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خزرب ات  گرم  زا  ناسنا 

: هدنسیون

يدابآ یجاح  یحلاص  هللا  تمعن 

: یپاچ رشان 

تشهب ياهلگ 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

خزرب ات  گرم  زا  15ناسنا 

باتک 15تاصخشم 

15راتفگشیپ

گرم هرابرد  لوا :  15شخب 

گرم ياهیگژیو  لوا :  15لصف 

تسا رارسا  زا  15گرم 

یمومع ینوناق  16گرم 

اه تذل  هدننکش  17گرم 

17هراشا

؟  تسا يدوبان  19گرم 

. دیآ یم  باسح  هب  مود ))  دلوت   )) تقیقح رد  رگید و  ناهج  هب  تسا  یهاگرذگ  گرم  هک  ارچ  دراد ؛ يرگید  هرهچ  مالسا  رظن  زا  یلو  تسا ،  كان  تشحو  زیگنا و  لوه  يرایسب  يارب  گرم ،  مان  هچرگ 

؟  تسیچ 20گرم 

همئا رظن  رد  21گرم 

ناهانگ زا  ندش  كاپ  22گرم 

تسا كانسرت  22گرم 

نانم ؤم  24گرم 

ناملاظ 25گرم 

تسا روآ  یتسم  25گرم 

اه ترسح  هارمه  26گرم 

ناگمه اب  عادو  27گرم 

ناگتشرف روضح  27گرم و 

ناسنا ناراکبلط  28گرم و 
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ناطیش 28گرم و 

توملا کلم  29گرم و 

تمحر ناگتشرف  30گرم و 

بضغ ناگتشرف  31گرم و 

یلع ربمایپ و  روضح  31گرم و 

مرجم يارب  تلاح  نیرت  تخس  33گرم 

اهتیاکش 33گرم و 

اهادن ندینش  34گرم و 

دیدج یگدنز  هب  ندش  دراو  35گرم 

خزرب ملاع  رد  حاورا  مود :  35لصف 

35همدقم

دیدج بلاق  رد  36حاورا 

ناسنا تروص  هب  نانم  ؤم  37حاورا 

ناطیش تروص  هب  رافک  37حاورا 

دننک یمن  عطق  ار  اه  ندب  اب  طابترا  38حاورا 

دسج 38بادآ 

اه هداوناخ  اب  نانم  ؤم  38حاورا 

اهدسج اب  رادید  39حاورا و 

روبق لها  40ترایز 

روبق لها  ترایز  40دئاوف 

دوخ نیرئاز  زا  ناملس  41ییاریذپ 

خزرب مود :  42شخب 

خزرب فیرعت  لوا :  42لصف 

خزرب 42فیرعت 
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خزرب 42تابثا 

تایآ هار  زا  خزرب  43تابثا 

دیآ یم  تسد  هب  بلطم  43دنچ 

؟  تسیچ خزرب  44هفسلف 

باوخ هب  خزرب  ملاع  45هیبشت 

؟  تساجک خزرب  45ملاع 

 ! تسین شیب  یتعاس  46خزرب 

؟ دننادرگ یمن  رب  ایند  هب  ار  نایخزرب  47ارچ 

ربق رد  عیبر  48هجاوخ 

هزانج يور  رب  هایس  48گس 

! دش گس  يدرم  تلود  49هزانج 

 ! گس هفایق  هب  هثیبخ  49لامعا 

 ! مدرک بجعت  هیضق  نیا  49زا 

ربق لاوئس  مود :  49لصف 

مالسا نید  تایرورض  زا  ربق ، رد  49لاوئس 

ربق رد  رکنم  ریکن و  ندش  50لخاد 

دننک یم  لاوئس  مه  ربمایپ  51هرابرد 

دننک یم  لاوئس  مه  یلع  تیالو  52زا 

دندز هنایزات  ار  تیالو  52رکنم 

دناربق لاوئس  رکنم  يا  53هدع 

ندید باوخ  53تلع 

ربق راشف  موس :  54لصف 

54همدقم

دهد یم  ربخ  ربق  راشف  54زا 
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دینش ار  يا  هزانج  56دایرف 

یتیم رس  رب  نیشتآ  56ياهزرگ 

تسا فیثک  هراپ و  57ناشسابل 

تسا نکمم  اج  همه  ربق  57راشف 

تسا ناهانگ  هرافک  ربق  57راشف 

؟  حور ای  تسا  مسج  يارب  58باذع 

ریگ نیمز  انیبان و  ناسنا  58لاثم 

دوش یم  ربق  باذع  ثعاب  هک  58ییاهزیچ 

وضو نودب  59زامن 

ینیچ 59نخس 

59تبیغ

لوب زا  ندرکن  59بانتجا 

رسمه زا  ندرک  60يرود 

سانلا 60قح 

ربق باذع  لاس  60کی 

يدنه 60هدازهاش 

دز یم  شین  ار  وا  61رام ،

هدب تاجن  يراتفرگ  زا  62ارم 

سانلا قح  يارب  باذع  لاس  63کی 

دش مک  متانسح  زا  مدنگ  کی  هزادنا  63هب 

یقالخا 64دب 

ذاعم نب  دعس  64ناتساد 

دیسر ربمایپ  هب  دعس  تداهش  64ربخ 

تیالو 65دض 
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ندروخ 65مارح 

ءاشع زامن  66كرت 

میتی لام  ندرک  66عیاض 

ندروخ 66ابر 

مدرم زا  ییوج  66بیع 

نداد لبق  رهوش  دالوا  هب  ار  رهوش  67لام 

ندرکن لمع  دوخ  فورعم و  هب  67رما 

دوش یم  هفاضا  یضعب  67ياهباذع 

دنک یم  فرطرب  ار  ربق  باذع  هک  ییاهزیچ  مراهچ :  67لصف 

67همدقم

67نیتدیرج

هعمج زور  بش و  رد  68گرم 

68نیقلت

ربق رب  بآ  68نتخیر 

ندناوخ 68نآرق 

تشحو 69زامن 

بش 69زامن 

ندناوخ 69زامن 

حیحص 69عوکر 

نداد مدرم  هب  70یهاگآ 

نتخاس رقف  70اب 

ادخ هناخ  70جح 

تالکشم رب  70ربص 

70هقدص
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دمآ نوریب  ربق  زا  هنهک  سابل  71اب 

مرادن ییافواب  ناتسود  حلاص و  71دالوا 

يداتسرف هزوبرخ  ام  72يارب 

تیم عفن  هب  72تداهش 

دنداد تداهش  وا  عفن  هب  يا  72هدع 

تشاذگ شفک  رد  ار  73همان 

حلاص 73دالوا 

تفای تاجن  باذع  زا  74يردپ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  74ترایز 

تیب لها  75تبحم 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  75تاولص 

دش هتشاد  رب  ناتسربق  زا  75باذع 

دش ضوع  75شتروص 

فجن رد  76نفد 

ناهانگ زا  76هبوت 

دناهر یم  باذع  زا  ار  77ناسنا 

ردام ردپ و  هب  77یکین 

77وضو

ادخ 77رکذ 

78زامن

78هزور

تیانج 78لسغ 

هرمع 78جح و 

محر 78هلص 
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78هقدص

فورعم هب  78رما 

قلخ 79نسح 

ادخ زا  79فوخ 

ریخ راک  رد  79تقبس 

ادخ هب  نتشاد  79دیما 

ادخ سرت  زا  79هیرگ 

ادخ هب  نظ  79نسح 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  79تاولص 

ادخ یناگی  هب  79تداهش 

دبای یم  شیازفا  اه  80تمعن 

نامرجم یخزرب  ياه  باذع  مجنپ :  80لصف 

80همدقم

لیباق یخزرب  81باذع 

یضاق یخزرب  81باذع 

زیورپورسخ یخزرب  82باذع 

رمع رکبابا و  یخزرب  82باذع 

رمع یخزرب  83باذع 

مجلم نبا  یخزرب  84باذع 

تیالو نیرکنم  یخزرب  84باذع 

نینم ؤملاریما  نانمشد  یخزرب  85باذع 

هیواعم یخزرب  85باذع 

دیزی یخزرب  86باذع 

هلادیبع یخزرب  86باذع 
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کلملادبع ناورم و  یخزرب  87باذع 

هیما ینب  نارادتسود  یخزرب  88باذع 

فسوی نب  جاجح  یخزرب  88باذع 

وا یخزرب  باذع  89اما 

یسابع هفیلخ  ریزو و  یخزرب  89باذع 

دیشرلا نومءام  یخزرب  90باذع 

ملاظ یحزرب  90باذع 

ملاظ ناطلس  یخزرب  91باذع 

ملاظ نارای  یخزرب  91باذع 

نانز یخزرب  92باذع 

خزرب ملاع  رد  ناراکانز  باذع  93اما 

درکن لوبق  ار  راکانز  هزانج  93ربق 

نانیچ نخس  یخزرب  94باذع 

نایوگ غورد  یخزرب  94باذع 

ناروخ میتی  لام  یخزرب  95باذع 

نازودنا تورث  یخزرب  96باذع 

نآرق ناگدننک  شومارف  یخزرب  96باذع 

ناراوخ ابر  یخزرب  97باذع 

ناتسرپ ایند  یخزرب  97باذع 

نایوخدنت یخزرب  98باذع 

ناناملسم تاجاح  ناگدننک  در  یخزرب  99باذع 

ناراکوکین یخزرب  شاداپ  مشش :  99لصف 

اهندب ندیسوپن  متفه :  101لصف 

تاوما ندینش  متشه :  103لصف 
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تاوما یتحاران  مهن :  106لصف 

تاوما ندرک  تبحص  مهد :  108لصف 

108همدقم

یسیع اب  رفن  دنچ  ندرک  108تبحص 

 (( حون نب  ماس   )) تعامج 108نآ 

مرجم یناوج  ندرک  109تبحص 

راکوکین یناوج  ندرک  109تبحص 

هدرم ندرک  110تبحص 

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  اب  نوعمش  ندرک  110تبحص 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ردام  ردپ و  ندرک  111تبحص 

دسا تنب  همطاف  ندرک  111تبحص 

هرمض ندرک  113تبحص 

(( رداهبارق  )) حور ندرک  115تبحص 

مالسا ربمایپ  اب  يرتخد  اب  ندرک  116تبحص 

راکوکین مناخ  اب  ناگرزاب  ندرک  116تبحص 

دوخ رسمه  اب  يدرم  ندرک  116تبحص 

تاوما ندیسر  لامک  هب  مهدزای :  117لصف 

مالسلا يداو  رد  حاورا  عامتجا  مهدزاود :  119لصف 

توهرب رد  رافک  حاورا  مهدزیس :  121لصف 

خزرب ملاع  رد  ناسنا  تروص  مهدراهچ :  124لصف 

124همدقم

داد ناشن  ار  مدرم  یخزرب  124تروص 

جح رد  مدرم  یخزرب  125تروص 

دید ار  نارگید  دوخ و  یخزرب  125تروص 
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هفیاط هد  یتوکلم  126تروص 

ادخ رکذ  یخزرب  126تروص 

نم ؤم  لامعا  یخزرب  127تروص 

اه تین  یخزرب  128تروص 

خزرب ملاع  زا  دعب  لامعا  128تروص 

یخزرب منهج  تشهب و  مهدزناپ :  128لصف 

128همدقم

یخزرب 129تشهب 

داد ناشن  ار  منهج  129تشهب و 

یخزرب تشهب  رهن  130رثوک ،

تسا مالسلا  يداو  یخزرب  131تشهب 

یخزرب 131منهج 

دنازوس ار  یصخش  یخزرب  132منهج 

اه هزانج  لاقتنا  مهدزناش :  133لصف 

اهتشون 136یپ 

142 ات 1136

276 ات 143138

415 ات 277139

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  141هرابرد 
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خزرب ات  گرم  زا  ناسنا 

باتک تاصخشم 

يدابآیجاح یحلاص  هللاتمعن  فیلات  خزرب /  اـت  گرم  زا  ناـسنا  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  هللاتمعن  يداـبآیجاح  یحلاـص  هسانـشرس : 
متفه 964- پاچ  : لاـیر  17000 لاـیر ؛  14000 کــباش :  324 ص . يرهاـظ :  تاصخـشم  تشهب 1382 . ياـهلگ  مق  رـشن :  تاصخـشم 

تـسا هدـیدرگ  رـشتنم  توافتم  نیرـشان  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  باتک  نیا  تشاددای :  متـشه )  پاچ  لایر (  17000 x-8-94663 ؛ :
تروص هب  نینچمه  324 ؛ [ - 323  ] همانباتک ص تشادداـی :  . 1385 متـشه :  پاچ  تشاددای :  ناتـسمز 1384 . متفه : پاچ  تشاددای : 

