هک دشاب  دوعوم  تکلمم  نیا  زا  يریوصت  دناوت  یم  قح  ّتیعجرم  عّمجت  هک  تفگ  دیاب  دـنا  هدـنار  نخـس  تموکح  نیا  رد  ناسحا 

 . دنارورپ یم  ار  نآ  ناحبس  راگدرورپ  تیانع 

 : دیامرف یم  نآ  ةراب  رد  ناحبس  دنوادخ  هک  تساوقت  نامه  هنادنمدرخ  ّتیعجرم  هیاس  رد  عّمجت  روحم  هک  اجنآ  زا  ًاثلاث : 

 . (2) ْمُکاَْقتَأ ) ّللا 
�

ِه َدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراَعَِتل  َِلئاَبَقَو  ًابوُعُش  ْمُکاَْنلَعَجَو  �یَثنُأَو  ٍرَکَذ  نِم  مُکاَنْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأاَی  )

ییاه هریت  اه و  هخاش  ار  امش  میدیرفایب و  ینزو  درم  زا  ار  امش  ام  مدرم  يا  » 
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 . « تسامش نیرتراگزیهرپ  ادخ  دزن  امش  نیرت  یمارگ  انامه  دیوش  انشآ  مه  اب  ات  میدینادرگ 

یلهاج تازایتما  رگید  داژن و  بسن و  تورث و  نایم  نیا  رد  دـشاب و  یم  دارفا  ياـقترا  يارب  رازبا  هناـگی  يراد  تناـما  تقاـیل و  سپ 
 . درادن يدوس 

اهتّمه دنزیخ و  یم  رب  تباقر  هب  رگیدـکی  اب  نادـب  نتفای  تسد  يارب  هعماج  دارفا  هک  تسا  يوگ  نوچمه  تناما  تیافک و  نیا  ربانب 
 ، تناما تیافک و  نوچ  دـیآ .  یم  الاب  تمظع  دـجم و  نامـسآ  رد  هعماج  دریگ و  یم  يرترب  رما  نیمه  ۀطـساوب  اـهنآ  ياـهنامرآ  و 

 . دنهد یم  قوس  يراگتسر  تداعس و  هب  ار  وا  هک  دنتسه  لاب  ود  نوچمه  يا  هتفرشیپ  ۀعماج  ره  يارب 

رخآ نخس 

هب ار  اهنآ  اّما  تخاس .  مامت  شناگدنب  رب  هنادنمدرخ ،  ّتیعجرم  نیا  اب  ار  شیوخ  ۀغلاب  تّجح  ناحبس  دنوادخ  هکنآ  نخـس  نیرخآ 
 . تسا هدرکن  راداو  ماکحا  لوصا و  ریاس  شریذپ  هب  هکنانچمه  درکن  روبجم  نآ  شریذپ 

اهنآ رب  تّجح  دنوش ،  رود  دنریگب و  هلصاف  نآ  زا  رگا  دنسر و  یم  یتخب  کین  هب  الاو  ۀنومن  نیا  هب  دوخ  یکیدزن  ةزادنا  هب  مدرم  و 
 ! تسا هدش  مامت 
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كانبات نانخس 

هراشا

رب میرک  نآرق  باتفآ  ندیبات  زا  سپ  نانآ ،  كاپ  ياهناج  زا  هک  دنتـسه  ییاهوترپ  وا  نادـناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانخس 
دنسر یم  شمارآ  هب  رون  نیدب  مارآ  ان  ياهناور  ادخ .  ياهتیاده  زا  یتیاده  تسادخ و  رون  رون ،  نیا  دریگ .  یم  ندیشخ  رد  اهنآ ، 

یم تسد  شیاسآ  یتحار و  هب  اهنآ  نما  لحاس  رد  دیدرت ،  کش و  جاوما  نایم  رد  تخـس  یـشدرگ  زا  سپ  ناگراچیب  ياهیتشک  و 
هاگن نادواج  دوخ  رد  ماما  ياهراتفگ  زا  خـیرات  هک  تسا  ینارون  تاملک  میناوخ  یم  رگیدـکی  اـب  نیریز ،  روطـس  رد  هچنآ  دـنبای . 

 . تسا هتشاد 

طیارـش رد  نآ  زا  ّتیعبت  هک  ار  يا  هتـسیاش  ةویـش  شناوریپ  زا  یکی  هب  هنادـنمدرخ  يدومنهر  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
 : دیوگ یم  نینچ  ترضح  نآ  دیامرف .  یم  هّیصوت  تسا ،  راوازس  راوشد  ینارحب و 

ره زا  يراد  تناما  هب  منک و  یم  هیـصوت  ییوگتـسار  ادـخ و  هار  رد  شـشوک  دوخ و  نید  رد  ییاسراپ  ادـخ و  زا  سرت  هب  ار  امـش  » 
یلص دّمحم  هک  منک  یم  شرافس  یگیاسمه  شوخ  اه و  هدجس  نداد  لوط  هب  و  دیـشاب ،  رادافو  دب  ای  بوخ و  دشاب  هدوب  هک  سک 

تدایع و ار  ناشاهرامیب  و  دـیبای ،  روضح  اهنآ  ةزانج  رـس  رب  دـیناوخب و  زاـمن  ناـنآ  ریاـشع  رد  هدـمآ .  شور  نیدـب  هلآ  هیلع و  هللا 
زا سک  ره  اریز  دینک .  ادا  ار  ناشقوقح 
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کی درف )  نیا (  دنتفگ  درک و  يراتفرشوخ  مدرم  اب  دوب و  راد  تناما  تفگ و  تسار  درک و  هشیپ  ییاسراپ  دوخ  تناید  رد  هک  امش 
 . موش یم  نامداش  رما  نیا  زا  نم  تسا ،  هعیش 

ام زا  ار  یتشز  ره  دـینک و  بلج  اـم  يارب  ار  یتسود  هنوگره  گـنن .  یتشز و  هیاـم  هن  اـم و  يارب  دیـشاب  یتنیز  دـیزیهرپب و  ادـخ  زا 
 . میتسین نانچ  ام  دوش  هتفگ  ام  ةراب  رد  هک  يدب  ره  مینآ و  ۀتسیاش  ام  دوش  هتفگ  ام  ةراب  رد  هک  یبوخ  ره  نوچ  دینادرگب . 

هدرمـش و كاپ  ار  ام  دـنوادخ  و  میراد ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  هک  یتبارق  تباث و  تسا ،  یّقح  ادـخ  باتک  رد  ار  اـم 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  رب  دیناوخب و  نآرق  و  دیرآ ،  دای  رایـسب  ار  گرم  ادخ و  وگغورد ،  رگم  تسین  تمارک )  نیا (  یعّدم  يدحا 

رطاخ هب  بوخ  مدرک  هیصوت  امش  هب  ار  هچنآ  دراد .  هنسح  هد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  دورد  هک  دیتسرف  دورد  رایـسب  هلآ 
(1) متسرف . »  یم  دورد  امش  رب  مراپس و  یم  ادخ  هب  ار  امش  دیراپس ، 

اهنآ نیب  زا  هک  یـسک  هب  نانآ  ندروآ  نامیا  زا  تسا  رتنارگ  رتلکـشم و  یـسب  اهنآ ،  نایم  رد  رـضاح  دهاش و  يربهر  هب  مدرم  نامیا 
عبات و دننک و  يوریپ  وا  زا  هک  دهاوخ  یم  اهنآ  زا  دنروایب ،  نامیا  رضاح  دهاش  ربهر  هب  رگا  اهنآ  اریز  تسا .  هتـسب  رب  تخر  هتفر و 
ور نیا  زا  دننک .  ادیپ  ضقانت  رگیدکی  اب  عفانم  اههاگدید و  هک  یتقو  هژیوب  تسا  نارگ  رایـسب  يربنامرف  دنـشاب و  شتاروتـسد  عیطم 
 . دوش یم  ادـیپ  رگید  یماما  ینیـشناج  ماما و  کـی  تاـفو  ماـگنه  هب  نایعیـش ،  زا  يرایـسب  دزن  فقو )  هب (  فورعم  فقوت  طـیارش 

