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!؟ تسیچ یتسود  تسیک !؟ تسود 

باتک تاصخشم 

هسسوم مق : رـشن :  تاصخـشم  دنمـشناد  يدهم  تسیچ /؟ یتسود  تسیک ؟ تسود  روآدیدپ :  مان  ناونع و  يدهم  دنمـشناد ، هسانـشرس : 
لایر 83000-443-360-964 لایر ؛  83000-443-360-964 کباش :  ص 80  يرهاظ :  تاصخـشم  . 1380 (ع ،) اضرلا مداـخ  یگنهرف 

ناناوجون تایبدا  مالسا -- )  ) یتسود عوضوم :  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو 
هدر BP254/2/د2د9  هرگنک :  يدـنب  هدر  ناناوجون  تایبدا  صاخـشا --  نیب  طـباور  عوضوم :  ناـناوجون  تاـیبدا  یتسود --  عوضوم : 

م12639-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش   652 [/ 297[ج ییوید :  يدنب 

همدقم

نآ دیما  مرکاش و  مرادرب ، یمدـق  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  گنهرف  رـشن  رد  ات  دومن  مرای  ار  قیفوت  رگید  راب  کی  ناّنم  دـنوادخ  هک  نیا  زا 
رد هلجع  اب  ار  رضاح  باتک  متشادن  میمصت  هچ  رگ  دنیاشگب . دوخ  يور  هب  ار  يدیدج  ریـسم  باتک ، نیا  هعلاطم  اب  زیزع  ناناوج  هک  مراد 

هدوب ناشکچوک  رکون  لاح  لماش  هراومه  مالـسلا  مهیلعناموصعم  تیانع  فطل و  هک  اج  نآ  زا  اّما  مهد ؛ رارق  زیزع  ناناوج  امـش  راـیتخا 
یتـسود ؟ تسیک تسود   » باـتک کـنیا  متفرگ و  رارق  تیب  لـها  تمحر  تاـیانع و  لومـشم  باـتک ، نیا  ریثـکت  ریرحت و  رد  زاـب  تـسا ،

مهم هلأسم  کی  رب  تسا  یـشرگن  رـضاح ، باتک  دراد . رارق  مرتحم  هدنناوخ  امـش  رایتخا  رد  دـینکیم ، هدـهاشم  هک  یتروص  هب  تسیچ »؟
، رـشب یقیقح  نایبرم  رظن  زا  مالـسا و  سدـقم  عرـش  هاگدـید  زا  ترـشاعم  تقافر و  یتسود و  ینعی  ناناوج ، يارب  صوصخ  هب  یعامتجا ،

کبـس اب  دریگ و  رارق  ثحب  دروم  يرورـض  تاعوضوم  بلاطم و  تسا  هدـش  یعـس  باتک ، نیا  رد  مالـسلا . مهیلعموصعم  هدراهچ  ینعی 
دریذپب و شیوخ  ینامیلس  هاگرد  هب  یخلم  نار  ناونع  هب  ار  زیچان  رثا  نیا  قح ، ترضح  هک  نآ  دیما  هب  دوش . هتخادرپ  نآ  لیلحت  هب  ناور 

هیلعاضرلا مداخ  يرنه  یگنهرف -  هسـسؤم  رـشن ، زکرم  زا  نایاپ ، رد  دـیامن . دـنمهرهب  شیوخ  ياهتمعن  تاکرب و  لوزن  زا  ار  اـم  هراومه 
همه تمایق  ربق و  يارب  رثا  نیا  باوث  مراودیما  منکیم و  رکشت  هنامیمـص  دندومن ، تدعاسم  ار  ام  باتک  نیا  پاچ  رد  هک  مق  رد  مالـسلا 

ناتسمز 1384 دیدج  شیاریو  دنمشناد  يدهم  هَّللا  ءاش  نا  ددرگ . هریخذ  ام 

تسود هب  زاین  ناسنا و 

. دوـشیم تفاـی  ملاـع  تادوـجوم  زا  یخرب  نیب  رد  هک  تـسا  یلیاـسم  نـیرتمهم  زا  یکی  ناـعونمه ، ناـیم  طاـبترا  یعاـمتجا و  یگدـنز 
فادـها دربشیپ  يارب  اهنآ  زا  یهورگ  هک  ییاج  ات  دنـشابیم ؛ یمظنم  رایـسب  یعامتجا  یگدـنز  ياراد  روبنز ، هچروم و  دـننام  یتاناویح 

ناسانش هرشح  زا  یخرب  هک  درک  هراشا  بلاج  هتکن  نیا  هب  ناوتیم  هنومن ، يارب  دنتسه . ياهژیو  ياهتَمِـس  ياراد  دوخ ، يزیرغ  یگدنز 
دصق هک  يروبنز  ره  دنشابیم و  ودنک  نانابساپ  نابقارم و  اهنآ  زا  یهورگ  دراد . یتیرومأم  يروبنز  ره  اهروبنز ، یگدنز  رد  دناهتفایرد :

، وبـشوخ ياهلُگ  زا  هدافتـسا  ياج  هب  يروبنز  رگا  دننکیم ؛ وب  ار  وا  ناهد  دنهدیم و  رارق  شیتفت  دروم  دشاب ، هتـشاد  ار  ودـنک  هب  دورو 
(1 .) دننکیم ادج  شرکیپ  زا  رـس  ندز  مه  هب  مشچ  کی  رد  هدرک و  تساوخ  زاب  ار  وا  دـشاب ، هتـسشن  يرادرم  هشال  ای  وبدـب و  یلگ  يور 

تاقیقحت رد  تسا ، هتـشون  نایتوبکنع  یگدنز  دروم  رد  باتک  دـلج  تسا و 32  یـسانشهرشح  ملع  ردـپ  هب  بّقلم  هک  نازولوم  روسفورپ 
اب یعمج  یگدـنز  زا  دراد و  تـسود  ار  يدرف  یگدـنز  رگید ، تادوـجوم  فـالخ  رب  هـک  تـسا  يدوـجوم  توـبکنع  دــسیونیم : دوـخ 

راـتفر و عون  نینچ  ياراد  يربج  تروص  هب  و  هزیرغ »  » يور زا  ملاـع  تادوجوم  هک  تسا  نشور  هتفگاـن  هتبلا  تسا . رازیب  دوخ  ناـعونمه 
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، تسا یناهنپ  ناشخرد  ياهدادعتسا  ياراد  هدش و  یفّرعم  ملاع  تادوجوم  دبس  رس  لگ  ناونع  هب  هک  ناسنا  اما  دنـشابیم . یگدنز  کبس 
اب دوـخ  حـلاصم  دودـح و  نتفرگ  رظن  رد  اـب  راـیتخا و  يور  زا  هکلب  تسین ، يزاـیتما  یگژیو و  نینچ  ياراد  ربـج  اـی  هزیرغ  يور  زا  طـقف 

لماکت دـشر و  زا  دنـشابیم و  یـسنج  یمـسج و  لماکت  ياراد  طقف  تاناویح  یمامت  مینادیم ، هک  روط  نامه  تسا . طابترا  رد  نارگید 
داسف راچد  ای  هدرک و  طوقـس  دوخ ، یعامتجا  حلاصم  ندرکن  تیاعر  لیلد  هب  یناویح  میرادن  غارـس  زگره  دـنمورحم و  يونعم  یحور و 

، تشاد دـهاوخ  دوجو  زین  وا  يارب  یعامتجا  طوقـس  رطخ  لامتحا  دراد و  دـشر  لماکت و  تقایل  هک  اـج  نآ  زا  ناـسنا  اـما  دوش ؛ یقـالخا 
لیان تداعـس  هلق  نیرتعیفر  نیرتیلاع و  هب  قالخا ، نامیا و  ریـسم  رد  نتفرگ  رارق  اـب  دـناوتیم  ناـسنا  رگید ، تراـبع  هب  دراد . زین  طوقس 
نآرق ریبعت  هب  دنک و  طوقـس  هجرد  نیرتنییاپ  هب  يراتفر ، يرکف و  ياهیگدولآ  یعامتجا و  یقالخا و  لوصا  تیاعر  مدع  اب  زین  دـیآ و 
یمدآ نیشنمه  دوعـص ، طوقـس و  لماوع  نیرترثؤم  زا  یکی  اذل  ًالیبَس » ُّلَضَا  ْمُه  َْلب  ماْعنَْالاَک  َِکئلوا  : » ددرگ رتتسَپ  زین  ناویح  زا  میرک ،

، ینیشنمه تاریثأت  دزاسیم . نومنهر  تیقفوم  هب  ندیسر  هار  رد  ار  وا  هاگ  هتشاد و  زاب  یلماکت  ریـس  زا  ار  ناسنا  هاگ  هک  ینیـشنمه  تسا ؛
ناسکی ناشگنر  مه  شیپ  يدـنبب  رگ  يزات  بسا و  دـهدیم . رارق  ریثأت  تحت  ار  صخـش  هتـساوخان  هدـش و  لقتنم  ناسنا  هب  هاگآ  دوخاـن 

، دناهتفرگ رارق  یگدنز  هار  لّوا  رد  هک  يزیزع  ناناوج  هژیو  هب  باتک ، نیا  ناگدنناوخ  مامت  هب  ام  نیا ، ربانب  دوش  ناسکی  ناشعبط  ددرگن ،
تاحفـص رد  هک  ار  یبلاطم  تاکن و  هداد و  جرخ  هب  ّتقد  شیپ  زا  شیب  تسود ، باختنا  رد  هدوب و  بظاوم  تخـس  هک  میهدیم  رادـشه 

. دینک هعلاطم  ّتقد  اب  مینکیم ، هراشا  دعب 

دینک تقد 

لیکـشت ناناوج  زین  ار  ام  یمالـسا  روشک  ّتیعمج  دـصرد  نیرتـالاب  هَّللادـمحب  تسا و  ناوج  دراـیلیم  کـی  زا  شیب  ياراد  ینونک  ياـیند 
ینارود یناوج ، مایا  دـنکیم . يرپس  ار  دوخ  نارود  نیرتناوج  زورما ، ناریا  هک  درک  هراشا  تقیقح  نیا  هب  ناوتیم  نیا ، رباـنب  دـنهدیم .
ياهّداج نوچمه  یناوج  ریـسم  دوب . دنهاوخ  هدوب و  وربور  نآ  اب  اهناسنا  یمامت  هک  تسا ، درف  هب  رـصحنم  ییاهیگژیو  اب  ساسح  رایـسب 

هتفرگ رایـشوه  ریغ  ناناوج  زا  ینابرق  اهنویلیم  نونکات  هک  تسا ، بیرغ  بیجع و  ییاههّرد  اب  كانرطخ  رایـسب  و  هدـنزغل ، مخ ، چـیپرپ و 
ندروآ تسد  هب  هدوب و  یمدآ  ياههرودمه  اهلاس و  نسمه و  اب  ینیـشنمه  تقافر و  رـشب ، ینورد  ياههتـساوخ  نیرتمهم  زا  هتبلا  تسا .

ریثأت تحت  تدش  هب  یناوج ، نارود  يادتبا  رد  صوصخ  هب  ناناوج ، دشابیم . رشب  ياهوزرآ  زا  هناتسود ، طباور  داجیا  یبایتسود و  رنه 
رد تاریثأت  نیا  رگا  هتبلا  دـنریگیم . راـگدای  هداد و  هیدـه  رگیدـکی  هب  ار  دوخ  يوخ  قلُخ و  شنم و  شور و  هتفرگ ، رارق  دوخ  ناتـسود 

دیاب هچ  یتسار  دوب . دهاوخ  كانرطخ  رایـسب  تروص ، نیا  ریغ  رد  تسا ؛ رثؤم  ناسنا  تیقفوم  رد  هداعلا  قوف  دشاب ، یلاعت  دـشر و  ریـسم 
قیقحت دـیاب  نآ  خـساپ  ندروآ  تسد  هب  يارب  یلقاع  ناسنا  ره  هک  تسا  یتـالاؤس  اـهنیا  مینک ؟ شنیزگ  هنوگچ  ار  دوخ  ناتـسود  درک ؟

دروم رد  یتسیک  یتسیچ و  نتـسناد  دـباین . تسد  تالاؤس  نیا  خـساپ  هب  راوگان  خـلت و  یبراجت  اب  اـت  دزادـنیب ، تمحز  هب  ار  دوخ  هدرک و 
. تسا یعامتجا  ياههدروارف  مولع و  نیرتمهم  زا  نیشنمه ، شنیزگ 

تقافر لحارم 

یتسود و يریپ . نارود  . 3 یناوج ؛ نارود  . 2 یکدوک ؛ نارود  . 1 ددرگیم : میـسقت  شخب  هس  هب  ناسنا  یگدنز  مینادیم ، هک  روط  نامه 
زا لیلد و  نودـب  تاـطابترا  ًـالومعم  یکدوک ، نارود  رد  لّوا : مینکیم . میـسقت  مسق  هس  هب  مهم ، هلحرم  هس  نیا  بساـنت  هب  زین  ار  تقاـفر 

؛ دـنکیمن رارقرب  طابترا  یـسک  اب  ناهرب  لـیلد و  يور  زا  یکدوک  نارود  رد  ناـسنا  تسا . ضحم  فطاوع  هناـکدوک و  تاـساسحا  يور 
هدرک ادیپ  یگتـسبلد  دوخ  نیدـلاو  هب  تبـسن  دراد و  نانآ  هب  هک  تسا  يزاین  ساسحا  يور  زا  طقف  زین  شردام  ردـپ و  اب  وا  یتسود  یّتح 

هک تسا  هتفایرد  دوخ ، ظفح  يارب  طقف  وا  دـنکیمن ؛ كرد  ار  یقالخا  داسف  ای  نّیدـت  یعرـش و  لیاسم  كدوک  هک  تسا  یهیدـب  تسا .
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طابترا موادم و  راشرس و  ياهتبحم  تهج  هب  تسا و  اهنآ  قشاع  ور  نیا  زا  دنزاسیم ، فرطرب  ار  وا  یفطاع  يدام و  ياهزاین  نیدلاو ،
، دننک افیا  ار  شقن  نیا  يرگید  درم  نز و  شنیدلاو  ياج  هب  ّدلوت ، ودـب  زا  رگا  َِّالا  و  تسا . نانآ  هتفیـش  دراد ، دوخ  نیدـلاو  اب  هک  یمیاد 

رایـسب یناوج ، نارود  رد  تقاـفر  یتسود و  مود : درک . دـهاوخ  تداـع  اـهنآ  هب  تشاد و  دـهاوخ  ناـنآ  هب  تبـسن  ار  قیمع  هقـالع  نیمه 
رارق نینـس  نیا  رد  هـک  یناـسک  ًـالومعم  دراد و  ياهدـننک  هریخ  باـعل  گـنر و  یتـسود  طـباور  نارود ، نـیا  رد  تـسا . مـهم  ساـسح و 

ساسح و ياهلحرم  هب  ناوج  نارسپ  نارتخد و  هک  اج  نآ  زا  دنهدیم . رارق  رظن  ّدم  ار  تقافر  یتسود و  رگید ، زیچ  ره  زا  شیب  دنریگیم ،
رد حوضو  هب  یناوج  روش  قشع و  و  دننکیم ، لالقتـسا  ساسحا  هتـساوخان  دناهتـشاذگ ، يدـیدج  نارود  هب  اپ  هدیـسر و  یـسنج  غولب  هب 
هب یـسک  هک  نآ  ضحم  هب  هدوب و  دوخ  نایفارطا  اب  طابترا  هتفیـش  تدـش  هب  نانیا  دوب . دـهاوخ  نایامن  نانآ  یعامتجا  يدرف و  ياـهراتفر 

نیا رد  فطاوع  تاساسحا و  یهاگ  هک  تسا  مّلـسم  دـنوشیم . وا  اـب  یتسود  ریـسا  دـنک ، فیرعت  اـهنآ  زا  دـنزب و  يدـنخبل  ناـنآ  يور 
فرط دوخ و  يارب  ار  یتسود  هنیمز  دوخ ، راشرـس  فطاوع  تاساسحا و  اب  یناوج  رگا  لاثم ، يارب  دـیامنیم . دـیدهت  ار  ناـناوج  نارود ،

. دـنکیم هطبار  عطق  هب  مادـقا  عیرـس  لباقم ، فرط  زا  رورغ  يدنـسپدوخ و  ربک و  نیرتکچوک  هدـهاشم  تروص  رد  دروآ ، مهارف  لباقم 
رد طوقس  لامتحا  دننکیمن ، هدافتسا  یلقع  لیلد  بسانم و  رایعم  زا  نارگید  اب  یتسود  هطبار و  داجیا  رد  ناناوج  زا  یخرب  نوچ  هنافسأتم 

، تسا ناسنا  يویند  یگدـنز  نارود  نیرخآ  هک  يریپ  نارود  موس : دوب . دـهاوخ  يّدـج  رایـسب  ناشیارب  یقالخا  داسف  كاـنلوه  ياـههّرد 
ًالومعم دوشیم . یکدوـک  یناوـج و  نارود  زا  نآ  ییادـج  زیاـمت و  ببـس  رما ، نیمه  هک  تسا  یتـّیمها  لـباق  مهم و  ياـهیگژیو  ياراد 

دنناـم یلیاـسم  دریگیم . همـشچرس  دارفا  زاـین  ساـسحا  يور  زا  تسا و  یکدوک  نارود  هیبش  تسرد  يریپ ، نارود  رد  یتسود  تقاـفر و 
یگدنز يدام و  تالکشم  دشاب . هدروخلاس  دارفا  نیب  یتسود  هطبار و  لماوع  نیرتمهم  زا  دناوتیم  زین  يدام  ياههدافتـسا  یلغـش و  روما 

، شزاین ندش  فرطرب  زا  سپ  یـسک  ره  هدادـن و  هرود  نیا  رد  ار  دارفا  ینورد  تاساسحا  زورب  ناکما  زگره  هدوناخ ، کچوک  هعماج  رد 
. دوریم دوخ  ياههلغشم  غارس  هب 

یتسود تفآ 

نآ فرط و  نیا  هب  داـب  میـسن و  یمک  اـب  شندوب  لاـهن  ناـمز  رد  هک  درک  هیبشت  یتخرد  هب  ناوتیم  سوسحم ، لاـثم  کـی  رد  ار  یتسود 
دنت لباقم  رد  تخرد  ماکحتـسا  درذـگیم ، وا  زا  يرمع  دوریم و  شیپ  هچ  ره  و  دـیامن ؛ ظفح  ار  شیوخ  تابث  دـناوتیمن  هتفر و  فرط 

زا سپ  هتبلا  دنوشیم . تفآ  راچد  دشر ، ییابیز و  جوا  رد  ناتخرد  زا  یضعب  هک  تساج  نیا  لکشم  یهتنم  ددرگیم . شیپ  زا  شیب  اهداب 
. ددرگیم نوگنرس  هتسکش و  تخرد  رمک  تخس ، ًاتبسن  ینافوط و  زور  کی  رد  یلو  دوشیمن ، هجوتم  یسک  ینامز  تدم  ات  ضرم ، نیا 

هدوب دـساف  تسـس و  كوپ و  شنطاب  یلو  هدـنبیرف ، شرهاـظ  هتـسکش ، ِتخرد  هک  دـنمهفیم  همه  تسا . تخرد  ییاوسر  زور  زور ، نآ 
، شتینما هیاس  زا  و  شلامعا ، ییابیز  زا  شمالک ، ياههویم  زا  ات  دشاب ، دیفم  هعماج  رد  رمث  ُرپ  یتخرد  نوچمه  دـناوتیم  زین  یمدآ  تسا .
، وا فـطل  هیاـس  ریز  هدرک و  نهپ  لد  هرفـس  وا  راـنک  رد  شناتـسود  مدرم و  دریگ و  رارق  هجوـت  دروـم  هشیمه  دـننز و  داـمتعا  هـیکت  وا  رب 

دوخ یقیقح  ناتـسود  اب  دـیاب  دنتـسه ، هنادنمتفارـش  یگدـنز  راتـساوخ  هک  زیزع  ناناوج  نیاربانب ، دـننک . رد  هب  ار  راگزور  ياهیگتـسخ 
، دنرادن ار  ینیشنمه  یگتسیاش  هک  يدارفا  يرهاظ و  ناتـسود  زا  نینچمه  دنیامن ؛ رتمکحم  ار  یتسود  تخرد  هشیر  هدوب ، طبترم  رتشیب 
تابن و نیمز ، زا  امـش  يارب  دـنوادخ  اتابَن » ِضرَاـْلا  َنِم  ْمُکَتَْبنَا  ُهَّللاَو  : » دـیامرفیم حون  هروس  هیآ 17  رد  نابرهم  دـنوادخ  دـننیزگ . يرود 

رنه اب  وا  ات  میهدب ، ادخ  تسد  هب  ار  نامدوجو  بلق و  لد و  رازتشِک  دـیاب  زین  ام  هک  تفرگ  هجیتن  هنوگ  نیا  ناوتب  دـیاش  دـنایوریم . هایگ 
یخرب میرک ، نآرق  ریبعت  هب  هک  سوسفا  دـص  سوسفا و  اّما  دـناسرب . رمث  هب  ار  قالخا  نامیا و  زا  لوصحم  نیرتیلاع  نیرتابیز و  ینابغاب ،

لـصاحیب و کـشخ ، ریوک ، ینعی  دُونَک  دونََکل » ِهِّبَِّرل  َناـسنِْالا  َّنِا  : » دـننامیم عرزی  مل  کـشخ و  يریوـک  نوـچمه  ناـشنید  ادـخ و  يارب 
لّمحت هک  دنـشابیم  نشخ  کشخ و  نانچ  ادخ  نید  ادـخ و  يارب  یلو  دـنرتابیز ، ناتـسلگ  لگنج  زا  ناطیـش  يارب  یـضعب  يرآ ؛ رمثیب .

