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نآرق رابرپ  ياهدنگوس 

باتک تاصخشم 

قیقحت يروآدرگ و  يزاریــشمراکم ؛ نآرق / راـبرپ  ياهدـنگوس  روآدــیدپ :  ماـن  ناوـنع و   - 1305 رـصان ، يزاریـش  مراکم  هسانـشرس : 
568 ص. يرهاظ :  تاصخـشم  تاراشتنا 1386 . دحاو  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  ماما  هسردـم  مق : رـشن :  تاصخـشم  يداژننایلع . مساقلاوبا 
Makarem یـسیلگنا : هـب  دـلج  تـشپ  تشادداـی :  مود ) پاـچ   ) لاـیر  40000 978-964-533-030-7 ؛  لاـیر :  35000 کـباش : 
 : عوضوم سیونریز . تروص  هب  همانباتک  تشادداـی :  . 1386 مود : پاچ  تشاددای :  . Shirazi. Weighty Oathes of Quran

يدنب هدر  م7س9 1386   / BP104 هرگنک :  يدـنب  هدر  هدـنروآدرگ  مساقلاوبا 1343 ، -  يداژننایلع  هدوزفا :  هسانـش  نآرق  رد  دـنگوس 
1140637 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/159 ییوید : 

همّدقم

یبیترت یعوضوم و  ریسفت  توافت 

یعوضوم ریـسفت  هب  هتـشذگ  ياهلاس  نوچمه  ات  دومرف ، تیانع  ار  رگید  یناضمر  هاـم  كرد  قیفوت  هک  میرازگرکـش  ار  گرزب  دـنوادخ 
نآرق رـسارس  رد  یّـصاخ  عوضوم  نوماریپ  هک  یفلتخم  هدـنکارپ و  تایآ  هک  تسا  نآ  یعوضوم  ریـسفت  زا  روظنم  میزادرپب . دـیجم  نآرق 

رد دنچ  ره  میبای . تسد  يا  هزات  تاکن  هب  ات  هدومن ، ریسفت  رگیدکی  نیماضم  هب  هّجوت  اب  ار  اهنآ  و  هدیچ ، مه  رانک  رد  دراد ، دوجو  دیجم 
اب هسیاقم  لباق  یعوضوم  ریسفت  زا  لصاح  جیاتن  تارمث و  کش  نودب  یلو  دیآ ، یم  تسد  هب  يدنمشزرا  عّونتم و  ِبلاطم  یبیترت  ریـسفت 

(1 .) تسین یبیترت  ریسفت 

نآرق يانعمرپ  ياهدنگوس 

، مینک ثحب  نآ  نوماریپ  راگدرورپ  نارکیب  فاـطلا  زا  تناعتـسا  اـب  اـت  هدـش ، هتفرگ  رظن  رد  لاـسما  یعوضوم  ریـسفت  يارب  هک  یعوضوم 
رد اهدـنگوس  نیا  هک  هدـش ، رکذ  مسق  هس  دون و  ناناملـسم ، ام  ینامـسآ  باتک  رد  تسا . دـیجم  نآرق  ياـنعمرپ  ياـه  مسق  اهدـنگوس و 

8. دـییامرف هعلاطم  نآرق » ماـیپ   » یعوضوم ریـسفت  لّوا  دـلج  راتفگـشیپ  رد  ار  بلطم  نیا  حرـش  تسا . هدـنکارپ  نآرق  هروس  لـهچ  دودـح 
كاپ تاذ  هب  نآرق  تایآ  زا  یخرب  رد  لاعتم  دنوادخ  تسا . عّونتم  رایسب  نآرق  ياه  مسق  هکنیا  بلاج  نآرق  ياهدنگوس  عّونت  هحفص 28 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  صخش  هب  تایآ  زا  يا  هراپ  رد  و  هدرک ، دای  دنگوس  دیجم  نآرق  هب  يدراوم  رد  و  هدروخ ، مسق  شیوخ 
يروما رگید  زا  سّدـقم ، تادوجوم  هلمج ، کی  رد  و  هکئالم ، فوفـص  ناگتـشرف و  ناسنا ، حور  ناج و  تمایق ، زور  تسا . هدروخ  مسق 

بش و هام ، دیـشروخ ، ریظن  یتمظع ، اب  تادوجوم  رگید ، تایآ  رد  هک  هنوگناـمه  تسا . هتفرگ  رارق  راـگدرورپ  دـنگوس  قّلعتم  هک  تسا 
عوضوم نآ  دننام  و  دننک ، یم  تکرح  داهج  نادیم  يوس  هب  نانز  سفن  هک  ییاهبسا  و  هّکم ، سّدقم  نیمزرـس  ناهاگحبـص ، قفـش ، زور ،

نآرق ياه  مسق  نیاربانب  دوش . یم  هدید  زین  نوتیز ، لیجنا و  ریظن  ییاذغ ، ّداوم  هب  دنگوس  هراشا  دروم  تایآ  رد  یّتح  دـنراگدرورپ . مسق 
دورو زا  لبق  دیاب  هک  تسا ، حرطم  نآرق  ياه  مسق  دروم  رد  یفلتخم  تالاؤس  ثحب  ياهزاین  شیپ  تسا . نوگانوگ  عّونتم و  رایسب  دیجم 

زا روظنم  . 2 دراد ؟ مسق  هب  زاین  دنوادخ  ایآ  دـنک ؟ یم  دای  مسق  لاعتم  دـنوادخ  ارچ  . 1 هلمج : زا  درک ، ثحب  نآ  نوماریپ  ثحب  لـصا  هب 
دای مسق  دش ، هراشا  نآ  زا  یـشخب  هب  هک  یّـصاخ ، تاعوضوم  هب  دنوادخ  ارچ  . 3 تسیچ ؟ ثحب  دروم  تایآ  رد  راگدرورپ  ياهدـنگوس 

هک اـجنآ  ـالثم  دراد ؟ دوـجو  هل  مسقم  مسق و  نیب  يا  هطبار  هـچ  . 5 تسیچ ؟ هل ) ُمَسْقُم   ) هدـش هداـی  مـسق  نآ  يارب  هـک  يزیچ  . 4 هدرک ؟
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بلاغ نآ  رب  دننک و  یم  هزرابم  دوخ  سفن  ياوه  اب  هک  ییاهناسنا  سپس  هدروخ ، مسق  شوترپ و ... هام و  و  شرون ، دیشروخ و  هب  دنوادخ 
ياهثحب نمـض  رد  هک  يرگید  ثحابم  و  دراد ؟ دوجو  سفن  ياوه  اب  هزرابم  دیـشروخ و  نیب  یطابترا  هچ  هدرمـش ، راگتـسر  ار  دنوش  یم 

درک دیهاوخ  قیدـصت  ثحابم  نیا  نایاپ  رد  مرتحم  ناگدـنناوخ  امـش  ثحابم : نیا  ياه  هویم  هحفـص 29  تخادرپ . میهاوخ  نآ  هب  هدنیآ 
جـیاتن و یعوضوم  ریـسفت  ًایناث : دراد . یـسررب  ثحب و  هب  زاین  هک  هتفهن ، نآرق  ياـه  مسق  رد  اهینتـسناد ، فراـعم و  زا  ییاـیرد  ـالّوا : هک :
یـشومارف و نایـسن و  راـبغ  درگ و  ناـمز ، تشذـگ  هک  تسا  ینادـیواج  هزجعم  دـیجم  نآرق  ًاـثلاث : دراد . یبـیترت  ریـسفت  زا  رتارف  يراـثآ 

دور نآ  غارـس  هب  ینامز  ره  رد  سک  ره  هک  يا  هنوگ  هب  هدرک ، ظفح  ار  دوخ  یگزات  توارط و  هراومه  هکلب  دناشن ، یمن  نآ  رب  یگنهک 
. دش دهاوخ  شبیصن  یناوارف  ياهرهوگ 

دیجم نآرق  تمظع 

ناسنا میـشاب . هتـشاد  هاتوک  دـنچ  ره  یثحب  فیرحت  زا  ظوفحم  باتک  نیا  تمظع  نوماریپ  تسا  هتـسیاش  ثحب ، لصا  هب  نتخادرپ  زا  لبق 
ییاهبنارگ رهوگ  رگا  دشاب . هتـشاد  یفاک  تخانـش  نآ  هب  تبـسن  هک  دنک ، يرادرب  هرهب  هنیهب  تروص  هب  اهتمعن  زا  دـناوت  یم  یتروص  رد 

و هتسنادن ، ار  نآ  شزرا  تلزنم و  ردق و  اریز  درک ، دنهاوخن  حیحص  هدافتسا  نآ  زا  و  دش ، دهاوخ  نانآ  هچیزاب  دتفیب ، ناکدوک  تسد  رد 
ظفح اـهناکم  نیرت  نما  نیرتهب و  رد  ار  نآ  دـتفیب ، یـسانشرهوگ  تسد  هب  رهوگ  ناـمه  رگا  اـّما  دـنرادن . یفاـک  تخانـش  نآ  هب  تبـسن 

: مدناوخ میدق  ياه  همانزور  زا  یکی  رد  دـناد . یم  ار  شـشزرا  دسانـش و  یم  بوخ  ار  نآ  اریز  دـشورف ; یم  تمیق  نیرتالاب  هب  و  هدومن ،
ناهگان درک ، یم  روبع  يا  هچوک  زا  یـسانشرهوگ  هک  لکـش  نیدـب  دـش ! فشک  ناـکدوک  تسد  زا  اـیند ، تارهاوج  نیرتمهم  زا  یکی  »

هب ار  نآ  سپس  دیرخ ، اهنآ  زا  ار  نآ  يزیچان  لوپ  اب  و  تفر ، کیدزن  دننک . یم  يزاب  ییاهبنارگ  رایـسب  رهوگ  اب  ناکدوک  هک  دش  هّجوتم 
نیا یعقاو  شزرا  هحفص 30  هب  و  مینادن ، ار  یهلا  ياهتمعن  ریاس  یتمالس و  یناوج ، رمع ، شزرا  ردق و  رگا  ام  تخورف .»! تمیق  نیرتالاب 

كرابم هام  درب . میهاوخن  اـهنآ  زا  یحیحـص  هرهب  میربن  یپ  هدـش ، هداـهن  اـم  راـیتخا  رد  ناـگیار  هب  هک  راـگدرورپ ، لیدـب  یب  ياـهرهوگ 
هچ و  تسا . نآ  یفاک  تفرعم  تخانـش و  نوهرم  نآ  زا  حیحـص  يریگ  هرهب  هک  تسا  یـشزرا  اب  رایـسب  ياـهرهوگ  هلمج  زا  زین  ناـضمر 

ناـج شوـگ  دـیجم  نآرق  رد  يو  راـتفگ  هب  و  مینیـشنب ، دـنوادخ  نخـس  ياـپ  ادـخ ، هاـم  تّیمها  هب  ندرب  یپ  يارب  هک  تساـجب  بوـخ و 
هک تسا  یهام  ناضمر  هام  ...( ِناَقْرُْفلاَو ; يَدُْهلا  ْنِم  تاَنَِّیبَو  ِساَّنِلل  ًيدُه  ُنآْرُْقلا  ِهِیف  َلِزنُأ  يِذَّلا  َناَضَمَر  ُرْهَش  : ») دومرف هک  اجنآ  میراپسب ،

تّیمها و لاعتم  دـنوادخ  ( 1 ...«.) تسا هدـش  لزان  نآ  رد  لطاب ، قح و  ناـیم  قرف  و  تیادـه ، ياـه  هناـشن  و  مدرم ، ییاـمنهار  يارب  نآرق 
عاعش هک  تسالاو  دنمشزرا و  ردق  نآ  نآرق  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  يانعم  دناد . یم  هام  نیا  رد  نآرق  لوزن  رطاخب  ار  ناضمر  هام  شزرا 

.1 دنک : یم  فیـصوت  هلمج  هس  رد  ار  دـیجم  نآرق  سپـس  تسا . هدرک  اهبنارگ  زین  ار  تسا ، نآرق  يارب  یفرظ  ناسب  هک  ناضمر ، هام  نآ ،
حیرشت هلمج  هس  نیا  توافت  اهنآ  زا  مادک  چیه  رد  اّما  مدرک ، هعجارم  فلتخم  ریـسافت  هب  ناقرفلاو . . 3 يدهلا . نم  تانیب  . 2 سانلل . يده 

دیجم نآرق  دـشاب : ریز  حرـش  هب  اهنآ  توافت  دـسر  یم  رظن  هب  میا . هدرک  تلفغ  بلطم  نیا  نایب  زا  مه  هنومن  ریـسفت  رد  یّتح  دوب ، هدـشن 
تفرعم و كرد و  حطـس  رد  هک  یتافالتخا  اهتوافت و  مامت  اب  مدرم ، مامت  يارب  ساّنلل ) يدـه   ) تسخن هلحرم  رد  تسا ; هلحرم  هس  ياراد 
. دنک یم  تیاده  دنشاب ) هتشاد  ّتیلباق  هک  یتروص  رد  هّتبلا   ) ار ناگمه  و  تسا . تیاده  هیام  دنراد ، روما  رگید  یهاگآ و  شناد و  ملع و 

نم تانیب   ) مود هلحرم  رد  اـّما  هحفص 31  هیآ 185 .  هرقب ،  . 1 ددرگ . یم  مدرم  ياه  هدوت  همه  لماش  و  تسا ، هّماـع  تیادـه  هلحرم  نیا 
رکذ ینشور  ياه  هناشن  دارفا  زا  هتسد  نیا  يارب  دیجم  نآرق  دنراد . يرت  قیمع  شنیب  هک  یناسک  دوش ; یم  لماش  ار  یّصاخ  دارفا  يدهلا )

ّصخا هژیو  ناقرفلاو )  ) موس هلحرم  و  تسا . یّصاخ  هورگ  هژیو  هک  تسا  یـصوصخم  ياهتیاده  يدهلا ; نم  تانیب  نیاربانب ، تسا . هدرک 
صیخـشت رب  رداق  هک  اجنآ  ات  دنا ، هدرک  ادیپ  یّـصاخ  ّتینارون  نآ  رثا  رب  و  هدومیپ ، ار  اوقت  نامیا و  یلاع  لحارم  هک  اهنآ  تسا . صاوخلا 

، يداصتقا یسایس ، یگنهرف ، فلتخم  لئاسم  رد  لطاب  قح و  هچنانچ  هک  دنا  هتفای  تسد  لامک  زا  يا  هلحرم  هب  اهنیا  دنتـسه . لطاب  زا  قح 
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دنوادخ دنراد . یم  رب  ماگ  قح  يوس  هب  و  هداد ، صیخشت  هاچ  زا  ار  هار  یتحار  هب  شیوخ  ناقرف  رون  اب  دوش ، هبتشم  نآ  دننام  و  يداقتعا ،
ًاناَقُْرف ْمُکَّل  ْلَعْجَی  َهللا  اوُقَّتَت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  : ») تسا هدرک  هراـشا  هلحرم  نیا  هب  ینـشور  هب  لاـفنا ، هروس  هفیرـش 29  هیآ  رد  لاعتم 

، دـیزیهرپب ادـخ  نامرف ) تفلاخم   ) زا رگا  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ِمیِظَْعلا ;) ِلْـضَْفلا  ُوذ  ُهللاَو  ْمَُکل  ْرِفْغَیَو  ْمُِکتاَئِّیَـس  ْمُکنَع  ْرِّفَُکیَو 
دیهاوخ لـطاب  زا  ار  قح  نآ ، وترپ  رد  هک  یّـصاخ  ینیب  نشور  ;  ) دـهد یم  رارق  لـطاب  زا  قـح  نتخاـس  ادـج  تهج  يا  هلیـسو  امـش  يارب 

هلحرم نیا  هب  نتفای  تسد  تسا .»! میظع  ششخب  لضف و  بحاص  دنوادخ  دزرمآ ;و  یم  ار  امش  و  دناشوپ ، یم  ار  ناتناهانگ  ;و  تخانش )
( مالسلا مهیلع  ) راهطا همئا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  نارای  زا  هکلب  تسین ، هّیضرف  کی  ًافرص  ناقُرف ، ندروآ  تسدب  و  نامیا ، زا 

هیاس رد  يرآ ! دندروخ ! یم  ترـسح  اهنآ  تشونرـس  رب  و  دـندید ، یم  ایند  نیمه  زا  ار  نایخزود  دـید ، نیا  اب  هک  میـسانش  یم  ار  یناسک 
ناشوج همـشچ  نوچمه  دـیجم  نآرق  هکنیا  هجیتن  تفای . تسد  لامک  زا  ییالاو  جرادـم  نینچ  هب  ناوت  یم  نآرق ، هب  لمع  نامیا و  اوقت و 

یهاگآ و شناد و  ملع و  شـشوک و  شالت و  ّتیفرظ و  هزادنا  هب  سک  ره  هکلب  دـنرب ، یمن  نآ  زا  یناسکی  هرهب  ناگمه  هک  تسا  یلالز 
هب سک  ره  همـشچ ، بآ  نابلاط  هک  روط  ناـمه   32 هحفـص دش . دـهاوخ  دـنم  هرهب  نآ  زا  شا ، یگدـنب  اوقت و  هشیدـنا و  رّکفت و  تّقد و 

دوخ بناج  زا  هکلب  تسین ، دنوادخ  هیحان  زا  اهتوافت  نیا  نیاربانب ، درادرب . بآ  همـشچ  زا  دناوت  یم  دراد  هارمه  هب  هک  یبآ  فرظ  هزادـنا 
فیرعت و دـناوت  یم  هک  یـصخش  نیرتـهب  لاـعتم ، دـنوادخ  زا  سپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  ناـبز  زا  نآرق  فیـصوت  تساـم .

بطاـخم رگا  ًاـصوصخم  تسا . هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  صخـش  کـش  یب  دـشاب ، هتـشاد  نآرق  زا  یقیقد  عماـج و  ِفیـصوت 
یم دندومرف ، نایب  ذاعم  هب  باطخ  هک  ترضح  نآ  نانخس  ياپ  تهج  نیدب  دشاب . هتشاد  یهلا  فراعم  ربارب  رد  یبسانم  تّیفرظ  شترضح 

نیرتـالاب هب  ِءادَـهُّشلا ;و  َۀَْـتیَم  َو  یـشاب ، هتـشاد  يا  هنادنمتداعـس  یگدـنز  یهاوـخ  یم  رگا  ِءادَـعُّسلا ; َْشیَع  َْتدَرَا  ْنِا  ُذاـعَم ! اـی  : » مینیـشن
لابند هب  ِفْوَْخلا ; َمْوَی  َْنمالاَو  یتسه ، تمایق  زور  رد  تاجن  بلاط  رگا  ِرْـشَْحلا ;و  َمْوَی  َةاـجَّنلاَو  یباـی ، تسد  ادهـش  ماـقم  ینعی  تاـماقم ،

يارحـص کـیرات  لـحارم  رد  هک  یتـسه  يرون  یپ  رد  (1 ;)و  ِتاـُملُّظلا َمْوَی  َروُّنلاَو  دـنناسرت ، ناـگمه  هک  یتسه  يزور  يارب  یهاـگهانپ 
امرگ زا  وت  ظـفاح  تماـیق  نازوس  غاد و  لـحارم  رد  هک  یهاوخ  یم  یناـبیاس  هچناـنچ  ِروُرَْحلا ;و  َمْوَی  َّلِّظلا  َو  دـهد ، تاـجن  ار  وت  رـشحم 
ندـش نیگنـس  ناـهاوخ  ِۀَّفِْخلا ;و  َمْوَی  َنْزَْولاَو  دـنناشطع ، همه  هک  یتسه  يزور  رد  ندـش  باریـس  بلاـط  ِشَطَْعلا ;و  َمْوَی  َّيِّرلا  َو  دـشاب ،

زا یخرب  رد  هک  دراد  یفلتخم  لحارم  تمایق  يارحـص  رـشحم و   . 1 تسا ، کبـس  لامعا  هّفک  هک  یتسه  يزور  رد  کین  لاـمعا  يوزارت 
هب زاین  دراوم  زا  یخرب  رد  و  تسا ، نازوس  يامرگ  زا  رارف  تهج  ناـبیاس  هب  زاـین  نآ  زا  يا  هراـپ  رد  و  تسا ، ییانـشور  رون و  هب  زاـین  نآ 

رگیدـکی اب  يّداضت  و  تسا ، رـشحم  يارحـص  فلتخم  لحارم  هب  رظان  روکذـم  تالمج  نیاربانب  تسا . یگنـشت  شطع و  عفر  تهج  بآ 
; َنآْرُْقلا ِسُرْداَف  دنا ، هدرک  مگ  ار  هار  همه  هک  یتسه  يزور  رد  تیاده  ریـسم  نتفای  قاتـشم  َِۀلالَّضلا ;و  َمْوَی  يدُْـهلا  َو  هحفص 33  درادن .

وجتـسج نآرق  رد  ار  روما  نیا  و  زادرپب ، نآرق  نوماریپ  یـسررب  ثحب و  يریگارف و  میلعت و  هب  تازایتما ) نیا  ماـمت  هب  نتفاـی  تسد  يارب  )
بتکم رد  ندز  وناز  یـسررب و  ثحب و  هکلب  نک » توالت  نآرق  طقف  الاب  دـصاقم  هب  نتفای  تسد  يارب  : » دـیامرف یمن  هکنیا  بلاـج  نک .»

یم سپـس  دـناشوپ . لمع  هماج  نآ  هب  و  درک ، رواب  ار  اهنآ  و  تفرگ ، ارف  دـیاب  ار  نآرق  فراعم  نیماضم و  دـیامرف . یم  شرافـس  ار  نآرق 
تـسدب نآرق  هب  لمع  هیاس  رد  هک   ) ناوارف تازایتما  نیا  ّتلع  ِنازیْملا ; ِیف  ٌناحْجُر  َو  ِناـْطیَّشلا ، َنِم  ٌزْرِح  َو  ِنمْحَّرلا ، ُرْکِذ  ُهَّنِإَـف  : » دـیامرف

تمایق زور  رد  ناسنا  لمع  يوزارت  ینیگنـس  ثعاب  و  ناطیـش ، لباقم  رد  ناسنا  هدنرادهگن  و  دنوادخ ، مالک  نآرق  هک  تسا  نآ  دیآ ) یم 
(1 «.) تسا

نآرق تایآ  نیماضم  رد  لّمأت  رّکفت و 

حیضوت
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رد هک  یهلا  ياهروتـسد  فراعم و  رد  تسا ، نآرق  هام  نآرق  ریبعت  هب  هک  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  ًاـصوصخم  هراومه ، دـیاب  هکنیا  هجیتن 
هناگهدزاود تازایتما  زا  و  مینک ، نامرد  نآ  هب  لمع  هیاس  رد  ار  شیوخ  تالکـشم  اهیرامیب و  مالآ و  اهدرد و  و  میـشیدنیب ، هدـمآ  نآرق 

هخـسن نیا  و  تمظع ، اب  باتک  نیا  هنافّـسأتم  اما  میوش . دنم  هرهب  هدش ، رکذ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  يابیز  ثیدح  رد  هک  يا 
ما یـس  هیآ  قبط  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  هک  اجنآ  ات  تسا . مولظم  بیرغ و  ناناملـسم  نیب  رد  یّتح  تّیرـشب ، مـالآ  شخباـفش 
نم موق  اراگدرورپ !  ًاروُجْهَم ;) َنآْرُْقلا  اَذَـه  اوُذَـخَّتا  یِمْوَق  َّنِإ  ِّبَر  اَی  : ») دـنک یم  تیاکـش  دـنوادخ  هب  ناناملـسم  یخرب  زا  ناـقرف  هروس 

تیاکـش رب  رظاـن  طـقف  هفیرـش  هیآ  نیا  اـیآ  هحفـص 34  فاـقلا . فرح  ح 16456 ، ج 8 ، هـــمکحلا ، نازیم   . 1 دــندرک .» اـهر  ار  نآرق 
ار لّوا  هّیرظن  يا  هّدـع  دـنچ  ره  تسا ؟ قداص  زین  ایند  نیا  هب  تبـسن  ای  تسا ؟ ترخآ  ناهج  رد  ناناملـسم  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

تمسق هک  يروشک  مینزب ، يرس  يدوعـس  ناتـسبرع  نآرق ، هاگتـساخ  هب  رگا  تسا . هّجوت  لباق  زین  مود  هدیقع  ام  رظن  هب  یلو  دنا ، هتفریذپ 
هزادـنا هب  نآ  تمظع  هک  دـنا  هدرک  اّیهم  روظنم  نیا  يارب  یگرزب  هناخپاچ  و  دوش ، یم  پاـچ  اـجنآ  رد  اـیند ، دوجوم  ياـهنآرق  زا  یّمهم 
دادـعت و  دراد ، دـیجم  نآرق  ظفح  تهج  ناوارف  سرادـم  هک  يروشک  دنتـسه . دـیجم  نآرق  عبط  لوغـشم  زور  هنابـش  و  تسا ، رهـش  کی 

ًاـصوصخم نآ ، فـلتخم  ياهرهـش  دـجاسم  ماـمت  رد  هـک  يروـشک  دـنزادرپ . یم  نآرق  ظـفح  هـب  زکارم  نـیا  رد  لاـس  لوـط  رد  یناوارف 
هب دوش  یم  دراو  سک  ره  و  تسابیز ، ياهنآرق  زا  ّولمم  هک  دـینک  یم  هدـهاشم  ار  یناوارف  ابیز و  ياه  هسفق  مارحلادجـسم  یبّنلادجـسم و 

نویزیولت ویدار و  ياه  هکبـش  زا  یخرب  ياه  همانرب  ياپ  هک  یماگنه  ابیز ، رهاوظ  نیا  مامت  اب  روشک  نیمه  رد  اّما  دزادرپ . یم  نآ  توالت 
ياهملیف اهنآ ، نویزیولت  رد  نایرع  همین  ًاضعب  باجح و  یب  نانز  تسا ! تارکنم  هعاشا  يراب و  دـنب و  یب  داـسف و  رـسارس  دینیـشن  یم  نآ 

هراوهام ياه  نتنآ  زا  یلگنج  دـینک ، یم  رظن  اهنآ  ياه  هناخ  ماب  تشپ  هب  لته  هرجنپ  زا  یتقو  دـنک ! یم  اغوغ  یجراـخ  ياـهلاناک  دـساف ،
ایآ تـسا . باـیان  ناـشرادرک  راـتفر و  لاـمعا و  رد  اـّما  ناوارف ، اـهنآ  یگدـنز  رهاوـظ  رد  نآرق  دــنک ! یم  بـلج  دوـخ  هـب  ار  امــش  رظن 

هّیداّحتا هب  نتسویپ  يارب  هیاسمه ، ناملـسم  ياهروشک  زا  یکی  ًاریخا  دنک ؟ یمن  تیاکـش  یناناملـسم  نینچ  زا  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
اما تسا ، ناوارف  ناوخ  نآرق  نآرق و  زین  روشک  نیا  رد  هک  یلاح  رد  دنک ، فذح  ار  انز  تازاجم  نوناق  هک  تفریذپ  ّتلذ  تیاهن  اب  اپورا 

یگدنز و رسارس  رد  ار  نآ  رون  عاعـش  و  میریگارف ، ار  نآ  و  میدرگزاب ، نآرق  هب  دیاب  مک . نآ  تاروتـسد  نوماریپ  هشیدنا  لّمأت و  رّکفت و 
. درک دهاوخ  تیاکش  هحفص 35  اهنآ  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  هک  میـشاب  يدارفا  زج  ادابم  ات  میزادنیب ، نامتاکرح  لامعا و 

يادـتبا رد  هک  يا  هناگ  جـنپ  تالاؤس  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نآرق و  هاگدـید  زا  دـیجم  نآرق  تمظع  ّتیمها و  هب  هراـشا  زا  سپ 
: میزادرپ یم  دش ، هراشا  نآ  هب  ثحب 

ندرک دای  دنگوس  یعرش  مکح  . 1

نآرق رد  دـنوادخ  ارچ  تسین ، يا  هتـسیاش  راـک  رگا  و  دراد ؟ یمکح  هچ  ندرک  داـی  مسق  یمالـسا  تاـیاور  دـیجم و  نآرق  رظن  زا  لاؤس :
هب هریبک  ناـهانگ  زا  و  تسا ، مارح  دـشاب  غورد  هچناـنچ  یـصخش  ياـهراک  رد  ندروخ  مسق  خـساپ : تسا ؟ هدروخ  مسق  همه  نیا  دـیجم 

ناکمالا یّتح  هک  هدش  شرافس  یمالسا  بادآ  تاروتـسد و  رد  تهج  نیدب  ( 1 .) دراد دیدش  تهارک  دـشاب  تسار  رگا  و  دور . یم  رامش 
ًۀَضْرُع َهللا  اُولَعَْجت  َالَو  : ») دشاب یم  هرقب  هروس  هفیرـش 224  هیآ  نآ ، هدمع  تسا ;و  دیجم  نآرق  زا  یتایآ  مکح ، نیا  ساسا  دیروخن . مسق 
یکین هکنیا  يارب  دیهدن ;و  رارق  دوخ  ياهدنگوس  ضرعم  رد  ار  ادـخ  ٌمِیلَع ;) ٌعیِمَـس  ُهللاَو  ِساَّنلا  َْنَیب  اوُِحلُْـصتَو  اوُقَّتَتَو  اوُّرَبَت  ْنَأ  ْمُِکناَْمیَِال 

مسق زا  ار  مدرم  روکذم  هیآ  تساناد .» اونش و  دنوادخ  و  دییامنن .) دای  دنگوس   ) دینک حالـصا  مدرم  نایم  رد  و  دیزاس ، هشیپ  اوقت  و  دینک ،
تـسا هدمآ  هفیرـش  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد  دننک . كرت  ار  مسق  دنک  یم  شرافـس  اهنآ  هب  و  هدرک ، یهن  بوخ  ياهراک  رد  یّتح  ندروخ ،

دروم رد  اهراب  هللادبع  تشاد . فالتخا  شرـسمه  اب  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  نارای  باحـصا و  زا  هحاور ، نب  هللادبع  رتخد  هک 
 . 1 ( 2 .) تشاد دـهاوخن  اهنآ  راک  هب  يراک  رگید  هک  دروخ  مسق  تفر و  رـس  شا  هلـصوح  راب  نیا  یلو  دوب ، هدرک  تطاسو  اهنآ  فالتخا 
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دیابن ناردام  ناردپ و  هحفص 36  ثحب . دروم  هیآ  لیذ  ص 145 ، ج 2 ، هنومن ، ریسفت   . 2 هلأسم 2304 .  هل ، مّظعم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
داجیا اهنآ  یگدنز  رد  یّمهم  تالکشم  هک  ینامز  یلو  دنزادنیب ; هرطاخم  هب  ار  اهنآ  لالقتـسا  و  دننک ، تلاخد  ناشنادنزرف  روما  مامت  رد 

اب و  دنباتـشب ، اهنآ  يرای  هب  دنتـسه  فّظوم  هکلب  دننیـشنب . توافت  یب  دـیابن  دنتـسین ، نآ  لصف  ّلح و  رب  رداق  ییاهنت  هب  اهنآ  هک  دوش ، یم 
شنزرـس باتع و  دروم  ار  وا  دش و  لزان  روکذم  هیآ  هحاور  نب  هللادبع  مسق  زا  سپ  لاح  ره  هب  دننک . لح  ار  نآ  دوخ ، هبرجت  زا  هدافتـسا 

دنگوس عون  ود  هب  هرقب  هروس  هیآ 225  رد  ثحب ، نیا  همادا  رد  لاعتم  دنوادخ  دنگوس  ماسقا  يدرک !؟ دای  یمـسق  نینچ  ارچ  هک : داد  رارق 
هب ار  امـش  دنوادخ  ٌمِیلَح ;) ٌروُفَغ  ُهللاَو  ْمُُکبُوُلق  ْتَبَـسَک  اَِمب  ْمُکُذِخاَُؤی  ْنَِکلَو  ْمُِکناَْمیَأ  ِیف  ِْوغَّللِاب  ُهللا  ُمُکُذِخاَُؤی  َال  : ») دـنک یم  هراشا  مسق  و 
زا هک  ییاهدـنگوس  و   ) هدرک بسک  امـش  ياهلد  هچنآ  هب  اّما  درک ، دـهاوخن  هذـخاؤم  دـینک  یم  دای  هّجوت  نودـب  هک  ییاهدـنگوس  رطاخ 

روظنم دوش . یم  هدیمان  وغل  دنگوس  لّوا ، عون  تسا .» رابدرب  هدنزرمآ و  دنوادخ  دـنک و  یم  هذـخاؤم  دـینک )، یم  دای  رایتخا  هدارا و  يور 
قبط و  درادن ، يرابتعا  یمـسق  نینچ  دنک . دای  مسق  دمهف  یمن  ار  شدوخ  لاح  هک  يداع ، ریغ  یتلاح  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  وغل ، مسق  زا 
نینچ دوش . یم  هدروآ  اجب  رایتخا  هدارا و  يور  زا  و  يداـع ، لاـح  رد  هک  تسا  يدـنگوس  مود ، عون  درک . اـنتعا  نآ  هب  دـیابن  هفیرـش  هیآ 

یمارح راـک  هدـش ، هدروخ  مسق  نآ  يارب  هچنآ  هکنیا  رب  طورـشم  تسا ; مارح  نآ  زا  فّلخت  و  مزـال ، نآ  قبط  رب  لـمع  و  ربـتعم ، یمـسق 
ره اریز  درادـن . رابتعا  یمـسق  نینچ  دورن ، شردارب  هناخ  هب  رگید  هک  دروخ  یم  مسق  رایتخا  ملع و  اب  يداع و  لاح  رد  هکنیا  لثم  دـشابن .

محر هلـص  هک  ارچ  تسین . بجاو  نآ  هب  لـمع  تسا  یمارح  راـک  يارب  نوچ  یلو  هدوب ، يداـع  تلاـح  رد  راـیتخا و  ملع و  يور  زا  دـنچ 
اب هارمه  يداع و  لاح  رد  دـنگوس  رگا  اـّما   37 هحفـص درک . كرت  ار  یهلا  بجاو  نآ ، دـننام  رذـن و  مسق و  اـب  ناوت  یمن  و  تسا ، بجاو 

هتفه ره  دروخ  یم  مسق  هکنیا  لثم  دنک . لمع  نآ  قباطم  دیاب  دشابن ، يدب  راک  زین  دروخ  یم  مسق  نآ  يارب  هچنآ  و  دشاب ، هدارا  رایتخا و 
ياهدنگوس ( 1 .) دـناوخب تعامج  هب  ار  شیاهزامن  ای  دوش ، فّرـشم  هدازماما  نالف  ترایز  هب  راب  ود  یکی  یهاـم  اـی  دورب ، هعمج  زاـمن  هب 

رد لاعتم  دنوادخ  لّوا : مینک : یم  افتکا  دـیجم  نآرق  رد  نآ  ياهدـمایپ  غورد و  ياهدـنگوس  زا  هنومن  ود  هب  نآ  دـیدش  تازاجم  غورد و 
رب رارصا  و  هدیزرو ، فاکنتسا  مالسا  شریذپ  زا  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ رـصاعم  نایدوهی  زا  هتـسد  نآ  نارمع ، لآ  هروس  هیآ 77 
ِیف ْمَُهل  َقَالَخ  َِکَئلْوُأ َال  الِیلَق  ًانَمَث  ْمِِهناَْـمیَأَو  ِهللا  ِدـْهَِعب  َنوُرَتْشَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : ») دـنک یم  فیـصوت  نینچ  ار  دنتـشاد  ینکـشراک  تجاـجل و 
مان هب   ) دوخ ياهدـنگوس  یهلا و  نامیپ  هک  یناسک  ٌمِیلَأ ;) ٌباَذَـع  ْمَُهلَو  ْمِهیِّکَُزی  َالَو  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  ْمِْهَیلِإ  ُرُْظنَی  َالَو  ُهللا  ُمُهُمِّلَُکی  َـالَو  ِةَرِخْـالا 

رد نانآ  هب  و  دیوگ ، یمن  نخس  اهنآ  اب  دنوادخ  تشاد ;و  دنهاوخن  ترخآ  رد  يا  هرهب  اهنآ  دنشورف ، یم  يزیچان  ياهب  هب  ار  وا ) سّدقم 
نیا يارب  هک  یکاندرد  تخـس و  ياهتازاجم  تساهنآ .» يارب  یکاندرد  باذع  و  دزاس ، یمن  كاپ  هانگ ) زا   ) ار اهنآ  و  درگن ، یمن  تمایق 

ادـخ و تمحر  زا  يا  هرهب  چـیه  . 1 دـینک : ّتقد  تسا . لّمأت  لباق  هدـش ، رکذ  ناشیاهدـنگوس  هب  ندرکن  لمع  رطاخب  ناـیدوهی ، زا  هتـسد 
دهاوخن نخـس  اهنآ  اب  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  . 2 ةرخآلا ) یف  مهل  قالخ  ال  . ) دـنرادن هللاءاـیلوا  ناـگرزب و  اـب  ینیـشنمه  و  نیرب ، تشهب 

یم نخـس  لمعلا  حـلاص  دارفا  نانمؤم و  اـب  ترخآ  يارـس  رد  دـنوادخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  هللا ) مهملکی  ـال  . ) تفگ
دنگوس رد  زین  يرگید  ياهطرـش  روکذـم ، طرـش  ود  رب  هوـالع  هّتبلا  هتـسیاش 1 .  ناگدنب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  راختفا  یـسب  و  دـیوگ .
بطاخم ناهج  نآ  رد  ار  شیوخ  هحفص 38  دییامرف . هعلاطم  تسا ، هدش  هتخادرپ  نآ  هب  لئاسملا  حیـضوت  ياه  هلاسر  رد  هک  تسا ، ربتعم 
دنوادـخ هک  تسین  نآ  هلمج  نیا  يانعم  هّتبلا  دـیوگب . نخـس  اهنآ  اب  هتفگ ، یم  نخـس  ایند  رد  شناربمایپ  اب  هک  هنوگ  نامه  و  دـهد ، رارق 

جاوما داجیا  يانعم  هب  راگدرورپ  نتفگ  نخـس  هکلب  دراد ، اضعا  رگید  شوگ و  مشچ و  نابز و  يو  دـننامه  و  تسا ، مسج  رـشب  نوچمه 
یمن اهنآ  لاح  لماش  ار  شفطل  رظن  و  هدرکن ، مه  هاـگن  اـهنآ  هب  دـیوگ ، یمن  نخـس  نانکـشدنگوس  اـب  هکنیا  رب  هوـالع  . 3 تسا . یتوص 

ناشکاپ هانگ  زا  و  درب ، یمن  نیب  زا  ار  اهنآ  ياـهیگدولآ  هک  تسا  نیا  یـصاخشا  نینچ  تازاـجم  نیمراـهچ  . 4 مهیلا .) رظنی  و ال  . ) دـیامن
ياهتازاجم هب  تیانع  اب  میلا .) باذـع  مهل  و  . ) تساهنآ راظتنارد  كاندرد  تخـس و  یباذـع  تیاهن  رد  و  . 5 مهیکزی .) و ال  . ) دزاـس یمن 

هلمج زا  مود : میوش . گرزب  هانگ  نیا  هدولآ  اداـبم  اـت  میـشاب ، هتـشاد  دوخ  راـتفگ  نانخـس و  رد  ار  ّتقد  تیاـهن  دـیاب  غورد ، مسق  تخس 
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: دـیامرف یم  نانآ  تفـص  نیا  دروم  رد  لاـعتم  دـنوادخ  دنتـسه . نیقفاـنم  دـننک  یم  داـی  غورد  مسق  دـیجم  نآرق  تداهـش  هب  هک  یناـسک 
زاب ادخ  هار  زا  ار  مدرم  ات  دنا  هتخاس  رپس  ار  ناشیاهدنگوس  اهنآ  َنُولَمْعَی ;) اُوناَک  اَم  َءاَس  ْمُهَّنِإ  ِهللا  ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَصَف  ًۀَّنُج  ْمُهَناَْمیَأ  اوُذَخَّتا  »)
هولج ناملـسم  ار  شیوخ  غورد ، ياه  مسق  هانپ  رد  هک  ار ، نیقفاـنم  لاـعتم  دـنوادخ  ( 1 «.) دنهد یم  ماجنا  يدب  رایـسب  ياهراک  و  دـنراد ،

: دـیامرف یم  يریظن  مک  ریبـعت  رد  هروـس  نیمه  مراـهچ  هیآ  و  هدرک ، شنزرـس  ًادـیدش  دـنتخادرپ ، یم  نیملـسم  بیرف  اوـغا و  هـب  و  هداد ،
هکنیا بلاج  هحفص 39  هیآ 2 .  نوقفانم ،  . 1 دنوش »!؟ یم  فرحنم  قح  زا  هنوگچ  دـشکب ، ار  اهنآ  دـنوادخ  َنوُکَفُْؤی ;) یَّنَأ  ُهللا  ُمُهََلتاَق  »)

هار زا  ار  مدرم  غورد  ياه  مسق  اب  هک  هرهچ ، ود  نیقفانم  دروم  رد  راـبکی  تسا ; هتفر  راـک  هب  راـبود  طـقف  نآرق  رـسارس  رد  روکذـم  ریبعت 
یتـشز زا  نشور  يریوصت  هئارا  يارب  هیآ  ود  نیمه  دوهی . زا  ناکرـشم  دروم  رد  هبوت  هروـس  رد  رگید  راـب  و  دـننک ، یم  فرحنم  دـنوادخ 

ینید نایاوشیپ  زا  يدّدعتم  تایاور  یمالـسا  تایاور  رد  غورد  دنگوس  تسا . یفاک  دـیجم  نآرق  رد  نآ  دـیدش  ياهتازاجم  غورد و  مسق 
یم ریدس  مان  هب  شنارای  زا  یکی  هب  باطخ  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  . 1 دوش : یم  تعانق  نآ  هنومن  دنچ  هب  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد 

بکترم دـنک  دای  غورد  مسق  ادـخ  مان  هب  سک  ره  ریدـس ! يا  َِمثَا ; ًاقِداص  ِهللاِاب  َفَلَح  ْنَم  َو  َرَفَک ، ًابِذاک  ِهللاِاب  َفَلَح  ْنَم  ُْریَدُـس  اـی  : » دـیامرف
نید زا  جورخ  روکذـم  تـیاور  رد  رفک  زا  روـظنم  ( 1 «.) تسا هدروآ  اـجب  یهورکم  راـک  دروـخب  تسار  مسق  رگا  و  هدـش ، یگرزب  هاـنگ 
نیا رد  مثإ »  » زا روظنم  هک  هنوـگ  ناـمه  تسا . هریبـک  ناـهانگ  زا  غورد  مسق  نیارباـنب ، تسا . هریبـک  گرزب و  هاـنگ  روـظنم  هکلب  تسین ،

. دراد دیدش  تهارک  تسار  مسق  تسا ;و  هریبک  هانگ  غورد  مسق  هکنیا  هجیتن  تسا . دیدش  تهارک  هکلب  تسین ، تیصعم  هانگ و  ثیدح ،
امهیلع ) میرم نب  یـسیع  ترـضح  ّصاـخ  ناراـی  زا  يا  هّدـع  يزور  هک : میناوـخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  زا  يرگید  تیاور  رد  . 2

نانآ ياضاقت  هب  خساپ  رد  ترـضح  نک . داشرا  ار  ام  اهیبوخ ، هدنهد  میلعت  يا  دـندرک : ضرع  و  هدیـسر ، ترـضح  نآ  تمدـخ  مالـسلا )
 . ترـضح 1 ادخ  ربمایپ  َنیقِداص ; َو ال  َنیبِذاک  ِهللاِاب  اوُِفلَْحت  ْنَا ال  ْمُکُُرمآ  اَنأ  َو  َنیبِذاک  ِهللاِاب  اوُِفلَْحت  ْنَا ال  ْمُکَرَمَا  ِهللا  َِّیبَن  یـسُوم  َّنِا  : » دومرف
نم یلو  دیروخن ، غورد  مسق  هک  داد  روتسد  امش  هب  مالسلا ) هیلع  ) یسوم هحفص 40  ح 6 .  باب 1 ، نامیالا ، باتک  ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو 

تّدـش هب  ناموصعم  تایاور  نآرق و  تایآ  هکنیا  هجیتن  تسار .» هن  و  غورد ، مسق  هن  دـینکن ; دای  مسق  ادـخ  مان  هب  هک  مهاوخ  یم  امـش  زا 
هک هنوگ  ناـمه  یلاـم ! ررـض  اـب  یّتـح  تسار  دـنگوس  كرت  تسا . هدرمـش  هورکم  زین  ار  تسار  مسق  هکلب  هدوـمن ، حـیبقت  ار  غورد  مسق 

. دنا هدرک  لمع  شرافس  نیا  هب  دوخ  و  دنروخن ، مه  تسار  دنگوس  ناکمالا  یّتح  ناناملسم  هک  دنا  هدرک  شرافـس  نید  ناگرزب  تشذگ 
نید ناـگرزب  زا  یکی  هک  میناوخ  یم  یثیدـح  رد  تسا . هتـشاد  هارمه  هب  یگرزب  یلاـم  ياـهنایز  تسار  مسق  كرت  هک  يدراوم  رد  یّتح 

نیهوت ( مالسلا مهیلع  ) همئا زا  یخرب  هب  و  تسا ، جراوخ  هفیاط  زا  نز  نآ  هک  دنداد  عالّطا  ناشیا  هب  دوب ، هدرک  باختنا  يرسمه  دوخ  يارب 
نآ دزادرپ . یم  زین  ار  دوب  رانید  دصراهچ  هک  شا  هّیرهم  دهد و  یم  قالط  ار  وا  دریگ . یم  نز  نآ  زا  ییادج  هب  میمـصت  ناشیا  دـنک . یم 

مـسق دیوگ : یم  دـهاوخ و  یم  ار  نز  نآ  رهوش  هنیدـم  ریما  دـنک . یم  هبلاطم  ار  شا  هّیرهم  ًادّدـجم  و  هدومن ، تیاکـش  هنیدـم  ریما  هب  نز 
رب وت  رگم  ناـج ! ردـپ  دـیوگ : یم  شدـنزرف  دزادرپ ! یم  ار  نز  هّیرهم  هراـبود  و  دروخ ، یمن  مسق  وا  يا . هتخادرپ  ار  شا  هّیرهم  هک  روخب 

كرت ار  مـسق  راـگدرورپ  ماــن  تـمرح  ظــفح  يارب  یلو  مدوـب  قـحرب  هـلب ، دــیامرف : یم  گرزب  نآ  يدروـخن ؟ مـسق  ارچ  يدوـبن . قـح 
یم تسد  زا  دـنک و  یم  كرت  ادـخ  ياضر  بلج  رطاخب  ناسنا  ار  هچنآ  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاـب ماـما  زا  یتیاور  رد  ( 1 !«.) مدومن

هک دوش ، یلام  نایز  ررـض و  لّـمحتم  دـنچ  ره  دـنک ، كرت  زین  ار  تسار  مسق  ناـسنا  تسا  هتـسیاش  نیارباـنب ، ( 2 «.) دوش یمن  مگ  دـهد ،
نیا  41 هحفص ح 2 .  كردـم ، نامه   . 2 ح 1 .  باب 2 ، نامیالا ، باـتک  ج 16 ، هعیـشلا ، لئاسو   . 1 درک . دهاوخ  ناربج  ار  نآ  دـنوادخ 

هب اهزیچ  نیرت  شزرا  یب  يارب  هک  ناناملـسم  زا  یخرب  راتفر  و  اجک ، قح  هب  نایاوشیپ  لمع  مالـسا و  شخب  تاـجن  بتکم  یلاـع  روتـسد 
یبلطم یفن  ای  تابثا  يارب  هک  یمـسق  تسخن  تسا : مقر  ود  یتهج  زا  دنگوس  دنگوس  هراّفک  اجک ! دـنوش  یم  لّسوتم  اه  مسق  نیرت  ظیلغ 
ياعّدا یفن  يارب  ای  دوش . یم  هتفگ  هدودرم » نیمی   » نآ هب  هک  دنک ، یم  دای  دـنگوس  شبلط  تابثا  يارب  یـصخش  هکنیا  لثم  دوش ، یم  دای 

، تسین يزیچ  یفن  ای  تابثا  يارب  مسق  عون  نیا  تسا . دّهعت  مسق  مود ، عون  مروخ . یم  مسق  دـناد  یم  راکبلط  نم  زا  ار  دوخ  هک  یـصخش 
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ارقف هب  و  دیایب ، یمدرم  ياهکمک  زکرم  نالف  هب  زور  نالف  رد  هک  دروخ  یم  مسق  صخـش  نیا  لثم  تسا . يدّـهعت  ندرپس  روظنم  هب  هکلب 
اریز درادن ، يا  هراّفک  یلو  تسا ، دـیدش  تشذـگ  هک  هنوگ  نامه  نآ  تازاجم  دراد و  هانگ  دـشاب  غورد  رگا  لّوا  عون  مسق  دـنک  کمک 

زا هک  یتروص  رد  دراد ، مان  دّـهعت  مسق  هک  مود  عون  اما  تسا . هدـش  دای  مسق  یبلطم  یفن  ای  تاـبثا  يارب  و  درادـن ، دوجو  نآ  رد  يدّـهعت 
ای ریقف ، هد  مکش  ندرک  ریـس  نآ  هراّفک  و  دراد . زین  هراّفک  يورخا ، تازاجم  هانگ و  رب  هوالع  ددرگن ، لمع  نآ  قباطم  و  دوش ، فّلخت  نآ 

هکنیا بلاج  و  دریگب . هزور  زور  هس  دیاب  دشابن ، قوف  دروم  ود  زا  کی  چیه  رب  رداق  هک  یتروص  رد  و  تسا . هنهرب  دنمزاین  هد  ندـیناشوپ 
نیاربانب دزادرپب . ار  روکذم  هراّفک  دیاب  دنک  تفلاخم  نآ  اب  هک  تبون  ره  رد  دیامنن ، یّـصاخ  ناکم  نامز و  هب  دّیقم  ار  دوخ  دـنگوس  رگا 

تنایخ مدرم  ماظن و  هب  هک  دـننک  یم  دای  مسق  شیوخ  یگدـنیامن  هرود  يادـتبا  رد  هک  سلجم  ناگدـنیامن  لـثم  یعاـمتجا ، ياـهراک  رد 
رد هچنانچ  و  دنهد ، هراّفک  دیاب  دـننک  لمع  مسق  نیا  فالخرب  رگا  دـنهد ، ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  شیوخ  یگدـنیامن  فیاظو  و  دـننکن ،

هکنیا هجیتن  دننک ! رارکت  ار  هراّفک  تبـسن  نامه  هب  دیاب  دنیامن ، هحفـص 42  فّلخت  روکذم  دنگوس  زا  رّرکم  روطب  یگدنیامن  هرود  لوط 
، دینکن رذن  دیروخن و  مسق  ناکمالا  یّتح  دیشاب  بقارم  هک  تسا  نیا  نازیزع  امش  هب  نم  شرافس  و  تسا ، نیگنـس  مسق  زا  فّلخت  هراّفک 
ار نآ  هراّفک  رمع  کی  دیاب  هاگ  هک  مینکن ، لیمحت  دوخ  رب  یفاضا  راب  مسق ، رذن و  اب  تسا . نیگنـس  یفاک  هزادـنا  هب  ام  فیلاکت  راب  اریز 

يدّهعت مسق  اّما  درادن ، هراّفک  دشاب  غورد  هک  یتروص  رد  دوش  یم  دای  یبلطم  یفن  ای  تابثا  يارب  هک  يدـنگوس  هکنیا  هصالخ  میزادرپب .
ثحابم زا  مهم ! لاؤس  دنتـسه . ناسکی  فّلخت ، ندوب و  غورد  تروص  رد  تمرح  رظن  زا  ود  ره  دـنچ  ره  دراد ، هرافک  فّلخت  تروص  رد 

هدش نآ  كرت  هب  شرافس  ینید  تاروتسد  رد  اذل  و  دراد ، دیدش  تهارک  دشاب  مه  تسار  رگا  ندرک  دای  دنگوس  هک  دش  نشور  هتشذگ 
يذلاو  » هلمج يور  طقف  هک  يدودـحم  يوجتـسج  قبط  تسا ؟ هدرک  دای  مسق  همه  نیا  لاعتم  دـنوادخ  ارچ  بلطم ، نیا  هب  هّجوت  اب  تسا .

یلـص ) مرکا ربمایپ  نابز  زا  راب  تسیود  هب  کیدزن  روکذم و  باتک  دـلج  رد 16  هلمج  نیا  دش ، ماجنا  راونالاراحب  باتک  رد  هدیب » یـسفن 
ترـضح تـسا ؟ هدروـخ  دـنگوس  هدرتـسگ  عیـسو و  روـطب  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلــص  ) مرکا ربماـیپ  ارچ  تـسا . هدـش  رارکت  هـلآو ) هـیلع  هللا 
َمیلاـقْالا ُتیطُْعا  َْول  ِهللاَو  : » دـندومرف يا  هلمج  رد  ـالثم  تسا . هدرک  داـی  مسق  رّرکم  هغـالبلا  جـهن  رد  زین  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤـملاریما 

ار نیمز ) هرک  مامت   ) میلقا تفه  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  ُُهْتلَعَف ; ام  ةَریعَش  َْبلُج  اُهُبلْـسَا  ۀَلْمَن  یف  َهللا  َیِـصْعَا  ْنَا  یلَع  اهِکْالفَا ، َتَْحت  اِمب  َۀَْعبَّسلا 
نینچ مریگب ، يا  هچروم  ناهد  زا  ملظ  هب  ار  يوج  تسوپ  هک  نیا  هب  منک ، ینامرفان  ار  ادـخ  ات  دـنهد  نم  هب  تساهنامـسآ  ریز  رد  هچنآ  اب 

ـ  تشذـگ نیـشیپ  ثحابم  رد  هچنآ  قبط  یـصخش ، لئاسم  يارب  مسق  باوج : دوش ؟ یم  هیجوت  هنوگچ  اهدـنگوس  نیا  ( 1 «.) درک مهاوخن 
یـصخش لئاسم  دـنگوس ، عوضوم  هچنانچ  اّما  دراد . دـیدش  تهارک  دـشاب ـ  تسار  هحفـص 43  هبطخ 224 .  هغالبلا ، جـهن  رگا 1 .  یّتح 
تارــضح تاـیاور  دـیجم و  نآرق  رد  هـک  ییاهدـنگوس  و  درادــن . یلاکــشا  چــیه  دوـش  داـی  مـسق  یتـیبرت  لـئاسم  يارب  هـکلب  دــشابن ،

هکنیا لـثم  میروخب ، مسق  ریخ ، ياـهراک  هب  مدرم  قیوشت  يارب  مه  اـم  رگا  نیارباـنب  تسا . لـیبق  نیا  زا  هدـمآ ، مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم
هوشر هک  راگدرورپ  تاذ  هب  مسق  : » مییوگب رکنم  زا  یهن  يارب  ای  تسین » يدارف  زامن  اب  هسیاقم  لباق  تعامج  زامن  مسق  ادـخ  هب  : » مییوگب

یـصخش ياهمـسق  هکنیا  هجیتن  تسا . یبوخ  راک  هکلب  درادـن ، یتهارک  اهنت  هن  نآ ، دـننام  ییاه  مسق  و  تسا » گرزب  ناهانگ  زا  يراوخ 
زا ادخ  ياه  مسَق  و  درادن . یتهارک  چیه  دوش  یم  دای  هعماج  دارفا  تیبرت  روظنم  هب  هک  ياه  مسق  اّما  تسا ، هورکم  دشاب  تسار  رگا  یّتح 

. تسا مود  مِسق 

ادخ ریغ  هب  دنگوس  . 2

، زور بش و  شربماـیپ ، ناـج  دوخ و  تاذ  هب  دـنوادخ  تسا . عّونتم  نآرق  ياـه  مسق  تشذـگ ، قباـس  ثحاـبم  رد  هک  هنوگ  ناـمه  لاؤس :
، مینک دای  مسق  راگدرورپ  تاقولخم  هب  میناوت  یم  مه  ام  ایآ  تسا . هدرک  دای  مسق  ییاذغ  ّداوم  زا  یخرب  یّتح  و  ناسنا ، حور  ناهاگحبص ،
هب ناشنازیزع ، ناج  ناشنادـنزرف ، ناج  ناشدوخ ، ناـج  هب  هک  تسا  موسرم  مدرم  نیب  رد  تسا ؟ زیاـج  وا  كاـپ  تاذ  هب  دـنگوس  طـقف  اـی 
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: خساپ تسا ؟ زیاج  دنوادخ  ریغ  هب  دنگوس  ایآ  هکنیا : هصالخ  تسا ؟ زیاج  اهدنگوس  نیا  ایآ  دـنروخ . یم  مسق  ناشتاسّدـقم  هب  ناشفرش ،
دنچ هب  هنومن  ناونع  هب  دنک ; یم  یهن  راک  نیا  زا  ًاحیرص  هک  هدمآ  ّتنـس ، لها  عبانم  نینچمه  و  نایعیـش ، ام  بتک  رد  یتیاور  ثیداحا و 

هب دـیجم  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  : » مدرک ضرع  مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماـما  هب  دـیوگ  یم  راـیزهم  نب  یلع  . 1 دوش : یم  هراـشا  نآ  دروـم 
هحفـص 44 میروخب . مسق  راگدرورپ  كاپ  تاذ  ریغ  هب  میناوت  یم  مه  ام  ایآ  تسا . هدروخ  مسق  نآ  دننام  و  ناگراتـس »  » و زور »  » و بش » »
زا کی  ره  هب  دـنوادخ  َّلَج ; َو  َّزَع  ِِهب  ِّالا  اوُمِـسُْقی  ْنَا  ِهِْقلَِخل  َْسَیل  َو  َءاـش ، اـِمب  ِهِْقلَخ  ْنِم  ُمِسُْقی  َّلَـج  َو  َّزَع  َهللا  َّنِا  دـندومرف : خـساپ  رد  ماـما 

دّمحم . 2 ( 1 «.) تسین زیاج  دنوادخ  كاپ  تاذ  هب  دنگوس  زج  راگدرورپ  تاقولخم  يارب  اّما  دنک ، یم  دای  مسق  دشاب  لیام  هک  شتاقولخم 
ُّلُک دومرف : سپس  دیهنن . ناطیش  ياهمدق  ياج  رد  ماگ  دومرف : هک  مدینش  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  : » دنک یم  تیاور  نینچ  زین  ملـسم  نب 

هللادبع یبا  نب  نمحرلادـبع  . 3 ( 2 «.) تسا ناطیـش  ياهماگ  زا  دـنوادخ ، تاذ  ریغ  هب  یمـسق  ره  ِناـْطیَّشلا ; ِتاوُطُخ  ْنِم  َیِهَف  ِهللاِْریَِغب  نیمَی 
( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  ِناْطیَّشلا ; ِتاوُطُخ  ْنِم  َِکلذ  َلاق : ُهََدلَو ؟ َرَْحنَی  ْنَا  َفَلَح  ِلُجَر  ْنَع  مالـسلا ) هیلع  ) ِهللاِْدبَعابَا َْتلَأَس  : » دیوگ یم 

هلمج ریـسفت  رد  ( 3 «.) تسا ناطیـش  ياـهماگ  زا  مسق  عون  نیا  دومرف : ماـما  مدیـسرپ ؟ دـشکب  ار  شدـنزرف  دروخ  مسق  هک  يدرم  دروم  رد 
ایآ دراد ؟ یمکح  هچ  مسق  نیا  دربب . رـس  ار  شا  هّچب  هک  درک  دای  مسق  صخـش  نآ  فلا ) دراد : دوجو  لامتحا  ود  هدلو » رحنی  نأ  فلح  »
هب ار  ما  هّچب  نم  دـیوگ  یم  صخـش  نآ  هکنیا  ب ) درادـن . ام  ثحب  هب  یطبر  تیاور  ریـسفت ، نیا  قبط  دـنک ؟ لمع  نآ  قباطم  تسا  مزـال 
رد لکـش  نیدـب  رظن ، دروم  راک  ماجنا  مدـع  رب  دـیکأت  و  مسق ، تّیمها  يارب  ینعی  مشاب ! هدرک  ار  راک  نالف  رگا  مشاـب  هتـشک  دوخ  تسد 
قبط و  دوش ، یم  ام  ثحب  اب  طبترم  تیاور  تروص  نیا  رد  دشاب ، حیحـص  مود  لامتحا  ًارهاظ  و  تسا . هدرک  دای  دـنگوس  شدـنزرف  دروم 
لها یثیدح  عبانم  رد  ادخ  ریغ  هب  مسق  زاوج  مدع  درامـش . یمن  زیاج  ار  ادخ  ریغ  هب  ندرک  دای  مسق  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  تیاور  نیا 

، هعیشلا لئاسو   . 1 میناوخ : یم  هدرک ، لقن  شباتک  رد  یقهیب  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  تسا . هدمآ  زین  تّنس 
ْدَقَف ِهللا  ِْریَِغب  َفَلَح  ْنَم   » 45 هحفص ح 5 .  كردم ، نامه   . 3 ح 4 .  باب 15 ، كردم ، نامه   . 2 ح 1 .  باب 30 ، نامیالا ، باوبا  ج 16 ،

راصتخا تیاعر  تهج  هک  رگید ، تایاور  روکذم و  تایاور  هکنیا  هجیتن  ( 1 !«.) تسا كرشم  دروخب ، مسق  ادخ  ریغ  هب  سک  ره  َكَرْشَا ;
هاگ هک  میناوخ  یم  تایاور  یخرب  رد  رگید ، يوس  زا  درمـش . یمن  زیاج  ار  دنوادخ  ریغ  هب  مسق  مادک  چـیه  دـش ، يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا 

هغالبلا جهن  ياج  هد  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  لاثم  ناونع  هب  دندرک . یم  دای  مسق  ادخ  ریغ  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم تارـضح 
َْول يرْمََعل  َو  : » دیامرف یم  شیافویب  باحـصا  نارای و  هب  باطخ  هغالبلا  جـهن  هبطخ 56  رد  الثم  تسا . هدرک  دای  دـنگوس  شدوخ  ناـج  هب 

يارب يا  هیاپ  زگره  میدوب ، امـش  لثم  هزرابم  رد  ام  رگا  دنگوس  مناج  هب  ٌدوُع ; ِنامیِْالل  َّرَـضْخا  َو ال  ٌدوُمَع  ِْنیِّدـِلل  َماق  ام  ُْمْتیَتَأ  ام  یتَْأن  اّنُک 
یم دـنگوس  ادـخ  ریغ  هب  هاگ  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  دـیدرگ .» یمن  زبس  نامیا  تخرد  زا  يا  هخاش  و  دـش ، یمن  اـپ  رب  نید 
نآ زا  و  دیـسر ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  تمدخ  یـصخش  : » میناوخ یم  دـنک ، یم  لقن  یقهیب  هک  یثیدـح  رد  هلمج  زا  دروخ .

لمع لوصا  نیا  هب  و  مور ، یم  تفگ : برع  درم  نآ  درک . نینچ  ترضح  دنک . نایب  شیارب  ار  مالسا  فراعم  لوصا  درک  اضاقت  ترـضح 
دوش یم  راگتسر  هک  دنگوس  شردپ  ناج  هب  دنک ، لمع  متفگ  هچنآ  هب  رگا  َۀَّنَْجلا ; َلَخَد  َقَدَص  ْنِا  ِهیبَا ، َو  َحَْلفَا  دومرف ...: ربمایپ  منک . یم 

هاگ هک  تایاور  نیا  اب  دـنک ، یم  عنم  دـنوادخ  ریغ  هب  دـنگوس  زا  هک  تایاور  زا  هتـسد  نآ  هکنیا  هصالخ  ( 2 «.) ددرگ یم  تشهب  لخاد  و 
مادـک هب  تسیچ ؟ ( 3) ضراعت لح  هار  دنتـسه . ضراعت  رد  ًارهاظ  دـنروخ ، یم  دـنگوس  ادـخ  ریغ  هب  ( مالـسلا مهیلع  ) نیموصعم تارـضح 

کی هب  ضراعت  نیا  زا  نمض  رد   . 3 ص 466 .  ج 2 ، یقهیب ، ننس   . 2 ص 29 .  ج 10 ، يربکلا ، ننس   . 1 مینک ؟ لمع  تایاور  زا  هتسد 
مامت دـیاب  هکلب  درک . رداص  ار  یمکح  و  داد ، اوتف  نآ  نومـضم  هب  ًاروف  ناوت  یمن  ثیدـح  کی  هعلاطم  اـب  هکنیا  نآ  میرب و  یم  یپ  هتکن 

يدـنب عمج  زا  سپ  و  درک ، فرطرب  ار  نآ  يرهاظ  ضراعت  ادـتبا  تشاد ، دوجو  یـضراعتم  ثیداحا  هچنانچ  دومن ، هعلاطم  ار  نآ  بناوج 
هک هدـش ، هئارا  ثحب  دروم  تایاور  ضراعت  عفر  يارب  یفلتخم  ياهلح  هار  لح : هار  هس   46 هحفص درک . رداص  ار  نآ  یعرش  مکح  ییاهن 

تهج نیدب  داد ، یم  كرش  يوب  هک  دندرک  یم  دای  ییاهمسق  نیملـسم  زا  یخرب  مالـسا  ردص  رد  فلا ) دوش : یم  هراشا  نآ  هنومن  هس  هب 
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يوب هک  تسا  ییاه  مسق  ادخ ، ریغ  هب  مسق  ندوب  عونمم  زا  روظنم  نیاربانب ، دننک . دای  مسق  ادـخ  مان  هب  طقف  هک  دـش  هداد  روتـسد  اهنآ  هب 
مـسق شردپ  ناج  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  رـضحم  رد  رمع  يزور  : » تسا هدمآ  ریز  تیاور  رد  هچنآ  لثم  دـهد ، یم  كرش 

(1 «.) تسا هدرک  عوـنمم  ار  ناتناردـپ  هب  مسق  دـنوادخ  ْمُِکئاـبِآب ; اوـُِفلَْحت  ْنَا  ْمُکاـْهنَی  َهللا  َّنِا  دوـمرف : ( هـلآو هـیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ دروـخ .
هک ارچ  درک . یهن  دندوب ، یکرشم  دارفا  هک  ناشناردپ ، مان  هب  ندرک  دای  دنگوس  زا  ار  مالسا  ردص  ناناملـسم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
هاگ ب ) درادـن . یلاکـشا  دـشاب ، هتـشادن  یفنم  دـمایپ  نینچ  هک  یتروص  رد  ادـخ  ریغ  هب  مسق  نیاربانب  داد . یم  كرـش  يوب  اـه  مسق  نیا 

مدرم نیب  رد  هک  ییاه  مسق  هلمج  زا  لاثم ، ناونع  هب  تشاد . لابند  هب  یتشز  یفنم  راثآ  هک  دندروخ  یم  ادخ  ریغ  هب  ییاه  مسق  ناناملـسم 
يزیچ ماّهتا  ضرعم  رد  هک  یصخش  هب  هک  انعم  نیدب  دوب . قالط  قاتِع و  هب  مسق  دوب ، موسرم  مالسلا ) مهیلع  ) همئا رصع  مالسا و  ردص  رد 

ياه برع  ًاعقاو  و  دنـشاب ! هقّلطم  تنارـسمه  و  دازآ ، تناگدنب  مامت  یـشاب  هداد  ماجنا  رگا  يا . هدادن  ماجنا  ار  راک  نالف  دنتفگ : یم  دوب ،
اریز درادن . لوبق  ار  ییاهمـسق  نینچ  هعیـش  اّما  دندقتعم . نآ  هب  مه  زونه  تّنـس  لها  ًارهاظ  و  دندوب . دـنبیاپ  ییاهمـسق  نینچ  هب  نامز ، نآ 
ادخ ریغ  هب  مسق  دوش . یمن  هقّلطم  ینز  و  ددرگ ، یمن  دازآ  يا  هدـنب  مسق  اب  و  دراد ، دوخ  هب  صوصخم  هغیـص  قالط  قتع و  تسا  دـقتعم 

هراشا نآ  هنومن  کی  هب  هک  تسا . ییاهمـسق  نینچ  هب  رظان  هاگ  هدش ، یهن  هحفص 47  ص 28 .  ج 10 ، يربکلا ، ننس  تایاور 1 .  رد  هک 
نب یّلعم  مدینش  درک : ضرع  يو  هب  دیبلط و  ار  ترضح  نآ  مالـسلا ،) هیلع  ) قداص ماما  رـصاعم  یـساّبع  هفیلخ  روصنم ، يزور  : » مینک یم 

؟ ینک مایق  ام  هیلع  رب  ات  دناوخ ، یم  ارف  وت  يوس  هب  ار  مدرم  و  دنک ، یم  هّیهت  هحلـسا  تیارب  دشاب ، یم  وت  باحـصا  نارای و  زا  هک  سینخ ،
َو ِقالَّطلِاب  ّالِإ  َْکنِم  یـضْرَا  ال  : » تفگ روصنم  دشاب . یمن  شیب  يا  هعیاش  هدیـسر ، امـش  هب  هچنآ  تسین و  نینچ  مسق  ادـخ  هب  دومرف : ماما 

یمن ار  وت  نخس  ءْیَش ; یف  ِهللا  َنِم  َْسیَلَف  ِهللاِاب  ِضْرَی  َْمل  ْنَم  ُهَّنِا  ِْفلْحَا !؟ ْنَا  ینُُرمَْأت  ِهللا  ِنُود  ْنِم  ِداْدنالِابَا  َلاقَف : ِیْـشَْملا ، َو  ِيْدَْهلا  َو  ِقاتِْعلا 
هک ییاهزیچ  هب  یهد  یم  روتسد  نم  هب  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) ماما ( 1 !) ینک دای  یـشم  يده و  قاتع و  قالط و  هب  مسق  هکنیا  رگم  مریذپ ،
زا و  ( 2 !«.) درادن نامیا  وا  هب  يا  هّرذ  دوشن ، یـضار  دـنوادخ  رب  دـنگوس  هب  هک  یـسک  مروخب ؟ مسق  دـنراد ، ادـخ  لباقم  رد  ار  تب  مکح 

دنهدن ماجنا  ار  راک  نالف  رگا  : » دندروخ یم  مسق  ناناملسم  زا  یضعب  هک : دوب  نیا  تشاد  لابند  هب  یتشز  یفنم  راثآ  هک  ییاهمـسق  هلمج 
يریگولج زین  ییاهمـسق  نینچ  زا  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا هک  داد ، دـنهاوخ  ماجنا  ار  نآ  ًاـمتح  هکنیا  زا  هیاـنک  (3 «) دنشاب ینارـصن  ای  يدوهی 

هب ياهمسق  هتسد  نآ  اّما  تفرگ ، رارق  یهن  دروم  هتـشاد  یتشز  ياهدمایپ  یفنم و  ضراوع  نینچ  هک  ییاهمـسق  زا  هتـسد  نآ  سپ  دندرک .
رگم مینک ، تهارک  رب  لمح  ار  دـنوادخ  ریغ  هب  ِمسق  زا  هیهان  تایاور  هکنآ  موس  لح  هار  ج ) تشادـن . یلاکـشا  دوبن ، نینچ  هک  ادـخ  ریغ 

تشذـگ و قاتع »  » و قالط »  » حیـضوت و 1 .  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح  مسق  دننام  دـشاب ; یتیبرت  روما  فدـه  هک  يدراوم  رد 
اب دوبن ، حیحص  یتفگ  هچنآ  رگا  هک  تسانعم  نیدب  یـشم »  » و ینک ، ینابرق  دوبن  تسرد  یتفگ  هچنآ  رگا  هک  تسا  نیا  يده »  » زا روظنم 
 . ح 1 باب 34 ، كردـم ، نامه   . 3 ح 3 .  باب 14 ، ناـمیالا ، باوبا  ج 16 ، هعیـشلا ، لئاسو   . 2 يورب . ادـخ  هناخ  ترایز  هب  هدایپ  ياـپ 

ناکمالا یّتح  ـالّوا  هکنیا : هجیتن  درادـن . مه  تهارک  تروص  نیا  رد  هک  تشذـگ ـ  نآ  حرـش  هک  مالـسلا ـ ) هیلع  ) ناـنمؤمریما هحفص 48 
هک ارچ  مینک ، دای  مسق  ادخ  مان  هب  اهنت  تموصخ ، فالتخا و  عفر  تواضق و  ماقم  رد  ًاصوصخم  موزل ، دراوم  رد  ًایناثو : دروخ ، مسق  دیابن 
هک هنوگ  نامه  دـشاب . ناـماما  ربماـیپ و  نآرق و  دـننام  یتاسّدـقم  هب  رگا  یّتح  درادـن ، یـشزرا  تواـضق  ثحبم  رد  ادـخ  ماـن  ریغ  هب  مسق 

هعیاـش دوـش . یمن  بترتـم  نآ  رب  یهقف  رثا  چـیه  هنرگ  و  دـشاب ، دـنوادخ  ماـن  هب  هک  دراد  یهقف  راـثآ  یتروـص  رد  زین  هّیدـهعت  ياهمـسق 
بوخ دش ، رکذ  ماما ، جورخ  هعیاش  یقیناود و  روصنم  و  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  دروم  رد  هک  یثیدح  بسانت  هب  ام  رصع  يالب  ینکارپ ،
ربمایپ اب  هزرابم  رد  نمشد  رازبا  زا  یکی  میـشاب . هتـشاد  يا  هراشا  تسام ، زورما  یعامتجا  ّمهم  تالکـشم  زا  هک  گرزب  هانگ  نیا  هب  تسا 

ناقفانم دنتفرگ . یم  هرهب  هنادرمناوجان  هلیح  نیا  زا  فلتخم  لاکـشأ  هب  اهنآ  دوب . ینکارپ  هعیاش  ایبنا ، ریاس  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا
یکی مالسا  ردص  ياهگنج  زا  یکی  رد  هنومن ، ناونع  هب  دننک . دراو  نیملسم  مالسا و  رب  يا  هبرـض  هحلـسا  نیا  اب  ات  دندوب  يا  هناهب  رظتنم 

ناوراک هب  دوب  هتفای  ار  وا  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ باحـصا  زا  یکی  دـنام . بقع  هلفاق  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ نارـسمه  زا 
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ار نانآ  عورشمان  طابترا  هعیاش  دندید  اهنت  یباحص  نآ  اب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رسمه  ناقفانم  هک  یماگنه  درک . قحلم  ناناملسم 
روتـسد رظتنم  و  درک ، توکـس  نآ  هرابرد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ و  تفرگ ، ارف  ار  هنیدـم  مامت  هعیاش  دـندرک . لـقتنم  ناـبز  هب  ناـبز 

ار هبرح  نیا  هشیمه  يارب  ناقفانم  هک  دیبوک ، ار  نازاس  هعیاش  يزاس و  هعیاش  نانچنآ  و  دش ، لزان  ( 1 «) کفا تایآ   » هکنیا ات  دوب . دنوادخ 
یسایس و هیاپدنلب  تاماقم  يداع ، مدرم  يارب  دریگ . یم  هرهب  هلیسو  نیمه  زا  یناور  گنج  رد  نمشد  زین  ام  نامز  رصع و  رد  دندرک . اهر 
 . کمک 1 نازاس  هعیاش  هب  هن  و  دنزاسب ، هعیاش  هن  هک  دنشاب  بظاوم  دیاب  نینمؤم  دزاس . یم  هعیاش  دیلقت  راوگرزب  عجارم  یّتح  و  یبهذم ،

نادسفم تازاجم  اب  ربارب  یتازاجم  و  تسا ، مارح  كوکـشم  یّتح  غورد و  تاعیاش  هعاشا  هک  ارچ  دـننک ،  49 هحفص دعب . هب  هیآ 11  رون ،
ِۀَنیِدَْـملا ِیف  َنوُفِجْرُْملاَو  ٌضَرَّم  ْمِِهبوـُُلق  ِیف  َنیِذَّلاَو  َنوُِقفاَـنُْملا  ِهَْتنَی  ْمَّل  ِْنئَّل  : ») دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ  دراد . ضرـالا  یف 

رابخا هک  اهنآ  نالد و  رامیب  ناقفانم و  رگا  ًالِیتْقَت ;) اُولُِّتقَو  اوُذِـخُأ  اوُفُِقث  اَمَْنیَأ  َنِینوُْعلَّم  ًالِیلَق *  ـَّالِإ  اَـهِیف  َکـَنوُرِواَُجی  َـال  َُّمث  ْمِِهب  َکَّنَیِْرُغَنل 
تّدـم زج  سپـس  میناروش ، یم  نانآ  ّدـض  رب  ار  وت  دـنرادنرب ، دوخ  راک  زا  تسد  دـننک  یم  شخپ  هنیدـم  رد  ساسا  یب  تاعیاش  غورد و 

هب یتخس  هبو  دش ، دنهاوخ  هتفرگ  دنوش  تفای  اج  ره  و  دنوش ، یم  درط  اج  همه  زا  و  دننامب . رهـش  نیا  رد  وت  رانکرد  دنناوت  یمن  یهاتوک 
. میوشن نآ  هدولآ  دنوادخ  کمک  هب  ات  دوب ، كانرطخ  گرزب و  هانگ  نیا  بقارم  بظاوم و  دیاب  نیاربانب  ( 1 «.) دیسر دنهاوخ  لتق 

دنگوس ياوتحم  تّیهام و  . 3

عوضوم نیا  رد  هک  ییاهباتک  رد  هکنیا  بلاج  میا ؟ هدرک  رکف  مسق  ياوتحم  تّیهام و  نوماریپ  ایآ  اّما  مینک ، یم  داـی  دـنگوس  همه  لاؤس :
نیا داد .» مهاوخ  ماجنا  ار  راک  نالف  هک  دنگوس  ادخ  هب  : » مییوگ یم  هک  یماگنه  یتسار  دشن . تفای  دروم  نیا  رد  يزیچ  زین  هدش  هتـشون 

: مییوگ یم  الثم  و  مینک ، یم  دای  مسق  ادـخ  ریغ  هب  هک  ینامز  ای  دراد ؟ دوجو  راک  نآ  ادـخ و  مان  نیب  يا  هطبار  هچ  تسانعم ؟ هچ  هب  مسق 
زا يرایـسب  خساپ : مینک ؟ یم  داجیا  نامدنزرف  ناج  راک و  نآ  نیب  یطابترا  هچ  درک » مهاوخ  كرت  ار  راک  نالف  هک  مسق  مدنزرف  ناج  هب  »

رّکفت نآ  ياوتحم  رد  میـشیدنا و  یم  نآ  قمع  هب  هک  یماگنه  اّما  دسر ، یم  رظن  هب  راکـشآ  حضاو و  رایـسب  ناسنا  یگدنز  هنازور  لئاسم 
دیاش مسق  نوماریپ  هعلاطم  تّقد و  زا  دعب  اّما  تسا . روما  نیا  هلمج  زا  زین  مسق  هک  میوش ، یم  هجاوم  یّـصاخ  ياه  یگدیچیپ  اب  مینک ، یم 

 . و 1 دنک ، داجیا  یکیدزن  یگنهامه و  هب ) مسقم  هل و  مسقم   ) زیچ ود  نآ  نیب  دهاوخ  یم  تقیقح  رد  هدننک  دای  دنگوس  هک  تفگ  ناوتب 
یم نابز  هب  ار  ـالاب  مسق  هک  یـصخش  دـنک . یفّرعم  هب  مسقم  یـشزرا  حطـس  مه  ار  هل  مسقُم  تّیمها  هحفـص 50  و 61 .  هیآ 60  بازحا ،
دنک رواب  هدنونـش  ات  دهد ، رارق  شدـنزرف  ناج  تّیمها  حطـس  مه  ار  هدروخ  مسق  نآ  يارب  هک  يراک  تّیمها  دـهاوخ  یم  عقاو  رد  دروآ ،

راک و نآ  ماجنا  هک  دنامهفب  بطاخم  هب  دهاوخ  یم  ایوگ  دروخ ، یم  مسق  ادخ  مان  هب  هک  یماگنه  و  داد . دهاوخ  ماجنا  ار  راک  نآ  وا  هک 
ود نتخاس  طوبرم  یگنهامه و  يربارب و  عون  کـی  عقاو  رد  دـنگوس  نیارباـنب ، تسا . مهم  شیارب  ادـخ  ماـن  دـننامه  هدـعو ، نآ  هب  لـمع 
یم دای  مسق  تسا  مهم  هدـنروخ  مسق  رظن  رد  هک  ییاهزیچ  ای  سّدـقم  روما  هب  هراومه  اذـهل  و  تسا ، مه  اـب  هل ) مسقم  هب و  مسقم   ) بلطم

ای سّدقم  رما  کی  نیب  ینهذ  هطبار  کی  داجیا  مسق  هلمج ، کی  رد  و  دوش . یمن  دای  مسق  ّتیمها  یب  شزرا و  یب  روما  هب  زگره  و  دـنک ،
. میروخ یم  مسق  نآ  يارب  هک  تسا  يراک  و  مهم ،

دنوادخ ياهدنگوس  هفسلف  . 4

ایآ تسا ؟ هدرک  دای  مسق  نآرق  رد  هبترم  دص  کی  دودح  هک  دراد ، مسق  هب  يزاین  هچ  دـنوادخ  دروخ ؟ یم  دـنگوس  دـنوادخ  ارچ  لاؤس :
مـسق هب  يزاین  اهنآ  هک  تسا ، نانمؤم  يارب  رگا  رفاک ؟ نامیا و  یب  دارفا  يارب  ای  تسا ، ناروابادخ  نانمؤم و  يارب  راگدرورپ  ياهدنگوس 

يا هدیاف  اهنآ  يارب  ندرک  دای  مسق  تسا ، راّفک  يارب  رگا  و  دنروآ . یم  اجب  مه  دنگوس  نودـب  ار  ادـخ  تاروتـسد  رماوا و  اریز  دـنرادن ;
نایب مهم  هفسلف  ود  دنوادخ ، ياهدنگوس  يارب  خساپ : دنوش . یمن  يو  میلـست  و  دنراذگ ، یمن  ادخ  نامرف  رب  رـس  مه  مسق  اب  اریز  درادن ;
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هزادناو ّدح  کی  رد  تابجاو  مامت  هک  هنوگ  نامه  رتمهم . یخرب  تسا و  مهم  یخرب  تسین ، حطس  کی  رد  لئاسم  همه  فلا ) تسا : هدش 
رّیغتم توافتم و  رایـسب  اهنآ  نامیا  تاجرد  هکلب  دنتـسین ، حطـس  کی  رد  مه  نامیا  اب  صاخـشا  همه  دـنراد . یتوافتم  تاجرد  و  دنتـسین ،

نیا و  دنک . یم  دنگوس  اب  هارمه  ار  نآ  دنک ، نایب  ار  شتاروتـسد  زا  یخرب  هداعلا  قوف  تّیمها  دهاوخب  دـنوادخ  رگا  تهج ، نیدـب  تسا .
اب زین  ار  نآ  ّتیمها  هجرد  بلطم ، کی  بوجو  نایب  رب  هوالع  هدـنیوگ  هک  تسا ، مالک  رد  تغـالب   51 هحفـص تحاصف و  عون  کی  دوخ 

و دنک ، نایب  ار  سوه  اوه و  اب  هزرابم  سفن و  بیذهت  هداعلا  قوف  تّیمها  دهاوخ  یم  دنوادخ  الثم  دـنک . یم  میهفت  دوخ  بطاخم  هب  مسق 
یم ماجنا  یپ  رد  یپ  ياهمـسق  اب  ار  راک  نیا  دنتـسین ، ناسنا  مان  هتـسیاش  دـنوشن ، شیوخ  سفن  ياوه  رب  طّلـسم  ات  هک  دـنامهفب  اهناسنا  هب 
مسق تسا ، شخب  مارآ  هک  بش  یکیرات  هب  مسق  شا ، هدننک  هریخ  رون  هام و  هب  مسق  شیئالط ، عاعش  تمظع و  اب  دیـشروخ  هب  مسق  دهد ;
سفن هیکزت  هب  دننک و  هیفصت  ار  ناج  لد و  هک  یناسک  اهنت  ناسنا ...، حور  ناج و  قلاخ  هب  مسق  تسا ، هدننک  رادیب  هک  زور  ییانـشور  هب 
هدزای سفن ، اب  داهج  خماش  ماقم  نییبت  يارب  دنوادخ  يرآ !  دنتمایق . زور  ناراگتـسر  دنیامن ، كاپ  اهیگدولآ  زا  ار  دوخ  نطاب  و  دنزادرپب ،
نّدـمت تسا  نکمم  هداـس  رازبا  نیا  هکنیا  و  ملق ، هداـعلا  قوف  شزرا  هب  ناـسنا  هّجوـت  يارب  رگید ، ياـج  رد  اـی  تسا . هدرک  داـی  مسق  راـب 

ياـه هفـسلف  زا  یکی  نیارباـنب ، دـنک . یم  داـی  دـنگوس  دوش ، یم  هتـشون  نآ  هلیـسوب  هچنآ  ملق و  هب  دزاـس ، دوباـن  اـی  افوکـش ، ار  یتّیعمج 
ناـیب دـنوادخ ، ياـه  مسق  هفـسلف  نیمود  ب ) تسا . هدروـخ  مسق  نآ  يارب  هک  تسا  يزیچ  تّیمها  هجرد  ناـیب  راـگدرورپ ، ياهدـنگوس 
ریظن مک  ّتیمها  دهاوخ  یم  وسکی  زا  الاب ، لاثم  رد  لاعتم  دنوادخ  تسا . هدرک  دای  دـنگوس  اهنآ  هب  هک  تسا  یتادوجوم  شزرا  ّتیمها و 

زور هام ، دیـشروخ ، نوچمه  یتمظع  اب  تادوجوم  نوماریپ  رّکفت  هعلاطم و  هب  راداو  ار  ناسنا  رگید  يوس  زا  و  دنک ، نایب  ار  سفن  اب  داهج 
، یهلا گرزب  ياـهتمعن  نیا  نوـماریپ  هشیدـنا  رّکفت و  اـب  اـت  دـیامن ، نآ  دـننام  یمدآ و  ناـج  رواـنهپ ، نیمز  نامـسآ ، عـیفر  ياـنب  بش ، و 

نیا زا  ینآرق  ياهمسق  تقیقح  رد  ددرگ . رت  قیمع  يو  زا  شیوریپ  تعاطا و  و  رت ، نازوس  وا  هب  شقـشع  و  رتشیب ، راگدرورپ  هب  شتفرعم 
هب دنوادخ  هک  دوش  یم  یتادوجوم  نوماریپ  دنمـشیدنا  رّکفتم و  ياهناسنا  هشیدنا  جیـسب  ببـس  هک  ارچ  تساهـشناد ; مولع و  دـیلک  هیواز 

يدنچ دوش . یم  فشک  ناسنا  يارب  دیدج  ياهـشناد  و  هزات ، بلاطم  مهم ، ياهزار  رذـگهر  نیا  زا  و  تسا . هدروخ  مسق  اهنآ  هحفص 52 
هب . 1 تفگ : دـش ، هدوـشگ  نم  يور  رب  تقلخ  ناـهج  تمظع  زا  يا  هزاـت  هچیرد  هک  درک ، لـقن  بـلطم  ود  قذاـح  ياـّبطا  زا  یکی  شیپ 
هب هک  یماگنه  درک . بلج  ارم  هّجوت  تشاد  هحفص  رازه  شش  هک  يدلج  تشه  باتک  هرود  کی  متفر . باتک  هاگشیامن  کی  هب  یگزات 

لوّلـس ینعی  ناسنا ، ندب  هدنز  هّرذ  نیرتکچوک  ( 1) يا هحفـص  رازه  شـش  باتک  نیا  عوضوم  هک  مدش  هّجوتم  مدرک  هاگن  نآ  دلج  تشپ 
ردـقچ ینیب  هّرذ  دوجوم  کی  دوش . یمن  تیؤر  حّلـسم  مشچ  اب  زج  هاـگ  و  دراد ، ار  ناـسنا  ندـب  ناـمتخاس  رجآ  مکح  هک  یلوّلـس  تسا !
تافص مامت  دجاو  ییاهنت  هب  دوخ  یلوّلس  ره  يرآ  تسا . هتشون  بلطم  هحفـص  رازه  شـش  نآ  دروم  رد  رـشب  هک  دراد  یتفگـش  رارـسا و 

دنچ ره  هداد ، ياج  دوخ  رد  ار  نآ  دـننام  هدـعم و  شوگ و  بلق و  مشچ و  لیبق  زا  ناسنا  ندـب  ياضعا  مامت  ییوگ  و  تسا . ناـسنا  کـی 
و دنک ، یم  ادج  ناسنا  کی  ندب  زا  یلوّلس  هک  انعم  نیدب  تسا ، هتفای  تسد  يزاس  هیبش  ملع  هب  رـشب  نونکا  تسا . کچوک  زیر و  رایـسب 

سپ لولس  نیا  و  دراک ، یم  وا  محر  رد  نز  هفطن  اب  بیکرت  نودب  ار  نآ  سپـس  و  دهد ، یم  شرورپ  یـصوصخم  ياههاگتـسد  رد  ار  نآ 
لباق ءزج  کی  يو ، لولـس  هک  زیمآرارـسا ، تقلخ  نیا  اب  یناسنا  نینچ  ایآ  دوش . یم  لماک  ناـسنا  کـی  هب  لیدـبت  دـشر ، لـحارم  یط  زا 
یمن تقلخ  رارـسا  يوـس  هب  يا  هزاـت  هچیرد  تاـعوضوم  نیا  رد  هشیدـنا  اـیآ  دریگ ؟ رارق  هشیدـنا  رّکفت و  دروـم  دـیابن  تـسوا ، هعلاـطم 

نیا يارب  ّتلع  دـصهن  نونکات  و  دـنا ، هدرک  يا  هدرتسگ  عیـسو و  تاعلاطم  ندـب  شراخ  لماوع  للع و  دروم  رد  نادنمـشناد  . 2 دیاشگ ؟
مان لس »  » روکذـم باتک   . 1 دراد . لماع  ردق  نیا  نآ  کچوک  هداس و  هدیدپ  کی  هک  يزومرم  هدـیچیپ و  ملاع  بجع  دـنا ! هتفای  هدـیدپ 

رندراگ هتشون  هحفـص 335 ، رد  يژولویب  خـیرات  باـتک  رد  ار  رتشیب  حرـش  تسا . كوه »  » ياـقآ مرتـحم  دنمـشناد  نآ  هدنـسیون  و  دراد ،
رـشب شناد  هک  دروخ  مسق  نآ  دـننام  ناگراتـس و  هام و  دیـشروخ و  ناسنا و  ناج  هب  یناـمز  لاـعتم  دـنوادخ  هحفـص 53  دییامرف . هعلاطم 

ات درک ، تمظع  اب  تادوجوم  نیا  نوماریپ  هشیدـنا  رّکفت و  هب  راداو  ار  ناسنا  اهدـنگوس  نیا  اـب  و  دوب ، ییادـتبا  نآ  ياهیتفگـش  هب  تبـسن 
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نوماریپ و  درذگن ، نآ  رانک  زا  توافت  یب  ناسنا  هکنیا  رب  طورشم  مینک  یم  رارکت  دوش . زاب  وا  يور  هب  اهیتفگـش  زا  يدیدج  ياه  هچیرد 
اب تسا . هشیدـنا  رّکفت و  هب  توعد  مالـسا ، ّتیناّقح  ياه  هناشن  نیرتمهم  زا  یکی  رّکفت  هشیدـنا و  نییآ  مالـسا  دـنک . رّکفت  هشیدـنا و  نآ 

عقاو مالـسا  مامتها  دیکأت و  دروم  هشیدنا  رّکفت و  دـننامه  يزیچ  رتمک  هک  درک  دـیهاوخ  قیدـصت  یبهذـم ، نوتم  ینید و  فراعم  هعلاطم 
هک دنا  هتخاس  ار  نید  ینعی  تسا »! هعماج  نویفا  نید  : » هک دندرک  یم  غیلبت  ًادیدش  اهتـسیلایرتام  اهتـسینومک و  هک  دوب  ینامز  تسا . هدش 

نیا یلصا  لماع  دندش  هّجوتم  تسشن  رمث  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  یماگنه  اّما  دراد . زاب  رّکفت  زا  ار  وا  و  هدومن ، ریدخت  ار  رـشب  زغم 
نشور اهنآ  نخس  داسف  نالطب و  هلیسونیدب  و  تسا . هدوب  مالـسا  سّدقم  نید  تفرگ ، بقل  نرق  یعامتجا  تکرح  نیرتگرزب  هک  بالقنا ،

هناخ رد  دنک  یم  شرافـس  شناوریپ  هب  هک  ّهلاض ، هقرف  لاثم  ناونع  هب  تسا . هعماج  نویفا  يرامعتـسا  نایدا  یگتخاس و  بهاذم  هّتبلا  دش .
هک مالـسا ، اّما  تسا . هعماج  نویفا  دنزادرپب ! هراّفک  دـیاب  دنـشاب  هتـشاد  باتک  يدودـحم  دادـعت  زا  شیب  رگا  و  دـننکن ، يرادـهگن  یباتک 

هیام هکلب  دوب . دهاوخن  هدوبن و  هعماج  نویفا  زگره  دنک ، یم  یفّرعم  نآ  گنـسمه  ار  يزیچ  رتمک  و  دهد ، یم  هشیدنا  رّکفت و  هب  روتـسد 
یم هشیدنا  رّکفت و  هتسیاش  ار  یفلتخم  روما  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  دیجم  نآرق  میشیدنیب ؟ يروما  هچ  رد  تسا . عماوج  تکرح  يرادیب و 

نارمع لآ  هروس  هیآ 190 و 191  رد  لاعتم  دـنوادخ  شنیرفآ  ناهج  رد  رّکفت  . 1 54 هحفـص دوش : یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دناد ;
یَلَعَو ًادوُُعقَو  ًاماَِیق  َهللا  َنوُرُکْذَـی  َنیِذَّلا  ِباَْبلالا *  ِیلوُِّال  تاَیَال  ِراَـهَّنلاَو  ِلـْیَّللا  ِفَـالِتْخاَو  ِضْرـالاَو  ِتاَواـمَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ  : ») دـیامرف یم 

اهنامـسآ و شنیرفآ  رد  کش  یب  ِراَّنلا ;) َباَذَع  اَنِقَف  َکَناَْحبُـس  ًالِطَاب  اَذَه  َْتقَلَخ  اَم  اَنَّبَر  ِضْرالاَو  ِتاَوامَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَیَو  ْمِِهبُونُج 
هک هاگنآ  و  هتسشن ، هداتسیا و  لاح  رد  ار  ادخ  هک  اهنامه  تسا . نادنمدرخ  يارب  ینـشور )  ) ياه هناشن  زور ، بش و  تفر  دمآ و  و  نیمز ،

هدیرفاین هدوهیب  ار  اهنیا  اهلاراب ! دنیوگ ): یم  ;و   ) دنـشیدنا یم  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رارـسا  رد  و  دننک ، یم  دای  دنا  هدـیباوخ  ولهپ  رب 
هک تسا  نیا  نآ  يانعم  هدمآ ، عراضم  لعف  تروصب  نورّکفتی »  » هلمج هکنیا  هب  هّجوت  اب  رادهاگن .» شتآ  باذـع  زا  ار  ام  وت ! یهّزنم  يا ;

، هشیدـنا رّکفت و  عوضوم  و  دراد . اج  دـشیدنیب ، تقلخ  ناـهج  یّلک  روطب  و  نیمز ، نامـسآ و  شنیرفآ  رد  شرمع  رـسارس  رد  ناـسنا  رگا 
نآ نوماریپ  رّکفت  هب  تبسن  دیجم  نآرق  هک  يزومآ  تربع  مهم و  تاعوضوم  هلمج  زا  ناگتشذگ  خیرات  رد  هشیدنا  . 2 درادن . یتّیدودحم 
َأَبَن ْمِْهیَلَع  ُْلتاَو  : ») میناوخ یم  هنیمز  نیا  رد  فارعا  هروس  تایآ 175 و 176  رد  تسا . قباس  ياهتّما  ناگتشذگ و  خیرات  دنک  یم  شرافس 

ِلَثَمَک ُُهلَثَمَف  ُهاَوَه  َعَبَّتاَو  ِضْرالا  َیلِإ  َدَـلْخَأ  ُهَّنَِکلَو  اَِهب  ُهاَنْعَفََرل  اَْنئِـش  َْولَو  َنیِواَْغلا *  ْنِم  َناَکَف  ُناَْطیَّشلا  ُهَعَْبتَأَف  اَْهنِم  َخَلَـسناَف  اَِنتاَیآ  ُهاَْنیَتآ  يِذَّلا 
ناوـخب َنوُرَّکَفَتَی ;) ْمُهَّلََعل  َصَـصَْقلا  ِصُْـصقاَف  اَِـنتاَیِآب  اُوبَّذَـک  َنـیِذَّلا  ِمْوَْـقلا  ُلَـثَم  َکـِلَذ  ْثَْـهلَی  ُهْکُْرتـَت  َْوأ  ْثَْـهلَی  ِهـْیَلَع  ْلِـمَْحت  ْنِإ  ِبـْلَْکلا 

زا و  داـتفا ، وا  یپ  رد  ناطیـش  و  تخاـس ، یهت  نآ  زا  ار  دوـخ  ماجنارـس )  ) یلو میداد ; وا  هـب  ار  دوـخ  تاـیآ  هـک  ار  سک  نآ  تشذـگرس 
سپ تسام ; تّنس  فالخ  رب  رابجا  اّما  ;  ) میدرب یم  الاب  اهـشناد ) مولع و  و   ) تایآ نیا  اب  ار  وا  ماقم ) ، ) میتساوخ یم  رگا  و  دش . ناهارمگ 

تـسا راه )  ) گس نوچمه  وا  لثم  درک . يوریپ  دوخ  سفن  ياوه  هحفـص 55  زا  و  دـییارگ ، یتسپ  هب  وا  و  میدرک ) اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وا 
; دـنک یم  ار  راک  نیمه  زاب  يراذـگاو ، دوخ  لاح  هب  ار  وا  رگا  و  دروآ ، یم  نوریب  ار  شنابز  و  زاب ، ار  شناـهد  ینک ، هلمح  وا  هب  رگا  هک 
ار اهناتـساد  نیا  دندرک ; بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  تسا  یهورگ  لثم  نیا  دوش .) یمن  ریـس  زگره  هک  تسا  یتسرپایند  هنـشت  نانچ  ییوگ  )

ناملاظ ناراّبج و  رگید  و  اهداّدش ، اهدورمن ، اهنوعرف ، تشذگرـس  دیاب  يرآ ! دنوش .») رادیب  و   ) دنـشیدنیب دیاش  نک ، وگزاب  اهنآ ) يارب  )
هک دیمهف  و  دناوخ ، ار  ناگتـشذگ  خیرات  دیاب  دنام ؟ یقاب  اهنآ  زا  يزیچ  هچ  دندیـسر ؟ اجک  هب  دـندرک ؟ هچ  اهنآ  درک . هعلاطم  ار  خـیرات 
زا زیچ  همه  کچوک ، هثداح  کی  اب  تسا  نکمم  هکلب  ، دـننام یمن  یقاب  رادـلوپ  هراومه  نادـنمتورث  و  دـننام ، یمن  ناوج  هشیمه  ناـناوج 

، هنوگ نیا  َنوُرَّکَفَتَی ;) مْوَِقل  ِتاَـیْالا  ُلِّصَُفن  َِکلَذَـک  : ») میناوخ یم  سنوی  هروس  هفیرـش 24  هیآ  رد  یهلا  تایآ  رد  رّکفت  . 3 دورب . تسد 
رپ ردق  نآ  ینامـسآ  باتک  نیا  تسا . یهلا  تایآ  هلمج  زا  دـیجم  نآرق  میهد .» یم  حرـش  دنـشیدنا ، یم  هک  یهورگ  يارب  ار  دوخ  تایآ 

ناـمز ره  میروآ . یم  تسد  هب  يا  هزاـت  ياـهمایپ  و  ون ، بلاـطم  و  دـیدج ، تاـکن  مینک ، هشیدـنا  نآ  دروم  رد  رتشیب  هچ  ره  هک  تسا  رمث 
زا شیب  و  هدوب ، نآرق  تمدـخ  رد  لاس  اههد  هک  یـسک  يارب  نیا  و  ما ! هتفاـی  هزاـت  يا  هتکن  ما  هدرک  توـالت  هشیدـنا  رّکفت و  اـب  ار  نآرق 
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ياهلاثم اّما  تسا . رّکفت  لّمأت و  لباق  دـیجم  نآرق  تایآ  مامت  ( 1) نآرق ياهلاثم  رد  رّکفت  . 4 تسا . بلاج  هتشون ، نآرق  ریـسفت  دلج  لهچ 
( هّلظ ّدم  ) يزاریـش مراکم  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترـضح  طسوت  ناضمر  هام  دنچ  رد  لّصفم  روطب  نآرق  ياهلاثم  يرت 1 .  بلاج  ياه  هتکن  نآ 

دنوادخ تهج  نیدب  . دراد هحفص 56  دش . رشتنم  نآرق ،» يابیز  ياهلاثم   » مان هب  دلج ، ود  رد  روکذم  ثحابم  هک  تفرگ ، رارق  ثحب  دروم 
یَلَع َنآْرُْقلا  اَذَه  اَْنلَْزنَأ  َْول  : ») دینک هّجوت  رـشح  هروس  هفیرـش 21  هیآ  هب  دنک : یم  قیوشت  تایآ  زا  هتـسد  نیا  رد  هشیدنا  هب  ار  مدرم  لاعتم 

، میدرک یم  لزان  یهوک  رب  ار  نآرق  نیا  رگا  َنوُرَّکَفَتَی ;) ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  اَُهبِرْـضَن  ُلاَْثمالا  َْکِلتَو  ِهللا  ِۀَیْـشَخ  ْنِّم  ًاعِّدَصَتُّم  ًاعِـشاَخ  ُهَْتیَأَرَّل  لَبَج 
نآ رد  دـیاش  مینز ، یم  مدرم  يارب  هک  تسا  ییاـهلاثم  اـهنیا  دفاکـش ! یم  ادـخ  فوخ  زا  و  دوـش ، یم  عشاـخ  نآ  ربارب  رد  هک  يدـید  یم 

نوـماریپ هک  دـنک  یم  قـیوشت  ار  ناناملـسم  و  تسا ، هداد  يا  هداـعلا  قوـف  ّتیمها  هشیدـنا  رّکفت و  هـب  مالـسا  هـکنیا  هصـالخ  دنـشیدنیب .»
امـش کـنیا  دـننک . هشیدـنا  نآ  دـننام  نآرق و  ياـهلاثم  ناگتـشذگ ، خـیرات  دـیجم ، نآرق  نیمز ، نامـسآ و  تقلخ  نوچمه  یتاـعوضوم 

، دـناوخ یم  ارف  هشیدـنا  رّکفت و  هب  ار  شیوخ  ناوریپ  هدرتسگ  حطـس  نیا  رد  هک  ینییآ  اـیآ  دـیهد : خـساپ  لاؤس  نیا  هب  زیزع  ناگدـنناوخ 
هیلع ) یلع ترـضح  زا  هاتوک  ثیدح  دـنچ  هب  ثحب ، لیمکت  روظنم  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  مالک  رد  رّکفت  تساه !؟ هدوت  نویفا 
رگا ینعی  ( 1 «.) تسا دـنوادخ  تاقولخم  رد  هشیدـنا  تدابع  نیرتالاب  َّلَجَوَّزَع ; ِهللا  ِۀَْعنَـص  یف  ِرُّکَفَّتلاَک  َةَدابِع  ـال  . » 1 دینک : هّجوت  مالـسلا )

ار راگدرورپ  تمظع  و  دینک ، هشیدـنا  کچوک  دوجوم  نیا  زار  زمر و  رپ  نامتخاس  رد  و  دینیـشنب ، يا  هچروم  لباقم  رد  تعاس  کی  امش 
.2 دیا . هتفای  تسد  تدابع  نیرتالاب  هب  دییامن ، هدهاشم  هدرک ، عمج  دوخ  رد  ار  هدنز  دوجوم  کی  ياهزاین  مامت  هک  کچوک  هّثج  نیا  رد 

رّکفت هکلب ) تسین ، نآ  دـننام  و  هزور ، زامن و  اهنت   ) صلخم نینمؤم  تدابع  َنیـصَلْخُْملا ; ُةَدابِع  ِضْرالا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِتوُکَلَم  یف  ُرُّکَفَّتلَا  »
هحفص 57 3. ح 16216 .  كردم ، نامه   . 2 ح 16220 .  باب 3253 ، ج 8 ، همکحلا ، نازیم   . 1 ( 2 «.) تسا نیمز  اهنامسآ و  توکلم  رد 

قیفوت اـم  هب  هک  میهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  ( 1 «.) تساهتدابع نیرتهب  زا  راگدرورپ ، ياـهتمعن  رد  هشیدـنا  ِةَداـبِْعلا ; َمِْعن  ِهللا  ِءـالآ  یف  ُرُّکَفَّتلَا  »
رتهب ددرگ ، رتنازورف  نامقـشع  شتآ  هچ  ره  و  میزرویم ، قشع  ادخ  هب  رتشیب  دوش ، رتشیب  رّکفت  هچ  ره  هک  دیامرف ، تیانع  هشیدـنا  رّکفت و 

يروآ عمج  رکف  رد  لبق  نرق  نیدنچ  زا  ّتنس  لها  هعیش و  نادنمشناد  نادنمـشناد  مالک  رد  نآرق  ياهدنگوس  ریـسفت  مینک . یم  شتدابع 
، نیاربانب تسا . دوجوم  نونکا  و  هدش ، رـشتنم  باتک  تروص  هب  ثحابم  نآ  زا  یخرب  و  هدرک ، ثحب  نآ  نوماریپ  و  هدوب ، نآرق  ياهمـسق 

زین یبلاطم  و  دـنا ، هدرک  نایب  نآرق  تایآ  نیا  ریـسفت  رد  یبلاطم  ناراوگرزب  نآ  تسین . هزات  دـیدج و  الماک  ثحب  کی  ام  ثحب  عوضوم 
اریز درک . دنهاوخ  ثحب  نآ  نوماریپ  ناگدنیآ  هک  دنام  دـهاوخ  یقاب  ام  زا  یبلاطم  هک  هنوگ  نامه  میزادرپ . یم  نآ  هب  ام  هک  هدـنام  یقاب 
یمن مامت  هک  یناوارف  ياهیتفگـش  و  دریگ ، یمن  نایاپ  زگره  هک  دراد  ییاهیروآون  (: » مالـسلا هیلع  ) یلع ترـضح  هدومرف  هب  دیجم ، نآرق 

(2 «.) ُُهِبئاجَع یضَْقنَت  َو ال  ُُهِبئارَغ  ینْفَت  دوش ;ال 

نآرق ياه  مسق  زا  ثحب  ياه  هویش  . 5

ثحب . 1 دوش : یم  هدید  دنا ، هدش  ثحبم  نیا  دراو  هک  یناسک  هتشون  رد  شور  ود  نآرق ، ياهدنگوس  نوماریپ  ثحب  یگنوگچ  دروم  رد 
طوبرم ياهدنگوس  غارس  هب  سپس  هدرک ، ثحب  اجکی  نآرق  رسارس  رد  ار  دیشروخ  هب  طوبرم  ياهمـسق  الثم )  ) هک انعم  نیدب  یعوضوم ;

 . 1 دـنا . هدرک  ثحب  نآرق  ياهمـسقریاس  دروم  رد  لکـش  نیمه  هبو  دـنا . هداد  رارق  ثحب  دروم  اـجکی  زین  ار  اـهنآ  و  هتفر ، بش  زور و  هب 
ثحابم هک  تسا  بوخ  تهج  نیا  زا  شور  نیا  هحفص 58  هبطخ 152 .  هغالبلا ، جهن   . 2 ح 16215 .  باب 3253 ، ج 8 ، همکحلا ، نازیم 

هروس رد  دیشروخ  الثم  تسا . َهل  ٌمَسْقُم  اب  اهمسق  طابترا  دنویپ و  عطق  نآ  مهم  لکـشم  یلو  دنک ، یم  يروآ  عمج  اجکی  ار  یعوضوم  ره 
اب تسا ؟ هدوب  هچ  هل  مسقم  اـب  نآ  طاـبترا  رگید  ياـج  رد  و  تسا ؟ هدروـخ  مسق  نآ  هب  هک  هتـشاد  یطاـبترا  هچ  سفن  بیذـهت  اـب  سمش 

یمـسق يا  هروس  ره  رد  مینک و  عورـش  نآرق  لّوا  زا  ینعی  یبیترت ; شور  . 2 مینک . یمن  لابند  ار  شور  نیا  ام  روکذـم ، لاکـشا  هب  هّجوت 
مه شور  نیا  دریگ . رارق  ثحب  دروم  بیترت  هب  اهدـنگوس  ماـمت  اـت  میزادرپـب ، دـعب  مسق  هب  سپـس  میهد . رارق  ثحب  دروم  ار  نآ  میتفاـی ،
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نآ و  مینک ، یم  ثحب  نآ  ساسا  رب  باتک  نیا  رد  و  هدرک ، باختنا  ار  نآ  ام  هک  دراد  دوجو  یموس  شور  اجنیا  رد  تسین . یبلاـج  شور 
، اهمـسق دّدـعت  رارکت و  اریز  میهد . همادا  لکـش  نیمه  هب  و  مینک ، عورـش  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  اهمـسق  نیرتشیب  هک  ییاه  هروس  زا  هکنیا 

ياهمسق عومجم  زا  میرادب . مّدقم  ثحب  رد  ار  دراد  يرتشیب  تّیمها  هچنآ  دیاب  ام  هدش و  دای  دنگوس  نآ  هب  هک  تسا  يزیچ  ّتیمها  هناشن 
دوجو هناگجنپ  ياهدـنگوس  دروم  راهچ  رد  و  تسا . سمـش  هروس  هّیلوا  تایآ  هک  هدرک ، داـی  مسق  هدزاـی  دـنوادخ  دروم  کـی  رد  نآرق 

و تسا . دروم  جـنپ  هناگود  ياه  مسق  دروم و  شـش  هناگ  هس  ياهدـنگوس  دوش . یم  تفای  هناـگراهچ  ياهمـسق  دروم  راـهچ  رد  و  دراد .
امـش تمدـخ  لصف  شـش  رد  ار  باتک  نیاربانب ، تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ددـع  نیرتشیب  هک  تسا  دروم  هدزناش  هناـگی  ياهمـسق 

هحفص 61 هحفص 60  هحفص 59  مینک . یم  میدقت  زیزع  ناگدنناوخ 

سفن بیذهت  هناگ و  هدزای  ياهمسق  لوا : لصف 

همدقم

و دزاس ، نشور  ار  نیمز  هحفـص  هک  یماگنه  زور  هب  و  دیآرد ، نآ  زا  دعب  هک  یماگنه  هام  هب  و  دنگوس ، نآ  رون  شرتسگ  دیـشروخ و  هب 
مسق و  هدینارتسگ ، ار  نآ  هک  یسک  نیمز و  هب  و  هدرک ، انب  ار  نآ  هک  یـسک  نامـسآ و  هب  مسق  و  دناشوپب ، ار  نیمز  هک  ماگنه  نآ  بش  هب 
سک ره  هک  تسا ، هدرک  ماهلا  وا  هب  ار  شریخ ) ّرش و   ) اوقت روجف و  سپس  هتخاس ، مّظنم  هدیرفآ و )  ) ار نآ  هک  سک  نآ  یمدآ و  ناج  هب 

مورحم دـیمون و  هتخاس ، هدولآ  هاـنگ  تیـصعم و  اـب  ار  شیوخ  سفن  هک  سک  نآ  هدـش ;و  راگتـسر  هدرک ، هیکزت  كاـپ و  ار  دوخ  سفن 
: درک میهاوخ  ثحب  هتکن  هس  نوماریپ  هللاءاش  نإ  نآرق  ياهمسق  زا  دروم  ره  رد  ود  نیا  نیب  هطبار  و  َُهل » ٌمَسْقُم   » و ِهب » ٌمَسْقُم  ! » تسا هتـشگ 
.3 دوش . یم  دای  مسق  نآ  يارب  هک  يزیچ  ینعی  هل » مسقم  . » 2 تسا . هدش  دای  مسق  نآ  هلیسو  هب  هک  يزیچ  ینعی  هب » مسقم  . » هحفص 62 1

هلحرم رد  هک  دنتـسه ; هب  مسقم  نآ  دننام  زور و  بش ، هام ، دیـشروخ ، رون  دیـشروخ و  سمـش ، هروس  رد  هل .» مسقم   » و هب » مسقم   » هطبار
رد هک  دنتسه ، هل » مسقم   » سفن ياوه  اب  هزرابم  سفن و  بیذهت  تفگ و  میهاوخ  نخس  زمر  زار و  رپ  تادوجوم  نیا  تّیمها  نوماریپ  لّوا 

ثحب هب  موس  هلحرم  رد  و  درک . میهاوخ  نایب  ار  ابیز  تفص  نیا  هب  قّلخت  ياههار  و  تشاد ، میهاوخرب  نآ  ّتیمها  زار  زا  هدرپ  مود  هلحرم 
رد میدـقتعم  اریز  تخادرپ ; میهاوخ  سفن  ياوه  اب  هزرابم  سفن و  بیذـهت  اب  نآ ، دـننام  زور و  بش و  هام و  دیـشروخ و  دـنویپ  نوماریپ 

غیلب حیـصف و  مالک  و  تسا ، غیلب  حیـصف و  دـنوادخ  مالک  هک  ارچ  دراد . دوجو  هل  مسقم  هب و  مسقم  نیب  يدـنویپ  راگدرورپ  ياهدـنگوس 
. تسین صاخ  طابترا  دنویپ و  نودب 

تسا هدروخ  دنگوس  نادب  دنوادخ  هچنآ  : ّلوا هتکن 

هراشا

دروم راهچ  اّما  تساهنت . هناگی و  مسق  نآ  دروم  هس  و  ات ، ود  ات  ود  نآ  ياتراهچ  هک  هدرک ، دای  مسق  هدزاـی  هروس  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
هب مه  و  هدش ، دای  مسق  دیشروخ  هب  مه  هیآ  نیا  رد  شیگدنبات » دیشروخ و  هب  دنگوس  اَهاَحُـضَو ;) ِسْمَّشلاَو  . ») 1 تسا : ریز  حرش  هب  لّوا 
اَمَو ِضْرالاَو  . ») 3 تسا . هدرک  اـنب  ار  تمظع  اـب  عـیفر و  ياـنب  نیا  هک  سک  نآ  نامـسآ و  هـب  مـسق  اَـهاََنب ;) اَـمَو  ِءاَـمَّسلاَو  . ») 2 نآ . روـن 

هدیرفآ ار  نآ  هک  سک  نآ  ناسنا و  حور  هب  مسق  اَهاَّوَس ;) اَمَو  سْفَنَو  . ») 4 تسا .» هدینارتسگ  ار  نآ  هک  ییادخ  نیمز و  هب  مسق  اَهاَحَط ;)
یماگنه هام  هب  مسق  اَـهَالَت ;) اَذِإ  ِرَمَْقلاَو  . ») 1 تسا : درف  هک  يدروم  هس  اّما  دراد . دوجو  مسق  تشه  ًاعومجم  ـالاب  دروم  راـهچ  رد  تسا .»

«. دزاـس یم  نشورار  نیمز  هحفـص  نآوـترپ  هک  یماـگنهزور  هب  مـسق  (; اَـهَّالَجاَذِإِراَهَّنلاَو . ») 2 دـیآ .» یم  نوریب  دیـشروخ  لاـبند  هـب  هـک 
رد لاعتم  دـنوادخ  دریگ .» یم  ارف  ار  نیمز  يور  مامت  شتملظ  یکیرات و  هک  یماـگنه  بش  هب  مسق  اَـهاَشْغَی ;) اَذِإ  ِلـْیَّللاَو  . ») 3 63 هحفص
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تسخن مینک . یم  ثحب  نآ  دروم  هس  نوماریپ  ثحبم  نیا  رد  هک  هدرک ، دای  مسق  زیچ  هدزای  هب  سفن  بیذهت  تّیمها  نایب  يارب  الاب  تایآ 
زا دوخ  ياج  رد  و  هدـش ، رارکت  رگید  تایآ  رد  دراوم  هّیقب  اریز  نآ » قلاخ  یمدآ و  ناج   » رخآ رد  و  هام ،»  » سپـس شرون ،» دیـشروخ و  »

. درک میهاوخ  ثحب  نآ 

باتملاع دیشروخ 

یبلاطم دنا ، هتـشون  یناوارف  ياهباتک  هدروخ ، مسق  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  نآ ، رون  دیـشروخ و  ّتیمها  تمظع و  دروم  رد  نادنمـشناد 
هدـننک هریخ  تمظع  فلا ) دـینک : هّجوت  اهیتفگـش  رارـسا و  نیا  زا  يا  هشوگ  هب  دوـبن . عـلّطم  نآ  زا  سک  چـیه  نآرق  لوزن  ماـگنه  هب  هک 

نیمز هرک  رازه  تسیود  نویلیم و  کی  رگا  ینعی  تساـم ! یکاـخ  هرک  ربارب  رازه  تسیود  نویلیم و  کـی  دیـشروخ  ناـبات  هرک  دیـشروخ 
نیا تسا  نامسآ  طّسوتم  ياه  هراتس  زا  یکی  هک  يدیشروخ  دوش ! یم  دیـشروخ  هرک  اب  ربارب  میهنب  رگیدکی  يور  ار  اهنآ  و  مینک ، ضرف 

یلابتوف پوت  دینک : هّجوت  لاثم  نیا  هب  دنا ; هدز  یبوخ  لاثم  نیمز  هرک  هب  تبـسن  دیـشروخ  یگرزب  مّسجت  يارب  یخرب  دراد . تمظع  ردق 
ودرگ نآ  و  دیـشروخ ، لابتوف  پوت  دشاب . هدوب  یکچوک  يودرگ  نآ  يرتم  هاجنپ  دصکی و  هلـصاف  رد  هک  دیریگب  رظن  رد  رتم  ود  رطق  هب 
تسا رتمولیک  نویلیم  هاجنپ  دصکی و  نیمز  دیشروخ و  نیب  هلصاف  اریز  تسا . نیمز  دیشروخ و  نیب  هلصاف  ود  نآ  نیب  هلصاف  و  نیمز ، هرک 

دـصکی و رتم و  هاجنپ  دـصکی و  بسانت  هب  هّجوت  اب  رگا  لاح  دـشک )! یم  لوط  لاس  هدزناپ  یلومعم  ياهامیپاوه  اـب  تفاـسم  نیا  ّیط  هک  )
يودرگ رتـم و  ود  رطق  اـب  لاـبتوف  پوت  ناـمه  هزادـنا  هب  ًاـبیرقت  مینک  کـچوک  ار  نیمز  هرک  دیـشروخ و  مجح  رتـمولیک ، نوـیلیم  هاـجنپ 

نیمز 1 رد  يزیچ  نزو  رگا  ینعی  تسا ! نیمز  زا  رت  نیگنس  هبترم  رازه  دصیس  دیشروخ  دیشروخ  نزو  هحفص 64 ب ) دوش  یم  کچوک 
یبیجع نزو  هچ  اجنآ  رد  ییولیک  هاجنپ  ناسنا  کی  دینک  رّوصت  لاح  دوب ! دهاوخ  مرگولیک  رازه  دیشروخ 300  هرک  رد  دشاب ، مرگولیک 
ِناکما ِتروص  رد  اذهل  و  تشاد ! دـهاوخ  نزو  مرگولیک  اجنآ 000/000/15  رد  یناسنا  نینچ  دیا ، هدرک  هبـساحم  تسرد  دنک ؟ یم  ادیپ 
نویلیم هقیقد 250  ره  رد  نادنمشناد  هبساحم  قبط  هکنیا  بلاج  دوش ! یم  هل  شنزو  ینیگنس  رثا  رد  اجنآ  رد  ناسنا  دیـشروخ  هرک  هب  رفس 

کی رد  روطچ ؟ هام  کی  رد  رادقم ؟ هچ  زور  کی  رد  ردـقچ ؟ تعاس  کی  رد  دـینک  رّوصت  لاح  دوش . یم  هتـساک  دیـشروخ  نزو  زا  ُنت 
هجیتن رد  و  یناشفارون ، زا  لاس  رازه  تشذـگ  مغریلع  هک  تسا  دایز  يردـق  هب  دیـشروخ  تمظع  رادـقم ؟ هچ  نرق  کی  رد  ردـقچ ؟ لاس 

رد عضو  نیا  همادا  اب  دنچ  ره  تسا . هتـشادن  وا  یناسر  تمدخ  رد  یللخ  چیه  هلأسم  نیا  و  دروآ ، یمن  وربا  هب  مخ  شنزو ، دیدش  شهاک 
دیـشروخ هک  ماگنه  نآ  رد  ْتَرِّوُک ;) ُسْمَّشلا  اَذِإ   ») هفیرـش هیآ  هک  دییارگ ، دـهاوخ  یـشوماخ  هب  ور  مک  مک  دیـشروخ  تّدـم ، ینالوط 

حطس رد  ترارح  هجرد  نادنمـشناد ، تابـساحم  قبط  دیـشروخ  ترارح  هجرد  ج ) دراد . بلطم  نیمه  هب  هراشا  ( 1 «.) دوش هدیچیپ  مهرد 
تروص رد  اریز  تسین . نیمز  هرک  رد  یترارح  هجرد  نینچ  داجیا  ناکما  هکنیا  بلاـج  تسا . دارگیتناـس  هجرد  رازه   600 دیشروخ ، هرک 

يا هّدام  ناسنا  اریز  دش ; دهاوخ  بوذ  هروک  دوخ  هلـصافالب  دنک ، دیلوت  ار  یترارح  هجرد  نینچ  دناوتب  هک  يا  هروک  نتخاس  ندش  یلمع 
دارگیتناس هجرد  نویلیم  تسیب  دیشروخ  قامعا  رد  ترارح  رادقم  اّما  درادن . رایتخا  رد  دشاب  هتشاد  ار  ترارح  هجرد  نیا  لّمحت  ناوت  هک 

زا ییاه  هلعـش  هحفص 65 د ) هیآ 1 . ریوـکت ،  . 1 تسا . يا  هدرـشف  زاگ  هکلب  تسین ، دـماج  نیمز  هرک  دـننامه  دیـشروخ  اذـهل  و  تسا ،
تصش دصکی و  ات  هاگ  نآ ، عافترا  هک  دوش  یم  دعاصتم  شفارطا  طیحم  اوه و  هب  ییاه  هلعـش  هدننک  هریخ  ابیز و  دیـشروخ  زا  دیـشروخ 

، دوش یم  راخب  دود و  هب  لیدـبت  یهاتوک  تّدـم  رد  دریگ  رارق  اه  هلعـش  نیا  زا  یکی  طـسو  نیمز  هرک  رگا  ینعی  دـسر ! یم  رتمولیک  رازه 
هبذاج رظن  زا  دراد  هک  ینیگنس  نزو و  نآ  اب  دیشروخ  صرق  دیشروخ  هبذاج  ه ) ـ تسا . رتمولیک  رازه  هدزاود  اهنت  نیمز  روحم  لوط  اریز 

اّما دخرچ ، یم  دیشروخ  درگ  هب  یسمش  هموظنم  مامت  تسا . روآ  تریح  بیجع و  رایسب  ینامسآ  مارجا  رگید  هب  تبسن  هلـصاف  تیاعر  و 
رادم زا  هک  دنریگ  یم  هلـصاف  نآ  زا  هن  و  دنوش ، دوبان  وحم و  نآ  دیدش  ترارح  رد  ات  دـنوش ، یم  دیـشروخ  بذـج  هن  هک  يا  هلـصاف  رد 

ام نیمز  هرک  تکرح  هک  هنوگ  نامه  تسا . دیـشروخ  هدش  باسح  قیقد و  هبذاج  نوهرم  ّتقد  مظن و  نیا  دنوش . جراخ  یـسمش  هموظنم 
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تسا ینارون  هرک  نیا  ياهیتفگش  زا  يا  هشوگ  اهنت  دش  رکذ  نابات  دیشروخ  زا  هک  يرارـسا  راثآ و  تسا . دیـشروخ  هبذاج  ریثأت  تحت  زین 
ياه هدیدپ  رد  مه  ام  رگا  و  دنا . هتـشادرب  نآ  زا  هدرپ  زیمآرارـسا ، دوجوم  نآ  نوماریپ  هشیدـنا  رّکفت و  هعلاطم و  هیاس  رد  نادنمـشناد  هک 

. دش دهاوخ  فشک  نامیارب  يا  هزات  رارسا  کش  یب  مینک ، هشیدنا  رّکفت و  یتسه  ملاع 

دیشروخ رون  رارسا  راثآ و 

رون هچ  رون ; قلطم  . 1 تسا : هدش  ریسفت  لکش  ود  هب  هدرک ، دای  مسق  نآ  هب  زیچ  نیمود  ناونع  هب  سمـش  هروس  رد  دنوادخ  هک  یحـض » »
دیع زور  يادتبا  رد  هک  دنا  هدیمان  هیحـُضا  تهج  نادب  زین  ار  جـح  ینابرق  زور ;و  لّوا  رون  . 2 زور . طسو  رون  ای  زور ، يادـتبا  رد  دوجوم 

ره رد  هحفـص 66  تسا . هدرک  دای  مسق  دیـشروخ  رون  قلطم  هب  ای  زور ، لّوا  رد  دیـشروخ  رون  هب  دـنوادخ  نیاربانب ، دوش . یم  حـبذ  نابرق 
رون نوـهرم  زیچ  همه  . 1 دوـش : یم  هراـشا  نآ  زا  يا  هشوـگ  هب  هک  تسا  یناوارف  تاـکرب  راـثآ و  ياراد  دیـشروخ  روـن  باـتفآ و  لاـح ،

، یبآ هن  یناراب . هن  و  دوب ، يداب  هن  دوبن . یگدنز  تایح و  همادا  رب  رداق  يا  هدنز  دوجوم  چیه  دوبن  دیشروخ  رون  ترارح و  رگا  دیشروخ !
هب نادنمـشناد  تشاد ؟ دهاوخ  هنیزه  ردـقچ  مینک  داجیا  یترارح  نینچ  نامدوخ  میهاوخب  رگا  یتسار  رگید ! زیچ  چـیه  هن  و  یـشتآ ، هن  و 

مینویلیم کی  داجیا  يارب  اهنت  دـننک  یم  هنیزه  دوخ  زاین  دروم  يژرنا  يارب  نیمز  ناـنکاس  هک  يا  هجدوب  ماـمت  هک  دـنا  هدیـسر  هجیتن  نیا 
هچنآ لداعم  یترارح  ناوت  یم  نیمز ، نانکاس  يژرنا  تهج  هدـش  فرـص  هنیزه  ربارب  نویلیم  کی  اب  ینعی  تسا . یفاک  دیـشروخ  ترارح 
دراد هک  يروآ  ماسرس  ياه  هنیزه  مغریلع  ار  اهتمعن  نیا  مامت  دنوادخ  درک ! دیلوت  دوش ، یم  لصاح  نیمز  هرک  رب  دیشروخ  رون  شبات  زا 
ردق اما  دننک . یم  هدافتسا  نآ  زا  یتحارب  گرزب ، کچوک و  دنمتورث ، ریقف و  ناوج ، وریپ  تسا . هداد  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  ناگیار  روطب 

ناهایگ و زا  ای  ناـسنا ، ییاذـغ  ّداوم  باـتفآ  رون  اـب  ییاذـغ  ّداوم  شرورپ  . 2 دـنروآ . یمن  ياجب  ار  شقلاـخ  رکـش  و  دـنناد ، یمن  ار  نآ 
یهدرمث تایح و  همادا  هب  رداق  یتخرد  هاـیگ و  چـیه  دـشابن  دیـشروخ  رون  رگا  میناد  یم  تاـناویح ;و  زا  اـی  و  دوش ، یم  هتفرگ  ناـتخرد 

دنهاوخ نیب  زا  زین  تاناویح  دنوش  دوبان  ناتخرد  ناهایگ و  هچنانچ  و  دور . یم  تسد  زا  رـشب  ییاذغ  ّداوم  زا  یمین  هجیتن  رد  دوب . دهاوخن 
رون نیاربانب ، دوش . یم  دوبان  زین  ناسنا  ییاذـغ  ّداوم  رگید  مین  بیترت  نیدـب  و  دـننک . یم  هیذـغت  ناتخرد  ناـهایگ و  زا  اـهنآ  نوچ  تفر ،

هحفـص رب  باـتفآ  تسا . باـتفآ  رون  میقتـسم  ریغ  هجیتن  ناراـب  باـتفآ  رون  اـهناراب و  . 3 تسا . ییاذـغ  ّداوم  مامت  شرورپ  لـماع  باـتفآ 
دعاصتم نامسآ  تمـس  هب  اهراخب  دنک و  یم  راخب  ار  اهـسونایقا  بآ  زا  یتمـسق  باتفآ  ترارح  شزوس و  هحفص 67  دبات . یم  اهسونایقا 

نآ رد  اهربا  و  دـهد ، یم  تکرح  فلع  بآ و  یب  کشخ و  ياهنیمزرـس  هب  دـنوادخ  نامرف  هب  ار  اهربا  داب  دوش . یم  ربا  هب  لیدـبت  هدـش ،
شزو اهداب  دیشروخ و  رون  هطبار  . 4 دوش . یم  اهنیمزرـس  نآ  تایح  یگدنز و  تکرب و  هیام  ناراب  دنک و  یم  شراب  هب  عورـش  اهنیمزرس 
اهداب دیامن . یم  روراب  ار  ناتخرد  ناهایگ و  اهلگ و  مه  و  دنک ، یم  هیفـصت  اجباج و  ار  اوه  مه  و  دراد ، یپ  رد  ار  اهربا  تکرح  مه  اهداب 

زا تمـسق  نیا  دبات ، یم  تسا  زور  هک  يا  هرکمین  رد  دیـشروخ  هک  یماگنه  اریز  دندیـشروخ . رون  نوهرم  ار  دوخ  ّصاوخ  دـیاوف و  مامت 
ياوه اب  یباتفآ ، هرکمین  ِمرگ  ياوه  هک  یماگنه  دشاب . یم  درس  تسا  بش  هک  هرک  رگید  تمـس  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  مرگ  نیمز  هرک 
باتفآ رون  زا  اهییابیز  مامت  اهییابیز  أشنم  باتفآ  . 5 ددرگ . یم  تاکرب  نآ  أشنم  دوش و  یم  دیلوت  داب  دنک  یم  دروخرب  درـس  هرکمین  درس 

هنوگ نامه  تسا . هدـهاشم  هیزجت و  لباق  نامک  نیگنر  روهظ  ماگنه  هب  هک  هداد ، ياج  دوخ  رد  ار  ابیز  گنر  تفه  دیـشروخ  رون  تسا .
تفه نیمه  هب  رـصحنم  باتفآ  رون  رد  دوجوم  ياهگنر  ایآ  یلو  درک . هیزجت  ار  باتفآ  رون  ناوت  یم  زین  نیرولب  ياهروشنم  هلیـسو  هب  هک 

. تسین نآ  تیؤر  رب  رداق  ام  مشچ  هک  تسه ، زین  يرگید  ياهگنر  يواح  دیـشروخ  رون  اریز  تسا ، یفنم  لاؤس  نیا  خـساپ  تسا ؟ گنر 
ام هک  دراد  دوجو  یگنر  زین  نآ  زا  رتالاب  اّما  تسا . شفنب  گنر  دراد  ار  نآ  ندـید  ناوت  ام  مشچ  تسا و  باـتفآ  رد  هک  یگنر  نیرتـالاب 
هک یگنر  نیرت  نییاپ  هک  هنوگ  نامه  دننیب . یم  ار  نآ  تاناویح  زا  یخرب  اّما  میتسین ، نآ  ندید  رب  رداق  ام  و  دوش ، یم  هدـیمان  شفنب  قوف 

هحفص و  هدش ، هدیمان  زمرق  نودام  هعشا  هک  دراد  دوجو  مه  نآ  زا  رت  نییاپ  اّما  تسا ، زمرق  گنر  تسا  نآ  ندید  رب  رداق  اهناسنا  ام  مشچ 
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هعشا نیا  تّیرومأم  دراد . مهم  ساّسح و  سب  یتّیرومأم  شفنب  نودام  هعـشا  هکنیا  رتبلاج  دنراد . ار  نآ  ندید  ناوت  تاناویح  زا  یخرب   68
ار دیشروخ  تموکح  ورملق  رد  دوجوم  ياهبورکیم  مامت  شفنب ، قوفام  هعـشا  نازابرـس  تسا . نیمز  هرک  ياهبورکیم  ندرک  دوبان  یتایح 

راک هچ  و  نیگنـس ، هنیزه  هچ  دـنک  ییادز  بورکیم  ار  یکاـخ  هرک  نیا  رـشب  دوب  رارق  رگا  یتسار  دـننک ! یم  گرم  هب  موکحم  یتحار  هب 
رد ناگیار  هب  ار  گرزب  تمعن  نیا  هک  میـشاب  ییادـخ  رکاـش  دوجو  ماـمت  اـب  دـیاب  نونکا  درک ؟ یم  لّـمحت  دـیاب  ار  یتمحزرپ  لکـشم و 

نارامیب هک  دش ، یم  میظع  یناتـسرامیب  هب  لّدـبم  نیمز  هرک  مامت  یهاتوک  تّدـم  رد  دوبن  شفنب  قوفام  هعـشا  رگا  تسا . هداهن  نامرایتخا 
هتفرگ همـشچرس  باتفآ  زا  دوجوم ، ياهیژرنا  مامت  دـینکن  بّجعت  رگا  اهیژرنا  عبنم  دیـشروخ  رون  . 6 دـندرم ! یم  یهاتوک  تصرف  رد  نآ 

زا ار  گرزب  تمعن  ود  نیا  دنک ، یم  دیلوت  رون  ترارح و  دور و  یم  رامش  هب  ناسنا  يژرنا  عبانم  نیرت  ییادتبا  زا  هک  ناتخرد ، بوچ  دنا .
اهراورخ ریز  رد  هک  دنتـسه  یناتخرد  يایاقب  دـنور ، یم  رامـش  هب  اـهناسنا  يژرنا  عباـنم  رگید  زا  هک  اهگنـس ، لاـغذ  تسا . هتفرگ  باـتفآ 

ناسنا هب  گنـس  لاغذ  تأیه  لکـش و  رد  ار  نآ  و  هدرک ، هریخذ  دوخ  رد  ار  دیـشروخ  ترارح  رون و  ناتخرد  نآ  دـنا . هدـش  نفد  كاـخ 
دندرک یم  هیذغت  یناتخرد  زا  زین  تاناویح  نآ  تسا . نیمز  لد  رد  نوفدم  تاناویح  يایاقب  يژرنا ، عبانم  رگید  زا  تفن  دنهد . یم  لیوحت 

اهدس دـنک ، یم  افیا  ییازـسب  شقن  رـضاح  رـصع  رد  هک  ناسنا ، يژرنا  عبانم  زا  رگید  یکی  دـنا . هدوب  دیـشروخ  ترارح  رون و  لماح  هک 
نامه اهبآ  نیا  دننک . یم  قرب  دیلوت  و  هدروآ ، رد  تکرح  هب  ار  یـصوصخم  ياه  نیبروت  و  دـنوش ، یم  عمج  دـس  تشپ  رد  اهبآ  دنتـسه .
اهدـس تشپ  رد  و  هتـشگزاب ، نیمز  هب  ناراب  تروص  هب  هرابود  هتفر و  اهنامـسآ  هب  اهایرد  زا  دیـشروخ  ترارح  رثا  رب  هک  تسا  ییاهراخب 
يژرنا عبانم  رگید  زا  هحفـص 69  دنک ، یم  يژرنا  دیلوت  داب  يورین  زا  هدافتـسا  اب  و  هدش ، هتخاس  ًاریخا  هک  يداب  ياهّدلوم  دنا . هدش  عمج 

هب رـشب  هرخالاب  و  تسا . مرگ  درـس و  ياوه  نتخیمآ  هجیتن  و  دیـشروخ ، رون  ترارح  نوهرم  داب  هک  تشذگ  لبق  رطـس  دـنچ  رد  و  تسا .
نیرت و هزیکاپ  نیرت ، سرتسد  رد  نیرت ، فاص  هک  يژرنا  نیا  دنک . هریخذ  يژرنا  میقتـسم  تروص  هب  باتفآ  رون  زا  هک  دش  قّفوم  یگزات 
رپ رون  دیشروخ و  هکنیا  هصالخ  تسا . دیشروخ  رون  شبات  میقتسم  تاکرب  زا  دشاب ، هدنیآ  رد  رشب  هدافتـسا  دروم  يژرنا  نیرتنازرا  دیاش 
هک تسا  یفاک  نیمه  میدرک و  هراشا  نآ  هنومن  هدزای  هب  اهنت  هک  دراد  یناوارف  تاکرب  اهیتفگـش و  بیاجع و  رارـسا و  راـثآ و  نآ ، غورف 
هک راگدرورپ ، ِتمظع  اب  ِتادوجوم  نیا  نوماریپ  دیاب  ام  تسا . هدروخ  مسق  نآ  رون  دیـشروخ و  هب  سمـش  هروس  رد  دنوادخ  ارچ  مینادب 

( هیآ تفه  لقاّدـح   ) هدـمآ دـیجم  نآرق  زا  يدّدـعتم  تاـیآ  رد  هچنآ  قـبط  گرزب  دـنوادخ  مینک . رکف  هداـهن ، اـم  راـیتخا  رد  ناـگیار  هب 
یّتح دیشروخ  دننک . تمدخ  وا  هب  زور  بش و  ات  هداد ، رارق  ناسنا  رازگتمدخ  ار  اهنآ  ینعی  تسا ; هدرک  ناسنا  رّخـسم  ار  هام  دیـشروخ و 

يردق هب  هنابـش  يامرـس  دوبن ، زور  رد  باتفآ  شبات  ماگنه  هب  دیـشروخ  زا  هدش  هریخذ  ترارح  رگا  اریز  دنک ، یم  تمدخ  ناسنا  هب  اهبش 
اجب اهنآ  زا  حیحـص  هدافتـسا  اب  ار  اهنآ  رکـش  و  میربب ، یپ  اهتمعن  نیا  تمظع  هب  و  مینک ، هشیدنا  دیاب  دز . یم  خی  زیچ  همه  هک  دوب  دیدش 

. میشاب اهنآ  قلاخ  يارب  يراکزیهرپ  حلاص و  بوخ و  هدنب  و  میروآ ،

هام هب  دنگوس 

هب و  هدرک ، اهالت » اذا   » هب دّیقم  ار  هام  لاعتم  دـنوادخ  ارچ  هک  تسا  نیا  لاؤس  نیلّوا  هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  لاؤس : اَهَالَت .) اَذِإ  ِرَمَْقلاَو  )
تاّیفـشک هب  هّجوت  اـب  خـساپ : تسا ؟ هدروخ  مسق  قلطم  تروصب  دیـشروخ  هب  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ، هدروخن  مسق  هاـم  هب  قلطم  تروص 

دنامهفب رشب  هب  تساوخ  یم  نآرق  لوزن  رصع  رد  لاعتم  دنوادخ  یلو  داد . خساپ  لاؤس  نیا  هب  ناوت  یم  یتحار  هب  ام ، نامز  رصع و  یملع 
یناشفارون هب  رداق  زین  هام  دنکن ، یناشفارون  دیـشروخ  رگا  و  تسا ، دیـشروخ  ور  هلابند  هام  هکلب  تسین ، وا  دوخ  زا  هام   70 هحفص رون  هک 

یعیبط مولع  نادنمـشناد  ناشخرد  هام  ياه  یگژیو  زا  یخرب  تسا . دیـشروخ  رون  هدـنهد  ساکعنا  تقیقح  رد  هام  نیاربانب  دوب ، دـهاوخن 
ربارب هاجنپ  هام  هاـم  هرک  مجح  فلا ) دوش : یم  هراـشا  نآ  هنومن  دـنچ  هب  هک  دـنا ، هدرک  تبث  هاـم  زا  یقیقد  تاـّیئزج  و  ناوارف ، تاـعالطا 

دیـشروخ هکنیا  هب  هّجوت  اب  و  دوش ! یم  نیمز  هرک  هزادـنا  هب  میراذـگب  مه  يور  ار  هام  هرک  هاجنپ  رگا  ینعی  تسا . نیمز  هرک  زا  رتکچوک 
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ب) دوش ! یم  دیـشروخ  هرک  هزادنا  هب  میراذگب  مه  يور  ار  هام  هرک  نویلیم  رگا 60  تسا ، نیمز  هرک  ربارب  رازه  تسیود  نویلیم و  کـی 
رفس هام  هرک  هب  هک  یماگنه  نیمز ، يور  رد  ییولیک  تصش  مدآ  ینعی  تسا . نیمز  هرک  رد  ایـشا  نزو  هام 61  هرک  رد  ایشا  نزو  هام  نزو 

هب اجنآ  رد  هک  دنـشاب  هتـشاد  یناوارف  تانیرمت  دیاب  هام  هرک  نارفاسم  تهج  نیدـب  تشاد ! دـهاوخ  نزو  ولیک  هد  طقف  اجنآ  رد  دـنک ، یم 
یگدـنز و زا  يرثا  چـیه  اجنآ  رد  هام  هرک  رد  یگدـنز  ج ) دـنتفا . یم  یناکت  نیرتمک  اب  یتحار و  هب  کبـس  نزو  اب  اریز  دـنروخن ; نیمز 

هرک یلعف  عضو  نیا  هّتبلا  دوش . یمن  هدید  یگدـنز  زا  يرگید  هناشن  چـیه  هن  و  يا ، هدـنز  تادوجوم  هن  ییاوه ، هن  یبآ ، هن  تسین ; تایح 
د) ددرگ . مهارف  یگدنز  تایح و  طیارش  هدنیآ  رد  ای  و  هتـشاد ، دوجو  اجنآ  رد  يا  هدنز  تادوجوم  هتـشذگ  ياهنامز  رد  دیاش  تسا . هام 
زا یکی  و  دـخرچ ، یم  هحفـص 71  شیوخ  درگ  رب  مه  رود  کی  و  نیمز ، درگ  رب  رود  کـی  زور  یـس  ره  رد  هاـم  هرک  هاـم  هرک  تکرح 

ّقفوم تقو  چـیه  ام  رگید  ریبعت  هب  و  تسا ، تباث  هراومه  تسا  نیمز  يوس  هب  هک  هام  هرک  تمـس  نآ  هک  تسا  نیا  تکرح  ود  نیا  جـیاتن 
ًاتبسن هلصاف  نیا  و  دنراد ، هلصاف  هام  اب  رتمولیک  رازه  نیمز 390  هرک  نانکاس  هام  هرک  ات  ام  هلصاف  ه )ـ میوش . یمن  هام  هرک  تشپ  ندید  هب 

کی و ًابیرقت  تّدـم  رد  هام  رون  نیارباـنب  دور ، یم  هار  رتمولیک  رازه   300 ندز ) مه  رب  مشچ  کـی   ) هیناـث ره  رد  رون  اریز  تسا ، یکیدزن 
کی هکلب  تسین ، ناینیمز  ام  بش  زور و  نوچمه  هام  هرک  رد  بش  زور و  هاـم  رد  بش  زور و  و ) دـسر . یم  اـم  هب  رتمک ) هکلب   ) هیناـث مین 

لداعم ًابیرقت  هام  هرک  رد  زور  هنابـش  کی  رگید ، ریبعت  هب  دـشک . یم  لوط  هتفه  ود  زین  اـجنآ  بش  کـی  و  هتفه ، ود  لداـعم  هاـم  هرک  زور 
هنوگ هب  دسر ، یم  هجرد  ات 300  و  تسالاب ، رایـسب  ترارح  هجرد  هام  هرک  رد  زور  طسو  رد  تهج  نیدـب  تسا ! نیمز  هرک  رد  هام  کـی 
دوش یم  درس  اوه  ردق  نآ  اجنآ  بش  همین  رد  هک  هنوگ  نامه  دریگ ، یم  شتآ  دشاب  هتـشاد  دوجو  اجنآ  رد  یلاعتـشا  لباق  زیچ  ره  هک  يا 
دورف هام  هرک  رب  باتفآ  عولط  لئاوا  هک  دـننک  يزیر  همانرب  يا  هنوگ  هب  دـیاب  هام  هرک  نارفاسم  لـیلد  نیمه  هب  دـنز ! یم  خـی  زیچ  همه  هک 

رفـس هام  هرک  هب  دـناوت  یم  هنوگچ  رـشب  هک  تسا  یّمهم  رایـسب  هلأسم  نیا  و  دنـشاب . ناما  رد  اجنآ  زور  طسو  نازوس  يامرگ  زا  ات  دـنیآ ،
رنه و نیا  ایآ  دـیآ ؟ دورف  اـجنآ  رد  باـتفآ  عولط  لّوا  هک  دـنک  میظنت  ار  دوخ  تکرح  ناـمز  يا  هنوگ  هب  دـشاب ، هار  رد  زور  هس  و  دـنک ،

ماظن رب  مکاح  قیقد  مظن  رگناشن  ای  هدیـسر ، نآ  هب  قیمع  هدرتسگ و  قیقد و  تاعلاطم  یملع و  ياهتفرـشیپ  هیاس  رد  هک  تسا  رـشب  تراهم 
. دینک تواضق  امش  دهد ؟ یم  ار  قیقد  تابساحم  نیا  ناکما  ناسنا  هب  هک  تسا  یسمش  هموظنم  تارک  یتسه و 

هام هرک  تاکرب  زا  يا  هشوگ 

ود هب  طقف  هک  دـنک ، یم  افیا  نیمز  هرک   72 هحفـص نانکاس  ياهزاین  نیمأت  رد  ییازـسب  شقن  و  دراد ، یناوارف  تاکرب  ناینیمز  ام  يارب  هام 
هدرک اّیهم  ملاع  مدرم  همه  يارب  یعیبط  میوقت  کی  نیمز ، درِگ  رب  هاـم  مّظنم  تکرح  یعیبط ! یمیوقت  هاـم ، . 1 دوش : یم  هراشا  نآ  هنومن 

یبهذم نید و  تّیموق و  نابز و  ره  اب  دیفس ، هایس و  درم ، نز و  کچوک ، گرزب و  داوساب ، داوس و  یب  لهاج ، ملاع و  هک  یمیوقت  تسا ;
َکَنُولَأْـسَی : ») تسا هدرک  هراـشا  گرزب  تبهوم  نیا  هب  هرقب ، هروس  هیآ 189  رد  لاعتم  دنوادخ  دـنریگ . هرهب  نآ  زا  دـنناوت  یم  یتحار  هب 

يارب یعیبط ) میوقت  و   ) تاقوا نایب  اهنآ  وگب : دـننک ، یم  لاؤس  وت  زا  هام » ياهلاله   » هراـبرد ِّجَْـحلاَو ;) ِساَّنِلل  ُتِیقاَوَم  َیِه  ْلـُق  ِۀَّلِهـالا  ْنَع 
موـجن ملع  هب  انـشآ  هک  یمک  دارفا  زج  و  تسین ، نینچ  یـسمش  میوـقت  هک  یلاـح  رد  تسا .» جـح  تقو ) نییعت   ) مدرم و یگدـنز ) ماـظن  )
یسمش ياههام  ياهتنا  ادتبا و  مدرم  ات  دنسیونب ، اهمیوقت  رد  و  دننک ، دصر  ار  دیشروخ  نیمّجنم  دیاب  دنروآ . یمن  رد  رـس  نآ  زا  دنتـسه ،

مظن يارب  گرزب  دنوادخ  تسا . نکمم  ناگمه  يارب  یناسآ  تلوهس و  هب  يرمق  ياههام  ياهتنا  ادتبا و  صیخشت  اّما  دنهد . صیخـشت  ار 
تمدـخ تلاح  رد  لاس  اـهنویلیم  هاـم  هرک  هکنیا  بیجع  تسا ، هداـهن  اـهنآ  راـیتخا  رد  ار  یعیبط  میوقت  نیا  اـهناسنا  یگدـنز  هب  ندیـشخب 

ِنوُجْرُْعلاَک َداَـع  یّتح  َلِزاَـنَم  ُهاَنْرَّدَـق  َرَمَْقلاَو  : ») میناوخ یم  سی  هروس  و 40  تاـیآ 39  رد  تسا . هدرواـین  وربا  هب  مخ  یلو  تسا ، یناـسر 
، میا هداد  رارق  ییاههاگلزنم  هام  يارب  َنوُحَبْـسَی ;)و  کَلَف  ِیف  ٌّلُکَو  ِراَهَّنلا  ُِقباَس  ُْلیَّللا  َالَو  َرَمَْقلا  َكِرُْدت  ْنَأ  اََهل  یِغَْبنَی  ُسْمَّشلا  َال  ِمیِدَْقلا * 
ار دیـشروخ  هن  دـیآ . یم  رد  امرخ » گنر  درز  لکـش و  یـسوق  هنهک  هخاش   » تروصب ماجنارـس  درک ) یط  ار  لزاـنم  نیا  هک  یماـگنه   ) و
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زا یفیصوت  نینچ  دیجم  نآرق  هک  ینامز  دنروانش .» دوخ  ریـسم  رد  مادک  ره  دریگ ، یم  یـشیپ  زور  رب  بش  هن  و  دسر ، هام  هب  هک  تسازس 
هحفص دوخ  زا  هام  دیشروخ و  هک  دوب  دقتعم  سویملطب  دوب . مکاح  ناهج  رسارس  رد  سویملطب  تئیه  درک ، هئارا  دیـشروخ  هام و  تکرح 

رارق نیرولب  دـننام و  هریاد  یکلف  رد  اـهنآ  زا  کـی  ره  دـنا . هدـش  هداد  رارق  تکرح  یب  نکاـس و  يا  هطقن  رد  هکلب  دـنرادن ، یتـکرح   73
هک یکلف  تکرح  عبت  هب  هکلب  دـنرادن ، یّلقتـسم  تکرح  هام  دیـشروخ و  نیاربانب  دنتـسه . تکرح  لاح  رد  اـه  کـلف  نآ  هک  دـنا ، هتفرگ 

لبق لاس  دصراهچ  دصیـس ، دودح  رد  هکنیا  ات  درک ، تموکح  ناهج  رد  لاس  دـصناپ  رازه و  هّیرظن  نیا  دـنخرچ . یم  دنتـسه ، نآ  لخاد 
تایآ 39 و قبط  و  درک ، مالعا  ار  هّیرظن  نیا  نالطب  لبق  لاس  دصراهچ  رازه و  دیجم ، نآرق  هک  یلاح  رد  دش . لطاب  رلپک  هلیلاگ و  طّسوت 

رارق ایرد  لباقم  هام  هک  یماگنه  دم  رزج و  . 2 دش . لئاق  یلالقتسا  تکرح  هام  دیشروخ و  يارب  تشذگ ـ  نآ  حرـش  هک  سی ـ  هروس   40
رتم ود  هاگ  کی و  ات  دراوم  یـضعب  رد  دور  یم  الاب  هام  تمـس  هب  هک  یبآ  عافترا  دنک . یم  بذج  دوخ  تمـس  هب  ار  ایرد  بآ  دریگ ، یم 

و دـنمان . یم  رزج  ار  تلاح  نیا  دزیرب . اـیرد  هب  همه  دـنک و  شکورف  لـحاس  رد  دوجوم  ياـهبآ  هک  دوش  یم  ثعاـب  راـک  نیا  دـسر . یم 
الاب لحاس  رانک  ياهبآ  و  دوش ، یم  اهر  ایرد  بآ  دور ، یم  نیب  زا  ایرد  رب  هام  هبذاج  ریثأت  و  دـنک ، یم  روبع  ایرد  لباقم  زا  هام  هک  ینامز 

، دوبن اهایرد  ّدم  رزج و  رگا  دـنیوگ . یم  ّدـم  ار  تلاح  نیا  دـنک . یم  بآ  زا  ولمم  ار  فارطا  ياهرابیوج  اه و  هناخدور  مامت  و  دـیآ ، یم 
« هدرم بآ   » ًاحالطـصا و  ددرگ ، یم  قالتاب  هب  لیدـبت  دـنامب  یقاب  تلاح  کی  رد  رگا  بآ  نوچ  دـندش . یم  دوبان  ییایرد  تاناویح  مامت 
. تسا ّدـم  رزج و  صاوخ  زا  یکی  نیا  هّتبلا  تسا ، ّدـم  رزج و  داـجیا  گرم ، زا  ییاـیرد  تاـناویح  تاـجن  يارب  هاـم  تّیرومأـم  دوـش . یم 
دـیحوت و سرد  تـسا ) نآ  يارب  سمـش  هروـس  هناـگ  هدزاـی  ياهمـسق  هـک   ) سفن بیذـهت  سرد  نمـض  لاـعتم  دـنوادخ  هـک  تساـجنیا 

تاجرد هب  وا ، رتشیب  هچ  ره  تخانـش  اب  ات  دـنک ، یم  لـلعلا  ۀـّلع  و  یتسه ، ناـهج  ضاـّیف  عبنم  هّجوتم  ار  اـم  و  دـهد ، یم  مه  یـسانشادخ 
مزال دنسانشب ، رتهب  ار  مالسا  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  رب  ام  نامز  رـصع و  رد  مهم : هیـصوت  کی  هحفص 74  میبای . تسد  لامک  زا  يرتالاب 

تروصب دـنچ  ره  نآ ، دـننام  داعم و  نآرق ، ریـسفت  دـیحوت ، ثحب  رد  یعیبط ، مولع  زا  عالّطا  اریز  دـنوش . انـشآ  زور  یعیبط  مولع  اب  تسا 
نیا ناوت  یم  رتهب  هدـش ، هراشا  نآ  هب  یعیبط  مولع  رد  هک  تقلخ ، رارـسا  نتـسناد  اـب  هک  ارچ  تسا . زاـین  شیپ  کـی  رـصتخم ، یلاـمجا و 

رد هکنیا  رواـب  مضه و  هتـشذگ  رد  : » دـیوگ یم  هک  تسا  نادنمـشناد  زا  یکی  نخـس  بلطم  نیا  رب  هاوگ  درک . نییبت  كرد و  ار  ثحاـبم 
رواب يزاس  هیبش  ملع  رد  لصاح  ياه  تفرشیپ  نونکا  اّما  دوب ; تخـس  دنهد ، یم  تداهـش  وا  هیلع  رب  ناسنا  تشوگ  تسوپ و  تمایق  زور 

اب لماک  ناسنا  کی  ناسنا ، ياهلولس  زا  یلولـس  ره  رد  هک  درک  تباث  اهناسنا  هب  ملع  نیا  اریز  تسا . هدرک  ناسآ  ار  نآ  هیبش  بلطم و  نیا 
نخـس دوش و  ناسنا  کی  هب  لیدـبت  و  هدومن ، دـشر  دـناوت  یم  یّـصاخ  طیارـش  رد  هک  تسا ، هتفهن  هّوقلاب  تروصب  حراوج  اضعا و  ماـمت 

. دش دهاوخ  رتشیب  نیمز  نامسآ و  قلاخ  تمظع  هب  تبسن  ام  تفرعم  میوش ، انشآ  رتشیب  یعیبط  مولع  اب  هچ  ره  هکنیا  هجیتن  دیوگب .»

ناسنا حور  هب  دنگوس 

و هدـیرفآ ، ار  نآ  هک  سک  نآ  و  یمدآ ، سفن  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ  اَـهاَْوقَتَو ) اَـهَروُُجف  اَـهَمَْهلَأَف  اَـهاَّوَس *  اَـمَو  سْفَنَو  )
روجف هکلب  هدرکن ، تعانق  ناسنا  حور  شنیرفآ  هب  هک  دوش  یم  هتکن  نیا  رّکذتم  همادا  رد  هدرک و  دای  دنگوس  هداد ، رارق  لدـتعم  تروصب 

هب و  هدرک ، یفّرعم  يو  هب  ار  تواقـش  لماوع  مه  و  داـهن ، شراـیتخا  رد  ار  تداعـس  بابـسا  مه  ینعی  تسا . هداد  میلعت  وا  هب  زین  ار  اوقت  و 
راکب دـیجم  نآرق  رد  هدرتسگ  روطب  نآ  تاّقتـشم  سفن و  هملک  نآ  یناعم  سفن و  تسا . هداد  ناشن  ناسنا  هب  ار  هاچ  هار و  رگید ، ترابع 
تایآ زا  یخرب  رد  ناـسنا  . 1 دوش : یم  هراشا  نآرق  تایآ  هب  دانتـسا  اـب  نآ  دروم  راـهچ  هب  هک  دراد ، یفلتخم  یناـعم  هژاو  نیا  تسا . هتفر 

نیرخآ رد  الثم  درک . نآ  نیزگیاج  ار  ناسنا  هملک  تشادرب و  ار  سفن  ناوت  یم  هک  انعم  نیدـب  تسا . ناسنا  يانعم  هب  سفن  دـیجم  نآرق 
نیا رد  دنک .» یمن  فیلکت  شییاناوت ، هزادنا  هب  زج  ار ، سک  چیه  دـنوادخ  اَهَعْـسُو ;) َّالِإ  ًاسْفَن  ُهللا  ُفِّلَُکی  َال  : ») میناوخ یم  هرقب  هروس  هیآ 

امب ال فیلکت  حـبق   » ّمهم هدـعاق  هب  روکذـم  هیآ  نمـض  رد  تسا . هتفر  راک  هب  مسج  حور و  زا  بّکرم  ناـسنا  ياـنعم  هب  سفن  هفیرـش  هیآ 
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و تسا ، حیبق  راک  نیا  اریز  دنک . یمن  فیلکت  شتردـق  تقاط و  ناوت و  زا  شیب  یناسنا  چـیه  هب  لاعتم  دـنوادخ  ینعی  دراد . هراشا  قاطی »
يرگید زا  یلقاع  چیه  الثم  دهد ، یمن  ماجنا  یلومعم  ناسنا  کی  ار  يراک  نینچ  تسا . رود  راگدرورپ  سدـق  تحاس  زا  حـیبق  راک  ماجنا 

. ملاع راگدرورپ  هب  دسر  هچ  ات  تسا . قاطی  امب ال  فیلکت  اریز  دـنک ; زاورپ  اهنامـسآ  هب  يا  هلیـسو  رازبا و  چـیه  نودـب  هک  دـهاوخ  یمن 
زور (;  ) ًارَـضْحُّم ْریَخ  ْنِم  ْتَلِمَع  اَم  سْفَن  ُّلُک  ُدَِجت  َمْوَی  : ») تسا هدمآ  ناسنا  يانعم  هب  زین  نارمع  لآ  هروس  هفیرش 30  هیآ  رد  سفن  هملک 

ناسنا يانعم  هب  سفن  زین  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دـنیب .» یم  رـضاح  شربارب  رد  ار  شریخ  لامعا  ماـمت  یناـسنا  ره  هک  تسا )  ) يزور تماـیق )
دهاش اهنت  هن  نایمّنهج  نایتشهب و  ینعی  دراد . تمایق  زور  رد  لامعا  مّسجت  هلأسم  هب  هراشا  روکذم  هیآ  نمـض  رد  تسا . هدش  هتفرگ  راکب 
هکنیا هصالخ  دوب . دـهاوخ  اهنآ  سنوم  سینا و  مّنهج ، ای  تشهب  رد  زین  لاـمعا  دوخ  هکلب  دوب ، دـنهاوخ  شیوخ  لاـمعا  يازج  شاداـپ و 
تایآ رد  الثم  تسا ; هدمآ  ناسنا  حور  يانعم  هب  سفن  دیجم  نآرق  تایآ  زا  یخرب  رد  ناسنا  حور   . 2 تسا . ناسنا  سفن ، یناعم  زا  یکی 

ِیلُخْداَو يِداَبِع *  ِیف  ِیلُخْداَف  ًۀَّیِضْرَّم *  ًۀَیِـضاَر  ِکِّبَر  َیلِإ  یِعِجْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا *  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  اَی  : ») میناوخ یم  رجف  هروس  ینایاپ  هحفص 76 
سپ تسا ، دونـشخ  وت  زا  وا  مه  يدونـشخ و  وا  زا  وت  مه  هک  یلاح  رد  درگزاـب ، تراـگدرورپ  يوس  هب  هتفرگ ! مارآ  حور  يا  وت  ِیتَّنَج ;)

هب دناوت  یم  ناسنا  حور  يرآ  تسا . یناسنا  حور  روکذم  تایآ  رد  سفن  زا  روظنم  وش .»! دراو  متـشهب  رد  و  يآ ، رد  مناگدـنب  کلـس  رد 
تشهب دراو  نآ  یپ  رد  و  دوش ، وا  صاخ  ناگدنب  ءزج  اضر ، ماقم  هیاس  رد  و  وا . زا  ادخ  مه  دشاب و  یضار  ادخ  زا  وا  مه  هک  دسرب  ییاج 

هب ار  اهناسنا  حور  دـنوادخ  اَِهتْوَم ;) َنیِح  َسُْفنالا  یَّفَوَتَی  ُهللاَا  : ») میناوخ یم  زین  رمز  هروس  هفیرش 42  هیآ  رد  ددرگ . راگدرورپ  صوصخم 
مه رمآ  هب  رومأم  لعف  هک  اجنآ  زا  اّما  دـهد ، یم  ماـجنا  ناگتـشرف  هلیـسوب  ار  حور  ضبق  دـنوادخ  هّتبلا  دـنک .» یم  ضبق  ناـشگرم  ماـگنه 

یمدآ حور  يانعم  هب  روکذم  تایآ  رد  سفن  هکنیا  هجیتن  تسا . هدش  هداد  تبـسن  دـنوادخ  هب  حور  ضبق  اجنیا  رد  دوش ، یم  هداد  تبـسن 
(; ِۀَـماَّوَّللا ِسْفَّنلِاب  ُمِْسقُأ  َالَو  ِۀَـماَیِْقلا *  ِمْوَِیب  ُمِْسقُأ  َال  : ») تسا هدـمآ  تمایق  هروس  مود  لّوا و  هیآ  رد  ناسنا  رادـیب  نادـجو  . 3 تسا . هدمآ 
هب روکذـم  تایآ  رد  سفن  تسا .»!) قح  زیخاتـسر  هک   ) رگتمالم رادـیب و  نادـجو  هماّول و ) سفن   ) هب دـنگوس  و  تماـیق ، زور  هب  دـنگوس 

، روکذم تایآ  رب  هوالع  تسا . هدرک  دای  مسق  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  تّیمها  اب  ردق  نآ  رادیب  نادجو  تسا . رادیب  نادجو  يانعم 
، گرزب تب  ندرگ  رب  ربت  نداد  رارق  و  اهتب ، ندیبوک  مهرد  زا  سپ  ترضح  نآ  هک  میناوخ  یم  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا ترضح  ناتـساد  رد 

هدروآ ام  نایادخ  رس  رب  ار  الب  نیا  یسک  هچ  : » دندیـسرپ ترـضح  نآ  زا  و  دنتـشگزاب ، نشج  مسارم   77 هحفـص زا  شموق  هک  یماگنه  و 
عافد یّتح  يراک ، ماجنا  تردق  اهتب  هک  دنتفریذپ  یم  رگا  اریز  دندش ، هدنمرـش  اهنآ  تسا »! هدرک  ار  راک  نیا  گرزب  تب  : » دومرف تسا »؟

هک دوب  اجنیا  رد  دنتـسین . يراـک  چـیه  ماـجنا  رب  رداـق  هک  دنتـسرپ  یم  ار  ییاـهتب  ارچ  هک  دـندش  یم  موکحم  دوخ  دـنرادن ، ار  شیوخ  زا 
ُُمْتنَأ ْمُکَّنِإ  اُولاَقَف  ْمِهِـسُفنَأ  َیلِإ  اوُعَجَرَف  : ») دنک یم  ریبعت  نینچ  نانآ  تلاح  نیا  زا  نآرق  دمآرد . تکرح  هب  اهنآ  رادـیب  رگتمالم و  نادـجو 
نآرق تایآ  زا  یخرب  رد  سفن  نیاربانب ، ( 1 !«.) دیرگمتس امش  هک  اّقح  دنتفگ : دوخ ) هب   ) و دنتشگزاب ، شیوخ  نادجو  هب  اهنآ  َنوُِملاَّظلا ;)
هدمآ سوه  اوه و  و  شکرـس ، سفن  يانعم  هب  سفن  نآرق  تایآ  زا  یخرب  رد  سوه  اوه و  . 4 تسا . ناسنا  رادیب  نادجو  يانعم  هب  دیجم 

روبجم اخیلز  هرخالاب  دایز ، ياه  بیشن  زارف و  زا  سپ  هک  میناوخ  یم  اخیلز  و  مالسلا ) هیلع  ) فسوی ترـضح  ناتـساد  رد  هلمج ، زا  تسا .
: تسا هدرک  رکذ  نینچ  هروـس  نیا  هیآ 53  رد  ار  يو  فارتعا  دنوادخ  دـهد . فسوی  یکاپ  رب  تداهـش  و  هدومن ، نایب  ار  تّیعقاو  هک  دـش 

ِسفن هک  مـنک ، یمن  هئربـت  ار  مدوـخ  زگره  نـم  ٌمـیِحَر ;) ٌروـُفَغ  یِّبَر  َّنِإ  یِّبَر  َمِـحَر  اَـم  ـَّالِإ  ِءوُّسلاـِب  ٌةَراَّمََـال  َسْفَّنلا  َّنِإ  یِـسْفَن  ُءَِّربُأ  اَـمَو  »)
سفن سوه و  اوـه و  ياـنعم  رد  روکذـم  هیآ  رد  سفن  دـنک .» محر  مراـگدرورپ  ار  هچنآ  رگم  دـنک ، یم  رما  اهیدـب  هب  رایـسب  شکرـس ) )

زا هک  شباحـصا ، ناراـی و  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  هک  میناوخ  یم  زین  یفورعم  ثیدـح  رد  تسا . هدـش  لامعتـسا  شکرس 
رب نیرفآ  ِرَبْکْالا ; ُداَهِْجلا  ُمِْهیَلَع  َیَِقب  َو  ِرَغْـصْالا  َداَـهِْجلا  اوُضَق  مْوَِقب  ًاـبَحْرَم  : » دومرف دـندوب ، تشگزاـب  يا  هدـننک  هتـسخ  تخـس و  گـنج 

نارای هحفـص 78  هیآ 64 .  ءاـیبنا ،  . 1 دـنوش .»! ربکا  داهج  هدامآ  دـیاب  اّما  دنتـشاذگ ، رـس  تشپ  تّیقفوم  اب  ار  رغـصا  داـهج  هک  یتّیعمج 
ربکا داهج  زا  ناتروظنم  دندرک : ضرع  دوب ، اهنآ  هرهچ  رد  گنج  رابغ  درگ و  یگنسرگ و  یگنشت و  یگتـسخ و  راثآ  زونه  هک  ترـضح 
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رمع مامت  هزادنا  هب  نآ  نادیم  هک  سفن ، اب  داهج  ( 1 «.) تسا شکرس  سفن  اب  داهج  روظنم  ِسْفَّنلا ; َعَم  ُداهِْجلَا  : » دومرف ترـضح  تسیچ ؟
، دوش یم  هدیـشک  دـنب  هب  یتحار  هب  سفن  وید  هام  نیا  رد  اریز  تسا ، ناضمر  كرابم  هام  نآ  يارب  اهنامز  نیرتهب  زا  یکی  و  تسا ، ناـسنا 

هکنیا هجیتن  تسا . هدمآ  شکرـس  سفن  يانعم  هب  سفن  تایاور ، نآرق و  تایآ  زا  یخرب  رد  هکنیا  هصالخ  دوش . یم  هدـیمان  ربکا » داهج  »
هّجوت اب  لاؤس : تسا . شکرـس » سفن   » و ناسنا » رادیب  نادجو  «، » یمدآ حور  «، » ناسنا  » نآ یناعم  هدـمع  هک  دراد ، يدّدـعتم  یناعم  سفن 

هیآ نومـضم  رد  رگا  خـساپ : تساـنعم ؟ هچ  هب  اـهاوس ) اـم  سفن و  و   ) ثحب ّلـحم  هیآ  رد  سفن  هملک  نآرق ، رد  سفن  فلتخم  یناـعم  هب 
حرطم اهیدـب  اهیبوخ و  هب  ماهلا  هیآ  همادا  رد  اریز  تسا ; یناـسنا  حور  اـجنیا  رد  سفن  زا  روظنم  هک  تفاـی  میهاوخ  ینـشور  هب  مینک  تّقد 

. تسا حور  راک  هک  هدش ،

نآرق رد  حور 

هب دشاب . هتشاد  لامعتسا  دروم  کی  اهنت  دیاش  یناسنا  حور  يانعم  هب  حور  اّما  تسا ، هدش  لامعتـسا  رّرکم  روطب  دیجم  نآرق  رد  هملک  نیا 
یثحب حور  نوماریپ  دـیاب  تهج  نیدـب  تسا . حور  تّیمها  رگناشن  نیا  و  هدـش ، هدروخ  مسق  یناسنا  حور  هب  ثحب  دروم  هیآ  رد  لاـح  ره 

یلو دوش ، غلاب  ددع  نارازه  هب  دـیاش  هک  تسا ، هدـش  هتـشون  يدایز  رایـسب  تالاقم  اهباتک و  حور ، هرابرد  میـشاب . هتـشاد  هاتوک  دـنچ  ره 
ج هعیشلا ، لئاسو  ءزج 1 .  ناسنا ، هب  زیچ  نیرتکیدزن  ینعی  دسرب . رـشب  حور  ّتیهامو  تقیقح  هب  هتـسناوتن  رـشب  زونه  هکنیا ، هّجوت  بلاج 
و میتـسه ، میناد  یم  دـنچ  ره  هک  ارچ  تسوا ! يارب  تادوجوم  نیرت  هتخانـشان  هحفص 79  و 9 .  ح 1  باب 1 ، سفنلا ، داـهج  باوبا  ، 11

نآ رب  مکاح  نیناوق  تسا ؟ هدـش  هتخاس  زیچ  هچ  زا  تسا ؟ هنوگچ  ندـب  هب  نآ  ّقلعت  هوحن  تساـجک ؟ ًاـقیقد  حور  نیا  اـّما  میراد ، یحور 
.1 دنتـسه : حور  هس  ياراد  اهناسنا  یناسنا  یناویح و  یتاـبن ، حور  تسا . خـساپ  یب  اـم  يارب  حور ، نوماریپ  رگید  لاؤس  اـههد  و  تسیچ ؟

ناهایگ تاتابن و  مامت  دوش . یم  لثم  دیلوت  و  ّومن ، دشر و  هیذـغت ، ثعاب  دراد  دوجو  هدـنز  تادوجوم  مامت  رد  هک  حور  نیا  یتابن ; حور 
حور رب  هوالع  اـهناسنا  تاـناویح و  یناویح ; حور  . 2 دنتـسه . یحور  نینچ  ياراد  ناسنا ، هلمج  زا  هدـنز ، تادوجوم  ریاـس  ناـتخرد و  و 

ّسح و لثم ، دـیلوت  ّومن و  دـشر و  هیذـغت و  رب  هوالع  نآ  نابحاص  هک  دوش  یم  ثعاـب  حور  نیا  دنتـسه . زین  یناویح  حور  ياراد  یتاـبن ،
یناویح حور  زا  یـشان  ام  تکرح  ّسح و  و  یتابن ، حور  زا  یـشان  اهناسنا  ام  لثم  دیلوت  ّومن و  دشر و  نیاربانب ، دنـشاب . هتـشاد  زین  تکرح 

هیزجت و ار  لـئاسم  كرد و  ار  تاـّیلک  هدرک ، داـی  مسق  نآ  هب  دـنوادخ  و  تسا ، ناـسنا  صوصخم  هک  حور  نیا  یناـسنا ; حور  . 3 تسا .
حور نیا  تّیهام  تقیقح و  هکنیا  اّما  تسا . فلتخم  ياهراک  هدنریگ  میمصت  و  اهیدب ، اهیبوخ و  هدننک  كرد  حور  نیا  دیامن . یم  لیلحت 

یم زور  ره  هک  یکچوک  رایـسب  هچروم  تسا . هدربـن  یپ  زین  یناویح  حور  ّتیهاـم  هب  رـشب  هکلب  تسین ، نشور  رـشب  يارب  زوـنه  تسیچ ؟
دراد یتازایتما  یتابن  یناویح و  حور  نیمه  رثا  رب  زیمآرارـسا  ناویح  نیا  دیریگب . رظن  رد  ار  هدش  ّتیمها  مک  ام  يارب  تهج  نیدب  و  مینیب ،

رایـسب هچروم  کی  شنیرفآ  زا  رکیپ  لوغ  يامیپاوه  کی  نتخاس  اذـهل  و  دنتـسه ! نآ  دـقاف  ناهج  ياهامیپاوه  نیرتگرزب  نیرتمهم و  هک 
هحفـص 80 ار  امیپاوه  مادک  امـش  اما  دنک . یم  ّومن  دشر و  و  لثم ، دـیلوت  تکرح ، ینوریب  يورین  هب  زاین  نودـب  هچروم  نیا  تسا . رتناسآ 

یمن ایآ  دوب ، هدرک  كرد  ار  یناویح  حور  تقیقح  رـشب  رگا  دشاب !؟ اهنآ  زا  یکی  لقادح  ای  هناگ  هس  تافـص  نیا  دجاو  هک  دـیراد  غارس 
ًابَابُذ اوُُقلْخَی  َْنل  ِهللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  : ») دومرف اهناسنا  هب  باطخ  شیپ  نرق  هدراهچ  دیجم  نآرق  دنک ؟ قلخ  ار  نآ  دننام  تسناوت 

مه تسد  هب  تسد  راک  نیا  يارب  دنچ  ره  دننیرفایب ، یـسگم  دنناوت  یمن  زگره  دـیناوخ ، یم  ادـخ  زا  ریغ  هک  ار  یناسک  َُهل ;) اوُعَمَتْجا  َِولَو 
تّیهام تقیقح و  كرد  زا  هک  ارچ  تسین ، سگم  کی  شنیرفآ  رب  رداق  دراد ، هک  یشناد  تفرشیپ و  مامت  اب  رـشب  زین  نونکا  و  ( 1 «.) دنهد
یحور یب  دـبلاک  ناسب  مسج  نآ  و  دـنیرفایب ، ار  شحور  دـناوت  یمن  دزاـسب  ار  وا  مسج  دـناوتب  هک  ضرف  رب  و  تسا . زجاـع  یناویح  حور 

و دـنک ، یم  ینز  هملق  طقف  ناسنا  يزاس ، هیبش  هلأـسم  رد  تشاد . دـهاوخن  لـثم  دـیلوت  ّومن و  دـشر و  تکرح و  ّسح و  هک  دـش  دـهاوخ 
، دهد یم  شرورپ  دراک و  یم  ینز  محر  رد  ار  حور  ياراد  هدنز و  لولس  اریز  دمدب . نآ  رد  یحور  هکنیا  هن  دهد ، یم  شرورپ  ار  یلولس 
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و هداد ، تبـسن  دوخ  هب  ار  نآ  دـنوادخ  اذـهل  و  تسا . راگدرورپ  قولخم  نیرت  تمظع  اب  یمدآ  حور  هکنیا  هجیتن  ددرگ . یلماک  ناسنا  اـت 
اب گرزب و  راک  نیا  لابند  هب  و  ( 2 «.) مدیمد گرزب ) هتـسیاش و  حور  کی   ) دوخ حور  زا  وا  رد  یِحوُّر ;)و  ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَنَو  : ») دیامرف یم 

چیه دروم  رد  نآرق ، ياج  چیه  رد  هک  يریبعت  ( 3 (.) َنیِِقلاَْخلا ُنَسْحَأ  ُهللا  َكَراَبَتَف  : ) دیامرف یم  هک  اجنآ  دیوگ ، یم  نیرفآ  دوخ  رب  شزرا 
دنچ ره  تسام  نورد  رد  هچنآ   81 هحفص هیآ 14 .  نونمؤم ،  . 3 هیآ 29 .  رجح ،  . 2 هیآ 73 .  جح ،  . 1 دروخ . یمن  مشچ  هب  يرگید  راک 

هک تسا  يزیچ  نآ  رت  مهم  اّما  تسا ، رادروخرب  يرایسب  ّتیمها  زا  هدشن ، نشور  لماک  روطب  رشب  يارب  زونه  هک  حور ، تقیقح  تّیهام و 
يزاین اهییابیز ، اهیتشز و  اهیدب ، اهیبوخ و  كرد  حـبق : نسح و  كرد  فلا ) دـنناد : یم  زیچ  هس  ار  نآ  هک  تسام ، ناج  حور و  نورد  رد 

یبوخ يارب  یلقاع  ناـسنا  چـیه  و  تسا ، دـب  ملظ  دـناد  یم  يا  هتفرن  هسردـم  ناـسنا  ره  درادـن . یلقع  ناـهرب  لالدتـسا و  مّلعم و  میلعت  هب 
نورد رد  تقلخ  يادتبا  زا  ار  روما  عون  نیا  كرد  لاعتم  دـنوادخ  هک  ارچ  دـنک . یمن  لالدتـسا  تساوخرد  نارگید ، هب  کمک  ناسحا و 

شرایتخا رد  مه  ار  تداعـس  بابـسا  هک  تسا  یعیبط  و  هدـیرفآ ، تداعـس  هب  ندیـسر  يارب  ار  ناسنا  دـنوادخ  تسا . هداـهن  اـهناسنا  ناـج 
هعماج نایم  رد  دنچ  ره  یناسنا ، چـیه  لقع  دوش . یمن  عمج  مه  اب  مدـع  دوجو و  دـناد  یم  ناسنا  یهیدـب : تاکاردا  ب ) دـشاب . هتـشاذگ 

هنوگ نامه  دشابن . مه  دشاب و  دوجوم  مه  دحاو  هظحل  رد  نالف  ياقآ  هک  دنک  یمن  رواب  دشاب ، هتـشادن  یتاعالّطا  چیه  و  هدرکن ، یگدنز 
یلقع تالالدتـسا  هیامریمخ  هّیلّوا  تاکاردا  تسا و  تاّیهیدب  زا  اهنیا  هک  ارچ  دریذپ . یمن  و  دـناد ، یم  لاحم  زین  ار  نیّدـض  نیب  عمج  هک 

هـشیدنا رّکفت و  تردق  اهناسنا  مامت  هب  لاعتم  دنوادخ  رّکفت : هشیدنا و  تردق  ج ) تسا . هداهن  تعیدو  هب  ناسنا  دوجو  رد  ادخ  هک  تسا ،
اّما دننک . یم  فیعضت  ار  نآ  ندرکن ، هدافتـسا  ببـس  هب  يا  هّدع  و  رتدنمورین ، ار  نآ  تسرامم  نیرمت و  رثا  رب  یخرب  دنچ  ره  تسا . هداد 

تّیمها ناسنا  حور  سفن و  هک  تسا  تهج  نادـب  دروخ ، یم  مسق  ناسنا  ناج  هب  دـنوادخ  هکنیا  تسا . ناگمه  رایتخا  رد  ورین  نیا  لـصا 
دیحوت هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  هتشذگ  ثحابم  زا  تسا ! يرطف  ینید  فراعم  تسا . یناوارف  تاکرب  راثآ و  أشنم  دراد و  يا  هداعلا  قوف 

82 هحفـص هب  صاصتخا  بلطم  نیا  هک  دوش  یم  رّوصت  هاگ  و  تسا . روهـشم  فورعم و  بلطم  نیا  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ، تاـّیرطف  ءزج 
( اَهاَْوقَتَو اَهَروُُجف  اَهَمَْهلَأَف   ) هفیرـش هیآ  ياضتقم  هب  اریز  تسا . يرطف  ناسنا  دیاقع  مامت  هکلب  تسین ، هنوگ  نیا  هک  یلاح  رد  دراد ، دیحوت 
، تسا هداهن  شراـیتخا  رد  هدوب  ّرثؤم  يو  تداعـس  رد  هچنآ  و  هداد ، ناـشن  رـشب  هب  يرطف  ماـهلا  تروص  هب  ار  هاـچ  هار و  لاـعتم  دـنوادخ 

نیا رد  لاؤس : تسا . هدـش  ماهلا  وا  هب  يرطف  تروصب  دراد ، رـشب  تداعـس  رد  يدـیلک  شقن  کش  یب  هک  تاداقتعا ، مامت  لوصا  نیاربانب 
: خساپ دشاب ؟ یم  هچ  نانآ  تثعب  زا  فده  و  تسیچ ؟ رشب  تداعس  رد  نانآ  شقن  و  تسا ؟ مالـسلا ) مهیلع  ) ناربمایپ هب  يزاین  هچ  تروص 
، رگید ریبعت  هب  تسا . ناربمایپ  اب  نآ  نییبت  لیـصفت و  حرـش و  اّما  دزومآ ، یم  ناسنا  هب  ار  ینید  فراـعم  دـئاقع و  تاـّیلک  لوصا و  ترطف 

یم روتسد  يو  هب  و  دنک ، یم  ماهلا  ناسنا  هب  ار  زامن  یّتح  ترطف  تسا . یهلا  ناربمایپ  هدهع  رب  نآ  ریـسفت  حرـش و  هک  تسا  ینتم  ترطف 
هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ ار  زامن  تایئزج  تّیفیک و  یگنوگچ و  اّما  دشاب ، رازگـساپس  هدرک  ماعنا  ناسحا و  وا  هب  هک  یـسک  ربارب  رد  هک  دهد 
یب دوخ  تشونرـس  لباقم  رد  دـناوت  یمن  ناسنا  اریز  تسا ، دوجوم  ناسنا  ترطف  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنک . یم  ناـیب  هلآو )

بکترم یصاخشا  ای  صخش  رگا  و  تسا . هدروخ  هرگ  مه  هب  دننک  یم  یگدنز  عامتجا  کی  رد  هک  ییاهناسنا  تشونرـس  دشاب و  توافت 
رد هک  دهد  یم  روتـسد  یناسنا  ترطف  تهج  نیدب  دوش . یم  همه  ریگ  نماد  نآ  دسافم  ررـض و  دنوش  هعماج  حطـس  رد  یفالخ  ياهراک 

چیه ایآ  دـشاب ، هتـشاد  یـصوصخم  ياج  سک  ره  و  دنـشاب ، یتشک  کی  رب  راوس  يا  هّدـع  رگا  دـشابن . توافت  یب  هعماج  تارکنم  لباقم 
تـشونرس اریز  زگره ! دـنک ؟ داجیا  یخاروس  دوخ  هب  صوصخم  ياج  رد  هک  دـهد  یم  هزاجا  دوجوم  دارفا  زا  یکی  هب  نارفاسم ، زا  کـی 

یگدـنز نآ  رد  ام  هک  يا  هعماج  دـتفا . یم  رطخ  هب  نانآ  همه  ناج  یتشک ، رد  خاروس  کی  داجیا  اب  و  هدروخ ، هرگ  مه  هب  نارفاسم  ماـمت 
. دزادـنا یم  هرطاخم  هب  ار  همه  تشونرـس  نآ ، زا  يا  هشوگ  ره  رد  یللخ  لکـشم و  هنوگره  داجیا  هک  دراد  ار  یتشک  نآ  مکح  مینک  یم 
. تسا یهلا  ناربمایپ  هدهع  رب  لئاسم  نیا  مامت  لیصفت  حرـش و  اّما  دراد . دوجو  ناسنا  ترطف  رد  زین  نازواجتم  لباقم  رد  داهج  هحفص 83 

نیا ناحراش  یهلا ، ناربمایپ  و  هدـش ، ماهلا  ناسنا  هب  يرطف  تروص  هب  دراد  شقن  رـشب  تداعـس  رد  هک  یعورف  لوصا و  ماـمت  هکنیا  هجیتن 
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اهنآ و  هدرک ، ماهلا  اهناسنا  مامت  هب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  يرطف  لئاسم  هلمج  زا  حـُبق  نسُح و  : » دـیتفگ لاؤس : دنتـسه . يدادادـخ  نتم 
دنتسه یعّدم  و  هدش ، یلقع  حبق  نسح و  رکنم  ناناملـسم  زا  يا  هّدع  ارچ  تسا ، نینچ  رگا  دننک .» یم  كرد  ار  نآ  هبرجت  میلعت و  نودب 

بوخ تسا » بوخ  لدع  : » دیوگب دـنوادخ  رگا  تسین . زیچ  چـیه  كرد  رب  رداق  لقع  هک  دـندقتعم  اهنآ  دـنا . یعرـش  لیلد  عبات  طقف  هک 
یمن كرد  ار  نارگید  هب  یکین  ناسحا و  نسُح  و  ملظ ، حُبق  ام  لقع  تسا ! دـب  مییوگ  یم  مه  ام  تسا » دـب  : » دـیوگب رگا  و  دوب . دـهاوخ 

دندیدن نوچ  و  هتفر ، ههاریب  هب  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  بتکم  میلاعت  زا  نداتفارود  رطاخب  ناناملسم  زا  يدایز  هّدع  هنافّسأتم  خساپ : دنک !
نارکنم : » تفگ دـیاب  لاکـِشا  نیا  خـساپ  رد  لاح  ره  هب  و  دنتـسه . یلقع  حـُبق  نسُح و  نارکنم  نانآ ، هلمج  زا  دـندز . هناـسفا  هر  تقیقح ،

هک ینید ، یب  ناسنا  رگا  هکنیا : حیـضوت  دنتـسه .» نآ  هب  دـقتعم  لمع  ماقم  رد  اّما  دـننک ، یم  راکنا  ار  نآ  نابز  رد  دـنچ  ره  حـبق  نسح و 
تراغ ار  ناشلاوما  و  دناسرب ، لتق  هب  ار  اهنآ  هّچب  نز و  و  دنک ، هلمح  یـصاخشا  نینچ  هناخ  هب  تسین ، یهلا  نایدا  زا  کی  چـیه  هب  دـقتعم 

، دنشاب حبق  نسح و  رکنم  ًاعقاو  رگا  هک  یلاح  رد  تسا . هدش  یتشز  عیجف و  تایانج  نینچ  بکترم  ارچ  هک  دننک  یم  ضارتعا  وا  هب  دنک ،
ار ایـشا  حُبق  نسُح و  زین  يو  لقع  و  دشاب ، دنبیاپ  يزیچ  يدب  یبوخ و  هب  ات  تسین ، ینید  هب  دقتعم  يدرف  نینچ  اریز  دننک . ضارتعا  دـیابن 

فلاخم لمع  رد  ربج  هب  نادـقتعم  هک  هنوگ  نامه  درک ! تازاجم  هذـخاؤم و  هدرک  هک  يراـک  رب  ار  وا  دـیابن  نیارباـنب ، دـنک . یمن  كرد 
ریغ ناسنا  و  درادن ، يرایتخا  دوخ  زا  سک  چیه  و  دـنروبجم ، دوخ  راتفر  لامعا و  رد  اهناسنا  همه  هک  دـندقتعم  اهنآ  دنتـسه ; ناشتاداقتعا 

رب روبجم  یـصخش  هک  درادن  انعم  هحفـص 84  اریز  دشاب . هتـشادن  مه  یتازاجم  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  همزال  و  درادن ، یتّیلوئـسم  راتخم 
اهنآ دایرف  داد و  دزاونب ، قوف  هدیقع  هب  نادقتعم  تروص  رب  یمکحم  یلیس  یصخش  رگا  اّما  ددرگ ! تازاجم  لاح  نیع  رد  و  دشاب ، يراک 

دوجو هنیمز  نیا  رد  یفورعم  ناتـساد  دنرمـش . یم  ملظ  یعون  ار  نآ  و  هدومن ، ضارتعا  راک  نیا  هب  ناـشداقتعا  فـالخرب  دوش و  یم  دـنلب 
يالاب رب  هک  داتفا  يدزد  هب  شمـشچ  هاگانب  دـش . شغاـب  دراو  شنارگراـک  هارمه  هب  یـصخش  : » تسین فطل  زا  یلاـخ  نآ  رکذ  هک  دراد 

وا درک ، ضارتعا  دزد  تشز  راک  هب  غاـب  بحاـص  هک  یماـگنه  دوب . تخرد  نآ  ياـه  هویم  ندروخ  لوغـشم  و  هتـسشن ، ناـتخرد  زا  یکی 
اه هویم  تقرـس  تخرد و  رب  نتفرالاب  غاب و  نیا  هب  ندمآ  ما ، هدوب  راک  نیا  هب  روبجم  هکلب  ما ، هدماین  غاب  نیا  هب  دوخ  رایتخا  هب  نم  تفگ :

شنارگراک هب  ور  سپس  بوخ ! رایـسب  تفگ : دوب ، ییاناد  ناسنا  هک  غاب ، بحاص  تسادخ ! راک  یگمه  هکلب  تسین ، نم  راک  مادک  چیه 
اّیهم رانا  تخرد  زا  هزات  كزان و  هخاش  دنچ  سپس  دیدنبب ، یتخرد  رب  مکحم  ینامـسیر  اب  و  هدروآ ، نییاپ  تخرد  زا  ار  وا  تفگ : درک و 

، دید رطخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  ناج  هک  دزد  دندرک . لمع  غاب  بحاص  روتـسد  قبط  نارگراک  دیزاونب . شندب  رب  اه  هخاش  نآ  اب  و  هدومن ،
دیابن هک  لباقان  هویم  ددع  دـنچ  يارب  دـینک ، یم  امـش  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  تفگ : غاب  بحاص  هب  باطخ  و  دـش ، دـنلب  شدایرف  داد و 
هخاش نتخاون  و  تخرد ، هب  تنتـسب  و  نییاپ ، هب  تخرد  يـالاب  زا  وت  ندروآ  میروبجم . راـک  نیا  رد  اـم  تفگ : غاـب  بحاـص  تشک ! مدآ 
نخـس رد  دنچ  ره  رایتخا ، حُبق و  نسُح و  نارکنم  هکنیا  هجیتن  تسادخ ! راک  هکلب  تسین ، ام  رایتخا  هب  مادک  چـیه  رانا ، تخرد  هزات  ياه 

و حـُبق ، نسُح و  دـنوادخ  هک  دـنراد  لوبق  لمع  ماقم  رد  اهناسنا  همه  نیاربانب  دـنراد . داقتعا  نادـب  لـمع  رد  یلو  دنتـسه ، روما  نیا  رکنم 
يایند دوبن ، اهنیا  رگا  و  تسا . هداهن  تعیدو  هب  اهناسنا  ام  داهن  رد  ار  ینید  فراـعم  لوصا  و  لّـقعت ، رّکفت و  تردـق  و  تاّیهیدـب ، كاردا 

هب يرطف  لوصا  نامه  زا  هدش  هتفرگرب  نوناق  و  دخرچ ، یم  نوناق  روحم  رب  ناهج  دـش . یم  یمظن  یب  جرم و  جره و  شوختـسد  تّیرـشب 
هتفریذپ همه  رگا  تسا ، حـیبق  نارگید   85 هحفـص هب  زواجت  هک  دندقتعم  اهناسنا  همه  رگا  تساهناسنا . ناج  نورد  رد  هدـش  هداهن  تعیدو 

نامه ياضتقم  هب  همه  اهنیا  تسا ، هدیدنـسپ  یمادقا  نادـنمزاین  هب  کمک  هک  دـنراد  رواب  همه  رگا  تسین ، يا  هتـسیاش  راک  رورت  هک  دـنا 
. دراد هراشا  نادب  ( اَهاَْوقَتَو اَهَروُُجف  اَهَمَْهلَأَف  ) هفیرش هیآ  هک  ; تساوقت روجف و  ماهلا  ،و  حُبق نسُح و 

تسا هدروخ  دنگوس  نآ  يارب  دنوادخ  هچنآ  مود : هتکن 

حیضوت

نآرق رابرپ  زا 231ياهدنگوس  هحفص 40 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


قوف تّیمها  نییبت  يارب  تشذگ ، نآ  زا  یتمسق  ریسفت  حرـش و  هک  هناگ ، هدزای  ياهدنگوس  اَهاَّسَد ) ْنَم  َباَخ  ْدَقَو  اَهاَّکَز *  ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  )
هانگ تیصعم و  اب  ار  شیوخ  سفن  هک  سک  نآ  هدش ;و  راگتـسر  هدرک  هیکزت  كاپ و  ار  دوخ  سفن  سک  ره  : » هک تسا  هتکن  نیا  هداعلا 
هیآ رد  هک  اهاسد ) باخ و  هیکزت ، حالف ،  ) هناگراهچ تاـملک  تسا  مزـال  زیچ  ره  زا  لـبق  تسا .»! هتـشگ  مورحم  دـیمون و  هتخاـس ، هدولآ 

دوصقم هب  ندیـسر  رگید ، ریبعت  هب  و  ییاهر ، يراگتـسر ، تاجن ، يانعم  هب  تغل  رد  هملک  نیا  حالف ;» . » 1 دوش : هداد  حیضوت  هدمآ ، قوف 
ّقفوم و  هدرک ، تکرش  تاناحتما  رد  هک  يزومآ  شناد  دسرب . ینما  هطقن  هب  و  هدرک ، روبع  اهرطخ  زا  هک  تسا  حالف  ياراد  یناسنا  تسا .
هملک نیا  باخ ;» . » 3 دمآ . دهاوخ  هدنیآ  ثحابم  رد  هملک  نیا  ریسفت  حرش و  هیکزت ;» . » 2 تسا . هتفای  تسد  يراگتسر  حالف و  هب  هدش ،

هب هدولآ  ار  دوخ  ناج  نورد  هک  یـسک  تسا . هدش  ریـسفت  ندش  راتفرگ  ندـش ، هدـنامرد  ندـش ، سویأم  يانعم  هب  و  حالف ،»  » لباقم هطقن 
تهارک اب  مأوت  يزیچ  ندرک  لخاد  يانعم  هب  لصا  رد  ّسد »  » هدام زا  اـهاّسد ;» . » 4 دوش . یم  سویأم  هدنامرد و  دـنک ، یم  یقالخا  لئاذر 
یفلتخم تالامتحا  تسیچ ؟ ثحب  دروم  هیآ  اب  انعم  نیا  بسانت  هکنیا  رد  و  دوش . یم  هتفگ  رابنایز  هنایفخم  ياهراک  هب  هسیـسد »  » و تسا ،

86 هحفص دییامرف . هعجارم  روکذم  هیآ  لیذ  ص 48 ، ج 27 ، هنومن ، ریسفت  هب   . 1 ( 1 .) تسا هدمآ  ریسفت  بتک  رد  هک  ، هدش هتفگ 

سفن هیکزت  تّیمها 

هیلع هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  تثعب  فدـه  ناونع  هب  تایآ  زا  یخرب  رد  هک  اجنآ  ات  هدـش ، حرطم  نآرق  زا  يدّدـعتم  تایآ  رد  سفن  هیکزت 
ِِهتاَیآ ْمِْهیَلَع  ْاُوْلتَی  ْمُْهنِّم  ًالوُسَر  َنیِّیِّمُْالا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه  : ») میناوخ یم  هعمج  هروس  مود  هیآ  رد  تهج  نیمه  هب  تسا . هدـش  یفّرعم  ( هلآو

رد هک  تسا  یـسک  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ   ) وا نِیبُّم ;) لَالَـض  یَِفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناَک  ْنِإَو  َۀَـمْکِْحلاَو  َباَتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعیَو  ْمِهیِّکَُزیَو 
نانآ هب  و  دـنک ، یم  هیکزت  ار  اهنآ  و  دـناوخ ، یم  اـهنآ  رب  ار  شتاـیآ  هک  تخیگنارب ، ناـشدوخ  زا  یلوسر  هدـناوخن  سرد  ّتیعمج  ناـیم 
اَمَّنِإ  » فورعم ثیدـح  قوف ، هیآ  رب  هوـالع  دـندوب .» يراکـشآ  یهارمگ  رد  نآ  زا  شیپ  ًامّلـسم  و  دزوـمآ ، یم  تمکح  و  نآرق )  ) باـتک

ياعّدا يارب  يرگید  دّیؤم  ( 1 «) ما هدـش  ثوعبم  رـشب ، نایم  رد  یقالخا  لیاضف  ندرک  هدـنز  يارب  طقف  نم  ِقَالْخالا ; َمِراَکَم  َمِّمَتُِال  ُْتثُِعب 
قاچاق یللملا ، نیب  یلخاد ، ياهگنج  اهتراغ ، اهلتق ، لـیبق  زا  رـشب  زورما  ياهیتخبدـب  ماـمت  اریز  تسا ; نشور  مه  بلطم  نیا  ّرـس  تساـم .

ياهگنج تسا . قالخا  نادقف  رثا  رب  نآ ، دننام  و  یعمج ، راتـشک  رابگرم  ياهحالـس  شورف  دیلوت و  اهتقرـس ، لافطا ، قاچاق  رّدخم ، داوم 
هروس هیآ 14  رد  تسا  یندرم  قالخا  دقاف  تشگ  هک  یموق  دـنا  هدـنز  قالخا  هب  راگزور  ماوقا  تسا . هدوب  تّلع  نیمه  لولعم  زین  یناهج 
یکاپ هک  یـسک  نیقی  هب  یَّکََزت ;) ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  : ») دـینک هّجوت  تسا ، هدـش  نایب  يراگتـسر  تداعـس و  دـیلک  ناونع  هب  سفن  هیکزت  یلعا ،

. تسا هدرک  سفن  هیکزت  زا  یبیجع  فیصوت  رطاف  هروس  هفیرش 18  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  دش .» راگتـسر  درک ،) هیکزت  ار  دوخ  و   ) تسج
َیلِإَو ِهِسْفَِنل  یَّکَزَتَی  اَمَّنِإَف  یَّکََزت  ْنَمَو   ») هحفص 87 قلُخلا . هّدام  ح 5058 ، باب 1111 ، همکحلا ، نازیم   . 1 دینک : هّجوت  هیآ  نیا  رد  تّقد  اب 

نیا ینعی  تسادخ .»! يوس  هب  ناگمه  تشگزاب  ددرگ ;و  یم  زاب  شدوخ  هب  نآ  هجیتن  دنک ، هشیپ  اوقتو )  ) یکاپ سک  ره  ُریِصَْملا ;)و  ِهللا 
، هدـناوخ ارف  نآ  هب  فلتخم  ياحنا  هب  ار  اهناسنا  و  هدرک ، سفن  هیکزت  و  سوه ، اوه و  اـب  هزراـبم  يارب  دـنوادخ  هک  يراذـگ  هیامرـس  همه 
. تسا نینچ  زین  یلام  ياهکمک  رد  هک  هنوگ  نامه  ددرگ . یم  زاب  ناسنا  دوخ  هب  راک  نیا  جـیاتن  راثآ و  مامت  هکلب  درادـن ، وا  يارب  يدوس 

هدننک قافنا  يارب  نآ  دوس  و  تسین ، نینچ  هک  یلاح  رد  تسا ، دـیفم  نادنمتـسم  يارب  اهنت  اهقافنا  اهکمک و  هک  دـننک  یم  رّوصت  یـضعب 
هیکزت دـنک . یمدوبان  ار  شیقالخا  لئاذر  ،و  نوزفا ار  شیقـالخا  لـیاضف  ، نک هشیر  ار  شلخب  ، ینارون ار  شبلق  راـک  نیا  اریز  تسا ; رتشیب 

نداد ّومن  یّتح  و  ندومن ، هیفـصت  ندرک ، صلاخ  يزاسکاپ ، دراد ; مه  هب  کیدزن  فلتخم و  یناـعم  برع  تغل  رد  هیکزت  تسیچ ؟ سفن 
شیوخ هّیلّوا  لالز  كاپ و  ترطف  هب  تشگزاب  بلاط  هک  یناسنا  لاح  ره  هب  تسا . يزاسکاپ  هجیتن  نداد  ّومن  هّتبلا  تسا . هیکزت  یناـعم  زا 
تارطق دـینک : هّجوت  لاثم  نیا  هب  دـنک . يزاسکاپ  تسوا ، تداعـس  محازم  هک  يروما  و  یقالخا ، لئاذر  زا  ار  شناـج  مسج و  دـیاب  تسا ،
یحالما یّتح  اذل  تسا و  رّطقم  بآ  اریز  درادن . یصلاخان  چیه  و  تسا ، فاّفـش  لالز و  فاص و  دراب ، یم  نامـسآ  زا  هک  یماگنه  ناراب 
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نیمز يور  رب  و  دنیـشن ، یم  نیمز  رب  سپـس  و  دوش ، یم  هتخیمآ  نیمز  کـیدزن  هدولآ  ياوه  اـب  هک  یناـمز  اـّما  دوـش . یمن  هدـیدن  نآ  رد 
ادـیپ يرتشیب  سامت  نیمز  حطـس  ياهیگدولآ  اب  و  دور ، یم  شیپ  هب  رتشیب  هچ  ره  دوش و  یم  هدولآ  مک  مک  دـنک ، یم  ادـیپ  نایرج  هدولآ 

هفیرـش هیآ  رد  ار  لحارم  نیا  دیجم  نآرق  ددرگ . یم  هلابز  زا  ّولمم  بالیـس  هب  لیدبت  هک  اجنآ  ات  دوش ، یم  رتشیب  شا  یگدولآ  دـنک ، یم 
ِیف ِْهیَلَع  َنوُِدقُوی  اَّمِمَو  ًاِیباَّر  ًاَدبَز  ُْلیَّسلا  َلَمَتْحاَف  اَهِرَدَِقب  ٌۀَیِدْوَأ  َْتلاَسَف  ًءاَم  ِءاَمَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  : ») تسا هدرک  میـسرت  یبوخ  هب  دعر  هروس   17
ِیف ُثُکْمَیَف  َساَّنلا  ُعَفنَی  اَم  اَّمَأَو  ًءاَفُج  ُبَهْذَـیَف  هحفـص 88  َُدبَّزلا  اَّمَأَف  َلِطاَْبلاَو  َّقَْحلا  ُهللا  ُبِرْـضَی  َِکلَذَک  ُُهْلثِّم  ٌَدبَز  عاَتَم  َْوأ  ۀَْـیلِح  َءاَِغْتبا  ِراَّنلا 

; دش يراج  یبالیس  اهنآ  هزادنا  هب  يا  هناخدور  هّرد و  ره  زا  داتـسرف ;و  یبآ  نامـسآ  زا  دنوادخ ) (;  ) َلاَْثمالا ُهللا  ُبِرْـضَی  َِکلَذَک  ِضْرالا 
يور شتآ  یگدـنز ، لیاسو  ای  تالآ  تنیز  ندروآ  تسدـب  يارب  اه ،) هروک  رد   ) هچنآ زا  درک ;و  لمح  یفک  دوخ  يور  رب  لیـس  سپس 

یم باترپ  نوریب  هب  اهفک  اما  دـنز ! یم  لثم  نینچ  ار  لطاب  قح و  دـنوادخ ، دـیآ . یم  دوجوب  نآ  دـننام  ییاهفک  زین  دـننک  یم  نشور  نآ 
نیا زا  میهاوخب  رگا  دنز .» یم  لاثم  نینچ  نیا  دنوادخ  دنام ; یم  نیمز  رد  صلاخ  ّزلف  ای  بآ  دـناسر  یم  دوس  مدرم  هب  هچنآ  یلو  دـنوش ،

. دوش برـش  ای  وشتـسش  لباق  ات  میهد  روبع  يدّدعتم  ياهرتلیف  زا  ار  نآ  ینعی  مییامن . هیفـصت  ار  نآ  دیاب  مینک  هدافتـسا  هدولآ  فیثک  بآ 
هنوگره زا  يراع  لالز و  كاپ و  موصعم و  اه  هناد  نآ  دـننامه  تقلخ  يادـتبا  رد  تسا . ناراب  تارطق  ناتـساد  هیبش  مه  ناـسنا  تیاـکح 

، هدننک فرحنم  ياهباتک  دـساف ، یعمج  طابترا  لئاسو  بابان ، ناتـسود  هدولآ ، ياهطیحم  اب  سامت  رثا  رب  جـیردت و  هب  اّما  دوب ، یـصلاخان 
رگا لاح  دـیدرگ . هدولآ  نآ  دـننام  تسیاشان و  يا  هراوهام  ياـه  هماـنرب  یقـالخا ، ّدـض  ياـه  تیاـس  هدولآ ، سلاـجم  ملاـسان ، تّـالجم 

، ناموصعم ثیداحا  نآرق ، رتلیف  دیامن . روبع  يدّدـعتم  ياهرتلیف  زا  دـیاب  دـنک ، شیالاپ  ار  دوخ  و  دـبای ، تاجن  اهیگدولآ  نیا  زا  دـهاوخب 
یم نآ ، دـننام  هزور و  زامن و  هلمج  زا  فلتخم ، ياهتدابع  ایلوا ، ناربمایپ و  شور  هریـس و  املع ، ياه  تحیـصن  هغالبلا ، جـهن  ياهزردـنا 

. دریگ تروص  ایند  نیمه  رد  دیاب  راک  نیا  هکنیا  هّجوت  لباق  دنادرگزاب . شیوخ  ترطف  هب  ار  وا  هدرب ، نیب  زا  ار  يو  ياه  یـصلاخان  دناوت 
رد ناشیاهیصلاخان  ندرک  بوذ  اب  و  دنک ، یم  ار  راک  نیا  دارفا  یضعب  هب  تبـسن  دنوادخ  دنچ  ره  تسین ، هیکزت  ياج  ترخآ  ناهج  اریز 

ادـیپ ایند  رد  ار  نآ  یگتـسیاش  تقایل و  هک  تسا  یناسک  ّصتخم  و  درادـن ، ّتیمومع  راک  نیا  اّما  دـنک . یم  تشهب  هناور  ار  اهنآ  زور  نآ 
دنوادخ هک  ارچ  دوش . مهارف  ایند  رد  دیاب  هک  دراد  ییاه  هنیمز  شیپ  هب  زاین  و  ددرگ ، یمن  همه  لماش  تعافـش  هک  هنوگ  نامه  دنا . هدرک 

هحفص 89 دهد . یمن  ماجنا  تمکح  یب  راک  میکح  و  تسا ، میکح 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  مالک  رد  هیکزت 

زور رد  هورگ  هس  اب  دنوادخ  ِۀَماَیِْقلا ; َمْوَی  ُهللا  ُمُهُمِّلَُکی  ٌۀَثالَث ال  : » دندومرف يا ، هدنهد  ناکت  تیاور  رد  هلآو ،) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ 
هک يدنوادخ  يرآ  تفگ . دهاوخ  نخس  نانمؤم  اب  تمایق  زور  رد  دنوادخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا  دیوگ .» یمن  نخـس  تمایق 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  هب  جارعم  بش  رد  ار  راختفا  نیا  و  تفگ ، نخـس  روط  هوک  رد  مالـسلا ) هیلع  ) هللا میلک  یـسوم  اب  ایند  رد 
رد تشهب  هک  تسا ، لیدب  یب  یتمحرم  فطل و  و  گرزب ، يراختفا  هچ  نیا ، و  دیوگ ! یم  نخـس  نانمؤم  اب  تمایق  زور  رد  درک ، اطع  زین 

هدـید هّیهت  ناشیارب  كاندرد  یباذـع  و  دـنک ، یمن  تمحر )  ) رظن اهنآ  هب  ٌمِیلَأ ;و  ٌباَذَـع  ْمَُهلَو  ْمِْهَیلِإ  ُرُْظنَی  َـالَو  . » تسین يزیچ  نآ  لـباقم 
ملع و زا  دیاب  نادنمشناد  دنک » ایند  هفیج  ندروآ  تسدب  هیامرس  ار  شملع  هک  يدنمـشناد  اْینُّدلا ; َماطُح  ِهِْملِِعب  یغَْتبُْملا  ُِملاْعلَا  . » 1 تسا .»

یب عاتم  هب  ندیـسر  هار  رد  ار  شملع  یملاع  رگا  دننک . هدافتـسا  ترخآ  ناهج  يارب  هلحار  داز و  هّیهت  و  مدرم ، تاجن  هار  رد  دوخ  شناد 
ُّلِحَتْسُم َو  . » 2 دوب . دهاوخ  مّنهج  شماجنارس  و  دنادرگ ، یمن  شکاپ  و  دیوگ ، یمن  نخس  وا  اب  دنوادخ  دنک ، يراذگ  هیامرس  ایند  شزرا 
لومشم دنروخ  یم  مارح  هک  اهنآ  دیامرف  یمن  ربمایپ  دوش .» یم  تامّرحم  هاچ  دراو  تاهبش  نامـسیر  اب  هک  یـسک  ِتاَهَبُّشلِاب ; ِتاَمَّرَحُْملا 

ناونع هب  و  دنرمش ، یم  لالح  ار  یهلا  تامّرحم  یعرـش ، هالک  اب  هک  یناسک  دیامرف : یم  هکلب  تسا . نشور  بلطم  نیا  اریز  دنتیاور ، نیا 
نیا لومـشم  زین  دـنرادنپ ، یم  لالح  ار  مارح  يابر  ناـموت  اـهنویلیم  (، 1) تابن ریـس  کی  ای  تیربک ، یطوق  کی  ندرک  همیمـض  اـب  لاـثم 
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هیاسمه سومان  هب  هک  یـسک  ِهِراج ; ِۀَـلیلَِحب  یناّزلاَو  . » 3 دنتـسین . مک  هعماج  فلتخم  ياهرـشق  رد  رما  نیا  هب  ناگدولآ  هنافّـسأتم  دنثیدح .
، همکحلا نازیم   . 2 میا . هتخادرپ  ثحب  نیا  هب  لّـصفم  حورـشم و  روطب  اـبر ،» زا  رارف  قرط   » باـتک رد  هصالخ 1 .  ( 2 «.) دنک تنایخ  شا 

هـس لومـشم  تّفع ، یفانم  لامعا  هب  ناگدولآ  و  یعرـش ، هالک  هب  ناگدولآ  تسرپایند ، ناملاع  هکنیا  هحفص 90  ح 7622 .  باب 1591 ،
، ییادخ لالز  فاص و  ترطف  هب  تشگزاب  يارب  هکنیا  هجیتن  دنک . یمن  هیکزت  ار  اهنآ  دنوادخ  و  دنتـسه ، قوف  تیاور  رد  روکذم  باذـع 

نآ رد  ات  ددرگ . ماجنا  ایند  رد  دـیاب  مهم  نیا  تخادرپ و  يزاسکاپ  و  سفن ، ياوه  اب  هزراـبم  هیکزت ، سفن ، بیذـهت  تدـهاجم و  هب  دـیاب 
. میریگ رارق  ًۀَّیِضْرَّم ) ًۀَیِضاَر  ِکِّبَر  َیلِإ  یِعِجْرا   ) راگدرورپ نیشنلد  مالک  بطاخم  هدوسآ  یلایخ  اب  ارس 

ندنام كاپ  هار 

زا دینک . شـشوک  شالت و  مهم  بولطم  نیا  هب  ندیـسر  هار  رد  دیاب  دینامب ، كاپ  دـینک و  یگدـنز  ملاس  دـیهاوخ  یم  رگا  زیزع ! ناناوج 
اب دـیهاوخب  رگا  اّما  دـیرادرب . هار  رـس  زا  ار  دوش  یم  هراّما  سفن  هتفخوید  کیرحت  بابـسا  هچنآ  هدومن ، يرود  هانگ  ياه  هنیمز  لماوع و 

، اهباتک هعلاطم  زا  دینیشنب ، دسفُم  دساف و  يا  هراوهام  ياه  همانرب  اهتیاس و  اهملیف و  اهسکع و  ياشامت  هب  دییامن ، تسلاجم  هدولآ  ناتسود 
روضح زین  تیـصعم  رـسارس  ياه  یـسورع  دننام  هانگ ، هب  هدولآ  سلاجم  رد  و  دینکن ، يراددوخ  هدننک  فرحنم  ياه  همانزور  تّالجم و 

دوش و دود  زا  رپ  یقاطا  لخاد  هدیـشوپ  يدیفـس  سابل  هک  یناسنا  تسا  نکمم  رگم  دـش . دـیهاوخن  دوخ  ظفح  هب  ّقفوم  کـش  یب  دـیبای ،
ياهماد روما  نیا  تسا . ناطیـش  ياهماگ )  ) تاوُطُخ اـهنیا  نم ! نازیزع  ددرگ ؟ جراـخ  یگدولآ  نیرتمک  نودـب  دـنامب و  نآ  رد  یتاـظحل 
شزغل دیـسر  هاگترپ  هب  هک  یماگنه  و  دـنک . یم  کـیدزن  هاـگترپ  هبل  هب  مدـق  هب  مدـق  ار  ناـسنا  هک  تسا  ناطیـش  هبذاـجرپ  گـنراگنر و 
لیاسو راک ، لیـصحت و  ّلحم  فارطا ، طیحم  ناتـسود ، بظاوم  دیاب  نیاربانب  دنک . یم  هناور  یهارمگ  تلالـض و  هّرد  هب  ار  وا  يرـصتخم 

. دینامب كاپ  ات  میشاب ، دینک  تکرش  نآ  رد  هک  یلفاحم  سلاجم و  یعمج ، طابترا 

سفن يزاسکاپ 

هب و  تسیچ ؟ هتفرگ ، رارق  دـیکأت  دروم   91 هحفـص ردـق  نیا  هک  نآرق ، ياه  هروس  ریاس  هروس و  نیا  رد  سفن  يزاـسکاپ  زا  روظنم  لاؤس :
سوه اوه و  زا  ار  ناج  نورد  دیاب  خساپ : مییارایب ؟ يروما  هچ  هب  و  میهد ، وشتـسش  ییاهزیچ  هچ  زا  دـیاب  ار  نامناج  نورد و  رگید ، ریبعت 

مان هب  شدامتعا  دروم  باحـصا  زا  یکی  هب  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  هک  میناوخ  یم  ییابیز  تیاور  رد  میهد . وشتـسش  یقـالخا  لـئاذر  و 
. دییامرف نایب  نامیارب  امش  میسانشب ؟ اجک  زا  درک : ضرع  هعامس  دیـسانشب . ار  لهج  لقع و  نایرکـشل  دیاب  امـش  دومرف : نارهم  نب  ۀعامس 

نایرکـشل ناونع  هب  ار  تلیـضف  تفـص  جنپ  داتفه و  و  لهج ، نایرکـشل  ناونع  هب  ار  هلیذر  تفـص  جـنپ  داتفه و  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
زا یکی  ناونع  هب  نامیا »  » زا درمش . لهج  نایهاپـس  ءزج  ار  ّرـش »  » و لقع ، نایرکـشل  فص  رد  ار  ریخ »  » هنومن ناونع  هب  درک . یفرعم  لقع 

و لقع ، نایهاپس  فص  رد  نآ  دننام  و  تمعن » نارکش  «، » تلادع . » درک دای  لهج  نایرکشل  زا  یکی  ناونع  هب  رفک »  » زا لقع و  هاپـس  دارفا 
مرتـحم ناگدـنناوخ  همه  هب  ار  نآ  هعلاـطم  هک  اـبیز ، تیاور  نـیا  زا  ( 1 .) داد رارق  لـهج  نایرکـشل  فـص  رد  ار  تمعن » نارفک   » و متـس » »

ات و هد  ات و  ود  یکی و  درک ، يزاسکاپ  ناج  نورد  زا  ار  اـهنآ  دـیاب  هک  یقـالخا ، لـئاذر  اـهتفآ و  هک  دوش  یم  هدافتـسا  منک ، یم  هیـصوت 
. تسا هدمآ  تیاور  نیا  رد  نآ  دروم  جنپ  داتفه و  طقف  هکلب  تسین . نآ  دننام 

سفن بیذهت  هار 

لاؤس نیا  نونکا  تسارآ ، دیاب  یتافص  هچ  هب  و  درک ، يزاسکاپ  دیاب  یتافـص  هچ  زا  ار  دوخ  حور  هک  بلطم  نیا  رب  عالّطا  زا  سپ  لاؤس :
نودـب تسا و  كاـنرطخ  مخ  چـیپرپ و  هار  نیا  ّیط  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  و  تسا ؟ مادـک  دوـصقم  نیا  هب  ندیـسر  هار  هک : دوـش  یم  حرطم 
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ملع ناگرزب  خساپ :  92 هحفص ح 14 .  لهجلا ، لقعلا و  باتک  ج 1 ، یفاک ، لوصا   . 1 درک ؟ دیاب  هچ  درب ، ناوت  یمن  ییاجب  یهار  امنهار 
رد مه  ام  تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) ناموصعم تایاور  نآرق و  تایآ  رد  هک  دنا ، هدرک  هئارا  ییاه  شور  مادـک  ره  قالخا 

: هک تسا  نیا  مهم  هتکن  اّما  میا . هدروآ  هنیمز  نیا  رد  یلّـصفم  ثحابم  تایاور  تایآ و  زا  هدافتـسا  اـب  نآرق  رد  قـالخا  يدـلج  هس  هرود 
و اهیرادربسکع ، اهـشیامزآ ، اب  الّوا : هک : تسا  نآ  ینامـسج  ياهیرامیب  نامرد  هار  تسا . ینامـسج  ياهیرامیب  دننامه  یقالخا  ياهیرامیب 
. مییامن نامرد  ار  نآ  میناوت  یمن  مینکن  ییاسانـش  ار  يرامیب  اـت  اریز  میهد ، صیخـشت  ار  يراـمیب  یهاگـشیامزآ ، فلتخم  لـیاسو  رازبا و 
. اهوراد زیوجت  و  اهیریگشیپ ، دوش ، یم  لیکشت  شخب  ود  زا  نامرد  تخانـش . ار  نامرد  هوحن  دیاب  يرامیب ، درد و  ییاسانـش  زا  سپ  ًایناث :

ياهتعاس بسانم و  نامز  رد  اهوراد  فرـصم  و  کشزپ ، تاروتـسد  و  ناـمرد ، لـحارم  هب  لـمع  هلحرم ، نیرخآ  رد  و  اهدـیاب . اهدـیابن و 
لماوع اه و  هشیر  ادـتبا  دـیاب  تداـسح  ناراـتفرگ  لاـثم  ناونع  هب  تسا . لـمعلا  مزـال  زین  یقـالخا  ياـهیرامیب  رد  لوصا  نیمه  صّخـشم .