زا يرایسب 
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هب ار  نانآ  تردـق  توهـش  تسایر و  نافوط  تسا و  هدوب  اهنآ  دزن  رد  مدرم  قوقح  لاوما و  هک  هدوب  ییالکو  بناج  زا  اـهفقوت  نیا 
 . تسا هتفرگ  يزاب 

نآ تفگ  ناوت  یم  یّتح  هک  يروط  هب  دـش  لّمحتم  يرایـسب  ياـهرازآ  يدارفا ،  نینچ  ۀـیحان  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
 : تسا هدومرف  دنا ،  هدرک  تیاور  يو  زا  هک  یثیدح  رد  دوخ  هکنانچ  دیشک  جنر  دید و  رازآ  نیشیپ  ناماما  زا  شیب  ترضح 

 « . مدش هدومزآ  ما ،  هراب  رد  هورگ  نیا  دیدرت  رطاخ  هب  نم  هکنانچ  دندشن  هدومزآ  مناردپ  زا  مادک  چیه  » 

 : دیامرف یم  کش  نیا  در  رد  ترضح  نآ  ور  نیا  زا  دشاب .  هدوب  تماما  رارمتسا  رد  کش  دیدرت ،  نیا  لماع  اسب  هچ 

مه زا  سپس  دوب و  یم  تقؤم  دیا  هدروآ  دورف  میلـست  رـس  نآ  يارب  دیا و  هدروآ  رواب  نادب  هک  تسا  يرما  تماما )  رما (  نیا  رگا  » 
نیا سپ  تسا ،  هتـسسگ  ان  لصتم و  دراد ،  همادا  ادـخ  روما  هک  ینامز  ات  رما  نیا  رگا  اّما  دوب ،  کش  ياـج  سپ  دـش ،  یم  هتـسسگ 

(1) دراد . » !؟  ییانعم  هچ  کش 

در و ماما  وا و  نایم  یناوارف  ياه  همان  هک  يروباشین  لیعامـسا  نب  قاحـسا  مان  هب  دوخ  داـمتعا  دروم  ناراـی  زا  یکی  هب  ترـضح  نآ 
تقد همان  نیا  رد  دییایب  میروخ .  یم  رب  نآ  ّتیّمها  نازیم  تماما و  رب  ماما  جاجتحا  هب  همان  نیا  رد  دراگن .  یم  يا  همان  هتشگ ،  لدب 

 . میهد جرخ  هب 

هب تیاهراک  ۀمه  رد  دراد و  هاگن  دوخ  ةدرپ  رد  ار  امش  ام و  دنوادخ  » 
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یتیب لها  وا  تمعن  ادخ و  رکـش  هب  ام  مدمیهف  مدناوخ و )  ار (  تا  همان  دنک ،  تمحر  تیادـخ  داب ،  رای  ار  وت  شیوخ  عنـص  يورین 
كرابت يادخ  هک  یتمعن  ره  و  میلاحشوخ ،  ناشیدب  يو  شـشخب  ادخ و  یپایپ  ناسحا  هب  و  میزوسلد ،  دوخ  ناتـسود  رب  هک  میتسه 

یناسک نآ  مامت  دنک ،  مامت  ار  دوخ  تمعن  تنایاتمَه  وت و  رب  دنوادخ  قاحسا !  يا  میروآ .  باسح  هب  دراد  ینازرا  اهنآ  رب  یلاعت  و 
رّدقم نانآ ،  نتفر  تشهب  هب  ار  دوخ  تمعن  لامک  هدرک و  انیب  وت  نوچمه  ار  نانآ  دوخ  تمعن  هب  هدیزرو و  رهم  اهنآ  هب  دنوادخ  هک 

هّزنم دـنوادخ و  شیاتـس  ساپـس و  رطاـخ  هب  هکنآ -  زج  تسین  يزیچ  دـشاب  شزرا  اـب  ـالاو و  مه  هچ  ره  یتـمعن  ره  تـسا .  هتـشاد 
ات ار  وا  ادخ  ةدنیاتـس  هک  تسا  يزیچ  نیرترب  ّلل »

�
ه دمحلا  میوگ «  یم  نم  و  دوش .  ادا  نآ  رکـش  دیاب  وا -  سدـقم  ياه  مان  نتـسناد 

ار وت  هار  و  هدیـشخب ،  ییاهر  تکاله  زا  ار  وت  شیوخ و  تمحر  زا  تسا  هداهن  وت  رب  دنوادخ  هک  یتّنم  ربارب  رد  هدرازگ  ساپـس  دبا 
گرزب و شیالب  تخس و  نآ  زا  رذگ  راوشد و  سب  تسا  يا  هندرگ  نآ  هک  دنگوس  ادخ  هب  هدومرف .  راومه  هندرگ  نآ  زا  رذگ  رد 

ییاهراک نم  تماما  نارود  رد  تفر و  ایند  زا  هک  ینامز  اـت  هتـشذگ  ماـما  نارود  رد  امـش  هدـش .  داـی  نآ  زا  ناینیـشیپ  ياـهباتک  رد 
 . دوبن ّقفوم  هدیدنسپ و  هک  دیتشاد 

 . رتهارمگ دشاب و  روک  مه  ترخآ  رد  تفر  نوریب  انیبان  روک و  ایند  نیا  زا  سک  ره  هک  نادب  ًانیقی  قاحسا !  يا 

لوق زا  شراوتـسا  باتک  رد  تسادخ  نخـس  نیا  دناروک و  دنیاه  هنیـس  نورد  هک  ییاهلد  هکلب  دنتـسین  روک  ناگدـید  قاحـسا !  يا 
هک اجنآ  يرگمتس ، 

ص:67

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


 . (1) �یَسُنت ) َمْوَْیلا  َِکل�ذَکَو  اَهَتیِسَنَف  اَُنتاَیآ  َْکتَتَأ  َِکل�ذَک  َلاَق  ًاریَِصب *  ُتنُک  ْدَقَو  �یَمْعَأ  ِینَتْرَشَح  َِمل  ِّبَر  َلاَق   : ) دیامرف یم 

 : دیامرف ادخ  مدوب .  انیب  نم  يدرک  روشحم  روک  ارم  ارچ  اراگدرورپ !  » 

 « . يدش شومارف  زورما  مه  وت  ربارب )  رد  يدرک و (  شومارف  ار  اهنآ  سپ  دیسر  وت  هب  ام  تایآ  نینچنیا 

!؟  دشاب یم  شناگدنب  رب  وا  هاوگ  شدالب و  رد  وا  نیما  شقح و  رب  ادخ  تّجح  زا  رتگرزب  تیآ  نیمادکو 

 . داب اهنآ  مامت  رب  ادخ  تاکرب  دورد و  هک  ایصوا  شا  يدعب  ناردپ  دنناربمایپ و  زا  وا  تسخن  ناردپ  زا  ناگتشذگ  هک  یسک 

 ، دـییارگ یم  لطاب  هب  دـیبات و  یم  رب  خر  قح  زا  دـیروآ !؟  یم  ور  اجک  هب  نایاپ  راهچ  نوچمه  دـندرک و  نادرگرـس  اـجک  ار  اـمش 
یم رفک  رگید  يا  هراپ  هب  دـنروآ و  یم  نامیا  باتک  زا  يا  هراپ  هب  هک  دـیتسه  یناـسک  زا  اـی  دـینک  یم  یـساپس  اـن  ار  ادـخ  تمعنو 