 : هرگنک يدــــنب  هدر   Future life عوــضوم :  گرم  زا  سپ  یگدـــنز  عوــضوم :  خزرب  عوــضوم :  گرم  عوـــضوم :  سیوـــنریز 
م3754-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/44 ییوید :  يدنب  هدر   1382 8 فلا BP222/22/ص2

راتفگشیپ

هرابرد شخب  نیا  تسا .  دـصقم  يوس  هب  ناسنا  ریـسم  تـالوحت  نارود و  زا  مود  شخب  تسامـش  يور  لـباقم  رد  نونکا  مه  هک  یباـتک 
هک يزور  ناـمه  تساـیند .  ملاـع  ندیـسر  ناـیاپ  هب  روـص و  رد  ندـش  هدـیمد  شیاـهتنا  گرم و  شیادـتبا  هک  دـنک  یم  ثـحب  يا  هرود 
 (( کیبل  )) ار قح  يادـن  دـیاب  همه  ناگتـشرف  سنا و  نج و  ایرد ، هوک و  نامـسآ ،  نیمز و  اه ، ناشکهک  ناگراتـس و  هاـم ،  دیـشروخ و 

 ، نیرت هثداحرپ  نیرت ،  یفخم  نیرت ،  مهبم  نیرت ،  کیرات  دـعب  لـبق و  ياـه  هرود  فـالخ  هب  هرود ،  نیا  دنباتـشب . وا  يوس  هب  دـنیوگ و 
یـسک لاح  ات  تسا .  داعم  ات  ءادبم  زا  ناسنا  تشذگرـس  ياه  نارود  نیرت  ینالوط  نیرت و  كانرطخ  نیرت ،  كانتـشحو  نیرت ،  ساسح 

دناد یم  تمایق  خزرب و  هراـبرد  ناـسنا  هک  يزیچ  اـهنت  دوش ؟ یم  عقاو  هچ  تسا و  ربخ  هچ  اـج ، نآ  هک  دـنادب  ینـشور  هب  تسا  هتـسناوتن 
ناسنا هک  دوش  یم  لصاح  یماگنه  مه  اهربخ  نیا  زا  لـماک  یهاـگآ  تسا .  هتـشاذگ  وا  راـیتخا  رد  تاـیاور  نآرق و  هک  تسا  ییاـهربخ 
هیرظن راهچ  هب  ام  هک  دراد  یهاگدـید  هرود  نیا  يارب  سک  ره  دـمهفب . دـنک و  سمل  کیدزن  زا  ار  تقیقح  دوش و  لقتنم  خزرب  هب  دوخ ،

همه تسا و  راک  نتفای  نایاپ  يدوبان و  مدع و  نابایب  هب  نتفر  هرود ،  نیا  هک  تسا  نآ  ناشهاگدید  يا  هدع   - 1 مینک .  یم  هراشا  اهنآ  زا 
دور و یم  شیپ  قلطم  یتسین  يوس  هب  ددرگ و  یم  مدـع  راپـسهر  ناـسنا  هرود ،  نیا  رد  دـنیوگ : یم  ناـنآ  دوش . یم  متخ  اـج  نآ  هب  زیچ 

یگدامآ ندش و  ینادـنز  تشادزاب و  هرود  هرود ،  نیا  تسا :  نینچ  رگید  يا  هدـع  هاگدـید   - 2 دوش . یم  هتـسب  هشیمه  يارب  وا  هدنورپ 
اهر نادنز و  زا  نتـسج  هرود ،  نیا  هک  تسا  نآ  یعمج  هاگدـید   - 3 تسا .  منهج  ای  تشهب  رد  ندـش  لخاد  تمایق و  يارب  ندرک  ادـیپ 

یناسک داقتعا  مراهچ :  هاگدید   - 4 تسا .  جنر  درد و  هصغ و  مغ و  زا  ندـش  غراف  نت و  سفق  زا  ندرک  رارف  تایدام و  ریجنز  زا  ندـش 
ملاع رد  دنیوگ : یم  دـنناد و  یم  ندرک  ناربج  ار  دوخ  ینید  ياه  صقن  ندیـسر و  لامک  هب  ندـش و  تیبرت  هرود  ار ، هرود  نیا  هک  تسا 

گرم و یکی  تسا  هدـش  میظنت  شخب  ود  رد  باتک  نیا  دـنوش . یم  تماـیق  دراو  راـیع  ماـمت  ناـنآ ،  هدـش و  لـماک  ناـنم  ؤم  نید  خزرب 
ياه ندب  ندیسوپن  نامرجم ،  یخزرب  باذع  ربق ، باذع  ندش  فرطرب  ربق ، راشف  ربق ، لا  ؤس  اب  هطبار  رد  خزرب  شخب  رد  خزرب .  يرگید 

. دشاب یم  رگید  بلاج  بلاطم  اه  هد  یخزرب و  منهج  تشهب و  نایخزرب و  شاداپ  تاوما ،  تبحص  ربق ، رد  یضعب 

گرم هرابرد  لوا :  شخب 

گرم ياهیگژیو  لوا :  لصف 

تسا رارسا  زا  گرم 
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گرم رارسا  زا  یهاگآ  دربب ، یپ  نآ  لصا  هب  هتسناوتن  زونه  رشب  هک  تسا  هدشن  لح  ياهزار  زا  یکی  تسا ،  تقلخ  رارسا  زا  یکی  گرم 
زا زونه  هک  يرـشب  دـشاب . یم  زومر  رارـسا و  زا  زین  یگدـنز  تایح و  لصا  هک  روط  ناـمه  دـیآ ، یم  باـسح  هب  ملع  تالکـشم  زا  یکی 

یتـسرد عـالطا  تسا ،  لوغـشم  یگدـنز  نوئـش  زا  ندـش  رادروخرب  ندرب و  تذـل  هب  نآ  وترپ  رد  نوـنکا ،  مه  هک  تاـیح ))،   )) تقیقح
ایند تشاد .  دهاوخن  یحیحص  عالطا  تسا  هدیشچن  ار  نآ  معط  هدیسرن و  نآ  هب  زونه  هک  گرم ))   )) تقیقح زا  هک  تسا  یعیبط  درادن ،

تابیکرت هک  يا  هدنز  دوجوم  دوش  یم  هنوگچ  دمهفب  تسا  هتسناوتن  دربب ؟ یپ  هدنز  دوجوم  شیادیپ  تایح و  زار  هب  تسا  هتـسناوتن  زونه 
هک نآ  نودب  دسر ، یم  ارف  شگرم  هک  یماگنه  تسا ،  ینیعم  هزادنا  هب  هک  رگید ) یندعم  داوم  کهآ و  كاخ ،  بآ ،  لیبق  زا   ) وا ندـب 
نآ يور  نادنمـشناد ،  تسا  اه  نرق  هک  ندب ))   )) نیمه رد  دنام ؟ یم  زاب  شبنج  تکرح و  زا  دوش ، مک  يزیچ  وا  ینامـسج  تابیکرت  زا 
لاح نیا  اب  دنا ، هتفر  ورف  نآ  قامعا  رد  هتخادرپ و  یملع  قیمع  ياه  یفاکشوم  تاعلاطم و  هب  ینف  قیقد  رازبا  لیاسو و  اب  دننک و  یم  راک 

 ، نآ نشور  دهاش  تسا .  هدنام  لوهجم  نانآ  رب  جالع  ياه  هار  ضارما و  زا  يرایسب  زمر  دنربب ! یپ  دنا  هتسناوتن  نآ  رارسا  زا  يرایـسب  هب 
 . تسا ءاضعالا  فئاظو  ملع  ندب و  حیرشت  هب  طوبرم  تاسیسءات  هعـسوت  یبط و  رتشیب  تاقیقحت  يارب  نادنمـشناد  موادم  ياه  يریگ  یپ 
 (( ندب  )) زا ریغ  هک  حور ))   )) تقیقح ییاسانش  ماقم  رد  دناوت  یم  هنوگچ  دراد  دوخ  ندب ))   )) هب تبسن  هک  یعیسو  لهج  نیا  اب  رشب  ایآ 

هک نیا  هب  دـسر  هچ  اـت  دـیامن ؟ عـالطا  مـلع و  راـهظا  تـسا  یـصوصخم  زرط  نآ ،  تـقلخ  زرط  رگید و  شنیرفآ  نآ ،  شنیرفآ  تـسا و 
دوخ رمع  زا  یمهم  تمـسق  ام  دنک . عالطا  ملع و  راهظا  تسا ،  ندب  زا  حور ))   )) ییادج شراثآ  زا  یکی  هک  گرم ))   )) هرابرد دهاوخب 
اسب مینیب .  یم  باوخ  هنوگچ  میور و  یم  باوخ  هب  هنوگچ  میناد  یمن  میا ،  هدیمهفن  ار  نآ  تقیقح  زونه  میرب و  یم  رس  هب  باوخ  رد  ار 
عقاو هدنیآ  رد  هدـشن و  عقاو  زونه  هک  ار  یثداوح  انایحا  میوش .  یم  ور  هبور  كان  ساره  ای  زیگنارورـس و  ياه  هنحـص  اب  باوخ  ملاع  رد 

 ، میـشیدنا یم  دوخ  اب  میئامن و  یم  هدهاشم  يرادیب  رد  میا  هدـید  باوخ  رد  هک  هنوگنامه  هب  سپـس  مینیب ؟!  یم  باوخ  رد  دـش  دـهاوخ 
دوش و یم  ربخاـب  شرمع  هدـنیآ  عیاـقو  زا  باوخ  رد  هنوگچ  ناـسنا  هچ ؟  ینعی  ندـید ))  باوخ  (( ؟  تسیچ باوخ ))   )) تقیقح یتسار 
رد هک  یگرم  زا  میناوت  یم  هنوگچ  میناوتان  باوخ  تقیقح  كرد  زا  هک  یماگنه  دـنیب ؟ یم  باوخ  رد  تسا  هدـشن  عقاو  زونه  ار  هچ  نآ 

نیرترکفتم هک  تسا  يا  هدیچیپ  مهبم و  لئاسم  اه  نیا  میشاب ؟  هتـشاد  یحیحـص  عالطا  دیآ  یم  نامغارـس  هب  هبترم  کی  طقف  رمع  تدم 
. دنناوتان اه  نآ  مکحم  عطاق و  باوج  نتفای  زا  زین  یملع  نارگ  شواک  اهزغم و 

یمومع ینوناق  گرم 

گرم تسا ،  هدش  هبرجت  تقلخ  ملاع  خـیرات  لوط  رد  دـیآ و  یم  تسد  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  تایاور  نآرق و  تایآ  زا  هک  روط  نآ 
 . تسا تباث  یمتح و  هدـنز  ریغ  تادوجوم  همه  هکلب  هدـنز و  تادوجوم  همه  اه ، ناسنا  همه  يارب  هک  یتشونرـس  تسا ،  یمومع  ینوناق 

یم زاب  ام  يوس  هب  سپـس  دشچ ، یم  ار  گرم  یناسنا  ره  ( )) 1  ) نوعجرت انیلا  مث  توملا  ۀقئاذ  سفن  لک  دـیامرف : یم  هطبار  نیا  رد  نآرق 
يزور هاوخان  هاوخ  ناگدنز ،  مامت  دیوگ : یم  تسا .  مکاح  ناهج  هدنز  تادوجوم  مامت  رب  هک  دـنک  یم  هراشا  ینوناق  هب  هیآ  دـیدرگ .))