!؟ تسیچ یتسود  تسیک !؟ www.Ghaemiyeh.comتسود  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 31زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


هّرد رد  هک  یناسک  زا  يرایـسب  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  تشذـگ ، هک  یبلاـطم  هب  هجوت  اـب  تشاد . یهاوخن  ار  ناـنآ  دزن  رد  فقوت  ياهظحل 
تشپ رد  ای  دنداد و  تسد  زا  هتخاب و  ریسم  نیا  رد  ار  ناشناج  ای  هک  دندش  یقالخا  داسف  راچد  نانچ  دندرک ، طوقس  دب  تسود  كانلوه 
مهارف یمدآ  يارب  ار  ییاههنیمز  نینچ  اهیتسود ، تقافر و  رد  یهجوتیب  يرآ ؛ دندیبوک . سبح  ياههلیم  هب  تمادن  رس  نادنز ، ياههلیم 
ندروآ تسد  هب  يارب  هدومن و  نادرگرـس  شیوخ  تـالایخ  ياـههچوک  سپ  هچوک  رد  ار  دوخ  هلجع ، اـب  ّتقد و  نودـب  ناـنآ  دروآیم .
سامت همان و  اههد  هنازور  دندز . شتآ  بآ و  هب  ار  دوخ  تسپ ، دارفا  اب  ینیـشنمه  كانرطخ  بقاوع  نتفرگ  رظن  رد  نودب  نارگید ، هّجوت 

رطاخ مادم  هدومن و  دزشوگ  ار  ناناوج  نیب  هدولآ  طباور  زا  یشان  درد  هآ و  دوشیم ، هتشاذگ  نایم  رد  ناسانش  ناور  ابطخ و  اب  هک  ینفلت 
یتسود ياههداج  رد  تعرس  كانرطخ  بقاوع  زا  ار  نانآ  هدومن و  هاگآ  مهم  هلأسم  نیا  زا  ار  ناناوج  اهینارنخس ، رد  هک  دزاسیم  ناشن 

تسا نشور  هتبلا  دنیامنیم ! یفّرعم  دوخ  نیشنمه  تسود و  ار  شیوخ  طوقس  لماع  اهنت  ناناوج ، زا  هورگ  نیا  هنافسأتم  دیرادب . رذح  رب 
يدایز یناور  یحور و  تالکشم  راچد  عطق  روط  هب  دهدب ، يدرف  ره  یتسود  هب  نت  دنکن و  تقد  دوخ  یعامتجا  طباور  رد  یـسک  ره  هک 

ندش رثأتم  بابان و  دارفا  اب  یتسود  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  زین  ار  بلطم  نیا  هتبلا  دوب . دهاوخن  ناربج  نامرد و  لباق  هاگ  هک  دش ، دـهاوخ 
ماما ریبعت  هب  هکلب  دیبوک ، نارگید  رـس  رب  تخاس و  یقامچ  ار  تالکـشم  اههابتـشا و  همه  ناوتیمن  و  تسین ، طوقـس  لماع  اهنت  نانآ ، زا 

نیرتدب تسا و  یمدآ  طایتحا  و  روعش ، لقع ، تریصب ، یمدآ ؛ تسود  نیرتهب  ُُهلْهَج » ُهُوُّدَع  ُُهْلقَع و  ٍءِْرما  ُّلُک  ُقیدَص  : » مالـسلا هیلعقداص 
صخـش یلـصا ، رـصقم  يرآ ؛ تسوا . یطایتحایب  ندز و  ایرد  هب  لد  و  ندرک ، زارد  میلگ  زا  ياپ  و  یهجوتیب ، ینادان ، وا ؛ يارب  نمـشد 

: دننام يراعشا  ندناوخ  اب  هدروخ ، تسکـش  ناناوج  زا  یـضعب  تسا . هدوب  هجوتیب  هدرکن و  تقد  نیـشنمه ، باختنا  رد  هک  تسا  یمدآ 
تبـسن نارگید  هب  ار  ریـصقت  یماـمت  هدرک و  هیجوـت  ار  شیوـخ  یتـقدیب  درک  انـشآ  نم  اـب  درک  هچنآ  ره  ملاـنن  زگره  ناـگناگیب  زا  نـم 

درک ریسفت  هتکن  نیا  اب  دیاب  ار  رعش  نیا  و  تسا ، شیوخ  سفن  ياوه  انشآ ، زا  روظنم  رعش ، یعقاو  يانعم  نییبت  رد  هک  یلاح  رد  دنهدیم ؛
دـش دازردام  مصخ  مدرک  هک  ره  اب  یتسود  دننام : دنناوخیم ؛ يراعـشا  مه ، اههاگتمادـن  اهنادـنز و  رد  تسین . ریبدـت  ار  هدرک  دوخ  هک :
هنوگ نیا  دـش و  داّلج  دـمآ و  راد  رـس  رب  ندرم  تقو  شمدرورپ  رگج  نوخ  اب  هک  ار  یقیفر  نآ  دـش  دایـص  هناخ  مدـیزگ ، اج  ره  نایـشآ 

، دشکیم هچ  ره  سک  ره  هک ، یلاح  رد  دناهدرب ؛ ثرا  هب  دوخ  ناتسود  زا  ار  اهیتخبدب  بئاصم و  تالکشم و  مامت  هک : دننکیم  دومناو 
ار اوه  زیت ، دـنت و  ناـنچ  هک  تسا  شیوخ  رپ  لاـب و  هطـساو  هب  دـنکیم ، دیـص  ار  وا  دروـخیم و  باـقع  هب  رگا  يریت  تسا . نتـشیوخ  زا 

. تسام رب  هک  تسام  زا  رعاش : لوق  هب  دزاسیم . نوگنرس  ار  وا  دسریم و  فده  هب  دفاکشیم و 

یتسود قشع و 

هدـنیآ نمرخ  هدـش ، بذاک  يزاجم و  ياهقشع  راچد  تاساسحا ، شتآ  اب  دوخ ، يالاو  ماقم  ندرکن  كرد  لـیلد  هب  ناـناوج  زا  يرایـسب 
هرس سدقيرهطم  داتسا  دنتسیایم . نآ  رس  رب  ناج  ياپ  ات  هاگ  تسا و  قشع  نیمه  تسه ، هچ  ره  دنکیم  رکف  نانیا  دننازوسیم . ار  دوخ 

قشاع یناوج  : » میامنیم بلج  نآ  هب  ار  امـش  هجوت  هک  دناهدرک  هراشا  ابیز  ییارجام  هب  نامز ،» تایـضتقم  مالـسا و   » دنمـشزرا باتک  رد 
لیاسم هب  عجار  هک  دیدیم  ار  شردپ  نوچ  دوب . هدیـشچن  ار  راگزور  مرگ  درـس و  زونه  درکیم و  نیمأت  شردپ  ار  شیگدـنز  دوب ، هدـش 

؟ دمهفیمن ار  قشع  مردپ  ارچ  تفگیم : درادن ؛ كرد  شردپ  دسریمن و  شردپ  لقع  درکیم  رکف  وا  تسا ، توافتیب  یقـشاع  قشع و 
ردپ ناج  تفگ : تشاذگ و  نایم  رد  وا  اب  ار  يزیچ  دوخ  قشع  ملاع  زا  دیـشک و  تمالم  هب  ار  شردپ  يزور  دنکیمن ؟ كرد  ار  یقـشاع 

ناـناج ندیـسر  رد  مد ز  نآ  یقـشاع  درد  زا  ياهشوگ  هب  ياهتـسشنن  ياهدـیدن  ناـشیرپ  فلز  هاـم و  وچ  يور  ياهدـیدن  ناـناج  هولج  وت 
ناج داد : ياهناناج  خساپ  وا  هب  شردپ  تفگ ) ار  تالمج  نیا  هک  نیمه  . ) دـمهفیمن ار  اهزیچ  نیا  شردـپ  درکیم  رکف  ناوج  ياهدـیدن 

نامهم ندیـسر  رد  هگان ز  هاوخ  ضرق  درد  زا  ياهشوگ  هب  ياهتـسشنن  ياهدیدن  نالفط  هلان  لایع و  گنج  ياهدیدن  نانیب  هرفـس  وت  رـسپ 
اب دـنراد  تسود  ناـنآ  دننادرگرـس . دوخ  قوشعم  یپ  رد  هتفر و  قـشع  لاـبند  هب  دوـخ  لاـیخ  هب  ناـناوج  زا  یهورگ  يرآ ؛ ( 2 «) ياهدیدن
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، یقیقح ناقوشعم  ناتـسود و  بذـج  رد  هک  نآ  زا  لـفاغ  دـندرگ ؛ صاـخ  ماـع و  هرهُـش  دنـشاب و  نونجم  یلیل و  نوچمه  شیوخ  ناربلد 
دهاوخن یناور  یحور و  تاـمیالمان  روهظ  یتخبدـب و  ییاوـسر و  زج  يرمث  نآ ، نتفرگ  رظن  رد  نودـب  هک  دراد  دوـجو  ياهتفهن  لـماوع 

؟ تسیچ دروم  نیا  رد  میرک  نآرق  نید و  ناگرزب  رظن  دشاب ؟ ناسنا  یعقاو  تسود  دـناوتیم  یـسک  هچ  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  تشاد .
دـینک و هعلاـطم  ّتقد  هب  سپ  داد . میهاوخ  باوج  دـعب  ياههحفـص  رد  ار  قوف  تـالاؤس  تسا ؟ مادـک  بوخ  تسود  طیارـش  فاـصوا و 

ماهدوب نارگید  يارب  کین  یتسود  نم  ایآ  هک : دیـسرپب  دوخ  زا  زین  ار  لاؤس  نیا  نینچمه  دیـشیدنیب . بوخ  دوخ  ناتـسود  دروم  رد  سپس 
ار ندوب  هنوگچ  دیامن و  همکاحم  ار  نتـشیوخ  شایعامتجا ، راتفر  هب  هاگن  اب  دراذگب و  رانک  ار  یهّجوتیب  تلفغ و  یـسک  ره  رگا  ای !؟...
، اـم ینید  ناـیاوشیپ  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  دـش . دـهاوخ  فرطرب  یعاـمتجا  تالکـشم  زا  يرایـسب  دـبایرد ، ار  تـیعقاو  هدرک ، یـسررب 
، نیاربانب دنـشاب . هنوگ  نآ  ام  اب  نارگید  میراد  تسود  هک  میـشاب  ياهنوگ  هب  یعاـمتجا ، ياهترـشاعم  رد  هک  دـناهدرک  دزـشوگ  هراومه 

؟ میشاب هنوگچ  دیاب  میاهنوگچ و  هک : مینزب  کحم  ار  دوخ  مییایب 

لامک يوس  هب  تکرح  ناسنا و 

رد دناهدش ، رختفم  دوجو  ضیف  هب  هک  َملاع  تادوجوم  مامت  هک  دنراد  حیرصت  هتکن  نیا  رب  مالسلا  مهیلعنیموصعم  تایاور  میرک و  نآرق 
نیمز رب  ار  مدنگ  ياههناد  هک  يزرواشک  دینک : هجوت  لاثم  نیا  هب  تسا . قلطم  لامک  نآ  ياهتنا  هک  دنیامیپیم  هار  يریسم  رد  دنتکرح و 

یماگنه دننکیمن . گنرد  دوخ  ندیـسر  لامک  هب  يارب  ياهظحل  دنریگیم ، رارق  كاخ  لد  رد  هک  عقوم  نامه  زا  اههناد  دشاپیم . هدامآ 
رد مزال  ياهيژرنا  دیـشروخ و  رون  زا  يرادرب  هرهب  اـب  سپـس  تسا . هدومیپ  ار  لاـمک  هار  فصن  دروآیم ، نوریب  كاـخ  زا  رـس  هناد  هک 
هب حـیلم  يدـنخبل  اـب  شدوجو  هلبنـس  رد  و  ددرگیم ، اـنف  شیوخ  فدـه  رد  ماجنارـس  دـنکیم و  یِط  ندـش  هشوخ  يارب  ار  هار  تعیبـط ،

دیـشاپ و نیمز  رد  عراز  هک  لوا  مدنگ  هناد  نآ  هک  دـنک  لاؤس  یـسک  رگا  یتسار  هب  دـهدیم . تکرح  لماکت و  سرد  شیوخ  نادـنزرف 
مدنگ هناد  نآ  هک  ارچ  زگره ! میهد ؟ ناشن  ار  نآ  صّخـشم  روط  هب  میناوتیم  ایآ  تساجک ، هدـش ، ياهناد  داتفه  هشوخ  هب  لیدـبت  نونکا 
ناسنا یگدنز  يرآ ؛ دوشیمن . هدید  نیمز  رد  درز  کشخ و  ياهقاس  زج  يرثا  هدـش و  تسین  دوب ، لامک  هب  ندیـسر  هک  دوخ  فدـه  رد 

هک تسا  نیا  تادوجوم  ریاس  اب  ناسنا  قرف  هتبلا  تسا . تکرح  رد  لامک  ریـسم  رد  گرم  هظحل  ات  دلوت  ودـب  زا  وا  دوب . دـهاوخ  نینچ  زین 
هدرک و باختنا  دوخ  رایتخا  اب  ار  یفارحنا  ای  تسار  هار  ناسنا  اّما  دیامیپیم ، رایتخا  نودـب  ربج و  يور  زا  ار  دوخ  یلماکت  ریـسم  تعیبط ،

ببس هدیـسرن و  دصقم  هب  زگره  دوش ، داجیا  مدنگ ) دننام   ) تاتابن لماکت  دشر و  هار  رد  یعناوم  رگا  هک  تسا  یهیدب  تسا . تکرح  رد 
عفر يارب  دیاب  دـنک ، هدـهاشم  یعنام  دوخ  ربارب  رد  رگا  تفرگ ، رارق  لامک  ریـسم  رد  هک  نآ  زا  سپ  زین  ناسنا  ددرگیم . نآ  ندـش  فلت 

یناسفن و ياهاوه  لیبق  زا  یناوارف  عناوم  دیدرت ، نودب  دیامن . راومه  دوخ  يارب  ار  یقیقح  لامک  هب  ندیسر  ریـسم  هدومن و  شـشوک  عنام 
دیشوک دیاب  نیا ، ربانب  دراد . رارق  ناسنا  لامک  اوقت و  نابوتا  رد  گرزب  يریگتعرس  دننامه  ینورد ، ینوریب و  لماوع  یناویح و  تاوهش 

رب هک  گرزب  عناوم  زا  یکی  هک  تسا  ینتفگ  داد . همادا  تقیقح  قح و  ریـسم  رد  تکرح  هب  هدوسآ  یلایخ  اب  درب و  نیب  زا  ار  عناوم  نآ  اـت 
زا وا  يرود  فارحنا و  بجوم  هکلب  دشابیم ، هار  ندومیپ  عنام  اهنت  هن  یهاگ  هک   ، تسا یعامتجا  تاطابترا  دراد ، رارق  یناسنا  ره  هار  رس 

شنیب و نودب  اّما  دنتفرگ ، رارق  لامک  ریـسم  رد  شالت  یعـس و  اب  هک  یحلاص  ياهناسنا  رایـسب  هچ  دش . دـهاوخ  زین  یهلا  میقتـسم  ریـسم 
هک ياهفیرـش  هیآ  ياـنعم  تسا  نیا  يرآ ؛ دـندش . فرحنم  تسرد  هار  زا  ماجنارـس  دـندرپس و  یـسکان  سک و  ره  هب  لد  مزـال ، یهاـگآ 

وزرآ دنزادنایم و  رگیدکی  ندرگ  هب  ار  شیوخ  فارحنا  نانآ  دش و  دهاوخ  ینمـشد  هب  لّدبم  تمایق  رد  ییایند  ياهیتسود  دـیامرفیم :
قح ریسم  رد  تکرح  زا  ار  اهنآ  نارگید ، هک  دندادیمن  هزاجا  دندرکیمن و  تساخرب  تسشن و  بابان  ناتـسود  اب  شاک  يا  هک  دننکیم 

حلاص ار  وت  حلاص  تبحص  اههنیک  حالـص و  ناهنپ  هر  زا  اههنیـس  رد  اههنیـس  زا  دوریم  تسا : هدورـس  رعاش  ابیز  هچ  و  دنرادزاب ! لامک  و 
هّکل ار  یگرزب  نیا  هب  باتفآ  دنک  دیلپ  ار  وت  یبوخ ، هچ  رگ  دب  تبحص  هک  نیشن  مک  نادب  اب  دنک * * *  حلاط  ار  وت  حلاط  تبحـص  دنک 
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دنک دیدپان  يربا 

نآرق رد  یتسود 

هک یناسک  نافرحنم و  زا  یهورگ  تمایق ، زور  رد  هک  هدومن  حیرصت  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  يّدح  ات  تقافر  یتسود و  ّتیمها 
نیمه دروم  رد  ناقرف »  » كراـبم هروس  زا  ات 29  تایآ 27  دنلانیم . دوخ  بابان  نانیـشنمه  ناتـسود و  زا  دنوشیم ، یهلا  باذع  لومـشم 
ناونع هب  ار  ینالف  شاک  نم ! رب  ياو  يا  ًالیلَخ » ًانالُف  ْذِـخَّتَا  َْمل  ینَْتَیل  اتَْلیَو  ای  : » میناوخیم هروس  نیا  زا  هیآ 27  رد  تسا . هدش  لزان  هلأسم 
هراـشا ارجاـم  نآ  هب  هصـالخ  روـط  هب  اـج  نیا  رد  هک  تسا ، هدـش  لـقن  یبـیجع  ناتـساد  هیآ ، نیا  لوزن  نأـش  رد  مدـیزگیمنرب . تـسود 

هک دوب  نیا  رب  هبقُع »  » تداع دندرکیم . یگدنز  هبْقُع »  » و َّیبُا »  » مان هب  رفن  ود  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  یگدنز  نارود  رد  مینکیم :
سپ يزور  دومنیم . ییاریذـپ  ار  دوخ  نایانـشآ  ناتـسود و  زا  یهورگ  دادیم و  بیترت  ینامهم  سلجم  تشگیم ، رب  ترفاسم  زا  هاگره 

ار هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  شناتسود ، نایم  رد  دومن و  توعد  ار  یهورگ  درک و  اپرب  یـسلجم  ینامهم ، تامدقم  ندروآ  مهارف  زا 
نانچمه هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اما  دندومن ؛ اذغ  ندروخ  هب  عورـش  نانامهم  همه  دش و  هدرتسگ  اذغ  هرفـس  دوب . هدرک  توعد  زین 

ياذغ زا  نم  هبقع ! يا  دندومرف : ترـضح  دیروخیمن ؟ ارچ  درک : ضرع  ترـضح  هب  باطخ  هبقع » . » دندروخیمن اذـغ  دـندوب و  هتـسشن 
؛ دـش ناملـسم  درک و  يراـج  ناـبز  رب  ار  نیتداهـش »  » هبقع وـگتفگ ، هـظحل  دـنچ  زا  سپ  يرواـیب . مالـسا  هـک  نآ  رگم  مروـخیمن ؛ اـمش 

هبقُع ندش  ناملـسم  هّجوتم  زین  َّیبُا »  » شتـسود دیچیپ و  رهـش  رد  تعرـس  هب  ربخ  نیا  دندروخ . وا  ياذـغ  زا  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
زا نم  تفگ : هبقع  درک . شهوکن  ار  وا  تدـش  هب  و  يدـش ؟ جراخ  دوخ  دادـجا  نید  زا  ارچ  تفگ : دـمآ و  هبقع  دزن  هلجع  اب  وا  دـیدرگ .