باذـع اـیند و  یگدـنز  رد  يراوـخ  رگم  تسین  يزیچ  امـش ،  ریغ  اـی  امـش  زا  دـنک ،  یم  نینچ  هـک  سک  نآ  شاداـپ  سپ  دـنزرو . 
 . تسا گرزب  ییاوسر  نیا  هک  ادخ  هب  و  يورخا ،  ةدنیاپ  یگدنز  رد  ینالوط 

نیا نداد  رارق  هکلب (  هتـشاد ،  زاین  اهنادب  هک  دوب  نآ  يارب  هن  دومرف ،  رّرقم  یـضیارف  امـش  رب  شتمحر  ّتنم و  يور  زا  هک  دـنوادخ 
ياهلد رد  هک  ار  هچنآ  دزاس و  ادـج  كاـپ  زا  ار ،  دـیلپ  اـت  امـش ،  رب  تسین ،  وا  زج  يدوبعم  هک  وا  بناـج  زا  دوب  یتمحر  ضیارف ) 

تسا ناتیاهلد  رد  هچنآ  دیامزایب و  تسامش 
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هرمع و ّجح و  امش  رب  سپ  دنبای .  توافت  شتشهب  رد  امش  ياههاگیاج  دیریگ و  تقبس  ادخ  تمحر  يوس  هب  ات  دنک  فاص  كاپ و 
زاب نادـب  ار  ضیارف  ياهرد  هک  دوشگ  امـش  يور  هب  مه  يرد  دومرف و  بجاو  ار  تیالو  هزور و  تاکز و  نتخادرپ  زامن و  ندرازگ 

هتشگ رس  نایاپ  راهچ  نوچ  امش  دندوبن  شنادنزرف  زا  شنانیشناج  دّمحم و  رگا  دشاب .  وا  هار  هب  ندیسر )  يارب  يدیلک (  ات  دییاشگ 
 . دیتفای یمن  رد  ار  ضیارف  زا  مادک  چیه  دیدش ،  یم 

!؟  شا هزاورد  هار  زا  زج  دمآ  رد  يرهش  هب  ناوت  یم  ایآ  و 

 : دومرف شیوخ  باتک  رد  ناتربمایپ ،  زا  سپ  ناماما )  ایلوا (  نداد  رارق  هب  داهن  ّتنم  امش  رب  نوچ  و 

 . (1) ًانیِد ) َمَالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَرَو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  )

 « . مدیدنسپ امش  نید  ار  مالسا  مدومن و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امش  نید  زورما  » 

رب یندیشون  یندروخ و  لام و  نز و  زا  هچنآ  ات  دومرف  روتسد  نآ  يادا  هب  ار  امش  داد و  رارق  یقوقح  امـش  رب  دوخ  يایلوا  يارب  سپ 
 : دومرف دنوادخ  دنشاب ،  لالح  امش  يارب  دیراد ،  شود 

 . (2) �َیبْرُْقلا ) ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأَال  ُلق  )

 « . مناشیوخ اب  یتسود  زج  متساوخن  نآ  رب  يدزم  امش  زا  وگب  » 

ص:69

 . ۀیآ 3 هدئام ،  ةروس  (( - 1 - ) 1
 . ۀیآ 23 يروش ،  ةروس  (( - 2 - ) 2

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 76 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12833/AKS BARNAMEH/#content_note_69_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12833/AKS BARNAMEH/#content_note_69_2
http://www.ghaemiyeh.com


و تسین ،  وا  زج  یئادخ  هک  دـینادنمزاین  امـش  تسا و  زاین  یب  دـنوادخ  هدـیزرو و  لخب  دوخ  رب  دزرو ،  لخب  سک  ره  هک  دـینادب  و 
(1) دش » . .  هدیشک  ازارد  هب  دوب  امش  نایز  دوس و  هب  هچنآ  ةراب  رد  نخس 

میا � هدیسر قیاقح  ياه  � هّلق هب  ام 

ادخ لوسر  هب  باستنا  ادخ و  بح  هب  نانآ  رخف  هکلب  دندرک  یمن  تاهابم  ترهش ،  ای  تورث و  ای  يویند  ماقم  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا 
 . دوب اوقت  ملع و  و . . . 

 . دنا هتفای  ناشیا  كرابم  طخ  هب  ار  نآ  هک  يرکسع  ماما  هب  بوسنم  تسا  يدنمهوکش  نخس  دوش  یم  لقن  ریز  رد  هچنآ 

 : تسا هدمآ  بوتکم  نیا  رد 

ناریش ام  میا .  هتخاس  نشور  تّوتف  ياهناشن  اب  ار  هناگتفه  ياههار  میا و  هدیـسر  قیاقح  ياه  هّلق  هب  تیالو  تّوبن و  ياهماگ  هب  ام  » 
ام نادـنزرف  تسام .  فک  رد  ترخآ  رد  شناد  ساپـس و  شفرد  ایند و  رد  ملق  ریـشمش و  ناراب .  رپ  ياهربا  میرازراک و  ياهنادـیم 

یتقو ار  مالـسلا )  هیلع  یـسوم  میلک (  شـشخبو .  يراوگرزب  ياهدیلک  دـنیاهتّما و  ياهغارچ  و  نیقی ،  نانامیپ  مه  دـننید و  يافلخ 
یم ام  ِسر  هزات  ياـهغاب  زا  مّوس  نامـسآ  تشهب  رد  سدـقلا  حور  و  میتفرگ ،  يراداـف  ناـمیپ و  وا  زا  اـم  هک  دـندناشوپ  تّوبن  ۀـّلح 

همـشچ يدوزب  و  راکددـم ،  رواب و  یگریت  رب  دـننابهاگن و  رای و  ام  يارب  ناکاپ .  ۀتـسد  دنناراگتـسر و  هورگ  اـم  ناوریپ  و  دیـشچ ، 
(2) دوش . » یم  هتفاکش  نانآ  يارب  شتآ  ياه  هرارش  زا  سپ  یعقاو )  یگدنز (  ياهراس 
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یگدنز يارب  ییاهسرد 

یگدنز ياهشزومآ  مالـسلا  مهیلع  يده  ۀمئا  دراد .  یم  رب  هرهب  شیوخ  یناگدنز  رد  اهنآ  زا  ناسنا  هک  تسا  نامه  اهـسرد  نیرتهب 
يدونـشخ هب  اهنآ  نیرت  کـیدزن  اـیند و  رد  مدرم  نیرت  تخبکین  میوش  لـیان  اـهنآ  مهف  هب  اـم  رگا  هک  دـنا  هداد  هئارا  یناوارف  شخب 

مهم ۀـصرع  نیا  رد  ماما  نانخـس  زا  يا  هراـپ  ةراـب  رد  لـمأت  هب  دوش  یم  لـقن  ًـالیذ  هک  هچنآ  رد  دوب .  میهاوخ  ترخآ  رد  دـنوادخ 
 : تخادرپ میهاوخ 

رد رارـصا  يراشف و  اپ  هک  نادب  تسا و  دیدج  قزر  يزور ،  ره  يارب  اریز  نکم ،  لاؤس  تساوخ و  رد  يراد ،  لّمحت  هک  اجنآ  ات  » 
وت يورب  يرد  دنوادخ  ات  نک  هشیپ  ربص  ددرگ .  یم  یتخس  جنر و  ثعاب  درب و  یم  نیب  زا  ار  ناسنا  تبیه  نتـساوخ  کمک  لاؤس و 

شیاسآ ّتینما و  و  هدنامرد ،  ناسنا  هب  زاسراک  دنوادخ  تسا  کیدزن  هچ  دشاب .  ناسآ  لهس و  وت  يارب  نآ  زا  نتشذگ  هک  دنکزاب 
هویم ندیچ  رب  سپ  تسا ،  یبتارم  اه  بیـصن  اه و  هرهب  و  دشاب .  یهلا  بیدأت  زا  یعون  اهتریغ  دیاش  سپ  ناسرت ،  يرارف  صخـش  هب 