ار نآ  ام  رگا  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  یلو  دننک . شومارف  ار  دوخ  يریذپانف  دنا ، لیام  مدرم  زا  يرایـسب  هچ  رگا  دیـشچ . دـنهاوخ  ار  گرم 
غارـس هب  گرم  هک  دسر  یم  يزور  دراد ، ینایاپ  هرخالاب  ناهج ،  نیا  یگدنز  تایح و  درک ، دهاوخن  شومارف  ار  ام  زگره  مینک  شومارف 
رتدوز یضعب  تسین ،  سک  چیه  يارب  ینادیواج  يارس  ناهج ،  نیا  تسب .  دهاوخرب  تخر  ناهج  نیا  زا  راچان  دمآ و  دهاوخ  یـسک  ره 
تبرـش دشچ  تایح  دمآ  وک  سفن  ره  هک  دـبای  یم  ققحت  لاح  ره  هب  ناشیوخ  نادـنزرف و  ناتـسود ،  قارف  دـنورب ، دـیاب  رترید  یـضعب  و 

رد دنک ، دـیدرت  کش و  زیچ  ره  رد  ناسنا  الوصا  تشگ  دـیهاوخ  زاب  ادـخ  يوس  هب  تشذـگ  یناگدـنز  زا  وچ  يزور  ود  تامم  یتسین و 
همه دـنور ، یم  ورف  گرم  ماـک  رد  هدـنز  تادوـجوم  همه  دـنریم ، یم  نـیمز  اـه و  نامـسآ  لـها  ماـمت  دـیامن . دـیدرت  دـناوت  یمن  گرم 

ای رگیدکی  هرابرد  مدرم  یگنادواج  دولخ و  ياعدا  تسین ،  ریخءات  نآ  رد  يا  هظحل  هک  دنراد  يدمآرـس  لجا و  انثتـسا  نودـب  تاقولخم 
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دـنا و هدومیپ  ار  هار  نیا  ءایبنا  همه  هک  یلاح  رد  یگنادواج ؟  مادـک  دولخ ؟ مادـک  تسین ،  شیب  ییاوتحم  یب  ياه  فراـعت  دوخ  ناربهر 
رب هک  یناسک  ماـمت  ( )) 2  ) ناف اهیلع  نم  لک  هفیرـش  هیآ  یتقو  تسا :  هدمآ  یثیدح  رد  دنتـشذگ . هاگرذـگ  نیا  زا  انثتـسا  نودـب  یگمه 
هب اپ  نیمز  يور  هک  سک  نآ  ره  دـش ! رداص  نیمز  لها  گرم  ناـمرف  دـنتفگ : هکئـالم  دـش  لزاـن  دـنوش )) یم  یناـف  دنتـسه  نیمز  يور 

تشگ لزان  دشچ .)) یم  ار  گرم  یناسنا  ره  ( )) 3  ) توملا ۀقئاذ  سفن  لک  ععع  هیآ  هک  یماگنه  تسانف و  یتسین و  وا  ماجنارـس  تساج 
کلاه یش ء  لک  دیامرف : یم  ناهج  تادوجوم  مامت  یمومع  گرم  هب  عجار  و  ( 4 !(() دش رداص  زین  ام  گرم  نامرف  : )) دنتفگ ناگتشرف  ، 

رد اهناسنا  همه  هب  يرادـشه  تایآ ،  نیا  وا .)) ياتمه  یب  كاـپ و  تاذ  زج  دوش  یم  دوباـن  یناـف و  ناـهج  نیا  زیچ  همه  ( )) 5  ) ههجو الا 
یتارطخ نآ ،  زا  تلفغ  هک  دنـشاب  گرم  رکف  هب  امئاد  دـنوشن . لفاغ  یعطق  یمومع و  نوناـق  تشونرـس و  نیا  زا  هک  تسا ،  خـیرات  لوط 

يارب هک  تسا  یمتح  یتشونرـس  ادخ و  بناج  زا  یتمعن  گرم  هک  مینادـب  ار  نیا  دـیاب  دروآ . یم  راب  هب  ناسنا  ترخآ  ایند و  نید و  يارب 
رب ( 7  ) رـس دور  رگ  تشون  ( 6) رز بآ  هب  دـیاب  نخـس  نیا  تفگ :  دـیاب  نینچ  هراـب  نیا  رد  تسا .  هتـشون  مه  بوخ  هدـش و  هتـشون  همه 

تشون دب  دهاوخن  وا  تسا  سیونشوخ  تشون  دوخ  تسد  هب  ام  تشون  رس  تشونرس  ددرگن 

اه تذل  هدننکش  گرم 

هراشا

نتشاد هجوت  تسا و  ناسنا  ره  يارب  زردنا  نیرت  هدنزاس  هظعوم و  نیرتهب  ندوب ،  تمایق )  خزرب و  ملاع   ) نآ زا  دعب  يارس  گرم و  دای  هب 
 ، گرم زا  ندوـمن  تلفغ  دراد . لد  هنیئآ  زا  راـگنز  ندودز  رود و  ياـهوزرآ  هب  نداد  ناـیاپ  تاوهـش و  نتـسکش  رد  یقیمع  رثا  نآ ،  هـب 
یم رت  هیاـمورف  رت و  هارمگ  یناویح  ره  زا  ار  وا  دـناریم و  یم  ار  بلق  دـناشک ، یم  یتریغ  یب  ینید و  یب  یکاـب ،  یب  یتـسپ ،  هب  ار  ناـسنا 

زا تقو  چیه  دشاب و  گرم  دای  هب  امئاد  هک  تسا  یناسک  نم  ؤم  كریز و  ناسنا  هدـش :  دراو  مالـسلا  مهیلع  موصعم  زا  تایاور  رد  دـنک .
هچ ناـنم  ؤم  نیرت  كریز  دـندرک : لاوئـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا   - 1 مینک .  هجوـت  تیاور  دـنچ  هب  دـنکن . تلفغ  نآ 

: دندرک لاوئـس  ترـضح  نآ  زا  زین   - 2 ( 8 .) دـنک هدامآ  نآ  يارب  ار  دوخ  هدوب و  گرم  داـی  هب  رتشیب  هک  یـسک  دومرف : دنتـسه ؟ یناـسک 
رب ار  نادواج  يارـس  دروخن ، ار  ایند  ياه  تنیز  بیرف  دربن ، دای  زا  ار  نآ  ياه  باذـع  ربق و  هک  یـسک  دومرف : تسیک ؟  مدرم  نیرتدـهاز 

رکف هب  داـیز  دومرف : نینچ  مه   - 3 ( 9 .) دـیامن گرم  هدامآ  ار  دوخ  دـنکن و  باسح  دوخ  رمع  زا  ار  ادرف  دـنیزگرب ، رذـگدوز  يایند  نیا 
گرم زا  تقیقح ،  هب  هک  یـسک  نآ  تسا .  گرم  دومرف : خساپ  رد  تسیچ ؟  نآ  هللا !  لوسر  ای  دش : ضرع  دیـشاب . اه  تذل  هدـننکدوبان 

دای اب  دشاب  یتخـس  هقیـضم و  رد  رگا  ددرگ ، گنت  يورب  ایند  دوش ، فرطرب  شرورغ  دشاب ، یگدنز  شیاشگ  تعـسو و  رد  دـنک  یم  دای 
دای هب  هدش :  لقن  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 4 دوش . هدرتسگ  عیسو و  شرظن  رد  ایند  دبای و  ییاهر  يرکف  راشف  زا  گرم ، 
یم لد  زا  ار  تلفغ  ياه  هشیر  دـناریم و  یم  یمدآ ،  نورد  رد  ار  شکرـس  ياهتوهـش  یناسفن و  ياه  سوه  اه و  شهاوخ  ندوب ،  گرم 

هناشن دنیرفآ ، یم  تفاطل  دهد و  یم  یمرن  ناسنا  داهن  رد  ار  یگدنب  يوخ  عبط و  دشخب ، یم  ورین  یهلا  ياه  هدعو  هب  ار  لد  بلق و  دنک ،
رد ار  ایند  دنک ، یم  شوماخ  ار  عمط  صرح و  ياه  هلعش  دنکش ، یم  مه  رد  ار  ایند  هب  یگتخاب  لد  ياهراگنر  گنر و  یتسرپاوه و  ياه 
زا ندرک  رکف  تعاس  کی  : )) دومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نخس  ینعم  تسا  نیا  دنادرگ . یم  کچوک  تسپ و  ناسنا  رظن 

، دـناوخ یم  ارف  کین  ياهراک  يوس  هب  ار  وا  دراد ، یم  زاب  هانگ  زا  ار  ناـسنا  ندوب ،  گرم  رکف  هب  ( 10  .(() تسا رتهب  تدابع  لاس  داتفه 
هکئالم هک  تسا  یـسک  نآ  يارب  یتخبـشوخ  ریخ و  دـهد . یم  تهج  ینعم و  ناـسنا  تاـیح  یگدـنز و  هب  دـنیرفآ ، یم  لد  رد  ار  ناـمیا 

ياج دـنچ  رد  ار  تایح  و  گرم ))   ، )) لاعتم دـنوادخ  دـنیامن . هقردـب  یگتـسیاش  هب  دـننک و  مارتحا  میرکت و  ار  وا  گرم  ندـمآ  ماگنه 
(11  ) تیمی ییحی و  وـه  ـالا  هللا  ـال  ضرـالا  تاومـسلا و  کـلم  هـل  هدوـمرف :  نآ  ياـج  کـی  رد  دـهد . یم  تبـسن  دوـخ  هـب  طـقف  نآرق 
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، دـنوادخ درادـن ، دوجو  وا  زج  شتـسرپ  هتـسیاش  يدوبعم  هک  يدـنوادخ  تسا ،  وا  نآ  زا  نیمز  اه و  نامـسآ  تموکح  هک  يدـنوادخ  ))
نوملعت هللا  تیمی و  ییحی و  هللا  و  دـیامرف : یم  رگید  هیآ  رد  تسا .))  وا  ناـمرف  هب  گرم  تاـیح و  ماـظن  دـناریم و  یم  دـنک و  یم  هدـنز 

اب ناگدنب  لامعا  همه  زا  دنوادخ ، و  تسا ).  وا  تسد  هب  تایح  گرم و  لاح  رهب  و   ) دناریم یم  دـنک و  یم  هدـنز  دـنوادخ ، ( )) 12) ریصب
توملا قلخ  يذـلا  دـیامرف : یم  هک  اج  نآ  دـنک . یم  یهاتوک  هراشا  ناسنا  تایح  گرم و  تلع  هب  تایآ  زا  یکی  رد  طـقف  تسا .))  ربخ 
دیامزایب ار  امش  ات  دیرفآ  ار  تایح  گرم و  هک  تسا  یسک  نآ  دنوادخ ) ( )) ) 13) روفغلا زیزعلا  وه  المع و  نسحا  مکیا  مکولبیل  ةایحلاو 

یب تردـق  هناشن  ناونع  هب  ار  تاـیح  گرم و  شنیرفآ  تسخن  هیآ ،  رد  تسا )).  روفغ  زیزع و  وا  دـنک و  یم  لـمع  رتهب  کـی  مادـک  هک 
هب تیادـه  اه و  ناسنا  ناونع  هب  هک  یـشیامزآ  تسا .  لمع  نسح  شنیرفآ ،  نیا  زا  فدـه  دـیامرف : یم  سپـس  دـنک . یم  یفرعم  شنایاپ 

دارفا نیرتهب   )) شیامزآ يارب  ینادیم  تسا ،  هدرک  یفرعم  شیامزآ  نادیم  کی  ناونع  هب  ار  ایند  ایناث ، دوب . دهاوخ  راگدرورپ  برق  يوس 
رماوا هب  رتشیب  درک  لمع  رت ، يوق  یسرتادخ  رت ، لماک  درخ  لقع و  رت ، نوزف  دهز  رت ، صلاخ  رتهب و  لمع   ) تراک اعبط  و  لمع ))  رظن  زا 
نـسح قیداصم  زا  اـه  نیا  همه  هک  ترخآ  يوس  هب  ترفاـسم  يارب  هشوت  داز و  هیهت  ندوب و  گرم  هداـمآ  داـی و  هب  رتشیب  ادـخ ، یهاون  و 

یم ار  اه  ناسنا  ياـه  ناـج  یناـسک  هچ  اـی  یـسک  هچ  تسیک و  تسد  هب  گرم  هک  نیا  هراـبرد  تسیک ؟  تسد  هب  گرم  تسا ).  لـمع 
یم سک  هس  اب  ار  نآ  تیلوئسم  دهد و  یم  تبسن  هفیاط  هس  هب  ار  اه  ناج  نتفرگ  گرم و  دیجم ، نآرق  منک .  یم  نایب  ار  یبلاطم  دنریگ ؟

(14) اهتوم نیح  سفنالا  یفوتی  هللا  دـیامرف : یم  هراب  نیا  رد  نآرق  دریگ . یم  ار  تاقولخم  ناج  وا  تسادـخ .  اـب  نآ  تیلوئـسم   - 1 دناد .
لق دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  نآرق  تسا .  توملا  کلم  اب  گرم  تبـسن   - 2 دریگ .)) یم  گرم  ماگنه  هب  ار ) تاقولخم   ) ناج دـنوادخ  ))

