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www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


تسوت ندمآ  فرح  اج  168همه 

مسیون یم  وت  168يارب 

تندمآ 169رطع 

169هراشا

دهد یم  تشهب  يوب  169تسََفن 

ناراهب 169يوب 

169هراشا

وت دلوت  171هصق 

همیرک 171يوناب 

171هراشا
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« کیلع مالس  تاداس ! همع  »186
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! لوبق 208ترایز 

لوخد 210نذا 

« ...هللا هوفص  مدآ  یلع  مالّسلا  »213

ترایز 218یگدنزاس 

هاتوک یبدا  نوتم  مراهچ : 222لصف 

راعشا مجنپ : 226لصف 

فرش 226هوسا 

یسوم 227هعضب 

نافرع لها  228يایمیک 

ابوط راس  229هیاس 
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اوقت 234رهوگ 
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همانرب يا ياهداهنشیپ  . 2281

ییویدار همان  شیامن  يارب  نتم  . 3283

یمدرم ياه  شسرپ  . 4292

یسانشراک ياه  شسرپ  . 5293

مالک 294نیسپاو 

مالسلااهیلع هموصعم  همطاف  ترضح  یسانش  297باتک 

عبانم 301تسرهف 
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مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  تیب ، لها  همیرک  یگدنز  رد  يریس  مالسلا : اهیلع  تیب  لها  باتهم 

باتک تاصخشم 

 - 1341 نیسحدیس ، یقاحسا ، هسانشرس : 

هب مالـسلا / اهیلع  هموصعم  ترـضح  تیب ، لها  همیرک  یگدـنز  رد  يریـس  مالـسلا : اهیلع  تیب  لها  باتهم  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
.امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  هدننک  هیهت  یقاحسا ؛ نیسح  دیس  ششوک 

.1386 یمالسا ، ياهشهوژپ  زکرم  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص 245 يرهاظ :  تاصخشم 

.1214 امیس ؛ ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  تسورف : 

2-085-514-964-978 لایر : 25000 کباش : 

" مالسلاامهیلع هموصعم  ترـضح  یگدنز  رد  يریـس  مالـسلاامهیلع : تیب  لها  باتهم  ناونع "  تحت  البق  رـضاح  باتک  تشاددای : 
.تسا هدش  رشتنم  لاس 1387  رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  مداخ  تاراشتنا  طسوت 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  245 ؛ [ - 243  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

.مالسلاامهیلع هموصعم  ترضح  یگدنز  رد  يریس  مالسلاامهیلع : تیب  لها  باتهم  رگید :  ناونع 

همانتشذگرس .ق --  201؟ (ع - ،) مظاک یسوم  تنب  (س ) هموصعم عوضوم : 

رعش .ق --  201؟ (ع - ،) مظاک یسوم  تنب  (س ) هموصعم عوضوم : 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  هدوزفا :  هسانش 

1386 5 فلا م6   / BP52/2 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/976 ییوید :  يدنب  هدر 

1909644 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا

هموصعم ترضح  تیب ، لها  همیرک  یگدنز  رد  يریس  مالسلا : اهیلع  تیب  لها  باتهم 
مالسلا اهیلع 
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2 ص :

هموصعم ترضح  تیب ، لها  همیرک  یگدنز  رد  يریس  مالسلا : اهیلع  تیب  لها  باتهم 
مالسلا اهیلع 
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هچابید

تسا مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  تراهط ، يوب  شوخ  سای 

تسا مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  تفارش ، دهز و  رهظم 

توهرب رد  هک  تسا  ینانمؤم  هتفیش  ياه  لد  روخـشبآ  شدوجو ، تکرب  هک  تسا  يا  هبیط  هرجـش  مالـسلااهیلع ، هموصعم  ترـضح 
یب لحاس  رد  .تسین  ام  ناوت  رد  شلیاضف  سونایقا  يافرژ  ِكرد  هک  تسا  یهلا  يا  هیطع  وا  .دـندرگ  یم  یتایح  بآ  یپ  رد  یتسه 

یتریصب بحاص  ره  ناگدید  هدننک  هریخ  وا  عیفر  هاگیاج  .دیشون  هک  دیاشن  هعرج  زج  درک و  رت  ناوتن  یتسد  زج  وا ، تامارک  نارک 
هریـس هب  نتـسیرگن  اهنت  نایم ، نیا  رد  .دناتـس  یم  ناسنا  زا  ار  یمـالک  ناـیب و  ره  ناوت  دـنکآ و  یم  ار  ناـج  لد و  هک  ناـنچ  تسا ،

هتکن و رپ  ابیز ، همان  یگدنز  عقاو ، رد  .دزاس  یم  انشآ  يو  ياه  تلیضف  تالامک و  يافرژ  اب  ار  ام  هک  تسوا  يراتفر  هویش  یلمع و 
.دزاس یم  نشور  زور  نوچ  ار  ناج  ناتسبش  دنابات و  یم  اه  لد  قاور  رب  ار  شلیاضف  هک  تسا  يا  هنییآ  وا ، هدنزومآ 

« هاوخ هنومن   » و بلط » وگلا   » ناقاتـشم هب  نآ  یفرعم  گرزب و  يوناب  نیا  تیـصخش  زا  ییاه  هولج  یـسانشزاب  لابند  هب  هعومجم  نیا 
یگدنز رد  ار  نآ  ياه  هزومآ  میرگنب و  تقد  هب  ار  نورق  راصعا و  همه  هوسا  نیا  تینارون  رـسارس  یگدنز  هک  تسا  هتـسیاش  .تسا 

هللا تیآ  ترضح  راثآ  زا  هدافتسا  اب  هعومجم  نیا  .میدنب  راک  هب 

3 ص :

هموصعم ترضح  تیب ، لها  همیرک  یگدنز  رد  يریس  مالسلا : اهیلع  تیب  لها  باتهم 
مالسلا اهیلع 
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رفعجدیس

یبدا همان  هام  دنمجرا  ناگدنسیون  نارهاوخ و  شهوژپ  یقاحسا و  نیسحدیس  يدراهتشا ، يدمحم  دمحم  داتسا  موحرم  یمیظعریم ،
.دریگ رارق  یلم  هناسر  باحصا  هدافتسا  دروم  هک  دیما  .تسا  هتسشن  راب  هب  تاراشا 

قیفوتلا ّیلو  ّهنا 

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 

4 ص :

هموصعم ترضح  تیب ، لها  همیرک  یگدنز  رد  يریس  مالسلا : اهیلع  تیب  لها  باتهم 
مالسلا اهیلع 
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راتفگ شیپ 

رهطم مرح  یتوـکلم و  هاـگراب  وـس ، کـی  زا  اریز  دراد ؛ يا  هتـسجرب  زاـتمم و  تیعقوـم  مق  سدـقم  رهـش  ناریا ، ياهرهـش  ناـیم  رد 
رـشن هاـگیاپ  مق ، هیملع  هزوح  رگید ، يوس  زا  مالـسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  یمارگ  رتـخد  مالـسلااهیلع ، هموـصعم  ترـضح 
رارق رهش  نیا  رد  عیشت  ناهج  یگنهرف  یملع و  زکرم  نیرت  گرزب  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  فراعم  مولع و  یمالسا و  ياه  هشیدنا 

.تسا هتفرگ 

، دوخ یملع  يونعم و  هوکـش  اب  هلاـس ، همه  هک  هدروآرد  یمهم  یتراـیز  رهـش  تروص  هب  ار  مق  رهـش  گرزب ، زاـیتما  ود  نیا  دوجو 
.دناشک یم  دوخ  يوس  هب  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  بتکم  نارادتسود  تیب و  لها  ناقشاع  نایعیش و  زا  رفن  اه  نویلیم 

اه و قاور  هبق و  ریز  رد  روضح  مالـسلااهیلع ، هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  تراـیز  دوش ، یم  مق  دراو  هک  يریاز  رفاـسم و  فدـه 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  هنایشآ  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هناخ  زا  تیونعم  ضیف و  بسک  هسدقم ، هناتـسآ  هکربتم  تاتویب 

.تسا مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  اب  قاثیم  دیدجت 

رد ایوگ  هک  دزاس  یم  دوخ  بوذجم  ار  وا  نانچ  رهطم  مرح  هدـننک  هریخ  هوکـش  دراذـگ ، یم  مدـق  مرح  نورد  هب  ریاز  هک  یماگنه 
ياوه رد  دونش و  یم  ار  ناگتشرف  يادص  وا  .دنک  یم  یگدنز  نوریب ، ياغوغرپ  يایند  زا  ریغ  ییایند 

5 ص :
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یم یتـیعمج  زا  يوضع  ار  دوخ  تسا و  هتـسویپ  قوشعم  ناقاتـشم  ناقـشاع و  عمج  هب  هک  تسا  یقـشاع  وا  .دـشک  یم  سفن  تشهب 
تسود زا  یناشن  هک  يا  هرقن  قودنص  نآ  رب  دنا و  هتخادرپ  هناقشاع  زاین  زار و  ترایز و  اعد و  هب  سدقم  حیرض  درگادرگ  هک  دبای 

دنام یم  شرطاخ  رد  هراومه  زین  هرظنم  نیا  هوکـش  روضح و  نیا  تیونعم  رادید و  نیا  هرطاخ  .دـننز  یم  هسوب  دراد ، بوبحم  رای  و 
.دناوخ یم  ارف  رگید  یترایز  هرابود و  يروضح  يارب  ار  وا  و 

ربق ترایز  دـننام  مالـسلااهیلع ، هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  ترایز  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  نارادتـسود  نایعیـش و  يارب  اـساسا 
یتصرف هاگره  تسا و  وزرآ  کـی  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  مالـسلااهیلع و  ارهز  ترـضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعاربماـیپ 

تیب لها  همیرک  مالـسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  رتخد  ربق  ترایز  هب  دنناد  یم  فظوم  ار  دوخ  دوش ، مهارف  یتاناکما  دهد و  تسد 
تـسد تسا ، هدـش  رکذ  راوگرزب  نآ  ترایز  يارب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ثیداـحا  تاـیاور و  رد  هک  یباوث  هب  دـنوش و  فرـشم 

.دنبای

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) .ُهَّنَجلا َُهل  ْتَبَجَو  اهَراز  نَمَف  َهَمِطاف  یَّمَُست  يدالْوأ  نِم  ٌهَأَرمإ  اَهِیف  ُنَفُْدتَس 

بجاو وا  رب  تشهب  دنک ، ترایز  ار  وا  سک  ره  سپ  .تسا  همطاف  وا  مان  هک  دوش  یم  نفد  نم  دالوا  زا  ینز  مق )  ) اجنآ رد  يدوز  هب 
.دوش یم 

تیادف مدرک  ضرع  دیوگ : یم  دعـس  .تسا  امـش  شیپ  يربق  ار  ام  دعـس ! يا  دومرف : یمق  دعـس  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نینچمه  »
همطاف ربق  ناتروظنم  موش ،

6 ص :

ص 216. ج 60 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  - . 1
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(1) «. دوش یم  تشهب  دراو  دشاب ، وا  قح  هب  فراع  هک  یلاح  رد  دنک ، ترایز  ار  وا  سک  ره  يرآ ، دومرف : تسا ؟ یسوم  رتخد 

نیازا .میوش  انـشآ  رتشیب  ناشیا  ردق  نارگ  تیـصخش  اب  هک  تسا  هتـسیاش  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همیرک  یگرزب  تسادـق و  نیا  اب 
ترضح تامارک  تلزنم و  ناشیا ، لیاضف  یسررب  مالسلااهیلع ، هموصعم  ترضح  تیصخش  هب  ارذگ  یهاگن  اب  ور  شیپ  راتشون  ور ،

تیصخش و زا  هکنیا  هچ  هتـشادرب ، زیچان  یماگمالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  ترایز  بادآ  املع و  رظنم  زا  مالـسلااهیلع  هموصعم 
ناشیا تیونعم  لیاضف و  قمع  زا  یهاـگآ  ياراـی  ار  سک  چـیه  تشاد و  میدـقت  دـیچ و  ار  یگربلگ  ناوت  یم  اـهنت  ناـشیا  تیونعم 
هدروآ مه  هب  ناگتخوس  لد  ناقـشاع و  ملق  زا  ناشیا  ماقم  تشادساپ  رد  یـسراپ  بدا  زا  يا  هدیزگرب  اب  ار  هتـشاگن  هزاریـش  .تسین 

.ددرگ نارادرب  هرهب  ناگدنراگن و  بیصن  راوگرزب  يوناب  نیا  تعافش  هک  میرب  یم  دیما  میا و 

هللا ءاش  نا 

7 ص :

ص 265. ج 102 ، نامه ، - . 1
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مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تیصخش  هب  ارذگ  یهاگن  : لوا شخب 

رثوک يراج  اب  لوا : لصف 

رون دلوت 

راظتنا کی  نایاپ  يداش و  روآ  ماـیپ  توبن ، ناـمدود  مالـسلاامهیلع و  اـضر  ترـضح  مظاـک و  ترـضح  يارب  هدـعق  يذ  هاـم  زاـغآ 
بحاص زین  ناشیا  زا  سپ  اه  تدم  تشادن و  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زج  يدنزرف  مالسلااهیلع ، همجن  ترـضح  اریز  دوب ؛ ینالوط 
هلصاف لاس  اب 25  ینعی  لاس 173 ، رد  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  ق و  لاس 148 ه .  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  .دشن  يدنزرف 

هدید مالسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  هک  يزور  .دوب  هداد  تراشب  ییوناب  نینچ  تدالو  هب  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دندش  دلوتم 
فصو رورـس  يداش و  زور  ناشراوگرزب ، ردپ  مالـسلا و  هیلع  اضر  ترـضح  مالـسلااهیلع و  همجن  ترـضح  يارب  دوشگ ، ناهج  هب 

درک و یم  نشور  ار  اه  مشچ  داد ، یم  الج  ار  اه  بلق  هک  دوب  هدرک  عولط  تماما ، تیالو و  نامـسآ  زا  يرتخد  اریز  دوب ؛ يریذـپان 
.دش یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  سدقم  نوناک  یمرگ  ببس 

8 ص :
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تدالو

.دوشگ ناهج  هب  مشچ  هنیدم  رد  ق ، لاس 173 ه . - هدعق  يذ  هام  لوا  زور  رد  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح 

زا یکی  رد  شدـقرم  هک  ق  لاس 1405 ه . - هجح  يذ  مود  رد  هتفای  تافو   ) يزامن یلع  خیـش  هّللا  تیآ  موحرم  ردق  نارگ  ثدـحم 
هک  ) راحبلا هنیفس  كردتسم  رابرپ  باتک  رد  دراد ) رارق  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  یتوکلم  هاگراب  رانک  رد  يوضر  نحـص  ياه  هرجح 

هموصعم همطاـف  َهَنَـس 173 ؛ ِهَدـْعَْقلا  يِذ  ِهَّرُغ  ِیف  ُهَدوـُلْوَْملا  ُهَموُـصْعَْملا  ُهَمِطاـف  : » دـسیون یم  نـینچ  متــشه  دـلج  رد  تـسا ) دـلج  هد 
(1) «. دوشگ ناهج  هب  هدید  لاس 173 ، هدعق  يذ  هام  زاغآ  رد  مالسلااهیلع 

ینارعـش باهولادـبع  فیلأت   ) رایخألا تاقبط  یف  راونالا  حـقاول  باـتک  زا  مق  راـثآ  هنیجنگ  نازورف و  مجنا  باـتک  رد  ضیف  موحرم 
یعفاش یجنزرب  یـسوم  دیـس  فیلأت   ) راهطالا هّمئالا  دالوا  بسن  یف  راربالا  ههزن  باتک  و  ق ) لاس 937 ه . - رد  هتفای  تافو  یعفاـش 

: دنک یم  لقن  نینچ  یندم )

ناهج هب  هدـید  ق  لاس 183 ه . - هدعق  يذ  هام  زاغآ  رد  هرونم ، هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  رتخد  هموصعم )  ) همطاف ترـضح 
(2) .تفای تافو  مق  رد  لاس 201  یناثلا  عیبر  هام  مهد  رد  دوشگ و 

9 ص :

ص 257. ج 8 ، راحبلا ، هنیفس  كردتسم  يزامن ، یلع  - . 1
هک تسا  یعدـم  مق  راثآ  هنیجنگ  باـتک  رد  ضیف  ص 386 . ج 1 ، مق ، راـثآ  هنیجنگ  ص 58 ؛ نازورف ، مـجنا  یناـشاک ، ضیف  - . 2

هتفای و تمحز  اب  ار  ههزن  حقاول و  روکذم  باتک  ود  هبیط ، هنیدم  هناخ  باتک  رد  جح ، رفس  رد  دهتجم ، داوج  خیـش  مالـسالا  تجح 
تـسد رد  هدعق ) يذ  زاغآ  رد   ) ترـضح نآ  تدالو  زور  دروم  رد  زین  يرگید  كرادم  .تسا  هدید  باتک  ود  نآ  زا  ار  بلاطم  نیا 

. - ص 10 يروصنم ، يدهم  خیش  فیلأت  ّتّسلا ، هایح  ص 328 - . ج 21 ، ینارحب ، همّالع  فیلأت  مولعلا ، ملاوع  دننام - : تسا ، سر 

. - صـص 5 و 21 ریدغلا ) بحاص  ینیما  همالع  دـنزرف   ) ینیما يداه  دـمحم  فیلأت  مالـسلا ، هیلع  مظاکلا  یـسوم  مامالا  تنب  همطاف 
ص 375. ج 2 ، هداز ، دامع  فیلأت  مالسلا ، هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  یناگدنز 
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، شنادنز تدم  نیرتمک  دیـسر و  تداهـش  هب  دادـغب  رد  نوراه  نادـنز  رد  ق  لاس 183 ه . - بجر  رد 25  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
ترـضح تدالو  تسین  نکمم  نیارباـنب ، .دوب  رود  دـندوب ، نکاـس  هنیدـم  رد  هک  شا  هداوناـخ  زا  تدـم  نیا  رد  دوب و  لاـس  راـهچ 

.دشاب هداد  خر  لاس 183  رد  مالسلااهیلع  هموصعم 

هدعق يذ  هام  رد  هنیدم  رد  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  : » دسیون یم  ماهبا  نودب  یناهفصا ، هدازدامع  رگـشواک ، ققحم  ور ، نیازا 
(1) «. تسب ورف  ناهج  زا  هدید  مق ) رد   ) لاس 201 یناثلا  عیبر  رد  دش و  دلوتم  لاس 173 

يرازگ مان 

.تسا هدش  هدرمش  نیدلاو  فیاظو  زا  وکین  مان  باختنا  یناوارف ، تایاور  رد  .دراد  يا  هژیو  تیمها  مالـسا  تعیرـش  رد  يراذگ  مان 
ماقم و لیلد  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا   (2) .دنهد رییغت  ار  ناشمان  دـنراد ، هدـیهوکن  مان  هک  يدارفا  دومرف  یم  رما  مالـسا  یمارگ  لوسر 
هب دنتشاد ؛ یم  یمارگ  رایسب  ار  همطاف »  » سدقم ِمان  دندوب ، لئاق  مالسلااهیلع  هرهاط  هقیدص  ترـضح  يارب  هک  یعیفر  رایـسب  تلزنم 

هداهن همطاف »  » ار شرتخد  مسا  ینوکـس »  » مان هب  ناشباحـصا  زا  یکی  هک  دـندش  ربخاب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  یتقو  هک  يا  هنوگ 
: دومرف تسا ،

10 ص :

ص 375. ج 2 ، مالسلا ، هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  یناگدنز  هدازدامع ، - . 1
ص 390. ج 21 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 2
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(1) .نزن کتک  ار  وا  وگن و  ازسان  وا  هب  يداهن ، مان  همطاف  ار  وا  هک  الاح  هآ » هآ ، هآ ، »

.دنا هدیمان  همطاف »  » ار ناشرتخد  دـنچ  ای  کی  ناماما  همه  هک  دـهد  یم  ناشن  مالـسلا  مهیلع  همئا  نادـنزرف  یماسا  هب  ارذـگ  یهاگن 
شیب ناماما  زا  یخرب   (2) .دنا هدیمان  همطاف »  » زین ار  شنارتخد  زا  یکی  دوب  همطاف  شرسمه  ردام و  مان  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

ار ناشنارتخد  زا  نت  ود  مان  لقادـح  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هلمج ، نآ  زا  .دـنا  هداهن  ماـن  همطاـف »  » ار رتخد  کـی  زا 
(3) .داهن همطاف » »

نآ رتخد  راهچ  زا  مالسلا  هیلع  مظاک  ترضح  نادنزرف  شرامش  ماگنه  هب  متفه ، نرق  رد  ننـست  لها  فورعم  دنمـشناد  يزوج ، نبا 
(4) يرُخا همطاف  يرغص و  همطاف  یطسُو ؛ همطاف  يربک ؛ همطاف  تسا : هدرک  دای  همطاف »  » مان هب  ترضح 

ینیگن نوچ  هک  تسا  يربک  همطاف  نامه  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح   (5) .تسا هدرک  دای  هعبرا » مطاوف   » زا زین  یـسلجم  همـالع 
(6) .تسا نوفدـم  هبوکداب »  » بونج رد  يوروش  ناجیابرذآ  رد  تبیه » یب  یب   » هب روهـشم  يرغـص  همطاف  .تسا  هتـسارآ  ار  مق  رهش 
هب طوبرم  ناهفـصا  رد  دوجوم  هیبنیز »  » هک دـنا  هدرک  روصت  یخرب  تسا و  نوفدـم  ناهفـصا  رد  یطـسو » همطاف   » هک دوش  یم  هتفگ 

مان هب  يرتخد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هکنیا  دروم  رد  دنچ  ره   (7) .تسا ناشیا 

11 ص :

ص 48. ج 6 ، یفاک ، غورف  - . 1
ص 355. ج 1 ، دیفم ، داشرا  - . 2

ص 244. ج 2 ، نامه ، - . 3
ص 315. صاوخلا ، هرکذت  - . 4

ص 317. ج 48 ، راونالاراحب ، - . 5
.نامه - . 6

ص 244. ج 2 ، داشرا ، - . 7
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ماما رهاوخ  هب  رهـش  نیا  رد  تسا و  نوفدم  تشر  رد  هرهاط » همطاف   » هب بقلم  يرخا  همطاف  .تسا  دیدرت  ياج  دـشاب ، هتـشاد  بنیز 
(1) .تسا روهشم 

باقلا

هموصعم

: دیامرف یم  هک  اجنآ  دومرف ، اطعا  ناش  یمارگ  رهاوخ  هب  متشه  ماما  ار  هموصعم »  » بقل

(2) .ینَراز ْنَمَک  ْمِقب  َهَموُصْعَْملا  َراز  ْنَم 

.دشاب هدرک  ترایز  ارم  هک  تسا  یسک  دننامه  دنک  ترایز  مق  رد  ار  هموصعم  ترضح  سک  ره 

دوخ لـقن ، نیا  قباـطم  .دروآ  تسد  هب  ناوـت  یم  تسا ، هدرک  لـقن  يروـن  همـالع  هک  زین  يا  هقداـص  ياـیؤر  زا  ار  هموـصعم »  » بقل
: دومرفمالسلااهیلع هموصعم  ترضح 

(3) .مالسلا هیلع  اضِّرلا  ُتُْخا  ُهَموُصْعَْملا  اَنَا 

.متسه مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رهاوخ  هموصعم ، نم ،

مالسلااهیلع تیب  لها  همیرک 

ترضح فیرش  ربق  لحم  یقیرط  ره  هب  هک  دوب  دنم  هقالع  رایسب  یفجن  یشعرم  نیدلا  باهـش  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  راوگرزب  ِردپ 
بش لهچ  درک و  باختنا  یبرجم  متخ  دوصقم ، نیا  يارب  .دروآ  تسد  هب  ار  هرهاط  هقیدص 

12 ص :

ص 317. ج 48 ، راونالاراحب ، - . 1
.خیراوتلا خسان  - . 2

ص 170. ج 2 ، مالسلاراد ، - . 3
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سدقم رضحم  هب  ایؤر  ملاع  رد  یتقو  .درک  تحارتسا  ناوارف  لسوت  متخ و  ماجنا  زا  دعب  ملهچ  بش  يو  .داد  ماجنا  ار  نآ  یپرد  یپ 
وت رب  ِْتیَْبلا ؛ ِلْهَا  ِهَمیرَِکب  َْکیَلَع  : » دومرف ناشیا  هب  ماـما   (1)، دش فرشم  مالسلا ) هیلع  قداص  ترضح  ای  ) مالسلا هیلع  رقاب  ترـضح 

، تسامالسلااهیلع ارهز  ترضح  تیب » لها  همیرک   » زا مالسلا  هیلع  ماما  روظنم  هکنیا  روصت  هب  ناشیا  .تیب » لها  همیرک  هب  لسوت  داب 
منادب و رت  قیقد  تروص  هب  ار  ترضح  نآ  فیرـش  ربق  لحم  هک  متفرگ  نیمه  يارب  ار  متخ  نیا  زین  نم  .مدرگ  تنابرق  یلب ، : » تفگ

(2) «. تسا مق  رد  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  فیرش  ربق  نم  روظنم  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  .موش » فرشم  شترایز  هب 

: زا دنترابع  هک  تسا  هدش  لقن  راوگرزب  نآ  يارب  يرگید  باقلا 

ترـضح هب  باطخ   (3) هماـن تراـیز  زا  يزارف  رد  اـضّرلا  تُخا  هدّیـس و  هّیـضرم  هّیـضر  هّیقن ؛ هـّیقت ؛ هدیـشر ؛ هّرب ؛ هدـیمح ؛ هرهاـط ؛
: تسا هدمآ  مالسلااهیلع  هموصعم 

(4) .ُهَّیِضْرَْملا ُهَّیِضِّرلا  ُهَّیِقَتلا  ُهَدیشَّرلا  ُهَّرَْبلا  ُهَدیمَْحلا  ُهَرِهاّطلا  اَُهتَّیَا  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

هتـسیاش و يوناب  يا  هزیکاپ ، كاپ و  هتفایدـشر و  يوناب  يا  راکوکین ، يا  هدوتـس ، يا  شور ، كاپ  تشرـس و  كاپ  يا  وت  رب  مـالس 
.هدیدنسپ

كاپ داینب 

ردام و ردپ و  هک  تفای  شرورپ  یطیحم  رد  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح 

13 ص :

.تسا لقن  ماگنه  هب  هللا ؛ همحر  یشعرم  هللا  تیآ  فرط  زا  دیدرت  - . 1
ناشراوگرزب ردـپ  زا  ناشیا  اب  روپ  يدـهم  ربکا  یلع  بناج  نیا  ياه  تاقالم  رد  راب  نیدـنچ  یـشعرم  هللا  تیآ  ار  ناتـساد  نیا  - . 2

.45 صص 43 -  تیب ، لها  همیرک  زا : لقن  هب  هدرک ، لقن 
.تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  ار  نآ  یسلجم  همالع  هک  تسا  یفورعم  همان  ترایز  زا  ریغ  - . 3

ص 211. ج 1 ، نیعشعشملاراونا ، - . 4
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ربارب رد  تماقتـسا  يرابدرب ، ییوگ و  تسار  اوقت ، ییاـسراپ و  دـهز ، تداـبع و  .دـندوب  هتـسارآ  یقـالخا  لـیاضف  هب  همه  نادـنزرف 
نایاوشیپ ناگدـیزگرب و  همه  نادـناخ  نیا  ناردـپ  .دوب  ربمایپ  رابت  تافـص  زا  ادـخ ، داـی  ینماد و  كاـپ  یگدنـشخب و  تاـمیالمان ،

ار يربک  هجیدخ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  .دنتشاد  یفاک  هجوت  دنزرف  تیبرت  رسمه و  باختنا  رد  کی  ره  دندوب و  تیاده 
نوچمه یتوکلم  تیـصخش  دـش و  مالـسا  هب  ناگدـنروآ  ناـمیا  نیتـسخن  وا  .دـنک  تیبرت  وکین  ینادـنزرف  اـت  دـیزگرب  يرـسمه  هب 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  زا  يوریپ  هبمالـسلا  مـهیلع  نیرهاـط  هـمئا  .داد  شرورپ  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح 
دلوتم اسراپ  نماد و  كاپ  يردام  زا  دسر ، یم  تماما  هب  اهنآ  زا  سپ  هک  يدنزرف  ات  دندروآ  لمع  هب  ار  تقد  تیاهن  رسمه  باختنا 

.دوبن انثتسم  لصا  نیا  زا  زین  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  .دوش 

ردپ

لوا نسحلاوبا  ار  وا  هک  تسا  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  نایعیـش  متفه  ماما  مالـسلااهیلع ، هموصعم  همطاف  ترـضح  ردپ 
.تسا حلاص  جیاوحلا و  باب  مظاک ، ترضح ، نآ  روهشم  باقلا  زا  .دنیوگ  یم  زین 

ناـهج هب  هدـید  دراد ، رارق  هنیدـم  هکم و  ناـیم  هک  ءاوبا  ياتـسور  رد  ق  لاس 128 ه .  رفـص  هام  متفه  هبنـش  کـی  زور  راوگرزب  نآ 
.دوشگ

رواب هب  .دنا  هدرب  مان  وا  يارب  دنزرف  تصش  یخرب  یس و  یضعب  هک  تشاد  دنزرف  مالـسلا ، مهیلع  ناماما  رگید  زا  شیب  ترـضح  نآ 
نارسمه زا  دنزرف  تفه  یس و  راوگرزب  نآ  ق ،) لاس 413 ه . - هتفای  تافو   ) هللا مهمحر  دیفم  خیش  گرزب ، ملاع 

14 ص :
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: دوب بیترت  نیا  هب  اهنآ  ياه  مان  هک  تشاد  ددعتم 

: نارسپ

اضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح  . 1

میهاربا . 2

سابع . 3

مساق . 4

لیعامسا . 5

رفعج  . 6

نوراه . 7

نسح  . 8

دمحا . 9

دمحم . 10

هزمح . 11

هّللادبع . 12

قاحسا . 13

هّللادیبع . 14

دیز . 15

نسح . 16

لضف . 17

نیسح . 18
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15 ص :

هموصعم ترضح  تیب ، لها  همیرک  یگدنز  رد  يریس  مالسلا : اهیلع  تیب  لها  باتهم 
مالسلا اهیلع 
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.نامیلس . 19

: نارتخد

يربک همطاف  . 1

(1) يرغص همطاف  . 2

هیقر . 3

همیکح . 4

اهیبا ّما  . 5

يرغص هیقر  . 6

رفعج ّما   . 7

هبابل  . 8

بنیز . 9

هجیدخ . 10

هّیلع . 11

هنمآ . 12

هنسح . 13

ههیُرب . 14

هشیاع . 15

16 ص :

: ياه مان  هب  رتخد  دـنزرف  راهچ  ياراد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ترـضح  هرکذـت ، رد  يزوج  نب  طبـس  لقن  قباطم  هک  اـجنآ  زا  - . 1
هموصعم ترضح  هکنیا  رد  یـضعب  ص317  ج 48 ، راونالاراحب ، .دوب  يرُخا  همطاف  يرغـص و  همطاف  یطـسو ، همطاف  يربک ، همطاـف 
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یم هدافتسا  نارگید  هب  تبـسن  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  ماقم  تمظع  نیارق  زا  یلو  دنا ، هدرک  دیدرت  تساهنیا ، زا  کی  مادک 
.تسا هدوبمالسلااهیلع  يربک  همطاف  نامه  وا  هک  دوش 
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هملس ّما  . 16

هنومیم . 17

.موثلک ّما  . 18

زین یـسابع  يداه  یـسابع و  يدـهم  تفالخ  نامز  رد  دیـسر و  تماما  هب  روصنم  تفالخ  نامز  ق ، لاـس 148 ه . - رد  راوگرزب  نآ 
.دش دیهش  دادغب  نادنز  رد  لاس ، هدزناپ  زا  سپ  دیسر ، تفالخ  هب  دیشرلا  نوراه  هک  یتقو  .دوب  ماما 

(1) .تفر ایند  زا  ق  لاس 183 ه . - بجر  زور 25  رد  راوگرزب  نآ  هک  دنرواب  نیا  رب  ناسیون  خیرات 

نادنز رد  رمع  رخآ  ات  تقو  نآ  زا  دروآ و  قارع  هب  درک و  ریگتـسد  هنیدـم  رد  ق  لاس 179 ه . - رد  ار  راوگرزب  نآ  دیـشرلا  نوراه 
.درب یم  رس  هب 

ردام

اضر ماما  ردام  نامه  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  ردام  دوش ، یم  هدافتسا   (2) تایاور زا  یضعب  نیارق و  دهاوش و  زا  هک  هنوگ  نآ 
 . ...و همجن  نینبلا ، ّما  نارزیخ ، دـننام : دـنا ، هدروآ  ینوگانوگ  ياه  ماـن  مالـسلا ، هیلع  اـضر  ترـضح  رداـم  يارب  .تسامالـسلا  هیلع 

(3) .دنتفگ هرهاط »  » وا هب  دش ، دلوتم  وا  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هکنآ  زا  سپ  هک  دنا  هدرک  تیاور  نینچ 

17 ص :

صص 121 و 149. ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  - . 1
ص 149. یضر ، تاروشنم  پاچ  همامالا ، لئالد  يربط ، - . 2
ص 367. ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآ ، رهش  نبا  - . 3
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نارگید مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  ار  یثیداحا  دوب و  هثدـحم  هاگآ و  ییونابمالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  راوگرزب  رداـم  هدـیمُح ،
رد ناوناب  یملع  عماجم  ناداتـسا  زا  یکی  ناشیا  عقاو ، رد  .درک  یم  لـقن  مدرم  يارب  داـمتعا  دروم  يوار  کـی  نوچمه  دوب ، هدـینش 

.دش یم  بوسحممالسلا  هیلع  قداص  ماما  رصع 

ماما رـسمه  زا  ار  ینید  ياـه  شزومآ  همجن  .دـش  انـشآ  همجن »  » ماـن هب  برغم  یلاـها  زا  يرتخد  اـب  شیوخ  یـشزومآ  هزوح  رد  يو 
.دوب دوهشم  يو  یلمع  هریس  راتفر و  زا  ادخ  هب  نامیا  يرایشه و  لقع و  ياه  هناشن  تفرگ و  یم  ارف  مالسلا  هیلع  قداص 

هب ار  همجن  هدیمُح ، يا  : » دومرف نم  هب  هک  مدید  باوخ  ملاع  رد  ار  ربمایپ  تفای ، هار  ام  هناخ  هب  همجن  هک  يزور  : » دیوگ یم  هدـیمُح 
روتسد نیا  هب  نم  .دوش » یم  دلوتم  وا  زا  نیمز  يور  درف  نیرتهب  يدوز ، هب  انامه  .نک  وا  رسمه  شخببمالسلا و  هیلع  یسوم  ترـسپ 

(1) «. دمآ ایند  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  وا  زا  متخاس و  مالسلا  هیلع  مظاک  مدنزرف ، رسمه  ار  همجن  مدرک و  لمع 

سپ وا ، اریز  دیجنگ ؛ یمن  دوخ  تسوپ  رد  يداش  زا  همجن  دش ، دلوتم  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  یتقو  ینایلاس ، تشذـگ  زا  سپ 
وا .تفای  نوزفا  یتفارش  راختفا و  مالسلااهیلع ، هموصعم  همطاف  تدالو  اب  کنیا  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  يردام  ِراختفا  زا 

هیلع رفعج  نب  یـسوم   ) شرـسپ هناخ  رد  هک  دوب  هدینـش  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تراـشب  نیا  هنیدـم ، مدرم  زا  يرایـسب  لـثم  مه 
.دنور یم  تشهب  هب  شتعافش ، اب  نایعیش  هک  دش  دهاوخ  دلوتم  همطاف  مان  هب  يرتخد  مالسلا )

18 ص :

ص 302. يرولا ، مالعا  - . 1
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اه تنحم 

هناخ هب  هثداح  نیا  زا  سپ  .دش  ینادنز  دیعبت و  قارع  هب  ریگتـسد و  دیـشرلا ، نوراه  روتـسد  هب  شراوگرزب  ردـپ  هک  دوب  هلاس  شش 
ار ردپ  يرود  مغ  ات  تفر  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  شا ، یمارگ  ردارب 

.دینش ار  ردپ  تداهش  ربخ  دوب ، هلاس  هد  هک  ق  لاس 183 ه .  رد  .دنک  ساسحا  رتمک 

هیلع نانمؤمریما  نادنزرف  هب  تبـسن  نایـسابع  دیدش  ياه  يریگ  تخـس  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نادـنزرف  رگید  وا و 
.دنیرگب اراکشآ  دننک و  رازگرب  يراوگوس  سلجم  شیوخ ، ياوشیپ  ردپ و  تداهش  رد  دنتسناوتن  زگره  مالسلا 

مالـسلا هیلع  اضر  ماما  شنابرهم ، ردارب  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  ردـپ  هک  ییاه  لاس  یمامت  رد  مالـسلااهیلع ، هموصعم  همطاف  هانپ  اـهنت 
هک ییاج  ات  .دـش  رتراوشد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هداوناـخ  يارب  یگدـنز  ق ،) 198ه .   ) نومأم ندیـسر  تموکح  هب  اـب  .دوب 

.تفریذپ ار  وا  يرهاظ  ینیشناج  داد و  نت  نومأم  تساوخ  هب  هارکا ، اب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ماجنارس 

اهنآ هب  درک و  عـمج  ار  شیوـخ  هداوناـخ  دـندرب ، یم  ناـسارخ  هب  هنیدـم  زا  ق  نابعـش 200 ه .  رد  ار  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  یتقو 
جنر هب  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  راب  رگید  ناس ، نیدب  دید و  مهاوخن  ار  مّدج  مرح  رگید  نم  تسام ؛ رادید  نیرخآ  نیا  : » دومرف

«. دش التبم  شیوخ  ِسک  نیرتزیزع  يرود 

ناسارخ رفس  يارب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  همان 

يا همان  درب ، یم  رس  هب  ناسارخ  رد  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع 

19 ص :
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مالغ هب  ماما ، .درب  هنیدـم  هب  ار  نآ  شنامالغ  زا  یکی  تشونمالـسلااهیلع و  هموصعم  همطاف  ترـضح  شا ، یمارگ  رهاوخ  هب  باطخ 
ترـضح هناخ  یناشن  هاگ  نآ  .دناسرب  هنیدـم  هب  ار  همان  نآ  نکمم  نامز  كدـنا  رد  ات  دـنکن  فقوت  یلزنم  چـیه  رد  هک  داد  روتـسد 

.دسرپن یناشن  یسک  زا  ات  دومرف  نایب  وا  يارب  ار  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم 

سپ مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  .درک  میلستمالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  هب  ار  ماما  همان  دیناسر و  هنیدم  هب  ار  دوخ  مالغ 
(1) .دش رفس  هدامآ  شردارب ، همان  تفایرد  زا 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  ناهارمه 

زا يدادعت  دیز و  مساق و  يداه ، رفعج ، لضف ، ياه : مان  هب  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  ناردارب  زا  نت  جنپ  رفـس ، نیا  رد 
(2) .دندرک یم  یهارمه  ار  وا  نازینک ، نامالغ و  زا  دنچ  ینت  ناگدازردارب و 

رفس رد  يرامیب 

تراهط تمصع و  تیب  لها  نانمشد  زا  يا  هدع  دیـسر ، هواس  هب  شناهارمه  مالـسلااهیلع و  هموصعم  ترـضح  بکرم  هک  یماگنه 
ار ناوراک  نادرم  رتشیب  ابیرقت  ناردارب و  همه  رباربان  يریگرد  کی  رد  دنتسب و  نانآ  رب  ار  هار  یسابع  نومأم  هراشا  اب  مالـسلا  مهیلع 

.دندناسر تداهش  هب 

، یلوق هب  انب  یتحاران و  تدش  زا  هثداح  نیا  رثا  رب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح 

20 ص :

ص 461. ج 4 ، بیطخلا ، هرضحی  نم ال  - . 1
ص 174. تیب ، لها  همیرک  - . 2
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.تشگ نکممان  ناشیارب  رفس  همادا  دش و  رامیب  یتخس  هب   (1)، تیمومسم لیلد  هب 

مق هب  دورو 

نیا هب  مق  فیرـش  مدرم  روشرپ  لابقتـسا  نایم  رد  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  هواـجک  ق ، لوـالا 201 ه . - عیبر  زور 23 
درگادرگ هراوس  هدایپ و  یناوارف  هدع  دیشک و  یم  شود  هب  ار  هقان  مامز  مق ، نایرعشا ، گرزب  جرزخ ، نب  یسوم  .دش  دراو  نیمزرس 

یـسوم بیـصن  راختفا  نیا  دز و  وناز  دوش ، یم  هدیمان  ریم » نادیم   » زورما هک  یلحم  رد  ترـضح  نآ  هقان  .دندوب  تکرح  رد  هواجک 
هموـصعم همطاـف  ترــضح  ازج ، زور  هعیفــش  ماــما و  هـمع  ماــما ، رهاوـخ  ماــما ، رتـخد  ناــبزیم  زور  هدــفه  هـک  دــش  جرزخ  نـب 

.دشابمالسلااهیلع

(2)« هیّتس هسردـم   » هب دـمآرد و  هسردـم  تروص  هب  مالـسا  گرزب  يوناب  نآ  هزور  هدـفه  تماقا  مارتحا  هب  جرزخ  نب  یـسوم  هناـخ 
.تسا ماع  صاخ و  هاگ  ترایز  مالسلااهیلع ) هموصعم  ترضح  تدابع  بارحم  « ) رونلا تیب   » مان هب  شتدابع  بارحم  دش و  موسوم 

تلحر

عیبر مهد  زور  ماجنارـس  .تخادرپ  تدابع  هب  روجنر  لاح  هب  جرزخ  نب  یـسوم  هناخ  رد  زور  هدـفه  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح 
شیپ ق  یناثلا 201 ه . -

21 ص :

ص 428. مالسلا ، هیلع  اضرلا  مامالل  هیسایسلا  هایحلا  یلماع ، یضترم  رفعجدیس  - . 1
مالـسلااهیلع هموصعم  ترـضح  ردـقلا  لـیلج  يوناـب  هب  هک  ور  نیازا  ار  هسردـم  نیا  تسا ، وناـب  مناـخ و  ماـن  هب  تغل  رد  یّتس  - . 2

.دنیوگ یم  هیّتس  تسا  بوسنم 
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درک و میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  ناوارف ، هودنا  نایم  رد  تبرغ و  راید  رد  دوش ، نشور  ردارب  رادید  هب  شکرابم  ناگدـید  هکنآ  زا 
.دناشن گوس  هب  دوخ  متام  رد  ار  نایعیش 

نب یسوم  هب  دوب و  رهش  نوریب  رد  زور  نآ  هک  دندرب  یلعف  مرح  لحم  هب  دندرک و  عییـشت  ار  شکاپ  رکیپ  ناوارف ، لیلجت  اب  مق  مدرم 
.تشاد قلعت  جرزخ 

رگید ياه  تیاور  هب  مق  هب  دورو  هنیدم و  كرت 

نیرت لیـصا  نیرتهب و  مق  میدـق  خـیرات  .دراد  دوجو  زین  يرگید  ياه  تیاور  مق  هب  ترـضح  نآ  دورو  هنیدـم و  كرت  تلع  هرابرد 
رد یـسلجم  .دـننک  یم  داـمتعا  نآ  هب  اـملع  یمق و  ثدـحم  یـسلجم و  همـالع  هدـش و  هتـشاگن  مراـهچ  نرق  رد  هک  تـسا  كردـم 

اضر ترضح  هک  دنسیون  یم  مق  میدق  خیرات  هدنـسیون  دمحم ، نب  نسح  زا  لقن  هب   (1) راحبلا هنیفس  رد  یمق  ثدحم  راونالاراحب و 
يارب لاس 201  رد  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  .دـمآ  ناسارخ  هب  هنیدـم  زا  ق  لاس 200 ه . - رد  نومأـم  توعد  هب  مالـسلا  هیلع 
هارمه ناراک  تمدخ  ناردارب و  زا  یهورگ  رود ، رفـس  نیا  رد  هک  تسادیپ  هتفگان   ) .دـش ناسارخ  راپـس  هر  هنیدـم  زا  ردارب ، رادـید 

ات ناکم  نیا  زا  دیسرپ : .دش  رامیب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  دندیـسر ، هواس  هب  یتقو  دنا .) هدوب  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح 
هب دمآ و  مق  هب  بیترت  نیا  هب  .دنوش  راپـس  هر  مق  بناج  هب  هک  داد  روتـسد  راکتمدـخ  هب  .خـسرف  هد  دـنتفگ : تسا ؟ هار  ردـق  هچ  مق 

لزنم

22 ص :

ص 219. ج 60 ،  راونالاراحب ، مطف ؛ ص 376  ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - . 1
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.دش دراو  دوبمالسلا ، هیلع  اضر  ماما  باحصا  زا  هک  يرعشا  دعس  نب  جرزخ  نب  یسوم 

هب قاـفتا  هب  یگمه  دیـسر ، دعـس  لآ  هب  مالـسلااهیلع  هموـصعم  همطاـف  ترـضح  دورو  ربـخ  نوـچ  هک  تسا  نیا  رت  حیحـص  تیاور 
مامز .دیسرمالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  ناوراک  هب  جرزخ  نب  یـسوم  اهنآ ، نایم  رد  .دننک  توعد  مق  هب  ار  وا  ات  دنتفر  وا  لابقتـسا 
سپ دنمجرا ، يوناب  نآ  .درک  ییاریذـپ  وناب  نآ  زا  راختفا  لامک  اب  دوخ  لزنم  رد  دـمآ و  مق  فرط  هب  تفرگ و  ار  ترـضح  نآ  رتش 

.تفگ عادو  ناهج  نیا  اب  هودنا  مغ و  زا  ییایند  اب  زور  ای 17  زا 16 

جرزخ نب  یـسوم  .دوب  نیگمغ  نوزحم و  تسیرگ و  یم  ردارب  قارف  زا  مق ، رد  تماقا  ياـهزور  رد  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح 
، نآ رانک  رد  تسا و  صخـشم  بلاج ، لـلجم و  ییاـنب  اـب  فیرـش  ناـکم  نآ  نونکا  مه  هک  تشاد  یهاـگ  تداـبع  دوخ  يارـس  رد 

(1) .تسا فورعم  مق ، ریم  نادیم  هلحم  رد  هّیتس  هسردم  مان  هب  اجنآ  کنیا  .دنا  هتخاس  یهوکشاب  دجسم 

، تفر ناسارخ  هب  هارکا  يور  زا  شهاگهانپ  ردارب و  هناگی  هک  یماگنه  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  دنا  هتفگ  يرگید ، یتیاور  رد 
هنیدـم و نیب  زارد  رود و  رفـس  ردارب ، رادـید  يارب  تفرگ  میمـصت  سپ  .دـش  زیربل  شربص  هساک  یلو  دـنام ، هنیدـم  رد  لاـس  کـی 

، شناگتسب زا  یناوراک  هارمه  ماجنارس  .دیامیپب  ار  ناسارخ 

23 ص :

مق رد  زور  ق و 16  لاس 201ه .  یناثلا  عیبر  مهدزاود  ای  مهد  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  تافو  زور  لاس  هب  هجوت  اب  .نامه  - . 1
.تسا هدوب  ق  لاس 201ه .  لوالا  عیبر  زور 23  رد  ابیرقت  مق  هب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  دورو  هک  میریگ  یم  هجیتن  تسیز ،
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 . ...دش رامیب  هواس  رد  یلو  درک ، كرت  ناسارخ  دصق  هب  ار  هنیدم 

شرهاوخ اهنآ  زا  یکی  هک  شناگتـسب  زا  رفن  هارمه 23  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  نوراه  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
اذـغ لاح  رد  هک  نوراه  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  .دـندش  هواس  دراو  یناوراـک  رد  دوب ، مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح 

ترـضح ياذغ  رد  .دـنتخاس  هدـنکارپ  حورجم و  ار  ناوراک  رگید  دارفا  دـندناسر و  تداهـش  هب  ار  وا  دـندرک و  هلمح  دوب ، ندروخ 
مق رد  هک  دیشکن  یلوط  دش و  يرتسب  تشگ و  مومـسم  یمارگ ، يوناب  نآ  بیترت ، نیدب   (1) .دنتخیر رهز  زین  مالسلااهیلع  هموصعم 

(2) .درک مومسم  ار  ترضح  نآ  هواس  رد  ینز  يرگید ، لقن  ساسا  رب  .دیسر  تداهش  هب 

يراپس كاخ  هب 

نآ رهطم  دـقرم  هکنآ  زا  شیپ  نیمز  نیا  .تشاد  ماـن  نـالباب  تسا ، عـقاو  نآ  رد  مالـسلااهیلع  هموـصعم  ترـضح  هناتـسآ  هک  ینیمز 
ترضح نآ  نفدم  يارب  جرزخ  نب  یسوم  ار  نیمز  نیا  .دوب  جرزخ  نب  یـسوم  ياه  کلم  زا  یکلم  تشادن و  ییانب  دوش ، ترـضح 

.درک نّیعم 

رهطم هزانج  هکنآ  زا  سپ  .دنهد  رارقمالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  هربقم  ار  نآ  ات  دندرک  رفح  یبادرـس  نیمزرـس  نیا  رد  دعـس  لآ 
دوش ربق  لخاد  یسک  هچ  هک  دش  وگو  تفگ  دعس  لآ  نایم  دندرک ، نفک  دنداد و  لسغ  ار  راوگرزب  یب  یب  نآ 

24 ص :

صص 168-161. يولع ، تاداس  مایق  ص 428 ؛ مالسلا ، هیلع  اضر  مامالل  هّیسایسلا  هایحلا  یلماع ، یضترم  رفعج  - . 1
 . ص 68 نیموصعملا ، هلیسو  كویب ، بلاطوبا  ازریم  - . 2
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دوش و ربق  لخاد  دوب ، يراکزیهرپ  دیس  هک  رداق  مان  هب  یصخش  هک  دندرک  قافتا  ماجنارس  .دراپسب  كاخ  هب  بادرـس  رد  ار  هزانج  و 
هک نیمه  .دـندش  ادـیپ  راد  باقن  راوس  ود  ارحـص  بناج  زا  هاگان  دـنتفر ، درمریپ  نآ  غارـس  هب  نوچ  .دـنک  نفد  ار  كاـپ  رهوگ  نآ 

دندش بادرس  لخاد  سپس  .دندرازگ  زامنمالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  هزانج  رب  دندش و  هدایپ  بکرم  زا  دندیسر ، هزانج  کیدزن 
.دندوب یناسک  هچ  اهنآ  دیمهفن  یسک  دنتفر و  هدمآ و  نوریب  هاگ  نآ  .دندرک  نفد  ار  هزانج  و 

يا هّبق  دش ، مق  دراو  مهن  ماما  رتخد  بنیز ، ترضح  هک  یماگنه  .تخارفارب  ربق  رس  رب  ایروب  زا  ینابیاس  فقس و  جرزخ ، نب  یـسوم 
(1) .درک انب  رهطم  دقرم  نآ  رب 

مالسلااهیلع هموصعم  میرح  ناگناورپ 

، دمحم ما  ياه  مان  هب  مالسلا ، هیلع  داوج  ماما  رـسپ  عقربم ، یـسوم  نارتخد  زا  نت  هس  مالـسلااهیلع ، هموصعم  ترـضح  تافو  زا  سپ 
.دندش نفد  ترضح  نآ  ربق  رانک  هّیهیرب  هنومیم و 

نوفدم مالسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  دقرم  رانک  رد  هک  تسا  هدرب  مان  زین  يرگید  ناوناب  زا  ناوناب ، نیا  زج  هب  یمق ، ثدحم 
نب دمحا  نب  دمحم  زینک  بیبح ، ّما  عقربم و  یسوم  نب  دمحم  زینک  قاحسا ، ّما  مالـسلا ؛ هیلع  داوج  ماما  رتخد  بنیز ، دننام : دنتـسه ،

(2) .عقربم یسوم 

25 ص :

.دنا هدوب  مالسلاامهیلع  داوج  ماما  اضر و  ترضح  راد  باقن  ود  نآ  هک  دنا  هداد  لامتحا  یضعب  ص 219 ؛ ج 60 ، راونالاراحب ، - . 1
هب هدیبسچ  هعقب  رد  بیبح ، ّما  قاحـسا و  ّما  : » هدـمآ هحفـص 218  مق ، میدق  خیرات  باتک  رد  و  ص 162 . ج 2 ، لاـمآلا ، یهتنم  - . 2
هک دوش  یم  هدافتـسا  مق ، خیرات  زا  : » دیوگ رگید  ياج  رد  یمق  ثّدحم  دنا .» هدش  نفد  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  دقرم 

ص 235. ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  دنا .» هدوب  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  نارتخد  هنومیم ، دمحم و  ّما  بنیز و 
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هموصعم ترـضح  رهطم  دـقرم  راـنک  رد  مالـسلا  هیلع  داوـج  ماـما  ناـگ  هداوـن  ناـگداز و  ماـما  زا  نت  شـش  عوـمجم ، رد  نیارباـنب ،
زا دننک ، یم  ترایز  ار  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  فیرش  دقرم  هک  نانآ  تسا  هتسیاش  ور ، نیازا   (1) .دنا هدش  نفد  مالسلااهیلع 

: دشاب هاتوک  هلمج  نیا  اب  هچرگ  دننک ، دای  زین  اهنآ 

.ُُهتاکََرب َو    ِ هّللا ُهَمْحَر  َّنُْکیَلَع َو  ُمالَّسلَا  هّللا ِ،  ِلوُسَر  ِتاَنب  ای  َّنُْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

.داب امش  هب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  ادخ ، لوسر  نارتخد  يا  امش  رب  مالس 

لاس دنچ  رازه و  زا  سپ  هزات  رت و  ياهرکیپ 

اقآ جاـح  هللا  تیآ  هک  تسا  نیا  داد ، خر  ق ) تافو 1313 ه . -  ) هاش نیدلارصان  رـصع  رد  هک  اسآ  هزجعم  بیجع و  ياهدادیور  زا 
نییاپ تمسق  رد  رمرم ، ياه  گنس  اب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  رهطم  مرح  ندرک  شرف  ماگنه  تسا : هدرک  لقن  دهتجم  نیسح 

اجنآ عضو  دنورب و  بادرس  لخاد  دنوش و  باختنا  يدارفا  هک  دیسر  رظن  هب  يرورـض  دش ، زاب  بادرـس  هب  يا  هنزور  ترـضح ، ياپ 
لخاد دنتـشادرب و  یغارچ  نانآ  .دـندش  باختنا  هحلاص  يوناب  رفن  ود  .دـننک  ریمعت  تشاد ، ریمعت  هب  زاـین  رگا  هک  دـننک  یـسررب  ار 

نآ رهطم  ربق  نییاپ  رد  بادرـس  نآ  هکلب  تسین ، بادرـس  نآ  رد  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  ربق  دندید  دـندش و  بادرس 
، زور نامه  ییوگ  هک  دندید  ار  هزات  رت و  رهطم  رکیپ  هس  اجنآ  رد  .تسا  ترضح 

26 ص :

شخب رد  اهنآ  رکذ  هک  دنا  هدـش  نفد  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  دـقرم  رانک  رد  رگید ، هداز  ماما  هن  اهنیا ، رب  هوالع  - . 1
.دمآ دهاوخ  رخآ 
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(1) .دندوب هرهچ  هایس  زینک و  نت  ود  وناب و  نت  کی  نانآ  .دوب  هدش  ادج  ناشندب  زا  حور 

ّما زینک ، ود  نآ  مالـسلا و  هیلع  داوج  ماما  نب  عقربم  یـسوم  رتخد  هنومیم ، دـنمجرا ، يوناب  نآ  هک  میبای  یمرد  اه  باـتک  یـسررب  زا 
نخـس نیا  قادصم  دوب و  هدرکن  رییغت  چیه  ناشکرابم ، ندب  ناشتافو ، زا  نرق  هدزای  تشذـگ  زا  سپ  .دـنا  هدوب  بیبح  ّما  قاحـسا و 

: دومرف هک  دندش  ربمایپ 

(2) .اْئیَش اْهنِم  ُمَعُْطی  الَف  ِضْرَْالا  یَلَع  انَم  وُُحل  َمَّرَح    َ هّللا َّنِا 

زا دوش و  یمن  هدروخ  ام  ياه  ندب  زا  يزیچ  ور ، نیازا  .تسا  هدرک  مارح  نیمز  نورد ] ناروناج   ] رب ار  تیب ] لها   ] ام ندب  دـنوادخ 
.دور یمن  نیب 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  ندرکن  جاودزا 

: دومرفهلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  اجنآ  ات  تسا ، یمالسا  دکؤم  تابحتسم  زا  جاودزا  تنس 

(3) .ِجیوزَّتلا َنِم  َّزَعَا  َو  َّلَجَوَّزَع ،   ِ هّللا َیِلا  َّبَحَا  ٌءاَنب  ِمالْسِْالا  ِیف  َِیُنب  ام 

.دشاب جاودزا  يانب  زا  رتزیزع  رت و  بوبحم  هک  تسا  هدشن  اپ  رب  ییانب  ادخ  هاگ  شیپ  رد  مالسا  رد 

: دومرف زین 

(4) .یِّنِم َْسیَلَف  ِیتَّنُس  ْنَع  َبِغَر  ْنَمَف  ِیتَّنُس ، ُحاکِّنلَا 

.تسین نم  زا  دنک ، يرود  نم  تنس  زا  هک  یسک  سپ  .تسا  نم  همانرب  ّتنس و  جاودزا 

: دومرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .درک  یمن  جاودزا  تلیـضف ، بسک  تضایر و  رطاخ  هب  ییوناب  مالـسلا ، هیلع  رقاـب  ماـما  رـصع  رد 
هب یتلیضف  جاودزا ، كرت  رد  رگا  »

27 ص :

ص 479. ق ، 1302 ه . - نید ، لوصا  رد  ناهربلا  هماقا  یناهارف ، یسوم  ازریم  - . 1
ص 550. ج 22 ، راونالاراحب ، ص 121 ؛ ج 1 ، هیقفلا ، - . 2

ص 3. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 3
 . صص 7 و 8 نامه ، - . 4
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چیه اریز  دـنکن ، جاودزا  یقـالخا ، لـیاضف  بسک  رطاـخ  هب  هک  دوب  وت  زا  رتراوازـس  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  دـمآ ، یم  تسد 
(1) «. تسا هتفرگن  یشیپ  مالسلااهیلع  همطاف  زا  تالامک ، بسک  رد  ییوناب 

ترـضح ارچ  هک  دیآ  یم  شیپ  شـسرپ  نیا  دنتـشاد ، جاودزا  رما  رب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  هک  يدیکأت  همه  نیا  دوجو  اب 
ره هک  تسا  هدـش  هتفگ  بلطم  ود  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  درکن ؟ جاودزا  شیوخ  تایح  نارود  رد  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاـف 

: دشاب مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  ندرکن  جاودزا  يارب  یبسانم  هیجوت  دناوت  یم  مادک 

رسمه وفک و  دوخ  يارب  هک  دندوب  تالامک  زا  یحطس  رد  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  هژیو  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  نارتخد  . 1
ترضح ناشردارب  تروشم  يأر و  اب  هک  دوب  هدرک  شرافس  اهنآ  هب  زین  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  .دننک  جاودزا  وا  اب  ات  دنتفاین  یبسانم 

نیا دیؤم  .دشاب  یبسانم  رسمه  اهنآ  يارب  دیاب  هک  تسا  نیا  رگ  نایب  رگید  نیارق  شرافـس و  نیا   (2) .دننک جاودزامالسلا  هیلع  اضر 
ارمالـسلا هیلع  یلع  لاعتم ، دـنوادخ  رگا  : » دومرف مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  نآ  هیجوت 

يارب یبسانم  ياتمه  رسمه و  وا ، زا  دعب  یناسنا  ره  ات  هتفرگ  مدآ  ترضح  زا  نیمز  رـسارس  رد  دیرفآ ، یمنمالـسلااهیلع  همطاف  يارب 
(3) «. دش یمن  ادیپمالسلااهیلع  همطاف 

28 ص :

صص 117 و 118. نامه ، - . 1
ص 317. ج 1 ، یفاک ، لوصا  - . 2

ص 261. ج 1 ، نامه ، - . 3
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مالـسلا هیلع  مظاک  ماما  نارتخد  اب  درک  یمن  تئرج  یـسک  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  نوراه  قانتخا  زا  رپ  تموکح  زا  تشحو  سرت و  . 2
مالـسلااهیلع و هموصعم  ترـضح  بیترت ، نیا  هب  .تشاد  يو  يارب  یکانرطخ  بقاوع  اریز  دوش ؛ ترـضح  نآ  داماد  دـنک و  جاودزا 

.دندرک رظن  فرص  جاودزا  زا  شنارهاوخ ، زا  یضعب 

هیلع اـضر  ماـما  عـالطا  درب و  یم  رـس  هب  نادـنز  رد  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  هک  تشاد  رود  رظن  زا  ار  بلطم  نـیا  دـیابن  نمـض  رد 
هموصعم ترضح  جاودزا  كرت  يارب  يرگید  لیلد  دیاش  ناسارخ ) هب  وا  يرابجا  ترجه  ردپ و  تداهش  دروم  رد   ) هدنیآ زامالـسلا 

، دعاسمان طیارـش  داجیا  اب  زوت ، هنیک  نارگمتـس  هک  تسا  توبن  نادـناخ  اب  راگزور  ياه  يرادـم  جـک  زا  زین  نیا  .دشابمالـسلااهیلع 
.دنتخاس مورحم  یگدنز  بهاوم  زا  ار  اهنآ 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  لیاضف 

ربمایپ ینامسج  يونعم و  رتخد  . 1

هموـصعم ترـضح  هدـش ، لقنمالـسلا  هـیلع  اـضر  ترــضح  زا  مالــسلااهیلع  هموـصعم  ترــضح  نأـش  رد  هـک  يا  هماـن  تراـیز  رد 
هیلع یلع  ناـنمؤمریما  رتخد  مالـسلااهیلع ، هجیدـخ  همطاـف و  رتـخد  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتـخد  ناونع : هبمالـسلااهیلع 

و مالسلا ) هیلع  اضر  ماما   ) ادخ ّیلو  رهاوخ  مالسلا ؛) هیلع  مظاک  ماما   ) ادخ ّیلو  رتخد  مالسلاامهیلع ؛ نیـسح  نسح و  رتخد  مالـسلا ؛
.تسا هدش  هدناوخ  مالسلا ) هیلع  داوج  ماما   ) ادخ ّیلو  همع 

يونعم و رظن  زامالـسلااهیلع  هموـصعم  ترـضح  هک  تسا  نآ  رگ  ناـیب  هکلب  تسین ، یگداوناـخ  تفارـش  هناـشن  اـهنت  تاریبـعت ، نیا 
مالسلااهیلع و يربک  هجیدخ  ارهز و  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ینامـسج  يونعم و  دنزرف  یتوکلم ، یلاع  تاماقم 

.تسا مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 

29 ص :
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تمصع ماقم  زا  يرادروخرب  . 2

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  دننک  یم  تیاور  نینچ 

(1) .ینَراز ْنَمَک  ْمُِقب  َهَموُصْعَْملا  َراز  ْنَم 

.تسا هدرک  ترایز  ارم  هک  تسا  نآ  دننام  دنک ، ترایز  مق  رد  ار  مالسلااهیلع  هموصعم  هک  یسک 

مالـسلا هیلع  اضر  ترـضح  نخـس  یلو  تسا ، رایـسبمالسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  تمـصع  ماقم  دروم  رد  نیارق  دـهاوش و  هچرگ 
بقل نیا  هک  تسا  نآ  رگ  نایب  نخس  نیا  انمض  .تسا  هدوب  تمصع  ماقم  ياراد  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  هک  دراد  تحارص 

زا .تسا  يربک  همطاف  مالـسلااهیلع ، هموصعم  ترـضح  مان  هداد و  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ار 
.تسا ناشیا  ترایز  شاداپ  دننامهمالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  شاداپ  مالسلا ، هیلع  اضر  ترضح  هدومرف  هب  رگید ، يوس 

؟ میراد زین  يرگید  موصعم  موصعم ، هدراهچ  ناربمایپ و  زا  ریغ  ایآ  هک  دوش  یم  حرطم  شسرپ  نیا  اجنیا  رد 

هبترم ود  ره  ياراد  مالسلا  مهیلع  ناماما  ناربمایپ و  .هانگ  زا  تمصع  اطخ و  زا  تمصع  دراد ؛ یبتارم  تمـصع  تفگ  دیاب  خساپ  رد 
ماما یهلا و  ياـیلوا  زا  يرایـسب  یلو  دوش ، یم  رداـص  ناـنآ  زا  یهاـنگ  هن  دـنوش و  یم  بکترم  ییاـطخ  هن  ینعی  دنتـسه ؛ تمـصع 

، دوش یم  هتفگ  يربک  بنیز  سابعلا و  لضفلاوبا  ترضح  هرابرد  هچنآ  دننام  دنسرب ، هانگ  زا  تمـصع  ماقم  هب  تسا  نکمم  ناگداز 
دنچ ره 
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ص 35. ج 5 ، هعیرشلا ، نیحایر  ص 68 ؛ ج 3 ، خیراوتلا ، خسان  - . 1
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ماما يوس  زا  هک  یتیـصخش  يارب  هانگ  زا  تمـصع  ماقم  هک  دوش  یم  نشور  هتکن  نیا  هب  هجوت  اـب  .دنـشابن  هابتـشا  اـطخ و  زا  نوصم 
رد هک  دشاب  ماقم  نیمه  تهج  هب  دـیاش  .دوب  دـهاوخن  بیرغ  يرما  تسا ، هدـش  هدوتـسمالسلا  مهیلع  مهن  ماما  مشـش و  ماما  متـشه ،

.مینک یم  تعافش  بلط  تمایق  زور  رد  ناشیا  دوجو  زا  ترضح  نآ  همان  ترایز 

: میناوخب نینچ  وا  ترایز  رد  هک  تسا  هداد  دای  ام  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

(1) .ِنأَّشلا َنِم  انأش    ِ هّللاَْدنِع َِکل  َّنِاَف  ِهَّنَْجلا ، ِیف  ِیل  یعَفِْشا  ُهَمِطاف  ای 

دنمجرا سب  یتـلزنم  ماـقم و  دـنوادخ ، هاـگ  شیپ  رد  وت  هک  ارچ  نک ؛ تعافـش  ارم  تشهب ، هب  نتفر  دروم  رد  هموـصعم ! همطاـف  يا 
.يراد

شتدالو زا  لبق  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یبیغ  ربخ  . 3

هک دهد  یم  ناشن  عوضوم  نیا  .تسا  هدرک  دای  وا  زا  مالـسلااهیلع ، هموصعم  ترـضح  ردـپ  تدالو  زا  لبق  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
: مینک یم  هراشا  هنیمز  نیا  رد  تیاور  ود  هب  اجنیا  رد  .تسا  دنم  هرهب  يدنمجرا  ياه  یگژیو  اهزایتما و  زا  ردقلا ، لیلج  يوناب  نیا 

یم وگو  تفگ  كدوک  نآ  اب  یکدوک ، هراوهگ  رانک  رد  ترضح  نآ  دید  .دمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  هب  نایعیش  زا  یکی 
دزن یتسه ، لیام  مه  وت  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ییوگ »؟ یم  نخـس  دازون  كدوک  اب  ایآ  : » تفگ درک و  بجعت  .دنک 
.داد ارم  مالس  باوج  .مدرک  مالـس  .متفر  دازون  كدوک  نآ  هراوهگ  رانک  : » دیوگ یم  درم  نک .» وگو  تفگ  وا  اب  ایب و  كدوک  نیا 

یمان دومرف : نم  هب 

31 ص :

ص 266. ج 102 ، راونالاراحب ، - . 1
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بحاص لبق  زور  دـنچ  يو   ) .دراد نمـشد  ار  مان  نآ  دـنوادخ  اریز  نک ؛ ضوع  يا ، هدـیزگرب  تا  هدـش  دـلوتم  هزات  رتخد  يارب  هک 
هدز تفگـش  ارم  وا ، رکنم  زا  یهن  ناهنپ و  رابخا  زا  وا  عالطا  دازون و  نتفگ  نخـس  دوب .) هتـشاذگ  اریَمُح  ار  شمان  دوب و  هدش  رتخد 

يرتخد وا  زا  دنوادخ  .تسا  یسوم  مدنزرف  كدوک  نیا  نکن ، بجعت  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دش  هدز  تهب  درک و 
، دنک ترایز  مق  رد  ار  وا  دقرم )  ) سک ره  دوش و  یم  هدرپس  كاخ  هب  مق  نیمزرـس  رد  وا  .تسا  همطاف  شمان  هک  دنک  تیانع  نم  هب 

(1) «. تسا بجاو  وا  رب  تشهب 

: دومرف وا  نأش  رد  يراتفگ  رد  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  تدالو  زا  لبق  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچمه 

.ُهَّنَْجلا َُهل  ْتَبَجَو  اهَراز  ْنَمَف  ُهَمِطاف ، یّمَُست  يِدالْوَا  ْنِم  ٌهَأَْرِما  اهِیف  ُنَفُدتَس  َو 

.دوش یم  بجاو  وا  يارب  تشهب  دنک ، ترایز  ار  وا  سکره  سپ  دوش ، نفد  مق  رد  همطاف  مان  هب  نم  نادنزرف  زا  ییوناب  يدوز ، هب  و 

(2) .دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  تدالو  زا  لبق  ار  نخس  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هدمآ  تیاور  نیا  لیذ 

دراو منایعیش  همه  وا  تعافـش  هب  هک  دنک  یم  تلحر  مق  رد  منادنزرف  زا  ییوناب  : » دومرف يرگید  نخـس  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(3) «. دنوش یم  تشهب 

: دیامرف یم  رگید  یمالک  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یلع نانمؤمریما  مرح  هنیدم ؛ هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح  هکم ؛ دنوادخ ، مرح 

32 ص :

ص 441. عومدلا ، جاهنم  - . 1
ص 117. ج 60 ،  راونالاراحب ، - . 2

ص 228. نامه ، - . 3
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ره هک  دش  دهاوخ  نوفدم  اجنآ  رد  نم  نادنزرف  زا  همطاف  مان  هب  ییوناب  يدوز  هب  .تسا  مق  تیب ، لها  ام  مرح  هفوک و  مالـسلا ، هیلع 
(1) .دش دهاوخ  بجاو  وا  رب  تشهب  دنک ، ترایز  ار  وا  سک 

شیادف هب  شردپ  . 4

شیادف هب  شردپ  اهُوبَا ؛ اهادَف  : » دومرف وا  نأش  رد  ددعتم ، دراوم  رد  ربمایپ  هک  تسا  نیا  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  لیاضف  زا  یکی 
(2)« .داب

.تسا هتفگ  وا  نأش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  دنمجرا  ماقم  جوا  رگ  نایب  ریبعت ، نیا 

.تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  شردپ  زا  بلطم  نیا  ریظن  زین  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  هرابرد 

: دنک یم  لقن  نینچ  ق  مهن ه . - نرق  دنمشناد  سدنرع ، نب  حلاص  هتشون  یلائَّللا  فشک  باتک  زا  طبنتسم  هللا  تیآ 

رضحم هب  ات  دندش  دراو  هنیدم  هب  دوخ ، ياه  شسرپ  خساپ  تفایرد  يارب  نایعیش  زا  یعمج  يزور  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  نامز  رد 
هب دنتشون و  ار  دوخ  ياه  شسرپ  دندرگزاب ، دوز  دندوب  ریزگان  اهنآ  هکنیا  هب  هجوت  اب  .دوب  ترفاسم  رد  ترـضح  نآ  .دنـسرب  ناشیا 

یظفاحادخ ماگنه  دعب ، یتدم  .دننک  تفایرد  ار  دوخ  خـساپ  دـعب ، رفـس  رد  ات  دـنداد  لیوحت  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هداوناخ  دارفا 
ار اه  خساپ  نآ  دندش و  نامداش  اهنآ  .تسا  هدرک  هدامآ  هتشون و  ار  اهنآ  ياه  شسرپ  خساپ  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  دندید 

وگزاب ترـضح  نآ  يارب  ار  ارجام  دـندروخرب و  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  هار  ریـسم  رد  .دـندش  نطو  راپـس  هر  دـندرک و  تفاـیرد 
راب هس  درک ، دـییأت  ار  اه  خـساپ  یتسرد  هکنآ  زا  سپ  .درک  هعلاطم  دـیبلط و  اهنآ  زا  ار  هتـشون  نآ  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  .دـندرک 

؛ اهُوبَا اهادَف  : » دومرف

33 ص :

ص 267. ج 102 ، نامه ، - . 1
صص 86 و 88. ج 43 ، نامه ، کن : - . 2
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(1) «. داب شیادف  هب  شردپ 

مالسلا مهیلع  ناماما  نیما  تجح  هثدحم و  هملاع و  . 5

نانچ تشاد ؛ یهاگآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مالـسا و  مولع  هب  هک  دوب  نیا  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  ياه  یگژیو  زا 
دوـجو نینچمه  .داـب » شیادـف  هب  شردـپ  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  ور ، نیازا  .تسا  بلطم  نیا  رگ  ناـیب  لـبق ، تیاور  هک 

: تسا هدمآ  وا  هفورعم  ریغ  همان  ترایز  زا  يزارف  رد  هک  نانچ  دوب ، مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  شردپ  نیما  تجح و  شفیرش 

(2) .ِِهنیِمَا ِِهتَّجُح َو  ٍرَفْعَج و  ِْنب  یَسُوم  َْتِنب  ُهَمِطاف  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

.رفعج نب  یسوم  نیما  تجح و  و  مالسلا ، هیلع  رفعج  نب  یسوم  رتخد  همطاف  يا  وت  رب  مالس 

تجح و تروص ، نیا  رد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  شردـپ ، راد  تناـما  تجح و  مالـسلااهیلع ، هموصعم  ترـضح  نیارباـنب ،
.تسا یهلا  تناما  ظفاح  مالسا و  هناشن  تجح و  ادخ و  نیما 

یثیداحا هب  اجنیا  رد  .دور  یم  رامش  هب  ناثدحم  نایوار و  وزج  کش  یب  یلو  هدیسرن ، ام  تسد  هب  ترضح  نآ  تایاور  مامت  هچرگ 
: مینک یم  هراشا  هدش ، لقن  ترضح  نآ  زا  هک 

هدش لقن  راوگرزب  يوناب  نآ  زا  تلِْزنَم »  » ثیدح ریدغ و  ثیدح  ننـست ، لها  ددعتم  بتک  زا  لقن  هب  ریدغلا ، دنمـشزرا  باتک  رد  . 1
: بیترت نیا  هب  تسا ،

ِرَفْعَج ُْتِنب  ُهَمِطاف  اَْنتَثَّدَح  َْنُلق  ٍرَفْعَج ، ِنب  یَسُوم  ُتاَنب  ٍمُوْثلُک  ُُما  ُبَْنیَز َو  ُهَمِطاف َو  اْنتَثَّدَح  »... 

