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ماکحا رد  ایح  - 819

حلاص ناسنا  هب  ایح  لیثمت  - 919

رازگراک باختنا  كالم  - 1019

. دوشیم هتخادرپ  نآ  هب  لصف  نیا  رد  ازجم  روطهب  هک  تسا  يورخا  يویند و  یقالخا ، يداقتعا ، راثآ  أشنم  20ایح 

يداقتعا راثآ  - 120
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یقالخا ماظن  يانبم  ایح  20فلا )

دوخ زا  يایح  21ب )

تمارک يدازآ و  ایح ، 21ج )

بدا ایح و  22د )

فافع ایح و  22ه )ـ

رگید یقالخا  تافص  أشنم  23و )

يویند راثآ  - 324
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سفن رب  طلست  24ب )
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اهنیدیب يارب  یتح  تاریخ  ندناشن  رمث  هب  25ه )ـ

اهییابیز نوناک  ببسم و  25و )

ایح يورخا  راثآ  - 425

يراودیما 25فلا )

تمایق زور  ینمیا  25ب )

لمع یلوبق  لامک و  هب  بیغرت  25ج )

ناهانگ زا  یکاپ  26د )
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تدابع لاس  داتفه  زا  رتهب  ایح  26ه )ـ

. تسا بلق  درخ ، هاگتنوکس  تسا و  مد )  ) اههیر رد  يراسمرش  ایح و  رگج و  رد  تنوشخ  یتخس و  هاگیاج  دندومرف : مالسلاهیلع ) ) رقاب ماما  اذل  دوشیم . نایامن  رتدوز  ناسنا  سفنت  رد  ایح  رگج و  رد  یتخس  تنوشخ و  دنکیم . دومن  رگید  ياضعا  رد  شدیدش  زورب  لحم  زین  ناسنا  تالاح  یضعب  طابترا  نیمه  رد  تسا . یمدآ  حور  یلصا  لحم  مه  دنکیم ، قیرزت  ندب  رد  ار  نوخ  هک  تسا  يوضع  مان  مه  بلق »  » یبرع رد  و  لد »  » یسراف رد  دناهداد . رارق  ناسنا  تامیمصت  تاکیرحت و  تاساسحا و  نوناک  يارب  ار  وضع  نیا  مسا  اهگنهرف  يهمه  رد  اذل  تسا ؛ بلق  نابرض  دنکیم  رییغت  هک  يزیچ  نیلوا  دنکیم ، ساسحا  شحور  رد  يرگید  رییغت  ای  دوشیم  تحاران  ای  لاحشوخ  ناسنا  یتقو  دراذگیم . رثا  ناسنا  بلق  يور  يوضع  ره  زا  شیب  ناسنا  یحور  راثآ  لاح  نیا  اب  یلو  دراد ، روضح  ناسنا  ینامسج  ءازجا  مامت  رد  ناسنا  حور 

27هراشا

رادید رد  ایح  - 127

راتفگ رد  ایح  - 228

28هراشا

نابز زا  هدافتسا  رد  ایح  28فلا )

بسانم بلاطم  نایب  29ب )

بطاخم هب  تبسن  ایح  29ج )

نداد رکذت  29د )

ندرک تساوخرد  30ه )ـ

یسنج لئاسم  نایب  30و )

یهاکف زنط و  نایب  30ز )

اهنامر ندرک  رتباذج  30ح )

یناوخزاوآ انغ و  30ط )

رادینش رد  ایح  - 331

رادنپ رد  ایح  - 431

رادرک رد  ایح  - 531

ندیباوخ رد  ایح  - 632

ششوپ رد  ایح  - 732

. تسا هدش  دای  ایح  مسق  نیا  زا  تلاهج  تقامح و  فعض ، نوچ  يریباعت  اب  مه  تایاور  رد  میوشن . طیرفت  طارفا و  راچد  ات  دوش  نشور  تسین ، اور  ایح  هک  يدراوم  دیاب  اذل  تسین . ایح  ياج  اج ، نیا  هک  دننادیمن  اما  دنشاب ، ایحاب  دنهاوخیم  دارفا  یهاگ  تسا ». هدرک  فارسا  هداهن و  رتارف  ار  اپ  لادتعا  دح  زا  دبای ، ینوزف  نوچ  تسا و  ياهزادنا  نازیم و  ایح  يارب  هک  نادب  : » دنیامرفیم مالسلاهیلع ) ) يرکسع نسح  ماما  دراد . دوجو  طیرفت  طارفا و  يهنیمز  رگید  تافص  يرایسب  نوچمه  ایح  ثحب  رد  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ثحب  نیا  ترورض  تسایح . یفنم  يهبنج  دروم  رد  ثحب  دوشیم ، حرطم  ایح  يهنیمز  رد  هک  يرگید  مهم  ثحب 

ملع بسک  رد  ایح  - 133

لاثم رکذ  - 234

لهج هب  رارقا  - 334
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تروشم - 435

هباطخ - 535

طلغ موسر  اب  تفلاخم  - 635

نداد هقدص  - 736

ریخ راک  - 836

یلومعم ياهلاغتشا  - 936

نافعضتسم اب  ینیشنمه  - 1037

یتسیز هداس  - 1138

نامهیم هب  تمدخ  - 1238

ملعم ردپ و  هب  مارتحا  - 1338

قح زا  عافد  - 1438

شیایلوا ادخ و  زا  تساوخرد  - 1539

. مینک رهاظ  ار  نآ  دیاب  طقف  دراد و  دوجو  همه  تشرس  دوجو و  رد  هک  تسا  يزیچ  تسین . یندرک  داجیا  يرطف و  تسا  يرما  ایح  هک  مینادب  دیاب  ادتبا  رد  مینک ؟ رهاظ  دوخ  رد  ار  ایح  هک  مینک  هچ  اهثحب  نیا  يهمه  اب  لاح 

39هراشا

نامیا - 139

تفرعم تبحم و  - 240

یهلا ياضر  - 340

ماقم زا  فوخ  - 440

ایح لیصحت  يارب  يراز  رکش و  - 541

ایح هب  رهاظت  - 641

مشچ زا  تبقارم  - 741

ایح یشخبتمظع  هب  هجوت  - 841

عضاوت - 942

یهلا يایلوا  تیانع  - 1043
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ایح بسن  لصا و  - 1143

یمانشوخ ترهش و  - 1243

دجسم هب  نتفر  - 1343

ایح ظفح  ياههار  - 1444

. ددرگیم هراشا  ییایحیب  ییایحمک و  بقاوع  هب  لصف  رخآ  رد  دوشیم و  نایب  ایح  كرت  لماوع  یترابع  هب  ای  ایح  ققحت  عناوم  ادتبا  لصف  نیا  رد  دش و  رکذ  ایح  روهظ  لماوع  لبق  لصف  رد  دوقفم . عناوم  مه  دشاب و  دوجوم  تایضتقم  مه  دیاب  رما  کی  ققحت  يارب  دنیوگیم  امکح 

44هراشا

مدرم زا  يدنمتجاح  - 144

رقف - 245

لهج - 345

یمانمگ تبرغ و  - 445

ترهش ییامندوخ و  هب  هقالع  - 545

نتفگ نخس  دایز  - 646

غورد - 746

قافن - 846

هانگ رب  تموادم  - 946

یگیامورف - 1047

ینکش تمرح  - 1147

یمومع مامح  - 1247

يراوخبارش - 1347

یسنج زواجت  - 1447

كاپان يهفطن  - 1548

یقیسوم - 1648

ینیدیب - 1748

یئایح مک  بقاوع  - 1848
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48هراشا

ءوس لمع  48فلا )

خزود هب  دورو  بلق ، ندرم  ییاسراپ ، ندش  مک  48ب )

تشهب ندش  مارح  48ج )

تدابع تاجانم و  قیفوت  زا  تیمورحم  49د )

ایح كرت  بقاوع  - 1949

دنوادخ 49تافص 

دنوادخ تافص  زا  ایح  - 149

49هراشا

ناگدنب ندرک  در  زا  ایح  50فلا )

لامعا يهبساحم  زا  ایح  50ب )

باذع زا  ادخ  يایح  50ج )

دنکیمن ایح  نآ  رد  دنوادخ  هک  يروما  51د )

یهلا يایبنا  تافص  زا  ایح  - 251

( هلآوهیلعهللایلص ) مرکا ربمایپ  يایح  - 352

ع)  ) تیب لها  - 452

52هراشا

رگیدکی هب  تبسن  تیب  لها  يایح  52فلا )

( مالسلاهیلع ) یلع ترضح  يایح  53ب )

( اهیلعهللامالس ) ارهز ترضح  يایح  54ج )

( مالسلاهیلع ) نسح ماما  يایح  54د )

( مالسلاهیلع ) نیسح ماما  يایح  55ه )ـ

( مالسلاهیلع ) نیدباعلانیز ماما  يایح  55و )

( مالسلاهیلع ) قداص ماما  يایح  55ز )
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( هجرفیلاعتهللالجع ) يدهم ترضح  يایح  55ح )

ناگتشرف يایح  - 556

56هراشا

ناسنا هانگ  زا  ناگتشرف  يایح  56فلا )

رکنم ریکن و  يایح  56ب )

( مالسلاامهیلع ) ربمایپ هب  نیسح  ماما  تداهش  ندادربخ  زا  ایح  56ج )

56دنوادخ

دنوادخ زا  ایح  - 156

. تسا دنوادخ  زا  ایح  ایح ، 56نیرترب 

دنوادخ زا  ایح  يهنیمز  رد  57یتایاکح 

زامن رد  57ایح 

ادخ ربارب  رد  اپ  ندومن  زارد  زا  58ایح 

ادخ ریغ  زا  نتساوخ  تجاح  رد  58ایح 

ناویح کی  زا  ایح  58سرد 

ناهانگ رطاخهب  دنوادخ  زا  ناگدنب  59يایح 

هدنهدناکت 59لیثمت 

دنوادخ زا  فسوی  59يایح 

( هلآوهیلعهللایلص  ) مرکاربمایپ زا  ایح  - 260

ءایلوا زا  ایح  یگنوگچ  - 360

( مالسلامهیلع ) همئا روضح  رد  ایح  - 461

هکئالم زا  ایح  - 561

یعامتجا 62طباور 

یعامتجا طباور  رد  ایح  - 162

تبحم يهدننکتیوقت  ایح  - 263
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رسمه باختنا  رد  ایح  - 364

64هراشا

64يراگتساوخ

دقع 64نارود 

یسورع 65تامدقم 

رسمه اب  طابترا  رد  ایح  - 465

. تفرگ دهاوخ  رارق  ناگدنناوخ  هجوت  دروم  هللاءاشنا  هک  تسا  هدمآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  هباطخ  نابز  تروص  هب  رگید ، ياهلصف  زا  توافتم  لصف  نیا  بلطم ، عونت  مالک و  رتشیب  ریثأت  يارب  دشابیم ، يزورما  يهعماج  رفاو  زاین  تسا و  رادروخرب  ياهژیو  تیمها  زا  نز  يایح  يهلأسم  هک  ییاجنآ  زا 

نانز يارب  رتشیب  يایح  - 168

توهش یگتخیسگ  راسفا  عنام  ایح  - 268

درم نز و  طالتخا  عنام  ایح  - 369

ششوپ ایح و  - 470

ششوپ دح  زا  رتهدرتسگ  ایح  دح  - 571

صاخشا فرعم  ایح  - 672

جاودزا رد  نارتخد  يایح  - 773

جاودزا زا  دعب  نز  يایح  ندش  مک  - 874

نانز شخبتمظع  ایح  - 974

. ددرگیم نایب  شخب  نیا  رد  ییاههنومن  رکذ  اب  لیصفت  هب  هک  دنوادخ ؛ زا  ایح  تساوخرد  هدنب و  ءایح  تجاح ، زا  ندرکن  ایح  هدنب ، یئایحیب  ادخ ، يایح  دوشیم : هدافتسا  تلاح  جنپ  رد  هک  تسایح  يهژاو  دوشیم ، هدافتسا  اهاعد  رد  هک  یفیطل  ریباعت  زا  یکی 

ادخ يایح  - 175

ناگدنب ییایحیب  - 275

تجاح زا  ندرکن  ایح  - 376

ادخ زا  هدنب  يایح  - 476

ایح تساوخرد  - 576

77همانباتک
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ایح

باتک تاصخشم 

.]؟  تساریو  : ] تساریو تیعضو  درفروپیکناب . نیسحریما  ایح /  روآدیدپ :  مان  ناونع و   - 1349 نیسحریما ، درفروپ ، یکناب  هسانشرس : 
 : کباش . 6 قـشع ؛  هار  ثیدـح  تـسورف :  216 ص . ب ، يرهاـظ :  تاصخـشم  . 1384 قشع ،  هار  ثیدـح  ناهفـصا  رـشن :  تاصخـشم 

25000 مشـش ؛ ) پاچ   ) لایر  22000 مجنپ ؛ ) پاـچ  لاـیر (   18000 مراهچ ؛ ) پاچ   ) لاـیر 18000 لایر 964-95633-5-0 ؛  18000
 : تشاددای مود .  پاچ  تشاددای :  مود ) پاچ   ) اپاف يراپس  نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو  متشه 0-5-95633-964-978  پاچ  لایر 

تشهبیدرا 1389. متـشه : پاچ  تشاددای :  زییاپ 1387 . مشـش : پاچ  تشاددای :  . 1387 مجنپ : پاچ  تشادداـی :  . 1386 مراهچ : پاچ 
 : عوضوم مالـسا  یبهذـم --  ياـههبنج  تلاـجخ --  عوضوم :  سیوـنریز . تروـص  هب  نینچمه  216 ؛  همانباتک ص 211 -  تشادداـی : 

م20171-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/632 ییوید :  يدنب  هدر  BP250/55/ب26ح9 1384  هرگنک :  يدنب  هدر  یمالسا  قالخا 

مود پاچ  همدقم 

، ددرگ هئارا  ثحب  نیا  زا  ییاههشوگ  دشیم  قیفوت  هک  یهاگهگ  دـشیم و  دزـشوگ  ایح  ثحب  ألخ  نوگانوگ ، عماجم  رد  هک  دوب  اهلاس 
ریرحت يهتشر  هب  ایح »  » باتک تیب  لها  تایانع  دنوادخ و  زا  تناعتسا  اب  هکنآ  ات  میدشیم  هجاوم  نآ  هب  تبسن  ناناوج  دیدش  لابقتسا  اب 

دـش ثعاب  دوب ، هتخاس  دوخ  فوطعم  ار  بلاطم  باتک  رـسارس  رد  هک  یثیداحا  تینارون  یفرط و  زا  ایح  يدربراک  ابیز و  عوضوم  دمآرد .
هقلح رازهدنچ  نازیم  هب  دوب ، هدـش  هیهت  باتک  ثحابم  یخرب  زا  هک  مه  ییاهراون  دوش و  وربور  يریگمـشچ  لابقتـسا  اب  باتک  لوا  پاچ 
يرثا چیه  هک  دشیم  هیالگ  نیا  زا  لبق  ات  هکنآ  اب  هناتخبـشوخ  هعماج . رد  ثحب  نیا  ریگارف  حرط  يارب  دوب  يزاغآرـس  هک  دیدرگ  ریثکت 

رثا نیا  پاچ  اب  نامزمه  میدوب  دهاش  تسا ، هدـش  هتخادرپ  نآ  هب  مک  یلیخ  زین  تالاقم  یقالخا و  بتک  رد  هدـشن و  هئارا  ایح  يهنیمز  رد 
رد ایح  ياپ  ياج  جیردت  هب  هقباسم  هاگـشیامن و  شیامه ، دنچ  لیکـشت  اب  دش و  پاچ  عوضوم  نیا  رد  زین  يرگید  راثآ  هتـشذگ  لاس  رد 

تافاضا رتیوق و  تاحالـصا  اب  مود  پاچ  رد  هک  دش  يرتیوق  يهزیگنا  دیدج  درکیور  نیا  دش . زاب  روشک  رد  حرطم  یگنهرف  ثحابم  نیب 
گنهرف  » ياهباتک صوصخهب  دـیدج  عبانم  زا  يریگهرهب  اب  دوب ، هدـشن  هدافتـسا  یلبق  پاچ  رد  هک  ییاهشیف  زا  هدافتـسا  نمـض  رتغیلب 
کیکفت لوصف و  زا  یـضعب  ماغدا  اب  دوب ، هدیـسر  بناجنیا  هب  لـضاف  ناتـسود  زا  هک  یتارظن  اهدـقن و  و  ناـیاپیب » ییاـبیز  اـیح   » و اـیح »

زا نیعبرا  هد  لصف ، هدزاود  رد  هحفـص  هاجنپ  ندـش  هفاضا  اـب  عومجم  رد  دوش و  هدیـشخب  رثا  هب  يرتشیب  ياـنغ  رتاـبیز و  شیارآ  یـضعب ،
هجوت هجرفیلاـعتهللالجع و   ) ناـمز ماـما  دـییأت  دروم  مراودـیما  هک  دـیدرگ  هئارا  ثحاـبم  يـالبال  رد  ثیدـح )  400  ) تیب لها  تاـیاور 

لها تاــیاور  زا  ار  تـمکح  ياههمــشچ  میناوـتب  اــت  دــهد  قــیفوت  اــم  يهـمه  هـب  مراد  اعدتــسا  دــنوادخ  زا  دریگ . رارق  ناگدــنناوخ 
يدربراک و هدروخن ، تسد  قیمع ، هزات ، رایسب  بلاطم  مییامن ؛ هئارا  تفرعم  ناگنشت  هب  ییابیز  نامدیچ  اب  میریگ و  رب  مالسلامهیلع ) ) تیب
زا نایاپ  رد  تسا . هاتوک  نآ  زا  ناناوج  تسد  بسانم ، جارختـسا  مدـع  رطاـخهب  هنافـسأتم  یلو  تسه  تاـیاور  نیب  رد  هک  يدنـسپ  ناوج 

نیرظتنم رامعم  مالسا  ججح  ًاصوصخ  دندومن  يرای  ار  بناجنیا  مود  پاچ  رد  بلاطم  لیمکت  حالصا و  ینیبزاب ، رد  هک  یناتـسود  یمامت 
زا میامنیم و  ناوارف  رکـشت  شکجنر  راتخم  درفهتـسیاش و  تمحر  یمـساق ، اضر  يدـباع ، يدـهم  یـسردم ، دیعـس  نایاقآ  ناـیمرخ و  و 

ماـما ناــمتمعن  یلو  دــالیم  اــب  فداــصم  هدـعقیذ 1426  درفروپیکنابنیــسحریما 11 مراتـــساوخ . لــیزج  رجا  اــهنآ  يارب  دــنوادخ 
، ددرگیم هدـهاشم  دارفا  یخرب  رد  هک  یقالخا  تایـصوصخیمامت  رب  هوالع  هک  دـیاهدرک  تقد  لاح  هب  ات  ایآ  همدـقم  مالـسلاهیلع ) ) اضر

عون دـنکیم ؟ رتنیـشنلد  ار  ناشراتفر  رتباذـج و  ار  ناشهرهچ  دزاسیم و  زیاـمتم  نارگید  زا  ار  ناـنآ  هک  تسا  ناـیامن  ناـنآ  رد  یتفص 
دوـخ زا  ار  یــشنکاو  ره  یطیحم  ياـهكرحم  ربارب  رد  تـسا ، هنوـگرگید  ناـشمالک  شیوـگ و  تـسا ، نارگید  زا  زیاـمتم  ناـشیاههاگن 
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. دنهدیمن ماجنا  یلیالد  هب  ددرگیم ، یقلت  يداع  يرما  مدرم  ياههدوت  تیرثکا  يارب  هک  ار  ییاهراتفر  زا  يرایسب  دنزاسیمن و  سکعنم 
تـسا هتفرگ  ارف  ار  نانآ  ِفارطا  طیحم  ياهلاه  ییوگ  تشاد ، ار  يراتفر  هنوگره  ناوتیمن  دارفا  هنوگنیا  اب  دوشیم  ساسحا  نآ  رب  نوزفا 

يهزادنا ات  میـشوکیم  يدارفا  نینچ  روضح  رد  درادیم . هاگن  نوصم  هجوتمک  دارفا  يهتـسیاشان  راجنهان و  ياهدروخرب  زا  ار  ناشیا  هک 
تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  ام  شمارآ  لاح  نیع  رد  هک  یتبقارم  میشاب ؛ شیوخ  لامعا  بقارم  ًالماک  مییامن و  راتفر  ناشدوخ  دننامه  نکمم 

نامترطف رد  قیمع  كانفرژ و  یلـصا  دای  هب  ار  ام  دارفا  هنوگنیا  اب  دروخرب  اسب  هچ  درب . میهاوخ  تذـل  اـضف  تیعقوم و  نیا  رد  ندوب  زا  و 
ابیز يوخ  نیا  یـسررب  ریـسم  رد  تسا . نآ  یپ  رد  یعامتجا  ياهدروخرب  رد  ناسنا  مطالتم  شورخرپ و  نهذ  هک  يزیچ  نامه  دزادنایم .

سپس مینک . نییبت  ار  نآ  راثآو  هاگیاجو  مییامن  هئارا  هژاو  نیا  زا  یعماج  نقتم و  فیرعت  دیاب  ادتبا  میمانیم ، ایح »  » ار نآ  هک  هدیدنـسپ  و 
نیب زا  ار  درک  دـیابن  ایح  هک  يدراوم  میزادرپب و  نآ  روهظ  عناوم  لماوع و  هب  دوخ ، حـناوج  حراوج و  اـضعا و  رد  نآ  ياـههولج  ناـیب  اـب 

میبایرد ار  شیایلوا  رب  نآ  تایلجت  ادخ و  يایح  زا  یقیداصم  تایاور ، تایآ و  یتوکلم  راونا  هب  ندرک  هراظن  اب  مییامن . جارختسا  تایاور 
، نادـنزرف رـسمه ، نیدـلاو ، هب  تبـسن  دوخ  ياهدـنویپ  طباور و  رد  ار  نآ  يهحئار  میریگب و  رارق  شیایلوا  وا و  رـضحم  رد  اـیح  رون  اـب  و 

فیطلت تیوقت و  بدا و  قالخا و  مراکم  ءایحا  هب  هصیـصخ  نیا  اب  نایاپ  رد  و  مییامن . ناشفارطع  نامرحمان  نیملعتم و  نیملعم ، ناتـسود ،
. مییامن تساوخرد  ار  هیطع  نیا  دـنوادخ  زا  ایح  دروم  رد  اعد  اـب  و  تسا . ناـسنا  لـالج  لاـمج و  هنیآ  اـیح  هک  مینیبب  اـت  میزادرپب  تبحم 
زا ار  دوخ  تارکشت  نیرتهنامیمص  تفای ، نیوکت  رورم  هب  ات 83   80 لاس زا  هکرثا  نیا  شراگن  قیفوت  يارب  دنوادخ  زا  يراذگساپس  نمض 

يدارفا یکشزپ و  هدکشناد  جیسب  نارهاوخ  يورـسخ و  يدسا ، داژنكاپ ، نارهاوخ : شکجنر و  درفهتـسیاش ، یمـساق ، يدباع ، ناردارب :
لاعتم دنوادخ  زا  میامنیم و  تسا ، هدنامن  یقاب  مرطاخ  رد  اهنآ  یماسا  دندرک و  يرای  ارم  رثا  نیا  ندیـسر  رمث  هب  رد  تدـم  نیا  رد  هک 

درفروپیکنابنیسحریما رکشت ـ اب  مراد . ترخآو  ایند  رد  اهنآو  دوخ  يارب  ایح  يادر  تساوخرد 

ایح

ایح فیرعت  - 1

تغل رد  ایح  فلا )

ار ایح  يهژاو  ناوتن  دـیاش  هتبلا  تسا . هدـش  دای  نآ  زا  مرزآ »  » و مرـش »  » نوچمه یتاملک  اب  یـسراف  نابز  رد  هک  تسا  یبرع  ياهژاو  اـیح 
ندش هاگآ  زا  دوش  ادیپ  یمدآ  رد  هک  تسا  یتشحو  تریح و  مرش  ادخهد ، فیرعت  هب  انب  هک  ارچ  تسناد ؛ یسراف  رد  مرش  دربراک  لداعم 
اذـل دـهدیم . ناشن  ار  دوخ  لمع  زا  لبق  ایح  هک  یلاـح  رد  دـشابیم ، لـمع  زا  دـعب  هب  طوبرم  تلاـح  نیا  وا و  صقن  اـی  بیع  رب  يرگید 

نیدب تسا ؛  هدـش  رکذ  نآ  يارب  تمـشح » هبوت و   » نوچمه زین  يرگید  یناعم  تسا و  هدـیدرگ  لوادـتم  زین  یـسراف  نابز  رد  ایح  يهژاو 
: زا دـنترابع  ایح  رگید  ياهدربراک  میوشیم . هوکـش  تمـشح و  بحاص  مرزآ  ایح و  اب  مییامنیم و  هبوت  ایح  یفاـنم  راـک  ره  زا  هک  اـنعم 

رظن دروم  فیراعت  نیا  هک  هدام ،» ناگدـنرد  دنفـسوگ و  رتش ، جرف  «، » لاح «، » لاـس یخارف  «، » ناراـب «، » نتـسیز «، » زار ندـیدرگ  ادـیوه  »
، ینورد راسکنا  تلاح  لاـح ، ندـش  نوگرگد  ریغت و  دـننام  دوشیم ، هدـید  اـیح  یناور  ياـهیگژیو  مه  تغل  لـها  فیراـعت  رد  تسین . 

. تسا ینیزگيرود  هدنرادزاب و  لماع  هک  ایح  درکراک  مه  سفن و  ضابقنا  یناور و  یگتسکش 

ایح زا  قالخا  ياملع  فیرعت  ب )

رد تیدودـحم و  ایح  : » مینکیم رکذ  یقالخا ـ  روهـشم  بتک  زا  تاداعـسلا ـ  عماج  باتک  زا  ار  یفیرعت  قالخا ، ياملع  فیراـعت  نیب  رد 
یعرـش ناهانگ  زا  بانتجا  اوقت  تسا . شنزرـس  شهوکن و  سرت  زا  یفرع ، یلقع و  یعرـش و  تامرحم  باـکترا  رد  سفن  نداـتفا  اـنگنت 
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رگید فیراعت  رد  دـننادیم ». دنـسپان  تشز و  ار  نآ  زین  فرع  لقع و  هچنآ  زا  بانتجا  زا  تسا  تراـبع  تسا و  نیا  زا  معا  اـیح  تسا و 
زا يریگولج  يارب  بادآ  فالخ  راک  زا  راجزنا  یناسفن و  فاصتا  لاعفنا و  یعون  هب  اـیح  زا  تسا ، هدـش  رکذ  یقـالخا  بتک  رد  هک  اـیح 

. تسا هدش  دای  دننادیم ، صقن  ار  نآ  هچنآ  اب  ههجاوم  لباقم و  صخش  تمرح  تهج  نارگید ، قح  رد  ندرکیهاتوک 

یبرغ نادنمشناد  هاگدید  زا  ایح  فیرعت  ج )

صخـش هک  تسا  یتلجخ  ایح  بجح و  ویکـستنوم : مییامنیم : افتکا  میدرک ، دروخرب  اهیبرغ  راثآ  رد  هک  ابیز  فیرعت  ود  هب  هنومن  روطب 
فطل و اب  دیازیم و  یکاپ  سرت و  زا  هک  تسا  هناربدـم  ینیـشن  بقع  یعون  ییورمرـش  تنارود : لیو  دراد . دوخ  لامک  مدـع  صقن و  زا 

. دباییم شرتسگ  یگنرز 

ایح زا  يرگید  فیراعت  د )

یلاخ اهنآ  زا  یخرب  هب  هراشا  ایح ، فیصوت  يارب  هک  تسا  هدش  رکذ  یفیراعت  ًاضعب  ایح  دروم  رد  فلتخم  ياهراتفگ  اههتشون و  نیب  رد 
هک هدـنهد  مظن  هدـننکراهم و  تسا  ییورین  ایح  يرایتخا ـ . ياهيدـب  اهیبوخ و  كاردا  زا  هتـساخرب  تسا  یمرـش  ایح  تسین ـ : فطل  زا 

فالخ هک  یلامعا  ماجنا  رد  درف  يدارا  يرادنتـشیوخ  دـنکیم ـ . میظنت  فرع »  » و عرـش »  » ساسا رب  ار  ناسنا  یکیزیف  یناور و  ياـهراتفر 
، دـنادیم تشز  ار  نآ  هک  يراک  عوقو  هب  تبـسن  درف  دوشیم  ثعاب  هک  تسا  یتیـصخش  یگژیو  تسا ـ . یفرع  یعرـش و  نأـش  هدـعاق و 

یهانگ ناسنا  رگا  درادیم و  زاب  فالخ  ياهراک  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یتردق  دشاب ـ . هتـشاد  هدننکتحاران  ای  هدـنرادزاب  ساسحا  یعون 
. دوشیم وا  یگدنمرش  بجوم  دهد ، ماجنا 

( مالسلاهیلع ) قداص ماما  فیرعت  ه )ـ

: دنیامرفیم یتیاور  نمـض  رد  ناشیا  میهدیم . هئارا  ار  ایح  دروم  رد  مالـسلاهیلع ) ) قداص ماما  ینارون  نایب  فلتخم ، فیراعت  نایب  زا  دـعب 
تفرعم دیحوت و  اب  هک  يزیچ  ره  ربارب  رد  يرادنتشیوخ  یگدنرادزاب و  تلاح  کی  و  تسا ، نامیا  هنیـس  نآ ، رهوج  هک  تسا  يرون  ایح ،

یناوخمه دیحوت  اب  یهاگن  ای  يدنخبل  يدروخرب ، ياهطبار ، یلمع ، دنیبب  یمدآ  رگا  دـنکیم . داجیا  ناسنا  رد  دـشاب ، هتـشاد  يراگزاسان 
. دهدیمن ماجنا  ار  نآ  دشاب ، هتشادن 

ایح فیراعت  يدنب  عمج  و )

، هدام عوضوم  جـنپ  هب  فیراعت  تیلک  رد  فلتخم . تارابع  اب  هتبلا  میباـییم ؛ تهجمه  ار  اـهنآ  يوس  تمـس و  فیراـعت ، لـک  هب  رظن  اـب 
هدام ناونع  هب  زیچ  هد  تسیچ ؟ ایح  سنج  هدام و  ( 1 ددرگیم : هئارا  کیکفت  هب  هک  تسا  هدش  هراشا  ایح  درکراک  تلع و  تبسن ، تلاح ،

، ینورد يهدنهد  مظن  يورین  هزیرغ ، راقو ، تردق ، یصخش ، یگژیو  هکلم ، تلصخ ، رون ، زا : دنترابع  هک  تسا  هدش  یفرعم  ایح  سنج  و 
هدافتـسا مه  هب  کیدزن  تارابع  تلاح  نیا  فیـصوت  رد  دـیآیم ؟ دوجوهب  سفن  رد  یتلاـح  هچ  اـیح  رثا  رب  ( 2 تفع . سرت و  زا  یبـیکرت 

یگتـسکش ینیزگيرود ، یگتفرگ ، یناسفن ، فاـصتا  لاـعفنا و  راـسکنا ، اوزنا ، راـجزنا ، راـصحنا ، ضاـبقنا ، زا : دـنترابع  هک  تسا  هدـش 
تلاـح و نیا  هجیتـن  ( 3 سفن . لاـح  ینوگرگد  ریغت و  نداـتفا ، اـنگنت  رد  تیدودـحم و  هدـننک ، تحاراـن  اـی  هدـنرادزاب  ساـسحا  یناور ،

يرادنتشیوخ فقوت ، اهیتشز ، زا  زیهرپ  يریگولج ، ینیزگيرود ، یگدنرادزاب و  لمع ، كرت  تسیچ ؟ ناسنا  اب  طابترا  رد  نآ  درکراک 
؟ دـیآیم شیپ  يروما  هچ  هب  تبـسن  ( 4 هناربدـم . ینیـشنبقع  یگتفای و  دـشر  یکیزیف ، یناور و  ياـهراتفر  يهدـننک  میظنت  درف ، يدارا 

نأش هدـعاق و  فالخ  بادآ ، فالخ  راک  تشز ، راک  نآ ؛ هب  راعـشتسا  ای  یفرع  تامومذـم  یلقع و  تاحیبق  یعرـش ، تاـمرحم  باـکترا 
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. دشاب راگزاسان  تفرعم  دیحوت و  اب  هچره  مدرم و  قح  رد  ندرک  یهاتوک  صقن ، اب  ههجاوم  لامک ، مدـع  صقن و  بیع ، یفرع ، یعرش و 
زارتحا لمع ، یتشز  وربآ ، ظفح  ییوگدب ، تمالم و  زا  زیهرپ  مدرم ، تمذـم  شهوکن و  شنزرـس ، زا  سرت  تسیچ ؟ تلاح  نیا  تلع  ( 5

. تمذم قاقحتسا  زا 

ایح ناکرا  - 2

يارب ینعی  یناسفن ؛ يراوگرزب  تمارک و  زا  رادروخرب  تسا  یصخش  ایح  رد  لعاف  لعف . رظان و  لعاف ، تسا : یلـصا  نکر  هس  ياراد  ایح 
مـشچ رد  وا  تلزنم  ماقم و  هک  تسا  یـصخش  ایح  رد  رظان  دنک . هدولآ  تشز  ياهراک  اب  ار  دوخ  تسین  رـضاح  تسا و  لئاق  شزرا  دوخ 

هک تسا  تبثم  ای  حابم  لامعا  یضعب  یتح  ای  تشز  دنسپان و  لمع  لعف ، دنک . كرد  ار  وا  روضح  دشاب و  مارتحا  يهتسیاش  میظع و  لعاف 
نآ كرت  زا  ناسنا  تسا و  دنـسپان  یلمع  كرت  سکعرب ؛ ای  دـنکیم  كرد  ار  نآ  يراجنهبان  یتشز و  لـعاف ، تسا و  راـجنهبان  یلیلد  هب 

. دهدیم ماجنا  ار  نآ  نیاربانب  دنکیم و  ایح  راک 

تلاجخ اوقت و  فوخ ، اب  ایح  توافت  - 3

هب رذـگهر  نیا  زا  ربمایپ  هکنانچ  تسوا . میرح  تمرح و  ظفح  هبترم و  دـنلب  مرتحم و  رظان  روضح  هب  هجوت  ایح ، رد  یگدـنرادزاب  روحم 
كرد فوخ ، رد  یگدنرادزاب  روحم  هکنآ  لاح  تسا . علطم  امش  روما  مامت  زا  دنوادخ  هکنیا  زا  زورما  دینک  مرش  دومرفیم : ناناملـسم 

نک و ایح  وا  زا  ادخ  یکیدزن  يهزادنا  هب  دنیامرفیم : مالـسلاهیلع ) ) رقاب دمحم  ماما  هکنانچ  تسوا ؛ تازاجم  زا  سرت  دـنوادخ و  تردـق 
کی زین  تلاجخ  اب  ایح  تسا . نتفرگ  رارق  ادخ  بضغ  دروم  ندوب و  هانگ  اوقت  رد  یگدـنرادزاب  روحم  سرتب . وا  زا  شتردـق  يهزادـنا  هب 
يراک هکنیا  يهدارا  تقیقح  رد  دشکیم ، تلاجخ  هک  يدرف  ینعی  يرارطضا ؛ تسا  يرما  تلاجخ  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  یساسا  قرف 
ندرک تبحـص  تردق  دشکیم ، تلاجخ  رفن  دـنچ  لباقم  رد  ندرک  تبحـص  زا  هک  يدرف  لاثم  ناونع  هب  تسا . هدـش  بلـس  وا  زا  دـنکب ،

دناوتیم درف  تسین . هنوگنیا  ایح  اما  دـیآیم . باسح  هب  درف  یناوتان  لماع  تسا و  شزرا  دـض  هکلب  تسین ، شزرا  اهنت  هن  نیا  و  درادـن .
نیا دـنک و  هدافتـسا  ظافلا  عون  نیا  زا  صوصخ  هب  عمج  نیا  رد  هک  دـنکیم  مرـش  اما  دراد ، ار  ندز  فرح  توق  هیحور و  دـنک ، تبحص 

رد دسریم ، بلق  هب  هک  یهودـنا  رطاخ  هب  هک  تسا  یتلاح  تلاجخ  دـنکیم . لیمحت  دوخ  هب  رایتخا  لامک  اب  يدارا و  تروص  هب  ار  مرش 
درف تبیه  تلاح  نیا  رد  دورب و  وا  يوربآ  ای  دوش ، ههبـش  کش و  راچد  اـی  دورب  نیب  زا  یلالدتـسا  هکنآ  لـیلدهب  دوشیم ؛ ناـیامن  هرهچ 

ایح . » ددرگیم رب  وا  حور  هب  دراد و  ناـسنا  يهدارا  رد  هشیر  هک  تسا  ندـش  عناـم  يراددوخ و  عوـن  کـی  اـیح  اـما  دوـشیم . نوـگرگد 
هب هکلب  تسین  ام  رایتخا  هب  دیآیم ، شیپ  ندـب  سفن و  رد  هک  یلئاسم  سفن . » ندـب و  هب  طوبرم  تلاجخ  تسا و  نامیا  حور و  هب  طوبرم 

. دناهدرک حرطم  یشزرا  تفص  کی  ناونع  هب  ار  ایح  هک  تسا  نیا  دنتسه . رایتخا  هب  قلعتم  نامیا  حور و  یلو  تساهنآ ، تعیبط 

ایح عاونا  - 4

هنومن راـهچ  هب  هک  دـناهدرک  رکذ  یعاونا  اـیح  يارب  فلتخم  تاـهج  زا  میـسانشب . ار  اـیح  عاونا  تسا  رتهب  اـیح  موهفم  ندـش  نشور  يارب 
زا مرش  دننام  تسا ؛ هدروآ  سوفن  يهمه  رد  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یمرـش  یناسفن  يایح  ینامیا  یناسفن و  يایح  فلا ) دوشیم : هراشا 

يایح ب ) درادیم . زاـب  ادـخ  سرت  زا  یـصاعم  باـکترا  زا  ار  نمؤم  هک  تسا  یمرـش  یناـمیا  ياـیح  مدرم . نیب  عاـمج  تروع و  فشک 
مـسق تسا و  یناوتاـن  فعـض و  يور  زا  نآ  مسق  کـی  تسا ؛ هجو  ود  رب  اـیح  دـندومرف : هلآوهیلع ) هللایلـص  ) ادـخ لوسر  توق  فعض و 

، يزیچ ره  تافآ  نایب  نمض  مالسلاهیلع ) ) یلع ترـضح  تسا . نامیا  مالـسا و  قباطم  مسق  نیا  هک  تسا  ییاناوت  توق و  يور  زا  شرگید 
درخ يور  زا  هک  تسا  ییایح  عون  کی  تسا . عون  ود  ایح  قمح  يایح  لقع و  يایح  ج ) دـندرک . یفرعم  یناوتاـن  فعـض و  ار  اـیح  تفآ 
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هنادرخبان يایح  دـنکیم و  ایح  یهاگآ  ساسا  رب  ناسنا  هک  تسا  شناد  ناـمه  لـقع  ياـیح  تسا . يدرخباـن  يور  زا  رگید ، عون  تسا و 
لابند هب  دزومآیم ، ار  يزیچ  ات  لهاج  هک  تسا  نیا  رد  لقاع  لهاج و  توافت  دـنکیم .  ایح  تلاهج  يور  زا  درف  هک  تسا  لـهج  ناـمه 

. دـنربب هرهب  هویـش  نیا  زا  زین  هیقب  ات  تسا  نآ  ندرک  تیاعر  لابند  هب  دریگیم ، ارف  ار  يزیچ  ات  لقاع  یلو  تسا ؛ نآ  ندرک  تیاور  نایب و 
اریز نآ ؛ لقن  تیاور و  رکف  هب  هن  دیشاب ، نآ  تیاعر  يهشیدنا  رد  دیدینش ، ار  يربخ  هاگره  : » دننکیم هیصوت  مالسلاهیلع ) ) یلع ترـضح 

هعیرشلا حابصم  رد  مالسلاهیلع ) ) قداص ترضح  ایح  يهناگجنپ  میسقت  د ) كدنا ». نآ  ناگدننک  تیاعر  دنرایسب و  ملع  ناگدننکتیاور 
تبیه و يایح  یتسود و  تبحم و  يایح  يراوگرزب ، تمارک و  يور  زا  ایح  یهاـتوک ، زا  اـیح  هاـنگ ، زا  اـیح  دـننادیم : هنوگجـنپ  ار  اـیح 
رد اهناسنا  ددرگیم . رکذ  ایح  بتارم  ییابیز  هب  تیاور  نیا  رد  دـنراد . ياهناگادـج  يهجرد  هورگ  ره  دراد و  یلها  کی  ره  هک  تمظع 

يهکلم تسناوت  ایح  نیا  رثا  رب  ناسنا  هک  مکمک  دـننکیم . اـیح  دـنوادخ  ربارب  رد  دـنوشیم ، بکترم  هک  یناـهانگ  رطاـخهب  لوا  يهبترم 
تالاح لامعا و  رد  هک  ییاهیهاتوک  رطاخهب  یلو  دنکیمن  هانگ  رگید  دوش ، کیدزن  تمـصع  زرم  هب  دنک و  خسار  دوخ  رد  ار  تلادـع 

ییاهيراوگرزب رثا  رب  دومن ، تیدوبع  رد  ار  شالت  دهج و  رثکادح  هکنآ  زا  سپ  دـعب  يهلحرم  رد  دـنکیم . ایح  ادـخ  زا  دـنیبیم ، دوخ 
ناسنا دوشیم . تمارک  بحاص  هب  تبـسن  وا  يایح  أشنم  هک  دهدیم  تسد  وا  هب  یتمارک  نانچنآ  تسا ، هدرک  وا  هب  تبـسن  دـنوادخ  هک 

دوشیم ایح  أشنم  هک  دنکیم  داجیا  وا  لد  رد  یماقم  فوخ  بوبحم ، هب  هقالع  تدش  دوشیم و  تبحم  بح و  يداو  دراو  هلحرم  نیا  رد 
أـشنم یلو  تسه ، ایح  لحارم ، یمامت  رد  سپ  دوشیم . تبیه  نیا  لصاح  وا  ياـیح  هک  دریگیم  ار  وا  یهلا  تبیه  ناـنچنآ  تیاـهن  رد  و 

. ددرگیم توافتم  نآ  راثآ  بادآ و  ایح و  دوخ  عبتلاب  دنکیم و  توافت  هلحرم  ره  هب  تبسن  نآ 

یقیقح ملاع 

حور یگژیو  ایح ، - 1

، تدـح سفن  رد  دـنوادخ  هک  تـسا  هدـمآ  حور  سفن و  ظاـحل  زا  مدآ  تـقلخ  تایـصوصخ  دروـم  رد  تاروـت  زا  یلقن  راونـالاراحب  رد 
، ایح ینمادکاپ ، راقو ، يرابدرب ، حور  رد  و  داد . رارق  ساره  تنوشخ و  نتفیرف ، يرسکبس ، هدنخ ، يزاب ، یمرگرـس ، توهـش ، يرابکبس ،

دوخ يوس  هب  ار  وا  دـنک و  ادـیپ  هبلغ  وا  رب  هراما  سفن  يوخ  قلخ و  هک  تشاد  ساره  يدـنمدرخ  رگا  داد . رارق  ار  ییاـبیز  مهف و  كرد ،
، يرابدرب اب  یجنردوز  ددرگیم ؛ راوتـسا  نادـب  دوشیم و  هارمه  حور  ياـهقلخ  زا  یکی  اـب  سفن  ياـهقلُخ  زا  کـی  ره  دزاـس ، لـیامتم 

ایح ناسنا  و  دوشیم ... هتخانـش  لطاب  زا  قح  هک  تسا  حور  اب  ددرگیم . زاسمه  ایح ... اب  يزاب  فافع و  اب  توهـش  راقو ، اب  يرـس  کـبس 
هک يدراوم  اهقادـصم و  هتبلا  ددرگیمرب . ناسنا  یحور  يهبنج  هب  هک  تساهناسنا  يهمه  ترطف  رد  یتباث  لصا  اـیح  نیارباـنب  دـنکیم .

عباـت ناـشقیداصم  هک  دنتـسه  نینچ  ًاـبیرقت  يرطف  روـما  يهـمه  تساـهنآ و  یـشزرا  ماـظن  گـنهرف و  عباـت  دـننکیم ، اـیح  نآ  زا  مدرم 
روما رد  سدقم  عرـش  هاگیاج  موزل و  هک  تساجنیا  دشاب و  یهلا  نیناوق  اب  گنهامه  قادـصم  نآ  دـیاب  لاح  نیا  اب  یلو  تساهگنهرف .

. دهد رارق  يرطف  رایعم  تهج  رد  ار  قادصم  هک  دهدیم  ناشن  ار  دوخ  يرطف 

لقع اب  ایح  تمزالم  - 2

یمامت رب  ار  وا  دومن و  لمع  درک ، رما  وا  هب  هنوگره  دوب . لقع  درک ، قلخ  ادخ  هک  يزیچ  نیلوا  تساهنآ . نیرتایحاب  مدرم  نیرتدـنمدرخ 
( مالـسلاهیلع ) نینمؤملاریما زا  یفیطل  ابیز و  تیاور  دوب . اـیح  اـهنآ  يهلمج  زا  هک  دادرارق  نآ  يارب  رگـشل  تـسناد و 75  یمارگ  شقلخ 

زیچ هس  زا  یکی  باختنا  رد  ار  وت  هک  ماهدش  رومأم  نم  تفگ : مدآ  هب  دش و  لزان  مالسلاهیلع ) ) مدآ ترضح  رب  لیئربج  ترضح  هک  تسا 
: تفگ مدآ  نید . ایح و  لقع و  داد : خساپ  لیئربج  تسیچ ؟ زیچ  هس  نآ  تفگ : مدآ  راذـگاو . ار  اتود  نیزگرب و  ار  یکی  سپ  مزاس  ریخم 
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وا اب  دشاب ، لقع  اج  ره  میرومأم  ام  دنتفگ : ود  نآ  یلو  دیراذگاو . ار  وا  دیدرگزاب و  امـش  تفگ  نید  ایح و  هب  لیئربج  مدیزگرب . ار  لقع 
تسا و لقع  بتارم  نیرخآ  نامیا  تسا و  ناـسنا  رد  لـقع  مهف و  يهناـشن  نیلوا  اـیح  تفر . ـالاب  تسا و  نیمه  امـش  نأـش  تفگ  میـشاب .
( هلآوهیلعهللایلـص ) مرکا ربمایپ  دشاب . هتـشادن  ار  تسا  لوا  يهلحرم  هک  ایح  یلو  دسرب ، نامیا  ینعی  رخآ ، يهلحرم  هب  یـسک  تسا  لاحم 
اب هک  دـندرک  نایب  یگژیو  ود  لقاع  دروم  رد  ناشیا  دـنکیم . تیاعر  دوخ  هب  دوخ  ار  اهزیچ  یلیخ  دـشاب ، لقاع  رگا  ناسنا  دـندومرفیم :

يهویم هدـید و  رکذ ، ایح  تایاور  رد  دوشیمن ». ادـج  ایح  زا  ياهظحل  : » تسا نیا  اـهنآ  زا  یکی  دوشیم . هتخانـش  لـقاع  اـهیگژیو  نیا 
هریخذ رون  زا  ار  لقع  ادخ  تسایح . دنوادخ و  تشادگرزب  لقع  رکذ  دراد و  دوخ  اب  بسانتم  يرکذ  يوضع  ره  دوشیم : بوسحم  لقع 
نامیا مینادب  تسا  بلاج  تسایح . یگدنـشخب و  شاهویم  هک  تسا  یتخرد  لقع  داد . رارق  وا  ناگدید  ار  ایح  دیرفآ و  دوخ  ناهنپ  هدش و 

. تسایح نآ  يهفوکش  هک  دننادیم  یتخرد  مه  ار 

مالسا تنیز  سابل و  ایح ، - 3

رتهب سابل  ناونع  هب  اوقت  نآرق  رد  یفرط  زا  دناهدرک . یفرعم  نآ  تنیز  ییاج  رد  مالسا و  سابل  ییاج  رد  ار  ایح  هنهرب و  ار  مالـسا  ربمایپ ،
يهماج تیادـه و  ار  نآ  نیریز  يهماج  اوقت و  ار  مالـسا  يهماج  ربمایپ  هک  تسا  ییابیز  تیاور  رد  بلطم  ود  نیا  عمج  تسا . هدـش  داـی 

نآ اهيدب و  زا  هدنرادهگن  یششوپ  هدننک و  عنم  یباجح  دنلب و  یسابل  ار  ایح  مه  مالسلاهیلع ) ) یلع ترضح  دناهتسناد . ایح  ار  نآ  نییور 
قلخ هکلب  تنیز ، سابل و  اهنت  هن  ار  ایح  ربمایپ  دشاب . هتشاد  ایح  زا  یششوپ  هک  دننادیم  یـسک  ار  كریز  دننادیم و  نید  سابل  نیرتهب  ار 

زا ایح  : » دندومرف ربمایپ  تسا ! هدرک  دساف  ایح  ار  درف  نالف  دنتفگ : دندمآ و  ربمایپ  دزن  یهورگ  دنتسنادیم . نید  يهمه  مالـسا و  يوخ  و 
رنه و رد  ار  دوـخ  هک  تسا  یمالـسا  گـنهرف  ياـههصخاش  نیرتزراـب  زا  اـیح  اذـل  تسا ». درف  یتـسپ  زا  ییاـیحیب  تسا و  مالـسا  نـییآ 

. تسا هدرک  رهاظ  یمالسا  يرامعم  ًاصوصخ 

ایح رون  - 4

دروم رد  تسا »  رون  سنج  زا  ایح  : » دنیامرفیم یفیرـش  ثیدح  رد  مالـسلاهیلع ) ) قداص ماما  دـنکیم .  یفرعم  رون »  » ار شدوخ  دـنوادخ 
هتبلا دـنکیم . رهاظ  مه  ار  اهنآ  نارگید ، هب  نآ  شبات  اب  تسا و  رهاظ  شدوخ  هک  تسا  يزیچ  نامه  رون  تسا . هدـش  هتفگ  رون  مه  ملع 

مه ایح  دناهتفرگ . دنوادخ  زا  مه  ار  ناشرون  دنتـسه و  رون  یقالخا  تافـص  مامت  تسا . قداص  یقالخا  تافـص  مامت  دروم  رد  بلطم  نیا 
ام دوجو  رد  هک  دشابیم  یهلا  حور  هب  طوبرم  یقالخا ، لئاضف  ًالک  ایح و  هب  ام  شیارگ  يهشیر  ًالصا  ادخ . رون  زا  تسا  ياهولج  هقراب و 

تسا و هدش  هدیمد  ناسنا  رد  یهلا  حور  شیوخ  لصو  راگزور  دیوج  زا  ــ شیوخ ب لصا  زا  دـنام  رود  وک  یـسک  ره  تسا . هدـش  هدـیمد 
یناهنپ و يرما  تسا و  هدـنبات  رون »  » هک تسا  نیا  رگید  يهتکن  تسا . یقالخا  لئاضف  لابند  هب  تاـناویح  يهمه  نیب  رد  ناـسنا  طـقف  اذـل 

راهظا زاربا و  دیاب  هکلب  درک ، سبح  ناوتیمن  ار  ایح  تسا . نینچ  نیا  زین  ایح  مالسلاهیلع ) ) قداص ماما  شیامرف  قبط  تسین . یندش  سبح 
زیچ همه  هب  نآ  شبات  دوشیم و  سکعنم  اـی  دـنکیم  رذـگ  ءایـشا  زا  رون »  » اـما تسا ، ءایـشا  يهدـننک  ناـهنپ  ریذـپقلعت و  گـنر » . » دوش

رد اما  تسا . رتگرزب  باجح  نامه  ملع  دناهتفگ : تسا  گنر »  » نوچمه هکیملع  دروم  رد  تسا . ءایشا  يهدننک  رهاظ  دنکیم و  دروخرب 
میراد هک  یمولع  میمهفب  هک  نیا  يارب  دهدیم . رارق  دهاوخب ، هکره  رد  ادخ  هک  تسا  يرون  ملع  دناهدومرف : تسا ، رون »  » هکیملع دروم 

قح ای  میهد  رارق  نارگید  رایتخا  رد  ار  نآ  میتسه  رـضاح  ایآ  هن ؟ ای  دـنقلعتم  ام  هب  مولع  نیا  ایآ  مینیبب  دـیاب  رون ،»  » ای تسا  ربکا » باجح  »
ایح درک . زیهرپ  ایح  زا  ندشن  ایر  يهناهب  هب  ناوتیمن  دوش . راهظا  دشاب و  هدـنبات  دـیاب  مه  ایح  مینادیم . دوخ  راصحنا  رد  ار  نآ  تیکلام 
راثآ دشابن ، نآ  رد  مه  تبرق  دصق  رگا  یتح  اذل  يدبعت ؛ ًافرـص  هن  تسا  یعامتجا  روما  ءزج  ایح  دوش . یلجتم  دـیاب  هک  تسا  یتافـص  زا 

. دراذگیم ياج  هب  ار  دوخ 
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یقیقح ملاع  يهناشن  - 5

نیرتهداس هک  درک  یحو  مالـسلاهیلع ) ) دوواد هب  دنوادخ  تسایح . ندـش  مک  اهنآ  زا  یکی  هک  دناهدرمـش  ملاع  تفآ  ناونعهب  ار  زیچ  هد 
دای ینیریـش  هک  تسا  نیا  تسا ، رتتخـس  تبوقع  داتفه  زا  مهد و  ماجنا  دنکیمن  لمع  شیوخ  ملع  هب  هک  یملاع  رب  مناوتیم  هک  يراک 

يهدننک نومنهر  ایند و  رد  ناسنا  تنیز  ملع  ملع . اب  رگم  دوشیمن  هدومیپ  دـنوادخ  يوس  هب  یهار  چـیه  مزاس و  جراخ  شبلق  زا  ار  دوخ 
ياوقت یتسار و  كاپ و  راکذا  هتسیاش و  لمع  یقیقح ، ملع  فرعم  دسریم . یهلا  ناوضر  هب  ناسنا  نآ ، يهطساو  هب  تسا و  تشهب  هب  وا 

. دراد تیشخ  و  ایح » ، » تمکح تدابع ، لقع ، هک  تسا  یسک  یقیقح ، ملاع  نابز و . ... هن  تسوا ،

ترخآ لها  يامیس  - 6

ناشتقامح رایـسب و  ناشیایح  هداشگ ، ناشیور  دـنکیم : فیـصوت  هنوگنیا  ار  ترخآ  لها  نابوخ و  يامیـس  ربماـیپ ، هب  باـطخ  دـنوادخ 
. تسا كدنا 

لامعا شجنس  رایعم  - 7

یگدیسر امش  باسح  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دیزادرپب  شیوخ  سفن  يهبساحم  هب  دندومرفیم : هلآوهیلعهللایلـص ) ) ربمایپ هک  دیاهدینـش  اهراب 
روظنم اجنیا  دییآرد . شجنس  هب  هک  نآ  زا  لبق  دیجنسب ؛ ار  دوخ  ایح  رایعم  اب  دنیامرفیم : ربمایپ  میجنـسب ؟ ار  دوخ  يرایعم  هچ  اب  اما  دوش .

؛ دیجنسب ار  دوخ  لامعا  دینکیم ، ادیپ  دوخ  لامعا  زا  هک  یگدنمرش  اب  ینعی  تسا ؛ یـسراف  مرـش  اب  فدارتم  هک  تسا  لمع  زا  دعب  يایح 
. نآ رد  ریصقت  روصق و  بوخ و  لمع  صقن  رثا  رب  یگدنمرش  هچ  فالخ و  لمع  رثا  رب  یگدنمرش  هچ 

ماکحا رد  ایح  - 8

ببس هب  ار  بارش  دنوادخ  تسا : هدمآ  تیاور  رد  تسا . هدش  هدرمـش  بارـش  تمرح  لماع  هک  تسا  رادروخرب  یتیمها  نانچ  نآ  زا  ایح 
داب رب  ار  شیوخ  يوربآ  دنزیم و  رس  وا  زا  یتشز  راک  ره  یتسم  لاح  رد  راسگیم  تسمرـس و  ناسنا  هک  ارچ  درک ؛ مارح  ایح  ندرب  نیب  زا 

ندرب نیب  زا  قیاقح 3 ) كرد  زا  ییادز  لقع  يزیگناداسف 2 ) ( 1 تسا : هدش  نایب  هلأسم  هس  بارـش  تمرح  لیلد  تیاور  نیا  رد  دهدیم .
باون زا  هک  حور  نب  نیسح  زا  دنکیم . هورکم  ار  حابم  ای  بحتـسم  رما  کی  هک  دراد  يریثأت  نانچ  یهاگ  ماکحا  رد  ایح  تروص . زا  ایح 

هک ارچ  داد : باوــج  ناــشیا  تــسا ؟ دنـــسپان  یناوــج  يادـــتبا  رد  تقوــم  جاودزا  ارچ  دـــش  هدیـــسرپ  دوــب ، ناــمز  ماـــما  صاـــخ 
، يدرب راکب  یشوخ  يارب  ار  نآ  رگا  دراد . دوجو  نآ  وت و  نایم  یطورـش  تسا و  نامیا  زا  یئزج  ایح  دندومرف : هلآوهیلعهللایلـص ) ) ربمایپ

ربمایپ تساراک ؟ انز  ایآ  دنک ، يراک  نینچ  یسک  رگا  دش : هتفگ  ترـضح  هب  ياهداد . داب  رب  ار  تنامیا  ياهتـشگ و  جراخ  ایح  دح  رـس  زا 
! هن دندومرف :

حلاص ناسنا  هب  ایح  لیثمت  - 9

هیبشت یقداص  ناسنا  هب  ار  وا  رگید  ياج  رد  و  دوب . ياهتـسیاش  ناـسنا  هنیآ  ره  دوبیم ، ناـسنا  اـیح  رگا  دـندومرف : ربماـیپ  لـیثمت  ماـقم  رد 
. دوب يدب  ناسنا  هنیآره  دوبیم ، ناسنا  ییایحیب  رگا  هک  دناهدرک  هیبشت  مه  ار  نآ  سکع  دندرک .

رازگراک باختنا  كالم  - 10
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مدرم نایم  زا  و  : » دنیامرفیم دننادیم و  ایح  ار  نارازگراک  باختنا  ياهكالم  هلمج  زا  رتشا  کلام  هب  همان  رد  مالسلاهیلع ) ) ریما ترـضح 
هاگن رد  تقادص ، وا  راک  رد  دیاب  یمالسا  ماظن  رد  رازگتمدخ  درف  کی  دنراد ». ایح  هبرجت و  هک  نک  باختنا  يرازگراک  يارب  ار  یناسک 

. دشاب تیدج  صالخا و  وا  شالت  رد  تقد و  وا  توکس  رد  یباداش ، وا  راتفر  رد  یهاوخ ، ریخ  وا  يهشیدنا  رد  ایح ، تبحم و  وا 

. دوشیم هتخادرپ  نآ  هب  لصف  نیا  رد  ازجم  روطهب  هک  تسا  يورخا  يویند و  یقالخا ، يداقتعا ، راثآ  أشنم  ایح 

يداقتعا راثآ  - 1

: دـنیامرفیم هلآوهیلعهللایلـص ) ) ربماـیپ هک  هنوگناـمه  ددرگیم . دـنوادخ  ِقوـشعم  بوـبحم و  مرزآ  اـیح و  نوـچمه  یتافـص  اـب  ناـسنا 
يرگناوت تسا ». نمـشد  جمـس ، ریقف  ناهددب و  وگازـسان ، ناسنا  اب  درادیم و  تسود  ار  نمادکاپ  ِرگناوت  رابدرب  يایحاب  ناسنا  دـنوادخ  »

ییادـگ يرادـن ، رقف و  تلاح  رد  رگا  سکع  رب  دوشیم و  ادـخ  بوبحم  دـش ، مأوت  ایح  اب  هچنانچرگا  دوشب ، نایغط  لماع  دـناوتیم  هک 
: دندومرف مالـسلاهیلع ) ) رقاب ماما  ددرگیم . ادخ  ینمـشد  ثعاب  دوریم و  وا  يایح  دومن ، تجامـس  يراشفاپ و  ییادگ  رد  درک و  ار  مدرم 
هک یلاح  رد  ار  ادخ  ددرگ و  كاپ  شناهانگ  دوش ، يرای  شنامیا  رب  ددرگ ، لماک  شمالسا  دزاس ، دوخ  شـشوپ  ار  زیچ  راهچ  سک  ره  »

ياهدادرارق هب  افو  زا : تسترابع  زیچ  راهچ  نآ  دزیر . ورف  وا  زا  ادخ  دشاب ، هانگ  شمدق  ات  رـس  هچرگا  دنک و  تاقالم  تسا ، یـضار  وا  زا 
.« مدرم هداوناخ و  اب  قلخ  نسح  مدرم و  شیپ  ادخ و  شیپ  یتشز  زا  ایح  مدرم ، اب  ییوگتسار  یهلا ،

یقالخا راثآ  - 2

یقالخا ماظن  يانبم  ایح  فلا )

قالخا  ) هانگ ساسحا  قالخا  و  رموه ) نانوی  قالخا   ) مرش قالخا  دننکیم : صخـشم  ار  یقالخا  ماظن  ود  ًابلاغ  ناسانـش  ناسنا  هفـسالف و 
مرـش ساسحا  دنادیم : یمالـسا  رکفت  زا  هتـساخرب  موس  یقالخا  ماظن  ناونع  هب  ار  ایح  ماظن ، ود  نیا  یفرعم  اب  نزواهگنل  رتکد  یحیـسم .)