ار امش  حور  و  تسامـش )  ناج  نتفرگ   ) رومءام توملا  کلم  وگب :  ( )) مدرم هب  ربمایپ  يا  ( ) 15  ) مکب لک  يذلا و  توملا  کلم  مکافوتی 
نیذـلا دـیامرف : یم  اـج  کـی  رد  تسا .  هداد  هکئـالم  هب  ار  نآ  تبـسن   - 3 دـیدرگ .)) یم  زاب  ناـتراگدرورپ  يوس  هب  سپـس  دریگ ، یم 

زا دـنا  هزیکاپ  بیط و  هک  یلاح  رد  دنناتـس  یم  ار  ناشناج  ناگتـشرف  هک  دنتـسه  یناسک   ( )) ناراکزیهرپ ( ) 16  ) نیبیط ۀکئالملا  مهافوتت 
هک دنتـسه  یناسک   ( )) نارفاک ( ) 17  ) مهـسفنا یملاظ  ۀکئالملا  مهاف  وتت  نیذـلا  دـیامرف : یم  رگید  ياج  رد  اه .)) یتشز  اه و  يدـب  همه 
هب یهاگ  ادـخ و  هب  یهاگ  ار  گرم  هک  دوش  یم  هنوگچ  دـنا .)) هدرک  متـس  نتـشیوخ  رب  هک  یلاح  رد  دـنریگ  یم  ار  ناـشناج  ناگتـشرف 

دارفا ناج  مادک  ره  ای  دنریگ ؟ یم  ار  تاقولخم  ناج  رگیدمه  کمک  اب  اهنآ  همه  ایآ  دنهد ؟ یم  تبسن  هکئالم  هب  یهاگ  توملا و  کلم 
دارفا ناج  تسا .  نانآ  ماقم  هبتر و  بسح  هب  دارفا  حور  ضبق   - 1 هلمج :  زا  دراد . دوجو  یتایرظن  هراب  نیا  رد  دنریگ . یم  ار  یصوصخم 

ناحلاص املع و  نادهاز ،  نانم و  ؤم  حور  دنریگ و  یم  هکئالم  ار  ناراکدـب  و  نید ،  یب  ناراک ،  تنایخ  راک و  تیانج  كرـشم ،  رفاک و 
اب دش : لاوئس  دارفا  ناج  نتفرگ  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 2 دریگ . یم  ادخ  ار  یهلا  نابرقم  ناتسود و  حور  توملا و  کلم  ار 

کلم اهنت  رگا  دنادن ، ادخ  زج  ار  اهنآ  شرامـش  هک  دنور  یم  ایند  زا  ناهج  فارطا  رد  مدرم  زا  يرایـسب  نامز ،  کی  رد  هک  نیا  هب  هجوت 
زا یناراک  کمک  نارایتسد و  توملا  کلم  يارب  دـنوادخ  دومرف : تسا ؟  نکمم  هنوگچ  هدـش  دای  تایآ  اـب  دـنک  یم  حور  ضبق  توملا 

هتفرگ دوخ  هک  ییاه  ناج  رب  هوالع  مه  توملا  کلم  دـنریگ ، یم  توملا  کلم  فرط  زا  ار  اهناج  اـهنآ  هک  تسا  هداد  رارق  ار  ناگتـشرف 
یم دوخ  يوس  هب  دریگ و  یم  توملا  کلم  زا  لاعتم  دنوادخ  ار  اهنآ  همه  دریگ و  یم  زین  ار  دنا  هتفرگ  هکئالم  هک  يرگید  ياهناج  تسا 
نیا دنتسه . وا  تاروتسد  نایرجم  قح و  نارادرب  نامرف  همه  هکئالم  توملا و  کلم  اریز  دنرادن ؛ مه  اب  تافانم  هدش  رکذ  تایآ  ( 18 .) درب
دنک یم  باختنا  دوخ  بناج  زا  یگدنیامن  هب  ار  يرادناتسا  روشک  ریزو  تسوا .  نارادنامرف  رادناتسا و  روشک و  ریزو  دننام  تسرد  هیضق 

. دتسرف یم  فلتخم  طاقن  هب  ار  نانآ  دهد و  یم  تیرومءام  اهزاین  اهراک و  ماجنا  تاروتسد و  يارجا  يارب  ار  ینارادنامرف  مه  رادناتـسا  و 
یم ناشدوخ  ياج  زا  ار  اه  ناسنا  حور  شراـصنا  ناوعا و  دراد ، رارق  نامـسآ  نیمز و  نیب  اـم  توملا  کـلم  تسا :  هدـمآ  راـبخا  رد   - 3
یم ادخ  يوس  هب  دنک و  یم  جراخ  اه  ندـب  زا  دریگ و  یم  ار  اه  حور  توملا  کلم  ماگنه  نیا  رد  دیـسر . نانآ  يولگ  هب  یتقو  ات  دـنریگ 
یم جراخ  ندـب  زا  ار  نانآ  توملا  کلم  دـعب  دـنناسر  یم  ولگ  ات  دـنریگ و  یم  ار  اهناج  هکئالم  لوا  دـیوگ : یم  راـبخا  نیا  رد  ( 19 .) درب
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برغم زا  نآ ،  یگرزب  هک  تسا  یحالس  هبرح و  توملا  کلم  يارب  تسا :  هدش  لقن   - 4 دنراد . تلاخد  حور  نتفرگ  رد  ود  ره  هک  دنک 
نآ رگم  تسین  يا  هناخ  چیه  دنک . هدهاشم  هظحل  کی  رد  دـناوت  یم  ار  مدرم  همه  دراد و  هطاحا  ناهج  مامت  رب  وا  دـشاب و  یم  قرـشم  ات 

تسد رد  هک  یحالس  نآ  اب  تسا ،  هدش  کیدزن  شگرم  یناسنا  دید  یتقو  دنک . یم  رادید  نآ  لها  اب  هبترم  ود  يزور  توملا  کلم  هک 
لوا دیوگ : یم  ثیدح  نیا  رد  ( 20 .) دنیآ یم  وت  ندید  هب  گرم  ياهرکـشل  نالا  شاب )  شوه  هب  : ) دیوگ یم  دـنز و  یم  وا  رـس  رب  دراد 

رب رداق  سک  نآ  دنا : هتفگ  يا  هدع   - 5 دنوش . یم  هدامآ  وا  حور  ضبق  يارب  هکئالم  دعب  دنز و  یم  ناسنا  رس  رب  هبرـض  اب  توملا  کلم 
هب تسا  هدرک  راذـگاو  توملا  کلم  هب  ار  دارفا  حور  ضبق  وا  درادـن . يروای  کیرـش و  هک  دـشاب  یم  لاعتم  دـنوادخ  تسا  ناسنا  گرم 
زا ار  اهناج  اهنآ  هک  دراد  یناراک  کمک  نارایتسد و  توملا  کلم  دـنک . ضبق  رت  بقع  اـی  رتولج  ار  یحور  درادـن  تردـق  وا  هک  يروط 

(21 .) دروآ یم  نوریب  دسج  زا  ار  اهنآ  توملا  کلم  دسر و  ولگ  هب  ات  دنشک  یم  نوریب  دوخ  ياج 

؟  تسا يدوبان  گرم 

هب یناهج  زا  ییاج و  هب  ییاج  زا  لاقتنا  رییغت  لوحت و  ای  تسا ؟  نتفر  نیب  زا  ندـش و  ماـمت  مادـهنا ،  اـنف و  يدوباـن ،  یتسین و  گرم  اـیآ 
دبایب و ار  نآ  خساپ  تسا  لیام  یسک  ره  هک  دوب  دهاوخ  تسه و  هدوب و  حرطم  رـشب  يارب  هراومه  شـسرپ ،  نیا  دشاب ؟ یم  رگید  ناهج 

 - 1 دوش . یم  هراشا  اهنآ  هب  الامجا  دراد : دوجو  باوج  راهچ  هراب  نیا  رد  دنک . ادیپ  داقتعا  نامیا و  دنا ، هداد  نارگید  هک  یخساپ  هب  دیاب 
ياهراک يارب  یتبقاع  تسین ،  نآ  زا  دـعب  یباتک  باسح و  رـشن و  رـشح و  تسا ،  ندـش  دوبان  نتفر و  نیب  زا  گرم ،  دـنا : لئاق  يا  هدـع 

ندرم و زا  دعب  هک  تسا  ناتخرد  ناهایگ و  تاناویح و  گرم  دننام  ناسنا  گرم  هک :  دننک  یم  رکف  نینچ  اهنآ  درادن . دوجو  دب  بوخ و 
يارب یباتک  باسح و  دور و  یم  نیب  زا  درم  یتقو  ناسنا  دنیوگ : یم  نینچ  رگید  یضعب   - 2 دنور . یم  نیب  زا  هشیمه  يارب  ندش  کشخ 

یم باقع  شاداپ و  دب  کین و  لامعا  لابق  رد  دوش و  یم  هدـنز  تمایق  رد  اما  تشاد ،  دـهاوخن  ربق  رد  یباقع  باوث و  تسین ،  راک  رد  وا 
یقاب شحور  اما  دوش ، یمن  هدنز  رگید  دور و  یم  نیب  زا  دوش ، یم  كاخ  شمسج  گرم  زا  دعب  ناسنا  دنیوگ : یم  موس  هفیاط   - 3 دنیب .

 : مراهچ باوج   - 4 تسین .  اهنآ  هب  يدامتعا  تسا و  لطاب  باوج  هس  نیا  دوش . یم  باقع  باذع و  دریگ و  یم  ازج  شاداپ و  دـنام ، یم 
زا لاقتنا  رییغت و  لوحت ،  هکلب  تسین  ندـش  دوباـن  ندرم :  هک :  نیا  دنـشاب  یم  نآ  دـیوم  مه  تاـیاور  تاـیآ و  تسا و  قح  تسرد و  هک 
 . تسا رگید  هئـشن  هب  يا  هئـشن  زا  نتفر  هکلب  تسین ،  مدـع  انف و  گرم  دـنیوگ : یم  تسا .  رگید  یناهج  هب  یناهج  زا  ییاـج و  هب  ییاـج 

گرم دـلوت و  مییوگ .  یم  گرم ))   )) رگید ملاع  هب  ایند  نیا  زا  لاقتنا  هب  میمان ،  یم  دـلوت ))  )) ار ندوشگ  ناهج  هب  مشچ  هک  هنوگناـمه 
هلمج زا  يدوجوم ،  ره  يارب  لاقتنا  نیا  تسا .  رت  لماک  هبترم  هب  صقان  هبترم  زا  لاـقتنا  ود ، ره  دـنرادن . مه  اـب  یتواـفت  چـیه  رظن  نیا  زا 

صقن و لاقتنا  تکرح و  نیا  زا  ینعی ،  تس .  لامک  هب  ور  لاقتنا ،  گرم و  نیا  رد  ناـسنا  تاـیح  دوش . یم  ادـیپ  هظحل  هب  هظحل  ناـسنا ، 
یم ادـیپ  یقرت  لماکت و  ابترم  گرم )  دـلوت و   ) لاـقتنا تکرح و  نیا  هلب  دوش ، یمن  هتـساک  مک و  وا  زا  يزیچ  دـسر و  یمن  وا  هب  يررض 

تبسن تقیقح  رد  شلامج  نسح و  مامت  اب  شییابیز ،  تعـسو و  مامت  اب  ایند  تسا .  لفط  دلوت  دننام  ناسنا  گرم  رگید : ترابع  هب  دنک .
جراخ ناهج  تیعقاو  زا  هتـشاذگن  ناهج  هب  اپ  لفط  ات  هک  هنوگ  نامه  اـما  تسا .  اـیند  هب  تبـسن  رداـم  مکـش  نوچ  مه  ترخآ ،  ملاـع  هب 
يارب امـش  دـیامرف : یم  هراب  نیا  رد  ص )   ) مالـسا ربمایپ  تسا .  هناگیب  ترخآ  ملاع  اب  گرم  ماگنه  اـت  زین  ناـسنا  اـبلاغ  دوش ، یمن  هاـگآ 

رد رگید  هلحرم  هب  يا  هلحرم  زا  هراومه  هک  نآ  تیاهن  دیشاب . یقاب  هشیمه  هک  دیا  هدش  هدیرفآ  نیا  يارب  هکلب  دیا ! هدشن  هدیرفآ  يدوبان 
اقب ملاع  هب  يا  هچیرد  گرم  ( 22 .) دوب دیهاوخ  لماکت  لاقتنا و  لاح 

ناهج هب  تسا  یهاگرذگ  گرم  هک  ارچ  دراد ؛ يرگید  هرهچ  مالسا  رظن  زا  یلو  تسا ،  كان  تشحو  زیگنا و  لوه  يرایـسب  يارب  گرم ،  مان  هچرگ 
. دیآ یم  باسح  هب  مود ))  دلوت   )) تقیقح رد  رگید و 