هک یتقوب  تراـک  هدـننک  ریبدـت  نادـبو ،  دروآ .  یهاوخ  تسدـب  ارنآ  بساـنم  تقو  رد  هک  ارچ  نکم ،  هلجع  تسا  هدیـسرن  هک  يا 
دوخ تاجاح  ندروآ  رب  رد  و  نک ،  نانیمطا  تسوت  عفنب  هک  دوخ  روما  همه  رد  وا  رایتخا  هب  تسا ،  رت  هاگآ  دنک  حالـصا  ار  تراک 
يارب زا  هک  نادـب  و  دوش .  یم  هریچ  وـت  رب  سأـی  و  دوـش ،  یم  گـنت  تا ،  هنیـس  بلق و  هک  اـمنم  هلجع  نآ ،  تقو  ندیـسر  زا  لـبق 

ره هک  تسا  يا  هزادنا  طایتحا  ارادم و  يارب  زا  دوب و  دهاوخ  فارسا  دبای ،  ینوزف  نآ  زا  رگا  هک  تسا  يرادقم  هزادنا و  ششخب ، 
لخب نآ  زا  رتدایز  هک  تسا  رادقم  يور  هنایم  داصتقا و  يارب  زا  تسا و  سرت  نبج و  دوش ،  رتشیب  نآ  زا  هاگ 
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(1) شاب . »  رذح  رب  مارآ  شوهزیت  زا  تسا و  یکاب  یب  رّوهت و  نآ  نوزفا  هک  تسا  يرادقم  ار  تعاجش  تسا و 

 . دروآدای شیوخ  هب  ارت  یکین  درک و  شومارف  ار  تهانگ  هک  تسا  یسک  وت  ناردارب  نیرتهب  » 

 « . تخاس راکشآ  ار  شیوخ  ینمشد  هک  تسا  یسک  نانمشد  نیرت  هلیح  تسس 

 « تسا نورد  لامج  لقع  ییابیز  تسا و  نورب  لامج  هرهچ ،  یئابیز  » 

 . « دنراد ندرک  ّتبحم  دیما  وا  زا  هک  تسا  یسک  ندرک ،  ّتبحم  هب  مدرم  نیرتراوازس  » 

 « . تسا هناخ  نآ  دیلک  غورد  دندش و  هداد  رارق  يا  هناخ  رد  اهیدیلپ  » 

هعرج يو  هب  ار  ینمشد  ربص و  هودنا  ياه  هراپ  ملح ،  هک  نآ  تخانشن  ار  اهلد  یتحار  و  تموکح ،  ملح  و  تسا ،  نمـشد  ینادان  » 
 . « دناشچن هعرج 

 . « دمآ دورف  ینامیشپ  يارس  رد  دش ،  راوس  لطاب  تشپ  رب  هک  ره  » 

عفد ار  اهنآ  ناوتن  كاسما  اب  و  دنرآ ،  تسدب  دنناوتن  زآ  هب  ار  هدش  هتـشون  قازرا  و  دندرگن ،  عفد  شکمـشک  اب  بلاغ  ياهریدـقت  » 
 « . دنادرگ

زا ار  وت  هیام  ورف  صخش )  يایاطع (  و  دزاس ،  یم  تکیدزن  ودب  دهد و  یم  هولج  بوخ  وا  شیپ  ار  وت  میرک  صخـش )  يایاطع (  » 
 « . دزاس یم  تروفنم  شدزن  هب  دنک و  یم  رود  وا 

اب و  ناوارف ،  وا  رب  دـیجمت  ددرگ و  داـیز  شناتــسود  وا  تداـع  يراـبدرب  وا و  تشرــس  مرک  دــشاب و  وا  يوـخ  ییاـسراپ  هـک  ره  » 
 . « دوش یم  زوریپ  شنانمشد  رب  دننک  یم  وا  زا  هک  ییوکین  ییاهشیاتس 

 : دومرف ندناوخ  بش  زامن  نتفرگ و  هزور  هب  قیوشت  رد 

ص:72

 . 389 ص378 -  ج75 ،  راونالاراحب ،  (( - 1 - ) 1

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 79 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12833/AKS BARNAMEH/#content_note_72_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1) رت » .  هدنیازف  كاروخ  یبوخ  رد  یگنسرگ  تسا و  باوخ  زا  رتاراوگ  يراد  هدنز  بش  » 

 . « تّجح رفاک  رب  تسا و  تکرب  نمؤم  يارب  نمؤم  » 

 . « وا لد  رد  میکح  ناهد  تسوا و  ناهد  رد  قمحا  لد  » 

 « . درادن زاب  تبجاو  راک  زا  ار  وت  هدش ،  نیمضت  تیارب  هک  یقزر  هب  هّجوت  » 

 . « دش زارف  رس  هکنآ  رگم  تفرگن  ار  قح  يراوخ  و  دش ،  راوخ  هکنآ  زج  دشن  ادج  قح  زا  يزیزع  چیه  » 

 . « تسا جنر  ۀیام  نادان ،  تسود  » 

 « . ناردارب هب  ندناسر  دوس  دنوادخ و  هب  نامیا  تسین :  يزیچ  اهنآ  زا  رتالاو  هک  تسا  تلصخ  ود  » 

« .دوش شا  یگرزب  رد  ندش  قاع  هب  رجنم  یکچوک ،  رد  ردپ ، رب  دنزرف  یخاتسگ  »

 . « تسا یبدا  یب  هدزمغ ،  صخش  ربارب  رد  ینامداش  راهظا  » 

دورف وت  رب  نوچ  هک  تسا  يزیچ  گرم  زا  رتدب  يراد و  روفنم  ار  یگدنز  یهدب ،  شتسد  زا  رگا  هک  تسا  يزیچ  یگدنز  زا  رتهب  » 
 « . يرامش بوبحم  ار  گرم  دیآ 

 . « تسا هزجعم  دوخ  هدرک ،  تداع  نادب  هک  يزیچ  زا  داتعم  نداد  كرت  نادان و  نداد  تضایر  » 

 . « دنربن دسح  نآ  رب  هک  تسا  یتمعن  عضاوت  » 

 . « درذگب تخس  وا  رب  هک  رادن  یمارگ  يروط  ار  یمدآ  » 

 « . هتخاس شتشز  تفگ ،  دنپ  شنارگید  ربارب  رد  هک  نآ  هتسارآ و  ار  وا  داد  زردنا  یناهن  ار  شردارب  هک  ره  » 

 . « تسا یتمعن  نآ  نوماریپ  رد  ادخ  يارب  هکنیا  رگم  تسین  ییالب  چیه  » 
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(1) دنک » .  یم  راوخ  ار  وا  هک  یشیارگ  نمؤم  يارب  تسا  تشز  هچ  » 

 : دومرف ترضح  نآ 

رب ار  ضیارف  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدباع  دتـسیازاب ،  كان  ههبـش  روما  اب  دروخ  رب  ماگنه  هب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتاسراپ  » 
كرت ار  ناـهانگ  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرت  شوـک  تخـس  دـیوش ،  تسد  مارح  زا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدـهاز  دراد ،  ياـپ 

 . « دیوگ

یکین مخت  هک  ره  دسر .  یم  رـس  ناهگان  گرم  و  دـیتسه ،  كدـنا )  هدـش (  هدرمـش  ياهزور  هدـش و  هتـساک  ياهرمع  رد  امـش  » 
ار راک  دنک  دراک ،  یم  هک  تسا  يزیچ  نامه  ار  یعراز  ره  دوردب .  ینامیـشپ  دراکب  يدـب  مخت  هک  نآ  و  دوردـب ،  یـشوخ  دراکب 
زا هک  ره  هداد و  شیادـخ  دـسر  يریخ  هب  هک  ره   . درواین تسد  هب  تسین  رّدـقم  شیارب  هک  ار  هچنآ  دـنمزآ  و  دورن ،  تسد  زا  هرهب 