هک یلاح  رد  مینک ؛ هجوت  میدـش  فالخ  بکترم  هک  نآ  زا  سپ  اـهنآ  هاـگن  روصت  اـی  نارگید و  هاـگن  هب  اـم  هک  دـیآیم  دـیدپ  یناـمز 
ود ره  هانگ  ساسحا  مرـش و  درادـن . یطبر  اـم  هب  تبـسن  نارگید  رظن  هب  هجو  چـیه  هب  تسا و  ینادـجو  ًـالماک  یـساسحا  هاـنگ  ساـسحا 

يارب یلماع  ایح  تسا . یقالخا  ماـکحا  تیاـعر  يارب  ياهزیگنا  زین  اـیح  دوش ... اـهر  اـهنآ  زا  دـهاوخیم  ناـسنا  هک  دنتـسه  ییاـهتلاح 
هب هاـنگ  هب  باـکترا  ياری  یتصرف  نآ  رد  هک  ییاـهتیعقوم  زا  يریگولج  يارب  تسا  یلماـع  نآزا  رتشیب  یتح  ءوس و  لاـمعا  زا  تعناـمم 
اب زین  مالـسا  رد  دـنیآیم . دوجو  هب  هانگ  هب  باکترا  زا  سپ  هک  دنتـسه  ییاهتلاح  هانگ  ساـسحا  مرـش و  هک  یلاـح  رد  دـیآیم . دوجو 

ناسنا هک  تسا  يزاین  اهنآ  يود  ره  زا  رتمهم  هکلب  دوشیمن ، دوبان  نادجو  ای  مرـش و  ساسحا  تسا ، هدـش  ایح  يهرابرد  هک  ياهیـصوت 
قالخا هب  يرطف ، تمرح  زا  تظفاحم  نیا  دـیامنیم . ساسحا  دـنکیم  ظـفح  ار  ادـخ  اـب  طاـبترا  نآ  يهطـساوهب  هک  یتمرح  ظـفح  يارب 

هک یمرح  مرح ؛ نابهگن  ساسحا  نوچمه  تسا  یساسحا  ایح  یمالسا ، گنهرف  رد  هکنآ  هصالخ  دهدیم . یلاعتم  یگژیو  ایح  رب  ینتبم 
. دـشاب یقالخا  لعف  يانب  هک  دوشیم  هدـید  ایح  يارب  یقـالحا  تافـص  نیب  رد  تلزنم  نیا  تاـیاور  رد  دوشیم . هدولآ  تلفغ  تروص  رد 
هک تافـص  نیا  تسا . گنر  مک  اهنآ  ندوب  یثرا  يهبنج  تسا و  یباستکا  تافـص  یخرب  یلو  دنتـسه  یثرا  یقـالخا ، تافـص  زا  یخرب 

ماما سکعلاب . ای  درادـن  دوجو  ردـپ  رد  یلو  دوشیم  تفاـی  رـسپ  رد  اـسب  هچ  هک  دنتـسه  تفـص  هد  دـنوشیم ، بوسحم  قـالخا  مراـکم 
يهلص يرادتناما ، يراتفگتسار ، یگنادرم ، : » دنروآیم رد  شرامش  هب  ار  یقالخا  مراکم  نیا  يرگید  زا  سپ  یکی  مالسلاهیلع ) ) قداص
ناربج لئاس ، ندرک  ماعطا  يزاون ، نامهیم  سکعلاب ،) دنتـسین و  هنوگنیا  وا  ردام  ردپ و  یلو  تسا ، یعامتجا  يدرف  دـنزرف  یهاگ   ) محر

تافـص و نیا  یماـمت  سأر  رد  هـک  دـنوشیم  روآداـی  ترـضح  هـمادا  رد  تـسود . هیاـسمه و  مـیرح  نتـشاد  ساـپ  نارگید ، ياـهیکین 
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و مناسرب . تیمامت  جوا و  هب  ار  قالخا  مراکم  ات  مدـش  هتخیگنارب  نم  دـندومرف : هلآوهیلعهللایلـص ) ) مرکاربمایپ دراد ». رارق  ایح  اهیگژیو ،
. دناهدرک یفرعم  اهتلصخ  نیرتوکین  ار  نآ  دناهتسناد و  ایح  هب  ار  مرک  تیمامت  مالسلاهیلع ) ) یلع ترضح 

دوخ زا  يایح  ب )

هکلب داد ، روهظ  دوخ  رد  ار  قـالخا  مراـکم  نیا  تیماـمت  اـهنت  هن  ربماـیپ  دوب و  ربماـیپ  رد  اـیح  نیرتفـیطل  نیرتـشیب و  تاـقولخم  نیب  رد 
رد هچنانچ  تسا ؛ قالخا  مراکم  تیمامت  قیداصم  زا  یکی  دوخ  زا  يایح  درک . دوخ  زا  يایح  ناونع  هب  ایح  زا  ياهبنج  هجوتم  ار  اهناسنا 

هلأسم نیا  دراد و  رارق  ینید  فراعم  جوا  رد  دوخ  زا  يایح  ینک ». ایح  تدوخ  زا  هک  تسا  نیا  يدرمناوج  تیمامت  : » تسا هدـمآ  تیاور 
هک دشاب  هتـشاد  تمارک  شزرا و  دوخ  يارب  ناسنا  ردقنآ  هک  تسانعم  نیا  هب  دوخ  زا  يایح  دراد . یهلا  یحو  اب  ام  ینید  لاصتا  زا  ناشن 

موهفم نیا  ندش  رتنشور  يارب  دنکن . هدهاشم  مه  يرگید  سک  رگا  یتح  دهد ؛ ماجنا  یتشز  راک  دشکب  تلاجخ  زین  شیوخ  تولخ  رد 
ددنسپیمن ار  وا  راک  یسک  ًاملسم  دهد ، ماجنا  شنأش  فالخ  يراک  ماع  ألم  رد  یبهذم  يهتسجرب  درف  کی  رگا  دینک : هجوت  ریز  لاثم  هب 

، دـشکیم هزایمخ  مینیبب  ًالثم  میریگب و  رظن  ریز  تولخ  رد  ار  وا  لامعا  یفخم  نیبرود  کی  اب  دـینک  ضرف  لاـح  دـنکیم . حـیبقت  ار  وا  و 
ار راک  نیا  ارچ  هک  دریگیم  هدرخ  وا  رب  دنیبب ، وا  زا  مه  تولخ  رد  ار  لمع  نیا  یسک  رگا  دریگب . شناهد  يولج  ار  شتـسد  هکنآ  نودب 

دوخ زا  يایح  مسا  هب  يزیچ  هب  نامدوجو  رد  ام  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  نیا  تسا . هدـیدیمن  یـسک  هدوب و  تولخ  رد  هچ  رگا  هداد ، ماـجنا 
ماجنا ار  یلمع  ره  هک  دنک  مرش  شدوخ  زا  دشاب و  لئاق  تمارک  تزع و  شدوخ  يارب  دیاب  دنیبن ، ار  وا  مه  یسک  رگا  ینعی  میراد . داقتعا 

دزن شدوخ  دنکیم ، ایح  نآ  ماجنا  زا  اراکشآ  هک  دنک  يراک  تولخ  رد  هک  یسک  : » دندومرف مالسلاهیلع ) ) نینمؤملاریما یتیاور  رد  دهد .
تافـص ندـش  هکلم  تیبثت و  بجوم  رما  نیمه  دوشن و  لفاغ  دوخ  زا  عقوم  چـیه  ناسنا  دوشیم  ثعاب  دوخ  زا  يایح  درادـن ». یـشزرا  وا 

. دناهتـسناد نامیا  يهرمث  ار  نآو  دـننادیم  دوخ  زا  يایح  ار  ایح  يهجرد  نیرتالاب  ایح و  نیرتوکین  نیارباـنب  ددرگیم . سفن  رد  یقـالخا 
نس و يدایز  هدروخلاس  درف  زا  ایح  تلع  دنیامرفیم : دننادیم و  ناسنا  رد  لقع  رهوگ  دوجو  ار  ایح  نیا  تلع  مالسلاهیلع ) ) یلع ترضح 
مینک و ایح  وا  زا  هک  تسا  هتـسیاش  دـشاب ، زین  ام  نورد  لقع  رهوگ  رگا  سپ  تسوا . لقع  وا  زا  اـیح  تلع  هکلب  تسین ، وا  شیر  يدـیفس 
رد دوشیم ؟ رادـیدپ  ناسنا  رد  دوخ  زا  يایح  یناـمز  هچ  هک  دـشاب  حرطم  لاؤس  نیا  دـیاش  میهدـن . ماـجنا  وا  رـضحم  رد  ار  یحیبق  لـمع 

میهاوخرد مییامن ، لمأت  نارگید  اب  شیوخ  كولـس  راتفر و  رد  رگا  ددرگ . نایامن  ناسنا  رد  سفن  تزع  هک  یماگنه  تفگ : دـیاب  خـساپ 
سفن تزع  تلزنم و  هچ  ره  لاح  دوب . دهاوخ  رتنوزفا  وا  هب  تبسن  ام  يایح  دشاب ، رتشیب  ام  دزن  رد  یسک  تزع  تلزنم و  هچره  هک  تفای 

زا  » ای و  تسین » نم  نأش  رد  راک  نیا  : » نوچمه یتارابع  تفای . دـهاوخ  شیازفا  زین  دوخ  زا  ام  ياـیح  دـشاب ، رتـالاب  رتـالاو و  اـم  شنیب  رد 
رد دوخ  زا  يایح  دشابیم . دوخ  زا  يایح  رگنایب  هک  تسا  یقیداصم  دشاب ، مأوت  صالخا  اب  هک  یطرش  هب  ماهدز » تلجخ  راسمرش و  دوخ 
ایآ مینادـب ، اتکی  راگدـیرفآ  يوس  زا  الاو  یتناما  ار  دوخ  حور  مسج و  یتسارهب  رگا  دـباییم . يرتشیب  قادـصم  تولخ  ییاـهنت و  تاـقوا 
دوخ رد  يرتـشیب  شیاـجنگ  تیفرظ و  دراد ، تمارک  تزع و  سک  ره  هک  تسا  نشور  دوـب ؟ میهاوـخ  اـنتعایب  هجوـتیب و  نآ  هب  تبـسن 

لـضفم هب  مالـسلاهیلع ) ) یلع ترـضح  درک . دهاوخ  مهارف  وا  يارب  رتشیب  فراعم  بسک  يارب  ار  هنیمز  ساسحا  نیمه  دنکیم و  ساسحا 
ره هک  یلمع  هنوگره  زا  زیهرپب و  ینکیم  ایح  نآ  زورب  زا  مدرم  ناگدید  ربارب  رد  هک  ياهنایفخم  لمع  هنوگره  زا  : » دیامرفیم حـلاص  نب 

هجاوم شیوخ  نادـجو  اب  ار  ناسنا  كانبات  نخـس  نیا  نک ». بانتجا  دـنیزگیم ، يرود  نآ  زا  ددرگ  هضرع  نآ  يهدـننک  لعاف و  رب  هاـگ 
. تسا دونشخان  نآ  ماجنا  زا  اراکشآ  رد  هک  دهد  ماجنا  ناهن  رد  ار  یلمع  ادابم  هک  دهدیم  نامرف  وا  هب  دزاسیم و 

تمارک يدازآ و  ایح ، ج )

ناسنا تمارک  رگید  زیچ  ره  زا  شیب  هک  تسایح  تمارک . نآ  تیاغ  تسا و  يدازآ  ایح  عورـش  دهدیم . دنویپ  تمارک  اب  ار  يدازآ  ایح ،
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رد تسا  ینادیم  رظنم ، کی  زا  ایح  هچ  رگا  تسا ! سکعنم  ایح  رد  تمارک  تیاهن  دندومرف : مالسلاهیلع ) ) نانمؤمریما دنکیم . نیمـضت  ار 
نیا زا  نآ  دـنویپ  تمارک . زا  يدازآ  نتـسسگ  تهج  رد  دـنکیم  مهارف  ار  ياهنیمز  رگید ، يرظنم  زا  اـما  تمارک ، يدازآ و  دـنویپ  تهج 
رارق ياهطقن  رد  ناـسنا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  نآ  نتخیـسگ  دوشیم و  متخ  تمارک  هب  دوشیم و  عورـش  يدازآ  اـب  اـیح  هک  تسا  تهج 
نیا اما  دنک ؛ هدافتسا  عمج  نیا  رد  هژاو  نالف  زا  هک  تسا  دازآ  وا  دبای . تسد  تمارک  هب  ات  دنکیم  بلـس  دوخ  زا  ار  يدازآ  هک  دریگیم 

رد تمارک . مالسا ، رد  تسا و  يدازآ  برغ  رد  اهشزرا  روحم  دنک . ظفح  ار  نارگید  دوخ و  تمارک  ات  دنکیم  بلس  دوخ  زا  ار  يدازآ 
دودحم رـشب  تمارک  ظفح  رطاخ  هب  ار  يدازآ  عقاوم  یـضعب  رد  مالـسا  اما  دننک ؛ دودـحم  ار  يدازآ  هجو ، چـیه  هب  دنتـسین  رـضاح  برغ 

ضوع یلو  دنک ؛ لمع  نارگید  روضح  زا  توافتم  دـیابن  تولخ  رد  ناسنا  هک  دنتـشاد  هدـیقع  نویبلک » مان  هب  نانوی  رد  یهورگ  دـنکیم .
ام عنام  دیابن  نارگید  هک  دنتـشاد  هدـیقع  دـندرکیم . راتفر  تولخ  لثم  مدرم  روضح  رد  دـننک ، راتفر  مدرم  روضح  لثم  تولخ  رد  هکنآ 

دمآ تفر و  مدرم  نیب  گـس  دـننام  هک  دـش  نیا  ناـنآ  فرح  يهجیتـن  مینک . مورحم  يزیچ  زا  ار  دوـخ  دـیابن  نارگید  رطاـخ  هب  دـنوش و 
یعامتجا یناگدنز  رد  مدرم  هک  يدودح  دویق و  يهمه  عقاو  رد  دنتـشادن . ابِا  ماع  ألم  رد  هچ  تولخ و  رد  هچ  یلمع  چیه  زا  دـندرکیم ،

رطاخ نادب  نیا  تشادن . یهاگیاج  نانآ  دزن  ایح  ًالـصا  دندوب و  هتخاس  دوخ  داهنـشیپ  ار  یعیبط  تلاح  هدرک ، كرت  دناهدش ، دیقم  نآ  هب 
مالـسا اما  تسا . جـیار  برغ  رد  رکفت  نیمه  نالا  دـندادیم . حـیجرت  ار  يدازآ  وا ، تمارک  ناسنا و  يدازآ  نیب  لـباقت  رد  اـهنآ  هک  دوب 

ياهشزرا هک  يدـیلک  طاقن  زا  یکی  درمـشیم . مومذـم  دـشاب ، نآ  اب  یفانم  هک  ار  یلعف  ره  دـنادیم و  ناسنا  تمارک  ار  اهشزرا  روحم 
وا تمارک  اـت  دـنکیم  دودـحم  ار  شدوخ  يدازآ  ناـسنا  هک  تسا  يزرم  اـیح  تساـیح . دـنکیم ، ادـج  یبرغ  ياـهشزرا  زا  ار  یمالـسا 

ماجنا ار  هناماوع  ياهراتفر  زا  یـضعب  دوخ ، تانوؤش  ظـفح  رطاـخ  هب  دوشیم ، هاگـشناد  اـی  هزوح  دراو  یتقو  ناـسنا  ًـالثم  دوشن ؛ رادهکل 
. دهدیمن

بدا ایح و  د )

ار زاب  ياهرد  یبدایب  دـنکیم و  زاب  ار  هتـسب  ياـهرد  اـیح  بدا و   » بر فطل  زا  دـنام  مورحم  بدایب  بدا  ق  ــ یفوت ـم  یهاو ــ اد خ ـــ زا خ
هار ادخ  نابوخ  هب  اهنامـسآ و  هب  اهنیمز ، هب  بدااب  صخـش  دروآیم . قاقحتـسا  یگدامآ و  بدا ، تسا . هتـسب  هار  بدایب  رب  ددـنبیم .

عرـش بادآ  تسا ...  تاکز  لام ، بدا  تسا . هزور  ندب ، بدا  تسا . رکذ  نابز ، بدا  تسا . هدـش  هتفرگ  تیالو  زا  بدا ، دـنکیم . ادـیپ 
، درک عولط  تبحم  یتقو  دنک . عولط  تبحم  ات  دیزرو  بدا  ردقنآ  دیاب  دوشیم . رتشیب  بدا  دوش ، رتشیب  تبحم  هچره  تساهبدا . نیمه 
. ار دبع  راک  ادخ  دنکیم و  ار  ادخ  راک  دبع  هک  تساجنیا  دنوشیم . هناگی  مه  اب  ینعی  بادآلا » طقست  بابحالا  نیب  . » دوریم رانک  بدا 
ام يوت  ار  ادخ  همئا  میشاب ، بدااب  ایحاب و  هدرخ  کی  ام  رگا  دننیـشنب . ام  يولهپ  ات  میناسرن ، رازآ  میـشاب و  بدااب  ام  هک  دنراد  وزرآ  همئا 

، تسا مهم  ناـسنا  بدا  ندرک  رتزراـب  هچ  ره  نتخاـس و  ناـیامن  رد  اـیح  هک  ناـنچنآ  یقـالخا  صئاـصخ  تافـص و  ناـیم  رد  دـننیبیم ».
دـنوشیم و هدافتـسا  رگیدـکی  ياجهب  دراوم  يرایـسب  رد  بدااب   » ایحاب و  » يهژاو ود  هچنانچ  درادـن . یتیمها  نینچ  يرگید  تیـصوصخ 

. دشابیم اهنآ  ندوب  ایحاب  دارفا ، ندوب  بدؤم  یلصا  صخاش 

فافع ایح و  ه )ـ

. دنتـسه توافتم  مه  اب  یکدـنا  انعم  رظن  زا  فافع  ایح و  مدرم ، لوادـتم  هرمزور و  گـنهرف  رد  هک  دیـشاب  هدرکن  تقد  لاـح  هب  اـت  دـیاش 
یـسک هچ  هب  و  تفعیب »  » یـسک هچ  هب  هعماج  رد  دـید  دـیاب  دـناهدرک . رکذ  انعم  کی  هب  ار  هژاو  ود  نیا  اـههمانگنهرف  یـضعب  رد  هچرگ 

ره دوشیم و  هداهن  اهنآ  رب  تفعیب »  » مان دـنوش ، عورـشمان  طابترا  عینـش و  لمع  بکترم  يدرم  نز و  هاگره  ددرگیم . قالطا  ایحیب » »
رضاح اهنآ  دوخ  هتبلا  دنناوخیم و  ایحیب »  » ار اهنآ  مدرم  دننزیم ، مدق  نابایخ  رد  رگیدکی  تسد  رد  تسد  یمرحمان  رسپ  رتخد و  هاگ 
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ینمادکاپ تفع و  تقیقح  رد  تسا  هدش  مک  ناشیایح  مییوگب : تسا  رتهب  دشاب و  اهنآ  اب  قح  دیاش  دناهدش و  ایحیب  هک  دنریذپب  دنتسین 
نز ياـیح  زا  ادـتبا  هک  اـنعم  نیدـب  دوشیم . تظفاـحم  اـیح  باـجح و  ینعی  رگید  يهدرپ  ود  يهطـساوب  هک  تسا  يرخآ  يهدرپ  دـننامه 

تفع و دـمآردشیپ  تسا : هدـمآ  ثیدـح  رد  دوشیم . شریگنماد  یتفعیب  ًاتیاهن  ددرگیم و  تسـس  وا  باجح  سپـس  دوشیم ، هتـساک 
هزیرغ راهم  يارب  اذـل  دـنیبیم . بیـسآ  لولعم  تلع ، فعـض  اـب  تفع . لولعم  تساـیح و  تلع  تقیقح  رد  تساـیح . نتـشاد  ینمادـکاپ ،

ادـج توهـش  زا  ار  لایما  ایح  هک  تسا  رطاخ  نیدـب  نیا  تسا و  مزال  توهـش  رب  ایح  يرترب  یتح  ای  توهـش ، اـیح و  ناـیم  هنزاوم  یـسنج 
ادـخ زا  دوخ  ياهاعد  رد  مالـسلاهیلع ) ) داجـس ماما  هچنانچ  دـیامنیم ؛ يریگولج  تسا ، تاوهـش  نایغط  هک  یتفعیب  أشنم  زا  دـنکیم و 

رادروخرب یتیمها  نانچ  زا  تایاور  رد  تفع  دوش . عطقنم  تاوهـش  زا  هک  زاـس  هارمه  ییاـیح  اـب  ار  نامیاههتـساوخ  لاـیما و  تساوخیم :
توهش مکش و  ینمادکاپ  زا  رتالاو  رترب و  يزیچ  اب  دنوادخ  : » دیامرفیم مالسلاهیلع ) ) رقاب ماما  دناهدرمـش . لامعا  نیرتهب  ار  نآ  هک  تسا 

ناج مسج و  دنکیم و  یشورفدوخ  هک  یسک  زا  رتهیامورف  ایآ  تسا و  درف  کی  یشزرایب  يایوگ  یتفعیب  هک  ارچ  تسا ». هدشن  تدابع 
هک تسا  تفع  ینمادـکاپ و  ورگ  رد  ناـنچنآ  هداوناـخ  تیـصخش  تیوه و  دراد !؟ دوجو  دـهدیم ، رارق  نارگید  راـیتخا  رد  ار  شیوـخ 

نانآ شیوخ  تمحر  لضف و  زا  دنوادخ  ات  دنزاس  هشیپ  ینمادکاپ  فافع و  دـنباییمن ، جاودزا  يارب  یهار  هک  نانآ  دـیامرفیم : دـنوادخ 
تداعس هب  اشوخ  تسا : هدمآ  ثیدح  رد  هکنانچ  دریگیم . لکش  فیفع  نمادکاپ و  ناردام  ناماد  رد  ملاس  يهعماج  دنادرگ . زاینیب  ار 

یتح نمادکاپ  نانز  دننادیم . نمادکاپ  نانز  ار ، نانز  نیرتهب  هلآوهیلعهللایلص ) ) ادخ لوسر  دشاب . نمادکاپ  فیفع و  شردام  هک  یـسک 
تفع و رب  دـیکأت  زمر  هلأسم  نیا  تسا و  ناـنز  تنیز  فاـفع ، هک  ارچ  دنتـسه ؛ مارتحا  دروم  زین  نارچمشچ  رابودـنبیب و  نادرم  هاـگن  رد 
رد یتح  نارگید  مشچ  رد  نز  تیـصخش  میرکت  یلاعت و  يارب  ياهلیـسو  نز ، رد  تفع   » يربهر مظعم  ماقم  ریبعت  هب  تسا . نز  ینمادکاپ 

هعماج رد  نوچ  اهتنم  دنشاب ؛ فیفع  یتسیاب  زین  نادرم  تسین ، نانز  صوصخم  فافع  تسا ... ، رابودنبیب  نارتوهـش و  نادرم  دوخ  مشچ 
هدش طایتحا  هیکت و  رتشیب  نز  تفع  يور  دـیامن ، راتفر  نز  لیامت  فالخرب  دـنک و  ملظ  نز  هب  دـناوتیم  ینامـسج  تردـق  رطاخ  هب  درم 

( مالـسلاهیلع ) یلع ترـضح  نخـس  نیا  رد  هکنانچ  تسا . هللا  لیبس  یف  دـهاجم  زا  رتارف  یتح  نمادـکاپ  ناسنا  نأش  شزرا و  جوا  تسا ».
دوخ یلو  دراد ، ار  هانگ  ماجنا  ناوت  هک  تسین  ینمادکاپ  ناسنا  شاداپ  زا  رتالاب  دـنوادخ  هار  رد  دیهـش  يهدـنمزر  شاداپ  : » تسا رگهولج 
نایم طسو  دـح  تّفع  هک  تسا  هجوت  نایاش  ددرگ ». یهلا  ناگتـشرف  زا  ياهتـشرف  هک  تسا  کیدزن  نمادـکاپ  ناسنا  دزاسیمن . هدولآ  ار 
موش راثآ  ياراد  یناسناریغ  دنسپان  فاصوا  زا  کی  ره  هک  هنوگنامه  تسا و  یلدهدرم  یتکرحیب و  يدومخ ، اب  یتسرپاوه  ینارتوهش و 
اهنآ بحاص  یتوکلم  حور  رگنایامن  هک  دریگیم  همـشچرس  یتاکرب  تانـسح و  کین و  راثآ  زین  یقالخا  لیاضف  زا  دنتـسه ، يراوگان  و 

مظن و ییوخمرن ، یگتفایهر ، شزاـس ، شمارآ ، اـیح ، ربص ، تواخـس ، راـقو ، : » زا تسا  تراـبع  ینمادـکاپ  تفع و  راـثآ  زا  یخرب  تسا .
. دشابیم تفع  رد  جردنم  يهوق  نیلوا  ایح  نیب  نیا  رد  هک  تعانق ،»

رگید یقالخا  تافص  أشنم  و )

هلمج نآ  زا  هک  تسا  يرگید  دایز  تارمث  یقالخا و  تافـص  أشنم  اذل  دشاب  هتـشادن  دنـسپان  راتفر  سکچـیه  اب  ناسنا  دوشیم  ثعاب  ایح 
، یقلخشوخ عرو ، هانگ ، زا  يرادزاب  تبغر ، ندوب ، شاـشب  تمحر ، تفأر ، ییوخمرن ، دروآ : تسدهب  تاـیاور  زا  ار  ریز  دراوم  ناوتیم 

یمامت زا  تمالـس  دـنوادخ ، ندـید  رظاـن  مدرم ، ياـههدوت  رب  محرت  يدرمناوج ، تشذـگ ، ییور ، هداـشگ  يدـیلپ ، زا  يرود  یتسردـنت ،
نیا رب  هوالع  راقو و . ... تناتم ، مدرم ، نایم  رد  یمانکین  شیوخ ، تیاغ  فده و  هب  ندیسر  يدیلپ ، رش و  زا  زیهرپ  ترخآ ، ایند و  يایالب 

هب لضفم ! يا  ددرگیم : نایب  نآ  رب  بترتم  یقالخا  راثآ  ایح ، تیمها  نایب  نمـض  مالـسلاهیلع ) ) قداـص ماـما  زا  ییاـبیز  تیاور  رد  دراوم 
. دراد فصولادئاز  ییانغ  هیامنارگ و  هک  يوخ  نیا  رگنب ، تسا  هتفای  صاصتخا  ناسنا  هب  اهنت  هک  يزیچ  نآ 
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يویند راثآ  - 3

بویع ندش  فرطرب  فلا )

یتقو تسا . رتتحار  نآ  ندرک  فرطرب  دشاب ، رتیفخم  هچ  ره  تشز  تافص  دنامیم و  یفخم  شتشز  تافص  دشاب ، ایح  لها  هک  یسک 
ایحاب ناسنا  هچ  ره  دورن . نآ  ندرک  فرطرب  لابند  هک  دوشیم  ثعاـب  اـسب  هچ  دوش ، هتخانـش  هعماـج  رد  تشز  تفـص  کـی  هب  یـصخش 

هک تسا  يدرم  نیا  تسا : هدـمآ  نینرقلاوذ  ریـس  لـحارم  دروـم  رد  دـننکیم . يراددوـخ  وا  بوـیع  ندرک  وگزاـب  زا  مه  نارگید  دـشاب ،
: دنیامرفیم زین  مالسلاهیلع ) ) یلع نانمؤمریما  دیدرگ . وحم  شبویع  درک و  ناربج  ار  شیوخ  رادرک  درک و  ایح  دش و  نامیشپ  سپ  دیزغل ،

. دنامیم یفخم  مدرم  زا  شبیع  دنیبن و  ار  وا  بیع  یسک  دشوپب ، ایح  سابل  هک  یسک  نآ 

سفن رب  طلست  ب )

مهارف زین  يدعت  يارب  دعاسم  ياههنیمزشیپ  طیارـش و  رگا  یتح  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  لَثم  نیا  هتفر »؟ اجک  هبرگ  يایح  هزاب ، يزید  رد  »
نمؤم فصو  رد  هلآوهیلعهللایلص )  ) مرکا ربمایپ  دیامن . بانتجا  هانگ  نآ  باکترا  زا  نتشیوخ  هب  طلست  اب  دنک و  ایح  یتسیاب  ناسنا  دشاب ،
هچنآ تسا و  اههدننک  میظنت  اههدننک و  راهم  يهرمز  رد  ایح  تسا . طلـسم  دوخ  سفن  رب  دنوادخ ، زا  ایح  میرکت و  ببـس  هب  دنیامرفیم :

. عمط يهیاـپ  رب  هن  تسا و  سرت  يهیاـپرب  هن  دوخ ، میظنت  لرتـنک و  نیا  هک  تسا  نیا  دـنکیم ، اههدـننکلرتنک  رگید  زا  رتهتـسجرب  ار  نآ 
یمیظنتدوخ زا  يرگید  عون  يرگادوس . عون  زا  ار  عمط  عون  زا  یمیظنتدوخ  دیمان و  یگدرب  عون  زا  ناوتیم  ار  سرت  يهیاپرب  یمیظنتدوخ 

نخـس هاتوک  دیمان . یگدازآ  عون  زا  ار  نآ  ناوتیم  دراد و  مان  ایح  تسوا ، تمرح  تیاعر  دنوادخ و  لیلجت  دوخ و  تمارک  يهیاپ  رب  هک 
عمط سرت و  نودـب  تیبرت  اـیح ، دراد . يرترب  یمیظنتدوخ  ياـهكرحم  رگید  رب  هک  مارتحا  میرکت و  ياـنبم  رب  تسا  یتفـص  اـیح  هکنیا 

. تسا

یبایماک يربهرهب و  لماع  ج )

شوخ ایح و  لـقع و  نید و  تسین : وا  رد  يداـیز  يهرهب  دـشابن ، یـسک  رد  رگا  هک  تسا  زیچ  جـنپ  دـندومرف : مالـسلاهیلع ) ) قداـص ماـما 
، ایح ریبدت ، دهع ، هب  يافو  تسا : یبایماک  طرش  یقالخا  يهصیصخ  دنچ  هک  تسا  هدمآ  هراب  نیا  رد  زین  یهباشم  تیاور  بدا . یقالخا و 
هب ار  وا  یباـیماک  تسا و  یگدـنز  زا  ناـسنا  ندرب  تذـل  لـماع  یگژیو  جـنپ  نیا  تسا . رگید  تافـص  نوناـک  هک  یگدازآ  قلخ و  نسح 
نب فوع  دروآیمن . راب  هب  تداعـس  زج  يزیچ  هک  تسا  ینییآ  مسر و  اهنت  اـیح  يوسنارف ، هدنـسیون  کـی  لوق  هب  تشاد . دـهاوخ  هارمه 

هلمج زا  درک . یلـصفم  تیـصو  دومن و  عمج  ار  شنادـنزرف  شگرم  زا  لبق  درک ، رمع  لاـس  دصیـس  دوب و  نیرمعم  ءزج  هک  یبلک  هناـنک 
. دیروآ تسدهب  ایح  تلیضف و  لها  اب  ینیشنمه  بدا و  ششخب و  اب  ار  الاو  یلاع و  تاماقم  تفگ :

زاس وربآ  شخب و  تنیز  د )

ناسنا دنوادخ  تسا . نآ  شخبتنیز  دشاب  هچ  ره  رد  ایح  دهاکیم و  نآ  شزرا  زا  دشاب  هچ  ره  رد  ییوگازسان  شحف و  دندومرف : ربمایپ 
نیرترثؤم زا  یکی  دنک . ظفح  ار  دوخ  يوربآ  هک  تسا  فظوم  ناسنا  میتشاد » یمارگ  ار  مدآ  نادنزرف  ام  و  : » تسا هدیرفآ  تیصخشاب  ار 

هشیپ مرزآ  یشاب ، وربآ  اب  یهاوخیم  رگا  تفگیم : هک  تسا  ناوریـشونا  هب  بوسنم  هلمج  نیا  تسایح . ناسنا  يوربآ  ظفح  يارب  لماوع 
. نک
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اهنیدیب يارب  یتح  تاریخ  ندناشن  رمث  هب  ه )ـ

مدرم زا  شیوخ  يایح  زگره  دنوادخ ، زا  يایح  رب  هوالع  دـشاب ، ایحاب  ناسنا  رگا  دـناسریمن . رمث  هب  ار  ریخ  زج  تسا و  ریخ  رـسارس  ایح 
ریخ و بجوم  هک  یلاح  نیع  رد  دنیبیم  دنکیم ، تقد  هک  لامعا  زا  یـضعب  رد  ناسنا  دـشورفیمن . تامرحم  زا  یکی  كدـنا  ياهب  هب  ار 

شايرامیب يدوبهب  تهج  رد  هچ  رگا  دنکیم ، فرصم  ناسنا  هک  ییوراد  دننام  دنراد ؛ مه  ییاهیصلاخان  اههلافت و  اما  دنتـسه ، تداعس 
هک ارچ  دروآیمن ؛ راب  هب  ریخ  زج  ایح  هک  دـناهدرک  نیمـضت  هلآوهیلعهللایلـص ) ) مرکاربمایپ اما  دراد . مه  یبناج  ضراوع  اـما  تسا ، رثؤم 
زاب اهیتشز  زا  ار  نیدیب  رادنید و  ناسنا  ایح  هک  انعم  نیدـب  تسا  ریخ  ایح  یمامت  دـندومرف : هلآوهیلعهللایلـص ) ) ربمایپ تسا . ضحم  رون 

. تساهییابیز یمامت  نوناک  درادیم و 

اهییابیز نوناک  ببسم و  و )

ییایح نیا  هکنیا  نآ  دوشیم و  حرطم  یلاؤس  لاح  دـشکب . ریوصت  هب  ار  دوخ  ياهییابیز  دـهاوخیم  هرطفلاب  ناسنا  هکنیا  رگید  بلطم 
رگید ایح  اب  هک  دنک  روطخ  ام  نهذ  هب  دیاش  لوا  هاگن  رد  هن ؟ ای  دوشیم  ییابیز  ندیـشک  ریوصت  عنام  ایآ  دش ، تبحـص  نآ  دروم  رد  هک 

ایح دندومرف : ربمایپ  تسا . يرگید  روط  هیضق  نیا  هب  مالـسلاهیلع ) ) تیب لها  هاگن  اما  دنامیمن . ییابیز  لامج و  ندرک  هضرع  يارب  ییاج 
تلع و ایح  دنیامرفیم : مالـسلاهیلع ) ) نسح ماما  ناشدنزرف  هب  شرافـس  رد  مالـسلاهیلع ) ) یلع نینمؤملاریما  تساهییابیز و  یمامت  نوناک 

هکلب دوش  تشز  ای  یفخم و  اـهییابیز  هک  دوشیمن  بجوم  اـیح  درک . ینیرفآ  ییاـبیز  ناوتیم  اـیح  اـب  تسا . ییاـبیز  ره  هب  ندیـسر  هار 
راک چیه  دشابن ، ایح  رگا  مالسلاهیلع ) ) قداص ماما  لوق  هب  دوشن . لامدگل  دنک و  هولج  دنمشزرا  دوخ  هاگیاج  رد  اهییابیز  دوشیم  ثعاب 

تـشز تافـص  ریاس  تسا ، تشز  یتفـص  دوخ  هک  نآ  رب  هوالع  ییایحیب  ددرگیمن . كرت  یتشز  راـک  چـیه  دوشیمن و  ماـجنا  ییاـبیز 
هک دشخبیم  ناسنا  هب  یهوکش  نانچنآ  دنکیم و  ینازرا  ار  یفـصو  لباقریغ  لامج  ییابیز و  ناسنا  هب  ایح  دنکیم . ادیوه  مه  ار  ناسنا 

ابیز و نانچنآ  ناشیا  يهرهچ  دندوب . هنوگنیا  هر ) ) ینیمخ ماما  رصاعم ، نارود  رد  دنکیمن . ادیپ  ار  دارفا  نیا  هب  ندش  هریخ  تأرج  ناسنا 
دهدیم ناسنا  هب  يرون  نانچ  دزیمآیم و  مه  رد  ار  یهلا  لالج  لامج و  ایح ، تشادن . ار  ناشیا  هب  ندـش  هریخ  ناوت  یـسک  هک  دوب  ابرلد 

. دهدیم قوس  یبایماک  تداعس و  يوس  هب  ار  درف  زین  ایند  رد  هکلب  ترخآ ، رد  اهنت  هن  هک 

ایح يورخا  راثآ  - 4

يراودیما فلا )

هک یتقو  ات  قفانم  هب  دندومرف : هلآوهیلعهللایلـص ) ) ربمایپ هک  ارچ  تسه ؛ يراودیما  ياج  دشاب ، قفانم  دنچره  دشاب ، هتـشاد  ایح  هک  یـسک 
. مراودیما تسایح ، لها 

تمایق زور  ینمیا  ب )

دنوادـخ تسیچ ؟ دـیوگ  كرت  ار  تنایخ  وت ، زا  يایح  رطاـخهب  هک  یـسک  نآ  يازج  درک : لاؤس  ادـخ  زا  مالـسلاهیلع ) ) یـسوم ترـضح 
. تسا تمایق  زور  ینمیا  وا  يازج  یسوم  يا  دومرف :

لمع یلوبق  لامک و  هب  بیغرت  ج )

هب هک  تسا  یتقو  لمع  راثآ  یلو  تساهلقادح  تیاعر  نامه  لمع  تحص  تسا . قرف  لمع  یلوبق  لمع و  تحـص  نیب  يدابع  لامعا  رد 
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. دنتفرگیم هرهب  ایح  زا  یهاگ  لئاضف  نآ  هب  ندیـسر  هب  ناشباحـصا  بیغرت  يارب  مالـسلامهیلع ) ) راهطا يهمئا  دوشن . افتکا  اهلقادح  نآ 
رادهزور دروآ ، ياـج  هب  ار  نآ  قح  هکره  تسا . هداد  رارق  يرادهزور  يارب  یقح  يوـضع  ره  رب  دـنوادخ  هزور  دروـم  رد  هنوـمن  روـطهب 

. ددرگیم هتــساک  وا  يرادهزور  تلیــضف  زا  تـسا ، هدرک  كرت  هـچنآ  نازیم  هـب  دــنک ، كرت  ار  نآ  زا  یــشخب  هـکره  و  تــسا . یعقاو 
.« دزاسن هشیپ  ربص  دنکن و  لمحت  ار  بش  ات  زور  هک  تسین  نیا  زا  راسمرش  امش  زا  کیچیه  ایآ  : » دنیامرفیم مالسلاهیلع ) ) نینمؤملاریما

ناهانگ زا  یکاپ  د )

ماـگنه هب  دـنک و  هبوت  هاـنگ  نآ  زا  ددرگ و  زاـب  سپـس  دوش و  بکترم  یهاـنگ  نم  نمؤم  يهدـنب  رگا  هک  دومن  یحو  دوواد  هب  دـنوادخ 
وا هانگ  درب و  مهاوخ  ناسنا  لامعا  نابتاک  دای  زا  ار  هانگ  نآ  دیـشخب و  مهاوخ  ار  وا  هانگ  نم  ددرگ ، راسمرـش  نم  زا  هانگ  نآ  ندروآداـی 

یقالخا ياهیگژیو  یخرب  منانابرهم . نیرتنابرهم  نم  دوب و  مهاوخ  تواـفتیب  وا  هاـنگ  هب  تخاـس و  مهاوخ  لدـبم  هنـسح  یکین و  هب  ار 
دنزب رس  وا  زا  یهانگ  تیصعم و  یـسک  رگا  هک  دننکیم  نایب  نینچ  دنزرویم و  دیکأت  اهنآ  يور  رب  زین  قالخا  ناداتـسا  هک  دراد  دوجو 

یقالخا ياهیگژیو  یخرب  هک  تسا  هدـش  ناـیب  دـناسر . دـهاوخن  بیـسآ  وا  هب  ناـهانگ  نیا  دـشاب ، اراد  زین  ار  یقـالخا  لـئاضف  یخرب  و 
نآ اب  دنـسپان  تشز و  لامعا  هک  تسا  یلکـش  هب  هرکیپ  نیا  دـنراد . ار  حور  سابل  مکح  لامعا ، دـنهدیم و  لیکـشت  ار  ام  حور  يهرکیپ 

دراو ياهمطل  حور  يهرکیپ  هب  بسانمان  ياههماج  نیا  هک  دوشیم  ببس  یقالخا  ياهیگژیو  نیا  رطاخ  نیدب  تسین . نوگمه  راگزاس و 
يهمطل دریگیم و  ار  هانگ  نآ  ریثأت  ولج  دنوادخ  شزرمآ  دندرگیم و  ناسنا  يهبوت  ثعاب  تافص  نآ  هک  تسا  تلع  نیدب  نیا  دزاسن و 

، تسا هدرک  هنخر  ام  رد  یطیحم  ياههزیگنا  لماوع و  ببـس  هب  هانگ  یهاگ  دراد . یگتـسب  يرایـسب  لماوع  هب  هانگ  دنکیم . ناربج  ار  نآ 
دوخ دوجو  رد  ار  تافص  نیا  هک  دشاب  هتشاد  ار  تردق  ناوت و  نیا  یسک  رگا  کیتنژ . یتثارو و  لماوع  یهاگ  هداوناخ و  طیارـش  یهاگ 

هب هانگ  رب  رارصا  یهاگ  هک  دنام  لفاغ  هلأسم  نیا  زا  دیابن  هتبلا  دیدرگ . دهاوخ  وحم  وا  ياهتیصعم  ناهانگ و  دوخ  هب  دوخ  دیامن ، ظفح 
. درک يرود  كدنا  ول  هانگ و  زا  دیاب  لاح  ره  رد  اذـل  دوشیم ؛ گنرمک  یگدـننکناربج  تیـصاخ  رگید  دـنزیم و  همطل  تافـص  نامه 

ياهتـشرف تسا : هدـمآ  هلآوهیلعهللایلـص ) ) مرکا ربمایپ  زا  یتیاور  رد  دـسریمن . تبث  هب  یهانگ  شلامعا  يهمان  رد  تسایح ، اب  هک  یـسک 
. دـسیونیم ار  تدـب  ياـهراک  هک  دراد  رارق  وـت  پچ  تمـس  ياهتـشرف  دـسیونیم و  ار  تکین  ياـهراک  هک  دراد  رارق  وـت  تـسار  تـمس 
، يوـشیم بکترم  یهاـنگ  هک  یماـگنه  دـسیونیم و  تیارب  ربارب  هد  تـسار  تمـس  يهتـشرف  یهدیم ، ماـجنا  یکین  راـک  هـک  یماـگنه 

رارکت هبترم  هس  راـک  نیا  دـنک . هبوت  تسا  نکمم  دـهد : باوج  وا  مسیوـنب ؟ دـیوگیم : تسار  تمـس  يهتـشرف  هب  پچ  تمـس  يهتـشرف 
زا شیایح  تبقارم و  ردقچ  تسا و  ینیـشنمه  دـب  هچ  دـنک . اهر  وا  تسد  زا  ار  ام  ادـخ  سیونب . هلب  دـیوگیم : وا  هب  نآ  زا  سپ  دوشیم .

، ددرگ ادخ  هجوتم  شنهذ  هک  یعقوم  دشاب . هدش  لفاغ  ادـخ  دای  زا  هک  دـنکیم  هانگ  ياهظحل  تسایح ، اب  هک  یـسک  تسا . مک  دـنوادخ 
وا دوجو  رد  دـنوادخ  زا  يایح  دـیآیم و  دوخ  هب  دوشیم و  رادـیب  هرابکی  هب  دز  رـس  وا  زا  یهانگ  رگا  دـنزیمن . رـس  وا  زا  یهاـنگ  رگید 

رابغ درگ و  دننامه  دارفا  یخرب  يارب  هانگ  تسا . هبوت  يراسمرـش  یگدنمرـش و  نیمه  دوشیم و  هدزتلجخ  راسمرـش و  دوشیم و  هدـنز 
نیمه يارب  دریگیم  ارف  رابغ  ار  نم  لد  دیامرفیم : هلآوهیلعهللایلـص ) ) مرکا ربمایپ  دراد . ار  كرچ  یگدولآ و  مکح  یخرب  يارب  تسا و 

. دربیم نایم  زا  رافغتسا )  ) یناکت اب  ار  ناهانگ ) شیوخ  ندب  رابغ  ایح  اب  ناسنا  منکیم . رافغتسا  هبترم  داتفه  هنازور  نم 

تدابع لاس  داتفه  زا  رتهب  ایح  ه )ـ

رد نتـشادرب  یماگ  دشاب و  اسراپ  دباع و  دنچره  تسا ، يدیلپ  رـسارس  دـشاب ، مورحم  ایح  زا  سکره  دـندومرف : مالـسلاهیلع ) ) قداص ماما 
یتسه ناهج  رد  تعرـس  نیرتگرزب  دـنیوگیم  تسا . تدابع  لاس  داتفه  زا  رترب  دـنوادخ ، زا  ياـیح  اـب  هارمه  یهلا  تبیه  ياـهتحاس 

زا بتارم  هب  شتعرس  رح »  » یلو دسرب . نیمز  هب  ياهراتـس  رون  ات  دشکیم  لوط  لاس  نویلیم  اهدص  یهاگ  دوجو  نیا  اب  تسا . رون  تعرس 
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ماـما هـب  تبــسن  هـک  دوـب  ییاـیح  بدا و  نآ  تـلع  درک و  ریــس  نـیّیّلع  یلعا  هـب  نیلفاّـسلا  لفــسا  زا  هبــش  کـی  نوـچ  دوـب ؛ رتـشیب  روـن 
اب زامن  تقو  دوب ، هدش  مازعا  ترضح  اب  هلباقم  يارب  هیـسداق  زا  هکنآ  اب  داد . ناشن  اهیلعهللامالـس ) ) ارهز ترـضح  و  مالـسلاهیلع ) ) نیـسح

: دندومرف رح  هب  ماما  تفرگ . ار  ماما  هاپـس  ولج  رح  دیوش ، راوس  دنداد  روتـسد  دوخ  نایهاپـس  هب  ماما  یتقو  دندرک و  ادتقا  ماما  هب  شنارای 
مان یلو  مدربیم  ار  شردام  مان  دوب ، هتفگ  نم  هب  ار  نخـس  نیا  يرگید  سک  رگا  تفگ : رح  یهاوخیم !؟ هچ  دنیـشنب  تیازع  هب  ترداـم 

تمس هب  هدنمرـش  لاح  نیا  اب  یلو  دبای و  تشگزاب  هبوت و  قیفوت  دش  ثعاب  وا  يایح  اذل  هجو . نیرتهب  هب  رگم  درب  ناوتیمن  ار  امـش  ردام 
نادنزرف يهدنمرـش  هک  ارچ  دـیاین  هک  درک  تساوخرد  دـننک ، ییاریذـپ  وا  زا  ات  دـیآ  مرح  لخاد  هب  تساوخ  وا  زا  ماما  یتقو  دـمآ و  ماما 

. دوشیم دیهش  ماما  هار  رد  هک  دشاب  نیلوا  تساوخ  هزاجا  دوب و  ترضح 

رثا ناسنا  بلق  يور  يوضع  ره  زا  شیب  ناسنا  یحور  راثآ  لاح  نیا  اب  یلو  دراد ، روضح  ناسنا  ینامـسج  ءازجا  مامت  رد  ناسنا  حور 
دنکیم رییغت  هک  يزیچ  نیلوا  دنکیم ، ساسحا  شحور  رد  يرگید  رییغت  ای  دوشیم  تحاران  ای  لاحـشوخ  ناسنا  یتقو  دراذـگیم .

رد دناهداد . رارق  ناسنا  تامیمـصت  تاکیرحت و  تاساسحا و  نوناک  يارب  ار  وضع  نیا  مسا  اهگنهرف  يهمه  رد  اذل  تسا ؛ بلق  نابرض 
نیمه رد  تسا . یمدآ  حور  یلصا  لحم  مه  دنکیم ، قیرزت  ندب  رد  ار  نوخ  هک  تسا  يوضع  مان  مه  بلق »  » یبرع رد  و  لد »  » یسراف
ناسنا سفنت  رد  ایح  رگج و  رد  یتخس  تنوشخ و  دنکیم . دومن  رگید  ياضعا  رد  شدیدش  زورب  لحم  زین  ناسنا  تالاح  یضعب  طابترا 

( مد  ) اههیر رد  يراسمرش  ایح و  رگج و  رد  تنوشخ  یتخـس و  هاگیاج  دندومرف : مالـسلاهیلع ) ) رقاب ماما  اذل  دوشیم . نایامن  رتدوز 
. تسا بلق  درخ ، هاگتنوکس  تسا و 

هراشا

ناـیب لیـصفت  هب  لـصف  نیا  رد  هک  دراد  ناـسنا  حراوـج  لاـعفا و  رد  مـه  يرگید  راـثآ  اـما  دـهدیم ؛ خر  هـیر  رد  اـیح  يداراریغ  رثا  سپ 
. ددرگیم

رادید رد  ایح  - 1

ناـشهاگن رد  یتـحار  هب  ناوـتیم  ار  يردهدرپ  یخاتـسگ و  دـنوشیم و  هریخ  نارگید  مشچ  هب  ًامیقتـسم  هک  یناـسک  زا  راـجزنا  يرازیب و 
رد ار  یـصاخ  سح  لاـعتم  دـنوادخ  هکنیا  تسا ، حـضاو  نشور و  هچنآ  دـناهدرک . هبرجت  ار  نآ  مدرم  تیرثـکا  هک  تسا  يرما  دـناوخ ،

ییانـشآ اهنآ  نابز  اب  یتح  هکنآ  نودـب  درک ؛ رارقرب  طابترا  نارگید  اب  ناوتیم  سح  نیمه  کمک  اب  اهنت  هک  تسا  هداد  رارق  ناگدـید 
اب دهد . رارق  شیامزآ  يهتوب  رد  ار  اهناسنا  زا  يرایسب  اهمشچ  نیمه  اب  سح و  نیمه  يهطساوهب  تسا  رداق  دنوادخ  هتبلا  میشاب . هتـشاد 

تفرعم لقع و  زا  یشان  مشچ ، يایح  هک  ارچ  دیجنـس ؛ زین  ار  ناشتفرعم  درخ و  نازیم  ناوتیم  نانآ ، يایح  نازیم  رب  هوالع  دارفا  هاگن  عون 
هدیرفآ و هدش  هتخودنا  يرون  زا  ار  لقع  دنوادخ  : » دیامرفیم لقع  تافص  نایب  رد  ربمایپ  تسا .» مشچ  رد  ایح  : » فورعم لوق  هب  و  تسا .
رد ار  ایح  دـنوادخ  دـنیامرفیم : ًاتیاهن  و  تسا ». هداد  رارق  نآ  نابز  ار  تمکح  نآ و  مشچ  ار  ایح  نآ ...  حور  ار  مهف  نآ ، سفن  ار  شناد 
زا دراد و  روهظ  دومن و  ناگدـید  رد  يزیچ  ره  زا  شیب  ایح  هک  دـناسریم  تابثا  هب  ار  تقیقح  نیا  بلطم ، نیا  تسا . هداد  رارق  نامـشچ 
هب مالسلاهیلع ) ) نامیلس زا  مالـسلاهیلع ) ) دوواد ترـضح  هک  ینومزآ  رد  تفایرد . ار  وا  ییایحیب  ای  ایح  نازیم  ناوتیم  سک  ره  ياههاگن 

. مشچ ود  داد : خساپ  نامیلـس  تساجک ؟ ایح  هاگیاج  عضوم و  درک  لاؤس  وا  زا  دجنـسب ، توبن  شریذپ  يارب  ار  وا  یگدامآ  ات  دروآ  لمع 
هک درخ  لقع و  رب  هوالع  دنکیم و  هدـهاشم  ار  ایاضق  تیعقوم  تیعـضو و  نآ  اب  هک  تسا  ناسنا  رد  زاستشونرـس  مهم و  يوضع  مشچ 

. دـهدیم رارق  یـسررب  لیلحت و  دروم  ار  اهنآ  يرهاظ  تیعقوم  طیارـش و  مشچ  دـنکیم ، دـییأت  ار  لامعا  لئاسم و  ندوبن  اـی  ندوب  هاـنگ 
ناگمه رفنت  دروم  ایحیب  مشچ  دردیم و  شیورارف  زا  ار  ایح  ياههدرپ  درگنب ، يزیچ  ره  سک و  ره  اج ، ره  هب  دراد  تداـع  هک  ياهدـید 
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زا ییابیز  تیاور  دزادنایم . نییاپ  ار  شمـشچ  ریز و  ار  شرـس  دنک ، نایامن  ار  دوخ  يایح  دـهاوخیم  یتقو  ناسنا  عقاو  رد  دوب . دـهاوخ 
وا هک  ارچ  تسا ؛ نایاپراچ  رورـس  دیـس و  نآ  هک  دیرامـشب  مرتحم  ار  واگ  دـندومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  هلآوهیلعهللایلـص ) ) مرکا ربماـیپ 

نامـسآ فرط  هب  ار  شیوخ  ناگدید  دندش ، لوغـشم  یتسرپهلاسوگ  هب  لیئارـساینب  هک  ینامز  زا  دـنوادخ ، زا  يراسمرـش  ایح و  رطاخهب 
هب دنتـسین . ياهزیگنا  لیلد و  دـنمزاین  ندرک  هاگن  يارب  دنـشاب و  يزیچ  ره  رگهراظن  هک  دـناهدرک  تداع  نینچ  دارفا  زا  یخرب  درکن . دـنلب 

كرحم و ياههنحـص  دوجو  اب  یملیف ـ  ره  هب  دنوشیم ، هریخ  دننکیم  رذـگ  نانآ  رانک  زا  نابایخ  يوک و  رد  هک  يدارفا  یمامت  يهرهچ 
هک دوشیم  هتخاس  ییاهملیف  هنافـسأتم  دـنرادن . یهجوت  ناسنا  ناور  حور و  رد  نآ  راوگان  ياهدـمایپ  راثآ و  هب  دـنرگنیم و  نجهتـسم ـ 
هک ددرگیم  میسرت  ییاهولبات  درادن . يرتشم  بذج  یـسنج و  کیرحت  زج  يدوصقم  هک  تسا  بسانمان  ياههنحـص  زا  رپ  اهنآ  رـسارس 

یلاعت ناشفدـه  هک  دـنراد  دوجو  زین  يدـهعتم  نادـنمرنه  هتبلا  تسین !؟ ینامـسآ  يهرطاـخ  تقیقح و  چـیه  روآداـی  اـهنآ  يوب  گـنر و 
رظن رد  هانگ  یتشز  حبق و  هک  تسا  نیا  اهولبات  اهملیف و  نیا  بیسآ  نیرتمک  تسا . يراع  ییایحیب  زا  ناشراثآ  تسا و  رنه  هب  ندیـشخب 
ياـج رب  ناـسنا  حور  مـسج و  رد  ار  يراوگاـن  تاریثأـت  ددرگیم و  وا  زا  تـلفغ  دــنوادخ و  زا  يرود  بجوـم  دوریم و  نـیب  زا  ناــسنا 

ياههاگن نیمه  يهدـییاز  هک  یمرـشیب  یخاتـسگ و  راـثآ  یهاـتوک  تدـم  زا  سپ  دریگب ، وخ  اـههاگن  عون  نیا  هب  مشچ  رگا  دراذـگیم .
زاب و مادم  ناشناگدید  دنتـسه ، ورمک  یتلاجخ و  یـصاخشا  هک  زین  دارفا  یخرب  دـش . دـهاوخ  رادـیدپ  وا  رد  تسا ، تسیاشان  تسردان و 
ورمک و يدرف  نآ  بحاص  نوچ  هکلب  دـباتیمن  رب  ار  یـصاخ  رایعم  اههاگن  عون  نیا  دـنهدیم . رییغت  ار  دوخ  هاگن  ریـسم  دوشیم و  هتـسب 

مرـشاب ناگدید  اب  اههاگن  هنوگنیا  نایم  دیاب  هک  یلاح  رد  دـسریم ؛ رظن  هب  ایحاب  دوشیم و  هتخود  نیمز  هب  شهاگن  تسا ، هدز  تلاجخ 
دننادیم دنـسانشیم و  ار  اههاگن  هاگیاج  هک  تسا  لقاع  دنمدرخ و  ياهناسنا  صوصخم  هاگن ، عون  نیرتالاو  دیدرگ . لئاق  توافت  ایح  و 

دنردن ار  ایح  ياههدرپ  هک  درک  دنهاوخ  راتفر  يوحن  هب  دنریگیم ، رارق  هک  یتیعقوم  ره  رد  دننک و  هاگن  دیاب  هنوگچ  یک و  اجک ، رد  هک 
دـنوشیم و هتخود  نیمز  هب  لیلد  اب  اجب و  هک  دنتـسه  ییایحاب  لیـصا  ناگدـید  اـهمشچ  نیا  دـنامن . رود  ناـشرظن  زا  يزیچ  نمـض  رد  و 

هکره ودب  نشور  نم  مشچ  ارم و  وا  تفگ  ایح  اب  ییانس : لوق  هب  دیـشخب . دهاوخ  ناشیا  هب  يراشرـس  يونعم  هوقلاب و  يورین  هاگن ، لرتنک 
ار مشچ  يایح  میریزگان  مینک ، رارقرب  طابترا  يرـشب  ياـیند  اـب  لـقع  يهچیرد  زا  میهاوخب  هاـگره  اـیح  دراد  رتشیب  دـش ، رتهدـید  نشور 

. مییامن تیاعر 

راتفگ رد  ایح  - 2

هراشا

نابز مدرم  زا  يرایسب  هکنیا  مغریلع  هک  تسا  دقتعم  روهشم  سانـشنابز  نیاتـشنکتیو  تسا . ینوگانوگ  ياهدربراک  ياراد  نابز  ًالوصا 
رتمهم ياهدربراک  نابز  دننادیم ، تاعالطا  يرسکی  ندرک  لدب  در و  يارب  ياهلیسو  دشابیم ، اذغ  يهزم  يهدنشچ  هکنیا  رب  هوالع  ار 

عوـن عـقاو  رد  تسا . تاـطابترا  رد  اـیح  لیدـعت  میظنت و  دوـشیمن ، هجوـت  نآ  هب  بلغا  هک  اـهدربراک  نیا  زا  یکی  دراد . زین  يرتجـیار  و 
نانآ نانآ ، شیوگ  عون  زا  میرک  نآرق  ریبعت  هب  دنزیم . مقر  ار  راتفگ  رد  ناسنا  يایح  نازیم  نتفگ  نخس  بیکرت  شیوگ و  عون  ناگژاو ،
نابز ریز  ناسنا  اریز  دیوش ؛ هتخانش  ات  دییوگب  نخـس  : » دنوشیم روآدای  مالـسلاهیلع ) ) یلع ترـضح  هک  هنوگنامه  تخانـش . یهاوخ  ار 

رگهولج ار  دارفا  رنه  تیـصخش و  راتفگ ، رد  ایح  تقیقح  رد  دـشاب  هتفهن  شرنه  بیع و  دـشاب  هتفگن  نخـس  درم  ات  تسا ». هتفهن  شیوخ 
: دوشیم نایامن  لماع  دنچ  اب  راتفگ  رد  ایح  دزاسیم .