خزرب ات  گرم  زا  www.Ghaemiyeh.comناسنا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


عیـسو رایـسب  یناهج  هب  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  دوبان  دور و  یم  نیب  زا  دراد  دنک  یم  نامگ  دیاش  دیرگ . یم  تدش  هب  دلوت  ماگنه  دازون 
مکـش رد  نینج  یگدـنز  دـننامه  ایند ، رد  مدرم  یگدـنز  ءایبنا  بتکم  ناوریپ  رظن  رد  رگید : ترابع  هب  ددرگ . یم  دراو  ردام  مکـش  زا  رت 

ایند رد  زین  ناسنا  یگدـنز  تقوم و  ردام ، محر  رد  نینج  یگدـنز  نارود  دـشاب  یم  مود  تدالو  هلزنم  هب  مه  یمدآ  گرم  تسا ؟!  رداـم 
رد هک  ار  شتفج  دراذـگ . یم  مدـق  ایند  عیـسو  طیحم  هب  دـنک و  یم  كرت  ار  محر  دودـحم  طیحم  ردام ، زا  دـلوت  اـب  نینج  تسا .  تقوم 

يانگنت زا  ندرم ،  اب  زین  ناسنا  دهد . یم  همادا  یگدـنز  هب  شدوخ  دنراپـس و  یم  كاخ  هب  دـننک و  یم  ادـج  يو  زا  دوب  هارمه  وا  اب  محر 
ملاع هب  شحور  ددرگ و  یم  یـشالتم  ندب  اج  نآ  رد  دنراپـس . یم  ربق  هب  تسا  وا  تفج  هلزنم  هب  هک  ار  شندب  دور ، یم  نوریب  ایند  محر 

هک دنا  هتسشن  كدوک  دورو  راظتنا  هب  تبحم ،  اب  یناشیوخ  نابرهم و  يا  هلباق  نینج ،  دلوت  زا  لبق  دبای . یم  لاقتنا  يرت  یلاع  رت و  عیـسو 
رهم رپ  شوغآ  رد  هدـیچیپ و  فیطل  مرن و  يا  هفافل  نایم  رد  دـنهد . وشتـسش  ارادـم  اب  هتفرگ و  ار  وا  رداـم ، محر ))   )) زا جورخ  ضحم  هب 

هب هک  دـنا  هتـسشن  ایند  محر  زا  وا  جورخ  راظتنا  هب  تبحم ،  رهم و  اب  ناشیوخ  لاسغ و  ناـسنا ،  ندرم  زا  لـبق  روط  نیمه  دـنناباوخب . دوخ 
لبق لفط ،  دنناباوخب . ربق  شوغآ  رد  هدیچیپ و  زیمت  دیفـس و  يا  هفافل  هچراپ و  رد  دنهد و  وشتـسش  ارادم  اب  هتفرگ و  ار  وا  جورخ ،  درجم 

لاوحا و عاـضوا و  هچ  اـب  دروآ ؟ یم  رد  یملاـع  هچ  زا  رـس  دوش و  یم  هچ  ندـش  دـلوتم  اـب  هچ ؟  ینعی  تدـالو ))   )) دـناد یمن  دـلوت  زا 
ندرم زا  لبق  بضغ .  مشخ و  اب  يدارفا  ای  تبحم  رهم و  اب  يدارفا  دریگ ، یم  رارق  يدارفا  هچ  تسد  يور  ددرگ ؟ یم  ور  هبور  یـصاخشا 

یم ور  هب  ور  یـصاخشا  هچ  اـب  دروآ ؟ یم  رد  یملاـع  هچ  زا  رـس  دوش ؟ یم  هچ  گرم  زا  دـعب  هچ ؟  ینعی  گرم ))   )) دـناد یمن  ناـسنا  ، 
؟  بضغ ناگتشرف  ای  تمحر و  ناگتشرف  دریگ . یم  رارق  یناگتشرف  هچ  رایتخا  رد  ددرگ ؟

؟  تسیچ گرم 

تقیقح و  گرم ))   )) هلئـسم تسا ،  هدـیدرگن  نشور  نآ  ینعم  هدـشن و  لح  ناهج  مدرم  زا  يدایز  هدـع  يارب  زونه  هک  یلیاسم  زا  یکی 
هک دـننادب  دـنهاوخ  یم  نانآ  همه  اما  دـنراد . تهارک  شماـن  ندینـش  زا  دنـسرت و  یم  نآ  زا  مدرم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دـشاب . یم  نآ 

ياهلاثم نآ ،  ندرک  نشور  يارب  نادنمشناد  زا  يرایسب  دراد  دوجو  یفلتخم  تارظن  گرم ))   )) تقیقح هرابرد  تسیچ ؟  گرم  تقیقح 
ادـج زا  تسا  ترابع  گرم ))   )) تقیقح ینعم و  یلک  روط  هب  مینک :  یم  هراـشا  اـهنآ  زا  هنومن  دـنچ  هب  هدـنیآ  رد  دـنا . هدز  ینوگاـنوگ 
نیا یتقو  اما  دراد . تایح  ناسنا  دشاب  هقالع  طابترا و  ندب  حور و  نیب  یتقو  رگیدکی ، زا  ود  نآ  هقالع  ندش  هدیرب  ندب و  زا  حور  ندـش 

، دنک یم  تکرح  ناسنا  دشاب  هقالع  طابترا و  ود ، نآ  نیب  یتقو  تسا .  یمتح  گرم ))   )) دیدرگ ادج  ندب  زا  حور  دـش و  هدـیرب  طابترا 
 ، تسا حور  دوش  یم  اهراک  نیا  ببس  هچ  نآ  دنک و  یم  تکرح  شیاپ  تسد و  دنز و  یم  شبلق  دونش ، یم  ششوگ  دنیب ، یم  شمشچ 

ناسنا هک  یماگنه  دنتـسه . وا  تمدخ  رد  يرازبا  حراوج  اضعا و  دنهد و  یم  تبـسن  نآ  هب  ار  زیچ  همه  هک  تسا  حور  نامه  تقیقح  رد 
هب حور  اریز  تسا ؛  حور  نم )   ) زا شدوصقم  تقیقح  رد  دـننک  یم  ار  راـک  نـالف  نم  ياـپ  تسد و  ناـبز ،  شوـگ ،  مشچ ،  دـیوگ  یم 
یم تکرح  اپ  هلیسو  هب  دیامن ، یم  كرد  زغم  هلیسو  هب  دنک ، یم  ملکت  نابز  هلیسو  هب  دونـش ، یم  شوگ  هلیـسو  هب  دنیب ، یم  مشچ  هلیـسو 

 ، حور یتقو  اما  دهد . ماجنا  يراک  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  حور  دشابن  لئاسو  نیا  رگا  دهد . یم  ماجنا  ار  ییاهراک  تسد  هلیـسو  هب  دـنک و 
نیا یلو  دور ، یم  نیب  زا  دسوپ و  یم  ربق  رد  ددرگ و  نفد  دیاب  دوش و  یم  تکرح  یب  نآ  دنک ، یم  عطق  ندـب  اب  ار  دوخ  هقالع  طابترا و 

یگدنز هب  لیـصا  لقتـسم و  يدوجوم  تروص  هب  دـنام و  یم  یقاب  نانچمه  حور  دـنک و  یمن  دراو  وا  حور  هب  يا  همطل  ندـش ،  هدیـسوپ 
یتشک و دننام  حور  ندب و  دـنا : هتفگ  یـضعب   - 1 تسا .  رارق  نیا  زا  دـنا  هدز  حور  تقیقح  يارب  هک  ییاـه  لاـثم  دـهد . یم  همادا  دوخ 

تـسا یتشک  زا  ریغ  ادـخان  تقیقح  هک  نیا  اب  دزاس . یم  ادـج  یتشک  زا  ار  وا  هقالع  طاـبترا و  یتشک ،  زا  ادـخان  ییادـج  دـنا ، ناـبیتشک 
ار هقالع  نامه  ندب  هب  تبـسن  مه  حور  تسادـخان .  يورین  دـهد  یم  تاجن  ندـش  قرغ  زا  ار  نآ  دـنک و  یم  هرادا  ار  یتشک  هک  ییورین 
. دوش یم  دوبان  ندب  حور ،  ندش  ادج  اب  و  یتشک )  ندرک  يربهر  رد  ادخان  دننامه  . ) دنک یم  يربهر  ار  ندـب  حور ،  تقیقح  رد  دراد و 
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یم مشچ  يارجم  زا  دونـش ، یم  شوگ  يارجم  زا  رون  نیا  اب  ندب  نت .  یکیرات  رد  تسا  يرون  هلزنم  هب  حور  دنا : هتفگ  رگید  یـضعب   - 2
هدیرب هقالع  طابترا و  نیا  هاگره  دنراد ، تیلاعف  حور  تکرب  هب  ندب  رد  رگید  ساوح  نینچمه  دـیوگ . یم  نابز  ناهد و  يارجم  زا  دـنیب ،

اب تسا و  رگید  ياج  رد  نآ  نتفرگ  رارق  لحم و  نیا  زا  رون  نتفر  نوریب  زا  ترابع  گرم  تقیقح  سپ ،  دوش . یم  عطق  ندـب  زا  رون  دوش 
يا هبلک  رد  دینک : ضرف  بلطم  ندش  نشور  يارب  تسا .  هدوب  کیرات  حور  ندیمد  زا  شیپ  هچنانچ  دوش ، یم  کیرات  ندـب  حور ،  نتفر 

ات تسا !  هبلک  حور  غارچ  نیا  دور . یم  نوریب  ینـشور  رون و  اه  خاروس  نیا  زا  دـییامن ، نشور  یغارچ  دـشاب  هتـشاد  خاروس  نیدـنچ  هک 
عقاو رد  دوش و  یم  کیرات  اج  نآ  دیربب  نوریب  ار  غارچ  رگا  اما  دور  یم  نوریب  اه  خاروس  زا  رون  دراد و  تایح  دشاب ، هبلک  رد  هک  ینامز 
لثم نیشام  هدننار و  هب  ار  ندب  حور و  هقالع  يا  هدع   - 3 تسا .  ندـب  زا  نآ  ندرب  نوریب  غارچ و  ندرک  اج  هباج  گرم ،  سپ  دریم . یم 

ینیشام یتقو  اما  دنک . یم  تکرح  دراد و  حور  نیشام  دشاب ، نآ  لخاد  هدننار  هک  ینامز  ات  تسا و  نیشام  ناج  حور و  هدننار ،  دنا ، هدز 
هدیرب نآ  زا  ار  دوخ  هقالع  دومن  كرت  ار  نآ  هدـننار  یتقو  دـنک  یم  كرت  ار  نآ  هدـننار ،  دوبن  هدافتـسا  لباق  رگید  دـش و  قاروا  هنهک و 

قاتا هب  صخش  تدم  نیا  رد  تسا .  هدوب  نآ  لخاد  اه  لاس  یصخش  هک  دنا  هدز  لثم  یقاتا  هب  ار ، ندب  حور و  هقالع  یـضعب   - 4 تسا . 
هناخ رد  هک  یـصخش  دوش . یم  فرـشم  یبارخ  هب  هدیـسوپ و  قاتا  راگزور  ثداوح  رثا  رد  نامز و  رورم  هب  اـما  تسا .  هدرک  ادـیپ  هقـالع 

اج نآ  زا  درب و  یم  ار  دوخ  هقالع  دوش  بارخ  شرـس  رب  ناهگان  هک  دسرت  یم  دـنیب و  یمن  هدافتـسا  لباق  ار  نآ  رگید  نوچ  تسا  نکاس 
طابترا هقالع و  هک  میمهف  یم  قوف  ياه  لاثم  زا  دزیر  یم  ورف  هناخ  منک  هچ  اتفگ  ورم  هک  متفگ  درک  لیحر  دـصق  ناج  دوش . یم  جراـخ 

لخاد جراخ و  تسا ،  درجم  حور  هک  ارچ  دشاب ؛ یمن  يزیچ  هب  يزیچ  ندش  طولخم  يرگید و  زیچ  رد  يزیچ  لولح  باب  زا  ندب  حور و 
تسا یششوپ  دننام  حور  دنا : هتفگ  امکح  زا  یـضعب  تهج  نیمه  يور  تسا .  نآ  زا  هقالع  عطق  گرم  دراد و  ندب  هب  هقالع  طقف  درادن 