 . « هتشاد هاگن  شیادخ  دوش ،  هتشاد  هاگن  ناما  رد  يّرش 

نیـسح نب  یلع  نسحلا  وبا  مهیقف ،  دمتعم و  ریپ و  يا  ار  وت  دعب ،  اّما  تسا « :  هدومرف  روهـشم ،  هیقف  هیوباب  نبا  هب  شکرابم  همان  رد 
 ، دیامرف تیاطع  حلاص  ینادنزرف  وت  بلص  زا  شیوخ  تمحر  هب  درادب و  ّقفوم  ار  وت  شیاهیدونشخ  بسک  يارب  تیادخ  هک  یمق ، 

 . دوشن هتفریذپ  تاکز  ناعنام  زا  زامن  هک  تاکز  تخادرپ  زامن و  نتشاد  ياپ  رب  ادخ و  ياوقت  هب  منک  یم  شرافس 

 ( عفر تهج  رد (  ششوک  و  ناردارب ،  اب  یلدمه  محر و  هلص  و  مشخ ،  ندروخ  ورف  و  هانگ ،  شزرمآ  هب  منک  یم  شرافـس  ار  وت  و 
رد تیبرت  و  نید ،  رد  هقفن  و  نانادان ،  ربارب  رد  يرابدرب  و  یناسآ ،  یتخس و  رد  ناشیا  ياهزاین 
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 : دومرف ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  ییوخشوخ ،  و  نآرق ،  تیاعر  اهراک و 

ِهِیتُْؤن َفْوَسَف  ّللا 
�

ِه ِتاَضْرَم  َءاَِغْتبا  َِکل�ذ  ْلَعْفَی  نَمَو  ِساَّنلا  َْنَیب  ٍحَالْصِإ  ْوَأ  ٍفوُْرعَم  ْوَأ  ٍهَقَدَِصب  َرَمَأ  ْنَم  اَّلِإ  ْمُهاَوَْجن  نِم  ٍرِیثَک  ِیف  َْریَخ  َال  )
 . (1) ًامیِظَع ) ًارْجَأ 

یسک نآ  و  مدرم ،  نایم  حالـصا  ای  یکین  ای  دنک  رما  هقدص  هب  هکنآ  رگم  تسین  هتفهن  يزیچ  چیه  نانیا  ییوگ  زار  زا  يرایـسب  رد  » 
 . « مییامرف شیاطع  گرزب  یشاداپ  يدوزب  دنکب  ار  راک  نیا  ادخ  يدونشخ  یپ  زا  هک 

کچوک ار  بش  زامن  هک  ره  و  هدومرف )  رارکت  ار  روتـسد  نیا  راب  هس  بش (  زاـمن  ندرازگ  داـب  وت  رب  و  اـهیتشز .  ماـمت  زا  يرود  و 
.تسین ام  زا  دراگنا 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  جرف  راظتنا  داب  وت  رب  و  دنوش .  راداو  نادب  ات  وگب  ار  منایعیـش  نک و  لمع  نم  ّتیـصو  هب  سپ 
ربمایپ هک  نامه  دنک  روهظ  مدنزرف  هکنآ  ات  دوب  دنهاوخ  هودنا  رد  هراومه  ام  نایعیش  تسا ، »  جرف  راظتنا  نم ،  تّما  لامعا  نیرترب  » 

 . دشاب هدش  رپ  دادیب  متس و  زا  هکنآ  زا  سپ  دنک  یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  داد  هدژم  ودب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ِهِداَبِع ْنِم  ُءاَشَی  ْنَم  اَُـهثِرُوی    ِ ّلل
�

ِه َضْرَأـْلا  َّنِإ   : ) هک هد  ناـمرف  ییابیکـش  هب  ار  منایعیـش  ۀـمه  شاـب و  ابیکـش  نم  ۀعیـش  وریپ و  يا  سپ 
 . (2) َنیِقَّتُْمِلل ) ُهَِبقاَْعلاَو 

 . « تسا ناراکزیهرپ  ِنآ  زا  ماجرف  و  دهد ،  ثاریم  هب  دهاوخ  شناگدنب  زا  هک  ره  هب  ار  نآ  تسادخ ،  نآ  زا  نیمز  » 
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 . داب ناشیا  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  منایعیش و  مامت  رب  وت و  رب  دورد  و 

(1) تسا » .  يروای  بوخ  هچ  تسرپ و  رس  بوخ  هچ  لیکو و  بوخ  هچ  تسا  سب  ار  ام  ادخ 

هزرابم يژتارتسا  اعد : 

 ، یعامتجا یگنهرف ،  ياهداسف  عاونا  مامت  ّدض  رب  هزرابم  يژتارتسا  ناونع  هب  هراومه  مالـسلا  مهیلع  یحو  نادناخ  زا  روثأم  ياهاعد 
 . تسا هدوب  یسایس و . . . 

هاـگ ره  درب ؟  یم  یلاـعت  هب  ادـخ  تفرعم  قاـفآ  هب  ار  نمؤم  حور  و  دـنک ؟ .  یم  کـیدزن  راـگدرورپ  هب  ار  بلق  اـعد  هکنیا  هن  رگم 
 ، دوش یم  رتشیب  یمالسا  میلاعت  هب  وا  دهعت  هجیتن -  رد  دوش و -  یم  رتشیب  ادخ  هب  وا  نامیا  دریگ .  یم  ینوزف  ادخ  هب  ناسنا  تفرعم 
رد ندشن  میلـست  نانآ و  اب  ییورایور  رد  يرادـیاپ  ربص و  نایتوغاط و  دـض  رب  بالقنا  میلاعت ،  نیا  قیداصم  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی 

 . . . تسا ناشیا  ةدننک  هارمگ  هدننک و  راودیما  هدنهد و  میب  ياهرازبا  ربارب 

یتمیق جنگ و  نیرت  هیام  رپ  نانوچ  دنا ،  هدرب  ثاریم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  نآ  هک  تیب ،  لها  دزن  رد  اعد  تاملک 
یسایس ياهیهاگآ  تیبرت و  ياه  هویش  تمکح و  تایآ  اهنآ  رد  یهلا .  تسا  یفراعملا  هریاد  نانآ  دزن  رد  اعد  تسا .  تمینغ  نیرت 

 . درک ادیپ  ناوت  یم  ار  یگنهرف  ياههاگدید  و 

يارب يژتارتسا  يداهج و  يدنس  یسایس و  روشنم  کی  نوچمه  تخومآ و  مق  لها  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  ییاعد 
یبتکم يا  هویش  تکرح و 
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ندناوخ و هب  زور  هنابـش  ام  هک  تسا  راوازـس  دوش ،  یم  دادـملق  تیب  لها  ياه  هنیجنگ  زا  زورما  دـش ،  رـشتنم  ساسح  ههرب  نآ  رد 
مه اب  دـیراذگب  کنیا  میروایب .  شیوخ  گنچارف  يرتشیب  تیادـه  مدـق و  تابث  نیقی و  تخانـش و  ات  میزادرپب ،  اعد  نیا  رد  لـّمأت 

 : میشیدنیب فرژ  اهنآ  رد  مینک و  همزمز  ار  اعد  نیا  تارابع 

هن وا  رد  وا و  يارب  ندش  صلاخ  بلط  و  شا ،  يزور  بلجو  اهنآ ،  ینوزفا  بلط  و  شیاهتمعن ،  رکـش  رطاخ  هب  ار  يادـخ  ساپـس  » 
زا دـسر  یم  وا  هب  هک  یتمعن  ره  دـناد  یم  هک  یـسک  ساپـس  وا ،  یگرزب  تمظع و  رد  یگـشیپ  رفک  یـساپسان و  زا  هانپ  و  يرگید ، 