34 ص :

 . صص 63 و 64 تیب ، لها  همیرک  روپ ، يدهم  ربکا  یلع  زا : سابتقا  - . 1
ص 211. ج 1 ، نیعشعشملا ، راونا  - . 2
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اتَْنبِا ُهَنیِکَـس  ُهَمِطاـف َو  ِیْنتَثَّدَـح  ِْنیَـسُْحلا ، ِنب  َِّیلَع  ِْتِنب  ُهَمِطاـف  ِیْنتَثَّدَـح  ِِّیلَع ، ِنب  ِدَّمَُحم  ُْتِنب  ُهَمِطاـف  ِیْنتَثَّدَـح  ِقِداّـصلا ، ِدَّمَُحم  ِنـْب 
یلص   ِ هّللا ِلوُسَر  َلوَق  ُْمتیِسَنَا  َْتلاق : اْهنَع  َیِضَر  هّللا و  ِلوُسَر  ِْتِنب  َهَمِطاف  ْنَع  ِّیبَّنلا ، ِْتِنب  َهَمِطاف  ِْتِنب  ٍمُوْثلُک  ُِّما  ْنَع  ِِّیلَع ، ِنب  ِنیَـسُْحلا 
هیلع یـسُوم  ْنِم  َنوُراـه  َِهلِْزنَِمب  یّنِم  َْتنَا  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  َُهلْوَق  َو  ُهـالْوَم » ٍِّیلَعَف  ُهـالْوَم  ُْتنُک  ْنَم   » ٍّمُخِریِدَـغ َمْوَـی  هلآ  هیلع و  هللا 

قداص ماما  رتخد  همطاف  ار  ام  درک  تیاور  دنتفگ : موثلک  بنیز و ا ّم  و  هموصعم )  ) همطاف مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  نارتخد  مالـسلا ؛»
وا داجس و  ماما  رتخد  همطاف  ارم  درک  تیاور  تفگ : وا  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  رتخد  همطاف  ارم  درک  تیاور  تفگ : وا  .مالـسلا  هیلع 

همطاف رتخد  موثلک ، ُّما  ار  ام  درک  تیاور  دنتفگ : اهنآ  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نارتخد  هنیکـس  همطاف و  ارم  دندرک  تیاور  تفگ :
ایآ دومرف : ترضح  نآ  هک  درک  تیاور  ربمایپ  یمارگ  رتخد  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  شردام  زا  وا  ربمایپ و  رتخد  مالـسلااهیلع  ارهز 

، متسه وا  ربهر  الوم و  نم  هک  سکره  : » دومرف هک  ار  مخریدغ  دیع  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نخـس  دیدرک  شومارف 
هیلع یسوم  هب  نوراه  تبسن  دننامه  نم  هب  وت  تبسن  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  زین  و  تسوا »؟ ربهر  الوم و  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ 

(1) «. تسا مالسلا 

ادخ لوسر  زا  دومرف : هک  دنک  یم  لقنمالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  زا  الاب ، تیاور  دنـس  نامه  هب  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  . 2
یلاخ ناـیم  دیفـس  ّرُد  زا  يرـصق  اـجنآ  رد  مدـش ، تشهب  دراو  متفر ، جارعم  هب  هک  یماـگنه  دومرف : هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
مدید .مدرک  دنلب  نآ  يوس  هب  ار  مرـس  .دوب  هتخیوآ  يا  هدرپ  رد ، نآ  رب  دوب و  هدش  هتـسارآ  توقای  ّرد و  هب  رـصق ، نآ  ِرد  هک  مدید ،
دمحم تسین ، اتکی  يادـخ  زج  ییادـخ  ِمْوَقلا ؛ ُِّیلَو  ٌِّیلَع  هّللا ِ،  ُلوُسر  ٌدَّمَُحم  هّللا ُ،  َِّالا  َهِلا  ـال  : » تسا هدـش  هتـشون  نینچ  رد  نآ  يور 

«. تسا موق  ربهر  یلع  تسادخ ، لوسر 
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هیلع یلع  هعیش  دننامه  یسک  هچ  هب ! هب  ٍِّیلَع ؛؟ ِهَعیِش  ُْلثِم  ْنَم  ٍَّخب  ٍَّخب  : » تسا هدش  هتـشون  نینچ  نآ  رد  مدید  مدرک ، هاگن  هدرپ  نآ  هب 
»؟ تسا یلاع ) تاماقم  ياراد   ) مالسلا

، رد نآ  رب  تسا و  زبس  دجربز  هب  هتسارآ  هرقن ، زا  يرد  .مدید  یلاخ  نایم  خرـس  قیقع  زا  يرـصق  نآ ، نایم  رد  .مدش  رـصق  نآ  دراو 
؛ یفَطْـصُْملا ُّیِـصَو  ٌِّیلَع  هّللا ِ،  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  : » تسا هدش  هتـشون  نینچ  رد  نآ  يور  مدید  مدرک ، دنلب  ار  مرـس  .دوب  هتخیوآ  يا  هدرپ 

«. تسا یفطصم  یصو  یلع ، .تسا  ادخ  لوسر  دمحم ،

: دوب هتشون  نینچ  مدید  هدرپ  نآ  رد  سپس 

«. تسا داز  كاپ  هک  هدب  هدژم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هعیش  َدلْوَْملا ؛ ِبیِطب  ٍِّیلَع  َهعیِش  ْرِِّشب  »

، خرـس توقای  زا  يرد  .مدوب  هدـیدن  نآ  زا  رتابیز  هک  تسا  یلاخ  ناـیم  زبس  درمز  زا  يرگید  رـصق  مدـید  .متفر  رـصق  نآ  لـخاد  هب 
ُمُه ٍِّیلَع  ُهَعیِش  : » تسا هدش  هتشون  نینچ  هدرپ  نآ  يور  مدید  مدرک و  دنلب  ار  مرس  .دوب  هتخیوآ  نآ  رب  يا  هدرپ  .تشاد  ّرُد  هب  هتسارآ 

«. دنراگتسر هک  دنتسه  یناسک  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  َنوُِزئاْفلا ؛

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  وت  یصو  ومع و  رـسپ  نآ  زا  رـصق  نیا  : » تفگ تسیک »؟ نآ  زا  رـصق  نیا  لیئربج ، مبیبح  : » متفگ لیئربج  هب 
مان هب  مدرم  زور  نآ  رد  .مالسلا » هیلع  یلع  نایعیـش  زج  دنوش  یم  روشحم  نایرع  هنهرباپ و  تمایق  زور  رد  مدرم  همه  .تسا  مالـسلا 

! لیئربج مبیبح  يا  متفگ : دنوش ، یم  هدناوخ  ناشناردپ  ياه  مان  هب  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  هعیـش  زج  دـنوش ، هدـناوخ  ناشناردام  ياه 
، ور نیازا  .دنتشاد  تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش ، اریز  ْمُهَِدلوَم ؛ َباطَف  اِّیلَع  اوُّبَحَا  ْمُهَّنَِال  : » تفگ تسیچ ؟ نخـس  نیا  زا  روظنم 

(1) «. دندش داز  كاپ 
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* * *

نیسح ماما  هک  یتقو  .دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  همع  هیفص ، زا  هطساو  دنچ  اب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  . 3
زونه : » متفگ روایب »، نم  دزن  ار  مدنزرف  همع ! يا  : » دومرف نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوشگ ، ناهج  هب  مشچ  مالسلا  هیلع 
هدرک هزیکاپ  كاپ و  ار  وا  لاـعتم  دـنوادخ  اـنامه  ینک ؟ هزیکاـپ  ار  وا  یهاوخ  یم  وت  اـیآ  همع ! يا  : » دومرف .ما » هدرکن  هزیکاـپ  ار  وا 

(1) «. تسا

زکرم مق  دومرف : هک  مدینـش  مردـپ  زا  اریز  دـیربب ؛ مق  هب  ارم  : » دومرف دـش ، راـمیب  هواـس  رد  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  یتـقو  . 4
(2) «. تسا ام  نایعیش 

* * *

: تسا هدش  تیاور  نینچ  هدش ) پاچ  رصم  رد  ق  لاس 1306 ه . - رد   ) هّیورملا هنعنعملا  راثآلا  یف  ؤلؤللا  باتک  رد  . 5

َهَمِطاف ْنَع  ٍِّیلَع ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ِِرقاـْبلا  ِْتِنب  َهَمِطاـف  ْنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  ِرَفْعَج  ِقِداّـصلا  ِْتِنب  َهَمِطاـف  ْنَع  ٍرَفْعَج ، ِْنب  یَـسُوم  ِْتِنب  َهَمِطاـف  ْنَع  ... 
ِْتِنب َهَمِطاف  ْنَع  َنینِمؤُْملاِریمَا ، َْتِنب  ِبَْنیَز  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا ،  ِ َ هّللاِدـْبَع یبَا  ِْتِنب  َهَمِطاف  ْنَع  َنیدـِباْعلا ، ِنیَز  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِداجَّسلا  ِْتِنب 

(3) .ادیِهَش َتام  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَم  الَا  هّللا ِ:  ُلوُسَر  َلاق  َْتلاق  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا ِلوُسَر 

داجـس و ماما  رتخد  همطاف  زا  وا  رقاب و  ماما  رتخد  همطاف  زا  وا  قداص و  ماما  رتخد  همطاف  زا  وا  مظاک و  ماـما  رتخد  هموصعم )  ) همطاـف
یلع رتخد  بنیز  زا  وا  نیسح و  ماما  رتخد  همطاف  زا  وا 
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.نخس يایرد  هدازاقس ، زا : لقن  هب  - . 2

 . ص 8 ج 1 ، هجحلا ، راثآ  صص 16و17 ؛ ج 1 ، نادنمشناد ، هنیجنگ  يزار ، دمحم  خیش  زا : لقن  هب  ص 217 ، هنیمّثلا ، ؤلّؤللا  - . 3
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یلـص دمحم  لآ  ّبح  اب  هک  یـسک  دیـشاب  هاگآ  : » دومرف هک  درک  تیاورهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  ارهز  همطاف  زا  وا  و 
«. تسا هتفر  ایند  زا  دیهش  تفر ، ایند  زاهلآ  هیلع و  هللا 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  دقرم  هاگ  یلجت  مالسلااهیلع ؛ هموصعم  ترضح  مرح   . 6

فرـشا فجن  رد  هک  هللا  مهمحر  یـشعرم  دومحم  دیـس  همالع  هللا  تیآ  موحرم  مردپ  : » دومرف هللا  مهمحر  یفجن  یـشعرم  هللا  تیآ 
، دوصقم نیا  يارب  .دبایب  ارمالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  شا ، هدج  فیرـش  ربق  لحم  یقیرط ، هب  هک  دوب  دنم  هقالع  رایـسب  تسیز ، یم 
زا یقیرط  زا  دیاش  ات  درک ، تموادم  نآ  هب  بش  لهچ  .دومن  باختنا  هدیسر ) هبرجت  هب  نآ  تباجتسا  هک  ییاعد  ینعی   ) یبرجم متخ 
رد .تفر  باوخ  رتسب  هب  ناوارف ، لسوت  متخ و  ماجنا  زا  دعب  ملهچ ، بش  .دوش  هاگآ  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  فیرـش  دقرم  لحم 
هب ِْتیَْبلا ؛ ِلْهَا  ِهَمیِرَِکب  َْکیَلَع  : » دومرف وا  هب  ماما  .دیـسر  مالـسلا ) هیلع  قداص  ماما  ای  ) مالـسلا هیلع  رقاب  ماـما  رـضحم  هب  باوخ  ملاـع 

، تسا مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هلمج ، نیا  زا  ماـما  روظنم  درک  روـصت  ناـشیا  .نزب » گـنچ  مالـسلااهیلع  تیب  لـها  همیرک  نماد 
شترایز منادب و  رت  قیقد  ار  ترضح  نآ  ربق  فیرـش  لحم  هک  متفرگ  نیمه  يارب  ار  متخ  زین  نم  مدرگ ، تنابرق  يرآ  : » درک ضرع 

رطاـخ هب  : » دوزفا سپـس  .تسا » مق  رد  مالـسلااهیلع  هموـصعم  ترـضح  فیرـش  ربـق  نم ، روـظنم  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  ماـما  .مـنک »
ترـضح ربق  ور ، نیازا  .دشاب  یفخم  ناگمه  يارب  هشیمه  ياربمالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  ربق  هک  هدومرف  هدارا  دنوادخ  یحلاصم ،

، دشاب راکشآ  ترضح  ربق  دوب  رارق  رگا  .تسا  هداد  رارق  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  فیرـش  ربق  هاگ  یلجت  ار  مالـسلااهیلع  هموصعم 
دقرم هوکش  نامه 
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«. تسا هداد  رارق  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  ربق  يارب  دنوادخ  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح 

مق هب  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  ترایز  دصق  هب  تفرگ  میمـصت  تساخرب ، باوخ  زا  هک  یتقو  یـشعرم  دومحمدیـس  هللا  تیآ 
هموـصعم ترـضح  رهطم  دـقرم  دـش و  مـق  مزاـع  فرـشا ، فـجن  زا  شا  هداوناـخ  ياـضعا  هـمه  اـب  گـنرد  یب  وا  .دـنک  ترجاـهم 

.تشذگرد اجنآ  رد  ق  لاس 1338 ه . - رد  تشگزاب و  فجن  هب  ماجنارس  موحرم ، نآ   (1) .درک ترایز  ار  مالسلااهیلع 

صوصخم همان  ترایز  . 7

ترضح نآ  نأش  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  تسا  يا  همان  ترایز  مالـسلااهیلع ، هموصعم  ترـضح  تمظع  دهاوش  زا  یکی 
ترایز هدش ، لقن  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  زا  هک  یترایز  اهنتمالسلااهیلع  ارهز  همطاف  زا  دعب  اریز  تسا ؛ هدومرف  رداص 

39 ص :

روط هب  یشعرم  نیدلا  باهش  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  ار  ارجام  نیا  . 45 صص 43 -  مالـسلااهیلع ، تیب  لها  همیرک  زا : سابتقا  - . 1
تلع دومرف : یم  دوخ  سرد  رد  ناـشیا  : » تفگ یم  یفجن  هللا  تیآ  نادرگاـش  زا  یکی  .تسا  هدرک  لـقن  فـلتخم  دارفا  يارب  ررکم 

رد مالـسلا  هیلع  یلع  یبش  دومن ، هتوتیب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مرح  رد  بش  لهچ  مردـپ ، دوب ، بلطم  نیمه  مق ، هب  نم  ندـمآ 
اجکمالـسلااهیلع ارهز  همطاف  ترـضح  ربق  دـنک : یم  ضرع  مردـپ  یهاوخ »؟ یم  هچ  دومحم  دیـس  : » دومرف مردـپ  هب  هفـشاکم  لاح 

مولعم ار  وا  ربق  ترـضح ، نآ  تیـصو  فالخرب  مناوت  یمن  هک  نم  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  منک ، تراـیز  اـت  تسا 
ترضح هوکش  ماقم و  دنوادخ  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  منک ؟ هچ  وا  ترایز  ماگنه  رد  نم  سپ  درک : ضرع  مردپ  منک .»
همطاـف ترـضح  تراـیز  دـهاوخ  یم  سک  ره  .تسا  هداد  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  هب  دروـم  نیا  رد  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف 

نم هب  مردـپ  : » دوـمرف یم  یـشعرم  هللا  تیآ  دوربمالـسلااهیلع .» هموـصعم  همطاـف  ترـضح  تراـیز  هب  دـنک ، كرد  ار  مالـسلااهیلع 
هیلع اضر  ماما  ترایز  دصق  دصق و  نیا  هب  فرشا  فجن  زا  نم  .موربمالسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  ترایز  هب  هک  درک  یم  شرافس 
زور ره  هک  تسا  لاس  تصش  مدش ، راگدنام  هللا  همحر  يرئاح  هللا  تیآ  هیملع ، هزوح  سسؤم  رارصا  هب  مق  رد  سپس  مدمآمالـسلا ،

«. متسهمالسلااهیلع هموصعم  ترضح  ناریاز  نیتسخن  زا  نم 
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نادـناخ زا  دـنمجرا  ناوناـب  رگید  تلزنم و  ماـقم و  همه  نآ  اـب  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  .تسامالـسلااهیلع  هموـصعم  ترـضح 
.درادن موصعم  زا  هدش -  لقن  صوصخم -  ترایز  تراهط  تمصع و 

رد تفگ : هک  دنک  یم  لقن  یمق  يرعشا  دعس  زا  وا  شردپ و  زا  وا  میهاربا و  نب  یلع  زا  تارایز ، بتک  زا  یضعب  زا  یـسلجم  همالع 
ضرع دعس  .دراد  دوجو  يربق  مق ) رد   ) امـش دزن  رد  ام  يارب  زا  دعـس ! يا  : » دومرف نم  هب  ناشیا  .مدوبمالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رـضحم 

ْنَم ْمَعَن  : » دومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تسا ؟ مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  رتخد  همطاف  ربق  امـش  دوصقم  ایآ  مدرگ  تناـبرق  درک :
«. تسوا يارب  تشهب  دنک ، ترایز  ار  وا  شنأش ، هب  تفرعم  اب  هک  یسک  يرآ  ُهَّنَْجلا ؛ ُهَلَف  اهِّقَِحب  افِراع  اهَراز 

رانک یتقو  .درک  نایب  نینچ  دعس  يارب  ارمالسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  دقرم  ترایز  هریـس  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  سپس 
هاگ نآ  وگب ،   ِ هّللُدْمَْحلَا راب  و 33    ِ هّللا َناْحبُس  راب  ُربکا و 33    ُ هّللا هبترم  تسیاب و 34  هلبق  هب  ور  ترضح  نآ  رس  يالاب  یتفر ، شربق 

(1) .ترایز رخآ  ات  هّللا » ِهَْوفَص  َمَدآ  یلَع  ُمالَّسلَا  : » وگب

حیبست و 33 راب  ریبکت و 33  راب  نآ 34  زاغآ  ردمالسلا  هیلع  اضر  ترضح  روتـسد  قباطم  هک  تسا  نیا  ترایز  نیا  ياه  یگژیو  زا 
.تسا هدشن  هدید  رگید  ياه  ترایز  دروم  رد  يروتسد  نینچ  .دوش  یم  هتفگ  دمح  راب 

هیزنت و دیحوت و  بلق و  روضح  هجوت و  اب  ارس ، ود  دنمجرا  نوتاخ  نآ  ترایز  ماگنه  ریاز  هک  تسا  نآ  يارب  يدیحوت  زاغآرس  نیا 
.دنک رارقرب  طابترا  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  اب  یتوکلم  تلاح  نیا  اب  دوش و  دراو  ادخ  رکش 

40 ص :

ص 266. ج 102 ، راونالاراحب ، - . 1
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یگدولآ زا  رود  فاص و  یبلق  كاپ و  یحور  اب  ات  تسا  ادخ  يایلوا  ماقم  تمظع  ربارب  رد  ادخ  هدنب  لاح  نیرت  یلاع  یتلاح ، نینچ 
.دریگب بوخ  هجیتن  دزادرپب و  ترایز  هب  اه 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  عیسو  تعافش   . 8

هدـمآ نینچ  هدـش ، لقن  مق  رد  وا  تافو  ومالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  دـلوت  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یتیاور  لـیذ 
: تسا

(1) .ْمهِعَمْجَِاب َهَّنَْجلا  اُنتَعیِش  اِهتَعافَِشب  ُلُخْدَت  یسُوم ، ُْتِنب  ُهَمِطاف  اهُمِْسا  َو  ... 

.دوش یم  تشهب  دراو  ام  نایعیش  همه  وا ، تعافش  اب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یسوم  رتخد  همطاف  وا  مان 

دهاوخ نایعیش  همه  لماش  وا  تعافـش  هک  دنک  یم  تیاکحمالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  هداعلا  قوف  ماقم  تمظع  زا  تیاور ، نیا 
.تسا مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  تالامک  لیاضف و  رب  ییایوگ  دهاش  زین  بلطم  نیا  .دش 

رقاب دمحم  خیـش  هللا  تیآ  شردپ ، زا  ناهفـصا ، دابآ  تلود  ياملع  زا  يدابآ ، تلود  يرـصان  دـمحم  خیـش  جاح  هللا  تیآ  ترـضح 
: دنک یم  لقن  ق ) لاس 1407 ه . - هب  هتفای  تافو   ) يرصان

، نیدتم دارفا  زا  رفن  لهچ  اهنآ  نایم  رد  .دـندمآ  هوتـس  هب  مدرم  دـش ، یلاس  کشخ  یطحق و  مق ، فارطا  رد  ق ، لاس 1295 ه . - رد 
، راوگرزب نآ  ياعد  تایانع و  اب  دیاش  ات  دنتـسشن  تسب  هب  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  مرح  رد  دـندمآ و  مق  هب  هدـش و  باختنا 

لاس هتفای  تافو   ) یمق يازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  نانآ ، زا  یکی  موس  بش  رد  زور ، هنابش  هس  زا  سپ  .دتـسرفب  ناراب  دنوادخ 
ق)(2) 1231 ه . -

وا دیا ؟ هتسشن  تسب  هب  اجنیا  رد  ارچ  امش  دسرپ : یم  ازریم  .دنیب  یم  باوخ  رد  ار 

41 ص :

ص 228. ج 60 ، نامه ، - . 1
.تسا هدوب  نیرفآ  تمارک  هراومه  مق  ناخیش  ناتسربق  رد  ینابر  ملاع  نیا  فیرش  دقرم  - . 2
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هانپ اجنیا  هب  رطخ ، عفر  يارب  .تسا  هدمآ  دوجو  هب  یطحق  یلاس و  کشخ  ناراب ، ندماین  رثا  رب  ام  هقطنم  رد  تسا  یتدم  دیوگ : یم 
هتخاس زین  ام  تسد  زا  رادقم  نیا  .تسین  يزیچ  هکنیا  دـیا ؟ هدـش  عمج  اجنیا  رد  نیمه ، يارب  : » دـیوگ یم  یمق  يازریم  .میا  هدروآ 

ازج زور  هعیفش  نیا  فرط  هب  لسوت  تسد  دیتساوخ ، ار  ناهج  همه  تعافـش  رگا  یلو  دینک ، هعجارم  ام  هب  ییاهزاین  نینچ  رد  .تسا 
«. دینک زارد  مالسلااهیلع ) هموصعم  ترضح  )

هاگ مارآ  ترایز  شاداپ  . 9

هک تسا  هدش  لقن  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  يددعتم  تایاور  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  دقرم  ترایز  شاداپ  دروم  رد 
: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب 

: دومرف يراتفگ  نمض  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) .هَّنَْجلا َُهل  ْتَبَجَو  اهَراز  ْنَم  ... 

.دوش یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دنک ، ترایز  ار  وا  هک  یسک 

: دومرف زین 

(2) .َهَّنَْجلا ُلِدْعَت  اهَترایز  َّنِا 

.تسا تشهب  بسک  ربارب  وا  ترایز  انامه 

«، مدیـسرپمالسلا هیلع  اضر  ماما  زا  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  ربق  ترایز  شاداپ  دروم  رد  : » دـیوگ یم  يرعـشا  دعـس  نب  دـعس 
: دومرف

(3) .ُهَّنَْجلا ُهَلَف  اهَراز  ْنَم 

.تسا تشهب  وا  شاداپ  دنک ، ترایز  ار  وا  هک  یسک 

42 ص :

ص 317. ج 48 ، راونالاراحب ، - . 1
ص 219. ج 60 ، راونالاراحب ، تسا  هدمآ  ُلِداُعت  ُلِدْعَت ، ياج  هب  تایاور  زا  یضعب  رد  - . 2

ص 267. ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - . 3
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: دومرف رگید  دروم  رد 

(1) .ُهَّنَْجلا ُهَلَف  اهِّقَِحب  افِراع  اهَراز  ْنَم 

.تسا تشهب  وا  شاداپ  دنک ، ترایز  شماقم ، نأش و  هب  تفرعم  يور  زا  ار  وا  هک  یسک 

: دومرف زین 

.ینَراز ْنَمَک  ْمُِقب  َهَموُصْعَْملا  َراز  ْنَم 

(2) .تسا هدرک  ترایز  ارم  هک  تسا  نآ  دننام  دنک ، ترایز  مق  رد  ار  مالسلااهیلع  هموصعم  هک  یسک 

هار نیب  رد  .دش  البرک  مزاع  نادمه  ریسم  زا  ترایز  زا  سپ  تفر و  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  رونم  دقرم  ترایز  هب  نایعیش  زا  یکی 
مرهاوخ ربق  یتشذگ و  یم  مق  زا  رگا  هک  دش  یم  هچ  : » دومرف وا  هب  ترضح  نآ  .دید  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  باوخ  ملاع  رد 

(3) »؟ يدرک یم  ترایز  ار 

ار مردارب  دیایب ، نم  ترایز  هب  دناوتن  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  هدـش  تیاور  دـسیون : یم  يراسناوخ  ردـیح  یلوم 
ترـضح  ) مرهاوـخ اـی  تسا ) هتفرگ  رارق  مالـسلا  هـیلع  میظعلادـبع  ترـضح  دـقرم  راـنک  رد  هـک  ار  هزمح  هداز  ماـما  ینعی   ) ير رد 

(4) «. دسر یم  نم  ترایز  باوث  نامه  هب  دنک ، ترایز  مق  رد  ار  مالسلااهیلع ) هموصعم 

43 ص :

ص 317. ج 48 ، راونالاراحب ، - . 1
ص 35. ج 5 ، هعیرشلا ، نیحایر  ص 68 ؛ ج 3 ، خیراوتلا ، خسان  - . 2

ص 212. ج 1 ، نیعشعشملا ، راونا  - . 3
ص 159. ج 6 ، فیناصتلا ، هدبز  - . 4
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نید ناگرزب  مالک  رد  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  تامارک  تلزنم و  مود : لصف 

هللا همحر  ینارکنل  لضاف  یمظعلا  هللا  تیآ 

رد يرایسب  تایاور  .تسا  ریظن  مک  ای  ریظن  یب  هک  تسا  ییاه  هداز  ماما  زا  یلو  تسین ، ماما  دنچ  ره  مالسلااهیلع  هموصعم  ترـضح 
هرابرد مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : یم  دعـس  نب  دعـس  هکنیا  هلمج  زا  تسا ؛ هدـش  دراو  ترـضح  نآ  ترایز  باوث  تلیـضف و 

«. تسوا راوازس  تشهب  دنک ، ترایز  ار  وا  هک  ره  : » دومرف مدیسرپ ، مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  رتخد  همطاف  ترایز 

روشک نیا  تسد  رود  قطانم  رد  هک  اهنآ  یتح  دـنزرون و  تلفغ  گرزب  يوناب  نیا  ترایز  زا  ام  فیرـش  مدرم  تسا  مزال  نیارباـنب ،
هب راب  کی  یلاس  لقادح  دنوش ، یم  فرشم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  ترایز  هب  هک  نانچمه  دنـشاب  دیقم  دننک ، یم  یگدنز 

.دنیامن رفس  مزع  زین  تیب  لها  همیرک  نیا  ترایز  دصق 

زین يزاون  نامهم  ناونع  ناشیا  ترایز  ور ، نیازا  دـننایناریا ؛ ام  نامهیم  ناشراوگرزب ، ردارب  دـننامه  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح 
همیرک نیا  يدوجو  تاکرب  زا  هک  زیزع  نویناحور  دـنراد و  ار  ترـضح  نآ  يراوج  مه  قیفوت  هک  مق  فیرـش  مدرم  اصوصخ  .دراد 

(1) .دنیامن هجوت  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  هب  نارگید  زا  شیب  دیاب  دندنم ، هرهب 

44 ص :

 . ص 6 ش 3 ، رثوک ، همان  هام  - . 1
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همع ناشیا  هب  باطخ  نم  ور  نیازا  دنتسه و  مرحم  نم  يارب  تسا و  ریقح  همع  ردام ، فرط  زا  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح 
، مدـناوخ ار  ترایز  هکنیا  زا  دـعب  ومالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  رهطم  مرح  هب  مدرک  ادـیپ  فرـشت  يزور  .میوگ  یم  ناج 

کی طـقف  .مرادـن  کـلذ  لاـثما  لزنم و  لوپ و  لـثم  یتجاـح  چـیه  ما و  هدـمآ  زورما  نم  هک  مدرک  ضرع  زیزع  ناـج  همع  تمدـخ 
لح مسیوـنب و  ممهفب و  تسرد  ار  ریهطت  هیآ  .موـش  عـقاو  امـش  تیاـنع  دروـم  ریهطت  هیآ  مهف  رد  هک  تسا  نیا  نآ  مراد و  تجاـح 

هموصعم همطاف  ترـضح  تکرب  هب  یبلاطم  کی  یلئاسم و  کی  .ریهطت  هیآ  نتـشون  هب  میدرک  عورـش  میدـمآ و  دـعب  .منکب  لکـشم 
ییاج هب  .دش  یمن  نشور  ام  يارب  بلاطم  نآ  مدـناوخ ، یم  سرد  رگید  لاس  هاجنپ  رگا  دـیاش  هک  دـش  نشور  ام  يارب  مالـسلااهیلع 

نیا لاعتم  دـنوادخ  فرح  نکل  هدوب ، ربمایپ  ياه  نز  هب  طوبرم  تایآ  نیب  رد  امتح  ریهطت  هیآ  ياج  دـش  نشور  اـم  يارب  هک  دیـسر 
هک دیامرفب  دنک و  تباث  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يارب  ار  یتلیضف  دنک و  ادج  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ریهطت  هیآ  زتنارپ  اب  هک  هدوب 

ارهز همطاف  ترـضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیب  لـها  هب  طوبرم  هکلب  تسین ، طوبرم  ربماـیپ  ياـه  نز  هب  تلیـضف  نیا 
.تسا يدعب  ناماما  روط  نیمه  ومالسلااهیلع 

یناجنز نیدلازع  دیس  هللا  تیآ  ترضح 

هراومه مانب ، نایوار  ناهیقف و  .تسا  هدش  صاخ  نایعیـش  شرورپ  هاگیاج  تاکرب و  لحم  دش ، هردخم  نیا  نفدـم  مق ، هک  يزور  زا 
نیرت و هدنشخرد  مق ، هزوح  هک  زورما  دنا و  هتفای  دشر  هدش و  تیبرت  همیرک ، نیا  راوج  رد 
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(1) .تسا گرزب  يوناب  نیا  تکرب  زا  تسا ، هعیش  یملع  هزوح  نیرت  هزاوآرپ 

هللا همحر  اردصالم 

رافـسا باتک  هاگ  نآ  .دش  میقم  اجنآ  رد  تفر و  کهک  هب  زاریـش  زا  مالـسا ، گرزب  فوسلیف  يزاریـش ،) نیهلأتملاردص   ) اردصالم
شیپ نم  يارب  يا  ههبـش  یتقو  : » دومرف یم  ناشیا  .تشاگن  کهک  رد  دیآ ، یم  باسح  هب  راکهاش  کی  یفـسلف  رظن  زا  هک  ار  هعبرا 

یم لح  نم  یفسلف  ههبش  مدرک و  یم  دادمتسا  ترضح  نآ  زا  مدمآ و  یم  مق  رد  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  ربق  رانک  دمآ  یم 
(2) «. دش

یمق سابع  خیش  جاح 

ترضح هب  هفورعم  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  تنب  همطاف  همظعم  هلیلج  هدیـس  مالـسلا ، هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نارتخد  لضفا 
رایسب همدخ  ددعتم و  ياه  نحص  حیرض و  هیلاع و  هبق  ياراد  تسا و  مق  هبیط  هدلب  رد  شفیرش  رازم  هک  تسامالـسلااهیلع  هموصعم 
لاحر ّدـش  هدـیعب  دالب  زا  رایـسب  تاعامج  لاس ، ره  رد  تسا و  قلخ  هماع  ذاعم  ذالم و  مق و  لها  مشچ  ینـشور  تسا و  تافوقوم  و 

(3) .مالسلااهیلع همظعم  نآ  ترایز  زا  تاضویف  كرد  تهج  هب  دنشک  رفس  بعت  دننک و 

هللا همحر  ردص  نیدلاردص  دیس  اقآ  یمظعلا  هّللا  تیآ 
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صص 9 و 10. ش 5 ، نامه ، - . 1
ص 185. ج 4 ، سفن ، اب  داهج  يرهاظم ، نیسح  - . 2

ص 844. لامآلا ، یهتنم  - . 3
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هدش دراو  هعیـش  قرط  زا  يوبن  رابخا  هک  ار  دمحلا  ءاوبا  باتک  هللا  همحر  ردص  نیدـلاردص  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  نامز  رد 
.مینک تبحص  نم  اب  نیشنب  یگتسخ  عفر  يارب  دومرف  یم  یهاگ  .متشون  یم  شیارب  نم  دندرک و  یم  فیلأت  دوب ،

هیرهش متفرگ و  تسد  هب  ار  هزوح  روما  مامز  یتدم  نم  هللا  همحر  يرئاح  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  زا  دعب  هک  دومرف  اهزور  زا  یکی 
.دیـسرن یهجو  هام  کی  هکنیا  ات  میداد ، یم  هیرهـش  يا  هبلط  ره  هب  ناموت  هس  یهام  دـندومرف  یم  ایوگ  .مدوب  راد  هدـهع  ار  بـالط 

تئرج رگید  .دیـسرن  مه  موس  هام  .میداد  ار  هیرهـش  میدرک و  ضرق  مه  زاب  .دیـسرن  مه  مود  هاـم  .میداد  ار  هیرهـش  میدرک و  ضرق 
رایـسب مرادـن و  هک  مدرک  راـهظا  مه  نم  .هیرهـش  هبلاـطم  يارب  دـندرک  عاـمتجا  اـم  هناـخ  رد  دـندمآ  اـه  هبلط  .مینک  ضرق  مـیدرکن 

هب یهار  هن  میراد و  نیمأت  هسردم  رد  هن  مینک  هچ  دـنتفگ  .دـش  دـنلب  ام  هناخ  رد  بالط  هیرگ  يادـص  هبترم  کی  .ما  هدـش  ضورقم 
نا دیربب  فیرـشت  نایاقآ  متفگ : .مدش  نایرگ  مه  نم  هک  دندرک  تبحـص  يروط  هب  .میرادـن  یجرخ  مه  اجنیا  میراد و  دوخ  ناطوا 

.درک مهاوخ  يراک  هیرهش  يارب  ادرف  ات  هّللااش 

متساخرب .دش  رحـس  ات  تفرگ ، یمن  مباوخ  .مدوب  رکف  رد  مه  بش  دیـسرن و  ییاج  هب  هار  منک ؟ هچ  مدوب  رکف  رد  ماش  ات  یلو  دنتفر 
دمآ و یسک  .دوب  تولخ  رایسب  مرح  .مدناوخ  زامن  مدش ، فرشم  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  هب  مدرک  وضو  دیدجت 

مدمآ درک ، یم  هولج  مرظن  رد  هتشذگ  زور  هرظنم  نآ  هک  یتحاران  تلاح  اب  بیقعت  يرادقم  حبص و  زامن  يادا  زا  دعب  .تشادن  دش 
ترضح هب  باطخ  یتحاران  تینابصع و  تلاح  اب  رهطم ، حیرض  ياپ 
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تسرد .دنهدب  ناج  یگنسرگ  زا  امش  هیاسمه  هبیرغ  بالط  زا  يا  هدع  هک  تسین  مسر  نیا  ناج ، همع  متفگمالـسلااهیلع : هموصعم 
هیلع نینمؤملاریما  ترضح  تّدج  هب  ای  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  تراوگرزب  ردارب  هب  يرادن ، هضرع  رگا  .تسین 

.ظفاحادخ .هدب  يراد ، هضرع  رگا  وش و  لسوتممالسلا 

رایسب تلاح  اب  متسشن و  ینوردنا ) ینوریب و  نیب  دوب  یقاطا   ) مدش قاتا  نیمه  دراو  .متفر  تینابـصع  رهق و  تلاح  هب  متفگ و  ار  نیا 
هب .دریگ  مارآ  مبلق  یتحاران  يرادقم  هکلب  مدناوخ ، متـشادرب  ار  نآرق  متـساخرب  .دمآ  یم  ممـشچ  ولج  هتـشذگ  زور  هرظنم  بلقنم ،

درمریپ  ) دمحم البرک  .دش  زاب  رد  .دـییامرفب  متفگ  .دـننز  یم  ار  قاتا  رد  مدـید  ناهگان  مناوخب ، متـسناوتن  هک  مدوب  تحاران  يردـق 
تمدخ مهاوخ  یم  نآلا  نیمه  دـیوگ  یم  تسد  رد  ینادـمچ  وپاش و  هالک  اب  رفن  کی  اقآ  تفگ : .دـش  دراو  دوب ) ناشتمدـخ  شیپ 

مرح زا  اقآ  مناد  یمن  متفگ  مدیـسرت و  نم  دوب .) نشور  کیرات و  مه  اوه  و   ) میاـیب رگید  عقوم  هک  مرادـن  تقو  .موش  فرـشم  اـقآ 
؟ دییامرف یم  هچ  الاح  هن ، ای  هدمآ 

رد ینادمچ  شرس و  رب  وپاش  هالک  صخشتم  رقوم و  يدرم  دیشکن  یلوط  .تشگرب  دمحم  البرک  .متحاران  هچ  رگا  دیایب  وگب  متفگ :
دمآ مداد ، باوج  .درک  مالـس  رانک و  تخادنا  هتـشادرب ، شرـس  زا  مه  ار  وپاش  قاتا و  هشوگ  تشاذگ  ار  نادمچ  .دـش  دراو  تسد 

نیمه متشادن و  تقو  هک  نوچ  مدش ؛ بای  فرش  امش  تمدخ  عقوم  یب  دیشخبب  تفگ : درک و  یهاوخرذع  سپس  .دیسوب  ار  متـسد 
نم هک  دیسر  مرکف  هب  ناهگان  .داتفا  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  دبنگ  هب  مهاگن  دیسر ، ام  نیشام  مالس ، هندرگ  يالاب  هک  تعاس 

دوش و يدمآ  شیپ  رگا  .تسا  رطخ  لامتحا  یتعاس  ره  منک و  یم  ترفاسم  داب  شتآ و  اب 
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هللا تیآ  موحرم  هک  یعقوم  نامه  ارهاظ   ) .درک مهاوخ  هچ  .دنامب  مندرگ  ردمالـسلا  هیلع  ماما  ادـخ و  نید  هدـش و  فلت  ملام  مریمب 
مق هب  هـک  یعقوـم  تـفگ : و  هدیـسر ) نمؤـم  نـیا  رظن  رد  رکف  نـیا  دوـب ، هدوـمرف  مرح  رد  ار  نانخـس  نآ  هللا  هـمحر  ردـص  یمظعلا 

.مدیسر امش  تمدخ  مه  نم  .دنورب  ترایز  هب  مه  نیرفاسم  .دوش  لطعم  يرادقم  هک  هدننار  زا  متفرگ  تلهم  میدیسر ،

يادا رب  هوالع  هک  تخادرپ  هوجو  يا  هزادـنا  هب  زاب و  ار  نادـمچ  رد  دـش و  راکهدـب  دایز  تاهوجو ، شلاوما و  درک  باسح  سپس 
عوضوم نیا  زا  دـعب  مداد و  ار  هیرهـش  صخـش ، نیمه  هوجو  زا  نم  لاس  کی  ات  دومرف ) ارهاظ   ) هام نآ  هیرهـش  تخادرپ  اه و  ضرق 

(1) .يراد هضرع  بوخ  هّللادمحب  ناج  همع  متفگ : هدومن و  رکشت  راهظا  مالسلااهیلع و  هموصعم  ترضح  ترایز  هب  متفر 

هللا همحر  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ 

نآرق زج  ناشیا  .داتسرف  ییایاده  يدرجورب  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  يارب  دمآ و  ناریا  هب  يدوعـس  ناتـسبرع  هاش  توغاط ، نامز  رد 
نیا تلع  هرابرد  .تفریذپن  اقآ  .دوب  هدرک  ار  ناشیا  اب  تاقالم  تساوخرد  نمـض  رد  درک و  در  ار  هیقب  هبعک ، هدرپ  زا  يرادـقم  اه و 

دش دهاوخ  ترضح  نآ  هب  نیهوت  دورنمالسلااهیلع ، هموصعم  همطاف  ترـضح  ترایز  هب  مق و  دیایب  رگا  صخـش  نیا  دومرف : یم  رما 
(2) .هجو چیه  هب  مرادن  ار  نآ  لمحت  نم  و 
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.یفاص یلع  خیش  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  ش 43 ، هزوح ، هلجم  - . 2

هموصعم ترضح  تیب ، لها  همیرک  یگدنز  رد  يریس  مالسلا : اهیلع  تیب  لها  باتهم 
مالسلا اهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 307ناهفصا   هحفص 63 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13963/AKS BARNAMEH/#content_note_49_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13963/AKS BARNAMEH/#content_note_49_2
http://www.ghaemiyeh.com


هللا همحر  ینیمخ  ماما  ترضح 

زا شیپ  ياه  لاس  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  بـالقنا ، ریبک  ربهر  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  راذـگ  ناـینب 
رمتسم هریس  نیا  دش و  یم  فرشم  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  هب  زامن  ماگنه  ات  سرد  زا  دعب  بورغ  زور  ره  دیعبت ،

یم فرشم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نایقتم  يالوم  رونم  رهطم و  مرح  هب  هن  تعاس  بش  ره  مه  فرـشا  فجن  رد  هل  مظعم  .دوب 
.دش

هللا همحر  یکارا  یمظعلا  هللا  تیآ 

.منک ممیت  زاـمن  يارب  مدوب  راـچان  .مریگب  وـضو  متـسناوت  یمن  هک  يروـط  هب  تشاد  یمرب  كرت  نآ  تسوـپ  درک و  یم  داـب  متـسد 
، منک تسد  هب  شکتـسد  هک  دـش  ماهلا  نم  هب  .مدـش  لـسوتم  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  هب  هکنیا  اـت  دوب  رثا  یب  مه  تاـجلاعم 

.مدش بوخ  مدرک و  ار  راک  نیمه 

هللا همحر  یفجن  یشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ 

هموصعم ترـضح  رهطم  مرح  هب  دوب ، نابز  دـب  خاتـسگ و  يدرم  هک  ینابرهـش  سیئر  يزور  باجح ، فشک  ناـخاضر و  رـصع  رد 
یم دنلب  نانز  هلان  هآ و  .دریگب  ناشرـس  زا  ار  رداچ  ات  دـنک ، یم  هلمح  باجح  اب  نانز  هب  اج  نامه  رد  دوش و  یم  دراو  مالـسلااهیلع 
هتفر تمسق  نآ  هب  دیآ و  یم  شوج  هب  تشاد ، روضح  اجنآ  رد  هکهللا  همحر  یفجن  یشعرم  هللا  تیآ  تریغ  تقو ، نیمه  رد  .دوش 
هکی تخس  یلیـس ، نیا  زا  هک  وا  .دنز  یم  ینابرهـش  سیئر  تروص  هب  یمکحم  یلیـس  سیئر ، نآ  تشز  لمع  زا  يریگولج  يارب  و 

یشعرم هللا  تیآ  دوب ، هدروخ 
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رب رازاب  نامتخاس  فقـس  زا  یتمـسق  اضق  زا  .دوش  یم  مق  رازاب  دراو  خاتـسگ  سیئر  نیمه  دعب  زور  یلو  .دنک  یم  لتق  هب  دـیدهت  ار 
(1) .دسر یم  تکاله  هب  مد  نامه  رد  وا  هدش و  بارخ  وا  رس 

متـساوخ یم  هلمج  زا  متـشاد ، هک  یناوارف  تالکـشم  رثا  رد  يزور  مدوـب ، رت  ناوـج  هک  يراـگزور  : » دوـمرف یم  یـشعرم  هللا  تیآ 
هموـصعم همطاـف  مرح  هـب  یتحاراـن  اـب  مـنک ، هـیهت  هـیزیهج  مرتـخد  يارب  هـک  متـشادن  یتورث  یلاـم و  یلو  مـهد ، رهوـش  ار  مرتـخد 

رما هب  تبـسن  ارچ  نم ، يالوم  هدیـس و  يا  متفگ : دوب ، ریزارـس  میاه  کـشا  هک  یلاـح  رد  باـطخ  باـتع و  اـب  متفر و  مالـسلااهیلع 
؟ مهد رهوش  ار  مرتخد  يزیچ ، یب  یلام و  یب  نیا  اب  هنوگچ  نم  یهد ؟ یمن  یتیمها  نم  یگدنز 

.دـنز یم  رد  یـسک  مدینـش  لاح  نامه  رد  تفرگارف و  ارم  يا  هوشغ  تلاح  لاح ، نیا  رد  .متـشگزاب  لزنم  هب  هتـسکش  یلد  اب  سپس 
متفر و مرح  هب  هلجع  اب  .دبلط  یم  ار  وت  هدیس  تفگ : دید ، ارم  یتقو  هداتسیا ، رد  تشپ  هک  مدید  ار  یصخش  .مدرک  زاب  ار  رد  متفر و 

.مدیسرپ نآ  ببس  زا  .دنتـسه  الط  ناویا  ندرک  زیمت  لوغـشم  هک  مدید  ار  زینک  دنچ  مدیـسر ، ترـضح  نآ  فیرـش  نحـص  هب  نوچ 
رغال و فیحن و  رایـسب  هک  یلاح  رد  دمآ ، مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  یکدنا  زا  سپ  .دیآ  یم  هدیـس  نونکا  مه  دنتفگ :

شیپ راب  هس  ار  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ما  هّدج  نوچ   ) دوب مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  مردام  نوچ  یلیامش  لکش و  رد  هدیرپ و  گنر 
متفر ما  همع  دزن  هب  متخانش .) یم  مدوب و  هدید  باوخ  رد  نآ  زا 

51 ص :
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هداد رارق  باتع  دروم  ار  ام  هک  میا  هدوبن  وت  رکف  هب  ام  یک  باهش ، يا  : » دومرف نم  هب  ترضح  نآ  هاگ  نآ  .مدیسوب  ار  يو  تسد  و 
«. يا هدوب  ام  تیانع  دروم  رظنریز و  يدش ، دراو  مق  هب  هک  ینامز  زا  وت  یتسه ؟ یکاش  ام  تسد  زا  و 

يارب اروف  ما ، هدرک  بدا  هئاسا  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  هب  تبـسن  هک  متـسناد  نوچ  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  تلاح ، نیا  رد 
(1) .تفرگ تروص  یشیاشگ  مراک  رد  دش و  هدروآرب  متجاح  نآ  زا  سپ  .متفر  فیرش  مرح  هب  یهاوخرذع 

هللا همحر  یناگیاپلگ  یمظعلا  هللا  تیآ 

يارب بالط  زا  یتئیه  هللا  همحر  یناگیاپلگ  یمظعلا  هللا  تیآ  تیب  زا  دـش  رارق  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح  تداهـش  زور  رد 
یتقو دنوش  فرشم  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  رهطم  مرح  هب  مالـسلا ، هیلع  رفعج  نب  یـسوم  رتخد  يالاو  ماقم  هب  تیلـست  ضرع 

هتسشن نیمز  يورمالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  نحـص  طسو  یناگیاپلگ  یمظعلا  هللا  تیآ  دندید  دندش ، رهطم  نحـص  دراو  بالط 
یب هب  صالخا  بدا و  ضرع  تهج  متـسشن  نیمز  يور  دومرف : دندرکن و  لوبق  اقآ  دنروایب ، اقآ  يارب  یـشرف  دنتـساوخ  هچ  ره  دـنا ،

.درک یم  كاپ  لامتسد  اب  ار  شمشچ  کشا  مالسلااهیلع و  هموصعم  ترضح  یب 

دینک و صلاخ  ار  دصق  هک  تسامش  رب  زیزع  بالط  دومرف : یم  ناشیا 

52 ص :
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موادتمالـسلا هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  میالوم ، بحاص و  ترـضح  اصوصخم  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  اـب  ار  دوخ  موادـم  طاـبترا 
مالـسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تخد  هب  بدا  صـالخا و  ضرع  هحلاـص و  هیعدا  میرک و  نآرق  توـالت  ترثـک  دیـشخب و 

(1) .تسا ام  لیصحت  همادا  هار  رد  قیفوت  تیقفوم و  زمر  همه  اهنیا  دیشاب و  هتشاد 

داماد یمظعلا  هللا  تیآ 

(2)

ترضح رهطم  نحص  هب  اجنآ  زا  هک  ییاه  هلپ  ولج  رد  هیضیف  هسردم  رد  يزور  هک  تسا  نیا  مدید ، دوخ  مشچ  هب  نم  هک  ار  يزیچ 
دناوت یمن  یلو  دوش ، فرشم  ترایز  هب  دهاوخ  یم  تسا و  ناوتان  اپ  زا  هک  مدید  ار  رفن  کی  دنوش ، یم  دراو  مالسلااهیلع  هموصعم 

.دور الاب  اه  هلپ  زا 

دورب و ترایز  هب  دهاوخ  یم  ادـخ  هدـنب  نیا  متفگ : مدرک و  ادـص  دوب ، رـضاح  اجنآ  هک  ار  داوج -  خیـش  اقآ  مان  هب  اقفر -  زا  یکی 
رهطم نحص  هب  ار  وا  میدرب و  الاب  اه  هلپ  زا  میتفرگ و  ار  شیاه  لغب  ریز  دمآ  .مینک  کمک  ار  وا  ات  ایب  دورب ، الاب  اه  هلپ  زا  دناوت  یمن 

هداد افـش  ار  رفن  کی  یب  یب  دنتفگ : دنبوک ، یم  ار  هناخ  هراقن  مدـید  ادرف  .میتفر  میتشاذـگ و  دوخ  لاح  هب  ار  وا  هاگ  نآ  .میدـناسر 
هداتسیا دوخ  ياهاپ  يور  ملاس  حیحص و  هک  تسادخ  هدنب  نامه  مدید  .تسا 

53 ص :

ص 2. یناگیاپلگ ، یمظعلا  هللا  تیآ  همان  تیصو  نتم  - . 1
هزوح سسؤم  يدزی -  میرکلادبع  خیـش  جاح  هللا  تیآ  داماد  هکنیا  تهج  هب  يدزی  ققحم  دمحم  دیـس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  - . 2

.تشاد ترهش  داماد  هللا  تیآ  هب  دوب ، هیملع - 
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فارطا زا  نم  تفگ : یم  تفریذـپ و  یمن  وا  یلو  دـنربب ، یـشاب  یلوـتم  دزن  هب  ار  وا  هک  دـندرک  یم  رارـصا  وا  هب  مرح  مادـخ  .تسا 
تفریذپن و وا  دندرک ، رارصا  هچ  ره  هرخالاب  مراد ؟ راک  هچ  یشاب  یلوتم  اب  متفرگ ، ار  میافش  هّللدمحلا  مریگب و  افـش  مدمآ  منیوزق ،

(1) .تفرن هسدقم  هناتسآ  تیلوت  دزن  هب 

يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ 

ناوجخن هعیش  مدرم  ناوجخن ) يروهمج  هلمج  نآ  زا  و   ) نیشن ناملسم  ياه  يروهمج  ندش  دازآ  قباس و  يوروش  یشاپورف  زا  دعب 
.دنوش تیبرت  هقطنم  نآ  رد  غیلبت  يارب  ات  دتسرفب  مق  هیملع  هزوح  هب  ار  دوخ  ناناوج  زا  يا  هدع  هک  دندرک  اضاقت 

ییالاب لدـعم  هک  يرفن  هاجنپ  بلطواد ) رفن  دصیـس   ) نایم زا  .دـمآ  لمع  هب  رما  نیا  زا  یبیجع  لابقتـسا  دـش و  مهارف  راک  تامدـقم 
هب الاب ، لدعم  نتـشاد  اب  هک  یناوج -  نایم ، نیا  رد  .دندش  باختنا  مق  هیملع  هزوح  هب  مازعا  يارب  دـندوب  اهنآ  نیرت  عماج  دنتـشاد و 

ماگنه یلو  دش ، هتفریذپ  ناشیا ، ردپ  ناوارف  رارـصا  اب  دوب -  هدشن  باختنا  تشاد ، دوجو  شنامـشچ  زا  یکی  رد  هک  یلاکـشا  ببس 
ریوـصت هدرک و  زکرمتم  ناوـج  نیا  بوـیعم  مشچ  يور  ار  نیبرود  رادرب  ملیف  یملع ، ناوراـک  نیا  زا  هقردـب  مسارم  زا  يرادرب  ملیف 

مق هب  ناوراک  یتقو  .دوش  یم  هتـسکش  لد  تحاران و  رایـسب  هرظنم  نیا  ندـید  اب  ناوج  .تشاذـگ  شیاـمن  هب  ار  نآ  زا  يا  هتـسجرب 
نیا دندش ، نکاس  هطوبرم  هسردم  رد  دیسر و 

54 ص :
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ار یملاوع  باوخ  رد  .درب  یم  شباوخ  لاح  نامه  رد  دوش و  یم  ترضح  هب  لسوتم  مامت  صالخا  اب  هدش و  فرـشم  مرح  هب  ناوج 
وا ناتسود  .ددرگ  یمرب  هسردم  هب  نتفای  افش  زا  دعب  وا  .تسا  بیع  یب  ملاس و  شمشچ  دنیب  یم  يرادیب  زا  دعب  دنک و  یم  هدهاشم 
اعد لوغشم  اه  تعاس  هدش و  فرشممالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  مرح  هب  یعمج  هتـسد  اسآ ، هزجعم  رما  تمارک و  نیا  هدهاشم  اب 

.دنوش یم  لسوت  و 

هب شمـشچ ، یتمالـس  نتفای و  افـش  زا  دعب  ناوج  نیا  هک  دـنوش  یم  نیا  ناهاوخ  هنارـصم  اهنآ  دـسر  یم  ناوجخن  هب  ربخ  نیا  یتقو 
(1) .دوش نارگید  تیاده  يرادیب و  ثعاب  هک  ددرگرب  اجنآ 

یناگرگ يولع  یمظعلا  هّللا  تیآ 

رگا درادن و  ار  نآ  ریرقت  رب  ناوت  نابز  ریرحت و  رب  تردق  ملق  هک  تسا  يدح  رد  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  تیـصخش 
قح رد  میوگ  هچ  اریز  دشاب ؛ یم  ترضح  نآ  ضیفرپ  نمرخ  زا  يا  هشوخ  ندیچ  هنومن و  رکذ  باب  زا  طقف  دوش ، هتـشون  مه  يزیچ 
نب یلع  همئالا  نماث  ترـضح  شراوگرزب ، ردارب  هدومرف  بسح  رب  تسا ، تنج  لوخد  بجوم  مق  رد  شربق  تراـیز  هک  یتیـصخش 
سب و  درادن -  ار  اهقحب » افراع   » هلمج ثیداحا  زا  یـضعب  رد  هکلب  هنجلا ،» هلف  اهقحب  افراع  اهراز  نم  : » هک مالـسلا  هیلع  اضرلایـسوم 

دننام ماقم  یلاع  ياهقف  مالسا و  ملاع  گرزب  ياه  تیصخش  هکنآ  ترضح  نآ  تیصخش  تلیضف و  رد  تسا 

55 ص :

.تسا دوجوم  هناتسآ  یگنهرف  دحاو  رد  مراکم  هللا  تیآ  زا  لقن  هب  تمارک  نیا  يریوصت  یتوص -  طبض  - . 1
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نیـسح اقآ  جاح  هللا  تیآ  مق و  هیملع  هزوح  راذگ  ناینب  سـسؤم و  هللا ، همحر  يرئاح  میرکلادبع  خیـش  جاح  ماظع  تایآ  ترـضح 
نآ هب  لسوتم  دندش ، یم  یلـضعم  لکـشم و  راچد  یهقف  لئاسم  رد  هاگره  دندوب ، هیملع  هزوح  هیقبم  تلع  هک  هللا  همحر  يدرجورب 

.دنتفرگ یم  هجیتن  ترضح و 

لقن هحفـص 17  ردص ، هدام  رد  دـلج 2 ، راحبلا ، هنیفـس  هیـشاح  رد  هللا  همحر  یمق  سابع  خیـش  جاح  موحرم  هک  تساتـسار  نیا  رد 
فنصم زا  دوب  هدرک  لقن  هتشون و  هینیسحلا  نیعبرا  باتک  بحاص  یمق ، دمحم  ازریم  موحرم  طخ  هب  رافسا  هیـشاح  رد  مدید  : » هدرک
یلکشم هب  مدوب ، لوقعم  لقاع و  داحتا  ثحب  نتشون  هب  لوغـشم  یتقو  هک  دشابهرـس ) سدق  يزاریـش  ياردصالم  موحرم  دارم ، هک  )

زا مالـسلااهیلع و  هموصعم  همطاف  ترـضح  راوج  هب  مق ، هب  مدـمآ  تسا ، مق  ياهاتـسور  زا  یکی  هک  کهک  زا  ور ، نیازا  .مدروخرب 
یتروص رد  دشابن ، نینچ  ارچ  .دش  لح  ملکشم  یب  یب  نآ  تیانع  یهلا و  هوق  لوح و  هب  هعمج  زور  هکنیا  ات  مدیبلط  دادمتـسا  ناشیا 

.تسا هدشهلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  شع  تسا و  تیب  لها  مرح  ملعلاراد و  ترضح ، نآ  تکرب  زا  مق  رهش  هک 

مرح هنیدم ، .تسا  ادخ  مرح  هکم ، هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  قطان ، قح  هب  ماما  ترـضح  زا  هک  نانچ 
زا يرتـخد  ددرگ و  یم  زاـب  مق  هب  تشهب  زا  رد  هس  تسا و  تیب  لـها  اـم  مرح  مق ، مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  مرح  هفوـک ، ربماـیپ ؛

تکرب هب  نایعیـش  مامت  هک  تسا  نفد  كاخ  نآ  رد  تسامالـسلااهیلع ، همطاـف  شمـسا  هک  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نادـنزرف 
.دنوش یم  تشهب  لخاد  شتعافش 

دنیامن رتشیب  یهجوت  مق  هب  هک  مراتساوخ  نینیدتم  نینمؤم و  زا  همتاخ  رد 

56 ص :
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هموصعم همطاف  نوچ  دنیامن ؛ ترایز  دای و  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  شا ، هدج  دـنوش ، یم  فرـشم  ترـضح  ترایز  هب  هاگره  و 
.دشاب یممالسلااهیلع  ارهز  ترضح  شردام  یلجت  رهظم و  مالسلااهیلع 

( مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دجسم  تعامج  همئا  زا   ) یناحور یلعدمحم  دیس  جاح  هللا  تیآ 

.مدرک تاقالم  ناشیا  اب  زامن  زا  دـعب  .منزب  يرـس  ناشیا  هب  هک  داد  ماغیپ  نم  هب  ماما  دجـسم  تعاـمج  همئا  زا  یکی  میدـق ، دـهع  رد 
تاقالم فاقوا  سیئر  اب  دـیناوت  یم  امـش  اـیآ  .دـشن  تسرد  مدز ، يرد  ره  هب  یلو  مورب ، جـح  هب  متفرگ  میمـصت  لاـسما  نم  تفگ :

جح هب  فاقوا  هیمهـس  زا  امـش  رگا  .تسین  حیحـص  راک  نیا  هجو  چـیه  هب  متفگ : دوش ؟ تسرد  نم  جـح  فاقوا  هیمهـس  زا  دـینک و 
روآدای ار  رگید  دروم  دنچ  .دسر  یم  همطل  امش  تیـصخش  هب  یلک  دیآ و  یم  امـش  ندید  هب  فاقوا  سیئر  تعجارم ، زا  دعب  دیورب ،

.تسین حیحص  اهنیا  زا  مادک  چیه  هک  مداد  حیضوت  نم  دش و 

نم و متفگ : ناشیا  هب  داتفا ، مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  دبنگ  هب  ام  مشچ  هک  یماگنه  .میدمآ  نوریب  دجـسم  زا  نانز  مدق 
دـندرک و يرپس  تزع  اب  ار  دوخ  رمع  راوگرزب  نیا  هیاـس  ریز  زین  امـش  نم و  ناردـپ  .مینک  یم  یگدـنز  یب  یب  نیا  هیاـس  ریز  اـمش 

هرمع کی  میدش ، فرـشم  جح  هب  لاسما  یب  یب  نیا  تاکرب  زا  رگا  هک  مینک  رذن  میوشب و  لسوتم  راوگرزب  نیا  هب  ود  ره  ایب  .دنتفر 
.دنتفریذپ زین  ناشیا  .میروآ  ياج  هب  یب  یب  نیا  تباین  هب  هدرفم 

.میدرک یم  روبع  هیدمحم  دجسم  لباقم  زا  لزنم ، يوس  هب  دوخ  ریسم  رد 
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دومن هراشا  نم  هب  .تشاد  روضح  اجنآ  رد  دیلقت  عجارم  زا  یکی  داماد  .مدش  دجـسم  دراو  تسه ، يا  هحتاف  سلجم  اجنآ  رد  مدـید 
؟ دـیوش فرـشم  هکم  هب  لاسما  دـیتسه  لیام  تفگ : .مدرک  رادـید  وا  اب  متـساخرب  سلجم  زا  هک  یماگنه  .مراد  يراـک  امـش  اـب  هک 

دینک هعجارم  ترایز  جح و  هب  ادرف  .امش  قیفر  هرامش  نیا  امش و  هرامش  نیا  درادن ، یعنام  تفگ : .میتسه  رفن  ود  نکلو  یلب ، متفگ :
هموـصعم ترـضح  متفگ  .تسیچ  هرامـش  نیا  تفگ : .متفر  اـقآ  لزنم  هب  میقتـسم  اـج  ناـمه  زا  .دـینک  تفاـیرد  ار  دوـخ  تروپـساپ 

.دندومرف تیانع  مالسلااهیلع 

یجنایم یکلم  هللا  تیآ  ترضح 

قرش لامش  لامش و  زا  یعیـسو  شخب  رد  هک  نآرق  رـسفم  ملکتم و  هیقف و  یجنایم  یکلم  رقاب  دمحم  خیـش  جاح  هللا  تیآ  ترـضح 
ذفنتم ياه  ناخ  زا  یضعب  راشف  متـس و  رثا  رب  ق  لاس 1378 ه . - رد  تشاد ، یبهذم  ذوفن  ْكْرَت  هبصق  تیزکرم  هب  هنایم  ناتـسرهش 
رییغت راب  دنچ  تشاد و  تنوکـس  يراجیتسا  لزانم  رد  لاس  ود  دودـح  مق  هب  دورو  زا  سپ  .دـش  مق  هب  ترجاهم  هب  روبجم  هیحان  نآ 

مالـسلااهیلع هموصعم  ترـضح  رهطم  نحـص  زا  يزور  : » دومرف یم  هراب  نیا  رد  .دـندوب  هدـش  تحاران  عوضوم  نیا  زا  هداد و  لزنم 
اما یلگ ، دنچ  ره  يا  هناخ  شیوخ ، هاگداز  كْرَت ، رد  ام  مناخ ! مدرک : ضرع  هدومن و  هلگ  ترضح  نآ  هب  باطخ  .مدرک  یم  روبع 

يارب قاتا  کی  هناخرفاسم  ژاراگ و  هیـشاح  رد  مورب  دیاب  دـینک ، یم  هجوت  ام  هب  امـش  هک  روط  نیا  .میتشاد  نوریب  نوردـنا و  ياراد 
! مهد ناکسا  ار  ملایع  لها و  منک و  هیهت  دوخ 

، مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  دالیم  تبسانم  هب  يزور  کی  هیالگ ، نیا  ضرع  زا  یتدم  زا  سپ 
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هدازردارب هک  مدوب  نامهم  اـجنآ  مه  هدـنب  دوب و  رارقرب   (1) یناسارخ يدیعس  اضردمحم  دیـس  اقآ  موحرم  لزنم  رد  ینـشج  سلجم 
هب هک  صخـش  نآ  .تسا  نارهت  نکاـس  یناـجیابرذآ  ّریخ  دارفا  زا  یکی  مدـید  متفر  .میراد  ناـمهم  هناـخ  رد  تفگ : دـمآ و  مگرزب 

هناخ ینالف  يارب  ورب  هک  دننز  یم   (2) کتک ارم  یه  باوخ  رد  هک  يا  هدرک  راک  هچ  وت  تفگ : نم  هب  تسا ، هتسویپ  يدزیا  تمحر 
«. رخب

دودح هب  یسمش  خیرات 1339  رد  قاتا  هس  اب  يا  هناخ  .دـهد  یم  رارق  اقآ  جاح  رایتخا  رد  ار  مق  رد  يا  هناخ  دـیرخ  هجو  موحرم  نآ 
.دوش یم  هدیرخ  ناموت  رازه  تسیب 

59 ص :

.تسا يدیعس  هللا  تیآ  دیهش  روظنم  - . 1
.یکلم یلع  زا : لقن  هب  .تسا  هدوب  شنزرس  تمالم و  کتک ، زا  شروظنم  ارهاظ  هدرب و  راک  هب  ار  نحل  نیا  هدنیوگ  - . 2
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مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  ترایز  بادآ  موس : لصف 

هراشا

هک تسا  هتسیاش  دیاسب ، تراهط  تمصع و  نادناخ  نابساپ  کلم  ناتسآ  هب  رس  هکنآ  زا  شیپ  هکربتم ، نکاما  هفرـشم و  دهاشم  ریاز 
: میروآ یم  اجنیا  رد  راو  تسرهف  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنک  هجوت  ترایز » بادآ   » هنیمز رد  دنچ  یتاکن  هب 

.دنک زیهرپ  دوش ، نارگید  رازآ  بجوم  هک  يرادوب  ياهاذغ  ندروخ  زا  فرشت ، زا  لبق  . 1

.دنک لسغ  ائاجر  دناوت  یم  میظعتلا  بجاو  ياه  هداز  ماما  يارب  دنک و  ترایز  لسغ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ترایز  يارب  . 2

ماما رهطم ، مرح  رد  هاگ  نآ  .دنک  لسغ  رود -  هار  زا  مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  دصق  هب  تسا  رتهب  اه  هداز  ماما  دروم  رد  . 3
.دنک ترایز  يرگید  ترایز  ره  ای  هّللا  نیما  هریبک ، هعماج  اروشاع ، ثراو ، ترایز  اب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

، هدروآ اج  هب  ترایز  لسغ  زور  رد  هک  یسک  دنک و  یم  تیافک  حبص  ات  هدرک ، ترایز  لسغ  بش  هک  یسک  تایاور ، ساسا  رب  . 4
.دنک دیدجت  ار  ترایز  لسغ  دش ، لطاب  شیوضو  تقو  ره  هک  تسا  رتهب  هچ  رگا  ؛(1)  تسا سب  ار  وا  بش  ات 
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.دنک شالت  زین  رهاظ  بدا  ظفح  رد  یبلق ، عوشخ  رب  هوالع  . 5

.دننزن ندرک  هدجس  تمهت  تیب  لها  نانمشد  ات  دیاسن ، نیمز  رب  یناشیپ  ناتسآ ، ندیسوب  ماگنه   . 6

.دنکن تبحص  دنلب  يادص  اب  زگره  مرح  رد  . 7

.دهد رکذت  شوخ  نابز  اب  دنک و  تیاعر  ًالماک  ار  بدا  دراد ، ار  ناریاز  زا  یکی  تیاده  داشرا و  دصق  رگا   . 8

.دناوخب حیحص  ظفلت  اب  لماک و  هجوت  اب  ار  مالسلا  مهیلع  موصعم  زا  روثأم  ترایز  نتم  هک  دنک  یعس  هراومه  . 9

.دنکن تلفغ  قالخألا » مراکم   » نوچ روثأم  ياهاعد  زا  دنک و  شالت  تاجانم  اعد و  رد  ترایز ، زا  دعب  . 10

رارق شترـضح  تعافـش  لومـشم  ار  وا  هک  دهد  دنگوس  تسا ، فرـشم  شترایز  هب  هک  يا  هداز  ماما  ای  ماما  قح  هب  ار  دـنوادخ  . 11
.دهد

.دنک اعد  مالسلا  هیلع  هّللا  هیقب  ترضح  جرف  يارب  شجیاوح  همه  سأر  رد  . 12

.تسا رت  نورقم  بدا  هب  دنک ، ترایز  رود  زا  رگا  هک  دنکن  لایخ  زگره  . 13

دوش مدقم  موصعم  رب  هک  دـناوخن  یلحم  رد  بحتـسم -  بجاو و  زا  ّمعا  ار -  يزامن  زگره  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  مرح  رد  . 14
عیقوت رد  مالـسلا  هیلع  هّللا  هیقب  ترـضح  هک  نانچ  دتـسیان ، زین  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  يواسم  یتح  تسا ، هدش  یهن  نآ  زا  ادـیدش  هک 

: تسا هدومرف  فیرش 

ای ماما  زا  رتولج  هک  تسین  زیاج  زگره  دریگب و  رارق  رازگزامن  شیپاشیپ  ربق  دشاب و  ماما  رـس  تشپ  رد  دیاب  ناماما  مرح  رد  زامن  اما 
ای رتولج و  دیابن  اریز  دناوخب ؛ زامن  ماما ) اب  يواسم  ینعی   ) ماما پچ  تسار و  فرط 
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(1) .داتسیا ماما  اب  يواسم 

لحم زا  رت  بقع  یمک  رـس و  يالاب  فرط  رد  هکلب  دتـسیان ، اهنآ  رب  مدـقم  هک  دـنک  یم  باجیا  بدا  زین  ناگداز  ماـما  مرح  رد  . 15
.دتسیاب نانآ  نفد 

زامن زا  دـعب  و  دزادرپب ، تعامج  زامن  هب  دـنک و  عطق  ار  ترایز  هک  تسا  رتهب  دوش ، اپرب  تعاـمج  زاـمن  تراـیز  طـسو  رد  رگا  . 16
.دنک لیمکت  ار  شترایز 

.دنکن حیرض  هب  تشپ  مرح ، زا  جورخ  ماگنه  . 17

.دشاب ظوفحم  عوشخ  عوضخ و  تلاح  مرح ، رد  شفقوت  تدم  مامت  رد  هک  دنک  یعس  . 18

دنک و هبوت  دروآ و  دای  هب  ار  شا  هتشذگ  .دنک  شالت  نتشیوخ  حالـصا  رد  تردق  مامت  اب  هفرـشم  دهاشم  رد  شتماقا  تدم  رد  . 19
.دوشن هانگ  بکترم  تعجارم ، زا  سپ  هک  دریگب  میمصت 

لها يارب  دنک ، لکـشم  ار  راک  نارگید  يارب  ای  دزادنیب  تمحز  هب  ار  شدوخ  هکنیا  نودب  ییاناوت ، دح  رد  هفرـشم  هدـهاشم  زا  . 20
.دنک هیهت  یتاغوس  ناگیاسمه  ناشیوخ و  هناخ ،

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  همان  ترایز 

دزن دعس ! يا  : » دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  دعـس  زا  شردپ ، زا  میهاربا  نب  یلع 
؟ ییامرف یم  ار  مالسلااهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  رتخد  همطاف  ربق  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  میراد »! يربق  امش 
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«. تسوا راوازس  تشهب  دنک ، ترایز  تفرعم  اب  ار  وا  سکره  يرآ ، : » دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

هس یس و  ُرَبْکَا ،»   ُ هّللا  » هبترم راهچ  یس و  تسیاب و  هلبق  هب  ور  ترضح )  ) رس دزن  يدید ، ار  ربق  هدش و ) فّرشم  مرح  هب   ) هاگره سپ 
: ناوخب ار  همان  ترایز  نیا  لماک  هجوت  اب  سپس  يوگب ، هّللُدْمَْحلا ِ»   » هبترم هسو  یس  و  هّللا ِ»  َناَْحبُس   » هبترم

َمیهاْربِا یلَع  ُمالَّسلَا  هّللا ِ،  ِِّیبَن  ٍحُون  یلَع  ُمالَّسلَا  هّللا ِ،  ِهَْوفَِص  َمَدآ  یلَع  ُمالَّسلَا 

میهاربا رب  مالس  ادخ ، ربمایپ  حون  رب  مالس  ادخ ، هدیزگرب  مدآ  رب  مالس 

 ،ِ هّللا ِحوُر  یسیع  یلَع  ُمالَّسلَا  هّللا ِ،  ِمیلَک  یسُوم  یلَع  ُمالَّسلَا  هّللا ِ،  ِلیلَخ 

، ادخ حور  یسیع  رب  مالس  ادخ ، نخس  مه  یسوم  رب  مالس  ادخ ، لیلخ 

 ،ِ هّللا َّیِفَص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  هّللا ِ،  ِْقلَخ  َْریَخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  هّللا ِ،  َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ادخ هدیزگرب  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، قلخ  نیرتهب  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر  يا  وت  رب  مالس 

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِّیبَّنلا ، ِتاخ  َمَ هّللا ِ،  ِْدبَع  َْنب  َدَّمَُحم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

يا وت  رب  مالس  ناربمایپ ، متاخ  هللادبع  نب  دمحم  يا  وت  رب  مالس 

ای ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  هّللا ِ،  ِلوُسَر  َّیِصَو  ٍِبلاطیبَا ، َْنب  َِّیلَع  َنینِمْؤُْملاَریمَا 

يا وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر  یصو  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما 

، ِهَمْحَّرلا ِِّیبَن  ْیَْطبِس  ای  امُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیَملاْعلا ، ِءآِسن  َهَدِّیَس  ُهَمِطاف 

تمحر ربمایپ  هون  ود  يا  امش  رب  مالس  نایناهج ، نانز  يوناب  همطاف 

، ِْنیَسُْحلا َْنب  َِّیلَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّنَْجلا ، ِلْهَا  ِبابَش  ْيَدِّیَسَو 

نیسحلا نب  یلع  يا  وت  رب  مالس  تشهب ، لها  ناناوج  ياقآ  ود  و 

ِِرقاب ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیرِظاّنلا ، ِْنیَع  َهَُّرقَو  َنیِدباْعلاَدِّیَس ،

هدنفاکش یلع  نب  دمحم  يا  وت  رب  مالس  ناگدننیب ، مشچ  ینشور  ناگدننک و  تدابع  ياقآ 

َّرآْبلا َقِداّصلا  ٍدَّمَُحم  َْنب  َرَفْعَج  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِِّیبَّنلا ، َدَْعب  ِْملِْعلا 
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راکوکین يوگتسار  دمحم  نب  رفعج  يا  وت  رب  مالس  ربمایپ ، زا  سپ  شناد 
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، َرْهُّطلا َرِهاّطلا  ٍرَفْعَج  َْنب  یَسُوم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیمَْألا ،

، هزیکاپ كاپ و  ماما  رفعج  نب  یسوم  يا  وت  رب  مالس  نیما ،

، یضَتْرُْملا اضِّرلا  یَسُوم  َْنب  َِّیلَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، هدیدنسپ يا  اضرلا ، یسوم  نب  یلع  يا  وت  رب  مالس 

، َّیِقَّتلا ٍِّیلَع  َْنبَدَّمَُحم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، یلع نبدمحم  يا  وت  رب  مالس 

، َنیمَْألا َحِصاّنلا  َّیِقَّنلا  ٍدَّمَُحم  َْنب  َِّیلَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، نیما راد ، نتشیوخ  يا  هاوخریخ و  تشرس و  كاپ  راد و  نتشیوخ  يا )  ) یقن دمحم  نب  یلع  يا  وت  رب  مالس 

، ِهِدَْعب ْنِم  ِّیصَْولا  یَلَع  ُمالَّسلَا  ٍِّیلَع ، َْنب  َنَسَح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، وا زا  سپ  نیشناج  یصو و  رب  مالس  یلع ، نب  نسح  يا  وت  رب  مالس 

ِّیِصَوَو َکِِّیلَو ، ِِّیلَوَو  َکِجارِسَو ، َكِرُون  یلَع  ِّلَص  َّمُه  - ّللَا

هدنیامن تکانبات و  غارچ  رون و  رب  تسرف  دورد  ایادخ !