هدیـشوپ و نت  هب  یهاگ  هکلب  درادـن ، جورخ  لوخد و  مه  حور  درادـن ، جورخ  لوخد و  سابل  هک  ناـنچ  مه  دـشاب . هتفرگارف  ار  ندـب  هک 
5 تسا .))  هتسویپ  مه  هب  ار  گنهامهان  دوجوم  ود  هک  ییادخ  رب  نیرفآ   )) تسین یتیخنس  الصا  ود  نیا  نیب  دوش . یم  هدنک  نآ  زا  یهاگ 

دوخ تالآ  یمدآ  سفن  حور و  هک  تسین  نیا  زج  گرم ))  : )) دـنک یم  رظن  راهظا  نینچ  گرم ))   )) تقیقح هرابرد  مه ،  انیـس  یلعوب  - 
هک نانچ  مه  دـنمان ،) یم  ندـب  ار  اهنآ  عومجم  هک  تسا  حراوج  اضعا و  نامه  تالآ ،  زا  روظنم  . ) دـنک اـهر  تسا  هتفرگ  راـک  هب  هک  ار 
وا يدوبان  انف و  يارب  یهار  دنام و  دـهاوخ  یقاب  دـش  جراخ  ندـب  زا  یتقو  حور  دـنک . یم  كرت  ار  دوخ  راک  رازبا  راک  تعنـص  یـصخش 

يزیچ اهنت  تسین .  حور  يدوبان  داسف و  يانعم  هب  تقرافم ،  نیا  تسا .  ندب  زا  حور  تقرافم  گرم ))   )) تقیقح دیوگ : یم  زین  تسین . 
یقاب نانچ  مه  تسا  یمدآ  تاذ  نامه  هک  حور  اما  تسا .  نآ  ندـش  یـشالتم  ندـب و  بیکرت  داسف  دوش  یم  لصاح  تقراـفم  نیا  زا  هک 

رارقرب یقاب و  حور  اما  تسا  ندب  تایح  دریذپ  یم  نایاپ  هچ  نآ  گرم ،))   )) ندیـسر ارف  رمع و  ندـش  يرپس  اب  هصالخ :  ( 23 .) دنام یم 
دهاوخ همادا  دوخ  تایح  هب  نیون  یطیارـش  اب  دـیدج  یهاگ  تماقا  رد  دوش و  یم  لـقتنم  رگید  يارـس  هب  گرم ،))   )) زا سپ  دـنام و  یم 

لاقتنا دوب  یکلم  هب  یکلم  لاوز ز  دشابن  ار  تکلمم  نیا  سپ  منز  رگید  کلم  رد  هدرپارس  منک  رب  لد  هک  يزور  کلم  نیا  زا  داد .

همئا رظن  رد  گرم 

گرم  )) يوحن هب  نهذ  بیرقت  مدرم و  مهف  يارب  مادـک  ره  هداد و  یتارظن  مالـسلا  مهیلع  موصعم  همئا  نآ :  تقیقح  و  گرم ))   )) هرابرد
يوب نیرتهب  نم  ؤم  يارب  گرم ))  : )) دومرف نک .  فیـصوت  اـم  يارب  ار  گرم ))   : )) هک دـنتفگ  قداـص  ماـما  هب  دـنا . هدرک  فیرعت  ار  (( 

وا یتحاران  جنر و  درد و  مامت  دور و  یم  باوخ  هب  نآ  لابند  هب  هدرب و  مامت  یتذل  دشک . هدرب و  دوخ  ینیب  يولج  ار  نآ  هک  تسا  شوخ 
يارب گرم ))  : )) دنیوگ یم  یضعب  تسا .  نآ  زا  رت  تخـس  ای  یگدیزگ  برقع  یگدیزگرام و  دننام  رفاک  يارب  و  ( 24 .) دور یم  نیب  زا 

هب وا و  مشچ  رد  ایـسآ  گنـس  طسو  هلیم  نتـشاذگ  و  گنـس ،  اب  ندـیبوک  و  ضارقم ،  اب  ندرک  یچیق  و  هرا ،  اب  وا  ندـب  ندـیرب  زا  رفاـک 
: دومرف نک .  فیـصوت  ام  يارب  ار  گرم ))   : )) هک دنتـساوخ  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  نینچ  مه  تسا .  رت  تخـس  ندروآ ،  رد  شدرگ 
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ناتـسود و تسا .  مولعمان  مهبم و  يزیچ  ای  دـهد ، یم  تراشب  مئاد  ياه  باذـع  هب  ای  دـیواج ، ياه  تمعن  هب  هک  تسا  يزیچ  گرم ))  ))
طوبرم تسا .  مولعمان  مهبم و  هک  یگرم  دهد ، یم  تراشب  مئاد  باذع  هب  ار  ام  نافلاخم  نانمشد و  دیواج و  ياه  تمعن  هب  ار  ام  ناعیطم 

لماش ام  تعافـش  دـیاش  دـنبای و  تاجن  باذـع  زا  دنـسرب و  ام  تعافـش  هب  دـیاش  دـنا ، هدرک  يور  هداـیز  هاـنگ  رد  هک  تسا  ینینم  ؤم  هب 
: دندیـسرپ مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  زا  ( 25 .) دـشابن رتمک  لاس  رازه  دصیـس  زا  باذـع  دـنیآ و  راتفرگ  باذـع  هب  دوشن و  ناـشلاح 

یتقو دننام   ) تسا یلاحشوخ  رورس و  نیرتهب  نانم  ؤم  يارب  گرم ))  : )) دومرف تسا .  لوهجم  ام  شیپ  نآ  تقیقح  تسیچ ؟  گرم ))  ))
ياه غاب  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  دننام  رافک  يارب  دننک و  لقتنم  مرخ  زبس و  ياه  غاب  هب  فیثک  کیرات و  گنت و  نادنز  زا  ار  ناسنا  هک ) 

: دندومرف دوخ  باحصا  هب  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ( 26 .) دنهد لاقتنا  نازوس  شتآ  يوس  هب  تمعن  تخرد و  رپ  افصاب و 
تالکـشم یتخـس و  یتحاران و  لپ ،  فرط  نیا  هک  دیور  رگید  فرط  هب  دـینک و  روبع  نآ  فرط  کی  زا  هک  تسا  لپ  دـننام  گرم ))  ))

هب روناج  رپ  کیرات و  نادنز  زا  هک  تسا  تحاران  امـش  زا  مادک  ایآ  تمعنرپ .  هفرم و  ياه  خاک  اه و  ناتـسغاب  فرط  نآ  دـشاب و  ناوارف 
روط نیمه  دنرب ! نادنز  يوس  هب  اهرـصق  زا  ار  وا  هک  تسا  یـسک  دننام  ام ، نانمـشد  يارب  گرم ))  . )) دـبای لاقتنا  یلاع  ياهرـصق  يوس 

و مهتانج ،  یلا  نانم )  ؤم  (( ) ءال ؤه  رـسج  توملا  رفاکلا و  ۀنج  نم و  ؤملا  نجـس  ایندلا  : )) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدـج 
هب رافک  لپ  ناشتشهب و  يوس  هب  ام  ناتـسود  نانم و  ؤم  لپ  گرم ،))   )) تسا و رفاک  تشهب  نم و  ؤم  نادنز  ایند  مهمیحج ))  یلا  رافک ) )

(27  .) تسا ناشمنهج  يوس 

ناهانگ زا  ندش  كاپ  گرم 

دوب هداتفا  ضرم  رتسب  رد  هک  شباحصا  زا  یکی  تدایع  هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  مردپ  دنک : یم  لقن  مالـسلا  هیلع  يرگـسع  نسح  ماما 
ساره رد  گرم ))   )) زا وت  ادخ ! هدنب  يا  دومرف : تسا .  عزف  عزج و  رد  گرم ))   )) سرت زا  دنک و  یم  هیرگ  درم  نآ  دید  درب و  فیرشت 

مامت اضرف  رگا  وگب ! باوج  منک .  یم  یلاوئـس  وت  زا  نم  دومرف : نآ  زا  دـعب  یناد .  یمن  ار  گرم ))   )) ياـنعم هک  نیا  يارب  يا ،  هیرگ  و 
رد یشاب و  رازآ  جنر و  رد  تسا  هتسشن  وت  رد  هک  ییاه  يدیلپ  تافاثک و  اهکرچ و  نیا  يرایـسب  زا  دریگ و  ارف  تافاثک  كرچ و  ارت  ندب 

ار دوخ  ندب  يورب و  مامح  رگا  ینادب  دریگارف و  ارت  رکیپ  کشخ  يادوس  برج و  ضرم  دوش و  رادیدپ  وت  ندب  رد  ییاه  لمد  لاح  نیع 
يور و ماـمح  هب  هک  يرادـن  تسود  اـیآ  دوـش ، یم  هزیکاـپ  كاـپ و  وـت  ندـب  دور و  یم  نیب  زا  تاـفاثک  اـه و  ضرم  نـیا  ماـمت  ییوـشب 

رضاح يراد و  دنسپان  ار  مامح  هب  نتفر  هک  نآ  ای  ینک ؟  رود  دوخ  زا  يربب و  نیب  زا  ار  تافآ  اه و  كرچ  نیا  مامت  ییامنب و  ییوشتـسش 
تـسود هللا !  لوسر  نب  ای  درک : ضرع  ضیرم  يزاس ؟  یم  ینک و  یم  ربص  تافآ  تافاثک و  نیا  مامت  اب  یهن و  یماـگ  اـج ، نادـب  یتسین 

مکح رد  نم  ؤم  ناسنا  يارب  مه  گرم ))  : )) دومرف ترـضح  منادرگ .  رود  دوخ  زا  میادزب و  ار  اـه  یگدولآ  ماـمت  مورب و  ماـمح  هب  مراد 
یقاب هتفرن و  نیب  زا  زونه  روما  ریاـس  ضرم و  لوط  هطـساو  هب  يا و  هداد  ماـجنا  هک  یناـهانگ  زا  هچ  نآ  تسا ،  وشتـسش  ریهطت و  ماـمح و 

رب نوچ  هک  نادب  درم ! يا  ییآ .  یم  نوریب  هزیکاپ  كاپ و  ناهانگ  اه و  يدب  زا  دور و  یم  نیب  زا  اهنآ  مامت  گرم ))   )) هطساو هب  تسا ، 
رورـس و هنوگره  ناماد  رد  یبای و  تاجن  یجنر  رازآ و  هصغ و  هودـنا و  هنوگره  زا  ییاـمن  روبع  هچیرد  نیا  زا  يوش و  دراو  گرم ))  ))

طاشن يدنسرخ و  تیاهن  اب  داتـسیا . شپط  زا  تفرگ و  مارآ  شلد  درک ، رثا  ضیرم  رد  ترـضح  نآ  نانخـس  يریگرارق .  یطاسبنا  حرف و 
ادخ لوسر  زا  هدش :  لقن  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  زا  زین  ( 28 .) دومن میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  تسب و  ورف  ار  دوخ  نامـشچ 

هک دوش  یم  ثعاب  وا  گرم ))   )) دشاب نیمز  لها  همه  ناهانگ  هزادـنا  هب  وا  ناهانگ  رگا  دور ، یم  ایند  زا  یتقو  نم  ؤم  دومرف : هک  مدـینش 
ؤم  . ) تسا ینم  ؤم  ره  ناهانگ  هرافک  گرم ))   : )) هدـش لقن  قداص  ماما  زا  زین  ( 29 .) ددرگ كاپ  ناهانگ  زا  دوش و  هدیشخب  اه  نآ  همه 

(30 .() دوش یم  ریهطت  هیکزت و  هیفصت و  گرم ))   )) هطساو هب  نم 

تسا كانسرت  گرم 
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تسا كانسرت  گرم 

؟ دنساره رد  نآ  زا  مدرم  رثکا  ارچ  تسا ،  یمتح  رما  کی  گرم ))   )) هک نیا  اب  مینادب :  تسا  مزال  میدیمهف ،  ار  گرم  تقیقح  هک  لاح 
و گرم ))   )) مان ارچ  دنراد ؟ فوخ  تشحو و  ندرم  زا  ارچ  دنـسرت ؟ یم  نآ  زا  یـضعب  ارچ  تسین  مادـهنا  انف و  یتسین و  گرم ))   )) رگا
؟ دـنراد تهارک  گرم ))   )) مان ندینـش  زا  یتح  دـننک ؟ یم  هاگن  نآ  هب  يرگید  مشچ  اـب  دـنوش و  یم  تحاراـن  دـیآ  یم  شیپ  هک  ندرم 