هدـنب دّـمحم ،  رب  دتـسرف  دورد  ادـخ  تسوا و  يرادرکدـب  رطاـخ  هب  دـسر  یم  وا  هـب  هـک  يرفیک  ره  تـسا و  شراـگدرورپ  بناـج 
 « . وا راک  نایلاو  وا و  كاپ  رابت  رب  دورد  زین )  و ( شتمحر ،  هب  نانمؤم  دنویپ )  ۀلیسو (  شقلخ و  ةدیزگرب  شربمایپو و 

نماض تناگدـنب  يارب  ار  اعد  تباـجاو  يدومرف ،  تندـناوخ  هب  و  يدرک ،  توعد  شیوخ  لـضف  هب  ار )  مدرم  دوخ (  وت  ایادـخ !  » 
یتسدو درک ،  ار  وت  هاگ )  رد  دصق (  دوخ  تجاح  اب  و  درک .  هضرع  وت  رب  ار  دوخ  هتـساوخ  هک  ار  یـسک  يدرکن  دـیماان  و  يدـش ، 
دیچوک وت  يوس  هب  هک  ره  و  يدزن ،  سپ  دیماان  شیوخ  ضوع  یب  ياطع  زا  و  يدنادرگن ،  زاب  یهت  شیوخ  ياطع  زا  ار  رگشهاوخ 

 . . . « . یتشادرب ار  وا  هار  رس  عناوم  دش  دراو  وت  رب  هک  ره  و  تفایب ،  کیدزن  ار  وت 

عوشخ و اب  مبلق  و  دیبوک ،  مشهاوخ  تسد  ار  وت  لضف  رد  و  مدرک ،  دـصق  ار  وت  هاگ )  رد  دوخ (  هتـساوخ  اب  نم  کنیا  و  ادوبعم !  » 
زا شیپ  یناد  یم  ارم  شهاوخ  وت  متفای ،  تهاگرد  هب  شیوخ  عیفـش  نیرتهب  ار  وت  دوخ  مه  و  دـیوگ ،  یم  زاـینو  زار  وت  اـب  يراوخ 
هب ندیـسر  اب  ارم  شهاوخ  و  نک ،  لصو  تباجا  هب  ار  ما  هتـساوخ  ایادخ  سپ  دبای ،  هار  مرطاخ  رد  ای  دنک  روطخ  ما  هشیدنا  هب  هکنآ 

 « . نادرگ نیرق  متجاح 

 ، تشگ هریچ  ام  رب  تریح  شوپرس  و  تفرگ ،  رب  رد  ار  ام  اه  هنتف  يژک  ایادخ !  » 
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وت مکح  هک  نآ  و  دـندش ،  مکاح  ام  رب  دوبن  نانیمطا  ناشیا  هبوت  نید  رد  هک  نانآ  و  دـنتفوک ،  مهرد  ار  ام  ناریقح  ناگیام و  ورف  و 
 . . . « . دیشوک تراید  نتخاس  هابت  رد  تناگدنب و  يدوبان  رد  و  دوبر ،  متس  هب  ار  ام  ياهراک  دراذگ  لطعم  ار 

ۀلزنم هب  تّما  باختنا  زا  سپ  و  دش ،  هوای  تروشم  زا  سپ  ام  تراما  و  تشگ ،  تسد  هب  تسد  میـسقت  زا  سپ  ام  ءییف  ادنوادخ !  » 
همذ لها  نانمؤم  شنیزگ  رد  و  دش ،  يرادیرخ  یگدنزاون  یقیسوم و  بابسا )  نانز (  هویب  میتی و  مهـساب  هاگنآ  میدمآ ،  رد  ثاریم 

هب ینابـساپ  و  درادن ،  زاب  تکاله  زا  ار  ناشیا  یعفادم  سپ  تفرگ ،  هدـهع  رب  ار  نانآ  ياهراک  هلیبق  ره  قساف  و  دـندش .  راد  رایتخا 
ییارـس رد  دنکدنا  یعاتم  نابحاص  ناشیا  دنکن ،  ریـس  ار  یگنـشت  زا  هتخوس  يرگج  تساراد  هک  نآ  درِگنَن ،  اهنآ  هب  تمحر  ةدید 

(1) ّتلذ . » . . .  هودنا و  يافلخ  و  دنا ، یگراچیب  تنکسم و  ناراد  هیالط  و  هدش ،  هابت 

شا هناوجو  دمآ ، مهارف  شیاه  هراپو  تفای ،  يراوتـسا  نآ  ياهنوتـس  و  دیـسر ،  رد  نآ  تیاهن  و  دـش ،  ورد  لطاب  ِتشک  ادوبعم !  » 
« ...تفرگ ندیلاب  شا  هخاش  و  دزرب ،  رس  دوز 

و دردب ،  مهزا  ار  شناهوک  و  دنکـش ،  مهرد  ار  شا  هقاس  و  دـبوک ،  مهرد  ار  شا  هنت  ات  رایب  وا  يارب  قح  زا  يرگورد  ادـنوادخ !  » 
 « . دوش رادیدپ  شیابیز  رویز  نآ  اب  قح  و  ددرگ ،  ناهن  شدیلپ  يامیس  نآ  اب  لطاب  ات  دلام  كاخ  رب  ار  شا  ینیب 

هملک تدحو  و  يردب ،  ار  نآ  هک  رگم  هنم  ياج  رب  يرپس  و  يزاس ،  شناریو  هک  رگم  راذگم  ياجرب  هناوتـشپ  متـس  يارب  ایادخ !  » 
هک رگم  رادم  رارق  رب  ینوتس  و  ینک ،  شراوخ  هک  رگم  راذگم  نآ  يارب  زهجم  يرکشل  و  ینک ،  شا  هدنکارپ  هک  رگم  هدم  رارق  يا 

شکشخ هک  رگم  هدم  رارق  يزبس  رس  و  يزاس ،  شنوگن  رـس  هک  رگم  راذگم  یقاب  نآ  يارب  یـشفرد  ةدنربالاب  و  يزیرورف ،  ار  نآ 
 « . ینادرگ

هدنکارپ ار  شنایهاپـسو  نَِکب ، ار  نآ  ِّرَـش  قح  هب  و  نک ،  وحم  ار  شمانو  ربب ،  ار  شرونو  چیپب  مهرد  ار  شدیـشروخ  سپ  ایادـخ ! » 
«. نک ساره  زا  هدنکآ  ار  شناروای  ياهلدو  زاس ،

ص:78

.تساهنآ نایم  رد  داسف  تلعو  ههرب  نآ  رد  مدرم  رابفسآ  عضو  رگناشن  اعد  زا  تمسق  نیا  (( - 1 - ) 1

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 85 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12833/AKS BARNAMEH/#content_note_78_1
http://www.ghaemiyeh.com


هقلح هن  و  ییامن ،  شناسکی  كاخ  اب  هکنآ  زج  يا  هینب  هن  و  ینک ،  شدوبان  رگم  راذـگم  یقاب  لطاب )  نآ (  زا  يا  هلابند  ادـنوادخ ! 
رب هن  و  ینک ،  شکاله  هکنآ  رگم  یبوکرم  هن  و  ینادرگ ،  شدـنک  هکنآ  زج  یحالـس  هن  و  شیبوکب ،  مه  رد  ار  اـهنآ  هکنآ  زج  يا 

 « . ياراد شنوگنرس  هکنآ  زج  یمچرپ  ةدنراد  شود 

رس تّما  یگریچ  زا  سپو  يامرف ،  ناش  هدنکارپ  ینخسمه  زا  سپ  و  راد ،  هتسسگ  مه  زا  یگتسویپ  زا  سپ  ار  شنارای  ایادخ !  راب  » 
ام هب  هنادواج  ار  نآ  و  ریگرب ،  باـقن  اـم ،  يارب  داد  لدـع و  ناـشخرد )  مرگ و  زور (  يامیـس )  زا (  و  رادـب ،  ناـشراوخو  هدـنکفا 