مدرک و نینچ  دزیخنرب ، هرفس  رـس  زا  هنـسرگ  وا  هک  نیا  يارب  نم  دوبن و  نم  ياذغ  ندروخ  هب  رـضاح  يدرم  ماهدشن ؛ جراخ  مدادجا  نید 
يریگب و ار  دّمحم »  » هار ولج  هک  مریذپیم  ار  تیاهفرح  یطرـش  هب  تفگ : درک و  هبقع  هب  ور  َّیبُا  مدـناشوپ . لمع  هماج  شاهتـساوخ  هب 
ره تفرگ و  رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هار  رس  رب  دروخ و  ار  دوخ  دب  تسود  بیرف  هبقع  ماجنارس  ییوگب . ازـسان  مانـشد و  ار  وا 

هبقع هک  نیا  ات  دنتـشذگ . هبقُع  رانک  زا  ینابرهم  ربص و  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  اما  دومن . ناشیا  راثن  دمآ ، نوریب  شناهد  زا  هچ 
ببس رما  نیمه  دیدرگ . لصاو  كرد  هب  دحا  گنج  رد  زین  َّیبُا  شتـسود  دش و  هتـشک  تفرگ و  رارق  نمـشد  رکـشل  رد  ردب »  » گنج رد 
نایب هدیسر ، تکاله  هب  رفک  اب  هتشگ و  فرحنم  دوخ  تسود  تسد  هب  هک  ار  یسک  ِماجنارس  ددرگ و  لزان  ناقرف  هروس  زا  هیآ 27  ات  دش 
یفنم تاریثأت  لیلد  هب  زیزع -  ناناوج  هژیو  هب  مدرم -  زا  دادـعت  هچ  یتسار  هب  هک  درک  تقد  دـیاب  بیجع ، ناتـساد  نیا  هب  هجوت  اـب  دـنک .

فرحنم دـساف و  تقایلیب ، دارفا  اب  تقاـفر  تلع  هب  هک  یناـناوج  رایـسب  هچ  دنـشکیم !؟ تسد  دوخ  تاداـقتعا  تاسدـقم و  زا  ناتـسود ،
ناشراک لصاح  هودنا ، ترـسح و  زج  هاگ  نآ  دوشیم و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نامز  دترم  قیفر  ود  دننام  ناشماجنارـس  هتـشگ ،

يارب یبوـخ  ناتـسود  میـشوکب  زین  دوـخ  مینک و  یـسراو  شنیزگ و  هدیجنـس  ار  دوـخ  ناتـسود  تـقد ، اـب  رگید  راـب  دـییایب  سپ  تـسین .
. میشاب نامناتسود 

رگید ياهیآ 

همه تسا ، هدوب  ادـخ  ریغ  يارب  هک  ییاهیتسود  تماـیق ، زور  رد  دـیامرفیم : هدرک ، هراـشا  ییاـبیز  هتکن  هب  رگید  ياهیآ  رد  میرک  نآرق 
تواقـش لماع  هک  نیا  تلع  هب  هدش ، رارقرب  رذگدوز  زیگناسوه  دسافم  يدام و  عفانم  يارب  هک  ییاهیتسود  دوشیم . ینمـشد  هب  لیدبت 

همـالع موحرم  ( 3 «) نیقَّتْملا ـَِّالا  ٌوُدَـع  ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  ٍذـئمؤَی  ُءـَّالِخَْالَا  . » دـش دـهاوخ  لیدـبت  یتخـس  ینمـشد  هب  تسا ، هتـشگ  یتخبدـب  و 
هب دنرگیدکی ، نمشد  نیقّتم ، يانثتسا  هب  ناتسود ، ارچ  هک  نیا  دیامرفیم : قوف  هیآ  لیذ  نازیملا ، فیرـش  ریـسفت  رد  هرـس  سدقیئابطابط 

ریـسم رد  نواعت  نیا  هاگ ، یلو  دـننکیم ، کمک  مهم  روما  رد  ار  رگیدـکی  ود  ره  تسا و  نیا  ینیفرط  ِیتسود  همزـال  هک  تسا  لـیلد  نیا 
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فـالخ هب  دـناهدومن . کـمک  رگیدـکی  یمیاد  باذـع  تواقـش و  یتخبدـب و  هب  نیفرط  تـقیقح  رد  سپ  دریگیم . رارق  مارح  توـهش و 
(4 .) دوب دهاوخ  ناشیا  دوس  هب  تمایق ، زور  رد  یتسود  نیا  دنشابیم و  یهلا  ریسم  رد  رگیدکی  تفرشیپ  هیام  هک  ناراکزیهرپ  ياهیتسود 

رظن رد  ار  هتکن  نیا  دوخ ، نانیـشنمه  ناتـسود و  اـب  دـمآ  تفر و  رد  ناوج -  نارـسپ  نارتـخد و  هژیو  هب  مدرم -  هک  تسا  مزـال  نیارباـنب ،
دشر و عنام  هک  یناسک  زا  دیاب  ناناوج  دـنروآ . مهارف  تمایق  رد  دوخ  اب  ار  یهورگ  ینمـشد  هنیمز  دوخ ، تسد  اب  ادابم  هک  دنـشاب  هتـشاد 

یمارگ ربمایپ  دـنزیهرپب . تدـش  هب  دـننکیم ، فرحنم  ناسنا  یلماکت  ریـسم  زا  ار  نانآ  دـنوشیم و  اهنآ  ینورد  ياهدادعتـسا  ییاـفوکش 
هب میرک  نآرق  هک  نیا  تفر ». دهاوخ  نیب  زا  اهتبسن  اهییانشآ و  مامت  تمایق ، زور  : » دنیامرفیم یثیدح  نمض  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا 

نیا ّتیمها  رب  ینشور  لیلد  دیامنیم ، دزشوگ  ار  تمایق  رد  ینمـشد  نآ ، نمـض  رد  دنکیم و  يراشفاپ  یتسود  يرارقرب  رد  ندرک  ّتقد 
دوخ تکاله  طوقـس و  هیام  ار  يرگید  مادک  ره  دوشیم و  ینمـشد  هب  لیدـبت  مدرم  زا  یهورگ  یتسود  تمایق ، زور  رد  هک  تسا  هلأسم 

دنوادـخ ناربناـمرف  نارومأـم و  زا  زیچ  چـیه  تماـیق  رد  هچرگ  دـنزادنایم . دوخ  تسود  ندرگ  هب  ار  دوخ  تسیاـشان  لاـمعا  دـننادیم و 
دوخ نیـشنمه  تسود و  ندرگ  هب  ار  دوخ  یقالخا  دسافم  ناهانگ و  تسا ، زیرگ  هار  لابند  هب  هک  یمرُجم  ناسنا  اّما  دنام ، دهاوخن  یفخم 

(5 «) داصْرِْملِاَبل َکَّبَر  َّنِا  : » هک نآ  زا  لفاغ  تسا ؛ یگنرز  طاسب  ندرک  نهپ  ياج  ایند ، دننام  زین  اج  نآ  رد  هک  دنکیم  رکف  وا  دزادنایم .
. تسا مرُجم  راکفالخ و  ياهناسنا  هاگنیمک  رد  دنوادخ 

تایاور رد  یتسود  تیمها 

هدراـهچ ینعی  رـشب  یقیقح  ناـیبرم  هاگدـید  زا  ار  مهم  نیا  اـت  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  میدربیپ ، نآرق  رد  یتـسود  ّتیمها  هب  هـک  نوـنکا 
مالک يامن  مامت  هنیآ  رد  ار  دوخ  نانیشنمه  ناتسود و  مینیشنب و  تواضق  هب  دوخ  هاگنآ  میهد و  رارق  یـسررب  دروم  مالـسلا  مهیلعموصعم 

تایاور و اج  نیا  رد  میهد . رارق  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  ياـهرایعم  ِکـحم  ریز  ار  نتـشیوخ  رخآ ، رد  مییاـمن و  زادـنارب  ناراوگرزب  نآ 
هچ اب  ب . یتسود . ّتیمها  فلا . مینکیم : میـسقت  شخب  دـنچ  هب  یعامتجا  قالخا  یتسود و  دروم  رد  ار  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  نانخس 

بلج تیرـشب  یقیقح  ناـیبرم  نآ  راـبرهگ  مـالک  هب  ار  امـش  هجوت  نونکا  مییاـمن ؟ هطبار  عطق  یناـسک  هچ  زا  ج . میوش ؟ تسود  یناـسک 
ْنِم اَنل  امَف  یلاعَت : ِِهلْوَق  یِلا  َنوُعَمْـسَت  الَا  ِةَرِخْالا  َو  اْینُّدـلا  یف  ٌةَّدُـع  ْمُهَّنِاَف  ِناوْخِاـْلِاب  مُْکیَلَع  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  . 1 مییامنیم .

هک دیاهدینـشن  رگم  دنترخآ ؛ ایند و  ریاخذ  نانآ  هک  دـیزاس ، مکحم  دوخ  ینید  ناردارب  اب  ار  یتسود  دـنویپ  «. » ٍمیمَح ٍقیَدَـص  َو ال  َنیِعفاش 
تـسود يرآ ؛ درامگ ». تّمه  نامراک  رد  هک  یتسود  هن  میراد و  یعیفـش  هن  تسخن  زور  نیا  رد  دـیامرفیم : نآرق ) رد   ) لاـعتم دـنوادخ 

ترخآ اـیند و  رد  هک  تسا  ياهریخذ  مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  رظن  زا  دـنکیم ، يراـی  لـیاضف  بسک  ّقح و  ریـسم  رد  ار  ناـسنا  هک  یقیقح 
ناردارب نایم  یتسود  دـنویپ  هک  تسا  نیا  دـیآیم ، تسد  هب  ثیدـح  نیا  زا  هک  ياهتکن  دوشیم . ناسنا  يوج  هراـچ  دراـمگیم و  تّمه 
نیرتاـبیز زا  قوـف ، ریبـعت  تفاـی . تاـجن  تفرگ و  اـههرهب  نآ  زا  ناوـتیم  زین  ترخآ  رد  هکلب  دروـخیم ، اـیند  درد  هـب  طـقف  هـن  یناـمیا ،

تمایق زور  رد  ییایند  ِناتسود  زا  یهورگ  : » میناوخیم فرخز »  » هروس هیآ 67  رد  تسا . هدومن  هراشا  نادب  زین  نآرق  هک  تسا  ییاهریبعت 
ثیدـح رد  هک  دـناسریم  ار  ییانعم  ناـمه  تسا ، هدـمآ  قوف  هیآ  رد  هک  نیقَّتملا » ـَِّالا   » تراـبع ناراـکزیهرپ ». رگم  دـنرگیدکی ، نمـشد 

رگیدکی اب  یهلا  ياهرایعم  يانبم  رب  ایند  رد  هک  یناسک  یقیقح و  ناتـسود  ینعی  دـناهدومن ؛ حیرـصت  نآ  هب  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  روبزم ،
يرای یهلا  ياهباوث  هب  ندیـسر  يارب  دـندوب ) ایند  رد  هک  یتقو  لـثم   ) ار رگیدـمه  دـنزیخیم و  رب  رگیدـکی  زا  عاـفد  هب  دـندوب ، طـبترم 

دوخ ناهانگ  ییایند ، ناتـسود  هک  هنوگ  نامه  هک : درک  ریـسفت  هنوگ  نیا  ار  تمایق  رد  یعقاو  ناتـسود  ندرک  يرای  ناوتب  دیاش  دننکیم .
نوهرم ار  يزوریپ  تاجن و  راختفارپ  لادـم  هب  نتفای  تسد  تداعـس و  هب  ندیـسر  زین  یقیقح  ناتـسود  دـنزادنایم ، رگیدـکی  ندرگ  هب  ار 

چیه هک  تسا  مولعم  هتبلا  دنرادیم . نالعا  مهم  رثؤم و  ریظنیب ، ِیبایماک  نیا  رد  ار  نانآ  شقن  دنرامشیمرب و  دوخ  ناتسود  اب  ینیـشنمه 
رد ار  شنمؤم  ناتـسود  دوخ و  يرادفرط ، نیمه  لیلد  هب  هظحل ، نآ  رد  هک  ارچ  دیـسر ؛ دهاوخن  یلاحـشوخ  نآ  ياپ  هب  یتّرـسم  يداش و 
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َو ِناوخِْالا  ِباِستِکا  ْنَع  َزَجَع  ْنَم  ُساَّنلا  زَجْعَا  : » دندومرف مالسلا  هیلعیلع  ماما  . 2 دنیبیم . یهلا  ياهتمعن  رد  ندش  قرغ  تاجن و  هناتسآ 
یـسک وا  زا  رتزجاع  و  دـشاب ، تسود  ندروآ  تسد  هب  زا  زجاع  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتزجاـع  ( » 6 «.) ْمُْهنِم ِِهب  َرَفَظ  ْنَم  َعِّیَـض  ُْهنِم  َزَجَع 

باـختنا هک  هنوـگ  ناـمه  هک  دـیآیم  تسد  هب  هتکن  نیا  زین  قوـف  تیاور  زا  دـهدب ». تسد  زا  هدروآ ، تسد  هب  هک  ار  یتـسود  هک  تسا 
، ناتـسود دوخ و  نیب  نآ  ياـههشیر  ندرک  مکحم  یتسود و  هطبار  ظـفح  تسا ، رادروخرب  ییـالاب  ّتیمها  زا  ناـسنا  یگدـنز  رد  تسود 

تاجن تبرغ  یسکیب و  زا  ار  ناسنا  دناوتیمن  هناکدوک ، هشیریب و  ياهتقافر  رذگدوز و  ياهیتسود  نیاربانب ، تسا . يرورـض  رایـسب 
راک هب  ناحلاص  اب  یتسود  نتخاس  مکحم  يرارقرب و  رد  ار  تّمه  نیرتشیب  دوخ ، یترخآ  ییایند و  تاجایتحا  عفر  يارب  دیاب  سپ  دـهد .

رتشیب هـچ  ره  ار  یتـسود  هـطبار  درکن و  ادـف  ار  تقاـفر  یتـسود و  یگدـنز ، هّرم  زور  تایلوغـشم  تاـمیالمان و  تـهج  هـب  زگره  درب و 
هریس و رد  ینید  ناردارب  ناتـسود و  نایم  طباور  نامـسیر  ندومن  مکحم  رب  دیکأت  همه  نیا  تلع  هک  تفگ  دناوتب  دیاش  دومن . مکحتـسم 
َو ةَدْـحَْولا  َنِم  ٌْریَخ  ِحـِلاَّصلا  ُسیلَْجلَا  : » دـندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  . 3 دـشاب . بلطم  نیمه  مالـسلا  مهیلعناموصعم  نانخس 

دیکأت تایاور  رد  هچ  رگ  تسا ». رتهب  دب  نیشنمه  زا  ییاهنت  و  تسا ، ییاهنت  زا  رتهب  هتسیاش  نیشنمه  ( » 7 «.) ِءوُّسلا سیلَج  ْنِم  ٌْریَخ  ُةَدْحَْولا 
یگتـسیاش و قوف ، تیاور  اّما  تسا ، هدـش  ناوارف  شرافـس  نانآ  شنیزگ  ناعونمه و  اـب  ترـشاعم  هب  هدـش و  تسود  باـختنا  رب  يداـیز 
هک تسا  هتکن  نیا  رگناشن  دوخ  هلأسم ، نیا  تسا . هدرک  یهن  تسیاـشان  فرحنم و  دارفا  اـب  یتسود  زا  هداد و  رارق  رظندـم  ار  دارفا  تقاـیل 

روط هب  دنرادن ، يرگید  رمث  تراسخ  زج  هب  فرحنم ، دیلپ و  دب و  ناتسود  هک  یطیارش  رد  ناعونمه ، زا  يرود  ینیـشن و  هشوگ  تبرغ و 
ناناوج رب  نیاربانب ، دنوشیم . ناسنا  ینورد  ياهدادعتسا  شـشخرد  تفرـشیپ و  عنام  هک  تسا  يدارفا  اب  تساخرب  تسـشن و  زا  رتهب  عطق 

ییاهنت و هک  ارچ  دنزیهرپب ؛ دنرادن ، ار  یتسود  تقافر و  یگتـسیاش  هک  یناسک  رورـش و  دساف و  دارفا  اب  ترـشاعم  زا  هک  تسا  مزال  زیزع 
هیلع هللا  یلصمرکا  ربمایپ  . 4 دنروآیم . راب  هب  ناسنا  يارب  ار  فارحنا  یتشز و  ياههنیمز  هک  تسا  یناسک  یهارمه  زا  رتهب  ینیشن ، تلزع 

اب هک  تسا  یـسک  یعامتجا ، گنن  یماندب و  يارب  مدرم  نیرتهتـسیاش  ( » 8 «.) ِۀَمْهُّتلا َلْهَا  َسَلاج  ْنَم  ِۀَـمْهُّتلِاب  ِساَّنلا  َیلْوَا  : » دـندومرف هلآو 
يرهق ناسنا ، بحاصم  تسود و  يراذـگ  ریثأت  میدرک ، هراشا  لبق  ياههحفـص  رد  هک  هنوگ  نامه  دـنکیم ». تساـخرب  تسـشن و  نادـب 