نابز زا  هدافتسا  رد  ایح  فلا )

زا 81ایح هحفص 28 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نخس ینابز  اب  وت  اب  هکنیا  زا  مراسمرش  نم  اراگدرورپ ! : » درک ضرع  دنوادخ  هب  مالسلاهیلع ) ) یسوم ترضح  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد 
جنپ زور  ره  هک  میروایب  دای  هب  زین  اـم  رگا  دوشیم ». نارگید  اـب  تبحـص  عناـم  وت  زا  نم  ياـیح  ماهدرک و  تبحـص  يرگید  اـب  هک  میوگب 

؟ تخاس میهاوخ  يراج  نابز  رب  ار  یبلطم  هنوگره  رگید  ایآ  مییوگیم ، نخس  ادخ  اب  نابز  نیمه  اب  هبترم 

بسانم بلاطم  نایب  ب )

یلاخ نارگید  تمرح  کـته  بیرخت و  رخـسمت ، تمهت ، تبیغ ، غورد ، نوچ  يراـتفگ  یـصاعم  زا  دـیاب  مـالک  ياوتحم  لوا  يهجرد  رد 
تمرح  » مینادب هشیمه  دوشیم . دراو  ماظن  عامتجا و  هب  یمکحم  يهبرض  دوریم و  نیب  زا  یعامتجا  دامتعا  ینکش  تمرح  جاور  اب  دشاب .

. دنتشگیم وا  لابند  دندوب و  هدرک  مگ  ار  ناشتـسود  مالـسلاهیلع ) ) قداص ماما  هک  میراد  یتیاور  تسا ». رتشیب  ادخ  هناخ  تمرح  زا  نمؤم 
سک ره  لصا  دومرف : ترـضح  تسا . یطبن  وا  تفگ : دـنک  بارخ  دوب ، وا  لابند  ماـما  هک  ار  يدرف  هکنیا  يارب  دـمآ و  ناـشیا  دزن  يدرف 

رـس تشپ  هک  نیا  زا  درم  نآ  سپ  دنتـسه . ناسکی  تیمدآ  رد  مدرم  يهمه  تسا و  وا  ياوقت  وا  تمارک  وا و  نید  سک  ره  لسن  وا ، لقع 
ردارب دروم  رد  ار  تدوخ  مشچ  شوگ و  دنیامرفیم : مالـسلاهیلع ) ) مظاک ماما  هک  تسالاب  نمؤم  تمرح  ردـقنیا  درک . ایح  دز ، فرح  وا 

ار نارگید  قیدـصت و  ار  وا  تفگ ، يرگید  نخـس  درف  نآ  دوـخ  یلو  دـندروخ ، مـسق  وـت  دزن  رفن  هاـجنپ  رگا  رامـشب ! وـگغورد  تاینید 
رد هک  يربب  نیب  زا  نارگید  دزن  ار  وا  يوربآ  یگنادرم و  دوش و  يو  يراوخ  بجوم  هک  ینک  يراج  ناـبز  رب  يزیچ  اداـبم  نک . بیذـکت 

نایم رد  ار  اشحف  دنراد  تسود  هک  یناسک  يارب  یتسردب  دومرف : نانآ  يهرابرد  دـنوادخ  هک  دوب  یهاوخ  یناسک  يهرمز  رد  تروص  نیا 
. میزاـسن يراـج  ناـبز  رب  راـقو  نودـب  کبـس و  نخـس  دـعب  يهـجرد  رد  دوـب .  دـهاوخ  كاـندرد  یباذـع  دـنزاس ، هدـنکارپ  ناـمیا  لـها 

نخـس ره  هک  ارچ  ایح ؛ دقاف  تسا  يراتفگ  بسانمان ، نانخـس  نینچمه  هدـننک و  ریقحت  روما  ندروآ  نابز  هب  نداد ، شحف  ییوگتشرد ،
سکع رب  و  دراد . بلاطم  نایب  يهوحن  رد  ازـسب  یـشقن  زین  تاملک  ناگژاو و  شنیزگ  هک  تسا  نشور  و  دراد . یناـکم  هتکن  ره  ییاـج و 

دوخ ياهادص  دنکیم : هیصوت  نانز  هب  نآرق  هک  نانچنآ  تسایح . فلاخم  نامرحمان  اب  نتفگ  نخـس  فیطل  مرن و  اسبهچ  نانز  دروم  رد 
. دندرگ کیرحت  تسا  ضیرم  ناشبلق  هک  یناسک  اسب  هچ  دینکن ؛ مرن  عضاخ و  ار 

بطاخم هب  تبسن  ایح  ج )

حرط لباق  نایاقآ  روضح  رد  تسا و  نایب  لباق  نانز  عمج  رد  اهنخـس  یخرب  دومن . ار  مارتحا  بدا و  تیاعر  دیاب  یمالک  ياهطابترا  رد 
ناـمز رد  درک . يرود  دــیاب  اـیح  فلاـخم  ياـهفرح  ناـیب  زا  بطاـخم  تیــصخش  تـلزنم و  هـب  تبــسن  نـینچمه  سکعلاـب . تـسین و 

وجه رد  ار  یتسیاــشان  رعــش  هـک  تــشاد  دوــجو  بلطملادــبعنب  ثراــحنب  نایفــسوبا  ماــن  هــب  يرعاــش  هلآوهیلعهللایلــص ) ) ربماــیپ
زا سب  زا  یلو  دش  ناملسم  درف  نیا  درکن . ار  ناشیا  تلزنم  تیاعر  دوب ، ربمایپ  يومع  رـسپ  هکیلاح  رد  دورـس . هلآوهیلعهللایلـص ) ) ربمایپ
رس يراسمرش  تلاجخ و  يور  زا  دشیم ، وربور  ربمایپ  اب  هاگره  دیدرگیمن . بایفرش  ربمایپ  دزن  دوب ، هدز  تلجخ  راسمرش و  ربمایپ  يور 

وربور زا  راب  نیا  دندومرف : دنداد و  رارق  وا  ربارب  رد  ياهراچ  هار  ترضح  دیـسر و  مالـسلاهیلع ) ) یلع ترـضح  هب  يزور  دنکفایم . ریز  هب 
ام دنچ  ره  تشاد ؛ مدقم  ام  رب  ار  وت  دنوادخ  دنگوس  دنوادخ  هب  : » نک يراج  نابز  رب  ار  فسوی  ناردارب  يهلمج  نیا  وش و  دراو  ربمایپ  رب 
وت اب  رتاویـش  ینابز  اـب  دـهاوخیم  زین  ربماـیپ  یتخاـس ، يراـج  ناـبز  رب  ار  نآرق  يهیآ  نیا  وت  هک  یماـگنه  میدوب ». راـکاطخ  نیا  زا  شیپ 
امش ادخ  تسین ، امش  رب  یشنزرس  چیه  زورما  : » دومرف وا  هب  ربمایپ  درک  نینچ  زین  نایفـسوبا  دهدیم . نآرق  اب  ار  وت  خساپ  دیامن و  تبحص 

. « تسا نانابرهم  نیرتنابرهم  وا  دزرمآیم و  ار 

نداد رکذت  د )
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یپ رد  زین  ار  يراسمرـش  ایح و  دودـح  تیاـعر  دوزفا ، دـهاوخ  نخـس  ریثأـت  رب  هکنیا  رب  نوزفا  نداد  رکذـت  رد  هیاـنک  يریگراـکب  شور 
. تشاد دهاوخ 

ندرک تساوخرد  ه )ـ

ایح و يور  زا  میقتـسم ، تساوخرد  ياج  هب  هکلب  دندرکیمن  تساوخرد  نارگید  زا  ار  يزیچ  زگره  نید  ناگرزب  هک  میراد  تایاکح  رد 
 « تسه بآ  هناخ  رد  : » لاثم ناونع  هب  دنتفرگیم ؛ ار  زیچ  نآ  غارس  هیانک  اب 

یسنج لئاسم  نایب  و )

نایب زا  هک  تسا  نیا  روظنم  نیدلا » یف  ءایح  ال  : » دـناهدومرف هک  اجنآ  تسا و  نید  دـیکأت  دروم  دراوم  زا  ایح  تیاعر  لئاسم  هنوگنیا  رد 
رد نآ ، یعرش  ماکحا  یـسنج و  لئاسم  تشاد . رظن  رد  یتسیاب  ار  ایح  هراومه  نایب ، یگنوگچ  رد  یلو  دینکن ؛ ایح  نید  ماکحا  تقیقح و 

بلاطم هک  زیمآهیانک  لاح  نیع  رد  هدننزریغ و  یتارابع  ظافلا و  بلاق  رد  یلو  دوش  هداد  شزومآ  ناناوجون  ناکدوک و  هب  دیاب  موزل  دـح 
نیرتساسح رد  یتح  نآرق  هک  مینکیم  هدـهاشم  میرگنب ، کـین  اـخیلز  فسوی و  ناتـساد  هب  رگا  دـشاب . سوسحم  سوملم و  ناـنآ  يارب 

دراوم نیا  هب  میقتسم  يهراشا  تسا و  هدش  هدافتـسا  هیانک  زا  عیاقو  هنوگنیا  نایب  يارب  نآرق  رد  تسا . هدوب  ایح  تیاعر  هب  دنبیاپ  تاظحل 
ییاهزیچ دروم  رد  ًادعب  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ییانیب  هک  تسا  یمشچ  يانعم  هب  لصا  رد  تروع »  » يهژاو لاثم  ناونع  هب  دوشیمن .

ناـمه زا  تروع  نیارباـنب  دوشیم . مرـش  يهیاـم  نآ ، ندـش  راکـشآ  تسا و  حـیبق  نآ  ندـش  هدـید  دوش و  هدـید  دـیابن  هک  تفر  راـک  هب 
دروم زیمآهیانک  تروص  هب  انعم  نیا  نآرق  رد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  یلـصا  يانعم  رایـسب ، رارکت  ببـس  هب  هک  تسا  ياهیانک  ياـههژاو 

یتفاـطل ناـنچ  زا  نز  ندـب  يازجا  یماـمت  هک  تساـنعم  نیدـب  ةروـع » ةأرملا   » تسا هدـش  هتفگ  هک  اـجنآ  اذـل  تسا . هتفرگ  رارق  هدافتـسا 
نآ ندش  هدید  مرحمان  ربارب  رد  تفرگ و  دهاوخ  رارق  دنزگ  بیسآ و  دروم  دشابن ، رادروخرب  بسانم  شـشوپ  زا  رگا  هک  تسا  رادروخرب 

، دندوب روبع  لاح  رد  هک  ربمایپ  دش . ادیپ  میاپ  نار  تفر و  رانک  مسابل  مدوب و  هتسشن  يزور  دیوگیم  ربمایپ  باحصا  زا  یکی  تسا . حیبق 
. تسا تروع  ءزج  هک  ناشوپب  ار  دوخ  نار  دنتفگ : نم  هب 

یهاکف زنط و  نایب  ز )

نز اب  یخوش  رطاخ  هب  ار  ریصبابا  مالسلاهیلع ) ) رقاب دمحم  ماما  تسکـشن . ار  دودح  اهمیرح و  یلو  تشاداو ؛ هدنخ  هب  ار  نارگید  ناوتیم 
.( دادیم دای  نآرق  نز  نآ  هب  وا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  . ) دوشن راک  نیا  بکترم  رگید  دنهاوخیم  يو  زا  دننکیم و  خیبوت  مرحمان 

اهنامر ندرک  رتباذج  ح )

ار بلاطم  هنوگنیا  نتـشون  هک  تسا  يرازاب  ناسیوننامر  ِتسیاـشان  کـیکر و  ياـههژاو  زا  رپ  هک  دوشیم  هتـشون  ییاـهنامر  هنافـسأتم 
اـههژاو و نتخاـس  باذـج  بلاـطم و  نتخاـس  ینغ  اـب  تروـص  ره  رد  دــناهداد . رارق  دوـخ  ترهــش  بـسک  اـی  شاـعم و  رارما  يهلیــسو 

. تخاس گنهامه  ناوخمه و  نابطاخم  كاپ  ترطف  اب  ار  همانملیف و ... هتشون ، ناوتیم  ایح  نیگآرطع  يهحیار  هب  رنه  نتخاسرطعم 

یناوخزاوآ انغ و  ط )

ادـخ و ناگدـنب  اب  ملاس  حیحـص و  طابترا  دـنوادخ و  حـیبست  رکذ و  تسا ؛ هداد  رارق  یلاـع  بلاـطم  ناـیب  يارب  ار  ناـسنا  ناـبز  دـنوادخ 
لوادتم میدق  زا  هک  تسا  هناتسم  ینحل  اب  دولآ  توهش  راعـشا  ندناوخ  دوشیم ، نابز  زا  هک  یطلغ  ياههدافتـسا  زا  یکی  رگید . فراصم 
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يهمه هک  یلاح  رد  تسا . ناوج  لسن  هبالتبم  مه  زونه  دـنکیم و  مهارف  ار  داسف  هانگ و  يهنیمز  یـسنج ، کیرحت  داـجیا  اـب  دـشابیم و 
ماـما دــشاب ؟ لاـمعا  نـیا  لاـبندهب  تـسا ، تاــقولخم  فرــشا  هـک  ناــسنا  هنوـگچ  دــندنوادخ . دــمح  حــیبست و  لاــح  رد  تادوـجوم 

ار ادخ  حیبست  اپراچ )  ) هک یلاح  رد  دناوخب ؛ زاوآ  شیاپراچ  رب  هک  دشکیمن  تلاجخ  امـش  زا  یکی  ایآ  دنیامرفیم : مالـسلاهیلع ) ) قداص
. دیوگیم

رادینش رد  ایح  - 3

رد ایح  دودح  هک  دیریگب  رارق  یطیارش  رد  امش  رگا  تسا . رادروخرب  راتفگ  رد  ایح  هب  تبسن  يرتشیب  تفاطل  تفارظ و  زا  ندینش ، رد  ایح 
ناـیم هـب  ار  يرگید  نخـس  دـنکیم ؟ رییغت  امـش  يهرهچ  گـنر  داد ؟ دـیهاوخ  ناـشن  یلمعلا  سکع  هـچ  دوـشیمن ، هدرمــش  مرتـحم  نآ 

هک دشاب  نینچ  خساپ  رگا  تسیچ ؟ دمایپ  اهلمعلا  سکع  نیا  دینکیم ؟ كرت  ار  هسلج  دیزیخیم و  اپهب  ای  دـیهدیم ؟ رکذـت  دیـشکیم ؟
راتفر ياهنوگ  هب  دیاب  ناسنا  دوشیم . هدیمان  ندینش  رد  يایح  یتلاح  نینچ  مراسمرـش ، هدنونـش  کی  ناونع  هب  نانخـس  نیا  ندینـش  زا  نم 

اب هاگ  ره  ناسنا  هک  مینادب  دیاب  دنزاسن . يراج  نابز  رب  ار  ینخس  ره  دنریگب و  شیپ  ار  راقو  ایح و  بناج  وا  روضح  رد  نارگید  هک  دیامن 
هک ارچ  دردب ؛ يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ایح  ياههدرپ  دزادرپب و  تبحص  هب  وا  اب  يرد  ره  زا  هک  درادن  ار  قح  نیا  دوشیم ، یمیمص  یسک 

ياهنوگهب هتـسویپ  نید  ناگرزب  تسا . هدش  هدیـشک  يدوبان  ییادج و  يهطرو  هب  اهطارفا  اهيوردـنت و  نیا  رثا  رد  يرایـسب  ياهیتسود 
يراج نابز  رب  ار  ینخس  ره  هدیدرگیمن و  یهانگ  بکترم  روضح ، ِمرش  زا  هکلب  سرت  زا  هن  یـسک  ناشروضح  رد  هک  دناهدرکیم  راتفر 
يایند هزورما  هک  ار  یعامتجا  ياهشلاچ  تالضعم و  زا  يرایسب  لح  دناوتیم  رادینـش  راتفگ و  رد  ایح  دودح  تیاعر  تسا . هتخاسیمن 
مکاح ایح  ياهعماج  رد  رگا  تسا . نآ  یتوص  يرادینـش و  دـُعب  هعماج ، داعبا  زا  یکی  دـنک . لـح  تسا  هتخاـس  هدـنکآ  ار  قرـش  برغ و 
دوجو هدمع  روحم  ود  توص  ورملق  رد  دزاسیم . رود  ورملق  نیا  زا  ار  یتوص  حـبق  دراذـگیم و  رثا  هعماج  نآ  يرادینـش  دـُعب  رب  دـشاب ،

زا دننک ، لمع  ایح  ياهرایعم  هب  رگا  دنتسه ، توص  هدننکفرصم  هک  ناگدنونـش  توص ...  فرـصم  يرگید  توص و  دیلوت  یکی  دراد :
رگا دوشیمن و  دیلوت  راجنهبان  توص  دشاب ، هتـشاد  ایح  یفاص  نابز  ناهد و  رگا  دننکیم . زیهرپ  ایح  بوچراچ  زا  جراخ  یتوص  ندـینش 
کته ددص  رد  هک  ییاوران  نانخـس  ایحاب  يهعماج  کی  رد  دـنکیم . زیهرپ  راجنهبان  توص  فرـصم  زا  دـشاب ، هتـشاد  ایح  یفاص  شوگ 

هچناـنچ تـسا . هدـنیوگ  کیرــش  دــهدیم ، ارف  شوـگ  نانخــس  نـیا  هـب  هـک  یــسک  نوـچ  درادــن ، رادــیرخ  تـسا ، يرگید  تـمرح 
اهمرـشیب کیرـش  ار  دوخ  ایحاب  صخـش  کـی  تسا و  هدـنیوگ  کیرـش  تبیغ ، يهدنونـش  دـننکیم : دـیکأت  مالـسلاهیلع ) ) نینمؤملاریما

. دنادیم دوخ  يهفیظو  ار  صخش  نآ  زا  عافد  هکلب  دنکیمن 

رادنپ رد  ایح  - 4

لها تلیـضفرپ  ملع  ياـههنیجنگ  هب  تسا  رتهب  لاؤس  نیا  باوج  رد  دـنکب ؟ دـیاب  هچ  دروآ  اـج  هب  ار  اـیح  قح  تساوخ  یـسک  رگا  لاـح 
اج هب  ار  ایح  قح  دـنوادخ  لباقم  رد  : » دـندومرفیم ربمایپ  هک  دـننکیم  لقن  مالـسلاهیلع ) ) قداـص ماـما  مینک . هعجارم  مالـسلامهیلع ) ) تیب

گرم هکنیا  رگم  دور  باوخ  رتسب  هب  دیابن  دروآ ، اج  هب  ار  ایح  قح  دهاوخب  یـسک  رگا  دومرف : مینک ؟ هچ  ادخربمایپ  يا  دنتفگ : دیروآ .
ندیـسوپ ربق و  دای  هب  دیامن و  تبظاوم  دزیریم  نآ  رد  ار  هچنآ  مکـش و  نآ و  نورد  ياههشیدنا  رـس و  دیاب  دنیبب و  شمـشچ  ود  نیب  ار 

.« دنک اهر  ار  ایند  یگدنز  ياهتنیز  دیاب  تسا ، ترخآ  لابند  هب  هک  یسک  دشاب و  نآ  رد  ندب 

رادرک رد  ایح  - 5

هداد مل  هک  یلاح  رد  دنتفر . هیواعم  دزن  مالسلاهیلع ) ) نسح ماما  زور  کی  ار . دوخ  نیفلاخم  یتح  دندرکیم ؛ راداو  ایح  هب  ار  نارگید  همئا 
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زا مدرک  بجعت  نم  دومرف : مالـسلاهیلع ) ) نسح ماما  تفرن ؟ نم  تفالخ  راـب  ریز  هشیاـع  هک  يدرکن  بجعت  وت  اـیآ  تفگ : ناـشیا  هب  دوب ،
هانگ كرت  رادرک ، رد  ایح  يهولج  نیرتمهم  دومن . روج  عمج و  ار  دوخ  درک و  ایح  هیواعم  ياهداد . مل  هنوگنیا  وت  ماهدـمآ و  نم  هکنیا 

رد یتبحم  كدنا  ای  دنیبب  ادـخ  رـضحم  رد  ار  دوخ  ای  دـشاب  ادـخ  ياهتمعن  هجوتم  ناسنا  هک  یتروص  رد  کچوک . ناهانگ  یتح  تسا ؛
رطاخ هب  گنهن ، مکش  زا  ندش  جراخ  زا  دعب  مالسلاهیلع ) ) سنوی ترضح  دهدب . ماجنا  ار  یهانگ  دنکیم  ایح  دشاب ، هتشاد  ادخ  زا  شلد 

ار یهانگ  چـیه  نک و  ایح  دـنیامرفیم : مالـسلاهیلع ) ) قداص ماما  درکیم . ایح  مدرم  اب  ندـش  وربور  زا  دوب ، هداد  ماجنا  هک  ییـالوا  كرت 
امـش زا  کیره  ایآ  دندومرفیم : ترـضح  هیاسمه  قوقح  تیاعر  رد  یتح  دناسر . دـهاوخ  ررـض  وت  هب  يزور  هک  ارچ  رامـشم ؛ کچوک 

. تسا ماما  رما  زا  یچیپرـس  هانگ  نیرتگرزب  دسانـشن . ار  شاهیاسمه  قح  وا  یلو  دسانـشب  ار  وا  قح  شاهیاسمه  هکنیا  زا  دـنکیمن  مرش 
ترـضح دناهدربن . هرهب  ایح  زا  ياهرذ  دـنراذگیم ، اهنت  ار  ماما  دـنزیرگیم و  هزرابم  نادـیم  طسو  زا  داهج  لاح  رد  هک  یناسک  ًاصوصخ 

شروی هرابود  دیتسه ، ناتربمایپ  يومع  رسپ  هارمه  دیراد و  رارق  دنوادخ  رظن  تحت  امش  دنیامرفیم : نیفـص  گنج  رد  مالـسلاهیلع ) ) یلع
. تشاد دهاوخرب  رد  ار  زیخاتسر  زور  شتآ  دنام و  دهاوخ  ناگدنیآ  رد  نآ  گنن  يهکل  هک  ارچ  دینک ؛ مرش  نتخیرگ  زا  دیرب و 

ندیباوخ رد  ایح  - 6

يور یـششوپ  دنکیم و  تیاعر  ار  ایح  زین  ندـیباوخ  رد  هک  ياهنوگهب  تسوا ؛ يایح  عاعـشلا  تحت  شلامعا  تالاح و  مامت  ایحاب  ناسنا 
دوخ يور  رب  ار  یششوپ  دمرآیم ، شیوخ  لزنم  رد  هک  امش  زا  کی  ره   » هک تسا  مالسلاهیلع ) ) حیسم ترضح  يهیـصوت  دنکفایم . دوخ 

.« دنکیم میسقت  زین  ار  ایح  يزور ، میسقت  ناسب  یلاعت  دنوادخ  هک  ارچ  دنکفیب ؛

ششوپ رد  ایح  - 7

هک تسا  ناسنا  نیا  درادن . تیعوضوم  ششوپ  تاناویح  نیب  رد  دشابیم . ناسنا  ششوپ  لصا  ششوپ و  عون  ایح ، زراب  ياههولج  زا  یکی 
لوـسر زا  دـنکیم . تیاـعر  ار  شـشوپ  لقادـح  وا  دـشابن ، مـه  يرگید  ناـسنا  یطیحم  رد  رگا  یتـح  دـناشوپیم . ار  دوـخ  اـیح  رطاـخهب 
راوازـس مدرم  زا  شیب  دنوادخ  دنداد : باوج  ترـضح  مینک ؟ تروع  فشک  میناوتیم  ییاهنت  رد  ایآ  دندیـسرپ : هلآوهیلعهللایلـص ) ) ادخ

ندـش ناـیرع  زا  اذـل  تسا ؛ هتـشادزاب  ندـش  ناـیرع  زا  ار  امـش  دـنوادخ  دـندومرفیم : فـلتخم  ياـهاج  رد  و  دوـش . مرـش  وا  زا  هک  تسا 
هدرک مرـش  تیادـخ  زا  منیبیمن  دومرف : يو  هب  دـنکیم . لسغ  زاب  ياضف  رد  هک  دـید  ار  دوخ  نارگراک  زا  یکی  يزور  ربماـیپ  دـیزیهرپب .

( مالـسلاهیلع ) رقاب ماما  درک . تیاعر  دیاب  مه  کچوک  ياههچب  دروم  رد  یتح  ار  هلأسم  نیا  میرادن . وت  هب  يزاین  ام  ریگب  ار  تدزم  یـشاب !
درکیم نوریب  قاتا  زا  تشادن ، یترورـض  ناشروضح  هک  ینانز  يهمه  مردپ  دیایب ، ایند  هب  تساوخیم  يدنزرف  هاگره  هک  دـننکیم  لقن 

هک دندرکیم  شرافس  ناشیا  دننک و  نینچ  همه  تسا  رتهب  هک  دندومرفیم  زین  مالسلاهیلع ) ) قداص ماما  دتفین . وا  تروع  هب  یسک  هاگن  ات 
مامح دراو  شـشوپ  نودـب  هک  ار  یناـسک  مه  ادـخ  لوسر  دـتفیب . وا  تروع  هب  شهاـگن  هجیتن  رد  هک  دورن  ماـمح  هب  دوخ  دـنزرف  اـب  درم 
دنزرف دننک و  هاگن  دوخ  دنزرف  تروع  هب  دنرادن  قح  ردام  ردپ و  دندومرفیم : دناهدرک و  نیرفن  دننیبیم ، ار  رگیدکی  تروع  دنوشیم و 

( مالـسلاهیلع ) یـسیع ترـضح  تسه . مه  هناخ  يارب  هکلب  تسین  درف  هب  دودـحم  شـشوپ  نیا  دـنک . هاگن  اهنآ  تروع  هب  درادـن  قح  زین 
اریز دنکفیب ، ار  نآ  يهدرپ  تسا ، هتـسشن  دوخ  يهناخ  رد  امـش  زا  یکی  هاگره  دنیوگیم : دـننادیم و  ایح  يهناشن  ار  اههناخ  یگدیـشوپ 

ناناوج هب  ار  یمهم  رکذـت  تسا  مزال  اجنیا  تسا . هدرک  میـسقت  ار  يزور  هک  هنوگنامه  هدرک ، میـسقت  ار  ایح  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ 
لیم هنجا  نیطایـش و  تلاح  نیا  رد  هک  ارچ  دیزیهرپب ؛ ندش  نایرع  زا  باوخ  رتسب  رد  ای  دوخ و  قاتا  رد  تولخ ، رد  یتح  هک  میهدب  زیزع 

تالالتخا راچد  درف  دناهدرک و  ادیپ  ناسنا  اب  لومعمریغ  یفطاع  يهطبار  يهنیمز  هک  تسا  هدـش  هبرجت  يدراوم  دـننکیم و  ادـیپ  امـش  هب 
ترــضح دــنوشیمن . هیــضق  لـصا  هجوـتم  مـه  ناسانــشناور  نارواـشم و  اـسب  هـچ  ناوـج و  دوـخ  هـک  یلاــح  رد  تـسا ؛ هدــش  یناور 
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. دـیناشوپب ار  دوخ  سپ  دـنک ؛ یم  عمط  وا  رد  دزادـنایم و  رظن  وا  هب  ناطیـش  دوـش ، ناـیرع  یـسک  یتـقو  دـنیامرف : یم  مالـسلاهیلع ) ) یلع
هدش دزـشوگ  مه  نآرق  رد  ناسنا ، اب  هنجا  نیطایـش و  تقافر  تشز ) هایگ  یعون  هنجا و  سیلبا ، تسا : هدـش  هدافتـسا  انعم  هس  رد  ناطیـش  )

.« تسا ینیشنمه  دب  هچ  سپ  دشاب ، وا  نیشنمه  ناطیش  هک  سک  نآ  : » تسا

هک تسا  تهج  نآ  زا  ثحب  نیا  ترورـض  تسایح . یفنم  يهبنج  دروم  رد  ثحب  دوشیم ، حرطم  ایح  يهنیمز  رد  هک  يرگید  مهم  ثحب 
نادب : » دنیامرفیم مالسلاهیلع ) ) يرکسع نسح  ماما  دراد . دوجو  طیرفت  طارفا و  يهنیمز  رگید  تافص  يرایسب  نوچمه  ایح  ثحب  رد 
دارفا یهاگ  تسا ». هدرک  فارـسا  هداهن و  رتارف  ار  اپ  لادتعا  دـح  زا  دـبای ، ینوزف  نوچ  تسا و  ياهزادـنا  نازیم و  ایح  يارب  هک 

طارفا و راچد  ات  دوش  نشور  تسین ، اور  ایح  هک  يدراوم  دیاب  اذل  تسین . ایح  ياج  اج ، نیا  هک  دننادیمن  اما  دنـشاب ، ایحاب  دنهاوخیم 
. تسا هدش  دای  ایح  مسق  نیا  زا  تلاهج  تقامح و  فعض ، نوچ  يریباعت  اب  مه  تایاور  رد  میوشن . طیرفت 

ملع بسک  رد  ایح  - 1

انعم ایح  رگید  دیـسرپب ، لاؤس  یـسک  زا  یبلطم  يریگدای  يارب  دـش  مزال  رگا  تسا . ملع  بسک  تسین ، اور  نآ  رد  اـیح  هک  يدروم  نیلوا 
. دنسرپب لاؤس  داتسا  زا  سالک  رـس  هک  دننکیم  ایح  نایوجـشناد  یـضعب  دروآیم . لابند  هب  تیمورحم  ملع  بسک  رد  ایح  هک  ارچ  درادن .

سک ره  : » دـنیامرفیم هنیمز  نیا  رد  مالـسلاهیلع ) ) قداص ماـما  دـنمهفیمن . دـیاب ، هک  روط  نآ  ار  سرد  هک  دوشیم  نیا  اـیح  نیا  يهجیتن 
مینیبیم هعماج  رد  ار  دارفا  یـضعب  یهاگ  دوب . » دهاوخ  كدنا  مه  شملع  دشاب ،) ور  مک  نامدوخ  حالطـصا  هب   ) دشاب هتـشاد  هجو  تقر 

. تـسا طـلغ  اـیح  نـیا  دــنوشیم . اـیحاب  دــسریم ، مـلع  بـسک  هـب  تبوـن  یتـقو  اــما  دنتــسه ، اــیحیب  وررپ و  لــئاسم  يهـیقب  رد  هـک 
دنرذـگیم ربا  تعرـس  هب  اهتصرف  تیمورحم . اب  ایح  تسا و  هارمه  يدـیماان  اـب  ساره  سرت و  : » دـنیامرفیم مالـسلاهیلع ) ) نینمؤملاریما

نمؤـم يهدـشمگ  تمکح  تسا . ملع  بسک  رد  ياـیح  ناـمه  تیاور  نیا  رد  اـیح  زا  دارم  دیرمـش . » تمینغ  ار  کـین  ياـهتصرف  سپ 
، دیدید مه  كرش  لها  ای  قافن و  لها  تسد  رد  ار  نآ  رگا  هک  تسا  هدش  هیـصوت  یتح  دشاب . نآ  بلاط  دیاب  دید ، ار  نآ  اجک  ره  تسا ؛

نایم رد  رما  نیا  دـننادیم . تلاجخ  يهیام  ار  نآ  دارفا  زا  یخرب  تسا و  ینتورف  اب  هارمه  نتخومآ  هک  تسا  نیا  ایح  نیا  تلع  دـیریگارف .
نتخومآ زا  هدروخلاس  صخش  : » دنیامرفیم رما  نیا  هب  هجوت  اب  هلآوهیلعهللایلـص ) ) مرکا ربمایپ  دروخیم و  مشچ  هب  رتشیب  هدروخلاس  دارفا 

شناد هب  راهتشا  ددرگیم ، نتخومآ  رد  ییورمک  بجوم  هک  يروما  زا  دنکیمن ». مرش  نان  ندروخ  زا  هک  هنوگنامه  دنکن ، مرـش  شناد 
اهراک نیا  دسرپب و  لاؤس  یسک  زا  ملعت  ریسم  رد  هک  دیامنیم  تخس  رایسب  تسا ، حرطم  ملاع  ناونع  هب  هعماج  رد  هک  یسک  يارب  تسا .

یهاتوک اههتـسنادان  يهرابرد  ندیـسرپ  زا  : » دـنیامرفیم هراب  نیا  رد  مالـسلاهیلع ) ) داجـس ماما  دـنادیم . رـضم  دوخ  یملع  راـبتعا  يارب  ار 
مزال ایح  ملاع  دوخ  اب  دروخرب  رد  هچرگ  درک ، اـیح  دـیابن  ملاـع ، ِملع  يریگارف  هب  تبـسن  یـشاب ». هدـش  روهـشم  شناد  هب  دـنچره  نکم ،

يدایز دارفا  تسا و  هدش  دایز  ملع  بسک  يارب  ناناوج  یگنـشت  دنرایـسب ، ملع  بلاط  نارود  نیا  رد  نوچ  دراد ؛ مزال  یکریز  هتبلا  تسا .
لقتنم ناناوج  هب  هجو  نیرتهب  هب  دنناوتب  دنـشاب و  فراعم  نیا  هب  ملاع  هک  يدارفا  رگید  فرط  زا  دنتـسه و  بان  فراعم  لابند  هک  دنتـسه 

ناگرزب املع و  اذل  دنتسه ؛ دوخ  سوه  يوه و  لابند  دنرادن و  یبوخ  تین  دنفراعم ، نیا  بلاط  هک  مه  يدارفا  زا  يرایـسب  دنا . مک  دننک ،
: تفگ ملاع  نآ  ات  دشاب و  كریز  دیاب  دنک ، ضیف  بسک  ناشیا  زا  دهاوخیم  هک  یسک  ور  نیا  زا  دنشاب . یسکره  يوگخساپ  دنناوتیمن 

اور یبدایب  راوگرزب  ملاع  نآ  هب  تبسن  هک  نیا  نودب  دریگ ؛ راک  هب  ار  بسانم  ياهدرگش  دیاب  دور . رد  هب  نادیم  زا  دیابن  مرادن ، تصرف 
كریز یلیخ  هک  دوب  یناوجون  دندرکیمن . تبحص  یسک  اب  یلیخ  دنتشاد و  دیدش  دردرس  هک  دوب  یقالخا  داتـسا  هنومن ، ناونع  هب  دراد .

هچ هب  دـیاب  اهناوج  ام  دـنرادن ، فیرـشت  هجرفیلاعتهللالجع ) ) نامزماما یتقو  دیـشخبب ، اقآ ! جاـح  دوب : هتفگو  هتفر  ناـشیا  تمدـخ  دوب ،
ار قالخا  داتسا  نآ  درگش  نیمه  هب  و  مسرپب . ار  ملاؤس  امش  زا  مهاوخیم  املع و  امش  زج  مرادن  غارـس  یهانپ  چیه  نم  میربب ؟ هانپ  یـسک 
. دیـسرپب دعب  دیربب ، یپ  لاؤس  شزرا  هب  ادتبا  دیریگن . ار  ناگرزب  تقو  یلاؤس  هنوگره  يارب  هک  دینک  تقد  دـیاب  هتبلا  دروآیم . فرح  هب 
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، ماکحا يریگدای  رد  تسا . مزال  بدا  اما  تسین  زیاج  اـیح  ملع ، بلط  رد  هصـالخ  دـشاب . راوگرزب  نآ  نأـش  روخ  رد  هک  دیـسرپب  یلاؤس 
رد یملاع  ره  زا  هک  يدراوم  زا  دنهد . ماجنا  طلغ  ار  ماکحا  هدش  ثعاب  طلغ ، يایح  نیا  تسا  هدش  هدید  ررکم  دـننک . ایح  دـیابن  ناناوج 

( اهیلعهللامالس ) ارهز ترـضح  شیپ  یمناخ  هک  میراد  تیاور  رد  تسا . ماکحا  دهد ، خساپ  دراد  هفیظو  وا  دیـسرپ و  ناوتیم  ياهجرد  ره 
یهاوخیم هچره  دندومرف : وا  هب  اهیلعهللامالس ) ) ارهز ترضح  یلو  دیشک ، تلاجخ  رگید  دیـسرپ ، هک  هلأسم  هد  دیـسرپ . ماکحا  زا  دمآ و 

: متفگ مالـسلاهیلع ) ) قداص ماما  هب  دـیوگیم : يو  میروآیم . دـیمح  نب  مصاع  لوق  زا  ار  ییاـبیز  تیاور  شخب ، نیا  ماـتخ  نسح  سرپب .
یقیسوم انغ و  تشهب  رد  ایآ  متفگ : نک . لاؤس  سرپب و  دندومرف : ترـضح  مسرپب . امـش  زا  مراد ، مرـش  نآ  زا  هک  يزیچ  زا  موش ، تیادف 

قئالخ زا  کیچیه  هک  دوشیم  هدینش  نآ  زا  ییاهادص  تشهب ، داب  شزو  رثا  رب  هک  تسا  یتخرد  تشهب  رد  دومرف : ترـضح  تسه ؟ مه 
ار مارح ) ) یقیسوم ندینش  ادخ ، سرت  زا  ایند  رد  هک  تسا  یناسک  يارب  نیا ، دندومرف : ترـضح  سپـش  دناهدینـشن . ییادص  نآ  ییابیز  هب 

. دناهدرک كرت 

لاثم رکذ  - 2

نآ دنکیم و  ایح  اما  دشاب ؛ سوملم  همه  يارب  هک  دنک  هدافتـسا  نییاپ  حطـس  رد  یلاثم  زا  یقح  فرح  نایب  يارب  ناسنا  تسا  مزال  یهاگ 
يدارفا ًاقافتا  تسا . قمح  يایح  مه  نیا  تسا . رازاب  هچوک و  مدرم  حطس  رد  اما  تسین ؛ تشز  کیکر و  لاثم  دنادیم . دوخ  نأش  نود  ار 

يارب سوملم  لاثم  کی  هب  زاین  ناشبطاخم  رگا  دنناسریم . ضیف  شدوجو  يهزادنا  هب  یـسک  ره  هب  تسا ، راشرـس  ناشدوجو  رد  ملع  هک 
امرگ و دیشروخ ، زا  شاهلصاف  اب  بسانتم  یئیش  ره  دشاب ؛ دیـشروخ  لثم  دیاب  تهج  نیا  رد  ملاع  دنرادن . ییابا  دشاب ، هتـشاد  بلطم  مهف 
. دنکن هدافتـسا  نآ  زا  درادن ، ار  امرگ  نیا  بات  هک  یـسک  منکیم ؛ دیلوت  هجرد  يامرگ 500  طقف  نم  دیوگیمن  دیـشروخ  دریگیم . رون 
رد دـنوادخ  دـنزیم . لاثم  غالا  گس و  روعـش ،  دـقاف  تاناویح  توبکنع ،  سگم ،  هشپ ، هب  فلتخم  ياهاج  رد  بلاـطم  مهف  يارب  نآرق 

( یتقیقح نایب  يارب   ) هکنیا زا  دنوادخ  : » دیامرفیم تسا ، هدمآ  نآرق  رد  هک  تسا  ییاهلاثم  هچ  نیا  هک  ربمایپ  هب  رافک  يهنعط  هب  خساپ 
رد هک  ارچ  تسا ؛ هدز  لاثم  هشپ  هب  دنوادخ  مالـسلاهیلع ) ) قداص ماما  لوق  هب  دنکیمن » . ایح  دـنزب ، لاثم  نآ  زا  رتالاب  یتح  هشپ و  کی  هب 
زین وضع  ود  دیرفآ و  ار  شگرزب ـ  رکیپ  دوجو  اب  لیف  نوچمه  تادوجوم ـ  رگید  حراوج  مادـنا و  یمامت  شکچوک ، يهثج  دوجو  اب  هشپ 

. دشاب دوصقم  قفاوم  دیاب  لاثم  دزاس . هاگآ  شقلخ  یتفگـش  شنیرفآ و  تفاطل  هب  ار  نانمؤم  راک  نیا  اب  تساوخیم  دـنوادخ  داد . رتدایز 
نخـس تغالب  تسا ؛ نایعدـم  فعـض  ناـیب  ریقحت و  ماـقم  رد  هدـنیوگ  یهاـگ  تقیقح . مسجت  يارب  تسا  ياهلیـسو  لاـثم  رگید  ریبعت  هب 

. دنک باختنا  لاثم  يارب  ار  یفیعض  تادوجوم  اهنآ  فعض  نداد  ناشن  يارب  هک  دنکیم  باجیا 

لهج هب  رارقا  - 3

، دنتـسنادیمن ار  يزیچ  رگا  هک  تسا  نایناحور  ناـملعم و  و  دـیتاسا ، هب  طوبرم  تسا ، هدـش  یهن  نآ  هب  تبـسن  اـیح  زا  هک  يرگید  دروم 
: دنیامرفیم دوخ  باحصا  زا  یکی  هب  شرافس  رد  مالسلاهیلع ) ) نینمؤملاریما دننکن . مرش  هملک  نیا  نتفگ  زا  و  منادیمن » : » دنیوگب هناعطاق 
، دـنادیمن هچنآ  يریگدای  هب  تبـسن  دـسرتن و  شهانگ  زا  زج  ددـنبن و  دـیما  شراـگدرورپ  زج  یـسک  هب  ریگارف : نم  زا  ار  هیـصوت  جـنپ  »
هب تبسن  ربص  هک  دینادب  دهدن و  هار  دوخ  هب  ایح  منادیمن »  » نتفگ زا  دنسرپ ، وا  زا  دنادیمن ، هک  يزیچ  زا  نوچ  درادن و  اور  مرش  دوخرب 

ماکحا زا  یلاؤس  یهاگ  هکدنیامرفیم  اهامن  ملاع  هب  هراشا  اب  زین  مالـسلاهیلع ) ) قداص ماما  ندـب ». لک  هب  تبـسن  تسا  رـس  نوچمه  نامیا 
شوخ دنشکیم و  تلاجخ  دنروآ ، رامشهب  نادان  ار  نانآ  مدرم  هکنیا  زا  دننادیمن و  ار  حیحـص  خساپ  نانآ  دوشیم و  هورگ  نیا  زا  نید 

دـنروآیم و هانپ  ناشدوخ  يأر  سایق و  هب  ادـخ  نید  رد  لیلد  نیمه  هب  دنـسرپب و  نآ  ندـعم  زا  ار  نآ  مدرم  ات  دـنهدن  خـساپ  هک  دـنرادن 
هتخاسدوخ ياهبتکم  شیادیپ  بجوم  دندرگیم و  کیدزن  تعدب  هب  دننکیم و  كرت  ار  ادخ  لوسر  زا  هدنام  ياجرب  راثآ  هلیـسونیدب 
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وا زا  یتقو  دروآ ، دـیدپ  ملع  نیا  رد  هک  یتالوحت  همه  نآ  دوجو  اب  لوصا و  هقف و  رد  یملع  حطـس  نآ  اب  هر ) ) يراـصنا خیـش  دـنوشیم .
زا یسک  ات  ُمنادن » ُمنادن ، ُمنادن ، : » تفگیم یلوفزد  نیریش  يهجهل  اب  حیرص  دنلب و  تسنادیمن ، ار  شباوج  هک  دشیم  هدیسرپ  ياهلأسم 

یلاؤس امـش  زا  یکی  زا  رگا  : » دـنیامرفیم نینچ  نیا  یتیاور  رد  مه  مالـسلاهیلع ) ) قداص ماما  دـنکن . اـیح  هملک  نیا  نتفگ  زا  شنادرگاـش 
.« منادیمن دیوگب : دیاب  تسین ، هاگآ  نآ  باوج  هب  هک  دوش  هدیسرپ 

تروشم - 4

هضرعیب و ار  وا  نارگید  هکنآ  رطاخ  هب  یلو  ددرگیم  یتالکـشم  ای  ههبـش  راچد  دـهد ، ماجنا  دـهاوخیم  هک  يراـک  رد  ناـسنا  یهاـگ 
. ددرگیم يرتگرزب  تالکـشم  تاراسخ و  ثعاب  رما  نیا  اسب  هچ  دراذگب و  نایم  رد  یـسک  اب  ار  شلکـشم  دـنکیم  ایح  دـنناوخن ، قیالان 

کی لکـشم ، ندرک  حرطم  نتخاس و  هاگآ  اما  تسا ؛ ناوتان  دارفا  يارب  هفرح  کـی  ندرک  ییادـگ  تسا . ندرک  ییادـگ  زا  ریغ  راـک  نیا 
دراد و ار  مزال  يهبرجت  دـنک  اعدا  دـناوتیمن  راـک  کـی  يادـتبا  رد  دـشاب ، يوق  یملع  رظن  زا  مه  هزادـنا  ره  سک  چـیه  تسا . رارطـضا 

تواضق يهنیمز  رد  هلآوهیلعهللایلـص ) ) مرکا ربمایپ  دیآیم . دوجو  هب  راک  نیح  رد  تالکـشم  زا  يرایـسب  تسین . هدیـشوپ  وا  رب  ياهلأسم 
راوشد وت  رب  يرما  رگا  نکم و  تواضق  ملع  يور  زا  زج  دـشخب . يدـنلب  ار  وت  دـنوادخ  اـت  نک  ینتورف  ادـخ  يارب  : » دـندرکیم شراـفس 

تقیفوت دیامن ، هدهاشم  یتسار  قدص و  وت  زا  دنوادخ  رگا  هک  امن  داهتجا  نآ  زا  سپ  امن ؛ ینزیار  رادم و  مرش  زگره  نک و  شسرپ  دمآ ،
ماجنا زا  دـننادیم و  دوخ  ریقحت  يهیام  ار  راک  نیا  یخرب  اما  دـنک ؛ تروشم  دوخ  زا  رتکچوک  دارفا  اب  ناسنا  تسا  مزال  یهاگ  دـهدیم ».

مرـش رتکچوک  اب  تروشم  زا  نک و  تروشم  رتگرزب  اب  مرـسپ ! : » دیوگیم شدنزرف  هب  باطخ  میکح  نامقل  دـننکیم . مرـش  نآ  نداد 
!« شاب هتشادن 

هباطخ - 5

عمج رد  یفلتخم  ياهلمعلا  سکع  اب  اسب  هچ  دـنک و  ینارنخـس  یعمج  رد  دـیاب  یبلطم  نییبت  ای  قح  زا  عافد  ای  داشرا  يارب  یهاگ  ناسنا 
مالک و ياوتحم  رد  دنچ  ره  دنکن . ایح  دیوگیم ، نخس  یعمج  روضح  رد  هکنیا  زا  دیوگب و  نخـس  طلـست  اب  دیاب  اجنیا  هک  دوش  وربور 
ندز و فرح  بوخ  ناشراک  مزاول  ءزج  دنـشاب ، رثؤم  هعماج  رد  دنهاوخیم  هک  یناسک  دوش . ایح  تیاعر  دیاب  ظافلا  زا  هدافتـسا  يهوحن 

ییایحاب درف  نوچ  دور ، ربنم  وا  رگا  تفگ : هیواعم  هب  صاـعورمع  دـندوب . اـیح  اپاترـس  مالـسلاهیلع ) ) نسح ماـما  تسا . ندز  بوخ  فرح 
تـساوخرد ترـضح  زا  هیواعم  دوشیم . عطق  شمالک  دـننکیم و  لجخ  ار  وا  ندروآ ) رد  کلکـش  و   ) دوخ نامـشچ  اب  ام  ناراـی  تسا ،

هیواعم دـنتخادرپ .  تیب  لها  لئاضف  هب  دـندومرف و  اشنا  ییاسر  غیلب و  رایـسب  يهبطخ  ترـضح  دـینک . هظعوم  ار  ام  دـیور و  ربنم  هب  درک :
رد هاتوک  يهلمج  هس  رد  ترـضح  دـینک . اهر  ار  ثحابم  نیا  دـییوگب و  نخـس  بطر  فصو  رد  تفگ : ماما  مالک  طـسو  دـش و  باـتیب 

ثحب سپـس  دـنادرگیم و  وکین  ار  شیوب  معط و  بش  یکنخ  نآ و  ندیـسر  ثعاب  امرگ  نآ ، دـشر  بجوم  داب  دـندومرف : بطر  فصو 
ماش لها  داقتعا  تراک ، نیا  اب  تفگ : درک و  خیبوت  رایسب  تساوخ و  ار  ورمع  هیواعم  ینارنخس ، زا  دعب  دنداد ... همادا  ار  تیب  لها  لئاضف 

. يدرک دساف  نم  هب  تبسن  ار 

طلغ موسر  اب  تفلاخم  - 6

هکنیا دنک و  تفلاخم  بادآ  نآ  اب  دـیاب  ناسنا  اجنیا  تسادـخ . مکح  فالخ  هک  تسا  هداتفا  اج  هعماج  رد  یطلغ  موسر  بادآ و  یهاگ 
دندرکیم بوسحم  دوخدنزرف  ار  هدناوخدنزرف  تیلهاج  رد  تسین . هتفریذپ  مریذپب ، ار  طلغ  بادآ  نیا  مدـش  روبجم  مدرک و  ایح  دـیوگب 

رتخد اب  ربمایپ  داهنـشیپ  هب  دوب و  ربمایپ  يهدناوخدنزرف  هثراح  نب  دیز  دوب . ادخ  مکح  فالخ  هک  دندوب  لئاق  نآ  يارب  يدـنزرف  ماکحا  و 
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بنیز ربمایپ  يهیـصوت  رطاخهب  یلو  دـندرک ، تفلاخم  ادـتبا  بنیز  يهداوناخ  هکنآ  اب  درک . جاودزا  يدـسا  شحج  رتخد  بنیز  ناشهمع 
. داد قالط  ار  وا  دیز  دـیز ، هب  ربمایپ  يهیـصوت  مغریلع  دـش و  داجیا  فالتخا  بنیز  دـیز و  نیب  جاودزا  زا  دـعب  هنافـسأتم  یلو  تفریذـپ 
، هدـناوخدنزرف رـسمه  هک  نامز  نآ  بادآ  فـالخ  هک  دـندش  ممـصم  دـنوادخ  رما  هب  دوریم . وا  يوربآ  هک  دـندوب  بنیز  نارگن  ربماـیپ 

ربمایپ هک  دوب  یگرزب  سرد  نیا  دننکن . ایح  نافلاخم  یلامتحا  شنزرس  هب  تبـسن  دننک و  جاودزا  بنیز  اب  دشیم  بوسحم  دنزرف  رـسمه 
. مینک راتفر  نآ  فالخ  مینکن و  ایح  عرش  فالخ  موسر  بادآ و  ربارب  رد  هک  دنداد  ام  هب  دنوادخ  رما  هب  دندوب ، ایح  لبمس  دوخ  هک 

نداد هقدص  - 7

زا یتیاور  رد  تسا . هدش  یفن  مه  ییایح  نینچ  تایاور  رد  دننکیم . ایح  نآ  نداد  هقدـص  زا  دـنراد  یکدـنا  لوپ  هکنآ  رطاخ  هب  یـضعب 
رگید یتیاور  رد  نینچمه  دوب ». دهاوخ  نآ  زا  رتمک  لئاس  ندرک  مورحم  هک  ارچ  نکن ، مرش  مک  شـشخب  زا   » هک میناوخیم  نینمؤملاریما 

وا هب  سکره  هتـشاد و  غیرد  ادخ  زا  تیقیقح  رد  دنک ، غیرد  وا  زا  ار  دوخ  شـشخب  سکره  تسادـخ ؛ يهداتـسرف  نیکـسم  : » دـنیامرفیم
.« تسا هدرک  اطع  ادخ  هب  دنک ، اطعا  يزیچ 

ریخ راک  - 8

ماما زا  مه  نینمؤملاریما و  زا  مه  هک  تسا  ییابیز  تیاور  تسا . ریخ  لمع  نداد  ماجنا  رد  ایح  تسا ، عونمم  نآ  رد  ایح  هک  يرگید  دروم 
كرت ار  نآ  ایح  رطاخ  هب  دـهدیمن و  ماجنا  ایر  يور  زا  ار  ریخ  لمع  نمؤم  : » دـندومرف هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلاامهیلع ) ) نیدـباعلانیز

هچ ترـضح  . ) دنتـسه ام  اب  ام و  زا  نارادتـسود و  نایعیـش و  زا  يدارفا  نینچ  : » دنیامرفیم همادا  رد  مالـسلاهیلع ) ) نینمؤملاریما دنکیمن ».
مه زامن  تقو  ًاقافتا  هتسشن و  يراگتساوخ  يهسلج  رد  ًالثم  میتسه ». ینایعیش  نینچ  رادید  قاتـشم  ام  دنیامرفیم ) ياهناقـشاع  ابیز و  ریبعت 

نیمه دـهدیم ، بیرف  ار  ناـسنا  ناطیـش  هک  ییاـهاج  زا  یکی  ًاـقافتا  دـناوخب . ار  شزاـمن  دوـش و  دـنلب  هک  دـنکیم  اـیح  اـما  تسا ؛ هدـش 
قافتا نیدتم  نایوجشناد  یـضعب  نیب  رد  هک  رگید  دروم  دوش ! ایر  ادابم  ات  هدن  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  دنکیم  نیقلت  ناسنا  هب  هک  تساهاج 

رگید نایوجشناد  يولج  دنکیم  ایح  تسین ، موسرم  نوچ  اما  تسا ، نمؤم  تافص  زا  نتشاد  وضو  هشیمه  هکنیا  اب  هک  تسا  نیا  دتفایم ،
يوس هب  همه  هک  زامن  تقو  ای  دوشیم . بوسحم  مه  ریخ  رشن  نوچ  دوش ؛ يداع  شیارب  ات  دهد  ماجنا  مادم  ار  راک  نیا  دیاب  دریگب . وضو 

هب ار  زامن  هک  دـهاوخیم  اـم  زا  مالـسا  ًالـصا  مناوخب . تقو  لوا  زاـمن  مهاوخیم  نم  دـیوگب : هک  دـنکیم  اـیح  وا  دـنوریم ، يروخاذـغ 
تقو ره  تسا . نیمه  مه  ةولـصلا » اومیقأ   » یناعم زا  یکی  دوش و  رهاظ  دـیاب  زامن  هک  تسا  نیا  مالـسا  تسایـس  مینک . ارجا  ینلع  تروص 

ضئارف هب  ردقچ  مینیبب  هک  تسا  نیمه  صاخشا ، نامیا  شجنس  ياههار  زا  یکی  ًالـصا  میهد . ماجنا  تسا ، بوخ  يراک  میداد  صیخـشت 
سوبوتا راوس  امـش  رگا  هک  دـندوب  هدرک  لاؤس  دارفا  زا  دوـب ، هدـش  ماـجنا  هنیمز  نیا  رد  هک  یقیقحت  رد  دـنهدیم . تیمها  ینید  رئاعـش  و 

دارفا زا  یلیخ  هک  دوب  هدش  صخشم  هن ؟ ای  دیهدیم  رکذت  وا  هب  ایآ  دتسیان ، زامن  يهماقا  يارب  مه  هدننار  تسا و  زامن  تقو  رخآ  دیشاب و 
. تسا زامن  تقو  هک  دننک  دزشوگ  هدننار  هب  دناهتشاذگ و  رانک  ار  ایح  دروم  نیا  رد  هک  يدارفا  دنتسه  مک  اما  دنتسه ، زامن  لها 

یلومعم ياهلاغتشا  - 9

دوخ نأـش  نود  ار  نآ  ربـکت  يور  زا  طـلغ و  هب  هک  تسا  ییاـهراک  دروم  رد  تسا ، هدـش  شهوـکن  نآ  هب  تبـسن  اـیح  هک  يدـعب  دروـم 
ياراد هک  یـصخش  ای  دزادرپب . تباـبط  هب  هداـتفا  رود  قطاـنم  رد  اتـسور  کـی  رد  هک  دـنیبیم  راـع  دوخ  رب  کـشزپ  کـی  ًـالثم  مینادیم ؛
يارب دورب . ینامتخاس  ياهراک  لثم  یلومعم  ياهراک  لابند  درادن ، یملع  تیلاعف  هکیمایا  رد  هک  دنکیم  مرـش  تسا ، هیلاع  تالیـصحت 

مارح هب  ـالتبم  هک  تسا  نیا  مه  نآ  يهجیتـن  دـنهدیمن . يراـک  ره  هب  نت  اذـل  نآ ؛ ندوب  لـالح  هن  تسا  مهم  لغـش  عوـن  دارفا  هنوـگنیا 
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راتفرگ مارح  هب  هکنآ  رگم  دنک ، ایح  لالح  شالت ـ  راک و  زا ـ  هک  تسین  ياهدنب  چـیه  : » میراد تیاور  رد  هک  هنوگنامه  دـش . دـنهاوخ 
ـ  درومیب يایح ـ  : » دـنیامرفیم مالـسلاهیلع ) ) یلع نینمؤملاریما  دراذـگیم . یفنم  رثا  زین  هداوناخ  داـصتقا  رد  رگید  يوس  زا  و  ددرگیم ».

تسین و بیع  راک  برغ  رد  زورما  دـناهتخوماین . ام  هب  يزیچ  نینچ  مالـسلامهیلع ) ) تیبلها بتکم  رد  هک  یلاح  رد  دوشیم ». قزر  عناـم 
ًاقافتا دشاب . ناروتسر  فک  نتـسش  رگا  یتح  دنهد ؛ ماجنا  یتحار  هب  مینادیم ، نأش  فالخ  نامروشک  رد  ام  هک  ییاهراک  دنرـضاح  دارفا 
ربماـیپ يهریــس  هـب  امــش  تـسا . رتکـیدزن  مالــسلامهیلع ) ) تـیب لـها  بـتکم  هـب  تـسا ، جـیار  هـنیمز  نـیا  رد  برغ  رد  هزورما  هـچنآ 
یتروص رد  رگید . ياهراک  مه  يزرواشک و  مه  دناهدرک ، یناپوچ  مه  دینک ، هاگن  مالـسلاهیلع ) ) نینمؤملاریما و  هلآوهیلعهللایلـص ) ) مرکا

.« نکن نیهوت  اقآ ! : » دیوگیم شلاح  نابز  اب  یهد ؟ ماجنا  يرضاح  ایآ  تسا ، زاین  ییاهراک  نینچ  مییوگب : ناوج  کی  هب  هزورما  رگا  هک 
ياهراک هچ  یگناخ و  ياهراک  هچ  دنتـشادن ؛ ییابا  یلومعم  ياهراک  زا  دناهتـسنادیم و  تدابع  ار  راـک  مالـسلامهیلع ) ) تیب لـها  ًالـصا 

لمح ناشلزنم  ات  هیهت و  رازاب  زا  ار  ناشیاهيدـنمزاین  هک  دـشیمن  نیا  زا  عنام  ایح  اما  دوب ؛ ایح  ناشدوجو  رـسارس  ربماـیپ  هناـخ . زا  نوریب 
هکنانچ دنربب . شیوخ  يهداوناخ  يوسهب  دـنهد و  رارق  شیوخ  يهناش  هب  ار  نآ  ای  دـنریگب  تسد  رد  ار  هدـش  يرادـیرخ  يالاک  دـننک و 

دوب هفوصتم  زا  هک  ردکنمنبا  دنتخودیم . ار  ناشیاهشفک  دندزیم و  هلصو  ار  ناشسابل  دندیشودیم و  ار  نادنفسوگ  دوخ  ترضح  نآ 
رـس و زا  قرع  دوب و  يزرواشک  تیلاعف و  لوغـشم  هنیدـم  ياهرازتشک  رد  هک  مدـید  مرگياوه  رد  ار  مالـسلاهیلع ) ) رقاـب ماـما  دـیوگیم :

لابند یتعاـس  نینچ  رد  شیرق  زا  يدرم  ریپ  : » متفگ مالـس  ضرع  زا  دـعب  متفر و  ولج  منک . هظعوم  ار  ناـشیا  متـساوخ  تخیریم . شیور 
نینچ رد  رگا  : » دندومرف مالسلاهیلع ) ) ماما يراد )؟ تیادخ  يارب  یباوج  هچ  و  ( ؟ ینکیم هچ  دسر ، ارف  وت  لجا  یتلاح  نینچ  رد  رگا  ایند !