 ،ِ هّللا ِلوُسَر  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َکِْقلَخ ، یلَع  َِکتَّجُحَو  َکِّیِصَو ،

ادخ لوسر  رتخد  يا  وت  رب  مالس  تناگدیرفآ ، رب  وت  تجح  تیصو و  یصو  تا و  هدنیامن 

َْتِنب ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َهَجیدَخ ، َهَمِطاف و  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

رتخد يا  وت  رب  مالس  هجیدخ ، همطاف و  رتخد  يا  وت  رب  مالس 

ُمالَّسلَا ِْنیَسُْحلاَو ، ِنَسَْحلا  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنینِمْؤُْملاِریمَا ،

مالس نیسح ، نسح و  رتخد  يا  وت  رب  مالس  نانمؤمریما ،

ِْکیَلَع ُمالَّسلَا  هّللا ِ،  ِِّیلَو  َتُْخا  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  هّللا ِ،  ِِّیلَو  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع 

وت رب  مالس  ادخ ، ّیلو  رهاوخ  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، ّیلو  رتخد  يا  وت  رب 
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، ُُهتاکََربَو   ِ هّللا ُهَمْحَرَو  ٍرَفْعَج ، ِْنب  یَسُوم  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  هّللا ِ،  ِِّیلَو  َهَّمَع  ای 

، داب وت  رب  زین  شتاکرب  ادخ و  تمحر  رفعج و  نب  یسوم  رتخد  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، ّیلو  همع  يا 
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انَرَشَحَو ِهَّنَْجلا ، ِیف  ْمُکَْنَیبَو  انَْنَیب    ُ هّللا َفَّرَع  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

ار ام  دنادرگ  روشحم  و  تشهب ، رد  امش  ام و  نایم  دنک  رارقرب  ییانشآ  ییاسانش و  دنوادخ  داب ، وت  رب  مالس 

ِدَی ْنِم  ْمُکِّدَج ، ِْساَِکب  اناقَسَو  ْمُکِِّیبَن ، َضْوَح  انَدَرْوَاَو  ْمُِکتَْرمُز  یف 

( رثوک یقاس   ) تسد زا  ناتدج  ماج  زا  ام  هب  دناشونب  ناتربمایپ و  ضوح  رس  رب  دنک  نامدراو  امش و  هورگ  رد 

ُمُکیف انَیُِری  ْنَا    َ هّللا ُلَأْسَا  ْمُْکیَلَع ،   ِ هّللا ُتاوَلَص  ٍِبلا ، - طیبَا ِْنب  ِِّیلَع 

امش دروم  رد  ام  هب  دنایامنب  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا  داب -  امش  رب  ادخ  ياهدورد  بلاط -  یبا  نب  یلع 

، ِِهلآَو ِْهیَلَع    ُ هّللا یَّلَص  ٍدَّمَُحم ، ْمُکِّدَج  ِهَْرمُز  یف  ْمُکاِّیاِو  انَعَمْجَی  ْنَاَو  َجَرَْفلاَو ، َروُرُّسلا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ناتدج  هورگ  رد  ار  امش  ام و  دروآدرگ  ار و  امش  روهظ ) و   ) شیاشگ یلاح و  شوخ 

 ِ هّللا َیِلا  ُبَّرَقَتَا  ٌریدَق ، ٌِّیلِو  ُهَّنِا  ْمُکَتَفِْرعَم ، انَُبلْسَی  ْنَاَو ال 

ادخ هاگرد  هب  میوج  یم  برقت  تسا ، ییاناوت  تسرپرس  وا  یتسار  هب  هک  ار  امش  تفرعم  ام  زا  دریگن  و 

ٍِربْکَتْسُم الَو  ٍرِْکنُم  َْریَغ  ِِهب  ًایِضار    ِ هّللا َیِلا  ِمیلْسَّتلاَو  ْمُِکئآدْعَا ، ْنِم  ِهَئآرَْبلاَو  ْمُکِّبُِحب ،

راکنا و نودب  يدونـشخ  يدنمتیاضر و  اب  ادخ  هاگ  شیپ  هب  ندـش  میلـست  ناتنانمـشد و  زا  نتـسج  يرازیب  امـش و  یتسود  هلیـسو  هب 
يزارف ندرگ 

َِکلِذب ُُبلْطَن  ٍضار ، ِِهبَو  ٌدَّمَُحم  ِِهب  یتَأ  ام  ِنیقَی  یلَع  و 

هلیسو نادب  میوج  یم  مدونشخ و  یضار و  نادب  هدروآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هچنآ  یتسرد  هب  نیقی  يور  زا  و 

یعَفْشا ُهَمِطاف  ای  َهَرِخْالا ، َراّدلاَو  َكاضِرَو  َّمُه  - ّللَا يدِّیَس ، ای  َکَهْجَو ،

نک تعافش  هموصعم )  ) همطاف يا  ار ، ترخآ  هناخ  تداعس  وت و  يدونشخ  ادخ و  يا  نم ، ياقآ  يا  ار  وت  رادید ) ای   ) هجوت بلج 

65 ص :

هموصعم ترضح  تیب ، لها  همیرک  یگدنز  رد  يریس  مالسلا : اهیلع  تیب  لها  باتهم 
مالسلا اهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 307ناهفصا   هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


ْنَا َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُه  - ّللَا ِنْاَّشلا ، َنِم  ًانْاَش    ِ هّللا َْدنِع  َِکل  َّنِاَف  ِهَّنَْجلا  ِیف  یل 

هک مهاوخ  وت  زا  ایادخ  .تسا  گرزب  یتلزنم  دنوادخ  هاگ  شیپ  رد  ار  وت  هک  تشهب  رد  نم  يارب 

ِّالا َهَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  ِهیف ، َ-ا  نَا ام  یّنِم  ُْبلْسَت  الَف  ِهَداعَّسلِاب ، یل  َِمتْخَت 

زج ییورین  شبنج و  متسه و  نآ  رد  هک  ار  یتادقتعم ) نامیا و   ) نآ يریگن  نم  زا  ییامرف و  متخ  یتخب  شوخ  هب  ار  مراک  ماجنارس 

، َِکتَِیفاعَو َِکتَمْحَِرب  َو  َِکتَّزِعَو ، َکِمَرَِکب  ُْهلَّبَقَتَو  اَنل  ْبِجَتْسا  َّمُه  - ّللَا ِمیظَْعلا ، ِِّیلَْعلا    ِ هّللِاب

تدوخ تیفاع  رهم و  هب  تزع و  يراوگرزب و  هب  ار  نآ  ریذپب  ار و  ام  ياعد  ناسر  تباجا  هب  ایادخ  تسین ، گرزب  يالاو  يادخ  هب 

.َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  ًامیلْسَت ، َمَّلَسَو  َنیعَمْجَا ، ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع    ُ هّللا یَّلَص  َو 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  داب  ناشیا  رب  وا  صوصخم  مالس  مه  شلآ و  یمامت  دمحم و  رب  ادخ  دورد  و 
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مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  همان  ترایز  موظنم  همجرت 

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

مالسلا هیلع  مدآ  ربمغیپ ، نیلوا  رب  مالس 

ملاع رد  شدرک  بختنم  نادزی  هک 

مالسلا هیلع  ربمیپ  حون  ترضح  رب  مالس 

رواد بوبحم  نآ  مالسلا ، هیلع  میهاربا  هب 

تسا میلک  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  رب  مالس 

تسا میرک  نادزی  هب  تبحص  مه  هک 

مالسلااهیلع میرم  ياسیع  ترضح  رب  مالس 

ملاع رد  مد  احیسم  هّللا ، حور  هب 

داب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ناربمغیپ  متاخ  رب  مالس 

! داب ناهج  قلخ  نیرتهب  يا  وت  هب 

تسا نایعیش  ماما  رب  ممالس 

تسا نانمؤمریما  ینعی  مالسلا  هیلع  یلع 

داب نیملاعلا  ءاسن  رب  یمالس 

! داب نینمؤملا  ّما  تخد  مالسلااهیلع  ارهز  هب 

مالسلاامهیلع ربمیپ  طبس  نت  ود  رب  یمالس 

رورس ود ، ره  تنج  هب  ار  ناناوج 
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تسا مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  رب  ممالس 

تسا نیع  رون  ار  ناگشیپ  تدابع 

« ملعلا رقاب   » مالسلا هیلع  دمحم  رب  یمالس 

ملح اب  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمیپ  هار  رد  هک 

تسا نیما  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 

تسا نیقی  يور  زا  يو ، رب  ممالس 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  يا  وت  رب  یمالس 

! رهطم كاپ و  هدنب  يا  وت  هب 

داب نیمتشه  ماما  رب  یمالس 

داب نید  ناطلس  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  یلع 

راد نتشیوخ  مالسلا  هیلع  داوج  رب  یمالس 

راوازس دشاب  اخس  دوج و  رب  هک 

مالسلا هیلع  دمحم  نب  ّیلع  رب  یمالس 

دمرس بوخ و  هاوخریخ و  نیما و 

داب مالسلا  هیلع  یلع  ِنبِا  نسح ، رب  یمالس 

داب مالسلا  هیلع  ّیلو  مه  یصو و  رب  یمالس 

تماما هار  نشور  غارچ 

تیاده هار  رگنشور  دش  هک 

ربمیپ تنب  مالسلااهیلع ، همطاف  رب  مالس 

مالسلااهیلع رهطا  يارهز  رتخد  رب  مالس 
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داب مالسلا  هیلع  یلع  كاپ  رتخد  رب  مالس 
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داب مالسلااهیلع  یبن  نیطبس  تخد  رب  مالس 

! اداب مالسلا  هیلع  هّللا  یلو  تخد  وت  هب 

! اداب مالسلا  هیلع  هّللا  یلو  تخا  وت  هب 

مرکم بوخ و  همع  یمارگ 

مالسلا هیلع  مظعا  هللا  یلو  مع  وت  هب 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  رتخد  يا  وت  هب 

رس کی  داب  تیادخ  نارفغ  هک 

! ییادخ بوخ  هدنب  هکنیا  زا 

! ییانشآ دنوادخ  اب  هشیمه 

! امرف رون  رپ  همه  ار  ام  لد 

! امرف روشحم  ار  هلمج  ّتنج ، هب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمیپ  ضوح  رب  هتشگ  دراو  هک 

رثوک یقاس  ناتّدج ، رانک 

میدرگ باریس  مالسلا  هیلع  یلع  ماج  زا  هک 

میدرگنرب تیالو  هار  زا  و 

ار ادخ  تاولص  مه  دورد و 

! ار امش  اداب  اهراک  رد  جرف 

دمرس نارای  همه  يدیما  هب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تدج  هیاس  رد  یمه 

میبایب ار  هر  تفرعم  اب  همه 
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مییایب اتکی  قلاخ  يوس  هب 
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تسا رایتخا  بحاص  هراومه  يو  وچ 

تسا رادتقا  رایتخا و  بحاص  هک 

مییوجب رگ  برقت  وا  يوس  هب 

مییوپ زین  تیاضر  اب  ار  شهر 

میا نیقی  لها  همه  ام  هکنیا  زا 

میا نید  هب  رکنم  هن  نامرفان و  هن 

میا لوسر  نامرف  هب  یضار  همه 

میا لوصا  نامیپ و  دنباپ  همه 

میراد دهع  نیا  رب  هک  نوچ  هدیقع 

میراتساوخ مه  ارِو  تایانع 

میدرک هاگرد  نیا  هب  ور  هکنیا  زا 

میدرگنرب یلاخ  تسد  انیقی 

مهاوخ وت  زا  تیانع  ادنوادخ !

! مهاوخ وت  زا  ار  ترخآ  يارس 

مراد وت  رب  تعافش  مشچ  نم  وچ 

مرآ هناخ  نیا  ِرَد  رب  ور  نونک 

يریگب متسد  ناج ! هموصعم  يا  هک 

يریذپ دوخ ، یمداخ  هب  ارم 

دنوادخ برق  رد  هک  مناد  یم  وچ 

! دنبلد يوناب  يا  يراد  یماقم 
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شاب نم  هاوخ  تعافش  دوخ  نونکا  وت 

! شاب نم  هار  غارچ  دوخ  هر  نیا  رد 

مدرگ دنمتداعس  ایند  رد  هک 

مدرگ دنسرخ  نتشیوخ  راک  ز 

دریگن ار  مدیما  نیا  نادزی  هک 

دریذپ دوخ  هاگراب  رد  ارم 

دنوادخ زج  دشابن  ییورین  وچ 

دنسرخ میدرگ  همه  شفطل  زا  هک 

تمحر يایرد  ییوت  ادنوادخ !

! تباجا امنب  ارم  ياهاعد 

! ار ام  يامنب  تا  هگرد  لوبق 

! ارای ياشُگب  ام  هب  تمحر  ِرَد 

مالسلا مهیلع  دمحا  لآ  رب  تا  هژیو  دورد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ینعی  يدمرس ، لوسر 

ینیرت هدنشخب  هک  نوچ  امیرک !

(1) ینیرخآ نیلوا و  ور  نیازا 

71 ص :
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مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  همان  ترایز  زا  ینامجرت 

ییاوأم ار  تیور  دـهاش  ار ، تیوک  ریاز  دومرف : تراوگرزب  ردارب  هک  ما  هدینـش  .میآ  یم  وت  يوس  هب  هاتوک  ییاه  ماگ  اـب  مارآ  مارآ 
.تمارم يانشآ  دشاب و  تقح  هب  هاگآ  رگا  دشابن ، اور  تشهب  زج 

تشپ رحس  هب  رحس  ادخ ، نادرم  نوچ  هنرو  .تخر  رون  زا  ملفاغ  ما و  هتسیز  تراوج  رد  اه  لاس  هک  تساجنآز  میایح  مرـش و  نم  و 
.مشاب هتسج  یشیپ  نارگید  رب  وت  ِمرک  فطل و  تفایض  رد  دیاش  مدش ، یم  فکتعم  تا  هناخ  برد 

؟ روضح نذا  مه  یهد و  یم  دورو  هزاجا  ایآ  .میآ  یم  وت  يوس  هب  بارخ  هناخ  راز و  لد  نیمه  اب  نونکا 

یم مراد ، یمرب  ماگ  سپ  .دشاب  وت  نذا  زا  ناشن  دوش ، یم  ناتلغ  هنوگ  يانهپ  رب  دیآ و  یم  رب  ریمـض  ّرـس  زا  هک  اه  کشا  نیا  شاک 
.ما هدز  هرگ  تحیرض  هرجنپ  هب  ار  لد  هدرک و  باریس  تتمحر  ناراب  اب  ار  ما  هدید  سگرن  هک  یلاح  رد  میآ  یم  میآ و 

.دـیاشخبن ار  شهاگرد  نایطاخ  هکنآ  زا  رتـالاو  شتفأر  فطل و  مه  دـیآ و  فصو  هب  هک  تسا  نآ  زا  رترب  ادـخ  ربکا ! هللا  ربکا ! هللا 
.دشاب وا  سدقا  تاذ  رب  تسا ، شیاتس  دمح و  هچ  ره  هک  ار  وا  ساپس 

.یهزنم كاپ و  تسا ، یگدولآ  هچنآ  ره  زا  وت  يور ، هیس  مراک و  اطخ  رگا  ایادخ ! ایادخ !

.دنوادخ گرزب  ناسر  مایپ  حون  رب  مه  صلاخ و  هدیزگرب و  دبع  نامه  مدآ  رب  مالس 
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.شا یهللا  لیلخ  برق  ماقم  نآ  میهاربا و  رب  دورد  مالس و 

.دش ادص  مه  مالک و  مه  شیوخ  بر  قوشعم و  اب  هک  یسوم  رب  مالس 

.ادیوه تشگ و  هدیمد  وا  رد  یهلا  حور  هک  یسیع  رب  مه  و 

.تیدوبع یگدـنب و  رد  صالخا  تیآ  هناگی  يا  تقلخ و  یتسه و  دبـسرس  لگ  يا  تلاـسر ، ناوراـک  رـالاس  هلفاـق  يا  وت  رب  مـالس 
.هلا هدکیم  یقاس  نیرخآ  يا  هللادبع ، فلخ  دنزرف  دمحم ، يا  وت  رب  مالس 

.یبن هار  هدنیوپ  یلع ، يا  وت  رب  مالس 

.ارهز همطاف  يا  ملاع ، ناوناب  رورس  يا  وت  رب  مالس 

.نیسح نسح و  يا  تشهب ، لها  ناناوج  رورس  دمحا ، لد  هویم  ود  امش  رب  مالس  و 

.لدیب قشاع  ره  هدید  رون  يا  لد و  لها  یقاس  دباع ، ره  يالوم  يا  نیسحلا ، نب  یلع  يا  وت  رب  مالس 

.یبن زا  دعب  تمکح  ملع و  ياشگ  هر  يا  یلع ، دنزرف  دمحم ، يا  وت  رب  مالس 

.تناما ظفح  کین و  رادرک  رهظم  تقادص ، تیآ  دمحم ، نب  رفعج  يا  وت  رب  مالس 

.رهطم كاپ و  دبع  يا  یسوم ، يا  رفعج ، هتسیاش  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  و 

.اضر میلست و  الب  ماج  ره  هب  قح ، هر  رد  يا  یسوم ، نب  یلع  ام ، لد  يانشآ  يا  وت  رب  مالس 

.اوقت دوج و  رهظم  اضر ، لد  هویم  يا  داوج ، يا  وت  رب  مالس 

.یهلا رارسا  تمکح و  ظفاح  یماع ، فراع و  ره  يامنهر  يداه ، يا  وت  رب  مالس 

.يدهم ام ، ناج  تریصب  ام ، ناگدید  رون  تنیشناج ، رب  مالس  یلع و  دنزرف  يرکسع  نسح  يا  وت  رب  مالس 
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رب وت  تجح  ناـمه  تیـالو ، هار  ِشخب  موادـت  توبن ، ثراو  نیرخآ  تنازورف ، حابـصم  نآ  رب  تروـن ، هبعـش  نآ  رب  ایادـخ ! ایادـخ !
.امرف لصاو  ار  ام  هناصلاخ  دورد  مالس و  تناگدیرفآ ،

.ءارغ هجیدخ  ارهز و  لد  هویم  يا  وت  رب  مالس  .هللا  لوسر  هلالس  زا  يا  وت  رب  مالس  مالس ، نونکا  و 

.هاجنلا هنیفس  نیسح  دنزرف  يا  یبتجم و  نسح  دنزرف  يا  یضترم ، یلع  تخد  يا  وت  رب  مالس 

.بنیز وچمه  تاداس  همع  يا  وت  رب  مالس  .تماما  رهاوخ  تیالو ، رتخد  يا  وت  رب  مالس 

.داب وت  رب  یهلا  تاکرب  تمحر و  وت و  رب  مالس  .رفعج  نب  یسوم  رتخد  يا  وت  رب  مالس 

.میشاب انشآ  امش  اب  اهنت  بر ، تنج  رد  قحرضحم ، رد  قشع  يوک  نابیرغ  ام  دنک  ادخ 

.دنک روشحم  دنیبب و  امش  نایم  رد  مه  ار  ناهایسور  ام  دنوادخ  دنک  ادخ 

یضترم كرابم  ناتسد  تیاقس و  اب  یبن ، رثوک  ضوح  رانک  رد  ام  شطع  رسارس  دوجو  دنک  ادخ  .تسا  هنشت  ام  ياه  بل  دیناد  یم 
.دوش باریس  یلع 

دزوس و یم  تخـس  قارف  بت  رد  نامناج  لد و  تسا و  راب  کشا  دیرگ و  یم  راظتنا  مغ  رد  امـش  نوچمه  ام  ياه  مشچ  دـیناد  یم 
.تسا ناشیرپ 

رورـس يدنـسرخ و  قرغ  شدوجو  هب  شروضح و  هب  شروهظ ، هب  ار  امـش  ینارون  ياـه  لد  دفکـشب و  سگرن  لـگ  نآ  دـنک  ادـخ 
.دنادرگ

تما ار  ام  دروخ و  هرگ  امش  گرزب  ياه  حور  هب  مه  ام  ياه  لد  دنک  ادخ 
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.دنمان دمحا 

رداق يرما  ره  رب  تسوا و  نآ  زا  تردق  تیالو و  هک  دنریگن  ام  زا  ار  ییابرلد  تبحم و  تکرب  نیا  ار ، ییانشآ  تمعن  نیا  دنک  ادخ 
.اناوت و 

، تیاضر ملـس و  لامک  رد  تیالو ، ّودـع  رب  ترفن  زا  یهرز  اب  مه  تّدوم و  هشوت  داز و  اـب  تبحم ، راوهار  قارب  اـب  نم  يرآ ، يرآ 
(1) .میآ یم  ما و  هتفرگ  شیپ  ار  لاصو  مخ  چیپ و  رپ  هار 

75 ص :

.یناقح لوتب  - . 1
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مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تامارک  زا  یگربلگ  مراهچ : لصف 

هراشا

تسا ییاراوگ  تبرش  مالسلااهیلع ، هموصعم  همطاف  ترضح  ملاع  ود  هعیفـش  یتشهب و  يوناب  رامـش  یب  ناوارف و  تامارک  تایانع و 
فاطلا نارک  یب  تعسو  زا  هاتوک  يا  همش  رکذ  .ناگدنام  هار  رد  يارب  تسا  یتیاده  غارچ  هتخوس و  لد  ناقـشاع  هدیکـشخ  ماک  هب 
همطاـف .دـنز  یم  دـنویپ  مرح  توـکلم  هب  رت  هناـصلاخ  ار  لد  ییوـگ  دـنکارپ و  یم  هعوـمجم  نیا  ياـضف  رد  زیگنا  لد  يرطع  وناـب ،

ْمُُکتَّیِجَـس ُناـسْحِْالا َو  ْمُُکتَداـع  : » تـسا هدـمآ  ناـشیا  هـب  باـطخ  هعماـج  تراـیز  رد  هـک  تـسا  ینادـناخ  زامالـسلااهیلع  هموـصعم 
(1) «. ُمَرَْکلا

یم هراشا  یخرب  هب  همه  نآ  زا  هک  تسا  هدوب  ماع  صاخ و  لاـح  لـماش  رایـسب و  شـسدقم ، ناتـسآ  تاـیانع  تاـمارک و  ور ، نیازا 
.دیآ یم  یپ  رد  مینک 

ردارب رهاوخ و  فطل 

: دیوگ یم  دوب ، هدش  مق  دراو  دابآ  مرخ  زا  تیب  لها  همیرک  زا  دادمتسا  يارب  دوب و  جلف  شیاهاپ  اه و  تسد  هک  يدنمتداعس  يوناب 
.میدـش فّرـشم  رهطم  مرح  هب  میتفرگ و  قاتا  هلبق »  » هناخرفاسم رد  .میتفر  رهطم  مرح  مد  اـت  هتفرگ  یـسکات  میدـش ، مق  دراو  نوچ  » 

تعاس .میدوب  لسوت  اعد و  لوغـشم  یتدـم  رـس ، يالاب  دجـسم  رد  ساـسا ، نیا  رب  .تیعمج  زا  رپ  حیرـض  فارطا  دوب و  هعمج  بش 
بش همین  زا  دعب  کی 

76 ص :
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.دربب رهطم  حیرض  رانک  هب  ارم  هک  متفگ  مردام  هب  دیدرگ ، ملاح  لماش  یب  یب  تایانع  هک 

مدش هجوتم  .مدید  ایؤر  ملاع  رد  ار  هللجم  يوناب  کی  اب  ینارون  رایـسب  ياقآ  کی  .درب  مباوخ  لسوت  اعد و  زا  دـعب  حیرـض  رانک  رد 
مردارب وا  : » دومرف دـننک  یفرعم  میارب  زین  ار  اقآ  نآ  هک  مدرک  اضاقت  ناشرـضحم  زا  .دنـشاب  یم  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  هک 

یم امش  زا  ار  میافش  نم  .مرادن  ار  یسک  امش  زا  ریغ  نم  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ای  متفگ : تسا .» مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع 
یم مردارب  هدهع  هب  هیقب  مهد ، یم  افش  ار  امش  رمک  هیحان  ات  ندرگ  هیحان  زا  نم  : » دندومرف مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  .مهاوخ 

.دشاب

اضر ترـضح  متفای ، لماک  يافـش  دندیـشک و  مندب  هب  ار  ناشکرابم  تسد  هاگ  نآ  نکن » رارـصا  : » دومرف مدرک ، سامتلا  یلیخ  نم 
«. دهشم ایب  : » دومرف مالسلا  هیلع 

ناریاز .متفرگ  افـش  نم  متفگ : مردام  هب  .تسا  هتفای  لماک  يدوبهب  متـشاد ، الاب  هب  رمک  هیحان  زا  يرامیب  هچ  ره  مدید  مدش و  رادـیب 
 . ...دندمآ نم  يوس  هب  كربت  نمیت و  يارب  دندش ، منتفای  افش  هجوتم  هک 

.میدش سدقم  دهشم  راپس  هر  نارهت  زا  میتفر و  نارهت  هب  میدش و  رفس  يایهم  تشذگ  زور  هد  میتشگرب ، نامدوخ  رهش  هب  هاگ  نآ 

هزاغم رد  ار  دوخ  لیاسو  میدرکن ، ادیپ  یبسانم  هناخرفاسم  مرح ، فارطا  رد  .میدـش  دهـشم  دراو  هک  دوب  هعمج  بش  مه  زاب  افداصت 
.میدش رهطم  مرح  دراو  راد  خرچ  یلدنص  اب  میتشاذگ و  دوب ، یسربط  نابایخ  لوا  رد  هک  یساکع 

اهرتکد همه  مناخ ، متفگ : دیا ؟ هدمآ  رهطم  مرح  لخاد  هب  یلدنص  اب  ارچ  تسا  عضو  هچ  نیا  هک  دیشک  داد  مرـس  رب  ناوناب  زا  یکی 
هللااش نا  .مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  اهرتکد  ِرتکد  رضحم  هب  ما  هدمآ  دنا ، هدرک  باوج  ارم 
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ترذـعم دـش و  نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  دـینک ؟ یم  يراـتفر  نینچمالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  راّوز  اـب  ارچ  امـش  .درک  دـنهاوخن  مباوـج 
هب ار  یلدنـص  دـندرب و  رهطم  حیرـض  رانک  ات  ارم  دـندرک و  کمک  نم  هب  ناوناب  زا  يرگید  هورگ  اب  مناخ  ناـمه  هاـگ  نآ  .تساوخ 

.دنداهن يا  هشوگ  کی 

هک دش  تحاران  رایسب  مردام  .مدیدن  يا  هجیتن  یلو  مدش ، لسوت  هیرگ و  اعد و  لوغشم  حیرـض  رانک  رد  حبـص  ات  ار  هعمج  بش  نآ 
نب یلع  ترضح  ارچ 

ییانشور یکیرات  ره  نایاپ  تسه و  دیما  یـسب  يدیماانره  رد  شابم  دیمون  ردام  متفگ : .دندومرفن  تیانعمالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم 
.تسا

دوخ لیاسو  میتفرگ و  یـسربط  نابایخ  رد  هیدمحم -  هناخوراد  بنج  خاک -  هناخرفاسم  رد  ار  یقاطا  هناخرفاسم ، لابند  میتفر  حبص 
.درب مقاتا  هب  ارم  درک و  مکمک  رادیارس  ِمناخ  تشاد ، هلپ  هناخرفاسم  .میتفرگ  سپ  یساکع  نآ  زا  ار 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  هب  دید ، ارم  نوچ  .دوب  تاجانم  لوغشم  مرح  رد  یمناخ  .میدش  فرشم  مرح  هب  هرابود  هعمج  رهظ  زا  دعب 
شا هناخ  هب  هک  درک  دیکأت  درک و  تبحم  نم  هب  یلیخ  مناخ  نیا  .دیهدب  افش  ار  وا  لوا  .تسا  رت  بجاو  رتخد  نیا  اقآ ، درک : ضرع 

ناوناب تمسق  رد  رود  کی  زین  بش  و  دش ، بش  .میدش  تاجانم  اعد و  لوغشم  مرح  رد  مدومن  رکـشت  متفریذپن و  یلو  موش ، لقتنم 
.میتشگ زاب  هناخرفاسم  هب  میدرک و  ترایز  نایاقآ  تمسق  رد  رود  کی  و 

هیلع اضر  ماما  تایانع  هب  ردق  نآ  .دناسرب  رهطم  مرح  هب  ارم  رتدوز  هک  مدرک  یم  رارصا  مردام  هب  .متشاد  یبیجع  تالاح  هبنـش  زور 
مردام هب  هک  مدوب  راودیما  مالسلا 
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.دیسرپن منک  یم  شهاوخ  متفگ : یچ ؟ يارب  تفگ  درادرب ، دوخ  اب  رداچ  کی  نهاریپ و  کی  متفگ :

هجوتم دنداد ، خساپ  يرذآ  نابز  هب  نوچ  .مدیسرپ  ار  هلبق  دندوب ، مفارطا  هک  یناوناب  زا  .مناوخب  زامن  متساوخ  مدش ، مرح  دراو  نوچ 
.داد ناشن  نم  ار  هلبق  تمس  یناحور  رفن  کی  هکنیا  ات  مدشن 

یـسوم نب  یلع  ترـضح  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  .درب  مباوخ  ات  مدوب  لسوت  اعد و  لوغـشم  راد  خرچ  یلدنـص  يور  رهطم  مرح  لـخاد 
، دهـشم لها  ياه  هبخن  زا  هورگ  کی  .دـنا  هدـمآ  درگ  ترـضح  نآ  فارطا  رد  هورگ  هس  .دـننک  یم  ینار  نخـسمالسلا  هیلع  اضرلا 

همه .ما  هدمآ  رود  هار  زا  .متسه  امش  يوک  يادگ  نم  مدرک : ضرع  اقآ  رـضحم  هب  .راوز  زا  هورگ  کی  مرح و  مادخ  زا  هورگ  کی 
لوسر شدج  مالسلااهیلع ، ارهز  ترضح  شردام  ناج  هب  مداد ، مسق  یلیخ  ار  اقآ  .دینکن  باوج  ارم  امـش  .دنا  هدرک  مباوج  اهرتکد 

هموـصعم ترـضح  ناـج  هب  نآ ، زا  سپ  .مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  شراوـگرزب ، ردـپ  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
وت مراد ، تسود  ار  همه  نم  : » دومرف دش و  يراج  شکرابم  ناگدید  زا  کشا  .مداد  مسق  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  مالسلااهیلع و 

«. شابن نارگن  .دوش  یم  تسرد  شا  همه  : » دومرف .مرادن  تکرح  تردق  .متسه  جلف  نم  اقآ  مدرک : ضرع  منک .» یمن  در  ار 

ماحدزا و همه  نآ  اـب  رهطم ، مرح  رد  .مدـش  رادـیب  باوخ  زا  نم  دـمآ و  رد  تکرح  هب  رهطم  حیرـض  فرط  هب  یلدنـص  هبترم  کـی 
.دـش هدز  بقع  یلدنـص  دـش و  تسار  میاهاپ  مدرب ، حیرـض  هب  تسد  ات  .متفر  حیرـض  رانک  ات  دـش و  زاـب  میارب  یهار  راّوز ، ترثک 

؟ تفر نیب  زا  ایآ  دش ؟ هچ  یلدنص  بحاص  هک  دندوب  هدیسرپ  هناخرفاسم  لها  .درب  هناخرفاسم  هب  ار  یلدنص  مردام 
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(1) «. دنا هداد  افش  ار  وا  ترضح  هن  تفگ : مردام 

لزنم هیهت 

: تسا ریز  حرش  هب  ناتساد  نتم  هک  هدرک  لقن  زاریش  تانابهطصا  لها  لیعامسا ، خیش  جاح  ياقآ  زا  ار  یناتساد  یحطبا  اقآ  جاح 

: دندیسرپ .مدیسر  هللا  همحر  یناگیاپلگ  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  تمدخ  .مدمآ  مق  هب  .دش  لکشم  لحم  رد  متماقا  گنج ، مایا  رد  »
همدص ما  هداوناخ  هک  مراد  یهانپرـس  هب  جایتحا  .منامب  یب  یب  نیا  هیاس  ریز  رد  ما  هدمآ  متفگ : دـیدرگرب ؟ ای  دـینامب  هک  دـیا  هدـمآ 

.ما هدش  لسوتم  جع ) ) هللا هیقب  ترضح  سدقم  رضحم  هب  هتبلا  .مرادن  یتاناکما  چیه  یلو  دننیبن ،

ناـهج ماـمت  تسادـخ و  تجح  هادـف -  اـنحاورا  هللا -  هیقب  ترـضح  هتبلا  : » دوـمرف هللا  همحر  یناـگیاپلگ  یمظعلا  هللا  تیآ  موـحرم 
دراو تیب  لها  همیرک  رب  امـش  دنـشاب ، یم  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  هناخ  بحاص  اجنیا  رد  یلو  تسوا ، ناـمرف  تحت  یتسه ،

«. دننک تیانع  امش  هب  یهانپرس  هک  دیهاوخب  هناخ  بحاص  زا  رهطم و  مرح  هب  دیورب  دیا  هدش 

یـصخش اب  مدـمآ  نوریب  مرح  زا  .دـننک  تیانع  نم  يارب  یهانپرـس  هک  مدومن  اـضاقت  تیب  لـها  همیرک  زا  رهطم و  مرح  هب  متفر  نم 
هلماـعم ناـموت  رازه  لـهچ  دـص و  کـی  غلبم  هب  ار  نآ  .دوب  نم  عضو  بساـنم  هک  درک  ییاـمنهار  يا  هناـخ  هب  ارم  .مدـش  فداـصم 

.میدرک

.متفگ ار  ارجام  حرش  مدیسر و  هللا  همحر  یناگیاپلگ  یمظعلا  هللا  تیآ  تمدخ  هب 
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.تسا میرک  ادخ  .دهدب  ضرق  امش  هب  هک  دینک  ادیپ  یسک  دندومرف : دندرک و  تمحرم  ناموت  رازه  یس  دودح  رد  یغلبم  ناشیا 

ار لوپ  هیقب  نم  هب  هک  مهاوخ  یم  ار  یسک  امش  زا  نم  یب  یب  متفگ : مدش و  بای  فرـش  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  رـضحم  هب 
نوزحم ار  وت  تفگ : مدش و  فداصم  نایانـشآ  زا  رفن  کی  اب  هک  مدوب  هدیـسرن  نحـص  طسو  هب  .مدمآ  نوریب  مرح  زا  .دـهدب  ضرق 

ار هناـخ  اـم  داد و  ضرق  نم  هب  ار  هناـخ  لوپ  هیقب  زور  ناـمه  مهدـب و  ضرق  امـش  هب  مرـضاح  نم  تفگ : .متفگ  ار  ارجاـم  .منیب  یم 
(1) «. ...میدش تحار  میتفرگ و  لیوحت 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  سلاجم  زا  ریدقت  درد و  اپ  يافش 

یتخس درد  اپ  راچد  ربژه »  » هب فورعم  لامج ، اقآ  مان  هب  دوب  یـصخش  دومرف « : لقن  يرئاح  یـضترم  خیـش  جاح  هللا  تیآ  ترـضح 
ياقآ اعوسات ، رصع  .درک  یم  کمک  تفرگ و  یم  شود  هب  ار  وا  یسک  یتسیاب  سلاجم ، رد  تکرـش  يارب  هک  يروط  هب  .دوب  هدش 

تمدخ  ) فیـس یلع  دیـس  اقآ  .دمآ  دوب ، هدش  لیکـشت  يرئاح  هللا  تیآ  فرط  زا  هیـضیف  هسردـم  رد  هک  يا  هضور  سلجم  هب  ربژه 
، يوش یم  مدرم  محازم  يا  هدروآ  رد  هک  تسا  یطاسب  هچ  نیا  دیـس  تفگ : داتفا ، وا  هب  شهاگن  هک  يرئاح ) هللا  تیآ  موحرم  رازگ 

مرح هب  ارم  تفگ : دوخ  هارمه  هب  سلجم  نایاپ  رد  تفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  ربژه  ياقآ  .ریگب  افـش  یب  یب  زا  ورب  يدیـس ، اعقاو  رگا 
اب بدا  ضرع  ترایز و  زا  سپ  .ربب  رهطم 
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یمن تفگ  وش ، دـنلب  دـیوگ : یم  وا  هب  یـسک  دـید  باوخ  رد  .دوبر  باوخ  ار  دیـس  درک و  ادـیپ  یلـسوت  هجوت و  لاح  هتـسکش  لد 
ام يارب  هک  تساقآ  نیـسح  دیـس  جاح  زا  انب  نیا  تفگ : هداد و  ناشن  وا  هب  ار  یترامع  سپـس  .وش  دنلب  یناوت ، یم  دـش  هتفگ  مناوت ،
هب ار  همان  دراد و  تسد  رد  يا  همان  هک  دید  هداتـسیا  ار  دوخ  ناهگان  ربژه  ياقآ  .هدـب  وا  هب  مه  ار  همان  نیا  .دـنک  یم  یناوخ  هضور 

.يرئاح هللا  تیآ  یتح  دشن  هاگآ  همان  نومـضم  زا  یـسک  ددرگرب و  اپ  درد  مناسرن ، ار  همان  رگا  مدیـسرت  تفگ : دـناسر و  شبحاص 
(1) .دوب ادخ  رکذ  ای  توکس  لاح  رد  ابلاغ  تسا و  يرگید  ناهج  زا  ییوگ  دش ، ضوع  ربژه  ياقآ  دعب ، هب  نآ  زا  ناشیا 

تدالو زور  هیده 

، دوب مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  تدالو  زور  لاس  اب  ربارب  ق  هدعق 1416 ه . - يذ  لوا  اب  نراقم  هک  لاس 1375  هناتسآ  رد 
هدزای كرتخد  هک  دوخ  هتـسکش  لد  هتـسخ و  لد  ریاز  يارب  دـینابات و  دوخ  يافـص  اب  نیریاز  لد  رد  ار  دـیما  رون  تیب  لـها  همیرک 

.درک افش  بلط  لاعتم  يادخ  زا  دوب ، ناردنزام  یلاها  زا  يا  هلاس 

هیحان رد  جلف  هب  التبم  ماجنارس  درب و  یم  رـس  هب  عوهت  تلاح  رد  تشاد و  درد  ولگ  اه  تدم  صولخ  یلد و  كاپ  تیاهن  رد  يریاز 
رد هک  یلاح  رد  دش و  سویأم  ددعتم ، يابطا  دزن  ررکم  تاجلاعم  زا  سپ  .دوب  هدیدرگ  تسار  ياپ 
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.دوش یم  توعد  همرکم  يوناب  نیا  ترایز  هب  درک ، یم  رکف  دوخ  کیرات  هدنیآ  هب  هتفرورف و  مغ  زا  يا  هلاه 

ات بش  رس  زا  زین  وا  هتخوس  لد  نابرهم و  ردام  .دنوش  یم  فرشم  رهطم  مرح  هب  دوخ  هداوناخ  هارمه  هب  هعمج 3/12/1374  بش  رد 
ترضح دیامن و  یم  زاین  زار و  گرزب  يادخ  اب  دنام و  یم  رادیب  دوخ  دنمدرد  دنزرف  رانک  رد  حبص  هب 

.دناوخ یم  تعافش  هب  ار  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف 

یم اپ  يور  هتـساخرب و  باوخ  زا  تشادـن ، تکرح  نداتـسیا و  ناوت  اه  تدـم  هک  وا  رامیب  دـنک  یم  هدـهاشم  حبـص  ناذا  کـیدزن 
فطل و دروم  هتشگ و  زاب  شدنزرف  تمالـس  هک  دوش  یم  هجوتم  درب و  یم  هار  ار ، وا  دسرپ و  یم  وا  لاح  زا  بجعت  اب  ردام  .دتـسیا 

تامارک رتفد  رد  دش و  تیبثت  قیقحت و  رامیب  نیا  یتمالـس  هعقاو ، نیا  زا  زور  ود  زا  سپ  .تسا  هتفرگ  رارق  تیب  لها  همیرک  تمارک 
(1) .دیدرگ تبثمالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح 

ناگتشرف یناشفارطع 

تفاکش و یم  ار  تلافـسآ  هداج  سوبوتا ، .دوب  هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  شرابغ  هدیـشک و  زور  سیدقات  يور  ار  دوخ  هایـس  هدرپ  بش 
قوش هب  نارفاسم  .دندز  یم  وسوس  رهش  ياه  غارچ  اه ، تسدرود  نآ  رد  .تفر  یم  ورف  بش  لد  رد  يرجنخ  لثم  شیاه  غارچ  رون 

.تفگ یم  رکذ  يرگید  دناوخ و  یم  اعد  یکی  .دندوب  هداهن  هار  رد  ياپ  تسود ، ترایز 
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، تشذـگ یمن  شرمع  زا  راهب  هدزناش  زا  شیب  هچرگ  .دوب  هدرپس  اـه  تسدرود  هب  ار  شهاـگن  هداد و  هیکت  یلدنـص  هب  ناوج  رتخد 
زا ار  شیانعم  وا  يارب  یباداش  كرحت و  هک  دوب  یلاس  دـنچ  .دـش  یم  هدـید  وا  رد  يرثا  رتمک  یناوج  لاـح  روش و  طاـشن و  زا  یلو 

، عمش نوچ  اه  لاس  هک  ردام  ردپ و  .درب  یم  لیلحت  هب  ار  شا  یناوج  يورین  دوب و  هداتفا  شناج  هب  هروخ  لثم  يرامیب  هداد و  تسد 
ِرد هناعـضاخ  ات  دندمآ  یم  دندوب و  هتـسب  رفـس  ِراب  هجیتن ، یب  ياه  تبابط  نآ  زا  هتـسخ  الاح  دنتخوس ، یم  ناشدنبلد  دنزرف  مغ  رد 

.دنز یمن  یسک  هنیس  هب  در  تسد  هک  دنبوکب  ار  يراوگرزب  هناخ 

وا ناج  هب  شتآ  لاس  جنپ  هک  یتوکـس  .دوب  توکـس  ردام ، لاؤس  خساپ  هتمرگ ؟ مرتخد  تفگ : درک و  نیریـش  هام  هب  یهاگن  همطاف 
.داد شزاون  ار  رتخد  تروص  میسن  .درک  زاب  ار  هرجنپ  ردام  .دوب  هدز 

ار ناشبوبحم  ات  دـندوب ، هدـش  عمج  شدرگ  ناقـشاع  هتـشگ و  نآ  بذـج  ناگتخاب  لد  دوب و  هتفرگ  ارف  تیونعم  زا  يا  هلاه  ار  مرح 
.دننک ترایز 

اب ترایز  نیا  دندرک  سح  .دناود  هشیر  ناشلد  رد  شیپ  زا  شیب  ترایز ، قوش  دندش ، مرح  دراو  شا  هداوناخ  دـمحم و  مالغ  یتقو 
یمن ناشمارآ  يا  هظحل  دنامب ، یقاب  ایؤر  کی  بلاغ  رد  ناشرکف  هکنیا  زا  سرت  یلو  دنک  یم  قرف  هتـشذگ  زور  دـنچ  ياه  ترایز 

.تشاذگ

رد ملأت  رثأت و  دید  یم  ار  وا  سک  ره  .تشاد  رارق  نیریش  هام  ِلولعم  مسج  نآ ، يور  رب  .دنار  یم  ولج  هب  ار  راد  خرچ  یلدنـص  درم 
دیـشک و یهآ  درم  میرب ؟ اجک  هدـب ، نومهب  در  باوج  مناخ  هگا  مَگ ، یم  تفگ : بارطـضا  ضغب و  اب  نز  .دز  یم  جوم  شا  هرهچ 

شاب راودیما  نز ، نک  ادخ  هب  لکوت  تفگ :
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شمارآ يارب  ار  تاملک  نیا  هچرگ  .تشادن  هرهچ  هب  گنر  دیپت و  یم  تدش  هب  درم  بلق  .نَدـِب  ور  نومدارم  ناوخ  یم  مناخ  امتح 
نیا اب  .درـشف  تسد  رد  ار  راد  خرچ  یلدنـص  ياه  هتـسد  مکحم  وا  .دوب  ییاـغوغ  شلد  رد  یلو  تفگ ، یم  شرـسمه  يراودـیما  و 

.دروآ رد  دوخ  رایتخا  هب  ار  نآ  دنک و  هبلغ  دوب ، دوهشم  شناتسد  شزرل  زا  هک  یبارطضا  هب  تشاد  یعس  لمع 

شناتشگنا تفر و  هرونم  حیرض  يوس  هب  همطاف  .دوب  ترایز  هنشت  ناشقشع ، زا  رسارس  دوجو  هک  دوب  يراوز  زا  ولمم  نحـص  لخاد 
نطو زا  لد  هک  ههاـم  ِهی  مناـخ ، درک : همزمز  هناـصلاخ  کـشا ، رد  قرغ  درک و  سمل  ار  زاـین  هرگ  .درپـس  قشع  ياـه  کبـشم  هب  ار 

مگ راوز  ریاس  همهمه  ناـیم  رد  وا  هلاـن  ...منک .  یم  شهاوخ  هدـب ، افـش  ونوم  هَچب  منک  یم  شهاوخ  میدروآ ، هاـنپ  تهب  میدـیرب و 
.دیاشگب اهراک  نیرتراوشد  زا  هرگ  دوب  رداق  هک  دندوب  هتفای  زبس  یتسد  ناریاز  همه  .دش 

وا .تشاد  يا  هدننک  هریخ  ششخرد  بش  هایس  لد  رد  دبنگ  .تخود  الط  دبنگ  هب  شبوطرم  ياه  کلپ  نایم  زا  ار  شلالز  هاگن  درم 
تجاح بلط  درک و  سامتلا  ادخ  هاگرد  هب  هتسکش  یلد  اب  دش و  تیالو  تماما و  نامـسآ  كانبات  رتخا  نیمتـشه  رهاوخ  هب  لسوتم 

رود نادنچ  هن  يا  هتشذگ  هب  تشاذگ و  شناتسد  يور  رب  ار  شرـس  درم  .دوب  هتفر  مرح  لخاد  هب  ترایز  يارب  دمحم  رـسمه  .دومن 
.تفر یم  هسردم  هب  اه  هچب  ریاس  اب  هارمه  نیریش  هام  هک  دوب  لبق  لاس  جنپ  تسرد  .دیشیدنا 

یم زاـب  هسردـم  زا  هک  یماـگنه  .دومیپ  یم  ار  سکعرب  هسردـم و  هب  هناـخ  ریـسم  دـیود و  یم  اـپ  زیت  ییوـهآ  هچب  نوـچمه  هار  رد 
نیریش نانخس  اب  تشگ ،
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هب دنتـشاد و  يدنمتداعـس  بوخ و  یگدنز  اهنآ  .دیـشخب  یم  هرابود  یناج  شنیدلاو  هنازور  شالت  زا  هتـسخ  نت  هب  دوخ ، هناکدوک 
هک ار  ییاذـغ  هسبلا و  كدـنا  زا  یتمـسق  اـهنآ  یتـقو  .دـندرک  یم  ییوج  لد  يریگ و  تسد  نادنمتـسم  زا  دوخ  مک  تعاـضب  مغر 
رد دزیا  هک  زادنا -  هلجد  رد  نک و  یم  یکین  وت  تفگ : یم  دمحم  مالغ  .دندرب  یم  رس  هب  هقیضم  رد  دوخ  دندیشخب و  یم  دنتـشاد 

.زاب دهد  تنابایب 

هب رطعم  ار  هناخ  ياضف  ات  دوش  ییابیز  لگ  هب  لیدـبت  همطاف  دـمحم و  یگدـنز  هچنغ  هک  تفر  یم  تشذـگ و  یم  مه  یپ  زا  اهزور 
مه رب  هجیتن  رد  يزغم و  هبرـض  ثعاـب  دـمآ ، شیپ  رتـخد  يارب  هسردـم  هار  رد  هک  يا  هثداـح  رثا  رب  ناـهگان  هک  دـنک  دوخ  روضح 
انعم دمحم  مالغ  هداوناخ  يارب  هدنخ  يداش و  رگید  زور  نآ  زا  .دش  نیریـش  هام  ملکت  تردـق  نتفر  نیب  زا  يرکف و  لداعت  ندروخ 

زا سپ  هکنیا  ات  داد  یم  جنر  ار  هداوناخ  ياضعا  رگید ، يوس  زا  نانآ  یلام  فعض  وس و  کی  زا  نیریـش  هام  يرامیب  جنر  تشادن و 
یلص دمحم  لآ  نایشآ )  ) شع تیب و  لها  میرح  راپـس  هر  يرامیب ، ندوب  جالعلا  بعـص  هب  ناکـشزپ  دییأت  نامرد و  زا  ندش  دیماان 

نـشور ار  هداوناخ  لفحم  شا  یناشفاوترپ  اب  هتفرگ و  ار  ناشرتخد  يافـش  تیب  لها  همیرک  هب  لسوت  تسد  اب  ات  هدـش  هلآ  هیلع و  هللا 
زا تخیر و  یم  کشا  دوخ  تولخ  رد  هتفرگ  یلد  هتـسکش و  یبلق  درد ، رپ  يا  هنیـس  اب  ردـپ  .دـنادرگ  زاب  اهنآ  هب  ار  يداـش  دـنک و 

رب دوب ، هتشگرب  ترایز  زا  هزات  هک  ردام  .تسج  یم  يرای  مناخ 

تساوخ مناخ  زا  هنازجاع  دودز و  رتخد  ياه  هنوگ  زا  قرع  شرـس ، لاش  هشوگ  اب  داهن و  وناز  رب  ار  رتخد  رـس  مارآ  تسـشن و  نیمز 
ياعد ناریاز  زا  يدادعت  رتوس  نآ  یمک  .دنادرگزاب  شدنزرف  هب  ار  یتمالس  ات 
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هتسکش یتشک  .تفگ  یم  لد  زار  مناخ  اب  تخیر و  یم  کشا  .درک  یم  یهارمه  نانآ  اب  بلق  میمص  زا  همطاف  .دندناوخ  یم  لسوت 
.دوب قوشعم  نارک  یب  يایرد  رد  قرغ  همطاف 

يرای ار  وا  شنابز  یلو  دنزب ، یفرح  تساوخ  دیـشخرد ، یم  شهاگن  رد  يداش  قرب  دوشگ ، مشچ  دش ، رادیب  باوخ  زا  نیریـش  هام 
شیاهدایرف .تسـشن  هفوکـش  هب  هراب  کی  هب  دیما  هخاش  .دهد  رـس  ناج  هموصعم  یپایپ  ياهدایرف  تسناوت  دایز  شالت  اب  .درک  یمن 

هب کشا  .دـیجنگ  یمن  دوخ  تسوپ  رد  ینامداش  زا  ردـپ  تفر و  شوه  زا  ردام  .تشگ  وا  هجوتم  اـه  هاـگن  دـش ، يداـش  زا  راـشرس 
.دش کیالم  رطع  زا  هدنکآ  اضف  .دیود  اه  تروص 

قشع نامسآ  رب  رس  هدومن و  یناشفارطع  دوخ  مایق  رد  اه  نرتسن  دش و  هدرتسگ  تیدوبع  ياه  هداجس  ارس ، نحـص و  مامت  رد  ییوگ 
رب رـس  دندییاس و  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  ناتـسآ  رب  یناشیپ  شنیدلاو  نیریـش و  هام  .دز  هقلح  نانآ  درگ  تیعمج  .دندییاس 
رپ قشع ، هنیآ و  بآ و  نشج  رد  نارتوبک  دش و  قشع  گنر  هب  یبآ  نامسآ  .تفرگ  لکش  قشع  زاجعا  ییوگ  .دنداهن  رکش  هدجس 
یم ار  ناش  هناخ  رد  هک  ار  يدنمزاین  دیما  دـندوب  هدـشن  یـضار  هک  دـمحم  مالغ  هداوناخ  .دنتـشگ  اهر  نامـسآ  هنهپ  رد  نانز  لاب  و 

هدرک و لمع  تسا ، نادنمتسم  زا  يریگ  تسد  انامه  هک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تنس  رب  دنتشاد  نآ  رب  یعـس  دننک و  دیماان  دبوک ،
، دـیبوک ار  مالـسلا  هیلع  ماما  رتخد  هناخ  رد  اهنآ  دـنمزاین  تسد  هک  یتقو  دـنوش ؛ ناسحا  گنهرف  جـیورت  بجوم  راک ، نیا  ماجنا  اب 

افـش رد  همطاف  دـمحم و  مالغ  تبحم  یتسود و  ناسنا  یهاوخریخ ، همه  نآ  هرمث  ناس  نیدـب  دـنتفرگ و  ار  ناش  يراکوکین  شاداـپ 
یلجتم ناشدنزرف  نتفای 
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(1) .دش

یهلا تحلـصم  رب  انب  یهنب ، مدـق  هتخوس  یلد  صالخا و  اب  هچناـنچ  .تسا  يدـنوادخ  یناـبرهم  فطل و  دـنلب  هاـگیاج  اـجنیا  يرآ ،
دیما .تسا  هدش  رداص  هط ، لآ  هثدحم  نیتسآ  زا  ادخ و  بناج  زا  هک  تسا  یتیانع  نارازه  زا  يا  هنومن  نیا  يوش و  یم  اور  تجاح 

.دریگ رارق  ینارون  هاگراب  يافص  اب  صلخم و  نیریاز  همه  لاح  لماش  هصاخ  تایانع  نیا  هک 

یهلا تمحر  لوزن 

(2)

تیالو دیـشروخ  ینـشور  هب  یغارچ  دـمآ و  رد  هب  مالـسلااهیلع  تیب  لها  همیرک  نیتسآ  زا  یهلا  ضایف  تسد  ناهاگنابـش  رگید  راب 
ققحم بش 23/2/1373  هعمج  رد  هک  تسا  یتقیقح  هکلب  تسین  رود  ياه  هتشذگ  زا  نخس  .تخورفارب  هتخوسلد  ناقـشاع  يورارف 

.دش

فیرعت نینچ  ار  ارجام  يو  .وکام  طوش »  » یلاـها زا  هلاـس  يرتـخد 14  .رود  هار  زا  دوب  يرفاـسم  تفرگ ، رارق  تیاـنع  دروم  هک  نآ 
زیربت يوخ و  وکام ، ياهرهـش  رد  فلتخم  ياه  ناتـسرامیب  هب  ارم  ما  هداوناخ  .مدـش  جـلف  اپ  ود  ره  زا  شیپ  هام  راـهچ  : » تسا هدرک 

یمناخ هک  مدید  ایؤر  ملاع  رد  ( 21/2/1373  ) بش هبنشراهچ  رد  .دندش  زجاع  منامرد  زا  ناکشزپ  همه  یلو  دندرب ،
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»؟ مهد تیافـش  ات  يدماین  نم  شیپ  يرامیب  يادتبا  نامه  زا  ارچ  : » دندومرف دندمآ و  نم  فرط  هب  دیفـس  یبسا  رب  راوس  شوپدیفس ،
ار مق  هب  رفـس  تامدـقم  هلـصافالب  زین  اهنآ  متـشاذگ و  نایم  رد  ما  همع  ومع و  اب  ار  باوخ  ناـیرج  مدـیرپ و  باوخ  زا  بارطـضا  اـب 

ندـناوخ لوغـشم  زامن ، زا  سپ  .میدـش  فرـشم  مرح  هب  رهظزادـعب  هقیقد  تعاـس 30:7  ( 23/2/1373  ) هعمج زور  .دـندروآ  مـهارف 
هک ورب  هار  وش ، دـنلب  : » دومرف هک  دیـسر  مشوگ  هب  مدوب  هدـید  باوخ  رد  هک  یمناخ  نامه  يادـص  ناهگان  هک  مدـش  هماـن  تراـیز 

متکرح و هب  رداق  هک  متفایرد  مداد و  یتکرح  دوخ  هب  راب  نیا  .دش  رارکت  ادـص  نامه  هرابود  اما  مدرکن  یهجوت  ادـتبا  .مداد  تیافش 
(1) «. ما هتفرگ  رارق  ملاع  ود  یب  یب  نآ  فطل  دروم 

تمحر میسن 

(2)

ررکم و ياه  نامرد  ندوب  رثا  یب  زا  سپ  دـش و  ـالتبم  باـصعا  جنـشت  هب  ناتـسریبد  موس  لاـس  رد  نارتخاـب  لـها  يدـمحم ، نیورپ 
: دنک یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  تمارک  شردام  .دندش  سدـقم  دهـشم  یهار  هداوناخ  هارمه  نتفرگ ، افـش  دـیما  هب  اج ، همه  زا  يدـیماان 
هب دادن  باوج  رگا  .میورب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رهاوخ  ترایز  هب  لوا  تسا  بوخ  متفگ  دوخ  اب  میدیـسر ، مق  هب  یتقو  هار  نیب  رد  »

راچد باصعا  جنشت  رثا  رد  درب و  یم  شباوخ  یتخس  هب  هک  ار  مرتخد  میدش و  فرـشم  مرح  هب  حبـص  هن  تعاس  میور ؟ یم  دهـشم 
هجوت لاح  اب  دش ، یم  یتالکشم 

89 ص :

ص 71. رثوک ، زا  یغورف  یگیب ، دمحم  سایلا  - . 1
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.تسا دوجوم  هناتسآ  يرصب 
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.دیباوخ یتحار  هب  مدرب و  حیرض  کیدزنمالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  هب  لسوت  و 

هموصعم ترـضح  مرح  متفگ : مییاـجک ؟ رداـم  تفگ : دـش و  رادـیب  باوخ  زا  یتحار  هب  مرتخد  رـصع ، رهظ و  زاـمن  زا  سپ  یتدـم 
مه اب  .مرح  نوریب  میورب  متفگ : متشاد ، وا  زا  ار  هملک  نیا  ندینش  ترـسح  دوب  اه  هام  هک  نم  ما ! هنـسرگ  ردام  تفگ : مالـسلااهیلع ،
هک مدرک  ساسحا  نم  متـسه و  بوخ  هللادمحلا  هن ، تفگ : ینک ؟ یمن  یتحاران  ساسحا  مدیـسرپ : وا  زا  .میدـش  مرح  نحـص  لخاد 

(1) «. تسا هدش  یعیبط  وا  تلاح 

داد تاجن  هموصعم  ترضح 

ردـپ زا  هللا  همحر  يریالم  ینـسحم  هّللا  تیآ  رـضحم  رد  يرعـشا  نیـسح  خیـش  جاـح  ياـقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  ترـضح 
قیتع نحص  نیب  هک  مایا  نآ  رد  : » دومرف هک  درک  لقن  هطساو  نودب  هللا  همحر  يرعشا  رغصا  یلع  خیـش  جاح  هللا  تیآ  ناشراوگرزب ،

هـسردم زا  يزور  دندش ، یم  فرـشم  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  هب  رد  نآ  زا  بالط  دوب و  يرد  هیـضیف  هسردـم  و 
هدمآ درگ  يدرف  کی  فارطا  رد  یعمج  هک  مدش  هجوتم  متفرگ ، رارق  تعاس  ریز  رد  هک  یماگنه  .مدش  سدقم  نحص  دراو  هیضیف 
مخز زا  رپ  هدرک و  مرو  ادیدش  شیاهاپ  هدز ، الاب  ار  شراولش  هدرک ، زارد  ار  شیاهاپ  هتسشن ، يدرم  مدید  متفر ، کیدزن  نوچ  .دنا 

.دنک هاگن  شفرط  هب  دناوت  یمن  ناسنا  هک  تسا  تافاثک  و 

ترایز لوغشم  مدش و  فرشم  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  رهطم  مرح  هب  نم 

90 ص :
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ولج متـسکش و  ار  اه  فص  .دنا  هدمآ  درگ  هطقن  نامه  رد  یهوبنا  رایـسب  تیعمج  مدید  .مدمآ  نوریب  مرح  زا  یتدم  زا  دعب  .متـشگ 
هب اهاپ  مرو  .هتشگ  ینارون  فافـش و  رولب  دننام  شیاه  قاس  یلو  هتـسشن ، هطقن  نامه  رد  درم  نامه  هک  مدید  بجعت  لامک  اب  .متفر 

.تسا هدنامن  یناشن  چیه  تافاثک  مخز و  زا  هدش و  عفر  یلک 

.مدز یم  هسوب  شیاهاپ  رب  متسشن و  یم  نیمز  رب  دوبن ، عنام  تیعمج  راشف  رگا  هک  دوب  هدش  نیرولب  ابیز و  ردق  نآ  اه  قاس 