دارفا اب  هک  یناسک  ور ، نیا  زا  درب . دـنهاوخ  ثرا  هب  ار  رگیدـکی  تاّیقلُخ  دوب و  دـهاوخ  شناتـسود  زا  رثأتم  ناـسنا  هاوخاـن  هاوخ  تسا و 
دوخ ناتـسود  راتفر  قالخا و  هب  ام  دـنیوگب  دـننادب و  هدارا  اـب  يّوق و  ار  دوخ  هک  دـنچ  ره  دـننکیم ، تساـخرب  تسـشن و  دـساف  رورش و 
ناوج دـنیامن . يریگولج  دوخ  یعامتجا  تیـصخش  ندـش  راد  هکل  زا  دـنناوتیمن  زگره  اما  دـش ، میهاوخن  نانآ  زا  رثأتم  میرادـن و  يراک 

مه زاب  درادب ، رود  شداتعم  ناتسود  لامعا  باکترا  زا  ار  دوخ  رگا  یتح  دوشیم ، نیـشنمه  یکایرت  داتعم و  دارفا  اب  هک  یحالـصلا  رهاظ 
ناتسود و رابتعا  هب  یمدآ ، دروم  رد  مدرم  هاگدید  یعامتجا و  گنن  دوب . دهاوخن  رادروخرب  یلآهدیا  تبثم و  تیـصخش  زا  مدرم  رظن  رد 

اورُْظنَت یّتَح  ٍءْیَِشب  ٍلُجَر  یلَع  اوُمُکَْحت  ال  : » تسا هدمآ  مالـسلا  هیلعنامیلـس  ترـضح  لوق  زا  یتیاور  رد  لیلد  نیمه  هب  تسوا ؛ نابحاصم 
تواضق يدـب  ای  یکین  هب  یـسک  هراـبرد  ( » 9 «.) ِِهنادْـخَا َو  ِِهباحْـصَا  یِلا  ُبَْسُنی  َو  ِِهناْرقَا  َو  ِِهلاکُـشلِاب  ُلُـجَّرلا  ُفَْرُعی  اـمَّنِاَف  ْبِحاـُصی  ْنَم  یِلا 
ناتـسود نانیـشنمه و  تافـص  هب  دوشیم و  هتخانـش  شناکیدزن  لاـثما و  زا  یمدآ  هک  ارچ  دـینیبب ؛ ار  شنانیـشنمه  ناتـسود و  اـت  دـینکن ،

و دـنکیم ، اـفیا  یمهم  شقن  تسود  نیـشنمه و  ناـسنا ، یعاـمتجا  تیـصخش  یفّرعم  يارب  نیارباـنب ، ددرگیم ». فیـصوت  دوخ  یمیمص 
، دیآیم باسح  هب  یگرزب  زایتما  مدرم  رظن  رد  دشخبیم و  وربآ  ناسنا  هب  هتسیاش ، دارفا  ناگرزب و  اب  تساخرب  تسـشن و  هک  هنوگ  نامه 
. دنکیم طقاس  رابتعا  هجرد  زا  ار  وا  هدرک و  راد  هّکل  ار  ناسنا  یعامتجا  تیـصخش  فرحنم ، رورـش و  دـساف ، دارفا  اب  تساخرب  تسـشن و 
هب ندـش  کـیدزن  زا  ناوج ، نارـسپ  نارتـخد و  هژیو  هب  دـنراد ، رارق  یّنـس  ره  رد  مرتـحم  ناگدـنناوخ  هک  مینکیم  دـیکأت  رگید  راـب  سپ 
زا هک  يرگید  هتکن  دنـشاب . دوخ  یعامتجا  تیـصخش  بظاوم  هدرک و  زیهرپ  دـناهدرتسگ ، شابوا  لذارا و  یتشم  هک  تیـصعم  ياـههرفس 

دروم ار  نآ  مالـسا ، سدـقم  عرـش  میلـس و  لقع  هک  تسا  یلیاـسم  زا  تمهت ، عضاوم  زا  باـنتجا  هک  تسا  نیا  دوشیم ، هدافتـسا  تیاور 
سک ره  هب  لد  هک  تسا  نیا  دـناهتفای ، تسد  ّتیقفوـم  راـختفارپ  لادـم  هب  هـک  یناـسک  زا  يرایـسب  يزوریپ  زمر  تـسا . هداد  رارق  دـیکأت 
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ّتقد ساوسو و  اب  هداد و  رارق  لقع  نیبهّرذ  ریز  ار  دوخ  ناتـسود  هدرک ، يراددوخ  دـساف  دارفا  اب  دـمآ  تفر  تمهت و  عضاوم  زا  هدرپسن ،
بحاصم يدارفا  اب  تسود ، باختنا  رد  شنیب  نتـشادن  لـیلد  هب  هک  یناـناوج  رایـسب  هچ  دـناهدومن . رود  تمهت  عضوم  زا  ار  دوخ  ناوارف ،

دـندرک و مهارف  دوخ  يارب  ار  تمهت  ياههنیمز  راک ، نیا  اب  دـنتخادنا و  مومع  مشچ  زا  هدومن و  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  ار  نانآ  هک  دـندش 
. دنتفای ترهش  دوخ  ناتسود  دنسپان  تشز و  فاصوا  هب  هتساوخان 

؟ میوش تسود  یناسک  هچ  اب 

رارق دـیکأت  دروم  مالـسلا  مهیلعموصعم  هدراهچ  تایاور  رد  هک  تسا  یمهم  رایـسب  لـیاسم  زا  نانیـشنمه ، ناتـسود و  فاـصوا  طـیارش و 
کی طیارـش  یلک  روط  هب  و  دومن ؟ باختنا  ار  یقیقح  ناتـسود  دـیاب  هنوگچ  دراد ؟ یتسود  یگتـسیاش  یـسک  هچ  یتسار  هب  تسا . هتفرگ 

مالسلا مهیلعناموصعم  نامه  هک  رشب  یقیقح  نایبرم  ینعی  رما  نایلاو  هاگدید  زا  ار  قوف  تالاؤس  هک  نآ  زا  شیپ  تسیچ ؟ بوخ  تسود 
هزادـنا هب  رـشب  یگدـنز  رد  ياهلأـسم  چـیه  مییاـمنیم : بلج  مزـال  قیقد و  ياهتکن  هب  ار  امـش  هجوـت  میهد ، رارق  یـسررب  دروـم  دنتـسه ،

: هک دوشیم  هجاوم  لاؤس  نیا  اب  دزیخیمرب ، باوخ  زا  هک  حبص  تسا . یهار  ود  رـس  رب  هشیمه  ناسنا  درادن . تیمها  شنیزگ  و  باختنا » »
نیا دـیامن ؟ راک  نالف  فرـص  ار  تصرف  هزادـنا  هچ  ات  و  دـشاب ؟ هتـشاد  يدروخرب  هچ  شاهرمزور  تالکـشم  هب  تبـسن  دـنک ؟ هچ  زورما 

اب ار  دوخ  هدـنیآ  هنوگچ  ناـسنا  هک  تسا  نیا  نخـس  لاـح  تسا . وربور  نآ  اـب  هاوخاـن ، هاوخ  یناـسنا ، ره  هک  تسا  یلیاـسم  زا  تـالاؤس 
یمدآ رگا  هک  تسا  ینتفگ  لاؤس ، نیا  باوج  رد  هن ؟ ای  دش  دهاوخ  قفوم  ایآ  دنادب  دـنزب و  مقر  دراد ، ورشیپ  هک  يرگید  مهم  تالاؤس 

اب ار  دـب  بوخ و  دـنک و  باختنا  تسرد  رگا  دـش . دـهاوخن  تسکـش  راچد  زگره  دوش ، یگدـنز  رازراک  دراو  مزال  یهاـگآ  شنیب و  اـب 
دهاوخ تسد  فده  هب  نیقی  عطق و  روط  هب  دزادرپب ، تیلاعف  هب  ششوک  ّتیدج و  اب  حیحـص ، یباختنا  زا  سپ  دریگب و  رظن  رد  زاب  يدید 
یـسک ره  تسا . ناسنا  يارب  هجوت  لباق  مهم و  تالاؤس  زا  یکی  زین  نیـشنمه  تسود و  باختنا  دیـسر . دـهاوخ  تیقفوم  جوا  هب  تفاـی و 

یهاگآ و نیاربانب ، میامن ؟ دودحم  یـسک  هچ  اب  ار  دوخ  یعامتجا  طابترا  موش و  تسود  یـسک  هچ  اب  هک  دـیامن  لاؤس  دوخ  زا  دراد  قح 
ناسنا تسکـش  ای  تیقفوم  هدـنیآ و  رد  ياهدـننک  نییعت  شقن  نیـشنمه ، تسود و  هک  ارچ  تسا ؛ يرورـض  هلأسم  نیا  هرابرد  قیقد  شنیب 

زا شیب  دنشاب و  هتـشاد  رظندم  ار  هتکن  نیا  دیاب  دناهتفرگ ، رارق  باختنا  یهار  ود  رـس  رب  هک  یناسک  قوف ، بلطم  هب  هجوت  اب  دنکیم . افیا 
ياهيزوریپ هب  ات  دنهدن ، رارق  یسک  ره  ّتبحم  ورملق  ار  لد  و  دنیامیپب ، حیحص  یشنیب  اب  ار  یبایتسود  ریسم  هداد و  جرخ  هب  ّتقد  شیپ 

سلجم نآ  رد  تکرش  يارب  امش  تسا و  هدرک  جاودزا  امش  نایانشآ  زا  یکی  دینک  ضرف  دییامن : هجوت  لاثم  نیا  هب  دنیآ . لیان  یناشخرد 
رد تکرـش  يارب  هک  دیـسریم  هجیتن  نیا  هب  رکف ، اهتعاس  زا  سپ  دییامن . هّیهت  ياهیده  دیاب  هک  دـینکیم  رکف  دوخ  اب  دـیاهدش . توعد 

هزاغم رد  دوجوم  ياهلگ  دیوریم . یشورف  لگ  هزاغم  هب  روظنم  نیمه  هب  دیوش . دراو  لگرپ  تسد  اب  هدیرخ و  یلگ  هتـسد  سلجم ، نیا 
رهاظ هک  ییاهلگ  . 2 وبشوخ ؛ مه  دنتـسه و  گنـشق  مه  ینعی  ییابیز ؛ نطاب  مه  دنراد و  ییابیز  رهاظ  مه  هک  ییاهلگ  . 1 دناهتسد : هس 
هتسد مادک  امـش  نونکا  دنهدیمن . یبوخ  يوب  اما  دنراد ، ییابیز  رهاظ  هک  ییاهلگ  . 3 دنرادروخرب ؛ یبوخ  يوب  زا  یلو  دنرادن ، ییابیز 
رهاظ زا  هک  ییوبشوخ  لگ  ایآ  دوریم !؟ رگید  ياهلگ  غارس  لقاع  ناسنا  تسه ، ییوبـشوخ  يابیز  لگ  ات  ایآ  دینکیم ؟ باختنا  ار  لُگ 

ار ياهتکن  نینچ  دوخ  قیفر  تسود و  باختنا  دروم  رد  دـیاب  زین  ام  نیاربانب ، تسین ؟ وبدـب  يابیز  لگ  زا  رتهب  تسا ، رادروخرب  زین  ییابیز 
ار ياهنیمز  ادابم  میدنبب . یسکان  سک و  ره  هب  لد  رهاظ ، ییابیز  ندروآ  رظن  رد  طقف  اب  تاساسحا و  يور  زا  ادابم  میـشاب . هتـشاد  رظن  رد 

فارحنا داسف و  ماک  رد  ار  ام  گنرین ، بیرف و  رازه  اب  ماجنارـس  دننیزگرب و  تسود  ناونع  هب  ار  ام  رورـش ، دـساف و  دارفا  هک  مینک  مهارف 
مهارف زگره  نآ  يزاسزاب  تصرف  رگید  ددرگ و  ناریو  رـس  تشپ  ياـهلپ  ماـمت  درذـگب و  راـک  زا  راـک  تسا  نکمم  هک  ارچ  دـنناشکب ؛

هداج رد  مدرکیمن و  قرغ  یـشومارف  سونایقا  رد  ار  میاههرطاخ  فرظ  شاک  يا  دیوگب : دوخ  هب  هک  دسرب  ییاج  هب  یمدآ  راک  و  دـیاین ،
زا روگ  بل  ات  مدیشکیم و  دنب  هب  ار  شیوخ  مدومنیمن و  هابت  ار  دوخ  یهلا  سّدقم و  فادها  شاک  متفرگیمن . تعرـس  نایـصع  هانگ و 

!؟ تسیچ یتسود  تسیک !؟ www.Ghaemiyeh.comتسود  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 31زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


ار مایگدـنز  يالاک  تمیق  متـشاذگیمن و  جارح  هب  امن  تسود  نامرحمان  ربارب  رد  ار  دوخ  زاین  شاـک  مدـشیمن . ادـج  یقیقح  ناتـسود 
نینچ نیا  مدزیمن و  شتآ  بآ و  هب  ار  دوخ  سفن  ییادـخ ، ریغ  طـباور  رد  شاـک  دوشن . داـسک  نینچ  مایتسود  رازاـب  اـت  متـسکشیمن ،

. رگید شاک  يا  اهدص  شاک و  و  مدیشکیمن . رس  توهش  بارش  زا  ياهساک  رد  ّقح ، ربارب  رد  ار  دوخ  يوربآ 

بوخ نیشنمه  ياهیگژیو 

ُدیزَی َو  ُهَتَیؤُر  َهَّللا  ُمُکُرِّکَُذی  ْنَم  َلاق : ُِسلاُجن ؟ ْنَم  ِهَّللا  َُحور  ای  َمَیْرَم : ِْنب  َیـسیِعل  ُنویراّوَْحلا  َلاق  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
نیشنمه یسک  هچ  اب  هَّللا ! حور  ای  دنتفگ : مالسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  هب  نویراوح  ( » 10 «.) ُُهلَمَع ةَرِخاـْلا  ِیف  ْمُکَبِّعَُری  َو  ُهُقِطنَم  مُکِْملِع  یف 

ترخآ هب  ار  امش  شرادرک  دنک و  دایز  ار  امـش  ملع  شنخـس  قطنم و  دزادنیب و  ادخ  دای  هب  ار  امـش  شرادید  هک  یـسکاب  دومرف : میوش ؟
: تسا هدش  رکذ  نانیشنمه  ناتسود و  يارب  طرش  هس  ثیدح ، نیا  رد  دیامن ». قاتشم 

دزادنیب ادخ  دای  هب  ار  امش  وا ، ندید  لوا : طرش 

، دـناهدرک ادـیپ  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  لاعتم و  دـنوادخ  ینعی  دوخ  یعقاو  بوبحم  اب  هک  هناـصلاخ  طاـبترا  تلع  هب  ناتـسود  زا  یهورگ 
تاکرح و مامت  رد  قایتشا  نیا  هدوب و  راـگدرورپ  ياـقل  هتفیـش  تدـش  هب  ناـنآ  دـناهتفرگ . دوخ  هب  ياهدـننک  هریخ  یهلا  باـعل  گـنر و 
زا یکی  دـینک  ضرف  دـنزادنایم . دـنوادخ  تدابع  يونعم و  روما  دای  هب  ار  ناسنا  هاگآدوخان  دوشیم و  هدـید  نانآ  یعاـمتجا  ياـهراتفر 

مامه ماما  نیا  مرح  هولج  هوکـش و  داـی  هب  هاـگآدوخان  هک  تسا  یهیدـب  دـینیبب ؛ ناـبایخ  رد  ار  مالـسلا  هیلعاـضر  ترـضح  مرح  ناـمداخ 
یقیقح قوشعم  دای  دـنوادخ و  دای  هب  ار  یمدآ  نانآ  اب  تاـقالم  ینعی  دنـشاب ؛ نینچ  نیا  دـیاب  زین  ناـسنا  یقیقح  ناتـسود  داـتفا . دـیهاوخ 
صخش امش  رگا  ینعی  دراد ؛ تحـص  زین  قوف  لاثم  سکع  رب  دزادنیب . هادفلا ) هل  انحاورا  ) رـصع یلو  ترـضح  ینعی  كاپ  ملاس و  ياهلد 
ناطیـش دای  هب  ار  امـش  شدوجو  ایآ  دـینیبب ، ار  دوشیم -  مارح  بکترم  ًاـنلع  تسین و  راذـگ  ورف  یهاـنگ  چـیه  زا  هک  یفرحنم -  دـساف و 
ترایز دزادـنایم ، داسف  هانگ و  دای  هب  ار  ناسنا  یهورگ ، ندـید  هک  هنوگ  ناـمه  نیارباـنب ، دـینکیمن ؟ ادـیپ  رّفنت  وا  زا  اـیآ  دزادـنایمن ؟

مهم و طرـش  نیا  هک  تسا  مزال  ام  رب  سپ  دـیامنیم . رّونم  یلاعت  قح  دای  هب  ار  ناسنا  نهذ  دنـشابیم ، یقالخا  تالامک  ياراد  هک  یخرب 
. دنهد هیده  ام  هب  ار  يونعم  تالامک  لیاضف و  دنوش و  رکذتم  ادخ  دای  هب  ار  ام  هک  مینیزگرب  ار  یناتسود  هتشاد و  رظندم  ار  یساسا 

دنادرگ نوزفا  ار  امش  ملع  وا ، اب  ینیشنمه  مود : طرش 

یناسنا یلاع  تافـص  هب  فصّتم  ار  دوخ  هدرک و  ناج  شون  یهلا  فراعم  نارکیب  يایرد  زا  ياهرطق  هک  یناـسک  اـب  تساـخرب  تسـشن و 
رد فلؤم )  ) دوخ زا  ياهرطاخ  نونکا  دـیازفایم . ناسنا  شناد  ملع و  رب  هک  تسا  نیا  اـهنآ  زا  یکی  هک  دراد ، يداـیز  تارمث  دـناهدومن ،

ناهفـصا يراـقفلاوذ  هیملع  هزوح  دراو  ماینید  ریبد  داهنـشیپ  اـب  هک  دوب  هتـشذگن  مرمع  زا  راـهب  هدزاود  زوـنه  منکیم : لـقن  هنیمز  نیمه 
متّزع رخف و  تاهابم و  هیام  نانآ  اب  ترـشاعم  تسلاجم و  قح  هب  هک  مدیدرگ  انـشآ  یناتـسود  دـیتاسا و  اب  هزوح ، هب  دورو  زا  دـعب  مدـش .
هیقف دمحا  دیـس  جاح  هَّللا  تیآ  موحرم  نوچمه  یگرزب  دیتاسا  زا  ضیف  بسک  ینیـشنمه و  راختفا  قیفوت و  هک  مرکاش  ار  دنوادخ  و  دوب .
هیقف ربکایلع  خیش  جاح  هَّللا  تیآ  و  هادف ) یحور  ) یماما نسح  اقآ  جاح  هَّللا  تیآ  ترـضح  هنازرف  يداتـسا  زوسلد و  يردپ  و  هر ) ) یماما
رارق ریـسم  مادـک  رد  دوبن  مولعم  ناراوگرزب ، نیا  یهاون  رماوا و  حـیاصن و  ظـعاوم و  دوـبن  رگا  و  دوـمن . ملاـح  لـماش  ار  دـیتاسا  رگید  و 