نتفر نیب  زا  ندـش و  یناف  ار  گرم ))   )) تقیقح ناـسنا  یتقو  هک  نیا  لوا :  دـنا : هتـسناد  گرم  زا  سرت  تلع  ار  زیچ  دـنچ  نید  ناـگرزب 
دبایرد و تسه  هک  نانچ  نآ  ار ، نآ  تقیقح  رگا  یلو  نآ .  دوخ  هب  دسر  هچ  ات  دزیرگ  یم  شمان  ندینـش  زا  دساره و  یم  نآ  زا  درادنپ ،

نینم ؤملاریما  دزرو . یم  قشع  نآ  هب  تفای و  دهاوخن  يرگید  زیچ  یقرت  لامک و  زج  ار  گرم ))   )) دزیر و یم  شـسرت  دـنک  نیقی  نادـب 
سنا بلاـطیبا  نبـال  هللاو  دـیامرف : یم  نینچ  تسا  هدرک  كرد  ار  نآ  ینعم  هتفاـیرد و  ینـشور  هب  ار  گرم ))   )) تقیقح هک  مالـسلا  هیلع 

رد تسا )).  رتشیب  شردام  ریش  ناتسپ و  هب  سنا  زا  گرم  هب  بلاطوبا  رسپ  سنا  هک  دنگوس  ادخ  هب  ( )) 31  .) هما يدثب  لفطلا  نم  توملاب 
، دومرف یمن  نییعت  ناشیارب  ایند  رد  یتدم  لجا و  دـنوادخ  رگا  دـیامرف : یم  مامه  هبطخ  رد  گرم  هب  اهنآ  هقالع  یگنوگچ  نیقتم و  دروم 
س  ) ارهز همطاف  ترضح  نآ  رسمه  و  ( 32  .) تفرگ یمن  رارق  ناشدب  رد  ناج  زین  ندز  مهب  مشچ  کی  یتح  باذـع  میب  باوث و  قوش  زا 

نیا زا  و   .(( ) ناسرب ار  گرم  رتدوز  هچ  ره  ایادخ !  )) اعیرس یتافو  لجع  مهللا  دیامرف : یم  دهاوخ و  یم  دنوادخ  زا  ار  دوخ  گرم ))  ( ))
هب یهاـگ  گرم ))  )) زا سرت  اـیند . هب  یگتـسبلد  مود :  نک ).  لـقتنم  تسا  دـیواج  هک  یترخآ  هب  هد و  تاـجن  ارم  جـنر  درد و  رپ  ياـیند 

يدـیدج ملاع  هب  حور  لاقتنا  گرم و  ماگنه  دـشاب  هدرک  ندـب  رامیت  فرـص  ار  دوخ  رمع  هک  یناسنا  تسا ،  اـیند  هب  یگتـسب  لد  رطاـخ 
. درادن ییانـشآ  چیه  دوش  یم  لقتنم  اج  نادـب  هک  يدـیدج  ملاع  اب  هدوب و  رو  هطوغ  تعیبط  راز  نجل  رد  وا  اریز  تسا ؛  كان  میب  رایـسب 

یهت بلاق  راصتحا و  ماگنه  ور  نیا  زا  تسا ،  هدرک  ادیپ  يدیدش  یگتـسبلد  هتفرگ و  وخ  نآ  هب  هتـشادنپ ،  دوخ  یقیقح  لزنم  ار  ایند  يو 
، دنک مکحم  ترخآ  ملاع  اب  ار  دوخ  طابترا  هتـشر  ملاع  نیا  رد  رگا  ناسنا ،  نیمه  یلو  داد . دهاوخ  تسد  وا  يدب  رایـسب  تلاح  ندرک ، 
دـیوج و کسمت  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هب  دوش ، انـشآ  یهلا  سدـق  مرح  نینکاس  اب  دزروب و  تبحم  هقالع و  لـیم و  راـگدرورپ  هب 

 (( گرم  )) زا اهنت  هن  دنک . یم  زاورپ  شیوخ  لحم  هب  دوش و  یم  لقتنم  رگید  ملاع  هب  یناوارف  قایتشا  اب  دنکن ، ایند  فرـص  ار  دوخ  تمه 
هشوت ام  هک  تسا  نیا  گرم ،))   )) زا سرت  تلع  نیموس  هشوت :  ندرکن  هیهت  موس :  دبای . یم  لسع  زا  رت  نیریش  ار  نآ  هکلب  دیـسرت ، یمن 

زا هدرک و  دابآ  ار  دوخ  ترخآ  رگا  دوش . ام  تاجن  ثعاب  اـت  میا  هدادـن  ماـجنا  یکین  لـمع  میا و  هدرکن  هداـمآ  ترخآ  رفـس  يارب  یهار 
میـسرتب و گرم ))   )) زا ارچ  میراد ،  دابآ  هدامآ و  ناکم  لزنم و  میتسه ،  هافر  رد  اج  نآ  هک  مینادـب  نیقی  میـشاب و  هداتـسرف  يزیچ  شیپ 
زا نم  ارچ  هللا !  لوسر  ای  درک : ضرع  دـمآ و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدـخ  هب  یـصخش  میـشاب ؟  هتـشاد  تشحو 

ضرع يا ؟  هداتـسرف  يزیچ  تدوخ  تمایق  يارب  دومرف : یلب ،  درک : ضرع  يراد ؟  یتورث  لام و  اـیآ  دومرف : مراد ؟  تهارک  گرم ))  ))
روضح مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هک  یسلجم  رد  ( 33  .) يراد تهارک  یـسرت و  یم  گرم ))   )) زا تلع  نیمه  هب  دومرف : ریخ ، درک :

هک نیا  يارب  دومرف : دیآ ؟ یمن  نامـشوخ  گرم  زا  ام  ارچ  هللا !  لوسر  نبای  درک : ضرع  یـصخش  دـش . گرم ))   )) زا تبحـص  دنتـشاد ،
لقتنم هـناریو  هـبارخ و  يوـس  هـب  داـبآ  نارمع و  زا  هـک  دــیتحاران  تـهج  نـیا  زا  دــیا ، هدرک  داـبآ  ار  ناـتیایند  بارخ و  ار  دوـخ  ترخآ 
ریمعت دابآ و  ار  دوخ  يایند  نوچ  تفگ :  باوج  رد  مینازیرگ .  تحاران و  گرم  زا  ام  ارچ  دیـسرپ : رذابا  زا  یـسک  نینچ  مه  ( 34 .) دیوش
فالخ تسردان و  لامعا  مه ،  دیجم  نآرق  ( 35 .) دیور هبارخ  هب  نارمع  زا  هک  دیآ  یمن  ناتشوخ  اذل  دیا . هدرک  ناریو  ار  ترخآ  هدومن و 

نا اوداه  نیذلا  اهیا  ای  لق  ععع  دـیامرف : یم  دـنک و  یم  یفرعم  گرم  زا  سرت  لماع  اهنت  تسا ،  یهلا  باذـع  رفیک و  بجوم  هک  ار  مدرم 
يا ( ) 36  ) نیملاظلاب میلع  هللا  مهیدیا و  تمدق  امب  ادـبا  هنونمتی  نیقداص و ال  متنک  نا  توملا  اونمتف  سانلا  نود  نم  ءایلوا هللا  مکنا  متمعز 
دینک گرم  يوزرآ  سپ  نارگید ،  هن  دیتسه  ادخ  ناتسود  امش  اهنت  هک  دیرادنپ  یم  رگا  دیا ! هدش  يدوهی  هک  یناسک  يا  وگب : ( )) دمحم

هب دنوادخ  درک و  دنهاوخن  گرم  يانمت  زگره  دنا  هداد  ماجنا  هک  یتشز  تسردان و  ياهراک  ببـس  هب  نانآ  یلو  دییوگ ، یم  تسار  رگا 
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هنرگو دـنا  هتخاس  يرپس  ادـخ  تعاط  ریغ  رد  ار  ناشرمع  هک  دنـسرت  یم  گرم ))   )) زا یناسک  يرآ ،  تسا .))  هاگآ  ناـملاظ  لاـمعا )  )
یگدامآ هرابرد  ترـضح  نآ  زین  دنراد . هقالع  ردام  ناتـسپ  هب  لفط  زا  شیب  گرم  هب  وا  دننامه  دنا  هدرک  یگدـنز  هنوگ  یلع  هک  يدارفا 

درادن یکاب  تساراد  ار  قالخا  مراکم  تسا و  هدومن  كرت  ار  تامرحم  هداد و  ماجنا  ار  تابجاو  هک  یـسک  دیامرف : یم  گرم ))   )) يارب
یناسک دارفا  نیرت  كریز  دـیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ( 37  .) گرم وا  اـی  دوـش  دراو  وا  رب  گرم ))   )) هـک

(38 .) دنیامن هدامآ  نآ  يارب  ار  دوخ  دنشاب و  گرم ))   )) دای هب  رتشیب  هک  دنتسه 

نانم ؤم  گرم 

، رگید ریبعت  ای  دـنراد . یتوافتم  تالاح  دـنوش و  یم  ادـج  مه  زا  گرم ))   )) هظحل نامه  زا  ناراکدـب ،  ناملاظ و  ناراکوکین ،  نانم و  ؤم 
اب تمحر ،  ناگتـشرف  نانم ،  ؤم  نداد  ناج  عقوم  ددرگ . یم  راکـشآ  رهاـظ و  مک  مک  هظحل  ناـمه  زا  ناشدـئاقع ،  لاـمعا و  ياـه  هجیتن 

نینچ هراب  نیا  رد  نآرق  دـنهد . یم  تراشب  تشهب  هب  ار  نانآ  اهنآ و  حور  ضبق  يارب  تشاشب  کین و  قالخا  اب  فطل ،  ینابرهم و  لامک 
دنتسه یناسک  ناراکزیهرپ  ( )) 39  ) نولمعت متنک  امب  ۀنجلا  اولخدا  مکیلع  مالـس  نولوقی  نیبیط  ۀکئالملا  مهافوتت  نیذلا  ععع  دـیامرف : یم 
هزیکاپ كاپ و  رادرک ،) راتفگ و  هدـیقع و  رظن  زا   ) هک یلاح  رد  دـنریگ . یم  ار  ناشحور  تمحر )  ناگتـشرف  حاورا و  ضبق   ) هکئـالم هک 

دیا هداد  یم  ماجنا  هک  یکین  لامعا  رطاخ  هب  تسا )  ناما  نما و  تمالس و  هناشن  هک  یمالـس  . ) داب امـش  رب  مالـس  دنیوگ : یم  اهنآ  هب  دنا .
دننک و لابقتسا  ناشیا  زا  دورد  مالـس و  اب  یهلا  ناگتـشرف  هک  تسین  نیا  زج  يزیچ  اوقت  یکاپ و  شاداپ  عقاو ،  رد  دیوش .)) تشهب  لخاد 

دنیاشگ اه  نآ  رب  ناج  دنریگ  وچ  اهنآ  زا  کیالم  دشاب ! مارتحا  تبحم و  فطل و  اب  هتخیمآ  هک  یتوعد  دـنیامن ، توعد  تشهب  هب  ار  اهنآ 
دنیوگ یم  ناگتـشرف  هک  یتشهب  تسا  نکمم  اج  نیا  رد  تشهب  ردـنا  دـییآ  رد  سپ  نونک  تشز  لامعا  دـیدنام ز  هزیکاپ  وچ  نابز  نانیا 

هب هراشا  تسا  نکمم  دـنوش و  یم  نآ  لـخاد  ندـش  حور  ضبق  زا  دـعب  ناـنم ،  ؤم  هک  دـشاب  یخزرب  تشهب  هب  هراـشا  دـیوش ، نآ  لـخاد 
یم رارق  گرم  هناتسآ  رد  هک  یماگنه  راکوکین  نینم  ؤم  نیبرقم و  . )) دوش یم  باسح  نآ  ياهرد  یخزرب  تشهب  هک  دشاب  تمایق  تشهب 

حورف نیبرقملا  نم  ناک  نا  اماف  دیامرف : یم  نانآ  هرابرد  دنوادخ  دنشوپ . یم  ناهج  زا  مشچ  يداش  یتحار و  شمارآ و  تیاهن  رد  دنریگ 
نیسپاو راضتحا و  تلاح  رد  هک  یـسک  ( 40  ) نیمیلا باحـصا  نم  کل  مالـسف  نیمیلا  باحـصا  نم  ناک  نا  اما  میعن و  تنج  ناـحیر و  و 