شتکرب و  نارابب ،  یپایپ  ام  رب  ار  نآ  ِناراب )  رپ  ربا (  و  دشاب ،  نآ  اب  یگریت  هکنآ  یب  يرون  دـشاب ،  نآ  رد  یتملظ  هکنآ  یب  نایامنب 
 « . يامرف شا  يرای  دنراد  زیتس  رس  وا  اب  هک  نانآ  رب  شخب و  یگریچ  شنانمشد  رب  ار  وا  و  رآ ،  دورف  ام  رب  ار 

ار هدرم  ياهلد  ادنوادخ !  نک .  ینارون  نشور و  وا  هب  ار  تریح  یهاپس  متسریگارف و  یکیرات  و  هد ،  يراکـشآ  ار  قح  ادنوادخ !  » 
ار تنید )  ةداهناو (  ماکحا  هدش و  عیاض  دودح  و  نک ،  عمج  وا  هب  ار  هدـنکارپ  يارآ  نوگانوگ و  ياهتـساوخ  و  شخب ،  ناج  ودـب 

هکنانچمه شخب ،  یتحار  ودب ،  ار  هتسخ  ناوت و  ان  ياهندب  و  نک ،  ریس  ودب  ار  هدمآ  رب  یگنسرگ  زا  ياهمکش  و  راد ،  ياپ  رب  ودب 
هب ینامگ  شوخ  دیما و  وا و  رهم  ياهلد ،  رد  و  يدومرف ،  رود  وا  فارطا  زا  ار  نالفاغ  و  يدرک ،  تیانع  قیفوت  وا  ندـناوخ  هب  ار  ام 

 « . يداد ياج  شماکحا  ۀماقا  يارب  ار  وا 

ةدننک قیدـصت  و  یکین ،  ياهنامگ  ةدنـشخب  قّقحت  هک  نآ  يا  روآ ،  ناغمرا )  هب  ام (  يارب  وا  ةراب  رد  ار  اهنیقی  نیرتهب  اراگدرورپ  » 
 . يا هداتفا  ریخأت  هب  ياهوزرآ 

وت تمحر  زا  هک  ار  یناسک  ياهنامگ  وا  ۀطـساو  هب  و  نک ،  رهاظ  دنتـساخرب  زیتس  هب  وت  اب  وا  ةراـب  رد  هک  ار  یناـسک  غورد  ایادـخ ! 
«. يامرف لطاب  دنا ،  هتشگ  دیماان  سویأم و 

باداش وا  نتفای  تنیز  هب  ار  ام  ياه  هرهچ  هد ،  رارق  وا  ياهژد  زا  یکی  وا و  ياهمچرپ  زا  یکی  وا و  بابـسا  زا  یکی  ار  ام  اهلاراب !  » 
نادوسح و  ینادرگ ،  زوریپ  ودب  وا ،  يارب  ار  ام  ات  نک  وکین  ار  ام  ّتین  و  رادب ،  دنمجرا  وا  ترصن  هب  ار  ام  و  نادرگ ،  ابیز  و 
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و ینیب ،  یم  ار  ام  یهانگ  یب  دوخ  وت  نکم ،  داش  ام  ِمغ  هب  دنتـسه  ام  رب  اهتبوقع  اهینامیـشپ و  هب  ندیـسر  راظتنا  مشچ  هک  ار  نانآ  و 
رد نانیا  هکنآ  لاح  یتسه ،  رگ  هراظن  درادـن ،  ار  نانآ  رب  الب  عوقو  يوزرآ  هتفرگن و  دوخ  رد  ناـنآ  زا  يا  هنیک  چـیه  هک  ار  اـم  لد 

 « . دنروآ شروی  ام  رب  میدش  لفاغ  نوچ  ات  دندرگ ،  یم  تصرف  یپ  ام  ةراب 

ار ام  وت  تباجا  يراکـشآ  نیمه  میـسرت  یم  ام  يدومرف ،  انیب  نامناهن  ياهبیع  هب  و  يداد ،  یهگآ  نامدوخ  زا  ار  ام  وت  ادـنوادخ !  » 
رب سپ  یناسحا ، یکین و  رگزاغآ  نارگـشهاوخ  رب  و  یـشخب ،  یم  دنتـسین  راوازـس  هک  ناـنآ  رب  وت  هکنآ  لاـح  درادـب ،  لـفاغ  وت  زا 
هب ام  یهد ،  مکح  یهاوخ  هچنآ  ینک و  یهاوخ  هچ  ره  وت  هک  روآ  تسار  ارام  راک  شیوخ  نانتماو  لـضفو  شـشخب  مرک و  بسح 

 « . میا هدروآ  هبوت  وت )  هاگرد  هب  دوخ (  ناهانگ  زا  میا و  هدرک  يور  وت 

تعاط رب  وت  يرای  دنمزاین  و  تسوت ،  تمحر  جاتحم  دنک ،  یم  مایق  طسق  هب  هک  وت  ةدنب  و  دناوخ ،  یم  وت  هب  هک  نآ  اراگدرورپ !  » 
شیوخ تعاط  ّتبحم  و  يدـناشوپ ،  وا  تماق  رب  دوخ  وت  ار  شیوخ  تمارک  ياه  هماج  و  وا ،  رب  يدوب  شیوخ  تمعن  زاـغآ  نوچ  ، 

مـشچ اهنآ  زا  شناـمز  لـها  هک  ییاـهراک  رب  ار  وا  و  يداد ،  يراوتـسا  اـهلد  رد  ار  شیاـهماگ  دوخ  ّتبحم  زا  و  يدـنکفا ،  وا  رب  ار 
 ، دـنتفاین يرای  وت  زج  هک  یناسک  روای  و  يداد ،  رارق  هدیدمتـس  ناگدـنب  سَرداـیرف  ار  وا  و  يدرک ،  ینازرا  لـمع  قیفوت  دندیـشوپ 
وت تاکربو  تمحرو  تاولصو  مالس  هک  تربمایپ  ياهتّنس  تنید و  ياهمچرپ  ةدنزارفا  رب  و  تباتک ،  زا  هداهناو  ماکحا  ةدننک  هدنزو 

«. يداد شرارق  داب ،  شنادناخو  وا  رب 

شرون هب  ار  نایوج  نید  ةدنکارپ  ياهلد  و  يامرف ،  تظفاحم  راوتـسا  يژد  رد  نارگ  زواجت  يالب  باذـع و  زا  ار  وا  ادـنوادخ  سپ  » 
 « . ناسرب زین  وا  هب  يدناسر  ناربمایپ ،  ناوریپ  زا  تداد  لدع و  هب  ناگدننک  مایق  هب  هک  ار  يزیچ  نیرتهب  و  شخب ،  ییانشور 

وا اب  ینمـشد  هب  هک  ار  نآ  و  دـنک ،  یمن  يراـکمه  وا  اـب  وت  ّتبحم  هب  عوجر  رد  هک  ار  یـسک  وا  ۀطـساو  هب  نک  راوخ  یهلا !  راـب  » 
ریگ مشخو  نادرگ  راوخ  لیلذ و  ارنآ  بوکب و  تنیئآ  هیلع  مایق  ددص  رد  هک  نآ  رب  شیوخ  ةدنبوک  گنس  اب  و  تسا ،  هتساخرب 
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زیتـس و رد  ناـناگیب  ناـشیوخ و  اـب  وـت  رطاـخ  هب  وا  هک  یلاـح  رد  دـناسر ،  یمن  يراـی  دزیخ و  یمن  رب  وا  یهاوـخنوخ  هب  هک  نآ  رب 
 « . وت رب  وا  زا  هن  وا  رب  وت  بناج  زا  تسا  یتّنم  نیا  هتبلا  هک  دتفا  یم  ینمشد 