ار دوخ  تاقیفوت  یمامت  زورما  مدیـسریم و  ياهزات  هتکن  هب  مدومنیم ، دروخرب  یماما  هَّللا  تیآ  موحرم  اب  یـسلجم  رد  هاگره  متفرگیم .
یعـس زین  امـش  زیزع ! ناناوج  منادیم . هادـف ) یحور   ) یماما نسح  اقآ  جاح  هَّللا  تیآ  نوچمه  يداتـسا  ياهشرافـس  تاـمحز و  نوهرم 

نیا زا  ندرب  هرهب  هب  ار  شیوخ  تاقوا  زا  یشخب  دییامن و  رارقرب  ياهنامیمـص  هطبار  نادنمـشناد  ناملاع و  اب  دوخ  یگدنز  ریـسم  رد  دینک 
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ناگدـنب رارـسا  مرحم  یعامتجا ، لـیاسم  رد  ناـنآ  هک  نیا  رتمهم  همه  زا  دـنناربمایپ و  ناـثراو  اـملع ، دـیهد . صاـصتخا  یملع  مهم  رـشق 
زاب دوخ  يور  هب  يدـیدج  باب  ینید ، دنمـشناد  ملاع و  کی  اب  یتسود  هطبار  يرارقرب  اب  دـیناوتیم  امـش  زیزع ! ناناوج  دنتـسه . دـنوادخ 

اب یگدنز ، تالکشم  رد  دنکیمن و  وگزاب  نارگید  يارب  ار  امش  رارسا  وا  هک  دیشاب  نئمطم  دییوگب و  وا  هب  ار  دوخ  ینورد  رارسا  دینک و 
. دیامنیم يرای  ار  امش  یقطنم ، ملاس و  یعرش ، ياهلح  هار  هیارا 

دزادنیب ترخآ  دای  هب  ار  امش  شراتفر  موس : طرش 

هک یـصخش  دزادنیب . ترخآ  دای  هب  ار  امـش  وا  راتفر  تاکرح و  هک : تسا  نیا  هتفرگ ، رارق  رظنّدـم  روبزم  ثیدـح  رد  هک  یطرـش  نیرخآ 
، هداد رارق  نکـسم » كاـشوپ و  كاروـخ ،  » ار شایگدـنز  لوـصا  تسا و  نادرگرـس  يرگ  یلاـباال  ياـههچوک  سپ  هچوـک  رد  هراوـمه 

رود هب  ارگ و  يّدام  هک  يدارفا ، نینچ  اب  ندش  هجاوم  ماگنه  یتسار  هب  ایآ  دشاب . رادروخرب  ییالاو  ینورد  تیـصخش  زا  دناوتیم  هنوگچ 
یناطیش فادها  دربشیپ  يارب  یتشز  راک  چیه  زا  تسا و  ایند  رکف  هب  طقف  هک  یـسک  ایآ  دینکیمن ؟ یتحاران  ساسحا  دنتـسه ، تیونعم  زا 
توهـش یمکـش و  روما  هب  تاناویح  نوچمه  ار  شزرا  اب  تمیق و  ُرپ  رمع  هک  يدرف  دیامن ؟ نیمأت  ار  ام  هدنیآ  دناوتیم  درادن ، غیرد  دوخ 

هب اج  کی  مه  ار  ایند  مامت  رگا  هک  میـشاب  یتسود  رکف  هب  دییایب  سپ  دشاب ؟ ام  يارب  یلآهدیا  تسود  دناوتیم  هنوگچ  دـیامنیم ، فرص 
. دزادنیب ترخآ  دای  هب  ار  ام  شلمع  دشاب و  هتشاد  ادخ  زا  سرت  ناهن  راکشآ و  رد  هک  یتسود  دوشن ؛ تیصعم  هانگ و  هب  رضاح  دنداد ، وا 

ترخآ ایند و  رد  يرترب  تفارـش و  بجوم  نارادـنید ، تناید و  لها  اـب  ینیـشنمه  : » دـنیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  ربماـیپ 
(11 .«) تسا

مالسلا هیلعنسح  ماما  رظن  زا  بوخ  تسود  طیارش 

. مدـناسر ترـضح  نآ  نیلاب  هب  ار  دوخ  مالـسلا ، هیلعیبتجم  نسح  ماما  فیرـش  رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  دـیوگیم : هّیُما » یبا  نب  ةداـنُج  »
هنوعلم هدعُج  طسوت  هنازومرم  ياهشقن  اب  نوعلم  نایفـس » یبا  نب  ۀیواعم   » هک یّمـس  لیلد  هب  هک  تشاد ، رارق  یتشط  ناشیا  لباقم  رد  مدید 

هب باـطخ  مدرمـش و  منتغم  ار  تصرف  سپ  تخیریم . ورف  تشط  نورد  هب  ناشفیرـش  ناـهد  زا  نوخ  ياـههتخل  دوب ، هدـناروخ  ناـشیا  هب 
یلّـصفم ّتیـصو  ترـضح ، زاس . دـنمهرهب  دوخ  ياهشرافـس  زا  امن و  هظعوم  ارم  رخآ ، تاظحل  نیا  رد  نم ! يالوم  مدرک : ضرع  ناشیا 

هک نک  راک  نانچ  تترخآ  يارب  دوب و  یهاوخ  هشیمه  ایوگ  هک  نک  راک  نانچ  دوخ  يایند  يارب  زا  و  : » دندومرف نآ  نمض  دندومن و  اشنا 
جراخ شتعاط  يوس  هب  دنوادخ  تیصعم  تلذ  زا  یشاب ، هتشاد  تزع  یشاب و  زیزع  ییاهنت  تلاح  رد  یهاوخیم  رگا  يریمیم . ادرف  ایوگ 

دـشاب و وت  تنیز  وا  یهارمه  هک  وش  یـسک  هارمه  ینیزگرب ، تسود  ناونع  هب  ار  یـسک  يوش و  نیـشنمه  یـسک  اب  یتساوخ  هاگ  ره  وش .
رگا دنک و  قیدصت  ار  وت  یتفگ ، ینخس  رگا  دنک و  يرای  ار  وت  یتساوخ ، يرای  وا  زا  رگا  دیامن و  تظفاحم  ار  وت  ینک ، تمدخ  ار  وا  رگا 

ار نآ  دش ، رهاظ  وت  لاح  رد  ياهنخر  رگا  دـنک و  ناسحا  وت  هب  يدومن ، زارد  یتسد  رگا  دـیامن و  تیوقت  ار  وت  يدرک ، هلمح  ینمـشد  رب 
رگا دیامن و  تبحص  هب  عورش  يدش ، تکاس  رگا  دیامن و  اطع  يدرک ، یلاؤس  رگا  دنک و  راکشآ  ار  نآ  دید ، یکین  وت  زا  رگا  دیامنرپ و 
یتقو ددرگن و  دراو  وت  هب  يررض  وا  ببس  هب  دسرن و  یتبیصم  وت  هب  وا  زا  هکدشاب  یسک  دیاب  وت  تسود  دوش . هدرزآ  دیـسر ، وت  هب  ییالب 

نانخس نوچ  دیوگیم : ةدانُج » .« » دهد حیجرت  دوخ  رب  ار  وت  دینک ، عازن  رگیدکی  اب  رگا  دراذگن و  اهنت  ار  وت  دمآ ، شیپ  يرورـض  قوقح 
شراوگرزب ردارب  هنیس  رب  شکرابم  رـس  هک  یلاح  رد  دش و  عطق  شفیرـش  سَفَن  درک و  رییغت  شکرابم  گنر  دیـسر ، اج  نیا  هب  ترـضح 

هدز رادـید  تاظحل  نیرخآ  رد  ًالومعم  مهم ، يّدـج و  ياـهفرح  ( 12 .) درک ناج  شون  ار  تداهش  تبرش  دوب ، مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 
یتسار هب  تسا . هدرک  تیـصو »  » هب شرافـس  مالـسا  سدـقم  عرـش  دوشیم ، شومارف  رتمک  ییاهشرافـس  نینچ  هک  اج  نآ  زا  دوشیم و 

نآ يور  نینچ  نیا  دوخ ، فیرش  رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  مالسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  هک  دراد  ّتیمها  ردقچ  تقافر ، یتسود و  هلأسم 
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هجوت و دروم  دـیاب  عطق  روط  هب  دـنداد ، رارق  رظنّدـم  مهم  تاظحل  نآ  رد  ترـضح  هک  ار  یتسود  طیارـش  فاصوا و  دـننکیم . يراـشفاپ 
فاصوا طیارـش و  تسود ، باختنا  رد  ترـضح  نآ  رابرهگ  نانخـس  زا  يوریپ  اـب  هشیمه  هک  تساـم  رب  دادرارق و  ناوارف  ّتیمها  ّتقد و 

. میشاب هتشاد  رظن  رد  ار  روکذم 

مالسلا هیلعقداص  ماما  مالک  رد  لماک  تسود 

رفعج ماما  ترـضح  مییاـمنیم : بلج  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  یندـناوخ  اـبیز و  تیاور  کـی  هب  ار  امـش  هجوت  شخب ، نیا  ناـیاپ  رد 
ْنِم ٌءیَش  ِهِیف  ْنُکَی  َُمل  ْنَم  َو  ِۀَقادّصلا  ِلامک  یِلا  ُْهبِْسنَت  الَف  ِدوُدُْحلا  َکِلت  ِهِیف  ْنُکَت  َْمل  ْنَمَف  ٌةَدُودُْحم  ُۀَقادّصلا  : » دندومرف مالـسلا  هیلعقداص 

َُکْنیَـش ُهَنیَز و  َُکْنیَز  يرَی  ْنَا  ُۀیناَّثلا : ٍةَدِحاو و  ََکل  ُُهتَّینالَع  َو  ُُهتَریرَـس  َنوُکَت  ْنَا  اُهلَّوَا : ۀَـقادِّصلا : َنِم  ٍءیـش  یِلا  ُْهبِْـسنَت  الَف  ِدوُدُْـحلا  َکِلت 
َْدنِع َکِملــُسی  ـال  ُۀَـسِماْخلا : ُهَتَرُودـُقَم و  ِهـَْیِلا  ُلِـسَت  اَّمِم  ًاْئیـَـش  َکـُعَنْمَیال  ْنا  ُۀَِـعباّرلا : َو  ٌۀَـیالو  ـال  َو  ٌلاـم  َکـْنَع  ُهرِّیَُغی  ـال  ُۀَِـثلاَّثلا : ُهَْـنیَش و 

نآ دـشاب . یلماک  تسود  دـناوتیمن  تسین ، دودـح  نآ  مامت  هدـنرادرب  رد  هک  یـسک  دراد . يدودـح  تقاـفر  یتسود و  ( » 13 .«) ِتابکَّنلا
تسد . 3 دنادب ؛ دوخ  یتشز  ار  وت  يدـیلپ  یتشز و  دوخ و  تنیز  ار  وت  تنیز  . 2 دشاب ؛ ناسکی  وت  اب  شنطاب  رهاظ و  . 1 زا : دنترابع  دودح 
ماگنه . 5 دـیامنن ؛ هقیاـضم  وت  زا  دراد ، تسد  رد  هچنآ  زا  . 4 دـنکن ؛ داجیا  يرییغت  وت  اب  شاهطبار  یگنوگچ  رد  ماقم ، ای  لام  هب  وا  نتفاـی 

ناتسود طیارش  نیرتمهم  زا  هتفرگ ، رارق  مالسلا  هیلعمشش  ماما  دیکأت  دروم  هک  قوف  طرـش  جنپ  دراذگن . اهنت  ار  وت  اهیتخـس ، یتحاران و 
یـصخش دزن  رد  ار  دوخ  عفن  نوچ  نانیا  دنتـسه . قافن  راچد  نطاب  رد  اّما  دننکیم ، یتسود  ياعدا  رهاظ  رد  دارفا  زا  یخرب  تسا . یقیقح 

گنر و ود  ياهناسنا  مالک ، کی  رد  دنهنیم و  اپ  ریز  ار  زیچ  همه  دیدرگ ، فرطرب  ناشزاین  هک  نیمه  دنیامنیم و  یتسود  راهظا  دننیبب ،
نّولتُم و ناسنا  داب  رود  ادخ  تمحر  زا  هک : دناهداد  رارق  نیرفن  نعل و  دروم  ار  هورگ  نیا  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  دـناهرهچ . ود 

خلت هثداـح  راـچد  اـی  دز و  رـس  وا  زا  یتـشز  راـک  هک  نیمه  اـما  دـننادیم ، دوخ  تنیز  ار  دوخ  تسود  تنیز  زین  دارفا  زا  یهورگ  ور . ود 
ترـضح رظن  زا  زین  هورگ  نـیا  دـننادیمن . دوـخ  زا  ار  وا  یتـشز  دـنراذگیم و  اـهنت  ار  وا  دـش ، میقتـسم  طارــص  زا  فارحنا  تیــصعم و 

ربـک رورغ و  راـچد  دـنبای ، تسد  ماـقم  لاـم و  هب  نوچ  مه ، ياهتـسد  دنـشاب . ناـسنا  يارب  یبوخ  تسود  دـنناوتیمن  مالـسلا  هیلعقداـص 
زیهرپ اهنآ  زا  دیاب  هتـشادن و  ار  یقیقح  تسود  طرـش  زین  نانیا  دندرگیم . قافن  راچد  یگـشیمه ، یلومعم  ياهدروخرب  رد  دـنوشیم و 

هقیاضم دوخ  کمک  لام و  زا  هتـشاذگ و  اهنت  ار  یمدآ  دراد ، هاگ  هیکت  هب  زاین  ناسنا  هک  ییاهاج  اهالب و  یتخـس و  رد  زین  ياهدع  دومن .
شتآ زا  هنرو  نزم  دوخ  رب  ناُتب  يور  شتآ  دنوشیم . جراخ  ناتـسود  هرمز  زا  هدرکن و  تاعارم  ار  یتسود  طرـش  زین  هورگ  نیا  دننکیم .

لیپ دروخ  رد  ياهناخ  نک  انب  ای  یتسود  ناناب  لیپ  اب  نکم  ای  لیلخ  نوچ  نک  رذگ 

؟ مینکن تقافر  یناسک  هچ  اب 

؟ مینکن تقافر  یناسک  هچ  اب 

کنیا میدومن ، یـسررب  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  تایاور  نآرق و  هاگدـید  زا  ار  نآ  فاصوا  طیارـش و  تقاـفر و  یتسود و  هک  نآ  زا  سپ 
بابان ناتـسود  تاّیقلُخ  تافـص و  دروم  رد  ار  مالـسلا  مهیلعموصعم  هدراهچ  ینعی  مالـسا  یقیقح  نایبرم  رظن  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو 

یهلا ياهتمعن  مامت  تسا . مزال  ابیز  ياهتکن  هب  هجوت  بابان ، ناتسود  تافص  یسررب  تایاور و  رکذ  زا  شیپ  اما  میهد . رارق  هجوت  دروم 
مهارف یلماوع  هک  دوشیم  لصاح  ناسنا  يارب  یتروص  رد  حلاص ، نانیـشنمه  ناتـسود و  هتـسیاش و  رـسمه  تورث ، ترهـش ، ملع ، لیبق  زا 

رد ّتیفرظ . مان  هب  دراد  دوجو  یمهم  لماع  نآ ، زا  سپ  تسا و  دنوادخ  تساوخ  یهلا و  ّتیـشم  نآ ، لماوع  نیرتگرزب  زا  یکی  ددرگ .
هک يدارفا  رایسب  هچ  دوب . دهاوخن  یهلا  ياهتمعن  هب  ندش  مّعنتم  ناکما  دوشن ، لصاح  ناسنا  يارب  ّتیفرظ  ات  تفگ : ناوتیم  مالک  کی 

!؟ تسیچ یتسود  تسیک !؟ www.Ghaemiyeh.comتسود  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 31زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


هتشادن يریخ  ناشیارب  اهتمعن  نآ  نتشاد  عقاو ، رد  اما  دناهتسناد ، دوخ  ّقح  ار  ییایند  يرهاظ  ياهتمعن  زا  يرادروخرب  دوخ ، لایخ  رد 
تسا نم  ّقح  نیا  و  متفاین ؟ ترهـش  ارچ  ای  مرادن  تورث  نم  ارچ  هک  دنکیم  رکف  دوخ  اب  یـصخش  تسا . هدوب  ّرـش  نانآ  يارب  لصا  رد  و 

زا هدرکن ، داجیا  دوخ  رد  ار  تمعن  نآ  لمحت  ّتیفرظ  هک  اج  نآ  زا  هتـسنادن و  ار  رما  تقیقح  وا  اـما  موش ؛ رادروخرب  اـهتمعن  نیا  زا  هک 
تیفرظ داجیا  هک  تسا  نیا  دـشابیم ، هجوت  لـباق  تمـسق  نیا  رد  هک  یمهم  هتکن  تسا . هدـنام  مورحم  رظن  دروم  تمعن  نآ  يرادروخرب 

، دوب مورحم  تیفرظ  نتـشاد  زا  زورید  اـت  هک  یـصخش  تفگ  ناوـتیم  ینعی  تسا ؛ یباـستکا » ، » يوـیند ياـهتمعن  زا  يرادروـخرب  يارب 
هدرک داجیا  دوخ  يارب  ار  مهم  لماع  نیا  هدومن و  ناشورخ  ار  یهلا  تمحر  نارکیب  يایرد  هدیدنسپ ، کین و  ياهراک  هب  لسوت  اب  زورما 

تالامک دـشر  عنام  اهنت  هن  دـناهداد ، شرورپ  دوخ  رد  ار  دـیلپ  مومذـم و  تافـص  هک  ینانیـشنمه  ناتـسود و  قوف ، هتکن  هب  هجوت  اب  تسا .
ياهتقافر لیلد  هب  هک  یکاپ  ناناوج  رایـسب  هچ  دنیامنیم . هرهبیب  تیفرظ »  » مهم لماع  بسک  زا  ار  ناسنا  یهاگ  هکلب  دنوشیم ، یناسنا 

رد هدرب و  نیب  زا  دـندوب ، هدرک  مهارف  دوخ  يارب  نآ  زا  شیپ  هک  ار  یلماـک  ّتیفرظ  یتح  دـنداد و  عورـشم  ریغ  طـباور  هب  نت  زاـجم ، ریغ 
نتشاد اب  وا  تسا . دنمهرهب  یگدنز  يایازم  مامت  زا  هک  دینک  روصت  ار  یناوج  رتخد  ای  رـسپ  دندومن . لغب  ار  گرم  راظتنا  يوناز  ياهشوگ 

زا سپ  دـناسرب و  مامتا  هب  ار  دوخ  یلاع  تالیـصحت  ینعی  دـشاب ؛ هتـشاد  ور  شیپ  رد  یناشخرد  هدـنیآ  تسناوتیم  بسانم ، ياـهتصرف 
دودح دوخ ، یگدنز  ریسم  رد  رگا  صخش  نیا  دزادرپب . ششوک  شالت و  هب  دوخ  هداوناخ  هعماج و  ياهزاین  عفر  هار  رد  هداوناخ ، لیکشت 

طوقس و هنیمز  عطق  روط  هب  دنیشنب ، یناطیش  دساف و  ياههرفُس  رـس  رب  دریگن و  رظن  رد  ار  مالـسا  سّدقم  عرـش  ياهدیابن  اهدیاب و  یهلا و 
تیفرظ ندرب  نیب  زا  ندنام ، مورحم  نیا  رگید  مان  دنامیم . مورحم  یهلا  ياهتمعن  ندـش  دـنمهرهب  زا  دروآیم و  مهارف  ار  دوخ  طاطحنا 