رد يرامیب  نیا  نامرد  يارب  لخب  هب  نایالتبم  دـنزادرپب . نآ  ناـمرد  هب  دـعب  هلحرم  رد  و  دـننک . ییاسانـش  ناـشناج  نورد  رد  ار  تداـسح 
یناحور بیبط  روتسد  قبط  رب  و  هدومن ، زاغآ  ار  نآ  نامرد  سپس  دننک ، ییاسانش  قیقد  ار  یحور  يرامیب  نیا  ياه  هشیر  دیاب  لّوا  هلحرم 

لماوـع هشیر و  مه  دـنا ; هدرک  نییبـت  یبوـخب  ار  لّوا  هـلحرم  ود  شیوـخ  ياـهباتک  رد  قـالخا  گرزب  ياـملع  هناتخبـشوخ  دـننک . لـمع 
نارامیب راک  نیا ، و  دنا . هدرک  نایب  ینید  عبانم  زا  هدافتـسا  اب  ار  نآ  ینامرد  شور  مه  و  هدومن ، یفرعم  ییاسانـش و  ار  یقالخا  ياهیرامیب 

. دننک لمع  نآ  قباطم  یبوخب  و  هدومن ، هعلاطم  ار  اهباتک  نیا  ّتقد  هب  دیاب  اهنآ  دنک . یم  ناسآ  ار  یقالخا  یحور و 

كولس ریس و 

« كولـس  » و ندرک ، تکرح  يانعم  هب  هحفص 93  ریـس » . » دننک یم  ریبعت  كولـس » ریـس و   » هب سفن » بیذهت   » زا قالخا  ياملع  زا  یعمج 
زا ام  ام و  زا  ادـخ  هک  میـسرب  ییاج  هب  و  میورب ، هللا  یلا  برق  تمـس  هب  و  مینک ، تکرح  هّدام  ملاـع  زا  هکنیا  لـثم  تسا . هار  ندـیدرونرد 
ماگ يا  هلحرم  هب  دشاب . راگدرورپ  ياضر  بلج  ام ، یگدنز  هلأسم  نیرتمهم  نیرتگرزب و  هک  میـسرب  يا  هطقن  هب  میوش . یـضار  دـنوادخ 

ّتیدج اب  و  میهن ، ماگ  كولس  ریس و  ریسم  رد  رگا  کش  نودب  ددرگ . لاعتم  دنوادخ  مشخ  اضر و  اب  گنهامه  ام  مشخ  اضر و  هک  میهن 
اَهُّیَأ اَی  : ») میناوخ یم  قاقـشنا  هروس  مشـش  هیآ  رد  هک  هنوگ  نامه  دیـسر . میهاوخ  دصقم  هب  ماجنارـس  مینک ، شالت  هار  نیا  رد  صولخ  و 

یهاوخ تاقالم  ار  وا  و  يور ، یم  تراگدرورپ  يوسب  جـنر  شالت و  اب  وت  ناسنا ! يا  ِهِیقَـالُمَف ;) ًاحْدَـک  َکِّبَر  َیلِإ  ٌحِداَـک  َکَّنِإ  ُناَـسنِْالا 
یکی اه  همانرب  نیا  مامت  رد  دصقم  هک  هدومن ، داهنـشیپ  یهلا  رفـس  نیا  يارب  یّـصاخ  همانرب  مادـکره  كولـس  ریـس و  نادنمـشناد  درک .»!

باتک و زا  هک  میراد  لوبق  ار  یقالخا  یتیبرت و  شور  و  میریذـپ ، یم  ار  یقالخا  مّلعم  اـم  ًانمـض  تسا . تواـفتم  اهریـسم  دـنچ  ره  تسا ،
، دوش یم  هئارا  هّیفوص ، ریظن  كولـس ، ریـس و  نایعّدم  یخرب  يوس  زا  هک  یفارحنا  ياه  همانرب  اههار و  نیاربانب ، دـشاب . هدـش  هتفرگ  ّتنس 

ساسا هک  ارچ  تسا . دودرم  دنک ، یم  رود  ادخ  زا  هکلب  دناسر ، یمن  دصقم  هب  اهنت  هن  ار  کلاس  و  درادـن ، يراگزاس  ینید  فراعم  اب  هک 
راکفا ًاضعب  دندیورگ ، یم  مالـسا  هب  فلتخم  للم  ماوقا و  هک  یماگنه  اریز  تسا . یتادراو  یطاقتلا و  هدیقع  کی  يرگ  یفوص  فّوصت و 

شریذپ زا  سپ  ناینانوی  اهودنه و  زا  یخرب  دنتخاس . یم  يدیدج  بهاذم  و  دنتخیمآ ، یم  یمالـسا  تاروتـسد  اب  ار  دوخ  قباس  دـیاقع  و 
تهج یّصاخ  ياهشور  هار و  و  هداد ، لیکشت  ار  هّیفوص  فرحنم  هقرف  و  هتخیمآ ، یمالسا  تاروتسد  اب  ار  دوخ  يرگ  یفوص  راکفا  مالـسا 

ماما دـش . هجاوم  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماـما  هلمج  زا  مالـسا ، ياـپون  نید  ناربهر  ناـگرزب و  تفلاـخم  اـب  هک  دـنداد ، هئارا  سفن  بیذـهت 
رد ار  نانآ  تافارحنا  هّیفوص و  دیاقع  حورـشم   . 1 ( 1 .) درک نالعا  دودرم  هئطخت و  ار  نانآ  راکفا  دّدـعتم  تایاور  رد  مالـسلا ) هیلع  ) مشش

لها نآرق و  رتلیف  زا  هک  تسا  لـمع  شریذـپ و  لـباق  كولـس  ریـس و  رد  ییاهـشور  هکنیا  هجیتن  هحفـص 94  میا . هتـشون  قح  هولج  باتک 
بلاغ هبوت  تسا 1 . لصا  هس  زا  بّکرم  كولس  ریـس و  شور  نیا  تسا : ریز  حرـش  هب  نآ  هنومن  کی  هک  دنک ، روبع  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب
ناربج حالصا و  رب  میمصت  و  هتـشذگ ، ياهاطخ  ناهانگ و  زا  هبوت  دنا ; هدرمـش  هبوت  ار  هللا  یلا  كولـس  ریـس و  ماگ  نیلّوا  قالخا  ياملع 
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نیدب دجنگ ، یمن  رصتخم  نیا  رد  هک  دراد  یناوارف  ثحابم  و  هدیدع ، تامّدقم  دّدعتم ، لحارم  فلتخم ، طیارـش  هبوت  هّتبلا  هدنیآ . رد  نآ 
ربمایپ هک  یناسفن ، لایما  اه و  هتـساوخ  ربارب  رد  ندـشن  میلـست  و  سفن ، اـب  داـهج  سوه  اوه و  اـب  هزراـبم  . 2 میزادرپ . یمن  نآ  هـب  تـهج 

ياـه هتـساوخ  نیرتـمهم  زا  یکی  تسا . كولـس  ریـس و  مود  ماـگ  تسا ، هدرک  ریبـعت  ربـکا » داـهج   » هب نآ  زا  هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) مرکا
و یهاوخدوخ »  » و تّینانإ » ، » دـنهد یم  ّتیمها  هداعلا  قوف  نآ  هب  كولـس  ریـس و  بابرا  و  تسا ، مهم  رایـسب  نآ  اـب  هزراـبم  هک  یناـسفن ،
. دسر یمن  ادخ  هب  دنکـشن  ار  نآ  هللا  یلا  کلاس  ات  هک  تسا  یگرزب  تب  تّینانا » . » تسا یتسرپدوخ »  » و ییوج » يرترب   » و يروحمدوخ » »

تدـهاجم نیا  هب  ّقفوم  هک  یناـسک  ددرگ . یم  راکـشآ  وا  رب  رارـسَا  و  هتفر ، راـنک  اـهباجح  اـه و  هدرپ  دوش ، نآ  نتـسکش  هب  ّقفوم  رگا  و 
ناوت نامرحمان  دنچ  ره  دنونـش . یم  ار  دـنتکاس ، شوماخ و  ایند  ناریـسا  هاگن  رد  هک  یتسه ، ناهج  تادوجوم  حـیبست  دـنا ، هدـش  گرزب 

داب يادص  يال  هبال  زا  دوش ، قیاق  رب  راوس  ات  دریگ  یم  رارق  طش  بل  رب  هفوک  رد  هک  یماگنه  راّمت  مثیم  دـنرادن . ار  اهنآ  يادـص  ندـینش 
زور نامه  رد  دوش  یم  مولعم  يدـنچ  زا  سپ  اجک ! قشمد  اـجک و  هفوک  دـنک ! یم  نـالعا  نارگید  هب  و  دونـش ، یم  ار  هیواـعم  گرم  ربخ 
هللا یلص  ) ربمایپ حبص  تعامج  زامن  رد  یناوج  دوب . هدیـسر  ماقم  نیا  هب  سفن  ياوه  اب  تدهاجم  رثا  رب  مثیم  (1 !) تسا هتفر  ایند  زا  هیواعم 
نآ هب  باطخ  دـنک . یم  بلج  دوخ  هب  ار  ترـضح  هّجوت  ناوج ، دولآ  باوخ  هتـسخ و  هرهچ  زاـمن  زا  سپ  دـنک . یم  تکرـش  هلآو ) هیلع 
نم زا  ار  باوخ  هنابش  ياهزاین  زار و  درک : ضرع  يدولآ ؟ باوخ  ارچ  دنک : یم  هحفص 95  ص 75 .  راّمت ، مثیم  يامیس  ضرع 1 .  ناوج 

ار دهاجم  ناوج  نآ  راتفگ  هک  ربمایپ  منک ! یم  هدـهاشم  تشهب  رد  ار  نایتشهب  و  خزود ، رد  ار  نایخزود  دوخ  مشچ  اب  ایوگ  تسا . هدوبر 
دنوادخ سفن ) ياوه  اب  هزرابم  تدهاجم و  هیاس  رد   ) هک تسا  يا  هدـنب  ناوج )  ) نیا ُهَْبلَق ; ُهللا  َرََّون  ٌدـْبَع  اذـه  : » دومرف دوب ، هدرک  قیدـصت 

رود بلق  میرح  زا  سوه  اوه و  هک  ینامز  دنکـشب ، يروحمدوخ  یهاوخدوخ و  تب  هک  یماگنه  يرآ ! ( 1 «.) تسا هدرک  ینارون  ار  شبلق 
هار نیا  رد  هک  سک  ره  تشاد . دـهاوخن  یبّجعت  تاماقم  نیا  هب  نتفای  تسد  درادرب ، ماگ  هللا  یلا  برق  ریـسم  رد  ناسنا  هک  هاگ  نآ  دوش ،

یّکـش هتبلا  کچوک . ای  دـشاب  گرزب  درم ، ای  دـشاب  نز  ناوج ، ای  دـشاب  ریپ  یماع ، ای  دـشاب  ملاـع  دـسر . یم  تاـماقم  نآ  هب  دوش ، ّقفوم 
دای رکذ و  هب  هّجوت  كولـس ، ریـس و  ریـسم  رد  ماگ  نیموس  ادخ  رک  هب ذ  هّجوت  . 3 دـننک . یم  یط  ار  هار  نیا  رت  تحار  اـهناوج  هک  تسین 

ال  » ای هللا » ناحبـس   » ای ربکا » هللا   » رکذ اب  هچ  دشاب ، ادـخ  دای  هب  هراومه  هک  تسا  نیا  مهم  تسین ، مهم  دـیوگب  يرکذ  هچ  هکنیا  تسادـخ .
ار تلفغ  تلاح  هک  تسا  نیا  مهم  يرآ  دـشاب . رگید  راکذا  ای  هّیـسنوی » رکذ   » ای هللادـمحلا »  » ای هللااب » ـالا  ةوق  ـال  لوح و  ـال   » اـی هللا » ـالا  هلا 

دیلیام هک  يرکذ  ره  نیاربانب ، تفای . دـهاوخن  ّتیلاعف  يارب  یلاجم  تلاـح  نیا  رد  ناطیـش  هک  مینک ، هّجوت  يروآداـی و  تلاـح  هب  لیدـبت 
مارآ ار  ناتناج  نورد  ینافوط  مطالتم و  یتشک  ادخ  مان  دای و  اب  و  دینک ، رارکت  دـیراد  ناوت  هک  رادـقم  ره  هب  نامز و  ره  رد  اّما  دـییوگب ،

ار ناسنا  دنوادخ » رکذ  هب  هّجوت   » و سفن » ياوه  اب  هزرابم  «، » هبوت  » هناگ هس  لوصا  هکنیا  هجیتن  دیناسرب . دوصقم  لزنمرس  هب  ار  نآ  هدومن ،
(. ح 2 و 3 نیقیلا ، نامیالا و  ۀقیقح  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک   ) ص 53 ج 2 ، یفاک ، لوصا   . 1 دنک . یم  قّفوم  كولس  ریس و  ریسم  رد 

هحفص 96

! يا هّدامراهچ  همانرب 

هدـمآ مالـسلا ) مهیلع  ) ناموصعم تایاور  نآرق و  تایآ  رد  نآ  ياـه  هشیر  هک  دـنا  هداد  يا  هّداـمراهچ  لمعلاروتـسد  ناـگرزب  زا  یـضعب 
; هطراشم . 1 مینک : یم  نایب  لمعلاروتـسد  لصا  اب  هارمه  و  هتفای ، ار  نآ  اـم  اـّما  هدرکن ; اـه  هشیر  نیا  هب  يا  هراـشا  ناـشیا  دـنچ  ره  تسا ،
، تقیقح رد  و  دوشن ، هانگ  بکترم  هک  دـنک  طرـش  دوخ  اب  حبـص ، زامن  هماقا  زا  سپ  دزیخ ، یم  رب  باوخ  زا  هک  حبـص  لّوا  کـلاس  ینعی 
، هدومنن فّلخت  شناـمیپ  دـهع و  زا  هک  دـشاب  شیوـخ  بقارم  زور  لوـط  رد  سپـس  هبقارم ; . 2 ددـنبب . شیوخ  نادـجو  اب  ینامیپ  دـهع و 

باسح هب  باوخ ، ماگنه  هب  زور و  نایاپ  رد  هبـساحم ;و  . 3 دـشاب . شیوخ  سیلپ  دوخ  رگید ، ریبعت  هب  و  دوشن . ییاطخ  هاـنگ و  بکترمو 
رد و  دنک . هبوت  نآ  زا  هدش ، یتیصعم  بکترم  و  هدرک ، لمع  طرش  فالخرب  رگا  دزادرپب . زور  لوط  رد  شیوخ  راتفگ  رادرک و  لامعا و 
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، دـش هانگ  هدولآ  تسکـش و  ار  شیوخ  نامیپ  هچنانچ  هبقاعم ; . 4 دروآ . اجب  ار  نآ  رکـش  هدـش ، راگدرورپ  تعاـط  رب  ّقفوم  هک  يدراوم 
زا یـضعب  الثم  دـنک . تازاـجم  ار  نتـشیوخ  و  هدومن ، شنزرـس  ار  دوخ  سفن  هدـنیآ ، کـین  لاـمعا  اـب  تیـصعم  ناربج  هبوت و  رب  هوـالع 

نیا زا  و  هدش ، لئاق  شیوخ  یناسفن  تایهتـشم  رد  یتّیدودحم  دنک . عونمم  دوخرب  زور  دنچ  يارب  دراد  يدایز  هقالع  نآ  هب  هک  ییاهزیچ 
ربماـیپ زا  یتـیاور  رد  هطراـشم  هشیر  دنکـشن . ار  شناـمیپ  طرـش و  یتـحار  هب  هدـنیآ  ياـهزور  رد  اـت  دزادرپـب ، سفن  تازاـجم  هب  قـیرط 

ِنِا َکَّنِإَف  انیف  َهللا  ِقَِّتا  ُلوُقَت  ّینَا  ُناـسِّللا  یِفْکَتْـسَت  اـهُّلُک  ُءاـضْعالا  ِتَحَبْـصَا  ُمَدآ  ُْنبا  َحَبْـصَا  اذِا  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا
تساوح نابز  يا  دنیوگ : یم  وا  هب  هدرک ، نابز  هب  ور  ندب  ياضعا  مامت  دوش  یم  هک  حبـص  انْجَجَوِْعا ; َتْجَجَوْعَا  ْنِا  َو  انْمَقَتِْـسا  َتْمَقَتْـسا 

ام يورب  فـالخ  يوسب  رگا  و  تشادرب . میهاوخ  ماـگ  هار  نآ  رد  وـت  لاـبند  هب  اـم  همه  يرادرب  ماـگ  تسار  هار  رد  وـت  رگا  دـشاب ، اـم  هب 
ار نابز  ساّسح  شقن  نمـض  رد  و  دـننک ، یم  هطراشم  ناـبز  اـب  تیاور  نیا  قبط  ندـب  ياـضعا  ( 1 «.) میوش یم  راـکفالخ  مه  هحفص 97 
رد ندـب  ياضعا  مامت  دنـسرپ . یم  ار  رگیدـمه  لاح  ندـب  ياضعا  ماگنه  حبـص  : » میناوخ یم  يرگید  تیاور  رد  و  دـنیامن . یم  دزـشوگ 
یم هدید  یمالـسا  تایاور  رد  هطراشم  هشیر  هکنیا  هجیتن  ( 2 ««.) تسا بوخ  ام  لاح  يراذگب  وت  رگا  دنیوگ : یم  نابز  شـسرپ  نیا  خساپ 
يا ًابیقَر ; َکِـسْفَن  یلَع  َکِـسْفَن  ْنِم  ْلَـعِْجا  : » دـیامرف یم  هدـمآ  مکحلاررغ  رد  هچنآ  قبط  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  هبقارم  هشیر  دوش .
نانآ تساهنآ . بقارم  هک  دـنراد  نامیا  مانب  ینورد  ینابهگن  بقارم و  نامیا  اـب  ياـهناسنا  ( 3 «.) راذـگب بقارم  تدوخ  رب  دوخ  وت  ناسنا !

یم فّلخت  زا  تسد  ینوریب  نابهگن  تبقارم  ماگنه  هب  اهنت  دنتـسه  ینورد  بقارم  دـقاف  هک  یناسک  اّما  دـنرادن ، ینوریب  ياهبقارم  هب  يزاین 
نیا زا  دننک ، یم  روبع  سیلپ  روضح  مدع  نامز  رد  زمرق  غارچ  زا  هک  یناسک  دنوش . یم  فّلخت  هدولآ  وا  تلفغ  نیرتکچوک  رد  و  دنشک ،

هک یسک  مْوَی ; ِّلُک  یف  ُهَسْفَن  ْبِساُحی  َْمل  ْنَم  اّنِم  َْسَیل  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  زا  یتیاور  رد  هبـساحم  هشیر  دنتـسه . هتـسد 
ج 4، هـمکحلا ، نازیم   . 3 كردم . نامه   . 2 ص 319 .  ج 1 ، نآرق ، رد  قـالخا   . 1 ( 4 «.) تسین ام  زا  دـسرن  شیوخ  باسح  هب  زور  ره 

تسا نیا  هدمآ ، تیاور  لیذ  رد  هچنآ  قبط  هبـساحم ، هدیاف  هحفص 98  ح 3854 .  باب 829 ، كردم ، نامه   . 4 ح 7403 .  باب 1538 ،
هب ریبعت  ًانمـض  دیامن . ناربج  ار  نآ  و  هدومن ، هبوت  نآ  زا  هدـش  يدـب  راک  هدولآ  رگا  و  دـنک ، رارکت  ار  نآ  هداد  ماجنا  يریخ  راک  رگا  هک 
یم مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  زا  يرگید  تیاور  رد  تسا . یفیرظ  ریبـعت  دنتـسین ، هبـساحم  لـها  هک  یناـسک  هب  تبـسن  تـسین » اـم  زا  »

رایـسب اهِراهَن ; َو  اِهْلَیل  یف  اْهیَلَع  َو  اَهل  َبَسَتْکا  اَمیف  ُرُْظنَیَف  ُهَسْفَن ، اهیف  ُبِساُحی  ٌلِغاش ، ُُهلَغْـشَی  ٌۀَعاس ال  َُهل  َنوُکَت  ْنَا  َناْسنِْالا  َّقَحَا  ام  : » میناوخ
تعاس نآ  رد  دهد . صاصتخا  نتشیوخ  هبساحم  هب  ار  دشاب ، هتـشادن  یمحازم  هلغـشم و  چیه  هک  زور ، زا  یتعاس  ناسنا  هک  تسا  هتـسیاش 
تیبرت رد  ماـگ  نیا  نیقی  هب  ( 1 «.) دیامن یگدیـسر  هداد  ماجنا  نتـشیوخ  نایز  ای  دوس  هب  ار  هچنآ  و  دنک ، رکف  شا  هتـشذگ  زور  بش و  هب 

هن نویزیولت ، هن  ویدار ، هن  هک  دـنک  باختنا  ار  یناـمز  زور  هنابـش  ره  رد  رگا  ینعی  دـنک . یم  لرتنک  ار  ناـسنا  و  تسا ، ّرثؤم  رایـسب  سوفن 
هتشذگ تعاس  ناسنا 24  و  دشاب ، هتـشادن  یتمحازم  رگید ، زیچ  چـیه  هن  هصالخ  و  بسک ، راک و  رکف  هن  هّچب ، نز و  هن  دـیارج ، هن  نفلت ،
بانتجا اهیدـب  رارکت  زا  و  هدومن ، تیوقت  ار  اه  یبوخ  سپـس  و  دـنک ، تشادداـی  ار  نآ  یفنم  تبثم و  طاـقن  و  دـشکب ، ریوصت  هب  ار  دوخ 

و هدش ، هتفرگ  تبوقع »  » زا هبقاعم »  » هژاو هبقاعم  هشیر  دوب ؟ دهاوخن  ّرثؤم  ناسنا  ناج  حور و  تیبرت  رد  همانرب  نیا  رب  تموادـم  ایآ  دزرو ،
. دـشاب مالـسا  تارّرقم  نیناوق و  قباطم  دـیاب  تازاجم  تبوقع و  دـش  هراشا  زین  البق  هک  هنوگ  ناـمه  و  تسا . تازاـجم  ياـنعم  هب  تبوقع 
، شیوارد زا  یـصخش  هک  دنا  هدرک  لقن  الثم  درادـن . ّتیعورـشم  دـنهد ، یم  ماجنا  ناونع  نیا  هب  هّیفوص  قرف  زا  یـضعب  ار  هچنآ  نیاربانب ،

نیا و  دـیامن ، تازاجم  ار  دوخ  هکنیا  يارب  تسناد . یم  دوخ  كولـس  ریـس و  هار  ّدـس  ار  ایند  لام  هب  هقالع  و  دوب ، هدـش  ایند  لاـم  هتـسبلد 
هولج  . 2 ص 154 .  ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم   . 1 ( 2 !) تخیر ایرد  هب  ار  شییاراد  لاوما و  مامت  دنک ، عطق  ار  سفن  ِبیذـهت  عنام  هقالع 

قادصم هک  ایرد ، رد  شلاوما  نتخیر  ياجب  تسناوت  یم  وا  اریز  تسا ، عورـشمان  یتبوقع  نینچ  کش  نودـب  هحفص 99  ص 158 .  قح ،
یتبوقع مه  و  دوش ، داجیا  اهنآ  راک  رد  یـشیاشگ  مه  ات  دهد ، هقدص  نادـنمزاین  ارقف و  هب  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  تسا ، فارـسا  گرزب  هانگ 

هدش نامیا  تدابع و  سّدقت و  دـهز و  هب  فورعم  ییاتـسور  رد  یـصخش  : » میناوخ یم  يرگید  ناتـساد  رد  دوش . بوسحم  شدوخ  يارب 
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شیوخ هب  ار  مدرم  و  هتفاـی ، ییاـهر  نآ  زا  يا  هنوگ  هب  هک  تفر  ورف  رکف  رد  اذـل  دـید ، شیوخ  سفن  بیذـهت  عناـم  ار  ترهـش  نیا  دوـب ،
، درک نت  رب  ار  يرگید  صخش  ياهسابل  ادتبا  ماّمح ، زا  ندمآ  نوریب  ماگنه  هب  و  تفر ، یمومع  ماّمح  هب  يزور  روظنم  نیدب  دزاس ، نیبدب 

تقرس هّجوتم  مدرم  ات  تشاذگ  نوریب  اهسابل  ریز  زا  زین  ار  یتقرس  ياهسابل  زا  یتمسق  دیشوپ . اهـسابل  نآ  يور  رب  ار  دوخ  ياهـسابل  سپس 
ّصل  » هب صخش  نآ  سپ  نآ  زا  و  درک ، هاگآ  تقرس  نیا  زا  مه  ار  نارگید  ادص  رس و  داجیا  اب  دش و  وا  تقرس  هّجوتم  یماّمح  دندرگ . وا 

ریس و عنام  راهتشا  نآ  و  درادن ، یکین  هب  راهتشا  مدرم  نیب  رد  رگید  هک  دوب  لاحشوخ  ارجام  نیا  زا  سپ  دش . روهشم  ماّمح » دزد  ماّمحلا ;
اـهناکم و عضاوم و  رد  نتفرگرارق  زا  ار  اـم  مالـسا  تسا . ینید  فراـعم  فلاـخم  شور  نیا  هک  یلاـح  رد  ( 1 !«.) ددرگ یمن  يو  كوـلس 
هب مدرم  هک  مینزب  يراک  هب  تسد  نامدوخ  هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  (2 ،) دراد یم  رذـح  رب  دوش ، یم  مدرم  نظ  ءوس  داجیا  ثعاب  هک  یطیارش 
زا ار  عورشم  حیحص و  تازاجم  هبقاعم و  دیاب  ام  دشاب . یمن  حیحص  و  درادن ، یعرش  هشیر  اهتازاجم  عون  نیا  کش  نودب  دنوش . نیبدب  ام 

هولج هد 1 .  دصکی و  فیصوت  هب  هک  (، 3) ماّمه شزرا  اب  اوتحمرپ و  هبطخ  رد  ترضح  نآ  میزومایب . ( مالسلا هیلع  ) نینمؤملاریما ترـضح 
باب 450 همکحلا ، نازیم  ص 90 و  ج 72 ، راونالاراحب ، باتک  رد  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  يدّدـعتم  ثیداـحا   . 2 ص 159 .  قح ،

جهن رد  یمالـسا  قالخا   » ام باـتک  رد  ار ، نیقّتم  هناـگهد  دـص و  ياـهیگژیو  حرـش  و  شزرا ، اـب  هبطخ  نیا  ریـسفت   . 3 تسا . هدـش  رکذ 
; ُّبُِحت امیف  اَهلْؤُس  اهِطُْعی  َْمل  ُهَرْکَت  امیف  ُهُسْفَن  ِْهیَلَع  ْتَبَعْصَتْسا  ِنِا  : » دیامرف یم  هتخادرپ ، نیقّتم  یگژیو   100 هحفص دییامرف . هعلاطم  هغالبلا »

هچنآ زا  دننک و ) یم  تازاجم  ار  سفن  زین  اهنآ  ، ) داد رارق  راشف  رد  ار  اهنآ  تفرگ و  تخس  دنـسپان  روما  رد  اوقت  لها  رب  سفن  ياوه  رگا 
، ذیذل ياذغ  نالف  زا  ار  وت  يدرک ، هدولآ  ارم  حور  هک  لاح  دـیوگ : یم  سفن  هب  الثم  ( 1 «.) دننک یم  شمورحم  دراد  تسود  سفن  هک  ار 
، تسا مزال  هانگ  اطخ و  ماگنه  هب  تازاجم  هبقاعم و  دنچره  نیاربانب  منک . یم  مورحم  هتفه  کی  تّدـم  هب  تسوت ، هقالع  دروم  رایـسب  هک 

کـش نودـب  هکنآ : هجیتـن  میوشن . يرگید  هاـنگ  بکترم  تبوقع  ماـگنه  هب  هک  دوـب  بظاوـم  دـیاب  یلو  دراد ، ینید  فراـعم  رد  هشیر  و 
ناسنا تشاد ، دهاوخ  یناوارف  راکشآ و  ریثأت  ناسنا  تشونرس  رد  هبقاعم »  » و هبساحم » «، » هبقارم «، » هطراشم  » هناگراهچ لحارم  رب  تموادم 

یم راکـشآ  شیارب  ار  یناوارف  رارـسا  و  دنز ، یم  رانک  شناگدید  يولج  زا  ار  باجح  ياه  هدرپ  و  دهد ، یم  رارق  تداعـس  هارهاش  رد  ار 
. دزاس

ایند رد  سفن  بیذهت  راثآ 

ناوت یم  تّقد  یمک  اب  و  تسین ، نینچ  هکیلاح  رد  دهد ، یم  رمث  ترخآ  ناهج  رد  طقف  سفن  بیذهت  تخرد  هک  دننک  یم  رّوصت  یخرب 
بلاط اهناسنا  رگا  دـننک . یگدـنز  شیاسآ  شمارآ و  رد  دـنهاوخب  ناـهج  مدرم  رگا  دوب . زین  اـیند  رد  راـبرپ  تخرد  نیا  یهدرمث  دـهاش 
روطب ایند  مدرم  هک  یتروص  رد  دشاب ; راتساوخ  ار  هجنکش  تازاجم و  نادنز و  دقاف  ییایند  ّتیرشب ، هچنانچ  دنـشابن ; يزیرنوخ  گنج و 
هنیدم ناهاوخ  مدرم  رگا  : » هلمج کی  رد  و  دوش ، نک  هشیر  تّیرشب  عماوج  زا  یعمج  راتشک  ياهحالس  ردخم و  ّداوم  دنـشاب  لیام  يّدج 

جهن  . 1 دنهد . رارق  دوخ  یگدـنز  یلـصا  ياه  همانرب  ءزج  ار  سفن  ياوه  اب  هزرابم  قالخا و  هلأسم  دـیاب  دنتـسه ،» ینامرآرهـش  هلـضاف و 
هب دوش  یم  هتفگ  هطبار  نیا  رد  ینخـس  هاگ  رگا  و  هدش ، فذح  قالخا  برغ ، يّدام  نّدـمت  رد  هزورما  هحفص 101  هبطخ 193 .  هغالبلا ،

، هلضاف هنیدم  زا  اهتّلم  نیرت  هداتفارود  تهج  نیدب  دوش . یم  حرطم  درادن ، هعماج  هب  یطابترا  هک  یـصخش ، یـصوصخ  هلأسم  کی  ناونع 
طقف نایناهج  رگا  هک  مینک ، یم  رکذ  ار  یمالسا  قالخا  تاروتـسد  هنومن  اههد  زا  یقالخا  روتـسد  کی  هنومن  ناونع  هب  دنتـسه . اه  یبرغ 
یلص ) مالسا ربمایپ  تمدخ  یصخش  : » دوش یم  لح  تالکشم  زا  یّمهم  تمسق  نوگرگد و  ناهج  هرهچ  دننک  لمع  روتسد  کی  نیمه  هب 

ضرع و  تفرگ ، ار  ترضح  هقان  راهم  صخـش  نآ  دوب . گنج  نادیم  مزاع  ًارهاظ  و  رتش ، رب  راوس  لوسر  ترـضح  دیـسر . هلآو ) هیلع  هللا 
ياههاگن اب  ربمایپ  ناـهارمه  زا  یـضعب  دـیاش  مدرگ .» یتشهب  نآ  هب  لـمع  اـب  اـت  هدـب  یلمعلاروتـسد  َۀَّنَْجلا ; ِِهب  ُلُـخْدَا  ـالَمَع  ینْمِّلَع  درک :

ُهَِیتْأَی ْنَا  َْتبَبْحَا  ام  : » دومرف وا  خـساپ  رد  ترـضح  نآ  اّما  تسا »؟ ندرک  لاؤس  عقوم  هچ  ـالاح  : » دنـشاب هتفگ  صخـش  نآ  هب  دوخ  راداـنعم 
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رد مه  وت  دـنهد  ماـجنا  وت  ربارب  رد  مدرم  يراد  تسود  ار  هچنآ  ْمِْهَیِلا ; ِِهتْأـَت  ـالَف  َکـَْیِلا  ُهَِیتْأَـی  ْنَأ  َتْهِرَک  اـم  َو  ْمِْهَیِلا ، ِِهتْأَـف  َکـَْیِلا  ُساـّنلا 
ایوگ ( 1 «.) نک كرت  ار  نآ  اهنآ  اب  لماعت  رد  زین  وت  دنروآ ، اجب  وت  هب  تبسن  مدرم  هک  يرادن  تسود  هچنآ  و  هدب ، ماجنا  مدرم  اب  دروخرب 

( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تشاد . تسد  رد  ار  رتش  راهم  نانچمه  اذهل  دـهد ، همادا  شینارون  تانایب  هب  ربمایپ  هک  دوب  رظتنم  صخـش  نآ 
ناهج مدرم  مامت  رگا  یتسار  دـنک . یتشهب  ار  وت  ات  تسا  یفاک  لمعلاروتـسد  کی  نیمه  ینعی  مورب .» ات  رادرب  رتش  راهم  زا  تسد  : » دومرف
مامت هک  ارچ  دوب . میهاوخ  دهاش  ایند  نیمه  رد  ار  تشهب  کش  نودب  دوش ؟ یم  هچ  دننک  لمع  لمعلاروتسد  نیا  هب  نیمز  هرک  رسارس  رد 

هک تسا  نآ  رطاخ  هب  عماوج ، فیعـض  هقبط  قح  ندرک  لاـمیاپ  نارگید ، قوقح  هب  زواـجت  اهیرگرامعتـسا ، اـه ، ییوگروز  اـه ، یتخبدـب 
قح هب  هک  اـکیرمآ ، رگا  هحفص 102  ح 2550 .  باـب 550 ، همکحلا ، نازیم   . 1 مینک . یمن  هاگن  مشچ  کـی  هب  ار  نارگید  دوخ و  عفاـنم 

هکلب دش ، یمن  یتیانج  ره  بکترم  نآ  هب  ندیـسر  يارب  و  دوبن ، دوخ  عفانم  رکف  هب  طقف  هدیـشک ، شتآ  هب  ار  ایند  و  تسا ، گرزب  ناطیش 
یماگنه درک ؟ یمن  رییغت  ناهج  هرهچ  ایآ  دـنک ، داجیا  زین  ناهج  ياهروشک  ریاس  رد  ار  دوخ  روشک  رد  دوجوم  تاـناکما  درک  یم  یعس 

لمعلاروتـسد مامت  ندرک  هدایپ  کش  یب  دراذـگب ، ياجب  دوخ  زا  ناهج  حطـس  رد  ار  هدرتسگ  راثآ  نیا  یقالخا  روتـسد  کی  هب  لمع  هک 
هیلع ) قداص ماـما  زا  لـقن  هب  تسا ، روکذـم  تیاور  نومـضم  مه  هک  يرگید  تیاور  رد  دـنک . یم  لّوحتم  ار  اـیند  مالـسا ، یقـالخا  ياـه 

هب هکنیا  و  منک ، یم  شرافـس  یهلا  ياوـقت  هب  ار  وـت  : » میناوـخ یم  دوـب ، هدرک  تحیـصن  تساوـخرد  وا  زا  هک  یـسک  هب  باـطخ  ( مالـسلا
یمن دوـخ  يارب  هـچنآ  و  رادـب ، تـسود  زین  ناناملـسم  رگید  يارب  يراد  یم  تـسود  دوـخ  يارب  هـچنآ  و  نـک ، یکین  تناملـسم  ناردارب 
يارب ار  تالیهـست  نیا  ناـکما  تروـص  رد  دـنناوخب ، سرد  شدوـخ  نادـنزرف  دراد  تـسود  رگا  ( 1 «.) دنـسپن مه  نارگید  يارب  يدنـسپ 

،و دشاب راوگان  شیارب  زین  نارگید  يرامیب  درب ، یم  جنر  دوخ  هداوناخ  نادنزرف و  يرامیب  زا  رگا  دنک . مهارف  زین  شریقف  هیاسمه  نادنزرف 
. تشاد ناوت  یمن  زین  یبوخ  يایند  سفن  بیذهت  نودب  هکنیا  هجیتن  درادرب . مدق  ناوت  ّدح  رد  نانآ  هجلاعم  تهج  رد 

سفن بیذهت  يونعم  ياه  هویم 

دنیب یم  سفن  اب  دهاجم  هک  اجنآ  ات  تسا ، ناسنا  نامـشچ  لباقم  زا  اهباجح  ندش  فرطرب  ناهج  نیمه  رد  سفن  بیذهت  تارمث  هلمج  زا 
کلم هحفص 103 ز  ص 225 .  ج 71 ، راونالاراحب ،  . 1 دیوگ : یم  يزاریش  نخس  نیریـش  ظفاح  دننیب . یمن  يداع  مدرم  هک  ار  ییاهزیچ 

ار هک  دنیبن  درد  هک  رگا  کیل  قفشم  تسا و  بل  احیـسم  قشع  بیبط  دنکب  امن  ناهج  ماج  تمدخ  هکنآ  ره  دنرادرب  باجح  شتوکلم  ات 
رد ندز  وناز  اهنآ و  هب  تمدـخ  هک  تسا  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  دـیجم و  نآرق  ظـفاح ، رعـش  رد  اـمن  ناـهج  ماـج  زا  روظنم  دـنکب  اود 

نیا هب  سفن  ياوه  اب  هزرابم  رثا  رب  هک  یناسک  زا  خـیرات  رد  دور . رانک  اهباجح  دوش  یم  ثعاب  سفن ، ياوه  هب  ندز  اپ  تشپ  و  ناـشربارب ،
هب بازحا و  گنج  عورـش  زا  لـبق  . 1 دوش : یم  هراشا  نآ  دروم  دـنچ  هب  هک  میراد ، غارـس  يدایز  ياه  هنومن  دـنا ، هدیـسر  یلاع  تاـماقم 

. دوب قدنخ  رفح  لوغـشم  ناناملـسم  ریاس  هارمه  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دینک : هّجوت  داد . خر  یبلاج  هثداح  قدنخ ، ندـنک  ماگنه 
هدرک دروخرب  یگرزب  گنس  هب  میتسه  نآ  رفح  لوغشم  ام  هک  یتمسق  رد  دندرک : ضرع  دندیسر و  ترضح  تمدخ  باحصا  زا  يا  هّدع 

تـسد هب  یگنلک  و  دز ، ـالاب  نیتـسآ  تفر ، اـجنآ  هب  ترـضح  دوش . یم  لـح  امـش  تسد  هب  لکـشم  نیا  و  هتفرگ ، ار  راـک  يولج  هک  میا 
ناناملسم و  تفگ ، ریبکت  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ دش ! ادج  گنس  و 31  تساخرب ، يا  هّقرج  دیبوک . گنس  نآ  رب  تردق  اب  و  تفرگ ،

مود راب  دوش ! یم  زاب  مباحصا  يور  هب  ناریا  ناهاشداپ  ياهرـصق  ياهرد  هک  مدرک  هدهاشم  هقرج  نیا  رد  دومرف : ربمایپ  دنتفگ . ریبکت  زین 
ترضح دش . ادج  گنـس  رگید  و 31  تساخرب ، گنلک  تباصا  لحم  زا  يرگید  هقرج  دـیبوک . گنـس  رب  مکحم  و  درک ، دـنلب  ار  گنلک 

هب رـصم  هنعارف  ياهرـصق  ياهرد  هک  مدید  هقرج  نیا  رد  دومرف : ترـضح  دـنتفگ . ریبکت  وا  لابندـب  زین  ناناملـسم  و  تفگ ، ریبکت  هرابود 
هقرج نیا  رد  دومرف : ترـضح  سپـس  دـش . هتفگ  موس  ریبـکت  و  هدـید ، موس  هقرج  و  هدز ، موس  گـنلک  دوش ! یم  هدوـشگ  مباحـصا  يور 

یتسار هحفـص 104  ص 225 .  ج 17 ، هنومن ، ریـسفت   . 1 ( 1 !) دوش یم  هدوـشگ  مباحـصا  يور  هب  نمی  ياـه  هزاورد  هک  مدرک  هدـهاشم 
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اهباجح هک  یتقو  ًاتقیقح  يرآ  ار . نامز  مه  و  دیدرون ، یم  رد  ار  ناکم  مه  دنیب ؟ یم  ار  اجک  اجک ، زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ 
جهن هبطخ 189  ریـسفت  رد  . 2 دـنیب . یم  ار  توکلم  کـلم و  دـهاجم  ددرگ ، فرطرب  سوه  اوـه و  اـب  هزراـبم  سفن و  بیذـهت  هیاـس  رد 

يا ِضْرالا ; ِقُرُِطب  یّنِم  ُمَلْعَا  ِءامَّسلا  ِقُرُِطب  اَنَالَف  ینوُدـِقْفَت  ْنَا  َلـْبَق  ینُولَـس  ُساـّنلا  اَـهُّیَا  : » دومرف هک  ترـضح  هلمج  نیا  نوماریپ  هغـالبلا ،
«. مسانش یم  نیمز  ياه  هداج  زا  رتهب  ار  نامسآ  ياههار  نم  هک  ارچ  دیهدب . تسد  زا  ارم  هکنیا  زا  لبق  دیـسرپب  نم  زا  ار  ناتتالاؤس  مدرم !
زا یکی  دومرف ، ربنم  زارف  رب  ار  هلمج  نیا  ترـضح  هک  یماگنه  دـینک : هّجوت  تسا ، هدـش  لقن  (2) ّتنس لها  و  ( 1) هعیش زا  یبلاج  ثیدح 

، درک یلّمأت  تفر و  ورف  رکف  رد  يا  هظحل  دنچ  ریما  ترضح  تساجک ؟ لیئربج  نونکا  دییامرفب  ًافطل  درک : ضرع  ترضح  هب  ناگدنونش 
شیامرف هدننک  لاؤس  دیشاب ! لیئربج  امش  دوخ  منک  یم  رکف  مدیدن ، ار  لیئربج  یلو  مدرک ، ریـس  ار  نییاپ  الاب و  ملاوع  مامت  دومرف : سپس 

هیاس رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  دش ! دیدپان  ّتیعمج  نیب  زا  يا  هظحل  دـنچ  زا  سپ  و  درک ، قیدـصت  ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ترـضح 
نییاپوالاب ملاوع  مامت  هظحل  دنچ  فرظرد  شگرزب  حور  هکدـسر  یم  ییاج  هب  نورد ، يزاسکاپ  بیذـهت و  و  سفن ، ياوه  اب  تدـهاجم 

وا درک ; یم  هزرابم  دوخ  سفن  اب  مه  یلع  يرآ ! باوج : دراد ؟ سفن  اب  هزرابم  هب  زاین  مه  مالسلا ) هیلع  ) یلع رگم  لاؤس : دنک . یم  ریس  ار 
ار نآ  و  مهد ، یم  نیرمت  اوقت  اب  ار  مشکرـس  سفن  ِرَبْکْالا ; ِفْوَْخلا  َمْوَی  ًۀَنِمآ  َِیتْأَِتل  يْوقَّتلِاب  اهُـضوُرَا  یـسْفَن  َیِه  امَّنِا  َو  : » دیامرف یم  دوخ 

قاقحا  . 2 ص 108 .  ج 39 ، راونالاراحب ،  . 1 ( 3 «.) دوش تمایق  هنحـص  دراو  ینمیا  اب  كانفوخ  گرزب و  زور  نآ  رد  اـت  مزاـس ، یم  مار 
اجنیا رد  تسا . هدش  لقن  ّتنس  لها  ياملع  زا  یعفاش ، یخلب  فسوی  نب  دمحم  زا  الاب  ثیدح  روکذم ، سردآ  رد  ص 621 . ج 7 ، قحلا ،
يدای درک ، هدنز  ار  قحلا  قاقحا  باتک  شا  هناملاع  ياه  یقرواپ  اب  هک  هللا ) همحر  ) یفجن یشعرم  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترـضح  زا  تسا  مزال 

هحفص 105 همان 45 .  هغالبلا ، جـهن   . 3 مییامنب . يا  هزات  ترفغم  تمحر و  بلط  گرزب  دـنوادخ  هاـگرد  زا  شدـنلب  حور  يارب  و  مینک .
دیجم نآرق  رد  رگید  يوس  زا  تسا . ندرک  صلاخ  نآ  یناعم  زا  یکی  تشذـگ ، بیذـهت  تغل  ریـسفت  رد  هک  هنوگ  ناـمه  هتکن ! نیرخآ 

یم صلاخ  ار  دوخ  هک  اهنآ  ینعی  تسا . هدش  رارکت  راب  تشه  مادک  ره  هکنیا  بلاج  نیـصَلخم ;و  هملک  مه  هدـمآ و  نیـِصلخم  هژاو  مه 
رد ای  مینک ، يزاسکاپ  اه  یـصلاخان  همه  زا  ار  دوخ  نورد  میناوت  یم  ام  ایآ  لاؤس : دـنک . یم  صلاخ  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  اـهنآ  و  دـننک ،

راوـگرزب ربماـیپ  ریبـعت  هب  اـه ، یـصلاخان  زا  یخرب  هکنیا  هب  هّجوـت  اـب  خـساپ : میتـسه ؟ کـمک  دـنمزاین  گرزب  دوـصقم  نـیا  هـب  ندیـسر 
نودـب قیرط  نیا  ّیط  (، 1) تسا رت  گنر  مک  کیرات  بش  لد  رد  هایـس  گنـس  رب  هایـس  هچروم  تکرح  زا  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا

يزاسکاپ هب  لاعتم  دـنوادخ  ات  میریگ ، رارق  نیـِصلخم  فص  رد  مینک  یعـس  دـیاب  نیارباـنب  تسین . ریذـپ  ناـکما  گرزب  دـنوادخ  کـمک 
لعاف ْنَم »  » هملک رگا  اَهاَّکَز ) ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق   ) ثحب دروم  هیآ  رد  دـهد . رارق  نیـصَلخم  هرمز  رد  ار  ام  و  دزادرپب ، ام  ياهیـصلاخان  هدـنامیقاب 
نتخاس صلاخ  هب  هک  یـسک  دـش  راگتـسر  : » دوش یم  نینچ  هیآ  يانعم  تروص  نیا  رد  اریز  دوش ; یم  نیـِصلخم  نومـضم  مه  هیآ  دـشاب 

نیا رد  و  ددرگ ، یم  نیـصَلخم  نومـضم  مه  هفیرـش  هیآ  دـشاب ، لـعاف  دـنوادخ  و  لوـعفم ، ْنَم »  » هملک رگا  اـّما  درک .» مادـقا  دوـخ  سفن 
راگزاس هفیرش  هیآ  رهاظ  اب  لامتحا  ود  ره  هّتبلا  درک .» صلاخ  ار  وا  دنوادخ  هک  یـسک  دش  راگتـسر  : » دوش یم  نینچ  هیآ  همجرت  تروص 

، دنک یم  باختنا  سفن  بیذهت  هار  رد  شالت  و  سفن ، ياوه  اب  تدهاجم  رثا  رب  ار  يا  هدنب  دنوادخ  هک  یماگنه  نیـصَلخم  شاداپ  تسا .
لباقم رد  هک  اجنآ  ات  دـنک  یم  ادـیپ  عیفر  سب  یهاگیاج  هدـنب  نیا  دـیادز ، یم  ار  وا  اه  یـصلاخان  و  دـهد ، یم  رارق  نیـصَلخم  هبتر  رد  و 

هنوگ نامه  دنک . ذوفن  يو  رد  دناوت  یمن  ناطیش  و  دوش ، یم  همیب  ناطیـش  هحفص 106  ص 158 .  ج 18 ، راونالاراحب ، ياه 1 .  هسوسو 
رصح و ّدح و  یب  يازج  نیـصلخم ، شاداپ  نیمود  ( 1 (.) َنیِـصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَداَبِع  َّالِإ   ) تسا هدرک  فارتعا  هتکن  نیا  هب  ناطیـش  دوخ  هک 

نآ هب  زج  َنیِـصَلْخُْملا ;)و  ِهللا  َداَبِع  َّالِإ  َنُولَمْعَت *  ُْمتنُک  اَم  َّالِإ  َنْوَزُْجت  اَمَو  : ») میناوخ یم  تاـّفاص  هروس  هیآ 40  رد  تسا . هزادنا  زا  جراخ 
هکنیا رگید  و  ( 2 «.) دنوش یم  هداد  شاداپ  باسح  یب  هک  ادخ ، صَلخم  ناگدنب  زج  دیوش ; یمن  هداد  شاداپ  دـیداد  یم  ماجنا  هک  رادـقم 
تسا هّزنم  َنیِـصَلْخُْملا ;) ِهللا  َداَبِع  َّالِإ  َنوُفِـصَی *  اَّمَع  ِهللا  َناَْحبُـس  : ») دینک هّجوت  تاّفاص  هروس  هیآ 159  هب  دننیصلخم : یعقاو  ناسانـشادخ 

هار رد  نیـصَلخم ، ناماد  رب  ندز  تسد  اب  میـشوکب  مرتحم ! ناگدنناوخ  ادخ .» صلخم  ناگدنب  رگم  دننک ، یم  فیـصوت  هچنآ  زا  دنوادخ 
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هب دورو  هتـسیاش  ات  مینک ، يزاسکاپ  ناکما  ّدح  ات  ار  نامیاه  یـصلاخان  هک  دـننک  کمک  ام  هب  میهاوخب  اهنآ  زا  میرادرب و  ماگ  نیـِصلخم 
. میوش نیصَلخم  فص 

« ُهَل ٌمَسْقُم   » و هِب » ٌمَسْقُم   » هطبار موس : هتکن 

و دنک ، سفن  هیکزت  ناسنا  رگا  : » هکنیا نآ  و  مهم ، رایـسب  یبلطم  نایب  يارب  دوب  يا  همّدـقم  تمظع ، اب  تادوجوم  هب  هناگ  هدزای  ياه  مسق 
ْدَق « ) تسا سفن  بیذهت  ورگ  رد  يراگتسر  : » هاتوک هلمج  کی  رد  و  دش . دهاوخ  راگتـسر  دهد ، وشتـسش  شدوجو  زا  ار  یقالخا  لئاذر 

نیمز و زور و  بش و  هام و  دیـشروخ و  هب  مسق  نیب  یطابترا  هچ  هک  تسا  نیا  دـنک ، یم  ییامندوخ  اـجنیا  هک  یلاؤس  اَـهاَّکَز .) ْنَم  َحَْـلفَأ 
اب تادوجوم  نآ  هب  سفن  ياوه  اب  هزرابم  ّتیمها  نایب  يارب  دـنوادخ  هک  دراد ، دوجو  سفن  هیکزت  اب  نآ ، قلاـخ  ناـسنا و  حور  نامـسآ و 
دای مسق  اهنآ   107 هحفص تسا . هدش  همجرت  هللا ) ۀمحر   ) ییابطابط همّالع  هّیرظن  قبط  هفیرـش  هیآ   . 2 هیآ 40 .  رجح ، قلاخ 1 .  تمظع و 

: هک دیوگب  رـشب  هب  دهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  خـساپ : دراد ؟ دوجو  هل » مسقم   » و هب » مسقم   » نیب یطابترا  هچ  رگید ، ریبعت  هب  تسا ؟ هدرک 
يارب ار  زور  بش و  مداد ، رارق  وـت  رّخـسم  ار  نامـسآ  نیمز و  هاـم و  دیـشروخ و  مدرک ، مهارف  وـت  تداعـس  يارب  ار  زیچ  همه  ناـسنا ! يا 

سفن و بیذهت  هب  وت  ات  مدرک ، ماهلا  وت  هب  ار  اهیدـب  اهیبوخ و  و  مدـیمد ، وت  مسج  رد  یتمظع  اب  حور  زا  مدرک ، قلخ  تتّیلاعف  تحارتسا و 
رمک هب  تّمه  نماد  ییامن . دنمتداعس  راگتـسر و  ار  دوخ  هلیـسو  نیدب  و  يزادرپب ، تشز  ءوس و  قالخا  اهـسوه و  اوه و  زا  لد  يزاسکاپ 
يا هتسیاش  هفیلخ  و  یسرب ، يراد  یگتسیاش  تقایل و  هک  یتاماقم  هب  ات  نک ، یط  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  یّقرت  تداعس و  ياه  هلپ  و  نز ،

هحفص 111 دراد . دوجو  یگنتاگنت  طابترا  سفن ، بیذهت  هناگ و  هدزای  ياه  مسق  نیب  نیاربانب  یشاب ! ادخ  يارب 

هناگجنپ ياهدنگوس  مود : لصف 

روط هروس  ياهدنگوس  . 1

هراشا

ّولمم و يایرد  و  هتشارفارب ، فقس  و  رومعملا ،» تیب   » هب دنگوس  و  هدرتسگ ، يا  هحفص  رد  هدش ، هتشون  هک  یباتک  و  روط ، هوک  هب  دنگوس 
هروس زا  هروس  راهچ  دش  هراشا  البق  هک  هنوگ  نامه  دوب ! دهاوخن  عنام  نآ  زا  يزیچ  و  دوش ، یم  عقاو  تراگدرورپ  باذع  هک  هتخورفارب ،

. رجف هروس  تاعزان 4 . هروس  تالسرم 3 . هروس  روط 2 . هروس  . 1 زا : دـنترابع  اه  هروس  نیا  تسا . هناگجنپ  ياهمـسق  يواح  نآرق  ياه 
باذـع و ّتیعقاو  نآ  تسا ;و  زیچ  کـی  هدرک ) داـی  مسق  نآ  يارب  دـنوادخ  هک  يزیچ   ) هب مسقم  اـه  هروـس  نـیا  ماـمت  رد  هـکنیا  بلاـج 
اهباذـع و ّتیعقاو  ّتیناقح و  نوماریپ  اه  هروس  رگید  و  ناهج ، نیا  رد  راـگدرورپ  ياـهتازاجم  زا  نخـس  رجف  هروس  هّتبلا  یهلا . ياـهرفیک 

هحفص 112 دیوگ . یم  نخس  ترخآ  ناهج  رد  یهلا  ياهتازاجم 

ریسفت حرش و 

هب ناوت  یمن  هشیدـنا  رّکفت و  نودـب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، مهبم  هتـسبرس و  همه  هتفر  راک  هب  هروس  نیا  رد  هک  يا  هناـگجنپ  ياهدـنگوس 
هدافتسا یهلا  لیدب  یب  تمعن  نیا  زا  و  هدومن ، هشیدنا  رّکفت و  رتشیب  نآرق  نابطاخم  هدرک  هدارا  لاعتم  دنوادخ  ایوگ  درب . یپ  نآ  نومضم 

هب تسا . ریـسفت  هس  نآ  هدمع  هک  دنا ، هداد  هئارا  یفلتخم  تاّیرظن  اهمـسق  نیا  نومـضم  دروم  رد  نادنمـشناد  لاح ، ره  رد  دنربب . يرتشیب 
: دینک هّجوت  ریسفت  هس  نیا 
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لیئارسا ینب  یگدنز  لّوا : ریسفت 

نب یسوم  ترضح  هک  تسا  يروط  هوک  نامه  روط »  » زا روظنم  هکنیا : حیضوت  تسا . لیئارسا  ینب  یگدنز  هب  طوبرم  اهدنگوس  نیا  مامت 
مایپ و  تشگزاب ، شموق  يوس  هب  یحو ، تفایرد  زا  سپ  و  دـش ، لزان  يو  رب  یحو  ناـکم  نآ  رد  و  تفر ، اـجنآ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نارمع

، هدرک ادیپ  تسادق  تمظع و  یحو  لوزن  رطاخ  هب  هک  هدوب  یکچوک  هاتوک و  هوک  روط ، هوک  دوش  یم  هتفگ  دناسر . مدرم  هب  ار  دـنوادخ 
روطـسم باتک  زا  روظنم  اّما  و  تسا . هدـش  عقاو  فجن  رد  هوک  نیا  دـندقتعم  یخرب  دـشاب . یمن  يرهاـظ  تمظع  ياراد  هوک  دوخ  هنرگو 

تیب هب  ار  رومعملا » تیب   » لّوا ریسفت  هب  نادقتعم  تسا . هدش  لزان  ( مالسلا هیلع  ) یـسوم ترـضح  رب  روط  هوک  رد  هک  تسا  تاروت »  » نامه
نامه عوفرم » فقـس   » اّما و  دـنا . هدومن  ریـسفت  هدوب  لیئارـسا  ینب  هاگیاپ  و  مالـسلا ،) هیلع  ) یـسوم ترـضح  تیرومأم  ّلحم  هک  سّدـقملا 
َلَبَْجلا اَنْقَتَن  ْذِإَو  : ») دـینک هّجوت  تسا . هدـش  هراـشا  نآ  هب  فارعا  هروس  هیآ 171  هلمج  زا  دـیجم ، نآرق  رگید  تاـیآ  رد  هک  تـسا  يزیچ 

ار هوک  هک  یماگنه  رواـیب ) رطاـخ  هب  زین   ) َنوُقَّتَت ;)و ْمُکَّلََعل  ِهِیف  اَـم  اوُرُکْذاَو  ةَّوُِقب  ْمُکاَْـنیَتآ  اَـم  اوُذُـخ  ْمِِهب  ٌِعقاَو  ُهَّنَأ  اوُّنَظَو  ٌۀَّلُظ  ُهَّنَأَـک  ْمُهَقْوَف 
میتفرگ و نامیپ  اهنآ  زا  لاح  نیمه  رد  ;و   ) دیآ یم  دورف  نانآ  رب  دـندرک  نامگ  هک  نانچ  نآ  میدرک ، دـنلب  اهنآ  زارف  رب  ینابیاس  نوچمه 

هتـشاد دای  هب  تسا  نآ  رد  هچنآ  و  دیریگب ، تّیدـج ) هحفـص 113  و   ) تّوق اب  میا  هداد  امـش  هب  اهروتـسد ) ماکحا و  زا   ) ار هچنآ  میتفگ ):
رب و  هدرک ، ادج  روط  هوک  زا  دنوادخ  هک  هدوب  یهوک  هعطق  عوفرم  فقـس  زا  روظنم  نیاربان  دـیوش .» راکزیهرپ  ات  دـینک )، لمع  و   ) دیـشاب

، دنک یم  دوبان  ار  نانآ  همه  و  دمآ ، دهاوخ  دورف  نانآ  رس  رب  هوک  هعطق  نآ  هک  دندرک  رّوصت  اهنآ  دوب . هداد  رارق  لیئارـسا  ینب  رـس  يالاب 
رحب  » و دنادرگزاب . شیلـصا  ياج  هب  اهنآ  رـس  يالاب  زا  دوب ، يا  هتـشارفا  رب  فقـس  نوچمه  هک  ار ، نآ  دنوادخ  دنداد . تعاطا  لوق  اذل  و 

اَنْفَسَخَف : ») دییامرف هّجوت  تسا . هدرک  هراشا  بلطم  نیا  هب  صصق  هروس  هیآ 81  رد  لاعتم  دنوادخ  تسا . نوراق  ناتساد  هب  هراشا  روجسم »
و میدرب ، ورف  نیمز  رد  ار  شا  هناخ  وا و  ام  سپـس  َنیِرِـصَْتنُملا ;) َنِم  َناَک  اَمَو  ِهللا  ِنُود  ْنِم  ُهَنوُرُـصنَی  ۀَِئف  ْنِم  َُهل  َناَک  اَمَف  َضْرالا  ِهِراَِدبَو  ِِهب 

هناخ نوراق و  دنیوگ  یم  دهد .» يرای  ار  نتـشیوخ  تسناوت  یمن  زین  دوخ  و  دننک ، يرای  یهلا  باذـع  ربارب  رد  ار  وا  هک  تشادـن  یهورگ 
عیام باذم و  روهلعـش ، غاد ، هک  نیـشتآ  يایرد  دننامه  تسا  ییاج  نیمز  رعق  دندیـسر . نیمز  رعق  هب  هک  دنتفر  ورف  نیمز  رد  ردق  نآ  شا 

دنک یم  هدارا  دنوادخ  هک  یماگنه  تسا  بیجع  یتسار  تفر . اجنآ  هب  نوراق  هک  تسا ، نیمز  رعق  هب  هراشا  روجسم » رحب   » نیاربانب تسا .
ناسنا و هراوهگ  هک  ینیمز  هب  هکلب  دنک ، یمن  لّوحم  نامـسآ  نیمز و  نایرکـشل  هب  ار  ّتیرومأم  نیا  دنک ، تازاجم  ار  يراّبج  شکندرگ 

لقن نوراق  هرابرد  دیجم  نآرق  هک  ییاهتازاجم  هیبش  نمـض  رد  ددرگ ! شیدوبان  باذـع و  هیام  هک  دـهد  یم  روتـسد  تسوا  شمارآ  هیام 
هب یناسر  کمک  تهج  هلزلز  عوقو  زا  سپ  دـمآ . يا  هلزلز  اقیرفآ  لامـش  رد  لبق  اـهلاس  تسا . هداد  خر  زین  اـم  ناـمز  رـصع و  رد  هدرک ،

عرازم و اهنامتخاس و  نینکاس و  مامت  اب  ار  اتـسور  نآ  و  دوب ، هدرک  زاب  ناهد  نیمز  ایوگ  دوبن . اتـسور  نآ  زا  يرثا  چیه  دـنتفر . ییاتـسور 
« روطـسم باـتک   » و فورعم ، روط  هوک  روط »  » زا روظنم  لّوا  ریـسفت  قبط  هکنیا  هجیتـن  دوب ! هدرب  ورف  دوـخ  رد  شتاـقّلعتم  رگید  تاـغاب و 

رحب  » و تفرگ ، رارق  لیئارـسا  ینب  هحفـص 114  رـس  رب  هک  تسا  یهوک  هعطق  عوفرم » فقـس   » و سدـقملا ، تیب  رومعم » تیب   » و تاروت ،
. تسا نیمز  رد  شلاوما  نوراق و  نتفر  ورف  هّصق  روجسم »

ینیوکت یعیرشت و  تاسّدقم  مود : ریسفت 

و یعیرشت ، تاسّدقم  هب  طوبرم  هناگ  جنپ  ياهدنگوس  زا  دنگوس  هس  تسا : ریز  حرش  هب  دشاب ، رتبـسانم  مینک  یم  رکف  هک  ریـسفت ، نیمود 
لوزن رطاخب  هک  تسا ، روط  هوک  نامه  روط »  » اّـما دوش . یم  داـعم  أدـبم و  هب  طوبرم  ینیوکت و  تاسّدـقم  اـب  هطبار  رد  رگید  دـنگوس  ود 

تاحفـص رد  هک  هدـش ، هتـشون  نآرق  نیا  هب  دـنوادخ  تسا . دـیجم  نآرق  روطـسم » باتک   » زا روظنم  و  درک . ادـیپ  تمظع  ینامـسآ  یحو 
اج همه  رد  ار  نآ  هکلب  درکن ، یفخم  ار  نآرق  ( هلآو هـیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  ًانمـض  تـسا . هدرک  داـی  مـسق  هدـش ، هدرتـسگ  يداـیز 
هب تبسن  تسا  مزال  امیس  ادص و  ًاصوصخم  اه ، هناسر  تاعوبطم ، نایسلجم ، یمالـسا ، تلود  رب  زین  نونکا  درک . هدنکارپ  و  داد ، شرتسگ 
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هب تبسن  تسا  مزال  امیس  ادص و  ًاصوصخم  اه ، هناسر  تاعوبطم ، نایسلجم ، یمالـسا ، تلود  رب  زین  نونکا  درک . هدنکارپ  و  داد ، شرتسگ 
تاذاحم هب  تسا  يا  هناخ  رومعملا » تیب   » اما و  دـننک . يزیر  هیاپ  دـیجم  نآرق  ساسا  رب  ار  شیوخ  ياه  همانرب  و  هدراـمگ ، تّمه  رما  نیا 

. تساهنامـسآ لـها  يارب  نآ  و  ناـینیمز ، يارب  نیا  دراد . دوـجو  هبعک  هناـخ  دـننامه  يا  هناـخ  هطقن  نآ  رد  هک  اهنامـسآ ، رد  هبعک  هناـخ 
رومعملا تیب  درگ  رب  هتـشرف  رازه  داتفه  زور  ره  هک  اجنآ  ات  دنتـسه . فاوط  رد  هناـخ  نآ  رود  رب  ناگتـشرف  و  هناـخ ، نیا  درگ  رب  اـهناسنا 

یمن اـهنآ  هب  فاوط  تبون  تماـیق  زور  اـت  دـنا ، هدـش  فاوط  رب  ّقفوم  زورما  ـالثم  هک  يرفن  رازه  داـتفه  هکنیا  بلاـج  دـنیامن ! یم  فاوط 
زا درک  باسح  دـیاب  لاـح  تسا . رفن  لاـس 000/200/25  ره  رد  و  رفن ، هام 000/100/2  ره  رد  هدننک  فاوط  ناگتـشرف  دادـعت  ( 1 .) دسر

هاگنآ مینک ، برـض  روکذم  ددع  رد  ار  ددع  نآ  سپـس  دشک ، یم  لوط  لاس  دـنچ  تمایق  مایق  ات  رومعملا  تیب  ناگتـشرف و  تقلخ  نامز 
ام تسا ! گرزب  ردقچ  ملاع  تسا ! ربخ  هچ  ًاعقاو  دنا ! هدیدرگ  رومعملا  تیب  درگ  رب  ناگتشرف  زا  یگرزب  ددع  هچ  هک  دش  دهاوخ  نشور 

تیب ار  ینامسآ  هناخ  نآ  مان  هکنیا  تلع  میکچوک ! ردقچ  هحفص 115  ص 151 .  ج 21 ، هنومن ، ریسفت  گرزب 1 .  ناهج  نیا  لباقم  رد 
نآ رد  هک  يا  هناخ  ره  نیاربانب  تسا . داـبآ  دـنوادخ  شتـسرپ  تداـبع و  هب  هناـخ  نآ  هک  تسا  نیا  دـنا ، هتـشاذگ  داـبآ ) هناـخ   ) رومعملا

نامـسآ نآ  زا  روظنم  عوفرم » فقـس   » اّما و  ناریو ! تسا  روجف  قسف و  نآ  رد  هک  يا  هناخ  و  تسا ، دابآ  دوش  دنوادخ  شتـسرپ  تدابع و 
رارق یظوفحم  فقـس  ار  نامـسآ  اًظوُفْحَّم ;)و  ًافْقَـس  َءاَمَّسلا  اَْنلَعَجَو  : ») میناوخ یم  ءاـیبنا  هروس  هفیرـش 32  هیآ  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تسا .

هفیرـش هیآ  يارب  ریـسفت  ود  خـساپ : تسا ؟ نیمز  يور  رب  یفقـس  هدـمآ ، سویملطب  تئیه  رد  هک  هنوگ  نامه  نامـسآ ، ایآ  لاؤس : میداد .»
یم هاگن  نامسآ  هب  يداع  مشچ  اب  هک  یتقو  ام  تسا . نامسآ  ناوارف  ناگراتس  ظوفحم ، فقس  زا  روظنم  هکنیا : تسخن  تسا : هدش  هتفگ 

ار نامسآ  رسارس  مینکفا ، یم  رظن  اهنآ  هب  پوکسلت  اب  هک  ینامز  اّما  مینک . یم  هدهاشم  مه  زا  رود  هدنکارپ و  تروصب  ار  اه  هراتس  مینک ،
زواجت ددع  رازه  جنپ  زا  دوش  یم  هدید  حّلسم  ریغ  مشچ  اب  هک  ییاه  هراتس  ددع  نیمز . يور  رب  یفقـس  دننامه  تسا ، هتفرگ  ارف  ناگراتس 

نیمز ّوج  ظوفحم  فقس  زا  روظنم  هکنیا : مود  ریسفت  دراد . دوجو  هراتس  درایلیم  ود  يریش  هار  ناشکهک  رد  طقف  هک  یلاح  رد  دنک ، یمن 
ناوت و دـنیوگ  یم  تسا . هتفرگ  ارف  ار  نیمز  فارطا  نیدـالوپ  فقـس  کـی  دـننامه  و  كزاـن ، قیقر و  فـیطل و  رایـسب  نیمز ، ّوـج  تسا .

نادرگرـس ياهگنـس  ندـمآ  دورف  عناـم  هک  تسا  نیمز  ّوج  نیمه  تسا ! رتشیب  رطق  رتـم  هد  اـب  يدـالوف  فقـس  کـی  زا  نیمز  ّوج  تردـق 
ظفاحم فقس  نیا  دوبن  رگا  و  دوش . رتسکاخ  هتفرگ و  شتآ  روکذم  ياهگنس  هک  ددرگ  یم  بجوم  و  دوش . یم  امش  ام و  رس  رب  ینامسآ 

نینچ داجیا  اب  هک  تسادـخ ، تمظع  دـیحوت و  ياه  هناشن  زا  یکی  نیا  و  درک . یم  ناراـبمب  ار  نیمز  لـها  روکذـم  ياهگنـس  نیمز ، هرک 
نُذُا هیال  زا  یتمـسق  ندـش  خاروس  زا  نخـس  هک  نونکا  تسا . هداد  رارق  تّینما  رد  ار  ناینیمز  هحفص 116  ظوفحم  یفقـس  نوچمه  يّوج 
هتفرگ ازع  نادنمـشناد  دوش ، یم  ساسحا  ام  یکاخ  هرک  هب  تارک  ریاس  ياز  يرامیب  كاـنرطخ و  ياـه  هعـشا  دورو  رطخ  و  هدـش ، حرطم 

هیآ رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، تمایق  هب  هراشا  مود  ریسفت  رد  روجسم » رحب   » اّما و  تسا . نامـسآ  عوفرم  فقـس  زا  روظنم  هکنیا  هجیتن  دنا !
ایآ لاؤس : دنوش .» یم  هتخورفارب  اهایرد  هک  ماگنه  نآ  رد  ْتَرِّجُس ;)و  ُراَِحْبلا  اَذِإَو  : ») میناوخ یم  تمایق  زور  فیصوت  رد  ریوکت  هروس   6

لیکشت نژوردیه  نژیسکا و  هّدام  ود  زا  بآ ،)  ) دننک یم  شوماخ  نآ  اب  ار  شتآ  هک  يا  هلیـسو  خساپ : دریگب ؟ شتآ  اهایرد  دراد  ناکما 
نژیـسکا و هب  لیدـبت  و  ددرگ ، هیزجت  اهایرد  بآ  هک  دوش  رداص  دـنوادخ  نامرف  رگا  تسا . لاعتـشا  لباق  ییاهنت  هب  مادـک  ره  هک  هدـش ،

. تسا دیحوت  ياه  هناشن  زا  دوخ  نیا  و  دریگ . یم  شتآ  یتحارب  و  دش ، دهاوخ  لاعتشا  لباق  اهایرد  مامت  دوش ، نژوردیه 

توافتم يریسفت  موس : ریسفت 

همان  » ریسفت نیا  قبط  روشنم » باتک   » اّما دشاب ; یم  ( مالسلا امهیلع  ) نارمع نب  یـسوم  رب  یحو  لوزن  ّلحم  روط ، هوک  نامه  روط  زا  روظنم 
هیآ مود  دروم  و  روط ، هروس  نیمه  رد  نآ  دروم  کی  هک  هتفر ، راک  هب  راب  ود  طـقف  نآرق  رـسارس  رد  روشنم »  » هملک نوچ  تسا . لاـمعا »

َُهل ُجِرُْخنَو  ِهُِقنُع  ِیف  ُهَِرئاَط  ُهاَْنمَْزلَأ  ناَسنِإ  َّلُکَو  : ») دینک هّجوت  تسا ، لامعا  همان  هیآ ، نیا  رد  نآ  زا  روظنم  و  تسا ، ءارسا  هکرابم  هروس   13
نآ هک  میروآ  یم  نوریب  وا  يارب  یباتک  تمایق  زور  و  میا ، هتخیوآ  شندرگ  رب  ار  شلامعا  یناسناره ، ًاروُشنَم ;)و  ُهاَْقلَی  ًاباَتِک  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی 
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یم مه  نارگید  ایوگ  و  تسا ، راکشآ  لامعا  همان  هفیرش  هیآ  نیا  قبط  تسوا .») لامعا  همان  نامه  نیا  . ) دنیب یم  هدوشگ  دوخ  ربارب  رد  ار 
، هتشادن يا  همهاو   117 هحفـص سرت و  ناشلامعا  همان  رب  نارگید  نتفای  عالّطا  زا  هک  یناسک  لاح  هب  اـشوخ  دـننک . هعلاـطم  ار  نآ  دـنناوت 

كانمیب ناساره و  دوخ  یعقاو  هرهچ  ندـش  نشورو  شیوخ ، رارـسا  ندـش  شاـف  زا  هک  ناـنآ  لاـح  هب  ادـب  و  دـنوش . یم  لاحـشوخ  هکلب 
ارچ لاؤس : تسا . لامعا  همان  ناـمه  هدروخ ، مسق  نآ  هب  دـنوادخ  هک  روشنم  باـتک  زا  روظنم  قوف ، هیآ  هب  هّجوت  اـب  هکنیا  هجیتن  دنتـسه .

، تسا نشور  ناکاپ  ناکین و  لامعا  همان  ّتیمها  خساپ : دراد ؟ تّیمها  ردق  نیا  لامعا  همان  ایآ  تسا ؟ هدروخ  مسق  لامعا  همان  هب  دـنوادخ 
مامت و  دننک ، یم  ادیپ  عالّطا  نآ  رب  مدرم  تمایق  يادرف  هک  تسا  تهج  نیا  زا  نامرجم ، لامعا  همان  ّتیمها  اّما  درادن . حیضوت  هب  يزاین  و 

رثا هـک  يزیچ  و  دوـشن . مرج  بـکترم  دــنک  یم  یعــس  ناـسنا  هـک  ارچ  دراد ، یگدــنرادزاب  رثا  نـیا  دوـش و  یم  شاـف  ناـمرجم  رارــسا 
تبث دوخ  رد  ار  ییاهزیچ  هچ  لامعا  همان  رگید : لاؤس  درک . دای  مسق  نآ  هب  ناوت  یم  هدش و  بوسحم  سّدقم  دراد ، هانگ  زا  یگدنرادزاب 

ِلاَم : ») دیامرف یم  نینچ  دـنا ، هدـش  تریح  تهب و  راچد  لامعا  همان  اب  دروخرب  رد  هک  یناسک  نابز  زا  لاعتم  دـنوادخ  خـساپ : دـنک ؟ یم 
تبث ار  ام  لامعا  گرزب  کچوک و  تشرد و  زیر و  هک  تسا  یلامعا  همان  هچ  نیا  اَهاَصْحَأ ;) َّالِإ  ًةَرِیبَک  َالَو  ًةَریِغَـص  ُرِداَُغی  ِباَتِْکلا َال  اَذَه 
هداد ياج  دوخ  رد  ار  هداد ، ماجنا  شرمع  لوط  رد  هک  ناسنا ، رادرک  لاـمعا و  یماـمت  لاـمعا ، هماـن  نیارباـنب  ( 1 (.»؟ تسا هدرک  طبـض  و 

روطب خـساپ : تسیچ ؟ لامعا  همان  تقیقح  موس : لاؤس  تسا . هدـماین  باسح  هب  مهم  ناسنا  دوخ  رظن  زا  هک  دـشاب  یلامعا  دـنچ  ره  تسا ،
یم ام  تسین . نشور  ام  رب  نآ  تاّیئزج  و  تسا ، یلامجا  یّلک و  تاـعالّطا  ترخآ  ناـهج  هب  طوبرم  لـئاسم  دروم  رد  اـم  تاـعالّطا  یّلک 

لامعا همان  دوب ، دـهاوخ  یباتک  باسح و  تسه ، یمّنهج  دراد ، دوجو  یتشهب   118 هحفص هیآ 49 .  فهک ، هک 1 .  میراد  ناـمیا  میناد و 
ار نآ  میناوتن  دـیاش  دوش ، ناـیب  رگا  و  تسین ، نشور  اـم  رب  روما  نیا  تاـّیئزج  اـّما  تسا ، راـک  رد  یـشاداپ  تازاـجم و  ددرگ ، یم  هضرع 
اب میناوت  یمن  مینک ، یم  یگدنز  دودحم  يایند  نیا  رد  هک  ام  نیاربانب ، تسایند . هب  تبـسن  رترب  یملاع  نیـسپاو  ناهج  نوچ  مینک ، كرد 
هک هنوگ  نامه  مینک . كرد  ار  ترخآ  ناهج  دـنلب  میهافم  هدـش ، عضو  ناهج  نیمه  دودـحم  میهافم  يارب  هک  ایند  نیا  ياهبلاق  ظاـفلا و 

دیـشروخ كرد  رب  رداـق  هدـیدن ، ار  محر  هراوید  و  نوخ ، رد  دوجوم  نژیـسکا  يرادـقم  نوـخ و  تفج و  زج  هک  رداـم ، مکـش  رد  نینج 
نیاربانب دـشاب . انیـس  یلعوب  نوچمه  ییانثتـسا  شوهاب و  هغبان و  دارفا  ِنینج  دـنچ  ره  دـشاب . یمن  ایند  ياهییابیز  ناـبات و  هاـم  باـتملاع و 

هجیتن میراد . نامیا  نآ  هب  تسیچ و  میناد  یم  الامجا  اّما  تسین ، نشور  ام  رب  ترخآ  ناهج  هب  طوبرم  میهافم  ریاس  لامعا و  همان  تاّیئزج 
هک دـسر  یم  رظن  هب  یلو  دـنا ، هدرک  ریـسفت  ظوفحم » حول   » هب ار  روطـسم » باتک   » اّما و  تسا . لامعا  هماـن  روشنم  باـتک  زا  روظنم  هکنیا 

حول زا  یعالّطا  مالـسلا ،) مهیلع  ) ناربمایپ هّمئأ و  یّتح  سک ، چیه  اریز  دـشاب . تابثا » وحم و  حول   » ناشدوصقم و  هتفرگ ، تروص  ییاطخ 
یحول تابثا  وحم و  حول  لاح ، رهب  دنا . هدیمان  ظوفحم  حول  ار  نآ  تهج  نیمه  هب  دراد ، عالّطا  نآ  زا  دـنوادخ  طقف  و  دـنرادن ، ظوفحم 

رد الثم  تسا . رییغت  لباق  تهج  نیدب  تسا ، یطیارش  هب  طورـشم  یلو  هدش ، تبث  نآ  رد  هدنیآ  لاح و  هتـشذگ و  عیاقو  رابخا و  هک  تسا 
ردام هب  الثم  ناوج  نیا  اّما  دریم . یم  یناوج  ّنس  رد  هثداح  نالف  رثا  رب  هک  هدش  هتشون  ناوج  نالف  تشونرس  دروم  رد  تابثا ، وحم و  حول 

ینالوط شرمع  تسا ، رمع  لوط  بجوم  محر  هلص  هک  اجنآ  زا  و  دروآ ، یم  اجب  لماک  روطب  ار  محر  هلـص  و  دنک ، یم  یگدیـسر  شریپ 
تایـضتقم حول  تاـبثا  وحم و  حول  رگید ، ریبعت  هب  ددرگ . یم  فذـح  اـهگرم  ناوج  تسیل  زا  تاـبثا  وحم و  حول  رد  وا  مسا  و  ددرگ ، یم 

هحفص 119 زیچ  همه  ظوفحم  حول  رد  اّما  دنراد . تابثا  وحم و  حول  زا  ربخ  ایبنا  اذهل  و  تسا ، هدشن  تبث  نآ  رد  عناوم  طیارـش و  و  تسا ،
تیب  » اما تسا . تابثا » وحم و  حول   » روطـسم باـتک  زا  دوصقم  موس  ریـسفت  قبط  هکنیا  هصـالخ  تسین . رییغت  لـباق  و  هدـمآ ، لـماک  روطب 
نامز تشذـگ  اب  و  دـش ، دابآ  لیلخ  میهاربا  تسد  هب  هک  تسا  يا  هناخ  هبعک  نوچ  دـنا . هدرک  ریـسفت  هبعک  هناخ  هب  ار  نآ  یخرب  رومعم »

مارحلادجسم رد  ناسنا  هک  یماگنه  تسا . رومعم  دابآ و  تدابع  ببـس  هب  زین  يونعم  رظن  زا  هکنیا  رب  هوالع  دوش ، یم  رتدابآ  زور  هب  زور 
یلص ) مالسا ربمایپ  تثعب  زا  سپ  لاس  لوط 1400  رد  هک  دور  یم  ورف  هشیدـنا  رد  و  دـنک ، یم  فاوط  هناخ  نآ  درگ  رب  و  دریگ ، یم  رارق 
یمن دوخ  تسوپ  رد  يداش  زا  دـیآ و  یم  دـجو  هب  دـنا ، هتخادرپ  تدابع  هب  اجنآ  رد  یتّیـصخش  اب  گرزب و  ياـهناسنا  هچ  هلآو ) هیلع  هللا 
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کشخ و نابایب  درک ، اهر  اجنآ  رد  ار  شدنزرف  رـسمه و  دنوادخ  نامرف  هب  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا ترـضح  هک  یماگنه  دـنچ  ره  دـجنگ .
نامرف هب  و  تسین ، ناـبایب  نآ  زا  يرثا  چـیه  نونکا  اـّما  ( 1 () ْعرَز ِيذ  ِْریَغ  داَوـِب  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ُتنَکْـسَأ  یِّنِإ   ) دوـب یفلع  بآ و  یب  نازوـس و 

هب دوش . یم  ریزارس  اجنآ  هب  ایند  ياهالاک  اه و  هویم  نیرتهب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدش  دابآ  يونعم  يرهاظ و  رظن  زا  هّکم  رهـش  دنوادخ 
رد رَجَس  و  هدش ، هتفرگ  َرَجَس »  » هّدام زا  روجسم » رحب   » رد روجـسم  هملک  تسا . هبعک  هناخ  ریـسفت  نیا  قبط  رومعم  تیب  زا  روظنم  لاح  ره 

ار نآ  دوـش ، یم  هتخورفارب  روـنت  رد  شتآ  هک  یماـگنه  ساـسا  نیا  رب  ندـش ; هـتخورفارب  نـتفرگ و  شتآ  . 1 دراد : اـنعم  ود  برع  تـغل 
« روجـسم رحب   » انعم نیا  قبط  دـیوگ . یم  روجـسم  ار  بآ  زا  ّولمم  ضوح  برع  تسا . ندـش  ُرپ  نآ  رگید  ياـنعم  . 2 دنیوگ . یم  روجسم 

هخرچ اریز  دوش ; یمن  هتـساک  هاگچیه  دراد ، هک  ینالوط  رمع  مغریلع  اهـسونایقا  اـهایرد و  بآ  هکنیا  بیجع  تسا . بآ  زا  ّولمم  ياـیرد 
هحفص 120 هیآ 37 .  مـیهاربا ، رداق 1 .  دـنوادخ  يرآ ! دـنادرگ . یم  زاب  ایرد  هب  ار  دیـشروخ  ترارح  رثا  رب  هدـش  ریخبت  ياهبآ  تعیبط ،
زا لاس  نارازه  رـشب  هکنیا  مغریلع  و  هداهن ، شرایتخا  رد  و  هداد ، رارق  رـشب  ییاذـغ  ّداوم  يژرنا و  عبنم  ار  اهـسونایقا  اهایرد و  نیا  گرزب ،

هناگجنپ ياه  مسق  يارب  یفلتخم  ریـسافت  هکنیا  هجیتن  تسا . هدـشن  هتـساک  نآ  زا  يا  هرطق  و  هدرواـین ، وربا  هب  مخ  دـنک ، یم  هدافتـسا  نآ 
، ریـسفت نیا  قبط  اریز  دشاب . ریـسفت  نیرتبـسانم  مود  ریـسفت  دسر  یم  رظن  هب  و  دش . رکذ  نآ  هنومن  هس  هک  هدـش ، هئارا  روط  هروس  يادـتبا 

. دسر یم  رظن  هب  رت  یقطنم  هل  مسقم  اب  اه  مسق  طابترا 

هل مسقم  ریسفت 

باذع هب  يزاین  هچ  لاعتم  دنوادخ  لّوا : لاؤس  مینک : یم  تعانق  هنیمز  نیا  رد  لاؤس  ود  خساپ  هب  تسا  ناوارف  یهلا  باذع  نوماریپ  نخس 
تمظع و رب  يزیچ  دنوش ، ناملسم  همه  هچنانچ  و  دنیشن ، یمن  يدرگ  شیئایربک  نماد  رب  دندرگ ، رفاک  نایناهج  مامت  رگا  دراد ؟ نامرجم 

تازاجم ار  ناگدنب  ارچ  درادـن ، وا  تاذ  رد  یفنم  ای  تبثم  ریثأت  چـیه  رـشب  نامیا  رفک و  هک  یتقو  ددرگ . یمن  هدوزفا  شیگرزب  تلالج و 
یعـضو رثا  رگید  ریبعت  هب  و  تسام ، لامعا  رثا  تّیـصاخ و  اهتازاجم  زا  یخرب  فلا ) تسا : مسق  هس  رب  یهلا  ياهتازاجم  خساپ : دـنک ؟ یم 

، دوش یم  داتعم  هدومن و  فرـصم  ار  نآ  و  دنک ، یم  قشع  رّدـخم  داوم  اب  هتفه  کی  شدوخ  لایخ  هب  هک  یناوج  دوش . یم  بوسحم  لمع 
ناوج نیا  دوخ  لمع  یعـضو  ّتیـصاخ  رمع ، ندـش  هاـبت  داـیتعا و  نیا  دـنک . یم  هاـبت  ار  شرمع  و  هدز ، شا  هشیر  هب  هشیت  دوخ  تسد  اـب 
نامگ هب  هک  یـصخش  تسا . هدیـشون  دوخ  تسد  اب  هک  تسا ، کلهم  ّمس  نآ  هب  يالتبا  ریذپان  بانتجا  هجیتن  زوسنامناخ  يالب  نیا  تسا .

شا هیر  بلق و  دبک و  زغم و  گرزب ، هانگ  نیا  رب  تموادم  رثا  رب  و  دـشک ، یم  رـس  ار  بارـش  ماج  یتسم ، یـشوخ و  يا  هظحل  يارب  دوخ 
يراثآ زین  ایند  نیا  رد  ناسنا  لامعا  تسوا . دوخ  راک  لوصحم  اـهیرامیب  نیا  و  هدرک ، مهارف  ار  اهبیـسآ  نیا  هنیمز  دوخ  دـنیب ، یم  بیـسآ 

راخ ترمث  یتشک  راخ  دش  لبلب  ارس  همغن  شرس  رب  دش  لگ  رخآ  یتشاک  لگ  مخت  هحفص 121  دوش . یم  وا  ریگنماد  تمایق  رد  هک  دراد 
تـسا يرذب  نوچمه  ام  لامعا  هکنیا  هصالخ  رازآ  تداد  دمآ و  راب  راخ  راخ  یتشک  دوخ  لد  نیمز  رد  دهد  راب  اجک  راخ  زج  راخ  دـهد 
ناحلا شوخ  ياه  همغن  و  ییانیب ، ّسح  شیابیز  ياه  هتوب  اهلگ و  و  هماش ، ّسح  شیوب  رطع و  ادرف  دشاب ، لگ  رذب  رگا  میا . هدـناشفا  هک 

يراخ نتفرورف  زا  لصاح  شزوس  رظتنم  یماگ  ره  رد  دیاب  دـشاب ، هدوب  راخ  رذـب  هچنانچ  و  داد . دـهاوخ  شزاون  ار  ام  شوگ  شیاه  لبلب 
زور رد  و  هدـشن ، دوبان  ایند  نیارد  ام  رادرک  راتفگ و  لامعا و  تسا . لامعا  مّسجت  لیبق  زا  اـهتازاجم  زا  رگید  یخرب  ب ) میـشاب . ندـب  رد 

تـشهب رد  لماک ، رظن  ره  زا  بوبحم و  تسود  کـی  تروص  هب  زاـمن  لاـثم  ناونع  هب  دـش . دـهاوخ  رگ  هولج  يرگید  تروص  هب  تماـیق 
ماگنه هب  لبق  لاس  رازه  هس  هک  يرصم ، نارگ  هزوک  يادص  دنا  هتـسناوت  ام  رـصع  نادنمـشناد  هکنیا  بلاج  دوش . یم  شبحاص  نیـشنمه 
دوبان اهناسنا  نانخس  یّتح  هک  دننک  تباث  و  دننادرگرب ، ار  دنا  هدرک  داجیا  اه  هزوک  يور  رب  یجاوما  ناشناتـسد  قیرط  زا  اه  هزوک  نتخاس 

هدش نآ  بکترم  ایند  رد  هک  تسا  یلامعا  مّسجت  اهباذع  نیا  زا  یشخب  هکلب  درادن ، نیمرجم  باذع  هب  يزاین  دنوادخ  نیاربانب  دوش . یمن 
قبط رّدخم  ّداوم  رادقم  نالف  قاچاق  الثم  تسا . نینچ  زین  ایند  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ; يدادرارق  اهتازاجم  اهباذـع و  موس  مسق  ج ) دـنا .
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دوخ عفن  هب  زین  اـهتازاجم  نیا  عـضو  هک  دراد ، دوـجو  يدادرارق  ياـهتازاجم  زین  مالـسا  نیناوـق  رد  دراد . یپ  رد  مادـعا  تازاـجم  نوناـق ،
دنوادـخ هدـعو  و  هداد ، باذـع  هدـعو  و  هدرک ، عضو  ار  ییاهتازاجم  نینچ  دـنوادخ  هک  اجنآ  زا  و  دراد . هدـنرادزاب  ریثأت  و  تساـهناسنا ،

هـس ماسقا  زا  کی  چیه  هکنیا  هجیتن  درادن . ناراکهنگ  باذع  هب  يزاین  چیه  وا  دنچ  ره  دنک . یم  باذع  ار  نیمرجم  تسا ، ریذـپان  فّلخت 
یبساـنت همیرج  مرج و  نیب  دـیابن  اـیآ  مود : لاؤس  همیرج  مرج و  نیب  بساـنت  هحفـص 122  تسین . ادـخ  تجاح  زاین و  دروم  باذـع  هناگ 
دـصکی هاگ  هنایزات ، هاجنپ  هاگ  قّالـش ، کی  نآ  تازاجم  هاگ  دراد ; ار  دوخ  ّصاخ  همیرج  یمرج  ره  کش  نودـب  دـشاب ؟ هتـشاد  دوجو 

مینک یم  هدـهاشم  ار  یناراکتیانج  تاقوا  زا  یخرب  هکلب  تسا . گرم  نآ  تازاجم  هک  تسا  نیگنـس  ردـق  نآ  مرج  هاگ  و  قّالـش ، هبرض 
، نادـناعم نارفاک ، بلطم ، نیا  هب  هّجوت  اب  تساهنآ . مرج  یگرزب  تیانج و  قمع  رگناـشن  نیا  دـنوش ;و  یم  موکحم  مادـعا  راـب  هد  هب  هک 
، هانگ دنا و  هدرک  رمع  لاس  هاجنپ  رگا  دنوش . تازاجم  ناشناهانگ  اب  بسانتم  دیاب  دنا ، هدوب  هانگ  قرغ  رمع  مامت  رد  هک  هنعارف ، ناراّبج و 

ایآ بلطم  نیا  هب  هّجوت  اب  دنـشاب . هتـشاد  هنادواج  باذع  و  دننامب ، مّنهج  شتآ  رد  هشیمه  يارب  هکنیا  هن  دنوش ، تازاجم  لاس  هاجنپ  دـیاب 
زین لاؤس  نیا  خساپ  دش  هتفگ  لبق  لاؤس  باوج  رد  هچنآ  زا  خـساپ : تسا ؟ راگزاس  دـنوادخ  تلادـع  تمکح و  اب  مّنهج  شتآ  رد  دولخ 

ناسنا رگا  تسین . روآ  بّجعت  باذع  رد  یگنادواج  تسامدوخ ، لامعا  هجیتن  لمعلا و  سکع  اهباذـع  اهتازاجم و  یتقو  دوش . یم  نشور 
ایآ ددرگ ، بویعم  رامیب و  هشیمه  يارب  شبلق  نآ  رثا  رب  و  دوش ، رمخ  برـش  هدولآ  یهاتوک  تّدـم  هب  و  دروخب ، ار  ناطیـش  بیرف  ینادان 

یلداعت بسانت و  یبلق  يرامیب  رمع  کی  رمخ و  برـش  هام  کی  نیب  تفگ  ناوت  یم  اـیآ  درک ؟ شنزرـس  ار  يرگید  ناوت  یم  وا  دوخ  زج 
لّمحتم رمع  کی  و  دوش ، داتعم  سپـس  ددرگ ، نآ  هدولآ  هتفه  کـی  و  دورب ، ردـخم  ّداوم  لاـبند  هب  ینارـسوه  یپ  رد  یناوج  رگا  تسین ؟

لاب و دوخ  تسد  اب  سپس  دنداد ، یم  وا  هب  نادواج  يرمع  تشاد و  رپ  لاب و  ناسنا  رگا  تسا ؟ رّصقم  یسک  هچ  دوش  تراقح  یتخبدب و 
ار تّیمورحم  نیا  سک  چیه  ایآ  دننک ؟ یم  شنزرس  ار  یـسک  هچ  داد ، یم  تسد  زا  ار  زاورپ  تردق  هشیمه  يارب  و  دنازوس ، یم  ار  شرپ 

ياهدـمآ یپ  راثآ و  ياراد  یخرب  دراد ، تّدـم  هاتوک  ّتقوم و  راثآ  ناهانگ  یخرب  تسا ; توافتم  ناـهانگ  راـثآ  دـناوخ ؟ یم  هنـالداعان 
. درادن دنوادخ  تمکح  تلادع و  اب  یتافانم  چـیه  بلطم  هحفـص 123  نیا  و  دراد ، یگـشیمه  هنادواج و  جیاتن  راثآ و  یخرب  و  ینالوط ،

یم باترپ  ار  يا  هّقرت  يداش ، يزاب و  هظحل  کی  يارب  هک  يا  هّچب  دروآ . لابند  هب  ینامیشپ  رمع  کی  تسا  نکمم  ینارـسوه  هظحل  کی 
رثا هجیتن و  اما  هدرک ، هابتـشا  اطخ و  هظحل  کی  دنچ  ره  وا  دوش . یم  انیبان  رمع  رخآ  ات  دـنک  تباصا  شدوخ  مشچ  هب  هقرت  نآ  رگا  دـنک ،

. تسوا ریگنماد  رمع  مامت  هظحل ، کی  نآ 

هل مسقم  اب  اه  مسق  هطبار 

یم شتآ  اهایرد  هک  تمایق  زور  هب  دنگوس  رومعملا ، تیب  هب  دنگوس  نامـسآ ، هب  دنگوس  دیجم ، نآرق  هب  دـنگوس  روط ، هوک  هب  دـنگوس 
رادولج و زیچ  چیه  و  تسا . یمتح  یعطق و  نامرجم  يارب  دنوادخ  باذع  هک  ینیوکت ، یعیرشت و  هناگ  جنپ  تاسّدقم  نیا  هب  مسق  دریگ ،

هصالخ راگدرورپ . نذا  هب  مه  نآ  دوش ، یم  نآ  رادولج  تعافـش  دنوادخ . نذا  هب  اّما  دوش ، یم  نآ  عنام  هبوت  هّتبلا  دش . دهاوخن  نآ  عنام 
یهلا باذع  ققحت  ّتیمتح  و  روکذم ، ياهدنگوس  نیب  يا  هطبار  هچ  یتسار  دش . دهاوخن  نآ  قّقحت  عنام  راگدرورپ  نذا  نودب  زیچ  چـیه 
مامت اب  نامـسآ  مدیرفآ ; تیارب  زیچ  همه  ناسنا ! يا  هک  دیامرفب : دـهاوخ  یم  دـنوادخ  اریز  تسا . نشور  شا  هطبار  خـساپ : دراد ؟ دوجو 
ربمایپ طّسوت  نآ  نایب  و  نآرق ، ینامـسآ  باتک  شا ، یحیرفت  یملع و  يداصتقا ، ییاذـغ ، عباـنم  ماـمت  اـب  اـهایرد  شتاـکرب ; ناـگراتس و 
مامتا تداعس و  بابسا  ندوب  هدامآ  مغریلع  رگا  لاح  مداهن . ترایتخا  رد  ار  تداعس  بابـسا  مامت  هصالخ  و  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) مظعا

زیچ چیه  و  تفرگ ، دهاوخرب  رد  ار  وت  دوش و  یم  عقاو  نم  باذع  یهنب ، ناطیش  ماگ  ياج  مدق  و  يورب ، ههاریب  هب  ینک و  فّلخت  تّجح ،
هحفص 125 هحفص 124  دوب . دهاوخن  باذع  نیا  رادولج  عنام و 
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تالسرم هروس  ياهدنگوس  . 2

حیضوت

یم ار  اهربا  هک  ییاهداب  هب  دنگوس  و  دننک ، یم  تکرح  تعرس  اب  هک  ییاهدابدنت  هب  مسق  دیآ ، یم  مه  رس  تشپ  هک  ییاهداب  هب  دنگوس 
هک راذنا ، يارب  ای  تّجح  مامتا  يارب  دنیامن ، یم  اقلا  ار  یهلا )  ) رگرادیب تایآ  هک  اهنآ  هب  دنگوس  و  دننک ، یم  ادج  هک  اهنآ  و  دننارتسگ ،

. تسا یندش  عقاو  ًانیقی  دوش ، یم  هداد  هدعو  تمایق ) هرابرد   ) امش هب  هچنآ 

اهدنگوس ریسفت  حرش و  لّوا : هتکن 

، روـط هروـس  دـننامه  هروـس ، نیا  رد  اهدـنگوس  عوـضوم  تسا . هدروـخ  مسق  مهم  رایـسب  زیچ  جـنپ  هب  زین  هروـس  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
. تسا نآرق  نابطاخم  رّکفت  هشیدنا و  نتخادـنا  راکب  يارب  دـش ، هتفگ  زین  البق  هک  هنوگ  نامه  یگدـیچیپ  نیا  و  دراد ، ماهبا  یگدـیچیپ و 

هدافتسا یهلا  گرزب  تمعن  نیا  زا  هک  اهنآ  و  دنمتداعس ، دنرّکفت  لها  هک  یتّیعمج  درف و  تسا . رّکفت  هشیدنا و  ناسنا  تداعس  هشیر  اریز 
هّتبلا هک  هداد ، هئارا  یفلتخم  ياهریـسفت  روکذـم  ياـه  مـسق  يارب  مـیرک ، نآرق  نارّـسفم  هحفـص 126  دنا . هراچیب  تخبدـب و  دـننک  یمن 

ریـسافت نآ  همه  و  دشاب ، هتـشاد  یتوافتم  ياهریـسفت  نآرق  زا  يا  هیآ  هک  درادـن  یعنام  چـیه  ام  هدـیقع  هب  و  دـنرادن . رگیدـکی  اب  یتافانم 
هکلب ینطاب ، مه  نآ  ِنطاب  ِنطاب  و  ینطاب ، مه  نآ  نطاب  و  ینطاب ، دـشاب و  هتـشاد  يرهاظ  رظن  دروم  هیآ  تسا  نکمم  اریز  دـشاب ، حـیحص 
زاجم ریذـپ و  ناکما  القع  دـحاو  يانعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتـسا  ام  هدـیقع  هب  هک  ًاصوصخم  دـشاب ! هتـشاد  نطاب  داـتفه  اـت  تسا  نکمم 
ناراب ياهداب  لّوا : ریسفت  مینک : یم  هراشا  هدش ، حرطم  هناگجنپ  ياهدنگوس  يارب  هک  یفلتخم  ياهریـسفت  زا  هنومن  ود  هب  لاح  رهب  تسا .

هدـنکارپ سپـس  ناراب و  لوزن  ات  نآ  فلتخم  لحارم  و  از ، ناراـب  ياـهداب  هب  طوبرم  یگمه  هناـگجنپ  ياـه  مسق  ریـسفت ، نیا  قبط  نیرفآ 
تغل رد  فرع » . » دوش یم  هداتـسرف  مه  رـس  تشپ  یپ و  رد  یپ  هک  ییاهداب  هب  مسق  ًافْرُع ;) ِتَالَـسْرُْملاَو  : ) دـینک هّجوت  تساـهربا . ندرک 

رـس تشپ  هک  يزیچ  ره  هب  برع  و  هدـش ، لیکـشت  مه  رـس  تشپ  ياهوم  زا  بسا  لای  هک  اجنآ  زا  دوش ;و  یم  هتفگ  بسا » لاـی   » هب برع 
، تسا نینچ  مدرم » فرع   » دـنیوگ یم  هکنیا  و  تسا . هدرک  ریبـعت  فرع  هب  بـسا ، لاـی  زا  اذـل  دـیوگ ، یم  فرع  دـشاب  یپ  رد  یپ  مـه و 

نیاربانب تسا . هدـمآرد  فرع  کی  تروصب  و  دـنا ، هداد  ماـجنا  ار  يراـک  یپ  رد  یپ  و  يرگید ، زا  سپ  یکی  مدرم  هک  تسا  نآ  رطاـخب 
ار دابدـنت  و  حـیر ،»  » ار يداـع  یلوـمعم و  داـب  برع  ًافْـصَع ;) ِتاَفِـصاَْعلاَف  . ) تسا مه  رـس  تشپ  یپ و  رد  یپ  ياـهداب  ًاـفرع » تالـسرم  »

ياهربا و  هدش ، فصاع  دابدنت و  هب  لیدبت  جـیردت  هب  دزویم ، یپ  رد  یپ  مه و  رـس  تشپ  هک  يداع  یلومعم  ياهداب  دـمان . یم  فصاع » »
ار هدنکارپ  ياهربا  دابدـنت  و  دـش ، دابدـنت  هب  لیدـبت  اهداب  هکنآ  زا  سپ  ًارْـشَن ;) ِتاَرِـشاَّنلاَو  . ) دـنیچ یم  مه  رانک  رد  ار  نامـسآ  هدـنکارپ 

هحفـص دـننک . یم  لزان  ناراب  ادـخ  نامرف  هب  قطانم  نآ  رد  اهربا  و  دـهد ، یم  تکرح  بآ  جاتحم  قطانم  هب  ار  اهربا  دروآ ، عمج  مهدرگ 
شیوخ ّتیرومأم  يدعب  هلحرم  اهداب  ، دش باریس  رظن  دروم  ياهنیمز  و  دیراب ، یفاک  هزادنا  هب  ناراب  هکنیا  زا  سپ  ًاقْرَف ;) ِتاَقِراَْفلاَف   ) 127

هکنآ زا  سپ  و  دوشن ، ماـجنا  راـک  نیا  رگا  نوچ  دـنهد ، یم  ماـجنا  تسا ، ناراـب  لوزن  همادا  زا  يریگولج  اـهربا و  ندرک  هدـنکارپ  هک  ار 
مه هب  ياهربا  اهداب  تهج  نیدب  تشاد . دهاوخن  یناریو  بالیس و  زج  يا  هجیتن  دنهد ، همادا  شراب  هب  نانچمه  اهربا  دش  باریس  اه  نیمز 

، هدرتسگ یناسربآ  تاّیلمع  نیا  ماجنا  اب  اهداب  ًارْکِذ ;) ِتاَیِْقلُْملاَف  . ) دوش یم  عطق  ناراب  شراب  هلیـسونیدب  و  هدومن ، ادـج  مه  زا  ار  هتـسویپ 
نادونع و نارفاک و  يارب  اهداب  مایپ  ًارُْذن ;) َْوأ  ًارْذُع  . ) دنناسر یم  مدرم  هب  ار  دنوادخ  تمحر  تردق و  تمظع و  مایپ  فلتخم  لحارم  رد 
و تساهنآ . رب  تّجح  مامتا  یعون  دـنا ، هدرواین  دورف  میلـست  رـس  راگدرورپ ، تمحر  تردـق و  تمظع و  هدـهاشم  مغریلع  هک  ناـجوجل ،
هب مسق  اهدابدـنت ، هب  دـنگوس  یپ ، رد  یپ  ياهداب  هب  مسق  تسا . یهاگآ  راذـنا و  يرایـشوه و  يرادـیب ، بجوم  نامیا ، اـب  دارفا  هب  تبـسن 

، دـناسر یم  مدرم  هب  ار  یهلا  ماـیپ  هک  ییاـهداب  هب  مسق  دـنک ، یم  قّرفتم  ار  اـهربا  هک  ییاـهداب  هب  دـنگوس  دـنارتسگ ، یم  ار  اـهربا  هچنآ 

نآرق رابرپ  زا 231ياهدنگوس  هحفص 56 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هب ردـق  نیا  دـنوادخ  ارچ  اهداب ! ّتیرومأم  تسا . ریذـپان  فّلخت  تمایق  دروم  رد  دـنوادخ  هدـعو  هک  تمظع  اب  روما  نیا  همه  هب  دـنگوس 
ندـش نشور  يارب  دـنک ؟ دای  دـنگوس  نآ  هب  رّرکم  روطب  دـنوادخ  هک  دنتـسه  تّیمها  زا  ّدـح  نیا  رد  اهداب  ایآ  تسا ؟ هدروخ  مسق  اهداب 
اهداب مینک ; ثحب  اهنآ  راک  تمظع  نوماریپ  یکدنا  سپس  هدرک ، هراشا  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  اهداب  ّتیرومأم  هب  دیاب  لاؤس ، نیا  خساپ 

مامت يرایبآ  نیمز  هرک  يرایبآ  . 1 128 هحفص دنراد : ریز  حرـش  هب  مهم  تّیرومأم  جنپ  تسا ، هللا  ۀفیلخ  هک  ناسنا  هب  تمدخ  ياتـسار  رد 
ات دـنهد  یم  دـنویپ  مه  هب  ار  اهنآ  موزل  عقوم  رد  و  هداد ، تکرح  ار  اهربا  اهداب  تساـهداب . هدـهع  رب  بآ  هب  دـنمزاین  کـشخ و  ياـهنیمز 

و هتخیر ، اهایرد  هب  هرابود  نآ  زا  لصاح  ياهناراب  و  هداد ، ربا  لیکشت  اهایرد ، زارف  رب  هدش  ریخبت  ياهبآ  دشابن ، داب  رگا  دوش . لزان  ناراب 
بآ و یب  ینابایب  نازوس و  يریوک  هب  لیدـبت  نیمز  هرک  ياهیکـشخ  مامت  هجیتن  رد  و  دـسر . یمن  کـشخ  ياـهنیمز  هب  نآ  زا  هرطق  کـی 

اهنیا مامت  درابن  ناراب  یتّدم  رگا  و  تسا ، ناراب  قیمع  همین  قیمع و  ياههاچ  اه و  هناخدور  اهرهن ، اه ، همـشچ  عبنم  اریز  ددرگ ، یم  فلع 
زا رگید  یکی  ناهایگ  ندرک  روراب  . 2 تسا . نیمز  هرک  يرایبآ  اهداب ، زاس  تشونرـس  مهم و  فیاظو  زا  یکی  نیاربانب ، دوش . یم  کشخ 
زا يرایـسب  رد  دـنراد . هدام  ورن  ياه  شخب  دوخ  ملاع  رد  ناتخرد  ناهایگ و  میناد  یم  تسا . ناـهایگ  ندرک  روراـب  اـهداب ، ياـهتّیرومأم 
هایگ هدام  وضع  هب  رن  تمـسق  زا  دیاب  و  دوش ، یم  بوسحم  هایگ  هفطن  هک  دنک ، یم  دیلوت  ییاهدرگ  رن  وضع  ناتخرد  زا  یخرب  ناهایگ و 

هک دـنراد ، هدـهع  رب  ار  لاـقتنا  هفیظو  یفلتخم  تادوـجوم  دوـش . لـقتنم  هداـم  تخرد  هاـیگ و  هب  رن  تـخرد  هاـیگ و  زا  اـی  ددرگ ، لـقتنم 
ندوب رپ  داد . دـنهاوخن  هویم  ناـهایگ  ناـتخرد و  زا  يرایـسب  دزون  داـب  يا  هقطنم  رد  لاـس  کـی  رگا  نیارباـنب ، تسا . داـب  اـهنآ  نیرتـمهم 

هیآ دـندقتعم  نیرّـسفم  زا  یخرب  دـنا . هدـیناسر  ماجنا  هب  یبوخب  ار  شیوخ  تّیرومأـم  اـهداب  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  امـش  هویم  ياهدـبس 
قطانم رد  اوه  اوه  لیدعت  . 3 دراد . بلطم  نیمه  هب  هراشا  ( 1 «) میداتسرف نتخاس  روراب  يارب  ار  اهداب  ام  َِحقاََول ;) َحاَیِّرلا  اَْنلَـسْرَأَو   ») هفیرش
یبطق قطانم  تمـس  هب  ار  ییاوتـسا   129 هحفص هـیآ 22 .  رجح ، قطانم 1 .  يامرگ  اـهداب ، تسا . درـس  یبطق  قطاـنم  رد  و  غاد ، ریـسمرگ 

نیا نازوس  يامرگ  و  هدروآ ، ییاوتسا  قطانم  تمـس  هب  ار  یبطق  قطانم  يامرـس  و  هداد ، فیفخت  ار  نآ  ياسرف  تقاط  يامرـس  و  تیاده ،
ود دهاش  نیمز  هرک  رگید ، ترابع  هب  دننک . یم  لیدعت  ار  ریسمرگ  ریـسدرس و  قطانم  ياوه  هجرد  لکـش  نیدب  و  هداد ، شهاک  ار  قطانم 

. درادـن یّـصاخ  مظن  ندـیزو  ریـسم  ای  نایاپ  عورـش و  ِنامز  رظن  زا  هک  مّظنم ، ریغ  ياهداب  تسخن  دـشاب ، یم  شیوخ  حطـس  رب  داب  نایرج 
هب نیمز  هرک  بونج  لامـش و  زا  هک  ییاـهداب  فلا ) مینک : یم  هراـشا  نآ  زا  دروـم  ود  هب  هنوـمن  ناوـنع  هب  هک  تسا . مّظنم  ياـهداب  رگید 

مّظنم ياهداب  هلسلس  ود  نیا  هک  دزویم ، بونج  لامش و  بطق  تمس  هب  ییاوتسا  قطانم  زا  هک  ییاهداب  ب ) دزویم . ییاوتـسا  قطانم  تمس 
ياوه هب  دوش ، زاب  مه  زا  تمـسق  نآ  ياوه  اوه ، زا  يا  هطقن  هب  باتفآ  شبات  رثا  رب  هاگ  ره  ًانمـض  دنتـسه . نیمز  هرک  ياوه  لیدعت  رومأم 
ياوه تساوه . ییاـجباج  اـهداب ، فیاـظو  رگید  زا  اوه  ییاـجباج  . 4 دوش . یم  دـیلوت  داـب  هلیـسو  نیدـب  دروآ و  یم  راـشف  دوـخ  فارطا 

و دزاسن ، لقتنم  رهش  جراخ  هب  ار  هدولآ  ياوه  نیا  و  دزون ، یمیسن  رگا  تسا . هدولآ  فلتخم  للع  هب  گرزب ، ياهرهش  ًاصوصخم  اهرهش ،
رهـش کی  نادنورهـش  زا  یخرب  هثداح  نیمه  رطاخب  هک  دـننک  یم  لقن  دـنوش . یم  هفخ  مدرم  دزاسن ، نآ  نیزگیاج  يزیمت  كاپ و  ياوه 

ًاـصوصخم نارامیب ، ناکدوک ، نادرمریپ ، زا  دزویمن  یفاک  میـسن  گرزب  ياهرهـش  رد  هک  یماـگنه  تهج  نیدـب  دـنتخاب . ناـج  ییاـپورا 
صوصخم ياهکـسام  زا  ای  دننکن ، دمآ  تفر و  رهـش  دمآ  تفر و  رپ  غولـش و  زکارم  هب  هک  دنهاوخ  یم  دنراد ، يویر  يرامیب  هک  یناسک 

هحفـص جاوما  رگا  هک  میتفگ  دـش ، ثحب  اهایرد  ّدـم  رزج و  نوماریپ  هک  هتـشذگ  ثحابم  رد  اـهایرد  رد  جاوما  دـیلوت  . 5 دنیامن . هدافتسا 
دوز یم  اهایرد  حطـس  رب  نافوط  داب و  هک  یماگنه  دـندرم . یم  اـیرد  تادوجوم  ماـمت  دـش ، یم  دـکار  اـهایرد  بآ  و  دوبن ، اـهایرد   130
عبانم اـهداب  هکنیا  هصـالخ  دـنادرگ . یم  زاـب  اـیرد  هب  ار  تاـیح  هدومن و  طولخم  بآ  اـب  ار  نژیـسکا  جاوما  نیاو  دوش ، یم  داـجیا  جاوما 
ماجنا نسُح  نوهرم  همه  همه و  اهایرد ، یگدـنز  هاوخلد ، عوبطم و  ياوه  ناتخرد ، ناـهایگ ، بآ ، دـننک . یم  نیمأـت  ار  اـهناسنا  یگدـنز 

زا و  دراد . ّتیمها  ردقچ  نآرق  ياه  مسق  هک  دییامرف  یم  قیدصت  تشذگ  الاب  رد  هچنآ  هب  هّجوت  اب  مرتحم ! ناگدنناوخ  تساهداب . هفیظو 
. تسا هناـمیکح  قیقد و  تسه  هچ  ره  هکلب  تسین ، تمکح  یب  هداـس و  مینک  یم  هدـهاشم  ملاـع  نیا  رد  هک  ییاـهزیچ  ماـمت  رگید  يوس 
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. دـنا هتـشادنپ  هداس  ار  ناهج  شنیرفآ  هک  دنتـسه  اـهنآ  هداـس  تسین . نآ  رد  باـسح  یب  هطقن  کـی  هک  تسا  یباـتک  ناـسب  یتسه  ملاـع 
. دور الاب  ام  تفرعم  حطس  ات  مینک ، رّکفت  هشیدنا و  نآ  نوماریپ  دیاب  مینک  یم  دروخرب  یتسه  ناهج  زا  يا  هدیدپ  ره  هب  نیاربانب 

هب مسقم  ریسفت  مود : هتکن 

یتّیمها اب  بلطم  هچ  نایب  يارب  مهم  ِدـنگوس  همه  نیا  هک  دـید  دـیاب  نونکا  میتشاد ، اـه  مسق  نوماریپ  هک  یلّـصفم  ًاتبـسن  ثحاـبم  زا  سپ 
، ازج باسح و  باقع ، باوث و  روشن ، ثعب و  ینعی : دـهد . یم  ار  لاؤس  نیا  خـساپ  ٌِعقاََول ) َنوُدَـعُوت  اَم  َّنِإ   ) تالـسرم هروس  هیآ 7  تسا ؟

ياه هدعو  مامت  هب  هراشا  روکذـم ، هیآ  رد  هراشا  دروم  هدـعو  هک  دـندقتعم  زین  یخرب  تسین . مادـک  چـیه  رد  يدـیدرت  و  تسا ، قح  همه 
ار دوعوم  زور  نیا  ياه  هناشن  هک  دـعب ، تایآ  یلو  دوش . یم  هداد ، ترخآ  رد  ای  ایند ، رد  نادـب  ناکین و  هب  هک  ییاه  هدـعو  زا  معا  یهلا ،
هب اهنت  و  هدشن ، داعم  هلأسم  رب  یلالدتـسا  هیآ  نیا  رد  هچرگ  نمـض  رد  تسا . تمایق  هدعو  طقف  روظنم  هک  دـهد  یم  ناشن  دـنک ، یم  نایب 
زا تسا ; داعم  لـیالد  هحفـص 131  زا  دوخ  هک  هدمآ  یبلاطم  نیـشیپ  ياهمـسق  رد  هک  تساجنیا  بلطم  فطل  یلو  هدـیدرگ ، تعانق  اعّدا 

ناربمایپ و رب  یهلا  فیلاکت  لوزن  رگید  و  تسا . تمایق  هنحص  زا  يا  هنومن  دوخ  هک  اهناراب  لوزن  هلیـسوب  هدرم  ياهنیمز  ندش  هدنز  هلمج 
. تسا یعطق  زیخاتسر  هدعو  هک  دهد  یم  ناشن  دوخ  نیا  هک  تسا ، موهفمان  داعم  دوجو  نودب  هک  لسر  لاسرا 

هب مسقم  اب  اه  مسق  دنویپ  موس : هتکن 

هراشا

دیاب ثحب  نیا  رد  هک  یبلطم  نیرخآ  دش . هتفگ  نخس  یهلا ) باذع  تّیمتح   ) هب مسقم  هناگجنپ و  ياهدنگوس  نوماریپ  نیشیپ  ثحابم  رد 
هب اهداب  هلیـسوب  ار  اهربا  هک  ییادخ  نامه  هک  دـنامهفب  ام  هب  دـهاوخ  یم  دـیجم  نآرق  تسا . هب  مسقم  اب  اه  مسق  دـنویپ  دوش  هراشا  نآ  هب 

دناوت یم  زین  تمایق  زور  دـنک ، یم  هدـنز  هرابود  گرم  زا  سپ  ار  اهنیمز  نآ  ناراـب  لوزن  اـب  و  هدومن ، تیادـه  هدرم  کـشخ و  ياـهنیمز 
دهاش یناتسمز  ره  سپ  رد  و  دنرگ ، هراظن  هلاس  ره  ار  ناهایگ  تایح  گرم و  هرظنم  هک  ییاهناسنا  نیاربانب ، دنک . هدنز  ار  هدرم  ياهناسنا 

!؟ لفاغ دوخ  زیخاتـسر  زا  و  دنراوس ، ناطیـش  بکرم  رب  نانچمه  هنوگچ  دنتکربرپ ، ياهناراب  طّسوت  هدرم  نیمز  دّدـجم  زیخاتـسر  تایح و 
هّجوت درامـش . یم  شیوخ  تمظع  ياه  هناشن  زا  ار  نآ  و  هدرک ، هراـشا  يدـیحوت  سرد  نیا  هب  تلّـصف  هروس  هیآ 39  رد  لاعتم  دـنوادخ 
ءْیَـش ِّلُک  یَلَع  ُهَّنِإ  یَتْوَْملا  ِیْحَُمل  اَهاَیْحَأ  يِذَّلا  َّنِإ  َْتبَرَو  ْتَّزَتْها  َءاَْملا  اَْهیَلَع  اَْنلَزنَأ  اَذِإَـف  ًۀَعِـشاَخ  َضْرـالا  يََرت  َکَّنَأ  ِِهتاَـیآ  ْنِمَو  : ») دـینک

رد شبنج  هب  میتسرف  یم  نآ  رب  ناراب )  ) بآ هک  یماگنه  اّما  ینیب ، یم  ناج ) یب  و   ) کشخ ار  ینیمز  هک  تسا  نیا  وا  تایآ  زا  ٌریِدَـق ;)و 
رد هک  هنوگ  نامه  تساناوت .» زیچ  ره  رب  وا  دنک ; یم  هدنز  زین  ار  ناگدرم  درک ، هدـنز  ار  نآ  هک  یـسک  نامه  دـنک ; یم  ّومن  دـیآ و  یم 

ناتخرد ناهایگ و  ندییور  و  هدرم ، نیمز  هب  یگدنز  تایح و  تشگزاب  ار  داعم  هناگشش  لیالد  زا  یکی  لاعتم  دنوادخ  هدمآ ، هفیرش  هیآ 
اهناراب اهداب و  هلیـسوب  دـنوادخ  هک  هنوگ  نامه  هک  تسا  نآ  هب  مسقم  اب  اهمـسق  هطبار  هکنیا  هجیتن  هحفـص 132  دناد . یم  راهب  لصف  رد 

. داد دهاوخ  اهنآ  هب  هداد ، هدعو  هک  يرفیک  شاداپ و  درک و  دهاوخ  هدنز  زین  ار  هدرم  ياهناسنا  دنک ، یم  هدنز  ار  هدرم  ياهنیمز 

رادربنامرف ناگتشرف  مود : ریسفت 

هّجوت دنا . هدرک  ریـسفت  اهنآ  هناگجنپ  ياهتّیرومأم  یهلا و  هکئالم  ناگتـشرف و  هب  ار  هناگجنپ  ياهدنگوس  میرک ، نآرق  نارّـسفم  زا  یخرب 
اهنآ هب  ار  راگدرورپ  مایپ  هدش و  لزان  یهلا  ناربمایپ  رب  یپ  رد  یپ  مه و  رـس  تشپ  هک  یناگتـشرف  هب  دنگوس  ًافْرُع ;) ِتَالَـسْرُْملاَو  : ) دینک

طاقن هب  دوش ، یم  غـالبا  اـهنآ  هب  راـگدرورپ  يوس  زا  هک  شیوخ ، ياـهتّیرومأم  ماـجنا  لابندـب  یپ  رد  یپ  هک  یناگتـشرف  اـی  دـنناسر ، یم 
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نوچمه هکلب  دنتسین ، دنک  لبنت و  دش  هراشا  اهنآ  هب  الاب  هلمج  رد  هک  یناگتشرف  ًافْـصَع ;) ِتاَفِـصاَْعلاَف  . ) دنوش یم  ریزارـس  ملاع  فلتخم 
نیب رد  ار  دنوادخ  مایپ  هک  یناگتشرف  هب  دنگوس  ًارْـشَن ;) ِتاَرِـشاَّنلاَو  . ) دنناسر یم  ماجنا  هب  ار  یهلا  رماوا  رتمامت  هچ  ره  تعرـس  اب  دابدنت 

(; ًاقْرَف ِتاَقِراَْفلاَف  . ) دنـشخب یم  ّتینیع  دوجو  ملاع  رـسارس  رد  و  دنهد ، یم  شرتسگ  ار  یهلا  ياهتّیرومأم  و  دنزاس ، یم  رـشتنم  شناگدنب 
یحو هک  یتقو  اهنآ  دنهد . صیخـشت  لطاب  زا  ار  قح  نینمؤم  هک  دنوش  یم  ثعاب  و  دنزادنا ، یم  ییادـج  لطاب  قح و  نیب  هک  یناگتـشرف 

ّقح و دوب  دـنهاوخ  رداق  یحو  هیاس  رد  مدرم  دـندناسر ، مدرم  هب  ار  یحو  زا  لصاح  ینید  فراعم  اـیبنا  و  دـندرک ، غـالبا  اـیبنا  هب  ار  یهلا 
: خساپ تسین ؟ یفاک  روظنم  نیا  يارب  دوش ، یم  هدربمان  نورد  ربمایپ  هب  نآ  زا  هک  لقع ، ایآ  لاؤس : دنهد . صیخـشت  رگیدـکی  زا  ار  لطاب 

قیاقح همه  صخیشت  يارب  کش  نودب  اّما  تسه ، یقیاقح  صیخشت  رب  رداق  و  تسا ، ینطاب  ربمایپ  نورد و  تّجح  لقع  هک  تسا  تسرد 
تهج نیدب  دـنرادن ، ار  لطاب  ّقح و  زییمت  تردـق  لئاسم  زا  يرایـسب  رد  دـنرود ، یحو  زا  هک   133 هحفـص یناسک  نیاربانب  تسین . یفاک 
ندرک نشور  رب  رداـق  هک  تسا  ینکفارون  ناـسب  ناـسنا  لـقع  رگید ، ریبعت  هب  تسه . زین  ینورب  ناربماـیپ  یحو و  دـنمزاین  جاـتحم و  رـشب 

رون نوچمه  لا یحو  اّما  دنام . دـهاوخ  کیرات  عاعـش ، نآ  زا  سپ  ياضف  و  تسا ، شیوخ  فارطا  عاعـش  زا  یـصّخشم  نّیعم و  رادـقم 
دربراک یکی  اّما  دـنرون ; ود  ره  یحو  لقع و  نیارباـنب ، دـنام . یمن  یکیراـت  هطقن  و  هتخاـس ، نشور  ار  اـج  همه  هک  تسا  باـتفآ  نازورف 

يا هدننک  هریخ  تفرشیپ  هتشذگ  هب  تبـسن  رـشب  شناد  ملع و  هکنیا  مغر  یلع  ام ، نامز  رـصع و  رد  دودحمان . يرگید  و  دراد ، يدودحم 
، دنتـسین يا  هدـنام  بقع  ياهمدآ  اهنیا  دنلوغـشم ! واگ  تدابع  هب  هک  دـنوش  یم  تفای  ییاهناسنا  یکاخ  هرک  نیا  يور  رب  زونه  اّما  هدرک ،

هجیتن اه  ههاریب  نیا  دـنا ! هدومن  فشک  ار  متا  يورین  و  هتفای ، تسد  يا  هتـسه  يرواّنف  هب  هک  دنتـسه  اـیند  دودـحم  روشک  دـنچ  ءزج  هکلب 
ار هار  ریـسم  ناوت  یمن  لماک  روطب  لقع  نکفارون  اب  هکنیا  هجیتن  تسا . یحو  يورین  زا  تّیمورحم  و  لقع ، دودحم  تردـق  هب  ندرک  اّکتا 
زا هدافتسا  زج  يا  هراچ  تداعـس ، ریـسم  لماک  نتخاس  نشور  يارب  و  تسا ، ریذپناکما  راک  نیا  یلامجا ، یبسن و  روطب  هکلب  درک ، نشور 

مامتا هیام  نانمؤم  ریغ  يارب  و  دنهد ، یم  راکذت  رادشه و  راذـنا و  ار  نینمؤم  هک  یناگتـشرف  هب  دـنگوس  ًارْکِذ ;) ِتاَیِْقلُْملاَف  . ) تسین یحو 
زور دروم  رد  دـنوادخ  ياه  هدـعو  مامت  هک  الاب ، هناگجنپ  ياـهتّیرومأم  اـب  ناگتـشرف ، هب  مسق  ٌِعقاََول ;) َنوُدَـعُوت  ( 1) اَمَّنِإ . ) دنتسه تّجح 

ياراد ّطخلا  مسر  تهج  زا  اّما  دراد ، یفلتخم  يایازم  دنچ  ره  هط  نامثع  ياهنآرق  رشح و 1 .  تمایق ، داعم و  تفای . دهاوخ  ققحت  تمایق 
زا ادج  يا  هملک  ود  تروص  هب  دیاب  اّمنا » ( » تالسرم هروس  هیآ 7   ) ثحب دروم  هیآ  رد  الثم  دوش . حالصا  تسا  مزال  هک  تسا  یتالاکشا 

امـش هب  هچنآ  کش ، نودـب   » ینعی تسا  هفوصوم  ءام »  » و ّنا »  » هکلب تسین ، رـصح  ياّمنا  ياـنعم  هب  اـجنیا  رد  اـّمنا »  » اریز دوش  هتـشون  مه 
ییاطخ نینچ  زین  رگید  دروم  هد  رد  دیاش  هکلب  درادن ، دروم  نیا  هب  صاصتخا  روکذم  لاکـشا  تسا »! یندـش  عقاو  دوش ، یم  هداد  هدـعو 

و دراد ، ّتیعقاو  اهنیا  همه  خزود ، تشهب و  باتک ، باسح و  باقع ، باوث و  رشن ، هحفص 134  تسا . يرورض  نآ  حالصا  هک  هداد ، خر 
دوخ ناگتـشرف  هب  هناگجنپ  تایآ  رد  دنوادخ  هک  تسا  دایز  يردق  هب  گرم  زا  سپ  ناهج  داعم و  تّیمها  هکنیا  هصالخ  دوش . یم  قّقحم 

نیرتهب یمالـسا  فراعم  رد  ناگتـشرف  میـشاب . هتـشاد  ناگتـشرف  دروم  رد  یهاـتوک  ثحب  تسا  مزـال  تهج  نیدـب  تسا . هدرک  داـی  مسق 
: دـنک یم  فیـصوت  نینچار  هکئالم  لاعتم  دـنوادخ  تسا . مالـسلا ) هیلع  ) یلع الوم  هغالبلا  جـهن  سپـس  و  دـیجم ، نآرق  ناگتـشرف  فّرعم 

یشیپ وا  رب  نخس  رد  زگره  دنتسه . ادخ )  ) وا هتسیاش  ناگدنب  ناگتشرف  اهنآ =  َنُولَمْعَی ;) ِهِْرمَِأب  ْمُهَو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنوُِقبْسَی  َال  َنُومَرْکُّم *  ٌداَبِع  »)
اَم َنُولَعْفَیَو  ْمُهَرَمَأ  اَم  َهللا  َنوُصْعَی  ـَّال  : ») دـیامرف یم  میرحت  هروس  هـیآ 6  رد  و  ( 1 «.) دننک یم  لمع  وا  نامرف  هب  هتـسویپ )  ) دـنریگ ;و یمن 

ناگتـشرف نیاربانب  دنیامن .» یم  ارجا  لماک ) روطب   ) دـنا هدـش  هداد  نامرف  ار  هچنآ  و  دـننک ، یمن  تفلاخم  ار  ادـخ  نامرف  زگره  َنوُرَمُْؤی ;)
هب زگره  و  هدومنن ، گـنرد  يا  هظحل  راـگدرورپ  ياـهنامرف  ماـجنا  رد  ًاـیناث : و  وا ! نارتـخد  هن  دنتـسه ، دـنوادخ  راوـگرزب  ناگدـنب  ـالّوا :
زا یـشخب  هب  قباس  ثحابم  رد  هک  دـنراد ، یفلتخم  ياهتّیرومأم  ناگتـشرف  هکئالم  ياه  ّتیرومأم  دـننک . یمن  مایق  یهلا  رماوا  اب  تفلاـخم 

نیرتمهم زا  یکی  یناسر  مایپ  هحفص 135 1 . تایآ 26 و 27 .  ءایبنا ،  . 1 میزادرپ . یم  نآ  هب  رت  لّصفم  روطب  کنیا  و  دـش ، هراشا  اـهنآ 
اهنت هکنیا  بلاج  تسا . راک  نیا  رومأم  نیما  لیئربج  نانآ  هلـسلس  رـس  رد  هک  تسایلوا ، ایبنا و  هب  یهلا  یحو  ندناسر  ناگتـشرف ، فیاظو 
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رکذ ًاحیرـص  لیئارزع  مان  یّتح  و  لـیئاکیم ، يرگید  لـیئربج و  یکی  تسا ; هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  حیرـص  روطب  ناگتـشرف  زا  نت  ود  ماـن 
یناسر مایپ  هکئالم  فیاظو  زا  یکی  لاح ، ره  هب  تسا . هدـش  دای  يو  زا  توملا  کـلم  ناونع  هب  هدجـس  هروس  هیآ 11  رد  دنچ  ره  هدشن ،
راطفنا هروس  مهدزاود  ات  مهد  هیآ  رد  دنیامن . طبـض  تبث و  ار  ام  لامعا  دنراد  ّتیرومأم  ناگتـشرف  زا  یخرب  لامعا  زا  تظافح  . 2 تسا .

الاو هدش ، هدرامگ  امـش  رب  ینانابهگن  کش  یب  َنُولَعْفَت ;)و  اَم  َنوُمَْلعَی  َنِیِبتاَک *  ًاماَرِک  َنیِِظفاََحل *  ْمُْکیَلَع  َّنِإَو  : ») میناوخ یم  هراب  نیا  رد 
یمن تیافک  ام  رادرک  لامعا و  رب  دنوادخ  ملع  ایآ  لاؤس : دـینک .» یم  هچ  امـش  دـنناد  یم  هک  امـش ) دـب  کین و  لامعا   ) هدنـسیون ماقم و 

هب و  دنک ، مامت  ار  تّجح  هلیـسونیدب  دهاوخ  یم  دنوادخ  یلو  تسا ، یفاک  دنوادخ  ملع  خساپ : تسا ؟ هداهن  بقارم  ناگتـشرف  هک  دـنک ،
ياهتّیرومأم زا  یکی  هکنیا  هصالخ  دراد . دوجو  امـش  لامعا  رب  زین  يرگید  نادـهاش  نم ، ملع  عالّطا و  رب  هوالع  هک  دـهد  رادـشه  ناـسنا 

رد هلمج  زا  تسا ، هدش  هداد  حیضوت  تبقارم  نیا  فلتخم  ياه  هبنج  تایاور  رد  تسا . نآ  طبض  تبث و  ام و  لامعا  زا  تبقارم  ناگتشرف ،
يدب راک  بکترم  هک  یماگنه  یلو  دنسیون ، یم  ار  نآ  ًاروف  دهد  یم  ماجنا  یبوخ  راک  ناسنا  هک  یماگنه  : » میناوخ یم  تایاور  زا  یخرب 

یم هاـگنآ  درکن  هبوـت  رگا  دـنک ، هبوـت  هکنآ  دـیما  هب  دـهد ، یم  تلهم  وا  هب  و  دراد ، یم  هگن  تسد  دـب  ياـهراک  تبث  رومأـم  دوـش ، یم 
، نآرق مایپ   . 1 ( 2 .) دوش یم  هتـشون  ربارب  هد  بوخ  راک  و  ربارب ، کی  دب  راک  میحر  روفغ و  دنوادخ  نامرف  هب  هکنیا  رب  هوالع  ( 1 «.) دسیون

هّجوت رگا  دنتـسه . اهناسنا  ناج  زا  تظافح  رومأم  هکئالم  زا  یخرب  اهناج  زا  تظاـفح  هحفص 136 3 . كردم . نامه   . 2 ص 92 .  ج 6 ،
یم دـیدهت  ار  وا  رطخ  نارازه  دوش ، یم  گرزب  هک  ینامز  ات  دـتفا ، یم  هار  هک  یماگنه  زا  ًاصوصخم  یکدوک ، نارود  زا  هّچب  کی  دـینک 

تارطخ زا  ار  اهنآ  ظفاحم  هکئالم  هکلب  ریخ ، تسا ؟ یفداصت  هلأسم  نیا  ایآ  دـنک . یم  رذـگ  تمالـس  هب  اهرطخ  نیا  بلاـغ  زا  اّـما  دـنک ،
رد ار  تّیرومأم  نیا  لاعتم  دنوادخ  تشاذگ . یم  رتالاب  نینس  هب  اپ  ملاس  يا  هّچب  رتمک  هکئالم ، زا  هورگ  نیا  دندوبن  رگا  دنا . هدرک  ظفح 
هک تسا  ینارومأم  ناسنا  يارب  ِهللا ;) ِْرمَأ  ْنِم  ُهَنوُظَفْحَی  ِهِْفلَخ  ْنِمَو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ٌتاَبِّقَعُم  َُهل  : ») دهد یم  حیـضوت  نینچ  دـعر  هروس  هیآ 11 

فیاظو هلمج  زا  حاورا  ضبق  . 4 دـننک .» یم  ظفح  یمتح  ریغ  ثداوح  ادـخ =  ناـمرف  زا  ار  وا  شرـس  تشپ  زا  و  ور ، شیپ  زا  یپ ، رد  یپ 
ُمُهاَّفَوَتَت َنیِذَّلا  : ») تسا هدش  فیصوت  نینچ  روکذم  تّیرومأم  لحن ، هروس  هیآ 32  رد  تسا . گرم  ماگنه  هب  مدرم  حور  ضبق  ناگتـشرف 

هک یلاح  رد  دنریگ  یم  ار  ناشحور  گرم )  ) ناگتشرف هک  اهنامه  َنُولَمْعَت ;) ُْمتنُک  اَِمب  َۀَّنَْجلا  اُولُخْدا  ُمُْکیَلَع  ٌمَالَس  َنُولوُقَی  َنِیبِّیَط  ُۀَِکئَالَْملا 
هک هنوگ  نامه  نمـض ـ  رد  دیداد .» ماجنا  هک  یلامعا  رطاخب  دیوش  تشهب  دراو  امـش ! رب  مالـس  : » دنیوگ یم  اهنآ  هب  دـنا ; هزیکاپ  كاپ و 

تالکشم رد  دنراد  ّتیرومأم  ناگتشرف  نانمؤم  ترصن  . 5 تساهنآ . سییر  لیئارزع  هکلب  تسین ، لیئارزع  طقف  حاورالا  ضباق  تشذگ ـ 
َُّمث ُهللا  اَـنُّبَر  اُولاَـق  َنیِذَّلا  َّنِإ  : ») دـینک هّجوت  دوش . یم  هدافتـسا  تلّـصف  هروـس  هیآ 30  زا  بلطم  نیا  دنباتـشب . ناـنمؤم  يراـی  هب  اهیتخـس  و 

ام راگدرورپ  : » دـنتفگ هک  یناسک  نیقی  هب  َنوُدَـعُوت ;) ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ِۀَّنَْجلِاب  اوُرِْـشبَأَو  اُونَزَْحت  َالَو  اُوفاََخت  ـَّالَأ  ُۀَِـکئَالَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماَقَتْـسا 
هب امش  رب  داب  تراشب  و  دیشابم ، نیگمغ  دیسرتن و  : » هک دنوش  یم  لزان  نانآ  رب  ناگتشرف  دندرک ، تماقتسا  سپـس  تسا ،» هناگی  دنوادخ 

. داتفا قاّفتا  قدـنخ  ردـب و  گنج  رد  هدـمآ ، قوف  هیآ  رد  هچنآ  زا  يا  هنومن  هحفـص 137  تسا .» هدش  هداد  هدعو  امـش  هب  هک  یتشهب  نآ 
لباق نیملسم  یماظن  ناوت  هکنیا  رب  هوالع  دوب . نانآ  ربارب  هس  ناکرشم  تّیعمج  هک  یلاح  رد  دوب ، رفن  ردب 313  گنج  رد  ناناملسم  رامش 
زوریپ ناناملـسم  و  داد ، ار  ناگتـشرف  يرای  ترـصن و  تراشب  نیملـسم  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  یلو  دوبن ، راـّفک  اـب  هسیاـقم 
تخس طیارش  رد  ناناملسم  تهج  نیدب  تشادن ، ناناملسم  كدنا  مک و  دادعت  اب  یبسانت  چیه  ناکرشم  تّیعمج  قدنخ  گنج  رد  دندش .

هیآ رد  داتـسرف . اهنآ  يرای  هب  ار  دوخ  یکمک  ياهورین  هدـمآ ، هبوت  هروس  هیآ 26  رد  هچنآ  قبط  دنوادخ  دـندوب . هتفرگرارق  یکانرطخ  و 
ُءاَزَج َِکلَذَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َبَّذَـعَو  اَـهْوََرت  ْمَّل  ًادُونُج  َلَزنَأَو  َنِینِمْؤُْملا  یَلَعَو  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَتَنیِکَـس  ُهللا  َلَزنَأ  َُّمث  : ») میناوخ یم  نینچ  روکذـم 

دیدید ;و یمن  امش  هک  داتسرف  ییاهرکشل  درک ;و  لزان  نانمؤم  رب  شربمایپ و  رب  ار  دوخ  شمارآ ) و   ) هنیکس دنوادخ  سپـس  َنیِِرفاَْکلا ;)
هلمج زا  اهیتخـس ، تالکـشم و  ماـگنه  هب  ناـنمؤم  يراـی  ترـصن و  هکنیا  هجیتن  نارفاـک .»! يازج  تسا  نیا  درک ;و  تازاـجم  ار  نارفاـک 

نرابرد ناگتـشرف  زا  یهورگ  تشهب  یناـبرد  . 6 دنتـسین . اهنت  تامیالمان  اهراشف و  ماگنه  هب  ناـنمؤم  نیارباـنب  تسا . ناگتـشرف  فیاـظو 
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ْنِم َحَلَـص  ْنَمَو  اَهَنُولُخْدَی  نْدَع  ُتاَّنَج  : ») دینک هّجوت  دراد . هراشا  ناگتـشرف  ّتیرومأم  نیا  هب  دـعر  هروس  تایآ 23 و 24  دنتسه . تشهب 
ياهغاب نامه ) (;  ) ِراَّدـلا یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اَِـمب  ْمُْکیَلَع  ٌمَالَـس  باـَب *  ِّلُـک  ْنِّم  ْمِْهیَلَع  َنُولُخْدَـی  ُۀَِـکئَالَْملاَو  ْمِِهتاَّیِّرُذَو  ْمِهِجاَوْزَأَو  ْمِِهئاـَبآ 

یم دراو  نانآ  رب  يرد  ره  زا  ناگتـشرف  اهنآ ;و  حلاص  نادنزرف  نارـسمه و  ناردپ و  نینچمه  دنوش ;و  یم  نآ  دراو  هک  یتشهب  نادیواج 
رپ ابیز و  هچ  و  نادیواج .»!) ي   ) ارس نآ  ماجنارس  تسوکین  هچ  ناتتماقتسا ! ربص و  رطاخب  امـش  رب  مالـس  دنیوگ ): یم  نانآ  هب  ;و   ) دندرگ

فیاظو نیرتمهم  زا  یکی  ناهج  هرادا  . 7 دنیوگ . مدقم  ریخ  يو  هب  دنیآ و  ناسنا  لابقتـسا  هب  ناگتـشرف  هک  یتشهب  هب  دورو  تسا  راختفا 
. دنتسه ناراب  رومأم  اهنآ  زا  یخرب  دنتسه . اهداب  رومأم  ناگتـشرف  زا  يا  هّدع  تسا . هحفص 138  شنیرفآ  تقلخ و  ناهج  هرادا  ناگتشرف 

هدنکارپ شخپ و  ملاع  رـسارس  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دـنراد ، هدـهع  رب  یتّیرومأم  یهورگ  ره  هصالخ  اهناسنا و  قازرا  رومأم  رگید  يدادـعت 
سپـس : » دـیامرف یم  هکئالم  دروم  رد  هغـالبلا  جـهن  لّوا  هبطخ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  ناـنمؤمریما  مـالک  رد  ناگتـشرف  دنتـسه .

و دنرادن . عوکر  دندوجـس و  رد  هشیمه  نانآ  زا  یهورگ  تخاس . فلتخم  ناگتـشرف  زا  ّولمم  ار  اهنآ  و  دوشگ ، مه  زا  ار  دـنلب  ياهنامـسآ 
دنیوگ و یم  حیبست  هراومه  و  دنراد ، رارق  دوش  یمن  ادج  مه  زا  زگره  هک  یفوفص  رد  یهورگ  و  دننک . یمن  مایق  دنعوکر و  رد  یهورگ 

یمن یتسـس  هب  اهنآ  ندب  دوش . یمن  اطخ  وهـس و  راتفرگ  ناشلقع  و  دریگ ، یمن  ارف  ار  اهنآ  نامـشچ  باوخ  هاگ  چـیه  دـنوش . یمن  هتـسخ 
ندناسر يارب  هتسویپ  و  دنناربمایپ ، يوسب  وا  نابز  و  ادخ ، یحو  يانما  نانآ  زا  یهورگ  دوش . یمن  ضراع  نانآ  رب  نایسن  تلفغ  و  دیارگ ،

نییاپ تاقبط  رد  ناشیاهاپ  اهنآ  زا  یضعب  شتشهب . نانابرد  و  دنیوا ، ناگدنب  ناظفاح  رگید  یعمج  و  دندمآ . تفر و  رد  شنامرف  مکح و 
هیاپ ظفح  يارب  اهنآ  ياه  هناش  و  هتفر ، نوریب  ناهج  راطقا  زا  ناشدوجو  ناـکرا  و  هتـشذگ ، ـالاب  نامـسآ  زا  ناـشیاهندرگ  و  تباـث ، نیمز 

و دنا .» هدیچیپ  دوخ  هب  ار  دوخ  ياهلاب  نآ  ریز  رد  و  هدـنکفا ، نییاپ  ار  دوخ  ياهمـشچ  وا  شرع  ربارب  رد  تسا ;و  هدامآ  ادـخ  شرع  ياه 
; تسا ّتیرومأم  ماجنا  لاح  رد  يا  هتـشرف  اجنآ  رد  هکنیا  رگم  درادن ، دوجو  یلاخ  ياج  ملاوع  نیا  مامت  رد  : » دـیامرف یم  رگید  ياج  رد 
رد هک  هتشرف  همه  نیا  تقلخ  دیرفآ ؟ ار  ناگتشرف  دنوادخ  ارچ  لاؤس : ناگتـشرف  شنیرفآ  هفـسلف  ( 1 «.) دراد لاغتشا  دنوادخ  حیبست  هب  ای 

هتسیاش ناگدنب  نیا  شنیرفآ  خساپ : هحفص 139  هبطخ 91 .  هغالبلا ، جهن   . 1 دراد ؟ يا  هفسلف  هچ  دنراد ، تّیلاعف  یتسه  ناهج  رـساترس 
. تسا هدیشک  رشب  خر  هب  ار  شیوخ  تمظع  و  هدرک ، ییامن  تردق  ناگتـشرف  شنیرفآ  اب  دنوادخ  . 1 دراد : يدّدعتم  ياه  هفسلف  دنوادخ 
هن تّدم  رد  ار  راک  نیا  اّما  دـنک . نامیاز  یهاتوک  تّدـم  زا  سپ  ات  دـنک ، هلماح  ًاروف  ار  وا  مناخ ، کی  لمح  عضو  دّرجم  هب  دـناوت  یم  وا 

تقلخ هفـسلف  نیلّوا  نیارباـنب ، دربب . یپ  نینج  فلتخم  لـحارم  يرادراـب و  نارود  رد  وا  تردـق  تمظع  هب  رـشب  اـت  دـهد ، یم  ماـجنا  هاـم 
رب و  دوشن ، رورغم  شیوخ  لباقان  صقان و  ياهتدابع  هب  رشب  هکنیا  رگید  هفـسلف  . 2 تسا . دنوادخ  تردق  تمظع و  هب  ندرب  یپ  ناگتشرف 
ام هتسکش  اپ  تسد و  ياهزامن  تسین . يزیچ  ناگتـشرف  ینالوط  موادم و  ياهتدابع  ربارب  رد  وا  ياهتدابع  هک  ارچ  دراذگن ، ّتنم  دنوادخ 
وا دنکن  لایخ  ناسنا  . 3 دراد !؟ یهاگیاج  هچ  دنا ، هدرک  دوجـس  عوکر و  سیدقت و  حـیبست و  زا  رپ  ار  ملاع  هک  هکئالم  تدابع  لباقم  رد 

هـصالخ دنـشاب . یم  نامرادرک  راتفر و  لامعا و  بقارم  و  دنتـسه ، اـهناسنا  تّیعمج  ربارب  نارازه  ناگتـشرف  هکلب  تسادـخ ، قولخم  اـهنت 
قولخم اهنت  وا  هکنیا  هب  هّجوت  و  ناسنا ، یکچوک  تراـقح و  ساـسحا  راـگدرورپ ، تمظع  هب  ندرب  یپ  ناگتـشرف ، شنیرفآ  هفـسلف  هکنیا 

، دنناد یم  فیطل ) مسج  عون  زا   ) ینامـسج یتادوجوم  ار  اهنآ  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  دنا ؟ هنوگچ  هکئالم  دـشاب . یم  تسین ، راگدرورپ 
ماسجا هّدام  ملاع  رد  هکنیا : حیـضوت  ( 1 .) دنتـسه یئرمان  فیطل  ماسجا  هکئالم  هک  هدرک  عامجا  ياـعّدا  هللا ) همحر  ) یـسلجم همّـالع  هکلب 
ماسجا زین  ناگتـشرف  دـشاب . یمن  تیؤر  لباق  اّما  تسا ، هّدام  دـنچ  ره  هک  تسا ، هبذاـج  يورین  اـهنآ  هلمج  زا  دراد . دوجو  یئرماـن  فیطل 

هب مالـسلا ) اهیلع  ) میرم ترـضح  لباقم  رد  هتـشرف  نآ  هک  هنوگ  نامه  دـنیآرد ، ناـسنا  لکـش  هب  دـنناوت  یم  هّتبلا  دنتـسه . یئرماـن  يّداـم 
ِینارون ِفیطل  ماسجا  ناگتـشرف  هّیرظن  نیا  قبط  نیاربانب ، هحفص 140  ص 161 .  ج 1 ، ماما ، مایپ   . 1 دـش . رهاظ  ابیز  ناوج  کی  تروص 

دّرجم ناگتشرف  هک  نیا  دنتسه ، نآ  هب  دقتعم  هفسالف  زا  یعمج  هک  رگید ، هّیرظن  دنیآرد . فلتخم  لاکشا  هب  دنناوت  یم  هک  دنتسه  یئرمان 
هحفص 141 تسا . رتراگزاس  لّوا  هّیرظن  اب  نآرق  تایآ  رهاوظ  هّتبلا  دجنگ . یمن  مسج  رد  هک  دنتسه  یفاصوا  ياراد  دنمسج و  زا 
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تاعزان هروس  ياهدنگوس  . 3

حیضوت

ما و یـس  ءزج  رد  تسا ، نآرق  هروس  نیمهن  داتفه و  هک  هروس ، نیا  دراد . هناگجنپ  ياهدنگوس  هک  تسا  يا  هروس  نیموس  تاعزان  هروس 
یم رب  ناشیاهندـب ) زا  تّدـش  هب  ار  نامرجم  ناج   ) هک یناگتـشرف  هب  دـنگوس  دـینک : هّجوت  اهدـنگوس  نیا  هب  دراد . رارق  أـبن  هروس  زا  سپ 

اب یهلا ) نامرف  يارجا  رد   ) هک یناگتـشرف  هب  دـنگوس  و  دـنزاس ، یم  ادـج  طاشن  ارادـم و  اـب  ار ) ناـنمؤم  حور   ) هک یناگتـشرف  و  دنـشک ،
هتسبرس و زین  هروس  نیا  ياهدنگوس  دننک ! یم  ریبدت  ار  روما  هک  اهنآو  دنریگ ، یم  تقبس  رگیدکی  رب  سپس  و  دننک ، یم  تکرح  تعرس 
ار نآ  ریسفت  ود  هک  دنا ، هداد  هئارا  نآ  يارب  يدّدعتم  ياهریسفت  تّنس  لها  هعیش و  نارّسفم  تهج  نیدب  تسا . زیگناربرّکفت  زیمآرارـسا و 

. میا هدرک  باختنا  ثحب  نیا  يارب 

ناگتشرف زا  ياههورگ  لّوا : ریسفت 

قرغ يانعم  هب  ْقَرَغ  دنراد . یتوافتم  يانعم   142 هحفص ود  قَرَغ »  » و قْرَغ » . » دنـشک یم  نوریب  هک  اهنآ  ینعی  تاعزان » ( » ًاقْرَغ ِتاَعِزاَّنلاَو  )
رد هک  هنوگ  ناـمه  تسا . قَرَغ  حیحـص  تراـبع  هکلب  تسین ، حیحـص  دراوم  هنوگ  نیا  رد  قْرَغ  لامعتـسا  نیارباـنب  تسا . بآ  رد  ندـش 

. تسا بآ  رد  ندـش  قرغ  يانعم  هب  ْقَرَغ  هکنیا  هجیتن  ( 1 (.) ُقَرَْغلا ُهَکَرْدَأ  اَذِإ  یَّتَح  : ) میناوخ یم  لین  دور  رد  نوعرف  ندـش  قرغ  ناتـساد 
هاگ ره  دـندرک  یم  هدافتـسا  اهراکـش  اهگنج و  رد  نامک  ریت و  زا  هک  میدـق  رد  تسا . ماـمت  تّدـش  اـب  يراـک  ماـجنا  ياـنعم  هب  قْرَغ  اـّما 
هک قارغإ »  » حالطـصا دندرک . یم  قارغإ  قْرَغ و  هب  ریبعت  دیـشک ، یم  بقع  هب  ار  هز  تردق  مامت  اب  و  داهن ، یم  نامک  رد  ار  ریت  یـصخش 
یم راکب  شروظنم  میهفت  يارب  ار  شناوت  مامت  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  و  تسا ، هشیر  نیمه  زا  زین  تسا  لوادتم  مدرم  نیب  رد  نونکا  مه 

ناگتشرف زا  هورگ  نآ  هب  مسق  دوش : یم  نینچ  هفیرش  هیآ  يانعم  دش  هتفگ  قرغ »  » و تاعزان »  » تغل ود  ریـسفت  رد  هچنآ  هب  هّجوت  اب  دریگ .
هب مسق  ًاطْـشَن ;) ِتاَطِـشاَّنلاَو  . ») دـننک یم  ادـج  اهنآ  ندـب  زا  ار  نامرجم  ناراکدـب و  حاورا  ماـمت  تردـق  اـب  و  تنوشخ ، تّدـش و  اـب  هک 

لبق هیآ  لباقم  هطقن  تسرد  هفیرـش  هیآ  نیا  دننک .» یم  ضبق  ار  ادخ  هتـسیاش  حلاص و  ناگدنب  حور  یمارآ  تمیالم و  هب  هک  یناگتـشرف 
هب ار  هدش  ضبق  حاورا  ات  دننک ، یم  زاورپ  تکرح و  هب  عورش  حاورا ، ضبق  زا  سپ  هک  یناگتشرف  هب  دنگوس  ًاْحبَس ;) ِتاَِحباَّسلاَو  . ») تسا

رگیدـکی زا  حاورا ، لمح  لاح  رد  توکلم و  ملاع  هب  زاورپ  ماگنه  هب  هک  یناگتـشرف  هب  مسق  ًاْقبَـس ;) ِتاَِـقباَّسلاَف  «. ») دـنربب توکلم  ملاـع 
روما ریبدت  راد  هدهع  هک  یناگتـشرف  هکئالم و  هب  دنگوس  ًاْرمَأ ;) ِتاَرِّبَدُْملاَف  «. ») دنـسرب دصقم  هب  رتدوز  دنراد  دصق  و  دنریگ ، یم  تقبس 

قبط لاؤـس : تسیچ ؟ هل  مسقم  هحفص 143  هیآ 90 .  سنوی ،  . 1 دـننک .» یم  هرادا  ار  ناهج  راگدرورپ  نامرف  هب  و  دنتـسه ، یتسه  ناهج 
یم هچ  هل  مسقم  و  تسیچ ؟ يارب  اه  مسق  نیا  اّما  دـیدرگ ، فرطرب  نآ  یگدـیچیپ  ماهبا و  و  دـش ، نشور  هناگجنپ  ياـه  مسق  لّوا  ریـسفت 

هل مسقم  هک  دیمهف  ناوت  یم  هدمآ  هناگجنپ  ياه  مسق  زا  سپ  هک  یتایآ  زا  یلو  تسا ، هدـشن  رکذ  هروس  نیا  رد  هل  مسقم  خـساپ : دـشاب ؟
حرـش هب  فوذحم  هلمج  تفگ : ناوت  یم  هداس  ترابع  کی  رد  دنا ، هتفرگ  ریدقت  رد  یفلتخم  ياه  هلمج  نارّـسفم  نادنمـشناد و  تسیچ .
یّمهم رایسب  ياهتّیرومأم  هک   ) ناگتشرف هناگجنپ  ياه  هورگ  نآ  هب  دنگوس  ینعی  قح » توملادعب  ةایحلا  نا   » ای قح » ثعبلا  نا  : » تسا ریز 

نیتسخن هناگجنپ  ياهدنگوس  ياهمایپ  داد . دهاوخ  خر  يزور  کش  نودـب  و  تسا ، قح  گرم  زا  سپ  یگدـنز  زیخاتـسر و  زور  دـنراد )
رداق وا  دنک ، قلخ  توافتم  ياهتّیرومأم  اب  ار  ناگتشرف  همه  نیا  تسا  رداق  هک  يدنوادخ  ناسنا ! يا  هک : تسا  نیا  روکذم  ياه  مسق  مایپ 

اه مسق  نیا  تسخن  ماـیپ  رگید ، ریبـعت  هب  دوب . دـهاوخ  زین  زیخاتـسر  زا  سپ  هدرم  ياـهناسنا  هب  یگدـنز  تاـیح و  ندـنادرگزاب  داـعم و  رب 
زیچ داعم  هکنیا  و  تسا ، ناگدرم  ندرک  هدـنز  هلمج  زا  روما  همه  و  یتسه ، ناـهج  ماـمت  رب  قح  ترـضح  هلماـک  هرطیـس  هقلطم و  تردـق 
یم نیـسای  هروس  یناـیاپ  تاـیآ  رد  هلمج  زا  دروـخ ، یم  مشچ  هب  دـیجم  نآرق  زا  يداـیز  تاـیآ  رد  بلطم  نیا  هیبـش  دـشاب . یمن  یبـیرغ 
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درم نآ  دیسر . هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  تمدخ  تشاد ، تسد  رد  هدیسوپ  یناوختسا  هک  یلاح  رد  ینابایب ، یبرع  يزور  میناوخ :
یم یسک  هچ  درک : ضرع  ترضح  هب  باطخ  سپس  تخیر ، نیمز  يور  و  درک ، درخ  ار  هدیسوپ  ناوختسا  ترـضح ، نامـشچ  يولج  رد 

: دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  هب  باطخ  وا ، خساپ  رد  لاعتم  دنوادخ  دنک !؟ هدنز  هرابود  ار  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  نیا  دـناوت 
ار نآ  راب  نیتسخن  هک  دـنک  یم  هدـنز   144 هحفـص ار  نآ  یـسک  نامه  : » وگب ٌمِیلَع ;) ْقلَخ  ِّلُِکب  َوُهَو  ةَّرَم  َلَّوَأ  اَهَأَشنَأ  يِذَّلا  اَـهِییُْحی  ْلـُق  »)
!؟ دنیرفایب ار  هدش  كاخ  ياهناسنا  دننامه  دناوت  یمن  هدیرفآ ، ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  یسک  ایآ  ( 1 «.) تساناد یقولخم  ره  هب  وا  و  دیرفآ ،

، دنک هدارا  ار  يزیچ  شنیرفآ  هاگ  ره  هکلب  درادن ، مزاول  بابـسا و  طیارـش و  ندرک  هّیهت  تامّدقم و  هب  زاین  يزیچ  شنیرفآ  يارب  دنوادخ 
تّیمکاح تّیکلام و  هک  يدنوادخ  تردق  رد  یکش  نیاربانب  دوش . یم  دوجوم  گنرد  یب  زین  نآ  ( 2 !«) شاب دوجوم  : » دیوگب تسا  یفاک 
يروآدای هناگجنپ ، ياهدنگوس  مایپ  نیلّوا  هکنیا  هجیتن  دیـشاب . هتـشادن  دـندرگ ، یم  زاب  وا  يوس  هب  ناگمه  و  تسوا ، تسد  رد  زیچ  همه 

رد دهاوخ  یم  دنوادخ  تسا . حور  ضبق  هلأسم  گرم و  هب  هّجوت  اه  مسق  نیا  رگید  مایپ  تسا . داعم  هلمج  زا  زیچ  همه  رب  دنوادخ  تردق 
هظحل هک  دریذپب  دیاب  ناسنا  ددرگ . يو  يارب  یّمهم  یتیبرت  لماع  رواب  نیا  ات  دنک ، تیوقت  گرم  هب  تبـسن  ار  اهناسنا  رواب  مسق  نیا  هیاس 

نآ دـننام  و  رک » ناطیـش  شوگ  «، » امـش بانج  زا  رود  «، » دـنکن ادـخ   » دـننام یتـالمج  و  دراد ، ورـشیپ  رد  ار  گرم  ماـنب  یـساّسح  رایـسب 
دوز ای  رید  هک  ریذـپانراکنا ، تسا  یتقیقح  گرم  دـنک . یم  لفاغ  ارچ  نوچ و  یب  تقیقح  نیا  زا  ار  ناسنا  هاگ  هک  تسین ، شیب  یتافراعت 

تخوس و ًاعطق  اّما  دشاب ، هتشاد  دوز  رید و  تسا  نکمم  دباوخ » همه  هناخ  رد  هک  تسا  يرتش   » فورعم لوق  هب  و  دش . دهاوخ  ام  ریگنماد 
و دنوش ، یم  ور  هبور  گرم  نارومأم  تدش  بضغ و  مشخ و  اب  يا  هّدع  دنا : هتسد  ود  رب  نداد  ناج  گرم و  ماگنه  هب  مدرم  درادن . زوس 

تفطالم تمیالم و  ییورـشوخ و  لابقتـسا و  اب  مود  هتـسد  و  دـش . هراشا  لّوا  دـنگوس  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دنراپـس ; یم  ناـج  یتخـس  هب 
قوف ياعّدا  دّیؤم  زین  دیجم  نآرق  زا  رگید  هیآ  ود  دـش . هداد  نآ  حرـش  مود  دـنگوس  رد  هک  روط  نامه  دـنوش ، یم  هجاوم  حاورا  ناضباق 

نیدـب نامرجم  حور  ضبق  یگنوگچ  دّـمحم  هروس  هـیآ 27  رد  هحفـص 145  هـیآ 82 .  سی ،  . 2 هـیآ 79 .  سی ،  . 1 دـینک : هّجوت  تسا .
هک یماگنه  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  اـهنآ  ِلاـح  ْمُهَراـَبْدَأَو ;) ْمُهَهوُجُو  َنُوبِرْـضَی  ُۀَِـکئَالَْملا  ُمُْهتَّفََوت  اَذِإ  َْفیَکَف  : ») تسا هدـش  میـسرت  تروص 

هیآ 32 رد  نانمؤم  حور  ضبق  یگنوگچ  دروم  رد  و  دـنریگ »!؟) یم  ار  ناشناج  و   ) دـننز یم  نانآ  تشپ  تروص و  رب  گرم )  ) ناگتـشرف
ناگتـشرف هک  اـهنامه  َنُولَمْعَت ;) ُْمتنُک  اَِـمب  َۀَّنَْجلا  اُولُخْدا  ُمُْکیَلَع  ٌمَالَـس  َنُولوُقَی  َنِیبِّیَط  ُۀَِـکئَالَْملا  ُمُهاَّفَوَتَت  َنیِذَّلا  : ») میناوخ یم  لـحن  هروس 

یلامعا رطاخب  دیوش  تشهب  دراو  امـش ! رب  مالـس  : » دنیوگ یم  اهنآ  هب  دـنا ; هزیکاپ  كاپ و  هک  یلاح  رد  دـنریگ  یم  ار  ناشحور  گرم ) )
دوخ يارب  هک  یکیرات  هدـنیآ  تسازتشحو ، ام  لاـمعا  هکلب  تسین ، یکانتـشحو  زیچ  گرم  هک  تسا  نیا  تقیقح  دـیداد .» یم  ماـجنا  هک 
جهن مجنپ  هبطخ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  دوبن . یکاب  گرم  زا  دوب ، نشور  هدنیآ  رگا  دـهد . یم  هولج  هیرک  ار  گرم  میا ، هتخاس 

سپزاب يارب  رگا  منک ؟ هچ  وج  هناهب  مدرم  امش  لباقم  رد  نم  : » دیامرف یم  تسا ، نایوج  هناهب  زا  ترـضح  نآ  هوکـش  رگنایب  هک  هغالبلا ،
زا رگا  و  دینک . یم  ماقم  هاج و  هب  ندیـسر  يارب  شالت  یتسرپایند و  هب  مهّتم  ارم  مشکب ، ریـشمش  تسا  نم  مّلـسم  ّقح  هک  تفالخ ، يریگ 

گرم درومرد  ار  شا  هدـیقع  سپـس  ترـضح  دراد »! تشحو  گرم  زا  یلع  تفگ : دـیهاوخ  میامن ، رایتخا  توکـس  هدرک ، رظنفرـص  نآ 
هقالع زا  تداهـش ، گرم و  هب  نم  هقالع  دنگوس  ادخ  هب  ِهُِّما ; ِيْدَِـثب  ِلْفِّطلا  َنِم  ِتْوَْملِاب  ُسَنآ  ِبلاط  یبَا  ُْنبَال  ِهللاَو  : » دـنک یم  نایب  نینچ 

ناتـسپ زا  راوخریـش  كدوک  یتسه  مامت  اریز  ییابیز ! اسر و  نایب  هچ  و  یبلاج ! هیبشت  هچ  تسا »! رتشیب  ردام  ناتـسپ  هب  راوخریـش  كدوک 
ریـش زا  هک  یلافطا  یناسنا  فطاوع  اذهل  ددرگ و  یم  لقتنم  لفط  هب  ردام  ریـش  قیرط  زا  یناسنا  فطاوع  ّتبحم و  رهم و  یّتح  تسا . ردام 

، تسا هداد  وا  هب  ار  ایند  مامت  ایوگ  دراذگ ، یم  شدازون  ناهد  هب  ار  ناتـسپ  ردام  هک  یماگنه  هحفص 146  تسا . فیعض  دنمورحم ، ردام 
يارب گرم  لاح  نیا  اب  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یتسه  مامت  ایوگ  دـنک ، یم  هیرگ  دوجو  مامت  اب  دـنک  یم  ادـج  وا  زا  هک  یماـگنه  و 

هب تبـسن  شنیب  عون  نیا  دـنک . یم  فیـصوت  راوخریـش  لفط  هب  تبـسن  ردام  ناتـسپ  زا  رتبوبحم  ار  نآ  هک  تسا  نیریـش  ردـقنآ  ترـضح 
ناناملـسم هک  دوب  یهاگدربن  اهنت  و  دوب ، یکانرطخ  رایـسب  نادـیم  دـحا ، گنج  تسا . ناسنا  نشور  هدـنیآ  حـلاص و  لامعا  هجیتن  گرم ،

نآرق رابرپ  زا 231ياهدنگوس  هحفص 63 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نآ لصاح  هک  یتسکـش  دش . یتخـس  تسکـش  هب  لیدبت  مالـسا  نازابرـس  زا  يا  هّدع  فّلخت  رثا  رب  هّیلّوا  يزوریپ  اریز  دـندروخ . تسکش 
تداهـش هب  ار  وا  هجو  نیرتدـب  هب  هک  ادهّـشلادّیس ، هزمح  نوچمه  يرـسفا  دوـب . مالـسا  دیـشر  نازابرـس  نارـسفا و  زا  نت  داـتفه  تداـهش 

راگدرورپ تیانع  فطل و  هب  هک   ) دنتـشاد ار  نآ  ندروخ  دـصق  یّتح  و  دـندروآ ، نوریب  ار  شرگج  دـندرک ، هراپ  ار  شمکـش  دـندناسر ;
و دوش ، یم  فّرـشم  هرّونم  هنیدم  هب  ناسنا  هک  نونکا  دندرک ! هعطق  هعطق  ار  ترـضح  نآ  ینیب  شوگ و  یّتح  و  دـندشن ) راک  نیا  رب  ّقفوم 

نآ زا  لاـس  دـصراهچ  رازه و  تشذـگ  مغریلع  دـنک ، یم  رّوصت  ار  اـه  هنحـص  نآ  و  دور ، یم  هزمح  غارچ  یب  رّهطم و  دـقرم  تراـیز  هب 
راّفک تشگزاب  و  گنج ، نایاپ  زا  سپ  ددرگ . یم  ّرثأتم  یلدگنس  تواسق و  همه  نآ  زا  و  هدش ، هدرشف  شبلق  هک  دنک  یم  ساسحا  هعقاو ،

مغ و تلاح  اب  درک ، عافد  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ زا  هظحل  نیرخآ  ات  هک  دوب  یصخش  اهنت  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هّکم ، هب  ناکرـشم  و 
روطچ درک : ضرع  مالسلا ) هیلع  ) یلع یتسه ؟ نیگهودنا  ارچ  یلع ! دیسرپ : هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ دیسر . ترضح  نآ  تمدخ  هودنا 

هیلع ) یلع تسا . هدشن  نم  بیصن  قیفوت  نیا  و  دندش ، لئان  تداهش  گرزب  ضیف  هب  نازابرـس  رگید  هزمح و  هک  یلاح  رد  مشابن ، نیگمغ 
هدشن شبیصن  تداهش  هکنیا  زا  و  دور ، یم  نآ  لابقتسا  هب  هکلب  دناد ، یمن  رظنمدب  هیرک و  ار  نآ  و  دسرت ، یمن  گرم  زا  اهنت  هن  مالـسلا )

هک مهد  یم  تراـشب  وت  هب  ناـج  یلع  َکـِئارَو ; ْنِم  َةَداـهَّشلا  َّنِاَـف  ْرِْـشبَا  : » دوـمرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ دـنک . یم  تیاکـش  هلگ و 
گرم ربارب  رد  وت  ربص  یلع ! ای  دومرف : سپس  ترضح  ( 1 «.) دیشون یهاوخ  تداهش  تبرش  ماجنارس  و  درم ، یهاوخن  رتسب  رد   147 هحفص

کی نیا ، تسا . رکـش  تراشب و  ياج  هکلب  تسین ، ربص  تبیـصم و  ياج  اـجنیا  درک : ضرع  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  تسا ؟ هنوگچ 
شلامعا هدـنورپ  هک  سک  نآ  اـّما  دـهد . یم  ناـج  یتحارب  ناـسنا  شرگن  نیا  اـب  نآ و  نیرتهب  عون  زا  هّتبلا  و  تسا ، گرم  هب  شرگن  عون 

هب دـناوت  یمن  هدرک ، داجیا  دوخ  يارب  ایند  هب  تبـسن  یناوارف  ياه  یگتـسباو  و  هدرکن ، هّیهت  ناهج  نآ  يارب  يا  هشوت  داز و  و  تسا ، هایس 
هب ناج  و  دوب ، راضتحا  لاح  رد  يدایز  تّدم  یـصخش  دننک  یم  لقن  دـنکب . ناج  اهزور  هکلب  اهتعاس  تسا  نکمم  و  دـهد ، ناج  یتحار 

دندینش یتّدم  زا  سپ  هکنیا  ات  دوب . هتخیگنارب  ار  ناگمه  بّجعت  نیا  و  دوبن ، نیتداهش  يادا  هب  رضاح  یّتح  درک ! یمن  میلـست  نیرفآ  ناج 
زا و  دـندش ، توـهبم  تاـم و  ناـیفارطا  دـیروایب »! ار  هسیک  نآ  : » دـیوگ یم  دـندش  هّجوـتم  دـندرک ، تّقد  دـیوگ . یم  يزیچ  بل  ریز  هک 
هب هزادنا  یب  مرهوش  و  تسا ، نآ  لخاد  الط  ياه  هّکس  هک  تسا  يا  هسیک  : » تفگ شا  هداوناخ  تسیچ »؟ هسیک  نآ  : » دندیـسرپ رگیدمه 

ترـضح داد ! ناج  دیوگب  نیتداهـش  هکنآ  یب  و  تشاذگ ، شا  هنیـس  يور  ار  نآ  دندروآ ، ار  روبزم  هسیک  تسا »! هتـسباو  دنمقالع و  نآ 
َیِلا ًاقْوَش  ْنیَع ، َۀَفْرَط  ْمِهِداسْجَا  یف  ْمُهَحاوْرَا  َّرِقَتْسَت  َْمل  ْمِْهیَلَع  ُهللا  َبَتَک  يذَّلا  ُلَجالا  َالَْول  َو  : » دیامرف یم  ماّمه  هبطخ  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع

نادـنز رد  راکزیهرپ  ياهناسنا  نیقّتم و  حور  غرم  هظحل  کی  دوبن ، هدرک  نییعت  دـنوادخ  هک  نّیعم  لجا  رگا  ِباقِْعلا ; َنِم  ًافْوَخ  َو  ِباوَّثلا ،
حور يرآ ! هحفص 148  هبطخ 193 .  هغالبلا ، جهن   . 2 ص 7 .  ص 241 و ج 41 ، ج 32 ، راونالاراحب ،  . 1 ( 2 «.) دنام یمن  یقاب  ناشندب 

تماـق و شوخ  ناوـج  يزور  تفرگ . یمن  رارق  مارآ و  ناشمـسج  رد  رفیک  سرت  شاداـپ و  قوـش  زا  ندز  مه  رب  مشچ  کـی  یّتـح  ناـنآ 
: متفگ دنک ! شبیصن  ار  تداهش  دنوادخ  منک  اعد  تساوخ  نم  زا  و  دمآ ، نم  دزن  مالسلا ) اهیلع  ) هموصعم ترضح  رهطم  مرح  رد  ییانعر 
. دوش نامبیـصن  تداهـش  زین  رمع  رخآ  رد  و  دیامرف ، تیانع  یگدنب  ّتیقفوم و  اب  مأوت  ینالوط  رمع  امـش  نم و  هب  هک  مهاوخ  یم  ادـخ  زا 

نینچ و  تساوقت ، ناـمیا و  تخرد  هویم  نیا  دراد ! يرگید  تّذـل  یناوـج  رد  تداهـش  هک  ارچ  موـش ، دیهـش  یناوـج  رد  نک  اـعد  تفگ :
يادخ هک  یناوج  نارازه  زا  یناوج  نینچ  دنتسه . تالکشم  روهظ  تارطخ و  زورب  ماگنه  هب  روشک  ییالط  ياه  هریخذ  يدنمورب  ناناوج 
ریشمش زورما  هدمآ و  نادیم  هب  ورین  تاناکما و  مامت  اب  هک  نمـشد ، شالت  دنرتشزرا . اب  دنتـسه ، اهراک  ای  اهزیچ  یـضعب  هب  هدولآ  هدرکان 
يروعش اب  ناناوج  نینچ  نامیا  دوش  قّفوم  رگا  دنک . هدولآ  ار  یناناوج  نینچ  هک  تسا  نیا  دنک ، یم  ینمشد  دانع و  ًانلع  و  هتسب ، ور  زا  ار 

اب ياـهناسنا  نینچ  تیوـقت  رد  اـم  هچناـنچ  و  دریگ . یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  اـم  ّتیثـیح  تکلمم و  نـید و  وربآ و  تّزع و  دـنک ، هاـبت  ار 
. درک میهاوخ  ماکان  ار  نمشد  کش  نودب  میراکب ، مه  ناناوج  رگید  هدامآ  لد  رد  ار  نامیا  تکربرپ  رذب  میناوتب  و  میوش ، ّقفوم  ینامیا 

ادخ هار  نادهاجم  مود : ریسفت 
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، هدنک لد  تّدش  هب  ایند  ياه  هبذاج  دنزرف و  نز و  یگدنز و  هناخ و  زا  هک  ادخ ، هار  رد  نادهاجم  ياههورگ  هب  مسق  ًاقْرَغ ;) ِتاَعِزاَّنلاَو  )
هتـسهآ داهج ، هب  میمـصت  زا  سپ  هک  ینادهاجم  هب  دنگوس  ًاطْـشَن ;) ِتاَطِـشاَّنلاَو  . ) دـننک تکرـش  گنج  ههبج  رد  دـنریگ  یم  میمـصت  و 

هب مسق  ًاْحبَـس ;) ِتاَِحباَّسلاَو  . ) دـننک یم  تکرح  تمـس  نادـب  راگدرورپ  ياضر  يارب  و  دـنروآ ، یم  گـنج  نادـیم  يوس  هب  ور  هتـسهآ 
تکرح هب  خسار  یمزع  اب  دنراد و  یم  رب  رتمکحم  ار  اهماگ  دنـشخب و  یم  هحفص 149  تعرـس  دوخ  تکرح  هب  مک  مک  هک  ینارگداهج 

وـس نآ  هب  يوق  هدارا  مزع و  اـب  هدرک و  باـختنا  ار  شیوخ  ریـسم  اـهنت  هن  هک  ینادـهاجم  ًاْقبَـس ;) ِتاَِـقباَّسلاَف  . ) دـنهد یم  همادا  شیوـخ 
ِتاَرِّبَدُْملاَف . ) دنریگ یم  تقبـس  شیوخ  نامزرمه  رگید  زا  نمـشد  اب  ههجاوم  تهج  هللا  یلا  برق  هب  ندیـسر  رد  هکلب  دـننک ، یم  تکرح 

نادیم زا  یتمسق  ره  يارب  و  هدومن ، ییاسانش  ار  نمشد  دننک ; یم  ریبدت  ار  ههبج  گنج و  روما  هک  یصلخم  ناگدنمزر  هب  دنگوس  ًاْرمَأ ;)
بات نمـشد  یلامتحا  ياهموجه  ربارب  رد  ات  هدومن ، مکحتـسم  ار  اهرگنـس  دـننک . یم  ارجا  یّـصاخ  کیتکات  نآ  طیارـش  ياضتقم  هب  دربن 
روما همه  هب  تبسن  هصالخ  و  دنراذگ . یم  ییاسانش  ییاذیا و  ياه  نیمک  نینچمه  و  بسانم ، ینابهگن  ياه  تسپ  دنشاب . هتشاد  تمواقم 

دندقتعم زین  یخرب  تساهنآ . ياهراک  ادخ و  هار  نادهاجم  دروم  رد  هناگجنپ  ياهدنگوس  مود  ریسفت  قبط  دننک . یم  يزیر  همانرب  گنج 
لمح و  گنج ، ههبج  رد  نداهن  ماگ  رطاخب  هک  ییاهبسا  تسا . ناگدنمزر  نایوجگنج و  ياهبسا  بکرم و  دروم  رد  روکذم  ياهمسق  هک 

، تسا هدروخ  مسق  اهنآ  فلتخم  تالاح  هب  دنوادخ  هک  هدرک  ادـیپ  تّیمها  شزرا و  ردـق  نآ  تداهـش ، نوخ و  ياه  هصرع  نادرم  روالد 
ِتاَرِّبَدُْملاَف  ) مجنپ مسق  هب  هّجوت  اب  ام  داقتعا  هب  یلو  تسا . هدش  دای  دنگوس  دربن  نادـیم  ياهبـسا  هب  زین  تایداع  هروس  رد  هک  هنوگ  نامه 

نیا هکلب  دنرادن ، روما  ریبدت  ناوت  هک  اهبکرم  اریز  اهنآ ; ياهبـسا  هن  تسا ، ناگدنمزر  نادهاجم و  هب  طوبرم  روکذـم  ياهدـنگوس  ًاْرمَأ )
زا نمـشد  اب  داهج  هک  اجنآ  زا  و  تسا ، نادهاجم  هب  طوبرم  هناگجنپ  ياهدنگوس  نیاربانب ، دننک . یم  يزیر  همانرب  هک  دنتـسه  نادـهاجم 

هحفص 150 تسا . هدرک  دای  دنگوس  زین  اهنآ  فلتخم  تالاح  هب  هکلب  نادهاجم ، هب  اهنت  هن  دنوادخ  دراد ، يا  هژیو  تّیمها  مالسا  هاگدید 
داهج دراد . یناوارف  ّتیمها  يدـیحوت  ینیب  ناـهج  رد  داـهج  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ـالاب  ياهدـنگوس  زا  مود  ریـسفت  قبط  اهدـنگوس  ماـیپ 

شالت نانمـشد  تهج  نیمه  هب  تسا . نید  نانمـشد  تراقح  تسکـش و  فعـض و  ثعاـب  و  نیملـسم ، تکوش  تردـق و  تّزع و  بجوم 
یمالـسا ياهروشک  هب  اهنآ  هیـصوت  هناحوبذم  ياهـشالت  نیا  هلمج  زا  و  دـنریگب . نیملـسم  زا  ار  داهج  گنهرف  هک  دـننک  یم  يا  هدرتسگ 

ّتیمها بلطم  نیا  و  تسا ! نایوجشناد  نازومآ و  شناد  یـسرد  ياهباتک  زا  دوهی  ّمذ  تداهـش و  داهج و  هب  طوبرم  تایآ  فذح  رب  ینبم 
ماهلا رایسب  نآ  هیآ  هس  یلو  دراد ، دوجو  داهج  دروم  رد  یناوارف  تایآ  دیجم  نآرق  رد  دزاس . یم  راکشآ  ار  تداهـش  داهج و  هداعلا  قوف 

: دیامرف یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  هب  باطخ  نارمع  لآ  هروس  هیآ 170 و 169  رد  لاعتم  دنوادخ  . 1 دینک : هّجوت  تسا . شخب 
اوُقَْحلَی َْمل  َنیِذَّلِاب  َنوُرِْشبَتْسَیَو  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهللا  ُمُهاَتآ  اَِمب  َنیِحِرَف  َنُوقَزُْری *  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءاَیْحَأ  َْلب  ًاتاَْومَأ  ِهللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسَْحت  َالَو  »)

هکلب دـنناگدرم ! دـندش ، هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  ربم  نامگ  زگره  ربمایپ ! يا  َنُونَزْحَی ;) ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ـَّالَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِّم  ْمِِهب 
، تسا هدیـشخب  ناشیا  هب  دوخ  لضف  زا  دنوادخ  هک  یناوارف  ياهتمعن  رطاخب  اهنآ  دنوش . یم  هداد  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  و  دـنا ، هدـنز 
ار اهنآ  هتسجرب  تاماقم  اریز  ;  ) دنتقوشوخ هدنیآ ، نادیهـش  نادهاجم و  دنا =  هدشن  قحلم  اهنآ  هب  زونه  هک  یناسک  رطاخب  دنلاحـشوخ ;و 

نینچ ندـناوخ  اب  ناملـسم  نازومآ  شناد  تشاد .» دـنهاوخ  یمغ  هن  و  تساهنآ ، رب  یـسرت  هن  هک  دـنناد ) یم  دـننیب ;و  یم  ناـهج  نآ  رد 
یم یسرد  ياهباتک  زا  ار  نآ  فذح  داهنشیپ  نمشد  اذهل  دننک . یم  يرامش  هظحل  گنج  نادیم  يوس  هب  تکرح  يارب  یشخبدیما  تایآ 
َنِم يَرَتْـشا  َهللا  َّنِإ  : ») دـینک هّجوـت  هحفـص 151  تسا . هدـش  میـسرت  يرتاـبیز  لکـش  هب  هبوت  هروس  هیآ 111  رد  داـهج ، يولباـت  . 2 دهد .

یَفْوَأ ْنَمَو  ِنآْرُْقلاَو  ِلیِجنِْالاَو  ِةاَرْوَّتلا  ِیف  ًاّقَح  ِْهیَلَع  ًادْعَو  َنُولَتُْقیَو  َنُوُلتْقَیَف  ِهللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاَُقی  َۀَّنَْجلا  ُمَُهل  َّنَِأب  ْمَُهلاَْومَأَو  ْمُهَـسُفنَأ  َنِینِمْؤُْملا 
هک هدرک ، يرادیرخ  ار  ناشلاوما  اهناج و  نانمؤم ، زا  دنوادخ  ُمیِظَْعلا ;) ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلَذَو  ِِهب  ُْمتْعَیَاب  يِذَّلا  ُمُکِْعیَِبب  اوُرِْـشبَتْساَف  ِهللا  َنِم  ِهِدْهَِعب 

یّقح هدعو  نیا  دنوش ; یم  هتـشک  دنـشک و  یم  دننک ، یم  راکیپ  ادـخ  هار  رد  هک ): هنوگ  نیا  هب  ;  ) دـشاب نانآ  يارب  تشهب  شربارب ) رد  )
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هب امـش ، رب  داب  تراشب  نونکا  تسا !؟ رترادافو  شدهع  هب  ادـخ  زا  یـسک  هچ  هدومرف ;و  رکذ  نآرق  لیجنا و  تاروت و  رد  هک  وا ، رب  تسا 
قیقد و هدش و  باسح  رایسب  هدمآ  هفیرش  هیآ  نیا  رد  هک  یتاریبعت  گرزب .»! يزوریپ  نآ  تسا  نیا  دیا ;و  هدرک  ادخ  اب  هک  يدتـس  داد و 

تـشهب الاک ، تمیق  و  ناگدـنمزر ، ياهناج  لاوما و  عاتم ، و  لاـعتم ، راـگدرورپ  رادـیرخ  هقباـس ، یب  دوسرپ و  تراـجت  نیا  رد  تساـبیز .
ياج رد  ایآ  تسا ! هدـش  میظنت  ینامـسآ ، مهم  باتک  هس  نآرق ، لیجنا و  تاروت و  نوچ  یّمهم  ياهرـضحم  رد  هلماـعم  دنـس  و  نادواـج ،
تسا رـضاح  لاح ، نیع  رد  یلو  هدیـشخب ، ام  هب  ار  نآ  شدوخ  هک  تسا  یـسک  اهالاک  نیا  رادیرخ  دیراد ؟ غارـس  يا  هلماعم  نینچ  رگید 

چیه شیاه  هدـعو  رد  هک  دـنک  یم  دـیکأت  نیا  رب  هوالع  دـهد ، یم  مه  دنـس  هک  درخ  یم  اهنت  هن  درخب ، تمیق  نیرتـالاب  هب  ار  زیچ  ناـمه 
ناناملـسم تسا . شخب  ماهلا  ردقچ  هیآ  نیا  هک  درک  دیهاوخ  قیدصت  روکذم  هیآ  نوماریپ  هشیدـنا  رّکفت و  یکدـنا  اب  درادـن . هار  یفّلخت 

ریخـست ار  ایند  مدرم  رتشیب  بولق  یهاتوک  تّدـم  رد  و  هدـش ، زوریپ  نانمـشد  همه  رب  دـندش  قّفوم  تایآ  نیمه  زا  ماهلا  اـب  مالـسا ، ردـص 
ْمُکیِجُنت ةَراَِجت  یَلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَه  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  : ») دینک هّجوت  تسا . فص  هروس  ات 13  تایآ 10  ثحب ، دروم  هیآ  نیموس  . 3 دنیامن .

ْمَُکل ْرِفْغَی  َنوُـمَْلعَت *  ُْمتنُک  ْنِإ  ْمُکَّل  ٌْریَخ  ْمُِکلَذ  ْمُکِـسُفنَأَو  ْمُِکلاَْومَأـِب  ِهللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاَُجتَو  ِِهلوُـسَرَو  ِهللااـِب  َنوـُنِمُْؤت  مـِیلَأ *  باَذَـع  ْنِّم 
اَهَنوُّبُِحت يَرْخُأَو  ُمیِظَْعلا *  ُزْوَْفلا  َکـِلَذ  نْدَـع  هحفـص 152  ِتاَّنَج  ِیف  ًۀَـبِّیَط  َنِکاَسَمَو  ُراَْهنالا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  تاَّنَج  ْمُْکلِخْدـُیَو  ْمَُکبُونُذ 

باذع زا  ار  امـش  هک  منک  ییامنهار  یتراجت  هب  ار  امـش  ایآ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  َنِینِمْؤُْملا ;) ِرَِّشبَو  ٌبیِرَق  ٌحـْتَفَو  ِهللا  َنِّم  ٌرْـصَن 
( زیچ ره  زا   ) امـش يارب  نیا  دینک ; داهج  ادخ  هار  رد  ناتیاهناج  لاوما و  اب  دیروایب و  نامیا  شلوسر  ادـخ و  هب  دـشخب !؟ ییاهر  كاندرد 

ریز زا  اـهرهن  هک  دـنک  یم  لـخاد  تشهب  زا  ییاـهغاب  رد  ار  امـش  و  دـشخب ، یم  ار  ناـتناهانگ  دـینک ) نینچ  رگا  . ) دـینادب رگا  تسا  رتـهب 
هک يرگید  تمعن )  ) تسا و میظع  يزوریپ  نیا  دـهد ;و  یم  ياج  نادـیواج  تشهب  رد  هزیکاپ  ياهنکـسم  رد  و  تسا ، يراج  شناـتخرد 

يزوریپ نیا  هب   ) هد تراـشب  ار  ناـنمؤم  تـسا ;و  کـیدزن  يزوریپ  دـنوادخ و  يراـی  نآ  و  دـشخب ،) یم  امـش  هـب   ) دـیراد تـسود  ار  نآ 
هک میمهف  یم  نونکا  دوب . یفاک  داهج  ّتیمها  يارب  دوبن ، روکذـم  دروم  هس  زج  داهج  دروم  رد  یبلطم  نآرق  رـساترس  رد  رگا  گرزب .»!)
هک تسا ، مهم  ردق  نآ  مالـسا  ّینغ  گنهرف  رد  داهج  تسا . هدرک  دای  مسق  نادهاجم  فلتخم  فیاوط  اههورگ و  هب  گرزب  دنوادخ  ارچ 
ْنَم . ) دوش یم  بوسحم  دیهش  دهد ، تسد  زا  ار  دوخ  ناج  و  هدش ، ریگرد  نمـشد  اب  دوخ  ییاراد  لاوما و  زا  عافد  يارب  یـسک  رگا  یّتح 

تراغ و ربارب  رد  زگره  دـنناوخب ، ار  تایاور  تایآ و  نیا  روالد ، رویغ و  ناوج  ًاصوصخم  ناناملـسم ، رگا  ( 1 (.) ٌدیهَش َوُهَف  ِِهلام  َنُود  َِلُتق 
هریاد مالـسا  دـننک . تراغ  ار  اهنآ  یتسه  هیامرـس و  یتحارب  بناجا  هک  داد  دـنهاوخن  هزاجا  و  درک ، دـنهاوخن  توکـس  ناگناگیب  لواـپچ 

زج عافد  و  دزیخرب ، هلباقم  هب  دراد  وا  سومان  هب  تبسن  یئوس  دصق  هک  یـسک  لباقم  رد  یـصخش  رگا  هک  هداد  شرتسگ  ردق  نآ  ار  داهج 
اب هلباقم  يارب  ًامئاد  و  هتخادنا ، تشحو  هب  ار  نمشد  هک  تسا  مالسا  تامیلعت  نیا  ( 2 .) دشکب ار  وا  دناوت  یم  دشابن ، نکمم  مجاهم  لتق  هب 

. دننک یم  هئطوت  مالـسا  هحفـص 153  ح 1 .  باب 3 ، كردـم ، ناـمه   . 2 و 2 . ح 1  باب 1 ، عافدـلا ، باوبا  ج 18 ، هعیـشلا ، لـئاسو   . 1
نینچ دیاب  ام  دوش ، فذح  نازومآ  شناد  یسرد  نوتم  زا  دوهی  ّمذ  تداهـش و  داهج و  تایآ  هک  دنک  یم  شرافـس  نمـشد  رگا  نیاربانب ،

ام تفگ ، هچ  ره  نمـشد  (: » هرـس سدق  ) ینیمخ ماما  هدومرف  هب  و  مینک . انـشآ  نآ  اب  رتشیب  هچ  ره  ار  نامناناوجو  میهد ، شرتسگ  ار  یتایآ 
یمالسا ياهـشزرا  اب  میقتـسم  هلباقم  رد  هک  یماگنه  نمـشد  خساپ : تسین ؟ تنوشخ  یعون  داهج  ایآ  لاؤس : مییامن .» لمع  نآ  سکع  رب 

هلأسم رد  هک  اجنآ  زا  و  دزادنیب . مزال  ییآراک  زا  ار  نآ  رظن ، دروم  ياه  شزرا  ندرک  راد  هّکل  اب  دراد  یعـس  دروآ ، یمن  تسدـب  یقیفوت 
یعون ار  نآ  تهج  نیدب  دـهد . هولج  تشز  ار  داهج  يابیز  هرهچ  دراد  یعـس  هدـشن ، ناناملـسم  لد  بلق و  زا  نآ  فذـح  هب  قّفوم  داهج 

الیذ ار  روکذـم  هیآ  تسا . هدـمآ  هرقب  هروس  هفیرـش 190  هیآ  رد  داهج  روتـسد  تسین . نینچ  هک  یلاـح  رد  تسا ، هدرک  یفّرعم  تنوشخ 
َنیِدَتْعُْملا ;)و ُّبُِحی  َهللا َال  َّنِإ  اوُدَـتْعَت  َالَو  ْمُکَنُوِلتاَُقی  َنیِذَّلا  ِهللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاَقَو  : ») دـینک تواضق  دروم  نیا  رد  دوخ  امـش  مینک ، یم  لقن 

رگا ینعی  درادن .» تسود  ار  ناگدننک  يّدعت  ادخ  هک  دینکن ، زواجت  دح  زا  دـینک ;و  دربن  دـنگنج  یم  امـش  اب  هک  یناسک  اب  ادـخ  هار  رد 
و درک ، هراوآ  ناشراید  رهـش و  زا  ار  مدرم  و  تفرگ ، ار  نیملـسم  لّوا  هلبق  و  دومن ، لاغـشا  ار  یمالـسا  ياهروشک  و  درک ، هلمح  لیئارـسا 
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نیع رد  یلو  دننک ، عافد  دوخ  ّقح  زا  و  دنگنجب ، یماشآ  نوخ  نمـشد  نینچ  اب  دیاب  ناناملـسم  دومن ، ناریو  ناشرـس  رب  ار  اهنآ  ياه  هناخ 
، دننزن شتآ  ار  اهتخرد  دننکن ، هدولآ  ار  نمشد  یندیماشآ  بآ  گنج  نادیم  رد  دننک ، تمیالم  ارـُسا  اب  دنیامنن ، زواجت  دوخ  ّدح  زا  لاح 
، مینک ّتقد  شنیرفآ  ماـظن  رد  رگا  تـسا ؟ تنوـشخ  ندرک  داـهج  هنوـگ  نـیا  اـیآ  دـنوشن . ناریپ  ناراـمیب و  ناـکدوک و  ناـنز و  ضّرعتم 

میلـست یتحارب  و  دننک ، یم  عافد  دوخ  زا  ملاع  رـسارس  رد  هدـنز  تادوجوم  مامت  هک  ارچ  تسا . یعیبط  نوناق  کی  داهج  هکدـید  میهاوخ 
. دنزادرپ یم  اهنافوط  اب  هزرابم  هب  شیوخ  ياه  هشیر  تیوقت  اب  دنتـسه ، دیدش  ياهنافوط  ضرعم  رد  هک  یناتخرد  دنوش . یمن   154 هحفص
اهرهن و راـنک  رد  هک  یناـتخرد  هب  تبـسن  هتـشارفا ، رب  تماـق  نازوس  کـشخ و  ریوک  لد  رد  هک  یناـتخرد  دودـعم  گرب  مینک  تّقد  رگا 
و یبآ ، مک  ربارب  رد  تخرد  نیا  یعاـفد  لـماع  نـیا ، تـسا . هـتفرگ  ار  نآ  يور  كرک  زا  يا  هیـال  و  رت ، نـهپ  دراد  دوـجو  اـه  هناـخدور 

نینچ نیاربانب ، دنک . ظفح  ار  دوش  یم  شبیصن  لاس  لوط  رد  هک  یبآ  رصتخم  يرتشیب  تّدم  دناوتب  ات  تسا ، ریوک  ياسرف  تقاط  يامرگ 
ییالاب تردق  وهآ  لثم  یکی  دنراد ; رایتخا  رد  یعافد  یعیبط  حالس  یعون  نارادناج  مامت  دنک . یم  هزرابم  یبآ  یب  لباقم  رد  زین  یتخرد 

اب یغیت  هجوج  دنزادرپ ، یم  هزرابم  هب  دوخ  ياهخاش  اب  یخرب  دراد ، عافد  تهج  يزیت  ياهنادند  گرگ  نوچمه  يرگید  دراد ، رارف  يارب 
یناویح ره  هصالخ  و  دنتـسه ، دوخ  ظفاحم  روآدرد  رادرهز و  شین  اب  یخرب  دـنک ، یم  عاـفد  دوخ  زا  شندـب  حطـس  رب  دوجوم  ياـه  غیت 

رگا هک  هدرک ، قلخ  ار  یسانش  هفیظو  يوق و  یعافد  ياهورین  زین  اهناسنا  ام  ندب  رد  لاعتم  دنوادخ  دراد . رایتخا  رد  یبسانم  یعافد  هلیسو 
زا عافد  هفیظو  نوخ ، دیفـس  ياهلوبلگ  مانب  راکادف ، زابرـس  نویلیم  اهنویلیم  درک . یم  عمج  دوخ  رد  ار  اهیرامیب  عاونا  تعرـسب  یمدآ  دوبن 

. دوش یم  ام  ندب  دراو  نژیسکا  اذغ و  بآ ، قیرط  زا  یناوارف  ياهسوریو  اهبورکیم و  زور  هنابـش  لوط  رد  اریز  دنراد ، هدهع  رب  ار  ام  مسج 
دوش یم  ثعاب  هچنآ  اّما  دـشاب ، اهبورکیم  رگید  عاونا  ناطرـس و  هبـصح ، ایرالام ، بورکیم  ام  نوخ  نورد  رد  دـحاو  ِنآ  رد  تسا  نکمم 

ماّهتا نیا  هب  ار  اهنآ  یقطنم  لقع و  چـیه  ایآ  تسا ؟ تنوشخ  اهلوبلگ  راک  ایآ  تسا . دیفـس  ياهلوبلگ  يراکادـف  میوشن  يراـمیب  هب  ـالتبم 
تـسا بورکیم  نودب  نآ  طیحم  مامت  هک  هزیلرتسا  الماک  قاطا  کی  رد  یتّدم  ات  دـیاب  دـننز  یم  هیلک  دـنویپ  هک  یناسک  دـنک ؟ یم  مهّتم 

شتدایع هب  صاخ  طیارـش  رد  هژیو و  کسام  صوصخم و  سابل  اب  دیاب  دننک  تاقالم  وا  اب  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  یّتح  دنربب ، رـسب  اهنت 
. دریذپ یمن  ار  نآ  یتحارب  دنک و  یم  تمواقم  دناد ، یم  هناگیب  ار  نآ  هک  دیدج ، هیلک  لباقم  رد  ندب  هک  تسا  نآ  راک  نیا  ّتلع  دنورب .

تمواقم یلیخ  اهلوبلگ  تّدم  نیا  رد  هکنیا  يارب  ناکشزپ  دورب . نیب  زا  تّیـساسح  دنک و  تداع  نآ  هب  ات  درذگب  یتّدم  دیاب  هحفص 155 
. دراد هژیو  تبقارم  هب  زاین  دوش و  یم  فیعـض  ندب  یعافد  متـسیس  تهج  نیدب  دننک ، یم  فیعـض  ار  اهنآ  صوصخم  ياهوراد  اب  دننکن ،
، دنک فیعـضت  ار  اهنآ  یجراخ  ای  یلخاد  لماوع  ای  دننک ، باصتعا  زور  کی  رگا  هک  تسا  ناوارف  ردق  نآ  دیفـس  ياهلوبلگ  راک  ّتیمها 
وا رب  نمشد  دوش ، فیعضت  یتّیعمج  ای  صخـش  ره  یعافد  يورین  دوش . یم  ّطلـسم  ندب  رب  تساهـسوریو ) اهبورکیم و  نامه  هک   ) نمـشد

دراو دوخ  یگدـنز  نتم  رد  ار  تداهـش  داهج و  تایآ  میراچان  نمـشد ، ذوفن  طّلـست و  زا  يریگولج  يارب  اـم  نیارباـنب  ددرگ . یم  طّلـسم 
تنوشخ و  تسا ، یعیبط  نوناق  کی  عافد  هکنیا  هصالخ  دـشاب . نمـشد  اب  هزرابم  هدامآ  اـم  یعاـفد  يورین  هراومه  نآ  هیاـس  رد  اـت  مینک ،

يریگ و لکـش  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما ترـضح  تداهـش  سپـس  داـهج و  شقن  تداهـش ! داـهج و  درمربا  دوـش . یمن  بوـسحم 
. درک یمن  بسک  یمهم  قیفوت  و  تفرگ ، یمن  رس  مالسا  ًارهاظ  نآ  نودب  تفگ  ناوت  یم  تأرج  هب  هک  دوب  دایز  يردق  هب  مالسا  تفرشیپ 

نازابرـس تسکـش  هب  یهتنم  مالـسا  نایرکـشل  زا  یعمج  یتسرپایند  یطابـضنا و  یب  رثا  رب  هک  دُحا  گنج  دـینک : هّجوت  نآ  هنومن  کی  هب 
ّتیرومأم ناملسم  طابضنا  یب  نازابرس  هک  يا  هطقن  نامه  زا  نمشد  دوب . نامیا  اب  ناتماق  تسار  يارب  یتخس  شیامزآ  نادیم  دش ، مالـسا 

رارق رب  ار  رارف  يا  هّدع  و  دندیسر ، تداهش  هب  يا  هّدع  درک . هرصاحم  ار  اهنآ  هدرب ، شروی  مالسا  نایهاپـس  رب  دندوب ، هدرک  كرت  ار  دوخ 
هیلع ) یلع دنتفرگ . رارق  نآرق  تایآ  زا  یخرب  تّمذم  شنزرـس و  دروم  ًادعب  و  هدش ، هدنکفارـس  شیامزآ  نیا  رد  یتحارب  و  دنداد ، حیجرت 

یخرب تسا  نکمم  متفگ : دوخ  اب  هلآو !) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  یّتح  مدیدن ; ار  سک  چیه  مدرک  هاگن  مفارطا  هب  دیوگ : یم  ( مالـسلا
نم تسا . نادیم  ياجک  رد  مناد  یمن  اّما  دنک ، یمن  رارف  زگره  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ یلو  دننک ، رارف  نامیالا  فیعـض  ناناملـسم  زا 
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یم ردق  نآ  هکلب  درک ; مهاوخن  فالغ  نادیم  نیا  رد  ار  ریـشمش  ینعی  هحفص 156  متسکش  ار  ریـشمش  فالغ  منک . لمع  مفیلکت  هب  دیاب 
ناـهگان مدیـسر . نادـیم  زا  يا  هشوگ  هب  مدوب . ادـخ  ربماـیپ  لاـبند  هب  هزراـبم  نمـض  رد  و  مدـش ، هزراـبم  لوغـشم  موش . دیهـش  اـت  مگنج 

و دنک ، هرسکی  ار  راک  دوب  هتفرگ  میمصت  نمشد  ایوگ  مدرک . هدهاشم  هتـسکش  نادند  حورجم و  یناشیپ  اب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
نم زا  نمـض  رد  و  نک ، هزراـبم  هطقن  نیمه  رد  ناـج ! یلع  : » دـندومرف هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) لوـسر ترـضح  درادرب . ناـیم  زا  ار  ربماـیپ 
یم عافد  شزیزع  ناج  زا  و  متشگ ، یم  شکرابم  دوجو  عمش  درگ  رب  هناورپ  نوچمه  حّلسم . نانمـشد  ربمایپ و  مدوب و  نم  امنب .» تظفاحم 

شتآ تشگ . ینیـشن  بقع  هب  روبجم  و  دش ، سویأم  ییاهن  فدـه  هب  یبایتسد  زا  نمـشد  هک  تشاد  همادا  اجنآ  ات  هناناج  عافد  نیا  مدرک .
نم رب  یناوارف  تابرض  امش  زا  عافد  ماگنه  هب  هزرابم و  لوط  رد  هللا ! لوسر  ای  مدرک : ضرع  مدیسر . ترضح  تمدخ  تسـشن . ورف  گنج 

یـصخش مداتفا  یم  نیمز  هب  هک  هعفد  ره  اّما  مدـش ! نیمز  رب  شقن  راـب  راـهچ  هک  يا  هنوگ  هب  دوب  مکحم  رایـسب  نآ  هبرـض   16 دش ، دراو 
هک صخش  نآ  هللا ! لوسر  ای  درک . یم  قیوشت  عافد  هزرابم و  همادا  هب  ارم  و  درک ، یم  مدنلب  و  تفرگ ، یم  ار  ملغب  ریز  ورـشوخ  وبـشوخ و 
یم وت  کمک  هب  هک  دوب  ادـخ  یحو  صوصخم  کیپ  نیما ، لیئربج  وا  نشور ! تمـشچ  یلع ! ای  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دوب ؟

هحفص 157 ص 333 . ) تیالو ، رهظم  زا  لقن  هب   ) ص 531 ج 2 ، یبلح ، هریس   . 1 ( 1 .) دمآ

رجف هروس  ياهدنگوس  . 4

حیضوت

دنگوس دنک  یم  تکرح  زور ) ییانـشور  يوس  هب   ) هک یماگنه  بش  هب  و  درف ، جوز و  هب  و  هناگهد ، ياهبـش  هب  و  دـنگوس ، مد  هدـیپس  هب 
!؟ تسین درخ  نابحاص  يارب  یّمهم  دنگوس  دش ، هتفگ  هچنآ  رد  ایآ  تسا ،) ناملاظ  نیمک  رد  تراگدرورپ  هک  )

هشیدنا رّکفت و  ریسفت : حرش و 

هراشا

هب و مسقم  نیب  هطبار  ماهبا ، ود  نیا  رب  هفاضا  دراد . ماهبا  لامجا و  مه  هل  مسقم  هکنیارب  هوالع  تسا ; هتـسبرس  زین  هروس  نیا  ياهدـنگوس 
ًاـساسا تسا . مدرم  راکفا  نتخادنا  نایرج  هب  ماهبا  لامجا و  نیا  زا  فده  تشذگ ، زین  البق  هک  هنوگ  نامه  و  تسا . هتـسبرس  زین  هل  مسقم 
ترضح هک  تسا  مهم  ردق  نآ  رّکفت  هشیدنا و  تسا . نآ  نابطاخم  رّکفت  هشیدنا و  نتخادنا  راکب  نآرق  هباشتم  تایآ  ياه  هفسلف  زا  یکی 

سوه اوه و  اـب  هنییآ  نیا  رگا  ( 1 «.) تسا راگنز  نودب  فاص و  هنییآ  هشیدنا  رکف و  ٌۀَِـیفاص ; ٌةآِْرم  ُرْکِْفلَا  : » دـیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
 . ح 16208 باب 3252 ، ج 8 ، ۀـمکحلا ، نازیم  هار 1 .  و  دز ، ماـگ  ریـسم  نآ  رد  و  دـید ، نآ  رد  ار  تداعـس  هار  ناوت  یم  دوـشن  هتخیمآ 

َو ِتانَسَْحلا  ُةآِْرم  ُرْکِْفلَا  : » دیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  تسب . ار  نآ  درک و  فشک  نآ  طّسوت  ار  یتخبدب  تواقـش و  هحفص 158 
هـشیدنا رّکفت و  رادفرط  ًادیدش  مالـسا  لاح ، رهب  ( 1 «.) تسا تائّیـس  هراّفک  و  اهیبوخ ، تانـسح و  هب  ندیـسر  هنییآ  رکف  ِتائِّیَّسلا ; ُةَراّـفَک 

یمّنهج هک  وا ، زا  رّکفت  هک  یحایر  دـیزی  نب  ّرح  دـننامه  دوش . یم  ضوع  ناسنا  یگدـنز  ریـسم  رّکفت  هظحل  کی  اـب  هاـگ  هک  ارچ  تسا ،
. تخاس یتشهب  کی  دوب ،

جح لامعا  هناگجنپ و  ياهدنگوس 

هناخ ترایز  هوکـشاب  مسارم  هب  ار  نآ  نارّـسفم  زا  یخرب  هلمج ، زا  تسا . هدش  هئارا  یفلتخم  ياهریـسفت  زین  هروس  نیا  ياهمـسق  دروم  رد 
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زا روظنم  دفاکش . یم  ار  بش  یهایس  لد  هک  يدیپس  نیلّوا  ندیشخرد  ماگنه  ناهاگحبص ، رجف  هب  مسق  ِرْجَْفلاَو ;) . ) دنا هدرک  ریـسفت  ادخ 
رد رـضاح  ّتیعمج  تساپرب ، جـح  مسارم  رد  یبیجع  ياغوغ  ماگنه  نآ  رد  هک  ارچ  تسا ، نابرق  دـیع  زور  حبـص  رجف  ناهاگحبـص ، رجف 

فوقو رعشم  رد  یکدنا  رجف  عولط  زا  سپ  دنتسه ، شیوخ  يادخ  اب  زاین  زار و  لاح  رد  همه  و  دنتسه ، رجف  عولط  رظتنم  هک  مارحلارعشم ،
یمر ینم  رد  ات  دـنور  یم  ناـشوج . يا  همـشچ  ناـشورخ و  یلیـس  نوچمه  دـننک ; یم  تکرح  ینم  تمـس  هب  هورگ  هورگ  سپـس  هدرک ،

هوکـشرپ و ياه  هنحـص  نآ  هک  ناـبرق  دـیع  زور  حبـص  رجف  عولط  هب  مسق  يرآ ! دـننک . ریـصقت  نآ  زا  سپ  و  یناـبرق ، سپـس  و  تارمج ،
نابرق دـیع  بش  هب  زاغآ و  هّجحلا  يذ  بش  نیلّوا  زا  هک  هناگهد  ياهبـش  هب  دـنگوس  رْـشَع ;)و  لاََـیلَو  . ) دوش یم  قلخ  نآ  رد  یندـنامدایب 

لوغـشم دـنا ، هدیـسر  هّکم  هب  هزات  هک  يا  هّدـع  دروخ . یم  مشچ  هب  جاّجح  نیب  رد  یبیجع  شوج  بنج و  بش  هد  نیا  رد  دوش . یم  متخ 
هب نتفر  هدامآ  زین  يا  هّدع  و  دنزادرپ . یم  یّبحتسم  ياهفاوط  هب  دنا ، هدش  هرمع  لامعا  زا  غراف  هک  يدایز  هّدع  دنتسه . هدرفم  هرمع  لامعا 

هماـگنه هک  يزور  بش و  هد  نآ  هب  مـسق  هحفص 159  ح 16210 .  باب 3252 ، ج 8 ، ۀـمکمحلا ، نازیم   . 1 دـنوش . یم  تافرع  يارحص 
جح مسارم  هب  هراشا  زین  مسق  نیا  درف ! جوز و  هب  مسق  ِْرتَْولاَو ;) ِعْفَّشلاَو  . ) تسادـخ هناـخ  تراـیز  مسارم  تهج  ناناملـسم  شوج  بنج و 
یم هتوتیب  ینم  رد  ار  بش  يا  هّدع  دنتـسه . تافرع  هب  تکرح  هناتـسآ  رد  جاّجح  هک  تسا  هّجحیذ  ( 1) متشه زور  عفش »  » زا روظنم  تسا .

زا روظنم  و  دننک . یم  تافرع  مزع  هّکم  رهش  زا  متشه  زور  حبص  زین  يا  هّدع  و  دنیامن ، یم  تکرح  تافرع  تمس  هب  ناهاگحبص  و  دننک ،
ۀیلاـع ياـعد  هک  ماـگنه  نآ  ًاـصوصخم  دـنراد ، یبـیجع  لاـح  تاـفرع  يارحـص  رد  جاّـجح  هک  زور  نآ  تـسا . هّـجحیذ  مـهن  زور  رتو » »

روش و تفرعم  لها  هب  تاعاس ، نآ  ارحـص و  نآ  رد  تساـهاعد . نیرتـالاو  زا  کـش  نودـب  هک  ییاـعد  دوش . یم  تئارق  هفرع  نیماـضملا 
يذ مهن  متـشه و  زور  هب  دـنگوس  يرآ ! دوش . یمن  لصاح  ناکم  نآ  ریغ  رد  هک  یلاح  روش و  تسین ، فیـصوت  لباق  هک  دـهد  یم  یلاح 
یم تکرح  زور ) ییانشور  يوس  هب   ) هک یماگنه  بش ، هب  مسق  ِرْسَی ;) اَذِإ  ِْلیَّللاَو  . ) تسادخ رکذ  زا  ّولمم  هلغـشم و  رپ  زور  ود  هک  هّجحلا 

تافرع هب  فوقو  مسارم  هک  هّجحلا  يذ  مهن  زور  بورغ  دراد . یبیجع  ياغوغ  هک  تسا ، هّجحلا  يذ  مهد  بش  بش ، نیا  زا  روظنم  دـنک .
هد دودح  دننک . یم  تکرح  مارحلارعـشم  تمـس  هب  ناشورخ  یلیـس  نوچمه  و  دنوش ، یم  هدنک  اج  زا  رئاز  نویلیم  دنچ  دریذپ ، یم  نایاپ 
رب اّما  تسا . هدـش  هتفرگ  رظن  رد  مارحلارعـشم  هب  تمیزع  تهج  اه  هدایپ  يارب  یناوارف  ياه  هّداج  و  اهنیـشام ، يارب  نابوتا  گرزب و  هّداج 

هتسخ نیگنس و  کیفارت  ناسنا  هک  یماگنه  دشک ! یم  لوط  هب  تعاس  هد  ات  رعشم 8  تافرع و  نیب  هاتوک  ریسم  ّیط  هاگ  راّوز ، ترثک  رثا 
هتـشذگ رد  نوچ  دـنیوگ . یم  زین  هیورتـلا » موی   » ار زور  نیا  ایوگ 1 .  دوش ، یم  رعـشم  يارحـص  دراو  و  دراذگ ، یم  رـس  تشپ  ار  هدـننک 

بآ ینم  تافرع و  رد  نامز  نآ  رد  اریز  دـندرک ; یم  هریخذ  بآ  وشتـسش ، تراهط و  وضو ، لسغ ، ندـیماشآ ، يارب  زور  نیا  رد  جاّـجح 
. تسین بآ  هریخذ  هب  يزاین  و  دراد ، دوجو  بآ  یفاک  هزادـنا  هب  روکذـم  ناکم  ود  ره  رد  هللادـمحب  ام  نامز  رـصع و  رد  تشادـن . دوجو 

تافرع رد  هک  ییاه  همیخ  یّتح  دروخ . یمن  مشچ  هب  ایند  ياهیگتـسباو  ایند و  زا  يزیچ  دنک ، یم  هدـهاشم  ار  رـشحم  هنحـص   160 هحفص
تسدـالاب و دـنمتورث ، ریقف و  سوئرم ، سییر و  درادـن . دوـجو  رعـشم  رد  دـندرک ، یم  تحارتـسا  نآ  هیاـس  رد  جاّـجح  و  تشاد ، دوـجو 

ادخ رکذ  لوغـشم  و  هداد ، رارق  دوخ  زادـناالاب  ار  نامـسآ  و  شرف ، ار  نیمز  هتخودـن  سابل  هعطق  ود  اب  همه  کچوک ، گرزب و  تسدریز ،
. تسین فیصوت  لباق  ًاتقیقح  هک  ارچ  دید ; کیدزن  زا  تفر و  دیاب  دنتسه .