نیا زا  نم  منک . زاینیب  وت  لاـثما  وت و  زا  ار  ماهداوناـخ  مدوخ و  مهاوخیم  نم  ماهدوب . ادـخ  تعاـط  لاـح  رد  دـسر ، ارف  نم  گرم  یلاـح 
دننام هک  تفرگ  دنوادخ  زا  یتنطلس  مالسلاهیلع ) ) نامیلس ترـضح  مشاب ». ادخ  ینامرفان  لوغـشم  هک  دسرب  یلاح  رد  مگرم  هک  مسرتیم 

. دومنیم شاعم  رارما  نآ  شورف  زا  درکیم و  يزودریصح  هکلب  درکیمن  قازترا  تلود  لاوما  زا  مه  زاب  اما  دوب ؛ هدشن  هداد  یسک  هب  نآ 
يروآعمج يزرواشک ، نوچمه  رگید  ياهراک  اب  دندرکیمن و  هدافتسا  مالسلاهیلع ) ) نامز ماما  تاهوجو  زا  هک  دناهدوب  املع  زا  يرایـسب 
نارادشفک ای  جح  يهمدخ  زا  يرایـسب  ًالثم  دننادیمن . گنن  دوخ  يارب  ار  راک  هک  دنتـسه  يدارفا  هتبلا  دـندرکیم . شاعم  رارما  مزیه و ...

دوخ يارب  ار  نآ  دـنهدیم و  ماجنا  لیم  لامک  اب  ار  نارئاز  تمدـخ  لاح  نیا  اب  اما  دنتـسه ؛ سدـنهم  رتکد و  مالـسلاهیلع ) ) اضر ماما  مرح 
ربماـیپ دـنکیم . لوـبق  ار  يراـک  ره  تـحار  دــشاب ، ادــخ  قـلخ  هـب  تمدــخ  لاغتــشا  هـب  شهاـگن  ناـسنا  رگا  لاـح  دــننادیم . راـختفا 
هدوسآ شنهذ  کبـس و  شیاـههنیزه  درکن ، اـیح  شاهنازور  یگدـنز  رد  لـالح  بلط  زا  سک  ره  : » دـنیامرفیم هلآوهیلعهللایلـص ) ) مرکا

مک راک  تسام . يهعماج  تالکشم  زا  يرایسب  ّرِـس  هک  تسا  یتالمج  زا  نیا  درک ». دنهاوخ  یگدنز  شیاسآ  رد  شاهداوناخ  ددرگیم و 
. تخانـش هرمزور  یگدـنز  رد  نآ  ریثأت  نازیم  يور  زا  دـیاب  ار  اهراک  شزرا  دـنهدب . يراک  ره  هب  نت  دنتـسین  رـضاح  دارفا  یخرب  تسین ؛

نینچ اهلغش  زا  یلیخ  اما  تسیچ !؟ لغش  نیا  شزرا  دیمهف  دیهاوخ  تقو  نآ  دننک ؛ باصتعا  رهش  ياهرگتفر  مامت  زور  کی  دینک  ضرف 
. دراد يدایز  نادنمقالع  لاح  نیا  اب  یلو  دنرادن ؛ يریثأت  شقن و 

نافعضتسم اب  ینیشنمه  - 10

ربمایپ هب  باتک  لها  مه  مالسا  ردص  رد  دننکیم . ایح  راک  نیا  زا  دنوش و  تبحـصمه  مورحم  ياهناسنا  اب  دننیبیمن  دوخ  نأش  رد  یخرب 
مالـسا ات   ) دندمآیم وت  يوسهب  برع  ياههورگ  میـشاب ، اهنت  وت  اب  ات  یتشادیم  رود  دوخ  زا  ار  هعماج ) نامورحم   ) نانیا رگا  : » دـنتفگیم

ادـخ لوسر  نک ». تسلاجم  نانآ  اب  یتساوخ  رگا  میتفر ، ام  هک  یماگنه  دـننیبب . وت  دزن  اهنیا  اب  ار  ام  اـهنآ  هک  میراد  مرـش  اـم  دـنروآ ).
هدش رود  ربک  زا  دوش ، اذـغمه  نانآ  اب  هکره  : » دـنیامرفیم دناهتـسناد و  ربک  رـس  زا  ار  ناتـسد  ریز  اب  ندـشن  اذـغمه  هلآوهیلعهللایلـص ) )

تفر و ریـسم  رد  زین  مالـسلاهیلع ) ) یبـتجم نسح  ماـما  تسـشنیم . هرفـس  کـی  رـس  دوخ  ناراکتمدـخ  اـب  زین  راوگرزب  نآ  دوخ  و  تسا ».
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. دندشیم اذغمه  اهنآ  اب  دنتفریذپیم و  ار  ارقف  توعد  ناشدمآ 

یتسیز هداس  - 11

ترــضح دیــشوپیم . رادهلــصو  ساـبل  شفک و  ادـخلوسر  دــندرکیمن . مرــش  یلوـمعم  هداـس و  ياـهسابل  ندیــشوپ  زا  یهلا  نادرم 
. تسین راع  گنن و  يهیام  اهسابل  دادعت  ندوب  مک  ندوب و  نشخ  ندوب ، هداس  درکیم . نت  رب  نشخ  سابل  مالسلاهیلع ) ) یسیع

نامهیم هب  تمدخ  - 12

رد دنیامرفیم : مالسلاهیلع ) ) یلع ترـضح  دنک . ایح  دوخ  نامهیم  هب  ندرک  تمدخ  هب  تبـسن  دیابن  دشاب ، الاب  شتلزنم  مه  دنچره  یمدآ 
 ... . نامهیم هب  ندرک  تمدخ  لوا  درک ، ایح  دیابن  زیچ  هس 

ملعم ردپ و  هب  مارتحا  - 13

ردپ هب  نتشاذگ  مارتحا  زا  تسا ، هدرک  ادیپ  یتنازو  یعامتجا ، یملع و  رظن  زا  هدیسر و  ییاجهب  هدش و  گرزب  هکنیا  رطاخ  هب  دیابن  ناسنا 
ملعم ردـپ و  ياـپ  شیپ  نتـساخرب  ار  درک  اـیح  نآ  زا  دـیابن  هک  يدراوـم  زا  رگید  یکی  مالـسلاهیلع ) ) یلع ناـنمؤمریما  دـنک . اـیح  ملعم  و 

. دننادیم

قح زا  عافد  - 14

زاب نیا  دنکن . بلط  ار  دوخ  قح  دوشیم  ثعاب  راثیا ، تشذگ و  هن  وا ، ییورمک  یلو  تسا ، دنمزاین  مه  نآ  هب  دراد و  یقح  ناسنا  یهاگ 
كدنا دنچره  دننادیم ؛ قح  نتفرگ  ار  درک  ایح  دـیابن  هک  يدروم  نیرخآ  مالـسلاهیلع ) ) نانمؤمریما درک . ایح  دـیابن  هک  تسا  يدراوم  زا 
بجوم هک  تسا  ییاـیح  تسا ، مومذـم  اـیح  هک  يرگید  دروم  ددرگیم . ناـسنا  تیمورحم  ثعاـب  اـیح  هک  تسا  تلاـح  نیا  رد  دـشاب و 

هک يرگید  صخـش  یلو  دنک  عافد  دوخ  قح  زا  دـنکیم  ایح  قح  بحاص  اسب  هچ  يدراوم  نینچ  رد  دوش . لامیاپ  یـسک  قوقح  دوشیم 
. تسا قمحا  دـنک ، ایح  قح  نایب  زا  هک  یـسک  یلک  روطهب  تسین و  ایح  يارب  ییاج  دـنک و  عاـفد  وا  زا  دـیاب  دـنیبیم ، ار  ياهنحـص  نینچ 
دـندشیم و ربمایپ  يهناخ  دراو  هزاجا  نودـب  دـندرکیمن و  ربمایپ  اب  دروخرب  رد  ار  بدا  تیاعر  هک  يدارفا  هب  باطخ  نآرق  رد  دـنوادخ 
دندشیم و اذغ  ندش  هتخپ  رظتنم  دندمآیم و  رتدوز  درکیم ، ناشتوعد  ربمایپ  هک  یتروص  رد  ای  دندشیم ، ناشهداوناخ  ناشیا و  محازم 

دروم ار  ربمایپ  امـش  لمع  نیا  : » دیامرفیم نینچ  دـنتفریمن ، دـندشیم و  وگتفگ  مرگرـس  اذـغ  زا  دـعب  ای  دیـشک ، یم  ازارد  هب  ناشندـنام 
نوچ درادـن » . امـش  هب  تبـسن  ییایح  قح  نیا  نایب  زا  ادـخ  یلو  دوشیمن ) امـش  عنام  و   ) دـنکیم ایح  امـش  زا  وا  اـما  دـهدیم  رارق  تیذا 

قح دنیبیم  یتقو  دنوادخ  اما  دـننک . عنم  راک  نیا  زا  ار  باحـصا  هک  دـشیم  عنام  ناشیا  يایح  دوب ، ربمایپ  هب  طوبرم  یـصخش و  يهلأسم 
مالعا نتخاس و  ناشن  رطاخ  نامه  اجنیا  رد  قح  . » دـنکیم عنم  راک  نیا  زا  ار  اهنآ  ًاحیرـص  دـنکیمن و  ییایح  دوشیم ، لامیاپ  يرگید 

سپ داد ». دای  مدرم  هب  ًالبق  هک  یبسانم  بدا  نامه  زا  تستراـبع  قح  زین  دوشیم و  تحاراـن  امـش  راـتفر  زرط  زا  ربماـیپ  هک  تساـنعم  نیا 
هب تبـسن  یقالخا  تاعوضوم  یهاگ  ینعی  دنک ؛ ایح  دیابن  يرگید  یلو  دشاب  ایح  يور  زا  دـیاب  یلمع  هب  تبـسن  درف  کی  دروخرب  یهاگ 

رورـس اقآ و  یگلاـس  تفه  اـت  دـنزرف  دـناهدومرف : تیاور  رد  تسا . حرطم  مه  دـنزرف  تیبرت  اـب  هطبار  رد  هتکن  نیمه  دـنکیم . قرف  دارفا 
، تسا حرطم  يرگید  دارفا  قـح  هک  ییاـج  رد  نخـس  نیا  اـما  دـینکن . شعنم  درک ، يراـک  ره  دـینک و  شوـگ  تفگ ، هچ  ره  ینعی  تسا .
هب دیرادن  قح  امش  دزیریم ، مه  هب  دنکیم و  بارخ  ار  زیچ  همه  دراد  ناتدنزرف  هک  دینیبیم  دیتفر و  ینامهیم  هب  رگا  ًالثم  تسین . قداص 
قح رگا  اما  دـیوش ؛ شعنام  دـیابن  تسا ، حرطم  ناتدوخ  قح  هک  یعقوم  ات  دـیوشن . شعنام  تسا ، رورـس  یگلاس  تفه  اـت  هک  نیا  رطاـخ 
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رد تدایس  قح  ینعی  دشاب ؛ هناراوگرزب  دیاب  وا  عنم  هتبلا  مدرم ! رورس  هن  تسامش ؛ رورس  وا  هک  ارچ  دینک . عنم  ار  وا  دمآ ، نایم  هب  يرگید 
. دوش تیاعر  عنم 

شیایلوا ادخ و  زا  تساوخرد  - 15

رد ناـسنا  تسا . مالـسلا ) مهیلع  ) نیموـصعم ینعی  ضیف  ياههطـساو  دـنوادخ و  زا  تساوـخرد  تسین ، زیاـج  اـیح  هـک  ییاـهاج  رگید  زا 
هنیمز نیمه  رد  درادن . یهاگیاج  ایح  رگید  تمحر ، ضیف و  عبانم  دروم  رد  اما  دنک ؛ تیاعر  ار  ایح  دیاب  شدوخ  ناعونمه  زا  تساوخرد 

( مالـسلاهیلع ) ماما زا  مدرک  ایح  اما  دوب  هدروآ  يور  نم  رب  یگدنامرد  رقف و  دـیوگیم : هک  يرفعج  مشاهوبا  زا  تسا  هدـش  لقن  یناتـساد 
هتشون نم  هب  باطخ  نآ  اب  هارمه  دناهداتسرف و  نم  يارب  رانید  دص  مالـسلاهیلع ) ) ماما مدید  متفر ، ملزنم  هب  یتقو  منک . کمک  تساوخرد 

.« يراد تسود  وت  هک  دنکیم  نیمأت  ار  نآ  يروط  دنوادخ  هاوخب ، ار  نآ  نکن و  مرـش  تتجاح  نایب  زا  یتشاد ، زاین  هک  ینامز  رد  : » دندوب
یشفک دنب  نآ  رگا  یتح  دنک ؛ بلط  ار  يزیچ  ادخ  لضف  زا  هک  دنکن  مرش  امـش  زا  کی  چیه  : » دناهدومرف هلآوهیلعهللایلـص ) ) مرکا ربمایپ 

بلط درم  نیا  زا  هک  مراـگنایم  نآ  زا  رتارف  ار  دوخ  سفن  نم  : » دـنیامرفیم يدرم  هب  مالـسلاهیلع ) ) یلع ترـضح  هنیمز  نیمه  رد  دـشاب ».
کـلم و بحاـص  نآ  زا  ار  شیوـخ  يهتـساوخ  نم  ینک . یـشکتنم  ینک و  بلط  وا  زا  هک  منیبیم  نآ  زا  رتـالاو  زین  ار  وـت  منک و  يراـی 

بلط دریگیمن  رارق  اـیح  دروـم  شـشاداپ  نتفرگ  رارق  ضرعت  دروـم  زا  دوـشیمن و  گـنن  ِساـسحا  وا  زا  تجاـح  بلط  اـب  هـک  توـکلم 
.« منکیم

یندرک داجیا  يرطف و  تسا  يرما  ایح  هک  مینادب  دـیاب  ادـتبا  رد  مینک ؟ رهاظ  دوخ  رد  ار  ایح  هک  مینک  هچ  اهثحب  نیا  يهمه  اب  لاح 
. مینک رهاظ  ار  نآ  دیاب  طقف  دراد و  دوجو  همه  تشرس  دوجو و  رد  هک  تسا  يزیچ  تسین .

هراشا

یتقو هک  دینیبیمن  ار  یسک  هعماج  رد  اما  دننک ؛ راختفا  یباجحیب  هب  دننک و  دروخرب  ترفن  اب  هک  دنـشاب  يدارفا  باجح  هب  تبـسن  دیاش 
، دـننک فیـصوت  ییایحیب  هب  ار  وا  رگا  دـهد و  تسد  ترفن  ساسحا  وا  هب  ای  دـهدن و  ناشن  قاـیتشا  نآ  هب  تبـسن  دوش ، تبحـص  اـیح  زا 

روهظ یباـستکا  لکـش  هب  هتبلا  مینکیم و  سمل  دوخ  نورد  رد  ار  نآ  تساـم و  ترطف  ءزج  اـیح  هک  تسا  نیا  نآ  لـیلد  دوشن . تحاراـن 
یتسیاب هکلب  دنک  ینازرا  دوخ  رب  ار  نآ  دناوتیم  ناسنا  هک  تسین  انعم  نیدـب  ندوب  یباستکا  یلو  تسا ، یباستکا  ایح  هک  نآ  اب  دـنکیم .

. تسا ششوک  شالت و  دنمزاین  نآ  روهظ  لاح  ره  رد  دیامن و  تیانع  وا  هب  هک  دهاوخب  دنک و  بلط  دنوادخ  زا  ار  نآ 

نامیا - 1

ینابرهم و رانک  رد  دنتـسنادیم و  نامیا  زا  ار  ایح  مالـسلاهیلع ) ) قداص ماما  تسا . هدش  يدایز  دـیکأت  نامیا  ایح و  يهطبار  هب  تایاور  رد 
: تسا نینچ  مه  نآ  سکعرب  و  درادـن ». نامیا  درادـن ، ایح  هک  یـسک  : » دـندومرفیم دـندرکیم و  یفرعم  نمؤم  هناشن ي  ار  هس  نیا  مهف ،
هک دـنتفر  ولج  ياهلحرم  ات  و  تفر ». دـهاوخ  نآ  لابند  هب  مه  يرگید  دورب ، اهنآ  زا  یکی  هاگ  ره  سپ  دـنرگیدکی . مزالم  نامیا  ایح و  »

تمزـالم و مه  هلآوهیلعهللایلـص ) ) مرکا ربماـیپ  تسین ». ربص  اـیح و  دـننام  یناـمیا  چـیه  : » دـندومرف دـندرک و  یفرعم  ناـمیا  نیع  ار  اـیح 
اذل دروآیمن ». لابند  هب  ریخ  زج  تسا و  نامیا  زا  ياهبعش  ایح ، : » دندومرفیم دنتسنادیم و  نمؤم  تافـص  ءزج  ار  ایح  هب  تبـسن  يرادیاپ 

رد دـنک و  كرد  ار  ادـخ  روضح  ناسنا  دوشیم  ثعاب  ناـمیا  تسوا . بلق  رد  ناـمیا  عولط  ناـسنا  رد  اـیح  روهظ  یلـصا  لـماوع  زا  یکی 
ریغ رد  يرکف  یتقو  هک  تسا  هتسیاش   » نیا زا  رتالاب  و  دنک ». مرـش  دز ، رـس  وا  زا  شنامیا  فالخ  رب  یلمع  هاگره   » دیامن و ایح  وا  رـضحم 
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.« دنک مرش  تفای ، هار  شنهذ  هب  دنوادخ  تعاط 

تفرعم تبحم و  - 2

دنکیم و ایح  تبحم  قشع و  يور  زا  ناسنا  هفیظو . فیلکت و  يهلوقم  زا  هن  دوشیم ؛ حرطم  يداو  نیا  رد  تسا و  تبحم  يهلوقم  زا  ایح 
ًالثم تسا . هداد  خر  دایز  سدـقم  عافد  ياهلاس  رد  نآ  ياههنومن  درک . دـهاوخن  كرد  ار  موهفم  نیا  دـسرن ، تفرعم  يالاب  لحارم  هب  ات 

: تفگ وا  هب  دـش و  در  وا  رانک  زا  شتـسود  درکیم . يرپس  ار  رخآ  تاـظحل  دوب و  هداـتفا  نیمز  يور  ناگدـنمزر  زا  یکی  دـننکیم  لـقن 
تسا و مالسلاهیلع ) ) هللادبعابا مرح  تمس  هب  نالا  نوچ  هدب ، رارق  تمس  نیا  هب  ارم  ياپ  داد : خساپ  وا  مهد ؟ ماجنا  تیارب  ات  يرادن  يراک 

ناج مه  تلاح  نامه  اب  دیهـش  نیا  رگا  ینعی  تسین ؛ حرطم  فیلکت  ماکحا و  يداو  رد  اـهنیا  مهدـب ! ناـج  نینچ  نیا  هک  مراد  مرـش  نم 
. تسا هدناسر  اجنیا  هب  ار  وا  هک  تسا  يردق  هب  بح  تدش  اما  دوب ؛ هدرکن  نایصع  ار  یعرش  فیلکت  چیه  دادیم ،

یهلا ياضر  - 3

هیکت ادـخ  هب  اـهراک  رد  ینعی  لـکوت ؛ لوا  يهلحرم  دنـسریم . یلحارم  هب  ناـشدامتعا  نازیم  هب  دـنراد ، داـمتعا  دـنوادخ  هب  هـک  یناـسک 
بلس و ار  دوخ  رایتخا  هک  تسا  میلست  دعب  يهلحرم  دنراپـسیم . دنوادخ  هب  ار  روما  ینعی  دنـسریم ؛ ضیوفت  هب  رتشیب  دامتعا  اب  دننکیم .
اب دروآیم ، اهنآ  رـس  رب  دنوادخ  هچنآ  میلـست  نیا  رد  ینعی  تسا ؛ یهلا  ياضر  تیاهن  رد  و  دـننکیم . میلـست  دـنوادخ  هب  ار  دوخ  ًامامت 

اضر يهلحرم  هب  هک  یناسک  دومرف : هلآوهیلعهللایلـص ) ) مرکا ربمایپ  هب  جارعم  ثیدح  رد  دنوادخ  دنریذپیم . يدنـسرخ  رطاخ و  تیاضر 
.« دنشاب هتشاد  ایح  مرش و  وا  زا  قلخ  یمامت  ات  مزاسیم  وا  نت  رب  ار  ایح  يهماج   » هلمج زا  مزاسیم  راومه  ناشیارب  ار  ییاهتلصخ  دنسرب ،

ماقم زا  فوخ  - 4

هک یناسک   » دونـشیم یتقو  زا ؛ سرت  رطاخ  هب  یـضعب  دـنهدیم و  ماجنا  بوخ  لامعا  تشهب  شاداپ و  هب  عمط  رطاخ  هب  اـهناسنا  یـضعب 
زور دنوادخ  دنربیمن و  ورف  دوخ  ياهمکش  هب  شتآ  زج  دنشورفیم ، يزیچان  ياهب  هب  ار  نآ  دننکیم و  نامتک  ار  ینامـسآ  باتک  تایآ 

ار یلمع  دنکیم ، ساسحا  هک  یـسرت  رثا  رب  تقو  نآ  تسا ». كاندرد  یباذـع  ار  ناشیا  دزاسن و  ناشکاپ  دـیوگن و  نخـس  نانآ  اب  تمایق 
تسین باذع  زا  سرت  ایحاب  درف  رد  كرت  لمع و  أشنم  اما  دنیبیم . دوخ  يارب  يراوشد  فیلکت و  یعون  ار  لمع  نآ  هتبلا  دهدیم و  ماجنا 

تیـصعم ادـخ  رـضحم  رد  تسادـخ ، رـضحم  ملاع  دـنیوگیم : دنتـسه  یقیمع  تفرعم  ياراد  هک  يدارفا  اذـل  تسا . ماـقم  زا  فوخ  هکلب 
تبیه ایح  يادتبا  سپ  تسا . میب  تیشخ و  نکسم  ایح  تسا و  ساره  هودنا و  زا  ایح  تردق  دنیامرفیم : مالسلاهیلع ) ) قداص ماما  مینکن ».

دنوادخ شنزرس  زا  سرت  سفن و  شنزرس  زا  میب  دریگیم . هرانک  ناشرادرک  مدرم و  زا  تسا و  نتشیوخ  هب  لوغـشم  ایح  بحاص  تسا و 
تـسد نتـشیوخ  زا  یتـسرد  كرد  هب  ناـسنا  هک  یماـگنه  درادیم . او  ندرک  اـیح  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  یـساسا  نیداـینب و  يهلأـسم  ود 

. دراد راـیتخا  رد  ار  باـختنا  شنیزگ و  تردـق  تسا و  شیوـخ  راـتفر  لاـمعا و  رب  بلاـغ  مکاـح و  يدوـجوم  وا  هک  دـمهفیم  دـباییم ،
ماگنه رد  اذل  دنک . ادیپ  انعم  ناسنا  رایتخا  لکش  نیدب  ات  تسا  هدروآ  مهارف  رش  ریخ و  ماجنا  يارب  ار  مزال  طیارـش  ناهج  نیا  رد  دنوادخ 

هب ییایحیب  لاـمک  رد  نآ  فـالخ  رب  ناوتیم  مه  دومن و  يراددوخ  لـمع  نآ  زا  تشاد و  اـیح  ناوتیم  مه  تسیاـشان ، یلمع  باـکترا 
کمک ام  هب  تسا ، تاقولخم  فرشا  تبترم  ماقم و  نأش و  نود  تسیاشان ، يرما  باکترا  هکنیا  نتـسناد  دومن . تردابم  لمع  نآ  ماجنا 

. تسا ناهج  راگدرورپ  باتع  شنزرـس و  زا  سرت  ایح ، ياههزیگنا  لـماوع و  رگید  زا  میزیهرپب . دنـسپان  تسیاـشان و  روما  زا  اـت  دـنکیم 
هاگیاج میریگب و  رظن  رد  ار  دنوادخ  يوکین  تافص  یمامت  تشذگ و  وفع و  ینابرهم و  فطل و  راشرـس و  ياهتمعن  رگا  هک  انعم  نیدب 

زا : » دـنیامرفیم هلآوهیلعهللایلـص ) ) مالـسا ربمایپ  هکناـنچ  داد . میهاوخن  ار  اـیح  كرت  يهزاـجا  دوخ  هب  میـسانشب ، وا  ربارب  رد  ار  شیوخ 
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.« منکیم مرش  ایح و  مرادن ، ار  اهنآ  ناربج  ناوت  متفه  کی  يهزادنا  هب  یتح  هک  يرادیاپ  ياهتمعن  ببس  هب  دنوادخ 

ایح لیصحت  يارب  يراز  رکش و  - 5

اهنآ يراز  هیرگ و  اب  دوبن ، دوجوم  تدوجو  رد  رگا  روآ و  اجب  ار  ادخ  رکـش  دوب ، تدوجو  رد  تفـص  دنچ  رگا  تسا : هدمآ  تیاور  رد 
ملح يرازگرکش ، ییابیکش ، ربص و  تعانق ، ییاسراپ ، دندومرف : ترضح  تسیچ ؟ اهنآ  دش ، لاؤس  ترضح  زا  نک . بلط  دنوادخ  زا  ار 
نیا هک  تسا  هدیدرگ  هراشا  تیاور  يادتبا  رد  يرادتناما . يراتفگ و  تسار  ندرک ، یکین  تریغ ، تعاجـش ، تواخـس ، ایح ، يرابدرب ، و 

. دراد ناربمایپ  هب  صاصتخا  تافص ،

ایح هب  رهاظت  - 6

ندرک یفخم  نیمز و  هب  اهمشچ  ندـش  هتخود  رـس ، ندـنادرگرب  ای  ندـش  مخ  اههنوگ ، یخرـس  ندـب ، ترارح  شیازفا  اب  ناوتیم  ار  ایح 
دیدـپ ناسنا  بلق  رد  ار  تافـص  لصا  نآ ، يرهاظ  تالاح  هک  تسا  ياهنوگ  هب  یقـالخا  تافـص  یلک  روط  هب  تخاـس . رگهولج  تروص 

رد مکمک  ات  دنکب  نآ  هب  رهاظت  دیاب  درادن ، دوجو  وا  رد  یقالخا  يهصیـصخ  نالف  دـنک  ساسحا  یـصخش  رگا  لاثم  ناونع  هب  دروآیم .
نیرمت يارب  نزب ». يرابدرب  هب  ار  دوخ  یتسین ، روبـص  رابدرب و  دنچ  ره  : » تسا هدـمآ  ثیدـح  رد  هک  هنوگنامه  ددرگ . هنیداهن  شدوجو 

دز رـس  نانآ  زا  یتسردان  لمع  رگا  ای  دـنزودیم  نیمز  هب  ار  شیوخ  هاگن  نانآ  دـینیبیم  رگا  تسیرگن . ایح  اب  دارفا  هب  دـیاب  ندـش  اـیحاب 
. دومن يرادربوگلا  نانآ  لامعا  زا  دیاب  دننکیمن و ...  عافد  دوخ  زا  تهجیب  دننکیم و  رایتخا  توکس 

مشچ زا  تبقارم  - 7

يور رب  ادـتبا  دـیاب  دـنک  نایامن  شدوجو  رد  ار  ایح  دـهاوخیم  هک  یـسک  تسا . ناسنا  مشچ  ایح  لـحم  هک  تسا  هدـمآ  مه  تاـیاور  رد 
مه نآرق  رد  تساـیح . زورب  ناـمز  دـنکیمن ، هاـگن  هریخ  هریخ  دـتفایم و  نییاـپ  هب  ناـسنا  مشچ  هک  یناـمز  نآ  دـنک . نیرمت  شنامـشچ 

ترضح دریگیم . تأشن  اجنیمه  زا  هک  دنکیم  دیکأت  هاگن  نتسکش  ینعی  رـصب » ّضغ   » يور رب  درم ، نز و  طباور  دروم  رد  هک  مینیبیم 
هک ناگرزب  تمدخ  دراد . قادصم  مه  قفاوم  سنج  ود  دروم  رد  بلطم  نیا  هتبلا  دننادیم . نتـسب  ورف  وشچ  ار  ایح  مه  مالـسلاهیلع ) ) یلع
رد يدـح  هچ  ات  هاگن  هک  میاهدرک  هجوت  میاهدـناوخ و  اهراب  دـننکیم . تاعارم  ناـشیاههاگن  رد  ًـالماک  ار  بلطم  نیا  مینیبیم  میوریم ،
زا بتارم  هب  رَـصب ) ِّضغ   ) هتـسکش نییاپ و  هاگن  ریثأت  هک  میوشیم  هجوتم  میریگیم ، رارق  یمیکح  دزن  یتقو  تسا . رثؤم  دـصاقم  لاـقتنا 

دروآیم و دورف  ار  شهاگن  دـعب  دـنکیم و  هاگن  ناـسنا  هب  هظحل  کـی  دریگیم . ارف  ار  مدآ  شهاـگن  یهاـگ  تسا . رتشیب  میقتـسم  هاـگن 
: دـیوگیمن دـیوگیم ؛ ام  هب  ار  نیمه  مه  ایح  دوشیم . دنمـشزرا  هکلب  دوشیمن ، جارح  هاگن  هک  تساج  نیا  درگنیم . ناـسنا  هب  هراـبود 

جارح ضرعم  هب  ار  تمیق  نارگ  يایـشا  تقو  چـیه  نکن . جارح  ار  تیاهییابیز  هاگن و  دـیوگیم : نک ! روک  ار  تیاهییابیز  ای  وش ! روک 
بلاج نکن و  جرخ  باسحیب  ار  تهاگن  دیوگیم : دـهدیم . شزرا  هاگن  هب  دـنکیم و  یتمیق  ار  ناسنا  دوجو  يالاک  ایح  دـنراذگیمن .

مه لباقم  فرط  هب  شلمع  نیا  اـب  دـنک ، لرتنک  ار  شهاـگن  ناـسنا  یتقو  نارگید . لـباقم  رد  تسا  یمکحم  رپس  اـههاگن  روط  نیا  هکنآ 
. یناشوپب تهاگن  هب  ار  ایح  سابل  یشاب و  روطنیا  دیاب  مه  وت  هک  دنکیم  نیقلت 

ایح یشخبتمظع  هب  هجوت  - 8

دـننک و حرطم  ناسنا  يولج  ار  یفرح  ره  دـننکن  تأرج  نارگید  هک  دـهدیم  ناسنا  هب  یتبیه  مه  تسا . ناسنا  لالج  لامج و  یلجت  اـیح 
ایح : » دـیوگیم ایح  یباستکا  يهبنج  يهنیمز  رد  تنارود  لـیو  دـننزن . نآ  هب  جارح  بوچ  هک  دـنکیم  داـیز  يروط  ار  ناـسنا  لاـمج  مه 
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دوخ نارتخد  هب  ار  رما  نیا  تسا و  ریقحت  نعط و  يهیام  يزاـبلد  تسد و  هک  دـنتفایرد  ناـنز  تسا . یباـستکا  هکلب  تسین ، يزیرغ  يرما 
تقد فطل و  کی  زا  هنافیرظ  يراددوخ  نیا  هک  دـنکیم  سح  دـنادب  هکنآیب  تسایح و  زا  رپ  نامـشچ  لابند  هب  ناوج  درم  دـنداد . داـی 

یلو دوشیمن  لطعم  دایز  اهناتـساد  ایاضق و  تایئزج  يور  نآرق  دـشکیم . ریوصت  هب  ار  نیا  اـبیز  یلکـش  هب  نآرق  دـهدیم ». ربخ  یلاـع 
نارتخد یتقو  هک  تسا  مالـسلاامهیلع ) ) یـسوم بیعـش و  نارتخد  ناتـساد  هلمج  نآ  زا  دوشیم . زکرمتم  هطقن  کی  يور  مینیبیم  یهاـگ 

اهنآ هب  هک  يدرمناوج  يهیـضق  مه  نارتـخد  دـنکیم . لاؤس  نآ  تلع  زا  ناشردـپ  دـنوریم ، هناـخ  هب  رگید  ياـهزور  لوـمعم  زا  رتدوز 
نیا ترجا  دروایب و  هناخ  هب  ار  وا  ات  دتـسرفیم  ناوج  نآ  لابند  هب  ار  نارتخد  زا  یکی  مه  ردـپ  دـننکیم . نایب  ردـپ  يارب  ار  درک  کـمک 
نایب روط  نیا  درذـگیمن . یئزج  يهلأسم  نیا  زا  هداس  نآرق  دوش . کیدزن  ناوج  نآ  هب  دـهاوخیم  رتخد  نیا  لاح  دـهدب . وا  هب  ار  لـمع 

. تسین ریکنت  نیونت  نیونت ، نیا  دنکیم . نایب  نیونت  اب  ار  ًءایحتـسا »  » يهملک دش . کیدزن  یـسوم  هب  ایح  تیاهن  اب  بیعـش  رتخد  دـنکیم :
ار دوخ  يایح  مه  ًالبق  نارتخد  نیا  هتبلا  دوشیم . هدافتـسا  یگرزب  تمظع و  نایب  يارب  ینعی  دـنیوگیم . میخفت » نیونت   » نآ هب  ًاحالطـصا 
هب اهنت  هک  مه  لاح  میهدیمن . بآ  نامنادنفـسوگ  هب  ام  دنتـسه ، هاچ  رانک  ناناپوچ  یتقو  ات  دـنتفگ : هک  نامز  ناـمه  دـندوب ؛ هداد  ناـشن 

مردپ دیوگیم : طقف  دنک ، توعد  ار  وا  دهاوخیم  مه  یتقو  دهدیم . ناشن  دوخ  زا  ار  ایح  تیاهن  تسا ، هدمآ  مالسلاهیلع ) ) یـسوم غارس 
يایح رتشیب . هملک  کی  هن  رتمک و  هملک  کی  هن  نیمه ، طـقف  دـهدب . يداد  اـم  نادنفـسوگ  هب  هک  ار  یبآ  شاداـپ  هک  هدرک  توعد  ار  وت 

هار ات  درکیم  تکرح  مالـسلاهیلع ) ) یـسوم يولج  رتخد ، یتقو  هک  میراد  تایاور  رد  دروآیم . لابند  هب  مه  ار  لباقم  فرط  تباجن  نز ،
تشپ هب  بوقعی  نادنزرف  ام  هک  ارچ  هدب ؛ ناشن  نم  هب  ار  هار  نک و  تکرح  نم  رس  تشپ  تفگ : مالسلاهیلع ) ) یـسوم دهد ، ناشن  وا  هب  ار 

اهدوبمک و زا  یمـسا  ًالـصا  تسا . نایامن  یبوخ  هب  اـیح  تفـص  مه  مالـسلاهیلع ) ) یـسوم ترـضح  ندرک  اـعد  رد  مینکیمن . هاـگن  ناـنز 
یتسرف ورف  نم  يوس  هب  هک  يزیچ  ره  هب  ایادـخ ! دـیوگیم : دـنکیم . ایح  شجئاوح  یئزج  میقتـسم و  نایب  زا  دروآیمن ؛ شیاـهیتحاران 

( مالـسلاهیلع ) بیعـش ترـضح  رتخد  دنکیم . تفایرد  ادـخ  زا  رتشیب  دـهد ، ناشن  ایح  رتشیب  دوخ  زا  شیاهاعد  رد  ناسنا  هچ  ره  مجاتحم .
، تسوا دوجو  رد  هک  ییایح  مه  زاب  اما  دوشیم . دنمهقالع  وا  هب  ًاتعیبط  دنیبیم ، هک  ار  مالسلاهیلع ) یـسوم  ترـضح  تباجن  يدرمناوج و 

تعیبط هب  هکلب  نوناق  فالخ  هن  تسا و  عرش  فالخ  هن  درم  زا  نز  يراگتساوخ  هتبلا  دنک . يراگتساوخ  ًامیقتـسم  هکنیا  زا  دوشیم  عنام 
« نیما  » و يوق »  » ناوج نیا  هک  دنکیم  داهنشیپ  ردپ  هب  رتخد  دنک . زاربا  رسپ  کی  هب  ار  شاهقالع  دوشیم  عنام  هک  ددرگیمرب  نز  يایح  و 

رضاح هک  يرتخد  هک  ارچ  دباییم ؛ رد  مالسلاهیلع ) ) یسوم هب  ار  شاهقالع  رتخد ، ِتبحص  نیا  زا  مه  ردپ  نک . مادختسا  ریجا  ناونع  هب  ار 
اذـل دــنک !؟ راـک  اـهنآ  يهناـخ  رد  يدرجم  ناوـج  دوـشیم  رــضاح  روـطچ  دــهدب ، بآ  شنادنفــسوگ  هـب  ناـناپوچ  راـنک  رد  تـسین 

وت جاودزا  هب  ار  منارتخد  زا  یکی  مهاوخیم  نم  دـیوگیم : مالـسلاهیلع ) ) یـسوم هب  دوشیم . شرتخد  روظنم  هجوتم  مالـسلاهیلع ) ) بیعش
ود نیا  تباجن  ایح و  مینیبیم  سپ  دوشن . بارخ  مه  رتخد  يهیحور  ات  دنکیمن  هراشا  شنارتخد  زا  یکی  هب  میقتـسم  تروص  هب  مروآرد .
مه دعب  دوش . مهارف  اهنآ  جاودزا  رما  یتقـشم  یتخـس و  هنوگچیه  نودب  دش  ثعاب  هکلب  دـشن  اهنآ  جاودزا  فیفع و  قشع  عنام  ناوج ،

و لاس ، تشه  دیوگیم : دنک . صخشم  ار  یطرش  ًانیعم  هک  دنکیم  ایح  مالسلاهیلع ) ) بیعـش ترـضح  دیآیم ، شیپ  طیارـش  يهلأسم  هک 
باـختنا ار  يرتمک  دـیوگیمن : دـهدیم و  ناـشن  ار  دوخ  ياـیح  زاـب  مه  مالـسلاهیلع ) ) یـسوم نک . راـک  نم  يارب  لاـس  هد  یتساوخ  رگا 

مامت ناتـساد و  نیا  مامت  رد  هک  مینیبیم  تسا . هدـشن  ملظ  نم  هب  تروص  ره  رد  تسا و  بوخ  دـشاب  مادـک  ره  دـیوگیم : هکلب  منکیم 
، دباییم ییاهر  نوعرف  ملظ  زا  مالسلاهیلع ) یسوم  دوشیم . لح  ایح  يهیاس  رد  یگمه  لکشم  تیاهن  رد  دنزیم و  جوم  ایح  نآ ، طباور 
دننک و یناپوچ  مرحمان  نادرم  رانک  رد  دنتسین  روبجم  نارتخد  رگید  لباقم ، فرط  رد  دروآیم . تسد  هب  نکسم  راک و  دنکیم ، جاودزا 

. دسریم دوخ  یعقاو  شزرا  هب  سک  ره 

عضاوت - 9
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ناسنا هچ  ره  دـسریم . زیچ  همه  هب  عضاوت  اب  ناـسنا  تسا  دـنلب  هک  ینیمز  بآ  دروخن  زگره  یـض  ـ یف ب  ــ لاـط ـر  گا زو  ــــ مآ یگدا  ــــ تفا
ماــما ریبــعت  هـب  ددرگیم . یهلا  تاــضویف  بحاــص  دوــشیم و  زیزع  مدرم  نـهذ  رد  دربیم و  ــالاب  ار  وا  ادــخ  دروآ ، نییاــپ  ار  دوــخ 

رد عضاوت و  قیرط  زا  زج  تایـصوصخ  نیا  دـشابیم و  اـیح  تیـشخ و  عوـضخ و  عوـشخ و  شیور  لـحم  عـضاوت  ( » مالـسلاهیلع ) قداـص
.« دوشیمن لصاح  نآ  يهنیمز 

یهلا يایلوا  تیانع  - 10

ناسنا هب  ادخ  یلو  هک  يرظن  تیانع و  کی  اب  یهاگ  دننک ؟ ام  هب  یمـشچ  يهشوگ  هک  دوش  ایآ  دننک  ا  ــ یم ـ یک رظ  هب نـ ار  كا  هک خـ نانآ 
( هلآوهیلعهللایلـص ) ادخ لوسر  هک  دـید  وخ ، تشز  ایحیب و  هفوشکم و  ینز   » میراد تایاور  رد  دوشیم . لامک  بحاص  ناسنا  دـنکیم ،

نمادـکاپ ایحاب و  سپ  نآ  زا  نز ، نآ  دـنداد و  نز  نآ  هب  ياهمقل  زین  ربمایپ  تساوخ . ترـضح  زا  اذـغ  ياهمقل  دـننکیم ، لواـنت  ییاذـغ 
. مینک بلط  ایح  نانآ  زا  اهنآ ، هاگرد  هب  لسوت  اب  میوش و  شنادناخ  ربمایپ و  ناماد  هب  تسد  مه  ام  تسا  رتهب  سپ  دیدرگ » 

ایح بسن  لصا و  - 11

زا یلو  دنتـسه  لقتـسم  هک  لاـح  نیع  رد  مادـکره  اـهناسنا  هک  روطناـمه  دـنراد . رگیدـکی  رد  هشیر  دوجو  ملاـع  رد  یقـالخا  تاـفص 
رد ار  ایح  بسن  لصا و  تسین  دـب  ایح  لماوع  ثحب  ناـیاپ  رد  دنتـسه . نینچ  زین  یقـالخا  تافـص  دـناهدمآ . دوجوهب  يرگید  ياـهناسنا 
هب لصتم  هک  موصعم  هکلب  دـیآیمن  تسدهب  ملع  هبرجت و  اب  هک  تسا  يدراوم  زا  نیا  میروآ و  تسدهب  یتسه  قیاـقح  تافـص و  هلـسلس 
هب مالسلاهیلع ) ) یـسیع ترـضح  يراوح  ادوهی ، ناگداون  زا  یکی  هک  تسا  ییابیز  تیاور  دنک . یفرعم  ام  يارب  دناوتیم  تسا  ینابر  ملع 

ترضح هک  تساوخ  و  دوشیم ؟ بعـشنم  نآ  زا  ییاهزیچ  هچ  تسا و  هنوگچ  تسیچ و  لقع  درک : ضرع  دمآ و  ربمایپ  دزن  نوعمـش  مان 
ادخ : » دننکیم یفرعم  نینچ  ار  لقع  زا  بعشنم  ياههفئاط  خساپ ، نمض  ربمایپ  دننک . یفرعم  وا  يارب  ار  لقع  زا  بعشنم  ياههفئاط  يهمه 

ایح و يرادنتشیوخ  زا  يرادنتـشیوخ و  ینمادکاپ  زا  ار و  ینمادکاپ  دشر  زا  ار و  دشر  ملع  زا  ار و  ملع  يرابدرب  زا  ار و  يرابدرب  لقع  زا 
.« تخاس بعشنم  ار  راقو  تناتم و  ایح  زا 

یمانشوخ ترهش و  - 12

هللاتیآ موـحرم  تـسا . اـیح  تیوـقت  يارب  یمهم  لـماع  تـسا ، لـئاق  اـهنآ  يارب  هعماـج  هـک  یتـمرح  دارفا و  یعاـمتجا  تـلزنم  نأـش و 
روما یلیخ  زا  عامتجا  رد  هجوم  مرتحم و  دارفا  اذل  تسا . بجاو  نآ  ظفح  یلو  تسین ، بجاو  مارتحا  بسک  دـندومرفیم : هر ) ) يدرجورب

دناوتیم هکیلاح  نیع  رد  ترهـش  دـشابیم . رتدایز  اهنآ  یعامتجا  يایح  عقاو  رد  دـننکیم . رظن  فرـص  مارتحا  نیا  ظفح  يارب  يداع ،
رد رگا  یتح  دوشن ؛ اهیتشز  یلیخ  راچد  هک  دـهدیم  ناسنا  هب  یتینوصم  یلو  دـشاب ، هتـشاد  لابند  هب  ایر  رورغ و  بجع ، هلمج  زا  یتافآ 

. تسا ایح  يهدننکتیوقت  زین  تبثم  ياهییانشآ  یمانشوخ و  دشاب . جیار  یضعب  نیب 

دجسم هب  نتفر  - 13

ییانشآ ورملق  نتفر  دجسم  تسایح . نتخیگنارب  رد  یمهم  لماع  نتفر  دجسم  گنهرف  شرتسگ  یمالسا و  ياهرهـش  رد  دجاسم  شرتسگ 
: دومرفیم دجاسم  هب  دمآ  تفر و  يهرمث  يهرابرد  مالـسلاهیلع ) ) یلع ماما  دـهدیم . شهاک  ار  نانآ  یمانمگ  يهریاد  شرتسگ و  ار  دارفا 

شناد ای  دـشاب ، ناـسر  دوس  ادـخ  هار  رد  هک  يردارب  دروآیم : تسدهب  ار  زیچ  تشه  نیا  زا  یکی  دـنک ، دـمآ  تفر و  دـجاسم  هب  هکره  »
زا ار  یهانگ  ای  دنکیم ، ییامنهار  تیاده  هب  ار  وا  هک  دونـشیم  ینخـس  ای  هرظتنم ، تمحر  ای  راوتـسا ، مکحم و  ياهناشن  ای  هدش ، نیچلگ 
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نیا هچره  ددرگیم . ایح  مرش و  بجوم  نینچمه  دوشیم و  يردارب  ياهدنویپ  شیازفا  ببـس  دجـسم  سپ  دنکیم ». كرت  مرـش  ای  سرت 
یمالسا رهش  ياههفلؤم  زا  ینید  تاعامتجا  دجسم و  نیاربانب  دوشیم . تیبثت  رتشیب  درف  تیعقوم  دشاب ، رتمکحم  رتشیب و  دنویپ  ياههتشر 

. دننکیم يریگولج  ایح  لوفا  زا  دنهدیم و  شهاک  ار  یمانمگ  ورملق  ققحت ، تروص  رد  هک  دنتسه 

ایح ظفح  ياههار  - 14

، ود نآ  زا  کی  ره  رد  دـشاب و  شیوخ  رادرک  راتفگ و  بقارم  هراومه  1 ـ ددرگیم : داهنشیپ  ریز  ياههویـش  ایح  يرادهاگن  ظفح و  يارب 
فالخ دـیوگن ، غورد  نالک  درخ و  ربارب  رد  لاثم  ناونع  هب  دـباین . شیازفا  ناسنا  تأرج  یخاتـسگ و  هکنیا  ات  درادـب  هاگن  ار  ایح  بناج 

ربارب رد  یتح  شـشوپ  تیاـعر  رد  2 ـ دـنکیم . دراو  ناسنا  يایح  رب  ياهشدـخ  ناهانگ  زا  کی  ره  دـیامنن . ینکـش  ناـمیپ  دـنکن ، هدـعو 
مامح هب  شیوخ  ناردپ  اب  رـسپ  نادنزرف  ایح ، ياههدرپ  ظفح  يارب  هک  تسا  هدش  شرافـس  هکنانچ  درک . تیاعر  ار  ایح  دـیاب  زین  مراحم 

ات دـنک  شنزرـس  خـیبوت و  ار  وا  یتسیاب  تسا ، هدـیدرگ  رداص  یـسک  زا  ایح  فالخ  رب  هک  دـید  ار  يرادرک  ای  راتفگ  عقوم  ره  3 ـ دنورن .
لئاسم ردقچ  ره  4 ـ دنیوگن . ددرگیم  يراج  نانآ  نابز  زا  تینابصع  ینیگمشخ و  ماگنه  هب  هژیوهب  هک  یفیخس  تسیاشان و  ظافلا  نینچ 

. دوب دهاوخ  رثؤم  هعماج  يایح  حطس  رب  میقتسم  تروص  هب  هلأسم  نیا  دشاب ، رتمک  كرحم  جیهم و  ياهملیف  توهـش و  يهدننک  کیرحت 
ایح ظفح  يارب  6 ـ هعماج . درف و  رد  ایح  تیبثت  يارب  تسا  یلماع  تسا ، نایامن  نانآ  رادرک  راتفگ و  رد  مرش  ایح و  هک  یناسک  قیوشت  5 ـ
هک تسا  یغرم  مخت  يهدرز  دننامه  ناسنا  سفن  دز . فرح  مک  دیاب  اهاطخ  زا  نتـساک  يارب  تساک و  تاهابتـشا  اهاطخ و  نازیم  زا  دیاب 
زا هک  تسا  هتفرگ  رب  رد  ار  نآ  یفیطل  كزاـن و  يهدرپ  هک  ارچ  دوشیمن ؛ هتخیر  نیمز  رب  یلو  دروخیم ، ناـکت  تسا و  عیاـم  نآ  رهاـظ 

رگا دراد . شزغل  نـالک  درخ و  ناـهانگ  ماـجنا  رد  زین  اـم  سفن  تساراد . ار  یتلاـح  نینچ  زین  اـم  دوـجو  دـنکیم . يریگوـلج  نآ  نتخیر 
رد ایح  يهدرپ  هک  یماگنه  ات  یلو  دزغلب . دـنک و  اطخ  دراد  ناـکما  هظحل  ره  سفن  هک  دـید  دـیهاوخ  دیـشاب ، رگهراـظن  ار  سفن  تقیقح 

دهدیم رارق  هچیزاب  ار  غرم  مخت  يهدرز  نیا  دیوگیم ، نخس  دایز  هک  یناسنا  دناسریمن . یبیـسآ  وا  هب  ناهانگ  نیا  دراد ، رارق  وا  دوجو 
. دباییم شیازفا  زین  ناهانگ  رامش  دش ، هراپ  ایح  يهدرپ  هکیماگنه  دوشیم و  هراپ  هدیرد و  ایح  ینعی  فیطل  يهدرپ  نیا  هاگان  و 

رد دش و  رکذ  ایح  روهظ  لماوع  لبق  لصف  رد  دوقفم . عناوم  مه  دشاب و  دوجوم  تایضتقم  مه  دیاب  رما  کی  ققحت  يارب  دنیوگیم  امکح 
هراشا ییایحیب  ییایحمک و  بقاوع  هب  لصف  رخآ  رد  دوشیم و  نایب  ایح  كرت  لماوع  یترابع  هب  ای  ایح  ققحت  عناوم  ادـتبا  لصف  نیا 

. ددرگیم

هراشا

بیغرت لمع  نآ  هب  رتشیب  ار  ام  ایح  ندش  مک  دعب  دوش و  ایح  ندـش  مک  ثعاب  تسا  نکمم  یلمع  هک  تسا  ياهنوگ  هب  لمع  ایح و  هطبار 
زین دوخ  تسا  بقاوع  يهرمز  رد  هچنآ  سکعرب . دوشیم و  بوسحم  زین  نآ  بقاوع  زا  دوخ  تساـیح ، كرت  لـماوع  زا  هچنآ  اذـل  دـنک ؛

مکح رتشیب  هک  يدراوم  یلو  میاهدرک  حرطم  رگیدـمه  ضرع  رد  لصف  نیا  رد  ار  بقاوع  لماوع و  مامت  نیا  ربانب  تسا ؛ لماع  ياهنوگهب 
. میاهدروآ لصف  رخآ  رد  دراد ، ار  بقاوع 

مدرم زا  يدنمتجاح  - 1

ماما ریبعت  هب  دزادرپیم . دوخ  يایح  نتخیر  اب  ار  نآ  ياهب  هکلب  دسریمن . دوخ  تجاح  هب  ناگیار  دهاوخیم ، مدرم  زا  یتجاح  هک  یسک 
تـسد هک  یـسک  فورعم  لوق  هب  دهدیم ». داب  رب  ار  ایح  دنزیم و  جارح  بوچ  ناسنا  تزع  رب  مدرم  زا  زاین  بلط  (: » مالـسلاهیلع ) قداص
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تمعن یلو  ریغ  زا  تسا و  هدرک  شومارف  ار  قازرلا » وه   » لـصا وا  هک  ارچ  دـنکیمن ؛ اـیح  ادـخ  زا  دـنکیم ، زارد  قلخ  لـباقم  رد  ار  دوخ 
شهاک ایح و  يهدنرب  نیب  زا  یگدنز و  رد  يراوخ  ثعاب  ار  مدرم  زا  تجاح  بلط  مالـسلاهیلع ) ) داجـس ماما  دـنکیم . يزور  بلط  دوخ ،

ماـما زا  ینیریـش  تیاـکح  دزیرن . وا  ياـیح  هک  درک  تبقارم  دـیاب  تساوخ ، یتجاـح  دـش و  روبجم  یـسک  رگا  هتبلا  دـننادیم . راـقو  نداد 
. تساوــخیم ترــضح  زا  یتجاــح  دــمآ و  مالــسلاهیلع ) ) ماــما دزن  راــصنا  زا  يدرم  هــک  تــسا  هدــش  لــقن  مالـــسلاهیلع ) ) نیـــسح

هاگنآ راگنب ، ياهمان  رد  ار  تزاین  راد و  هاگن  میقتسم  ندرک  تساوخرد  زا  ار  تیوربآ  يراصنا ، ردارب  يا  دومرف : مالسلاهیلع ) ) نیسحماما
، صخش نالف  هب  نم  هللادبعابا ! ای  : » تشون درم  نآ  هاگنآ  دزاسیم . رورـسم  نامداش و  ار  وت  هک  مهدیم  وت  هب  ادخ  تساوخ  هب  يزیچ  نم 
.« دـهدب نم  هب  یتـلهم  اـت  دـییوگب  نخـس  وا  اـب  تسا ، شیوـخ  بلط  ناـهاوخ  دروآیم و  راـشف  نم  هب  وا  متـسه . راکهدـب  راـنید  دـصناپ 

. تشاد دوجو  نآ  رد  رانید  رازه  هک  دروآرد  ار  ياهسیک  دش و  شیوخ  لزنم  لخاد  هلصافالب  دناوخ ، ار  همان  نیا  نوچ  مالـسلاهیلع ) ) ماما
سک هس  هب  زج  ار  تزاین  نک . يرپس  ار  تراگزور  رگید  رانید  دصناپ  اب  زادرپب و  ار  دوخ  یهدـب  رانید  دـصناپ  اب  دومرف : ترـضح  هاگنآ 
هاـگن ار  شیوخ  نید  رادـنید ، ناـسنا  هک  ارچ  بسن . لـصا و  اـب  فیرـش و  اـی  تسا و  درمناوج  اـی  تسا و  رادـنید  هک  یـسک  نکم : هئارا 

هاگن زاین  بلط  اب  ار  تیوربآ  وت  هک  دـنادیم  دـنمجرا ، فیرـش و  ناسنا  دـنکیم و  اـیح  شیدرمناوج  ببـس  هب  درمناوج  ناـسنا  درادیم ،
هب مالسلاهیلع ) ) یلع ترـضح  هنیمز  نیمه  رد  دنکیمن . در  تزاین  ندروآرب  نودب  ار  وت  درادیم و  هاگن  ار  تیوربآ  ورنیا  زا  ياهتـشادن ،
زا هک  منیب  یم  نآ  زا  رتـالاو  زین  ار  وـت  منک و  يراـی  بلط  مدرم  نیا  زا  هک  مراـگنایم  نآ  زا  رتارف  ار  دوـخ  سفن  نـم  دـنیامرفیم : يدرم 
وا زا  تجاـح  بلط  ندرک و  لاؤـس  زا  هک  توـکلم  کـلم و  بحاـص  نآ  زا  ار  شیوـخ  يهتـساوخ  نم  ینک . تنم  يراـی و  بـلط  اـهنآ 

. منکیم بلط  دریگیمن ، رارق  ایح  دروم  ششاداپ  نتفرگرارق  ضرعت  دروم  زا  دوشیمن و  گنن  ساسحا 

رقف - 2

رد  » فورعم لوق  هب  درادرب و  ایح  نینچمه  نامیا و  زا  تسد  دوش  روبجم  هک  دروایب  مدآ  هب  يراـشف  ناـنچنآ  دـناوتیم  یتسدـگنت  رقف و 
ییایحمک هلمج  نآ  زا  هک  دننکیم  ینیبشیپ  ار  تلصخ  دنچ  دوشیم ، رقف  راچد  هک  یسک  يارب  مالسلاهیلع ) ) نانمؤمریما دوبن »! ایح  ادگ 

مینک تبقارم  نادنچ  ود  دوخ  يایح  زا  دیاب  دمآ ، شیپ  هچنانچ  درب و  هانپ  دنوادخ  هب  دیاب  يرادن  رقف و  رـش  زا  ورنیا  زا  تسا . هرهچ  رد 
. دزاس ینغ  ار  ام  شلضف  زا  دنوادخ  ات 

لهج - 3

ار شلاـمعا  درادـن و  يزرودرخ  هک  یـسک  ینعی  لـهاج  ناـسنا  تسا . لـقع  يوربور  هکلب  تسین  ملع  يوربور  ینید  گـنهرف  رد  لـهج 
( هلآوهیلعهللایلـص ) مرکا ربماـیپ  دـنکن . تیاـعر  یگدیجنـس  یگتخپ و  مدـع  رطاـخهب  زاـب  یلو  دـنادب  اـسب  هچ  دـهدیم . ماـجنا  هدیجنـسن 
وا زا  دنادیمن و  دوخ  لامعا  بقارم  ار  ادخ  لهاج ، ناسنا  : » هلمج زا  دـننکیم ؛ نایب  یتیاور  رد  لهاج  ناسنا  يارب  ار  يدایز  تایـصوصخ 

.« درادن دای  هب  ار  وا  دنکیمن و  ایح 

یمانمگ تبرغ و  - 4

دوریم و الاب  اهیتشز  هب  ناشباکترا  اهنآ و  ياطخ  بیرض  دسانـشن ، ار  نانآ  یـسک  هک  دنـشاب  ییاج  رد  رگا  تیـصخش  دقاف  ياهناسنا 
. دننکن ایح  دوخ  فالخ  لامعا  زا  دوشیم  ثعاب  اهنآ ، زا  طیحم  تخانش  مدع 

ترهش ییامندوخ و  هب  هقالع  - 5
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هار لوا  رد  هک  یناسک  نیب  رد  بلطم  نیا  دربیم و  ار  اـیح  هک  دـنزیم  يروما  هب  تسد  ییاـمندوخ  یبلط و  ترهـش  لـیلد  هب  درف  یهاـگ 
نایم یگزاوآرپ  ییامندوخ و  ترهش و  هب  هقالع  رطاخهب  : » دنیامرفیم هنیمز  نیا  رد  مالسلاهیلع ) ) قداص ماما  دوشیم . هدید  دایز  دنتـسه ،

.« تسا هتفر  ورف  ییایحیب  یهارمگ و  رازغرم  رد  قلخ 

نتفگ نخس  دایز  - 6

اههریجنز نیا  زا  ام  تایاور  رد  دراد . لابند  هب  ار  يرگید  تفـص  تفـص ، ره  هک  دنتـسه  راوریجنز  یطاـبترا  ياراد  یقـالخا  ياـهیگژیو 
يراج نابز  رب  ار  ینخس  ات  : » دنیامرفیم هک  تسا  هدش  لقن  مالسلاهیلع ) ) یلع ترضح  زا  ییابیز  رایسب  تیاور  تسا . هدمآ  نایم  هب  نخس 

ار شیوخ  لام  تورث و  هک  ناس  نامه  سپ  ینآ . دنب  رد  وت  دیدرگ ، جراخ  تناهد  زا  نخـس  هکیماگنه  یلو  تسوت  دـنب  رد  ياهتخاسن ،
ترـضح داب ». رب  دهدیم  ار  زبس  رـس  خرـس ، نابز  : » تسا هدمآ  یـسراپ  لثم  رد  هک  هنوگنامه  زودنیب .» زین  ار  شیوخ  نابز  يزودنایم ،

هتـشاد راوخ  نود و  ار  شیوخ  سفن  دـنارب ، مکح  وا  رب  شنابز  سک  ره  : » دـنناد یم  ایح  ندـش  مک  لماع  ار  یفرح  رپ  مالـسلاهیلع ) ) یلع
مک شیاـیح  تفاـی ، شیازفا  شیاـطخ  سک  ره  تفاـی و  دـهاوخ  ینوزف  زین  وا  تاهابتـشا  تفاـی ، شیازفا  شنخـس  هک  یـسک  ره  تسا و 
هب درم ، شبلق  سک  ره  دریمیم و  شلد  دوـش ، مک  شیاوـقت  هک  یـسک  دوـشیم و  مک  شیاوـقت  دـش ، مـک  شیاـیح  سکره  ددرگیم و 

.« دش دهاوخ  دراو  خزود 

غورد - 7

وگغورد دنیامرفیم : مالـسلاهیلع ) ) یلع ترـضح  تسایح . ققحت  عناوم  زا  یکی  تساهراک و  نیرتحیبق  تساهيدب و  يهمه  دیلک  غورد 
. درادن ایح 

قافن - 8

هباـشم وا  يرهاـظ  لاـمعا  هک  ارچ  تسا ؛ دنـسرخ  دـنوادخ  تمحر  زا  يرود  هب  دـنیامرفیم : قفاـنم  فصو  رد  مالـسلاهیلع ) ) قداـص ماـما 
دنترابع دننکیم ، رکذ  قفانم  يارب  ترضح  هک  ییاههناشن  ریاس  دنیامنیم . رکذ  ار  یمرشیب  قافن  ياههناشن  ءزج  سپـس  تسا و  تعیرش 
ناگرزب فیعضت  ناهانگ ، ندرمش  کچوک  هابتشا ، تقامح ، زره ، مشچ  انعمیب ، ياعدا  تحاقو ، تنایخ ، غورد ، هب  تبسن  یتوافتیب  زا :
نتـشاداو یبوخ ، رب  يدب  ترخآ و  رب  ایند  حیجرت  تداسح ، یـسولپاچ ، هب  هقالع  یـسولپاچ ، ربکت ، ینید ، ثداوح  ندرمـش  کبـس  نید ،

، ناراکوکین ندرک  کبس  اهیبوخ ، هب  هدننک  تشپ  نارگمتس ، رای  هانگ ، لها  اب  انـشآ  هدوهیب ، ياهراک  هب  هقالع  ینیچنخـس ، هب  نارگید 
نیا زا  يرود  اـب  دراد  اـج  سپ  رگید . ناوارف  تشز  تافـص  نارگید و  بوـخ  لاـمعا  ندرمـش  تشز  دوـخ و  دـب  لاـمعا  نتـشادنپ  وـکین 

. مینک ادج  ناقفانم  فص  زا  ار  دوخ  فاصوا ،

هانگ رب  تموادم  - 9

هکیماگنه دوشن . هانگ  بکترم  درف  دنچ  ره  ددرگیم ؛ درف  رد  ایح  نتخاب  گنر  ثعاب  هانگ ، طیحم  رد  ندـش  عقاو  هک  دومن  ناعذا  دـیاب 
حبق دش و  دهاوخ  هتساک  وا  تیـساسح  زا  دوخ  هب  دوخ  دنزیم ، جوم  نآ  رد  ییایحیب  ییاورپیب و  هک  تسا  هدش  عقاو  یطیحم  رد  يدرف 

شهاک نآ  زا  ندرک  ایح  هک  اجنآ  ات  تفای  شیازفا  ردقنآ  حـیبق  : » دـنیامرفیم مالـسلاهیلع ) ) نینمؤملاریما دزابیم . گنر  شرظن  رد  هانگ 
هنوگنامه دوشن ؛ دراو  وا  يایح  هب  ياهشدخ  ات  دیامن  رافغتـسا  دنک و  دای  ار  ادخ  دـیاب  دز ، رـس  هدـنب  زا  مه  یهانگ  هچنانچ  رگا  تفای ».