رد هکلب  تسین ، تلع  مامت  لماع ، نیا  هک  دـنامن  هتفگان  دوشیم . بوسحم  یهلا  ياـهتمعن  ندروآ  تسد  هب  رد  یمهم  لـماع  هک  تسا ،
رد یمهم  شقن  تقافر ، یتسود و  هک  تسین  یفخم  یسک  رب  نیا ، ربانب  دیآ . رامـش  هب  اهنآ  نیرتمهم  زا  دناوتیم  لماوع ، للع و  ِعومجم 

یفاصوا طیارـش و  زیزع ! رهاوخ  ردارب و  دراد . هدنیآ  ياهتیقفوم  ندروآ  تسد  هب  رد  ياهدـننک  نییعت  ریثأت  دـنکیم و  افیا  ناسنا  هدـنیآ 
دـینک و هجوت  بوخ  سپ  تسا . ّینُدـَل  نانآ ، یهاگآ  شناد و  ملع و  هک  هدـش  حرطم  یناسک  فرط  زا  مینکیم ، هراشا  نآ  هب  کـنیا  هک 

مهارف ار  یطیارـش  دوخ  تسد  اب  ادابم  دیهد . رارق  ّتقد  نیبهرذ  ریز  ار  دوخ  ناتـسود  هنادنمتفارـش ، یگدنز  کی  زا  ندش  رادروخرب  يارب 
. دشاب ناربج  لباق  ریغ  نآ  زا  یشان  تاراسخ  هاگ  دیآ و  راب  هب  ینامیشپ  اهلاس ، تشذگ  زا  سپ  هک  دییامن 

رورَش زا  زیهرپ 

تبحاصم دساف  رورش و  مدرم  اب  ( » 14 «) ُمَْلعَتال َْتنا  َو  ًاَّرَش  ِۀَْعبَط  ْنِم  ُقِرْسَی  َکَْعبَط  َّنِاَف  َریرَّشلا  ُبَحْـصَت  ال  دندومرف : مالـسلا  هیلعیلع  ماما 
.« يربخیب نآ  زا  وت  هک  یلاح  رد  ددزدیم ، وا  زا  ار  یکاپان  يدب و  وت  تعیبط  هک  ارچ  نکن ؛

سولپاچ زا  زیهرپ 

ار وت  هک  ارچ  نکم ؛ تبحاصم  سولپاـچ  اـب  ( » 15 «) ُُهْلثِم َکَّنَا  ُّدَوَی  َو  ُهَْلِعف  ََکل  نِّیَُزیَف  َِقلاْملا ، ُبَحْـصَت  ال  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعیلع  ماما 
.« یشاب يو  دننام  زین  وت  دراد  تسود  دنکیم و  لافغا 

هناگ جنپ  طیارش 

؛ قساف . 1 منکن : یتسود  تبحاصم و  هورگ  جنپ  اب  هک  درک  شرافس  نم  هب  مردپ  دندومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلعرقاب  ترـضح  زا 
یهاگ دندومرف : دوشیم ؟ هنوگچ  نان  همقل  کی  زا  رتمک  ناج ! ردـپ  مدیـسرپ : دـشورفیم . نآ  زا  رتمک  هکلب  ینان ، همقل  اب  ار  وت  هک  ارچ 

يدنمزاین یتخس و  تقو  رد  شتورث ، لام و  ششخب  زا  وا  هک  ارچ  لیخب ؛ . 2 دباییمن . ار  همقل  نآ  دشورفیم و  ار  ناسنا  ياهمقل ، عمط  هب 
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.4 دـهدیم . ناشن  رود  تیارب  ار  کیدزن  کیدزن و  وت  هب  ار  رود  تسا ؛ بارـس  دـننام  وا  اریز  وگغورد ؛ . 3 دـنکیم . يریگولج  نآ  هب  وت 
رد ار  وا  لاعتم  دنوادخ  هک  ارچ  مِحَر ؛ عطاق  . 5 دناسریم . ررـض  وت  هب  ینادان  يور  زا  یلو  دناسرب ، یعفن  وت  هب  دهاوخیم  وا  اریز  قمحا ؛

. تسا هدومن  نعل  نآرق  ياج  هس 

ترشاعم هجیتن 

ِْربِْکلا َنِم  َو  ِنیقَیلا  َیِلا  ِکَّشلا  َنِم  ِسْمَْخلا : َیلإ  ِسْمَخلا  َنِم  مُکوُعْدَـی  ْنَم  َدـْنِع  َِّالا  اوُِسلَْجت  ال  : » دـندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
ار امش  هک  نآ  رگم  یسک ، دزن  دینیشنن  ( » 16 «) ِدْهُّزلا َیِلا  ِۀَبْغَّرلا  َنِم  َو  ِۀَحیـصَّنلا  َیِلا  ِةَوادَعلا  َنِم  َو  ِصالْخِالا  َیِلا  ِءایِّرلا  َنِم  َو  عُضاوَّتلا  َیِلا 
هب مدرم  اب  ینمشد  زا  . 4 صالخا ؛ هب  ییامندوخ  ایر و  زا  . 3 ینتورف ؛ هب  ربک  زا  . 2 نیقی ؛ هب  کش  زا  . 1 دناوخارف : زیچ  جنپ  هب  زیچ  جنپ  زا 
ْنَم ِۀَبْحُص  ِیف  َْریَخال  : » دناهدومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  نینچمه  نآ ». زا  يریگهرانک  دهز و  هب  ایند ، هب  تبغر  زا  . 5 یهاوخریخ ؛

مالـسلا هیلعداوج  ماما  ریـشمش  نوچ  دـشابن ». لـیاق  یقح  وت  يارب  هک  تسین  یـسک  اـب  ینیـشنمه  رد  يریخ  ( » 17 «) ّقَْحلا نم  ََکل  يرَیـال 
ریشمش دننامه  وا  هک  ارچ  رورش ؛ اب  ینیشنمه  زا  زیهرپب  ( » 18 «) ُهُرثَا َحَبْقَی  ُهَرَْظنَم و  َنُسْحَی  ِفیَّسلاک  ُهَّنِاَف  َریرَّشلا  َۀَبَحاصُم  َكاَِّیا و  : » دندومرف

.« دراد تشز  يرثا  ابیز و  يرهاظ  تسا ؛ هنهرب 

یتخبدب تکاله و 

هک یـسک  اب  ینیـشنمه  زا  زیهرپب  ( » 19 «) َکَُقبُوی َو  َُکلُزْحَی  ُهَّنِاَف  َكارْغَا ؛ َو  َكاْهلَا  ْنَم  َۀَبْحُـص  َكاَِّیا و  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعیلع  ماـما 
.« دش دهاوخ  وت  تکاله  يراوخ و  هیام  ماجنارس  هک  ارچ  دهدیم ؛ بیرف  ار  وت  دنکیم و  تلافغا 

یندناوخ هتکن 

جنر رد  وا  ینادان  زا  منک ، ترـشاعم  مدوخ  زا  رتمک  اب  رگا  داد : خـساپ  ینکیمن ؟ ترـشاعم  مدرم  اب  ارچ  دندیـسرپ : مهدا » نب  میهاربا   » زا
اب نیاربانب  دزرو ، دسح  نم  رب  میامن ، ترـشاعم  مدوخ  نوچمه  اب  رگا  دنک و  ّربکت  نماب  میامن ، تقافر  مدوخ  زا  رترب  اب  رگا  دوب و  مهاوخ 

يادـخ زج  تسین  یـسک  وا  منک و  یتـشحو  وا  اـب  سنُا  رد  هن  لاوز و  شلاـصو  رد  هن  جـنر و  رد  شتبحـص  زا  هن  هک  ماهدـش  قیفر  یـسک 
. لاعتم

هنیآ بوخ و  تسود  ياهتهابش 

هب دینک . رکف  بوخ  دوخ  ناتسود  شیوخ و  دروم  رد  سپـس  دییامن و  هعلاطم  ار  شیپ  تاحفـص  دنمـشزرا  تایاور  رگید  راب  کی  نونکا 
زا مد  لاح  هب  ات  ایآ  دیشاب ؟ دوخ  ناتسود  يارب  یلوبق  لباق  تسود  هدومن و  داجیا  شیوخ  رد  ار  طیارش  نیا  دیاهتـسناوت  دح  هچ  ات  یتسار 

یبوُط  » هک دیـشاب  هنوگ  نیا  رگا  دـیاهدوب ؟ رکیپ  ود  رد  حور  کی  نوچ  دوخ  ناتـسود  اب  تقیقح  رد  ای  و  دـننزیم ) ای   ) دـیدزیم یتسود 
هیلع هللا  یلـصمرکاربمایپ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . رید  ادرف  هک  دـییامن  رظن  دـیدجت  یتـسود  رد  ًاـمتح  هنرگ  و  بآَـم » ُنْسُح  َو  مَُهل 

بوخ و تسود  رد  دیاب  هک  ار  هنیآ  تافـص  زا  تفـص   30 اـج ، نیا  رد  تسا . نمؤم  هنیآ  نمؤم  ْنِمْوُْملا » ٌةاِرم  ُنِمْوُْـملَا  : » دـناهدومرف هلآو 
: میوشیم روآدای  دشاب ، هتشاد  دوجو  زین  نمؤم 

بوخ تسود  هنیآ و  تافص  زا  تفص   30
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. دنیامن دزشوگ  مه  هب  ار  بیاعم  تانـسحم و  یمامت  هنیآ  نوچمه  دیاب  زین  تسود  ود  ار . يدب  مه  دهدیم و  ناشن  ار  یبوخ  مه  هنیآ ، . 1
دیاـب زین  قیفر  ود  يرگید . هب  هن  دـیوگیم ، صخـش  دوخ  هب  ار  بلطم  یماـمت  دـنکیم و  ناـیب  هطـساو  نودـب  ار  يدـب  یبوـخ و  هنیآ ، . 2
نسُح بیع و  هنیآ ، . 3 دنهدن . رارق  ناشدوخ  نیب  ياهطـساو  دنیامن و  دزـشوگ  رگیدکی  هب  ار  نآ  دراد ، دوجو  یبیاعم  رگا  هنیآ ، نوچمه 

يوربآ اوعد  دایرف و  اب  دـننک و  ظفح  ار  رگیدـکی  يوربآ  دـیاب  مه  تسود  راـی و  ود  دـنزیمن . داـیرف  دـیوگیم و  ادـص  رـس و  نودـب  ار 
دنک هرخسم  ار  شفرط  دهاوخیمن  دیوگیم ، ار  یبیع  رگا  هنیآ ، . 4 دننک . نایب  رگیدمه  هب  ار  بلاطم  ادص  رس و  نودب  دنزیرن و  رگیدکی 
دننک نایب  ياهنوگ  هب  ار  بلاطم  هنیآ ، نوچمه  دیاب  مه  تسود  ود  دهدیم . ماجنا  ار  شراک  صالخا  اب  هکلب  دـیامن ، کچوک  ریقحت و  ای 

ود درادـن . ییوگ  ّقلمت  دـصق  دـهدیم ، ناشن  ار  یبوخ  یتقو  هنیآ ، . 5 دراد . ریقحت  ای  رخـسمت  دصق  شتـسود  دـنکن  ساسحا  يرگید  هک 
هب طقف  دـسرتیمن و  يدـحا  زا  هنیآ ، . 6 دنـشاب . هتـشادن  یـسولپاچ  دصق  دنیوگیم ، ار  رگیدمه  یبوخ  رگا  هنیآ ، نوچمه  دـیاب  زین  قیفر 

رگا هنیآ ، . 7 دننک . نامتِک  دننیبیم ، مه  زا  یبیاعم  رگا  دنـشاب و  هتـشاد  رگیدمه  زا  یـسرت  دیابن  مه  تسود  ود  دنکیم . لمع  شاهفیظو 
؛ دنـشاب هنیآ  نوچمه  دـیاب  زین  قیفـش  رای  ود  دـهدیم . همادا  شراک  هب  درادیمنرب و  دوخ  تافـص  زا  تسد  زاب  دوش ، مه  هتـسکش  درُخ و 
رس تشپ  دناوتیم  رگید ، ياهنیآ  کمک  اب  هنیآ ، . 8 دنرادنرب . ناشتقافر  یتسود و  هفیظو  زا  تسد  دندش ، هتسکش  تینابصع  اب  رگا  ینعی 

.9 دنیامن . دزـشوگ  رگیدکی  هب  دوشیم ، هتفگ  نانآ  بایغ  رد  هک  ار  هچنآ  رگیدـکی ، کمک  اب  دـیاب  مه  تسود  ود  دـهد . ناشن  ار  ناسنا 
تسایر و ترهش ، لام ، هب  هن  دننادب ، ینامیا  یقالخا و  تافـص  هب  ار  ناشـشزرا  دیاب  مه  قیفر  ود  تسا . نآ  ندوب  هنیآ  هب  شـشزرا  هنیآ ،

هّدام نیا  رگا  تسا و  هدـش  هنیآ  هب  لیدـبت  هویج  مان  هب  ياهّداـم  اـب  هک  هدوب  ياهشیـش  هنیآ ، . 10 دـننک . عمط  ای  دـندنبب  لد  رگید  ياهزیچ 
، نامیا كرد ، روعـش ، لیلد  هب  دنراد ، یـشزرا  رگا  دـننادب  دـیاب  مه  راوخمغ  رای و  ود  دوب . دـهاوخن  شیب  ياهشیـش  دورب ، نیب  زا  هویج ) )
زا يدـب  ای  یبوخ  ناـیب  يارب  هنیآ ، . 11 دروخ . دـنهاوخن  مه  درد  هب  دورب ، نیب  زا  تافـص  نیا  رگا  اـّلاو  تسا ، یقـالخا  تافـص  تیفرظ و 
اب هنیآ ، . 12 دنـشاب . رگیدکی  تمدخ  رد  هناصلاخ  هتـشادن و  اج  یب  راظتنا  عّقوت و  رگیدکی  زا  دـیاب  زین  تسود  ود  دریگیمن . دُزم  یـسک 

دیاـب زین  راوخمغ  تسود و  ود  دریذـپیم . یناـمز  یلاـح و  ره  رد  ار  همه  دـنکیمن و  مخا  یـسک  بیاـعم  رطاـخ  هب  درادـن و  هنیک  یـسک 
شاهفیظو هب  هشیمه  درادن و  یتسیابرد  ور  فراعت و  سک  چیه  اب  هنیآ ، . 13 دنریگن . لد  هب  هنیک  رگیدکی  هب  تبسن  دنشاب و  هنیآ  نوچمه 

دزشوگ رگیدکی  هب  تسه ، هک  ار  هچ  ره  فافـش ، ًالماک  دننکن و  ناهنپ  مه  زا  ار  يزیچ  هنیآ ، نوچمه  دیاب  زین  تسود  ود  دنکیم . لمع 
رد دـیاب  زین  زارمه  ود  رتشیب . هن  رتمک و  هن  دـیوگیم ، تسه  هک  ار  هچنآ  دـنکیمن و  دایز  مک و  ار  نساحم  بیاعم و  هنیآ ، . 14 دنیامن .

دـصق دیوگیم ، ار  یبیع  یـسک  هب  رگا  هنیآ ، . 15 دـنوشن . هدیـشک  طیرفت  طارفا و  هب  هار  نیا  رد  دنـشاب و  قداص  نساحم  بیاعم و  ناـیب 
فیثک رگا  هنیآ ، . 16 دنـشاب . باسح  هیوست  یفالت و  ماقم  رد  دیابن  زین  قیفر  ود  دنکیم . لمع  شاهفیظو  هب  طقف  درادـن و  باسح  هیوست 

، دیآ دوجو  هب  ناشنیب  یترودـک  رگا  زین  راوخمغ  ود  دـنک . نایب  راکـشآ  حـضاو و  ار  شمایپ  هنیآ  هک  دـهدیمن  هزاجا  رابغ  درگ و  دوش ،
هب تبسن  دنايواسم و  شیارب  دارفا  همه  هنیآ ، . 17 دوش . دراو  ياهمطل  ناشیتسود  هب  ادابم  ات  دننک ، فرطرب  ار  ترودک  نآ  ًاعیرـس  دیاب 
ره رد  دـیاب  هکلب  دنـشاب ، هتـشاد  ياهظحالم  يزیچ  ای  یـسک  يارب  دـیابن  زین  تسود  ود  دـهدیم . ماـجنا  یبوخ  هب  ار  شاهفیظو  یـسک  ره 

بیاعم دـیابن  زین  تسود  ود  دـهدیمن . ناشن  شنکاو  دوخ  لباقم  صخـش  ربارب  رد  هنیآ ، . 18 دـنیامن . لمع  دوخ  یتسود  هفیظو  هب  یلاح 
رگا هنیآ ، . 19 میوگیم ! وت  هب  ار  بلطم  نیا  مه  نم  يدز ، ار  فرح  نیا  هک  الاح  دـیوگب : ًـالثم  دـنیوگب ؛ يزاـبجل  لـیلد  هب  ار  رگیدـکی 
رتهب دشاب ، مکاح  اوقت  نامیا و  رون  قیفر ، ود  رد  رگا  دهدیم . ناشن  لماک  روط  هب  ار  رون  نآ  دباتب ، نآ  رب  يرون  یتقو  دـشاب ، زیمت  ًالماک 

ود دـنک . لـمع  دوخ  هفیظو  هب  یتسیاـب ، شلباـقم  رد  تقو  ره  دسانـشیمن و  ناـمز  هنیآ ، . 20 دنـشاب . اشوک  یتسود  هفیظو  رد  دـنناوتیم 
.21 دـنهد . ناشن  مه  هب  ار  رگیدـمه  نساحم  بیاعم و  دـیاب  ینامز  ره  رد  هکلب  دـنروایب ، هناـهب  دوخ  تارظن  ناـیب  يارب  دـیابن  مه  تسود 

ینامز هلـصاف  نساحم ، بیاعم و  نایب  رد  دـیاب  مه  قیفر  ود  دزادـنایمن . ییادـج  اهنآ  نیب  دـیوگیم و  مه  اب  ار  نساحم  بیاـعم و  هنیآ ،
تسود ود  دنکیمن . یگتـسخ  ساسحا  شراک  رد  زگره  هنیآ ، . 22 دـنیامن . هراشا  ود  ره  هب  نامز ، سلجم و  کی  رد  هکلب  دـننکن ، داجیا 
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تـسود ود  دیامنیمن . لیطعت  ار  شراک  زگره  دنکیمن و  رهق  یـسک  اب  هنیآ  . 23 دنوش . هتـسخ  لولم و  رگیدکی  بیاعم  نایب  زا  دیابن  زین 
ود دوشیمن . هتسخ  بیاعم  رارکت  نایب و  زا  هنیآ ، . 24 دنـشکب . تسد  ناشفیاظو  هب  لمع  زا  دننک و  رهق  مه  اب  ناکدوک  نوچمه  دیابن  زین 
زا لامتحا  نتسکش و  رطخ  هنیآ ، . 25 تفگ . مهاوخن  وت  هب  رگید  مدش ، هتـسخ  وت  زا  میوگب ، وت  هب  راب  دنچ  دنیوگب : مه  هب  دیابن  مه  قیفر 

رایـسب دوخ  یقالخا  تافـص  زا  تسا  مزـال  هک  دـننادب  دـیاب  زین  تسود  ود  تسا . تظفاـحم  دـنمزاین  ًادـیدش  نیارباـنب  دراد ، زین  نتفر  نیب 
هدافتـسا نآ  زا  ناوتب  یتحار  هب  هک  دـننکیم  بصن  یلحم  رد  ار  هنیآ ، . 26 دنهدب . تسد  زا  ار  هدنزرا  تافـص  نآ  ادابم  ات  دـننک ، تبقارم 