نودـب ار  نآ  نم  هدرک و  هدـهاشم  دوـخ  مشچ  اـب  ار  نآ  مردـپ  هک  تسا  تیب  لـها  همیرک  نیا  يـالاو  رایـسب  تاـمارک  زا  یکی  نیا 
(1) «. ما هدینش  مردپ  زا  هطساو 

متفرگ افش  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  زا 

زا یکی  رد  ق  لاس 1300 ه . - رد  هک  دنک  یم  لقنمالسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  کیـشکرس  زا  یناهارف  یـسوم  ازریم 
.دنتسب حیرض  هب  دندروآ و  مق  هب  ناشاک  زا  افشتسا  دصق  هب  ار  يا  هجولفم  نز  دوب ، نم  کیشک  تبون  هک  ییاه  بش 

.مداد یم  کیـشک  مرح  نوریب  رد  نم  دش و  هتـسب  اهرد  دنام و  مرح  رد  نز  نیا  دـش ، یم  هتـسب  مرح  ياهرد  هک  يررقم  تعاس  رد 
.دنداد افش  ارم  تفگ : یم  هک  مدینش  ار  نز  نآ  يادص  بش ، همین  زا  دعب 

تیفیک .تسا  هتفای  افش  دنمتداعس  يوناب  نیا  مدید  مدوشگ و  ار  مرح  رد 
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لاح هب  اذـل  .منک  هبلاطم  بآ  امـش  زا  مبوکب و  ار  رد  هک  مدیـشک  تلاجخ  .درک  هبلغ  نم  رب  شطع  تفگ : .مدیـسرپ  ار  شنتفای  افش 
.مدیباوخ شطع 

هن .مدش  رادیب  باوخ  زا  مدروخ و  ار  بآ  .یبای » یم  افـش  هک  روخب  ار  بآ  نیا  : » دندومرف دـنداد و  نم  هب  یبآ  هساک  ایؤر  ملاع  رد 
(1) «. يرثا جلف  زا  هن  دوب و  يربخ  شطع  زا 

مرح مداخ  يافش 

رظن قافتا  ناحارج  .دوب  هدش  هایس  شیاپ  ناتـشگنا  یـضرم  ببـس  هب  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  مرح  نامداخ  زا  هللادسا  ازریم  »
یحارج ار  وا  ياپ  زور  نآ  يادرف  هک  دش  رارق  .دوش  عطق  وا  ياپ  تسا  مزال  الاب ، هب  ضرم  تیارـس  زا  يریگ  شیپ  يارب  هک  دنتـشاد 
دنتـسب ار  مرح  ِرد  ماّدخ  ماگنه  بش  .دندرب  مرح  هب  ار  يو  .دیربب  رهطم  مرح  هب  ارم  بشما  تسا ، نینچ  هک  لاح  تفگ : ازریم  .دننک 

.دـینک زاب  ار  مرح  رد  دـیوگ : یم  هک  دندینـش  ار  ازریم  يادـص  ماّدـخ  ناهگان  .دـیلان  یم  درد  زا  حبـص  کیدزن  ات  حیرـض  دزن  وا  و 
: دومرف دمآ و  نم  دزن  هللجم  یمناخ  باوخ ، ملاع  رد  هک  دندرک : فیرعت  ناشیا  رد  ندرک  زاب  زا  سپ  .تسا  هداد  افـش  ارم  ترـضح 

هـشوگ وناـب  نآ  .مهاوخ  یم  ار  گرم  اـی  مدرد  يافـش  ادـخ  زا  هدومن و  زجاـع  ارم  ضرم  نیا  هک  مدرک  ضرع  دوش ؟ یم  هچ  ار  وـت 
یمن ارم  هنوگچ  دندومرف : دیتسیک ؟ امـش  مدرک  ضرع  .ار  وت  میداد  افـش  دومرف : دیـشک و  نم  ياپ  يور  رب  هعفد  دنچ  ار  دوخ  هعنقم 

تمدخ راختفا  هکنآ  لاح  یسانش و 
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(1) .مرفعج نب  یسوم  رتخد  همطاف  نم  يراد ؟ ارم  مرح  رد 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  هنایشآ  مق ، تلیضف  مجنپ : لصف 

هراشا

.تسا عیشت  تیناحور  زکرم  دنا و  هدناوخ  ملعلاراد  نیدحوملا و  راد  هدابعلاراد ، نینمؤملاراد ، ار  مق  سدقم  رهش 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  مئاق  اب  مق  لها  نوچ  ؛(2)  تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  هنایـشآ  (1) و  نایمطاف هاگ  هانپ  مق ،
دورد : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما   (4) .دنتسه ام  نارای  مق  مدرم  دومرف : زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   (3) .دنوش یم  هارمه 

(5) «. مق مدرم  رب  ادخ 

.تسا نامالاراد » ، » نافعضتسم نامورحم و  يارب  و  نامیالاراد » ، » نامیا لها  يارب  مق  یبهذم  رهش 

.تفای ناوت  یمن  نآ  يارب  يدننامه  هک  تسا  یصاخ  ییانثتسا  تیعقوم  ياراد  نید  هاگدید  زا  مق 

.تداهش تماهش و  داهج و  زا  یناشن  اب  تیالو و  تهاقف و  تلیضف ، زا  يا  هولج  اب  تسا  يرهش  مق 

رهـش و نیا  هصاخ  يایازم  زا  هدیـسر ، اه  یمق  مق و  نأش  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هسدقم  هیحان  زا  هک  يا  هفیرـش  تاعیقوت 
.تسا نآ  مدرم 

94 ص :
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.دراد رب  رد  ار  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  متفه  ماما  رتخد  مالسلااهیلع ، هموصعم  همطاف  ترضح  هیملع ، هزوح  رب  هوالع  مق  رهش 

ربمایپ بان  بتکم  روآدای  شا  هقباس  دزاس و  یم  روراب  ار  هشیدـنا  لـقع و  شا  هزوح  دـشخب و  یم  افـص  ار  حور  شتراـیز  مق  رهش 
.تسا مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  مالسا و 

یلع نانمؤم  ریما  هدومرف  هب  دوب و  مالـسا  ربمایپ  هجوت  دروم  نامـسآ  هب  نأشلا  میظع  ربماـیپ  نیرخآ  جورع  ناـمز  زا  لقادـح  مق  رهش 
(1) .تسا اهرهش  نیب  رد  رهش  نیرت  ملاس  مالسلا ، هیلع 

، اـه يدرجورب  اـه ، يرئاـح  اهاردـصالم ، اـه ، هیوباـب  نب  یلع  اـه ، قودـص  اـه ، نارمع  اـه ، يرعـشا  اـه و  مدآ  نب  اـیرکز  مق ، رهش 
دوخ ناماد  رد  ار  يربهر  مظعم  ماقم  یمالـسا و  يروهمج  راذگ  ناینب  ینیمخ ، ماما  ترـضح  اه و  یکارا  اه ، یفجن  اه ، یناگیاپلگ 

.تسا هدرک  تیبرت 

هفوک تیب و  لها  مرح  هب  رهش  نیا  هدش ، لقن  مق  مدرم  تلیضف  تبرت و  تفارش  هرابرد  رتاوت  دح  رس  ات  هک  يرایـسب  ياه  تیاور  رد 
.تسا هتشگ  فیصوت  نیبلاط  هنایشآ  ریغص و 

مان هب  دوخ  نادنزرف  زا  یکی  نفد  زا  دیاتـس ، یم  تلیـضف  هب  ار  شمدرم  تفارـش و  هب  ار  مق  تبرت  هک  اجنآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
یم ار  ییوگـشیپ  نیا  یماگنه  ناـشیا  .درامـش  یم  تشهب  ار  شتراـیز  رجا  دـهد و  یم  ربخ  مق  ردمالـسلااهیلع  یـسوم  تنب  همطاـف 

مظاک یسوم  ماما  ینعی  همطاف ؛ راوگرزب  ردپ  زونه  هک  دومرف 
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(1) .دوب هدوشگن  ناهج  هب  هدیدمالسلا  هیلع 

مالسلا مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  راختفا  رپ  بتکم  اب  تسخن  زور  زا  هک  دنتـشاد  ار  راختفا  فرـش و  نیا  مق  فیرـش  مدرم 
.درکن هنخر  رهش  نیا  رد  افلخ  بتکم  زگره  دندش و  انشآ 

زارف رب  تشذـگ ، یم  رد  ناـنآ  زا  یکی  هکنیا  درجم  هب  ناـیولع  هراـبرد  شیوـخ  هقـالع  قـشع و  بتارم  نداد  ناـشن  يارب  مـق  مدرم 
رما نیا  زا  زین  مالسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  .دنتخاس  یم  روذن  لحم  یمومع و  رازم  ار  نآ  دندرک ، یم  انب  یهاگراب  هبق و  شتبرت ،

.دوبن انثتسم 

رد يدحا  سک  چیه  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  زا  دعب  مالسلا ، هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  دالوا  نایم  رد  لاجر ، ياملع  حیرـصت  هب 
.تسین مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  گنس  مه  تلیضف ،

مق يراذگ  مان  لیلد 

امش شربمایپ و  ادخ و  متفگ : دش »؟ هدیمان  مق  مق ، ارچ  یناد  یم  : » دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دیوگ  یم  يرصب  ناّفع 
وا دننک و  یم  مایق  وا  اب  دنوش و  یم  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق  اب  نآ  لها  نوچ  دش ؛ هدیمان  مق  : » دومرف .دیرت  هاگآ 

(2) «. دوب دنهاوخ  راوتسا  دننک و  یم  يرای  ار 

جارعم بش  رد  هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  هعیش  ياه  تیاور  رد 

96 ص :

ص 216. نامه ، - . 1
ص 100. مق ، خیرات  ص 216 ؛ ج 60 ، راونالاراحب ، - . 2
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.زیخرب نوعلم  يا  نوعلم ! ای  مق  : » دومرف وا  هب  باطخ  ترـضح  .تسا  هدیمارخ  نیمز  عاقب  زا  یکی  رد  هک  هدومرف  هدـهاشم  ار  سیلبا 
(1) «. دش هدیمان  مق »  » تبسانم نیا  هب  نیمزرس  نیا 

ییابیز رایسب  دبنگ  مراهچ  نامسآ  رد  جارعم  بش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 
نیا هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نم  بیبح ، يا  : » تشاد هضرع  لیئربج  تسیچ ؟ دبنگ  نیا  هک  دیـسرپمالسلا  هیلع  لیئربج  زا  دید و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  راظتنا  دنیآ و  یم  درگ  نآ  رد  ادخ  نمؤم  ناگدنب  .دوش  یم  هدیمان  مق  هک  تسا  يرهـش  لکش 
(2) «. دنشک یم  باسح  زور  تمایق و  زور  يارب  ار  ترضح  نآ  تعافش  و 

مق مدرم  بهذم 

، سلاجملا هنیز  نادُلبلا ، مجعم  نینمؤملا ، سلاجم  نایم : نآ  زا  هک  دنا  هدرک  رکذ  هعیـش  ار  مق  فیرـش  مدرم  بهذـم  یخیرات ، عبانم 
دننام يدارفا  .درب  مان  ناوت  یم  ار  بولقلا ، ههزن  دالِبلا ، رابخأ  داّبُعلا و  راثآ  يدنوار ، رودصلا  هحار  ملاعلا ، دودـح  هحایـسلا ، ناتـُسب 
(3) .دنا هتشاذگ  هحص  رما  نیارب  زین  يرتشوش  هللارون  یضاق  يدیفم و  عماج  کلملا ، ماظن  هجاوخ  توقای ، لقوح ، نبا  يرختسا ،

97 ص :

ص 217. ج 60 ، راونالاراحب ، ص 25 ؛ مق ، خیرات  - . 1
ص 207. ج 60 ، راونالاراحب ، ص 95 ؛ مق ، خیرات  ص 101 ؛ دیفم ، خیش  صاصتخا  - . 2

ص 411. يداصتقا ، یعامتجا و  رظن  زا  مق  - . 3
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مق لها  مق و  رهش  تلیضف 

هک دنتسه  یـصاخ  تفارـش  ياراد  اه  ناکم  یخرب  دنتوافتم ، رگیدکی  اب  اه  هام  دنتـسین و  ناسکی  اه  بش  اهزور و  هک  يروط  نامه 
.دنا هرهب  یب  نآ  زا  اه  ناکم  رگید 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

رگم دنک  یمن  مق  لها  هب  دب  دصق  يرگمتـس  چیه  .میتسه  اهنآ  زا  مه  ام  دنتـسه و  ام  نایعیـش  زا  مق  مدرم  تسا و  سدـقم  مق  تبرت 
(1) .دننکن تنایخ  دوخ  ینید  ناردارب  هب  مدرم  هک  یتقو  ات  هتبلا  .دوش  یم  لیجعت  وا  باذع  رد  هکنیا 

مق هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ییامرف  فیرشت 

هرـصب هب  هرونم  هنیدم  زا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ججحلا  نماث  ترـضح  هک  دنک  یم  لقن  سوواط  نب  میرکلادـبع  دـیس 
.دش مق  یبهذم  رهش  سپس  دادغب و  راپس  هر  اجنآ  زا  تفر و 

ماما تفگ : یم  یکی  .دنتخادرپ  هرجاشم  وگو و  تفگ  هب  رگیدـکی  اب  دـنتفای و  عالطا  نایرج  زا  مدرم  مق ، هب  ترـضح  دورو  زا  سپ 
.دوش نم  بیصن  دیاب  تفارش  نیا  تفگ : یم  يرگید  .دشخب  افص  ار  ام  هناخ  دهد و  راختفا  ام  هب  دیابمالسلا  هیلع  اضر 

.دش مهاوخ  دراو  وا  رب  دز ، وناز  سک  ره  هناخ  رد  .تسا » رومأم  نم  رتش  : » دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

ماما .تسا  وا  نامهیم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ادرف  هک  دوب  هدـید  باوخ  رد  هناـخ  نآ  بحاـص  .دز  وناز  يا  هناـخ  رد  هب  اـت  دـمآ  رتش 
هب هناخ  نآ  نونکا  .درک  ادیپ  گرزب  یتیعقوم  هناخ  نآ  هاتوک  ینامز  رد  دومرف و  لالجا  لوزن  وا  هناخ  رد  متشه 

98 ص :

ص 218. ج 60 ، راونالاراحب ، - . 1
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.تسا هدش  لیدبت  هیملع  هسردم 

دمحم لآ  هنایـشآ  تیب و  لها  مرح  هک  مق ) نامیالاراد   ) ام هبیط  هدـلب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  لـقن  نیا  زا  : » دـیامرف یم  یمق  ثدـحم 
رب تفای و  تفارـش  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  ام  يالوم  كرابم  ياه  مدـق  اب  تسا ، لیئربج  مدـق  عضوم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ادخ لوسر  ترـضح  شراوگرزب  ّدج  ندش  دراو  دننام  مق  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  متـشه  ماما  ندـمآ  دـش و  هدوزفا  شتفارش 

«. هبیط هنیدم  هب  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مق لها  مالسلااهیلع و  هموصعم  ترضح  تلزنم  نوماریپ  ثیداحا 

.تسا هدش  نایب  مق  لها  مالسلااهیلع و  هموصعم  ترضح  تلزنم  رد  هک  میزادرپ  یم  یثیداحا  هب  نونکا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  رهش  مق ، . 1

: مالسلا هیلع  قداص  ماما 

(1) .ٌهَسَّدَقُم ٌهرَّهَطُم  اِنتَعیِش  ُدََلب  انُدََلب َو  ُمق 

.تسا هزیکاپ  كاپ و  مق  .تسام  نایعیش  رهش  ام و  رهش  مق ،

مالسلا مهیلع  تیب  لها  مرح  مق ، . 2

: مالسلا هیلع  قداص  ماما 

(2) .ُمق يِدَعب  ْنِم  يِْدلُو  َمَرَح  یمَرَح َو  َّنِا  الَا 

.تسا مق »  » نم زا  دعب  منادنزرف  مرح  نم و  مرح  هک  دیشاب  هاگآ 

99 ص :

ص 447. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - . 1
ص 83. ج 1 ، نینمؤملا ، سلاجم  - . 2
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نایمطاف هاگ  هانپ  مق ، . 3

: مالسلا هیلع  قداص  ماما 

(1) ...نییِمطاْفلا يَوأَم  هَّنِاَف  مُِقب ، ْمُْکیَلَعَف  ٌءانِع  هِّیَلب َو  ْمُْکَتباَصَا  اَِذا 

.تسا نایمطاف  هاگ  هانپ  مق  اریز  دیروآ ، يور  مق  هب  دروآ ، ور  امش  هب  يراتفرگ  تمحز و  جنر و  هک  ینامز 

دمحم لآ  هنایشآ  مق ، . 4

: مالسلا هیلع  مظاک  ماما 

ْمِِهئاَرَبُِکب َو ِهّیِرْخُّسلا  ِفافِختْـسِْالا َو  ْمِِهئابآ َو  ِهَیِـصْعَِمب  ْمِِهبابَـش  ْنِم  ٌهَعاـمَج  ُکَلُهیَـس  ْنَکل  َو  مِهتَعیِـش ، يَوأَـم  ٍدّـمُحم َو  ِلآ  ُّشُع  ُمق 
(2) .ٍءوُس َّلُک  يِداعَْالا َو  َّرَش  مُْهنَع  ُهّللا  ُعَفْدَی  َکلذ  َعَم  ْمِهِِخیاشَم َو 

یناـمرفان رطاـخ  هب  ناـناوج  زا  یهورگ  يدوز  هب  یلو  تساـهنآ ، نایعیـش  هاـگ  هاـنپ  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  هنایـشآ  مـق 
ره نانمـشد و  رـش  دنوادخ  اهنیا  همه  اب  یلو  دنوش ، یم  دوبان  نالاس  نهک  ناگرزب و  ندرک  هرخـسم  ندرمـش و  کبـس  ناشناردپ و 

«. دنک یم  عفد  نانآ  زا  ار  يدب  هنوگ 

هعیش زکرم  مق ، . 5

َهل ُلاُقی  اعِـضْوَم  اهیف  َّنِا  : » َلاقَف .ِهِضْعَِبب  ُفَسُخی  ُرمَْالا  ُمُکیِلا  َّدُر  اَِذا  هَّنَا  انیوُر  ْدَـق  ّانِاَف  ِلبَْجلا ؟ ُدـِالب  َْنیَا  مالـسلا : هیلع  هللاِدـبَع  وبَا  َلـِئُس 
(3) «. اُنتعَیِش ُنِدعَم  َوُه  ٍّمُِقب َو  یَّمُسی  َو  ٌرَْحب » »

100 ص :

ص 98. مق ، خیرات  ص 215 ؛ ج 60 ، راونالاراحب ، - . 1

ص 214. ج 60 ، راونالاراحب ، ص 98 ؛ مق ، خیرات  - . 2
ص 212. ج 60 ، راونالاراحب ، - . 3
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: دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

: دومرف ماما  .دور  یم  نیب  زا  نآ  زا  یتمـسق  ددرگرب ، امـش  هب  تموکح  هک  ینامز  تسا  هدش  لقن  ام  يارب  تساجک ؟ لبج  ياهرهش 
(1) .تسام نایعیش  زکرم  اجنآ  .دوش  یم  هدیمان  مق »  » تمسق نآ  دوش و  یم  هتفگ  رحب »  » نآ هب  هک  تسا  یناکم  لبج  نآ  رد  »

مالسلا هیلع  يدهم  هارمه  مق ، مدرم  . 6

ُمق َیِّمُـس  اّمنِا  : » َلاَق .ُمَلْعَا  َتنَا  ُهلوُسَر َو  َو    ُ هّللَا ُتُلق : ُمق »؟ َیِّمُـس  َِمل  يِرْدَتَا  : » ِیل َلاَق  مالـسلا  هیلع  هّللاِْدبَع  ابَا  َّنِا  يرـصَْبلا  ِناّفَع  نَع 
(2) «. هَنورُْصنَی ِهیلَع َو  َنوُمیِقَتْسَی  ُهَعَم َو  َنوموُقَی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دَّمَُحم  ِلآ  ِِمئاق  َعَم  َنوُعِمَتْجَی  ُهَلْهَا  َّنَِال 

هاگآ امش  شربمایپ و  ادخ و  متفگ : دش »؟ هدیمان  مق  ارچ  یناد  یم  : » دومرف نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  يرـصب  نافع 
ار وا  دننک و  یم  مایق  وا  اب  دـنوش و  یم  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  مئاق  اب  نآ  لها  نوچ  دـش  هدـیمان  مق  : » دومرف .دـیرت 

«. دوب دنهاوخ  راوتسا  دننک و  یم  يرای 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  نارای  مق ، مدرم  . 7

: مالسلا هیلع  قداص  ماما 

(3) .مُْهنِم ُنَحن  اّنِم َو  ِداوّسلا  اذَه  ُلهَا  َو  انُداتْوَا ، َهفوُک  ُلهَا  انُراصنَأ َو  ٍُّمق  ُلهَا  انُمالْعَا َو  َناسارُخ  ُلهَا 

ام دنتـسه و  ام  زا  هفوک  نیا  لها  ام و  يراوتـسا  هیام  هفوک  لها  مدرم  ام و  نارای  مق  لها  مدرم  دنتـسه و  ام  ياه  هناشن  ناسارخ  لها 
.میتسه اهنآ  زا  مه 

101 ص :

ص 204. ج 10 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 212 ؛ ج 60 ، راونالاراحب ، ص 94 ؛ مق ، خیرات  - . 1
ص 216. ج 60 ، راونالاراحب ، ص 100 ؛ مق ، خیرات  - . 2

ص 214. ج 60 ، راونالاراحب ، ص 98 ؛ مق ، خیرات  - . 3
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مق لها  هب  ابحرم   . 8

ِلْهَا ْنِم  اِنناوْخِإب  ابَحْرَم  : » َلاقَف .يِّرلا  ِلْهَا  ْنِم  ُنَحن  اُولاق : مالـسلا َو  هیلع  هّللاِدـبَع  یبأ  یَلَع  اُولَخَد  مهَّنأ  يِّرلا  لْهَا  ْنِم  ٍهَّدِـع  ْنَع  يِوُر 
(1) .ًالوا ِهب  مَُهباجَا  اراِرم َو  َِکلذ  اُولاق : َمالَْکلا ، َداعَاَف  يِّرلا  ِلْهَا  ْنِم  ُنَْحن  اُولاَقَف : ُمق »!

: دومرف .میتسه  ير  لها  زا  ام  دنتفگ : دندیـسر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هک  تسا  هدـش  لقن  ير  رهـش  لها  زا  یهورگ  زا 
نآ راب  دـنچ  اهنآ  .درک  رارکت  ار  هلمج  نامه  مالـسلا  هیلع  ماما  .میتسه  ير  لها  ام  دـنتفگ : اهنآ  مق »! لها  زا  اـم  ناردارب  هب  اـبحرم  »

.داد خساپ  ار  لوا  هلمج  نامه  مالسلا  هیلع  ماما  .دندرک  رارکت  ار  هلمج 

مق مدرم  رب  مالس  . 9

: مالسلا هیلع  قداص  ماما 

ٍعوکُر َو ُلهَا  ْمُه  ٍتانَـسَح ، مِِهتائِّیَـس    ُ هّللا ُلِّدَُـبی  ِتاکَرَْبلا َو  مِْهیَلَع    ُ هّللا ُلِّزَُنی  َْثیَْغلا َو  مُهَدِالب    ُ هّللا یِقْـسَی  .ُمق  ِلـْهَا  یَلَع    ِ هّللا ُمـالَس 
(2) .ِهَدابِْعلا ُنْسُح  ِهَیاوِّرلا َو  ِهیارِّدلا َو  ُلْهَا  ْمُه  ُءاملُْعلا ، ُءاهَقُْفلا  مه  ٍدوُُعق ، ٍماِیق َو  ٍدوُجُس َو 

هب ار  نانآ  ياه  يدب  دنک و  یم  لزان  اهنآ  رب  ار  اه  تکرب  دنک و  یم  باریـس  ناراب  اب  ار  نانآ  ياهرهـش  دنوادخ  مق ، مدرم  رب  مالس 
.دنتسه وکین  تدابع  تیاور و  قیاقح و  كرد  لها  نانآ  .دنک  یم  لیدبت  یبوخ 

نآ مدرم  مق و  تبرت  . 10

: مالسلا هیلع  قداص  ماما 

102 ص :

ص 216. ج 60 ، راونالاراحب ، - . 1
ص 217. نامه ، - . 2
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 ُ هّللا َطَّلَـس  َِکلذ  اُولَعَف  اَذِاَف  مهَناوْخإ  اونوُخَی  َْمل  ام  ُهَتبوُقُع  ْتَلِّجُع  َِّالا  ٍءوُِسب  ٌراّبَج  مُهُدـیُری  َال  مُْهنِم  ُنَحن  اَّنِم َو  اُهلهَا  ٌهَسَّدَـقُم َو  ُمق  َُهبُرت 
ِّلُک ْنِم  ْمِهَِّجن  ٍهَْنِتف َو  ِّلُک  ْنِم  مُهْمِصْعَا  َّمُهّللَا  َلاَق : ِءامَّسلا َو  َیِلا  ُهَسْأَر  َعَفَر  ُِّمث  انِّقَح ، ُهاعُد  انِِمئاق َو  ُراصنَا  مُهَّنِا  امَا  ٍءوُس ! َهَِرباَبَج  مِْهیَلَع 

(1) .ٍهَکَلَه

وا باذع  هکنیا  رگم  دنک  یمن  مق  لها  هب  دـب  دـصق  يرگمتـس  چـیه  .مینانآ  زا  مه  ام  دـنیام و  زا  مق  مدرم  تسا و  سدـقم  مق  تبرت 
طلـسم نانآ  رب  ار  نارگمتـس  دنوادخ ، دننک ، تنایخ  هک  یتقو  یلو  دـننکن ، تنایخ  دوخ  ناردارب  هب  مدرم  هک  یتقو  ات  دـتفا  یم  ولج 

نانآ ایادخ ، دومرف : درک و  دنلب  نامسآ  فرط  هب  ار  شرـس  ماما  سپـس  .دنتـسه  ام  قح  نارگ  توعد  ام و  مئاق  نارای  نانآ  .دنک  یم 
.شخب تاجن  يدوبان  زا  رادب و  نوصم  يا  هنتف  ره  زا  ار 

یقیقح نایعیش  . 11

َلاَق َُّمث  .مَُهبَّرَق  ْمِْهیَلَع َو  َّدَرَف  ِْهیَلَع  اوُمِّلَـسَف  ُمق  ِلْهَأ  ْنِم  ٌموَق  ِْهیَلَع  َلَخَدَـف  مالـسلا  هیلع  اـضِّرلا  َدـنِع  ُتنُک  َلاَـق : يوَرِهلَا  ْتلَّصلا  یبَا  ْنَع 
(2) .اّقَح اُنتَعیِش  ُمْتنَاَف  ًالْهَا ! مُِکب َو  ابَحْرَم  ْمَُهل :

ماما .دـندرک  مالـس  ماما  هب  دـندش و  دراو  ناشیا  رب  مق  لها  زا  یهورگ  .مدوب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدـخ  دـیوگ : یم  تلـص  ابا 
«. دیتسه ام  نیتسار  نایعیش  امش  دیدمآ ! شوخ  امش ، رب  ابحرم  : » دومرف سپس  .درب  شکیدزن  ار  نانآ  داد و  خساپ 

ناما نما و  رهش  . 12

: مالسلا هیلع  قداص  ماما 

(3) .اهنَع ٌعُوفْدَم  َءالَبلا  َّنِإَف  اهیِحاَون ، اهِیلاوَح َو  مُِقب َو  ْمُْکیَلَعَف  ُنَتِْفلا  َنادُلْبلا  ْتَّمَع  اَِذا 

103 ص :

ص 219. ج 60 ، راونالاراحب ، ص 93 ؛ مق ، خیرات  - . 1
ص 231. ج 60 ، راونالاراحب ، - . 2

نیمه هب  ار  تیاور  نیا  یـسلجم  همالع  ص 83 ؛  ج 1 ، نینمؤملا ، سلاجم  ص 214 ؛ ج 60 ، راونالاراحب ، ص 92 ؛ مق ، خـیرات  - . 3
.تسا هدرک  لقن  زینمالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ریبعت 
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«. تسا هدش  عفد  مق  زا  يراتفرگ  اریز  دیروآ ؛ ور  نآ  فارطا  مق و  رهش  هب  تفرگ ، ارف  ار  اهرهش  همه  هنتف  هک  یماگنه 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  مرح  مق ، . 13

: مالسلا هیلع  قداص  ماما 

ٌهَأْرِما اهِیف  ُنَفُْدتَـس  ُمق َو  وُه  امَرَح َو  اََنل  ُهَفوُْکلا َو  َوُه  امَرَح َو  َنِینمؤُْملاِریمَِأل  ُهَنیِدَْـملا َو  َوُه  اـمَرَح َو  ِِهلوُسَِرل  َو  ُهَّکَم ، وُه  اـمَرَح َو  هِّلل  نإ 
(1) (. هُُّما یسوُِمب  ْلِمحَت  َْمل  َِکلَذ َو  مالسلا  هیلع  لاق   ) َهَّنَْجلا َهل  ْتَبَجَو  اهَراز  ْنَم  ُهَمِطاف ، یَّمُست  يِدلُو  ْنِم 

هفوـک هک  دراد  یمرح  مه  ناـنمؤمریما  تسا و  هنیدـم  هک  دراد  یمرح  مه  شربماـیپ  تسا و  هکم  نآ  هـک  تـسا  یمرح  ياراد  ادـخ 
ره تسا ، همطاف  شمان  هک  دوش  یم  نفد  اجنآ  رد  نم  دـنزرف  زا  ییوناب  يدوز  هب  تسا و  مق  هک  میتسه  یمرح  ياراد  مه  ام  تسا و 

ماما ردام  زونه  هک  دومرف  ار  هلمج  نیا  یماگنه  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   ») .دوش یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دـنک ، ترایز  ار  وا  یـسک 
(. دوب هدشن  هلماح  وا  هب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  مرح  ترایز  . 14

: مالسلا هیلع  داوج  ماما 

(2) .ُهَّنَْجلا ُهَلَف  مُِقب  یتَّمَع  َراز  نَم 

.تسا تشهب  لها  وا  دنک ، ترایز  مق  رد  ار  ما  همع  هک  یسک 

104 ص :

ص 216. ج 60 ،  راونالاراحب ، - . 1
ص 376. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - . 2
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یسراف بدا  هدیزگرب  : مود شخب 

مق هب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  دورو  لوا : لصف 

باتفآ زاوشیپ 

.توهرب نیا  رد  ما  هدمآ  هار  همه  نیا  وت  ياوه  هب  نم  اهنت  مدرک  یم  لایخ 

.مدرم زا  هدش  یلاخ  رهش  راگنا 

.تسا هتخادنا  وت  ياشامت  هداج  رد  ار  شدوخ  هتفرگ و  تسد  هب  تمودق  توارط  هناشن  هب  یلگ  يزبس ، هخاش  ینیب ، یم  ار  هک  ره 

.دننک یم  يرامش  هظحل  امش  باتفآ  ترایز  يارب  الاح  دنا ، هدنام  مورحم  دیشروخ  تبحاصم  زا  اه  لاس  هک  یمدرم 

.هدش هار  میلست  شنازغل  ياپ  ریز  هداج ، نینچنیا  هک  هدرک  ربخ  یسک  هچ  مناد  یمن  ار  درمریپ  نیا 

ربخ یسک  هچ  مناد  یمن  دنا ، هدروآ  امش  زاوشیپ  هب  ناشدوجو  رد  مه  ار  رگید  سَک  هک  ینانز  یتح  داش و  هنهرب و  اپ  ناکدوک  نیا 
.درک

زا رت  فقاو  ناتناردپ  امش و  ندوب  زار  هب  مدرم  نیا  تسه ، هچ  ره 

105 ص :
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.دننارگید

! داد یم  ناشرازآ  خیرات ، هنهک  ریسم  لوط  رد  نات  ِیلاخ  ياج  نینچنیا  هک  دنا  هدرک  كرد  ار  امش  دوجو  لیلد  رتهب  اهنآ  راگنا 

.دنزیرب ناتیاپ  هب  ار  رادید  ِروش  قوش و  نیا  هنوگچ  دنناد  یمن  دنا ، هدیسر  امش  هب  هک  الاح  و 

بلق همه  نیا  شپت  زا  ًامتح  دیتفرگ ؛ یم  ار  شغارس  دوب و  هدش  امـش  ياه  هظحل  نامهیم  ام ، رهـش  دای  رفـس ، لوط  رد  دوبن  دوخ  یب 
.دیا هتشاد  ربخ  نیمزرس  نیا  تاساسحا  رد 

نیمه یلو  تسا ، هتسشن  هلصاف  وا  اب  امش  روضح  نایم  اه  گنسرف  زونه  هچ  رگا  ناتـسفَن ، رطع  زا  هتفرگ  ناج  نیمز  نیا  لاح ، ره  هب 
، دشاب امش  نارادتسود  ياه  ماگ  ردام  اه  لاس  تسا  رارق  هک  ینیمز  دنک ؛ یم  رت  یتشهب  ار  وا  درک ، دهاوخ  ترایز  ار  امش  هک  لایخ 

.مق نیمز 

(1) ییانشور يوناب  اب  یگیاسمه  رد 

زا ینز  ندمآ  يایؤر  نتـسبآ  مق  رهـش  هک  تسا  يرمع  .ینک  هدز  تفگـش  ار  یـسک  تندمآ ، اب  هک  يدوبن  يا  هدناوخان  نامهیم  وت 
.تسا ییانشور  هلیبق 

تندیسر تراشب  شیوخ ، ناذا  گناب  رد  دننیبب و  رود  زا  ار  وت  لمحم  هیاس  دیاش  ات  دنشک  یم  دق  رهش  دجـسم  ياه  هرانم  زور ، ره 
.دننک دایرف  ار 

! دشک یم  ار  وت  راظتنا  هک  تسا  خیرات  يازارد  هب  ام  رهش 

106 ص :

.يداب تهزن  - . 1
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.تسوت رادید  رطاخ  هب  هدنام ، زاب  ملکت  زا  ناشنابز  دنا و  هدرک  مگ  ار  ناشلد  ياپ  تسد و  تناگتفیش ، تعامج  ینیب  یم  رگا  سپ 

.مینکب میا  هتسناوت  ام  هک  تسا  يراک  نیرتمک  تماما ، نیگن  هط و  لآ  هنادرُد  رود  ندز  هقلح  نک  لوبق 

.مینک یم  وجو  تسج  ار  نام  هنیرید  ياهوزرآ  ترداچ  دوپ  رات و  رد  ابع ، لآ  تمارک  هناخ  زا  ناگداتفارود  ام 

يزبس ندـید  اـب  میتسه و  مالـسلا  هیلع  يولع  رهم  یپ  رد  مییوج و  یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يدـمحم  رطع  وت  زا  اـم 
.میسرپ یممالسلا  هیلع  یبتجم  يرابدرب  ربص و  زا  مینک و  یممالسلااهیلع  همطاف  هتخوس  مین  هناخ  دای  تهاگن ،

تشد ربمالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ییوگ  هک  نانچ  نآ  ینکارپ ؛ یم  ام  لد  ناویا  رد  ار  متـشه  ماما  تارطاخ  رطع  همه ، زا  شیب  وت  یلو 
.دیوگ یم  رون  ثیدح  نامهاگن  ربنم  رب  تسا و  هدز  همیخ  نامرطاخ 

! هنییآ بآ و  يوناب 

دنویپ رد  ار  نامراید  میشکب و  هچوک  تهاگن ، ریسم  زا  میزاسب و  هناخ  ترهم  دنخبل  درگادرگ  رب  ات  میدوب  هدرک  ایهم  ار  نامرهش  ام 
.مینک نادیواج  وت  اب 

یم لجا  ترضح  ياه  هناش  رب  شیوخ  رمع  راب  هتشاذگن ، نیمز  رب  رفس  راب  زونه  نام ، هدیـسر  هزات  نامهیم  هک  میتسناد  یم  اجک  ام 
.ددنب یم  رب  لمحم  ام  میلقا  زا  دراذگ و 

میتخاس و یم  دیفـس  رمرم  زا  ار  تیاپ  ریز  نیمز  میدرک و  یم  يراک  هنییآ  ار  تدرگادرگ  ياـهراوید  ماـمت  تساوخ  یم  ناـملد  اـم 
تترخآ هناخ  نامماکان  ياهوزرآ  اب  هکنیا  هن  رتوبک ، زا  رپ  ياهدبنگ  زا  میدز  یم  ینابیاس  ار  ترس  يالاب 

107 ص :
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.میدنب نیذآ  ار 

.دنیوج یم  ار  وت  ياه  هناشن  ام  زا  دنسانش و  یم  وت  مان  هب  ار  نامرهش  هک  میرختفم  زین  نیمه  هب  ام 

! میشاب هللا  لآ  راگدای  يارب  یبوخ  ناگیاسمه  هک  دنک  ادخ 

(1) ...کشا بالگ و  اب  ار  تندمآ 

اه لگ  یتقو  دنزاسب ، رون  زا  یـشرف  دنهاوخب  اه  هراتـس  یتقو  دـنوش ، عمج  ابیز  رعـش  کی  هب  ندیـسر  يارب  دـنهاوخب  تاملک  یتقو 
تفوطع مرک ، یتقو  دوش ، اه  مدآ  ياه  لد  نامهیم  دـهاوخب  شمارآ ، یتقو  دـنزاسب ، دـنخبل  ینیریـش و  زا  ییابیز  يولبات  دـنهاوخب 

.دنوش ابیز  اهرعش  همه  ات  يدمآ  وت  دیآ  یم  نامدای  هزات  دشکب ، كاخ  رس  رب  ار  شیاه  تسد 

.دنتخیر تیاپ  هب  کی  هب  کی  دنتخادنا و  هار  هب  نامسآ  رد  رون  صقر  اه ، هراتس 

.دنریگب ینامهیم  مه  رود  وت ، يارب  دندرک  تداع  تاملک ،

.دنتفکش وت  هناهب  هب  اه  لگ 

...دش نابرهم  هزات  كاخ  ...تسامش و  ياه  مشچ  جاتحم  ردق  هچ  دیمهف  هزات  شمارآ 

.دوبن يروبص  كاخ  مق ، يدوبن و  وت 

دنزرف وت  اریز  دنتخیر ؛ خرُـس  ياه  هفوکـش  تمدـقم  هب  رانا  ناتخرد  حـیبست ، رد  حـیبست  .تفرگ  هزات  روعـش  وت  اب  راز ، هروش  ِكاخ 
نورق زاوآ  نیرت  خرس 
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.يدوب

.دنخبل لُگ و  زا  يراب  هلوک  اب  يدمآ ،

.روضح نیرتراشرس  تواخس ، نیرت  هناهب  یب  اب  يدمآ ، .غاب  ياه  تسد  نیرت  میرک  اب  يدمآ ، .زبس  ياه  هدنخ  نیرتانشآ  اب  يدمآ ،

! تشاک رون  ناماه  لد  رد  وت  ندمآ  ردق  هچ 

.خیرات ياه  یگدیچیپ  همه  ياروام  دوشب  يزیچ  رهش ، نیا  هتفه ، زور  تفه  ات  يا  هدمآ  وت  وناب !

....دیسر اهنیا  مامت  هب  وت  اب  تساوخ ؛ یم  ادص  روش و  تساوخ ، یم  قشع  تساوخ ، یم  ناراب  هدز ، کمن  رهش  نیا 

! هنیدم ياه  هظحل  نیرت  خلت  لوسر  يا  هآ ،

؟ دش وت  نابیاس  هتشرف ، مادک  ياه  لاب  ...هارمه ! یب  ياهنت  ناسارخ ، هاش  بیرغ  ریاز  يا 

! يدوبن نیشن  تبرغ  شاک 

! دوب هدیسر  سوت  ات  يدمآ ، هک  هنیدم  زا  وت  يادص  شاک 

.دنخرچ یم  وت  گنر  درز  دبنگ  روحم  لوح  هک  ینارتوبک  هب  مروخ  یم  هطبغ  اه  تقو  یضعب 

.مرح يالاب  ياهربا  هب  مروخ  یم  هطبغ 

.هنییآ ناویا  مارآ  ياه  میرکای  يا و  هزوریف  ياه  یشاک  يارب  دوش  یم  گنت  ملد 

.هنابیرغ ياه  یناوخ  لیمُک  يارب  تا ، يراهب  ياه  هعمج  حبُص  يارب  هبُدن ، يارب  لسوت ، ياعُد  يارب  دوش  یم  گنت  ملد 
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.دنتفرگ راهب  يوب  اه  تخرد  يدمآ و 

؛ دریگب شمارآ  ياوه  روبص ، مدرم  نیا  هنوگ  هنوگ  ياه  یگنت  لد  ات  يدمآ 

.مق یباتفآ  شمارآ 

اب ار  تندمآ  دنخبل ، هراتس و  اب  ار  تندمآ  کشا ، بالُگ و  اب  ار  تندمآ  نتسیرگ ! لیدب  یب  هناهب  دیـشروخ ، هناخ  شوپدیپس  هراتس 
.دمآ میهاوخ  زاوشیپ  هب  ناتخرد  مامت 

(1) ...ات يدمآ  وت 

« هموصعملا همطاف  ای  کیلع  مالسلا  »

كاـخ گـنهآ  رتوبک ، جوف  جوف  .دوش  یم  رترون  رپ  نم  رد  مارآ  مارآ  تداـی ، غارچ  .تسا  هتفرگ  ارف  ار  كاـخ  ماـمت  بورغ ، يوب 
.وس همه  زا  دوارت  یم  تشهب  يوب  دوش ، یم  رت  کیدزن  ناوراک  .ناجیه  هب  كاخ  تسا و  هدمآ  دجو  هب  ریوک  .دنا  هدرک 

.تسا هداتسیا  عولط  هب  كاخ ، نیا  ماگنه  بش  رد  دیشروخ ،

.بورغ یب  ِيانشور  نازورف و  نارتخا  يوناب  دیآ ؛ یم 

رهـش نیا  ياوه  شا ، ینابرهم  هیاس  ات  دنیبب ، تشهب  باوخ  كاخ ، زا  هکت  نیا  ات  دنک  یم  رادیب  ار  ریوک  شیاه ، ماگ  ّدر  دـیآ و  یم 
.دنک رطعم  ار  هدش  شومارف 

! وناب تسین ، تهاگشیپ  رد  نتخیر  ورف  زا  یکاب  ارم  دپت  یم  دیشروخ  شیاه  ماگ  ّدر  زا 

؟ وت اب  ما  هداتسیا  ناهج  ِتبرغ  ياجک 
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.تیاه ماگ  ریز  دنرتسگ  یم  لاب  نارتوبک ، .دنا  هدمآ  تزاوشیپ  هب  کیالم 

.نادرگرس ریوک  نیا  تسا و  ناباتش  كاخ  نیا  هانپ  اهنت  وت ، تبحم  رتچ 

دیـشروخ رداصم  لاـبند  قیمع ، تملظ  نیا  رد  اـت  موش  یم  هریخ  تنامـشچ  رد  فاـص  وناـب ! ما  هدرک  مخ  رـس  تهوکـش  لـباقم  رد 
.مدرگب

.دنک یم  رت  نازادگ  تقشع  بیهل  ار  ما  هتخوس  ناج 

.دنکاخ نیا  سدقت  تیاه  مدق 

! یتشاد او  شیور  هب  ار  كاخ  نیا  نابرهم  هچ 

ییاوه یتسد  کی  رد  دنیاشگ  یم  لاب  هک  تمرح  نارتوبک  يدرپس و  كاخ  نیا  ینالوط  ياه  بش  ینامهیم  هب  ار  دیشروخ  ابیز  هچ 
! يدرک مامت  كاخ  نیا  رب  ار  تمعن  .دنتسشن  هفوکش  هب  تیاحیسم  ِمد  زا  کشخ  ياه  هخاش  يدیشک و  سفن  هک 

.دنشخردب ایند  ياه  هراتس  مامت  رهش ، نیا  رب  ات  يدمآ  وت  وناب 

رثوک يراج 

(1)

وت يراذگ  یم  كاخ  نیا  هنیس  هب  مدق  »

« وت يرابب  رگا  اجنیا  دوش  یم  راهب 

ار اه  هچوک  تسد  اهرد  دـنوش و  یم  تهار  شرف  اه ، هچوک  .یندورـسان  یقوش  ینادرگرـس  رد  دـنوش ؛ یم  هتـسب  زاـب و  اـه ، هرجنپ 
.دنشک یم  شیوخ  تمس  هب  هتفرگ 
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؟ دیسر دهاوخ  تخب  شوخ  هناخ  نیمادک  هب  اپ  ّدر  نیا 

؟ درک دهاوخ  تروضح  تسم  ار  هرجنپ  مادک  رطع ، نیا 

.دننک میسقت  ار  تیاه  سفن  رطع  اهداب ، ات  دنا  هدوشگ  کلپ  هتسب  فص  هرجنپ  دنچ 

دنزیر یم  دنراب و  یم  دنوش و  یم  ربا  تیاه  تسد  هک  یتقو  دـنیب ؛ یم  دـیواج  يراهب  رد  ار  دوخ  هک  تسا  يراز  هروش  كاخ ، نیا 
.بیرغ كاخ  نیا  كَِرت  كَِرت  لد  رد  ار  اه  نامسآ  تکرب 

رد ار  تندـیراب  ياشامت  اه ، هرجنپ  دـنراب و  یم  دـنراب ؛ یم  وت  ياه  تسد  .دـنا  يراـهب  ياـهربا  نیرت  یندرکن  رواـب  وت  ياـه  تسد 
.دنوش یمن  ریس  نیمزرس ، نیا  غاد  ناتسبات 

.وش يراج  هدروخ  كرت  ریوک  نیا  هرتسگ  رب  وناب !

!؟ دیسر دهاوخ  اجنیا  هب  وت  رثوک  يراج  یتقو  دوب ، دهاوخ  یندنام  هنشت  هغدغد  هنوگچ 

وت رطعم  اهداب  همه  یسر  یم  وت  »

« وت ربارب  رد  هریخ  اه  هنیآ  مامت 

.دنزب روش  ار  تندمآ  ینویامه  گنهآ  دنزب ؛ روش  هک  كاخ  نیا  دراد  قح  يراد و  ار  تردام  يوب  وت 

.دننک یم  تیاشامت  هتشاذگ ، هرجنپ  بل  دنتشاد ، لد  هچ  ره  اه  هناخ 

.دیآ یم  ترس  تشپ  هیاس  لثم  دیشروخ ، ییآ و  یم  وت 
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بالگ لگ و  رابت  زا 

(1)

! يا هناقشاع  ياه  هظحل  هچ  يا ! هنادواج  هوکش  هچ 

.دوارت یم  روضح  زاوآ  قشاع ، ياه  كواکچ  هرجنح  زا 

.باتفآ لثم  دوش  یم  نشور  بآ ، لثم  دوش  یم  لالز  اه  هظحل 

! شیاه مدق  نتفکش  ياه  هظحل  تسابیز ، هچ 

.قشع ياه  هدورس  نیرت  یبآ  ناوخ  هنارت  نامسآ ، دوش و  یم  زبس  شروضح  رولبت  زا  مق ، ریوک 

.دیآ یم  قوش  هب  شیاه  ماگ  ریز  رد  نیمز 

.دوارت یم  نامز  ماج  زا  توارط 

! تسا هدمآ  مق  نیمزرس  رادید  هب  باتفآ  ییوگ 

.قشع ینابرهم و  يوب  دهد ، یم  سای  يوب  رهش ،

.تسا هدش  افوکش  اه  بل  رب  دنخبل  لگ 

.شا هناقشاع  روضح  ناراب  کلوپ  باتهم ، دوش و  یم  شندمآ  ناراب  هراتس  نامسآ ،

ثاریم هب  مق  رهش  رد  ار  یگنادواج  میسن  شیوخ ، ییاحیسم  ِمَد  اب  ات  تسا  هدمآ  هنییآ  بالگ و  لگ و  رابت  زا  هنیدم ، رهش  زا  ییوناب 
.دراذگب

.تسا هدمآ  ریوک  ینامهیم  هب  ایرد  شزبس ، روضح  اب 

.دنا هتسشن  اشامت  هب  ار  شزبس  شیور  اه  هناورپ 

.دیارس یم  ار  دیما  قشع و  هژاو  لگ  هک  تسا  يا  هناقشاع  لزغ  شروضح ،
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.دراپسب خیرات  ياه  هظحل  نیرت  لالز  هب  ار  مق  ات  تسا  هدمآ  یکاپ ، تقادص و  يوناب  یکالفا ، يوناب  هموصعم ،

.تسا هدروآ  ناغمرا  هب  مق  مدرم  يارب  ار  تعافش  ياهب  نارگ  ِّرُد  شکرابم ، كاپ  ياه  مدق  اب 

.تسا هدش  رپ  تشهب  يوب  زا  مق ، یکاخ  ماشم  شدوجو ، اب 

.تسا هدمآ  شوج  هب  مق  هدیکشخ  نیمز  رد  تمحر  لالز  همشچ 

.دنک ینازرا  مق  مدرم  هب  نامیا ، دیپس  ياه  هفوکش  اب  ار  یگدنز  زبس  راهب  ات  تسا  هدمآ  هموصعم 

رهم ناتسآ 

(1)

! نم يوناب 

.ریوک دوب و  ریوک  دوب ، هچ  ره  وت ، زا  شیپ  هک  منک  فارتعا  راذگب 

.دندوب هدرب  دای  زا  ار  زاوآ  ناگدنرپ  .دنتشاد  یمن  رب  كاخ  زا  رس  اه  لگ 

.دوبن هریخ  نام  هراتس  یب  ِنامسآ  هب  یمشچ 

.يدمآ وت  هاگان  و 

.تفرگ ندیراب  رهش  هرهچ  رب  راهب  ِدنخبل  سوبع ، ِنایلاس  زا  دعب 

! وناب هآ 

، دندیمرآ تدبنگ  ییالط  ياه  هناش  رب  هک  يا  هتسخ  ِنارتوبک  زا  میوگب  هچ 

.دندیشک شیوخ  زبس  ِشوغآ  رد  ار  رهش  هک  یقشاع  ياه  کچیپ  زا 
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! شخبب ام  رب 

؟ مینک تهاگن  میدقت  هک  تشاد  هچ  ام  هتسخ  ِناتسد 

؟ دروایب ار  وت  ِینامسآ  ِمودق  ِبات  هک  میدنارتسگ  یم  تهار  هب  ار  قشع  ِشرف  مادک 

.دندوب هتسب  نیذآ  ار  نامسآ  وت ، ياپ  شیپ 

.دنارتسگ یم  لاب  تیاپ  ریز  هک  دوب  کیالم  ِجوف 

! وناب

! ینک نامرود  تا  یتوکلم  میرح  زا  هک  يزور  دابم 

.تسام ياه  یگتسخ  ِهانپ  اهنت  وت ، ِناتسآ 

؟ دروایب ار  نام  اه  یگنت  لد  ِبات  هک  تسا  رهم  هناش  مادک  تحیرض ، يا  هرقن  ياه  هکبش  زج 

.تسوت رهم  ِناتسآ  هب  هریخ  ام ، دیما  مشچ 

.نأِّشلا َنِم  ًانأَش  ِهّللا  َْدنِع  َِکل  َّنِاَف  ِهَّنَْجلا ، ِیف  یل  یعَفْشا  ُهَمِطاف  ای 

بان بالگ 

(1)

.ار تبرغ  تفاسم  امش  دیامیپ و  یم  ار  هداج  يدنلب  یتسپ و  هواجک ،

؟ دیور یم  زبس  ناتلد  هاگن  رد  يدابآ  هب  يدابآ  هک  دیما  ياه  ناتسلاهن  زج  دنک ، یم  هاتوک  ار  ینالوط  هار  زیچ ، هچ 

هدز ار  اه  نیتسآ  وراج ، بآ و  ِقایتشا  هب  اه  تسد  زاب و  اه  شوغآ  هداـج ، هب  زاون  ناـمهیم  ياـه  مشچ  هدوشگ ، رهـش  ياـه  هزاورد 
.الاب
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.دروآدورف رس  مالسلااهیلع  همیرک  يوناب  ياه  مدق  رطع  ربارب  رد  ات  تسا ، هتفرگ  ندیزو  میرم  سگرن و  میسن  وس ، راهچ  زا  زورما 

؟ تسا بیس  ياه  لگ  رطع  ای  تسا  لاصو  بان  يوب  نیا  »

»؟ تسا بیرغ  نیمادک  يوب  یئانشآ  هحفن  نیا 

گنز هب  شوگ  ياه  لد  تسا و  نارتشا  ندرگ  هب  هتخیوآ  نآ  مب  ریز و  هک  هلفاق  رد  يراج  تسا ؛ ریوک  یقیـسوم  اه ، هلوگنز  ياوآ 
.دنک هجنر  مدق  بوبحم ، يرفاسم  ات  تسین  يا  هلصاف  هک  دیوگ  یم  ار 

.دنپسا رطع  یناشف و  ناج  میمش  زا  اوه  ماشم  دوش  یم  رپ  و 

(1)  . ...ْمِهِراْصبَِاب َکَنوِقلُْزَیل  اورفک  َنیذَّلا  ُداکَی  نِا  َو  ... 

.دناصقر دهاوخ  ار  یشک  ندرگ  شتآ  هک  يا  هشیدنا  داب  رتسکاخ  نارظن و  گنت  هاگن  زا  يا  همش  امش  روضح  زا  داب  رود 

نم تسدرود و  راید  زا  هبیرغ  یسر  یم  وت  »

« نهریپ تاپ  شیپ  هب  منک  یم  هراپ  رازه 

هنارواـبان ار  يوبن  ثاریم  زا  یـشخب  دـهاوخ  یم  تسا و  هتفرگ  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  كاـخ  بآ و  يوب  نیمزرـس ، نیا  ـالاح 
.دریگب لیوحت 

.تسا هدروآ  تاغوس  تکرب ، هتشرب  نان  شزاون و  دیپس  ریرح  نادناخ ، مالک  ینیریش  روضح ، بان  بالگ  همیرک ، يوناب 
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.دراد اج  تمارک  زا  ییایند  هزادنا  هب  هک  ار  وا  هچقودنص  تیفرظ  دننیبب  دنناوت  یمن  اه  مشچ  و  ... 

ام لد  يارب  وت  میرک  تسد  ایلاح 

اه یناماس  رس و  یب  نیا  رد  تسا  یهانپ  رس 

.تسا هدروآ  ياج  هب  ار  قشع  قح  مامت  دتسرف ، یم  دورد  ار  امش  هنیس ، رب  تسد  هک  نآ  ره  هجیدخ ! َهمطاف و  َتنب  ای  ِکیلع  مالسلا 

مرگ ياه  سفن  هتسب و  نیذآ  فعـش  روش و  هب  ار  رهـش  ناور ، يداش  ياه  هچوک  رد  ناکدوک  نانک و  هلهله  اه ، ماب  تشپ  رب  نانز ،
.دنا هدرک  اهر  ییوگ ، دمآ  شوخ  هب  ار  شیوخ 

هنارت دشوج  یم  همشچ  زا  نیبب  »

هنابز شتآ  دشک  یم  اه  لگ  ِز 

رون زا  یمهس  ار  ناقشاع  روایب 

« هناخ بلق  رد  هرجنپ  زا  شاپب 

ینابرهم مسجت 

(1)

مالسلااهیلع هموصعم » ای   » بآ دیپس  يوناب 

مالسلااهیلع هموصعم » ای   » باتفآ رتخد  يا 

يدوج افص و  تمصع و  همشچرس 

مالسلااهیلع هموصعم » ای   » بان رون  وت ز  یتسه 
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هدز هقلح  تدرگادرگ  نیـشن ، هدرپ  ناوناب  دـندرک و  یم  تا  یهارمه  ناگتـشرف ، هک  یلاـح  رد  يداـهن ، نیمز  رب  رون  باـکر  زا  اـپ 
.دندوب

یم هفوکـش  هب  ریوک  نابایب و  هچ  ره  تناماد  رب  هتـسشن  رابغ  تکرب  زا  تفرگ و  یم  ناج  تکرابم  ياه  مدـق  ریز  مق  هدـیتفت  كاـخ 
.تسشن

هدـعو تراوگرزب ، ّدـج  هک  يزور  رد  دـندوب و  هدـید  مشچ  هب  مق  یلاها  هک  يراـهب  نیرتزبسرـس  رد  يدـمآ ؛ وت  باـتفآ ! رتخد  يا 
.دوب هداد  ار  شندمآ 

رد وت  .دندیبلط  یم  لوخد  نذا  هناقاتشم  دنتفرگ و  یم  یـشیپ  مه  رب  تا  یـسوباپ  يارب  هک  دوب  یناگتـشرف  نابزیم  زور ، نآ  نامـسآ 
يادص هب  نیریـش  یمـسبت  اب  يدیـشخرد و  یم  دیـشروخ  نوچ  دـندوب ، هدـمآ  تزاوشیپ  هب  اه  گنـسرف  هک  یمدرم  ناشورخ  جاوما 

.يدرپس یم  شوگ  مدرم  لیلهت  ریبکت و 

.دندوب هدمآ  تلابقتسا  هب  ناحیر ، لگ و  ياه  تسد  اب  دوب و  هتسشن  ناشدنخبل  هچنغ  رب  کشا  منبش  هک  یمدرم 

.تفای رگید  ییوب  گنر و  زیچ  همه  وت ، زا  دعب  ناج و  هموصعم  يدمآ ، وت 

.دیسر شوگ  هب  شنامسآ  زا  ماش  حبص و  ره  ناگتشرف ، لاب  يادص  دش و  تشهب  زا  يا  هعطق  مق 

.دوب هدش  ریزارس  نیمز  زا  هطقن  نیا  يوس  هب  اه  يداش  همه  اه ، یبوخ  همه  راگنا 

.دیشخرد مق  هراتس  یب  نامسآ  رب  تدوجو  باتفآ  هک  رکش  ار  ادخ  فافع ، تمصع و  مرح  نیشن  هدرپ  يا 

.دش يداو  نیا  ناگتسخ  لد  هللا  تیب  تتدابع ، رونلا  تیب  هک  رکش  ار  ادخ 

.دش رتسگ  هیاس  راید ، نیا  هتفیش  نامدرم  رس  رب  ربتس  زبس و  یتخرد  نانوچ  تتفرعم ، قشع و  يابوط  هک  رکش  ار  ادخ 
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! ییوت هناخ  نیا  بحاص  تسا و  تیب  لها  هناخ  مق ، قشع ! يوناب 

! ییوت هتخوسلد  ِناقشاع  نیا  هلسلسرس  تسا و  ملاع  ناگتخوس  لد  همه  هاگ  هانپ  مق ،

! ییوت شیاه  هفوکش  نابرهم  نابغاب  تسا و  تشهب  تانج  زا  یغاب  مق ،

! راهب راد  هیالط  يا  راید ، نیا  يریوک  كاخ  هب  يدمآ  شوخ 

! راگزور هردان  يا  تا ، هتسخ  ياه  مدق  يافص 

! يدرک تا  یگناورپ  زا  راشرس  هشیمه ، ات  ار  ناماه  لد  يدرک و  نشور  تا  یمطاف  لامج  هب  دبا  ات  ار  ناماه  مشچ 

! نک ناملوبق  تناتسد ، تمارک  هب  مسق  ار  وت  کنیا ،

! شخب نامرثوک  بآ  تنامشچ ، لالز  هب  مسق  ار  وت 

! نامنارم شیوخ  هناخ  زا  ترهم ، تفوطع و  هب  مسق  ار  وت 

! مالسلا هیلع  اضر  ماما  تردارب  تفأر  مالسلااهیلع و  ارهز  ینابرهم  مسجت  يا 

! اسفناو راگزور  نیا  رد  نکم  ناماهر  مییوت ؛ يایرد  نیشن  لحاس  هک  ار  ام  بایرد 

يدمآ شوخ  مق  هب 

(1)

.تسوت ندیسر  بات  یب  هک  يرهش  يارب  دربب  تاغوس  هب  ار  وت  سدقم  رطع  ات  دیآ  یم  تزاوشیپ  هب  داب ،

.مق دیشروخ  زا  رت  مرگ  یبت  يا ؛  هدرک  قرع  نازوس  بت  تدش  زا 

.اجنیا ات  يا  هدروآ  تا  یمارگ  ردارب  شوخ  رطع  قوش  هب  ار  ناوراک 

زا هک  اهنت  ردق  نآ  ییاهنت ؛ ردارب ، دوبن  رد  یلو  یهارمه ، یناوراک  اب  دنچ  ره 
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.يا هدرکرس  ردارب  زا  يرود  هب  هک  تسا  ییاهزور  یمخز  تا ، یناشیپ  .يرت  کیدزن  دنوادخ  هب  یسک  ره 

.تسوت ياه  سفن  رد  خرس  ياه  لگ  رطع 

.دنا هدمآ  وت  لابقتسا  هب  اورپ  یب  اه ، هناورپ 

.دنوش تیاپ  ریز  ياه  هداج  مدق  مه  یسک ، ره  زا  رتدوز  ات  دنود  یم  مق  رهش  ياه  نابایخ 

، رهـش دوـش و  یم  رطعم  اوـه  یـشک ، یم  سفن  نیگنـس  مارآ و  يراذـگ ، یم  مق  هدز  ناـجیه  كاـخ  رب  هک  ار  تکراـبم  ياـه  مدـق 
.سدقم

سفن هک  هدمآ  رتوبک  ردق  نآ  .دـنیآ  یم  مق  نامـسآ  هب  اهرتوبک  هتـسد  هتـسد  تندـید  قوش  هب  .تسا  تشهب  هناتـسآ  تهاگ ، مدـق 
.تسا هدش  راوشد  نامسآ  ندیشک 

.هتسبن تخر  تفیحن  رکیپ  زا  يرامیب  زونه  دنچ  ره  ینز ؛ یم  دنخبل 

.دننک یم  وت  یتمالس  رذن  دنراد ، عمش  هچ  ره  مق  ياه  هناخاقس  مامت 

.دوش یمن  رود  مق  رهش  ياه  بل  زا  دنخبل  يا  هیناث  .دندنخ  یم  وت  يوب  زا  اه  هچوک  اهزور  نیا 

هکنیا دراد  یلاـح  شوخ  یگرزب ! یمارگ و  ناـمهم  هچ  دوش !؟ یم  رگم  مه  رتشیب  نیا  زا  یتخب  شوخ  رهـش ! نیا  دراد  یتداعـس  هچ 
.دیا هدرک  زور  زا  رت  نشور  ار  شیاه  بش  دیا و  هداهن  مق  هدید  رب  ار  ناتکرابم  ياه  مدق 

.دهد یم  ار  تسدرود  يابیز  نز  کمشچ  ياه  هراتس  يوب  شکاخ ، .تسا  هدش  هشیمه  زا  رت  کیدزن  رهش  هب  نامسآ ،

سفن ار  يرگید  ياوه  هدرک و  شومارف  ار  اه  یخلت  مامت  تندمآ  اب  مق 
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.دشک یم 

.دنا هدرک  هصالخ  ناراب  رد  ار  ینابرهم  هک  ییاهربا  دنراب ؛ یم  شکاخ  رب  يرگید  ياهربا  اهزور ، نیا 

يانـشآ يادص  رطاخ  هب  دراب  یم  ناراب  رهـش ،  نیا  لاس  ياه  لاس  یگنـشت  رب  دراب  یم  هفقو  یب  ناراب  اهزور ، نیا  تندمآ  رطاخ  هب 
یمن هدروخ  ناراـب  ياـه  کـشجنگ  سیخ  ياـه  لاـب  زا  ار  ناراـب  يوب  یـسرپ و  یمن  اـه  نادواـن  زا  ار  ناراـب  يادـص  هک  ییوت  وت ؛

.یهاوخ

.دوب هدرک  شومارف  ار  یگدنز  تندمآ ، زا  شیپ  هک  یکاخ  دنادرگرب ؛ كاخ  هب  ار  شیور  ات  دیآ  یم  ناراب 

، مق ات  يا  هدـمآ  .یـشاب  هدرک  ریبعت  تندـمآ  اب  ار  رهـش  باوخ  ات  يا  هدـمآ  .ینک  رتوبک  زا  رپ  ار  رهـش  تولخ  نامـسآ  ات  يا  هدـمآ 
مامت زا  هک  دریگب  ار  وت  ینابرهم  يوب  ًالـصا  دریگب ؛ قشع  يوب  دریگب ، نامـسآ  يوب  كاخ ، نیا  وت  ياه  مدق  نمی  هب  دوش و  سدقم 

.دزاس یم  رو  هطوغ  اهربا  رد  ار  اه  مدآ  تا ، ینابرهم  يوب  ندینش  يرترطعم و  يراهب  ياه  لگ 

هک يراید  تخانـش ؛ دـهاوخ  وت  مان  اب  ار  نآ  ایند  مامت  سپ ، نیا  زا  هک  ینیمزرـس  هب  يدـمآ  شوخ  يدـمآ ! شوخ  تدوخ  رهـش  هب 
! نابرهم سدقم  يا  يدمآ ، شوخ  مق  هب  دوش ! یم  وت  مان  شا  یناشن 
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باتفآ زا  رت  نابرهم 

(1)

.دیآ یم  رتوبک  لاب  يادص  سای و  بیرغ  رطع  قداص ، حبص  رس  نامه  زا  مدید  نم 

! هنییآ بآ و  يوگو  تفگ  زا  دشاب  هدش  رپ  رهش  راگنا 

سنج زا  هک  دـیآ  یم  یـسک  يانـشآ  ياوآ  رود ، يا  هداج  مخ  زا  مدـید  نم  متـسناد  یمن  نم  ...و  ییایب  وت  هک  دوب  رارق  وگب ؛  سپ 
هب مدـید  نم  متـسناد ! یمن  نم  ...و  يدوب  نابرهم  رفاسم  نآ  وت  وگب ؛ سپ  .دـیرگ  یم  بورغ ، معط  هب  دـنک و  یم  ناـمهاگن  ناراـب ،

سپ دندوشگ ؛ رپ  وت  ياعد  هب  هک  ییاه  میرکای  زا  دش  رپ  اه  هناخ  فقـس  دنداد و  لگ  نامرهـش  میقع  ياه  هنوباب  تناتـسد ، شزاون 
هب مک  تسد  يدمآ ، هک  الاح  متـسناد ! یمن  نم  دش و  هتخیر  رهـش  ناماد  هب  هراتـس  همه  نیا  ناهگان ، هک  دوب  وت  ندـمآ  قوش  وگب ؛

! نامب نامنامشچ  سگرن  ياه  یگنت  لد  هزادنا 

تسا و نتفر  تقو  هک  وگن  دکـشخب ! نامیوزرآ  غاب  هرجنح  رد  ندز  هناوج  زاوآ  دور و  داـب  رب  ناـمیایرد  هب  ور  ياـیور  هک  راذـگن 
تهاگنرد رپرپ  يدـمحم  ياه  لگ  رطع  هب  نامیاه  تسد  میدیـسرپن و  ار  هراتـس  یب  رازم  نآ  یناشن  زونه  هک  ام  یناراب ؛ لد ، ياوه 

.دورب تسد  زا  اه  هچوک  ترسحرد  میدوب ، شیوجو  تسج  رد  هک  ینابرهم  همه  نآ  تسا  فیح  تسا ؟ هدشن  نیگآرطع 

! باتفآ زا  رت  نابرهم  ناراب و  زا  رت  فیطل  میسن ، زا  رت  لالز  يا 

هدرک چوک  ناگدنرپ  همه  ضغب  هک  تبیرغ  رفاسم  نآ  دیاش  نامب ؛ اج  نیمه 

122 ص :

.يداب تهزن  - . 1

هموصعم ترضح  تیب ، لها  همیرک  یگدنز  رد  يریس  مالسلا : اهیلع  تیب  لها  باتهم 
مالسلا اهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 307ناهفصا   هحفص 141 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13963/AKS BARNAMEH/#content_note_122_1
http://www.ghaemiyeh.com


! دبایرد ار  تنابل  هدیکشخ  مسبت  درذگب و  ام  رهش  زا  دراد ، دوخ  اب  ار 

ینابرهم هیاس 

(1)

زا دندرک ! نیگآرطع  تشوخ ، يوب  هب  ار  رهـش  ياوه  دندوب ، هدرک  روبع  ترداچ  یلاوح  زا  ییاه  میـسن  هک  دوب  زورید  نیمه  راگنا 
.دهد یم  ار  تسدالاب  ياه  ناتسب  يوب  مق  ياوه  دعب ، هب  زور  نآ 

یشزاون هب  ار  ناشیاه  مشچ  ات  رهش ، هزاورد  زا  نوریب  ات  دندیود  ار  ناشقایتشا  رهـش  یقـشاع ، ياه  هداج  هک  دوب  زورید  نیمه  راگنا 
! دنزاس كربتم  ناتیاه  مدق  زا 

.دش باریس  رهش ، هنهک  شطع  دش و  شومارف  تا  هفطاع  ینابرهم و  قیقر  ناراب  اب  یلاوح ، ییاهنت  هک  دوب  زورید  نیمه 

.دش تخرد  نوناق  نداتسیا ، دعب ، هب  نآ  زا  دندرک و  مایق  تمارتحا  هب  اه  تخرد  يدمآ ، هک  وت 

زا اه  هخاش  تسشن و  هفوکش  هب  ار  ترگـشزاون  هاگن  رهـش ، .دننک  ییادگ  تفرعم  هناد  بآ و  تیاه  تسد  زا  اه  هدنرپ  ات  يدمآ  وت 
.دندش سیخ  وت  ینابرهم 

كاخ نیا  لد  رد  دناود  هشیر  ینابرهم  دعب ، هب  نآ  زا  .دش  يراج  هفطاع  راشبآ  يدـناکت ، هک  ار  ترداچ  .دـش  زاغآ  تنماد  زا  راهب 
.مق ياوه  رد  دیزو  تیانشآ  رطع  و 

هراتس رهش ، ياه  بش  دعب ، رهش و  نامسآ  رد  يدرک  اهر  ار  تهاگن  هدنرپ 

123 ص :
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.دش ناراب 

رد اه  مشچ  دنروایب و  وت  هرفـس  ياپ  ظفح  ار  ناشیاه  یگنت  لد  رهـش ، یلاها  دنـشابن و  هانپ  رـس  یب  یلاوح ، نیا  نارتوبک  ات  يدـمآ 
.مالسلااهیلع تیب  لها  همیرک  ناتسد  هب  دنزودب  دیما  مشچ  زاین  هناتسآ 

هب دـنزیوایب  تسد  ینابرهم و  هیاس  هب  دـنروایب  هانپ  نارتوبک  هتـسکش  ياه  لد  اـت  يا  هدـمآ  وت  منک  یم  سح  رت  کـیدزن  ار  وت  يوب 
.تا یتشهب  رطعم  ياوه  رد  دنریگب  لاب  ات  تتمارک ؛ نماد 

نابایخ قوش ؛ زا  هدوشگ  ناهد  رازه  نارازه  اب  دشک  یم  هلهله  رهش  ار  تندمآ  هتشرف ! وناب  دنام ، یم  سرون  ناراهب  هب  تندمآ  هویش 
! شخبب رهش  هنیس  هب  تسا ، مق  يریوک  ياه  بش  نشور  سوناف  هک  ار  تهودنا  دنشک  یم  لک  اه 

ینامـسآ حیرـض  هب  منزب  هرگ  ار  ملد  ات  وت  میرح  ياهر  شمارآ  هب  مراپـسب و  تا  ینابرهم  تسد  هب  ار  میاه  هروشلد  ات  يا  هدـمآ  وت 
...تا

.دنام دهاوخن  تباجا  یبمالسلااهیلع  تیب  لها  همیرک  ناتسد  ياعد  زگره  هک  منادب  نیقی  مهاوخب و  ییاعد  سامتلا 
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تبرغ رفس 

(1)

ناب هیاس  رهـش ، ياهراوید  ریوک و  ياـه  هناـش  تیـالو ! نامـسآ  هراتـس  يا  رواـیب ؛ هیدـه  ناـمیارب  ار  تهودـنا  تبرغ و  یگتـسخ و 
مودق یناشف  لگ  هب  تسا  ینامزرید  هک  یناب  هیاس  .تسا  رت  جاتحم  وت  روضح  راس  هیاس  هب  هک  یناب  هیاس  دـش ؛ دـهاوخ  وت  ياهدرد 

.تسا هتخود  مشچ  تا  ینامسآ 

تیب رد  ات  .تسا  هدروخ  مقر  وا  مان  هب  یتخب  شوخ  هعرق  تبحم ، تسرهف  رد  هک  يرورپ  هعیش  رهش  تسا ؛ روعش  روش و  رهـش  اجنیا 
.دنک ایهم  وت  ییاریذپ  يارب  ار  شا  ییاراد  مامت  رونلا ،

.دنا هدمآ  وت  زاوشیپ  هلوره  هب  اه  مدق  .دنروخ  یم  ناکت  وت  روضح  میسن  هب  اه  مچرپ  دنرظتنم و  اه  مشچ 

همشچ همشچ  ریوک ، هدیتفت  ناج  نیمز ، هدروخ  كرت  ياه  بل  زا  دنا ، هدیراب  رهـش  رب  ار  تندمآ  ربخ  دیما ، ياه  كدصاق  یتقو  زا 
.تسا هدیشوج  قایتشا  کشا 

؟ یکاخ ریوک  نیا  رد  تشهب ، اتفگش ! تسا ؛ هتفرگ  راهب  توارط  اج  همه 

ار شا  ینابرهم  فطل و  لمحم  یتسار ، افـص و  تمارک و  يوناب  هنییآ ، بآ و  دیـشروخ و  لسن  زا  یکاپ ، فافع و  یلاها  زا  ییوناـب 
.دنکفا یم  تیالو  ناگتفیش  راید  رب 

.مییوش یم  نامیاه  کشا  اب  ار  تیاه  هصغ  وناب !