شیوخ نوخ  وت  يارب  نانمؤم  زا  تیامح  رد  و  داد ،  رارق  ناگناگیب  جامآ  وت  هار  رد  ار  شیوخ  ناج  وا  هکنانچمه  سپ  اراگدرک !  » 
هک ار  هچنآ  درک و  دوبان )  و  ناهنپ (  دندرک  یم  اراکشآ  هک  یناهانگ  هک  اجنآ  ات  درک  عفد  ار  دترم  نانامرفان  ّرش  و  درک ،  میدقت  ار 

رهاظ دـنرادن ،  شناـهن  دـنزاس و  شراکـشآ  مدرم  رب  دوب  هتفرگ  ناـمیپ  اـهنآ  زا  دـنوادخ  هکیلاـح  رد  دـندوب ،  هدرک  كرت  ناـملاع 
زا رترب  شنامرف  هک  دـنریگن  يزاین  وت  يارب  تیاه  هدـیرفآ  زا  دـنهد و  صاصتخا  تعاط  هب  ار  وت  اهنت  هک  دـناوخ  ار  مدرم  دـنادرگ و 
 ، داد تسد  وا  رب  هک  ییاهمغ  هودناو و  دیـشون ،  هعرج  هعرج  شلد  ساوح  اب  هک  رابنوخ  تخـس و  ياهیخلت  نآ  اب  دشاب ،  وت  نامرف 
وا رب  یـسک  چیه  و  دنتـشگ ،  ناوتان  شنداد  ورف  زا  اهولگ  هک  دش  وا  ریگولگ  ياه  هصغو  دنتخادنا  ساره  وا  رب  مهم  ياهدادـیور  و 
هب نآ  ندنادرگ  زاب  اهنآ و  ندرک  نوگرگد  هب  یتسد  و  دنتـسیرگن ،  یم  وت  ياهراک  زا  يراک  هب  هک  یناگدـننیب  زا  درکن ،  ینابرهم 

 « . دشن دنلب  وت  ّتبحم  میرح 

میرح رد  هک  نانآ  درط  لثم  هدـنام ،  زاب  نآ  ماجنا  زا  هچنآ  رد  ار  وا  ییاناوت  و  امرف ،  مرگتـشپ  تدوخ  يرای  هب  ار  وا  ایادـخ !  سپ  » 
شیپ ار  وا  و  نکم ،  هدیمر  وا  هب  سنأ  زا  ار  ام  و  هد ،  رارق  ییاناوت  وا  تردق  ورین و  رد  شیوخ  دییأت  زا  يازفیب و  دنا ،  هدز  همیخ  وت 

یم شتّما  رد  داد  لدـع و  ندرک  رهاـظ  شیوخ و  ناـشیکمه  رد  یتسار  حالـص و  ندرک  ریگارف  ناـمه  هک  شناـمرآ  هب  ندیـسر  زا 
 « . ناریمن دشاب ، 

 ، تربمایپ و  نادرگ ،  الا  زیخاتـسر و  زور  رد  ار  شهاگیاج  داد ،  ناـشن  وت  ناـمرف  هب  ماـیق  زا  هک  یلابقتـسا  رطاـخ  هب  اراـگدرورپ !  » 
دندرک يوریپ  وا  توعد  زا  هک  یناسک  رادید  زین  شرادید و  هب  داب ،  شنامدود  وا و  رب  وت  دورد  هک  ار  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 
برقم دوخ  هب  شا  یگدنز  رد  ار  وا  و  نک ،  اطع  لماک  ار  وا  شاداپ  تنامرف  هب  مایق  لثم  يدید ،  وا  زا  هچنآ  رطاخ  هب  و  رادـب ،  داش 

 ، رآ تمحر  وا  يرود  ۀطساو  هب  ام  يراوخ  هب  و  امرف ، 
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هک یناسک  تسد  میدرک و  بوکرـس  ار  اهنآ  مئاق )  وا (  یهارمه  هب  هک  یناسک  ربارب  رد  اـم  یفیعـض  هب  میداد  تسد  زا  ار  وا  رگا  و 
رد تدـحو  تفلا و  زا  سپ  ام  ۀـقرفت  هب  نک و  محر  تشگ ،  زارد  ام  رب  میزاس ،  ناشرود  وا  ینامرفان  زا  ات  میتشگ  هریچ  اـهنآ  رب  اـم 
 « امرف مّحرت  يدناشن ،  زاب  وا  يرای  زا  ار  ام  هک  ییاج  رد  وا  زا  یهاوخ  دایرف  ماگنه  ام  ترـسح  هب  و  رآ ،  محر  وا  تیامح  ۀیاس  ریز 

.

وا و يوس  هب  نارادرک  دـب  يوس  زا  هک  ار  گنرین  ياهریت  و  هد ،  رارق  هدوسآ  نمیا و  دور  یم  میب  وا  رب  هچنآ  زا  ار  وا  ایادـخ !  راـب  » 
هک یناسک  نادرگ .  رود  يا ،  هدینادرگ  وا  سنا  هاگهانپ و  ژد و  حالس و  هک  نانآ  شراگدرورپ ،  تعاط  رب  شناروایو  شناراکمه 

مـشچ دوـخ  تراـجت  زا  و  دـندرک ،  اـهر  ار  مرن  رتـسب  و  دنتـسبرب ،  تخر  دوـخ  نطو  زا  و  دنتـسش ،  تسد  شیوـخ  دـنزرف  نز و  زا 
و دندرک ،  اهر  ار  دوخ  نمجنا  عمج و  دنزیرگب  دوخ  تشونرس  زا  هکنآ  یب  و  دنتخاس ،  نایز  شوختسد  ار  ناشیگدنز  و  دندیشوپ ، 
زا سپو  دنتفگ ،  كرت  دنداتـسیا ،  اهنآ  يورایور  هک  ار  دوخ  کیدزن  ناگتـسب  و  دنتخیمآ ،  رد  دندوب  ناشراکددم  هک  ناگناگیب  اب 

دندیرب مه  زا  ار  نارذگ  يایند  كدنا  عاتم  هب  لصتم  بابسا  و  دندمآ ،  مهدرگ  هراب  ود  ناشرمع ،  لوط  رد  نتـسسگو  ندرک  تشپ 
« .

زا دـنا  هدرک  ار  اهنآ  گنهآ  ینمـشد  هب  هک  یناگدـنب  مشخو  ریگب ، شیوخ  تیاـمح  ۀـیاسو  زرح  نما  رد  اراـهنآ  ادـنوادخ !  سپ  » 
امرف و دییأت  ار  نانآ  تترـصن  ینابیتشپ و  هب  و  امرف ،  مامت  اهنآ  رب  ار  دوخ  يرای  تیافک و  ناشیا  توعد  رطاخ  هب  و  رادب ،  زاب  ناشیا 

 « . امرف دوبان  دننک ،  شوماخ  ار  وت  رون  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  لطاب )  نانآ (  قح )  اب ( 

مرک و قباطم  و  امرف ،  هدـنکآ  تلیـضف  تمحر و  داد و  لدـع و  زا  ار  ناهج  راـطقا  قاـفآ و  رـسارس  اـهنآ  ۀطـساو  هب  اراـگدرورپ !  » 
زا و  یتشاد ،  ینازرا  دـندرک  مایق  داد  لدـع و  هب  هک  تناگدـنب  هب  هک  یـساپس  نامه  زا  رادـب ،  ساـپ  ار  اـهنآ  شـالت  دوخ  شـشخب 

یهاوخ هچ  ره  ینک و  یهاوخ  هک  راک  ره  وت  هک  ددرگ ،  الاو  ناشبتارم  نآ  ۀطساو  هب  ات  امرف  هریخذ  ناشیا  رب  ار  نآ  شیوخ  شاداپ 
(1) یهد . » . . .  مکح 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
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 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
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WINDOWS PHONE.3

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

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

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


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