دـننک و دای  ار  ادـخ  دـندومن ، متـس  دوخ  رب  ای  دـندرک  یتشز  راک  نوچ  هک  یناسک  و  : » تسا هدوتـس  ار  دارفا  هنوگنیا  زین  میرک  نآرق  هک 
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يراشفاپ دناهدرک ، هک  ییاهفالخ  رب  هتـسناد  و  دزرمایب ؟ ار  ناهانگ  هک  تسا  یـسک  هچ  ادخ  زج  دنبلط و  شزرمآ  شیوخ  ناهانگ  يارب 
.« دننکن

یگیامورف - 10

يرظان چیه  روضح  دنرادیمن و  هگن  ار  یتمرح  چیه  هیامورف  تسپ و  دارفا  درادن ». مرش  هیامورف  : » دنیامرفیم مالـسلاهیلع ) ) یلع ترـضح 
. دنرامشیمن مرتحم  ار 

ینکش تمرح  - 11

تمرح دـنیامرفیم : مالـسلاهیلع ) ) مظاک ماما  دوریم . ایح  ینکـش  تمرح  تروص  رد  یلو  دوشیم  ظفح  اـیح  دوش ، ظـفح  اـهمیرح  رگا 
. تسایح نتفر  نایم  زا  تمرح ، نتفر  نایم  زا  هک  ارچ  راذگب ؛ یقاب  نآ  زا  يزیچ  ربم ! نایم  زا  ار  تردارب  دوخ و  نایم 

یمومع مامح  - 12

نودـب دارفا  اهمامح  نیا  رد  دوب . هدـش  بارعا  دراو  هناگیب  گنهرف  زا  هک  دوب  يروما  زا  دوبن و  بارعا  نیب  رد  لوا  زا  یمومع  ياـهمامح 
نیا اب  یلو  دندادیم ، رفاو  تیمها  یگزیکاپ  هب  هک  لاح  نیع  رد  مالـسلامهیلع ) ) نیموصعم تارـضح  دندشیم . دراو  یـششوپ  هنوگچـیه 
ینک هاگن  تنمؤم  ردارب  تروع  هب  دیابن  مامح  رد  : » دندرکیم دـیکأت  نانمؤم  هب  دـندرکیم و  تفلاخم  تسا  ایح  تفع و  یفانم  هک  شور 

ره هدـنوش ، هاگن  هدـننک و  هاگن  هک  ناشوپب  نارگید  هاگن  زا  ار  دوخ  تروع  نینچمه  و  دـنک . نمیا  تمایق  زور  شتآ  زا  ار  وت  دـنوادخ  ات 
. دـندرکیم یهن  اـجنآ  هـب  نـتفر  زا  ار  ناـشتما  ناـنز  ربماـیپ  هـک  دوـب  دـب  ناـنچنآ  ناـمز  نآ  ياـهمامح  تیعــضو  دنتــسه ». نوـعلم  ود 

ماــما و  دــهدیم ». داــب  رب  ار  اــیح  دردیم و  ار  یگدیــشوپ  ماــمح ، تـسا  ییارــس  دــب  هـچ  : » دــندومرفیم مالــسلاهیلع ) ) ناــنمؤمریما
مدرم هب  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دزاسیم ». راکـشآ  ار  تروع  دردیم و  ار  هدرپ  مامح ، تسا  یناـکم  دـب  : » دـندومرفیم مالـسلاهیلع ) ) قداـص

هب دوب و  نتفر  مامح  يهویـش  اب  تیب  لها  تفلاخم  هک  تسا  یعیبط  دننک . هدافتـسا  گنل  زا  ًامتح  مامحتـسا ، ماگنه  هک  دندرکیم  هیـصوت 
ار كرچ  تسا و  خزود )  ) شتآ روآدای  مامح ، تسا  ياهناخ  وکین  هچ  : » میراد ناـنمؤمریما  زا  یتیاور  رد  اذـل  دـندوب . نآ  حالـصا  لاـبند 

ناشن ار  دوخ  یبرغ  ياهروشک  رد  یمومع  ياهرختـسا  رد  هزورما  یمومع ، ياهمامح  رد  یلهاج  برع  ییاـیحیب  نآ  هنافـسأتم  دربیم ».
يهیفصت ياههاگتسد  هکنیا  ناونع  هب  یمومع  ياهرختسا  رد  اجنآ  تفگیم : دوب  اکیرمآ  رد  اهلاس  هک  شزرو  دیتاسا  زا  یکی  دهدیم .

دامن مه  نیا  . ) دنوشیم رختـسا  دراو  یـششوپ  ره  ویام و  نودب  دارفا  دـنک ، بارخ  ار  اهنآ  دـناوتیم  خـن  کی  یتح  تسا و  ساسح  بآ 
!( برغ گنهرف  ییایحیب  زا  يرگید 

يراوخبارش - 13

داسف و ار  بارـش  تمرح  تلع  مالـسلاهیلع ) ) اضر ماما  دـننزیم . یلمع  ره  هب  تسد  دوریم و  ناشلقع  اب  هارمه  تسم ، ياـهناسنا  ياـیح 
تلع مالـسلاهیلع ) ) قداص ماما  هکنیا  امک  دـننادیم . ناسنا  راسخر  زا  ایح  نتفر  داـب  رب  قیاـقح و  كرد  زا  لـقع  نتـشگ  لـیاز  یهاـبت و 

وا لقع  هک  درذـگیم  یتعاس  راسگیم  رب  هک  تسین  هنوگنیا  ایآ  تساهیگدولآ . رداـم  بارـش  : » دـننکیم نییبت  نینچ  ار  بارـش  تمرح 
.« درادیمن هگن  ار  یتمرح  چیه  دنکیمن و  راذگورف  ار  یهانگ  چیه  دسانشیمن و  ار  شراگدرورپ  دوشیم و  هتفرگ 

یسنج زواجت  - 14
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رارق زواجت  دروم  هک  یـسک  دنیامرفیم : مالـسلاهیلع ) ) یلع ترـضح  دوشیم . مک  ناشیایح  دـننکیم ، ادـیپ  یـسنج  یگدولآ  هک  یناسک 
. ددرگیم بدایب  شنابز  دوشیم و  مک  وا  يایح  دریگ ،

كاپان يهفطن  - 15

لوـسر ترــضح  دوـشیم . اـیحیب  ددرگ ، دــقعنم  شاهـفطن  رداـم  یکاـپان  ناـمز  رد  اـی  دــیایب  اــیند  هـب  عورــشمان  هار  زا  هـک  يدــنزرف 
رد شردام  ای  تسا و  هداز  انز  ای  دنکن ، مرش  دوشیم  هتفگ  وا  يهرابرد  دیوگیم و  هچنآ  زا  هک  یسک  دندومرف : هلآوهیلعهللایلـص ) ) مرکا

. تسا هدش  رادراب  یکاپان  لاح 

یقیسوم - 16

تروص رد  هک  دـهدیم  مدآ  هب  یلایخیب  تلاح  کی  دربیم و  نیب  زا  ار  یـسنج  بسانمان  ياهراتفر  حـبق  مارح ، ياـهزاوآ  یگدـنزاون و 
وا رب  ار  یناطیـش  دـنوادخ  دـنک ، یگدـنزاون  زور  لهچ  دوخ  يهناخ  رد  سکره  میراد  تیاور  رد  تسا . ییایحیب  نآ  يهجیتن  رارمتـسا ،

هچنآ زا  هن  هجیتـن  رد  دریگیم و  رب  وا  زا  ار  اـیح  ادـخ  دوـش ، هنوـگنیا  نوـچ  دـباییم و  طلـست  وا  ياـضعا  يهمه  رب  هک  دـنکیم  طلـسم 
. دنیوگیم شاهرابرد  هچنآ  زا  هن  دراد و  یکاب  دیوگیم 

ینیدیب - 17

يویند تایح  نیمه  رد  یتح  یناوارف  ياهتیمورحم  ضراوع و  دـنوشیم ، یهت  تیونعم  يدـبا و  يارـس  ادـخ و  هب  داقتعا  زا  هک  یناسک 
.« درادن زین  ایح  درادن  نید  هک  یـسک  (: » مالـسلاهیلع ) یبتجمنسح ماما  شیامرف  ربانب  و  تسا . ندش  ایحیب  هلمج  نآ  زا  هک  دننکیم  ادـیپ 

. تسا هتسبرب  تخر  هعماج  نآ  زا  ایح  نید ، هاگیاج  ندش  فیعض  اب  یبرغ  گنهرف  رد  هکنآ  امک 

یئایح مک  بقاوع  - 18

هراشا

هک دراد  رابتعا  تیمها و  ردقنآ  ایح  هک  انعم  نیدب  نک ». یهاوخ  هچ  ره  نک و  مک  ایح  زا  وج  کی  : » میراد یسراف  ياهلثملابرـض  رد 
: دنشابیم لیذ  حرش  هب  ییایحمک  راثآ  دنزب . گرزب  یهانگ  هب  تسد  ناسنا  تسا  نکمم  ددرگ ، هتساک  نآ  زا  ياهرذ  رگا  یتح 

ءوس لمع  فلا )

. تسا ییایح  مک  زا  دب  لعف 

خزود هب  دورو  بلق ، ندرم  ییاسراپ ، ندش  مک  ب )

سک ره  ددرگیم و  هتـساک  وا  ییاسراپ  دوش ، مک  شیایح  سک  ره  دـندومرف : ییایحمک  راـثآ  دروم  رد  مالـسلاهیلع ) ) یلع نینمؤملاریما 
. دیدرگ دهاوخ  خزود  شتآ  دراو  نآ  بحاص  دریمب ، بلق  هاگ  ره  دریمیم و  شبلق  دشاب ، كدنا  وا  ییاسراپ 

تشهب ندش  مارح  ج )
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هچنادـب هـک  ییاـیحمک  وـگهفازگ و  ناهددـب و  ناـسنا  ره  رب  ار  تـشهب  دـنوادخ  : » دـندومرف یتـیاور  رد  هلآوهیلعهللایلـص ) ) مرکا ربماـیپ 
.« تسا هتخاس  مارح  تسا ، توافتیب  دوشیم  هتفگ  وا  يهرابرد  دیوگیم و 

تدابع تاجانم و  قیفوت  زا  تیمورحم  د )

يهلمج زا  دنرامـشیمرب و  ار  زامن  هب  هجوت  اعد و  تاجانم ، زا  تیمورحم  لماوع  هزمحوبا  ياعد  رد  مالـسلاهیلع ) ) نیدباعلانیز ترـضح 
زامن رد  هجوت  هبوت و  اعد و  تاجانم و  قیفوت  يدومن و  متازاجم  وت ، زا  نم  یئایحمک  رطاخب  دیاش  دـننکیم : رکذ  ار  ایح  ندـش  مک  اهنآ 

. یتفرگ نم  زا  ار 

ایح كرت  بقاوع  - 19

مدرم نیب  رد  لثملا  برض  نیا  اهنت  ایبنا  ياهلثملابرض  نیب  زا  دنیامرفیم : هلآوهیلعهللا ) یلص  ) مرکا ربمایپ  لوق  زا  مالسلاهیلع ) ) اضر ماما 
تازاجم و دروم  ياهداد ، ماجنا  هک  ار  یبوخ  ای  دـب  راک  ره  ینعی  هدـب »  ماجنا  یهاوخ  هچره  يدرکن  ایح  هک  یماگنه  : » تسا هدـنام  یقاب 

مه دیاش  دشاب . اسراپ  دباع و  دـنچره  تسا ؛ هتفرگ  رب  رد  يدـیلپ  ار  شلامعا  دـشاب ، مورحم  ایح  زا  سکره  هک  ارچ  يریگیم ؛ رارق  رفیک 
. ددرگیم یتیاــنج  حــیبق و  لــمع  ره  بـکترم  ناــسنا  دوریم ، نـیب  زا  ناــسنا  ياــیح  یتــقو  هــکنآ  هــب  دراد  هراــشا  ثیدــح  نــیا 
، ددرگیم از  ترفن  رجزنم و  يدرف  سپ  تساـیح . ددـنبیم ، رب  تخر  هدـنب  زا  هک  يزیچ  نیلوا  دـندومرف : هلآوهیلعهللایلـص ) ) مرکاربماـیپ
وا زا  مالـسا  نید  تیاهن  رد  دوشیم و  نشخ  لدگنـس و  يدرف  سپ  دوریم ؛ وا  زا  تمحر  سپـس  ددـنبیم و  رب  تخر  وا  زا  تناما  سپس 

ياهادص شیوخ  سلاجم  رد  دننک ، ایح  هکنآ  نودـب  طول  موق  هک  میراد  تایاور  رد  ددرگیم . نیعل  یناطیـش  ماجنارـس  دوشیم و  طقاس 
سلاجم رد  دـندرکیم ، رارقرب  نادرم  نیب  عورـشمان  طباور  هک  دـندوب  هدـش  تسپ  ردـقنیا  هک  یموق  دـشیم . جراـخ  ناـشناهد  زا  یتشز 
دروخرب نیمه  مه  دـنوشیم ، ناشیا  یگدولآ  راچد  هک  یناسک  يارب  ًارهاظ  دـندرکیم . دروخرب  مه  اـب  تکازنیب  هنوگنیا  زین  ناـشیداع 

هب يدیما  هن  تسوا و  رد  يریخ  هن  و  دوب . دهاوخ  زیاج  وا  تبیغ  درادن و  نامیا  درادن ، ایح  هک  یـسک  دـنکیم . روهظ  یعامتجا  طباور  رد 
یلاح رد  دش ، هتفرگ  وا  زا  ایح  مرش و  نوچ  دریگیم و  وا  زا  ار  ایح  دشاب ، راتـساوخ  ار  ياهدنب  يدوبان  تکاله و  دنوادخ  هاگره  وا . ریخ 

زا رتهب  گرم  ایحیب ، دارفا  يارب  مالـسلاهیلع ) ) نینمؤملاریما لوق  هب  نیارباـنب  دوریم . دـنوادخ  تاـقالم  هب  تسا ، زاـبلغد  راـکتنایخ و  هک 
یـساره زور ، هنابـش  ماـجرف  زا  رگا  دوشیم : رکذ  اـیح  كرت  هنیمز  رد  ماـمت » وبا   » راعـشا زا  ياهنومن  لـصف  نیا  ناـیاپ  رد  تسا . یگدـنز 

ریخ یگدنز  ایند و  رد  ناسنا  دور ، داب  رب  مرش  ایح و  رگا  دنگوس  دنوادخ  هب  هدب ؛ ماجنا  یهاوخیم  هچره  ینکیمن ، ایح  مرش و  يرادن و 
دوجوم تخرد  تسوپ  ات  هک  هنوگنامه  دراد ، یبوخ  یگدـنز  دـنکیم ، ایح  مرـش و  یکین  هب  هک  یماداـم  ناـسنا  هک  ارچ  دـید . دـهاوخن 

مرش ایح و  رگا  یلو  تسا ، نآ  يوراد  ایح  دوشیم و  نآ  عنام  ایح  اهنت  هک  يدنـسپان  راک  اسب  هچ  تشاد . دهاوخ  اقب  زین  نآ  بوچ  دشاب ،
. تشاد دهاوخن  دوجو  دنسپان  ياهراک  ناهانگ و  يارب  ییاود  رگید  تفر ، داب  رب 

دنوادخ تافص 

دنوادخ تافص  زا  ایح  - 1

هراشا

دوخ رد  ار  تفـص  نیا  هک  مه  یناسنا  دراد . تسود  ار  ایح  لها  دنکیم و  ایح  تسا و  میرک  دنوادخ  تسادـخ ؛ لام  لصا  رد  ایح  تفص 
یهلا تافـص  عمجم  هک  تسا  نیا  ناسنا  تقلخ  يهفـسلف  ًالـصا  تسا و  هدرک  بسک  لاـعتم  دـنوادخ  زا  ار  نآ  تقیقح  رد  هدرک ، داـجیا 
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، مدرکیمن ایح  منمؤم  يهدنب  زا  رگا  هک  تسا  هدمآ  یسدق  ثیدح  رد  دشاب . وا  تافـص  يهنیآ  ات  هدرک  قلخ  ار  ناسنا  نیا  دنوادخ  دوش ؛
مدومن لیدبت  فعض  هب  ار  وا  ناوت  مدرک ، لماک  ار  وا  نامیا  هک  یماگنه  متـشاذگیمن و  یقاب  وا  يارب  دناشوپب ، نآ  اب  ار  دوخ  هک  یـسابل 

. مزرویم تاـهابم  هکئـالم  رب  وا  يهلیـسوهب  درک ، ربـص  رگا  سپ  مدوـمن ؛ اـیهم  وا  يارب  هک  تسا  یتخـس  نیا  مدرک و  مـک  ار  شیزور  و 
تایاور رد  دهدیمن . ماجنا  دراد ، نمؤم  هب  تبـسن  هک  ییایح  رطاخب  دنوادخ  ار  یـسابل  یب  تاشیامزآ  نیب  رد  دـینکیم  هظحالم  هچنانچ 

. دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  بیترت  هب  هک  میروخیم  رب  بلطم  هتسد  راهچ  هب  دنوادخ  يایح  يهنیمز  رد 

ناگدنب ندرک  در  زا  ایح  فلا )

ایح ییادـخ  نینچ  تساـم . بر  عناـص و  وا  تسا . روـفغ  دودو و  میحر و  ناـمحر و  فوـئر و  میرک و  تـسا . قـلطم  هاوـخریخ  دـنوادخ 
چیه مالـسلاهیلع ) ) رقاب ماما  ریبعت  هب  و  دنک . دیماان  ار  شدـیما  دـنک و  در  ار  وا  هاگنآ  درب ، الاب  وا  يوس  هب  ار  شتـسد  ياهدـنب  هک  دـنکیم 

دنوادخ هک  نیا  ات  دنادرگرب  یلاخ  ار  تسد  نآ  دنکیم  ایح  دنوادخ  هک  نیا  زج  دنکیمن ، زارد  دنوادخ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  ياهدـنب 
دوخ تسد  هک  نیا  رگم  درواین ، نیئاپ  ار  شتسد  دنکیم ، اعد  امش  زا  یکی  هک  یماگنه  سپ  دزاسیم . دنمهرهب  ار  وا  شتمحر  لضف و  زا 

نمؤم يهدنب  نامگ  هاگشیپ  رد  نم  تسا : هدومرف  دنوادخ  هک  اجنآ  زا  و  دشکب . شا  هنیس  تروص و  رب  یتیاور  هب  شتروص و  رس و  هب  ار 
هتـسب و دیما  مشچ  وا  هب  هک  ياهدنب  اب  تفلاخم  زا  دنوادخ  اذل  دراد . نامگ  نم  هب  وا  هک  درک  مهاوخ  راتفر  وا  اب  هنوگنامه  متـسه .  دوخ 

. دنکیم ایح  هدرب  وکین  نامگ  نظ و 

لامعا يهبساحم  زا  ایح  ب )

؛ دنـصخرم تمایق  باسح  زا  ياهدـع  میراد  تایاور  رد  فصولاعم  تسا . تمایق  زور  رد  ندادسپ  باسح  ناـنمؤم  ياـهینارگن  زا  یکی 
ماما دـشکب . باـسح  اـهنآ  زا  دـهاوخب  هک  دـنکیم  اـیح  ادـخ  مه  ار  یهورگ  دـننکیم و  روبع  تماـیق  زا  باـسح  یب  هک  نارباـص  دـننام 

زا زیهرپ  اب  هک  یناسک  اما  و  دومرف ... : روط  هوک  رد  مالسلاهیلع ) ) یسوم ترضح  هب  دنوادخ  : » دنیامرف یم  هطبار  نیا  رد  مالسلاهیلع ) ) رقاب
هک ارچ  منکیمن ؛ لاؤس  یناسک  نینچ  زا  منکیم ، تساوخزاب  ناشلامعا  زا  مدرم  ریاس  دروم  رد  هچرگا  دنزادرپب ، نم  تیدوبع  هب  اهمارح 

تـساوخزاب ار  اهنآ  دـنکیم  ایح  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  هک  دنتـسه  دوخ  لامعا  بقارم  ردـق  نآ  يدارفا  نینچ  منکیم »  اـیح  اـهنآ  زا 
. دنک

باذع زا  ادخ  يایح  ج )

هراشا نآ  هب  تایاور  نیا  رد  هک  یلماوع  زا  یضعب  دنکیم . ایح  اهنآ  باذع  زا  دنوادخ  هک  تسا  هدش  حیرصت  ار  هتـسد  دنچ  تایاور  رد 
دای يهطساو  هب  ار  شراکفا  هک  ار  یسک  دنک  باذع  هکنیا  زا  دنکیم  ایح  دنوادخ  داعم ؛ ادخ و  دای  ( 1 دشابیم : لیذ  حرش  هب  تسا  هدش 

؛ وکین قالخا  تشرس و  ( 2 دوب . دهاوخ  وا  ریگتسد  ایح  نیمه  مه  تمایق  زور  رد  تسا و  هتـشاد  هگن  رود  اهيدب  زا  گرم  دای  دنوادخ و 
ربمایپ ییورشوخ ؛ ( 3 دنکیم . ایح  تمایق  رد  وا  تشوگ  ندنازوس  زا  هکنیا  رگم  دنادرگیمن  وکین  ار  ياهدـنب  قالخاو  تشرـس  دـنوادخ 

(4 دنک . رفیک  خزود  شتآ  هب  ار  هداشگ  يور  دراد  مرـش  دنوادخ  هک  ارچ  دیـشاب ؛ هتـشاد  شوخ  ییور  هداشگ و  يراسخر  هراومه  دومرف 
باذع تسا  هدوبن  دنوادخ  يوس  زا  بوصنم  هک  دناهتفر  ییاوشیپ  نامرف  راب و  ریز  هک  ار  یتما  دنکیمن  ایح  دـنوادخ  قح ؛ ماما  زا  يوریپ 

زا هچرگ  ار ؛ یهلا  ماما  وریپ  تما  دنک  باذع  هک  دنکیم  ایح  دنوادخ  دنـشاب و  وکین  بوخ و  شیوخ  رادرک  لامعا و  رد  دنچ  ره  دیامن ؛
وا هب  دـنوادخ  تسا . دـمحم  وا  مان  هک  دـنروآیم  ار  یـصخش  تمایق  زور  مرکا ؛ ربمایپ  ماـن  ( 5 دنـشاب . راکهنگ  ملاظ و  دوخ  لاـمعا  رظن 

مانمه هک  ار  وت  مراد  مرش  نم  هکنآ  لاح  يدش و  بکترم  ارم  نایـصع  هک  يدرکن  مرـش  یتسه ، نم  بیبح  مانمه  هک  وت  دنکیم : باطخ 
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دزن رد  تیارب  نآ  هطـساوب  ینک  فاوط  ار  ادـخ  هناـخ  هتفه  کـی  رگا  دـندومرف  ربماـیپ  ادـخ ؛ هناـخ  فاوط   6 منک ؟! باذـع  ینم ، بیبـح 
دحأ زور  رد  نشوجياـعد ؛ ( 7 دنک . باذـع  ار  وت  نآ  زا  دـعب  هک  دـنکیم  ایح  وت  زا  تراگدرورپ  هک  دـشابیم  ینامیپ  دـهع و  دـنوادخ 

رب اعد  نیا  هک  ياهدنب  زا  نم  دیامرفیم : دنوادخ  لوق  زا  ترضح  درک . لزان  هلآوهیلعهللا ) یلـص   ) مرکا ربمایپ  رب  ار  نشوج  ياعد  لیئربج 
دعب دنک و  هانگ  دهاوخب  هچره  ناسنا  هک  تسین  انعم  نادب  ثیدح  نیا  هتبلا  منک .) باذع  ار  وا  هک   ) منکیم ایح  دشاب  هدش  هتشون  وا  نفک 
دراد دوجو  فیرـش  ياعد  نیا  رد  يریباعت  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  هکلب  دنکن . باذع  ار  وا  مه  ادخ  دـسیونب و  دوخ  نفک  يور  ار  اعد  نیا 

یتیدودحم دنوادخ  وفع  هتبلا  دص  و  دنک . باذع  ار  وا  دـنکیم  ایح  دـنوادخ  دوش ، هجاوم  لاعتم  دـنوادخ  اب  ریباعت  نآ  اب  ناسنا  یتقو  هک 
يدرمریپ یتقو  ینابرهم  ناسنا  ره  يریپ ؛ نس  ( 8 دوریمن . وفع  راب  ریز  دوخ  دـناعم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  مهنآ  دریذـپیمن ؛ ار  دانع  زج 

يدـیپس هب  ناشیاهوم  مالـسا  هار  رد  هک  منکیم  ایح  مزینک  هدـنب و  زا  نم  دـیامرفیم : مه  دـنوادخ  دـنکیم . ار  وا  يهظحالم  دـنیبیم ، ار 
شیاـجرب نوچ  دـش . دراو  دوب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  لرتـنک  هک  یلاـح  رد  ریـصبابا  يزور  منک . باذـع  ار  ناـنآ  هاـگنآ  تسا ، هدـییارگ 

، ادـخ لوسر  دـنزرف  يا  تنابرقب  مناج  تفگ : یتسه !؟ نازرل  نینچنیا  ارچ  دـمحم  ابا  يا  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع ) ) قداص ماما  تسـشن ،
شیپ هـچ  مـترخآ  يارب  مـنادیمن  دوـجو  نـیا  اـب  یلو  تـسا ؛ هدـش  کـیدزن  مـگرم  هتـشگ و  كزاـن  میاهناوختـسا  هتفاـی و  ینوزف  مـنس 
نینچ نیا  هنوگچ  تیادف  هب  مناج  تفگ : وا  ییوگیم ؟ هک  تسا  ینخس  هچ  نیا  دمحمابا  يا  دومرف : مالسلاهیلع ) ) قداص ماما  ماهداتسرف ؟

دنوادخ دمحمابا ! يا  دنکیم . ایح  ناریپ  زا  درادیم و  یمارگ  ار  امـش  ناناوج  دنوادخ  هک  ینادیم  ایآ  دـمحمابا  يا  دومرف : ماما  میوگن ؟
نیا ایآ  تفگ : ریصبوبا  دهد . رارق  یسرباسح  دروم  ار  امـش  ناریپ  هک  دراد  مرـش  دنک و  باذع  ار  امـش  ناناوج  هک  درادیم  دنـسپان  یلاعت 

زا دنوادخ  هک  روطنامه  هتبلا  تسامـش . صاخ  هلأسم  نیا  دنگوس ، ادخ  هب  دومرف : ترـضح  نادـحوم ؟ يهمه  ای  تسام  هب  طوبرم  هلأسم 
دنیامن و ایح  زین  ناریپ  دوخ  ًایناث  دنوشن و  اهنآ  يروخلد  ثعاب  دننک و  ایح  ناریپ  زا  دیاب  زین  ناناوج  ًالوا  دـنک ، یم  ایح  ناریپ  دیفـس  يوم 
حبـص و نمؤم  يهرهچ  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرف : هلآوهیلعهللایلـص ) ) مرکا ربمایپ  دننک . يرود  هانگ  زا  رمع  كدنا  يهدـنامیقاب 
هک دیسر  نآ  تقو  دش و  کیدزن  تگرم  كزان و  تتسوپ  هدییاس و  تناوختسا  دایز و  تنس  نم ! يهدنب  يا  دیوگیم : درگنیم و  رـصع 

. منک باذع  منهج  شتآ  هب  ار  وت  هک  منکیم  ایح  وت  يریپ  زا  نم  نک ! ایح  نم  زا  سپ  ییآ ؛ نم  فرطهب 

دنکیمن ایح  نآ  رد  دنوادخ  هک  يروما  د )

لاثم نآ  زا  رتالاب  یتح  هشپ و  هب  قح  نایب  يارب  هکنیا  زا  دنوادخ  لوا : دنکیمن ؛ ایح  هک  تسا  هدرک  مالعا  دروم  ود  رد  نآرق  رد  دنوادخ 
يراک ماجنا  لوغـشم  ربمایپ  هک  یعقاوم  رد  ای  دندشیم و  دراو  ربمایپ  رب  هزاجا  نودـب  هک  یناناملـسم  دروم  رد  مود : دـنکیمن . ایح  دـنزب ،

يا : » دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  دـندرکیم . ایح  دـننک  عنم  راک  نیا  زا  ار  نانآ  هکنیا  زا  مرکا  ربمایپ  اما  دـندشیم ؛ ناـشیا  محازم  دـندوب ،
مرـش يور  زا  امـش  هب  وا  دهدیم و  رازآ  ار  ربمایپ  راک  نیا  هک  دیوشن ... لخاد  هزاجا  نودب  ربمایپ ، يهناخ  هب  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک 
رگا مه  ناسنا  تسا . دنوادخ  تافـص  زا  ایح  هک  دـهدیم  ناشن  دراوم  نیا  مامت  درادـن ». ایح  قح  نایب  زا  دـنوادخ  اما  دـیوگیمن ؛ يزیچ 

، دوش وربور  دنوادخ  وفع  اب  دهاوخیم  رگا  ًالثم  دنک ؛ داجیا  دوخ  رد  ار  تفـص  نآ  دیاب  دوش ، وربور  ادـخ  تافـص  زا  یتفـص  اب  تساوخ 
یشوپ مشچ  وفع و  اب  ادخ  قلخ  اب  دیامرفیم : ابیز  هچ  دنوادخ  دیامن . یشوپ  مشچ  نارگید  ياهاطخ  زا  دشاب و  وفع  لها  زین  شدوخ  دیاب 

وا اب  مقتنم »  » مسا اب  مه  دنوادخ  دوب ، ماقتنا  رسارس  شراک  هک  مادص  ًالثم  دیاشخبب ؟ ار  امـش  زین  ادخ  هک  دیرادن  تسود  ایآ  دییامن ، راتفر 
دیاب دشکن ، باسح  ام  زا  دوش و  وربور  ام  اب  ایح  تفـص  اب  دنوادخ  باسحلا  موی  تمایق و  زور  رد  میهاوخیم  رگا  مه  ام  دوشیم . وربور 

. میشاب ایح  لها  ایند  رد 
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امـش زا  سک  ره  سپ  تسا . هدینادرگ  شناربمایپ  يهژیو  ار  قالخا  مراکم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دنیامرفیم : مالـسلاهیلع ) قداص  ماما 
يوار دهاوخب . وا  زا  هلان  عرضت و  اب  تسین ، وا  رد  یتافص  نینچ  سک  ره  دنک و  رکـش  نآ  رب  ار  يادخ  تسا ، یتافـص  نینچ  ياراد  مدرم 

، تواخـس ایح ، يرابدرب ، رکـش ، ربص ، تعانق ، عرو ، دندومرف : ترـضح  تسا ؟ تافـص  مادـک  قالخا  مراکم  هللالوسر ! نبای  دـیوگیم :
. دنادیم ایح  ار  اهنآ  سأر  يرگید  تیاور  رد  تناما و  يادا  راتفگ و  رد  ییوگتسار  قلخ ، هب  یکین  تریغ ، تعاجش ،

( هلآوهیلعهللایلص ) مرکا ربمایپ  يایح  - 3

و دوب . هدناشوپ  ار  شتروص  ياهییابیز  ایح ، زا  یششوپ  دنیامرف : یم  مرکا  ربمایپ  يایح  فیصوت  ماقم  رد  مالسلاهیلع ) ) یبتجم نسح  ماما 
، ایح ساره و  تفص  ود  ار  هلآوهیلعهللایلـص ) ) ادخ ربمایپ  دومرف : هک  دننکیم  لقن  ناملـس  بانج  زا  یتیاور  رد  مالـسلاهیلع ) ) قداص ماما 

نیدب دیاش  مدوب ». هدشن  هدـیرفآ  نم  شاک  يا  : » دـندومرفیم دـندرکیم  ایح  سب  زا  ربمایپ  میراد  هنیمز  نیا  رد  یتح  درک . رغال  فیحن و 
ساسحا دوخ  رد  یهلا ، لالج  لامج و  لماک و  دوجو  ربارب  رد  تسا  صقن  فعـض و  رـسارس  هک  دوخ  یناکما  دوجو  هب  رظن  اب  هک  رطاـخ 

نیهوت مراـحم  هب  دـشیمن و  دـنلب  اهادـص  نآ  رد  دوب و  يرادتناـما  یتسار و  اـیح و  ربـص و  ربماـیپ  يهسلج  رد  دـندرکیم . یگدـنمرش 
ار شیوخ  هاگن  دنتفگیم ، نخـس  ناشیا  اب  هک  یماگنه  ایح  تدش  زا  درکیم و  ایح  دوشگیم  نخـس  هب  بل  هک  یماگنه  ربمایپ  دـشیمن .

صخـش هب  ار  نآ  دوب ، هدشن  بلط  وا  زا  يزیچ  زونه  هک  دوب  ایحاب  ردـقنآ  ادـخ  لوسر  دـیوگیم : يردـخ  دیعـسوبا  دـنکفایم . نییاپ  هب 
ترضح راسخر  رد  ار  نآ  دوب ، دنـسرخان  يزیچ  زا  رگا  دوب و  رتایحاب  شیوخ  يهواجک  رد  هرکاب  نانز  زا  ربمایپ  دیوگیم : وا  مه  دادیم .

ادـخ زا  رذابا  يا  دـنیامرفیم : رذوبا  هب  ناشتیـصو  رد  دومنیم . ایح  هارمه  ناگتـشرف  زا  یتح  هلآوهیلعهللایلـص ) ) مرکاربمایپ میتفاییم . رد 
ود زا  هک  ارچ  مشکیم ؛ مرـس  رب  ار  ماهماج  موریم ، ییوشتـسد  هب  هک  یماگنه  هراومه  تسوا ، تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  دنگوس  نک ! ایح 

ار گرم  نک و  هاتوکار  تیاهوزرآ  تفگ : ربمایپيا . هلب  متفگ  يوش ؟ تشهب  دراو  يراد  تسود  ایآ  رذوبا  يا  مراد ! مرش  مهارمه  هتشرف 
تافلخت و زا  تشاد  هک  ییایح  رطاخهب  ربماـیپ  نک . مرـش  تساـیح ، مرـش و  راوازـس  هک  يروطنآ  دـنوادخ  زا  هد و  رارق  تمـشچ  يولج 

نیا نایاپ  رد  هک  تسا  هدمآ  قودص  خیش  یلاما  رد  ینیریـش  تیاکح  دومنیم . تشذگ  يراوگرزب  اب  دشیم ، ناشیا  هب  هک  ییاهیبدایب 
یلیخ بجاو  ياهزامن  دادعت  درک ، تفایرد  ادخ  زا  ار  هیموی  ياهزامن  روتسد  ربمایپ  یتقو  جارعم  رد  تسین . فطل  زا  یلاخ  نآ  نایب  ثحب 
شیپ درگرب  دنتسه ؛ اهتما  نیرتفیعض  وت  تما  تفگ : ربمایپ  هب  یسوم  ترضح  دومن ، دروخرب  مالـسلاهیلع ) ) یـسوم هب  یتقو  دوب . دایز 

ار زامن  همه  نیا  تقاط  اهنآو  مدوب  لیئارـساینب  رد  نم  دهدب . بجاو  ياهزامن  رد  یفیفخت  دـنوادخ  هک  نک  تساوخرد  تراگدرورپ و 
ترـضح زاب  یلو  دش . رتمکاهزامن  دادعت  درک و  فیفخت  تساوخرد  دنوادخ  زا  تشگرب و  زین  هلآوهیلعهللایلـص ) ) مرکا ربمایپ  دنتـشادن .
رگیدراب دیـسر . زامن  جـنپ  هب  بجاو  ياهزامن  دادـعت  هکنآ  ات  نک  رتمک  تساوخرد  مه  زاب  هک  داد  هئارا  ربماـیپ  هب  ار  دوخ  هبرجت  یـسوم 

رگید راب  هک  منکیم  ایح  مراگدرورپ  زا  نم  دومرف : راب  نیا  ربماـیپ  یلو  ریگب . فیفخت  دـنوادخ  زا  زاـب  تفگ : ربماـیپ  هب  یـسوم  ترـضح 
یماقم هب  هجوت  اب  هک  درک  ضارتعا  ناشرـسمه  هک  ییاج  ات  دـنتفرگیم  تخـس  یلیخ  دوخ  هب  ربماـیپ  سکعرب  مریگب . فیفخت  مدرگرب و 

رب مزعلاوـلوا  ناربماـیپ  زا  نم  ناردارب  دـندومرف : ترـضح  دـنراد ؟ دـهز  تداـبع و  تمحز  همه  نیا  هب  يزاـین  هـچ  دـنراد ، ترـضح  هـک 
شاداپ تشاد و  یمارگ  ار  نانآ  دورو  زین  وا  دندش . دراو  دنوادخ  رب  دنتفر و  ایند  زا  لاح  نآ  رب  دندرک و  ربص  نیا  زا  رتدیدش  ياهیتخس 

. مبای نانآ  زا  رتمک  یماقم  مشاب و  هتشاد  یهافر  مایگدنز  رد  هک  مراد  مرش  نم  تخاس و  نیگنس  ار  نانآ 
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رسارس تشاد ؛ دوجو  اهیلعهللامالس ) ) ارهز ترـضح  و  مالـسلاهیلع ) ) یلع ترـضح  و  هلآوهیلعهللا ) یلـص  ) مرکاربمایپ نیب  ياهطبار  بیجع 
ترــضح لزنم  هــب  حبــص  زور  ره  ربماــیپ  تــسا ـ : هدــش  هدروآ  اــهدروخرب  نــیا  زا  هنوــمن  دــنچ  ریز  رد  اــیح . تــبحم و  تــفرعم ،

ره دنیامرفیم  اهیلعهللامالس ) ) ارهز ترضح  دنتفریم . ناشرتخد  غارس  هب  لوا  دنتشگیمرب ، هک  مه  رصع  دندمآیم . اهیلعهللامالـس ) ) ارهز
ربماـیپ هلمج  کـی  دـندوب . یلع  قشاـع  ردـپ  رتـخد و  نیا  دوب . مالـسلاهیلع ) ) یلع نامـسلجم  لـقن  دـندمآیم ، اـم  هناـخ  هب  ربماـیپ  هک  راـب 

زا مه  دندیسرتیم و  نالهاان  تداسح  زا  مه  دنیوگب ؛ دنتسناوتیمن  ییاج  ار  یلع  ترـضح  لیاضف  ارهز . ترـضح  هلمج  کی  تفگیم ،
رکذ دندیسریم ، مه  هب  تقو  ره  هک  دندوب  یلع  قشاع  ردقنآ  رتخد  ردپ و  نیا  اذل  دنتسرپب . ار  مالـسلاهیلع ) ) یلع ادابم  هک  مدرم  تلاهج 

ینیما همالع  دوب . همطاف  ربمایپ و  رد  نآ  یلاع  قادـصم  هک  تسا  ءایلوا  تداـبع  نیا  ةَداـبِع » ٍیلع  ُرْکِذ  . » دوب مالـسلاهیلع ) ) یلع ناشـسلجم 
زا ات  مدرک  ربص  هچ  ره  نم  دندمآ و  ربمایپ  حبـص  زور  کی  هک : دـندرکیم  لقن  اهیلعهللامالـس ) ) ارهز ترـضح  نابز  زا  ار  يزغن  تیاکح 
هک ادرف  دندماین . ام  يهناخ  دنتفر و  یتیرومأم  ربمایپ  مه  رهظزادـعب  مدـش . نارگن  یلیخ  نم  دـنتفگن و  يزیچ  دـنیوگب ، مالـسلاهیلع ) ) یلع

زورید نم  دندومرف : ربمایپ  دـندرک . لاؤس  ترـضح  زا  زورید  دروم  رد  دـش و  تحار  ناشلایخ  ارهز  ترـضح  دـنتفگ . یلع  زا  زاب  دـندمآ 
دننکیم ایح  هلآوهیلعهللایلص ) ) مرکاربمایپ منکیمن . تبحص  مالسلاهیلع ) ) یلع زا  وضویب  نم  متشادن . وضو  مدش ، وت  يهناخ  دراو  یتقو 
تیبلها مان  فلج  ياهنحل  اب  هنوگنیا  یحادم ، دیدج  ياهکبس  رد  زورما  هنوگچ  دنربب ؛ وضو  نودب  ار  مالسلاهیلع ) ) یلع ترضح  مان 

يارب يزیچ  اهبش  یهاگ  هک  يروج  دندرکیم ؛ قافنا  دنتشاد  هچنآره  بترم  ارهز  ترـضح  و  مالـسلاهیلع ) ) یلع ترـضح  دنربیم !؟ ار 
، دوب کیدزن  ردقنیا  اهنآ  هب  هک  هلآوهیلعهللایلص ) ) مالسا ربمایپ  یتح  هک  دندرکیم  یناهنپ  نانچنآ  دنتشادن و  ندرک  راطفا  ای  ندروخ و 

هرفس رد  زیچ  چیه  هک  ارچ  دندرکیم ؛ ایح  هناخ  هب  ربمایپ  دورو  زا  یلو  دوشب ، اهنآ  نامهم  ربمایپ  دنتـشاد  هقالع  هکنآ  اب  اذل  دوشن . هجوتم 
روطهب داتفایم ، قافتا  ررکم  هک  هنیمز  نیا  رد  دومنیم . ظفح  ار  اـهنآ  ياـیح  مه  درکیم ، ـالمرب  ار  اـهنآ  راـثیا  مه  ادـخ ، یلو  دنتـشادن .

ادخ لوسر  دیسر . یلع  ترـضح  هب  رخآ  فص  رد  دروآ ، ياجب  ار  برغم  زامن  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  مینکیم ـ : رکذ  ار  یتیاور  هنومن 
زین ربمایپ  دومن . مالس  ربمایپ  هب  دیدرگ ، قحلم  ربمایپ  هب  دجسم  رد  مد  تساخرب و  زین  مالسلاهیلع ) ) یلع دندرک . هراشا  مالسلاهیلع ) ) یلع هب 

؟ میایب وت  هارمه  و  میروخب ؟ نآ  زا  ماـش  ناونع  هب  هک  دـیراد  هناـخ  رد  ییاذـغ  اـیآ  نسحلااـبا ! يا  دـندومرف : دـنداد و  ار  وا  مالـس  باوج 
ربمایپ دنوادخ ، یحو  اب  هاگنآ  دنهدب . یخـساپ  هچ  دندوب  هدـنام  ادـخ ، لوسر  زا  يایح  تدـش  زا  دـنکفا و  ریز  هب  رـس  مالـسلاهیلع ) ) یلع

داد روتسد  شربمایپ  هب  دنوادخ  تسا . هدومن  ششخب  لذب و  یهار  هچ  رد  هدروآ و  تسدب  اجک  زا  هتشاد  هک  ار  يرانید  یلع  هک  تفایرد 
ارچ نسحلا ! ابا  ای  دومرف  دـید ، ار  مالـسلاهیلع ) ) یلع توکـس  هک  یماگنه  ربمایپ  دـیامن . لوانت  مالـسلاهیلع ) ) یلع دزن  ار  ماش  بش  نآ  هک 
زا مالـسلاهیلع ) ) یلع مدرگ ؟ هارمه  وت  اب  ات  يرآ  ییوگیمن  ارچ  و  مدرگ ؟ زاـب  دوخ  يهناـخ  هب  اـت  هن  ییوگیمن  ارچ  ییوگیمن ؟ ینخس 
رب مه  اـب  تفرگ و  ار  مالـسلاهیلع ) ) یلع تسد  هلآوهیلعهللایلـص ) ) ادـخ لوـسر  هاـگنآ  دـییایب . اـم  هارمه  تفگ : يراوـگرزب  اـیح و  يور 

زامن لوغشم  شیوخ  بارحم  رد  هک  دندید  ار  اهیلعهللامالس ) ) همطاف دندش ، هناخ  دراو  نوچ  دنتـشگ . دراو  اهیلعهللامالـس ) ) ارهز ترـضح 
. تشاد دوجو  تساوخیم  رب  اوه  هب  نآ  زا  راخب  هک  اذغ  زا  يدبس  ترضح  رس  تشپ  تسا و 

( مالسلاهیلع ) یلع ترضح  يایح  ب )

ریظنیب نامز  نآ  رد  هک  مهرد  رازه  هس  تمیق  هب  تشاد  یهرز  ورمع  داد ، تسکـش  ار  دودبع  نب  ورمع  ترـضح ، هک  قدـنخ  گنج  رد 
تمینغ هـب  ار  وا  هرز  مالـسلاهیلع ) ) یلع ترـضح  اـما  دوـب . مـه  مالـسا  دـییأت  دروـم  لوادـتم و  رما  کـی  گـنج  رد  ندرب  تـمینغ  دوـب و 

رد مزاس .» نایرع  ار  میومع  رـسپ  مدرک  اـیح  نم  : » دومرف ترـضح  یتشادـنرب ؟ ار  هرز  ارچ  دیـسرپ  ناـشیا  زا  مود  هفیلخ  یتقو  تشادـنرب .
هب تسا . هتـشک  يراوگرزب  میرک و  ناسنا  ار  وا  تفگ  دـشن و  تحاران  دیـسر  ورمع  هزانج  يالاب  یتقو  ورمع  رهاوخ  تسا  هدـمآ  تایاور 
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رهظم تسا ، هللادـسا  ادـخ و  ریـش  هک  زین  یلع  ریلد  ریـش  نییآ  تسا  مرـش  هک  ریـش  هد  ـ نخرف راـج  ـ نه تسا  نـینچ  يروباـشین : بـیدا  لوـق 
زا هک  تسا  یتیاور  رد  ناگیاسمه  زا  د  ـــ یص دریگن  ه  ـــــ نادب ک ار  گس  ین  تسار ، ناریش  مرـش  دیوگیم : يولوم  تسایح . تعاجش و 

ینعی تسا ؛ هدوب  مهم  یلیخ  نامز  نآ  برع  يارب  هک  یقادـصم  رد  ار  اـیح  ترـضح  تسیچ ؟ اـیح  دندیـسرپ  مالـسلاهیلع ) ) یلع ترـضح 
زا وت  تخاس ، راکشآ  ار  شیوخ  تروع  رگا  یشکب ، ار  فیرح  یتساوخ  یتقو  دنیامرفیم : دننکیم . نایب  فیرح  نتـشک  گنج و  نادیم 

گنج رد  صاع و  ورمع  هب  تبسن  نیفـص  گنج  رد  ترـضح  دوخ  هک  يراک  یـشکب .  تسد  وا  نتـشک  زا  ینکن و  هلمح  وا  هب  ایح  يور 
دراو دندرکیم  ینارنخس  دنتشاد  مالسلاهیلع ) ) یلع ترـضح  هک  یلاح  رد  هریرهوبا  يزور  دنداد . ماجنا  يردبع  هحلط  هب  تبـسن  يرگید 

باحـصا یـضعب  دنتفگ . خساپ  زاب  ترـضح  درک و  رارکت  هرابود  دندوب ، هداد  باوج  ترـضح  هک  ار  دوخ  هتـشذگ  زور  تالاؤس  دـش و 
هریچ مشـشخب  رب  وا  تساوخرد  مشیاـشخب و  رب  وا  ناـهانگ  مشناد و  رب  وا  یناداـن  متـشاد  مرـش  نم  دـندومرف : ترـضح  دـندرک . ضارتعا 
ياپ ترضح  دندروآ ، ترـضح  دزن  ار  وا  مود  راب  يارب  دندرک . عطق  ار  شتـسار  تسد  ترـضح  دندروآ . ترـضح  دزن  ار  یقراس  ددرگ .

تسد و وا  يارب  منکیم  ایح  ادـخ  زا  دـندومرف : ترـضح  دـندروآ ، ترـضح  دزن  موس  راب  يارب  ار  وا  هک  یماگنه  دـندرک . عطق  ار  شپچ 
نادنز رد  ار  وا  رمع  نایاپ  ات  دز و  قالش  ار  وا  ترـضح  اذل  دورب . هار  دنک و  اجنتـسا  دماشایب ، دروخب و  نآ  اب  دناوتب  ات  مراذگن  یقاب  ییاپ 

مدز هلـصو  ار  شیوخ  يهماج  ردق  نآ  دـیامرفیم : دوخ  شـشوپ  دروم  رد  مالـسلاهیلع ) ) یلع داد . ار  وا  جرخ  لاملا  تیب  زا  درک و  سبح 
ترـضح دـندوب . مالـسلاهیلع ) ) نسح ماما  ًارهاـظ  مه  ناـشیا  يهماـج  يهدننکهلـصو  منکیم . اـیح  نآ  يهدـننک  هلـصو  يور  زا  رگید  هک 

دـندادیم و ریقف  هب  دـندوب ، هدرک  هدامآ  دوخ  يراطفا  يرحـس و  يارب  هک  نیوج  نان  صرق  ود  دـندرکیم . ایح  ارقف  زا  مالـسلاهیلع ) ) یلع
شود هب  ار  ینز  راـب  ترـضح  هک  فورعم  ناتـساد  نآ  رد  دـندنامیم . هنـسرگ  ـالوم  دوـخ  هـک  یلاـح  رد  درکیم ، ناـج  شوـن  مـه  ریقف 
هجوتم نز  یتقو  تسا . هدش  شرهوش  ندش  هتـشک  ثعاب  یلع  ترـضح  هک  درکیم  هیالگ  وا  دننکیم و  يزاب  وا  ياههچب  اب  دنـشکیم و 
باوج ترضح  نانمؤمریما ! يا  وت  هب  تبسن  نم  یمرشیب  رب  ياو  دیوگیم  دنتسه ، مالسلاهیلع ) ) یلع ترـضح  دوخ  درم  نیا  هک  دوشیم 

ایح زین  ربـنق  دوخ  مـالغ  زا  یتـح  ماهدرک . وت  قـح  رد  هک  یهاـتوک  رطاـخ  هب  ادـخ ، زینک  يا  وـت  زا  نم  ياـیح  یب  رب  ياو  هکلب  دـنهدیم :
روش وت  رد  یناوج و  وت  : » دنتفگ ربنق  هب  دـعب  دـندرک ، هیهت  مهرد  ود  يرگید  مهرد و  هس  یکی  نهاریپ  ود  دـنتفر و  رازاب  هب  وا  اب  دنتـشاد ،

. دنداد وا  هب  ار  رتهب  سابل  اذل  میوج ». يرترب  وت  رب  هک  منکیم  ایح  ادخ  زا  نم  تسه و  یناوج 

( اهیلعهللامالس ) ارهز ترضح  يایح  ج )

رد ریخ  دنیوگیم : اهیلعهللامالس ) ) همطاف ترضح  تسه ؟ هناخ  رد  ییاذغ  دنیامرفیم  ارهز  ترضح  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  يزور 
ترـــضح ياهــتفگن ؟ نــم  هــب  ارچ  سپ  دـــنیامرفیم : مالـــسلاهیلع ) ) یلع میاهدروــخن . يزیچ  نــم  اــههچب و  میرادـــن . يزیچ  هناــخ 

. یهد ماجنا  یناوتن  وت  مهاوخب و  وت  زا  يزیچ  هک  منکیم  ایح  ادخ  زا  نم  دنیوگیم : اهیلعهللامالس ) ) ارهز

( مالسلاهیلع ) نسح ماما  يایح  د )

شاهناخ هب  هدایپ  ياپ  اب  هک  یلاح  رد  میآرب ؛ وا  اب  تاقالم  هب  هک  مشکیم  تلاجخ  مراگدرورپ  زا  نم  : » دـندومرف مالـسلاهیلع ) ) نسح ماما 
مه یگس  دنروخیم و  اذغ  مالـسلاهیلع ) ) نسح ماما  مدید  دیوگیم : يوار  دنتفر ». هکم  هب  هنیدم  زا  هدایپ  ياپ  اب  هبترم  تسیب  اذل  ماهتفرن ؛
در ار  گس  دـیهاوخیم  ربمایپ  رـسپ  متفگ : نم  دنتـشاذگیم . گس  ولج  ار  نامه  لثم  دـندروخیم ، هک  ياهمقل  ره  دوب ، ناشیا  لباقم  رد 
وا هب  مروخیم ، اذغ  نم  هک  یلاح  رد  دنک . هاگن  ماهرهچ  هب  يرادناج  هک  منکیم  ایح  ادخ  زا  نم  نک . اهر  ار  وا  دندومرف : ترـضح  منک ؛
هک مالـسلاهیلع ) ) یلع ترـضح  یلو  دـننک ؛ ینارنخـس  ناـشلباقم  رد  دـندرکیم  اـیح  دوـخ  ردـپ  زا  مالـسلاهیلع ) ) نسح ماـما  مهدـن . اذـغ 

ناهنپ نسح  ماما  دید  زا  ار  دوخ  هاگنآ  دـندرک ، عمج  ار  نادـنزرف  يهمه  دوش ، نشور  ناشنادـنزرف  نیب  نسح  ماما  تیعقوم  دنتـساوخیم 

زا 81ایح هحفص 54 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ار رعـش  نیا  دـندش ، تعیب  حلـص و  هب  راچان  یتقو  مالـسلاهیلع ) ) نسح ماما  دـنهد . شوگ  مالـسلاهیلع ) ) نسح ماـما  نانخـس  هب  اـت  دنتـشاد 
ناشیاهلد منیبیمن  هکنآ  اب  منکیم ؛ ارادـم  یماوقا  اب  ایح  يور  زا   ) اهِـضاِرم یلَع  یّلَغَت  مُُهبُوُلق  يرأ  َو ال  ًءاـیَح  اًـماوقأ  لـِماُجا  دـندورس :

.( دنشاب نم  تیاضر  ناهاوخ  دپتب و  نم  يارب 

( مالسلاهیلع ) نیسح ماما  يایح  ه )ـ

نامشچ رون  فصو  رد  مالسا  مرکم  لوسر  تسا . هدش  نایب  تیب  لها  زا  یکی  يهرهچ  هیبش  تافص  یضعب  تروص  ابیز  رایسب  یتیاور  رد 
ًاصْخَش ُلْضَْفلا  َناک  َْول  َو  دوب و  مالـسلاهیلع ) ) یلع دوب ، يدر  يرابدرب مـ لـم و  ــ رگا ح ع )  ) ًاّیلَع َناَکل  ًالُجَر  ُْملِْحلا  َناکول  دنیامرفیم : دوخ 

ا ـــــ یح ر  ـــ گا ع )  ) َْنیَسُْحلا َناَکل  ًةَروُص  ُءایَْحلا  َناک  َْول  َو  دوب و  مالسلاهیلع ) ) نسح دوب ، یـصخش  شـشخب  لضف و  رگا  ع )  ) َنَسَْحلا َناَکل 
( اهیلعهللامالس ) همطاف دوب ، یل  ـ کش ـن  سح ییابیز و  رگا  َۀَمِطاف  َْتناَکل  ًۀَْئیَه  ُنْسُْحلا  َناک  َْول  َو  دوب و  مالسلاهیلع  ن( ــ یسح دو ، ــ ی ب ــ ترو صـ

ایح نیا  ناشیا  رد  دوب . مسجم  يایح  وا  ایح و  یلجت  مالـسلاهیلع ) ) نیـسح ماـما  تروص  سپ  تسا . رتهب  همطاـف  هکلب  ُلَْـضفأ  َیِه  ْلـَب  دوب 
یناـمی درب  رد  ار  راـنید  رازه  راـهچ  مالـسلاهیلع ) ) نیـسح ماـما  مییاـمنیم . اـفتکا  یکی  هب  هک  دادیم  ناـشن  فلتخم  ياـههنوگهب  ار  دوخ 

. دتفین وا  هب  ناشهاگن  هک  دندروآ  نوریب  رد  نایم  زا  ار  ناشتسد  درم ، نآ  زا  ایح  تدش  زا  یلو  دنهدب ؛ يدنمزاین  هب  هک  دنتشاذگ 

( مالسلاهیلع ) نیدباعلانیز ماما  يایح  و )

هقدـص ار  شلوپ  دـنتخورفیم و  ار  نآ  ناتـسبات  رد  دندیـشوپیم و  زخ  سنج  زا  یـسابل  ناتـسمز  رد  هک  تسا  هدـمآ  ماما  نآ  يهریـس  رد 
شیپ اجک  ات  ایح  دینیبب  مروخب . ماهدرک  تدابع  نآ  اب  ار  ادخ  هک  ار  یـسابل  ياهب  هک  مراد  مرـش  میادـخ  زا  نم  دـندومرفیم : دـندادیم و 

هکم هب  يوما  تموکح  جوا  رد  دوخ و  يدـهعتیالو  نارود  رد  ماشه  یتقو  دـنیوگیم : مالـسلاهیلع ) ) داجـس ماـما  اـب  هطبار  رد  تسا ! هتفر 
اج شیارب  همه  دش و  دراو  یبرع  ناوج  کی  دـنیبیم  هکنیا  ات  دـناوتیمن  دوشیم  کیدزن  دوسالارجح  هب  هچ  ره  دـنک ، فاوط  ات  دوریم 

ياـهراکهاش زا  هک  ءارغ  ياهدیـصق  رعاـش  قدزرف  یلو  دسانـشیمن . ار  وا  هک  درک  دومناو  ماـشه  دـنک . سمل  ار  رجح  اـت  دـندرک  یلاـخ 
هب هعیـش  دوب و  دایز  تایانج  هکنیا  دوجو  اب  البرک  ناتـساد  زا  دعب  دهدیم  ناشن  نیا  داد . هئارا  داجـس  ماما  یفرعم  رد  تسا ، برع  تایبدا 

مارتحا ناشیا  هب  هنوگنیا  دنتخانـشیم و  ار  تیب  لها  همه  دوب ؛ هداتفا  اـج  هعماـج  رد  تماـما  خرـس  طـخ  رگید  اـما  دیـسر ، تیلقا  تیاـهن 
ار وا  نآ ، نوماریپ  نیمز  هبعک و  يهناخ  دنسانشیم . ار  وا  هکم  ياههزیرگنس  مامت  هک  تسا  یـسک  نیا  دیوگیم : قدزرف  دنتـشاذگیم .
. دـنزودیم نیمز  هب  هدـید  شلالج  تبیه و  تدـش  زا  زین  نارگید  دـناشوپیم و  ار  دوخ  مشچ  يراسمرـش  ایح و  يور  زا  دسانـشیم و ...