، ایند هدز  تلفغ  راد  نیا  رد  دوخ  ام  ام ، اب  نکم  یبیرغ  رون ! يوناب 
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.میا هدیشک  ار  تماما  ناتسوب  زا  یلگ  راظتنا  راگزور ، يازارد  هب  میا و  هبیرغ 

.مینک اوجن  تیارب  ار  زارد  نایلاس  هودنا  هتشاذگ و  امش  لسوت  لکوت و  هناش  رب  رس  تیاه  یگتسخ  اه و  جنر  همه  اب  راذگب 

رد ایب و  .دنک  راشرس  ار  هنیرید  راظتنا  مامت  يوضر  میـسن  يولع و  رطع  ات  مینک ، شرف  تکرابم  مودق  ریز  ار  نامناگدید  لگ  راذگب 
ار وت  اب  ندوب  ياه  هظحل  مینک و  ناماه  لد  نامـسآ  ياه  هراتـس  ار  اهرابغ  نیا  ات  ناشنب  مغ  راـبغ  هداد ، تسد  زا  لد  ناتـسود  هریاد 

.نامرهش راگزور  میوقت  لصف  رس 

بآ و يوناب  يوبن ! تمارک  يولع و  تمـصع  يوضر ، هموصعم  يا  ایب  .مینیـشنب  اشامت  هب  ار  نامـسآ  تهاگن ، هنییآ  يارو  زا  اـت  اـیب 
!؟ ینز یمن  رس  ام  هبلک  هب  ارچ  بشما  ینشور  رون و  هنیآ و 

بیرغ ياه  هچوک  رفاسم 

(1)

.دناشک یم  مق  هب  ار  اه  هتشرف  دناشک ، یم  مق  هب  ار  اه  هراتس  هک  رورغ  هوکش و  لیس  مق ؛ ات  هنیدم  زا  رون  ياه  فص 

؟ دشک یم  نیمزرس  نیا  كاخ  رب  نماد  میسن ، نوچ  دراذگ و  یم  تنم  ناریا  كاخ  رب  هک  تسیک  لمحم  نیا 

؟ دنا هدش  شهوکش  نابیاس  اهربا ، هک  تسیک  نآ  زا  لمحم  نیا 

دهاوخ تنم  كاـخ  مادـک  رـس  رب  دراد ؟ تماـقا  شزرا  نیمز  نیا  ياـجک  یتـسار  هب  اـجک ؟ هب  یلو  دـیآ ، یم  كاـخ  هنیـس  رب  ياـپ 
كاخ مادک  ناراب ، نیا  تشاذگ ؟
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.دپت یم  بات  یب  نیمز  بلق  دراذگ ، یم  اپ  اجک  ره  هب  درک ؟ دهاوخ  باریس  ار 

! دتسیا یم 

گر رد  روش ، .دراذگ  یم  مق  هنیـس  رب  اپ  هنیدم  بیرغ  ياه  هچوک  رفاسم  ...هدـنکآ  رون  زا  ياه  ناراب  رفاسم  يراهب ، ياهربا  رفاسم 
.دجنگ یمن  كاخ  تسوپ  رد  قشع ، اه و 

هتـشاذگ مق  هنـشت  كاخ  رب  تنم  هتـساخرب ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هناخ  زا  هک  یمیـسن  نیا  هنیدـم ، زا  هدـش  ادـج  هشوگرگج  نیا 
.تسا

ناهج ياهربا  هب  دیتسیاب و  .مالسلااهیلع  هموصعمهمطاف  تسا ؛ مالسلااهیلع  همطاف  نحص  نیا  دیناکتب ! ار  اه  لد  دیناکتب ! ار  اه  مشچ 
! دیرگنب دنشک  یم  شا  یباتفآ  هرتسگ  رب  هیاس  هک 

! دینیشنب هراظن  هب  ار  اه  هراتس  هراومه  صقر  دیتسیاب و 

.تسا مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  تشهب  تمس  هب  يا  هچیرد  نیا 

.دیزوایب سدقم  كاخ  نیا  نماد  هب  دیرادرب و  ار  اه  تسد 

هیلع یلع  تمارک  ثراو  .مالسلااهیلع  همطاف  تباجن  ثراو  مالسلااهیلع  همطاف  تسا ؛ هتـسشن  تمظع  هوکـش و  ریرـس  رب  همطاف  اجنیا 
.مالسلااهیلع تیب  لها  همیرک  ربمایپ ، رثوک  ثراو  مالسلااهیلع  همطاف  مالسلا ؛

ام لد  شوه  تراغ  تمغ ، هدرک  يا 

ام لد  شورف  هناخ  هدز  وت  درد 

دنمورحم نآ  زا  ناسدقم  هک  يرس 

ام لد  شوگ  هب  هتفگورف  وت  قشع 
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تمارک يوناب 

(1)

! تمارک گرزب  يوناب  يا  تماما و  رتخد  يا 

ار رهـش  نیا  هتفرگرابغ  كاخ  یتخب ، کین  تداعـس و  ياه  هفوکـش  يداهن ، مق  ناتـسریوک  كاخ  رب  ار  تکرابم  مودق  هک  زور  نآ 
.دندناشوپ

يرگید ییانشور  ار  مق  هراتـس  یب  نامـسآ  وت ، ياشگ  لد  هرهچ  هام  دش و  لدبم  يراهب  کنخ  میـسن  هب  يریوک ، زوس  ناج  ياهداب 
.دیشخب

ریوک هنشت  كاخ  لاس ، ياه  لاس  زا  سپ  يدرک و  انشآ  راهب  زیگنا  لد  رطع  اب  ار  رهـش  ياه  هچوک  یلو  هنابیرغ ؛ هچرگا  يدمآ ، وت 
.دش باریس  تروضح  زبس  ناراب  توارط  زا 

رهـش زیگنا  لالم  هرهچ  زا  ار  زییاپ  رابغ  وت ، روضح  شوخ  رطع  نوچ  تسناوت  یم  يراهب  شخب  حرف  میـسن  نیمادک  ای  راهب  نیمادک 
هوکـشاب دورو  هتـسیاش  ات  دـنا  هدرک  كربتم  توکلم  ملاـع  نایـسدق  ریهطت و  ینامـسآ  ناگتـشرف  ار  كاـخ  نیا  ناـمگ  یب  دـیادزب !

.دوش مالسلااهیلع  دمحم  لآ  هموصعم 

رب تفارش  طخ  رگا  تسا و  شخب  یگدنز  مرگ و  شیاهزور  شمارآ و  زا  راشرس  شیاه  بش  ناراب و  هراتس  رهش  نیا  نامـسآ  رگا 
تـسا یهلا  تمحر  ضیف  زا  همه  دزاون ، یم  ار  اه  مشچ  شا  ینارون  ناویا  رب  يراوگرزب  تمارک و  هبیتک  دشخرد و  یم  شا  یناشیپ 

.داد رارق  رهش  نیا  رد  اروت  يدبا  هاگراب  درک و  تروضح  نابزیم  ار  مق  هک 
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! تماما نادناخ  يافص  اب  تمحر  يا  باتفآ و  يوناب  يا 

مورحم تکاپ  نما و  مرح  ترایز  ضیف  زا  هد و  رارق  دوخ  تعافـش  تیاـنع و  وترپ  رد  میا ، هداـهن  ور  تکراـبم  ناتـسآ  هب  هک  ار  اـم 
! . امرفم

تونق ياعد 

(1)

.تساه هتشرف  لاب  رب  شا  هواجک  ییوگ  هک  نانچ  نآ  دیآ ؛ یم  لاب  کبس 

لاح هب  ات  دانع ، ضغب و  نافوت  رگم  یلو  دیاسایب ، يردق  باتفآ ، میرح  رد  ات  .دراذگ  یم  رـس  تشپ  ار  نارجه  مغ  ارحـص  هب  ارحص 
!؟ دنکن دس  ار  شهار  مه  راب  نیا  هک  هتشاذگ  شا  هدوسآ 

.دروخ یم  هرگ  جرزخ  نب  یسوم  هقداص  يایؤر  اب  شریدقت  هک  ییاج  نآ  نایاپ ؛ هطقن  ات  دسر  یم  دنلبرس  دوجو ، نیا  اب 

هک تسا  ییوناب  رتش  راهم  شتـسد ، رد  هکارچ  شیوخ ؛ ریدـقت  هب  دـلاب  یم  اه ، هتـشرف  لاب  يور  هک  تسا  جرزخ  نب  یـسوم  لاـح ،
.دنهد یم  رب  شیارب  اه  لخن  دنشوج و  یم  شمارتحا  هب  اه  همشچ  هک  يا  هکلم  دش ؛ دهاوخ  مق  بلق  هکلم 

! تاولص مالس و  اب  دننک  یم  شا  یهارمه  دنباتش و  یم  شلابقتسا  هب  هک  اهنآ  دنتخبدیفس ، هچ 

هدـنکآ ناشاه  هیرو  دنـشکب  سفن  ار  تشهب  يوب  اهراز  هروش  یلاها  اـت  دوشب ؛ مق  يوربآ  اـت  تسا  هدـمآ  هناراوگرزب  ریوک ، يوناـب 
زیوالد رطع  زا  دوش 

129 ص :

.يریدن هیقر  - . 1

هموصعم ترضح  تیب ، لها  همیرک  یگدنز  رد  يریس  مالسلا : اهیلع  تیب  لها  باتهم 
مالسلا اهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 307ناهفصا   هحفص 148 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13963/AKS BARNAMEH/#content_note_129_1
http://www.ghaemiyeh.com


.تفای دیهاوخ  حوضو  نیا  هب  ار  ناتاه  لاؤس  باوج  هک  ار  شا  هفیحص  تواخس  دیشاب  شوگ  اپارس  مدرم ! يآ  .اه  سای 

.دنناوخب تونق  ياعد  دبا  ات  شدقرم  ياه  هتسد  لگ  هسیدق و  نیا  دریگب  توکس  هزور  میرم ، دننامه  هک  تسا  دوز 
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مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تدالو  مود : لصف 

« هموصعم  » موصعم کلپ 

(1)

رپ ندوب  زا  ار  نامحبـص  تندمآ  رطع  ات  ار ؛ زور  دنز  یم  دـنخبل  تکچوک  ییالط  دـبنگ  دـنک ، یماو  ار  شیاه  کلپ  هک  دیـشروخ 
.درک زیربل  هشیمه  یقشع  زا  ار  یگدنز  تدنخبل  رطع  اب  هک  یحبص  نانوچ  دنک ؛

اب درک و  رپ  ار  قاتا  ياضف  یگناربمایپ  رطع  يدوشگ  ناـهد  یتقو  دـش و  او  اـشامت  هب  هناـموصعم  تکچوک ، ياـه  کـلپ  هک  يزور 
ار شا  هناکدوک  ياه  هناش  دنک و  ناتسلگ  راو  میهاربا  شا ، هناکدوک  ياهدنخبل  اب  ار  ایند  منهج  ات  تخیمآ  ناگتـشرف  تاولـص  يوب 

.دنک ناشتبرغ  مغ  کیرش  شناگرزب ، هناش  مه 

.دوب کچوک  شیارب  ایند  گرزب  سفق  هک  یبیرغ  هدنرپ 

لاب راـظتنا  هب  ار  يدازآ  دولآ ، هم  یـضغب  زا  راشرـس  يربا ، نامـسآ  هب  تشپ  شزاورپ ، گـنتلد  نیگمغ ، ياـه  هرجنپ  هک  يا  هدـنرپ 
زا ینماد  اهوب و  بش  سنج  زا  يدنخبل  اب  درک ، یم  دازآ  ار  ییاهر  شتسد  رد  اه  لفق  مامت  دیلک  هشیمه  .دندوب  هتـسشن  شندیـشک 
زور دـهد و  زاورپ  اه  هوک  نیرتدـنلب  ياه  هناش  رب  ار  باتفآ  ات  داد  یم  نارتوبک  یگنارک  یب  هب  ار  يدـمحم  ياه  لگ  رطع  کخیم ،

زاورپ دشکب و  دق  لگنج  زبسرس  ناتخرد  اب  ینابرهم  دزیرب و  اهایرد  نماد  رب  ار 
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.دنوش متخ  ینابرهم  هب  اه  هداج  همه  ات  دوش  رادیب  هدولآ  باوخ  ياه  ماب  تشپ  رد 

هب ام  يارب  ار  شنامیا  ناج  اب  هتخیمآ  ینابرهم  تلاسر  ات  درک  ترجه  تسد ، رد  دیشروخ  هناش و  رب  هام  هنوگربمایپ ، هک  ینز  هنادرم 
زامن هب  هناقـشاع  يدنخبل  اب  ار  شقـشع  ات  دـنک  يراج  نامیاه  تروص  هشیمه  خزرب  رد  ار  شا  هشیمه  ياهدـنخبل  دروآ و  تاغوس 

.مینک نام  یتسد  گنت  ياه  هرفس  تکرب  ار  شروضح  يوب  میتسیاب و 

هزات يراهب  يوب 

(1)

.تسا رگید  ییوهایه  هدنخرف ، زور  نیا  رد  ار  دیشروخ  ندیبات ، يارب 

.منک یم  سح  رت  کیدزن  ار  وت  يوب  هناشن ، ره  اب 

.دنا ندمآ  هدامآ  تیاه  ماگ  رون ، زا  ینامک  نیگنر  گنر ، رازه 

.ما هدید  باوخ  رد  ار  وت  مسانش ، یم  ار  وت 

نانچمه دیـشروخ  وهایه و  رد  ملاع  تندید ، شوجو  بنج  رد  هبعک  تمدق ، راظتنا  رد  هنیدم  تندمآ ، زاوشیپ  هب  مق  نابرهم ! يوناب 
.تسا توهبم  وت  تینارون  رد 

.مزیوایب تتمارک  ناماد  هب  ات  ما  هتفرگ  لاب  هنارتوبک 

.نکم دیماان  مقاتشم ، همه  نیا  هک  ارم 

.راشرس تاظحل  نیا  رد  مناخرچ  یم  مشچ  ما و  هتسب  تمرح  رب  لیخد 
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.ار ترطعم  ياوه  رد  نتفرگ  لاب  زومایب  نم  هب  وناب !

.تمسانش یم  راید ، نیا  كاخ  رس  رب  هک  ینابرهم  هیاس  نآ  وت 

یسوب تسد  هب  کیالم  كاخ و  ياه  هناش  رب  يا  هتشاذگ  رس  .تباجا  لعشم  اب  تسا ، هدنام  هریخ  تا  ینامـسآ  ياه  مشچ  رد  رهش 
.دننک یم  تاهابم  تا 

! وناب

هدربـن داـی  زا  ار  تا  يراوگرزب  یگرزب و  خـیرات ، لاـس ، نارازه  سپ  زا  زونه  .دوش  یم  رترونروپ  نم  رد  مارآ  مارآ  تداـی  سوناـف 
.تسا

.دنجنگ یمن  تسوپ  رد  دنشک و  یم  لِک  رگید  يوس  زا  سوت  وس و  کی  زا  مق  يا و  هدمآ 

.تانیاک اه و  نامسآ  رد  يوش  یم  تسد  هب  تسد  يا و  هدمآ 

ار تراشرس  ياوه  رد  ندیشک  سفن  تئرج  تسا و  هداتسیا  ترس  تشپ  بش ، تسا و  هتفرگ  باتش  تیاه  مشچ  رادم  رب  دیـشروخ 
.درادن

تسین اه  ناشن  یب  رد  يا  هناورپ  نم  يوناب 

؟ تسین اه  نامسآ  ياجک  رد  نم  هناورپ 

دندروآ دیبات ، یم  هک  يرون  اه  هبارا 

دندروآ دیشروخ  نامسآ ، هاگتشک  زا 

.هتفکش تسا  يراهب  تندمآ ،

.تسین ترادید  روخ  رد  نم  ياه  مشچ 

ناکواکچ زاوآ  تیولگ  زا  راوتسا  نانچمه  تساسر ، تیادص  نانچمه  وناب !
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يدیون تندمآ ، تماما ! ناماد  رد  هدش  گرزب  .یسرب  تدابع  طاشن  هب  ات  تسا  هدیود  تنت  رد  تعاطا  يورین  .مونـش  یم  ار  رجاهم 
.تسا شیور  يارب 

؟ منک هلهله  ار  تندمآ  ناهد ، مادک  اب 

بیس هفوکش و  يوناب 

(1)

نهذ ياضف  رد  توکـس ، میدوب و  هدش  نفد  شیوخ  شوماخ  ياه  هیاس  رد  میدوب و  ارحـص  راپـس  هر  شیوخ ، توکـس  حرط  رد  ام 
.دیخرچ یم  دیخرچ و  یم  ام  هدروخ  كاخ 

.يدیراب نیمز  رب  ناراب  سدقم  نشور و  ياه  هرطق  اب  نامسآ ، زا  وت  دمآ و  رس  هب  كاخ  راظتنا 

هدیکشخ لد  دیزو و  نیمز  يال  هبال  يراهب  میسن  نوچ  تزبس  ناتسد  داتفا و  نیمز  هب  دیشروخ  تهاگن ، هشوگ  زا  يدمآ و  وت  وناب !
.دیشخب توارط  ار  كاخ 

یم دوخ  هب  ار  نامناج  کچوک  ياه  هناورپ  تدوجو ، هنادواج  نشور و  عمش  تیموصعم ! یکاپ و  هروطسا  يا  شوپزبس ، يوناب  يا 
.دناوخ

وت .زومآ  یگنازرف  دزیر ، یم  تمرح  نارتوبک  مشچ  زا  هک  یمدـنگ  هناد  عافترا  هب  ارم  خـیرات ! هشیمه  هموصعم  يا  ناراب ، يوناب  يا 
.یسدقم ناراب ، لثم  فیطل و  لالز و  بآ ، لثم  یشخب و  یگدنز  باتفآ ، لثم 

.تسوت ياه  مدق  ناراب  رون  شرع ، ات  مق  زا  مق و  ات  هنیدم  زا  هنیدم ، ات  هکم  زا 
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رگم مراد ؛ یمنرب  تیاه  هتـسد  لگ  نشور  يدـنلب  زا  مشچ  مدـنب و  یم  تهاـگراب  ییـالط  ياـه  هرجنپ  هب  ار  ملد  لـیخد  بوخ ! يا 
.شیوخ قشع  زا  ینک  زیربل  ار  ملد  يراد و  اور  ار  متجاح 

كاپ يدیپس  دراب و  یم  وت  ناتسد  زا  يزییاپ  يابیز  مرگ و  ياه  گنر  دادرم ! دیشروخ  شخب  یگدنز  يامرگ  يا  راهب ، توارط  يا 
يادـنلب هک  مراشف  یم  هنیـس  رب  یبیـس  هفوکـشرپ  هخاش  نوچ  ار  وت  قشع  ار و  وت  دای  نم  تسوت و  هاگن  رد  ناتـسمز  رکب  نشور و  و 

.دشاپ یم  رون  مق »  » رهش هب  دیشروخ ، هلق  نوچ  تدبنگ  ییالط 

.دز دهاوخ  هناوج  تسدـقم  حیرـض  يال  هبال  رد  مناتـشگنا  تسا و  هتخوس  هراتـس  زا  رپ  متـسد  هک  نارابب  نم  رب  ار  تهاگن  نامـسآ 
.نکم دیماان  ار  مدیما 

! ناراب بیس و  يوناب  يا 

.دشاپ یم  نامیا  رطع  مناج  هب  تمرح  يافصاب  نحص  برغم ، هدولآ  نزح  ریبکت  هظحل  رد  یتقو  دوش ، یم  کشا  زا  رپ  مهاگن 

دیـشروخ لیـصا  موهفم  وت  یفافع ؛ یکاپ و  نیع  وت  تفاـترب ؟ خر  باـتفآ ، زا  تمرح ، ياـه  هتـسد  لـگ  يدـنلب  زا  دوش  یم  هنوگچ 
ییاروها شتآ  نیـسپاو  هک  يا  هظحل  رد  درک و  یم  چوک  هنانیگمغ  يراهب  يوتـسرپ  نیرخآ  هک  يا  هظحل  رد  ینامـسآ و  ناشفارون 

.يدیشخرد بش  لد  رد  یناشخرد  هراتس  نوچمه  وت  دش ، یم  شوماخ 

شمارآ و هیاس  مهبم ، ياه  بارطـضا  هفقو  یب  يازارد  رب  ات  ما  هدرک  دـنلب  وت  يوس  هب  تجاح  تسد  یـسلطا ! کخیم و  يوناـب  يا 
! نکم دیماان  ارم  دیشروخ ! ییالط  يوناب  يا  نکم ! دیماان  ارم  .یشاپب  نامیا 
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مرح ياه  بش 

(1)

ناراـب يادـص  یلو  كاـنمن ؛ اوه  هن  دـش و  سیخ  نیمز  هن  .دـیآ  یم  تسود  يادـص  .هدـش  ییاوـه  لد  نیا  .دـیآ  یم  ناذا  يادـص 
ینارون دـبنگ  تمارک  .نک  میاعد  مرادـیرخ ؛ ار  تیاعد  وناب ! .تسا  سیخ  مرح  نارتوبک  لاب  لثم  ملد  .تس  يراج  اضف  رد  تمحر 

یم ار  مرواب  ياه  شفک  .مود  یم  هناکدوک  ار  تهاگراب  یقیقح  ناراـب  .ما  هدـمآ  ییادـگ  هب  ار  تمرح  تفوطع  ياـه  تسد  تا و 
.مخرچ یم  ار  ترادید  قوش  منک و  یم  كاچ  ار  مرکف  نابیرگ  منَک و 

لد هب  تاجاح  دـنا ؛ هدـماین  یلاخ  تسد  اب  راوج ، مه  همه  نیا  ریاز ، همه  نیا  نیبب  تسین ؛ ناسآ  مه  ندوب  تیب  لها  همیرک  یتسار ،
.ار هتفگن  ياه  فرح  ار و  هتفرن  ياه  هار  دنا ، هدروآ  ار  هدنام 

! يردارب یب  ياه  بش  ینالوط و  ياه  هداج  يوناب  نایاپ ، یب  نتشگ  يوناب 

.دننک یم  راومه  ار  اه  هداج  دنوش و  یم  هتفاکش  زونه  اه  هوک  .دنیوگ  یم  ردارب  دنود و  یم  وت  »ي  اضر  » يارب زونه  اه  هداج 

اهتنا یب  ار  اه  هداج  وت ، زا  دعب  ام  .دبای  یمن  ماجنا  يا  هصق  چیه  وت  زا  دعب  .دـسر  یمن  دـصقم  هب  يرباع  چـیه  وت  زا  دـعب  نم ! يوناب 
.میور یم  اضرلا  یسوم  نب  یلع  اقآ  ترایز  هب  وت ، زا  تباین  هب  لاس ، ره  مینک و  یم 

ناملد یکیرات  رب  ار  تهاگراب  يافص  .ما  هدرک  افص  یعس و  وت ، دقرم  تردارب و  دهـشم  نیب  تس  يرمع  هک  وناب  سر  ملد  دایرف  هب 
هب هک  راد  ینازرا  نامدوجو  رهش  رب  ار  تهاگن  معط  .هد  رارق  يدبا  مالسلاراد  ار  نامریمض  رادب و  اور 
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.میا هدمآ  وت  ياپ  كاخ  ياوه  هب  ملع ، رهش 

غارچ يوسوس  یپ  زا  ما و  هدـمآ  يدـمحا  ناوهآ  هفاـن  يوـب  هب  حبـص ، راـید  نیا  رد  بر ! اـی  ریگم  ملد  ریوـک  زا  ار  مرح  ياـه  بش 
.نکفا ماد  شک  قشاع  هاگ  مارآ  نیا  افصم و  مرح  نیا  تیاده 

«. درگرب رفس  زا  ، » میرک يوناب  نیا  قح  هب  نامزلارخآ ! تبرغ  ناتسلخن  رب  یلع  ياوه  يا  ردپ ، یب  ناکدوک  مامت  يوزرآ  يا 

(1) يا هزوریف  ياه  لزغ  يوناب 

دنز یم  راز  نم ، ینیمز  لد  بشما 

دنز یم  راج  ار  وت  زبس  دنلب و  مان 

یقشاع ياه  لزغ  نابرهم  يوناب 

دنز یم  راشرس  وت  قایتشا  هب  مبلق 

میرح ياوه  رد  ملد  رتوبک  تماما ! هفوکش  نیمتفه  غاب  رفولین  تناتم ، تمـصع و  راهب  ملد ، ریوک  رب  یقـشاع  لصف  نیرتافوکـش  يا 
.دوش شیاین  رطع  زا  راشرس  تهاگن ، ینشور  زا  ات  دنز  یم  رپ  وت  تمارک 

راگنز هب  هدزامرـس  لد  تروضح ، باتفآ  دنک و  یم  نامیا  هنارت  زا  زیربل  ار  مدوجو  هفیحـص  تدبنگ ، دیـشروخ  ؤلألت  باتفآ ! رتخد 
کی هب  ارم ، هانگ 
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.دنک یم  ندیپت  شطع  باریس  رادید و  قوش  تسم  ترایز ، ماج  زا  هعرج 

میسن لاب  هب  لاب  محور  دنیشن و  یم  هفوکـش  هب  نم  هاگن  غاب  رد  کشا  لگ  تمرح ، راهب  رد  بان ! ياه  یبوخ  يوناب  ناج ، هموصعم 
.دراپس یم  زاورپ  هب  لد  رارق ، یب  یکدصاق  نوچ  وت  هنییآ  نحص  رد  یتوکلم ،

هب ناریاز ، قایتشا  جاوما  اب  ار  دوخ  ناـنکاوجن ، منک و  یم  مگ  زاـن  زاـمن و  یناـحور  منرت  رد  ار  متّینم  وت ، هاـگراب  یتشهب  هوکـش  رد 
.مناسر یم  تتباجا  یبآ  لحاس 

ار مزاین  هداجـس  .مدنب  یم  لیخد  وت  ناسحا  نوگ  هرقن  نماد  هب  ار  میاهوزرآ  زبس  هتـشر  منز و  یم  هرگ  وت  تبحم  حیرـض  هب  ار  ملد 
، مزب نیا  رد  ات  منک ، یم  نامهم  وت  هنارک  یب  تیانع  هرفـس  رب  ار  میاـنمت  ناتـسد  رطعم و  اـعد  منبـش  میمـش  هب  وت ، تعافـش  مرح  رد 

.موش لوغشم  لد  یناشفا  تسد  عامس و  هب  ناگتشرف ، اب  هارمه 

ینـشور اب  ار  ما  ییاهنت  يادـلی  ياه  بش  شاب و  دـیما  ناراب  میاـه ، یـسپاولد  ریوک  رب  باـیرد و  ارم  يا ! هزوریف  ياـه  لزغ  يوناـب 
.ناسرب ییافوکش  حبص  هب  تدنخبل ،

.نک ما  یسپاولد  ياه  مخز  مهرم  اه و  یسک  یب  ناب  هیاس  ار  تشزاون  مرگ  نابرهم و  ناتسد 

هناقـشاع زا  ینامک  نیگنر  ما  یگدنز  غاب  رب  تنامـشچ  حیلم  مسبت  اب  نک و  كاپ  هانگ  رابغ  زا  تلالز ، هاگن  لقیـص  هب  ار  ملد  هنییآ 
.دشاب نازخ  یب  يراهب  ياه  هفوکش  نماد  نماد  ما ، یکاخ  دوجو  لصاح  ات  راکب  اه  یسلطا  نیرت 

ياه هتسد  لگ  رب  ناذا  هنارت  ییافوکـش  رب  تتباجن و  بان  يافـص  رب  تمرح ، ياه  بش  تباجتـسا  ناراب  هراتـس  رب  دنگوس  منابرهم !
تیور و لگ  ياه  هناورپ  هنارعاش  حیبست  رب  تیوک و  ناریاز  نیکشم  ياه  سفن  رب  دنگوس  تهاگراب ؛
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ینامـسآ و کیالم  هیرگ  بالگ  رب  یناراب و  ياه  کلپ  سیخ  هدجـس  رب  دنگوس  تیوسیگ ؛ رات  هب  دنا  هتـسب  نید  لد و  هک  نانآ  رب 
زا ار  ام  زاین  ناتـسد  تسا ، زیربل  جـع )  ) يدـهم نامیالوم  نارجه  هبدـن  زا  هک  يراظتنا  مشچ  ياه  هعمج  يرارق و  یب  ياـه  هظحل  رب 

.ریذپب ار  ام  لاوز  یب  قشع  شاب و  ترخآ  ایند و  رد  ام  هعیفش  نک و  رابرپ  تباجتسا  تیانع و  لالز  هماکچ 

« هنجلا یف  انل  یعفشا  همطاف ، ای  »

كرابم تدلوت 

پ(1)

! ما هدرک  شومارف  ییوگ  ار  اهدیدرت  اه و  هروشلد  میآ ، یم  هک  تسدقم  مرح  هب 

.دنام یم  نامسآ  تفایض  سدقت  هب  هک  مناد  یم  یتداعس  ار  تترایز  .موش  یم  كاپ  كاپ 

یم نم  اهنت  هک  رهم  هب  رس  ییاهزار  اب  مراد ؛ یمرب  مدق  تیوس  هب  تایدام ، زا  غراف  دنلبرـس و  تمرح ، میرح  هب  موش  یم  هک  توعد 
.مبلط یم  وت  زا  هک  گرزب  ییاه  تجاح  وت و  مناد و 

رب قوش  کشا  مشیدـنیب ، يدرد  هب  هکنآ  یب  تسا ! هتـسکش  ملاـع  ياـه  ضغب  ماـمت  راـگنا  مهد ، یم  هک  هیکت  تسدـقم  حیرـض  هب 
.اه میرکای  نامسآ  هب  مدنب  یم  لد  دوش و  یم  ریزارس  مراسمرش  هرهچ 

یلو هدوبر ؛ ار  مرارق  تا ، یگیاسمه  قوش  روش و  هموصعم ! ترضح  ای 
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حیرـض هب  .تسا  نم  دوجو  يالـست  تداـی ، .مروآ  یم  ناـبز  رب  ار  وت  ماـن  دـیآ ، شیپ  هک  یلکـشم  ره  اـت  مراد  یبـیجع  سفن  تّوـق 
داش داش  الاح  ما ! هدراذگ  نایم  رد  وت  اب  ار  میاه  فرح  مامت  ایوگ  دنوش ؛ یم  کبـس  میاه  هناش  مهد ، یم  هک  هیکت  تمرح  سدـقم 
دبنگ هب  زور  ره  هک  ار  نارتوبک  كاپ  ساسحا  اـت  منک  یم  تسدـقم  حیرـض  رب  هیکت  میآ ؛ یم  تمرح  تراـیز  هب  زورما  میوگ : یم 

.مبایرد دنوش ، یم  هدنهانپ  تیابیز 

مامت مد  مه  یبایرد و  ار  ما  یگدـناماو  ات  میآ  یم  تمرح  میرح  هب  .دـنا  هتفرگ  تجاح  وت  زا  منیب ، یم  ار  هک  ره  ییابیز ! زاجعا  هچ 
! كرابم تدلوت  .یشاب  ما  یسک  یب 

! ...باتب مق  رب 

(1)

! ما هداز  كاپ  ناکاین  راگدای  يا  ما ، هتسج  اهریوک  زا  ار  تیاه  مدق  ياج 

.مدینش یم  يدمآ ، یم  وت  هک  ییاه  هار  مامت  زا  ار  اباب  يوب 

! تسادیپ اه  مشچ  ساکعنا  رد  زونه  تا  هنابیبط  هاگن  دوب و  هدنکارپ  اه  يدابآ  رد  تزیمآ  تمکح  مالک 

.يدوب هدناوخ  تدوخ  يارب  هک  يا  هیثرم  يدوب و  هتخومآ  نامدرم  هب  هک  یثیداحا  رد  مدرک  ساسحا  ار  وت 

بنیز .درک  مریپ  ییادج  نیگمهـس  ماش  دناشن و  لوات  ملد  رب  اه  هار  تبرغ  يالبرک  نم ، ياه  قشع  مامت  یگدـنز و  مامت  يا  ردارب ،
کشا تیارب  .مدوبمالسلااهیلع  بنیز  نام  همع  دای  هب  هار ، مامت  .مدینـش  نآرق  توالت  تمان ، زا  مدیود و  تتبرغ  ياپ  در  لابند  راو ،

.تشک دهاوخ  ارم  تقایتشا  مناد  یم  متخیر و  قایتشا 
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؟ يدینشن ار  مبلق  شپت  يادص  هنوگچ 

! ردارب تیادف ، هب  مناج  منیبن ؛ ار  وت  مریمب و  هک  مسرت  یم  مسرت ؛ یم  هنوگرامیب  شپت  نیا  زا  نم  دپت و  یم  دنت  تیارب  مبلق  ردارب !

هب هدنب  قشع  تسا ، زان  تیالو  هب  زاین  بحاص  قشع  تسین ؛ ردارب  هب  رهاوخ  قشع  وت ، هب  نم  قشع  مردارب ! نم ، ینتشاد  تسود  ماما 
.الوم

! باتب اجنیا  رب  دیآ ؛ یم  یسک  يوب  مق ، زا  نیمزرس ، نیا  زا  مدیود ! تلابند  هب  هام  نوچ  هک  نم  دیشروخ 

ییارهز تمصع 

(1)

ياه هچوک  رد  مراپـس و  یم  ایؤر  زبس  ناتـسد  رب  لد  هشیدـنا ، لاب  ود  اب  اهر ، یمیـسن  نوچمه  يریگاـپ ، تسد و  قلعت  چـیه  نودـب 
.مهد یم  لد  نشور ، ياه  هرطاخ  رورم  هب  نامز ، هتفرگرابغ 

.مسر یم  رون ، هاگ  یلجت  دوب و  روط  کشر  يراگزور  هک  يرهش  هنیدم ، هب  ات  مراذگ  یم  رس  تشپ  راو ، نافوت  ار  ناکم  نامز و 

رارق یب  حور  زاوشیپ  هب  رگشزاون ، راگدنام  ياهدای  نابرهم و  ياه  هاگن  غورف  مراذگ ، یم  مدق  هک  مشاه  ینب  يراهب  ياه  هچوک  هب 
.دننک یقشاع  تارطاخ  حرش  دننزب و  قرو  ار  ناشزبس  تارطاخ  رتفد  ات  دنیآ  یم  مرگوجو  تسج  و 

دنخبل میمـش  کیالم و  ياه  لاب  رطع  خرـس و  بیـس  يوب  ادخ ، یکیدزن  يوب  دـهد ؛ یم  تشهب  يوب  مشاه ، ینب  ياه  هچوک  زونه 
.هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  نابرهم 
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.دوش یم  ساسحا  اه  هچوک  رد  یلع  تبحم  امرخ و  نان و  هحیار  ارهز و  زامن  رداچ  سای  ياه  لگ  يوب  زونه 

هدرک تسم  ار  اـه  هچوک  هداـج  بنیز ، روضح  رطع  دوش و  یم  هدینـش  اـه  هچوک  لد  رد  نیـسح  نسح و  هناـکدوک  هدـنخ  يادـص 
.تسا

ات درک  یناغارچمالسلااهیلع  هموصعم  دلوت  يارب  ار  لد  رهش  نآ ، اب  دیچ و  هنیدم  نامـسآ  لد  زا  ناوت  یم  ار  ناشروضح  ياه  هراتس 
ات دـننک  شیاه  مدـق  شرف  ار  ناشدـیپس  ياه  لاب  دـنیایب و  هموصعم  ترـضح  باتفآ ، ههلا  زاوشیپ  هب  دـننکن و  مگ  ار  هار  اـه  هتـشرف 
رد ار  نیمز  هنارعاش  روش  ات  دنا  هدرپس  هنابش  مارآ  میـسن  تسد  هب  لد  بش ، قشاع  ياه  هبوبحم  دابم .» دنزگ  هدرزآ  شکزان  دوجو  »

افوکـش هموصعم  دالیم  زور  رد  هناقـشاع  ياه  هموظنم  همزمز  هب  ار  نامز  ياه  بل  دـننک و  هدـنز  موصعم ، دیـشروخ  عولط  هاگرحس 
یتح هک  دـننک  یم  یناشفا  تسد  یبوک و  ياپ  ار  شدالیم  يداش  مه ، تسد  هب  تسد  یتسه ، ياه  ییابیز  ماـمت  اـبیز ، هچ  دـننک و 

.دشاب شیاه  ماگ  زبس  لزغ  ندورس  قیال  ات  هدش  ینامسآ  تسا و  هدرب  دای  زا  ار  یگرمزور  يوهایه  زین  كاخ 

يدیـشروخ قشع ، نشور  ياه  هرجنپ  تشپ  زا  دـچیپ و  یم  مهرد  هیرگ  يادـص  هنارت  اـب  ناذا ، لـالز  هنارت  هاگرحـس ، لد  رد  زاـب  و 
.دنک نشور  ار  مق  هدز  بش  ریوک  لد  ات  ناریا ، ات  هنیدم  زا  شهاگن  وترپ  هک  دنک  یم  عولط 

.دوش یم  تباجن  تمصع و  دیپس  ياه  هفوکش  زا  رپ  مالسلااهیلع ، همجن  اه ، یبوخ  نوتاخ  اه ، یکاپ  سورع  نماد 
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سای توارط  اب  داد  یلگ  همجن  هب  ادخ 

ساسحا یکاپ  هب  ادخ و  گنر  هب  یلگ 

یتوکلم دـنخبل  رطع  هب  مالـسلا ، هیلع  اضر  ناج  ماشم  دـنز و  یم  جوم  رفعج ، نب  یـسوم  جـئاوحلا ، باب  داـش  هاـگن  رد  همطاـف  رطع 
.دریگ یم  ادخ  يوب  هموصعم ، شرهاوخ 

یم رورم  ناشنهذ  رد  نیریـش  يا  هرطاخ  دـننک و  یم  تسد  هب  تسد  ار  موصعم  يا  هتـشرف  هقادـنق  هناروابان  مشاه ، ینب  ياـه  هچوک 
تماما تلاسر و  نازورف  هشیمه  دیـشروخ  لـسن  زا  رگید  يا  همطاـف  دوش و  یم  رارکت  رکب ، یتاـظحل  نطب  رد  خـیرات ، ییوگ  دوش ؛

.دوش یم  دلوتم 

هیلع و هللا  یلـص  يدمحم  بان  هلالـس  زا  يدرم  بلـص  زا  هجیدخ و  یگدادـلد  يافـص  هاگن و  یلالز  هب  ینوتاخ  نماد  رد  راب  نیا  و 
.نارجه تبرغ و  شا  هیثرم  سوت و  شیالبرک ، تسا و  نیسح  رابت  زا  هک  اضر  قارف  رد  دشاب  روبص  یبنیز  ات  هلآ ،

.تسا تباجن  قشع و  یطحق  ياه  لاس  رد  ییارهز  تمصع  یلجت  نیرت  موصعم  وا 

.دوش یم  توالت  هدعق  يذ  هام  نشور  ياه  بل  رب  هک  تسا  رثوک  يرارکت  ریسفت  نیرت  نیریش  وا 

.ادخ لالز  هاگن  رد  نز ، تیموصعم  تسادق و  يارب  تسابیز  يریبعت  موصعم ، همطاف 

حور ناج و  رب  شتعافـش  میمـش  دوش و  یم  لـیان  ارهز  ربق  تراـیز  باوث  هب  شربق ، ریاز  هک  ارهز  ؤلـألت  زا  يوترپ  تسا ؛ همطاـف  وا 
توارط ناگتسخ 
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.دشخب یم 

هب يرد  شتمارک ، ناراب  ار  مق  ریوک  تسا و  ناشورخ  هشیمه  شتباجتسا  زبس  يایرد  نازورف و  هشیمه  شتفع  تمـصع و  دیـشروخ 
.دیاشگ یم  تشهب 

باتفآ يوناب 

(1)

.ناگتشرف دنا  هتسب  نیذآ  ار  رهش  ياه  هزاورد 

.ار هتسجخ  زور  نیا  دننک  یم  یبوک  ياپ  دنا و  هدز  هرگ  مه  هب  ار  ناشیاه  تسد  ناتخرد ،

.زور نیا  ندمآ  نمی  هب  سران ، ياه  هویم  دنسر  یم  دنوش و  یم  رتافوکش  اه  هفوکش 

.سوت رجاهم  ياهوتسرپ  دننک  یم  تکرح  رون  نیمزرس  تمس  هب 

.دزیر یم  لگ  ياه  هفوکش  نیمز ، رس  رب  ناراب ، ياه  هرطق  ياج  هب  نامسآ ، تسا و  شیوخ  راهب  عولط  رظتنم  باتفآ ،

.نامسآ رد  دوش  یم  رهاظ  هشیمه  زا  رت  گنراگنر  نامک ، نیگنر 

اب ناینامـسآ ، دنیآ  یمرد  صقر  هب  نامـسآ  رد  دوش و  یم  هتخیمآ  مرح  نارتوبک  لاب  يادـص  اب  رارق ، یب  ياه  يرانق  هلهله  يادـص 
.روش همه  نیا 

تسا هداد  هیده  ناینیمز  نیمز و  هب  هک  ینز  راهب ، رابت  زا  ینز  ندمآ  ربخ 
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.دچیپ یم  نیمز  رد  ار ، شیوخ  تمارک 

.نیمز يور  هب  دنوادخ  دنکارپ  یم  رون 

.ار شنارک  یب  ياه  مغ  اهدرد و  رشب  دنک  یم  شومارف  .دوش  یم  رت  هنامداش  ناشگنهآ  اهدور ،

.دنیوگب کیربت  ناگتشرف  هب  ار  باتفآ  يوناب  تدالو  ات  نامسآ  تمس  هب  ناتخرد  دنشک  یم  دق 

يوناب ندـید  يارب  دـنا  هدرب  نیب  زا  ار  اه  هلـصاف  هک  یناریاز  دـننک ؛ مک  دیـشروخ  ناریاز  باهتلا  زا  ات  اـه  هداـج  دـننک  یم  توکس 
.باتفآ

.دنک یم  زاب  ار  يدیماان  یگنت و  لد  هتسب  ياه  هرجنپ  دیآ و  یم  باتفآ  يوناب 

.دسانش یم  ار  شناریاز  يدنمزاین  برغم  ات  قرشم  باتفآ ، يوناب 

.دنک یم  تیاده  رون ، تمس  هب  ار  اهنآ  دنکش و  یم  ار  اه  مشچ  توکس  باتفآ ، يوناب 

.دنکارپ یم  رهش  مامت  رد  ار  شریخ  ياعد  .تسا  يراج  شتمارک  نیمز ، مامت  رد 

.تسا زاین  غاب  نابغاب  نیرت  نابرهم  وا 

145 ص :

هموصعم ترضح  تیب ، لها  همیرک  یگدنز  رد  يریس  مالسلا : اهیلع  تیب  لها  باتهم 
مالسلا اهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 307ناهفصا   هحفص 164 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا مالسلاراد  اجنیا 

(1)

هب ور  كالفا ، رب  هدیشکرس  ياه  هتسد  لگ  نوچ  نام  ياه  تسد  دنز و  یم  رـس  وت  ییالط  دبنگ  علطم  زا  ام  هاگن  باتفآ  حبـص ، ره 
یم رپ  نامدوجو  نحـص  رب  ینابرهم  رتوبک  نارازه  دوش و  یم  وت  داـی  لـالز  رطع  زا  رپ  ناـملد ، یلگ  يوبـس  .دور  یم  ـالاب  نامـسآ 

هب ار  ام  تمرح  لباقم  زا  روبع  ماـگنه  هک  تسا  یمالـس  رطاـخ  هب  دراـب ، یم  اـم  يور  رـس و  رب  زور  ره  هک  فطل  همه  نیا  دـشک و 
.نیمز يور  تشهب  تمالس ، ملس و  يارس  تسا ؛ مالسلاراد  اجنیا  ییوگ  دراد ؛ یم  او  فقوت  يا  هظحل 

یسرپ یم  ار  ام  لاوحا  وت 

خـساپ دـنک ، یم  نیمـضت  ار  اـم  زور  ماـمت  یبوخ  ریخ و  هک  تمرح  لـباقم  رد  هاـتوک  یناـحور  روضح  نیا  هک  میناد  یم  بوخ  اـم 
شیپ نیا  يوشن ؟ مدـق  شیپ  ندرک  مالـس  رد  یـشابهلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  رتـخد  دوش  یم  رگم  .تساـم  هب  وت  هناـمیرک 

تفرعم نیا  ار  ام  اجک  هنرگو  دنک ؛ یم  میلست  وت  ربارب  رد  تدارا  ینتورف و  هب  ار  ام  لد  هک  تسام  لاوحا  يوجو  سرپ  رد  وت  یماگ 
هب دوخ  اب  ار  ام  هک  ایند  كانلوه  باتش  نیا  رد  میرادرب و  نام  یگدنز  زیچان  ياه  هتساوخ  هیام و  یب  ياه  تداع  زا  تسد  هک  تسا 

؟ مینیبب ار  وت  مینک و  لمأت  یتاظحل  يارب  درب ، یم  تملظ  يارقهق 
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...ام رهش  هناگی  عمش 

، دشابن وت  هناتسم  رطع  رگا  .دوب  دهاوخن  یتباجا  نم  بناج  زا  دشابن ، وت  يادص  ات  .تسین  یفاک  نم  نتـساخرب  اج  زا  وت ، ندید  يارب 
؟ دناشک دهاوخ  ییادیش  یگناورپ و  هب  درک و  دهاوخ  ادج  نام  یگدنز  ریقح  ياه  هلیپ  زا  ار  ام  هناهب  مادک 

هار ات  دنیاشگ  یم  رپ  وت  دای  ياوه  رد  دنوش و  یم  هناورپ  وت ، مالس  قوش  هب  زیچان ، کچوک و  نارازه  زور ، ره  ام ! رهـش  هناگی  عمش 
.دنزومایب ار  ییادیش  مسر  و 

نابرهم روضح 

هراشا

(1)

كاخ هماش  رد  تسفن  یتشهب  يوب  هک  نیمه  .دـش  غارچلچ  ار  ناهج  کیرات  ریدـقت  تهاگن ، نشور  ياه  هراتـس  يدوشگ و  کـلپ 
ناجیه اهربا ، دندیشک و  كرـس  كاخ  لد  زا  هتـسد  هتـسد  تیاه  مشچ  ياشامت  هب  اه  سگرن  دش -  ابیز  زبس و  نیمز  هدنیآ  دیچیپ ،

زاون و لد  گنهآ  .دـنزب  هرگ  تهاگن  ینامـسآ  تیموصعم  هب  ار  شیاه  هفوکـش  مامت  راهب  ات  يدـمآ  .دـندیراب  قوش  هب  ار  تندـمآ 
! داب هتسجخ  كاخ  هرتسگ  رد  تیاه ، مدق  هنامیرک 

تبرغ ياه  فینصت  رهاوخ 

رد هنامرحم  زار  کی  هیبش  نامسآ  نیا  زا  شیپ  ار  وت  .دجنگ  یمن  دوخ  تسوپ  رد  نیمز  .تسا  هدرک  رپ  ار  ایند  مامت  سای ، لگ  يوب 
كاخ شوگ 
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ماـمت تسا  هدـنکآ  تندـمآ  رطع  زا  .دیـشک  یم  سفن  دوـعوم  هقیقد  نآ  قوـش  هب  ار  شیاـه  هظحل  ماـمت  كاـخ ، .دوـب  هدرک  اوـجن 
هب ار  مالسلااهیلع  همطاف  ياه  مشچ  ینابرهم  یلالز و  تهاگن ، يافص  هک  دنسانش  یم  ار  وت  اهدور  مامت  .ایند  هدماین  هتفر و  ياهزور 
هار هب  مشچ  ناهج  مامت  ار  وت  تبرغ ! ياه  فینـصت  رهاوخ  يا  .تسوت  روضح  زا  راشرـس  نیمز  ياه  هرطاخ  وناب ! .دشک  یم  ریوصت 

.دشکب سفن  یمک  تا  ینامسآ  ياوه  رد  كاخ  راذگب  .دوب 

تا ینابرهم  ياوه  رد 

هب ار  مقاتـشم  ياه  مشچ  ات  مزیوایب ، تتمارک  زا  رپ  ناماد  هب  ار  میاه  تسد  ات  تا  ینابرهم  زیر  کی  ياوه  رد  ما  هتفرگ  لاب  هنارتوبک 
تا ینابرهم  هرجنپ 
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.مدنبب لیخد 

يوناب مسانش ، یم  ار  وت  .يروایب  اه  بل  هب  ار  دنخبل  ینک و  هیده  اه  لد  هب  ار  قشع  ات  يا  هدمآ  هک  ار  وت  رود ؛ زا  مسانـش  یم  ار  وت 
! داب هتسجخ  یتسه ، همه  رب  تندمآ  هناراهب  .مشک  یم  سفن  وت  ياوه  رد  تسا  يدنچ  مق ! راوگرزب 

تسوت ندمآ  فرح  اج  همه 

.تسوت ندمآ  وت  فرح  اج  همه  مق  ات  هنیدم  قوش ؛ زا  دنا  هدیود  هفقو  یب  ار  تندمآ  ریسم  مامت  اه ، هداج 

لامک هب  مدق  هب  مدق  ار  قشع  ات  يا  هدمآ  .دنک  دایرف  هشیمه  ات  ار  مرک  نادناخ  یگنادواج  تیدـبا ، هرجنح  ات  يا  هدـمآ  دـنیوگ  یم 
.یناسرب

ار تیاه  مدق  در  خیرات ، دیـشک و  دهاوخ  شود  رب  هناقـشاع  ار  تجنر  راب  هلوک  نیمز ، ياه  هناش  جنر ! تبرغ و  راد  ثاریم  يا  وناب !
.دننک یم  اوجن  ار  وت  زار  اه ، هدرپ  مامت  سپ  نیا  زا  .دومیپ  دهاوخ  اه  هداج  اهریسم و  رد 

.نیمز هتسخ  ياهزور  ررکت  رد  تسا  نیریش  قافتا  کی  تندمآ  .هتسخ  ياه  لدرب  تسا  یمهرم  تندمآ  وناب !

مسیون یم  وت  يارب 

يزور مناد  یم  .درک  یهاوخ  تمرح  ناـمهم  ار  يرامـش  یب  ياـهرتوبک  هک  وت  .دـناوت  یناراـب  اـهربا  همه  هک  مسیون ؛ یم  وـت  يارب 
؟ ما هدرکن  كرد  ار  وت  تمـصع  ياه  همـشچرس  زونه  هک  مسیونب  وت  زا  هنوگچ  .دزیخرب  باوخ  زا  نیمز  وت  مان  اب  هک  دـمآ  دـهاوخ 

رد زونه  هک  نم  مالسلااهیلع ؛ هموصعم  مسیونب  هنوگچ 
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.متسین شیب  يا  هدش  مگ  وت  مان  زاغآ 

بشما .تسوت  مان  زاغآ  بش  بشما ، .دنک  مرگ  ار  مناج  دناوت  یم  وت  دیشروخ  اهنت  مرتدرس ؛ اه  ناتسمز  همه  زا  نم  هک  نک ؛ ممرگ 
.تسوت دلوت 

تندمآ رطع 

هراشا

(1)

دنا هدروخ  دنگوس  اه  هراتس  .زاجح  غارچ  یب  ياهزور  نیرت  کیرات  رد  مالسلااهیلع  ارهز  تردام  یمارگ  ياهدنخبل  دننام  ییادیپ ؛
.دننامن ادج  وت  زا  یندز  کلپ  یتح  هک 

.تسا هتسشن  امش  هناخ  ترواجم  رد  نامسآ  دنا و  هداد  رییغت  وت  دوجو  لالز  يوس  هب  ار  ناشریسم  اهدور ،

هب اه  لخن  .دنا  هدیراب  اه  تشد  نیرترود  هنهپ  رد  ار  تیاه  سفن  رطع  مه  اهربا  دنا و  هدروآ  دورف  رس  مه  اهراشبآ  تندمآ  قوش  هب 
.دنا هداد  هیده  داب  هب  ار  ناشیاه  بطر  رطع  تندمآ  قوش 

دهد یم  تشهب  يوب  تسَفَن 

ار يراظتنا  مشچ  رارق ، یب  ياه  هراتـس  نایم  رد  مه  نم  تندمآ  بش  رد  ات  تشگ  یمرب  نامز  شاک  .ددرگرب  نامز  دهاوخ  یم  ملد 
.دندوب هدرک  شومارف  ار  باوخ  تندمآ ، راظتنا  مشچ  اه  هراتس  همه  هک  هاگ  نآ  مدیمهف ؛ یم 

.مدرک یم  سح  ار  تشهب  تیاه ، سفن  يوب  زا  ات  مدوب  كاخ  يدمآ ، هک  بش  نآ  تساوخ  یم  ملد 

ناراهب يوب 

هراشا

(2)

! تا هشیمه  ياه  ینابرهم  رطع  تسا  ینتشاد  تسود  ردق  هچ  ردپ ! ياه  مشچ  عورف 

! تمارک يوناب  يرثوک ، ياه  هیآ  رابت  زا  وت  .يا  هتسویپ  قشع  هب  يدش و  هداز  قشعزا  وت 

.تسا ناور  وت  تمارک  تمس  هب  هدنار و  اج  همه  زا  هک  تسام  بهتلم  ياه  بلق  نیا 
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! یهد یم  تمصع  يوب  ردق  هچ  وت  یتسار 
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.يدمحم سابع  - . 1
.هداز یقت  هبیط  - . 2
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وت دلوت  هصق 

.دیماان هتسخ و  ياه  لد  لاس  کشخ  رد  دیورب  هزات  یناراهب  ات  يا  هدمآ  وت  وناب !

.یهد یم  خرس  لگ  يوب  وت ، .اه  یکاپ  ناتسغاب  زا  يدییور  موصعم ، یلگ  نوچ 

.هنابیرغ ياه  تبرغ  يربص و  دنزرف  وت  .ییوزرآ  دیما و  ياه  تسد  رود  نشور  ياه  قفا  وت ،

! مق یناراب  يوناب  تسا ، يراج  تمارک  تمان  .دسرب  شبیرغ  يانشآ  هب  ات  دوشگ  لاب  هک  تسا  ییوتسرپ  دلوت  هصق  وت  دلوت  هصق 

همیرک يوناب 

هراشا

(1)

.دزیر یمورف  تنامشچ  زا  هتشرف  ینیرت و  كاپ  وت  ینک ! یم  هاگن  هناکدوک  يدنخ و  یم  هناموصعم  هچ 

؛ دریگ یم  هشیر  تموصعم  نادناخ  راسخاش  زا  تلاصا ، یکاپ و 

.نیمز نامسآ و  همیرک  یتیب و  لها  میرم  يا و  هتفرگ  مان  هموصعم  هک  وت  یکاپ 

نیمز هلهله 

ات دنزیر  یم  شتآ  رب  دنپسا  اه  هتشرف  .دنک  یم  هلهله  ار  تندمآ  نیمز ،

151 ص :

.یسوط اروح  - . 1
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ندمآ نمی  هب  همه  نیا  .تسا  هدش  هدیـشک  نیمز  ات  نامـسآ  زا  رون  ياه  هسیر  .دننامب  روک  دنرادن ، ار  وت  ندـید  بات  هک  ینامـشچ 
.مالسلااهیلع تیب  لها  همیرک  تسوت ؛

.تشاد ار  وت  هحیار  شطع  نم  نیمزرس  يدوب و  یتشهب  هناحیر 

تیاهوزرآ نزهار  هار ، هک  سوسفا  .ینک  تمـسق  دوخ  ياه  هناش  اب  ار  شتبرغ  مغ  یـشاب و  ردارب  تولخ  مد  مه  سینا و  اـت  يدـمآ 
! درواین بات  ار  هودنا  همه  نآ  تروجنر ، نت  دش و 

.وت ياه  غاد  دای  هب  میا ، هدرک  نشور  هک  تساه  نرق  ار  نام  ياه  کشا  سوناف  رادیاپ ، سوسفا  نیا  زا 

دهد یم  سوت  يوب  مق ،

ردـق هچ  ینارون  ياهراون  نیگنر و  ياه  غارچ  هلاـه  رد  تمرح  ییـالط  دـبنگ  .میا  هتـسب  نیذآ  تدـالیم  نمی  هب  ار  نامرهـش  زورما 
تسا و لگ  اج  همه  .دـیچیپ  یم  رهـش  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  تسا ، دـنلب  اه  هرانم  زا  هک  يداش  یقیـسوم  تسا ! هدـش  یتوکلم 

.دنا ینامداش  زا  راشرس  همه  ینیریش ،

رادید هب  يردارب  دیاش  تسا ؛ هدمآ  شابداش  تینهت و  هب  بیرغ  يرفاسم  دیاش  تسا ! هتفرگ  سوت  رطع  مرهش  ارچ  مناد  یمن  یلو  ... 
 . ...دیاش ...يرهاوخ 
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هنییآ لگ و  يوناب 

(1)

تردام داـی  اـت  يدـش  دـلوتم  وت  .يدوبر  شیوخ  ناقـشاع  لد  زا  لد  يدوشگ و  ناـهج  هب  مشچ  هنیدـم ، قشع ، هشیمه  رهـش  رد  وت 
نیمز رب  مدق  وت  یشخبب ؛ یتسه  فدص  هب  ار  فافع  ّرد  ات  يدمآ  ایند  هب  وت  .ینک  افوکـش  مایا  غاب  رد  ارمالـسلااهیلع  هیـضرم  يارهز 

اب ات  يدـمآ  ایند  هب  وت  .يدورـس  ار  قشع  لزغ  نیرتابیز  شیوخ ، هناقـشاع  روضح  اب  وت  .ینک  یکالفا  ار  ایند  یکاخ  گنر  ات  يداهن 
.یتباجن یکاپ و  همشچرس  وت ، .يروایب  ناغمرا  هب  مق  ریوک  يارب  ار  راهب  شیوخ ، زبس  روضح 

سیونریز

! داب كرابم  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  اخس ، دوج و  رهظم  افو ، رهم و  يوناب  دالیم 

! كرابم تدالیم  دزاون ؛ یم  ار  اه  لد  ماشم  هک  تسا  یتشهب  میسن  نوچ  وت ، دالیم  رطع  ناج ! هموصعم 

.دشخب یم  توارط  قاتشم ، ياه  ناج  هب  يراهب ، ياه  هفوکش  نوچ  تدالیم  ناج ! هموصعم 

! داب هتسجخ  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  اه ، لد  هبعک  اضر ، هدید  رون  دالیم 
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وت نابرهم  هاگن 

هراشا

(1)

تنابرهم هاگن  دادتما  هب  ناگتشرف  .دیوگ  یم  مالس  ار  وت  دنک و  یم  فاوط  تدوجو  درگ  رب  شا  ینارون  هاگن  اب  حبص  ره  دیـشروخ 
هب هناقـشاع  هتـسب ، لـیخد  لد  نارازه  زور  ره  .ینک  یم  هاـگن  رهـش  مدرم  هب  رارق  یب  مارآ و  وت  دـننک و  یم  زاورپ  مرح  توـکلم  اـت 

.يور یم  ناشزاوشیپ  هب  ییاشگ و  یم  ار  تتمارک  ناماد  وت  دنیآ و  یم  تیوس 

تندمآ نمی  هب 

.تسوت دالیم  زور  زورما  .دنخرچ  یم  نامسآ  عمـش  درگ  رب  تندمآ  زا  تسم  هک  تسا  یقـشاع  ياه  هناورپ  همه  دالیم  زور  زورما ،
لـالز ياـه  هرطق  تندـمآ  نمی  هب  .مشک  یم  رپ  دـنوادخ  هدـش  ناراـبلگ  شرع  اـت  تندـمآ ، ینامـسآ  ياوـه  رد  نم  ییآ و  یم  وـت 

.دپت یم  راهب  بلق  تندمآ ، نمی  هب  .دنریگ  یم  دیما  منبش  اه  یقاقا  مامت  زا  تباجتسا 

يراج تمارک 

؛ باتفآ يوس  زا  دیآ  یم  ییوناب 

زبس یتیاضر  قوش  هب  هک  يا  هناورپ  دیآ ؛  یم  یکدوک  .دوش  یم  مدرم  ياه  هظحل  يراج  شتمارک  هک  دیآ  یم  ناشخرد  يا  هراتس 
ییوناب .تسا  قشع  ثیدح  ریـسفت  هک  دیآ  یم  ییوناب  .رهـش  ياه  غاب  مامت  يوناب  دش و  دهاوخ  هتـسخ  ياه  غارچلچ  راید  راپـس  هر 

هدیکشخ ياه  همشچ  مامت  يافش  هک  دیآ  یم 
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.دش دهاوخ 

مق باتفآ 

(1)

نیمز هب  ار  یهلا  راونا  نیرت  غورفرپ  زا  ییوترپ  دـنوادخ ، .هنیدـم  تمـس  زا  دـشخرد  یم  زورفا  ناـهج  يدیـشروخ  ناـشخرد  ؤلـألت 
، هلآ هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  كاپ  هلالس  ناتسلگ  زا  يا  هفوکش  يور  ندید  قوش  هب  شرع ، زا  کیالم  زاورپ  .تسا  هتشاد  ینازرا 
برق و نیمزرـس  مق ، شروضح ، فطل  دوجو و  نمی  هب  ات  هدـمآ  رهم  يوناب  .تسا  هتفرگ  باتـش  راثیا ، قشع و  هنییآ و  رهم و  يوناب 

! یمارگ شندمآ  .دناوخارف  شتمارک  ناتسآ  هب  ار  یناهج  ات  هدمآ  .دوش  تباجا 
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مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تافو  موس : لصف 

همیرک يوناب 

(1)

دمد یم  هناخ  نیا  لد  زا  بیجع  يرطع 

نامسآ تمس  زا  دزو  یم  بیرغ  یسح 

تسا يراج  کشا  نیمز  هاگن  زا  زورما 

نامیولگ رب  هدز  همیخ  فرگش  یضغب 

.دوب هدرب  ناتناج  زا  ناوت  ناتلد و  زا  رارق  نامأوت ، غاد  هآ و  کشا و  ناهرمه ، گوس  هار ، جنر 

! وناب دوب  امش  اب  قح 

.تسین هودنا  زج  يا  هشوت  ار  قارف  یتخس 

«، نازحالا تیب   » رد هچ  مق ؛»  » رد هچ  هنیدم ،» » رد هچ  خیرات ، لوط  هب  یتبرغ  تسا ؛ تیاده  نادناخ  امـش  یلزا  داز  مه  تبرغ ، ییوگ 
«! رونلا تیب   » رد هچ 

! وناب داز ، مه  تبرغ  نیا  زا  هآ 

! نامأوت فرگش  هودنا  نیا  زا  هآ 

! عیقب ناهاگماش  رد  هدیچیپ  تسا  مالسلااهیلع  همطاف  تبرغ  رطع  ییوگ 
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.دنراپس یم  ناریاز  کشرس  هب  لد  مارآ ، مارآ  اه ، هنییآ  دناوخ و  یم  ارف  نتسیرگ  هب  ار  نامسآ  تیاه ، هتسد  لگ  هراو  هودنا 

دبنگ و قاور و  نحص و  مدامد ! ِضغب  هتسکش  ِنارتوبک  متام ! يالوش  هدیشوپ  ِنامـسآ  هتـسشن ؛ مرَح »  » ناج رب  هک  یمتام  نیا  زا  هآ 
! ناریاز کشا  اه  هنیآ  نایم  يراج ، مشچ  هتسب  هتسد  لگ 

! نارعاش ِضغب  اه  هیثرم  نایم  يراک ،

یل یعَفِْـشا  ُهَمِطاَف  اَی  َهَرِخالا ؛ َراَّدـلا  َكاَضِر َو  َّمُهّْللَا َو  قشع : دـنمدرد  يا  لد  قمعز  ناوخب  کنیا  تسا ؛ تباجا  بیرغ  ِلصف  لـصف 
.ِناَّشلا َنِم  انْأش  ِهّللاَدنِع  َِکل  َّنِاَف  ِهَّنَْجلا ، ِیف 

.تاجاح نتفرگ  ِتقو  تقو ، تسا ؛ تباجا  ِلصف  لصف ،

، ناگتشرف هک  اوقت -  تلیـضف و  ِنوتاخ  نیا  قح  هب  ردارب ،»  » قارف ِياون  ْتبرغ  نیا  قح  هب  همولظم ، هموصعم  هدیـس  نیا  قح  هب  یهلا ،
! هد نامرارق  شا  ینامسآ  ِناتسآ  ِهانپ  رد  ریذپب و  ار  نامیاهاعد  دنرب ، یم  شا  « تمصع  » هوکش و  زامن »  » تمظع هب  اجتلا 

ياه هنابیرغ  زاین ، مامت  اب  راودـیما ، ياه  تسد  دـننک و  یم  مگ  اه  هماـن  تراـیز  رد  ار  شیوخ  تبرغ  کـشا و  ناـنکاوجن ، ناریاز ،
! دنیامن یم  سمل  ار  حیرض »  » هناموصعم

یم رارق  هلالج » لج   » دنوادخ يافـش  هطـساو  ار  وناب »  » تمظع نامرد ، دیما  هب  دنک و  یم  تیاکـش  ون  هنهک و  ياهدرد  زا  سک ، ره 
.دهد

! نادنمزاین ترایز  دراد  ییافص  هچ 
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.درپس نازخ  ِنازیر  گرب  هب  ار  وناب  ِیگدنز  راهب  دوب و  ینازخ  شا ، يراهب  ریمض  رد  هک  یهام  تسا ؛ یناثلا » عیبر  مهد  »

! دُرم اه ، لد  يادیوس  رد  ینابزیم  قوش  دوز ، هچ  درمژپ ! هودنا ، ِیناوارف  رد  رهش  دوز ، هچ  اترسح !

.دوسرف ار  شکاپ  ناج  ِناوت  مغ ، تدش  دوزفا و  نت  ِجنر  رب  تبقاع  شهودنا ، تعسو 

! هنابیرغ تخس  یعادو  تسا ؛ عادو  ماگنه  دوب ! یخلت  تاظحل  هچ  هک  هآ 

! دوش یم  فافع ، تمصع و  نوتاخ  زا  لابقتسا  رظتنم  تشهب ،»  » دیارآ و یم  ار  جورع »  » ياه هلپ  نامسآ ،

دزیوآ و یم  یبوط »  » ياه هخاش  زا  یکی  هب  ار  مق »  » رهش مان  نامـسآ ، تسا و  هداد  تسد  زا  ار  يرگید  مالـسلااهیلع  همطاف » ، » نیمز
.دزادرپ یم  ترضح  میرکت  میظعت و  هب  یهلا ، شرع 

.تخاس ناتسلگ  ریوک ،»  » زا نوتاخ ، هاتوک  دنچ  ره  يراهب و  روضح 

هّللا ِّیلَو  َْتِنب  اَی  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا 

هّللا ِّیلَو  َتُخا  اَی  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا 

هّللا ِّیلَو  َهَّمَع  اَی  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا 

مالسلا هیلع  رفعَج  نب  یَسُوم  َْتِنب  اَی  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا 

! داب امش  تمارک »  » و تمصع »  » و تمظع »  » رب دنوادخ ، دورد 

، افش يایوج  مینادنمدرد ، وناب !