جح مسارم  رارسا 

نیا نوماریپ  هاتوک ، دنچ  ره  یحیضوت ، تهج  نیدب  دوش . یم  جح  يونعم  مسارم  هب  طوبرم  تشذگ  هک  يریسفت  قبط  هناگجنپ  ياهمـسق 
ياهزامن هنازور  عاـمتجا  . 1 دروـخ : یم  مشچ  هب  عاـمتجا  عوـن  هس  مالـسا ، ياـه  هماـنرب  رد  دـسر . یم  رظن  هب  يرورـض  هوکـشرپ  مسارم 

نیا دـنیآ . مهدرگ  راـب  هس  لقادـح  يزور  يا  هّلحم  ره  لـها  هک  دوـش  یم  ثعاـب  ددرگ ، یم  رازگرب  تعاـمج  هب  هک  یماـگنه  هناـگجنپ 
لباق نآ  باوث  شزرا و  دـنک ، زواجت  رفن  هد  زا  تاعامتجا  هنوگ  نیا  رگا  هک  اجنآ  اـت  تسا ، تّیمها  اـب  رایـسب  مالـسا  رظن  زا  ییاـمهدرگ 
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سپ هتـشرف ، رازه  داتفه  هارمه  هب  لیئربج  : » دینک هّجوت  هنیمز  نیا  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  یتیاور  هب  تسین . يریگ  هزادـنا 
هیدـه ود  نآ  مدیـسرپ : تسا . هداتـسرف  تیارب  هیدـه  ود  و  دـناسر ، یم  مالـس  تراگدرورپ  تفگ : لیئربج  دـندمآ . نم  دزن  رهظ  زاـمن  زا 
ردـقچ نم  تّما  يارب  تعاـمج  زاـمن  باوـث  لـیئربج ! يا  مدیـسرپ : تعاـمج . هب  هنازور  ياـهزامن  ندـناوخ  يرگید  و  تفگ ...: تسیچ ؟
دنـشاب رفن  هس  رگا  و  دـنک ، یم  روظنم  زاـمن  هاـجنپ  دـص و  تعکر  ره  لـباقم  رد  رفن  ره  يارب  دـنوادخ  دنـشاب ، رفن  ود  رگا  تفگ : تسا ؟

زا رگا  و  و ... زامن ، دصراهچ  رازه و  ود  دنشاب  هحفص 161  رفن  جنپ  هچنانچ  و  زامن ، تسیود  رازه و  دنوش ، رفن  راهچ  رگاو  زامن ، دصشش 
هدنـسیون ناگتـشرف  سنا و  ّنج و  مامت  و  ملق ، ناتخرد  مامت  و  بّکرم ، اهایرد  مامت  و  ذـغاک ، اهنامـسآ  مامت  هچنانچ  دـنوش ، رتشیب  رفن  هد 

ار هنازور  عامتجا  نیا  مینک  یعـس  قوف ، يانعمرپ  تیاور  هب  هّجوت  اب  ( 1 ...«.) دش دنهاوخن  نآ  تعکر  کی  باوث  شرامـش  رب  رداق  دنوش ،
یتمس ره  زا  خسرف  کی  ات  نآ  لیکشت  دننک ;و  یم  تکرش  رهـش  مدرم  مامت  عامتجا  نیا  رد  یگتفه  عامتجا  . 2 میهدن . تسد  زا  یتحارب 

زامن دـنچ  ره  ّتنـس  لها  اریز  تسا . تیب  لها  بتکم  ناوریپ  صوصخم  روکذـم ، ياـهیگژیو  اـب  عاـمتجا  نیا  هکنیا  بلاـج  تسا . عونمم 
رد نایعیش  هعمج  زامن  لثم  و  ددرگ ، یم  رازگرب  رهـش  فلتخم  دجاسم  رد  تعامج  زامن  دننامه  نانآ  هعمج  زامن  یلو  دنناوخ ، یم  هعمج 

دننام یسایس و  یقالخا ، یعامتجا ، لئاسم  لیبق  زا  مدرم  زاین  دروم  لئاسم  هعمج  بیطخ  عامتجا ، نیا  رد  ددرگ . یمن  هماقا  يدحاو  ناکم 
تکرش هنالاس  عامتجا  . 3 داد . تسد  زا  یتحارب  دـیابن  زین  ار  گرزب  عاـمتجا  نیا  رد  تکرـش  قیفوت  دـنک . یم  حرطم  اـه  هبطخ  رد  ار  نآ 

، دیفس درز و  هایس و  فلتخم ، ياهداژن  زا  یمالسا ، ریغ  یمالـسا و  فلتخم  ياهروشک  زا  دنتـسه . عّونتم  رایـسب  عامتجا  نیا  رد  ناگدننک 
تکرـش جـح  هنالاس  عامتجا  رد  اـت  دـننک ، یم  تکرح  یحو  نیمزرـس  تمـس  هب  همه  همه و  ناناملـسم ، رگید  كرت و  سراـف و  برع و 

ناوارف ياهتوافت  مغریلع  هک  دریگ ، یم  رارق  اهروشک  رگید  ياهناملسم  رانک  رد  مارحلادجسم  یبّنلادجسم و  رد  ناسنا  هک  یماگنه  دننک .
ربمایپ تلاسر  رب  و  دننک ، یم  شتـسرپ  ار  يدحاو  يادخ  و  دنرازگ ، یم  زامن  هلبق  کی  تمـس  هب  همه  تاهج ، رگید  يرهاظ و  لکـش  رد 

ةالص باوبا  لئاسولا ، كردتـسم  ج 1،ص 762 ; یقثوــلا ، ةورع  زا 1 .  دنتـسه ، ترخآ  ناهج  هب  دـقتعم  و  دـنهد ، یم  تداهـش  دـحاو 
یب گرزب و  عامتجا  نیا  زا  هک  سوسفا  دص  سوسفا و  اّما  دجنگ . یمن  دوخ  تسوپ  رد  یلاحـشوخ  هحفص 162  ح 1 .  باب 1 ، ۀعامجلا ،

. دوب يرگید  لکش  هب  ناناملسم  عضو  ًاعطق  دوب ، نینچ  رگا  هک  دوش ، یمن  مزال  يریگ  هرهب  هنالاس ، هدش  باسح  ریظن 

جح لامعا  هفسلف 

هب ار  جـح  لامعا  یجاح  رگا  یقالخا  هفـسلف  . 1 مینک : یم  هراشا  نآ  مهم  هفـسلف  هس  هب  دراد ; يدّدـعتم  ياه  هفـسلف  جـح  هنالاس  عامتجا 
ثیدـح رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  دوش . یم  يا  هزاـت  ناـسنا  تشگزاـب  زا  سپ  کـش  نودـب  دروآ ، اـجب  هملک  یعقاو  ياـنعم 

ردام زا  هک  يزور  نوچمه  دروآ ... اجب  ادخ  هناخ  ّجح  هک  یـسک  ُهُُّما ; ُْهتََدلَو  مْوَیَک  ِهبُونُذ  ْنِم  َجَرَخ  َْتیَْبلا ... َّجَح  ْنَم  : » دندومرف ییانعمرپ 
قرز و زا  و  دراذگ ، یم  رانک  ار  ایند  دنب  دیق و  يزور  دنچ  هوکـشاب  مسارم  نیا  رد  ناسنا  هک  ارچ  ( 1 «.) دوش یم  جراخ  ناهانگ  زا  هدیئاز 

یمن هنییآ  رد  یّتح  و  دـنز ، یمن  هناش  ار  شیاهوم  دـنک ، یمن  لامعتـسا  شوخ  يوب  دـیارآ ، یمن  ار  دوخ  الثم  دـشوپ ، یم  مشچ  ایند  قرب 
هتـشذگ هب  تسین ) بجاو  وا  رب  اجنآ  رد  ندنام  زج  یلمع  چیه  و   ) دـنام یم  تافرع  يارحـص  رد  هک  مهد  بش  ات  مهن  زور  رهظ  زا  درگن .
میمـصت و  دنک ، یم  هبوت  دوخ  قباس  یـصاعم  ناهانگ و  اهاطخ و  زا  دنک . یم  يرورم  هداد  ماجنا  نونکات  هچنآ  رب  و  دشیدنا ، یم  شیوخ 

يرتمک ذوفن  هار  هک  دنک  یم  يزیر  همانرب  يا  هنوگ  هب  دوخ  هدـنیآ  يارب  و  دـیامن . ناربج  ار  هتـشذگ  هدـنیآ  کین  لامعا  اب  هک  دریگ  یم 
ایند تراقح  یکچوک و  هب  تسین ، رشحم  يارحـص  اب  تهابـش  یب  هک  مارحلارعـشم ، رد  مهد  بش  رد  سپـس  و  دنامب ، یقاب  ناطیـش  يارب 

ناربج هب  میمصت  دوش و  یم  راسمرش  هدرک ، ریـسا  دوخ  دنب  دیق و  رد  ار  وا  هنوگنیا  تسپ  ریقح و  يایند  نیا  هکنیا  زا  و  دشیدنا ، یم  رتشیب 
سوسفا یلو  هداعلا . قوف  تسا و  بیجع  جـح  یقالخا  هحفص 163  ح 113 .  ص 426 ، ج 1 ، یلاـئللا ، یلاوع  راثآ 1 .  یتسار  دریگ . یم 

ار اهنآو  هدومن ، لاغشا  ار  ناشتقو  رتشیب  و  دنک ، یمن  اهر  ار  جاّجح  زا  یخرب  فیرـش ، فقاوم  نآ  رد  یّتح  یتاغوس ، مان  هب  یـسوباک  هک 

نآرق رابرپ  زا 231ياهدنگوس  هحفص 70 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رتشیب هنافّـسأتم  دنبای ، یمن  نطو  رد  هک  دنـشاب  ییاهزیچ  لابند  هب  اجنآ  رد  هکنیا  ياجب  اهنآ  دیامن . یم  نادرگرـس  اه  هزاغم  اهرازاب و  رد 
نیا ات  درک ، يرکف  طلغ  گـنهرف  نیا  يارب  دـیاب  دوش . یم  تفاـی  روفو  هب  ناـشراید  رهـش و  رد  هک  دـننک  یم  يروما  فرـص  ار  ناـشتقو 

بلاج رایسب  ار  جح  یقالخا  هفسلف  هعصاق ، هبطخ  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  دزاسن . گنرمک  ار  جح  یقالخا  هفـسلف  کلهم  يرامیب 
َُّمث : » دـییامرفب هّجوت  تسا . هدرک  دای  رورغ  ربک و  كانرطخ  يرامیب  ناـمرد  يارب  یبساـنم  رایـسب  محرم  ناونعب  نآ  زا  و  هدومن ، فیـصوت 
ْنِم ِةَِدْئفالا  ُراَِمث  ِْهَیلِإ  يِوْهَت  ْمِِهلاَحِر . یَْقلُِمل  ًۀَـیاَغ  َو  ْمِهِراَفْـسَأ ، ِعَجَْتنُِمل  ًۀـَباَثَم  َراَصَف  ُهَوَْحن ، ْمُهَفاَطْعَأ  اُوْنثَی  ْنَأ  ُهَدـَلَو  َو  ُمَالَّسلا  ِهیَلَع  َمَدآ  َرَمَأ 

ْمِهِماَدـْقَأ یَلَع  َنُوُلمْرَی  َو  َُهلْوَح . ِهِّلل  َنُولِّلَُهی  ًُاللُذ  ْمُهَبِکاَنَم  اوُّزُهَی  یّتح  ۀَـعِطَْقنُم ، راَِحب  ِِرئاَزَج  َو  ۀَـقیِمَع ، جاَِجف  يِواَهَم  َو  ۀَقیِحَـس  راَِـفق  ِزِواَـفَم 
َو ًانِیبُم . ًاراَِبتْخا  َو  ًادـیِدَش  ًاناَِحْتما  َو  ًامیِظَع  ًءَالِْتبا  ْمِهِْقلَخ ، َنِساَحَم  ِروُعُّشلا  ِءاَفْعِِإب  اوُهَّوَش  َو  ْمِهِروُهُظ ، َءاَرَو  َلِیباَرَّسلا  اوُذَـبَن  ْدَـق  َُهل . ًاْربُغ  ًاثْعُش 

زکرم ار  نآ  و  دننک ، هّجوت  وس  نآ  هب  هک  داد  نامرف  ار  شنادنزرف  مدآ و  سپس  ِِهتَّنَج ; َیلِإ  ًۀَلْصُو  َو  ِِهتَمْحَِرل ، ًابَبَـس  ُهّللا  ُهَلَعَج  ًاغِیَلب  ًاصیِحْمَت 
اهیداو نورد  زا  و  رود ، ياه  تشد  تالف و  نایم  زا  تعرـس  هب  بلق  قامعا  زا  دارفا  ات  دینادرگ ; ناشزادناراب  دوصقم و  لزنمرـس  عّمجت و 
نایوگ هللا  ّالا  هلا  و ال  دنهد ، تکرح  ار  هناش  یعـس  ماگنه  هب  ات  دنروآ ، يور  اجنآ  هب  اهایرد ، هدـنکارپ  مه  زا  رئازج  و  قیمع ، ياه  هّرد  و 
تساه ّتیصخش  هناشن  هک  ییاهسابل  دننک ، تکرح  تعرـس  هب  رابغ  درگ و  رپ  ياه  ندب  هتفـشآ و  ياهوماب  و  دننک ، فاوط  هناخ  فارطا 

يزاسکاپ و  راکشآ ، یشیامزآ  و  دیدش ، یناحتما  گرزب ، ینومزآ  نیا  دنهد ; رییغت  ار  دوخ  هفایق  اهوم  ندرکن  حالصا  اب  و  هتخادنا ، رانک 
هبطخ 192 هغالبلا ، جهن   . 1 ( 1 «.) تسا هداد  رارق  شتشهب  هب  ندیسر  تمحر و  ببس  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  ّرثؤم  یندینادرگ  صلاخ  و 

نویلیم دصراهچ  درایلیم و  کی  یعقاو  یعیبط و  ناگدنیامن  دنیآ ، یم  مه  درگ  جـح  رد  هک  یناناملـسم  یـسایس  هفـسلف  هحفص 164 2 . . 
میمـصت و  دـننک ، تیوـقت  ار  نیملـسم  تدـحو  و  دـنهد ، رگیدـمه  تسد  هب  تسد  و  دـنوش ، دـّحتم  ناناملـسم  نیا  رگا  دنتـسه . ناملـسم 

، دنمهفن ار  جح  يانعم  رگا  ناناملسم  لاح  هب  ياو  : » تفگ ییاپورا  رادمتسایس  نآ  دننازرل . یم  ار  مالسا  نانمشد  تشپ  دنریگب ، یکرتشم 
دُعب نیا  هنافّـسأتم  اما  دنازرلب . ار  نمـشد  تشپ  دناوت  یم  جح  يرآ ! (1 !«) دنمهفب ار  جح  يانعم  ناناملـسم  رگا  ناشنانمـشد  لاح  هب  ياو  و 
زامن نیرت  ّتیعمجرپ  تسا . عونمم  گرزب  هرگنک  نآ  رد  یسایس  لئاسم  حرط  ایوگ  هکلب  هتفرگن ، رارق  ناناملسم  يّدج  هّجوت  زین  مه  جح 

همه لوبق  دروم  لئاسم  لقاال  هعمج  بیطخ  هک  دراد  راظتنا  ناسنا  دوش . یم  لیکـشت  تافرع  هب  جاّجح  تمیزع  زا  لبق  هعمج  اـیند ، هعمج 
لیلحت هیزجت و  نیملسم  يارب  ار  نآ  و  دنک ، حرطم  دوخ  ياه  هبطخ  رد  ار  نآ  دننام  لیئارسا و  تایانج  نیطسلف ، لاغشا  لیبق  زا  نیملـسم ،

نانآ ياه  هبطخ  رد  یـسایس  ثحابم  زا  يرثا  نیرتمک  فّسأت  لامک  اب  اـما  دـهد . حیـضوت  ثداوح  نیا  لاـبق  رد  ار  ناـنآ  هفیظو  و  هدومن ،
ندمآ دصق  هک  یـسک  يارب  زایپ  ندروخ  تهارک  نوچمه  يا  هداتفا  شیپ  ّتیمها  مک  يدرف  لئاسم  هب  يروابان  تهب و  لامک  رد  تسین و 

دنچ داریا  اـب  دوب ، هعیـش  هعمج  ناـبیطخ  تسد  رد  مهم  نوبیرت  نیا  رگا  دزادرپ . یم  نآ  لاـثما  ّنج و  نوماریپ  یثحاـبم  و  دراد ، دجـسم  هب 
لاّصتا هقلح  دناوت  یم  جح  یگنهرف  هفسلف  . 3 دندوبر . یم  لیئارسا  اکیرمآ و  ًاصوصخم  مالسا  نانمشد  زا  ار  تحار  باوخ  نیشتآ  هبطخ 
یفلتخم یملع  ياهسنارفنک  هک  هحفص 165  ص 24 .  جح ، عماج  کسانم  دنهد 1 .  یبیترت  رگا  دشاب . مالسا  ناهج  نادنمـشیدنا  املع و 
تکرـش نآ  رد  فلتخم  ياهروشک  ناملـسم  نادنمـشناد  املع و  و  دوش ، لیکـشت  دـنراد ، یفاـک  تصرف  جاّـجح  هک  جـح  لاـمعا  زا  سپ 

هفسلف . 4 دش . دهاوخ  نیملـسم  یگنهرف  يرکف و  دـشر  یّقرت و  ثعاب  کش  نودـب  دـنزادرپب ، دوخ  یملع  ياههاگدـید  حرط  هب  و  هدرک ،
يا هّیداّحتا  ییاـپورا  روشک   25 ( 1 .) دوش یم  زین  يداصتقا  لئاسم  تیوقت  ثعاب  جـح  هک  هدـمآ  تایاور  رد  دـینکن  بّجعت  رگا  يداـصتقا 

یگتسباو زا  ات  دنهد ، یمن  لیکشت  یتردق  رپ  يداصتقا  هّیداّحتا  ناملسم  روشک  ارچ 50  دنتسه . ایند  مدرم  تراغ  لوغشم  و  هداد ، لیکشت 
؟ دنبای ییاهر 

! دحاو هیآ  يارب  فلتخم ، ياهریسفت 

هب کنیا  و  دش ، نایب  لیـصفت  هب  نآ  هنومن  کی  هک  هدـش  رکذ  یفلتخم  ياهریـسفت  هناگجنپ  ياهدـنگوس  يارب  تشذـگ ، هک  هنوگ  نامه 
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نآرق هیآ  کی  تسا  نکمم  ایآ  هکنیا : نآ  و  دوش ، هتفگ  خساپ  یلاؤس  هب  تسا  مزال  رگید ، ریسفت  نایب  زا  لبق  اّما  میزادرپ . یم  مود  ریسفت 
رد هک  هنوگ  نامه  درادن ، یلاکشا  راک  نیا  خساپ : تسین ؟ زیاج  دحاو  هیآ  يارب  فلتخم  ياهریسفت  ایآ  دشاب ؟ هتشاد  یفلتخم  ياهریسفت 
ود هدئام  هروس  هیآ 32  ریـسفت  رد  لاثم  ناونع  هب  تسا . هدـش  لقن  يزیچ  نینچ  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم تارـضح  زا  تایاور  زا  یخرب 

دروم ثیدح  هب  سپس  و  نآ ، همجرت  هفیرش و  هیآ  هب  ار  امـش  هّجوت  ادتبا  تسا . هدیـسر  ام  هب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  فلتخم  ریـسفت 
َلَتَق اَمَّنَأَکَف  ِضْرالا  ِیف  داَسَف  َْوأ  سْفَن  ِْریَِغب  ًاـسْفَن  َلَـتَق  ْنَم   »)... هحفص 166 ح 15 . ص 7 ، ج 8 ، هعیـشلا ، لئاسو   . 1 مینک : یم  بـلج  رظن 

تسا نانچ  دشکب ، نیمز  يور  رد  ِداسف  ای  لتق  باکترا  نودب  ار  یناسنا  سک  ره  ...( ًاعیِمَج ; َساَّنلا  اَیْحَأ  اَمَّنَأَکَف  اَهاَیْحَأ  ْنَمَو  ًاعیِمَج  َساَّنلا 
«. تسا هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دـشخب ، ییاهر  گرم  زا  ار  یناسنا  سک  ره  هتـشک ;و  ار  اـهناسنا  همه  ییوگ  هک 
زا روظنم  ینعی  َقَرَغ » َْوا  َقَرَح  ْنَم  : » دـندومرف دوب ، هدیـسرپ  روکذـم  هیآ  ریـسفت  زا  هک  یـسک  لاؤس  خـساپ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما 
ای دوخ  یگیاسمه  رد  امـش  رگا  ینعی  تسا . نآ  دننام  باقرغ و  ای  يزوس  شتآ  زا  تاجن  هدمآ ، هیآ  رد  هک  گرم » زا  تاجن   » و نتـشک » »

صخـش نآ  ناج  تاجن  ببـس  یناشن  شتآ  هب  نداد  عالّطا  اب  و  دنک ، یم  دیدهت  ار  یـصخش  ناج  هک  دیـشاب  یقیرح  دـهاش  رگید ، ياج 
انش مّلعم  رگا  ای  تسا ، تّیرشب  هعماج  تاجن  نوچمه  امش  راک  هدش و  هفیرش  هیآ  لومشم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  شیامرف  قبط  دیوش ،

تاجن گنسمه  هک  تسا  شزرا  اب  ردق  نآ  وا  راک  دهد ، تاجن  یمتح  گرم  زا  ار  تسا  ندش  قرغ  هناتسآ  رد  هک  یـسک  قیرغ  تاجن  و 
یتخل لّوا ، ریسفت  نایب  زا  سپ  مالسلا ) هیلع  ) ماما میمان . یم  هیآ  يّدام  ریسفت  ار  نآ  ام  هک  هیآ  ریسفت  کی  نیا  دوب . دهاوخ  تّیرشب  هعماج 

هک تسا  نیا  هیآ  رتگرزب  موهفم  مظعا و  لیوأت  و  رگید ، ریسفت  َُهل ; َباجَتْساَف  اهاعَد  ْنَا  ُمَظْعالا  اَُهلیوَْأت  : » دندومرف سپس  هدومن و  توکس 
رارق فارحنا  یهارمگ و  ریـسم  رد  هک  یناسنا  ام  رگا  نیارباـنب  ( 1 «.) دریذـپب ار  شتوعد  وا  و  دـنک ، توعد  لطاب  اـی  قح  هار  هب  ار  يرگید 
نید نامیا و  هداج  هب  هتشاذگ  ماگ  ینامیا  یب  رفک و  ریسم  رد  هک  ار  یصخش  ای  میوش ، نومنهر  میقتسم  طارـص  تیاده و  هداج  هب  هتفرگ 

هب نآ  زا  هک  تسا  مهم  ردق  نآ  تیاده  هلأسم  يرآ ! دوب . میهاوخ  روکذم  هیآ  لومـشم  و  هدیـشخب ، يونعم  یگدـنز  وا  هب  مینک ، تیادـه 
 . ح 155 ص 620 ، ج 1 ، نیلقثلارون ،  . 1 میناوخ : یم  لاـفنا  هروس  هفیرـش 24  هیآ  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا . هدش  ریبعت  يونعم  یگدـنز 

ربمایپ ادخ و  توعد  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ْمُکِییُْحی ;) اَِمل  ْمُکاَعَد  اَذِإ  ِلوُسَّرِللَو  اُوبیِجَتْـسا ِِهللا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی   ») هحفص 167
هک دـندوب  هدرم  مدرم  رگم  لاؤـس : دـشخب .» یم  تاـیح  ار  امـش  هـک  دـناوخ  یم  يزیچ  يوـس  هـب  ار  امـش  هـک  یماـگنه  دـینک  تباـجا  ار 

ربمایپ و  دـندوب ، هدرم  يونعم  رظن  زا  دنتـشادن  نامیا  نوچ  یلو  هن ، خـساپ : درک ؟ یم  تایح  هب  توعد  ار  اهنآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
عناق دـهاوش  نئارق و  اب  هّتبلا  فلتخم ، ياهریـسفت  هئارا  هکنیا  هجیتن  دـنادرگزاب . اهنآ  هب  ار  يونعم  تاـیح  ناـمیا  ریـسکا  اـب  درک  یم  یعس 

. درادن یلاکشا  دحاو  هیآ  يارب  هدننک ،

رت عیسو  يریسفت  مود : ریسفت 

حیضوت

هچ هدـیپس  عولط  ماگنه  رگم  لاؤس : اهحبـص . مامت  هدـیپس  هکلب  ناـبرق ، دـیع  زور  هدـیپس  طـقف  هن  حبـص . هدـیپس  عولط  هب  مسق  ِرْجَْفلاَو ;) )
ام هک  دـهد ، یم  خر  ناـهج  رد  میظع  یلّوـحت  ماـگنه  نآ  رد  خـساپ : تسا ؟ هدرک  داـی  مسق  نآ  هب  دـنوادخ  هک  دـهد  یم  خر  يا  هثداـح 

داجیا هدنز  تادوجوم  ریاس  یّتح  رشب و  يارب  یّـصاخ  شمارآ  دوخ  یکیرات  رد  بش  مینک . یمن  هّجوت  نادب  تداع  باجح  رثا  رب  اهناسنا 
و شاب ، رادیب  نالعا  حبص  هدیپس  عولط  اّما  ًانَکَس ;) َْلیَّللا  َلَعَجَو  . ) تسا هدش  هراشا  نادب  ماعنا  هروس  هیآ 96  رد  هک  هنوگ  نامه  دنک ; یم 
رس هب  تحارتسا  باوخ و  تقو  هک  دنک  یم  نالعا  ناسنا  هب  حبـص  هدیپس  عولط  تسا . شوج  بنج و  تیلاّعف و  زاغآ  راک و  عورـش  گنز 

رادیب نیا  هکنیا  بلاج  تسا . هدرک  دای  مسق  نآ  هب  دنوادخ  هک  تسا  مهم  ردق  نآ  بلطم  نیا  و  دش . زاغآ  تیلاّعف  شالت و  هظحل  و  دمآ ،
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زاغآ ار  شیوخ  ّتیلاعف  شالت و  راک و  رجف  عولط  اب  نارادـناج  همه  تسا . نارادـناج  مامت  يارب  هکلب  درادـن ، اهناسنا  هب  صاصتخا  شاـب 
دنباوخ یم  زور  زا  یمین  اـت  رگید  يوـس  زا  و  دـننام ، یم  رادـیب  بش   168 هحفـص زا  یـساپ  ات  وسکی  زا  هک  ییاهناسنا  نیاربانب  دـننک . یم 

دوخ ّتیلاعف  راک و  دوز  حبص  دنزیخرحـس و  هک  دنتـسه  قّفوم  دوخ  یگدنز  رد  یناسک  هداد  ناشن  هبرجت  دنتعیبط . نوگمهان  ياه  هلـصو 
یفاک طاشن  زین  یحور  رظن  زا  هکلب  تشاد ، دـنهاوخن  یگدـنز  رد  یقیفوت  دـنباوخ  یم  رهظ  کـیدزن  اـت  هک  اـهنآ  و  دـننک . یم  عورـش  ار 

زین يرت  عماج  ریـسفت  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  تسا . راک  هعـسوت و  هب  توعد  و  شاب ، رادیب  مالعا  هک  حبـص  هدـیپس  هب  مسق  يرآ ! دـنرادن .
و دوش ، یم  هدز  ناسنا  يونعم  يّدام و  یگدـنز  رد  هک  تسا  ییاه  هّقرج  ماـمت  رجف  زا  روظنم  هکنیا : نآ  و  هدـش ، هتفگ  روکذـم  هیآ  يارب 

ایحا هب  ناضمر  كرابم  هام  ردق  ياهبش  رد  هک  يراکهنگ  ناوج  نیاربانب  حبـص . هدیپس  هقرج  طقف  هن  دزاس ، یم  نشور  ار  یکیرات  ياضف 
ییانـشور رون و  نیا  هیاس  رد  و  دنک ، یم  نشور  ار  شا  هدز  تملظ  بلق  هبوت  هّقرج  و  دزادرپ ، یم  هبوت  زاین و  زار و  يراد و  هدـنز  بش  و 

بلق نورد  هّقرج  رجف ، و  تسا . روکذم  دنگوس  لومشم  مه  وا  دنک ، یم  تکرح  دنوادخ  تمس  هب  و  دیوش ، یم  تسد  هتـشذگ  لامعا  زا 
يرادـیب و و  دوش ، یم  هدز  ملاـظ  ناـمکاح  ملظ  کـیرات  بش  رد  هک  یعاـمتجا  ياـه  هّقرج  ریـسفت ، نیا  قـبط  دوـش . یم  لـماش  زین  ار  وا 

زین دوش ، یم  یهتنم  یهایـس  ملظ و  ماظن  ندـش  هدـیچرب  هب  تیاـهن  رد  و  دراد ، لاـبند  هب  ار  مدرم  بـالقنا  ضارتعا و  ماـیق و  يرایـشوه و 
هدز يونعم  ای  يّدام  ياه  یهایـس  لد  رد  هک  يا  هّقرج  عون  ره  و  دراد ، يا  هدرتسگ  عیـسو و  يانعم  رجف  نیاربانب ، تساـم . ثحب  لومـشم 
یم هفیرـش  هیآ  هک  دراد ، دوجو  مهم  ههد  هس  يرمق  لاس  لوط  رد  رْـشَع ;) لاََیلَو  . ) ددرگ یم  لماش  دـنک ، ینارون  ار  یهایـس  نآ  و  دوش ،

یخرب رّوصت  فالخرب  هک  ناضمر ، كرابم  هام  رخآ  ههد  . 2 تشذگ . نآ  حرش  هک  هّجحلا  يذ  هام  لّوا  ههد  . 1 دشاب : اهنآ  هب  هراشا  دناوت 
ربمایپ هک  اجنآ  ات  دراد . یناوارف  ّتیمها  دـنهد ، یمن  یتّیمها  موس  تسیب و  زا  سپ  ًاـصوصخم  ناـضمر  هاـم  رخآ  ياـهزور  هب  هک  مدرم  زا 

یم فکتعم  هدوـمن و  عـمج  ار  ناـشیا  هحفـص 169  باوـختخر  رتـسب و  بش  هد  نیا  رد  دـنداد  یم  روتـسد  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) مرکا
ههد رگید  ریبـعت  هب  و  مرحم ، لّوا  هـهد  . 3 تسا . ناضمر  كراـبم  هاـم  رخآ  ههد  رد  ردـق  بش  يوق  لاـمتحا  هب  هک  ًاـصوصخم  ( 1 .) دندش

هدروخ مسق  اهبش  نآ  هب  دنوادخ  هک  هدوب  حرطم  نآرق  لوزن  رـصع  رد  اروشاع ، ناتـساد  رگم  لاؤس : تسا . يرمق  لاس  زاغآ  هک  اروشاع ،
هب مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماـما  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ رـصع  رد  و  هدوـب ، حرطم  مدآ  تقلخ  يادـتبا  زا  ـالبرک  ناتـساد  خـساپ : تسا ؟

ِعْفَّشلاَو . ) دنک دای  مسق  اروشاع  ههد  هب  دـنوادخ  هک  تسین  یبّجعت  نیاربانب  ( 2 .) تسا هدش  هراشا  نآ  هب  رّرکم  روطب  فلتخم و  ياهتبـسانم 
یم لیکـشت  درف  جوز و  زا  هک  تسا  دادـعا  ماـمت  روـظنم  : » دـنا هتفگ  یخرب  تـسا ؟ لاـعتم  دـنوادخ  روـظنم  درف  جوز و  مادـک  ِْرتَوـْلاَو ;)
مسق نیا  مایپ  و  تسا . هدرک  دای  مسق  هدش  لیکشت  درف  جوز و  زا  هک  دادعا  ماظن  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  رگید  ریبعت  هب  و  ( 3 «) دوش

، یماظن يداـصتقا ، یگنهرف ، روما  دـشاب . باـتک  باـسح و  قبط  هک  تسا  دنمـشزرا  دـیفم و  یتروص  رد  یگدـنز  رـشب ! يا  هک  تسا  نآ 
یب ياه  مدآ  هتـسکشرو ، ياهناسنا  کش  نودب  دوب . دهاوخ  شخب  هجیتن  باتک  باسح و  دادعا و  هیاس  رد  زیچ  همه  هصالخ  یعامتجا و 

باسح نیاربانب  دندش . یمن  تسکشرو  هنرگو  دندومنن ، انب  دادعا  مظن و  هیاپرب  ار  شیوخ  يداصتقا  یگدنز  و  دنا ، هدوب  یباتک  باسح و 
: دنا هتفگ  رگید  یخرب  تسا . هدرک  دای  دنگوس  نآ  هب  دنوادخ  هک  تسا  مهم  ردـق  نآ  هبـساحم ، ساسا  رب  یگدـنز  يزیر  یپ  و  باتک ، و 

باب فاکتعالا ، باتک  ج 4 ، هعیشلا ، لئاسو   . 1 ( 4 «.) دـنجوز هّیقب  تسادـخ و  كاپ  تاذ  درف ، اریز  تسا ; یتسه  ملاع  هعومجم  روظنم  »
لصف رد  ار  بلطم  نیا  حرـش   . 2 دـییامرف . هعلاطم  لماک » یتدابع  فاکتعا   » ام باتک  رد  ار  فاـکتعا  هب  طوبرم  ثحاـبم  ًانمـض  ح 1 . ، 1

 . 3 دییامرف . هعلاطم  هدـش ، هتـشون  هّلظ ) ّدـم   ) يزاریـش مراکم  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  ترـضح  رظن  ریز  هک  اروشاع ، باتک  لّوا  شخب  زا  مراهچ 
لیکشت متا  اهنویلیم  زا  ام  ندب  و  تسا ، متا »  » هّدام ملاع  ءزج  نیرتکچوک  هحفص 170  كردم . نامه   . 4 ص 444 .  ج 26 ، هنومن ، ریسفت 

رب هک  اهنورتکلا »  » دـنهد و یم  لیکـشت  ار  متا  هتـسه  هک  اه » نتورپ  : » تسا ءزج  ود  اهنآ  نیرتمهم  هک  دراد  ییازجا  دوخ  متا  تسا . هدـش 
رد دوب . دـهاوخ  يدـنمتردق  هداعلا  قوف  يورین  دـنک ، دازآ  ار  متا  نورد  رد  دوجوم  يورین  دـناوتب  رگا  رـشب  دـنخرچ . یم  اه  نتورپ  درگ 

ار اهنایز  ررض و  هعفاد  يورین  اب  و  دنک ، یم  تعفنم  بلج  هبذاج  هوق  اب  تسا ; هعفاد  هبذاج و  يورین  ود  زا  بّکرم  ام  حور  زین  حاورا  ملاع 
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نیا لوزن  ماگنه  ِرْـسَی ;) اَذِإ  ِْلیَّللاَو  . ) تسا درف  هک  نآ  قلاخ  هب  مسق  و  دـنجوز ، یگمه  هک  تقلخ  ناهج  هب  مسق  دـیامن . یم  رود  دوخ  زا 
شناد تفرشیپ  هیاس  رد  سپس  دنشدرگ . رد  نآ  درگ  رب  رگید  تارک  مامت  و  تسا ، ملاع  مامت  روحم  نیمز  هرک  هک  تشادنپ  یم  رـشب  هیآ 
شدرگ زا  دیـشروخ . رود  رب  مه  و  دـخرچ ، یم  شیوخ  درگ  رب  مه  لکـش  يورک  نیمز  هک  دـش  هّجوـتم  و  درب ، یپ  شهابتـشا  هب  يرـشب 

هرک یکیرات  دشاب ، نآ  رب  طّلـسم  و  دریگ ، رارق  نیمز  هرک  زا  جراخ  رد  ناسنا  رگا  و  دـیآ ، یم  دوجوب  زور  بش و  شیوخ ، درگ  رب  نیمز 
دیجم نآرق  هک  نآ ، ندوبن  اتـسیا  بش و  تکرح  نیا  و  دـنک ) یم  تکرح  تسین و  اتـسیا  هک  بش  هب  مسق   ) دـنیب یم  تکرح  رد  ار  نیمز 

تشادـن و تکرح  بش  رگا  . تسا نارادـناج  مامت  هکلب  ، رـشب يارب  راگدرورپ  گرزب  ياـهتمعن  زا  هدرک ، هراـشا  نآ  هب  شیپ  لاـس   1400
. دـندش یم  دوبان  نارادـناج  همه  هکلب  اهناسنا  مامت  دوب ، زور  هشیمه  نآ  رگید  تمـس  و  بش ، هراومه  نیمز  فرط  کی  ینعی  دوب ، اتـسیا 

تّدش زا  دندوب ، نیمز  نشور  همین  نکاس  هک  اهنآ  و  دنتخاب . یم  ناج  امرـس  رثا  رب  و  دندز ، یم  خی  دـندوب  نیمز  کیرات  همین  رد  هک  اهنآ 
روظنم يونعم  ریسفت  رگا  اّما  و  مینک . يّدام  ریسفت  ار  هیآ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دندش . یم  رتسکاخ  دنتفرگ و  یم  شتآ  باتفآ  شبات 
ینادان لهج و  نیا  رگا  اّما  بش . یکیرات  نوچمه  دشاب ، کیرات  وت  حور  ياضف  تسا  نکمم  رـشب  يا  دوش : یم  نینچ  هیآ  يانعم  دـشاب ،

ّکش و تسا . ییانشور  رون و  همّدقم  هک  ارچ  تسا ; سّدقم  زین  تملظ  نیا  دنک ، تکرح  ملع  ییاناد و  ینشور و  تمس  هب  دشابن و  اتسیا 
هحفص 171 تسا . هدیدنسپ  يدیدرت  کش و  نینچ  و  ددرگ ، یم  نومنهر  نانیمطا  نیقی و  تمس  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  دیدرت 

رجف يارب  يرگید  ياهریسفت 

رکذ يرگید  ریسافت  زین  رجف »  » صوصخ يارب  نیا ، رب  هوالع  دش . هئارا  رجف  هروس  هناگجنپ  ياه  مسق  يارب  ریـسفت  ود  هتـشذگ  ثحابم  رد 
، تسا عیسو  نتفاکـش  يانعم  هب  رجف  دینک : هّجوت  تغل  رد  رجف  هملک  يانعم  هب  نآ ، زا  لبق  یلو  دوش . یم  هراشا  نآ  هنومن  ود  هب  هک  هدش ،

تهج نآ  زا  زین  ناهانگ  هب  دـنک . یم  داجیا  راجفنا  عوقو  ناکم  رد  ار  یعیـسو  فاکـش  هک  دـنیوگ  یم  راجفنا  تهج  نادـب  مه  ار  راجفنا 
هایس هدرپ  نیا  هک  هدیپس  عولط  هب  تسا ، یناملظ  هایـس  هدرپ  ناسب  بش  هک  اجنآ  زا  و  دفاکـش . یم  ار  اوقت  هدرپ  هک  دوش  یم  هتفگ  روجف » »

ار یکی  هک  دوش ، یم  رهاظ  قُفا  رد  رجف  ود  ناهاگحبص  ًانمض  تسا . هدش  هتفگ  رجف  دهد ، یم  دیون  ار  نشور  يزور  هتفاکـش ، ار  یناملظ 
. دوش یم  نایامن  قفا  رد  قداص  رجف  زا  لبق  تعاس  عبر  ًادودـح  نیغورد  ای  بذاک  رجف  دـنمان . یم  قداص  رجف  ار  يرگید  و  بذاـک ، رجف 
، تسا رت  تفلک  نامسآ  تمس  رد  کیراب و  قفا  تمسق  رد  هک  ددرگ ، یم  هدهاشم  هابور  مد  هیبش  یگنرمک ، ییانشور  تروصب  رجف  نیا 

رجف ندـش  لیاز  زا  سپ  دـنا . هدـیمان  بذاـک  رجف  ار  نآ  تهج  نیدـب  دـهد ; یم  بش  یکیراـت  هب  ار  دوخ  ياـج  و  هدـش ، فرطرب  دوز  و 
ییانـشور نیا  دـنک و  یم  نشور  ار  قفا  اـبیز ، فافـش و  هدرتـسگ و  يراون  نوـچمه  هک  تسا ، يرگید  رجف  دـهاش  هراـبود  قـفا  بذاـک ،

هک هدش ، هیبشت  ( 2 «) اروس رهن   » هب ( 1) تایاور رد  رجف ، نیا  درب . یم  نیب  زا  الماک  ار  بش  یکیرات  هک  اجنآ  ات  دنک  یم  يورـشیپ  ًاجیردـت 
هک یتاحیضوت  هب  هّجوت  اب  تسا . قداص  رجف  حبص  زامن  تقو  زاغآ  و  هزور ، ماگنه  رد  كاسما  تقو  يادتبا  تسا . فاص  فاّفش و  رایسب 

هیلع هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  تثعب  . 1 میزادرپ : یم  هدـش  هتفگ  هملک  نیا  دروم  رد  هک  يرگید  ریـسفت  ود  هب  دـش ، نایب  رجف  هژاو  دروم  رد 
ح 2 باب 27 ، تیقاوملا ، باوبا  ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو   . 1 هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  روهظ  يانعم  هب  ثحب  دروم  هیآ  رد  رجف  هلآو )
یناملظ و يا  هدرپ  نوچمه  تثعب ، زا  لبق  ّتیلهاـج و  نارود  اریز  تسا . هحفـص 172  تسا . هدش  عقاو  قارع  روشک  رد  رهن  نیا   . 2 و 6 . 

باتملاع باتفآ  و  دـیرد ، ار  کیرات  هدرپ  نآ  هک  دوب  يرون  نوچمه  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تثعب  و  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  ملاع  کیرات 
هبطخ رد  زین  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  تسا . هدرک  دای  مسق  مهم  هثداح  نیا  هب  دنوادخ  اذل  و  تفرگ ، ندیبات  ناهج  رـسارس  رد  مالـسا 

: دینک هّجوت  دنک ; یم  هراشا  بلطم  نیا  هب  هتخادرپ ، ّتیلهاج  نامز  رد  مدرم  یگنهرف  یعامتجا و  عاضوا  فیـصوت  هب  هک  هغالبلا  جهن   89
ُۀَفِـساَک اَْینُّدلا  َو  ِبوُرُْحلا ، َنِم  ّظََلت  َو  ِرُومُْالا ، َنِم  راَِشْتنا  َو  ِنَتِْفلا ، َنِم  ماَِزتْعا  َو  ِمَمُْالا ، َنِم  ۀَعْجَه  ِلوُط  َو  ِلُسُّرلا ، َنِم  ةَْرتَف  ِنیِح  یَلَع  ُهَلَـسْرأ  »

و دوب ، هتـشذگ  نیـشیپ  ربمایپ  تثعب  زا  اه  تّدـم  هک  داتـسرف  یماگنه  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  دـنوادخ  ِروُرُْغلا ; ُةَرِهاَـظ  روُّنلا ،
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و دوب ، رـشتنم  مدرم  نایم  رد  فالخ  لاـمعا  هک  یناـمز  رد  دوب ; هتفرگ  فدـه  ار  مدرم  اـه  هنتفو  هتفر ، ورف  یقیمع  باوخ  رد  اـهتّما  اذـل ) )
هدرپ دوخ  تثعب  اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  نیاربانب  دوب .» رورغ  رکم و  زا  رپ  رون و  یب  ییایند  دیـشک ; یم  هنابز  اـهگنج  شتآ 

ُدَهْـشَا : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  دروم  رد  زین  ثراو  ترایز  رد  درک . هراـپ  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  ملاـع  رـسارس  هک  ار ، تلاـهج 
تداهش اِهباِیث ; ِتاّمَِهلْدُم  ْنِم  َکِْسْبُلت  َْمل  َو  اهِساْجنَِاب ، ُۀَّیَلِهاْجلا  َکْسِّجَُنت  َْمل  ِةَرَّهَطُْملا ، ِماحْرالا  َو  ِۀَخِماّشلا ، ِبالْـصالا  ِیف  ًارُون  َْتنُک  َکَّنَا 

هدولآ ار  وت  شیاهیگدولآ ) مامت  اب   ) ّتیلهاج و  یتشاد ، رارق  هزیکاپ  كاپ و  ياهمحر  خماش و  ياهبلص  رد  نیسح  ماما  يا  وت  هک  مهد  یم 
کیرات و يا  هدرپ  ناسب  مالـسا  زا  لـبق  ّتیلهاـج  هکنیا  هجیتن  ( 1 «.) دـیناشوپن وت  تماق  رب  یـسابل  تّیلهاج  تاملظ  یکیرات و  و  تخاـسن ،
زا یخرب  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترضح  روهظ  . 2 تفر . نیب  زا  دش و  هدیرد  يوبن ، تثعب  رجف  اب  هک  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  ملاع  رسارس  یناملظ 
 . راکـشآ 1 نیون  ّتیلهاج  شترـضح  روهظ  هناتـسآ  رد  نوچ  دنا ; هدرک  قیبطت  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم ترـضح  روهظ  رب  ار  رجف  نارّـسفم 

هدیپس ناسب  هک  تسا ، یکیرات  نآ  رد  يا  هّقرج  ترضح  روهظ  و  دنک ، یم  رات  هریت و  ار  ایند  هدش ، هحفص 173  ص 372 .  نیون ، حیتافم 
هک یلوا » ۀیلهاج   » هلمج ریسفت ، نیا  هب  نادقتعم  درب . یم  نیب  زا  ار  نآ  زا  لصاح  ياه  یکیرات  و  دفاکـش ، یم  ار  نیون  تّیلهاج  لد  حبص 

نامه نیارباـنب ، دـنناد . یم  روهظ  زا  لـبق  تّیلهاـج  ار  نآ  و  هتفرگ ، رگید  تّیلهاـج  قّقحت  رب  يا  هنیرق  ار  هدـمآ  بازحا  هروس  هیآ 33  رد 
ار زور  نآ  يایند  مالـسا  باتملاع  باتفآ  و  تفاکـش ، ار  یلوا  تّیلهاـج  یکیراـت  لد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  تثعب  هک  هنوگ 

مامت روهظ  باتفآ  و  دریگ ، یم  هناشن  ار  نردم  تّیلهاج  بلق  زین  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسعلا نسحلا  نبا  ۀجح  ترـضح  روهظ  درک ، نشور 
و دـنرادن ، یتاـفانم  مه  اـب  هّتبلا  هک  دـش  هئارا  ریـسفت  راـهچ  رجف  يارب  هکنیا  هجیتن  درب . یم  نیب  زا  ار  نآ  زا  یـشان  ياـهیکیرات  اـهیگریت و 

. دشاب روکذم  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  رظن  ّدم  یناعم  نآ  همه  هک  دراد  ناکما 

هل مسقم 

نیا زا  فدـه  هک  دوش  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  نونکا  اهنآ ، هداعلا  قوف  ّتیمها  هناـگجنپ و  ياهدـنگوس  هب و  مسقم  ندـش  نشور  زا  سپ 
هدرک دای  ار  مهم  ياهمسق  نیا  نآ ، رطاخب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  تسا ؟ هدرک  دای  دنگوس  مهم  عیاقو  نیا  هب  دنوادخ  ارچ  تسیچ ؟ اه  مسق 

هلـصافالب هناگجنپ  ياهدنگوس  زا  سپ  الّوا : اریز  تسین . نینچ  یلو  تسا ، هدشن  رکذ  هل  مسقم  هک  دسر  یم  رظن  هب  لّوا  هاگن  رد  تسیچ ؟
اهمـسق نیا  ینعی  تسین .»!؟ درخ  بحاص  يارب  یّمهم  دـنگوس  دـش ، هتفگ  هچنآ  رد  اـیآ  رْجِح ;) يِذِّل  ٌمَسَق  َکـِلَذ  ِیف  ْلَـه  : ») دـیامرف یم 

هب دـسر  هچ  اـت  دروـخ ، یمن  مهم  دـنگوس  تهج  یب  مه  لـقاع  ناـسنا  دوـش و  یم  بوـسحم  یمهم  ياهدـنگوس  لـقاع ، ياـهناسنا  يارب 
نارّـسفم زا  یعمج  ًاـیناث : و  تسا . هدرک  داـی  دـنگوس  یّمهم  زیچ  يارب  دـنوادخ  هک  تسین  یّکـش  نیارباـنب  درخ . لـقع و  قلاـخ  دـنوادخ 

نیقی هب  ِداَصْرِْملِاَبل ;) َکَّبَر  َّنِإ  : ») دـینک هّجوت  روکذـم  هیآ  هب  تسا .  174 هحفص هدمآ  هروس  نیمه  هیآ 14  رد  مسق  باوج  هک  دـندقتعم 
هب دنگوس  لاس ، ماّیا  مامت  حبـص  هدیپس  هب  دـنگوس  نابرق ، دـیع  زور  حبـص  هدـیپس  هب  مسق  تسا .» نارگمتـس )  ) هاگنیمک رد  وت  راگدرورپ 

بش هد  هب  مسق  هّجح ، يذ  لّوا  بش  هد  هب  دنگوس  مالسلا ،) هیلع  ) يدهم ترضح  روهظ  هب  مسق  هلآو ،) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ  تثعب 
هناگی دنوادخ  هب  دنگوس  تسا ، باتک  باسح و  زا  یکاح  هک  دادـعا  ماظن  هب  مسق  ناضمر ، كرابم  هام  رخآ  ههد  هب  دـنگوس  مرحم ، لّوا 

« داصرم  » هملک هکنیا  بلاج  تسا . ملاظ  رگمتـس و  ياهناسنا  نیمک  رد  دـنوادخ  هک  مهم  رایـسب  روما  نیا  مامت  هب  مسق  تاقولخم ، ماـمت  و 
نیمک رد  اـیند  نیا  رد  دـنوادخ  هک  دراد  بلطم  نـیا  زا  تیاـکح  هـک  ثـحب ، دروـم  هـیآ  رد  یکی  تـسا . هدـمآ  نآرق  ياـج  ود  رد  اـهنت 
نیمک رد  ترخآ  اـیند و  رد  دـنوادخ  هـکنیا  هجیتـن  تـسا . تماـیق  زور  دروـم  رد  و  هدـمآ ، أـبن  هروـس  رد  مود  دروـم  تـسا و  ناراـکمتس 

لپ يور  رب  تسا  ییاج  داصرم  : » میناوخ یم  یتیاور  رد  دـینک : هّجوت  دـنک ، یم  دـییأت  ار  هّیرظن  نیا  زین  تاـیاور  یخرب  تسا . ناراـکمتس 
داصرم کیدزن  هب  یتقو  تساهنآ ، نیمک  رد  هاگنیمک  نآ  رد  دـنوادخ  دـننک  یم  روبع  لـپ  زا  ناراکمتـسو  ناـملاظ  هک  یماـگنه  طارص ،

التبم ایند  رد  رگا  نارگمتس  ناملاظ و  هک  تسا  نیا  روکذم  ثیدح  يانعم  ( 1 «.) دنک یم  باترپ  مّنهج  لخاد  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  دندیسر 
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رد دنوادخ  تسین ، نینچ  دنا ، هتفای  ییاهر  راگدرورپ  تردق  لاگنچ  زا  تسین و  راک  رد  یتازاجم  هک  دننکن  لایخ  دنوشن ، یهلا  باذع  هب 
ادـیپ ار  شناهد  بآ  ندرب  ورف  تصرف  هک  دـنک  گنت  ناسنا  رب  ار  هصرع  يا  هنوگ  هب  دـناوت  یم  دـنوادخ  تساهنآ . نیمک  رد  مه  تماـیق 
هکنیا هن  نآ ، دـننام  و  رتشیب ، ناهانگ  رد  نتفرورف  يارب  هاگ  تسا ، هبوت  يارب  هاگ  اهتـصرف ، نیا  و  دـهد ، یم  تصرف  وا  هب  هاگ  اـما  دـنکن ،

ج نیلقثلارون ، هب 1 .  شا  هدننار  هارمه  هب  يدنمتورث  صخـش  دننک  یم  لقن  تسا . ناملاظ  ندروآ  گنچ  هب  زا  زجاع  هللاابذوعن ـ  دنوادخ ـ 
هک درک  بّجعت  هدـننار  شورف »! : » تفگ شا  هدـننار  هب  نیـشام  بحاـص  هار  ناـیم  رد  تفر . یم  ییاـج   175 هحفص ح 9 .  ص 572 ، ، 5

و هدرک ، هتکـس  يو  درک  هظحـالم  بّجعت  لاـمک  اـب  تسیچ ؟ شروظنم  دـسرپب  دوخ  باـبرا  زا  هک  تشگرب  تسیچ ؟ هملک  نیا  زا  روظنم 
رد دنوادخ  يرآ  دنک ! ادا  لماک  روطب  ار  هاگشورف »  » هملک هک  هدادن  هزاجا  وا  هب  یّتح  دنوادخ  و  تسا ! هدومن  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج 

ِطارِّصلا ال یَلَع  ٌةَرَْطنَق  ُداصْرِْملَا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  تسا . ناراکمتـس  نیمک  رد  ترخآ  ایند و 
(1 «.) دنک روبع  نآ  زا  دناوت  یمن  دشاب ، شندرگ  رب  يرگید  قح  هک  یسک  تسا و  طارص  يور  رب  یلپ  داصرم  ْدبَع ; ِۀَمَلْظَِمب  ٌْدبَع  اهُزوُجَی 

. تسین ریذپ  ناکما  یتحارب  نآ  زا  رذگ  و  تسا ، مهم  رایسب  ساّنلا  قح 

هل مسقم  هناگجنپ و  ياهدنگوس  مایپ 

تّیمها دـشاب ، یناسنا  هعماج  تیبرت  فدـه  رگا  ًاصوصخم  ناسنا ، تیبرت  مه  نآ  تیبرت ، اریز  تسا . یتیبرت  مایپ  کی  روکذـم  تایآ  مایپ 
رادرک و راتفگ و  رب  و  تسوا ، رظان  هراومه  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـنک  یم  ساسحا  هروس  نیا  تایآ  هب  هّجوت  اب  ناسنا  دراد . يا  هداعلا  قوف 

مدق ییاج  ره  هب  دشاب ، دوخ  نانخـس  بظاوم  دوش  یم  ثعاب  دراذگ ; یم  ناسنا  رب  یناوارف  یتیبرت  رثا  نیا ، دراد و  تراظن  شدئاقع  یّتح 
ره هب  دهدن ، شوگ  ینخـس  ره  هب  دروخن ، ار  ییاذغ  ره  دـنکن . هعلاطم  ار  يا  همانزور  هّلجم و  ره  و  دوشن ، تسود  یـسک  ره  اب  دراذـگن ،

دنوادخ هک  تسا  بلاج  دناد . یم  شیوخ  لامعا  دهاش  رظان و  ار  وا »  » شیوخ تانکس  تاکرح و  مامت  رد  هک  ارچ  دنکن ، هاگن  يا  هرظنم 
یتیبرت ياهـسرد  دوخ  ناراّبج  نیا  ناتـساد  هک  هدرک ، هراشا  زیمآ  تربع  هنومن  هس  هب  اهنآ ، نتخادـنا  ماد  هب  و  نارگمتـس » هاگنیمک   » يارب

َمَرِإ داَِعب *  َکُّبَر  َلَعَف  َْفیَک  ََرت  َْملَأ  : ») دنک یم  هراشا  داع  موق  هب  ادتبا   176 هحفص ح 13 .  ص 573 ، ج 5 ، نیلقثلارون ،  . 1 دراد . یناوارف 
نامه تمظع ، اب  مَرِا »  » رهـش نآ  اب  و  درک !؟ هچ  داع »  » موق اب  تراـگدرورپ  يدـیدن  اـیآ  ِدَـالِْبلا ;) ِیف  اَُـهْلثِم  ْقَلُْخی  َْمل  ِیتَّلا  ِداَـمِْعلا *  ِتاَذ 

يا هیواز  زا  مادک  ره  هک  هدمآ ، نایم  هب  نخس  داع  موق  دروم  رد  نآرق  هیآ  رد 34  ( 1 !«.) دوب هدشن  هدیرفآ  اهرهش  رد  شدننام  هک  يرهش 
تالایخ اه و  هناسفا  بیـسآ  زا  ایبنا ، ریاس  هّصق  دننامه  هّتبلا  و  تسا ، لّصفم  رایـسب  داع  موق  ناتـساد  تسا . هتخادرپ  تّیعمج  نیا  هب  ّصاخ 

یّصاخ یگدنشخرد  میراد ، هگن  ظوفحم  بیسآ  نیا  زا  ار  ناگتشذگ  ِخیرات  رگا  و  تسا . هدنامن  ناما  رد  نازادرپ  لایخ  نایارس و  هناسفا 
اهنآ دـنا . هدوب  ایند  نیا  رد  رـشب  ماوقا  نیرت  یمیدـق  زا  داع  موق  لاح ، ره  هب  ددرگ . یم  لیدـبت  یّمهم  سرد  سـالک  هب  و  تشاد ، دـهاوخ 

هک تسا  داّدش  اهنآ ، نایاورنامرف  نیطالـس و  زا  یکی  دنتـشگ . ناشخرد  ینّدمت  بحاص  و  دنتـشاد ، يدـنمورین  يوق و  رایـسب  ياه  لکیه 
و دزاسب ، یتشهب  تفرگ  میمصت  دنک ، یگداتـسیا  تمواقم و  دوخ  نامز  ربمایپ  لباقم  رد  تساوخ  یم  هک  وا  دشاب . یم  فورعم  وا  تشهب 

رازه کی  و  دـناوخارف ، ار  تردـقرپ  هاگآ  رامعم  دـصکی  دـنادرگ ! فرـصنم  یهلا  ناربماـیپ  هیـسن  تشهب  زا  و  دـناوخ ، ارف  نآ  هب  ار  مدرم 
ات دشاب ، اهنآ  رد  یناوارف  ياهخاک  اهرـصق و  هک  دنزاسب  يریظن  یب  غاب  داد  روتـسد  اهنآ  هب  و  داد ، رارق  اهنآ  زا  کی  ره  رایتخا  رد  رگراک 
زا لبق  اّما  دـش ، هدامآ  فازگ  يا  هنیزه  اـب  یتّدـم  زا  سپ  داّدـش  تشهب  تسا ! نم  تشهب  مه  نیا  و  متـسه ، ناـنآ  يادـخ  میوگب  مدرم  هب 

و تفرگ ، ندیزو  درـس  ياهنافوط  درک . اهنآ  يدوبان  رومأم  ار  داب  دوب ، اهنآ  نیمک  رد  هک  لاعتم  دنوادخ  دریگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  هکنیا 
هب دوخ  اب  دنتـشاد ـ  هک  یتشرد  دنمورین و  ندـب  مغریلع  ار ـ  اهنآ  هک  دوب  دـیدش  ردـق  نآ  نافوط  تشاد . نایرج  زور  تشه  بش و  تفه 

ّتیرومأم تسا  نارادـناج  ماـمت  يارب  تاـکرب  عاونا  أـشنم  هک  يداـب  هب  دـنوادخ  يرآ  درک . یم  باـترپ  يا  هشوگ  هب  و  درب ، یم  نامـسآ 
يرپس داع »  » نارود تسا . هدرک  هراشا  داع  يدوبان  هحفص 177  تایآ 8-6 .  رجف ، لماع 1 .  هب  هّقاح  هروس  مشش  هیآ  داد . ار  اهنآ  يدوبان 
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موق اب ) تراگدرورپ  يدـیدن  ایآ   ) ِداَْولِاب ;)و َرْخَّصلا  اُوباَج  َنیِذَّلا  َدوُمَثَو  : ») میناوخ یم  نینچ  نانآ  هرابرد  دیـسر . دومث  موق  نامز  و  دـش ،
رد ار  موق  نیا  مان  راب  دنوادخ 26  ( 1 (.»)؟ درک هچ  دنتخاس ، یم  خاک  نآ  زا  و   ) دندیرب یم  هّرد  رانک )  ) زا ار  میظع  ياه  هرخـص  هک  دومث 
زا ار  گنـس  تاعطق  هک  دـندوب  دـنمتردق  يوق و  يردـق  هب  نایدومث  تسا . هدرک  ثحب  اهنآ  دروم  رد  فلتخم  يایاوز  زا  و  هدروآ ، نآرق 
َنِم َنُوتِْحنَتَو   ) دـنتخاس یم  ابیز  کیـش و  لّلجم و  هکلب  هلوغیب ، راغ و  نوچمه  هن  ییاه  هناخ  اـههوک  لد  رد  و  دـندرک ، یم  ادـج  اـههوک 

. دندومن لامیاپ  ار  نافیعـض  قوقح  و  هدرک ، متـس  ملظ و  هب  عورـش  اّما  دنتـشاد . ییافوکـش  بوخ و  نّدـمت  زین  اهنآ  َنیِهِراَف .) ًاتُوُیب  ِلاَبِْجلا 
ياهربا زا  يا  هعطق  هب  هک  لکـش  نیدـب  درک . اهنآ  يدوبان  رومأم  ار  يا  هقعاص  تسا  نارگمتـس  ناـملاظ و  نیمک  رد  هک  لاـعتم  دـنوادخ 

راب ياراد  نیمز  هک  اجنآ  زا  و  دوش ، کیدزن  نایدومث  تنوکس  لحم  نیمز  هب  ات  داد  نامرف  دوب ، تبثم  هتیسیرتکلا  راب  ياراد  هک  نامـسآ ،
ار نایدومث  مامت  و  دـمآ ، دوجوب  یکانلوه  میظع و  هقعاص  درک ، رارقرب  لاّصتا  نیمز  اب  ربا  هعطق  نآ  هک  یماـگنه  تسا  یفنم  هتیـسیرتکلا 

يارب یقادـصم  ناونع  هب  دـنوادخ  هک  یموق  نیموـس  دراد . هراـشا  اـهنآ  يدوباـن  باذـع و  یگنوـگچ  هب  هّقاـح  هروـس  هیآ 5  درک . دوباـن 
َنیِذَّلا ِداَتْوالا *  ِيذ  َنْوَعِْرفَو  : ») میناوخ یم  نینچ  نانآ  دروم  رد  تسا . نوعرف  موق  هدرب ، مان  اـهنآ  زا  یهلا  باذـع  لاـگنچ  رد  ناراـتفرگ 

دـنمتردق و هک  ینوعرف  اب ) تراـگدرورپ  يدـیدن  اـیآ   ) باَذَـع ;)و َطْوَس  َکُّبَر  ْمِْهیَلَع  َّبَصَف  َداَـسَْفلا *  اَـهِیف  اوُرَثْکَأَـف  ِدَـالِْبلا *  ِیف  اْوَغَط 
دنوادـخ ببـس  نیمه  هب  دـندروآ ، راب  هب  نآ  رد  ناوارف  داسف  و  دـندرک ، ناـیغط  رهـش  رد  هک  یماوقا  ناـمه  درک ،)؟ هچ   ) دوب رگ  هجنکش 

هب راب  ره  تسا ; هدمآ  دیجم  نآرق  رد  راب  شش  داتفه و  نوعرف  مان  هحفص 178  هیآ 9 .  رجف ،  . 1 تخیر .»! ورف  نانآ  رب  ار  باذع  هنایزات 
دوب يرگمتـس  نوعرف  فلا ) دنا : هدرک  رکذ  نآ  يارب  ریـسفت  ود  و  تسا ، خیم  يانعم  هب  دتو »  » عمج داتوا » . » یتربع روظنم  هب  و  یتبـسانم ،
رارق باتفآ  رون  میقتسم  شبات  ریز  اهنابایب و  رد  ار  دوخ  نافلاخم  ناراکتیانج  رود  ياهنامز  رد  دیشک ! یم  خیم  راهچ  هب  ار  شنیفلاخم  هک 

یم اهر  لاح  نامه  هب  ار  اهنآ  دندیبوک و  یم  خیم  کی  زین  ناشیاهاپ  زا  مادک  ره  رب  خیم و  کی  اهنآ  ناتسد  زا  کی  ره  فک  هب  هداد ، یم 
ترـضح تسا . مارح  مالـسا  رظن  زا  هجنکـش  هک  یلاح  رد  دـندرک ، یم  دوبان  ار  نافلاخم  اه  هجنکـش  نیرتدـب  اب  ینعی  دـنریمب ! ات  دـندرک 
دیتـساوخ رگا  دـینکن ! هجنکـش  ار  مجلم  نبا  : » دومرف شنادـنزرف  هب  باـطخ  دوـب ، هدـش  هتفاکـش  شقرف  هک  یلاـح  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

ياراد نوعرف  ب ) اجک ! رگمتـس  نایاورنامرف  نآ  اـجک و  لداـع  ماـما  نیا  ( 1 !«) دینک دراو  يو  رب  ریـشمش  هبرـض  کی  طقف  دـینک  صاصق 
یم ظفح  ار  شتموکح  نوعرف و  يدـنمورین  ياهخیم  نوچمه  هک  يراـکتیانج  تفلک و  ندرگ  ناـنواعم  دوب . يدـنمورین  يوق و  ناـنواعم 

رامش هب  نایرصم  هیامرـس  هک  لین  دور  درک . ملاظ  نیا  گرم  رومأم  ار  تسا  نارادناج  مامت  تایح  أشنم  هک  بآ ، راب  نیا  دنوادخ  دندرک .
ناج تفر ، یم  رامـش  هب  نوعرف  تاهابم  راختفا و  هیاـم  هک  لـین  دور  بآ  تسا . نآ  نویدـم  رـصم  يداـبآ  نارمع و  نّدـمت و  و  دور ، یم 

و دش ، راگدرورپ  میلست  درک ، هدهاشم  ار  گرم  هتـشرف  هک  یماگنه  و  تاظحل ، نیرخآ  رد  نوعرف  تفرگ . راگدرورپ  نامرف  هب  ار  نوعرف 
زا لبق  دیاب  دوش . یم  هتـسب  گرم  هتـشرف  ای  یهلا ، باذع  هدهاشم  اب  هبوت  ِرد  هک  میناد  یم  یلو  دروآ . نامیا  تسا  رـضاح  هک  درک  نالعا 

كاندرد تبقاع  و  رگمتس ، هس  نیا  ناتساد  هب  هراشا  اب  لاعتم  دنوادخ  داتفا . ادخ  يوس  هب  تشگزاب  هبوت و  رکف  هب  تاظحل  نآ  ندیسر  ارف 
. دوب دهاوخ  نینچ  زین  اهنآ  تشونرس  دنزاس ، دوخ  هشیپ  ار  متس  ملظ و  هار  رگا  هک  دهد  یم  رادشه  ناناملسم  همه  هب  اهنآ ، زومآ  تربع  و 

ناکت بلاج و  ثیدـح  ّتنـس ، لهاو  هعیـش  لوبق  دروم  فورعم  دنمـشناد  ساّبع ، نبا  هحفص 179  . 47 راصق ، تاملک  هغـالبلا ، جـهن   . 1
ترـضح اـی  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) مالــسا ربماـیپ  هـب  ًاحیرــص  ار  تـیاور  نـیا  دـنچ  ره  وا  دـنک . یم  لـقن  داـصرم  دروـم  رد  يا  هدـنهد 

ریغ زا  ار  یبلاطم  نینچ  وا ، دننام  یـصخش  اریز  تسا . هدرک  لقن  اهنآ  زا  کش  نودـب  یلو  دـهد ، یمن  تبـسن  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
ًۀّمات اِهب  َءاج  ْنِاَف  ُهللا ، َِّالا  َْهِلا  ْنَا ال  ُةَداهَـش  اِهلَّوَا  َْدنِع  ُْدبَْعلا  ُلَئُْـسی  َِسباحَم ، َْعبَـس  َمَّنَهَج  ِرْـسِج  یلَع  َّنِا  : » دینک هّجوت  دنک . یمن  لقن  موصعم 

ِنَع ُلَئُْـسیَف  ِِعباّرلا  َیِلا  َزاج  ًۀَّمات  اِهب  َءاج  ْنِاَف  ِةاکَّزلا ، ِنَع  ُلَئُْـسیَف  ِِثلاّثلا  َیِلا  َزاج  ًۀـّمات  اِهب  َءاـج  ْنِاَـف  ِةـالَّصلا ، ِنَع  ُلَئُْـسیَف  یناـّثلا ، َیِلا  َزاـج 
ًۀَّمات اِهب  َءاج  ْنِاَف  ِةَرْمُْعلا ، ِنَع  ُلَئُْـسیَف  ِسِداّسلا  َیِلا  َزاج  ًاّمات  اِهب  َءاج  ْنِإَف  ِّجَْـحلا ، ِنَع  ُلَئُْـسیَف  ِسِماْخلا  َیِلا  اِهب  َزاج  ًاَّمات  اِهب  َءاج  ْنِاَف  ِمْوَّصلا ،

زا یتالاؤس  یهاگرذگ  ره  رد  هک  دراد  دوجو  طارص  لپ  يور  رب  هاگرذگ  تفه  اْهنِم ; ... َجَرَخ  ْنِاَف  ِِملاظَْملا ، ِنَع  ُلَئُْـسیَف  ِِعباّسلا  َیِلا  َزاج 
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. دـنک یم  طوقـس  مّنهج  شتآ  رد  هنرگو  ددرگ ، یم  رداص  دـعب  هاگرذـگ  هب  روبع  هزاـجا  دـهد ، باوج  دوش  ّقفوم  رگا  دوش . یم  ناـسنا 
تمـس هب  روبع  زاوج  دهد ، خـساپ  لماک  روطب  هاگرذـگ  نیا  تالاؤس  هب  دوش  ّقفوم  ناسنا  رگا  تسا ، دـیحوت  هاگرذـگ  هاگرذـگ ، نیلّوا 

رد دورب . موس  هاگرذگ  هب  دناوت  یم  دوش  باوج  هب  قّفوم  رگا  دوش ، یم  هدیـسرپ  زامن  زا  مود  هاگرذگ  رد  دوش . یم  رداص  مود  هاگرذگ 
هچنانچ يدرک )؟ تعانق  زامن  هب  طقف  ای  يداد ، ار  نامورحم  ّقح  ایآ   ) دوش یم  شـسرپ  تاکز  هلمج  زا  یلاـم  قوقح  زا  هاگرذـگ  نیموس 

هب مراهچ  هاگرذگ  رد  تیقّفوم  تروص  رد  دوش ، یم  لاؤس  هزور  زا  اجنآ  رد  دور . یم  مراهچ  هاگرذگ  هب  دوش ، قّفوم  مه  هلحرم  نیا  رد 
مـشش هاگرذـگ  هب  ار  وا  دـیوگ  خـساپ  لماک  روطب  تسناوت  رگا  دـننک . یم  لاؤس  جـح  هضیرف  نوماریپ  اجنآ  رد  دور . یم  دـعب  هاگرذـگ 

( نیرتکاـنرطخ و   ) نیمتفه دراو  دـشاب  تبثم  باوج  هک  یتروص  رد  دوش . یم  هدیـسرپ  هرمع  زا  مشـش  هاگرذـگ  رد  دـنوش . یم  نوـمنهر 
؟ يا هدومن  تبیغ  يا ؟ هدرک  يزاس  هعیاش  يا ؟ هدرب  ار  یـسک  لام  ایآ  . ) دوش یم  تسا  دابع  ملاظم  ساـّنلا و  ّقح  هب  طوبرم  هک  هاگرذـگ 
هب هّجوت  اب  ( 1 «.) دننک یم  لقتنم  تشهب  هب  ار  وا  دوش ، جراخ  هاگرذگ  نیا  زا  هچنانچ  و )... يا ؟ هتفگ  هحفص 180  غورد  يا ؟ هدز  تمهت 

ار کین  لامعا  هجیتن  هرمث و  اجنآ  رد  ناوتب  ات  درک  لـمع  يا  هنوگ  هب  دـیاب  هکلب  تسین . یناـسآ  هداـس و  راـک  ندـش  یتشهب  تیاور ، نیا 
هحفص 183 هحفص 182   181 هحفص ص 64 .  ج 8 ، راونالاراحب ،  . 1 دروآ . تسدب 

هناگراهچ ياهدنگوس  موس : لصف 

تایراذ هروس  ياهدنگوس  . 1

هراشا

ثحب هدـمآ  نآرق  هروس  جـنپ  رد  هک  هناگراهچ  ياه  مسق  نوماریپ  لصف  نیا  رد  میدرک . ثحب  هناگجنپ  ياهمـسق  نوماریپ  لـبق  لـصف  رد 
، مراهچ داتشه و  هروس  . 2 تسا . نآرق  هروس  نیمکی  هاجنپ و  هک  تایراذ ، هروس  . 1 تسا : ریز  حرش  هب  روکذم  ياه  هروس  درک . میهاوخ 

هروس ياه  مسق  هب  نآرق . هروس  نیمدون  ینعی  دلب ; هروس  . 4 جورب . هروس  ینعی  نآرق ، هروس  نیمجنپ  داتشه و  . 3 تسا . قاقشنا  هروس  هک 
اب ار ) ناراب  زا   ) ینیگنـس راب  هک  اهربا  نآ  هب  دـنگوس  دـنروآ ، یم  رد  تکرح  هب  ار ) اهربا   ) هک ییاهداب  هب  دـنگوس  دـینک : هّجوت  تاـیراذ 
یم میـسقت  ار  اهراک  هک  یناگتـشرف  هب  دـنگوس  و  دـنیآ ، یم  رد  تکرح  هب  یناسآ  هب  هک  ییاهیتشک  هب  دـنگوس  و  دـننک ، یم  لمح  دوخ 

یندش عقاو  لامعا  يازج  زیخاتـسر و )  ) کش یب  تسا ;و  تسار  ًاعطق  هدش  هدعو  امـش  هب  هچنآ  هک  اهنیا ) همه  هب  دـنگوس  يرآ  ، ) دـننک
هحفص 184 تسا !

مهبم ياهدنگوس 

هدنکارپ ار  يزیچ  هچ  تسیچ ؟ تایراذ )  ) هدننک هدننکارپ  تسا . زیگنارب  لاؤس  مهبم و  لبق ، لصف  ياهدنگوس  دننامه  زین ، اهدـنگوس  نیا 
و تسیچ ؟ تایراج )  ) هدننک ادیپ  نایرج  زا  روظنم  دشاب ؟ یم  هک  اهراب  نیا  لماح  و  دشاب ؟ یم  هچ  تالماح )  ) نیگنـس ياهراب  دنک ؟ یم 
ار نآ  هنومن  ود  هک  هدش ، نایب  قوف  هناگراهچ  ياهدنگوس  يارب  یفلتخم  ریسافت  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  تامـسقم )  ) روما ناگدننک  میـسقت 

ناوریپ فص  رد  ار  دوخ  هک  تسا  يدونع  جوجل و  نیقفانم  زا  ءاّوک  نبا  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  زا  يریـسفت  فلا ) میا : هدرک  باختنا 
( مالسلا هیلع  ) ریما ترضح  يزور  درک . یم  داجیا  تمحازم  ترضح  نآ  يارب  فلتخم  لاکشَا  هب  و  دوب ، هداد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح 
. تسا هدشن  لح  ام  يارب  نآ  ياهدنگوس  تایراذ و  هروس  هیلّوا  تایآ  درک : ضرع  ترـضح  هب  باطخ  ءاّوک  نبا  دوب . ینارنخـس  لوغـشم 

یم نامـسآ  رد  ار  اهربا  و  دـنک ، یم  تکرح  هک  تسا  ییاهداب  تایراذ »  » زا روظنم  دـندومرف : ترـضح  دـییامرف . نایب  ار  نآ  ریـسفت  ًافطل 
فلتخم طاقن  هب  ار  ناهایگ  ياه  هناد  هک  ییاـهداب  اـی  تساـجنآ . رد  ندـیراب  رومأـم  هک  درب  یم  ییاـج  هب  ار  يربا  هعطق  ره  و  دـنارتسگ ،
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دنوادخ دینک  تقد  بوخ  رگا  دـننک . یم  لمح  ار  بآ  نت  نارازه  هک  دنتـسه  ییاهربا  تالماح »  » اّما و  دـیورب . اجنآ  رد  ات  درب  یم  نیمز 
بآ زا  ییاهایرد  اهربا  تسا . هتشاد  هگن  نامـسآ  نیمز و  نیب  رد  قّلعم  تروصب  ام  رـس  يالاب  رب  اهربا  بلاق  رد  ار  يدّدعتم  ياهایرد  رداق 

نازوس و کشخ و  ياهارحص  قیمع و  همین  قیمع و  ياههاچ  اه ، همشچ  اهرابیوج ، اهرختسا ، اهرهن ، ندرک  باریس  ّتیرومأم  هک  دنتـسه 
یم ورف  یمرن  هب  هناد و  هناد  دـهد  ّتیرومأم  اهنآ  هب  دـنوادخ  هک  اجک  ره  رب  دـنراد ، هدـهع  رب  ار  تاناویح  ناهایگ و  اهلگنج و  ناتخرد و 

یناعم زا  یکی  و  تسا ، هیراج  عمج  تایراج  دننک . یم  تکرح  اهایرد  رد  یتحارب  هک  دنتسه  ییاه  یتشک  تایراج »  » 185 هحفص دنزیر .
ياـنعم هب  هیراـج  عمج  زین  ( 1 () ِمَـالْعالاَک ِرْحَْبلا  ِیف  ُتا  َـ َْـشنُْملا ِراَوَْجلا  َُهلَو   ) هفیرـش هیآ  رد  راوج »  » هک هنوگ  ناـمه  تسا ، یتـشک  هیراـج 

هدـش باـسح  قیقد و  يزیر  هماـنرب  قبط  و  دـننک ، یم  میـسقت  دوخ  نیب  ار  اـهراک  هک  دـنراگدرورپ  ناگتـشرف  تامـسقم » . » تسا یتـشک 
داب و ربا و  هب  لاعتم  دنوادخ  مالسلا ،) هیلع  ) یلع ترـضح  ریـسفت  قبط  هکنیا  هجیتن  ( 2 .) دـنهد یم  ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  شیوخ  فیاظو 

کلف دیشروخ و  هم و  داب و  ربا و  تسا . هدرک  دای  مسق  تسا ، يرشب  هعماج  هب  تمدخ  اهنآ  همه  نیب  كرتشم  ردق  هک  ناگتشرف  یتشک و 
يربن ب) نامرف  وت  هک  دشابن  فاصنا  طرـش  رادربنامرف  هتـشگرس و  وت  رهب  زا  همه  يروخن  تلفغ  هب  يرآ و  فک  هب  ینان  وت  ات  دنراک  رد 
، هداد تکرح  ار  اهربا  هک  تسا  ییاهداب  تایراذ » : » دینک هّجوت  تسا . ناراب  لوزن  هب  طوبرم  اهمسق  مامت  مود  ریسفت  قبط  ناراب  هب  دنگوس 

یتاکرب أشنم  زیگنارب و  رّکفت  دوخ  هک  تساز  ناراب  ياهربا  تـالماح »  » زا روظنم  درب . یم  ناراـب  لوزن  ینعی  تّیرومأـم ، ّلـحم  هب  ار  اـهنآ 
. دنک یم  باریس  ار  کشخ  ياهنیمزرس  و  هدش ، يراج  یتحارب  ناراب  لوزن  هلیـسوب  هک  تسا  ییاهرابیوج  اهرهن و  تایراج »  » اما و  تسا .
ج يزار ، رخف  ریـسفت   . 2 هیآ 24 .  نمحر ، یکی 1 .  دنتسه ; يا  هقطنم  ندرک  باریـس  رومأم  کی  ره  هک  تسا  ییاهناراب  تامـسقم »  » و
رب یموس  دراب ، یم  اهتشد  رب  يرگید  دنک ، یم  باریس  ار  اهلگنج  هحفص 186  ص 307 .) ج 22 ، هنومن ، ریسفت  زا  لقن  هب   ) ص 195 ، 28

هکنیا هجیتن  دـشخب . یم  تاجن  یگنـشت  زا  ار  عتارم  یمجنپ  و  دـهد ، یم  شـشوپ  ار  اهتعارز  یمراـهچ  دوش ، یم  لزاـن  اـهایرد  اـههوک و 
یگدـنز يارب  هچ  نآ  هکنیا  ملاع  بیاجع  زا  تسا . نیمز  هرک  يرایبآ  ناراب و  هب  طوبرم  یگمه  مود  ریـسفت  قبط  هناگراهچ  ياهدـنگوس 

، تسا رشب  یـساسا  هّیلّوا و  ياهزاین  زا  اوه » ! » تسا هداد  رارق  رـشب  رایتخا  رد  رتنازرا  رتناوارف و  ار  نآ  دنوادخ  تسا ، زاین  دروم  رتشیب  رـشب 
، اوه نیا  درادن . لّمحت  هقیقد  ود  زا  شیب  نژیـسکا  دوبمک  لباقم  رد  اّما  دنک ، یم  لّمحت  يّدح  ات  ار  اذغ  بآ و  دوبمک  ناسنا  زغم  هک  ارچ 

همادا نآ  نودـب  هک  يا  هنوگ  هب  تساـهناسنا ، همه  هّیلّوا  جاـتحیام  رگید  زا  باـتفآ » رون  . » تسا رـشب  راـیتخا  رد  روـفو  هب  یناّـجم و  روـطب 
یناسنا ره  دوب  رارق  رگا  تساـهناسنا . سرتسد  رد  یناّـجم  ناوارف و  زین  یهلا  تمعن  نیا  تسین . ریذـپ  ناـکما  یکاـخ  هرک  يور  رب  تاـیح 

، دنراد اهناسنا  یگدـنز  رد  یّمهم  شقن  هک  اهداب » ! » درک یم  فرـص  ناموت  اهنویلیم  يزور  دـیاب  دـنک ، هیهت  دوخ  ار  شزاین  دروم  باتفآ 
. دنراد عتارم  اهلگنج و  شرورپ  رد  یّمهم  شقن  دش ، هتفگ  البق  هچنآ  رب  هوالع  اهداب » . » دـنزویم دزم  رجا و  ِراظتنا  نودـب  هنادـنمتواخس و 

تهج یب  نیاربانب ، دـنزاس . یم  مهارف  ار  اهنآ  دـشر  هنیمز  رهاـم  نازرواـشک  نوچمه  دـنرب و  یم  بساـنم  ياـهنیمز  هب  ار  اهرذـب  هک  ارچ 
. تسا هدرک  دای  مسق  نآ  دننام  باتفآرون و  ناراب ، داب ، هب  دنوادخ  هک  تسین 

داعم تّیمها  هل : مسقم 

داب و هک  میدرب  یپ  هشیدـنا  رّکفت و  هیاس  رد  و  میتخاس ، نشور  ار  نآ  تّیمها  و  میتشادرب ، هناـگراهچ  ياهمـسق  زار  زا  هدرپ  هکنآ  زا  سپ 
دیحوت و سرد  هشیدنا ، رّکفت و  نیا  نمض  رد  و  تسین ، يا  هداس  روما  تسا ، رشب  رایتخا  رد  یفاک  هزادنا  هب  یناّجم و  تروصب  هک  ناراب ،

دای يرگید  ّمهم  رما  هچ  يارب  مهم ، ياهمسق  نآ  دوش  هحفص 187  نشور  ات  میزادرپب ، هل  مسقم  ریسفت  هب  دیاب  کنیا  میتفرگ . یسانشادخ 
ندوب ریذپان  فّلخت  زین  و  ٌقِداََصل ) َنوُدَعُوت  اَم  َّنِإ   ) راگدرورپ ياه  هدعو  تّیعطق  قّقحت و  و  زیخاتسر ، زور  تمایق و  هل  مسقم  تسا . هدش 

روکذم تایآ  مایپ  ٌِعقاََول .) َنیِّدـلا  َّنِإَو   ) تسا زور  نآ  رد  حـلاط  حـلاص و  دارفا  ياهباقع  اهـشاداپ و  دروم  رد  ملاع  راگدرورپ  ياه  هدـعو 
رب و  تسا ، یمیکح  صخـش  نآ  ریدـم  هک  يا  هعومجم  رد  نیاربانب  تسا . میکح  دـنوادخ  و  دراد ، باـتک  باـسح و  ملاـع  هک  تسا  نیا 
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اب گنهامه  زین  امش  هکنیا  رب  هوالع  دیـشاب . هتـشادن  هدش  هداد  ياه  هدعو  قّقحت  رد  یّکـش  دوش ، یم  هرادا  باتک  باسح و  مظن و  ساسا 
هب دنچ  ره  دییامنن ، فّلخت  نآ  زا  و  دیشاب ، ناتنامیپ  دهع و  ِرس  رب  و  دیشخبب ، یّصاخ  مظن  شیوخ  ياهراک  هب  و  دیوش ، شنیرفآ  هعومجم 

ياـه هناـشن  تاـیآ و  زا  ریـسفت ، ود  ره  قبط  اهمـسق  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  داـعم  أدـبم و  تّیمها  هل : مسقم  اـب  اـه  مسق  هطبار  دـشابن . امـش  عفن 
ود نآ  طابترا  دیوگ ، یم  نخـس  گرم  زا  سپ  ناهج  داعم و  دروم  رد  زین  هل  مسقم  و  دـهد ، یم  یـسانشادخ  دـیحوت و  مایپ  و  تسادـخ ،

أدبم و لصا  ود  دیاب  دیتسه ، تداعـس  ناهاوخ  رگا  زیزع ! ناگدنناوخ  تسا . راکـشآ  داعم  أدبم و  طابترا  هک  ارچ  تسا ، حـضاو  نشور و 
و تسناد . میهاوخ  شیوخ  رظان  بقارم و  ار  دنوادخ  اج  همه  دشاب ، مکحم  يوق و  دیحوت  هب  نامیا  رگا  هک  ارچ  دیراد . هگن  هدنز  ار  داعم 

یّتح رادرک و  لاعفا و  همه  زا  و  تسوا ، بقارم  ناهن  افخ و  رد  راکشآ ، ناهنپ و  رد  تولج ، تولخ و  رد  دنوادخ  دشاب  دقتعم  هک  یـسک 
مامت هب  يزور  هک  دراد  رواب  و  تسا ، باتک  باسح و  هب  دقتعم  هک  یناملسم  دنک . یمن  ینامرفان  تیصعم و  زگره  تسا ، هاگآ  وا  ياهتّین 

فیعض و رایسب  هلحرم  يرشب  عماوج  رد  دنک . یمن  شزغل  دشاب ، شلامعا  تشرد  زیر و  يوگخساپ  دیاب  و  دوش ، یم  یگدیـسر  شلامعا 
. تسا هتـشاذگ  ياـجب  تاـفّلخت  زا  يریگولج  رد  یّمهم  راـثآ  شتالاکـشا  همه  اـب  هک  دراد ، دوـجو  هبـساحم  تبقارم و  يورین  زا  یـصقان 

تراظن دراد ، تراظن  هک  ییاهنامز  اهناکم و  رد  و  درادـن ، تراـظن  اـهناکم  اـهنامز و  همه  رد  یماـظتنا  يورین  هکنیا  مغریلع  هحفص 188 
ياههاگداد هک  هنوگ  نامه  دراد . مرج  شهاک  رد  یناوارف  تاریثأت  صقان  تبقارم  نامه  اـّما  دریگ ، یمن  تروص  قیقد  لـماک و  تروصب 

یم تافّلخت  زا  يرایسب  تعنامم  يریگولج و  ثعاب  شیاهفعـض  اهیتساک و  مامت  اب  تسا ، داعم  باتک  باسح و  زا  یفیعـض  هولج  هک  ایند 
هاگداد هب  و  تسین ، جراخ  وا  بقارم  ياـهرومأم  رظن  زا  یناـمز  چـیه  رد  سک  چـیه  هک  یمئاد  بقارم  نآ  هب  اـیند  مدرم  رگا  لاـح  ددرگ .
هتـشاد نامیا  درادن ، رّوصت  نآ  رد  یتراپ  و  تسین ، ریذپ  هیـصوت  ناونع  چیه  هب  درادن و  یتساک  مک و  چیه  هک  تمایق  زور  رد  یهلا  لدـع 

رد ار  يراذگ  هیامرـس  نیرتشیب  دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  تهج  نیمه  هب  تفرگ . دـهاوخ  دوخب  يرگید  هرهچ  ناهج  ًاتقیقح  دـشاب ،
ود نیا  عیرـشت  غیلبت و  نانآ  نانیـشناج  یهلا و  ناربمایپ  هفیظو  نیرت  مهم  و  هدرک ، ود  نآ  ياهگرب  خاش و  داـعم و  أدـبم و  لـصا  ود  دروم 

مالـسا هک  تسا  يروما  زا  باتک ، باسح و  ساسا  رب  اـهراک  ماـجنا  و  روما ، رد  لداـعت  زیچ  همه  رد  باـتک  باـسح و  تسا . هدوب  لـصا 
ار دـنا  هدـش  فرحنم  لادـتعا  هّداج  زا  شیوخ  یگدـنز  رد  هک  یناـسک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  دراد . دـیکا  شرافـس  نآ  هب  تبـسن 

ًاریخا ( 1 (.) ًاطِّرَفُم َْوا  ًاطِْرفُم  ِّالا  َلِهاْجلا  يََرت  ال   ) دـش دـهاوخ  ناشریگنماد  تلاهج  نیا  بقاوع  هک  درامـش ، یم  ینادان  لهاج و  ياـهناسنا 
، دنوش یم  دنم  هقالع  رگیدمه  هب  يرسپ  رتخد و  كاندرد ! مه  و  دوب ، راد  هدنخ  کحضم و  مه  هک  مدناوخ  تاعوبطم  زا  یکی  رد  يربخ 
! هناـفراع هنارعاـش و  یجاودزا  مه  نآ  دزاـس . یم  مهارف  ار  ناـشجاودزا  هنیمز  و  ددرگ ، یم  رتراد  هشیر  رتقیمع و  زور  هب  زور  هقـالع  نیا 

هخاش رازه  ار 500  شرسمه  هّیرهم  دوبن ، باتک  باسح و  لها  ًارهاظ  و  دوب ، هدرکن  لمع  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  تیاور  هب  هک  رـسپ ،
یم رازگرب  یـسورع  نشج  دـهد ! یم  رارق  هحفص 189   . 70 راصق ، تاملک  هغـالبلا ، جـهن  يزیربت 1 .  سمـش  ناوید  نتـشون  و  زر ، لگ 

. دـیارگ یم  يدرـس  هب  یتّدـم  زا  سپ  و  هدرک ، شکورف  مک  مک  هـّیلّوا  هقـالع  قـشع و  دـننک ، یم  یگدـنز  یبوـخب  یحابـص  دـنچ  دوـش .
تـساوخرد هک  دـسر  یم  ییاج  هب  راک  هرخالاب  و  ددرگ ، یم  روهلعـش  تافالتخا  شتآ  نامز  تشذـگ  اـب  و  دوش ، یم  عورـش  تاـفالتخا 

ار زر  لگ  هخاش  کی  تمیق  و  دریگ ، یم  سامت  شورف  لگ  کی  اب  هدرک ، دروخرب  هنالقاع  هّیرهم ، میوقت  تهج  یـضاق  دنهد . یم  قالط 
نویلیم  150 لگ ، هخاش  رازه  دصناپ  رد  ناموت  دصیـس  برـضلصاح  دـنک . یم  مالعا  ناموت  دصیـس  ار  نآ  تمیق  شورف  لگ  دـسرپ ، یم 

يور زا  اههام  دنیشنب و  سپـس  و  دزادرپب ، سورع  هب  ناموت  نویلیم  هاجنپ  دصکی و  غلبم  دهد  یم  روتـسد  داماد  هب  یـضاق  دوش ! یم  ناموت 
نیا رگا  مرتحم ! ناگدـنناوخ  دوش ! صالخ  هّیرهم  رابریز  زا  ات  دـهدب ، سورع  هب  دـسیونب و  يا  هخـسن  دوخ  طخ  اب  يزیربت  سمـش  ناوید 

ریـسم رد  و  دـش ، یمن  يور  هدایز  طارفا و  راتفرگ  و  دوب ، باتک  باـسح و  لـها  رتخد  نآ  اـب  یگدـنز  سپـس  یتسود و  يادـتبا  زا  ناوج 
و مینیشنب ، مالـسلا ) هیلع  ) یلع نایقّتم  يالوم  نانخـس  ياپ  مه  زاب  دش ؟ یمن  یگرزب  لکـشم  نینچ  راچد  زگره  درک ; یم  تکرح  لادتعا 
. میونـشب ترـضح  نآ  كرابم  نابز  زا  جاودزا ، هلمج  زا  یگدـنز  فلتخم  روما  رد  ار  دوخ  ياـه  ینمـشد  اـه و  یتسود  كـالم  راـیعم و 
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تتسود ام ; ًامْوَی  َُکبیبَح  َنوُکَی  ْنَا  یسَعَف  ام  ًانْوَه  َکِضیَغب  ْضِْغبَا  َو  ام ، ًامْوَی  َکُضیِغب  َنوُکَی  ْنَا  یـسَعَف  ام  ًانْوَه  َکَبیبَح  ِْببْحَا  : » دندومرف
ار تنمشد  و  ددرگ ). ییاهنایز  ببس  قباس  یطارفا  یتسود  و   ) دوش وت  نمشد  يزور  تسا  نکمم  اریز  رادب ، تسود  لدتعم  تروص  هب  ار 

طقف و  تسا ، رایـشوه  لـقاع و  نمؤم ، ( 1 («.) يوش هدنمرـش  و   ) دوش تتـسود  يزور  تسا  نکمم  اریز  راد ، نمـشد  لدـتعم  تروـصب  زین 
طرش و ره  هب  هشیدنا  رّکفت و  نودب  و  ددنب ، یمن  لد  رذگدوز  تاظحل  نآ  یلاحشوخ  دقع و  هرفس  هظحل  هب  اهنت  دنیب . یمن  ار  لاح  نامز 

باتک باـسح و  يور  شا  هقـالع  یتسود و  هکلب  دـهد . یمن  تبثم  باوج  يا  هتـساوخ  هحفص 190  ص 177 .  ج 71 ، راونـالاراحب ،  . 1
اه ینمـشد  اه و  یتسود  رد  ار  شیوخ  رـس  تشپ  ياهلپ  مامت  رگید  ریبعت  هب  و  دـنک . یمن  يور  هدایز  ینمـشد  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ،

هحفص 191 دنک . یمن  بارخ 

قاقشنا هروس  ياهدنگوس  . 2

حیضوت

ياهمـسق تسا . قاقـشنا  هروس  ینعی  نآرق ، هروس  نیمراهچ  داتـشه و  هداد ، ياج  دوخ  رد  ار  هناگراهچ  ياهدنگوس  هک  يا  هروس  نیمود 
: دینک هّجوت  تسا . هدش  حرطم  مهدزون  ات  مهدزناش  تایآ  نمـض  رد  هکلب  هدـماین ، هروس  يادـتبا  رد  لبق  ياه  هروس  فالخرب  هروس ، نیا 

هتسویپ امش  همه  هک  دوش ، یم  لماک  ردب  هک  هاگنآ  هام  هب  دنگوس  و  دنک ، یم  يروآ  عمج  ار  هچنآ  بش و  هب  دنگوس  و  قفش ، هب  دنگوس 
(. دیسرب لامک  هب  ات   ) دیوش یم  لقتنم  رگید  لاح  هب  یلاح  زا 

هناگراهچ تاکن 

نیا ياهمـسق  لّوا  هتکن  مینک : یم  بلج  هتکن  راهچ  هب  ار  مرتحم  ناگدنناوخ  امـش  هّجوت  هدشدای ، ياهدنگوس  ّتیمها  هب  نتخادرپ  زا  لبق 
نشور اّما  تسا . فاّفـش  نشور و  نآ  موهفم  نومـضم و  هکلب  درادن ; یماهبا  یگدیچیپ و  قباس  ياه  هروس  ياهدنگوس  فالخرب  هروس ،

مهم شقن  تّیمها و   192 هحفص شزرا و  زا  يزیچ  و  تسین ، روکذم  ياهدنگوس  نوماریپ  رّکفت  لمأت و  تّقد و  عنام  نآ ، نومـضم  ندوب 
هئارا یفلتخم  نوگانوگ و  تاّیرظن  هدـش ، رارکت  دـیجم  نآرق  رد  راب  ُهن  هک  مسقا » ال   » هلمج ياـنعم  دروم  رد  مود  هتکن  دـهاک . یمن  اـهنآ 

ال  » نیاربانب دوش . یمن  انعم  همجرت  ماگنه  هب  و  تسا ، دـیاز  روکذـم  هلمج  رد  ـال » . » 1 مینک : یم  هراشا  نآ  هدـمع  دروم  هس  هب  هک  هدـش ،
دور یم  راکب  دیکأت  يارب  هکلب  تسین ، تّیـصاخ  یب  هدیاز  ي  ال »  » هّتبلا مروخ .» یمن  مسق   » هن دشاب ، یم  مروخ » یم  مسق   » يانعم هب  مسقا »

و ال »  » نیب يا  هلمج  اـّما  تسین ، هدـئاز  ـال »  » هملک . 2 مروخ .)» یم  مسق  ًادّـکؤم  : » دوـش یم  نینچ  هلمج  ياـنعم  هتکن  نیا  هب  تیاـنع  اـب  (و 
امک رمالا  نوکی  ال  : » تسا نینچ  تقیقح  رد  هفیرـش  هیآ  هکنیا  لثم  مسُقا .»  » هن تسا ، هلمج  نآ  هب  طوبرم  ال »  » هک تسا  ریدـقت  رد  مسقا » »

نانخس یفن  يارب  ال »  » هکنیا هجیتن  قفش و .»... هب  مسق  تسین ، حیحص  دنیوگ ، یم  راّفک  ناکرشم و  هچنآ  قفشلاب ; مسقا  نوکرشملا ، لوقی 
هناگ هس  تالامتحا  درادـن . مسق  هب  يزاـین  هک  تسا ، راکـشآ  نشور و  ردـق  نآ  هلأـسم  ینعی  مسقا » ـال  . » 3 مسق . یفن  هن  تسا ، ناکرـشم 

هّجوت هیآ  نیا  هب  مینک . یم  تیوقت  ار  لّوا  لامتحا  هعقاو ، هروس  هیآ 75  هب  هّجوت  اب  یلو  دوب ; مسقا » ال   » هلمج ریسفت  رد  تاّیرظن  نیرتمهم 
نیا و  اـهنآ !) بورغ  عولط و  ّلـحم  و   ) ناگراتـس هاـگیاج  هب  دـنگوس  ٌمیِظَع ;) َنوُمَْلعَت  ْوَّل  ٌمَسََقل  ُهَّنِإَو  ِموُجُّنلا *  ِِعقاَوَِمب  ُمِْسقُأ  َـالَف  : ») دـینک

ود سپ  دوش ، یم  بوسحم  گرزب  یمسق  مسقا » ال   » هک تسا  هدش  حیرـصت  روکذم  هیآ  رد  دینادب .»! رگا  گرزب ، رایـسب  تسا  يدنگوس 
تداـع رثا  رب  هک  تسا  یگدـنز  ّمهم  لـئاسم  زا  یخرب  موس  هتکن  تسا . حیحـص  لّوا  لاـمتحا  دـسر و  یمن  رظن  هب  حیحـص  ریخا  لاـمتحا 

لاثم هحفـص 193  ناونع  هب  تسا . ساسا  یب  لطاب و  يرّوصت  نینچ  هک  یلاح  رد  درادـن . ینادـنچ  تّیمها  دوش ، یم  رّوصت  نآ ، هب  ندرک 
مک يداـع  دوـجوم  اـم  رظن  رد  و  مینک ، یم  هل  ار  اـهنآ  زا  يدادـعت  اـهراب  زور  لوـط  رد  تسا  نکمم  و  مینیب ، یم  زور  ره  هک  يا  هچروـم 
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ترـضح دـنک . یم  اـغوغ  نآ  زیگنا  تفگـش  تقلخ  نوـماریپ  دـتفیب ، یـسانشادخ  دـیحوت و  مـّلعم  تسدـب  رگا  دـنک ، یم  هوـلج  یتـّیمها 
رد هلمج  زا  تسا . هتفگ  نخـس  راگدرورپ  زیمآرارـسا  قولخم  نیا  دروم  رد  هغـالبلا  جـهن  زا  يدّدـعتم  ياـه  هبطخ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

اَِهْنیَع ْنِم  ِْسأَّرلا  ِیف  اَم  َو  اَِهنَْطب  ِفیِـساَرَش  َنِم  ِفْوَْجلا  ِیف  اَم  َو  اَِهْلفُـس  َو  اَهِْولُع  ِیف  اَِهلْکَأ  يِراَجَم  ِیف  َتْرَّکَف  َْول  َو  : » دیامرف یم  هبطخ 185 
، يان اه ، هدور  ولگ ، لیبق  زا   ) هچروم یـشراوگ  ياههاگتـسد  دروم  رد  رگا  ًابَعَت ;! اَهِفْـصَو  ْنِم  َتیَِقل  َو  ًابَجَع ، اَهِْقلَخ  ْنِم  َْتیَـضََقل  اَِهنُذُأ ، َو 
ار شمـشچ  شوگ و  فلتخم  يازجا  و  ینیـشنب ، هعلاطم  هب  ار  وا  ندب  لخاد  فیرظ  زیر و  تالـضعو  ینک ، هشیدنا  رّکفت و  هدـعم ) يرم ،
و تمحز ، بجوم  یهلا  دوجوم  نیا  نوماریپ  هعلاـطم  هّتبلا )  ) و دـش ، یهاوخ  هدز  تفگـش  نآ  شنیرفآ  زا  یهد ، رارق  ّتقد  لـّمأت و  دروـم 

ناـگچروم نوماریپ  هعلاـطم  فرـص  ار  شیوخ  رمع  زا  لاـس  تسیب  هک  تسا  یگرزب  دنمـشناد  گـنیلرتم » سیروـم  «. » تسا هدـیچیپ  سب 
نیا هجیتن  و  تسا ، هتفای  تسد  يدیدج  ون و  بلاطم  هب  اهنآ ، ندـب  زیگنا  تفگـش  نامتخاس  و  نانآ ، فلتخم  ياهتّیلاّعف  دروم  رد  و  هدرک ،
رظن رد  ردق  نیا  هک  يا  هچروم  مرتحم  ناگدنناوخ  يرآ ! تسا . هدرک  رـشتنم  ناگچروم  مانب  یباتک  رد  ار  تمحز  رپ  ینالوط و  تاقیقحت 
ياج مه  زاب  کش  نودب  و  تسا ، هدرک  هعلاطم  نآ  يور  لاس  تسیب  دنمـشناد  کی  هک  تسا  زار  زمر و  رپ  ردق  نآ  تسا ، ّتیمها  مک  ام 

زیگنارب رّکفت  قیمع و  هاگن  نآ ، هب  ام  ياههاگن  دـیاب  هکلب  مینک ، روبع  هداس  دـیابن  زیچ  چـیه  رانک  زا  نیاربانب  دراد . رت  هدرتسگ  تاـعلاطم 
رد دیوگ . یم  نخس  عوضوم  تفه  نوماریپ  دراد ، هیآ  جنپ  تسیب و  هک  هروس  نیا  قاقـشنا  هروس  هعومجم  هب  یهاگن  مراهچ : هتکن  دشاب .
یم خر  تمایق  هناتسآ  رد  هچنآ  نیمز و  ندش  هدرتسگ  و  ینامسآ ، تارک  ندش  یشالتم  دنک ; یم  عورش  تمایق  مئالع  اه و  هناشن  زا  ادتبا 

و اهربق ، زا  ندمآ  نوریب  تسا ; هدمآ  نایم  هب  ناگدرم  ندش  هدنز  رشح و  ثحب  مود  هلحرم  رد  هحفص 194  ْتَّقَشنا )... ُءاَمَّسلا  اَذِإ  . ) دهد
عورـش مدع  هطقن  زا  ناسنا  هک  دوش  یم  هتکن  نیا  رّکذتم  موس  هلحرم  رد  ْتَّلََختَو )... اَهِیف  اَم  ْتَْقلَأَو  . ) یگدـنز تایح و  لاح  هب  تشگزاب 

تاقالم ار  دـنوادخ  هرخالاب  یلو  تسور ، هبور  يدایز  تالکـشم  اـب  ریـسم  نیا  رد  و  دـنک ، یم  ریـس  دـنوادخ  يوسب  و  هدرک ، تکرح  هب 
تمظع راثآ  ندید  هکلب  دنتـسه ، تمایق  زور  رد  نآ  ناکما  هب  دقتعم  ّتنـس  لها  زا  یخرب  هک  رـس ، مشچ  اب  تاقالم  هن  هّتبلا  درک . دـهاوخ 

( ِهِیقَالُمَف ًاحْدَک  َکِّبَر  َیلِإ  ٌحِداَک  َکَّنِإ  ُناَسنِْالا  اَهُّیَأ  اَی  . ) رفیک شاداپ و  هلأسم  و  ترـضح ، نآ  ياهدـیعو  اه و  هدـعو  قّقحت  راگدرورپ و 
: دـنوش یم  هتـسد  ود  اهناسنا  هک  دـنک ، یم  نایب  راگدرورپ  تمظع  راثآ  تاقالم  و  رـشح ، زا  سپ  ار  اهناسنا  تشونرـس  مراـهچ  هلحرم  رد 

دوخ لها  هداوناخ و  يوسب  و  هدـش ، هجاوم  ناسآ  تحار و  یباسح  اب  و  دـنریگ ، یم  تسار  تسد  اب  ار  شیوخ  لامعا  ياه  همان  يا  هّدـع 
یتحاران تّدش  زا  اهنآ  دنراد . هّصغ  نیگمغ و  رایـسب  دوش ، یم  هداد  ناشپچ  تسدب  ناشلامعا  همان  هک  رگید ، يا  هّدع  و  دـندرگ ، یم  زاب 

همعط دندوب ، رورسم  ایند  رد  شیوخ  هانگ  رفک و  زا  هک  هتـسد ، نیا  دنزرویم . بانتجا  نارگید  هب  ناشلامعا  همان  هئارا  زا  و  دننز ، یم  دایرف 
رد هک  تسا  هناـگراهچ  ياهمـسق  هروس  نیا  رد  ثحب  دروم  عوـضوم  نیمجنپ  ِِهنیِمَِیب )... َُهباَـتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأَـف  ! ) دـنوش یم  نازوـس  شتآ 
هک تسا ، راّفک  نافلاخم و  دیدهت  عوضوم ، نیمشش  ِقَفَّشلِاب )... ُمِْسقُأ  َالَف  . ) تفگ میهاوخ  نخـس  نآ  نوماریپ  لّصفم  روطب  هدنیآ  ثحابم 

ار یهلا  تایآ  هتـسویپ  و  دنوش ، یمن  میلـست  دیجم  نآرق  لباقم  رد  و  دنروآ ، یمن  نامیا  دیحوت  ياه  هناشن  راثآ و  همه  نیا  دوجو  مغریلع 
ْمَُهل َال اَـمَف  . ) تسین فیـصوت  لـباق  هک  یباذـع  دـهد ، یم  تراـشب  كاـندرد  یباذـع  هب  ار  اـهنآ  دـیدهت ، نیا  زا  سپ  و  دـننک . یم  راـکنا 

تاجن تشگزاب و  يارب  یهار  و  ددـنب ، یمن  راّفک  يور  هب  ار  اهرد  ماـمت  و  دـنک ، یم  حرطم  انثتـسا  کـی  هلحرم  نیرخآ  رد  و  َنُونِمُْؤی )...
همادا زا  هک  راّفک  زا  هتـسد  نآ  يرآ ! تسوا . تّیمیحر  تّینامحر و  ياضتقم  راک  نیا  و  تسا ، میحر  نامحر و  وا  هک  ارچ  دـهد ، یم  رارق 
هتسیاش حلاص و  لامعا  نآ  لابند  هب  و  دنیآرد ، یگدنب  یتسرد و  نامیا و  هار  هب  دننک و  هبوت  و  دنتـسیا ، زاب  راکنا  هحفص 195  رفک و  هار 

ِتاَِحلاَّصلا اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّالِإ  . ) یندشن عطق  یـشاداپ  داد ، دـهاوخ  شاداپ  اهنآ  هب  دـنوادخ  و  دوب . دـنهاوخ  تاجن  لها  دـنهد ، ماجنا 
دـشاب هتـشادن  سک  ره  و  دوب ، دهاوخ  تاجن  لها  دشاب  هتـشاد  سک  ره  تسا ، تایح  هیامرـس  حلاص  لمع  نامیا و  نُونْمَم ) ُْریَغ  ٌرْجَأ  ْمَُهل 

هناگراهچ ياهمسق  حرش  هب  کنیا  قوف ، هناگراهچ  تاکن  هب  تیانع  اب  دوب . دهاوخن  تاجن  لها  دشاب ) هتشاد  یطیارش  ره  دشاب و  هک  ره  )
: میزادرپ یم 
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هناگراهچ ياهدنگوس 

هک تسا  يدیفس  . 2 تسا . باتفآ  عولط  زا  شیپ  ای  بورغ ، زا  سپ  یخرس  . 1 دراد : دوجو  هّیرظن  ود  قفش  دروم  رد  ِقَفَّشلِاب ;) ُمِْسقُأ  َالَف  )
یخرب هک  دوش  یم  رهاظ  یخرس  قفا  يور  دیشروخ ، بورغ  زا  سپ  هکنیا  حیضوت  دوش . یم  رهاظ  روکذم  یخرـس  ندش  فرطرب  زا  سپ 

، روکذم یخرس  ندش  وحم  زا  سپ  تسا . ریسفت  نیمه  ساسا  رب  دنا ، هدرک  هیبشت  قفش  هب  ار  دیهش  نوخ  هکنیا  و  تسا . قفش  نآ  دندقتعم 
هک تسا  نیا  مهم  دـنک ، یمن  یتواـفت  میریگب  اـنعم  ره  هب  ار  قفـش  دـنناد . یم  قفـش  ار  نآ  يا  هّدـع  هک  دوش  یم  رهاـظ  یفاّفـش  يدـیفس 

یگدـنز رد  یـشقن  هچ  قفـش  لاؤس : تسا . هدروخ  مسق  باتفآ  بورغ  زا  سپ  ای  باتفآ  عولط  زا  لبق  ّصاخ  هرظنم  نآ  هب  لاعتم  دـنوادخ 
ار ام  فارطا  بش  یکیرات  تملظ و  هلـصافالب  باتفآ  بورغ  زا  سپ  رگا  خساپ : تسا ؟ هدرک  دای  دـنگوس  نآ  هب  دـنوادخ  هک  دراد ، رـشب 
ام باصعا  رب  مه  و  داد ، یم  رازآ  ار  ام  مشچ  مه  درک ، یم  هطاـحا  ار  اـم  ییانـشور  رون و  هلـصافالب  باـتفآ  عولط  زا  سپ  اـی  تفرگ ، یم 

یکیرات و يارب  ار  مشچ  هتـسهآ  هتـسهآ  قفـش  دراد و  دوجو  قفـش  باتفآ  بورغ  زا  سپ  هکنیا  هب  هّجوت  اب  اّما  تشاذـگ ، یم  یفنم  ریثأـت 
ام مشچ  هن  دـیامن ، یم  اّیهم  باتفآ  رون  يارب  مک  مک  ار  ام  مشچ  قفـش  باتفآ ، عولط  ماگنه  هب  ای  و  دـنک . یم  هداـمآ  تملظ  هحفص 196 
ام فارطا  طیحم  ناهگان  هک  بش ، رد  قرب  عطق  ماگنه  دیـشاب  هدرک  هّجوت  رگا  دراذگ . یم  ام  باصعا  رب  یفنم  ریثأت  هن  و  دـنیب ، یم  رازآ 

تداع یکیرات  هب  مشچ  هکنآ  زا  سپ  و  مینیب . یمن  ار  دوخ  فارطا  هیناث  دـنچ  اـت  و  دوش ، یم  تّیذا  نامنامـشچ  دوش  یم  کـیرات  ـالماک 
قفش ساّسح  شقن  هّجوتم  ار  ام  هتـساوخ  یم  قفـش ، هب  ندرک  دای  مسق  اب  لاعتم  دنوادخ  ایوگ  میوش . یم  دوخ  فارطا  ندید  رب  رداق  درک 
نیا رد  دنوادخ  هک  تملظ ، یکیرات و  ایآ  اّما  تسا . نشور  ییانشور  رون و  تاکرب  دئاوف و  َقَسَو ;) اَمَو  ِْلیَّللاَو  . ) دنادرگ رـشب  یگدنز  رد 

، تسا هدرمـش  یهلا  تمعن  ار  بش  یکیراـت  دـیجم  نآرق  زا  يدّدـعتم  تاـیآ  دراد ؟ يا  هدـیاف  زین  هدرک ، داـی  دـنگوس  نآ  هب  هفیرـش  هـیآ 
. تسا هداد  رارق  شمارآ  شیاـسآ و  هیاـم  ار  بش  دـنوادخ  . 1 مینک : یم  هراـشا  نآ  دروـم  هس  هب  هک  دراد  يدـیاوف  زین  یکیراـت  نیارباـنب 

تّیلاـعف یکیراـت  ماـگنه  هب  اریز  ددرگ . یمن  لـصاح  زور  ییانـشور  رد  زگره  دـیآ ، یم  تسدـب  یکیراـت  رد  ناـسنا  يارب  هـک  یـشمارآ 
تهج تسا و  دایز  ندب  ياههاگتسد  ّتیلاعف  ییانشور ، ماگنه  هب  و  زور ، رد  اّما  ددرگ . یم  تحارتسا  هدامآ  و  هتساک ، ندب  ياههاگتـسد 

، دنک نادیواج  ار  زور  ییانـشور  دنوادخ  رگا  یتسار  تسا . ماگنه  بش  باوخ ، يارب  تاعاس  نیرتهب  نیاربانب  درادن . یگدامآ  تحارتسا 
بش . 2 دـیامن ؟ سمل  ار  شمارآ  و  دریگ ، رارق  مارآ و  نآ  هیاـس  رد  رـشب  اـت  درواـیب ، یناـملظ  کـیرات و  يا  هدرپ  بش  يارب  هک  تـسیک 

، تفرگ یمن  ارف  ار  اـج  همه  بش  یکیراـت  و  تشاد ، یم  همادا  زور  ییانـشور  رگا  تـسا . هـنازور  ياـهتّیلاعف  فـیفخت  اـی  یلیطعت ، ثعاـب 
یکیرات اب  دنوادخ  دـنتفیب . راک  زا  هک  دـنداد  یم  همادا  تحارتسا ) نودـب   ) تّیلاعف راک و  هب  ردـق  نآ  ناتـسرپایند  نابلطایند و  ناصیرح و 

روطب هک  تسا  یبسانم  رایسب  هیوهت  هاگتسد  بش  . 3 دـنک . یم  ظفح  ار  ناشناج  هجیتن  رد  و  هدومن ، تحارتسا  هب  روبجم  ار  دارفا  نیا  بش 
، تشاد همادا  هفقو  نودـب  یلاوتم و  ياـهزور  يارب  باـتفآ  شباـت  دوبن و  بش  رگا  تسا . لاّـعف   197 هحفص نیمز  هرک  رـسارس  رد  یناّجم 

هام هرک  رد  تشذـگ  ـالبق  هک  هنوگ  ناـمه  درک . یم  گـنت  نیمز  هرک  نارادـناج  رب  ار  یگدـنز  هصرع  و  هدـینازوس ، ار  زیچ  همه  باـتفآ 
طـسو رد  دـشک . یم  لوط  هام  کی  ًابیرقت  اجنآ  زور  هنابـش  ره  ینعی  تسا ، بش  یپ  رد  یپ  زور  هدراهچ  و  زور ، یپ  رد  یپ  زور  هدراـهچ 

هک روط  نامه  دریگب . شتآ  یلاعتشا  لباق  زیچ  ره  امد  نیا  رد  تسا  یعیبط  دسر و  یم  دارگیتناس  هجرد  دصیس  هب  امرگ  يامد  اجنآ ، زور 
ای دصیس  دودح  اهنت  تسا و  یکی  ًابیرقت  دیـشروخ  اب  نیمز  هرک  هام و  هرک  هلـصاف  هک  یلاح  رد  دنز . یم  خی  زیچ  همه  اجنآ  بش  همین  رد 

دنگوس بش  یکیرات  هب  دنوادخ  تهج  نیمه  هب  دراد ، یمهم  تاکرب  دئاوف و  بش  هکنیا  هجیتن  دنراد . هلصاف  فالتخا  رتمولیک  دصراهچ 
هاگتحارتسا هب  مادک  ره  و  دنوش ، یم  عمج  نیمز  حطـس  زا  ماگنه  بش  هک  یتادوجوم  و  بش ، یکیرات  هب  لاعتم  دنوادخ  تسا . هدرک  دای 

و دنرادرب ، نآ  ّتیمها  زار  زا  هدرپ  و  دنور ، ورف  رکف  هب  یهلا  تایآ  نیا  دروم  رد  ربخ  یب  نالفاغ  ات  هدروخ  مسق  دـندرگ ، یم  زاب  شیوخ 
لاله تروص  هب  ادتبا  رد  مینک . یم  هدهاشم  ار  هام  زا  یفلتخم  تالاح  ام  َقَسَّتا ;) اَذِإ  ِرَمَْقلاَو  . ) دننک شتـسرپ  ار  نآ  قلاخ  رتشیب  تفرعم  اب 
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. دوش یم  یفخم  ناسنا  دید  زا  و  هتفر ، قاحم  هب  تیاهن  رد  دوش و  یم  عیبرت  ًادّدجم  سپس  دوش ، یم  لماک  ردب  دعب  و  عیبرت ، سپس  تسا ،

. هدرک دای  مسق  تسا ، مهدراهچ  بش  هام  نامه  هک  لماک  هام  هب  دنوادخ  تهج  نیدب  تسا ، لماک  ردب  هام  لکـش  نیرتابیز  کش  نودـب 
رون دش . دـهاوخن  صقان  هتفـشآ و  نامباوخ  میباوخب  نآ  رون  ریز  رد  رگا  هک  شخبمارآ  یغارچ  اّما  تسا ; یناملظ  ياهبـش  غارچ  هام ، نیا 

هناگراهچ ياهمسق  ًانمض  ددرگ . یمن  باوخ  عنام  و  دنک ، یم  هیده  ناسنا  هب  یّـصاخ  شمارآ  هام ، مرگ  شخبمارآ و  هنارعاش و  میالم و 
بـش يادـتبا  هب  طوبرم  لـماک » ردـب  ، » بش ره  ياـهتنا  اـی  ادـتبا  قفـش » . » تسا بش  هب  طوـبرم  یگمه  هکنیا  نآ  و  دراد ، یکرتـشم  ردـق 

هحفص 198 دندرگ . یم  زاب  شیوخ  ياه  هاگتحارتسا  هب  ماگنه  بش  هک  یتادوجوم  هرخالاب  و  بش » یکیرات   » و مهدراهچ ،

هل مسقم  ریسفت  حرش و 

هنوگ نامه  یتسه ، لّوحت  رییغت و  لاح  رد  ًامئاد  ترمع  نارود  رد  زین  وت  ناسنا ! يا  هک : تسا  تقیقح  نیا  نایب  يارب  الاب  ياهمـسق  ماـمت 
ام تسوا . يدبا  یلزا و  كاپ و  تاذ  طقف  تسا ، ریذـپانرییغت  و  دوشن ، یناف  زگره  هکنآ  دنتـسه . نوناق  نیا  لومـشم  تادوجوم  رگید  هک 

عورـش دوش ، یم  نینج  هب  لیدبت  ناسنا  هفطن  هک  یماگنه  زا  تارییغت  نیا  تسار  وت  سّدـقت  الآ و  وت  کلم  تسار  وت  سب  اقب  یناف و  همه 
رییغت و لاـح  رد  شکاـپ  تاذ  زا  ریغ  یتـسه  تادوـجوم  ماـمت  هک  ناـسنا  اـهنت  هن  دراد . همادا  گرم  ماـگنه  اـت  دـّلوت  زا  سپ  ددرگ و  یم 
« قبط  » ریسفت هب  طقف  نارّسفم  دنچ  ره  مینادب ; ار  َُّنبَکْرََتل »  » و قَبَط »  » ریسفت تسا  مزال  بلطم  نیا  ندش  رت  نشور  يارب  دنتـسه . ینوگرگد 
; تسا هقبط  ياـنعم  هب  قبط  . 1 هلمج : زا  دراد . يدّدـعتم  یناعم  قبط » : » دـینک هّجوت  دـنا . هدرکن  ینادـنچ  ثحب  یمود  نوماریپ  و  هتخادرپ ،

میدق یسراف  رد  انعم  نیا  تسا ، قبط  رگید  یناعم  زا  زین  فاص  حّطسم و  ینیس  باقشب و  . 2 تسا . موسرم  زین  یسراف  رد  هک  يزیچ  نامه 
تالاح ینعی  تسانعم . نیمه  قبط  زا  روظنم  اجنیا  رد  هک  تسا ، قبط  موس  يانعم  ناسنا ، نوگانوگ  فلتخم و  تـالاح  . 3 دوش . یم  هدید 

ینعی ندـب ، يازجا  نیلّوا  لیکـشت  هظحل  زا  ار  ناسنا  تـالاح  نادنمـشناد  زا  یخرب  ( 1 .) تسا لّوحت  ینوگرگد و  لاح  رد  هتـسویپ  ناـسنا 
زا تلاح  يارب 37  برع  تاّیبدا  رد  هکنیا  بلاج  دنا . هدرمش  یمدآ  يارب  فلتخم  تلاح  لهچ  و  دنا ، هدرک  هبساحم  گرم  هظحل  ات  هفطن ،

یبرع نابز  هب  زین  دیجم  نآرق  اذـهل  و  تسا ، برع  تاّیبدا  ندوب  يوق  هرتسگ و  هناشن  نیا  و  دراد ، دوجو  یـصوصخم  مان  تلاح  لهچ  نیا 
( هدیوج تشوگ   ) هغضم . 3 هدش ) هتسب  نوخ   ) هقلع هفطن 2 . . 1 دوش : یم  هراشا  یبرع  رد  الاب  تلاـح  زا 37  دروم  هد  هب  تسا . هدـش  لزان 

هدیوج هحفص 199  تسا . هدش  هراشا  ناسنا  نوگانوگ  تالاح  زا  تلاح  جنپ  هب  ص 315  ج 26 ، هنومن ، ریسفت  رد  تشوگ 1 .   ) ماظع . 4
هک رخآ » قلخ  . » 6 ًامحل ) ماظعلا  انوسک   ) دریگ یم  ار  اهناوختسا  يور  تشوگ  هک  یماگنه  . 5 تسا ) هدمآرد  ناوختسا  تروص  هب  هک  يا 

.10 راوخریش ) كدوک   ) عیضر . 9 ّدلوت ) زا  سپ  كدوک   ) دیلو دوش 8 . یم  ّدلوت  هدامآ  هک  لماک  نینج  هلحرم  . 7 دوش . یم  هدیمد  حور 
يریپ و و  يریپ ، زاـغآ  يدرم ، لـماک  یناوج ، یناوجون و  یکدوـک و  ياـه  هرود  سپـس  تسا .) هدـش  هتفرگ  ریـش  زا  هک  یکدوـک   ) میطف
رب هوالع  تسا . رگید  هلحرم  هب  هلحرم  کی  زا  لّوحت  رییغت و  لاح  رد  هراومه  ناـسنا  هکنیا  هصـالخ  یتسین . گرم و  ماجنارـس  یناوتاـن و 

تسا و ملاس  هاگ  نیگمغ ، هاگ  تسا و  داش  هاگ  ینغ ، هاـگ  تسا و  ریقف  هاـگ  نوچ  دراد ; دوجو  زین  یعرف  تـالّوحت  یلـصا ، لزنم  لـهچ 
نیا برـض  زا  هک  یعرف ، تالاح  رگید  و  هدـنامرف ، هاگ  رادربنامرف و  هاگ  قّفومان ، هاگ  ّقفوم و  هاـگ  لـیلذ ، هاـگ  زیزع و  هاـگ  راـمیب ، هاـگ 

اجنیا رد  یلو  دراد ، یفلتخم  یناعم  قبط »  » هکنیا هجیتن  دیآ . یم  تسدب  ناسنا  يارب  يدایز  رایسب  تالاح  رییغت  یلصا ، تالاح  رد  تالاح 
راوس ناسنا  هلمج ، نیا  هب  هّجوت  اب  نبکرتل :»  » اّما و  دراد . ناسنا  نوگانوگ  تالاح  زا  تیاکح  هفیرش  هیآ  نیاربانب  تسا ، تلاح »  » يانعم هب 
راوس ناسنا  هک  تسا  ینوگانوگ  ياهبکرم  هیبش  ناسنا  فلتخم  تالاح  رگید ، ریبعت  هب  و  تسا . شیوخ  ریذـپرییغت  نوگرگد و  تالاح  رب 

اهتموکح دوب ، بسا  مدرم  يراوس  هلیسو  نیرتمهم  و  دوبن ، يزورما  هّیلقن  طئاسو  هک  هتشذگ  ياهنامز  رد  هکنیا : حیـضوت  دوش . یم  نآ  رب 
ار رابخا  و  دنهد ، تعرس  شیوخ  راک  هب  هکنیا  يارب  اهنآ  دندرک . یم  هدافتسا  کیپ  زا  رگید  ياهروشک  اهرهـش و  هب  رابخا  ندناسر  يارب 

دوخ بسا  دسر  یم  اجنآ  هب  یتقو  کیپ  ات  دنتشاد ، هدامآ  یسفن  هزات  ياهبـسا  هار  طسو  لزانم  رد  دنناسرب ، دصقم  هب  يرتهاتوک  نامز  رد 
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. دـسرب دـصقم  هب  ات  درک  یم  لمع  لکـش  نیمه  هب  رگید  لزانم  رد  دـهد و  همادا  هار  هب  و  ددرگ ، سفن  هزات  بسا  رب  راوس  دـنک و  اهر  ار 
لزانم زا  کی  ره  رد  و  یتسه ، شیوخ  بکرم  ضیوعت  لاح  رد  ًامئاد  هک  یتسه  کـیپ  نیا  دـننام  وت  ناـسنا  يا  : » دـیوگ یم  دـیجم  نآرق 
هحفـص ملاس و  یلعف  عضو  رد  رگا  سپ  یهد . یم  همادا  دـنوادخ  يوس  هب  دوخ  ریـس  هب  و  هتفرگ ، رایتخا  رد  يا  هزاـت  بکرم  هناـگ  لـهچ 
یناوتان فعـض و  بکرم  رب  و  یهد ، تسد  زا  ار  بکرم  نیا  يدوزب  دـیاش  هک  ارچ  شابن ، رورغم  شیوخ  تلاح  نیا  هب  يدـنمتردق ،  200
تمالـس یتسردـنت و  بکرم  رب  ادـخ  فطل  اب  يدوزب  دـیاش  شابم ، دـیماان  يراوس  تلاسک  يرامیب و  بکرم  رب  نونکا  رگا  و  ینزب . هیکت 

رب قارع  یلیمحت  گنج  نامز  رد  روآ . ياـجب  ار  نآ  رکـش  يراد  راـیتخا  رد  ار  یناوج  تمعن  و  یتسه ، تّینما  رد  هک  نونکا  يوش . راوس 
، دنداد رارق  فده  ار  ناریا  عافد  یب  مدرم  دربرود  ياهکشوم  اب  نایمادص  و  دش ، هدیشک  اهرهش  هب  ییاوه  گنج  هک  یماگنه  ناریا ، هیلع 
زا یضعب  دندوب . هدرب  هانپ  فارطا  ياهتـشد  هوک و  اهاتـسور و  هب  و  هدرک ، یلاخ  ار  اهرهـش  مدرم  زا  يرایـسب  تشادن ، یتّینما  چیه  اهرهش 

دایز تأرج  مدرم  زا  یخرب  هک  دوب  يّدـح  رد  ینماان  داتفا . یم  حاورا  رهـش  دای  هب  ناسنا  هک  دوب  هدـش  تکاـس  تولخ و  ردـق  نآ  اـهرهش 
ردق دیاب  ناسنا  نیاربانب  دنوش ! هتـشک  دندوب  تخل  هنهرب و  هک  یلاح  رد  و  دزیرب ، اهنآ  رـس  رب  یبمب  ادابم  ات  دنتـشادن ، ار  مامح  رد  ندـنام 

؟ درک دهاوخ  هچ  وا  اب  راگزور  تالّوحت  و  تشاد ، دهاوخ  رایتخا  رد  ینامز  هچ  ات  ار  نآ  دناد  یمن  هک  ارچ  دنادب ، ار  شیاهتمعن 

! تربع هنیآ 

لاسگرزب درم  نانآ ، هلمج  زا  دنتـشاد . روضح  هسلج  رد  يدایز  دارفا  دوب . هتـسشن  هفوک  يرادنامرف  خاک  رد  ناورم  نب  کلملادبع  يزور 
هک یماگنه  دنداهن . کلملادـبع  يولج  هدروآ ، ار  ( 1 «) ریبز نب  بعـصم   » هدیرب رـس  ناهگان  دوب . ریمع  نب  کلملادبع  مان  هب  يدنمـشوه 
ارچ تسا ؟ ربخ  هچ  تفگ : وا  هب  باطخ  ناورم  نب  کلملادبع  دیشک ! يدایرف  تساخرب و  اج  زا  دید  ار  بعصم  رـس  ریمع  نب  کلملادبع 

؟ تسا هدرک  بات  یب  هنوگ  نیا  ار  وت  هک  تسیچ  هّصق  نآ  تفگ : ناورم  نبا  مداتفا . یبیجع  هّصق  دای  هب  تفگ : ریمع  نبا  ینز ؟ یم  داـیرف 
لاس رد  یلو  دوب ، هّیما  ینب  زا  ریبز  نب  بعـصم  رـس 1 .  هک  دوب  هدز  هیکت  وت  ياج  رد  خاک  نیمه  رد  دایز » نب  هللادـیبع  : » تفگ ریمع  نبا 

. دش هتشک  گنج  نآ  رد  و  تفرگ ، رد  اهنآ  نیب  يدیدش  گنج  اّرماس  یکیدزن  رد  درک . جورخ  ناورم  نب  کلملادبع  هیلع  رب  يرجه   72
خاک نیمه  رد  و  دش ، ّطلسم  هفوک  رب  درک و  مایق  راتخم »  » يدنچ زا  سپ  دندروآ . شیارب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هدیرب   201 هحفص
خاک نیمه  رد  و  دش ، طّلسم  عاضوا  رب  ریبز » نب  بعصم   » هک تشگن  يدایز  نامز  دندروآ . شیارب  ار  دایز  نبا  هدیرب  رـس  هک  دوب  هتـسشن 

هچ وت  اب  راگزور  ات  دندروآ . وت  يارب  ار  بعـصم  هدـیرب  رـس  هک  مینیب  یم  نونکا  و  دـندروآ ، شیارب  ار  راتخم  هدـیرب  رـس  هک  دوب  هتـسشن 
هکنآ ياجب  اّما  دیزرل ، دوخ  رب  تیاکح  نیا  زا  ناورم  نب  کلملادبع  راگزور  رگد  وت  اب  دنک  هچ  ات  راک  ياضاقت  هب  بعصم  رس  نیا  دنک !

ار هفوک  هرامالاراد  و  دینک ، بارخ  ار  نآ  تسا ، یموش  خاک  نیا  تفگ : دیآرب ، دوخ  هایس  هتشذگ  ناربج  ددصرد  و  هتفرگ ، تربع  نآ  زا 
رد نونکا  دنوادخ  هچنآ  هب  تبسن  و  میریگب ، تربع  هکنآ  طرـش  هب  دراد  یناوارف  ياهـسرد  خیرات  ( 1 !) دیزاسب يرگید  بسانم  ناکم  رد 

یتورث لام و  ام  هب  دـنوادخ  رگا  مییامن . میهـس  نآ  رد  مه  ار  نارگید  و  مینک ، حیحـص  هدافتـسا  نآ  زا  و  میوشن ، رورغم  هداهن  اـم  راـیتخا 
زا هداد ، وربآ  اـم  هب  رگا  میورب . اـه  ناوتاـن  نافیعـض و  کـمک  هب  هداد ، ییاـناوت  تردـق و  رگا  مینکن . هرهب  یب  نآ  زا  ار  نادـنمزاین  هداد ،

شناد ملع و  رـشن  هک  ار  نآ  تاکز  میتسه ، یـشناد  ملع و  ياراد  رگا  مینک . يراذگ  هیامرـس  نارگید  تالکـشم  عفر  تهج  دوخ  يوربآ 
و دوب . دـهاوخ  ام  رایتخا  رد  ینامز  هچ  اـت  نآ ، دـننام  شناد و  ملع و  وربآ ، تردـق ، تورث ، بکرم  تسین  مولعم  هک  ارچ  میزادرپب . تسا 
و دـش ، میهاوخ  ( ِتاَِـحلاَّصلا اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا   ) قادـصم میدرک ، هلحرم  نآ  زا  يا  هتـسیاش  هدافتـسا  رمع ، زا  يا  هلحرم  ره  رد  هچناـنچ 

هحفص هحفص 202 203 ص 425 .  ج 7 ، لاجرلا ، ملع  كردتسم   . 1 تسا . دنوادخ  یندشن  عطق  ياهشاداپ  نآ  هرمث 
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حیضوت

: میناوخ یم  تسا ، يدنگوس  راهچ  هروس  نیموس  هک  جورب  هروس  رد  تسا . هناگراهچ  ياهمـسق  يواح  زین  نآرق  هروس  نیمجنپ  داتـشه و 
نارگ هجنکـش  رب  گرم  دوهـشم ،»  » و دهاش »  » هب دنگوس  و  دوعوم ، نآ  هب  دنگوس  و  تسا ، رایـسب  ياهجرب  ياراد  هک  نامـسآ  هب  دنگوس 

(. شتآ  ) لادوگ بحاص 

هناگراهچ ياهدنگوس  ریسفت  حرش و 

ياـنعم هب  هدـمآ  رون  هروـس  هیآ 60  رد  هـک  تاـجِّرَبَتُم  و  تـسا ، ندـش  رهاـظ  ياـنعم  هـب  برع  تـغل  رد  جُرب » (;  » ِجوُُربـْلا ِتاَذ  ِءاَـمَّسلاَو  )
ياهترامع اهرصق و  هب  برع  و  دنوشن . رهاظ  هعماج  رد  راکشآ ، ياهتنیز  اب  هک  دهد  یم  روتسد  نانز  هب  روکذم  هیآ  دشاب . یم  تارهاظتم 

رد باوج : تسیچ ؟ ینامسآ  ياهجرب  زا  روظنم  جرب ، يانعم  هب  هّجوت  اب  لاؤس : تسا . راکشآ  نایامن و  رود  زا  نوچ  دیوگ ; یم  جرب  دنلب 
زا مادک  ره  هک  ارچ  تسا ; نامسآ  ناشخرد  ناگراتس  ینامسآ ، ياهجرب  زا  روظنم  . 1 مینک : یم  هراشا  مهم  ریسفت  ود  هب  لاؤس  نیا  خساپ 

نامسآ يوس  هب  رس  ناسنا  هک  یماگنه  ًاتقیقح  شناشخرد . دنلب و  ناگراتسو  نامسآ  هب  مسق  دنراکشآ . دنلب و  ناگراتس  نیا  هحفص 204 
رـس دنک ، یم  هشیدـنا  رّکفت و  ناگراتـس ، شقن  تّیرومأم و  شنیرفآ و  رد  و  دوش ، یم  هریخ  ناگراتـس  يابیز  هرظنم  هب  و  دـنک ، یم  دـنلب 

شناد ملع و  هچ  ره  هکنیا  بلاج  دوش . یم  ور  هبور  یتسه  ملاع  زا  یبیجع  ياغوغ  اب  و  دروآ ، یم  دورف  گرزب  قلاخ  نآ  ربارب  رد  میلـست 
هک يزّهجم  ياهپوکسلت  اب  نونکا  رشب  دوش . یم  فشک  شنیرفآ  ناهج  یگرزب  تمظع و  زا  يا  هزات  ياه  هشوگ  دنک ، یم  تفرشیپ  رـشب 

رازبا هک  هدـنیآ  رد  کـش  نودـب  دزادرپ . یم  اـهناشکهک  ناگراتـس و  هعلاـطم  هب  تسا  رتم  یلا 12  رطق 10  هب  يوق  ياـه  یـسدع  ياراد 
نیمز تسا  یمیوقت  ياهجرب  نامه  ینامـسآ  ياهجرب  زا  روظنم  . 2 دروآ . دهاوخ  تسدب  يا  هزات  قیاقح  دریگب ، رایتخا  رد  يرت  هتفرـشیپ 

هعومجم یکلف  ياهتروص  دریگ . یم  رارق  یکلف  ياهتروص  زا  یکی  لباقم  لاس  زا  یهام  ره  رد  دخرچ ، یم  دیـشروخ  رودـب  هک  یماگنه 
روص زا  یکی  يارب  الثم  دنا . هداهن  اهنآ  رب  ار  مان  نامه  دنراد  تاقولخم  زا  یخرب  هب  هک  یبیرقت  هباشت  تّلع  هب  هک  دنتسه  ناگراتـس  زا  يا 
ودرگ لاح  رد  كدوک  ود  هیبش  هک  ناگراتـس  هعومجم  هب  و  تسا . هدـش  باختنا  لمح »  » ماـن تسین ، دنفـسوگ  اـب  تهابـش  یب  هک  یکلف 

رارق روث  جرب  لباقم  هک  ینامز  تسا . نیدرورف  هام  دریگ  رارق  لمح  جرب  لباقم  رد  دیشروخ  هک  یماگنه  دنا . هتفگ  ازوج » ، » دنتـسه يزاب 
، نامـسآ ياهجرب  زا  روظنم  هکنیا  هجیتن  دریگ . رارق  ازوج  جرب  لباقم  دیـشروخ  هک  تسا  ینامز  دادرخ  هام  و  تسا . تشهبیدرا  هاـم  دریگ 

هدرک دای  مسق  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  دراد ، ام  یگدنز  رد  یشقن  هچ  یکلف  ياهتروص  نیا  لاؤس : تساه . میوقت  هب  طوبرم  یکلف  ياهتروص 
تهج نیدب  هدش ، هدـیرفآ  مظن  ساسا  رب  یتسه  ملاع  و  دراد ، یگنتاگنت  هطبار  اه  میوقت  اب  رـشب  یگدـنز  مظن  هک  اجنآ  زا  خـساپ : تسا ؟

هک تسا  مهم  ردق  نآ  قوف ، ریسفت  ود  زا  کی  ره  قبط  ینامـسآ  ياهجرب  هکنیا  هجیتن  تسا . هدرک  دای  مسق  ینامـسآ  ياهجرب  هب  دنوادخ 
موی  » هدروخ مسق  نآ  هب  هروـس  نیا  رد  دـنوادخ  هک  يزیچ  نیمود  ِدوُـعْوَْملا ;) ِمْوَْـیلاَو   ) 205 هحفـص تسا . هدش  عقاو  دـنوادخ  مسق  دروم 
نیا تسا . ریذپان  فّلخت  هدعو  نیاو  هدش ، هداد  هدـعو  ام  هب  هک  يزور  تسا . ترخآ  ناهج  زاغآ  ایند و  نایاپ  دوعوم  زور  تسا . دوعوم »

لاعتم دنوادخ  درادن . زوس  تخوس و  ًاعطق  اّما  دشاب ، دوز  ای  رید  تسا  نکمم  تسین . صّخـشم  نآ  قیقد  نامز  دنچ  ره  دمآ . دـهاوخ  زور 
شاداپ هک  يزور  دوش . یم  هتفرگ  ناملاظ  زا  ناـمولظم  داد  هک  يزور  دروخ ; یم  مسق  تماـیق  عورـش  و  ناـهج ، نیا  رمع  ناـیاپ  هظحل  هب 

مکح شناگدـنب  نیب  رد  تلادـع  هب  میلع ، میکح و  دـنوادخ  هک  يزور  دوش . یم  هداد  نادـب  نازواجتم و  يازج  و  نابوخ ، ناراـکوکین و 
زا روظنم  هکنیا  دروم  رد  تسا . هدش  دای  مسق  نآ  هب  هک  تسا  يزیچ  نیمراهچ  نیموس و  دوهـشم  دهاش و  دوُهْـشَمَو ;) دِـهاَشَو  . ) دـنک یم 

نیرتبلاـج نیرتـهب و  هک  ار ، نآ  دروـم  هس  هک  هدـش ، حرطم  لاـمتحا  هد  هنوـمن  ریـسفت  رد  تسیچ ؟ هفیرـش  هـیآ  نـیا  رد  دوهـشم  دـهاش و 
تّما لامعا  دوهـشم »  » و هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  كرابم  دوجو  دـهاش » ( » فلا میروآ : یم  اجنیا  رد  تسا  هناگهد  تـالامتحا 

يا ًاریِذَنَو ;) ًارِّشَبُمَو  ًادِهاَش  َكاَْنلَسْرَأ  اَّنِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  : ») میناوخ یم  بازحا  هروس  هفیرش 45  هیآ  رد  هک  ارچ  تساهتّما . عیمج  ای  یمالسا 
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يا ًاریِذَنَو ;) ًارِّشَبُمَو  ًادِهاَش  َكاَْنلَسْرَأ  اَّنِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  : ») میناوخ یم  بازحا  هروس  هفیرش 45  هیآ  رد  هک  ارچ  تساهتّما . عیمج  ای  یمالسا 
ِءَالُؤَه یَلَع  َِکب  اَْنئِجَو  : ») میناوخ یم  ءاسن  هروس  هفیرش 41  هیآ  رد  و  ( 1 «) هدننک راذنا  هدنهد و  تراشب  و  میداتسرف ، هاوگ  ار  وت  ام  ربمایپ !
لامعا دوهشم  و  هلآو ،) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ  دهاش  هکنیا  هجیتن  دروآ .»! میهاوخ  هاوگ  نانآ  رب  مالـسا ) ربمایپ  يا   ) ار وت  ًادیِهَش ;)و 

: میناوخ یم  رون  هروـس  هفیرـش 24  هیآ  رد  هک  هنوگ  نامه  تس . « اهناسنا لامعا   » دوهـشم و  لامعا » ناـهاوگ   » دـهاش ب ) تساـهناسنا . اـم 
هک یلامعا  هب  اهنآ  ّدـض  رب  ناشیاهاپ  اهتـسد و  اهنابز و  زور  نآ  رد  َنُولَمْعَی ;) اُوناَک  اَِمب  ْمُُهلُجْرَأَو  ْمِهیِدـْیَأَو  ْمُُهتَنِْـسلَأ  ْمِْهیَلَع  ُدَهْـشَت  َمْوَی  »)

ناهاوگ هفیرش  هیآ  نیا  قبط  هحفص 206  تسا . هدمآ  زین  متشه  هیآ  حتف  هروس  رد  روکذم  هیآ   . 1 دهد .» یم  یهاوگ  دندش ، یم  بکترم 
هللا یلص  ) ربمایپ تسا . تمایق » زور   » دوهشم و  هلآو ») هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ   » دهاش ج ) تسا . دوهـشم  اهناسنا  لامعا  و  دهاش ، لامعا 

، تسا تّیمها  اب  قوف  هناگ  هس  ریـسافت  زا  کـی  ره  قبط  دوهـشم  دـهاش و  دـهد . یم  تماـیق  زور  تّیمتح  قّقحت و  رب  تداهـش  هلآو ) هیلع 
رد ار  اهناسنا  تمایق  زور  رد  ارچ  تسا ; زیچ  همه  رب  ملاع  هک  دنوادخ  لاؤس : تسا . هدرک  دای  دنگوس  نآ  هب  لاعتم  دـنوادخ  تهج  نیدـب 

مّنهج هب  ار  نایمّنهج  شملع  قباطم  دنوادخ  ارچ  تسا ؟ دوهش  هب  يزاین  هچ  دنک ؟ یم  همکاحم  دنهد  یم  تداهـش  نادهاش  هک  یهاگداد 
وا هک  دنامن  یقاب  يا  ههبـش  کش و  چیه  ياج  ات  دنک ، یم  لمع  باتک  باسح و  يور  دنوادخ  خـساپ : درب ؟ یمن  تشهب  هب  ار  نایتشهب  و 

دـهاش و تمایق و  زور  نامـسآ و  هب  جورب  هروس  رد  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  هجیتن  دـنک . یم  راتفر  شناگدـنب  ماـمت  نیب  تلادـع  ساـسا  رب 
. تسا هدرک  دای  مسق  دوهشم 

هل مسقم  ریسفت  حرش و 

دروم رد  ِدوُدْخُْالا ) ُباَحْـصَأ  َِلُتق  . ) دندیـسر ناشلامعا  يازـس  هب  نارگ  هجنکـش  هک  تسا  تقیقح  نیا  نایب  يارب  هناگراهچ  ياهدـنگوس 
روشک رد  ناتسبرع ، هریزج  هبش  بونج  رد  : » دنا هدرک  لقن  ار  ریز  ناتساد  قاّفتالاب  نارّسفم  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  دودخالا  باحـصا  هکنیا 
روتسد يو  دوب . يراکمتـس  ملاظ و  رایـسب  ناسنا  و  هتـشاد ، یتسینویهـص  يوخ  هک  درک  یم  یگدنز  ساونوذ  مانب  يدوهی  یهاشداپ  نمی ،

، درک رفح  رتم  تفه  قمع  لوط و  هب  ییاهلادوگ  سپـس  دش . دنهاوخ  گرم  هب  موکحم  هنرگ  دنوش و  يدوهی  دیاب  نایحیـسم  مامت  هک  داد 
دازآ دندیورگ  یم  دوهی  نید  هب  هک  اهنآ  درب . یم  اهلادوگ  نآ  کیدزن  کی  هب  کی  ار  نایحیسم  سپـس  دومن . شتآ  زا  رپ  ار  نآ  نورد  و 

تفر و مور  هاشداپ  دزن  نمی  نایحیـسم  زا  یـصخش  دندش . یم  هدـنکفا  شتآ  لادوگ  نورد  هب  دـندرک ، یم  عانتما  هک  اهنآ  و  دـندش ، یم 
: تفگ و  دش ، ّرثأتم  رایسب  خلت  ناتـساد  نیا  زا  مور  هاشداپ  درک . وگزاب  يو  يارب  ار  شروشک  نایحیـسم  هحفص 207  كانفسا  تشذگرس 

یگدیـسر عوضوم  نیا  هب  مهد  یم  روتـسد  هشبح  هاشداپ  هب  اّما  منک ، یماظن  مادـقا  مناوت  یمن  اذـل  تسا ، دایز  رایـسب  نمی  اـت  مور  هلـصاف 
و داد ، تسکـش  ار  ساونوذ  و  درک ، هلمح  نمی  هب  و  دروآ ، مهارف  میظع  يرکـشل  مور  هاشداپ  مایپ  تفایرد  اب  هشبح  هاشداپ  یـشاجن  دنک .

ناـیدوهی هک  دوش  یم  مولعم  ًانمـض  دـندش ! دوباـن  شتآ  ياـهلادوگ  ناـبحاص  نارگ و  هجنکـش  بیترت  نیدـب  و  درک .» دازآ  ار  نایحیـسم 
دنوادخ هک  تسا  دنـسپان  تشز و  مومذم و  ردق  نآ  مالـسا ، رد  هجنکـش  هکنیا  هجیتن  دـنا . هدوب  رگ  هجنکـش  ماّیالا  میدـق  زا  تسینویهص 

. تسا هدرک  دای  دنگوس  راهچ  نارگ  هجنکش  يدوبان  يارب 

هل مسقم  اه و  مسق  هطبار 

نخس نیا  يانعم  تسا . هدروآ  نایم  هب  نارگ  هجنکش  يدوبان  زا  نخس  دوهشم ، دهاش و  تمایق و  زور  نامـسآ و  هب  مسق  اب  لاعتم  دنوادخ 
باحـصا دنـسر . یم  دوخ  هناملاظ  لامعا  تافاکم  هب  هرخالاب  ناملاظ  و  تسا ، مکاح  اـیند  نیمه  رد  یّتح  باـتک  باـسح و  هک  تسا  نآ 

بقارم بظاوم و  و  هتفرگ ، تربع  سرد  هلأسم  نیا  زا  دـیاب  زین  اـم  دـندش . دوباـن  و  هتـشگ ، لـمع  تاـفاکم  راـچد  اـیند  نیمه  رد  دودـُخا 
ناطیـش و ياـه  هسوسو  بیرف  وج  وج ز  دـیورب  مدـنگ  زا  مدـنگ  وشم  لـفاغ  لـمع  تاـفاکم  زا  مینکن . تلفغ  نآ  زا  و  میـشاب ، ناـملامعا 
. میروخن درک ) هیسن  يادف  ار  دقن  دیابن  و  دقن ، ایند  تّذل  یشوخ و  تسا و  هیسن  ترخآ  ناهج  هکنیا  رب  ینبم   ) ار تفص  ناطیـش  ياهناسنا 
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زا یتیاور  رد  هک  ًاـصوصخم  میوش . لـمع  تاـفاکم  راـتفرگ  اـیند  نیمه  رد  ترخآ ، ناـهج  رد  یهلا  باذـع  زا  لـبق  تسا  نکمم  هک  ارچ 
نازیم  . 1 ( 1 !«.) تسا رتشیب  تشوگ  رد  وقاچ  ریثأت  زا  ناسنا ، ناج  حور و  رب  هانگ  ریثأت  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) لوسر ترـضح 

ایند زا  تیصعم  هانگ و  رثا  رب  هک  ییاهناسنا  : » میناوخ یم  يرگید  تیاور  رد  هحفص 208 و  ح 6633 .  ج 2 ، بونذلا ، راثآ  باب  همکحلا ،
راـچد مدرم  رثـکا  هک  تسا  نیا  قوف  تیاور  ياـنعم  ( 1 !«.) دـنریم یم  ناشرمع  ندـش  مامت  رطاخب  هک  دنتـسه  یناسک  زا  شیب  دـنور ، یم 

لکـش و ره  هب  هجنکـش  عونمم ! هجنکـش  دنتـشاد . ینالوط  رمع  دوبن  لمع  تافاکم  رگا  و  دـنور ، یم  ایند  زا  هدـش و  دوخ  لمع  تاـفاکم 
هب تبـسن  راک  نیا  هکلب  دـنک . هجنکـش  ار  یناسنا  دـناوت  یمن  يا  هناهب  چـیه  هب  سک  چـیه  نیاربانب  تسا ; عونمم  مالـسا  رظن  زا  تروص ،
اّما دهد ، یم  ار  هدنرد » گس  روقعلا ، بلک   » نتشک هزاجا  مالسا  تهج  نیدب  تسین . زیاج  زین  دنشاب ، يذوم  یشحو و  دنچ  ره  تاناویح ،
هک تسا  مهم  ردق  نآ  مالسا  هاگدید  زا  هلأسم  نیا  ( 2 .) دهد یمن  هزاجا  گرم  زا  سپ  ار  شندب  ياضعا  ندومن  هعطق  هعطق  ندرک و  هلثم 

یمن زین  ار  تسا ، رتدنمتواقـش  دـیزی  رمـش و  زا  و  تسا ، نیرخالا  یقـشأ  هک  مجلم  نبا  هجنکـش  هزاجا  یّتح  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح 
ياهتموکح رد  اّما  (. 3) دننزب يو  رب  ریـشمش  هبرـض  کی  اهنت  صاصق  رب  میمـصت  تروص  رد  هک  دنک  یم  هیـصوت  شنادنزرف  هب  و  دـهد ،

، نآ هنومن  کی  اهنت  هک  یماگنه  دنک ! یم  اغوغ  هجنکش  هدرک ، رک  ار  ملاع  شوگ  اهنآ  نیغورد  ياهراعش  هک  رـشب ، قوقح  یعّدم  ملاظ 
رـشب قوقح  نیغورد  نایعدم  زا  یبیجع  رّفنت  دیـسر ، ایند  مدرم  عالّطا  هب  ناراگنربخ  طّسوت  دش ، یم  ماجنا  دادغب  بیرغوبا  نادـنز  رد  هک 
راتفرگ و  دیسر ، دنهاوخ  ایند  نیمه  رد  ناشلامعا  يازس  هب  دودُخا  باحصا  دننامه  هک  دنـشاب  نئمطم  مه  نارگ  هجنکـش  نیا  درک . داجیا 

 . 3 ص 246 و 257 .  ج 42 ، راونالاراحب ،  . 2 ح 6642 .  ج 3 ، بونذلا ، راثآ  باب  ۀـمکحلا ، نازیم   . 1 دش . دنهاوخ  ناشلامعا  تافاکم 
209 هحفص  . 47 راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن 

نیت هروس  ياهدنگوس  . 4

حیضوت

ار ناسنا  ام  هک  هّکم ، نما =  رهش  نیا  هب  مسق  و  نینیس ،» روط   » هب دنگوس  سدقملا ، تیب  ماش و  نیمزرـس  هب  مسق  ای  نوتیز  ریجنا و  هب  مسق 
ماجنا حلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  میدنادرگزاب ، هلحرم  نیرت  نییاپ  هب  ار  وا  سپـس  میدیرفآ ، ماظن  تروص و  نیرتهب  رد 

! تسا یندش  مامت  یشاداپ  اهنآ  يارب  هک  دنا ، هداد 

هناگراهچ ياه  مسق  ریسفت  رد  هناگ  هس  تاّیرظن 

هیرظن مینک : یم  هراشا  ثحب  نیا  رد  نآ  ّمهم  هدمع و  هّیرظن  هس  هب  هک  هدش ، نایب  یفلتخم  تاّیرظن  ارآ و  ثحب  دروم  ياه  مسق  ریسفت  رد 
رد تسا  یهوک  هب  هراـشا  نیت » . » تسا هدوـب  یهلا  یحو  هاگتـساخ  هک  تسا  یقطاـنم  زا  هقطنم  راـهچ  هب  هراـشا  هناـگراهچ  ياهمـسق  لّوا 
هوک هتشاد ، یناوارف  ریجنا  ناتخرد  هوک  نآ  هک  اجنآ  زا  و  هدش ، یم  لزان  یحو  یهلا  ناربمایپ  زا  يا  هّدع  رب  هوک  نآ  رد  هک  ماش  نیمزرس 

نآ رد  و  هتفر ، اـجنآ  هب  یگرزب  ياـیبنا  هک  تسا ، سّدـقملا  تیب  رد  یهوک  هب  هراـشا  نوتیز »  » اـّما هحفـص 210 و  تسا . هدش  هدیمان  نیت 
روهـشم نوتیز  هوک  هب  هدوب ، یناوارف  نوتیز  ناتخرد  رب  لمتـشم  هوک  نیا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  و  تسا . هتـشگ  یم  لزان  یحو  ناـنآ  رب  هقطنم 

زا روظنم  و  تسا . هدوب  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ترضح  رب  یحو  لوزن  ّلحم  هک  تسا ، فورعم  روط  هوک  نامه  نینیـس » روط   » و تسا . هدش 
، هّیرظن نیا  قبط  هکنیا  هصالخ  تسا . هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم ترـضح  مالـسا ، ربمایپ  رب  یحو  لوزن  لحم  همّرکم ، هّکم  نیمالا » دلبلا  »

هلیـسو تیاده و  ببـس  یحو  هک  اجنآ  زا  و  تسا . هدش  لزان  یحو  یهلا  ناربمایپ  رب  هک  دراد  هراشا  يا  هقطنم  راهچ  هب  ثحب  دروم  تایآ 
هک یقطانم  هب  دنوادخ  دـندرک ، یم  لقتنم  اهناسنا  هب  ار  راگدرورپ  ياهمایپ  یحو  قیرط  زا  یهلا  ناربمایپ  و  تساهناسنا ، تاجن  تداعس و 
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هب هراـشا  نیت » . » دراد هراـشا  گرزب  ربماـیپ  راـهچ  هب  هناـگراهچ ، ياهدـنگوس  مود  هّیرظن  تسا . هدروـخ  مـسق  هدـش ، لزاـن  یحو  نآ  رد 
و مالسلا ،) هیلع  ) یسوم ترضح  هب  انیس » روط   » و تسا ، ( مالسلا هیلع  ) حون ترضح  نوتیز »  » زا روظنم  و  دراد ، مالسلا ) هیلع  ) مدآ ترـضح 

روط و  هلآو ،) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم ترضح  اب  هّکم  هطبار  لاؤس : دراد . هراشا  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  ترـضح  هب  نیمالا » دلبلا  »
( مالسلا هیلع  ) حون ترضح  اب  نوتیز »  » و مدآ ، ترضح  اب  نیت »  » نیب يا  هطبار  هچ  اّما  تسا ، نشور  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ترـضح  اب  انیس 

ياهـسابل و  دروخ ، عونمم  تخرد  زا  تشهب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) مدآ ترـضح  هک  یماـگنه  دـنا : هتفگ  لاؤـس  نیا  خـساپ  رد  دراد ؟ دوـجو 
نیدب دیناشوپ . ار  دوخ  و  درک ، هّیهت  یـسابل  دوخ  يارب  ریجنا  ناتخرد  گرب  زا  هدافتـسا  اب  دـید ، نایرع  ار  دوخ  و  تخیر ، ورف  شا  یتشهب 
تخرد اب  مالـسلا ) هیلع  ) حون ترـضح  هطبار  دروم  رد  اّما  و  تسا . هدش  هراشا  ترـضح  نآ  هب  ریجنا  تخرد  هلیـسوب  هروس  نیا  رد  تهج 

هحفـص 211 عورـش  نافوط  و  هدش ، یتشک  رب  راوس  تاناویح  زا  يدادـعت  و  وا ، هب  نانمؤم  ترـضح و  نآ  هک  یماگنه  هدـش  هتفگ  نوتیز ،
بآ زا  رـس  نیمز  ایآ  هکنیا  زا  عالّطا  يارب  حون  ترـضح  تسـشن ، ورف  ناـفوط  و  درب ، نیب  زا  ار  ناـمیا  یب  دارفا  راّـفک و  دـنوادخ  و  دـش ،

. دروآ ربخ  ات  داتسرف  نیمز  تمس  هب  ار  يرتوبک  هن ؟ ای  هتفر  ورف  نیمز  رد  نامسآ  زا  هدش  لزان  نیمز و  زا  هدیشوج  ياهبآ  و  هدرک ، نوریب 
هتشگ مهارف  نیمز  رب  دورف  ناکما  و  هدمآ ، نوریب  بآ  زا  ناتخرد  هک  دوب  نآ  رگناشن  نیا  و  تشگزاب ، نوتیز  زا  یکچوک  هخاش  اب  رتوبک 

ّتینما حلص و  هناشن  ار  نوتیز  هخاش  زین  نونکا  مه  تهج  نیدب  ًانمض  دنناد . یم  ( مالـسلا هیلع  ) حون ترـضح  هب  هراشا  ار  نوتیز  اذل  تسا .
تیادـه رد  یّمهم  شقن  کی  ره  هک  گرزب  ربمایپ  راهچ  هب  هروس ، نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  هجیتن  دنرامـش . یم  یتسود  شمارآ و  و 

نیب رد  روهشم  ییاذغ  هّدام  و  فورعم ، هویم  نامه  نیت »  » زا روظنم  موس  هّیرظن  تسا . هدرک  دای  دنگوس  دنا ، هدرک  افیا  شیوخ  نامز  ِمدرم 
هوک نامه  مه  نیمادـلب »  » و روط »  » و تسا . يّذـغم  ّتیـصاخرپ و  ینغور  ياـه  هناد  ناـمه  زین  نوتیز »  » زا دارم  و  تسا . ریجنا  ینعی  مدرم ،

ناکم ود  و  تسا ، ناسنا  مسج  هب  طوبرم  و  دراد ، یناوارف  ییاذغ  ّصاوخ  هک  ییاذغ ، هّدام  ود  هب  لاعتم  دـنوادخ  تسا . هّکم  رهـش  روط و 
ياهاذغ رد  مه  رشب  ات  تسا . هدرک  دای  دنگوس  دوش ، یم  بوسحم  رشب  يونعم  ياذغ  تسا و  ناسنا  حور  هب  طوبرم  هک  دنمشزرا  يونعم 

هّدام ود  هب  لاعتم  دنوادخ  ریـسفت  نیا  قبط  هکنیا  هجیتن  دشاب . دوخ  یحور  ياهاذغ  رکف  هب  مه  و  دنک ، يرتشیب  هشیدـنا  شیوخ  ینامـسج 
، اه هویم  نامتخاس  . 1 تسا : مزال  هتکن  دنچ  يروآدای  ثحب  نیا  نایاپ  رد  تسا . هدرک  دای  مسق  رشب  حور  ییاذغ  هّدام  ود  و  مسج ، ییاذغ 

رّکفتم ناـسنا  يارب  هشیدـنا  رّکفت و  هیاـس  رد  هک  تسا ، شنیرفآ  تقلخ و  بیاـجع  هلمج  زا  اـه ، هویم  ناـمتخاس  تقلخ  بیجع  راـکهاش 
، یّبط ییاذغ ، یهایگ ، ّصاوخ  هزم ، وب و  تفارظ ، تفاطل و  يرهاظ ، لکـش  رظن  زا  هک  یفلتخم  توافتم و  ياه  هویم  دنک . یم  يرگ  هولج 
هب ایآ  تسا . هدـمآ  دوجوب  بآ  نیمز و  کی  زا  تسا ) توافتم  عّونتم و  رایـسب  هک   ) نآ رگید  دـیاوف  و  نآ ، دـننام  هحفص 212  یتعنص و 

نوگانوگ و ياـه  هویم  کـچوک ، ینیمز  هعطق  رد  و  لـالز ، یبآ  و  هریت ، یکاـخ  زا  هنوگچ  هک  میا  هدرک  رکف  نآ  هدـننیرفآ  راگدـیرفآ و 
رد و  ذـیذل ، شرت و  يا  هویم  رگید  هشوـگ  رد  معط ، شوـخ  نیریـش و  يا  هوـیم  نیمز  نیا  زا  يا  هشوـگ  رد  دـنیرفآ !؟ یم  یناوارف  عّوـنتم 
يا هویم  نآ  زا  یتمسق  رد  و  یبرچ ، زا  راشرس  يا  هویم  نیمز  زا  يا  هشوگ  رد  دنیرفآ . یم  توافتم  يا  هزم  معط و  اب  يا  هویم  موس  تمسق 

يوب گنر و  معط و  ّتیـصاخ و  اـب  يا  هویم  يا  هشوگ  ره  رد  هصـالخ  و  یبرچ ، دـنق و  ّدـض  رب  يا  هویم  يا  هشوگ  رد  و  دـنق ، زا  راـشرس 
رثا رب  هک  سوسفا  تسین ؟ تقلخ  راکهاش  نیا  ایآ  تسا ! هدوب  ناـسکی  اـهنآ  همه  ياوه  كاـخ و  بآ و  هک  یلاـح  رد  هدـیرفآ ، تواـفتم 

ریخلا و ریثـک   » ياـنعم هب  تغل  رد  نینیـس »  » نینیـس روط  . 2 میـشیدنا . یم  نآ  نوماریپ  رتمک  یهلا ، ياـهتمعن  نیا  ندـش  يداـع  و  تداـع ،
ّتلع و  تسانعم . کـی  هب  ود  ره  دوش  یم  هدربراـک  هب  روط  هوک  فصو  ناونع  هب  هک  نینیـس »  » و انیـس » ، » تسا تکرب » ریخ و  رپ  ۀـکربلا ;

ترـضح رب  سّدـقم  ناکم  نآ  رد  هکنیا  هب  هّجوت  اب  . 1 هلمج : زا  تسا ، هدـش  رکذ  یفلتخم  روما  دـنا ، هدـیمان  نینیـس »  » ار روط  هوک  هکنیا 
.2 تسا . يزیچ  ره  زا  رت  تکرب  اب  یحو  هک  تسا  نشور  و  دـندیمان . تکرب  ریخ و  رپ  ار  اجنآ  دـش  یم  لزاـن  یحو  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم

اجنآ زا  . 3 تسا . یتکرب  اب  هوک  تهج  نیدب  دنا ; هدـیناشوپ  ار  هوک  نیا  حطـس  ناتخرد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، ناتخرد  زا  ّولمم  روط  هوک 
هجیتن دنا . هتـسناد  تکرب  ریخ و  رپ  هوک  و  انیـس » روط   » ار ناکم  نآ  نیاربانب  هدوب ، هویم  ناتخرد  یگمه  روط  هوک  رد  دوجوم  ناتخرد  هک 
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رد دلب  تّینما  تمعن  هّکم و  هحفـص 213 3 . تسا . قوف  هناگ  هس  روما  زا  یکی  نآ  ّتلع  و  تسا ، تکرب  ریخ و  رپ  يانعم  هب  نینیـس  هکنیا 
یبرع رد  هیمالسالا » دالبلا   » زا روظنم  و  ددرگ ، یم  قالطا  زین  روشک  هب  زورما  دنچ  ره  دش ، یم  قالطا  رهـش  هب  میدق  یبرع  دیجم و  نآرق 

: لاؤس تسا . هّکم  رهش  نیمالا » دلبلا   » زا روظنم  و  تسا ، رهش  يانعم  هب  هفیرش  هیآ  رد  دلب »  » لاح ره  هب  تسا . یمالـسا  ياهروشک  دیدج ،
فیـصوت فصو  نیا  اب  ار  نآ  و  هدرک ، هراـشا  رهـش  نیا  تّینما  زاـیتما  هب  طـقف  هّکم ، رهـش  ناوارف  تازاـیتما  ناـیم  زا  لاـعتم  دـنوادخ  ارچ 

ار لّوا  فرح  و  تسا ، يرورـض  مزال و  اج  همه  رد  هک  يا  هلأسم  نیتسخن  هک  دهد  یم  ناشن  دیجم  نآرق  ریبعت  نیا  خـساپ : تسا ؟ هدومرف 
تراجت تعارز و  هن  لوبق ، لباق  تعنـص  هن  ملاس ، داصتقا  هن  دوب . دـهاوخن  زیچ  چـیه  دـشابن  ّتینما  رگا  تسا . شمارآ  ّتینما و  دـنز ، یم 

هک یماـگنه  تهج  نیدـب  دـمآ . دـهاوخ  دوجوب  ّتینما  وترپ  رد  زیچ  همه  يرآ ! راـظتنا . ّدـح  رد  تّیناـحور  تّیونعم و  یّتـح  هن  و  دـیفم ،
سّدقم رهش  نیا  شمارآ  ّتینما و  شا  هتساوخ  نیلّوا  دیامن ، اعد  هّکم  رهش  يارب  ات  درک ، دنلب  اعد  هب  تسد  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا ترضح 

هنیزه رادقم  ره  فرـص  تهج ، نیدـب  درک . حرطم  ار  رگید  ياهاضاقت  یهافر و  لئاسم  نآ  زا  سپ  و  ( 1 () ًانِمآ ًادََلب  اَذَـه  ْلَعْجا  ِّبَر   ) دوب
، تمعن نیا  ظفح  ای  ندروآ  تسدـب  يارب  هلاس ، تشه  گنج  رد  رگا  تسا . راوازـس  اجب و  نآ ، يرادـیاپ  تابث و  ای  و  تّینما ، داجیا  يارب 

هعماـج تّینما  هب  ّلـخم  هک  یناـسک  اـب  تّدـش  هب  دـیجم  نآرق  تسا . لّـمحت  لـباق  اـم  يارب  میداد ، تسد  زا  ار  يزیزع  دـنمورب و  ناـناوج 
رد هک  یناسک  تسا . هتفرگ  رظن  رد  یتخـس  تازاجم  دـنوش ) یم  هدـیمان  براحم  هک   ) یناسک نینچ  يارب  و  هدرک ، دروخرب  دـنا  یمالـسا 
هب اهنآ  تسد  دنچ  ره  دنوش ، یم  بوسحم  براحم  دننک ، یم  داجیا  ینماان  یعیسو  هقطنم  رد  بیترت  نیا  هب  و  دنـشک ، یم  هحلـسا  هعماج 

، هرقب ار 1 .  مدرم  ناناوج  و  دنزادنا ، یم  هرطاخم  هب  ار  هعماج  تّینما  رّدخم  داوم  عیسو  شخپ  اب  هک  یناسک  دوشن . هدولآ  سک  چیه  نوخ 
اب یمالسا  هعماج  زا  یعیسو  هدودحم  رد  هک  يدارفا  دنراد . ار  نیبراحم  تازاجم  دنزاس ، یم  راتفرگ  دایتعا  ماد  هب  هحفص 214  هیآ 126 . 

، نابز ملق ، اب  هک  یناسک  دنتسه . مکح  نیا  لومـشم  زین  دننز  یم  مهرب  ار  ناملـسم  مدرم  شمارآ  داسف ، اشحف و  دّدعتم  زکارم  ندرک  ریاد 
اهنآ اب  دیاب  یمالسا  تموکح  دنیامن ، یعیسو  ینماان  داجیا  يداصتقا  ملاسان  ياه  همانرب  یّتح  و  دساف ، تاّیرشن  تّالجم ، همانزور ، باتک ،

: دـیامرف یم  بازحا  هروس  و 60  هفیرـش 61  هیآ  رد  لاعتم  دـنوادخ  ددرگن . رطخ  شوختـسد  هعماج  تّینما  شیاسآ و  اـت  هدومن ، دروخرب 
اَمَْنیَأ َنِینوُْعلَّم  ًالِیلَق *  َّالِإ  اَهِیف  َکَنوُرِواَُجی  َُّمث َال  ْمِِهب  َکَّنَیِْرُغَنل  ِۀَـنیِدَْملا  ِیف  َنوُفِجْرُْملاَو  ٌضَرَّم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلاَو  َنوُِقفاَنُْملا  ِهَْتنَی  ْمَّل  ِْنئَّل  »)

زا تسد  دـننک ، یم  شخپ  هنیدـم  رد  ساسا  یب  تاعیاش  غورد و  رابخا  هک  اهنآ  نالدرامیب و  ناقفانم و  رگا  ًـالِیتْقَت ;) اُولُِّتقَو  اوُذِـخُأ  اوُفُِقث 
اج همه  زا  دننامب و  رهـش  نیا  رد  وت  رانک  رد  دنناوت  یمن  یهاتوک  تّدم  زج  سپـس  میناروش ، یم  نانآ  ّدض  رب  ار  وت  دـنرادن ، رب  دوخ  راک 

تبسن تسا  یبیجع  دیدهت  هفیرش  هیآ  نیا  دیـسر .» دنهاوخ  لتق  هب  یتخـس  هب  و  دش ، دنهاوخ  هتفرگ  دنوش  تفای  اج  ره  و  دنوش ، یم  درط 
. دشاب یمالسا  هعماج  زا  یعیـسو  حطـس  رد  تاعیاش  شخپ  اب  راک  نیا  دنچ  ره  دننک ; یم  لزلزتم  ار  یمالـسا  هعماج  ّتینما  هک  یناسک  هب 

هتفرگ رارق  راگدرورپ  تیاـنع  دروم  روکذـم  هیآ  رد  تهج  نیدـب  تسا ، نآ  رب  مکاـح  ّتینما  هّکم  رهـش  یگژیو  نیرتمهم  هکنیا  هصـالخ 
. تسا

هل مسقم 

ارچ رگید ، ریبعت  هب  تسا ؟ هدـش  نایب  يزیچ  هچ  يارب  تشذـگ ، نآ  حرـش  دراد و  هک  یتّیمها  هب  هّجوت  اب  هناـگراهچ ، ياهدـنگوس  لاؤس :
: باوج تسیچ ؟ هروس  نیا  رد  هل  مسقم  موس ، ترابع  هب  و  تسا ؟ هدرک  دای  تمظع  اـب  مسق  راـهچ  هفیرـش  هروس  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ 

َنیِذَّلا َّالِإ  َنِیِلفاَس *  َلَفْسَأ  ُهاَنْدَدَر  َُّمث  میِْوقَت *  ِنَسْحَأ  ِیف  َناَسنِْالا  اَنْقَلَخ  ْدََقل   ») هحفص 215 تسا : هدمآ  ریز  تایآ  رد  تالاؤس  نیا  خساپ 
هلحرم نیرت  نییاـپ  هب  ار  وا  سپـس  میدـیرفآ ، ماـظن  تروص و  نیرتـهب  رد  ار  ناـسنا  اـم  نُونْمَم ;) ُْریَغ  ٌرْجَأ  ْمُهَلَف  ِتاَِـحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اوـُنَمآ 
دنوادخ يرآ ! تسا .»! یندـشن  مامت  یـشاداپ  اهنآ  يارب  هک  دـنا  هداد  ماجنا  حـلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  میدـنادرگزاب ،

هاگآ میدوجو  شزرا  هب  ارم  هک  دروخ  یم  مسق  دـنوادخ  تسا . هدرک  دای  ار  هناـگراهچ  ياهدـنگوس  ناـسنا ، تمیق  شزرا و  میهفت  يارب 
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شنیرفآ دبـس  رـس  لگ  منادب  هک  دنز  یم  شاب  رادیب  گنز  هلیـسو  نیا  هب  مراگدرورپ  مشورفن . مک  ياهب  هب  و  مسانـشب ، ار  دوخ  ات  دـنک ،
هیامرس نیا  زا  هدافتسا  اب  مناوتب  ات  تسا ، هدادن  يدوجوم  چیه  هب  هک  هداد  رشب  عون  هب  يدرف  هب  رـصحنم  ًاضعب  ناوارف و  ياهتمعن  و  متـسه ،

ییاج هب  دناوت  یم  دنک ، یم  دای  میوقت  نسحا  هب  وا  زا  دـنک و  یم  میـسرت  دـیجم  نآرق  هک  یناسنا  مسرب . یهلا  برق  راوج  هب  گرزب  ياه 
هب ار  شیوخ  يدوجو  ياهـشزرا  رگا  اّما  دریگ . مارآ  راگدرورپ  برق  راوج  رد  و  دوش ، هللا  ۀفیلخ  هجیتن  رد  و  دنیبن ، ادخ  زج  هب  هک  دـسرب 
یم طوقـس  نیلفاس  لفـسا  هب  و  هدش ، رت  تسپ  مه  ناویح  زا  هک  دیامن  یم  لّزنت  ردـق  نآ  دریگ ، رارق  یلوزن  سوق  رد  و  درپسب ، یـشومارف 

«، نداد ناـماس  «، » يزیچ هب  نداد  اـهب   » هب ناوت  یم  هلمج  زا  هک  دراد ، يدّدـعتم  یناـعم  میوقت  میوـقت  ياـنعم  هتکن 1 . دنچ  حیـضوت  دنک .
، نیاربانب تسا . عمج  میوقت  هملک  موهفم  رد  یناعم  نیا  همه  يرآ ! درک . هراشا  نداد » هیاپ  ساـسا و   » و نداد » ماوق  «، » نداد اـبیز  تروص  »

هاگدـید ود  زا  ناسنا  شزرا  . 2 تسا . هداد  ناماس  مکحم  يا  هیاپ  ساسا و  و  ابیز ، یتروص  نیگنـس و  ییاهب  هب  ار  ناـسنا  لاـعتم  دـنوادخ 
نادنمـشناد املع و  تسا . هدوب  نادنمـشناد  هحفـص 216  ثحب  دروم  هراومه  یناسنا  مولع  تاـعوضوم  زا  یکی  ناونع  هب  ناـسنا  تخاـنش 

، هداد رارق  نومیم  فیدر  رد  ار  يو  هک  دنا  هدروآ  نییاپ  يردـق  هب  ار  ناسنا  دـنرادن ، رگید  ناهج  تعیبط و  ياروام  هب  يداقتعا  هک  يّدام 
هتفات رترب و  دوجوم  ناسنا  دندرک  یم  لایخ  نادنمـشناد  : » دنیوگ یم  نادنمـشناد  نیا  زا  یخرب  دـنناد ! یم  هزناپناش  هتفای  لماکت  ار  رـشب  و 

نیب قیمع  هّرد  داقتعا  نیا  اب  ام  و  تسا . نومیم  هتفاـی  لـماکت  ناـسنا  و  تسین ، نینچ  هک  یلاـح  رد  تسا ، تاـناویح  ریاـس  زا  يا  هتفابادـج 
هب دـقتعم  نادنمـشناد  اّما  میا .»! هدومن  قحلم  تاناویح  هب  ار  یمدآ  و  میا ، هتـشادرب  ار  ود  نیا  ناـیم  هلـصاف  و  هدرک ، رپ  ار  ناویح  ناـسنا و 

دنوادخ هک  ارچ  دنناد ، یم  شنیرفآ  دبـسرس  لگ  ار  ناسنا  اهنآ  دـنراد . يرگید  داقتعا  یهلا  تامیلعت  زا  ّتیعبت  هب  تعیبط ، ياروام  ناهج 
یّتـح رگید ، تادوـجوم  زا  کـی  چـیه  رد  هـک  درک  رکذ  ناـسنا  يارب  درف  هـب  رـصحنم  یگژیو  زاـیتما و  راـهچ  شنیرفآ  زاـغآ  رد  لاـعتم 

: دومرف ناگتـشرف  هب  باطخ  هرقب ، هروس  هیآ 30  رد  لاعتم  دنوادخ  راگدرورپ  یگدـنیامن  فلا ) دـینک : هّجوت  دوش . یمن  تفای  ناگتـشرف 
یگدنیامن یگتسیاش  ناگتشرف  امش  ینعی  داد .» مهاوخ  رارق  يا  هدنیامن  ینیـشناج =  نیمز  يور  رد  نم  ًۀَفِیلَخ ;) ِضْرالا  ِیف  ٌلِعاَج  یِّنِإ  »)

حور ب ) دوب . دـهاوخ  نیمز  يور  رب  نم  هفیلخ  هک  درک ، مهاوخ  قلخ  ناـسنا  ماـن  هب  رتـالاب  رترب و  يدوـجوم  هکلب  دـیرادن ، نیمز  رد  ارم 
هن دوش ، یم  هدـید  ناـسنا  دروم  رد  طـقف  ریبعت  نیا  و  تسا ، هدـمآ  ( 1 () یِحوُّر ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن   ) ریبـعت میرک  نآرق  زا  هـیآ  ود  رد  ییادـخ !

ییادخ حور  زا  روظنم  لاؤس : هحفص 217  هیآ 72 .  هیآ 29 و ص ، رجح ،  . 1 تسا . رشب  یگرزب  تمظع و  هناشن  نیا  و  رگید ، تادوجوم 
ًاعطق خـساپ : تسا ؟ هدـیمد  ناـسنا  مسج  رد  ار  شیوخ  حور  زا  یـشخب  و  دراد ، مسج  حور و  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  روظنم  اـیآ  تسیچ ؟

هتسجرب الاو ، حور  کی  قوف  هیآ  ود  رد  یحور »  » زا روظنم  نیاربانب ، تسا . ساسا  یب  لطاب و  يا  هدیقع  نینچ  هک  ارچ  تسین ، نیا  روظنم 
هملک رد  هفاـضا  یگبلط  حالطـصا  هب  و  تسا ، هداد  تبـسن  دوـخ  هب  ار  نآ  دـنوادخ  ییـالاو ، یگرزب و  تّدـش  زا  هک  تـسا  تـمظع  اـب  و 

یم ادـیپ  ار  یهللا  ۀـفیلخ  تقایل  يدوجوم  هک  ارچ  دـشاب ، نینچ  مه  دـیاب  تسا و  ناسنا  هژیو  زین  زایتما  نیا  تسا . هّیفیرـشت  هفاضا  یحور ،
دـنوادخ و نیب  هک  ییوگتفگ  زا  سپ  ناگتـشرف ! مّلعم  ج ) دـشاب . هدـش  هدـیمد  وا  رد  راـگدرورپ  هب  بوـسنم  تمظع  اـب  حور  زا  هک  دـنک 
ار اهنآ  دنوادخ  دنداد ، یفنم  يأر  يراک  نینچ  هب  ناگتشرف  و  تفرگ ، تروص  ناسنا  مان  هب  دیدج  يدوجوم  شنیرفآ  نوماریپ  ناگتـشرف 
ات دناوخ ، ارف  ءامسالا » ملع   » نومزآ هب  ار  ناگتـشرف  دیرفآ ، ار  ناسنا  و  درک ، عناق  ( 1 «) دیناد یمن  امش  هک  مناد  یم  یقیاقح  نم  : » هلمج اب 

باطخ دندماین ، نوریب  ّقفوم  ناحتما  نیا  زا  هک  ناگتشرف  دوش . سوملم  هتفای و  ّتینیع  نانآ  يارب  ناگتـشرف  رب  ناسنا  يرترب  قیرط  نیا  زا 
، دش نومنهر  مدآ  يوسب  ار  نانآ  هاگنآ  ( 2 «.) میناد یمن  يا  هداد  میلعت  ام  هب  هچنآ  زج  يزیچ  ام  وت ! یهّزنم  : » دنتـشاد هضرع  راگدرورپ  هب 
زا ار  ناگتشرف  راگدرورپ  نامرف  هب  مالسلا ) هیلع  ) مدآ ترـضح  هک  یماگنه  دهد . میلعت  ناگتـشرف  هب  ار  امـسالا  ملع  داد  روتـسد  يو  هب  و 

: هک درک  نایب  يرتشیب  حرش  اب  دوب ، هدرک  دزـشوگ  اهنآ  هب  هتـسبرس  هاتوک و  تروصب  البق  هک  ار  یبلطم  دنوادخ  درک ، هاگآ  ءامـسالا  ملع 
یم ناـهنپ  ار  هچنآ  و  دـینک ، یم  راکـشآ  امـش  ار  هچنآ  مناد  یم  زین  و  مناد ؟ یم  ار  نیمز  اهنامـسآ و  بیغ  نم ، هک  مـتفگن  امـش  هـب  اـیآ  »
هیآ هرقب ،  . 3 هیآ 32 .  هرقب ،  . 2 هیآ 30 .  هرقب ، دروم 1 .  رد  اهنآ  یلامجا  ملع  و  دندرک ، قیدصت  ار  ادـخ  هدومرف  هکئالم  و  ( 3 «.) دیتشاد
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ناسنا هژیو  تازایتما  زا  زین  نیا  و  دـش ، ناگتـشرف  مّلعم  مدآ  هلیـسو  نیدـب  و  دـش ، یلیـصفت  ملع  هب  لیدـبت  ناسنا  يرترب   218 هحفص  . 33
زا یهاگآ  نآ  ریـسافت  زا  یکی  هک  هدش ، هئارا  یتوافتم  ياه  هّیرظن  ءامـسالا » ملع   » ریـسفت رد  خـساپ : تسیچ ؟ ءامـسالا  ملع  لاؤس : تسا .

ناسنا کچوک  رـصنع  وضع و  کی  هکلب  ناسنا ، مان  هب  ناهج  نیا  تادوجوم  زا  یکی  اهنت  هکلب  یتسه ، ناـهج  تسا . یتسه  ملاـع  رارـسا 
هتشون هحفص  رازه  جنپ  زا  شیب  لولس  دروم  رد  طقف  نادنمـشناد  زا  یکی  هک  اجنآ  ات  دراد . یناوارف  زومر  رارـسا و  يو ، ندب  لولـس  ینعی 
یتسه رارـسا  ملع  دنوادخ  تسا . یمک  زیچ  ام  ياه  هتفایان  ربارب  رد  یتسه ، تادوجوم  رارـسا  دروم  رد  ام  ياه  هتفای  نیا ، رب  هوالع  تسا !

دعب و  تسا ، رترب  دوجوم  ناسنا  هک  دندرک  قیدصت  ًاظفل  لّوا  ماگ  رد  ناگتشرف  هکنآ  زا  سپ  ناگتـشرف  دوجـسم  د ) درک . میلعت  مدآ  هب  ار 
نیا موس  هلحرم  دـیاب  دـندرک ، ادـیپ  داقتعا  انعم  نیا  هب  زین  ًابلق  مود  ماگ  رد  مالـسلا ،) هیلع  ) مدآ ترـضح  رـضحم  رد  يدرگاش  ذّـملت و  زا 

رد ناگتـشرف  همه  دش . رداص  ناگتـشرف  هب  باطخ  مدآ  رب  هدجـس  نامرف  اذل  و  دنناسر . ماجنا  هب  زین  ار  تسا  یلمع  قیدصت  هک  قیدـصت ،
کی طقف  و  دندیئاس . هدجس  رب  رس  مدآ ، ترـضح  هاگـشیپ  رد  یهلا  نامرف  تعاطا  روظنم  هب  و  هژیو ، شنیرفآ  نیا  هب  نداهن  جرا  ياتـسار 
رارق نارفاک  فص  رد  شا  ینامرفان  ّربکت و  رطاخب  و  دوب ، نایّنج  زا  هکلب  دوبن ، ناگتشرف  ءزج  هک  یـسک  دوب ! سیلبا  وا  و  درک ، فّلخت  رفن 

، راـگدرورپ یگدـنیامن  يرآ ! تشادـن . ار  یهلا  تداـبع  نـیا  تقاـیل  وا  هـک  ارچ  درکن ، هدجـس  مدآ  رب  سیلبا  هـک  بوـخ  هـچ  و  تـفرگ .
، تسا ناسنا  درف  هب  رصحنم  زاتمم و  یگژیو  راهچ  ندش  هکئالم  دوجسم  و  ناگتـشرف ، يداتـسا  ماقم  زارحا  ییادخ ، حور  زا  يرادروخرب 

نادنمـشناد هچنآ  اب  دنک ; یم  فیـصوت  دـیجم  نآرق  هک  یناسنا  ایآ  هحفـص 219  دـنرادن . رایتخا  رد  ار  نآ  تادوجوم  زا  کـی  چـیه  هک 
ترـضح دروم  رد  دـش ، هتفگ  ناسنا  تلیـضف  دروم  رد  نآرق  رظنم  زا  هچنآ  لاؤس : تسا ؟! هسیاقم  لباق  دـنیوگ ، یم  مدآ  دروم  رد  يّداـم 

رگید تایآ  زا  خـساپ : تسا ؟ قداص  زین  رگید  ياهناسنا  دروم  رد  لیاضف  نیا  ایآ  یلو  تسا . لوبق  لـباق  کـش  نودـب  مالـسلا ) هیلع  ) مدآ
دهاش ددرگ . یم  زین  تمایق  مایق  ات  وا  هّیرذ  لسن و  لماش  و  درادن ، مدآ  هب  صاصتخا  روکذم  ياهیگژیو  هک  دوش  یم  هدافتسا  دیجم  نآرق 

، هقلع هفطن ،  ) ار ناسنا  شنیرفآ  تقلخ و  لحارم  نونمؤم  هروس  هیلّوا  تایآ  رد  لاعتم  دـنوادخ  تسا . نونمؤم  هروس  زا  یتاـیآ  بلطم  نیا 
ار نآ  سپس  َنیِِقلاَْخلا ;) ُنَسْحَأ  ُهللا  َكَراَبَتَف  َرَخآ  ًاْقلَخ  ُهاَنْأَشنَأ  َُّمث  : ») دیامرف یم  هروس  نامه  هیآ 14  رد  سپس  دنک ، یم  نایب  هغضم و )...

ياهتلیـضف نیارباـنب  تسا .» ناگدـننیرفآ  نیرتـهب  هک  ییادـخ  رب  نـیرفآ  سپ  میدـیمد ) نآ  رد  دوـخ  حور  زا  و   ) مـیداد يا  هزاـت  شنیرفآ 
يدوعـص سوق  رد  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  تساهناسنا . مامت  دروم  رد  هکلب  درادـن ، مالـسلا ) هیلع  ) مدآ ترـضح  هب  صاصتخا  روکذـم 

هدارا تّمه و  رب  ياّکتا  اب  دنمتداعـس ، ياهناسنا  زا  یخرب  تسیچ ؟ نیلفاـس  لفـسا  . 3 دننک . ظفح  ار  اهتلیـضف  نیا  دنناوتب  و  دـنریگ ، رارق 
باق  » هب و  هداد ، رارق  شیوخ  شرپ  يوّکس  ار  نآ  و  هدرک ، ار  هدافتـسا  تیاهن  تازایتما  نیا  زا  لاعتم  راگدرورپ  زا  تناعتـسا  اب  و  شیوخ ،

 . هیآ 9 مجن ،  . 1 دنرادن . ار  اجنادب  نتفر  ناوت  ناگتشرف  هکئالم و  یّتح  هک  دنور  یم  ییاج  هب  اهنآ  دننک . یم  دوعص  ( 1 «) یندا وا  نیسوق 
لفـسا هلحرم  هب  هک  دـننک  یم  طوقـس  ردـق  نآ  و  هتـسنادن ، ار  تداعـس  ياه  هنیمز  اهیگژیو و  نیا  ردـق  اهناسنا  زا  یخرب  اّما  هحفص 220 
لفـسا نارّـسفم  زا  یخرب  تسانعم ؟ هچ  هب  اجک و  نیلفاسلا  لفـسا  یتسار  دوش . یمن  رّوصت  نآ  زا  رت  نییاپ  هک  ییاج  دنـسر ; یم  نیلفاـس 

سپ هیآ  اب  اریز  دسر ، یم  رظن  هب  یبیجع  ریـسفت  نیا  هک  دنا ، هدرک  ریـسفت  ناسنا ) رمع  نایاپ  يریپ و  نارود  ( ) 1) ِرُمُْعلا ِلَذْرَا  هب  ار  نیلفاس 
رمع یعیبط  ریـس  هک  رمعلا  لذرا  يانثتـسا  دـناوت  یمن  انثتـسا  نیا  اریز  تسین . راـگزاس  ِتاَِـحلاَّصلا ) اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ـَّالِإ   ) ینعی نآ  زا 

ْمُه َْلب   ) نامه ایند  رد  نیلفاس  لفـسا  هک  تسا  نآ  حیحـص  ریـسفت  تسین . حیحـص  کش  نودـب  قوف  ریـسفت  نیاربانب  دـشاب . تسا ، ناـسنا 
یم هدـید  روفو  هب  ناـهج  راـنک  هشوگ و  رد  نونکا  هک  يزیچ  ناـمه  تسا . ییوخ  هدـنّرد  ّتیربرب و  شّحوت و  هطقن  نیرخآ  و  ( 2 () ُّلَضَأ

غولـش قطانم  ای  رازاب  ای  ّتیعمج ، زا  رپ  هّینیـسح  ای  دجـسم  ای  ناتـسرامیب ، رانک  رد  ار  هدش  يراذگ  بمب  نیـشام  هک  ییاهامن  ناسنا  دوش .
. دننیلفاسلا لفـسا  قادصم  دنـشک ، یم  لکـش  نیرتدب  هب  ار  هانگ  یب  راکهانگ و  کچوک ، گرزب و  درم ، نز و  و  دننک ، یم  رجفنم  رگید 

رازه ناج  و  هدرک ، یلاخ  یکازاکان  امیـشوریه و  هانگ  یب  مدرم  يور  رب  ار  یُنت  هد  ياهبمب  هک  رـشب  قوقح  نیغورد  نایعّدم  زا  هتـسد  نآ 
هدومن روهلعـش  ار  گنج  شتآ  ناهج  رانک  هشوگ و  رد  هک  یناسک  دنتـسه . لضا  مه  لب  نشور  قیداصم  زا  دنتفرگ ، ار  مولظم  ناسنا  رفن 
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هدوزفا زور  هب  زور  ناشیاهرالد  رب  و  دورب ، شورف  هب  ناشرگناریو  تاّمهم  و  داتـسیان ، زاب  تکرح  زا  اهنآ  يزاس  هحلـسا  ياه  هناخراک  اـت 
هطقن نیرت  نییاپ  و  مّنهج ، رعق  ترخآ  ناهج  رد  نیلفاسلا  لفـسا  و  دـنا . هدرک  نت  هب  ناسنا  سابل  هک  دنتـسه  يا  هدـنّرد  تاـناویح  ددرگ ،
سوق رد  هک  مینک  هچ  لاؤس : تسا . ناـسنا  تازاـیتما  زا  یکی  عیـسو ، هنماد  نیا  اـب  يدوعـص  سوق  نآ  یلوزن و  سوق  نیا  و  تسا ! خزود 
ریبعت نیا   . 2 تسا . هدمآ  جح  هروس  هیآ 5  لحن و  هروس  هیآ 70  رد  ریبعت  نیا   . 1 مینکن ؟ طوقس  نیلفاسلا  لفسا  هب  و  هتفرگن ، رارق  یلوزن 

رد نتفرگرارق  و  نیلفاسلا ، لفسا  رد  طوقس  زا  رارف  يارب  باوج : هحفص 221  تسا . هدمآ  ناقرف  هروس  و 44  فارعا ، هروس  هیآ 179  رد 
شقن تسا . بسانم  تسود  باـختنا  نآ  ّداوم  زا  یکی  هک  تسا ، يزاـسدوخ  عماـج  يزیر  هماـنرب  هب  زاـین  میوقت ، نسحا  هب  ِدوعـص  رادـم 
یمّنهج ار  مدآ  تسا  نکمم  دـشاب  یبسانمان  درف  رگا  هک  هنوگ  نامه  دـنک ، یتشهب  ار  ناسنا  دراد  ناـکما  هک  تسا  مهم  ردـق  نآ  تسود 

. دشاب یتخبدب  تواقش و  ِموش  روآ  مایپ  دناوت  یم  هک  روط  نامه  دیاشگب ، ناسنا  يوسب  ار  تداعـس  هزاورد  دناوت  یم  تسود  کی  دیامن .
! دنک قحلم  ادخ  نانمشد  فص  هب  ار  وا  ای  دشاب ، تداهش  میظع  زوف  هب  ناسنا  ندیسر  زاس  هنیمز  تسا  نکمم  تسود  کی 

تسود ّمهم  شقن 

ربمایپ يا   ) ِْهیَدَی ;)و یَلَع  ُِملاَّظلا  ُّضَعَی  َمْوَیَو  : ») دـییامرف هّجوت  ناقرف  هروس  ات 29  تایآ 27  هب  تسود ، باـختنا  تّیمها  هب  ندرب  یپ  يارب 
نداد ناشن  يارب  یـسراف  تاّیبدا  رد  دزگ .»! یم  نادـند  هب  ترـسح ) تّدـش  زا   ) ار دوخ  تسد  راکمتـس  هک  ار  يزور  روآ ) رطاـخ  هب  اـم !

یم تسا ، يرگید  لکـش  هب  ریبعت  برع  تاّیبدا  رد  اّما  دیزگ » ناهد  هب  تشگنا  ینالف  : » هک دوش  یم  هتفگ  صخـش  کی  یلاحدـب  تیاهن 
هداد خر  ملاظ  صخـش  نیا  يارب  یتبیـصم  هچ  دید  دیاب  لاح  تفرگ » نادند  هب  ار  دوخ  تسد  ود  تشپ  هودنا  نزح و  تّدـش  زا  : » دـنیوگ

َعَم ُتْذَـخَّتا  ِینَْتَیل  اَـی  : ») دـینک هّجوت  تسا . هدـش  سکعنم  هیآ  همادا  رد  لاؤـس  نیا  خـساپ  دـهد ؟ یم  ناـشن  لـمعلا  سکع  هنوـگ  نیا  هک 
ياهلپ مامت  ارچ  هک  دروخ  یم  سوسفا  تمایق  زور  رد  رگمتـس  ملاظ  نآ  مدوب .»! هدیزگرب  یهار  ادـخ  لوسر  اب  شاک  يا  الِیبَس ;) ِلوُسَّرلا 

! تسا هدومن  عطق  بهذم  نید و  ربمایپ و  اب  ار  شیوخ  ياهطابترا  مامت  ارچ  هک  دشک  یم  ترسح  وا  تسا ! هدرک  بارخ  ار  دوخ  رس  تشپ 
نارازه اب  تهج  نیدب  تسا . هدوب  بسانمان  دب و  تسود  کی  باختنا  هجیتن  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  اب  راکمتـس  نیا  طابترا  عطق 

ار هارمگ ) صخـش   ) نالف شاک  نم ، رب  ياو  يا  ًالِیلَخ ;) ًانَالُف  ْذِـخَّتَأ  َْمل  ِینَْتَیل  یَتَْلیَو  اَی   ») هحفص 222 دیوگ  یم  سوسفا  ترـسح و  هآ و 
هتسشن میاه  هناش  يور  رب  هک  تداعس ، يامه  دوشگ و  میور  هب  ار  ناهانگ  ِرد  هک  یصخش  شاک  يا  مدوب .»! هدرکن  باختنا  دوخ  تسود 

درک و لفاغ  تسود  ترـضح  مان  دای و  زا  ارم  هک  یـصخش  اب  شاـک  يا  مدـیزگ ! یمن  رب  دوخ  تسود  ناونع  هب  درک ، رود  نم  زا  ار  دوب ،
هب دیاب  ایند  نیا  رد  هکلب  درادن . يا  هدیاف  ةرسحلا  موی  رد  اه ، ترـسح  هآ و  نیا  اّما  مدش . یمن  تسود  تخاس ، مهارمه  نیرق و  ار  ناطیش 

تاناکما و  دوب ، ینطاب  شوخ  ناـسنا  و  تفر ، یم  رامـش  هب  هنیدـم  نینکّمتم  زا  هک  هبقع »  » ثحب دروم  تاـیآ  لوزن  نأـش  دوب . هراـچ  رکف 
تمدخ هاگ  هگ  تهج  نیدب  دوب . تسود  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ اب  دوب ، یکرـشم  صخـش  هکنیا  مغریلع  تشاد ، یبسانم  ًاتبـسن  یلام 

ار مالـسا  ًامـسر  زونه  اّما  دـش . یم  رتکیدزن  مالـسا  هب  ماگ  هب  ماگ  و  درک ، یم  شوگ  ار  دـیجم  نآرق  زا  یتایآ  دیـسر و  یم  ترـضح  نآ 
یلص ) مالسا ربمایپ  شتسود  زا  و  درک ، توعد  یتفایض  هب  ار  شا  هلیبق  موق و  فارشا  نایعا و  رفس ، کی  زا  تشگزاب  زا  سپ  دوب . هتفریذپن 

نآ و  منک ، یم  تباجا  ار  وت  توعد  طرش  کی  هب  : » دومرف ترضح  دروآ . لمعب  توعد  ینامهیم  نآ  رد  تکرـش  يارب  زین  هلآو ) هیلع  هللا 
نیا ییوگب  ار  نیتداهش  رگا  تسا ، كرش  وت  نم و  نایم  هلصاف  يدنویپب ! ناناملسم  فوفص  هب  و  هدومن ، يراج  نابز  رب  ار  نیتداهش  هکنیا 

رد دوب  هداد  هک  يا  هدعو  قبط  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  و  تفگ ، ار  نیتداهش  مدرم  روضح  رد  هبقع  دور .» یم  نیب  زا  هلـصاف 
ار ربخ  نیا  هک  یماگنه  هبقع ، رگید  تسود  ّیبُا » . » دش سلاجم  لقن  دیچیپ و  رهش  رد  هبقع  ندروآ  مالـسا  ربخ  درک . تکرـش  وا  ینامهیم 
زا و  يا ، هدرک  اهر  ار  تدادـجا  ابآ و  نید  ما  هدینـش  : » تفگ درک ، تتامـش  شنزرـس و  راک  نیا  رطاـخب  ار  وا  و  دـمآ ، يو  دزن  هب  دـینش ،

يا و هلیبق  تّیمح  تریغ و  نآ  سپ  يا ! هتخادرپ  دّـمحم  هدـیدان  يادـخ  تدابع  هب  و  يا ، هدیـشک  تسد  عّونتم  ابیز و  ياهتب  نآ  شتـسرپ 
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: تفگ دش و  نامیـشپ  شراک  زا  يو  هک  درک  تتامـش  شنزرـس و  ار  هبقع  ردـق  نآ  بابان  تسود  نیا  هصالخ  دـش »؟! هچ  وت  يا  هریـشع 
مالسا زا  نانآ  روضح  رد  یتفریذپ ، ار  مالـسا  مدرم  روضح  رد  هک  هنوگ  نامه  : » تفگ  223 هحفص ّیبُا  منک .»؟ هچ  راک  نیا  ناربج  يارب  »
بیرف دب  تسود  نیا  ياه  هسوسو  رثا  رب  دوب ، هدـش  هدوشگ  شیور  هب  تداعـس  ياهرد  هک  هبقع  نک .» نیهوت  دّـمحم  هب  يوجب و  يرازیب 

قوف تایآ  سپس  تسج ! يرازیب  مالـسا  زا  و  درک ، نیهوت  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  سدق  تحاس  هب  عمج  روضح  رد  و  دروخ ،
وا هب  رـصحنم  کش  یب  یلو  هدش ، لزان  هبقع  دروم  رد  دـنچ  ره  قوف  هناگ  هس  تایآ  دـش . لزان  تسا ، تمایق  رد  هبقع  تالاح  رگنایب  هک 

ضرعم رد  بابان  ناتـسود  باختنا  اب  ار  دوخ  و  دـننک ، یمن  ّتقد  تسود  باختنا  رد  هک  یناسک  ماـمت  يارب  تسا  يرادـشه  هکلب  تسین ،
نانآ بلاغ  دیـسرپب ، زوسنامناخ  يالب  نیا  هب  ار  نانآ  دایتعا  ّتلع  رّدـخم  ّداوم  هب  نایالتبم  زا  امـش  رگا  دـنهد . یم  رارق  يدوبان  تکاله و 

ناسنا مسج  رب  دب  رام  هک : ارچ  تسا ، رت  كانرطخ  هدنرد  هدنزگ و  تاناویح  زا  یّتح  دـب  تسود  دـننک ! یم  یفّرعم  دـب  قیفر  ار  نآ  لماع 
، نخـس ریما  زا  ییابیز  ثیدح  اب  ار  ثحب  نیا  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما مالک  رد  دـب  تسود  دـنز  یم  ناج  رب  مسج و  رب  دـب  رای  دـنز  یم 

ِرارْشالا ُۀَبْحُص  : » دندومرف هدمآ ، ملکلاررد  مکحلاررغ و  باتک  رد  هچنآ  قبط  ترضح  نآ  میرب . یم  نایاپ  هب  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح 
زا رگا  زاونلد  میـسن  هک  هنوگ  نامه  دوش ، یم  ناسنا  یگدولآ  ثعاب  نادـب  اب  ینیـشنمه  ًاـِنتَن ; ْتَلَمَح  ِِنتَّنلاـِب  َّرَم  اذِا  ِحـیِّرلاَک  َّرَـشلا  ُبِسْکَت 

زیگنا لد  توارط و  اب  میـسن  نآ  ناسب  زیزع  ناناوج  ًاصوصخم  ناسنا ، حور  دوش .» یم  وبدـب  دـنک ، روبع  وبدـب  ياهناکم  اـه و  هلبزم  يور 
اـه و هلبزم  يور  زا  هچناـنچ  و  دروآ . یم  هارمه  هب  ار  اـهلگ  شوخ  رطع  دوش ، لـگ  غاـب  نیـشنمه  درذـگب و  اـهلگ  يور  زا  رگا  هک  تسا 

صخـش دروم  رد  رعاش   . 1 ( 1 .) دـمآ دـهاوخرد  اهنآ  يوب  گنر و  هب  ددرگ ، تافاثک  اه و  هلاـبز  نیـشنمه  و  هدومن ، روبع  وبدـب  ياـهاج 
هب یتراهط  زیخرب و  يراد  هایس  لد  هنیئآ  يراد  هانگ  ره  دب  يوب  دیوگ : یم  دسر  یم  ماشم  هب  وا  زا  يدب  يوب  هانگ ، رثا  رب  هک  يراکهانگ 

یقاـب يارب  هکنیا  هجیتن  هحفـص 224  يراد  هاـگن  شتلزنم  رگ  تسوبـشوخ  رطع  وچ  هاوخ  شزرمآ  يراد  هآ  کـشآ و  يراـج  اـت  راد  لد 
زا زیهرپ  دنچ  ره  تسا . بسانم  تسود  باختنا  لّوا  طرـش  نیلفاس ، لفـسا  هاچ  رد  نتفرگ  رارق  زا  زیهرپ  و  میوقت ، نسحا  رادم  رد  ندـنام 
هک نآ ، دننام  هدولآ و  تاعوبطم  زومآدب ، ياه  هراوهام  دساف ، ياه  تیاس  ریظن  دـنزورما ، يایند  ياهالب  نیرتدـب  هک  هدولآ ، ياه  هناسر 
هک میهن ، ماگ  میوقت  نسحا  ریـسم  رد  ینآرق  تامیلعت  هیاس  رد  هکنآ  دیما  هب  تسا . مزال  زین  دـنوش ، یم  بوسحم  ناسنا  تسود  یعون  هب 

. دوش یمن  لصاح  وا  زا  دادمتسا  نودب  قیفوت  نیا  هّتبلا 

میوقت نسحا  یساسا  ناکرا  حلاص ، لمع  نامیا و 

تایح ّمهم  رصنع  ود  زا  رادروخ  رب  هک  یناسک  رگم  دناد ، یم  نیلفاس  لفـسا  یلوزن  سوق  رد  ریـس  هب  التبم  ار  اهناسنا  مامت  لاعتم  دنوادخ 
زاورپ میوقت  نسحا  ینارون  ابیز و  نامـسآ  رد  ناـنچمه  دنمتداعـس  ياـهناسنا  زا  هورگ  نیا  ( 1 .) دنـشاب حلاص  لمع  نامیا و  ینعی  يونعم ،

رد هدرتسگ  عیـسو و  روطب  ( ِتاَِـحلاَّصلا اُولِمَعَو  اُونَما   ) هلمج دـنوش . یم  دـنم  هرهب  نآ  تاـکرب  زا  و  هداد ، همادا  شیوخ  دوعـص  هب  هدرک و 
روما رادم  رایعم و  تایآ  نیا  زا  يرایـسب  و  دوش ، یم  هدـید  هیآ  تصـش  هب  کیدزن  رد  ریبعت  نیا  هک  اجنآ  ات  تسا  هتفر  راکب  دـیجم  نآرق 

ررـض و رد  ار  اهناسنا  مامت  رـصعلاو  هروس  رد  لاعتم  دنوادخ  . 1 دـینک : هّجوت  نآ  دروم  دـنچ  هب  هنومن  ناوـنع  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  یّمهم 
، دننک یم  هتسیاش  ياهراک  هب  توعد  زین  ار  نارگید  دنتـسه و  حلاص  لمع  ياراد  هک  نامیا ، اب  ياهناسنا  سپـس  تسا ، هدرک  یفّرعم  نایز 

نامه  . 1 تسا . حلاص  لمع  نامیا و  هرفس  تفایض  هب  نتفای  راب  نایز ، نارسخ و  زا  جورخ  رادم  هفیرش  هیآ  نیا  قبط  تسا . هدرک  انثتسا  ار 
نانمؤم هب  اهنت  ار  یناـهج  تموکح  رون ، هروس  هیآ 55  رد  لاعتم  دـنوادخ  هحفص 225 2 . دوش . یم  هدافتـسا  رـصعلاو  هروس  زا  هک  هنوگ 

ِتاَِـحلاَّصلا اوـُلِمَعَو  ْمُْکنِم  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُهللا  َدَـعَو  : ») دـینک هّجوـت  تسا . هداد  هدـعو  دـنا ، هدیـشوپ  ار  حـلاص  لـمع  ساـبل  هک  يا  هتـسراو 
ِینَنوُُدبْعَی ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِّم  ْمُهََّنلِّدَُبَیلَو  ْمَُهل  یَضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیلَو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمَک  ِضْرالا  ِیف  مُهَّنَِفلْخَتْـسََیل 

ماجنا هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امش  زا  یناسک  هب  دنوادخ  َنوُقِـساَْفلا ;) ْمُه  َِکَئلْوُأَف  َِکلَذ  َدَْعب  َرَفَک  ْنَمَو  ًاْئیَـش  ِیب  َنوُکِرُْـشی  َال 
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ار نیمز  يور  تفالخ  اهنآ  ناینیـشیپ  هب  هک  هنوگ  ناـمه  درک ، دـهاوخ  نیمز  يور  نارمکح  ار  ناـنآ  ًاـعطق  هک  دـهد  یم  هدـعو  دـنا  هداد 
. دنک یم  لّدبم  شمارآ  تّینما و  هب  ار  ناشسرت  تخاس ;و  دهاوخ  راد  هشیر  اجرباپ و  هدیدنسپ ، نانآ  يارب  هک  ار  ینییآ  نید و  و  دیشخب ،

قبط دنناقـساف .» اهنآ  دنوش ، رفاک  نآ  زا  سپ  هک  یناسک  و  تخاس . دنهاوخن  نم  کیرـش  ار  يزیچ  و  دنتـسرپ ، یم  ارم  اهنت  هک  نانچنآ ) )
حلاص نانمؤم  هب  طقف  ار  نآ  یعطق  هدعو  دنوادخ  اذهل  و  دوب ، دهاوخ  یهلا  یناهج  تموکح  رادم  حلاص  لمع  نامیا و  قوف ، هفیرـش  هیآ 
رارق لمعلا  حلاص  نانمؤم  فص  رد  هک  دنا  هدش  یفّرعم  یناسک  قولخم ) نیرتهب   ) هّیربلاریخ هنّیب ، هروس  متفه  هیآ  رد  . 3 تسا . هداد  لمعلا 

ترضح ار  هّیربلاریخ  نشور  قادصم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  تّنس ، لها  هعیش و  نیب  فورعم  ثیداحا  رد  دنچ  ره  دنشاب . هتفرگ 
تایاور نیا  اّما  میا ، هتشون  نآرق » رد  تیالو  تایآ   » باتک رد  ار  نآ  حرـش  ام  و  درک ، یفّرعم  ترـضح  نآ  نایعیـش  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

، هتسیاش حلاص و  لامعا  ماجنا  ناج و  نورد  رد  نامیا  ندرک  هنیداهن  نودب  هک  دراذگ  یم  نینمؤملاریما  نایعیـش  شود  رب  ینیگنـس  هفیظو 
هیآ رد  مدرم ، يوس  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نداتـسرف  و  نآرق ، لوزن  زا  فده  . 4 دشاب . یمن  ریذپناکما  نیگنـس  هفیظو  نآ  لّمحت 

ْلَمْعَیَو ِهللاِاب  ْنِمُْؤی  ْنَمَو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاَُملُّظلا  َنِم  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َجِرُْخیِّل  : ») تسا هدـش  نییبت  لکـش  نیدـب  قـالط  هروس   11
هدروآ و نامیا  هک  ار  یناـسک  اـت   226 هحفـص ًاقْزِر ;) َُهل  ُهللا  َنَسْحَأ  ْدَـق  ًادـَبَأ  اَهِیف  َنیِدـِلاَخ  ُراَْهنالا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  تاَّنَج  ُْهلِخْدـُی  ًاِحلاَص 
ار وا  دهد ، ماجنا  حـلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  ادـخ  هب  سک  ره  دزاس و  جراخ  رون  يوسب  اهیکیرات  زا  دـنا ، هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک 
وا يارب  ییوکین  يزور  دـنوادخ  و  دـننام ، یم  نآ  رد  هنادواج  تسا ، يراج  اهرهن  شناتخرد  ریز  زا  هک  دزاس  دراو  تشهب  زا  ییاهغاب  رد 

ار اهناسنا  عامتجا و  روشک ، نایفارطا ، طیحم ، هعماج ، ناوت  یم  حـلاص  لمع  نامیا و  هیاس  رد  اـهنت  هفیرـش ، هیآ  نیا  قبط  تسا .» هداد  رارق 
اُونَمآ َنیِذَّلا   ) لامعتـسا دروم  تصـش  دودـح  زا  هنومن  دـنچ  اهنت  هک  قوف ، تایآ  زا  درک . تیادـه  تمحر  رون و  يوس  هب  تملظ  يداو  زا 

رود حـلاص  لمع  نامیا و  روحم  رب  ناسنا  یگدـنز  زاس  تشونرـس  مهم و  لئاسم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دوب ، نآرق  رد  ِتاَِحلاَّصلا ) اُولِمَعَو 
ناراکنایز فص  زا  میـشاب  لیام  رگا  مییامن ، دوعـص  میوقت  نسحا  هّلق  جوا  هب  و  مینک ، زاورپ  تداعـس  نامـسآ  رد  میهاوخب  رگا  دـنز ، یم 

رون و هب  ندیـسر  قاتـشم  رّفنتم و  یکیراـت  تملظ و  زا  رگا  میتـسه ، یناـهج  تموـکح  دروـم  رد  یهلا  هدـعو  بلاـط  رگا  میوـش ، جراـخ 
. دوب دهاوخ  لوصولا  نکمم  حلاص  لمع  نامیا و  هیاس  رد  اهنیا  همه  میراد ، ار  نآ  ياهتمعن  تشهب و  قایتشا  رگا  میتسه ، ییانشور 

نامیا فیرعت 

و تسیچ ؟ تسا ، تاکرب  تاریخ و  ماـمت  عبنم  دوش  یم  هدافتـسا  دـیجم  نآرق  زا  هچنآ  قبط  و  اـهبنارگ ، يرهوگ  هک  ناـمیا  یتسار  لاؤس :
هللا یلص  ) مالسا ربمایپ  تّوبن  داعم و  ادخ و  هب  تبـسن  ینمؤم  صخـش  ره  هک  تسا  ینورد  رواب  نآ  نامیا  خساپ : تسا ؟ مادک  نآ  فیرعت 
حور بلق و  رد  رواـب  نیا  دـیاب  نآ  رب  هوـالع  هکلب  تسین ، یفاـک  ناـمیا  قدـص  يارب  نیتداهـش  نتفگ  فیرعت  نیا  قبط  دراد . هلآو ) هیلع 

ره نید ، عورف  لوصا و  هب  ریبعت  ددرگ . رهاظ  رادرک  لامعا و  رد  نآ  ياه  هخاش  و  دوش ، هتشاک  ناسنا  لد  رد  نآ  رذب  و  دنک ، ذوفن  ناسنا 
هک هدـش  هیبـشت  يدـنمونت  تخرد  هب  نید  ریبـعت ، نیا  رد  تـسا . ییاـبیز  هحفـص 227  ریبـعت  اـّما  دروـخ ، یمن  مشچ  هب  تاـیاور  رد  دـنچ 
هب رما  تاکز و  سمخ و  داهج و  جـح و  هزور و  زامن و  و  دوش . یم  بوسحم  نآ  ياه  هشیر  یـسانشربمایپ  یـسانشداعم و  یـسانشادخ و 

هدـنیاز دـیاب  نامیا  نیارباـنب ، تسا . نآ  هویم  هتـسیاش  وکین و  قـالخا  و  تخرد ، نآ  ياـه  هخاـش  يّربت  ّیلوت و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و 
نامیا اه . هویم  زا  رابرپ  نآ  ياه  هخاش  و  دشاب ، ییاه  هخاش  اه و  هشیر  ياراد  دـیاب  نامیا  ّتیلاعف . شالت و  تکرح و  همـشچرس  و  دـشاب ،

کی رد  و  دـنیبن . دوخ  هب  نازخ  لصف  هاگچیه  و  دـشاب ، هدافتـسا  لباق  سرتسد و  رد  نآ  ياـه  هویم  هراومه  راـبرپ ، یتخرد  نوچمه  دـیاب 
دوخ گـنر  هب  ار  ناـسنا  دوـجو  ماـمت  هک  تسا  يرواـب  ناـمیا  دـشاب . راـهب  هشیمه  ِراد  هشیر  دـنمونت  ِتخرد  نوـچمه  دـیاب  ناـمیا  هلمج 

رد ار  شتآ  زا  يا  هلعـش  شیوخ  تسد  اب  هک  دـیراد  غارـس  ار  یلقاع  ناسنا  چـیه  ایآ  شتآ ! یگدـننازوس  رواب  نوچمه  يرواـب  دروآرد .
یگدـننازوس هب  نامیا  و  دـنازوس ، یم  شتآ  هک  دـنراد  رواب  القع  مامت  نوچ  تفای ، دـیهاوخن  القع  نیب  رد  ار  یناسنا  نینچ  دریگ ؟ تسد 
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ایآ دـناد . یم  شتآ  ندروخ  نوچمه  ار  میتی  تسرپرـس و  یب  دارفا  لاـم  ندروخ  دـیجم  نآرق  ددرگ . یم  نآ  اـب  اـهنآ  ساـمت  عناـم  شتآ 
، تسا یفنم  ًاعطق  خـساپ  دـنک ؟ روطخ  شزغم  هب  میتی  لام  ندروخ  رکف  تسا  نکمم  هدرک ، رواب  ار  نآ  و  دراد ، نامیا  نآرق  هب  هک  یـسک 

فیعض يو  نامیا  کش  نودب  دوش ، نامیتی  لاوما  هدولآ  یسک  رگا  دنک . یمن  رکف  شتآ  زا  يا  هلعش  ندروخ  هب  هاگچیه  هک  هنوگ  نامه 
دوخ یگدنز  رد  هک  یـسک  اّما  دناد . یم  شیوخ  لامعا  رظان  دهاش و  ار  لاعتم  دـنوادخ  نمؤم  ناسنا  تسا . هدرکن  رواب  ار  نآرق  و  تسا ،

یبلق و رواب  نامیا  هکنیا  هصالخ  درک ؟ باختنا  وا  يارب  ناوت  یم  یمان  هچ  تسین ، لئاق  یـشقن  سیلپ ، کی  هزادـنا  هب  یّتح  دـنوادخ  يارب 
. تسا ترخآ  ناهج  ربمایپ و  ادخ و  هب  تبسن  ینورد 

؟ تسیچ حلاص  لمع 

و هزور ، زامن و  رد  رصحنم  حلاص  هحفـص 228  لمع  نیاربانب ، دیفم . راک  يرگید  كاپ و  تّین  یکی  دراد ; یـساسا  نکر  ود  حلاص  لمع 
يدیفم راک  ره  هکلب  تسا ) حلاص  لامعا  نشور  ياهقادصم  زا  روکذم  لامعا  دـنچ  ره  ;  ) تسین ترایز  اعد و  سمخ و  تاکز و  ّجـح و 

گرزب و راثآ  دشاب ، زیچان  كدـنا و  دـنچ  ره  حـلاص  لمع  هکنیا  بیجع  و  دوش . یم  هدرمـش  حـلاص  لمع  دریذـپ  ماجنا  كاپ  ّتین  اب  هک 
هّجوت نآ  هنومن  دنچ  هب  دنک . یم  نوگرگد  لّوحتم و  ار  ناسنا  یگدـنز  کچوک  حـلاص  لمع  کی  هاگ  و  تشاد ، دـهاوخ  یپ  رد  یّمهم 

ناـسرت و وا  دوب . نوعرف  نارومأـم  بیقعت  تحت  و  درک ، رارف  رـصم  زا  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ترـضح  نادنفـسوگ  يراـیبآ  فـلا ) دـینک :
یلام و تاناکما  هن  یناج و  تّینما  هن  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ترضح  دیـسر . رهـش  نیا  هزاورد  هب  ات  دومن ، تکرح  نیدم  تمـس  هب  ناساره 

فارطا رد  اهناپوچ  هک  یبآ  هاچ  دزادرپ . یم  تحارتسا  هب  یتخرد  هیاس  رد  اذـل  دراد ، رهـش  نآ  رد  یهاـگهانپ  هن  نیدـم و  رد  ییانـشآ  هن 
هناخ تمس  هب  سپس  هدومن ، باریـس  ار  دوخ  نادنفـسوگ  هتفر ، هاچ  کیدزن  هب  اهناپوچ  همه  درک . بلج  ار  وا  هّجوت  دندوب  هدش  عمج  نآ 
هیلع ) یـسوم دـنوش . یمن  هاچ  کیدزن  هداتـسیا و  يرانک  رد  دـنراد ، یکچوک  هلگ  هک  باجح  اب  رتخد  ود  اّما  دـننک . یم  تکرح  ناشیاه 

ناشراک درم  ياهناپوچ  میرظتنم  ام  دنیوگ : یم  دـینک »؟ یمن  باریـس  ار  ناتنادنفـسوگ  ارچ  امـش  : » دـسرپ یم  هتفر و  اهنآ  دزن  هب  ( مالـسلا
ترضح میوش . طولخم  مرحمان  دارفا  اب  میهاوخ  یمن  اریز  میزادرپب ، دوخ  نادنفسوگ  ندرک  باریس  هب  سپس  دنورب ، اجنیا  زا  دوش و  مامت 

هک کچوک  دیفم  راک  نیا  ماجنا  زا  سپ  درک و  باریس  ار  نارتخد  نآ  نادنفسوگ  و  دیشک ، بآ  يرادقم  و  تفر ، هاچ  کیدزن  هب  یسوم 
تـشگزاب ّتلع  ناـشریپ  ردـپ  دنتـشگزاب . هناـخ  هب  زور  ره  زا  رتدوز  نارتـخد  تشگزاـب . دوـخ  تحارتـسا  لـحم  هب  دوـب  تـبرق  دـصق  هـب 

؟ دیدادن ار  ناوج  نآ  تمحز  رجا  ارچ  تفگ : بیعـش  ترـضح  دـندرک . وگزاب  ردـپ  يارب  ار  ناتـساد  نانآ  دـش . ایوج  ار  اهنآ  ماگنهدوز 
نز و بحاص  کچوک  حلاص  لمع  کی  اب  یـسوم  ترـضح  يرآ ! مهدب . ار  شتامحز  دزم  ات  دـیروایب  هحفـص 229  هناخ  هب  ار  وا  دیورب 
ار دوخ  تّوبن  شیپ  یهاگشناد و  شیپ  نارود  تقیقح  رد  و  تفای ، ار  گرزب  يربمایپ  رـضحم  رد  يدرگاش  ذّملت و  قیفوت  و  دش ، یگدنز 

لمع نآ  هجیتن  تاقیفوت  نیا  مامت  يرآ ! ددرگ . میظع  یتّیرومأم  تّوبن و  تلاسر و  تفایرد  هداـمآ  اـت  دـنارذگ ، بیعـش  ترـضح  دزن  رد 
تعاجش زا  هک  نیشن ، هیداب  ياه  هیاد  هب  ار  شیوخ  نادنزرف  هنیدم  هّکم و  نکاس  بارعا  میتی  يدنزرف  تناضح  ب ) دوب . کچوک  حلاص 

تیبرت تردق  رپ  عاجـش و  ناشنادنزرف  ات  دندرپس  یم  دنتـسناد ، یم  یکین  هب  ار  اه  یتخـس  اب  هزرابم  و  دندوب ، رادروخرب  يدایز  تردـق  و 
تناضح يارب  هک  ارچ  دنریذپب . دوب ، مورحم  ردپ  تمعن  زا  هک  ار  بلطملادبع  نب  هللادبع  دنزرف  تناضح  دندوبن  رـضاح  اه  هیاد  اّما  دنوش .