.27 دنیامن . لمع  دوخ  یقالخا  هفیظو  هب  دنناوتب  یناکم  نامز و  لاح و  ره  رد  هک  دننک  دروخرب  مه  اب  ياهنوگ  هب  دیاب  زین  قیفر  ود  دومن .
رمُع نایاپ  ات  ناشتقافر  دـنهاوخیم  هک  ارچ  دـنراذگب ؛ مارتحا  مه  هب  ًادـیدش  دـیاب  مه  تسود  ود  دـنهدیم . رارق  ناکم  نیرتهب  رد  ار  هنیآ 
دقن لباقم  رد  دنشاب و  هتشاد  تاقالم  مه  اب  زور  ره  دیاب  زین  زارمه  راوخمغ و  ود  دنیبب . هنیآ  رد  ار  شدوخ  دیاب  زور  ره  ناسنا  . 28 دشاب .
دیابن مه  تسود  ود  درادـن . هتـشذگ  اب  يراک  دـیوگیم و  ار  هظحل  نامه  ِنساحم  بیاـعم و  هنیآ ، . 29 دنریگب . رارق  رگیدکی  یـسررب  و 

رد مه  تسود  ود  دـیوگیمن . غورد  ناـسنا  هب  زگره  هنیآ ، . 30 دنوش . رگیدکی  ترودک  ثعاب  دـننک و  هدـنز  ار  هدـش  هنهک  ياهفرح 
. دنهدب تسد  زا  ار  تقادص  دیابن  یطیارش  چیه 

یتسود نارتخد و 

یتسود نارتخد و 

نارتخد تقاـفر  یتسود و  هب  ار  نآ  زا  یـشخب  هک  میتسناد  مزـال  دـنناوج ، نارتـخد  نارـسپ و  هتـشون ، نیا  ناـبطاخم  رتشیب  هک  اـج  نآ  زا 
ياـهتوافت زا  ًـالومعم  دنتـسه و  يداـضتم  تافـص  ياراد  یناور ، لـیاسم  یحور و  عاـضوا  رظن  زا  نارـسپ  نارتـخد و  میهد . صاـصتخا 

نآ زا  سپ  دنریگیم و  رظن  رد  ار  دوخ  هژیو  تافص  تایحور و  مادک  ره  یعامتجا ، یصخش و  لیاسم  رد  ینعی  دنرادروخرب ؛ یـسوسحم 
تسا توافتم  ناوج  نارسپ  نارتخد و  زا  مادک  ره  یگدنز  رد  زین  قیفر  تسود و  باختنا  دنرامگیم . تّمه  باختنا ، شنیزگ و  لابند  هب 

باختنا شنیزگ و  یگنوگچ  رد  هک  ار  ییاهیگژیو  اهكالم و  یناتـسریبد ، ناوج  رتخد  کـی  ًـالثم  دراد . ياهژیو  فاـصوا  طیارـش و  و 
ناوج نارتخد  هک  اج  نآ  زا  تسا . توافتم  ًالماک  دراد ، رظن  رد  یناتـسریبد  ناوج  رـسپ  کی  هک  ییاهكالم  اب  دریگیم ، رظن  رد  تسود 
يور زا  یسک  ره  زیچ و  ره  هب  نانآ  یگتسبلد  دنتسه ، ندش  تخبـشوخ  ناشدوخ  لوق  هب  ندیـسر و  فده  هب  ّتیقفوم و  لماوع  لابند  هب 

رد هیاـسمه  رتخد  اـب  یتسود  هک  تفاـیرد  یناوج  رتخد  رگا  لاـثم ، يارب  تسا . كـالم  نیمه  ياـنبم  رب  و  ینورد ، فطاوع  تاـساسحا و 
اب تسا . جراخ  باـسح  ّدـح و  زا  هک  دوشیم  وا  هتفیـش  ناـنچ  دـنزیم و  شتآ  بآ و  هب  ار  دوخ  دـنکیم ، اـفیا  يداـیز  شقن  وا  تیقفوم 
ود تسود ، باـختنا  شنیزگ و  ماـگنه  رد  هک  مینکیم  تساوخرد  ناوج  نارتخد  زا  هنازجاـع  تمـسق  نیا  رد  اـم  قوف ، بلاـطم  هب  هجوت 
رد یهلا ، دودـح  نتفرگ  رظن  رد  حیحـص و  یـشنیب  اب  دـینک و  هبلغ  دوخ  رذـگدوز  فطاوع  تاساسحا و  رب  دیـشاب و  هتـشاد  ّتقد  نادـنچ 
هب شیوخ  رارـسا  مرحم  ار  وا  هتخیر و  یتسود  هطبار  دوخ  ناعونمه  اب  هک  یناوج  نارتخد  رایـسب  هچ  دـییامن . مادـقا  دوخ  طباور  يرارقرب 

. دندش یهابت  تسکش و  راچد  ماجنارس  اما  دندروآ ، باسح 

! مرتخد

زا يرایـسب  هک  شاب  بظاوم  ییامن . مادـقا  مزال  یهاگآ  شنیب و  نودـب  مهم  رما  نیا  رد  يوش و  اـمن  تسود  نانمـشد  بیرف  راـچد  اداـبم 
دوخ هک  ینارتـخد  دنتـسه  تسا . هدـناشک  وت  يوس  هب  ار  ناـنآ  یگنت ، رظن  تداـسح و  هدیـشچن و  ار  تیبرت  شوخ  معط  زگره  نارتـخد ،

یتّفعیب و ماد  هب  ناشدوخ  لثم  ار  وت  ات  شاب  نئمطم  يوش . کیرـش  ناـنآ  اـب  یقـالخا  دـسافم  رد  زین  وت  دـنراد  تسود  هدـش و  فرحنم 
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وت ياوزنا  ندـش و  هابت  ياشامت  اب  ياهشوگ  رد  دـندرک ، وربآیب  دوخ  دـننام  ار  وت  هک  نآ  زا  سپ  دـننکیمن . تیاهر  دـنناشکن ، یگدولآ 
. دنیامنیم یبوکیاپ 

! مرهاوخ

رگناشن دش ، ادیپ  اههلبزم  اهنابایب و  رد  نانآ  هدش  هعطق  هعطق  ياهندب  ماجنارـس  دـندش و  فارحنا  راچد  هک  یناوج  نارتخد  تشذـگرس 
هرابرد هتـشذگ  زا  شیب  نـالا ، نیمه  زا  دـینکن و  شومارف  ار  ناـتکچوک  ردارب  نیا  شرافـس  سپ  تسا . تسود  باـختنا  رد  یطاـیتحایب 

ره رد  دنوش ؟ نومنهر  يونعم  تالامک  لیاضف و  يوس  هب  ار  امش  دناهتسناوت  ناتناتسود  هزادنا  هچ  ات  یتسار  هب  دیشیدنیب ... دوخ  ناتـسود 
دوخ زج  دناهدناشک ، ییوربآیب  تبرغ و  یسکیب و  روگ  هبل  هب  ار  امش  دساف ، رورش و  ناتسود  هک  دیتفای  تسد  تقیقح  نیا  هب  رگا  لاح 
دوخ زار  مرحم  ار  ناـنآ  دـیتفرگ و  تعرـس  زاـجم  ریغ  ياـهیتسود  هداـج  رد  باتـش  اـب  هک  دـیدوب  دوخ  نیا  هک  ارچ  دـینکن ؛ تمـالم  ار 

شنیب نتـشادن  رثا  رب  ناوج  نارتخد  زا  یخرب  تسین ! ریبدـت  ار  هدرک  دوخ  هک : دـینک  همزمز  بل  ریز  ار  هتکن  نیا  رگید  راـب  سپ  دـیتسناد .
يدازآ عنام  نارتخد ، نارـسپ و  نایم  یعامتجا  طباور  رد  ار  مالـسا  سدـقم  عرـش  نیناوق  یقالخا ، تالامک  زا  ندـشن  دـنمهرهب  حـیحص و 

!؟... دیدرگیم دازآ  نارسپ  نارتخد و  نیب  هطبار  رگا  دشیم  هچ  یتسار  هک  دننادرگرس  دوخ  لطاب  هشیدنا  نیا  رد  دننادیم و 

! مرهاوخ

وت تراسا  رب  لیلد  دوش ، تظفاحم  یکاپ  فافع و  فدص  رد  دیاب  هک  تسا  هتسناد  ّيرُد  نوچ  ار  وت  صخش  تیصخش و  زیزع  مالسا  رگا 
زور ره  هک  وا  ایآ  دنک ؟ يدازآ  ياعدا  دناوتیم  هنوگچ  دوش ، یـسک  ره  تّذل  هیام  تسا  رارق  هک  يرتخد  تسا . يدازآ  نیع  نیا  تسین ؛

!؟ تسین تراسا  نیع  نیا  ایآ  تسا !؟ دازآ  دهدیم ، یگدولآ  یتفعیب و  هب  نت  دوخ ، عورشمان  طباور  لابند  هب 

! مرتخد

تـسکش ای  تیقفوم  رد  ار  وا  یـشاب و  طابترا  رد  تسا ، هدیـشچن  ار  قالخا  تیبرت و  شوخ  معط  زگره  هک  دـساف  شاّیع و  يرـسپ  اب  رگا 
هک دینک  كرد  دیناوتیم  هار  نیا  زا  منکیم ؛ يداهنـشیپ  امـش  هب  هنازوسلد  نم  ياهدوب ؟ دوخ  يادرف  رکف  هب  چیه  ایآ  ینادـب ، لیخد  دوخ 
امش يراگتـساوخ  هب  يرـسپ  رگا  دیتسین !؟ تّفع  قشاع  امـش  رگم  دننارورپیم . رـس  رد  ياهشقن  هچ  امـش  اب  دوخ  طباور  رد  ناوج  نارـسپ 
مامت هک  ارچ  زگره ؛ داد ؟ دهاوخ  جاودزا  هب  نت  ایآ  دوش ، امش  عورشمان  طباور  هجوتم  رگا  تسین ؟ امش  یکاپ  وا  طرـش  نیلّوا  رگم  دیایب ،

دوخ و یگدنز  کیرـش  باختنا  ماگنه  یقالخا ، رظن  زا  مدرم  نیرتفیثک  یتح  دنتـسه . ینمادکاپ  تّفع و  قشاع  نیمز ، يور  ياهناسنا 
ار هزره  تفعیب و  رتخد  کی  اـب  جاودزا  هب  نت  زگره  دـشاب و  هتـشاد  ینمادـکاپ  فیفع و  رـسمه  دـنراد  تسود  شیوخ ، هدـنیآ  رـسمه 

نارـسپ هک  تسا  نیا  منک ، رکذ  زیزع  نارهاوخ  نارتـخد و  يارب  هنازوسلد  يرکذـت  ناوـنع  هب  تسا  مزـال  هک  يرگید  هتکن  داد . دـنهاوخن 
دنرادن و هتشادن و  یفده  چیه  دوخ ، یسنج  شکرس  هزیرغ  ندومن  شوماخ  توهـش و  عفد  زج  امـش ، اب  یتسود  هطبار  ندرک  رارقرب  يارب 

ررـض امـش  لـصا ، رد  هتـشاذگ و  جارح  هب  ار  دوـخ  هناـنز  تیـصخش  تّفع و  تمیق  رپ  دـیراورم  دـیهدب ، اـهنآ  هتـساوخ  هب  نت  امـش  رگا 
نانآ زا  دنداّیـش ، دنِر و  بلغا  هک  نآ  سرتب ز  نادرم  تبحـص  زا  نم ! يانعر  رتخد  دوب . دهاوخن  ناربج  لباق  زگره  هک  يررـض  دیاهدرک ؛

زا یگدـنز  قشع و  رازلگ  هتفکـشن  لگ  ون  سرتب  ناراکمتـس  نیا  قشع  ماد  زا  رادشوه ! ماد  هب  درآ  یلد  ره  رهام  دایـص  نوچ  درم  سرتب 
قـشاع سرتب  نایاپیب  يایرد  رد  قرغ  يدرگن  ات  تساـجک ؟ لـحاس  ار  درم  بیرف  نوسفا و  رحب  سرتب  ناـحلا  شوخ  يادیـش  لـبلب  بیرف 

نیا رد  دیشاب  شوگ  اپ  ارس  میامش  اب  نم  نارتخد ! يا  امـش  سرتب  نامیا  نزهر  نیا  زا  ناج و  يالب  نیز  تسا  هلیح  اپ  رـس و  ادیـش  هدادلد 
يراوخ هب  نوفدـم  دوش  اهسوه  نافوط  ریز  ادابم  ناتوربآ  گرب  خاـش و  دزیرب  نئاـخ  ناـکاپان  تسد  اداـبم  دیـشاب  شوهاـب  ناـمز  رود و 
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ناتوزرآ

! مرهاوخ

دیونـشیم و ار  یهلا  هتـسجرب  تلیـضف و  اب  نارتخد  نانز و  مان  زورما  رگا  دزرایمن . ترخآ  یمیاد  تّفخ  هب  اـیند ، نیا  يداـم  ياهتّذـل 
ام سپ  تسا . هدوب  يونعم  تالامک  یقالخا و  لیاضف  بسک  يارب  شـشوک  شالت و  هیاس  رد  همه  دناهتفای ، یناهج  ترهـش  هک  دـینیبیم 

. میراذگن جارح  هب  طباور  رازاب  رد  ار  دوخ  تیصخش  مینک و  شالت  یناسنا  يوخ  قلخ و  نآ  هب  یبایتسد  يارب  دوخ  ناوت  ّدح  رد  مه 

یتسود بلج  يارب  بذاک  ياههبذاج 

یتسود بلج  يارب  بذاک  ياههبذاج 

زا يرایـسب  هدرکن ، غـیرد  یتیاـنج  چـیه  زا  دوـخ ، دـمآرد  شیازفا  دـصق  هب  برغ  گـنهرف  رـشن  اـب  شورف ، گـنهرف  نارجاـت  زا  يرایـسب 
ناوج نارـسپ  نارتخد و  زا  هنازجاع  ماهداد و  صاصتخا  رما  نیا  هب  ار  دـعب  ياههحفـص  دـندومن . راد  هشدـخ  ار  ام  تاداـقتعا  تاسّدـقم و 
تمیق شزرا و  هدرک و  رکف  بوخ  تسا -  لد  شتآ  ياههلعـش  زا  یکچوک  رثا  هک  باـتک -  نیا  هعلاـطم  زا  سپ  اـت  منکیم  تساوـخرد 

. دنناشکن يداسِک  هب  ار  دوخ  يالاک  رازاب  هتسکشن و  ار  دوخ  یتیصخش  يالاو 

! مزیزع ردارب  رهاوخ و 

يـالوم هلآو ، هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  لوسر  زوسناـج  تلحر  زا  سپ  تسا . هدـش  لّـمحتم  ار  یناوارف  ياهتّقـشم  اهجـنر و  مالـسا ،
زا سپ  دنتسکش . ار  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  شرـسمه  هناگی  تمرح  هدرک و  نیـشن  هناخ  ار  مالـسلا  هیلعنانمؤم  ریما  ناممولظم  بیرغ و 
هب دـندوب ، هدـش  باختنا  ادـخ  يوس  زا  رـشب  ییامنهار  يارب  هک  ار  ام  مالـسلا  مهیلعموصعم  ناـیاوشیپ  ناـماما و  يرگید  زا  سپ  یکی  نآ 

دراو نایعیش  رب  ار  اههجنکش  اهدیعبت و  اهرجز ، اهراشف ، نیرتشیب  یسابع -  هفیلخ  نیرخآ  یـسابع - » دمتعم   » نامز ات  دندناسر . تداهش 
ادیپ اب  ات  دندوب ، يدـهم »  » هب نتفای  تسد  لابند  هب  دوخ  ماخ  رکف  هب  نانآ  دـندش . جیـسب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  يوجتـسج  رد  دـندروآ و 
شیب نونکا  دهدیمن . رارق  امنهار  تجح و  نودب  ار  شناگدنب  زگره  دنوادخ  هک  نآ  زا  لفاغ  دـنیامن ؛ ضرقنم  ار  تماما  لسن  شندرک ،

راـظتنا دوـخ  هناـمولظم ، هناـبیرغ و  دراد و  رارق  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  همطاـف ، فـسوی  هک  تسا  لاـس  رازه  زا 
رمث هب  مالـسا و  ماکحا  ندرک  رارقرب  رد  تاّقـشم  لّمحت  تاـمحز و  زا  تسا  ياهنومن  اـهنیا  دـنکیم . تساوخرد  دـنوادخ  زا  ار  شجرف 

ياـههار ندومیپ  رد  هک  یناوج  نارـسپ  نارتـخد و  هک  تسا  نیا  لاؤـس  لاـح  هلآو . هیلع  هللا  یلـصيدمحم  عرـش  یلاـع  فادـها  ندـناشن 
هریس و هشیر  رب  ياهشیت  یباجحیب ، ایآ  دناهتساخنرب !؟ اهشزرا  اب  گنج  هب  ورین  مامت  اب  ایآ  دنهدیم ، یسکان  سک و  ره  هب  نت  تیـصعم 

!؟ میاهدرکن نوخ  ار  مالسلا  اهیلعهمطاف  دنزرف  لد  نامراتفر ، لامعا و  اب  ایآ  تسین ؟ مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  یگدنز  شور 

! مرهاوخ

نابایخ رد  دش . دهاوخن  تبیصن  يرگید  زیچ  نایز  تراسخ و  زج  یشوکن ، تایونعم  لیاضف و  بسک  رد  یـشابن و  ادرف  دای  هب  رگا  زورما 
زور شتآ  زا  نک  دای  زیرم  نوسفا  اهمشچ  ریسم  رد  زیرم  نوریب  يرسور  زا  دوخ  فلز  نکم  شیاسآ  بلس  ناناوج  زا  نکم  شیارآ  هرهچ 
کی نیمز  ناریا  رتخد  يا  مرهاوخ ! یتسین  کسورع  میوگ ، رتشاف  یتسین  كدوک  وت  رگید  مرهاوخ ! داـب  تسد  رد  هنم  وسیگ  هّرط  داـعم 

ششوپ تسیچ ؟ گنت  سابل  عون  نیا  مرهاوخ ! نکم  يزابجل  عرـش  لوصا  اب  نکم  يزاّنط  ردق  نیا  مرهاوخ ! نیبب  ار  نادیهـش  سکع  رظن 
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« یساغآ  » وشم نادرمان  مشچ  سورع  ون  وشم  نادرگرس  شیوخ  روما  رد  تسیچ ؟ گنراگنر  نابسچ 

تاسدقم هب  مجاهت 

تاسدقم هب  مجاهت 

هب دـقتعم  یناسک  ای  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  دـشابیم ، رادروخرب  يداـیز  ّتیمها  زا  رـشب  تاداـقتعا  دروم  رد  هک  یّمهم  تاـکن  زا  یکی 
، هجنکـش دیدهت ، اب  زگره  نآ ؛ ياههشیر  نتخاس  لزلزتم  ندرک و  فرطرب  قح ،) هب  داقتعا  ای  لطاب  یفارخ و  هدـیقع  هاوخ   ) دـندش يزیچ 
اب دوخ  یهلا  تلاسر  نارود  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تازرابم  هب  ناوتیم  هنومن ، يارب  دوب . دهاوخن  ریذپناکما  نادنز  دـیعبت و 