، اه هنییآ  نماد  ام و  تسد 

« یتَا لَه   » ِناتسآ ام و  يور 
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...تمرح نارتوبک  هارمه 

(1)

.دننز یم  طخ  ار  متفه  نامسآ  مرح ، ياه  هتسد  لگ 

.كالفا يدیپس  ات  كاخ  یهایس  زا  مارآ  مارآ  دنشک  یم  مدق 

ردق نآ  دیآ ؛ یم  قافتا  يوب  .دننک  یم  هبرجت  ار  یهایس  توکـس و  یلاوح  رد  زاورپ  هلاچم و  ینامـسآ  رد  دنریگ  یم  لاب  نارتوبک ،
.یماکان زا  دنک  یم  رپ  ار  خیرات  ماشم  هک  خلت 

؟ دنا هدز  هناوج  اه  هزیر  گنس  مامت  تیاه ، ماگ  در  زا  هک  يا  هدمآ  ریسم  مادک  زا  وناب !

.تسا عولط  يارب  دیشروخ  هناهب  تا  یناشیپ  دنخرچ ، یم  تیاه  مشچ  رادم  رب  اه  هراتس 

.نامز ناکم و  زرم  زا  ینک  یم  روبع  تا  یشرع  هدرتسگ  ياه  لاب  اب 

.دننک یم  تاهابم  تا  یسوب  تسد  هب  کیالم 

هدیشوپ هایس  تمرح  ياه  هتـسد  لگ  رتوس ، نیا  زاورپ و  يارب  یهاوخ  یم  رتارف  ینامـسآ  ینک ؛ یم  هزات  سفن  هام ، همـشچ  رانک  رد 
.تنداد تسد  زا  ِبهتلم  ياضف  رد  دننز  یم  سفن  دنا و 

.نامسآ ِیگریت  ِهوبنا  رد  دوش  یم  هلاچم  دیشروخ  دچیپ و  یم  اه  هچوک  رد  نارادازع  جنس  يادص 

.دنا هدیکشخ  نامسآ  هب  میاه  مشچ  یتسین و  وناب !

.ما هتسب  لیخد  تحیرض  هب  ار  میاه  تسد  یتسین و 
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مدوخ یب  دوخ  زا  تراشرـس ، ِهاگن  هبذـج  اه  جوا  رد  ات  مریگ  یم  لاب  ار  نامـسآ  زور  ره  تمرح ، رد  اـهر  ِنارتوبک  هارمه  یتسین و 
.دنک

.مزیر یم  کشا  ترطاخ ، هدرتسگ  ِنحص  رد  ار  میاهاعد  ِزادنا  مشچ  یتسین و 

.میرگب رازراز  ار  مهودنا  هوبنا  مراذگب و  نآ  رب  رس  ات  مهاوخ  یم  يراوید 

.تا یبآ  تمارک  يوس  هب  مریگب  لاب  منوماریپ  دکار  ياوه  زا  ات  مهاوخ  یم  يا  هچیرد 

.دچیپ یم  منهذ  ياه  هچوک  رد  نزریجنز ، ياه  هتسد  يادص  نانچمه 

.دنراب یم  ذغاک  رب  هایس  ییاه  هژاو  دنرادازع و  میاه  تسد 

.دننز یم  طخ  ار  نامسآ  هک  تمرح  ياه  هتسد  لگ  هب  دننز  یم  لز  میاه  مشچ  منک ، یم  هاگن 

وناب مسق  ار  وت  تیادخ ، هب  مسق  ار  وت 

وگب نامب و  مهد  یم  تدوخ  هب  مسق  ار  وت 

یبش همین  ياه  هیوم  لزغ  تشذگرس  وت 

؟ وخ یتفرگ  بش  زور و  دوخ  ِمغ  اب  هنوگچ 

دنگنگ بش  ِرادم  رد  ناشمه  اه  هراتس 

ور يدومن  نامسآ  تفه  هب  وت  منک  نامگ 
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نابزیم نامهیم 

(1)

...دشک یم  دوخ  تمس  هب  ار  اه  لد  دنمورین ، يابر  نهآ  کی  لثم  تا  ییالط  دبنگ  ِتشخ  تشخ 

فاوط هب  ار  نایکالفا  هک  نایکاخ ، ام  ياه  لد  هن  اهنت  .دراد  همادا  كالفا  ات  كاخ  زا  ینیمز  راو  هبذاـج  یـسیطانغم  نادـیم  تعـسو 
...دناوخ یم 

! تهاگرد هشیمه  ریاز  ادخ  ياه  هتشرف  يا 

جاتحم ناینیمز  هب  ار  وت  اـبیز  هچ  هدرک و  هصـالخ  ار  شنیرفآ  تدوجو  رد  وکین  هچ  تسا و  هدـیرفآ  بوخ  ار  وت  دـنوادخ  ردـق  هچ 
ارهز هب  هک  ار  وت  .مالسلااهیلع  هجیدخ  هب  تمارک  رد  هراس و  هب  تباجن  رد  ینام ، یم  میرم  هب  تسادق ، رد  هک  ار  وت  .دیـشخب ! هیده 

.يا هدننام  مالسلااهیلع 

! هنجلا یف  انل  یعفشا  همطاف  ای 

.میایب وت  رادید  هب  هک  منک  یم  رهطم  ار  دوخ 

.ینزو یب  ساسحا  یکبس ، ساسحا  منک ؛ یم  شمارآ  ساسحا  تسا ، تشهب  زا  يا  هکت  هک  تمرح  نحص  رد 

!؟ ازج زور  هعیفش  يریذپ  یم  ارم 

فطل و ياه  تسد  زا  موش و  نامهیم  تتمارک  ناوخ  هب  تا  ینابرهم  هیاـس  ریز  اـت  مدرک  وت  هاـگن  ییـالط  دـبنگ  رذـن  ار  ملد  رتوبک 
! منک ییادگ  تفرعم ، هناد  بآ و  تتیانع ،
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.دوز هچ  میایب و  رید  هچ  دنز ؛ یم  دنخبل  نم  هب  دنیب ، یم  ارم  هک  راب  ره  .دنز  یم  دنخبل  نم  هب  تا  يا  هرقن  حیرض 

...دوش یمن  ریگلد  نم  زا  ًالصا  وت ، حیرض 

.تسا تشهب  رد  ِنولک  تا ، يا  هرقن  حیرض 

رب هودنا  یهوک  اب  ما ، هدمآ  منم ! نیا  کنیا  و  دوش !؟ یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دـنک ، ترایز  تفرعم  اب  ار  وت  سک  ره   » هکنیا هن  رگم 
! هنیس رد  رون  نامسآ  نامسآ  اب  مبلق ! رد  مغ  ایرد  ایرد  اب  میاه ! هناش 

؟ ینک راشرس  تفرعم  زا  ارم  كاردا  ماج  هک  دوش  یم  .مشاب  وت  يافصاب  ياه  هظحل  ریاز  ات 

اریذپ وت  مهدرـس و  اوجن  تناتـسآ  ناگتـشرف  هارمه  نم  یهد ! ارف  شوگ  وت  مناوخب و  همان  ترایز  نم  وت ! مشاب و  نم  طقف  دوش  یم 
! يوش

تـسود ار  وت  میاـه  تبیـصم  ماـمت  اـب  نم  دوش  یم  يریذـپن ؟ وت  میاـیب ، نم  دوش  یم  یهدـن ؟ مباوج  وت  مناوخب ، ار  وت  نم  دوش  یم 
مدق مادک  تسا !؟ هدنام  هدوشگان  تمرح  رد  هدقع  مادک  زگره ! هن ، ینزب ؟ ما  هنیـس  هب  در  تسد  تیاه ، یبوخ  مامت  اب  وت ، مرادـب و 

؟ تسا هتشگرب  دیماان  تناتسآ  رد  زا 

!؟ تسا هدیسرن  تباجا  هب  تمیرح  رد  اعد  مادک 

ار يراظتنا  مشچ  دوخ  وت  .تسکـش  یهاوخن  ار  تناریاز  ياه  لد  زگره  سپ  یهاگآ ! نتـسکش  هودنا  زا  يا و  هتـسکش  لد  دوخ  وت 
! تشاذگ یهاوخن  رظتنم  ار  تمرح  ناراظتنا  مشچ  زگره ، سپ  يا ؛ هدرک  هبرجت 

هب میآ ؛ یم  وت  يوس  هب  موش ، یم  گنتلد  مدوخ  زا  هک  راب  ره  ارهزلا ! بیان 
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، تیاه هنیآ  مامت  رد  .دراد  نایرج  ادخ  .دوش  یم  ساسحا  ادخ  دزو ، یم  ادخ  تمرح  رد  .تسا  زیربل  ادـخ  زا  هشیمه  هک  وت  ناتـسآ 
هب تیارس  نحـص و  تبرغ  ردق  هچ  لوتب ! ناهنپ  ربق  ساکعنا  ترازم  يا  مالـسلااهیلع ! هموصعم  ای  کیلع  مالـسلا  .تسا  یلجتم  ادخ 

.دنام یم  عیقب 

.يدیراب يدیراب و  كاخ  نیا  ِیلاها  رب  ار ، تا  ینابرهم  ناراب  زیرکی  يداهن و  مق  هدید  هب  مدق  يراگزور 

.دش تتمارک  ناوخ  نامهیم  رهش  يدش و  رهش  نامهیم  ردارب ، لابند  هب  زور  کی 

.يدنام هشیمه  يارب  يدمآ و  زور  کی 

.دناشک یم  مق  هب  ار  قشاع  ياه  لد  همه  وت ، رداچ  شوخ  يوب  ملاع ، هشوگ  هشوگ  زا  کنیا  و 

! تیب لها  همیرک  ای 

.وت تمارک  يادنلب  نیا  ام و  هاتوک  تسد  نیا 

رادید رطعم  ياه  هفوکش 

(1)

هناقـشاع روضح  اب  ار  وا  ینیب ، یم  تنامـشچ  ربارب  رد  ار  ردارب  مدق ، هب  مدق  یتقو  دشابن ، یلوط  ار  هداج  ناسارخ ، ات  هنیدم  زا  دـیاش 
.ینک یم  سح  یمرگ  هب  ار  شلابقتسا  شوغآ  يزاون و  یم  تا 
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ياه هفوکـش  هظحل ، ره  هک  ارچ  تسا ؛ لاصو  رفـس ، يا ، هتفرگ  رفـس  هار  يا و  هدرک  یناـبرق  قشع ، ياـپ  شیپ  ار  ناـج  هک  وت  يارب 
.دنوش یم  دلوتم  تحور  ماشم  رد  رادید ، رطعم 

تبیصم نیا  نیگنس ، يدنور  دنیآ و  رد  تیاه  سفن  دنک و  یم  يراج  ار  تنارفس  مه  ِنوخ  ینمشد ، ياهریشمش  نایغط  هکنیا  ات  ... 
.دروآ یمن  بات  ار 

نشور عمش  اه  بلق  ناتسبش  رد  هرامه  یلو  دیا ، هتشگ  شوماخ  تبرغ ، ِتوهرب  رد  دنچ  ره  هک  يزاون  بیرغ  يوناب  يا  وت  رب  مالس 
! دینک یم 

.تفرگ رفس  ِناج  ناتیاه  مدق  ریز  هداج ، هک  قشع  رفاسم  يا  وت  رب  مالس 

.دینک یم  روبع  شییاهنت  ِنابایب  زا  هرامه  یلو  ددنب ، یم  لیخد  ناتحیرض  رب  لد  هک  هبوبحم ، هموصعم  يا  وت  رب  مالس 

یلاح رد  دـنک ، ترایز  ار  مالـسلااهیلع ) هموصعم  همطاف   ) ناشیا سک  ره  هَّنَْجلا ؛ ُهَلَف  اهّقَِحب  افِراع  اهَراز  ْنَم  : » مالـسلا هیلع  اضر  ماما 
«. تسوا ِنآ  زا  تشهب  دشاب ، وا  قح  هب  فراع  هک 

تسا نیگنس  غاد 

(1)

.دینکاپ هب  ار  يروبص  ياه  همیخ 

.دینک اپرب  ار  هایس  ياه  هدرپ 

.دناشک یم  کشا  ِلحاس  هب  ار  همه  تسا ؛ نیگنس  غاد 

.تسا رابکشا  مه  نامسآ  همشچ  یتح 
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.دراب یم  سای  دیپس  ياه  گربلگ  ناراب ، ياج  هب  نامسآ ، زا 

! دوب هاتوک  ردق  هچ 

! نامرهش ياه  کشجنگ  یتخب  شوخ  لصف  دوب  هاتوک  ردق  هچ 

.دچیپ یم  نامیاه  هچوک  رد  تشهب  يوب  تیاه ، مدق  ياج  زا  زونه  ام ! کچوک  ِرهش  يوناب 

.هداتسیا اپرب  تهاگن ، دبنگ  هیاپ  رب  ام ، رهش  زونه 

! دوب یگنشق  ياهزور  هچ 

.يدومن ترتسگ  نامسآ  ياه  سفن  ِنامهیم  ار  نامرهش  هک  زیگنا ، لد  ِحبص  هدفه 

.يدز هرگ  نامرهش  ياه  میرح  اه و  هشفنب  اه و  سای  نامشچ ، هب  ار  تا  ییاروها  هاگن  هک  زیگنا ، لد  حبص  هدفه 

.دندرک یم  نیز  ار  ترفس  ِراوهار  ِبکرم  دندورس و  یم  ار  وت  نامشچ  یظفاحادخ  لزغ  دولآ ، ضغب  ياه  هیناث  هکنیا  زا  ربخ  یب 

.ار تمَرَح  ِنما  میرح  مروآ و  یم  رطاخ  هب  ار  وت  منیب ، یم  ار  دیپس  ياه  سای  عمجت  اج  ره 

رد تخس  ار  مناتسد  میاشگ ؛ یم  تیوس  هب  تباجا  ِتسد 

.راشفب تناتسد 

.دشک یم  شیوخ  رد  ار  ندوب  وت  اب  زور  هدفه  ِتارطاخ  ام  رهش  زونه 

.دنک یم  ساسحا  ششوغآ  رد  ار  وت  رهم  ام  رهش  زونه 

.دنک یم  عییشت  شناتسد  ِيور  رب  ار ، باتفآ  بآ و  يوناب  هک  تسا  يرگید  زور  ره  زا  رتزیگنا  مغ  زورما  ام  رهش 

یمخز رد  هدش و  هدیشک  متام  هب  هثداح ، ِیناوخزجر  اب  زورما  ام ، رهش 
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.هتسشن گوس  هب  میظع 

.دیرابب نامکچوک  رهش  رکیپ  رب  ار  یلست  ِناراب 

.دینکاپ هب  ار  يروبص  ياه  همیخ 

.تسا نیگنس  غاد 

« کیلع مالس  تاداس ! همع  »

(1)

یم هنخر  ما  هنیس  رد  وت  دای  اب  بورغ ، ره  هک  هنیرید  یتبرغ  رد  قرغ  اهنت ، هتسخ و  رس ، هدیروش  هتفشآ و  .میآ  یم  تمرح  میرح  هب 
.دنک یم  مارآ  ارم  ناماسبان  برطضم و  هاگن  هک  تسوت  سدقم  حیرض  اهنتو  دنک 

.دزاس لالز  فاص و  ار  مدوجو  ات   ، یتصرف ار  کشا  مهد و  نتسکش  لاجم  ار  ولگ  رد  هدنام  ضغب  ات  میآ  یم  تمرح  میرح  هب 

.هانگ رد  قرغ  دوخ ، ياه  یگرمزور  مامت  زا  اه ، یمدرمان  اه و  يدرمان  مامت  زا  هتسخ  میآ ، یم  تمرح  سدقم  میرح  يوس  هب 

دـنیآ و یم  تدـیما  هب  اه  تسدرود  زا  هک  ینارفاسم  تمرح ، نارتوبک  دـننام  زاین ، یگنـشت و  ماـمت  اـب  اـت  جاـتحم  میآ و  یم  هتـسخ 
« کیلع مالس  تاداس  همع  : » منک همزمز  ناگتشرف ، اب  همغن  مه  ات  دنیاس  یم  تسدقم  حیرض  رب  یناشیپ 

ياه هرانم  هک  نامز  نآ  شنامـسآ ، تسا  یبآ  ردـق  هچ  هدـنکفا و  هیاس  شرـس  رب  وت  هاگن  هک  نامز  نآ  ، مق تسا  یندوتـس  ردـق  هچ 
.دنهد یم  ششزاون  اعد  زبس  ناتسد  نوچ  تهاگراب 

ام راید  نکاس  هک  یتداعس  هچ  ییایب و  ام  رهش  يوس  هب  وت  هک  یتنم  هچ 
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! يدرگ

.دشاب ام  نآ  زا  هک  دوبن  يرهش  تزبس ، تماقا  تندمآ و  دوبن  رگا 

.مزاس ایرد  گنر  مه  تا ، ینامسآ  دنلب و  هاگن  دیما  هب  ار  ملد  موش و  رو  هطوغ  قشع  يایرد  رد  ات  میآ  یم  تیوس  هب 

يا هتفرن  وت 

(1)

.تسا هتشذگن  تندمآ  زا  يزور  دنچ  زونه  .يور  یم  ییایب ، هکنآ  زا  شیپ 

.داد یم  نتفر  يوب  تیاه  سفن  يدوب  هدمآ  هک  مه  يزور 

.يور یم  هدماین  .یتفر  هوکشب  يدمآ و  هوک  نوچ 

؟ دوش یم  مه  نیا  زا  رت  هاتوک  رگم  يدنب ؛ یم  رفس  راب  هک  تسا  هتفرگن  دای  تسرد  ار  تندوب  بوخ  يوب  رهش  زونه 

؟ يوش یم  ناهگان »  » هک تسا  جیگ  تهاتوک  ندمآ  راهب  رطع  زا  رهش  زونه 

در وت ، ندـید  رد  هبرد  اه ، نابایخ  زونه  اهربا  يوس  نآ  رد  .یتفا  یم  قافتا  اهرفـس  مامت  زا  رت  ناهگان  اه ، نتفر  ماـمت  زا  رت  ناـهگان 
.دنشک یم  وب  ار  تیاپ 

ار دهـشم  هک  ییاهروگنا  زا  رت  خلت  یتقیقح  تنتفر ؛ ربخ  دشاب  خلت  یتقیقح  ادابم  هک  دوش  یم  دور  رهـش  یناشیپ  رب  بارطـضا  قرع 
.درک دهاوخ  راوگوس 

.دنارپ یم  روگنا  ياه  غاب  رس  زا  ار  یتسم  تنتفر ، ربخ 

.دننک زاوآ  ار  ربخ  نیا  ادابم  ات  دنا  هدش  لال  اه  هدنرپ 

.درک دهاوخ  یلاخ  یگدنز  زا  ار  رهش  هک  زیگنا  لوه  تسا  یباوخ  تنتفر ، بخ 
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.تسا هدرک  ناششومارف  سفق  یتح  هک  ییاهنت  ياه  هدنرپ  لثم  درک ؛ دهاوخ  یهت  بلاق  ییاهنت  سرت  زا  رهش  وت ، زا  دعب 

.دتسیا یم  نایرج  زا  نآ  رد  زین  اوه  رگید  یتح  هک  درک  دهاوخ  بوسر  رهش  ناج  رد  ردق  نآ  ییاهنت 

هچایرد لثم  هدرک ، شومارف  ار  بآ  هزم  تساه  لاس  هک  يریوک  نیمه  لـثم  دـنریگب ؛ یلاسکـشخ  يوب  زورما ، زا  دـعب  اـهربا  دـیاش 
.دناد یمن  یخلت  زج  ار  یگدنز  هک  کمن 

ینادنز وت  یب  رهـش  نیا  هک  ارچ  دننک ؛ یم  راگزور  یمخز  زا  اهراوید  اهنت  هک  دـنوش  یم  ییاهرامـش  زور  دـعب ، هب  زورما  زا  اهزور 
لگ زونه  .تسا  تشهب  تدقرم  كاخ  رطع  زا  رهـش  زونه  نادنز ؟ مادـک  ییاج ؛ نیمه  وت  يا ؛ هتفرن  وت  هن ، یلو  .دوب  دـهاوخن  شیب 

هدنپت بلق  تدقرم  .دیآ  یم  نیمز  سوباپ  هب  تندییوب  قوش  هب  نامسآ  دنیور و  یم  كاخ  نیا  رب  وت  ینابرهم  يوب  هب  وب  شوخ  ياه 
.تناقاتشم هراتس  یب  ياه  بش  ییالط  دیشروخ  تدبنگ  تسا و  ریاز  نارتوبک 

.دروآ یم  الاب  رس  اه  هوک  تشپ  زا  تمرح  ياه  هرجح  رد  نتفرگ  هیاس  قشع  هب  باتفآ  حبص  ره 

زونه .دـصقر  یم  تمرح  ياـه  هچـضوح  هراوف  رد  یگدـنز  زونه  .یـشک  یم  سفن  رهـش  نیا  هیناـث  هیناـث  رد  مه  زونه  يا ؛ هتفرن  وت 
.دننک یم  هیده  رهش  بیرغ  ياه  ماب  نیرترود  هب  ار  وت  يوب  اهرتوبک 

دنرب یم  اهرتوبک  هک  ییاه  هماـن  همه  اـجنیا  .درک  دـهاوخن  قد  يرتوبک  یب  هصغ  زا  رگید  یماـب  چـیه  اـجنیا  وت ، سدـقم  دوجو  اـب 
رطع هب  دوش  یم  هصالخ 
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.تیاه سفن  یناحور 

؟ دشوپب هایس  ار  تنتفر  هنوگچ  ندوب  همه  نیا  اب  هن ! یلو  دوش ؛ شوپ  هایس  ار  تنتفر  دهاوخ  یم  رهش 

زور و زا  هزور ، ره  دیـشروخ  نیمه  زا  يرت  کیدزن  وت  یتح  دننک ؛ یم  رکف  ندنام  هب  هک  یناسک  مامت  زا  رتشیب  ییاجنیا ؛ هشیمه  وت 
.تسوت قشع  هب  دراد ، مه  نایرج  رگا  هک  ییاوه  نیمه  زا  .دنور  یم  رتربخ  یب  دنیآ و  یم  ربخ  یب  هک  ییاه  بش 

رتشیب تمرح  ياهرتوبک  زا  هک  تس  یناریاز  هاگ  هسوب  هک  تکچوک  حیرـض  رارق  یب  دناوت ؛ رارق  یب  رارق ، یب  ياه  ناج  مامت  زونه 
.دنا هدش  رتوبک 

.يراد هک  ینابرهم  روضح  همه  نیا  اب  ار ، تنتفر  درک  دهاوخن  رواب  سک  چیه  هن !

اه هنیآ  يوناب 

(1)

.دناوخ یم  يراوگوس  هب  ار  ناتخرد  دبوک و  یم  اه  هرجنپ  رب  داب  .دوش  یم  هلاچم  دوخ  رد  نویش  هیثرم و  ياه  ياه  زا  رهش  و  ... 

.دنا هتسشن  ازع  هب  تخس  یهودنا  هقلح  رد  شرف  شرع و 

؟ دوب هتخادنا  هکس  زا  ار  دیشروخ  تنامشچ ، ششخرد  هک  میروآ  بات  هنوگچ  ار  وت  یب  ياهزور  تملظ  اه ! هنیآ  يوناب  يا  هآ 

ییاه و هراتس  نوتاخ  وت  .تسا  هتخادنا  هیرگ  هب  ار  هام  وت ، یب  ياه  بش 
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.تسا وت  نشور  هاگن  هصالخ  نامسآ ،

.دنیآ یم  هدجس  هب  ار  وت  ياه  ماگ  در  مق  ياه  هچوک  زونه 

.تسشن یم  لُگ  هب  تا  هناملاع  ياه  سفن  رد  نافرع  یهاگآ و  فراعملا  هریاد 

 . ...يور یم  مینک ؟ وجو  تسج  ار  همشچرس  مادک  تمس  باوج ، یب  لاؤس  همه  نیا  اب  ام  يور و  یم 

.دور باتفآ و  رابت  زا  يا  هیسدق  يا ؛ هموصعم  همطاف  وت  .دنا  هدرک  زک  مرح  ياه  هتسد  لگ  رب  ار  تچوک  غاد  نارتوبک ، يا و  هتفر 

.دنبوک یم  لحاس  ياه  گنس  رب  رس  تنتفر ، شوپ  هایس  اه ، جوم  هک  تسا  هنوگ  نیا 

! دنود یم  هناقـشاع  ناشیوناب  دـقرم  فاوط  هب  تناریاز  هنوگچ  نیبب  نک ، هاگن  .دـناوت  یمن  نتـسیرگ  ار  تگوس  مجح  یناراب ، چـیه 
.دننک یم  هیوم  وت  اب  ار  ناشیاهدرد  دننز و  یم  تیادص  هنوگچ 

تیادـه شمارآ  دـیما و  يایرد  يوس  هب  ار  ناشیرپ  ياه  بلق  نیا  تتمارک ، هناخدور  رارق ! یب  یمخز و  ياه  لد  روبـص  گنـس  يا 
.دنک یم 

یم تروبـص  ياه  هناش  رب  .میاشگ  یم  تزبس  هناـخ  رد  ار  ممخز  ياـه  هچقب  منک و  یم  لـفق  تحیرـض  ناتـسد  رد  ار  میاـه  تسد 
رد ار  مناـج  ياـه  گریوم  تفگـش  یبیـس  يوب  دتـسیا و  یم  مارتـحا  هب  ار  تا  ینارون  روضح  منامـشچ ، .موش  یم  کبـس  میرگ و 

.دریگ یم  شوغآ 

هداتسیا تلابقتسا  هب  تشهب ، ناغارچ  ياه  هداج  رد  تسد ، رد  بیس  ياهدبس  اب  ناگتـشرف  يور  یم  هک  زورما  مناد  یم  گرزب ! يا 
.راذگم باوج  یب  ار  نامیاه  کشا  ریگب و  ار  نامتسد  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  لوسر  لآ  همیرک  يا  .دنا 
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ماوت شوپ  هایس 

(1)

مراذگن كاخ  هب  رس  تمدق  رد  هنوگچ 

مراذگن كادف » یسفن   » یبآ زامن 

تس یناریح  نامجرت  تا  هنیآ  هک  ییوت 

تسا ینالوط  ياه  لاس  ماوت  شوپ  هایس 

.تسا هتخادنا  مناج  رد  هجنپ  گرزب ، یجنر  .دود  یم  میاه  هنوگ  رب  راشرس  یهودنا 

.دنا هدیشک  دق  نامسآ  ات  مرح ، ياه  هتسد  لگ 

.تسا هتخیوآ  منت  مامت  زا  درد  .دنور  یم  یهایس  میاه  مشچ 

ناـبیرگ رد  ار  نتخیر  ورف  ِدرد  .دـننز  یم  خرچ  نیگهودـنا  نامـسآ ، لاـب  رد  لاـب  مرح ، نارتوـبک  .دزو  یم  شیپ  زا  رت  ظـیلغ  مـغ ،
! ار مزیربل  هودنا  مرابب  دیاب  منک ؛ یم  سح  شیوخ 

.تسا هدرک  رپ  ار  یلاوح  نز ، ریجنز  هتسد  يادص  .دزیر  یم  ورف  دبنگ  رب  هرطق  هرطق  دیشروخ ،

یم ار  وت  رطع  كاخ ، ياوه  .تسا  هداتـسیا  تینارون  هبذـج  رب  دیـشروخ  تیاهن ، یب  ات  مسیونب ! اه  هچیرد  ماـمت  رب  ار  مهودـنا  دـیاب 
.دهد
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.يرذگ یم  كالفا  ياه  هناش  رب  مارآ ، يا و  هدیشک  رپ  كاخ  لزانم  زا  .دناوت  شوپ  هایس  کیالم ،

تندوبن رهش ، نیا  .تسا  هدز  وناز  تیور  هبور  رهش ، نیا  .تسامـش  نابرهم  ياه  مشچ  ایرد ، نیا  کیرات  ياه  بش  همین  ِغارچ  وناب !
.تسوت رادازع  رهش ، نیا  .دبوک  یم  هنیس  رب  دروآ و  یمن  بات  ار 

.تساه ناشکهک  هدید  رب  تیاه  مدق  .دناوت  نداد  تسد  زا  نیگمغ  اه ، هنزور  مامت  يا و  هتشذگ 

.دیشخب ناماس  ار  راید  نیا  هتفشآ  نهذ  تفطل ، وناب !

.دیشوج یم  تیاه  مشچ  رد  هک  مدرگ  یم  یتقیقح  لابند  .ما  هتسب  لیخد  تحیرض  هب  ار  متسد 

.يا هدرب  دوخ  اب  ار  راهب  يا و  هتفر 

.دنک یمن  میاهر  هودنا ، خلت  معط  يا و  هتفر 

.مزیرب کشا  ياه  ياه  ار  مهودنا  نابیرگ ، رد  رس  ات  تا  مرح  رگم  تسین ، يا  هشوگ  يا و  هتفر 

! هنیدم ای  تسا  مق  اجنیا 

(1)

تمارک زا  دندز و  یم  لاب  تا  ینابرهم  يانشآ  ياوه  رد  هک  هاگ  نآ  تسین ؛ ینالوط  رهش ، نارتوبک  یتخب  شوخ  لصف  متـسناد  یم 
.دندناتس یم  هناد  بآ و  وت ، ناتسد 
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، تشهب شوخرطع  هب  یتشاذگ و  یم  ناشسمتلم  ناگدید  رب  مدق  یتقو  تسین ؛ ینالوط  رهش  ياه  هچوک  يداش  راگزور  متسناد  یم 
.درک مامشتسا  ار  اه  نامسآ  يوب  رطع و  دوش  یم  تیاه  ماگ  ياج  زا  زونه  .يدرک  یم  ناشرطعم 

دوشگ یم  کلپ  تهاگن  يآ  لالز و  ياوه  رد  حبص  ره  هک  هاگ  نآ  تسا ؛ هاتوک  رهش  ییالط  گنـشق و  ياهزور  رمع  متـسناد  یم 
.درک یم  هزات  سفن  تا  ینابرهم  روانش  رطع  رد  و 

.دوب تا  یمطاف  هاگن  هناموصعم  باتفآ  نامهیم  رهش ، عولط ، هدفه  نابرهم ! يوناب  هآ ،

.تفرگ ناج  دیشک و  سفن  ناتتمارک  تمحر و  قیقر  ياوه  رد  رهش ، زور ، هدفه 

.دندوسآ شروضح  ینامسآ  نما و  نابیاس  ریز  غیرد -  یب  تبحم  ناروف  رد  اه -  تخرد  اه و  هچوک  مامت  زور ، هدفه 

...یتفگ خساپ  ناگتشرف  هجهل  اب  ار  رهش  مالس  زور ، هدفه 

.تسا رطعم  دیپس  ياه  سای  شیور  زا  زونه ، ناتروبع  ریسم  .يدوب  هدمآ  تبرغ  ینالوط  ياه  هداج  زا 

هداتفا و رود  نامـسآ  هب  ار  ناتروضح  نشور  راد و  هلابند  هراتـس  ریدقت ، تسد  هک  دیدوب  هدمآ  ردارب  نابرهم  هاگن  يوجو  تسج  هب 
.دناشک مق  لوهجم 

.دش هعیش  همانسانش  مق  تفای ؛ تسادق  مق  دعب ، هب  زور  نآ  زا 

.شیاسآ يارب  دنتفای  ار  ینما  مرح  نارتوبک  دش و  زاب  مق  هب  ناگتشرف  ياپ  دعب ، هب  زور  نآ  زا 
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، ییاعد رطع  هب  ات  رونلا ، تیب  ات  دروآ  یم  ار  شیاه  یگنت  لد  رهـش ، نیا  زا  دـعب  وناب ! ترداچ  زا  دـیآ  یم  مالـسلااهیلع  همطاف  يوب 
.دینک زاب  شیاه  مغ  زا  دقع ،

.یلاها هتسخ  ناج  حور و  رب  دناشن  هودنا  زا  يراوآ  تنتفر ، ناهگان  هک  درک  یم  رواب  ار  تا  ینامسآ  روضح  تشاد  رهش  مک  مک 

.تسا ناوتان  رهش ، فیحن  ياه  هناش  ار  تجورع  نادمچ  ینیگنس 

.تسا روآ  نزح  هتفرگ و  هشیمه  مغ ، ياوه  هک  تسین  تهج  یب  وناب !

.تیاه هتسد  لگ  یلاوح  رد  نارتوبک  یبات  یب  تسین ، تهج  یب 

.ار تتمارک  ناسحا و  هرفس  ینیچ  رب  هک  دوب  دوز 

وت هنامیرک  ياوه  ات  منوماریپ  دـکار  ياوه  زا  مزیرگ  یم  .وت  نما  مرح  هب  مروآ  یم  هانپ  ار  ما  یگنت  لد  دریگ ، یم  ملد  راب  ره  ـالاح 
هب منز  یم  هرگ  ار  ملد  راـب  نیا  .دوخ  زا  یـشیوخ  یب  ياـه  هظحل  رد  موش  اـهر  تهاـگن  ییاروها  هبذـج  رد  اـت  مریگب ، هزاـت  یناـج 

.ینک زاب  وت  ار  ملد  هدقع  ات  تا  يا  هرقن  حیرض 

.تسا هریخ  اه  نامسآ  هب  وت  يوجو  تسج  هب  هشیمه ! ات  رهش ، رظتنم  ياه  مشچ  یتفر و  وت 

.تساپ هب  ینازحالا  تیب  يا ، هنیس  ره  رد  يا و  هتفر  وت 

.دشاب يرطاخ  ياّلست  ات  یلاها ، رس  رب  ار  تا  هناموصعم  شخب و  شمارآ  هاگن  نآ  زا  یناراب  رابب ،

.تسا نیگنس  ردق  هچ  تغاد 
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«. مق  » رد يا  هدرک  اپ  هب  يا  هنیدم  هنیدم ؛ ای  تسا  مق  اجنیا  مناد ، یمن 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  بیرغ  سای  نازحالا  تیب  هودنا  همادا  ترونلا ، تیب 

هرتسگ رد  تسا و  بیرغ  ردـق  نیا  تمرح  ياوه  لاح و  هک  تسین  تهج  یب  تسا ! یمطاف  ردـق  هچ  تا  هناموصعم  ياه  هلاـن  نزُح 
.دراد نایرج  تبرغ  مرح ،

.ناهرب اه  یگتسب  لد  يوهایه  ماحدزا  زا  ار  ملد  نک ؛ میادص  وناب !

اه نامـسآ  ياه  هچوک  رباع  مراذـگب و  تیاه  هظحل  ییاروها  هناش  رب  رـس  يا  هظحل  راذـگب  اه ؛» نتـساوخ   » همه نیا  زا  نک  اهر  ارم 
.دنا هدروآرد  هناقشاع  یفاوط  هب  ار  ترازم  ماش  حبص و  ره  هک  یناگتشرف  نوچ  موش  تریاز  ات  ناوخب  ارم  مشاب !

اهوتسرپ هتسویپ  ِتبرغ 

(1)

.دنناوخ یم  هحون  متام ، ياه  هچوک  سپ  تهاقف ، ِنوتم  اب  هارمه  .دزیر  یم  هودنا  ياه  نابایخ  هب  مق ،»  » ياه کشا 

.دراذگ یم  هتسویپ  یتبرغ  رد  ار  اهوتسرپ  دنک و  یم  چوک  راهب ، سنج  زا  ییوناب 

.دریگ یم  دوخ  هب  يدولآ  مغ  هرهچ  هنیآ ، ِحور 

.دشک یم  هآ  ار  رهطم » مرح   » ات رونلا » تیب   » ِهار نامسآ ،

تیدبا هب  لصتم  مظعا ،» دجسم   » ياه مغ  .دور  یم  وناز  هب  تسد  تماقتسا ،
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.دنوش یم 

.حیتافم دنابات و  یم  کشا  رس ،» الاب   » دجسم ِنیرمرم  ِهاگن 

.دنا هدش  راد  غاد  بآ ، يایاجس 

.شپترپ ياه  شیاین  يوناب  تبحم ، ِكاپ  هلالس  زا  يا  هراپ  هم  هب  تسا  هدرک  ادتقا  گوس ، ِنامسآ 

.دکچ یم  درد  لگ ، همانتایز  زا 

.بیذهت ِهاگرد  رانک  ما ؛ هدمآ  حور  يوشو  تسش  هب  رون ، زا  یطیحم  رد 

.دسر یم  نتفکش  هناتسآ »  » هب ساسحا  ِتسد 

.دنز یم  مدق  هوکش ، ناشخرد  هطوحم  رد  لد  تسا و  دورطم  بش ، ِدرس  ِمجح  اجنیا 

.دَرَوآ یمرد  اپ  زا  ار  يرارق  یب  ياه  شفک  لزغ ، .مهد  یم  رذگ  ییانشور  ِضوح  رانک  زا  ار  اه  مشچ 

.دنهد یم  مارتحا  ِمالس  دنسر ، یم  هک  حیرض  يور  هبور  یگدنز ، مارآان  ياه  هظحل 

.دنتسرف یم  بلق  ِياه  هناخ  کیرات  هب  ار  رون  اعد ، ياه  تصرف  مَرَح ، رد 

.تسا نم  ناتسد  رد  جایتحا  ياه  هفوکش  مریگ و  یم  تونق 

.دنک یم  یناشفاوترپ  زور ، يوناب  دنک و  یم  ُرپ  ار  قیاقد  ِنامشچ  تمارک ،
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هراتس کی  بورغ 

(1)

.دینارتسگ ار  شیوخ  ییاهنت  ییایروب  ایرد ، هلبق  هبور  ریز ، هب  رس  ياه  هنوباب  یلاوح  رد  دمآ و  خرس  لگ  هار  زا 

رتسب رد  میـسن ، زا  رت  هتـسهآ  .تسکـش  مهرد  ار  یغاب  باوخ  شا  هیرگ  يادص  هن  تفای و  هدوشگ  یـسک  داب  رد  ار  شلد  هرفـس  هن 
! میتفگن رت  كزان  لگ  زا  وا  هب  ام  ادخ  هب  دنیبب ! ار  شا  هدش  مگ  رفاسم  باوخ  هک  دیاش  دیتلغ ؛ یم  هیرگ  يولهپ  هب  ولهپ  هنییآ ،

هک میدرک  یم  كاپ  ار  شیاه  کشا  يروط  .هناورپ  لاـب  زا  ار  راـبغ  میـسن ، هک  میدودز  یم  شا  هرهچ  زا  ار  هودـنا  منبـش  ناـنچ  نآ 
.دوشن وحم  شهاگن  ماج  زا  دیشروخ  سکع 

؟ مییوگب نخس  راظتنا  يروبص و  زا  مایتلا ، یب  مخز  نآ  يرادلد  هب  میتسناوت  یم  یک  ات  وگب ؛ وت 

زاب شلد  هدیکشخ  راهب  زا  هتخیرگ  يداش  ياهوتسرپ  هکنآ  دیما  هب  میتخیرن  شناماد  رد  ار  تشد  ياه  سگرن  مامت  ینک  یم  نامگ 
؟ دندرگ

؟ دنیزگ نکسم  شهاگن  هتخوس  مین  نایشآ  رد  دیما  هدنرپ  دیاش  ات  میداد  یم  رس  هرابود  زاورپ  منرت  ششوگ  رد  دیاب  ردق  هچ 

! تفرن ناشیرپ  لد  تخد  هام  نآ  لابقتسا  هب  هنایزات  گنس و  اب  سک  چیه  ام  رهش  رد  دنگوس ، شهاگن  رد  رپرپ  قیاقش  هب 

هب وت  دای  ياوه  رد  ار  كدـصاق  نارازه  دـندرب و  دای  زا  ار  شیوخ  ياه  هصغ  ناشنامهیم ، یگنت  لد  مارتحا  هب  یلاوح ، نیا  ناـمدرم 
ماغیپ ات  دندرپس ، داب 
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.دنناسرب وت  شوگ  هب  ار  ناشیوناب  يرارق  یب 

هناگیب نابز  مخز  هار و  یتخـس  .دوش  رود  شنینزان  نت  زا  يرامیب  الب و  ات  دندیربرـس ، ناشرفاسم  هلبآرپ  ياپ  ریز  هب  لد  غرم  نارازه 
لد تسکـش و  ار  شتقاـط  رمک  هک  دوب  وت  يرود  مغ  نامـسآ ؛ قرـشم  رد  ماـن  مگ  هراتـس  نآ  بورغ  يارب  دوب  هناـهب  تبرغ  درد  و 

.درک بآ  ار  شروبص 

! تفر دوز  ترهاوخ  ای  ردارب ، يدمآ  رید  وت  ای 

رون يوناب 

(1)

.مغ رگنلت  اب  دنکش  یم  تیادص  رولب 

! وناب يا ، هدرک  شوماخ  هناد  هناد  ار  اه  عمش 

.ینک یم  هراظن  ار  شیوخ  یشوماخ  يا و  هتخود  مشچ  دیما ، يرتسکاخ  ریوصت  هب 

.تسا هتخادنا  گنچ  تدوپ  رات و  رد  یبیرغ  سح  تیالو  رون  هتفیش  ياه  هناورپ  ِنازوس  رپ  نایم  رد  اجنیا 

.دنک یم  فاوط  ار  نیمظاک  تهاگن  رتوبک  يا و  هداد  زاورپ  هنیدم  هب  ار  تلایخ  ِكدصاق 

، ردپ راوتسا  ياه  هناش  ردام ، هداجـس  .ینیب  یم  نامهیم  تا ، ینامـسآ  نادناخ  يوهایه  رد  ار  دوخ  ینیـشن و  یم  تتارطاخ  میـسن  رب 
.نیمز رب  یتشهب  تیب  لها  ردارب ؛ يانعر  تماق 
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.يرتسکاخ تارطاخ  يا و  هدنام  وت  الاح 

.تسا هدرک  هدیمخ  ار  تا  هدارا  تماق  هک  مغ  بالیس  وت و 

.يدوب هدروآرد  اپ  زا  يرادیاپ  ربص و  ریشمش  اب  ار  راگزور  فیرح  هک  وت 

.يدوب هدرک  ینابراس  درد  جنر و  مخ  چیپ و  زا  ردارب  هیاس  هب  هیاس  ار  تیالو  هب  تدارا  ناوراک  هک  وت 

.درادن يرمث  کشا  دیراورم  زج  تربص  فدص  هدش و  یناشیرپ  ریخ  جوم  تهاگن  لحاس  الاح 

.دیامن یم  ینتفایان  تسد  هشیمه  يارب  هک  ینیب  یم  ار  دیشروخ  ریوصت  تناگدید  هنییآ  رالات  سپ  رد  دیاش 

.دشاب هدید  ار  لصو  راهب  هکنآ  یب  دشک ؛ یم  رپ  اهوتسرپ  چوک  رد  هک  ینیب  یم  یبیرغ  رفاسم  ار  دوخ 

.مغ رگنلت  اب  دنکش  یم  تا  هنابیرغ  ياهاوجن  رولب 

هب .تیب  لها  ِهمیرک  ِمرک  ناوخ  فاوط  هب  ما ؛ هدمآ  تراوگوس  دـبنگ  فاوط  هب  رتوبک  نم  يا و  هدرک  شوماخ  هناد  هناد  ار  اه  عمش 
! یلین ياه  سای  تمصع  راگدای  كاپ ، هموصعم  ینامسآ ، هیسدق  ترایز 

.دناصقر یم  عیقب  تمس  هب  ار  هایس  ياه  مچرپ  داب ، هدیچیپ و  سای ، رطع  اجنیا 

.منیبب ار  زورما  نامسآ  ات  ما  هتخیوآ  تحیرض  ياه  هرجنپ  هب  ار  مناتسد  هقلح  نم  و 

هموصْعَم همطاف  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا 

! هَّنَْجلا ِیف  یل  یعَفِْشا  همطاف  ای 
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یهد یم  عیقب  يوب 

(1)

یمن لمحت  ار  غاد  نیا  لیـس  شروبـص  ياه  هوک  مامت  اب  نیمز  هک  تسا  نیگنـس  ردـق  نآ  مغاد  .مراد  یمرب  نیمز  ياه  هناـش  زا  رس 
ردق هچ  سوت ، .دنراب  یم  ار  تقارف  نامـسآ -  نایرگ  نامـشچ  اهربا -  دننک و  یم  هیوم  ار  مغ  يوب  اه  نابایخ  رد  اهداب  .درک  دـناوت 

! تسیرگ درک و  زارد  وت  هب  ندیسر  يارب  ار -  شبیرغ  ياه  تسد  ار -  شیاه  تسد  ردق  هچ  .تسیرگ  تیارب 

.دناوت غاد  شوپ  هایس  كالفا  كاخ و  ياهراوید  تیموصعم ! یکاپ و  هلالس  ناسارخ ، بیرغ  ماما  رهاوخ  هآ ،

درد و همه  نیا  مامت  هک  دراد  نآ  بات  هنشت ، كاخ  مادک  تیب ! لها  ياهدرد  ثراو  يا  هدیتفت ، كاخ  نیا  ماب  رب  هتسشن  هراتـس  يا 
!؟ دراد هاگن  دوخ  رد  اج  کی  ار  تبرغ 

هناش نازخ  ار ! راهب  نیا  قوش  غیرد ، یلو  دش ؛ راهب  هناوج  هناوج  يداو ، نیا  روش  كاخ  كاخ ، یتشاذگ و  هدـیتفت  كاخ  نیا  رب  اپ 
.داد رس  هیوم  دیشک و  تروص  رب  گنچ  ملاع -  ياه  کشا  ردام  كاخ -  دیسر و  هار  زا  وت  ياه 

هیوم ار  وت  يوب  دندیود و  ار  اه  هچوک  اهداب  .دش  راوآ  تخیر و  ورف  شیوخ  رب  راوید  رد و  .دوب  نیگنـس  مق  ياه  هناش  يارب  تغاد 
كاخ يوب  دندینـش ، یم  ار  هنیدم  يوب  هطـساو  چیه  یب  اه  هرجنپ  .يدوب  سوت  عیقب و  هنیدـم و  ياه  غاد  هصالخ  هک  ار  وت  دـندرک ؛

.ار سوت  بیرغ  يوب  ار و  عیقب  یبیرغ 

ردام هدش  مگ  حیرض  وت  حیرض  ییوگ  يا ؛ هدروآ  اجنیا  هب  ار  هنیدم  وت 
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.هتسیاش تداعس  یلع  - . 1
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ناش يزور  هنابش  ریسم  اه  ناشکهک  هک  تسین  هدوهیب  .دریگ  یم  رون  مق  ییالط  ياه  هناش  زا  دیشروخ  هک  تسین  ببـس  یب  تسوت ؛
.دهد یم  ار  ربمایپ  نادناخ  تمارک  يوب  هک  وت  ياه  تسد  تسوت ؛ ياه  تسد  حیرض 

! زیرب رون  یمک  نامیاه  هرفس  رد  نامیاه ؛ هتشادن  مامت  اب  میا ، هتسشن  اجنیا  ام 

مرح ياوه 

(1)

.تسوت هزادنا  یب  تمارک  راب  کشا  اه ، مشچ  تسا و  هدروخ  هرگ  وت  ياشگ  هرگ  ياه  هرجنپ  هب  اه ، هاگن  زونه 

.تسا هدیچیپ  هنیس  ياوه  رد  مرح ، ياوه 

نیمز هب  اه  هرانم  يور  زا  هدوسآ  ناگدنرپ  هک  هاگ  نآ  ریگ ، نیمز  ياهاپ  نیا  دروخ  یم  هطبغ  تدـبنگ  نارتوبک  هب  يا ، هظحل  يارب 
.دندرگ یمرب  زاب  دنیآ و  یم 

.تسا هدیمرآ  كاخ  ناتسآ  رد  يدیشروخ  ییوگ  هدش و  رشتنم  مرح  نحص  رد  يرون 

یم هیوگاو  تیارب  هانپ ، یب  هتـسخ  ياه  هچیرد  زا  هناقـشاع  ياهاوجن  دـنروآ و  یم  موجه  تحیرـض  هب  هثاغتـسا  زاـین و  ياـه  تسد 
.دنوش

موجه زا  دوجو  مامت  اب  مناشک و  یم  تحیرـض  ياپ  هب  دنبدنب  ار  مدوجو  ياه  هریجنز  .مراذگ  یم  تشمارآ  نحـص  هب  اپ  میآ و  یم 
.مروآ یم  هانپ  وت  تیانع  شوغآ  هب  اهدرد 
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«. رفعج نب  یسوم  تنب  ای  کیلع  مالسلا  : » دناوخ یم  دنلب  هک  هتسکش  لد  يریاز  نابز  زا  هظحل  ره  مونش  یم  ار  تمان 

.دنا هدمآ  تروضح  هب  ناشنایاپ  یب  مغ  رد  هک  رادازع  ياه  هتسد  همهمه  رد  مونش  یم  ار  تمان 

یم هراظن  ار  تناراوگوس  هنابیرغ ، دـنا و  هتـسشن  تناویا  ماب  رب  هک  هاگ  نآ  مرح ؛ نارتوبک  ياه  لاب  يادـص  رد  مونـش  یم  ار  تماـن 
.دننک

.ما هدینش  تترجه  ناگدز  متام  دولآ  ضغب  ياهادص  اه و  لبط  اهریجنز و  نابز  زا  ار  تمان 

! دوش یم  يراج  تهاگراب  ناگتفیش  ناگدادلد و  نابز  زا  هک  هاگ  نآ  تموصعم ؛ مان  تسوکین  هچ 

دهد یم  عیقب  يوب  تمرح 

(1)

شا هیاـس  رد  هکلب  دوبن ، درـس  اـهنت  هن  هک  یتوکـس  یلو  دوـش ، یم  هاـبت  هودـنا  اـب  بلق ، تسا و  درـس  توکـس ، هک  دـنناد  یم  همه 
؛ تمارک ینابرهم و  يوناب  يا  دوب  وت  توکس  دنتفرگ ، یم  باتفآ  ناگدنرپ ،

.دوب هتخاس  هودنا  زا  راشرس  ار  تبلق  ردارب  قارف  رد  هک  یتوکس 

.یتشاذگرس تشپ  رادید  قوش  هب  ار  اه  نابایب  ینالوط  زوس و  تقاط  يامرگ  رود و  یهار  زا  يدوب  هدمآ 

تا هنارهاوخ  ینابرهم  هیاس  رد  تماما  متشه  باتفآ  ات  يدوب  هدمآ 
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! دوب ینالوط  رفس  هک  سوسفا  .دشخب  هرابود  یناج  ار  وت  ردارب  روضح  دروآ و  بات  ار  تبرغ  ياپرید  ياه  هظحل 

بات ار  ردارب  قارف  دناوت  یم  ردق  هچ  رگم  رهاوخ  لد  یلو  دوب ، هدناسر  اجنیا  هب  رود  ياه  نیمزرـس  يوس  نآ  زا  رادـید  قوش  ار  وت 
؟ دروآ

ینامـسآ ترجه  اب  شیب  یمدق  دوبن و  نشور  تیاضر  لامج  هب  تمـشچ  زونه  هک  اه  هظحل  نیـسپاو  رد  تشذـگ  یم  هچ  وت  رب  هآ !
! یتشادن هلصاف  تا 

تا یتوکلم  سافنا  ياوه  رد  تشاد  هزات  هک  يرهـش  تسا ؛ هدوب  مق  نیمزرـس  يارب  یکیرات  زور  وت ، تافو  زور  هک  مناد  یم  بوخ 
.تسش یم  ریوک  هودنا  زا  رابغ  تفرگ و  یم  ناج 

رهش همه  رد  هودنا  نزح و  جوم  ناهگان ، یلو  دیشک ، یم  سفن  وت  ِياه  مدق  قوش  هب  شکاخ  دوب و  هتسب  وت  ياوه  هب  لد  شنامسآ 
.دش يراج 

نیا ناویا  دننک و  مامشتسا  تمرح  زا  ار  عیقب  يوب  وناب ! نایعیـش ، همه  ات  دوش  انب  رهـش  نیا  رد  تسدقم  هاگراب  هک  تساوخ  یم  ادخ 
لاح هب  اشوخ  .دوش  اهب  رپ  تفرعم  ملع و  هقلح  تروضح  راوج  رد  ددرگ و  هدیشکرس  کلف  هب  ور  تا  ینارون  دوجو  تکرب  هب  رهش 

تمحر تعافش و  ياضاقت  وت  هاگرد  زا  دنیاس و  یم  رس  تسا ، دیشروخ  هام و  هاگ  هسوب  هک  تدنلب  ناتسآ  رب  زور  ره  هک  مق  یلاها 
.دننک یم 
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تسا کیدزن  رفس  زاغآ  هب  و  ... 

(1)

! دیروایب ناراب  یب  بش  نیا  رد  سوناف  هدفه 

.تسا هار  رد  يدرس  بش  هک  دیراد  منتغم  دوجو  مامت  اب  ار  ییانشور  رون و  يوناب  روضح  زور  هدفه 

.دور یم  یشوماخ  هب  ور  هک  تسا  ییانشور  حور  رهش ، هب  رهش  غاب و  هب  غاب 

.تسا يراج  ندیکشخ  یقیسوم  اه ، نادلگ  شوگ  رد  .دنلان  یم  نادرگرس  داب  تسد  رد  نتفر  درز  ياه  گرب 

.تسا هدیسر  تلاسک  زرم  توکس و  نیماضم  هب  رهش  کی 

.دوارت یم  هنوپ  هنوباب و  يوب  نآ ، زا  هک  ییاه  هچغاب  رطع  هب  تسا ؛ رت  کیدزن  رفس  كاردا  هب  وناب  زورما 

اب دـشک ؛ یم  راظتنا  ار  نتفر  اه  یـسپاولد  زا  یمجح  اب  دوش و  یم  زاغآ  توهرب  نیا  هشوگ  زا  هک  تسا  کیدزن  رفـس  نامـسآ  هب  وا 
.دنوش یم  مگ  سامتلا  هودنا  رد  دنریگ و  یم  لاب  قایتشا  بت  رد  هک  ییاه  کشا 

! نایاپ یب  قایتشا  نیا  مامتان ، ِندمآ  نیا  تسا  یبیجع  ریدقت  هچ  و 

.دنام یم  ازع  همزمز  هب  رهش  تسا و  کیدزن  نتفر  هب  وا 

.دوش یم  مگ  هودنا  یکیرات  رد  دزغل و  یم  رهش  ياه  هناش  زا  ینشور  رون و  فافش  ياه  تسد 

184 ص :

.ناطابرآ هلبق  میهاربا  - . 1
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.دراب یم  ار  دوخ  مغ  نامسآ  دزیر و  یم  مه  رد  رهش  ياه  هناش  .تسا  دنلب  رهش  هرجنح  زا  ادص ، نتسکش  نینط 

.دننک عییشت  ار  رون  ات  دنیآ  یم  یناراوس  و 

.نایاپ یب  دیپس  گنر  هب  ینهاریپ  اب 

.غاد کی  تعسو  هب  یهودنا  اب 

، دنیآ یم  یناراوس 

.توهرب نیمه  ياپ  ریز  تشهب ، ندیشاپ  يارب 

همیرک يوناب 

(1)

! ادخ ناقشاع  قوش  هتشر  مالسلااهیلع ، تیب  لها  هثدحم  هزور  هدفه  هاگ  تدابع  رونلا ، تیب  رب  مالس 

.نامیا هدوشگ  هزاورد  تسا و  ریهطت  هیآ  نابحاص  رابت  زا  يا  همیرک  يوناب  يوب  گنر و  هک  يا  هناخ  رب  مالس 

.زیخاتسر زور  یفاش  ياون  هب  تسا  كربتم  هک  هعیش  تیموصعم  هاتوک  هاگ  تماقا  رب  مالس 

.تباجا ناتسآ  رد  لد  نارتوبک  هناخ  نامهم  رب  مالس 

اب تسا ، هدرک  ناشورخ  ار  قشاع  ياه  ناج  يایرد  هدروآ و  اه  غارچ  ینامهم  هب  ار  اه  لد  شدای ، میـسن  هک  ییوناب  گرزب  رب  مالس 
! تاجانم يادص  اهوب و  بش  يوب 

185 ص :

.يدنرز لضف  هدیعس  - . 1
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مالسلااهیلع هموصعم  قارف  غاد 

تماما رتخد  يا 

اضر لآ  تمصع  يا 

هعیش همصاع  تمَرَح ، يا 

! دمحم لآ  هموصعم  تدوخ ، ياو 

.تسین سوت  رد  تردارب  هنابیرغ  تداهش  زا  رتمک  زین ، وت  ترسح  هودنا و 

! ناج هموصعم 

راگدای رانک  رد  ییاشگب و  دـمحم » لآ  ياضر   » هرهچ هب  مشچ  یتساوخ  یم  دروآ ، تناریا  هب  هنیدـم  زا  رادـید ، قوش  ردارب و  قشع 
، یشاب ردپ 

.يدیسرن مه  سوت  هب  يدنام و  رود  هنیدم  زا  یلو 

.يدناهر تبرغ  زا  ار  ترتع  یتخاس و  نامیا  هنیدم  ار  مق »  » یلو

.تسا نایرگ  نالان و  وت  مغ  رد  هعیش 

، تیب لها  همیرک  يا 

، اسآ دلخ  تا  هضور  يا 

، افص اب  تمَرَح  يا 

، اضر قارف  هتخوس  لد  يا 

! داب تیلست  تتبیصم 

.تسام نزح  زور  تتلحر ، زور 

زا هودنا  ناشن  هک  تسا  يا  « هیموصعم  » و هیوضر »  » مه ام  ياه  لد  تسا ، شوپ  هیس  سدق  ناتسآ  دقرم  نوچمه  وت  ینارون  مرح  رگا 
نامنامشچ همشچ 
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(1) .تسا قشع  نیا  قداص  دهاش  کشا ، تسا و  يراج 

دیرگ یم  مرح 

تفاطل و زا  يا  هلاه  رد  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  تمارک  يوناب  یتوهال  هاگراب  تسا و  هتفرگ  ندیراب  امـش  رـس  رب  یلزا  تمحر 
هنوگ زا  ار  نامز  رابغ  ناراب ، تسادیـش و  يوتـسرپ  نارازه  زاورپ  يوکـس  مالـسلااهیلع ، هیموصعم  هاگراب  بشما  .دـشخرد  یم  افص 

.دشاب هتشاد  یهلا  یششخرد  نامسآ ، رد  ام  ینیمز  هراتس  ات  دیادز  یم  شا  ییالط  دبنگ  ياه 

تیمولظم ناشن  هب  ار  ازع  هایس  لاش  دنا و  هداتسیا  نامـسآ  هب  ور  اعد ، ناتـسد  نوچ  راقواب  بدؤم و  هاگراب ، راوتـسا  ياه  هتـسد  لگ 
.دنا هتخیوآ  ندرگ  رب  هعیش 

ياوآ تسا و  هدـش  شخپ  اضف  رد  هحون  يادـص  .دوش  یم  مخ  شمودـق  مارتحا  هب  هتـسد  لگ  تماقتـسا  يادـنلب  ریاز ، ره  دورو  اـب 
یهاگدـنچ زا  ره  اه  هتـسد  لگ  ياه  هناش  دـنز ، یم  هجـض  هاگراب  .دـننک  یم  هیرگ  نیریاز  .دـسر  یم  شوگ  هب  وس  ره  زا  لـسوت » »

دزیر و یم  ورف  نیمز  رب  ار  تمحر  قشع و  زا  یجازتـما  تمحر ، منرت  اـب  هارمه  ناشنامـشچ  يا  هزوریف  تارطق  دریگ و  یم  ندـیزرل 
(2) .تسا هدرپس  شوگ  یتوکلم  ياون  نیا  هب  هناقشاع  نامسآ 

187 ص :

.یثدحم داوج  زا  سابتقا  ص 64  ش 4 ، رثوک ، همان  هام  - . 1
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! لوبق ترایز 

...فرط کی  ترایز  زامن و  مرح و  رد  روضح  ترایز و  تامدقم  هیهت  رفس و  جرخ  هار و  جنر  همه 

! فرط کی  مه  ترایز  یلوبق 

؟ تسا رت  نیگنس  کی  مادک  هفک 

.دهاوخ یم  قوش »  » و تین »  » يرادید ره 

.روط نیمه  زین  یب » یب   » مرح ترایز 

.دراد یتجاح  هدرک و  یتین  دبال  تسا ، هدمآ  میرح  نیا  هب  قوش  ایند  کی  اب  هتشادرب و  ار  دوخ  لد  هک  سکره 

«. ترایز قوش   » مه تسا و  سدقم  ترایز  مه 

«! لوبق ترایز  : » دنیوگ یم  رگیدکی  هب  ترایز  ماجنا  زا  سپ  نیریاز 

ترایز یلوبق  هناشن  مالسلااهیلع ؟ هموصعم  ترـضح  ناگتـشرف ؟ ادخ ؟ دنک ؟ لوبق  ار  ام  ترایز  دیاب  یـسک  هچ  هک ؟ لوبق  ...یتسار 
.دوش یم  هچ  دوشن  لوبق  رگا  تسیچ ؟

هعومجم کـی  زا  دوشن ، لوـبق  ینک و  ِتراـیز  رگا  .دوـش  لوـبق  اـت  دـهاوخ  یم  تین  تبرق و  دـصق  تسا ، تداـبع »  » کـی تراـیز 
! كاپ حور  ییادخ و  رون  یهلا و  تجح  کی  ترایز  هن  يا ، هدرک  رادید  نحص  ناویا و  راوید و  دبنگ و  نامتخاس و 

؟ هن ای  تسا  هدش  لوبق  شترایز  ایآ  هک  تسا  نارگن  دـنز  یم  هناوج  شلد  رد  هک  يدـیما  تبحم و  قشع و  همه  اب  لد ، بحاص  ریاز 
.دیسرپ لمع »  » و لد »  » زا ار  باوج  دیاب 

تبحم و ياعدا  یتسرد  هناشن  لمع  تسا و  قشع  رد  تقادص  هاوگ  لد 
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.دزاس یم  نانآ  اب  گنهامه  مه  ار  شلمع  تسا ، دمحم » لآ   » اب شلد  هک  یسک  .یتسود 

اب تیب ، لها  طخ  اب  شطخ  شلمع و  اب  شحور  یگنهامه  رد  دنک ، وجو  تسج  دوخ  لامعا  رد  دیاب  ار  ترایز » یلوبق   » هناشن ریاز ،
.راتفر راتفگ و  یکاپ  رد  نادناخ  نیا  اب  ییوس  مه 

نیا اب  یلو  دنهد ، یم  اهب  ریاز  تین » قدص   » هب دنریگ ، یم  هدـیدان  ار  ناریاز  ياه  یـصلاخان  راوگرزب ، دـنمیرک و  نادـناخ  نیا  هتبلا 
.تسا تفرعم »  » هیاس رد  ترایز  یلوبق  همه 

ام ندرگ  رب  یقح  هچ  دراد ؟ یماقم  هچ  هتـسیز ؟ هنوگچ  هتفگ ؟ هچ  هدرک ؟ هچ  تسیک ؟ هعقب  نیا  رد  نوفدم  هک  دسانـشب  دـیاب  ریاز 
؟ میا هدرک  لمع  فیلکت  نیا  هب  دح  هچ  ات  میراد ؟ وا  لباقم  رد  يا  هفیظو  هچ  ام  دراد ؟

؟ میا هدرک  لمع  فیلکت  نیا  هب  دح  هچ  ات  میراد ؟ وا  لباقم  رد  يا  هفیظو  هچ  ام  دوش ، لوبق  رگا  ترایز 

رگا .دراد  یماو  ترایز  نیا  دـیدزاب »  » هب ار  ادـخ  تجح  دوش و  یم  تاجن  لماع  ددرگ ، یم  ترخآ  هریخذ  دوش ، لوبق  رگا  ترایز 
(1)! لوبق ترایز  دیا ، هموصعم  ترضح  ریاز 

.امن لامک  ياه  هنیآ  لباقم  رد  نداتسیا  ینعی  نتفر  ترایز  هب 

.ار شیوخ  دوبمک  صقن و  ترتع و  تالامک  ار ، دوخ  یکیرات  نانآ و  تینارون  دنیب ؟ یم  هچ  هنیآ  نیا  رد  ریاز 

189 ص :
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تیـصاخ نیا  .دزاس  فرطرب  نانآ  لامک  هیاس  رد  ار  دوخ  صقن  دـنک و  لیدـبت  رون  هب  ار  دوخ  لد  تملظ  هک  دور  یم  تراـیز  هتبلا 
(1) .تسا هنیآ » رد  هاگن  »

رود تبرق ، دصق  اب  تفرعم ، اب  یترایز  .دشاب  هتشاد  رثا  ریاز ، بیذهت  قالخا و  راتفر و  یحور و  تالاح  رد  هک  تسا  لوبقم  یترایز 
ندش رترود  تیب ، لها  هب  ندش  رت  کیدزن  ترایز ، زا  سپ  مایا  رد  حور  يافـص  ظفح  هانگ ، هب  نآ  نتخیمآ  نودـب  رهاظت ، ایر و  زا 

(2)! ترایز یلوبق  ینعی  اهنیا  ندنام و  كاپ  ندش و  كاپ  ندرک و  هبوت  تیصعم ، لها  زا 

لوخد نذا 

هک رهطم  نحص  رد  .دننک  یم  قاشنتـسا  تمرح  میرح  يونعم  ياوه  زا  هدمآ ، رود  هار  زا  هتـسخ و  ناریاز  نیا  هداس ، هناقداص و  هچ 
زا دنهاوخ  یم  یتقو  صوصخ  هب  .تسا  ناشمالـس  هقردب  کشا  هرطق  دنچ  مه  یهاگ  .دوش  یم  باداش  ناشحور  دنـشک ، یم  سفن 

.دنشاب هدمآ  عادو » ترایز   » يارب دشاب و  هدیسر  نایاپ  هب  ناش  یترایز  رفس  دنورب و  رهش  نیا 

يراد شفک  هب  ار  میاه  شفک  ما ، هتشذگ  نحـص  زا  .منک  بدا  ضرع  کیدزن  زا  ات  ما  هدمآ  .مرذگب  اه  فرح  نیا  زا  ناج ! یب  یب 
! دراد ییافص  هولج و  هچ  منیب ، یم  ار  تحیرض  یتحار  هب  هک  متسه  یقاور  رد  کنیا  ما ، هدرپس 

اب هبیرغ  نامشچ  هتفرگ ، رابغ  ياه  ناج  هریت ، ياه  لد  زا  یلیخ  مراد  رواب 

190 ص :

ص 65. نامه ، - . 1
.نامه - . 2

هموصعم ترضح  تیب ، لها  همیرک  یگدنز  رد  يریس  مالسلا : اهیلع  تیب  لها  باتهم 
مالسلا اهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 307ناهفصا   هحفص 210 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13963/AKS BARNAMEH/#content_note_190_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13963/AKS BARNAMEH/#content_note_190_2
http://www.ghaemiyeh.com


ناشناج هنیآ  زا  اهرابغ  .دنوش  یم  نشور  دنیآ ، مرح »  » نیا هب  هک  دـننک  یم  ادـیپ  قیفوت  یتقو  يرارف ، نازیرگ و  ياه  هیحور  کشا ،
کشا و شراب  کی  زا  سپ  مشچ  کی  ياوه  دوش  یم  فافـش  ردق  هچ  .دـنک  یم  یتشآ  کشا ، اب  ناشیاه  مشچ  .دوش  یم  فرطرب 

كاپ هک  تسا  مرح  تیصاخ  نیا  .لسوت  یسوب و  ناتـسآ  ترایز و  کی  زا  سپ  ریاز  کی  حور  دوش  یم  باداش  کبـس و  ردق  هچ 
.تسا حور  هدنهد  لقیص  لد و  هدننک 

؟ موش دراو  تسه  هزاجا  ناج ! یب  یب 

؟ منزب ترونم  حیرض  رب  هسوب  تسه  هزاجا 

هب یتسد  ود  مناسرب ، حیرـض  هب  ار  دوخ  اعدا  یب  ایر و  یب  هداس و  اهنآ ، لثم  منک و  قاتـشم  ناریاز  نیا  یطاـق  ار  دوخ  تسه  هزاـجا 
، منک اشامت  دـنا ، هتخادـنا  وت  ربق  يور  هک  ار  يزبس  لمخم  حیرـض ، گنر  يا  هرقن  يدالوف و  ياه  هکبـش  يال  هبـال  زا  مبـسچب ، نآ 

؟ دوش كربتم  کبشم ، حیرض  نیا  اب  میاه  بل  دوش و  مطالتم  ملد  دزرلب ، میاه  هناش  مزیرب ، کشا 

.داد یهاوخ  هزاجا  هک  مناد  یم 

.متشادن مه  ار  ندمآ  اج  نیمه  قیفوت  دوبن ، تصخر  رگا  .داد  دنهاوخ  نذا  ناگتشرف ، لوسر و  ادخ و  هک  مناد  یم 

، تسین ام  نتـساوخ  هب  طـقف  .تسا  روط  نیمه  مهمالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  وت ، بیرغ  ردارب  یتح  .مراد  هدـیقع  ندـیبلط »  » هب نم 
طیارـش هلیـسو و  ناسآ  یلیخ  مه  یهاگ  .دوش  یمن  روج  يزیر  همانرب  ینیچ و  همدـقم  رازه  اب  یهاگ  .تسا  طرـش  مه  وا  ندـیبلط » »

.دیتسه يراوگرزب  تمارک و  لها  هداوناخ  امش  .يا  هدیبلط  مه  وت  ناج ، یب  یب  .دوش  یم  دعاسم  روج و 
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دندرکن دب  مه  نادب  اب  نامیرک 