هیداب ياه  هیاد  هلمج  زا  و  دعس ، ینب  روهشم  هلیبق  زا  هک  هّیدعس ، همیلح  دش . یمن  تخادرپ  یبسانم  ترجا  ًاتعیبط  يراوخریـش  لفط  نینچ 
اه هیاد  دش  هّجوتم  هک  یماگنه  درک . واکجنک  ار  وا  هللادـبع  میتی  تشونرـس  تفرگ ، یم  هدـهع  رب  ار  ناراوخریـش  تناضح  هک  دوب  نیـشن 

هزیگنا نآ  ساـسا  رب  و  تفرگ ، تّوـق  شناـج  نورد  رد  یهلا  يا  هزیگنا  دـننک ، یم  رظنفرـص  شنتفریذـپ  زا  تـسا  میتـی  وا  هـکنیا  رطاـخب 
هّیدعـس همیلح  حلاص  لمع  نیا  درک . يرادهگن  نانآ ، زا  رتهب  هکلب  شنادنزرف ، نوچمه  وا  زا  و  تفریذـپ ، ار  هللادـبع  نب  دـمحم  تناضح 
هدـنامن ياجب  خـیرات  رد  يرثا  چـیه  اهنآ  زا  و  دـندش ، هدرپس  یـشومارف  يداو  هب  هّکم  ياه  هیاد  مامت  دـش . وا  دای  مان و  یگنادواج  ثعاـب 
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و دیـشخرد . دهاوخ  ناهج  كرات  رب  تمایق  مایق  ات  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  راختفارپ  مان  رانک  رد  هّیدعـس  همیلح  مان  اّما  تسا ،
رگید فیاوط  دعـس و  ینب  نازاوه و  گنج  هک  یماگنه  نیا ، رب  هوالع  دوب . كاپ  ّتین  اـب  نیرق  هک  يا  هدیدنـسپ  راـک  رثا  رگم  تسین  نیا 

هحفـص 230 دـندش ، ریـسا  هّیدعـس  همیلح  هفیاـط  زا  يداـیز  نادرم  ناـنز و  و  دـش ، زوریپ  هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  و  داد ، خر 
نم : » درک ضرع  یسرپلاوحا ، مالس و  زا  سپ  و  دیسر ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  تمدخ  ینز  هک  دندرک  هدهاشم  ناهگان  ناناملسم 

يور ار  شیوخ  يابع  ناناملسم  عمج  روضح  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ متـسه »! امـش  یعاضر  رهاوخ  هّیدعـس ، همیلح  رتخد  امـشی » »
هچ نم  زا  و  دیراد ؟ یلکـشم  هچ  دومرف : يو  هب  باطخ  سپـس  دیناشن . ابع  يور  رب  ار  وا  و  تفرگ ، ار  شرهاوخ  تسد  و  درک ، نهپ  نیمز 

يارسا مراد  اضاقت  دنا . هدرک  ریسا  ار  ام  نادرم  نانز و  ناناملسم  و  هدروخ ، تسکش  امش  اب  گنج  رد  ام  هلیبق  تفگ : امـشی  دیهاوخ ؟ یم 
یم نم  دنراد . ناناملـسم  همه  هب  ّقلعت  یگنج  ناریـسا  دومرف : درک و  شباحـصا  هب  ور  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  دینک . دازآ  ار  ام 

هب تبسن  مه  ام  میتسه . امش  عبات  ام  دندرک : ضرع  ناناملـسم  تسیچ ؟ امـش  رظن  مشخبب . امـشی  مرهاوخ  هب  ار  ارـسا  زا  دوخ  مهـس  مهاوخ 
ثعاب اهنت  هن  هّیدعس  همیلح  حلاص  لمع  کی  يرآ ! دندش . دازآ  دعس  ینب  يارسا  مامت  بیترت  نیدب  و  میرذگ . یم  نانآ  زا  نامدوخ  مهس 

بش کی  ج ) دیشخب . يا  هزات  یگدنز  تایح و  نآ  هب  داد و  تاجن  ار  يا  هلیبق  ناج  راک  نآ  هکلب  دوش ، هنادواج  خیرات  رد  وا  مان  هک  دش 
(، مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماما  هدنیامن  هب  وا ، ناوارف  ياهدیدهت  و  هفوک ، رد  دایز  نب  هللادـیبع  یماظن  تموکح  مغریلع  یمناخ  يراد  نامهیم 

دـنمتورث و نز  اهدـص  داد ، ماجنا  ار  دـیفم  لمع  نیا  كاپ  ّتین  اب  هعوط  هک  یماگنه  هب  درک . ییاریذـپ  وا  زا  و  هداد ، هانپ  ملـسم  ترـضح 
مان یلو  درپس ، خـیرات  هناخ  شومارف  هب  ار  اهنآ  مامت  مان  نامز  رذـگ  اـّما  دوب . اـهنابز  رـس  رب  اـهنآ  ماـن  هک  تشاد  دوجو  هفوک  رد  فورعم 

هس تشذگ  هچنآ  دوش . یم  هدرب  یکین  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  يراوگوس  سلاجم  رد  لاس  ره  لاس  دص  دنچ  رازه و  زا  سپ  هعوط 
و تسا . خـیرات  تعـسو  هزادـنا  هب  نآ  تعـسو  هاگ  هک  تشاذـگ ، ياجب  دوخ  زا  گرزب  يراثآ  هک  دوب  کچوک  حـلاص  لاـمعا  زا  هنومن 

يدیفم لمع  زا  تسا  ترابع  هک  حلاص ، لمع  هکنیا  هجیتن  ددرگ . یم  رظنفرـص  نآ  رکذ  زا  هک  تسه  زین  يرگید  دایز  رایـسب  ياه  هنومن 
231 هحفص تسا . دنمشزرا  یتمیق و  دشاب ، کچوک  مک و  دنچ  ره  دوش ، یم  ماجنا  یکاپ  تّین  اب  هک 

حلاص لمع  هرتسگ 

میلعت و يزاس ، هار  درادن . نآ  دننام  ترایز و  هزور و  زامن و  هب  صاصتخا  و  تسا ، هدرتسگ  رایـسب  حلاص  لمع  تشذـگ  هک  هنوگ  نامه 
تخاس جالعلا ، بعص  نارامیب  هب  کمک  ناینادنز ، يدازآ  يارب  شالت  نیبلا ، تاذ  حالـصا  ناناوج ، جاودزا  لئاسو  ندرک  مهارف  تیبرت ،

اب هارمه  هک  نآ ، دننام  یمالسا و  ياهروشک  یگتـسباو  عطق  هب  کمک  ناراکیب ، يارب  راک  ندرک  مهارف  اه ، هّینیـسح  سرادم و  دجاسم و 
زا رت  هدرتسگ  ار  حلاص  لمع  هریاد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  دوش . یم  هدرمـش  حلاص  لامعا  ءزج  همه  دریذـپ ، ماجنا  كاپ  ّتین 

; ِقیرَّطلا ِنَع  يذالا  ُۀَطاِما  اهانْدَا  َو  ُهللا ، َِّالا  َهِلا  ْنَا ال  ُةَداهَش  اهالْعَا  ًۀَبْعُش ، َنوُْعبَس  َو  ٌۀَعِْـضب  ُنامیِْالَا  : » دومرف تسا ، هدرک  نایب  دش  رکذ  هچنآ 
هار رـس  زا  عناوم  ندرک  فرطرب  نآ  نیرتـمک  و  ملاـع ، راـگدرورپ  یگناـگی  رب  تداهـش  نآ  نیرتـمهم  دراد ، هبعـش  دـنچ  داـتفه و  ناـمیا 

نکمم دریگ ، رارق  نآ  يور  یسک  ياپ  رگا  هک  دیدرک  هدهاشم  ار  يا  هویم  تسوپ  هچوک ، زا  روبع  ماگنه  رگا  ینعی  ( 1 «.) تسا ناناملسم 
لمع دـیتشادرب ، هچوک  طسو  زا  ار  ِعناـم  نیا  امـش  و  دوش ، يزغم  هبرـض  یّتح  اـی  و  ددرگ ، دراو  يو  رب  یتامدـص  دروخب و  نیمز  هب  تسا 
يارب حلاص  لامعا  ماجنا  هنیمز  نیاربانب  دـنک . یم  طبـض  تبث و  امـش  لامعا  هدـنورپ  رد  ار  نآ  باوث  دـنوادخ  هک  يا  هداد  ماجنا  یحلاص 

رد اهناسنا  مامت  هکنیا  هجیتن  دـیآ . رد  یّـصاخ  هورگ  راصحنا  رد  ات  درادـن  یّـصاخ  تاـناکما  رازبا و  هب  زاـین  راـک  نیا  و  دراد ، دوجو  همه 
زا و  هداد ، دشر  ار  نآ  حلاص  لامعا  اب  و  هتشاک ، لد  هناخ  لاهن  رد  ار  نامیا  رذب  هک  یناسک  رگم  دنتسه ، نیلفاس  لفسا  هب  طوقـس  ضرعم 

، ملسم حیحص  رد  توافت  یمک  اب  روکذم  تیاور  ص 431 . ج 1 ، یلائللا ، یلاوع   . 1 دنوش . یم  دـنم  هرهب  نارگید  دوخ و  نآ  ياه  هویم 
اهلـضفاف ۀبعـش ، نوتـس  عضب و  وا  نوعبـس ، عضب و  نامیالا  : » تسا نینچ  ثیدح  نآ  نتم  تسا . هدمآ  زین  ح 58  باب 12 ، نامیالا ، باـتک 
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ص ج 2 ، دمحا ، دنـسم  رد  توافت  یکدنا  اب  قوف  تیاور  نامیالا .» نم  ۀبعـش  ءایحلا  قیرطلا و  نع  يذالا  ۀطاما  اهاندا  هللا و  الا  هلا  لوق ال 
هب یگرزب  تامدـخ  شیوخ  تافاشتکا  تاعارتخا و  اب  ناهج  گرزب  نافـشاک  ناـعرتخم و  مهم : لاؤس  هحفـص 232  تسا . هدمآ  زین   379

نـشور ار  ناهج  مامت  هدرک و  فشک  ار  قرب  يورین  هک  یفـشاک  هتخاـس ، ار  یجـالعال  يراـمیب  يوراد  هک  یعرتخم  دـنا . هدرک  تّیرـشب 
ناعرتخم ریاس  و  هداد ، لیلقت  تعاس  هس  هب  ار  همّرکم  هّکم  هب  جاّجح  هام  شش  ات  هس  ياهرفس  هدرک و  عارتخا  ار  امیپاوه  هک  یسک  هدرک ،

؟ دـنراد یـشاداپ  دـنوادخ  دزن  رد  ایآ  دـنا ، هدرک  ّتیرـشب  هعماج  هب  یگرزب  تمدـخ  دوخ  فاشتکا  عارتخا و  اب  مادـک  ره  هک  نافـشاک  و 
رتشیب دمآرد  بسک  ناشدوصقم  ای  هدوب ؟ ترهش  هب  ندیسر  اهنآ  فده  ایآ  درک . یسررب  ناشتاعارتخا  زا  ار  ناعرتخم  هزیگنا  دیاب  خساپ :

ار دوخ  شاداپ  هک  دنا  هدوب  ناهج  مدرم  نیب  رد  راهتشا  ترهش و  لابند  هب  رگا  تسا ؟ هدوب  يرـشب  هعماج  هب  تمدخ  اهنآ  هزیگنا  ای  هدوب ؟
ار رامیب  هک  ییوراد  نتخاس  هک  يا  هنوگ  هب  هدرک ، فاشتکا  عارتخا و  هب  راداو  ار  اهنآ  رتشیب  دمآرد  رگا  و  دنا . هدش  قافآ  هرهش  هتفرگ و 

دمآرد هک  مادـک  ره  هکلب  هدرک ، یمن  یقرف  ناشیارب  دـشک ، یم  ار  راکهانگ  هانگ و  یب  هک  یبمب  نتخاـس  اـب  دـهد ، یم  تاـجن  گرم  زا 
هک ارچ  دنرادن ، لاعتم  دنوادخ  زا  یبلط  هورگ  ود  نیا  دنا . هدیسر  دوخ  فده  هب  مه  یصاخشا  نینچ  هتفر ، یم  نآ  غارـس  هب  هتـشاد  رتشیب 

ترهـش و هن  هدوب ، يرـشب  هعماج  هب  تمدـخ  ناشفدـه  هک  موس ، ورگ  اّما  دـنا . هدیـسر  هتـساوخ  یم  هچنآ  هب  و  هدوبن ، حـلاص  اهنآ  لاـمعا 
هک ارچ  میناد ، یمن  ار  اهنآ  شاداپ  یگنوگچ  دنچ  ره  تسا . ظوفحم  راگدرورپ  دزن  رد  ناشدزم  رجا و  و  دنروجأم ، هللادنع  نانآ  دمآرد ،
َّنِإ : ») هفیرش هیآ  هلمج  زا  تسا : دیجم  نآرق  زا  یتایآ  بلطم  نیا  لیلد  تسا . هدوب  ملاس  كاپ و  ناشتّین  مه  و  هداد ، ماجنا  دیفم  یلمع  مه 

هزیگنا هب  هن  هـک  يرکتبم  فـشتکم و  عرتـخم و  ( 1 «.) دنک یمن  عیاض  ار  نینـسحم  رجا  دـنوادخ  کش  یب  َنِینِـسْحُْملا ;) َرْجَأ  ُعیُِـضی  َهللا َال 
، هبوت لومـشم 1 .  دنز ، یم  یفاشتکا  راکتبا و  عارتخا و  هب  تسد  تّیرـشب  هب  تمدخ  روظنم  هب  هکلب  تورث ، لوپ و  فده  هب  هن  و  ترهش ،

ْمُُهلاَـمْعَأ ْمِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلَـثَم   ) هفیرـش هیآ  لاؤس : دـهد . یم  ار  شدزم  رجا و  راـگدرورپ  تسا و  هفیرـش  هیآ   233 هحفص هیآ 120 . 
دابدنت ربارب  رد  تسا  يرتسکاخ  نوچمه  دندش ، رفاک  ناشراگدرورپ  هب  هک  یناسک  لامعا  ...( فِصاَع ; مْوَی  ِیف  ُحـیِّرلا  ِِهب  ْتَّدَتْـشا  داَمَرَک 
نامیا اب  دارفا  صوصخم  قوف  هیآ  نیاربانب  درادـن ، یـشزرا  چـیه  نامیا  یب  ياهناسنا  لامعا  هک  دـنک  یم  تلالد  ینافوط .»! زور  کـی  رد 

ناشفدـه هک  یناسک  لـماش  دـنهد و  یم  ماـجنا  يراـک  تورث  ترهـش و  هزیگنا  هب  هک  تسا  يراّـفک  هب  رظاـن  روکذـم  هیآ  باوج : تسا .
نینسحم زا  یضعب  هب  تبسن  زین  یمالسا  تایاور  رد  نآرق ، تایآ  رب  هوالع  دوش . یمن  ترهش ) تورث و  هن   ) هدوب يرشب  هعماج  هب  تمدخ 

یم کمک  نادنمزاین  ارقف و  هب  هک  ییاط  متاح  الثم  تسا . هدمآ  نایم  هب  نخس  نانآ  رجا  دروم  رد  و  هدش ، هداهن  تشگنا  ناناملـسم  ریغ  و 
، دنام یمن  شاداپ  یب  راگدرورپ  دزن  رد  حلاص  لمع  هکنیا  هصالخ  تسا . روجأم  هللادـنع  دوب ، نهپ  ناگمه  يارب  شناسحا  هرفـس  و  درک ،

ماگ حلاص  لمع  مکحتسم و  نامیا  يوسب  دیاب  تایآ  نیا  دنلب  نیماضم  ندرک  هدایپ  يارب  نیاربانب ، دشاب . ناملسم  ریغ  نآ  لماع  رگا  یّتح 
ّقفوم شـصالخا  شـالت و  یعـس و  ییاـناوت و  دادعتـسا و  هزادـنا  هب  سک  ره  دـنچ  ره  تسا ، نکمم  همه  يارب  ریـسم  نیا  ّیط  میرادرب و 

هحفص 237 دش . دهاوخ 

هناگ هس  ياهدنگوس  مراهچ : لصف 

دلب هروس  ياهدنگوس  . 1

حیضوت

رد تسا . عّونتم  اهمـسق  دادـعت  رظن  زا  هلمج  زا  فلتخم ، تاهج  زا  نآرق  ياهدـنگوس  دـش ، ناـیب  زین  نیـشیپ  ثحاـبم  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
یم هناگ  هس  ياهدـنگوس  ریـسفت  حرـش و  هب  کـنیا  دـش . ثحب  هناـگراهچ  و  هناـگجنپ ، هناـگهدزای ، ياهدـنگوس  نوماریپ  لـبق  ثحاـبم 

هک تایداعلا »  » و لیل » «، » ریوکت «، » رثّدم «، » تاّفاص «، » دلب ;  » تسا هدـمآ  نآرق  ياه  هروس  زا  هروس  شـش  رد  هناگ  هس  ياه  مسق  میزادرپ .
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لیلخ و میهاربا  شدنزرف =  ردپ و  هب  مسق  و  ینکاس ، نآ  رد  وت  هک  يرهش  هّکم ، سّدقم =  رهش  نیا  هب  مسق  مینک : یم  عورش  دلب  هروس  زا 
(. تساهجنر زا  رپ  وا  یگدنز  و   ) میدیرفآ جنر  رد  ار  ناسنا  ام  هک  حیبذ ، لیعامسا  شدنزرف 

؟ هّکم هب  دنگوس  ارچ 

؟ تسا هدرک  دای  مسق  سّدقم  رهش  نیا  هب  لاعتم  دنوادخ  ارچ  تسا . هّکم  رهـش  هب  دنگوس  دلب ، هروس  هناگ  هس  ياه  مسق  زا  دنگوس  نیلّوا 
هداد ياج  دوخ  رد  ار  ناهج  دبعم  هاگتدابع و  نیرت  یمیدق  هّکم  رهـش  . 1 هلمج : زا  تسا ; هدش  رکذ  يدّدعتم  لیالد  لاؤس  نیا  خـساپ  رد 
ًاعقاو دوب . دـهاوخ  تمایق  مایق  اتو  هدوب ، نادـباع  تدابع  لـحم  ( مالـسلا هیلع  ) مدآ ترـضح  ناـمز  زا  هک  یهاـگتدابع  هحفـص 238  تسا .

نارازه هک  دروآ ، یم  رطاخب  ار  هتشذگ  خیرات  و  درگن ، یم  هبعک  هناخ  هب  و  دنیشن ، یم  مارحلادجـسم  زا  يا  هشوگ  رد  ناسنا  هک  یماگنه 
مهیلع ) هناگ هدزاود  هّمئا  هرهاط و  هقیدص  ترضح  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ  دنا ، هدیخرچ  هناخ  نیا  درگرب  ناشناوریپ  ربمایپ و 

و دراذـگب ، نانآ  ياهمدـق  ياج  مدـق  دـهاوخ  یم  نونکا  وا  و  دـنا ، هدومن  فاوط  نآ  رود  رب  ربمایپ  ياـفواب  ناراـی  باحـصا و  و  مالـسلا )
شدوجو رـسارس  فصولا  دیاز  یتّذل  و  دـجنگ ، یمن  دوخ  تسوپ  رد  هشیدـنا ، رّکفت و  نیا  اب  ناسنا  دروآ ، اجب  ار  فاوط  هناگتفه  طاوشا 

تّیمها رطاـخ  هب  لاـعتم  دـنوادخ  تسا  نکمم  . 2 دوـش ؟ داـی  مسق  تمدـق  نیا  اـب  يرهـش  نینچ  هـب  تـسین  هتـسیاش  اـیآ  دریگ . یم  ارف  ار 
دبعم نیا  ياّنب  رامعم و  تمظع  دشاب . هدروخ  مسق  هّکم  رهـش  هب  مالـسلا ) هیلع  ) لیلخ میهاربا  ایبنالا  خیـش  ترـضح  هبعک ، هناخ  راذـگناینب 

نیا تّیمها  رطاخب  و  هداد ، خر  هّکم  رهـش  رد  ضرالاوحد  هک  اجنآ  زا  . 3 دنک . دای  دنگوس  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  هدش  بجوم  یمیدـق 
زا ضرالاوحد  خساپ : تسیچ ؟ ضرالاوحد  لاؤس : تسا . هدرک  دای  دنگوس  نآ  هب  دنوادخ  هتفای ، هژیو  یهاگیاج  سّدقم  رهـش  نیا  هثداح 

ریاس زا  هک  یماگنه  تقلخ و  يادتبا  رد  نیمز  هرک  هکنیا : اجنیا  رد  نآ  زا  روظنم  و  تسا . نیمز  ندش  هدیـشک  يانعم  هب  يوغل  يانعم  رظن 
ياهبآ یبالیـس ، ياهناراب  عطق  و  نارود ، نیا  ندش  يرپس  زا  سپ  تفرگ . رارق  یبالیـس  دـیدش و  ياهناراب  شراب  تحت  دـش ، ادـج  تارک 

اـهخاروس و رد  ًاجیردـت  دـش ، یمن  هدـید  نآ  يور  یکـشخ  هطقن  چـیه  دوـب و  هتفرگ  ارف  ار  نآ  رـسارس  هـک  نـیمز  هرک  يور  رب  دوـجوم 
هّکم و رهش  دش ، جراخ  بآ  ریز  زا  هک  نیمز  هرک  هطقن  نیلّوا  دش . جراخ  بآ  ریز  زا  نیمز  هتـسهآ  هتـسهآ  و  تفر ، ورف  نیمز  ياهلادوگ 

تهج نیدب  داد . خر  هدعقلا  يذ  مجنپ  تسیب و  زور  مهم  هثداح  نیا  نیا 1 .  هب  دنوادخ  تهج  نیدب  ( 1 .) دوب هبعک  هناخ  ّلحم  ًاصوصخم 
، ندروآ اجب  ار  زور  نیا  صاخ  ياعد  زاـمن و  و  نتفگ ، یعمج  هتـسد  تروص  هب  ار  ادـخ  داـی  رکذ و  نتفرگ ، هزور  هب  تبـسن  زور  نیا  رد 
.4 تسا . هدرک  دای  مسق  رهـش   239 هحفـص دییامرف . هعلاطم  ص 793 ، نیون ، حـیتافم  باتک  رد  ار  لامعا  نیا  حرـش  تسا . هدـش  شراـفس 

دنوادخ هکنیا  نآ  و  درک ، هراشا  دوش  یم  هدافتـسا  دلب  هروس  تایآ  دوخ  زا  هک  یمراهچ  هتکن  هب  ناوت  یم  قوف ، هناگ  هس  تاکن  رب  هوالع 
ناکملا فرش  : » دیوگ یم  برع  اریز  تسا . هدرک  دای  مسق  رهش  نیا  هب  همّظعم  هّکم  رد  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  تنوکـس  رطاخب 

تب تب و  زا  ّولمم  ّتیلهاج  رصع  رد  هبعک  هناخ  یّتح  هّکم و  نیمزرس  دراد .» تنوکس  نآ  رد  هک  تسا  یسک  هب  ناکم  تفارـش  نیکملاب ;
زره ياهفلع  زا  ّولمم  غاب  نیا  نایم  رد  دوب  هدرک  هدارا  اـناوت  ناـبغاب  اـّما  دوب ، هتفرگ  ارف  هزره  ياـهفلع  ار  غاـب  نیا  رـسارس  و  دوب ، ناتـسرپ 

ار دّمحم  وا  دشاب . هدافتـسا  لباق  اهناسنا  مامت  يارب  تّیدبا  ات  ناهج و  رـسارس  رد  نآ  ياه  هویم  ات  دهد ، شرورپ  دنمورب  دنمونت و  یتخرد 
. درک دای  مسق  هّکم  سّدقم  رهش  هب  شکرابم  دوجو  رطاخب  و  دیزگرب ، يربمایپ  هب  سپس  داد و  شرورپ  و  دیرفآ ، مدرم  نیمه  نایم  رد 

؟ دنزرف ردپ و  مادک 

ردقیلاع نارّـسفم  تسا ؟ دنزرف  مادک  ردپ و  مادک  روظنم  اّما  تسا . دنزرف  ردپ و  هب  دـنگوس  هفیرـش ، هروس  نیا  رد  مسق  نیموس  نیمود و 
ترـضح دلاو  زا  روظنم  فلا ) مینک : یم  هراشا  نآ  رت  لوبق  لباق  هنومن  ود  هب  هک  دنا ، هدرک  حرطم  يدّدـعتم  تالامتحا  زین  اجنیارد  نآرق ،

ربمایپ تنوکس  ّلحم  هک  هّکم  سّدقم  نیمزرس  هب  مسق  ینعی  تسا . ( مالسلا هیلع  ) لیعامسا ترضح  دلو  زا  روظنم  و  مالـسلا ،) هیلع  ) میهاربا
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ناردـپ و مامت  دـلو ، دـلاو و  زا  روظنم  ب ) دـنا . هتخاـس  ار  هناـخ  نآ  هک  مالـسلا ) اـمهیلع  ) لیعامـسا میهاربا و  هب  دـنگوس  و  تسا ، متاـخ 
هحفص 240 خیرات . لوط  رد  وا  نادنزرف  مدآ و  ترضح  هب  مسق  تسا . نادنزرف 

هناگ هس  ياهدنگوس  هفسلف 

ّسح کـیرحت  يارب  دوش ، یم  هدروخ  مسق  نادـب  هچنآ  و  مسق ، يارب  صاـخ  تاـعوضوم  باـختنا  دـش ، ناـیب  زین  ـالبق  هک  هنوـگ  ناـمه 
هناخ هژیوب  هّکم ، سّدـقم  رهـش  نوماریپ  مه  دـیاب  نیاربانب  دـنک . يرتشیب  هعلاطم  رّکفت و  هشیدـنا و  نآ  نوماریپ  ات  تسا ، رـشب  يواـکجنک 
مسق ناسنا  عون  هب  دنوادخ  ارچ  یتسار  لاؤس : میشیدنیب . ، تسا یتسه  دبس  رس  لگ  هکرشب  عون  تقلخ  هب  مهو  ، مییامنرّکفتوهـشیدنا ، هبعک

. تفگ نیرفآ  دوخ  هب  ناسنا  شنیرفآ  زا  سپ  اهنت  دـنوادخ  اذـل  و  تسا ، یتسه  ملاع  قولخم  نیرت  بیجع  نوچ  خـساپ : تسا ؟ هدرک  داـی 
نیرتکچوک نوماریپ  نادنمشناد  زا  یکی  یّتح  دنا . هتشون  یناوارف  ياهباتک  وا  ياضعا  کت  کت  ناسنا و  مسج  حور و  هرابرد  نادنمشناد 

هک ییاهـشالت  مامت  مغریلع  اّما  تسا . هتـشون  دراد  هحفـص  رازه  جنپ  دودح  هک  باتک  دلج  نیدنچ  لولـس ، ینعی  ناسنا ، ندـب  هدـنز  ءزج 
ناشن هک  هدروآرد ، ریرحت  هتشر  هب  هتخانشان » يدوجوم  ناسنا   » مان هب  یباتک  نادنمـشناد  زا  یکی  هدش ، ناسنا  ناج  حور و  تخانـش  يارب 

يدوجو رارـسا  رد  ناـسنا  ارچ  تسوا ; دوخ  ناـسنا  هب  دوجوم  نیرتـکیدزن  دـهد . یم  رـشب  حور  مسج و  ناـمتخاس  بیجع  یگدـیچیپ  زا 
نآ زا  سپ  تسا . ییاغوغ  هچ  نیبب  نک ، هعلاطم  ار  دـّلوت  ماگنه  ات  دریگ  یم  رارق  محر  رد  هفطن  هک  یماـگنه  زا  دـنک ؟ یمن  رکف  شیوخ 

فعـض و هب  تشگزاـب  یلاـسنهک و  یلاـسگرزب و  نارود  سپـس  یناوج ، نارود  نآ  یپ  رد  و  یناوـجون ، نارود  سپـس  تّیلوـفط ، نارود 
هب دنگوس  يارب  دنوادخ  هکنیا  تسا . يریگارف  لباق  هشیدنا  رّکفت و  اب  هک  هتفهن ، یّمهم  ياهسرد  لحارم  نیا  زا  يا  هلحرم  ره  رد  یتسس .
یم ناشن  دریگب ، هرهب  نومـضم  مه  لداعم و  ياه  هژاو  زا  تسناوت  یم  هک  یلاح  رد  هدرک ، هدافتـسا  دلو » دـلاو و   » هژاو زا  دـنزرف  ردـپ و 

هک ارچ  مینک ، نینج  ملاع  رد  هاتوک  يریـس  ثحبم  نیا  رد  تسا  هتـسیاش  اذهل  تسا . هتـشاد  دـّلوت  تدالو و  هلأسم  يور  یتیانع  هک  دـهد 
هحفص 241 تسا . یسانشادخ  سرد  هرود  کی  یسانش  نینج  ینینج و  نارود  هعلاطم 

نینج بیجع  يایند 

جاَوْزَأ َۀَِـیناَمَث  ِماَْعنالا  َنِّم  ْمَُکل  َلَْزنَأَو  اَهَجْوَز  اَْـهنِم  َلَـعَج  َُّمث  ةَدِـحاَو  سْفَّن  ْنِّم  ْمُکَقَلَخ  : ») دـیامرف یم  رمز  هروس  هیآ 6  رد  لاعتم  دـنوادخ 
زا ار  امـش  وا  َنُوفَرُْـصت ;) یَّنَأَف  َوُه  َّالِإ  ََهلِإ  ُْکلُْملا َال  َُهل  ْمُکُّبَر  ُهللا  ُمُِکلَذ  ثَالَث  تاَُملُظ  ِیف  ْقلَخ  ِدـَْعب  ْنِّم  ًاْقلَخ  ْمُِکتاَهَّمُأ  ِنوُُطب  ِیف  ْمُکُُقلْخَی 

مکش رد  ار  امش  وا  درک ; داجیا  نایاپراهچ  زا  جوز  تشه  امش  يارب  درک ;و  قلخ  وا  لِگ ) هدنامیقاب   ) زا ار  شرسمه  و  دیرفآ ، سفن  کی 
تموکح هک  امـش  راگدرورپ  دـنوادخ ، تسا  نیا  دـشخب ! یم  هناگ  هس  ياهیکیرات  نایم  رد  رگید ، شنیرفآ  زا  دـعب  یـشنیرفآ  ناـتناردام 

نیرّـسفم و رثکا  تسیچ ؟ ثالث  دیوش .»!؟ یم  فرحنم  قح  هار  زا  هنوگچ  سپ  تسین ، وا  زج  يدوبعم  چـیه  تسوا ; نآ  زا  یتسه ) ملاع  )
« محر  » دراد رارق  ردام  مکـش  نورد  رد  هک  مود  تملظ  و  تسا . ردام » مکـش  تسوپ   » لّوا تملظ  زا  روظنم  هک  دندقتعم  نانآ ، مامت  دیاش 
رد و  هدش ، هدیشک  نینج  يور  هک  تسا  یمکحم  تسوپ  همیشم  تسا ; همیـشم »  » دریگ یم  ياج  محر  نورد  رد  هک  موس  تملظ  و  تسا .

رارق مه  يور  رگا  هک  تسا  مرن  فـیطل و  ردـق  نآ  نینج  ياـضعا  ریز  تسا . روانـش  نآ  نورد  رد  نینج  هک  تسا  یجزل  عیاـم  نآ  نورد 
دروخب نیمز  هب  ردام  رگا  یّتح  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، ینزویب  تلاح  رد  و  روانـش ، صوصخم  بآ  نآ  رد  اذـهل  دـنیب و  یم  بیـسآ  دریگ 

ُهللا َكَراَبَتَف  ;  ) درک قلخ  هفطن  مان  هب  بآ  يا  هرطق  زا  ثالث  تاملظ  نیا  رد  ار  نینج  دنوادخ  دنک . یمن  دیدهت  ار  نینج  يا  همدص  الومعم 
هتـشاد رایتخا  رد  يا  هحفـص  دیاب  هکلب  دننزب ; شقن  دـنناوت  یمن  بآ  يور  دنـشاب  تسد  هریچ  رهام و  ردـق  ره  ناشاّقن  َنیِِقلاَْخلا .) ُنَسْحَأ 

رد دنناوت  یمن  زگره  اهنآ  دـنراد ، یفاک  رون  هب  زاین  نیا  رب  هوالع  نآ . دـننام  ای  بوچ  ای  گنـس ، ای  نهآ ، ای  دـشاب ، ذـغاک  زا  هچ  دنـشاب ;
زا هدافتـسا  نودب  و  بآ ، هرطق  کی  يور  رب  یتسه ، ملاع  شاّقن  گرزب  اّما   242 هحفص دننک . قلخ  یتفگش  عیدب و  رثا  تاملظ  یکیرات و 
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مه نآ  هدز ، بآ  رب  شقن  وا  يرآ ! تسا . هدز  ار  اهـشقن  نیرتـهب  نیرتاـبیز و  نیرتیلاـع ، ثـالث ، تاـملظ  قلطم و  یکیراـت  رد  هکلب  روـن ،
؟ دیوگ نیرفآ  نتشیوخ  هب  دیابن  یقلاخ  شاّقن و  نینچ  ایآ  راگدنام . رادیاپ و  یشقن 

؟ هچ يارب  دنگوس  همه  نیا 

يا هراشا  نیماضم  نآ  یفرگـش  تّیمها و  زا  يا  هشوگ  هب  و  دـش ، نشور  نآ  قیداصم  و  هناگ ، هس  ياـه  مسق  یناـعم  هکنآ  زا  سپ  لاؤس :
هفیرـش هیآ  باوج : تسا ؟ هدرک  دای  ار  اهدنگوس  نیا  یّمهم ، عوضوم  هچ  هب  نداد  هّجوت  رّکذت و  يارب  دنوادخ  مینیبب  دـیاب  لاح  میتشاد ،

ًۀمحر ياوأم  نکـسم و  هک  هبعک ، سّدقم  رهـش  هب  دنگوس  دَبَک ;) ِیف  َناَسنِْالا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  : ) دـینک هّجوت  دـهد . یم  ار  لاؤس  نیا  خـساپ  ریز 
جـنر و رد  ار  ناسنا  ام  هک  شنادـنزرف ، مدآ و  ترـضح  هب  دـنگوس  و  لیعامـسا ، شدـنزرف  میهاربا و  ترـضح  هب  مسق  و  تسا ، نیملاـعلل 
وا دبک  هب  سپس  دهد ، یم  تسد  ناسنا  هب  هک  تسا  یّصاخ  يرامیب  يانعم  هب  لصا  رد  دبک »  » هملک میدیرفآ . تّقشم  یتخـس و  تمحز و 

لکشم و نودب  ایند  یگدنز  هک  دینک  یم  رّوصت  رگا  اهناسنا ! يا  ینعی  تسا . هدش  قالطا  یجنر  درد و  ره  هب  ًادعب  یلو  دنک ; یم  تیارس 
ناهج رسارس  رد  اذل  دوش ، یم  وربور  یناوارف  تالکـشم  اب  یگدنز  نارذگ  رد  یمدآ  تسا . یهابتـشا  رکف  نیا  تسا ، یتحاران  تمحز و 

، دوب هدش  ( 1) یگدرسفا يرامیب  راچد  یصخش  هتشذگ  ياهنامز  رد  هک  دننک  یم  لقن  دشاب . هتشادن  یلکشم  هک  تفای  دیهاوخن  ار  یناسنا 
لماوع للع و  و  تسا ، ناوارف  ام  نامز  رصع و  رد  هنافّـسأتم  هک  تسا  يا  هدننک  تحاران  تخـس و  ياهیرامیب  زا  یگدرـسفا  يرامیب  و 1 . 

راچد تسا  لاحم  دراد ، یمکحتـسم  يوق و  ناـمیا  هک  یـسک  تسا . ناـمیا  فعـض  اـی  نادـقف  نآ  لـلع  نیرتمهم  هلمج  زا  دراد . یفلتخم 
هیآ 64 رد  اذل  تسا ; دـیجم  نآرق  تایآ  هب  دنتـسم  هکلب  تسین  ام  ياعّدا  نیا  دـنزب . یـشکدوخ  هب  تسد  هجیتن  رد  و  دوش ، يرامیب  نینچ 

راچد و   ) دـننامداش لاحـشوخ و  ترخآ  ایند و  رد  نامیا  اب  دارفا  ِةَرِخْـالا ;) ِیفَو  اَْینُّدـلا  ِةاَـیَْحلا  ِیف  يَرُْـشْبلا  ُمَُهل  : ) میناوخ یم  سنوی  هروس 
رد و  دننک ، یم  شیوخ  هشیپ  ار  ییابیکـش  تمواقم و  ربص و  اهیتخـس ، تامیالمان و  تالکـشم و  ربارب  رد  نوچ  دـنوش ») یمن  یگدرـسفا 

شا يراـمیب  زور  هب  زور   243 هحفص تسا . نانآ  نامیا  تیوقت  یگدرـسفا  نامرد  نیرتمهم  نیاربانب  دنتـسه . رکاش  یتخـس  يرامیب و  نیع 
یم دوـبهب  تا  يراـمیب  ینک ، نت  رب  يریگب و  ار  شنهاریپ  و  یباـیب ، ار  يا  هّصغ  مغ و  یب  درف  رگا  : » تفگ وا  هـب  یمیکح  دـش . یم  رتدـب 
سک ره  اب  اّما  دـندز ، نایرهـشمه  رگید  نایانـشآ و  ناگیاسمه و  ناگتـسب و  نیب  رد  صّحفت  وجتـسج و  هب  تسد  راـمیب  ناـیفارطا  دـبای .»

، دندناشک اهنابایب  اهاتسور و  هب  رهش ، زا  جراخ  هب  ار  تاقیقحت  هنماد  راچان  هب  دنتفای . یم  یلکـشم  هّصغ و  ياراد  ار  وا  دندرک  یم  وگتفگ 
رابغو درگ  مک  مک  و  دنتفرگ ، یمن  يا  هجیتن  دندرک ، یم  شالت  رتشیب  هچ  ره  اّما  دـندش . نآ  نیا و  زا  وج  سرپ و  لوغـشم  زور  بش و  و 

صقر و ین و  نتخاون  لوغشم  لاحـشوخ  داش و  هک  دندید  ار  یناپوچ  نابایب  رد  يزور  هکنیا  ات  تفرگ ، ارف  ار  اهنآ  هرهچ  يدیماان  سأی و 
، تشاد رسمه  لکشم  هن  وا  دندیسرپ . شتالکـشم  هّصغ و  مغ و  زا  دنتفر و  وا  دزن  هب  دیـشخرد ، ناشنامـشچ  رد  دیما  قرب  تسا . ینامداش 
. رگید لکشم  چیه  هن  و  یهدب ، لکشم  هن  يرامیب ، لکشم  هن  نکسم ، لکشم  هن  يرادا ، لکشم  هن  هیاسمه ، لکـشم  هن  دنزرف ، لکـشم  هن 
هک یماگنه  لد  هدرـسفا  رامیب  مرادن ! نهاریپ  هنافّـسأتم  تفگ : دبای . افـش  ات  مینک  نامرامیب  نت  رب  هک  میراد ، وت  نهاریپ  هب  زاین  ام  دـنتفگ :

، نارگید تالکشم  تامیالمان و  زا  عالّطا  اب  درک و  هبلغ  دوخ  یگدرسفا  رب  درک  ادیپ  ناوت  یمن  ار  یلکـشم  یب  ناسنا  چیه  ایند  رد  دیمهف 
هیآ هک  تسا  يریذـپانراکنا  تقیقح  زا  یکاح  لاح  ره  رد  هناـسفا ، کـی  اـی  دـشاب  یعقاو  هچ  هّصق  نیا  درک . شومارف  ار  دوخ  یگدرـسفا 
نیا هب  ام  نداد  هّجوت  يارب  دنوادخ  و  دنتـسه . یتالکـشم  اهیتحاران و  اهجنر و  ياراد  اهناسنا  مامت  هکنیا : نآ  دراد ;و  هراشا  نآ  هب  هفیرش 

. تسا هدرک  دای  ار  هناگ  هس  ياهدنگوس  تقیقح 

تالکشم اهالب و  اهجنر و 

حیضوت
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، اه یماـنوس  اـه ، هلزلز  تسیچ ؟ هحفـص 244  تسا ، زیوـالگ  نآ  اـب  رـشب  عون  هک  تالکـشم ، تمحز و  جـنر و  همه  نیا  هفـسلف  لاؤـس :
یم تمحز  جـنر و  هب  ار  ناسنا  هک  تخـس  ثداوح  رگید  و  اه ، هقعاص  جالعلا ، بعـص  تخـس و  ياـهیرامیب  اـتیر ، اـنیرتاک و  ياـهنافوط 

: مینک یم  هراشا  اهنآ  نیرتمهم  هب  هک  دراد  ینوگانوگ  ياه  هفسلف  تالکشمو  اهالب  نیا  خساپ : دراد ؟ رشب  يارب  یمایپ  هچ  دزادنا ،

تلفغ باوخ  زا  ناسنا  ندرک  رادیب  . 1

زا و  دندرک ، یم  شومارف  ار  یگدـنب  شتـسرپ و  نید و  ادـخ و  و  هتفر ، ورف  قیمع  تلفغ  باوخ  رد  مدرم  بلاغ  دوبن ، تالکـشم  نیا  رگا 
اجک ات  تلفغ  دوبن  تالکشم  نیا  رگا  دنلفاغ ، يدایز  دارفا  مه  زاب  تالکشم  همه  نیا  اب  ( 1 .) دندروخ یم  یکلهم  ّمهم و  هبرض  هیحان  نیا 

تمعن و رد  قرغ  نانآ  هک  دنک  یم  رّوصت  دـنیب ، یم  ار  مدرم  زا  یـضعب  یگدـنز  يابیز  يامنرود  هک  یماگنه  یمدآ  درک ؟ یم  يورـشیپ 
هک ددرگ ، یم  يدّدعتم  تالکشم  دهاش  دوش ، یم  اهنآ  یگدنز  دراو  هک  یماگنه  اّما  دنرادن . یلکشم  چیه  و  دنتسه ، شمارآ  شیاسآ و 

هیاسمه يریقف  صخـش  دـینک : هّجوت  ریز  ناتـساد  هب  دروآ . تسدـب  تالکـشم  نآ  لباقم  رد  ار  ابیز  رهاـظ  هب  یگدـنز  نآ  تسین  رـضاح 
و دید ، یم  ار  شا  هیاسمه  یگدنز  يامنرود  هک  صخـش  نیا  تشاد . رایتخا  رد  ار  هفرم  یگدنز  کی  تاناکما  مامت  هک  دوب ، يدـنمتورث 

توعد ماش  تفایـض  يارب  ار  وا  یتبـسانم  هب  يزور  هکنیا  ات  دروخ . یم  ار  یگدـنز  ناـنچ  سوسفا  هراومه  تشادـن ، ربخ  وا  تالکـشم  زا 
هیاسمه هناخ  گنز  دیسر . ارف  دوعوم  بش  درک . یم  يرامش  هظحل  دوعوم  نامز  يارب  دوب  یتوعد  نینچ  رظتنم  هک  ریقف ، صخـش  دندرک .

يِذَّلا َضَْعب  ْمُهَقیُِذِیل  ِساَّنلا  يِْدیَأ  ْتَبَـسَک  اَِمب  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  ُداَسَْفلا  َرَهَظ  : ») دـیامرف یم  مور  هروس  هیآ 41  رد  لاعتم  دنوادخ   . 1 دز ، ار 
هجیتن دـهاوخ  یم  ادـخ  تسا ; هدـش  راکـشآ  دـنا  هداد  ماجنا  مدرم  هک  ییاهراک  رطاخب  ایرد  یکـشخ و  رد  داسف  َنوُعِجْرَی ;) ْمُهَّلََعل  اُولِمَع 

یم زاب  ادـخ  يوسب  ار  ناسنا  هک  يایالب  تالکـشم و  نینچ  دـندرگ .»! زاب  قح ) يوسب   ) دـیاش دـناشچب ، ناـنآ  هب  ار  ناـشلامعا  زا  یـضعب 
، بیبط خلت  يوراد  هک  هنوگ  نامه  تسا . تمعن  تمحر و  هکلب  تسین  الب  تقیقح  رد  دنک ، یم  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  وا  و  دـنادرگ ،

طایح بجع  دش . طایح  دراو  دش ، زاب  رد  هحفص 245  تسا . یتمالس  افـش و  لماع  تقیقح  رد  اّما  تسا ، راوگان  خلت و  رهاظ  رد  دنچ  ره 
ناهایگ اهلگ و  هب  ترسح  اب  هک  یلاح  رد  دوب . هدرک  اّفـصم  تشهب  نوچمه  ار  هیاسمه  طایح  اهلگ  ناتخرد و  عاونا  ییافـص . اب  گرزب و 

ياه یلدنص  زیم و  دش . تیاده  يروخاذغ  نلاس  تمس  هب  درک ، یم  هاگن  دوب  هدش  كراپ  طایح  رد  هک  يدّدعتم  ياهنیـشام  ناتخرد و  و 
یمن ار  اهنآ  زا  یـضعب  مان  هک  هزمـشوخ  ياهاذـغ  عاونا  و  دّدـعتم ، گنـشق و  ياهروکد  اب  گرزب  نلاـس  کـی  رد  اـبیز ، کیـش و  رایـسب 
اذـغ ماـگنه  دـندمآ . زین  رگید  ياـهنامهیم  دوـب . هدـش  هدـیچ  يروخاذـغ  زیم  يور  دـید  یم  راـب  نیلّوا  يارب  ار  اـهنآ  زا  یخرب  و  تسناد ،
دوب رظتنم  دوب ، هدش  توهبم  تام و  اذغ  همه  نیا  زا  هک  وا  دنروایب . ار  هناخ  بحاص  صوصخم  ياذـغ  دـش  هداد  روتـسد  دیـسر . ندروخ 
يرآ دـنداهن ! هناخ  بحاـص  يولج  ار  يا  هتخوس  همین  ناـن  هکت  يواـح  فرظ  هک  درک  هدـهاشم  ناـهگان  تسیچ ؟ صوصخم  ياذـغ  هک 

تسناوت یم  طقف  و  دوب ، مورحم  هزمشوخ  عونتم و  ياذغ  همه  نآ  زا  تباید ، لکـشم  دنق و  ضرم  رطاخب  هناخ  بحاص  درک . یمن  هابتـشا 
قیرزت ماگنه  هک  دوب  هدروخن  ار  شا  هتخوس  مین  نان  زونه  دنک . تعانق  هتخوس  مین  نان  نامه  هب  دیاب  و  دربب ، ترـسح  دنک و  هاگن  ار  اهنآ 

رب ار  دـنوادخ  دـید ، ار  روآدرد  هنحـص  نآ  نامرد و  یب  درد  نیا  هک  ریقف  صخـش  دـندرب ! نیلوسنا  قیرزت  يارب  ار  وا  دیـسر ، ارف  نیلوسنا 
یتمالس دوبن  رضاح  زور  کی  يارب  یّتح  وا  اریز  دروخن . ار  شا  هیاسمه  یگدنز  سوسفا  زگره  رگید  و  درک ، رکـش  شا  یتمالـس  تمعن 

نینچ لابند  هب  دـیابن  ناسنا  و  درادـن ، دوجو  لکـشم  نودـب  یگدـنز  هکنیا  هجیتن  دـنک . هضواعم  هّفرم  یگدـنز  نآ  مامت  لباقم  رد  ار  شا 
ار اهنآ  اب  هلباقم  هار  و  دهد ، قیبطت  تالکـشم  اب  ار  دوخ  دیاب  دَبَک ) ِیف  َناَسنِْالا  اَنْقَلَخ  ْدََـقل   ) هک تقیقح  نیا  لوبق  اب  هکلب  دـشاب ، یگدـنز 

باتک رد  وا  راعشا  زا  هللا ) همحر  ) ینیما همالع  موحرم  هک  برع ، تسدربز  يارعـش  زا  یکی  یماهت » . » دنک هبلغ  تامیالمان  رب  ات  دریگ ، ارف 
دنزرف قوذ ، اب  اناوت و  رعاش  نیا  تسا . هدـش  باـختنا  هیثرم  نیرتهب  ناونع  هب  وا  رعـش  هک  دراد  يرعـش  هدرک ، هدافتـسا  هلیـضفلا » ءادهـش  »
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رد تشاد و  شناوج  هب  يا  هداعلا  قوف  هقـالع  هک  ثحب  دروم  رعاـش  هحفـص 246  داد . تسد  زا  یناوج  ماّیا  رد  ار  وا  هک  تشاد  يدیـشر 
: دوش یم  زاغآ  تیب  نیا  اب  وا  هّیثرم  دورـس . شدنزرف  گوس  رد  ار  هیثرم  نیرتهب  درک و  جیـسب  ار  شدادعتـسا  مامت  تخوس ، یم  وا  گرم 

هرابرد گرم  مکح  راذقالا ... رادقالا و  یلع  ًاوفص  اهدیرت  تناو  ردک  یلع  تعبط  يرارق  رادب  ایندلا  هذه  ام  يراج  ۀیربلا  یف  ۀینملا  مکح 
امش روطچ  تسا ، یتخـس  تمحز و  ترودک و  ایند  تعیبط  تسین . شمارآ  رارق و  ياج  ایند  نیا  و  تسا ، يراج  انثتـسا  نودب  مدرم  همه 

تسا یسک  ناسب  ددرگ ، یم  یتخـس  تمحز و  جنر و  یب  یگدنز  لابند  هب  ایند  رد  هک  سک  نآ  دشاب . افـص  اب  فاص و  هک  دیراد  راظتنا 
رد ار  هفیرـش  هیآ  ناـمه  تقیقح  رد  هتخوسلد  رعاـش  نیا  ددرگ . یم  شتآ  لاـبند  هب  اـهبآ  ریز  رد  و  هتفر ، بآ  زا  رپ  رختـسا  نورد  هب  هک 

جنر و زا  يراع  یگدنز  لابند  هب  دیابن  ناسنا  و  تسا ، تالکـشم  اهیتخـس و  اب  هتخیمآ  ایند  یگدـنز  هکنیا  هجیتن  تسا . هتخیر  رعـش  بلاق 
. دنک رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  وا  تالکشم  و  دریگ ، ارف  ار  اهنآ  اب  هزرابم  هار  دیآ و  رانک  تالکشم  اب  دیاب  هکلب  دشاب ، تمحز 

ناسنا مسج  حور و  تیوقت  . 2

هویش یقشاع  تسود  هب  هار  دربن  مّعنت  هدرورپزان  رعاش : لوق  هب  دنسر . یمن  ییاج  هب  ترخآ  ایند و  رد  هدرورپزان  بلط و  تحار  ياهناسنا 
هاگآ : » دومرف نایقتم  يالوم  تهج  نیدب  دنسر . یم  ییاج  هب  دنا  هتفای  شرورپ  تالکشم  هوک  ریز  رد  هک  نانآ  یلو  دشاب  شکالب  نادنر 

یم باریس  ناراب  اب  هک  ینابایب  ناتخرد  تسا . رت  كزان  تسوپ  ار  رابیوج  هرانک  ناتخرد  اّما  رت ، تخس  ناشبوچ  ینابایب ، ناتخرد  دیـشاب !
هحفص 247 همان 45 .  هغالبلا ، جهن   . 1 ( 1 «.) تسا رت  ماودرپ  رتروهلعش و  ناشبوچ  شتآ  دنوش 

هتخاس دوخ  تالکشم  . 3

هطبار نیا  رد  ءاسن  هروس  هیآ 79  رد  دیجم  نآرق  تسام . دوخ  هتخادرپ  هتخاس و  میتسه  نآ  راتفرگ  هک  یتامیالمان  تالکشم و  زا  يرایسب 
فرط زا  دـسر ، یم  وت  هب  اهیکین  زا  هچنآ  يرآ )! (;  ) َکِسْفَن ْنِمَف  ۀَئِّیَـس  ْنِم  َکـَباَصَأ  اَـمَو  ِهللا  َنِمَف  ۀَنَـسَح  ْنِم  َکـَباَصَأ  اَـم  : ») دـیامرف یم 

یم مهارف  راگدرورپ  ار  اـهیبوخ  ياـه  هنیمز  تامّدـقم و  هک  اـجنآ  زا  تسوت .» دوخ  يوس  زا  دـسر ، یم  وت  هب  يدـب  زا  هچنآ  تسادـخ ;و 
ار اهنآ  اذهل  و  تسام ، دوخ  رایتخا  ءوس  رثا  رب  اهیتخس  تالکـشم و  نوچ  و  دهد . یم  دانـسا  دوخ  هب  ار  اهیکین  دنوادخ  تهج  نیدب  دنک ،

سپ دنک و  یم  مهارف  یبسک  راک و  دیامن ، تروشم  یسک  اب  هکنآ  یب  و  یفاک ، هعلاطم  نودب  هک  یناسنا  الثم  دهد . یم  تبسن  ام  دوخ  هب 
نیا لکشم  دنک ، یم  رک  ار  کلف  شوگ  شضارتعا  دایرف  و  دوش ، یم  تسکـشرو  راک  نونف  هب  یهاگآان  و  یگبرجت ، مک  رثا  رب  یتّدم  زا 

، رشب ریگنماد  ياهالب  زا  یکی  دنک . تمالم  ار  یسک  نتشیوخ  زج  دیابن  اذل  و  تسا ، هتفرگ  تأشن  وا  دوخ  هشیدنا  ریبدت و  ءوس  زا  صخش 
رازه هنافّـسأتم 40  دمآ  مب  رد  شیپ  لاس  دنچ  هک  يا  هلزلز  تسا . هلزلز  زا  یـشان  تاراسخ  تالکـشم و  زیخ ، هلزلز  قطانم  رد  ًاصوصخم 
روشک رد  رتشیب  تّدـش  اب  هکلب  هلزلز  نامه  هباشم  اّما  تسا ، هتفرن  نیب  زا  نآ  راثآ  لاس  نیدـنچ  زا  سپ  زونه  و  تشاذـگ ، ياج  رب  هتـشک 

یم ار  یثداوـح  نینچ  ینیب  شیپ  اـهنآ  هکنیا  رطاـخب  ارچ ؟ درک . یمن  زواـجت  تسد  ناتـشگنا  زا  نآ  تاـفلت  یلو  تسوـیپ ، عوـقو  هب  نپاژ 
اهرانیمس همه  نیا  هجدوب  ام ، روشک  رد  رگا  دنتسه . مواقم  هلزلز  ربارب  رد  هک  دنزاس ، یم  یمکحتـسم  ياهنامتخاس  نآ  ساسا  رب  و  دننک ،

دهاش کش  نودب  ددرگ ، اهنامتخاس  ماکحتسا  اهانب و  فرـص  تسا ، يورـضریغ  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  نآ ، دننام  یجراخ و  ياهترفاسم  و 
، دوش یم  هتفگ  نخـس  نآ  نوماریپ  يدـنچ  زا  ره  هک  نارهت  هلزلز  یتسار  دوب . میهاوخن  فلتخم  ياه  هلزلز  یلام  یناج و  تافلت  همه  نیا 
اب اّما  تسا ، يریگشیپ  لباق  تالکـشم  ایالب و  زا  یخرب  هکنیا  هجیتن  هحفـص 248  داد ؟ دهاوخ  خر  یمیظع  هعجاف  هچ  ددنویپب ، عوقوب  رگا 

. ددنویپ یم  عوقوب  ام  دوخ  ریبدت  ءوس 

ناهانگ هجیتن  . 4
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هک تساهتیـصعم ، ناهانگ و  هجیتن  ایالب ، اهجنر و  تالکـشم و  زا  یـشخب  ینیع ، تاّیبرجت  یخیرات و  ثداوح  و  دیجم ، نآرق  تداهـش  هب 
هفیرـش هیآ  رد  فلا ) دییامرف : هّجوت  دراد  بلطم  نیا  رب  تلالد  هک  دیجم  نآرق  تایآ  زا  هنومن  دنچ  هب  دوش . یم  ام  ریگنماد  ایند  نیمه  رد 
رطاخب دـسر  یم  امـش  هب  یتبیـصم  ره  رِیثَک ;) ْنَع  وُفْعَیَو  ْمُکیِدـْیَأ  ْتَبَـسَک  اَِمبَف  ۀَبیِـصُّم  ْنِّم  ْمَُکباَـصَأ  اَـمَو  : ») میناوخ یم  يروش  هروس   30
ناهانگ زا  یخرب  تازاجم  اهنت  ایند  رد  لاعتم  دنوادخ  قوف ، هیآ  قبط  دـنک .»! یم  وفع  زین  ار  يرایـسب  و  دـیا ، هداد  ماجنا  هک  تسا  یلامعا 

ٌۀَئِّیَس ْمُْهبُِـصت  ْنِإَو  اَِهب  اوُحِرَف  ًۀَمْحَر  َساَّنلا  اَْنقَذَأ  اَذِإَو  : ») تسا هدمآ  زین  مور  هروس  هیآ 36  رد  ب ) ار . نآ  همه  هن  دـنک ، یم  ام  ریگنماد  ار 
یتبیـصم جـنر و  هاگ  ره  دـنوش ;و  یم  لاحـشوخ  نآ  زا  میناشچب ، مدرم  هب  یتمحر  هک  یماگنه  َنوُطَنْقَی ;)و  ْمُه  اَذِإ  ْمِهیِدـْیَأ  ْتَمَّدَـق  اَِمب 

هب دیاب  دـهد ، یم  خر  ناسنا  يارب  يا  هثداح  هک  یماگنه  دـنوش .»! یم  سویأم  ناهگان  دـسرب ، نانآ  هب  دـنا  هداد  ماجنا  هک  یلامعا  رطاخب 
یم هّجوتم  و  هتفای ، ییاه  خنرس  ًابلاغ  هتشذگ  رد  شاکنک  اب  هک  دنیـشنب  هعلاطم  هب  ار  دوخ  رادرک  لامعا و  راکفا و  ددرگرب و  شا  هتـشذگ 

هکرابم هروس  هیآ 49  رد  لاعتم  دـنوادخ  ج ) تسا . هدـیدرگ  لکـشم  نالف  راتفرگ  هجیتن  رد  هدـش و  بکترم  ار  اطخ  راـک  نـالف  هک  دوش 
مکح و زا   ) اهنآ رگا  َنوُقِـساََفل ;)و  ِساَّنلا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإَو  ْمِِهبُونُذ  ِضْعَِبب  ْمُهَبیُِـصی  ْنَأ  ُهللا  ُدـیُِری  اَمَّنَأ  ْمَلْعاَف  اْوَّلََوت  ْنِإَـف  : ») دـیامرف یم  هدـئام 

مدرم زا  يرایـسب  دـنک و  تازاجم  ناشناهانگ  زا  يا  هراـپ  رطاـخ  هب  ار  ناـنآ  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  هک  نادـب  دـننادرگ ، يور  وت ،) يرواد 
رد هاگ  قیفوت ، بلـس  لکـش  هب  هاگ  یعیبط ، يایالب  تروص  هب  هاـگ  تسا  ناـسنا  ناـهانگ  هجیتن  هک  اـهتازاجم  نیا  هحفص 249  دنقساف .»

اهنآ لّوا  رفـس  هکنیا  مغریلع  هک  مدرک  هدهاشم  ار  ادخ  هناخ  راّوز  زا  یخرب  دـیامن . یم  هولج  رگید  لاکـشَا  هب  هاگ  و  بلق ، تواسق  هرهچ 
هتشذگ هک  ارچ  دوب ! هدرکن  داجیا  اهنآ  رد  يرییغت  ریثأت و  نیرتمک  يونعم  رفـس  نیا  و  دندرب ، یمن  یتّذل  چیه  سّدقم  هبعک  ترایز  زا  دوب 

. دوب بلق  تواسق  قیفوت و  بلس  نآ  لصاح  هک  دوب  هداد  لیکشت  ار  یهایس  هدنورپ  اهنآ 

ادخ يوسب  تشگزاب  . 5

التبم ار  نانآ  هاگ  دنادرگ ، ناشلاح  لماش  ار  شتمحر  و  دنک ، تّبحم  اهنآ  هب  و  دروآ ، شا  هناخ  رد  هب  ار  شناگدـنب  هکنیا  يارب  دـنوادخ 
ْمُهَّلََعل ِءاَّرَّضلاَو  ِءاَسْأَْبلِاب  اَهَلْهَأ  اَنْذَخَأ  َّالِإ  ِّیبَّن  ْنِّم  ۀَیْرَق  ِیف  اَْنلَسْرَأ  اَمَو  : ») میناوخ یم  فارعا  هروس  هفیرش 94  هیآ  رد  دنک . یم  یتالکشم  هب 

هب  ) دـیاش میتخاس ; راتفرگ  اهتراسخ  اهیتحاران و  هب  ار  نآ  لها  هکنیا  رگم  میداتـسرفن  يربماـیپ  يداـبآ  رهـش و  چـیه  رد  اـم  َنوُعَّرَّضَی ;)و 
نآ هب  دیاقع  لوصا  مالک و  ملع  رد  هک  تسا  فطل  هدعاق  نامه  تقیقح  رد  نیا  و  دننک .»! عّرـضت  دندرگ و  زاب  ادخ ) يوسب  دنیآ و  دوخ 
یم مهارف  ار  نآ  تامّدقم  دزاس و  یم  مهارف  میقتسم  طارـص  تمـس  ار  مدرم  تیاده  ياه  هنیمز  لاعتم  دنوادخ  ینعی  دوش . یم  لالدتـسا 

میظع و تالکشم  راتفرگ  مدرم  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  ) نامز ماما  مایق  هناتـسآ  رد  هک  تسا  هدمآ  یمالـسا  تایاور  رد  دنادرگ .
َملاع بابسا  َملاع  دننادب  مدرم  ات  ( 1 .) ددرگ یم  عطق  اج  همه  زا  ناشدیما  و  هاتوک ، اج  همه  زا  ناشتـسد  هک  يا  هنوگ  هب  دنوش ، یم  یّمهم 
رگید تعنص و  رد  هک  یتفرشیپ  همه  مغریلع  ملاع  ياهتلود  نیرتردتقم  دنک  هدارا  وا  رگا  تسا . بابسالا  بّبـسم  مهم ، و  تسا ، یکچوک 

لوصا لبق 1 .  ام  ياه  ناسنا  دـننامه  ایوگ  هک  يا  هنوگ  هب  دـش . دـهاوخ  ناوتان  زجاع و  اتیر  انیرتاک و  نافوط  لباقم  رد  هتـشاد ، اه  هنیمز 
! يرآ تسا . عاـفد  یب  يا  هثداـح  نینچ  ربارب  رد  خـیرات  هحفص 250  و 6 . ح 3  ناحتمالاو ، صیحمتلا  باب  ۀّـجحلا ، باـتک  ج 1 ، یفاک ،

. دنک یم  اهالب  راچد  ار  وا  دنادرگ ، زاب  دوخ  شوغآ  هب  ار  رشب  هکنیا  يارب  لاعتم  دنوادخ 

شیامزآ يارب  ایالب  . 6

گنج هک  یماگنه  اّما  مدرک .» یم  ادـف  ار  ملام  ناج و  دوب  گنج  رگا  : » دـیوگ یم  لاثم  ناونع  هب  دراد . ییاعّدا  سک  ره  يداع  لاـح  رد 
لام و غیرد  زا  دندوبن ، ههبج  رد  روضح  رب  رداق  هک  یناسک  دندش . ادج  یلاخوت  نایعّدم  زا  راکادف  صلخم و  ناناوج  داد  خر  هلاس  تشه 

نآرق رابرپ  زا 231ياهدنگوس  هحفص 104 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هبرجت کحم  رگ  دوب  شوخ  دیوگ : رعاش  دندش . هایـس  ور  زین  تهج  نیا  رد  هک  دندوب  ینایعّدـم  دـنچ  ره  دـندرکن ، غیرد  شیوخ  تورث 
: دـینک هّجوـت  تسا . هدـمآ  زین  هرقب  هروـس  هفیرـش 155  هـیآ  رد  بـلطم  نـیا  دـشاب  شغ  وا  رد  هـک  ره  دوـش  يور  هیـس  اـت  ناـیم  هـب  دـیآ 
، سرت زا  يزیچ  اب  ار  امـش  همه  ًاـعطق  َنیِِرباَّصلا ;) ْرَِّشبَو  ِتاَرَمَّثلاَو  ِسُفنـالاَو  ِلاَْومـالا  ْنِم  صْقَنَو  ِعوُْجلاَو  ِفْوَْخلا  َنِم  ءْیَِـشب  ْمُکَّنَُوْلبََنلَو  »)

هفـسلف للع و  زا  یکی  يرآ ! ناگدـننک .» تماقتـسا  هب  هد  تراشب  و  مینک ، یم  شیامزآ  اه  هویم  اهناج و  اهلام و  رد  شهاـک  یگنـسرگ و 
. تسا ناحتما  شیامزآ و  تالکشم ، تامحز و  اهجنر و  ایالب و  ياه 

یعقاو تمعن  يرهاظ و  لکشم  . 7

هکلب هتـسنادن ، تمعن  ار  نآ  رکف  یهاتوک  هطـساوب  هک  تسا ، تمحر  تمعن و  تقیقح  رد  و  الب ، لکـشم و  رهاظ  رد  تالکـشم  زا  یخرب 
هّچب ياذغ  مه  هک  يریش  دریگ . یم  ریش  زا  ار  وا  ردام  یگراوخریش  نارود  نایاپ  زا  سپ  هک  يراوخریش  هچب  دننامه  میرامـش . یم  تمقن 

يو هب  نآ  قیرط  زا  رداـم  فـطاوع  تاـساسحا و  مه  و  هتـشاد ، وا  يارب  یندیـشون  هبنج  مه  و  هدـش ، یم  بوـسحم  وا  يوراد  مه  هدوـب و 
هحفـص 251 هاگ  ردام  دنک . یم  کمک  وا  هب  مه  ردـپ  دریگ و  یم  ریـش  زا  ار  وا  ردام  تسا . هدوب  وا  زیچ  همه  هصالخو  هدـش ، یم  لقتنم 

اهر ار  ناتسپ  هّزمدبو  خلت  زیچ  نآ  ندروخ  اب  درک ، ریش  ندروخ  سوه  دازون  رگا  ات  دنز  یم  شناتـسپ  كون  هب  يا  هّزم  دب  خلت و  ياهزیچ 
رد ما  یتسه  مامت  هک  يریـش  زا  ارم  ارچ  لدگنـس ! ردـپ  يا  محر و  یب  ردام  يا  تفگ : یم  تشاد  نابز  رگا  راوخریـش  كدوک  نیا  دـنک .
زا سپ  لماکت  نارود  دوشن  هتفرگ  ریـش  زا  رگا  اریز  تسوا ، عفن  هب  ردام  ردپ و  راک  نیا  هک  دناد  یمن  وا  اّما  دـینک ؟! یم  مورحم  تسا  نآ 
هیآ رد  لاعتم  دـنوادخ  دـنک . یم  هولج  یگرزب  ِلکـشم  رهاظ  رد  هک  تسا  یتمعن  راک  نیا  نیاربانب ، ددرگ . یمن  يرپس  شا  یگراوخریش 
ْنَأ یَـسَعَو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُهَو  ًاْئیَـش  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یَـسَعَو  ْمَُکل  ٌهْرُک  َوُهَو  ُلاَتِْقلا  ْمُْکیَلَع  َِبتُک  : ») تسا هدرک  هراشا  بلطم  نیا  هب  هرقب  هروس   216
اسب هچ  تسا . دنیاشوخان  ناتیارب  هکیلاح  رد  دش ، رّرقم  امـش  رب  ادخ  هار  رد  داهج  َنوُمَْلعَت ;) ُْمْتنَأَو َال  ُمَْلعَی  ُهللاَو  ْمَُکل  ٌّرَـش  َوُهَو  ًاْئیَـش  اوُّبُِحت 

تسا و نآ  رد  امش  رش  هکنآ  لاح  دیشاب ، هتشاد  تسود  ار  يزیچ  ای  و  تسا ، نآ  رد  امش  ریخ  هکنآ  لاح  دیشاب ، هتـشادن  شوخ  ار  يزیچ 
. دیامرف تیانع  ام  هب  ار  اهتمعن  زا  تالکشم  صیخشت  تردق  هک  میهاوخب  دنوادخ  زا  دیاب  دیناد .» یمن  امش  دناد و  یم  ادخ 

تاّفاص هروس  ياهدنگوس  . 2

هراشا

(، مّظنم و   ) هدیشک فص  ناگتـشرف )  ) هب دنگوس  دییامرف : هّجوت  تسا . هناگ  هس  ياه  مسق  يواح  هک  تسا  يا  هروس  نیمود  تاّفاص  هروس 
راگدرورپ تسا ; هناگی  امـش  دوبعم  هک  یهلا  تایآ  یپایپ  ناگدننک  توالت  هب  دنگوس )  ) و ناگدنرادزاب ،) و   ) ناگدـننک یهن  هب  مسق )  ) و

. اهقرشم راگدرورپ  و  تساهنآ ، نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و 

یندم یّکم و  ياه  هروس  توافت 

و یّکم ، هروس  ار  هدش  لزان  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ  رب  هّکم  رد  هک  ییاه  هروس  تسا . یّکم  ياه  هروس  هلمج  زا  تاّفاص  هروس 
هّیقب یّکم و  دیجم  نآرق  ياه  هروس  زا  هروس  داتشه  زا  شیب  دنیوگ . یم  یندم  ياه  هروس  ار  هتـشگ  لزان  ترـضح  نآ  رب  هنیدم  رد  هچنآ 
هروس ییاوتحم  توافت  هحفص 254 1 . مینک : یم  هراشا  نآ  هب  هک  دراد  دوجو  یندم  یّکم و  ياه  هروس  نیب  مهم  توافت  ود  تسا . یندم 

و دیوگ . یم  نخس  نآ  دننام  خزرب و  ملاع  مّنهج ، تشهب ، تمایق ، ادخ ، تافص  یسانشادخ ، دیحوت ، داعم ، أدبم ، هرابرد  ًابلاغ  یّکم  ياه 
يربمایپ نارود  اریز  تسا . فطل  هدـعاق  تمکح و  لـقع و  ياـضتقم  راـک  نیا  هتخادرپ و  ناناملـسم  تاداـقتعا  حالـصا  هب  رگید  ریبعت  هب 
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ترضح نآ  شالت  مامت  یتیاور  قبط  تهج  نیدب  تسا . يداقتعا  ياهانبریز  یگدنزاس  هرود  هّکم ، رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ 
لّمحت اهتمهت و  اه ، شنزرـس  اه ، هرـصاحم  اهتّیمورحم ، اه ، هجنکـش  اهتمحز ، همه  دوب . هللا  الا  هلا  ـال  راعـش  غیلبت  هّکم  لاـس  هد  تدـم  رد 
لئاسم هب  هکلب  دریگ ، یمن  یپ  ار  یفدـه  نینچ  یندـم  ياه  هروس  اّما  دوب . يداینبو  یـساسا  راعـش  نیا  نتخادـنا  اج  يارب  تالکـشم  ریاس 

.2 دزادرپ . یم  تسا ، یمالـسا  تموکح  لیکـشت  هب  طوبرم  هک  يروما  نید و  عورف  حلـص ، گنج و  بادآ ، ماکحا ، یقالخا ، یعاـمتجا ،
، تسا هدـنبوک  غاد و  تایآ  نحل  هاـتوک و  نآ  تاـیآ  ینعی  تسا . هدـنبوک  هاـتوک و  یّکم  ياـه  هروس  شنیچ  گـنهآ و  یلکـش  تواـفت 
هب دـیجم  نآرق  تغالبو  تحاصف  داعبا  زا  یکی  نیا  تسا ;و  رتمیالم  نآ  تایآ  نحلو  ینالوط  شتاـیآ  هک  یندـم  ياـه  هروس  فـالخرب 

هیلع هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  هک  هّکم  رد  درک ; لزان  طیارـش  عاضوا و  بسانت  هب  ار  تایآ  لاعتم  دـنوادخ  رگید ، ریبعت  هب  دور . یم  راـمش 
نیرتشیب هک  هنیدم  رد  یلو  دش ، یم  لزان  هاتوک  هدنبوک و  تایآ  تشاد ، يرتشیب  دروخرب  يریگرد و  مالسا  نانمشد  ناکرـشم و  اب  هلآو )

تابثا يارب  دنلب . ینالوط و  ًاتبسن  یتایآ  میالم و  مرن و  ینحل  درک ، رییغت  تایآ  نحل  دوب  ناناملسم  اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دروخرب 
: مینک یم  هاـتوک  يا  هسیاـقم  تسا  یندـم  ياـه  هروس  زا  هک  هرقب  هروس  اـب  تسا ، یّکم  ياـه  هروس  زا  هک  ار ، تاـّفاص  هروـس  بلطم  نیا 

دادعت ینعی  دراد ; هیآ   286 هتفرگ ، ارف  ار  نآرق  زا  هحفص  هک 48  هرقب  هروس  اّما  تسا ، هحفص  تفه  اهنت  دراد  هیآ  هک 182  تاّفاص  هروس 
هروس ربارب  تفه  ًابیرقت  یندـم  هروس  نیا  تاحفـص  دادـعت  اـّما  تسین ، مه  تاـّفاص   255 هحفـص هروس  تاـیآ  ربارب  ود  هرقب  هروس  تاـیآ 
نینچ زین  یندـم  ياه  هروس  ریاس  تسا . رت  ینالوط  تاـّفاص  هروس  هب  تبـسن  هرقب  هروس  تاـیآ  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  و  تسا . تاـّفاص 

رب هوالع  دزادرپ . یم  يرگید  لئاسم  هب  یندم  ياه  هروس  اّما  دیوگ ، یم  نخس  داعم  أدبم و  نوماریپ  یّکم  ياه  هروس  هکنیا  هجیتن  دنتسه .
. تسا رت  میالم  دنلب و  یندم  ياه  هروس  تایآ  اّما  هدنبوک ، هاتوک و  یّکم  ياه  هروس  تایآ  نیا ،

هناگ هس  ياهدنگوس  يارب  هناگ ، هس  ریسافت 

فص يانعم  هب  هملک  نیا  تاّفاص » . » 1 دوش . نایب  هدش ، دای  دنگوس  نآ  هب  هک  يا  هژاو  هس  يانعم  تسا  مزال  هناگ ، هس  ریسافت  نایب  زا  لبق 
. دنریگ یم  ار  دسافم  تالکـشم و  يولج  هک  دوش  یم  هتفگ  یناسک  هب  تارجاز » . » 2 مّظنم . فوفص  يانعم  هب  ًافص »  » و تسا ، ناگدیشک 

نآ نارّسفم  بلاغ  هک  ریسفت ، نیا  قبط  ناگتشرف  لّوا : ریسفت  دنزاس . یم  يراج  بل  رب  ار  ادخ  رکذ  هتسویپ  هک  دنتسه  یناسک  تایلات » . » 3
دنا هدیـشک  فـص  هک  یناگتـشرف  . 1 تسا : هدروـخ  دـنگوس  ناگتـشرف  زا  فـلتخم  هورگ  هس  هـب  لاـعتم  دـنوادخ  دـنا ، هدرک  باـختنا  ار 

هک دراد  یناوارف  ناگتشرف  دنوادخ  هک  ارچ  دنتسه ، یهلا  ياهتّیرومأم  ماجنا  هدامآ  مّظنم  یفوفص  رد  و  دنا ، هدیـشک  فص  هک  یناگتـشرف 
ددنویپ یم  عوقوب  راک  نآ  دنک ، هدارا  ار  يراک  ره  دنوادخ  هکنیا  هن  رگم  لاؤس : دنـشیوخ . فیاظو  ماجنا  هدامآ  يدّدـعتم  ياه  هورگ  رد 

تایآ رد  روکذـم  هیآ  نومـضم  ياـهتّیرومأم 1 .  هک  فلتخم ، ناگتـشرف  هب  يزاـین  هچ  سپ  ( 1 () ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوـُقَی  ْنَأ  ًاْئیَـش  َداَرَأ  اَذِإ  )
دنوادخ يارب  خـساپ : دـنهد ؟ ماجنا  ار  راگدرورپ  هحفـص 256  تسا . سی  هروس  هیآ 82  روکذـم  هیآ  یلو  دروخ ، یم  مشچ  هب  يدّدـعتم 

ار بابـسا  ملاع  دنامهفب ، ام  هب  ار  شیگرزب  توربج و  تمظع و  هکنیا  يارب  اّما  تسا ، یناسآ  لهـس و  راک  هطـساو  نودب  يراک  ره  ماجنا 
هب لیدبت  هلـصافالب  نز  کمخت  رد  نتفرگ  ياج  زا  سپ  ار  درم  هفطن  تسناوت  یم  وا  دهد . یم  ماجنا  بابـسا  قیرط  زا  ار  اهراک  و  هدـیچ ،

شنیرفآ و تمظع  هب  ناسنا  ات  تفرگ ، رظن  رد  ار  نآ  یجیردت  دـشر  نینج و  فلتخم  لحارم  اّما  دـیامن ، نامیاز  نز  ات  دـنک  یلماک  نینج 
رومأم نانآ  زا  یخرب  ات  دیرفآ ، یناوارف  ناگتشرف  تهج  نیدب  دروآ . دورف  میظعت  رس  نآ  قلاخ  هاگشیپ  رب  و  ددرگ ، انـشآ  كدوک  تدالو 

نامز نیا  مامت  و  دـنا ، هدجـس  رد  طقف  نآ  ياهتنا  ات  تقلخ  يادـتبا  زا  نانآ  زا  یـضعب  هک  یناگدـننک  تدابع  دنـشاب . راگدرورپ  تداـبع 
و دننک ! یم  رـس  عوکر  کی  هب  ار  یتسه  ملاع  رمع  مامت  دنعوکر و  رد  طقف  اهنآ  زا  یخرب  و  دنرب ! یم  رـس  هب  هدجـس  کی  رد  ار  ینالوط 
، دوشن رورغم  دوخ  صقان  ياهزامن  دودحم و  تادابع  هب  ساپسان  ناسنا  ات  دننک ، یم  تدابع  یلکش  هب  مادک  ره  تدابع  نارومأم  هصالخ 

اهناسنا تدابع  هب  يزاین  ًاعطق  درادـن ، يزاین  ناگتـشرف  تدابع  هب  هک  يدـنوادخ  دراد . وا  تاداـبع  هب  يزاـین  دـنوادخ  هک  دـنکن  رّوصت  و 
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یم روما  ریبدت  هب  و  دنرما ، تاّربدم  رگید  يا  هدع  تسا . هداد  ار  تادابع  زا  یخرب  ماجنا  روتـسد  وا  هب  ناسنا  دوخ  تیبرت  يارب  اّما  درادن ;
تاروتـسد ماجنا  هدامآ  دـنا و  هدیـشک  فص  زین  یهورگ  و  دنتـسه ، اـیبنا  ناربماـیپ و  هب  یهلا  یحو  غـالبا  رومأـم  موس  هفیاـط  و  دـنزادرپ .

دای اهنآ  هب  مسق  هک  دنراد  ار  نآ  یگتسیاش  دنتسه ، نامرف  رب  مشچ  روتسد و  هب  شوگ  نیرومأم  هک  یناگتـشرف  يرآ ! دنتـسه . راگدرورپ 
دوش یم  هدافتسا  دیجم  نآرق  تایآ  زا  دنوش . یم  بوسحم  اهناسنا  بقارم  ظفاحم و  و  دنراد ، یگدنرادزاب  تلاح  هک  یناگتشرف  . 2 دوش .

بلطم نیا  دنهد . یم  تاجن  تارطخ  شزغل و  زا  ار  اهنآ  هدومن ، تبقارم  راگدرورپ  نامیا  اب  ناگدنب  زا  هک  دنتسه  يرایـسب  ناگتـشرف  هک 
ضرعم رد  ار  ناسنا  هک  هنوگ  نامه  دنوادخ  ینعی  تسا . بلاج  تسا ، ناطیش  ياه  هسوسو  ضرعم  رد  ناسنا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  ًاصوصخم 

دراوم هکنیا  رتبلاج  و  تسا . هداد  رارق  زین  ناگتشرف  تظافح  دییأت و  دروم  لکش  نامه  هب  هداد ، رارق  هحفص 257  ناطیش  تائاقلا  بیرف و 
زار و زمر و  هملک ، ود  نیا  رارکت  رد  ِتاواسم  تسا . ناطیـشلا »  » هملک لامعتـسا  اـب  يواـسم  دـیجم ، نآرق  رد  هکئـالملا »  » هملک لامعتـسا 

یتایآ زا  هنومن  دنچ  هب  دیامن . شاف  ار  یقیاقح  دناوت  یم  نآرق  يددع  ياهباسح  ماقرا و  رامآ و  يور  رب  هعلاطم  و  دراد ، یباتک  باسح و 
هروس هیآ 30  رد  میحر  دـنوادخ  فلا ) دـینک : هّجوت  دراد  نامیا  اب  دارفا  هب  تبـسن  ناگتـشرف  ترـصن  تظفاحم و  تبقارم و  رب  تلالد  هک 
ُْمْتنُک ِیتَّلا  ِۀَّنَْجلاـِب  اوُرِْـشبَأَو  اوـُنَزَْحت  َـالَو  اُوفاََـخت  ـَّالَأ  ُۀَِـکئَالَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماَقَتْـسا  َّمـُث  ُهللا  اَـنُّبَر  اُولاَـق  َنـیِذَّلا  َّنِإ  : ») دـیامرف یم  تلّـصف 
دنوش یم  لزان  نانآ  رب  ناگتـشرف  دندرک ، تماقتـسا  سپـس  تسا » هناگی  دنوادخ  ام  راگدرورپ  : » دـنتفگ هک  یناسک  نیقی  هب  َنوُدَـعُوت ;)

اب ناـنمؤم  رب  هکئـالم  يرآ ! تسا .»! هدـش  هداد  هدـعو  امـش  هب  هک  یتشهب  نآ  هب  امـش  رب  داـب  تراـشب  و  دیـشابم ، نیگمغ  دیـسرتن و  : » هک
. دننک یم  كرد  ار  اهنآ  یبیغ  ياهدادما  اّما  دننیب ، یمن  ار  هکئالم  دنچ  ره  نانمؤم  دنباتش . یم  اهنآ  يرای  هب  و  دنوش ، یم  لزان  تماقتـسا 
هب هکنیا  تسخن  دنـشاب : یگژیو  ود  ياراد  هک  دنتـسه  ینینمؤم  هب  یناسر  دادـما  رومأـم  ناگتـشرف  زا  یعمج  هک  دراد  تلـالد  هفیرـش  هیآ 

هیآ 5 رد  ب ) دـننک . تمواقم  شیوخ  نامیا  غیلبت  ظفح و  هار  رد  هکنیا  رگید  و  دنـشاب ، هتـشاد  نامیا  وا  ياه  هدـعو  شیوخ و  راگدرورپ 
ناگتـشرف ُمیِحَّرلا ;)و  ُروُفَْغلا  َوُه  َهللا  َّنِإ  َـالَأ  ِضْرـالا  ِیف  ْنَِمل  َنوُرِفْغَتْـسَیَو  ْمِهِّبَر  ِدْـمَِحب  َنوُحِّبَُـسی  ُۀَِـکئَالَْملاَو  : ») میناوخ یم  اروـش  هروـس 

دنوادخ دیـشاب  هاگآ  دننک ; یم  رافغتـسا  دنتـسه  نیمز  رد  هک  یناسک  يارب  و  دـنروآ ، یم  اجب  ار  ناشراگدرورپ  دـمح  حـیبست و  هتـسویپ 
يرای ترصن و  قوف ، هیآ  قبط  دننک . یم  رافغتسا  اهنآ  يارب  ناگتـشرف  هک  تسا  نیا  نانمؤم  تاراختفا  زا  یکی  تسا .» نابرهم  هدنزرمآ و 

. دـنراد یم  زاـب  نمؤم  ياـهناسنا  زا  ار  باذـع  رافغتـسا  اـب  اـهنآ  ینعی  دوش ; یم  ناـمیا  اـب  دارفا  لاـح  لـماش  رافغتـسا  قیرط  زا  ناگتـشرف 
ْنِمَو ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ٌتاَبِّقَعُم  َُهل  : ») تسا هدش  میـسرت  تروص  نیدب  ناگتـشرف  یگدنرادزاب  تفـص  دـعر  هروس  هـیآ 11  رد  258 ج ) هحفص

ریغ ثداوح  ادخ =  نامرف  زا  ار  وا  شرس  تشپ  زا  ور و  شیپ  زا  یپ ، رد  یپ  هک  تسا  ینارومأم  ناسنا ، يارب  ِهللا ;) ِْرمَأ  ْنِم  ُهَنوُظَفْحَی  ِهِْفلَخ 
ناـکدوک کـچوک و  ياـه  هّچب  یتـسار  دـننک . یم  يرادـهگن  تبقارم و  ناـسنا  زا  هراوـمه  ظـفاحم  ناگتـشرف  دـننک .» یم  ظـفح  یمتح 

؟ دننک یم  روبع  ملاس  ثداوح  نافوط  نایم  زا  هنوگچ  دنک ، یم  دیدهت  ار  اهنآ  يدّدعتم  تارطخ  هک  هدش ، هتفرگ  ریش  زا  هزات  ای  راوخریش 
هدـنرادزاب ناگتـشرف  زا  يا  هّدـع  هکنیا  هصالخ  درب . دـنهاوخن  تمالـس  هب  ناج  دـشابن  اهنآ  بقارم  هراومه  یهلا  ظفاحم  يورین  کی  رگا 

ناگتشرف . 3 تسا . هدروخ  مسق  ناگتـشرف  زا  هتـسد  نیا  هب  دنوادخ  نانمؤم ، زا  اهباذع  تالکـشم و  اهالب و  تارطخ و  هدنرادزاب  دنتـسه ،
لاح رد  ًامئاد  زین  دوخ  و  دننک ، یم  لزان  یهلا  يایبنا  ناربمایپ و  هب  ار  نآ  و  دنتسه ، یهلا  یحو  نالماح  هک  یناگتـشرف  یهلا  یحو  لماح 

، دنناگتشرف زا  هورگ  هس  تایلات »  » و تارجاز »  » و تافاص »  » زا روظنم  لّوا ، ریـسفت  قبط  هکنیا  هجیتن  دنراگدرورپ . سیدقت  حیبست و  رکذ و 
دای دنگوس  هکئالم  زا  هورگ  هس  نیا  هب  دنوادخ  دراد ، اهنآ  تّیرومأم  هک  یّصاخ  ّتیمها  رطاخب  و  دنراد ، يا  هژیو  ّتیرومأم  مادک  ره  هک 

. دـنا هدرک  ریـسفت  مالـسا  ناگدـنمزر  هب  ار  هناـگ  هس  ياهدـنگوس  مود ، هّیرظن  هب  نیدـقتعم  مالـسا  ناگدـنمزر  مود : ریـسفت  تـسا . هدرک 
یم دربن  هب  نمشد  اب  دنوادخ  هار  رد  و  هدرک ، تکرح  ههبج  تمس  هب  هدش  باسح  مّظنم و  فوفص  رد  هک  دنتـسه  یناگدنمزر  تافاص » »

نمیرها ناهاپس  مدقم  ّطخ  نمشد و  فوفـص  هب  و  دننز ، یم  بقع  هار  رـس  زا  ار  عناوم  هک  تسا  یناگدنمزر  هراشا  تارجاز »  » و دنزادرپ .
هحفـص 259 رب  هراومه  ار  دـنوادخ  مان  هزرابم  لاح  رد  هک  تسا  یناگدـنمزر  زا  یکاح  تایلات »  » و دـنوش . یم  ریگرد  اهنآ  اب  کـیدزن و 
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دنوادخ تسا . ( 1 () ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهللا  ِْدنِع  ْنِم  َّالِإ  ُرْـصَّنلا  اَمَو   ) نانآ راعـش  و  دنناد ، یم  وا  بناج  زا  ار  يزوریپ  و  دنزاس ، یم  يراج  نابز 
، یلیمحت گنج  سّدقم و  عافد  لاس  تشه  لوط  رد  ام  تسا . هدروخ  مسق  دنتسه  روکذم  ياهیگژیو  تافـص و  ياراد  هک  یناگدنمزر  هب 

مارآ ار  اهنآ  يرگید  زیچ  راگدرورپ  تیاـضر  زج  هک  میدوب  یعاجـش  ریلد و  ناگدـنمزر  رد  قوف  هناـگ  هس  تافـص  روهظ  زورب و  دـهاش 
اب یماـظن  ناوـت  يربارباـن  مغریلع  هک  یناگدـنمزر  درک . یمن  هنـال  وا  زج  يزیچ  یـسک و  ناـشبلق  میرح  رد  هـک  ینادرمروـالد  درک . یمن 

ییاذـیا عناوم  مامت  و  دـندرک ، یم  تکرح  اه  ههبج  تمـس  هب  رگیدـکی ، تسد  رد  تسد  مّظنم و  یفوفـص  رد  حّلـسم ، نادـند  اـت  نمـشد 
هب اباهم  یب  هللاءایلوا  هب  لّسوت  و  راگدرورپ ، مان  دای و  اب  و  دـندرک ، یم  فرطرب  تشاد  هک  یتفرـشیپ  اـهیروآون و  ماـمت  مغریلع  ار  نمـشد 

بش و ياهزامن  لّسوت ، اعد و  اروشاع ، ترایز  هعمج ، بش  ياه  همزمز  دندیسر . یم  ( 2 () ِْنیَیَنْسُْحلا يَدْحِإ   ) هب و  دندز ، یم  نمشد  بلق 
اهنآ قوش  و  راگدرورپ ، هب  اهنآ  قشع  زج  يریسفت  دندید ، یم  دوخ  یمدق  دنچ  رد  ار  گرم  هک  یناسک  يارب  هلمح  بش  ياهیخوش  یّتح 

املع و موس : ریـسفت  دنتـسه . ناگدنمزر  هناگ  هس  ياههورگ  زا  روظنم  مود  ریـسفت  قبط  هکنیا  هصالخ  تشادـن . بوبحم  هب  ندیـسر  يارب 
هک ینادنمشناد  املع و  هب  دنگوس  دنا . هدرک  ریـسفت  نادنمـشناد  املع و  هب  ار  روکذم  ياهدنگوس  نارّـسفم ، زا  يرگید  هورگ  نادنمـشناد 

و هدرک ، رود  یناسنا  هعماج  زا  ار  نیطایش  هک  ینادنمشناد  هب  مسق  دنا . هدیـشک  فص  یناسنا  هعماج  هب  تمدخ  يارب  فلتخم  فوفـص  رد 
هب دنگوس  دننک . یم  ظح  اهنآ  ياه  هئطوت  اه و  هسوسو  ّرـش  زا  ار  مدرم  هلیـسو  نیدب  و  دـنزاس ، یم  دوبان  ار  ناتفـص  ناطیـش  مسر  ّطخ و 
هس تایآ  مایپ  دنراد . بل  رب  ار  هحفص 260  هیآ 52 .  هبوت ،  . 2 هیآ 126 .  نارمع ، لآ  وا 1 .  مان  دنتسه و  ادخ  دای  هب  هراومه  هک  ییاملع 

دناد یم  ار  هچنآ  و  دشاب ، ایوگ  رونخـس و  دیاب  هکلب  دشاب ، تکاس  شوماخ و  دیابن  دنمـشناد  ِملاع و  هک  تسا  نیا  موس  ریـسفت  قبط  هناگ 
ناناوج و  هداد ، ار  نانکفا  ههبـش  تاهبـش  خساپ  دـنک و  هدافتـسا  ملق  حالـس  زا  دـیاب  دزادرپب . هللا  قلخ  تیادـه  هب  هداهن و  مدرم  رایتخا  رد 

رد دیاب  ملاع  دیامن . لقتنم  ناگدنیآ  هب  هتفرگ  ارف  ناگتـشذگ  زا  هک  ار  یمولع  دزادرپب و  سیردت  هب  دهد . تاجن  یهارمگ  زا  ار  ناملـسم 
زاربا ار  شیوخ  یهاگآ  ملع و  دگنجب و  نآ  اب  شناوت  مامت  اب  هکلب  دنکن ، رایتخا  توکس  ینید  يونعم و  تافآ  رورش و  اه و  يژک  لباقم 

. دیامن

هدش دای  دنگوس  نآ  يارب  هک  يزیچ  ای  هل ، مسقم 

نشور ات  میهد  رارق  یـسررب  دروم  ار  هل  مسقم  دیاب  نونکا  نآ ، توافتم  ياهریـسفت  نایب  هناگ و  هس  ياه  مسق  یناعم  ندش  نشور  زا  سپ 
ریز هیآ  تسا ؟ هدروخ  مسق  نادنمـشناد  نادنمزر و  ناگتـشرف و  فلتخم  فوفـص  هب  یّمهم  بلطم  هچ  نایب  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  دوش 

يارب اه  مسق  اهدـنگوس و  نیا  مامت  يرآ ! ( 1 «.) تسا هناگی  امـش  دوبعم  ٌدِحاََول ;) ْمُکََهلِإ  َّنِإ  : ») دینک هّجوت  دهد . یم  ار  لاؤس  نیا  خـساپ 
( فلا تسا . مزال  روکذم  هیآ  ریـسفت  حرـش و  رد  یتاکن  هب  هّجوت  تسا . هناگی  دحاو و  اهناسنا  همه  دوبعم  هک  تسا  مهم  تقیقح  نیا  نایب 

يانعم هب  طقف  هلا »  » اّما تسا ; لالج  لامج و  تافص  مامت  عماج  هک  تسا  یسّدقم  تاذ  هللا  دراد . توافت  هللا »  » اب هلا » « » هللا  » و هلا »  » توافت
هب یهاـگآ  ملع و  هیواز  زا  هک  یماـگنه  و  میناوخ . یم  رداـق  ار  وا  میرگن  یم  ادـخ  هب  تردـق  هیواز  زا  یتـقو  هکنیا  حیـضوت  تسا . دوبعم 

هحفص هیآ 4 .  تافاص ، دـیآ 1 .  یم  نایم  هب  شا  يزور  قزر و  زا  نخـس  هک  ینامز  و  میمان . یم  ملاع  ار  وا  مینک  یم  هراـظن  شترـضح 
زا سّدـقم  تاذ  نآ  هب  هاگن  هللا »  » اّما تسا . تدابع  هیواز  زا  دـنوادخ  هب  هاگن  هلا »  » نیاربانب میزاس . یم  بطاخم  قازر  هملک  اـب  ار  وا   261

ییآراک ب ) میرب . یم  راکب  ار  هللا  مان  یشزرا  اب  راک  ره  زاغآ  زامن و  عورـش  ماگنه  هب  اذهل  و  تسا ، لامج  لالج و  تافـص  يایاوز  مامت 
شتسرپ هب  هک  دنک  یم  یفن  ار  یناتسرپ  تب  لامعا  رّکفت و  هدیقع و  تقیقح  رد  ٌدِحاََول ) ْمُکََهلِإ  َّنِإ   ) هفیرش هیآ  ناتسرپ  تب  رظن  زا  اه  تب 

ياهتب یـصوصخ ، ياهتب  یمومع ، ياهتب  یگلیبق ، ياهتب  یگناخ ، ياـهتب  دـنتخادرپ . یم  دـندوب ، هتخاـس  دوخ  تسد  اـب  هک  ییاـهتب  عاونا 
بابـسا یتسرپ ، تب  لماوع  هّتبلا  دوب . ناتـسرپ  تب  شتـسرپ  دروم  اهنیا  مامت  هک  لـیبق  نیا  زا  ییاـهتب  و  نطو ، رد  ياـهتب  رفـس ، صوصخم 

دننام یثحابم  و  ناتسرپ ، تب  اب  ناربمایپ  هزرابم  یگنوگچ  و  لوقعمان ، تشز و  راک  نیا  رابنایز  بقاوع  عماوج ، یخرب  رد  نآ  راشتنا  للعو 
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هب اهیباّهو ، رّوصت  فالخرب  ناتـسرپ  تب  هک  درک  هراشا  هتکن  نیا  هب  دـیاب  اّما  تسین . نآ  حرـش  ياج  اجنیا  هک  دراد  یلّـصفم  ناتـساد  نآ ،
ریدم ار  دوخ  ياه  تب  هکلب  دننک ; تعافش  اهنآ  يارب  دنوادخ  دزن  رد  ات  دندرک ، یمن  هاگن  ادخ  دوخ و  نیب  هطساو  ناونع  هب  طقف  اه  تب 

ّتیدوبع رد  كرـشم  طقف  اهنآ  نیاربانب  دندروآ . یم  باسح  هب  یهلا  تمحر  ناراب و  لوزن  ببـس  ار  اهنآ  و  هتـسناد ، یم  قزار  ّربدـم و  و 
و هتـسناد ، یم  ادـخ  دزن  رد  عیفـش  ار  اه  تب  طقف  ناتـسرپ  تب  هک  اـهیباّهو  رّوصت  نیا  سپ  دنتـشاد . زین  تّیبوبر  رد  كرـش  هکلب  دـندوبن ،

باتک رد  ار  بلطم  نیا  حرـش  تسا . یلطاب  رّوصت  دـنرادنپ  یم  كرـش  ار  نآ  و  دـننک ، یم  هلمح  تعافـش  دروم  رد  داقتعا  هب  هلیـسونیدب 
رصحنم ار  یگدنب  شتـسرپ و  و  دنز ، یم  ار  اه  یتسرپ  تب  مامت  هشیر  قوف ، هفیرـش  هیآ  هکنیا  هجیتن  میا . هتـشون  یهار  ود  رـس  رب  تیباّهو 

تباـث ار  نید  لوصا  هب  طوبرم  بلطم  مسق  اـب  ناوت  یم  هنوگچ  لاؤس : دـنگوس ! اـب  تاـّیداقتعا  تاـبثا  ج ) دـناد . یم  راـگدرورپ  تاذ  رد 
لیلد و هب  زاین  يداقتعا  لئاسم  خساپ : دناسر ؟ تابثا  هب  ار  ّتیدوبع  دیحوت  یپ  رد  یپ  دنگوس  دـنچ  اب  دراد  هحفص 262  ناکما  ایآ  درک ؟

ُّبَّر : ») میناوـخ یم  هتفهن  نآ  رد  یلقع  لالدتـسا  یعوـن  هک  دـعب ، هیآ  رد  تـهج  نیدـب  دوـش ، یمن  تباـث  مـسق  اـب  و  دراد ، یلقع  ناـهرب 
ینعی اهقرـشم .» راـگدرورپ  و  تساـهنآ ، ناـیم  هچنآ  نـیمز و  اهنامـسآ و  راـگدرورپ  ِقِراَـشَْملا ;) ُّبَرَو  اَـمُهَْنَیب  اَـمَو  ِضْرـالاَو  ِتاَواـمَّسلا 
ریبعت هب  تسا . تّیدوبع  هتـسیاش  تسوا ، تسد  هب  اهقرـشم ، نیمز و  اهنامـسآ و  هلمج  زا  یتسه ، ملاع  مامت  ریبدت  تّیبوبر و  هک  يدنوادخ 
نامه هتـسیاش  زین  تدابع  : » دیوگ یم  سپـس  تسا ، رفن  کی  تسد  هب  یتسه  ناهج  مامت  ریبدـت  هک  دـنک  یم  تباث  ادـتبا  دـنوادخ  رگید ،

ِتاَواـمَّسلا ُّبَّر   ) لـیلد هچ  هب  رگید : لاؤس  تسا . ّتیبوبر  عباـت  ّتیدوـبع  نیارباـنب  تسوا » تسدـب  یتـسه  ناـهج  ریبدـت  هک  تسا  یـسک 
. ددرگ یم  رب  یـسانشاتکی  دـیحوت و  تابثا  ّهلدا  هب  لاؤس  نیا  خـساپ  باوج : تسا ؟ یکی  دوبعم  اب  ِقِراَـشَْملا ) ُّبَرَو  اَـمُهَْنَیب  اَـمَو  ِضْرـالاَو 

ماظن یتقو  ناسنا  تسا . یتسه  ماظن  هعلاطم  اهنآ  زا  یکی  دراد ، دوجو  يدایز  ياههار  ملاع  دـنوادخ  یگناگی  تاـبثا  يارب  هکنیا  حیـضوت 
ملاع رـسارس  رب  يدـحاو  نوناق  دـنیب  یم  هک  یماگنه  الثم  ددرگ . یم  نشور  شیارب  تافـص  تاذ و  دـیحوت  دـنک  یم  هعلاطم  ار  شنیرفآ 

تـسا مکاح  ناهج  رـسارس  رد  هبذاج  نوناق  لاثم  ناونع  هب  دنک . یم  ریبدت  ار  ملاع  همه  يدحاو  ّربدم  هک  دبای  یم  رد  تسا  مکاح  یتسه 
هب نآ  هّیلّوا  ّداوم  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  یتسه  ملاع  هک  يّداوم  هک  دـهد  یم  ناشن  نادنمـشناد  تاعلاطم  ای  درادـن . انثتـسا  اج  چـیه  رد  و 
یم ام  هب  رگید  تارک  زا  هک  يرون  هیزجت  اب  ار  بلطم  نیا  نادنمـشناد  تسام . یکاخ  هرک  دننام  زین  رگید  تارک  رد  یّتح  دور ، یم  رامش 

، نیا رب  هوالع  تسا . هنوگچ  رگید  تارک  هدنهد  لیکشت  یلصا  ّداوم  هک  تفایرد  ناوت  یم  رون  هیزجت  اب  هک  ارچ  دنا ، هدروآ  تسدب  دسر 
دوب يزکرم  ياراد  دش  هتفاکش  متا  هک  یماگنه  تسا . هدش  لیکـشت  متا  مان  هب  یکچوک  زیر و  رایـسب  تادوجوم  زا  ملاع  تادوجوم  مامت 

تسا نکمم  دنچ  ره  تسا . شنیرفآ  ماظن  رسارس  رد  اه  متا  مامت  هصیصخ  نیا ، و  دندیخرچ . یم  زکرم  هحفص 263  درگرب  هک  ییازجا  و 
هیبش اه  متا  مامت  نامتخاس  کش  نودب  اّما  دنـشاب . هتـشاد  يرتشیب  يازجا  رتگرزب و  زکرم  یخرب  و  رتمک ، يازجا  رتکچوک و  زکرم  یخرب 

تـسا یتّیزکرم  ياراد  ینعی  تسا ; متا  کی  نامتخاس  نوچمه  شتمظع  مامت  اب  یـسمش  هموظنم  ناـمتخاس  هکنیا  بیجع  و  تسا . مه  هب 
تاناویح ناگدـنرچ ، ناگدـنرپ ، ناگدـنزخ ، نایاپراهچ ،  ) اهنآ عّونت  مغریلع  تاناویح  مامت  دـنخرچ . یم  نآ  درگ  رب  اه  هرایـس  ریاـس  هک 

ناهج رسارس  يرآ ! تسا . هتخای  ای  لولس  مان  هب  يزیچ  اهنآ  یلصا  دحاو  دنوش  یم  هتفاکش  یتقو  نآ ،) دننام  ییاوه و  ییارحص ، ییایرد ،
هیآ 3 و رد  لاعتم  دنوادخ  تسا . دحاو  دوبعم  و  دحاو ، ریدم  دحاو ، قلاخ  رب  لیلد  دحاو  ماظن  دور و  یم  شیپ  یگناگی  تدحو و  يوسب 

ْنِم يََرت  ْلَه  َرَـصَْبلا  ِعِجْراَف  تُواَفَت  ْنِم  ِنَمْحَّرلا  ِْقلَخ  ِیف  يََرت  اَم  ًاقاَبِط  تاَواَمَـس  َْعبَـس  َقَلَخ  يِذَّلا  : ») دیامرف یم  هراب  نیا  رد  کلم  هروس   4
زارف رب  ار  نامسآ  تفه  هک  تسا  یسک  نامه  لاعتم ) دنوادخ  (;  ) ٌریِسَح َوُهَو  ًائِـساَخ  ُرَـصَْبلا  َْکَیلِإ  ِْبلَقنَی  ِْنیَتَّرَک  َرَـصَْبلا  ِعِجْرا  َُّمث  روُُطف * 

یم هدهاشم  یللخ  فاکـش و  چیه  ایآ  نک ، هاگن  رگید  راب  ینیب ! یمن  یبیع  ّداضت و  چیه  نامحر  دـنوادخ  شنیرفآ  رد  دـیرفآ ; رگیدـکی 
ملاع هب  هچ  ره  تسا .» ناوتان  هتسخ و  هک  یلاح  رد  ددرگ  یم  زاب  وت  يوسب  تنامشچ  ماجنارس  نک ، هاگن  یتسه  ملاع  هب  رگید  راب  ینک !؟
ملاع ّربدـم  هک  ییادـخ  تسا . یگچراـپکی  تدـحو و  زا  ناـشن  اـج ، همه  ینیب . یمن  یگدـنکارپ  یمظن و  یب  زا  يا  هناـشن  يرگنب  یتسه 

هلا دوبعم و  دیاب  ییادخ  نینچ  و  تسوا ، كاپ  تاذ  تدـحو  هناشن  یتسه  ماظن  تدـحو  هک  ارچ  تسا . هناگی  دـحاو و  ًامتح  تسا ، یتسه 
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ِّبَر  ) هب ریبعت  جراـعم  هروس  هیآ 40  رد  لّوا : لاؤـس  هحفـص 264  تسا : حرطم  قوف  هلمج  نوماریپ  لاؤس  ود  قراـشملا  ریـسفت  د ) دـشاب .
و تغـالب ، تحاـصف و  زا  ّولمم  دـیجم  نآرق  باوـج : تسا ؟ هتفگ  قراـشملا  ّبر  طـقف  اـجنیا  رد  ارچ  تسا ، هدـش  ِبِراَـغَْملاَو ) ِقِراَـشَْملا 

اجنآ زا  و  دریذپن . تروص  ترورـض  دراوم  رد  زج  رارکت  هک  دنک  یم  اضتقا  تغالب  تحاصف و  تسا . غیلب  حیـصف و  دنوادخ  نآ  هدنیوگ 
. دـشاب یمن  نآ  رارکت  هب  يزاین  اذـهل  و  دـیمهف ، قراشم  هنیرق  هب  ار  براـغم  ناوت  یم  رگید  دراوم  رد  هدـمآ  براـغم  روکذـم  هیآ  رد  هک 
: خـساپ تسا ؟ هدـش  رکذ  عمج  تروص  هب  هژاو  نیا  ارچ  تسین ، شیب  یکی  قرـشم  هک  یلاح  رد  تسا ، قرـشم  عمج  قراـشم  مود : لاؤس 
قراـشم و هب  ریبعت  لاـعتم  دـنوادخ  اذـهل  دـنک ، یمن  بورغ  اـجکی  رد  و  عولط ، هطقن  کـی  زا  زگره  مه  رـس  تشپ  زور  ود  رد  دیـشروخ 

ّطخ يور  راـهب  يادـتبا  رد  ینعی  دراد ; یبوـنج  لـیم  هجرد  یلامـش و 23  لـیم  هجرد  دیـشروخ 23  هکنیا : حیـضوت  تسا . هدرک  براغم 
مامت راهب  لصف  ات  دراد  همادا  تکرح  نیا  دنک و  یم  تکرح  اوتسا  ّطخ  ِلامش  تمس  هب  جیردت  هب  و  دنک ، یم  عولط  اجنآ  زا  تساوتسا و 

هتفر ریسم  جیردت  هب  ناتسبات  لصف  يادتبا  زا  تسا . هدرک  تکرح  لامش  تمس  هب  اوتسا  ّطخ  زا  هجرد  هام 23  هس  نیا  تّدم  رد  هک  دوش ،
تمـس هب  دیـشروخ  تکرح  زییاپ  لصف  يادـتبا  زا  ددرگ . یم  زاـب  لّوا  هطقن  هب  زییاـپ  لـصف  يادـتبا  رد  هک  يا  هنوگ  هب  ددرگ . یم  زاـب  ار 
بونج تمس  هب  اوتسا  ّطخ  زا  هجرد  زین 23  تّدم  نیا  رد  و  دشک ، یم  لوط  هام  هس  زین  تکرح  نیا  دوش و  یم  عورش  اوتـسا  ّطخ  بونج 

یم رارق  لّوا  هطقن  رد  راهب  لصف  يادتبا  رد  و  ددرگ ، یم  زاب  اوتسا  ّطخ  ینعی  تکرح ، أدبم  تمس  هب  ناتسمز  لصف  يادتبا  زا  تسا . هتفر 
هطقن نآ  زا  دـعب  زور  رد  و  دـنک ، یم  بورغ  یّـصاخ  هطقن  رد  عولط و  یّـصاخ  هطقن  زا  لاـس  زا  يزور  ره  رد  دیـشروخ  نیارباـنب ، دریگ .

نیبرغم تایآ  زا  یضعب  رد  هکنیا  و  تسا . هدش  هتفگ  براغملا  قراشملا و  ّبر  اذهل  و  دیامن ، یمن  بورغ  هطقن  نآ  رد  دنک و  یمن  عولط 
هحفص 265 دریگ . یم  تروص  اوتسا  ّطخ  يور  زا  هک  تسا  زییاپ  راهب و  يادتبا  رد  دیشروخ  بورغ  عولط و  روظنم  هدش  هتفگ  نیقرشم  و 
هب ناوت  یم  هلمج  زا  هک  دراد . لابند  هب  يدایز  تاکرب  هّیلّوا ، تلاح  هب  تشگزاب  اوتسا و  ّطخ  بونج  لامش و  تمس  هب  دیـشروخ  تکرح 
زا زین  نآ  دـننام  و  تکربرپ ، ياهناراب  لوزن  اه ، هویم  ندیـسر  درک . هراشا  ناتـسمز  زییاپ و  ناتـسبات و  راـهب و  هناـگراهچ  لوصف  شیادـیپ 
لاس اهنویلیم  هک  شنیرفآ  ملاع  دنمفده  ياهماظن  ریاس  دیشروخ و  تکرح  دنمفده  ماظن  نیا  ًانمـض  تسا . تالّوحتو  رییغت  نیمه  تاکرب 

مکاـح یتسه  ملاـع  رـسارس  رب  یبیجع  مظن  هک  دـهد  یم  ناـشن  دـنام ، یمن  زاـب  شیوخ  تکرح  زا  يا  هظحل  دراد و  همادا  مّظنم  تروصب 
يریـسفت تساتکی . دحاو و  زین  دوبعم  و  دحاو ، یتسه  ملاع  ّربدم  ریدم و  دحاو ، یتسه  ماظن  رب  مکاح  مظن  دحاو ، دنوادخ  نیاربانب  تسا .

، مود ریـسفت  رد  اّما  دوب ، ینامز  براغم  قراشم و  رگنایب  دـش ، هتفگ  براغم  قراشم و  یلبق  ریـسفت  رد  هچنآ  براغمو  قراـشم  يارب  رگید 
قرـشم برغم و  اّما  تسام ، قرـشم  ناتـسناغفا  اـم و  برغم  قارع  میتسه  ناریا  رد  هک  اـم  ـالثم  تسا . یناـکم  براـغم  قراـشم و  زا  نخس 

میرک نآرق  رد  دنوادخ  تهج  نیدب  تسا . توافتم  يروشک  رهش و  هقطنم و  ره  برغم  قرشم و  نیاربانب  تسا . يرگید  ناکم  ناتـسناغفا 
یتروص رد  ریـسفت  نیا  هکنیا  نآ  و  دوش . یم  نشور  یملع  مهم  هتکن  کـی  ریـسفت  نیا  زا  ًانمـض  تسا . هدرک  ناـیب  عمج  تروـصب  ار  نآ 

سپ دوب . دهاوخ  یکی  نیمز  يور  مدرم  مامت  برغم  قرـشم و  دشاب  حّطـسمو  فاص  رگا  اّما  دشاب ; لکـش  يورک  نیمز  هک  تسا  حیحص 
« دحاو هلا   » لباقم هطقن  ایآ  ام ! رصع  ياه  تب  دروآ ه ) ـ رامش  هب  نآرق  یملع  تازجعم  زا  یکی  ریـسفت ، نیا  قبط  ار  هفیرـش  هیآ  ناوت  یم 
هحفص 266 درادن ؟ دوجو  یکرشم  رگید  هدش  هدیچرب  یتسرپ  تب  طاسب  هک  نونکا  و  دندوب ، تسرپ  تب  هک  دنتسه  برع  ناکرـشم  طقف 
( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نامز  ياه  تب  هک  دراد ، دوجو  يرتکانرطخ  ياه  تب  ام  نامز  رـصع و  رد  هک  تفگ  دیاب  لاؤس  نیا  خساپ  رد 

ُهََهلِإ َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَأ  : ») دـیامرف یم  ناقرف  هروس  هیآ 43  رد  لاعتم  دنوادخ  . 1 دـینک : هّجوت  نآرق  زا  هیآ  ود  هب  تسا . چـیه  نآ  لباقم  رد 
تیاده ار  وا  یناوت  یم  وت  ایآ  تسا !؟ هدیزگرب  دوخ  دوبعم  ار  دوخ  سفن  ياوه  هک  ار  یـسک  يدـید  ایآ  ًالیِکَو ;) ِْهیَلَع  ُنوُکَت  َْتنَأَفَأ  ُهاَوَه 

یلـص ) ربمایپ هکنیا  بلاج  دوش . یم  لابند  رتدیدش  نونکا  و  هدوب ، نامز  نآ  زا  سفن  ياوه  شتـسرپ  يرآ  يزیخ .»!؟) رب  وا  زا  عافد  هب  ای  )
نومضم . 2 دومن ! تیاده  ار  ناتسرپ  تب  زا  يرایسب  ترضح  نآ  هک  یلاحرد  دنک ، تیاده  ار  یـصاخشا  نینچ  دناوت  یمن  هلآو ) هیلع  هللا 

َمَتَخَو ْملِع  یَلَع  ُهللا  ُهَّلَـضَأَو  ُهاَوَه  ُهََهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَفَأ  : ») دینک هّجوت  تسا . هدمآ  زین  هیثاج  هروس  هیآ 23  رد  رتدیدش  تروصب  قوف  هیآ 

نآرق رابرپ  زا 231ياهدنگوس  هحفص 110 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


سفن ياوه  ار  دوخ  دوبعم  هک  ار  یـسک  يدید  ایآ  َنوُرَّکَذـَت ;) َالَفَأ  ِهللا  ِدـَْعب  ْنِم  ِهیِدـْهَی  ْنَمَف  ًةَواَشِغ  ِهِرََـصب  یَلَع  َلَعَجَو  ِِهْبلَقَو  ِهِعْمَـس  یَلَع 
شمشچ رب  و  هدز ، رهم  شبلق  شوگ و  رب  و  هتخاس ، هارمگ  تسین ) تیاده  هتسیاش  هکنیا  رب   ) یهاگآ اب  ار  وا  دنوادخ  هداد و  رارق  شیوخ 

ًاتقیقح ایآ  لاؤس : دیوش .»!؟ یمن  رّکذتم  ایآ  دـنک !؟ تیادـه  ار  وا  دـناوت  یم  ادـخ  زا  ریغ  یـسک  هچ  لاح  نیا  اب  تسا !؟ هدـنکفا  يا  هدرپ 
ياوه هب  طقف  تسرپاوه  اریز  تسا ، یتسرپاوه  یعیبط  لـمعلا  سکع  نیا  خـساپ : دراد ؟ يدـیدش  دروخرب  نینچ  ناتـسرپ  اوه  اـب  دـنوادخ 

یم ار  قیاقح  شمـشچ  هن  هک  تسا  یـصخش  دننامه  یـسک  نینچ  اذهل  و  دنیب ، یمن  يرگید  زیچ  نآ  زا  ریغ  هدومن و  هّجوت  شیوخ  سفن 
هکلب تسا . یتسرپ  تب  ياه  هخاش  زا  یکی  یتسرپاوه  نیاربانب ، دیامن . یم  كرد  ار  نآ  شبلق  هن  و  دونـش ، یم  ار  نآ  شـشوگ  هن  و  دنیب ،

روبجم ار  وا  یتسرپاوه  هک ، یتسرپاوه  ملاع  نآ  دننامه  تسا ، هدوب  یتسرپ  تب  أشنم  یتسرپاوه  هک  دـهد  یم  هحفص 267  تداهش  خیرات 
ایند یسایس  لاجر  زا  يرایسب  تسا . لوپ  مدرم  زا  یخرب  يادخ  دتـسرپب . ار  ناطیـش  تب  دیاس و  هدجـس  رب  رـس  ناطیـش  لباقم  رد  هک  درک 
وحم نویسناونک  هدیقع ، يدازآ  تاعوبطم ، يدازآ  نانز ، قوقح  یسارکومد ، يدازآ ، رـشب ، قوقح  و  دنزادرپ ، یم  رالد  شتـسرپ  هب  طقف 

هب رتشیب  هچ  ره  ندیسر  تهج  تسا  يرازبا  اهنآ  يارب  نآ  دننام  ییایمیش و  ياه  حالـس  شرتسگ  عنم  هدهاعم  نانز ، هیلع  ضیعبت  لاکـشَا 
چیه دـنچ  ره  دنتـسه ، اهروشک  نیرتهب  دـننک  تکرح  نانآ  عفانم  ضارغا و  فادـها و  ياتـسار  رد  هک  یناسک  اذـهل  و  تورث . لوپ و  تب 

، تسا نانآ  عورـشمان  عفاـنم  اـب  داـضت  رد  هک  یمالـسا  ناریا  دـننام  ییاـهروشک  دوشن و  تاـعارم  ناـشروشک  رد  یناـسنا  لوصا  زا  کـی 
یناسنا لوصا  هب  اهروشک  نیرتدـنبیاپ  دـنچ  ره  دوش ، یم  یفّرعم  ییایمیـش  ياه  حالـس  هدـننک  دـیلوت  رـشب و  قوقح  ضقاـن  تسیرورت و 

. دنشاب

! هرقن الط و  ثیدح 

هیلع ) یلع ترـضح  شداتـسا  زا  دـسر  یم  رظن  هب  هک  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  يا  هلمج  راحبلا  ۀنیفـس  رد  یمق  ساـّبع  خیـش  جاـح  موحرم 
هدز هک  هرقن  الط و  هّکـس  نیلّوا  : » تسا ریز  حرـش  هب  روکذم  ثیدح  دـشاب . هتفرگ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  ای  مالـسلا )

و نامشچ ، يور  ار  نآ  سپس  دیـشک . یلاحـشوخ  زا  يدایرف  و  دومن ، نآ  هب  یهاگن  ناطیـش  درک ، ادیپ  جاور  هلماعم  دقن  ناونع  هب  و  دش ،
امُکوُّبَحَا اذِا  ْمَدآ  یَنب  ْنِم  یلابُا  ام  يداُؤف  ُةَرَمَث  َو  یْنیَع  ُةَُّرق  : » تفگ دینابسچ و  شا  هنیس  هب  ار  نآ  هرابود  داهن ، شا  هنیـس  يور  نآ  زا  سپ 

تب رگید  هک  تسین  یمغ  دننک ) شتـسرپ  ار  امـش  و   ) دنوش امـش  هتفیرف  اهناسنا  رگا  نم ! بلق  هویم  نامـشچ و  رون  يا  ًانَثَو ; اوُدـُبْعَی  ْنَا ال 
ار ناسنا  یتسرپ  لوپ  قیرط  زا  دناوت  یم  هک  دناد  یم  ناطیـش  هحفص 268  ص 355 .  ج 70 ، راونالاراحب ،  . 1 ( 1 !«.) دنیامن اهر  ار  یتسرپ 

هشوگ رد  يزاس  هحلسا  ياه  هناخراک  نتشاد  هگن  اپرـس  يارب  هک  ییاهگنج  يراوخ ، هوشر  رّدخم ، ّداوم  قاچاق  دنک . ناهانگ  مامت  هدولآ 
ار صاخـشا  تسا . رانید  مهرد و  هب  ندیـسر  يارب  همه  همه و  نآ ، دننام  ناسنا و  ياضعا  شورف  دیرخ و  دـنزادنا ، یم  هار  هب  ایند  رانک  و 

شیوخ ناردام  هک  ینادنزرف  دنرایـسب  هچ  دـنوشن . قّفوم  شیامزآ  نیا  رد  هک  يدایز  دارفا  اسب  هچ  و  درک ، ناحتما  لام  لوپ و  اب  ناوت  یم 
ياهلاس ثرا  میسقت  رس  رب  هک  ینارهاوخ  ناردارب و  دنرایـسب  هچ  دنا ! هتخاس  هراوآ  ار  اهنآ  و  هدرک ، نوریب  هناخ  زا  ثرا  میـسقت  رطاخب  ار 
یخرب دنـشورف ، یم  یتوافتم  ياهتمیق  اب  ار  شیوخ  ناـمیا  نید و  مدرم  هّتبلا  دـنرادن . رگیدـکی  اـب  يا  هطبار  و  هدرک ، رهق  مه  اـب  يداـمتم 

اّما دـنک  یم  تمواقم  یمقر  تفه  ددـع  ربارب  رد  يرگید  دوش ، یم  لزلزتم  ناـموت  نویلیم  کـی  ندـید  اـب  یکی  رتنارگ . یـضعب  رتنازرا و 
هک يدارفا  هصالخ  و  دـنزغل ، یم  رتالاب  ماقرا  اب  رگید  يا  هّدـع  دـهد . یم  فک  زا  لّمحت  بات و  دوش  یم  یمقر  تشه  ددـع  هک  یماگنه 

اذهل تسا ; دارفا  نیا  هلمج  زا  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما ترضح  نایقتم  يالوم  دنتسه . مک  دنروآ  یمن  وربآ  هب  مخ  یمقر  چیه  لباقم  رد 
(1 «.) درک مهاوخن  ار  راک  نیا  مناتسزاب ، يا  هچروم  ناهد  زا  ار  يوج  هناد  ملظ  هب  هک  دنهدب  نم  هب  ار  یتسه  ناهج  مامت  رگا  : » دیامرف یم 
. میوش رتکیدزن  کیدزن و  دحاو  دوبعم  شتسرپ  هب  و  هتفرگ ، هلـصاف  یتسرپاوه  زا  زور  هب  زور  نیقتم  ماما  زا  يوریپ  هب  زین  ام  هکنآ  دیما  هب 

هحفص 269 هبطخ 224 .  هغالبلا ، جهن   . 1
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رثّدم هروس  ياهدنگوس  . 3

حیضوت

اهنآ هک   ) تسین نینچ  نیا  دینک : هّجوت  هروس  نیا  ات 37  تایآ 32  هب  تسا . رثّدم  هروس  دراد ، هناگ  هس  ياه  مسق  هک  ییاه  هروس  هلمج  زا 
هب دنگوس )  ) و دنک ، تشپ  دنیچ و ) رب  نماد   ) هک یماگنه  بش  هب  مسق ) و( هام ، هب  دنگوس  دنیامن ) یم  راکنا  ار  تمایق  دـننک و  یم  رّوصت 

، اهناسنا همه  يارب  تسا  يراذـنا  رادـشه و  تسا . مهم  لئاسم  زا  تماـیق ) كاـنلوه  ثداوح   ) نآ هک  دـیاشگب ، هرهچ  هک  یماـگنه  حـبص 
یّکم ياه  هروس  زا  رثّدم  هروس  دنورن . ای  دنور  شیپ  یکین  تیادـه و  يوسب  دـننامب =  بقع  ای  دـنتفا  شیپ  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  يارب 
گرم زا  سپ  ناهج  داعم و  دروم  رد  نآ ، تایآ  نومضم  تسا . بلطم  نیا  دّیؤم  هروس  نیا  تایآ  قایـس  کبـس و  هک  هنوگ  نامه  تسا ،

هحفص 270 تسا . هروس  نیا  ندوب  یّکم  رب  يرگید  دهاش  زین  دیوگ ، یم  نخس 

! دش لزان  ربمایپ  رب  هک  يا  هروس  نیلّوا 

. تسا فالتخا  نارّـسفم  نایم  رد  دوب ، هروس  مادک  دـش  لزان  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح  رب  هک  يا  هروس  نیلّوا  هکنیا  دروم  رد 
هروس تایآ  هب  هّجوت  هک  هنوگ  نامه  دش ، لزان  ترـضح  نآ  رب  تثعب  يادـتبا  رد  هک  تسا  يا  هروس  نیلّوا  قلع  هروس  دـندقتعم  يا  هّدـع 

راوـگرزب ربماـیپ  كراـبم  كاـپ و  بلق  رب  هک  يا  هروـس  نیلّوا  دـندقتعم  زین  نارّـسفم  زا  يدادـعت  تساـعّدا . نیا  رب  يا  هـنیرق  زین  روکذـم 
دوخ هب  يا  هچراپو  هدمآ ، نییاپ  هب  ارح  راغ  زا  لوسر  ترـضح  هک  ماگنه  نآ  تسا . رثّدـم  هروس  دـش ، لزان  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا

زیخرب و تسین ، تحارتسا  تقو  نونکا  ام ! لوسر  يا  هک : دش  لزان  ترضح  نآ  رب  رثّدم  هروس  زا  یتایآ  دوب ، تحارتسا  لوغـشم  دیچیپ و 
( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  رب  تثعب  يادتبا  رد  هک  يا  هروس  نیلّوا  ام  هدیقع  هب  ناوخ . ارف  قح  نییآ  هب  ار  نانآ  نک و  راذنا  ار  مدرم 

ترضح ّتیرومأم  اّما  تسا . قلع  هروس  تشگ ، دیدج  نید  غالبا  رومأم  و  دش ، هدیزگرب  يربمایپ  هب  ترضح  نآ ، لوزن  اب  و  تشگ ، لزان 
یتایآ هلیـسوب  لاعتم  دنوادخ  یناهنپ ، توعد  لاس  هس  زا  سپ  دیـشک . لوط  لاس  هس  یناهنپ  تّیرومأم  نیا  و  دوب ، یناهنپ  توعد  زاغآ  رد 

. دش عورـش  شترـضح  ینلع  غیلبت  روکذم  تایآ  لوزن  اب  و  داد ، عالّطا  شلوسر  هب  ار  مالـسا  نید  غیلبت  زا  يدیدج  هلحرم  رثّدـم  هروس  زا 
هروس تایآ  لوزن  اب  راکـشآ  ینلع و  توعد  نالعا  و  قلع ، هروس  تاـیآ  لوزن  اـب  تّوبن  تثعب و  عورـش  و  یناـهنپ ، توعد  زاـغآ  نیارباـنب 

رادمتـسایس و هریغم ، نب  دیلو  هب  برع  ناکرـشم  هعجارم  ناتـساد  رب  لمتـشم  رثّدـم  هروس  هکنیا  اعّدا  نیا  رب  لیلد  تسا . هدوب  هارمه  رثّدـم 
وا زا  و  دنداد ، ربخ  دیلو  هب  ار  ترضح  نآ  هب  مدرم  زا  يدادعت  ندیورگ  مالـسا و  ربمایپ  ياعّدا  دنتفر و  وا  دزن  هب  نانآ  تسا . برع  میکح 
زا دیلو  دشاب . هتشاد  ریگمشچ  يا  هجیتن  هک  یهار  دهد . میلعت  اهنآ  هب  مالـسا  ربمایپ  اب  هزرابم  يارب  يّرثؤم  حیحـص و  شور  هک  دنتـساوخ 

ٌرْحِـس َّالِإ  اَذَه  ْنِإ  : ») تفگ خـساپ  رد  وا  دـنتفر و  وا  دزن  هرابود  یتّدـم  زا  سپ  دـنک . هشیدـنا  عوضوم  نیا  نوماریپ  ات  تساوخ  تلهم  اهنآ 
هن  ) تسا ناسنا  نخـس  طـقف  نیا  تسین ، هحفـص 271  ناینیـشیپ  ياهرحـس  نوسفا و  زج  يزیچ  نآرق  نیا  ِرَـشَْبلا ;) ُلْوَق  َّالِإ  اَذَه  ْنِإ  َُرثُْؤی * 
يا هبذج  نآرق  رگا  ینعی  دننابـسچب . يرگوداج  هلـصو  ربمایپ  هب  و  وداج ، هلـصو  نآرق  هب  هک  داد  داهنـشیپ  اهنآ  هب  دیلو  ( 1 («.) ادخ راتفگ 

هروس رد  هک  قوف  تیاکح  هکنیا  هصالخ  تشاد . دهاوخن  یتابث  ماود و  يرگوداج  هبذج  ناسب  هدرک ، بذج  دوخ  يوسب  ار  مدرم  دراد و 
ياهتّیلاعف هب  هراشا  و  هدش ، لزان  ینلع  توعد  زاغآ  یناهنپ و  غیلبت  نارود  نتفای  نایاپ  زا  سپ  هروس  نیا  هکنیا  رب  تسا  یلیلد  هدمآ ، رثّدم 

. دراد یناهنپ  غیلبت  نارود  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) لوسر ترضح 

هناگ هس  ياهدنگوس 

ار نآ  دـیاب  هک  دراد ، یّـصاخ  طاـبترا  دـنویپ و  رگیدـکی  اـب  تسا و  مهم  هس  ره  هک  دراد  دوجو  دـنگوس  هس  زین  هروـس  نیا  رد  لاـح  رهب 

نآرق رابرپ  زا 231ياهدنگوس  هحفص 112 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. مینک یسررب 

هام هب  مسق  لّوا : دنگوس 

نوماریپ ات  دـهد ، نالوج  ار  نآ  و  دروآرد ، تکرح  هب  ار  ام  هشیدـنا  مسق  نیا  اب  اـت  دروخ ، یم  مسق  هاـم  هرک  هب  ادـتبا  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
رد دنچ  ره  هام  یعیبط  میوقت  . 1 مییامن : یم  هراشا  هام  تاکرب  راثآ و  زا  هنومن  دـنچ  هب  اجنیا  رد  اذـهل  و  مینک . رکف  نآ  تاکرب  تمظع و 

راگدرورپ تمظع  ياه  هناشن  زا  هام  صرق  دینک : هّجوت  دراد . مزال  يرتشیب  حرش  نآ  تّیمها  هب  هّجوت  اب  یلو  میدرک ، ثحب  البق  هنیمز  نیا 
کی تّدـم  نیمه  رد  و  دـخرچ ، یم  نیمز  هرک  درگ  هب  رود  کـی  زور  تشه  اـی  تفه  تسیب و  لوـط  رد  دراد . مّظنم  يا  هماـنرب  و  تسا ،

میوقت و کی  هک  هدـش  ببـس  مّظنم  همانرب  نیا  و  تسام . فرط  هب  هاـم  تمـس  کـی  هشیمه  اذـهل  و  دـخرچ ، یم  شدوخ  درگ  هب  مه  رود 
، تسا رامشزور  جاتحم  يدنبنامز  و  دراد ، يدنبنامز  هب  زاین  ناسنا  یگدنز  دریگ . رارق  اهناسنا  همه  رایتخا  رد  یعیبط  ینامسآ و  رامشزور 

ناوت یم  مه  دیشروخ  تکرح  زا  دهد . یم  رارق  اهناسنا  رایتخا   272 هحفص تایآ 24 و 25 .  رثّدم ، رد 1 .  ار  رامشزور  نیا  هام  تکرح  و 
یب داوس و  اب  سک ، همه  يارب  هاـم  یعیبط  میوقت  اـّما  دراد . هبرجت  صّـصخت و  هب  زاـین  تسین . یـسک  ره  راـک  نیا  اـّما  درک ، هّیهت  یمیوقت 

هدیسر و نایاپ  هب  لبق  هام  هک  درب  یم  یپ  هام  عولط  اب  تسا . هدافتسا  لباق  اج  همه  رد  و  دیفس ، هایس و  درم ، نز و  يرهش ، یتاهد و  داوس ،
رپ یلاخ و  همین  رد  ّتقد  اب  یّتح  تسا ;و  هام  مهدراهچ  بش  هک  دوش  یم  هّجوتم  هام ، صرق  ندـش  لماک  اب  تسا . هدـش  زاغآ  دـیدج  هام 

. تسا هاـم  صرق  یمئاد  مّظنم و  تکرح  هجیتن  یعیبـط  میوقت  نیا  و  میتـسه . هاـم  ياهبـش  زا  یبـش  هچ  رد  هک  داد  صیخـشت  ناوت  یم  هاـم 
ناهج رب  هک  یمظن  تسا ، هدروخ  مسق  يزیر  همانرب  مظن و  هب  ایوگ  دـنک ، یم  دای  دـنگوس  هاـم  صرق  هب  دـنوادخ  هک  یماـگنه  نیارباـنب ،
باسح قیقد و  ردق  نآ  ام ، یکاخ  هرک  هام و  هرک  رب  مکاح  مظن  دـنک ، ادـیپ  نایرج  زین  اهناسنا  یگدـنز  رد  دـیاب  تسه و  مکاح  شنیرفآ 

دورف هام  هرک  زا  تمـسق  مادـک  رد  یتعاس و  هچ  رد  هک  دـنهد  ماجنا  یتابـساحم  داد  ناکما  هاـم  هرک  مزاـع  نادنمـشناد  هب  هک  تسا  هدـش 
نیمز شخرچ  و  دندمآ ، دورف  ناکم  نامز و  نامه  رد  ًاقیقد  اّما  دوب ، تکرح  رد  زور  هنابش  هس  اهنآ  ییاضف  هنیفـس  هکنیا  مغریلع  و  دنیآ .

يا هنوگ  هب  ار  نیمز  هام و  تکرح  هک  تسا  يراـگدرورپ  رنه  هکلب  تسین ، رـشب  رنه  نیا  و  درکن . داـجیا  اـهنآ  ینیب  شیپ  رد  یللخ  هاـم  و 
نامشچ هک  یماگنه  مالـسلا ،) هیلع  ) داجـس ماما  تهج  نیدب  دنک . ینیب  شیپ  هبـساحم و  قیقد  ردق  نیا  دناوت  یم  ناسنا  هک  هدومرف ، رّرقم 

ِکَلَف یف  ُفِّرَـصَتُْملا  ِریدـْقَّتلا ، ِلِزانَم  یف  ُدِّدَرَتُْملا  ُعیرَّسلا ، ُِبئاّدـلا  ُعیطُْملا ، ُْقلَْخلا  اَهُّیَا  : » دـندومرف یم  داـتفا ، یم  هاـم  لـاله  هب  ناـشکرابم 
، َنامَّزلا َِکب  َّدَحَف  ِِهناْطلُـس ، ِتامالَع  ْنِم  ًۀَمالَع  َو  ِهِْکلُم ، ِتایآ  ْنِم  ًۀَیآ  َکَلَعَج  َو  َمَُهْبلا ، َِکب  َحَضْوَا  َو  َمَلُّظلا ، َِکب  َرََّون  ْنَِمب  ُْتنَمآ  ِریبْدَّتلا .
ام ُهَناْحبُـس  ٌعیرَـس . ِِهتَداِرا  یِلا  َو  ٌعیطُم ، َُهل  َْتنَا  َِکلذ  ِّلُک  یف  ِفوُسُْکلا ، َو  ِةَراـنِْالا  َو  ِلُوفُْـالا  َو  ِعُولُّطلا  َو  ِناـصْقُّنلا ، َو  ِلاـمَْکلِاب  َکَـنَهَْتما  َو 
رد  ) هتـسویپ رادربنامرف  قولخم  يا  ... ثِداح ; ْرمَِال  ثِداح  ِرْهَـش  َحاتْفِم  َکَلَعَج  َکـِنْأَش ، یف  َعَنَـص  اـم  َفَْطلَا  َو  َكِْرمَا ، یف  َرَّبَد  اـم  َبَجْعَا 
هب ار  اهیکیرات  هک  ییادخ  نآ  هب  مراد  نامیا  ریبدت ، رادم  رد  هدننک  شدرگ  نّیعم و  ياهلزنم  رد  هدننک  دمآ  تفر و  و  ناباتـش ، و  تکرح )
زا یتمالع  و  شییاورنامرف ، ياه  هناشن  زا  يا  هناشن  ار  وت  و  هدومن ، راکـشآ  وت  هب  ار  مهبم  ادـیپان و  ياههار  و  هدرک ، نشور  وت   273 هحفص

ینکفاوترپ و بورغ و  عولط و  ناـصقن و  لاـمک و  هب  تشاداو  ار  وت  و  تخاـس ، دودـحم  وـت  هب  ار  ناـمز  و  هداد ، رارق  شتنطلـس  تاـمالع 
رد يریبدت  زیگنا  تفگـش  هچ  هک  ادخ  تسا  هّزنم  ناباتـش . شا  هدارا  يوسب  و  يرادربنامرف ، وا  نامرف  تحت  رد  وت  اهنآ  مامت  رد  و  نتفرگ ،

هیلع ) داّجس ماما  ( 1 ...«.) ون يراک  يارب  هداد  رارق  ون  هام  دـیلک  ار  وت  هداد ، ماجنا  وت  راک  رد  هک  یتعنـص  تسا  قیقد  هچ  و  درب ، راکب  وت  رما 
یم تموکح  ناهج  تئیه  ملع  لفاحم  مامت  رب  سویملطب  تئیه  هک  دروآ  نابز  رب  ار  اعد  روآ  باجعإ  اـبیز و  تارقف  نیا  یناـمز  مالـسلا )
هام صرق  اّما  تسا . دوب ، تکرح  رد  کلف  هعومجمو  تشاد ، رارق  ینیرولب  کلف  رد  هکلب  تشادن ; یتکرح  چـیه  هام  هّیرظن  نیا  رد  درک .

راثآ و رگید  هام و  ّلقتسم  تکرح  هب  یلامجا  يا  هراشا  نامز  رصع و  نآ  رد  مالسلا ) هیلع  ) داّجـس ماما  تشادن . یتکرح  ّلقتـسم  تروصب 
تردـق و زا  ناشن  دراد  همادا  لاس  اه  نویلیم  هک  هام  هرک  رب  مکاح  مظن  هک  دـمهف  یم  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  تسا . هدرک  نآ  تاـکرب 
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دراد ار  يا  هنیآ  مکح  تقیقح  رد  هام  هام  یناـشفارون  . 2 درک . شنرک  عوشخ و  دیاب  وا  ربارب  رد  هک  دهد  یم  میلع  اناوت و  يّربدـم  ریبدـت 
ناـسنا هک  تسا  نشور  ردـق  نآ  هن  شخب ; شمارآ  فـیطل و  يروـن  دـنک . یم  سکعنم  ار  نآ  روـن  و  هتفرگ ، رارق  دیـشروخ  ربارب  رد  هک 

هکلب دبایب . ار  شیوخ  ریسم  دناوتن  ناسنا  دشابن و  هدافتـسا  لباق  هک  کیرات  فیعـض و  ردق  نآ  هن  و  دورب ، راک  بسک و  غارـس  هب  صیرح 
يرایبآ . 3 دشاب . یم  ناشدـصقم  تمـس  هب  اهناسنا  رگتیادـه  بش  لد  رد  مه  و  تسین ، هنابـش  شمارآ  هب  ّرـضم  مه  هک  تسا  يا  هنوگ  هب 
طّـسوت هک  دراد  دوجو  تساه  هناخدور  بآ  دورو  لحم  هک  ییاهتمـسق  ًاصوصخم  اه ، هچایرد  اهایرد و  هیـشاح  رد  لخن  اـهنویلیم  عرازم 

یمن طولخم  تعرـس  هب  ایرد  روش  بآ  هناخدور و  نیریـش  بآ  دزیر  یم  ایرد  هب  هناخدور  بآ  هک  یطاقن  رد  دوش . یم  يرایبآ  هاـم  هرک 
زور هنابـش  رد  رابود  هام  دور . یم  هحفص 274  ص 569 .  نیون ، حـیتافم  شیپ 1 .  هب  روـش  بآ  لد  رد  نیریـش  بآ  اهتّدـم  هکلب  ددرگ ،

نیریش بآ  دمآ  الاب  تمس  هب  بآ  هک  یتقو  دشک ، یم  الاب  تمس  هب  ار  بآ  دوش  یم  ایرد  بآ  ّدم  ثعاب  هک  هام  هبذاج  دراد . ّدم  رذج و 
بآ رذج  هک  یماگنه  و  دنک . یم  باریس  ار  ناتخرد  مامت  و  ددرگ ، یم  ریزارـس  اهناتـسلخن  هب  ددرگ و  یم  زاب  دوب ، هدمآ  هک  يریـسم  زا 

الماک اهلخن  و  ددرگ ، یم  رارکت  یناسربآ  تاّیلمع  نیا  رابود  زور  هنابـش  ره  رد  ددرگ . یم  زاب  ایرد  هب  اهبآ  هرابود  دوش  یم  عورـش  اـیرد 
ماجنا ار  يوق  یبآ  ياه  هبملت  هدیزرو و  نابغاب  رازه  نارازه  راک  ینامسآ  هرک  کی  هک  دنک  یم  رواب  یسک  هچ  یتسار  دوش . یم  باریس 

دش هتفگ  هچنآ  ِِهناْطلُس .» ِتامالَع  ْنِم  ًۀَمالَع  َو  ِهِْکُلم ، ِتایآ  ْنِم  ًۀَیآ  َکَلَعَج  َو  : » دیامرف یم  ( مالسلا هیلع  ) داجـس ماما  هک  تساجنیا  دهد !؟
. تسین نآ  هب  رصحنم  هّتبلاو  هدرک ، دای  مسق  نآ  هب  هروس  نیا  رد  دنوادخ  هک  تسا  هام  هرک  تاکرب  راثآ و  زا  هنومن  هس  طقف 

بش هب  مسق  مود : دنگوس 

نآ هنومن  ود  هب  بش  تاکرب  نایم  زا  تسا . هدرک  دای  مسق  نآ  هب  دـنوادخ  اذـهل  تسا ; ییاـهتمعن  أـشنم  دراد و  یتاـکرب  راـثآ و  زین  بش 
نامه تفرگ . یم  شتآ  زیچ  همه  دیبات  یم  مه  رس  تشپ  زور  هس  باتفآ  دوبن و  بش  رگا  ترارح  لیدعت  ببس  بش  . 1 مینک : یم  تعانق 

هزادـنا 14 هب  هام  هرک  زور  تفرگ . یم  رـشب  زا  ار  یگدـنز  ناکما  امرـس  دوب ، مه  هب  لـصّتم  یپ و  رد  یپ  اهبـش  دوبن و  زور  رگا  هک  هنوگ 
وا امرگ  ترارح و  دیآ ، دورف  نآ  رب  هام  هرک  ِزور  طسو  رد  یـسک  رگا  اذهل  و  رادقم ، نیمه  هب  مه  نآ  بش  تسا و  نیمز  هرک  زور  هنابش 
هرک ترارح  بش ، نیارباـنب  دروآ . یم  رد  ياـپ  زا  ار  وا  امرـس  دوش ، هاـم  هرک  دراو  بش  همین  رد  رگا  هک  هنوگ  ناـمه  دـنک . یم  بوذ  ار 
بش هحفـص 275 2 . تسا . بش  ّمهم  تاکرب  زا  نیا  و  دنک ، یم  ظفح  نتخوس  یگتفرگ و  شتآ  رطخ  زا  ار  نآ  هدومن و  لیدعت  ار  نیمز 

رب یقیمع  رثا  بش  یکیراـت  تـسا . نآ  نوکـس  شمارآ و  تـسا ، كرد  لـباق  اـهناسنا  هـمه  يارب  هـک  بـش ، رگید  تـکرب  شمارآ  هیاـم 
هـسیاقم دراد  ناسنا  باصعا  شمارآ  رب  هک  يریثأت  رد  يرگید  زیچ  چیه  اب  ار  بش  باوخ  ناوت  یمن  اذـهل  و  دراد ، ناسنا  هتـسخ  باصعا 

لاعتم دنوادخ  هک  تسین  تهج  یب  و  دنتسین . یملاس  ياهناسنا  دنباوخ  یم  زور  ياه  همین  ات  دنرادیب و  بش  ياه  همین  ات  هک  یناسک  درک .
يانعم هب  هدـش ، رکذ  لـیل »  » دـیق ناونع  هب  مود  دـنگوس  رد  هک  ََربْدَا » ْذِا   » هلمج بش ؟ رخآ  هب  دـنگوس  ارچ  ًانَکَـس .) َلـْیَّللا  َلَـعَجَو  : ) دومرف

نآ يونعم  تاکرب  ًاصوصخم  بش  تاکرب  خساپ : تسا ؟ هدرک  دای  دنگوس  بش  رخآ  رحـس و  هب  دنوادخ  ارچ  تسا . رحـس  بش و  ياهتنا 
بابـسا زا  یکی  بش  زاـمن  دوش . یم  ماـجنا  رحـس  ماـگنه  هب  دراد  یناوارف  تاـکرب  تاریخ و  هک  بش ، زاـمن  تسا . رتـنوزف  بش  رخآ  رد 

هتـسب نالفاغ  مشچ  هک  رحـس  ماگنه  اریز  دوش . یمن  هدـید  رگید  ياهزامن  رد  دراد  بش  زامن  هک  ییافـص  فطل و  تسا . ناسنا  تداـعس 
ّتتـشت ساوح و  یگدـنکارپ  لماوع  اهتمحازم و  نوچ  دـنک . زاین  زار و  شیوخ  يادـخ  اب  دـناوت  یم  رگید  نامز  ره  زا  رتهب  ناـسنا  تسا ،

یم ساسحا  دوخ  رد  یبیجع  بلق  روضح  ناسنا  اذـهل  رگید ;و  ياهتمحازم  هن  ییادـص ، رـس و  هن  ینفلت ، هن  دـسر . یم  لقادـح  هب  رطاـخ 
زامن هک  دیهد ; صاصتخا  راک  نیا  هب  ار  بش  کی  يا  هتفه  لقاال  دیزیخرب ، بش  زامن  يارب  اه  بش  مامت  دـیناوت  یمن  رگا  نازیزع ! دـنک .
ّمهم لماوع  زا  یکی  کش  نودـب  تسا . هللا  یلا  ناکلاس  سرد  نیلّوا  و  دـهد ، یم  هعـسوت  ار  ناسنا  يزور  قزر و  تیوقت و  ار  نامیا  بش 

. درک رازگرب  هداس  یلیخ  ناوت  یم  ار  بش  زامن  تسا . بش  زامن  نیمه  دنا ، هدیسر  ییاج  هب  هللا  یلا  برق  ماقم  رد  هک  یناسک  مامت  بّرقت 
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رد هک  رتو ، هلفان  تین  هب  تعکر  کی  و  عفـش ، هلفان  تّین  هب  یتعکر  ود  کی  و  بش ، هلفاـن  ّتین  هب  حبـص  زاـمن  نوچمه  یتعکر  ود  راـهچ 
يارب دیهاوخب . وا  زا  دیراد  ادخ  زا  هحفص 276  هک  یتجاح  ره  و  دینک ، اعد  دیناوت  یم  دیشاب  لیام  هک  رادقم  ره  هب  رخآ  هدجـس  تونق و 

هب نآرق  تایآ  رد  بش  زامن  دـینک : هّجوت  مالـسلا ) مهیلع  ) ناموصعم زا  یتایاور  نآرق و  زا  یتایآ  هب  بش ، زامن  رتشیب  تّیمها  هب  ندرب  یپ 
ِِهب ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّللا  َنِمَو  : ») دیامرف یم  ءارسا  هروس  هیآ 79  رد  لاعتم  دنوادخ  . 1 دینک : هّجوت  عوضوم  نیا  نوماریپ  نآرق  تایآ  زا  هنومن  دنچ 

هفیظو کـی  نیا  ناوخب ! زاـمن ) و   ) نآرق و ) زیخرب ، باوـخ  زا   ) ار بش  زا  یـساپ  ًادوُـمْحَّم ;)و  ًاـماَقَم  َکُّبَر  َکَـثَْعبَی  ْنَأ  یَـسَع  َکَّل  ًۀَِـلفاَن 
سب یماقم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ماقم  دزیگنارب .» شیاتـس  ِروخ  رد  یماقم  هب  ار  وت  تراـگدرورپ  تسا  دـیما  تسوت ; يارب  یفاـضا 
ربمایپ هب  یـصاصتخا  دومحم  ماقم  اـیآ  لاؤس : ددرگ . لـئان  دومحم  ماـقم  ینعی  يرتـالاب ، ماـقم  هب  بش  زاـمن  اـب  دـناوت  یم  یلو  تسـالاو ،

، وسکی زا  شتقایل  نأش و  دادعتسا و  بسانت  هب  سک  ره  هکلب  درادن ، ترضح  نآ  هب  صاصتخا  باوج : دراد ؟ هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا
هروس ات 18  تایآ 15  رد  بش  زامن  يامیس  . 2 دسرب . دومحم  ماقم  زا  یتاجرد  هب  دـناوت  یم  رگید ، يوس  زا  شزرا  اب  تدابع  نیا  ماجنا  و 

 * َنِینِـسُْحم َِکلَذ  َْلبَق  اُوناَک  ْمُهَّنِإ  ْمُهُّبَر  ْمُهاَتآ  اَـم  َنیِذِـخآ  نُویُعَو *  تاَّنَج  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ  : ») تسا هدـش  میـسرت  ریز  لکـش  هب  تاـیراذ 
، دنراد رارق  اه  همشچ  نایم  رد  تشهب و  ياهغاب  رد  ناراکزیهرپ  نیقی ، هب  َنوُرِفْغَتْسَی ;) ْمُه  ِراَحْـسالِابَو  َنوُعَجْهَی *  اَم  ِْلیَّللا  َنِّم  الِیلَق  اُوناَک 
ار بش  زا  یمک  اهنآ  دندوب ! ناراکوکین  زا  ایند ) يارس  رد   ) نآ زا  شیپ  اریز  دنراد ، یم  تفایرد  هدیـشخب  اهنآ  هب  ناشراگدرورپ  هچنآ  و 

هدنناوخ زامن  هب  صاصتخا  هدش ، هدرمش  بش  زامن  ياه  هصیصخ  زا  هک  رافغتـسا ، دندرک .» یم  رافغتـسا  ناهاگرحـس  رد  دندیباوخ و  یم 
خیرات رسارس  رد  نیملسم  نینمؤم و   277 هحفص مامت  يارب  نانمؤم  زا  یخرب  هکلب  دنک ، یم  اعد  نانمؤم  رگید  دوخ و  يارب  وا  هکلب  درادن .
تدابع زامن و  ًامّلـسم  الِیق ;) ُمَْوقَأَو  ًائْطَو  ُّدَـشَأ  َیِه  ِْلیَّللا  َۀَئِـشاَن  َّنِإ  : ») میناوخ یم  زین  لـّمّزم  هروس  هیآ 6  رد  . 3 دننک ! یم  اعد  رافغتـسا و 
تایاور رد  بش  زامن  تسا . هدش  ریسفت  بش  زامن  هب  هدمآ ، تایاور  رد  هچنآ  قبط  لیللا » ۀئشان  !«. » تسا رت  تماقتـسا  اب  رتاجرباپ و  هنابش 

. دوش یم  الط  هب  لیدبت  دننزب ، سم  هب  ار  نآ  دوش و  تفای  ریـسکا  ای  ایمیک  مان  هب  يا  هّدام  رگا  هک  دـندوب  دـقتعم  رود  ياهنامز  رد  یعمج 
هک تفرگ ، تروص  يا  هدرتسگ  ناوارف و  شـالت  نآ  يارب  دـنچ  ره  تسویپن ، تقیقح  هب  هاـگچیه  دوب و  لاـیخ  رّوصت و  کـی  بلطم  نیا 
یم الط  اه  سم  دـندز و  یم  سم  هب  دـش و  یم  مه  تفای  ایمیک  رگا  هّتبلا  تسایمیک . نامه  نیتال  ماـن  یمیـش  دـش . یمیـش  ملع  نآ  هجیتن 

هکلب ددرگ ، یم  سم  شزرا  ناسمه  یناوارف  روفو و  رثا  رب  الط  شزرا  دوش ، الط  اه  سم  ماـمت  یتقو  نوچ  دـش ، یمن  لـح  لکـشم  دـش ،
نینچ تّیونعم  ملاع  رد  هک  دـندقتعم  ینید  نادنمـشناد  املع و  اّما  دـش . دـهاوخ  باـیمک  سم  اریز  دوش . رت  شزرا  مک  مه  سم  زا  دـیاش 
بـش زامن  اهایمیک  نیا  زا  یکی  دنک . یم  بان  يالط  هب  لیدـبت  ار  نآ  مینزب ، ناسنا  دوجو  سم  هب  رگا  هک  دراد  دوجو  ییایمیک  ریـسکا و 

هانگ ناربج  و  یگدولآ ، زا  ناسنا  تظافح  تّیونعم و  افـص و  تّینارون و  تسا . مک  دوش ، هتفگ  بش  زاـمن  دروم  رد  هچ  ره  اذـهل  و  تسا !
کنیا دش ، هراشا  بش  زامن  نوماریپ  نآرق  تایآ  زا  هنومن  هس  هب  هتشذگ  ثحابم  رد  تسا . شزرا  اب  يایمیک  نیا  تاکرب  زا  يا  هشوگ  اه ،

ارچ هکنیا  دروـم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  . 1 مییاـمن : یم  بلج  هطبار  نیا  رد  باـن  ثیدـح  هس  هـب  ار  امـش  هّجوـت 
ِِهتالَـص َو  َماعَّطلا  ِهِماعْطِِال  َِّالا  الیلَخ  َمیهاْربِا  ُهللا  َذَخَّتا  اَم  : » دـیامرف یم  دـش ، یهّللا  لیلخ  تفـص  هب  فصّتم  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا ترـضح 

نآ هکنیا  تسخن  دوب : رما  ود  دـیزگرب  دوخ  لـیلخ  ناوـنع  هب  ار  میهاربا  ترـضح  دـنوادخ  هکنیا  هحفـص 278  تلع  ٌماِین ; ُساّنلا  َو  ِلـْیَّللِاب 
باوخ رد  مدرم  زا  نالفاغ  هک  یماگنه  هب  هکنیا  رگید  دوب . مرک  دوجو و  شـشخب  لذـب و  لـها  و  درک ، یم  ریـس  ار  ناگنـسرگ  ترـضح 

تمحازم نودـب  شوماخ و  يونعم و  ییاضف  هک  رحـس ، بسانم  ياضف  زا  دـیاب  ناـسنا  ( 1 «.) داتـسیا یم  بش  زامن  هب  ترـضح  نآ  دندوب ،
يرگید ثیدح  رد  ترـضح  نآ  . 2 دزادرپب . ادخ  اب  زاین  زار و  هب  هدوسآ  یمـسج  رکف و  اب  هنابـش ، تحارتسا  زا  سپ  دـنک . هدافتـسا  تسا 

اوُرُْظنُا یتَِکئالَم  ای  ِِهتِکَئالَِمل : ُُهلالَج  َّلَج  ُلوُقَی  َُّمث  ِِهْبلَق ... یف  َروُّنلا  ُهللا  َتَْبثَا  ُهاجان  َو  ِْلیَّللا  ِفْوَج  یف  ِهِدِّیَِـسب  یّلََخت  اذِا  َدـْبَْعلا  َّنِا  : » دـندومرف
رد يا  هدنب  هک  یماگنه  َُهل ; ُتْرَفَغ  ْدَق  یّنَع  اوُدِهْـشَا  ٌماِین ، َنُوِلفاْغلا  َو  َنوُهال ، َنُولِطاْبلا  َو  ِِملْظُْملا  ِْلیَّللا  ِفْوَج  یف  یب  یّلََخت  ْدَقَف  يْدبَع  یِلا 

. دـنک یم  رادـیاپ  وا  بلق  رد  ار  تفرعم  رون  دـنوادخ  ددرگ ، شیوخ  يالوم  اب  تاجانم  لوغـشم  و  دـنک ، تولخ  دوخ  يادـخ  اـب  بش  لد 
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رد نالفاغ  هتفر و  ورف  بعل  وهل و  رد  لطاب  لها  هک  یماگنه  دینک  هاگن  ما  هدنب  هب  نم ! ناگتـشرف  يا  دـیوگ : یم  هکئالم  هب  باطخ  سپس 
مدیشخب ار  ما  هدنب  نیا  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  امش  تسا . نم  تدابع  لوغـشم  هدرک و  تولخ  نم  اب  بش  لد  رد  وا  دنرب ، یم  رـسب  باوخ 

: دندومرف بش  زامن  شاداپ  دروم  رد  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  . 3 ( 2 «.) مداد رارق  دوخ  شزرمآ  لومشم  ار  وا  متشذگرد و  شناهانگ  زا  و 
هک اجنآ  تسا ، هدرکن  نّیعم  ار  بش  زامن  باوث  رجا و  اّما  هدومرف ، نایب  دـیجم  نآرق  رد  ار  مهم  کین  لامعا  همه  شاداپ  لاـعتم  دـنوادخ  »
 . هیام 1 هک  یمهم  ياهـشاداپ  هچ  دناد  یمن  سک  چیه  (; 3 () َنُولَمْعَی اُوناَک  اَِمب  ًءاَزَج  ُنیْعَأ  ِةَُّرق  ْنِّم  ْمَُهل  َیِفْخُأ  اَّم  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  َـالَف  : ») دومرف
 . هـیآ 17 هدجـس ،  . 3 ح 10751 .  باـب 2312 ، كردـم ، ناـمه   . 2 ح10738 .  باـب 2311 ، داـصلا ، فرح  ج 5 ، هــمکحلا ، نازیم 

دروم هیآ  دوـش  هتفگ  رگا  ( 1 «.) دـنداد یم  ماجنا  هک  تسا  ییاهراک  شاداپ  نیا  هدـش ، هتفهن  اهنآ  يارب  تساهمـشچ  ینـشور   279 هحفص
ِنَع ْمُُهبُونُج  یَفاَجَتَت   ) هفیرـش هیآ  زا  سپ  روکذـم  هیآ  مییوگ  یم  دراد ؟ بش  زاـمن  اـب  یطاـبترا  هچ  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  لالدتـسا 

تارـضح یّتـح  سک  چـیه  تیاور ، نیا  قـبط  هکنیا  هصـالخ  تسا . نآ  هـب  رظاـن  هدـمآ و  تـسا  بـش  زاـمن  دروـم  رد  هـک  ِعِجاَـضَْملا )...
هکنآ دـیما  تسا . هاگآ  نآ  زا  راگدرورپ  سّدـقم  تاذ  طقف  و  درادـن ، یفاک  عالّطا  بش  زاـمن  قیقد  شاداـپ  زا  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم

ار شیوخ  نیـسم  دوجو  بش  زامن  يایمیک  اب  و  هدش ، ادـج  باوختخر  زا  لیل  رابدإ  ماگنه  هب  هک  دـهد  قیفوت  ام  همه  هب  لاعتم  راگدرورپ 
. مینک الط 

حبص ییانشور  هب  مسق  موس : دنگوس 

هظحل یتسار  تسا . هدرک  دای  دـنگوس  دـیاشگ  یم  هرهچ  هک  یماگنه  حبـص  هب  ناهاگرحـس ، هام و  هب  دـنگوس  زا  سپ  لاـعتم  راـگدرورپ 
ِعولط دنا . هدرک  ناشاپ  هرقن  ار  نآ  ییوگ  هک  تسا  لیمج  هبذاجرپ و  نامسآ  هحفص  ردق  نآ  تسا . ییاشامت  ابیز و  هچ  قداص  رجف  عولط 

. دنا هداد  رارق  حبص  زامن  تقو  زاغآ  ار  هظحل  نآ  ّتلع  نیمه  هب  دیاش  و  دهد ، یم  ناسنا  هب  یبیجع  طاشن  تلاح  حبص 

هناگ هس  ياهدنگوس  طابترا 

هب دـنگوس  هاـم ، هب  دـنگوس  تسا . هدرک  داـی  مهم  دـنگوس  هس  ّرثّدـم  هروـس  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دـش  نـشور  لـبق  ثحاـبم  زا  لاؤـس :
رد مسق  هس  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  خساپ : دـنراد ؟ رگیدـکی  اب  یطابترا  هچ  مسق  هس  نیا  یتسار  حبـص . هدـیپس  هب  دـنگوس  و  ناهاگرحس ،
 . 1 دشاب . یم  رون  شخب  دیون  زین  حبـص  هدـیپس  هک  هنوگ  نامه  تسا ، رون  زا  يدامن  رمق  تسا . هدرک  هیکت  تملظ  رون و  ماظن  رب  تقیقح 

تقیقح رد  دـنوادخ  نیاربانب ، تسا . یکیرات  تملظ و  زا  يدامن  بش  هحفص 280 و  توریب . پاچ  ص 109 ، ج 8 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت 
رون دـشابن  تملظ  رگا  اریز  تملظ ; مه  رون و  مه  تسا ; راگدرورپ  ياهتمعن  زا  ود  نیا  و  تسا . هدرک  دای  دـنگوس  تملظ  رون و  ماـظن  هب 
هروس ات 73  تایآ 71  رد  و  هدرک ، دیکأت  رـشب  یگدـنز  رد  تملظ  رون و  دوجو  ترورـض  رب  لاعتم  دـنوادخ  دوب . دـهاوخن  هدافتـسا  لباق 

ِهللا ُْریَغ  ٌَهلِإ  ْنَم  ِۀَـماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ًادَمْرَـس  َْلیَّللا  ُمُْکیَلَع  ُهللا  َلَـعَج  ْنِإ  ُْمْتیَأَرَأ  ْلـُق  . ») تسا هدرب  راـک  هب  نآ  دروم  رد  ییاـبیز  تاریبعت  صـصق 
َالَفَأ ِهِیف  َنُونُکْسَت  ْلیَِلب  ْمُکِیتْأَی  ِهللا  ُْریَغ  ٌَهلِإ  ْنَم  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ًادَمْرَس  َراَهَّنلا  ُمُْکیَلَع  ُهللا  َلَعَج  ْنِإ  ُْمْتیَأَرَأ  ُْلق  َنوُعَمْـسَت *  َالَفَأ  ءاَیِِـضب  ْمُکِیتْأَی 

دنوادخ رگا  دیهد  ربخ  نم  هب  : » وگب َنوُرُکْشَت ;) ْمُکَّلََعلَو  ِِهلْـضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتلَو  ِهِیف  اُونُکْـسَِتل  َراَهَّنلاَو  َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  ِِهتَمْحَّر  ْنِمَو  َنوُرِْـصُبت * 
نم هب  : » وگب دیونـش »!؟ یمن  ایآ  دروایب !؟ ییانـشور  امـش  يارب  دناوت  یم  ادخ  زج  يدوبعم  ایآ  دزاس ، نادـیواج  امـش  رب  تمایق  ات  ار  بش 

شمارآ نآ  رد  ات  دروایب  امش  يارب  یبش  هک  تسادخ  زا  ریغ  دوبعم  مادک  دنک ، نادیواج  امش  رب  تمایق  ات  ار  زور  دنوادخ  رگا  دیهد  ربخ 
هرهب يارب  مه  و  دیـشاب . هتـشاد  شمارآ  نآ  رد  مه  اـت  داد  رارق  زور  بش و  امـش  يارب  هک  تسوا  تـمحر  زا  و  دـینیب »!؟ یمن  اـیآ  دـیبای ؟

اجب ار  وا  تمعن  رکـش  دـیاش  و  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هکنیا  دـیروآ .» اجب  ار  وا  تمعن  رکـش  دـیاش  و  دـینک . شالت  ادـخ  لـضف  زا  يریگ 
دنوادخ هکنیا  بلاج  تسا . ینادردق  رکـش و  هتـسیاش  هک  تسا ، تمعن  دوخ  ياج  رد  مادک  ره  تملظ  رون و  هک  دوش  یم  مولعم  دیروآ »
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شش هنایلاس  مدرم  همه  نیمز  هرک  رـسارس  رد  ینعی  تسا ، هدرک  میـسقت  يواسم  هنالداع و  روطب  یکاخ  هرک  رـسارس  رد  ار  تمعن  ود  نیا 
رد الثم  تسا . توافتم  يدـنلب  یهاتوک و  تهج  زا  لاس  فلتخم  لوصف  ياهزور  اه و  بش  دـنچ  ره  دـنراد ; زور  هاـم  شـش  بش و  هاـم 

هطقن ینعی   ) هجرد هطقن 67  ات  رت  نییاپ  تمس  هب  هطقن  نیا  زا  دنراد ! ههام  شـش  ِبش  کی  ههام و  شـش  ِزور  کی  بطق ، هجرد  هطقن 90 
هزادـنا هب  نآ  زور  قطانم  یـضعب  و  تسا ، هام  کی  بش  زور و  قطاـنم  یـضعب  دروخ ، یم  مه  هب  اـهزور  بش و  رادـقم  هجرد ) ات 67   90

دنچ ره  تسا ، بواـنتم  تروصب  زور  بش و  نییاـپ ، هب  هجرد   67 281 هحفـص هطقن  زا  تسا . هام  فصن  لداعم  زین  نآ  بش  هاـم و  فصن 
رد اهزور  اهبـش و  دـنچره  هکنیا  هصالخ  دـشاب . سکعلاب  ای  تعاس  هس  تسیب و  زور  تعاـس و  کـی  بش  تسا  نکمم  قطاـنم  یخرب  رد 

تمعن ود  نیا  زا  هنالداع  يواسم و  روطب  اـج  همه  عومجم  رد  اـّما  دـنتوافتم ; يدـنلب  یهاـتوک و  رظن  زا  لاـس  لوط  رد  نیمز  هرک  رـسارس 
رد تملظ  رون و  زا  کی  ره  يرآ ! دـنرادروخرب . رون  تمعن  زا  هام  شـش  و  دـننک ، یم  هدافتـسا  یکیرات  زا  هام  شـش  همه  دـنرادروخرب ;

دوش و هدیچرب  رون  تسا  نکمم  روطچ  لاؤس : دوب . دهاوخن  یگدـنز  همادا  رب  رداق  رـشب  دوش  هدـیچرب  هچنانچ  تسا ;و  تمعن  دوخ  ياج 
زور دریگ و  ارف  ار  ناهج  مامت  رون  و  دوش ، هدـیچرب  تملظ  ای  ددرگ ؟ هنادواـج  بش  رگید  ریبعت  هب  اـی  و  دریگ ، ارف  ار  ناـهج  ماـمت  تملظ 

تمس و  زور ، هراومه  هتفرگ  رارق  دیشروخ  فرط  هب  هک  نیمز  تمـس  نآ  دتـسیا  زاب  تکرح  زا  نیمز  هرک  هچنانچ  باوج : دوش ؟ هنادواج 
. دوب دهاوخ  بش  هراومه  دبات  یمن  نآ  رب  دیشروخ  هکنآ  رگید 

(: هدش هدروخ  دنگوس  نآ  يارب  هچنآ   ) هل مسقم 

هناگ هس  ياه  مسق  تسا . یّمهم  رایـسب  عوضوم  تمایق  زور  هک  حبـص  هدیپس  هب  دنگوس  و  ناهاگرحـس ، هب  دنگوس  نابات ، هام  هب  دـنگوس 
يو دـب  بوخ و  لامعا  نیرتکچوک  یّتح  ناسنا ، لامعا  مامت  هک  یهاگداد  تسا . ریطخ  عوضوم  نیا  هب  هّجوت  تماـیق و  زور  ّتیمها  يارب 

یضاق هک  یهاگداد  ( 1 (.) ُهَرَی ًاّرَش  ةَّرَذ  َلاَْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَو  هَرَی *  ًاْریَخ  ةَّرَذ  َلاَْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف   ) دهد یم  رفیک  ای  شاداپ  سپس  و  هبـساحم ، ار 
هوشر شرافس و  چیه  هک  یهاگداد  تسا . نامز  نیمز و  یمدآ و  ندب  ياضعا  شدوهش  ناگتـشرف ، نآ  ییارجا  رداک  لاعتم ، دنوادخ  نآ 

ار ناشلامعا  هحفص 282  تایآ 7 و 8 .  هلزلز ، همان 1 .  راکدـب  دارفا  هک  يزور  تسا ; یتمظع  اب  زور  هچ  ًاعقاو  دریذـپ . یمن  يا  هیدـه  و 
میدوب و كاخ  شاک  يا  میدوبن . ییاوسر  نیا  دهاش  و  هدیدن ، ار  ناملامعا  هدنورپ  زگره  شاک  يا  هک  دـننز  یم  دایرف  و  هدومن ، تفایرد 

تمایق زور  ِرَـشَْبلِّل ) ًاریِذَن  ِرَبُْکلا *  يَدْحَِال  اَهَّنِإ   ) تسا یگرزب  زور  تمایق  زور  ًاتقیقح  میدید . یمن  ار  يزور  نینچ  میدـش و  یمن  هدـیرفآ 
يارب تـسا و  ریذـن  ناراـک  تیـصعم  ناراکدـب و  ناـمرجم و  يارب  ریـشب ; مـه  تـسا و  ریذـن  مـه  زور  نآ  يرآ  تساـهناسنا . راذـنا  يارب 

رون و هک  هنوگ  نامه  تسا . بلاج  رایسب  ریشبت ) راذنا و   ) هل مسقم  اب  تملظ ) رون و   ) مسق بسانت  ریشب . ناعیطم  نینـسحم و  ناراکوکین و 
نورد رد  تّرضم » عفد   » و تعفنم » بلج   » ّسح تسا . یهلا  ياهتمعن  ءزج  زین  راذناو  تراشب  دور ، یم  رامـش  هب  یهلا  ياهتمعن  زا  تملظ 
باذع خزود و  زا  ار  ناسنا  ات  دنک  یم  هدافتـسا  ررـض  عفد  مرها  زا  لاعتم  دنوادخ  تسا . يرطف  یتاذ و  ساسحا  نیا  و  دراد ، دوجو  ناسنا 

اب لاعتم  دـنوادخ  يرآ ! دـنک . یم  هدافتـسا  نآ  لیدـب  یب  ياهتمعن  تشهب و  هب  يو  ندـناسر  يارب  تعفنم  بلج  مرها  زا  و  دـناهرب ، یهلا 
بلاج دنک . یم  ریشبت  راذنا و  ار  وا  هللا ، یلا  برق  يالاب  تاجرد  هب  رـشب  ندناسر  يارب  و  ررـض ، عفد  تعفنم و  بلج  مرها  ود  زا  هدافتـسا 

، دـنکانمیب یهلا  نامرف  فّلخت  زا  زین  ایلوا  ناربمایپ و  ددرگ . یم  لامعا  ناماما  ناربماـیپ و  یّتح  اـهناسنا  همه  هراـبرد  ریـشبت  راذـنا و  هکنیا 
ترـضح هک  هنوگ  نامه  دنریگ ، رارق  راگدرورپ  باقع  باتع و  دروم  یلوَا  كرت  هلیـسوب  تسا  نکمم  نانآ  دنک . یم  راذنا  ار  اهنآ  اذـهل 

یهام مکـش  نادـنز  راتفرگ  راک  نیا  رطاـخب  ( مالـسلا هیلع  ) سنوی ترـضح  و  دـش ، جارخا  تشهب  زا  یلوَا  كرت  رثا  رب  مالـسلا ) هیلع  ) مدآ
راتفرگ ات  دـنراذنا ، دـنمزاین  زین  ناربمایپ  نیاربانب ، تشگ . مالـسلا ) هیلع  ) فسوی قارف  هب  التبم  مالـسلا ) هیلع  ) بوقعی ترـضح  و  دـیدرگ ،

هحفص 283 تسا . بحتـسم  هکلب  دشاب ; یمن  مه  حابم  هورکم و  هاگ  و  تسین ، هانگ  یلوَا  كرت  تسیچ ؟ یلوَا  كرت  دنوشن . یلوَا  كرت 
هب تبسن  دنمزاین  ناگیاسمه  نادنمزاین ، ماعطا  رد  دنک . ماعطا  ناضمر  كرابم  هام  رد  دهاوخ  یم  یصخش  . 1 دینک : هّجوت  ریز  لاثم  ود  هب 
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هب و  هدومن ، كرت  ار  ناگیاسمه  ماعطا  صخـش  نیا  رگا  لاح  تسا . بحتـسم  زین  ناـنآ  ماـعطا  دـنچ  ره  دـنراد ، ّتیولوا  نادـنمزاین  رگید 
، هداد ماجنا  یّبحتسم  راک  هکلب  هدرکن ، یحابم  ای  هورکم  ای  مارح  راک  هکنیا  اب  تسا . هدش  یلوا  كرت  بکترم  دنک  ماعطا  نادنمزاین  رگید 
رد رفن  رگید 500  هّلحم  دجسم  رد  اّما  دننک ، یم  ادتقا  تعامج  ماما  هب  رفن  هاجنپ  يدجـسم  رد  . 2 تسا . هدومن  كرت  ار  رتالاب  بحتسم  و 

اذـهل تسا . ّتیولوا  رد  دراد ، يرتشیب  ّتیعمج  هک  رترود ، تعامج  زامن  رد  تکرـش  یـضرف  نینچ  رد  دـننک . یم  تکرـش  تعامج  زامن 
ار رتالاب  بحتسم  و  هدش ، یلوا  كرت  بکترم  دناوخب ، زامن  رت  ّتیعمج  مک  دجسم  رد  دنک و  كرت  ار  رترود  تعامج  زامن  یصخش  رگا 

ناماما ناربمایپ و  اّما  درادـن ، لاکـشا  يداع  دارفا  يارب  یلوا  كرت  تسا . هدوب  بحتـسم  زین  هداد  ماجنا  هچنآ  دـنچ  ره  تسا . هدومن  كرت 
)و هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  دروم  رد  دـنک . یم  تازاجم  ار  نانآ  راگدرورپ  دـنوش  نآ  بکترم  رگا  و  دـنروآ . اـجب  ار  نآ  دـیابن 

مزال زین  مالـسلا ) مهیلع  ) ناماما ناربمایپ و  یّتح  همه ، يارب  راذـنا  تراـشب و  هکنیا  هجیتن  میا . هدـیدن  زین  یلوا  كرت  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا
سک ره  ات  داد  رارق  رشب  رایتخا  رد  دیرفآ و  ار  راذنا  تراشب و  تملظ و  رون و  ماظن  دنوادخ  َرَّخَأَتَی ;) َْوأ  َمَّدَقَتَی  ْنَأ  ْمُْکنِم  َءاَش  ْنَِمل  . ») تسا

زا دهاوخ  یم  هکنآ  و  دنک . تکرح  تشهب  یتخبشوخ و  تداعس و  ینعی  ولج  تمس  هب  دنک و  هدافتـسا  یهلا  ياهتمعن  نیا  زا  دهاوخ  یم 
دور یم  سودرف  تّنج  يوسب  یهار  دـیوگ : یم  هراب  نیا  رد  رعاش  دریگ . شیپ  رد  یتخبدـب  تواقـش و  مّنهج و  هار  دتـسیا و  زاـب  تکرح 

شیوخ ياپ  شیپ  دـنک  هاگن  یمدآ  ات  باتفآ  انیب و  هدـید  هاچ و  تسهار و  دـیوگ : يرگید  رعاـش  يّریخم و  هگ  نیا  هیواـه ، يوسب  یهار 
هحفص 285 هحفص 284  شیوخ  يازس  دنیب  دتفیب و  ات  راذگب  دور  یم  هاریب  دراد و  غارچ  نیدنچ 

ریوکت هروس  ياهدنگوس  . 4

حیضوت

ریاس نوچمه  دور ، یم  رامش  هب  یّکم  ياه  هروس  زا  هک  هروس  نیا  تسا . ریوکت  هروس  هناگ ، هس  ياهدنگوس  رب  لمتـشم  هروس  نیمراهچ 
. تسا هتخادرپ  تّوبن  نآرق و  داعم ، مهم  عوضوم  هس  هب  و  هتفگ ، نخس  يداقتعا  لئاسم  نوماریپ  یّکم ، روس 

تمایق زاغآ  هناگ  هدزاود  ياه  هناشن 

ياهدنگوس سپس  هدرک ، حرطم  ار  تمایق  زاغآ  ایند و  رمع  نایاپ  ياهتمالع  زا  هناشن  هدزاود  ریوکت ، هروس  هیلّوا  تایآ  رد  لاعتم  دنوادخ 
یگدیچیپ و مهرد  . 1 دییامرف : هّجوت  اه  هناشن  نیا  هب  تسا . هدروآ  نایم  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  تّوبن  زا  نخـس  هناگ و  هس 

ُلاَبِْجلا اَذِإَو   ) اههوک ندـمآرد  تکرح  هب  . 3 ْتَرَدَکنا .) ُموُجُّنلا  اَذِإَو   ) ناگراتـس ندش  غورف  یب  . 2 ْتَرِّوُک .) ُسْمَّشلا  اَذِإ   ) دیـشروخ لوفا 
.6 ْتَرِشُح .) ُشوُحُْولا  اَذِإَو   ) یشحو تاناویح  عامتجا  ماگنه  . 5 ْتَلِّطُع .) ( 1) ُراَشِْعلا اَذِإَو   ) شزرا اب  لاوما  ندرپس  یشومارف  هب  . 4 ْتَرِّیُس .)

شزرارپ یتمیق و  لاوما  زا  هیانک  اجنیا  رد  و  تسا . رادراـب  نارتش  ياـنعم  هب  راـشع   . 1 ((. 2) ْتَرِّجُـس ُراَِحْبلا  اَذِإَو   ) اهایرد ندش  هتخورفارب 
نژیـسکا و رــصنع  ود  زا  بآ   . 2 دـنام . یم  لـطعم  لاوـما  نآ  دـننک و  یم  اـهر  ار  نآ  تشحو  سرت و  طرف  زا  نآ  ناـبحاص  هـک  تـسا ،

هّقرج اب  هک  روط  نامه  دوش ، یم  روهلعـش  دسرب  نژیـسکا  هب  يا  هّقرج  رگا  تساز . شتآ  ود  نیا  زا  کی  ره  هک  هدش ، لیکـشت  نژوردیه 
لوصحم لاعتـشا ، لـباق  از و  شتآ  هداـم  ود  نیا  بیکرت  اـب  میکح  رداـق  دـنوادخ  اـّما  تخاـس . لعتـشم  ار  نژوردـیه  ناوت  یم  یکچوک 

و دنک ، یم  ادج  مه  زا  ار  اهایرد  بآ  نژیـسکا  نژوردیه و  تمایق  هناتـسآ  رد  اّما  تسا . شتآ  قارتحا و  ّدض  هک  هدرک  تسرد  يدـیدج 
زا هک  یماـگنه  . 8 ْتَجِّوُز .) ُسوـُفُّنلا  اَذِإَو   ) ددرگ نیرق  دوـخ  ناـسمه  اـب  سک  ره  هحفـص 286 7 . دوش ! یم  هدیـشک  شتآ  هب  نآ  ماـمت 
رب نامـسآ  هدرپ  . 10 ْتَرُِـشن .) ُفُحُّصلا  اَذِإَو   ) لامعا همان  ندـش  هدوشگ  . 9 ْتَِلئُـس .) ُةَدوُءْوَْملا  اَذِإَو   ) دنـسرپب هدش  روگ  هب  هدـنز  نارتخد 
(. ْتَِفلْزُأ ُۀَّنَْجلا  اَذِإَو   ) ددرگ کـیدزن  تشهب  . 12 ْتَرِّعُس .) ُمیِحَْجلا  اَذِإَو   ) ددرگ روهلعـش  خزود  . 11 ْتَطِـشُک .) ُءاَمَّسلا  اَذِإَو   ) دوش هتفرگ 
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یم سک  ره  تمایق ) زاغآ  هماگنه  نآ  رد  (;  ) ْتَرَـضْحَأ اَّم  ٌسْفَن  ْتَِملَع  : ») دیامرف یم  هناگهدزاود  ياه  هناشن  نایب  زا  سپ  لاعتم  دنوادخ 
لدع هاگداد  رد  دیاب  و  دوش ، یم  رضاح  وا  زغم  رد  اه  هشیدنا  راکفا و  رادرک و  لامعا و  مامت  هک  ارچ  تسا .» هدرک  هدامآ  يزیچ  هچ  دناد 

هتـسیاش بوخ و  يا  هدـنیآ  زاس  هنیمز  حـلاص  لامعا  اب  هک  نک  يا  هژیو  ّصاخ و  تیانع  اـم  هب  نونکا  اراـگدرورپ ! دـشاب . وگخـساپ  یهلا 
. میشاب

هناگ هس  ياهدنگوس 

یم زاب  هک  یناگراتـس  هب  دـنگوس  دـیامرف : یم  هتخادرپ و  هناگ  هس  ياهمـسق  هب  هناـگ ، هدزاود  ياـه  هناـشن  ناـیب  زا  سپ  لاـعتم  دـنوادخ 
حبـص هب  دنگوس )  ) دسر و رخآ  هب  دـنک و  تشپ  هک  یماگنه  بش ، هب  مسق  دـنوش و  یم  ناهنپ  اه  هدـید  زا  دـننک و  یم  تکرح  دـندرگ ،

نیب تسیچ ؟ سنکلاو » راوـجلا ، سنخلا ،  » زا روـظنم  هکنیا : رد  فورعم  هراتـس  جـنپ  لّوا : دـنگوس  هحفـص 287  دنک . سّفنت  هک  یماگنه 
، دنهد یم  لیکـشت  ار  دـنگوس  نیلّوا  هک  قوف ، هناگ  هس  تاملک  هک  تسا  نآ  روهـشم  فورعم و  یلو  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  نارّـسفم 
هب نآ  یکیدزن  ساـسا  رب  روکذـم  بـیترت  . ) لـحز . 5 يرتـشم ، . 4 خـیرم ، . 3 هرهز ، . 2 دراـطع ، . 1 تسا : فورعم  هراتـس  جـنپ  هب  هراـشا 

هداوناخ دنوش . یم  هدـید  حلـسم  ریغ  مشچ  اب  هک  دنتـسه  یـسمش  هموظنم  هداوناخ  ياضعا  زا  يدادـعت  هراتـس  جـنپ  نیا  تسا .) دیـشروخ 
مشچ اب  هک  دنرگید  وضع  هس  نوتلپ »  » و نوتپن »  » و سوناروا »  » و تسا ، نیمز  ام  یکاخ  هرک  نانآ  زا  یکی  دراد . رگید  وضع  راهچ  روکذم 

دنتسه تباوث  اهنآ  زا  یخرب  هکنیا  اه ، هراتس  دروم  رد  رگید  هتکن  تسشن . اهنآ  ياشامت  هب  حّلـسم  مشچ  دیاب  هکلب  دنوش  یمن  هدید  يداع 
ياه هراتـس  نیب  هلـصاف  اّما  دـنام ، یم  یقاب  ناسکی  هراومه  اهنآ  نیب  هلـصاف  هک  دوش  یم  هتفگ  ییاـه  هراتـس  هب  تباوث  كّرحتم ; یخرب  و 
لوط هب  ار  یگرزب  یکـشم  هچراپ  دینک : هّجوت  ریز  لاثم  هب  ناگراتـس  زا  هتـسد  ود  نیا  توافت  ندش  رت  نشور  يارب  تسا . رّیغتم  كرحتم 

زا ار  روکذم  هچراپ  رابدنچ  ره  دنـشاب . هتخود  هچراپ  يور  رب  نّیعم  صخـشم و  لصاوف  رد  ییاهدیراورم  هک  دـیریگب  رظن  رد  رتم  هد  الثم 
هب ار  دیراورم  جنپ  رگا  اّما  دنتسه . تباوث  يا  هراتس  هیبش  اهنیا  تسا ، رّیغتم  ریغ  ناسکی و  اهدیراورم  هلـصاف  دنهد  روبع  ام  نامـشچ  يولج 

دیراورم جنپ  نآ  هلـصاف  مینارذگب  نامنامـشچ  يولج  زا  ار  هچراپ  هک  نامز  ره  دشاب ، هدش  هتخود  هکنیا  نودب  مینک  اهر  هچراپ  نیا  يور 
ءزج دنوش  یم  هدید  حّلسم  ریغ  مشچ  اب  یـسمش  هموظنم  رد  هک  يا  هراتـس  جنپ  دنتـسه . كّرحتم  ياه  هراتـس  اهنیا  تسا . توافتم  ّریغتم و 

اه هراتس  نیا  باوج : دنتسه ؟ تکرح  یب  نکاس و  ًاتقیقح  تباوث  ياه  هراتس  ایآ  لاؤس : تسا . ّریغتم  اهنآ  نیب  هلـصاف  اریز  دنتـسین ; تباوث 
یم روصت  ناسنا  اذل  و  دوش ، یمن  هدـهاشم  اهنآ  تکرح  تفاسم  هحفص  دُعب 288 رثا  رب  هک  دنرود  ام  زا  ردق  نآ  یلو  دـنراد ، تکرح  زین 

و دوش . یم  هدید  يداع  مشچ  اب  هک  تسا  یسمش  هموظنم  هناگجنپ  ناگراتس  لّوا  دنگوس  رد  سّنخ  زا  روظنم  هکنیا  هجیتن  دنتباث . هک  دنک 
( هدـمآ نایبلا  عمجم  رد  هچنآ  قبط   ) سناخ عمج  سّنخ » : » سّنک راوج و  سّنخ ، لحز . هرهز و  يرتشم ، خـیرم ، دراطع ، زا : دـنترابع  اهنآ 

سّنخ اهنآ  هب  دـنوش  یم  ناهنپ  باتفآرون  رثا  رب  زور  رد  هدـش و  راکـشآ  بش  رد  اه  هراتـس  هک  اجنآ  زا  و  تسا . هدـنوش  ناهنپ  ياـنعم  هب 
هناگجنپ ياه  هراتس  مینک ، هیبشت  یسونایقا  هب  ار  نامسآ  رگا  تسا . ندرک  ریـس  تکرح و  يانعم  هب  هیراج  عمج  راوج » . » تسا هدش  هتفگ 

نآرق یملع  تازجعم  زا  یکی  هب  هراـشا  تقیقح  رد  هملک  نیا  تسا . تکرح  رد  سوناـیقا  نیا  حطـس  رب  هک  تسا  ییاـه  یتـشک  نوـچمه 
ناهج یکلف  لفاحم  رـسارس  رب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  كرابم  بلق  رب  نآرق  تایآ  لوزن  ماـگنه  سویملطب  تأـیه  اریز  تسا .

نآ رب  ینالطب  ّطخ  درک  وا  هک  یفاـشتکا  اـب  هلیلاـگ و  رـصع  رد  هکنیا  اـت  تشاد ، همادا  تموکح  نیا  لاـس  رازه  اـت  و  درک ، یم  تموکح 
و دنا . هدیبسچ  کلف  نآ  فقـس  رب  هتفرگ و  رارق  نیرولب  کلف  کی  لد  رد  ناگراتـس  مامت  هک  دوب  دـقتعم  سویملطب  تئیه  دـش . هدیـشک 

تکرح زا  نخس  قوف  هیآ  رد  دیجم  نآرق  اّما  دنک . یم  تکرح  هک  تسا  نیرولب  کلف  نیا  هکلب  دنرادن ، لقتـسم  روطب  یتکرح  هنوگچیه 
سی هروس  هیآ 40  رد  لاعتم  دنوادخ  تسا . هدرک  لطاب  ار  سویملطب  تئیه  هلیلاگ  زا  لبق  لاس  اهدـص  و  دـیوگ ، یم  اه  هراتـس  یلالقتـسا 

هن َنوُحَبْـسَی ;) کَلَف  ِیف  ٌّلُکَو  ِراَهَّنلا  ُِقباَس  ُْلیَّللا  َالَو  َرَمَْقلا  َكِرْدـُت  ْنَأ  اََهل  یِغَْبنَی  ُسْمَّشلا  َال  : ») تسا هدرک  هراـشا  یملع  هزجعم  نیا  هب  زین 
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رب مه  هیآ  نیا  هحفص 289  دنروانش .» دوخ  ریسم  رد  مادک  ره  دریگ ;و  یم  یشیپ  زور  رب  بش  هن  و  دسر ، هام  هب  هک  تسازس  ار  دیـشروخ 
دندقتعم یسربط  موحرم  نوچمه  یخرب  سّنک ،»  » هژاو دروم  رد  اّما  تسا . ناگراتس  یلالقتـسا  تکرح  هب  دقتعم  سویملطب  تئیه  فالخ 

هچنآ قبط  يدابآزوریف ، موحرم  یلو  تسین . شیب  يدیکأت  نیاربانب  دـناسر . یم  ار  ندـش  ناهنپ  انعم  نامه  و  درادـن ، سّنخ  اب  یتوافت  هک 
و ددرگ ، یم  زاب  دور و  یم  هک  تسا  يزیچ  سّنخ » : » دیوگ ناشیا  دراد . یتوافتم  يانعم  سّنک  هک  تسا  دقتعم  هدـمآ ، سوماق  باتک  رد 
دور و یم  ّبترم  ناسنا  هسوسو  يارب  هک  دـنا  هتفگ  ساّنخ  تهج  نآ  زا  ار  ناطیـش  و  ددرگ . یم  یفخم  ناـهنپ و  هک  تسا  يزیچ  سّنک » »

یم ناهنپ  ام  ناگدـید  زا  اهزور  رهاظ و  ماگنه  بش  هک  تهج  نآ  زا  ثحب  دروم  هناگجنپ  ناگراتـس  دوش . یمن  دـیماان  زگره  دـیآ و  یم 
هب لقا  ال  ددرگ ـ  یم  زاب  دور و  یم  ایوگ  تسا و  گازگیز  تکرح  هیبش  اهنآ  تکرح  هک  تهج  نآ  زا  و  دنا . هدش  هدـیمان  سّنک  دـنوش ،

هراتـس جنپ  هب  دنگوس  دوش : یم  همجرت  لکـش  نیدـب  لّوا  دـنگوس  الاب ، تاحیـضوت  هب  هّجوت  اب  دـنا . هدـش  هدـیمان  سّنخ  اذـهل  ام ـ  رّوصت 
. دندرگ یم  ناهنپ  اهزور  رهاظ و  اهبش  و  دندمآ ، تفر و  رد  دنراد و  نایرج  نامسآ  هحفص  رد  هک  خیرم ، لحز و  يرتشم ، هرهز ، دراطع ،

بـش یکیراـت  دوش .» یم  مک  نآ  ییانـشور  رون و  هک  یماـگنه  بش  هب  مسق  َسَعْـسَع ;) اَذِإ  ِلـْیَّللاَو   ») ناهاگرحـس هب  مسق  مود : دـنگوس 
اب و  دـسر ، یم  یکیرات  جوا  هب  رحـس  ماگنه  هب  هکنیا  ات  ددرگ ، یم  رتکیرات  بش  دوش  رت  ناهنپ  قفا  رد  دیـشروخ  هچ  ره  تسین ، ناـسکی 
هک بش  زا  یـشخب  هب  هکلب  هدروخن ، مسق  بش  مامت  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  دوش . یم  نشور  مک  مک  هرابود  حبـص  هدـیپس  عولط 

دنگوس َسَّفَنَت ;) اَذِإ  ِْحبُّصلاَو   ») ناهاگحبص هب  مسق  موس : دنگوس  تسا . هدرک  دای  دنگوس  تسا ، بش  یکیرات  جوا  ناهاگرحـس و  نامه 
هک يا  هنوگ  هب  هدـش ، راتفرگ  بش  يالویه  هجنپریز  رد  زور  ایوگ  یبیجع ! ریبعت  هچ  هحفص 290  دنک .» یم  سّفنت  هک  یماگنه  حبـص  هب 

ياهـسفن دشک . یم  سفن  تسا ـ  زور  هعیلط  هک  حبـص ـ  هتـسهآ  هتـسهآ  و  تسا ، زور  تراشب  قداص  رجف  عولط  دشکب . سفن  دناوت  یمن 
شزرو كّرحت و  ماـگنه  نآ  رد  هک  هدـش  شرافـس  تهج  نیدـب  تسا . دنمـشزرا  زین  اـهناسنا  يارب  هکلب  نیمز  يارب  اـهنت  هن  یهاـگحبص 

ناهاگحبص و ناهاگرحـس و  هناگجنپ و  ياه  هراتـس  هب  هروس  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  هصالخ  میـشکب . قیمع  سفن  هدومن و  يرتشیب 
. تسا هدرک  دای  مسق  تملظ  رون و  ماظن  هب  تقیقح  رد 

؟ هچ يارب  مسق  همه  نیا 

هدروخ دـنگوس  ناهاگحبـص  ناهاگرحـس و  ناگراتـس و  هب  لاعتم  دـنوادخ  ارچ  تسیچ ؟ يارب  شزرا  اـب  مهم و  تاـعوضوم  نیا  هب  مسق 
هب مسق  میِرَک ;) لوُسَر  ُلْوََـقل  ُهَّنِإ  : ») دـنک یم  ناـیب  ار  هناـگ  هس  ياـه  مسق  زا  روـظنم  تسا و  هل  مسقم  تقیقح  رد  ریز  هفیرـش  هیآ  تسا ؟

ربمایپ هشیدـنا  رـشب و  رکف  هدـییاز  و  تسا ، مالـسا  ربماـیپ  هب  ادـخ  هداتـسرف  نخـس  نآرق  نیا  هک  ناهاگرحـس  ناهاگحبـص و  ناـگراتس و 
ترضح دنوادخ ، هداتسرف  طسوت  هک  تسا  ینامسآ  یحو  نآرق  هک  الاب  هناگ  هس  روما  هب  دنگوس  دشاب . یمن  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا

و هدرک ، نایب  لیئربج  يارب  تفـص  جنپ  اجنیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  تسا . هدـش  لزان  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  رب  لیئربج ،
لوسر و کی  یگژیو  نیلّوا  میرک ;» . » 1 دنشاب : هناگجنپ  تافص  نیا  ياراد  دیاب  ناشناگداتـسرف  هک  دنک  نالعا  همه  هب  دهاوخ  یم  ایوگ 
«; ةّوق يذ  . » 2 درک . دنمـشزرا  ياهراک  رومأم  دیابن  ار  ّتیـصخش  یب  تسپ و  ياهناسنا  دشاب . يراوگرزب  میرک و  صخـش  هکنیا  هداتـسرف 

ییاهراک نینچ  يارب  ناوتاـن  فیعـض و  ياـهناسنا  دـشاب . هتـشاد  ار  رظن  دروم  راـک  ماـجنا  ییاـناوت  تّوق و  هکنیا  هداتـسرف  تفـص  نیمود 
هبترم ماقم و  راگدرورپ  هحفص 291  هاگـشیپ  رد  هک  تسا  نیا  هداتـسرف  کی  رگید  یگژیو  نیکم ;» شرعلا  يذ  دنع  . » 3 دنوشن . باختنا 
نامه عاطم ;» . » 4 دشاب . اوقت  زا  یلاع  حطس  رد  دیاب  هداتسرف  نآ  رب  هوالع  تسین ، یفاک  ییایند  يّدام و  تافـص  طقف  دشاب . هتـشاد  یبوخ 

نایم زا  دـیاب  مه  امـش  هداتـسرف  لوسر و  دـنتفریذپ ، یم  ار  وا  نخـس  هکئالم  دوب و  عاطم  ناگتـشرف  ناـیم  رد  لـیئربج  ترـضح  هک  هنوگ 
ههجو دـنهن و  یمن  یعقو  وا  نخـس  فرح و  هب  مدرم  هک  یـسک  هن  دـنراد ، یموـمع  لاـبقا  یمدرم و  شریذـپ  هـک  دوـش  باـختنا  یناـسک 
تناما تیاعر  دشاب . رادـتناما  تسا  مزال  قوف ، هناگراهچ  ياهیگژیو  رب  هوالع  هکنیا  یگژیو  نیرخآ  نیما ;» . » 5 درادن . یبسانم  یعامتجا 
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هناگجنپ ياهیگژیو  ياراد  لیئربج  ترضح  دنوادخ  لوسر  هکنیا  هصالخ  دشاب . نآ  دجاو  دیاب  لوسر  هک  تسا  ییابیز  رایـسب  تافـص  زا 
رد دشاب . هتشاد  ار  اهیگژیو  نیا  هک  دنیامن  باختنا  یناسک  نیب  زا  ار  دوخ  ناگداتسرف  زین  نانمؤم  ناناملـسم و  تسا  هتـسیاش  و  هدوب ، قوف 

هدوتـس ار  وت  دـنوادخ  بوخ  هچ  : » دومرف لیئربج  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  تایآ  نیا  لوزن  ماگنه  هب  هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح 
ياهرهـش يدوبان  رومأم  هکنیا  نم  تّوق  هنومن  اّما  درک : ضرع  خـساپ  رد  لیئربج  نک ! نایب  ار  دوخ  تناـما  تردـق و  زا  يا  هنومن  تسا ...

زا ار  اهرهش  نیا  نم  تشاد . دوجو  اهنآ  نادنزرف  زج  هب  وجگنج ، درم  رازه  دصراهچ  رهش  ره  رد  و  دوب ، رهش  راهچ  نآ  و  مدش ، طول  موق 
اّما و  مدرک ! ور  ریز و  و  مدروآ ، نیمز  هب  سپس  دندینش ، ار  اهنآ  تاناویح  يادص  ناگتشرف  هک  اجنآ  ات  مدرب ، نامسآ  هب  متـشادرب و  نیمز 

دنوادخ هکنیا  هجیتن  ( 1 «.) مشاب هدرک  یّطخت  نیرتمک  روتـسد  نآ  زا  هک  دـشن ، هداد  نم  هب  يروتـسد  چـیه  هک  تسا  نیا  نم  تناما  هنومن 
ّتیرومأم لصاح  دـیجم  نآرق  هک  هدرک  دای  دـنگوس  ناهاگحبـص  ناهاگرحـس و  و  هناگ ) هس  ياهیگژیو  اب   ) هناگجنپ ناگراتـس  هب  لاعتم 

يوس زا  هک  تسا ، نآ ) هناگجنپ  ياهیگژیو  اب   ) لـیئربج هحفـص 292  ثحب . دروم  هیآ  لیذ  ص 194 ، ج 26 ، هنومن ، ریـسفت  ترضح 1 . 
هتخاس و ینامـسآ  باتک  نیا  هک  دـینکن  رّوصت  زگره  و  هدرک ، لزان  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  كراـبم  بلق  رب  لاـعتم  دـنوادخ 

. دشاب یم  رشب  نهذ  هتخادرپ 

نآرق ياهتیاده 

فراعم زا  نوحـشم  و  فیرحت ، زا  نوصم  ینامـسآ  باتک  نیا  اب  يرتشیب  ییانـشآ  تسا  هتـسیاش  دمآ ، نایم  هب  نآرق  زا  نخـس  هک  نونکا 
هیلع ) یلع نینمؤملاریما  ترـضح  هغالبلا  جـهن  هعلاطم  نآ  هار  کی  هک  دراد  دوجو  يداـیز  ياـههار  روظنم  نیا  يارب  میـشاب . هتـشاد  یهلا 

َنآْرُْقلا اَذه  َّنَا  اوُمَلْعاَو  : » میهد یم  رارق  یـسررب  دروم  ار  هبطخ 176  رد  ترـضح  نآ  مالک  زا  دنچ  یتالمج  تهج  نیدب  تسا . مالـسلا )
يا هدننک  تحیصن  تمظع ، اب  نآرق  نیا  هک  دننادب  تمایق  مایق  ات  خیرات  لوط  رد  ملاع و  رسارس  رد  مدرم  همه  ُّشُغَی ; يذَّلا ال  ُحِصاّنلا  َوُه 

هدوب و شیوخ  عفانم  لابند  هب  هاگ  دـنزادرپ  یم  نارگید  تحیـصن  هب  هک  ییاهناسنا  تسین .» وا  حـیاصن  رد  یتناـیخ  شغ و  چـیه  هک  تسا 
تنایخ زگره  هک  تسا  یحـصان  دـیجم  نآرق  اّما  دـننک . تنایخ  ناـسنا  هب  تسا  نکمم  هجیتن  رد  و  دـنریگ ، یم  رظن  رد  ار  دوخ  تحلـصم 

دنوش یم  تیاده  ریطخ  ماقم  راد  هدهع  هک  یناسک  دزاس .» یمن  هارمگ  هک  تسا  يا  هدننک  تیادـه  ُّلُِضی ; يذَّلا ال  يِداْهلاَو  . » دـنک یمن 
هک دراد  دوجو  يرگتیادـه  اّما  دـنربب ، ههاریب  هب  ار  ناسنا  ًاوهـس  هاگآدوخان و  اـی  سفن  ياوه  ناطیـش و  ياـه  هسوسو  رثا  رب  تسا  نکمم 

; ُبِذْـکَی ـال  يذَّلا  ُثِّدـَـحُْملاَو  . » تـسا دــیجم  نآرق  نآ  درب و  یمن  هـهاریب  هـب  ار  ناـسنا  زگره  تـسا و  صقن  بـیع و  یب  وا  ياهتیادــه 
نآرق اّما  دوش . یم  رتشیب  شنانخـس  ياطخ  بیرـض  دیوگب  نخـس  رتشیب  هچ  ره  رونخـس  دیوگ .» یمن  غورد  زگره  هک  تسا  ییوگنخـسو 

; دـهد یمن  هولج  تسه ، هچنآ  زا  رتـگرزب  هحفـص 293  ای  هنوراو  ار  اه  ّتیعقاو  و  دـیوگ ، یمن  غورد  زگره  هک  تسا  ییوگنخـس  دـیجم 
یباتک اب  تسین  هتـسیاش  ایآ  دنک . یمن  داجیا  تقیقح  ناسنا و  نیب  يا  هلـصاف  چیه  و  دراد ، یم  نایب  تسه  هک  هنوگ  نامه  ار  هچ  ره  هکلب 

نآ اب  ار  دوخ  میوش و  انشآ  رتشیب  دیوگ ، یمن  غورد  شنانخس  رد  و  تسین ، یهارمگ  شتیاده  رد  و  دنک ، یمن  تنایخ  شتحیـصن  رد  هک 
َْوا يًدُه ، یف  ةَدایِز  ناصُْقن ، َْوا  ةَدایِِزب  ُْهنَع  َماق  ِّالا  ٌدَحَا  َنآْرُْقلا  اَذه  َسَلاج  ام  َو  : » دینک هّجوت  تسا ، یبوخ  کحم  ریز  هلمج  مینزب ؟ کحم 
وا تیاده  رب  ای  ینیشمه  نیا  هکنیا  رگم  هدش ، وا  بحاصم  هدیدرگ و  نآرق  نیشنمه  هک  تفای  دیهاوخن  ار  ینمؤم  چیه  یًمَع ; ْنِم  ناصُْقن 

شیقالخا لئاذر  زا  یـشخب  و  هتـساک ، يو  ياه  یلدروک  اه و  ییاـنیبان  زا  يرادـقم  اـی  و  هدومن ، هفاـضا  شتاـجرد  رب  يا  هجرد  هدوزفا و 
رهاـظ قبط  باوج : دـنک ؟ یم  ادـیپ  قّـقحت  بلطم  نیا  مینک  یم  توـالت  نآرق  هک  يا  هسلج  ره  رد  اـیآ  لاؤـس : تسا .» هدـیدرگ  حالـصا 

ياـنعم نمـض  رد  ددرگ . لـصاح  يو  رد  رثا  نیا  دـیاب  دوـش  یم  نآرق  اـب  مـالک  مه  زارمه و  ینمؤـم  هک  يا  هسلج  ره  رد  قوـف ، تـیاور 
بلطم نیا  رب  تلالد  زین  نآرق  تایآ  زا  یخرب  هک  هنوگ  نامه  تسا . ریذپان  نایاپ  دـیجم  نآرق  ياهتیادـه  هک  تسا  نیا  روکذـم  تالمج 
ًاناَمیِإ ْمُْهتَداَزَف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ًاناَمیِإ  ِهِذَه  ُْهتَداَز  ْمُکُّیَأ  ُلوُقَی  ْنَّم  ْمُْهنِمَف  ٌةَروُس  َْتلِزنُأ  اَم  اَذِإَو  : ») دـینک هّجوت  هبوت  هروس  هیآ 124  هب  دراد .
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یم لزان  يا  هروس  هک  یماگنه  َنوُِرفاَـک ;)و  ْمُهَو  اُوتاَـمَو  ْمِهِـسْجِر  َیلِإ  ًاـسْجِر  ْمُْهتَداَزَف  ٌضَرَّم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأَو  َنوُرِْـشبَتْسَی *  ْمُهَو 
هک یناسک  اّما  وگب ): اهنآ  هب  ( »!؟ تخاس نوزفا  ار  امـش  زا  کی  مادـک  نامیا  هروس ، نیا  : » دـنیوگ یم  نارگید ) هب   ) نانآ زا  یـضعب  دوش ،
رب يدیلپ  تسا ، يرامیب  ناشیاهلد  رد  هک  اهنآ  اّما  و  دنلاحـشوخ . یهلا ) تمحر  لضف و  هب   ) اهنآ هدوزفا ;و  ناشنامیا  رب  دنا ، هدروآ  نامیا 

راّفک يارب  و  نامیا ، دایدزا  ببـس  ناـنمؤم  يارب  نآرق  اـب  ینیـشنمه  يرآ  دـندوب .» رفاـک  هک  یلاـح  رد  دـنتفر  اـیند  زا  هدوزفا و  ناشیدـیلپ 
لماع نآرق  باوج : دیازفیب ؟ راّفک  يدیلپ  رب  نآرق  تسا  نکمم  هنوگچ  رگید : لاؤس  تسا . نانآ  يدـیلپ  ندـش  هحفص 294  دایز  بجوم 

یم یهلا  باذـع  نیا  لماع  دـنزیخ  یم  رب  نآرق  اب  تفلاخم  هب  هک  نانآ  ياهتّیلباق  اـه و  هنیمز  هکلب  دوش ، یمن  اـهنآ  رفک  يدـیلپ و  داـیدزا 
یناسک ءزج  ار  ام  اراگدرورپ ! سخ  راز  هروش  رد  دـیور و  هلال  غاب  رد  تسین  فالخ  شعبط  تفاـطل  رد  هک  ناراـب  رعاـش : لوق  هب  ددرگ .