لگ هکیماـگنه  زج  دزودـب ). نیمز  هب  مشچ  دوشیم  روبجم  هک  دریگیم  ار  وا  ناـنچ  اـهنآ  رون  شباـت  دـسریم  هللا  ءاـیلوا  هب  یتقو  مدآ  )
قدزرف یلو  دناهدرک ، فیـصوت  ناشیاهکشا  هب  ار  داجـس  ماما  هک  میاهدینـش  همه  دزاسیمن . يراج  نخـس  دنیـشنیم ، شنابل  رد  دـنخبل 

. تسا هدرک  فیصوت  شیاهدنخبل  هب  ار  وا  ابیز  یلیخ 

( مالسلاهیلع ) قداص ماما  يایح  ز )

متفایرد یتقو  زیچ ...  راهچ  رب  دنداد : باوج  ترضح  دیدرک ؟ راوتسا  یـساسا  هچرب  ار  ناتراک  هک  دش  لاؤس  مالـسلاهیلع ) ) قداص ماما  زا 
. دندومرفیم دیکأت  ایح  تیاعر  هب  زین  ناشتیصو  رد  مدرک . مرش  وا  زا  تسا ، هاگآ  نم  رادرک  رب  لجوزع  دنوادخ 

( هجرفیلاعتهللالجع ) يدهم ترضح  يایح  ح )

.« مسانشیمن وا  زا  رت  ایح  اب  رتراقو و  اب  رتابیز و  نم  : » دیوگیم نامز  ماما  تالاح  هرهچ و  فیصوت  رد  رایزهم  نب  میهاربا 
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ناگتشرف يایح  - 5

هراشا

هک تسا  هدـش  ناگتـشرف  ياـیح  هب  هراـشا  نوگاـنوگ  تاـیاور  رد  تسا و  ناگتـشرف  تفـص  مه  تسا  يدـنوادخ  زراـب  تفـص  مـه  اـیح 
: ددرگیم رکذ  نآ  زا  ییاههنومن 

ناسنا هانگ  زا  ناگتشرف  يایح  فلا )

هاگنآ دوش ، بکترم  ار  هریبک  لهچ  هک  نآ  ات  تسا  هدـش  هدـنکفا  رپس  هدرپ و  لهچ  ياهدـنب  ره  رب  دـندومرف : مالـسلاهیلع ) ) یلع ترـضح 
دیناشوپب و ارم  يهدـنب  دوخ  ياهلاب  اب  هک  دـنکیم  یحو  ناگتـشرف  هب  دـنوادخ  ماگنه  نیا  رد  دوشیم . هتفرگرب  يو  شـشوپ  لهچ  مامت 
، شتـشز ياهراک  يهطـساوهب  هک  ییاج  ات  دنکیمن ، راذگورف  ار  یتشز  لمع  چیه  وا  یلو  دـنناشوپیم . ار  وا  دوخ  ياهلاب  اب  زین  هکئالم 

راذگورف یهانگ  چیه  زا  تسوت ! هدنب ي  نیا  اراگدرورپ ! دنیوگیم  ناگتـشرف  هاگنآ  دـنادیم . مدرم  شیاتـس  حدـم و  يهتـسیاش  ار  دوخ 
زا ناگتـشرف  عقاو  رد  دیرادرب . وا  يور  زا  ار  شیوخ  ياهلاب  دنکیم : یحو  نانآ  هب  دنوادخ  هاگنآ  میراسمرـش . وا  رادرک  زا  ام  هدومنن و 

؟ مینکیمن ایح  ام  دوخ  روطچ  دننکیم ! ایح  ام  ياههانگ 

رکنم ریکن و  يایح  ب )

هک مهرد  رازه  زا  نتسب ، انح  يارب  ندرک  جرخ  یمهرد  دنیامرفیم : مالسلاهیلع ) ) یلع ترضح  هب  باطخ  هلآوهیلعهللایلـص ) ) مرکا ربمایپ 
هتـشرف ود  ددرگیم و  ناسنا  ییوکین  تنیز و  ثعاب  تسا ...  ناـهن  نآ  رد  تلـصخ  هدراـهچ  هکارچ  تسا ؛ رترب  دوش  قاـفنا  ادـخ  هار  رد 

. دنوشیم ربق  رد  شتآ  زا  وا  تئارب  ثعاب  دننکیم و  مرش  وا  زا  رکنم  ریکن و 

( مالسلاامهیلع ) ربمایپ هب  نیسح  ماما  تداهش  ندادربخ  زا  ایح  ج )

يارب ات  تفرگ  تصخر  شیوخ  راگدرورپ  زا  دـیدرگ . هلآوهیلعهللایلـص ) مرکاربمایپ  ندـید  قاتـشم  الاب  نامـسآ  ناگتـشرف  زا  ياهتـشرف 
مان اب  شتما  زا  يدرم  هدب  ربخ  دمحم  هب  هتشرف ! يا  دومرف : دومن و  یحو  وا  هب  دنوادخ  دیآ . دورف  نیمز  هب  هلآوهیلعهللایلص ) ) ربمایپ رادید 

نیمز يوس  هب  نم  دیوگیم  هتشرف  تشک . دهاوخ  تسا ، نارمع  رتخد  لوتب  میرم  دننام  هک  ار  هرهاط  يارهز  دنزرف  شکاپ ، يهداون  دیزی ،
ربخ اب  هک  مدرکیم  ایح  نم  مهدب . وا  هب  ار  رگاوسر  ربخ  نیا  هنوگچ  یلو  مدوب ؛ نامداش  هلآوهیلعهللایلـص ) ) ربمایپ ندید  زا  مدمآ و  دورف 

. مدوب هدماین  دورف  نیمز  رب  شاکيا  سپ  مروآ ؛ درد  هب  ار  وا  لد  شدنزرف  ندش  هتشک 

دنوادخ

دنوادخ زا  ایح  - 1

. تسا دنوادخ  زا  ایح  ایح ، نیرترب 

ار تلع  ناگتـشرف  یتقو  دنوریم . تشهب  هب  ربق  زا  هرـسکی  نآ  اب  هک  دهدیم  ییاهلاب  مالـسا  تما  زا  یهورگ  هب  دنوادخ  تمایق  زور  رد 
هب میهد و  ماجنا  ار  ادـخ  تیـصعم  میدرکیم  ایح  تولخ  رد  : » دـننکیم رکذ  ماقم  نیا  هب  ندیـسر  لماع  ار  تلـصخ  ود  دـنوشیم ، اـیوج 
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؛ دـنکیم کمک  نارگید  ربارب  رد  ام  يایح  شیازفا  هب  اههزیگنا  لماوع و  یخرب  میدوب ». یـضار  دوب ، هدرک  ام  تمـسق  هک  یکدـنا  يزور 
فرط ياهیگتسیاش  تالامک و  تخانـش  وا ، هب  تبـسن  ام  ندوب  دنمزاین  ام ، رب  وا  ندوب  قحيذ  ام ، يارب  لباقم  فرط  ندوب  زیزع  دننامه 

رد لاـعتم  دـنوادخ  دراوـم ، نیا  ماـمت  رد  وا . یکیدزن  تـلزنم و  روـضح و  نـتفرگرظن  رد  وا ، ربارب  رد  ریـصقت  روـصق و  ساـسحا  لـباقم ،
! « سرتب وا  زا  وت ، رب  شتردق  هزادنا  هب  نک و  مرـش  دوخ  هب  وا  یکیدزن  يهزادنا  هب  ادـخ  زا  : » میراد تایاور  رد  دراد . رارق  هجرد  نیرتالاب 
رد امش  تاکرح  تسوا و  تسدهب  امش  مامز  دیتسه و  وا  دید  رد  هک  دیشاب  هتشاد  اورپ  ییادخ  زا  : » دنیامرفیم مالسلاهیلع ) ) یلع ترـضح 

مدرم زا  سک  ره  هک  نادب  : » دنیامرفیم رگید  ییاج  رد  و  دراگنیم ». دیزاس  راکـشآ  رگا  تسا و  هاگآ  دـیزاس  ناهنپ  رگا  تسوا ، رایتخا 
مرزآ ایح و  دنوادخ  زا  یلو  دـنک ، ایح  نتـشیوخ  مدرم و  زا  سک  ره  و  تسا ؛ راوخ  وا  شیپ  شـسفن  دـنکن ، ایح  نتـشیوخ  زا  دـنک و  ایح 

: دهدیم همادا  سپـس  درکیمن ». ایح  قولخم  زا  قلاخ  زا  يایح  نودب  دوب ، فراع  دنوادخ  هب  رگا  هک  ارچ  درادـن ؛ تفرعم  دـشاب ، هتـشادن 
دنوادخ یکیدزن  برق و  ببس  هب  مالسلاهیلع ) ) داجس ماما  دینک . ایح  دنوادخ  زا  تسا  هتسیاش  هک  هنوگنآ  هک  تسادخ  لوسر  نخـس  رد 

سپ دهدیمن ؛ ماجنا  نم  زج  یـسک  ارم  راک  هک  متـسناد  دنیامرفیم : ییابیز  ثیدح  رد  و  دومنیم . هیـصوت  ایح  هب  ار  مدرم  شناگدنب ، هب 
نم زج  یـسک  ارم  يزور  هـک  متـسناد  و  مدرک . مرـش  سپ  تـسا ، عـلطم  نـم  رب  لـجوزع  دـنوادخ  هـک  متـسناد  و  مدرک . شـالت  تدـشهب 

بجوم هکنیا  رب  هوـالع  دـنوادخ  داـی  رکذ و  مدـش . هداـمآ  سپ  تسا ، گرم  نم  راـک  ناـیاپ  متـسناد  و  متفاـی . شمارآ  سپ  دروـخیمن ،
زورب اب  ناسنا  یعقاو  لامک  میـشاب . بقارم  هتـسویپ  میربن و  دای  زا  ار  دـنوادخ  روضح  هاگ  چـیه  ات  تسا  یلماع  ددرگیم ، ناـسنا  شمارآ 
روضح تیاعر  یلو  دنکیم ، ایح  دوخ  نوچمه  یقولخم  روضح  زا  هک  یـسک  تسا  تخبنوگن  دیآیم . تسدب  دـنوادخ  زا  ناسنا  يایح 

ندناسر عفن  زا  ًالقتـسم  ناگدیرفآ  قیالخ و  یمامت  هک  يدوجو  اب  تسین ؛ راسمرـش  وا  دوجو  زا  دنکیمن و  ار  شیوخ  راگدیرفآ  قلاخ و 
ناهنپ مدرم  زا  يراسمرش  تلجخ و  رس  زا  ار  شیوخ  دنسپان  لامعا  هک  دنتـسه  یناگـشیپ  تنایخ  نانیا  دنتـسه . ناوتان  وا  هب  ندز  ررـض  ای 
یناسک نانآ  : » دیامرفیم نآرق  هک  هنوگنامه  دننکیمن . مرـش  تسا  نانآ  هارمه  ینامز  ره  رد  اجک و  ره  هک  يدنوادخ  زا  یلو  دنرادیم 

رد دنزاسیم ؛ نایامن  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ار  تسیاشان  لامعا  نآ  یلو  دـنرادیم ، ناهنپ  مدرم  زا  ار  شیوخ  تسیاشان  رادرک  هک  دنتـسه 
رب دـنوادخ  تسین و  وا  دنـسپ  دروم  هک  دـنزاسیم  يراج  نابز  رب  ار  ینخـس  ناهاگنابـش  هک  یماگنه  نآ  تسا ؛ نانآ  هارمه  وا  هک  یلاـح 

یتقو نیا  و  دروآ ». ياجهب  ار  شیوخ  راگدرورپ  زا  ایح  قح  هک  ار  یـسک  دنک  تمحر  دـنوادخ  .« » دراد هطاحا  تسا و  هاگآ  نانآ  رادرک 
؛ دنیبب ادخ  رکـش  رد  مه  ار  شدوخ  یهاتوک  دنیبب و  ار  ادخ  يهژیو  ياهتمعن  هدنب  روهـشم ) يافرع  زا  ) دینج لوق  هب  هک  دیآیم  تسدهب 
.« تسا نایامن  وت  دزن  یبیغ  ره  تسا و  راکـشآ  وت  دزن  يّرِـس  ره   » هک دنک  كرد  ار  ادـخ  اب  نینمؤملاریما  ياوجن  و  دـنکیم . ایح  نیا  ربانب 
هب (: » هلآوهیلعهللایلـص ) ربماـیپ لوـق  هب  هک  ارچ  دـنکیم ؛ يرود  گرزب ، هچ  کـچوک و  هچ  یهاـنگ  هنوـگره  زا  درف  یطیارـش  نـینچ  رد 

.« دینکیم یخاتسگ  یسک  هچ  هب  تبسن  هک  دیرگنب  هکلب  دیرگنم ، هانگ  يدرخ 

دنوادخ زا  ایح  يهنیمز  رد  یتایاکح 

ره نامز و  ره  رد  دنکیم ، ایح  دـنوادخ  زا  هک  یـسک  هک  ارچ  تسا ؛ رتدـنیاشوخ  رتابیز و  مدرم ، زا  يایح  زا  بتارم  هب  دـنوادخ  زا  يایح 
. دنکیم تیاعر  ار  ایح  بناج  مدرم  ربارب  رد  اهنت  ناسنا  سانلاءایح ، رد  یلو  دنکیم . ایح  دنوادخ  زا  ییاج 

زامن رد  ایح 

چیه زامن  رد  تسا و  لمع  کی  ندراذگ  هنیـس  هب  تسد  ود  هک : مالـسلاهیلع ) ) داجـس ماما  تیاور  نیا  حرـش  رد  يرهاظم  یمظعلاهللاتیآ 
دوجو اب  هک  تشاد  ماهبا  نم  يارب  تیاور  نیا  دـندرکیم : لـقن  هر ) ) يدرجورب یمظعلاهللاتیآ  لوق  زا  ار  ییاـبیز  تیاـکح  تسین ، یلمع 

هناخبتکم ملعم  کـی  اـب  تاـقالم  رد  درجورب  رد  يزور  هکنآ  اـت  هچ ؟ ینعی  تسین  زاـمن  رد  لـمع  هکنآ  ینعم  زاـمن ، رد  لـمع  همه  نیا 
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وا بدا  سرد و  فصو  زا  وا  ملعم  دوب و  هناـخبتکم  نآ  رد  ياهچب  دـش . نشور  میارب  تیاور  نیا  ياـنعم  هک  داـتفا  قاـفتا  میارب  یتیاـکح 
. دش هدزتلاجخ  یلیخ  تسا ، هدمآ  ردام  هک  دیمهف  رسپ  درک و  نم  هب  ار  وا  تیاکـش  هچب  نیا  ردام  يزور  تفگ : درکیم . فیرعت  میارب 

يارای دوب ، هدـش  هدزتلاجخ  سب  زا  نم ! لباقم  رد  تشاذـگ  دروآ ، ار  بوچ  تفر و  روایب . ار  بوچ  متفگ : وا  هب  نم  تفر ، رداـم  یتقو 
نم اـجنآ  دـنتفگ : يدرجورب  هللاتیآ  تسناوتیمن . یلو  دونـشب ، ارم  فرح  دـنک و  دـنلب  تساوخیم  تشادـن . ار  دوخ  تسد  ندرک  دـنلب 

نداد ماجنا  ناوت  رگید  هک  دشاب  وا  دوجو  رد  ایح  دیاب  نانچنآ  تسا ، هداتـسیا  ادخ  لباقم  رد  یتقو  ناسنا  هک  مدش  تیاور  يانعم  هجوتم 
. دشاب هتشادن  ار  یلمع  چیه 

ادخ ربارب  رد  اپ  ندومن  زارد  زا  ایح 

رد هچ  لاس ، لهچ  تدم  هب  ناشیا  هک  تسا  هدمآ  یلیبدرا  ققحم  دمحا  الم  هتسراو ، ینابر و  ملاع  هلمج  زا  یهلا  يایلوا  یخرب  لاوحا  رد 
رد ار  دوخ  ياپ  رگا  دندومرفیم : دندرکن و  زارد  ار  شیوخ  ياپ  مدرم ، نایم  رد  هچ  تولخ و  رد  هچ  باوخ ، لاح  رد  هچ  نتـسشن و  لاح 

ياپ ندرک  زارد  زا  یتح  هک  تسا  هدـش  لقن  زین  نید  ياـملع  رگید  زا  و  تساـیح . بدا و  فـالخرب  لـمع  نیا  منک ، زارد  دـنوادخ  ربارب 
راتفر اـیح  بدا و  فـالخ  رب  زگره  دوخ ، رمع  لوط  رد  دـنتفگیم : دـندرکیم و  يراددوخ  زین ، راـضتحا  ندـنک و  ناـج  ماـگنه  هب  دوخ 

!؟ منک یبدایب  نینچ  ماهدیسر ، شیوخ  راک  ماجرف  هب  هک  الاح  هنوگچ  سپ  ماهدومنن ؛

ادخ ریغ  زا  نتساوخ  تجاح  رد  ایح 

وا دیدرگ و  دجـسم  دراو  کلملادبع  نب  ماشه  هاگان ، هب  دوب و  مارحلادجـسم  رد  يزور  دوب . یقتم  دهاز و  اسراپ ، يدرم  هللادبع  نب  ملاس 
منکیم ایح  دنوادخ  زا  نم  تفگ : ملاس  مزاس . هدروآرب  ارنآ  ات  نک  بلط  نم  زا  ار  شیوخ  تجاح  ملاس ! تفگ : وا  هب  درک . هدـهاشم  ار 

وا یپ  رد  ماشه  دـیدرگ ، جراـخ  مارحلادجـسم  زا  وا  هکیماـگنه  منک . بلط  ار  يزیچ  يرگید  زا  مراد ، رارق  وا  يهناـخ  رد  هک  یلاـح  رد 
ای يویند  ياهزاین  زا  داد : خساپ  ملاس  نک . بلط  نم  زا  ار  یتجاح  تسین ، دجسم  رگید  هک  اجنیا  تفگ : وا  شوگ  رد  هتـسهآ  دش و  ناور 

بلط تسایند ، یقیقح  بحاص  هک  یـسک  زا  ار  شیوخ  يویند  جـئاوح  نم  تفگ : وا  هب  ملاـس  يویند . جـئاوح  زا  تفگ : ماـشه  يورخا ؟
منک بلط  یسک  زا  ار  شیوخ  يویند  جئاوح  هنوگچ  سپ  متسه ، شیوخ  يورخا  جئاوح  نتخاس  هدروآرب  ناهاوخ  وا  زا  هتسویپ  مدرکن و 

. تسین ایند  یقیقح  کلام  هک 

ناویح کی  زا  ایح  سرد 

سیراـپ رهـش  رد  نم  درکیم : وگزاـب  ار  یبـیجع  هیـضق  درکیم ، یگدـنز  هسنارف  رد  لیـصحت  رما  يارب  شیپ  لاـس  نیدـنچ  هک  یـصخش 
رایـسب زین  اوه  متـشاد . ریخأت  هناخ  هب  تشگزاب  رد  بش  کی  درکیم . ینابـساپ  هناخ  زا  هک  متـشاد  یگـس  مدوب و  هدرک  هراجا  ار  ياهناخ 

زین ار  میاهتسد  فک  مناشوپب . نآ  اب  ار  میاـهشوگ  تروص و  رـس و  مشکب و  دوخ  رـس  يور  رب  ار  دوخ  يوتلاـپ  مدـش  راـچان  دوب ، درس 
ار هناخ  برد  لفق  متساوخیم  هک  یماگنه  دوبن . نایامن  يزیچ  ریـسم  ندید  يارب  منامـشچ  زج  هب  مدراذگ و  متروص  يور  رب  مدناشوپ و 

زین نم  تفرگ . ارم  يوتلاپ  دروآ و  موجه  نم  تمـس  هب  تخانـشن و  ارم  درک و  هاگن  يرهاظ  سونأمان  لکـش  نیا  اب  نم  هب  گس  منک ، زاب 
ياهشوگ هب  يراسمرـش  ایح و  يور  زا  تخانـش و  ارم  هاگان  مدز . ادـص  ار  وا  متخاس و  نایامن  ار  متروص  مدروآرد و  ار  دوخ  يوتلاپ  ًاروف 

متـسب و ار  هناخ  برد  زین  نم  دـشن . هناخ  دراو  نم ، رارـصا  يراشفاپ و  مغر  یلع  گـس  یلو  مدرک  زاـب  ار  هناـخ  رد  تشگزاـب . هچوک  زا 
سفن گس  یتسیاب  ام  زا  کی  ره  لاـح ، تسا . هدرم  گـس  مدـید  مدوشگ ، ار  هناـخ  برد  گـس  يوجتـسج  رد  حبـص  ماـگنه  مدـیباوخ .

ام رب  ار  يزیچ  ره  تسام و  راگدیرفآ  هک  يدـنوادخ  زا  ارچ  میتسه ؟ ایحیب  هنوگنیا  ام  ارچ  دـیوگب  دـهد و  رارق  باطخ  دروم  ار  شیوخ 
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هزمحوبا ياـعد  رد  مالـسلاهیلع ) ) داجـس ماـما  هک  هنوگناـمه  مینکیمن ؟ سح  ار  وا  دوجو  ِروضح  مینکیمن و  اـیح  تسا ، هتـشاد  ینازرا 
دوخ رب  رظاـن  ار  وت  مدرم  ناگدـید  ربارب  رد  مدومنن و  اـیح  وـت  زا  توـلخ  رد  هک  متـسه  ياهدـنب  نآ  نم  اراـگدرورپ ، : » دـیامرفیم یلاـمث 

.« مدیدن

ناهانگ رطاخهب  دنوادخ  زا  ناگدنب  يایح 

نآ یناوخیمن ؟ زامن  دجـسم  لخاد  ارچ  تفگ : وا  هب  دراذگیم . زامن  دجـسم  زا  نوریب  هک  دید  ار  يرگید  درف  يدرم  تسا  هدـش  تیاور 
دنوادخ هک  میروآ  دای  هب  رگا  یتسار  هب  دشاب . كانبضغ  نیگمـشخ و  نم  رب  وا  موش و  دراو  دنوادخ  يهناخ  رد  مراد  ایح  داد : خساپ  درم 

یلاح رد  درک ؟ میهاوخن  ایح  وا  زا  دوخ  تسردان  تاساسحا  ای  راکفا  زا  يرایـسب  رطاخ  هب  یتح  اـیآ  تسا ، رتکیدزن  اـم  هب  ندرگ  گر  زا 
تسین یفاک  ایآ  سپ  تسا . هدیدرگ  لماش  ار  ام  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  تامارک  اهششخب و  ناهج ، نیا  تاریخیمامت  هک  مینادیم  هک 
یـسدق ثیدح  رد  مینک !؟ بانتجا  تسا  ام  یـساپسان  یـسانشانردق و  رگنایامن  هک  هانگ  باکترا  زا  مینادب و  وا  نویدم  رادـماو و  ار  دوخ 

دنربب و دای  زا  ار  وت  بویع  مدرم  هک  منکیم  يراک  ینکیم ، ایح  نم  زا  وت  هک  یماگنه  نم ! يهدنب  : » دیامرفیم دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ 
رارق تساوخزاب  دروم  ار  وت  زیخاتـسر  زور  رد  منادرگیم و  وحم  ار  تیاهشزغل  تلامعا  يهدنورپ  زا  دنک و  شومارف  ار  وت  ناهانگ  نیمز 

.« مهدیمن

هدنهدناکت لیثمت 

هیبطق دجسم  هب  مه  اب  دندوب ، ناشیا  نادرگاش  زا  ناوج و  يهبلط  عقوم  نآ  هک  بابرامیحراقآجاح  هارمه  گرزبياملع ) زا  یشاکموحرم 
. درکیم فیرعت  ار  ياهصق  دوب ، ربنم  يالاب  هک  ییاقآ  دیوگیم : میحر  اقآ  جاح  دنوریم . هضور  يارب  ناهفصا ، یناقلاط  نابایخ  رد  عقاو 

شرداچ دوب  هدمآ  ات  مناخ  نیا  دوب . هدمآ  نوریب  مامح  زا  هک  دوب  هدـش  یمناخ  قشاع  مامح  يهچوک  رد  هک  تفگیم  ار  یـسانک  يهصق 
سانک هک  دش  هجوتم  مناخ  دوب . هداتفا  هار  وا  لابند  هدش و  وا  يهرهچ  وحم  سانک  نیا  هتـشگ و  نایامن  شتروص  دریگب ، شیور  يولج  ار 

. نک هاگن  هنیآ  نورد  هب  تفگ : سانک  هب  دوب . ياهنیآ  هناخ  نالاد  رد  هناخ . لخاد  ایب  يدرک ؟ ارم  لـیم  ییوگ  تفگ : وا  هب  تسوا . لاـبند 
يدرکن ایح  سانک  ِيوت  نک ! هاگن  دوخ  هفایق  هب  دوب : هتفگ  هدرک و  ناـیامن  هنیآ  رد  ار  دوخ  هدز و  راـنک  ار  دوخ  رداـچ  هبترم  کـی  مناـخ 

بارخ رید  نیا  وتز  ددرگن  ات  مارخ  تابارخ  هب  هگنآ  نک و  ییوش  تسـش و  دـناوخ : ار  ظفاح  رعـش  نیا  دـعب  و  يدـش !؟ ینم  نوچ  قشاع 
یتقو هک  يدنوخآ  درک . شغ  دیشک و  ياهحیص  یـشاک  دنوخآ  دیـسر ، اج  نیا  هب  یتقو  ناتـساد  دیوگیم  میحر  اقآ  جاح  موحرم  هدولآ 

. دنتفگیم رکذ  وا  اب  نامز  نیمز و  هسردـم و  راوید  رد و  حوّرلا » ۀـکئالملا و  ّبر  انبر و  سوّدـق  حوّبـس  : » تفگیم ردـص  يهسردـم  رد 
، اجک ابیز  يادخ  ِنم  دیوگب : دهاوخیم  ناتساد  هک  دمهفیم  وا  اما  تسا ؛ یقشع  ياهصق  ًارهاظ  دونـشیم ؛ ار  ياهصق  نینچ  یـسک  نینچ 
اجک و ام  اجک !؟ لیمج  يادـخ  اجک و  ام  يداتفا ؟ هار  نم  لابند  يدیـشکن  تلاجخ  دوشیم ؟ تیور  ًالـصا  وت  اجک ؟ ساـنک  يهدـنب  ِيوت 

ترایز قاتـشم  هک  ییاهنآ  مینکیمن ؟ هبوت  نامیاهزامن  زا  مینکیمن ؟ ایح  دوخ  زا  مینکیمن ؟ ایح  نامدوخ  تادابع  زا  اجک ؟ وا  شیاـتس 
ترپ اهنآ  ساوح  ارچ  دننیبیم ، ار  نامز  ماما  هک  یناسک  دینادیم  ًالصا  میوش ؟ ور  هب  ور  نامز  ماما  اب  هک  مینکیمن  ایح  میتسه ، نامزماما 

؟ اجک وا  اجک و  نم  دننکیم ؛ یهت  بلاق  دشاب ، ناشساوح  رگا  اهنیا  دنسانشیمن ؟ ار  اقآ  دوشیم و 

دنوادخ زا  فسوی  يایح 

یـضعب رد  دنکیم . رکذ  یهلا  ناهرب  ندـید  ار  وا  تاجن  ییاهر و  لماع  نآ ، فیـصوت  رد  نآرق  دـش ، راتفرگ  اخیلز  ماد  رد  فسوی  یتقو 
هچ يارب  دیسرپ : فسوی  تخادنا . نآ  يور  ياهچراپ  تفر و  تب  يوس  هب  رصم  زیزع  نز  تسا : هدش  فیـصوت  هنوگنیا  ناتـساد  تایاور 
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هن دونشیم و  هن  هک  يزیچ  زا  ینکیم  مرـش  وت  ایآ  تفگ : فسوی  دنیبب ! ار  ام  تب  نیا  هکنیا  زا  مراد  مرـش  داد : خساپ  يدرک ؟ ار  راک  نیا 
همالع تسا ؟! هتخومآ  شناد  ار  وا  هدیرفآ و  ار  رشب  هک  یسک  زا  منکن  مرـش  نم  یلو  دشونیم ؛ هن  دروخیم و  هن  دمهفیم و  هن  دنیبیم و 

وا و نایم  زا  اههدرپ  هک  نانچنآ  دـشاب ، هدرک  هدـهاشم  ار  دـیحوت  تیآ  فسوی  هک  هدـش  ثعاب  اـخیلز  لـمع  نیا  دـنیامرفیم : ییاـبطابط 
قوف تیاور  رگا  تسا ...  هدش  نوصم  ییاشحف  ءوس و  ره  زا  نآ  هدید  اب  هک  دشاب  هدـید  یناهرب  يو  هتـشادرب و  دـنوادخ  يایربک  تحاس 

. دشاب اهنآ  روظنم  انعم  نیمه  یتسیابیم  دشاب ، حیحص 

( هلآوهیلعهللایلص  ) مرکاربمایپ زا  ایح  - 2

ناتربمایپ هب  هتفه  ره  لامعا  هبنـشجنپ  ماش  ره  هک  تسا  مالـسلاهیلع ) ) رقاب ماما  زا  یتیاور  رد  درک ؟ ایح  دـیاب  زیچ  هچ  زا  ربمایپ  اب  هطبار  رد 
لامعا هک  تسا  مالـسلاهیلع ) ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  دنراد . هضرع  ناتربمایپ  هب  ار  امـش  تشز  لمع  هک  دینک  ایح  سپ  دوشیم ؛ هضرع 

ناتربمایپ هب  امش  زا  یتشز  لمع  هک  دینک  ایح  سپ  دوشیم ؛ هضرع  حبص  زور  ره  هلآوهیلعهللایلص ) ) مرکا ربمایپ  هب  دب  بوخ و  ياهناسنا 
. دوش هضرع 

ءایلوا زا  ایح  یگنوگچ  - 3

ادخ و اب  ناسنا  يهطبار  رد  هک  نآ  حیضوت  ددرگن . تیمورحم  لماع  ایح  نیا  هک  یطرش  هب  هتبلا  درک . ایح  دیاب  یهلا  يایلوا  اب  دروخرب  رد 
لقع تسا و  لقع  جاتحم  زیچ  همه  دـنیامرفیم : مالـسلاهیلع ) ) یلع ترـضح  تساهنآ . ربارب  رد  اـیح  بدا و  رتمهم  زیچ  همه  زا  هللاءاـیلوا ،

ولج رتشیب  دـشاب ، رتيوق  لقع  هچ  ره  تسا . مهم  لقع  میوش ، انـشآ  میهافم  ظافلا و  اب  میهاوخیم  هک  ملع  هیلوا  لحارم  رد  بدا . جاـتحم 
هب ور  ایح  بدا و  اب  دیاب  ءایلوا  اب  میوش . وربور  ادـخ  ءایلوا  اب  میهاوخیم  تقیقح  بسک  يارب  میهافم ، زا  رتالاب  لحارم  رد  یلو  میوریم .
بآ دروخن  زگره  یـضیف  بلاط  رگا  زومآ  یگداتفا  مینکیم . هدافتـسا  اهنآ  تاضویف  زا  رتشیب  دـشاب ، رتـالاب  اـیح  بدا و  هچ  ره  دـش . ور 
هاگن میقتـسم  ار  اهنآ  هکنیا  ندرک و  لاؤس  ندز و  فرح  زا  دـیاب  یتح  دریگیم ، رارق  هک  ادـخ  ءایلوا  ربارب  رد  مدآ  تسا  دـنلب  هک  ینیمز 

دـش ثعاب  هک  ییایح  نوچمه  تساجیب ؛ ام  ياهایح  یهاگ  هتبلا  دـنزن . فرح  هزاجا  نودـب  دـنزب و  فرح  هتـسهآ  دـیاب  دـنک . ایح  دـنک 
مزال تعاطتسا  وت  دیوگیم : رضخ  دشاب . رضخ  هارمه  دهاوخیم  یسوم  دراد . دوجو  ناتساد  نیا  رد  یبیاجع  دوش . ادج  رضخ  زا  یـسوم 
لیلد دوخ  ات  نکم  لاؤس  هک  دراذگیم  طرـش  رـضخ  یباییم . ناگهشیپ  ربص  زا  ارم  هللاءاشنا  دیوگیم : رـضخ  هب  یـسوم  دعب  يرادن . ار 

خاروس ار  قیاق  یهاوخیم  دسرپیم : هناضرتعم  یـسوم  دنکیم . خاروس  ار  یقیاق  رـضخ  دـنوریم و  رفـس  هب  میوگب . عقوم  هب  ار  میاهراک 
فلخت دیوگیم  وا  هب  رـضخ  هک  راب  نیلوا  یـسوم  ینک ؟ ربص  یناوتیمن  وت  متفگن  رگم  دیوگیم  وا  هب  رـضخ  دنوش !؟ قرغ  همه  ات  ینک 

؟ يدرک لاؤس  ارچ  تفگ : وا  هب  رـضخ  درک ، ضارتعا  یـسوم  هک  مود  راب  تسا . راب  نیلوا  دـیریگن ، تخـس  اقآ  دـیوگیم  ام  لثم  يدرک ،
ایح يور  زا  درک و  ایح  دیشک و  تلاجخ  اذل  دوشن . رارکت  مهدیم  لوق  ریگن ، تخس  دوب  هتفگ  لوا  يهعفد  دیوگیم : تسار  دید  یـسوم 

رارق قبط  بوخ ! تفگ : وا  هب  رـضخ  درک ، ضارتعا  وا  هب  یـسوم  هک  موس  راب  وش . ادـج  نم  زا  ورب و  مدرک ، هابتـشا  رگید  راـب  رگا  تفگ :
ایح يور  زا  درک و  ایح  ار ، یسوم  مردارب  دنک  تمحر  ادخ  دندومرف : هلآوهیلعهللا ) یلص  ) مرکا ربمایپ  تسوت ! نم و  ییادج  تقو  تدوخ 

دهدیم رکذت  کی  ام  هب  ربمایپ  دنایامنیم . یسوم  هب  ار  بیاجع  نیرتبیجع  رضخ  دوب ، وا  اب  رتشیب  یـسوم  رگا  دز . ار  فرح  نیا  هک  دوب 
تفگیمن درکیمن و  در  ار  وا  رضخ  درکیم ، یهاوخ  ترذعم  رضخ  زا  راب  رازه  یسوم  رگا  دینکن . امـش  درک ، یـسوم  هک  یهابتـشا  هک 

هراـبود یتسکـش ، هبوت  رگا  یـشاب ، هتـشاد  طاـبترا  یهلا  ءاـیلوا  اـب  یهاوخیم  رگا  تشاذـگ . يرارق  نینچ  هک  دوب  یـسوم  دوـخ  نیا  ورب .
. دنروآیمن ناشیوربا  هب  مخ  ینک ، هابتشا  مه  راب  رازه  رگا  هک  دنتسه  میرک  ردقنیا  اهنیا  يآزاب . یتسکش ، هبوت  رگا  رابدص  درگرب .
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( مالسلامهیلع ) همئا روضح  رد  ایح  - 4

رد لاح  ره  رد  دـشاب  هجوتم  هک  یـسک  دنتـسه . یناف » يایند  ناهاوگ  نادـهاش و   » اهنآ مینادیم . ناـملامعا  رب  رظاـن  دـهاش و  ار  همئا  اـم 
ناگتـشرف هک  هاـگ  نآ  میراد  تیاور  رد  دـنکیم . اـیح  هفیظو  كرت  يراـکمک و  اـطخ و  هاـنگ و  هنوـگره  زا  رگید  تـسا ، هـمئا  روـضح 

يهمئا کت  کت  رب  سپـس  دـننکیم و  هضرع  هجرفیلاعتهللالجع ) ) نامز ماما  رب  تسخن  دـنربب ، ـالاب  دـنوادخ  يوسهب  ار  یلمع  دـنهاوخب 
میناوتن دوشیم  ثعاـب  همئا  ربارب  رد  اـم  ياـیح  ددرگیم . هضرع  دـنوادخ  رب  نآ  زا  سپ  دوشیم و  هضرع  ادـخ  لوسر  رب  هکنیا  اـت  راـهطا 

؛ میراد ار  اهنآ  لامج  تبحم و  قوش  میوش . مرح  دراو  مینکیم  ایح  اما  میوریم ؛ مالسلاهیلع ) ) اضر ماما  تمدخ  مینک . تبحـص  ناشولج 
ار البرک  زمرق  مچرپ  دراد  قوش  دـنک . ایح  دوشیم  ثعاـب  مدآ  تراـقح  دریگیم . ار  اـم  وا  تبیه  لـالج و  میـسریم ، هک  مرح  رد  هب  اـما 

نیب گنج  دهدیم ؛ خر  ییاغوغ  اجنیا  منک ؟ سمل  یتسد  هچ  اب  موش ؟ دراو  ییور  هچ  اب  منک ؟ هاگن  یمشچ  هچ  اب  دنکیم . ایح  اما  دنیبب ؛
ار ام  اهنآ  لالج  مینکیم . ریگ  اهنآ  لالج  لامج و  نیب  دـشکیم . لـخاد  هب  ار  اـم  تبحم  موش و  لـخاد  دراذـگیمن  اـیح  تبحم . اـیح و 

میدرک ساسحا  ار  اضر  ماما  نذا  رگا  درک . تقد  دـیاب  اجنیا  دزاسیم . جراخ  نامندـب  زا  ار  حور  دراد  ناـشلامج  تسا و  هدرک  بوکخیم 
رد دوب و  ناوج  یلیخ  و  مالـسلاهیلع ) ) قداص ماما  باحـصا  يهرمز  زا  ماشه  تسا . ییاجیب  ياـیح  میتفرن ، میدرک و  اـیح  رگا  مییاـیب ، هک 

. دندوب هتسشن  ماما  اب  گرزب  نیملکتم  يزور  دوب . ياهغبان  كریز و  ناوجون  تشاد . رارق  ترـضح  مارتحا  هجوت و  دروم  رایـسب  لاح  نیع 
یملع ثحب  قداص  ماما  نارود  دـنکیم . ینف  هبرـض  ار  همه  دوشیم و  دـنلب  ناوجون  نیا  نک . ثحب  وش و  دـنلب  وت  ماشه ! دـندومرف : ماـما 

دیاب جـع ) ) نامز ماما  نارای  تسا . روطنیمه  مه  الاح  دوب . هدـمآ  نوریب  اهملق  هدـش و  فالغ  اهریـشمش  يرهطم  دیهـش  لوق  هب  دوب . دایز 
ار وا  درکیم و  ثحب  نافلاخم  زا  یکی  اب  مالـسلاهیلع ) ) قداص ماما  بایغ  رد  ماشه  یهاگ  دوب . هنوگ  نیا  ماشه  دنـشاب . هتـشاد  يوق  قطنم 

يا دندومرف : دندوب ، ناشنارای  عمج  رد  مالسلاهیلع ) ) قداص ماما  يزور  دنک . فیرعت  دیایب و  ماشه  دنتـشاد  تسود  ماما  درکیم . موکحم 
رایسب ار  امش  نم  تنابرق ! هب  مناج  تفگ : ماشه  يدیسرپ ؟ لاؤس  وا  زا  هنوگچ  و  يدرک ؟ هچ  دیبع  نب  ورمع  اب  ییوگیمن  نخس  ایآ  ماشه 

رما يراک  هب  ار  امـش  نم  رگا  دندومرف : ترـضح  منک . زاب  امـش  ربارب  رد  نابز  امـش  سلجم  رد  هک  منکیم  ایح  امـش  زا  منادیم و  گرزب 
ماما ات  ییوگب . دیاب  وگب . ماشه ! يا  دیوگیم : یتقو  یلو  تسا . بوخ  ینکیم ، ایح  ماما  هب  تبـسن  یتقو  ات  هدب . ماجنا  ار  راک  نآ  مدرک ،

ایح نیا  اما  مینک ، هاگن  ار  وا  مینزب ، فرح  وا  اب  دهاوخیم  ناملد  یلیخ  یهاگ  لخاد . يورب  دیاب  لخاد ! ایب  دـیوگیم : مالـسلاهیلع ) ) اضر
قشع یلو  دریمب  تسا  رضاح  هک  دنوشیم  یکی  قشاع  نانچنآ  یخرب  تسه ؛ مه  يزاجم  ياهقشع  رد  مینک . زاب  بل  دراذگیمن  ًالـصا 
فرح وا  اب  تسین  رـضاح  یتح  هک  دنکیم  ادـیپ  تبیه  شیارب  نانچنآ  شبوبحم  یهاگ  دـیوگب . هک  دـنکیم  ایح  دـنکن ، وگزاب  ار  دوخ 
تـسد رتدوز  هچ  ره  دنراد  دـصق  دـنوشیم ، همئا  مرح  دراو  هک  یماگنه  دـنوشیم و  ینامدوخ  همئا  اب  عیرـس  یلیخ  دارفا  زا  یخرب  دـنزب .

مرح نوریب  دـنوشب ، همئا  مرح  دراو  دـنهاوخیم  هک  یماـگنه  زین  یخرب  دـننزب . گـنچ  نآ  هـب  دـنناسرب و  ماـما  روـنم  حیرـض  هـب  ار  دوـخ 
دنوشیم مرح  دراو  هدنکفارس  هدنمرـش و  دننکیم ، مسجم  نهذ  رد  ار  موصعم  نآ  تینارون  تمارک و  دنناوخیم ، لوخد  نذا  دنتـسیایم ،

. دننکیم بلط  ار  شیوخ  تاجاح  تناتم  راقو و  اب  و 

هکئالم زا  ایح  - 5

( مالـسلاهیلع ) قداـص ماـما  دـنکیم . اـیح  دنتـسه ، ناـسنا  لـکوم  هک  ياهکئـالم  زا  صوـصخهب  دراد و  ناـمیا  هکئـالم  دوـجو  هـب  نمؤـم 
، دـنک اـیح  ناـبهگن  ناگتـشرف  زا  دـنادب و  دوخ  بقارم  ار  دـنوادخ  دـیدرگ و  مهارف  شیارب  هاـنگ  هنیمز  توـلخ  رد  سک  ره  دـنیامرفیم :

ناگدنب يایح  هکئالم  نیا  دوجو  ياههفسلف  زا  ًالصا  دشاب . سنا  نج و  ناهانگ  يهزادنا  هب  دنچره  دزرمآیم . ار  وا  ناهانگ  همه  دنوادخ 
، یهدیم ماجنا  ار  هچنآ  ات  تسا  هدش  هتـشامگ  وت  رب  هک  تسا  یمارگ  ياهتـشرف  وت  هارمه  هک  نادب  دـنیامرف : یم  ترـضح  تسا . هانگ  زا 
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ناسنا هارمه  هتـشرف  تسیب  دـندومرفیم : ادـخ  لوسر  نک ! مرـش  سپ  تسا ؛ هاگآ  يرادیم ، ناهنپ  مدرم  زا  هک  مه  يرـس  رب  دـنک و  تبث 
تسا و تانـسح  رومأـم  تسار  تمـس  زا  ياهتـشرف  بـش . رفن  ود  زور و  رفن  ود  دنتـسه ؛ لاـمعا  تـبث  رومأـم  ناـنآ  رفن  راـهچ  هـک  تـسا 

هتـشرف یهد ، ماجنا  یتشز  لمع  هاگره  دـسیونیم و  ربارب  هد  یهد ، ماجنا  یبوخ  لـمع  هاـگره  تسه . مه  پچ  تمـس  هتـشرف  يهدـنامرف 
! سیونب دـیوگیم  هاگنآ  دیـسرپ ، راب  هس  یتقو  دـنک . هبوت  دـیاش  هن ! دـیوگیم : تسار  تمـس  هتـشرف  مسیونب ؟ ایآ  دـسرپیم  پچ  تمس 
! تسا كدنا  دنوادخ  زا  وا  مرـش  ردـقچ  تسا ! مک  ادـخ  هب  وا  هجوت  ردـقچ  تسا . يدـب  هارمه  هچ  دـنک  تحار  وا  رـش  زا  ار  ام  دـنوادخ 

هکئالم زا  ایح  دنراد . روضح  دیتع  بیقر و  نآ ، دزن  هکنیا  رگم  دوشیمن ، هتفگ  ینخـس  چـیه  دـیامرفیم : هتـشرف  ود  نیا  هرابرد  دـنوادخ 
زا ار  امـش  دنوادخ ، دـنیامرفیم : ربمایپ  دـشابیم . زین  ندـش  نایرع  هلمج  زا  رگید  روما  لماش  هکلب  تسین ، ناهانگ  هب  طوبرم  طقف  هارمه ،

رگم دنوشیمن ؛ ادـج  امـش  زا  هک  ینایمارگ  نامه  دنتـسه ؛ امـش  هارمه  هک  یناگتـشرف  زا  دـینک  مرـش  سپ  تسا . هدرک  یهن  ندـش  نایرع 
ربق رد  ناـسنا  اـب  هکئـالم  يوگتفگ  يهنیمز  رد  یتـیاور  ناـیب  لـصف  نیا  ماـتخ  نسح  رـسمه . اـب  ندرک  تولخ  تجاـح و  ياـضق  ماـگنه 

ریکن زا  شیپ  دوشیم ، روگ  دراو  تیم  رب  هک  ياهتشرف  نیتسخن  مدیسرپ : هلآوهیلعهللایلص ) ) ربمایپ زا  دیوگیم  مالـس  نب  هللادبع  دشابیم :
دیشروخ نوچمه  شاهراسخر  هک  دوشیم  دراو  تیم  رب  ياهتشرف  رکنمو ، ریکن  زا  شیپ  مالـس ! رـسپ  يا  دندومرف : ربمایپ  تسیک ؟ رکنم  و 

ره دیوگیم : وا  هب  دنیشنیم و  وا  رانک  سپـس  دنکیم  خوسر  وا  حور  رد  دوشیم و  دراو  تیم  رب  هک  تسا  نامور »  » شمان دشخردیم و 
تتـشگنا دـیوگیم : هتـشرف  مرادـن . یتاود  ملق و  مسیونب ؟ يزیچ  هچ  اب  دـیوگیم : تیم  سیونب . ياهداد  ماجنا  هک  ار  يدـب  ای  بوخ  راک 

تیم نفک  زا  ياهکت  هتـشرف  مرادن ؟ هارمه  ياهگرب  هک  یلاح  رد  مراگنب  يزیچ  هچ  رب  دیوگیم : تیم  تسا . تتاود  تناهد  بآ  تملق و 
هب رگا  دـسیونیم و  تسا ، هداد  ماـجنا  اـیند  رد  هک  ار  شیوخ  کـین  ياـهرادرک  تیم  سیونب . نآ  يور  رب  دـیوگیم : دـنکیم و  هراـپ  ار 

، يدشیم بکترم  ایند  رد  ار  هانگ  نیا  هک  یماگنه  ایآ  راکاطخ ! يا  دیوگیم : وا  هب  هتشرف  دنکیم . ایح  مرش و  وا  يور  زا  دیسر ، یهانگ 
تیم دنک . شرهم  ددنبب و  ار  نآ  هک  دنکیم  رما  وا  هب  سپـس  ینکیم !؟ ایح  نم  زا  نونکا  يدرکیمن و  ایح  مرـش و  شیوخ  راگدرورپ  زا 

ات ار  نآ  سپـس  نک . رهم  ار  نآ  تنخان  اب  دیوگیم : هتـشرف  مرادـن ؟ شیوخ  هارمه  رهم  هک  یلاح  رد  منک ؛ رهم  ار  نآ  هنوگچ  دـیوگیم :
نآ زا  سپ  میاهتـسب . وا  ندرگ  هب  ار  یناسنا  ره  يهمانراک  و  دـیامرفیم : یلاعت  يادـخ  هک  هنوگنامه  دزادـنایم ؛ شندرگ  رب  تمایق  زور 

. دنوشیم دراو  وا  رب  رکنم  ریکن و 

یعامتجا طباور 

یعامتجا طباور  رد  ایح  - 1

رارق ام  يورارف  ینوگانوگ  ياهدـنویپ  دـیدج و  طباور  میراذـگیم ، رگید  یعامتجا  ياهطیحم  ای  هاگـشناد  تحاس  هب  ياـپ  هکیماـگنه 
ادیپ یصاخ  تیمها  ام  يارب  يراک  یملع و  یصخش ، ياههطیح  رد  طباور  نیا  فلاخم و ...  سنج  دیتاسا ، ناتـسود ، اب  طابترا  دریگیم .

يزاین هچ  هکنیا  یـسررب  نودب  هک  دنکیم  لح  دوخ  نورد  ار  ناسنا  نانچنآ  یگدنز  رد  یگنهرف  یملع و  یتالیکـشت ، طباور  دنکیم .
يدرف دـننامه  میاهدـش ، رتزاـب  رتدازآ و  یطیحم  دراو  هک  رطاـخ  نیا  هب  اـهنت  مییاـمن ، رارقرب  طاـبترا  هنوگچ  میراد و  طـباور  هنوگنیا  هب 

. مینکیم راتفر  دـعلبیم ، ورف  ار  نآ  اهتـشا  علو و  اـب  درادـن و  ییاـنتعا  اذـغ  تیفیک  هب  دـنهدیم و  رارق  وا  ربارب  رد  ار  ییاذـغ  هک  هنـسرگ 
، دیامن تیاعر  ار  یصاخ  نامدیچ  نارگید ، اب  طباور  باختنا  رد  هکنیا  نودب  تسا و  يدازآ  لامک و  تفرشیپ ، ملع ، يهنشت  زین  وجشناد 
زا ندیـشون  داتـسا و  زا  يدـنمهرهب  تذـل  دـشچیمن . ار  بولطم  لامک  يدـنمهرهب و  تذـل  نیاربانب  دـهدیم ؛ شرتسگ  ار  شیوخ  طباور 
اب رکفمه  لدـمه و  يدرف  ناسنا  هک  یماگنه  تسا . ریذـپناکما  داتـسا  اب  حیحـص  هطبار  کـی  يرارقرب  رد  شناد ، ملع و  ياهراسهمـشچ 
اب سنا  شطع  میتفرگیمن . سنا  یـسک  اب  تشادـن ، دوجو  ام  داهن  رد  طـباور  نیا  هب  تذـل  شطع و  رگا  دربیم . تذـل  دـباییم ، ار  دوخ 
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هک مینک  هچ  اما  دـننکیم . یـسکیب  ییاهنت و  ساسحا  دوخ  يدوخ  هب  اـهناسنا ، هک  ارچ  تسا ؛ هتـشاد  ینازرا  اـم  رب  دـنوادخ  ار  نارگید 
دای هب  هک  انعم  نیدـب  تسا . طباور  نیا  یبایزاب  یناوخزاب و  تسخن  ماگ  ددرگ ؟ عانقا  شیوخ  حیحـص  ریـسم  رد  نارگید  اب  طابترا  شطع 

لرتنک تردق  تسا ، یگـشیمه  طباور  نیا  هک  میـشاب  هتـشاد  یبلق  نانیمطا  ام  رگا  تسا . نهپ  هشیمه  هدرتسگ  يهرفـس  نیا  میـشاب  هتـشاد 
دیاب سپ  دوشیم  هدوشگ  ام  يارب  يدیدج  ياهاضف  اههنهپ و  میرادیم ، رب  ماگ  رتولج  هب  هچ  ره  تشاد . میهاوخ  رتشیب  ار  شیوخ  طباور 

شومارف ناسنا  دوشیم و  هتخیمآ  مهرد  رگیدکی  اب  طباور  دشاب ، هتشادن  دوجو  ایح  رگا  مییامن . يرگنزاب  شیوخ  ياهدنویپ  طباور و  رد 
ببـس ایح  يهحیار  دهدیم . رارق  ام  ياهیتساک  بویع و  يور  رب  ار  ياهدرپ  ایح  تسا . هدومن  رارقرب  ار  طباور  نیا  هچ  يارب  هک  دـنکیم 

. دسرن نارگید  ماشم  هب  ناسنا  فعض  طاقن  هک  دوشیم 

تبحم يهدننکتیوقت  ایح  - 2

اهشلاچ و زا  یکی  هک  ارچ  دـسرب ؟ عابـشا  دـح  هب  رتریدیمک  هداوناـخ  رـسمه و  ناـیفارطا ، ناتـسود ، هب  تبـسن  اـم  قیـالع  هک  مینک  هچ 
فقوت اـی  نداتـسیا  تباـث  زا  دزاـس و  رتروهلعـش  ار  تبحم  شتآ  دراد  لـیامت  هتـسویپ  ناـسنا  هک  تسا  نیا  تقاـفر ، رما  رد  اـم  تالکـشم 

. میزادرپیم تسا ، تبحم  رد  ایح  ریثأت  نامه  هک  ایح  مهم  تاریثأت  زا  یکی  یـسررب  هب  شخب  نیا  رد  دربیم . جـنر  اهیتسود  اـهتبحم و 
ساـسحا شیوخ  دوجو  رد  ار  تبحم  شطع  یعوـن  هب  دنتـسه و  تبحم  رهم و  لـها  یعوـن  هب  هک  تسا  یناـسک  هب  طوـبرم  زارف  نیا  هتبلا 

يهجرد هک  دـنراد  تسود  دـنزرویم و  قـشع  شیوـخ  ناـکیدزن  ناـیفارطا و  يهمه  هب  هک  تـسا  نـیا  دارفا  هنوـگنیا  یگژیو  دـننکیم .
نیریـش و يدـح  ات  ناـیفارطا  اـب  طاـبترا  رد  اـم  ياـهتبحم  دـنک . ادـیپ  يرتشیب  تدـش  یط و  ار  دوخ  يدوعـص  ریـسم  هتـسویپ  ناـشتبحم 

دوشیم رارقرب  رفن  ود  نایم  هک  یماگنه  هک  تسا  نینچ  ایح  تیـصاخ  مییازفیب . نآ  ینیریـش  ییاراوگ و  رب  میراد  تسود  یلو  تساراوگ 
اب مأوت  هک  ییاهیتسود  سکعرب  دبای ؛ موادت  يرتشیب  تدم  ات  نانآ  یتسود  دـنویپ  ددرگیم  ثعاب  دـیازفایم و  ود  نآ  تبحم  تیفرظ  رب 
هب ور  ار  ام  طباور  هک  یششوپ  نآ  دش . دهاوخ  روآلالم  يرارکت و  مک  مک  هداهن و  لوفا  هب  ور  زور  هب  زور  دشاب ، یمرـشیب  ییایحیب و 

هدرکن هنخر  نآ  رد  یباداش  توارط و  دـسریمن و  ماشم  هب  اـیح  يهحیار  اهدـنویپ  طـباور و  یخرب  رد  تساـیح . دـهدیم ، قوس  ییاـبیز 
يرظن راب  رگید  شیوخ  يهتشذگ  طباور  رد  رگا  دسریم . عابـشا  دح  هب  رترید  هتفرگ ، ياج  نآ  يور  رب  ایح  شـشوپ  هک  ياهطبار  تسا .

نتفر رتولج  نامز و  تشذگ  اب  طباور  یخرب  رد  تسا و  هدرک  شکورف  دوز  یلیخ  ام  يهقالع  طباور  یخرب  رد  هک  دید  میهاوخ  مینکفیب ،
هب تبحم  شیازفا  ثعاب  يراسمرـش  ایح و  هک  تفای  میهاوخرد  طباور  نیا  لـیلحت  یـسررب و  اـب  تسا . هدـش  هدوزفا  اـم  يهقـالع  رب  هطبار 

مرزآ اـیح و  رویز  هب  طـباور  نیا  هکیماـگنه  دـیتاسا  یتح  رـسمه و  ناتـسود ، یهلا ، ياـیلوا  دـنوادخ ، اـب  یتسود  رد  دوشیم . رگیدـکی 
اب ام  هک  دـشاب  نیا  ناتـسود ، هب  تبـسن  ناداتـسا  اب  طابترا  ندوب  رتراگدـنام  لیلد  دـیاش  و  دـباییم . يرتشیب  ناوت  توق و  ددرگ ، هتـسارآ 

تبحم هک  میـشاب  نآ  راتـساوخ  رگا  ددرگیم . تکازن  بدا و  زا  یلاخ  ام  یطابترا  ياضف  میوشیم و  ینامدوخ  دوز  یلیخ  دوخ  ناتـسود 
« بادآلا طقـست  بابحالا  نیب  : » دنیوگیم هک  نیا  دنیامن . تیاعر  ار  ایح  ياهزرم  دودح و  دـیاب  دریگب  جوا  رگیدـکی  هب  تبـسن  ناسنا  ود 
هک لومعم  یعامتجا  تافراعت  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  ددرگ  طقاس  ناتـسود  نایم  رد  رگیدـکی  هب  مارتحا  بدا و  هک  تسین  انعم  نادـب 

: دـیامرفیم مالـسلاهیلع ) ) قداص ماما  دـناهدش . هناگی  هک  ارچ  دوشیم ؛ طقاس  ناتـسود  نایم  ددرگیم ، لاـمعا  هبیرغ  دارفا  اـب  دروخرب  رد 
وت نایم  میرح  تسبرب ، تخر  مارتحا  بدا و  نیا  رگا  هک  ارچ  ربم ؛ ناـیم  زا  ار  شیوخ  نمؤم  تسود و  ِردارب  دوخ و  ناـیم  مارتحا  بدا و  »

ثعاب هک  یلئاسم  زا  یکی  تشاد . دهاوخ  یپ  رد  ار  ایح  نتفر  نیب  زا  تسود ، ود  نایم  میرح  نتفر  نایم  زا  دش ». دـهاوخ  هتـسکش  زین  وا  و 
ثعاب یتح  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ رگیدکی  ياهیتساک  بویع و  زا  ندش  هاگآ  دیامن ، لوفا  رگیدکی  هب  تبسن  اهناسنا  يهقالع  ددرگیم 

رانک ناگدـنب  لامعا  يور  زا  ار  شیوخ  رتس  يهدرپ  دـنوادخ  رگا  دنـشابن . رگیدـمه  ياهیبوخ  اهیکین و  ندـید  هب  رداـق  رگید  دوشیم 
ندش هتـشاد  هاگن  ثعاب  ایح  دنراپـسیمن . كاخ  هب  ار  رگیدکی  رادرم  یتح  هک  دنوشیم  رازیب  رفنتم و  رگیدکی  زا  ردقنآ  اهناسنا  دـنزب ،
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هب ار  نآ  ام  رگا  تسایح و  دـناشوپیم ، ار  ام  بویع  نآ  يهطـساوهب  دـنوادخ  هک  ییاههدرپ  زا  یکی  هک  ارچ  دوشیم ؛ شـشوپ  رتس و  نیا 
يدرمناوج دیاب  میتسه  اهمیرح  ندنام  اجرباپ  راتساوخ  رگا  و  ددرگیم . هتسسگ  مه  زا  اهدنویپ  دوشیم و  رادیدپ  ام  بویع  میهنب  يرانک 
يدرمناوج توتف و  رطاخ  هب  درمناوج  ناسنا  دـنیامرفیم : مالـسلاهیلع ) ) نیـسح ماما  هک  هنوگنامه  دـشاب ؛ رارقرب  ناتـسود  ناـیم  تورم  و 

. دنکیم ایح  شیوخ 

رسمه باختنا  رد  ایح  - 3

هراشا

ناوتیم ددرگ . یـسنج  يهزیرغ  راتفرگ  دوز  یلیخ  درف  هک  دوشیم  نآ  زا  عنام  دـنکیم و  کـمک  رـسمه  يهنادـنمدرخ  باـختنا  هب  اـیح 
رد هکلب  دـنکیمن ؛ افیا  ار  یعفادـت  شقن  اهنت  ییابرلد  قشع و  نایرج  رد  ایح  دـشخبیم . تینوصم  ناوج  هب  لقع  زا  رتهب  یتح  اـیح  تفگ 

یسنج يهزیرغ  توهش و  ربارب  رد  ندش  میلست  زا  بسانم  عقوم  رد  یمدآ  دوشیم  بجوم  ایح  دراد . ییازسب  مهس  زین  لباقم  فرط  بذج 
رقتـسم عیفر  الاو و  هاگیاج  کی  رد  اـهيورجک ، اـهیهارمگ و  هیلع  ار  قشع  تسا و  قشع  راـبتعا  لـماع  تقیقح  رد  اـیح  دـنک . باـنتجا 
ترضح و  مالسلاهیلع ) ) یلع ترضح  جاودزا  ناتساد  مالـسلاامهیلع ) ) ارهز ترـضح  یلع و  ترـضح  جاودزا  رد  ایح  ياههولج  دزاسیم .