دندرکن در  دوخ  رد  زا  ار  یسک 

میراسمرش میلباقان و  رگا 

میرادن يزیچ  امش  قشع  زج  هب 

.ما هدمآ  یسوب  ناتسآ  هب  هک  مریاز  نارازه  زا  یکی  نم ، الاح 

مه یمیظعت  مدمآ  یم  هک  مهار  رس  تسا ؟ کیدزن  وت  هب  دح  هچ  ات  ما  هیحور  حور و  مناد  یمن  ...یلو  .تسوت  حیرض  رانک  ممسج 
هک دمآ  مدای  هب  مدناوخ ، یم  هحتاف  همالع  ربق  رـس  یتقو  دـنا ؛ هدـیمرآ  وت  مرح  رانک  رد  هک  مدرک  یناگرزب  ینافرع  یملع و  ماقم  هب 

فرط نآ  درک ! یم  راطفا  وت  سدـقم  حیرـض  رب  هسوب  اب  ار  شا  هزور  دوب  هزور  یتقو  تشاد  وت  هب  هک  يا  هقـالع  قشع و  يور  زا  وا 
يدرجورب هللا  تیآ  دومرف : یم  هک  مداـتفا  مناداتـسا  زا  یکی  فرح  داـی  مدـناوخ ، یم  هحتاـف  يدرجورب  هللا  تیآ  ربق  راـنک  یتقو  رت ،

مدوخ تسد  .مدز  فرح  دایز  ناج ، یب  یب  بوخ ، .دنـسیونب  وت  هناتـسآ  يراختفا  ماّدـخ  تسیل  رد  ار  شمان  هک  دوب  هدرک  شرافس 
هب ار  نابز  مه  ار و  قطن  مه  دنک  یم  زاب  ار  حور  مه  تمرح  ترایز  .مدرک  زاب  ار  ملد  هرفـس  دناشک و  فرح  هب  ارم  وت  تبحم  دوبن ،

.ما هتفگ  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  تاحیبست  .دیاشگ  یم  ییوگزار  یهاوخزاین و  اوجن و 

.منک زاغآ  ار  همان » ترایز   » راذگب
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« ...هللا هوفص  مدآ  یلع  مالّسلا  »

(1)

( ناتساد  ) دنیآ یم  یبش  اهنآ 

دوب هدش  وا  نتفر  هجوتم  هک  رگراکرـس  .دیود  هاگتـسیا  تمـس  هب  دیـشک و  راک  زا  تسد  دینـش ، ار  راطق  توس  يادـص  یتقو  مساق 
، اتسوا منیبب  ورازاب  رس  متساوخ  یم  « » .مینک یلاخ  وراگنس  دیاب  دایم  نویماک  نآلا  ير ؟ یم  يراد  اجک  مساق ، درگ  رب  : » دیشک دایرف 

دادتما رد  مساق  .دندش  یم  هدایپ  نآ  زا  نیقفتم  نازابرـس  دوب و  هدرک  فقوت  راطق  .دوب  غولـش  نهآ  هار  هاگتـسیا  .مدرگ » یم  رب  دوز 
ار نوریب  هرجنپ  زا  هک  نازابرـس  زا  یکی  .دوب  زابرـس  زا  رپ  اه  هپوک  .درک  یم  هاگن  ار  اـه  هپوک  لـخاد  درک و  یم  تکرح  اـه  نگاو 

دوخ هار  هب  درکن و  یهجوت  مساق  یلو  دوش ، کیدزن  هک  درک  هراـشا  وا  هب  داد و  ناـکت  ار  شتـسد  مساـق  ندـید  اـب  درک ، یم  هاـگن 
ینازابرـس .دش  دنلب  هرابود  راطق  توس  يادص  .دـندوب  پوت  ياه  هدارع  یگنج و  تامهم  زا  رپ  يرخآ  زابور  ياه  نگاو  .داد  همادا 

یم هیلخت  ار  اه  گنس  اهرگراک  دوب و  هدمآ  نویماک  .تشگرب  شراک  لحم  هب  مساق  .دندش  یم  راوس  هلجع  اب  دندوب  هدش  هدایپ  هک 
هرهچ وا  ندـید  اب  رگراکرـس  .تسویپ  اهنآ  هب  مساق  دـندوب و  نهآ  هار  يرادا  ياه  نامتخاس  زا  یکی  نتخاس  لوغـشم  اهنآ  .دـندرک 
هیلخت هک  اه  گنـس  .داد  همادا  دوخ  راک  هب  تفگن و  يزیچ  وا  ! « هدزاـش دـش  مومت  تحایـس  ریـس و  : » تفگ دیـشک و  مه  رد  ار  شا 

رود دوب و  هداتسیا  نویماک  تشپ  مساق  .دش  جراخ  هاگتسیا  زا  مه  نیقفتم  راطق  عقوم  نیمه  رد  .دش  تکرح  هدامآ  مه  نویماک  دش ،
، هدننار .درک  یم  هاگن  ار  راطق  ندش 
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نویماک خرچ  .داتفا  نیمز  يور  رس ، اب  دوب  راطق  هجوتم  شساوح  گناد  شش  هک  مساق  .تفر  بقع  یمک  درک و  نشور  ار  نویماک 
هلیسو تعرـس  اب  مه  دعب  .دندیـشک  يرانک  هب  ار  وا  دندیود و  اهرگراک  .دش  شوهیب  مساق  .درک  هل  ار  نآ  تشذگ و  شیاپ  يور  زا 
.دـید ناتـسرامیب  تخت  يور  ار  شدوخ  درک ، زاب  مشچ  مساـق  یتقو  .دـندرک  لـقتنم  یمطاـف  ناتـسرامیب  هب  ار  وا  دـندرک و  هیهت  يا 
رتکد عقوم  نیمه  رد  .دیـشک  هرعن  درد  تدش  زا  دـیزگ و  مه  هب  ار  شیاه  بل  وا  .درک  یم  هیرگ  دوب و  هداتـسیا  تخت  رانک  شردام 

: تفگ هناسمتلم  ردام  .دندز  رانک  شیاپ  يور  زا  ار  دیفس  هچراپ  دنتفر و  مساق  رـس  يالاب  .دندش  قاتا  دراو  یفیـس  رتکد  یـسردم و 
رد دیـسوب و  ار  شرـسپ  تروص  .دـش  کیدزن  ردام  .دـنتفر  هک  اهرتکد  .هدـب » نوتـضوع  ادـخ  .دـینکب  يراک  هی  نوتنماد  هب  متـسد  »

: تفگ ششوگ 

مه وت  .مش  یم  لسوتم  یب  یب  هب  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  مرح  مر  یم  نم  .هش  یم  بوخ  تاپ  هللاءاش  نا  .ردام  روخن  هصغ  »
«. نک اعد 

اه و قاتا  ياضف  مامت  هک  دیـشک  یم  ییاهدایرف  نانچ  هاگ  .دوب  هدـیرب  ار  مساق  ناما  اپ  دـیدش  درد  .تشذـگ  یم  مه  یپ  زا  اـهزور 
.دندرک يرتسب  مساق  تخت  رانک  دندروآ و  ناتسرامیب  هب  ار  یکرسپ  اهزور  نیمه  زا  یکی  رد  .درک  یم  رپ  ار  ناتـسرامیب  ياه  نلاس 

، دندوب هدمآ  كرـسپ  ياپ  هنیاعم  يارب  اهرتکد  هک  راب  کی  .تسا  قیمع  یلیخ  شمخز  هدروخ و  شیاپ  هب  ریت  دنتفگ  یم  اهراتـسرپ 
هروخ و هب  مخز  هک  دوب  يا  هزادـنا  هب  تحارج  تدـش  .دوب  كانتـشحو  كرـسپ  ياپ  مخز  .دـش  هریخ  اهنآ  هب  يواکجنک  اـب  مساـق 

ناکت ًالصا  دوب و  هدیشک  زارد  تخت  يور  .دوب  بارخ  یلیخ  كرسپ  لاح  .دوب  هدش  لیدبت  ماذج 

194 ص :

هموصعم ترضح  تیب ، لها  همیرک  یگدنز  رد  يریس  مالسلا : اهیلع  تیب  لها  باتهم 
مالسلا اهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 307ناهفصا   هحفص 214 

http://www.ghaemiyeh.com


هنیاعم و يارب  هک  یناراتـسرپ  .دـش  یم  عطق  دوز  یلیخ  هک  دینـش  یم  ار  وا  فیفخ  هلاـن  يادـص  اـه  تقو  یهاـگ  مساـق  .دروخ  یمن 
»؟ هدرکن مامت  زونه  : » دندیسرپ یم  مه  زا  هتسهآ  دندمآ ، یم  وا  تبقارم 

هدنـشک درد  نیا  زا  دریمب و  تساوخ  یم  شلد  .دوب  هدش  دـیماان  یلک  هب  مه  مساق  .دندیـشک  یم  ار  وا  گرم  راظتنا  هظحل  ره  ایوگ 
.تفگن يزیچ  رداـم  ...هنرگو » چـیه  هک  یتـفرگ  یب  یب  زا  ارم  يافـش  بشما  رگا  : » تـفگ هناـسویأم  رداـم  ندـید  اـب  .دوـش  تـحار 

هب .دش  مرح  دراو  ردام  .دوب  برغم  ناذا  ماگنه  .تفر  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  مرح  تمس  هب  دیود و  نوریب  قاتا  زا  همیـسارس 
یلو دـنک ، هیرگ  تساوخ  یم  .دـش  هریخ  یب  یب  رهطم  ربـق  هب  دز و  هرگ  نآ  هب  ار  شا  هدروـخ  كورچ  ناتـسد  تفر  حیرـض  تمس 

هب .نک  دیفـس  ور  مساق  شیپ  ونم  .ماوخ  یم  وت  زا  وم  هچب  يافـش  یب  یب  : » درک همزمز  بل  ریز  .دوب  هدـش  کشخ  شنامـشچ  هساـک 
.یگدـنز گرم و  نیب  یبش  .تشاد  یبیجع  لاـح  مساـق  بش ، نآ  رفعج »! نب  یـسوم  رتـخد  مد ؛ یم  تمـسق  نسح  ماـما  مساـق  قح 

زاب زبسرـس  گرزب و  یغاب  تمـس  هب  قاـتا  رد  .تفر  باوخ  هب  تسب و  ار  شنامـشچ  .دوب  هتفرگ  شباوخ  شیپ  ياـه  بش  سکعرب 
اهنآ تساوخ  یم  مساق  .دنتفر  هچبرـسپ  تخت  تمـس  هب  دندش و  قاتا  دراو  رد  نآ  زا  ینارون  هللجم و  يوناب  هس  ماگنه  نیا  رد  .دش 

مه یمود  دوبمالـسلااهیلع ، همطاف  ترـضح  درک  یم  تکرح  هیقب  زا  رتولج  هک  ییوناب  .دوب  هدـمآ  دـنب  شناـبز  یلو  دـنک ، ادـص  ار 
ار شنامشچ  كرسپ  .دنداتسیا  تخت  رانک  اهنآ  .دوب  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  مه  رفن  نیموس  مالـسلااهیلع و  بنیز  ترـضح 

: دندرک هراشا  كرسپ  هب  همطاف  ترضح  .درک  زاب 

!« وش دنلب  - »

!« مناوت یمن  - »
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«. يدش بوخ  وت  وش  دنلب  - »

زا یمارآ  هب  وا  هب  هجوت  نودب  اهنآ  شراظتنا  فالخرب  یلو  دننکب ، یهجوت  مه  وا  هب  تشاد  راظتنا  مساق  .تسشن  دش و  دنلب  كرسپ 
هب دـیاش  درک  رکف  شدوخ  اب  .دوب  تحاران  یلیخ  تخادـنا  فارطا  هب  یهاگن  یتحاراـن  اـب  دـیرپ  باوخ  زا  مساـق  .دـندش  رود  اـجنآ 

لثم .داد  تکرح  ار  شیاپ  .درک  یمن  درد  ًالـصا  .تشاذگ  شیاپ  يور  ار  شتـسد  .مشاب  هدرک  ادیپ  افـش  مه  نم  اهنآ  ندمآ  تکرب 
اب مساـق  تسا »؟ لاـح  هچ  رد  هچب  : » تفگ اـهنآ  زا  یکی  .دـندمآ  اهراتـسرپ  حبـص  .درک  یم  تکرح  یبوخ  هب  .دوـب  هدـش  لوا  زور 
زا لومعم  قبط  ار  هبنپ  دناب و  راتسرپ  .تفگن  يزیچ  رگید  دید  ار  راتسرپ  رگـشسرپ  هاگن  نوچ  و  .هدش » بوخ  هچب  : » تفگ ینامداش 

مخز و ًالصا  ییوگ  .دوب  اپ  اه و  هبنپ  نیب  يا  هلـصاف  .دوب  هدش  مامت  یلک  هب  اپ  مرو  .دنک  ضیوعت  ار  نآ  ات  تشادرب  مساق  ياپ  يور 
زا ار  هچراپ  .تشگرب  كرـسپ  تخت  تمـس  هب  همیـسارس  دعب  درک و  هاگن  مساق  هب  بجعت  اب  راتـسرپ  .تسا  هتـشادن  دوجو  یتحارج 

، اـهرتکد .دوبن  نتخادـنا  نزوس  ياـج  قاـتا ، رد  دـعب  يا  هظحل  .دوـبن  ادـیپ  كرـسپ  ياـپ  رد  مخز  زا  يرثا  چـیه  .دز  راـنک  وا  يور 
شفرط هب  هدرک  مرو  زمرق و  ياه  مشچ  اب  هک  دید  ار  شردام  تیعمج  لیس  نایم  رد  مساق  .دندوب  هدمآ  همه  اه  ضیرم  اهراتـسرپ و 

« مالسلاو »(1)! دمآ یم 
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...وناب تزامن  قارشا  هب  مشچ  متخود 

( مق سدقم  رهش  رد  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  تدابع  بارحم  رونلا ، تیب  هب  هاتوک  یهاگن  )

رد هنیـس  هب  تسد  نم  دوب و  هدرپس  رگـشزاون  میـسن  هب  ار  دوخ  ياج  رهظزادعب  باتفآ  ترارح  دوب ، هدیچیپ  اه  هچوک  رد  عیبر  يوب 
.مدوب هداتسیامالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  هاگراب  هناتسآ 

مالسلااهیلع هموصعملا » همطاف  ای  کیلع  مالسلا  »

رد مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  هک  تسا  یکچوک  بارحم  رونلا » تیب   » .موش ینارون  رونلا » تیب   » رد ار  زورما  متشاد  دصق 
یم میـسقت  ابیز  هاگ  تدابع  نآ  ینامـسآ  یلو  کـچوک ، بارحم  اـب  ار  شیوخ  ياـه  تونق  مق ، رد  دوخ  تماـقا  زور  هدـفه  تدـم 

ار یتوکلم  ییوناـب  یتشهب  رطع  هتـشذگ  نآ  رب  هک  يداـیز  ياـه  لاـس  زا  دـعب  زونه  هک  رون  زا  تسا  يا  هناـخ  رونلا » تیب   » .دـندرک
.دنک یم  رشتنم 

ارهز همطاـف  هناـفراع  ياـهزامن  یلجت  شبارحم  سوـق  دـشاب ، لد  مـشچ  رگا  دـهد و  یم  مالـسلااهیلع  هموـصعم  يوـب  روـنلا » تـیب  »
.تسا هتفای  رولبت  مالسلااهیلع  هموصعم  شرتخد  رد  هک  تسامالسلااهیلع 

.دوش یم  میاه  مشچ  رگـشزاون  ریم  نادـیم  .مسر  یم  ریم  نادـیم  هب  .مداتفا  هار  بـالقنا »  » ناـبایخ فرط  هب  مدـمآ  نوریب  هک  مرح  زا 
.دنک یم  روبع  اجنآ  زا  هک  تسا  یقشاع  رذگ  هر  ره  ماشم  رگشزاون  وناب  نیا  یتشهب  میسن 

دندرک ادیپ  هواس  رد  هک  یتلاسک  زا  دعب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  هک  تسا  جرزخ  نب  یـسوم  هناخ  نامه  عقاو  رد  ریم » نادیم  »
هب اه  یمق  توعد  هب 
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زورما هک  دـنداد  یم  ماجنا  اجنآ  ياه  قاتا  زا  یکی  بارحم  رد  ار  دوخ  تادابع  دـندمآ و  ناکم  نیا  هب  جرزخ  نب  یـسوم  صوصخ 
نآ رد  ینید  مولع  يوجـشناد  ناناوجون  هک  تسا  يا  هیملع  هسردـم  بارحم  نیا  درگادرگ  .دـنناوخ  یم  رونلا » تیب   » ار بارحم  نآ 

سرد نآ  رد  ینید  مولع  بالط  هک  تسا  یلحم  عقاو  رد  مناخ  هسردم  هیّتس » هسردم   » .دنوش یم  زیربل  هللا  لآ  فراعم  همـشچرس  زا 
دمآو تفر  هب  دوب و  هتـسشن  رد  راـنک  يدرمریپ  .مدـش  رونلا -  تیب  تاـیح -  دراو  .دـنزومآ  یم  تفرعم  قشم  دـنناوخ و  یم  تبحم 
راظتنا رد  نانچمه  نم  دندرک و  یم  یعادت  ار  مالـسلااهیلع  هموصعم  دوجـس  عوکر و  بارحم ، رد  وناب  دنچ  .دوب  هتخود  مشچ  مدرم 

(1) .مروآ ياج  هب  یتوکلم  نیمز  نآ  رد  زامن  تعکر  ود  مبای و  یتداعس  ات  مدوب 

ترایز یگدنزاس 

زج دـهاوخ ، یمن  یلیلد  ترایز  هب  نتفر  .تسادـخ  ایلوا  الاو و  ياه  ناـسنا  هب  ینورد  قوش  ساـسحا  زا  يا  هناـشن  دومن و  تراـیز ،
.یبلق تبحم  نامه 

.دور یم  مه  ترایز  هب  دشاب  هتشاد  قوش  قشع و  هک  نآ 

.تسا یبلق  یگتسباو  نامجرت  هقالع و  نابز  ترایز ،

.تسا نافرع  قشع و  يداو  ترایز ، يداو 

ماما موصعم و  ماما  يالاو  ماقم  هب  مارتحا  يادا  نآ ، نطاب  تسا ؛ هیضق  رهاظ  هتسد  لگ  دبنگ و  اه و  قاور  حیرض و  نحـص و  مرح و 
تسا يردق  نارگ  هداز 

198 ص :

 . ص 86 ش 5 ، نامه ، - . 1
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، رهاظم نیا  هب  هک  تسا  ینطاب  يونعم و  دُعب  نامه  تساه و  هدید  اه و  لد  هدننک  بذج  شیاه ، تلیـضف  هدیمرآ و  رازم  ره  رد  هک 
.دشخب یم  تمرح  تسادق و 

.دومن مشچ  همرس  دیاب  مه  ار  تسود  هر  كاخ  دشاب ، راک  رد  قشع  یتقو 

.تسوا هب  بوسنم  هک  تسا  يزیچ  ره  وا و  راید  بوبحم و  رادید  تسا ، دنمشزرا  قشاع ، يارب  هچنآ 

رد لباقتم  يراذـگرثا  ود ، ره  نیا  .دزاس  یم  قاتـشم  رادـید  ترایز و  هب  ار  ناـسنا  تفرعم ، .دروآ  یم  تفرعم  تخانـش و  تراـیز ،
.دنراد رگیدکی 

ترایز هب  ار  ار  وا  ياپ  تبحم ، نیا  دش ، دراو  هّللاایلوا »  » و هّللا »  » تبحم ورملق  طیحم و  رد  تفرگ و  رارق  قشع  رادم  رد  یـسک  یتقو 
.دناشک یم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  دقارم  هاگ و 

نوگرگد رظن » ياـیمیک   » اـب ار  ناـشناج  لد و  دـننک و  یم  هجوت  تیاـنع و  دعتـسم  ياـه  لد  قاتـشم و  ناریاز  هب  مه ، ادـخ  ياـیلوا 
یم روضح  يارـس  نامهم  هب  دنرب و  یم  الاب  هتفرگ ، ار  ریاز »  » تسد دنروآ و  یم  مهارف  ناشیارب  ار  روضح  هب  فرـشت  قیفوت  هتخاس ،

.دنناشن یم  تیونعم  ياه  هدئام  رب  دنناسر و 

.تسا یحور  ياقترا  نینچ  زاس  هنیمز  ترایز ،

.تساه قشمرس  اه و  هوسا  زا  نتفرگ  ماهلا  ترایز ،

رد ماگ  دش و  کیدزن  رون  عبنم  نشور و  ياه  نوناک  هب  دیاب  يونعم ، قوش  ترارح  زا  ندش  مرگ  ییادخ و  قشع  هلعـش  نتفای  يارب 
.داهن مرح »  » میرح

.دیآ مهارف  قشع  ات  دش ، ریاز »  » دیاب

.دوش مهارف  ترایز  ات  دش ، قشاع  دیاب  و 

199 ص :
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هّللااش نا  مه  ترخآ  رد  و  ترایز »  » تمعن زا  ایند  رد  دریگ و  رارق  موصعم  ناـیاوشیپ  هجوت  دروم  ناـسنا ، هکنیا  زا  رتـالاب  یتمعن  هچ 
! ... ددرگ دنم  هرهب  نانآ  تعافش »  » زا

.دنا ضیف  ياه  هطساو  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ 

.داد رارق  عیفش  هطساو و  دنوادخ  هاگ  شیپ  رد  ار  نانآ  یهلا ، مرک  يایرد  زا  يرو  هرهب  يارب  دیاب 

ياه مرح  تسا ، مزال  ندش » بوخ   » هانگ و كرت  رب  میمصت  ینامیشپ و  نتسکش و  لد  هک  مه ، سفن » حالـصا   » و هبوت »  » يارب یتح 
.تساه ناکم  نیرتهب  زا  یکی  نیموصعم 

؛ دتلغ یم  ورف  تروص  رب  اه  مشچ  زا  کشا ، تارطق  هک  هاگ  نآ 

؛ دزرل یم  فوخ  تیشخ و  تدش  زا  اه ، هناش  یتقو 

؛ دزاس یم  کیدزن  بوبحم  هب  ار  لد  رای ، مرح  هب  هناسمتلم  ياه  هاگن  یتقو 

؛ دنیب یم  دولآ  هانگ  راک و  اطخ  رصقم و  ادخ ، ياه  تجح  زا  یکی  هاگ  شیپ  رد  ار  دوخ  ریاز ، یتقو 

؛ دنکش یم  شلد  یتقو 

.ددرگ یم  لئاذر  زا  وا  بلق  ناج و  ندش  كاپ  زاس  هنیمز  اه ، هبوت  اه و  کشا  اه ، هیرگ  اه ، نتسکش  لد  نیا 

.دیوش یم  شناج  هحفص  زا  ار  تیصعم  رابغ  درگ و  ناگدید  بآ  دوش و  یم  كاپ  ریاز ، ...و 

.ددرگ یم  رت  کیدزن  ناکاپ  هب  دوش و  یم  افص  اب  لالز و 

دنوش و رهاط  بیط و  هسدقم » نکاما   » هنوگ نیا  رد  هکنآ  لاح  هب  اشوخ 
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(1) .دریگرس زا  ادخ ، ریسم  رد  ار  یگدنز 

201 ص :

.31 صص 27 -  مالسلااهیلع ، هموصعم  ترضح  تیصخش  اب  ییانشآ  مق ، نیگن  یثدحم ، داوج  - . 1
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هاتوک یبدا  نوتم  مراهچ : لصف 

، شدیـشروخ تمارک  وترپ  رد  هک  تسا  تشهب  زا  يا  هبق  ام  نایم  رد  تسا  مالـسلااهیلع  ارهز  راونا  هراودای  تیب  لها  همیرک  هاـگراب 
.دنا هتفای  تیبرت  يربهر  مظعم  ماقم  ...و  یتشهب  يرهطم ، ینیمخ ، ماما  اردص ، الم  یمق ، يازریم  یسوط ، خیش  قودص ، خیش 

(1) .میرادب ساپ  ار  شمیرح  میسانشب و  ار  رتسگ  هیاس  يابوط  نیا  مالسلااهیلع  هموصعم  ردق  دییایب 

یباتفآ دزاس و  یم  رود  ریگ  سفن  مره  زا  ار  هدز  بت  كاخ  هک  تسا  یناراب  دیادز ، یم  ار  ریوک  گنر  هک  تسا  يراهب  اجنیا  رد  * 
هدروخ كرت  ياه  هچوک  زا  هک  تسا  يا  همـشچ  اجنیا  يرآ  .دـنک  یم  رونم  شدوجو  رون  هب  ار  نامـسآ  هدز  بش  هرهچ  هک  تسه 

(2) .دنک هیده  نایکاخ  هب  ار  راهب  ماغیپ  ات  درذگ  یم  نیمز 

.دشاب مَرْحَم »  » دیاب دور ، یم  مرح »  » هب هک  نآ  * 

لوحت شلاح  دهن ، یم  نوریب  رازم »  » زا ياپ  نوچ  دنک و  سمل  ار  ینعم » تمرُح   » دیاب دراذگ  یم  مدق  تیونعم » مرح   » هب هک  یـسک 
!؟ دراد هدیاف  هچ  ناج ، حور و  تبیغ  یلو  مسج ، نت و  روضح  .دبای 

202 ص :

.مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تمارک  يوناب  یبدا  یگنهرف ، شیامه  نیتسخن  مالسلااهیلع ، هموصعم  همطاف  یظعاو ، یسوم  - . 1
ص 50. مود ، لاس  نابآ 1377 ، ش 20 ، رثوک ، همان  هام  - . 2
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(1) .دیآ یم  رب  تفرعم  تریصب و  لها  زا  اهنت  هنافراع  ترایز 

نیا هب  هراومه  ار  يوپ  هر  ياه  ماگ  قاتـشم و  ياه  لد  میظع ، يوناـب  نیا  ربق  تراـیز  قوش  تسا و  تمـصع  تیب  لـها  مرح  مق ، * 
.تسا هدناشک  دقرم » »

، اه یگتسیاش  زا  دننیبب و  ملع  فافع و  تریصب و  لامک و  زا  يا  هنیآ  ربارب  رد  هداتـسیا  ار  دوخ  دیاب  فرـشت  ماگنه  شمرح ، ناریاز 
.دنریگب وگلا  هوسا و  شقالخا  نامیا و  اه ، تلیضف 

ياه یگدـنزاس  رطاخ  هب  تسا ، میظع  رجا  شاداپ و  ترایز  يارب  رگا  .تشاد  دـهاوخ  یتیبرت  رثا  هک  تسا  تروص  نیا  رد  ترایز ،
.تسا ریاز  یگدنز  قالخا و  حور ، رکف ، رد  يراذگرثا  نآ و 

هاـگآ یبـلق  اـنیب و  یمـشچ  ار  ریاز  رگا  .تسا  لاـمک  میلعت  زکرم  حور و  تیبرت  دـهم  کـی  هموصعم ، همطاـف  مرح  باـسح ، نیا  اـب 
(2) .دشاب

تسا نآرق  گنهرف  عیشت و  مالسا و  ياه  شزرا  هناوتشپ  هفرشم ، دهاشم  رگید  نوچ  مالسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  هاگراب  * 
ناکما اه  تیونعم  نیا  وترپ  رد  زین  ناریا  تیوه  ناریا و  ياقب  .تسا  هدـنام  ناـما  رد  نارود  ثداوح  زا  اـه  هعقب  نیا  هاـنپ  رد  ناریا  و 

(3) .دنام یقاب  خیرات ، زیخ  هثداح  نورق  راصعا و  لوط  رد  ناریا  دش و  ریذپ 

یمالسا و ياه  نامرآ  مسجت  رگید ، هکربتم  ياه  هعقب  هعقب و  نیا  * 

203 ص :

.23 صص 21 -  مق ، نیگن  - . 1
.نامه - . 2

.یگیبدمحم سایلا  رثوک ، زا  یغورف  - . 3
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یهاگـشزومآ هک  هاگ  ترایز  اهنت  هن  اهنآ  رونم  دـهاشم  اریز  .تسا  یناـسنا  يـالاو  ياـه  شزرا  يولع و  عیـشت  ياـهرایعم  هناوتـشپ 
تفرعم و اـب  هـک  يریاز  ره  .دوـش  یم  بوـسحم  اـهنآ  يوـک  هتخاـبلد  ناریاز  ناقاتـشم و  يارب  یهلا  فراـعم  بـسک  تـهج  گرزب 

یم دای  هب  ار  بتکم  میلاعت  لوصا و  دریگ و  یم  ماهلا  ربق  بحاص  زا  دورب  ترایز  هب  نآ  فادـها  دـقرم و  نیا  بحاص  ماقم  تخانش 
(1) .دروآ

ناشخرد ياه  هنیشیپ  رگ  تیاکح  یمالسا و  لیـصا  رنه  هاگ  یلجت  یمالـسا ، هکربتم  نکاما  رگید  دننامه  هموصعم  همطاف  هاگراب  * 
(2) .دوش یم  بوسحم  ناریا  تلم  ینید  هعماج  يرنه 

زور ریذپان و  فصو  رورـس  يداش و  زور  همجن ، مالـسلا و  هیلع  اضر  ترـضح  يارب  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  تدالو  زور  * 
ار اه  مشچ  داد و  یم  افـص  الج و  ار  اـه  بلق  هک  درک  عولط  تماـما ، تیـالو و  نامـسآ  زا  يرتخد  هک  ارچ  دوب ؛ هّللا  ماـیا  زا  یمهم 

(3) .دومن یم  مرگ  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  سدقم  نوناک  درک و  یم  نشور 

یب تمارک  بآ  هب  ار  دوـخ  هدز  شطع  حور  ِنت  دـننک و  یم  رفـس »  » هک تسا  یفراـع  ناریاز  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هـمیرک  * 
(4) «. باتش تابارخ  هب  هگناو  نک  ییوشو  تسش   » هک دننز  یم  وا  هنارک 

دننک یم   » كولس هک  تسا  یقشاع  نارواجم »  » ار مالسلااهیلع  یمطاف  رثوک »  » نآ * 

204 ص :

.نامه - . 1
.نامه - . 2
.نامه - . 3
.ظفاح - . 4
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.دننک یم  قیرط  یط  زبس  كولس »  » اب باتفآ و  نیشن  هیاس  دنمرح و  ناراسکاخ  تساه  لاس  و 

داز یب  همه  اب  ام  هک  تساوخ  ادخ  .رثوک  نارادماج  میشاب و  دیشروخ  نارواجم  اه  یتسـس  اه و  یتساک  همه  اب  ام  هک  تساوخ  ادخ 
ومالسلااهیلع یمطاف  هسدقم  هناتسآ  مالسلا و  هیلع  يوضر  سُدق  ناتسآ  سوب  هبتع  میـشاب و  دوصقم  ياه  هبعک  ناریاز »  » یگلحار و 

.میزجاع ناوتان و  مینک  یم  رارقا  هک  شدیاب ؛ یم  روخ  رد  يرکُش  گرزب و  تسا  یتمعن  نیا  تایلاع ؛ تابتع  ریاس 
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راعشا مجنپ : لصف 

فرش هوسا 

دنز یم  جوم  افص  قشع و  غورف  اجنیا 

دنز یم  جوم  ارس  نحص و  هب  ادخ  رون 

تسا يدزیا  يانیس  هولج و  روط  هک  اجنیا 

دنز یم  جوم  ادخ  رون  هنارک ، ره  زا 

نامسآ تسا و  نیمز  لها  فاطم  اجنیا 

دنز یم  جوم  اضف  هتشرف ، رپهش  زو 

دینش ناوت  تباجا  نابز  زا  کیبل 

دنز یم  جوم  اعد  رون  هک  اضف  نیا  رد 

لامک رهظم  يا  وت  لالج  هولج  زا 

دنز یم  جوم  اه  هنیآ  رد  افص  رون 

تیفاع تسا و  نما  لحاس  هک  وت  يوک  رد 

دنز یم  جوم  افص  نارکیب  يایرد 

وت هاگراب  رد  هک  دیما  هبعک  يا 

دنز یم  جوم  اج  همه  رد  دیما  رون 

نک زارد  اهلد  يریگتسد  هب  یتسد 

نک زاب  هتسخ  لد  راک  اه ز  هدقع  نیو 

( هناورپ  ) يدهاجم یلعدمحم 
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یسوم هعضب 

(1)

یتسانیس هنیس  زا  نایع  یسوم  شتآ 

یتساسوم هعضب  هاگراب  نیرز  هک  ای 

ردق يور  زک  همطاف  رفعج  نب  یسوم  هعضب 

یتساروح هرط  ریبع  شهاگرد  كاخ 

دوب نیسای  نشلگ  فرط  نیگنر ز  یلگون 

یتساهاط همان  ردص  نشور ز  یتیآ 

یفطصم يافطصا  باتفآ  زا  يوترپ 

یتسارهز تمصع  نامسآ  زا  يا  هرهز 

نانچ تزع  هیاپ  یصقا  تسه  ار  وا  نحص 

یتساصق ادجسم  فقس  دوجسم  فرش  زک 

ابص ناخ  یلع  حتف 
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نافرع لها  يایمیک 

تسا هموصعم  ترضح  ناکما  ناطلس  رتخد 

تسا هموصعم  ترضح  ناسارخ ، هاش  رهاوخ 

دنا هدرب  نافرع  رحب  زا  ناگدازآ  يا  هحشر 

تسا هموصعم  ترضح  نافرع  لها  يایمیک 

همطاف انامه  دشاب  قح  ياربک  تمصع 

تسا هموصعم  ترضح  ناحبس ، یکاپ  دهاش 

نینمؤملا ریما  زا  تدابع  حور  وا  هدُرب 

تسا هموصعم  ترضح  ناراد ، هدنز  بش  تنیز 

ناگراچیب هلمج  يافشلاراد  شا  هعقب 

تسا هموصعم  ترضح  نامرد ، وراد و  نیرتهب 

مق رهش  يا  داهتجا  ملع و  يالاو  ندعم 

تسا هموصعم  ترضح  نافوط ، مایا  یجان 

نک هاتوک  رهگ  یلاع  نآ  حدم  قیاقش »  » يا

تسا هموصعم  ترضح  نادزی  فاطلا  رهظم 

ینارهت هزجعم 
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ابوط راس  هیاس 

وا دقرم  رابغ  زا  يا  هرذ 

تساود دنمدرد  راتفرگرب 

مق هب  دنا  هتفگ  هک  ار  ْرد  نآ 

تساجنیا تشهب ، زا  ددرگ  یم  زاب 

شناویا هاگراب و  هلبق و 

تساصقالا دجسم  سدق و  رهظم 

ادخ فطل  مق ز  لها  ِرَس  رب 

تسابوط زا  يراس  هیاس  شا ، هیاس 

« يدالوف  » شارس بورکاخ 

تسابع لآ  يارس  ْتَحدم  هک  نآ 

يدالوف نیسح 
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لد يارب  ینایشآ 

درک لزنم  ریوک  رد  يرجاه 

درک لد  هچارس  اپ  رب  قشع 

دش اپ  رب  قدص  ینایشآ ز 

دش ایند  ناقداص  هبعک 

تفای رهوگ  ياهب  شرازگیر 

تفای رگید  يافص  رگید ، یعس 

شرگ فاوط  کلم  نج و  تشگ 

شرد كاخ  تشگ  قشع  هلبق 

يراوزبس دیمح 
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تشهب غاب 

نیذآ دلخ  هاگراب  نیا  دَُوب 

نید ورسخ  متفه  تخُد  میرح 

تساجنیا هموصعم  ترضح  رازم 

تساجنیا همولظم  رهاوخ  ار  اضر 

نشور قشع  غارچ  دش  اجنیا  وچ 

نکفاوترپ دش  مرح  نیا  اهلد  هب 

تمحر باوبا  زا  هگرد  نیا  دَُوب 

تنج تاغاب  زا  تسا  یغاب  رد 

شرابیوج دش  ناقشاع  کشا  هک 

شراهب زگره  نازخ  ددرگ  یمن 

رئاعش میظعت  هب  ریاز  يا  وت 

رهاط رون و  رپ  هگرد  نیا  سوبب 

نک وضو  دوخ  کشا  هب  اجنیا  ایب 

نک وش  تسش و  اجنیا  دوخ  ناج  ایب 

شلوخد نذا  ناوخب  زیخاپب و 

شلوسر ریگادخ و  زا  تزاجا 

رهطا يارهز  ردیح و  نذا  هب 

رگید موصعم  هدزای  نذا  هب 
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رد نیا  زا  لخاد  یهن  یم  نوچ  مدق 

ربکا هّللا  هّللا و  مسب  وگب 

ییادگ رد  نیا  رب  هقلح  نوچ  دنز 

ییادن دیآ  وا  ناج  شوگ  هب 

تسا باجتسم  تیاعدا  لئاس ! يا  هک 

تسا بایماک  تمصع ، لآ  ّبحم 

یهاوخ هچ  ره  قح  تمحر  زا  هاوخب 

یهلا فاطلا  تسا  ّدح  یب  هک 

تسا نینمؤملاراد  هک  مق  اناسح » »

تسا نیمز  ردنا  تشهب  غاب  رد 

( ناسح  ) نایچیاچ بیبح 
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نید ناطلس  رهاوخ 

اضّرلا یسوم  یلع  نید  کلم  ناطلس  رهاوخ 

هدمآ رهوگ  كاپ  ار  یفطصم  نامدود 

باتفآ نازورف  نآ  ار  مق  كاخ  نشور  هدرک 

هدمآ رورپ  هرذ  تدوجو  ار  مق  مدرم 

لوسر دالوا  دنشاب  نافراع  يامنهر 

هدمآ رتهم  قلخ ، رب  ناشکاپ  نادناخ 

یبن تخد  يا  وت  ار  مق  يا  هداد  يراختفا 

هدمآ ربنع  کشم و  تیوک  كاخ  اب  نیجع  يا 

هوکش رپ  نامسآ  رتارف ز  دشاب  وت  ّرف 

هدمآ رترب  كالفا  مراط  زا  تا  هّفص 

تمهوکین دمحا 
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اوقت رهوگ 

ارهز هدرپ  ارس  زورفا ، بش  عمش  يا 

اوقت رهوگ  یلع ، تخد  یبن ، طبس  يا 

تلضف وترپ  زا  هک  هموصعم  ترضح  يا 

ارذع میرم  نوچ  وت  میرکت  یپ  یسیع 

تیالو هاش  مرح  نیشن  هدرپ  يا 

احطب دیس  لد  ناج و  هنیآ  يا 

يدرک وچ  سودرف ، ّتنج  زا  ْرَد  زاب  دش 

اوأم نکسم و  ادخ  فطل  يا  مق  رهش  رد 

قوش هر  يداهن ز  رهش  نیا  رد  ياپ  ات 

اه لگ  وت  هار  ارف  دندناشف  بابحا 

ییادخ رازلگ  نبلگ  دوخ  وت  هک  ینعی 

اپ لگ  نمرخ  ره  رس  رب  یهنب  دیاش 

دنراذگ صالخارس  زا  وت  هگرد  رب 

انمت يور  ناج  لد و  زا  ادخ  نادرم 

تماما نودرگ  هدنشخرد  رهم  وت 

ّالوت میلقا  هدنبات  رهوگ  وت 

دیما قرشم  رد  يراونا ، علطم  وت 

214 ص :

هموصعم ترضح  تیب ، لها  همیرک  یگدنز  رد  يریس  مالسلا : اهیلع  تیب  لها  باتهم 
مالسلا اهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 307ناهفصا   هحفص 234 

http://www.ghaemiyeh.com


ابقع هصرع  رد  يدیحوت ، رهظم  وت 

یهلا فاطلا  هدنشخر  هنییآ 

ادلی بش  رد  ام ، هدنشخرد  دیشروخ 

سفنا هب  قافآ و  هب  تسا  يراس  وت  نامرف 

افصم ياه  لد  هب  تسا  يراج  وت  روشنم 

ناج لد و  ز  تلالج »  » هاج و زا  نخس  متفگ 

ادرف هب  شاب  مهنگ  عیفش  هک : ینعی 

یباتفآریم نیدلا  لامجدیس 

ادخ سومان 

215 ص :

هموصعم ترضح  تیب ، لها  همیرک  یگدنز  رد  يریس  مالسلا : اهیلع  تیب  لها  باتهم 
مالسلا اهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 307ناهفصا   هحفص 235 

http://www.ghaemiyeh.com


نید رهاوخ  لقع و  رتخد  يا 

نیکمت زع و  جرُد  رهوگ  يو 

تیوم دنب  ياپ  هدش  تمصع 

تیوک میقم  لمع  ملع و  يا 

دیحوت راسخاش  هویم  يا 

دیشروخ تخد  هام و  هریش  مه 

تیمدآ جات  رهوگ  يو 

تیمتاخ نیگن  هدنخرف 

دندنارب مق »  » باطخ هب  ناطیش 

دندناشن مق  هب  ار  وت  تخت  سپ 

تساّوح ياج  تشهب و  هناخ  نیاک 

تساجنیا شیاج  يادخ  سومان 

تسا تام  لقع  وت  مرح  ردنا 

تسا تایح  همشچ  هک  كاخ  نیز 

تسا ناهن  نیمز  نیا  رد  هک  یمسج 

تسا ناهج  نت  رد  هک  تسا  یناج 

نابات رهم  رینم و  هام  نیا 

ناسارخ مق و  زا  دوب  یسکع 

حاورا شخبرون  هدش  ناریا 

حابصم ود  نیا  هب  تفص  هاکشم 
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؟ یسرپ هچ  الد  مرح  ود  نیا  زا 
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یسرک شرع و  فصو و  دناد و  قح 

تسا يدیما  کی  هب  ترد  هب  سک  ره 

تسا يدیحو »  » همه زا  رت  جاتحم 

یناسارخ يدیحو  نیسح  هللا  تیآ 

رون هتشرف 

! ییاسراپ دهز و  رتخد  يا 

! ییایربک ربص  هنییآ 

دنزرف وت  ار  فافع  ِمام  يا 

دنوادخ تمصع  همشچ  رب 
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اهوزرآ سمش  رهاوخ  يا 

اهوربآ لالز  دیشروخ 

روتسم فافع  مرح  رد  يا 

رون هتشرف  نیرت  موصعم 

وت رواب  ِغاب  ِلگ  نامیا ،

وت ربارب  ایح  هدنمرش ،

یباتفآ غورف  ِدنزرف 

یباتهام راهب و  لسن  زا 

یتسه بارت  وب  هنییآ 

یتسه بآ » دیپس  يوناب  »

رون تمرح  میرح  هب  مئاص » »

رون تمصع  دورس  درکرس 

یناشاک مئاص  رغصا  یلع 

نید هموصعم 

نیمز دییوگن  تسا  توکلم  اجنیا 

نیرب سودرف  هب  هناخ  نیا  زا  تسا  یهار 

دیآ یم  ادخ  يوب  نآ  زک  كاخ  نیا 

نید هموصعم  هدومن  ناهن  شیوخ  رد 
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یهاشفرش نارماک 

یحلاص نمهب 

مق يوناب 

مالس ماکان ، ياه  هراتس  داز  مه 

مالس ماگ ، مه  زبس  راهب  وت  اب  يا 

مییوت دوعسم  ناتسآ  رب  هداتسیا 

مالس مالسا ، راوگرزب  يوناب 

*

* *

دبا ِموصعم 

شوخ وت  مارآ  باوخ  ورس ، رهاوخ  يا 

شوخ وت  مان  هدیپس  دبا ، موصعم 

هنییآ یلگنج ز  وت  مرح  يا  هآ 

شوخ وت  ماهلا  لازغ  نالد  ریش  رب 
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*

* *

خرس رتخا 

خرس رتخا  لد ، نامسآ  رد  وت  مان 

خرس رمرم  وت  رازم  رحس  نوخ  زا 

نم لد  رتوبک ، اهرازه  نیب  رد 

خرس رپ  اب  يرتوبک  وت  دبنگ  رب 

*

* *

يدمحم لگ 

دیوگ یم  نابز  دص  هب  ار  وت  فصو  لد 

دیوج یم  ادخ  تهکن  وت  كاخ  زو 

نم لد  غاب  هب  مرب  یم  وت  مان  ات 

دیور یم  يدمحم  لگ  هخاش  کی 

*

* *

بآ هیآ 

بآ هیآ  زا  شوخ  يا  هفیحص  وت  نحص 

بالگ جاوما  رد  يا  هنیفس  وت  گنس 

ممرح زا  يا  هشوگ  هب  یبش  ریذپب 
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باوخ رد  الا  دنیبن  یسک  وت  يور 

*

* *
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مق يوناب 

ام لد  ریوک  لگ  يا  مق ، يوناب 

ام لد  ریما  هلالس  يورس ز 

شاب وت  میبارس ، هداتف  ياپ  زا 

ام لد  ریگتسد  قشع ، تبرغ  رد 

*

* *

ماما دنزرف 

قشع رهوگ  تهگراب  فدص  رد  يا 

قشع ردام  تنحم و  ماما  دنزرف 

تسا هتخیمآ  يداش  نزح و  هب  وت  دای 

قشع رتفد  رد  هتشگ  کشخ  لگ  کی  نوچ 

یحلاص نمهب 

یناشاک قفشم  سابع 

ناگتشرف گنابلگ 

تسوت رکیپ  ات  هدیمرآ  مق  كاخ  رد 

تسوت رهوگ  زا  یباتفآ  شا  هرذ  ره 

رگد نییآ  هب  ناگتشرف  گنابلگ 

تسوت ِرَد  ماب و  بش ز  زور و  هتساخرب 

221 ص :
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*

* *

اقب همشچ 

تشاد وت  يوس  رظن  ینشور  هب  دیشروخ 

تشاد وت  يور  یلجت  زا  يا  هنییآ 

رضخ نوچمه  اقب  همشچ  هب  درب  هر 

تشاد وت  يوک  زا  يرابغ  ناج ، هب  هک  لد  نآ 

یناشاک قفشم  سابع 

اهتنا یب  فطل 

هموصعم تسادخ  زا  یتیآ 

هموصعم تساهتنا ، یب  فطل 

نآرق لامج  زا  يا  هولج 

222 ص :
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هموصعم تسامن ، قح  يا  هرهچ 

دراد دمحم  غاب  رطع 

هموصعم تسا ، یفطصم  هداز 

ارهز ؤلألت  زا  يوترپ 

هموصعم تساهبرپ ، يرهوگ 

اسک لآ  باقن  تفع  هام 

هموصعم تساضترم ، رتخد 

سومش سمش  رادم  رد  يرتخا 

هموصعم تساضرلا ، تخا  ینعی 

تساجنیا تشهب  ِرد  کی  ناریاز ،

هموصعم تسافص ، اب  شتبرت 

نآرق ترتع و  هب  لسوت  رد 

هموصعم تسام ، تاجاح  باب 

سوت هطخ  دصق  هب  هنیدم ، زا 

هموصعم تساپ ، هتسخ  يورهر 

شیوخ ردارب  دنک  ترایز  ات 

هموصعم تساعد ، شرکذ  رکف و 

درگ نابایب  یقشاع  بش ، زور و 

هموصعم تسافواب ، يرهاوخ 

يرگد بنیز  تسوا ، رگم  ای 
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هموصعم تسادج ، ردارب  زک 

223 ص :
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داد ناج  هر  همین  هک  ینادب  ات 

هموصعم تساجک ، نونکا  رگنب 

رود ردارب  زا  رود و  نطو  زا 

هموصعم تسازف ، مغ  شترسح 

شیولهپ هنیس و  هتسکشن  هچ  رگ 

هموصعم تساه ، غاد  شلد  رد 

شدادجا غاد  ارهز و  غاد 

هموصعم تسالبرک ، ثراو 

( ناسح  ) تسوا تیب  هینیسح  ره 

(1) هموصعم تسازع ، بحاص  هکنوچ 

( ناسح  ) نایچیاچ بیبح 

روپ نیما  رصیق 

مالسلااهیلع یمطاف  لامک  لامج و 

همطاف لالج  زا  سدقم  هتشگ  مق  كاخ 

همطاف لامج  زا  رهش  نیا  هتشگ  ناراب  رون 

بدا ملع و  هنیجنگ  مق  رهش  هچرگ 

224 ص :

.ناسح ياه  هدورس  زا  ص 98  رثوک ، زا  یغورف  - . 1
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همطاف لامک  يایردز  دشاب  يا  هرطق 

اهرون يابرهک  غارچ و  عمش و  شبات 

همطاف لاثم  یب  لامج  دقن  زا  دشاب 

شرظنم وکین  ناویا  هنییآ  یفاص 

همطاف لالز  بلق  یفاص  زا  يا  هشوگ 

یتنج هاگراب  نیارگ  هتشگ  نیگآرطع 

همطاف لامه  یب  ریبع  زا  تسا  یمیسن  نیا 

لوتب يا  تمارک  نکفا  هیاس  ام  رس  رب 

همطاف لالظ  ردنا  ُدب  هک  سک  نآ  دیعس  دش 

ما هموصعم  هگرد  رب  تسا  مغ  اه  لد  تفآ 

همطاف لالج  ّزع و  تمرح  نم  تمرح 

یگدرسفا زا  مه  ناهرب  ارم  اه  مغ  زا  بر  ای 

همطاف لالمرپ  بلق  هب  ار  ام  نک  وفع 

دیماان هدرکن  ار  سک  شهگرد  زا  ایربک 

(1) همطاف لاثم  نابیتشپ  تشاد  وکنآ  هصاخ 

وناب

225 ص :

ص 17. ج 1 ، نادنمشناد ، هنیجنگ  زا : لقن  هب  ص 84 ،  نامه ، - . 1
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وناب تهاگن  قارشا  هب  مشچ  متخود 

وناب تهآرپ  تایبا  بت  رد  متخوس 

ار لد  تزامن  نامیا  یفاص  دشک  یم 

وناب تهاگپ  یتوکلم  شورس  ات 

یناتسب رگا  دنداد  وت  هب  لد  اه  هژاو 

وناب تهاگن  كاردا  رد  توهبم  شرع 

تفگ مهاوخ  لزغ  كالفا  یبآ  ات  زاب 

وناب تهار  هب  تسا  يراج  هنیآ  حیرض  کی 

نادب تسا  لاب  ود  دروخرب  مهبم  لزغ  يا 

(1) وناب تهانپ  جاتحم  هچب  رتوبک  ره 

مرح قوش 

دریگ یم  ملد  تسا  تقو  دنچ 

دریگ یم  مرح  قوش  زا  ملد 

تسا کیرات  بش  نرق  کی  لثم 

دریگ یم  ملد  هک  يزور  هس  ود 

مک مک  دراد  هک  تسا  نیا  لثم 

دریگ یم  مدع  يوب  میتسه 

226 ص :

ص 55. ش 13 ، رثوک ، همان  هام  - . 1
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نم لد  رد  ینز  هنیس  هتسد 

دریگ یم  مد  دناوخ و  یم  هحون 

راهب ناراب  ینعی  ما  هیرگ 

دریگ یم  مه  دریگ و  یمن  مه 

تسا رایسب  نم  یگنت  لد  هک  سب 

دریگ یم  مک  تعسو  زا  ملد 

ادخ هب  ار  مرح  قشع ، رکشل 

(1) دریگ یم  مسق  قشع  دوخ  هب 

روپ نیما  رصیق 

* * *

یثدحم داوج 

هراشا

نیگن مق »  » دنرتشگنا و اهرهش 

نیمز يور  تجح  هرامه  مق ،

تسافو قشع و  هلبق  مق ، تبرت 

تسافص نامیا و  رهش  ملع و  رهش 

ام ِرهش  مشچ  هموصعم  دقرم 

ابرهک ار  ام  ياه  ناج  وا  رهم 

227 ص :

ص 56. ش 14 ، نامه ، - . 1
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مق نیگن 

باتفآ تیب  لها  زا  يرتخد 

باجح جنگ  تایح ، ّرُد  ثراو 

دنز یم  رپ  لد  غرم  شمیرح  رد 

دنز یم  رد  هدمآ ، راتفرگ  ره 

مرح ِبوذجم  تساجنیا  یلد  ره 

مرک دوج و  هتشر  ریسا  ناج ،

فاطم ار  کیالم  دشاب  مرح  نیا 

فافع قشع و  ناغمرا ، ار  ناریاز 

ناگنازرف یسب  شسوب  ناتسآ 

ناتسآ نیا  زا  زومآ ، تفرعم 

هتخود شربق  هب  ناکاپ  هدید 

(1) هتخومآ نآ  زا  یکاپ  تمصع و 

نابزرم ار  ادخ  ماکحا  هقفنآ و  درگ  رب  يا  هلاه  مق  هزوح 

میقم اه  تیاده  دهم  رد  هدوبمیقتسم  هار  هتفر  هشیمه  مق 

ماین زا  دشاب  هناگیب  مق  غیتمایق  باوخ  رگم  دنیب  یمن  مق 

اهتجا ملع و  هزوح ، هقفداهج و  رهش  فرش ، رهش  نوخ ، رهش 

دنا هداد  تریصب  مه  ار  مق  لهادنا  هداد  تریس  هچ  ره  ار  اجک  ره 

مق لها  دنماین  یب  غیت  قربمق  لها  دنمایق  فاق  هطقن 

دنتشاد تیآ  هدید  رد  لد و  رددنتشاد  تیالو  لوا  ز  مق ، لها 
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ص 47. ش 1 ، نامه ، - . 1
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نیقی رب  ّالا  دنداد  یمن  لدنید  ياپ  رب  زج  دندوس  یمن  رس 

تسا ندومیپ  امنهر  اب  ار  هارتسا  ندوب  الوم  رما  عیطم  نید 

دنمیاد يزات  شیپ  مایق و  رددنمئاق  ناروای  زا  مق  لها 

(1) دورس نیا  دیوارت  شتایانع  زکدورد  ار  رفعج  نب  یسوم  رتخد 

یثدحم داوج 

* * *

مالسلااهیلع هموصعم  همطاف  ترضح  حدم 

نید رهاوخ  لقع و  رتخد  يا 

نیکمت زع و  جرُد  رهوگ  يو 

تیوم دنب  ياپ  هدش  تمصع 

تیوک میقم  لمع  ملع و  يا 

دیحوت راسخاش  هویم  يا 

دیشروخ تخد  هام و  هریش  مه 

دندنارب مق »  » باطخ هب  ناطیش 

دندناشن مق »  » هب ار  وت  تخت  سپ 

تساّوح ياج  تشهب و  هناخ  نیاک 

تساجنیا شیاج  يادخ  سومان 

229 ص :

.یثدحم داوج  - . 1
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تسا تام  لقع  وت  مرح  ردنا 

تسا تایح  همشچ  هک  كاخ  نیز 

تسا ناهن  نیمز  نیا  رد  هک  یمسج 

تسا ناهج  نت  رد  هک  تسا  یناج 

نابات رهم  رینم و  هام  نیا 

ناسارخ مق و  زا  دوب  یسکع 

نآ درگ  رب  يا  هلاه  مق  هزوح 

نابزرم ار  ادخ  ماکحا  هقف و 

مینسق هار  هتفر  هشیمه  مق 

میقم اه  تیاده  دهم  رد  هدوب 

مایق باوخ  رگم  دنیب  یمن  مق 

ماین زا  دشاب  هناگیب  مق  غیت 

داهج فرش  فرش ، رهش  نوخ ، دش 

داهتجا ملع و  هزوح ، هقف و  رهش 

دنا هداد  تریس  هچ  ره  ار  اجک  ره 

دنا هداد  تریصب  مه  ار  مق  لها 

حاورا شخبرون  هدش  ناریا 

حابصم ود  نیا  هب  تفص  تاکشم 

؟ یسرپ هچ  الد  مرح  ود  نیا  زا 

یسرک شرع و  فصو  دناد و  قح 
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تسا يدیما  کی  هب  ترد  هب  سک  ره 
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(1) تسا يدیحو »  » همه زا  رت  جاتحم 

* * *

مالسا يوناب  نیهم 

رفعج نب  یسوم  رتخد  تماما  غاب  لگون 

يراذع لگ  ارهز  رازلگ  زا  هموصعم  ترضح 

رهطا يارهز  اب  مان  مه  دوب  شمان  همطاف 

يرادتقااب يوناب  سوت و  ناطلس  رهاوخ 

ار وا  دشاب  ردارب  ْمتشه  ردپ ، متفه  ِتجح 

يرابتالاو هش  تجح  مهن ، رب  دشاب  همع 

يدیرخرز مالغ  نوچ  ملاع  ناهاش  شرد  رب 

يرایرهش نوچ  ناهج  ناهاش  دزن  شنامداخ 

لوا رگ ز  دنیوگ  رهد  نیحدام  ار  وا  حدم 

يرازهدص زا  کی  دنیوگ  ناوت  یک  رخآ  هب  ات 

ار وا  فصو  نم  نکلا  نابز  زا  دیان  هچرگ 

يراب فاصوا  زا  عسو  ردق  هب  دیوگ  یم  کیل 

دمرس ّیح  ِمیدق  دنوادخ  مقیفوت  داد 

231 ص :

.یناسارخ يدیحو  نیسح  خیش  جاح  - . 1
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(1) يراقو زعاب و  يوناب  نیهم  حدم  منک  ات 

* * *

تمرکم دیرفلادقع 

تسا رهطا  يارهز  هداز  میرح  اجنیا 

تسا رگید  يانعم  رگید و  يافص  اجنیا 

تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  همیرک  نفدم  نیا 

تسا رفعج  نب  یسوم  رتخد  هاگراب  نیا 

راوهاش ّرد  وا  هناگی و  يرهوگ  وا 

تسا ربمیپ  لسن  هفیفع ز  يرتخد  وا 

فرش یکاپ و  تمرکم و  دیرفلادقع 

تسا ردیح  ارهز و  مزلق  نیمث  ّرد 

؟ ارچ یگتشگ  مگ  هک  يوگب  ناورهر  اب 

تسا رترب  هدید  زا  لد  هک  وگب  ناقشاع  اب 

دنهد اهب  ار  ناتنطاب  يافص  اجنیا 

تسا رسیم  اجنیا  هک  دینز  نارگ  لطر 

ار حیرض  نیا  سوبب  هشیمه  نک و  تمه 

232 ص :

.مالک نیریش  سابع  - . 1
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تسا ررکم  دنق  وچ  هک  نک  هرابود  یطوش 

تسافصاب هموصعم  ترضح  يافص  زا  مق 

تسا رت  نوزف  شردق  همه  نیاک  تسوا  ضیف  زا 

ملع هاگتساخ  فرش ، نید و  هاگیاج  مق 

تسا ربارب  تلیضف  ملع و  هب  شا  هزاوآ 

يا هنایشآ  مرح و  ار  تیب  لها  مق 

تسا رهوگ  هدنشخرد  دالب  كرات  رب 

نیبب ار  هیملع  هزوح  ایب و  مق  رد 

تسا رتسگ  هیاس  رگد  ياهرهش  هب  اجنیا 

مق رهش  هب  یمیقم  هک  يرفعج »  » شاب شوخ 

تسا رد  یکی  اجنآ  هب  تشهب  زا  هک  يرهش 

* * *

شرع ناتسآ 

تسا رترب  شرع  زا  هک  سدق  هاگراب  نیا 

تسا رفعج  نب  یسوم  رتخد  هاگ  مارآ 

لوتب تمصع  فدص  رهوگ  هزیکاپ 

تسا رهطا  يارهز  هدید  رون  هک  ینعی 

اضر نید  ناطلس  رهاوخ  رابتالاو 

233 ص :
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تسا رشحم  نوتاخ  ملاع و  نانز  رخف 

وا میرح  فوط  تمرح  هک  رگن  تزع 

تسا ربارب  ناماما  فاوط  تمرح  اب 

يآ رد  مرح  نیز  یبلط  رگا  ندع  تانج 

تسا رد  نیمتشه  ناشن ، شرع  ناتسآ  نیاک 

وا نابساپ  کلم  ناتسآ  رب  رس  ره 

(1) تسا رّدقم  شنیرب  تشهب  دش ، هدییاس 

* * *

هانگ نیگنس  راب  هایس و  يور  اب 

هابت لاح  يراسمرش و  تلجخ و  اب 

هانپ میدیزگ  هموصعم  ترضح  رد 

هّللادنع (2) انل  یعفشا  همطاف  ای 

* * *

تساضر رهاوخ  قح  هیفص  هضور  نیا 

تسایربک شرع  منکن  طلغ  رگا  دوخ  ای 

234 ص :

.يرفعج بوقعی  نیملسملا  مالسالا و  تجح  - . 1
.یناگیاپلگ یفاص  هّللا  فطل  خیش  - . 2
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شتبرت هک  رفعج  نب  یسوم  تنب  هموصعم 

(1) تسایتوت مالعا  مظاعا و  هدید  رب 

* * *

ارهز فسوی  همع 

تسا رونم  میاد  هک  تسیک  هاگراب  نیا 

تسا رفعج  نب  یسوم  رتخد  هاگراب  نیا 

ینک رظن  ِْهب  شرگ  تسایمیک  هرذ  ره 

تسا رهوگ  ّرد و  شهگراب  رابغ  درگ و 

یسک هگراب  نیا  زا  دوش  یک  دیمون  )

( تسا رسیم  رد  نیز  همه  قح  ياضر  اریز 

دهن رب  شا  ییادخ  ناتسآ  رب  نیبج  سک  ره 

تسا رتارف  ررکم  جح  لمع ز  رتفد  رد 

دوجو نینزان  نیا  زا  سدقم  مق  كاخ  دش 

تسا رطعم  مق  وا  تبرت  لد ز  لها  رب 

ینک رس  هب  ناسارخ  هاش  ياوه  هگ  ره 

تسا رد  اضر  میرح  هب  نادب  مرح  نیا  زا 

رای رهچ  دتفا ز  رد  هدرپ  هک  یبلاط  رگ 

235 ص :

.یفاص هللا  فطل  خیش  جاح  - . 1
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تسا ربلد  رای و  نآ  همع  هک  ناوخب  ار  هموصعم 

تسا شوخ  ناتسآ  نیا  یمالغ  ارم  بر  ای 

تسا رترب  میهاش  هک ز  امن  اطع  نم  رب 

دوجو نینزان  امس  لد ز  مشچ  ياشگب 

(1) تسا رتهب  هک  میامنب  یفرشت  لد  اب 

* * *

يدمحم غاب  لگ 

تسا رطعم  ناج  لد و  ماشم  یلگون  زا 

تسا رونم  نابحم  بولق  شا  هولج  زو 

يدمحم غاب  هب  هتفکش  دش  هک  لگ  نیا 

تسا رفعج  نب  یسوم  ترضح  تخد  هموصعم 

* * *

مالسلااهیلع اضرلا  تخا 

236 ص :

.یمرحم ياقآ  - . 1
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دنهد یسوم  هعضب  میرح  رد  هر  ار  هک  ره 

دنهد اوأملا  هنج  ردنا  شیاج  رشحم  زور 

اضرلا تخا  هموصعم  ترضح  قاور  رد 

دنهد الاب  ملاع  نایروح  تمدخ ، ساپ 

ایب مق  رد  یبلاط  ینادواج  تشهب  رگ 

دنهد اجنیا  ار  سودرف  تنج  تارب  نوچ 

همطاف ياطع  ماگنه  هب  ششخب  یکی  رد 

دنهد اراد  ییاراد  مج  کلم  نارازه  دص 

دنا هدومنب  يویند  ياطع  ناهاشنهش  رگ 

دنهد ابقع  مه  ایند و  مه  رابرد ، نیا  ردنا 

ناذا تاجانم و  ماگنه  هب  ناهاگرحس  رد 

دنهد العا  ملاع  زا  ادن  ییوگ  ار  قلخ 

وا راوز  رب  هک  یلاخ  امش  ياج  ناتسود ،

دنهد اضما  اب  هک  يدازآ  روشنم  اسب  يا 

یلعوب اهدص  هدرورپ  شا  هیملع  هزوح 

دنهد اوقت  شناد و  ملع و  ِداد  ملاع  ردناک 

همطاف جئاوحلا  باب  رتخد  قاور  رد 

دنهد ارهز  شردام  رما  هب  مدرم  تجاح 

شقح رد  ار  یسک  دشاب  تفرعم  رگ  الصاو » »
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(1) دنهد انیب  هدید  شفطل  دشاب ز  رگا  روک 

* * *

نایعیش هگ  هلبق  تمَرَح  يا 

نایبورک دنسم  وت  هگرد 

همطاف وت  هّدج  نوچ  وت  مان 

نایع تمان  هموصعم ز  تمصع 

اضرلا تخا  ییاسوم و  هعضب 

ناوج داوج  هدازهش  همع 

مالسلا هیلع  یلع  مان  هب  رخف  دنک  سوط 

ناهشنهاش رسفا  دوب  هک  نآ 

تیب لها  مرح  تمودق  دش ز 

ناکم يدیزگ  فطل  زا  مق  هب  ات 

مق هب  يدنکف  وچ  تماقا  لحر 

نأش ّزع و  نینچ  تفرگب  وت  مق ز 

هاگیاج  (3) تِس وت  رهب  دش   (2) هیَّتِس

238 ص :

.لصاو دمحم  - . 1
.هیدهم نزو  رب  تسا ، هدوب  نآ  رد  هدیس  نز  هک  یلحم  ات ، دیدشت  نیس و  هرسک  اب  هیّتس : - . 2

.تسا بنیز  هدیس  يانعم  هب  هک  بنیز  تس  دننام  تسا ، دیس  نز  ای  هدیس ، يانعم  هب  نیس  رسک  اب  تِس : - . 3
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نابراس دش  وت  هب  جرزخ  ِیسوم 

نامز نیمز و  دنوادخ  دزندوب  رگید  هبعک  تهگراب 

نافراع همه  نامشچ  همرسمرح  درگ  هب  وت  میرح  درگ 

ینکاس مق  هب  هک  نآ  يا  يز  داش 

نامگ یب  دوب  وت  اب  ادخ  فطل 

مق ظفل  مغ  هب  هتفگ  نیرق  هک  نآ 

نآ هدوب  مق  ینعم  زا  ربخ  یب 

تسا مئاق »  » زا قتشم  مق  ینعم 

ناهج ود  ره  رورس  دوب  هک  نآ 

رود هب  مغ  زا  يا  هطخ  رگا  تسه 

(1) نامأوت مغ  هب  تسین  مق و  تسه 

* * *

ماما سدق  تحاس  زا  دوب  يرآ  مالک  نیا 

تساگیاج اه  نانج  رد  شناریاز  يارب  زک 

دوب یب  یب  نآ  مان  جئاوحلا  باب  ردپ  نوچ 

تساضر نید  ماما  نوچ  تمشح  هاج و  لالج و  رد 

239 ص :

.رهاب - . 1
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نیمتفه ماما  نآ  رفعج  نب  یسوم  رتخد 

تسام موصعم  هدراهچ  رون  وچمه  وا  نخس  یب 

بلط تسد  ینز  رگ  اوقت  صالخا و  رد  زا 

تساور هگرد  نیا  زا  يرآ  نالدبحاص  تجاح 

رب هدازهش  نآ  دزن  تجاح  تسد  یتسه  هچ  ره 

تسانشآ نوچ  وا  هناگیب  شَیِو  زا  یشاب  وت  رگ 

لوسر لآ  هدازهش  نآ  كاپ  میرح  رد 

(1) تسالع شرع  زا  هب  وک  نز  مدق  يرآ  بدا  اب 

* * *

مالسلاامهیلع هموصعم  همطاف  ارهز و  همطاف  نیرین ، نیرون  هحیدم 

رمخم وت  تبرت  هب  تیلزا  يا 

ررقم وت  تعلط  هب  تیدبا  يو 

ادیوه وت  هولج  تمحر ز  تیآ 

رمضم وت  نیتسآ  رد  تردق  تیار 

سدقم ضیف  هب  ارتسب  مه -  تدوج 

ردصم ردص  هب  اشلاب  مه -  تفطل 

ماسجا هب  هدرپ  هدیشک  ات  وت  تمصع 

240 ص :

.يریبش لیلخدیس  - . 1
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رگید ملاع  ددرگ  ماسجا  ملاع 

یلجم ار  يدزیا  رون  وت  هولج 

رهظم ار  یفتخم  ّرس  وت  تمصع 

تبتر تنآ  هن  ار  وت  بجاو  میوگ 

رترب نکمم  ار ز  وت  نکمم  مناوخ 

ادیپ بجاو  سابل  ردنا  نکمم 

رهظم ناکما  يادر  ردنا  یبجاو 

ناکما تلع  نکمم ، هچ  اما  نکمم 

ربکا قلاخ  عاعش  اما  بجاو 

ضیف هطساو  هناگی  اما  نکمم 

رتهک سپ  نازو  دسر  رتهم  هب  ضیف 

يو زا  یتسه  دومن  اما  نکمم 

رت نوزف  تانکمم  اما ز  نکمم 

ارهز تسوا ز  رون  هک  ناز  بجع  هن  نیو 

ربمیپ وا ز  تسا و  ردیح  زا  يو  رون 

ادیپ مرکا  لوسر  رد  ادخ  رون 

ردفص ردیح  هب  يو  یلجت ز  درک 

ارهز ترضح  هب  هدش  نابات  يو  زو 

رفعج یسوم  تخد  رهاظ ز  کنیا 

تردق یلجت  زک  رون  نآ  تسا  نیا 
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رویز یتسه  ناگزیشود  هب  داد 
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رون نیدب  هک  رگا  يدش  ملاع  ناطیش 

رذآ نم  كاخ و  تسا  مدآ  ینتفگان 

رون نیا  زا  هلمج  تانکمم  يوربآ 

رسارس دندمآ  لطاب  يدبن ، رگ 

ار ضرع  دومن  ضرع  دوخ  نیا  هولج 

رهوج تیرهوج  دوشخب  شلظ 

نابرد شهاگشیپ  هب  میرم  ِیسیع 

رکاچ شهاگراب  هب  نارمع  ِیسوم 

راد رب  هدش  ارف  ناب  هدید  نوچ  کی  نآ 

رد رب  یطعم  ناقپاق  نوچ  کی  نیو 

شلالج میرح  رد  دنا  لفط  ود  هک  ای 

رطضم هدمآ  سفن  لیمکت  یپ  زا 

ظفح زا  دیامن  ار  لیجنا  کی  نآ 

رب زا  دناوخب  ار  تاروت  کی  نیو 

قلخ رب  متسه  ماما  یتفگن  هک  رگ 

رواد ترضح  ّیلو  رفعج  یسوم 

تسا يادخ  لوسر  نیا  هک  متفگب  شاف 

رتخد انامه  دوب  یم  شا  هزجعم 

نیا نوچ  دیاین  همطاف  زج  رتخد 

ردام همیشم  مه  ار و  ردپ  بلص 
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تردق همیشم  زا  ود  نیا  نوچ  رتخد 
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رّدقم هرامه  رگد  دیان  دمان و 

أدبم هدش  ار  ملع  جاوما  کی  نآ 

ردصم هدش  ار  ملح  جاوفا  کی  نیو 

یلجم شباطخ  زا  دوجوم  کی  نآ 

رتسم شباقع  زا  مودعم  کی  نیو 

كرات هدش  ایبنا  قرف  رب  کی  نآ 

رفغم ار  ایلوا  رس  ردنا  کی  نیو 

هبعک تلالج  ملاع  رد  کی  نآ 

رعشم ییایربک  کلم  رد  کی  نیو 

متفگب هنرگو  بل  هتسب  ْمَِدلَی  َْمل 

رهطم رون  ود  نیا  دنیادخ  تخد 

عنقم هب  هتسب  شناکم  نوک و  کی  نآ 

رجعم هتسب  شناهج  کلم  کی  نیو 

دزیا تمصع  باجح  کی  نآ  رداچ 

رواد تفع  باقن  کی  نیا  رجعم 

كرات یلازیال  کلم  رب  کی  نآ 

رسفا ییایربک  شرع  رب  کی  نیو 

دلخم تشهب  نآ  فطل  زا  یشبات 

رعقم میجح  نیا  رهق  زا  يا  هیاس 

يوامس راحب  نآ  داوج  زا  يا  هرطق 
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ربنع ریاخذ  نیا  ضیف  زا  يا  هحشر 
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نیزم هدرک  هنیدم  كاخ  کی  نآ 

رونا کی  نیا  هدومن  ار  مق  هحفص 

ّتنج تفارش  زا  هدرک  نیا  مق  كاخ 

رثوک کی  بآ  هدومن  هنیدم  بآ 

تسا نیرب  تشهب  تریغ  مق  هصرع 

ربارب تسا  یلواسی  شتشهب  هکلب 

رخف دنک  شرع  هب  مق  كاخ  رگا  دبیز 

رسمه دبایب  ار  حول  رگ  دیاش 

قیالخ يوربآ  كاخ  بجع  یکاخ 

رفاک هب  هانپ  ملسم و  رب  أجلم 

« يدنه  » هدیصق نیا  يدندینش  هک  رگ 

رونخس بیدا  نآ  زاریش و  رعاش 

يدورسن یمه  تفص  یطوط  کی  نآ 

رترب شنیرفآ  تلالج ز  هب  يا 

یتفگن هرامه  طمن  يرمق  کی  نیو 

(1) رونم هتشگ  وت  خر  زا  ناهج  هک  يا 
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تادابع حور 

دوش یم  مق  یهار  ملد  غرم 

دوش یم  مگ  وت  نما  مرح  رد 

کیلع ٌمالس  تاداس  همع 

کیلع ٌمالس  تادابع  حور 

یمق ریوک  هب  يرون  رثوک 

یمدرم نیا  لد  تایح  بآ 

يدمآ الب  ُبرک  رفس  زا 

يدمآ اضر  لابند  هب  هک  ای 

ینک مروضح  تسم  یبش  شاک 

(1) ینک مروهظ  تقو  زا  ربخاب 

رون يوناب 

(2)

وت يادف  ملاع  ود  ناج  رون ! يوناب 

وت ياقب  بآ  تس ز  يا  همشچ  دیشروخ ،

میدمآ وت  تیب  هب  دوهش  دهشم  زا 

وت ياضر  ردمالسلا  هیلع  اضر  نذا  تسه  هک  ینعی 

245 ص :

.یساغآ اضردمحم  - . 1
.یپ نتورف  هبزور  - . 2
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یملاع بوبحم  ینامزمالسلااهیلع و  موصعم 

وت يانشآ  ادخ ، هب  انشآ  ياه  لد 

لد تسا و  هرایس  شدرگ  يا ز  هموظنم 

وت يارس  رد  اعد  نارتوبک  جوف 

دنوش فکتعم  تمرح  رد  هام ، دیشروخ و 

وت يادگ  ناکما ، ملاع  تسه  هک  ینعی 

یلو دور ، یمیکح  دزن  هب  لد  هتسخ  ره 

وت يافّشلاراد  هب  میروآ  يور  ام 

تسا یهلا  ياضق  ثیدح و  زا  يریسفت 

وت يارجام  یگدنز و  ریهش  حرش 

دنسر یمن  نمیا  يداو  هب  وت ، راوز 

وت ياعد  اب  زج  وت و  تیانع  اب  زج 

میهگرد نایادگ  هک  یتیانع  وناب !