! اراگدرورپ دوش . هدودز  نامیقالخا  لئاذر  زا  یـشخب  و  هدوزفا ، نامنامیا  تاجرد  رب  يا  هجرد  نآرق  زا  يا  هیآ  ره  توالت  اـب  هک  هد  رارق 
لزان توالت  يارب  طقف  دیجم  نآرق  هک  میناد  یم  موس : لاؤس  امرف . تیانع  نآرق  تایآ  نوماریپ  رتشیب  هشیدـنا  رّکفت و  ّربدـت و  قیفوت  ام  هب 

دنوادخ هک  هنوگ  نامه  دشاب . یم  شتاروتسد  هب  لمع  سپـس  و  نآ ، یلاع  نیماضم  رد  رّکفت  هشیدنا و  ّربدت و  یلـصا  فده  هکلب  هدشن ،
رب هک  تکرب  رپ  تسا  یباتک  نیا  ِباَْبلالا ;) اُولْوُأ  َرَّکَذَتَِیلَو  ِِهتاَیآ  اوُرَّبَّدَِیل  ٌكَراَبُم  َْکَیلِإ  ُهاَْنلَزنَأ  ٌباَتِک  : ») دـیامرف یم  هروس ص  هیآ 29  رد 

يوس زا  یلو  تسا . نآرق  تایآرد  ّربدت  یلصا  فده  نیاربانب ، دنوش .» رّکذتم  نادنمدرخ  دننک و  ّربدت  نآ  تایآ  رد  ات  میا  هدرک  لزان  وت 
نآرق تایآ  هرابرد  ینعی  تسا ، هشیدـنا  لـقع و  ياـنعم  هب  يأر  هک  میناد  یم  و  هدـش ، یهن  يأر  هب  ریـسفت  زا  فلتخم  تاـیاور  رد  رگید ،
ریسفت زا  روظنم  دنا ، هدومرف  گرزب  نادنمـشناد  هک  هنوگ  نامه  باوج : دنتـسین ؟ داضتم  رد  رگیدکی  اب  ود  نیا  ایآ  دینکن . هشیدنا  ّربدت و 

رد هکنیا : تسخن  تسا : ریذـپ  ناـکما  لکـش  ود  هب  نآرق  ریـسفت  رگید  ریبـعت  هب  تسا . یقطنم  ریغ  ياـه  تـّینهذ  اهیروادـشیپ و  يأر ، هـب 
دنبیاـپ دوش  یم  جارختـسا  نآرق  زا  هچنآ  هب  مینادـب و  شیوخ  داتـسا  ار  نآرق  نآرق و  درگاـش  ار  دوـخ  مینزب و  وـناز  دـیجم  نآرق  رـضحم 

، نیا میشاب . دیجم  نآرق  زا  نآ  دییأت  لابندب  سپس  میشاب ، هتـشاد  ییاهیروادشیپ  هتفرگ و  یتامیمـصت  البق  هکنیا : مود  هحفص 295  میشاب .
هک دنتـسه  یهباشتم  تایآ  لابند  هب  تاعوبطم  دئارج و  زا  يرایـسب  رد  دساف  ياه  هدیقع  نابحاص  دشاب . یم  لطاب  تسا و  يأر  هب  ریـسفت 

هاگتسد رد  هنافّـسأتمو  تسا ! خزود  قمع  رد  مّنهج و  رد  ناشهاگیاج  یـصاخشا  نینچ  دنیامن . ریـسفت  شیوخ  هدیقع  قباطم  ار  تایآ  نآ 
تّمذم رد  و  مجلم ، نب  نمحرلادبع  یلع ، لتاق  دیجمت  رد  یتایآ  هک  دندوب  هدرک  ریجا  ار  يدارفا  اهنآ  دش ; یم  ماجنا  يراک  نینچ  هیواعم 

لاؤس زگره ! يأر  هب  ریسفت  يروادشیپ و  یلو  يرآ ، نآرق  تایآ  نوماریپ  هشیدنا  ّربدت و  هکنیا  هصالخ  دنبایب ! مالسلا ) هیلع  ) ترـضح نآ 
ناناملـسم همه  داقتعا  هب  هک  یلاح  رد  تسا ، لـیئربج  نخـس  دـیجم  نآرق  هک  تسا  نیا  میِرَک ) لوُسَر  ُلْوََقل  ُهَّنِإ   ) هفیرـش هیآ  رهاـظ  رخآ :

ود نیا  تسا . هدشن  هدوزفا  نآ  رب  يزیچ  هک  هنوگ  نامه  هدشن ، هتساک  نآ  زا  فرح  کی  هکلب  هملک  کی  و  تسا . راگدرورپ  نخس  نآرق 
روکذـم هیآ  دوخ  رد  هکنیا : تسخن  تفگ : خـساپ  روکذـم  ههبـش  هب  ناوت  یم  لکـش  ود  هب  باوج : دوش ؟ یم  عمج  مه  اـب  هنوگچ  بلطم 

تقیقح رد  هداتـسرف  نخـس  تسادـخ و  هداتـسرف  لیئربج  اریز  لیئربج ، نخـس  هن  تسا ، راـگدرورپ  مـالک  نآرق  هک  دراد  دوجو  يا  هنیرق 
تسا و هطساو  کی  طقف  لیئربج  رگید ، ریبعت  هب  دیوگ . یمن  يزیچ  دوخ  زا  هداتسرف  هک  ارچ  تسا ، هداتـسرف  ار  وا  هک  تسا  یـسک  نخس 

هکلب تسین ، لیئربج  مالک  نآرق  هک  تسا  یبسانم  هنیرق  هفیرـش  هیآ  رد  لوسر »  » هملک نیاربانب  دـنک . یم  سکعنم  ار  راـگدرورپ  ناـنخس 
خساپ هک  ضرف  رب  هکنیا : رگید  تسا . هدش  لزان  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  كرابم  بلق  رب  لیئربج  طّسوت  هک  تسا  دنوادخ  مالک 
نیمه نوماریپ  هک  دیجم  نآرق  زا  يرگید  تایآ  هلیـسوب  ار  ماهبا  نیا  ناوت  یم  ، دشاب هتـشاد  یلامجا  ماهبا و  هفیرـش  هیآ  میریذـپن و  ار  لّوا 

 * َنآْرُْقلا َمَّلَع  ُنَـمْحَّرلا *   ») هحفـص 296 درک : هراـشا  نمحرلا  هروس  هیلّوا  تاـیآ  هب  ناوت  یم  هلمجزا  درک ، فرطرب  هدـش  دراو  عوـضوم 
ًاحیرـص هفیرـش  تایآ  نیا  تخومآ .» نایب »  » وا هب  هدیرفآ و  ار  ناسنا  دومرف ، میلعت  ار  نآرق  نامحر  دنوادخ  َناَیَْبلا ;) ُهَمَّلَع  َناَسنِْالا *  َقَلَخ 

تایآ هلیـسوب  ناوت  یم  دشاب  هتـشاد  یماهبا  ثحب  دروم  هیآ  رگا  نیاربانب  تسا . هدرک  یفّرعم  وا  نخـس  هداد و  دنوادخ  هب  تبـسن  ار  نآرق 
. درک فرطرب  ار  نآ  ماهبا  هباشم  تایآ  ای  نمحرلا  هروس  هیلوا 
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نآرق رد  نامسآ 

دوب نیا  ناشرّوصت  دندرک ، یم  هاگن  نامـسآ  هب  هک  یماگنه  نیتسخن  ياهناسنا  تشادن ، یتفرـشیپ  شناد  ملع و  هک  هتـشذگ ، ياهنامز  رد 
رون هک  دنا  هدیبوک  يا  هرقن  ياهخیم  دبنگ  نیا  فقـس  رب  درادن . ام  اب  ینادنچ  هلـصاف  هک  تسا ، یبآ  گنر  هب  ییانیم  يدبنگ  نامـسآ  هک 

هارمه هب  هک  هدش ، هدینابسچ  دبنگ  نیا  فقس  رب  زین  هام  دیشروخ و  مان  هب  هرک  ود  و  دنک . یم  سکعنم  نیمز  تمس  هب  ار  هام  دیـشروخ و 
تمظع درک  يرتشیب  تفرشیپ  ملع  هچ  ره  دنتسه . كّرحتم  ریغ  تباث و  همه  ناگراتـس  دیـشروخ و  هام و  دنچ  ره  دخرچ ; یم  راّود  دبنگ 
برعلا ةریزج  طیحم  مدرم  رّوصت  برع ، ّتیلهاج  نامز  رد  نیقی  هب  تفای . تسد  يدـیدج  ياهتقیقح  هب  و  دـش ، رتشیب  ناسنا  رظن  رد  َملاع 
بلاطمو تشادرب ، اهنامسآ  تمظع  يور  زا  هدرپ  دیجم  نآرق  اّما  دوب . نیتسخن  ياهناسنا  دننامه  ییادتبا  رّوصت  کی  اهنامـسآ  شنیرفآ  زا 

ءامـس هملک  مینکفا . یم  تایآ  نیا  هب  ارذـگ  یهاگن  ثحب  نیا  رد  ام  هک  دـمآ ، یمن  مه  یلهاج  برع  رّوصت  هب  هک  درک  ناـیب  ار  یفرگش 
نوماریپ هدرتسگ  روطب  ام  ینامـسآ  باتک  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  و  هدـش ، رارکت  دـیجم  نآرق  رد  راـب  تاوامـس 190  هملک  هبترم و   120
شنیرفآ نوماریپ  هک  یتاـیآ  . 1 درک : يدـنب  هتـسد  ریز  حرـش  هب  روحم  راهچ  رد  ناوت  یم  ار  روکذـم  تاـیآ  تسا . هدرک  ثحب  اهنامـسآ 

ْنِم ُرَبْکَأ  ِضْرالاَو  ِتاَواـمَّسلا  ُْقلََخل   ») هحفـص 297 دینک : هّجوت  تسا . رفاغ  هروس  هیآ 57  تایآ ، نیا  هلمج  زا  دیوگ  یم  نخس  اهنامـسآ 
«. دـنناد یمن  مدرم  رتـشیب  یلو  تسا ، رتـمهم  اـهناسنا  شنیرفآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  َنوُمَْلعَی ;) َـال  ِساَّنلا  َرَثْـکَأ  َّنَِکلَو  ِساَّنلا  ِقـْلَخ 

.2 تسا . رت  مهم  دراد ، هک  يزومر  یگدـیچیپ و  مامت  اب  ناسنا  شنیرفآ  زا  یّتح  هک  تسا  هداـعلا  قوف  مهم و  ردـق  نآ  اهنامـسآ  شنیرفآ 
ُمِْسقُأ َالَف  : ») درک هراشا  هعقاو  هروس  هیآ 75 و 76  هب  ناوت  یم  تایآ  نیا  هلمج  زا  دیوگ  یم  نخس  ناگراتس  هعومجم  دروم  رد  هک  یتایآ 
رایسب تسا  يدنگوس  نیا  و  اهنآ !) بورغ  عولط و  ّلحم  و   ) ناگراتـس هاگیاج  هب  دنگوس  ٌمیِظَع ;) َنوُمَْلعَت  ْوَّل  ٌمَسََقل  ُهَّنِإَو  ِموُجُّنلا *  ِِعقاَوَِمب 

ياهرادـم نآ  رد  هک  تسا ، ناگراتـس  ياهرادـم  عقاوم  زا  روظنم  فـلا ) دـنا : هدرک  رکذ  ریـسفت  ود  عـقاوم »  » يارب دـینادب .»! رگا  گرزب ،
نامز رد  و  عولط ، یّـصاخ  هظحل  رد  يا  هراتـس  ره  هک  تسا ، هراتـس  بورغ  عولط و  ماگنه  عقاومزا  روظنم  ب ) دـننک . یم  تکرح  صاخ 

عولط و ماگنه  نآ و  تارادم  ناگراتـس و  ناهج  رب  هک  دروخ  یم  دـنگوس  یمظن  هب  لاعتم  دـنوادخ  تقیقح  رد  دـنک . یم  بورغ  ینّیعم 
هب ناوت  یم  هلمج  زا  دیوگ  یم  نخس  یّصاخ  ناگراتـس  دروم  رد  هک  یتایآ  . 3 تسا . مهم  رایـسب  دنگوس ، نیا  و  تسا . مکاح  نآ  بورغ 

يرتشم خـیرم و  لحز ، هرهز ، دراطع ، فورعم  هراتـس  جـنپ  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  درک ، هراـشا  ریوکت  هروس  نیمه  رد  ثحب  دروم  تاـیآ 
زا هتـسد  نیا  يارب  یبوخ  دهاش  مجن  هروس  هفیرش 49  هیآ  دیوگ  یم  نخـس  یّـصاخ  هراتـس  دروم  رد  هک  یتایآ  . 4 تسا . هدرک  داـی  مسق 

ماـمت نآرق  لوزن  رـصع  رد  ارعـش .»!»  » هراتـس راـگدرورپ  تسوا  هکنیا  يَْرعِّشلا ;)و  ُّبَر  َوُـه  ُهَّنَأَو   ») هحفص 298 دـینک : هّجوت  تسا . تایآ 
ود تسا . يریظن  مک  رونرپ و  رایسب  هراتس  ارعِش  : » دش یم  هصالخ  ریز  تالمج  رد  ارعـش »  » هراتـس دروم  رد  برعلا  ةریزج  مدرم  تاعالّطا 

رارق نآ  لامـش  رد  هک  یماش ، يارعـش  رگید  و  تسا . برعلا  ةریزج  بونج  رد  هک  تسا  ینامی  يارعـش  هراتـس  یکی  میراد : ارعـش  هراـتس 
هک تشادرب ، نآ  رارسا  زا  یخرب  يور  زا  هدرپ  و  درک . راکشآ  ار  زار  زمر و  رپ  هراتـس  نیا  ياهیتفگـش  تمظع و  نامز  تشذگ  اّما  دراد .»

هجرد رازه  دودح 6  رد  نآ  حطـس  ترارح  تسا ، ترارح  عبنم  هک  دیـشروخ  ریظن ! یب  ترارح  فلا ) دوش : یم  هراشا  نآ  هنومن  دـنچ  هب 
رازه هب 120  ترارح  ارعـش  هراتـس  حطـس  رد  هک  یلاح  رد  تسا . راخب  ندـش و  بوذ  لاـح  رد  زیچ  همه  اـجنآ  رد  هّتبلا  تسا . دارگیتناـس 

ب) تسا . ریظن  یب  یترارح  ًاتقیقح  نیا  و  تسا ! دیـشروخ  ترارح  هجرد  ربارب  تسیب  ارعـش  هراتـس  ترارح  هجرد  ینعی  دـسر . یم  هجرد 
نویلیم و کی  دیـشروخ  ینعی  دوش ، یم  دیـشروخ  هزادنا  هب  نآ  مجح  میراذـگب  مه  رانکار  نیمز  هرک  رگا 000/200/1  گرزب ! یمجح 

یم یکچوک  ساسحا  ارعـش  هراتـس  لـباقم  رد  تمظع ، اـب  گرزب و  دیـشروخ  نیمه  اـّما  تسا . نیمز  هرک  زا  رتگرزب  هبترم  رازه  تسیود 
24 ارعش ، هراتس  مجح  نیاربانب  دوش . یم  ارعش  هراتس  اب  ربارب  نآ  مجح  هزات  مینیچب  مه  رانک  ار  دیـشروخ  صرق  تسیب  هچنانچ  اریز  دنک ;

گنـس نزو  دراد . هبذاج  يورین  اب  یمیقتـسم  طابترا  ماسجا  نزو  میناد  یم  هدـننک ! هریخ  يا  هبذاج  ج ) تساـم ! یکاـخ  هرک  ربارب  نویلیم 
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هبذاج ربارب  رازه  هاجنپ  ارعـش  هراتـس  هبذاج  اریز  دوب ! دـهاوخ  ارعـش  هراتـس  رد  نت  هاجنپ  اب  ربارب  نیمز ، هرک  رد  هحفص 299  ییولیک  کی 
هلـصاف ربارب  نویلیم  کی  اـم  اـب  ارعـش  هلـصاف  و  تسا . رتمولیک  نویلیم  ام 150  اب  دیـشروخ  هلـصاف  رود  رایـسب  هلـصاف  د ) تسا . نیمز  هرک 

هب یتسار  دوش ! یم  ( 000/000/000/000/150  ) یمقر هدزناپ  گرزب و  ددع  قوف ، ددع  ود  برـض  لصاح  تسا . نیمز  هرک  اب  دیـشروخ 
هراتـس نیا  زیگنا  تفگـش  رارـسا  زا  یـسک  هچ  لاعتم ، راگدرورپ  طّسوت  نآ  ریبدـت  ارعـش و  هراتـس  زا  نتفگ  نخـس  و  نآرق ، لوزن  ماـگنه 

یم نخـس  ناهج  تادوجوم  تمظع  زا  هک  ینآرق  تسا . میرک  نآرق  یملع  تازجعم  زا  تقیقح  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  تشاد !؟ ربخ  گرزب 
. دنک راداو  لمأت  رّکفت و  هب  ار  مدرم  ات  دیوگ ،

لیل هروس  ياهدنگوس  . 5

حیضوت

( ار ناـهج   ) هک ماـگنه  نآ  رد  بش  هب  مسق  دـییامرف : هّجوت  تسا . لـیل  هروـس  دراد ، هناـگ  هس  ياـه  مسق  هک  ییاـه  هروـس  زا  رگید  یکی 
امـش شـالت  یعـس و  هک  دـیرفآ . ار  ّثنؤم  رّکذـم و  سنج  هک  سک  نآ  هب  مسق  و  دـنک . یّلجت  هک  یماـگنه  زور  هب  دـنگوس  و  دـناشوپب .

رد ار  وا  ام  دـنک ، قیدـصت  ار  یهلا )  ) کین يازج  دریگ و  شیپ  يراگزیهرپ  دـنک و  قافنا  ادـخ ) هار  رد   ) هک سک  نآ  اـّما  تسا : فلتخم 
ار وا  يدوزب  دنک ، راکنا  ار  یهلا )  ) کین شاداپ  و  دـبلط ، يزاین  یب  هار ) نیا  زا   ) دزرو و لخب  هک  یـسک  اّما  میهد . یم  رارق  یناسآ  ریـسم 

هحفـص تشاد . دـهاوخن  يدوس  وا  لاح  هب  شلاوما  دـنک ، یم  طوقـس  مّنهج ) رد   ) هک ماگنه  نآ  رد  و  میهد ، یم  رارق  يراوشد  ریـسم  رد 
302

زور بش و  هب  مسق  مود : لّوا و  دنگوس 

دیجم نآرق  تغـالب  تحاـصف و  اـب  اـه  مسق  نیا  رارکت  اـیآ  تسا . هدروـخ  مـسق  زور  بـش و  هـب  رگید  راـب  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  لاؤـس :
قرف مه  اب  اه  مسق  نیا  ای  تسا ; هدش  دای  مسق  بش  زور و  هب  هتـشذگ  ثحابم  ّیط  رد  هک  تسا  راب  نیموس  نیا  هک  ارچ  تسین ؟ راگزاسان 
نیا هک  درک  میهاوـخ  قیدـصت  مینک  تّقد  ثحب  دروـم  تاـیآ  رد  رگا  خـساپ : ددرگ ؟ یم  بوـسحم  يا  هزاـت  دـنگوس  مادـک  ره  و  دراد ،

تغالب تحاصف و  رب  يدـهاش  هاوگ و  دوخ  هکلب  درادـن ، دـیجم  نآرق  تغالب  تحاصف و  اب  یتافانم  اهنت  هن  و  تسین . يرارکت  اهدـنگوس 
راهن لـیل و  زا  یـشخب  هب  دروم  ره  رد  تقیقح  رد  یلو  هدـش ، داـی  مسق  زور  بش و  هب  دروم  هس  ره  رد  رهاـظ  رد  دـنچ  ره  اریز  تسا . نآ 

هب مسق  اجنیا  رد  دنک » یم  تشپ  هک  یماگنه  بش  هب  مسق  ََربْدَأ ;) ْذِإ  ِْلیَّللاَو  : ») دیامرف یم  اج  کی  رد  دینک : هّجوت  تسا . هدروخ  دـنگوس 
بـش هب  دنگوس  َسَعْـسَع ;) اَذِإ  ِْلیَّللاَو  : ») تسا هدومرف  رگید  ياج  رد  و  درذگب . همین  زا  هک  تسا  یماگنه  هب  هکلب  تسین ، بش  هعومجم 
ناذا ياهیکیدزن  نآ  و  بش . مامت  هن  تسا ، بش  زا  یّـصاخ  نامز  هب  دـنگوس  مه  اجنیارد  دوش .» یم  گنر  مک  نآ  یکیرات  هک  یماـگنه 

: میناوخ یم  لیل  هروس  ثحب ، دروم  تایآ  رد  و  میوش . یم  کیدزن  قداص  رجف  عولط  هب  دور و  یم  ییانـشور  هب  ور  اوه  هک  تسا ، حـبص 
، بش لّوا  ینعی  لیل ، زا  یّـصاخ  تمـسق  مه  اجنیا  رد  دـناشوپ » یم  ار  ناهج  وا  یکیرات  هک  یماـگنه  بش  هب  مسق  یَـشْغَی ;) اَذِإ  ِلـْیَّللاَو  »)

هتفرگن تروص  يرارکت  هجو  چیه  هب  و  هدروخ ، دـنگوس  بش  زا  فلتخم  نامز  هس  هب  دـنوادخ  نیاربانب ، تسا . هدـش  عقاو  دـنگوس  دروم 
نیا و  دـنک » یم  سّفنت  هک  یماگنه  حبـص  هب  مسق  َسَّفَنَت ;) اَذِإ  ِحـْبُّصلاَو  : ») تسا هدومرف  اجکی  رد  زور ، هب  طوبرم  تایآ  رد  اـّما  و  تسا .
یم نشور  الماک  هک  یماگنه  حبـص  هب  مسق  َرَفْـسَأ ;) اَذِإ  ِحـْبُّصلاَو  : ») هدومرف رگید  ياج  رد  و  دراد . زور  يادـتبا  حبـص و  زاغآ  هب  هراـشا 

یماـگنه زور  هب  مسق  یَّلََجت ;) اَذِإ  ِراَـهَّنلاَو  : ») تسا هدومرف  موس  هیآ  رد  هحفـص 303 و  تسا . باتفآ  عولط  ماگنه  هب  مسق  اجنیا  رد  دوش »
تلاـح هس  هکلب  تسین ، ناـسکی  اـه  مسق  مه  دروم  هس  نیا  رد  سپ  تسا . روـظنم  رهظ  ياـه  یکیدزن  هک  دـنک » زورب  یّلجت و  ـالماک  هک 
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جوا ماگنه  هب  یموس  رد  و  دیشروخ ، عولط  يادتبا  هب  یمود  رد  و  قداص ، رجف  عولط  يادتبا  هب  یلّوا  رد  تسا ; هدش  باختنا  زور  فلتخم 
هکدنامهفبام هبدهاوخ  یم  دنوادخ  . تسادیجم نآرق  تغالب  تحاصف و  نیع  نیا  و  تسا . هدش  دای  دـنگوس  نامـسآ  يانهپ  رد  دیـشروخ 

هناگادج لقتسم و  هناشن  کی  مادک  ره  زور  بش و  فلتخم  تالاح  هکلب  تسین ، هناشن  کی  بش  رساترس  ، تسین هناشن  کیزور  هعومجم 
َالَفَأ ْمُکِـسُفنَأ  ِیفَو  َنِیِنقوُْملِّل *  ٌتاَیآ  ِضْرالا  ِیفَو  : ) دـیامرف یم  ناسنا  دروم  رد  تایراذ  هروس  تایآ 20 و 21  رد  هک  هنوگ  ناـمه  . تسا
ياه هناـشن  تاـیآ و  یناـسنا  ره  دوجو  رد  هکلب  تسین ، راـگدرورپ  تمظع  زا  هناـشن  هیآ و  کـی  اـهنت  ناـسنا  ره  دوجو  ینعی  َنوُرِْـصُبت .)
اذـغ نیا  اـّما  دروخ ، یم  اذـغ  عون  کـی  ناـسنا  هک  تسا  نیا  اـهناسنا  دوجو  رد  راـگدرورپ  بیجع  تاـیآ  زا  یکی  دراد . دوجو  يدّدـعتم 

ناسنا نامـشچ  هب  رگا  و  نوخ ، هب  لیدـبت  دـسر  یم  نوخ  هب  هک  ینامز  و  ناوختـسا ، هب  لیدـبت  دـسر  یم  ناسنا  ناوختـسا  هب  هک  یماگنه 
یم رد  وضع  نآ  گنر  هب  و  هدـش ، وضع  نامه  هب  لیدـبت  دـسرب  ناسنا  ياضعا  زا  يوضع  ره  هب  هصالخ  و  مشچ ، کشا  هب  لیدـبت  دـسرب 

ناـتخرد فـلتخم و  ناـهایگ  دـحاو ، نیمز  اوـه و  بآ و  زا  هک  مینک  یم  هدـهاشم  ار  هلأـسم  نـیا  زین  تعیبـط  رد  هـک  هنوـگ  ناـمه  دـیآ .
، بش طسو  بش ، زاغآ  تسا . راگدرورپ  ياه  هناشن  زا  لقتـسم  يا  هناشن  مادک  ره  اهنیا  دیآ . یم  تسدـب  یتوافتم  ياه  هویم  نوگانوگ و 

دنگوس تاظحل  نیا  کت  کت  هب  دنوادخ  هک  دراد  یّـصاخ  یگژیو  مادک  ره  رهظ ، ماگنه  باتفآ ، عولط  ماگنه  زور ، يادتبا  بش ، نایاپ 
همه هک  دـنک  یم  مـهارف  ناـتخرد  یّتـح  و  تاـناویح ، هـکلب  اـهناسنا ، يارب  بـش  هـک  یتـحارتسا  هداـمآ  مارآ و  طـیحم  تـسا . هدرک  داـی 

دندقتعم نادنمشناد  دای 1 .  مسق  یگتـسیاش  هک  تسا  یگرزب  تمعن  ( 1) دـننک یم  هدافتـسا  دوخ  تحارتسا  يارب  نآ  زا  ملاع  تادوجوم 
روبنز ياهراک  ایوگ  تسا . شالت  راـک و  لوغـشم  زور  هنابـش  لوط  رد  و  درادـن ، تحارتسا  باوخ و  رمع  ماـمت  رد  لـسع  روبنز  طـقف  هک 

، لیل هروس  تاـیآ  رد  لّوا  مسق  هکنیا  هجیتن  دراد . ار  ندرک  هحفـص 304  دهد ! یمن  وا  هب  تحارتسا  تصرف  هک  تسا  دایز  يردق  هب  لسع 
نآ ییانـشور  هک  تسا  زور  ياـه  همین  هب  دـنگوس  مود  مسق  و  دریگ . یم  ارف  ار  ناـهج  نآ  یکیراـت  هک  تـسا  بـش  يادـتبا  هـب  دـنگوس 

. تسا هتفرگ  ارف  ار  ناهج  لماک  تروصب 

هدام رن و  سنج  هب  مسق  موس : دنگوس 

حیضوت

يدنوادخ هب  دنگوس  لیل ، هروس  رد  دنگوس  نیموس  دـیرفآ .» ار  ّثنؤم  رّکذـم و  سنج  هک  سک  نآ  هب  مسق  یَْثنُْالاَو ;) َرَکَّذـلا  َقَلَخ  اَمَو  »)
ایوگ دنک ، یم  حرطم  ناسنا  هب  دییقت  نودب  قلطم و  تروصب  ار  ّثنؤم  رّکذم و  هکنیا  بلاج  درک . قلخ  ار  ّثنؤم  رّکذم و  سنج  هک  تسا 

. تسا هدمآ  تایراذ  هروس  هفیرش 49  هیآ  رد  ًاحیرص  بلطم  نیا  هک  هنوگ  نامه  دراد . شنیرفآ  ناهج  رد  دوجوم  ياهتّیجوز  مامت  هب  رظن 
نوناق نیاربانب  دیوش .» رّکذتم  دـیاش  میدـیرفآ ، تفج  کی  زیچ  ره  زا  َنوُرَّکَذـَت ;)و  ْمُکَّلََعل  ِْنیَجْوَز  اَنْقَلَخ  ءْیَـش  ِّلُک  ْنِمَو  : ») دـینک هّجوت 

متا ار  تادامج  مامت  هّیلوا  هتسه  اریز  تسا . مکاح  زین  تادامج  هکلب  تاتابن و  تاناویح ، اهناسنا ، زا  ّمعا  شنیرفآ ، ملاع  مامت  رد  ّتیجوز 
رّکذـم و یکی  تسا . یفنم  يرگید  تبثم و  یکی  هـک  دراد  دوـجو  نوـتورپ  نورتـکلا و  رـصنع  ود  یمتا  ره  لد  رد  و  دـهد ، یم  لیکـشت 

ینادـنچ تّیمها  نآ  هب  روما ، نیا  ندـش  يداع  رطاخ  هب  ام  دـنچ  ره  تسا ، یبیجع  ملاع  تّیجوز  ملاع  لاح  ره  هب  تسا ;و  ّثنؤم  يرگید 
رد لـگ  هدرگ  هک  دراد  دوجو  یکیراـب  فیرظ و  ياـه  هلیم  نآ  طـسو  رد  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  لـگ  کـی  هنوـمن  ناوـنع  هب  میهد . یمن 

تمسق هب  نآ  دننام  داب و  ای  تارشح  طّسوت  روکذم  ياه  هدرگ  دهد . یم  لیکشت  ار  لگ  رن  تمسق  نیا  و  تساه ، هلیم  نیا  یناقوف  تمسق 
یم لگ  نب  فرط  هب  ینعی  نییاپ  تمـس  هب  هدرک و  ومن  مک  مک  هدـش و  هتخیر  تسا ، قبط  کـی  لکـش  هب  هک  روکذـم ، ياـه  هلیم  نییاـپ 
ياه هخاش  يور  رب  ار  لسع  ياهروبنز  ردقچ  هحفـص 305  دیآ . یم  تسدب  تاج  هویم  مختو  ، هدش بیکرت  هّدام  هفطن  اب  اجنآ  رد  ،و  دور
هدرک سمل  اهلگ  ناتخرد و  ندروخ  ناکت  ماگنه  هب  ار  مارآ  ياه  میـسن  راب  دنچ  میا . هدیـشیدنین  عوضوم  نیا  هب  چیه  اّما  میا ، هدـید  لگ 
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لاـعتم دـنوادخ  هک  تسین  تهج  یب  تسا . راـگدرورپ  تردـق  تمظع و  رگناـشن  همه  اـهنیا  میا ! هدرکن  رکف  اـهنآ  تّیرومأـم  هب  اـّما  میا ،
. دنک یم  دای  دنگوس  شیوخ  سّدقم  كاپ و  تاذ  هب  ّتیجوز  نوناق  داجیا  رطاخب 

تّیسنج رییغت  اه و  یسنج  ود 

سنج ود  دـجاو  هک  دوش  یم  تفای  یـسنج  ود  ياهناسنا  هاگ  دـهد ، یم  لیکـشت  ار  اهناسنا  تّیعمج  بلاغ  هک  هدام  رن و  سنج  رب  هوـالع 
یناسک . 1 دنا : هتسد  ود  رب  ییانثتـسا  دارفا  نیا  تسا . هدیرفآ  نارگید  تربع  هنومن و  ناونع  هب  ار  اهنآ  لاعتم  دنوادخ  هک  دنّثنؤم ! رّکذم و 

. سکعلاب ای  تسا ، یعرف  درم  ّتیـسنج  نز و  یلـصا  ّتیـسنج  هکنیا  لثم  تسا . یعرف  ناشرگید  ّتیـسنج  یلـصا و  اـهنآ  سنج  کـی  هک 
کی نآ  دـننامو  اهنومروه  هلیـسوب  یلـصا  ّتیـسنج  تیوقت  اب  هدرب و  نیب  زا  ار  دوخ  یعرف  ّتیـسنج  یحاّرج ، لمع  کـی  اـب  يدارفا  نینچ 

، تسا یلصا  اهنآ  تّیـسنج  ود  ره  هک  یناسک  . 2 دوش . یم  هتفگ  تّیـسنج  رییغت  یحارج ، تاّیلمع  نیا  هب  دـنوش . یم  رایعلا  لماک  یـسنج 
( مالـسلا هیلع  ) یلع ترـضح  رـصع  رد  هتـسد  نیا  زا  هنومن  کی  هک  هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  دـنردان و  مک و  رایـسب  هتـسد  نیا  هّتبلا  هک 

کی ناوت  یم  زین  یـضرف  نینچ  رد  (1 !) درک راد  هّچب  ار  وا  شزینک  اـب  شزیمآ  رثا  رب  و  دـش ، راد  هّچب  شرـسمه  زا  هک  ینز  تشاد . دوـجو 
ثاریم باوبا  ج 17 ، هعیـشلا ، لـئاسو   . 1 دـش . یـسنج  کـی  درک و  تیوقت  ار  مود  ّتیـسنج  و  درب ، نیب  زا  یحاّرج  لـمع  اـب  ار  تّیـسنج 

رد یلو  (، 1) درادن یلاکشا  زین  ًاعرش  الاب  تروص  ود  رد  تّیـسنج  رییغت  يروص  ياه  تّیـسنج  رییغت  هحفص 306  ح 3 .  باب 2 ، یثنخلا ،
ًامومع و برغ  رد  اه  تّیسنج  رییغت  عون  نیا  هنافسأتم  و  دریگ . یمن  تروص  یقیقح  تّیسنج  رییغت  اریز  تسین ; عورـشم  دروم  ود  نیا  ریغ 

لماک نانز  و  دـنروآ ! یم  رد  نانز  لکـش  هب  ار  دوخ  يرهاظ  يرییغت  اب  هک  يراـیعلا  لـماک  نادرم  تسا . ناوارف  صوصخلاـب  اـکیرمآ  رد 
ياـه همـشچرس  و  دوش ، یم  بوسحم  يراـمیب  یعون  راـک  نیا  دـنروآ ! یم  رد  نادرم  لکـش  هب  ار  دوـخ  يرهاـظ  يرییغت  اـب  هک  يراـیعلا 

زا ناـنز  فلاـخم ; سنج  ياـهنومروه  زا  اـج  یب  هدافتـسا  . 1 دوـش : یم  هراـشا  هصـالخ  تروـصب  اــهنآ  زا  یخرب  هـب  هـک  دراد ، یفلتخم 
.2 دنیامن . یم  هدافتـسا  دنک ، یم  داجیا  نانز  ياهیگژیو  هک  ییاهنومروه  زا  نادرم  و  دـنک ، یم  داجیا  هنادرم  ياهیگژیو  هک  ییاهنومروه 

ریغ ياهشنکاو  نینچ  رد  نادنزرف ، شزاون  لکش  یّتح  و  اهنآ ، تیبرت  عون  و  اه ، هّچب  ندیناشوپ  سابل  زرط  رد  ردام ، ردپ و  بسانمان  راتفر 
ینّنفت هبنج  نآ  زا  یشخب  هّتبلا  هک  دور ، یم  رامش  هب  زورما  يایند  دسافم  زا  یکی  بذاک  ياهتّیسنج  رییغت  لاح ، ره  رد  تسا . ّرثؤم  یعیبط 

دزن ار  یـسنج  ود  دارفا  هاـگ  هک  میناوـخ  یم  تاـیاور  زا  یخرب  رد  لـحنیال  تالکـشم  ّلـح  و  مالـسلا ) هـیلع  ) یلع دراد ! ینارذگـشوخ  و 
تفرشیپ مدع  مغریلع  تارضح  نآ  و  دنیامن . هئارا  یّلح  هار  ای  هدومن ، تواضق  اهنآ  تالکشم  دروم  رد  ات  دندرب ، یم  مالسلا ) مهیلع  ) هّمئا

ار یصخش  هلمج  زا  دندومن . یم  هئارا  ییاشگراک  ياهّلح  هار  نآ ، دننام  شیامزآ و  تاناکما  ندوبن  و  نامز ، رصع و  نآ  رد  یکشزپ  ملع 
نوچ هّتبلا  ترضح 1 .  دوب . هدیـشوپ  هنانز  سابل  دنلب و  شیاهوم  تشاد ; هنانز  يرهاظ  هک  دندروآ ، ( مالـسلا هیلع  ) یلع ترـضح  تمدخ 

هس رد  تّیسنج ، رییغت  ثحابم  حورشم  نمض  رد  درک . تعانق  ترورض  دراوم  هب  اهنت  دیاب  تسا ، مارح  سمل  رظن و  مزلتـسم  ًابلاغ  راک  نیا 
هلـصافالب اذـلو  تسا ، درم  صخـش  نیا  دومرف : يراـکهار  قبط  هحفـص 307  تسا . هدمآ  یکـشزپ  ماکحا  لصف  دیدج ، تائاتفتـسا  دـلج 

رد مدرم  هاگهانپ  مالسلا ) هیلع  ) یلع يرآ ! ( 1 .) دشوپب هنادرم  سابل  دنروآرد و  ار  شا  هنانز  ياهسابل  و  دنـشارتب ، ار  شیاهوم  داد  روتـسد 
. دوب نآ  ریغ  ینید و  یعامتجا ، یملع ، فلتخم  تالضعم 

نیملسم رادمامز 

هتفگن دوخ  زا  سپ  نیـشناج  دروم  رد  ینخـس  چـیه  تّوبن  نارود  لوط  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  هک  مینک  یم  ضرف  لاؤس :
. تشادن دوجو  ریدغ  رتاوتم  ناوارف و  تایاور  و  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع ترـضح  ینیـشناج  هلأسم  ریدغ و  ناتـساد  هک  مینک  یم  ضرف  دشاب .
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یم ضرف  هصالخ  و  تفاـی . یمن  قّقحت  عوضوم ، نیا  اـب  ناناملـسم  زا  یـضعب  طـلغ  يریگ  عضوم  ملق و  تاود و  ناتـساد  مینک  یم  ضرف 
. تشادـن دوجو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  زا  سپ  هفیلخ  ناونع  هب  یـصخش  نییعت  دروم  رد  یبلطم  ثیدـح و  هیآ و  چـیه  مینک 
و دهد ، یم  یّلک  روطب  ار  لاؤس  نیا  خساپ  دیجم  نآرق  باوج : دـندرک ؟ یم  باختنا  ار  یـسک  هچ  دـیاب  یحو  لقع و  مکح  هب  ناناملـسم 

يا هدنامرف  باختنا  يارب  لیئارـسا  ینب  هک  یماگنه  دنک . یم  یفّرعم  ام  هب  دراد  قیبطت  نآرق  رد  هدش  حرطم  طیارـش  اب  هک  ار  يدرف  خیرات 
رگمتس ِملاظ  ِتولاج  اب  هزرابم  يارب  ار  یبسانم  صخش  ات  دندیسر ، ( مالسلا هیلع  ) لیئومشا ترضح  ناشنامز  ربمایپ  تمدخ  قیال ، عاجش و 

هدز تفگـش  باختنا  نیا  زا  هک  لیئارـسا  ینب  دیزگرب . اهنآ  هدنامرف  ناونع  هب  ار  تولاط  مان  هب  يروالد  ناوج  ترـضح  نآ  دیامن ، یفرعم 
ضارتـعا هب  بل  دوب ، لکـشم  ناـشیارب  دوب ، یلاـخ  یهت و  اـیند  لاـم  زا  شتـسد  هک  لوپ ، یب  یناوج  یهدـنامرف  شریذـپ  و  دـندوب ، هدـش 

هنوگ نیا  يارب  ار  یلصا  رایعم  اهنآ  زا  یخرب  دنتـسناد . رت  هتـسیاش  ریطخ  ّتیلوئـسم  نیا  يارب  یلام  تاناکما  رطاخ  هب  ار  دوخ  و  دندوشگ ،
 . 1 تشاد . دوجو  اهنآ  زا  یخرب  نیب  رد  تسیلادوئف  رّکفت  ایوگ  دارفا . نیرترادلوپ  راوازس  ار  تّیمکاح  و  دنتـسناد ، یم  تورث  لوپ و  روما 
رد هدمآ ، هرقب  هروس  هیآ 247  رد  هچنآ  قبط  مالسلا ،) هیلع  ) لیئومشا ترـضح  هحفص 308  ح 3 و 5 . ص 576 ، ج 17 ، هعیـشلا ، لئاسو 
رب ار  وا  دـنوادخ  ٌمِیلَع ;) ٌعِساَو  ُهللاَو  ُءاَشَی  ْنَم  ُهَْکُلم  ِیتُْؤی  ُهللاَو  ِمْسِْجلاَو  ِْملِْعلا  ِیف  ًۀَطَْـسب  َُهداَزَو  ْمُْکیَلَع  ُهاَفَطْـصا  َهللا  َّنِإ  : ») دومرف اهنآ  خـساپ 

ناسحا و  دشخب ، یم  دهاوخب  سک  ره  هب  ار  شکلم  دنوادخ ، تسا ، هدیـشخب  تعـسو  مسج ، ِتردـق )  ) ملع و رد  ار  وا  و  هدـیزگرب ، امش 
اهنآ تورث .» لوپ و   » هن تردق » ملع و  «، » ییاناوت ییاناد و  : » تسا زیچ  ود  ًاتدمع  يربهر  يارب  مزال  طیارـش  ینعی  تسا .» عیـسو  دـنوادخ 
هچنآ قبط  دندش . زوریپ  دوخ  هنیرید  نمشد  رب  تولاط ، ریبدت  تردقو و  ملع  هیاس  رد  و  هتفریذپ ، ار  تولاط  یهدنامرف  ینطاب  لیم  مغریلع 

; دـشاب رت  ملاع  رتدـنمتردق و  همه  زا  هک  تسا  یـسک  نیملـسم  يرادـمامز  يارب  درف  نیرت  هتـسیاش  دوش ، یم  هدافتـسا  روکذـم  تاـیآ  زا 
باحـصا نـیب  رد  هـک  یـسک  نتفاـی  يارب  نوـنکا  دـشاب . هدرک  تباـث  هـمه  يارب  ـالمع  ار  شیوـخ  یمـسج  یملع و  يرترب  هـک  یـصخش 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ  ياهگنج  هک  یماگنه  مینز . یم  قرو  ار  خیرات  دشاب  یگژیو  ود  نیا  دجاو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
هیلع ) یلع هک  یماـگنه  هک  اـجنآ  اـت  میباـی . یمن  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ماـنب  روـالد  مانـشوخ و  یناوـج  زا  رتدـنمتردق  مـینک ، یم  یـسررب  ار 
رفک مالسا و  لباقت  ار  اهنآ  ییورایور  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  تفرگ ، رارق  دودبع  نبورمع  لباقم  رد  بازحا  گنج  رد  ( مالسلا

نج و شتـسرپ  تدابع و  زا  رترب  ار  ترـضح  نآ  تّیقفوم  شالت و  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع نیریـش  و  ییاـیؤر ، يزوریپ  زا  سپ  و  درک ، ریبعت 
ریاس دـحا و  ردـب ، ربیخ ، گنج  هلمج  زا  رگید ، ياـهگنج  رد  داد . تاـجن  ار  مالـسا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هزراـبم  هک  ارچ  ( 1 ،) تسناد سنا 
هیلع ) یلع ترضح  هک  تسین  یکش  نیاربانب  دوب . نیملـسم  ياهیزوریپ  رد  یّمهم  لماع  ( مالـسلا هیلع  ) یلع تعاجـش  زین  نیملـسم  ياهدربن 

زا تشاد و  رارق  یناوج  نینـس  رد  دنچ  ره  دوب ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نارای  باحـصا و  نیب  رد  ناملـسم  درف  نیرتدنمتردق  ( مالـسلا
 . 1 دـینک : هّجوـت  مینک . یم  تعاـنق  تّنـس  لـها  عباـنم  زا  تیاور  ود  رکذ  هب  اـهنت  ییاـناد ، ملع و  رظن  زا  اـّما  و  دوـب . تسدـیهت  یلاـم  رظن 

نینچ هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  زا  لقن  هب  لیزنتلا  دهاوش  باتک  رد  یناکـسح  مکاح  هحفص 309 1 . ص 2 .  ج 39 ، راونالاراحب ،
هب نآ  تمسق  ُهن  هک  هدیدرگ ; میسقت  تمسق  هد  هب  شناد  تمکح و  َءازْجَا ; َۀَعِْست  ًاِّیلَع  َیِطْعُاَف  َءازْجَا  َةَرَشَع  ُۀَمْکِْحلا  ِتَمُِّسق  : » تسا هدروآ 
ُراد اَنَا  : » دومرف هدـمآ ، يذـمرت  حیحـص  رد  هچنآ  قبط  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  . 2 ( 1 !«.) تسا هدـش  هداد  بلاـط  یبا  نـب  یلع 

ربمایپ هباحص  زا  یملع  راثآ  هچ  نیا ، رب  هوالع  ( 2 !«.) تسا نآ  ِرد  بلاط  یبا  نب  یلع  و  متمکح ، و  ملع )  ) هناخ نم  اُهباب ; ٌِّیلَع  َو  ِۀَـمْکِْحلا 
هیلع ) یلع هکنیا  هجیتن  دوش ؟ یم  تفای  مالـسلا ) هیلع  ) یلع حابـشا  هبطخ  دـننامه  هباحـص ، یملع  راثآ  مامت  نیب  رد  ایآ  تسا ؟ هدـنام  یقاب 

وا دیاب  ینآرق ، ياهتیادـه  قباطم  و  دوب . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  زا  سپ  ناملـسم  نیرتهاگآ  نیرتدـنمتردق و  مالـسلا )
. دش یم  باختنا  ترضح  نآ  نیشناج  ناونع  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ زا  سپ 

لوزن نأش 
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هک امرخ ، لصف  رد  دوب . هتفرگ  ار  هیاسمه  طایح  ياضف  نآ  ياه  هخاش  زا  یتمسق  هک  تشاد ، ییامرخ  تخرد  شلزنم  رد  يدنمتورث  درم 
هیاسمه ياه  هّچب  و  تخیر ، یم  هیاسمه  هناخ  رد  اهامرخ  زا  يدادـعت  هاگ  تفر ، یم  تخرد  يالاب  هب  امرخ  ندـیچ  يارب  تخرد  بحاص 

دید یم  ار  هنحـص  نیا  هک  یتقو  دوب ، یلیخب  رایـسب  ناسنا  هک  لخن  بحاص  دندروخ . یم  ار  اهامرخ  دندوب ، يدنمزاین  ریقف و  هداوناخ  هک 
هّچب رگا  درک ، یم  یبیجع  راک  نیا ، رب  هوالع  تفرگ . یم  اه  هّچب  زا  ار  اهامرخ  تفر و  یم  هیاـسمه  لزنم  هب  دـمآ و  یم  نییاـپ  تخرد  زا 
هّچب ردپ  ( 3 !) تخاس یم  جراخ  ناشناهد  زا  زین  ار  هدـیوج  همین  يامرخ  درک و  یم  اهنآ  ناهد  رد  تشگنا  دنتـشاد  ناهد  رد  ییاـمرخ  اـه 

رد یعرش : لاؤس   . 3 ص 637 .  ج 5 ، يذمرت ، حیحـص   . 2 ح 116 .  ص 79 ، ج 1 ، لیزنتلا ، دـهاوش  شیارب 1 .  اه  هنحـص  نیا  هک  اه ،
ود زا  یکی  دـناوت  یم  وا  خـساپ : دراد ؟ یّقح  هچ  هدرک ، لاغـشا  ار  شا  هناخ  ياضف  هیاسمه  تخرد  ياه  هخاش  هک  یـسک  يدراوم  نینچ 
رد ار  اه  هخاش  ندـنام  یقاب  هراجالا  لام  ای  و  دـنک ، عطق  ار  روکذـم  ياه  هخاش  هک  دـهاوخب  تخرد  بحاـص  زا  اـی  دـهد : ماـجنا  ار  راـک 

شدوخ دراد  قح  وا  دـشن ، یـضار  ود  نیا  زا  کی  چـیه  هب  تخرد  بحاص  هچنانچ  و  دـنک . هبلاطم  تخرد  بحاـص  زا  شا  هناـخ  ياـضف 
هیاسمه زا  دیسر و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تمدخ  دوب ، هدنهدرازآ  تخـس و  هحفـص 310  دنک ! مادقا  محازم  ياه  هخاش  عطق  يارب 

وگزاب يو  يارب  ار  شا  هیاسمه  تیاکش  ناتساد  و  دید ، ار  لخن  بحاص  منک . یم  یگدیسر  تتیاکش  هب  دومرف : ربمایپ  درک . تیاکش  شا 
ناتخرد نم  درک : ضرع  لیخب  درم  منک ! یم  تنامـض  وت  يارب  تشهب  رد  یتخرد  نم  شورفب ، نم  هب  ار  تخرد  نیا  دومرف : سپـس  درک .

، تسین هلیذر  تفـص  کی  اهنت  لخب  متـسین ! نآ  شورف  هب  رـضاح  تهج  نیدب  تسا ، نم  لخن  تخرد  نیرتهب  نیا  اّما  مراد ، یناوارف  لخن 
يوگتفگ هک  ( 1) حادـحدلاوبا مان  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ باحـصا  زا  یکی  دـهد . یم  قوس  یناـمیا  یب  يوس  هب  ار  ناـسنا  هکلب 

رگا درک : ضرع  دیسر و  ترـضح  تمدخ  هب  ربمایپ ، زا  لیخب  درم  نآ  ندش  ادج  زا  سپ  دینـش ، درم  نآ  اب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
ار راک  نیا  هلب ! دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ داد ؟ یهاوخ  ماجنا  نم  اب  ار  هلماعم  نامه  موش ، نآ  کـلام  مرخب و  ار  تخرد  نآ  نم 

نیا تفگ : لـخن  بحاـص  دـشورفب . وا  هب  ار  رظن  دروم  تخرد  هک  تساوخ  وا  زا  تفر و  لـخن  بحاـص  غارـس  هب  حادـحدلاوبا  منک . یم 
، درک یم  یط  ار  ینامیا  یب  هار  لخب  رطاخ  هب  هک  لـیخب  صخـش  تسا ! نارگ  نآ  تمیق  اذـهل  تسا و  نم  لـخن  تخرد  نیرتهب  تخرد ،
هک حادـحدلاوبا  مشورف ! یمن  تمیق  نیا  زا  رتمک  هب  و  منک ، یم  هضواعم  لخن  لهچ  اب  ار  نآ  تفگ : داهن و  زین  یفاصنا  یب  هداـج  هب  مدـق 

. درخب تمیق  ناـمه  هب  ار  روکذـم  تخرد  دـش  رـضاح  دوـب ، یتـشهب  تخرد  ترخآ و  ناـهج  رکف  هب  شزرا و  یب  شرظن  رد  اـیند  لاوـما 
تعرس هب  دهدب ، تخرد  لهچ  تخرد  کی  ربارب  رد  دوب  رضاح  هک  درک  یم  رّوصت  یحول  هداس  مدآ  ار  حادحدلاوبا  هک  تخرد  بحاص 

ار لخن  نآ  و  داد . لیوحت  ار  لخن  لهچ  حادحدلاوبا  دندرک ;و  اضما  ار  نآ  دوهـش  و  دش ، هتـشون  همانلوق  درک ; هدامآ  ار  هلماعم  تامّدقم 
ینعی دور . یم  هار  کـبک  اـی  یباـغرم  نوچمه  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  برع  تغل  رد  حادـحد »  . » تمدخ 1 سپـس  تفرگ . لیوحت 

یم تکرح  لداعتمان  دنز و  یم  رگنل  یمک  نتفر  هار  ماگنه  یقاچ  دق و  یهاتوک  رثا  رب  هکلب  دنک ، یمن  تکرح  فاص  لداعتم و  تروصب 
دیـسر و هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هحفـص 311  دـندیمان . حادـحدلاوبا  ار  وا  تشاد ، یتلاح  نینچ  روکذـم  صخـش  هک  اجنآ  زا  دـنک و 

بیترت نیا  هب  و  دیشخب . لیخب  درم  نآ  هیاسمه  هب  ار  تخرد  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) لوسر ترضح  درک . ترضح  نآ  میدقت  ار  همانلوق 
هک هدمآ  يریـسفت  بتک  زا  یخرب  رد  دـش . تشهب  رد  یلخن  بحاص  حادـحدلاوباو  ایند ، رد  امرخ  تخرد  کی  بحاص  ریقف  هداوناخ  نآ 

تخرد دای  هب  هتفر ، يرگید  هناخ  ياضف  هب  نآ  ياه  هخاـش  هک  درک  یم  هدـهاشم  ار  یلخن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  ناـمز  ره 
یم نآ  قیداصم  زا  یقادصم  ای  تسا ، لیل  هروس  هّیلّوا  تایآ  لوزن  نأش  روکذم  ناتـساد  ایآ  لاؤس : داتفا . یم  تشهب  رد  حادحدلاوبا  لخن 

، هدش لزان  ناتـساد  نآ  اب  هطبار  رد  ثحب  دروم  تایآ  سپـس  هداد ، خر  روکذم  تایآ  لوزن  زا  لبق  ناتـساد  نیا  ایآ  رگید  ریبعت  هب  دـشاب ؟
قیداصم زا  یقادصم  هثداح  نآ  هداد و  خر  يا  هثداح  نینچ  ًادعب  هدش و  لزان  تایآ  ادـتبا  ای  دـنیوگ ، یم  لوزن  نأش  ار  نآ  ًاحالطـصا  هک 

هک ارچ  تسا . روکذـم  تایآ  قادـصم  هکلب  تسین ، لوزن  نأش  هراشا  دروم  ناتـساد  ًارهاظ  خـساپ : تسا ؟ هدـش  ثحب  دروم  تایآ  دّدـعتم 
یم و  تسا . یّکم  ياه  هروس  زا  دنا ، هدرک  حیرـصت  نآ  هب  زین  نارّـسفم  تسادیپ و  شتایآ  هوحن  نومـضم و  زا  هک  هنوگ  نامه  لیل  هروس 
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رد روکذم  هّصق  درک  رواب  ناوت  یمن  اذهل  و  تشادن . دوجو  تسا ، یفلع  بآ و  یب  کشخ و  نیمزرس  هک  هّکم  رد  لخن  تخرد  هک  میناد 
یم ثحب  دروم  تایآ  قادـصم  و  هداتفا ، قاّفتا  هنیدـم  رد  دـسر  یم  رظن  هب  هکلب  تسا ، هداد  خر  ثحب  دروم  تایآ  لوزن  ماگنه  هب  هّکم و 

. دشاب

هل مسقم 

هراشا

(; یَّتََشل ْمُکَیْعَس  َّنِإ  : ») دینک هّجوت  میزادرپ ، یم  هل  مسقم  ریـسفت  حرـش و  هب  قادصم ـ  ای  دشاب ، لوزن  نأش  هچ  قوف ـ  ناتـساد  نایب  زا  سپ 
یخرب تسا . توافتم  اهناسنا  امش  شـشوک  شالت و  هک  ّثنؤم ، رّکذم و  قلاخ  هب  دنگوس  و  نشور ، زور  هب  مسق  کیرات ، بش  هب  دنگوس 

طقف دنلیخب و  لخن  بحاص  نوچمه  زین  یخرب  و  دنتسه . ترخآ  ناهج  رد  شیوخ  شیاسآ  رکف  هب  دندنمتواخـس و  حادحدلاوبا  نوچمه 
لاعتم دنوادخ  دننک . یم  یهدناماس  شیوخ  دیاقع  ياتسار  رد  ار  ناشیاهشالت  هحفص 312  هورگ  ره  هجیتن  رد  و  دنشیدنا . یم  ایند  نیا  هب 

 * یَنْـسُْحلِاب َقَّدَـصَو  یَقَّتاَو *  یَطْعَأ  ْنَم  اَّمَأَف  : ) دـنک یم  نایب  ار  هورگ  ود  زا  کی  ره  تبقاـع  و  درکلمع ، یگنوگچ  و  رّکفت ، زرط  سپس 
ار تمایق  و  دنهد ، یم  ماجنا  راگدرورپ  تیاضر  بلج  يارب  ار  راک  نیا  و  دنتواخس ، ششخب و  لها  هک  یهورگ  اّما  و  يَرُْسْیِلل .) ُهُرِّسَُینَـسَف 

ناسآ ار  ترخآ  ایند و  یـصاخشا  نینچ  يارب  تسا ) تمایق  هب  دقتعم  هک  داد  ناشن  شیوخ  لمع  اب  هک  حادحدلاوبا  نوچمه   ) دـنراد رواب 
َبَّذَـکَو یَنْغَتْـساَو *  َلَِخب  ْنَم  اَّمَأَو  . ) مییاشگ یم  ناشیور  هب  ار  تشهب  هار  تماـیق  رد  و  هدرک ، لـح  ار  ناشیگدـنز  تالکـشم  مینک . یم 

هلیذر تفص  هب  هدولآ  و  دنتسین ، قافنا  شـشخب و  لها  هک  یهورگ  اّما  و  يَّدَرَت .) اَذِإ  ُُهلاَم  ُْهنَع  ِینُْغی  اَمَو  يَرْـسُْعِلل *  ُهُرِّسَُینَـسَف  یَنْـسُْحلِاب * 
ار یتشهب  ياهتمعن  تمایق و  المع  لخب  هجیتن  رد  و  دنوش ، یم  دنمتورث  ینغتـسم و  ندـیزرو  لخب  اب  هک  دـننک  یم  رّوصت  و  دنتـسه ، لخب 

یمن هرهب  ناشلاوما  زا  ایند  رد  مه  تفرگ . میهاوخ  تخـس  نانآ  رب  ار  ترخآ  ایند و  یگدنز  لخن ) نآ  بحاص  نوچمه   ) دـنوش یم  رکنم 
. تشاد دـهاوخن  ناشلاح  هب  يدوس  ناشییاراد  تورث و  دـننک  یم  طوقـس  مّنهج  شتآ  رد  هک  یماـگنه  هب  ترخآ  ناـهج  رد  مه  و  دـنرب ،

راثآ زا  زین  ار  لخب  تواخـس و  و  دیوگ ، یم  نخـس  گرم  زا  سپ  ناهج  تمایق و  نوماریپ  دوش ، یم  هدرمـش  هل  مسقم  هک  روکذم ، تایآ 
. میا هتفگن  یحیحصان  بلطم  مینک  یفّرعم  هل  مسقم  ناونع  هب  ار  ترخآ  ناهج  داعم و  رگا  نیاربانب  درمش . یم  تمایق  رواب  مدع  رواب و 

( مالسلا مهیلع  ) نیموصعم نابز  زا  تواخس  فیصوت 

یم تعاـنق  نآ  هنومن  ود  هب  ثحب  نیا  رد  هک  دراد ، دوـجو  تواخـس  دروـم  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموـصعم تارـضح  زا  یناوارف  تاـیاور 
ِیف ٌۀَیِّلَدَتُم  ٌناصْغَا  اَهل  ِۀَّنَْجلا  ِراجْـشَا  ْنِم  ٌةَرَجَـش  َءاخَّسلا  َّنِا   » هحفص 313 دندومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  فلا ) مینک :

هخاش هک  تسا ، یتشهب  یتخرد  شـشخب  تواخـس و  ِۀَّنَْجلا ; َیِلا  ُنصُْغلا  َِکلذ  ُهَقاسَف  اـِهناصْغَا ، ْنِم  نْصُِغب  َقَّلَعَت  ًاّیِخَـس  َناـک  ْنَمَف  اْینُّدـلا ،
تشهب يوس  هب  ار  اهنآ  ات  هدومن ، کّسمت  تواخس  تخرد  زا  يا  هخاش  هب  مادک  ره  نادنمتواخس  و  هدش ، نازیوآ  ایند  تمس  هب  نآ  ياه 

ار نادنمتواخـس  تبقاع  و  هدرک ، ناـیب  يرگید  لکـش  هب  ار  ثحب  دروم  تاـیآ  نومـضم  تقیقح  رد  روکذـم  تیاور  ( 1 !«.) دوش نومنهر 
هّجوت تسا . هدرک  نایب  تواخـس  يارب  يدّدـعتم  ياهیگژیو  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  ب ) تسا . هدومن  ینیب  شیپ  شوخ  ریخ و  یتبقاـع 

، دوب دنمتواخس  رایسب  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا ترـضح  تسا .» ناربمایپ  یقالخا  ياهیگژیو  زا  تواخـس  ِءاِیْبنالا ; ِقالْخَا  ْنِم  ُءاخَّسلَا  : » دینک
َو ال «. » تسا تواخس  نآ ) یساسا  هیاپ  و   ) نامیا نوتس  ِنامیِْالا ; ُدامِع  َوُه  َو  . » دوب نینچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  هک  هنوگ  نامه 
. دنرادن یتسرد  نامیا  لیخب  ناسنا  هک  تسا  نیا  قوف  هلمج  يانعم  تسا .» یخـس  هکنیا  رگم  تسین ، ینمؤم  چیه  ًاّیِخَـس ; ّالِإ  ٌنِمْؤُم  ُنوُکَی 
ره رگید  ریبعت  هب  و  تسالاو .» یتمه  ياراد  هدیسر و  یبلق  رواب  نیقی و  هلحرم  هب  دنمتواخـس  ۀَِیلاع ; ۀَّمِه  نیقَی َو  ُوذ  ِّالا  ًاّیِخَـس  ُنوُکَی  َو ال  »
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« دنلب تّمه   » و نیقی »  » يابیز تفص  ود  البق  هکنیا  رگم  ددرگ ، تواخس  يابیز  تفص  هب  فصّتم  دنک و  ششخب  دوج و  دناوت  یمن  یـسک 
يرون ات  هک  تسا  یعیبط  و  تسا » نیقی  رون  عاعش  تواخس  اریز  ِنیقَْیلا ; ِرُون  ُعاعُش  َءاخَّسلا  َّنَِال  . » دشاب هدومن  تیوقت  شیوخ  دوجو  رد  ار 

لذب و تواخس و  رد  دمهفب  هک  یـسک  َلََذب ; ام  ِْهیَلَع  َناه  َدَصَق  ام  َفَرَع  ْنَم  َو  . » تشاد دهاوخن  دوجو  مه  یعاعـش  دشاب ، هتـشادن  دوجو 
بلاـج و اـیوگ و  ریوصت  هچ  تاـیاور  نیا  هک  ًاـتقیقح  ( 2 «.) دوش یم  ناسآ  وا  رب  تواخـس  دـنک ، یم  هلماعم  یـسک  هچ  اـب  دوخ  شـشخب 
هحفص 314 ح 8351 .  كردم ، نامه   . 2 ح 8350 .  باب 1774 ، نیس ، فرح  ج 4 ، هـمکحلا ، نازیم  هئارا 1 .  تواخـس  زا  يا  هبذاجرپ 

تواخـس راثآ  تقیقح و  نایب  یفّرعم و  يارب  دوبن ، تواخـس  دروم  رد  يرگید  تیاور  تیاور ، ود  نیا  زج  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دـنک ، یم 
یقالخا ياه  تلیـضف  شرورپ  رد  یّمهم  شقن  ترخآ  هب  نامیا  کش  یب  یقالخا  لیاضف  شرورپ  رد  ترخآ  هب  ناـمیا  شقن  دوب . یفاـک 

. تسا یندش  یناف  دنامب  وا  دزن  رد  هچنآ  هک  دراد  نامیا  ّیخس  صخـش  نوچ  دهد ، یم  شرورپ  ار  تواخـس  حور  ترخآ  هب  نامیا  دراد .
یم ببس  داقتعا  نیا  و  ( 1 (.) قَاب ِهللا  َْدنِع  اَمَو  ُدَفنَی  ْمُکَدـْنِع  اَم   ) دوب دـهاوخ  نادواج  یقاب و  ددرگ ، هریخذ  راگدرورپ  دزن  رد  هچنآ  طقف  و 
نینچ زین  یقالخا  ياهتلیضف  ریاس  دیازفیب . راگدرورپ  دزن  رد  شزادنا  سپ  باسح  رب  نادنمزاین ، هب  ششخب  لذب و  تواخـس و  اب  هک  دوش 

. تسا

یقیقح دنمتواخس 

هنومن تسا . رتراد  هشیر  رتیوق و  ترخآ  ناهج  هب  نانآ  نامیا  هک  ارچ  دنا ; یقیقح  نادنمتواخس  شنادناخ  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح 
هک دوب ، هدش  نهپ  يراطفا  هرفـس  دندوب و  هزور  یگمه  نازیزع  نآ  تسا . هدـش  سکعنم  رهد )  ) ناسنا هروس  رد  اهنآ  راثیا  هکلب  تواخس 

راطفا بآ  اب  ار  بش  نآ  و  دـنداد ، نیکـسم  هب  دوب ، نان  صرق  جـنپ  هک  ار ، شیوخ  ياذـغ  مامت  درک . کمک  ياـضاقت  ناـنآ  زا  ینیکـسم 
اب مه  زاب  هداد و  وا  هب  ار  شیوخ  يراطفا  راب  نیا  و  دـیبوک ، ار  اهنآ  هناخ  ِرد  یمیتی  راطفا  ماگنه  هب  دـنتفرگ ، هزور  مه  دـعب  زور  دـندومن !
(، مالـسلا هیلع  ) یلع تواخـس  رگید  هنوـمن  ( 2 !) دـش رارکت  هتـشذگ  ياهبـش  ناتـساد  نامه  دـمآ و  يریـسا  موس  زور  دـندرک ! راـطفا  بآ 

ناوارف ياه  هنومن  و  ( 3 ،) دـنا هدرک  رکذ  شیوخ  ربتعم  ياهباتک  رد  ار  نآ  یّنـس  هعیـش و  هک  تسا  زامن  عوکر  ماگنه  هب  رتشگنا  شـشخب 
رد تیالو  تایآ  ام ، باتک  رد  ّتنـس ، لها  بتک  زا  لقن  هب  ار  نآ  كرادـم  دانـسا و  ناتـساد و  نیا  حرـش   . 2 هیآ 96 .  لـحن ،  . 1 رگید .

یتـسیز و هداـس  دـهز و  تردـق و  تعاجـش و  تواخـس و  اوقت و  ملع و  يرآ ! هحفـص 315  كردـم . نامه   . 3 دـییامرف . هظحالم  نآرق 
ردـق نآ  زامن  ماگنه  هب  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع لاؤس : تساهیبوخ . همه  همّـسجم  وا  و  هدـش ، عمج  یلع  رد  هتـسیاش  تافـص  همه  هصالخ 
دینش دجسم  رد  ار  ریقف  يادص  هنوگچ  دش ، یمن  شیاپ  زا  ریت  ناکیپ  ندروآ  نوریب  یحاّرج  تاّیلمع  هّجوتم  هک  دش  یم  ادخ  دای  رد  قرغ 

هب ترـضح  نآ  هک  تسا  تسرد  باوج : درادن ؟ تافانم  زامن  رد  ترـضح  نآ  بلق  روضح  اب  بلطم  نیا  ایآ  داد ؟ يو  هب  ار  شرتشگنا  و 
یهلا و برق  ياتـسار  رد  تسا  یتدابع  زین  وا  هب  کمک  لئاس و  يادـص  ندینـش  اّما  درک ، یم  شومارف  ار  ادـخ  زج  زیچ  همه  زامن  ماـگنه 
اب يّداضت  تادابع  و  داد ، ماجنا  نامزمه  ار  تاکز ) ياطعا  ةالـص و  هماقا   ) تدابع ود  ترـضح  رگید ، ریبعت  هب  و  درادـن ، زامن  اب  یتاـفانم 

لئاس ياضاقت  هب  هّجوت  اّما  تشاد ، بلق  روضح  اب  تافانم  درک  یم  هّجوت  شدوخ  هب  زامن  لاح  رد  ترـضح  رگا  يرآ ! دـنرادن . رگیدـمه 
هّجوت هدـش ، دراو  لخب  تّمذـم  رد  هک  یتایاور  زا  هنومن  ود  هب  تایاور  رد  لخب  درادـن . بلق  روضح  اب  یتافانم  چـیه  تسادـخ  لوسر  هک 
َریـسَْیلا ُریقَْفلا  َُهلَأَسَو  ًاْضیَف ، ًۀَعِـساو  ًةَریثَک  اْینُد  ُهللا  ُهَبَهَو  ْنَم  ای  ِِّینَْغِلل : ُلوُقَت  : » دـندومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  . 1 دینک :

رد و  داد ، تعـسو  تیگدـنز  هب  ایند  رد  دـنوادخ  هک  یـسک  يا  دـیوگ : یم  لیخب  دـنمتورث  هب  مّنهج  شتآ  ُهُدِرَدْزَتَف ; الُْخب ! ِّالا  یبَأَف  ًاضْرَق 
ار وا  سپس  يدرکن ، یلمع  تلخب  رثا  رب  ار  شا  هتساوخ  يدرک و  در  ار  وا  تساوخ ، وت  زا  یکچوک  کمک  هک  يدنمزاین  صخـش  باوج 

قالخا نیرت  مومذـم  لخب  ِقالْخالا ; ُّمَذَا  ُلُْخْبلَا  : » دومرف هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماما  زا  رگید  تیاور  رد  و  . 2 ( 1 !«.) دعلب یم 
قبط هحفص 316  ح 1581 .  باب 231 ، كردم ، نامه   . 2 ح 1605 .  باب 322 ، ءابلا ، فرح  ج 1 ، همکحلا ، نازیم   . 1 ( 2 «.) تسا هلیذر 
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، دنشاب یلیخب  دارفا  دیابن  ناناملسم  کت  کت  اهنت  هن  اذهل  دوش ، یمن  تفای  لخب  زا  رت  فیثک  هلیذر  تشز و  تافـص  نایم  رد  ثیدح  نیا 
رد رـصحنم  تواخـس  هّتبلا  دشاب . دوجو  تواخـس  يابیز  تفـص  هب  فصّتم  دـیاب  هکلب  دـشاب ، یلیخب  هعماج  دـیابن  زین  یمالـسا  هعماج  هک 

هیامرـس تهج  رد  دوخ  دـکار  لوـپ  زا  هک  يدـنمتورث  تسا . نآ  عوـن  کـی  شزرا  اـب  راـک  نیا  هکلب  تسین ، نادـنمزاین  ارقف و  هب  کـمک 
تالاؤس هب  خـساپ  زا  هک  یملاع  تساخـس . دوج و  لها  یعون  هب  زین  دـیوج  یم  هرهب  راکیب  ناناوج  يارب  ملاـس  لاغتـشا  داـجیا  يراذـگ و 

صخش تسا . هدش  تواخس  تفص  هب  فصّتم  دنک ، یم  لح  ار  مدرم  ینید  تالکشم  تاهبش و  هلـصوح  ربص و  اب  دزرویمن و  غیرد  مدرم 
ره هصالخ  تسا . هداد  جرخ  هب  تواخس  زین  دنک ، یم  هدافتسا  مدرم  ياهیراتفرگ  تالکشم و  عفر  رد  شا  یعامتجا  ذوفن  زا  هک  يذوفن  اب 

هحفص 317 تسا . يدنمتواخس  ناسنا  دنک ، کمک  نارگید  تالکشم  عفر  هب  ناوت  ّدح  رد  هک  سک 

تایداعلاو هروس  ياهدنگوس  . 6

حیضوت

ریز تایآ  هب  تسا . نآرق  هروس  نیمدـص  تایداع ، هروس  هداد ، ياـج  دوخ  رد  ار  هناـگ  هس  ياهدـنگوس  هک  يا  هروس  نیرخآ  نیمـشش و 
رد  ) شتآ هقرج  ناگدنزورفا  هب  مسق  و  دـنتفر ، یم  شیپ  هب  نانز  سفن  هک  یلاح  رد  نادـهاجم )  ) هدـنود نابـسا  هب  دـنگوس  دـینک : هّجوت 

نایم رد  ناهگان )  ) و دندنکارپ ، وس  ره  هب  رابغ  درگ و  هک  مد ، هدیپس  ناروآ  موجه  هب  دنگوس  و  نابایب ،) ياهگنـس  اب  ناشیاهمـس  دروخرب 
. تسا لیخب  ساپسان و  رایسب  شراگدرورپ  ياهتمعن  ربارب  رد  ناسنا  هک  دندش ، رهاظ  نمشد 

؟ جح مسارم  ای  لسالسلا ، تاذ  هوزغ  لوزن : نأش 

هدـمآ شیپ  رظن  فالتخا  یندـم ، ای  تسا  یّکم  ثحب  دروم  هروس  هکنیا  رد  ساسا  نیمه  رب  و  هدـش ، ناـیب  هروس  نیا  يارب  لوزن  نأـش  ود 
حیـضوت دـش . لزان  گنج  نیا  تبـسانم  هب  تایداع  هروس  و  داد ، خر  يرجه  متـشه  لاس  رد  لسالـسلا  تاذ  هوزغ  لّوا : لوزن  نأـش  تسا .

نیمزرس رد  و  هداد ، مه  تسد  هب  تسد  نیکرـشم  زا  رفن  رازه  هک 12  هحفص 318  دنداد  ربخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ  هب  هکنیا :
یّتح شفده  هک  ترضح  نآ  دنراد . ار  هرّونم  هنیدم  مالـسا ، تختیاپ  هب  هلمح  دصق  هدش و  عمج  دوب ، هار  هنیدم  ات  زور  هس  ود  هک  سبای ،

نودـب ار  لئاسم  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  مالـسا  هیلاع  میلاـعت  ساـسا  رب  درک  یم  یعـس  دوب و  يزیرنوخ  گـنج و  زا  يریگولج  ناـکمالا 
ناکرـشم تمـس  هب  ار  ناناملـسم  ناگرزب  زا  یتأیه  درک ، یم  عافد  هناعاجـش  موزل ، ماگنه  هب  دـنچ  ره  دـنک ، لـصف  ّلـح و  ماـظن  دروخرب 
يریگردو گنج  رب  رارصا  نانچمه  نانآ  و  دشن ، لصاح  يا  هجیتن  اّما  دندرک ، وگتفگ  ناکرشم  نارس  اب  ربمایپ  ناگداتسرف  تشاد . لیسگ 

هللا یلص  ) لوسر ترـضح  دناسر . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  ضرع  هب  ار  دوخ  راک  شرازگ  و  تشگزاب ، یمازعا  تأیه  دنتـشاد .
(1 .) دنک لح  زین  ار  لکشم  نیا  ناناملـسم  ياشگ  لکـشم  ات  دیبلطار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع گنج ، زا  تعنامم  زا  يدیماان  زا  سپ  ( هلآو هیلع 
زا هنایفخم  هنابش و  مالسا  رکـشل  هک  اجنآ  زا  درک . تکرح  نمـشد  تمـس  هب  و  هّیهت ، ناناملـسم  زا  يرکـشل  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح 

یمن هلمح  نمـشد  هب  ماـگنه  بش  ناناملـسم  تفرگ . رارق  مالـسا  رکـشل  هرـصاحم  رد  دـشن و  هّجوـتم  نمـشد  دوـب ، هدرک  تکرح  هنیدـم 
داد و هتشک  يدایز  دادعت  دوب ، هدش  ریگلفاغ  الماک  هک  نمـشد  دندرک . یم  زاغآ  ار  دوخ  هلمح  حبـص  عولط  اب  هدرک و  ربص  هکلب  دندرک ،

نیا اذل  و   ) دنتسب مه  هب  ریجنز  اب  ار  اهنآ  ارـسا  رارف  زا  يریگولج  يارب  مالـسا  زوریپ  نایرکـشل  دندمآرد . مالـسا  نازابرـس  تراسا  هب  هّیقب 
هک یلاح  رد  يزوریپ ، زور  حبـص  هکنیا  بلاـج  دـندرک . تکرح  هنیدـم  تمـس  هب  زوریپ  زارفرـسو و  دـندیمان ) لسالـسلا  تاذ  ار  گـنج 

توالت ار  تایداع  هروس  دـمح ، هروس  زا  سپ  حبـص  زامن  رد  مالـسا ، ربمایپ  دنتـشاد ، هلـصاف  هنیدـم  اب  زور  هس  ود  زونه  مالـسا  نازاـبرس 
هیلع هللا  یلص  ) هللا لوسر  رصع  رد  یلکـشم  ره  هک  اجنآ  زا  توالت 1 .  يدیدج  هروس  دندیسرپ : بّجعت  اب  زامن  زا  سپ  ناناملـسم  دومرف .
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لکشم  » هب فورعم  ترضح  نآ  تهج  نیدب  دش ، یم  لصف  لح و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  تیافک  اب  تسد  اب  دمآ ، یم  شیپ  هلآو )
نیا هب  اهراب  مود  هفیلخ  هکلب  تسین ; ام  ياعّدا  نیا  و  دوب . نینچ  زین  اـفلخ  رـصع  رد  هکلب  لوسر ، ترـضح  رـصع  رد  اـهنت  هن  دـش . اـشگ »
يارب هک  یلکـشم  زورب  ماگنه  هب  ایادـخ ! ْنَسَْحلاُوبَا ; اـَهل  َْسَیل  ۀَلَـضْعُِمل  ینِْقبَت  ـال  َّمُهّللَا  : » دـیوگ یم  هلمج  زا  تسا . هدرک  فارتعا  بلطم 

هحفص 319 تسا . هدش  رارکت  وا  طّسوت  اهراب  هلمج  نیا  و  راذگم »! هدنز  ارم  دشاب ، هتشادن  روضح  بلاط  یبا  نب  یلع  نسحلاوبا  نآ  ّلح 
يدوزب و  تسا . هتـشگ  لزاـن  برع  ناکرـشم  رب  مالـسا  نازابرـس  يزوریپ  تبـسانم  هب  ًاریخا و  هروس  نیا  يرآ ، دوـمرف : ربماـیپ  دـیدومرف ؟

یّکم تایداع  هروس  دندقتعم  یخرب  مود : لوزن  نأش  دش . دنهاوخ  هنیدم  دراو  ناریـسا  میانغ و  هارمه  هب  و  هنادنمزوریپ ، مالـسا  نایرکـشل 
ماجنا زا  سپ  و  دنرب ، یم  تافرع  تمس  هب  ار  جاّجح  هک  تسا  ینارتش  اهبـسا و  هدش ، هدروخ  مسق  نآ  هب  هک  ییاهبکرم  زا  روظنم  و  تسا .

هک ییاهبکرم  هب  دـنوادخ  نیاربانب  دـنوش . یم  هناور  ینم  تمـس  هب  مهد  زور  حبـص  رد  و  هدومن ، تکرح  رعـشم  يوس  هب  تافرع ، مسارم 
یندـم تایداع  هروس  لّوا ، لوزن  نأش  قبط  هکنیا  هصالخ  تسا . هدرک  دای  مسق  دـنریگ ، یم  رارق  هدافتـسا  دروم  جـح  مسارم  ماجنا  تهج 

. دوب دهاوخ  یّکم  روکذم  هروس  میریذپب  ار  مود  لوزن  نأش  رگا  اّما  تسا ;

تایداع هروس  ندوب  یّکم  نارادفرط  هّلدا 

ياهدـنگوس میناد  یم  دّدـعتم ; ياهدـنگوس  فلا ) تسا : یّکم  ثحب  دروم  هروس  دـهد  یم  ناـشن  هک  دراد  دوـجو  يا  هناـگ  هس  دـهاوش 
هروس ياهیگژیو  زا  یکی  دـش  هراشا  البق  هک  هنوگ  نامه  تایآ ; ندوب  هاتوک  ب ) تسا . هدـش  سکعنم  یّکم  ياه  هروس  رد  ًاـبلاغ  ینآرق 
یّکم ياه  هروس  هک  میتفگ  البق  اوتحم ; نومـضم و  ج ) تسا . هدـنبوک  هاتوک و  ًابلاغ  نآ ، رد  هدـش  لزان  تاـیآ  هک  تسا  نیا  یّکم  ياـه 

هـس تاکن  هب  هّجوت  اب  نیاربانب  تسا . هدروآ  نایم  هب  داعم  زا  نخـس  زین  تایداع  هروس  و  دـیوگ ، یم  نخـس  داعم  أدـبم و  نوماریپ  ـالومعم 
هک هنوگ  نامه  اریز  درادن ، لّوا  لوزن  نأش  اب  یتافانم  مینادب  یّکم  ار  هروس  نیا  رگا  هّتبلا  تسناد . یّکم  ار  تایداع  هروس  دیاب  قوف ، هناگ 

هحفص 320 دروآ . رامش  هب  هروس  نیا  قیداصم  زا  یقادصم  ناونع  هب  ار  لسالسلا  تاذ  هوزغ  ناتساد  ناوت  یم  دش ، هتفگ  البق 

هروس نیا  ندوب  یندم  نارادفرط  لیلد 

ّجح هن  و  دـشاب . نانآ  دربن  گنج و  رب  رظان  هروس  تایآ  ات  دنتـشاد  يداهج  هن  هّکم  رد  ناناملـسم  اریز  دـشاب ، یّکم  دـناوت  یمن  هروس  نیا 
، هّجحلا يذ  هام  رد  جـح  ماّیا  رد  برع  ناکرـشم  دـنچ  ره  دـشاب . ناملـسم  جاّجح  ياهبکرم  رب  رظان  روکذـم  تایآ  ات  یمـسر ، یهورگ و 

دای مسق  اهنآ ، جاّجح  بکرم  رب  دـنوادخ  هک  تشادـن  ینادـنچ  شزرا  جـح  نآ  یلو  دـنداد . یم  ماجنا  ناوارف  تاـفارخ  اـب  هتخیمآ  یّجح 
. دشاب یّکم  هروس  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  دیعب  اذهل  و  دنک .

هناگ هس  ياهمسق  ریسفت  حرش و 

یم هروس  نیا  ياهدـنگوس  ریـسفت  هب  میدرک ، ادـیپ  عـالطا  نآ  لوزن  نأـش  زا  تسا و  یندـم  ثحب  دروم  هروـس  دـش  نشور  هکنآ  زا  سپ 
هملک دـنتفر .» یم  شیپ  هب  نانز  سفن  هک  یلاح  رد  نادـهاجم )  ) هدـنود نابـسا  هب  دـنگوس  ًاْحبَـض ;) ِتاَـیِداَْعلاَو  : ») دـینک هّجوت  میزادرپ ،

يراوهار ياهبکرم  ندز  سفن  سفن  ًاحبـض »  » هژاو و  دـننک . یم  تکرح  ناود  ناود  هک  تسا  یتاناویح  يانعم  هب  هیداع »  » عمج تایداع » »
نب یلع  یهدنامرف  هب  هک  نادهاجم ، هدنود  ياهبـسا  هب  دنگوس  دـننک . یم  تکرح  گنج  نادـیم  تمـس  هب  ناود  ناود  هک  دـنیوگ  یم  ار 

هب دـنگوس  ًاحْدَـق ;)و  ِتاَیِروُْملاَف  . ») دـندرک تکرح  مالـسا  اب  مصاـخم  ناکرـشم  تمـس  هب  ناـنز  سفن  سفن  مالـسلا ،) هیلع  ) بلاـط یبا 
یم نشور  شتآ  نآ  هلیـسوب  هک  تیربـک ، نوـچمه  تسا  يرازبا  حدـق ،» («. » ناـبایب ياهگنـس  اـب  دروـخرب  رد   ) شتآ هقرج  ناگدـنزورفا 

رب نآ  ندیـشک  اب  هک  ینهآ  هعطق  و  قامخچ ، گنـس  مان  هب  تشاد  دوجو  یگنـس  دوب ، هدشن  هتخاس  تیربک  زونه  هک  هتـشذگ  رد  دندرک .
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رد هدـمآ و  یم  دوجوب  شتآ  هقرج ، داجیا  گنـس و  هب  لاعتـشا  لباق  ياهزیچ  ندرک  کیدزن  اب  و  دـش ، یم  دـیلوت  هّقرج  گنـس  نآ  يور 
یم حدـق  نآ  هب  درک و  یم  ار  نهآ  هعطق  نآ  قامخچ و  گنـس  راک  هک  تشاد  دوجو  صوصخم  بوچ  هعطق  ود  اـهبرع  نیب  هحفص 321 

ییاه هّقرج  دوب ، قامخچ  گنـس  دیاش  هک  نابایب ، ياهگنـس  اب  دندرک ) یم  تکرح  تعرـس  اب  هک   ) نابـسا مس  دروخرب  رد  هاگ  و  دنتفگ .
هیآ نیا  مد .» هدیپس  ناگدنروآ  موجه  هب  دنگوسو  ًاْحبُص ;) ِتاَریِغُْملاَف  . ») تسا هدرک  دای  مسق  اه  هّقرج  نآ  هب  دنوادخ  هک  دش ، یم  دیلوت 

ماگنه هب  قداص و  رجف  عولط  اب  ترضح  نآ  نامرف  هب  هک  تسا ، مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  ترضح  نامرف  تحت  نازابرس  هب  هراشا 
و دندنکارپ ، وس  ره  هب  رابغ  درگ و  هک  ًاعْمَج ;) ِِهب  َنْطَـسَوَف  ًاعْقَن *  ِِهب  َنَْرثَأَف  . ») دنتـشگ بلاغ  اهنآ  رب  دندرک و  هلمح  نمـشد  هب  مد  هدـیپس 

اـضف رد  دربن  نادیم  رد  ناگدنمزر  ياهبکرم  تکرح  رثا  رب  هک  يرابغ  درگ و  هب  دـنوادخ  ایوگ  دـندش .» رهاظ  نمـشد  نایم  رد  ناهگان ) )
ندرک نشور  يارب  دـنوادخ  هک  دـناسر ، یم  ار  نارگداـهج  داـهج و  ّتیمها  جوا  نیا  و  تسا . هدرک  داـی  دـنگوس  زین  دوش ، یم  هدـنکارپ 
ردـق دـیاب  نادـهاجم  ناگدـنمزر و  اذـهل  تسا . هدرک  دای  دـنگوس  زین  داهج  کچوک  رهاـظ  رد  لـئاسم  هب  یّتح  داـهج ، لیدـب  یب  شزرا 

ياهبـسا ياپ  هّقرج  نادهاجم ، ياهبـسا  تسا . داهج  هب  دنگوس  تقیقح  رد  الاب  هناگ  هس  ياهدنگوس  دننادب . ار  شیوخ  تلزنم  تّیعقوم و 
همه دننک ، یم  هلمح  نمـشد  هب  مد  هدیپس  رد  ادـخ  ياضر  يارب  هک  یناسک  و  دـننک ، یم  تکرح  گنج  نادـیم  تمـس  هب  هک  نادـهاجم 

هب ار  ام  دـهاوخ  یم  هناگ  هس  ياهدـنگوس  نیا  اب  لاعتم  دـنوادخ  تسا . هتفای  ار  دـنگوس  شزرا  تسا  یمالـسا  داهج  ریـسم  رد  نوچ  اهنیا 
، يداصتقا یگنهرف ، یماظن ، داعبا  رد  ناناملـسم  اـت  دزاـس ، هاـگآ  شا  هداـعلا  قوف  شزرا  و  مالـسا ، رد  نآ  عیفر  هاـگیاج  داـهج و  تّیمها 
راثآ و هب  داهج  هیاس  رد  و  دـنزاسن . مورحم  گرزب  ضیف  نیا  زا  ار  دوخ  و  دـنیوشن ، داهج  زا  تسد  نآ  داـعبا  رگید  یعاـمتجا و  یـسایس ،

یگرزب تمظع و  تّزع و  هتخاس و  رود  دوخ  زا  ار  ینوبز  يراوخ و  ّتلذ و  و  دنبای ، تسد  هبّیط  هرجش  نیا  دنمشزرا  ياه  هویم  تاکرب و 
322 هحفص دنشکب . نایناهج  خر  هب  ار  شیوخ 

دیجم نآرق  رد  داهج 

َنِینِمْؤُْملا َنِم  يَرَتْـشا  َهللا  َّنِإ  : ») مینک لـّمأت  هبوت  هروس  هیآ 111  نومـضم  رد  یکدـنا  تسا  یفاک  داهج ، یعقاو  هاـگیاج  هب  ندرب  یپ  يارب 
ِهِدـْهَِعب یَفْوَأ  ْنَمَو  ِنآْرُْقلاَو  ِلیِجنِْالاَو  ِةاَرْوَّتلا  ِیف  ًاّقَح  ِْهیَلَع  ًادـْعَو  َنُولَتُْقیَو  َنُوُلتْقَیَف  ِهللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاَُقی  َۀَّنَْجلا  ُمَُهل  َّنَأـِب  ْمَُهلاَْومَأَو  ْمُهَـسُفنَأ 

رد  ) هک هدرک ، يرادـیرخ  ار  ناشلاوماو  اهناج  نانمؤم ، زا  دـنوادخ  ُمیِظَْعلا ;) ُزْوَْفلا  َوُه  َکـِلَذَو  ِِهب  ُْمتْعَیاـَب  يِذَّلا  ُمُکِْعیَِبب  اوُرِْـشبَتْساَف  ِهللا  ْنِم 
تسا یّقح  هدعو  نیا  دنوش ; یم  هتـشک  دنـشک و  یم  دننک ، یم  راکیپ  ادخ  هار  رد  هک ): هنوگ  نیا  هب  ;  ) دشاب نانآ  يارب  تشهب  شربارب )

داد و هب  امـش  رب  داب  تراشب  نونکا  تسا !؟ رترادافو  شدـهع  هب  ادـخ  زا  یـسک  هچ  هدومرف ;و  رکذ  نآرق  لیجنا و  تاروت و  رد  هک  وا ، رب 
هک يدنوادخ  اریز  تسا ، هداعلا  قوف  داهج  شزرا  نییبت  رد  هفیرش  هیآ  نیا  گرزب .» يزوریپ  نآ  تسا  نیا  دیا و  هدرک  ادخ  اب  هک  يدتس 

و دنک ، یم  يرادیرخ  دشاب  تشهب  هک  تمیق  نیرتالاب  هب  ار  الاک  نیا  و  ددرگ ، یم  ام  ناج  رادـیرخ  هداد ، ناج  ام  هب  تسام و  قلاخ  دوخ 
اطعا دوخ  رادیرخ  هک  ناسنا  ناج  عاتم  ناسنا ، هدنشورف  ادخ ، رادیرخ  هک  هلماعم  نیا  هباشم  ایآ  تسا . گرزب  ینامسآ  باتک  هس  نآ  دنس 
هلماعم نیا  رطاخب  هدنـشورف  هب  رادیرخ  نایاپ  رد  و  تسا ، لیجنا  تاروت و  نآرق ، ِینامـسآ  باتک  هس  نآ  دنـس  تشهب ، هلماعم  نمث  هدرک ،
نوناق داهج  دور ؟ یم  روز  ّتلذ و  راب  ریز  هاـگچیه  دـنک  هاـگن  داـهج  هب  رّکفت  زرط  نیا  اـب  هک  یـسک  اـیآ  دـیراد ؟ غارـس  هتفگ ، کـیربت 

زا هک  زدـیا »  » يراـمیب هکنیا : حیـضوت  تسین . نکمم  یگدـنز  نآ  نودـب  و  تسا ، تعیبط  تقلخ و  نوناـق  داـهج  نیا ، رب  هوـالع  تعیبـط 
. دـیآ یم  دوجوب  ناسنا  نت  روشک  رد  داهج  فّقوت  رثا  رب  تسا ، یـسنج  تافارحنا  نآ  للع  نیرت  هدـمع  زا  یکی  و  تسام ، رـصع  ياـهالب 
اهـسوریو و لباقم  رد  تحارتسا  نودب  هحفص 323  هناعاجـش و  زمرق ) دیفـس و  ياهلوبلگ   ) ناسنا ندب  شوپخرـس  شوپ و  دیفـس  نازابرس 

نازابرـس نیا  رگا  دننک . یم  هلباقم  هزرابم و  دنوش ، یم  ناسنا  ندب  دراو  ندب ، حطـس  ياهتحارج  اوه و  اذغ ، بآ ، قیرط  زا  هک  اهبورکیم ،
ياهزابرـس لباقم  رد  نت  روشک  دنهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  یعافد  ناوت  یّـصاخ  يرامیب  رثا  رب  و  دنرادرب ، شالت  داهج و  زا  تسد  راکادـف 
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نوناق کی  هکلب  تسین ، یعیرشت  نوناق  کی  ًافرص  داهج  نوناق  نیاربانب ، دوش . یم  بولغم  یهاتوک  تّدم  فرظ  و  هدنام ، عافد  یب  نمشد 
ياـهروشک یخرب  رد  ناملـسم  نازومآ  شناد  یـسرد  ياـهباتک  زا  ار  تداهـش  داـهج و  تاـیآ  دـنهاوخ  یم  هک  یناـسک  تسا . ینیوـکت 

زا هتسد  نآ  ِلفاغ  رودزم و  نارادمدرـس  لاح  هب  ياو  دنیامن . فذح  شنیرفآ  تقلخ و  ناهج  زا  ار  نوناق  نیا  ادتبا  دننک ، فذح  یمالـسا 
نوناق داهج  الّوا : هکنیا  هجیتن  دـننک . عافد  یب  حالـس و  علخ  ار  نتـشیوخ  دوخ ، تسد  اب  دـنریذپب و  ار  ّتلذ  نیا  هک  یمالـسا  ياـهروشک 

، نیا رب  هوالع  یعافد ! داـهج  دراد . يا  هژیو  عیفر و  هاـگیاج  دـیجم  نآرق  ًاـصوصخم  ینید و  فراـعم  رد  ًاـیناث : و  تسا . تعیبط  تقلخ و 
هّجوت تسا ، لاـفنا  هروس  هیآ 60  بلطم  نیا  دـهاش  تسا . یعافد  داهج  دروم  رد  هدـش ، حرطم  داهج  نوماریپ  یمالـسا  فراـعم  رد  هچنآ 

اَمَو ْمُهُمَْلعَی  ُهللا  ُمُهَنوُمَْلعَت  ْمِِهنوُد َال  ْنِم  َنیِرَخآَو  ْمُکَّوُدَعَو  ِهللا  َّوُدَع  ِِهب  َنُوبِهُْرت  ِْلیَْخلا  ِطَابِّر  ْنِمَو  ةَُّوق  ْنِّم  ُْمتْعَطَتْـسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِعَأَو  : ») دینک
! دیزاس هدامآ  نانمشد ، اهنآ =  اب  هلباقم  يارب  دیراد ، تردق  رد  ییورین  ره  َنوُمَلُْظت ;) ُْمْتنَأَو َال  ْمُْکَیلِإ  َّفَُوی  ِهللا  ِلِیبَس  ِیف  ءْیَـش  ْنِم  اوُقِفُنت 

اهنیا زا  ریغ  يرگید  هورگ  نینچمه )  ) و دیناسرتب ! ار  شیوخ  نمشد  ادخ و  نمـشد  نآ ، هلیـسوب  ات  دربن ،) نادیم  يارب   ) هدیزرو ياهبـسا  و 
امش هب  لماک  روطب  دینک ، قافنا  مالسا ) یعافد  هینب  تیوقت  و   ) ادخ هار  رد  هچ  ره  و  دسانش ! یم  ار  اهنآ  ادخ  دیـسانش و  یمن  امـش  هک  ار ،

ره زا  ات  هتفرگ  راکب  ار  دوخ  تاناکما  ناوت و  مامت  دیاب  ناناملسم  هفیرش  هیآ  نیا  قبط  دش .»! دهاوخن  متس  امـش  هب  دوش و  یم  هدنادرگزاب 
نانمـشد رـس  زا  ار  راتـشک  گنج و  رکف  هکنیا  يارب  هکلب  يزیرنوخ ، گنج و  يارب  هن  اّما  دنـشاب . لماک  یگداـمآ  رد  تهج  هحفص 324 
يریگولج يارب  همه ، همه و  یماظن ، یعامتجا ، یـسایس ، یمزر ، یگدامآ  یگنج ، تالآ  رازبا و  هک  دزومآ  یم  اـم  هب  نآرق  دـننک . نوریب 

هدرک نوریب  دوخ  نانمشد  رـس  زا  ار  هلمح  رکف  هفیرـش  هیآ  نیا  هب  لمع  هیاس  رد  ام  روشک  يریگرد . گنج و  هب  مادقا  هن  تسا ، گنج  زا 
یگدامآ اّما  دندنارورپ . یم  رـس  رد  زین  ار  ناریا  هب  هلمح  هشقن  دندیـشک ، شتآ  هب  ار  قارع  و  دـندرب ، موجه  ناتـسناغفا  هب  هک  نانآ  تسا .

. داد دـهاوخن  هدادـن و  اهنآ  هب  یتراسج  نینچ  هزاجا  یمدرم ، ياهورین  یماظتنا و  يورین  شترا و  هاپـس و  جیـسب و  رد  ام  یعافد  ياـهورین 
رگا دـیوگ : یم  لافنا ) هروس   61  ) دعب هیآ  دـش . نانآ  هب  هلمح  ثعاب  ناتـسناغفا  قارع و  روشک  ود  یعافد  یگدامآ  مدـع  هک  هنوگ  نامه 
دیشر نازابرس  هناریلد  عافد  اب  گنج  عورش  زا  سپ  دز و  هلمح  هب  تسد  مالسا ، نایرکشل  یماظن  ناوت  مغریلع  و  درک ، يرس  هریخ  نمشد 
اباحم یب  و  هتفرگ ، فک  رب  ار  دوخ  ناج  و  هدوبر ، رگیدکی  زا  ار  تقبس  يوگ  لاعتم  دنوادخ  اب  هلماعم  يارب  هک  اهنآ   ) مالسا روشحلـس  و 
شتآ اب  داد ، ناشن  حلص  هب  لیامت  و  درب ، یپ  مالسا  نازابرس  اب  گنج  رد  دوخ  هابتـشا  هب  دش و  ور  هبور  دنرب ) یم  شروی  نمـشد  بلق  رب 

رد زا  زین  وت  دنهد ، ناشن  حلـص  هب  لیامت  رگا  ُمِیلَْعلا ;) ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِهللا  یَلَع  ْلَّکََوتَو  اََهل  ْحَنْجاَف  ِْملَّسِلل  اوُحَنَج  ْنِإَو  : ») دـینک تقفاوم  سب 
يزیرنوخ دربن و  زا  نمشد  هدنرادزاب  يورین  ناونع  هب  ار  داهج  مالسا  نیاربانب  تساناد .» اونش و  وا  هک  نک ، لّکوت  ادخ  رب  يآ و  رد  حلص 

و تسا . زیاج  ترورض  ّدح  رد  اهنت  راک  نیا  دنربب ، هحلسا  هب  تسد  دنوش  روبجم  ناناملسم  نمشد  يرس  هریخ  رثا  رب  هچنانچ  و  هداد ، رارق 
رظنم زا  داهج  هکنیا  هجیتن  درک . حلص  دیشک و  داهج  زا  تسد  دیاب  دوب  حلص  بلاط  ًاعقاو  دیدرگ و  نامیشپ  دوخ  راک  زا  نمـشد  نامز  ره 

هک تسا  یمکحتـسم  يوق و  یعاـفد  متـسیس  تقیقح  رد  هکلب  تسین ، تراـغ  لـتق و  یناریو و  راتـشک و  يزیرنوخ و  تنوـشخ و  مالـسا 
ثعاـب تسین و  ریذـپ  ناـکما  نآ  نودـب  یگدـنز  تادوجوم ، ماـمت  ندـب  رد  هدـش  هنیداـهن  یعیبط  یعاـفد  متـسیس  هحفـص 325  نوچمه 

هب اهنت  هن  دـنوادخ  هک  تساهبرپ  دنمـشزرا و  ردـق  نآ  يداـهج  نینچ  و  ددرگ . یم  نمـشد  تنوشخ  یماـظن و  ياـهیریگرد  زا  يریگولج 
اب ناگدـنمزر  نابـسا  ّمس  دروخرب  زا  لصاح  هّقرج  هب  هکلب  دـنک ، یم  لمح  ار  ناگدـنمزر  هک  ییاهبکرم  نآ و  فک  رب  ناـج  ناگدـنمزر 

غیرد ام  زا  یگدـنز  ياه  هنحـص  اه و  ههبج  مامت  رد  ار  تهار  رد  داهج  قیفوت  اراـگدرورپ ! دـنک ! یم  داـی  دـنگوس  نیمز  يور  ياـهگنس 
. امرفم

؟ تسیچ يارب  اهدنگوس  نیا 

هدرک دای  ار  هناگ  هس  ياهدنگوس  دوش ، یم  بوسحم  بیـسآ  هطقن  ود  هک  مهم ، بلطم  ود  هب  اهناسنا  ام  نداد  هّجوت  يارب  لاعتم  دـنوادخ 
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لیخب ساپـسان و  رایـسب  شراـگدرورپ  ياـهتمعن  ربارب  رد  ناـسنا  ٌدوـُنََکل ;) ِهِّبَِرل  َناَـسنِْالا  َّنِإ   ») تـسا ساپــسان  ناـسنا   : لّوا بـلطم  تـسا :
دارفا هک  ییاهناسنا  نیاربانب ، دیور .» یمن  نآ  زا  یهایگ  هک  ینیمز  . » 1 هلمج : زا  دنا . هدرک  رکذ  انعم  نیدنچ  دونک »  » هژاو يارب  ( 1 «.) تسا
کی رد  و  دـنهد ، یمن  نارگید  هب  ار  ناشتاناکما  زا  يرادرب  هرهب  هدافتـسا و  هزاـجا  دـنرادن و  نارگید  يارب  یعفن  دنتـسه و  یتّیـصاخ  یب 

ناگدنمزر ياهبسا  هب  مسق  دیوگ . یم  دونک  زین  ار  دننک  یم  تمعن  نارفک  هک  یساپسان  ياهناسنا  برع  . 2 دندونک . دنزرویم ، لخب  هلمج 
هب مد  هدیپس  رد  هک  يریلد  ناگدـنمزر  هب  مسق  و  دزیخ ، یم  رب  گنج  نادـیم  رد  هک  يرابغ  درگ و  اهبـسا و  ّمس  هّقرج  هب  دـنگوس  مالـسا ،

نیا هب  دنگوس  دننک ، یمن  غیرد  دوخ  یگدنز  هیامرس  نیرتدنمشزرا  نداد  هحفص 326  هیآ 6 .  تایداع ، زا 1 .  دننک و  یم  هلمح  نمشد 
هک یناسنا  تسا . تلفغ  اهنارفک  زا  يرایـسب  أشنم  کش  یب  اه  یـساپسان  أشنم  تلفغ  دنتـسه . ساپـسان  دونک و  اهناسنا  هک  هناـگ  هس  روما 
یم یـساپسان  ضارتعا و  هب  بل  هدمآ و  شیپ  شیارب  یخلت  هثداح  ای  تسا ، ضورقم  ای  هدیدرگ ، يرامیب  هب  التبم  ای  هدش ، یلکـشم  راچد 

هضواعم ایند  مامت  اب  ار  نآ  تسین  رضاح  هک  دراد  رایتخا  رد  یگرزب  ياهتمعن  هچ  یتخـس  طیارـش  نینچ  رد  یّتح  هک  درادن  هّجوت  دیاشگ ،
هظحالم ار  دنتـسه ، هلاس  تشه  یلیمحت  گنج  رد  راکتیانج  مادص  تایانج  زا  يا  هشوگ  هک  عاخن ، عطق  زابناج  نازیزع  ًامتح  امـش  دـنک .

هب نابز  کچوک  لکـشم  کی  رثا  رب  هک  امـش  ایآ  دنـشاب . ناتـسرامیب  تخت  يور  رب  دـیاب  ار  رمع  مامت  عاخن  عطق  رطاخب  اـهنآ  دـیا ! هدرک 
هدرک رکف  تندب  رد  دبک  گرزب  تمعن  هب  هاگ  چیه  دنهد ؟ وت  هب  ار  ایند  مامت  دننک و  عطق  ار  تعاخن  هک  يرضاح  يا ، هدوشگ  يرکـشان 

تشاد و دهاوخ  ماود  ردقچ  يدنویپ  دـبک  هک  تسین  مولعم  هزات  درب . یم  هنیزه  ناموت  نویلیم  ات 70  دبک 60  دنویپ  هک  یناد  یم  ایآ  يا ؟
راک تشاد  لکـشم  شبلق  هک  یناسنا  هنیـس  رد  ار  نآ  و  دـنتخاس ، یعونـصم  بلق  کی  لبق  اهلاس  هن ؟ ای  دوب  دـهاوخ  راگزاس  ندـب  اب  اـیآ 

ناموت نویلیم  جنپ  زور  ره  يارب  ینعی  درک ! هفاضا  صخش  نآ  رمع  هب  زور  شش  اهنت  یناموت  نویلیم  یعونصم 30  بلق  نیا  اّما  دنتشاذگ ،
ار یگرزب  تمعن  هچ  دـنوادخ  نیبب  نک ، برـض  نویلیم  جـنپ  ددـع  رد  ار  ترمع  ياهزور  دادـعت  لاح  دـش . هنیزه  یعونـصم  بلق  تهج 

هاجنپ صخـش  رگا  لاثم  ناونع  هب  دـنک ! یمن  رکف  تمعن  نیا  هب  يا  هظحل  یّتح  رمع  لوط  رد  ناسنا  هاگ  هک  هداـهن ، تراـیتخا  رد  یناّـجم 
دودــح یغلبم  یگدــنز  لاــس  هاــجنپ  يارب  دــیاب  دــهدب ، ناــموت  نوـیلیم  جــنپ  يزور  شبلق  درکراــک  لــباقم  رد  دوـب  رارق  يا  هلاــس 

هحفـص 327 نارود  رد  منک  یمن  شومارف  میلفاـغ . نآ  زا  هک  تسا  ییاـهتمعن  رگید  زا  ّتینما  تمعن  دزادرپـب ! ناـموت   000/000/250/91
هنوگ هب  درک . یم  هلمح  اهرهـش  هب  راوهناوید  دش ، یمن  ام  فک  رب  ناج  ناگدنمزر  فیرح  اه  ههبج  رد  هک  مادص  شترا  یلیمحت ، گنج 

ّتینما تمعن  هک  دوش  یم  تفای  یلقاع  ناسنا  ایآ  تفر . یم  ییاوه  هلمح  ناکما  هظحل  ره  و  درک ، یمن  تّینما  ساسحا  سک  چـیه  هک  يا 
رارق راشف  تحت  ارم  یناوارف  تالکـشم  : » درک ضرع  دیـسر و  مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  تمدخ  یـصخش  دـنک ؟ هلدابم  يرگید  زیچ  اب  ار 

فرطرب تتالکشم  لباقم  رد  دنریگب و  وت  زا  ار  ام  تیالو  يرـضاح  ایآ  دومرف : ماما  تسا . هدیـسر  مناوختـسا  هب  دراک  هک  يّدح  هب  هداد ،
هک دـش  هّجوتم  صخـش  نآ  ( 1 «.) يراد راـیتخا  رد  ار  گرزب  تمعن  نیا  هک  نـک  رکـش  ار  ادـخ  دوـمرف : ماـما  زگره . درک : ضرع  دوـش ؟
رد تمعن  رکـش  تخادرپ . تشاد  رایتخا  رد  هک  ییاهتمعن  رکـش  هب  اذـل  و  دراد ، رایتخا  رد  یگرزب  ياهتمعن  هچ  تالکـشم  دوجو  مغریلع 

ال : » دندومرف مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  . 1 دـینک : هّجوت  تیاور  هس  هب  تمعن ، نارفک  راثآ  يرازگرکـش و  تّیمها  هب  ندرب  یپ  يارب  تایاور 
رگا و  دریگ ، یمن  ار  اهنآ  دـنوادخ  دوش  هدروآ  اجب  راگدرورپ  ياـهتمعن  رکـش  رگا  ْتَرِفُک ; اذِا  اـَهل  َءاـَقب  ـال  َو  ْتَرِکُـش  اذِا  ِءاـمْعَّنِلل  َلاَوز 

ِیباَذَـع َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ْنـَِئلَو  ْمُکَّنَدـیِزََال  ُْمتْرَکَـش  ْنـَِئل   ) هفیرـش هـیآ  هـب  تـقیقح  رد  ثیدـح  نـیا  ( 2 «.) تفر دـهاوخ  نـیب  زا  دوـش  یـساپسان 
تفک زا  تمعن  رفک  دـنک  نوزفا  تتمعن  تمعن  رکـش  تسا : هدروآرد  رعـش  هب  هنوگنیا  ار  نآ  همجرت  رعاـش  هک  دراد ; هراـشا  ( 3 () ٌدیِدََشل
ُهُمالَک َّمَتَف  ِِهناِسِلب  ًارِهاظ  َهللاَدِمَح  َو  ِِهْبلَِقب  اهَفَرَعَف  ْدبَع  یلَع  ُهللا  َمَْعنَا  ام  : » دندومرف یبلاج  ثیدح  رد  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  دنک 2 . نوریب 

; ِدیزَْملِاب هحفص 328  هیآ 7 .  میهاربا ،  . 3 ح 3 .  ص 94 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا   . 2 ح 1 .  ص 147 ، ج 64 ، راونالاراحب ، َُهل 1 .  ْرَمُْؤی  یّتح 
، دروآ ياجب  ار  نآ  رکـش  مه  نابز  اب  و  دنادب ، لد  میمـص  زا  ار  تمعن  نآ  ردـق  صخـش  نآ  دـهد و  شا  هدـنب  هب  یتمعن  دـنوادخ  هاگره 

ُدیزَْملا ُعِطَْقنَی  ال  : » دندومرف زین  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  . 3 ( 1 «.) دنیازفیب وا  تمعن  رب  هک  دهد  یم  روتـسد  وا  رّکـشت  زا  سپ  لاعتم  دنوادخ 
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ياهتمعن رکاش  ناسنا  هکنآ  طرـش  هب  دـیازفا ، یم  هداد  ناـسنا  هب  هک  ییاـهتمعن  رب  دـنوادخ  هراومه  ِداـبِْعلا ; َنِم  ُرْکُّشلا  َعِطَْقنَی  یّتح  ِهللا  َنِم 
هک یتاشرافس  همه  نیا  اب  دزاس . یم  نشور  ار  نارفک  یساپسان و  بولطمان  راثآ  يرازگرکـش و  ّتیمها  روکذم  تایاور  ( 2 «.) دشاب یهلا 
یم هلان  هلگ و  هراومه  هک  ار  یـساپسان  دارفا  مینیب  یم  رانک  هشوگ و  رد  زاب  هدـمآ ، مالـسلا ) مهیلع  ) ناموصعم تایاور  نآرق و  تاـیآ  رد 

هرـصاحم ار  ام  روشک  نامز  نآ  رد  رگا  تسین . هسیاقم  لباق  یمالـسا  بالقنا  زا  لـبق  هب  تبـسن  مدرم  یتشیعم  عضو  هک  یلاـح  رد  دـننک ،
مدـنگ هدـمع  تمـسق  هک  ارچ  میدرم ! یم  یگنـسرگ  زا  دنتـسب ، یم  جراخ  ناهج  يور  رب  ار  روشک  ياه  هزاورد  دـندرک و  یم  يداصتقا 

زرم هب  هنیمز  نیا  رد  و  میرادـن ، مدـنگ  ندرک  دراو  هب  يزاـین  چـیه  اـم  بـالقنا  تکرب  هب  نوـنکا  مه  اـّما  دـمآ . یم  جراـخ  زا  زاـین  دروـم 
، اه هّداج  اهدـس ، همه  نیا  زا  يربخ  بـالقنا  زا  لـبق  درادـن ؟ يراذگرکـش  ياـج  و  تسا ، یتمعن  مک  نیا ، اـیآ  میا . هدیـسر  ییاـفکدوخ 

اّما دش ، یم  هدید  نیـشام  تردن  هب  اهناتـسرهش  یعرف  ياهنابایخ  هچوک و  رد  بالقنا  زا  لبق  دوبن . یعامتجا  تامدخ  رگید  اههاگـشناد و 
یم راد  هلصو  ياهسابل  مدرم  زا  يرایسب  بالقنازا  لبق  دریگ . یم  تروص  یتخـس  هب  رورم  روبع و  هّیلقن ، ياه  هلیـسو  ترثک  رثا  رب  نونکا 

!؟ دنـشوپ یم  راد  هلـصو  ساـبل  مدرم  دـصرد  دـنچ  نونکا  اـّما  دوب . هدافتـسا  دروم  راد  هلـصو  باروج  یّتح  راولـش و  نهاریپ ، دندیـشوپ ،
ج 5، همکحلا ، نازیم   . 2 ح 9 .  ص 95 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا   . 1 درادن . ییاج  یساپسان  تمعن و  نارفک  تمعن ، همه  نیا  اب  هکنیا  هصالخ 

هـس ياهدنگوس  نآ  رطاخب  لاعتم  دنوادخ  هک  یبلطم  نیمود  یتسرپ  لام  مود : بلطم  هحفص 329  ح 9595 .  باب 2066 ، نیشلا ، فرح 
( ناسنا  ) وا ٌدـیِدََشل ;)و  ِْریَْخلا  ِّبُِحل  ُهَّنِإَو  : ») دـینک هّجوت  تساهناسنا . زا  یخرب  یطارفا  یتسود  لوپ  یتسرپ و  لام  ّسح  هدرک ، دای  ار  هناگ 

نیرتـهب دوـش  فرـصم  دوـخ  ياـج  رد  رگا  لاـم  تسا . لاـم  ياـنعم  هب  هفیرـش  هیآ  نـیا  رد  ریخ »  » هـملک دراد .» لاـم  هـب  يدـیدش  هقـالع 
; دنراد ییاراد  لاوما و  هب  یطارفا  هقالع  اهناسنا  یخرب  يرآ ! تساهرتدـب . نیرتدـب  ددرگ ، فرـصم  بسانمان  ياج  رد  رگا  و  تساهرتهب .
زا تمایق  زور  رد  هک  یلاح  رد  دنتـسه . نآ  يروآ  عمج  رکف  رد  طقف  هکلب  دیآ ، یم  تسدب  یهار  هچ  زا  هک  دننک  یمن  رکف  تهج  نیدب 
زا : » هک تسا  لاؤس  نیا  درادرب ، مدـق  زا  مدـق  دـنهد  یمن  هزاجا  دـهدن  خـساپ  ناسنا  ات  و  دریگ ، یم  رارق  لاؤس  دروم  هک  ییاـهزیچ  هلمج 
هب تسد  زگره  باتک ، باسح و  لها  دشاب و  ترخآ  ناهج  هب  دقتعم  یسک  رگا  يا »؟ هدومن  فرـصم  اجک  رد  و  يا ، هدروآ  تسدب  اجک 

، نآ يورخا  تاـعبت  زا  رظن  عطق  اـب  داـیز ، لاـم  هکنیا  زا  هتـشذگ  دوب . دـهاوخن  دوخ  ییاراد  ندوزفا  رکف  رد  اـهنت  و  دـنز ، یمن  مارح  لاـم 
ناناوج تشاد و  رارق  ریوک  بلق  رد  هک  یکرهـش   ) میدوب دـیعبت  نیئان  كراـنا  رد  اـم  هک  یماـگنه  تسا . تمحز  رـسدرد و  هیاـم  ًاـتقیقح 

هدرک هظحالم  اجنآ  رد  ار  ام  تخـس  تّیعـضو  هک  نینمؤم  زا  یکی  دندرک ،) یم  نیمأت  ناهفـصا  زا  روتوم  اب  ار  ام  یندیماشآ  بآ  دـنمورب 
هب دایز  ياه  هناودـنه  نیا  فرـصم  يارب  داتـسرف . ام  يارب  هناودـنه  نیـشام  کی  شیگدـنز  ّلحم  هب  تشگزاـب  زا  سپ  دـش و  ّرثأـتم  دوب ،

یـصخش یتسار  درک . یم  شخپ  قحتـسم  مدرم  نیب  درب و  یم  ار  اه  هناودنه  زا  يرادقم  نوغرف  اب  بش  ره  دوب  یـصخش  میداتفا . تمحز 
ّدح رد  تورث  لاـم و  دـهاوخ ؟ یم  هک  هچ و  يارب  ار  لوـپ  همه  نـیا  دـنک ، یم  يروآ  عـمج  مارح  لـالح و  هار  زا  ناـموت  اـهدرایلیم  هـک 

بلـس تمحز و  هیام  نآ  زا  شیب  اّما  بوخ ، رایـسب  ریخ  ياهراک  نادـنمزاین و  هب  کـمک  تاـجایتحا و  اـهزاین و  عفر  رادـقم  هب  و  لوقعم ،
ود هب  تبـسن  ار  هحفـص 330  یمدآ  دـهاوخ  یم  تایداعلا ، هروس  هناگ  هس  ياـه  مسق  اـب  لاـعتم  دـنوادخ  هکنیا  هصـالخ  تسا . شیاـسآ 

مومذم ناسنا  ددرگ . راتفرگ  یتسرپ  لام  یساپسان و  لخب و  ماد  رد  ادابم  ات  دنک ، رایشه  رادیب و  دوش ، وا  ریگنماد  تسا  نکمم  هک  يرامیب 
تشز و تافـص  رطاخ  هب  و  هدرک ، تّمذم  ار  ناسنا  ثحب ، دروم  تایآ  هلمج  زا  تایآ ، زا  یخرب  رد  دیجم  نآرق  لاؤس : حودمم ؟ ای  تسا 
زا زین  تایآ  زا  یخرب  رد  رگید  يوس  زا  و  تسا . هدیهوکن  ار  وا  نآ ، دـننام  يزودـنا و  لام  یتسرپ ، لوپ  یـساپسان ، لخب ، نوچ  يا  هلیذر 
يو لامک  تداعـس و  شنیرفآ  ملاع  تادوجوم و  مامت  تقلخ  زا  فدـه  ایوگ  هک  يا  هنوگ  هب  هدرک ، دـیجمتو  فیرعت  هداعلا  قوف  ناـسنا 

ِرْحَْبلاَو ِّرَْبلا  ِیف  ْمُهاَْنلَمَحَو  َمَدآ  ِیَنب  اَْنمَّرَک  ْدََقلَو  : ») میناوخ یم  ءارسا  هروس  هیآ 70  رد  هلمج  زا  دنشاب . ناسنا  تمدخ  رد  دیاب  همه  و  هدوب ،
رب ، ) ایرد یکـشخ و  رد  ار  اهنآ  میتشاد ;و  یمارگ  ار  ناگداز  یمدآ  ام  ًالیِـضْفَت ;) اَنْقَلَخ  ْنَّمِّم  رِیثَک  یَلَع  ْمُهاَْنلَّضَفَو  ِتاَبِّیَّطلا  َنِّم  ْمُهاَْنقَزَرَو 

، میا هدرک  قلخ  هک  یتادوجوم  زا  يرایـسب  رب  ار  اهنآ  میداد و  يزور  نانآ  هب  هزیکاپ  ياهیزور  عاونا  زا  میدرک و  لمح  راوهار ) ياـهبکرم 
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دبـسرس لگ  دوش  تیبرت  یبوخ  هب  ناسنا  رگا  باوج : درک ؟ عمج  نآرق  تاـیآ  زا  هتـسد  ود  نیا  نیب  ناوت  یم  هنوگچ  میدیـشخب .» يرترب 
تیبرت رگا  و  دراد . ییاهناسنا  نینچ  هب  رظن  هتخادرپ ، ناسنا  دیجمت  فیرعت و  هب  هک  یتایآ  و  دش ، دهاوخ  دننام  یب  يرهوگ  یتسه و  ملاع 
طوقس نیلفاسلا  لفسا  هب  و  رت ، هدنرد  يا  هدنرد  ناویح  ره  زا  دریگ ، رارق  سفن  ياوه  هرطیس  تحت  ددرگ و  ریـسا  ناطیـش  ماد  رد  دوشن و 

قارع و نیطسلف و  رد  هک  ییامن  ناسنا  تاناویح  دننامه  تساهناسنا . زا  هورگ  نیا  هب  رظان  هتخادرپ  ناسنا  تّمذم  هب  هک  یتایآ  و  دنک . یم 
یهلا و فاطلا  هیاس  رد  و  میربب ، هانپ  ادـخ  هب  دـیاب  دـتفین . رطخ  هب  ناشعفانم  ات  دنـشک  یم  یتحارب  ار  عاـفد  یب  مولظم و  مدرم  ناتـسناغفا ،

. میشاب لّوا  هورگ  ءزج  هللا  ءاش  نإ  ات  مینک ، تیبرت  ار  دوخ  ینآرق  تایآ 

هناگود ياهدنگوس  مجنپ : لصف 

ملق هروس  ياهدنگوس  . 1

حیضوت

دنگوس ود  ینعی   ) هناگ ود  ياه  مسق  نآرق  زا  هروس  جنپ  رد  میور . یم  هناگود  ياه  مسق  غارس  هب  هناگ ، هس  ياه  مسق  نتفای  نایاپ  زا  سپ 
تمعن هب  هک  دنـسیون ، یم  هچنآ  ملق و  هب  دـنگوس  ن ، دـینک : هّجوـت  تساـهنآ . زا  یکی  ملق  هروـس  هـک  دوـش ، یم  هدـید  مـه ) رـس  تـشپ 

. يراد يا  هتسجرب  میظع و  قالخا  وت  و  تسا ، یگشیمه  میظع و  یشاداپ  وت  يارب  و  یتسین ، نونجم  وت  تراگدرورپ 

ملق هب  مسق  لّوا : دنگوس 

. تثعب زاـغآ  رد  قلع و  هروـس  رد  رگید  و  ثحب ، دروـم  تاـیآ  ملق و  هروـس  رد  تسخن  تسا . هدـش  لامعتـسا  نآرق  رد  راـبود  ملق »  » هژاو
هلیسوب هک  يراگدرورپ  نامه  ِمَلَْقلِاب ;) َمَّلَع  يِذَّلا  : ») دیامرف یم  ّتیبوبر  ماقم  رد  شیوخ  فیـصوت  رد  قلع  هروس  مراهچ  هیآ  رد  دنوادخ 

رد دـنوادخ  هک  اجنآ  نامقل ، هروس  هیآ 27  فلا ) تسا . هدـمآ  نآرق  هیآ  ود  رد  زین  تسا ، ملق  عمج  هک  مـالقا »  » هژاو و  دوـمن .» میلعت  ملق 
ٌمَْالقَأ ةَرَجَـش  ْنِم  ِضْرالا  ِیف  اَمَّنَأ  َْولَو  : ») دـیامرف یم  شراگدرورپ  ياهتمعن  ندرک  هرامـش  هحفـص 334  اصحا و  زا  ناسنا  زجع  فیـصوت 

نآ يارب  ایرد  و  دوش ، ملق  نیمز  يور  ِناتخرد  همه  رگا  ٌمیِکَح ;)و  ٌزیِزَع  َهللا  َّنِإ  ِهللا  ُتاَِملَک  ْتَدِفَن  اَّم  رُْحبَأ  ُۀَْعبَـس  ِهِدـَْعب  ْنِم  ُهُّدُـمَی  ُرْحَْبلاَو 
یمن ناـیاپ  راـگدرورپ ) تاـقولخم   ) ادـخ تاـملک  یلو ) دوش ، یم  ماـمت  همه  اـهنیا  ، ) دوـش هدوزفا  نآ  رب  هچاـیرد  تفه  و  ددرگ ، بّکرم 
نامز نآ  رد  دـیاش  و  دوب ، دودـحم  رایـسب  رـشب  شناد  ملع و  هک  دـش  لزان  یناـمز  هفیرـش  هیآ  نیا  تسا .» میکح  زیزع و  دـنوادخ  دریگ ;

لیلحت و دوخ  نهذ  رد  ار  هیآ  نومـضم  میناوت  یم  یناسآ  هب  ام  زورما  اّما  دوبن . یناسآ  راک  تاـیآ  نیا  نومـضم  قیدـصت  سپـس  رّوصت و 
هار ناشکهک  هک  ام  ناشکهک  هزات  و  دراد ! هراتس  درایلیم  تسیود  هک  تسا  یناشکهک  ءزج  ام  ِیـسمش  هموظنم  هک  ارچ  مینک . رواب  سپس 

مامت اب  نیاربانب ، دنا ! هتفگ  ناشکهک  ات 000/000/000/1  یبیرقت  روطب  ار  نآ  ددـع  هک  تسا  یناوارف  ياهناشکهک  زا  یکی  تسا ، يریش 
ب) درک . هّیهت  راگدرورپ  تاقولخم  زا  لماک  یتسیل  ناوت  یمن  دوش ، جیـسب  يراتـشون  تاناکما  ماـمت  رگا  هک  درک  سمل  ناوت  یم  دوجو 

َمَیْرَم ُلُفْکَی  ْمُهُّیَأ  ْمُهَمَْالقَأ  َنوُْقُلی  ْذِإ  ْمِْهیََدل  َْتنُک  اَمَو  َْکَیلِإ  ِهیِحُون  ِْبیَْغلا  ِءاَْبنأ  ْنِم  َِکلَذ  : ») دینک هّجوت  نارمع ; لآ  هروس  هفیرش 44  هیآ 
ياـهملق هک  ماـگنه  نآ  رد  وت  مینک ;و  یم  یحو  وت  هب  هک  تسا  یبیغ  ياـهربخ  زا  نیا ، ربماـیپ )! يا  (;  ) َنوُمِـصَتْخَی ْذِإ  ْمِْهیَدـَل  َْتنُک  اَـمَو 

هک یماـگنه  هب  زین )  ) و دوش ، راد  هدـهع  ار  میرم  یتسرپرـس  تلاـفک و  کـی  مادـک  اـت  دـندنکفا  یم  بآ  هب  یـشک ) هعرق  يارب   ) ار دوـخ 
وت هب  یحو  هار  زا  اهنیا  همه  ;و   ) یتشادن روضح  دنتشاد ، شکمشک  مه  اب  وا )، یتسرپرـس  راختفا  بسک  يارب  لیئارـسا ، ینب  نادنمـشناد  )
هک ملق  زا  روظنم  لاؤس : تسا . هدمآ  دیجم  نآرق  رد  عمج  لکـش  هب  رابود  درفم و  تروص  هب  راب  ود  ملق  هژاو  هکنیا  هصالخ  دـش .») هتفگ 
ملع یحو و  مـلق  فـلا ) هحفـص 335  تسا : هدـش  رکذ  لاـمتحا  هس  باوـج : تسا ؟ یـسک  هچ  مـلق  هدرک ، داـی  دـنگوس  نآ  هـب  دـنوادخ 
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. دسر یم  رظن  هب  رتیوق  همه  زا  موس  لامتحا  و  ملق . عاونا  مامت  ج ) دنتـسه . لامعا  طبـض  تبث و  رومأم  هک  یناگتـشرف  ملق  ب ) راگدرورپ .
یم ار  نآ  كون  دنتفرگ و  یم  ار  دییور  یم  اهنابایب  رد  هک  ین  زا  بجو  کی  دودح  ینعی  دوب . ین  ملق  نآرق ، لوزن  رصع  ملق  هکنیا  بلاج 

و تسا . هدرک  دای  مسق  تشاد ، دوجو  اهنابایب  رد  نآ  زا  یناوارف  ياه  هنومن  هک  ین ، بجو  کی  هب  دنوادخ  دنتشون . یم  نآ  اب  دندیشارت و 
. درک میهاوخ  ثحب  نآ  تّیمها  زمر  نوماریپ  هدنیآ  ثحابم  رد  هک  تسا  ملق  تمظع  هناشن  نیا 

« نورطسی ام   » هب مسق  مود : دنگوس 

هک تسا  يروطـس  نورطـسی » ام  ( » فلا تسا : هدش  حرطم  دهد ، یم  لیکـشت  ار  مود  دـنگوس  هک  نورطـسی » ام   » ریـسفت رد  لامتحا  راهچ 
حیـضوت دشخب . یم  مظن  اه  طخ  اهرطـس و  هب  هک  تسا  يزیچ  نورطـسی » ام  ( » ب دـسیون . یم  هچنآ  ملق و  هب  مسق  ینعی  دوش . یم  هتـشون 

یم هتشون  میقتسم  ریغ  جک و  الومعم  اه  هتشون  تهج  نیمه  هب  و  دوبن ، هدش  یـشک  طخ  اهذغاک  اهرتفد و  هک  هتـشذگ  ياهنامز  رد  هکنیا :
هحفص نیا  يور  رب  هک  دندرک . یم  هّیهت  ذغاک  هحفص  هزادنا  هب  يزلف  ای  اّوقم  راتشون ، رد  جاجوعا  زا  يریگولج  روطس و  میظنت  يارب  دش ،

نیا يور  رب  ار  ییاهخن  تشاد . دوجو  خاروس  دنسیونب  نآ  يور  دنتساوخ  یم  هک  يذغاک  يور  رب  مزال  روطس  هزادنا  هب  يزلف  ای  يذغاک 
ياهرطخ هحفـص ، نآ  يور  رب  راشف  رثا  رب  دنتـشاذگ و  یم  هلیـسو  نیا  يور  ار  رظن  دروم  ذغاک  دندوب ، هدیـشک  نییاپ  هب  الاب  زا  اهخاروس 

یم جاجوعا  نودب  میقتسم و  اه  هتشون  تروص  نیدب  و  دنتشون ، یم  اهطخ  نآ  يور  رب  سپـس  دش . یم  داجیا  ذغاک  هحفـص  يور  یئرمان 
ملق و هب  مسق  تسا . هدرک  دای  مسق  هلیسو  نیا  هب  دنوادخ  لامتحا  نیا  قبط  دوش . یم  هتفگ  رطـسم  رازبا  هلیـسو و  نیا  هب  هحفص 336  دش .
، نورطسی ام  زا  روظنم  ج ) دنکن . ادیپ  جاجوعا  فارحنا و  میقتسم  ریسم  زا  ملق  ات  دننک ، یم  مّظنم  ار  اه  هتشون  اهرطـس و  نآ  هلیـسوب  هچنآ 
د) دوش . یم  هتـشون  نآ  يور  رب  هک  يذـغاک  هب  مسق  ملق و  هب  مسق  دنـسیون . یم  نآ  يور  رب  هک  يذـغاک  ینعی  تسا ، هیف » نورطـسی  اـم  »

اهنیا همه  هک  تسین  دـیعب  و  بکرم . ملق و  هب  مسق  دوش ; یم  هتـشون  طخ  نآ  کمک  هب  هک  يرهوج  ینعی  تسا ، هب » نورطـسی  اـم   » روظنم
هب دـنگوس  اهناسنا ، ملق  رب  مسق  ناگتـشرف ، ملق  هب  دـنگوس  راگدرورپ ، ملع  یحو و  ملق  هب  مسق  ینعی  دـشاب . عمج  نورطـسی  ام  ياـنعم  رد 

هتکن کی  هب  اهمـسق  نیا  مامت  و  دننک . یم  میظنت  ار  اهرطـس  نآ  هلیـسوب  هچنآ  ذغاک و  يور  رب  هدش  هتـشون  ياهرطـس  ذـغاک و  بّکرم و 
نادنمشناد دینک : هّجوت  ریز  بلطم  هب  ملق ، هداعلا  قوف  شزرا  هب  ندرب  یپ  يارب  ملق  شزرا  تسا . ملق  هداعلا  قوف  تّیمها  نآ  دراد و  هراشا 

طخ عارتخا  رد  هرود  ود  نیا  توافت  و  خـیرات . نارود  خـیرات و  لبق  اـم  نارود  دـنا : هدرک  میـسقت  هرود  ود  هب  ار  ناـسنا  یناگدـنز  نارود 
نارود دراذـگب ، راگدای  هب  دـعب  ياه  لـسن  يارب  ار  دوخ  راـثآ  دـسیونب و  يزیچ  دـنک و  عارتخا  یطخ  تسناوت  رـشب  هک  یناـمز  زا  تسا .

ار رشب  یگدنز  هک  تسا  زاس  تشونرس  مهم و  ردق  نآ  طخ  شیادیپ  نیاربانب ، تسا ! خیرات  لبقام  نارود  نآ ، زا  لبق  و  دش . عورش  خیرات 
زین اهـشناد  مولع و  مامت  و  هدمآ ، دوجوب  ملق  طخ و  هیاس  رد  فلتخم  عماوج  ياهنّدمت  مامت  نیا ، رب  هوالع  تسا . هدرک  زیامتم  هتـشذگ  زا 

نوهرم زین  اهیروآون  تافاشتکا و  تاعارتخا و  فلتخم و  عیانص  هک  هنوگ  نامه  تسا . هدش  لقتنم  رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  قیرط  نیمه  زا 
شزرا هب  رشب  هک  هحفص 337  دروخ ، مسق  زاس  تشونرس  دنمشزرا و  ءیش  نیا  هب  ینامز  دیجم  نآرق  هکنیا  بلاج  دنتـسه . ملق  نویدم  و 

هب دندوب ، نتـشون  ندناوخ و  رب  رداق  اهنت  هک  اجنآ ، داوس  اب  دارفا  هک  دش  لزان  یطیحم  رد  ملق  هب  طوبرم  تایآ  دوب و  هدربن  یپ  نآ  یعقاو 
ياهروشک نیرت  هداتفا  بقع  رد  نآرق  مالـسا و  روهظ  هک  هنوگ  ناـمه  دوب ! نآرق  هزجعم  نیا ، و  دیـسر ! یمن  اـپ  تسد و  ناتـشگنا  ددـع 

کیرات و یطیحم  رد  دوب ، هتفرن  هسردـم  هب  هک  یّما ، يربمایپ  طّسوت  ملق  هروس  ندروآ  ًاتقیقح  دوب . رگید  يزاجعا  دوخ  زین  ربماـیپ ، رـصع 
مومسم ياه  ملق  هنافّـسأتم  ام  نامز  رـصع و  رد  ملق  شقن  تسا . نیرفآ  تّذل  رـشب و  تقاط  قوف  ياهراک  زا  زاجح ، نوچمه  هداتفا ، بقع 

ییاه ملق  دنتـسه ، متـس  ملظ و  رامعتـسا و  تمدخ  رد  هک  ییاهملق  تسین . رتمک  دشابن ، ملاس  ياهملق  زا  رتدایز  رگا  ام ، نامز  رـصع و  رد 
عفانم ظفح  هب  طقف  طقف و  اهباتک ، تایرـشن و  تّالجم ، اـه ، هماـنزور  رد  هک  یمومـسم  ياـه  ملق  دـنا ، هتفاـی  ینکفا  ههبـش  تّیرومأـم  هک 

ناگدننادرگ فّسأت  لامک  اب  دنرادن . یکاب  دنک ، کمک  اهنآ  فادها  هب  هک  يزیچ  ره  رشن  زا  ریسم  نیا  رد  و  دنشیدنا . یم  دوخ  نابحاص 
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تسا بیجع  دنتسه ! اهتسینویهص  ناتـسلگنا  ایلاتیا و  ناملآ و  اکیرمآ و  ریظن  یّمهم  ياهروشک  رد  ایند  ياه  همانزور  تّالجم و  نیرتمهم 
شیوخ موش  فادها  ياتسار  رد  ار  رابخا  ثداوح و  و  هدنکفا ، هجنپ  ناهج  یناسر  عالّطا  عبانم  نیرتمهم  رب  تسینویهص  نویلیم  راهچ  هک 

و دوش ، یم  هتـشک  یکوکـشم  زرط  هب  نانبل  رد  یتلود  ماقم  کی  دنراد ! یمن  اور  هک  یتایانج  اه و  ملظ  هچ  ریـسم  نیا  رد  و  دننز ، یم  ملق 
نیب عماجم  رد  هلأسم  نیا  حرط  نوچ  اّما  دنوش ، تازاجم  نآ  لماوع  يریگیپ و  روشک  نآ  تاماقم  قیرط  زا  یلخاد  هلأسم  نیا  دیاب  ًاتدـعاق 

هب ناهج و  حطس  رد  ار  نآ  تساهتسینویهص . عفن  هب  روکذم  ماقم  لتق  رد  نتـشاد  تسد  هب  هیروس  نوچمه  يروشک  ندرک  مهّتم  یللملا و 
دوخ و هک  یتیانج  نارازه  هحفـص 338  اّما  دنربب . ّتینما  ياروش  هب  ار  نآ  دننک  یم  یعـس  هک  اجنآ  ات  هدومن ، حرطم  يا  هدرتسگ  تروص 

یتایانج یّتح  دوش . یمن  هدیـشک  یللملا  نیب  عماجم  هب  و  درادن ، ناهج  رد  ساکعنا  دـنوش ، یم  بکترم  رانک  هشوگ و  رد  ناشنانامیپ  مه 
یقاب توکـسم  دیچیپ ، ناهج  رد  نآ  ییاوسر  سوک  دش و  شاف  اهنآ  دوخ  ياهورین  طّسوت  هک  دادـغب ، بیرغوبا  نادـنز  رد  هجنکـش  ریظن 

میسرت يا  هتشرف  ناطیش  زا  هکلب  دشک ، یمن  همکاحم  هب  ار  ناطیش  اهنت  هن  دریگ ، رارق  ناطیـش  ناوریپ  رایتخا  رد  هک  یماگنه  ملق  دنام ! یم 
دندـقتعم اـهنآ  هک  اـجنآ  اـت  تسا ، هدرک  اـکیرمآ  مدرم  یمومع  راـکفا  اـب  رودزم  ناتـسدب  ملق  هک  يراـک  دـنک ! یم  هئارا  مدرم  هب  هدومن ،

دـشاب شلها  تسد  رد  رگا  ملق  هکنیا  هصالخ  دنا ! هدش  عقاو  اه  ینیطـسلف  متـس  ملظ و  دروم  هک  دنا  هدیدمتـس  مولظم و  یمدرم  اهلیئارـسا 
ات ملق  يدازآ  ددرگ . یم  داسف  ملظ و  جیورت  هیام  طوقـس و  رازبا  هب  لیدبت  دشاب  نالهاان  تسد  رد  هچنانچ  و  رـشب ، لماکت  هلیـسو  نیرتهب 
ات ملق  يدازآ  دودـح  ّدـح و  یتسار  اّما  دوش ، یم  هداد  يدایز  رون  ام  عوضوم  نیا  فارطا  رد  و  ناوارف ، ملق  يدازآ  زا  نخـس  زورما  اجک ؟

هشوگ زا  يا  هّدع  دایرف  دننک ، یم  دروخرب  نآ  اب  رما  نیلوئسم  و  دوش ، یم  یفالخ  بکترم  هک  يا  هّلجمو  همانزور  هّیرشن و  ره  تساجک ؟
، طلغ حیحـص و  بلطم  ره  دندازآ  تاعوبطم  هک  تسانعم  نادب  ملق  يدازآ  ایآ  دـش ! شودـخم  تاعوبطم  يدازآ  هک  دزیخ  یم  رب  رانک  و 
: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  دیجم  نآرق  درادن ؟ ار  اهنآ  اب  دروخرب  ضارتعا و  قح  سک  چیه  و  دنسیونب ، يدیفم  ریغ  دیفم و  ملاسان ، ملاس و 

یگدنز اجک  ره  رد  دیتسه  دازآ  امـش  تسا و  عیـسو  نیمز  نم ! ناگدنب  يا  ِنوُُدبْعاَف ;) َياَّیِإَف  ٌۀَعِـساَو  یِـضْرَأ  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِداَبِع  اَی  »)
هحفص هیآ 56 .  توبکنع ،  . 1 ( 1 («.) دشاب نم  یگدنب  هبوچراهچ  رد  دیاب  امـش  يدازآ  . ) دیرادرب ماگ  نم  یگدنب  ریـسم  رد  یلو  دـینک ،

; دشاب یعرش  ياه  میرح  یمالـسا و  تانوئـش  تیاعر  و  راگدرورپ ، یگدنب  هبوچراهچ  رد  دیاب  زین  تاعوبطم  ملق و  يدازآ  نیاربانب   339
هناهب هب  نآ ، دننام  نانکفا و  ههبـش  ناگدننک ، داجیا  فالتخا  كاپ ، دارفا  هب  ناگدـننز  تمهت  تاسّدـقم ، هب  ناگدـننک  نیهوت  زا  هکنیا  هن 

هبوچراهچ تاعوبطم  ملق و  يدازآ  يارب  دیاب  هکنیا  هجیتن  تسا . روآ  مرـش  ًاعقاو  يزیچ  نینچ  هک  دوش ،) تیامح  تاعوبطم  ملق و  يدازآ 
زا و  ددرگن ، جاجوعا  فارحنا و  راچد  ملق  ات  دنیامنن . یّطخت  نآ  زا  زگره  هدومن و  تکرح  هبوچراهچ  نآ  رد  همه  و  درک ، نییعت  یّصاخ 

ماما هاگدـید  زا  ملق  شزرا  دـشاب . مارتحا  دروم  سّدـقم و  هراومه  و  دـنک ، ادـیپ  ار  ندرک  دای  مسق  شزرا  و  دوشن ، جراـخ  میقتـسم  ریـسم 
هکنیا دوش . یم  نزو  تمایق  زور  رد  شتاّین ، لامعا و  ناسنا و  هلمج  زا  هدوب ، اـیند  رد  هچنآ  تاـیاور  زا  یخرب  قبط  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص

هّتبلا تسین . نشور  ام  رب  دوش ؟ یم  ماجنا  راک  نیا  هنوگچ  و  تساهناسنا ، تاّین  لامعا و  ندرک  نزو  رب  رداق  هک  تساجنآ  رد  ییوزارت  هچ 
تهج نیدب  تساهنآ . دب  بوخ و  لامعا  رادقم  ندرک  نشور  يارب  هکلب  تسین ، اهنآ  ینیگنـس  رادـقم  نییعت  رطاخ  هب  اهناسنا  ندرک  نزو 
لامعا رظن  زا  نوچ  ۀضوعب ) حانج  نزی  ال   ) دـهد یمن  ناشن  ینزو  چـیه  دـننک ، یم  نزو  هک  ار  رکیپ  يوق  نزو و  نیگنـس  ناسنا  کی  هاگ 

وزارت هبرقع  دـنهن و  یم  وزارت  نآ  رد  ار  ینزو  کبـس  رهاظ  هب  ياـهناسنا  سکعلاـب  و  تسا . یتسد  یهت  یلاـخوت و  زغم و  یب  ناـسنا  ریخ 
نینچ لاح  هب  اشوخ  و  دـنا . هتـشاد  تسرد  رادرک  و  هدـیقع ، یکاپ  تّین ، صولخ  نوچ  دـهد ! یم  ناشن  ار  اهنآ  يداـع  نزو  ربارب  نیدـنچ 

، ّتیرشب خیرات  لوط  يادهش  مامت  نوخ  زور  نآ  رد  ( 1 (.) ۀَیِضاَّر ۀَشیِع  ِیف  َوُهَف  ُُهنیِزاَوَم *  ْتَلُقَث  ْنَم  اَّمَأَف  : ) دیجم نآرق  ریبعت  هب  هک  يدارفا 
بّکرم و  وزارت ، هّفک  کی  رد  هدـش  هتخیر  دـنوادخ  ياضر  نامولظم و  زا  عافد  يدازآ و  هار  رد  هک  تمایق ، مایق  ات  مدآ  تقلخ  يادـتبا  زا 

رگید هّفک  رد  زین  دنا  هدز  ملق  هحفص 340  هیآ 6 و 7 . هعراق ، راگدرورپ 1 .  يدونشخ  اضر و  يارب  خیرات  لوط  رد  هک  ینادنمـشناد  ملق 
: هلمج زا  درک ، رکذ  یلیالد  ناوت  یم  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  ارچ ؟ ( 1 !) دنک یم  ینیگنس  نادنمـشناد  ملق  بّکرم  و  دوش ، یم  هداهن  وزارت 
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دیهش نوخ  یگنادواج  ثعاب  ملق  نیاربانب  دوش . یم  هدرپس  یـشومارف  هب  يدوز  هب  دشابن ، نادیهـش  نوخ  هناوتـشپ  نادنمـشناد  ملق  رگا  . 1
نمشد حور  اب  دنمـشناد  ملق  اّما  درب ، یم  نیب  زا  ار  نآ  دراد و  راک  رـس و  نمـشد  مسج  اب  دیهـش  هحلـسا  . 2 تسا . لضفا  اذـل  و  دوش ، یم 

رـس و مسج  اب  هک  تسا  يزیچ  زا  رترب  زین  دراد ، راک  رـس و  حور  اب  هچنآ  تسا ، مسج  زا  لضفا  حور  هک  هنوگ  نامه  و  دـنک . یم  هزراـبم 
یمن روز  نابز  زج  هک  قطنم  یب  نادنمروز  لباقم  رد  روز  هب  لّسوت  دنچ  ره  روز . رب  هیکت  ریشمش  دراد و  قطنم  رب  هیکت  ملق  . 3 دراد . راک 
هقطنم رد  دیهش  نوخ  . 4 تسا . یهیدـب  يرما  دـشاب ـ  اجب  دـنچ  ره  روز ـ  رب  قطنم  ناحجر  لاح  ره  هب  اّما  تسا . يرورـض  مزال و  دـنمهف 

ملع ماقم  رد  هچنآ  مامت  رگا  یتسار  دسانـش . یمن  نامز  ناکم و  تسین و  دودحم  ملق  عاعـش  اّما  تسا ، راذگرثا  يدودحم  ناکم  ّصاخ و 
یب میهنب ، رگید  يوس  رد  ار  روکذم  تیاور  و  فرط ، کی  ار  هدش  هتفگ  فلتخم  ياهتّیصخش  نادنمشناد و  طّسوت  ملق  ّتیمها  شناد و  و 

ثحاـبم زا  تسا . هدرک  میـسرت  یگتـسیاش  هب  ار  شناد  ملق و  هژیو  هاـگیاج  هـک  ارچ  دراد ، حـیجرت  اـهنآ  هـمه  رب  روکذـم  ثیدـح  کـش 
هاگ تشز و  رایسب  ياهدمایپ  ناوارف و  تارطخ  و  دوش ، هدافتسا  نآ  زا  حیحص  روطب  هک  یتروص  رد  ملق ، هژیو  هاگیاج  ّتیمها و  هتشذگ ،

هفیظو ملق  عون  ود  نیا  لباقم  رد  ام  همه  نیاربانب  دش . نشور  دریگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  طلغ  حیحـصان و  روطب  هچنانچ  شریذـپان ، ناربج 
 . 1 تسا . ملاـسان  ياـه  ملق  اـب  دوـخرب  يرازیب و  تئارب و  ضارتـعا ، و  لّوا ، عوـن  هعـسوت  کـمک و  قـیوشت ، تیاـمح ، اـم  هفیظو  مـیراد .

هحفص 341 ح 144 .  ص 226 ، ج 7 ، راونالاراحب ،

؟ هچ يارب  اهدنگوس  نیا 

هراشا

نتـشون رازبا  ملق و  هب  رابود  لاعتم  دـنوادخ  هک  اجنآ  ات  دـش ، نشور  تسا  ملق  اب  طابترا  رد  هچنآ  ملق و  هژیو  ّتیمها  هتـشذگ  ثحابم  رد 
هـس نایب  يارب  دنوادخ  تسا ؟ هدش  دای  يروظنم  هچ  يارب  مهم  ياهدـنگوس  نیا  هک  مینادـب  میهاوخ  یم  نونکا  ( 1 .) تسا هدرک  دای  مسق 

يارب ثحب  دروم  ياـه  مسق  هک  یبلطم  نیلّوا  تسین ! نونجم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  . 1 تسا : هدرک  دای  دـنگوس  مهم  بلطم 
ملق كوـن  هب  دـنگوس  نوـُنْجَِمب ;) َکِّبَر  ِۀَـمِْعِنب  َْتنَأ  اَـم  : ) تسین نوـنجم  ( هـلآو هـیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  هـکنیا  هدـش ، داـی  نآ  ناـیب 
هیاس رد  مالـسا ! ربمایپ  يا  وت  هک  نتـشون ، رازبا  هب  دنگوس  راگدرورپ ، ملع  یحو و  ملق  هب  دنگوس  ناگتـشرف ، ملق  هب  دنگوس  نادنمـشناد ،

.2 یتسه . ناهج  يالقع  لقعا  وت  هکلب  تسین ، حیحص  دننز  یم  تمهت  وت  هب  مالـسا  نانمـشد  هچنآ  و  یتسین ، نونجم  تراگدرورپ  تمعن 
ربارب رد  شربمایپ  هب  دـنوادخ  هکنیا  هدـش  قوف  ياهدـنگوس  ببـس  هک  یبلطم  نیمود  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ يارب  هنادواـج  یـشاداپ 
هنوگ نامه  داد . دهاوخ  یندشن  عطق  یگشیمه و  هنادواج و  یشاداپ  اوران ، ياهتبسن  اهنابز و  مخز  یمـسج و  یحور و  تامیالمان  لّمحت 

میظع و یـشاداپ  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ   ) وت يارب  نُونْمَم ;)و  َْریَغ  ًارْجََال  َکـَل  َّنِإَو  : ») میناوخ یم  ملق  هروس  موس  هیآ  رد  هک 
دنگوس رگتیاده  دیفم و  ياه  هتـشون  هب  اهنت  ای  هدرک ، دای  مسق  اهباتک  اه و  هتـشون  ملق و  همه  هب  دنوادخ  ایآ  لاؤس :  . 1 تسا .» یگشیمه 
دـسفم دساف و  ياه  هتـشون  لماش  روکذم  تایآ  هدروخ و  مسق  رگتیاده  هدنزاس و  ياه  هتـشون  هب  طقف  دیجم  نآرق  خساپ : تسا ؟ هدروخ 

هب هک  تسا  میِظَع ) ُقلُخ  یَلََعل  َکَّنِإَو   ) هلمج اعّدا  نیا  لیلد  ددرگ . یمن  دـهد ، یم  لیکـشت  ار  تّیرثکا  اه  طـیحم  یخرب  رد  هنافّـسأتم  هک 
یب يزیچ  هب  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هتـسجرب  میظع و  قلخ  رب  دـیکأت  يارب  دـنوادخ  تسا . هدـیدرگ  رکذ  هل  مسقم  زا  یـشخب  ناونع 

هتـشون روظنم  هک  دنک  یم  اضتقا  هل  مسقم  مسق و  تبـسانم  هکلب  دروخ ، یمن  مسق  دـسفم  دـساف و  ياهباتک  ياه  هتـشون  نوچمه  یـشزرا 
قالخا وکین و  يوخ  قلخ و  رب  تداهش  بلطم  نیموس  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ میظع  قالخا  هحفص 342 3 . دشاب . دیفم  ملاس و  ياه 
قالخا وت  هک ) نتشون  رازبا  ملق و  هب  دنگوس   ) میِظَع ;)و ُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإَو  . ») تسا هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم ترضح  هتـسجرب  میظع و 

. تسا هدرک  دای  ار  میظع  دنگوس  ود  نآ  مهم ، بلطم  هس  نیا  يارب  دنوادخ  يراد .» يا  هتسجرب  میظع و 
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اوران ياهبسچرب  لّوا : هل  مسقم 

هراشا

تعرس هب  هک  مالسا ، تفرشیپ  زا  تعنامم  يریگولج و  يارب  برع ، ناکرشم  مالسا و  نانمشد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دیجم  نآرق  تایآ  زا 
شیوخ دوصقم  هب  هلیسو  نیدب  دیاش  ات  دندز ، یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  هب  يا  هزات  بسچرب  زور  ره  دوب ، شرتسگ  لاح  رد 

راک هب  یعیـسو  سایقم  رد  زین  ام  نامز  رـصع و  رد  و  هدوب ، ناملاظ  ناراـّبج و  هدافتـسا  دروم  خـیرات  لوط  رد  هبرح  نیا  هنافّـسأتم  دنـسرب .
دـس ار  يدازآ  رـشن  يولج  دـیاش  ات  دـنور ، یم  هناشن  تسیرورت  ماـّهتا  هب  ار  ناـهج  راـنک  هشوگ و  ناـهاوخیدازآ  نونکا  دوش . یم  هتفرگ 

مدرم اّما  تسین ، تسیرورت  اـیند  نارادـمروز  رظن  رد  دور ، یم  باـسح  هب  اـیند  یتلود  تسیرورت  نیرتگرزب  هک  بصاـغ ، لیئارـسا  دـننک .
نیرت مهم  لاح ، ره  هب  دنوش ! یم  هدـیمان  تسیرورت  دـننک ، یم  شالت  دوخ  تّیثیح  روشک و  زا  عافد  يارب  هک  نیطـسلف  عافد  یب  مولظم و 

نیا نونج ! بسچرب  فلا ) دوش : یم  هصالخ  ریز  روحم  راهچرد  دـندز ، یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  هب  هک  ییاوراـن  ياهتبـسن 
توعد مدرم  ات  دندرک ، یم  مهّتم  نآ  هب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا یمارگ  ربمایپ  هک  دوب  ییاهتبـسن  نیرت  عیاش  هلمج  زا  اوران ، تبـسن 

ار ترـضح  نآ  ارچ  هکنیا  تسا . هدـمآ  دـیجم  نآرق  تاـیآ  رگید  و  ثحب ، دروـم  تاـیآ  رد  بلطم  نـیا  دـنریگن . يّدـج  ار  ترـضح  نآ 
هن هک  ییاهبسچرب  نیرت  عیاش  زا  رگید  یکی  يرگوداج ! بسچرب  هحفص 343 ب ) دمآ . دهاوخ  هدنیآ  ثحابم  رد  دندناوخ ؟ یم  نونجم 

تبسن يرآ  دوب . يرگوداج  رحـس و  تبـسن  دش ، یم  هداد  تبـسن  یهلا  ناربمایپ  مامت  هب  هکلب  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  هب  اهنت 
ٌرِْذنُّم ْمُهَءاَج  ْنَأ  اُوبِجَعَو  : ») میناوخ یم  هروس ص  هفیرش 4  هیآ  رد  تشادن . هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  هب  صاصتخا  رحس  نونج و 

: دنتفگ نارفاک  هدمآ ;و  ناشیوس  هب  نانآ  نایم  زا  يا  هدنهد  میب  ربمایپ  هک  دندرک  بّجعت  اهنآ  ٌباَّذَـک ;) ٌرِحاَس  اَذَـه  َنوُِرفاَْکلا  َلاَقَو  ْمُْهنِّم 
اُولاَق َّالِإ  لوُسَّر  ْنِّم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَتَأ  اَم  َِکلَذَک  : ») تسا هدمآ  نینچ  تایراذ  هروس  هیآ 52  رد  و  تسا .» ییوگغورد  رایسب  رحاس  نیا 

ای تسا  رحاـس  وا  دـنتفگ : هکنیا  رگم  دـشن ، هداتـسرف  یموق  يوس  هب  اـهنیا  زا  لـبق  يربماـیپ  چـیه  هک  تسا  هنوگ  نیا  ٌنُونْجَم ;) َْوأ  ٌرِحاَـس 
نیا هک  یلاح  رد  تسا . هدوب  خـیرات  لوط  رد  ناربمایپ  همه  ربارب  رد  راّفک  مامت  هدافتـسا  دروم  نونج  رحـس و  بسچرب  نیارباـنب ، هناوید .»!
یم هتفگ  یـسک  هب  نونجم  هک  یلاح  رد  دنتـسه ، يرایـشوه  كریز و  شوه و  اب  ياهناسنا  الومعم  نارگوداـج  اریز  دنـضقانتم . مه  اـب  ود 

ار ناشدوخ  نانخـس  باسح  قطنم ، یب  ياهناسنا  اّما  دشاب . رحاس  دـناوت  یمن  نونجم  نیاربانب ، تساهیگژیو . تافـص و  نیا  دـقاف  هک  دوش 
رـصع رد  نهاک ! بسچرب  ج ) دـشاب . اـهنآ  نیـشیپ  راـتفگ  فـالخرب  رگا  یّتح  دـنیوگ ، یم  دـمآ  ناـشنابز  رـس  رب  هچ  ره  دـننک . یمن  مه 

طابترا رد  هّنجا  اب  هک  دندرک  یم  اعّدا  اهنآ  دنداد . یم  بیرف  ار  مدرم  هدـنیآ ، زا  ییوگـشیپ  اب  هک  دـندوب  يداّیـش  كریز و  دارفا  تّیلهاج 
غورد ناشرابخا  زا  يرایسب  هک  یلاح  رد  دنراذگ . یم  دارفا  رایتخا  رد  و  هتفرگ ، نایّنج  زا  ار  هدنیآ  هب  طوبرم  تاعالّطا  رابخا و  و  دنتسه ،

زا یکی   » ای تسوت » نیمک  رد  ینمشد  : » دنتفگ یم  الثم  دوب . يدرف  ره  رب  قابطنا  لباق  تشاد و  یّلک  هبنج  زین  اهییوگـشیپ  زا  یخرب  و  دوب ،
تـسا نکمم  سک  ره  یگدنز  رد  هک  یتاّیلک  نیا  دـننام  و  تسوت » راظتنا  رد  يرطخ   » ای تسا » راگزاسان  هحفص 344  وت  اب  تناگیاسمه 

نانمـشد دـنتفگ . یم  تناهک »  » ار اهنآ  راک  و  نهاک »  » ار دـندوب  شیوخ  يّدام  عفانم  لابند  هب  راک  نیا  اـب  هک  یـصاخشا  نینچ  دـهد . خر 
هنیمز نیا  رد  روط  هروـس  هیآ 29  رد  دندرک . تناهک  هب  مهّتم  ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  مالـسا ، رـشن  زا  يریگولج  يارب  مالـسا 

نونجم نهاک و  وت  تراگدرورپ  فطل  هب  هک  هدـب  رّکذـت  سپ  نُونْجَم ;) َـالَو  نِهاَِـکب  َکِّبَر  ِتَمِْعِنب  َْتنَأ  اَـمَف  ْرِّکَذَـف  : ») تسا هدـمآ  نینچ 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا رمایپ  هب  ار  اوران  تمهت  نیا  دـندوب ، هدینـش  ار  دـیجم  نآرق  ياهییوگـشیپ  زا  یـضعب  نوچ  ناکرـشم  یتسین .»

هیآ نیا  هب  دوب . يرعاش  بسچرب  اهبـسچرب ، زا  رگید  یکی  هدـمآ ، تاّفاص  هروس  هیآ 36  رد  هچنآ  قبط  رعاش ! بسچرب  د ) دـنداد . تبـسن 
هناوید يرعاش  رطاخب  ار  دوخ  نادوبعم  ام  ایآ  دـنتفگ : یم  هتـسویپ  راّفک )  ) نُونْجَّم ;)و رِعاَِشل  اَِـنتَِهلآ  اوُکِراََـتل  اَِّنئَأ  َنُولوُقَیَو  : ») دـینک هّجوت 
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یـسک رعاش  تسین . راگزاس  مه  اب  ندوب  نونجم  ندوب و  رعاش  اریز  دـندوب ; هدـش  ییوگ  ضقانت  راچد  راّـفک  زین  اـجنیا  رد  مینک .»!؟ اـهر 
زا ار  اـهنیا  نونجم  هک  یلاـح  رد  دراد ، لـماک  ییانـشآ  رعـش  تاراعتـسا  هیبشت و  هیاـنک و  و  فیارظ ، فیاـطل و  رعـش و  نونف  هب  هک  تسا 
هللا یلص  ) مالسا ربمایپ  ربارب  رد  هّکم  راّفک  ناکرـشم و  ياوران  ياه  تبـسن  نیرت  هدمع  بسچرب ، راهچ  نیا  دهد . یمن  صیخـشت  رگیدکی 
نیا أشنم  یتسار  اـّما  درک . عاـفد  دونع  جوجل و  نانمـشد  ربارب  رد  شیوخ  هداتـسرف  زا  هجو  نیرتهب  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دوب . هلآو ) هیلع 
نیا زا  مادک  ره  دندرک ؟ یم  مهّتم  رعش  تناهک و  رحـس ، نونج ، هب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  راّفک  ارچ  دوب ؟ هچ  اه  بسچرب 

هحفص 345 مینک . یم  هراشا  نآ  هب  هک  دراد ، يا  هفسلف  أشنم و  روما 

اه بسچرب  هفسلف 

تکرح داب  شزو  فالخرب  و  دـنک ، انـش  بآ  قفاوم  ریـسم  رد  و  دروخب ، زور  خرن  هب  ј نان  هک  تسا  یسک  ناتـسرپایند  هاگدید  زا  لقاع 
فلاخم ریسم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  هک  اجنآ  زا  و  دوش . تعامج  گنرمه  تارطخ  تالکـشم و  زا  ییاهر  يارب  و  دنکن ،
باـنتجا تعاـمج  یهارمه  زا  و  تخادرپ ، هناـگی  يادـخ  شتـسرپ  هب  اـهنآ  فـالخرب  و  درک ، تکرح  هّکم  مدرم  موـمع  رادرک  دـیاقع و 

اب هرکاذم  تقیقح  رد  بلاطوبا و  ترضح  تدایع  هناهب  هب  هّکم  نارس  برع و  ناکرشم  دش ، رامیب  بلاطوبا  دندیمان . نونجم  ار  وا  دیزرو ،
رد ات  دتسرفب  شا  هدازردارب  لابندب  ار  یسک  دنتساوخ  يو  زا  تدایع  زا  سپ  دندمآ . بلاطوبا  دزن  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم ترضح 

توعد هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ دـننک . وگتفگ  هدـش ، داـجیا  برع  ناکرـشم  يارب  وا  هیحاـن  زا  هک  یتالکـشم  شیاـهاعّدا و  دروم 
نید حرط  اب  وت  دندیـسرپ : يو  زا  هدومن و  ترـضح  هب  ور  شیرق  نارـس  درک . ادـیپ  روضح  هسلج  رد  و  تفگ ، کـیّبل  شراوگرزب  يومع 

ار اهنآ  هتـشادرب  تسد  ام  ياهتب  زا  هکنآ  طرـش  هب  داد ، میهاوخ  ییالاو  ماقم  وت  هب  یماقم ، تسپ و  بلاط  رگا  یتسه ؟ هچ  لابند  هب  دیدج 
هب مدرم  توعد  زا  هکنیا  رب  طورـشم  مینک ، یم  مهارف  تیارب  یمیظع  هیامرـس  ناوارف و  لوپ  یتورث ، لاـم و  راتـساوخ  رگا  و  ینکن . ریقحت 

تورث ماقم ، مینک ! یم  يراگتساوخ  تیارب  ار  برع  نانز  نیرتهب  یهاوخ ، یم  یبوخ  ابیز و  رـسمه  هچنانچ  و  یـشکب . تسد  دیدج  نییآ 
تشپ تازایتما  نیا  هب  هک  یسک  و  دنوش . یم  یتیانج  ره  بکترم  نآ  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا ، ناتسرپایند  تازایتما  نیرتمهم  توهش ، و 

اَِهب ْمَُهل  ُنیُدی  َو  َبَرَْعلا  اَِهب  َنوُِکلْمَی  ًۀَِـملَک  ینوُطُْعی  ْنِکل  َو  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تسین . یلقاع  ناسنا  نانآ  رظنم  زا  دـنزب  اپ 
ًارهاـظ هک  ناکرـشم  زا  یکی  دـینک .»! تموـکح  اـیند  مدرم  ماـمت  رب  نآ  هیاـس  رد  اـت  دـینک ، یهارمه  نم  اـب  هلمج  کـی  رد  امـش  َمَجَْعلا ;

: دومرف ربمایپ  هحفص 346  مینک .» یهارمه  وت  اب  هلمج  هد  رد  میرضاح  ام  تسیچ ؟ هلمج  نآ  تاملک ; رشع  و  معن ، : » تفگ دوب ، نایفسوبا 
دندرک و یهاگن  رگیدکی  هب  ناکرـشم  دـینک .» يرود  كرـش  زا  دـیدنویپب و  نادـحوم  فص  هب  ِهللا ; ُلوُسَر  ّینَا  َو  ُهللا  َّالِإ  َهِلا  َنوُدَهْـشَت ال  »

يادخ هدومن و  اهر  ار  تب  ام 360  ییوگ  یم  وت  مینکن . اهر  ار  نامیاهتب  ام  هک  تسا ، هلمج  کی  نیمه  رد  امش  اب  ام  ياوعد  مامت  دنتفگ :
یمن تکرح  لطاب  ریسم  رد  و  دندوبن ، اهنآ  تارّکفت  راکفا و  اب  گنهامه  هک  یناسک  ناتسرپ  تب  يرآ ! ( 1 !) مینک تدابع  ار  هدیدان  دحاو 

یم دایرف  خـیرات  لوط  رد  ار  تقیقح  نیا  یبسچرب  نینچ  هک  یلاح  رد  دندرمـش . یم  هناوید  دـندروخ ، یمن  زور  خرن  هب  ار  نان  و  دـندرک ،
. دز اپ  تشپ  نآ  هب  هللا  یلا  برق  ندیسر  هار  رد  و  دشن ، يّدام  تازایتما  میلست  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  هک : دنز 

يرگوداج بسچرب  هفسلف 

یم هدنونش  رد  یبیجع  رثا  درک ، یم  توالت  ار  دیجم  نآرق  زا  یتایآ  هک  یماگنه  ًاصوصخم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ مالک  هک  اجنآ  زا 
هدز و وناز  شترـضح  ربارب  رد  هک  يا  هنوگ  هب  درک ، یم  بذج  دوخ  هب  يا  هلمج  دنچ  اب  تفر  یم  شدزن  هب  هک  ار  سک  ره  و  تشاذـگ ،
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نیا اب  ار  مدرم  دنتـساوخ  یم  اـهنآ  دـندناوخ . وداـج  رحـس و  ار  نآرق  رحاـس و  ار  وا  تهج  نیدـب  داد ، یم  شوگ  نآرق  نیـشنلد  ياوآ  هب 
اب اهلد  ریخـست  مدرم و  لد  قامعا  رد  ترـضح  نآ  مالک  هداعلا  قوف  ذوفن  هب  رارقا  هاگآدوخان  هک  یلاحرد  دـننک ، رود  ربمایپ  زا  اهبـسچرب 

اجنآ زا  هرارز ! نب  دعـسا  دییامرف : هّجوت  تسا . ثحب  نیا  رب  یبلاج  ایوگ و  دهاش  ةرارز  نب  دعـسا  ناتـساد  دـندومن . یم  هاتوک  ییوگتفگ 
هب دورو  زا  سپ  دش . هّکم  مزاع  یگنج  حالـس  هّیهت  دصق  هب  يو  دوب ، زیتس  گنج و  رد  اهتّدـم  رگید  يا  هلیبق  اب  ةرارز  نب  دعـسا  هلیبق  هک 

مارحلا دجـسم  رد  يولج  هب  هک  یماگنه  دومن . ادخ  هناخ  هحفص 347  ص 182 .  ج 18 ، راونالاراحب ، ترایز 1 .  گنهآ  ادتبا  رهش ، نیا 
، درادن یلاکشا  تفگ : درم  نآ  مور . یم  ادخ  هناخ  ترایز  هب  تفگ : دعسا  يور ؟ یم  اجک  دیسرپ : تفرگ و  ار  وا  يولج  یصخش  دیسر ،

ورف تشوگ  رد  ار  اه  هبنپ  نیا  دـنک ! یم  وداج  ار  مدرم  شمالک  اب  هک  هتـسشن ، يرحاس  لیعامـسا  رجح  رانک  رد  نوچ  شاب ! بظاوم  یلو 
هک یماگنه  دش . فاوط  لوغشم  و  درک ، لمع  درم  نآ  هیصوت  هب  دعسا  یـشاب ! ناما  رد  وا  رحـس  زا  و  دسرن ، وت  شوگ  هب  شیادص  ات  نک 
نآ نانخـس  یلو  درک ; بلج  دوـخ  هب  ار  وا  هّجوـت  هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوـسر  ياـبیز  هرهچ  تشذـگ ، یم  لیعامـسا  رجح  راـنک  زا 

هنرگ مریذپ و  یم  دوب  بوخ  رگا  مونشب ، ار  وا  ياهفرح  تسا  رتهب  متسه ! ینادان  مدآ  بجع  هک  دیشیدنا  دوخ  اب  دینـش . یمن  ار  ترـضح 
ییانشور و شحور  قامعا  رد  و  داد ، ناکت  ار  شبلق  نآرق  هبذج  دینـش . ار  نآرق  زا  یتایآ  دروآرد و  شوگ  زا  ار  اه  هبنپ  منک . یمن  لوبق 

ندینش اب  دعسا  دنک . توالت  رگید  هیآ  دنچ  ات  تساوخ  ترضح  زا  و  دز ، وناز  ربمایپ  لباقم  رد  دمآ و  ولج  درک . داجیا  یبیجع  ششخرد 
لوسر ترضح  يارب  رگید ، هلیبق  اب  ار  شا  هلیبق  زیتس  فالتخا و  عوضوم  و  تشگ . ناملسم  ماجنارس  دش و  ترضح  نآ  هتفیـش  تایآ  نیا 
رّسفم هللا ،) همحر  ) یسربط موحرم  ةریغم  نب  دیلو  فارتعا  ( 1 .) دیایب هنیدـم  هب  فالتخا  نیا  عفر  يارب  هک  درک  توعد  يو  زا  و  دومن ، نایب 

مان هب  يا  هدـیدپ  روهظ  هک   ) زور نآ  یعامتجا  لضعم  ّلح  يارب  برع  ناکرـشم  تسا : هدروآ  ناـیبلا  عمجم  رد  نآرق ، ردـقیلاع  گرزب و 
ةودنلاراد رد  مدرم ، ریاس  ناناوج و  نیب  رد  نآ  رشن  زا  يریگولج  يارب  حیحص  ياهراکهار  نتفای  و  نآ ، اب  بسانم  دروخرب  و  دوب ) مالـسا 

تروشم مه  اب  هدرک و  عامتجا  اجنآ  رد  مهم  ياهراک  يارب  هک  تشاد ، ار  تّیلهاـج  ناـمز  ياروش  سلجم  مکح  هودـنلاراد  دـندش . عمج 
تاهابتـشا اهاطخ و  بیرـض  و  تسا ، مزال  مهم  ياهراک  رد  ًاصوصخم  روما  همه  رد  دارفا و  همه  يارب  تروشم  کش  نودب  دـندرک . یم 

نب دـیلو  برع  رّکفتم  زغم  و  دـندش ، عمج  یتروشم  هحفص 348  ص 22 .  ج 1 ، تیدـبا ، غورف  ياروش 1 .  ياضعا  دـهاک . یم  ار  ناسنا 
و دوش ، گنهامه  ام  نانخس  دیاب  تازرابم ، اه و  همانرب  رتشیب  ریثأت  يارب  تفگ : ناکرـشم  هب  باطخ  دیلو  دش . رـضاح  زین  یموزخم  ةریغم 
. میهد يدحاو  خساپ  دنسرپ ، یم  نآ  هدنروآ  روهظون و  نید  دروم  رد  دنیآ و  یم  مه  درگ  ایند  فلتخم  طاقن  زا  مدرم  هک  جح  مسارم  رد 

رعش هب  یتهابـش  نآرق  تایآ  اریز  تسین ، یبسانم  بسچرب  تفگ : دیلو  مینک . یم  یثنخ  ار  وا  تاغیلبت  رعاش »  » بسچرب اب  دنتفگ : يا  هّدع 
نیدـب و  تسا ، هناوید  نونجم و  مییوگب  دـنتفگ : یخرب  اوتحم . نومـضم و  رظن  زا  هن  و  يرعـش ، نوـنف  گـنهآ و  نزو و  رظن  زا  هن  درادـن ;

هبذاج نیا  اب  یتایآ  دناوت  یم  روطچ  هناوید  صخش  تسین . زاسراک  مه  هحلسا  نیا  تفگ : دیلو  مینک . هدنکارپ  شفارطا  زا  ار  مدرم  هلیسو 
هک هنوگ  ناـمه  اریز  مینک ، يرگوداـج  رحـس و  هب  مهّتم  ار  ترـضح  نآ  هک  دـنداد  داهنـشیپ  موس  هورگ  دـناوخب . دـنلب  ياوـتحم  يوـق و 

ناناوج تسا . هتخادنا  ییادج  ناشیاه  هداوناخ  نادنزرف و  نیب  زین  مالـسا  ربمایپ  دـنزادنا ، یم  ییادـج  ناشنارهوش  نانز و  نیب  نارگوداج 
و تسا ، ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  ییادج  نیا  ببـس  و  دنا . هدنام  شیوخ  دادجا  ابآ و  شیک  رب  ناشناردپ  و  هدـیورگ ، مالـسا  هب 

تاغیلبت نتخاس  یثنخ  يارب  هک  دـنتفرگ  میمـصت  مه  هجیتن  رد  تسا . رعـش  نونج و  تبـسن  زا  رتهب  نیا  تفگ : دـیلو  تسا . رگوداج  اذـهل 
ياسرف تقاط  تامحز  یپ  رد  دنتفرگن و  يا  هرهب  زین  هبرح  نیا  زا  اّما  دننک . هدافتسا  رحـس  بسچرب  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ 

ناناملـسم رامـش  رب  و  درک ، حـتف  ار  يا  هزات  ياهبلق  و  تفای ، شرتسگ  زور  هب  زور  مالـسا  شنارای ، و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ 
رد هک  ییاهباتک  مامت  هب  ندرک  دای  مسق  اب  رگید ، ریبعت  هب  و  تسا . ملق  هب  طوبرم  هچنآ  ملق و  هب  دنگوس  اب  لاعتم  دـنوادخ  تشگ . هدوزفا 
اه هروس  رگید  رد  ار  هّیقب  و  هروس ، نیا  رد  ار  اهبسچرب  زا  یـشخب  هدش ، هتفرگ  راک  هب  نتـشون  يارب  هک  يرازبا  هدش و  هتـشون  خیرات  لوط 

هحفص 349 دنک . یم  یفن 
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تناهک بسچرب  هفسلف 

هیلع هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  و  دهد ، یم  هدنیآ  زا  ربخ  دمآ ، دهاوخ  مه  هدنیآ  ثحابم  رد  تشذـگ و  هک  هنوگ  نامه  نهاک ، هک  اجنآ  زا 
هّیلّوا تایآ  رد  الثم  دندز . تناهک  بسچرب  ترضح  نآ  هب  اذهل  داد ، یم  هدنیآ  زا  ربخ  هک  دومرف  یم  توالت  ار  نآرق  زا  یتایآ  زین  هلآو )

ُدَْعب ْنِمَو  ُلـْبَق  ْنِم  ُْرمـالا  َنِینِـس ِِهللا  ِعِْـضب  ِیف  َنُوِبْلغَیَـس *  ْمِِهبَلَغ  ِدـَْعب  ْنِّم  ْمُهَو  ِضْرـالا  یَنْدَأ  ِیف  ُموُّرلا *  ِتَِبلُغ  : ») میناوـخ یم  مور  هروـس 
خر یکیدزن  نیمزرس  رد  تسکش ) نیا  و   ) دندش بوغلم  نایمور  ُمیِحَّرلا ;) ُزیِزَْعلا  َوُهَو  ُءاَشَی  ْنَم  ُرُصنَی  ِهللا  ِرْصَِنب  َنُونِمْؤُْملا *  ُحَْرفَی  ِذئَمْوَیَو 
نیا زا   ) دعب هچ  لبق و  هچ  تسادـخ ; نآ  زا  اهراک  همه  لاس . دـنچ  رد  درک ... دـنهاوخ  هبلغ  يدوزب  ّتیبولغم  نیا )  ) زا سپ  نانآ  اّما  داد ;

ار سک  ره  وا  ادـخ ;و  يرای  ببـس  هب  دـش ... دـنهاوخ  لاحـشوخ  يرگید ) يزوریپ  رطاخب   ) ناـنمؤم زور ، نآ  رد  يزوریپ ;)و  تسکش و 
هبلغ نایناریا  رب  لاس  دـنچ  زا  سپ  نایمور  و  تفاـی ، قّقحت  ییوگـشیپ  نیا  تسا .» میحر  تردـق و  بحاـص  وا  دـهد و  یم  يراـی  دـهاوخب 

اب دراد ، عـالّطا  اـهناسنا  تّین  یّتـح  زیچ  همه  زا  هک  تاـّیفخلا  بیغلا و  ملاـع  دـنوادخ  ییوگـشیپ  نـیب  تـسا  تواـفت  ردـقچ  اّـما  دـندرک .
ات نیمز  زا  توافت  دنک ؟ یم  ییوگشیپ  لوپ  هب  نتفای  تسد  هزیگنا  هب  و  سدح ، نامگ و  نظ و  ساسا  رب  هک  يداع  ناسنا  کی  ییوگـشیپ 
هب ثحب  نیا  رد  اّما  میتشاد ، تناهک  ییوگشیپ و  ياه  هشیر  هب  یلامجا  يا  هراشا  نیشیپ  ثحابم  رد  تناهک  ياه  همشچرس  تسا . نامسآ 

: نهاـک تواـکذ  شوـه و  فـلا ) دراد : همـشچرس  هشیر و  هس  ییوگـشیپ  تناـهک و  میزادرپ . یم  نآ  هب  يرت  مـظنم  رت و  طوـسبم  لـکش 
. دننزب سدـح  يدودـح  ات  ار  دارفا  هدـنیآ  دـنناوت  یم  دـهاوش  نئارق و  زا  دنتـسه ، ینیبزیت  گنرز و  شوه و  اب  ياهمدآ  اهوگـشیپ  الومعم 

کی یـسایس  هدـنیآ  نئارق ، ثداوح و و  اه و  هناشن  راثآ و  هظحالم  اب  يا ، هفرح  راک و  هنهک  نارادمتـسایس  هک  هنوگ  ناـمه  هحفص 350 
اب هک  دـنا  یعّدـم  اهنهاک  زا  یخرب  هّنجا : نیطایـش و  اب  طابترا  ب ) دـیآ . یم  رد  تسرد  اهنآ  لیلحت  ًاـضعب  و  دـننز ، یم  سدـح  ار  روشک 

ناتسود هب  نیطایـش  ْمِِهئاَِیلْوَأ ;)و  َیلِإ  َنوُحُوَیل  َنیِطاَیَّشلا  َّنِإَو   ») هفیرـش هیآ  دنریگ . یم  اهنآ  زا  ار  اهربخ  هتـشاد ، طابترا  نیطایـش  ناینج و 
ریذپ ناکما  یلقع  رظن  زا  مه  هّنجا  اب  طابترا  هک  هنوگ  نامه  دـناد ، یم  نکمم  ار  طابترا  نیا  زین  ( 1 «.) دننک یم  اقلا  هنایفخم  یبلاطم  دوخ 

دهاوـش نئارق و  هن  دراوـم  زا  يرایـسب  رد  غورد : بذـک و  ج ) تسا . يرگید  ثحب  دـنقداص ، ردـقچ  اـعّدا  نیا  رد  اـهنیا  هکنیا  اـّما  تسا .
شیب يا  هیاپ  یب  نامگ  سدـح و  اهنآ  ییوگـشیپ  هکلب  دوش ، یم  لصاح  نیطایـش  هّنجا و  اب  یطابترا  هن  و  دـنک ، یم  اهوگـشیپ  هب  یکمک 

نیا اب  تسا و  غورد  اهنآ  یگدـنز  هیامرـس  هک  دارفا  نیا  اّـما  دروآ . یم  رد  ادـص  هب  ار  اـهنآ  ییاوسر  سوک  مه  ناـمز  تشذـگ  و  تسین ،
; دـننز یم  دوخ  ياهغورد  هیجوت  هب  تسد  راچان  هب  هکلب  هتـسشنن ، تکاس  ناشیاهغورد  ياشفا  زا  سپ  دـننک ، یم  دـمآرد  بسک  هیامرس 
. تسردان تاهیجوت  لیبق  نیا  زا  و  دیدرکن » لمع  میداد  هک  یلمعلاروتسد  قبط   » ای و  هدوب ،» صقان  امـش  تاعالّطا  : » دنیوگ یم  هکنیا  لثم 

یبیغ یناهنپ و  ربخ  هنوگره  هکلب  دناد ، یم  عورشمان  ار  هدنیآ  زا  رابخا  ییوگشیپ و  اهنت  هن  زیزع  مالسا  عرش  رظنم  زا  تناهک  ییوگشیپ و 
یم هدـنیآ  زا  ربـخ  یـسیطانغم  باوخ  مزیتونپیه و  قیرط  زا  اـی  دـنور ، یم  نارگوداـج  دزن  هب  هک  یناـسک  نیارباـنب  تسا . هدرک  میرحت  ار 

نیدب ای  و  دنـسر ، یم  روظنم  نیا  هب  دادـعا  باسح  بالرطـسا و  لمر و  قیرط  زا  ای  دـننک ، یم  فشک  ار  دارفا  یناهنپ  تاعالّطا  ای  دـنهد ،
همه رظن  نیا ، و  تسا . مارح  هدـننک  هعجارم  هدـنهد و  ماـجنا  يارب  روما  نیا  همه  دـننک ، یم  رارقرب  طاـبترا  هّنجا  اـی  دارفا  حور  اـب  روـظنم 

.1 دـینک : هّجوت  هنیمز  نیا  رد  تیاور  ود  هب  درادـن . ههبـش  کش و  ياـج  و  تسا ، هحفص 351  هیآ 121 .  ماـعنا ، دـیلقت 1 .  مرتحم  عجارم 
یـسک دَّمَُحم ; ِنیِد  ْنِم  َءَِرب  ْدَقَف  َُهل  َنِّهَُکت  َْوا  َنَّهَکَت  ْنَم  : » دندومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللادبع نب  دمحم  ترـضح  مالـسا ، یمارگ  ربمایپ 

لقن هب  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  . 2 ( 1 «.) تسا هتسج  يرازیب  تئارب و  مالسا  نییآ  زا  دورب ، وگشیپ  دزن  ای  دنک و  ییوگـشیپ  تناهک و  هک 
ْنِم ُهللا  َلَْزنَا  اِمب  َرَفَک  ْدَـقَف  ُلوُقَی  امیف  ُُهقِّدَُـصی  باّذَـک  َْوا  نِهاک  َْوا  رِحاـس  یِلا  یـشَم  ْنَم  : » دـندومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  زا 

، دنک قیدصت  ار  اهنآ  راتفگ  و  دورب ، دنهد ، یم  ربخ  هدنیآ  زا  هک  ییوگغورد  ياهمدآ  ای  وگشیپ ، ای  رگوداج ، غارس  هب  هک  یـسک  باتِک ;
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هک دنور  یم  يدارفا  غارـس  هب  دوخ  هدشمگ  نتفای  يارب  هک  یناسک  روکذم ، تایاور  قبط  ( 2 !«.) تسا هدیزرو  رفک  دیجم  نآرق  هب  تبسن 
الثم تشاد . دهاوخ  لابندب  يرایـسب  دسافم  دوش ، هدوشگ  باب  نیا  رگا  هک  ارچ  دنوش ! یم  یگرزب  هانگ  بکترم  دننک ، یم  زاب  باتک  رس 

هک ار  اهنآ  زا  کی  ره  و  هدش ، نیبدب  شناگتسب  مامت  هب  صخـش  نیا  تسا » هدش  تقرـس  بکترم  تناگتـسب  زا  یکی  : » دیوگ یم  وگـشیپ 
رایـسب یعامتجا  یگدـنز  ددـنب ، رب  تخر  مدرم  نایم  زا  داـمتعا  نظ  ءوس  رثا  رب  هک  یماـگنه  و  تسا . قراـس  وا  دـنک  یم  رّوصت  دـنیب  یم 

فالخ و راک  بکترم  دـنور ، یم  یعونـصم  باوخ  مزیتونپیه و  غارـس  یناهنپ ، روما  فشک  يارب  هک  یناسک  یّتح  دـش . دـهاوخ  لکـشم 
هک یناسک  اـی  یگدرـسفا ، هب  ـالتبم  ناراـمیب  هکنیا  لـثم  درادـن . یلاکـشا  اـهیرامیب  ناـمرد  يارب  مزیتونپیه  هّتبلا  دـنوش . یم  یگرزب  هاـنگ 
هاگ یّتح  و  درادـن . یلاکـشا  راک  نیا  دـننک ، نامرد  مزیتونپیه  اب  ار  دـنیامن  یم  هانگ  دـیدش  ساسحا  ای  دـنراد ، يا  هداعلا  قوف  تّیـساسح 
رگا اّما  درادن . یلاکـشا  زین  راک  نیا  دنیامن ، یمن  هدافتـسا  یّـسح  یب  يوراد  زا  و  هدرک ، مزیتونپیه  یحاّرج  ماگنه  هب  ار  نارامیب  زا  یخرب 

ج هعیشلا ، لئاسو   . 1 تسا . یمارح  راک  دننک ، فشک  ار  مدرم  یناهنپ  رابخا  رارـسا و  دنریگب و  وا  زا  یتاعالّطا  ات  دـننک  باوخ  ار  یـسک 
هللا یلص  ) لوسر ترضح  هب  تناهک  تبسن  هکنیا  هجیتن  هحفص 352  ح 3 .  كردم ، نامه   . 2 ح 2 .  باب 26 ، هب ، بستکی  ام  باوبا  ، 12

زا مالسا  سّدقم  تعیرـش  رظن  زا  تناهک  لصا  و  هدرک ، در  دیجم  نآرق  رد  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یـساسا  هیاپ و  یب  تبـسن  هلآو ) هیلع 
. دنورب نایوگشیپ  دزن  هب  هدادن  هزاجا  اهنآ  هب  هک  هنوگ  نامه  تسا . هدادن  ییوگشیپ  هزاجا  ناملسم  هب  دنوادخ  و  هدش ، هدرمش  ناهانگ 

رعاش بسچرب  هفسلف 

رعاش و ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  ناتـسرپ  تب  اذـهل  و  یّکم ، ياه  هروس  تایآ  ًاـصوصخم  دراد ، نوزوم  یتاـیآ  دـیجم  نآرق 
اب يرعاش  رعش و  هب  يانـشآ  ره  هک  یلاح  رد  دننک . یّقلت  نآ  ندوب  نوزوم  نوهرم  ار  نآرق  هبذاج  ات  دندرک ، یم  فیـصوت  رعـش  ار  نآرق 
هب هک  دندوب  یقیرغ  ناسب  ناکرشم  ناتسرپ و  تب  اّما  درادن . يرعـش  نزو  نآرق  هک  دمهف  یم  دیجم ، نآرق  تایآ  رد  لّمأت  ّتقد و  یکدنا 

. دنهد تاجن  ار  دوخ  و  دنریگب ، ار  مالـسا  جوم  يولج  دـنناوتب  دـیاش  ات  دـندش ، یم  لّسوتم  ناشنایادـخ  شیوخ و  تاجن  يارب  يزیچ  ره 
ْمُهَّنَأَو َنوُمیِهَی *  داَو  ِّلُـک  ِیف  ْمُهَّنَأ  َرَت  َْملَأ  َنُواَْـغلا *  ُمُهُِعبَّتَی  ُءاَرَعُّشلاَو  : ») دـیامرف یم  نارعاـش  رعـش و  دروم  رد  دـیجم  نآرق  هکنیا  بلاـج 
بَلَقنُم َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـسَو  اوُِملُظ  اَم  ِدَْعب  ْنِم  اوُرَـصَتناَو  ًارِیثَک  َهللا  اوُرَکَذَو  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّالِإ  َنُولَعْفَی *  اَم َال  َنُولوُقَی 

يداو ره  رد  اهنآ  ینیب  یمن  ایآ  دـننک . یم  يوریپ  نانآ  زا  ناهارمگ  هک  دنتـسه  یناسک  نارعاش  ; تسین ) رعاـش  مالـسا  ربماـیپ  (;  ) َنُوِبلَقنَی
دنهد و یم  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دننک !؟ یمن  لمع  اهنآ ) هب   ) هک دنیوگ  یم  ینانخـس  و  دـننادرگرس ؟

نیا رد  رعش  زا  و   ) دنزیخ یم  رب  نانمؤم ) و   ) نتـشیوخ زا  عافد  هب  دنوش  یم  عقاو  متـس  دروم  هک  یماگنه  هب  دننک و  یم  دای  رایـسب  ار  ادخ 
هحفص تایآ 227-224 .  ءارعش ،  . 1 ( 1 !«.) تساجک هب  ناشتشگزاب  هک  دنناد  یم  يدوز  هب  دندرک  متس  هک  اهنآ  دنریگ ;) یم  کمک  هار 

یّـصاخ ریثأت  دشن و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  ياهتّیلاعف  تفرـشیپ  عنام  هناگراهچ  ياهبـسچرب  زا  کی  چـیه  هکنیا  هصالخ   353
. تشادن

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ شاداپ  مود : هل  مسقم 

نوماریپ دـنک ، یم  در  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  شا ، هداتـسرف  سّدـقم  تحاس  زا  ار  نونج  ماـّهتا  هکنیا  زا  سپ  لاـعتم  دـنوادخ 
ياهشاداپ رد  زیچ  هس  تسا .» یگشیمه  میظع و  یشاداپ  وت  يارب  نُونْمَم ;)و  َْریَغ  ًارْجََال  ََکل  َّنِإَو  : ») دیامرف یم  نینچ  يو  تامحز  شاداپ 

رد بلطم  نیا  هک  هنوگ  نامه  تسا . رتشیب  زین  نآ  شاداـپ  دـشاب ، رت  تمحزرپ  هچ  ره  لـمع  . 1 دـنک : یم  شقن  يافیا  تسا و  ّرثؤم  یهلا 
نآ اب  ناگتـشذگ  هک  یّجح  باوث  ( 1 «.) تساهنآ نیرت  لکـشم  لامعا  نیرترب  اهُزَمْحَا ; ِلامْعالا  ُلَْضفَا  : » تسا هدمآ  ریز  فورعم  ثیدـح 
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دوش یم  ماجنا  تحار  لئاسو  تاناکما و  نیا  اب  زورما  هک  یّجح  باوث  اب  دـنداد ، یم  ماجنا  اهرطخ  تالکـشم و  اه و  ترارم  اه و  یتخس 
; تسا رتشیب  ششاداپ  رجا و  تبسن  نامه  هب  دشاب ، رت  صلاخ  ناسنا  تّین  هچ  ره  . 2 تسا . میکح  دنوادخ  هک  ارچ  تسین ; ربارب  ناسکی و 

راگدرورپ هاگـشیپ  رد  شلامعا  دـشاب ، رتشیب  ناسنا  لـقع  هچ  ره  . 3 دـنک . یم  الط  هب  لیدـبت  ار  لاـمعا  سم  هک  تسا  يریـسکا  صولخ 
یم هداد  ناـسنا  شوه  لـقع و  هزادـنا  ساـسا  رب  لاـمعا  باوـث  تاـیاور  زا  یخرب  قـبط  هک  هنوـگ  ناـمه  تشاد . دـهاوخ  يرتـشیب  شزرا 

ربمایپ راک  کش  یب  تسین . هسیاقم  لباق  يداع  ناسنا  کی  زامن  تعکر  ود  اب  ملاع  کـی  زاـمن  تعکر  ود  باوث  تهج  نیمه  هب  ( 2 .) دوش
رد هلمج  زا   . 2 ص 191 و 237 .  ج 67 ، راونالاراحب ، ياهمایپ 1 .  یحو و  غالبا  رد  ترضح  نآ  ّتیرومأم  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا
(. ح 1343 باب 2786 ، نیعلا ، فرح  ج 7 ، همکحلا ، نازیم  « ) ِلْقَْعلا ِرْدَق  یلَع  َباوَّثلا  َّنِا  : » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یتیاور 
دح نیرتـالاب  رد  ترـضح  نآ  تیارد  لـقع و  هجرد و  نیرتـالاب  رد  ترـضح  نآ  صـالخا  لاـمعا و  نیرت  لکـشم  زا  یهلا ، هحفص 354 
نآ راـک  دوش  یم  هتفگ  هکنیا  داد . رارق  هنادواـج  یندـشن و  عـطق  یـشاداپ  رجا و  ترـضح  نآ  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  اذـهل  و  دوـب . رّوـصت 

اه و هئطوت  اهراشف و  اهنابز و  مخز  اهیتخـس و  تالکـشم و  تامحز و  مامت  رگا  تسین . اعّدا  کی  دوب ، اـهراک  نیرت  تمحز  رپ  ترـضح 
هرصاحم بلاط  یبا  بعش  رد  نیتسخن  ناناملـسم  ترـضح و  نآ  هک  یلاس  هس  طقف  و  میریگب ، هدیدان  ار  مالـسا  نانمـشد  ياهتّیذا  رازآ و 

ار نآ  باتفآ  يامرگ  لّمحت  هقیقد ، دـنچ  يارب  ناسنا  نونکا  مه  هک  یناکم  تسا . یفاک  ام  ياعّدا  تاـبثا  يارب  میریگب ، رظن  رد  ار  دـندوب 
یم ادخ  طقف  تشذگ ؟ هچ  دندوب  هّکم  ناکرـشم  يداصتقا  هرـصاحم  رد  و  هتـشاد ، تنوکـس  اجنآ  رد  لاس  هس  هک  یناسک  رب  لاح  درادن .

. دریگ یم  رظن  رد  هنادواج  و  نونمم » ریغ  رجا   » شربمایپ يارب  میکح  دنوادخ  هک  تسین  تهج  یب  اذل  دناد ،

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ قالخا  موس : هل  مسقم 

هراشا

نادواـج و يرجا  و  دوـمن ، هئربـت  نمـشد  ياهبـسچرب  زا  ار  شـسّدقم  تحاـس  و  درک ، عاـفد  شربماـیپ  زا  دـنوادخ  هتـشذگ  هـلمج  ود  رد 
، انعمرپ رایـسب  اّما  هاتوک  هلمج  کـی  رد  و  هتخادرپ ، ترـضح  نآ  فیرعت  فیـصوت و  هب  نآ ، لاـبند  هب  تفرگ . رظن  رد  وا  يارب  یگـشیمه 
قلخ و هرابرد  يراد .» يا  هتـسجرب  میظع و  قـالخا  وت  میِظَع ;)و  ُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإَو  : ») دـشک یم  ریوصت  هب  نینچ  ار  ترـضح  نآ  قـالخا 

نَسَح قلخ  تشون . یناوارف  ياهباتک  عوضوم  نیا  رد  ناوت  یم  تسا و  مک  دوش  ثحب  هچ  ره  و  هدش ، يدایز  ياهثحب  ترـضح  نآ  يوخ 
همه هب  دوب ، عضاوتم  هداعلا  قوف  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) لوسر ترضح  تسا . مالـسا  رد  قالخا  ّتیمها  رگناشن  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

شود رب  اهتمحز  اهراک و  همه  هکنیا  زا  و  تفرگ ، یم  هدهع  رب  ار  اهراک  زا  یشخب  رفس  ماگنه  دوب . هتخانـشان  سلجم  رد  درک ، یم  مالس 
هحفص 355 دیزرویم . بانتجا  دشاب ، نارگید 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ششخب  وفع و 

هیاسمه ترضح  يدوهی  هیاسمه  وفع  فلا ) دوش : یم  هراشا  هنومن  ود  هب  هک  دوب ، شیوخ  نامز  دمآرس  شـشخب  وفع و  رد  ترـضح  نآ 
(1 .) تخیر یم  ترـضح  نآ  رـس  يور  رب  شتآ  هارمه  رتسکاخ  ماب  تشپ  زا  زور  ره  درک ، یم  تّیذا  رایـسب  ار  يو  هک  تشاد  يدوهی  يا 

ربماـیپ هب  تبـسن  يدوـهی  هنیک  مشخ و  زاربا  روـظنم  هب  تقیقح  رد  و  هچوـک ، رد  رتسکاـخ  هلاـبز و  نتخیر  ناوـنع  هب  رهاـظ  رد  راـک  نـیا 
، دـشن يدوهی  درم  زا  يربخ  زور  کی  هکنیا  ات  تشذـگ . یم  نآ  رانک  زا  هناـمیرک  ربماـیپ  و  دـش ، یم  ماـجنا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا
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هدش عطق  شیاهتمحازم  يرامیب  رثا  رب  و  هتشگ ، رامیب  هناتخبشوخ  دنتفگ : درک . لاؤس  درم  نآ  تبیغ  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ 
لاؤس دـمآرد و  تشپ  هب  شرـسمه  دـیبوک . ار  يدوهی  هناخ  رد  درک . تکرح  شا  هناخ  تمـس  هب  میورب ! شتداـیع  هب  دـیاب  دومرف : تسا .

درم تفگ . شرهوش  هب  ار  ارجام  نز  تسا ! هدمآ  دوخ  رامیب  هیاسمه  تدایع  رادید و  هب  ناناملـسم  ربمایپ  دومرف : ترـضح  تسیک ؟ درک :
. دـنوش لـخاد  اـت  نک  زاـب  ار  رد  تفگ : دوـب ، هتفرگ  رارق  ینیب  شیپ  لـباق  ریغ  یلمع  لـباقم  رد  و  دوـب ، هدرک  بّجعت  رایـسب  هـک  يدوـهی 

تّیذا چیه  ایوگ  هک  درک  دروخرب  يا  هنوگ  هب  و  دیسرپ ، رامیب  لاح  زا  و  تسشن . رامیب  رتسب  رانک  و  دش ، دراو  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ
رد دـیناشوپ و  یم  ار  شیوـخ  تروـص  تلاـجخ  طرف  زا  هک  يدوـهی  درم  تـسا . هدیـسرن  ترـضح  نآ  هـب  يدوـهی  درم  نـیا  زا  يرازآ  و 
ای تسامش ، یصخش  قالخا  ایآ  دروخرب  عون  نیا  : دیـسرپ ترـضح  نآ  زا  دوب ، هدش  توهبم  مالـسا  ربمایپ  هنامیرک  قالخا  نیا  اب  دروخرب 

نینچ هک  مینک  یم  شرافس  نیملسم  همه  هب  ام  و  تسا ، ینید  تاروتسد  ءزج  دومرف : ترـضح  دوش ؟ یم  بوسحم  ینید  تاروتـسد  ءزج 
دیاب یناسنا  نینچ  فصو  رد  هک  ًاتقیقح  دـش . ناملـسم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  هبذاجرپ  اـبیز و  دروخرب  اـب  يدوهی  درم  دـننک .

وفع هحفص 356 ب ) تسا . هدش  ناتساد  نیا  هب  یهاتوک  هراشا  ص 371 ، ج 24 ، هنومن ، ریسفت  رد   . 1 میِظَع .) ُقلُخ  یَلََعل  َکَّنِإَو  : ) تفگ
یم تأشن  هّکم  زا  داد  یم  خر  مالسا  ّدض  رب  هک  یگنج  هئطوت و  هسیسد و  ره  دوب . مالسا  نانمشد  مامت  نوناک  هّکم  هّکم  مدرم  شـشخب  و 
نآ یگدـنز  نارود  نیرت  لکـشم  زا  هّکم  رد  ترـضح  تلاـسر  هلاـس  هد  نارود  دـندوب . میهـس  نآ  رد  یعون  هب  هّکم  ناکرـشم  و  تفرگ ،

ترضح هلآو ،) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ گرزب  یماح  هتسکش و  ار  ترضح  نآ  نادند  بل و  یناشیپ و  دحا  گنج  رد  نایّکم  دوب . ترـضح 
( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ روما  نیا  همه  اب  اّما  ... دندناسر و ; تداهش  هب  راکادف  ناناملـسم  زا  نت  داتفه  هارمه  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) هزمح

ياه هداج  درک . هّیهت  راکادف  ناناملـسم  زا  یمیظع  رکـشل  ترـضح  نآ  دوش . حتف  يزیرنوخ  نیرتمک  نودب  هّکم  هک  داد  جرخ  هب  يریبدت 
تمس هب  ناناملسم  قاّفتا  هب  سپـس  دسرن . برع  ناکرـشم  هب  هّکم  هب  هلمح  رد  ناناملـسم  میمـصت  زا  یـشرازگ  ات  تسب . ار  هّکم  هب  یهتنم 

. دندوب هداد  رارق  لماک  هرصاحم  رد  ار  هّکم  ناناملسم ، هک  دندش  مالسا  نایرکشل  دصق  هّجوتم  یماگنه  هّکم  ناکرـشم  درک . تکرح  هّکم 
يا هراچ  اذهل  و  میوش ، یم  هتشک  ام  مامت  مینک  تمواقم  ناناملسم  ربارب  رد  میربب و  ریشمش  هب  تسد  رگا  طیارش  نیا  رد  تفگ : نایفسوبا 
هللا یلص  ) مالـسا ربمایپ  دندرک . حتف  ار  هّکم  يزیرنوخ  يریگرد و  چیه  نودب  مالـسا  نایرکـشل  و  دندش ، میلـست  نایّکم  تسین . میلـست  زج 
یم دشاب  لیام  هک  یلکـش  ره  هب  دراد و  رایتخا  رد  ار  ناگدـنهدرازآ  مامت  نونکا  اهرازآ ، اه و  یتخـس  همه  نآ  لّمحت  زا  سپ  ( هلآو هیلع 
رداص ار  مدرم  ماع  لتق  روتـسد  ناملآ ، تختیاپ  نیلرب ، حـتف  ماگنه  هب  نیقفّتم  نوچمه  دوب  یلومعم  درف  رگا  دریگ . ماـقتنا  ناـنآ  زا  دـناوت 

و تسا ، تمحر  ربمایپ  وا  اّما  دـنارذگ . یم  غیت  مد  زا  ار  همه  و  درک ، یمن  محر  راـمیب  ملاـس و  گرزب ، کـچوک و  نز ، درم و  هب  و  درک .
هّکم و ناکرـشم  همه  درک ، فارطا  هب  یهاـگن  تخادـنا . هبعک  هناـخ  رد  هریگتـسد  رد  تسد  دـمآ . هّمظعم  هبعک  ادـخ  هناـخ  راـنک  هب  اذـل 

دینک تواضق  دوخ  امش  دینک »؟ یم  لایخ  هچ  َنوُّنُظَت ;؟ اذام  : » دومرف نانآ  هب  باطخ  دندوب . رضاح  شربارب  رد  كرش  رفک و  نارادمدرس 
ام يا .» هداز  راوگرزب  مه  يراوگرزب و  تدوخ  مه  وت  میرَک ; َخا  ُْنبا  َو  میرَک  ٌَخا  َْتنَا  : » دنتفگ دـیراد ؟ يراظتنا  هچ  منک ؟ هچ  امـش  اب  هک 
هن مدیشخب ! ار  امـش  همه  دیورب  ( 1 «) ُءاقَلُّطلا ُُمْتنَاَف  اُوبَهِْذا  : » دومرف ترـضح  هحفـص 357  میرادن ! يرگید  راظتنا  وت  زا  شـشخب  وفع و  زج 

ناتیاهیدرمناوجان مامت  زا  منک و  یم  دازآ  ادخ  هار  رد  ار  ناتمامت  هکلب  مریگ ، یم  يا  هیدف  هن  و  مرب ، یم  يریـسا  هب  هن  مشک و  یم  ار  امش 
ربمایپ لاؤس : میِظَع .) ُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإَو  : ) تفگ دـیاب  يا  هنامیرک  هناراوگرزب و  تشذـگ  نینچ  رب  هک  ًافاصنا  منک ! یم  تشذـگ  هناـمیرک 
مارحلا دجـسم  رد  هک  یناسک  فلا ) درک : رداـص  ار  هورگ  هس  ناـما  روتـسد  درک ، حـتف  ار  هکم  هک  یماـگنه  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا

عمج نایفـسوبا  هناخ  رد  هک  یناسک  ج ) دننک . لفق  دوخ  يور  هب  ار  هناخ  رد  و  هدـنام ، دوخ  ياه  هناخ  رد  هک  یناسک  ب ) دـننک . عامتجا 
میلـست ناکرـشم  دش و  حتف  الماک  هّکم  يزیرنوخ  نودب  و  دش ، شوماخ  گنج  شتآ  و  داد ، نایفـسوبا  هب  يزایتما  هلیـسو  نیدب  و  دـنوش .

ربمایپ باوج : درکن ؟ تعنامم  دوخ  نامز  ياهگنج  زا  ریبز  هحلط و  هیواعم و  هب  یتازایتما  نداد  اب  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  ارچ  دندش .
رد درک . هاتوک  یمالسا  تموکح  يدیلک  بصانم  زا  هشیمه  يارب  ار  نایفـسوبا  تسد  روکذم  زایتما  نداد  اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا
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رگا هک  دـندرک  یم  هبلاـطم  ار  یمالـسا  تموـکح  زا  یمهـس  اـهنآ  دـندوبن . یـضار  یتازاـیتما  نینچ  هب  ریبز  هحلط و  هیواـعم و  هک  یلاـح 
کـش یب  درک ، یم  اضما  ار  ماش  رب  هیواعم  تموکح  ترـضح  رگا  دـش . یم  یمالـسا  تموکح  هیزجت  ثعاـب  درک  یم  تقفاوم  ترـضح 

ترـضح داد ، زایتما  یمالـسا  تموکح  ظفح  يارب  ربماـیپ  هک  هنوگ  ناـمه  نیارباـنب  درک . یم  ادـج  یمالـسا  تموکح  زا  ار  ماـش  هیواـعم 
هل مسقم  اهمسق و  هطبار  هحفص 358  ص 106 .  ج 21 ، راونالاراحب ،  . 1 دادن . زایتما  یمالسا  تموکح  ظفح  يارب  زین  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

همه هب  و  راصعا ، نورق و  عیمج  رد  اه  هتـشون  تسد  مامت  خـیرات ، لوط  رد  ِبوتکم  ِياهثاریم  مامت  هب  دـنوادخ  تشذـگ  هک  هنوگ  ناـمه 
حرطم لاؤس  نیا  لاح  تسا . هتسجرب  يوخ  قلُخ و  و  نَسَح ، قالخا  ياراد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  هک  هدروخ  مسق  نتشون  رازبا 
یتبثم هدنزاس و  دیفم و  ياهباتک  دخرچب و  ذـغاک  يور  رب  بوخ  ملق  رگا  خـساپ : تسا ؟ نسح  قلُخ  و  ملق ، نیب  یطابترا  هچ  هک  دوش  یم 
هارمگ ملاسان و  دـساف و  ياهباتک  هچنانچ  و  دوش . یم  بوخ  نآ  هب  لمع  بتک و  نآ  هعلاطم  رثا  رب  زین  هعماـج  مدرم  قـالخا  دوش ، هتـشون 

ملق هجیتن  نسح  قلخ  رگید ، ریبعت  هب  و  دش . دهاوخ  ملاسان  دساف و  زین  مدرم  يوخ  قلُخ و  کش  نودب  ددرگ ، رـشتنم  هتـشون و  يا  هدـننک 
. تسا ملاسان  ياه  ملق  هویم  یقالخا  لئاذر  و  ملاس ، ياه 

میظع قالخا  ریسفت 

یتوافتم ياهریـسفت  قوف  لاؤس  خساپ  رد  تسیچ ؟ هدـش ، دای  یّمهم  ياهدـنگوس  نآ  يارب  هدـش و  نایب  تّیمها  نیا  اب  هک  میظع » قالخا  »
نییآ نید و  يانعم  هب  ُْقلُخ  فلا ) دـینک : هّجوت  تسا . هدرک  يروآ  عمج  ار  اهنآ  ( 1) نایبلا عمجم  رد  یـسربط  همّالع  موحرم  هک  هدش  نایب 

! ام ربمایپ  يا  تسا . یمالسا  قالخا  يانعم  هب  میظع  قلخ  ب ) یتسه . یمیظع  نییآ  بحاص  وت  هک  نتشون  رازبا  ملق و  هب  مسق  ینعی  تسا ;
ياهیگژیو تافص و  دجاو  يانعم  هب  میظع  قلخ  ج ) تسا . يزاس  تشونرس  هتسجرب و  قالخا  هدش ، غیلبت  وت  هلیسو  هب  هک  یمالسا  قالخا 

ندرک لّمحت  ارادـم ، قفر و  لقع و  هناگ  هس  لوصا  ساـسا  رب  روما  ریبدـت  و  ندوب ، شـشخب  لذـب و  لـها  ندـیزرو ، تماقتـسا  ندوب : ریز 
تهج ناوارف  ششوک  مدرم ، ياهاطخ  هحفص 359  ص 86 .  ج 10 ، نایبلا ، عمجم  زا 1 .  تشذگ  وفع و  ادخ ، يوس  هب  توعد  ياهیتخس 
هدمآ نونمؤم  هروس  هّیلوا  تایآ  رد  هک  تسا  يا  هتسجرب  تافص  هب  هراشا  میظع  قلخ  د ) نآ . دننام  صرح و  دسح و  كرت  نانمؤم ، يرای 

َنُولِعاَف ِةاَکَّزِلل  ْمُه  َنیِذَّلاَو  َنوُضِْرعُم *  ِْوغَّللا  ِنَع  ْمُه  َنیِذَّلاَو  َنوُعِشاَخ *  ْمِِهتَالَص  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا *  َحَْلفَأ  ْدَق  : ») دینک هّجوت  تسا ،
ْمُه َکـَِئلْوُأ  َنوُِظفاَُـحی *  ْمِِهتاَوَلَـص  یَلَع  ْمُه  َنیِذَّلاَو  َنوُـعاَر *  ْمِهِدـْهَعَو  ْمِِهتاـَناَمَِال  ْمُه  َنیِذَّلاَو  َنوُِظفاَـح ...*  ْمِـهِجوُرُِفل  ْمُـه  َنـیِذَّلاَو  * 

وغل و زا  هک  اهنآ  و  دنراد ، عوشخ  ناشزامن  رد  هک  اهنآ  دـندش ; راگتـسر  نانمؤم  َنوُدـِلاَخ ;) اَهِیف  ْمُه  َسْوَدْرِْفلا  َنُوثِرَی  َنیِذَّلا  َنُوثِراَْولا * 
;و دننک ... یم  ظفح  یتّفع ) یب  هب  ندش  هدولآ  زا   ) ار دوخ  ناماد  هک  اهنآ  و  دـنهد ، ماجنا  ار  تاکز  هک  اهنآ  و  دـننادرگ ، يور  یگدوهیب 
هک یناثراو ) .) دنناثراو اهنآ  يرآ )! ، ) دنیامن یم  تبظاوم  ناشیاهزامن  رب  هک  اهنآ  و  دننک ، یم  تیاعر  ار  دوخ  ياهدهع  اهتناما و  هک  اهنآ 

میظع قلخ  ياراد  دنشاب  الاب  هناگ  تفه  تافـص  دجاو  هک  یناسک  نیاربانب  دنام .» دنهاوخ  نآ  رد  هنادواجو  دنرب  یم  ثرا  ار  نیرب  تشهب 
تّیمها زامن  هب  وت  کش  یب  ربمایپ  يا  ینعی  میظع ، قلخ  یلعل  کنا  نیارباـنب ، تساـهزامن . رب  تظفاـحم  میظع  قلخ  زا  روظنم  ه )ـ دنتـسه .