مدرم و بذـج  يارب  دوخ ، تلاـسر  نارود  رد  زگره  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دوـمن . هراـشا  برعلا  ةریزج  مدرم  یفارخ  تاداـقتعا 
لاَّهُج تادـقتعم  ندومن  لطاب  هنیمز  رد  طقف  هکلب  دـندشن ، دراو  دـیدهت  هجنکـش و  روز ، هار  زا  ناـنآ ، یفارخ  تاداـقتعا  ندومن  فرطرب 
هدناود هشیر  مدرم  راکفا  نهذ و  رد  نارتخد  نتـشک  هک  يراگزور  نآ  رد  دنتفای . تسد  زین  يریگمشچ  ّتیقفوم  هب  دندومن و  مادقا  برع 

ییاج ات  دوب -  هتفای  جاور  یبیجع  لکـش  هب  یتسرپتب  هک  ینامز  نآ  رد  و  دمآیم ، باسح  هب  یگنن  هّکل  ییازرتخد ، يرادرتخد و  دوب و 
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـندومنیم -  سیدـقت  ار  ناـنآ  دنتـشاد و  تب   365 لاس ، ياهزور  دادـعت  هب  مدرم  خـیرات ، لـقن  قبط  هک 
راشف نتـشک ، ناوتیم  سوسحم ، لاثم  کی  رد  دندومن . زاغآ  نانآ  لطاب  تادقتعم  تافارخ و  هیلع  ار  دوخ  يّدج  هزرابم  دندش و  ثوعبم 

ار هتفر  ورف  خیم  هک  تسا  یهیدب  دوش . هدیبوک  یخیم  رس  رب  هک  تسناد  یشّکچ  دننام  تاداقتعا ، نتخاس  فرطرب  دروم  رد  ار  تنوشخ  و 
ود هب  دوشیم . نادـنچ  ود  نآ  يرادـیاپ  تماقتـسا و  ددرگ ، دراو  راشف  وا  رب  هچ  ره  دـنک و  اج  زا  ناوتیمن  نآ  رـس  رب  راشف  ای  شّکچ  اـب 

. دینک هجوت  دروم  نیا  رد  هنومن 

لوا هنومن 

ياهوم ندز  هناش  لوغـشم  يزور  تشاد ، هدهع  هب  ار  يرگـشیارآ  تَمِـس  مالـسلا  هیلعیـسوم  نامز  ِنوعرف  رابرد  رد  هک  يرگـشیارآ  نز 
: دیـسرپ نوعرف  رتخد  دومن . يراج  نابز  رب  ار  دـنوادخ  مان  هاگآدوخان  دـش و  اهر  وا  تسد  زا  هناش  ناـهگان  دوب . نوعرف  نارتخد  زا  یکی 
هک نوعرف  تسا . نم  يادخ  تاقولخم  زا  یقولخم  زین  وت  ردپ  تفگ : رگـشیارآ  نز  تسا ؟ نم  ردپ  يربیم ، ار  شمان  هک  ییادخ  نیا  ایآ 
زا تسد  هک  دننک  راداو  کتک ، راشف و  هجنکش و  اب  ار  وا  ات  داد  روتسد  دیشک و  دنب  هب  ار  وا  دش ، هاگآ  رگـشیارآ  دیحوت  یتسرپادخ و  زا 

نامـسآ هب  شیادص  تفگیم و  دَحَا  ْدَحَا  هنایزات ، تابرـض  ریز  رد  وا  درادرب . دوب -  دیحوت  یتسرپادـخ و  هب  داقتعا  هک  دوخ -  تاداقتعا 
، دنتخادنا سم  زا  هدش  هتخادگ  شتآ  زا  ياهروک  رد  ار  وا  دـندز و  ندرگ  شنامـشچ  لباقم  رد  ار  شلاسدرخ  دـنزرف  ماجنارـس  تفریم .
تساـخرب و عاـفد  هب  ارجاـم  نیا  رد  تسا ، اـیند  گرزب  نز  راـهچ  زا  یکی  هک  مالـسلا  اهیلعهیـسآ  تشادـنرب . دوـخ  هدـیقع  زا  تـسد  اـّما 

ریز زین  ار  وا  دش و  تحاران  تخس  دوبن ، علّطم  شرسمه  یتسرپادخ  زا  نامز  نآ  ات  هک  نوعرف  دومن . راکشآ  ار  دوخ  دیحوت  یتسرپادخ و 
و دـیدرگن ، میلـست  روبزم  رگـشیارآ  نوچمه  تلیـضف ، اب  گرزب و  نز  نیا  اّما  درادرب ؛ دوخ  داقتعا  زا  تسد  ات  داد ، رارق  هناـیزات  تاـبرض 

هروس زا  لّوا  هیآ  لیذ  نازیملا ، رد  یئابطابط  همالع  موحرم  دیـسر . تداهـش  هب  دش و  هتخادـنا  شتآ  هروک  رد  نوعرف  روتـسد  هب  ماجنارس 
رد دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تسا : نیا  تایاور  نآ  زا  یکی  تسا . هدرک  لقن  جارعم  رابخا  زا  ار  یتایاور  ءارـسا ،»  » كرابم

. مدوب هدرکن  مامـشتسا  یـشوخ  نآ  هب  ییوب  ناـمز  نآ  اـت  تسین و  فصو  لـباق  نآ  ییوکین  یبوـخ و  هک  دیـسر  مماـشم  هب  ییوـب  جارعم 
. دشن كرش  میلست  داد و  ناج  دوخ  هدیقع  هار  رد  هک  تسا  نوعرف  هطاشم  يوب  نیا  دنداد : باوج  تسیچ ؟ زا  وب  نیا  مدیسرپ :

مود هنومن 
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ریز دـش و  هدیـشک  دـنب  هب  فلخ » نب  ۀـّیَُما   » دوخ بابرا  طسوت  تفریم ، رامـش  هب  هایـس  ياـقیرفآ  ناناملـسم  نیلوا  زا  هک  یـشبح » لـالب  »
ریز گرم  دح  رس  ات  ار  وا  دنادرگزاب ، شاهدیقع  زا  راشف ، هجنکش و  اب  ار  لالب  ناوتیم  هک  نیا  لایخ  هب  هّیُما  تفرگ . رارق  هنایزات  تابرض 

لالب نآ  درکیم  راخ  يادف  نت  دیوگیم : رعاش  دشیم . هدوزفا  وا  يرادیاپ  يراوتسا و  رب  تشذگیم ، هچ  ره  اما  تفرگ ؛ هنایزات  تابرض 
تفگیم ْدَحَا  وا  راخ  هب  وا  شباتفآ  ردنا  دزیم  ینم  نید  رکنم  دب ، هدنب  ینکیم  دـمحا  دای  وت  ارچ  هک  لامـشوگ  يارب  دزیم  شاهجاوخ 

رتمک هک  دومنیم  هجنکـش  ار  لالب  نانچ  فلخ ، نب  ۀّیُما  دهنیم  رـس  دیوگیم و  ْدَحَا  وا  دهجیم  رب  نوخ  ياج  دـص  شنت  زا  راختفا  رهب 
عمج رد  دـش و  مهارف  لالب  يدازآ  هنیمز  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تطاسو  اب  ماجنارـس  اما  تشاد ، ار  وا  ندـنام  هدـنز  دـیما  یـسک 

(20 .) تفرگ رارقهلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  یمارگ  ربمایپ  ناگتفیش 

مالک نیرخآ 

نید . 1 دنتـسه : نید  هس  ایند  نایدا  نیرتروهـشم  میاـمنیم . بلج  یّمهم  هتکن  هب  ار  امـش  هّجوت  کـنیا  تشذـگ ، هک  یبلاـطم  هب  هجوت  اـب 
کی رد  درادن و  نمـشد  مالـسا  نید  هزادنا  هب  ینید  چیه  ایند ، رگید  نایدا  نید و  هس  نیا  نایم  رد  مالـسا . نید  . 3 دوهی ؛ نید  . 2 حیسم ؛

چیه ناملـسم ، ياهروشک  مامت  نایم  رد  نینچمه  تسا . يراکنا  لباق  ریغ  هتکن  نیا  هدـش و  جیـسب  مالـسا  هیلع  ایند  تاـغیلبت  ماـمت  مـالک ،
ندناشن رمث  هب  يارب  ضرغم  نازوتهنیک  نانمـشد و  ياههشقن  تسین . راکنا  لباق  زین  هتکن  نیا  هک  درادن ، نمـشد  ناریا  هزادـنا  هب  يروشک 

رظنّدم ناوج  رـشق  هزادنا  هب  يرـشق  چیه  نامروشک ، تیعمج  نایم  رد  و  دوشیم ، هصالخ  هعماج  ناوج  رـشق  رد  طقف  دوخ ، دـیلپ  دـصاقم 
، دنیامن تسُـس  ار  نانآ  تادقتعم  دنروآرد و  ياپ  زا  ار  ناریا  روشک  ناوج  دـمآراک  يورین  رگا  هک  دـناهتفایرد  نانآ  تسین . هدوبن و  نانآ 

يارب هک  تسا  نیا  دـنراد ، لماک  هّجوت  نآ  هب  نانمـشد  هک  یمهم  تاـکن  زا  یکی  نیارباـنب ، دناهدیـسر . دوخ  دـصاقم  هب  هلمج ، کـی  رد 
نانآ هک  ارچ  دوب ؛ دنهاوخن  ّقفوم  یماظن  مجاهت  ای  روز  راشف و  هجنکـش و  هار  زا  زگره  موبوزرم ، نیا  ناناوج  تاداقتعا  ندومن  نک  هشیر 
نیا هب  قیقد  هبـساحم  اب  نانآ  دنـسرب . دوخ  دصاقم  هب  دنناوتیمن  دنفرت  نیا  اب  هک  دنتفایرد  دـندرک و  هبرجت  ار  یلیمحت  هلاس  تشه  گنج 

فالتا زج  يرمث  زگره  دـنوش ، جیـسب  ناناملـسم  مالـسا و  هیلع  یماظن  گنج  رد  دـننک و  جرخ  رالد  اـهدرایلیم  رگا  هک  دناهدیـسر  هجیتن 
الاب نیتسآ  هعیـش ، روشک  مالـسا و  تاسدـقم  هیلع  یگنهرف  مجاهت  تاغیلبت و  حرط  اب  نیارباـنب ، دوشیمن . ناـنآ  بیـصن  ناـمز  هیاـمرس و 

ياقلا اب  رگید  زور  و  لذتبم ، ياهملیف  اهسکع و  لیبق  زا  تارکنم  هعاشا  اب  يزور  دـنیآیم . هنحـص  هب  هزات  ياهشقن  اب  زور  ره  دـناهدز و 
ار رّدخم  داوم  كایرت و  دندمآ . نادیم  هب  زیزع  ناناوج  صوصخ  هب  ناریا و  تلم  تادـقتعم  ندومن  نک  هشیر  يارب  یمالـسا ، دـض  راکفا 
نارتخد و نایم  ار  باجح  دـندناشک . تبرغ  یـسکیب و  يایند  هب  ار  اـم  روش  رپ  ناـناوج  زا  يداـیز  هورگ  دـندرک و  عیاـش  ناـناوج  ناـیم 
رد هک  تسا  مزال  زیزع  ناناوج  رب  نیاربانب ، دـندناشک . یتّفعیب  هب  ار  نانآ  زا  يدایز  هورگ  دـندومن و  یفرعم  يدازآ  فالخ  اـم  نارهاوخ 

دننک و ادج  وختشز  ناتفص  گرگ  زا  ار  یعقاو  ناتـسود  رگید ، نایب  هب  دنهدن . سک  ره  اب  یتسود  هب  نت  دننک و  ّتقد  یعامتجا  طباور 
، تفخ زا  ییایند  اب  رخآ  رد  دنتفاتـش ، امن  تسود  نانمـشد  زاب  شوغآ  لابقتـسا  هب  هک  یناناوج  دنهدن . تبثم  باوج  ناگناگیب  تاغیلبت  هب 

اهنادنز ياههلیم  تشپ  هک  یناسک  زا  دـصرد   90 دش . بآ  رب  شقن  ناشتالایخ  تفر و  داب  رب  ناشیاهوزرآ  مامت  دـندیزگ و  تلزع  جـنک 
اب یهارمه  شون و  شیع و  سلاـجم  رد  تکرـش  هجیتـن  ار  دوخ  طوقـس  تلع  ماـمت  دنتـسه و  یکاـش  دوخ  نانیـشنمه  زا  دـناهتفرگ ، رارق 
اب هک  یناوج  نارتخد  ایآ  دـندز ؟ يربخیب  هب  ار  دوخ  ای  دـندوب  ربخیب  نانمـشد  هشقن  زا  ناـنیا  دـننادیم . دوخ  فرحنم  دـساف و  ناتـسود 

، دـنداد نت  رگید  یقـالخا  دـسافم  داـیتعا و  هـب  هـک  یناـناوج  اـی  دـندرک ، راد  هّـکل  ار  دوـخ  تـفع  نـماد  عورـشمان ، هـطبار  ندرک  رارقرب 
رـس ریز  تلع  ماـمت  تسا ؛ نشور  باوج  دـش ؟ نینچ  ارچ  سپ  تسیچ ؟ یتـسود  هداـج  رد  یکاـبیب  كاـنرطخ  بقاوع  هک  دنتـسنادیمن 

ناوج لسن  ندـناشک  اشحف  داـسف و  هب  ندرک و  يوزنم  ار  هار  اـهنت  ّتلم ، کـی  دـیاقع  بیرخت  يارب  هک  تسا  مالـسا  نانمـشد  ياـههشقن 
. دندزیمن کمن  ار  ملد  زوس  شاک  دندرکیم ؛ هراظن  ذغاک  دیفس  حور  يور  رب  ار  مملق  کشا  دندینـشیم و  ار  مدایرف  شاک  دناهتـسناد .
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؛ دنک یبوک  ياپ  لقع ، مادعا  مسارم  رد  ناطیش ، هک  دسرب  ییاج  هب  راک  دیراذگن  هک  مهدیم  مسق  یتسود  شزرا  هب  ار  امش  نم ! ناتسود 
. دینک باختنا  زاب  مشچ  اب  ار  ناتناتـسود  دنیامن . يریگرای  شیم  سابل  رد  ياهگرگ  دننک و  ییامن  دوخ  هدروخ  مسق  ِنانمـشد  دیراذگن 

راطخا رتشیب  راب  ود  نادیم ، نیا  یضاق  هک  ارچ  دینابسچن ؛ دوخ  لد  هزاورد  روت  هب  ار  نانمـشد  پوت  دوخ  تّمه  اب  دیوشن و  یمیت  ره  رای 
نیریـش تاـظحل  كرد  رمع و  نارود  زا  يدـنمهرهب  طاـشن ، روش و  یگدـنز ، نادـیم  زا  ار  راـک  اـطخ  ناـسنا  موس ، راـب  يارب  دـهدیمن و 

سپ دنک . تریزارس  روگ  نکتخر  هب  هتـشادن و  مه  ار  نادیم  نیا  ياشامت  قح  یّتح  هک  ییاج  ات  دنکیم ؛ جارخا  زمرق  تراک  اب  راگزور ،
یهار رب  شهگن  دشابن  شاک  سک  چیه  دنک  ریپ  دوخ  هر  رد  ار  همه  ناناوج ، نیا  دـنک  ریجنز  هب  هدـنب  دـسرب ، بحاص  شاک  هک ... دـشاب 

ملق نآ  اب  شاک  دنک  ریمعت  هناریو و  لد  دزاسب  دوخ  دتُفا  نم  لد  هب  مالسلا  اهیلعارهز  لُگ  مشچ  شاک  دنک  رید  وا  ربلد  دُوب و  رد  رب  مشچ 
مالـسلا هیلعیلع  نحل  نامه  اب  مرح  راوید  هب  هیکت  دنزب  يزور  شاک  دـنک  ریرحت  مالـسلا  اهیلعهمطاف  فُحُـص  نایم  رد  ارم  مان  یبش  قشع 

رادید دیما  هب  دنک  ریبکت  همغن 

اه تشون  یپ 

ج نازیملا ، ( 4 . 67 فرخز ، ( 3 ص 130 . ج 1 ، نامز ، تایضتقم  مالسا و  ( 2 ج 1 . نامز ، تایضتقم  مالسا و  يرهطم ، یضترم  دیهـش  ( 1
ج 2، كردتسم ، ( 9 ص 65 . ج 2 ، كردتسم ، ( 8 ح 2 . ص 277 ، ثیدح ، رازه  ( 7 مکحلا . ررغ  ( 6 . 14 رجف ، ( 5 همجرت . ص 181 ، ، 18
زا لقن  هب  ص 51 ؛ ج 1 ، نیسحلا ، نسحلا و  لاوحا  یف  نیطبـسلا  یلاعم  ( 12 ص 15 . هیرشع ، ینثا  ( 11 ج 3 . یفاک ، لوصا  ( 10 ص 62 .

جهن حرش  ( 14 ح 1 . سلجم 590 ، قودـص ، خیـش  یلاما ، ( 13 ص 66 . يریهظ ، موصعم ، هدراهچ  ياههمان  تیـصو  راگدـنام ، ناـنخس 
ص هیرشع ، ینثا  ( 17 ص 110 . ج 2 ، ماّرو ، هعومجم  ( 16 ص 811 . ج 2 ، مکحلاررغ ، ( 15 ص 272 . ج 2 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ،
(، ناملـس لالب و   ) اههوسا اـب  ییانـشآ  یثدـحم ، داوج  ( 20 ص 152 . ج 1 ، مـکحلاررغ ، ( 19 ص 214 . ج 17 ، راونـالاراحب ، ( 18 . 15

. تاغیلبت رتفد  تاراشتنا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 
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تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 31زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 31زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	دوست كيست؟! دوستي چيست؟!
	مشخصات كتاب
	مقدمه
	انسان و نياز به دوست
	دقت كنيد
	مراحل رفاقت
	آفت دوستي
	عشق و دوستي
	انسان و حركت به سوي كمال
	دوستي در قرآن
	آيهاي ديگر
	اهميت دوستي در روايات
	با چه كساني دوست شويم؟
	ويژگيهاي همنشين خوب
	شرط اول: ديدن او، شما را به ياد خدا بيندازد
	شرط دوم: همنشيني با او، علم شما را افزون گرداند
	شرط سوم: رفتارش شما را به ياد آخرت بيندازد
	شرايط دوست خوب از نظر امام حسنعليه السلام
	دوست كامل در كلام امام صادقعليه السلام
	با چه كساني رفاقت نكنيم؟
	با چه كساني رفاقت نكنيم؟
	پرهيز از شَرور
	پرهيز از چاپلوس
	شرايط پنج گانه
	نتيجه معاشرت
	هلاكت و بدبختي
	نكته خواندني

	شباهتهاي دوست خوب و آينه
	30 صفت از صفات آينه و دوست خوب
	دختران و دوستي
	دختران و دوستي
	دخترم!
	خواهرم!
	خواهرم!
	دخترم!
	خواهرم!

	جاذبههاي كاذب براي جلب دوستي
	جاذبههاي كاذب براي جلب دوستي
	خواهر و برادر عزيزم!
	خواهرم!

	تهاجم به مقدسات
	تهاجم به مقدسات
	نمونه اول
	نمونه دوم

	آخرين كلام
	پي نوشت ها

	درباره مرکز تحقیقات رایانهاي قائميه اصفهان