وت ياخس  لالز  راس  همشچ  جاتحم 

زبس غارچلچ 

(1)

زبس غارچلچ  يا  وت  هاگن  اب  میزبس 

زبس غاب  وت  دشاب ، وت  روضح  رگم  اجنیا 
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.یناجاباب یلع  - . 1
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میظع یبآ  نیا  زا  دفوکش  یم  هچ  لگ  نوچ 

زبس غارس  وت  زا  ملد  نیا  دریگب  یتقو 

! رون هرامه  تحیرض ، ياه  هقلح  يوس  نآ 

زبس غاد  غاد ، کی  وت  ياضر  یب  هدرک  لگ 

تسوت ياپ  ریز  ادخ  ناگتشرف  لاب 

زبس قاتا  نیا  کلم  كاپ  هاگ  هدجس  دش 

درز ریوک  نیا  رد  وت  هاگن  يراج  زا 

زبس غارچ  اه  لد  یمامت  رد  هدییور 

تفرگارف ار  ملد  نحل  وت  زا  یسیدرپ 

زبس غاب  هچوک  زا  رپ  وت  اب  هنارت  نیا  دش 

ریوک میرم 

(1)

هتخوس يرابت  زا  منونج  میلقا  لها 

هتخوس يرانچ  يور  یلو  مراد  يا  هنال 

دهد یم  ندیرپ  لاب  ادخ  هک  یهاگ  هاگ 

هتخوس يرادم  رود  طقف  اما  مزو ، یم 

تسا یگدروخ  طخ  زا  رپ  شیاه  قرو  مقشم  رتفد 

هتخوس يرارق  لوق و  زا  هدروخرس  اه  هحفص 

دنک یم  لگ  امش  تسد  اب  تفگ : یم  مردام 
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.يریدن هیقر  - . 1
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هتخوس يراخ  هکلب  هن ! ای  کشخ  تخرد  ره 

میسن اب  ار  مرتسکاخ  مه  زاب  متسرف  یم 

هتخوس يراید  زا  شیور ! زمر  يا  امش  ات 

! ریوک كاپ  میرم  منئمطم  یناوت ، یم 

هتخوس يراهب  بلق  دنک  یم  اغوغ  هکنوچ 

نیرت همیرک 

(1)

! وناب ما  یناهر  یم  نیمز  دامجنا  زا 

! وناب ما  یناشک  یم  اه  هنیآ  تمس  هب 

ددنب یم  لیخد  تیاه  هرجنپ  هب  ملد 

! وناب ما  ینابرهم  رظتنم  هک  یبش 

! یناوخ یم  هنافراع  ملد  يارب  رگم 

! وناب ما  یناشن  یم  ادخ  يور  هبور  هک 

تسا زیربل  سای  رطع  زا  تا  هناخ  مامت 

! وناب ما  یناسر  یم  نونج  قشع و  زرم  هب 

یمق ریوک  میرم  نیرت  همیرک  امش 

! وناب ما ! ینابز  مه  یب  هظحل  شورس 
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نازاس همانرب  اب  هارمه  : موس شخب 

يداهنشیپ ياه  عوضوم  . 1

تکربرپ هزوح  نیا  يونعم  یملع و  لوحت  رد  عیرست  بجوم  هیملع  هزوح  رانک  رد  مالسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  كرابم  دوجو  . 1
هجوت لباق  دـیفم و  یـشرگن ، نینچ  اب  هزوح  هب  هاگن  تسا ، هدـش  هزوح  نیا  گرزب  ياـملع  لاـح  لـماش  شترـضح  تاـیانع  هدوب و 

.دوب دهاوخ 

داعبا رد  اصوصخم  دنتسه ، ناملسم  مدرم  لیصا  ياهرواب  رد  ندرک  دراو  هشدخ  یپ  رد  نادناعم  زا  یضعب  هک  ینونک  طیارش  رد  . 2
یب ياه  ههبش  هب  یـسررب و  هبناج  همه  روط  هب  ترایز  لسوت و  هلئـسم  هک  دراد  اج  ام ، يایلوا  همئا و  خماش  ماقم  هب  لسوت  ترایز و 

عفر اب  لمع  نیا  .دوش  هداد  خساپ  ساسا 
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تایلاع و تابتع  ترایز  هب  تسا  يدیدم  ياه  لاس  هک  دنک  یم  میکحت  ار  ناریا  هعیش  ناملسم و  مدرم  يداقتعا  ياه  هیاپ  اه ، ههبش 
یم تساوخرد  ناّنم  دـنوادخ  زا  ار  شیوخ  يدام  يونعم و  ياه  تجاح  ناراوگرزب  نآ  هب  لسوت  اب  دنباتـش و  یم  هفرـشم  هدـهاشم 

.دننک

صالخا و تیالو و  هب  تبحم  راهظا  يونعم ، زاین  نیمأت  زج  يزیچ  دـنروآ ، یم  يور  سدـقم  ياه  ناکم  نیا  هب  هک  یناسک  فدـه 
ياه ثحب  زا  دناوت  یم  ترایز  راثآ  بادآ و  فده و  ترایز ، تلیضف  هفـسلف و  حیرـشت  نییبت و  .تسین  یهلا  لازیال  تاذ  هب  برقت 

.دشاب اه  همانرب  دنمشزرا 

ییازسب رثا  دناوت  یم  ناشیا  يدوجو  داعبا  یفرعم  مالسلااهیلع ، هموصعم  ترضح  یقالخا  يونعم و  یملع و  دنلب  ماقم  هب  هجوت  اب  . 3
تیـصخش اـب  انـشآ  دنمـشیدنا و  ناـنز  روضح  اـب  درگزیم  وگو و  تفگ  شرازگ ، هیهت  .دـنک  اـفیا  هعماـج  ناـنز  هب  وـگلا  یفرعم  رد 

.تساه همانرب  رد  ترضح  تیصخش  یفرعم  يارب  بسانم  ياه  هار  زا  هزوح ، ياملع  رضحم  زا  هدافتسا  نینچمه  ترضح و 

.تسا رثؤم  دیفم و  رایسب  گنهآامن  هویش  تیب ، لها  ناقشاع  نادنمتدارا و  یحور  ياه  هولج  تالاح و  ندیشک  ریوصت  هب  يارب  . 4

دنویپ رـضاح  نامز  رد  .تسا  هدوب  ثحب  سرد و  لحم  مالـسا ، خـیرات  لوط  رد  دـجاسم  دـننام  ناگداز  ماما  ناماما و  ياـه  مرح  . 5
رایـسب ياه  هنحـص  هک  يروط  هب  دوش ؛ یم  هدـید  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  رد  اج  همه  زا  شیب  تدابع  یـسرد و 

رایسب ییوجشناد  هیحور  نیا  ندیشک  ریوصت  هب  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  تایانع  راونا و  وترپ  رد  ییابیز 
هدوت اب  ینید  نادنمشناد  طابترا  هسدقم ، هناتسآ  رد  نینچمه  .دسر  یم  رظن  هب  بولطم 
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یمن زین  اهنآ  یبهذـم  ياه  شـسرپ  نارواجم و  ناریاز و  نارفاسم و  هعجارم  زا  نیاربانب ، .تسا  نایامن  تروص  نیرت  لیـصا  هب  مدرم 
.دوب لفاغ  ناوت 

زیگنا هرطاخ  ریذپ و  لد  رایسب  نآ  زا  سپ  یتعاس  ات  باتفآ  ندمآ  رب  ماگنه  زا  مالسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  هاگراب  زادنا  مشچ  . 6
یملع و راثآ  مالـسلااهیلع و  هموصعم  ترـضح  هاگراب  .تسا  نیـشن  لد  رایـسب  شیابیز  ياـه  هتـسد  لـگ  دـبنگ و  ياـمنرود  .تسا 

نارگ ثیراوم  زا  ینید  ياه  هنیجنگ  یمالسا و  ياهانب  رتشیب  دننامه  مق  هسدقم  هناتسآ  هزوم  هناخ و  باتک  رد  هدنام  اج  هب  یگنهرف 
همانرب يارب  هعومجم  نیا  .دـنک  یم  لقتنم  اـم  هب  ار  ناگتـشذگ  رنه  شناد و  يونعم ، تراـهط  تسادـق و  اـب  هارمه  هک  تسا  ییاـهب 
ینکاما ددعتم و  ياه  هرجح  اب  عیـسو  ياه  نحـص  هسردـم ، دجـسم ، سدـقم ، هاگراب  تسا  هدروخن  تسد  هزات و  یعوضوم  نازاس 

.دریگ رارق  یسانشزاب  دروم  دناوت  یم  ...و  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  هاگنامرد  اهنآ ، زاین  عفر  ناریاز و  شیاسآ  يارب 

لیاضف ياراد  کی  ره  هک  یناگتسراو  ادهش و  گرزب ، عجارم  املع و  تسا ؛ هداد  ياج  دوخ  رد  ار  يرونم  ياهرکیپ  رهطم ، مرح  . 7
هعماج رب  یبولطم  رثا  دـناوت  یم  اهنآ  يدوجو  داعبا  یفرعم  .دنرـصاعم  نامز  ياهوگلا  اـه و  هوسا  هدوب و  یناـسنا  مراـکم  یقـالخا و 

ناقاتشم رب  ار  جورع  ياهرد  نانآ ، ندش  ینامسآ  ياه  هظحل  كرد  ینیمز و  ناگنازرف  نیا  همان  یگدنز  تخانش  .دراذگب  یمالـسا 
.دزاس یم  هارمه  ناگتفای  لامک  اب  ار  ام  یتاظحل  يارب  دیاشگ و  یم 

تلیضف دنرون و  هلسلس  زا  هک  یناوناب  .دننوفدم  مود  همطاف  میرح  رد  يرگید  ناگناورپ  مالسلااهیلع ، هموصعم  ترضح  رب  هوالع   . 8
ياه شزرا  ضیضح  رد  نتفرورف  زا  یهلا  تیالو  هتشر  هب  ندز  گنچ  اب  هک  یناوناب  .دنراد  ناوارف  ياه 

251 ص :

هموصعم ترضح  تیب ، لها  همیرک  یگدنز  رد  يریس  مالسلا : اهیلع  تیب  لها  باتهم 
مالسلا اهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 307ناهفصا   هحفص 280 

http://www.ghaemiyeh.com


یلع نب  عقربملا  یسوم  رتخد   ) هنومیم مالـسلا ،) هیلع  داوج  ماما  رتخد   ) دمحم ّما  لثم ، هنومن ، ناوناب  نیا  یفرعم  .دنتـشگ  اهر  یکاخ 
هاگیاج هب  هک  مرح  هدودـحم  زا  ریغ  يرگید  ياه  ناکم  نینچمه  دـمحا ؛ ما  مساق ، ما  بیبح ، ما  قاحـسا ، ما  رفعج ،) نب  یـسوم  نب 

، دابآ مجن  هداز ، ماما  راهچ  هعلق ، هزاورد  جرف ، كاخ  نارتخا ، لهچ  دـننام : تسا ، هتفای  صاـصتخا  رون  هلیبق  ناوناـب  يراپـس  كاـخ 
.دریگ رارق  هجوت  دروم  دنناوت  یم  هِوَنشِو  ناتسهق و  مرص ، دابآ ، نولآز  دور ، مق  نوتاخ ، هجیدخ 

تیباذج اب  دناوتب  هک  يا  هنوگ  هب  مالسلا ، هیلع  هموصعم  ترضح  تایانع  فاطلا و  زا  یتامارک  اه و  ناتـساد  شیامن  ای  ییوگزاب  . 9
هعومجم نیا  رد  تامارک  نیا  زا  يدادعت  نیوانع  هب  .دوب  دهاوخ  راذگرثا  رایسب  دوش ، هدیشک  ریوصت  هب  هداس  اویـش و  ینایب  لماک و 

، تسا موسرم  لومعم و  یخیراـت  ياـه  ملیف  رد  هک  نهک  هجهل  زا  یـشیامن ، ياـه  هماـنرب  رد  دوـش  یم  داهنـشیپ  .تسا  هدـش  هراـشا 
.دش دهاوخن  نابطاخم  اب  بسانم  طابترا  دهد و  یم  لزنت  ار  همانرب  حطس  نآ ، اب  يزورما  نابز  نتشادن  طابترا  اریز  دوشن ؛ هدافتسا 

راثآ باختنا  ياه  كالم  زا  یکی  شرگن  عون  نیا  امیس  ادص و  يرسارس  ياه  هراونـشج  رد  یبهذم ، نازاس  همانرب  قیوشت  يارب  . 10
.دشاب رترب 

يا همانرب  ياهداهنشیپ  . 2

.مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  يدوجو  داعبا  هرابرد  ناشیا  اب  هنامیمص  يوگو  تفگ  بالقنا و  ربهر  اب  رادید  . 1

ترضح ترواجم  رد  هک  هنازرف  گرزب و  ياملع  اب  رادید  نینچمه  . 2
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.مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  كرابم  دوجو  هرابرد  ناشیا  شناد  ياه  هتخودنا  زا  ندش  دنم  هرهب  دنا و  هدیزگ  ینکس 

.دنا هدش  عقاو  ترضح  تیانع  دروم  هک  يدراوم  رکذ  ترضح و  هب  مدرم  املع و  نتسُج  لسوت  هویش  هرابرد  وگو ، تفگ  . 3

.مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  هسدقم  هناتسآ  یگنهرف  دحاو  هب  هعجارم  اب  ناگتفایافش  زا  شرازگ  هیهت  . 4

هدیمانمالـسلااهیلع هموـصعم  ترـضح  سدـقم  ماـن  هب  هک  یمهم  زکارم  رگید  هیریخ و  ياـهداینب  یملع و  زکارم  زا  شرازگ  هیهت  . 3
(. دشاب یبوخ  يامنهار  رد  دناوت  یم  مق  هسدقم  هناتسآ   ) دنا هدش 

.نانآ يونعم  تالاح  ناریاز و  لسوت  عرضت و  زا  ینویزیولت  شرازگ  . 4

.مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تامارک  زا  یناتساد  ياه  ملیف  دیلوت  . 5

.ناوناب هژیو  هب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  تیصخش  هنیمز  رد  مدرم  اب  وگو  تفگ  شرازگ و  . 6

.دنوش یم  بوسحم  ترضح  ناکیدزن  زا  هک  یناگداز  ماما  زا  روصم  شرازگ  . 7

دنا هدوب  دـهاش  کیدزن  زا  هک  یتامارک  تمدـخ و  لوط  رد  نانآ  ِتارطاخ  هرابرد  رهطم  مرح  نانکراک  نامداخ و  اب  وگو  تفگ   . 8
.دنراد مرح  ندوب  مداخ  زا  هک  یساسحا  و 

یم مرح  يوس  هب  حبـص  زامن  هضیرف  يادا  يارب  هک  قشاـع  نازیخرحـس  روضح  حبـص و  ناذا  ماـگنه  هب  ینویزیولت  شرازگ  هیهت  . 9
.دنباتش

نآ تلیضف  بادآ و  ترایز ، هفسلف  هرابرد  الضف  املع و  اب  وگو  تفگ  . 10

253 ص :

هموصعم ترضح  تیب ، لها  همیرک  یگدنز  رد  يریس  مالسلا : اهیلع  تیب  لها  باتهم 
مالسلا اهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 307ناهفصا   هحفص 282 

http://www.ghaemiyeh.com


.مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تامارک  زا  نانآ  تارطاخ  نینچمه  و 

.مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تدالو  زور  رد  يدنب  نیذآ  ییارس و  هحیدم  سلاجم  زا  شرازگ  هیهت  . 11

مرح هب  تدارا  ضرع  تراـیز و  يارب  رگید  ياـهروشک  زا  هک  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  ناقـشاع  زا  روصم  شرازگ  هیهت  . 12
.دنا هدش  فرشم  مالسلااهیلع  تیب  لها  همیرک 

مه هک  یناسک  هب  هزیاج  يادـها  مالـسلااهیلع و  هموصعم  ترـضح  دالیم  تبـسانم  هب  ناناوجون  ناکدوک و  يارب  هقباسم  يارجا  . 13
رد .دبای  صاصتخا  ناشیا  تیصخش  یسررب  هب  ...و  هنوخ » هب  هنوخ   » همانرب لثم  ییاه  هقباسم  لوادج  تسا  رتهب  .دنتسه  ناشیا  اب  مان 

.دوش هدناجنگ  ...و  ترایز  تلیضف  تیصخش ، زا  راد  فده  هدنزومآ و  تاکن  دیاب  اه  لودج  نیا 

.تسا هدش  هتشاگن  هدورس و  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  هرابرد  هک  یبدا  نوتم  راعشا و  نارعاش و  یفرعم  . 14

ییویدار همان  شیامن  يارب  نتم  . 3

زیزع نامهیم 

زا یکچوک  ناوراک  .دندش  یم  لصو  نامـسآ  هب  اه  هوک  اهرترود ، دوب و  ناشیور  شیپ  نابایب  .دندیـشک  یم  راظتنا  ینارگن  اب  مدرم 
یم نایاپ  تشاد  هک  يراظتنا  دوب ، راظتنا  دوب ، هچ  ره  .دـندوب  هداتفا  وپاکت  هب  همه  .درک  رپ  ار  اضف  تیعمج  يوهایه  .دـش  ادـیپ  رود 

ار یسک  ندمآ  قایتشا ، اب  دندوب و  هداتسیا  رهش  هزاورد  ولج  گرزب ، کچوک و  ناوج ، ریپ و  درم ، نز و  هک  دوب  اه  تعاس  .تفرگ 
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: تفگ یم  يزیچ  سک  ره  .دندیشک  یم  راظتنا 

؟ دیآ یم  مق  هب  یتسار  هب  - 

! تسادیپ ناشناوراک  یهایس  ینیب ؟ یمن  رگم  - 

.دورب دوخ  ردارب  رادید  هب  دراد  دصق  تسا ، ورم »  » شدصقم دنیوگ  یم  - 

.تسین بوخ  وناب  لاح  هک  ما  هدینش  - 

.تسا هدش  رامیب  هدیسر  هک  اجنآ  هب  یلو  دوب ، بوخ  شلاح  هواس  ات  - 

هیلع قداص  ماما  هک  تسا  ییوناب  نامه  وا  : » تفگ مق  ناگرزب  زا  جرزخ ،» نب  یسوم   » .داتـسرف یم  تاولـص  بترم  لاس  نایم  يدرم 
»!؟ تسا هدومرف  ام  هب  ار  ششرافس  مالسلا 

.دندرک یم  وگو  تفگ  اه  نز  تفگ : یم  يزیچ  سک  ره  دوب ، مهبم  تیعمج  يادص 

! دورب هار  همه  نیا  دناوت  یمن  رامیب  ِنز  کی  .تسا  يدایز  هار  ورم »  » ات - 

! دشاب راشرس  تیب  لها  لیاضف  زا  رهش  نیا  شدوجو ، تکرب  هب  ات  دنام  یم  مق  رد  هشیمه  يارب  شاک  - 

! منک یم  مهارف  شیارب  دهاوخب  هچ  ره  موش و  یم  شراکتمدخ  مدوخ  نم  دنامب ، رگا  - 

شیپ دیشروخ ، نینوخ  بلق  نایم  زا  ناوراک  دیشاپ و  نامسآ  هب  یخرس  گنر  دیشروخ  .دش  یم  رت  کیدزن  هظحل  هب  هظحل  ناوراک 
؛ تشاد همادا  اه  فرح  دیپت ، یم  رتدنت  اه  بلق  دندوب ؛ هدرک  ادیپ  یبیجع  تلاح  همه  .دمآ 

؟ دور یم  یسک  هچ  هناخ  هب  - 

! دوش یم  دراو  جرزخ ، نب  یسوم  هناخ  هب  امتح  - 
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يا هدع  .دروآ  دوخ  هب  ار  همه  يرتش  هلوگنز  يادص  ناهگان  .دوب  بارطـضا  بات و  بت و  رد  جرزخ  نب  یـسوم  همه ، زا  شیب  یلو 
.داد یم  روتسد  شنایفارطا  هب  بترم  تشاد و  ناجیه  جرزخ ، نب  یسوم  .دندرک  هاگن  دنداتسیا و  اج  نامه  يا  هدع  دندیود  ولج 

.داتفا یم  شپت  هب  رتشیب  اه  لد  رتش ، مدـق  ره  اب  دروخ  یم  ناکت  رتش  يور  هک  يا  هواجک  دـش و  یم  کیدزن  مارآ  ياه  مدـق  اب  رتش 
: دش رتشیب  تیعمج  يوهایه  داتسرف ، یم  تاولص  بترم  یلاس  نایم  درم  .درک  یم  دود  دنپسا  هدیمخ ، تشپ  اب  ینزریپ 

! تسا هدامآ  نم  هناخ  - 

! تسا رت  کیدزن  نم  هناخ  - 

! تسا رت  گرزب  نم  هناخ  - 

رپ ار  اضف  تاولـص ، مالـس و  .دوب  هدرک  دولآ  هم  ار  اوه  دنپـسا  دود  دیـسر ، هزاورد  هب  وناب  رتش  .دوب  اغوغ  جرزخ  نب  یـسوم  لد  رد 
.درک

هب وناب  : » تفگ دوب  نآ  رد  يداش  مه  ناجیه و  مه  هک  ییادـص  اب  تفرگ و  ار  رتش  راـهَم  تفر و  ولج  گـنرد  یب  جرزخ  نب  یـسوم 
: تفگ دوخ  اب  داتفا  جرزخ  نب  یـسوم  لد  رد  بیجع  یـشمارآ  .درب  شا  هناخ  يوس  هب  ار  وناب  رتش  سپـس  و  دیدمآ »! شوخ  ام  رهش 

«. تسا نایعیش  يارب  نمَا  سونأم و  يرهش  مق ، »

رد وناب  .دوب  هدش  ناغارچ  وناب  زا  لابقتسا  يارب  مق  رهش  نامسآ  ییوگ  .دندز  یم  وسوس  يا  هرقن  ياه  هراتـس  بش ، هایـس  هدرپ  يور 
یم وناب  رود  هناورپ  لـثم  جرزخ ، نب  یـسوم  رـسمه  .دوب  هدـیرب  ار  شناـما  شارخ ، لد  ياـه  هفرـس  .دیـشک  یم  درد  يراـمیب ، رتسب 

وناب هب  ات  داد  یم  روتسد  شنارتخد  هب  دیخرچ و 
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: تفگ دیـشک و  یهآ  اهنآ  زا  یکی  .دش  یم  هدینـش  قاتا  رد  ناشچپ  چپ  يادـص  .دـندز  یم  فرح  مه  اب  اهرتخد  .دـننک  یگدیـسر 
«. دش یم  بوخ  رتدوز  وناب  لاح  شاک  »

ربمایپ ناشدج  ربق  رـس  رب  مالـسلا ،» هیلع  اضر  ، » شبوبحم ردارب  اب  هک  ییاه  بش  دای  هب  داتفا ، هنیدـم  ياه  بش  دای  هب  رایتخا  یب  وناب 
ار شیاه  فرح  يروط  هچ  هک  دوب  هتفرگ  دای  زین  وناب  .درک  یم  لد  درد  ربمایپ  اب  ردق  هچ  مالـسلا  هیلع  اضر  اه  بش  نآ  .دـنتفر  یم 

.دنزب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ادخ و  اب 

!« تسا شخب  مارآ  .تسا  بوخ  ناتبلق  يارب  دییامرفب ، : » دروآ نوریب  هتشذگ  راکفا  زا  ار  وناب  جرزخ ، نب  یسوم  رسمه  يادص 

درک رکف  .دندز  یم  فرح  وا  اب  راگنا  .تخود  اه  هراتـس  هب  هرجنپ  تشپ  زا  ار  شهاگن  .دیـشون  مارآ  تفرگ و  ار  یلافـس  هساک  وناب 
زیچ همه  وا  يارب  هنیدم  .دندیشک  یم  هنیدم  يوس  هب  ار  وا  نهذ  اه  هراتـس  تسا ! هنیدم  نامـسآ  هیبش  ردق  هچ  رهـش  نیا  نامـسآ  هک 

یهآ .دیشک  یم  سفن  ردارب  دای  اب  وا  دوب و  هتفرگ  ار  ردپ  ياج  وا  يارب  اه  لاس  هک  مالسلا ، هیلع  اضر  يوب  داد و  یم  ردپ  يوب  دوب !
؟ منیبب ار  مردارب  متسناوت  یم  شاک  ایادخ ، : » تفگ بل  ریز  دیشک و 

هب هتـسشن ، همین  تلاح  هب  .دوب  هدیرپ  وناب  نامـشچ  زا  باوخ  دوب و  هدش  زارد  بش  .تسین  قاتا  رد  یـسک  دـید  دـمآ ، دوخ  هب  یتقو 
یم : » دیپت شلد  هرابود  .دـش  یم  رتشیب  هظحل  ره  یبات ، یب  نیا  دوب و  هدرک  بات  یب  ار  وا  ردارب ، رادـید  قوش  .داد  هیکت  دوخ  یتشپ 

« مسر یمن  ورم  هب  مناد 

فرط کی  زا  يرامیب  یتموکح و  ناسوساج  اه ، نزهار  رطخ  .دوب  هتشاذگ  رـس  تشپ  يرایـسب  ياهرطخ  هدرک و  یط  ار  يزارد  هار 
زا ییاهنت  یبیرغ و  و 
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.دنیبب ار  شردارب  رگید  راب  کی  هک  تشاد  وزرآ  زونه  یلو  .دوب  هدرک  ناشیرپ  ار  شراکفا  رگید ، يوس 

ار تماما  ادخ  روتسد  هب  دوب و  هلاس  جنپ  یس و  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دوب ، هدناسر  تداهش  هب  ار  ناشردپ  دیشرلا ، نوراه  یتقو 
.تشاد تسود  ار  وا  يرگید  روط  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  شردارب  یلو  دندوب ، دایز  وناب  ناردارب  نارهاوخ و  .دش  راد  هدهع 

ناشناوراک هک  یماگنه  تسرد  .درک  یم  رت  ناوتان  ار  وا  هظحل  ره  هنیس  درد  تخاس و  یم  هتفشآ  ار  وناب  رکف  یپرد ، یپ  ياه  هفرس 
»!؟ میراد هلصاف  ردق  هچ  مق ، ات  : » دوب هدیسرپ  .دش  عورش  مه  وناب  بیجع  يرامیب  دیسر ، هواس  هب 

.خسرف هَد  - 

! دیربب مق  هب  ارم  سپ ، - 

اضر ماما  ياه  فرح  دای  هب  دعب ، .داد  یم  ورف  ار  شناهد  بآ  تمحز  هب  .دش  رتشیب  شا  هنیس  درد  .دیشک  یسفن  دوب ، مق  رد  الاح  و 
: دوب هتفگ  وا  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ناشگرزب  ردپ  لوق  زا  هک  داتفا  مالسلا  هیلع 

! میناشیا زا  ام  ام و  زا  مق  لها  - 

! تسام هعیش  رهش  ام و  رهش  مق ، رهش  - 

! رهطم سدقم و  هزیکاپ ، تسا  يرهش  مق ، - 

.دنادرگرب رس  وناب  .دش  قاتا  دراو  هتسهآ  دوب  هدیباوخن  ماگنه  نآ  ات  هک  جرزخ  نب  یسوم  رسمه  دوب ، هتشذگ  همین  زا  بش 

!؟ دیا هدیباوخن  زونه  امش  - 

»!؟ دیا هدنام  رادیب  هک  مه  امش  :» دز دنخبل  وا  هب  وناب  و 
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...دتسرف یم  میکح  لابند  هرابود  حبص  مرهوش ، متسه ، امش  لاح  نارگن  نم  - 

هّللا : » دیـسر یم  شوگ  هب  عماج  دجـسم  ياه  هرانم  زا  حبـص  ناذا  دـیُرب ، ار  شفرح  وناب ، یپ  رد  یپ  کـشخ و  ياـه  هفرـس  يادـص 
«. ...ربکا

«. موش هدامآ  زامن  يارب  ات  نک  مکمک  : » تفگ یفیعض  يادص  اب  وناب ،

یم ییوگ  .درک  یم  هاگن  وا  هب  نارگن  شنز  .دوب  هتسشن  ناویا  هلپ  يور  نیگمغ ، هتـشادرب و  رـس  زا  ار  شا  همامع  جرزخ  نب  یـسوم 
.دـندرک یم  ییاریذـپ  دـندوب ، هناـخ  رد  هک  ییاـه  نز  زا  دـندوب و  دـمآ  تفر و  لاـح  رد  بترم  شنارتخد  دـیوگب ، يزیچ  تساوخ 

»؟ تسا روط  هچ  وناب  لاح  : » دیسرپ درک و  دنلبرس  .دش  شرسمه  هاگن  هجوتم  جرزخ  نب  یسوم  ناهگان 

درذگ یم  هک  زور  ره  یلو  درذگ ، یم  وناب  ندمآ  زا  زور  هدفه  : » تفگ دز  یم  جوم  نآ  رد  سأی  مغ و  هک  یفیعـض  يادـص  اب  نز 
«. تسین هتخاس  اهوراد  میکح و  زا  يراک  دوش و  یم  رتدب  ناشیا  لاح 

ریدـقت مناد  یمن  .دوش  یمن  بوخ  وناب  لاح  ارچ  مناد  یمن  یلو  ما ؛ هدرب  راک  هب  ار  دوخ  شـالت  همه  نم  : » تفگ جرزخ  نب  یـسوم 
.دیتلغ شتروص  يور  شنامشچ ، هشوگ  زا  کشا ، هرطق  دنچ  رایتخا  یب  تسیچ »؟ یهلا 

بل ریز  دش و  دنلب  جرزخ  نب  یـسوم  .دیود  قاتا  فرط  هب  ناساره  جرزخ  نب  یـسوم  نز  دـش ، دـنلب  اه  نز  نویـش  يادـص  ناهگان 
نامـشچ اب  شنارتخد  زا  یکی  .داتـسیا  قاتا  هب  هدـنام  مدـق  دـنچ  .تفر  شنز  لاـبند  هب  مارآ  دـعب  .نُوعِجار » ِْهیِلا  اَّنِا  ِهِّلل َو  اـنِا  : » تفگ

نیمه اب  هدوب »! ادخ  تساوخ  : » تفگ جرزخ  نب  یسوم  دیوگب ، يزیچ  هکنآ  زا  لبق  .دمآ  نوریب  قاتا  زا  دولآ  کشا 
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.دش يراج  شنیگمغ  تروص  رب  دیشوج و  شنامشچ  زا  کشا  فرح 

ياه هچوک  رد  دوب و  هدرک  كرت  ار  عماج  دجسم  تعرس  هب  وناب ، لاح  تماخو  ربخ  ندینش  اب  .دندوب  ثیدح  نایوار  زا  ود  ره  اهنآ 
: تفگ تفرگ ، یم  ار  شا  یناشیپ  قرع  شراتسد ، اب  هک  یلاح  رد  یلوا  درم  .دنتفر  یم  جرزخ  نب  یسوم  هناخ  يوس  هب  چیپ  رد  چیپ 

!« دتفیب یقافتا  دهاوخ  یم  راگنا  دنز  یم  روش  ملد  »

اذـغ دـناوت  یمن  رگید  وناـب  تفگ  یم  دوـب ، هتفر  وناـب  رادـید  هب  هک  مرـسمه  : » تفگ تشاد ، یم  رب  ماـگ  تعرـس  هب  هک  یمود  درم 
«. دروخب

هراظن ار  اه  هچوک  دندوب و  هداتسیا  اه  هناخ  زارف  رب  اهریگداب  .دندش  یم  رت  کیدزن  جرزخ  نب  یسوم  هناخ  هب  هظحل  هب  هظحل  ود  ره 
: تسکـش ار  توکـس  لوا  درم  دوب ، هتفرگ  دوخ  هب  هرهلد  گنر  اهراوید  درک ، یم  بوذ  ار  زیچ  همه  ییوگ  دیـشروخ ، .دـندرک  یم 

.تسا مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  راگدای  وا  هدمآ ! نامرهش  هب  وناب  هک  ام  تداعس  هب  شوخ 

ترضح دوب ، هدیـسر  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  یعمج  اب  یتقو  درک  یم  فیرعت  مزرمایب  ادخ  ِگرزب  ردپ  تفگ : یمود  درم 
دراد یمرح  زین  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  تسا ؛ هنیدم  نآ  دراد و  یمرح  مه  ربمایپ  تسا ؛ هکم  نآ  هک  دراد  یمَرَح  دـنوادخ  : » دومرف

هب اجنآ  رد  همطاف »  » مان هب  منادـنزرف  زا  يرتخد  يدوز  هب  .تسا » مق  رهـش  نآ  میراد و  یمرح  مه  رگید -  همئا  ام -  تسا : هفوک  هک 
!« دوش یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دنک ، ترایز  ار  وا  ربق  سک  ره  دوش ؛ یم  هدرپس  كاخ 

؟ ...ییوگ یم  ینعی  - 

قداص ماما  داد : همادا  ار  شفرح  گنرد  یب  درک و  هزات  یسفن  مود  درم 

260 ص :

هموصعم ترضح  تیب ، لها  همیرک  یگدنز  رد  يریس  مالسلا : اهیلع  تیب  لها  باتهم 
مالسلا اهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 307ناهفصا   هحفص 289 

http://www.ghaemiyeh.com


! دندوب هدماین  ایند  هب  وناب -  ردپ  مالسلا -  هیلع  مظاک  ماما  زونه  هک  دومرف  ار  نخس  نیا  ینامز  مالسلا ، هیلع 

! میدیسر دش : رت  هتسهآ  اه  مدق  درک ، هاگن  شهارمه  هب  هدز  تفگش  لوا  درم 

؟ يونش یم  ار  نویش  هیرگ و  يادص  ایآ  يونش !؟ یم  - 

یم شرـس  رب  تخیر و  یم  کشا  ناراب  دننام  جرزخ  نب  یـسوم  .دـندوب  هتفر  ورف  متام  رد  همه  .دوب  زاب  جرزخ  نب  یـسوم  هناخ  رد 
»!؟ دش نامرس  رب  یکاخ  هچ  يدید  : » تفگ لوا  درم  .دز 

« ْنُوعِجار ِْهَیِلا  ّانِا  هِّلل ِو  ّانِا  : » تفگ مود  درم 

غاب هچوک  زا  تیعمج ، .تشذگ  یم  یکیدزن  نآ  زا  نیگهودـنا  مارآ و  مق ، هناخدور  .دـندوب  هدرک  زاب  ار  دوخ  رتچ  رانا ، ناتخرد  ...
.داتفا تیعمج  نایم  رد  یچپ  چـپ  مک  مک  .دز  یم  جوم  اه  هرهچ  رد  ینارگن  .دیـسر  یم  نالباب »  » هطوحم هب  ـالاح  دوب و  هتـشذگ  اـه 
همهمه .دش  یم  هدیشک  شمـشچ  ولج  نازرل  يا  هدرپ  راب ، کی  هظحل  دنچ  ره  .دیـشیدنا  یم  دوب و  مه  رد  جرزخ  نب  یـسوم  هرهچ 

: دش رتشیب  مدرم 

.تسا هدرک  وناب  فقو  ار  دوخ  غاب  جرزخ ، نب  یسوم  - 

.دوب هتفرگ  دوخ  هب  متام  گنر  نیمز  دندرک ؛ یمن  زاورپ  رگید  اهرتوبک  .دیسر  یم  شوگ  هب  نانچمه  هناخدور  يادص 

؟ دراپس یم  كاخ  هب  ار  وناب  یسک  هچ  - 

« ...دنیآ یم  راوس  ود  دینک ، هاگن  ار  اجنآ  : » درک هراشا  هناخدور  تمس  هب  تسد  اب  دوب ، هداتفا  تنکل  هب  هک  یلاح  رد  ناوج  ِدرم 

هب مدرم ، بات  یب  رظتنم و  ياه  مشچ  هک  دوب  هدشن  مامت  شفرح  زونه 
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مدرم ناهد  دندیپت  یم  اه  بلق  دندمآ ، یم  شیپ  رادباقن ، راوس  ود  .دوب  هدش  هچاپتـسد  جرزخ  نب  یـسوم  .دـیخرچ  هناخدور  فرط 
.دندش کیدزن  تخات ، هب  راد  باقن  راوس  ود  دوب ؛ هدش  هتخود  راز  گیر  هب  تریح  اب  اه  مشچ  .دوب  زاب 

جرزخ نب  یـسوم  يولگ  .دـش  رتشیب  زین  اه  بلق  شپت  نابـسا ، مس  يادـص  اب  دـش  یم  رتمک  تیعمج  اب  اهنآ  هلـصاف  هظحل ، هب  هظحل 
.درک رطعم  ار  اضف  ناشرطع  يوب  .دندش  هدایپ  هلصافالب  .دندیسر  مدرم  هب  تعرس  هب  راوس  ود  دوب  هدش  کشخ 

تُهب هاگن  لباقم  زا  تخات  هب  دندش و  اه  بسا  راوس  گنرد ، یب  دندرک و  نفد  ار  وناب  سپـس  دـندناوخ و  زامن  وناب  رکیپ  رب  ناراوس 
.تخانشن ار  اهنآ  یسک  .دندش  رود  تیعمج  هدز 

یم هاـگن  دـندوب ، هتفر  اـهراوس  هک  يریـسم  هب  زونه  يا  هدـع  هدـش !؟ هچ  هک  دـندوب  تریح  رد  دـندمآ و  دوخ  هب  مدرم  دـعب ، یمک 
!« دمآ رداق  رداق ! : » دز دایرف  یکی  دش ، غاب  دراو  امیس  شوخ  يدرمریپ  اه ، هظحل  نآ  رد  .دندرک 

هب رداق  .دوب  وا  هب  تیعمج  زیگنارب  لاؤس  هاگن  .دش  کیدزن  وناب  هزات  ربق  هب  مدق  هب  مدـق  رداق  .تفر  رداق  يوس  هب  جرزخ  نب  یـسوم 
!« تسا رتاناد  ام  زا  دنوادخ  یتسار  هب  : » تفگ یمارآ 

و .تسه » دوخ  ِحلاص  ِناگدنب  رکف  هب  لاعتم  دنوادخ  : » داد همادا  سپس  و 
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(1) «. ...هللا هوفص  مدآ  ثراو  ای  کیلع  مالسلا  : » دناوخ وناب  يارب  ار  ثراو  ترایز 

یمدرم ياه  شسرپ  . 4

؟ دیراد یتاعالطا  هچ  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  تیصخش  زا  . 1

؟ دراذگ یم  ياج  رب  ناسنا  رب  يریثأت  هچ  ناشیا  ترایز  دینک  یم  رکف  دیا ؟ هدش  فّرشم  ناشیا  ترایز  هب  نونکات  ایآ  . 2

؟ دیراد ترایز  زا  يا  هرطاخ  هچ  . 3

؟ دیا هدینش  يزیچ  ناشیا  تامارک  زا  نونکات  ایآ  . 4

؟ تسیچ دریگ ، رارق  ناوناب  يارب  ییوگلا  دناوت  یم  هک  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  یگژیو  نیرت  مهم  امش  رظن  هب  . 5

؟ درک دیهاوخ  یتساوخرد  هچ  ناشیا  زا  دیوش ، فّرشم  ناشیا  ترایز  هب  رگا  . 6

؟ تسا هدش  شرافس  مالسلا  هیلع  ماما  مادک  هیحان  زا  هدش ، دراو  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  هرابرد  هک  يا  همان  ترایز  . 7

؟ دیا هتفر  شترایز  هب  دیسانش و  یم  ار  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  تدابع  هناخ  رونلا ،» تیب   » ایآ . 8

؟ دنک یم  داجیا  ناسنا  رد  يریثأت  هچ  همان  ترایز  همجرت  رد  تقد  . 9

؟ دیناد یم  هچ  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  تلیضف  هرابرد  . 10
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(، مالـسلااهیلع هموصعم  ترـضح  تمارک  يوناـب  یبدا  یگنهرف  شیاـمه  نیتسخن  ، ) زیزع ناـمهیم  يا ، هسردـم  حـلاص  ساـبع  - . 1
.یگنهرف تیریدم  مالسلااهیلع ، هموصعم  ترضح  سدقم  هناتسآ  هناخ  باتک 
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؟ دنیوگ یم  تیب  لها  همیرک  مالسلااهیلع ، هموصعم  ترضح  هب  ارچ  . 11

؟ دیناد یم  هچ  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  لیاضف  زا  . 12

؟ دنا هدومرف  هچ  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  تلیضف  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  . 13

؟ تسا هنوگچ  ترایز  ماگنه  هب  املع  یلمع  هریس  . 14

؟ تسامالسلااهیلع ارهز  ترضح  مرح  هاگ  یلجت  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  مرح  ارچ  . 15

؟ دنیوگ یم  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  ناشیا  هب  ارچ  . 16

؟ دنیوگ یم  یترایز  هچ  هب  لوبقم  ترایز  دینک  یم  رکف  . 17

؟ دشاب ناسنا  رد  لوحت  رییغت و  أشنم  دناوت  یم  ترایز  ایآ  . 18

یسانشراک ياه  شسرپ  . 5

؟ دوب هنوگچ  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  نارود  یسایس  یعامتجا  طیارش  . 1

؟ دینک یم  یبایزرا  هنوگچ  عیشت  مولع  گنهرف و  شرتسگ  نییبت و  رد  ار  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  شقن  . 2

؟ دیراد یتاعالطا  هچ  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  یتیبرت  هاگتساخ  دروم  رد  . 3

؟ دنیوگ یم  هثدحم  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  هب  ارچ  . 4

؟ درک تیاعر  ترایز  بادآ  ناونع  هب  دیاب  ار  یتاکن  هچ  فرشت  ماگنه  . 5

، دنا هدـش  نوفدـم  ناشراوج  رد  دـندوب و  ناشیا  ناکیدزن  زا  هک  یناوناب  مالـسلااهیلع و  هموصعم  ترـضح  مرح  ناگناورپ  هرابرد  . 6
؟ دییامرفب حیضوت 

؟ دنا هتشاد  تیانع  ترایز  هلئسم  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ایآ  . 7
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؟ دش ناریا  هب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  ترفاسم  ببس  یلماع  هچ  . 8

؟ دییامرفب حیضوت  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  ملع  دروم  رد  . 9

؟ دیهد حیضوت  ترایز  باوث  یگدنزاس و  دروم  رد  . 10

؟ دیهد حیضوت  کی  ره  هرابرد  دینک و  نایب  ار  ترضح  باقلا  افطل  . 11

مالک نیسپاو 

نیرت لیـصا  زا  یکیمالـسلا  هیلع  یلع  لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  نادناخ  راختفارپ  یگدنز  شور  گنهرف و  هب  یهاگآ 
باریس مالـسا  لالز  همـشچرس  زا  اهنآ  اریز  تسا ؛ نآ  زا  يدنم  هرهب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  بان  مالـسا  تخانـش  ياه  هار 

.دنمالسا شخب  تایح  بتکم  زا  يرولبت  هتشگ و 

بجوم تسا ، توبن  نادـناخ  رهپـس  رد  ناشخرد  يا  هراتـس  هک  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  یگدـنز  زا  یهاـگآ  ناـیم ، نیا  رد 
رد ییازسب  شقن  هک  ار  نید  ياه  هناشن  دیاب  سپ  .دوب  دهاوخ  راکددم  يونعم  لماکت  ریسم  رد  ار  ام  دوش  یم  رتشیب  دشر  تیاده و 

: مینک ظفح  میرک  نآرق  شرافس  هب  ار  اهنآ  میرح  میهن و  جرا  دنراد ، یگنهرف  يونعم و  یهد  نامزاس  یگدنزاس و 

(1) .بُولُقلا يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِاَف  ِهّللا  َِرئاعَش  ْمَّظَُعی  ْنَم  َو 

.تساه لد  ياوقت  هناشن  یهلا ، ياه  هناشن  ندرمش  گرزب 

اب .دزادرپب  تاجانم  هب  دنوادخ  اب  دناوت  یم  دـنک  هدارا  هظحل  ره  ناسنا  تسا و  راگدرورپ  ترـضح  هب  قلعتم  نیمز ، يور  طاقن  مامت 
یضعب لاح ، نیا 
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هتـشاد نانیمطا  دوخ  ياهاعد  تباجتـسا  هب  دـنناوت  یم  رتهب  طاقن  نآ  رد  اـه  ناـسنا  تسا و  قح  ترـضح  هجوت  دروم  رتشیب  نکاـما 
.دنزادرپب تاجانم  هب  يرتشیب  قوش  لاح و  اب  دنشاب و 

: دیامرف یم  بیغتسد  دیهش 

نآ يارب  هینیسح  هکرابم  هبق  ریز  دورب و  البرک  هب  هک  دنتفرگ  ریجا  ار  رفن  کی  دندش ، ضیرم  نوچ  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ترضح 
ار يادخ  دومرف : ترضح  دیتسرف ؟ یم  البرک  هب  اعد  يارب  ار  یسک  هنوگچ  دینامز  ماما  دوخ  امش  دنتفگ : یضعب  دنک ! اعد  ترـضح 

(1) .تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاگراب  هلمج  نآ  زا  دوش و  تدابع  اجنآ  رد  دراد  تسود  هک  تسا  یتاعطق  نیمز  رد 

سدـقم دوجو  .تسا  رادروخرب  يریظن  یب  تیونعم  هبذاج و  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  تاهجوت  هیاس  رد  زین  مق  سدـقم  رهش 
طیحم نیا  رد  .تسین  هدیـشوپ  سک  چـیه  رب  هک  تسا  هداد  رهـش  نیا  هب  ییافـص  تیباذـج و  ناـنچ  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح 

يداو ناورهر  يور  رب  ار  ناـفرع  زا  ییاـیرد  دراد و  یم  او  زاورپ  هب  ار  دارفا  ناور  هـک  تـسا  هـتفهن  یفرگـش  يراذـگرثا  یناـحور ،
رس دنباتش و  یم  لامآ  هبعک  نیا  يوس  هب  ترایز ، دصق  هب  کیدزن  رود و  ياه  هار  زا  رفن  رازه  نارازه  لاس  ره  .دیاشگ  یم  تقیقح 

.دنیاس یم  یهلا  هولج  نیا  ناتسآ  رب 

یناسنا ره  .تسا  هدروخ  هرگ  اهنآ  ردق  نارگ  هیرذ  تراهط و  تمصع و  تیب  لها  دوجو  هب  عیـشت ، نیتسار  بهذم  ياقب  نامگ ، یب 
طارص زا  هک  سک  ره  تفای و  تاجن  درک ، زارد  نادناخ  نآ  يوس  هب  زاین  کسمت و  تسد  هک 

266 ص :
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لها نایعیـش و  نیب  هنیرید  دـنویپ  ماکحتـسا  يارب  هک  تسا  نازاس  همانرب  نازیر و  همانرب  رب  .داتفا  يدوبان  هطرو  رد  .دـیچیپ  رـس  اهنآ 
بلاق و ره  زا  دنشاب و  اشوک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  ياوتحم  رپ  دنلب و  میهافم  لاقتنا  اب  دنشوکب و  تراهط  تمـصع و  تیب 

.دنریگ ددم  دنمشزرا  میهافم  نیا  يزاسابیز  يارب  يا  هویش 

همطاف ای  کـیلع  مالـسلا   » یناـحور ياوآ  میراد و  تدارا  ضرع  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  هاـگراب  عیفر  هناتـسآ  هب  ناـیاپ ، رد 
.مینک یم  اوجن  ار  هموصعملا »
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مالسلااهیلع هموصعم  همطاف  ترضح  یسانش  باتک 

.طوطخم سلفم -  نیسح  دمحم  خیش  مالسلااهیلع ، هموصعم  همطاف  ترضح  تالاوحا  . 1

.هحفص رد 31  یئبمب ، یگنس  ، 1308 ق ،) .م 1320 ه . - ، ) يرون نیسح  ازریم  عقربملا ، یـسوم  هیرذ  لاوحا  یف  عشعـشملا  ردبلا  . 2
(. تسا مق  رد  نوفدم  عقربم  یسوم  نادنزرف  یناگدنز  حرش  لماش  باتک  نیا  )

.تسا هیموصعملا  هلیسو  ذخآم  زا  باتک  نیا  . 1320 یمق ، ییوچک  یلع  دمحم  هیوسوملا ، هیمطافلا  هفحتلا  . 3

.مق ، 1322 هحفص ،  227 دلج 1 ، ضیف ، سابع  نازورف ، مجنا  . 4

.يریزو هحفص ،  243 ، 1327 یگنس ، پاچ  نارهت ، ینارهت ، نایزوتاک  نسح  نب  یلع  دمحم  نیعشعشملا ، راونا  . 5

.تسا هدیسر  پاچ  هب  نآ  لوا  دلج  طقف  یلو  هدش ، فیلأت  دلج  هس  رد  باتک  نیا 

.م  1977 ایلاتیا ، سنارولف ، تداعس ، نژیب  مالسلااهیلع ، هموصعم  ترضح  هاگراب  . 6

نابز هب  بلاطم  نامه  همجرت  مود  دلج  تسا ، هتـسباو  ياهانب  رهطم و  مرح  هچخیرات  لوا  دـلج  هدـش ، هیهت  دـلجم  هس  رد  باتک  نیا 
.تسا ترضح  هناتسآ  مرح و  زا  یگنر  ياه  سکع  لماش  موس  دلج  یسیلگنا و 

هاگ ترایز  رهطم و  مرح  هچخیرات  لماش  يریزو ، هحفـص ،  73 مق ، مق ، يرادرهش  هیرشن  مالسلااهیلع ، هموصعم  ترـضح  هاگراب  . 7
.تالیصفت سکع و  اب  مق  ياه 

(. مق ياملع  لاح  حرش  ير و  مق و  ناگداز  ماما  ، ) یعقر هحفص ،  452 ق ، 1364 ه .  ضیف ، سابع  نازورف ، ردب  . 8

مجارت مق ، لیاضف  لماش  يریزو ، هحفـص ،  275 مق ، ، 1394 يا ، هونـشو  ماوق  خیـش  جاح  نییمق ، مق و  خـیرات  رد  نینمؤملا  هراشب  . 9
.مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تامارک  مق و  لاجر 

«. هریش هدرا   » هب روهـشم  و  سلفم »  » هب صلختم  (، 1367 م :  - 1305 ت : ، ) یمق نسح  دمحم  نب  نیـسح  خیـش  نییمطافلا ، هفحت  . 10
 - ياه 1350 لاسرد  دـلجم  ود  رد  مق  يارعـش  امکح و  ناگداز ، ماما  مالـسلااهیلع ، هموصعم  ترـضح  تالاوحا  لماش  باـتک  نیا 

.تسا هدش  فیلأت  ق  1351 ه . -
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(. ص 461 ج 3 ، هعیرذلا ، )

.مهد نرق  یمق ، لعنم  یلع  نب  یلع  نیدلارون  مق ، خیاشم  هرکذت  . 11

ياهانب هسدقم ، هناتسآ  خیرات  لماش  .يریزو  هحفص ، 1228 دلجم ، ود  مق ، ، 1355 ییابطابط ، یسردم  نیسح  دیس  ناکاپ ، تبرت  . 12
 . ...و سرادم  تارازم ، رباقم ، دجاسم ، اه ، نامرف  اه ، همان  فقو  كرادم ، دانسا ، هعبات ،

ص ج 1 ، ناکاپ ، تبرت  ( ؛ خینوم ، 1352 هرامش 41 و 42 ، هواک ، هلجم  ینویامه ، قداص  مالسلااهیلع ، هموصعم  ترـضح  هیزعت  . 13
(. 41

متشه ماما  همان  لوصو  زور  زا  ارمالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  لاح  حرـش  هک  ناشیرپ »  » هب صلختم  راشفا ، ناخ  سابع  هماکچ ، . 14
هب .ه  نیعبرا 1376  زور  رد  یعقر  هحفـص  رد 23  نآ  هدـش  پیات  هخـسن  .تسا  هدروآرد  مظن  هب  ملاع  ود  یب  یب  نآ  لاحترا  زور  اـت 

.تسا هدش  ادها  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  هسدقم  هناتسآ  هناخ  باتک 

 . .مق 1410 ه هرامش 2 ، لاس 30 ، مالسا ، بتکم  هلجم  روپ ، يدهم  ربکا  یلع  میسانشب ، رتهب  ار  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  . 15
.ترضح نآ  ترایز  تلیضف  هتسجرب و  تیصخش  تافو و  دلوت ، خیرات  لماش  ق ،

یناگدنز حرش  لماش  .ییوتلاپ  هحفص ، 135 سدقم ، دهشم  ، 1365 یمیکح ، دمحم  مق ، رهش  مالسلااهیلع و  هموصعم  ترـضح  . 16
.نارکمج دجسم  مق و  یبایزرا  مق ، هیملع  هزوح  مالسلااهیلع ، هموصعم  ترضح 

ترـضح یناگدنز   » ناونع هب  يدـعب  ياه  پاچ  .یبیج  هحفـص ،  32 مق ، ، 1380 ، 1406 م : ، ) يروصنم يدـهم  تسلا ، تاـیح  . 17
.تسا هدش  رشتنم  یشعرم  هللا  تیآ  زا  یظیرقت  اب  یبیج  هحفص  رد 60  مالسلااهیلع » هموصعم 

لماش .ودرا  نابز  هب  یبیج ، هحفـص ،  100 دابآردیح ، .م ،  1983 يدهم ، ردیح  دیس  مق ، مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  تایح  . 18
اه و هداز  ماما  سرادم ، رباقم ، دجاسم ، مالسلااهیلع ، هموصعم  ترضح  ياه  تمارک  ترایز و  تلیـضف  تیـصخش ، تافو ، تدالو ،

.نارکمجدجسم

ترایز ترایز و  تلیـضف  ریظن ، یب  تیـصخش  تافو ، دـلوت ، روپ ، يدـهم  ربکا  یلع  مالـسلااهیلع ، هموصعم  ترـضح  میرح  رد  . 19
.مق ق ، پاچ 1415 ه .  ترضح ، نآ  همان 

ماما مالـسلااهیلع ، هموصعم  ترـضح  مق ، هچخیرات  لماش  ییوتلاپ ، هحفـص ،  49 مق ، ، 1372 يدروآ ، نیـسح  مق ، ياه  یندـید  . 20
.اه يدنمزاین  یمومع و  نکاما  رباقم ، سرادم ، ، دجاسم نارکمج ، دجسم  ناگداز ،

نوماریپ يا  هدرـشف  ثحب  لماش  ییوتلاپ  یگنر  هحفـص   24 مق ، ، 1371 مق ، داشرا  هرادا  مق ، رهـش  یترایز  یتحایـس و  يامنهار  . 21
.اه يدنمزاین  رباقم و  دجاسم ، سرادم ، اه ، هداز  ماما  مالسلااهیلع ، هموصعم  ترضح 
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.مق مالک ، نیریش  دمحم  مالسلااهیلع ، هموصعم  ترضح  یناگدنز  . 22

لماش .یعقر  هحفص ،  132، مق ، 1390 رصاعم -  یفحص -  يدهم  دیـس  مق ، خیرات  مالـسلااهیلع و  هموصعم  ترـضح  یناگدنز  . 23
.سرادم دجاسم و  راعشا ، تامارک ، ناگدازماما ، مق ، مالسلااهیلع ، هموصعم  ترضح  لیاضف 

.یبیج هحفص ، 218 مق ، ، 1350 يدراهتشا ، يدمحم  دمحم  مالسلااهیلع ، هموصعم  ترضح  همان  یگدنز  . 24

همان ترایز  ترایز و  تلیضف  یناگدنز ، لماش  .يریزو  هحفـص ،  27 مق ، روفـصع ، لآ  نسحم  ازریم  تیبلا ، لها  همیرک  هراـیز  . 25
.تسا هدرک  اشنا  فلؤم  دوخ  هک  یلصفم 

، لاح حرش  لماش  .يریزو  هحفص ، 160 مق ، ق ، 1405 ه . - ینیما ، يداه  دمحم  مالسلا ، هیلع  مظاکلا  یـسوم  مامالا  تنب  همطاف  . 26
.تسا مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ترضح  همان  تیصو  نتم  ترایز و  تلیضف  تامارک ،
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زا باــتک  نــیا   ) .يریزو مــق ، ق ، 1409 ه . - یحطبا ، رقاـب  دـمحم  دیـس  مالـسلا ، هـیلع  رفعج  نـب  یـسوم  ماـمالا  تـنب  همطاـف  . 27
(. تسا هدش  هیهت  یحطبا  ياقآ  جاح  رظن  ریز  مق  يدهملا  مامالا  هسردم  نیققحم  تئیه  ملق  هب  هک  تسا  ملاوع  دلج 17  تاکردتسم 

رد یثیداحا  لـماش  .یعقر  هحفص ، 536 ق ، ه .  هدـعق 1415  يذ  لوا  روپ ، يدـهم  ربـکا  یلع  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  همیرک  . 28
ترـضح مرح و  خیرات  هرابرد  یمهم  تاقیقحت  هصالخ  هحیدـم ، تامارک و  مالـسلااهیلع و  هموصعم  همطاف  ترـضح  مق و  تلیـضف 

.تسا هدومن  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف 

یناگدـنز خـیرات  رونلا و  تیب  مرحزا و  سکع  تامارک و  لماش  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاـف  هسدـقم  هناتـسآ  فرط  زا  رثوک ، . 29
.مالسلااهیلع هموصعم  همطاف  ترضح 

هرهطم هضور  مرح و  هچخیرات  زا  لوا  دـلج  رد  .يریزو  هحفـص ،  1514 دـلجم ، ود  .مق  ، 1349 ضیف ، سابع  مق ، راـثآ  هنیجنگ  . 30
.تسا هدرک  ثحب  مق و  رد  دوجوم  رباقم  دهاشم و  رگید  زا  مود  دلج  رد  مالسلااهیلع و  هموصعم  ترضح 

ترضح لاح  حرش  هب  باتک  نیا  لوا  دلج  .يریزو  هحفـص ،  368 لوا ، دلج  ، 1352 نارهت ، يزار ، دمحم  نادنمـشناد ، هنیجنگ  . 31
غراف مقزا  اتدمع  هک  تسا  دالب  ياملع  لاح  حرش  نآ  تادلجم  هیقب  دراد و  صاصتخا  مق  لاجر  مق و  خیرات  مالـسلااهیلع ، هموصعم 

.دنا هدش  لیصحتلا 

هدیصق هحیدم و  اه  هد  باتک  نیا  رد  .یتشخ  ، هحفـص  131 مق ، ، 1369 هزجعم ،»  » هب صلختم  ینارهت ، اقآ  ردـیح  قشع ، تاعمل  . 32
.تسا هدمآمالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  تمظع  هرابرد 

هموصعم ترضح  تمظع  تلیضف و  رد  یثیداحا  لماش  .یبیج  هحفـص ،  48 ، 1365 مق ، یمق ، ییابطابط  یقتدیـس  مق ، هموصعم  . 33
.مالسلااهیلع

هموصعم ترضح  هب  طوبرم  شخب  نخـس » يایرد  » باتک زا  . 1387 مق ، هدازاقـس ، اضردمحم  نخـس ، يایرد  باتک  زا  یبختنم  . 34
راشتنا یبیج  هحفص  رد 60  مالسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  یناگدنز  ناونع : اب  تسلا » تایح   » تسویپ هب  هدش  باختنا  مالـسلااهیلع 

.تسا هتفای 

، یناگدنز لماش  .يریزو  هحفص ،  32 ق ، 1414ه . - مق ، يراصنا ، قداص  دمحم  مالسلااهیلع ، هموصعم  همطاف  دمحم  لآ  هعیدو  . 35
.مق ياه  هداز  ماما  رهطم و  مرح  هچخیرات  ومالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  بقانم  تازجعم و 

لاح حرـش  لماش  .یبیج  هحفـص ،  106 زیربت ، ،1371 يزیربت ، ظـعاو  كویب  دیـس  هب  روهـشم  بلاـطوبا ، ریم  هیموصعملا  هلیـسو  . 36
(1) .هیسفن هدیس  هنیکس و  بنیز ، ترضح  لاح  حرش  هب  هراشا  مالسلااهیلع ، هموصعم  ترضح 

270 ص :
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عبانم تسرهف 

.1376 ش 1 و 3 ، رثوک ، همان  هام  مالسلااهیلع ، هموصعم  ترضح  هسدقم  هناتسآ  . 1

.ق 1383 ه . - فجن ، ّصاوخلا ، هرکذت  طبس ، يزوج ، نبا  . 2

.ق 1356 ه . - فجن ، تاراّیزلا ، لماک  هیولوق ، نبا  . 3

.ق 1374 ه . - مق ، فلا ، رشن  مالسلااهیلع ، هموصعم  ترضح  تامارک  یگدنز و  دمحا ، روپناب ، . 4

.ات یب  مالسلااهیلع ، هموصعم  ترضح  تامارک  مق ، هسدقم  هناتسآ  یگنهرف  دحاو  زا  نیودت  . 5

.1369 مق ، هزجعم ، هب  صلختم  قشع ، تاعمل  اقآ ، ردیح  ینارهت ، . 6

.ات یب  اج ، یب  مالسلااهیلع ، هموصعم  ترضح  تامارک  یمالسا ، ماوق  یمق ، یبساج  . 7

.ق  . 1306 ه رصم ، هنیمّثلا ، هؤلّؤللا  دمحا ، نب  دمحم  نب  دمحم  یناتسغاد ، یتشچ  . 8

.ق 1401 ه . - توریب ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  . 9
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.1375 ریاز ، تاراشتنا  مق ، مالسلااهیلع ، هموصعم  ترضح  یناگدنز  هب  یهاگن  اضر ، مالغ  يرهبا ، يردیح  . 10

.ق 1415 ه . - مق ، فیناصتلا ، هدبز  ردیح ، یلوم  يراسناوخ ، . 11

.1352 نارهت ، نادنمشناد ، هنیجنگ  فیرش ، دمحم  يزار ، . 12

.ق 1297 ه . - یگنس ، پاچ  خیراوتلا ، خسان  ناخ ، یقت  دمحم  ازریم  رهپس ، . 13

.ق 1401 ه . - توریب ، ءافولا ، ءافو  نیدلارون ، يدوهمس ، . 14

.ات یب  مالسلااهیلع ، هموصعم  ترضح  نوماریپ  راعشا  هعومجم  اضّرلادبع ، یچلاش ، . 15

.ات یب  مالسلااهیلع ، هموصعم  ترضح  هرابرد  راعشا  هعومجم  تمصع ، هنیآ  یناشاک ، قفشم  سابع  دمحم و  یخرهاش  . 16

.ق 1019 ه . - نارهت ، نینموملا ، سلاجم  هللارون ، یضاق  يرتشوش ، . 17

.ق 1413 ه . - مق ، داشرا ، دیفم ، خیش  . 18

.ات یب  مق ، مالسلااهیلع ، هموصعم  ترضح  یناگدنز  دمحم ، مالک ، نیریش  . 19

.ات یب  یفحص ، یشورف  باتک  مق ، مق ، خیرات  مالسلااهیلع و  هموصعم  ترضح  یناگدنز  يدهمدیس ، یفحص ، . 20

.1365 دیفم ، تاراشتنا  مق ، مق ، هموصعم  یقتدیس ، یمق ، ییابطابط  . 21

.ق 1399 ه . - مق ، يرولا ، مالعا  مالسالا ، نیما  یسربط ، . 22

.1375 خیاشم ، تاراشتنا  نارهت ، ییارهز ، ياه  لگ  دمحا ، يزیزع ، . 23

.ات یب  مق ، پاچ  نازورف ، يدج  سابع ، ضیف ، . 24

.1349 مق ، مق ، راثآ  هنیجنگ  . -------------، 25

.1361 نارهت ، یمق ، یلع  نب  نسح  همجرت : مق ، خیرات  دمحم ، نب  نسح  یمق ، . 26

.ات یب  هاجنلا ، هنیفس  سابع ، یمق ، . 27

.ات یب  یگنس ، پاچ  نارهت ، نیعشعشملا ، راونا  نیسح ، نب  یلعدمحم  خیش  نایزوتاک ، . 28
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.1384 لوا ، پاچ  هلسلس ، تاراشتنا  مق ، مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  همیرک  رابرد  مق  سدقا ، یمظاک ، . 29

.ات یب  توریب ، یفاک ، لوصا  بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، . 30

.ات یب  توریب ، یفاک ، عورف  بوقعی ،------------------ ، نب  دمحم  ینیلک ، . 31

.ات یب  نارهت ، راونالا ، راحب  رقابدمحم ، یسلجم ، . 32

.1374 لوا ، پاچ  فورعم ، رشن  ، مق مالسلااهیلع ،) هموصعم  ترضح  تیصخش  اب  ییانشآ   ) مق نیگن  داوج ، یثدحم ، . 33

.1374 هسدقم ، ناتسآ  یگنهرف  روما  مق ، رثوک ، زا  یغورف  سایلا ، یگیبدمحم ، . 34

.ات یب  همالع ، تاراشتنا  مق ، مالسلااهیلع ، هموصعم  ترضح  هچخیرات  دمحم ، يدراهتشا ، يدمحم  . 35

.1375 مق ، همالع ، رشن  مود ، همطاف  هموصعم  ترضح  . ---------------------- ، 36

.ق 1380ه . - یفحص ، یشورف  باتک  مق ، مالسلااهیلع ، هموصعم  ترضح  یناگدنز  يدهم ، يروصنم ، . 37

.ق 1415 ه . - مق ، مالسلااهیلع ، هموصعم  ترضح  میرح  رد  ربکا ، یلع  روپ ، يدهم  . 38

.ات یب  اج ، یب  هیموصعم ، تامارک  . ----------------، 39

.1374 قذاح ، رشن  مق ، مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  همیرک  . ----------------، 40

پاچ راگدـنام ، ثاریم  مق ، مالـسلااهیلع ، ارهز  همطاف  هاگ  یلجت  مالـسلااهیلع ، هموصعم  همطاف  هاـگراب  رفعجدیـس ، یمیظعریم ، . 41
.1384 لوا ،

.ات یب  مق ، موس ، پاچ  مالسلاراد ، نیسح ، ازریم  يرون ، . 42

.ق 1407 ه . - مق ، هعیشلا ، لئاسو  كردتسم  . --------------------، 43
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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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ANDROID.2

EPUB.3
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PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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