رد هچنآ  مامت  هکنیا : مینک  یم  حرطم  ار  نآ  ام  هدـماین و  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  هک  مشـش  لاـمتحا  و ) يراد . تبظاوم  نآ  رب  یهد و  یم 
نتشون رازبا  ملق و  هب  دنوادخ  ریـسفت ، نیاربانب  تسین . نآ  رد  رـصحنم  دنچ  ره  تسا ; میظع  قلخ  قیداصم  زا  دمآ  الاب  هناگجنپ  تالامتحا 
نادـیم قالخا  یعامتجا ، قالخا  يدرف ، قالخا  دراد . ار  هتـسجرب  یقالخا  ياـهیگژیو  قـالخا  ماـمت  شربماـیپ  هک  دـنک  یم  داـی  دـنگوس 

ترـضح نآ  هکنیا  هصالخ  نطو و  رد  قالخا  رفـس ، رد  قالخا  هعماج ، قالخا  هداوناخ ، هناخ و  قالخا  حلـص ، ماگنه  هب  قالخا  گـنج ،
. دشاب یم  اّربم  كاپ و  یقالخا  ياه  هلیذر  همه  زا  تسه و  یقالخا  تلیضف  تافص  مامت  دجاو 
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یمالسا قالخا 

تسا هتسیاش  دراد ، رارق  هحفص 360  یعیفر  هاگیاج  هچ  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  یقالخا  ياهیگتـسجرب  میدیمهف  هک  نونکا 
.1 دـییامرف . هّجوت  هنیمز  نیا  رد  بلاج  تیاور  دـنچ  هب  مینک . نایب  ار  نآ  زا  ییامنرود  و  میـشاب ، هتـشاد  یمالـسا  قالخا  رد  هاتوک  يریس 

نم ِقالْخالا ; َمِراکَم  َمِّمَتُِال  ُْتثُِعب  امَّنِا  : » دـندومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هدـمآ ، تّنـس  لها  هعیـش و  ربتعم  بتک  رد  هک  یتیاور  قبط 
زا فده  انعم ، رپ  ثیدح  نیا  قبط  ( 1 «.) منک لیمکت  ار  یقالخا  لیاضف  هک  مدش ) هدیزگرب  يربمایپ  هب  دنوادخ  يوس  زا  و   ) مدـش ثوعبم 
زا هجرد  نیا  ات  یمالـسا  قالخا  رگا  یتسارب  تسا . یمالـسا  هعماج  رد  یقالخا  لیاضف  لیمکت  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  تثعب 

هیلع هللا  یلص  ) مالسا یمارگ  ربمایپ  . 2 داد . ماجنا  فعاضم  یـشالت  هعماج  شیوخ و  دوجو  رد  نآ  ندرک  هداـیپ  يارب  دـیاب  تسا ، تّیمها 
يوزارت رد  تماـیق  زور  هک  يزیچ  نیتـسخن  ِهِْقلُخ ; ُنْسُح  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَـی  ِدـْبَْعلا  ِنازیم  یف  ُعَـضُوی  اـم  ُلَّوَا  : » دوـمرف يرگید  تیاور  رد  هلآو )

تمایق زور  رد  هک  تسا  مهم  ردق  نآ  شوخ  يوخ  قلخ و  ثیدـح  نیا  قبط  ( 2 «.) تساهناسنا بوخ  قالخا  دنراذگ ، یم  لامعا  شجنس 
مّرکم ّیبـن  كراـبم  دوجو  زا  موس  ثیدـح  رد  . 3 دریگ . یم  رارق  شجنـس  دروم  تاـکز  سمخ و  داـهج و  هزور و  زاـمن و  زا  لـبق  یّتـح 

همه زا  شنامیا  تسا ، يرترب  قلخ  نسح  ياراد  هک  یسک  ًاْقلُخ ; ْمُُهنَسْحَا  ًانامیا  َنینِمْؤُْملا  ُلَمْکَا  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا
نانمؤم نیرترب  دراد  تسود  و  دشاب . هتـشاد  شتاداقتعا  نامیا و  رادقم  يارب  یـشجنس  هلیـسو  تسا  لیام  ناسنا  الومعم  ( 3 «.) تسا رتلماک 

ار ام  هک  میتسه  یلماوع  لابندب  و  میتشهب ، قاتـشم  همه  ام  . 4 تسا . روظنم  ود  نیا  يارب  یبسانم  رایعم  كالم و  قوف  ثیدـح  دسانـشب . ار 
ج همکحلا ، نازیم  اه 1 .  ناسنا  دورو  لماع  نیرتشیب  هک  تشهب ، هب  دورو  بابسا  زا  ببس  ود  هب  ریز  تیاور  رد  ددرگ . نومنهر  تشهب  هب 

نامه  . 3 ح 5015 .  باب 1101 ، ءاخلا ، فرح  ج 3 ، همکحلا ، نازیم   . 2 ح 5217 .  لاّمعلازنک ، ح 5059 و  باب 1111 ، ءاخلا ، فرح  ، 3
َۀَّنَْجلا یتَُّما  ِِهب  ُِجَلت  ام  ُرَثْکَا  : » دـییامرف هّجوت  تسا . هدـش  هراشا  دوش ، یم  بوسحم  تشهب  هب  هحفص 361  ح 5024 .  باب 1103 ، كردم ،

قوف تاـیاور  رد  هک  نسح  قلخ  ( 1 «.) تسا شوخ  يوخ  قلخ و  اوقت و  تشهب ، هب  مدرم  دورو  لـماع  نیرتـشیب  ِْقلُْخلا ; ُنْسُح  َو  ِهللا  يَوـْقَت 
، مدرم هب  هقـالع  قشع و  ینتورف ، عضاوت و  تّبحم ، راـهظا  صاخـشا ، اـب  بوخ  دروـخرب  تسخن ، دراد : اـنعم  ود  هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروـم 
، تّفع ییوگتسار ، راثیا ، تواخـس ، تعاجـش ، لثم  وکین  تافـص  مامت  هب  ندش  ّقلختم  رگید ، و  نانآ . اب  ندرک  ارادم  قلخ و  اب  ندیـشوج 

. نآ دننام  ییوگغورد و  هنیک ، دسح ، لخب ، ریظن  هلیذر  تافص  مامت  زا  ندش  كاپ  و  نآ ، دننام  بدا و  اوقت ،

یمالسا هعماج  رد  یمالسا  قالخا 

هعماج رد  ار  یقالخا  لئاذر  هتسیاش و  تافص  ّتیعضو  تسا  هتسیاش  نونکا  دش . ثحب  یقالخا  ياهدیابن  اهدیاب و  زا  هتـشذگ  ثحابم  رد 
تافـص اب  هعماج  هلـصاف  ای  تسا ، مکاح  هعماج  رد  دیوگ  یم  مالـسا  هک  هنوگ  نآ  یمالـسا  قالخا  ایآ  هک  دوش  نشور  ات  مینک ، یـسررب 

یمالسا قالخا  ساسا  رب  عوجر  بابرا  اب  تارادا  نادنمراک  دروخرب  ایآ  مینز . یم  تارادا  هب  يرس  تسا ؟ يدایز  هلصاف  یقالخا ، هتسیاش 
رد اهنآ ، زا  يدایز  هّدع  اّما  دـننک . یم  تاعارم  ار  یمالـسا  قالخا  لوصا  تسین  دایز  اهنآ  هّدـع  هنافّـسأتم  هک  نادـنمراک  زا  یخرب  تسا ؟

فالخرب تسیاشان و  ناشدروخرب  رّوصت ، نیا  ساسا  رب  و  دـنمدرم ! بابرا  دـننک ، یم  رّوصت  يدـنمراک  ای  تنواعم  اـی  تساـیر  زیم  تشپ 
تقیقح رد  دـنریگ و  یم  مدرم  زا  ار  ناـشقوقح  هداـهن و  اـهنآ  راـیتخا  رد  مدرم  ار  تسپ  نیا  هک  دـنناد  یمن  اـیوگ  تـسا . یمالـسا  بادآ 

عوجر بابرا  نادنمراک  زا  کی  ره  و  لابتوف ، پوت  ناسب  مدرم  و  لابتوف ، نیمز  هیبش  تارادا  زا  یخرب  هنافّـسأتم  دنتـسه . مدرم  رازگتمدخ 
هب دنمراک  دنمراک ، هب  نواعم  هحفص 362  ح 6 .  ص 375 ، ج 68 ، راونالاراحب ،  . 1 نواعم ، هب  سییر  دـهد ! یم  هلاوح  يرگید  هب  ار  دوخ 

يزوسلد و اب  و  دوش ، لابقتـسا  عوجر  بابرا  زا  زاب  يور  اب  هک  تسا  نآ  یمالـسا  قـالخا  تسا ؟ یمالـسا  قـالخا  نیا  اـیآ  یناـگیاب و ...
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تارادا و رب  یمالسا  بادآ  رگا  یتسار  دوش . یسررب  نکمم  نامز  نیرتهاتوک  رد  اهنآ  ياضاقت  و  ددرگ ، يریگیپ  نانآ  تالکـشم  مارتحا 
ثیدـح رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  دـش . یم  ناتـسلگ  یگدـنز  ًاتقیقح  دوب ، امرفمکح  ریگارف  لماک و  روطب  ام  هعماج 

تاعّقوت و اریز   ) دیراد هگن  یضار  ار  مدرم  دیناوت  یمن  شیوخ  تورث  لاوما و  اب  : » دندومرف بلطملادبع  نادنزرف  هب  باطخ  یبلاج  بان و 
هک دینک ، یـضار  ار  اهنآ  هدیدنـسپ  دروخرب  شوخ و  قالخا  اب  دینک  یعـس  ; تسا ) دودـحم  امـش  تاناکما  دودـحمان و  مدرم  ياهاضاقت 

اهنآ دروخرب  و  دننک ، یمن  تاعارم  ار  یمالـسا  بادآ  هاگ  زین  عوجر  بابرا  هّتبلا  ( 1 «.) تسا يدودحمان  ریذپانانف و  هیامرس  نسح  قالخا 
و دننک ، یم  عوجر  اهنآ  هب  مدرم  هک  یناسک  و  نیلوئـسم ، مه  تسا . دنـسپان  مومذـم و  زین  يوخ  قلخ و  نیا  هک  تسا ، هنارمآ  هناراکبلط و 

یم مه  دیاع  نآ  تارمث  تساهنآ و  همه  عفن  هب  راک  نیا  هک  دننک  تیاعر  ار  یمالسا  قالخا  دیاب  یگمه  عوجر ، بابرا  مدرم و  دوخ  مه 
ینید نایاوشیپ  تایاور  غارـس  هب  مه  زاـب  دوش . یم  لـح  تالکـشم  زا  يرایـسب  ددرگ ، یلمع  یمالـسا  تاروتـسد  نیا  رگا  هک  ارچ  دوش .
ربمایپ تثعب  فده  هک  قالخا  مراکم  دروم  رد  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ترـضح  زا  دنا . هدوب  یمالـسا  قالخا  لماک  همّـسجم  هک  میورب 
مالسا تسا .» هدرک  متس  وت  هب  هک  یسک  ندیشخب  َکَمَلَظ ; ْنَّمَع  ُْوفَْعلَا  : » دومرف ترضح  نآ  دندیسرپ ، هدوب ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا

ءوس دروم  وفع  هک  ییاج  رد  هّتبلا  تسا . هتـشاد  رذـحرب  ییوجماقتنا  زا  ار  ناناملـسم  و  هدرک ، يداـیز  شرافـس  شـشخب  وفع و  هب  تبـسن 
ُۀَلِصَو  » هحفص 363 ح 36 .  ص 169 ، ج 71 ، راونالاراحب ،  . 1 تسین . هتسیاش  وفع  تسین ، نینچ  دراوم  بلاغ  رد  هک  دریگ ، رارق  هدافتـسا 

هب زگره  رگید  : » دیوگب یلکشم  رطاخب  تردارب  رگا  تسا .» هدرک  عطق  وت  اب  ار  شا  هطبار  هک  یـسک  اب  طابترا  ندرک  رارقرب  َکَعَطَق ; ْنَم 
وت هک  یـسک  ندرکن  مورحم  َکَمَرَح ; ْنَم  ُءاطِْعا  َو  . » ورب شا  هناخ  هب  امن و  یهاوخرذع  هکلب  نکم ، لثم  هب  هلباقم  وت  میآ » یمن  تا  هناخ 

هعجارم دوب  ماو  نتخادرپ  رب  رداق  هک  تناتسود  زا  یکی  هب  یتشاد ، یماو  هب  زاین  یّـصاخ  لکـشم  رثا  رب  هکنیا  لثم  تسا .» هدرک  مورحم  ار 
، یتسه شا  هتـساوخ  نیمأت  رب  رداق  مه  وت  درک و  هعجارم  وت  هب  درک و  ادیپ  ماو  هب  زاین  وا  يدـنچ  زا  سپ  درک . مورحم  ماو  زا  ار  وت  ، يدرک
َو . » نک هلماعم  ادخ  اب  وت  ییامن ، شا  هدنمرش  ینک و  يروآدای  ار  وا  تشز  راک  ادابم  نکن . مورحم  ار  وا  دیامرف  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما 

نامیا میالع  زا  : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  ( 1 «.) دشاب وت  نایز  ررـض و  هب  دنچ  ره  وگب  ار  قح  َکِسْفَن ; یلَع  َْول  َو  ِّقَْحلا  ُلْوَق 
رد مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ( 2 «.) دـشاب وت  عفن  هب  دـنچ  ره  زیهرپـب ، غورد  زا  دـشاب و  وت  ررـض  هب  دـنچ  ره  ییوـگب  تسار  هک  تسا  نآ 

; ًاریثَک ِهللا  ُرْکِذ  َو  ِِهلام  یف  ُهاخَا  ِلُجَّرلا  ُةاساُوم  َو  ِساّنلا  ِنَع  ُحـْفَّصلَا  : » دـنک یم  نایب  قـالخالا  مراـکم  ناونع  هب  ار  زیچ  هس  يرگید  تیاور 
ج همکحلا ، نازیم   . 1 ( 3 «.) تسا قالخالا  مراکم  قیداصم  زا  ندوب  ادـخ  دای  هب  دایز  لاوما و  رد  تاساوم  تیاعر  مدرم و  اب  ندرک  ارادـم 
ح باب 1110 ، ءاخلا ، فرح  ج 3 ، هـمکحلا ، نازیم   . 3  . 458 راصق ، تاملک  هغالبلا ، جـهن   . 2 ح 5055 . باب 1110 ، ءاـخلا ، فرح  ، 3

 . 5056

هّقاح هروس  ياهدنگوس  . 2

حیضوت

هاجنپ و هک  هروس  نیا  تسا . هّقاح  هروس  ینعی  نآرق ، هروس  نیمهن  تصـش و  دراد ، یپ  رد  یپ  دـنگوس  ود  هک  ییاـه  هروس  زا  رگید  یکی 
هدـنبوک هاتوک و  شتایآ  ینعی  دراد ; ار  یّکم  ياه  هروس  ياهیگژیو  نامه  و  هدـش ، لزان  هّکم  رد  هک  تسا  ییاـه  هروس  زا  دراد ، هیآ  ود 

هّقاح هروس  ار  نآ  هدـمآ ، هروس  نیا  مود  لّوا و  هیآ  رد  هقاـحلا »  » هملک هک  اـجنآ  زا  و  دـیوگ . یم  نخـس  تّوبن  تماـیق و  نوماریپ  تسا و 
هک تسا ، تمایق  زور  ترخآ و  ناهج  هب  هراشا  تقیقح  رد  هملک  نیا  دراد . ّتیعقاو  ّتیعطق و  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  هّقاح  دنا . هدـیمان 
هب دـنگوس  دـییامرف : هّجوت  تساـم . ثحب  عوضوم  هک  دراد  دوجو  دـنگوس  ود  هروس  نیا  طـساوا  رد  تسا . عوـقولا  یعطق  دراد و  ّتیعقاو 

هتفگ هنو  دیروآ ! یم  نامیا  رتمک  اّما  تسین ، يرعاش  هتفگ  تسا و  يراوگرزب  لوسر  راتفگ  نیا  هک  دـینیب ، یمن  هچنآ  و  دـینیب ، یم  هچنآ 
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هحفص 366 تسا . هدش  لزان  نایملاع  راگدرورپ  يوس  زا  هک  تسا  یمالک  دیوش . یم  رّکذتم  رتمک  دنچ  ره  ینهاک ،

نآ رازبا  تداعس و 

رازبا تداعـس و  ینیوکت  رازبا  تسا : هداد  رارق  يو  رایتخا  رد  زین  ار  تداعـس  رازبا  هدـیرفآ و  تداعـس  هب  ندیـسر  يارب  ار  ناسنا  دـنوادخ 
مشچ ریظن   ) تخانش رازبا  لقع ، نوچمه  تسا . ینیوکت  رازبا  دنک  یم  کمک  ام  تداعـس  هب  هداد و  رارق  ام  ندب  رد  هک  يرازبا  یعیرـشت .

لیـصحت نآ  نودب  و  هداهن ، ام  رایتخا  رد  ناگیار  هب  هک  یناوارف  ياهتمعن  دّدـعتم و  تاناکما  تردـق و  تّوق و  رگید ،) ّساوح  شوگ و  و 
ناربمایپ يایصوا  ناماما و  ینامسآ  ياهباتک  ناربمایپ ، اهنیا ، رب  هوالع  تسا . تداعـس  ینیوکت  رازبا  همه  اهنیا  تسین . ریذپ  ناکما  تداعس 
یعیرشت رازبا  هک  هداد ، رارق  ام  رایتخا  رد  زین  ار  دوش ، یمن  روسیم  یقیقح  تداعس  هّلق  هب  ندیـسر  اهنآ  نودب  هک  یهلا ، نیناوق  ماکحا و  و 

ینیب شیپ  ار  فده  نآ  هب  ندیسر  رازبا  اّما  دنک ، بیقعت  ار  یفده  یمیکح  صخـش  تسا  نکمم  رگم  یتسار  دوش . یم  بوسحم  تداعس 
ام هک  تسا  هدعاق  نیمه  ساسا  رب  و  دننک . یم  لالدتـسا  نآ  هب  مالک  ملع  رد  دیاقع  ملع  ياملع  هک  تسا  فطل  هدعاق  نامه  نیا  دـنکن ؟
زا هتفر و  ههاریب  هب  مدرم  هنرگ  و  دشاب . هدش  نییعت  ترضح  نآ  يوس  زا  ینیشناج  دیاب  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  میدقتعم 

ُبتُک و لازنإ  تخانـش و  رازبا  تردق و  تّوق و  لقع و  ياطعا  روکذـم  هدـعاق  ياضتقم  هک  هنوگ  نامه  دـنوش . یم  رود  تداعـس  هارهاش 
. تسا هداد  رارق  ناسنا  رایتخا  ار  تداعس  یعیرشت  ینیوکت و  رازبا  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  هجیتن  دشاب . یم  لُسُر  لاسرا 

تخانش ياهرازبا  نیرتمهم  زا  یکی  مشچ ،

ناهج ناـسنا و  نیب  طـبار  گرزب  تمعن  نیا  تسا . مشچ  هداـهن ، اـهناسنا  راـیتخا  رد  میکح  دـنوادخ  هک  تخانـش ، ینیوکت  رازبا  زا  یکی 
تاعارتخا و اه ، تفرـشیپ  زا  يرایـسب  کش  یب  دوش و  یم  لح  نآ  کـمک  اـب  تالکـشم  زا  رایـسب  هک  یمـشچ  تسوا . دوجو  زا  جراـخ 
، فلتخم مولع  یکـشزپ ، تعنـص ، تعارز ، هنیمز  هحفـص 367  رد  ّتیرـشب  ناهج  هک  ییاهتفرـشیپ  تسا . نآ  ياهـشالت  نوهرم  تاراکتبا 
هب یغباون  زین  اهانیبان  نایم  رد  هّتبلا  دوبن . روسیم  مشچ  يراکادف  کمک و  نودب  تسا . نآ  دـهاش  اه  هنیمز  رگید  و  یماظن ، نونف  تسایس ،
هب تسا ، یتسه  ملاع  ياهنامتخاس  نیرت  بیجع  زا  مشچ  نامتخاس  مک . دودـحم و  شدادـعت  تسانثتـسا و  کی  نآ  اّـما  دروخ ، یم  مشچ 
!«. دوب یفاک  وا  تمظع  هب  ندرب  یپ  يارب  دوب ، هدـیرفاین  مشچ  زج  یقولخم  چـیه  گرزب  دـنوادخ  رگا  : » درک اـعّدا  ناوت  یم  هک  يا  هنوگ 

، مشچ تالـضع  نآ ، فئارظ  مشچ و  يرادربملیف  هاگتـسد  تاقبط ، زا  کی  ره  بیجع  يرامعم  مشچ ، ناـمتخاس  هناـگتفه  تاـقبط  حرش 
دننام هّصغ و  مغ و  ماگنه  هب  کشا  ندش  يراج  کشا ، تافاضا  هیلخت  متـسیس  فاّفـش ، کشا  هب  نوخ  لیدـبت  و  مشچ ، يرایبآ  متـسیس 

زین یکشزپ  مشچ  هتـشر  رد  هکلب  دراد ، ییادج  صّـصختم  مشچ  اهنت  هن  ام  نامز  رـصع و  رد  اذل  تسا . ذغاک  نم  داتفه  يونثم  ًاعقاو  نآ ،
دنهاوخب ام  رـصع  ِرهام  نارادربملیف  رگا  دراد . زاین  ییادـج  صّـصختم  نآ  زا  مادـک  ره  هک  دراد ، دوجو  یتوافتم  ياـه  هتـشر  اـه و  هبعش 

، دنک يرادربملیف  هنحـص  نآ  زا  فلتخم  تاهج  زا  نامزمه  يرادربملیف  نیبرود  نیدنچ  دیاب  دنـشکب ، ریوصت  هب  لماک  روطب  ار  يا  هنحص 
و ددرگن ، دایز  مک و  دـشاب و  دوجوم  يرادربملیف  نایاپ  اـت  تبـسن  ناـمه  هب  رون  نیا  و  ددرگ ، میظنت  یفاـک  رون  راـک  هب  عورـش  زا  لـبق  و 

هدش اّیهم  یفاک  هزادنا  هب  تساک  ياهراون  و  دنشاب ، رادروخرب  یّصاخ  تراهم  زا  نارادربملیف  و  دوش ، رقتسم  ینّیعم  هلـصاف  رد  اه  نیبرود 
نامتخاس رد  میکح  ِرداق  ِدـنوادخ  اّما  دوش . یم  فّقوتم  يرادربملیف  دـهد ، خر  یلالتخا  قوف ، روما  زا  کی  ره  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دـشاب .

راون زگره  و  دهد ، یم  ماجنا  ار  نیبرود  نیدنچ  راک  نامزمه  ییادخ  نیبرود  نیا  ینعی  تسا . هدیـشیدنا  ار  تادـیهمت  نیا  همه  ام ، مشچ 
اب ار  دوخ  یهاتوک  نامز  تّدـم  رد  هکلب  دزاس . یمن  فّقوتم  ار  نآ  يرادربملیف  راـک  زگره  رون  ندـش  داـیز  مک و  و  دوش ، یمن  ماـمت  نآ 

ربارب رد  و  تفگ ، نیرفآ  گرزب  يادـخ  نیا  تمکح  تردـق و  رب  دـیاب  هک  تساجنیا  دـهد ! یم  همادا  شتّیرومأم  هب  هداد و  قیبطت  طیحم 
یهلا گرزب  ياهتمعن  زا  دناخرچ ، یم  هناگشش  تاهج  هب  ار  مشچ  هک  مشچ ، هحفص 368  فارطا  تالضع  دیئاس . كاخ  رب  رس  شتمظع 
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ار ندب  مامت  دیاب  دنک  هاگن  پچ  تمـس  هب  تساوخ  یم  رگا  دوب ؟ جـنر  تمحز و  رد  ردـقچ  ناسنا  دوبن  تالـضع  نیا  رگا  یتسار  تسا .
هب هاگن  يارب  و  دناخرچ . یم  تهج  نادب  ار  ندب  مامت  دیاب  دنک  هاگن  تسار  تمس  هب  درک  یم  هدارا  هاگ  ره  و  دناخرچ ، یم  تمـس  نادب 
اب کچوک  هعطق  نیا  هکنیا  همه  زا  رتزیگنا  تریح  دروآ . یم  نییاپ  تمـس  هب  ار  رـس  مامت  نییاپ  هب  هاگن  يارب  و  بقع ، هب  ار  رـس  مامت  الاب 

؟ درک عوضخ  عوشخ و  نآ  قلاخ  ربارب  رد  دیابن  ایآ  دنک . یم  تیلاّعف  رتشیب  ای  رتمک  ای  لاس  داتشه  شّصاوخ  راثآ و  مامت 

اهیندیدان اهیندید و  : هناگود ياهدنگوس 

اّما دش . هتفگ  نخـس  نآ  هلیـسو  رازبا و  اهیندید و  دروم  رد  تسا . هدرک  دای  دنگوس  اهیندیدان  اهیندـید و  هب  هروس  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ 
هراشا نآ  هنومن  دنچ  هب  هک  میا . هتفگن  فازگ  تساهیندید ، زا  شیب  مینیبب  میناوت  یمن  ار  هچنآ  هک  مینک  اعّدا  رگا  دنتـسه ؟ هچ  اهیندـیدان 

هک تسا  یّـصاخ  جوم  لوط  ياراد  دوش ، یم  مه  رگید  ياـهزیچ  تیؤر  ناـکما  زاـس  هنیمز  مینیب و  یم  مشچ  اـب  هک  يروـن  . 1 دوش : یم 
لیکـشت نامک  نیگنر  هک  یماگنه  هب  دراد . یجراخ  دوجو  هک  یلاح  رد  مینیبب ، میناوت  یمن  ار  نآ  زا  رت  نییاـپ  جوم و  لوط  نآ  زا  رتـالاب 

ایآ تسا . زمرق  گنر  هب  نآ  ینییاپ  تمسق  شفنب و  گنر  هب  نآ  ییالاب  تمـسق  ددرگ ، یم  میـسقت  تمـسق  تفه  هب  باتفآ  رون  دوش  یم 
و شفنب ، قوفام  هعـشا  نامه  شفنب  گنر  زا  رتالاب  مینیب . یمن  ام  یلو  میراد ، هلب  میرادـن ؟ زمرق  گنر  زا  رت  نییاپ  شفنب و  گنر  زا  رتالاب 
ناگدنرپ و تاناویح و  زا  يرایـسب  تسا  نکمم  تسین . نآ  ندید  رب  رداق  رـشب  هک  تسا ، زمرق  نودام  هعـشا  نامه  زمرق  گنر  زا  رت  نییاپ 
. تسا زجاع  نآ  ربارب  رد  و  دهد ، یمن  صیخشت  ار  هلزلز  جاوما  رشب  . 2 دشابن . اهنآ  ندید  رب  رداق  رشب  هک  دنشاب  هتشاد  دوجو  زین  تارشح 
.3 دـننک . یم  رارف  هدومن و  تشحو  اذـهل  و  دـنهد ، یم  صیخـشت  ار  نآ  جنـس  هلزلز  ياههاگتـسد  زا  لبق  یّتح  هحفـص 369  تاناویح  اّما 

مزال رازبا  تّقد و  اب  ار  اضف  رگا  ام  نامز  رـصع و  رد  ًاصوصخم  مینیب . یمن  ار  نآ  هک  دراد  دوجو  ام  فارطا  ياـضف  رد  زین  يرگید  جاوما 
ار فلتخم  لاناک  نارازه  دیاش  میشاب  هتشاد  يوق  ياه  هدنریگ  رگا  تسا . ینویزیولت  يا ، هراوهام  ییویدار ، جاوما  زا  ّولمم  مینک ، یـسررب 
، تسا یتسه  ملاع  زومرم  جاوما  زا  یکی  هبذاج  . 4 تسین . نآ  ندـید  رب  رداق  ام  نامـشچ  اّما  دراد ، دوجو  ناوارف  ِجاوما  نیا  تفرگ . ناوتب 

ماگنه هب  هک  ( X  ) سکیا هعشا  . 5 مینیب . یمن  ار  نآ  دوخ  اّما  مینک ، یم  سمل  دوجو  مامت  اب  هدـید و  ار  نآ  تارمث  اه و  هناشن  راـثآ و  هک 
ناگتـشرف و حاورا ، . 6 میتـسین . نآ  ندـید  هب  رداـق  اـم  اـّما  دراد  دوجو  دریگ ، یم  رارق  هدافتـسا  دروم  ناـسنا  مسج  نورد  زا  يرادربـملیف 
رداق و دنوادخ  سّدـقم  كاپ و  تاذ  همه  زا  رتالاب  . 7 مینیبب . ار  اهنآ  میناوت  یمن  ام  یلو  دـنراد ، یجراخ  دوجو  یگمه  نایّنج  نیطاـیش و 
و دهد . یم  وا  دوجو  رب  تداهـش  یتسه  ناهج  رـسارس  هک  ارچ  دراد ; دوجو  کش  نودب  یلو  تسین ، تیؤر  لباق  یمـشچ  چـیه  اب  میکح 

دنوادـخ هکنیا  هجیتن  تسا ! دودـحمان  نورـصبت » ام ال   » و دودـحم ، نورـصبت » ام   » نیاربانب دنـشاب . یمن  تیؤر  لباق  هک  يرگید  ياـهزیچ 
مـسق نیا  و  هدرک . دای  دـنگوس  دریگ  یم  رب  رد  ار  یتسه  ناهج  مامت  تقیقح  رد  هک  اهیندـیدان ، اهیندـید و  مامت  هب  هّقاح  هروس  رد  میکح 

. دنک یم  لابند  ار  یّمهم  رایسب  فده  ًامتح  و  تسا ، مهم  رایسب 

تیالو تمعن  رکش 

هدید يداع  مشچ  نیمه  اب  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  هک  دـندقتعم  دنتـسین ، مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  بتکم  وریپ  هک  ناناملـسم ، زا  یعمج 
هابتـشا نینچ  بکترم  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  بتکم  زا  ندـنامرود  هحفـص 370  رطاـخب  تسین  مک  ناشدادـعت  هک  هّدـع  نیا  دوش . یم 

یم ار  دنوادخ  زین  ناهج  نیا  رد  هک  دنراد  داقتعا  دنا ، هدش  هدیمان  همّـسجم  هک  ناناملـسم ، زا  یمک  دادعت  رتدب  نیا  زا  دـنا . هدـش  یگرزب 
مـسج هک  يزیچ  و  دراد ، مسج  دوش  هدـید  مشچ  اب  هک  ییادـخ  اریز  تسا . حـضاو  نشور و  داقتعا  نیا  نـالطب  هک  یلاـح  رد  دـید ! ناوت 

; درادن يراگزاس  دوجولا  بجاو  تاذ  اب  مادک  چیه  اهنیا  و  تسا ، ضرع  ياراد  دراد و  ّتیدودـحم  و  تسا ، ییازجا  ياراد  دـشاب  هتـشاد 
زا لاعتم  دـنوادخ  نیاربانب  ناکم . هن  ناـمز و  هن  تّیدودـحم ، هن  ضرع ، هن  ازجا ، هن  دراد ، مسج  هن  هک  تسا  یتاذ  دوجولا  بجاو  هک  ارچ 
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زگره یسوم )! يا  (;  ) ِیناََرت َْنل  : ») دومرف مالسلا ) هیلع  ) یـسوم ترـضح  هب  باطخ  هک  هنوگ  نامه  تسا . تیؤر  لباق  ریغ  ياهزیچ  هلمج 
القع رظن  دروم  راک  ماجنا  هک  دوش  یم  لامعتـسا  ییاج  رد  ینعی  تسا ; دـبا  یفن  يارب  برع  تاّیبدا  رد  نل »  » هملک ( 1 «.) دید یهاوخن  ارم 

خـساپ رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  تسا . لاحم  رـشب  يارب  راگدرورپ  تیؤر  هفیرـش  هیآ  قبط  نیاربانب  تسا . ماجنا  لباق  ریغ  لاـحم و 
! منک یمن  تداـبع  منیبن  هک  ار  ییادـخ  نم  دومرف : ینک ؟ یم  شتـسرپ  تداـبع و  يا  هدـیدن  هک  ییادـخ  اـیآ  دوب  هدرک  لاؤس  هک  یـسک 
ار وا  زگره  اه  هدید  ِنامیْالا ; ِِقئاقَِحب  ُبُولُْقلا  ُهُکِرُْدت  ْنِکل  َو  َنایَْعلا  ِةَدَهاشُِمب  َنُویُْعلا  ُهُکِرُْدت  ال  : » دومرف يا ؟ هدید  ار  ادخ  هنوگچ  دیـسرپ :
(، مالـسلا مهیلع  ) تیب لها  تایانع  یهلا و  ياهتیادـه  دوبن  رگا  و  ( 2 «.) دـنبای یم  رد  ار  وا  تسرد  نامیا  اب  ياهلد  اّما  دـننیب ، یمن  راکـشآ 

مامت اب  ناسنا  هک  تساجنیا  میوش . راـچد  یگرزب  تاهابتـشا  نینچ  هب  ّتنـس  لـها  رگید  هورگ  اـی  همِّسجم  نوچمه  مه  اـم  هک  دوب  نکمم 
گنچ ترتع  نآرق و  ناماد  لیذ  هب  هک  ینامز  ات  ًادـَبَا ; اوُّلِـضَت  َْنل  امِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنِا  ام   » ار نآ  رخآ  هلمج  ًاـصوصخم  نیلقث  تیاور  دوجو 

یم هارمگ  کش  یب  دـنک  اهر  ار  يرگید  دریگب و  ار  ود  نیا  زا  یکی  طقف  هک  یهورگ  ره  اّما  دـنک . یم  كرد  دـیوش » یمن  هارمگ  دـینزب 
تمعن اب  ار  ام  هک  میشاب  شیوخ  دادجا  ناردپ و  نادردق  دیاب  ام  هحفص 371  هبطخ 179 .  هغالبلا ، جهن   . 2 هیآ 143 .  فارعا ،  . 1 دوش .

ياهتیاده هیاس  رد  میشاب و  هتشاد  ار  ناراوگرزب  نآ  زا  ّتیعبت  يوریپ و  راختفا  ات  دندرک ، انشآ  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  نادناخ  تیالو و 
. ُهللا اَناَدَه  ْنَأ  َالَْول  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  اَمَو  اَذَِهل  اَناَدَه  يِذَّلا  ُدْمَْحلا ِِهللا  میریگب . رارق  نانآ 

؟ هچ يارب  مهم  ياهدنگوس  نیا 

هعومجم هب  هلمج  کی  رد  و  اهیندیدان ، اه و  یندید  مامت  هب  ناناملـسم ، ینامـسآ  باتک  میرک ، نآرق  ّتیناقح  تابثا  يارب  لاعتم  دـنوادخ 
نآرق هک  تسین  نیا  میِرَک ) لوُسَر  ُلْوََقل  ُهَّنِإ   ) هفیرـش هیآ  ياـنعم  اـیآ  لاؤس : میِرَک .) لوُسَر  ُلْوََقل  ُهَّنِإ   ) تسا هدرک  داـی  مسق  یتسه  ناـهج 

نینچ روکذـم  هیآ  تشذـگ  نیـشیپ  ثحابم  رد  هک  هنوگ  ناـمه  باوج : راـگدرورپ ؟ مـالک  یحو و  هن  تسا ، لـیئربج  هتخادرپ  هتخاـس و 
یم تبسن  دنوادخ  هب  ار  دیجم  نآرق  ًاحیرص  هک  تسا ، َنیَِملاَْعلا ) ِّبَّر  ْنِّم  ٌلیِزنَت   ) هفیرـش هیآ  بلطم  نیا  رب  دهاش  هنیرق و  درادن و  یتلالد 

. تسا هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  راگدرورپ و  نیب  هطساو  یحو و  هداتسرف  ادخ و  لوسر  لیئربج ، اّما  درمش . یم  وا  هداتسرف  دهد و 
هک اهیندیدان ، اهیندید و  نیب  يا  هطبار  هچ  لاؤس : هل  مسقم  مسق و  هطبار  تسادخ . مالک  نآرق  تسا و  یحو  هطساو  اهنت  لیئربج  نیاربانب ،

یمن دـینیب و  یم  هچنآ  هب  دـنوادخ  باوج : تسیچ ؟ هل  مسقم  مسق و  هطبار  دراد ؟ دوجو  دـیجم  نآرق  و  هدرک ، دای  مسق  اـهنآ  هب  دـنوادخ 
هدید هک  تسا  یتادوجوم  هلمج  زا  هدش ، دای  وا  هب  مسق  هک  میرک  نآرق  هدنروآ  نیما ، لیئربج  هک  میناد  یم  و  تسا . هدرک  دای  مسق  دـینیب 

هک هنوگ  نامه  لاؤس : دـنگوس ! اب  نآرق  تّیناقح  تابثا  هحفص 372  دوش . یم  نشور  هل  مسقم  مسق و  هطبار  حیـضوت  نیا  اب  و  دوش . یمن 
يارب لاعتم  دـنوادخ  ایآ  یلو  تسا . نآرق  ّتیناقح  تابثا  يارب  یتسه ) ناهج  هعومجم  هب  مسق   ) هّقاح هروس  هناـگ  ود  ياهدـنگوس  میتفگ 

دای مسق  طقف  هدـش ، لزان  راگدرورپ  يوس  زا  هکلب  تسین  رـشب  نهذ  هتخادرپ  هتخاس و  ینامـسآ  باتک  نیا  هکنیا  نآرق و  ّتیناقح  تاـبثا 
تابثا يارب  لاعتم  دنوادخ  خساپ : تسا ؟ یفاک  تسا  تّیمها  زا  حطـس  نیا  رد  هک  یبلطم  تابثا  يارب  ندرک  دای  دـنگوس  ایآ  تسا ؟ هدرک 
ٌلیِزنَت : ») دییامرف هّجوت  تسا . هدرک  نایب  زین  مکحم  یلقع  لالدتـسا  کی  يدعب  تایآ  رد  هکلب  هدرکن ، تعانق  مسق  هب  اهنت  روکذم  بلطم 

يوس زا  هک  تسا  یمالک  نآرق ) نیا  (;  ) َنِیتَْولا ُْهنِم  اَنْعَطََقل  َُّمث  ِنیِمَْیلِاب *  ُْهنِم  اَنْذَـخََال  ِلیِواَقالا *  َضَْعب  اَْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْولَو  َنیَِملاَْعلا *  ِّبَر  ْنِّم 
یم عطق  ار  شبلق  گر  سپـس  میتفرگ ، یم  تردـق  اب  ار  وا  ام  تسب ، یم  ام  رب  غورد  ینخـس  وا  رگا  تسا ! هدـش  لزان  نایملاع  راگدرورپ 

دنوادخ هک  تسا  نآ  فطل  هدعاق  ياضتقم  دشاب  وگغورد  هچنانچ  دنک ، هئارا  يا  هزجعم  دوش و  تّوبن  یعّدم  یـصخش  رگا  ( 1 «.) میدرک
نیمه هب  قوف  تایآ  رد  لاعتم  دـنوادخ  تسادـخ . هداتـسرف  ربمایپ و  ًاعقاو  دوش  یم  مولعم  درکن  شدوبان  رگا  و  دـیامن . دوبان  اوسر و  ار  وا 

یم عطق  ار  شبلق  گر  هدادـن و  یگدـنز  همادا  تصرف  وا  هب  ام  دوب ، ربماـیپ  نهذ  هتخارپ  هتخاـس و  نآرق  رگا  هک  دـنک  یم  هراـشا  تقیقح 
، تفاتـش ترـضح  نآ  يرای  هب  فلتخم  دراوم  رد  هکلب  درکن ، نینچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  اب  دـنوادخ  هک  اجنآ  زا  و  میدرک .
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نآرق ّتیناقح  تابثا  يارب  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  هجیتن  تسا . ینامـسآ  باتک  شباـتک  هدوب و  قداـص  شیاـعّدا  رد  وا  هک  دوش  یم  مولعم 
کّـسمت زین  تسا ، فطل  هدعاق  زا  هتفرگ  تأشن  هک  ینیتم ، مکحم و  یلقع  لالدتـسا  هب  نآ ، زا  سپ  هکلب  هدرکن ، افتکا  دنگوس  هب  دیجم ،

. تسا هدرک  فیـصوت  میرک »  » هژاو اب  ار  نیما  لیئربج  لاعتم  دـنوادخ  تسیک ؟ میرک   373 هحفص تایآ 46-43 .  هقاح ،  . 1 تسا . هتسج 
رد هک  هنوگ  نامه  دوش ; یم  هتفگ  لاعتم  دنوادخ  هب  هاگ  میرک  تشاد . میهاوخ  روکذم  تلیضف  نوماریپ  يا  هدرشف  ثحب  تبـسانم  نیدب 

لیئربج ثحب  دروم  تایآ  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دوش ، یم  هدروآ  هکئـالم  ناگتـشرف و  فصو  رد  هاـگ  و  تسا . هدـمآ  لـحن  هروس  هیآ 40 
یم حرطم  راگدرورپ  ناگداتـسرف  ناربمایپ و  ياـهیگژیو  زا  یکی  ناونع  هب  دراوم  یـضعب  رد  و  تسا . هدـش  فیـصوت  فصو  نیا  اـب  نیما 
هژاو نیا  اب  هدش  هتشون  یمرتحم  مهم و  صخـش  يوس  زا  هک  يا  همان  یّتح  هاگ  و  تسا . هدمآ  ناخد  هروس  هیآ 17  رد  هک  روطنامه  دوش ،

(1 (.) ٌمیِرَک ٌباَتِک  ََّیلِإ  َیِْقلُأ  : ) تفگ مالـسلا ) هیلع  ) نامیلـس ترـضح  هماـن  تفاـیرد  ماـگنه  هب  سیقلب  هک  هنوگ  ناـمه  دوش ، یم  فیرعت 
هتـسیاش تّیمها  زا  هجرد  نیا  اب  و  هدـش ، هدرب  راک  هب  ناربمایپ  همان  ناربماـیپ و  ناگتـشرف ، دـنوادخ ، دروم  رد  تفـص ، نیا  هکنیا  هصـالخ 

یـسک لاؤس  خساپ  رد  تسا ، فورعم  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  میرک  هب  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  مینادـب . ار  نآ  يانعم  تسا 
هک یماگنه  میرک  دنک » یم  کمک  اضاقت  زا  لبق  هک  یـسک  َِۀلَأْسَْملا ; َْلبَق  ِۀَّیِطَْعلِاب  ُءاِدْتبِْالَا  . » 1 دندومرف : دوب ، هدیسرپ  میرک  يانعم  زا  هک 

ياضاقت دـنمزاین  هکنآ  زا  لبق  و  دـهد ، یمن  کمک  ياضاقت  لاؤس و  تصرف  دـنک ، یم  هدـهاشم  یـصخش  رد  ار  زاین  ياه  هناـشن  راـثآ و 
. تسا یـشزرا  اب  راک  زین  اضاقت  زا  سپ  ریقف  هب  ندرک  کمک  دـنچ  ره  تسا ، مهم  راک  نیاو  دزاس . یم  فرطرب  ار  وا  زاـین  دـنک ، کـمک 
.2 میریگ . رارق  میرک  دنوادخ  مرک  فطل و  لومشم  ات  میشاب ، میرک  مه  ام  تسا  هتسیاش  دنمیرک ، ناربمایپ  ناگتشرف و  دنوادخ ، هک  لاح 

ّلحم تسا و  مزال  هک  ییاـج  رد  . 1 دراد : اـنعم  ود  قوف  هلمج  ( 2 «.) دـنک ماعط  ماعطا  شّلحم  رد  هک  یـسک  ِّلَحَْملا ; ِیف  ِماعَّطلا  ُماـعِْطا  َو  »
ماجنا راک  هحفص 374  ح 17494 .  باب 3470 ، فاـکلا ، فرح  ج 9 ، هـمکحلا ، نازیم   . 2 هیآ 29 .  لـمن ، نیا 1 .  تسا ، ماـعطا  یعقاو 

هیلع ) یلع ترـضح  نیملـسم  ياوشیپ  ضارتعا  بجوم  هک  يراک  دـنک ; توعد  شا  هرفـس  هب  ار  اـینغا  نادـنمتورث و  طـقف  هکنیا  هن  دـهد .
ياهیگژیو زا  ناگنـسرگ  مکـش  ندرک  ریـس  نادـنمزاین و  هب  نداد  اذـغ  لامتحا  نیا  قبط  دـش . فینح  نب  ناـمثع  شرادناتـسا  هب  مالـسلا )

دوخ ياه  ینامهم  وشتسش ، شاپ و  تخیر و  تمحز  زا  زیهرپ  يارب  مدرم  هک  هدش ، موسرم  زورما  هچنآ  فالخرب  . 2 تسا . میرک  صخش 
ار اذغ  هرفس  شدوخ  لزنم  رد  هک  تسا  یسک  میرک  دیامرف : یم  ماما  دننک ، یم  رازگرب  اهناروتسر  رد  هدرک و  لقتنم  لزنم  زا  جراخ  هب  ار 
رد هچنآ  هّتبلا  ددرگ . یم  ماعطا  بحاص  لزنم  زا  اـهیرامیب  راوگاـن و  ثداوح  اـهالب و  ندرک  رود  تکرب و  ثعاـب  راـک  نیا  هک  دـنک  نهپ 

دروم ود  نآ  هب  رـصحنم  هک  تسا  نشور  تسا و  میرک  ناوارف  قیداـصم  زا  قادـصم  ود  هدـمآ ، مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح  ماـما  تیاور 
فرح ج 9 ، همکحلا ، نازیم   . 1 ( 1 .) دروخ یم  مشچ  هب  تایاور  رد  مرک  يابیز  تفـص  قّقحت  يارب  يرگید  ناوارف  قیداـصم  اریز  تسین .

ح 17494. باب 3470 ، فاکلا ،

تمایق هروس  ياهدنگوس  . 3

حیضوت

ياراد یّکم و  دنگوس ، يواح  ياه  هروس  بلاغ  دننامه  هروس  نیا  دراد . یپ  رد  یپ  دـنگوس  ود  هک  تسا  يا  هروس  نیرخآ  تمایق  هروس 
هّجوت ثحب  دروم  تایآ  هب  دـیوگ . یم  نخـس  دـیجم  نآرق  اب  هطبار  رد  مه  يرادـقم  و  تمایق ، هب  طوبرم  نآ  تایآ  رثکا  تسا ، هیآ  لهچ 

هک درادنپ  یم  ناسنا  ایآ  تسا )! قح  زیخاتـسر  هک   ) رگتمالم رادیب و  نادجو  هماّول و ) سفن   ) هب دنگوس  و  تمایق ، زور  هب  دـنگوس  دـینک :
. مینک ّبترم  نوزوم و  ار  وا  ناتشگنا  رس ) طوطخ  یتح   ) هک میرداق  يرآ  درک !؟ میهاوخن  عمج  ار  وا  ياهناوختسا  زگره 

تمایق زور  هب  مسق  لّوا : دنگوس 
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؟ تسا هدش  دای  مسق  نآ  هب  اهراب  هدش و  ثحب  تمایق  دروم  رد  ردـق  نیا  یّکم ، ياه  هروس  ًاصوصخم  دـیجم ، نآرق  تایآ  رد  ارچ  یتسار 
داتـشه ای  داتفه  ناسنا  رگا  دوب . دـهاوخ  انعم  یب  چوپ و  ترخآ  ناهج  تماـیق و  نودـب  یتسه  ناـهج  اریز  تسا . نشور  لاؤس  نیا  خـساپ 
تبیصم اهالب و  تامحز و  اه و  جنر  اهیتخس و  تالکشم و  اهیرامیب و  عاونا  اب  هحفص 376 و  دنک ، یگدنز  ایند  رد  رتشیب  ای  رتمک  ای  لاس 
راگزاس میکح  دـنوادخ  تمکح  اب  بلطم  نیا  ایآ  ددرگ . دوبان  دوش و  كاخ  دریمب و  هرخالاب  و  دـشاب ، ریگنابیرگ  اه  هّصغو  اه  مغ  اه و 

روعش لقع و  نینج  رگا  دشابن . ایند  رد  یگدنز  ّدلوت و  نآ  لابند  هب  هک  تسا  ینینج  نارود  دننامه  تمایق  نودب  یتسه  ناهج  دشاب ؟ یم 
گنت یطیحم  رد  تخـس ، نارود  نیا  لّمحت  سپ  موش ، دوبان  ینینج  نارود  ندش  مامت  زا  سپ  تسا  رارق  هچنانچ  دیوگ : یم  دشاب  هتـشاد 

رارق ینینج  نارود  یط  زا  سپ  رگا  اـّما  دراد ؟ یتمکح  هچ  میاـمن ، هیذـغت  نوخ  زا  دـیاب  منک و  زاـب  مشچ  مناوت  یمن  یّتح  هک  کـیرات  و 
نارود نآ  ياهیتخـس  تالکـشم و  مامت  هدوب ، ردام  مکـش  رد  هک  ینامز  ربارب  دص  ینعی  دنک  رمع  لاس  دون  دودـح  و  دـیآ ، ایند  هب  دـشاب 

هک دوب  دـهاوخ  لّمحت  لباق  دـنمفده و  توارط و  اب  نامیارب  یگدـنز  یتروص  رد  مه  اهناسنا  ام  ددرگ . یم  لّمحت  لباق  اـنعم و  اـب  شیارب 
لاؤس ریز  یهلا  لدـع  دـشابن  ترخآ  ناهج  رگا  نیا  رب  هوالع  مینیبب . اجنآ  رد  ار  دوخ  لامعا  هجیتن  ات  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یترخآ  ناهج 

ّتیفرظ هجو  چیه  هب  ایند  نیا  هک  يّدح  هب  دنا ، هدرک  یناوارف  ملظ  هک  میسانش  یم  شیوخ  نامز  رصع و  رد  ار  یناوارف  ياهناسنا  دور . یم 
هداد ماجنا  یناوارف  تادابع  مهم و  تامدخ  هتـسیاش و  ياهراک  هک  میا  هدید  زین  ار  يرتشیب  ياهناسنا  لباقم  رد  و  درادـن . ار  اهنآ  تازاجم 

هک دشاب  هتـشاد  دوجو  يرگید  ناهج  هک  دنک  یم  اضتقا  دـنوادخ  تلادـع  تسین . ریذـپ  ناکما  ایند  رد  زین  اهنآ  هب  شاداپ  ياطعا  هک  دـنا 
یم رگم  دـشاب . هتـشاد  ار  ناگدـننک  تدابع  نینـسحم و  نابوخ و  يازج  شاداپ و  و  ناراکمتـس ، نیملاظ و  تازاجم  تبوقع و  شیاجنگ 

، دنا هداهن  صالخا  قبط  رد  مالسلا ) مهیلع  ) ربمایپ تیب  لها  مالسا و  زا  عافد  هار  رد  ار  شیوخ  یتسه  مامت  هک  البرک  يادهش  شاداپ  دوش 
نارای و و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  ینعی  شیوخ  نامز  رـصع و  ناسنا  نیرتلماک  كاپ  نوخ  هک  البرک  ناراکتیانج  تازاـجم  نینچمه  و 
. دشاب هتـشاد  ار  اهتبوقع  نیا  اهـشاداپ و  نآ  ّتیفرظ  شیاجنگ و  هک  دشاب  رگید  یناهج  دـیاب  داد ؟ ایند  رد  دـنتخیر  ار  شمولظم  نادـنزرف 

هدش هّجوت  نآ  هب  دـیجم  نآرق  رد  ردـق  نیا  مهم  ياهیگژیو  نیا  رطاخب  و  تسا . راگدرورپ  تلادـع  ياضتقم  تمایق  نیاربانب ، هحفص 377 
. تسا

رادیب نادجو  هب  مسق  مود : دنگوس 

وا هدش ، تحاران  فالخ  راک  هب  ناسنا  ندش  هدولآ  ماگنه  هب  هک  يرگتمالم  رادیب  نادجو  نآ  تسا ، هماّول  سفن  هب  دـنگوس  مسق ، نیمود 
ردـق نآ  ناسنا  نادـجو  هاگ  هراّما  سفن  لّوا : تلاـح  دراد : تلاـح  هس  هک  تسا  ینادـجو  اـهناسنا  ناـج  نورد  رد  دـنک . یم  شنزرـس  ار 
تلاح نیا  دـهد . یم  نامرف  اـهیتشز  اهیدـب و  هب  ار  ناـسنا  هراومه  و  ددرگ ، یم  ّطلـسم  نآ  رب  سوه  اوه و  هک  دوش  یم  ناوتاـن  فیعض و 

تمالم هب  و  دومن ، رارقا  ناهانگ  هب  و  دش ، رادیب  شا  هماّول  سفن  هکنآ  زا  سپ  اخیلز  هک  یتلاح  نامه  دـنیوگ . یم  هراّما  سفن  ار  نادـجو 
نم ٌمیِحَر ;) ٌروُفَغ  یِّبَر  َّنِإ  یِّبَر  َمِحَر  اَم  َّالِإ  ِءوُّسلاـِب  ٌةَراَّمََـال  َسْفَّنلا  َّنِإ  یِـسْفَن  ُءيَِّربُأ  اَـمَو  : ») تفگ درک و  هراـشا  نآ  هب  تخادرپ ، شیوخ 

هدنزرمآ مراگدرورپ  دنک . محر  راگدرورپ  ار  هچنآ  رگم  دنک  یم  رما  اهیدب  هب  رایسب  شکرـس )  ) سفن هک  منک ، یمن  هئربت  ار  دوخ  زگره 
جراخ فعـض  تلاح  نآ  زا  ناسنا  نادـجو  هاگ  هماّول  سفن  مود : تلاح  درب . هانپ  دـنوادخ  هب  سفن  نیا  ّرـش  زا  دـیاب  ( 1 «.) تسا نابرهم  و 
لیدبت ار  ناسنا  نورد  و  دیامن ، یم  يریگ  عضوم  نآ  لباقم  رد  هکلب  ددرگ ، یمن  سوه  اوه و  ضحم  میلست  و  هدومن ، یّقرت  دشر و  هدش ،
قیوشت بوخ ، هتسیاش و  ياهراک  ماجنا  ماگنه  هب  و  شنزرـس ، تمالم و  تسیاشان  فالخ و  ياهراک  رب  ار  ناسنا  هک  هدومن  یهاگداد  هب 

سفن زا  ناسنا  لقاال  هک  تسا  بوخ  ردقچ  دـنمان . یم  هماّول  سفن  ار  هلحرم  هحفص 378  هیآ 53 .  فسوی ، نیا 1 .  دیامن ، یم  بیغرت  و 
راکاطخ ناسنا  تمالم  هب  و  دوش ، یم  رادیب  یتّقوم  ارذگ و  تروص  هب  هاگ  هماّول  سفن  دـسرب . هماّول  سفن  هاگتـسیا  هب  دـنک و  روبع  هراّما 

تاـیآ رد  هک  هنوگ  ناـمه  دـهد . یم  هراـّما  سفن  هب  ار  دوخ  ياـج  و  دور ، یم  باوـخ  هب  هراـبود  یهاـتوک  تّدـم  زا  سپ  و  دزادرپ ، یم 
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اُولاَق : ») دـینک هّجوت  تایآ  نیا  هب  دوش . یم  هدـهاشم  بلطم  نیا  ناتـسرپ ، تب  میهاربا و  ترـضح  طّسوت  اهتب  نتـسکش  ناتـساد  هب  طوبرم 
ُُمْتنَأ ْمُکَّنِإ  اُولاَـقَف  ْمِهِـسُفنَأ  َیلِإ  اوُعَجَرَف  َنوُقِطنَی *  اُوناَـک  ْنِإ  ْمُهُولَأْـساَف  اَذَـه  ْمُهُرِیبَک  ُهَلَعَف  ْلـَب  َلاَـق  ُمیِهاَْربِإ *  اَـی  اَِـنتَِهلِآب  اَذَـه  َْتلَعَف  َْتنَأَء 

راک نیا  هکلب  : » تفگ میهاربا »!؟ يا  يا ، هدرک  ام  نایادخ  اب  ار  راک  نیا  وت  : » دنتفگ دندرک )، رـضاح  ار  میهاربا  هک  یماگنه  (;  ) َنوُِملاَّظلا
امـش هک  اّقح  : » دنتفگ دوخ ) هب   ) دنتـشگزاب ;و شیوخ  نادجو  هب  اهنآ  دـنیوگ » یم  نخـس  رگا  دیـسرپب  اهنآ  زا  تسا ; هدرک  ناشگرزب  ار 
نتفگ نخـس  ناوت  اهتب  نیا  هک  دـنتفریذپ  یم  رگا  نوچ  دـنهد ، ارف  شوگ  هماّول  سفن  هیـصوت  هب  داـیز  دنتـسناوت  یمن  اـّما  ( 1 !«.) دیرگمتس

دنتسناد یم  دوخ  دنراد ، نتفگ  نخس  ناوت  اهنآ  هک  دندش  یم  یعّدم  رگا  و  تفر . یم  لاؤس  ریز  اهنآ  یتسرپ  تب  تدابع و  لصا  دنرادن ،
اوُسُِکن َُّمث  : ») دینک هّجوت  دـندرپس . یـشومارف  هب  ار  دوخ  نادـجو  مکح  دوز  یلیخ  اذـل  و  دـنوش . یم  اوسر  يدوزب  تسا و  غورد  اعّدا  نیا 

ْنِم َنوُدـُبْعَت  اَِملَو  ْمُکَّل  ّفُأ  ْمُکُّرُـضَی *  َالَو  ًاْئیَـش  ْمُکُعَفنَی  اَم َال  ِهللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَتَفَأ  َلاَق  َنوُقِطنَی *  ِءَالُؤَه  اَم  َتِْملَع  ْدََـقل  ْمِهِـسوُءُر  یَلَع 
هب ار  نادـجو  مکح   ) دـندش ; و هنوگژاو  ناشیاهرـس  رب  سپـس  َنِیلِعاَف ;) ُْمتنُک  ْنِإ  ْمُکَتَِهلآ  اوُرُـصناَو  ُهُوقِّرَح  اُولاَق  َنُولِقْعَت *  َـالَفَأ  ِهللا  ِنُود 

نیرتمک هن  هک  دیتسرپ  یم  ار  يزیچ  ادخ  زج  ایآ  تفگ : میهاربا  دنیوگ . یمن  نخس  اهنیا  هک  یناد  یم  وت  دنتفگ ): دندرک و  شومارف  یّلک 
ادخ زج  هچنآ  امش و  رب  فا  ناشنایز ) زا  یسرت  هن  دیراد و  ناشدوس  هب  يدیما  هن  ( !؟ دناسر یم  امش  هب  ینایز  هن  دراد و  امش  يارب  يدوس 

ار دوخ  نایادخ  دینازوسب و  هحفص 379  تایآ 64-62 .  ایبنا ، ار 1 .  وا  : » دنتفگ دیرادن »!؟) لقع  و   ) دینک یمن  هشیدـنا  ایآ  دـیتسرپ ! یم 
، دندرپس یشومارف  هب  ار  قطنم  و  تفر ، باوخ  هب  هرابود  ناتسرپ  تب  رادیب  نادجو  يرآ  ( 1 «.) تسا هتخاس  امش  زا  يراک  رگا  دینک ، يرای 

عوـن زا  مه  نآ  ار  ترـضح  نآ  مادـعا  روتـسد  هرخـالاب  و  دـنتخادرپ . میهاربا  ترـضح  دـیدهت  هـب  قـطنم  یب  نادـنمروز  هـمه  نوـچمه  و 
شیوخ تردق  روز و  رب  هیکت  اب  ایند  نارادـمروز  مه  نونکا  دـننک . یم  روز  رب  هیکت  هشیمه  قطنم  یب  ياهمدآ  دـندرک . رداص  ندـنازوس 
رادـیب يا  هظحل  يارب  اهنآ  هتفخ  نادـجو  رگا  و  دـنیامن . یم  گنج  یّتح  یـسایس و  يداصتقا و  هرـصاحم  هب  دـیدهت  ار  رگید  ياـهروشک 

هراّما سفن  زین  تاقوا  زا  یهاگ  هّتبلا  دـنیامن . عافد  نآ  زا  هدـش و  تقیقح  میلـست  دنتـسین  رـضاح  دـننک ، یم  شومارف  ار  نآ  يدوزب  دوش ،
نیلّوا هک  ینابلخ  دننک  یم  لقن  دزادرپ . یم  هتشذگ  تشز  لامعا  هب  تبسن  شبحاص  شنزرـس  هب  و  دوش ، یم  هماّول  سفن  هب  لیدبت  الماک 

، تفرگ تیانج  نیا  يارب  يدّدعتم  زئاوج  درک و  رتسکاخ  هب  لیدبت  ار  رهـش  نآ  تخادنا و  نپاژ  ياهرهـش  زا  یکی  يور  رب  ار  یمتا  بمب 
: دز یم  دایرف  ایوگ  هک  اجنآ  ات  دیدرگ ، يو  نونج  هب  یهتنم  هک  درک  شنزرـس  ار  وا  ردق  نآ  دـش و  رادـیب  رمع  رخاوا  رد  شا  هماول  سفن 

ارچ دزادرپ ، یم  اهنآ  شنزرس  هب  تسا و  رادیب  ناش  هماول  سفن  هک  اهنآ  لاح  هب  اشوخ  متشک .»! ار  ناسنا  رازه  دصیـس  بمب ، کی  اب  نم  »
رارقتسا تابث ، تلاح  کی  هک  دنتسه  هّنئمطم  سفن  بحاص  یناسک  هّنئمطم  سفن  موس : تلاح  دش . دهاوخ  اهنآ  تاجن  ثعاب  هرخالاب  هک 

رب ّطلسم  هدیشک و  دنب  رد  ار  سفن  ياوه  نانآ  دنراد . هّنئمطم  سفن  ناگرزب  زا  يرایسب  ایلوا و  ایبنا و  دنـشاب . هدرک  ادیپ  شزغل  زا  یلاخ  و 
تایآ 65- ایبنا ،  . 1 دیامرف : یم  رجف  هروس  رخاوا  رد  نانآ  هداعلا  قوف  شاداپ  هّنئمطم و  سفن  نابحاص  دروم  رد  دـیجم  نآرق  دنتـسه . نآ 

حور يا  وت  ِیتَّنَج ;) ِیلُخْداَو  يِداَبِع *  ِیف  ِیلُخْداَف  ًۀَّیِـضْرَّم *  ًۀَیِـضاَر  ِکِّبَر  َیلِإ  یِعِجْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا *  ُسْفَّنلا  اَُـهتَّیَأ  اَـی   ») هحفص 380  . 68
رد مناگدـنب  کلـس  رد  سپ  تسا ، دونـشخ  وت  زا  وا  مه  يدونـشخ و  وا  زا  وت  مه  هک  یلاح  رد  درگ . زاب  تراگدرورپ  يوسب  هتفاـی ! مارآ 

.1 تسا : هتفرگ  رظن  رد  هّنئمطم  سفن  نابحاص  يارب  شاداپ  راهچ  هناگراهچ ، تایآ  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  وش .»! دراو  متـشهب  رد  و  يآ ،

. تسا یـضار  اهنآ  زا  زین  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  لّوا  شاداپ  زا  رتالاب  . 2 دنوش . یم  یـضار  دنوادخ  زا  هک  دهد  یم  تمعن  نانآ  هب  ردق  نآ 
اب رایـسب  ماقم  الاو و  راختفا  راگدرورپ  ياضر  ماقم  ًاتقیقح  فرط ; کـی  دـنوادخ  تیاـضر  تمعن  و  فرط ، کـی  یتشهب  ياـهتمعن  ماـمت 

. تسا توافتم  نارگید  تشهب  اب  هّنئمطم ، ِسفن  ِنابحاص  ِتشهب  . 4 دنریگ . یم  رارق  ادخ  صاخ  ناگدنب  فص  رد  نانآ  . 3 تسا . یشزرا 
رد یمخ  چـیپ و  رپ  زارد و  رود و  هار  قوـف ، هناـگراهچ  ياهـشاداپ  كرد  و  هّنئمطم ، سفن  هب  ندیـسر  يارب  هّنئمطم  سفن  هـب  ندیـسر  هار 
زور همه  تسا . طرـش  هبقاعم  هبـساحم و  هبقارم ، هطراشم ، هناگراهچ  لحارم  تیاعر  روظنم  نیا  يارب  و  درک ، يزاسدوخ  دیاب  تسا . شیپ 
رگا دیـشک . هبـساحم  هب  ار  دوخ  لامعا  هام  ره  لقاال  ای  هتفه و  ره  اـی  زور  ره  و  دوب ، شیوخ  ياـهتّین  یّتح  راـتفر و  لاـمعا و  بقارم  دـیاب 
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راک رگا  و  دـیامن . مورحم  دراد  تسود  ار  هچنآ  ًاصوصخم  تاـحابم  یخرب  زا  ار  شـسفن  دـنک ، تازاـجم  ار  دوخ  هدـش  فـالخ  بکترم 
نودب هار  نیا  ّیط  هک  دیامن ، لّکوت  وا  رب  دراپسب و  دنوادخ  هب  ار  دوخ  دیاب  ریـسم  نیا  رد  هّتبلا  دیوگ . ساپـس  نآ  رب  ار  ادخ  هدرک ، یبوخ 

نیا هب  هراّما  سفن  اب  هزرابم  رد  مالـسلا ،) هیلع  ) فسوی ترـضح  ناتـساد  رد  هک  هنوگ  نامه  تسین . ریذپناکما  راگدرورپ  تایانع  فطل و 
َءوُّسلا ُْهنَع  َفِرْـصَِنل  َِکلَذَـک  ِهِّبَر  َناَهُْرب  يَأَّر  ْنَأ  َالَْول  اَِـهب  َّمَهَو  ِِهب  ْتَّمَه  ْدََـقلَو   ») هحفـص 381 دومرف : هک  اجنآ  تسا ، هدـش  هراشا  بلطم 

يو دـصق  دـید ـ  یمن  ار  راگدرورپ  ناهرب  رگا  زین ـ  وا  درک ;و  فسوی )  ) وا ِدـصق  اخیلز )  ) نز نآ  َنیِـصَلْخُْملا ;) اَنِداَبِع  ْنِم  ُهَّنِإ  َءاَشْحَْفلاَو 
هیلع ) فسوی ترضح  ( 1 «.) دوـب اـم  صلخم  ناگدـنب  زا  وا  هک  ارچ  میزاـس ; رود  وا  زا  ار  اـشحف  يدـب و  اـت  میدرک  نینچ  نـیا  دوـمن . یم 
اَّمِم ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ُنْجِّسلا  ِّبَر  : ») درک ضرع  راگدرورپ  هب  باطخ  تیـصعم ، هانگ و  زا  ییاهر  يارب  اـخیلز و  تادـیدهت  لـباقم  رد  مالـسلا )
ارم اهنیا  هچنآ  زا  تسا  رتبوبحم  نم  دزن  نادنز  اراگدرورپ ! َنِیلِهاَْجلا ;) َنِّم  ْنُکَأَو  َّنِْهَیلِإ  ُبْصَأ  َّنُهَدـْیَک  یِّنَع  ْفِرْـصَت  َّالِإَو  ِْهَیلِإ  ِینَنوُعْدَـی 

و ( 2 «.) دوب مهاوخ  نالهاج  زا  دش و  مهاوخ  لیامتم  نانآ  يوسب  ینادرگنزاب ، نم  زا  ار  اهنآ  گنرین  رکم و  رگا  و  دـنناوخ . یم  نآ  يوسب 
زیزع ترخآ  ایند و  رد  تسشن و  تنطلـس  تخت  هب  راگدرورپ  فطل  هب  هک  دش  ّقفوم  ردق  نآ  سفن  اب  هزرابم  هار  رد  ترـضح  نآ  هرخالاب 

ود نیا  هب  دـنوادخ  هک  دراد  دوجو  هماّول ) سفن   ) مود مسق  و  تمایق )  ) لّوا مسق  نیب  يا  هطبار  هچ  لاؤس : هماّول  سفن  تمایق و  هطبار  دـش .
هک تسا  یکچوک  هاگداد  هماّول  سفن  تسا ; نشور  راکشآ و  ود  نیا  طابترا  باوج : تسا ؟ هداهن  مه  رانک  رد  ار  اهنآ  و  هدرک ، دای  مسق 

رگید ناهج  رد  هک  تسا  یگرزب  هاـگداد  تماـیق  و  تسا . نآ  مهّتم  سفن  یـضاق و  رادـیب ، نادـجو  دوش و  یم  لیکـشت  ناـسنا  نورد  رد 
رد هک  ییادخ  اریز  تسا ، تمایق  رب  لیلد  هماّول  سفن  رگید  ریبعت  هب  تسا . نآ  مهّتم  یناسنا  سفن  و  یـضاق ، دـنوادخ  دوش و  یم  لیکـشت 

رتقیقد رتگرزب و  بتارم  هب  یهاگداد  ترخآ  ناهج  رد  ایآ  دنک ، همکاحم  ار  شیوخ  سفن  ات  هدـیرفآ ، ناسنا  دوجو  رد  یهاگداد  ایند  نیا 
، ناسنا دوجو  نورد  کچوک  هاگداد   ) هاگداد ود  نیا  هب  مسق  هحفص 382  هیآ 33 .  فسوی ،  . 2 هیآ 24 .  فسوی ،  . 1 درک ؟ دهاوخن  اپرب 
. دوب دهاوخ  ترخآ  ناهج  هاگداد  رد  يو  روضح  يارب  ناسنا  هرابود  شنیرفآ  رب  رداق  لاعتم  دـنوادخ  هک  ترخآ ) ناهج  میظع  هاگداد  و 

. تسا هدش  باسح  قیقد و  ردقچ  نآرق  تاریبعت  ظافلا و  هک  دبای  یم  رد  دنک  یم  رکف  نآرق  فئارظ  تاکن و  نیا  هب  یتقو  ناسنا 

داعم هل : مسقم 

رد تمایق  زور  گرزب  هاگداد  و  ایند ، رد  اهناسنا  رادیب  نادجو  کچوک  هاگداد  هب  یّمهم  بلطم  هچ  هب  هّجوت  يارب  لاعتم  دـنوادخ  لاؤس :
. تسا هدرک  دای  مسق  ود  نآ ، تابثا  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  یّمهم  بلطم  ینامـسج  داـعم  خـساپ : تسا ؟ هدروخ  دـنگوس  ترخآ  ناـهج 
زا یخرب  درک »!؟ میهاوخن  عمج  ار  وا  ياهناوختـسا  زگره  هک  درادـنپ  یم  ناسنا  ایآ  ُهَماَـظِع ;) َعَمْجَّن  ْنَّلَأ  ُناَـسنِْالا  ُبَسْحَیَأ  : ») دـینک هّجوت 

هلمج نآ  رب  دـهاش  هنیرق و  روکذـم  هیآ  ینعی  دـنک . یم  ریـسفت  ار  نآ  هک  دراد  یفوذـحم  هـلمج  قوـف  هـیآ  هـک  دـندقتعم  نآرق  نارّـسفم 
هیآ دنوش .» یم  ثوعبم  تمایق  زور  رد  اهناسنا  مامت  کش  نودب  ۀمایقلا ; موی  ًاعیمج  ّنثعبتل  : » تسا ریز  حرش  هب  هلمج  نآ  تسا . فوذحم 
دوخ اب  درک و  ادیپ  يا  هدیسوپ  ناوختـسا  ینابایب  برع  درم  هدمآ ، تایآ  نآ  رد  هچنآ  قبط  تسا . سی  هروس  رخآ  تایآ  هیبش  ثحب  دروم 

يولج رد  ار  ناوختسا  نیا  متفای . دنک  یم  عافد  نآ  زا  ناناملسم  ربمایپ  هک  داعم  یفن  يارب  ینکش  نادند  لیلد  ًادَّمَُحم » َّنَمِـصْخََال  : » تفگ
هب هراـبود  ار  هدـش  درخ  ناوختـسا  نیا  تسا  رداـق  یـسک  هچ  مسرپ  یم  وا  زا  سپـس  مزیر ، یم  نیمز  يور  و  منک ، یم  درخ  ترـضح  نآ 
رد ار  روکذم  ناتـساد  دـنوادخ  درک . یلمع  دوب  هدرک  دـصق  ار  هچنآ  و  دیـسر ، ترـضح  هحفـص 383  تمدخ  دـنادرگزاب ؟ ناسنا  لکش 

اَهِییُْحی ُْلق  ٌمیِمَر *  َیِهَو  َماَظِْعلا  ِیُْحی  ْنَم  َلاَق  ُهَْقلَخ  َیِـسَنَو  ًالَثَم  اََنل  َبَرَـضَو  : ») تسا هدرک  ناـیب  لکـش  نیدـب  سی  هروس  ات 81  تایآ 78 
َقَلَخ يِذَّلا  َْسَیلَوَأ  َنوُدـِقُوت *  ُْهنِّم  ُْمْتنَأ  اَذِإَـف  ًاراـَن  ِرَـضْخالا  ِرَجَّشلا  َنِّم  ْمَُـکل  َلَـعَج  يِذَّلا  ٌمـِیلَع *  قـْلَخ  ِّلُِـکب  َوُـهَو  ةَّرَم  َلَّوَأ  اَـهَأَشنَأ  يِذَّلا 

: تفگ درک و  شومارف  ار  دوخ  شنیرفآ  دز و  یلاثم  ام  يارب  ُمِیلَْعلا ;)و  ُقَّالَْخلا  َوُهَو  یََلب  ْمُهَْلثِم  َُقلْخَی  ْنَأ  یَلَع  رِداَِقب  َضْرـالاَو  ِتاَواـمَّسلا 
ار نآ  راب  نیتسخن  هک  دنک  یم  هدنز  ار  نآ  یسک  نامه  : » وگب تسا »!؟ هدیسوپ  هک  یلاح  رد  دنک  یم  هدنز  ار  اهناوختـسا  نیا  یـسک  هچ  »
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ایآ دیزورفا » یم  شتآ  نآ ، هلیسوب  امـش  دیرفآ و  شتآ  زبس ، تخرد  زا  امـش  يارب  هک  یـسک  نامه  تساناد . یقولخم  ره  هب  وا  و  دیرفآ ،
راگدیرفآ وا  و  دناوت ،) یم   ) يرآ دنیرفایب !؟ ار  هدـش  كاخ  ياهناسنا  نانآ =  دـننامه  دـناوت  یمن  دـیرفآ ، ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  یـسک 

: دـیامرف یم  تسا ، هدرک  يا  هدـننک  عناـق  نقتم و  لاـح  نیع  رد  هداـس و  لالدتـسا  یناـبایب  درم  نآ  خـساپ  رد  لاـعتم  دـنوادخ  تساـناد .»
هلیسو هک  یسک  تسین . یتخـس  راک  هک  ناسنا  هرابود  شنیرفآ  تفرگ ، ماجنا  ام  طّسوت  دوب  رت  تخـس  يراک  هک  ناسنا ، ییادتبا  شنیرفآ 

ینامـسج داعم  رب  تلالد  هک  تایآ  هنوگنیا  دزاسب !؟ ار  شدـننامه  هرابود  نآ ، ندرک  قاروا  زا  سپ  دـناوت  یمن  ایآ  دـنک ، یم  عارتخا  يا 
، هداد خر  مسینولک  يزاس و  هیبش  شناد  رد  هک  یملع  فرگـش  تالّوحت  هیاـس  رد  زورما  اـّما  دوب ، نشور  هتـشذگ  رد  دـنچ  ره  دـنک ، یم 

شناد زا  هدافتـسا  اب  تسا . میظع  نامتخاس  کی  ياهرجآ  ناسب  هک  ییاهلولـس  دراد ، لولـس  اهدرایلیم  ناـسنا  ندـب  تسا . هدـش  رت  نشور 
اهنت دنوش و  دوبان  نیمز  هرک  يور  ياهناسنا  مامت  رگا  نیاربانب ، درک . ناسنا  کی  هب  لیدبت  ار  اهلولس  نیا  زا  کی  ره  ناوت  یم  يزاس  هیبش 

تروص تاناویح  هب  تبـسن  راک  نیا  و  داد ! شرورپ  رگید  ناسنا  اهدرایلیم  وا  ياهلولـس  زا  هدافتـسا  اب  ناوت  یم  دـنامب ، یقاب  ناـسنا  کـی 
، دنا هدرک  میرحت  ار  نآ  ناهج  يالقعو  تسا ، عونمم  یقالخا  لوصا  رطاخب  ناسنا  هب  تبسن  دنچ  ره  تسا . هدوب  زیمآ  ّتیقّفوم  و  هتفریذپ ،
ناهایگ و هرابود  شیور  طیارـش  هک  تسا  راهب  لـصف  دـننامه  تقیقح  رد  داـعم  تسا . ینامـسج  داـعم  رب  یبوخ  دـهاش  هحفـص 384  اّما 

هداد رّکذت  ناتخرد  ناهایگ و  ندـش  زبس  نیمز و  ندـش  هدـنز  هب  تبـسن  رّرکم  دـیجم  نآرق  رد  تهج  نیدـب  دزاس ، یم  مهارف  ار  ناتخرد 
ناوختـسا صوصخ  ندـب ، فلتخم  ياـضعا  نیب  رد  ثحب ، دروم  هیآ  رد  ارچ  لاؤـس : اهناوختـسا ؟ ارچ  تسا . هدـیدرگ  يروآداـی  و  هدـش ،

اذل و  دشاب . وا  لاکـشا  رب  یخـساپ  و  ینابایب ، برع  نآ  ههبـش  هب  هراشا  زین  هفیرـش  هیآ  نیا  تسا  نکمم  خساپ : تسا ؟ هدش  حرطم  ماظع ) )
تسا نکمم  و  داد . رارق  ناوختسا  ار  نخس  عوضوم  زین  دنوادخ  درک ، لاکشا  دیسر و  ربمایپ  تمدخ  تسدب  ناوختـسا  وا  هک  هنوگ  نامه 

ناکرا و شنیرفآ  رب  رداق  دـنوادخ  هک  یماـگنه  تسا . ناـسنا  مسج  یلـصا  ياهنوتـس  ندـب و  تلکـسا  ناوختـسا  هک  دـشاب  نیا  نآ  تّلع 
ههبـش ّدر  رب  هوالع  لاعتم  دنوادخ  راگدرورپ  ییامن  تردـق  تسین . یتخـس  راک  نآ  گرزب  خاش و  تقلخ  دـشاب ، يزیچ  یلـصا  تلکـسا 

یم و  دشک ، یم  نارکنم  خر  هب  ار  شیوخ  هداعلا  قوف  تردـق  دوب ، نانآ  زا  هنومن  کی  ینابایب  برع  درم  نآ  هک  ینامـسج ، داعم  نارکنم 
هلمج زا  هّیلّوا ، تقلخ  ياهتفارظ  مامت  هکلب  میتسه ، نآ  يور  رب  تشوگ  ندنایور  اهناوختـسا و  دّدـجم  شنیرفآ  رب  رداق  اهنت  هن  ام  دـیامرف :

ود برع  تغل  رد  نانب  ُهَناََنب .) َيِّوَسُّن  ْنَأ  یَلَع  َنیِرِداَق  یََلب   ) میهد یم  ناماس  رس و  لکـش  نامه  هب  مه  ار  امـش  ناتـسد  تشگنارـس  طوطخ 
یطوطخ تسا . ناتشگنارس  طوطخ  هب  هراشا  نانب  هک  دندقتعم  ام ، رصع  نارّسفم  زا  یعمج  هکلب  ناتشگنا . كون  تشگنا 2 . . 1 دراد : انعم 

هک دـنوش  یمن  تفای  هحفـص 385  رفن  ود  نیمز  هرک  رـساترس  رد  هک  ارچ  تـسا ، ناـنآ  یـصاصتخا  رهم  دارفا و  همانـسانش  مـکح  رد  هـک 
تهج نیدب  و  دوش ، یم  بوسحم  صاخشا  ییاسانـش  هلیـسو  نیرتهب  اذهل  و  دشاب ! رگیدمه  هباشم  تهج  ره  زا  اهنآ  ناتـشگنارس  طوطخ 

رب رداق  اهنت  هن  دـنوادخ  دـیامرف : یم  دـیجم  نآرق  دـنریگ . یم  ار  ناشناتـشگنا  رثا  هدرب و  يراگن  تشگنا  هب  ار  اـهنآ  دارفا  ییاسانـش  يارب 
نانب رگا  دنک . یشاّقن  قباس  لکش  نامه  هب  زین  ار  يو  ناتشگنا  طوطخ  دناوت  یم  هکلب  تسا ، ناسنا  ناتـشگنا  ناوختـسا و  دّدجم  شنیرفآ 

و دوبن ، ناتشگنا  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، ناسنا  يارب  نآ  هداعلا  قوف  تّیمها  ناتشگنا  صوصخ  رکذ  ّتلع  مینک ، ریسفت  ناتـشگنا  هب  ار 
تـسناوت یم  هن  تشاد و  ار  مهم  عیانـص  قلخ  ییاـناوت  هن  دوب و  نتـشون  رب  رداـق  هن  یمدآ  دوـب ، رتـش  تسد  دـننامه  ـالثم )  ) ناـسنا تسد 

میظع هاگداد  رادـیب و  نادـجو  کچوک  هاگداد   ) مهم رایـسب  مسق  ود  اب  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  هصالخ  دـشاب . هتـشاد  يرنه  ياه  شنیرفآ 
ینامسج و داعم  دشک . یم  نانآ  خر  هب  ار  شیوخ  هداعلا  قوف  تردق  هوالع  هب  هداد ، ار  ینامـسج  داعم  نارکنم  مهم  ههبـش  خساپ  تمایق )

هّدع هتفریذپ و  ار  نآ  یخرب  دراد ، دوجو  رظن  فالتخا  ینامـسج  داعم  دروم  رد  اّما  دنراد ، لوبق  ار  یناحور  داعم  ناناملـسم  همه  یناحور 
ربارب رد  باـقع  شاداـپ و  ذـخا  تماـیق و  ماـگنه  هب  حور  تشگزاـب  رب  هوـالع  دـندقتعم  يا  هّدـع  هکنیا  حیـضوت  دـنا . هدـش  نآ  رکنم  يا 

اریز دنیب ، یم  ار  دوخ  دب  ياهراک  تازاجم  بوخ و  ياهراک  شاداپ  و  ددرگ ، یم  زاب  زین  ناسنا  مسج  هدوب ، کیرش  نآ  رد  هک  ییاهراک 
يا هّدع  اما  دنوش . تازاجم  ای  هتفرگ  شاداپ  ًاکرتشم  دیاب  اذهل  و  دنا ، هداد  ماجنا  ار  دب  ای  بوخ  ياهراک  رگیدـکی  قاّفتا  هب  حور  مسج و 
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. دـنناد یم  حور  صوصخم  ار  باقع  شاداپ و  و  دنتـسه ، حور  تشگزاب  یناحور و  داعم  هب  دـقتعم  اهنت  هدـش و  رکنم  ار  ینامـسج  داـعم 
ثحب و دروم  هیآ  هک  تسا ، هدومن  هئطخت  ار  ینامسج  داعم  نارکنم  هدیقع  هدرک و  ینامسج  داعم  رب  دیکأت  یناوارف  تایآ  رد  دیجم  نآرق 
ات تسا ، دایز  هداعلا  قوف  ینامسج  داعم  هب  طوبرم  تایآ  تسا . تایآ  نیا  هلمج  زا  دش  هحفص 386  هراشا  نآ  هب  هک  سی  هروس  زا  یتایآ 

ُرُوبُْقلا اَذِإَو   ») راـطفنا هروس  هیآ 4  الثم  دراد » ینامـسج  داعم  رب  تلـالد  یعون  هب  داـعم  هب  طوبرم  تاـیآ  ماـمت  : » تفگ ناوت  یم  هک  اـجنآ 
مسج يارب  ربق  هک  ارچ  دراد ، ینامسج  داعم  رب  حیرـص  تلالد  دنوش ،») جراخ  ناگدرم  و   ) ددرگ ور  ریز و  اهربق  هک  نامز  نآ  ْتَِرثُْعب ;)و 

بّجعت ًاساسا  و  دوب ، دهاوخ  زین  ینامـسج  داعم  کش  نودب  هکنیا  هجیتن  دوش . جراخ  ربق  زا  حور  هک  درادن  انعم  تسا و  ندب  نفد  ّلحم  و 
لیکـشت اهربق و  زا  ندش  جراخ  نامز  هکنآ  دیما  درادـن . یبجعت  هک  یناحور  داعم  هنرگ  دوب و  ینامـسج  داعم  زا  ناتـسرپ  تب  ناکرـشم و 

یلامعا رپ و  یتسد  اب  تسین ، راکنا  لباق  زیچ  چـیه  هک  تماـیق  میظع  هاـگداد  رد  روضح  اهدـسج و  هب  حور  تشگزاـب  اـه و  ندـب  دّدـجم 
( مالـسلا هیلع  ) یلع نایقّتم  يالوم  مالک  رد  هراّما  سفن  میوش . رـضاح  ناـبرهم  راـگدرورپ  ربارب  رد  دـنلب ، يرـس  دیفـس و  ییور  و  حـلاص ،

نآ اب  هزرابم  سپ  زا  یبوخ  هب  و  تسانـشآ ، هراّما  سفن  رگاوغا  ياهتیلاعف  اـه و  گـنرین  اـه و  هعدـخ  اـب  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح 
ُعَّنَـصَتَت َو  ِِقفانُْملا ، َقُّلُمَت  ُقَّلَمَتَت  ُۀـَلَّوَسُْملا  ُةَراّمالا  ُسْفَّنلَا  : » دـییامرف هّجوت  تسا . هدیـشک  ریوصت  هب  هراّما  سفن  زا  ییایوگ  يولباـت  هدـمآرب ،

یم یـسولپاچ  ور  ود  ياهناسنا  نوچمه  راکبیرف  هراّما  سفن  ِّوُدَْعلا ; َطُّلَـسَت  ْتَطَّلَـسَت  ْتَنَّکَمَت  َو  ْتَعَدَخ  اذِا  یّتح  ِِقفاوُْملا ، ِقیدَّصلا  ِۀَمیـِشب 
ناشن ار  شا  یعقاو  هرهچ  هاگنآ  دوش ، رثؤم  شگنرین  هعدخ و  ات  دنک  یم  هولج  نابرهم  یتسود  سابل  رد  كانرطخ ) نمـشد  نیا   ) دـنک و

رکذ هراـّما  سفن  يارب  یگژیو  ود  مالـسلا ) هـیلع  ) یلع ترـضح  ( 1 !«.) دوش یم  طّلـسم  ناـسنا  رب  دـنمتردق  ینمـشد  نوچمه  دـهد و  یم 
ح باب 3916 ، نونلا ، فرح  ج 10 ، هـمکحلا ، نازیم   . 1 دـهد : تاجن  شیاه  هسوسو  ّرـش  زا  ار  ناسنا  دـناوت  یم  نآ  هب  هّجوت  هک  هدومن ،

یم ناشن  ناسنا  هب  زبس  غاـب  ِرد  ادـتبا  تسا . راـکبیرف  زاـب و  هّقح  رگ ، لـیوست  يدوجوم  هراـّما  سفن  هکنیا  تسخن  هحفـص 387   . 20465
رد زا  هکلب  دـهد ، یمن  ناشن  ار  شیوخ  یعقاو  هرهچ  راک  يادـتبا  رد  تسا ، قفانم  هرهچ و  ود  هکنیا  رگید  دـنز . یم  هبرـض  سپـس  دـهد ،

دوش و یمن  قافنا  هب  ّقفوم  یـسک  هک  یماگنه  الثم  دنک . فرـصنم  ادخ  یگدـنب  زا  ار  ناسنا  دـناوتب  ات  دوش ، یم  دراو  يزوسلد  یتسود و 
رسمه هیتآ  نیمأت  ینعی  رتمهم ، يراک  وت  فده  اریز  درادن ، یلاکشا  : » دیوگ یم  وا  هب  دریگ ، یم  رارق  هماّول  سفن  قّالش  تابرـض  ریز  رد 

یلاکـشا : » دـیوگ یم  وا  هب  هتفرگ ، رارق  هماّول  سفن  شنزرـس  دروم  هدرک و  كرت  ار  يرگید  ریخ  راـک  رگا  اـی  تسا »! هدوب  ناتنادـنزرف  و 
یناوج يارب  یسلاجم  نینچ  : » دیوگ یم  تسا ، نازیرگ  تیـصعم  سلاجم  زا  هک  یناوج  هب  ای  يا »! هداد  ماجنا  يریخ  راک  البق  اریز  درادن ،

و تیـصعم ، هانگ و  هدولآ  ار  ناسنا  هک  یماگنه  و  ینک »! یم  هبوت  ًادـعب  دراد . یمرگرـس  حـیرفت و  هب  زاین  ناوج  نوچ  تسا ، مزال  وت  لثم 
ات ددرگ ، یم  طّلـسم  ناسنا  رب  محر  یب  كانرطخ و  ینمـشد  نوچمه  دهد و  یم  ناشن  ار  شا  یعقاو  هرهچ  درک ، تاریخ  تدابع و  كرت 

. ددرگ یم  وا  عیطم  مار و  الماک  دراد و  یمن  رب  مدق  زا  مدق  وا  هزاجا  یب  ناسنا  هک  اجنآ 

قراط هروس  ياهدنگوس  . 4

حیضوت

: دیئامرف هّجوت  مهن ، ات  مکی  هیآ  ثحب ، نیا  هب  طوبرم  تایآ  هب  تسا . قراط  هروس  تسا ، هناگود  ياه  مسق  يواح  هک  يا  هروس  نیمراهچ 
تیآ نیا  هب  ! ) تساهیکیرات هدنفاکـشو  ناشخرد  هراتـس  نامه  تسیچ ؟ بش  هدنبوک  یناد  یمن  وت  و  بش ! هدنبوک  نامـسآ و  هب  دـنگوس 

هدش قلخ  هدنهج  بآ  کی  زا  هدش ! هدیرفآ  زیچ  هچ  زا  هک  درگنب  دیاب  ناسنا  دراد ! یظفاحمو  بقارم  سک  ره  هک  دـنگوس ) یهلا  گرزب 
ار وا  دـناوت  یم  هدـیرفآ  یتسپ  زیچ  نینچ  زا  ار  ناسنا  هک  ییادـخ  وا =  ًامّلـسم  دوش ! یم  جراـخ  اـه  هنیـس  تشپ و  ناـیم  زا  هک  یبآ  تسا ،

دای دنگوس  زیچ  ود  هب  هروس  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  تسیچ ؟ نامـسآ  دوش ! یم  راکـشآ  ناسنا )  ) ناهن رارـسا  هک  زور  نآ  رد  دـنادرگزاب !
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: دینک هّجوت  ریز  بلطم  هب  نامـسآ  تمظع  هب  ندرب  یپ  يارب  تسا . تمظع  اب  رایـسب  نامـسآ  هحفص 390  قراط ! نامـسآ و  تسا : هدرک 
هب میراذـگب  مه  يور  ار  نـیمز  هرک  رگا 000/200/1  ینعی  تسا ! دیـشروخ  زا  رتـکچوک  هبترم  رازه  تسیود  نوـیلیم و  کـی  نیمز  هرک 
ای هراتس  درایلیم  تسیود  دراد  رارق  نآ  رد  یسمش  هموظنم  هک  یناشکهک  رد  دش . دهاوخ  دیشروخ  ینعی  نامسآ  ناگراتس  زا  یکی  هزادنا 

رتشیب اـی  دراـیلیم  کـی  یتسه  ناـهج  رد  و  تساـم . ناـشکهک  هب  طوبرم  همه  اـهنیا  تساـهنآ . طّـسوتم  دیـشروخ  هک  دراد ، دوجو  هراـّیس 
نآ زا  هدرپ  دوجوم  تاناکما  اب  رـشب  هک  تسا  ییاهینتـسناد  مولع و  اهنیا  همه  دراد ! هراتـس  ردـقنامه  مادـک  ره  هک  دراد ، دوجو  ناشکهک 

، دروخ یم  مسق  نامسآ  هب  لاعتم  دنوادخ  رگا  دوش ! رت  هدرتسگ  تاّیفشک  نیا  هنماد  رتنردم ، ياههاگتـسد  عارتخا  اب  دیاش  تسا . هتـشادرب 
هفیظو هب  میـسانشب و  ار  دوخ  هاگیاج  نآ ، نوماریپ  هشیدنا  رّکفت و  اب  ات  دنک ، انـشآ  شنیرفآ  ياهیتفگـش  زومر و  نیا  هب  ار  ام  دـهاوخ  یم 

هب اذـهلو  تسا . هدـش  هتفرگ  قرط »  » هّدام زا  و  ندـیبوک ، يانعم  هب  تغل  رظن  زا  قراط » « ؟ تسیچ قراط  میئامن . لمع  قلاخ  هرابرد  شیوخ 
تهج نیدـب  دـیوگ . یم  قراط  دـبوکب  ار  يا  هناخ  برد  هنابـش  هک  یـسک  هب  برع  دوش . یم  هتفگ  هقرطم »  » شکچ ینعی  ندـیبوک  تلآ 
هثداح نیا  زا  اِهئاعِو ;و  یف  ۀَفوُْفلَِمب  انَقَرَط  ٌقِراط  َِکلذ  ْنِم  ُبَجْعَأَو  : » دیامرف یم  هغالبلا  جـهن  هبطخ 224  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح 

«. تشاد اولح  زا  هدیـشوپرس  یفرظ  دمآ و  ام  رادید  هب  یـسک  ماگنه  بش  هک  نیا  رتروآ  تفگـش  هدـش ) هتخادـگ  نهآ  لیقع و  ناتـساد  )
اّما هحفـص 391 و  دش . دهاوخ  حرطم  هدنیآ  ثحابم  رد  قوف  ناتـساد  ود  ره  هک  دنک ، یم  هراشا  قفانم  سیق  نب  ثعـشا  ناتـساد  هب  سپس 
رد شرون  هک  تسا  یناشخرد  هراتـس  بقاث  مجن  تسا . بقاث » مجن   » هدـمآ دـعب  هیآ  رد  هک  هنوگ  نامه  هفیرـش ، هیآ  رد  قراـط  زا  روظنم 

؟ تسا هراتـس  مادک  بقاث  مجن  هکنیا : دروم  رد  هللا ) همحر  ) یـسربط موحرم  دور . یم  شیپ  شدوجو  قامعا  ات  و  هدرک ، ذوفن  ناسنا  مشچ 
یم نامـسآ  رد  هک  تسا  یناشخرد  هراتـس  ره  بقاث ) مجن   ) قراط زا  روظنم  . 1 تسا : هدرک  لقن  نارّـسفم  نادنمـشناد و  زا  لامتحا  راهچ 

. تسا هدرک  دای  دنگوس  دنراد  یّصاخ  ششخرد  هک  یناگراتـس  مامت  هب  هکلب  هراتـس ، کی  هب  هن  لاعتم  دنوادخ  ریـسفت  نیا  قبط  دشخرد .
عفترمو نیرتالاب  نیرترود ، لحز  هراتـس  نوچ  تسا ، لـحز  هراتـس  روظنم  . 2 تسا . رتـسوسحم  رـشب  يارب  ناگراتـس  نیا  تمظع  هک  ارچ 

نیا دـنچ  ره  تسا . هدـش  فشک  نوتولپ  نوتپن و  سوناروا ، نآ  زا  سپ  دوش . یم  هدـید  مشچ  اـب  هک  تسا ، یـسمش  هموـظنم  هراتـس  نیرت 
یفاک مجح  نوچ  دنا ، هدرک  جراخ  یـسمش  هموظنم  عمج  زا  ار  نوتولپ  ًاریخاو  دنوش . یمن  هدـید  حّلـسم  ریغ  مشچ  اب  هناگ  هس  ياه  هراتس 
ریسفت لحز  هراتس  هب  ار  قراط  هک  یتّلع  نیمود  دراد . دوجو  یسمش  هموظنم  رد  هک  تسا  ینادرگرـس  گنـس  هکلب  درادن ، ار  هرایـس  کی 

رد ییاه  هقلح  هکنیا  نآ  و  دنا . هتـشادنرب  نآ  زار  زا  هدرپ  نادنمـشناد  زونه  هک  دراد  یّـصاخ  یگژیو  هراتـس  نیا  هک  تسا  نیا  دـنا  هدرک 
رب هک  تسا  خی  تاعطق  اه  هقلح  نیا  ایآ  دـخرچ . یم  لحز  درگرب  و  تسا ، ضیرع  حّطـسم و  هلـصاف ، اب  هک  دوش  یم  هدـید  لحز  فارطا 
ره هب  تسا ؟ يرگید  زیچ  ای  هدیخرچ ، یم  دیشروخ  درگ  رب  البق  هک  تسا  هدیشاپ  مه  زا  هراّیس  کی  زا  ییاه  هّکت  ای  دخرچ ، یم  نآ  درگ 

لامتحا نیموس  . 3 تسا . هدرک  دای  مسق  نآ  هب  لاعتم  دـنوادخ  اذـهلو  هدـش ، لحز  هراتـس  ّصاخ  شـشخرد  ثعاـب  یگژیو  ود  نیا  لاـح 
. تسا يریش  هار  ناشکهک  تسدرود  ِتباوث  ناگراتس  ءزجو  یسمش ، هموظنم  زا  جراخ  هراتس  نیا  تساّیرث . هراتـس  قراط  زا  روظنم  هکنیا 

اجنآ ات  دننز ، یم  لثملا  برض  نآ  هب  زیچ  کی  يرود  نایب  يارب  هک  تسا  دایز  يردق  هب  هام  یکاخ  هرک  اب  هراتس  نیا  هحفص 392  هلصاف 
ياه مشچ  دوش . یم  هتفرگ  راک  هب  ایرث » هب  ات  يرث  ز   » هلمج یتسه  ملاع  مامت  نایب  يارب  اذـل  و  دـنا ، هدـناوخ  ناهج  ياهتنا  ار  نآ  هاـگ  هک 

هب کیدزن  ناشخرد  ناگراتـس  زا  یکی  تقیقح  رد  هک  تسا  هام  هرک  بقاث » مجن   » زا روظنم  . 4 دنیبب . ار  ایرث  هراتـس  دنناوت  یم  زیت  يوق و 
هناگراهچ ياهریـسفت  نیب  زا  مینیب . یم  گرزب  ار  نآ  تسا ، مک  اـم  اـب  نآ  هلـصاف  نوچ  یلو  تسا ، یکچوک  هراتـس  هراتـس ، نیا  تساـم .

. دریگ یم  رب  رد  ار  یناشخرد  هراتس  ره  نآ  رب  هوالع  و  دوش ، یم  مه  رگید  لامتحا  هس  لماش  هک  تسا . لّوا  ریسفت  ریسفت ، نیرتبسانم 

ناشخرد ناگراتس  نامسآ و  هب  دنگوس  هفسلف 

، میتخادرپ نآ  هب  الاب  رد  هک  ناشخرد ، ناگراتـس  نامـسآ و  زا  یلامجا  دـنچ  ره  تخانـش  یهاگآ و  زا  سپ  ًاـصوصخم  دـنگوس ، ود  نیا 
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تدابع هک  اجنآ  ات  تسا ، تمیق  يذ  دنمشزرا و  رایسب  ناناملسم  ام  ِینید  ِفراعم  رد  هک  يراک  دنک . یم  راداو  هشیدنا  رکف و  هب  ار  ناسنا 
هک تسا ، بش  زامن  مهم  ياهتدابع  زا  یکی  دوش . یم  هداد  حیجرت  هشیدنا  رکف و  نودـب  ناوارف  تدابع  رب  تخانـش ، رّکفت و  اب  هارمه  مک 
هک یتداـبع  مینک . هدافتـسا  نآ  ماـجنا  يارب  تـصرف  نـیا  زا  و  مینادـب ، ار  نآ  ردـق  دـیاب  ناـضمر  هاـم  ياهرحـس  رد  ًاـصوصخم  هراوـمه ،

تسا هدمآ  بش  زامن  بادآ  رد  درب . یم  شیپ  هب  هللا  یلا  برق  كولـس و  ریـس و  ریـسم  رد  ار  ناسنا  و  دراد ، یبیجع  ّتینارون  ّتیناحور و 
ار تایآ  نیا  و  نک ، نامسآ  هب  یهاگن  یتفر ، نامسآ  ریز  زاب  ياضف  هب  نتفرگ  وضو  تهج  هک  یماگنه  باوخ ، زا  نتساوخرب  زا  سپ  هک 

یَلَعَو ًادوُُعقَو  ًاماَِیق  َهللا  َنوُرُکْذَـی  َنیِذَّلا  ِباَْبلالا *  ِیلوُِّال  تاَـیَال  ِراَـهَّنلاَو  ِلـْیَّللا  ِفَـالِتْخاَو  ِضْرـالاَو  ِتاَواـمَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ  : ») اـمن همزمز 
شنیرفآ رد  ًامّلـسم  ِراَّنلا ;) َباَذَع  اَنِقَف  َکَناَْحبُـس  الِطَاب  اَذَه  َْتقَلَخ  اَم  اَنَّبَر  هحفـص 393  ِضْرالاَو  ِتاَوامَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَیَو  ْمِِهبُونُج 

، هتسشن هداتسیا و  لاح  رد  ار  ادخ  هک  اهنامه  تسا ; نادنمدرخ  يارب  ینـشور )  ) ياه هناشن  زور ، بش و  تفر  دمآ و  و  نیمز ، اهنامـسآ و 
ار اهنیا  اهلاراب ! دـنیوگ ): یم  ;و   ) دنـشیدنا یم  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رارـسا  رد  دـننک ;و  یم  دای  دـنا ، هدـیباوخ  ولهپ  رب  هک  هاگنآ  و 

یم ربخ  هشیدنا  رّکفت و  هب  تبسن  مالسا  ّصاخ  تیّمها  زا  همه  اهنیا  ( 1 !«.) راد هاگن  شتآ ، باذع  زا  ار  ام  وت ! یهّزنم  يا ! هدیرفاین  هدوهیب 
يارب نامـسآ  ناگراتـس  ناگراتـس ! بیجع  ملاع  تساهناسنا . رّکفت  لّقعت و  تردق  نتخادنا  نایرج  هب  يارب  زین  روکذم  ياه  مسق  و  دهد ،

اهیکیرات و رد  ناینیمز  تیادـه  رازبا  و  اهنامـسآ ، تنیز  هیام  اهنآ  اهناسنا  ام  دـید  زا  یملاـع ! مه  اـهناسنا  اـم  يارب  و  دـنراد ، یملاـع  دوخ 
هلیسو اهنت  ناگراتس  دوب ، يا  هناشن  تمالع و  اهایرد  اه و  هّداج  رد  هن  و  تشاد ، ییامن  بطق  هن  رشب  هک  هتشذگ  ياهنامز  دنتـسه . تاملظ 
ِرْحَْبلاَو ِّرَْبلا  ِتاَُملُظ  ِیف  اَِهب  اوُدَتْهَِتل  َموُجُّنلا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُهَو  : ») دیامرف یم  هراب  نیا  رد  دیجم  نآرق  دـندوب . هتـشگمگ  اهناسنا  تیادـه 

هار اهنآ  هلیسو  هب  ایرد ، یکشخ و  ياهیکیرات  رد  ات  داد ، رارق  امش  يارب  ار  ناگراتـس  هک  تسا  یـسک  وا  َنوُمَْلعَی ;) مْوَِقل  ِتاَیْالا  اَْنلَّصَف  ْدَق 
، تایاور زا  یخرب  رد  هکنیا  و  ( 2 !«.) میتشاد نایب  دنا ) هشیدـنا  رکف و  لها  و  ، ) دـنناد یم  هک  یناسک  يارب  ار  دوخ ) ِي   ) اه هناشن  ام  دـیبای !
، ینیمز ناگراتـس  نـیا  هـک  ارچ  تـسا ; تـهج  نـیمه  زا  (، 3) دـنا هدـش  هیبشت  نامـسآ  ناگراتـس  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم تارـضح 
تایآ 190 و 191 نارمع ، لآ  هکنیا 1 .  هصالخ  دننک . یم  تیاده  دوصقم  لزنم  رس  هب  ار  يونعم  لئاسم  رد  ِنادرگرس  رّیحتم و  ياهناسنا 

يرگید تیاور  رد  و  موجنلا » لثم  یتیب  لها  لثم  : » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ترضح  زا  یثیدح  رد   . 3 هیآ 97 .  ماعنا ،  . 2 . 
ص ج 24 ، راونالاراحب ، « ) مشاه ینب  مجن  تنا  : » تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  هب  باطخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  زا 

اهنآ زا  يرایـسب  هک  ارچ  دنراد ; یبیجع  ملاع  زین  ناشدوخ  يارب  اهنآ  دـنراد . یبیجع  ملاع  اهناسنا  ام  دـید  زا  ناگراتـس  هحفص 394  (. 82
ریاس زا  یتفایرد  جاوما  هک  ارچ  دنـشاب ، ام  یکاخ  هرک  نانکاس  زا  رت  شوه  اـب  بتارم  هب  يدارفا  اـهنآ  نینکاـس  اـسب  هچ  و  دـنا ، ینوکـسم 
اهنآ اب  طابترا  يرارقرب  زا  زجاع  ام  اّما  دـننک ، رارقرب  طابترا  ام  اـب  دـنناوت  یم  اـهنآ  اریز  دـهد . یم  اـهنآ  یّقرت  تفرـشیپ و  زا  ناـشن  تارک 

اب دنتـسه  یتادوجوم  اهنآ  هک  میناد  یم  ردق  نیمه  یلو  مینک ، كرد  ار  رگیدمه  هک  تسین  اهنآ  ام و  نیب  یکرتشم  نابز  دنچ  ره  میتسه .
، یگدنز تایح و  طئارش  نوچ  دراد »! دوجو  ینوکسم  هراتس  اهنویلیم  : » هک دندقتعم  نادنمشناد  زا  یضعب  رتالاب . یناوت  رترب و  يدادعتـسا 

دوجو اه  هراتس  نآ  رد  زین  ینینکاس  تسین  دیعب  نیاربانب  تساّیهم . طیارش  نیا  هراتـس  اهنویلیم  رد  هکلب  تسین ، ام  یکاخ  هرک  رد  رـصحنم 
لبق لاس  زا 1400  شیب  هک  یلاح  رد  دنا . هتفای  تسد  نآ  هب  هزات  هدرک و  زاربا  ام  رـصع  نادنمـشناد  هک  تسا  يا  هّیرظن  نیا  دشاب . هتـشاد 

ۀَنیدَم ُّلُک  ٌۀَطُوبْرَم  ِضْرْالا  ِیف  یتَّلا  ِِنئادَْملا  ُْلثِم  َِنئادَم  ِءامَّسلا  ِیف  ِیتَّلا  ُموُجُّنلا  ِهِذه  : » دندومرف دروم  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح 
ياهرهش نیا  نیمز ، ینوکسم  ياهرهش  نوچمه  دنتسه  ییاهرهـش  دینک ، یم  هدهاشم  نامـسآ  رد  هک  یناگراتـس  نیا  رُون ; ْنِم  دوُمَع  یِلا 

نیا اـی  تسا ، نآ  دـننام  ییویدار و  جاوما  رون » دوـمع   » زا روـظنم  اـیآ  ( 1 «.) دنتـسه طابترا  رد  مه  اب  يرون  ياهنوتـس  هلیـسو  هب  ینامـسآ 
ربمایپ ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  ای  دنراد ؟ دوخ  هب  صوصخم  ناربمایپ  ینوکسم  ناگراتس  نیا  ایآ  تسا ؟ يرگید  لکش  هب  طابترا 

ناگراتـس دروم  رد  رگید  ياهـشسرپ  و  قوف ، تالاؤس  تسا ؟ هداتـسرف  اـهنآ  يوس  هب  ناـشیئامنهار  يارب  یناگداتـسرف  و  تسه ، زین  اـهنآ 
هتفاب ادـج  هتفات  نیمز  هرک  ناـنکاس  اـم  هکنیا  تسا  یعطقو  مّلـسم  هچنآ  اـّما  دراد . دوجو  يرگـشسرپ  ناـسنا  ره  يارب  نامـسآ ، ینوکـسم 
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هحفص 395 ص 91 .  ج 55 ، راونالاراحب ،  . 1 درادن . ناینیمز  ام  یکاخ  هرک  هب  صاصتخا  یگدنز  تایح و  و  میتسین ،

تمایقو داعم  هب  هجوت  اهدنگوس :  زا  فده 

نیا نوماریپ  هشیدـنا  رّکفت و  و  میتـشاد ، یهاـتوک  ثحب  هدرک  داـی  دـنگوس  ود  نیا  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  ناگراتـس  نامـسآ و  دروم  رد 
ره تاعلاطم  هشیدنا و  هک  تبـسن  نامه  هب  و  داد ، قوس  اهنآ  هدننیرفآ  دـیحوت و  تمـس  هب  ار  ام  شنیرفآ ، ناهج  زیگنا  تفگـش  تاقولخم 

هچنآ  ) هل مسقم  ناونع  هب  همادا و  رد  ددرگ . یم  هدوزفا  زین  اـهنآ  قلاـخ  هب  شناـمیا  ياـنغ  قمع و  رب  دـشاب ، رت  قیمع  اـهنآ  دروم  رد  سک 
و تسا . یتسرپاتکی  دیحوت و  ثحب  لّمکم  هک  هدش ، هراشا  گرم  زا  سپ  ناهج  تمایق و  ّمهم  هلئسم  هب  هدرک ) دای  مسق  نآ  يارب  دنوادخ 

يا هراشا  ادتبا  اذهل  تسا ، نیمهّتم  هدنورپ  هب  هاگداد  ماوق  هکلب  روما ، نیرتمهم  زا  یکی  تمایق  زور  رد  یهلا  لدـع  هاگداد  رد  هک  اجنآ  زا 
یظفاحم بقارم و  سک  ره  هک  ناشخرد  ناگراتـس  نامـسآ و  هب  مسق  ٌِظفاَح ;) اَْهیَلَع  اَّمَّل  سْفَن  ُّلُک  ْنِإ  : ») دنک یم  ناگدـنب  لامعا  همان  هب 

ياهتّین زا  یّتح  اهنآ  دتفا . یمن  اهنآ  ملق  زا  يزیچ  و  دنسیون ، یم  ار  تشرد  زیر و  دنقیقد . رایسب  اهناسنا  ام  ِلامعا  ِظفاحم  ِناگتـشرف  دراد .»
هدارا و زا  ایآ  دنتسه ، ناسنا  لامعا  تبث  رومأم  هک  يا  هتشرف  ود  دیسرپ . مالـسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  زا  یـصخش  دنراد . عالّطا  ام 
؟ تسا یکی  رطع  بالـضاف و  هاچ  يوب  ایآ  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) ماما دنوش ؟ یم  ربخ  اب  زین  کین  راک  ای  هانگ  ماگنه  هب  وا  ینطاب  میمـصت 

تسا تسار  تمس  رد  هک  يا  هتشرف  دوش ! یم  وبشوخ  شسفن  دنک  یبوخ  راک  ّتین  ناسنا  هک  یماگنه  دومرف : ماما  هن ! درک : ضرع  يوار 
یهانگ هدارا  هک  یماگنه  اّما  تسا .... هدرک  کین  هدارا  وا  هک  زیخرب  دیوگ : یم  پچ  تمس  هتـشرف  هب  دشاب ) یم  تانـسح  تبث  رومأم  (و 

هدارا وا  هک  زیخرب  دـیوگ  یم  تسار  تمـس  هتـشرف  هب  تسا  ناـهانگ  تبث  رومأـم  هک   ) پچ تمـس  هتـشرف  دوـش ! یم  وبدـب  شـسفن  دـنک 
ناسنا حور  مسج و  رب  يراثآ  ینورد ، تاّین  راکفا و  يرآ ، هحفص 396  ص 226 .  ج 26 ، هنومن ، ریسفت   . 1 ( 1 ...(.) تسا هدرک  تیصعم 

رد لامعا  همان  تسوا .» رد  هک  دوارت  نامه  نورب  هزوک  زا  : » رعاش لوق  هب  دـنرب . یم  ام  تاّین  هب  یپ  راـثآ  نآ  زا  ناگتـشرف  هک  دراذـگ  یم 
هروس تایآ 16-18  رد  . 1 مینک : یم  هراشا  تسا ، لامعا  همان  دروم  رد  هک  یتایآ  زا  هلـسلس  ود  هب  ثحب ، نیا  لیمکت  يارب  نآرق : تاـیآ 
ِنَعَو ِنیِمَْیلا  ِنَع  ِناَیِّقَلَتُْملا  یَّقَلَتَی  ْذِإ  ِدـیِرَْولا *  ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحنَو  ُهُسْفَن  ِِهب  ُسِوْسَُوت  اَم  ُمَْلعَنَو  َناَْسنِْالا  اَنْقَلَخ  ْدََـقلَو  : ») میناوخ یم  ق 

شبلق گر  زا  وا  هب  ام  و  میناد ، یم  ار  وا  ياه  هسوسو  میدـیرفآ و  ار  ناسنا  ام  ٌدـِیتَع ;) ٌبِیقَر  ِْهیَدـَل  َّالِإ  لْوَق  ْنِم  ُظـِْفلَی  اَّم  ٌدـیِعَق *  ِلاَـمِّشلا 
چیه ناسنا  دـنراد ; یم  تفایرد  ار  وا  لامعا  دـنناسنا  مزالم  هک  پچ  تسار و  هتـشرف  ود  هک  ار  یماگنه  دـیروایب ) رطاـخ  هب  ! ) میرتکیدزن

هّجوت اب  لاؤس : تسا .»! نآ ) طبض  و   ) تّیرومأم ماجنا  يارب  هدامآ  بقارم و  يا  هتـشرف  مد ، نامه  هکنیا  رگم  دروآ  یمن  نابز  رب  ار  ینخس 
ینیبقارم هب  يزاین  هچ  تسا ، رتکیدزن  وا  هب  زین  ناسنا  ندرگ  گر  زا  ثحب  دروم  هیآ  ریبعت  هب  و  زیچ ، همه  رب  ِملاع  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  هب 

ماما باوج : دنا ؟ هراک  هچ  لامعا  ناظفاح  ناگتشرف  هاتوک  هلمج  کی  رد  و  دنیامن ؟ طبض  تبث و  ار  ناسنا  لامعا  ات  تسا  ناگتشرف  نوچ 
يدیکأت ناگتـشرف  تراظن  فلا ) ( 1 :) تسا هدرک  ناـیب  ثحب  دروم  ناگتـشرف  يارب  شقن  ود  لاؤس ، نیا  خـساپ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص

اّما دنکن ، یهّجوت  دـیاش  دـشاب  هتـشاد  رظان  کی  ناسنا  رگا  دـشاب . شیوخ  لامعا  بقارم  رتشیب  رـشب  ات  راگدرورپ ، یهاگآو  ملع  رب  تسا 
هحفص 397 ص 522 .  ج 5 ، نیلقثلارون ، ریـسفت   . 1 درک . دهاوخ  يرتشیب  تّقد  دنتـسه  وا  لامعا  رظان  رفن  نیدنچ  دـنک  ساسحا  هچنانچ 
، دننک یم  طبض  تبث و  تشرد  زیر و  زا  ار  شلامعا  مامت  و  دنتـسه ، وا  هارمه  هراومه  هتـشرف  ود  دنوادخ ، رب  هوالع  دراد  رواب  هک  یناسنا 
، لامعا ظفاحم  ناگتـشرف  ب ) دوب . دهاوخن  ناسکی  درادن ، ناگتـشرف  تراظن  هب  یهّجوت  دـناد و  یم  دوخ  رظان  ار  ادـخ  طقف  هک  یـسک  اب 
. دـننک یم  ظفح  یناوارف  ثداوح  تارطخ و  زا  ار  ناسنا  اهنآ  تساهناسنا . ناج  مسج و  زا  تظفاحم  نآ  و  دـنراد ، زین  يرگید  ّتیرومأـم 

هطاحا ار  ناکدوک  ثداوح  تارطخ و  عاونا  هک  ارچ  دندیـسر ، یمن  یلاـسگرزب  هب  ناـکدوک  زا  يرایـسب  دـندوبن  یهلا  ناـظفاحم  نیا  رگا 
رادرک و لامعا و  ظفاحم  مه  ظفاحم  ناگتـشرف  نیاربانب ، دـنهد . یم  تاجن  اهرطخ  لاگنچ  زا  ار  اـهنآ  ظـفاحم ، ناگتـشرف  و  تسا ، هدرک 
هک دـسر  ارف  ناسنا  گرم  هک  یماگنه  ات  دنتالکـشم ، تارطخ و  ثداوح و  دـنزگ  زا  اـهنآ  ناـج  مسج و  بقارم  مه  و  دـنیاهناسنا ، تاـّین 
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ًاماَرِک َنیِِظفاََـحل *  ْمُْکیَلَع  َّنِإَو  : ») دـیامرف یم  راـطفنا  هروس   10 تایآ 12 ـ  رد  لاعتم  دـنوادخ  . 2 دـنراد . یم  رب  تّیرومأـم  نیا  زا  تسد 
دنناد یم  هک  امـش ،) دب  کین و  لامعا   ) هدنـسیون ماقم و  الاو  هدش ... هدرامگ  امـش  رب  ینانابهگن  کش  یب  َنُولَعْفَت ;) اَم  َنوُمَْلعَی  َنِیِبتاَک * 

یم طبض  تبث و  ار  ناسنا  تاّین  رادرک و  لامعا و  تشرد  زیر و  هک  دراد ، هراشا  لامعا  ظفاحم  ناگتشرف  هب  زین  تایآ  نیا  دینک .»! یم  هچ 
: باوج دنراد ؟ یم  اور  اهناسنا  هب  یتمدخ  تمرکم و  هچ  اهنآ  رگم  تسا ؟ هدـش  ریبعت  ًامارک »  » هژاو اب  ناگتـشرف  نیا  زا  ارچ  لاؤس : دـننک .

ْنَم : ») هدومرف دوخ  دنوادخ  هک  ارچ  دنـسیون ، یم  ربارب  هد  هب  ار  نآ  ًاروف  دهد  ماجنا  یکین  راک  ناسنا  رگا  هک  هدـمآ  تایاور  زا  یخرب  رد 
شاداپ ربارب  هد  دروآ ، اجب  یکین  راک  سک  ره  َنوُمَلُْظی ;) ْمُهَو َال  اَهَْلثِم  َّالِإ  يَزُْجی  َـالَف  ِۀَـئِّیَّسلِاب  َءاَـج  ْنَمَو  اَِـهلاَْثمَأ  ُرْـشَع  ُهَلَف  ِۀَنَـسَْحلِاب  َءاَـج 

 . هیآ 160 ماـعنا ،  . 1 ( 1 «.) دش دـهاوخن  اهنآ  رب  یمتـس  و  دـید ، دـهاوخن  رفیک  نآ ، دـننامب  زج  دـهد ، ماجنا  يدـب  راک  سک  ره  و  دراد ،
يزیچ هدـب و  تلهم  وا  هب  تعاس  تفه  ات  دـیوگ  یم  شقیفر  هب  کین ، لامعا  تبث  هتـشرف  دوش ، یتشز  راک  بکترم  رگا  اّـما  هحفص 398 
نیدب ( 1 .) سیونب شیارب  هانگ  کی  طـقف  درکن  هبوت  روکذـم  تلهم  تشذـگ  زا  سپ  هچناـنچ  دـنک . هبوت  دوش و  نامیـشپ  دـیاش  سیونن ،

ام لامعا  رظان  ناگتشرف  دنوادخ و  هک  میشاب  هتشاد  هّجوت  هراومه  رگا  یتسار  تسا . هدش  هتفگ  راوگرزب  میرک و  ناگتشرف  اهنآ  هب  تهج 
؟ دـش میهاوخ  هانگ  بکترم  ایآ  دـنراذگ ، یمن  اهنت  ار  ام  یناکم  نامز و  چـیه  رد  و  دنـشاب ، یم  اـم  هارمه  تولج  تولخ و  رد  و  دنتـسه ،

. تسا ناطیش  ياه  هسوسو  ربارب  رد  یمکحم  يوق و  لرتنک  ینید  ياهرواب  هب  نامیا 

اهناسنا تشگزاب  داعم و  یگنوگچ 

رد یهلا  لدع  هاگداد  هب  هئارا  يارب  يو  هدنورپ  لیکشت  رومأم  ناسنا  رمع  لوط  رد  هک  ظفاحم ، ِناگتـشرف  هب  هراشا  زا  سپ  لاعتم  دنوادخ 
َِقلُخ َِقلُخ *  َّمِم  ُناَسنِْالا  ِرُظنَْیلَف  : ») دیامرف یم  هاتوک  یتایآ  رد  هتخادرپ و  اهناسنا  زیخاتـسر  داعم و  قّقحت  ناکما  هب  دنتـسه ، ترخآ  ناهج 

هدـیرفآ زیچ  هچ  زا  هک  درگنب  دـیاب  ناـسنا  ُِرئاَرَّسلا ;) یَْلُبت  َمْوَی  ٌرِداََـقل *  ِهِعْجَر  یَلَع  ُهَّنِإ  ِِبئاَرَّتـلاَو *  ِْبلُّصلا  ِْنَیب  ْنِم  ُجُرْخَی  ِقفاَد *  ءاَّم  ْنِم 
تلاح هب  ار  ناسنا  دناوت  یم  دنوادخ  ًامّلسم  دوش ! یم  جراخ  اه  هنیس  تشپ و  نایم  زا  هک  یبآ  تسا ، هدش  قلخ  هدنهج  بآ  کی  زا  هدش !

یتحارب دنک ، یم  قلخ  هدیدنگ  بآ  هرطق  کی  زا  ار  رشب  هک  يدنوادخ  تسا . یبلاج  مکحم و  لالدتـسا  نیا ، دنادرگ .»! زاب  شیوخ  یلبق 
ِْبلُّصلا ِنـَْیب  ْنـِم  ُجُرْخَی   ) هفیرــش هـیآ  بـئارت »  » و بلــص »  » ریــسفت تـشاد . دــهاوخ  كاــخ  زا  یتـشم  زا  ار  يو  دّدــجم  شنیرفآ  ناوـت 

 . تارقف 1 نوتس  هنیـس و  ياهناوختـسا  نایم  زا  هک  يا  هرطق  : » دیامرف یم  دنوادخ  اریز  تسا ; دیجم  نآرق  هدیچیپ  تایآ  زا  یکی  ( ِِبئاَرَّتلاَو
راردا يراجم  زا  ندـب و  نیئاپ  ياهتمـسق  زا  هفطن  میناد  یم  هک  یلاـح  رد  دوش » یم  جراـخ  هحفص 399  ص 229 .  ج 26 ، هنومن ، ریـسفت 

لباق و  دراد ، یگنهامه  رـشب  یلعف  ياه  هتخومآ  اـب  اـیآ  تسیچ ؟ بئارت »  » و بلـص »  » زا روظنم  هک  دـید  دـیاب  نیارباـنب  ددرگ . یم  جراـخ 
یم نایب  يرگید  ریـسفت  ثحب  نیا  رد  یلو  میا ، هدرک  رکذ  ثحب  دروم  هیآ  يارب  ریـسفت  شـش  هنومن  ریـسفت  رد  خساپ : دـشاب ؟ یم  هیجوت 

، تسا ناسنا  یسّفنت  هاگتسد  هک  اه ، هیر  . 1 دراد : دوجو  مهم  هاگتسد  راهچ  تارقف  نوتس  هنیس و  ياهناوختـسا  نیب  رد  دینک : هّجوت  مینک .
نوخ و ژاپمپ  هفیظو  اه  هیر  زا  هلـصاف  یمک  اب  هک  تسا  ناسنا  بلق  هاگتـسد ، نیمود  . 2 تسا . هتفرگ  رارق  هنیس  هسفق  ياهناوختـسا  ریز  و 

ییاذغ ّداوم  هّیهت  زکرم  و  هدش ، هیبعت  هنیـس  ياهناوختـسا  زا  رت  نییاپ  یمک  هدعم  . 3 دراد . هدـهع  رب  ار  حراوج  اضعا و  مامت  هب  نآ  لاـسرا 
رارق تارقف  نوتس  هنیس و  ياهناوختـسا  نیب  هک  تسا  یهاگتـسد  نیمراهچ  دبک  هرخالابو  . 4 تسا . ناسنا  توافتم  ياه  مادنا  هیذـغت  يارب 

هب دنک ! یم  یثنخ  ار  ّمس  عون  دصیس  ناسنا  دبک  هاگآ ، نادنمـشناد  زا  یکی  هتفگ  هب  تسا . ییاذغ  ّداوم  نوخ و  هیفـصت  نآ  راک  و  هتفرگ ،
زا دبک  هک  هنوگ  نامه  دشاب . یم  بلق  دنویپ  زا  رت  لکـشم  دبک  دنویپ  اذـهلو  تسا . بلق  يرامیب  زا  رتکانرطخ  دـبک  يرامیب  تهج  نیمه 

. تسین ریذپ  ناکما  دبک  نودب  یلو  تسا ، نکمم  هدعم  نودـب  یهاتوک ـ  تّدـم  يارب  دـنچ  ره  تایح ـ  همادا  هک  ارچ  تسا ، رتمهم  هدـعم 
هاگتسد راهچ  نیا  رگا  دنراد . رارق  تارقف  نوتس  هنیس و  ياهناوختسا  نیب  رد  هک  دنتسه  یّمهم  هاگتـسد  راهچ  دبک ، هدعم و  بلق ، اه ، هیر 

اب نیاربانب  ددرگ . یم  جراخ  یّـصاخ  وضع  زا  ندش  جراخ  ماگنه  هب  دنچ  ره  دیآ ، دوجوب  هفطن  تسین  نکمم  دـنهدن  مه  تسد  هب  تسد 
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هک دیامرف  یم  دـنوادخ  اذـهل  هتفرگ ، رارق  بئارت »  » و بلـص »  » نیب هک  تسا  يا  هناگراهچ  ياههاگتـسد  هفطن ، داجیا  أشنم  هکنیا  هب  هّجوت 
ناسنا رگا  یسانشادخ ؟ ای  یسانش ، نینج  هحفص 400  تسا . یتسرد  حیحص و  بلطم  نیاو  دوش ، یم  جراخ  بئارت  بلـص و  نیب  زا  هفطن 

مک یتّدم  زا  سپ  دوش ، یم  محر  هاگتسد  دراو  لکـش  یب  بآ  هرطق  کی  دش . دهاوخ  سانـشادخ  ًاعطق  دناوخب  یـسانش  نینج  هرود  کی 
تـشوگ تروص  هب  ینّیعم  نامز  تّدـم  رد  ًاجیردـت و  نوخ  هتخل  دـیآ . یم  رد  یّـصاخ  تأیه  لکـش و  نودـب  نوخ  هتخل  تروص  هب  مک 

و تسد ، هب  لیدبت  رگید  هشوگ  و  اپ ، هب  لیدبت  نآ  هشوگ  کی  سپـس  دوش . یم  ناوختـسا  هب  لیدبت  سپـس  و  دوش ، یم  رهاظ  يا  هدـیوج 
لماک ناسنا  کی  هب  لیدبت  و  هدـیرفآ ، حراوج  اضعا و  هّیقب  بیترت  نیمه  هب  و  ینیب ، ناهد و  وربا و  مشچ و  ندرگ و  رـس و  رگید  تمـسق 

؟ تسا هداد  نامرف  نینج  نیا  هب  یـسک  هچ  تسا ؟ هدز  ابیز  شقن  هنوگ  نیا  لکـش  یب  گـنر و  یب  بآ  هرطق  نآ  رب  یتردـق  هچ  دوش . یم 
نوناق قبط  لاعتم  رداق  دنوادخ  لیدب  یب  اناوت و  تردق  تسد  کش  یب  تسا ؟ هدومن  تیاده  وس  تمس و  نیا  هب  ار  وا  یگرزب  تردق  هچ 

رد رگا  ناسنا ! يا  تسا . هدرک  تادوجوم  نیرتهب  هب  لیدبت  تیاهن  رد  و  هداد ، رارق  دوخ  ياج  رد  ار  يوضع  ره  یمّظنم  قیقد و  فیرظ و 
. تشاد یهاوخن  يدیدرت  کش و  گرم  زا  سپ  ناهج  داعم و  رد  زگره  ینک ، هشیدنا  دوخ  شنیرفآ  تقلخ و 

یحض هروس  ياهدنگوس  . 5

حیضوت

نوماریپ ثحب  اـب  نیارباـنب ، تسا . یپ  رد  یپ  دـنگوس  ود  ياراد  هک  تسا  يا  هروـس  نیرخآ  یحـض ، هروـس  نآرق ، هروـس  نیموـس  دوـن و 
همه و   ) دیآ رب  باتفآ  هک  ماگنه  نآ  رد  زور  هب  مسق  دینک : هّجوت  دش . دهاوخ  هتسب  زین  هناگ  ود  ياه  مسق  هدنورپ  هروس ، نیا  ياهدنگوس 

و تسا ! هدادن  رارق  مشخ  دروم  هتـشاذگناو و  ار  وت  زگره  دنوادخ  هک  دریگ ، مارآ  هک  ماگنه  نآ  رد  بش  هب  دـنگوس  و  دریگ ،) ارف  ار  اج 
. تسا رتهب  ایند  زا  وت  يارب  ترخآ  ًامّلسم 

یندم یّکم و  ياه  هروس  ياه  توافت 

توافت مه  اب  اوتحم  نیماضم و  تهج  زا  مه  و  يرهاظ ، لکـش  رظن  زا  مه  یندـم  یّکم و  ياه  هروس  دـش  هراـشا  زین  ـالبق  هک  هنوگ  ناـمه 
ربمایپ هک  ارچ  دیوگ ; یم  نخس  يداقتعا  لوصا  ینید و  فراعم  یحو و  تّوبن و  داعم و  أدبم و  دروم  رد  الومعم  یّکم  ياه  هروس  دنراد .

یحیحـص راظتنا  رگید  ياه  همانرب  راظتنا  دوشن  مکحم  ياه  هیاپ  ات  و  دـنک ، مکحم  ار  اه  هیاـپ  دـیاب  هّکم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا
ياه هروس  اّما  دوب . مالـسا  يداقتعا  لوصا  نیببت  هّکم  هحفـص 402  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  شالت  مامت  اذهل  و  دوب . دهاوخن 
دننام لاملا و  تیب  شترا و  نوچ  یعامتجا  ياهداهن  داقعنا  یمالسا و  هعماج  نتفرگ  لکش  یمالسا و  تموکح  لیکشت  زا  سپ  هک  یندم 

هّکم و نارود  هکنیا  هصالخ  تسا . هدرک  ثحب  نآ  دننام  یعامتجا و  یماظن ، يداصتقا ، یـسایس ، فلتخم  لئاسم  دروم  رد  دـش ، لزان  نآ 
و تسا ، یّکم  ياه  هروس  هلمج  زا  یحـض  هروس  دش . یم  لزان  تائاضتقا  نامه  قباطم  نآرق  تایآ  هک  هتـشاد ، یتائاضتقا  مادک  ره  هنیدم 

. دنک یم  ثحب  تسا ، ناناملسم  يداقتعا  لوصا  زا  هک  تّوبن  یحو و  دروم  رد  اذهل 

یحو تّقوم  عطق  لوزن : نأش 

زور ات 40  رتشیب  ای  رتمک  ای  زور  ار 15  تّدم  نیا  درکن . تفایرد  یهلا  یحو  ترـضح  نآ  و  دشن ، لزان  ادخ  ربمایپ  رب  نیما  لیئربج  یتّدم 
. دندرک یشاپ  مس  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) لوسر ترـضح  هیلع  رب  و  هدرک ، هناهب  ار  بلطم  نیا  هّکم  ناکرـشم  و  مالـسا ، نانمـشد  دنا . هتفگ 

یب نانخـس  نیا  تسوا .»! زا  راگدرورپ  تیاضر  مدـع  و  ناناملـسم ، ربمایپ  هب  تبـسن  دـنوادخ  بضغ  مشخ و  رب  لیلد  یحو  عطق  : » دـنتفگ
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، ماّهتا نیا  عفد  يارب  لاعتم  دنوادخ  دنتفرگ . رارق  راشف  تحت  مالسا  ربمایپ  ناناملسم و  هلیـسو  نیدب  و  دش . شخپ  هّکم  رـساترس  رد  ساسا 
عطق هفسلف  تسین . نیگمشخ  وت  زا  و  هدرکن ، اهر  ار  وت  تراگدرورپ  هک  درک  لزان  ار  یحض  هروس  تایآ  ناتـسرپ ، تب  هئطوت  نتـسکش  و 

شدوخ زا  دیوگ  یم  ربمایپ  هچنآ  دنمهفب  همه  فلا ) دنا : هدرک  نایب  یحو  ّتقوم  عطق  يارب  ّتلع  ود  نارّـسفم  نادنمـشناد و  یحو  تّقوم 
هحفـص 403 هاـگ  هک  ناکرـشم  زا  یخرب  هناـهب  ًانمـض  دوـش . یم  لزاـن  وا  رب  یحو  کـیپ  هلیـسو  هب  هک  تسادـخ ، يوـس  زا  هکلب  تسین ،
؟ یناوخ یمن  مدرم  رب  ار  نآرق  مامت  هبترم  کی  ارچ  دـنتفگ : یم  ترـضح  نآ  هب  هکنیا  لـثم  دـش . یم  عطق  دنتـشاد  یلوقعماـن  ياـهاضاقت 
. دنک نایب  یبلطم  مدرم  يارب  دناوت  یمن  وا  دوشن ، یحو  ترـضح  نآ  رب  يزیچ  ات  هک  دـش ، نشور  یحو  عطق  هب  هّجوت  اب  لاؤس  نیا  خـساپ 

لاؤس ود  اهنآ  دنیامزایب . ار  ترضح  نآ  یتالاؤس  اب  ات  دندیسر  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  تمدخ  دوهی  نادنمشناد  زا  یهورگ  ب )
؟ دوـب هک  نینرقلاوذ  . 2 تسیچ ؟ حور  تّیهاـم  تـقیقح و  . 1 دـندرک : حرطم  ریز  حرـش  هب  یفـسلف  یملع  لاؤس  کی  و  یخیرات ، هدـیچیپ 

هثداح نوچ  تشاد ، یناوارف  تّیمها  لاؤس  نیا  خساپ  دش ؟ هچ  اهنآ  تبقاع  و  دندوب ؟ یناسک  هچ  فهک  باحـصا  . 3 دوب ؟ هچ  شا  همانرب 
هکنآ نودـب  لوـسر  ترـضح  تاـیاور ، قـبط  دوـبن . باـتک  ود  نآ  رد  نآ  زا  يرثا  و  داد ، خر  لـیجنا  تاروـت و  لوزن  زا  سپ  هک  دوـب  يا 

ار یحو  زور  ات 40  هللاءاش 15  نإ  كرت  يارب  دنوادخ  دهدب . ار  اهنآ  لاؤس  هس  ره  خساپ  دعب  زور  هک  درک  هدعو  اهنآ  هب  دیوگب ، هللاءاشنا 
ّقلعت يراک  ماجنا  رب  شا  هدارا  رگا  دش . دهاوخ  ماجنا  وا  هدارا  تّیـشم و  اب  اهراک  مامت  هک  دنک  يروآدای  ناناملـسم  همه  هب  ات  درک ، عطق 

لقتـسم يراک  چیه  رد  ار  دوخ  و  مینزب ، لّسوت  تسد  وا  فطل  ناماد  هب  طقف  هک  دزومآ  یم  ام  هب  ناتـساد  نیا  دش . دـهاوخن  ماجنا  دریگن 
و دیـشابن ، هتـسخ  نمـض  رادنامهیم  رـس  امیپاوه  دورف  ماگنه  هکنیا  نآ  دوب و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ییامیپاوه  رد  يدب  ّتنـس  مینادـن .

ًاریخا یلو  دـمآ . دـنهاوخ  دورف  تمالـس  هب  رگید  هقیقد  دـنچ  هک  داد  یم  ربخ  اهنآ  هب  دـیوگب  هللاءاش  نإ  هکنآ  نودـب  نارفاسم ، زا  رّکـشت 
غالبا رد  ریخأت  هکنیا  هصالخ  دوش . یم  ماجنا  راک  نیا  هللاءاش ، نإ  يابیز  هلمج  ندرک  هفاـضا  اـب  یمالـسا  تموکح  تکرب  هب  هللادـمحب و 
هتـشاد رظن  رد  اهراک  اه و  هدعو  اه و  همانرب  مامت  رد  ار  دـنوادخ  هدارا  تساوخ و  تّیـشم و  هک  ناناملـسم ، همه  يارب  دـش  یـسرد  یحو 

هحفص 404 دنشاب .

اهدنگوس ریسفت  حرش و 

هراشا

هدرتسگ نیمز  رد  باـتفآ  هک  تسا  زور  زا  یتمـسق  هکلب  تسین ، زور  ماـمت  یحـض  تسا . یحـض  هب  دـنگوس  دـنگوس ، نیلّوا  یحّـضلاو » »
، دنگوس نیمود  یَجَس » اَذِإ  ِْلیَّللاَو  . » دشاب هتشذگ  باتفآ  عولط  زا  تعاس  هس  ود  هک  یماگنه  ینعی  دریگ . یم  ارف  ار  نیمز  رـسارس  و  هدش ،

شمارآ نآ  لابند  هب  و  دریگ ، یم  ارف  ار  نیمز  هرک  رـسارس  بش  یکیراـت  هک  ماـگنه  نآ  هکلب  بش ، ماـمت  هن  هّتبلا  تسا ، بش  هب  دـنگوس 
هک یماـگنه  دـنرگیدکی . مزـالم  ود  نیا  و  شرتسگ ، . 2 شمارآ . . 1 دراد : انعم  ود  ّوُجُـس »  » هداـم زا  ّیِجَـس » . » ددرگ یم  ناـینیمز  ینازرا 
دای مسق  بش  زا  یساپ  زور و  زا  یـساپ  هب  ارچ  لاؤس : دش . دهاوخ  امرفمکح  زین  شمارآ  دریگ ، ارف  ار  نیمز  هرک  دبای و  شرتسگ  یکیرات 
رگا دوب . دـهاوخن  ریذـپناکما  تایح  همادا  دـشابن ، اهنآ  زا  کی  ره  رگا  هک  تسا ، یهلا  ياـهتمعن  زا  زور  بش و  اریز  خـساپ : تسا ؟ هدـش 
بـش هراومه  رگاو  دـش . دـنهاوخ  دوبان  امرگ  ترارح و  تّدـش  رثا  رب  هدـنز  تادوجوم  مامت  دـیاین  بش  نآ  یپ  رد  دـشاب و  زور  هراومه 

دـش هتفگ  زین  ـالبق  هک  هنوگ  ناـمه  دـنور . یم  نیب  زا  هدـش ، دـمجنم  امرـس  رثا  رب  هدـنز  تادوجوم  ماـمت  دـیاین  نآ  یپ  رد  زور  و  دـشاب ،
هنابـش ره  ینعی  تسام . یکاخ  هرک  زور  هنابـش  هدراهچ  لداعم  زین  نآ  ياهبـش  و  نیمز ، هرک  زور  هنابـش  هدراهچ  لداعم  هام  هرک  ياـهزور 

رد و  دیآ ، یم  رد  دامجنا  تلاح  هب  زیچ  همه  هام  هرک  بش  همین  رد  تهج  نیدـب  تسام . یکاخ  هرک  هام  کی  لداعم  ًابیرقت  هام ، هرک  زور 
ْنِإ ُْمْتیَأَرَأ  ُْلق  : ») دیامرف یم  گرزب ، تمعن  ود  نیا  هب  هراشا  نمض  لاعتم  دنوادخ  تسا . ششوج  نایلغ و  لاح  رد  زیچ  همه  نآ  زور  همین 
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ًادَمْرَس َراَهَّنلا  ُمُْکیَلَع  ُهللا  َلَعَج  ْنِإ  ُْمْتیَأَرَأ  ُْلق  َنوُعَمْـسَت *  َالَفَأ  ءاَیِِـضب  ْمُکِیتْأَی  ِهللا  ُْریَغ  ٌَهلِإ  ْنَم  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ًادَمْرَـس  َْلیَّللا  ُمُْکیَلَع  ُهللا  َلَعَج 
ِهِیف اُونُکْسَِتل  َراَهَّنلاَو  هحفـص 405  َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  ِِهتَمْحَّر  ْنِمَو  َنوُرِْـصُبت *  َالَفَأ  ِهِیف  َنُونُکْـسَت  ْلیَِلب  ْمُکِیتْأَی  ِهللا  ُْریَغ  ٌَهلِإ  ْنَم  ِۀَـماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ 
ادخ زج  يدوبعم  ایآ  دزاس ، نادواج  امش  رب  تمایق  ات  ار  بش  دنوادخ  رگا  دیهد  ربخ  نم  هب  : » وگب َنوُرُکْشَت ;) ْمُکَّلََعلَو  ِِهلْـضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتلَو 

، دنک نادواج  امـش  رب  تمایق  ات  ار  زور  دنوادخ  رگا  دیهد  ربخ  نم  هب  : » وگب دیونـش »!؟ یمن  ایآ  دروایب !؟ ییانـشور  امـش  يارب  دـناوت  یم 
بش امش  يارب  هک  تسوا  تمحر  زا  و  دینیب »!؟ یمن  ایآ  دیبای ؟ شمارآ  نآ  رد  ات  دروایب  امـش  يارب  یبش  هک  تسادخ  زا  ریغ  دوبعم  مادک 

اج هب  ار  وا  تمعن  رکـش  دیاش  و  دینک ، شالت  ادـخ  لضف  زا  يریگ  هرهب  يارب  مه  و  دیـشاب ، هتـشاد  شمارآ  نآ  رد  مه  ات  داد ، رارق  زور  و 
هدـمآ یحـض  هروس  رد  هک  تسا  نامه  نآ  لامک  ّدحرـس  یلو  تسا ; یهلا  لیدـب  یب  ياهتمعن  زا  زور  بش و  هکنیا  هصالخ  ( 1 «.) دیروآ

ییانـشور مه  درذـگ  یم  باتفآ  عولط  زا  تعاـس  هس  ود  هک  یماـگنه  اریز  تسا ، لـماک  تمعن  دـشاب  یحُـض  هک  یتقو  زور  ینعی  تسا .
تّدش هب  ار  زور  يدرس  تعاس  نآ  يامرگ  ناتسمز  رد  دسر . یم  تادوجوم  همه  هب  یلداعتم  يامرگ  مه  دریگ و  یم  ارف  ار  ناهج  رسارس 

زاغآ زا  تعاس  هس  ود  هک  دسر  یم  لامک  هب  ینامز  بش  هک  هنوگ  نامه  تسا . لّمحت  لباق  تعاس  نآ  يامرگ  ناتـسبات  رد  دـهاک و  یم 
يادتبا ياهدش  دمآ و  و  دنیـشن ، ورف  ًاجیردت  هنازور  ياهتّیلاعف  زا  یـشان  ياهادـص  رـس و  و  دریگ ، ارف  ار  اج  همه  یکیرات  و  درذـگب ، نآ 

. ددرگ مهارف  تحارتسا  يارب  لماک  شیاسآ  شمارآ و  و  ددرگ ، عطق  بش 

؟ هچ يارب  بش  زور و  هب  دنگوس 

و تسا ، مادک  هل  مسقم  رگید  ریبعت  هب  تسا ؟ هدرک  دای  دنگوس  زور  بش و  گرزب  تمعن  ود  هب  هروس  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  ارچ  لاؤس :
رد هک  تسا  ینومضم  يارب  روکذم  مسق  ود  و  تسا ، هل  مسقم  یَلَق ) اَمَو  َکُّبَر  َکَعَّدَو  اَم   ) هفیرش هیآ  باوج : تسیچ ؟ يارب  اهمـسق  نیا 

روط هب  بش  هک  ارچ  تسا . یحو » ّتقوم  عطق   » دننامه لیل »  » و یهلا » یحو   » ناسب یحـض » : » هکنیا حیـضوت  تسا . هدـمآ  هفیرـش  هیآ  نیا 
بش و زور و  هک  هنوگ  نامه  و  دیآ . یم  ًادّدجم  زور  نآ  یپ  رد  و  دنک ، یم  هحفص 406  . 71 تایآ 73 ـ  صصق ، عطق 1 .  ار  زور  ّتقوم 

گرزب ياهتمعن  زا  زین  نآ  تّدـم  هاتوک  تّقوم و  عطق  یهلا و  یحو  تسا ، راگدرورپ  ياهتمعن  زا  نآ  تّقوم  عطق  یحـض و  رگید  ریبعت  هب 
هک دریگ ، یم  ارف  ار  اـج  همه  شا  یکیراـت  هک  هاـگنآ  بش  هب  دـنگوس  و  دوـش ، یم  ریگناـهج  هک  یماـگنه  زور  هب  مسق  تـسا . دـنوادخ 

یهلا یحو  عطق  رد  هکلب  میا ، هدرکن  مشخ  وت  رب  و  هدرکن ، اهر  ار  وت  ام  دـنیوگ ، یم  تنانمـشد  ناکرـشمو و  ناتـسرپ  تب  هچنآ  فالخرب 
ود هفیرش  هیآ  نیا  يارب  َیلوُْالا » َنِم  َکَّل  ٌْریَخ  ُةَرِخْالَلَو  . » تسا ناناملـسم  وت و  عفن  هب  هک  هتفهن ، یتمکح  تحلـصم و  زین  تّدم  هاتوک  رد 

، داد تهانپ  يدوب  میتی  تسا ، هداد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ يوت  هب  ایند  رد  یناوارف  ياهتمعن  دـنوادخ  فلا ) تسا : هدـش  ناـیب  ریـسفت 
رد هک  ییاهتمعن  اّما  دمآ ) دـهاوخ  هدـنیآ  ثحابم  رد  اهتمعن  نیا  حرـش  هک   ) تخاس تزاین  یب  يدوب  ریقف  درک ، تیادـیپ  يدوب  هدـش  مگ 

هکلب تسین ، رگید  ناهج  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  ترخآ » ( » ب تسا . ییایند  معن  زا  رتالاو  رتـالاب و  دـش  دـهاوخ  وت  بیـصن  ترخآ  ناـهج 
ترضح رمع  لوا  همین  يانعم  هب  هکلب  تسین ، ایند  يانعم  هب  یلوا »  » هک هنوگ  نامه  تسا ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رمع  ینایاپ  تمـسق 
تموکح دـمآ و  هنیدـم  هب  هک  ( ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  رمع  مود  همین  مود ، لامتحا  قباطم  تسا . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر

رتهب و دـش ) هدوزفا  مالـسا  تمظع  تّزع و  نیملـسم و  دادـعت  رب  زور  هب  زور  تفای و  تاجن  ناکرـشم  لاـگنچ  زا  داد و  لیکـشت  یمالـسا 
هّکم رد  دنوادخ  هک  ارچ  دوش ، یم  بوسحم  نآرق  یبیغ  ياهربخ  ءزج  هفیرش  هیآ  ریـسفت ، نیا  قبط  تسوا . رمع  لّوا  همین  زا  رت  ناشخرد 

ربمایپ و تامیالمان  اهتّقشم و  اهیتخـس و  تبقاع  دنوادخ  رگید ، ریبعت  هب  تسا . هداد  ربخ  هنیدم  رد  مالـسا  ربمایپ  هدنیآ  ياهلاس  تّیقفوم  زا 
هحفص 407 تسا . تّیمها  زئاح  اهناسنا  همه  يارب  هک  يزیچ  دنک ، یم  ینیب  شیپ  شوخ  بوخ و  یتبقاع  هّکم  رد  ار  ناناملسم 

يریخ هب  تبقاع 
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رابتعا و یعامتجا ، ّتیعقوم  ّتیـصخش ، وربآ ، رمع  کی  هاگ  دوش . یمن  نینچ  هراومه  اّما  دوش ، ریخ  هب  تبقاـع  هک  دراد  وزرآ  یناـسنا  ره 
یم سکع  رب  هاـگ  و  دـهد . یم  تسد  زا  ار  زیچ  همه  رمع  رخاوا  رد  شزغل  کـی  رثا  رب  اـّما  دـنک ، یم  مهارف  شیوـخ  يارب  یتورث  لاـم و 

كاپ و هدـش ، هتـشذگ  ناربج  هبوت و  رب  قفوم  رمع  نایاپ  رد  اّما  دوش ، یم  اهـشزغل  تاهابتـشا و  اـهاطخ و  ناـهانگ و  عاونا  بکترم  دوش ;
يارب يا  هنومن  یحایر  دـیزی  نب  ّرح  دـنک . یم  تمحر  بلط  شیارب  دونـش  یم  ار  شمان  سک  ره  هک  يا  هنوگ  هب  دور . یم  ایند  زا  هزیکاپ 

. دنملاع ناّرش  هب  تبقاع  يارب  يزراب  هنومن  دعس  نب  رمع  و  ناریخ ، هب  تبقاع  هورگ 

ناکرشم ياهتّیذا  رازآ و 

نیرتشیب هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  اّما  دندوب ، ور  هب  ور  ییاهیتخـس  تالکـشم و  اب  دوخ  نییآ  غیلبت  ریـسم  رد  یهلا  ناربمایپ  مامت 
چیه ِهللا ; ِیف  ُتیذُوا  ام  َْلثِم  ٌدَحَا  َِيذُوا  ام  : » دومرف هک  اجنآ  ات  دش ، لّمحتم  ار  یحور  یمـسج و  ياه  هجنکـش  تامیالمان و  تالکـشم و 
نابز مخز  یحور و  ياهرازآ  نانمشد ، ياهرازآ  نیرت  تخس  و  ( 1 !«.) تسا هدشن  رازآ  ّتیذا و  ادـخ  هار  رد  نم  نوچمه  اهناسنا  زا  کی 

. تسا رتکاندرد  زین  برقع  رام و  شین  زا  هک  دوب 

دنوادخ ياهتّبحم 

زین لاعتم  دنوادخ  درک . لّمحت  قح  نییآ  نید و  تفرشیپ  دنوادخ و  تیاضر  يارب  ار  اهرازآ  نیا  همه  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ 
درک اور  ترـضح  نآ  هب  ییاهتّبحم  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  قیوشت  يارب  و  اهیتخـس ، لّمحت  يراکادف و  راثیا و  نیا  لباقم  رد 

يارب ترخآ  هکنیا  تسخن  تسا : هدش  هراشا  هروس  نیا  هحفص 408  ح 464 . باب 83 ، ج 1 ، ۀمکحلا ، نازیم  رد 1 .  نآ  هنومن  ود  هب  هک 
رگید تشذـگ . قباس  ثحابم  رد  لّصفم  روطب  نآ  ثحب  هک  َیلوُْـالا ) َنِم  َکَّل  ٌْریَخ  ُةَرِخْـالَلَو   ) تسا رتهب  تالکـشم  زا  ّولمم  ياـیند  زا  وت 

اطع وت  هب  ردـق  نآ  تراـگدرورپ  يدوز  هب  یَـضْرَتَف ;) َکُّبَر  َکـیِطُْعی  َفْوََسلَو  : ») مینک یم  تیاـنع  هقلطم  تعافـش  ماـقم  وت  هب  اـم  هکنیا 
هک ارچ  دوب ، شزرا  اب  رایـسب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح  يارب  راگدرورپ  ّتبحم  نیا  و  دش .» یهاوخ  دونـشخ  هک  درک  دهاوخ 
یم شیوخ  ناوریپ  تاجن  هب  لّوا  هکلب  دنتـسین ، دصقم  هب  دوخ  ندناسر  و  شیوخ ، تاجن  و  دوخ ، راک  تبقاع  رکف  هب  اهنت  یهلا  نایاوشیپ 

شین اهدرد و  مالآ و  مامت  داد ، هقلطم  تعافـش  ماقم  شربمایپ  هب  دـنوادخ  هک  یماـگنه  دـننک . یم  رکف  دوخ  تاـجن  هب  سپـس  دنـشیدنا ،
زا مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  نآرق ! هیآ  نیرت  هدننک  راودیما  دش . ناسآ  يو  رب  تالکـشم  اهیتخـس و  اهنابز و 

لاعتم دنوادخ  هک  رمز  هروس  هفیرش 53  هیآ  دنتفگ : خساپ  رد  اهنآ  تسا ؟ مادک  دیجم  نآرق  هیآ  نیرت  هدننک  راودیما  دیـسرپ : قارع  مدرم 
: وگب ُمیِحَّرلا ;) ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهللا  َّنِإ  ِهللا  ِۀَمْحَّر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِـسُْفنَأ َال  یَلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِداَبِع  اَی  ُْلق  : ») دیامرف یم 

رایسب وا  اریز  دزرمآ ، یم  ار  ناهانگ  همه  ادخ  هک  دیوشن  دیمون  دنوادخ  تمحر  زا  دیا ! هدرک  متس  فارسا و  دوخ  رب  هک  نم  ناگدنب  يا  »
زا هک  دـهد  یم  دـیون  نانآ  همه  هب  و  دـنک ، یم  باطخ  نم » ناگدـنب   » ترابع اب  ناراکهنگ  هب  دـنوادخ  هکنیا  تسا .» نابرهم  هدـنزرمآ و 
هیآ میدقتعم  تیبلا  لها  ام  اّما  دومرف : ترـضح  تسا . نآرق  هیآ  نیرت  هدننک  راودـیما  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دـنوشن ، سویأم  ادـخ  تمحر 
هیلع ) یلع ترـضح  هیرظن  نیب  اـیآ  لاؤس : ( 1 .) تسا نآرق  هیآ  نـیرت  شخبدـیما  یَـضْرَتَف ) هحفـص 409  َکُّبَر  َکـیِطُْعی  َفْوََسلَو   ) هفیرش

: خساپ تسین ؟ یتافانم  (، 2) تسا تایاور  یخرب  زا  هتفرگرب  ًارهاظ  هک  دندرک ، ضرع  ترضح  نآ  خساپ  رد  قارع  مدرم  هچنآ  و  مالـسلا )
هیآ دوش : یم  بوسحم  دیجم  نآرق  هیآ  نیرت  شخبدیما  یتهج  زا  مادک  ره  اریز  درادـن ; دوجو  ود  نیا  نیب  یتافانم  ضقانت و  ام  داقتعا  هب 

: هکنیا حیـضوت  تسا . توافتم  ماقم  ود  نیا  میناد  یم  تسا و  نآرق  هیآ  نیرت  شخبدیما  تعافـش . ماقم  رد  مود  هیآ  و  هبوت ، ماقم  رد  لّوا 
هب هک  یماگنه  دیامن ، ناربج  ار  شا  هتـشذگ  دـهاوخ  یم  و  دـیآ ، یم  رب  هبوت  ماقم  رد  و  دوش ، یم  یناهانگ  ای  هانگ  بکترم  هک  یـصخش 
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لئاـضف زا  طوقـس  لّزنت و  زا  يا  هلحرم  ره  رد  نوچ  تسا . ثحب  دروم  هیآ  هبوـت  ماـقم  رد  وا  يارب  هیآ  نیرت  شخب  دـیما  درگن ، یم  نآرق 
رب قّفوم  هرخالاب  همین  فصن و  ياه  هبوت  رارکت  اب  دناوت  یم  و  دنک ، یم  نشور  شبلق  هناخ  ناهن  رد  ار  دیما  رون  روکذم  هیآ  دـشاب  یناسنا 

تاـقالم هب  هاـنگ  راـب  هلوک  اـب  و  هدـشن ، هبوت  رب  ّقفوم  هک  يراـکهنگ  صخـش  اـما  ددرگ . دـنوادخ  فطل  لومـشم  و  دوـش ، یقیقح  هبوـت 
یم هقلطم  تعافش  زا  نخس  هک  تسا  مود  هیآ  نآرق  هیآ  نیرت  هدننکراودیما  وا  يارب  هتخود ، ناعفاش  تعافش  هب  مشچ  و  هتفر ، راگدرورپ 

ُتیـضَر : » دراد یم  هضرع  شترـضح  هک  دریذـپ  یم  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تعافـش  ردـقنآ  دـنوادخ  تاـیاور  قبط  اریز  دـیوگ .
ص ج 27 ، هنومن ، ریسفت   . 1 درادن . دوجو  روکذـم  هیآ  ود  نیب  یتافانم  ضقانت و  چـیه  نیاربانب  ( 3 «.) مدش یضار  مدش ، یضار  ُتیضَر ;

هدودحم هحفص 410  ص 99 .  ج 27 ، هنومن ، ریسفت   . 3 ح 16606 .  باب 3324 ، ۀمکحلا ، نازیم  ص 331 و  ج 5 ، روثنملاردلا ،  . 2  . 99
اریز دنتسین ; تعافش  لومشم  نانیا  دنا ، هدرک  بارخ  ار  دوخ  رـس  تشپ  ياه  لپ  مامت  هک  یناسک  . 1 دنا : هتسد  ود  رب  ناراکهنگ  تعافش 

زا هتـسد  نآ  . 2 دـهد . یمن  يدارفا  نینچ  هب  تبـسن  تعافـش  هزاـجا  میکح  دـنوادخ  و  دریگ ، تروص  دـنوادخ  هزاـجا  اـب  دـیاب  تعاـفش 
تهج دنتعافـش . قحتـسم  هورگ  نیا  دـنا ، هدرکن  ناریو  زین  ار  شیوخ  رـس  تشپ  ياه  لپ  اـّما  هدـشن ، هبوت  رب  ّقفوم  هک  هاـنگ  هب  ِناـگدولآ 
هورگ ود  زا  یکی  قادـصم  کـی  ره  هک  میباـی  یم  ار  رفن  ود  ـالبرک  هنحـص  رد  مـینز : یم  یلاـثم  مادـک  ره  يارب  ثـحب  ندـش  رت  نـشور 

ار دوخ  رس  تشپ  ياهلپ  مامت  یلو  دشن ، دوخ  تاهابتـشا  ناهانگ و  اهاطخ و  زا  هبوت  رب  ّقفوم  هک  تسا  يراکهنگ  دعـس  نب  رمع  تسالاب ;
تشهب و دـنوادخ  دـنیوگ  یم  : » تفگ هک  تفرـشیپ  اجنآ  ات  ير ، کـلم  ماـقم و  تُسپ و  هب  یگتـسباو  اـیند و  ّبح  هار  رد  وا  درک . بارخ 

تموکح هب  ندیسر  نیـسح و  لتق  زا  سپ  دشاب  تسار  بلطم  نیا  رگا  دنک . یم  تازاجم  ترخآ  ناهج  رد  ار  اهناسنا  و  هدیرفآ ، یمّنهج 
هب دنوادخ  و  درادن ، ار  تعافـش  تقایل  یناسنا  نینچ  ( 1 !«.) ما هدادـن  تسد  زا  ار  ماقم  کلم و  دـشاب  غورد  رگا  و  منک ! یم  هبوت  ماـقم ، و 
رد ار  موصعم  ماما  رب  هار  نتـسب  نوچ  یگرزب  هانگ  دـنچ  ره  یحایر  دـیزی  نب  ّرح  اما  دـهد . یمن  ار  وا  يارب  تعافـش  هزاجا  یعیفـش  چـیه 

ار هار  و  دش ، ور  هبور  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هاپـس  اب  هک  یماگنه  درکن . بارخ  ار  شیوخ  رـس  تشپ  ياه  لپ  مامت  یلو  دراد ، همانراک 
هب باـطخ  دنیـشنب » تیازع  هب  ترداـم  کـما ; کـتلکث  : » درک نیرفن  وا  هب  و  دـش ، ینابـصع  وا  تشز  راـک  نیا  زا  ماـما  و  تـسب ، ماـما  رب 

مناوت یمن  تسادـخ و  لوسر  رتخد  ترداـم  هک  منک  هچ  یلو  يدروآ ، ناـیم  هب  مرداـم  زا  نخـس  هللا  لوسر  نباـی  : » درک ضرع  ترـضح 
یبدا یب  هحفص 411  ص 284 .  كردم ، نامه   . 2 ص 291 .  عومدلا ، جاهنم  تراسج و 1 .  نیرتمک  و  ( 2 !«) میوگب شا  هرابرد  ینخس 
دنزرف هب  یگمه  هکلب  دـننکن ، هماقا  يا  هناگادـج  لقتـسم و  تعامج  زامن  هک  داد  روتـسد  شنایرکـشل  هب  رهظ  زامن  ماگنه  یّتح  و  درکن ،
قحتسم و  درکن ، ناریو  ار  شرس  تشپ  ياهلپ  اّما  تسا ، راکهنگ  یحایر  دیزی  نب  ّرح  يرآ ! دننک . ادتقا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  ربمایپ ،

یکی تقیقح  رد  نیا  و  داد . شتاجن  ماجنارس  و  دیشک ، دوخ  يوس  هب  ار  وا  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  تیالو  هبذاج  اذهل  و  تسا . تعافش 
. دراذگ یم  ریثأت  هدامآ  لباق و  ياهلد  رد  هک  تسا  ینیوکت  تیالو  ياه  هخاش  زا 

ساّسح هفیظو  هس  گرزب و  تمعن  هس 

حیضوت

نیا هطبار  حرـش  و  هدرک ، دای  مسق  نآ  رطاخ  هب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  حیـضوت  و  یحـض ، هروس  ياهدنگوس  تقیقح  ندـش  نشور  زا  سپ 
تمعن هس  زا  نخـس  دـنوادخ  تالکـشم ، اه و  یتخـس  تامیالمان و  لّمحت  ربارب  رد  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  هب  مهم  تراشب  ود  نایب  و  ود ،

. دهد یم  وا  هب  روتسد  هس  نآ  لابند  هب  و  دروآ ، یم  نایم  هب  هتشاد  ینازرا  شربمایپ  رب  هک  گرزب 

! یمیتی ماگنه  هب  نداد  هانپ  لّوا : تمعن 
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هللا یلص  ) لوسر ترضح  هنمآ  هک  ینامز  تشاذگ . رس  تشپ  دنوادخ  فطل  هب  ار  یمیتی  هلحرم  هس  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح 
تّبحم رهم و  رپ  هیاس  لاس  شـش  تفای . شرورپ  هنمآ  نماد  رد  تدالو  زا  سپ  داد . تسد  زا  ار  هللادـبع  شردـپ  دوب ، هلماح  ار  هلآو ) هیلع 

شّدج تیامح  تلافک و  تحت  هللادبع  دازون  نآ ، زا  سپ  تسب . ورف  ناهج  زا  مشچ  زین  هنمآ  یگلاس ، شش  ّنس  رد  و  دوب ، شرس  رب  ردام 
دوبن ینالوط  زین  هاگهانپ  نیا  رمع  اما  تخاس . مهارف  هنمآ  هللادبع و  میتی  يارب  یهاگهانپ  وا  هلیـسو  هب  دنوادخ  تفرگ و  رارق  بلطملادـبع 

رد يذوفنرپو  تّیـصخش  اب  رایـسب  مدرم  هک  بلاطوبا  سپـس  تسب . ورف  ناهج  زا  مشچ  زین  ّبلطملادـبع  ربماـیپ ، یگلاـس  تشه  ّنس  رد  و 
ِفلتخم ِلحارم  رد  دـنوادخ  هکنیا  هجیتن  تفرگ . هدـهع  هحفـص 412  رب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تلاـفک  دوب ، هّکم  شیرق و  ناـیم 

. داد هانپ  ار  وا  تفاتش و  ترضح  نآ  کمک  هب  هلآو ،) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  ِیمیتی 

! ندش مگ  ماگنه  هب  نتفای  مود : تمعن 

چیه ربمایپ  هک  یلاح  رد  دـنا ، هدرک  انعم  یهارمگ  هب  ار  ّلاض »  » یخرب دراد . تمعن  نیمود  هب  هراشا  يَدَـهَف ) الاَض  َكَدَـجَوَو   ) هفیرـش هیآ 
هتـشرف دنوادخ  دش  هتفرگریـش  زا  ربمایپ  هک  يا  هظحل  زا  : » دیامرف یم  ( 1) هعصاق هبطخ  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  دوبن . هارمگ  تقو 
ربماـیپ میدـقتعم  اـم  ساـسا  نـیمه  رب  دـهد .» ناـشن  يو  هـب  ار  تداعـس  ياـههار  دـشاب و  ترـضح  هارمه  هراوـمه  هـک  درک  رومأـم  ار  يا 

نییآ وریپ  : » دوش یم  هتفگ  هکنیا  و  دوـبن . ناـیدوهی  نایحیـسم و  نییآ  وریپ  و  تشاد ، یّـصاخ  نید  هماـنرب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا
هکلب تسین ، یهارمگ  يانعم  هب  ّلاض  لاح  ره  هب  دوب . نکـش  تب  دیحوت و  نامرهق  میهاربا  هک  ارچ  دوب ; دّـحوم  ینعی  دوب » فینح  میهاربا 

یم ثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدـشمگ  يانعم  هب  ّلاض  . 1 تسا : هفیرـش  هیآ  رب  قیبطت  لباق  نآ  يانعم  ود  هک  دراد  يرگید  یناعم 
. دش مگ  هکم  رد  راب  نیدنچ  ترضح  هک : تسا  هدمآ  خیرات  رد  ( 2 «.) تسا نامیا  اب  درف  هدشمگ  شناد  ِنِمْؤُْملا ; ُۀَّلاض  ُۀَمْکِْحلَا  : » میناوخ
رهمرپ و هیاس  هک  ینامز  و  دش ، هدرپس  هّیدعـس  همیلح  هب  ندروخریـش  يارب  هک  یماگنه  دوب ، بلطملادـبع  ترـضح  تلافک  رد  هک  ینامز 
، هّکم رهـش  لـخاد  زا  مه  نوـنکا  دـش . یم  مگ  یتـحار  هب  ناـسنا  و  دوـب ، یناتـسهوک  يرهـش  هّکم  هـک  ارچ  دوـب . شرـس  رب  رداـم  تـّبحم 
ار ربمایپ  لحارم  نیا  مامت  رد  دـنوادخ  تسا . هدـش  عقاو  يدوگ  رد  مارحلا  دجـسم  اریز  تسین ، ادـیپ  نآ  دـنلب  ياه  هرانم  مارحلادجـسم و 

شا هداوناخ  هحفص 413  ح 16 و 12 و 11 و 4210 .  باب 917 ، ۀـمکحلا ، نازیم   . 2 هبطخ 192 .  هغالبلا ، جـهن  هب 1 .  ار  يو  و  تفاـی ،
. میدرک میلعت  وت  هب  یتسناد ، یمن  يدوب و  لفاغ  اهنآ  زا  تّوبن  زا  لبق  هک  ار  ییاهزیچ  ینعی  تسا ، تلفغ  ّلاـض »  » رگید ياـنعم  . 2 دناسر .

ِصَصَْقلا َنَسْحَأ  َْکیَلَع  ُّصُقَن  ُنَْحن  : ») دیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  هب  باطخ  فسوی  هروس  موس  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ 
وت رب  میدرک ـ  یحو  وت  هب  هک  نآرق ـ  قیرط  زا  ار  اهتـشذگرس  نیرتهب  ام  َنِیِلفاَْغلا ;) َنَِمل  ِِهْلبَق  ْنِم  َتنُک  ْنِإَو  َنآْرُْقلا  اَذَـه  َْکَیلِإ  اَْنیَحْوَأ  اَِمب 
مگ يانعم  هب  هچ  ّلاض  هکنیا  هجیتن  تسا . لفاغ  ياـنعم  هب  ّلاـض  نیارباـنب  یتشادـن .» ربخ  نآ  زا  نیا ، زا  شیپ  ًامّلـسم  مینک ;و  یم  وگزاـب 
زا شیپ  هچنآ  هب  تبسن  ای  و  هدنادرگزاب ، شنادناخ  هب  ار  يو  هدرک و  تیانع  شلوسر  هب  تبسن  دنوادخ  لفاغ ، يانعم  هب  هچ  دشاب و  هدش 

. تسا هدرک  هاگآ  ار  وا  هتشادن ، عالّطا  تثعب 

یلام ياه  کمک  موس : تمعن 

هک اجنآ  زا  و  تسا ، تّیعمجرپ  راوناخ  دـنملایع و  يانعم  هب  الئاع »  » هژاو دراد . هراشا  موس  تمعن  هب  یَنْغَأَف ) ِالئاَع  َكَدَـجَوَو   ) هفیرـش هیآ 
يرادـن رقف و  هب  اجنیا  رد  تهج  نیدـب  دـنموزلم ، مزال و  رقف  يدـنم و  هلئاع  رگید  ریبعت  هب  و  دنتـسد ، یهت  ریقف و  دـنم  هلئاع  دارفا  الومعم 

اهیلع ) هجیدـخ ترـضح  تورث  اـب  تثعب  زا  لـبق  رد  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  یتسدـیهت  رقف و  دـنوادخ  تـسا . هدـش  ریـسفت 
نیا یهلا  ناربمایپ  ياهیگژیو  زا  یکی  انـشآدرد  ناربمایپ  تخاس . عفترم  یگنج ، مئانغ  اب  مالـسا  نتفرگ  قنور  تثعب و  زا  سپ  و  مالـسلا ،)
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شرورپ اهجنر  مالآ و  تالکشم و  يال  هبال  رد  دوخ  و  هدیشچ ، تّوبن  زا  لبق  ار  اهناسنا  هاکناج  ياهدرد  ینعی  دنتسه . انشآدرد  هک  تسا 
تاـحارج و راذـگ  محرم  دـنهاوخ  یم  هحفـص 414  هک  اـهنیا  دـننک . كرد  ار  رگید  ياـهناسنا  درد  دـنناوت  یم  تهج  نیدـب  دـنا ، هتفاـی 
( مالسلا هیلع  ) میهاربا ترضح  دنتسه . اهمحرم  تاحارج و  عاونا  هب  انشآو  دنراد  يدّدعتم  ياهمخز  هقباس  دوخ  دنـشاب ، ّتیرـشب  ياهمخز 

نآ هک  دندوب  طیحم  رب  طّلـسم  ردق  نآ  ترـضح  نآ  نانمـشد  دش . یمک  دارفا  بذج  رب  قّفوم  و  دوب ، اهنت  ياهنت  دوخ  یگدنز  طیحم  رد 
رد دنوادخ  تحلـصم  دنچ  ره  دننازوسب ، ار  وا  هدنز  هدنز  دنتـشاد  دصق  و  دنتخادنا ، شتآ  رد  اتکی  يادـخ  هب  توعد  مرج  هب  ار  ترـضح 

، یگراوآ ترضح  دندومن . دیعبت  شراید  رهش و  زا  و  هدرکن ، اهر  ار  وا  مه  زاب  یلو  دش . جراخ  ملاس  شتآ  زا  دوب و  ترـضح  نآ  تاجن 
یب نابایب  رد  ار  شلاسدرخ  دنزرف  رـسمه و  دنوادخ  روتـسد  هب  تیاهن  رد  و  دـیرخ ، ناج  هب  ار  نمـشد  ياهدـیدهت  هجنکـش ، يرد ، هب  رد 

. دـنک نامرد  ار  تّیرـشب  مالآ  دـناوتب  و  دوش ، يربمایپ  هتـسیاش  ناوارف  تالکـشم  نیا  ندرک  یط  اب  اـت  درک ، اـهر  یکـشخ  فلع و  بآ و 
ياهتّیذا رازآ و  اهدیدهت و  اهراشف و  رثا  رب  هرخالاب  و  دنک ، یم  مرن  هجنپ  تسد و  تالکشم  اب  ّدلوت  ودب  زا  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ترـضح 

و دـنک ، یم  ینابـش  ار  بیعـش  ترـضح  نادنفـسوگ  لاس  هد  ددرگ . یم  دـیعبت  اجنآ  هب  المع  و  درب ، یم  هانپ  نیدـم  هب  ناینوعرف  نوعرف و 
رد و  دریگ ، یم  رارق  ناردارب  يرهم  یب  تداسح و  دروم  مالسلا ) هیلع  ) فسوی ترـضح  دیامن . یم  يرپس  ار  یتخـس  نارود  تّدم  نیارد 

یمرـصم رازاـبرد  يا  هدرب  ناوـنع  هب  ار  يو  ناـنآ  و  دـتفا ، یم  رذـگهر  يا  هّدـع  تسد  هب  نآ  یپ  رد  ،و  دوـش یم  هدـنکفا  هاـچ  هـب  هجیتـن 
یهار تّفع  ینمادکاپ و  مرج  هب  ماجنارـس  و  دوش ، یم  عورـش  اخیلز  اب  شتالکـشم  هزاتو  ، دبای یم  هاررـصمزیزعرابرد  هب  سپـس  . دنـشورف

ار يدّدـعتم  تالکـشم  یگدـنز  نارود  لوط  رد  و  دوبن ، ینثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  ددرگ . یم  نادـنز 
هک دشاب  تهج  نیدب  دیاش  و  دشاب . هدیـشک  رجز  مدرم  ياهدرد  رب  یبوخ  راذگ  محرم  دـناوتب  ات  درک ، مرن  هجنپ  تسد و  اهنآ  اب  هبرجت و 

(1 «.) دنا هدنارذگ  ینابش  هب  ار  دوخ  رمع  زا  يا  ههرب  ناربمایپ  مامت  َمَنَْغلا ; یَعَر  ْدَق  َو  ِّالا  ًاِّیبَن  ُهللا  َثََعب  ام  : » میناوخ یم  تایاور  زا  یخرب  رد 
ات دننارذگب  ار  نآ  دـیاب  دراد ، یناوارف  تالکـشم  تاناویح  یناپوچ  هحفص 415  ح 19536 .  باب 3777 ، ۀـمکحلا ، نازیم  و 1 .  ینابش 

یحـض هروس  ینایاپ  تایآ  رد  دیجم  نآرق  دننک . تیاده  یبوخ  هب  ار  اهنآ  و  دنـشاب ، نادان  لهاج و  ياهناسنا  يارب  یبوخ  ناپوچ  دـنناوتب 
ربمایپ هفیظو  سپس  و  تالکـشم ، نآ  زا  مظعا  ربمایپ  تاجن  رد  یهلا  ياهدادما  مالـسا و  ربمایپ  ناوارف  مهم و  تالکـشم  زا  لکـشم  هس  هب 

هب کنیا  و  دـش ، هراشا  هناگ  هس  تالکـشم  هب  هتـشذگ  ثحاـبم  رد  دـنک . یم  هراـشا  هتـشاد  ینازرا  يو  هب  دـنوادخ  هک  یتمعن  لـباقم  رد 
: دینک هّجوت  مالسا  ربمایپ  هناگ  هس  فئاظو 

نامیتی مارکا  لّوا : هفیظو 

قوف تّیمها  زا  ناشن  نیا  و  تسا . هدرک  هراشا  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  يا  هفیظو  نیتسخن  هانپ ، یب  تسرپرـس و  یب  نادنزرف  مارکا 
: دـینک هّجوت  هنیمز  نیا  رد  ثیدـح  ود  هب  هنومن  ناونع  هب  دراد . يا  هدرتسگ  ساکعنا  تایاور  رد  هک  دـهد ، یم  ناـمیتی  هب  کـمک  هداـعلا 

اّمِم ُهللا  َكاطْعَا  ُهللا ، َکَمَعْطَا  اّمِم  انْمِعْطَا  ٌۀَلَمْرَا ، یل  ُُّما  َو  ٌۀَمیتَی ، یل  ٌتُْخا  َو  ٌمیتَی  ٌمالُغ  : » درک ضرع  دیسر و  مالسا  ربمایپ  تمدخ  یناوجون 
ات نک ، ریـس  هدرک  تیزور  دنوادخ  هچنآ  زا  ار  ام  مکـش  مراد . هویب  يردام  و  میتی ، يرهاوخ  و  متـسه ، میتی  یناوجون  یـضَْرت ; یّتَح  ُهَْدنِع 

یتالمج رد  ناوجون  نیا  دـید  هک  یماگنه  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ يوش .» یـضار  هک  دـهدب  وت  هب  ردـقنآ  شفطل  هنازخ  زا  دـنوادخ 
ام : » دومرف وا  هب  باطخ  درک ، اعد  ترـضح  يارب  مه  و  دومن ، نایب  ار  شا  هتـساوخ  مه  و  درک ، یفّرعم  ار  شا  هداوناـخ  دوخ و  مه  هاـتوک 

. روایب تسه  ییاذـغ  ّداوم  هچ  ره  ورب و  ام  لزنم  هب  دومرف : لالب  هب  باطخ  سپـس  ییوگ .»! یم  نخـس  وکین  هچ  ُمالُغ ; اـی  َْتُلق  اـم  َنَسْحَا 
ار اهنآ  ترـضح  دروآ . ار  دوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هناخ  رد  دوجوم  ییاذغ  ّداوم  مامت  هک  امرخ ، ددع  کی  تسیب و  و  تفر ، لالب 

مامت هلیـسونیدب  و  ترداـم .» يارب  هدـنامیقاب  و  ترهاوخ ، يارب  نآ  و 31  تدوخ ، يارب  اـهامرخ  زا  ددـع  تفه  دوـمرف : داد و  ناوـجون  هب 
ناتـساد نیا  رظان  هک  ربمایپ  باحـصا  زا  یکی  ذاعم ، درک . میـسقت  میتی  هداوناخ  نآ  نایم  رد  ار  شا  هداوناخ  هحفص 416  ییاذغ  يدوجوم 
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نیـشناج ار  وت  دـنوادخ  َکیبَِال ; ًافَلَخ  َکَلَعَج  : » تفگ يو  هب  باطخ  تّبحم  راهظا  نیا  زا  سپ  و  دیـشک ، ناوجون  نآ  رـس  رب  یتسد  دوب ،
ترـضح هللا ! لوسر  ای  هن  درک : ضرع  يدرک ؟ هچ  یناد  یم  دومرف : ذاعم  هب  باطخ  مالـسا  ربمایپ  دهد .» رارق  تدیهـش  ردپ  يارب  یحلاص 

، ًۀَئِّیَـس ةَرْعَـش  ِّلُِکب  ُْهنَع  احَمَو  ًۀَنَـسَح ، ةَْرعَـش  ِّلُِکب  َُهل  ُهللا  َبَتَک  ِّالا  ِهِسْأَر ، یلَع  ُهَدَی  َعَضَو  َو  ُهَتَیالِو ، ُنِسُْحیَف  ًامیتَی  ْمُْکنِم ، ٌدَـحَا  یلَیال  : » دومرف
، دشکب شرس  رب  شزاون  تسد  و  دشاب ، هتشاد  يا  هناتسود  هطبار  وا  اب  و  دور ، یمیتی  دزن  هک  امـش  زا  کی  ره  ًۀَجَرَد ; ةَْرعَـش  ِّلُِکب  َُهل  َعَفَرَو 

یم شتاجرد  رب  دادعت  نامه  هب  و  دنک ، یم  وحم  ار  شناهانگ  رادقم  نامه  هب  و  دـهد ، یم  هنـسح  وا  هب  میتی  رـس  ياهوم  لداعم  دـنوادخ 
. ددرگ شبیـصن  ناوارف  راثآ  نیا  ات  دـنک ، یم  نامیتی  هب  یگدیـسرو  مارکا  رومأـم  ار  شربماـیپ  دـنوادخ ، هک  تسین  تهج  یب  ( 1 «.) دیازفا
هک یماّهتا  ربارب  رد  ات  دـننک  هعلاطم  ار  تّدوم  رهم و  هفطاع و  ّتبحم و  زا  ّولمم  تایاور  نیا  دـننک  یم  تنوشخ  هب  مهّتم  ار  ام  هک  یناسک 
َُهل َّزَتـِْها  یَکب  اذِا  َمیتَْـیلا  َّنِا  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  زا  يرگید  تیاور  رد  دـنوش . هدنمرـش  دـننک  یم  دراو  اـم  رب 

ییاهنت و رطاـخ  هب   ) یمیتی هک  یماـگنه  ُۀَّنَْجلا ; َُهل  ْتَبِجُوا  ّـِالا  ٌدَـحَا  ُُهتُکْـسَیال  یلـالَج  َو  یتَّزِعَوَف  یلاـعَت ... َو  َكَراـبَت  ُّبَّرلا  ُلوُقَیَف  ُشْرَْعلا 
یم دـنوادخ  سپ  دـیآ ... یم  رد  هزرل  هب  ادـخ  شرع  دـنک  هیرگ  نآ ) دـننام  و  تّبحم ، رهم و  دوبمک  ای  يرامیب ، ای  یگنـسرگ ، اـی  تبرغ ،

ماتیا هب  هّجوت  ( 2 «.) دوش یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دیامن ، تکاس  ار  وا  هجیتن ) رد  دنک و  لح  ار  میتی  لکـشم   ) دوش ّقفوم  سک  ره  دـیامرف :
راحب  . 2 یحض . هروس  ریسفت  ص 385 ، ج 10 ، نایبلا ، عمجم  رثا 1 .  رب  هک  ام  روشک  نامز و  رصع و  رد  ًاصوصخم  ینامز ، رصع و  ره  رد 
دوقفم اهرثالادوقفم و  ردقنارگ و  يادهـش  زا  یناوارف  تسرپرـس  یب  نادنزرف  یلیمحت  گنج  هحفص 417  ح 12 . ص 5 ، ج 72 ، راونالا ،

. رادب قّفوم  تدابع  نیا  رب  ار  ام  ایادخ  تسا . هنوگربمایپ  يراک  و  يرورض ، مزال و  يرما  هدنام ، یقاب  اهدسجلا 

نادنمزاین هب  یگدیسر  مود : هفیظو 

حیحـص و دروخرب  نادـنمزاین و  ارقف و  هب  یگدیـسر  هفیظو  نیا  دـنک . یم  نایب  ار  ربمایپ  هفیظو  نیمود  ْرَْهنَت ) َالَف  َِلئاَّسلا  اَّمَأَو   ) هفیرـش هیآ 
رس رب  و  وگم ، نخس  اهنآ  اب  دنلب  يادص  اب  و  نارم ، دوخ  زا  ار  نادنمتسم  ارقف و  ام ! ربمایپ  يا  دیامرف : یم  ادخ  ایوگ  تسا . نانآ  اب  یقطنم 

نینچ هرقب  هروس  هیآ 263  رد  نادـنمزاین  اب  حیحـص  دروخرب  هوحن  هک  هنوگ  نامه  نکم . راتفر  نانآ  اب  تنوشخ  هب  و  شکم ، داـیرف  اـهنآ 
تشذگ و   ) وفع و  نادنمزاین ،) ربارب  رد   ) هدیدنسپ راتفگ  ٌمِیلَح ;) ٌِّینَغ  ُهللاَو  ًيذَأ  اَهُعَْبتَی  ۀَقَدَص  ْنِّم  ٌْریَخ  ٌةَرِفْغَمَو  ٌفوُْرعَّم  ٌلْوَق  : ») تسا هدمآ 

رداق ناسنا  رگا  نیاربانب ، تسا .» رابدرب  زاین و  یب  دـنوادخ ، تسا و  رتهب  دـشاب ، نآ  لابند  هب  يرازآ  هک  یـششخب  زا  اهنآ ،) ياهتنوشخ  زا 
قیفوت راب  نیا  شخبب ، ارم  : » دیوگب الثم  دنک . باوج  ار  دنمزاین  شوخ  نابز  اب  دیاب  درادن ، قافنا  رب  لیامت  یتّلعره  هب  ای  تسین ، کمک  رب 

اریز دیامرف .» تیانع  نم  هب  کمک  قیفوت  دنوادخ  دعب  هعفد  مراودیما   » ای تسا » یلاخ  متـسد  العف  مهاوخ ، یم  ترذعم   » ای مرادن » کمک 
هریـس رد  یقـالخا  روما  نیا  تیاـعر  مییاـمن . راد  هحیرج  ار  يو  تّیـصخش  وربآ و  میرادـن  قح  میتـسین ، وا  يّداـم  زاـین  عـفر  رب  رداـق  رگا 
ریقف نآ  و  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  فورعم  ناتساد  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  تسا . هدمآ  ینشور  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم نایاوشیپ 
ُعاُبی ٌءْیَـش  یل  َْقبَی  َْمل  درک : ضرع  شترـضح  هب  باطخ  و  دـیبوک ، ار  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  هناخ  ِرد  یـصخش  نآ  درک . هراشا 

! ادخ لوسر  دـنزرف  يا  هحفـص 418  يرَتْشُم  َُکتْدَـجَو  ْدَـقَو  َعاُبی  ّالَا  ُُهْتنُـص  یهْجَو  ُءام  ایاَقب  ِّالا  يِربُْخم  ْنَع  یَتلاح  ُرَْظنَم  َکیفْکَی  مَهْرِدـِب 
قدص رب  تداهـش  و  هدومن ، قیدـصت  ار  منانخـس  ما  يرهاظ  عضو  هرهچ و  مشورفب . یمهرد  هب  ار  نآ  هک  هدـنامن  یقاب  میارب  يزیچ  چـیه 

، متفای یبسانم  يرتشم  ار  وت  هک  نونکا  و  مبایب ) یبسانم  يرتشم  ات   ) ما هدومن  ظـفح  ار  نآ  هک  مراد ، وربآ  یکدـنا  هّتبلا  دـهد . یم  ممـالک 
: درک ضرع  تسوت ؟ دزن  لوپ  رادـقم  هچ  دیـسرپ : و  دـیبلط ، ار  شیوخ  رادقودنـص  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  ما ! هدرک  هضرع  وت  هب  ار  نآ 
! میدرکن ادا  ار  وت  ّقح  ام  دومرف : درک و  یهاوخرذع  و  دـیبلط ، ار  درم  نآ  سپـس  هدـب ! ریقف  درم  نیا  هب  ار  نآ  دومرف : مهرد . رازه  هدزاود 

َْمل اـنَّنَأَک  َو  ُهَْتنُـص  اـم  ِْعبَت  َْمل  َکَّنَأَـک  ْنُک  َو  َلـیلَْقلا  ِذُـخ  دومرف : وا ، راعـشا  باوج  رد  ار  رعـش  نیا  سپـس  میداد ; وت  هب  میتـشاد  هچنآ  یلو 
ات منک  یمن  هاگن  تا  هرهچ  هب  نم  ینعی   ) میا هدـیرخن  يزیچ  زین  ام  و  يا ، هتخورفن  ار  يزیچ  وت  ایوگ  ریگب و  ار  كدـنا  لاـم  نیا  ( 1) ِرَتْشَن
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ریقف هب  ای  ناسنا  نیارباـنب ، تسا . نادـنمزاین  هب  کـمک  لکـش  نیرتهب  و  قاـفنا ، بادآ  تیاـعر  جوا  شور ، نیا  دـنامب .) ظوفحم  تیوربآ 
نیا ظفح  رد  درب ، ار  قافنا  رجا  درک و  کمک  رگا  ای  و  دـنک . یم  یهاوخرذـع  يو  زا  شوخ  نخـس  مرن و  مـالک  اـب  دـنک و  یمن  کـمک 

: هیآ يارب  رگید  يریـسفت  ( 2 (.) يَذالاَو ِّنَْملاـِب  ْمُِکتاَقَدَـص  اُولِْطُبت  َـال   ) دـنک یمن  بارخ  ّتیذا  ّتنم و  اـب  ار  نآ  دـنک و  یم  شـالت  هنـسح 
یملع و تالاؤس  هب  هکلب  دنا ، هدرکن  ریسفت  يّدام  دنمزاین  هب  ار  ثحب  دروم  هیآ  رد  لئاس »  » هژاو نیرّسفم  زا  یخرب  ینید  یملع و  تالاؤس 

يا ینعی  مینک . ریـسفت  شناد  ملع و  نادقف  يانعم  هب  ار  ّلاض »  » هک دراد  بسانت  یتروص  رد  لبق  هیآ  اب  ریـسفت  نیا  دـنا و  هدرک  انعم  ینید 
زا ار  ینید  یملع و  لئاسم  هب  نادنمزاین  نیاربانب  میدرک . تتیاده  هتخومآ و  شناد  ملع و  وت  هب  میتفای و  شناد  ملع و  دقاف  ار  وت  ام  ربمایپ !

. شاب وگ  خساپ  هلصوح  هحفص 419  هیآ 264 .  هرقب ،  . 2 ص 162 .  ج 1 ، لاـمآلا ، یهتنم  ربص و 1 .  اب  اـهنآ  تـالاؤس  هب  و  نارم ، دوخ 
زور کی  هک  اجنآ  ات  تشاد . یبیجع  مامتها  بلطم  نیا  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  هک  دهد  یم  ناشن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  هریس 

ُلُخْدَا الَمَع  ینْمِّلَع  : » درک ضرع  و  تفرگ ، ار  شبـسا  راهم  و  دیـسر ، ترـضح  تمدـخ  یـصخش  دوب . گنج  نادـیم  مزاع  بسا  رب  راوس 
دندوب هدامآ  هک  مالـسا ، شترا  ياضعا  رگید  نازابرـس و  موش .» یتشهب  نآ  ماـجنا  اـب  هک  هد  میلعت  نم  هب  يراـک  ادـخ ! لوسر  يا  َۀَّنَْجلا ;

هک دندرک  ضارتعا  ًاحیرص  دیاش  و  هدرک ، صخش  نآ  هب  يرادانعم  هاگن  دننک ، تکرح  گنج  ههبج  تمـس  هب  ترـضح  یهدنامرف  تحت 
ُهَِیتْأَی ْنَا  َْتبَبْحَا ، ام  : » دومرف وا  هب  باـطخ  سپـس  دـینک ، شیاـهر  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ تسا ؟ ندرک  لاؤس  تقو  هچ  ـالاح 
هچنآ تسا ): هلمج  نیا  هب  لمع  رد  تشهب  دیلک  ;  ) ِۀَـلِحاّرلا َلیبَس  ِّلَخ  ْمِْهَیِلا ، ِِهتَْأت  الَف  َْکَیِلا  ُهَِیتْأَی  ْنَا  َتْهِرَک ، ام  َو  ْمِْهَیِلا ، ِِهتْاَف  َْکَیِلا  ُساّنلا 
دروم رد  دنهد ، ماجنا  تیارب  مدرم  يرادن  تسود  ار  هچنآ  و  هدب ، ماجنا  اهنآ  دروم  رد  وت  دنهد ، ماجنا  وت  دروم  رد  مدرم  يراد  تسود  ار 

هدش لقن  یبلطم  نینچ  زین  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  دروم  رد  ( 1 !«.) مورب ات  نک  اهر  ار  بکرم  راهم  : » دومرف سپـس  نک .» كرت  اـهنآ 
ضارتعا هدـننک  لاؤس  هب  ترـضح  نامزرمه  زا  یخرب  تسیچ ؟ دـیحوت  دندیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  اـهگنج  زا  یکی  مرگ  اـمرگ  رد  تسا .

يارب ام  هکنیا  هن  رگم  دومرف : اهنآ  ضارتعا  خـساپ  رد  ترـضح  تسا ! دربن  گـنج و  ناـمز  هکلب  تسین ، لاؤس  ماـگنه  نونکا  هک  دـندرک 
رد و  درک ، لئاس  هب  ور  سپـس  درادن . یلاکـشا  دربن  ماگنه  هب  یّتح  یلاؤس  نینچ  نیاربانب  میگنج ؟ یم  ینید  فراعم  یتسرپادـخ و  قّقحت 

(2 .) تسا مسق  راهچ  رب  دیحوت  دومرف : شخساپ 

نآ رکش  یهلا و  ياهتمعن  نایب  موس : هفیظو 

نامه  . 2 ح 45 .  ص 134 ، ج 74 ، راونـالاراحب ،  . 1 دنک . یم  نایب  ار  ترـضح  هفیظو  نیموس  ْثِّدَـحَف ) َکِّبَر  ِۀَـمِْعِنب  اَّمَأَو   ) هفیرـش هیآ 
اهنآ و  شاب ، راذگرکش  هدرک  تیانع  وت  هب  تراگدرورپ  هک  یناوارف  ياهتمعن  ام ! لوسر  يا  هحفص 420  ح 1 .  ص 206 ، ج 3 ، كردم ،

دنروآ یم  تسد  هب  هچ  ره  دـننک ، یم  لمع  هفیرـش  هیآ  نیا  فالخرب  مدرم  زا  یخرب  امنب . وگزاـب  نارگید  يارب  و  نک ، راـهظا  زاربا و  ار 
رکش ار  ادخ  : » دنیوگ یم  دنشک و  یم  لد  هت  زا  یهآ  دننک  یم  لاؤس  اهنآ  بسک  راک و  عضو  زا  هک  یناسک  خساپ  رد  و  دننک . یم  ناهنپ 

یم هفاضا  ناشدـمآرد  هیامرـس و  رب  زور  ره  و  دـنا ، هدرب  دوس  فولا  فـالآ و  هک  یلاـح  رد  دـیآ »! یم  تسد  هب  ریمن  روخب و  همقل  کـی 
هتـشاد ینازرا  يو  هب  هک  یتمعن  رطاخب  ار  دـنوادخ  ناـسنا  یناـبز : هلحرم  . 1 دراد : هلحرم  هس  راگدرورپ  ياـهتمعن  ندرک  راکـشآ  ددرگ .

ار ادخ  يداد ، تیگدنز  هب  یناماس  رـس و  و  هتخادرپ ، ار  تیاهیهدـب  لصاح  دوس  اب  و  يدرک ، دوس  تراجت  هلماعم و  رد  رگا  دـشاب . رکاش 
هک تدمآرد  حطس  دوش . رهاظ  ناسنا  یگدنز  رد  اهتمعن  نیا  ینعی  یلمع : رکش  . 2 تسا . هدرک  تیانع  وت  هب  ار  اهتمعن  نیا  هک  نک  رکش 

یشاب دنمتورث  یلام  رظن  زا  یشاب . هتـشاد  يا  هناقفانم  راتفر  هکنیا  هن  نک ، مهارف  تا  هداوناخ  يارب  يرتشیب  شیاسآ  بابـسا  دوش  یم  رتهب 
. یتسه يدـنمزاین  ناسنا  دـنک  رّوصت  دـنیبب  ار  وت  عضو  سک  ره  هک  يریگب  شیپ  رد  يا  هناریقف  یگدـنز  و  یـشوپب ، یـسردنم  سابل  یلو 

راک نیا  دننادب . يدنمتسم  ناسنا  ار  وت  مدرم  ات  یهد  یم  هولج  يا  هناریو  نوچمه  ار  نآ  ینوریب  يامن  یلو  رـصق  نوچمه  تا  هناخ  لخاد 
یم هکلب  نک ، فارـسا  دـیوگ  یمن  مالـسا  تسا . هناراکایر  هناقفانم و  یلمع  هکنیا  رب  هوالع  دراد ; راگدرورپ  ياـهتمعن  رکـش  اـب  تاـفانم 
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رد زین  ار  نارگید  تسا  مزـال  یلمع ، یناـبز و  رکـش  رب  هوـالع  نارگید : ندرک  میهـس  . 3 نک . هدافتـسا  تسرد  یهلا  ياهتمعن  زا  دـیوگ ،
یم ییابیز  تیاور  رد  مالسا  یمارگ  ربمایپ  میهدن . رارق  دوخ  راصحنا  رد  ار  نآ  و  مینک ، میهـس  هتـشاد  ینازرا  ام  هب  دنوادخ  هک  ییاهتمعن 

تمعن نآ  راثآ  هک  دراد  تسود  دهد ، یم  شا  هدنب  هب  یتمعن  هک  یماگنه  دنوادخ  ِهِدـْبَع ; یلَع  ِِهتَمِْعن  َرثَا  يرَی  ْنَا  ُّبُِحی  َهللا  َّنإ  : » دـنیامرف
هحفص 421 تسالاب . هناگ  هس  لحارم  ندرک  یلمع  تایاور  نیا  قّقحت  دنیبب .» وا  یگدنز  رد  ار 

(: مالسلا مهیلع  ) نیموصعم تایاور  رد  تمعن  رکش 

( مالسلا هیلع  ) يداه ترضح  مهد ، ماما  . 1 مینک : یم  تعانق  نآ  هنومن  راهچ  هب  هک  دراد ، يا  هدرتسگ  ساـکعنا  تاـیاور  رد  تمعن  رکش 
راگدرورپ تمعن  رکش  هک  یـسک  یبْقُعَو ; ٌمِعَن  َرْکُّشلاَو  ُعاتَم ، َمَعِّنلا  َّنَِال  َرْکُّشلا ; ِتَبَجْوَا  یتَّلا  ِۀَمْعِّنلِاب  ُْهنِم  ِرْکُّشلِاب  ُدَعْـسَا  ُرِکاّشلَا  : » دندومرف

ایند تمعن  ینوزف  ثعاب  مه  تمعن ، ِرکـش  یلو  دـنیایند ، عاتم  اهتمعن  نوچ  تسا ; رتدنمـشزرا  تمعن  نآ  دوخ  زا  قیفوت  نیا  دروآ ، اجب  ار 
مْوَق ِّلُک  یلَع  َمَْعنَا  َّلَج  َو  َّزَع  َهللا  َّنِا  : » دـیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  . 2 ( 1 «.) ترخآ ناـهج  يارب  تسا  يا  هریخذ  مه  و  دوش ، یم 

تمعن هک  یماگنه  ّلجوّزع  دـنوادخ  ًۀَـمِْعن ; ْمِْهیَلَع  ْتَراصَف  اوُرَبَصَف  ِِبئاصَْملِاب  ًامْوَق  یلَْتباَو  الابَو ، ْمِْهیَلَع  ْتَراصَف  اوُرُکْـشَی  ْمَلَف  ِبِهاوَْملاـِب 
یم تمقن  هب  لیدـبت  دوش و  یم  اهنآ  ندرگ  لاـبو  اـهتمعن  نآ  دـنروآ ، یمن  اـجب  ار  نآ  رکـش  یلو  دراد ، یم  ینازرا  یتّیعمج  هب  ار  ییاـه 
نآ هجیتن ) رد  . ) دـننک یم  رکـش  هتخاـس و  دوخ  هشیپ  ار  ربص  اـهنآ  دـنک و  یم  ییاـهیراتفرگ  تالکـشم و  هب  ـالتبم  ار  یتـّیعمج  و  ددرگ .
نآ تیبرت  رد  اهنآ  یلو  دـنک ، یم  ینازرا  يا  هداوناخ  هب  ار  يدـنزرف  دـنوادخ  لاـثم  ناونع  هب  ( 2 «.) ددرگ یم  تمعن  هب  لیدبت  تالکـشم 
الثم هک  لکش  نیدب  ددرگ ; یم  لابو  تمقن و  هب  لیدبت  تمعن  نیا  و  دنروآ ، یم  اجب  ار  ادخ  تمعن  يرکشان  المع  و  دننک ، یم  یهاتوک 

و دوش ، یم  يرامیب  تلاسک و  هب  التبم  يدرف  سکعلابو  دـنک . یم  بارخ  ار  شا  هداوناخ  دوخ و  ترخآ  ایند و  و  دروآ ، یم  داـیتعا  هب  ور 
، دوب ملاس  رگا  هک  دوش  یم  هّجوتم  هاگنآ  دوش ، یم  یط  تلاسک  نارود  و  دروآ ، یم  ياجب  ار  يادخ  رکـش  دـنک و  یم  ربص  نآ  ربارب  رد 
، كردـم نامه   . 2 ح 9587 .  باـب 2063 ، ۀـمکحلا ، نازیم   . 1 دـیدرگ . یم  وا  يدوباـن  ثعاـب  هک  درک  یم  تکرـش  هماـنرب  نـالف  رد 
; ُهَناِسل ُزُواجَتَیال  ِِقفانُْملا  ُرْکُش  ِِهلَمَع ، یف  ُرَهْظَی  ِنِمْؤُْملا  ُرْکُش  : » دندومرف مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  هحفص 422 3 . ح 9599 .  ، 2067 باب
زا حیحص  هدافتـسا  اب  نمؤم  ناسنا  ( 1 «.) تسین شنابز  زا  رتارف  قفانم  يرازگرکـش  اما  دروآ ، یم  اجب  ار  ادـخ  ياهتمعن  رکـش  المع  نمؤم 

یعّدـم راتفگ  رد  طـقف  قفاـنم  ياـهناسنا  اـما  دـنک ، یم  یلمع  رکـش  هدومرف ، دـنوادخ  هک  ییاـج  رد  نآ  ندرب  راـک  هب  و  یهلا ، ياـهتمعن 
هلحرم راـهچ  رکـش  هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  زا  رگید  یتـیاور  رد  . 4 دنتـسین . رکاش  لمع  رد  و  دـنا ، يرازگرکش 

زا کی  ره  هب  تبسن  رکش  یگنوگچ  نایب  هب  سپس  اه ، یتسد  ریز  لباقم  رد  رکش  اهزارطمه ، رکش  اه ، یتسد  الاب  رکش  ادخ ، رکـش  دراد :
ْنَم ُرْکُـش  َو  ِءاخإلا ، ِنْسُِحب  َكِریظَن  ُرْکُـشَو  ِءالَْولا ، ِقْدِِـصب  َکَـقْوَف  ْنَم  ُرْکُـشَو  ِءاـنَّثلا ، ِلوُِطب  َکِـهِلا  ُرْکُـش  : » دزادرپ یم  هورگ  راـهچ  نیا 

هک تسا  نآ  تماما  يربمایپ و  تمعن  رکـش  و  تسا ، راک  نیا  رب  تموادم  وا و  ساپـس  دـمح و  هب  دـنوادخ  رکـش  ِءاطَْعلا ; ِْبیَِـسب  َکَنوُد 
لّسوت و اعد و  هب  اهنت  دوش و  اهنآ  لامعا  هیبش  ناتلامعا  و  دـیرادرب ، یلمع  ياهماگ  اهنآ  ریـسم  رد   ) دیـشاب هتـشاد  ار  اهنآ  هناقداص  تیالو 

راتفر اهنآ  اب  ردارب  کی  دننامه  دیروآ و  اجب  ناشّقح  رد  ار  يردارب  قح  هک  تسا  نیا  نافیدر  مه  رکـش  و  دـینکن ) تعانق  هضور  سلجم 
(2 «.) دینک ششخب  اطع و  اهنآ  هب  تبسن  هک  تسا  نیا  ناتسدریز  هب  تبسن  رکش  و  دییامن ،

؟ تمحر ای  تنوشخ  نییآ  مالسا 

نییآ ار  مالسا  نید  نشخ و  ياهناسنا  ار  اهنآ  هک  تسا ، ناناملـسم  هب  تبـسن  ناهج  ياهکیلوتاک  ربهر  پاپ  تاماّهتا  زا  نخـس  اهزور  نیا 
یعالّطا یب  و  منیب ، یم  تمحر  تّدوم و  تّبحم و  رـسارس  ینییآ  ار  مالـسا  مینک ، هّجوت  الاب  ثحاـبم  هب  رگا  تسا ! هدرک  یفّرعم  تنوشخ 

نامه  . 2 ح 9605 .  باب 2070 ، ۀـمکحلا ، نازیم  ایآ 1 .  یتسار  هب  دوش . یم  راکـشآ  مالـسا  فراعم  زا  مالـسا ، نانمـشد  رگید  پاپ و 
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دنتخادنا هار  ار  یناهج  مود  لّوا و  گنج  هک  ینایحیسم  ای  دنتسه ، تنوشخ  جّورم  ناناملسم  هحفص 423  ح 9609 . باب 2071 ، كردم ،
لها ناناملـسم  ایآ  دندراذگ ؟ ياجب  وضعلا  صقان  لولعم و  حورجم و  زین  دادعت  نیمه  و  هداتـسرف ، گرم  ماک  هب  ار  ناسنا  نویلیم  لهچ  و 
لکش نیرتدب  هب  ار  دوخ  نافلاخم  نانمشد و  و  هتخاس ، یکانسرت  فوخم و  ياهنادنز  ناهج  رساترس  رد  هک  ییاه  ییاکیرمآ  ای  دنتنوشخ ،
دروم رد  رتشیب  حرـش  تسا ؟ نآ  زا  يا  هنومن  وماناتناوگ  دادغب و  رد  بیرغوبا  نادنز  هک  دـنناسر ، یم  لتق  هب  تیاهن  رد  و  هدومن ، هجنکش 

. دییامرف هعلاطم  تمحر » نییآ   » ام باتک  رد  ار  ثحب  نیا 

هناگی ياهدنگوس  مشش : لصف 

لحن هروس  دنگوس  . 1

هراشا

و دش . ثحب  لماک  روطب  هناگ  ود  هناگ و  هس  هناگراهچ ، هناگ ، جنپ  هناگ ، هدزای  ياهدنگوس  نوماریپ  لبق ، ياهلـصف  نیـشیپ و  ثحابم  رد 
نیا رد  دـنوادخ  و  هداد ، صاصتخا  دوخ  هب  ار  ددـع  نیرتشیب  نآرق  هناگی  ياهدـنگوس  میزادرپ . یم  هناگی  ياهدـنگوس  هب  لـصف  نیا  رد 

.2 تسا . لحن  هروس  رد  ود  ره  هک  هدرک ، دای  مسق  هللا »  » مان اب  شدوخ  هب  دروم  ود  رد  دنوادخ  . 1 تسا : هدروخ  مسق  عوضوم  ُهن  هب  لصف 
مسق دیجم » نآرق   » هب دروم  هس  رد  . 4 تسا . هدروخ  مسق  ربمایپ »  » ناج هب  دروم  کی  رد  . 3 تسا . هدش  دای  ّبر »  » هب دنگوس  دروم  جنپ  رد 
دروم کی  رد  . 6 تسا . دـیجم  نآرق  نامه  نآ  زا  روظنم  هک  هتفرگ ، رارق  دـنگوس  دروم  نیبم » باـتک   » دروم کـی  رد  . 5 تسا . هدش  دای 

رارق دـنگوس  دروم  موجنلا » عقاوم   » دروم کی  رد  . 8 تسا . هدرک  دای  مسق  مجن »  » هب دروم  کـی  رد  . 7 تسا . هدش  دای  رـصع »  » هب دنگوس 
هک دراد  دوجو  هناگی  دنگوس  هدزناش  عومجم  رد  و  تسا . هتفرگ  رارق  مسق  دروم  ییاهنت  هب  نامسآ »  » مه دروم  کی  رد  و  . 9 تسا . هتفرگ 

نینچ ار  رظن  دروم  دنگوس  لحن ، هروس  هیآ 56  رد  دیجم  نآرق  هحفـص 428  میور . یم  لحن  هروس  رد  دوجوم  دنگوس  غارـس  هب  ادتبا  رد 
یم رارق  میا  هداد  يزور  نانآ  هب  هچنآ  زا  یمهـس  دـنرادن ، غارـس  اهنآ  زا  ینایز  دوس و  هنوگ  چـیه  هک  ییاهتب  يارب  ناـنآ  دـنک : یم  لـقن 

! دش دیهاوخ  یسرپزاب  دیدنب ، یم  هک  اهارتفا  نیا  زا  تمایق )، هاگداد  رد  ، ) دنگوس ادخ  هب  دنهد ;

هیآ ریسفت  حرش و 

یتّیصاخ چیه  هصالخو  رش ، هن  دیسر و  یم  اهنآ  زا  يریخ  هن  و  ررض ، هن  تشاد و  یعفن  هن  هک  ییاهتب  يارب  ناتسرپ ، تب  برع و  ناکرشم 
ای دنداد ! یم  صاصتخا  دوخ  تب  هب  ار  نآ  زا  یتمسق  دنتـشک  یم  يدنفـسوگ  رگا  الثم  دنداد . یم  رارق  یبیـصن  دوخ  ییاراد  زا  دنتـشادن ،

تاروتـسد زا  يروتـسد  ناونع  هب  ار  راک  نیا  و  دنتـسناد ، یم  تب  تمـسق  بیـصن و  ار  نآ  زا  یـشخب  دندرک  یم  تشادرب  ار  یتعارز  رگا 
دنگوس شیوخ  سّدقم  تاذ  هب  دنوادخ  اذهلو  دندوب ! هتـسب  ادخ  رب  هک  دوب  یغورد  ارتفا و  نیا  هک  یلاح  رد  دنداد ، یم  ماجنا  راگدرورپ 

اهنآ راظتنا  رد  یتخس  باذع  دنرادن ، یباوج  نوچ  و  دنشاب . اهتعدب  اهارتفا و  نیا  يوگخـساپ  تمایق  هاگداد  رد  دیاب  اهنآ  هک  دنک  یم  دای 
. دنمهف یمن  زیچ  چیه  دنرادن و  يروعش  لقع و  چیه  هک  دنا  هدرک  ریسفت  ییاهتب  هب  ار  نوملعیال » ام   » نیرسفم زا  یخرب  دوب . دهاوخ 

« هللا  » هژاو نوماریپ  ینخس 

، ثحب دروم  هیآ  رد  رگید  يوس  زا  و  میرب ، یم  راک  هب  دایز  ار  نآ  زامن  ریغ  زامن و  رد  ناناملسم  ام  هک  تسا  یتاملک  هلمج  زا  هللا »  » هملک
: هکنیا حیـضوت  میـشاب . هتـشاد  یهاتوک  ثحب  نآ  نوماریپ  تسا  هتـسیاش  اذـهل  هحفـص 429  تسا ; هدرک  داـی  دـنگوس  نآ  هب  راـگدرورپ 
و هّماع ، تمحر  هک  نامحر  دـننام  تسا ; راگدرورپ  تافـص  زا  یتفـص  هدـننک  سکعنم  هک  ییاهمان  . 1 تسا : هنوگ  ود  دـنوادخ  ياهمان 
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.2 دنک . یم  نایب  ار  دنوادخ  یگدنـشخب و ... دوج و  تفـص  هک  داوج  و  شنیرفآ ، تقلخ و  تفـص  هک  قلاخ  و  هّصاخ ، تمحر  هک  میحر 
مامت هصـالخ  ّتیقلاـخ و  تردـق و  تّیمومیق و  ّتیمیحر و  تّیناـمحر و  دوج و  ملع و  تسا ; راـگدرورپ  تافـص  عیمج  عماـج  هک  یماـن 

تافـص عـیمجل  عمجتـسم  تاذ  : » دـنیوگ یم  نآ  ریـسفت  ماـگنه  هب  اذـهلو  تسا . هللا »  » ماـن نآ  و  تسا ، عـمج  نآ  رد  راـگدرورپ  تاـفص 
: دـندقتعم یخرب  هک  اجنآ  ات  میـشاب . هتـشاد  هّجوت  نآ  عماج  عیـسو و  يانعم  هب  دـیاب  میرب  یم  راک  هب  ار  هللا »  » هژاو یتقو  نیاربانب  لاـمکلا »

انعم نآ  اب  رکذ  نیا  هب  ّمنرت  نوچ  دهد ، خر  شیارب  یلکـشم  تسا  نکمم  دنک ، باختنا  ار  هللا »  » رکذ فلتخم  راکذا  نایم  رد  یـسک  رگا  »
تافـص زا  یّـصاخ  یگژیو  یکاح  مادـک  ره  هک  راگدرورپ  ياـهمان  ماـمت  هکنیا : هجیتن  دـهاوخ .»! یم  یناوارف  ّصاـخ و  یگداـمآ  عماـج 

هلمج زا  نیرّـسفم ، املع و  هللا »  » هملک یلـصا  رگید . يوس  رد  تسا ، دـنوادخ  تافـص  مامت  هدـنریگرب  رد  هک  هللا »  » و فرطکی ، تسادـخ 
یخرب فلا ) دوش : یم  هراشا  نآ  دروم  هس  هب  هک  دـنا ، هدرک  رکذ  يدّدـعتم  ياه  هشیر  هللا »  » هژاو يارب  ناـیبلا ، عمجم  رد  یـسربط  موحرم 

هتفگ هللا  يو  هب  تسا  ناگدنب  بوبحم  دنوادخ  هک  اجنآ  زا  و  تسا . ندـش  عقاو  بوبحم  يانعم  هب  ّتیهولا »  » زا هللا  یلـصا  هشیر  دـندقتعم 
مدرم هک  تسا  يدوجوم  يانعم  هب  هللا  و  تسا . هدش  هتفرگ  دیدش  هقالع  يانعم  هب  ََهلَو »  » زا هژاو  نیا  دندقتعم  رگید  یخرب  ب ) تسا . هدش 

. تسا ندرب  هانپ  يانعم  هب  ََهلَا » ، » هللا هملک  یلـصا  هشیر  هک  دنداقتعا  نیا  رب  موس  هورگ  ج ) دـنراد . يدـیدش  هقالع  يو  هب  و  دـنیوا ، قشاع 
نودب اههاگهانپ  رگید  هکلب  تسین ، هاگهانپ   430 هحفص نیا  زا  رتالاب  رترب و  یهاگهانپ  چیه  و  تسا . ناهانپ  یب  همه  هاگهانپ  هللا  نیاربانب ،

هشیر و  هللا »  » هژاو يانعم  و  هیآ ، یلامجا  ریـسفت  هتـشذگ  ثحابم  رد  هچ ؟ يارب  هللا »  » هب دنگوس  دنتـسین . نداد  هانپ  رب  رداق  وا  هزاجا  نذا و 
مهم و هملک  نیا  هب  يروظنم  هچ  هب  دـنوادخ  هللا »  » هملک هدرتسگ  يانعم  هب  هّجوت  اـب  تسا : لاؤس  نیا  ياـج  کـنیا  دـش . نشور  نآ  ياـه 
، هدروخ مسق  نآ  يارب  دـنوادخ  هک  یّمهم  هلئـسم  خـساپ : تسیچ ؟» هل  مسقم  : » هاتوک هلمج  کـی  رد  و  تسا ؟ هدرک  داـی  دـنگوس  اـنعمرپ 

مینک یفّرعم  یمالـسا  روتـسد  ار  نآ  رگا  تسین ، مالـسا  نید و  ءزج  هک  يزیچ  درک . هزرابم  نآ  اب  دیاب  هک  تسا ، تعدـب  ادـخ و  هب  ءارتفا 
. دوش یم  هدرمش  تعدب 

! عورشمان عورشم و  تعدب 

یم مهّتم  ار  نایعیـش ، ًاصوصخم  ناناملـسم ، همه  نآ  هلیـسو  هب  اه ، یفلـس  وردـنت و  ياه  یباّهو  هک  تسا  ییاهزیواتـسد  هلمج  زا  تعدـب 
، یفرع ياه  يروآون  زاـجم ; تعدـب  . 1 تسا : هنوـگ  ود  رب  تعدـب  میهد : هئارا  نآ  زا  یعماـج  نشور و  فـیرعت  تـسا  مزـال  اذـل  دـننک .
، میتسه نآ  دهاش  نآ  دننام  ییاضف و  یماظن ، روما  هّیلقن ، لئاسو  تاطابترا ، تعنص ، هنیمز  رد  زور  ره  هک  يا  هزات  تافاشتکا  تاعارتخا و 

یباّهو هکنیا  بیجع  دوش . یمن  بوسحم  ادخ  نید  رد  تعدب  اّما  دنتـسه ، يا  هزات  دیدج و  عیدب و  ياهزیچ  روما ، نیا  تسا . لیبق  نیا  زا 
دراو هخرچود  راب  نیلّوا  يارب  هک  یماگنه  دندوب ! فلاخم  تعدـب  اب  هزرابم  ناونع  هب  زین  اهیروآون  هنوگنیا  اب  ینامز  وردـنت ، یفلـس  ياه 
دوخ شترا  زکرم  اب  دناوتب  هکنیا  يارب  لّوا  ِدوعـس  کلم  دندرب ! مان  ناطیـش  بکرم  ناونع  هب  نآ  زا  و  دندرک ، میرحت  ار  نآ  دش  ناتـسبرع 
نیا زا  یباهو  ِوردنت  ِياه  یفلس  هک  یماگنه  دیشک ، شترا  ناگداپ  هحفص 431  یتنطلس و  خاک  نیب  ینفلت  دنک ، رارقرب  طابترا  یتحار  هب 

، تسین اهیرکف  هتوک  نیا  زا  يربخ  نونکا  اّما  دـندرک . هعطق  هعطق  ار  اهنفلت  ياهمیـس  مامت  و  دـندیمان ، تعدـب  ار  نآ  دـندش ، علّطم  نایرج 
دوش و یم  بوسحم  تعدب  مسق  نیا  زا  هک  ییاهزیچ  زا  يرایسب  اب  مه  زونه  اّما  دنا . هدش  اهیبرغ  یتادراو  عیانـص  قرغ  مدق  اترـس  زا  اهنآ 

مسارم دنناد . یم  تعدب  مارح و  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ دالیم  نشج  اهنآ  دننک . یم  هزرابم  درادن ، مارح  تعدب  عرـش و  اب  یطابترا 
روتـسد کی  ناونع  هب  ار  اهنیا  ام  هک  یلاح  رد  دنناد . یم  مارح  ار  درگلاس  ملهچ و  موس و  تافو و  زور  رد  تاوما  يارب  هحتاف  يرادازع و 

یفرع ياه  يروآون  مارح و  تعدب  ندش  نشور  يارب  میروآ . یم  اجب  یهلا  رئاعـش  میظعت  قادصم  ناونع  هب  هکلب  میهد ، یمن  ماجنا  ینید 
یم اجب  نونکا  و  هدوبن ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  رـصع  رد  هک  ییاهزیچ  اهراک و  مامت  ایآ  ددرگ . نشور  ود  نیا  زرم  دیاب  لالح ،

ناوارف ياهنوتس  نآ ، رد  دوجوم  ياهوگدنلب  یبنلا ، دجـسم  ياه  هرانم  دیاب  تروص  نیا  رد  تسا ؟ مارح  و  هدش ، بوسحم  تعدب  دنروآ 
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اریز تسین ، نینچ  هک  یلاح  رد  درمـش . تعدب  ار  یگمه  هدوبن ، ربمایپ  رـصع  رد  مادک  چیه  هک  نآ  دننام  و  كّرحتم ، ياهدـبنگ  دجـسم ،
بجوم هک  ددرگ ، یم  رازگرب  هتفر  تسد  زا  زیزع  توف  يارب  هک  یمـسارم  دـناد . یمن  ینید  روتـسد  کـی  ناوـنع  هب  ار  اـهنیا  سک  چـیه 

 . 1 ( 1 .) دوش هدرمش  تعدب  ات  ینید  روتـسد  کی  هن  تسا  یفرع  رما  کی  تسا  موحرم  نآ  تّیـصخش  میرکت  ناگدنامزاب و  رطاخ  یّلـست 
کی يارب  ناموت  نویلیم  نیدـنچ  طقف  هاگ  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، یم  نآ  رد  یناوارف  ياهـشاپ  تخیر و  هک  هحتاف  مسارم  زا  یخرب  لاؤس :
نتفر تسد  زا  غاد  اـه ، هنیزه  نیا  ینیگنـس  رثا  رب  ازع  ناـبحاص  هک  تسا  نیگنـس  ردـق  نآ  هحتاـف  جراـخم  و  دـننک ، یم  هنیزه  لـگ  جاـت 

هتـسیاش بوخ و  لادتعا  ّدح  رد  يراکره  خساپ : دوش ؟ یمن  بوسحم  تعدـب  یعون  مسارم  عون  نیا  ایآ  دـننک . یم  شومارف  ار  ناشزیزع 
هک ییوراد  دـشاب . شخبافـش  يوراد  رگا  یّتح  دروآ ، یم  رد  داسف  زا  رـس  دوش  هدـناشک  طارفا  هب  دوش و  زواجت  لادـتعا  زا  رگا  و  تسا ،

دوش يور  هدایز  نآ  هب  تبـسن  رگا  دنک ، یم  صّخـشم  ار  یـصوصخم  يدـنبنامز  ّصاخ و  دادـعت  و  دـهد ، یم  ضیرم  يافـش  يارب  رتکد 
رگا تسا و  بوخ  لادتعا  ّدح  رد  زیچ  ره  هکنیا  هجیتن  دناشک . یم  گرم  ّدح  رس  ات  ار  رامیب  هاگ  و  ددرگ ، یم  ییوراد  ّتیمومـسم  ثعاب 

هب هک  تسا  لدتعم  حتاوف  اه و  يرادازع  دروم  رد  میتفگ  ام  هچنآ  نیاربانب  تسین . بولطم  دوش  هدیـشک  طارفا  هب  درذگب و  لادتعا  زرم  زا 
. دوب دهاوخن  یحیحـص  بولطم و  راک  کش  یب  دـش  هتفگ  لاؤس  رد  هچنآ  دـننام  دوش  يور  هدایز  هچنانچ  اذـل  دوش ، یمن  هدیـشک  طارفا 

هکنیا هن  دنربب ، اذغ  وا  ناگتسب  يارب  صخش ، کی  گرم  هّیلوا  ياهزور  رد  هک  تسا  هدمآ  یمالسا  تاروتـسد  بادآ و  رد  هک  ًاصوصخم 
هب دوش ، یم  هتفرگ  یـسایس  ینید و  یبهذـم و  ياهتّیـصخش  املع و  يارب  هک  ییاهتـشادگرزب  هحفـص 432  دنزپب . اذغ  نارگید  يارب  اهنآ 

ياهیروآون هکنیا  هجیتن  درک . عونمم  ار  اهنآ  تعدب  قامچ  اب  ات  ینید ، ّصاخ  روتـسد  کی  هن  تساهنآ  تامحز  زا  رّکـشت  ریدقت و  ناونع 
ینعی مارح ; تعدب  . 2 تسین . مارح  مالـسا  رظن  زا  درادـن ، ینید  هغبـص  دوش و  یم  ماـجنا  فلتخم  ياـه  هزیگنا  هب  هک  یعاـمتجا  یفرع و 
زامن دّهـشت  رد  هللا ) یلو  ًایلع  نأ  دهـشا   ) هثلاث تداهـش  نتفگ  الثم  میروآ . اجب  ینید  روتـسد  کی  ناونع  هب  ار  تسین  نید  ءزج  هک  يزیچ 

روتـسد ناونع  هب  زامن  هب  يزیچ  ندرک  هفاضا  هک  ارچ  میهاکب . نآ  زا  ای  هفاضا  زامن  هب  زیچ  چـیه  میرادـن  قح  اـم  اریز  تسا . مارح  تعدـب 
تعدـب اذـل  و  درادـن ، دوجو  زاـمن  دّهـشت  رد  هثلاـث  تداهـش  رب  یلیلد  چـیه  تسا و  مارح  ناوـنع  نیا  هب  نآ  زا  يزیچ  نتـساک  اـی  یعرش ،
يزّوجم خیرات  لوط  رد  هعیـش  ياهقف  زا  یهیقف  چیه  زا  و  یموصعم ، ماما  چیه  زا  یتیاور ، چیه  رد  ددرگ . یم  بوسحم  مارح  عورـشمان و 

راک بکترم  دـیوگب ، ار  هثلاث  تداهـش  شزامن  دّهـشت  رد  و  دـهنب ، ار  تعدـب  نیا  یـسک  رگا  نیاربانب ، تسا . هدـشن  لقن  هلأـسم  نیا  يارب 
یم هتفگ  هماقا  ناذا و  رد  ارچ  تسین ، حیحص  راک  نیا  رگا  لاؤس : دشاب . وگخساپ  دیاب  تمایق  زور  و  تسا ، لطاب  شزامن  و  هدش ، یمارح 

نّمیت و ناونع  هب  ار  نآ  هعیش  ياهقف  مامت  هکلب  دیوگ ، یمن  هماقا  ناذا و  زا  ییزج  ناونع  هب  ار  هثلاث  تداهش  سک  چیه  الوا : خساپ : دوش ؟
بجوم و  تسا ، زیاـج  نآ  لوصف  نیب  رد  زین  نتفگ  نخـس  اذـهل  و  تسین ، زاـمن  دـننامه  هماـقا  ناذا و  ًاـیناث : و  ( 1 .) دـنا هداد  هزاجا  كربت 

ج عجارم ، لئاسملا  حیضوت  لطاب 1 .  ار  زامن  و  مارح ، تسا و  تعدب  کی  زامن  دّهشت  رد  هثلاث  تداهش  هکنیا  هجیتن  دوش . یمن  نآ  نالطب 
نآ حرط  لابند  هب  ماوع  زا  یخرب  هک  هللا ) ۀیلو  ارهزلا  ۀمطاف  نا  دهشا   ) هعبار تداهش  هب  دسر  هچ  ات  دنک . یم  هحفص 433  هلأسم 919 .  ، 1
ریغ ياهراک  يارب  يرازبا  ار  نآ  دـیابن  یلو  تسا ، يرگید  بلطم  مالـسلا ) اـمهیلع  ) همطاـف یلع و  ترـضح  هب  هقـالع  قشع و  دنتـسه . زین 
زین مالسلا ) مهیلع  ) همئا ریاس  هب  تبسن  هسداس و ... هسماخ و  تداهش  ادرف  دوش ، هدوشگ  حیحصان  هار  نیا  رگا  داد . رارق  لیلد  یب  یعرش و 

زا کـی  چـیه  مالـسلا ) مـهیلع  ) هـمئا تارـضح  رـصع  رد  و  دنتـسین ، یــضار  ًاـعطق  ناراوـگرزب  نآ  دوـخ  هـک  یلاـح  رد  دوـش ، یم  حرطم 
یمن زامن  دهشت  رد  يرگید  تداهش  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح  تلاسر  دنوادخ و  هب  تداهـش  زا  ریغ  مالـسلا ) مهیلع  ) ناماما

هب تعدب  اّما  درادن ، یلاکـشا  تعیرـش  عرـش و  هب  باستنا  نودـب  یفرع  روما  رد  عارتخا  يروآون و  يانعم  هب  تعدـب  هکنیا  هجیتن  دـنتفگ .
رگیدـمه زا  ار  ود  نیا  زرم  اه  یباّهو  اه و  یفلـس  هنافّـسأتم  و  دـشاب ، یمن  زیاج  نید  رد  تسین  نید  ءزج  هک  يزیچ  ندرک  لـخاد  ياـنعم 

. دنهد یمن  صیخشت 

نآرق تایآ  رد  تعدب 
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.1 دـینک : هّجوت  دـیجم  نآرق  زا  هیآ  ود  هب  گرزب ، هاـنگ  نیا  اـب  رتشیب  ییانـشآ  تهج  دراد ، ینید  روما  رد  تعدـب  هک  يرطخ  هب  هّجوت  اـب 
َُّمث ِهللا  َیلِإ  ْمُهُْرمَأ  اَمَّنِإ  ءْیَـش  ِیف  ْمُْهنِم  َتَْسل  ًاعَیِـش  اُوناَـکَو  ْمُهَنیِد  اُوقَّرَف  َنیِذَّلا  َّنِإ  : ») دـیامرف یم  ماـعنا  هروس  هیآ 159  رد  لاعتم  دـنوادخ 
وت دندش ، میـسقت  فلتخم ) بهاذم  و   ) نوگانوگ ياه  هتـسد  هب  و  دنتخاس ، هدـنکارپ  ار  دوخ  نییآ  هک  یناسک  َنُولَعْفَی ;) اُوناَک  اَِمب  ْمُُهئِّبَُنی 
رد دنک .» یم  ربخ  اب  دنهد ، یم  ماجنا  هچنآ  زا  ار  اهنآ  ادخ  سپـس  تسادخ ; اب  اهنت  اهنآ  راک  رـس و  يرادـن . اهنآ  اب  يا  هطبار  هنوگ  چـیه 

َْسَیل ِءاوْهالا ، ُباحْصَاَو  ِعَِدْبلا  ُباحْصَا  ْمُه  : » میناوخ یم  ْمُهَنیِد ) اُوقَّرَف  َنیِذَّلَا   ) ریسفت دروم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  زا  یتیاور 
اهنآ زا  نم  دوش . یمن  هتفریذپ  يدارفا  نینچ  هبوت  دنـسوه . اوه و  ناوریپ  ناراذگ و  تعدـب  اهنآ  ٌءاُرب ; یّنِم  ْمُهَو  ٌءيَرب  ْمُْهنِم  ّانِا  ٌۀـَبْوَت ، ْمَُهل 

قّرفتم ار  ناشنید  هک  یناسک  يرآ ! هحفص 434  ح 1630 .  باب 328 ، ۀمکحلا ، نازیم   . 1 ( 1 !«.) دنتسین نم  ناوریپ  ءزج  زین  اهنآ  و  مرازیب ،
نیب یگتـسد  ود  فالتخا و  ببـس  و  دنروآ ، یم  دوجو  هب  دوخ  نییآ  رد  یفاکـش  تعدب  اب  اهنآ  دـننراذگ ! تعدـب  دـننک  یم  هدـنکارپ  و 
فـص رد  يا  هّدع  و  تعدب ، نیا  قفاوم  يا  هّدع  هک  تسا ، ناتـسکاپ  رد  زامن  دّهـشت  رد  هثلاث  ِتداهـش  ِتعدب  نآ ، هنومن  دنوش . یم  مدرم 

نیا زا  اهنآ  نادنمـشناد  املع و  هّتبلا  دـننک . یم  ریفکت  ار  رگیدـمه  هک  هدـناود  هشیر  اجنآ  ات  اهنآ  نیب  فالتخا  دـنا و  هتفرگ  رارق  فلاخم 
هثلاث تداهش  رب  رارصا  سفن  ياوه  زا  يوریپ  هب  دنتسه ، يوبن  تیاور  هفیرش و  هیآ  قادصم  هک  ماوع  زا  یخرب  یلو  دنتسه ، انثتـسم  هدعاق 
یمن قّقحت  یبلق  تمادن  هللارفغتـسا و  کی  اب  هبوت  هک  ارچ  دوش ; یمن  هتفریذپ  ییاهناسنا  نینچ  هبوت  قوف  تیاور  قبط  هکنیا  بلاج  دـنراد .