هچ اجنیا  رد  تسا . يراسمرـش  ایح و  يالاو  ياههنومن  زا  هدنکآ  هک  تسا  ینیریـش  بلاج و  رایـسب  ياهناتـساد  زا  اهیلعهللامالـس ) ) همطاف
. میهد رارق  دوخ  نیعلا  بصن  ناشجاودزا  فلتخم  لحارم  رد  ار  ینامسآ  جوز  يایح  هک  تسوکین 

يراگتساوخ

دنتفگن و يزیچ  مود  لوا و  زور  دندمآ . ربمایپ  شیپ  اهیلعهللامالس ) ) ارهزترضح يراگتساوخ  دصق  هب  مالـسلاهیلع ) ) یلع ترـضح  یتقو 
ترـضح زا  يراگتـساوخ  يارب  مالــسلاهیلع ) ) یلع ترــضح  دـنکیم : لـقن  هنوـگنیا  ار  موـس  زور  ربماـیپ  رــسمه  هملــس  ما  دنتــشگرب .

ایوـگ دوـب . هتخود  مشچ  نیمز  هـب  ًاـمئاد  مالـسلاهیلع ) ) یلع ترـضح  دوـب . هدـمآ  هلآوهیلعهللایلـص ) ) ربماـیپ دزن  هـب  اهیلعهللامالـس ) ) ارهز
زین یلع  ترـضح  یتشاد ؟ راکچ  نم  اب  ناج ! یلع  دومرف : ربمایپ  سپـس  درکیم . ایح  یلو  دزاـس ، يراـج  ناـبز  رب  ار  ینخـس  تساوخیم 

ار اهیلعهللامالـس ) ) ارهز ترـضح  دوخ ، هب  تبـسن  ربمایپ  ینابرهم  زا  یتامدـقم  رکذ  اب  دـعب  دومن . شیوخ  يهماج  هب  ندرک  هاگن  هب  عورش 
فالخ رب  ارهز  ترضح  اما  دنتشاذگ . نایم  رد  همطاف  اب  ار  یلع  ترضح  تساوخرد  یلبق  ناراگتساوخ  دننام  ربمایپ  دندرک . يراگتساوخ 
ریبـکت زا  سپ  اذـل  دـندیدن ، وا  هرهچ  رد  یتیاـضران  هنوگچـیه  مه  ربماـیپ  دـندینادرگنرب . ار  دوخ  تروص  دـندرک و  توکـس  یلبق  دراوم 

ار هدـعاق  نیا  درواین . نابز  هب  ار  تبثم  باوج  هک  دـنکیم  ءاضتقا  رتخد  يایح  هک  ارچ  تسا . شتیاضر  تمـالع  همطاـف  توکـس  دـنتفگ :
توکس رگا  یتسه ؟ یضار  ایآ  دومرفیم : ربمایپ  درکیم ، يراگتساوخ  ار  ینز  يدرم  یتقو  دنتشاد . مه  فیرش  نانز  هیقب  دروم  رد  ربمایپ 

. دنتسنادیم نز  تیاضر  هناشن  ار  نآ  درکیم ،

دقع نارود 

رذابا هب  دـسرپب ؛ درکیم  مرـش  دوخ  دنتـسه ، اجک  ارهز  ترـضح  دـنادب  تساوخیم  مالـسلاهیلع ) ) یلع ترـضح  یتقو  مه  دـقع  نامز  رد 
ات منکیم . ایح  نم  دـندومرف : مالـسلاهیلع ) یلع  يربیمن ؟ تاهناخ  هب  ار  ارهز  ارچ  دـنتفگیم : ناـشیا  هب  مدرم  سرپب . ربماـیپ  زا  تفگیم 

رگا هـک  تـسا  ياهلوــقم  داــب . امــش  يادــف  مرداــم  ردــپ و  مدوــخ و  هللا ! لوــسر  اــی  تـفگ : دــمآ و  ربماــیپ  دزن  هـب  هملــسما  هـکنیا 
ربمایپ دربب . شاهناخ  هب  ار  همطاـف  دراد  تسود  امـش  يومعرـسپ  امـش و  ردارب  دـنتفگیم . امـش  هب  ار  نآ  دـندوب ، اهیلعهللامالـس ) ) هجیدـخ
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. امش دزن  دیایب  هک  دنکیم  ایح  دنتفگ : تفگن ؟ نم  هب  وا  دوخ  ارچ  سپ  دنتفگ : دندرک و  یمسبت 

یسورع تامدقم 

؟ يراد يزیچ  اــیآ  دــندومرف : مالــسلاهیلع ) ) یلع هـب  درکیم  مـهارف  ار  یــسورع  تامدــقم  ربماــیپ  یتــقو  مــیراد  يرگید  تــیاور  رد 
: دندومرف دعب  دندرک و  مهارف  ار  جاودزا  تامدقم  دعب  دنداد و  سپ  وا  هب  ار  هرز  ترضح  مرادن . يزیچ  هرز  زج  دومرف : مالسلاهیلع ) ) یلع

نامز رد  هک  يدرف   ) نامقل نب  ثراح  لزنم  نآ  میرادـن و  رتشیب  لزنم  کی  ام  دومرف : مالـسلاهیلع ) ) یلع نک . ادـیپ  لزنم  کی  ورب  یلع ! ای 
ایح ثراح  زا  نم  دـندومرف : ترـضح  تسا . دوب ) هدـنام  یقاب  وا  زا  لزنم  کی  طقف  دوب و  هدرک  مالـسا  فقو  ار  شیاههناخ  يهمه  ربمایپ 

ربمایپ دزن  دـسریم . ثراح  شوگ  هب  نخـس  نیا  تسا . هدـنام  یقاب  هناـخ  کـی  طـقف  میاهتفرگ و  ار  شیاـههناخ  يهمه  هک  ارچ  منکیم ؛
نم يریگب . نم  زا  ار  نآ  وت  هک  تسین  نآ  زا  رتـهب  يزیچ  دـنگوس  ادـخ  هب  تسوا ؛ لوسر  ادـخ و  ِنآ  زا  نم  لاوـما  دـیوگیم : دـیآیم و 

هک روـطنیمه  تساوـخ . ار  ارهز  ترــضح  ربماـیپ  یــسورع ، بـش  دــیوگیم : ساــبع  نـبا  مـهدیم . امــش  هـب  قـشع  اــب  ار  نآ  مدوـخ 
ود ره  دنتفریم ، دوخ  هناخ  هب  داماد  سورع و  هک  یماگنه  دیزرلیم . دوخ  سابل  رد  ادخ ، لوسر  مرـش  زا  دمآیم ، اهیلعهللامالـس ) ) همطاف
رد دندوب . مرش  رد  قرغ  تساوخ ، ار  ناشیا  ( هلآوهیلعهللایلص ) ربمایپ هک  مه  یسورع  يادرف  دندوب . هتخود  نیمز  هب  ار  دوخ  هاگن  مرـش ، زا 
رد دنتفریم . یبنلادجسم  يهفص  تمس  هب  مه  اب  ود  ره  دنتشاد و  ندز  مدق  دصق  ارهز ، ترـضح  یلع و  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  تیاور 
هب ار  ناشرس  دندوب و  هدش  قرع  سیخ  ایح ، مرش و  تدش  زا  اهیلعهللامالـس ) ) ارهز ترـضح  دنتـسشن . هفـص  يور  دجـسم  برد  مد  نامه 
زا یتدم  ات  دندوب و  هدنکفا  ریز  هب  رـس  ود  ره  و  تشاد . یتلاح  نینچ  زین  مالـسلاهیلع ) ) یلع ترـضح  دندرکیم . ایح  دندوب و  هدنکفا  ریز 

شیوخ نارـسمه  قاتا  برد  کی  هب  کی  دوب . هدید  هیهت  يرذـن  ياذـغ  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  دـندرکیم . ایح  ربمایپ 
ترـضح اب  هزات  هک  اهیلعهللامالـس ) ) ارهز ترـضح  يهناخ  هب  ات  دنتـشادرب  ار  ییاذغ  فرظ  سپـس  دـندادیم . نانآ  هب  ار  اذـغ  دـنتفریم و 

تدش زا  دننیشنیم و  ربمایپ  لباقم  رد  دنیآیم و  رد  رانک  زین  اهیلعهللامالس ) ) ارهز ترضح  دنربب . دندوب ، هدرک  جاودزا  مالـسلاهیلع ) ) یلع
. دنروآیمن الاب  ار  ناشرس  زگره  دنوشیم و  قرع  سیخ  يراسمرش ،

رسمه اب  طابترا  رد  ایح  - 4

قُُطن هک  تروص  نیا  هب  تسا ؛ سرت  شور  کی  دننک . راتفر  رگیدمه  اب  دنناوتیم  شور  هس  هب  دننکیم ، جاودزا  مه  اب  هک  يرهوش  نز و 
رگا هـک  دـنک  راـتفر  شرـسمه  اـب  ناـنچ  نز  اـی  درم  اـی  ینعی  دنـشکیم ، هـلجح  مد  ار  هـبرگ  هـک  فورعم  لـثم  نآ  دنـشکب . ار  رگیدـمه 
یلو دشاب  رثوم  دناوتیم  شور  نیا  هچرگ  تسا . طابترا  شور  کی  نیا  دـنکیم . منهج  شیارب  ار  یگدـنز  دادـن ، ماجنا  ار  شتـساوخرد 
درم نیا  ای  دنکن  ار  هابتشا  راک  نآ  دوشب و  تسرد  هک  یضرف  رب  نز  نیا  ینعی  تسا . یعنـصت  دوشب ، تسرد  هک  مه  یـضرف  رب  اهدروخرب 

نیرترورـش هک  دیـشاب  هاگآ  دندومرف : هلآوهیلعهللایلـص ) ) ادخ لوسر  تسا . سرت  يور  زا  هکلب  تسا ، هدـشن  تسرد  اعقاو  دوش ، تسرد 
دروم شرـش  زا  ینمیا  رطاخ  هب  سکره  دیـشاب  هاگآ  دـنریگیم . رارق  میرکت  دروم  ناـشرازآ  سرت  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  نم ، تما  دارفا 

لوا زا  ار  ناـشدروخرب  شور  ياهنوـگ  هب  اـقآ  اـی  مناـخ  تسا . عـمط  رهوـش  نز و  طاـبترا  رگید  شور  تسین . نـم  زا  دریگ ، رارق  مـیرکت 
هک الاح  ای  مریگیم . تیارب  یباسح  يهیده  کی  يدوب ، یبوخ  مناخ  تقو  ره  هک  دـهدب  ناشن  مناخ  هب  اقآ  هک  دـنهدب  رارق  ناشیگدـنز 

نیا اقآ  اب  مناخ  اـی  دـیایب . شریگ  بوخ  ساـبل  کـی  هک  نیا  عمط  هب  دـنک  یبوخ  مناـخ  نآ  مربیم . ترفاـسم  هب  ار  وت  يدوب  یبوخ  رتخد 
يانبم رب  هطبار  مه  نیا  دوشیم . نیـشنلد  امـش  يارب  مه  هناخ  ياضف  تقونآ  ییایب ، هناخ  رد  رپ  تسد  هشیمه  رگا  هکدـنک  دروخرب  روج 

، رهوش نز و  اـهنت  هن  عمط . ياـنبم  رب  هن  دـشاب ، سرت  ياـنبم  رب  رهوـش  نز و  هطبار  دـناهداد  هزاـجا  هن  تیب  لـها  گـنهرف  رد  تسا . عـمط 
لوپ ات  متفیک  دنب  نوبرق  قادصم  دنتسین . تسود  دنـشاب ، هتـشاد  عمط  مه  هب  ای  دنـسرتب ، مه  زا  هک  یناتـسود  تسا . روطنیمه  مه  ناتـسود 
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، دنراد هطبار  مالسلاهیلع ) ) لضفلاوبا ترضح  اب  اه  یقارع  یـضعب  روطنیمه ! زین  تیب  لها  دوخ  اب  هکلب  ناتـسود ، اب  اهنت  هن  متقیفر . يراد 
( مالـسلاهیلع ) ریما ترـضح  تسا . عمط  يور  زا  تیب  لها  اب  ام  زا  یـضعب  يهطبار  عمط . يور  زا  هن  تسا ، سرت  ساسا  رب  ناـشهطبار  یلو 
هک دندرک  تدابع  سرت  يور  زا  ار  وا  یهورگ  تسا و  راجت  شتسرپ  نیا  هک  دندرک  شتسرپ  ششخب  دیما  هب  ار  ادخ  یهورگ  دنیوگیم :

عمط ای  سرت  ام  يانبم  رگید  ياهناسنا  دـنزرف و  تسود ، رـسمه ، ادـخ ، اب  طابترا  رد  هک  دنتـساوخیمن  همئا  تسا . ناـگدرب  تداـبع  نیا 
مه ایح  دوب ، یعقاو  رگا  تبحم  هتبلا  اهنت . يایح  هن  اهنت و  تبحم  هن  دـناهداد . رارق  كالم  ار  تبحم  ایح و  يانبم  طاـبترا ، رد  هکلب  دـشاب ،

نز و رگا  تسا . یلاخ  ایح  زا  هک  تسا  يرهاظ  ياهبح  نیا  دشابن . ایح  نآ  رد  تسا  نکمم  ریغ  دوب ، یقیقح  تبحم  رگا  تسه . نآ  رد 
ار رگیدمه  تقو  چیه  روطنیمه . مه  راتفگ  رد  دننکیم . تیاعر  ار  راقو  هشیمه  اهراتفر  رد  دوب ، ایح  تبحم و  يانبم  رب  ناشهطبار  يدرم 

دیوگب شاهچب  هب  دناوتیمن  دعب  دنزیم و  ادص  کبـس  ار  شردپ  مه  دنزرف  دز ، ادص  کبـس  ار  شدرم  نز ، رگا  دـننزیمن . ادـص  کبس 
، ردپ رگا  دنزیم . فرح  کبـس  دراد  مه  هچب  هک  يدز  فرح  کبـس  تدوخ  تردپ !؟ اب  تسا  یندز  فرح  روج  هچ  نیا  تیبرتیب ! هک 
، منک کچوک  ار  تردام  مراد  قح  نم  هک  دییوگب  دـیناوتیمن  امـش  دوشیم . انتعایب  ردام  هب  مه  هچب  درک ، کچوک  هچب  يولج  ار  ردام 

یتح درم  نز و  دوشیم . لح  هداوناخ  تالکـشم  زا  یلیخ  دوش ، ظفح  ایح  نیا  يرـسمه  طابترا  لوا  زور  زا  رگا  اذل  يرادـن . قح  وت  یلو 
یسک اب  هکنیا  لثم  تسایح ؛ اب  ياضف  رد  رکذت  تقو  کی  دننک ؛ لمع  دنناوتیم  روج  ود  دنهدب  رکذت  رگیدمه  هب  دنهاوخیم  هک  یتقو 

، دیاین شدـب  هعفدکی  دـیراد ، تقد  ردـقچ  دـینکیم ، نیگنـس  کبـس و  ردـقچ  دـیهدب ؛ رکذـت  وا  هب  دـیهاوخیم  دـیراد و  یتسیابردور 
. دهدب رکذت  شدنزرف  هب  مه  روطنیمه  مدآ ، بوخ  دیهدیم ! رکذت  ییایح  هچ  اب  دینیبیم  ناتروظنم »؟ دوبن  نیا  دیشخبب ،  » دوشن تحاران 

همه يولج  نانچ  ناوتیم  سکع  رب  تسا ؛ نیریـش  ردقچ  دوشب ، نیجع  ایح  اب  رکذـت  هک  یتقو  دـهدب . رکذـت  شرـسمه  هب  مه  روطنیمه 
يهجیتن هک  مینک  باتع  شنزرـس و  ار  درف  بترم  يدرک »!؟ هرابود  نکن ، ار  راک  نیا  اـجنیا  متفگ  تهب  هعفد  دـص  : » دز داد  درک ، شبارخ 

زا دندومرفیم : ترضح  اذل  دوش ؛ شنزرس  ندش  رثایب  هجیتن  رد  هانگ و  هب  قیوشت  يزابجل و  مالسلاهیلع ) ) نینمؤملاریما شیامرف  ربانب  نآ 
یگدنز رد  مدآ  هرخالاب  دشاب ، هارمه  ایح  باعل  اب  دیاب  دهدب  شرسمه  هب  دهاوخیم  هک  ار  يرکذت  نیا  مدآ  دینک . بانتجا  دایز  شنزرس 

نآ میداد ، هک  ار  یلوق  نآ  میدرکیم ، دـیاب  هک  ار  يراک  نآ  تفر  نامدای  هکنیا  زا  دـشاب ، ایح  ساـسا  رب  ناـمهطبار  رگا  دـنکیم . هابتـشا 
دیاب دوب ، توافتیب  دیابن  ًالوا  تاهابتـشا ، رد  سپ  مینکیم . ایح  میدرک ، یهابتـشا  ای  میدرک  شومارف  میهدب ، ماجنا  دـیاب  هک  ار  ياهفیظو 

. دنکیمن ادیپ  همادا  یتحاران  رگید  تسا و  هدش  هجوتم  شدوخ  هک  دمهفیم  لباقم  فرط  دوشیم ، هدنمرـش  هک  یتقو  مدآ  دش . هدـنمرش 
مه شاهیجوت  دنکیمن ، شهابتـشا  هب  رارـصا  رگید  دـنکیم ، یهابتـشا  یتقو  ایح  اب  مدآ  میـشاب . هتـشادن  رارـصا  نامهابتـشا  هب  هکنیا  مود 

جراخ یگدنمرـش  زا  هکنیا  يارب  دنزیم  ییاهفرح  کی  یهاگ  هتبلا  دنکب . هیجوت  هکنیا  هن  دنکیم ، یهاوخرذـع  ایحاب  مدآ  دـنکیمن .
زا هک  میراذـگب  شیولج  هار  دـیاب  اـم  دوخ  یتـح  دوـش . جراـخ  یگدنمرـش  زا  دـهاوخیم  وا  دـینک ، لوـبق  امـش  درادـن ، یلاکـشا  دوـشب ،

. شارتب ياهناهب  یتفاین ، ياهناهب  رگا  بایب و  ياهناهب  دوخ  ردارب  يارب  دننکیم : هیصوت  مالسلاهیلع ) ) یلع ترضح  دوش . جراخ  یگدنمرش 
! يدوـب هتـسخ  هک  سب  زا  مریمب  تفر ـ ! مداـی  هن  يدـیرخ ـ ؟ ار  زیچ  نـالف  ییوـگیم ـ  ًـالثم  مینک . نـییعت  شیارب  رارف  هار  اـم  دوـخ  ینعی 

شومارف ار  نیا  اـما  ینکیمن  شومارف  ار  يزیچ  چـیه  روـطچ  يدـیرخن ، ًادـمع  وـت  : » ییوـگیمن یـشاب ، اـیحاب  رگا  راذـگب . هار  شیوـلج 
تروص نیا  رد  یتشاد . راک  یلیخ  زورما  ًالامتحا  ییوگیم  يراذـگیم و  شیاپ  يولج  هار  هکلب  يرکفیب »! هک  تسا  مولعم  وت  ینکیم ؟
هدنمرش مه  رتشیب  اما  دنکیم  رارف  هار  نآ  زا  دیتشاذگ ، رارف  هار  وا  يولج  رگا  امش  ینعی  دوشیم ؛ هدنمرش  رتشیب  تسا  تفرعماب  هک  یسک 
ياهمدآ راتفر  نیا  تفر ! مدای  دش  بوخ  ًالصا  مییوگب : میدنخب و  مینکن ، نامهابتشا  رد  مه  يدنـسرخ  زاربا  هکنآ  رگید  يهتکن  دوشیم .

هملک کی  ام  دراد  يداریا  هچ  دننکیمن . نآ  يور  مه  يرارصا  دننکیم ، مه  یگدنمرش  زاربا  دننکیم ، لوبق  ار  ناشهابتـشا  تسین . ایحاب 
، دنکب یهاوخرذع  کی  مدآ  تسا ؟ شجرخ  ردقچ  رگم  یهاوخترذعم  کی  دوشیم ؟ مک  یچ  زا  دشاب ؟ نامنابز  رد  مهاوخیم » رذع  »

ترذعم الاح  ات  راب  دـنچ  ناترمع  رد  تسا . كانرطخ  یلیخ  اهمدآ  يارب  ییایربک  دوشب . مک  راذـگب  بوخ  دوشیم ؟ مک  شاییایربک  زا 
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هابتـشا یتقو  هک  تسا  نآ  درم  دهاوخب ! ترذعم  دیاب  درم  ًاقافتا  ارچ  دهاوخب ؛ ترذـعم  دـیابن  هک  درم  دـییوگب  تسا  نکمم  دیاهتـساوخ ؟
تدای دوب ، روصق  دوبن ، وت  ریـصقت  هلب  یهاوخب ! ترذعم  يدرک ، هابتـشا  يدیمهف  رگا  هک  تسا  نیا  هب  یگنادرم  دـهاوخب . ترذـعم  درک ،

ًاوهس نم  هک  نیا  ینعی  روصق  ماهدرک . ار  يدب  راک  ًادمع  نم  ینعی  ریصقت  تسا : نیا  روصق  ریـصقت و  قرف  هاوخب ! ترذعم  یلو  دوب ، هتفر 
يزیچ دـنوشیم و  جراـخ  لزنم  زا  اذـغ  يهیهت  يارب  یتـقو  دنتـسه ، ناناملـسم  اـم  يهمه  ردـپ  هک  میهاربا  ترـضح  ماهدرک . ار  دـب  راـک 
تیانع دـنوادخ  دـننکیم و  رپ  رهاظ  هب  ار  هدوب  اپراچ  يور  هک  ینیجروخ  اذـل  دـندرگرب ، یلاـخ  تسد  اـب  دـنوشیم  هدنمرـش  دـنباییمن ،
يدرم تسا . مدنگ  درآ و  زا  رپ  دنیبیم  دوریم ، نیجروخ  غارس  میهاربا  رـسمه  یتقو  دوشن . هدنمرـش  شاهداوناخ  دزن  شربمایپ  ات  دنکیم 
رطاـخ هب  طـقف  تفرعم  اـب  ياـهمدآ  دـنکیم . لیدـبت  يدنلبرـس  هب  ار  وا  یگدنمرـش  دـنوادخ  دـشاب ، هدنمرـش  دوـخ  تاروـصق  رثا  رب  هـک 

زارد طسو  نیا  دشاب ، چگ  رد  دشاب ، هتـسکش  ناتیاپ  امـش  دنوشیم . هدنمرـش  مه  ناشتاروصق  رطاخ  هب  دنوشیمن ، هدنمرـش  ناشتاریـصقت 
یگدنمرـش زاربا  ردـقچ  دینیـشنب ، بدؤم  دـیوش و  دـنلب  شیولج  دـیناوتن  امـش  لـخاد و  دـیایب  یمرتحم  تیـصخش  کـی  دیـشاب ، هدیـشک 

امش ریصقت  هن  رگو  تسا  ناتتفرعم  رطاخ  هب  امـش  یگدنمرـش  زاربا  نیا  ماهدیـشک ، زارد  امـش  يولج  روطنیا  هک  ماهدنمرـش  اقآ  دینکیم ؟
ریصقت چیه  دینادب  میدرک ، ایح  ام  هک  دنیوگیم  دنراد و  ناماما  هک  ییایح  نیا  دیوش ؟ دنلب  دیناوتیمن  تسا و  هتسکش  ناتیاپ  هک  تسیچ 
يهمه زا  رتشیب  اما  دناهدادن  ماجنا  ام  ناماما  ار  اهنیا  زا  مادکچیه  یلوا ، كرت  هن  هورکم ، هن  مارح  هن  هریغص ، هن  هریبک  هن  یهانگ ـ  چیه  و 

اب شتقلخ  لوا  نامه  زا  دوبن . هدنمرـش  هلآوهیلعهللایلـص ) ) مرکا ربماـیپ  يهزادـنا  هب  يربماـیپ  چـیه  دـندوب . ادـخ  يهدنمرـش  مه  ناربماـیپ 
هک دناهدرک  هبرجت  ار  تقیقح  نیا  یضعب  دیاش  ناشتاریـصقت . هن  ناشتاروصق ، رطاخ  هب  دناهدنمرـش ؟ تلع  هچ  هب  درک . عورـش  یگدنمرش 

تسا نیا  تقیقح  نیا  رارـسا  زا  یکی  دهنیم . لوفا  هب  ور  تبحم  نیا  جاودزا  زا  سپ  یلو  دریگیم  جوا  رایـسب  تبحم  يدزمان  نارود  رد 
هدید یـصاخ  يایح  ناشطباور  رد  دنلئاق و  رگیدکی  يارب  ياهداعلاقوف  فصولادیاز و  مارتحا  رهوش  نز و  دـقع  يدزمان و  نارود  رد  هک 

زا يرایـسب  دـندرگیم و  رتیناـمدوخ  حالطـصا  هب  دوشیم و  نوـگرگد  اـههطبار  دریگیم ، تروـص  جاودزا  هک  یماـگنه  یلو  دوـشیم 
نامگ نینچ  دارفا  زا  یخرب  دنتـسین . بسانم  سابل  ندیـشوپ  بسانم و  اجب و  نانخـس  هب  دـیقم  رگید  دوریم و  رانک  مرزآ  ایح و  ياههدرپ 

تیـصخش میرح  فرط  ود  هچ  ره  سکع ، رب  هک  یلاح  رد  تسا ؛ ضراعت  رد  تبحم  قشع و  اب  اـیح  ظـفح  میرح و  تیاـعر  هک  دـننکیم 
نانز نیرتهب  تسا : هدمآ  تیاور  رد  هک  تسا  تسرد  دش . دهاوخ  رتشیب  رتشیب و  رگیدـکی  هب  ناشتبحم  قشع و  دـننک ، ظفح  ار  رگیدـکی 

اذل دباییمن . يرست  یگدنز  نوؤش  رگید  هب  هلأسم  نیا  یلو  دروآرد  نت  زا  ار  ایح  سابل  شرـسمه  اب  تولخ  ماگنه  هب  هک  تسا  ینز  امش 
رد دـنک . نت  رب  زین  ار  ایح  يهماج  دیـشوپ ، سابل  تولخ  نیا  زا  دـعب  هاگره  هک  دـنهدیم  همادا  يرگید  تیاور  رد  مالـسلاهیلع ) ) رقاب ماما 
ور زا  دنشاب و  هتشادن  لماک  یگنهرب  هکنآ  دننام  تسا ؛ هدش  رکذ  نیموصعم  فرط  زا  ایح  زا  هتـساخرب  یبادآ  زین  ییوشانز  تولخ  نامه 

روضح رد  دننک و  بانتجا  نارگید  هب  دوخ  تولخ  حرـش  نایب  زا  دنیامن و  زیهرپ  مه  هاگمرـش  هب  ندرک  هاگن  زا  دـننک و  هدافتـسا  يزادـنا 
تیـصخش هب  یمارتحایب  ثعاب  هک  دنهد  زورب  ار  شیوخ  یتحاران  ياهنوگ  هب  یتحاران  ماگنه  رد  یتح  رهوش  نز و  رگا  دنـشابن . كدوک 

زارد يرگید  ربارب  رد  ار  دوخ  ياپ  یتحار  هب  دـنیامن و  ظفح  ار  رگیدـکی  تمرح  يداـع  ياـهتساخرب  تسـشن و  رد  اـی  دوشن و  يرگید 
يدنـسرخان و مان  هب  ياهلأسم  رگید  تشاذگ و  دـهاوخ  ياج  رب  فرط  ود  ره  ناور  حور و  رد  یکانفرژ  قیمع و  رایـسب  راثآ  دـننکن و ... 

رسمه زا  نز  تیاکـش  ربمایپ  دوشن . یمومع  فالتخا  هک  دوش  هتفرگ  رظن  رد  ایح  دیاب  زین  تافالتخا  عفر  رد  دمآ . دهاوخن  شیپ  یتیاضران 
، درک ار  رسمه  تیاکـش  داتـسرف و  ربمایپ  دزن  ار  یـسک  دوب ، هدید  رازآ  شرـسمه  زا  هک  ربمایپ  رتخد  یتقو  دنتـسنادیم . ییایحیب  ار  دوخ 

یگدنز رد  دنک ». تیاکش  دوخ  رسمه  زا  زور  ره  رادنید  تلاصا و  اب  نز  هک  تسا  تشز  هچ  راد . هگن  ار  دوخ  يایح  : » دنداد ماغیپ  ربمایپ 
مدمه هک  شیوخ  رهوش  زا  اهیلعهللامالس ) ) ارهز ترضح  هک  یلکـش  هب  تسا . رگهولج  حوضو  هب  رگیدکی  میرح  تیاعر  ام  نید  ناگرزب 
تـسا هدمآ  يرهطم  هللاتیآدیهـش  يهمانیگدنز  رد  تسین . نآ  نیمأت  هب  رداق  هک  دـنک  بلط  ار  يزیچ  دـنکیم  ایح  تسا ، هناخ  روآنان  و 

برد ناشیا  تشگزاب  ماگنه  هب  دنتفریم ، ترفاسم  هب  ناشرسمه  هک  یماگنه  هک  دنتشاذگیم  مارتحا  دوخ  رـسمه  هب  نانچنآ  ناشیا  هک 
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اذـغ هب  بل  هناخ  لها  زا  کی  چـیه  دـندمآیمن ، ناشرـسمه  تقورید  ات  رگا  دـندومنیم و  هیهت  ماش  دـندرکیم ، بوراج  بآ و  ار  هناـخ 
يرگید یتساک  هنوگره  اـی  دوکر و  يدرـس ، راـچد  زگره  شیوخ  ییوشاـنز  طـباور  رد  لکـش  نیدـب  و  دنتـسشنیم . رظتنم  دـندزیمن و 
تـسود ار  ایح  لها  دنکیم و  ایح  تسا و  میرک  دـنوادخ  مینکیم : متخ  مالـسلاهیلع ) ) رقاب ماما  زا  ییابیز  تیاور  اب  ار  لصف  نیا  دـندشن .

. دراد دوخ  رسمه  هب  تبسن  ار  میرکت  نیرتشیب  هک  تسا  یسک  دنوادخ ، دزن  امش  نیرتیمارگ  انامه  دراد .

مالک و رتشیب  ریثأت  يارب  دـشابیم ، يزورما  يهعماج  رفاو  زاین  تسا و  رادروخرب  ياهژیو  تیمها  زا  نز  يایح  يهلأسم  هک  ییاجنآ  زا 
هجوت دروم  هللاءاشنا  هک  تسا  هدمآ  رد  ریرحت  هتـشر  هب  هباطخ  نابز  تروص  هب  رگید ، ياهلصف  زا  توافتم  لصف  نیا  بلطم ، عونت 

. تفرگ دهاوخ  رارق  ناگدنناوخ 

نانز يارب  رتشیب  يایح  - 1

رسارس مالـسا و  تنیز  نامیا و  نورقم  لقع و  مشچ  تسا و  مارک  تیب  لها  ماظع و  ءایبنا  صوصخم  یهلا و  هیلاع  تافـص  زا  هک  ایح  رون 
دنوادخ دنیامرفیم : مالـسلاهیلع ) ) یلع ماما  تسا ». هدش  هداد  رارق  درم  ربارب  هن  نز ، رد   » هعماج حلاصم  يدنوادخ و  تیانع  هب  تسا ، ریخ 

اب ار  راک  نیمه  ادخ  رگا  دننکیم  دیکأت  مالـسلاهیلع )  ) ماما دعب  و  داد ؛ نایاقآ  هب  ار  یکی  اهمناخ و  هب  ار  مسق  هن  درک ، ءزج  هد  ار  توهش 
تلاح نیا  دندشیم و  درم  کی  دـنب  ینز  ُهن  ره  هک  دـشیم  يروج  کی  هعماج  دادیمن ، اهمناخ  هب  مه  ار  ایح  تمـسق  هن  درکیمن و  ایح 
لئاسم هب  تبـسن  ساسح  نیدتم و  راجت  زا  یکی  دنکیم : صخـشم  ار  تیاور  روظنم  يدودح  ات  ریز  تیاکح  تسا . كانرطخ  هداعلاقوف 

اب هعـسوت  لاح  رد  یمالـسا  ياهروشک  زا  یلیخ  رد  هک  درکیم  فیرعت  تسا ، هدرک  ترفاسم  يدایز  ياهروشک  هب  نونک  ات  هک  یگنهرف 
ناشدوخ هب  یگتفایددـجت  تلاح  دـنهاوخیم  هکنآ  رطاخ  هب  اهروشک  نیا  رد  دوب ؛ هدـننک  نارگن  یلیخ  هک  هدـش  وربور  ياهلأـسم  کـی 

يرهاظ تیعـضو  دوشیم ، اهروشک  نآ  دراو  هزات  هک  یـسک  کی  يارب  تسا . هدـش  هتـشادرب  درم  نز و  نیب  ياهمیرح  زا  یلیخ  دـنریگب ،
عوـن دراد . هبذاـج  یلیخ  شلوا  دـشابن ، دـنب  دـیق و  لـها  دـشابن و  نیدـتم  داـیز  هک  دـشاب  مه  يدرف  کـی  رگا  صوـصخهب  اـهروشک  نآ 
يارب تسا  نکمم  فلتخم  ياهاضف  رد  دننکیم ؛ اهمناخ  هک  ياهیلوا  دروخرب  عون  دـنیبیم ، اهولبات  يور  تالجم ، يور  هک  ییاهریوصت 

مهم یلیخ  هتکن  دـسریم و  ینفعت  تلاح  کی  هب  درذـگیم  هک  زور  هس  ود  یلو  دـشاب ؛ هتـشاد  هبذاج  یلیخ  ناریا  زا  دراو  هزات  درف  کـی 
رد امـش  الاح  تسا . هدش  مک  نز  هدنرادهگن  لماع  نآ  ، تسا رتدایز  توهـش  بحاص  ًاتاذ  نز  تساهدش و  هدـیچرب  ایح  نوچ  اجنآ  هکنیا 
هک دناهداتفا  ینفعت  تلاح  کی  هب  اهمناخ  دنوشب ؛ تدنب  ياهنوگهب  دنهاوخیم  اهنز  دورو  مد  نامه  زا  دـیریگیم ، رارق  هک  اجنآ  ياضف 

هداتفا سامتلا  هب  هک  تسا  هدمآ  نییاپ  شنأش  هعماج  نیا  رد  ردـقچ  نز  هک  تخوس  هعماج  نآ  نانز  يارب  ملد  یلیخ  نم  تفگیم : ناشیا 
نز هن  ره  دوبن ، ایح  نیا  رگا  هک  دیوگیم  تیاور  رد  هک  ياهتکن  نیا  مشاب !! وت  اب  یطیارش  ره  اب  مرضاح  نم  نک و  هجوت  نم  هب  هک  تسا 

نیمه هداتفا و  دناهتـشاذگ  رانک  ار  ایح  تسا  لاس  نیدـنچ  هک  یعماوج  نآ  رد  نالا  هک  تسا  یقافتا  نامه  نیا  دـندشیم ، درم  کـی  دـنب 
تیاور درادـن . ناشیارب  ياهبذاـج  چـیه  رگید  نز  هک  دـنروطنیمه  مه  هعماـج  نآ  نادرم  بلغا  تسا . هدرک  داـجیا  یگدز  تلاـح  کـی 

هب دنوادخ  هک  تسایح  تدش  دشاب ، رتشیب  ناشدوجو  رد  يرادهگندوخ  دننک و  لرتنک  ار  ناشدوخ  نانز  هدش  ثعاب  هک  يزیچ  دیوگیم 
نز هک  یتقو  دورب . ـالاب  هعماـج  رد  نز  يهبذاـج  شزرا و  هک  تسا  هدـش  ثعاـب  نیمه  تسا و  هداد  رارق  ناوناـب  رد  یعیبـط  يرطف و  روط 
نآ دـنناوتیمن  رگید  اهمناخ  هک  دوشیم  ياهنوگهب  عامتجا  ياضف  دـتفایم و  تیـصخش  زا  مه  دـتفایم و  هبذاج  زا  مه  تخیر ، شیاـیح 

. دننک يزاب  ار  دوخ  یعقاو  شقن 
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تلذ هب  تذل  نیا  دنکن ، تیاعر  ار  ایح  رگا  تسا و  هدنکفا  نانآ  رب  ار  ایح  دـنوادخ  یلو  دراد ؛ تذـل  زا  يرتشیب  يهرهب  درم  ربارب  نز 99 
دراو اهمناخ  هب  مه  نآ  ررـض  نیرتشیب  هک  دنکیم  تکرح  یتمـس  هب  دراد  هعماج  یمومع  گنهرف  ياضف  هنافـسأتم  دـش . دـهاوخ  لیدـبت 

يدهعت اهنآ  هب  یـسک  هکنیا  نودب  دنوش ، هجوتم  ناشدوخ  هکنیا  نودب  یتحار  هب  اهمناخ  تفر  هعماج  زا  ایح  هک  یتقو  ینعی  دوشیم ؛
چیه رگید  تفرگ ، رارق  اهاضف  نیا  رد  يرتخد  یتقو  دنریگیم . رارق  هعماج  رد  دنب  دیقیب و  ياهمدآ  ینارتوهش  ضرعم  رد  دشاب ، هتـشاد 

ییاـیحیب هب  یلحم  کـی  رد  يرتخد  دـنکن  ادـخ  لـحم . هن  لـیماف و  هن  هداوناـخ ، هن  دراذـگیم ، یقاـب  شدوخ  يارب  هن  ییوربآ  تیثیح و 
یلیخ ینعی  دنوشیم ، لعفنم  دنراد  لئاسم  نیا  هب  تبـسن  اهردام  ردپ و  میاهدرک . راک  مک  یلیخ  هنیمز  نیا  رد  ام  هنافـسأتم  دوش . فورعم 

ار ایح  گنهرف  غولب  زا  لبق  نارود  زا  دوشیم . عورـش  یگچب  زا  همه  اهنیا  دیایب . نوریب  هناخ  زا  يروج  ره  ناشرتخد  دـنریذپیم  تحار 
روبجم دـسریم و  فیلکت  هب  ًادـعب  رتخد  نیا  هکنآ  يهناهب  هب  ام  یلو  تسه . ایح  شترطف  دوجو و  رد  ًاـقافتا  دـینک . رقتـسم  وا  دوجو  رد 

راب ایحیب  ار  رتخد  دیایب ، نوریب  دهاوخیم  يروج  ره  تسا ، هدیسرن  فیلکت  هب  ات  الاح  راذگب  دشاب ، شوپور  رداچ و  رد  هشیمه  دوشیم 
يرهاظ عضو  ره  اب  تشاذـگ  مه  دـیابن  دـینک ، رابجا  ار  شوپور و ...  هعنقم ، رداـچ ، هلاـس  رتخد 5  يارب  دـیابن  هک  روطناـمه  میروآیم .

وگدساف نیچنخس و  وگازـسان ، ناهددب ، مرـشیب ، هکدناینانز  امـش  نانز  نیرتدب  دندومرف : هلآوهیلعهللایلـص ) ) مرکا ربمایپ  دیایب . نوریب 
دیکأت دنتـسه و  ربکتم  يهدرکشیارآ  نانز  امـش ، ناـنز  نیرتدـب  دـنیامرفیم : رگید  ياـج  رد  دـشاب . اـشحف  ناـبز  ناـشنابز  ینعی  دنـشاب .

دزاـسیم و اـنب  وا  يارب  منهج  رد  ياهناـخ  مدـق  ره  اـب  دـشاب ، یـضار  وا  رهوش  دوـش و  جراـخ  هناـخ  زا  هدرکشیارآ  هک  ینز  دـندرکیم 
. دنتشادیم رذح  رب  زیگنارب  هجوت  ياهسابل  ندیشوپ  زا  ار  نانز  نینچمه 
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يربمایپ هب  هلآوهیلعهللایلص ) ) دمحم ترضح  هکنیا  ات  دشیمن  هدز  اهنآ  نایم  ياهدرپ  دنتشادن و  ایح  نادرم  زا  نانز  تیلهاج  نارود  رد 
هب ربمایپ  دـندشیم . وربور  مه  اـب  دـنورب  دنتـساوخیم  هک  هچوک  رد  نادرم  ناـنز و  دـندوب ، هنیدـم  رد  ربماـیپ  هک  یناـمز  دـش . هتخیگنارب 

. تسا نایاقآ  رورم  روبع و  صوصخم  هچوک  طسو  اهمناخ و  رورم  روبع و  صوصخم  هچوک  راـنک  هک  دوب  هداد  داـی  هنوگنیا  ناناملـسم 
رد دـنوشن . وربور  مه  اب  ریـسم  رد  نایاقآ  اهمناخ و  دوشن و  دـمآ  تفر و  رد  یطالتخا  هک  دـندوب  هدرک  داـجیا  ار  اـیح  گـنهرف  هنوگنیا 

روبع و برد  نیا  زا  اهمناخ  تسا  رتهب  دنتفگ  دنداد و  ناشن  ار  دجـسم  ياهرد  زا  یکی  دـندوب . هدرک  ار  دـیکأت  نیا  زاب  مه  دجـسم  دروم 
دعب دنورب ، نوریب  اهنز  لوا  دوشیم ، مامت  زامن  هک  ماگنه  بش  دنداد  روتـسد  مرکا  ربمغیپ  . » دنیاین رد  نیا  زا  رگید  نایاقآ  دـننک و  رورم 

.« دزیخیمرب اهطالتخا  نیمه  زا  اههنتف  اریز  دنور . نوریب  دجـسم  زا  طالتخا  لاح  رد  درم  نز و  هک  تشادیمن  شوخ  ادخ  لوسر  اهدرم .
نیا رتهب  دومرف : درک و  باطخ  اهنز  هب  دـندمآ . نوریب  دجـسم  زا  مه  اب  نانز  نادرم و  دـید  دوب . دجـسم  نوریب  رد  ادـخ  لوسر  زور  کی 

ترـضح دوب . هداـتفا  اـج  یمالـسا  گـنهرف  رد  رگید  نیا  طـسو . زا  اـهنآ  دـیورب و  راـنک  زا  امـش  دـنورب . اـهنآ  دـینک  ربـص  امـش  تسا 
. دنوشیم وربور  مه  اب  نایاقآ  اهمناخ و  ریسم  رد  تسا . یلهاج  تیعضو  نامه  اجنآ  ایوگ  دندید  دنتفر ، هفوک  هب  یتقو  مالـسلاهیلع ) ) یلع

دعب دنراد . یقالت  مه  اب  دننکیم ، دروخرب  مرحمان  نادرم  اب  هار  رد  امش  نانز  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  هک  دننکیم  ضارتعا  ترـضح 
هتشادن تریغ  هک  یـسک  رب  ادخ  تنعل  دندومرف : دعب  و  دیوشیم ؟ وربور  مه  اب  هک  دینکیمن  ایح  ایآ  : » دنیوگیم نادرم  نانز و  هب  باطخ 

رد دـیوشیم ؟ وربور  رگیدـمه  اب  ناترورم  روبع و  رد  تحار  ارچ  دـیدش !؟ تریغیب  ارچ  ینعی  راُغی ؛» ـال  : » دـنیامرفیم ترـضح  دـشاب ».
گنهرف رد  دندشیم ! وربور  رگیدمه  اب  هکلب  دوبن ، اهنیا  زا  مادک  چیه  دندرکیم . یخوش  هن  دـندادیم ، تسد  رگیدـمه  اب  هن  هک  یلاح 

تسا و نیا  ایح  ياضتقا  دناهداد . درم  نز و  طالتخا  تهارک  هب  اوتف  مه  اهقف  دنـشاب . ازجم  دیاب  دشاب ، طالتخا  دیابن  اهطیحم  رد  یمالـسا 
نالا دنوشب ، ادـج  رگیدـمه  زا  دـیاب  اهاضف  هک  دوب  يداع  يهلأسم  کی  ام  يهعماج  رد  شیپ  لاس  تسیب  ات  لقاال  هک  هلأسم  نیا  هنافـسأتم 

اهناتـسرامیب رد  ار  درم  نز و  کـیکفت  حرط  سلجم  هک  شیپ  لاـس  دـنچ  میوشیم . دـیقیب  جـیردت  هب  میراد  هلأـسم  نیا  يور  هنافـسأتم 

زا 81ایح هحفص 69 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رطاخهب ردقچ  دنادیم  ادخ  دنداتسیا . هیضق  يوربور  یتریغیب  تیاهن  اب  یضعب  هنافـسأتم  ردقچ  دندرک و  يزاسوج  اهیلیخ  درک ، حرطم 
راوس مه  اـب  ناـیاقآ  اـهمناخ و  اـهسوبوتا  رد  بـالقنا  لـیاوا  رد  تسا . هدـش  داـجیا  یناتـسرامیب  ياـهطیحم  رد  یتالکـشم  هلأـسم ، نیا 

دوخیب يادص  رس و  دارفا  ردقچ  دندرک ، يزاسوج  ردقچ  دنهد ، ماجنا  ار  يزاسادج  يهلأسم  دنتفرگ  میمـصت  هک  يراب  نیلوا  دندشیم .
رد یتقو  نز  کی  الاح  دش . نایاقآ  دوخ  عفن  هب  ردقچ  دش . اهمناخ  دوخ  عفن  هب  ردـقچ  دـش ، ماجنا  راک  نیا  هک  دـعب  یلو  دـندرک ، داجیا 

دیاب یمومع  گنهرف  رد  ار  اهنیا  هنیمز  دـندشیم . تیذا  یلیخ  اهمناخ  ًـالبق  هک  یتروص  رد  دراد . یـشمارآ  هچ  دوشیم ، راوس  سوبوتا 
، دـشاب رتتحار  اـهطابترا  نیا  هچره  دوریم . اـهاضف  نیا  ندـش  هتـسکش  تمـس  هـب  اـم  یموـمع  گـنهرف  ياـضف  هنافـسأتم  درک . داـجیا 

دروم هک  یفرع  ینعی  تسا ؛ فورعم »  » ساسا رب  درم  نز و  طابترا  يانبم  نآرق  رد  ددرگیم . ایح  نتفر  نیب  زا  ثعاب  تسا و  رتكاـنرطخ 
راگزاس ایح  اب  يراتفگ ـ  تروصهب  یتح  نانز ـ  اب  نادرم  یخوش  تسایح . فورعم ، زراـب  قیداـصم  زا  یکی  دـشاب و  لـقع  عرـش و  دنـسپ 

( مالـسلاهیلع ) رقاب ماـما  تمدـخ  یتقو  درک . یخوش  نز  نآ  اـب  يزور  تخومآیم . نآرق  ناـنز  زا  یکی  هب  هفوک  رهـش  رد  ریـصبابا  تسین .
هچ تسین . لئاق  یـشزرا  چیه  يو  يارب  دنوادخ  دوش ، هانگ  بکترم  تولخ  رد  هکره  دـنتفگ : دـندرک و  شنزرـس  ار  وا  ترـضح  دیـسر ،

: دومرف مالسلاهیلع ) ) رقاب ماما  هاگنآ  . مدرک هبوت  عقوم  نامه  مدناشوپ و  ار  متروص  مرش  زا  نم  دیوگیم  ریصبابا  یتفگ ؟ نز  نآ  هب  يزیچ 
، دنکیمن تولخ  یمرحمان  نز  اب  يدرم  چیه  اریز  دیزیهرپب ؛ نانز  اب  یتبحص  مه  زا  دندومرف : هلآوهیلعهللایلص ) ) ربمایپ نکن ! رارکت  رگید 
: تفگ مالـسلاهیلع ) ) حون ترـضح  هب  ناطیـش  دوب . دهاوخ  ناطیـش  دوخ  موس  رفن  تولخ  نیا  رد  هک  ارچ  دنکیم ؛ ار  وا  دصق  هکنیا  رگم 

تلاح نیا  رد  تفگ : مالـسلاهیلع ) ) یـسوم هب  و  متـسه . کیدزن  وا  هب  يرگید  تقو  ره  زا  شیب  مرحمان ، نز  اـب  درم  ندرک  تولخ  ماـگنه 
! منارای هن  دوب  مهاوخ  وا  هارمه  مدوخ 

ششوپ ایح و  - 4

رد هچنانچ  تسا ، یگدیـشوپ  ایح  ياههبنج  زا  یکی  دراد . تسود  ار  ندـناشوپ  ایح و  تسا و  هدـنناشوپ  ایح و  اـب  دـنوادخ  دومرف : ربماـیپ 
نایامن ناشـشوپ  رد  ار  ایح  نیا  زا  ياهولج  دندوب ، ایح  يوگلا  هک  یهلا  ناربمایپ  تسا . هدـش  بوسحم  ینایرع  لباقم  ایح  تایاور  یـضعب 

رب ردقنآ  مالسلاهیلع ) ) یسوم ترضح  دننادیم . يو  ندش  میکح  للع  زا  ار  نامقل  دیدش  یگدیشوپ  مالسلاهیلع ) ) قداص ماما  دندرکیم .
وا يهراـبرد  هلآوهیلعهللایلـص ) ) ادـخ لوـسر  دراد . ینامـسج  يراـمیب  يو  دنتـشادنپیم  مدرم  هـک  درکیم  تظفاـحم  دوـخ  یگدیــشوپ 

تساوخیم هک  یماگنه  اذل  دشن و  هدید  يو  ندب  زا  هطقن  چیه  شیایح ، لیلد  هب  هک  دوب  هدیـشوپ  ایحاب و  يدرم  یـسوم  انامه  دومرفیم :
مه ربارب  رد  دـندرکیمن و  ایح  لیئارـساینب  هک  یلاـح  رد  دروآیمن ؛ نوریب  ار  دوخ  ساـبل  دـشیمن ، بآ  دراو  شندـب  اـت  دوش  بآ  دراو 

یـسک دننک ، لسغ  دنتـساوخیم  هاگره  مه  هلآوهیلعهللایلـص ) ) مرکا ربمایپ  دندرکیم . هاگن  رگیدکی  هب  دـندشیم و  هنهرب  وشتـسش  يارب 
رتشیب هک  دنکیم  باختنا  ار  يزیچ  ددرگیم  دنزیمن ؛ دوخ  ششوپ  هت  رس و  زا  ایحاب ، رتخد  تخاسیم . روتسم  ار  ناشیا  هدرپ  يهلیـسوهب 
ربماـیپ ریبـعت  هب  دوـشیم . نز  یهاـبت  داـسف و  ثعاـب  تـسین و  راـگزاس  اـیحاب  اـمن  ندـب  نابـسچ و  كزاـن ، ساـبل  دـشاب . شیاـیح  دـیؤم 

امن ندـب  سابل  زا  زین  مالـسلاهیلع ) ) قداص ماما  كزان .  سابل  ـالط و  : » تسا زیچ  ود  رد  نم  تما  ناـنز  تکـاله  هلآوهیلعهللایلـص ) ) مرکا
ناگدیشوپ نانآ  تایاور  ریبعت  هب  دناشوپیمن ». ار  يو  ندب  هک  دشوپب  یسابل  یناملسم ، نز  تسین  راوازس  : » دندومرفیم دندرکیم و  یهن 

ینیبشیپ لبق  زا  ار  ام  نارود  تیعـضو  هلآوهیلعهللایلـص ) ) ادخ لوسر  دندوب ! هدـید  نایمنهج  يهرمز  رد  ار  نانآ  ربمایپ  هک  دنتـسه  هنهرب 
ییاههدیـشوپ نانیا ، نانز  دنوشیم . هدایپ  دجاسم  رد  رب  دوخ ، هیلقن  لیاسو  رب  راوس  هک  دنتـسه  ییاهامن  درم  نم ، تما  رخآ  رد  دـننکیم :

ندیشوپ رب  داب  امش  رب  دندرکیم : دیکأت  زین  مالـسلاهیلع ) ) یلع ترـضح  دناهدشنیرفن . نانز  اهنیا  تسا . هدمآرب  ناشیاهوم  هک  دناهنهرب 
رگا هک  دنراد  لمکم  ياهشـشوپ  نانز  یمالـسا  گنهرف  رد  تسا . كزان  شنید  دـشاب ، كزان  شـسابل  سکره  هک  ارچ  میخـض ؛ سابل 

هدیـشوپ زین  راولـش  نانز  دنلب ، شـشوپ  رب  هوالع  هک  دنتـشاد  دیکأت  ربمایپ  مالـسا ، ردص  رد  ًالثم  دـناشوپب . ار  وا  يرگید  تفر ، رانک  یکی 
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روبع اجنآ  زا  غالا  رب  راوس  ینز  هک  دـندوب  عیقب  رد  هلآوهیلعهللایلـص ) ) ربمایپ اب  مالـسلاهیلع ) ) یلع ترـضح  یناراب  زور  کی  رد  دنـشاب .
نارـضاح دنادرگرب . ار  دوخ  يور  تعرـس  هب  ادخ  لوسر  داتفا . ریز  هب  نآ  يالاب  زا  نز  تفر و  ورف  ياهلاچ  رد  غالا  ياپ  ناهگان  درکیم .

يا دندومرف : سپس  دنک . تمحر  ار  شوپ  راولـش  نانز  دنوادخ  دومرف : راب  هس  ترـضح  دراد . نت  هب  راولـش  نز  نیا  دنتفگ  ادخ  لوسر  هب 
جورخ ماگنه  هب  دوخ  نانز  زا  نآ  يهلیسوهب  تسامش و  ياهسابل  نیرتهدنناشوپ  زا  هک  ارچ  دینیزگرب ؛ ششوپ  ناونع  هب  ار  راولـش  مدرم !

! شـشوپ نیزگیاج  هن  دندرک ، حرطم  شـشوپ  لمکم  ناونع  هب  ار  راولـش  ربمایپ ، هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  دـینک . تظفاحم  لزنم  زا  نانآ 
. دنیایب نوریب  اهنت  راولـش  اب  نارتخد  هک  تسا  هدش  دم  هنافـسأتم  زورما  هچنآ  هن  دیـشوپب ؛ راولـش  دوخ  دنلب  سابل  ریز  دندرک  هیـصوت  ینعی 

یطرش هب  درادن ؛ يداریا  چیه  مه  مالسا  رظن  زا  تسا . لماک  هک  تسا  هعنقم  شوپور و  یکی  میراد : لماک  شـشوپ  ود  هعماج ، رد  نونکا 
ات ود  نیا  زا  ددرگیم  دنک ، دایز  ار  شیایح  تساوخ  يرتخد  رگا  اما  رداچ  مه  یکی  دشابن . ادیپ  شیاهوم  دشاب و  داشگ  شوپور  نیا  هک 

. دنکیم باختنا  ار  نآ  دوشیم ، ظفح  رتشیب  میایح  هعماج  رد  ششوپ  ود  نیا  زا  یکی  مادک  اب  نم  هک  دنکیم  تواضق  شدوخ  شـشوپ ،
کی دهاوخیم  رگا  دنکیم . هاگن  شیایح  هب  دنکیمن ، هاگن  مدرم  فرح  هب  دنکیم . هاگن  شیایح  هب  دـنکیمن ، هاگن  شایتحار  هب  ینعی 
مادـک مشاـب ، اـیحاب  مهاوخیم  هک  ینم  دـنکیم  هاـگن  تسا ، نیگنـس  شگنر  يرگید  تسا و  فافـش  شگنر  یکی  هک  دـشوپب ، شوپور 

هک یمرحمان  نآ  لد  مهاوخیم  دـیوگیم : دریگیم ، ار  اهلد  هریت  ياهگنر  دـیوگب : مه  یـسک  رگا  تسا . رتهب  نم  ياـیح  يارب  گـنر 
یکـشم گنر  هک  تسا  اهقف  ياوتف  تسا . شوپور  ابع و  رداچ و  زا  ریغ  سابل  هتبلا  دنکن . هاگن  نم  هب  دریگب و  دنک  هاگن  نم  هب  دهاوخیم 

ابع تسا ، صخـشم  شفیرعت  سابل  تسین . سابل  هک  ابع  ینعی  تسا ؛ یکـشم  املع  زا  یلیخ  ياـبع  مینیبیم  یلو  تسا  هورکم  ساـبل  يارب 
نیا تسا . هورکم  سابل  يارب  هریت  گـنر  تسا . ساـبل  گـنر  زا  ریغ  نیا  یکـشم ، شوپور  یکـشم ، رداـچ  تسا . صخـشم  شفیرعت  مه 

، تبحاـصم رد  دـیاب  هک  يزیچ  نیلوا  دراد . قرف  شماـکحا  تسا ، ساـبل  زا  ریغ  نیا  تسا ، رتـس  نـیا  تـسا ، باـجح  نـیا  تـسین ، ساـبل 
نیا ایح  ياضتقا  هن ؟ ای  تسه  تساخرب  تسشن و  روجنیا  ایح  ياضتقا  مینیبب  تسایح . دشاب  انبم  یگداوناخ  ياهتسشن  راتفر و  شـشوپ ،

( مالـسلاهیلع ) نینمؤملاریما لوق  هب  هک  ارچ  تسین ؟ ای  تسه  ایح  ياضتقا  منک ، تبحـص  ماهلاخ  رـسپ  اب  مهاوخیم  نم  هن ؟ اـی  تسه  راـتفر 
تروص هب  مه ، یبهذم  ياههداوناخ  رد  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  تساهيدب . زا  هدنرادهاگن  یششوپ  هدنرادزاب و  یباجح  دنلب و  یسابل  ایح ،
شیارآ درجم  ياهرتخد  هک  تسا  نیا  تسا ، هدـمآ  نامزلارخآ  تایاور  رد  هک  تسا  ییاـهزیچ  ناـمه  وزج  هداد و  خر  كانتـشحو  یلیخ 

میراد تحار  مه  یلیخ  و  هنارتخد ! حالـصا  دنراذگیم  مه  ار  شمـسا  دنریذپیم ، تحار  مه  اهردام  ردپ و  دننکیم ، حالـصا  دـننکیم .
هک یناوج  رتـخد  دـنریگیم . رارق  ملظ  دروم  دـنراد  هناـمولظم  یلیخ  اـهرتخد  هکدوـشیم  نیا  مه  شاهجیتـن  میریذـپیم . ار  اـهفرع  نیا 
اب دروخرب  زا  اههدافتسا  ءوس  یلیخ  ناوج  رسپ  نیا  ًادعب  دوشیم ، وربور  یناوج  رسپ  کی  اب  هاگشناد  طیحم  رد  دنکیم و  حالـصا  دیآیم 

ًالـصا تسا . هدرک  شدوخ  هک  تسا  هیلوا  دروخرب  نیا  رد  نآ  يهشیر  هک  دوشب  هجوتم  موصعم  رتخد  نیا  هکنیا  نودب  دنکیم ؛ رتخد  نیا 
يهداـمآ نم  هک  دـیوگب  ناوج  رـسپ  نیا  هب  هک  تسا  ياهمدـقم  عقاو  رد  دـهدیم ، ماـجنا  دراد  شدوخ  هک  يراـک  نیا  هک  تسین  هجوـتم 

زا هک  باجح  يهفـسلف  ًاساسا  . » متـسه اهفرح  نیا  لها  هک  متـسه  ینارتخد  نآ  زا  نم  متـسه ، وت  يراـتفر  یمـالک و  تراـسج  هنوگره 
هدش نیودـت  نز  يوربآ  تریغ و  يرـشب و  يهعماج  تمالـس  سفن و  تمالـس  نز و  مارتحا  ظفح  يارب  تسا ، نانز  ماکحا  تایـصوصخ 

فیجارا و عمط  دـینکن ، ظفح  ار  دوخ  باجح  رگا  دـیامرفیم  نومـضم  نیا  هب  بیرق  هک  تساهنز  هب  باـطخ  نآرق  رطخ  مـالعا  تسا و 
هدـید و تارم  تارک و  هب  هکنانچ  دـیوشیم . عقاو  رطخ  ضرعم  رد  امـش  دـش و  دـهاوخ  هتخیگنارب  امـش  هب  تبـسن  هعماج  ياهتیبرتیب 

هعماج رد  یناطیش  ياهسوه  هب  ندز  نماد  یناویح و  زیارغ  کیرحت  ببس  نانز ، یتالابمیب  هک  تسا  هتخومآ  امـش  هب  هبرجت  دیاهدینش و 
.« درادن يدوس  مدرم  نیرفن  نعل و  یقالخا و  داسف  داجیا  زج  دوشیم و 

ششوپ دح  زا  رتهدرتسگ  ایح  دح  - 5
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هب هک  تسا  نیا  اهمناخ  شـشوپ  دح  نایاقآ ، هب  تبـسن  شـشوپ  رد  ًالثم  دراد ؛ يدح  کی  شـشوپ  تسین . یکی  شـشوپ  دح  اب  ایح  دـح 
دـشاب و ناوج  يرتخد  هک  یتـقو  اـما  تسا  شـشوپ  دـح  نیا  دـنراذگب ، نوریب  ار  تسد  چـم  ود  تروص و  صرق  دـنهدیم  هزاـجا  اـهنآ 
زا رتشیب  رتخد  نیا  هک  دنکیم  اضتقا  ایح  دح  دتفایم ، درم  مشچ  رد  شمشچ  ًالثم  هک  دشاب  یطیحم  کی  رد  دشاب ، هتشاد  ییابیز  تروص 

ار دوخ  ًـالماک  تسین  مزـال  رگید  ناـشدوخ  ياـهعمج  رد  اـهمناخ  ًـالثم  اـی  دـنک  تیاـعر  ار  شباـجح  يرتشیب  وحن  هب  دـناشوپب و  ار  نیا 
ایحیب ار  نامنادـنزرف  هنانز  ياهینامهم  نیمه  رد  اهتقو  یلیخ  ام  اما  درادـن ، یموزل  لـماک  شـشوپ  کـی  تسا  تسرد  هتبلا  دـنناشوپب .