یم هنوگچ  دنا  هدرک  لمع  نآ  هب  رفن  نارازه  هداهن و  یتعدب  هک  یسک  و  ددرگ . حالصا  ناربج و  هتـشذگ  ياهاطخ  مامت  دیاب  هکلب  دبای ،
یّتح هک  دنتخـسرس ، جوجل و  ردق  نآ  ماوعزا  یخرب  هکنیا  زا  هتـشذگ  دنرادرب . تسد  شیوخ  ياطخ  زا  ات  دنک ، هاگآ  ار  اهنآ  همه  دناوت 

يریگتخـس ردق  نیا  تعدب  هب  تبـسن  مالـسا  ام  نید  هکنیا  ّتلع  دنریذپ ! یمن  ار  نآ  دنک  شهابتـشا  اطخ و  هب  فارتعا  راذگ  تعدب  رگا 
هفیرش هیآ  رد  . 2 دوش . یم  شودخم  نید  تلاصا  دوش  دایز  هک  یماگنه  و  دریگ ، یم  فده  ار  نید  لصا  تعدـب  هک  تسا  نآ  دـنک  یم 

هچ سپ  َنیِِملاَّظلا ;) َمْوَْقلا  يِدـْهَی  َـال  َهللا  َّنِإ  ْملِع  ِْریَِغب  َساَّنلا  َّلُِـضیِّل  ًابِذَـک  ِهللا  یَلَع  يَرَتـْفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف  : ») میناوخ یم  ماـعنا  هروس   144
ار نارگمتـس  هاگ  چیه  دنوادخ  دزاس !؟ هارمگ  لهج  يور  زا  ار  مدرم  ات  ددنب ، یم  غورد  ادخ  رب  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتراکمتـس  یـسک 
، دننک یم  متـس  اهنآ  رب  نارگید  ندرک  هارمگ  اب  مه  و  دننک ، یم  ملظ  دوخ  رب  مه  گرزب  هانگ  نیا  اب  ناراذگ  تعدب  دنک .» یمن  تیادـه 

ياه يروآون  تعدـب و  زرم  الّوا : دـیاب  نآرق  دـیدش  ریباعت  هب  هّجوت  اب  دـنراد ! یم  اور  ملظ  دوخ  نییآ  رب  نید ، ندرک  شودـخم  اـب  مه  و 
يارب نایعیـش  يرادازع  هک  دننک  یم  لاکـشا  هاگ  لاؤس : مینک . بانتجا  مارح  تعدب  زا  تّدش  هب  ًایناث : و  میـسانشب . هحفص 435  ار  یفرع 

راک نیا  ارچ  دوش . كرت  دیاب  و  مارح ، تسا و  تعدب  نآ  دننام  ندز و  هنیس  رس و  هب  ینزریجنز و  ینز و  هنیس  و  شیوخ ، یبهذم  ناربهر 
هب دانتـسا  ام  هک  تسا  یفرع  روما  نآ  ياهقادـصم  و  ( 1) تسا زیاج  ًامّلـسم  ناوارف  تایاور  قبط  يرادازع  لـصا  باوج : دوش ؟ یم  ماـجنا 

هدشن نیدلا ) یف  نیدـلا  نم  سیل  ام  لاخدا   ) تعدـب بکترم  نیاربانب  میهد ، یمن  ماجنا  یعرـش  روتـسد  کی  ناونع  هب  میهد و  یمن  عرش 
دـشاب يا  هنوگ  هب  اهنآ  يرادازع  هکنیا  تسخن  دننک : تیاعر  ار  لصا  ود  دیاب  هک  مینک  یم  هیـصوت  زیزع  نارادازع  هب  هراومه  ام  هّتبلا  میا .

بانتجا يراددوخ و  دوش ، یم  ناگناگیب  رظن  رد  بهذـم  نهو  بجوم  هک  ییاهراک  زا  هکنیا  رگید  و  دوشن . دراو  ناشندـب  هب  یبیـسآ  هک 
لـضفا زا  تسا و  یهلا  رئاعـش  میظعت  قادصم  هکلب  درادن ، یلاکـشا  تسین و  تعدب  اهنت  هن  اه  يرادازع  هتکن  ود  نیا  تیاعر  اب  و  دنزرو .

. دوش یم  بوسحم  تابرق ،

اهتعدب لباقم  رد  نادنمشناد  هفیظو 

ِتَرَهَظ اذِا  : » دـنک یم  نایب  نینچ  ناراذـگ  تعدـب  تعدـب و  لباقم  رد  ار  نید  ناهاگآ  املع و  هفیظو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ 
نادنمـشناد املع و  رب  دنک ، یم  ادیپ  جاور  هعماج  رد  یتعدب  هک  یماگنه  ِهللا ; ُۀَنَْعل  ِْهیَلَعَف  ْلَعْفَی  َْمل  ْنَمَف  ُهَْملَع  ُِملاْعلا  ِرِهُْظْیلَف  یتَُّما  یف  ُعَدـِْبلا 
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زا هک  یملاع  و  دیاین ) ناشـشوخ  سانلا  ماوع  دنچ  ره   ) دـننک هاگآ  نآ  هب  تبـسن  ار  مدرم  دننیـشنن و  تکاس  نآ  ربارب  رد  هک  تسا  بجاو 
هک دعب ، هب  هحفص 52  اروشاع ، باتک  هب   . 1 ( 2 «.) ددرگ یم  دنوادخ  نیرفن  نعل و  لومشم  دنک  رایتخا  توکـس  دنز و  زابرـس  هفیظو  نیا 

ص ج 105 ، راونالاراحب ،  . 2 دوش . هعجارم  هدمآرد ، ریرحت  هتـشر  هب  یلاعلا ) هّلظ  ّدم  ) يزاریـش مراکم  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترـضح  رظن  ریز 
هحفص 436  . 15

تّیلهاج رصع  تالکشم  أشنم 

ود هک  تشاد ، یفلتخم  لماوع  اه و  هشیر  تالکـشم  نیا  دنتـشاد . یناوارف  تالکـشم  ّتیلهاج  رـصع  رد  ناتـسبرع )  ) برعلا ةریزج  مدرم 
تالکـشم تفرگ ، یم  تأشن  اـهنآ  مک  ياـهتّیفرظ  کـچوک و  ياـهلقع  زا  هک  یتاـفارخ  عاونا  تاـفارخ ; . 1 دوب : ّرثؤم  رایـسب  ریز  لـماع 

فیرحت ینییآ  دنچ  ره  دندوب ، یّـصاخ  نییآ  نید و  هب  دـقتعم  زین  ّتیلهاج  بارعا  اهتعدـب ; . 2 دوب . هدروآ  دوجو  هب  اهنآ  يارب  يدّدـعتم 
دنناـم اـهیندروخ  زا  یـضعب  ندرک  مارح  اـهنآ  ياهتعدـب  هلمج  زا  دـنداهن . یم  یناوارف  ياهتعدـب  زین  دوخ  نییآ  هب  تبـسن  یلو  دوب . هدـش 

هتفگ نخس  نآ  نوماریپ  لیصفت  هب  نیشیپ  ثحابم  رد  هک  دوب  اهتب  هب  نآ  نداد  صاصتخا  دوخرب و  نآ  دننام  مدنگ و  تشوگ و  زا  یشخب 
اهنآ فلا ) تشاد : لماع  هس  تشز  رایـسب  تعدـب  نیا  هک  دوب  نارتخد  هژیو  هب  نادـنزرف  نتـشک  اهنآ  تشز  ياـهراک  زا  رگید  یکی  دـش .

هیآ هک  دـندرک  یم  راختفا  گرزب  هانگ  نیا  رب  و  هدومن ، روگ  هب  هدـنز  ار  اهنآ  اذـهل  و  دنتـسناد ، یم  شیوخ  راع  گنن و  هیاـم  ار  نارتخد 
یم ار  دوخ  نارـسپ  نآ  زا  ییاهر  يارب  هک  دوب ، یتخبدـب  رقف و  رگید  لماع  ب ) دراد . بلطم  نیمه  هب  هراشا  ( 1 () ْتَِلُتق ْبنَذ  ِّيَِأب   ) هفیرش

ُنْحَّن قَـالْمِإ  ْنِّم  ْمُکَدَـالْوَأ  اوـُُلتْقَت  َـالَو   ) هفیرـش هیآ  و  ( 2 () ْمُکاَّیِإَو ْمُُهقُزَْرن  ُنْحَّن  قَالْمِإ  َۀَیْـشَخ  ْمُکَدَـالْوَأ  اُوُلتْقَت  َـالَو   ) هفیرـش هیآ  دنتـشک .
یب ياهتب  هب  رتشیب  بّرقت  يارب  اهنآ  دوب . كانرطخ  تشز و  تعدب  کی  موس  لماع  ج ) دراد . بلطم  نیمه  هب  هراشا  ( 3 () ْمُهاَّیِإَو ْمُُکقُزَْرن 
هیآ هب  دندیرب . یم  رـس  تب  ياپ  هب  زین  ار  ناشنادنزرف  هاگ  هک  دندرک ، یم  ینابرق  رتش  دنفـسوگ و  واگ و  اهنآ  يارب  اهنت  هن  ررـض ، دوس و 
ْملِع ِْریَِغب  ًاهَفَس  ْمُهَدَالْوَأ  اُولَتَق  هحفص 437  هیآ 151 .  ماعنا ،  . 3 هیآ 31 .  ءارسا ،  . 2 هیآ 9 .  ریوکت ، َنیِذَّلا 1 .  َرِسَخ  ْدَق  : ») دینک هّجوت  ریز 

( اریز ، ) دندش نارـسخ  راتفرگ  دنتـشک ، ینادان  لهج و  يور  زا  ار  دوخ  نادنزرف  هک  اهنآ  نیقی  هب  ِهللا ;)و  یَلَع  ًءاَِرْتفا  ُهللا  ُمُهَقَزَر  اَم  اُومَّرَحَو 
ار شمارآ  شیاسآ و  ناوارف ، ياهتعدب  نیاربانب  ( 1 «.) دنتـسب ارتفا  ادخ  رب  و  دندرک ، میرحت  دوخ  رب  دوب ، هداد  يزور  اهنآ  هب  ادخ  ار  هچنآ 

ْنَّمِم ُمَلْظَأ  ْنَمَف   ») هب ریبعت  تعدب  زا  نآرق  هیآ  ُهن  رد  اذهل  و  درک . یم  ءافیا  نانآ  یگدـنز  رد  یبّرخم  رایـسب  شقن  و  هدومن ، بلـس  اهنآ  زا 
رطخ دروم  رد  هچ  ره  نیاربانب  تسا ! هدش  دنهن » یم  تعدب  و  دندنب ، یم  ارتفا  ادخ  هب  هک  اهنآ  زا  تسا  رتملاظ  یسک  هچ  ِهللا ;) یَلَع  يَرَْتفا 
ملظ دوخ  هب  مه  هک  دنوش  نآ  راچد  ادابم  ات  دنـشاب ، موش  هدیدپ  نیا  بظاوم  دیاب  ناگمه  تسا و  مک  دوش  هتفگ  هللا  یلع  ءارتفا  تعدـب و 

. دنا هدومن  متس  ادخ  نییآ و  نید و  هب  مه  و  هدرک ، ملظ  دننک  یم  لمع  نآ  هب  هک  یناسک  هب  مه  و  هتشاد ، اور 

ماع صاخ و  تعدب 

رد هک  تسا  يزیچ  نامه  صاخ  تعدب  زا  روظنم  ماع . تعدب  صاخ و  تعدـب  دراد ; انعم  ود  تعدـب  دـش  هراشا  زین  البق  هک  هنوگ  نامه 
نآ نادنمشناد  املع و  هک  تسا . هتشگ  حیبقت  شنزرس و  نآ  هب  لماع  و  هدش ، یهن  نآ  زا  ( مالسلا مهیلع  ) نیموصعم تایاور  نآرق و  تایآ 
عون نیا  نداد » رارق  نید  ءزج  ار  تسین  نید  ءزج  هک  يزیچ  نیدلا ; یف  نیدلا  نم  سیل  ام  لاخدا  : » دنا هدرک  فیرعت  فیصوت و  نینچ  ار 

زا لیلد  راهچ  نظ ، تّیجح  ثحبم  رد  لـئاسر  دنمـشزرا  باـتک  رد  هللا ) همحر  ) يراـصنا خیـش  موحرم  تسا و  مارح  کـش  یب  تعدـب  زا 
هتشاگن تعدب  نوماریپ  هک  ّتنس  لها  ياملعزا  یباتک  رد  هکنیا  بلاج  تسا . هدرک  هماقا  نآ  تمرح  رب  عامجا ، لقع و  تایاور و  نآرق و 

438 هحفص هیآ 140 .  ماعنا ، بحتـسم و 1 .  تعدب  هورکم ، تعدب  بجاو ، تعدب  مارح ، تعدب  تسا : هدش  مسق  جنپ  رب  تعدـب  هدـش ،
« نیدلا یف  نیدلا  نم  سیل  ام  لاخدا   » يانعم هب  تعدب  هک  یلاح  رد  تسا . هداد  یتاحیـضوت  و  هدز ، یلاثم  مادک  ره  يارب  و  حابم . تعدـب 
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. درک رّوصت  حاـبم ) هورکم و  بحتـسم و  بجاو و   ) هناـگراهچ ماـسقا  نآ  يارب  ناوت  یمن  تسا و  تمرح  نآ  درادـن و  رتـشیب  مکح  کـی 
يروآون هنوگره  ماع ، تعدـب  زا  روظنم  اّما  و  تسا . مسق  نیمه  ینید  فراعم  رد  تعدـب  زا  روظنم  تسا و  مارح  صاخ  تعدـب  نیارباـنب 

نیا تمرح  هب  دقتعم  سک  چیه  هک  تسا ، نونف  مولع و  ریاس  رد  نآ  دننام  یکشزپ و  یعامتجا ، یماظن ، يداصتقا ، یتعنص ، یبدا ، یملع ،
ییاهروشک هتفرـشیپ  ياـهروشک  تسین . ریذـپ  ناـکما  نآ  نودـب  شناد  ملع و  یّقرت  تفرـشیپ و  اریز  دـشاب ، یمن  يروآون  تعدـب و  عون 

تهج نیدب  دنـشاب . فاشتکا  عارتخا و  ياراد  فلتخم  ياه  هتـشر  رد  ناشناگبخن  و  هتـشاد ، يروآون  اه  هنیمز  نیا  رد  هراومه  هک  دنتـسه 
رد رگا  یّتح  میوش . یم  رورـس  يداش و  رد  قرغ  دنبای ، یم  تسد  يا  هزات  عارتخا  دیدج و  فاشتکا  هب  ام  ناوج  نادنمـشناد  هک  یماگنه 
رد یبنلا  دجـسم  درادن . یلاکـشا  مه  نآ  دوشن  هداد  تبـسن  ربمایپ  ادـخ و  نید  هب  یلو  دریذـپ ، تروص  ییاه  يروآون  ینید  لئاسم  هنیمز 
هن دوب ، ناسنا  کی  تماق  هزادـنا  هب  يراوید  راهچ  کی  اهنت  تخاس  ار  نآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  هک  یماگنه  هب  هنیدـم  رهش 
هن ینآرق ، ياه  هسفق  هن  يا ، هدـننک  درـس  رازبا  هن  ییامرگ ، لئاسو  هن  يا ، ییوشتـسد  هن  يا ، هناـخوضو  هن  یـشرف ، هن  ینوتـس ، هن  یفقس ،

مـشچ هب  نآ  رد  رگید  زیچ  چیه  هن  و  ییوگدنلب ، هن  یتعاس ، هن  يدبنگ ، هن  يا ، هرانم  هن  يا ، هنانچ  نآ  يابیز  ياهرد  هن  يرمرم ، ياهگنس 
هزات زیچ  زور  ره  ام ، نامز  رصع و  ات  رگید  راصعا  رد  سپس  و  مالسلا ) مهیلع  ) ناماما رصع  رد  سپـس  ربمایپ و  رـصع  رد  ًادعب  دروخ . یمن 

هب هک  يدیدج  ياهزیچ  زا  کی  چیه  سک  چـیه  و  تسا . هدـمآرد  ایند  دجـسم  نیرت  هوکـشاب  تروص  هب  نونکا  ات  دـش ، هفاضا  نآ  هب  يا 
هرانم لاؤس : یلاکشا 1 .  اذهل  و  ( 1) تسا هدادن  باستنا  تعیرش  عرش و  هب  و  هدرکن ، حرطم  نید  روتـسد  ناونع  هب  ار  هدش  هفاضا  دجـسم 

ثیدح 2 باب 25 ، دجاسملا ، ماکحا  باوبا  موس ، دلج  رد  هعیـشلا ، لئاسو  بحاص  هک  یتیاور  قبط  اریز  درادن ، ّتیعورـشم  دجـسم  يارب 
ار هرانم  داد  روتسد  تسا ، یگرزب  هرانم  ياراد  يدجسم  هک  درک  هدهاشم  درک ، یم  روبع  ییاج  زا  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  هدرک  لقن 

ناوت یمن  نیاربانب  تسا ، فیعض  دنـس  رظن  زا  روکذم  تیاور  الّوا : باوج : تسین . زیاج  دجاسم  يارب  هرانم  نتخاس  نیاربانب  دننک . بارخ 
نتفای يارب  یبسانم  سردآ  اه  هرانم  فلا ) دـنک . یم  نشور  ار  نآ  ّتیمها  هک  دراد  يا  هناگ  هس  ياه  هفـسلف  هرانم  ًایناث : درک . هیکت  نآ  هب 

یم ادیپ  ار  مرح  یتحار  هب  دنیبب  ار  مرح  دبنگ  اه و  هرانم  هک  یماگنه  دوش ، یم  دهشم  ای  مق  رهش  دراو  هک  یبیرغ  صخش  دنتسه . دجاسم 
بـش هک  یغارچ  نیاربانب  تسا . ییانـشور  رون و  لحم  يانعم  هب  و  تسا ، یبرع  يا  هژاو  هراـنم  ب ) درادـن . وج  سرپ و  هب  يزاـین  دـنک و 
ادـیپ رت  تحار  ار  دجـسم  بش  رد  مدرم  هک  دوش  یم  ثعاـب  مه  دـنک و  یم  نشور  ار  دجـسم  فارطا  مه  دوش  یم  نشور  نآ  رد  ماـگنه 

رد طقف  وگدنلب  ای  دوش  هتفگ  ناذا  دجسم  نحص  رد  رگا  دنیوگ . یم  مه  هنذأم  نآ  هب  تهج  نیدب  تسا  نتفگ  ناذا  لحم  هرانم  ج ) دننک .
ار نآ  یناوارف  ّتیعمج  دوش  شخپ  هرانم  هنذأم و  زا  رگا  اما  دسر ، یم  يدودـعم  دارفا  شوگ  هب  ناذا  يادـص  دوش ، بصن  دجـسم  نحص 

ماکحا دنک  رییغت  دیابن  هچنآ  اریز  درادن . هحفص 439  میرادن . نآ  تمرح  رب  یلیلد  چیه  دراد و  ینشور  هفسلف  هرانم  نیاربانب  دنونـش . یم 
يانعم هب  تعدـب  هکنیا  هجیتن  درادـن . یلاکـشا  تاعارتخا  اه و  يروآون  بلاق  رد  تایفرع  رییغت  اـما  تسا ، دـنوادخ  لـالحو  مارح  یهلا و 
هتـشاد مه  يرگید  ماکحا  تسا  نکمم  دنچ  ره  تسا ، لالح  ماع  يانعم  هب  تعدب  اما  درادـن ، يرگید  مکح  تسا و  مارح  هراومه  صاخ 

. دشاب

! تعدب بقاوع  راثآ و 

ياهراک بلاغ  دیحوت  اب  نآ  يراگزاسان  تعدب و  فلا ) مینک : یم  هراشا  نآ  هنومن  دنچ  هب  هک  دراد  يدب  ياهدمایپ  موش و  جیاتن  تعدب 
دیحوت تاذ ، دیحوت  دراد : یفلتخم  ياه  هخاش  دیحوت  ددرگ . یم  زاب  یـسانشادخ  دـیحوت و  رد  ناصقن  هب  ناسنا  تشز  تافـص  فالخ و 

تّیقلاخ و دـیحوت  تّیکلام ، دـیحوت  ّتیمکاح ، دـیحوت  لیبق  زا  يدّدـعتم  ياه  هخاش  ياراد  دوخ  یلاعفا  دـیحوت  لاعفا . دـیحوت  تاـفص و 
یعیرـشت ماکحا  عضو  هک : تسا  نیا  نآ  زا  روظنم  و  تسا ، یلاعفا  دیحوت  ياه  هخاش  زا  یکی  هّیعرـشت  تّیمکاح  دیحوت  تسا . نآ  دـننام 

یمن مکح  لعج  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ یّتح  درادن . ماکحا  عیرـشت  قح  دنوادخ  زا  ریغ  سک  چیه  و  تسا ، دـنوادخ  راصحنا  رد 
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، تسادخ يوس  زا  ماکحا  همه  نیاربانب  درادن . ماکحا  عیرشت  ّقح  راگدرورپ  نذا  نودب  زین  موصعم  هحفص 440  ماما  هللا ، نذا  هب  رگم  دنک 
ادخ هب  ار  نآ  سپس  دهد و  یم  عیرـشت  نوناق و  لعج  هزاجا  دوخ  هب  هک  راذگ  تعدب  نیاربانب  تسا . ناگدنب  رب  قلطم  مکاح  هک  تسوا  و 
رگا هقرفت ! لماع  تعدـب  ب ) درادـن . يراگزاس  دـیحوت  اب  تعدـب  نیاربانب  دراد ; لکـشم  عیرـشت  ّتیمکاح  دـیحوت  رد  دـهد  یم  تبـسن 

مالـسا هک  دید  دـیهاوخ  دـینک  هعلاطم  ار  تسا  فورعم  لحن » للم و   » هب هدـش و  هتـشون  یمالـسا  فلتخم  بهاذـم  دروم  رد  هک  ییاهباتک 
نونکات ار  اهنآ  زا  يرایسب  مان  هک  نوگانوگ  ياه  هقرف  بهذم و  همه  نیا  لماع  تسا . یناوارف  بهاذم  ياراد  و  هدش ، هخاش  هخاش  ردقچ 

هروس هیآ 159  لیذ  رد  هک  يوبن  ثیدح  رد  بلطم  نیا  حرـش  تسا . هدـش  هتـشاذگ  نید  رد  هک  تسا  یفلتخم  ياه  تعدـب  دـیا  هدینـشن 
ماکحا رد  یتعدب  دوخ  هقیلس  رکف و  قباطم  يا  هقطنم  ره  رد  یهورگ  ّتیعمج و  ره  رگا  نید  وحم  تعدب و  ج ) تشذگ . هدش ، نایب  ماعنا 

يال هبال  رد  یعقاو  مالـسا  و  هدش ، لّوحتم  الماک  نید  هرهچ  لسن  دـنچ  زا  سپ  ددرگ ، هدوزفا  لسن  هب  لسن  اهتعدـب  نیا  و  دراذـگب ، ینید 
مده و ثعاب  اهتعدب  دننام  زیچ  چـیه  ِعَدـِْبلا ; ُْلثِم  َنیّدـلا  َمَدَـه  ام  : » دـندومرف مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  اذـهل  ددرگ . یم  وحم  اهتعدـب 
، هدـش لـقن  لاّـمعلازنک  باـتک  رد  هک  یتـیاور  قبط  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  یتـسرپاوه  تعدـب و  د ) ( 1 «.) تسا هدـشن  نید  يدوباـن 

ِۀَعْدـِْبلا ُلْهَا  اـّمَا  َو   » هحفــص 441 ح 1626 .  باـب 327 ، ۀــمکحلا ، نازیم   . 1 دـینک : هّجوـت  دـناد . یم  یتـسرپاوه  ار  تعدـب  همـشچرس 
نآرق لوسر و  ادـخ و  نامرف  ناـفلاخم  ناراذـگ  تعدـب  اوُُرثَک ; ْنِإَو  ْمِِهئاوْهَاَو  ْمِِهیْأَِرب  َنُوِلماـْعلَا  ِِهلوُسَِرلَو ، ِِهباـتِِکلَو  ِهللا  ِْرمَِـال  َنوُِفلاـخُْملاَف 

تقیقح رد  ناراذگ  تعدب  ( 1 «.) دنشاب دایز  دنچ  ره  دنیامن ، یم  يوریپ  ناشـسفن  ياوه  زا  و  هدرک ، لمع  دوخ  يأر  قباطم  اهنآ  دنتـسه .
ياهتعدـب داجیا  نیناوق و  لعج  هب  تسد  اذـهلو  تسین ، ناسنا  ياهزاین  يوگباوج  نآ  دوجوم  ماکحا  و  دراد ، دوبمک  مالـسا  هک  دـندقتعم 

ًاریخا هلمج  زا  دنا . هدز  ینوگانوگ  ياهتعدب  هب  تسد  سوه  اوه و  زا  يوریپ  هب  ام  رـصع  ناراذـگ  تعدـب  هنافّـسأتم  دـننز . یم  نوگانوگ 
اوُذِخَّتَت ْنَا  : » دومرف هک  دنا  هدیـشخب  ققحت  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ینیب  شیپ  و  هدرک ، هارمه  بسانمان  ياهگنهآ  اب  ار  نآرق  تئارق 

ارچ میراذگ ، یم  مارتحا  صلاخ  ناحاّدـم  هب  ام  تسا . ماوع  هاگآان و  ناحاّدـم  زا  یـضعب  تشز  راک  نآ ، رگید  هنومن  ( 2 «.) َریمازَم َنآْرُْقلا 
هنافّسأتم اّما  دندرک . یم  ییارس  هیثرم  یحادم و  هب  قیوشت  ار  اهنآ  و  دنتـشاذگ ، یم  مارتحا  نانآ  هب  زین  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا تارـضح  هک 

تشز و ياهکبس  هنارت و  ياهگنهآ  اب  ار  یثارم  راعـشا و  نانیا  دراد . دوجو  هاگآان  لهاج و  ای  يذوفن ، دارفا  یتّیعمج  هورگ و  ره  نایم  رد 
تـشز تعدب  نیا  دنزیر . یم  نآ  بلاق  رد  ار  اه  هیثرم  هتفرگ و  هناگیب  ياهنویزیولت  اهویدار و  زا  هک  ییاهگنهآ  دننک . یم  ارجا  تسیاشان 

و دنلوئسم ، ناراذگ  تعدب  ِتعدب  لباقم  رد  مدرم  همه  دوش ! يداش  نشج و  سلجم  هب  لیدبت  تبیـصم  ازع و  سلجم  هک  دوش  یم  ثعاب 
یمارگ ربمایپ  تسین ! لوبق  راذگ  تعدب  لامعا  ه ) ـ تسا . رت  نیگنـس  نادنمـشناد  املع و  هفیظو  هتبلا  و  دـننک ، رکنم  زا  یهن  ار  اهنآ  دـیاب 

َو ال ًاّجَح  الَو  ًۀَقَدَصالَو  ًةالَصالَو  ًاموص  ۀَعِْدب  ِبِحاِصل  ُلَبْقَیال  َهللا  َّنِا  : » دندومرف ریز  هدنهد  ناکت  تیاور  قبط  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا
، زامن هزور ، دـنوادخ  ًاداهِج ; هحفـص 442  ص 229 .  ج 12 ، هعیـشلا ، لئاسو   . 2 ح 1632 .  باـب 329 ، هـمکحلا ، نازیم  الَو 1 .  ًةَرْمُع 
لامعا و دـنوادخ  و  دـنا ، هدرک  هدولآ  ار  ادـخ  نییآ  يدارفا  نینچ  اریز  ( 1 «.) دنک یمن  لوبق  ار  راذگ  تعدب  داهج  هرمع و  جـح ، هقدـص ،

. دریذپ یمن  دننک ، هدولآ  ار  شنییآ  هک  یناسک  تادابع 

تعدب همشچرس 

دنک و یم  ریسفت  شلیم  قباطم  ار  نآرق  تایآ  زا  يا  هیآ  راذگ  تعدب  تسا . دیدج  تآارق  يأر و  هب  ریسفت  اهتعدب  همشچرس  ام  داقتعا  هب 
هللا یلا  برق  هب  دیـسر و  لماک  نامیا  ماقم  هب  یتقو  ناسنا   » هک تسا  فورعم  نخـس  نیا  هّیفوص  نایم  رد  دراذگ . یم  یتعدـب  نآ  لابند  هب 

(2 () ُنیِقَْیلا َکَِیتْأَی  یَّتَح  َکَّبَر  ُْدبْعاَو   ) هفیرش هیآ  هب  نخـس  نیا  يارب  و  تسین »! بجاو  وا  رب  تادابع  ریاس  هزور و  زامن و  رگید  تفای ، راب 
رد تسین ! مزال  نآ  زا  سپ  و  دناد ، یم  مزال  نیقی  ماقم  هب  ندیسر  ماگنه  ات  ار  دنوادخ  شتـسرپ  روکذم  هیآ  هک  ارچ  دننک . یم  لالدتـسا 

ترـضح ارچ  دشاب  تسرد  نخـس  نیا  رگا  تسا . نشور  هدـش ، تشز  تعدـب  نآ  أشنم  هک  طلغ ، ریـسفت  تشادرب و  نیا  نالطب  هک  یلاح 
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شباحـصا زا  رمع  رخآ  ياـهزور  يراـمیب  ماـگنه  هب  یّتح  و  دـناوخ ، یم  زاـمن  شرمع  ياـهزور  نیرخآ  اـت  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر
هب هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ایآ  دـیوگب . نخـس  اهنآ  يارب  دراذـگب و  زامن  مدرم  اب  دور و  دجـسم  هب  ات  دـننک  کمک  وا  هب  هک  تساوخ 
ات مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  ارچ  دـشاب  تسرد  نخـس  نیا  رگا  دـنا !؟ هدیـسر  ماقم  نیا  هب  هّیفوص  باـطقا  اـّما  دوب ، هدیـسرن  نیقی  ماـقم 

ناناج میدقت  تدابع  بارحم  رد  زامن و  ماگنه  هب  ار  شزیزع  ناج  و  دـیزرویم ، قشع  ادـخ ، یگدـنب  تدابع و  هب  شرمع  تاظحل  نیرخآ 
ارچ دـشاب  حیحـص  ریـسفت  نیا  رگا  دـنا ؟ هدیـسر  هیفوـص  زا  یخرب  و  دوـب ، هدیـسرن  هللا  یلا  برق  نیقی و  ماـقم  هب  ترـضح  نآ  اـیآ  درک ؟

هحفص 443 و هیآ 99 . رجح ،  . 2 ح 1645 . باب 332 ، همکحلا ، نازیم  اروشاع 1 .  دربن  مرگامرگ  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ترـضح 
؟ دندرک زامن  يادف  ار  شیوخ  ناج  شترضح  باحـصا  زا  یخرب  یّتح  و  دندرک ، ادتقا  يو  هب  شباحـصا  داتـسیا و  زامن  هب  دربن  نادیم  رد 

ناراذگ تعدب  نیا  دندوب و  هدیـسرن  هللا  یلا  برق  نیقی و  ماقم  هب  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  اهنآ  ماقمالاو  ربهر  نافک و  رب  ناج  نآ  ایآ 
ارچ دنا . هدش  تشز  تعدب  نآ  بکترم  هجیتن  رد  و  هدرک ، ریـسفت  طلغ  ار  هفیرـش  هیآ  ناربخ  یب  نیا  هک  تسا  نیا  تقیقح  دـنا ؟ هدیـسر 

ینیقی اهناسنا  يارب  گرم  هزادـنا  هب  زیچ  چـیه  اریز  تسا . گرم  يانعم  هب  هکلب  تسین ، نآ  فراـعتم  ياـنعم  هب  هفیرـش  هیآ  رد  نیقی »  » هک
رد نیقی  نیاربانب  دـنناد . یم  روما  نیرتروآ  نیقی  زا  ار  گرم  دـنراد  يداقتعا  لئاسم  رد  هک  يرظن  فـالتخا  مغریلع  مدرم  ماـمت  و  تسین ،

اجب ار  راگدرورپ  شتسرپ  تدابع و  رمع  هظحل  نیرخآ  ات  هک  هداد  روتسد  ناناملسم  همه  هب  دنوادخ  و  تسا ، گرم  يانعم  هب  هفیرـش  هیآ 
. تساهتعدب همشچرس  دیدج  تآارق  يأر و  هب  ریسفت  هکنیا  هجیتن  دنروآ .

لحن هروس  مود  دنگوس  . 2

حیضوت

ادخ هب  دـینک : هّجوت  تسا . هدـمآ  لحن  هروس  هفیرـش 63  هیآ  رد  هدـش ، دای  هللا »  » ینعی راگدرورپ  سّدـقم  تاذ  هب  هک  هناگی ، مسق  نیمود 
ناشتـسرپرس ّیلو و  وا  زورما  و  تسارآ ، ناشرظن  رد  ار  ناشلامعا  ناطیـش  اّما  میداتـسرف ; یناربمایپ  وت  زا  شیپ  ياـهتّما  يوس  هب  دـنگوس ،

هللا راگدرورپ ، سّدقم  تاذ  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هل  مسقم  هدـش و  دای  نآ  هب  دـنگوس  هچنآ  تساهنآ ! يارب  یکاندرد  تازاجم  تسا ;و 
و مینک ، یمن  رارکت  و  دش ، هتفگ  نخـس  نآ  نوماریپ  نیـشیپ  ثحابم  رد  هک  هدـش ، دای  دـنگوس  تسا  هّیلامک  تافـص  عیمج  عمجتـسم  هک 
ایبنا و درک . دهاوخن  تازاجم  ار  یتّما  چیه  ناربمایپ  لاسرا  تّجح و  مامتا  نودب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هل ) مسقم   ) دـنگوس نیا  زا  فدـه 

یسک رگا  سپس  دوش ، مامت  اهنآ  رب  تّجح  و  هدومن ، وگزاب  اهنآ  يارب  ار  نید  فراعم  ماکحا و  ات  هدرک ، هناور  مدرم  يوس  هب  ار  ناربمایپ 
هحفـص دای  دـنگوس  نآ  يارب  هچنآ  مه  و  تسا ، مهم  هدـش  دای  دـنگوس  نآ  هب  هچنآ  مه  نیاربانب ، دـنک . یم  تازاجم  ار  وا  درک  تفلاخم 

«. تّجح مامتا   » مه و  تسا ، رادروخرب  ییالاب  رایسب  ّتیمها  زا  هللا »  » مه دراد . تّیمها  هدش   446

ناربمایپ ندمآ  اب  تّجح  مامتا 

« هقف ملع   » مه و  تسا ، زاین  دروم  مالک » ملع   » ثحابم رد  مه  و  دراد ، دربراک  هقف » لوصا   » ملع رد  مه  اریز  تسا ; مهم  رایـسب  ثحبم  نیا 
هدرک ثوعبم  یناسنا  ره  يارب  ربمایپ  عون  ود  و  هدومن ، تّجح  مامتا  ام  اب  هلیـسو  ود  هب  دـنوادخ  هکنیا : حیـضوت  دـشاب . یمن  نآ  زا  زاین  یب 

اهنت هک  یلقع  تساهقف . دانتسا  دروم  هناگراهچ  ّهلدا  زا  یکی  ناونع  هب  هک  یلقع  تسام . نادجو  لقع و  نامه  هک  نورد ; ربمایپ  . 1 تسا :
.2 دـنک . یم  تّجح  مامتا  اهناسنا  هب  نورد  ربمایپ  لقع و  هلیـسو  هب  دـنوادخ  يرآ  تسا . یمالک  يداقتعا و  لئاسم  رد  دانتـسا  لباق  لـیلد 

اهناسنا تیاده  يارب  ربمایپ  رازه  دـنوادخ 124  تسا  روهـشم  هک  هچنآ  قبط  دوش . یم  ریبعت  زین  نورب  لقع  هب  نآ  زا  هاگ  هک  نورب ; ربمایپ 
هب ناوت  یم  هلمج  زا  هک  تسا . كرد  لباق  لقع  اب  ایبنا  تاـمیلعت  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  اـّما  تسا . هداتـسرف  خـیرات  لوط  رد 
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رد یناکم  نامز و  چیه  رد  یلقاع  چیه  لقع  تسا » ملظ  حبق  ناسحا و  نسُح   » هّیلقع تّالقتسم  زا  يا  هنومن  و  درک . هراشا  هّیلقع  تّالقتسم 
تاقالم يربمایپ  چـیه  اب  رگا  یّتح  درادـن . دـیدرت  کش و  رگید  دارفا  هب  ندرک  کمک  ناسحا و  ییابیز  و  نارگید ، هب  متـس  ملظ و  یتشز 

لتق تقرس ، بصغ ، دنتسه . ناونع  ود  نیا  قادصم  تامّرحم  تابجاو و  زا  يرایسب  و  دشاب . هدیـسرن  شـشوگ  هب  يو  زا  یمایپ  و  هتـشادن ،
، نآ دننام  تنایخ و  غورد ، يراوخ ، هوشر  یـشورف ، مک  تالماعم ، رد  شغ  نتخیر ، ار  نارگید  يوربآ  ندرک ، تبیغ  لیلد ، نودـب  سفن 

هخاش قیداصم و  زا  همه  اهنیا  هک  ارچ  دـشاب ; هدـشن  میرحت  يربمایپ  چـیه  تاـمیلعت  رد  رگا  یّتح  تسا ، مارح  لـقع  مکح  هب  همه  همه و 
زین تابجاو  زا  يرایسب  هحفـص 447  تسا . تشز  حـیبق و  لقع  مکح  هب  ود  ره  هک  نارگید ، هب  ملظ  ای  سفن و  رب  ملظ  ای  تسا ، ملظ  ياـه 

ماجنا ار  ناسحا  قیداصم  و  هدومن ، كرت  ار  ملظ  ياه  هخاش  قیداـصم و  هک  دـهد  یم  ناـمرف  اـم  هب  لـقع  دوش . یم  كرد  لـقع  مکح  هب 
تایآ زا  یلو  دـنک . تازاجم  لقع  مکح  زا  فّلخت  رطاـخ  هب  ار  ناـسنا  تسا  نکمم  دـنوادخ  و  میراد ، تیلوئـسم  نآ  لـباقم  رد  و  میهد ،
یمن تازاجم  ار  اهنآ  مه  هّیلقع  تّالقتـسم  هب  یّتح  دنکن  ثوعبم  یموق  يوس  هب  ار  يربمایپ  دنوادخ  ات  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دـیجم  نآرق 
مکح هلیـسو  هب  نآ  دییأت  زا  سپ  هکلب  دناد ، یمن  یفاک  تازاجم  يارب  ییاهنت  هب  ار  لقع  مکح  ینعی  تسادخ . فطل  تیاهن  نیا  و  دـنک .
یملع ثحابم  رد  هک  دراد ، هراشا  بلطم  نیا  هب  میرک  نآرق  زا  يدّدعتم  تایآ  دـنتازاجم . قحتـسم  نافّلختم  دوش و  یم  مامت  تّجح  عرش 

َنِیبِّذَعُم اَّنُک  اَمَو  : ») دـییامرف هّجوت  درک . هراشا  ءارـسا  هروس  هیآ 15 و 16  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  تسا . هدـش  هّجوـت  نآ  هب  رتـمک  یمـالک  و 
( ار یموق   ) زگره ام  ًاریِمْدـَت ;)و  اَهاَنْرَّمَدَـف  ُلْوَْقلا  اَْهیَلَع  َّقَحَف  اَهِیف  اوُقَـسَفَف  اَهِیفَْرتُم  اـَنْرَمَأ  ًۀَـیْرَق  َکـِلْهُّن  ْنَأ  اـَنْدَرَأ  اَذِإَو  ـالوُسَر *  َثَْعبَن  یَّتَح 
ار يراید  رهـش و  میهاوخب  هک  یماگنه  و  دـنک .) نایب  ار  ناشفیاظو  ات   ) میـشاب هدرک  ثوعبم  يربمایپ  هکنآ  رگم  درک ، میهاوخن  تازاـجم 

تفلاخم هب  هک  یماگنه  سپـس  میراد ، یم  نایب  اـجنآ ، توهـش ) تسم  نادـنمتورثو  « ) نیفرتم  » يارب ار  دوخ  رماوا  تسخن  مینک ، كـاله 
یموق يوس  هب  يربمایپ  هک  ینامز  ات  هیآ ، ود  نیا  قالطا  قبط  میبوک .» یم  مهرد  تّدش  هب  ار  اهنآ  دنتفای ، تازاجم  قاقحتسا  دنتـساخرب و 
كرد ار  نآ  یبوخ  هب  اهنآ  لقع  هک  هچنآ  هب  تبـسن  یّتح  دش ، دـنهاوخن  تازاجم  دـنکن  تّجح  مامتا  اهنآ  رب  ربمایپ  نآ  دوشن و  هداتـسرف 

کی هکلب  دنک  یمن  جیـسب  ار  نیمز  نامـسآ و  رکـشل  دـنک  تازاجم  ار  یتّیعمج  دـنک  یم  هدارا  هک  یماگنه  دـنوادخ  ًانمـض  تسا . هدرک 
نیگمهـس و ناـفوط  زور  هنابـش  تفه  اـی  دـنک ، یم  رتسکاـخ  ار  اـهنآ  زیچ  همه  و  ینامـسآ ) هحیـص  نآرق  ریبـعت  هـب   ) دتـسرف یم  هقعاـص 

ناکت روتـسد  تسا  ناسنا  هراوهاگ  ناسب  هک  نیمز  هب  اـی  دزیرب ، مه  رب  ار  اـهنآ  یگدـنز  همه  اـت  دـنک  یم  طّلـسم  اـهنآ  رب  ار  یکانتـشحو 
بناج زا  ییامن  تردق  یعون  نیا  و  ددرگ . دیدپان  دور و  ورف  نیمز  لد  رد  اهنآ  یگدـنز  ّلک  ات  هحفص 448  دهد  یم  هلزلز )  ) يرصتخم

يربمایپ لقع و  مان  هب  نورد  زا  يربمایپ  یناـسنا  ره  يارب  دـنوادخ  هکنیا  هجیتن  دوشن . رورغم  ناوتاـن  فیعـض و  رـشب  هک  تسا  راـگدرورپ 
. دنک یمن  يا  هلجع  الصا  اهناسنا  تازاجم  رد  و  دیامن ، یمن  تازاجم  ار  وا  دنکن  تّجح  مامتا  نورب  ربمایپ  ات  و  دنک ، یم  ثوعبم  ینورب 

یناطیش تالیوست 

ینعی تسا . هدمآ  نایم  هب  ناطیش  تانییزت  تالیوست و  زا  نخـس  درادرب ، رد  ار  هناگی  ياهمـسق  زا  دنگوس  نیمود  هک  ثحب ، دروم  هیآ  رد 
، هداد ماجنا  ابیز  سابل  رد  ار  تامّرحم  نیفّلکم ، ات  دهد ، یم  هولج  تشز  زا  ار  اهییابیز  و  ابیز ، ار  اهیتشز  ادخ  ناگدـنب  بیرف  يارب  ناطیش 
زا یخرب  رد  و  هدمآ ، نایم  هب  ناطیش  طّسوت  لامعا  نییزت  زا  نخس  نآرق  تایآ  زا  هیآ  شش  رد  دننک . كرت  تشز  سابل  رد  ار  تابجاو  و 
رد نتسارآو . نییزت  . 2 قیوشت . . 1 دراد : انعم  ود  برع  تغل  رظن  زا  لـیوست  هّداـم  زا  لّوس  تسا . هدـش  هتفرگ  راـک  هب  َلَّوَس »  » هژاو تاـیآ 
رد ماگنه  بش  و  هدرک ، هتشغآ  يدنفسوگ  نوخ  اب  ار  شسابل  هتخادنا و  هاچ  رد  ار  يو  شناردارب  هک  یماگنه  فسوی ، ترضح  ناتـساد 

ردپ يارب  ار  گرگ  طّسوت  فسوی  ترضح  ندش  هراپ  هراپ  نیغورد  ناتساد  و  هدیـسر ، ردپ  تمدخ  دندرک ، یم  هیرگ  غورد  هب  هک  یلاح 
هک روط  نآ  تقیقح  (;  ) َنوُفِصَت اَم  یَلَع  ُناَعَتْسُْملا  ُهللاَو  ٌلیِمَج  ٌْربَصَف  ًاْرمَأ  ْمُکُسُفنَأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس  َْلب  : ») دومرف بوقعی  ترـضح  دندرک ، لقن 

( یساپسان زا  یلاخ  ییابیکش  و   ) لیمج ربص  نم  تسا ، هتسارآ  ناتیارب  ار  راک  نیا  امش  یناسفن  ياهسوه  هکلب ) تسین ، دینک  یم  اعّدا  امش 
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هکلب ناطیش ، اهنت  هن  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  زا  ًانمـض  مبلط .» یم  يرای  دنوادخ  زا  دییوگ ، یم  هچنآ  ربارب  رد  و  تشاد ، مهاوخ 
اهیتشز و هحفـص 449  زا  و  تساهیبوخ ، اه و  ییابیز  لابند  هب  ًاترطف  ًاعبط و  ناسنا  هک  اجنآ  زا  و  دنک . یم  نییزت  لیوست و  زین  سفن  ياوه 
، دهد ماجنا  ار  نآ  یتحار  هب  ات  دننک ، یم  نییزت  ار  هانگ  ناهانگ ، هب  وا  ندرک  هدولآ  يارب  سفن  ياوه  ناطیـش و  دشاب ، یم  نازیرگ  اهیدب 

. دیامن كرت  ار  نآ  هدرک ، رارف  نآ  زا  ات  دنهد ، یم  هولج  تشز  ار  تابجاو  و 

ام رصع  نیطایش  تالیوست 

ار تشز  ياهراک  زا  يرایسب  نیطایش ، اذل  و  تسین . يدازآ  مدع  نادنز و  تراسا ، رادفرط  سک  چیه  تسا ، يدازآ » ، » ابیز ظافلا  زا  یکی 
هدـهع سفن  ياوه  ای  دریگ ، تروص  ناطیـش  طّسوت  تسا  نکمم  راک  نیا  دـنورب . نآ  يوس  هب  مدرم  ات  دـننک  یم  نییزت  يدازآ  ساـبل  رد 
ماکحا نیناوق و  يواح  هک  ار  نانز » هیلع  ضیعبت  لاکـشا  وحم  نویـسناونک   » ناتـسرپاوه دریذپ . ماجنا  ود  ره  کمک  هب  ای  و  دوش ، نآ  راد 
دیهاوخ دینک  یم  هعلاطم  ار  نآ  هک  یماگنه  اّما  دنک ، یم  بلج  دوخ  هب  ار  همه  هّجوت  ابیز  مان  نیا  دنا . هدـناسر  بیوصت  هب  تسا  یّـصاخ 
دنناوتب هکنیا  يارب  هیاسمه  ياهروشک  زا  یخرب  هنافّـسأتم  دنهد . یم  قوس  داسف  اشحف و  يوس  هب  ار  اهنآ  نانز ، يدازآ  بلاق  رد  هک  دـید 
شیوخ روشک  رد  ار  اشحف  داسف و  دوخ  تسد  اـب  و  هدـش ، نویـسناونک  نیا  شریذـپ  هب  روبجم  دـنوش ، اـهیبرغ  تالیکـشت  زا  یخرب  وضع 

یم توعد  نآ  هب  ار  مدرم  و  هدومن ، نییزت  يدازآ  ساـبل  رد  ار  اـشحف  يراـب و  دـنب و  یب  سفن  ياوـه  ناطیـش و  يرآ  دـننک . یم  جـیورت 
ردـق نآ  هاگ  ناطیـش  تالیوست  دـنا . هداهن  يدازآ  ار  نآ  مان  هک  تسا ، سوه  اوه و  لاگنچ  رد  تراـسا  هکلب  تسین ، يدازآ  نیا  دـیامن .
یـسک رگا  ات  دنناسر ! یم  بیوصت  هب  نوناق  کی  ناونع  هب  ار  يزاب  سنجمه  اهروشک ، زا  یخرب  رد  تّلم  ناگدنیامن  هک  دوش  یم  دـیدش 
هنرگو تسابیز ، بولطم و  اهناسنا  یتخبـشوخ  تداعـس و  ریـسم  رد  اهنت  يدازآ  دوش ! ینوناق  دروخرب  وا  اـب  دـش  نازاـب  سنج  مه  محازم 

ار تسا  طوقس  هناتـسآ  رد  هتفرگ و  رارق  هاگترپ  بل  رد  هک  یـسک  دنک . یمن  نیمأت  ار  اهناسنا  تداعـس  هاگ  چیه  طرـش  دیق و  یب  يدازآ 
يدازآ هک  ارچ  دراد ، هبوچراچ  باتک و  باسح و  يدازآ  ددرگ . طـقاس  هحفـص 450  یتسه  زا  دتفیب و  ات  درک  اهر  يدازآ  هناهب  هب  دیابن 
یـشحو شّحوت و   » نآ لباقم  هک  تسا ، ّتیندـمو » نّدـمت   » رگید يابیز  ظافلا  هلمج  زا  تسا . توافتم  لگنج  تاناویح  يدازآ  اـب  ناـسنا 

اب زورما  ناهج  رد  هنافّـسأتم  اّما  دشاب . یمن  شّحوت  بلاط  یلقاع  چـیه  هک  هنوگ  نامه  تسین ، فلاخم  نّدـمت  اب  سک  چـیه  تسا . يرگ »
و يرگن » هدنیآ  ! » دنا هدوبر  همه  زا  شّحوت  رد  ار  تقبس  يوگ  و  دنتسه ، اهناسنا  نیرت  یشحو  نّدمت ، نایعّدم  هک  مینیب  یم  دوخ  نامشچ 

هناهب هب  و  دراذـگ ، یم  هالک  ار  لیخبرـس  و  دـچیپ ، یم  نآ  هفافل  رد  ار  لخب »  » ناطیـش هک  تسا  ییابیز  ظافلا  رگید  زا  یـشیدنا » تبقاـع  »
ار شیوخ  هلیذر  تفص  فعض و  نیا  وسرت » لدُزب و   » ياه مدآ  ددرگ . یم  نادنمزاین  هب  کمک  قافنا و  عنام  نادنزرف ، نز و  يرگن  هدنیآ 

باعل اب  ار  سرت »  » يرآ دـنزب »! بآ  هب  رادـگ  یب  دـیابن  ناسنا  : » دـنیوگ یم  دـننک ، یم  ناـهنپ  طاـیتحا »  » گنـشق رهاـظ  هب  کـسام  تشپ 
تمـالم زا  ییاـهر  يارب  و  تشاذـگ ، یم  روگ  رد  هدـنز  هدـنز  دوخ  تسد  اـب  ار  دوخ  نارتخد  یلهاـج  برع  دـننک . یم  نییزت  طاـیتحا » »

اهلاس زا  سپ  دـندش ، ریـسا  ام  نارتخد  گـنج  نـالف  رد  دـنتفگ  یم  درک . یم  نییزت  تریغ »  » باـعل اـب  ار  نآ  نارگید  ضارتعا  نادـجو و 
جاودزا ام  نانمـشد  نادنزرف  اب  اهنآ  هک  میدرک  هدـهاشم  میتفر  دوخ  ریـسا  نارتخد  لابند  هب  هک  یماگنه  دـش . رارقرب  حلـص  مامت و  گنج 

هک نیا  يارب  اذل ، دش . لیابق  رگید  دزن  رد  ام  رخسمت  هیام  نیا  دنتسین و  ام  دزن  تشگزاب  هب  رـضاح  اذل  و  دنا ، هدروآ  هّچب  اهنآ  زا  و  هدرک ،
بکترم سومان ، زا  عافد  تریغ و  رتچ  ریز  رد  اهنآ  يرآ  مینک . یم  روگ  رد  هدنز  ار  دوخ  نارتخد  دوشن  نمشد  ریسا  هدنیآ  رد  نامسیماون 

. دندش یم  تایانج  نیرت  تشز 

! تدابع سابل  رد  هانگ 

هب اهناسنا  ات  دـنهد ، یم  هولج  تدابع  سابل  رد  ار  هانگ  هک  دـننک ، یم  يورـشیپ  لیوست  لاـمعا و  نییزت  رد  ردـقنآ  سفن  ياوه  ناـطیش و 
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ْمُُکئِّبَُنن ْلَه  ُْلق  : ») دیامرف یم  يا  هدنهد  رادشه  لاح  نیع  رد  ابیز و  ریبعت  رد  دیجم  هحفص 451  نآرق  دنوش . هانگ  ماد  ریسا  تدابع  ناونع 
ِِهئاَِقلَو ْمِهِّبَر  ِتاَیِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ  ًاْعنُص *  َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  ْمُهَو  اَْینُّدلا  ِةاَیَْحلا  ِیف  ْمُُهیْعَـس  َّلَض  َنیِذَّلا  الاَمْعَأ *  َنیِرَـسْخالِاب 

ربخ امـش  هب  ایآ  : » وگب ًاوُزُه ;) ِیلُـسُرَو  ِیتاَیآ  اوُذَخَّتاَو  اوُرَفَک  اَِمب  ُمَّنَهَج  ْمُهُؤاَزَج  َِکلَذ  ًانْزَو *  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ْمَُهل  ُمیُِقن  َالَف  ْمُُهلاَمْعَأ  ْتَِطبَحَف 
یم لاح ، نیا  اب  هدش ; دوبان ) و   ) مگ ایند  یگدنز  رد  ناشیاهشالت  هک  اهنآ  دنتسه ؟ یناسک  هچ  اهراک ، رد  مدرم )  ) نیرتراکنایز هک  میهد 

، تهج نیمه  هب  دـندش ;و  رفاک  وا  ياقل  ناشراگدرورپ و  تایآ  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  دـنهد »! یم  ماـجنا  کـین  راـک  هک  دـنرادنپ 
، تسا خزود  ناشرفیک  تسا ! هنوگ  نیا  يرآ )، ! ) درک میهاوخن  اپرب  اهنآ  يارب  ینازیم  تمایق ، زور  ور  نیا  زا  دش ! دوبان  طبح و  ناشلامعا 

یلو دـالیم  نشج  ماـن  هب  یتداـبع  یخرب  لاـثم  ناونع  هب  ( 1 !«.) دـنتفرگ هّیرخـس  هب  ار  مناربمایپ  نم و  تاـیآ  و  دـندش ، رفاـک  هکنآ  رطاـخب 
رد یبوکیاپ  صقر و  زا  رـس  اّما  دنریگ ، یم  يدولوم  هنانز  سلاجم  رد  دـنزاس . یم  هانگ  هب  هدولآ  ار  نآ  یلو  دـننک ، یم  اپرب  جـع ) ) رـصع

: تفگ یم  مدرم  هب  باطخ  ربنم  زارف  رب  دوب ، یمرتحم  ناسنا  هک  ام ، رهش  ياه  يربنم  زا  یکی  تعاطا ! تدابع و  سابل  رد  هانگ  دروآ ، یم 
یلاخ و وت  تادابع  روظنم  دییامن .»! هبوت  ناتتادابع  زا  هک  منک  یم  شرافـس  امـش  هب  هکلب  دـینک ، هبوت  ناتناهانگ  زا  میوگ  یمن  نم  مدرم ! »

تّدم زا  سپ  هک  دشاب  ناشساوه  دنراد  یم  رب  ماگ  كولس  ریـس و  ریـسم  رد  هک  یناسک  تسا . ناهانگ  باعل  هفافل و  هک  تسا  یحور  یب 
ارچ دنوشن ! نآ  دننام  و  ندش » هوعدلا  باجتـسم   » هکئالم و اب  ندش  نخـس  مه  و  ضرالا » ّیط   » یعّدـم دـنوشن و  رورغم  دوخ  هب  یهاتوک 
شا ینیب  رترب  دوخ  رورغ  ربک و  هن  دوش ، رتشیب  شا  ینتورف  عضاوت و  دـیاب  ددرگ ، رت  بّرقم  دوش و  رتکیدزن  دـنوادخ  هب  هچ  ره  ناسنا  هک 
ّقفوم مینک  هدارا  رگا  هک  میـشاب ، سفن  ياوه  ناطیـش و  گـنراگنر  ياـه  هسوـسو  اـهماد و  بظاوـم  دـیاب  هکنیا  هجیتـن  ددرگ . یم  نوزفا 

قبط لاؤس : تسا ؟ هنوگچ  ناطیش  هطلس   452 هحفص تایآ 103-106 .  فهک ،  . 1 درک . دهاوخ  کمک  ادخ  کش  نودب  و  دش ، میهاوخ 
دهاوخن دوخ  زا  يرایتخا  یمدآ  تروص  نیارد  و  دوش ، یم  ّطلـسم  ناسنا  رب  ناطیـش  دوش ، یم  هدافتـسا  تایاور  تایآ و  یـضعب  زا  هچنآ 

خـساپ باوج : دنک ؟ یم  میلا  باذـع  هب  دـیدهت  دـهد  یم  ماجنا  رایتخا  یب  هک  يراک  رب  ار  وا  دـنوادخ  ارچ  بلطم  نیا  هب  هّجوت  اب  تشاد .
وا طّلست  َنوُکِرْشُم ;) ِِهب  ْمُه  َنیِذَّلاَو  ُهَنْوَّلَوَتَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُُهناَْطلُـس  اَمَّنِإ  : ») دینک هّجوت  تسا . هدمآ  لحن  هروس  هفیرش 100  هیآ  رد  لاؤس  نیا 
هب ناسنا  ات  نیاربانب ، دنزرویم .» كرش  ادخ  هب  تبسن  هک  اهنآ  و  دنا ، هدیزگرب  دوخ  یتسرپرـس  هب  ار  وا  هک  تسا  یناسک  رب  اهنت  ناطیـش ) )

روشک نیا  دراو  دهدن ، ناطیـش  هب  ار  ناج  روشک  هب  دورو  همانرذگ  ات  یمدآ ، دوش . یمن  شلد  هناخ  دراو  دـهدن ، ناشن  زبس  غارچ  ناطیش 
دننیچ یم  اهناسنا  دوخ  ار  راک  تامّدقم  ییادـتبا و  ياهماگ  هکلب  دوش ، یمن  نارگید  میرح  دراو  راشف  روز و  اب  ناطیـش  يرآ ! دوش . یمن 

هب عورـش  يریزارـس  رد  دوخ  رایتخا  هب  هک  یناـسنا  دـننامه  ددرگ . جراـخ  اـهنآ  تسد  زا  راـیتخا  تسا  نکمم  دـعب  ياـهماگ  رد  دـنچ  ره 
یم طوقـس  تیاهن  رد  و  دهد ، یم  تسد  زا  ار  رایتخا  همادا  رد  یلو  دراد ، یم  رب  شدوخ  رایتخا  اب  ار  هیلّوا  ياهماگ  هک  دنک ، یم  ندـیود 

. دنک

لامعا نییزت  يدابم 

، تشذـگ قباس  ثحابم  رد  هک  هنوگ  ناـمه  ناطیـش  . 1 دـینک : هّجوت  دـینک . یم  رکذ  لماع  أدـبم و  جـنپ  لاـمعا  نییزت  يارب  دـیجم  نآرق 
تتریغ : » دیوگ یم  یلهاج  برع  هب  الثم  ددرگ . نآ  هدولآ  ناسنا  ات  دـهد ، یم  ناشن  بوخ  تروص  هب  و  دـیارآ ، یم  ار  دـب  لامعا  ناطیش 

و تسا ، مرتحم  سفن  لتق  هک  هانگ  هحفص 453  نیرتدب  ینعی  دوشن »! ریسا  نمـشد  تسد  هب  ادرف  ات  نک  كاخ  ریز  ار  ترتخد  تساجک ؟
یم هولج  بوخ  سومان  ظفح  تریغ و  سابل  رد  ار  دنزرف  ندرک  روگ  هب  هدنز  رتدب  نآ  زا  و  تسا ، نتشیوخ  دنزرف  نتشک  هک  رتدب  نآ  زا 

سفن ياوه  أدـبم ، نیمود  سفن  ياوه  . 2 دـش . ثحب  نآ  نوماریپ  تایآ  لماع و  نیا  دروم  رد  ددرگ ! نآ  هدولآ  یلهاـج  برع  اـت  دـهد ،
هیلع ) بوقعی ترضح  شردپ  ناردارب و  و  مالسلا ) هیلع  ) فسوی ترضح  ناتـساد  رد  و  تسا ، هدش  دای  نآ  زا  لیوست  تروص  هب  هک  تسا 

هّجوت رطاخ  هب  ردپ  دنتفگ : دوخ  اب  فسوی  ناردارب  داد . هولج  ابیز  اهنآ  يارب  ار  تشز  راک  نیا  سفن  ياوه  هک  دش ، هراشا  نآ  هب  مالسلا )
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زا يریگولج  يارب  تسا . هدـش  ملظ  بکترم  و  دـنک ، یمن  تیاعر  ناردارب  ام  نایم  رد  ار  تلادـع  دراد ، فسوی  ناـمردارب  هب  هک  یّـصاخ 
ناردارب هّیقب  نایم  رد  ار  تلادـع  ات  مینک  یم  ادـج  ردـپ  زا  ار  فسوی  ام  نیارباـنب  تسین . ردـپ  زا  فسوی  ییادـج  زج  يا  هراـچ  ملظ ، نیا 

نآرق تایآ  زا  یخرب  رد  لاعتم ! دـنوادخ  . 3 دش . ثحب  یفاک  رادـقم  هب  هتـشذگ  ثحابم  رد  زین  سفن  تالیوست  دروم  رد  دـنک ! تاعارم 
ْمَُهل اَّنَّیَز  ِةَرِخْـالِاب  َنُونِمُْؤی  َـال  َنیِذَّلا  َّنِإ  : ») میناوخ یم  لـمن  هروـس  هیآ 4  رد  هلمج  زا  تسا . هدـش  هداد  تبـسن  دـنوادخ  هب  لاـمعا  نـییزت 

یم نادرگرـس  هک  يروط  هب  میهد  یم  تنیز  اهنآ  يارب  ار  ناش  ( دب  ) لامعا دـنرادن ، نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  َنوُهَمْعَی ;) ْمُهَف  ْمَُهلاَمْعَأ 
هولج دب  ار  ربمایپ  بوخ و  یناسنا  ار  لهجوبا  دهد ، یم  هولج  ابیز  ار  دب  ياهراک  داعم  نارکنم  يارب  دنوادخ  هفیرـش  هیآ  نیا  قبط  دنوش .»

هحفـص تنوشخ  رادفرط  ار  مالـسا  عفادـم  نامولظم و  یماح  نانبل  هللا  بزح  و  تلادـع ، ناهاوخ  ار  راوخنوخ  بصاغ  لیئارـسا  دـهد . یم 
نانچ یهارمگ  شا  هجیتن  هک  دنک ، یم  نییزت  ار  لامعا  تسا ، مدرم  تیادـه  شراک  هک  لاعتم  دـنوادخ  ارچ  لاؤس : دـهد ! یم  هولج   454
هورگ هب  تبسن  طقف  دنوادخ ، طّسوت  لامعا  نییزت  هکنیا  حیضوت  تسا . هتفهن  روکذم  هیآ  نتم  رد  لاؤس  نیا  باوج  خساپ : تسا ؟ يدارفا 

تازجعم و مامت  هک  يدارفا  ینعی  دـنرادن » نامیا  ترخآ  هب  ِةَرِخْالِاب ; َنُونِمُْؤی  َـال   » هک دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  و  دریگ ، یم  تروص  یّـصاخ 
هجیتن رد  و  هدرواین ، نامیا  کی  چیه  هب  دنا و  هدینـش  هدید و  ار  ینامـسآ  ياهباتک  ناربمایپ و  هنازوسلد  حیاصن  و  حـضاو ، نشور و  لئالد 

ار ییاهناسنا  نینچ  دنوادخ  دنا . هدرک  بارخ  ار  دوخ  رس  تشپ  ياه  لپ  مامت  هک  یناسک  رگید ، ریبعت  هب  و  دنا . هدش  داعم  ترخآ و  رکنم 
یگتـسیاش تّیلباق و  ناسنا  هک  اجنآ  ات  دـنوادخ  موس  ریبعت  هب  دـنک . یم  نییزت  اـهنآ  يارب  ار  ناشدـب  لاـمعا  و  هدومن ، اـهر  دوخ  لاـح  هب 

دیما ياه  هنزور  مامت  و  دش ، مامت  شتّیلباق  هک  اجنآ  اّما  دنک . یم  تیاده  نوگانوگ  ياههار  زا  و  فلتخم ، ياهشور  هب  ار  وا  دراد  تیاده 
تعافـش هلحرم  نیا  رد  دشاب و  یم  لامعا  نییزت  اهتازاجم  هلمج  زا  هک  دنک ، یم  شلامعا  تازاجم  راتفرگ  ار  يو  تسب ، دوخ  يور  هب  ار 

زا سپ  و  دـندش ، دراو  ( مالـسلا هیلع  ) میهاربا ترـضح  رب  طول  موق  يدوبان  رومأم  ناگتـشرف  هک  یماگنه  دوش . یمن  هتفریذـپ  یعفاش  چـیه 
وگتفگ هب  عورش  اهنآ  اب  ترضح  دندروآ ، نایم  هب  طول  موق  يدوبان  ینعی  مود  ّتیرومأم  زا  نخـس  یلاس ، نهک  رد  يدنزرف  ّدلوت  تراشب 

ار دوخ  رس  تشپ  ياهلپ  مامت  و  دنتشادن ، تیاده  ّتیلباق  رگید  اهنآ  هک  اجنآ  زا  اّما  دتفا . ریخأت  هب  طول  موق  باذع  دیاش  ات  درک  هلداجم  و 
ْنَع ْضِرْعَأ  ُمیِهاَْربِإ  اَـی  رذـگرد ; نخـس  نیا  زا  میهاربا ، : » دومرف ( مالـسلا هیلع  ) میهاربا ترـضح  هب  باـطخ  دـنوادخ  دـندوب ، هدرک  ناریو 

دب و لامعا  هجیتن  لامعا ، تنیز  هکنیا  هجیتن  دوش . یمن  هتفریذپ  زین  میهاربا  نوچمه  یگرزب  ربمایپ  تعافش  هلحرم  نیا  رد  يرآ ! ( 1 «.) اَذَه
تسود دب  ناتسود  هحفص 455 4 . هیآ 76 .  دوه ،  . 1 دوش . یم  بوسحم  اهنآ  ناهانگ  هراّفک  یعون  هب  و  تسا ، تماـیق  نارکنم  ناـهانگ 

ّداوم نیا  اب  ار  اهنآ  هناشاک  هک  دنا  هتشاد  يدب  ناتسود  رّدخم  ّداوم  هب  ناگدولآ  زا  يرایـسب  دروآ !؟ یمن  ناسنا  رـس  رب  هک  ییاهالب  هچ  دب 
نید و نتفر  داب  رب  تیاهن  رد  و  یقالخا ، تشز  تافـص  فالخ ، ياـهراک  ناـهانگ ، دـب ، ناتـسود  تاـغوس  دـنا . هدیـشک  شتآ  هب  ینویفا 

دنوادخ دنهد . یم  رییغت  ار  ناسنا  تشونرس  هک  دنهد ، جرخ  هب  ار  تّقد  تیاهن  شیوخ  ناتـسود  باختنا  رد  دیاب  ناناوج  اذل  تسا . نامیا 
: تسا هدش  میسرت  ریز  لکش  هب  تلّـصف  هروس  هیآ 25  رد  بلطم  نیا  دنک . یم  یفّرعم  لامعا  نییزت  لماوع  زا  یکی  ار  دـب  ناتـسود  لاعتم 

اُوناَک ْمُهَّنِإ  ِسنِْـالاَو  ِّنِْجلا  َنِّم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  مَمُأ  ِیف  ُلْوَْقلا  ُمِْهیَلَع  َّقَحَو  ْمُهَْفلَخ  اَـمَو  ْمِهیِدـْیَأ  َْنَیب  اَّم  ْمَُهل  اُونَّیَزَف  َءاـَنَُرق  ْمَُهل  اَنْـضَّیَقَو  »)
دـنداد ;و هولج  ناشرظن  رد  اهنآ  رـس  تشپ  ور و  شیپ  ار  اه  یتشز  هک  میداد  رارق  تریـس ) تشز   ) ینانیـشنمه اهنآ  يارب  اـم  َنیِرِـساَخ ;)

ًامّلـسم اهنآ  دـندش ; راتفرگ  دـندوب  اهنآ  زا  لبق  هک  سنا  نج و  زا  یهارمگ  ماوقا  تشونرـس  هب  و  تفای ، قّقحت  اـهنآ  هراـبرد  یهلا  ناـمرف 
نآرق تایآ  زا  یخرب  رد  لاـمعا ! زا  یـضعب  تعیبط  . 5 تفرگ . راک  هب  ار  تّقد  تیاهن  تسود  باختنا  رد  دـیاب  نیاربانب  دـندوب .» راـکنایز 
دروم هک  یلمع  تعیبط  هک  میدـقتعم  يدراوم  نینچ  رد  تسا . هدـشن  حیرـصت  نآ  لعاف  هب  و  هتفر ، راک  هب  لوهجم  تروص  هب  نّیز »  » لـعف
َنِینَْبلاَو ِءاَـسِّنلا  ْنِم  ِتاَوَهَّشلا  ُّبُح  ِساَّنِلل  َنِّیُز  : ») دـییامرف هّجوت  نارمع  لآ  هروـس  هیآ 14  هب  دـنک . یم  نییزت  ار  لاـمعا  هتفرگ  رارق  ثـحب 

روما ّتبحم  ِبآ ;) ـ َْملا ُنْسُح  ُهَْدنِع  ُهللاَو  اَْینُّدلا  ِةاَیَْحلا  ُعاَتَم  َِکلَذ  ِثْرَْحلاَو  ِماَْعنالاَو  ِۀَمَّوَسُْملا  ِْلیَْخلاَو  ِۀَّضِْفلاَو  ِبَهَّذلا  ْنِم  ِةَرَْطنَقُْملا  ِریِطاَنَْقلاَو 
، تسا هدـش  هداد  هولج  مدرم  رظن  رد  تعارز ، نایاپراهچ و  زاتمم و  ياهبـسا  هرقن و  الط و  زا  تفگنه  لاوما  نادـنزرف و  نانز و  زا  يّدام ،
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هیامرس دنهد )، هحفـص 456  لیکـشت  ار  یمدآ  ییاـهن  فدـه  هک  یتروص  رد   ) اـهنیا یلو ) دـنوش ; تیبرت  شیاـمزآ و  نآ ، وـترپ  رد  اـت  )
نانز هب  تبـسن  یطارفا  ياه  هقالع  تعیبط  تسادـخ .» دزن  نادـیواج ،) الاو و  یگدـنز  و   ) کین ماجنارـسو  تسا ; يّدام )  ) تسپ یگدـنز 

( ةرطنقملا ریطانقلاو   ) ایند لاوما  لام و  رانید و  مهرد و  رد  نتفر  ورف  و  نینبلا )  ) نادنزرف هب  رصح  ّدح و  یب  ياه  قشع  و  تاوهـشلا ) بح  )
هورگ هب  صاصتخا  نآ  دروم  کی  هک  تسا  زیچ  جـنپ  لامعا  نییزت  يدابم  لماوع و  هکنیا  هجیتن  دـهد ! یم  نییزت  ناسنا  رظن  رد  ار  لاـمعا 
يدرف ره  راظتنا  رد  رگید  لماع  راهچ  و  دوش ، یم  بوسحم  اهنآ  لامعا  تازاجم  و  دـنرادن ) ناـمیا  ترخآ  هب  هک  یناـسک   ) دراد یّـصاخ 

ای دنرادن ، یتّیلوئـسم  دنروبجم و  تلاح  نیا  رد  ایآ  دوش ، یم  نییزت  الاب  لماوع  زا  یکی  طّسوت  ناشلامعا  هک  یناسک  لاؤس : دوب . دـهاوخ 
. ددرگ یم  نشور  هلأسم  تقیقح  و  لیاز ، هشیدنا  رّکفت و  يرادـقم  اب  تانییزت  تالیوست و  نیا  هناتخبـشوخ  خـساپ : لوؤسم ؟ دـنروبجم و 

شّحوت ّتیهام  هّجوتم  دشیدنیب  يرادقم  رگا  تسین ! يدازآ  ءاشحف  داسف و  يراب و  دنب و  یب  هک  دـمهف  یم  دـنک  رکف  یکدـنا  ناسنا  رگا 
نـسح دشاب . هدرکن  ناریو  ار  شیوخ  رـس  تشپ  ياهلپ  و  دـشاب ، هشیدـنا  رّکفت و  لها  هکنآ  طرـش  هب  دـش ، دـهاوخ  نّدـمت  اب  هدـش  باعل 

( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  رصع  رد  هک  دوب ، ادخ  رکنم  يّدام  ءاجوعلا  یبا  نبا  داتسا  يو  هکنیا  بیاجع  زا  و  دوب ، یفرحنم  دنمشناد  يرصب 
رد یتفرگ ؟ شیپ  رد  ار  داحلا  رفک و  هار  هنوگچ  يا  هتشاد  يرـصب  نسح  نوچمه  يداتـسا  هک  وت  دنتفگ : يو  هب  هک  یماگنه  تسیز . یم 

لمج گنج  زا  سپ  يرـصب  نسح  دوب . ادیوه  شدیاقع  رد  فارحنا  ياه  هناشن  و  تشادن ، یحیحـص  داقتعا  مه  نم  داتـسا  تفگ : خـساپ 
: تفگ یتفاتـشن ؟ ام  يرای  هب  و  يدرکن ، تکرـش  گـنج  رد  ارچ  دیـسرپ : يو  زا  ترـضح  درک ، تاـقالم  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح 

هتشک ناگدنشک و  رانلا ; یف  لوتقملاو  لتاقلا   » هک داد  ادن  بیغ  زا  یفتاه  منک ، تکرح  گنج  نادیم  يوس  هب  متـساوخ  یم  هک  یماگنه 
ار تلامعا  هک  دوب  ناطیش  تردارب  يادص  نآ  يدینش ، تسرد  دومرف : ترضح  هحفص 457  دنمّنهج .»! لها  ود  ره  لمج  گنج  ناگدش 
اّما دهد . صیخشت  ار  ناطیش  تانییزت  دناوت  یمن  هدرک  ناریو  ار  شرس  تشپ  ياهلپ  مامت  هک  یـصخش  نینچ  ( 1 .) دنک یم  نییزت  وت  يارب 
ّرح دوب . دنهاوخ  تانییزت  تالیوست و  صیخـشت  رب  رداق  دنـشاب ـ  هانگ  هب  هدولآ  دنچ  ره  دـنراد ـ  كاپ  یترطف  ملاس و  یتعیبط  هک  یناسک 

: دیوگ یم  ّرح  هب  باطخ  هک  دونـش  یم  يادص  دنک  یم  تکرح  البرک  تمـس  هب  دیآ و  یم  نوریب  هناخ  زا  هک  یماگنه  یحایر  دـیزی  نب 
رد يرابجا  تسا و  هسوسو  ّدح  رد  تالیوست  تانییزت و  نیاربانب  ( 2 .) تشاد هانگ  هب  هدولآ  دنچ  ره  ملاس  ینطاب  وا  هک  ارچ  ۀّنجلاب » رشبا  »

میرح هب  ناطیش  دورو  هزاجا  ناسنا  دوخ  هکنیا  رگم  درادن ، يا  هطلس  سک  چیه  رب  ناطیش  دش  هتفگ  زین  البق  هک  هنوگ  نامه  تسین و  راک 
یس سلجم  ص 154 ، قودص ، یلاما   . 2 ص 226 .  ج 32 ، راونالاراحب ،  . 1 دیامن . زارد  يو  تمس  هب  تعیب  تسد  و  دنک ، رداص  ار  لد 

. ما

ءاسن هروس  دنگوس  . 3

هراشا

تفه رد  لاعتم  دنوادخ  ینعی  تسا . هدـش  دای  ّبر »  » هب مسق  دروم  تفه  هناگی ، ياهدـنگوس  نیب  رد  دـش ، هراشا  زین  البق  هک  هنوگ  نامه 
تراگدرورپ هب  دییامرف : هّجوت  تساهنآ . نیلّوا  ءاسن  هروس  هیآ 65  هک  تسا . هدرک  دای  دـنگوس  ّبر  ناونع  هب  شیوخ  مان  هب  نآرق  زا  هیآ 

ساـسحا لد  رد  وت ، يرواد  زا  سپـس  و  دـنبلط ، يرواد  هب  ار  وت  دوخ ، تاـفالتخا  رد  هکنیا  رگم  دوـب ، دـنهاوخن  نمؤـم  اـهنآ  هک  دـنگوس 
. دنشاب میلست  الماک  و  دننکن ، یتحاران 

بطاح ریبز و  فالتخا  لوزن : نأش 

هوک هنیس  زا  یبآ  دوب . ۀعتلب  یبا  نبا  مان  هب  راصنا  زا  یکی  غاب  رانک  رد  هک  تشاد  یغاب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  هّمع  رـسپ  ریبز 
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فالتخا ّلح  يارب  دـندرک . ادـیپ  فـالتخا  بآ  میـسقت  رـس  رب  بطاـح  ریبز و  يزور  درک . یم  بورـشم  ار  هنیدـم  ياـهغاب  دوب و  يراـج 
هب رتکیدزن  رتالاب و  ياهغاب  ادتبا  هک  دوب  نیا  ییاهغاب  نینچ  دروم  رد  مالـسا  نوناق  دندیـسر . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  تمدـخ 

. درک مکح  وا  عفن  هب  ربمایپ  دوب  رتالاب  ریبز  غاـب  هحفص 460  نوچ  و  دوش . هداد  بآ  رت  نییاپ  ياهغاب  هب  سپس  ددرگ ، باریـس  همـشچرس 
هیلع هللا  یلـص  ) ربماـیپ تواـضق  هجیتـن  زا  يدوـهی  دـندید . ار  يدوـهی  يدرم  هار  نیب  رد  دـندش ، صّخرم  ربماـیپ  روـضح  زا  هـک  یماـگنه 

بّجعتم رایـسب  نخـس  نیا  ندینـش  اب  يدوهی  درم  درک ! تواـضق  ریبز  شا  هّمع  رـسپ  عفن  هب  میوگب ؟ هچ  تفگ : بطاـح  درک . لاؤس  ( هلآو
اب ات  روایب  کیدزن  ار  ترس  هک  داد  یم  روتسد  نم  هب  تشاد و  روضح  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ترضح  رگا  تفگ : بطاح  هب  باطخ  و  دش ،

لوبق ار  شتواضق  یلو  يراد ، ناـمیا  تربماـیپ  هب  روطچ  وت  مدرک . یم  تباـجا  یـضارتعا  چـیه  نودـب  منک ، ادـج  تنت  زا  ار  نآ  ریـشمش 
. دش لزان  ثحب  دروم  هفیرش  هیآ  اجنیا  رد  تسا . هدرک  یگرزب  هابتشا  هک  دش  هّجوتم  و  دیشک ، تلاجخ  بطاح  يرادن !؟

ّبر هب  دنگوس 

يارب ریـسفت  راهچ  دوش . نایب  یتاحیـضوت  هملک  نیا  نوماریپ  تسا  مزال  هدـش ، دای  مسق  ّبر  هژاو  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هکنیا  هب  هّجوت  اـب 
هجیتن ( 1 .) تسا نارتش  کلام  يانعم  هب  لبالا  ّبر  و  تسا . هناخ  کلام  رادلا » ّبر   » زا روظنم  ریسفت ، نیا  قبط  کلاملا ; . 1 دنا : هتفگ  بر 

ار شا  هناخ  هک  دـیامن  توعد  ار  ییانب  یـصخش  رگا  اذـل  تسا ، حلـصُم »  » بر يانعم  نیمود  . 2 تسا . کـلام  ّبر  یناـعم  زا  یکی  هکنیا 
هب اذـل  تسا . ّبر  يانعم  رگید  بحاـصلا » . » 3 درک . قـالطا  هناـخ  هدـننک  ریمعت  ینعی  تیبلا  ّبر  اـّنب  رب  ناوت  یم  دـنک ، حالـصا  ریمعت و 

هچب ّیبرم  هک  یصخش  تسا . ّبر  يانعم  نیمراهچ  ّیبرم » . » 4 دوش . یم  هتفگ  منغلا  ّبر  تسا  نادنفسوگ  هارمه  بحاصم و  هک  یناپوچ 
هدنیآ ثحابم  رد  نآ  حرـش  و  دومرف ، ههربا  خساپ  رد  هک  تسا  بلطملادبع  روهـشم  تالمج  زا  روکذم  هلمج  ّبر 1 .  تساهگرزب  ای  اه 
هکنیا هجیتن  دنیوگ . یم  لفطلا  ۀـّبر  زین  دزادرپ  یم  لفط  تیبرت  هب  هک  لفط  هیاد  هب  دوش . یم  هدـیمان  نیمّلعتملا  هحفص 461  دمآ . دهاوخ 

و تسا ، یتسه  ناهج  کلام  مه  وا  اریز  تسا . رّوصت  لباق  دـنوادخ  دروم  رد  یناعم  نیا  مامت  هک  دوش ، یم  لامعتـسا  اـنعم  راـهچ  هب  ّبر 
هملک تسا  نکمم  ًانمـض  دراد . لاغتـشا  ناهج  تادوجوم  تیبرت  هب  مه  و  تسا ، ملاع  هارمه  هراومه  مه  و  تسا ، نآ  هدـننک  حالـصا  مه 

ّبر  » ای نیملاـعلا » بر   » لـثم دوش ، يزیچ  هب  هفاـضا  دراد  ناـکما  هک  هنوگناـمه  دوش ، لامعتـسا  قلطم  تروص  هب  دـنوادخ  دروم  رد  ّبر 
هک دوش . یم  هفاـضا  يزیچ  هب  هراومه  هکلب  دوش ، یمن  لامعتـسا  قـلطم  روـط  هب  هاـگچیه  ادـخ  ریغ  دروـم  رد  اّـما  نآ ، دـننام  و  ءادهـشلا »

. دش رکذ  ّبر  هناگراهچ  یناعم  حیضوت  رد  نآ  ياهلاثم 

میلست ماقم 

تاقولخم و تاروما  هدـننک  حالـصا  هک  تراگدرورپ  هب  مسق  تسا ! یتسه  ناـهج  ماـمت  کـلام  هک  تراـگدرورپ  هب  دـنگوس  ربماـیپ ! يا 
هدـننک تیبرت  ّیبرم و  هک  ییادـخ  هب  مسق  تسا . ناهج  تادوجوم  همه  هارمه  بحاـصم و  هک  ییادـخ  نآ  هب  دـنگوس  تساـهنآ ! حلـصم 
یـضاق مکاـح و  ار  وـت  تاـفالتخا  يواـعد و  رد  نیا  رگم  دـنروآ ، یمن  ناـمیا  ناناملـسم  هک  ّبر  هب  دـنگوس  تسا ! زیچ  همه  ناـگمه و 

دنراد یعـس  هک  نانآ  دنـسرب . میلـست  ماقم  هب  هکنیا  هصالخ  و  دنـشاب ، یـضار  نآ  هب  مه  لد  رد  و  دنریذپب ، ار  وت  مکح  و  دنیامن ، شیوخ 
زا یفلتخم  تائارق  هک  اهنآ  دننک ، یم  داهتجا  ّصن  ربارب  رد  هک  نانآ  دنتـسین ، یهلا  یهاون  رماوا و  میلـست  و  دننک ، اج  هباج  ار  ادخ  ماکحا 

هدیسرن میلست  ماقم  هب  يدارفا  نینچ  دنیامن ، یم  لیمحت  نآرق  رب  ار  شیوخ  تارظن  و  هدرک ، يأر  هب  ریـسفت  هک  نانآ  دنهد ، یم  هئارا  نید 
هیلع هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح  تمـصع  هب  دقتعم  رگم  دنا ؟ هتفریذـپن  تّوبن  هب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  دارفا  نیا  رگم  دـنا .

میلست عیطم و  ترـضح  نآ  تاروتـسد  نانخـس و  مامت  لباقم  رد  دیاب  دنراد ، لوبق  ار  ترـضح  نآ  تّوبن  تمـصع و  رگا  دنتـسین ؟ هلآو )
دنهاوخن نمؤم  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب ، هحفص 462  بلق  میمص  زا  دیاب  هکلب  راتفگ ، نخس و  رد  اهنت  هن  میلست  تعاطا و  نیا  و  دنشاب ،
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ماما . 1 دوش : یم  هراشا  نآ  هنومن  ود  هب  هک  دراد  یعیسو  ساکعنا  یمالسا  تایاور  رد  تسا  يدنمشزرا  الاو و  ماقم  هک  میلـست  ماقم  دوب .
هک یـسک  َُهل ; ُهللا  اَهَراتْخا  یتَّلا  ِلاـْحلا  ِْریَغ  یف  ُهَّنَا  َّنَمَتَی  َْمل  ِهللا  َنِم  ِراـِیتْخِْالا  ِنْسُح  یلَع  َلَـکَّتا  ِنَم  : » دـندومرف مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح 

هاگآ زیچ  همه  هب  تبـسن  تسا ، زاین  یب  اهنآ  زا  درادن ، یتوادع  تاقولخم  اب  دـنوادخ  اریز   ) دـهاوخ یم  ار  شریخ  دـنوادخ  تسا  دـقتعم 
دشاب یضار  : » تسانعم نیدب  میلست  ماقم  تیاور  نیا  قبط  ( 1 «.) دشاب هدوب  تسوا  یلعف  لاح  هچنآ  زا  ریغ  یلاح  رد  دنک  یمن  وزرآ  تسا )

تامیالمان تالکشم و  هکنیا  حیـضوت  دشاب .» یهلا  تارّدقم  ّتیـشم و  تساوخ و  میلـست  و  تسا ، یـضار  نآ  هب  تبـسن  دنوادخ  هچنآ  هب 
. درادـن یهلا  تارّدـقم  هب  یطابترا  تسوا و  دوخ  رّـصقم  تروص  نیا  رد  هک  تسوا ، ینادان  لهج و  یهاـتوک و  روصق و  رثا  رب  هاـگ  رـشب 

لداع میحر و  نامحر و  دنوادخ ، نوچ  دشاب ; میلـست  دیاب  اجنیا  هک  تسا ، راگدرورپ  تارّدقم  زج  نوریب و  يو  رایتخا  هزوح  زا  هاگ  یلو 
رس وت  هر  يادف  داب  يا  هتساوخ  وت  هک  نوچ  دریگب . رظن  رد  ناسنا  تحلـصم  فالخ  رب  يزیچ  هک  درادن  یلیلد  چیه  و  تسا ، ینغو  ملاع  و 

ماقم هب  هک  یناسک  ًانمض  دنز . یم  جوم  اروشاع  زور  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  نانخس  رد  میلست  ماقم  نم  رغصا  نم  ربکا  نم  رکیپ  نم 
وا دـینک : هّجوت  مینک . یم  هدـهاشم  هبلعث  ناتـساد  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا . كانرطخ  نیا  و  دـنرادن ، یلماـک  ناـمیا  دـنا  هدیـسرن  میلـست 
نم یلام  عضو  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  دیـسر و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مظعا ربمایپ  تمدـخ  زامن  زا  دـعب  دوب ، يدـنمزاین  ریقف و  صخش 

تورث تاناکما و  رادقم  نیمه  رد  وت  تحلـصم  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دـنک . مبیـصن  یتورث  دـنوادخ  نک  اعد  تسین ، بوخ 
، راونالاراحب باوج 1 .  نامه  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ و  رارکت ، ار  شا  هتساوخ  مه  دعب  ياهزور  نک . تعانق  يراد  هچنآ  هب  تسا ،

راچان هب  ربمایپ  هک  درک  رارـصا  تجامـس و  شیاضاقت  رب  ردقنآ  و  دوبن ، رادرب  تسد  وا  اّما  درک . رارکت  ار  هحفص 463  ص 106 . ج 75 ،
. دیسر وا  هب  يدایز  ثرالا  مهـس  و  تفر ، ایند  زا  دوب ، يدنمتورث  درم  هک  شرود ، ناگتـسب  زا  یکی  هک  تشذگن  يزیچ  درک . اعد  شیارب 

رضاح تعامج  زامن  رد  تقو  جنپ  رد  نیا  زا  لبق  ات  هک  وا  دش . نادنفسوگ  هب  یگدیسر  لوغـشم  و  درک ، هّیهت  يدنفـسوگ  هلگ  لوپ  نآ  اب 
یگدنز راتفرگ  اقآ ! تشاد : هضرع  دیـسرپ . وا  تبیغ  تّلع  زا  ربمایپ  تشادن . رتشیب  تقو  ود  یکی  رد  تکرـش  قیفوت  سپ  نیا  زا  دش ، یم 

رگید هک  ییاج  ات  دش ، یم  هفاضا  هبلعث  نادنفسوگ  دادعت  رب  زور  هب  زور  دنور . یم  تسد  زا  منکن  یگدیسر  منادنفـسوگ  هب  رگا  متـسه .
تسد زا  الماک  ار  تعامج  زامن  روضح  قیفوت  و  تفر ، هنیدم  جراخ  هب  راچان  هب  تشادن ، ار  وا  يداصتقا  ياهتیلاّعف  شیاجنگ  رهـش  لخاد 
منارتش نادنفسوگ و  درک : ضرع  ییاجک ؟ هبلعث  دیسرپ : رگید  راب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ دش . یم  رـضاح  هعمج  زامن  رد  اهنت  و  داد ،

، دـش لزان  تاـکز  هیآ  منک ! تکرـش  رگید  ياـهزامن  رد  هعمج  زا  ریغ  هب  مناوت  یمن  اذـل  و  دـنراد ، يداـیز  تقو  هب  زاـین  و  هدـش ، ناوارف 
هک هبلعث  دش . ییالاب  مقر  شنارتش  نادنفسوگ و  تاکز  تسشن ، باتک  باسح و  ياپ  دنتفر . هبلعث  غارـس  هب  تاکز  يروآ  عمج  نیرومأم 
هک میا  هدش  ناملـسم  ام  دییوگب : دـیناسرب و  ربمایپ  هب  ارم  مالـس  تفگ : ربمایپ  نارومأم  هب  باطخ  تشادـن ، ار  شلاوما  زا  ندـنک  لد  ناوت 

؟ دراد ام  يارب  يا  هدیاف  هچ  مالسا  نیا  و  تساهنآ ، ام و  نیب  یتوافت  هچ  میزادرپب  تاکز  دشاب  رارق  رگا  میهدن . هیزج  باتک  لها  نوچمه 
، هبلعث رب  ياو  ۀَبَْلعَِثل ; َْحیَو  ای  ۀبَْلعَِثل ، َْحیَو  ای  . » دیورن شغارس  هب  تاکز  يارب  رگید  دومرف : دیـسر ، ربمایپ  شوگ  هب  هبلعث  نانخـس  نیا  یتقو 
هک وا  دیـسر ، زین  هبلعث  دوخ  شوگ  هب  ربخ  دـش ، شخپ  مدرم  نایم  رد  هبلعث  دروم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ نانخـس  هبلعث .» رب  ياو 

، تفریذپن ار  شتاکز  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دزادرپب ، تاکز  ات  دـمآ  هنیدـم  هب  دـید ، یم  رطخ  ضرعم  رد  ار  شیوخ  ّتیثیح  وربآ و 
 . 1 ( 1 !«.) تفر ایند  زا  یمالـسا  مهم  مکح  نیا  هب  لمع  نودـب  هبلعثو  دـنتفریذپن . مه  اهنآ  دزادرپب ، تاکز  ات  تفر  افلخ  دزن  ربمایپ  زا  سپ 

ادخ و تاروتسد  لباقم  رد  و  یضار ، هدرک  رّدقم  شیارب  دنوادخ  هچنآ  هب  دیاب  ناسنا  نیاربانب  هحفص 464  ص 40 .  ج 22 ، راونالاراحب ،
. دوش ریخ  هب  تبقاع  ات  دشاب ، عیطم  میلست و  الماک  ربمایپ 

رجح هروس  دنگوس  . 4

رد ، ) دنگوس تراگدرورپ  هب  دییامرف : هّجوت  تسا . ّبر »  » هب دنگوس  نیمود  و  هناگی ، دـنگوس  نیمراهچ  رجح  هروس  هفیرش 92 و 93  هیآ 
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دنگوس نآ  هب  هچنآ  دروم  رد  ناسنا  لامعا  زا  لاؤس  ریـسفت : حرـش و  دـندرک ! یم  لمع  هچنآ  زا  درک ، میهاوخ  لاؤس  اهنآ  همه  زا  تمایق )
زا لاؤس   » ینعی هدـش  دای  مسق  نآ  يارب  هچنآ  اّما  و  تسین . رارکت  هب  يزاـین  و  دـش ، ثحب  نیـشیپ  ثحبم  رد  ّبر »  » هملک ینعی  هدـش ، داـی 
هچ زا  فلا ) تسا : حرطم  ثحب  ود  اجنیا  رد  دراد . يا  هدرتسگ  ساـکعنا  دـیجم  نآرق  تاـیآ  رد  هک  تسا  یّمهم  عوضوم  ناـسنا » لاـمعا 

ءایبنا و یّتح  اهناسنا  همه  هکلب  دـنا ، هدـشن  ءانثتـسا  یّـصاخ  صاخـشا  ای  صخـش  هفیرـش ، هیآ  قالطا  ياضتقم  هب  دوش ؟ یم  لاؤس  یناسک 
رد میدرک ، هدافتسا  قوف  هیآ  قالطا  زا  هچنآ  دنـشاب . وگخـساپ  دیاب  انثتـسا  نودب  ناگمه  و  هتفرگ ، رارق  لاؤس  دروم  تمایق  زور  رد  ءایلوا 
هب َنِیلَـسْرُْملا ;) َّنَلَئْـسََنلَو  ْمِْهَیلِإ  َلِسْرُأ  َنیِذَّلا  َّنَلَئْـسَنَلَف  : ») دییامرف هّجوت  تسا . هدش  هحفـص 466  نایب  ًاحیرـص  فارعا  هروس  هفیرش 6  هیآ 

حیرـص قبط  مینک .» یم  لاؤس  ناربمایپ  زا  مه )  ) درک ;و میهاوخ  لاؤس  دـندش  هداتـسرف  اهنآ  يوس  هب  ناربمایپ  هک  یناـسک  زا  مه ) ، ) نیقی
؟ دوش یم  لاؤس  يزیچ  هچ  مالـسلا ) مهیلع  ) ناربماـیپ زا  لاؤس : ناـنآ . ياـهّتما  مه  و  دـنریگ ، یم  رارق  لاؤـس  دروـم  ناربماـیپ  مه  هیآ ، نیا 

ِتالاسِّرلا ِۀَیِدَْأت  ْنَع  َنُولَئُْسیَف  ُلُسُّرلا  ُماُقیَف  : » دیامرف یم  هدش ، لقن  نیلقثلارون  ریسفت  رد  هک  یتیاور  قبط  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  خساپ :
دروم رد  اهنآ  زا  سپـس  دنتـسیاب ، اپرـس  هک  دوش  یم  هتفگ  ناربمایپ  هب  ْمِهِمَُما ; یِلا  َکـِلذ  اوُّدَا  ْدَـق  ْمُهَّنَا  اوُرَبْخَاَـف  ِمَمُْـالا  َیِلا  اـهُولَمَح  یتَّلا 
خساپ رد  ناربمایپ  دوش . یم  لاؤس  دندناسر  یم  شیوخ  ياهتّما  هب  دیاب  و  دوب ، هدش  هتـشاذگ  اهنآ  شود  رب  هک  ییاهتّیلوئـسم  ياهتلاسر و 

زا یخرب  قالطا  قباطم  هکنیا  هجیتن  دنا .»! هدناسر  دنناسرب  شیوخ  ياهتّما  هب  دیاب  ار  هچنآ  و  هداد ، ماجنا  لماک  ار  دوخ  هفیظو  دنیوگ : یم 
زا هک  تسام ، يارب  یشاب  رادیب  گنز  بلطم  نیا  و  دنریگ . یم  رارق  لاؤس  دروم  ناربمایپ  یّتح  اهناسنا  همه  رگید ، یضعب  حیرـص  تایآ و 
يا هتسیاش  لامعا  ایند  نیا  رد  هکنیا  رگم  دوش  یمن  لصاح  دوصقم  نیا  و  میـشاب . زور  نآ  يارب  یلوبق  لباق  ياه  خساپ  رکف  هب  نونکا  مه 

و تسا ، ریگارف  ماع و  ناگدنوش  لاؤس  دننام  زین  لاؤس  دروم  دنسرپ ؟ یم  هچ  زا  ب ) مینک . تکرح  ادخ  یگدنب  ریسم  رد  و  میشاب ، هتـشاد 
ای دوخ  هرابرد  هچنآ  یعمج ، يدرف و  لامعا  هدـش ، ماجنا  اراکـشآ  ای  تولخ  رد  هچنآ  گرزب ، کچوک و  لاـمعا  درادـن . ییانثتـسا  چـیه 

دـشاب ینزوسرـس  هزادـنا  هب  رگا  یّتح  لامعا  مامت  هصالخ  و  درم ، نز و  لامعا  درگاش ، داتـسا و  لامعا  هداد ، ماـجنا  عاـمتجا  اـی  هداوناـخ 
راب ریز  زور  نآ  رد  یـسک  دراد  ناـکما  اـیآ  لاؤس :  467 هحفص و 8 .  تاـیآ 7  هلزلز ،  . 1 دریگ . یم  رارق  لاؤـس  دروـم  ( 1 () ةَّرَذ َلاْقثِم  )

هک تسا  دایز  ردـق  نآ  دوهـش  دـهاوشو و  نئارق  هاگ  دـنچ  ره  تسا ، زاب  راکنا  هار  ایند  رد  خـساپ : دـنک ؟ راکنا  ار  اهنآ  و  دورن ، شلاـمعا 
نیبرود و  دنـشاب ، هتفای  مرج  هنحـص  رد  ار  شناتـشگنا  رثا  و  دنـشاب ، هتفرگ  ار  یمهّتم  رگا  الثم  درادـن . فارتعا  رارقا و  زج  يا  هراچ  مهّتم 

رارقا و یسک  شناتـسود ، دزن  رد  مهتم  طّسوت  ناتـساد  فیرعت  ماگنه  هب  و  دشاب ، هتفرگ  مرج  باکترا  ماگنه  هب  ار  وا  ملیف  يا  هتـسب  رادم 
هکنیا هب  هّجوت  اب  و  درادـن . فارتعا  زج  يا  هراچ  راکنا ، لباق  ریغ  نئارق  ّهلدا و  نیا  دوجو  اب  یمهّتم  نینچ  دـشاب ، هدرک  طبـض  ار  شفارتعا 

رگا تسین . راکنا  يارب  یهار  چـیه  اـجنآ  رد  تسا ، يویند  نئارق  زا  رتشیب  رت و  يوق  بتارم  هب  ترخآ  ناـهج  رد  دوجوم  دـهاوش  نئارق و 
! دنهد یم  یهاوگ  وا  هیلع  رب  شندـب  تسوپ  یّتح  حراوج و  اضعا و  ریاس  اپ و  تسد و  دـنک ، راکنا  ار  شناهانگ  دـهاوخب  راکهنگ  ناسنا 

راک نالف  تعاس  نالف  زور و  نالف  رد  ناسنا  نیا  ایادخ ! هک : دزیخ  یم  رب  نیمز  هعطق  نالف  زا  ییادص  هاگان  هب  دـنک ، راکنا  دـهاوخب  رگا 
دنیاشگ و یم  تداهـش  هب  نابز  دنا  هدوب  شهارمه  رمع  مامت  رد  هک  یکلم  ود  دنک ، راکنا  دهاوخب  رگا  داد ! ماجنا  نم  يور  رب  ار  فالخ 
، هدـش يروآ  عمج  مهتم  هیلع  رب  نئارق  دـهاوش و  ردـقنیا  هک  یهاگداد  رد  ایآ  دـنیامن ! یم  وگزاب  تاّیئزج  مامت  اـب  ار  شفـالخ  ياـهراک 

شخب نانیمطا  ناوارف و  ردق  نآ  دوهـش  نئارق و  دـهاوش و  اریز  تسا . بیجع  تمایق  هاگداد  ًاعقاو  دراد ؟ دوجو  هانگ  مرج و  راکنا  ناکما 
مامت هکنیا  هجیتن  دنک ! رداص  مکح  شیوخ  هیلع  رب  و  دـشاب ، شیوخ  یـضاق  و  دـهاش ، سرپزاب ، مهّتم ، دوخ  ناسنا  تسا  نکمم  هک  تسا 
رگا تسین . يراکنا  چـیه  ياج  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  هاگداد  طیارـش  و  دریگ ، یم  رارق  لاؤس  دروم  تمایق  زور  رد  ناسنا  رادرک  لامعا و 

هن و  دـنک ، یم  لوبق  هوشر  هن  و  دریذـپ ، یم  هیـصوت  هن  هک  دـشاب ، یهاگداد  نانچ  رد  لامعا  مامت  زا  لاؤس  هلأـسم  هب  دـقتعم  ًاـعقاو  ناـسنا 
رادرک لاـمعا و  هب  صاـصتخا  لاؤس ، هرتـسگ  اـهتمعن  زا  لاؤس  دوش . یمن  هاـنگ  بکترم  زگره  دراد ، دوـجو  شماـکحا  رد  بّلقت  ناـکما 

: میناوخ یم  ءارسا  هروس  هیآ 36  رد  دوش . یم  هدیسرپ  زین  هداد  رارق  وا  رایتخا  رد  دنوادخ  هحفص 468  هک  ییاهتمعن  زا  هکلب  درادن ، ناسنا 
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; نکم يوریپ  يرادـن  یهاگآ  نآ  هب  هچنآ  زا  الُوئْـسَم ;) ُْهنَع  َناَک  َِکَئلْوُأ  ُّلُک  َداَؤُْفلاَو  َرَـصَْبلاَو  َعْمَّسلا  َّنِإ  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  اَم  ُفْقَت  َالَو  »)
هک دنـسرپ ، یم  روعـش  مهف و  كرد و  ییاـنیب و  ییاونـش ، تمعن  دروم  رد  ناـسنا  زا  يرآ ! دنلوئـسم .» همه  لد  مشچ و  شوـگ و  هک  ارچ 
َُّمث : ») دـینک هّجوت  تسا ، هدـش  حرطم  رت  هدرتسگ  تروص  هب  اهتمعن  زا  لاؤس  رثاـکت  هروس  هیآ 8  رد  تسا . هدرک  هدافتـسا  اهنآ  زا  هنوگچ 

حالطصا رد  میعن »  » هملک دش .» دیهاوخ  یـسرپزاب  دیا  هتـشاد  هک  ییاهتمعن  زا  امـش ) همه   ) زور نآ  رد  سپـس  ِمیِعَّنلا ;) ْنَع  ِذئَمْوَی  َُّنلَئُْـسَتل 
اب يا  هملک  نینچ  و  تسا . هدـمآرد  نآ  رـس  رب  مال  فلا و  و  تسا ، تمعن  عمج  میعن  ینعی  تسا ; مال  فلا و  هب  یّلَُحم  عمج  برع  تاّیبدا 
رب هک  ییاهتمعن  مامت  زا  دـنوادخ  هکلب  تسین ، یّـصاخ  ياهتمعن  ای  تمعن  لاؤس  دروم  نیاربانب  دراد . مومع  رب  تلـالد  تئیه  لکـش و  نیا 
هب ار  نآ  رگید  يا  هّدـع  دـنا . هدرک  ریـسفت  تـّینما »  » و یتسردـنت »  » هـب اـهنت  ار  مـیعن  نیرّـسفم  زا  یخرب  دـسرپ . یم  هتــشاد  ینازرا  ناـسنا 

راتفرگ اّما  دشاب ، ملاس  یصخش  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسا . یتمالـس  زا  ریغ  غارف »  » هک میناد  یم  و  دنا ، هدومن  ریـسفت  غارف »  » و یتمالـس » »
تالکشم نیا  زا  غراف  هک  یسک  اّما  دشاب . هتـشادن  تحار  ِباوخ  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب ، یلغـش  یعامتجا و  یگداوناخ و  تالکـشم  عاونا 

نآ یخرب  و  تسا . ّتینما » تمالـس و  تمعن  ، » روظنم هک  دندقتعم  موس  هورگ  تسا . غارف  تمعن  ياراد  درادن ، یـصاخ  يراتفرگ  تسا و 
میعن زا  روظنم  دیـسرپ : هفینحوبا  زا  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  دنا . هدرک  ریـسفت  تیالو »  » تمعن صوصخ  هب  ار 

رد ار  وت  تمایق  زور  دهاوخب  ادخ  رگا  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) ماما کنخ . بآ  ماعط و  تساذغ و  درک : ضرع  تسیچ ؟ ثحب  دروم  هیآ  رد 
ضرع یتسیاب ! رایـسب  اجنآ  رد  دـیاب  دـنک ، لاؤس  يا ، هدیـشون  هک  يا  هعرج  ره  يا و  هدروخ  هک  يا  همقل  ره  زا  ات  دراد  هگن  شهاگـشیپ 

زا دعب  اهنآ  نایم  و  هداد ، تمعن  شناگدـنب  هب  ام  دوجو  هب  دـنوادخ  هک  میتسه  تیب  لها  ام  : » دومرف هحفص 469  تسیچ ؟ میعن  سپ  درک :
هب و  دندوب . رگیدـکی  نمـشد  هکنآ  زا  دـعب  هتخاس ، ردارب  هداد و  دـنویپ  مه  هب  ام  هلیـسو  هب  ار  نانآ  ياهلد  تسا . هدیـشخب  تفلا  فالتخا 

یتسود تیـالو و  هن  هّتبلا  دوش ، یم  لاؤس  تیبـلا  لـها  تیـالو  زا  زور  نآ  رد  ( 1 «.) تسا هدرک  تیاده  مالـسا  يوس  هب  ار  اهنآ  ام  هلیـسو 
ناسنا لامعا  رد  هک  یتیالو  هکلب  تسین ; یفاک  یلو  تسا ، بوخ  دـنچ  ره  اهنیا  هک  دوش ، هصالخ  لّسوت  اعد و  هب  هک  یتیالو  هن  و  ینابز ،
یتیالو زا  يرآ ! ( 2 () ِْهَیِلا ِِهَتلالَدـِب  ِِهلامْعَا  َعیمَج  ُنوُکَیَف   ) دراذـگب اهنآ  ياپ  ياج  مدـق  دروآرد . تیبلا  لها  گـنر  هب  ار  یمدآ  و  دـنک ، رثا 

عقوم ماگنه  بش  هک  مینک  راتفر  يا  هنوگ  هب  زور  لوط  رد  رگا  الثم  دشاب . هتـشاد  ساکعنا  ناسنا  رادرک  لمع و  رد  هک  دوش  یم  هدیـسرپ 
، هدوب مالـسلا ) مهیلع  ) همئا و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ادـخ و  روتـسد  قباطم  ام  لامعا  مامت  مینک  هدـهاشم  هنازور  درکلمع  یـسرباسح 
، تسا قادصم  هب  ریسفت  اهریسفت  نیا  مامت  یلو  هدش ، هتفگ  میعن  يارب  یفلتخم  ياهریـسفت  هکنیا  هصالخ  میا . هدوب  تیالو  لها  وریپ  ًاعقاو 

زین دش  رکذ  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  مالک  رد  هک  يریـسفت  یّتح  دزادنا . یمن  تّیعماج  تّیمومع و  زا  و  هدرکن ، دودحم  ار  هیآ  موهفم  و 
يور تسد  ماما  اذل  و  دـندوب . هدرک  شومارف  ار  گرزب  تمعن  نیا  نافلاخم ، اریز  لمکا . ّمتا و  قادـصم  یهتنم  تسا ، قادـصم  هب  ریـسفت 

هدش سکعنم  زین  تایاور  رد  اهتمعن  زا  لاؤس  هلأسم  تایاور  رد  اهتمعن  زا  لاؤس  تسین . رـصحنم  قادـصم  هنرگو  تشاذـگ ; قادـصم  نیا 
هدـش هتفگ  نخـس  زیچ  راـهچ  زا  لاؤس  نوماریپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  زا  یفورعم  روهـشم و  تیاور  رد  هنومن  ناونع  هب  تسا .

; رمع تمعن  هحفص 470 1 . ص 333 .  ج 65 ، راونالاراحب ،  . 2 ص 258 .  ج 7 ، راونالاراحب ، ص 287 و  ج 27 ، هنومن ، ریسفت   . 1 تسا :
فرـص ملاسان  كانرطخ و  ياهیمرگرـس  هار  رد  ایآ  تسا . هدـش  فرـصم  یهار  هچ  رد  هک  دوش  یم  لاؤس  رمع  تمعن  زا  تماـیق  زور  رد 

؟ تسا هتشذگ  مدرم  هب  تمدخ  یعرش و  فئاظو  هب  لمع  دنوادخ و  ياضر  هار  رد  ای  هدش ، يرپس  یلاح  یب  یلبنت و  تلاطب و  هب  ای  هدش ،
هک تسا  یناوج  ياهلاس  ناـسنا  رمع  ياـهلاس  نیرتهب  تسا . یناوج  تمعن  تیاور  نیا  قبط  لاؤس ، ِدروم  ِتمعن  نیمود  یناوج ; تمعن  . 2

ریسم رد  میهاوخب  رگا  مینک ، دشر  یگدنب  تدابع و  هنیمز  رد  میهاوخب  رگا  میوش ، دنمـشناد  ملاع و  میهاوخب  رگا  مینادب . ار  نآ  ردق  دیاب 
ار نآ  هدولاش  دـیاب  میهد  ماجنا  میهاوخب  هک  يراک  ره  هصالخ  و  میوش ، نامز  ماما  یعقاو  قشاع  میهاوخب  رگا  میرادرب ، ماـگ  يزاـسدوخ 

میناوتب و  مینادـب ، ار  نآ  ردـق  دـیاب  هک  تسا  یّمهم  رایـسب  تمعن  یناوج  نیارباـنب  مینک . مکحتـسم  ار  شیاـه  هشیر  و  هتخیر ، یناوـج  رد 
زا سپ  هک  تسا  حرطم  ثحب  نیا  یتـموکح  نیلوئـسم  دروم  رد  لاـم ; تمعن  . 3 میـشاب . هنیمز  نیا  رد  دنوادخ  يوگخـساپ  تمایق  يادرف 
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یتبثم راثآ  دوش  ارجا  نوناق  نیا  رگا  دـنا ؟ هدروآ  تسد  هب  اجک  زا  هک : دوش  مولعم  ات  دوش  یگدیـسر  اهنآ  لاوما  تیلوئـسم  نارود  ماـمتا 
يارب تسا  يرادـشه  نیا  و  نآ ، فرـصم  تّیفیک  زا  مه  و  دوش ، یم  لاؤس  لاوما  لیـصحت  یگنوگچزا  مه  تمایق  رد  اّما  تشاد . دـهاوخ 
تمعن . 4 تسا . رتلکـشم  اهنآ  يارب  تمایق  زور  رد  روکذم  لاؤس  هب  خـساپ  دـشاب  رت  عیـسو  نآ  هنماد  هچ  ره  هک  تورث ، لاوما و  نابحاص 

لمع همشچرس  هک  یتدارا  قشع و  تّبحم و  تسا . ( مالسلا مهیلع  ) تیبلا لها  تّبحم  دوش  یم  هدیسرپ  نآ  زا  هک  يزیچ  نیمراهچ  تیالو ;
هحفص 471 ص 311 .  ص 180 و ج 27 ، ج 68 ، راونالاراحب ،  . 1 ( 1 .) دوش اهنآ  شور  هریس و  زا  يوریپ  ناراوگرزب و  نآ  تاروتسد  هب 

میرم هروس  دنگوس  . 5

حیضوت

هناگی دـنگوس  نیمجنپ  عومجم  رد  و  هدرک ، دای  مسق  بر »  » مان اب  دوخ  تاذ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  يدـنگوس  نیموس  میرم  هروس  هیآ 68 
وناز هب  هک  یلاح  رد  ار ـ  همه  سپـس  مینک ; یم  عمج  تمایق  رد  نیطایـش  اب  هارمه  ار  اـهنآ  همه  هک  تراـگدرورپ  هب  دـنگوس  تسا . نآرق 

. میزاس یم  رضاح  مّنهج  درگادرگ  دنا ـ  هدمآرد 

ینامسج داعم  دنگوس : هیآ  ریسفت  حرش و 

ریـسفت هب  اذل  میـشاب ، هتـشاد  یلامجا  هاگن  زین  روکذم  هیآ  دـعب  لبق و  هیآ  دـنچ  هب  تسا  مزال  ثحب ، دروم  هیآ  ریـسفت  ندـش  نشور  يارب 
هنوگچ دنیوگ : یم  داعم  رکنم  ياهناسنا  زا  یـضعب  ًاّیَح ;) ُجَرْخُأ  َفْوََسل  ُِّتم  اَم  اَِذئَأ  ُناَسنِْالا  ُلوُقَیَو  : ») دینک هّجوت  ات 72  تایآ 66  هاتوک 

تسد هب  يا  هدیسوپ  ناوختسا  برع  ناکرشم  زا  رفن  دنچ  هک  هدمآ  تایاور  رد  دننک »!؟ یم  هدنز  هدروآ و  نوریب  ربق  زا  ارم  گرم  زا  سپ 
داب هب  ار  نآ  و  هدومن ، ردوپ )  ) درگ هب  لیدبت  هدرک ، درخ  تسد  اب  ار  ناوختسا  سپس  دندیسر . هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تمدخ  هتفرگ ،
نیا هنوگچ  دنوادخ  دنتفگ : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هب  هحفـص 472  باطخ  سپـس  درب . يا  هشوگ  هب  ار  نآ  زا  ییزج  ره  داب  و  هداد ،
لزان روکذم  هیآ  هک  دوب  اجنیا  رد  دنک ؟ یم  ناسنا  کی  هب  لیدـبت  هرابود  ار  دـش  هدـنکارپ  يا  هشوگ  رد  نآ  زا  ییزج  ره  هک  یناوختـسا 

لالدتسا کی  ادتبا  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  لاعتم  دنوادخ  تسا . هدش  لقن  زین  نیـسای  هروس  دعب  هب  هیآ 77  دروم  رد  ناتساد  نیا  هیبش  دش .
هّجوت دیامن . یم  باذع  هب  دیدهت  ار  دنور  یمن  لالدتسا  رابریز  دنریذپ و  یمن  ار  قطنم  فرح  هک  یناسک  سپس  و  دنک ، یم  رکذ  یقطنم 

هدرک شومارف  ار  شیوخ  نیتسخن  شنیرفآ  داعم  رکنم  ياهناسنا  نیا  ایآ  ًاْئیَـش ;) ُکَی  َْملَو  ُْلبَق  ْنِم  ُهاَنْقَلَخ  اَّنَأ  ُناَسنِْالا  ُرُکْذَـی  َالَوَأ  : ») دـینک
رگا مینیرفایب ؟ كاخزا  ار  اهنآ  هرابود  رگا  تشاد  دهاوخ  دوجو  یلکـشم  هچ  نیاربانب ، میدیرفاین ؟ كاخ  زا  ار  اهنآ  ادتبا  رد  ام  رگم  دنا ؟

تحار ای  تسا ، نکمم  ریغ  لکشم و  وا  يارب  ریسم  نآ  ّیط  مدنچ  هبترم  يارب  ایآ  دنک ، دمآ  تفر و  راب  نیدنچ  ار  یّصاخ  ریسم  یـصخش 
دنوادـخ دوبن و  مه  كاخ  هک  دوب  ینامز  هکلب  دـیرفآ ، كاخ  زا  ار  ناسنا  دـنوادخ  هک  روط  ناـمه  نیارباـنب  دوب ؟ دـهاوخ  رت  ناـسآ  رت و 

هب تبـسن  راک  نیا  و  دروآ ، یم  نوریب  هدـنز  كاخ  زا  ار  وا  هرابود  زین  ترخآ  ناـهج  رد  دـیرفآ ، ار  مدآ  نآ  زا  درک و  قلخ  زین  ار  كاـخ 
: دـنک یم  دـیدهت  ریز  لکـش  هب  ار  دـنورن  نآ  راب  ریز  هک  یناسک  یقطنم ، لالدتـسا  نیا  ناـیب  زا  سپ  دـنوادخ  تسا . رت  تحار  لّوا  هبترم 
اب هارمه  ار  داعم  نارکنم  نیا  همه  دّمحم ! يا  تراگدرورپ  هب  دنگوس  ًاِّیثِج ;) َمَّنَهَج  َلْوَح  ْمُهَّنَرِضُْحَنل  َُّمث  َنیِطاَیَّشلاَو  ْمُهَّنَرُـشْحََنل  َکِّبَرَوَف  »)
رس رب  هک  دوش  یم  هتفگ  یسک  هب  ( 1 «) یثاج  » عمج ًایثج » !«. » مینک یم  رـضاح  یّثج  تلاح  هب  منهج  فارطا  رد  مینک و  یم  هدنز  نیطایش 
هک تسا  یناگراتس  دادعت  مان  نیا ، دراد ;و  مان  هیتبکر » یلع  یثاجلا   » یکلف ياهتروص  زا  یکی  ًانمض  يور 1 .  دناوت  یمن  هداتسیا و  وناز 

یکلف تروص  نیا  هکنیا  بیجع  تسا . هداتـسیا  وناز  هب  هک  تسا  یناسنا  لکـش  دوش  یم  هاگن  اهنآ  هب  هک  نیمز  زا  و  هدش ، عمج  مه  درگ 
نیا تسا و  هدش  هتخانش  یبرغ  نادنمشناد  نیب  رد  مان  نیمه  هب  دنا ، هدرک  باختنا  یبرع  یمان  شیارب  هدرک و  فشک  ار  نآ  ناناملسم  هک 

نآرق رابرپ  زا 231 ياهدنگوس  هحفص 191 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دوش یم  هتسخ  ردقنآ  ناسنا  هاگ  دوش . دنلب  اپ  هحفص 473  دنا . هتفرگ  هرهب  یمالسا  نادنمشناد  شناد  زا  ردقچ  اهیبرغ  هک  دهد  یم  ناشن 
هداتـسیا وناز  يور  هک  یناسنا  نینچ  هب  دوش . دنلب  اپ  يور  دناوت  یمن  اّما  دتـسیا ، یم  اهوناز  يور  رب  دـنک و  یم  عمج  ار  شیورین  مامت  هک 

هدرک عمج  مّنهج  درگادرگ  رد  هک  نانآ  نیب  زا  سپـس  ًاـِّیتِع ;) ِنَمْحَّرلا  یَلَع  ُّدَـشَأ  ْمُهُّیَأ  ۀَعیِـش  ِّلُـک  ْنِم  َّنَعِزنََنل  َُّمث  . ») دوش یم  هتفگ  ِّیثِج 
ْمُه َنیِذَّلِاب  ُمَلْعَأ  ُنْحََنل  َُّمث  «. ») مینک یم  ادج  هدوب  رت  شکرس  همه  زا  نامحر  دنوادخ  ربارب  رد  هک  ار  یناسک  یتّیعمج ، هورگ و  ره  زا  میا ،

اَهُدِراَو َّالِإ  ْمُْکنِّم  ْنِإَو  «. ») دنرادن ار  منهج  قاقحتـسا  یناسک  هچ  دنتـسه و  خزود  قحتـسم  یناسک  هچ  هک  میرتهاگآ  ام  ًاِّیلِـص ;) اَِهب  َیلْوَأ 
یم ماجنا  کش  یب  یعطق و  یمتح و  تسا  يرما  نیا  دیوش ، یم  مّنهج  دراو  انثتـسا ) نودـب   ) امـش همه  ًاّیِـضْقَّم ;)و  ًاْمتَح  َکِّبَر  یَلَع  َناَک 

تـشهب يوس  هب  مّنهج  زا  ناوت  یم  ایآ  لاؤس : دـنا ! یتشهب  هک  اـهنآ  یتح  دـنوش ، یم  مّنهج  دراو  انثتـسا  نودـب  اـهناسنا  همه  يرآ ! دوش .»
رایـسب تعرـس  اب  یلاعتـشا  لباق  ءیـشو  دینک ، رّوصت  ار  شتآ  زا  ییایرد  رگا  تسا . ریذپ  ناکما  رما  نیا  يرآ ! باوج : تخوسن ؟ تفر و 

نآ اهنآ  روبع  تعرـس  یلو  دننک ، یم  روبع  مّنهج  زا  زین  ناربمایپ  ناکاپ و  ناحلاص و  نیاربانب  تخوس . دهاوخن  دـنک ، روبع  نآ  زا  يدایز 
شتآ تبسن  نامه  هب  دشاب  رتمک  روبع  تعرس  هک  رادقم  ره  هب  نیاربانب  دناسر . یمن  اهنآ  هب  یبیـسآ  چیه  مّنهج  شتآ  هک  تسا  دایز  ردق 
نینچ زا  و  دننک ، یم  طوقـس  مّنهج  شتآ  رد  هک  تسا  دنک  رایـسب  اهنآ  تعرـس  هک  یناسک  لاح  هب  ياو  دراذـگ و  یم  رثا  اهنآ  رب  منهج 

مخ و چیپ و  رپ  تشهب  هار  زین  ناهج  نیا  رد  هکلب  درذـگ ، یم  مّنهج  زا  تشهب  هار  ترخآ  ناهج  رد  اهنت  هن  میرب . یم  هانپ  ادـخ  هب  یتلاح 
یمارگ ربمایپ  زا  لـقن  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  هحفـص 474  اذـهل  تسا . رامـش  یب  تالکـشم  اـب  هارمه  ناوارف و  خالگنـس  ياراد 

اه یتخـس  تالکـشم و  عاونا  اـب  تشهب  ِتاوَهَّشلاـِب ; ْتَّفُح  َراـّنلا  َّنِإ  َو  ِهِراـکَْملِاب  ْتَّفُح  َۀَّنَْجلا  َّنِإ  : » دـندومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا
یِّجَُنن َُّمث  . ») مینک روبع  مّنهج  لخاد  زا  تمایق  رد  رگا  تسین  یبّجعت  نیاربانب  ( 1 «.) اه یتسرپاوه  تاوهش و  عاونا  اب  مّنهج  و  هدش ، هتخیمآ 

میـشخب و یم  ییاهر  خزود  زا  ار  دندرک  هشیپ  اوقت  هک  اهنآ  دـندش  مّنهج  دراو  همه  هکنیا  زا  سپ  ًاِّیثِج ;) اَهِیف  َنیِِملاَّظلا  ُرَذـَنَّو  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا 
«. میزاس یم  اهر  نآ  رد  دنا ، هدمآرد  وناز  هب  ّتلذ  فعض و  زا  هک  یلاح  رد  ار  ناملاظ 

هظحالم لباق  تاکن 

ندنام و  راهنلاو » لیللا  بر   » ای موجنلا » بر   » ای ضرالاو » تاومسلا  بر   » هب دنوادخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم راگدرورپ  هب  دنگوس  . 1
هب دـنگوس  ینعی  دراد ، يدـنلب  يانعم  نیا  و  تسا ، هدرک  دای  دـنگوس  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم راـگدرورپ  هب  هکلب  هدروخن ، مسق  نآ 

تیاهن رد  و  هدناسر ، لامک  دح  رـس  هب  هداد و  شرورپ  ار  وا  هدرک و  قلخ  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم دـننام  یناسنا  هک  يراگدرورپ 
داعم و نارکنم  دنوادخ  ثحب  دروم  تایآ  قبط  لاؤس : مّنهج  فارطا  رد  ناملاظ  ندرک  عمج  هدـیاف  . 2 تسا . هدیزگرب  يربمایپ  هب  ار  يو 

ندوب ًامیقتـسم و  ار  اهنآ  ارچ  دراد ؟ يا  هدیاف  هچ  راک  نیا  دـیامن . یم  مّنهج  دراو  ار  اهنآ  سپـس  دـنک ، یم  رـضاح  مّنهج  رود  ار  نیطایش 
ناونع هب   ) ار یمادعا  صخـش  رگا  هکنیا : حیـضوت  دنوش . یم  باذع  رتشیب  راک  نیا  اب  اهنآ  خـساپ : دـنک ؟ یمن  مّنهج  دراو  تافیرـشت  نیا 

يایاصو هک  دنهاوخب  وا  زا  و  دنناوخب ، شیارب  اجنآ  رد  ار  یـضاق  مکح  و  دنروایب ، راد  هبوچ  کیدزن  هب  مادـعا  زا  لبق  تعاس  کی  لاثم )
ار وا  سپس  دنک ، یظفاحادخ  شناگتـسب  اب  نآ  زا  سپ  هحفص 475 و  هبطخ 176 .  هغالبلا ، جـهن   . 1 دـسیونب ، راد  هبوچ  ياپ  رد  ار  دوخ 
. دنزیوآ یم  راد  هب  هلصافالب  دنروآ و  یم  ار  وا  هک  یـسک  هب  تبـسن  دنک  یم  لّمحت  ار  يدایز  رایـسب  باذع  یـصخش  نینچ  دننک ، مادعا 

ياهناسنا دنوادخ  نیطایش  داعم و  نارکنم  . 3 دنک . یم  عمج  مّنهج  فارطا  رد  يراوخ  ّتلذ و  تلاح  اب  ار  نایمّنهج  دنوادخ  تهج ، نیدب 
یفعاضم باذـع  دوخ  نیا  هک  دـنک ، یم  خزود  دراو  اـهنآ  هارمه  هب  و  عمج ، مّنهج  فارطا  رد  نیطایـش  هارمه  هب  ار  داـعم  ِرکنم  ِقطنم  یب 

رد رگا  اّما  تسا . میالمان  تخـس و  وا  يارب  نادنز  دننک ، ینادـنز  تازاجم  ناونع  هب  ار  يراکهنگ  صخـش  رگا  تسا . داعم  نارکنم  يارب 
باذـع و دـنداسف ، اشحف و  ناگدـنهد  جاور  و  ضرالا ، یف  نادـسفم  رّدـخم و  ّداوم  نایچقاچاق  نیلتاق و  نآ  ناینادـنز  هک  دـنربب  ینادـنز 
هک دـننک  لـقتنم  ینادـنز  هب  ار  يو  هک  دـنک  یم  اـضاقت  و  دـیاشگ ، یم  ضارتـعا  هب  بل  و  دوش ، یم  نادـنچ  ود  فعاـضم و  وا  یتحاراـن 
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نیا رد  رگمتـس  ملاظ و  ناربهر  هک  هنوگنامه  نایمّنهج  رادولج  ملظ ، نارادمدرـس  . 4 دـنا . هداد  ماجنا  وا  مرج  هباشم  یمرج  نآ  ناینادـنز 
اهنآ دنوادخ  تهج  نیدب  دنشچب . ار  یهلا  باذع  خلت  معط  نارگید  زا  رتدوز  دیاب  زین  ترخآ  رد  دندوب ، نارگمتس  نیملاظ و  رادولج  ایند 
دروم رد  اذل  دزاس . یم  مّنهج  یهار  نارگید  زا  لبق  و  دنک ، یم  ادج  ار  دـنا  هدوب  رت  تخـسرس  رت و  شکرـس  یهلا  نیمارف  ربارب  رد  هک  ار 

هب  ) دوب ;و دهاوخ  شموق  شیپاشیپ  رد  وا  تمایق  زور  ُدوُرْوَْملا ;) ُدْرِْولا  َْسِئبَو  َراَّنلا  ْمُهَدَرْوَأَف  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ُهَمْوَق  ُمُدْقَی  : ») میناوخ یم  نوعرف 
 . 1 ( 1 !«.) دـنوش یم  دراو  نآ  رب  هک  شتآ ،)  ) تسا يروخـشبآ  دـب  هچ  و  دـنک ، یم  شتآ  دراو  ار  اهنآ  تشهب ) لالز  ياه  همـشچ  ياـج 

، نادباع نادنمورین ، نادنمتورث ، نادنمـشناد ، دیوگ  یمن  دیجم  نآرق  هکنیا  هتکن  نیرخآ  تاجن  هیام  اوقت  هحفص 476 5 . هیآ 98 .  دوه ،
یلغـش ره  شاب ، یتسه  هک  ره  ینعی  دنک . یم  یفّرعم  تاجن  لها  ار  اوقت  اب  دارفا  اهنت  هکلب  دنتاجن ، لها  اهنآ  دننام  نافـشتکم و  ناعرتخم ،

، هنرگ و  دوب ، یهاوخ  تاجن  لها  زور  نآ  یشاب  هتشاد  اوقت  هیامرس  رگا  شاب ، یتسه  هک  یعامتجا  تّیعقوم  ره  رد  شاب ، هتـشاد  يراد  هک 
هک يا  هنوگ  هب  دراد . يا  هدرتسگ  ساکعنا  یمالـسا  تایاور  دـیجم و  نآرق  رد  اذـل  تسا . يا  هیاـمنارگ  رهوگو  بیجع ، هیامرـس  اوقت  هن !
نآ دوش  يروآ  عمج  بلطم  نیا  هب  طوبرم  تایاور  رگا  هک  هنوگ  نامه  درک . يروآدرگ  یلقتـسم  باتک  نآرق  رد  اوقت  نوماریپ  ناوت  یم 
هچ نیا  یتسار  تسا . هتفگ  نخس  اوقت  دروم  رد  هغالبلا  جهن  ياه  هبطخ  رثکا  رد  نیقتملا  ماما  دش . دهاوخ  يدنمدوس  لقتسم و  باتک  زین 

یّتح مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  دنیوگ ؟ نخـس  نآ  زا  دیاب  هبطخ  ود  ره  رد  هعمج  زامن  يابطخ  مامت  هک  تسا  يدنمـشزرا  هشوت  داز و 
ماـما نـسح و  ماـما  شزیزع  دــنزرف  ود  هـب  باـطخ  شا  هماـن  تّیــصو  رد  دــنک ، یمن  شوـمارف  ار  اوـقت  هـب  شرافــس  گرم  هناتــسآ  رد 
تـسد هب  ترـضح  ّتیـصو  هک  تمایق  هنماد  ات  راصعا  مامت  نامز و  نآ  نایعیـش  هب  باطخ  و  شنادنزرف ، رگید  و  مالـسلا ) امهیلع  ) نیـسح

هب دورو  زاوـج  و  (، 2) اهناسنا تلیـضف  رایعم  اوقت  هک  ارچ  تسا  هتـسیاش  رایـسب  راک ، نیا  و  ( 1 .) دنک یم  اوقت  هب  شرافـس  دـسر ، یم  اهنآ 
. تسا (، 3) تشهب

اوقت تقیقح 

اوقت تقیقح  دروم  رد  تسا  مزال  ناسنا ، تداعـس  رد  نآ  ریظن  مک  هداعلا و  قوف  ّتیمها  و  تاـیاور ، نآرق و  رد  اوقت  هاـگیاج  هب  هّجوت  اـب 
يدّدعتم ياهلاثم  هحفص 477  هیآ 63 .  میرم ،  . 3 هیآ 13 .  تارجح ،  . 2 همان 47 .  هغالبلا ، جهن  املع 1 .  نادنمشناد و  میشیدنیب . رتشیب 

رد یتوافتم  لاثم  ام  اّما  دـنک . یم  کمک  بلطم  نیا  مهف  هب  دوخ  ياج  رد  مادـک  ره  هک  دـنا ، هدرک  نایب  اوقت  تقیقح  ندـش  نشور  يارب 
راسفا هک  دوش  یم  یشکرس  یشحو  رتش  ای  شکرـس  بسا  رب  راوس  یـصخش  دینک : هّجوت  دنک . یم  رت  نشور  ار  بلطم  هک  میا  هتفرگ  رظن 

ار دوخ  راوس  دنک و  رارف  هب  عورـش  تسا  نکممو  دـنک ، ترپ  ار  دوخ  بحاص  هاگترپ  کی  رد  تسا  نکمم  بکرم  نیا  درادـن . يراهم  و 
کی تسا . هنوگ  ود  رب  اهبرع  نیب  رد  راهم  نیا  هک  دـننز  یم  وا  رـس  رب  يراهم  راـسفا و  يراوس  بکرم  نیا  لرتنک  يارب  دـبوکب . نیمز  رب 

هب بانط  رس  دوش و  یم  هتسب  نآ  هب  یبانط  دریگ و  یم  رارق  بکرم  ناهد  رد  هک  هدش  لیکشت  نهآ  يا  هعطق  زا  هک  تسا  يراسفا  نآ  عون 
رارق بکرم  ناهد  رد  هک  ینهآ  نوچ  دتـسیاب و  بکرم  ات  دشک ، یم  ار  بانط  دنک  یـشومچ  بکرم  نامز  ره  دوش . یم  هداد  راوس  تسد 

هب رگید  عون  دـنمان . یم  ماجل »  » ار راسفا  عون  نیا  اهبرع  دوش . یم  فّقوتم  بکرم  دـنک ، یم  تحاران  رایـسب  ار  بکرم  ندیـشک ، اـب  هتفرگ 
نامز ره  دـنهد . یم  راکراوس  تسد  هب  ار  بانط  رـس  و  هداد ، روبع  نآ  زا  ار  ینامـسیر  و  هدرک ، خاروس  ار  رتش  ینیب  هک  تسا  لکـش  نیا 
برع فرع  رد  راهم  عون  نیا  دتـسیا . یم  دـنک  یم  يدـیدش  درد  ساسحا  رتش  نوچ  و  دـشک ، یم  ار  نآ  دـنک  فّقوتم  ار  رتش  درک  هدارا 

. تسا بکرم »  » نآ دـننامه  ناسنا  سفن  و  راکراوس »  » و بکار »  » ناسب یمدآ  لقع  و  مامز »  » و ماجل »  » ناسب اوقت  دوش . یم  هدـیمان  مامز » »
ار نآ  اوقت  ماجل  مامز و  زا  هدافتـسا  اب  لقع  دورب  هانگ  يوس  هب  دنک و  یـشکرس  دـهاوخب  سفن  هک  نامز  ره  دـشاب  هتـشاد  اوقت  ناسنا  رگا 

هچنآ هب  هّجوت  اب  ددرگ . یم  مولعم  شیپ  زا  شیب  نآ  ّتیمها  مه  و  دوش ، یم  نشور  اوقت  تقیقح  مه  لاثم  نیا  اب  دنک . یم  راهم  فّقوتم و 
هحفص 478 تسا .» شکرس  سفن  هدنرادزاب  هلیسو  اوقت  : » درک فیرعت  هاتوک  هلمج  کی  رد  ار  اوقت  ناوت  یم  دش  هتفگ  هک 
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( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  هاگدید  زا  اوقت 

: دندومرف اوقت  فیصوت  رد  ترـضح  نآ  هدرک ، لقن  مالـسلا ) هیلع  ) مشـش ماما  زا  راونالاراحب ، رد  یـسلجم  همّالع  موحرم  هک  یثیدح  قبط 
وت هدرک  یهن  هک  اجنآ  و  دنیبب ، دنیبب ، ار  وت  دیاب  ادخ  هک  اجنآ  هک  تسا  نآ  اوقت  َكاهَن ; ُْثیَح  َكارَیالَو  َكَرَمَا ، ُْثیَح  ُهللا  َكَدِقْفَیال  ْنَا  »

يزور قزر و  هّیهت  يارب  راک  بسک و  ّلحم  هب  نتفر  تحیصن ، هباطخ و  ظعو و  سلجم  رد  ندش  رضاح  دجسم ، رد  روضح  ( 1 «.) دنیبن ار 
هک ییاهناکم  هب  نتفرن  تیـصعم ، هانگ و  سلاجم  كرت  و  لّوا ، هلمج  قیداصم  زا  نآ  دـننام  و  ناناملـسم ، تاعامتجا  رد  تکرـش  لـالح ،

. تسا مود  هلمج  قیداصم  زا  نآ  دـننام  و  دراد ، دوجو  رامق  بارـش و  نآ  رد  هک  یـسلاجم  كرت  دوش ، یم  ناسنا  تّیـصخش  نهو  ثعاـب 
رگا هک  دنک ، سمل  شیگدنز  رد  ار  وا  روضح  و  دنادب ، شیوخ  لامعا  رظان  ار  ادـخ  هراومه  ناسنا  هک  تسا  نیا  قوف  هلمج  يانعم  ًانمض 

: دیسرپ وا  زا  دیـسر ، یناپوچ  هب  درک ، یم  روبع  ینابایب  زا  رمع  نب  هللادبع  دنور . یمن  هانگ  غارـس  هب  دنـشاب  هتـشاد  ار  ساسحا  نیا  اهناسنا 
هللادبع تسا . هدادن  نم  هب  يا  هزاجا  نینچ  نآ  کلام  مرادن ، ار  راک  نیا  هزاجا  تفگ : يراد ؟ رایتخا  رد  دشاب  حبذ  هدامآ  هک  يدنفـسوگ 

نیا زا  ناپوچ  دروخ ! ار  دنفسوگ  نآ  گرگ  وگب  وا  هب  نیا ، رب  هوالع  ینک ؟ یم  هچ  وت  دنیبب  ات  تساجنیا  نادنفـسوگ  کلام  رگم  تفگ :
اجنیا نادنفـسوگ  کلام  رگا  دراد ؟ یگدـنز  رد  یهاـگیاج  هچ  ادـخ  ( 2 (.»؟ تساـجک ادـخ  سپ  هللا ; َْنیَاَـف  : » تفگ دـش و  بلقنم  نخس 

 . 1 مـنک ! تیـصعم  دـنوادخ  رـضحم  رد  هنوـگچ  نـم  دـنیب و  یم  ار  اـم  رادرک  لاـمعا و  هـمه  و  تـسا ، رظاـن  رـضاح و  دـنوادخ  تـسین ،
ج یناربط ، ریبک  مجعم  ص 228 و  ج 3 ، ۀباغلادسا ، ص 347 و  ج 9 ، دئاوفلا ، عبنم  دـئاوزلا و  عمجم   . 2 ص 285 .  ج 67 ، راونالاراحب ،

بکترم دوب ، هدرک  خوسر  شناج  قامعا  رد  هدـیقع  نیا  و  تشاد ، ادـخ  هب  داقتعا  نوچ  داوس  یب  ناپوچ  نیا  هحفص 479  ص204 .  ، 12
يدایز یجراخ  ياهرفس  و  دنا ، هدید  ایند  و  هتشاد ، ییالاب  تالیصحت  هک  داوس  اب  هدرک و  لیصحت  دارفا  زا  یخرب  اّما  دشن . هانگ  فالخ و 

یم یناوارف  ياه  هدافتـسا  ءوس  و  دننز ، یم  یگرزب  ناهانگ  هب  تسد  درادن ، ییاج  اهنآ  یگدنز  رد  ادخ  دـنرادن و  اوقت  نوچ  دـنا ، هدرک 
. دننک

نیقّتملا ماما  رظن  رد  اوقت 

: دنک یم  فیصوت  نینچ  ار  اوقت  راصق  تاملک  زا  یکی  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  هدمآ ، هغالبلا  جهن  دنمـشزرا  باتک  رد  هچنآ  قبط 
هک دـینادب  ادـخ ! ناگدـنب  يا  ِْهَیِلا ; َأََجل  ْنَم  ُزِرُْحیالَو  ُهَلْهَا  ُعَنْمَیـال  لـیلَذ ، نْصِح  ُراد  ُروُجُْفلاَو  زیزَع ، نْصِح  ُراد  يْوقَّتلا  َّنِا  ِهللاَداـبِع  اوُمَلِْعا  »
هن هک  تسا  يریذپ  بیسآ  تسس و  هناخ  روجف  قسف و  ییاوقت و  یب  و  تسا ، سفن ) ياوه  ناطیـش و  تالمح  ربارب  رد   ) یمکحم ژد  اوقت 

مهم رایسب  اوقت  هکنیا  هجیتن  ( 1 «.) دنا هدروآ  هانپ  نآ  هب  هک  یناسک  يارب  تسا  یّنئمطم  هاگهانپ  نکسم و  هن  دنک و  یم  ظفح  ار  هناخ  لها 
ناضمر كرابم  هام  رد  ًاصوصخم  نآ  تیوقت  ای  لیصحت  يارب  دیاب  و  دراد ، ام  يورخا  يویند و  یگدنز  رد  يا  هداعلا  قوف  شقن  و  تسا ،

هحفص 481 هحفص 480  هبطخ 157 .  هغالبلا ، جهن   . 1 مینک . شالت  تساوقت  رافغتسا و  هبوت و  هام  هک 

تایراذ هروس  دنگوس  . 6

حیضوت

اب راگدرورپ  تاذ  هب  دـنگوس  نیمراـهچ  هروس  نیا  هیآ 23  تسا . تایراذ  هروس  تسا  هناـگی  ياهمـسق  يواـح  هک  ییاـه  هروس  هلمج  زا 
یم هداد  هدعو  امـش  هب  هچنآ  تسا و  نامـسآ  رد  امـش  يزور  و  دینک : هّجوت  دهد . یم  لیکـشت  ار  هناگی  دنگوس  نیمـشش  و  ّبر »  » ناونع

! دییوگ یم  نخس  امش  هک  هنوگ  نامه  تسا  قح  بلطم  نیا  هک  نیمز  نامسآ و  راگدرورپ  هب  دنگوس  دوش .
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دیحوت هناگ  هس  ياه  هناشن  ریسفت : حرش و 

ِضْرالا ِیفَو  : ) دینک هّجوت  دوش ، ریـسفت  زین  ثحب  دروم  هیآ  زا  لبق  هناگ  هس  تایآ  تسا  مزال  ثحب ، دروم  هیآ  ریـسفت  ندـش  نشور  يارب 
نایم هب  نخـس  هناشن  تیآ و  هس  زا  دـنوادخ  روظنم  نیدـب  تسا ; یـسانشادخ  دـیحوت و  تاـیآ ، نیا  رد  ثحب  عوضوم  َنِیِنقوُْملِّل .) ٌتاَـیآ 
نیا ندـش  يداع  رطاخب  هنافـسأتم  هک  يزور ، قرز و  نامـسآ و  تیآ  موس : و  ناسنا ، سفن  تیآ  مود : نیمز ، تیآ  تسخن : تسا : هدروآ 

ییاذـغ و ياهزاین  و  تسام ، هاـگتحارتسا  هاـگهانپ و  و  دراد ، رارق  هحفـص 482  اـم  ياـپ  ریز  هک  ینیمز  دوش . یمن  نآ  هب  یهّجوت  اـهتمعن 
رد دـننک . یمن  رکف  نآ  هب  رمع  لوط  رد  اهناسنا  زا  يرایـسب  تسا . مدرم  یهّجوت  یب  دروم  دوش ، یم  نیمأـت  نآ  زا  اـم  كاـشوپ  ییوراد و 
هرک ًاتقیقح  دـناد . یم  یـسانشادخ  دـیحوت و  ياه  هناشن  زا  دـنراد  یم  رب  ماگ  نیقی  يوس  هب  هک  یناـسک  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  یلاـح 
نیا مامت  و  هدش ، هتشون  نآ  رارـسا  دروم  رد  يدایز  ياهباتک  تهج  نیدب  دراد . یناوارف  ياهیتفگـش  و  تسا ، تقلخ  بئاجع  زا  ام  یکاخ 

هویمو ناتخرد  ناهایگ ، هک  تسا  نیا  نیمز  بئاجع  زا  یکی  دـهد . یم  یـسانشادخ  دـیحوت و  سرد  دّـحوم ، ناسنا  کـی  رظنم  زا  اـهباتک 
ّداوـم یخرب  یبرچ ، ّداوـم  یـضعب  ییاذـغ ، ّداوـم  یخرب  روـش ، یخرب  شرت ، یخرب  نیریــش ، یخرب  هـک  دـیور ، یم  نآ  زا  یتواـفتم  ياـه 
نیمز زا  گنر  لکش و  رطع و  هزم و  رد  عّونت  همه  نیا  ندمآ  دوجو  هب  ایآ  توافتم . رایسب  ياه  هفایق  لکـش و  رطع و  گنر و  اب  ییوراد ،

ياـهوراد فـلتخم ، ياـهرطع  اـب  گـنراگنر  ياـهلگ  نیمز ، هعطق  کـی  رد  دـحاو  كاـخ  بآ و  زا  یتردـق  هـچ  تـسین ؟ بـیجع  دـحاو 
ناهایگ و نیا  هشیر  رد  یلومرف  بیکرت و  هچ  ًاعقاو  تسا ؟ هدـیرفآ  نآ  دـننام  عّونتم و  تاـجیزبس  شرت ، نیریـش و  ياـه  هویم  شخباـفش ،

تـسرد يا  هناخراک  رگا  دـناسر ؟ یم  یفاک  رادـقم  هب  اه  گرب  خاش و  مامت  هب  هتفرگ و  ار  اذـغ  بآ و  نیمز  زا  هک  هتفر  راک  هب  ناـتخرد 
باجعا ردقچ  دندرک  یم  تفایرد  ار  الاب  عّونتم  تالوصحم  رگید  تمس  زا  دنتخیر و  یم  كاخ  بآ و  نآ  رد  تمس  کی  زا  هک  دش  یم 

رد : » هک دنک  یم  قیدـصت  دوجو  مامت  اب  دـشیدنا  یم  نیمز  بیاجع  رد  ناسنا  هک  یماگنه  دـهد . یم  ماجنا  ار  راک  نیمه  نیمز  دوب . روآ 
(. َنوُرِْـصُبت َالَفَأ  ْمُکِـسُفنَأ  ِیفَو  «. ) دراد دوجو  نآ  ناگدـنیوج  يارب  یـسانشادخ  دروم  رد  یناوارف  تاـیآ  هکلب  تیآ ، کـی  اـهنت  هن  نیمز 

دوجو یهلا  تایآ  زا  يدّدـعتم  تایآ  زین  ناـسنا  دوجو  نورد  رد  يرآ  تسا . ناـسنا  دوخ  هتفرگ ، رارق  دـیکأت  دروم  هک  یهلا  تیآ  نیمود 
اضعا و کت  کت  تسا . هدـش  هحفـص 483  ام  نامـشچ  ربارب  رد  یباجح  تداع  نیا  و  هدرک ، تداع  دوخ  هب  اهناسنا  اـم  هک  سوسفا  دراد .

يارب تشادـن ، دوـجو  وـم  راـت  کـی  یّتـح  و  شوـگ ، اـی  مشچ ، زج  ناـسنا  دوـجو  رد  زیچ  چـیه  رگا  تسا . روآ  باـجعا  ناـسنا  حراوـج 
هّجوت ریز  بلطم  هب  لاؤس  نیا  خساپ  يارب  دیا ؟ هدرک  رکف  دوخ  مشچ  متـسیس  ياهدربراک  اهتفارظ و  هب  ایآ  درک . یم  تیافک  یـسانشادخ 

یم يرادربملیف  رظن  دروم  هنحص  زا  هیواز  کی  زا  مادک  ره  دوش . یم  بصن  يدّدعتم  ياهنیبرود  هنحـص ، کی  زا  يرادربملیف  يارب  دینک :
دیاب هدیزرو  هدبز و  میت  کی  هصالخ  دنـشاب . یم  ادص  طبـض  راد  هدهع  يدادعت  دنتـسه ، رون  میظنت  رومأم  هربُخ ، دارفا  زا  يا  هّدـع  دـنک .

تاقبط ياراد  هک  ناسنا  مشچ  اّما  دوش . هتفرگ  یبسانم  ملیف  توافتم  ياه  هیواز  زا  هنحـص  کی  زا  ات  دننک  مهارف  ار  راک  تامّدـقم  اهتعاس 
نییاـپ ـالاب و  پچ و  تسار و  تمـس  زا  هظحل  کـی  رد  ییاـهنت ، هب  روکذـم و  تامّدـقم  هّیهت  نودـب  تـسا ، یبـیجع  ناـمتخاس  دّدـعتم و 

روط هب  هک  ارچ  درادـن ، یتواـفت  شیارب  کـیدزن  رود و  هلـصاف  و  دـنک ، یم  هّیهت  ریوـصت  تشرد  زیر و  يایـشا  زا  دـنک . یم  يرادربـملیف 
یتفایرد ياهریوصت  سپـس  تسه . يرادربریوصت  رب  رداق  رون  رادقم  ره  رد  هک  هنوگ  نامه  دوش . یم  میظنت  يا  هلـصاف  ره  يارب  راکدوخ 

کی نیا  دروآ . یم  رطاخ  هب  ار  نآ  لاس  اههد  زا  دـعب  هدومن ، یناگیاب  ار  زاین  دروم  ریواصت  زغم  هاگتـسد  و  دـنک ، یم  لاسرا  زغم  يارب  ار 
و دوش ، یم  بوسحم  ندب  تاّرذ  نیرتکچوک  هک  ام ، ندب  ياهلولس  تسا . زیگنا  تفگـش  ردقنیا  هک  تسا ، ناسنا  دّدعتم  ياضعا  زا  وضع 

یّتـح و  دـنا . هتـشون  یناوارف  ياـهباتک  اـهنآ  دروم  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دراد . یناوارف  رارـسا  دوخ  تسا ، ناـمتخاس  کـی  ياـهرجآ  ناـسب 
شرورپ هنیمز  یّـصاخ ، طیارـش  داجیا  هّدام و  ناویح  محر  رد  نآ  تشک  لولـس و  کی  نتـشادرب  اب  دـنا  هدـش  ّقفوم  ام  رـصع  نادنمـشناد 

رارـسا رپ  بیجع و  نامتخاس  هب  یهاگن  يرآ ! دـنیوگ ! یم  يزاس  هیبش  نآ  هب  هک  دـننک ، مهارف  هدام  رن و  هفطن  نودـب  ار  يا  هزاـت  دوجوم 
هک دراد  یفلتخم  ياهریسفت  روکذم  ثیدح   . 1 ( 1 «.) ُهَّبَر َفَرَع  ْدَقَف  ُهَسْفَن  َفَرَع  ْنَم   » هک ربب ، یپ  راگدرورپ  تمظع  هب  و  زادنایب ، تندـب 
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هچنآ امـش و  يزور  َنوُدَعُوت ;) اَمَو  ْمُُکقْزِر  ِءاَمَّسلا  ِیفَو   ») هحفص 484 میا . هداد  حیـضوت  دعب  هب  ص 328  ج 1 ، نآرق ، قالخا  باـتک  رد 
هناد روظنم  هک  دندقتعم  نیرّسفم  خساپ : تسیچ ؟ تسا  نامسآ  رد  هک  يزور  زا  روظنم  لاؤس : تسا .» نامسآ  رد  هدش  هداد  هدعو  امش  هب 

رد بآ  شقن  دوب . دـهاوخ  يدابآ  یگدـنز و  تایح و  دـشاب  بآ  اجک  ره  میناد  یم  و  دوش . یم  لزاـن  نامـسآ  زا  هک  تسا ، ناراـب  ياـه 
لیکشت بآ  ار  اهناسنا  ام  ندب  هک 43  هنوگ  نامه  تسا ، هتفرگ  ارف  بآ  ار  نیمز  هک 43  تسا  مهم  ردقنآ  اهناسنا ، ام  ندب  یتسه و  ناهج 
رصحنم ینامسآ  قزر  ایآ  یلو  دوش . یم  لزان  نامسآ  زا  تساهناسنا ، يزور  قزر و  أشنم  هک  ناراب ، شخب  تایح  تارطق  يرآ  دهد ! یم 

تایح همادا  رب  رداق  هدنز  تادوجوم  دشابن  رگا  و  تسا ، هدـنز  تادوجوم  مامت  یگدـنز  تایح و  هیام  هک  باتفآ  رون  ایآ  تسا ؟ ناراب  رد 
قزر و ءزج  دزادنا ، یم  رطخ  هب  ار  اهناسنا  ناج  یهاتوک  تّدم  يارب  نآ  نادقف  هک  ییاوه  ایآ  دوش ؟ یمن  لزان  نامـسآ  زا  دوب ، دنهاوخن 

يارب هک  يرگید  ریسفت  مینادب . ینامسآ  يزور  قزر و  قادصم  ار  اهنیا  همه  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  دوش ؟ یمن  بوسحم  ینامـسآ  يزور 
صرح دایز  تسا . هدرک  رّدقم  ار  امش  يزور  دنوادخ  ینعی  ( 1 .) تسا یهلا  تارّدقم  نآ  زا  روظنم  هکنیا  هدش  هتفگ  مکقزر » ءامسلا  یف  »

هئارا یفلتخم  تارظن  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  نودعوت » ام  و  . » دیـشاب عناق  ادـخ  تارّدـقم  هب  هکلب  دـینکن ، طولخم  ار  لالح  مارح و  دـینزن و 
ات دـنا ، یهلا  ناـمرف  رظتنم  اهنامـسآ  رد  هـک  دنناگتـشرف  روـظنم  . 2 تساهنامـسآ . رد  تـشهب  اریز  تـسا ، تـشهب  روـظنم  . 1 تسا : هدـش 

هحفص 485 كردم . نامه   . 2 ص 260 .  ج 9 ، نایبلا ، عمجم   . 1 ( 2 .) تسا باقع  باوث و  روظنم  . 3 دنهد . ماجنا  ار  هلّوحم  ياهتّیرومأم 
، تسین نآ  رد  يا  ههبـش  کش و  چـیه  تسا و  رّدـقم  امـش  يزور  هک  نیمز  نامـسآ و  راـگدرورپ  هب  دـنگوس  َنوُقِطنَت ;) ْمُکَّنَأ  اَـم  َلـْثِّم  »)

يزور قزر و  هب  تبسن  یهلا  ریدقت  تسا ، راکشآ  نشور و  امش  يارب  نتفگ  نخس  هک  رادقم  نامه  ینعی  دییوگ . یم  هک  ینخـس  دننامه 
هدـش هیبشت  نتفگ  نخـس  هب  يزور  قزر و  ریدـقت  میهد ، یم  ماـجنا  هک  ییاـهراک  ماـمت  ناـیم  رد  ارچ  لاؤس : تسا . راکـشآ  نشور و  زین 
نخس رد  اّما  دهد ، خر  شیارب  یهابتشا  بلاطم  ندینش  رد  ای  و  دوش ، هابتشا  اطخ و  راچد  ندید  رد  تسا  نکمم  ناسنا  اریز  خساپ : تسا ؟
الـصا ای  مک  رایـسب  نآ  ياطخ  لاـمتحا  و  هدوب ، رتنـشور  حـضاو و  همه  زا  نتفگ  نخـس  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  دـهد . یمن  خر  ییاـطخ  نتفگ 

وا هب  یـصاصتخا  ندید  ندینـش و  اّما  تسا ، ناسنا  تازایتما  زا  نتفگ  نخـس  هکنیا  رب  هوالع  تسا . هدش  هیبشت  نآ  هب  تسین ، اطخ  لامتحا 
ناسنا تازایتما  زا  نتفگ  نخـس  نیاربانب ، دنتـسه . اهناسنا  زا  يرتشیب  بتارم  هب  ییانیب  ییاونـش و  تردق  ياراد  تاناویح  هاگ  هکلب  درادن ،

. دیوگ یم  هچ  دمهف  یمن  و  تسا ، نیقلت  رثا  رب  هکلب  روعش ، كرد و  يور  زا  هن  دیوگ  یم  نخس  رگا  یطوط  و  تسا ،

؟ يزور يارب  شالت  ای  يزور  ریدقت 

یهلا ریدـقت  راظتنا  رد  و  دـشکب ، شـشوک  شالت و  زا  تسد  ناسنا  هک  تسانعم  نیدـب  اـیآ  تسیچ ؟ يزور  قزر و  ریدـقت  ياـنعم  لاؤس :
یتسه ملاع  هدـنز  تادوجوم  مامت  يزور  قزر و  نماض  هکلب  اهناسنا ، يزور  قزر و  نماض  اـهنت  هن  لاـعتم  دـنوادخ  ـالّوا  خـساپ : دـشاب ؟

(; نِیبُّم باَتِک  ِیف  ٌّلُک  اَهَعَدْوَتْسُمَو  اَهَّرَقَتْسُم  ُمَْلعَیَو  اَُهقْزِر  ِهللا  یَلَع  َّالِإ  ِضْرالا  ِیف  ۀَّباَد  ْنِم  اَمَو  : ») هدومرف دوه  هروس  هیآ 6  رد  اذل  و  تسا .
باتک رد  اهنیا  همه  دـناد ; یم  ار  شلاقتنا  لقن و  ّلـحم  هاـگرارق و  وا  تسادـخ ! رب  وا  يزور  هکنیا  رگم  تسین  نیمز  رد  يا  هدـبنج  چـیه 

اهنآ مامت  ّتقوم  هحفص 486  مئاد و  تنوکـس  ّلحم  یناشن  و  تسا ، تادوجوم  همه  يزور  نماض  دنوادخ  يرآ ! تسا »! تبث  يراکـشآ 
بیجع یلیخ  تادوجوم  زا  یـضعب  هب  ندناسر  يزور  یگنوگچ  دـشاب . شا  يزور  قزر و  نارگن  دـیابن  سک  چـیه  نیاربانب  دـناد . یم  ار 
دننامه دوخ  همعط  راکـش  يارب  يا » هرفـس  نایهام   » هک لکـش  نیدـب  تسا ، نامـسآ  رد  ایرد  نایهام  زا  یـضعب  يزور  قزر و  الثم  تسا .

يور هک  یماگنه  تسا . نتسشن  يارب  یبسانم  ياج  هک  دننک  یم  رّوصت  نآ  هدهاشم  اب  اوه  ناغرم  دنریگ . یم  رارق  بآ  يور  رب  يا  هرفس 
. دـننک یم  هّیهت  اـیرد  زا  ار  دوخ  ياذـغ  زین  اوه  ناـغرم  زا  یـضعب  دـنک ! یم  راکـش  ار  غرم  و  هدومن ، عمج  ار  دوخ  یهاـم  دننیـشن  یم  نآ 

هاگ يرتم و  هد  قمع  رد  ار  دوخ  ياذـغ  و  دـنور ، یم  هجریـش  ایرد  بآ  رد  نآ  تمـس  هب  دوخ ، دیـص  ندرک  ناشن  زا  سپ  اهغرم  هنوگنیا 
؟ دنیامن یم  دیـص  ار  نآ  هنوگچ  دننک ؟ یم  ناشن  ار  دوخ  دیـص  بآ  قمع  رد  هنوگچ  یتسار  دنوش . یم  جراخ  بآ  زا  هدرک و  ادیپ  رتشیب 
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ناگدنبنج همه  يزور  نماض  دنوادخ  هک  هدـمآ  هفیرـش  هیآ  نامه  رد  تالاؤس  نیا  همه  خـساپ  دـنروخ ؟ یم  هدروآ و  الاب  ار  نآ  هنوگچ 
دوجو ییاـیرد  هّثجلا  میظع  تاـناویح  مدوب : هدـید  بـالقنا  زا  لـبق  تاـعوبطم  زا  یکی  رد  هک  تسا  یبلطم  اـهنیا  همه  زا  رت  بیجع  تسا .

یقاب گرزب  تاناویح  نیا  ياهنادند  يال  هبال  اهنآ  ياهتـشوگ  زا  یتمـسق  دندروخ ، یم  اذـغ  ناونع  هب  ار  رگید  تاناویح  یتقو  هک  دـنراد 
اهنآ هب  دنوادخ  اّما  دنتـسه . ندز  كاوسم  رب  رداق  هن  و  دـننک ، لالخ  دـنناوت  یم  هن  اهنآ  درک . یم  تمحازم  داجیا  اهنآ  يارب  و  دـنام ، یم 

ار دوخ  ناهد  و  هدیباوخ ، يا  هشوگ  رد  و  هدـش ، جراخ  ایرد  زا  ناشیاهنادـند ، يال  هبال  محازم  ياهتـشوگ  زا  ییاهر  يارب  هک  هدرک  ماهلا 
بیجع دنروخب . ار  محازم  ياهتـشوگ  و  هتفر ، تاناویح  هنوگنیا  زاب  ناهد  نورد  هب  اذغ ، يوجتـسج  رد  هنـسرگ  ناگدنرپ  ات  دـنراذگب  زاب 

ار شناهد  نآ  زا  سپ  تسا و  زاب  ناویح  نآ  ناهد  هدروخن  ار  اهنادـند  يال  تشوگ  ياه  هّکت  نیرخآ  هدـنرپ  نیرخآ  هک  ینامز  اـت  هکنیا 
ياهتـشوگ مه  دنک و  یم  ریـس  ار  اهنآ  مکـش  مه  هدرک ، ناگدنرپ  نآ  هّثجلا و  میظع  دوجوم  نیا  هب  هک  يرطف  ماهلا  اب  دنوادخ  ددـنب ! یم 

ار تادوجوم  مامت  اـهناسنا و  يزور  قزر و  دـنوادخ  هک  تسین  یکـش  هکنیا  هجیتن  هحفـص 487  دـیامن . یم  عفد  ناویح  نیا  زا  ار  محازم 
مهیلع ) نیموصعم تارـضح  تایاور  نآرق و  رگید  تاـیآ  رد  بلطم  نیا  ثحب ، دروم  هیآ  و  روکذـم ، هیآ  رب  هوـالع  تسا . هدرک  نیمـضت 

رد نآ  و  هدرک ، نیمـضت  ار  تادوجوم  يزور  یّـصاخ  طیارـش  قبط  دنوادخ  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  اّما  تسا . هدش  سکعنم  زین  مالـسلا )
ورب و يزور  قزر و  لابند  هب  ِِهِبلاِطل ; ٌنوُمْـضَم  ُهَّنِإَف  َقْزِّرلا  ُُبلُْطا  : » دیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  تسا . شالت  یعـس و  تروص 

نت لبنت و  ياهناسنا  هب  تبـسن  دنوادخ  نیاربانب ، ( 1 «.) دنتـسه نآ  لابند  هب  هک  تسا  یناسک  يزور  نماض  دـنوادخ  هک  نک ، بلط  ار  نآ 
هداد ینیمضت  نینچ  نارگ  شالت  هب  اهنت  هکلب  هدادن ، یتنامض  دننک ، یمن  یـشالت  یعـس و  يزور  قزر و  ندروآ  تسدب  يارب  هک  يرورپ 

يزور قزر و  لاعتم  دـنوادخ  ارچ  لاؤس : تکرب .» ادـخ  زا  تکرح ، وت  زا  : » هک تسا  فورعم  مدرم  ماوع  نایم  رد  هک  يزیچ  نامه  تسا .
صرح يزور  ندروآ  تسدب  يارب  اذـل  و  (، 2 () ًاعُولَه َِقلُخ  َناَسنِْالا  َّنِإ   ) تسا صیرح  ًاتاذ  ناسنا  خـساپ : تسا ؟ هدرک  نیمـضت  ار  اهناسنا 
صیرح دوش . یم  ناهانگ  عاونا  هدولآ  دشاب  صیرح  هک  یـسک  و  دوشن ! نیمأت  شنادنزرف  هدنیآ  ادابم  دـنامب ! هنـسرگ  ادابم  هک  دروخ  یم 

یـشورف مک  تسا  نکمم  دـنک . شغ  شتالماعم  رد  دور  یم  لامتحا  دوش . راوخابر  دراد  ناـکما  دوش . يراوخ  هوشر  هدولآ  تسا  نکمم 
شالت هچنانچ  هک  دـنادب  رگا  یلو  دوش ، ناهانگ  عاونا  هدولآ  دوخ  يزور  قزر و  ندروآ  تسدـب  يارب  تسا  نکمم  هکنیا  هصالخ  دـنک .

. ددرگ یمن  ناهانگ  هدولآ  دوش ، یم  نیمأت  لالح  هار  زا  شا  يزور  دنک 

نیلوئسم هفیظو  يراکیب و  لضعم 

، ۀمکحلا نازیم  وا 1 .  لغش  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  دومن ، یم  بلج  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکاربمایپ هّجوت  یصخش  هاگره 
مـشچ زا  صخـش  نیا  دومرف : یم  تسا ، راکیب  دنتفگ  یم  رگا  درک . یم  لاؤس  هحفص 488  هیآ 19 .  جراعم ،  . 2 ح 7127 .  باب 1479 ،

تایانج و زا  يرایـسب  تسا . یناوارف  تالکـشم  دـسافم و  أشنم  يراکیب  هک  دراذـگب ، راکیب  ار  دوخ  دـیابن  ناـسنا  نیارباـنب ، ( 1 !) داتفا نم 
لـضعم و  هدومن ، راک  دـیلوت  ناناوج  يارب  دوخ  تاناکما  ّدـح  رد  تسا  بجاو  تلود  رب  اذـل  تسا . يراکیب  لولعم  فالخ  ياـه  هدـنورپ 
ياهراک لابند  هب  اهنت  و  دـنهد ، نت  یلالح  راک  ره  هب  دنـشاب ; راک  لابند  هب  ّتیدـج  اب  تسا  مزال  زین  ناناوج  رب  و  دـنک . لـح  ار  يراـکیب 

. دنشابن تحار 

یلیمکت ثحابم 

، هدرک نیمـضت  ار  ناسنا  يزور  اهنت  هن  لاعتم  دنوادخ  دش ، هراشا  زین  هتـشذگ  ثحابم  رد  هک  هنوگ  نامه  ادخ ! يزور  قزر و  تعـسو  . 1
دراوم زا  يرایـسب  رد  راک  نیا  و  دناسر . یم  اهنآ  هب  فلتخم  لاکـشا  هب  ار  اهنآ  يزور  و  هدش ، ناگدنبنج  مامت  يزور  قزر و  نماض  هکلب 

اهلگ و رد  یناشفا  هدرگ  فلا ) دـینک : هّجوت  رگید  هنومن  دـنچ  هب  میدرک ; رکذ  البق  ار  نآ  زا  ییاـه  هنومن  تسا . زیگنا  تفگـش  بیجع و 
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قداص زین  تادوجوم  ریاس  رد  هکلب  درادـن ، اهلگ  هب  صاـصتخا  نیا  و  تسا ، هداـم  رن و  شخب  زا  بّکرم  اـهلگ  ماـمت  ناـتخرد  ناـهایگ و 
ره زا  َنوُرَّکَذَت ;)و  ْمُکَّلََعل  ِْنیَجْوَز  اَنْقَلَخ  ءْیَش  ِّلُک  ْنِمَو  : ») دراد هراشا  بلطم  نیا  هب  تایراذ  هروس  هفیرش 49  هیآ  هک  هنوگ  نامه  تسا .

، يرـشب مولع  یبایتسد  زا  لبق  لاس  رازه  هک  تسا  نآرق  یملع  تازجعم  زا  عقاو  رد  نیا  و  دیوش .» رّکذتم  دیاش  میدیرفآ ، تفج  کی  زیچ 
 . و 1 تسا ، لـگ  رن  شخب  هک  دراد  دوـجو  ییاـه  هدرگ  اـه و  هلیم  اـهلگ ، لـخاد  رد  لاـح  ره  هب  تـسا . هدـش  ناـیب  دـیجم  نآرق  طّـسوت 

، ۀمکحلا نازیم  باتک  هب  دنناوت  یم  نادنمقالع  هک  دراد  دوجو  يراکیب  تّمذم  رد  يدّدـعتم  تایاور  ًانمـض  ص 9 . ج 100 ، راونالاراحب ،
تمـس هب  و  هدومن ، ّومن  دـشر و  هب  عورـش  هدیـشاپ ، نآ  يور  هدرگ  هک  دراد  دوجو  یقبط  نآ  ریز  هحفص 489  دننک . هعجارم  باب 3198 

رب راکدوخ  یعیبط و  تروص  هب  اه  هدرگ  تسا . هویم  هدام  شخب  روکذـم  ِقَبَط  دوش . یم  لیکـشت  هویم  ای  هناد  و  دـنک ، یم  تکرح  نییاـپ 
اهسگم زا  یضعب  هناورپ و  لسع و  ِروبنز  ریظن  تارشح ، زا  یخرب  هلیسو  هب  ای  داب ، میسن  طّسوت  ای  راک  نیا  هکلب  دزیر ، یمن  هدام  ِقَبَط  يور 

لخاد هب  نآ ، هب  نتفای  تسد  قشع  هب  لسع  روبنز  هک  دراد  دوجو  يدـنق  هدام  اهلگ  نطاـب  قمع و  رد  هکنیا : حیـضوت  دریذـپ . یم  تروص 
رد و  دوش ، یم  اه  هدرگ  هب  هتـشغآ  وا  ندـب  اپ و  تسد و  هاگآدوخان  روطب  دـنک و  یم  روبع  اه  هدرگ  هلیم و  يور  زا  ینعی  دور . یم  اهلگ 
زا يدـنق  ّداوم  هب  یبایتسد  زا  سپ  لسع  روبنز  دوش . یم  ماجنا  یناشفا  هدرگ  تایلمع  و  دزیر ، یم  نآ  يور  رب  اه  هدرگ  قَبَط  زا  روبع  نیح 
هک يا  هنوگ  هب  دنک ، یم  هّیهت  لسع  لگ  نآ  لگ و  نیا  زا  هّرذ  هّرذ  لسع  روبنز  دنک . یم  تکرح  شیوخ  يودنک  تمس  هب  جراخ و  لگ 
یم تروص  تارـشح  ای  داب  طّسوت  یناشفا  هدرگ  تایلمع  لاح  ره  هب  دـشاب ! لگ  رازه  نارازه  يدـنق  داوم  لصاح  دـیاش  لسع  ولیک  کی 

، دنهدن ماجنا  ار  یناشفا  هدرگ  تایلمع  دننک و  باصتعا  تارـشح  و  دزون ، داب  لاس  کی  رد  رگا  دـیوگ : یم  نادنمـشناد  زا  یکی  دریذـپ .
مامت تارـشح  داب ، میـسن  هلیـسو  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسین  بیجع  ایآ  دوش . یم  یلاخ  یهت و  هویم  زا  یـشورف  هویم  ياـه  هزاـغم  ماـمت 
باتک رد  یناهفـصا  یمداخ  هللا  ۀیآ  موحرم  ار ! شدنزرف  هن  دنیب و  یم  ار  شردام  هن  هک  یناویح  ب ) دـنک ؟ یم  هیذـغت  ار  تّیرـشب  ناهج 

. دنراد ریظن  یب  يا  همانرب  ناشدنزرف  هیذغت  تیبرت و  يارب  ناگدنرپ  زا  یخرب  تسا : هدرک  لقن  نینچ  یسانشادخ  ثحب  رد  تداعس ، ربهر 
نامه دـنیب . یمن  ار  شا  هجوج  زگره  ینعی  دریم ; یم  دروآ  رد  مخت  زا  رـس  شا  هجوج  هک  نآ  زا  لبق  يراذـگ و  مخت  زا  سپ  هدـنرپ  نیا 

لبق ار  شیاه  هجوج  ياذغ  لاح  نیع  رد  اّما  دنیب ! یم  ار  شدنزرف  هن  و  هدید ، ار  شردام  هن  نیاربانب  تسا . هدـیدن  ار  وا  شردام  هک  هنوگ 
زاـین دروم  ییاذـغ  ّداوـم  و  دراذـگ ، یم  نآ  رد  یمخت   490 هحفـص هدرک ، یلاـخ  ار  یبوچ  نورد  ناوـیح  نیا  دـنک . یم  هداـمآ  گرم  زا 
رگید راب  دنز . یم  ییاذغ  ّداوم  مخت و  نآ  يور  يا  هقبط  سپـس  دـهن . یم  مخت  رانک  رد  هدرک ، يروآ  عمج  زاورپ  ماگنه  ات  ار  شدـنزرف 

یم مخت  نیدـنچ  لکـش  نیمه  هب  و  دراذـگ . یم  مخت  راـنک  رد  هّیهت و  مه  ار  نآ  زاـین  دروـم  ییاذـغ  ّداوـم  و  دراذـگ ، یم  يرگید  مـخت 
هداد میلعت  دراد  مان  بولکیسکآ »  » هک هدنرپ  نیا  هب  یتردق  هچ  یتسار  دنریم . یم  دنروآرد  مخت  زا  رـس  اه  هجوج  هکنآ  زا  لبق  و  دراذگ .

دای هدیدن  ار  ردام  الـصا  هک  يا  هجوج  هب  ییورین  هچ  دنک ؟ يزاساج  هّیهت و  اذغ  لکـش  نیدب  دنیب  یمن  ار  وا  زگره  هک  يدنزرف  يارب  هک 
قامعا هدنز  تادوجوم  ج ) دـهد !؟ ماجنا  ار  اهراک  نیمه  دوخ  نادـنزرف  يارب  مه  وا  و  دـنک ، زاورپ  هدومن و  هیذـغت  هنوگچ  هک  دـهد  یم 

! دراد دوجو  يا  هدـنز  تادوجوم  اهـسونایقا  اـهایرد و  يرتم  رازه  جـنپ  يرتم و  رازه  ود  يرتـم ، رازه  يرتـم ، دـصتفه  قاـمعا  رد  اـهایرد 
نیا نالطب  یلو  دنوش . یم  هیذغت  هار  نیا  زا  و  هدروخ ، ار  رگیدمه  اهنآ  دندقتعم  یخرب  دنوش ؟ یم  هیذـغت  هنوگچ  تادوجوم  نیا  یتسار 

نیارباـنب دـنوش . یم  رتـشیب  زور  هب  زور  هک  یلاـح  رد  دوش . ضرقنم  دـیاب  اـهنآ  لـسن  يدوز  هب  تروـص  نیا  رد  اریز  تسا ; نشور  هّیرظن 
ذوفن رتشیب  ایرد  يرتم  دصتفه  قمع  ات  باتفآ  رون  اریز  درادن ، دوجو  دایز  قمع  نآ  رد  زین  هایگ  دـشر  ناکما  تسین . حیحـص  قوف  هدـیقع 

ّومن دـشر و  ناکما  سپ  دراد . دوجو  نادـیواج  بش  رگید  ریبعت  هب  و  تساـمرفمکح ، اـهایرد  رب  قلطم  یکیراـت  نآ  زا  سپ  و  دـنک ، یمن 
رگید ییایرد ، تاناویح  زا  یخرب  دنچ  ره  تسا ، ناهایگ  زا  ییایرد  تاناویح  یلـصا  هیذغت  میناد  یم  و  تسین . قامعا  نآ  رد  زین  ناهایگ 

، اهایرد قامعا  هدنز  تادوجوم  هیذـغت  يارب  دـنوادخ  دـننک . یم  هیذـغت  ناهایگ  زا  زین  روکذـم  ياهدیـص  یلو  دـنروخ ، یم  ار  تاناویح 
روکذم ناهایگ  هک  یعقوم  دبای ، یم  شرورپ  یکچوک  رایسب  ناهایگ  باتفآ ، رون  شبات  رثا  رب  ایرد  حطـس  رد  تسا . هتخیر  یبلاج  همانرب 
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قامعا تادوجوم  ات  دور  یم  ورف  ایرد  قمع  رد  هدش و  نیـشن  هت  ینیگنـس  هحفص 491  رثا  رب  و  دوش ، یم  نیگنـس  هدیـسر ، لماک  دشر  هب 
ياذـغ اـت  هدـید ، كرادـت  اـهایرد  حطــس  رد  ار  يزّهجم  گرزب و  هناـخزپشآ  لاـعتم  دـنوادخ  تـقیقح  رد  دـننک . هیذـغت  نآ  زا  اـهایرد 

بیجع و ردقچ  فلتخم  تادوجوم  هیذغت  زرط  یتسار  دتسرفب . اهایرد  قامعا  هب  هدرک ، هدامآ  نآ  رد  ار  اهسونایقا  اهایرد و  هت  تادوجوم 
، يا هدـنبنج  ره  يزور  لاـعتم  دـنوادخ  نینج  هیذـغت  یگنوگچ  د ) تسا . یـسانشادخ  دـیحوت و  رب  یبوخ  لـیلد  نیا  و  تسا ، روآ  تریح 
، ردام مکـش   ) دراد رارق  هناـگ  هس  ياـه  هدرپ  تشپ  رد  هک  ینینج  میکح ، قزار  يرآ  دـهد . یم  ار  ثـالث  تاـملظ  رد  دوجوم  نینج  یّتح 

دوجو هدامآ  ياذغ  هراصع  زا  نینج  زاین  دروم  نژیـسکا  بآ و  اذـغ ، دـهد . یم  يزور  تسا ) نینج  دوخ  يور  هک  يا  هدرپ  و  محر ، هدرپ 
صلاخ ریـش  هب  لیدـبت  ردام  ندـب  رد  دوجوم  نوخ  زا  یـشخب  دـش ، دـّلوتم  هک  یماـگنه  و  دـسر . یم  نینج  هب  فاـن  دـنب  هلیـسو  هب  رداـم 
يزور قزر و  دـنوادخ  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تسا . هدامآ  دـّلوت  زا  لبق  یّتح  ریـش  نیا  و  دریگ ، یم  رارق  كدوک  رایتخا  رد  و  هدـش ، ییاراوگ 

، میتسه نارگن  ردق  نیا  اهناسنا  ام  ارچ  دهد ، یم  يزور  يروآ  تریح  بیجع و  شور  اب  ار  مادک  ره  و  هدرک ، نیمـضت  ار  ناگدنبنج  همه 
شالت و دیاب  يزور  قزر و  ندروآ  تسد  هب  يارب  ارچ  لاؤس : يزور  بسک  يارب  شالت  هفسلف  . 2 مینک ! یمن  تاعارم  ار  مارح  لالح و  و 
تحار و یلایخ  اب  ات  تسین ، سرتسد  رد  هدامآ و  ترخآ  رد  یتشهب  ياهتمعن  دـننامه  اـیند  رد  اـهناسنا  يزور  قزر و  ارچ  درک ؟ شـشوک 
رد دنک و  تیبرت  هویم  ناتخرد  و  دنایورب ، مدنگ  زره ، ياهفلع  ياج  هب  درادن  ناکما  دنوادخ  يارب  رگم  دنزادرپب ؟ ادخ  تدابع  هب  هدوسآ 

لاؤس نیا  خساپ  يروش  هروس  هفیرش 27  هیآ  رد  دنوادخ  خساپ : هحفـص 492  تسا ؟ هدرکن  ار  راک  نیا  ارچ  دـهد ، رارق  ناگمه  سرتسد 
دنوادـخ هاگره  ٌریَِـصب ;) ٌرِیبَخ  ِهِداَبِِعب  ُهَّنِإ  ُءاَشَی  اَّم  رَدَِـقب  ُلِّزَُنی  ْنَِکلَو  ِضْرالا  ِیف  اْوَغََبل  ِهِداَبِِعل  َقْزِّرلا  ُهللا  َطََسب  َْولَو  : ») دـنک یم  ناـیب  نینچ  ار 

( دناد یم  تحلصم  و   ) دهاوخ یم  هک  يرادقم  هب  ور  نیا  زا  دننک ، یم  متـس  نایغط و  نیمز  رد  دشخب ، تعـسو  شناگدنب  يارب  ار  يزور 
زا یکی  هک  میدقتعم  اذل  و  دنز ، یم  داسف  نایغط و  هب  تسد  راکیب  ناسنا  يرآ ! تسانیب .» هاگآ و  شناگدنب  هب  تبـسن  هک  دـنک ، یم  لزان 

قزر و هب  ندیسر  هار  دنوادخ  اذل  تسا . يراکیب  زین  رّدخم  ّداوم  هب  دایتعا  ياه  هنیمز  زا  یکی  هک  هنوگ  نامه  تسا . يراکیب  هانگ  لماوع 
هفیرش هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  اهتّیفرظ  يزور و  قزر و  . 3 دننزن . داسف  نایغط و  هب  تسد  اهناسنا  ات  هتـسناد ، تّیلاعف  راک و  ار  رّدقم  يزور 

اهنامـسآ و ياهدیلک  ٌمِیلَع ;) ءْیَـش  ِّلُِکب  ُهَّنِإ  ُرِدْقَیَو  ُءاَشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  ِضْرالاَو  ِتاَوامَّسلا  ُدِیلاَقَم  َُهل  : ») دـیامرف یم  يروش  هروس   12
دنچ ره  تساناد .» زیچ  همه  هب  وا  دزاس ; یم  دودحم  ای  دـهد  یم  شرتسگ  دـهاوخب  سک  ره  يارب  ار  يزور  تس ; ( ادـخ  ) وا ِنآ  زا  نیمز 

بـسح رب  هکلب  تسین ، ناسکی  اهنآ  يزور  رادـقم  یلو  هدرک ، نیمـضت  ار  دـننک  یم  شـشوک  شالت و  هک  یناـسک  همه  يزور  دـنوادخ 
یّتح زیچ  همه  دنک  ادیپ  قنور  يرصتخم  اهنآ  یگدنز  رگا  هک  تسا  مک  يردق  هب  اهناسنا  یضعب  تّیفرظ  اریز  تسا . توافتم  اهنآ  تّیفرظ 

. تسوا تمکح  ياـضتقا  راـک  نیا  و  تسا ، میکح  وا  هک  ارچ  دـهد . یم  شتّیفرظ  هزادـنا  هب  سک  ره  هب  اذـل  دـننک . یم  شومارف  ار  ادـخ 
هب هدـش  شبیـصن  رتشیب  يزور  هکنآ  دوش  نشور  اـت  دوش ، یم  بوسحم  یهلا  شیاـمزآ  یعون  يزور  رادـقم  رد  تواـفت  هکنیا  رب  هوـالع 

؟ ارچ هرظتنم  ریغ  يزور  هحفـص 493 4 . تساهناسنا . لماکت  تفرـشیپ و  ببـس  ناحتما ، میناد  یم  و  هن ؟ ای  دـنک ، یم  کـمک  نادـنمزاین 
، دـنک هشیپ  یهلا  ياوـقت  سک  ره  ُبِسَتْحَی ;)و  َـال  ُْثیَح  ْنِم  ُْهقُزْرَیَو  ًاـجَرْخَم *  ُهَّل  ْلَـعْجَی  َهللا  ِقَّتَی  ْنَمَو  : ») دـیوگ یم  دـیجم  نآرق  لاؤـس :

شراظتنا هک  ییاج  زا  دـنوادخ  ارچ  ( 1 «.) دهد یم  يزور  درادـن  نامگ  هک  ییاج  زا  ار  وا  و  دـنک ، یم  مهارف  وا  يارب  یتاجن  هار  دـنوادخ 
هّجوت تیاور  نیا  هب  تسا . هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدـح  رد  لاؤس  نیا  باوج  خـساپ : دـهد ؟ یم  يزور  نیقّتم  هب  دور  یمن 

قزر و لاعتم  دـنوادخ  ُُهئاعُد ; َُرثَک  ِِهقْزِر  َهْجَو  ْفِْرعَی  َْمل  اذِا  َدـْبَْعلا  َّنَا  َِکلذَو  َنُوبِـسَتْحَیال ، ُْثیَح  ْنِم  َنینِمْؤُْملا  َقازْرَا  َلَعَج  َهللا  َّنِإ  : » دـینک
یم اعد  دایز  دوش ، یم  نیمأت  اجک  زا  شا  يزور  دنادن  هک  یماگنه  هدنب  اریز  دـناسر . یم  دـنرادن  راظتنا  هک  ییاهاج  زا  ار  نینمؤم  يزور 

و دنروآ ، يور  وا  هاگرد  هب  شناگدنب  هک  دنک  یم  يراک  دنوادخ  دراد ، يا  هژیو  هاگیاج  یمالـسا  فراعم  رد  اعد  هک  اجنآ  زا  ( 2 «.) دنک
دوخ و تالضعم  تالکشم و  ّلح  يارب  و  میهد ، ّتیمها  اعد  هب  دیاب  ام  نیاربانب  دنـسرب . یلاع  تاماقم  هب  اعد  هیاس  رد  ات  دننک ، اعد  رتشیب 

زور بش و  دننام  هدـش ، نآ  هب  تبـسن  يرتشیب  دـیکأت  دراد و  يا  هژیو  شزرا  اعد  هک  ییاهزور  اهبـش و  رد  ًاصوصخم  مینک . اعد  نارگید 
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ار ناناملسم  و  هداد ، یّصاخ  ّتیمها  لالح  ِقزر  هب  تبـسن  مالـسا  لالح  يزور  ّتیمها  . 5 ناضمر . كرابم  هام  ياهبـش  اهزور و  هعمج و 
 . 2 و 3 . تایآ 2  قـالط ، هار 1 .  زا  يزور  بسک  میدـقتعم  اـم  تسا . هدرک  یهن  مارح  همقل  ندروـخ  زا  و  هدوـمن ، قـیوشت  نآ  هب  تبـسن 

هچنآ طقف  هکلب  دنک ، یمن  رتشیب  ار  ناسنا  يزور  مارح ، عورـشمان و  هحفص 494  ح 10830 .  ص 409 ، ج 5 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا 
دجـسم هب  بکرم  رب  راوـس  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  تسا ! هدرک  بسک  مارح  شور  هب  دروآ ، تسد  هب  لـالح  هار  زا  تسناوـت  یم  ار 

نآ تساجنآ . راسفا  نودب  بکرم  دـید  تشگزاب  هک  یماگنه  ترـضح  ددرگزاب . ات  دـشاب  وا  بکرم  بظاوم  تساوخ  یـصخش  زا  تفر .
بکرم راسفا  دـید  دـنک . هّیهت  شبکرم  يارب  يراـسفا  اـت  تفر ، رازاـب  هب  راـچان  هب  تسا . هدرک  رارف  و  هدـیدزد ، ار  بکرم  راـسفا  صخش 

تساوخن وا  اّما  مهد ، ترجا  وا  هب  رادقم  نیمه  هب  متساوخ  یم  دومرف : سپس  تخادنا ، شبکرم  رـس  رب  دیرخ و  ار  نآ  تساجنآ ، شدوخ 
عناـم و  هدوـمن ، یناـملظ  کـیرات و  ار  ناـسنا  یگدـنز  هک  درک ، باـنتجا  مارح  ياذـغ  زا  دـیاب  ( 1 !) دروآ تـسد  هـب  لــالح  هار  زا  ار  نآ 

. دراد يریذـپان  ناربج  بقاوع  هاگ  مارح  همقل  زا  تلفغ  ( 2 .) تسا هدمآ  تایاور  رد  بلطم  نیا  هک  هنوگ  نامه  ددرگ . یم  اعد  تباجتـسا 
یسررب زا  سپ  دیآ . یم  دوجو  هب  یبابان  دنزرف  دنتسه  يا  هتسراو  نمؤم و  بوخ و  ياهناسنا  ردامو  ردپ  هک  یبهذم  هداوناخ  کی  رد  هاگ 

و هدرک ، هیهت  ییاذـغ  نآ  اب  و  هدـش ، شلالح  لاوما  لخاد  یمارح  لاـم  و  هدرک ، تلفغ  هظحل  کـی  بوخ  ردـپ  نیا  هک  ددرگ  یم  مولعم 
و هدیدرگ ، رّدخم  ّداوم  هب  هدولآ  ای  و  هدش ، دزد  قراس و  مارح  همقل  زا  لصاح  دنزرف  و  هدمآ ، دوجو  هب  مارح  همقل  نآ  زا  شدـنزرف  هفطن 

یپ رد  رگا  میتسه ، ترخآ  ایند و  رد  ملاس  یگدنز  بلاط  رگا  میوش ، دنمتداعـس  میهاوخب  رگا  تسا ! هدز  رّدـخم  ّداوم  قاچاق  هب  تسد  ای 
، تشاد میهاوخ  یکاپ  یگدنز  هن  و  دید ، میهاوخ  ار  تداعس  يور  هن  هنرگو ، میـشاب . لالح  بسک  لابند  هب  دیاب  میتسه ، يریخ  هب  تبقاع 
هب  . 2 ح 7228 .  باب 1501 ، ۀمکحلا ، نازیم   . 1 مینک . یم  ادـیپ  هناصلاخ  ياعد  تدابع و  قیفوت  هن  و  دـش ، میهاوخ  ریخ  هب  تبقاـع  هن  و 

هحفص 495 دییامرف . هعجارم  دعب  هب  ح 5598  باب 1197 ، ۀمکحلا ، نازیم 

جراعم هروس  دنگوس  . 7

حیضوت

جراعم هروس  هفیرـش 40  هیآ  هدرک ، دای  دـنگوس  شکاپ  تاذ  هب  ( 1 «) ّبر  » ناونع هب  دـنوادخ  نآ  رد  هک  هناـگی ، ياهمـسق  زا  رگید  یکی 
. میرداق ام  هک  اهبرغم  اهقرشم و  راگدرورپ  هب  دنگوس  تسا .

ریسفت حرش و 

هیآ زا  اذل  دریگ . رارق  ثحب  دروم  الامجا  زین  دنگوس  هیآ  زا  دعب  لبق و  هیآ  دنچ  تسا  مزال  ثحب ، دروم  دنگوس  ریسفت  ندش  نشور  يارب 
هیآ نیا  میا » هدـیرفآ  دـنناد  یم  ناشدوخ  هچنآ  زا  ار  اهنآ  ام  تسین ، نینچ  زگره  َنوُمَْلعَی ;) اَّمِّم  ْمُهاَنْقَلَخ  اَّنِإ  ـَّالَک  : ») مینک یم  عورـش   39
اهنآ ام  دنناد  یم  اهنآ  دیامرف : یم  دنوادخ  هکنیا : حیـضوت  دراد . اهناسنا  هرابود  ندش  هدنز  داعم و  ناکما  يارب  یلقع  لیلد  کی  هب  هراشا 
رداق دـنوادخ  كاخ ؟ هرذ  کی  و  بآ ، هرطق  کـی  نیب  تسا  یتواـفت  هچ  رادـقم ! یب  هدـیدنگ  بآ  هرطق  کـی  زا  میا ؟ هدـیرفآ  هچ  زا  ار 

. تشاد دهاوخ  زین  كاخ  يا  هّرذ  زا  ناسنا  شنیرفآ  رب  تردق  کش  یب  تسا . هفطن )  ) بآ هرطق  کی  زا  ناسنا  شنیرفآ  رب  رداق  هک  قلطم 
و دـینک ، یم  کش  هلأسم  نیا  رد  ارچ  نیاربانب  هحفـص 496  تسا . هدش  دای  دـنگوس  ّبر »  » هژاو هب  هک  تسا  يا  هیآ  نیمجنپ  هیآ ، نیا   . 1

ندش هتخیگنارب  یگنوگچ  زا  و  دیهد ، یم  داب  هب  ار  نآ  و  هدرک ، كاخ  هب  لیدبت  ار  يا  هدیسوپ  ناوختسا  مالسا  ربمایپ  ناگدید  لباقم  رد 
« براغملاو قراشملا  ّبر   » هب دـنوادخ  هیآ  نیا  قبط  َنوُرِداََقل .) اَّنِإ  ِبِراَغَْملاَو  ِقِراَشَْملا  ِّبَِرب  ُمِْسقُأ  َالَف  ( !؟ دـینک یم  لاؤس  اـهناسنا  دّدـجم 
قرـشم و دروم  رد  ریبـعت  عون  هس  دـیجم  نآرق  رد  نآرق  رد  برغم  قرـشم و  تسا . رداـق  ناـسنا  دّدـجم  تقلخ  رب  هک  هدرک ، داـی  دـنگوس 
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هیآ رد  هچنآ  دننام  هینثت ; تروص  هب  . 2 تسا . هدش  رکذ  ثحب  دروم  هیآ  رد  هک  هچنآ  دـننام  عمج ; تروص  هب  . 1 دوش : یم  هدید  برغم 
هدـش رکذ  هرقب  هروس  هیآ 115  رد  هچنآ  دـننام  درفم ; تروـص  هب  . 3 ِْنَیبِْرغَْملا .) ُّبَرَو  ِْنیَقِرْـشَْملا  ُّبَر  : ) تسا هدـمآ  ناـمحرلا  هروس   17
ّداضت چیه  کش  یب  تسا ؟ هتفهن  یّصاخ  هتکن  اهتوافت  نیا  رد  ای  دنراد ، یضقانت  مه  اب  ریبعت  هس  نیا  ایآ  ُبِْرغَْملاَو .) ُقِرْـشَْملا  ِِهللاَو  : ) تسا

اب هک  دراد ، یّمهم  بلاج و  تاکن  ییاهتوافت  نینچ  و  دوش ، یمن  تفای  نآرق  تایآ  رـسارس  رد  هکلب  روکذم ، تایآ  رد  اهنت  هن  یـضقانت  و 
قیداصم دارفا و  مامت  لماش  هک  دراد ، یـسنج  هبنج  درفم  تروص  هب  برغم  قرـشم و  هب  ریبعت  اّما  درب . یپ  نآ  هب  ناوت  یم  هعلاـطم  ّتقد و 

یم هتفگ  یتقو  هک  هنوگ  نامه  تسادـخ . نآ  زا  اهبرغم  اهقرـشم و  مامت  ینعی  ُبِْرغَْملاَو ) ُقِرْـشَْملا  ِِهللاَو   ) زا روظنم  نیارباـنب  ددرگ . یم  نآ 
رب یحو  لوزن  رصع  رد  دنچ  ره  براغم » قراشم و   » هب ریبعت  هتکن  اّما  و  دنا . هنوگ  نیا  اهناسنا  مامت  ینعی  تسا  یلوجع  دوجوم  ناسنا  دوش 

( زور  365  ) لاس ياهزور  دادعت  هب  هک  دـندقتعم  اهنآ  دـنا . هتـشادرب  هدرپ  نآ  زار  زا  تئیه  ملع  نادنمـشناد  هزورما  اّما  دوبن ، نشور  مدرم 
لاس رگید  ياهزور  رد  هک  یطاقن  مامت  اب  دنک  یم  عولط  اجنآ  زا  دیـشروخ  هحفص 497  زورما  هک  يا  هطقن  ینعی  میراد . برغم  قرـشم و 

و تسا ، هدنیآ  هتشذگ و  ياهزور  زورید و  رادم  زا  رتالاب  ای  ینعی  باتفآ ; بورغ  هطقن  هب  تبـسن  نینچمه  تسا . توافتم  دنک ، یم  عولط 
قرشم برغم و  لاس 365  لوط  رد  و  تسا ، توافتم  لاس  ياهزور  دادعت  هب  دیشروخ  بورغ  عولط و  تارادم  نیاربانب  نآ . زا  رت  نییاپ  ای 

هب طوبرم  هتکن  کی  و  دراد ، يدـیحوت  هتکن  کی  ریبعت ، نیا  ًانمـض  تسا . یقیقد  فیرظ و  ریبعت  براغم  قراـشم و  هب  ریبعت  اذـل  و  میراد .
کی رد  ناتسبات  مرگ  ياوه  ینعی  درک ، یم  رییغت  لاس  لوصف  هرابکی  هب  و  دوبن ، اهبرغم  اهقرشم و  رگا  هکنیا  نآ  يدیحوت  سرد  اّما  داعم ;
مامح زا  ناسنا  رگا  هک  هنوگ  نامه  دندش ، یم  رامیب  ای  دوبان و  مدرم  زا  يرایسب  سکعلاب ، دش و  یم  ناتسمز  درـس  ياوه  هب  لیدبت  هظحل 
رشب تداعس  نیمأت  تمالس و  ظفح  يارب  لاعتم  دنوادخ  اّما  دتفا . یم  رطخ  هب  شا  یتمالس  دورب ، يدرس  رایسب  بآ  ریز  هاگان  هب  مرگ  بآ 

لاقتنا تسناد  یم  میکح  قلاخ  هک  ارچ  دنکن . دیدهت  ار  هدنز  تادوجوم  روکذـم  تارطخ  ات  داد ، رارق  یجیردـت  تروص  هب  ار  لاقتنا  نیا 
دناوت یم  هک  ییادخ  هکنیا : داعم  هب  طوبرم  سرد  اّما  دراذگ . یم  تادوجوم  رگید  ناسنا و  رب  یبولطمان  راثآ  هچ  لوصف  یعفد  ناهگان و 

ناتـسمز و نآ  یپ  رد  و  نازخ ، زیئاپ و  لصف  عورـش  و  ناتـسبات ، راهب و  لصف  ندش  مامت  زا  سپ  و  دنادرگ ، زاب  نآ  لّوا  ياج  هب  ار  لوصف 
. دوب دـهاوخ  زین  ناسنا  دّدـجم  شنیرفآ  تقلخ و  رب  رداق  ادـخ  نامه  دوش ، یم  هدـنز  زیچ  همه  دروآ و  یم  ار  راهب  هرابود  تعیبط ، گرم 
ود يواح  و  دوش ، یم  بوسحم  نآرق  یملع  زاجعا  یعون  هب  هک  دراد ، یّمهم  یملع  هتکن  ِبِراْغَْملاَو ) ِقِراْشَْملا  ُّبَر   ) هب ریبعت  هکنیا  هجیتن 
نآ رانک  زا  یگداس  هب  و  دننک ، هشیدنا  رّکفت و  ّربدـت و  نآرق  تایآ  رد  هک  یناسک  يارب  هّتبلا  تسا . ترخآ  ناهج  دـیحوت و  هرابرد  هتکن 
لبق ثحابم  رد  هک  دوخ ـ  فلتخم  تارادم  رد  دیـشروخ  هک  تسا  تهج  نیدـب  ِْنَیبِْرغَْملا ) ُّبَرَو  ِْنیَقِرْـشَْملا  ُّبَر   ) هب ریبعت  اّما  و  دـنرذگن .

هک میناد  یم  هنرگ  تسا و  یحماسم  ریبعت  کـی  نیا  هّتبلا   ) دـنک یم  تکرح  هحفـص 498  نیمز  هرک  يالاب  تمـس  هب  تشذگ ـ  نآ  حرش 
الاب یلامش  هرکمین  تمس  هب  دنک  یم  عورش  تساوتسا ، ّطخ  لباقم  هک  راهب  لّوا  زا  ینعی  دیـشروخ ) هن  تسا ، تکرح  لاح  رد  نیمز  هرک 

رد دیشروخ  دننک ، یم  یگدنز  رادم 23  رد  هک  یناسک  دراد . همادا  دـسر  یم  هجرد  رادم 23  هب  هک  ناتسبات  لّوا  ات  دوعـص  نیا  و  نتفر ،
اریز دنا . هدرک  يراذگمان  ناطرـسلا  سأر  رادم  نادنمـشناد  ار  رادم  نیا  دـنرادن . يا  هیاس  اذـل  و  تساهنآ ، رـس  يالاب  ًاقیقد  ناتـسبات  لّوا 
دون ّیط  رد  ددرگ و  یم  زاب  عورش  هطقن  تمس  هب  سپـس  تسا . هجرد  رادم 23  رد  دیـشروخ  هامریت  لّوا  و  تسا ، هامریت  يانعم  هب  ناطرس 

، دنک یم  تکرح  یبونج  هرکمین  فرط  هب  ینعی  نییاپ ، تمس  هب  سپس  دسر . یم  اوتـسا  ّطخ  ینعی  لّوا  هطقن  هب  رهم ) لّوا  زور  رد  و   ) زور
يدـجلا سأر  رادـم  ار  رادـم  نیا  تسا . ناتـسمز  لّوا  اب  فداصم  هک  دـسرب  یبونج  هجرد  رادـم 23  هب  زور  دون  ندرک  يرپـس  زا  سپ  اـت 

هطقن تمـس  هب  سپـس  دیـشروخ  دریگ . یم  رارق  رادم  نیا  رد  هام  يد  لّوا  رد  دیـشروخ  تسا و  هام  يد  يانعم  هب  يدج  اریز  دنا . هدـیمان 
دیشروخ هکنیا  هجیتن  دسر . یم  اوتسا  ّطخ  هب  نیدرورف  لّوا  زور  رد  هزور ، دون  رفس  کی  زا  سپ  و  ددرگ ، یم  زاب  اوتـسا  طخ  ینعی  عورش 

هجرد اـت 23  هک  دراد  یبونج  هرکمین  تمـس  هب  لوزن  کـی  و  دور ، یم  ـالاب  هجرد  ات 23  هک  دراد  یلامش  هرکمین  تمـس  هب  دوعـص  کی 
ار دیشروخ  تسا  رداق  هک  يدنوادخ  دراد . دوجو  نشور  حضاو و  برغم  قرـشم و  کی  کی ، ره  ياهتنا  ادتبا و  رد  دنک و  یم  ادیپ  لّزنت 
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رادم ات  دناسرب و  ضیـضح  هب  یّتح  دـنادرگزاب و  قباس  ياج  هب  ار  وا  هک  دراد  تردـق  و  دربب ، ناطرـسلا  سأر  رادـم  هب  دـناسرب و  جوا  هب 
داوس یب  نآ  مدرم  دـصرد  هک 5/99  یطیحم  رد  دنوادخ  هکنیا  دوب . دـهاوخ  زین  اهناسنا  هرابود  تقلخ  رب  رداق  دـهد ، لّزنت  يدـجلا  سأر 

زاجعا زا  ناشن  دیوگ ، یم  نآ  مهم  تارادم  نیمز و  دیشروخ و  تاکرح  نیا  زا  نخس  دنا ، هتشادن  نتـشون  ندناوخ و  داوس  یّتح  و  هدوب ،
اب یفاـنت  ّداـضت و  چـیه  هدـمآ ، دـیجم  نآرق  رد  برغم  قرـشم و  هراـبرد  هک  یفلتخم  تاریبعت  هکنیا  هجیتـن  دـهد . یم  دـیجم  نآرق  یملع 

. تسا هدرک  دای  دـنگوس  براغملا  قراشملا و  ّبر  هب  اهناسنا  هرابود  نتخیگنارب  داـعم و  تاـبثا  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  و  درادـن ، رگیدـکی 
هحفص 499

داعم هب  نامیا  راثآ 

یگنل تشاد . دـهاوخ  ناسنا  یعامتجا  یـصخش و  یگدـنز  رد  یناوارف  راثآ  و  دـنک ، یم  لح  ار  یناسنا  عماوج  تالکـشم  داعم  هب  ناـمیا 
ياهزور و  هتفر ، نارهت  هب  غیلبت  تهج  بالقنا  زا  لبق  تسا . باتک  باسح و  داعم و  هب  ناـمیا  یگنل  رطاـخ  هب  اـهناسنا ، اـم  یگدـنز  ياـه 

همجرت و اب  ثیدـح  کی  هعمج  زور  ره  روظنم  نیدـب  مهد . ماجنا  يراد  هشیر  یگنهرف  راـک  مدرک  رکف  متفر . یم  ربنم  هعمج  هبنـشجنپ و 
نوماریپ سپس  هتـشاذگ ، دندوب  ناوج  ًامومع  هک  سلجم  راّضح  رایتخا  رد  هتفرگ ، ار  نآ  یپکوتف  هتـشون و  يرـصتخم  حرـش  و  عبنم ، رکذ 

. دوش هداد  يزئاوج  نآ  ناگدنرب  هب  و  رازگرب ، هدش  حرطم  ِثیداحا  ِظفح  تهج  يا  هقباسم  هک  دـش  داهنـشیپ  ًادـعب  متفگ . یم  نخـس  نآ 
نآ عبنم  رکذ  همجرت و  بارعا و  اب  ثیدـح  لهچ  ناگدـننک  تکرـش  هک  دـش  رارق  دـندرک . تکرـش  يداـیز  هّدـع  و  نییعت ، ناـحتما  زور 

ار نآ  بارعا  گنر ، کی  اب  ار  ثیدح  ناگدننک  تکرش  زا  يدادعت  هکنیا  بلاج  و  دندش . هدنرب  ناگدننک  تکرش  زا  يرایـسب  دنـسیونب .
، دوب هدش  هّیهت  راکوکین  راّجت  زا  یکی  هلیسو  هب  هک  ار ، اه  هزیاج  دنتشون . توافتم  ياهگنر  اب  ار  نآ  عبنم  رکذ  همجرت و  و  رگید ، گنر  اب 
هک میداد  داهنـشیپ  راکوکین  درف  نآ  هب  زاوج ، يادها  هدـنرب و  تارفن  هقباسم و  یگنوگچ  زا  یـشرازگ  هئارا  يارب  سپـس  میدرک . میـسقت 

دیاب هک  اجنآ  مسرت  یم  دیـسیونب  اـجنیا  رگا  دیـسیونن ! : » تفگ درک و  يرکف  وا  میـسیونب ، زیاوج  هدـننک  هّیهت  ناونع  هب  مه  ار  ناـشیا  مسا 
، دنک ادیپ  ایر  هبئاش  شلمع  راک  نیا  اب  هک  دیسرت  یم  وا  دوب . داعم  هب  دقتعم  ناسنا  کی  رکف  شوارت  تالمج  نیا  دوشن .»! هتشون  دنـسیونب 

. دریگن رارق  دنوادخ  شریذپ  دروم  و 

( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  یگدنز  رد  داعم  هب  نامیا  ریثأت 

هبطخ 224 هب  ثحب  نیا  رد  تسالاب . هداعلا  قوف  داعم  هب  نانآ  نامیا  هجرد  هک  ارچ  دراد ، یناوارف  زورب  روهظ و  هللاءایلوا  یگدنز  رد  داعم 
. مینک یم  هراشا  تسا  داعم  هب  مامه  ماما  نآ  نامیا  تّدـش  زا  یکاـح  هحفـص 500  دروخرب  بیجع و  ناتـساد  ود  يواح  هک  هغالبلا ، جهن 

یلَع َتیبَا  ْنََال  ِهللاَو  : » دیامرف یم  نینچ  يا  هدنهد  ناکت  ابیز و  تالمج  رد  نایرج ، ود  نآ  هب  نتخادرپ  زا  لبق  هبطخ و  يادتبا  رد  ترضح 
ءْیَِشل ًابِـصاغَو  ِدابِْعلا ، ِضْعَِبل  ًاِملاظ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َُهلوُسَر  َو  َهللا  یَْقلأ  ْنَا  ْنِم  ََّیِلا  ُّبَحَا  ًادَّفَـصُم ، ِلالْغالا  ِیف  َّرَُجا  َْوا  ًادَّهَـسُم ، ِنادْعَّسلا  ِکَسَح 

ياهراخ يور  رب  ار  بش  رگا  ادخ  هب  دنگوس  !؟ اُهلُولُح ; يرَّثلا  ِیف  ُلوُطَیَو  اُهلوُُفق ، یِلْبلا  َیِلا  ُعِرُْـسی  سْفَِنل  ًادَحَا  ُِملْظَا  َْفیَکَو  ِماطُْحلا ، َنِم 
رد تمایق  زور  ار  شلوسر  ادخ و  هکنیا  زا  تسا  رتبوبحم  میارب  موش ، هدیشک  هتـسب و  اهریجنز  اهلغ و  رد  ای  و  مرب ! رـس  هب  رادیب  نادعـس » »
نآ مراد ، اور  متس  یسک  هب  هنوگچ  مشاب . هدومن  بصغ  ار  ایند  لاوما  زا  يزیچ  و  هدرک ، متس  ناگدنب  زا  یضعب  هب  هک  منک  تاقالم  یلاح 
یم اهکاخ  نایم  رد  ینالوط  ياهتّدم  و  دشاپ ) یم  مه  زا  و   ) دور یم  شیپ  یگنهک  يوس  هب  تعرس  هب  شدوپ  رات و  هک  یمـسج  يارب  مه 

« لیقع  » مسق ادـخ  هب  دـیامرف : یم  هدرک ، هراشا  ( 1) لیقع شردارب  ناتـساد  هب  سپـس  لیقع  دروم  یب  ياضاقت  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دنام .»
. مشخبب وا  هب  نیزاوم ) فالخرب   ) ار امـش  ياهمدـنگ  زا  نَم  کـی  هک  تساوخ  یم  نم  زا  و  دوب ، هدـش  ریقف  تّدـش  هب  هک  مدـید  ار  مردارب 

راهچ بلاطوبا  اب 1 .  ناشتروص  ایوگ  و  هتـشگ ، نوگرگد  ناشگنر  رقف  رثا  رب  و  هدیلوژ ، ناشیاهوم  یگنـسرگ  زا  هک  مدید  ار  شناکدوک 
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.3 لیقع . . 2 بلاط . . 1 زا : تسا  ترابع  نس  بیترت  هب  اهنآ  یماسا  دنتـشاد . یّنـس  هلـصاف  لاس  رگیدکی 10  اب  مادـک  ره  هک  تشاد ، رـسپ 
ار وت  تهج  ود  زا  نم  : » دوـمرف یم  لـیقع  هب  ربماـیپ  اذـل  و  تشاد ، یم  تسود  ار  رایـسب  لـیقع »  » بلاـطوبا مالـسلا .) هیلع  ) یلع . 4 رفعج .
رد لـیقع  تشاد .» یم  تسود  تخـس  ار  وـت  بلاـطوبا  میوـمع  مناد  یم  هکنآ  رطاـخب  رگید  و  يدـنواشیوخ ، رظن  زا  یکی  مراد : تـسود 
رد و  دوب ، رتاـناد  همه  زا  تیلهاـج  ماـّیا  رد  اـهنآ  تشذگرـس  برع و  باـسنا »  » زا و  تشاد ، تکرـش  رفعج  شردارب  هارمه  هتوـم  گـنج 

نایم رد  نآ ، زا  سپ  ای  تفر  هیواعم  دزن  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما تداهـش  زا  لـبق  هکنیا  دروم  رد  دوب . باوج  رـضاح  تخـس  تارظاـنم 
ص ج 2 ، هغالبلا ، جهن  رب  هدرشف  حرش  ایوگ و  همجرت  . ) تسا هدوبن  تداهـش  زا  شیپ  دندقتعم  ناقّقحم  یلو  تسا . رظن  فالتخا  ناخروم 
! مداد ارف  شوگ  وا  هب  نم  دومن ، رارکت  ار  شا  هتـساوخ  راب  دـنچ  و  درک ، رارـصا  مه  زاب  لیقع » ! » دوب هدـش  گنر  لین  هحفص 501  (. 597
يرادـیب و يارب  نم  اّما  ! ) مشک یم  تسد  شیوخ  مسر  هار و  زا  و  مراد ، یم  رب  مدـق  وا  هاوخلد  هب  و  مشورف ! یم  وا  هب  ار  منید  درک  لاـیخ 

نآ هکلب  دزن ، وا  ندب  هب  ار  نهآ  ترضح  دینک  هّجوت   ) متخاس کیدزن  شندب  هب  ار  نآ  سپـس  متخادگ ، شتآ  رد  ار  ینهآ  وا ) هب  رادشه 
يزیچ و  داد ، رـس  دنلان  یم  درد  تّدـش  زا  هک  ینارامیب  نوچمه  يا  هلان  ناهگان ) ، ) دریگ تربع  نآ  ترارح  اب  ات  درب ) شندـب  کیدزن  ار 

نآ یناسنا  هک  يا  هدیتفت  نهآ  زا  دنیرگب ! وت  گوس  رد  دنمگوس  نانز  لیقع ! يا  ناه  متفگ : وا  هب  دزوسب . نآ  ترارح  زا  هک  دوب  هدنامن 
ار نآ  شبـضغ  مشخ و  هلعـش  اب  راّبج  دـنوادخ  هک  یناشک  یم  یـشتآ  يوس  هب  ارم  اـّما  ینک ! یم  هلاـن  هدرک  خرـس  هچیزاـب  تروص  هب  ار 

هنوگچ نارگید  و  دـنک ، یم  هچ  یلع  یتـسار  ( 1 (!؟ موشن نـالان  نازوـس  شتآ  نآ  زا  نم  یلاـن و  یم  ترارح  نیا  زا  وـت  تسا . هتخورفارب 
فالخرب شیانیبان  دـنملایع و  دـنمزاین و  ریقف و  ردارب  هب  ار  يرـصتخم  ییاذـغ  ّداوم  دـهد  یمن  هزاجا  وا  هب  یلع  ناـمیا  دـننک ؟ یم  راـتفر 

نیبب دـنک . یم  مرـش  نآ  نایب  زا  ناسنا  هک  دـننک  یم  ییاهیراوخ  تنار  هچ  هک  نک  اشامت  ار  ایند  نامیا  یب  نارادـمامز  اّما  دـهدب ، طباوض 
منادنزرف دوب ، هدش  تخس  نم  رب  یگدنز  : » دنک یم  لقن  نینچ  هیواعم  يارب  ار  دوخ  ناتـساد  لیقع   . 1 اجک ! هب  ات  تساجک  زا  هر  توافت 

وت هب  يزیچ  ات  ایب  بش  : » دومرف نم  هب  دوب ، ادـیوه  منادـنزرف  هفایق  رد  یگنـسرگ  متفر . مالـسلا ) هیلع  ) یلع مردارب  دزن  هب  مدرک و  عمج  ار 
. دوش جراخ  اـجنآ  زا  داد  روتـسد  مدـنزرف  هب  ماـما  نتـسشن ، زا  سپ  درب . وا  يوس  هب  و  تفرگ ، ارم  تسد  منادـنزرف  زا  یکی  بش  مهدـب .»

یغاد نهآ  هراـپ  هک  مدرک  ساـسحا  هاـگان  مدرک ، زارد  ار  متـسد  تسا ، ـالط  زا  يا  هسیک  مدرک  لاـیخ  نم  ریگب »! : » تفگ نـم  هـب  سپس 
وت نم و  تسا . هدرک  غاد  ار  نآ  اـیند  شتآ  هک  تسا  ینهآ  نیا  دـنک . هیرگ  تیارب  ترداـم  : » دوـمرف نـم  هـب  دـش . دـنلب  میادـص  تـسا ...

ُلِـسَالَّسلاَو ْمِِهقاَنْعَأ  ِیف  ُلَالْغالا  ِذِإ  : ) درک تئارق  ار  هیآ  نیا  هاـگنآ  میوش »؟ هدیـشک  مّنهج  ياـهریجنز  هب  هک  هاـگنآ  دوب  میهاوخ  هنوگچ 
نیا لـقن  زا  سپ  دـیوگ : یم  لـیقع  تسین .» نم  دزن  هداد ، رارق  وت  يارب  دـنوادخ  هچنآ  زا  شیب  : » دومرف سپـس  هیآ 71 ) رفاغ ، ( ) َنُوبَحُْسی

«. دـیئاز دـنهاوخن  یلع  دـننامه  نانز  رگید  هلثم ; ندـلی  نا  ءاسنلا  تمقع  تاهیه  تاهیه  : » تفگ تفر و  ورف  یتفگـش  رد  هیواـعم  ناـیرج 
لماع هک  قفانم ـ  سیق  نب  ثعشا  ناتساد  هب  سپس  ترـضح  هنابـش ! هیده  یلع و  هحفص 502  ص 253 .) ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرـش  )

نیا هدـنورپ  و  تشاد ، یفالتخا  یـسک  اب  ثعـشا  ًارهاـظ  دـنک . یم  هراـشا  دوب ـ  شتفـالخ  هاـتوک  نارود  تاـفالتخا  دـسافم و  زا  يرایـسب 
تفگـش لیقع  تشذگرـس  زا  : » دـیامرف یم  ترـضح  دـنک . تواـضق  نآ  دروم  رد  دـعب  زور  دوب  رارق  و  دوب ، یلع  ترـضح  دزن  فـالتخا 

اوـلح نیا  یلو  دروآ . اـم  هناـخ  برد  هب  ذـیذل  معط و  شوـخ  ياوـلح  زا  رپ  هدیـشوپرس  یفرظ  بش  همین  هک  تـسا  یـسک  ناتـساد  رتروآ 
مدنکفا و وا  هب  يدنت  هاگن  اذـل  دـندوب ! هدرک  ریمخ  شغارفتـسا  ای  رام ، ناهد  بآ  اب  ار  نآ  ایوگ  مدـش . رّفنتم  نآ  زا  نم  هک  دوب  ینوجعم 
دنک و تواضق  قح  فالخ  رب  هوشر  ببـس  هب  ات  تسا  هوشر  لها  هن  یلع ، تاکز ؟ ای  هقدـص ؟ ای  تسا ؟ هوشر  اولح  هساک  نیا  ایآ  : » متفگ
ار دوخ  ياپ  تسد و  نارادمامز ، ریما  دـنت  عطاق و  دروخرب  نیا  زا  هک  ثعـشا  تسا . مارح  مشاه  ینب  رب  اهنیا  هک  تاکز ، هقدـص و  لها  هن 

عقاو رد  راک  نیا  دـهد . هیدـه  رگید  ناملـسم  هب  دراد  قح  یناملـسم  ره  تسا ! هیدـه  هکلب  تسین ، مادـک  چـیه  هن ، تفگ : دوب ، هدرک  مگ 
قح و ینیریـش ، ماعنا ، هیده ، لیبق : زا  ینیوانع  تحت  يراوخ ، هوشر  و  دریگ ، یم  تروص  زین  ام  رـصع  رد  هنافّـسأتم  هک  دوب  یعرـش  هالک 
: دندومرف هتـشگ ، فقاو  وا  یعقاو  تّین  هب  تخانـش ، یم  ار  ثعـشا  گنر  رازه  هرهچ  هک  ترـضح  دریذپ . یم  قّقحت  اهنیا  دـننام  باسح و 
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ار یلع  یهاوخ  یم  اولح  هساک  نیا  اب  بش  همین  وت  ییوگ !؟ یم  نایذـه  ای  يا !؟ هداد  تسد  زا  ار  تلقع  ای  يا !؟ هدـش  هناوید  ایآ  ثعـشا !
: مناسانـشب ار  دوخ  ات  راذـگب  يا ! هدرک  هسیاـقم  دوخ  اـب  ارم  وت  ثعـشا  دـهد ! مکح  وت  عفن  هب  ادرف  اـت  ینک  توعد  ملظ  هب  ار  وا  یبیرفب و 

یلو دراد ; ابیز  يرهاظ  هچ  رگا  هتـشگ  طولخم  رام  ناهد  بآ  اب  ایوگ  مدـید ، نم  هک  ییاولح  نیا  نوچ  تسا  لهـس  هک  اولح  نیا  ثعـشا 
، لاح درک . دهاوخن  نینچ  دنک ، ملظ  يا  هچروم  رب  ات  دنهد  یلع  هب  ار  هناگتفه  ياهنامـسآ  رگا  مسق  ادـخ  هب  تسا . فیثک  رایـسب  شنطاب 

هدولآ نز  کی  لـباقم  رد  ار  شیوخ  روشک  هحفـص 503  یتسه  شنامکاح  هک  یناهج  ای  تسا ، ناما  نما و  يرادـمامز  نینچ  اب  ایند  اـیآ 
زا يرثا  دشاب ، يا  هعماج  رد  نآ  زا  يوترپ  رگا  هک  دراد  يردـقنارگ  راثآ  داعم  هب  نامیا  يرآ ! اجک ! نآ  اجک و  نیا  دـننک ؟! یم  هحلاصم 

اپریز ار  نارگید  قـح  و  يراوـخ ، هوـشر  اـهیریگرد ، تاـفالتخا و  ناوارف  يا  هدـنورپ  متـس ، مـلظ و  اوراـن ، ياـه  ضیعبت  يراوـخ ، تـنار 
هک دیوگ  یم  تلادع  زا  راشرس  ابیز و  رایسب  يا  هلمج  بیجع ، ناتساد  ود  نیا  نایب  زا  سپ  ترـضح  دوب . دهاوخن  نآ  دننام  و  نتـشاذگ ،

بـصن نآ  نالوئـسم  نامـشچ  لباقم  رد  تارادا  مامت  رد  هتـشون و  الط  بآ  اب  تالمج  نیا  تسا  هتـسیاش  و  دـیوگب ، دـناوت  یمن  یلع  زج 
َّنِا َو  ُُهْتلَعَف ، ام  ةَریعَـش  َْبلُج  اُهُبلْـسَا  ۀَـلْمَن  یف  َهللا  َیِـصْعَا  ْنَا  یلَع  اـهِکْالفَا ، َتْحَت  اـِمب  َۀَْـعبَّسلا  َمیلاـقالا  ُتیِطُْعا  َْول  ِهللاَو  : » دـینک هّجوت  دوش .
هب ار  یتسه ) ناهج  همه   ) تساهنامـسآ ریز  رد  هچنآ  اب  هناگتفه  ياه  میلقا  رگا  اهُمَـضْقَت ; ةَدارَج  ِمَف  یف  ۀَـقَرَو  ْنِم  ُنَوْهََال  يدـْنِع  ْمُکاـْینُد 
زا امـش ، يایند  هک ) ارچ  ! ) درک مهاوخن  نینچ  زگره  منک ، ینامرفان  يا  هچروم  ناهد  زا  يوج  تسوپ  نتفرگ  اب  ار  دنوادخ  هک  دنهدب  نم 

هحفص 505 هحفص 504  تسا .» رتشزرا  یب  رتراوخ و  نم  دزن  دشاب  یخلم  ناهد  رد  هک  يا  هدیوج  گرب 

رجح هروس  دنگوس  . 8

حیضوت

شربماـیپ ناـج  هب  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  تسا . هدـمآ  رجح  هروس  هیآ 72  رد  هـک  تـسا  يدـنگوس  نآرق ، هناـگی  ياهمـسق  زا  رگید  یکی 
(! دنا هداد  تسد  زا  ار  دوخ  روعش  لقع و  و   ) دننادرگرس دوخ  یتسم  رد  اهنیا  دنگوس ، وت  ناج  هب  دییامرف : هّجوت  تسا . هدروخ  دنگوس 

طول موق  باذع  هصق 

رسارس خلت و  هّصق  نیا  حرش  دنک . یم  نایب  طول  موق  رب  ار  یهلا  باذع  لوزن  ناتـساد  هک  تسا  يا  هناگ  هدفه  تایآ  هرمز  رد  روکذم  هیآ 
: دینک هّجوت  نآ  همجرت  سپـس  و  روکذـم ، تایآ  نتم  هب  ددرگ . یم  متخ  هیآ 77  هب  و  عورـش ، رجح  هروس  هفیرـش 61  هیآ  زا  زومآ  تربع 

 * َنُوقِداََصل اَّنِإَو  ِّقَْحلِاب  َكاَْنیَتَأَو  َنوُرَتْمَی *  ِهِیف  اُوناَک  اَِمب  َكاَْـنئِج  ْلـَب  اُولاَـق  َنوُرَْکنُّم *  ٌمْوَق  ْمُکَّنِإ  َلاَـق  َنُولَـسْرُْملا *  طُول  َلآ  َءاَـج  اَّمَلَف  »)
ٌعوُطْقَم ِءَالُؤَه  َِرباَد  َّنَأ  َْرمالا  َِکلَذ  ِْهَیلِإ  اَْنیَضَقَو  َنوُرَمُْؤت *  ُْثیَح  اوُْضماَو  ٌدَحَأ  ْمُْکنِم  ْتِفَْتلَی  َالَو  ْمُهَرَابْدَأ  ِْعبَّتاَو  ِْلیَّللا  َنِّم  عْطِِقب  َِکلْهَِأب  ِرْسَأَف 

َنیَِملاَْعلا ِنَع  َکَْهنَن  َْملَوَأ  اُولاَق  ِنوُزُْخت *  َالَو  َهللا  اوُقَّتاَو  ِنوُحَضْفَت *  َالَف  یِْفیَض  ِءَالُؤَه  َّنِإ  َلاَق  َنوُرِْشبَتْسَی *  ِۀَنیِدَْملا  ُلْهَأ  َءاَجَو  َنیِِحبْصُّم * 
اَنْرَْطمَأَو اَهَِلفاَس  اَهَِیلاَع  اَْنلَعَجَف  َنِیقِرْـشُم *  ُۀَْحیَّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف  َنوُهَمْعَی *  ْمِِهتَرْکَـس  یَِفل  ْمُهَّنِإ  َكُرْمََعل  َنِیلِعاَف *  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِیتاََنب  ِءَالُؤَه  َلاَق  * 
یماگنه َنِینِمْؤُْملِّل ;) ًۀَـیَال  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  میِقُّم *  لِیبَِسَبل  اَهَّنِإَو  هحفص 506 *  َنیِمِّسَوَتُْملِّل  تاَیَال  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  لیِّجِـس *  ْنِّم  ًةَراَجِح  ْمِْهیَلَع 

وت يارب  ار  يزیچ  نامه  ام  : » دنتفگ دیتسه »! یـسانشان  هورگ  امـش  : » تفگ طول ) ، ) دندمآ طول  نادناخ  غارـس  هب  ادـخ )  ) ناگداتـسرف هک 
یم تسار  میا ;و  هدروآ  وت  يارب  ار  یمّلـسم  ّتیعقاو  ام  میباذـع !) رومأم  ام  يرآ ،  ) دنتـشاد دـیدرت  نآ  رد  نارفاـک  اـهنآ =  هک  میا  هدروآ 

هب امـش  زا  یـسک  نک ;و  تکرح  اـهنآ  لاـبند  هب  تدوخ  ربب ;و  اـج  نیا  زا  و  رادرب ، دوخ  اـب  بش  رخاوا  رد  ار  تا  هداوناـخ  سپ ، مییوگ .
اهنآ همه  ناهاگحبص ، هک  میداتسرف  یحو  ار  عوضوم  نیا  طول  هب  ام  و  دیورب .» دیتسه  رومأم  هک  اج  نامه  هب  درگنن ;و  شیوخ  رس  تشپ 

نامداش هک  یلاح  رد  دندمآ  طول ) هناخ  فرط  هب  و  دندش ، ربخاب  نانامهیم  دورو  زا   ) رهـش لها  رگید )، يوس  زا  . ) دش دنهاوخ  نک  هشیر 
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زا ار  وت  ام  رگم  : » دـنتفگ دـیزاسن »! هدنمرـش  ارم  و  دیـسرتب ، ادـخ  زا  دـیزیرن ;و  ارم  يوربآ  دـننم ; ناـنامهیم  اـهنیا  : » تفگ طول ) . ) دـندوب
ماجنا یحیحـص  راک  دـیهاوخ  یم  رگا  دنرـضاح ، نم  نارتخد  : » تفگ ریذـپن .»)!؟ ینامهیم  هب  ار  یـسک  میتفگن  و   ) میدرکن یهن  ناـیناهج 
روعـش لقع و  و   ) دننادرگرـس دوخ  یتسم  رد  اهنیا  دـنگوس ، وت  ناج  هب  دـیزیهرپب .»)! یگدولآ  هانگ و  زا  و  دـینک ، جاودزا  اهنآ  اب   ) دـیهد
سپـس تفرگ ! ارف  ار  اهنآ  هزرل )ـ  نیمز  ای  هقعاص  تروصب  رابگرم ـ   ) هحیـص باتفآ ، عولط  ماگنه  ماجنارـس ، دنا !) هداد  تسد  زا  ار  دوخ 

تـشذگرس  ) نیا رد  میتخیر ! ورف  اهنآ  رب  گنـس  زا  یناراب  میداد ;و  رارق  نییاپ  ار  نآ  يالاب  ; میدرک ) ور  ریز و  ار  اـهنآ  يداـبآ  رهـش و  )
يا هناشن  نیا ، رد  تسا ، اهناوراک )  ) یگـشیمه هار  رـس  رب  اهنآ ، نیمزرـس  ياه  هناریو  نارایـشوه و  يارب  تسا  ییاه  هناشن  زیگنا ،) تربع 

ار زیچ  همه  نآ  راجفنا  جوم  هک  هدوب ، يرابگرم  هقعاص  ًارهاظ  ینامـسآ  هحیـص  زا  روظنم  . 1 هّجوت : لباق  هتکن  دـنچ  نانمؤم .»! يارب  تسا 
نیا و  دش ، عقاو  زین  دوب  هزرل  نیمز  هک  یهلا  باذع  نیمود  هقعاص ، زا  سپ  دراد . یبیجع  یبیرخت  تردق  راجفنا  جوم  هک  ارچ  درک . دوبان 

، درکن تعانق  راکهنگ  موق  نیا  يدوبان  هب  دـنوادخ  اّما  درک . ور  ریز و  ار  اـهنآ  رهـش  ماـمت  هحفـص 507  هک  دوب  دـیدش  يا  هنوگ  هب  هلزلز 
ندیراب ینامسآ  ياهگنس  زا  یناراب  درک . لزان  زین  ار  موس  باذع  دنامن  یقاب  ناشرهـش  هناخ و  اهنآ و  دوخ  زا  يرثا  چیه  هکنیا  يارب  هکلب 

يارب ییاـه  هناـشن  ار  طول  موق  زیگنا  تربـع  تشذگرـس  هیآ 75  رد  لاـعتم  دـنوادخ  . 2 دـش . نفد  اهگنـسریز  اـه  هناریو  ماـمت  و  تفرگ ،
ود نیا  هجیتن  دـناد . یم  نانمؤم  يارب  يا  هناشن  ار  طول  نیمزرـس  ياه  هناریو  هروس  نامه  هیآ 77  رد  و  درمش ، یم  نارایشوه )  ) نیمّـسوتم

تسارف و زا  ِنِمْؤُْملا ; َۀَـسارَف  اوُقَِّتا  : » هک تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  اذـل  دـشاب و  گـنرز  رایـشوه و  دـیاب  هراومه  نمؤم  هک  تسا  نآ  ریبـعت 
ناهانگ نیرتدب  زا  یکی  هب  هدولآ  طول  موق  هک  اجنآ  زا  . 3 درب . یم  یپ  اهزیچ  زا  یلیخ  هب  هناشن  کی  زا  هک  دیـشاب » رذحرب  نمؤم  یکریز 

. درک لزان  اهنآ  رس  رب  ار  دنتسه  نآ  قحتسم  ناراکهنگ  هنوگنیا  هک  ییاهتازاجم  عاونا  مامت  دنوادخ  دندوب ، يزاب  سنج  مه  ینعی 

طول موق  ناتساد  تربع  ياه  سرد 

( فلا مینک : یم  هراـشا  نآ  دروم  شـش  هب  هک  دراد ، جنـس  هتکن  ناـنمؤم  نارایـشوه و  يارب  یناوارف  تربـع  ياهـسرد  طوـل  موـق  ناتـساد 
ياج هب  و  دنتسه ، یناسفن  ياهشهاوخ  لابند  هب  هراومه  و  هداد ، سفن  ياوه  هب  ار  دوخ  رایتخا  مامز  هک  یناسک  یتسرپاوه ! هجیتن  یتخبدب 

ایند رد  مه  دـنا ، هدرک  نآ  ریـسا  سفن و  ياوـه  وریپ  ار  لـقع  دـننک ، نآ  وریپ  و  دـنریگ ، راـک  هب  لـقع  تمدـخ  رد  ار  سفن  ياوـه  هـکنآ 
موق تشذگ ، دنگوس  هیآ  رد  هک  هنوگ  نامه  یتسرپاوه ! یتسم  ب ) دنراک . نایز  رـساخ و  ترخآ  ناهج  رد  مه  و  دنا ، هراچیب  تخبدب و 

هحفـص 508 قیرط  زا  یـسنج  ياهزاین  ياضرا  هک  طول ، ترـضح  داهنـشیپ  نیرتهب  تهج  نیدب  دندوب . تاوهـش  یتسرپاوه و  تسم  طول 
هب تسم  ناـسنا  لـقع  اریز  دـندیزرو . رارـصا  شیوخ  یـسنج  فارحنا  رب  هدرک و  در  ار  دوـب ، ترـضح  نآ  نارتـخد  اـب  جاودزاو  عورـشم 

َو دِحاو  ْتَیب  یف  اهُّلُک  ُِثئابَْخلا  ِتَلِعُج  : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) يرکـسع نسح  ماما  دنا . هدز  نآ  رب  یلفق  ایوگ  دنک ; یمن  راک  یتسرد 
، رگید ریبعت  هب  تسا .» بارش  هناخ  نآ  دیلک  و  دنا . هدرک  لفق  ار  نآ  رد  و  هدش ، عمج  هناخ  کی  رد  ناهانگ  مامت  ُبارَّشلا ; اَهُحاتْفِم  َلِعُج 
. تفای هار  اهیدیلپ  ثئابخ و  هناخ  هب  ناوت  یم  بارـش  لاناک  زا  اذـهل  و  درک ، لیاز  ناوت  یم  بارـش  اب  ار  لقع  و  تسا ، لقع  هناخ  نآ  لفق 

سیلبا دینک : هّجوت  راعشا  نیا  هب  تسا . هدورس  ییابیز  راعشا  تیاور  نیمه  زا  ماهلا  اب  ًارهاظ  ازریم ، جریا  نابز ، یـسراف  نایب  نیریـش  رعاش 
رطخ هس  نیز  یکی  وت  ینیزگب  دیاب  راهنز  یهاوخ  رگا  گرم  منم  هک  اتفگ  ار  رب  رس و  یبیهم  لکش  اب  هتـسارآ  یناوج  نیلاب  هب  تفر  یبش 

مشوپب ز هکنآ  ات  رغاس  هس  ود  یشونب  بان  یم  دوخ ز  ای  ار  رس  هنیس و  دوخ  رهاوخ  زا  ینکـشب  ای  راز  یـشکب  ار  تدوخ  ریپ  ردپ  نآ  ای  ار 
راک نیا  مرهاوخ  ردپ و  اب  منکن  اتفگ  ار  رن  مغیض  نت  هب  هزرل  دتف  گرم  زک  تشاد  اج  دوخ و  رب  ناوج  میب  نیا  زا  دیزرل  ار  رظن  وت  كاله 
يا ار  ردـپ  تشک  مه  دز و  ار  دوخ  رهاوخ  مه  یتسم  هریچ ز  دـش  وچ  دروخ  یم  هس  ود  یماج  ار  ررـض  عفر  منک  شیوخ  زا  یم  هب  نکیل 

هحفص 509 ص 191 .  ناسنا ، هنیرید  نمشد  ناطیـش   . 1 ( 1) ار رـشب  عون  دنک  ظفح  رـش  هیام  نیز  دـنوادخ  كات  نب  کشخ  دوش  شاک 
نیب زا  نآ  راثآ  حبص  هب  ات  دشونب  بش  الثم  رگا  هک  تسا  بارـش  یتسم  نآ  عون  کی  دراد ; یماسقا  عاونا و  یتسم  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

نآرق رابرپ  زا 231ياهدنگوس  هحفص 205 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یتسم ا رگید  ماسقا  زا  دراد ، همادا  رمع  کی  هاگ  هک  توهـش ، یتسم  همه  زا  رتدب  و  ماقم ، هاج و  تورث ، لام و  زا  لصاح  یتسم  دور . یم 
لایما تاوهـش و  و  دـنزرف ، نز و  بابان ، ناتـسود  ماقم ، ییاراد ، هب  ار  نآ  و  هتفرگ ، درخ  لقع و  زا  ار  رایتخا  ماـمز  تسم  ياـهناسنا  تس .

ج) تسا . ینادرگرـس  رّیحت و  نآ  موش  هویم  هک  درب ، هاـنپ  ادـخ  هب  دـشاب ) هک  عون  ره  زا   ) یتـسم زا  دـیاب  و  دنراپـس . یم  شیوخ  یناـسفن 
يارب لاس  اهدـص  يرهـش  یلاـها  تسا  نکمم  دوش . یم  دوباـن  یهاـتوک  تّدـم  رد  زیچ  همه  یهلا ، باذـع  لوزن  اـب  یهلا  باذـع  تعرس 

ءوس راک  هجیتن  نیا ، دوش . یم  دوبان  رهش  مامت  هیناث  دنچ  فرظ  رد  راگدرورپ  باذع  لوزن  اب  اّما  دنـشاب ، هدرک  شالت  نآ  يدابآ  نارمع و 
کی اب  اّما  تسا ، زاین  ینالوط  نامز  و  دایز ، یـسانشراک  ياهورین  ناوارف ، تاـناکما  میظع  ّدـس  کـی  نتخاـس  يارب  تسا . رهـش  نآ  مدرم 
هجیتن هلأسم  نیا  درک . دوبان  ار  دس  مامت  هظحل  کی  رد  ناوت  یم  تیمانید ، يرادقم  نتشاذگراک  ای  بمب  دنچ  نتخیر  تسردان و  میمـصت 

دنک تدابع  لاس  اههد  یصخش  هک  لکـش  نیدب  دهد ، خر  زین  يدابع  يونعم و  لئاسم  رد  تسا  نکمم  قاّفتا  نیا  تساهناسنا . راتفر  ءوس 
هک یماگنه  لاعتم  دـنوادخ  تایح ! لماوع  اب  باذـع  د ) ددرگ . ّرـش  هب  تبقاـع  شزغل  نآ  رثا  رب  دوش و  یـشزغل  بکترم  رمع  ناـیاپ  رد  و 
نآ یگدنز  تایح و  لماع  هب  ار  باذع  نامرف  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دیامن ، لزان  باذع  اهنآ  رب  و  دنک ، تازاجم  ار  یموق  دـنک  یم  هدارا 
نآ هب  دنوادخ  اّما  تسا ، یگدنز  تایح و  هیام  ناراب  دـسرب . ناشلامعا  يازـس  هب  ار  اهنآ  مه  و  دـنک ، ییامن  تردـق  مه  ات  دـهد ، یم  موق 

نیمز هحفـص 510  دزاـس . یم  كـاله  ار  حون  موق  نآ  اـب  و  دـنک ، یم  رگناریو  بالیـس  هب  لیدـبت  ار  تاـیح  هیاـم  ناراـب  و  هداد ، تعرس 
رد و  دوش ، داجیا  یبیهم  هلزلز  ات  دهد ، یم  يرصتخم  شزرل  روتـسد  نیمز  نیمه  هب  دنوادخ  اّما  تسوا ، تحارتسا  رتسب  ناسنا و  هراوهاگ 

هدارا اب  اّما  تسا . تکرب  یگدـنز و  تایح و  ثعاب  داـب ، مارآ  میـسن  دـیامن . لیدـبت  يا  هناریو  هب  ار  يداـبآ  رهـش  ندز  مه  رب  مشچ  کـی 
، دنک هدارا  دـنوادخ  رگا  يرآ ! دـنک . یم  طقاس  یتسه  زا  ار  یموق  ،و  ددرگ یم  نافوط  هب  لیدـبت  و  هتفای ، شیازفا  نآ  تعرـس  راگدرورپ 

فورعم ماوع  نایم  رد  هچنآ  فالخرب  دزوس  یمن  مه  اب  رت  کشخ و  ه ) ـ دیامن . یم  للم  ماوقا و  یتسین  بابسا  هب  لیدبت  ار  تایح  لماوع 
طول و ترـضح  هب  ناگتـشرف  طول ، موق  تازاجم  ناتـساد  رد  اذـل  و  دزوس . یمن  مه  اب  رت  کشخ و  یهلا  ياهتازاجم  اهباذـع و  رد  تسا ،
ار اهنآ  ناماد  یهلا  باذع  ات  دننک ، كرت  ار  رهش  باذع  لوزن  زا  لبق  ماگنه ، بش  هک  داد  روتسد  شرـسمه ) زا  ریغ  هب  هّتبلا   ) شا هداوناخ 

طول موق  رهـش  تفه  رد  رگا  هک  دنک  یم  اضتقا  تلادع  تمکح و  و  تسا ، تلادع  تمکح و  ساسا  رب  دنوادخ  ياهراک  هک  ارچ  دریگن .
نز طول  رـسمه  طباور  رب  طباوض  تّیمکاح  و ) داد . خر  قاّفتا  نیا  و  دهد ، تاجن  ار  اهنآ  دشاب  هتـشاد  دوجو  نمؤم  كاپ و  هداوناخ  کی 

ییوسمه اهنآ  اب  و  داد ، یم  ناشن  زبس  غارچ  ناراک  هنگ  هب  اّما  دوبن ، زاب  سنج  مه  تشادـن و  یـسنج  فارحنا  دـنچ  ره  وا  دوب . یحلاـصان 
ياهراک تامیمـصت و  رب  هچنآ  لاح  ره  هب  داد . بیرف  ار  وا  ناطیـش  یلو  دوب ، یبوخ  نز  زاـغآ  رد  و  ربماـیپ ، رـسمه  دـنچ  ره  يو  تشاد .

نایم رد  ار  شرـسمه  اذل  نآ . دـننام  يدـنواشیوخ و  یلیماف و  طباور  هن  یهلا ، نیمارف  تعاطا  یعرـش و  طباوض  دوب  مکاح  طول  ترـضح 
ناربمایپ ءایبنا و  همه  همانرب  ءزج  لصا  نیا  تیاعر  ددرگ . یهلا  تازاجم  باذـع و  لومـشم  ناراکهنگ  ریاس  نوچمه  ات  درک ، اهر  شموق 

هرمز زا  ار  وا  دـنوادخ  درک  ار  شلهاان  دـنزرف  تاجن  تساوخرد  مالـسلا ) هیلع  ) حون هحفـص 511  ترـضح  هک  یماگنه  اذهل  تسا ، هدوب 
(1 .) دادن ار  شتاجن  هزاجا  و  تسناد ، جراخ  حون  ترضح  لها 

زورما يایند  یتسم 

مه اهنت  هن  هک  هدیـسر  ییاج  هب  زورما  يایند  راک  تسا . نادرگرـس  رّیحتم و  ًاـعقاو  و  هتفر ، ورف  يدـیدش  یتسم  رد  زورما  ياـیند  هنافّـسأتم 
هب ار  حیقو  تشز و  لامعا  نیا  ناتسلگنا )  ) اهروشک زا  یـضعب  رد  هکلب  دزادرپ ، یمن  هزرابم  هب  نآ  اب  و  دنک ، یمن  موکحم  ار  يزاب  سنج 

يزاـب سنجمه  هب  ینوناـق  لکـش  هب  یـسنج  ناـفرحنم  اـت  دـننک  یم  بیوـصت  ار  نآ  سلجم  ناگدـنیامن  و  هدرب ، يراذـگ  نوناـق  سلجم 
مامت دنچ  ره  داد ، اهنآ  هب  دیاب  دنتـساوخ  ار  يزیچ  ره  هعماج  تّیرثکا  هک  دندقتعم  اهنآ  تسا ! یبرغ  یـسارکومد  تاغوس  نیا  دنزادرپب و 

نایاناد و لابند  هب  مدرم  یـسارکومد  نیا  رد  دنـشاب ! فلاخم  نآ  اب  روشک  يونعم  یناـحور و  یملع و  تاـماقم  نادنمـشناد و  ناـگبخن و 
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داجیا راتـساوخ  ّتیرثکا  رگا  دنـشاب . مدرم  ّتیرثکا  عبات  دنراچان  نادنمـشناد  املع و  هکلب  دننک ، یمن  تکرح  دوخ  نادنمـشناد  ناملاع و 
نیا ریذپان  ناربج  ياهررـض  دروم  رد  نادنمـشناد  دایرف  و  دنک ، یم  نآ  ثادحا  هب  هیـصوت  یبرغ  یـسارکومد  دندوب  داسف  اشحف و  زکارم 

تایلام تلود  هب  و  دراد ، ینوناق  هبنج  زکارم  نیا  یبرغ  ياهروشک  یـضعب  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دور . یمن  ورف  سک  چـیه  شوگ  هب  لـمع 
. دنک یمن  دییأت  ار  یبرغ  یسارکومد  اّما  دراذگ ، یم  مارتحا  تلم  يارآ  هب  دنچ  ره  مالسا  دنک . یم  تیامح  نآ  زا  مه  تلود  و  دهد ، یم 
نعل و لومـشم  تروص  نیا  ریغ  رد  دنک ، هاگآ  ار  مدرم  دش  راکـشآ  هعماج  رد  یتعدب  هاگره  هک  دهاوخ  یم  نادنمـشناد  املع و  زا  هکلب 

فالخرب و  دنک ، تکرح  یطلغ  ریسم  رد  هک  اجنآ  اّما  دریذپ ، یم  اهشزرا  هبوچراچ  رد  ار  مدرم  يارآ  مالسا  ( 2 .) دوب دنهاوخ  ادخ  نیرفن 
زورما هک  زدیا  يرامیب  هحفص 512  ص 15 .  ج 105 ، راونالاراحب ،  . 2 هیآ 46 .  دوه ،  . 1 تسین . لئاق  نآ  يارب  یشزرا  دشاب ، اهـشزرا 
یـسنج تافارحنا  هب  ناگدولآ  نآ  هب  ناـیالتبم  ماقرا 75 % رامآ و  قبط  یلو  دراد ، یفلتخم  لـماوع  دـنچ  ره  دـنک ، یم  دـیدهت  ار  ّتیرـشب 
ناوریپ و  نآ ، هـب  ناـیالتبم  طـلغ  ياـه  يریگ  میمـصت  هجیتـن  نـیا  و  دـهد . یم  لیکــشت  ار  ناـیالتبم  اـهنت 25 % رگید  لـماوع  و  دنتـسه !

ماـمت مور  هروس  هیآ 41  رد  دـیجم  نآرق  دـننز . یم  نارگید  دوـخ و  هشیر  هب  هشیت  مدرم  يارآ  بـلج  يارب  هـک  تـسا  یبرغ  یـسارکومد 
اَِمب ِرْحَْبلاَو  ِّرَبـْلا  ِیف  ُداَـسَْفلا  َرَهَظ  : ») دـنک یم  یفرعم  اـهناسنا  ءوس  لاـمعا  هجیتـن  ار  ددـنویپ  یم  عوـقو  هب  نیمز  هرک  يور  رب  هک  يدـسافم 
دنا هداد  ماجنا  مدرم  هک  ییاهراک  رطاـخب  اـیرد  یکـشخ و  رد  داـسف  َنوُعِجْرَی ;) ْمُهَّلََعل  اُولِمَع  يِذَّلا  َضَْعب  ْمُهَقیِذـُِیل  ِساَّنلا  يِدـْیَأ  ْتَبَـسَک 

هحفص 513 دندرگزاب .» قح ) يوس  هب   ) دیاش دناشچب ، اهنآ  هب  ار  ناشلامعا  زا  یضعب  هجیتن  دهاوخ  یم  ادخ  تسا ; هدش  راکشآ 

ناخد ق و  داص ، سی ، ياه  هروس  دنگوس  ات 12 .  9

، تسا تّوبن  تابثا  دروم  راهچ  ره  رد  زین  هل  مسقم  و  دـیجم ، نآرق  هب  یگمه  قوف ، هناگراهچ  ياـه  هروس  ياهدـنگوس  هکنیا  هب  هّجوت  اـب 
هک يا  هناگ  هس  تاکن  هب  سپـس  نآ ، همجرت  اه و  مسق  نتم  هب  ادـتبا  میهد . یم  رارق  ثحب  دروم  اجکی  ار  هروس  راهچ  نیا  ياـه  مسق  اذـل 
هک میکح . نآرق  هب  دنگوس  سی . دیامرف : یم  سی  هروس  يادتبا  رد  لاعتم  دنوادخ  . 1 دییامرف : هّجوت  دش ، دهاوخ  نایب  اهدنگوس  نوماریپ 
هک  ) تسا رکذ  ياراد  هک  ینآرق  هب  دـنگوس  ص ، تسا : هدـمآ  نینچ  هروس ص  ات 5  هیآ 1  رد  . 2 یتسه . دـنوادخ )  ) نالوسر زا  ًاعطق  وت 

ماگنه هب  و  میدرک ، كاله  اهنآ  زا  شیپ  هک  ار  یماوقا  رایـسب  هچ  دـنفالتخا . رورغ و  راتفرگ  نارفاک  یلو  تسا ). یهلا  هزجعم  باتک ، نیا 
میب ربمایپ  هک  دـندرک  بّجعت  اهنآ  دوب . هتـشذگ  تاـجن  تقو  یلو  دنتـساوخ )، یم  هحفـص 514  کمک  و   ) دـندز یم  دایرف  باذـع  لوزن 
لّوا هیآ  ود  رد  هک  هروس ق ، دنگوس  . 3 تسا . ییوگغورد  رایـسب  رحاس  نیا  دنتفگ : نارفاک  هدمآ ;و  ناشیوس  هب  نانآ  نایم  زا  يا  هدنهد 

يربماـیپ هک  دـندرک  بّجعت  اـهنآ  تسا !) قح  زیخاتـسر  تماـیق و  هک   ) دـیجم نآرق  هب  دـنگوس  ق ، تسا : ریز  حرـش  هب  هدـمآ ، هروس  نیا 
. مح تسا : هدـمآ  نینچ  ناـخد  هروـس  رد  هرخـالاب  و  . 4 تسا .»! یبیجع  زیچ  نیا  : » دـنتفگ نارفاـک  و  هدـمآ ، ناـشدوخ  ناـیم  زا  رگراذـنا 
رب يرما  ره  بش  نآ  رد  میا . هدوب  هدـننک  راذـنا  هراومه  ام  میدرک ; لزان  تکربرپ  یبش  رد  ار  نآ  ام  هک  رگنـشور ، باتک  نیا  هب  دـنگوس 

( ار هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) دـمحم  ) اـم اـم ، يوـس  زا  دوـب  یناـمرف  نآرق ) لوزن  يرآ ، . ) ددرگ یم  ادـج  ریبدـت و  یهلا )  ) تـمکح ساـسا 
هعّطقم و فورح  طابترا  فلا ) تسا : مزال  هتکن  هس  حیـضوت  ثحب  دروم  ياهدـنگوس  دروم  رد  هناـگ  هس  تاـکن  هحفص 515  میداتسرف .
نآرق و هب  دنگوس  نیب  یطابترا  هچ  دراد . دوجو  هعّطقم  فورح  هدش ، دای  مسق  نآرق  هب  هک  الاب ، هناگراهچ  ياه  هروس  مامت  رد  اهدنگوس 
نادنمـشناد و مینک : هئارا  هعطقم  فورح  نوماریپ  یحیـضوت  دـیاب  ادـتبا  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  يارب  درک ؟ رّوـصت  ناوـت  یم  هعّطقم  فورح 
هب ار  دیجم  نآرق  لاعتم  دنوادخ  تساهنآ : نیرتهب  ریز  ریـسفت  هک  دنا ، هدرک  هئارا  هعّطقم  فورح  دروم  رد  یتوافتم  ياهریـسفت  نارّـسفم ،

ندروآ اب  دنوادخ  دوب . دـهاوخ  تمایق  زور  ات  رـشب  ياهزاین  همه  يوگخـساپ  نآرق  میناد  یم  و  هدرک ، یفّرعم  مالـسا  ربمایپ  هزجعم  ناونع 
یّجهت فورح  ینعی  هداس  رایسب  ّداوم  زا  مالسا  هزجعم  هک  دنامهفب  نیبطاخم  هب  دهاوخ  یم  (، 1) نآرق هروس  يادتبا 29  رد  هعّطقم  فورح 

، نآ قلاخ  تمظع  هناشن  اـبفلا ، فورح  نوچمه  يا  هداـس  ّداوم  اـب  نآرق ، نوچ  یلوصحم  لیکـشت  و  تسا . هدـش  لیکـشت  اـبفلا ) فورح  )
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و تسا ، یتسه  ملاع  تاقولخم  فرـشا  ناسنا  میتسه . دهاش  زین  ناسنا  تقلخ  دروم  رد  ار  رنه  نیا  هک  هنوگ  نامه  تسا . ناهج  راگدرورپ 
هرک رد  اـهنت  هن  و  هتفرگ ، تمدـخ  هب  ار  اـهنآ  و  هدرک ، دوخ  رّخـسم  ار  تادوجوم  همه  هداد  يو  هب  دـنوادخ  هک  یتردـق  ناوت و  هیاـس  رد 

شزرا اب  دوجوم  نیا  هدـنهد  لیکـشت  داوم  اّما  تسا . هدرک  ادـیپ  تسد  زین  هام  هرک  ریظن  ینامـسآ  تارک  اـهایرد و  قاـمعا  هب  هکلب  نیمز ،
، دعر . 7 فسوی ، . 6 دوه ، . 5 سنوی ، . 4 فارعا ، . 3 نارمع ، لآ  . 2 هرقب ، . 1 تسا : ریز  حرش  هب  روکذم  ياه  هروس   . 1 تسا : هداس  رایسب 
، سی . 19 هدجس ، . 18 نامقل ، . 17 مور ، . 16 توبکنع ، . 15 صصق ، . 14 لمن ، . 13 ءارعش ، . 12 هط ، . 11 میرم ، . 10 رجح ، . 9 میهاربا ، . 8

دوجو هحفص 516 43  ملق . . 29 ق ، . 28 فاقحا ، . 27 هیثاج ، . 26 ناخد ، . 25 فرخز ، . 24 يروش ، . 23 تلّصف ، . 22 رفاغ ، . 21 ص ، . 20
زا زین  دهد  یم  لیکشت  ار  ناسنا  یلصا  ياذغ  هک  تاجیزبس  اه و  هویم  و 43  نیمز ، هرک  هک 43  هنوگ  نامه   ) تسا هداد  لیکشت  بآ  ار  وا 

دیاش هک  کهآ  میسلک  يا  هظحالم  لباق  رادقم  . 1 تسا : هدش  لیکشت  ریز  روما  زا  ناسنا  دوجو  هدنامیقاب  % 25 تسا ). هدش  لیکشت  بآ 
هـس ود  هزادنا  هب  یبرچ  رادقم  . 3 تسا . طّسوتم  خیم  کی  هزادـنا  هب  لومعم  روط  هب  نآ  مجح  هک  نهآ  يرادـقم  . 2 دشاب . ولیک  یلا 3   2

رد دوخ  حور  زا  سپس  و  هدیرفآ ، يدوجوم  نآ  اب  و  هدرک ، بیکرت  مه  اب  ار  هّدام  هس  نیا  و  بآ ، رادقم  نآ  لاعتم  دنوادخ  نوباص . بلاق 
نینچ هداـس ، ّداوم  نآ  زا  هک  تسادـخ  رنه  نیا  و  تسا . هدـش  ناـسنا  ماـن  هب  كریز  شوهاـب و  رایـسب  يدوجوم  نآ  لـصاح  و  هدـیمد ، وا 

يدنمشزرا رایسب  دوجوم  هداس ، يّداوم  زا  هدافتسا  اب  نیوکت  ملاع  رد  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  يرآ ! تسا . هدیرفآ  يدنمـشزرا  لوصحم 
سک چـیه  هک  هدرک ، قلخ  یگرزب  دنمـشزرا و  باتک  اـبفلا  فورح  ینعی  هداـس ، يّداوم  زا  زین  عیرـشت  ملاـع  رد  هدرک ، قلخ  ناـسنا  نوچ 

رد هک  تسا ، هعطقم  فورح  ياهریـسفت  نیرتهب  زا  یکی  ریـسفت  نیا  درادـن . ار  نآ  ياـه  هروس  زا  يا  هروس  هکلب  نآ ، دـننام  ندروآ  ناوت 
هب دـنگوس  طابترا  هعّطقم ، فورح  ریـسفت  هب  هّجوت  اب  ( 1 .) تسا هدش  هراشا  نآ  هب  زین  مالـسلا ) امهیلع  ) اضر ماما  داجـس و  ماما  زا  یثیدـح 

دهاوخ یم  نآرق  هب  دـنگوس  نمـض  دـنوادخ  دوش . یم  نشور  هدـمآ  ثحب  دروم  هروس  راـهچ  ردـص  رد  هک  يا  هعطقم  فورح  اـب  نآرق 
نآرق هناگراهچ  تافص  ب ) تسا . هدش  لیکشت  يا  هداس  رایسب  ّداوم  زا  تمظعاب  نآرق  نیا  هک  دنک  بلج  هتکن  نیا  هب  ار  نابطاخم  هّجوت 

رـصتخم یحیـضوت  هب  هک  تسا ، هدـش  رکذ  عیرـشت  باتک  نیا  يارب  فصوراهچ  هدـش ، دای  دـنگوس  نآرق  هب  هک  يا  هناگراهچ  تایآ  رد 
فـصو اب  ار  نآرق  سی  هروس  رد  دنوادخ  میکح ; نآرق  هحفص 517 1 . ص 64 .  ج 1 ، هنومن ، ریـسفت   . 1 مینک : یم  هدنـسب  نآ  نوماریپ 

ریبدت مه  تسا ، هنامیکح  هدیجنس و  شنانخـس  و  باتک ، باسح و  يور  شیاهراک  هک  تسا  یـسک  میکح  تسا . هدرک  فیـصوت  میکح 
یم هکلب  تسا ، تمکح  ياراد  نآرق  دیامرف  یمن  دنوادخ  ثحب ، دروم  هیآ  رد  هکنیا  بلاج  تسا . يوق  وا  ّتیریدـم  مه  و  دراد ، یتسرد 

. دراب یم  نآ  زا  تمکح  و  هدـش ، رّوصت  روعـشاب  لماک  ناسنا  دـننامه  هدـنز و  دوجوم  کی  ناسب  نآرق  ینعی  تسا . میکح  نآرق  دـیامرف 
قیقد هدـش و  باسح  همه  نآرق ، رد  دوجوم  فراعم  رگید  تّوبن و  داعم و  دـیحوت و  لـئالد  نآرق ، فراـعم  نآرق ، ماـکحا  نآرق ، خـیرات 

زا دیجم  تسا . هدش  فیـصوت  دیجم  فصو  اب  هروس ق  رد  نآرق  دـیجم ; نآرق  . 2 تسا . هدش  فیـصوت  میکح  فصو  اب  نآرق  اذل  تسا .
. تسا يا  هدرتسگ  الاو و  تفارش  شزرا و  ياراد  دیجم  نآرق  نیاربانب ، تسا . هدرتسگ  شزرا  تفارش و  يانعم  هب  دجم  و  تسا ، دجم  هّدام 
هفیرـش 90 هیآ  قّقحت  رد  دـنهد و  مه  تسد  هب  تسد  ایند  یللملا  نیب  ياهداهن  رگا  دـهد . تاجن  ار  ایند  نآرق  هیآ  کی  تسا  نکمم  هاگ 

ِنَع یَْهنَیَو  َیبْرُْقلا  ِيذ  ِءاَتیِإَو  ِناَسْحِإلاَو  ِلْدَْعلِاب  ُُرمْأَی  َهللا  َّنِإ  : ») دینک هّجوت  دش . دهاوخ  ناتـسلگ  ایند  دـننک ، شـشوک  شالت و  لحن  هروس 
رکنم اشحف و  زا  دهد ;و  یم  نامرف  ناکیدزن  هب  ششخب  ناسحا و  لدع و  هب  دنوادخ  َنوُرَّکَذَت ;) ْمُکَّلََعل  ْمُکُظِعَی  ِیْغَْبلاَو  ِرَکنُْملاَو  ِءاَشْحَْفلا 

رد تشذـگ  هک  روط  نامه  ریبعت  نیا  رکذـلا ; يذ  نآرق  . 3 دیوش .» رّکذتم  دیاش  دهد ، یم  زردنا  امـش  هب  دنوادخ  دنک ; یم  یهن  متـس  و 
یگژیو نیا  هب  دـنک ، یم  رادـیب  تلفغ  باوـخ  زا  ار  اـهناسناو  تـسا ، یناوارف  تارّکذـت  ياراد  نآرق  هـک  اـج  نآ  زا  و  هدـمآ ، هروـس ص 

ار یناوارف  نالفاغ  و  هدرک ، حالـصا  ار  يرایـسب  یفارحنا  ریـسم  نآرق  مینک ، هعلاـطم  ّتقد  اـب  ار  مالـسا  خـیرات  رگا  تسا . هدـش  فیـصوت 
نب لیضف  نآ  هنومن  کی  هحفص 518  تسا . هدروآ  شوه  هب  ار  توهش  ماقم و  تورث و  لام و  ناتـسم  زا  يدایز  دادعت  و  هدومن ، رایـشوه 

هلفاق رگا  دوب . هدرک  تیبرت  ینزهار  يارب  ار  اهنآ  هک  تشاد  یتسدربز  هورگ  دوب ، یکانرطخ  رایـسب  قراس  دوخ  رـصع  رد  وا  تسا . ضایع 
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هب تقرس  يارب  یبش  لیـضف  درک . یمن  روبع  هار  نآ  زا  سک  چیه  دنا ، هدرک  نیمک  هداج  نالف  رد  شهورگ  لیـضف و  هک  دندینـش  یم  اه 
. دیـسر یم  شوگ  هب  بش  قلطم  توکـس  رد  هناخ  بحاص  درم  نآرق  توالت  يادـص  دوب ، هتـشذگ  همین  زا  بش  تفر . يا  هناخ  ماب  تشپ 

َالَو ِّقَْحلا  َنِم  َلََزن  اَمَو  ِهللا  ِرْکِذـِل  ْمُُهبُوُلق  َعَشْخَت  ْنَأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ِنْأَی  َْملَأ  : ») داد شوگ  درم  نآ  توـالت  هب  درک و  گـنرد  يا  هظحل  لیـضف 
نانمؤم ياهلد  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  َنوُقِـساَف ;) ْمُْهنِّم  ٌرِیثَکَو  ْمُُهبُوُلق  ْتَسَقَف  ُدَـمالا  ُمِْهیَلَع  َلاَطَف  ُْلبَق  ْنِم  َباَتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلاَـک  اُونوُکَی 

سپس دش ، هداد  ینامسآ  باتک  اهنآ  هب  هتشذگ  رد  هک  دنشابن  یناسک  دننام  و  ددرگ ! عشاخ  هدش ، لزان  قح  زا  هچنآ  ادخ و  رکذ  ربارب  رد 
ورف رکف  رد  هیآ  نیا  ندینش  اب  لیضف  ( 1 (.»!؟ دنراکهنگ اهنآ  زا  يرایسب  درک ;و  ادیپ  تواسق  ناشیاهبلق  تشذگ و  اهنآ  رب  ینالوط  ینامز 

تیـصعم و هاـنگ و  همه  نیا  تسوت . نوچ  يدارفا  نآ  بطاـخم  تسادـخ و  نخـس  نیا  لیـضف ! يا  درک : سفن  ثیدـح  دوـخ  اـب  و  تفر ،
اج نامه  ینامز ؟ هچ  ات  ندرک  جاراـت  ار  مدرم  یتسین  یتسه و  و  نتفرگ ، ار  اـه  هلفاـق  يولج  نتفر ، ـالاب  مدرم  راوید  زا  یک ؟ اـت  یناـمرفان 

. منک هبوت  مهایس  هتشذگ  زا  و  میآ ، تهاگرد  هب  هک  هدیـسر  شتقو  ایادخ  درک : ضرع  ادخ  مالک  خساپ  رد  درک و  دنلب  نامـسآ  هب  تسد 
هتـشذگ رد  تشگزاب و  شا  هناخ  هب  و  دش ، فرـصنم  تقرـس  زا  دـمآ  دوجو  هب  شناج  رد  نآرق  هیآ  نآ  ندینـش  زا  هک  یبالقنا  اب  لیـضف 

زا و  دـندمآ ، شغارـس  هب  شراکفالخ  تسد و  مه  ناتـسود  دوب . يا  هراچ  رکف  رد  شناربج  يارب  و  درک ، یم  هشیدـنا  رّکفت و  شهانگرپ 
ناتساد لیضف  دوش . رضاح  هلفاق  نآ  تقرس  يارب  هک  دنتـساوخ  لیـضف  زا  و  دوب ، رذگ  لاح  رد  هّداج  نالف  زا  هک  دنداد  ربخ  یلوپ  رپ  هلفاق 
ماـجنا يزاـسدوخ و  ریـسم  رد  ردـق  نآ  و  درکن ، ناـهانگ  رگید  تقرـس و  هدولآ  ار  دوخ  سپ  نآ  زا  و  تفگ ، اـهنآ  يارب  ار  شا  يرادـیب 

(1 .) دـش فورعم  دوخ  نامز  هحفص 519  هیآ 16 . دـیدح ، داّـهز 1 .  زا  یکی  هب  هک  تفر  شیپ  یهلا  نیمارف  زا  تعاـطا  حـلاص و  لاـمعا 
هدنیآ هتـسیاش  حلاص و  لامعا  اب  تسا  مزال  نیا ، رب  هوالع  هکلب  دنک ، یمن  تیافک  هتـشذگ  زا  تمادن  رافغتـسا و  اهنت  هبوت  ماقم  رد  يرآ !
ناربج ار  نآ  دـهد و  شـشوپ  ار  نیـشیپ  ياهاطخ  ناهانگ و  ات  داد  ماجنا  کین  ریخ و  ياهراک  ردـق  نآ  ینعی  درک . ناربج  زین  ار  هتـشذگ 

، هندرگ ِرـس  ِدزد  كانرطخ و  قراس  کی  زا  دـناوت  یم  نآ  هیآ  کی  هک  تسا  هدـنهد  ناکت  ردـق  نآ  نآرق  تاـیآ  هکنیا  هصـالخ  دـیامن .
هب ناخد  هروس  رد  نآرق  نیبم ; نآرق  . 4 تسا . ناوارف  خـیرات  رد  اه  هنومن  نیا  زا  و  دوب ، یخیرات  هنومن  کی  اهنت  نیا  دزاسب . هنامز  دـهاز 
هک تسا  يا  هنوگ  هب  نآرق  هدننک . راکشآ  مه  تسا و  راکـشآ  مه  نآرق  هدننک ، راکـشآ  ینعی  نیبم » . » تسا هدش  فیـصوت  نیبم  فصو 

، ملاع رعاش ، فراع ، فوسلیف ، دنک . هدافتـسا  نآ  زا  دـناوت  یم  یهاگآ ، تاعالّطا و  شناد و  رادـقم  ره  اب  و  لاس ، ّنس و  ره  رد  سک  ره 
هزادـنا هـب  سک  ره  هـک  تـسا  یناـشوج  لـالز و  همـشچ  ناـسب  نآرق  دـنک . يرادرب  هرهب  نآ  زا  دـناوت  یم  سک  ره  داوـس ، یب  داوساـب و 

هب دـنلد ، ایرد  هک  اهنآ  و  هساک ، نامه  هزادـنا  هب  طقف  تسین  شیب  يا  هساک  ناسب  ناشتّیفرظ  هک  اهنآ  دـیامن . یم  تشادرب  نآ  زا  شتّیفرظ 
يربمایپ تّوبن و  تابثا  يارب  اهدـنگوس  نیا  مامت  تسیچ ؟ يارب  اه  مسق  نیا  ج ) دـنرب . یم  هرهب  ناشوج  همـشچ  نیا  بآ  زا  ایرد  تعـسو 

هکنیا هب  هّجوت  اب  خساپ : درک ؟ تابثا  ار  تّوبن  نآرق  هب  مسق  دنگوس و  اب  ناوت  یم  هنوگچ  لاؤس : تسا . هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ 
، تسا مالسا  ربمایپ  هزجعم  نآرق  هک  ارچ  تسا  هدرک  لالدتسا  نآرق  هب  تّوبن  تابثا  يارب  تقیقح  رد  هدرک ، دای  دنگوس  نآرق  هب  دنوادخ 
ص 344 ج 23 ، هنومن ، ریسفت  ِْلثِِمب 1 .  اُوتْأَی  ْنَأ  یَلَع  ُّنِْجلاَو  ُسنِْالا  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ُْلق   ) دروایب ار  نآرق  دننامه  درادن  ییاناوت  سک  چیه  و 
ار نآرق  ياه  هروس  دننامه  هروس  کی  ندروآ  ییاناوت  هکلب  ( 1 (.) ًاریِهَظ ضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  َناَک  َْولَو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  ِنآْرُْقلا َال  اَذَه  هحفص 520  . 

عون راهچ  رکذ  زا  سپ  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  هجیتن  ( 2 (.) َنِیقِداَص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهللا  ِنُود  ْنِّم  ُْمتْعَطَتْـسا  ِنَم  اوُعْداَو  ِِهْلثِّم  ةَروُِسب  اُوتْأَف  ُْلق   ) دنرادن
روکذـم ياهیگژیو  اب  دـنگوس  راهچ  نیا  و  تسا ، هارمه  یگژیو  فصو و  راهچ  اـب  هک  هدرک  داـی  نآرق  هب  مسق  راـهچ  هعّطقم ، فورح  زا 

هحفص 521 هیآ 38 .  سنوی ،  . 2 هیآ 88 .  ءارسا ،  . 1 تسا . يربمایپ  تّوبن و  تابثا  يارب  همه 
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اهناسنا هک  دنگوس ، رـصع  هب  دینک : هّجوت  تسا . هدـمآ  رـصع  هروس  رد  هک  تسا ، رـصع  هب  مسق  نآرق ، هناگی  ياهدـنگوس  زا  رگید  یکی 
هب ار  رگیدـکی  هدرک و  شرافـس  قح  هب  ار  رگیدـکی  و  دـنا ، هداد  ماجنا  حـلاص  لاـمعا  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  رگم  دـننایز ; رد  همه 
رد اهناسنا  مامت  هک  هدرک  دای  دنگوس  رـصع  هب  هروس ، نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  رـصع  هب  دـنگوس  دـنا . هدومن  هیـصوت  تماقتـسا  ییابیکش و 

. دنناشوپب لمع  هماج  ار  هروس  نیا  رد  هدش  حرطم  يا  هّدام  راهچ  همانرب  هک  اهنآ  رگم  دننایز . نارسخ و 

تغل رد  رصع 

راشف ار  هتسش  سابل  هک  یسک  راک  زا  برع  نداد ; راشف  . 1 دنا : هدرک  رکذ  يدّدعتم  یناعم  رصع  هژاو  يارب  ریسفت  تغل و  ملع  نادنمشناد 
اب انعم  نیا  بسانت  باـتفآ ; بورغ  . 2 دـنک . یم  بایّثلا » رـصع   » هب ریبعت  دوش ، جراخ  نآ   522 هحفص هحفـص  رد  دوجوم  بآ  ات  دهد  یم 

نیدـب دـنک . یم  بورغ  باتفآ  سپـس  و  دوش ، یم  عمج  نآ  زیچ  همه  هدرـشف و  زور  باـتفآ  بورغ  ماـگنه  هک  تسا  نیا  رد  لّوا  ياـنعم 
هیلع هللا  یلـص  ) هللا لوـسر  نارود  دـننام  دوـش ، یم  هتفگ  رـصع  زین  ناـمز  زا  يا  ههرب  هب  نارود ; . 3 دـنا . هتفگ  رـصع  هظحل  نیا  هب  تهج 

نآ رد  یناوارف  ثداوح  نوچ  دوش ; یم  هتفگ  رصع  نامز  کی  هعومجم  هب  نیاربانب  جع .) ) نامز ماما  رصع  یمالسا ، بالقنا  رـصع  هلآو ،)
. تسا هدش  هدرشف  عمج و  نارود 

نارّسفم تاملک  رد  رصع 

هراشا

همّالع موحرم  تسا . هدـش  هئارا  یفلتخم  تاـّیرظن  تسا ، هناـگ  هس  یناـعم  زا  کـی  مادـک  ثحب  دروم  هروس  رد  رـصع  زا  روظنم  هکنیا  رد 
ریسافت زا  یتمسق  هک  میا ، هدرک  رکذ  نآ  يارب  ریسفت  تفه  هنومن  ریـسفت  رد  ام  و  ریـسفت ، جنپ  نایبلا  عمجم  دنمـشزرا  ریـسفت  رد  یـسربط 

. دییامرف هّجوت  تسا . توافتم  رگید  یشخب  و  كرتشم ، نایبلا  عمجم  تایرظن  اب  هناگتفه 

باتفآ بورغ  . 1

هدیـسرپ رگا  تسا . هدرک  دای  دنگوس  باتفآ  بورغ  هب  دـنوادخ  و  دـشاب ، باتفآ  بورغ  يانعم  هب  رـصع  هک  تسا  نیا  تالامتحا  زا  یکی 
باتفآ بورغ  اب  میئوگ : یم  خساپ  رد  تسا ؟ هدروخ  مسق  هظحل  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  دـهد  یم  خر  نامز  نآ  رد  يا  هثداح  هچ  دوش :

شمارآ و زاغآ  بش و  عورـش  و  هنازور ، تّیلاعف  شالت و  مامتا  زور و  نایاپ  نالعا  باتفآ  بورغ  دـهد ، یم  خر  ملاـع  رد  یگرزب  لّوحت 
رد ار  بش  ِْلیَّللا ;) ِیف  َراَهَّنلا  ُجـِلُویَو  ِراَهَّنلا  ِیف  َْلیَّللا  ُجـِلُوی  : ») هک تسا  دـنوادخ  تردـق  زا  رگید  يا  هناـشن  هظحل  نیا  و  تسا . تحارتسا 
هب دنوادخ  رـصع ، باتفآ و  بورغ  هظحل  ّتیمها  هب  هّجوت  اب   523 هحفص هیآ 61 .  جح ،  . 1 ( 1 «.) دـنک یم  لخاد  بش  رد  ار  زور  و  زور ،
رد تسا  زور  زاغآ  شخبدـیون  بش و  نایاپ  نـالعا  هک  باـتفآ  عولط  هظحل  ناهاگحبـص و  هب  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ، هدرک  داـی  مسق  نآ 

هناشن زا  هناشن  ود  و  یتسه ، ملاع  رد  گرزب  لّوحت  ود  باـتفآ  عولط  بورغ و  هکنیا  هجیتن  ( 1 (.) یَحُّضلاَو  ) تسا هدروخ  مسق  رگید  ياج 
. تسا هتفرگ  رارق  ادخ  دنگوس  قّلعتم  اذهل  و  تسا ، راگدرورپ  ياه 

رشب خیرات  هعومجم  . 2

زا و  تسا . هدش  هدرشف  نآ  رد  ثداوح  هک  تسایند ، رمع  نایاپ  ات  شنیرفآ  زاغآ  زا  رـشب  خیرات  هعومجم  رـصع  زا  روظنم  ریـسفت  نیا  قبط 
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مزال ياهـسرد  مامت  دناوت  یم  ناسنا  تسا . هدرک  دای  دنگوس  رـشب  خـیرات  هعومجم  هب  لاعتم  دـنوادخ  تساهتربع ، هنییآ  خـیرات  هک  اجنآ 
فـالتخا و خـلت  ياـه  هوـیم  داـّحتا ، تدـحو و  نیریـش  تارمث  يزوریپ ، بابـسا  تداعــس ، لـماوع  دریگب . ارف  خـیرات  زا  ار  شا  یگدـنز 

هحول رـس  دیـشک و  نوریب  خیرات  لد  زا  ناوت  یم  ار  نآ ، دننام  و  اهتـصرف ، زا  تلفغ  دب  جیاتن  اهتـصرف ، زا  هدافتـسا  یگنوگچ  یگدنکارپ ،
قالخا هرود  کی  يواح  هک  مالـسلا ،) هیلع  ) یبتجم ماما  هب  باـطخ  دوخ  دنمـشزرا  هماـن  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  داد . رارق  لـمع 

ار رـشب  خـیرات  اـّما  متـشاد . يدودـحم  رمع  هکلب  ما ، هدوبن  زورما  هب  اـت  مالـسلا ،) هیلع  ) مدآ تقلخ  لوا  زا  نم  دـیوگ : یم  تسا ، یمالـسا 
مامت ما . هدوب  اهنآ  هارمه  هشیمه  ییوگ  هکنانچ  ما ، هدرک  هدافتسا  ناشتاّیبرجت  زا  هتفرگ و  تربع  اهنآ  یگدنز  ثداوح  زا  و  هدرک ، هعلاطم 

دنوادخ هک  سب  نیمه  رـشب  خـیرات  تّیمها  رد  ( 2 «.) ما هدرک  هصالخ  همان  نیا  رد  مالـسلا ،)) هیلع  ) نسح ماـما   ) وت يارب  ار  تاـیبرجت  نیا 
ود هب  هنومن  ناونع  هب  هک  دـهد  یم  ام  هب  يا  هزات  ياهـسرد  و  هتفگ ، نخـس  نیـشیپ  للم  ماوقا و  دروم  رد  نآرق  ياه  هروس  رثکا  رد  لاعتم 

ناراوس لیف  فلا ) هحفص 524  هرامـش 31 .  همان  هغالبلا ، جهن   . 2 هیآ 1 .  یحـض ،  . 1 منک : یم  هراشا  هصـالخ  تروص  هب  نآ  ناتـساد 
ْلَعْجَی َْملَأ  ِلیِْفلا *  ِباَحْـصَِأب  َکُّبَر  َلَعَف  َْفیَک  َرَت  َْملَأ  : ») دینک هّجوت  تسا . هدرک  ههربا  ناتـساد  هب  يا  هراشا  لیف  هروس  رد  دنوادخ  ههربا 

اب تراگدرورپ  يدیدن  ایآ  لوُکْأَّم ;) فْصَعَک  ْمُهَلَعَجَف  لیِّجِـس *  ْنِّم  ةَراَجِِحب  ْمِهیِمَْرت  َلِیبَابَأ *  ًاْریَط  ْمِْهیَلَع  َلَسْرَأَو  لِیلْـضَت *  ِیف  ْمُهَدـْیَک 
اهنآ رس  رب  و  دادن ؟ رارق  یهابت  تلالـض و  رد  ار  اهنآ  هشقن  ایآ  درک !؟ هچ  دندوب  هدمآ  هبعک  يدوبان  يارب  هک  ههربا  رکـشل  ناراوس =  لیف 

و  ) هدش هدروخ  هاک  نوچمه  ار  اهنآ  ماجنارس  دنداد ; یم  رارق  فده  ار  نانآ  یکچوک  ياهگنس  اب  هک  داتـسرف ، هورگ  هورگ  ار  یناگدنرپ 
ایند يوس  نآ  نایحیسم  فرط  زا  يا  هدنامرف  دوب . شرتسگ  لاح  رد  ناتسبرع  بونج  رد  نمی  نیمزرس  رد  ّتیحیـسم  داد .» رارق  یـشالتم )
یب ياسیلک  وا  دوب . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ رـصاعم  یـشاجن  ّدـج  مرـشالا  حابـصلا  نب  ۀـهربا  يو  مان  هک  درک ، یم  تموکح  اجنآ  رد 

ناهگان تشاد  يدیدش  یگتـسبلد  اسیلک  نیا  هب  هک  ههربا  تشادـن . دوجو  زور  نآ  يایند  رد  نآ  دـننام  دـیاش  هک  تخاس  نمی  رد  يریظن 
لماوع زا  قیقحت  لوغشمو  ناشیرپ ، تحاران و  رایسب  هثداح  نیا  زا  يو  دندرک . رتسکاخ  هدز و  شتآ  ار  نآ  هنابـش  يا  هّدع  هک  دش  هّجوتم 
تکرح هّکم  تمس  هب  مهارف و  یگرزب  رکشل  اذل  دنشاب . هدز  راک  نیا  هب  تسد  هّکم  برع  ناکرشم  دیاش  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  دش . نآ 
رکـشل نآ  هّکم  مدرم  و  دیـسر ، هّکم  کیدزن  هب  ههربا  رکـشل  هک  یماگنه  دریگ . ماـقتنا  هّکم  ناکرـشم  زا  هبعک  هناـخ  بیرخت  اـب  اـت  درک .

تمظع و نآ  هب  یهاپـس  دـهاش  نامز  نآ  ات  ًایناث : و  دـندوب ، هدـیدن  راوس  لیف  هاپـس  الّوا : اریز  دـندرک . تشحو  تخـس  دـندید ، ار  گرزب 
. دــنروآ يو  دزن  ار  هّـکم  سیئر  گرزب و  اـت  داتــسرف  يرومأـم  و  درک ، فـّقوت  هّـکم  ياــههوک  یکی  کــیدزن  هـهربا  دــندوبن . یگرزب 

تّهبُا تمظع و  دـمآ . ههربا  دزن  دوـب ، هّـکم  گرزب  ناـمز  نآ  رد  هـک  هـلآو ،) هـیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  راوـگرزب  ّدـج  بلطملادـبع 
زا ار  شفده  سپس  دنیشنب . نیمز  يور  يو  رانک  و  هتفرگ ، ار  بلطملادبع  تسد  و  هدمآ ، نییاپ  تخت  زا  ههربا  هک  دش  ببـس  بلطملادبع 
هک متشاد  رتش  تسیود  نم  تفگ : هحفص 525  بلطملادبع  يراد ؟ ییاضاقت  هچ  نم  زا  تفگ : درک و  نالعا  يو  هب  هّکم  هب  یـشکرکشل 
يو اب  هبعک  هب  هلمح  دروم  رد  بلطملادبع  تشاد  راظتنا  هک  ههربا  دننک ! دازآ  ار  اهنآ  هدب  روتسد  دنا ، هدرک  تشادزاب  ار  اهنآ  وت  نارومأم 

و لبالا ، ّبر  انا  ّینا  : » تفگ بلطملادبع  ییوگ ؟ یم  نخس  تنارتش  دروم  رد  طقف  امش  تفگ : و  دش ، بّجعتم  اضاقت  نیا  زا  دنک  وگتفگ 
رهش هب  بلطملادبع  ( 1 «.) دـنک یم  شظفح  وت  دـنزگ  زا  هک  دراد  یکلام  هبعک  و  متـسه ، نارتش  کلام  نم  کیلع ; هعنمیـس  ًابر  تیبلل  نا 

دـصق هب  ادـخ و  هناخ  تمـس  هب  ههربا  هاپـس  دـنریگ . هانپ  و  هدـش ، قرفتم  هّکم  فارطا  ياـههوک  رد  هک  داد  روتـسد  مدرم  هب  و  تشگزاـب ،
یتقو درک . یم  تکرح  اهنآ  يوس  هب  رمحا  يایرد  تمـس  زا  هک  دـندرک  هدـهاشم  ار  يربا  ناهگان  ناراوس  لیف  درک . تکرح  نآ  بیرخت 

ار رگید  ياتود  راقنم و  رد  یکی  دوخن  هزادنا  هب  کچوک  گنـس  ددع  هس  کی  ره  هک  دندوب  یکچوک  ناگدنرپ  دهاش  دـش  رتکیدزن  هک 
هب کچوک  ناگدنرپ  نیا  اب  هکلب  درکن . هّیهت  يرت  میظع  هاپس  ناراوس ، لیف  میظع  هاپس  لباقم  رد  دنوادخ  دندوب . هتفرگ  ناشیاهاپ  نایم  رد 
هب ار  دوخ  تّیرومأم  کچوک  ناگدـنرپ  دوب . ههربا  نایهاپـس  زا  رفن  هس  نتـشک  رومأم  يا  هدـنرپ  ره  دـمآ . ناراوس  لیپ  اب  هلباقم  هزراـبم و 

هناحضتفم تسکـش  ربخ  ات  درب ، رد  هب  ملاس  ناج  نانآ  زا  رفن  کی  اهنت  دندناسر . لتق  هب  ار  ههربا  نایهاپـس  مامت  و  هداد ، ماجنا  لماک  روط 
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شیوخ يورین  تردق و  هب  هک  دهد  یم  رادشه  ناسنا  هب  تسا . زیگنا  تربع  هدـنزومآ و  ردـقچ  ناتـساد  نیا  دربب . نمی  هب  ار  ناراوس  لیپ 
هب دنچ  ره  ِنیمز  نداد  ناکت  اب  دناوت  یم  ادخ  تشاد . دهاوخن  ار  دـنوادخ  ربارب  رد  لّمحت  تمواقم و  بات  دـشاب  هچ  ره  هک  دوشن  رورغم 

دوبان ار  ایـسآ  برغ  لحاوس  یمانوس  کی  اـب  اـی  دربب . نیب  زا  هیناـث  دـنچ  ضرع  رد  ار  یتّیعمج  رمع  کـی  تمحز  لـصاح  رـصتخم ، روط 
لاس زا 1400  شیب  رد  شنایهاپس  ههربا و  اهنت  يرآ  دنک . جلف  ار  اکیرمآ  تلود  و  دربب ، بآ  ریز  هب  ار  يرهـش  انیرتاک  کی  اب  ای  و  دزاس ،

ناوتان زجاع و  دنوادخ  هدارا  ربارب  رد  فلتخم ، ياهتعنص  رد  شا  هدننک  هریخ  ياهتفرشیپ  مغریلع  زین  زورما  ناسنا  هکلب  دندوبن ، زجاع  لبق 
تشاد دوجو  یناتسهوک  هقطنم  نمی ، نیمزرس  رد  أبس  موق  یکاخ  میظع  ّدس  526 ب ) هحفص ص 404 .  ج 30 ، رینملا ، ریسفتلا   . 1 تسا .
لباقم رد  دنتفرگ  میمـصت  نمی  مدرم  درک . یم  ناریو  ار  زیچ  همه  و  داتفا ، یم  هار  هب  یکانرطخ  ياهبالیـس  دـیراب ، یم  ناراب  نامز  ره  هک 

رد هدـش  عمج  ياهبآ  زا  مه  و  هدومن ، يریگولج  اه  بالیـس  زا  یـشان  ياه  یناریو  زا  مه  ات  دـنزاسب ، یمکحم  یکاـخ  ّدـس  اهبالیـس  نیا 
هدش عمج  ياهبآ  ًاجیردت  دوبن . رگناریو  ياهبالیـس  زا  يربخ  رگید  و  دش ، هدز  یکاخ  ّدس  مدرم  تّمه  هب  دننک . هنیهب  هدافتـسا  دـس  تشپ 

هب زور  نمی  روشک  دش . هتفرگ  راک  هب  روشک  ینادابآ  يرادغاب و  يزرواشک و  ریسم  رد  و  تیاده ، صوصخم  ياهلاناک  طّسوت  دس  تشپ 
و هدرک ، تکرح  ناتخرد  هیاس  رد  زین  رفـس  لوط  رد  مدرم  هک  دش  هتـشاک  تخرد  ردقنآ  هدـش  راهم  ياهبآ  تکرب  هب  و  دـش ، رتدابآ  زور 

اهنآ دبس  یهاتوک  تّدم  فرظ  رد  ات  دننک ، تکرح  ناتخرد  ریز  هداهن و  رس  يور  رب  يدبس  دوب  یفاک  اریز  دنتـشادن ! اذغ  هب  يزاین  یّتح 
هب نمی  مدرم  يارب  يا  هدـننک  هریخ  میظع و  نّدـمت  روکذـم  ّدـس  هکنیا  هصالخ  دوش ! رپ  تخیر  یم  ناتخرد  زا  هک  یفلتخم  ياـه  هویم  زا 
قن يرکـشان و  هب  عورـش  هدرک ، شومارف  ار  زیچ  همه  دنـسر  یم  تردـق  هب  هک  یماگنه  اهناسنا  زا ) یخرب   ) هک اجنآ  زا  اّما  دروآ . ناـغمرا 
راَّبَص ِّلُکِّل  تاَیَال  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  قَّزَمُم  َّلُک  ْمُهاَْنقَّزَمَو  َثیِداَحَأ  ْمُهاَْنلَعَجَف  ْمُهَـسُفنَأ  اوُمَلَظَو  اَنِراَفْـسَأ  َْنَیب  ْدِعَاب  اَنَّبَر  : ») دنتفگ دننک ، یم  ندز 

نتشیوخ هب  اهنآ  قیرط ) نیا  هب  و  دننک . رفس  اینغا  شود  هب  شود  دنناوتن  نایاونیب  ات   ) نکفیب يرود  ام  ياهرفس  نایم  اراگدرورپ ! روُکَش ;)
ياه هناشن  ارجام  نیا  رد  میتخاـس ; یـشالتم  ار  ناـشتّیعمج  میداد و  رارق  نارگید ) تربع  يارب   ) ییاهناتـساد ار  ناـنآ  اـم  دـندرک ;و  متس 
نیا یلو  تفرگ . دوب  أبـس  رهـش  نّدـمت  أشنم  هک  یکاخ ، ّدـس  یناریو  رب  میمـصت  دـنوادخ  ( 1 «.) تسا يرازگرکـش  رباـص  ره  يارب  یتربع 

جیردت هب  هدرک و  هنال  ّدس  رد  اهـشوم  درک ! راک  نیا  رومأم  ار  ییارحـص  شوم  دنچ  هکلب  دادن ، هکئالم  ناگتـشرف و  لیخ  هب  ار  تّیرومأم 
اه خاروس  بآ  نایرج  رثا  رب  و  درک ، ادـیپ  نایرج  اه  هنزور  رد  هحفص 527  هیآ 19 .  أبس ، بآ 1 .  دندومن . داجیا  نآ  رد  خاروس  نیدنچ 

يزیچ كانلوه  يادص  نیا  دیچیپ ! اج  همه  رد  یکانتـشحو  بیهم و  يادص  ناهگان  هک  دش  گرزب  ردـق  نآ  اه  خاروس  دـش . یم  رتگرزب 
هچ ره  اب  و  تفر ، یم  شیپ  ولج  هب  مامت  تعرـس  اب  و  دش ، دازآ  ّدـس  تسپ  هدـش ، راهم  بآ  مامت  دوبن . یکاخ  ّدـس  نتـسکش  يادـص  زج 

یخرب زج  گرزب  نّدـمت  نآ  زا  يرثا  چـیه  و  دـش ، عمق  علق و  ناتخرد  دوبان ، عرازم  ناریو ، اهغاب  درک ; یم  دوبان  ار  نآ  درک  یم  دروخرب 
یکانتـشحو کشخ و  نابایب  هب  زورید  گرزب  نّدمت  و  دندرک ، ترجه  اجنآ  زا  دندوب  هدنام  هدنز  هک  یمدرم  دنامن . یقاب  ینابایب  ناتخرد 

نابز زا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع لئاضف  تسا . هدرک  دای  دنگوس  نآ  هب  دنوادخ  اذهل  تسا ، تربع  ياهـسرد  زا  ّولمم  خیرات  يرآ  دـش . لیدـبت 
اهنآ تسا . مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  لئاضف  وحم  يارب  هّیما  ینب  هدرتسگ  شالت  خیرات  زیگنا  تربع  ياهـسرد  زا  یکی  صاقو  نب  دعس 

نآ هعمج ، زامن  ياه  هبطخ  رد  ربانم و  زارف  رب  هکلب  دـندش ، مالـسلا ) هیلع  ) یلع نایقّتم  يالوم  لئاضف  رـشن  رکذ و  عنام  اهنت  هن  لاس  داـتفه 
زا دنک . یمن  تناها  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  صاقو  نب  دعـس  هک  دینـش  دمآ و  هنیدم  هب  هیواعم  يزور  دنتفگ ! یم  ازـسان  ّبس و  ار  ترـضح 

یمن نعل  ّبس و  ار  یلع  ارچ  تفگ : دعس  هب  دمآ . نیگنس  هیواعم  رب  راک  نیا  تشاد ، يا  هژیو  ّتیعقوم  ناناملـسم  نایم  رد  دعـس  هک  اجنآ 
هس نیا  دای  هب  هک  یماگنه  درک . نایب  مالسلا ) هیلع  ) یلع هرابرد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هک  مراد  رطاخ  هب  بلطم  هس  نم  تفگ : ینک ؟

َِّیبَن ُهَّنَا ال  ِّالا  یـسُوم  ْنِم  َنوُراه  ِۀـَلِْزنَِمب  یّنِم  َنوُکَت  ْنَا  یـضْرَت  اـمَا  : » دومرف ترـضح  . 1 میوـگب : ازـسان  وا  هب  مناوـت  یمن  متفا ، یم  بلطم 
يربمایپ نم  زا  سپ  هکنیا  رگم  تسا ، یسوم  دزن  نوراه  هاگیاج  نوچمه  نم ، شیپ  رد  وت  هاگیاج  تلزنم و  هک  یتسین  یـضار  ایآ  يدَْعب ;

هللا یلص  ) لوسر ترضح  دنتشگزاب ، ّتیقفوم  نودب  دندرک و  هلمح  راب  نیدنچ  ناناملـسم  هکنآ  زا  سپ  ربیخ  گنج  رد  . 2 دمآ .» دهاوخن 
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حبص دنراد ! تسود  ار  وا  مه  شلوسر  دنوادخ و  دراد و  تسود  ار  شلوسر  ادخ و  هک  مراپـس  یم  یـسک  هب  ار  مچرپ  دومرف : هلآو ) هیلع 
ار یلع  دومرف : ترضح  تسا . یسک  هچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ روظنم  دنمهفب  ات  دندوب  رظتنم  ناناملـسم  هحفص 528  همه  دعب  زور 
ای هک : دندرک  یـشارت  هناهب  هب  عورـش  دندوب  هدـش  تحاران  بلطم  نیا  زا  هک  نیقفانم  زا  یـضعب  مهد . وا  تسد  هب  ار  مچرپ  ات  دـینک ، ربخ 

بآ اب  و  دیبلط ، ار  یلع  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح  دـشاب . یمن  تّیرومأم  نیا  ماجنا  رب  رداق  دراد و  درد  مشچ  یلع  هللا ! لوسر 
!«. درک حتف  ار  ربیخ  هعلق  هناعاجش  یلع  و  درپس ، وا  تسد  هب  ار  مچرپ  هاگنآ  دش . فرطرب  الماک  مشچ  درد  و  دیلام ، شنامشچ  رب  شناهد 

دناوخ و ارف  ار  مالـسلا ) مهیلع  ) نیـسح نسح و  همطاف ، یلع ، هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح  دـش ، لزان  هک  هلهابم  هفیرـش  هیآ  . 3
ار وا  هنوگچ  ما ، هدینـش  یلع  دروم  رد  هک  یلئاضف  نیا  اب  هیواعم ! ( 1 «.) دنتـسه نم  تیب  لها  دارفا ، نیا  ایادخ ! یلْهَا ; ِءالُؤه  َّمُهّللَا  : » دومرف

يّدج روط  هب  دوخ  موش  فادها  هب  ندیسر  هار  رد  لاس  داتفه  و  دنتفرگ ، یلع  لئاضف  وحم  رب  میمـصت  هّیما  ینب  دنچ  ره  منک ؟ نعل  ّبس و 
رد یلع  ترـضح  هغالبلا  جهن  زورما  اذل  دوب . نینمؤملاریما  ترـضح  لئاضف  رـشن  هیما و  ینب  ییاوسر  دنوادخ  هتـساوخ  اّما  دندرک ، شالت 

رـصن و دروم  سک  ره  هک  میزومآ  یم  خیرات  زا  تسا . تربع  ام  يارب  خـیرات  نیا  و  تسا . هدرک  رپ  ار  خـیرات  شلئاضف  دوجوم و  اج  همه 
ییاناوت یتردق  چیه  دنک ، لیلذ  راوخ و  ار  یـسک  دهاوخب  دنوادخ  رگا  و  دنک ، هبلغ  وا  رب  دناوت  یمن  سک  چیه  دریگ  رارق  دنوادخ  يرای 

نِّم ْمُکُرُْـصنَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَـمَف  ْمُْکلُذْـخَی  ْنِإَو  ْمَُـکل  َِبلاَـغ  َـالَف  ُهللا  ْمُکْرُْـصنَی  ْنِإ  . ) تـشاد دـهاوخن  ار  راـگدرورپ  هدارا  ربارب  رد  یگداتـسیا 
 . نارگید 1 نابز  زا  دـیآ  هتفگ  ناربلد  نسُح  هک  دـشاب  نآ  رتشوخ  رعاش : لوق  هب  مالـسلا ) هیلع  ) گرزب ناربماـیپ  هصـالخ  یلع  ( 2 (.) ِهِدَْعب
مان هب  یباتک  تّنس ، لها  فاصنا  اب  نادنمـشناد  املع و  زا  یکی  هحفص 529  هیآ 160 .  نارمع ، لآ   . 2 ص 3745 .  ج 5 ، يذمرتلا ، ننس 

مهیلع ) تیب لها  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دروم  رد  یناوارف  بان  ثیداحا  باتک ، نیا  رد  تسا . هتـشون  یتا » لها  ةروس  حرـش  یف  یتفلا  نیز  »
َمَدا یِلا  َرُْظنَی  ْنَا  َدارَا  ْنَم  : » دندومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  ترضح  تسا : نآ  هنومن  کی  ریز  ثیدح  هک  دراد ، دوجو  مالسلا )
یِلا ْرُْظنَْیلَف  ِهِشَْطب ، ِیف  َنارْمِع  ِْنب  یَـسُوم  یِلا  ِو  ِهِدـْهُز ، یف  اّیِرَکَز  ِْنب  یَیْحَی  یِلا  َو  ِهِْملِح ، یف  َمیهاْربِا  یِلا  َو  ِهِمْهَف ، یف  حُون  یِلا  َو  ِهِْملِع ، ِیف 

ترضح هب  و  شیلاع ، كرد  مهف و  رد  حون  ترـضح  هب  و  شـشناد ، ملع و  رد  مدآ  ترـضح  هب  دشاب  لیام  سک  ره  ِبلاط ; یبَا  ِْنب  ِِّیلَع 
یبا نب  یلع  هب  دنک ، رظن  شتازرابم ، رد  یسوم  ترضح  هبو  شدهز ، رد  اّیرکز  نب  ییحی  ترـضح  هب  و  شا ، يرابدرب  ملح و  رد  میهاربا 

ام هک  یناردام  ناردپ و  كاپ  حاورا  رب  و  میرازگـساپس ، ندوب ) یلع  هعیـش   ) یمظع تمعن  نیا  رب  ار  وت  اراگدرورپ  ( 1 !«.) دنک هاگن  بلاط 
هیلع ) یلع قشع  هیاـس  رد  اـیند  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  هک  میراودـیما  و  میتـسرف . یم  مالـس  دورد و  دـندرک ، تیبرت  یلع  قـشع  رهم و  اـب  ار 

. نیملاعلا ّبر  ای  نیمآ  میوش . روشحم  ناراوگرزب  نآ  اب  زین  ترخآ  ناهج  رد  مینک ، یم  یگدـنز  شموصعم  كاپ و  نادـنزرف  و  مالـسلا )

.3 یناربـط ، مجعم  . 2 یناهفـصا ، میعنوـبا  . 1  ) ّتنـس لـها  ناـگرزب  زا  باـتک  هـس  زا  لـقن  هـب  ینیما  همّـالع  موـحرم  يرگید ، ثیدـح  رد 
َنُکْـسَی َو  یتامَم ، َتوُمَی  َو  یتایَح ، ایْحَی  ْنَا  ُهَّرَـس  ْنَم  هلآو :) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهللا ُلوُسَر  َلاق  : » دنک یم  لقن  نینچ  يدـنه ) یقتم  لامعلازنک 

تسود سک  ره  ِیتَنیط ; ْنِم  اوُِقلُخ  ِیتَْرتِع  ْمُهَّنِاَف  يدَْعب ، ْنِم  یْتَیب  ِلْهَِاب  ِدَتْقَْیلَو  ُهَِّیلَو ، ِلاُوْیلَو  يدَْعب ، ْنِم  ًاِّیلَع  ِلاُوْیلَف  ّیبَر ، اهَسَرَغ  نْدَع  َۀَّنَج 
هک دوـش  ینادـیواجو  هژیو  تشهب  نکاـس  ترخآ  ناـهج  رد  و  دـشاب ، یم  گرم  ناـسب  شگرم  و  نم ، یگدـنز  دـننامه  شیگدـنز  دراد 

ج 1، یتفلا ، نیز  بیذهت  نم  یفصملا  لسعلا  و 1 .  درادب ، تسود  ار  یلع  نم  زا  سپ  دیاب  هدنایور ، ار  شناتخرد  دوخ  نامرف  هب  دنوادخ 
لها هب  نتشاد ) تسود  زا  رت  مهم   ) و درادب . تسود  زین  ار  یلع  ناتـسود  هکلب ) یلع  اهنت  هن   ) دریذپب و ار  شتیالو  هحفص 530  ص 125 . 

(1 «.) دنا هدش  هدیرفآ  نم  تنیط  كاخ و  زا  و  دننم ، ترتع  نانآ  هک  ارچ  دهنب . اهنآ  ماگ  ياج  رد  ماگ  و  دنک ، ادتقا  نم  تیب 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  مایق  رصع  . 3

نارود نیا  هک  ارچ  تسا . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  مایق  رـصع  رـصعلاو ، هروس  رد  رـصع »  » زا روظنم  دـندقتعم  نیرّـسفم  زا  یخرب 
هک ار  هچنآ  تّیمها  هب  ندرب  یپ  يارب  تسا . هدرک  دای  دنگوس  نارود  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  تهج  نیدب  و  تشاد ، يا  هژیو  رایـسب  ّتیمها 
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تّیلهاج خیرات  هک  مینک  یم  هیـصوت  ناناوج  هب  ام  اذل  مینک . هعلاطم  ار  برع  ّتیلهاج  خـیرات  تسا  مزال  هدرک ، هیدـه  تّیرـشب  هب  مالـسا 
زا دعب  لسن  ًابلاغ  هک  شنابطاخم  تسد  ( مالسلا هیلع  ) یلع ترـضح  دننادب . ار  نآ  فراعم  مالـسا و  تمعن  تردق  ات  دننک  هعلاطم  ار  برع 

يولج ار  خیرات  زا  یتاحفـص  و  درب ، یم  ّتیلهاج  نارود  هب  ار  اهنآ  دنربب  یپ  مالـسا  شزرا  هب  هکنآ  يارب  و  دریگ ، یم  ار  دنا  هدوب  مالـسا 
هب ترـضح  نآ  طّسوت  ار  مالـسا  و  ثوعبم ، ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ یلاح  رد  دنوادخ  دیامرف : یم  و  دـنز ، یم  قرو  اهنآ  نامـشچ 

تسد اب  دوب . تافارخ  عاونا  اب  هتخیمآ  امش  تاداقتعا  دیدوب . اه  هناخ  نیرتدب  نکاس  اهنییآ و  نیرتدب  هب  دقتعم  امش  هک  درک ، هضرع  مدرم 
بایمک یطحق و  ماگنه  هب  و  دیداتفا ، یم  كاخ  هب  شربارب  رد  و  دیتخادرپ ، یم  نآ  شتـسرپ  هب  و  دـیدرک ، یم  تسرد  امرخ  زا  یتب  دوخ 

! درک یم  هدجـس  دوخ  هتخاس  تسد  لباقم  رد  تاقولخم  فرـشا  ناسنا  هک  دوب  يدـب  نییآ  هچ  دـیدروخ ! یم  ار  نآ  ییاذـغ ، ّداوم  ندـش 
. دوب اه  هناخ  نیرتدب  مه  امش  ياهنکـسم  اهتب . رگید  رفـس و  رد  تب  یگلیبق ، تب  یگداوناخ ، تب  یـصخش ، تب  دیتسرپ . یم  ار  اهتب  عاونا 

بآ امـش  هدافتـسا  دروم  بآ  دیدرک . یم  یگدـنز  اهرام  تارـشح و  تاناویح و  يال  هبال  رد  دـیدز ، یم  رداچ  نشخ  ياهگنـس  نایم  رد 
نآ رد  تاناویح  عاونا  و  دوب ، هدش  عمج  لادوگ  هحفص 531  ص 243 .  ریدغلا ، صیخلت  کی 1 .  طسو  رد  هک  دوب  يا  هدـیدنگ  هدولآ و 

تـسد هب  ار  دوخ  نادنزرف  دیدرک . یم  راختفا  راک  نیا  رب  و  دیتخیر ، یم  ار  رگیدـمه  نوخ  دـندرک . یم  هدافتـسا  نآ  زا  ای  هتـشاد ، دوجو 
(1 .) درک دازآ  تالکشم  اهیتخبدب و  نیا  مامت  زا  ار  امـش  دمآ و  مالـسا  دیدرک ! یم  نفد  كاخ  رد  هدنز  هدنز  ار  اهنآ  ای  دیتشک ، یم  دوخ 

نوچ تسا ! زاجح  نیمزرس  دشن ، هرمعتسم  هاگچیه  هک  ییاه  نیمزرس  هلمج  زا  : » دیوگ یم  برغ  ِفورعم  نادنمـشناد  زا  نوبولواتـسوگ ،
طیحم نآ  رد  میظع  یبالقنا  مالـسا  يرآ ! تشاد .» گـنهرف  یب  هداـتفا و  بقع  یمدرم  و  تشادـن ، دوجو  اـجنآ  رد  رامعتـسا  يارب  يزیچ 

ات دوب . یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ، یـسایس ، ياه  تفرـشیپ  یملع ، دـنلب  ياـه  شهج  نآ  هجیتن  هک  یبـالقنا  دروآ . دوجو  هب  کـیرات 
. دنتـشگ ناناملـسم  شناد  ملع و  هدـننک  فرـصم  نایئاپورا  هلمج  زا  ناهج  مدرم  رگید  و  دـندش ، شناد  ملع و  دـّلوم  ناناملـسم  هک  اجنآ 

عوضوم نیا  هب  ار  یهاگـشناد  سورد  زا  ییاهدحاو  دیاب  ام  ياههاگـشناد  و  تسا . مهم  رایـسب  مالـسا  ردـص  رد  ناناملـسم  یملع  تضهن 
مولع هدننک  فرـصم  هراومه  ناناملـسم  هک  دـننکن  رّوصت  دنـشاب . انـشآ  شیوخ  یملع  هنیـشیپ  اب  مرتحم  نایوجـشناد  ات  دـنهد ، صاصتخا 

هب ار  یمالسا  نادنمـشناد  تافیلأت  تافاشتکا و  تاعارتخا و  و  درب ، لبق  لاس  دصناپ  دصراهچ  هب  ار  اهنآ  دیاب  دنا . هدوب  اهیبرغ  ياهـشنادو 
نآ هب  هک  دننک  شالت  يروابدوخ  اب  و  دنوشن ، برغ  دساف  طحنم و  گنهرف  بوعرم  و  دننکن ، یگتخابدوخ  ساسحا  ات  درک ، یفّرعم  اهنآ 

ناشخرد و نارود  ربمایپ  روهظ  رـصع  و  دـش ، داجیا  ناهج  رد  یمیظع  لّوحت  مالـسا  روهظ  اب  هک  اـجنآ  زا  لاـح  ره  هب  دـندرگزاب . اـهزور 
هحفص 532 مود . هبطخ  هغالبلا ، جهن   . 1 تسا . هدرک  دای  دنگوس  نارود  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  تشگ ، خیرات  رد  يا  هدننک  هریخ 

( فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يدهم ترضح  مایق  رصع  . 4

رایـسب زین  نارود  نآ  هک  ارچ  تسا ، فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يدـهم ترـضح  مایق  نامز  رـصع ،»  » زا روظنم  هکنیا  رگید  لامتحا 
دهاوخ يریگمـشچ  دـشر  نامز  نآ  رد  عیانـص  ًایناث : دـنک . یم  يا  هداـعلا  قوف  تفرـشیپ  شناد  ملع و  رظن  زا  رـشب  ـالّوا : اریز : تسا . مهم 

ماوقا و مدرم و  نیب  رد  یبیجع  تّینما  شمارآ و  حلـص و  ًاعبار : دنریگ . یم  رارق  ییالاب  رایـسب  حطـس  رد  مدرم  قالخا  رظن  زا  ًاثلاث : تشاد .
مُهَّنَِفلْخَتْـسََیل ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهللا  َدَعَو  : ») تسا هدرک  میـسرت  نینچ  ار  نامز  نآ  لاعتم  دنوادخ  دوش . یم  مکاح  للم 

َنوُکِرُْـشی ِینَنوُُدبْعَی َال  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِّم  ْمُهََّنلِّدَُبَیلَو  ْمَُهل  یَـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیلَو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمَک  ِضْرالا  ِیف 
دنا هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  دـنوادخ  َنوُقِـساَْفلا ;) ُمُه  َِکَئلْوُأَف  َکـِلَذ  َدـَْعب  َرَفَک  ْنَمَو  ًاْئیَـش  ِیب 

دیـشخب ;و ار  نیمز  يور  تفالخ  اهنآ  ناینیـشیپ  هب  هک  هنوگ  نامه  درک ، دـهاوخ  نیمز  يور  نارمکح  ار  نانآ  ًاعطق  هک  دـهد  یم  هدـعو 
نآ ، ) دـنک یم  لّدـبم  شمارآ  تّینما و  هب  ار  ناشـسرت  تخاـس ;و  دـهاوخ  راد  هشیر  اـجرباپ و  هدیدنـسپ ، ناـنآ  يارب  هک  ار  ینییآو  نـید 

: الّوا ینعی  دنقـساف .» اهنآ  دنوش ، رفاک  نآ  زا  سپ  هک  یناسک  تخاس و  دـنهاوخن  نم  کیرـش  ار  يزیچ  دنتـسرپ و  یم  ارم  اهنت  هک  نانچ )

نآرق رابرپ  زا 231ياهدنگوس  هحفص 214 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع ) يدهم ترـضح  روهظ  رـصع  رد  و  تسا . رگمتـس  ناریدـم  اسؤر و  ناملاظ و  نامکاح  رـسدوخ و  نارادـمامز  زورما ، يایند  لکـشم 
ریگارف مالسا  دنمشزرا  نییآ  ًایناث : دتفا . یم  حلاص  نامیا و  اب  ياهناسنا  تسد  هب  تموکح  و  تشاد ، دهاوخن  دوجو  لکـشم  نیا  مالـسلا )

ياهتّیلقا تروص  هب  اهنآ  هکلب  دور ، یم  نیب  زا  لماک  روطب  يراصن  دوهی و  نییآ  هک  انعم  نادب  هن  هّتبلا  دنک ، یم  حتف  ار  ایند  مامت  و  هدـش ،
یلخاد يا  هلیبق  ياهگنج  زا  تشحو  سرت  فوخ و  ًاثلاث : دوب . دهاوخ  مالسا  ناهج  رـساترس  رب  مکاح  نید  اّما  دنام . دنهاوخ  یقاب  یبهذم 

و ناحلاص ، تموکح  هیاس  رد  مدرم  ًاعبار : و  دننک . یم  شمارآ  تّینما و  ساسحا  همه  و  دور ، یم  هحفص 533  نیب  زا  یناهج  يا و  هقطنم 
يور وا  شتـسرپ  هب  هغدغد  نودب  و  دننک ، یم  تدابع  ار  ادخ  هناصلاخ  هدش ، داجیا  شمارآ  تّینما و  حلـص و  و  مالـسا ، شرتسگ  رـشن و 

یناشخرد رـصع  نینچ  ایآ  تفای . دهاوخ  قّقحت  يدهم  روهظ  رـصع  رد  لماک  روط  هب  رـشب  شنیرفآ  زا  فدـه  هکنیا  هصالخ  دـنروآ . یم 
رایسب ینید  لئاسم  هب  مدرم  هّجوت  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  نیغورد ! نایعّدم  دریگ ؟ رارق  لاعتم  دنوادخ  دنگوس  دروم  دیابن 

هک تسا ، مالـسلا ) هیلع  ) رـصع یلو  ترـضح  هب  طوبرم  روما  لئاسم ، نیا  هلمج  زا  دـش . حرطم  رانک  هشوگ و  رد  یبهذـم  لئاسم  و  داـیز ،
هب اـهنآ  قشع  رتشیب و  مالـسلا ) هیلع  ) ناـمز ماـما  هب  مدرم  هقـالع  هچ  ره  هک  تسا  یعیبط  و  دوش . یم  رتـشیب  نآ  هب  مدرم  هّجوت  زور  هب  زور 

مدرم هقالع  دروم  ياهزیچ  يارب  الومعم  اریز  دنک . یم  ادیپ  يرتشیب  قنور  زین  یبّالق  نیغورد و  نایعّدم  رازاب  ددرگ ، رتروهلعـش  ترـضح 
نآ رطاخ  هب  دوش ، یم  هتخاس  نآ  دننام  و  یبّلقت ، ياهرالد  یبّلقت ، ياهـسانکسا  یبّلقت ، ياه  هّکـس  رگا  دـننک . یم  تسرد  یبّلقت  ياهزیچ 
هیلع ) نامز ماما  ترافس  ِتباین و  نیغورد  نایعّدم  دوجو  نیاربانب ، دنتـسه . دنمقالع  رالد  سانکـسا و  الط و  ياه  هّکـس  هب  مدرم  هک  تسا 

تسا مهم  هچنآ  اّما  تسا . يداع  یعیبط و  تسا ، دشر  هب  ور  يریگمشچ  تروص  هب  نامز  ماما  هب  هّجوت  هک  ام ، نامز  رـصع و  رد  مالـسلا )
ءوس اهنآ  هناصلاخ  هقالع  قشع و  كاپ و  تاساسحا  زا  اـت  دنـشاب ، نیغورد  نایعّدـم  نیا  بظاوم  دـیاب  ناـمز  ماـما  ناقـشاع  مدرم و  هکنیا 

ار مزال  ياهرادـشه  مدرم  هب  و  هدرک ، دروخرب  اهنآ  اب  هتـشذگ  نوچمه  تسا  مزال  زین  یمالـسا  تموکح  نیلوئـسم  رب  و  دـننکن ، هدافتـسا 
. دنهدب

ناسنا دوجو  . 5

دنوادخ تسا ، یتسه  ناهج  هدرشف  هحفـص 534 و  هراصع  ناسنا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  و  تسا . ناسنا  رـصع  زا  روظنم  هکنیا  لامتحا  نیمجنپ 
رب دـنوادخ  هدـنیامن  تسا ; هللا  ۀـفیلخ  وا  فلا ) هکنیا : هلمج  زا  دراد ; یناوارف  تاراختفا  ناسنا  تسا . هدرک  دای  مسق  يو  هب  هروس  نیا  رد 
هب مدآ  ترضح  هک  ارچ  تسا . ناگتشرف  مّلعم  ج ) دندرک . هدجس  وا  رب  ادخ  رما  هب  هکئالم  اریز  تسا . ناگتشرف  دوجـسم  ب ) نیمز . يور 

ناسنا رد  دوخ  حور  زا  دنوادخ  د ) دومن . بسک  ار  نانآ  یمّلعم  راختفا  ببس  نیدب  و  داد ، میلعت  هکئالم  هب  ار  ءامسالا  ملع  دنوادخ  نامرف 
، تسا هیآ  هدزناپ  دودح  هک  دییامرف ، هعلاطم  ار  نآرق  رد  ریخـست  تایآ  رگا  تسا . ناسنا  تمدـخ  رد  یتسه  ملاع  مامت  ه ) ـ تسا . هدـیمد 

ناسنا هب  دـنوادخ  تاماقم ، نیا  هب  هّجوت  اب  تسا . هداهن  وا  رایتخا  رد  و  هدـینادرگ ، ناـسنا  رّخـسم  ار  زیچ  همه  دـنوادخ  هک  دـید  دـیهاوخ 
ردـق و ناسنا  رگا  دـشورفن . نازرا  ار  دوخ  دـنکن و  تلفغ  اـت  دـهد ، هّجوت  شیدوجو  شزرا  هب  ار  يو  دـهاوخ  یم  و  هدرک ، داـی  دـنگوس 
و دـشورف . یمن  نآ  دـننام  و  تّقوم ، ماـقم  تسپ و  رذـگدوز ، یقـشع  رّدـخم ، ّداوم  يرادـقم  لوپ ، یتـشم  هب  ار  دوخ  دـنادب ، ار  شـشزرا 

يازا رد  دوب  هتفرگ  رارق  اهنآ  هچیزاب  هک  ار  ایند  رهوگ  نیرتدنمـشزرا  هک  دنتـسه  یناکدوک  ناسب  دنـشورف  یم  نازرا  ار  دوخ  هک  یناسک 
َِّالا ٌنَمَث  ْمُکِـسُْفنَِال  َْسَیل  : ») دیامرف یم  یهاتوک  تیاور  قبط  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ترـضح  دـنتخورف ! یـسانشرهوگ  رجات  هب  تالکـش  دـنچ 
زا یضعب  ( 1 «.) دیـشورفن ار  دوخ  نآ  زا  رتمک  هب  تسین ، ادـخ  تشهب  زج  امـش  يارب  یتمیق  چـیه  نم )! نایعیـش  ;  ) اِهب ِّالا  اهوُعیبَتالَف  َۀَّنَْجلا ،

دمآرد بسک  مارح  لـالح و  هار  زا  دـننز ، یم  شتآ  بآ و  هب  ار  دوخ  دـننک ، یم  یناوارف  شـشوک  شـالت و  شیوخ  رمع  لوط  رد  مدرم 
جهن هیام 1 .  گرم  زا  سپ  هک  دوش  یم  یناـموت  نویلیم  الثم 500  تمیقنارگ  کیـش و  للجم و  هناخ  کی  اهنآ  رمع  لصاح  و  دننک ، یم 

هب ار  نتشیوخ  نوچ  تسا ، هدرک  ررـض  یناسنا  نینچ  تسا . هثرو  يریگرد  فالتخا و  هحفص 535  هرامش 456 .  راصق ، تاملک  هغالبلا ،
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. تسا راگدرورپ  تشهب  وا  تمیق  نیرتمک  هک  یلاح  رد  هتخورف ، ینویلیم  هناخ 500  کی 

ثداوح اهراشف و  . 6

هدرک ریسفت  دهد ، یم  خر  یصخش  ره  يارب  شیب  مک و  هک  اهناسنا ، یگدنز  ياهراشف  ثداوح و  هب  ار  رـصع » ، » نارّـسفم زا  رگید  یخرب 
ناوج ناـمز  زا  يا  ههرب  رد  راـمیب ، هاـگ  و  تسا ، ملاـس  هاـگ  تسا . ثداوح  اـب  هتخیمآ  هکلب  تسین ، تخاونکی  یمدآ  یگدـنز  اریز  دـنا .

و دیآ . یم  وا  غارـس  هب  ینماان  رگید  نامز  تسا و  ّتینما  رد  ینامز  ریقف ، هاگ  تسا و  دـنمتورث  هاگ  دور . یم  يریپ  هب  ور  سپـس  و  تسا ،
ترـضح دنیوگب : يا  هّدع  دیاش  دـنک . یم  يوق  هتخپ و  ار  وا  تامیالمان  اه و  یتخـس  نیا  دزاس . یم  ار  ناسنا  ثداوح  اهراشف و  نیا  هّتبلا 

لباقم رد  ترـضح  نآ  هنوگچ  دـش ؟ ربیخ  هعلق  رد  ندـنک  رب  رداق  هنوگچ  دـنارذگ ، یم  ار  یگدـنز  نیوج  نان  اـب  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
لاؤس نیا  خساپ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  دش ؟ زوریپ  وا  رب  تیاهن  رد  و  درک ، یگداتـسیا  دودـبع  نبورمع  برع  لیدـب  یب  ناولهپ 

ثداوح و ربارب  رد  و  هدومن ، لّمحت  ار  تالکـشم  هک  ییاهناسنا  دـنک . یم  هیبشت  بآ  رهن  رانک  ناـتخرد  یناـبایب و  ناـتخرد  هب  ار  اـهناسنا 
ربارب رد  و  دـنا ، هتخاـس  بآ  رادـقم  نیرتمک  اـب  هک  دنتـسه  یناـبایب  ناـتخرد  ناـسب  دـنا . هدرک  دوخ  هشیپ  ار  يراـبدرب  ربص و  تاـمیالمان 

مک تسـس و  هک  دـنبآ ، رهن  رانک  ناتخرد  دـننام  هدرورپ ، زان  ياهناسنا  اّما  دنتـسیا . یم  هوک  نوچمه  دـنت  ياهدابو  نیگمهـس  ياـهنافوط 
هاگآ ًادُولُج ; ُّقَرَا  َةَرِـضَْخلا  َِعتاوَّرلاَو  ًادوُع ، ُبَلْـصَا  َۀَّیِرَْبلا  َةَرَجَّشلا  َّنِاو  الَا  . » دـنیآ یم  رد  ياـپ  زا  یناـفوط  راـشف و  نیرتمک  اـب  و  دـنلّمحت ،

رتـماود مک  رتکزاـن و  ناشتـسوپ  دـنراد  رارق  بآ  راـنک  رد  هراوـمه  هـک  یناـتخرد  و  تـسا ، رتـمکحم  ناـشبوچ  یناـبایب  ناـتخرد  دیـشاب !
ییاج هب  دـنا  هدرکن  هبرجت  ار  تالکـشم  اهراشف و  هک  يا  هدرورپزان  ياهناسنا  يرآ ! هحفص 536  همان 45 .  هغالبلا ، جـهن   . 1 ( 1 «.) تسا

هعلاطم دروم  ار  هدمآ  دیدپ  خیرات  لوط  رد  هک  یگرزب  ياهنّدمت  : » دیوگ یم  نّدمت  خیرات  باتک  هدنسیون  یب » گناوت   » ياقآ دنسر . یمن 
اه یتخس  تالکـشم و  لّمحت  هیاس  رد  و  هتفرگ ، رارق  یجراخ  نمـشد  موجه  دروم  البق  هکنیا  رگم  متفاین  ار  یّمهم  نّدمت  چیه  مداد . رارق 

بالقنا ياه  یتخـس  تالکـشم و  لّمحت  هیاس  رد  و  هدرک ، هبرجت  یبوخ  هب  ار  هلأسم  نیا  ام  روشک  تسا .» هدش  يزیر  هیاپ  مهم  ياهنّدمت 
رد ام  هاپـس  هن  و  دوب ، تبالـص  اب  يوق و  ردق  نیا  ام  شترا  هن  دوبن  اهراشف  نیا  رگا  دوش . لقتـسم  افکدوخ و  تاهج  زا  یلیخ  رد  تسناوت 

دروم تسا ، زاس  ناسنا  تالکشمو  اهیتخس  ثداوح و  اهراشف و  هک  اجنآ  زا  يرآ ! تشاد . رارق  یکیتسجل  یماظن و  ییاناوت  زا  حطـس  نیا 
. تسا هتفرگ  رارق  ملاع  راگدرورپ  مسق 

رصع زامن  . 7

دای دنگوس  رصع  زامن  هب  لاعتم  دنوادخ  نیاربانب  تسا . رـصع  زامن  ثحب ، دروم  هیآ  رد  رـصع »  » زا روظنم  هک  دندقتعم  نارّـسفم  زا  یخرب 
همیخ نوتـس  ناونع  هب  نآ  زا  هک  اجنآ  ات  دراد ، یّمهم  رایـسب  ّصاخ و  هاگیاج  ینید  فراعم  رد  زامن  هک  تسین  کـش  لاؤس : تسا . هدرک 
اذـل و  تسـشن . دـهاوخ  ورف  نآ  فقـس  دـنراد  رب  ار  يا  همیخ  ِنوتـس  رگا  هک  میناد  یم  و  ( 1 () ِنیّدـلا ُدوُمَع  ُةولَّصلَا  . ) تسا هدـش  دای  نید 
ریاس يدودرم  یلوبق و  رایعم  هک  سب  نیمه  زامن  تّیمها  رد  و  ( 2 .) تسا زامن  دریگ  یم  رارق  لاؤس  دروم  تمایق  ملاع  رد  هک  يزیچ  نیلّوا 

 . ِصوـصخ 1 هب  دـنوادخ  ارچ  هک : تسا  نیا  لاؤـس  یلو  تسا ، مک  دوـش  هتفگ  زاـمن  ّتیمها  دروـم  رد  هچ  ره  هصـالخ  ( 3 .) تسا لامعا 
زامن هحفص 537  ح 10568 .  كردم ، نامه   . 3 ح 10570 .  باب 2273 ، كردـم ، نامه   . 2 ح 10547 .  باب 2270 ، ۀمکحلا ، نازیم 

قبط رـصع  زامن  دـشاب و  هتـشاد  تلیـضف  اهزامن  ریاس  هب  تبـسن  یتهج  زا  تسا  نکمم  يزامن  ره  خـساپ : تسا ؟ هدرک  دای  دـنگوس  رـصع 
ِةَالَّصلاَو ِتاَوَلَّصلا  یَلَع  اوُِظفاَح  : ») تسا هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروم  هرقب  هروس  هفیرش 238  هیآ  رد  هک  تسا  یطسو » ةولص   » نامه يریـسفت 

تسا نیا  هدش  دیکأت  یطسو  زامن  هب  تبـسن  هکنیا  تّلع  و  دیـشاب .» اشوک  یطـسو  زامن  صوصخ ) هب   ) اهزامن و همه  ماجنا  رد  یَطْـسُْولا ;)
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ار تّیلاعف  راک و  مدرم  الومعم  نوچ  تسا  یبسانم  نامز  رهظ  زامن  ماـگنه  تسا . ریذـپ  بیـسآ  رگید  ياـهزامن  هب  تبـسن  رـصع  زاـمن  هک 
لوسر نامز  رد  هک  رـصع  زامن  اّما  دنراد . رهظ  زامن  هماقا  تهج  یفاک  تصرف  و  دننک ، یم  لیطعت  هاتوک  تحارتسا  راهان و  فرـص  تهج 

هبال رد  دندرک ، یم  هماقا  ار  نآ  رهظ  ناذا  زا  سپ  مین  تعاس و  هس  دودح  ناناملـسم  و  دش ، یم  هدناوخ  ادـج  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ
یتّلع ره  هب  هک  ناناملـسم  زا  یخرب  زامن  و  دـندرک . یم  لیطعت  ار  راک  دـیاب  نآ ، هماقا  يارب  اذـل ، تفرگ و  یم  رارق  هنازور  ياهراک  يـال 

. تسا هدش  يا  هژیو  صاخ و  دیکأت  هفیرـش  هیآ  رد  رـصع  زامن  هب  تبـسن  تهج  نیدب  دش . یم  كرت  دـننک  لیطعت  ار  راک  دنتـسناوت  یمن 
، دوش كرت  شرـصع  زامن  هک  یـسک  ُُهلَمَع ; َطـِبَح  ِرْـصَْعلا  ُةالَـص  ُْهتَتاـف  ْنَم  : » دـندومرف یثیدـح  رد  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ 

هّجوت دروم  ات  هدرک ، دای  مسق  شیریذـپ  بیـسآ  یگژیو  رطاخ  هب  رـصع  زامن  هب  دـنوادخ  نیاربانب  ( 1 «.) ددرگ یم  دوبان  لطاب و  شلاـمعا 
تقو جنپ  رد  هنازور  ياهزامن  هماقا  تسا  دقتعم  زین  هعیش  هک  دیشاب  هتشاد  هّجوت  ًانمـض  دنوشن . لفاغ  نآ  زا  و  دریگ ، رارق  ناناملـسم  رتشیب 

تایاور نآ  لیلد  دناد و  یم  زیاج  زین  ار  اشع  برغم و  نینچمه  رصع و  رهظ و  ياهزامن  نیب  عمج  ّتنـس  لها  فالخرب  اّما  دراد ، تلیـضف 
هفسلف میا . هتشون  دیوگ » یم  خساپ  هعیش   » باتک رد  ار  نآ  حرش  و  هدیـسر ، ام  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  زا  هک  تسا  يدّدعتم 

ص 389 و 396 ج 1 ، ۀمادق ، نبال  ینغملا  تالکشم 1 .  زا  يریگولج  هدش ، هراشا  نآ  هب  تایاور  یضعب  رد  هک  هنوگ  نامه  عمج ، زاوج 
رد هک  روط  نامه  دوش . یم  یهتنم  زاـمن  كرت  هب  هاـگ  هک  یتالکـشم  تسا . مدرم  زا  یـضعب  يارب  تقو  جـنپ  زاـمن  هحفص 538  و 445 .

داقتعا هب  هکنیا  هصالخ  دنوش . ةالصلا  كرات  اهنآ  هدش  بجوم  تقو ، جنپ  زامن  رب  رارصا  هک  هدش  لقن  تّنس  لها  ناناوج  زا  یخرب  دروم 
. تسا زیاج  زین  اهزامن  نیب  عمج  اّما  دراد ، يرتشیب  تلیضف  تقو  جنپ  رد  زامن  نایعیش  ام 

؟ تسا حیحص  ریسفت  مادک 

اهراب هک  هنوگ  نامه  خساپ : تسا ؟ حیحص  هناگتفه  ياهریسفت  زا  کی  مادک  دش . هتفگ  رـصع »  » يارب ریـسفت  تفه  هتـشذگ  ثحابم  ّیط 
ینعی تسناد . حیحـص  ار  اهریـسفت  نیا  مامت  ناوت  یم  نیاربانب  دـنرادن . رگیدـکی  اب  یتاـفانم  ّداـضت و  چـیه  فلتخم  ياهریـسفت  میا  هتفگ 
دروآ یم  دوجو  هب  ناهج  رد  میظع  یلّوحت  تسا و  بش  تموکح  زاغآ  زور و  تنطلـس  نایاپ  روآ  مایپ  هک  باتفآ  بورغ  هب  مه  دـنوادخ 
ربمایپ تثعب  رـصع  هب  مه  و  هدروخ ، مسق  تسا ، زومآ  تربع  نیریـش  خلت و  ثداوح  زا  ّولمم  هک  رـشب ، خیرات  هب  مه  و  هدرک ، دای  دـنگوس 

تالکـشم هب  مه  و  هدروـخ ، مسق  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم ترـضح  روـهظ  رـصع  هب  مه  و  هدرک ، داـی  دـنگوس  هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) مرکا
دای دنگوس  تسا ، یتسه  ملاع  هراصع  هک  ناسنا  دوجو  هب  مه  و  هدروخ ، مسق  رصع  زامن  هب  مه  و  هدرک ، دای  دنگوس  زاس  ناسنا  ثداوحو 

ثحابم تسا : هدش  دای  مسق  نآ  يارب  هچنآ  تسا . نایز  ررـض و  لاح  رد  ناسنا  هک  دـنگوس  هناگتفه  روما  نیا  مامت  هب  يرآ ! تسا . هدرک 
یلو درک . نشور  ار  ثحب  دروم  دنگوس  ناوارف  ّتیمها  هک  دوب ، رصع »  » هژاو فلتخم  ياهریسفت  و  مسق » قّلعتم   » و مسق »  » نوماریپ هتشذگ 

دنوادخ هحفص 539  مینک : ثحب  هدرک  دای  مهم  يرـصع  هب  دنگوس  نآ  رطاخ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  هچنآ  ینعی  هل » مسقم   » زا دیاب  نونکا 
گنر و ره  زا  دنتسه و  هک  یتّیعقوم  ماقم و  تسپ و  ره  رد  اهناسنا  مامت  رْسُخ ) یَِفل  َناَسنِْالا  َّنِإ   ) هک هدرک  دای  دنگوس  مهم  هتکن  نیا  يارب 

ناسنا مهم  هیامرس  اریز  تسا . ررض  نارـسخ و  تعیبط  ناسنا  تعیبط  هکنیا : حیـضوت  دننایز ! نارـسخ و  لاح  رد  دنـشاب  هک  یتّیموق  داژن و 
لاح رد  ًاجیردت  هیامرس  نیا  يازجا  و  هدش ، لیکشت  اه  هیناث  اه و  هقیقد  اهتعاس و  اهزور و  اههام و  اهلاس و  زا  هیامرـس  نیا  و  تسوا . رمع 

هیامرس اّما  تسا ، ندنادرگزاب  لباق  اهزیچ  زا  يرایـسب  و  ناربج ، لباق  زیچ  همه  میهاوخن . هچ  میهاوخب و  هچ  تسا ; نتفر  نیب  زا  يدوبان و 
«. تسا نایز  ررض و  نارـسخ و  ناسنا ، تعیبط  : » مییوگ یم  اذهل  و  ندنادرگزاب . لباق  هن  و  تسا ، ناربج  لباق  هن  ناسنا  رمع  هتفر  تسد  زا 

ناسنا سفن  ره  ِِهلَجَا ; یِلا  ُهاطَخ  ِءْرَْملا  ُسْفَن  : ») دیامرف یم  تسا ، هار  غارچ  یعوضوم  ره  رد  شدنمـشزرا  نانخـس  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
زا دوـش ، هدوزفا  شرمع  رب  هـچ  ره  تـسا و  دودـحم  ناـسنا  ياـهورین  دادعتــسا و  هـک  ارچ  (1 «) دـنک یم  کـیدزن  گرم  هب  ماـگ  کـی  ار 
یم راک  زا  نابرـض  رادقم  نیا  زا  سپ  دـشاب ، هتـشاد  شپت  راب  درایلیم  ییاناوت 50  ناسنا  بلق  رگا  الثم  ددرگ . یم  هتـساک  شیاهدادعتـسا 
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فّقوتم نیزنب  ندش  مامت  رثا  رب  هک  یلیبموتا  دننام  تسرد  دشاب . هتشادن  يرامیب  چیه  بلق  دنچ  ره  تسا ، هدش  مامت  شیورین  اریز  دتـسیا ،
شنیلاب رـس  رب  یبیبط  دش . رامیب  اذـل  دوب و  لاسنهک  یلیخ  مردـپ  : » تفگ یم  یـصخش  درادـن . یّنف  لاکـشا  چـیه  هک  یلاح  رد  دوش ، یم 

لاح رد  ًاتعیبط  ناسنا  يرآ  تسا .»! هتفر  لیلحت  شیاهورین  طقف  درادن ، یّصاخ  يرامیب  ناشیا  تفگ : هّیلوا  تاشیامزآ  زا  سپ  دش . رضاح 
هک تفگ  یم  ناگرزب  زا  یکی  دـیوگ : یم  هیآ  نیمه  لـیذ  رد  تسا ، ّتنـس  لـها  گرزب  نارّـسفم  زا  هک  يزار ، رخف  تسا . ناـیز  ررض و 

غیلبت لوغشم  هک  مدرک  هدهاشم  ار  یشورف  خی  یناتـسبات  مرگ  زور  کی  رد  هکنیا  ات  مدیمهف ، یمن  ار  رْـسُخ ) یَِفل  َناَسنِْالا  َّنِإ   ) هیآ ریـسفت 
يا هلاـم ; بوذـی  نم  اومحرا  : » دز یم  داـیرف  يو  دوب . هحفص 540  هرامـش 74 . راصق ، تاملک  هغالبلا ، جـهن  شیاـهخی 1 .  شورف  يارب 
مرگ ياوه  نآ  رد  ار  شورف  خـی  نآ  هنازجاع  دایرف  هک  یماگنه  دـینک .» محر  تسا  ندـش  بوذ  لاح  رد  شا  هیامرـس  هک  یـسک  هب  مدرم 

. دوش یم  بوذ  جیردت  هب  دازآ  ياوه  رد  ناتسبات  مرگ  ياوه  رد  هک  تسا  یخی  ناسب  ام  رمع  يرآ  مدرب . یپ  هفیرش  هیآ  ریـسفت  هب  مدینش 
فیعض باصعا  ددرگ ، یم  غورف  مک  مشچ  دوش ، یم  نیگنـس  شوگ  دور . یم  لیلحت  ناسنا  ياوق  هکلب  دور ، یم  تسد  زا  اهورین  اهنت  هن 

یم یتسـس  فعـض و  هب  اوق  ماـمت  هصـالخ  و  دوش ، یم  شزرل  راـچد  تسد  دریگ ، یم  درد  اـهاپ  ددرگ ، یم  كوپ  اهناوختـسا  دوـش ، یم 
يرچلیو رب  راوس  تلوهک  ّنس  رد  ار  ناولهپ  نامه  اّما  درب ، یم  تّذـل  شتماق  هب  هاگن  زا  ناسنا  هک  مراد  رطاخ  هب  ار  یناولهپ  هفاـیق  دـیارگ .

لاـح رد  ًاـتعیبط  ناـسنا  دـیجم  نآرق  حیرـص  قبط  هکنیا  هجیتـن  درب ! یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  ار  وا  یلاـس  ّنس و  مک  ناوـجون  هک  مدـید 
؟ تسا هدرک  میظع  نارسخ  دهد  یم  داب  رب  ار  شا  هیامرس  دنک و  یم  ررض  تراجت  رد  هک  یسک  ایآ  میظع ! نارسخ  تسا . ررض  نارسخ و 
میظع و نایز  راتفرگ  هداد  تسد  زا  ار  شدنزرف  هک  یسک  ایآ  تسا ؟ هدش  نیبم  ررض  راچد  هداد  تسد  زا  ار  شا  هداوناخ  هک  یصخش  ایآ 

هدمآ رمز  هروس  هیآ 15  رد  هچنآ  قبط  لاعتم  دنوادخ  دنک . یم  یفّرعم  يرگید  زیچ  ار  میظع  نارـسخ  دیجم  نآرق  تسا ؟ هدیدرگ  گرزب 
هک دننانآ  یعقاو  ناراک  نایز  ُنِیبُْملا ;) ُناَرْـسُْخلا  َوُه  َِکلَذ  َالَأ  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  ْمِهِیلْهَأَو  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُرِـسَخ  َنیِذَّلا  َنیِرِـساَْخلا  َّنِإ  : ») دـیامرف یم 

نداد تسد  زا  يرآ ! تسا .»! نیمه  راکـشآ  نایز  دیـشاب  هاگآ  دنا ! هداد  تسد  زا  تمایق  زور  رد  ار  ناشناگتـسب  شیوخ و  دوجو  هیامرس 
ناربج لباق  رمع  هیامرس  نداد  تسد  زا  اهنت  و  تسا ، ناربج  لباق  اهنارـسخ  ریاس  هک  ارچ  تسا ; میظع  ررـض  نیبم و  نارـسخ  رمع  هیامرس 

541 هحفص دشاب . یمن 

يا هّدام  راهچ  ياه  لمعلا  روتسد 

هراشا

. نامیا . 1 دننک : لمع  نآ  هب  دنشاب و  دقتعم  ریز  هناگراهچ  لوصا  هب  هک  یناسک  رگم  دننایز ، نارـسخ و  لاح  رد  اهناسنا  مامت  هکنیا  هجیتن 
: دینک هّجوت  کی  ره  دروم  رد  یهاتوک  حرش  هب  ربص . هب  شرافس  . 4 قح . هب  شرافس  . 3 حلاص . لمع  . 2

نامیا . 1

دوجو مامت  هک  تسا  يداقتعا  نامیا  دنک . یم  حالصا  ار  ناسنا  فده  و  هداد ، تّیلوئسم  و  تهج ، ناسنا  هب  هک  تسا  ینورد  داقتعا  نامیا 
دوجو رد  نامیا  دراد ; یلحارم  بتارم و  اّما  دوش . یم  راکـشآ  یمدآ  حراوج  اضعا و  مامت  رد  نآ  راثآ  و  هداد ، رارق  ریثأت  تحت  ار  ناـسنا 
نشور ار  هناخ  ياضف  یتخس  هب  نآ  رون  هک  هدش ، نشور  یگرزب  قاطا  رد  هک  تسا  یعمش  فیعـض  رون  ناسب  نامیالا  فیعـض  ياهناسنا 
نامیا اّما  دوش . یمن  هناـخ  نورد  رون  هّجوتم  دـنک  هاـگن  قاـطا  نآ  هب  نوریب  زا  یـسک  رگا  و  دور . یمن  نوریب  اـه  هرجنپ  زا  اـّما  دـنک ، یم 
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نوریب هب  هناخ  ذفانم  اه و  هرجنپ  مامت  زا  هکلب  هدرک ، نشور  الماک  ار  هناخ  ياضف  اهنت  هن  هک  تسا  ینکفارون  ناسب  نامیالا  ّيوق  ياهناسنا 
يوق دیاب  نامیا  تسا . نشور  هناخ  نآ  رد  یغارچ  هک  داد  صیخـشت  ناوت  یم  هلـصاف  رتمولیک  نیدنچ  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دنکفا . یم  وترپ 
روما ندینـش  هزاجا  شوگ  هب  دـنک ، ظفح  تامّرحم  زا  ار  مشچ  دـیاب  نامیا  رون  ددرگ . نایامن  ناسنا  حراوج  اضعا و  رد  شراثآ  و  دـشاب ،

نوچمه ار  ناسنا  نامیا  تماق  تسار  نانمؤم  دنک . رثا  اضعا  مامت  رد  هصالخ  و  دراد ، زاب  هانگ  سلاجم  هب  نتفر  زا  ار  اپ  دـهدن ، زاجم  ریغ 
تهج رییغت  لزلزت و  ثعاب  هکلب  دهد ، یمن  يو  هب  یتسـس  لزلزت و  هزاجا  اهنت  هن  و  دراد ، یم  هگن  راوتـسا  تباث و  ثداوح  لباقم  رد  هوک 
يزور میبای . یم  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم تارـضح  نارای  باحـصا و  رد  ار  اهیگژیو  فاصوا و  نیا  اـم  و  ددرگ ! یم  اـهنافوط  اـهداب و 

مثیم هب  ترضح  دندیـسر . یلخن  تخرد   542 هحفـص هب  ات  درب ، هفوک  ناتـسلخن  هب  ار  وا  و  تفرگ ، ار  راّمت  مثیم  تسد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
قشع و مرج  هب  ار  وت  و  دـنزاس ، یم  ار  تراد  هبوـچ  تخرد  نیا  زا  : » دوـمرف هن ! درک : ضرع  مثیم  یـسانش ؟ یم  ار  لـخن  نیا  اـیآ  دوـمرف :

هنوگ هب  دننک  یم  یعس  هدومن ، تشحو  رایسب  یعقاوم  نینچ  رد  نامیالا  فیعض  دارفا  ( 1 «.) دنزیوآ یم  راد  هب  نآ  يور  رب  یلع  هب  تّبحم 
بتکم رد  يدرگاش  ذّملت و  هیاس  رد  شنامیا  تخرد  هک  راّمت  مثیم  اّما  دننکن . روبع  هقطنم  نآ  زا  و  دنراپـسب ، یـشومارف  هب  ار  عوضوم  يا 

یم رـس  تخرد  نآ  هب  زور  همه  وگتفگ ، نآ  يادرف  زا  هکلب  دوش ، یمن  هدز  تشحو  ربخ  نیا  زا  اـهنت  هن  هدـش ، روراـب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
یم یک  وت ! يارب  نم  يا و  هدش  هدیرفآ  نم  يارب  وت  تخرد ! يا  وت  رب  نیرفآ  : » دیوگ یم  نخـس  نآ  اب  و  دنک ، یم  يرایبآ  ار  نآ  و  دنز ،
نیا دننز .» رادرب  دنزاس  یم  وت  زا  هک  يراد  هبوچ  رب  میاقآ  قشع  هب  ارم  و  دسر ، ارف  هداد  هدـعو  مالـسلا ) هیلع  ) یلع میالوم  هک  ینامز  دوش 

ره دـنراد ; دوجو  اهنامز  راصعا و  همه  رد  نمؤم  ناتماق  تسار  درادـن . راّمت  مثیم  قیمع  نامیا  زج  یهیجوت  لیلحت و  چـیه  لـمعلا  سکع 
هام دادرم  رد  نانبل  زارفارـس  هللا  بزح  هک  یماگنه  تسا . توافتم  فلتخم  ياهناکم  اهنامز و  رد  ناـشنامیا  تاـجرد  اـهنآ و  دادـعت  دـنچ 

ار لیئارسا  يریذپان  تسکش  هروطسا  هرخالاب  و  درک ، تمواقم  حّلسم  نادند  ُنب  ات  ِبصاغ  لیئارـسا  لباقم  رد  زور  هس  یـس و  لاس 1385 
نیا دوب ;و  اهنآ  قیمع  نامیا  دـش  هللا  بزح  يزوریپ  ببـس  هچنآ  هک  دـندرک  فارتعا  اهیئاکیرمآ ـ  اهیبرغ و  هژیو  هب  ایند ـ  ماـمت  تسکش ،
مامت اب  هلاس ، تشه  یلیمحت  گنج  نامز  رد  ًاصوصخمو  یمالـسا ، بالقنا  لوط  رد  ار  نامیا  راثآ  نایناریا  ام  ریذـپانراکنا . تسا  یتقیقح 

: مینک یم  دیکأت  هراومه  ام  اذـل  دوب ، ام  رویغ  ناناوج  نامیا  درک  زوریپ  یناهج  رابکتـسا  لباقم  رد  ار  ام  هک  هچنآ  میا . هدومن  سمل  دوجو 
زّهجم زور  نردم  یگنج  ياهحالـس  هب  دیاب  دنچ  ره  ام  دش .» دـهاوخ  همیب  بالقنا  تروص  نیا  رد  هک  دوش ، تیوقت  ناناوج  نامیا  دـیاب  »

هحفص 543 ص 168 . راّمت ، مثیم  يامیس   . 1 دشاب . نامیا  اب  روشرپ  ناناوج  رب  دیاب  ام  ءاّکتا  هکلب  مینک ، هیکت  نآ  هب  طقف  دیابن  اّما  میشاب ،
اَهُّیَأ اَی  : ») دـنک یم  فیـصوت  نینچ  ار  دوسرپ  تراجت  هدـمآ ، فص  هروس  ات 12  تایآ 10  رد  هچنآ  قبط  لاعتم  دـنوادخ  دوسرپ  تراـجت 
ْمُِکلَذ ْمُکِـسُفنَأَو  ْمُِکلاَْومَِأب  ِهللا  ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاَُجتَو  ِِهلوُسَرَو  ِهللاِاب  َنُونِمُْؤت  مِیلَأ *  باَذَـع  ْنِّم  ْمُکیِجُنت  ةَراَِجت  یَلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَه  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
ُزْوَْفلا َِکلَذ  نْدَـع  ِتاَّنَج  ِیف  ًۀَـبِّیَط  َنِکاَسَمَو  ُراَْـهنالا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  تاَّنَج  ْمُْکلِخْدـُیَو  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َنوُمَْلعَت *  ُْمتنُک  ْنِإ  ْمُکَّل  ٌْریَخ 

هب دشخب !؟ یم  ییاهر  كاندرد  باذـع  زا  ار  امـش  هک  منک  ییامنهار  یتراجت  هب  ار  امـش  ایآ  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ُمیِظَْعلا ;)
رگا ! ) دینادب رگا  تسا  رتهب  زیچ ) ره  زا   ) امـش يارب  نیا  دینک ; داهج  ادـخ  هار  رد  ناتیاهناج  لاوما و  اب  و  دـیروآ ، نامیا  شلوسر  ادـخ و 

رد و  تسا ، يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  دـنک  یم  لـخاد  تشهب  زا  ییاـهغاب  رد  ار  امـش  و  دـشخب ، یم  ار  ناـتناهانگ  دـینک ) نینچ 
رد داهج  و  تمایق ، لوسر و  ادـخ و  هب  نامیا  يرآ ! تسا .»! میظع  يزوریپ  نیا  دـهد ;و  یم  ياج  نادـیواج  تشهب  رد  هزیکاپ  ياهنکـسم 
هب هداد ، شدوخ  هک  ار  يا  هیامرس  تسا . یبوخ  يرتشم  هچ  دنوادخ  دهد . یم  ربخ  نآ  زا  دنوادخ  هک  تسا  يدوسرپ  هلماعم  نامیا ، هیاس 

دیربب یپ  ادخ  اب  هلماعم  شزرا  هب  هکنیا  يارب  رتشیب . هاگ  ربارب و  دصتفه  ات  رثکادـح  و  تمیق ، ربارب  هد  هب  لقادـح  درخ ، یم  تمیق  نیرتهب 
ِْهیَلَع ًادـْعَو  َنُولَتُْقیَو  َنُوُلتْقَیَف  ِهللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاَُقی  َۀَّنَْجلا  ُمَُهل  َّنَِأب  ْمَُهلاَْومَأَو  ْمُهَـسُفنَأ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  يَرَتْشا  َهللا  َّنِإ  : ») دـینک هّجوت  ریز  هیآ  هب 

زا دـنوادخ  ُمیِظَْعلا ;) ُزْوَْفلا  َوُه  َکـِلَذَو  ِِهب  ُْمتْعَیاـَب  يِذَّلا  ُمُکِْعیَبـِب  اوُرِْـشبَتْساَف  ِهللا  َنِم  ِهِدـْهَِعب  یَفْوَأ  ْنَمَو  ِنآْرُْقلاَو  ِلـیِجنِْالاَو  ِةاَرْوَّتلا  ِیف  ًاّـقَح 
، دننک یم  راکیپ  ادخ  هار  رد  هک ): هنوگنیا  هب  ;  ) دشاب نانآ  يارب  تشهب  شربارب ) رد   ) هک هدرک ، يرادیرخ  ار  ناشلاوما  اهناهج و  نانمؤم ،
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شدهع هب  ادخ  زا  یـسک  هچ  و  هدومرف ، رکذ  نآرق  لیجنا و  تاروت و  رد  هک  وا ، رب  تسا  یّقح  هدعو  نیا  دنوش ; یم  هتـشک  دنـشک و  یم 
یب ( 1 !«.) گرزب يزوریپ   544 هحفـص نآ  تسا  نیا  و  دیا ، هدرک  ادخ  اب  هک  يدتـس  داد و  هب  امـش ، رب  داب  تراشب  نونکا  تسا !؟ رترادافو 
نیا نیمضت  يارب  لاح  نیع  رد  یلو  تساه ; هدعو  نیرتافو  اب  هکلب  قح ، وا  هدعو  و  اهنخـس ، نیرت  تسار  هکلب  تسار ، ادخ  نخـس  کش 

. دیوگ یم  کیربت  هدنشورف  هب  نایاپ  رد  تسا ;و  هداد  تاروت ) لیجنا و  نآرق و   ) ینامسآ ربتعم  باتک  هس  رد  دنس  هس  هلماعم ،

حلاص لمع  . 2

نامیا تخرد  هویم  تقیقح  رد  هک  تسا ، حلاص  لمع  دهد ، یم  تاجن  میظع  نارسخ  زا  ار  ناسنا  هک  يا  هّدام  راهچ  همانرب  زا  هّدام  نیمود 
راک ره  لماش  تسا و  ینعملا  عیـسو  رایـسب  ینآرق  ياه  هژاو  زا  حلاص  لمع  تساجکات ؟ حلاص  لمع  هرتسگ  تسیچ ؟ حـلاص  لمع  تسا .

، هّداج ثادـحا  هاگنامرد ، نتخاس  نادـنمزاین ، هب  کمک  ترایز ، تداـبع ، فیرعت ، نیارباـنب  دوش . یم  دریگ  ماـجنا  ادـخ  يارب  هک  یبوخ 
بعـص نارامیب  هب  کمک  جاتحم ، نارـسپ  جاودزا  هلیـسو  ندرک  هداـمآ  ریقف ، نارتخد  هیزیهج  هّیهت  هّیریخ ، تاّسـسؤم  سرادـم و  نتخاـس 

رد یگنـس  رگا  یّتح  تسا . حـلاص  لمع  قیداصم  زا  همه  نآ  دـننام  لفاغ و  هیبنت  لـهاج ، داـشرا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  جـالعلا ،
حلاص لمع  زین  نیا  دشابن ، مدرم  رورم  روبع و  محازم  هک  دـنک  تیادـه  يرانک  هب  ار  نآ  اپ  كون  اب  ناسنا  و  دـشاب ، هداتفا  مدرم  هار  طسو 
حلاص لمع  رگا  تروص ، نیا  رد  تسا . راگدرورپ  هب  بّرقت  تبرق و  دصق  تسا  مهم  حـلاص  لمع  رد  هچنآ  ّتیفیک ؟ ای  تّیمک  ( 2 .) تسا
هحفص ح 10384 .  باب 2227 ، ۀمکحلا ، نازیم   . 2 هیآ 111 . هبوت ، دهاوخ 1 .  یگرزب  راثآ  أشنم  و  دنمـشزرا ، دـشاب  مه  یکچوک  راک 

هب ناوت  یم  هنومن  ناونع  هب  تسا . هتـشاد  یپ  رد  یّمهم  رایـسب  تاکرب  هک  میراد ، غارـس  یکچوک  حـلاص  ياه  لمع  خـیرات  رد  دوب .  545
زا عافد  رد  یناوج و  ناوفنع  رد  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ترضح  درک . هراشا  ربمایپ  بیعش  نارتخد  و  مالسلا ) هیلع  ) یـسوم ترـضح  ناتـساد 

. درک وجتسج  هب  عورش  لتاق ، نتفای  روظنم  هب  نوعرف  یماظتنا  هاگتـسد  دناسر . لتق  هب  ار  نوعرف  رگمتـس  نارومأم  زا  يرومأم  مولظم ، کی 
يراوس و بکرم  اذغ و  بآ و  نودب  دش . رصم  روشک  زا  جورخ  هب  روبجم  شیوخ  ناج  تاجن  يارب  وا  و  دیسر ، یـسوم  ترـضح  هب  ربخ 

یتـخرد ریز  رد  رهـش ، يدورو  هزاورد  يوـلج  رد  دیـسر . نیدـم  هب  زور  دـنچ  زا  سپ  درک . تکرح  نیدـم  تمـس  هب  مزـال ، هشوـت  داز و 
شهّجوت دننک  باریس  ار  اهنآ  ات  دندروآ  یم  بآ  هاچ  رس  رب  ار  دوخ  نادنفسوگ  هک  ییاهناپوچ  دوش . فرطرب  رفس  یگتـسخ  ات  تسـشن ،

اّما دنتسه . دوخ  نادنفـسوگ  ندرک  باریـس  رظتنم  يا  هشوگ  رد  دنرتخد  ود  نآ  ناپوچ  هک  يدنفـسوگ  هلگ  درک  هظحالم  درک . بلج  ار 
، تسام زور  ره  همانرب  نیا  دنتفگ : دیـسرپ . نارتخد  زا  ار  نایرج  تفر ، ولج  دنهد . یمن  تبون  اهنآ  هب  دنتـسه  درم  ًابلاغ  هک  اهناپوچ  رگید 

هناملاظ راتفر  نیا  زا  یـسوم  میهد . بآ  دوخ  نادنفـسوگ  هب  سپـس  دننک ، باریـس  ار  ناشنادنفـسوگ  درم  ياهناپوچ  همه  مینک  ربص  دیاب 
چیه یلو  دندش ، میلست  یـسوم  ضارتعا  لباقم  رد  اهنآ  درک . ضارتعا  ناشراک  نیا  رب  و  دز ، دایرف  اهنآ  رـس  رب  تفر و  ولج  دش ، تحاران 

نادنفسوگ و  دیشک ، یفاک  بآ  تفر و  هاچ  خرچ  تشپ  ییاهنت  هب  هنسرگ  هنشت و  یـسوم  ترـضح  دندرکن . بآ  ندیـشک  تهج  یکمک 
، دش بّجعتم  نارتخد  ماگنه  دوز  تشگزاب  زا  هک  بیعش  ترضح  ناشریپ  ردپ  دنتفر . هناخ  هب  لاحشوخ  نارتخد  درک . باریـس  ار  نارتخد 
هب ار  ناوج  نآ  دیاب  تفگ : شنارتخد  هب  بیعش  ترضح  دندرک . فیرعت  ردپ  يارب  ار  دوب  هدش  عقاو  هچنآ  مامت  نارتخد  دیـسرپ . ار  تّلع 

ترـضح دـندرک . توـعد  هناـخ  هب  ار  وا  و  هـتفر ، یـسوم  ترـضح  غارـس  هـب  نارتـخد  میهدـب . ار  شتاـمحز  دزم  و  مـینک ، توـعد  هناـخ 
ترضح داد . حیضوت  ار  نیدم  هب  ندش  هدنهانپ  رصم و  زا  شرارف  ناتساد  وا  و  درک ، یتالاؤس  مالسلا ) هیلع  ) یسوم زا  مالسلا ) هیلع  ) بیعش

سپس دوب . دهاوخ  تّینما  شمارآ و  رد  نیدم  رد  هتسج و  رطخ  زا  هک  داد  نانیمطا  وا   546 هحفص هب  یسوم  ناتساد  ندینش  زا  سپ  بیعش 
ترضح نادنفسوگ  ندرک  باریـس  هک  یـسوم  ترـضح  حلاص  لمع  کی  يرآ ! ( 1 .) داد ار  شنارتخد  زا  یکی  اـب  جاودزا  داهنـشیپ  وا  هب 

تمدخ رد  لاس  هد  رتمهم  همه  زا  و  ددرگ ، رـسمه  یگدنز و  ياراد  دبای ، تاجن  یگراوآ  زا  یـسوم  ترـضح  هک  دش  ببـس  دوب ، بیعش 
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صالخااب حلاص  لمع  هکنیا  تسا  مهم  هچنآ  نیاربانب  ددرگ . گرزب  یتلاسر  تفایرد  هدامآ  ات  دوش ، هتخاس  دـنک و  يدرگاش  ربمایپ  کی 
هک تسا ، حـلاص  لمع  دوش  یم  نایز  نارـسخ و  زا  ناسنا  تاجن  ثعاب  هک  يا  هّداـم  راـهچ  هماـنرب  زا  هّداـم  نیمود  هکنیا  هصـالخ  دـشاب .

. تسا عیسو  رایسب  نآ  هرتسگ 

ّقح هب  یصاوت  . 3

حلاص لمع  نامیا و  لها  هفیرش ، هیآ  قبط  تسا . ناراکنایز  نیرـساخ و  زا  ناینثتـسم  يا  هّدام  راهچ  همانرب  زا  هّدام  نیموس  قح  هب  شرافس 
رد هک  انعم  نآ  هب  قح  مینادـب : ار  قح  يانعم  ادـتبا  تسا  مزال  هّدام ، نیا  هب  لمع  يارب  دـننک . شرافـس  قوقح  قح و  هب  ار  رگیدـمه  دـیاب 

، ماو نید ، یعوـن  تسا ) حرطم  قوـقح  ملع  حالطـصا  رد  هـچنآ  هـن   ) هدـمآ ینید  فراـعم  رد  رگید  ریبـعت  هـب  و  تاـیاور ، دـیجم و  نآرق 
هتفرگ ماو  یکناب  ای  یصخش  زا  نم  هکنیا  لثم  يّدام  یهدب  يونعم . ای  دشاب  يّدام  یهدب  هکنیا  زا  معا  تسا ; نارگید  لباقم  رد  ّتیلوئسم 
دننام يروما  و  ما . هدرک  عیاض  ار  وا  يّدام  ّقح  هنرگو  منادرگزاب ، شبحاص  هب  ار  نآ  عقوم  هب  دیاب  و  تسا ، مزال  یهدـب  نیا  يادا  هک  ما ،

اهنآ و مارتحا  تمرح و  تیاعر  دروم  رد  ردام  ردـپ و  هب  نادـنزرف  یهدـب  ای  اهنآ ، تیبرت  دروم  رد  ردام  ردـپ و  رب  نادـنزرف  قوقح  ّقح و 
و تموکح ، لباقم  رد  مدرم  هفیظو  نینچمه  و  مدرم ، داحآ  ربارب  رد  یمالـسا  تموکح  ّتیلوئـسم  ای  اهنآ ، هب  تبـسن  هفطاع  ّتبحم و  لذب 
تایآ و  547 هحفـص دییامرف . هعلاطم  دعب  هب  هیآ 27  صـصق ، هروس  رد  ار  ناتـساد  هّیقب   . 1 تسا . يونعم  ياهیهدـب  لـیبق ، نیا  زا  یقوقح 

قوقح «، » كدوک قوقح  «، » رشب قوقح   » هک اجنآ  ات  تسا ، هدرتسگ  عیـسو و  رایـسب  يونعم ) قوقح   ) اه یهدب  عون  نیا  دروم  رد  تایاور 
ماما قوقح  هلاسر  تسا . گـنر  مک  ریقح و  رایـسب  مالـسا  يونعم  قوقح  لـباقم  رد  تسا ، حرطم  برغ  ناـهج  رد  هک  نآ  دـننام  و  ناـنز »

هک راونالاراحب ـ  دلج 71  يادـتبا  رد  یـسلجم  همّالع  موحرم  هک  قوقح ، هلاسر  مان  هب  دراد  یباتک  مالـسلا ) هیلع  ) داّجـس ترـضح  مراهچ 
ّقح زا  مالـسلا ) هیلع  ) نیدـباعلا نیز  ماـما  تسا . هدرک  لـقن  لـماک  روط  هب  ار  نآ  هحفـص  تسیب  رد  تسا ـ  قوقح  نآ  ثیداـحا  عوـضوم 
ّقح نآ  یپ  رد  و  هدرک ، عورش  اهنآ  رب  مدرم  ّقح  مدرم و  رب  ناماما  ناربمایپ و  ّقح  سپس  و  دنوادخ ، رب  ناگدنب  ّقح  ناگدنب و  رب  دنوادخ 

درگاش و رب  داتـسا  ّقح  رگیدکی ، رب  نانطومه  ّقح  سکعلاب ، دنزرف و  رب  ردام  ردپ و  ّقح  اه ، هیاسمه  ّقح  رگیدـکی ، رب  ناملـسم  ناردارب 
یمالسا تموکح  ناناملسم و  رب  هّمذ  لها  نارفاک  ّقح  نآ  یپ  رد  دنک . یم  حرطم  ار  رگیدکی ، رب  نادنواشیوخ  ناتـسود و  ّقح  سکعلاب ،

نیناوق و هب  و  دـنراد ، يزیمآ  تملاسم  یتسیزمه  ناناملـسم  راـنک  رد  ملاـس ، ّتیلقا  کـی  ناونع  هب  هک  اـهنآ  يرآ ! تسا . هدومن  حرطم  ار 
ار اهنآ  یبهذـم  ياه  يدازآ  سومان و  لام و  ناـج و  یمالـسا  تموکح  هک  دـنراد  قح  دـنراذگ ، یم  مارتحا  یمالـسا  تموکح  تارّرقم 
رب ناسنا  مشچ  دنک ; یم  دزـشوگ  ناسنا  رب  ار  ناسنا  ندب  يازجا  ّقح  هتفر و  رتارف  نیا  زا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  دنک . ظفح 

اهنآ زا  دـیاب  یمدآ  و  دـنراد ، ناـسنا  رب  یقوقح  قّح و  مادـک  ره  حراوج ، ءاـضعا و  رگید  اـپ و  تسد و  ناـبز ، شوگ ، دراد ، قـح  ناـسنا 
، هزور زاـمن ، تسا . ناـسنا  رب  تاداـبع  ّقح  قوقح ، نیا  زا  رتارف  دراد . قح  اـهنآ  رب  زین  ناـسنا  ًاـتعیبط  و  دـنک . عورـشم  حیحـص و  هدافتـسا 

هلاـسر ناـسنا  هک  یماـگنه  یتسار  دـنراد . قح  ناـسنا  رب  تاداـبع  رگید  و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داـهج ، جـح ، تاـکز ، سمخ ،
تفوطع و تمحر و  و  درب ، یم  یپ  یمالسا  فراعم  رد  قوقح  هحفص 548  هرتسگ  هب  دنک  یم  هعلاطم  ار  مالسلا ) هیلع  ) داّجس ماما  قوقح 

یم فّسأت  دـننک  یم  تنوشخ  هب  مهّتم  ار  تمحر  رـسارس  نییآ  نیا  هک  یعالّطا  مک  دارفا  لاـح  رب  و  دـنک ، یم  سمل  ار  مالـسا  یناـبرهم 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ شیاـمرف  قبط  هک  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع ترـضح  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ماـما  هاگدـید  زا  قح  ( 1 .) دروخ
، ِفُصانَّتلا ِیف  اهُقَیْـضَاَو  ِفُصاوَّتلا ، ِیف  ِءایْـشالا  ُعَسْوَا  ُّقَْحلاَف  : » دـیامرف یم  نینچ  قح  هژاو  نییبت  فیـصوت و  رد  (، 2) تسا قح  روحمدوخ 
ار قوقح  یهاوخب  رگا   ) تسا فیصوت  نایب و  ماقم  رد  اهزیچ  نیرت  عیـسو  قح  َُهل ; يَرَج  ّالِإ  ِْهیَلَع  يرْجَیالَو  ِْهیَلَع ، يرَج  َِّالا  دَحَِال  يرْجَیال 

لمع رد  روـما و  نیرت  عیـسو  راـتفگ  رد  هکنیا  هصـالخ   ) تـسا رتدودـحم  زیچ  هـمه  زا  لـمع  ماـقم  رد  اّـما  تـسا ) داـیز  رایـسب  يرامـشب 
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لتاق یلو  دنراد ، ار  وا  صاصق  ّقح  مد  يایلوا  و  دوش ، صاصق  دیاب  لتاق  الثم  ( 3 «.) تسا یفرط  ود  اج  همه  قح  و  تساهنآ ) نیرتدودحم 
وا صاصق  زا  سپ  دنهد ، شرارق  دوخ  وفع  لومشم  دندوب  لیام  رگا  دننکن ، شا  هجنکـش  هک  دراد  قح  لتاق  دراد . مد  يایلوا  رب  یّقح  مه 

هفرط کی  ِّقح  نایقّتم  يالوم  شیامرف  قبط  دننک . شنفد  سپـس  هدناوخ ، زامن  شا  هزانج  رب  و  دننک ، شنفک  لسغ و  هکلب  دـننکن ، اهر  ار 
هب الّـضفت  هک  تسا  نآ  ناگدنب  قح  و  دننک ، شتعاطا  هک  تسا  نآ  ناگدنب  رب  ادـخ  ّقح  تسا ! هفرط  ود  مه  دـنوادخ  ّقح  یّتح  میرادـن ،
وا هب  یهدـب  تخادرپ  رب  تردـق  مدـع  تروص  رد  دراد  قح  راکهدـب  و  دـنک ، هبلاطم  ار  دوخ  بلط  دراد  قح  راکبلط  دـهد . شاداپ  اـهنآ 

یمالسا فراعم  رد  قوقح  قح و  هکنیا  هجیتن  دریگن . وا  زا  ار  شا  ینوکسم  لزنم  لثم  نید  تاینثتسم  دراد  قح  هک  روطنامه  دهد ، تلهم 
ربهر مهدزناش  تکیدنب  پاپ  ساسا  یب  ماّهتا  ّدر  رد  هک  تمحر » نییآ   » ام باتک  رد  ار  بلطم  نیا  رتشیب  حیضوت   . 1 دراد . یّمهم  هاگیاج 
قوقح نیرتمهم  هحفص  549 هبطخ 216 . هغالبلا ، جهن   . 3 ص 28 .  ج 38 ، راونالاراحب ،  . 2 دییامرف . هعلاطم  هدش ، هتشون  ناهج  نایحیسم 

هغالبلا جهن  هبطخ 216  نامه  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  خساپ : تسا ؟ قح  مادک  شلوسر  ادخ و  قح  زا  سپ  قح  نیرتمهم  لاؤس :
; ِیلاوـْلا یَلَع  ِۀَّیِعَّرلا  ُّقَـحَو  ِۀَّیِعَّرلا  یَلَع  یلاوـْلا  ُّقَـح  ِقوـُقُْحلا  َکـِْلت  ْنِم  ُهَناَْحبُـس ـ  َضَرَْتفااَـم ـ  ُمَظْعَاَو  : » دـیامرف یم  لاؤـس  نـیا  خـساپ  رد 
، دننک تیامح  نآ  زا  هک  تسا  نیا  مدرم  رب  یمالسا  تموکح  ّقح  تسا .» مدرم  رب  تموکح  ّقح  و  تموکح ، رب  مدرم  ّقح  قح ، نیرتمهم 
رب مدرم  ّقح  و  دـنبای . روضح  هنحـص  رد  دـنیایب  هنحـص  هب  دـیاب  هک  یتاظحل  رد  و  دنباتـشب ، شیراـی  هب  تخـس  ثداوح  تالکـشم و  ردو 

ار اهنآ  شیاسآ  هافر و  لیاسو  و  دـیامن ، نیمأت  ار  ناشتّینما  و  دـنک ، ظفح  ار  اهنآ  يوربآ  سومان و  لاـم و  ناـج و  هک  تسا  نآ  تموکح 
مزاول و رگید  كراپ و  نابایخ و  ناتـسرامیب ، هّداج ، مدرم  يارب  دزاس . اّیهم  ار  ناـناوج  نکـسمو  راـک  لیـصحت ، تامّدـقم  و  دـنک ، مهارف 

هنماد هک  تسا ، رگیدـکی  رب  ینید  ناردارب  قح  مهم  رایـسب  قوقح  زا  ینید  ناردارب  قوقح  قح و  دزاـس . هداـمآ  ار  ناـشزاین  دروم  يایـشا 
یلص ) مالسا ربمایپ  زا  یتیاور  هب  ار  امش  هّجوت  اجنیا  رد  ( 1 .) تسا هدش  هدرمش  هطبار  نیا  رد  قح  ات 30  تایاور  زا  یخرب  رد  دراد . یعیسو 

َّلَجَوَّزَع ِهللا  َنِم  ۀَبِجاو  قوُقُح  ُۀَْعبَس  ِنِمْؤُْملا  یَلَع  ِنِمْؤُْمِلل  : » مییامن یم  بلج  دنک ، یم  هراشا  قوقح  نیا  زا  عون  تفه  هب  هک  هلآو ) هیلع  هللا 
ْنَاَو ُهَتَزاـنِج ، َعَّیَُـشی  ْنَاَو  ِهِضَرَم ، ِیف  ُهَدوـُعَی  ْنَاَو  ُهَتَْبیَغ ، َمِّرَُحی  ْنَاَو  ِِهلاـم ، یف  َُهل  ُتاـساوُْملاَو  ِهِرْدَـص ، ِیف  َُهل  ُّدُوـْلاَو  ِِهْنیَع ، ِیف  ُلـالْجِْالَا  ِْهیَلَع :

ج 1، راحبلا ، ۀنیفس   . 1 تسا : هدش  بجاو  دنوادخ  يوس  زا  هک  دراد  قح  تفه  رگید  نمؤم  رب  ینمؤم  ره  ًاْریَخ ; ِّالا  ِِهتْوَم  َدـَْعب  ِهِیف  َلوُقَیال 
لد رد  ار  وا  تّبحم  . 2 دنکن .) کته  ار  شتمرح  دیامنن ، نیهوت  وا  هب  دنکن ، شریقحت   ) دنک ظفح  ار  شمارتحا  هحفص 1 . 550 ص 290 . 
رد و   ) دنادب مارح  دوخ  رب  ار  شتبیغ  . 4 دنک .) کیرش  شتاناکما  رد  ار  وا  ینعی   ) دشاب هتشاد  یلام  تاساوم  وا  هب  تبـسن  . 3 دشاب . هتشاد 
(. دنکن غیرد  دراد  رگید  زیچ  ای  یلام  کمک  هب  زاین  رگا  و   ) دـنک تدایع  يو  زا  يرامیب  ماگنه  هب  . 5 دراد .) هگن  ار  وا  تمرح  مه  شبایغ 
رد نطابو ، رهاظ  رد  دـیاب  نمؤم  هکنیا  هصالخ  ( 1 «.) دـیوگن شریخ  رکذ  زج  شگرم  زا  سپ  و  . 7 دیامن . تکرش  شا  هزانج  عییـشت  رد  . 6

. دشاب شنمؤم  ردارب  رکف  هب  تامم  تایح و  رد  و  یلام ، ریغ  یلام و  رظن  زا  بایغ ، روضح و 

ربص هب  یصاوت  . 4

هک یناسک  تسا . ربص  هب  یـصاوت  دننک ، ادـیپ  ییاهر  نایز  نارـسخ و  زا  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  يا  هّدام  راهچ  همانرب  زا  هّدام  نیمراهچ 
و ربص » . » دـننک یم  شرافـس  تماقتـسا  ربص و  هب  ار  رگیدـمه  قح ، هب  یـصاوت  رب  هوـالع  دـنروآ ، یم  اـجب  حـلاص  لـمع  هدروآ و  ناـمیا 

حرطم هدرتسگ  تروص  هب  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم تایاور  نآرق و  تایآ  رد  و  دراد . يا  هژیو  هاگیاج  یمالـسا  فراعم  رد  تماقتـسا » »
زا یـضعب  هک  هنوگ  نآ  ربص  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  نآ  زا  لبق  یلو  مینک . یم  هراشا  تیاور  کی  هیآ و  هس  هب  هنومن  يارب  هک  تسا . هدـش 

، تسین یّتلذ  متس و  ملظ و  عون  ره  شریذپ  يانعم  هب  دنهد ، یم  رونام  نآ  يور  نانمشد  و  هدرک ، لایخ  اهوسرت  تّیلوئـسم و  یب  ياهناسنا 
نشور یبوخ  هب  مینک  یم  رکذ  هک  یتایآ  زا  بلطم  نیا  و  تساهیتخس . راوگان و  ثداوح  تالکشم و  لباقم  رد  یگداتسیا  يانعم  هب  هکلب 
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یم لافنا  هروس  هیآ 65  رد  لاعتم  دنوادخ  نآرق 1 . تایآ  رد  ربص   551 هحفص ص 222 . ج 71 ، راونالاراحب ،  . 1 دینک : هّجوت  دوش . یم 
َنِّم ًاْفلَأ  اُوِبْلغَی  ٌۀـَئاِّم  ْمُْکنِّم  ْنُکَی  ْنِإَو  ِْنیَتَئاِم  اُوِبْلغَی  َنوُِرباَص  َنوُرْـشِع  ْمُْکنِّم  ْنُکَی  ْنِإ  ِلاَـتِْقلا  یَلَع  َنِینِمْؤُْملا  ِضِّرَح  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اَـی  : ») دـیامرف

، دنشاب امش  زا  تماقتسا  اب  رفن  تسیب  هاگره  نک ! قیوشت  نمـشد ) اب   ) گنج هب  ار  نانمؤم  ربمایپ ! يا  َنوُهَقْفَی ;) ٌمْوَق َال  ْمُهَّنَِأب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 
یهورگ اهنآ  هک  ارچ  دـندرگ ; یم  زوریپ  دـندش ، رفاک  هک  یناسک  زا  رفن  رازه  رب  دنـشاب ، رفن  دـص  رگا  دـننک ;و  یم  هبلغ  رفن  تسیود  رب 

يرباص نمؤم  ره  اذهل  و  دشخب ، یم  رفن  هد  تردق  لداعم  ییورین  ناسنا  هب  تماقتسا  ربص و  هفیرش  هیآ  نیا  قبط  دنمهف .»! یمن  هک  دنتسه 
و هدمآ ، ناشلابقتسا  هب  تشهب  هب  نایتشهب  دورو  ماگنه  هب  ناگتشرف  زا  یهورگ  . 2 دراد . ار  مالسا  نانمشد  زا  رفن  هد  اب  ییورایور  ییاناوت 
ربص و رطاخ  هب  امـش  رب  دورد  مالـس و  ِراَّدـلا ;) یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اَِمب  ْمُْکیَلَع  ٌمَالَـس  : ») دـنیوگ یم  اـهنآ  هب  باـطخ  مدـقم  ریخ  ناونع  هب 

یتشهب ثعاب  هک  یناوارف  تافـص  نایم  رد  ربص ، يابیز  تفـص  باـختنا  ( 1 («.) نادیواج ِي   ) ارس نآ  ِماجنارـس  تسوکین  هچ  ناتتماقتـسا !
یناـحتما هّداـم  هس  هب  هرقب  هروس  هیآ 157  رد  لاعتم  دـنوادخ  . 3 دـهد . یم  تماقتـسا  ربص و  هژیو  هاگیاج  زا  ناشن  هدـش ، نایتشهب  ندـش 

: دیامرف یم  سپـس  تسا . هداد  تراشب  دننک ، یم  دوخ  هشیپ  ار  تماقتـسا  ربص و  تاناحتما  نیا  رد  هک  یناسک  هب  نایاپ  رد  و  هدرک ، هراشا 
، هدش ناشلاح  لماش  ادخ  تمحر  فاطلا و  هک  دنتـسه  اهنامه  اهنیا  َنوُدَتْهُْملا ;) ْمُه  َِکَئلْوُأَو  ٌۀَمْحَرَو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌتاَوَلَـص  ْمِْهیَلَع  َِکَئلْوُأ  »)
. ادخ تمحر  . 2 دنوادخ . دورد  تاولص و  . 1 تسا : هدش  هدز  نارباص  هنیس  رب  راختفا  لادم  هس  قوف ، هیآ  قبط  دنناگتفای .»! تیاده  اهنآ  و 
رد هچ  ییایند و  روما  رد  هچ  يزیچ  ره  هب  ندیـسر  يارب  مرتحم ! ناگدنناوخ   552 هحفص هیآ 24 .  دعر ،  . 1 یهلا . صوصخم  تیاده  . 3

، دوش یم  لصاح  یتفرشیپ  يّدام  لئاسم  رد  هن  ابیز ، تفص  نیا  هب  ّقلخت  نودب  هک  تشاد  تماقتـسا  ربص و  دیاب  ترخآ ، هب  طوبرم  لئاسم 
زیچ جنپ  هب  تبسن  دیامرف : یم  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هاگدید  زا  ربص  يونعم . لئاسم  رد  هن  و 

ْمُْکیَلَعَو : » تسا ریز  حرـش  هب  نآ  نیمجنپ  تسا : راوازـس  دینک  شالت  شـشوک و  نآ  لیـصحت  يارب  هچ  ره  هک  منک  یم  شرافـس  امـش  هب 
تبسن ربص  شقن  هک  ارچ  یگدنز ) فلتخم  روما  رد   ) تماقتـسا ربص و  هب  داب  امـش  رب  ِدَسَْجلا ; َنِم  ِْسأَّرلاَک  ِنامیِْالا  َنِم  َْربَّصلا  َّنِإَف  ِْربَّصلِاب 

رکیپ رد  زین  ربص  و  تسا . رس  رد  زغم  شوگ و  مشچ و  اریز  تسا ; ندب  هدنامرف  رس  ( 1 «.) تسا ندب  هب  تبسن  رس  شقن  نوچمه  نامیا ، هب 
تـسا مزال  ربص  يابیز  تفـص  هب  قّلخت  نارباص و  ماـقم  هب  ندیـسر  يارب  دراد . دـسج  هب  تبـسن  ناـسنا  رـس  نوچمه  یّمهم  شقن  ناـمیا ،

هب ترجه  هّکم و  رد  ترـضح  نآ  هزرابم  نارود  ًاصوصخم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  یگدـنز  مینک . هعلاطم  ار  نارباـص  تـالاح 
تعاط تعاط ; رب  ربص  . 1 دننک : یم  رکذ  هخاش  هس  ربص  يارب  الومعم  ربص  ماسقا  تسا . ترضح  نآ  تماقتـسا  ربص و  زا  نوحـشم  هنیدم 

هک یماگنه  لاثم  ناونع  هب  تسین . نآ  ماجنا  ناکما  تماقتسا  ربص و  نودب  هک  دراد ، یپ  رد  یتالکـشم  اه و  یتخـس  راگدرورپ  تدابع  و 
هک تساجنیا  تسا . لکـشم  شیارب  نآ  تخادرپ  دوش ، یم  راکهدب  سمخ  یتفگنه  غلبم  و  دـسر ، یم  ار  شیئاراد  لاوما و  باسح  ناسنا 
 . هرامـش 82 راصق ، تاـملک  هغـالبلا ، جـهن   . 1 دوش . نآ  ماـجنا  رب  قّفوم  اـت  دـنک ، تماقتـسا  ربـص و  تداـبع  نیا  ماـجنا  لـباقم  رد  دـیاب 

ياهـشهاوخ ربارب  رد  دـناوتن  و  دـشاب ، هتـشادن  لّمحت  باـت  شکرـس  سفن  ياوه  لـباقم  رد  ناـسنا  رگا  تیـصعم ; رب  ربص  . 2 553 هحفص
سفن و ياوه  وید  دناوت  یم  تماقتسا  ربص و  دنوادخ و  زا  تناعتسا  اب  اّما  دوش . یم  سفن  ياوه  ناطیـش و  بولغم  دنک ، تمواقم  یناسفن 
، نیاربانب تسین . تامیالمان  اهیتخـس و  نودـب  سک  چـیه  يارب  ایند  کش  یب  تالکـشم ; رب  ربص  . 3 دزاـس . دوخ  بولغم  ار  نیعل  ناـطیش 
ار اـه  یماـکان  خـلت و  تخـس و  ثداوح  لـباقم  رد  ربـص  و  تالکـشم ، رب  هبلغ  هار  دـیاب  هکلب  تفر . لکـشم  یب  یگدـنز  لاـبند  هب  دـیابن 

555 هحفص هحفص 554  تشاذگ . رس  تشپ  ار  تالکشم  هوک  تماقتسا ، اب  و  تخومآ .

هعقاو مجن و  هروس  دنگوس  14 و 15 .
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رد لاعتم  دنوادخ  . 1 مینک : یم  ثحب  اجکی  مسق  ود  ره  زا  اذـل  تسا ، ناگراتـس  هب  دـنگوس  ود  ره  قوف ، هروس  ود  مسق  هکنیا  هب  هّجوت  اب 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم  = امـش تسود  زگره  هک  دـنک ، یم  لوفا  هک  یماگنه  هراتـس  هب  دـنگوس  دـیامرف : یم  مجن  هروس  هّیلّوا  تایآ 
وا رب  هک  یحو  زج  يزیچ  دیوگ  یم  هچنآ  دـیوگ . یمن  نخـس  سفن  ياوه  يور  زا  زگرهو  تسا ، هدرکن  مگ  ار  دـصقم  هدـشن و  فرحنم 

عولط ّلحمو   ) ناگراتـس هاگیاج  هب  دنگوس  هحفـص 556  تسا : هدـمآ  نینچ  زین  هعقاو  هروس  ات 80  تاـیآ 74  رد  و  . 2 تسین . هدـش  لزان 
زج و  دراد ، ياج  یظوفحم  باتک  رد  هک  تسا ، یمیرک  نآرق  نآ ، هک  دینادب ! رگا  گرزب ، رایـسب  تسا  يدـنگوس  نیا  و  اهنآ !) بورغو 

. تسا هدش  لزان  نایملاع  راگدرورپ  يوس  زا  نآ  دنبای . تسد  دننز =  تسد  نآ  هب  دنناوت  یمن  ناکاپ 

ییانبریز ياهراک  تّیمها 

ياه هروس  و  تسا ، نید  لوصا  نایب  لّـفکتم  ًاـبلاغ  یّکم  هروس  میا  هتفگ  اـهراب  هک  هنوگ  ناـمه  و  تسا ، یکم  ود  ره  هعقاو  مجن و  هروس 
يداقتعا ياه  هیاپ  هک  ینامز  ات  و  درک ، مکحم  ار  اهانبریز  اه و  هیاپ  دـیاب  لّوا  اریز  دـنک . یم  نییبت  ار  قالخاو  ماـکحا  نید ، عورف  یندـم 

كرت يارب  يا  هزیگنا  هن  و  تشاد ، دنهاوخ  تابجاو  ماجنا  هب  تبـسن  یتبغر  هن  دنور ، یم  داهج  نادیم  هب  هن  مدرم  دـشابن  مکحتـسم  مدرم 
طارفا و یباجحدـب ، یباجح ، یب  ریظن  يداصتقا ، یعامتجا ، دـسافم  اب  هزرابم  يارب  زین  ام  رـصع  رد  میدـقتعم  اذـهلو ، تامّرحم . ناهانگ و 

طقف ار  اهراشف  دیابن  درک . مکحم  ار  مدرم  یتدیقع  ياه  هیاپ  دیاب  نآ ، دننام  يراوخ و  هوشر  يراوخابر و  اهریذبت ، فارـسا و  اه ، طیرفت 
تیوقت یگنهرف و  شخب  رد  دـیاب  اهراک ، نیا  رب  هوالع  هکلب  درک ، نآ  دـننام  دودـح و  يارجا  اهتازاجم و  اـه ، همیرج  اـههاگداد ، هّجوتم 

دروم رد  دیاب  اه  هناسر  دنک . زکرمتم  شخب  نیا  رد  ار  دوخ  ياهتیلاعف  هدمع  دیاب  امیـس  ادص و  درک . يراذگ  هیامرـس  زین  مدرم  تاداقتعا 
یلص ) مالسا ربمایپ  زا  يوریپ  هب  دیاب  نآ  دننام  ظعو و  سلاجم  اهشیامه ، اه ، يرادازع  هعمج ، ياهزامن  دجاسم ، دنهد . رونام  مدرم  دیاقع 

، تسا دیاقع  لوصا  یّکم  ياه  هروس  ثحابم  بلاغ  هک  هنوگ  نامه  دنزرو . مامتها  مدرم  يداقتعا  لوصا  ماکحتسا  هب  ادتبا  هلآو ) هیلع  هللا 
حرطم ترضح ، نآ  هزجعم  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  تّوبن  ینعی  يداقتعا  لوصا  زا  یکی  دروم  رد  زین  ثحب  دروم  ياهدنگوس 

هحفص 557 تسا . هدش 

؟ هراتس مادک 

نیب تسا ؟ يا  هراتـس  هچ  روکذـم  هراتـس  زا  روـظنم  هکنیا  رد  تسا . هدرک  داـی  مسق  شلوـفا  ماـگنه  هراتـس ، هب  دـنوادخ  لّوا  دـنگوس  رد 
هراتس شش  تسا . هدش  لیکشت  هراتس  تفه  زا  هک  تساّیرث  هراتس  روظنم  دندقتعم  نیرّسفم  زا  یضعب  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  نیرّـسفم 

هب ار  نیبزیت  ياه  مشچ  تهج  نیدب  دوش . یم  هدید  یتخـس  هب  و  تسا ، کچوک  رایـسب  متفه  هراتـس  اّما  دوش ، یم  هدید  تحار  ًاتبـسن  نآ 
اّیرث تسد  رود  هراتس  هب  دنگوس  : » تسا نینچ  هفیرش  هیآ  همجرت  ریسفت ، نیا  قبط  دننک . یم  شیامزآ  کچوک  هراتس  نیا  هدهاشم  هلیسو 

هراتـس ثحب  دروـم  هیآ  رد  مجن  زا  روـظنم  هک  دـنا  هدـیقع  نـیا  رب  نارّـسفم  زا  رگید  يا  هّدـع  ( 1 «.) دـنک یم  بورغ  لوفا و  هک  یماـگنه 
هب یلو  ( 2 «.) دنک یم  لوفا  هک  یماگنه  يرعش ، هدنشخرد  رایسب  هراتس  هب  دنگوس  ;  » تسا هدنشخرد  رایسب  هک  يا  هراتـس  تسا . يرعـش » »

. دوش یم  لـماش  ار  نامـسآ  ناگراتـس  همه  دـنگوس  هیآرد  مجن  نیارباـنب ، درادـن . ینـشور  لـیلد  هیرظن  ود  نیا  زا  کـی  چـیه  اـم  هدـیقع 
هراتس هب  ینامز  نآرق  هکنیا  بلاج  تسا . کچوک  زیچان و  اهنآ  ربارب  رد  دیـشروخ  و  دنراد ، تمظع  ًاعقاو  شیوخ  ملاع  رد  هک  یناگراتس 
هتـشاد دوخ  نهذ  رد  ناگراتـس  زا  یحیحـص  ریوصت  دندوبن  رداق  مدرم  هکلب  دنتـشادن ، یـشزرا  نامز  نآ  مدرم  دزن  هک  هدروخ  دنگوس  اه 

چیه هدش و  هدیبوک  نامـسآ  فقـس  رب  هک  دنتـسه  ییاهخیم  ناسب  ناگراتـس  هک  دـندرک  یم  رّوصت  نآرق  لوزن  نامز  بارعا  اریز  دنـشاب .
! دنرادن یتکرح 
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ناگراتس بورغ  هظحل 

ترـضح ناتـساد  رد  نآرق  ار  لاؤس  نیا  باوج  خـساپ : تسا ؟ هدروخ  مسق  اه  هراتـس  بورغو  لوفا  هظحل  هب  لاـعتم  دـنوادخ  ارچ  لاؤس :
. تسا هداد   558 هحفص ج 22،ص 477 . هنوـمن ، ریـسفت   . 2 ص 286 .  ج 9 ، ناـیبلا ، عـمجم  ناتسرپ 1 .  هراتـس  و  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا

ناتـسرپ تب  اب  یهارمه  ناونع  هب  ترـضح  دـش ، رهاظ  نامـسآ  رد  یناشخرد  هراتـس  تفرگ و  ارف  ار  اـج  همه  بش  یکیراـت  هک  یماـگنه 
بورغ هک  ییادخ  دومرف : درک ، لوفا  نامـسآ  رد  ثکم  یتدم  زا  سپ  هراتـس  هک  یماگنه  اّما  ( 1 !) تسا نم  راگدرورپ  هراتـس  نیا  تفگ :
هراومه هک  متـسرپ  یم  ار  ییادـخ  هکلب  میریذـپ ! یمن  ادـخ  ناونع  هب  ار  دـشاب  ملاع  ثداوح  ریثأت  تحت  ددرگ و  ناهنپ  اـهرظن  زا  دـنک و 

مه نآ  هک  دهد  یم  ناشن  هراتـس  بورغ  لوفا و  هکنیا  هب  هّجوت  اب  نیاربانب ، دـشاب . هتـشادن  لوفا  بورغ و  هاگچیه  و  دـشاب ، رظان  دـهاش و 
هب لاعتم  دنوادخ  اذل  دنک ، یم  هرادا  ار  ملاع  تادوجوم  رگید  هراتـس و  نآ  يّربدمو  ملاع  اناوت و  قلاخ  و  تسادخ ، تاقولخم  زا  یقولخم 

. تسا هدروخ  مسق  ناگراتس  بورغ  هظحل 

ناگراتس رادم  هب  دنگوس 

. تسا هدرک  داـی  دـنگوس  ناگراتـس ) رادـم   ) موجنلا عقاوم  هب  دـنوادخ  تسا ، رادروـخرب  ییـالاو  تّیمها  زا  ناگراتـس  رادـم  هک  اـجنآ  زا 
اب يریـش ، هار  ناشکهک  ام ، ناشکهک  رد  هچنآ  اّما  دـنا . هدرمـش  هراتـس  رازه  جـنپ  ات  دوش  یم  هدـید  حّلـسم  ریغ  مشچ  اب  هک  ار  یناگراتس 

نیا مامت  تساهنآ ! طّسوتم  هراتس  کی  شتمظع  مامت  اب  باتملاع  دیـشروخ  هک  تسا ، هراتـس  درایلیم  تسا 200  تیؤر  لباق  حّلسم  مشچ 
قلاخ ًاعقاو  دش . دنهاوخن  هدـشن و  فرحنم  دوخ  هژیو  ریـسم  زا  زگره  و  هدرک ، تکرح  یّـصاخ  رادـم  رد  هک  تسا  لاس  اهنویلیم  اه  هراتس 

هب ار  اهنآ  هداد و  رارق  دوخ  رادم  ریسم و  رد  ار  ناگراتس  نیا  مامت  هک  تسا  ّربدم  ریدم و  ملاع و  دنمتردق و  ردقچ  شناگراتس  نامـسآ و 
یمیظع دـنگوس  دنـشاب  هتـشاد  نآ  تارادـم  ناگراتـس و  زا  یفاک  عالّطا  هک  یناـسک  يارب  دـنگوس  نیا  یتسار  هب  دـنک . یم  هرادا  یبوخ 

هراتـس نیا  تسا . ناگراتـس  ریاـس  نوـچمه  مینک  هاـگن  نآ  هب  رگید  ناگراتـس  زا  رگا  هک  تسا  نیمز  هرک  ناگراتـس ، نیا  زا  یکی  تسا .
هلمج زا  ناگراتس  رگید  اب  ار  دوخ  هلـصاف  و  هدیخرچ ، دوخ   559 هحفص هیآ 76 .  ماعنا ، ّصاخ 1 .  رادم  رد  هک  تسا  لاس  نویلیم  اهدـص 
جراخ رادـم  زا  هن  ات  هدرک ، داجیا  دیـشروخ  هعفاد  هبذاج و  هّوق  نیب  یلداعت  شا  ینارود  تکرح  رثا  رب  نیمز  تسا . هدرک  ظفح  دیـشروخ 

دننادـب هک  یناسک  يارب  اهدـنگوس  نیا  يرآ ! دـنک . تکرح  دوخ  صاخ  ریـسم  رد  هراومه  هکلب  ددرگ ; دیـشروخ  بذـج  هن  و  دوش ، یم 
! تسا شزرا  اب  میظع و 

تسا هدش  دای  مسق  نآ  يارب  هچنآ 

زگره هک  دـننک ، یم  بورغ  هک  یماگنه  ناگراتـس  هب  دـنگوس  : » دـینک هّجوت  تسا ; هدـش  دای  دـنگوس  تّوبن  تابثا  يارب  مجن ، هروس  رد 
يور زا  زگره  و  بّصعتم ، هن  و  تسا ، هارمگ  هن  ترـضح  نآ  تسا . هدرکن  مگ  ار  دـصقم  هدـشن و  فرحنم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دـمحم
هریس راتفر و  : » دیوگ یم  ینشور  هب  تایآ  نیا  تسا .» هتفرگ  همشچرس  یحو  تاکشم  زا  شنانخـس  هکلب  دیوگ ، یمن  نخـس  سفن  ياوه 

زا سپ  ناناملـسم  زا  یخرب  روـطچ  بـلطم ، نـیا  هـب  هّجوـت  اـب  تـسا .» تّـجح  نآرق  تاـیآ  نوـچمه  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ 
َو ِّجَْحلا  ُۀَْعتُم  امُْهنَع ، یْهنَا  اَنَا  َو  ِهللا  ِلوُسَر  ِدْهَع  ِیف  ِْنیَتَعوُرْشَم  اتَناک  ِناتَْعتُم  : » دنا هتفگ  و  هداد ، تأرج  دوخ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

تروص هب  جح  منک : یم  یهن  اهنآ  زا  نم  یلو  دوب ، زیاج  عورـشم و  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  رـصع  رد  هعتم  عون  ود  ِءاسِّنلا ; ُۀَْعتُم 
رب ار  ماکحا  مامت  لوسر  ترضح  هکنیا  هن  رگم  تفگ ؟ یمن  نخـس  سوه  اوه و  يور  زا  ربمایپ  هکنیا  هن  رگم  ( 1 «.) ّتقوم جاودزا  عّتمت و 

دـنهد و رییغت  هدرک ، عضو  مظعا  ربماـیپ  هک  ار  یماـکحا  دـنداد  هزاـجا  دوخ  هب  دارفا  نیا  هنوـگچ  سپ  درک ؟ یم  ناـیب  یهلا  یحو  ساـسا 
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: دیوگ یم  سابع  نبا  دـینک : هّجوت  تسا . هدـمآ  يراخب  حیحـص  باتک  رد  هک  تسا  یبلطم  نیا ، زا  رت  تشز  دـننک ؟ مارح  ار  ادـخ  لالح 
همانتیـصو ات  دیروایب ، يذغاک  ُهَدَْعب ; اوُّلِـضَتال  ًاباتِک  ْمَُکل  ُُبتْکأ  باتِِکب  ینُوتُئا  : » دومرف تفرگ ، تّدـش  مالـسا  ربمایپ  يرامیب  هک  یماگنه 

، ملعلا ۀباتک  باب   ) ص 65 ج 1 ، يراخب ، حیحص   . 2 ص 128 .  دیوگ ، یم  خساپ  هعیش   . 1 ( 2 «.) دیوشن هارمگ  نآ  زا  سپ  هک  مسیونب  يا 
اضاقت شناوریپ  زا  رمع  تاعاس  نیرخآ  رد  دیوگ ، یمن  نخـس  لد  شهاوخ  سفن و  ياوه  قباطم  زگره  هک  يربمایپ   560 هحفص ح 55 .)

هب ار  يرمـش  یب  تحاقو و  مود  هفیلخ  همه ، تریح  تهب و  نایم  رد  اّما  دسیونب . اهنآ  يارب  ار  یّمهم  بلاطم  ات  دنروایب  يذـغاک  دـنک  یم 
و درادـن .»! يرابتعا  شیاهفرح  هدرک و  هبلغ  ربمایپ  رب  يراـمیب  عجولا ; هبلغ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) یبنلا نا  : » دـیوگ یم  هدـناسر  دوخ  جوا 

هّجوت شنانخـس  هب   ) دـیوگ یم  نایذـه  هللااـب ) ذوعن   ) ربماـیپ رجهیل ; لـجرلا  نا  : » دروآ ناـبز  هب  يرت  تشز  تراـبع  تیاور  زا  یخرب  قبط 
دنوادخ رازگرکش  دیاب  نایعیش  ام  تسا ؟ راگزاس  نآرق  تایآ  اب  نانخس  نیا  ایآ  دش . ترضح  تّیصو  نتشون  عنام  هلیـسونیدب  و  دینکن .»)

ره هک  میوش . یمن  گرزب  تاهابتـشا  نیا  راچد  نانآ  ياهتیادـه  هیاس  رد  و  هدز ، گـنچ  مالـسلا ) مهیلع  ) تیبلا لـها  ناـماد  هب  هک  میـشاب 
تابثا يارب  مجن  هروس  رد  هکنیا  هصالخ  ( 1 .) دش دهاوخن  هارمگ  زگره  دربب  هانپ  تمـصع  نآرق و  هب  و  دنک ، لمع  ربمایپ  ثیدح  هب  سک 

. تسا هدش  دای  دنگوس  تّوبن 

میرک نآرق 

ینامـسآ باتک  هک  ناگراتـس ، هاگیاج  هب  وـس : » دـینک هّجوت  تسا ; هدـش  داـی  مسق  نآرق  ّتیناـقح  تاـبثا  يارب  هعقاو  هروس  رد  اـّما  و 
هیآ نیا  يارب  ریـسفت  ود  نورهطملا :) الا  هّسمیـال   ) ریـسفت دـنبای .» تسد  نآ  هب  دـنناوت  یمن  ناـکاپ  زج  هک  تسا  یمیرک  نآرق  ناناملـسم ،

هچ ار ، نآرق  تایآ  هک  دنشاب  بقارم  دیاب  ناناملسم  نیاربانب  دوش . سمل  لسغ  وضو و  اب  دیاب  نآرق  طوطخ  فلا ) تسا : هدش  نایب  هفیرش 
هحفص ص 331 .  ج 36 ، راونالاراحب ،  . 1 دننزن . تسد  وضو  نودب  رگید ، ياهاج  تایرشن و  اه و  همانزور  اهباتک و  رد  ای  دشاب  نآرق  رد 

وضو نودب  و  تسا ، مدرم  سرتسد  رد  هدرتسگ  روط  هب  هک  تاّیرشن ، اه و  همانزور  رد  تسین  رتهب  ایآ  قوف ، ریسفت  هب  هّجوت  اب  لاؤس :  561
تسا و هابتـشا  رّکفت ، عون  نیا  خساپ : دنامب ؟ ظوفحم  نآ  تمرح  ات  دوشن ، سکعنم  هسّدقم  ءامـسا  نآرق و  تایآ  دـننز ، یم  تسد  نآ  هب 

مدرم و  دوش ، هتـشون  اهباتک  تاّیرـشن و  دیارج ، اه ، همانزور  رد  نآرق  تایآ  دیاب  دوش . یم  هسّدقم  یماسا  نآرق و  تایآ  یـشومارف  ثعاب 
رد ار  تسا  هسّدـقم  یماسا  نآرق و  تایآ  يواح  هک  یقاروا  دـش  فرطرب  اهنآ  زاـین  رگا  و  دـننزب ، تسد  نآ  هب  وضو  اـب  هک  دـننک  تداـع 

لیوحت دـننک  یم  نآ  دـننام  نتراک و  هب  لیدـبت  هدرک و  ریمخ  ار  نآ  هک  يزکارم  هب  ای  و  دـنزیرب ، يا  هناخدور  رد  ای  و  دـننک ، نفد  ییاج 
دوب مدرم  تسد  رد  ییاه  هّکس  نامز  نآ  رد  اریز  تسا . هتشاد  جاور  زین  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم تارضح  رـصع  رد  هلأسم  نیا  و  دنهد .
نیا زا  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا زا  کی  چیه  و  دوب ، هتـسب  شقن  هللا » لوسر  دـمحم   » رگید تمـس  رد  و  هللاالا » هلاال   » هلمج نآ  فرط  کی  هک 
یم نآ  هب  اوقتاب  لدکاپ و  دارفا  اهنت  هک  تسا ، نآرق  تایآ  ياوتحم  یناعم و  قیاقح و  هفیرـش  هیآ  زا  روظنم  ب ) دـندرکن . يریگولج  راک 

ياوتحم قیاقح و  زا  دنا ، هدومنن  یط  ار  اوقت  زا  یتاجرد  و  هدیـسرن ، نطاب  ِيافـص  هب  و  هدرکن ، ریهطت  ار  دوخ  سفن  هک  یناسک  و  دنـسر ،
دیجم نآرق  َنیِقَّتُْمِلل .) ًيدُه  ِهِیف  َْبیَر  ُباَتِْکلا َال  َِکلَذ  : ) تسا هدمآ  زین  هرقب  هروس  مود  هیآ  رد  ریسفت  نیا  دنرب . یمن  یبیـصن  نآرق  تایآ 
دنشاب هدرک  یط  ار  اوقت  زا  یبتارم  هک  یناسک  يارب  یلو  تسا ، مدرم  مومع  يارب  یلومعم ، یمومع و  ياهتیاده  دنک ، یم  تیاده  ار  همه 
هتخاس نشور  ار  ناشبلق  دـیحوت  رون  هک  اهنآ  دوب . دـهاوخ  ناراکزیهرپ  ناـکاپ و  يارب  قیمع  صاـخ و  تیادـه  دراد . یـصاخ  ياهتیادـه 

، هدمآ لامعلازنک  رد  هک  ییانعمرپ  قیمع و  تیاور  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  نآ : ناوارف  راثآ  نآرق و  تسارد  تسا .
562 هحفـص ِفْوَْخلا ، َمْوَی  َْنمالاَو  ِةَرْـسَْحلا ، َمْوَی  َةاجَّنلاَو  ِءادَـهُّشلا ، َۀَـتیِمَو  ِءادَـعُّسلا ، َْشیَع  َْتدَرَا  ْنِا  : » دـیامرف یم  لبج  نب  ذاعم  هب  باطخ 

ُرْکِذ ُهَّنِاَـف  َنآرُْقلا ، ِسُرْداَـف  ِۀـَلالَّضلا ، َمْوَی  يدُْـهلاَو  ِۀَّفِْخلا ، َمْوَـی  َنْزَوـْلاَو  ِشَطَْعلا ، َمْوَـی  َّيِّرلاَو  ِروُرَْحلا ، َمْوَـی  َّلِّظلاَو  ِتاـُملُّظلا ، َمْوَـی  َروُّنلاَو 
زور رد  تاجن  و  ادـخ ، هار  رد  گرم  و  هنادنمتداعـس ، یگدـنز  بلاط  رگا  ذاعم ! يا  ِنازیْملا ; ِیف  ٌناحْجُرَو  ِناـْطیَّشلا ، َنِم  ٌزْرِحَو  ِنمْحَّرلا ،
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هک يزور  رد  یباریـس  و  رـشحم ، نازوس  باتفآ  رد  شمارآ  هیاس  و  تمایق ، تاملظ  هماـگنه  رد  رون  و  تشحو ، زور  رد  تّینما  و  تماـیق ،
همه یتسه ، یهارمگ  تلالـض و  زور  رد  تیادـه  و  تسا ، کبـس  همه  لامعا  هّفک  هک  يزور  رد  لامعا  هّفک  ینیگنـس  و  دـنناشطع ، همه 

يوزارت ینیگنـس  ببـس  و  ناطیـش ، زا  ناما  و  نامحر ، يادـخ  دای  نآرق  هک  ارچ  دوش . یم  لصاح  نآرق  هب  لمع  تسارد و  هیاس  رد  اـهنیا 
 . ح 2439 لاـمعلازنک ،  . 1 دراد . هرمث  زاـیتما و  هدزاود  نآرق  رد  هشیدــنا  رّکفت و  تـسارد و  قوـف ، تـیاور  قـبط  ( 1 «.) دوش یم  لاـمعا 

563 هحفص

تایراذ هروس  دنگوس  . 16

هراشا

نیچ ياراد  هک  نامـسآ  هب  مسق  دینک : هّجوت  تسا . هدمآ  تایراذ  هروس  متفه  هیآ  رد  هک  تسا  يدنگوس  هناگی  ياهمـسق  زا  مسق  نیرخآ 
زا هک  دوش  یم  فرحنم  نآ  هب  نامیا  زا  یـسک  اهنت ) ! ) دینوگانوگ فلتخم و  يراتفگ  رد  تمایق ) هرابرد   ) امـش هک  تسابیز ، ياهنکـش  و 

. دنز یم  زابرس  قح  لوبق 

! نآرق یملع  هزجعم  کُبُح ،

. دوش یم  بوسحم  يا  هزات  مسق  تهج  نیا  زا  هک  تسا ، هدرک  دای  دـنگوس  یّـصاخ  یگژیو  اب  نامـسآ  هب  تاـیآ  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
عمج ُکبُح » . » تسا هدرک  دای  دنگوس  ُکبُح » تاذ  نامـسآ   » هب هروس  نیا  رد  اهنت  اّما  دوب ، هدروخ  مسق  ءامـس »  » هب مه  البق  دـنچ  ره  اریز 

رب یمیالم  میسن  هک  یماگنه  . 1 دوش : نشور  نکـش  نیچ و  يانعم  ات  دینک  هّجوت  ریز  ياهلاثم  هب  تسا . نکـش  نیچ و  يانعم  هب  كابِح » »
یمارآ میسن  و  دیتسه ، ایرد  رانک  رد  دینک  رّوصت  . 2 دنوش . یم  ییابیز  ّبترم و  مّظنم و  ياهنکـشو  نیچ  ياراد  اه  نش  دزویم ، اهراز  نش 

.3 دـنک . یم  ادـیپ  ییابیز  مّظنم و  ياهنکـش  نیچ و  و  هدـش ، جاّوم  اـیرد  بآ  میـسن ، نیا   564 هحفـص شزو  رثا  رب  دزویم . ایرد  حطـس  رب 
اه نکش  نیچ و  يانعم  هب  ُکبُح »  » هکنیا هجیتن  دوش . یم  داجیا  اهنآ  ياهوم  رد  ییابیز  ياهنکـش  نیچ و  دنراد  يدنلب  ياهوم  هک  یناسک 

هّیرظن ادـتبا  تسا  مزال  روظنم  نیا  يارب  و  میزادرپ ، یم  هیآ  نیا  رد  نآرق  یملع  هزجعم  نایب  هب  ُکبُح ، يانعم  ندـش  نشور  زا  سپ  تسا .
هیلع هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  رـصع  مدرم  مینادـب . نامـسآ  دروـم  رد  ار  نآرق  لوزن  رـصع  رد  تئیه  ملع  نادنمـشناد  سپـس  و  مدرم ، ماوـع 
هرقن ياهخیم  ناسب  اه  هراتس  و  هتفرگ ، رارق  ام  رس  يالاب  يرتمولیک  دنچ  هلـصاف  اب  هک  تسا  يرفولین  دبنگ  نامـسآ  هک  دندوب  دقتعم  ( هلآو

نامسآ فقس  رب  زین  تسین ، رتشیب  باقشب  کی  هزادنا  هب  هک  دیشروخ ، هام و  و  دنا ، هدش  هدیبوک  نامسآ  فقس  هب  هک  دنتـسه  یلکـش  يا 
! دنخرچ یم  نامسآ  تکرح  اب  هکلب  دنرادن ، دوخ  زا  یتکرح  دیشروخ  هام و  ناگراتس و  زا  کی  چیه  هکنیا  رب  هوالع  تسا . هدش  هدیبوک 

ناهج یکلف  یملع ـ  لفاحم  مامت  رب  شیپ  لاس  دصراهچ  ات  هک  يا  هّیرظن  دندوب . سومیلطب  تئیه  میلست  یگمه  نامز  نآ  نادنمـشناد  اّما 
کی ینعی   ) دوبن رتشیب  رتمولیک  دـصدنچ  ناگراتـس  ات  نیمز  هرک  هلـصاف  هّیرظن  نیا  قباطم  دـش . لاطبا  هلیلاگ  طّسوت  و  درک ، یم  تموکح 

، نوتلپ دراطع ، دیهان ، تسا . هتفرگ  رارق  مه  يور  زایپ  ياه  هتسوپ  دننامه  هک  هدش ، لیکـشت  ینیرولب  ياه  هرک  زا  نامـسآ  و  يرون ) هیناث 
توافت نیا  اب  هّتبلا  دنتسه . اهنآ  يال  هبال  رد  ناگراتس  و  هدش ، هداهن  زایپ  تسوپ  نوچمه  يرگید  يور  رب  مادک  ره  اه  هرک  رگید  هرهز و 

روآ باجعا  ًاعقاو  نآ  ناگراتس  نامـسآ و  زا  زورما  ملع  ياه  هتفای  اّما  دنخرچ . یم  مه  يور  رب  و  دنراد ، لقتـسم  تکرح  اه  هرک  نیا  هک 
عارتخا عادبا و  ینیمز  ياه  سایقم  زا  ریغ  یـسایقم  رگیدـکی ، زا  ناگراتـس  هلـصاف  نییعت  يارب  دـندش  روبجم  ام  رـصع  نادنمـشناد  تسا .

هاتوک تّدم  نیا  رد  ینعی  دیامیپ ، یم  رتمولیک  رازه  هیناث 300  کی  رد  رون  دنداد . رارق  رایعم  ار  رون  تکرح  روظنم  نیا  يارب  اهنآ  دـننک .
داتـشه درایلیم و  کی  تعاس  هحفـص 565  کـی  رد  و  رتمولیک ، نویلیم  هقیقد 18  کـی  رد  و  دـخرچ ! یم  نـیمز  هرک  درگ  رب  رود  تـفه 
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یم یط  ار  تفاسم  رتمولیک   000/000/800/459/9 لاس ، کـی  رد  و  رتمولیک ، زور 000/000/920/25  هنابـش  کی  رد  و  رتمولیک ، نویلیم 
اهنآ رون  هک  دشک  یم  لوط  لاس  نویلیم  کی  ینعی  تسا ! لاس  نویلیم  کی  ام  اب  ناگراتس  زا  یضعب  هلـصاف  سایقم ، نیا  هب  هّجوت  اب  دنک .

درایلیم کی  زا  سپ  اهنآ  رون  هک  دنا  هدش  ییاسانـش  یناگراتـس  دنـشاب ! هتفر  نیب  زا  دـسر  یم  ام  هب  اهنآ  رون  یتقو  اسب  هچ  و  دـسرب ، ام  هب 
نآ هب  زورما  ملع  هک  تسا  يزیچ  نیا  هکنیا : بلاج  تسا . روآ  ماسرس  هدننک و  هریخ  ماقرا ، دادعا و  نیا  ًاعقاو  دسر . یم  ام  هب  يرون  لاس 
هب هّجوت  اب  دوش ! فشک  يرتروآ  باجعا  بلاطم  هدـنیآ  رد  اههاگتـسد ، رازبا و  عیانـص و  مولع و  تفرـشیپ  رثا  رب  اـسب  هچ  و  هتفاـی ، تسد 

، هتشاد یتارّکفت  نانچ  اهنامسآ  دروم  رد  هک  یمدرم  نایم  رد  ناتسبرع  طیحم  رد  دیجم  نآرق  میور . یم  دیجم  نآرق  غارـس  هب  الاب  بلاطم 
ُرَبْکَأ ِضْرالاَو  ِتاَوامَّسلا  ُْقلََخل  : ») دیامرف یم  نینچ  اهنامـسآ  شنیرفآ  تقلخ و  دروم  رد  دندوب ، دقتعم  لکـش  نادب  مه  ناشنادنمـشناد  و 
یمن مدرم  رتـشیب  یلو  تـسا ، رتـمهم  اـهناسنا  شنیرفآ  زا  نـیمز  اهنامــسآ و  شنیرفآ  َنوُـمَْلعَی ;) َـال  ِساَّنلا  َرَثْـکَأ  َّنَِـکلَو  ِساَّنلا  ِقـْلَخ  ْنـِم 

رایـسب ياهپوکـسلت  اـب  موجن  مولع  نادنمـشناد  تسا ، دـیجم  نآرق  یملع  تازجعم  زا  میدـقتعم  هک  ثحب ، دروم  هیآ  دروم  رد  ( 1 «.) دنناد
هدرک دصر  ار  ناگراتس  هدش ، بصن  دراد  فاص  ینامـسآ  هک  عفترم  طاقن  رد  و  تسا ، رتم  نیدنچ  نآ  ياه  نیب  هرذ  رطق  ًاضعب  هک  يوق ،
يواح مادـک  ره  و  هتـشاد ، نارود  هقلح  کـی  رد  هک  تسا  یناگراتـس  عومجم  ناـشکهک  . ) دـنا هدرک  هّیهت  ییاـهریوصت  اـهناشکهک  زا  و 

هدش هّیهت  ياهریوصت  هب  هک  یماگنه  دراد ). هراتس  درایلیم  تسیود  يریش  هار  ناشکهک  ینعی  ام ، ناشکهک  تسا . يدایز  رایسب  ناگراتس 
اهناشکهک ناگراتـس  ياهنکـش  نیچ و  هک  ارچ  میتفا ! یم  ُِکبُْحلا ) ِتاَذ  ِءاَـمَّسلاَو   ) هیآ داـی  هب  هاـگآدوخان  مینک  یم  هاـگن  اـهناشکهک  زا 

نیچ و ياراد  چیپرام و  تروص  هب  اهناشکهک  ناگراتس  هکنیا  بیجع   566 هحفص هیآ 57 .  رفاغ ،  . 1 تسا ! تیؤر  لباق  دوهشم و  الماک 
يانعم نونکا  و  هداد ، ربخ  روکذم  ياه  نکش  نیچ و  زا  شیپ  لاس  هک 1400  تسا  نآرق  یملع  تازجعم  زا  نیا  و  تسا . یبلاج  ياهنکش 

دیاب نونکا  دش . نشور  نکش  نیچرپ و  نامسآ  هب  دنگوس  تّیمها  هتشذگ  ثحابم  زا  هچ ؟ يارب  نامسآ  هب  دنگوس  تسا . هدش  نشور  نآ 
هب دنگوس  دـهد . یم  ار  لاؤس  نیا  خـساپ  ِفلَتْخُّم ) لْوَق  یَِفل  ْمُکَّنِإ   ) هفیرـش هیآ  تسا ؟ یّمهم  بلطم  هچ  يارب  مهم  دـنگوس  نیا  هک  دـید 

نانخس نالطب  رب  لیلد  ییوگ  ضقانت  نیا  و  دنراکشآ ، تاضقانت  راتفرگ  داعم  نآرق و  ربمایپ و  نافلاخم  هک  نکش ، نیچ و  ياراد  ِنامـسآ 
و هدومن ، یـسرپزاب  دوش ، یم  لیکـشت  یتوافتم  ياهنامز  رد  هک  فلتخم  تاسلج  رد  یمهّتم  زا  هاـگداد  سرپزاـب  هک  یماـگنه  تساـهنآ .

غورد مهّتم  هک  دمهف  یم  دوش ، یم  وا  نانخس  تاضقانت  هّجوتم  دراذگ و  یم  مه  رانک  رد  ار  اهنآ  سپـس  دنک ، یم  تشاددای  ار  شنانخس 
رگید زور  دندناوخ ، نونجم  ار  ربمایپ  زور  کی  دندوب . نینچ  زین  ناتـسرپ  تب  ناکرـشم و  درادن . یبوخ  هظفاح  وگغورد  اریز  دـیوگ ، یم 

يرـشب دزن  ترـضح  يدرگاش  لوصحم  ار  يو  ینآرق  تامیلعت  هرخالاب  و  دندرک ، دای  رحاس  ناونع  هب  يو  زا  موس  زور  دندیمان ، شرعاش 
دناوت یمن  زگره  تسا  هناوید  هک  یسک  اریز  تساهنآ . نانخس  نالطب  رب  لیلد  ناکرشم  ییوگ  ضقانت  نیا  دندرک . حرطم  شدوخ  دننامه 

ار نآ  هاگ  دـندش . ییوگ  ضقانت  راچد  زین  نآرق  دروم  رد  نانآ  دراد . ییالاب  شوه  هب  زاین  رحـس  رعـش و  هک  ارچ  دـشاب ; رحاـس  اـی  رعاـش 
روط نآ  رگا  دـش  یم  هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه  و  دـندرک . ریبعت  نیلوالا  ریطاسا  هب  نآ  زا  هاگ  و  دـندناوخ ، تناهک  هاگ  و  دـندیمان ، رحس 

هدوبن و راک  نیا  ماجنا  رب  رداق  زگره  اهنآ  دیروایب ! نآ  دننامه  يا  هروس  تسا ، رـشب  نهذ  هتخادرپ  هتخاس و  نآرق  دینک  یم  اعّدا  امـش  هک 
راّفک و ییوگ  ضقاـنت  هکنیا  هصـالخ  دـننک . هدافتـسا  تاـناکما  ماـمت  زا  ادـخ  ریغ  هب  و  دنباتـشب ، مه  کـمک  هب  دـنچ  ره  دوب ; دـنهاوخن 

567 هحفص تساهنآ . نانخس  نالطب  رب  یّمهم  لیلد  ناکرشم 

بّصعت تجاجل و 

بّـصعت تجاجل و  ینعی  یقالخا ، هلیذر  تشز و  تفـص  ود  یناسنا و  هعماج  زوسنامناخ  يالب  ود  هب  َِکفُأ ) ْنَم  ُْهنَع  ُکَفُْؤی   ) دـعب هیآ  رد 
راذنا و يارب  مه  ربمایپ  رازه  مامت 124  رگا  دنوش . یم  فرحنم  دنتسین ، قح  شریذپ  هب  رضاح  هک  بّصعتم  جوجل و  دارفا  دنک . یم  هراشا 
هب مهّتم  ار  اهنآ  همه  هکلب  دریذـپ ، یمن  دـنهد ، هئارا  يا  هزجعم  مادـک  ره  و  دـنیایب ، تسا  بّصعت  تجاجل و  هب  التبم  هک  یناـسنا  تیادـه 
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هراشا ءارسا  هروس  ات 93  تایآ 90  رد  لاعتم  دنوادخ  دوش . یم  قح  میلـست  لّوا  ماگ  رد  دشاب  قطنم  لها  رگا  اّما  دـنک ! یم  نونج  رحس و 
رد یپ  ياه  هزجعم  هب  طونم  ار  شیوخ  نامیا  هک  اهنآ  تسا . هدرک  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ  نامز  جوجل  دارفا  زا  یهورگ  هب  يا 
ات میروآ  یمن  نامیا  وت  هب  زگره  ام  . 1 دینک : هّجوت  دندرک . بلط  هزجعم  عون  تفه  اهنآ  تایآ  نیا  قبط  دندرک . یم  يا  هنالقاع  ریغ  یپ و 
(. ًاعُوْبنَی ِضْرالا  َنِم  اََنل  َرُْجفَت  یَّتَح  ََکل  َنِمْؤُّن  َْنل  اُولاَقَو   ) يزاس جراخ  ام  يارب  نازوس ) کشخ و   ) نیمزرس نیا  زا  یناشوج  همشچ  هکنیا 
نآ يال  هبال  رد  بآ  ياهرهن  هک  ینک ، داجیا  روگنا  لخن و  زا  یغاـب  هکنیا  اـت  میوش  یمن  وت  میلـست  زگره  اـم  دـنتفگ : رگید  يا  هّدـع  . 2

میروآ یمن  نامیا  وت  هب  ام  دندرک : ضرع  موس  هورگ  . 3 ًاریِْجفَت .) اََهلَالِخ  َراَهنالا  َرِّجَُفتَف  بَنِعَو  لیِخَّن  ْنِم  ٌۀَّنَج  ََکل  َنوُکَت  َْوأ   ) دشاب يراج 
َْوأ ًافَسِک  اَْنیَلَع  َتْمَعَز  اَمَک  َءاَمَّسلا  َطِقُْست  َْوأ  ! ) يروآ دورف  ام  رس  رب  يرادنپ ـ  یم  هک  نانچ  نآ  ار ـ  نامسآ  ياهگنس )  ) تاعطق هکنیا  رگم 

هدنز رگید  قّقحت  تروص  رد  نوچ  دنک . يا  هزجعم  نینچ  ياضاقت  هک  دـشاب  نادان  دـیاب  ردـقچ  ناسنا  ًاعقاو  الِیبَق .) ِۀَِـکئَالَْملاَو  ِهللاِاب  َِیتَْأت 
وت هب  . 4 تسا . هتفرگ  اهنآ  زا  زین  ار  هداتفا  اپ  شیپ  هداس و  رایـسب  بلاطم  مهف  يولج  تجاجل  باجح  اّما  دروایب ، ناـمیا  اـت  دـنام  دـهاوخن 

هزجعم نیمجنپ  . 5 568 هحفـص الِیبَق .) ِۀَِکئَالَْملاَو  ِهللاِاب  َِیتْأَت  َْوأ  ! ) ینک رهاظ  ام  ربارب  رد  ار  ناگتـشرف  دنوادخ و  هکنیا  ات  میروآ  یمن  نامیا 
ْنِّم ٌْتَیب  َکـَل  َنوُکَی  َْوأ  ! ) دزاـسب ـالط  زا  راـگن  شقن و  رپ  يا  هناـخ  دوخ  يارب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هک  دوب  نیا  اـهنآ  یتساوخرد 

و . 7 ِءاَـمَّسلا .) ِیف  یَقَْرت  َْوأ  ! ) دـنک زاورپ  اهنامـسآ  هب  و  دور ، ـالاب  نامـسآ  تمـس  هب  دنتـساوخ  ربماـیپ  زا  هکنیا  رگید  هزجعم  . 6 فُرْخُز .)
دورف ام  رب  ادخ ) يوس  زا   ) يا همان  هکنآ  رگم  میروآ  یمن  نامیا  يور ، نامـسآ  هب  رگا  یّتح  دنتفگ : هدناسر و  جوا  هب  ار  تجاجل  هرخالاب 

رگا یّتح  دـنروآ ، یمن  نامیا  زگره  یجوجل  ياهمدآ  نینچ  هُؤَْرقَّن .) ًاـباَتِک  اَْـنیَلَع  َلِّزَُنت  یَّتَح  َکِِّیقُِرل  َنِمْؤُّن  َْنلَو   ) میناوخب ار  نآ  هک  يروآ 
کی ندروآ  ییاناوت  سک  چـیه  هک  نآرق  هزجعم  دـندوب ، تقیقح  لابند  هب  ًاـعقاو  رگا  اـهنآ  دـبای . قّقحت  اـهنآ  یتساوخرد  تازجعم  ماـمت 
قطنم یب  بّصعت  زا  ییاه  هناشن  ای  تسام ، لد  رد  تجاجل  زا  يراثآ  رگا  هک  میهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  دوب . یفاـک  درادـن  مه  ار  نآ  هروس 
. ددرگ یم  قح  شریذپ  هدامآ  ناسنا  حور  بلق و  بّصعت ، تجاجل و  نتفر  نوریب  اب  هک  دیادزب . ار  نآ  هدرک ، هنال  ام  ناج  حور و  رد 

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 
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