، دننکیمن تیاعر  مه  ار  ییایح  چیه  دـنیآیم و  یعـضو  ره  اب  اهمناخ  هک  تفرگ  رارق  ییاهاضف  نینچ  کی  رد  نامرتخد  یتقو  مینکیم .
ندـب درادـن  لاکـشا  یعرـش  رظن  زا  دوش . تیاعر  مه  هنادرم  ای  هنانز  ًالماک  ياهطیحم  رد  دـیاب  ایح  تسا . ییایحیب  نیرمت  تاـسلج  نیا 

رگا تسا و  شـشوپ  زا  رتالاب  یلیخ  شیاضف  ایح  اذل  دوریم . ایح  دوشیم ؟ هچ  ایح  اما  دوش ، هنهرب  رگید  درم  کی  ندـب  يولج  درم  کی 
. دوشیم لـح  تالکـشم  زا  یلیخ  میهد ، ماـجنا  ناـشناردارب  نارهاوخ و  هب  تبـسن  یتـح  نامنادـنزرف  رد  ار  اـیح  نیرمت  نیا  یگچب  زا  اـم 

ردارب هب  تبسن  رهاوخ  مییوگیمن  ام  هچ ؟ ایح  رظن  زا  اما  دراد  تیمرحم  ششوپ  رظن  زا  تسا و  مرحم  ردارب  هب  تبسن  رهاوخ  تسا  تسرد 
رتسب نایم  یگلاس  هد  زا  هک  تسا  هدش  دیکأت  تایاور  رد  دنک . تکرح  نامرسپ  يولج  دیابن  مه  يروج  ره  اما  دناشوپب ، ار  شیاهوم  ًالثم 
تفه زا  یضعب  یگلاس و  شـش  زا  تایاور  یـضعب  رد  یتح  دوش . هتخادنا  هلـصاف  رـسپ ، رتخد و  هچ  نارـسپ ، هچ  نارتخد و  هچ  ناکدوک ،

ردقنآ هداوناخ  یهاگ  دوشیم ؛ عورش  اههناخ  لخاد  زا  هعماج  رد  داسف  ياهاضف  زا  یلیخ  هزورما  تسا . هدش  راک  نیا  هب  هیـصوت  یگلاس 
هک ینـس  دح  کی  هب  اهرـسپ  رتخد و  دننکیم  دیکأت  یمالـسا  گنهرف  رد  اذل  دوشیم . داجیا  داسف  مه  ناشنادنزرف  نیب  هک  دوشیم  لفاغ 

ردقنآ مالـسا  دوب . دهاوخ  نآ  زاس  هنیمز  دوشن ، داجیا  هناخ  لخاد  رد  داسف  مه  رگا  دشاب . ادج  رگیدـمه  زا  مه  ناشقاتا  دـیاب  دنـسریم ،
هناخ يالاب  ياههقبط  رد  ار  نانز  نارتخد و  قاتا  دـندرکیم : هیـصوت  هلآوهیلعهللایلـص ) ) مرکاربمایپ هک  هداد  ناشن  لـئاسم  نیا  رد  تفارظ 

. دیهدن رارق  دنشاب ، دید  ضرعم  رد  رتشیب  تسا  نکمم  هک 

صاخشا فرعم  ایح  - 6

هک دوشیمن  ثعاب  اما  دشاب ؛ هدیـشوپ  شزیچ  همه  مدآ  هک  دوشیم  ثعاب  ایح  تسا ، بیجع  یلیخ  دنکیم . يوق  ار  تفرعم  تبحم و  ایح 
مه تـسا ؛ یبـیجع  یلیخ  زیچ  اـیح  تـسوا . ياـیح  درف ، تیـصخش  فرعم  نیرتـشیب  ًاـقافتا  دسانـشن . ار  وا  یــسک  دـنامب و  یفخم  ناـسنا 
رد هلحم ، رد  هاگـشناد ، رد  سالک ، طیحم  رد  سرد ، سالک  رد  دننکیم  رکف  هک  ییاهرـسپ  رتخد و  نیا  دنکیم . یفرعم  مه  دناشوپیم ،

بیرض هک  هداد  ناشن  رامآ  دناهدرک . هابتشا  یلیخ  دنسانشب ، ار  رگیدمه  دنناوتیم  نفلت  اب  فلتخم ، ياهشور  اب  ندرک ، تچ  اب  تنرتنیا ؛
ار ییاهییانـشآ  نینچ  مه  اـب  هک  تسا  یناـسک  زا  رتشیب  بتارم  هب  دناهتـشاد ، ار  ییاهییانـشآ  نینچ  دـقع  زا  لـبق  هک  یناـسک  رد  قـالط 

ییانشآ زا  لبق  هک  ارچ  دننکیم ؛ هابتشا  شرخآ  اما  دنتسه ؛ جاودزا  لابندهب  ًاعقاو  دنرادن و  یفنم  دصق  اهییانشآ  نیا  زا  اهنیا  دناهتشادن .
ینعی مصی ؛) یمعی و  ءیـشلا  بح   ) دنکیم رک  روک و  ار  مدآ  تبحم  دننکیم . ادیپ  تبحم  دنوشیم ، هتـسباو  رگیدمه  هب  ناوج ، ود  نیا 

رد ای  دنـشاب ، هتـشاد  يرمتـسم  یتنرتنیا  ای  ینفلت  طابترا  رگیدمه  اب  هک  دیراد  غارـس  ار  یناوج  ات  ود  مادک  میـسانشب . دراذـگیمن  تسرد 
ایآ هک  دـننیبب  هک  دـننک  تبحـص  رگیدـمه  اب  دـننک ، هدـعو  مه  اب  هسلج  هس  ردام ، ردـپ و  عالطا  نودـب  هناخ  زا  جراخ  هاگـشناد و  طیحم 
هب همه  میروخیمن . مه  هب  ام  هن  هک  دنـشاب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  دعب  و  هن ، ای  دـننک  جاودزا  مه  اب  هک  دروخیم  رگیدـمه  هب  ناشتیـصخش 

ار زیچ  همه  یشجنس  هلیـسو  کی  رگا  تسین . یتسرد  ییاسانـش  نیا  هک  دوشیم  مولعم  سپ  میروخیم . مه  هب  ام  هکدناهدیـسر  هجیتن  نیا 
دییأـت ار  یکی  دـنک ، در  ار  یکی  هک  تسا  تسرد  شجنـس  هلیـسو  یتقو  تسین . تسرد  شجنـس  هلیـسو  نیا  هک  تسا  مولعم  درک ، دـییأت 
يرتخد ره  هب  دنتـسه ؛ زاب  اب  زاب  رتوبک  اب  رتوبک  قادصم  ایحیب  ياهمدآ  دنرتقفوم . مه  ناشجاودزا  رد  دنتـسه ، ایح  اب  هک  یناسک  دـنک .

ار یبیجن  رسپ  نم  دیوگیم : دشاب  هتشاد  ار  یتیـصخش  هچ  شدوخ  هکنیا  زا  رظن  عطق  ینک ؟ جاودزا  یهاوخ  یم  يرـسپ  هچ  اب  ییوگب  هک 
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؟ ینک جاودزا  یهاوخیم  يرتخد  هچ  اب  ییوگیم  هک  مه  يرسپ  ره  هب  دندرگیم ، بیجن  درم  کی  لابندب  مه  شردام  ردپ و  مهاوخیم .
هرخالاب یشاب . بیجن  ایحاب و  مه  تدوخ  دیاب  دیهاوخیم ، بیجن  رـسپ  امـش  رگا  مهاوخیم . ایح  اب  رتخد  کی  هک  دیوگیم  مه  رـسپ  نآ 

. دنک جاودزا  امش  اب  تسین  رضاح  بیجن  رسپ  نیا  رگید  دونشیم ، ار  وت  نتفر  نوریب  تیعضو  هک  یتقو  دنکیم و  قیقحت  دیآیم  نیا 

جاودزا رد  نارتخد  يایح  - 7

رگا یتح  ای  منک ؛ جاودزا  مهاوخیم  يرـسپ  هچ  اب  نم  دـیوگن  هک  تسا  نیا  شیایح  ياضتقا  دـنک ، جاودزا  دـهاوخیم  رتخد  کـی  یتقو 
ناشرتخد يهنوگایح  راتفر  هجوتم  دیاب  اهردام  ردـپ و  اذـل  مهاوخیم . ار  رـسپ  نیمه  نم  هلب ! دـیوگن  دوز  دـمآ ، يراگتـساوخ  هب  يرـسپ 

دینیبیم رگا  دنکیم . توکس  هک  تسایح  اب  نیا  دهاوخیمن . ار  راگتـساوخ  نیا  هک  دنیوگن  عیرـس  درک ، توکـس  ناشرتخد  رگا  دنـشاب ؛
نیا هنوگایح  تعیبط  ریخ ! تفگیم ؛ نم  هب  تساوخیم  شلد  رگا  هک  دـییوگن  امـش  دـنکیمن ، دـیکأت  يدروم  کی  يور  ًالثم  ناـترتخد 

. مهدب هار  ار  ینالف  نم  ات  وگب  یهاوخیم ، رگا  دییوگب  هکنیا  هن  دیهدب ، هار  ار  راگتـساوخ  دـینک و  رارـصا  وا  هب  دـیاب  هک  تسا  نیا  رتخد 
ریـسا ار  ناریا  نانز  درک و  هلمح  ناریا  هب  مود  هفیلخ  هک  ینامز  دیهدب ! شهار  مهاوخیم ، ار  ینالف  نم  دیوگیمن  ایحاب  رتخد  تقو  چـیه 

ترـضح دـننکب . اـهنیا  اـب  يزینک  دروخرب  دنتـساوخیم  رکـشل  نارـس  دوـب ، مه  ونابرهـش  دـندوب ، مه  ناـگدازهاش  اـهنآ  نیب  رد  دوـمن .
ییاهاج یلو  دندرکیم  توکس  دندوب ، نیشنهناخ  هک  ینارود  نآ  رد  ترضح  هکنیا  اب  داتـسیا . اهنآ  ربارب  رد  مکحم  مالـسلاهیلع ) ) یلع
ترضح دهدب . بارعا  تسد  هب  زینک  ناونع  هب  ار  اهنیا  تساوخیم  هفیلخ  دمآیم . نادیم  هب  تسا  رطخ  رد  مالـسا  يوربآ  دندیدیم  هک 

زینک ناونع  هب  ار  اهنیا  يرادن  قح  وت  دنتسه . یتیصخشاب  نانز  اهنیا  ینکب !؟ یهاوخیم  راک  هچ  : » دومرف دمآ و  ولج  مالـسلاهیلع ) ) یلع
؛ تسالاب ردـقچ  یمالـسا  گنهرف  دـینیبب  دنتـشاد »! یتیـصخش  ناشدوخ  روشک  رد  ناشدوخ  يارب  اهنیا  یهدـب . رارق  سک  ره  رایتخا  رد 

تفگ هفیلخ  دنرادرب . يزینک  هب  ار  ناگدازهاش  اهنیا  دادن  هزاجا  ترضح  اذل  دراد  قرف  اهریسا  يهیقب  اب  ریسا  نیا  یلو  تسا  یگنج  ریسا 
دندرک توکـس  اهمناخ  نآ  هک  دید  هفیلخ  مینکیم . باختنا  يرـسمه  هب  ار  اهنیا  ام  دنتفگ  هدع  کی  دعب  مینک ؟ راک  هچ  دیاب  الاح  سپ 

تقو ره  ربمایپ  دـنفلاخم ، هک  هچ  ینعی  دومرف : ترـضح  دـندرک . توکـس  راگنا  دـنفلاخم ، هک  اـهنیا  تفگ : دـنیوگیمن ؛ يزیچ  چـیه  و 
توکس اهاضر » اهتوکـس  : » دندومرفیم درکیم ، توکـس  مناخ  نآ  منک و  يراگتـساوخ  ار  یمناخ  کی  مهاوخیم  نم  تفگیم  یـسک 

اب مهاوخیمن  هجو  چـیه  هب  نم  هک  تفگیم  درکیم و  راکنا  رگا  دـنکیم . اضتقا  نینچ  نز  نیا  يایح  تسا . شتیاـضر  لـیلد  مناـخ  نیا 
زا مینک ، جاودزا  ونابرهـش  اـب  میرـضاح  اـم  دـنتفگ  رفن  دـنچ  دریگب . تروص  جاودزا  نیا  دـندادیمن  هزاـجا  ربماـیپ  منک ، جاودزا  درم  نیا 

ترضح درک و  باختنا  رسمه  ناونع  هب  ار  مالسلاهیلع ) نیسح  ماما  دوب ، یمیهف  نز  هک  زین  وا  دوب . مالسلاهیلع ) ) نیسح ماما  اهنآ  يهلمج 
نیا دـش . یناریا  يهگر  ونابرهـش ، مناخ  نیمه  زا  تماما  يهگر  کی  ینعی  دـمآ ؛ اـیندهب  نز  نیمه  زا  عقاو  رد  مالـسلاهیلع ) ) نیدـباعلانیز

تفلاخم مکحم  شجاودزا  اـب  اـم  درک ، يدـیدش  تفلاـخم  رتخد  رگا  تشاد . هجوت  نآ  هب  نارتخد  جاودزا  رد  دـیاب  هک  تسا  یلک  شور 
یتخس و اب  راشف و  اب  رتخد  نیا  رگا  دنکیم . تتخبـشوخ  نیا  دوشیمن ، ترـس  ياهچب و  وت  یمهفیمن ! وت  هن  هک  میرواین  مه  راشف  مینک .

راشف وا  هب  هک  دـنیبیم  رداـم  ردـپ و  مشچ  زا  مه  هشیمه  دـشچب و  ار  یتخبـشوخ  تذـل  دـناوتیمن  درک ، جاودزا  شدوخ  باـختنا  نودـب 
عون زا  راشف  یهاگ  یگنهرف ؛ راشف  هن  یکیزیف ، راشف  هن  نایفارطا ، هیحان  زا  هن  ردام ، ردپ و  يهیحان  زا  هن  دوش ، تقد  یلیخ  دـیاب  دـندروآ .

اهراـشف هنوگنیا  زا  یـسک  هزورما  ناـمرتخد . هب  هچ  نامرـسپ  هب  هچ  ینک ، جاودزا  نیمه  اـب  دـیاب  دوش : هتفگ  هک  نیا  لـثم  تسا ؛ دـیدهت 
، دنتفگ اهنیا  سب  زا  منک ؟ راک  هچ  منادیمن  مدوخ  هک  نم  دیوگیم  فرط  هک  مینزیم  فرح  ناوج  نیا  فارطا  ردـقنیا  اما  دروآیمن ،

نیا اب  دـنتفگ  اهنیا  دـیوگیم  ینکیم ؟ يراـگزاسان  ارچ  یـسرپیم  یتقو  دراذـگیم . يراـگزاسان  هب  رـس  مه  دـعب  مدرک . لوبق  مه  نم 
جاودزا رگیدمه  اب  دیاب  دنروخیم و  مه  درد  هب  رسپ  رتخد و  نیا  هک  هدیسر  ناتنهذ  هب  امـش  رگا  مدرکن ! باختنا  مدوخ  نم  نک ، جاودزا 

. دنسرب هجیتن  هب  ناشدوخ  دیراذگب  دننک ،
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جاودزا زا  دعب  نز  يایح  ندش  مک  - 8

یکی دنکیم ، یـسورع  یتقو  دوشیم . هتـشادرب  دناهداد  نز  هب  هک  ییایح  مسق  هن  نیا  زا  یکی  دـنکیم ، دـقع  یمناخرتخد  کی  هک  یتقو 
یقاب ایح  مسق  جنپ  ندش ، راد  دـنزرف  یـسورع و  زا  دـعب  رتخد  کی  يارب  تیاهن  ات  هلحرم  هب  هلحرم  دوشیم . هتـشادرب  اهایح  نیا  زا  رگید 
لهأتم مناخ  کی  دوشیم . هتشادرب  شیایح  لک  رگید  داتفا ، مارح  هب  تشاذگ و  رانک  مه  ار  شتفع  مناخ  نیا  هدرکن  يادخ  رگا  دنامیم .

هب تبـسن  هدرک  یـسورع  هک  یمناخ  کی  تسا . هدـمآ  رتنییاپ  شیایح  هجرد  کی  تسا و  هدـش  رتایح  مک  درجم ، رتخد  کـی  هب  تبـسن 
، دـنیایح اب  یلیخ  هداوناخ  ياضف  رد  درجم  نارتخد  هک  نآ  هجیتن  تسا . هدـمآ  رتنییاپ  شیاـیح  هجرد  کـی  تسا  دـقع  هک  يرتخد  کـی 

يرتخد تسا . هدش  زاب  ناشیارب  اضف  یلیخ  رگید  هک  دننکیم  ساسحا  دیآیم . نییاپ  ناشیایح  هجرد  کی  دننکیم ، دـقع  هک  نیمه  یلو 
یلاکـشا نارگید  يولج  شیارآ  رگید  دنکیم  رکف  درک ، دـقع  یتقو  درکیمن ، شیارآ  مرحمان  يولج  تقو  چـیه  شدـقع ، زا  لبق  ات  هک 

دقع هک  نیمه  درکیمن ؛ یخوش  تبحـص و  دشیمن و  ورردور  نانچنآ  لیماف  ياهرـسپ  هب  تبـسن  شدـقع  زا  لبق  ات  هک  يرتخد  درادـن .
ره هناخ  رد  ًالبق  هک  يرتخد  دوشیم . یتالکـشم  أشنم  نیمه  دوخ  تسا و  هدـش  زاب  شیارب  اضف  راـگنا  رگید  هک  دـنکیم  ساـسحا  درک ،

هلأسم دـنکیم و  داجیا  لکـشم  نیمه  دـشوپیم . سابل  يروج  ره  ناردارب  يولج  تسا ، هدرک  دـقع  هک  الاح  دیـشوپیمن ، ساـبل  يروج 
دیاب نیمه  يارب  تسا ، هدش  هتـساک  ناشیایح  هجرد  کی  یعیبط  روطهب  دناهدرک ، دقع  هک  نونکا  دننادب ، نامنارتخد  دیاب  دوشیم . نیرفآ 

اب ناـشتعیبط  قبط  دنتـشاد . يداـیز  ياـیح  یعیبط  روطهب  دـندوب ، يدرجم  رتـخد  هک  یعقوم  نآ  ینعی  دوش . رتـشیب  ناـشتبقارم  هجرد  کـی 
دشاب رتخد  نیا  نابز  يهدنرادهگن  تسناوتیم  يدرجم  نارود  رد  ًالبق  هک  ییایح  نآ  دباییم . شهاک  ایح  ناشجاودزا  اب  ای  دقع  ندناوخ 
رگید ایح  نآ  شهاک  اب  هعفدکی  دشاب ، هتشادن  ار  مرحمان  اب  يدروخرب  ره  دنزن و  ار  یتفع  زا  جراخ  فرح  ره  دنکن و  ار  یخوش  ره  هک 
لماع کی  یعیبط  رظن  زا  تسا ، هدرک  جاودزا  هک  الاح  دنادب  دیاب  مناخ  اجنیا  دنکیم . ار  یتبحـص  یخوش و  هنوگره  دوشیم و  كابیب 

نآ هللاءاشنا  ات  دنک  يوق  ار  هاگآدوخ  ینورد  لماع  دیاب  تسا و  هدـش  فیعـض  شلماع  کی  درادـن . يرادـهگن  يارب  هاگآدوخان  ینورد 
فـصن دینک  جاودزا  دناهتفگ  هک  نیا  دنیوگیم  یـضعب  تاقوا  یهاگ  دنک . ادـیپ  همادا  تسا ، هتـشاد  لوا  زا  هک  يونعم  یحور و  تمالس 

، رتخد هچ  رسپ و  هچ  امـش  هک  تسا  نیا  شتلع  میداد !؟ تسد  زا  مه  ار  نامیا  فصن  میدرک  جاودزا  ام  دش ؟ هِچ  دوشیم ، لماک  ناتنامیا 
هتشادرب اهاضف  نآ  زا  یضعب  هک  الاح  تسا ، هتشاد  یتیونعم  کی  اهاضف  نامه  هک  دیتشاد  ینورد  ياهاضف  يرس  کی  يدرجم  نارود  رد 

. دروخب ار  هبرض  نیا  هک  دوشیم  ثعاب  ینیزگیاج  مدع  نیمه  دینک . شنیزگیاج  ار  اهزیچ  يرس  کی  دیاب  تسا ، هدش 

نانز شخبتمظع  ایح  - 9

شربارب رد  ار  بطاخم  دربب و  الاب  ردقنیا  بطاخم  نهذ  رد  دهدب و  تمظع  نانچنآ  رتخد  کی  هب  دناوتیمن  ایح  هزادنا  هب  یگژیو  چـیه 
. دهدیم نز  هب  تمظع  هداعلاقوف  دندمآیمن . هاتوک  دراد ، يرثا  نینچ  کی  ایح  دنتـسنادیم  اهرتخد  دوخ  رگا  دـیامن . کچوک  ردـقنیا 

نیدلایحم نخـس  هب  تسادخ . لامج  لالج و  هنییآ  نز  دیوگیم : دنکب  تبحـص  دـهاوخیم  نز  اب  هطبار  رد  هک  یتقو  یبرعنیدـلایحم 
دوخ زا  ار  ایح  نیا  نوگانوگ  تالاح  رد  زین  اهیلعهللامالس ) ) میرم ترـضح  تسا . نز  دوخ  لامج  لالج و  يهنیآ  ایح  مینک : هفاضا  ار  نیا 

یتلاح اب  دش ، رادراب  مه  یتقو  دـیزرل و  دوخ  هب  ایح  تدـش  زا  تفای ، لیثمت  وا  رب  يدرم  لکـش  رد  لیئربج  هک  یتقو  رد  هچ  دادیم . ناشن 
. تفرگ هلصاف  مدرم  زا  نیگمرش 

، هدنب یئایحیب  ادخ ، يایح  دوشیم : هدافتسا  تلاح  جنپ  رد  هک  تسایح  يهژاو  دوشیم ، هدافتـسا  اهاعد  رد  هک  یفیطل  ریباعت  زا  یکی 
. ددرگیم نایب  شخب  نیا  رد  ییاههنومن  رکذ  اب  لیصفت  هب  هک  دنوادخ ؛ زا  ایح  تساوخرد  هدنب و  ءایح  تجاح ، زا  ندرکن  ایح 
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ادخ يایح  - 1

ار ناگدـنب  یتساک  شءایح  اب  دنتـساوخیم  ادـخ  زا  دنتـشاد . ناگدـنب  تبوقع  لئاس و  در  زا  ادـخ  يایح  رب  دـیکأت  راـهطا  يهمئا  اـعد  رد 
لئاس در  زا  ایح  دوشیم ـ . رکذ  یلاثم  دروم  ره  يارب  درادن . یئایح  قح  ییوگزاب  نایب و  زا  ادخ  هک  دندرکیم  ناشنرطاخ  دنک و  فرطرب 

زا وت  يایح  دوج و  مرک و  هطـساوب  مناوخیم و  ار  وت  نم  ٍْطعَتْـسُم » ٍِلئاس  ِّدَر  ْنِم  َِکئایََحو  َكِدوجَو  َکِمَرَِکب  َْکیَلَع  َُّحلأ  َو  َُکلأسأ  انأو  »
هانگ تبوقع  نانچنآ  ینَْتیَیْحَتْسا » َکَّنأَک  یّتَح  ینَْتبَّنَج  یصاَعْملا  ِتابوقُع  ْنِم  َو   » ناهانگ تبوقع  زا  ایح  منکیم ـ . رارصا  وت  هب  لئاس ، در 

یلالِِتْخا یلَع  َو  َِکئاطَع   ِ ةَْرثَِکب یلْالِقا  َّیلَع  ْقَّدَـصَتو   » اـیح یتساـک  هدـننکفرطرب  ینکیم ـ ! اـیح  نم  زا  اـیوگ  هک  يدرک  رود  نم  زا  ار 
. نک ینازرا  میاهیتساک  رب  ار  تدوخ  يایح  تمارک  نم و  يرادن  رب  ار  تیاطع  ینوزف  َِکئایَح » ِمرَِکب 

ناگدنب ییایحیب  - 2

دندیدیمن و دوخ  رد  ار  ادخ  زا  ایح  بات  یتح  هک  دندیدیم  تراقح  دوخ  يارب  تمظع و  ادـخ  يارب  ردـقنآ  مالـسلامهیلع ) ) راهطا همئا 
ماـما زا  ییاـبیز  ياـعد  اـب  ار  تمـسق  نـیا  دنتـشاد . ییاـیحمک  نـیا  ياهدـمایپ  لـیالد و  وا و  هـب  تبـسن  یئاـیح  یب  اـیح و  یمک  هـب  رارقا 
يِداُنت َُکتْعِمَس  اَِمل  ِّبَر  اَی  یّنَِکل  َو  ِءاعُّدلا  َو  ِبَلَّطلا  ماقَم  ْنِم  ُْتفَِخل  ِءایَْحلا  َلیبَس  ُتْکَلَـس  یِّنأ  َْول  َو  « ـ : مینکیم عورـش  مالـسلاهیلع ) ) اضر
هدومیپ ار  ایح  ریسم  نم  رگا  ءامَحُّرلا » مَحْرأ  ِفِطاوَِعب  ًاِذئال  َو  ِءادِّنِلل  ًالِثَتْمُم  ُْتئِج  َِکباَوث  َو  َِکَتلاقإ  ِنْسُِحب  ْمُهُدِعَت  َو  َِکباب  یلإ  َنیفِرْسُْملا 

هب ار  نانآ  یناوخیم و  تهاگرد  هب  ار  ناراـکهنگ  هک  مدینـش  هک  اـجنآ  زا  اراـگدرورپ ! اـما  مدیـسرتیم . اـعد  شهاوخ و  ماـقم  زا  مدوب ،
ُُّثبأ ٍلَمَع  ِّيَِاب  « ـ . مدروآ هانپ  ناـنابرهم  نیرتناـبرهم  فطل  هب  مدـمآ و  تیادـن  زا  تعاـطا  تهج  یهدیم ، هدـعو  تباوث  هبوت و  شریذـپ 

ياهرهچ اب  ایآ  میوگاو ، وت  رب  ار  شیوخ  يرادـن  هودـنا و  مغ و  رادرک ، نیمادـک  اب  َْکنِم » ُهُؤایَح  َّلَق  يذَّلا  َیِهْجَِوِبَا  يْرقَف  َو  ینْزُح  َْکَیلإ 
وت زا  یلو  يدوب  ام  اب  وت  َِکتَمْرُح » َّقَح  اْنیَعَرال  َو  اناََرت  َْتنَا  َکنِم و  اَنیَیحَتْسا  اَنعَم و ال  َتنَا  « ـ !؟ تسا كدنا  وت  زا  شیراسمرـش  ایح و  هک 

ٍّمَِهل ال َكُْریَغ و َ  ُهُفِشْکَی  ٍبْرَِکل ال  كُْریَغ و  ُهُرِفْغَی  ٍْبنَِذل ال  َكوعْدَا  « ـ . میتشادن هاگن  ار  وت  تمرح  یلو  ینیبیم ، ار  ام  وت  میدرکن و  مرش 
یـسک وت  زج  هک  مناوخیم  یهانگ  رطاخ  هب  ار  وت  اِهِْلعِِفب » َكَْدنِع  یئایَح  اهعَم  َّلَق  اِهب و  َُکتْزَراب  یتَّلا  یبونُِذل  كُریَغ و  ِِهتلاِزا  یلَع  ُرِدـْقَی 

اب هک  یناـهانگ  ندودز  ياراـی  وت  زج  یـسک  دزاـسیمن و  فرطرب  ار  نآ  یـسک  وت  زج  هک  یلکـشم  يراـتفرگ و  درذـگیمن و  رد  نآ  زا 
يذلا ِّبَر  ای  انَا  « ـ . تسا كدـنا  ناهانگ  نآ  باکترا  ماگنه  رد  نم  يایح  لاح  نیا  اب  درادـن و  ماهتـساخرب ، وت  اب  هزرابم  هب  اهنآ  باکترا 

رظان ار  وت  اراکشآ  رد  مدرکن و  مرش  وت  زا  شیوخ  تولخ  رد  هک  منآ  نم  مراگدرورپ ! ِءالَملا » یف  َْکِبقاُرا  مل  َو  ِءالَْخلا  یف  َِکیْحَتْـسأ  َْمل 
ار وت  نامرف  شیوخ  ینادان  رطاخ  هب  هک  منآ  نم  َكاَیْحَتـسا » اَم  ِِهبنَذـِب و  كَرَهاج  َكاصَع و  ِهلْهَِجب  يذَّلا  انَا  « ـ . متـشادنپن شیوخ  لاـمعا 

یتَّدُع ای  « ـ . منکیمن ایح  وت  زا  تمعن  نارفک  اب  ٍۀَمِعن » ِنارفُِکب  َکنِم  ییحَتْسا  َال  « ـ . متشگن راسمرش  وت  زا  مدرک و  هانگ  اراکـشآ  مدنارن و 
. تساهیتخـس رد  نم  يهشوت  وت  ینابرهم  فطل و  وت ، زا  نم  یئایحمک  دوجو  اـب  َکـُتمحَر » َو  کـُتفأَر  کـنِم  یئاـیح  ِۀَِّلق  َعَم  یتَّدِـش  ِیف 

یمرُج َمُظَع  ْدَقَف  « ـ . دناوخ ارف  ییایح  مک  هب  ارم  وت  نارفغ  شـشوپ و  ّینَع » َكُرتِس  ءایَحلا  ِۀِلق  َیلإ  ینُوعدیَو  « ـ  هدنب یئایحیب  تلع  فلا )
رـس زا  ٍءایَح » َۀَِّلق  َتیهن  اَم  یلَع  ٌّرِـصُم  اَنأَو  « ـ  هدـنب یئایحیب  بقاوع  ب ) تسا . هدـش  هتـساک  میایح  هتفای و  ینوزف  مناهانگ  یئاـیَح » َّلـق  َو 

َکنِم یئاـیَح  ِۀَّلِقب  کَّلََعل  ُتیَجاـن ...  َاـنأ  اَذإ  کـَتاجانُم  ینَتبَلـَـس  َو  « ـ . مـنکیم يراـشفاپ  یتـشاد ، رذــحرب  نآ  زا  ارم  هـچنآ  رب  یئاـیحیب 
َّنإ ّمُهّللا  « ـ . یتفرگ نم  زا  ار  زامن  رد  هجوت  هبوت و  اعد و  تاجانم و  قیفوت  يدومن و  متازاجم  وت ، زا  نم  یئایحمک  رطاخب  دیاش  ینَتیَزاَج »

بلط اراگدرورپ ! ِءاجَّرلا » ِّقَِحل  ٌعییـضَت  َکِْملِح  ِۀَعَِـسب  یْملِع  َعَم  َرافِْغتْـسِالا  یکَْرت  َو  ٍءایَح  َۀَِّلق  َْتیَهَن  اَم  یلَع  ٌّرِـصُم  اـنأَو  كاـّیإ  يرافِْغتْـسإ 
ینابرهم تعسو  هب  هک  تسا  یلاح  رد  رافغتسا  كرت  مراد و  هانگ  رب  رارصا  شیوخ  ییایحمک  اب  نم  هک  تسا  یلاح  رد  وت  زا  نم  رافغتسا 

یـصاعَملِاب ُْتلِمَع  ُْتیَیحَتْـسا و  امَف  َّیلَع  َتْرَتَس  ُْتیَوَعْرا و  امَف  ینَتلَهمَا  يذـلا  اـنَا  « ـ . تسوت هب  دـیما  یهاـبت  بجوم  ود ) ره  ، ) مهاـگآ وت 
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مدرک و هانگ  مدرکن و  ایح  مرـش و  یلو  يدـناشوپ  ارم  ناهانگ  متـشگن و  زاب  مدـشن و  هبنتم  یلو  يداد  تلهم  ار  وا  هک  منآ  نم  ُْتیَّدـعَتَف »
ارم مدیـسرت  هک  تسا  كدنا  نانچنآ  وا  زا  نم  يایح  هکنآ  يا  ِینَتَقمَی » نأ  ُتیـشَخ  دَق  َیّتَح  ُهنِم  یئایَح  َّلَق  نَم  اَی  « ـ . مدیرد ار  وت  میرح 

یگدنمرـش راهظا  یهلا  هاگرد  رد  مه  زاب  شیوخ  تیموصعم  یماـمت  اـب  ناراوگرزب  نآ  هک  تسا  نآ  رگناـیب  تاـنایب  نیا  درادـب . نمـشد 
َعاِنق هِسأَر  نَع  َیِْقُلا  نَم  مَحِرا  « ـ  یئایحیب زا  تاجن  ج ) دشاب . نادنچ  دصود  دیاب  نامیگدنمرـش  میتسین ، موصعم  هک  ام  نیاربانب  دننکیم .
ٍءاـیَح َو  ٍبوُذْـکَم  ٍءاـجَر  َو  ٍبوُجْحَم  ٍءاـعُد  نِم  َکـِب  ُذوُـعَا  َو  « ـ . تسا هداـتفا  ورف  شرـس  زا  اـیح  شـشوپ  هک  یـسک  رب  نک  محر  ءاـیحلا »

َکُهِجاُوا ُْتنُک  اّمِم  َْکَیِلا  ُلَّصَنَتَا  ٌْدبَع  انَا  یهِلا  « ـ . مربیم هانپ  وت  هب  هدش  هتفرگ  يایح  نیغورد و  دیما  هدش و  هدیـشوپ  ياعد  زا  ٍبُولْـسَم »
تروضح هب  یئایحمک  هطساوب  هک  یتشز  لامعا  زا  ماهدمآ ، تهاگرد  رب  یهاوخرذع  هب  هک  ياهدنب  منم  َكِرَظَن » نِم  یئایِْحتْسا  ِۀَِّلق  نِم  ِِهب 

دیما هتشر  دشاب ، كدنا  میایح  دایز و  مهانگ  دنچره  یئایَح » َّلَق  َو  یمْرُج  َمُظَع  ْنِا  َو  َءاجَّرلا  َْکنِم  ُعَْطقأ  َو َال  « ـ . ماهدروآ اجب  ترظن  رد  و 
. ملسگیمن وت  زا  ار 

تجاح زا  ندرکن  ایح  - 3

وت زا  وت  نایز  نتـساوخ  زا  ات  ینیب  یمن  نایز  تسا  نآ  رد  نم  دوس  هچنادـب  کتَّرـضَم » ِساِمْتلا  ْنِم  َکییْحَتْـسأَف  ٍرورـضَم  ینُعَْفنَی  اَِمب  ـال  « ـ
. مدرگ راسمرش 

ادخ زا  هدنب  يایح  - 4

فارتعا دـنوادخ ، اب  دوخ  ياهتاجانم  رد  مالـسلاهیلع ) ) یلع ترـضح  هچناـنچ  تخومآ . ناـگرزب  دوخ  زا  یتسیاـب  ار  يراسمرـش  اـیح و 
مدـب رادرک  رطاخ  هب  وت و  زا  يایح  ببـس  هب  اهنیا  یمامت  یبُونُذ » ِةَْرثَِکل  َْکنِم  ًالِجَخ  یلَمَع و  ِءوُِسب  َْکنِم  ًءاـیَح  َکـِلذ  ُّلُـک  « ـ : دـننکیم

هاگیاج نیا  َْکنَع » َیِضَر  َو  اهیلَع  َطَخَس  َو  َکنِم  ِهسفَِنل  ایحَتسا  نَم  ُماقَم  اَذهَف  « ـ . تسا مناهانگ  ینوزف  رطاخ  هب  نم  یگدزتلجخ  تسا و 
َْفیَک ال َو  َاـنأ ، َاـنأ  َو  َكوُعْدأ  َْفیک  َو  « ـ . تسا دنـسرخ  وت  زا  نیگمـشخ و  نآ  رب  تسا و  راسمرـش  وـت  زا  وا ، نتـشیوخ  هک  تسا  یـسک 
« ِبونُّذـلا یلَع  ٌّرِـصُم  انأ  َو  َكوُعْدأ  نأ  ییحَتـسأ  انأ  َُکتفَرَع و  ْدَـق  ُنَزْحأ و  َْفیَک  َُکتیَـصَع و  ْدَـق  ُحَرفأ و  َْفیک  َو  َتنأ ، َتنأ  َو  َكوُعْدأ 

هنوگچ یتـسه و  وت  وت ، هکیلاـح  رد  مناوخن  ار  وت  هنوـگچ  و  مسانـشیم ) ار  مدوـخ   ) منم نم  هکیلاـح  رد  مناوـخب  ار  وـت  هنوـگچ  ایادـخ 
مناوخب ار  وت  هک  منکیم  ایح  نم  ماهتخانش و  ار  وت  هکیلاح  رد  مشاب  نیگمغ  هنوگچ  مدرک و  تیصعم  ار  وت  هکیلاح  رد  مشاب  لاحشوخ 

رد هک  نیا  زا  و  یِصاعَملا » ِةَرَثک  نِم  َییحَتْسأ  نأ  ِیل  یغَْبنَی  ْدَقَف  ًاجِرْدَتسُم  اهیف  َنوُکأ  نأ  ُفاخأ  َو  « ـ ! مراد رارـصا  مناهانگ  رب  هکیلاح  رد 
ّینإ ِّبَر  « ـ . منک مرـش  ناهانگ  يرایـسب  زا  هک  مراوازـس  انامه  سپ  مکانمیب ؛ میآ  راتفرگ  تواقـش  باذـع و  رد  كدـنا  كدـنا  راگزور ،

وت زا  مـنک و  یم  شزرمآ  بـلط  وـت  زا  اـیح  يراسمرـش و  يور  زا  اراـگدرورپ ! ٍءاـجَر » َرافِغتـسا  َكرِفغَتـسأ  َو  ٍءاـیَح  َرافِْغتـسا  َكرِفغَتـسأ 
! منکیم شیاشخب  بلط  هناراودیما ،

ایح تساوخرد  - 5

ـ . نک اطع  تدوخ  زا  يایح  تباذع و  زا  سرت  ترادید و  قوش  نم  هب  َکنم » ًءایَح  َِکباذَع و  ْنِم  ًاقافـشإ  َو  َِکئاِقل  َیلإ  ًاقْوَش  ِیل  ْبَهَف  « ـ
ایح وت  زا  نامز  ره  ات  زاس  هدـنکآ  تدوخ  يایح  زا  ار  نانمؤم  ياهلد  ایادـخ  ٍْتقََو » َّلُـک  َکـْنِم  اُویْحَتْـسَی  یّتَح  َکـْنِم  ًءاـیَح  ْمَُهبوُلق  أَْـلماَو  »

لْزنَم یف  ءایَحلا  َو  ِمْهَفلِاب  اِهتنیز  ِءافَّصلا و  ِةَراهَِطِب  ْمَُهبُوُلق  َتْصَـصَخ  َو  ِءاـیلْوالأ  ۀَمْـصِع  َروتُـس  مِهیَلَع  َتلَـسْرأ  َنیذَّلا  َنِم  اـْنلَعْجا  َو  دـننک ـ .
هب ار  ناشیاهلد  و  ياهدـینارتسگ ، نانآ  رب  ار  شیوخ  يایلوا  تمـصع  ياههدرپ  هک  هد  رارق  یناسک  يهرمز  زا  ارم  اراـگدرورپ !  ِءایِفـصالا «

اِنتابَغَر ْبِحْـصأ  َو  ياهتـسارآ ـ . تاهدیزگرب  ناگدـنب  يارـس  رد  يراسمرـش  مهف و  هب  ار  ناشیاهبلق  ياهداد و  صاصتخا  یلالز  یکاپ و 
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ماـما هـک  تـسا  ییاـعد  اـعد ، نـیرخآ  و  دــنوش . ادــج  تاوهــش  زا  هـک  زاـس  ییاـیح  هارمه  ار  ناـملایماو  ِتاوَـهَّشلا  ِنَـع  اـهُعَطْقَی  ٍءاـیَِحب 
ُلوُقَی َو  امرف . تیانع  تفع  ایح و  ام  نانز  هب  ایادـخ  ِۀَّفِْعلا » ِءایحلِاب و  ِءاسِّنلا  یلَع  َو  « ـ : دـنیامرفیم نانز  قح  رد  هجرفیلاعتهللالجع ) ) ناـمز

َنیَملاْعلا ِّبَر  ُدْمَْحلا ِهللا  ِنأ  اناوْعَد  ُرِخآ  َو  ِباتِْکلا  ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  یْنَیب  ًادیهَش  هللاِاب  یفَک  ُْلق  ًالَسُْرم  َتَْسل  اوُرَفَک  َنیذَّلا 

همانباتک

حابـصم قداص ، رفعج  ماـما  هب ) بوسنم  ( ـ 3 اتیب )) ، ) ۀفرعملا راد  توریب ،  ) هدـبع دـمحم  خیـش  قیقحت  ۀـغالبلا ، جـهن  مـیرک 2 ـ نآرق  1 ـ
مـکحلاررغ و يدـمآ ، یمق 5 ـ ساـبع  خیـش  نانجلاحـیتافم ، 4 ـ ق ) 1400 لوا ، پاـچ  تاـعوبطملل ، یملعـالا  ۀسـسؤم  توریب ،  ) ۀعیرـشلا

تاراشتنا مق :  ) ۀـغالبلا جـهن  حرـش  دـیدحلا ، یبا  نبا  6 ـ 1366ش ) لوا ، پاـچ  مق ، هیملع  هزوـح  یمالـسا  تاـغیلبت  رتـفد  مق :  ) ملکلاررد
نم هدلو  نم  ۀـمئالا  نینمؤملاریمأ و  بقانم  نم  ۀـبقنم  ةأم  دـمحا ، نب  دـمحم  ناذاش ، نبا  7 ـ 1404ق ) یفجن ، یـشعرم  هللا  تیآ  هناخباتک 

ۀعبطملا فـجن :  ) بلاـط یبا  لآ  بقاـنم  بوـشآ ، رهـش  نبا  8 ـ ق ) 1407 لوا ، پاچ  يدـهم ، ماما  هسردـم  تاراـشتنا  مق :  ) ۀـماعلا ۀـقیرط 
نبا 10 ـ ق ) 1407، لوا پاچ  یمالـسالا ، باتکلاراد  اـجیب ،)  )) یعاـسلا حاـجن  یعادـلا و  ةدـع  یلح ، دـهف  نبا  9 ـ ق ) 1376 ۀیردیحلا ،

( رداص راد  توریب :  ) دمحأ دنـسم  لبنح ، نب  دمحا  11 ـ 1410ق ) لوا ، پاچ  رداص ، راد  توریب :  ) برعلا ناسل  مرکم ، نب  دـمحم  روظنم ،
عماـج حرط  ناداتـسا  هداوناـخ ، لیکـشت  ناوـج و  ___ ـ  ، 13 ش ) 1376 رفظ ، ناـیئاساپ و  مق :  ) فاـفع دـیراورم  دوـمحم ، يربـکا ، 12 ـ

هعومجم  ) نز هنییآ  نیسحریما ، درفروپ ، یکناب  14 ـ 1377ش ) ناریا ، یمالـسا  يروهمج  نایبرم  ایلوا و  نمجنا  نارهت :  ) هداوناخ شزومآ 
، يراخبلا حیحص  لیعامـسا ، نب  دمحم  يراخب ، تداعـس 16 ـ هار  قالخا و  نیما ، هدهتجم  وناب  يربهر 15 ـ مظعم  ماقم  نانخـس  یعوضوم 

بتکلاراد نارهت :  ) نساـحملا دـلاخ ، نـب  دـمحم  نـب  دـمحا  یقرب ، 17 ـ ق ) 1410 ریثـک ، نبا  راد  توریب :  ) اـغبلا بـید  یفطـصم  قـیقحت :
، ۀیملعلا بتکلاراد  توریب :  ) اطع رداقلا  دبع  دمحم  قیقحت : يربکلا ، ننسلا  نیسح ، نب  دمحا  یقهیب ، 18 ـ ،1371ق ) مود پاچ  ۀیمالسالا ،
20ـ ق ) 1425 لوا ، پاـچ  ثیدـحلاراد ، تاـقیقحت  زکرم  مـق :  ) اـیح گـنهرف  رد  یـشهوژپ  ساـبع ، هدیدنـسپ ، 19 ـ ق ) 1414، لوا پاچ 
، دمحم نب  نامعن  یبرغم ، یمیمت  21 ـ ثارتلا ) ءایحإ  راد  توریب :  ) رکاش دمحم  دمحأ  قیقحت : يذمرتلا ، ننس  یـسیع ، نب  دمحم  يذمرت ،
23ـ 1399ق ) باتک ، رـشن  نوناک  دهـشم :  ) یمالـسا قالخا  یلع ، ینارهت ، 22 ـ 1385ق ) مود ، پاچ  ۀفرعملاراد ، رـصم :  ) مالـسالا مئاعد 
24ـ 1416ق ) ۀـمکحلاراد ، قشمد :  ) هللادـبعلا یفطـصم  ضایر  قیقحت : نینمؤملا ، ریمأ  مامإلل  ۀـملک  ۀـئم  ینانکلا ، رحب  نب  ورمع  ظـحاج ،

ایح يدهم ، دـمحم  هداز ، رح  25 ـ 1404ق ) مود ، پاچ  یمالسالا ، رشنلا  ۀسـسؤم  مق :  ) لوسرلا لآ  نع  لوقعلا  فحت  هبعـش ، نبا  ینارح ،
لآ ۀسسؤم  مق : ، ) ۀعیرشلا لئاسم  لیصحت  یلا  ۀعیشلا  لئاسو  یلماع ، رح  26 ـ 1383ش ) لوا ، پاچ  قفش ، تاراشتنا  دزی :  ) نایاپیب ییابیز 

(( اتیب ، ) اونین هناخباتک  تاراشتنا  نارهت :  ) دانـسالا برق  رفعج ، نب  هللادـبع  یمق ، يریمح  27 ـ 1409ق ) لوا ، پاچ  ثارتلا ، ءاـیحإل  تیبلا 
همجرت هفـسلف ، تاذـل  لیو ، تنارود ، 29 ـ اتیب )) ، ) هیمالـسا هیملع  تاراشتنا  زاریـش :  ) يرـصان قالخا  یـسوط ، نیدلاریـصن  هجاوخ  28 ـ

ریز ادخهد ، همانتغل  ربکا ، یلع  ادخهد ، 30 ـ 1369ش ) مجنپ ، پاچ  یمالسا ، بالقنا  شزومآ  تاراشتنا و  نامزاس  نارهت :  ) بایرز سابع 
پاچ یـضر ، فیرـش  تاراشتنا  مق :  ) باوصلا یلا  بولقلا  داشرا  یملید ، 31 ـ 1338ش ) نارهت ، هاگـشناد  نارهت : نیعم ، دمحمرتکد  رظن 

، ۀیملعلا بتکلا  راد  توریب : ، ) ینویسب دیعسلا  دمحم  قیقحت : باطخلا ، روثأمب  سودرفلا  رادهـش ، نب  ۀیوریـش  یملید ، 32 ـ 1412ق ) لوا ،
نآرقلا بیرغ  یف  تادرفملا  دمحم ، نب  نیـسح  یناهفـصا ، بغار  یمالـسا 34 ـ قالخا  یناجیابرذآ ، یملید و  33 ـ 1406ق ) لوا ، پاچ 
هاگشناد ناهفـصا :  ) یحولریم یلع  دیـس  قیقحت  ۀعیرـشلا ، مراکم  یلا  ۀعیرذلا  ____ ـ ، 35 1418ق ) لوا ، پاـچ  هـفرعملا ، راد  توریب : )

37ـ ق ) 1409 لوا : پاچ  يدـهم ، ماـما  هسـسؤم  مق :  ) حـئارجلا جـئارخلا و  نیدـلا ، بطق  يدـنوار ، 36 ـ ش ) 1376 لوا ، پاچ  ناهفـصا ،
، حایس 38 ـ ۀیوبنلا ) ۀنـسلا  ءایحإ  راد  توریب :  ) دیمحلادبع نیدلا  ییحم  دمحم  قیقحت : دوواد ، یبأ  ننـس  ثعـشأ ، نب  نامیلـس  یناتـسجس ،
40ـ 1348ش ) ناـهج ، تاراـشتنا  نارهت :  ) فوـفطلا یلتق  یلع  فوـهللا  سوواـط ، نب  دیـس  یـسراف 39 ـ هب  یبرع  عماج  گـنهرف  دـمحا ،
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ةرـضحلل ۀعباتلا  ۀیمالـسالا  ثوحبلا  عمجم  دهـشم : ، ) ینیما يداه  دمحم  قیقحت : نینمؤملاریما ، صئاصخ  نیـسح ، نب  دـمحم  یـضردیس ،
پاچ رکفلاراد ، توریب :  ) ریذنلا ریـشبلا  ثیداحأ  یف  ریغـصلا  عماجلا  رکب  یبا  نب  نمحرلادبع  یطویـس ، 41 ـ 1406ق ) ۀسدقملا ، ۀیوضرلا 

یمالسا تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  مق :  ) دیفتسملا دیفملا و  بدأ  یف  دیرملا  ۀینم  یلماع ، یلع  نب  نیدلا  نیز  یناث ، دیهـش  42 ـ ،1401ق ) لوا
قالخا مراکم  یف  میعنلا  ةرـضن  ۀعوسوم  حّولم ، نب  نمحرلادبع  دیمح و  نب  حـلاص  رظن ) ریز  ( ـ 43 1409ق ) لوا ، پاـچ  مق ، هیملع  هزوح 
هناخباتک تاراشتنا  نارهت :  ) یلامالا نیـسح ، نب  یلع  نب  دـمحم  قودـص ، 44 ـ ق ) 1418 لوا ، پاچ  ۀلیـسولاراد ، هدـج :  ) میرکلا لوسرلا 

46ـ 1364ش ) مود ، پاچ  یضر ، فیرش  تارشتنا  مق :  ) لامعالا باقع  لامعالا و  باوث  ____ ـ ، 45 1362ش ) مراهچ ، پاچ  هیمالسا ،
ۀبتکم تارشتنا  مق :  ) عیارشلا للع  ____ ـ ، 47 1403ق ) مود ، پاچ  مق ، هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج  تاراشتنا  مق :  ) لاصخلا ____ ، 

مامت نیدـلا و  لامک  ____ ـ ، 49 1378ش ) ناهج ، تاراشتنا  نارهت : ( ) مالـسلاهیلع ) اضرلا راـبخا  نویع  ____ ـ ، 48 اتیب )) ، ) يروادلا
پاچ مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  تاراشتنا  مق :  ) هیقفلا هرـضحی  نم ال  ____ ـ ، 50 1405ق ) یمالسالا ، رشنلا  ۀسسؤم  مق :  ) ۀمعنلا

( یملعلا سلجملا  تاروشنم  توریب :  ) یمظعـالا نمحرلا  بیبح  قیقحت : فنـصملا ، ماـمه ، نب  قازرلادـبع  یناعنـص ، 51 ـ ق ) 1313 موس ،
نب نامیلـس  یناربط ، 53 ـ موس 1397ق ) پاچ  هیمالـسالا ، بتکلا  راد  نارهت :  ) نآرقلا ریـسفت  یف  نازیملا  نیـسح ، دـمحم  یئاـبطابط ، 52 ـ

، یسربط 54 ـ 1415ق ) نیمرحلاراد ، هرهاق :  ) ینیـسحلا میهاربا  نب  نیـسحلادبع  هللا و  ضوع  نب  قراـط  قیقحت : طـسوالا ، مجعملا  دـمحأ ،
بتکلاراد نارهت :  ) يدهلا مالعأب  يرولا  مالعإ  مالـسالا ، نیما  یـسربط ، 55 ـ 1403ق ) یضترم ، رـشن  دهـشم :  ) جاجتحالا یلع ، نب  دمحا 

57ـ ق ) 1412 مراهچ ، پاـچ  یـضر ، فیرـش  تاراـشتنا  مق :  ) قـالخالا مراـکم  لـضف ، نب  نسح  یـسربط ، 56 ـ موس ) پاـچ  ۀیمالـسالا ،
یلامالا نسح ، نب  دمحم  یـسوط ، 58 ـ مود 1408ق ) پاچ  ۀیمالـسالا ، ۀفاقثلا  رـشنلا  ۀبتکم  نارهت :  ) نیرحبلا عمجم  نیدلارخف ، یحیرط ،

1365ش) مراهچ ، پاچ  ۀیمالـسالا ، بتکلاراد  نارهت :  ) ماـکحالا بیذـهت  ____ ـ ، 59 1414ق ) لوا ، پاچ  ۀـفاقثلاراد ، تاراشتنا  مق : )
شرگن رد  يدهلا  حابـصم  يدـهم ، بیط ، 61 ـ ق ) 1411 لوا ، پاچ  یمالـسا ، فراعم  هسـسؤم  مق :  ) ۀـجحلل ۀـبیغلا  باـتک  ____ ـ ، 60

نیظعاولاۀـضور و نسح ، نب  دـمحم  يروباـشین ، لاـتف  62 ـ ش ) 1382 موـس ، پاـچ  هنیفـس ، نارهت : ) ءـالو تبحم و  لـها  یناـفرع  شورو 
ءایحإ راد  توریب :  ) یقابلادبع داؤف  دمحم  قیقحت : هجام ، نبا  ننـس  دـیزی ، نب  دـمحم  ینیوزق ، 63 ـ یضر ) تاراشتنا  مق :  ) نیظعتملاةریـصب

نب دـمحم  یکجارک ، 65 ـ 1404ق ) موس ، پاـچ  باـتکلاراد ، هسـسؤم  مق :  ) یمقلا ریـسفت  میهاربا ، نب  یلع  یمق ، 64 ـ ق ) 1395 ثارتلا ،
تاراشتنا دهشم :  ) یشکلا لاجر  رمع ، نب  دمحم  یـشک ، 66 ـ 1410ق ) مود ، پاچ  يوفطـصملا ، ۀبتکم  تاراشتنا  مق :  ) دئاوفلا زنک  یلع ،

1365ش) مراهچ ، پاچ  ۀیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت :  ) تفص يرافغ  ربکا  یلع  حیحـصت : یفاک ، ینیلک ، 67 ـ 1348ش ) دهشم ، هاگشناد 
پاچ یمالسإلا ، ثارتلا  ۀبتکم  توریب :  ) اقسلا ةوفص  حیحـصت : لاعفألا ، لاوقألا و  ننـس  یف  لامعلا  زنک  ماسح ، نب  یلع  يدنه ، یقتم  68 ـ

70ـ ق ) 1404 ءافولا ، ۀسـسؤم  توریب : (، ) مالـسلامهیلع ) راهطالا ۀـمئالا  رابخأ  رردـل  ۀـعماجلا  راونـالاراحب  یـسلجم ، 69 ـ ق ) 1397 لوا ،
، يرهطم 71 ـ 1377ش ) ثیدحلاراد ، مق :  ) یخیـش اضردیمح  همجرت : یـسراف ، همجرت  اب  ۀـمکحلا  نازیم  دـمحم ، يرهـش ، ير  يدـمحم 
، موـس پاـچ  يروادـلاۀبتکم ، تاراـشتنا  مق :  ) لـضفم دـیحوت  رمع ، نب  لـضفم  72 ـ اردـص ) تاراشتنا  نارهت :  ) باـجح هفـسلف  یـضترم ،

خیـش یناهج  هرگنک  مق :  ) داشرالا ____ ـ ، 74 1413ق ) لوا ، پاچ  نیـسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق :  ) صاصتخالا دـیفم ، 73 ـ 1969م )
، نیناوقلا حور  ویکستنوم ، 76 ـ 1413ق ) مود ، پاچ  نیـسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق :  ) یلاـمالا ____ ـ ، 75 1413ق ) لوا ، پاچ  دـیفم ،

رتکد همجرت  تاداعـسلا ، عماـج  يدـهم ، ـالم  یقارن ، 77 ـ ش ) 1339 مراـهچ ، پاـچ  لاـبقا ، تاراـشتنا  نارهت :  ) يدـتهم ربـکایلع  همجرت 
هسسؤم مق :  ) لئاسملا طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  نیسحازریم ، يرون ، 78 ـ 1372ش ) موس ، پاچ  تمکح ، تاراشتنا  نارهت :  ) يوبتجم

: هرهاق  ) یقابلادبع داؤف  دمحم  قیقحت : ملسم ، حیحـص  جاجحلا ، نب  ملـسم  يروباشین ، 79 ـ 1408ق ) لوا ، پاچ  ثارتلا ، ءاـیحإل  تیبلا  لآ 
، هیقفلا ۀـبتکم  تاراـشتنا  مق : ( ) مارو هعومجم  ) رظاونلا ۀـهزن  رطاوخلا و  هیبنت  سارف ، یبا  نب  مارو  80 ـ 1412ق ) لوا ، پاچ  ثیدـحلا ، راد 
، مود پاچ  یملعالاۀسسؤم ، توریب :  ) یقثولاةورع مظاک ، دمحمدیس  يدزی ، یهلا 82 ـ تیقالخ  رهظم  نز  هیولع ، ینویامه ، 81 ـ اتیب )) )

زا 81ایح هحفص 78 
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1409ق)

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 
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