یم ياج  تمعن  رپ  تشهب  رد  و  تسا ،  ناحیر  حور و  شمارآ و  یتحار و  تیاهن  رد  دشاب  نابرقم  زا  رگا  دریگ  یم  رارق  یگدنز  تاظحل 
هب یلوبق  يزوریپ و  هناشن  هب  ناشلامعا  همان  هک  یحلاص  نانز  نادرم و  نامه  ، ) دنشاب نیمی  باحـصا  راکوکین  نانم  ؤم  زا  رگا  اما  . )) دریگ

ناـنم ؤم  سپ  یتـسه .  نیمی  باحـصا  زا  هک  تناتـسود  يوس  زا  وـت  رب  مالـس  دوـش : یم  هتفگ  ناـشیا  هب  دوـش ) یم  هداد  ناشتـسار  تسد 
 ، خزود شتآ  زا  يدازآ  هب  ناهانگ ،  زا  ترفغم  تمحر و  هب  لماک ،  شمارآ  هب  تمعن ،  زان و  یتحار و  هب  گرم ،))   )) ماـگنه راـکوکین 
رت کیدزن  ناشبوبحم  اب  ناشطابترا  و  هدش ،  هتـشادرب  باجح  هدرپ  گرم ،))   )) ندمآ اب  دـنبای . یم  تسد  تشهب  رد  لوخد  هب  تراشب  هب 

: دـنیوگ یم  لاـح  ناـبز  هب  مد  نآ  رد  دوـش و  یم  بلاـغ  ناـشحور  رب  يرورـس  حرف و  لاـح  نآ  رد  تسا  یعیبـط  ددرگ ، یم  رت  نشور  و 
هب مور  تسیناحلا  شوخ  نم  وچ  يازـس  هن  سفق  نینچ  منکفرب  هدرپ  هرهچ  نیا  زا  هک  یمد  اشوخ  منت  راـبغ  دوش  یم  ناـج  هرهچ  باـجح 

زاورپ هک  زور  نآ  مرخ  مورب  ناـناج  یپ  مبلط و ز  ناـج  تحار  مورب  ناریو  لزنم  نیا  زک  زور  نآ  مرخ  منمچ  نآ  غرم  هک  ناوـضر  نشلگ 
وا تفج  لالب  يور  رب  داتفا  گرم  گنر  لاله  نوچ  مه  دش  فعض  زا  لالب  نوچ  منزب  یلاب  ورپ  شیوک  رـس  ياوه  هب  تسود  رد  ات  منک 

تسا و شیع  نوچ  گرم  یناد  هچ  وـت  تسیز  مدوـب ز  برح  ردـنا  نونکاـت  برطا  هن و  هن  تفگ :  شلـالب  سپ  برحا  و  اـتفگب : شدـید 
رب داد  یهاوـگ  یم  وا  راوـنا  رپ  مشچ  ور و  باـت  تفگـش  یم  هلـال  گربـلگ و  شگرن و  تفگ  نیع  رد  شخر  تفگ و  یمه  نیا  تسیچ 

رابت و زا  يور  یم  یبیرغ  بشما  تفج  تفگ :  لاـصولا  تسا  لاـصولا  هن  هن  تفگ :  لاـصخ  شوخ  يا  قارفلا  شتفج  تفگ :  وا  راـتفگ 
 : تفگ هاترسحا  لد و  ناج و  يا  تفگ :  نطو  رد  یبیرغ  زا  شوخ  دسر  یم  نم  ناج  بشما  هکلب  هن  هن  تفگ :  يوش  یم  بیاغ  شیوخ 
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(41) ادخ صاخ  هقلخ  ردنا  تفگ :  ام  مینیب  اجک  تیور  نآ  تفگ :  اتلوداو  نم ،  ناج  هن  هن 

ناملاظ گرم 

رهاظ و هظحل  نامه  زا  ناشدـئاقع ،  لاـمعا و  جـیاتن  دـنوش ، یم  ادـج  مه  زا  گرم ))   )) هظحل ناـمه  زا  ناـملاظ ،  ناـنم و  ؤم  دـش : هتفگ 
، دوش یم  هتفگ  مه  نانآ  هب  دیوش ، تشهب  لخاد  دوش  یم  هتفگ  اه  نآ  هب  هک  نانم  ؤم  فالخ  هب  ناراکدب ،  ناملاظ و  ددرگ . یم  راکـشآ 

مهـسفنا نیملاظ  هکئالملا  مهافوتت  نیذـلا  ععع  دـیامرف : یم  نینچ  نانآ  هرابرد  نآرق  دـینامب  نآ  رد  هنادواـج  دـیوش و  منهج  لـخاد  اـمش 
ضباق  ) ناگتشرف هک  دنتـسه  یناسک  نارفاک  راکدب و  ناملاظ  ( )) 42  ) نولمعت متنک  امب  میلع  هللا  یلب !  ءوس  نم  لمعن  انک  ام  ملـسلا  اوقلاف 
راهظا دنوش و  یم  میلست  ماگنه  نیا  رد  دنا ، هدرک  متس  ملظ و  دوخ  هب  اه  نآ  هک  یلاح  رد  دنریگ ، یم  ار  ناشحور  گرم  ماگنه  حاورا ) 
میداد یمن  ماجنا  يدب  راک  ایند ) رد  ام  ایادخ  ) دنیوگ یم  و  دروآ ) ادخ  تینادحو  هب  ندش  قرغ  نیح  نوعرف  هک  ینامیا  ) دـننک یم  نامیا 
باوبا اولخداـف  دوش : یم  هتفگ  اـه  نآ  هب  سپـس  دـیداد )). یم  ماـجنا  هچ  نآ  هب  تسا  اـناد  دـنوادخ  هکلب  تسا )  نینچ   ) دوش یم  هتفگ  . 

یم دوخ  ناـهانگ  رکنم  تیاـنج ،  هاـنگ و  همه  نیا  اـب  دـییوگ و  یم  غورد  هک  لاـح  ( ) 43  ) نیربکتملا يوثم  سئبلف  اـهیف  نیدـلاخ  منهج 
یتقو يرآ ،  تسا )).  ناملاظ  ناربکتم و  يارب  يدب  ياج  هچ  اجنآ  دینامب  نآ  رد  هنادواج  دـیوش و  نآ  لخاد  منهج  ياهرد  زا  ( )) دـیوش

یم دـنوش و  یم  میلـست  اروـف  دور ، یم  راـنک  ناشنامـشچ  لـباقم  زا  تلفغ  رورغ و  ياـه  هدرپ  دـننیب و  یم  گرم  هناتـسآ  رد  ار  دوـخ  هک 
یم غورد  نانآ  دننک  یم  راکنا  دنداد  یم  ماجنا  ایند  رد  هک  ار  تشز  دـب و  راک  هنوگ  ره  اه  نآ  میداد !  یمن  ماجنا  يدـب  راک  ام  دـنیوگ :
هداد ماجنا  ار  لامعا  نیا  میناد  یم  ام  دنیوگب ، دـنهاوخ  یم  ای  تسا  هدـش  اهنآ  یتاذ  تفـص  رارکت ، رثا  رب  غورد  هک  نیا  رطاخ  هب  دـنیوگ 

هگ نآ  دنرآرب  کیالم  تشز  لامعا  میدرکن  زگره  هک  تشرس  دب  مدرم  نآ  دنیوگب  میا ؟  هتـشادن  یتین  ءوس  میا و  هدرک  هابتـشا  یلو  میا 
نیربکتـسم ياـج  دوب  خزود  هک  ناـکم  نآ  رد  دـینامب  بذـعم  نآ  رد  نونکا  دـییآ  رد  رد ، ره  رـس ز  نوـنکا  تسار  امـش  خزود  هک  ادـن 

(44  ) مهراـبدا مههوجو و  نوبرـضی  هکئـالملا  مهتفوت  اذا  فیکف  دـیامرف : یم  هراـب  نیمه  رد  رگید  هیآ  رد  نیرق  یناـکم  دـب  رد  دـندرگب 
گرم  )) اه نآ  لاح  : )) دوش یم  هتفگ  ناشیا  هرابرد  دندرک  تفلاخم  زاب  دـش و  تباث  اه  نآ  يارب  قح  هک  نآ  زا  دـعب  ناملاظ  ناقفانم و  )

يرآ دننز )). یم  اه  نآ  تشپ  تروص و  رب  هک  یلاح  رد  دننک  یم  ضبق  ار  ناشحور  گرم  ناگتشرف  هک  یماگنه  دوب  دهاوخ  هنوگچ  (( 
دانع تجاجل و  قافن و  رفک و  خـلت  معط  ات  دـننک  عورـش  ار  اه  نآ  يازج  تازاجم و  گرم ،  هناتـسآ  رد  هک  دـنرومءام  ناگتـشرف ،  نیا  ، 

یم اهنآ  تشپ  رب  دنا ، هتفر  ادخ  نانمـشد  يوس  هب  ور  هک  نیا  يارب  دنبوک ، یم  اه  نآ  تروص  هب  گرم ))   )) ماگنه اذـل  دنـشچب . ار  دوخ 
ار دنوادخ  هچ  نآ  زا  ناشیا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  اه  باذع  رفیک و  نیا  دنا . هدرک  تشپ  شربمایپ  یهلا و  تایآ  هب  هک  نیا  رطاخ  هب  دننز 
زا هلیسو  نیا  هب  دننز و  یم  ناشتشپ  تروص و  رب  تشم  یلیـس و  اب  یهلا  ناگتـشرف  تهج  نیمه  هب  دندرک . یم  يوریپ  دروآ  یم  مشخ  هب 

یسب دننز  نانآ  يور  رب و  تشپ و  هب  تسد  هب  ار  ناج  دنناتس  کئالم  تسپ  نایور  ود  زا  دوخ  هک  هگ  نیا  رد  دنیامن . یم  لابقتـسا  اه  نآ 
دنزگ رهق و  هنایزات ز 

تسا روآ  یتسم  گرم 

رد ار  ناسنا  تسا .  هارمه  هدننک  جیگ  ياه  تشحو  اه و  یتخس  اه و  تدش  اب  گرم ))   )) هک دوش  یم  هدافتسا  نینچ  تایاور  تایآ و  زا 
رب یتسم ))   )) ندیسر رثا  رب  دهد !؟ یم  تسد  یشوه  یب  یتسم و   )) هیبش یتلاح  ناسنا  هب  درب ! یم  ورف  یبیجع  ینادرگرس  یناریح و  کی 

تءاج و  دـیامرف : یم  نینچ  گرم  تارکـس  هراـبرد  نآرق  درب  یم  ورف  يدـیدش  یمارآاـن  بارطـضا و  رد  ار  وا  دوش و  یم  هریچ  وا  لـقع 
نیا دوش :) یم  هتفگ  ناسنا  هب  و   ) دسر یم  ارف  قح  هب  گرم ،  تارکـس  ماجنارـس  و  ( )) 45) دـیحت هنم  تنک  ام  کلذ  قحلاب  توملا  هرکس 

هک تسا  رگید  ناهج  هب  یناهج  زا  لاقتنا  ببـس  هب  ای  گرم ،))   )) تلاح رد  یتسم ))   .(( )) يدرک یم  رارف  نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  ناـمه 
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تـسد ایند  ملاـع  هب  نینج  ملاـع  زا  لاـقتنا  ماـگنه  رد  نادازون  هب  هک  یناـجیه  تلاـح  نوچ  مه  دـشاب ، یم  لوهجم  هتخانـشان و  تهج  ره 
تـشونرس زا  ندیـسرت  لامعا و  هجیتن  ربارب  رد  نتفرگ  رارق  گرم و  زا  دعب  طیارـش  لاوحا و  عاضوا و  ندرک  هدهاشم  ببـس  هب  ای  دهدیم .

نینچ هنوگچ  نادـنزرف .)  تورث و  غاب ،  هناخ  لیبق  زا   ) وا هقالع  دروم  ءایـشا  ناسک و  دارفا و  ایند و  زا  ییادـج  ببـس  هب  ای  تسا .  ییاـهن 
هک یناهج  اب  ار  دوخ  ياهدنویپ  مامت  تسا  مهم  یلاقتنا  هلحرم  هک  گرم  هظحل  رد  دیاب  ناسنا  هک  یلاح  رد  دشابن ! رضتحم  رد  یبارطـضا 
رد هک  نیا  صوصخ  هب  تسا  زیمآرارـسا  هزات و  الماک  وا  يارب  هک  دراذگب  ماگ  یملاع  رد  دنک و  عطق  تسا  هتفرگ  وخ  نآ  اب  زارد  نایلاس 
 (( گرم  )) زا دعب  ثداوح  دنیب و  یم  دوخ  مشچ  اب  ار  ناهج  نیا  یتابث  یب  دنک ، یم  ادیپ  يا  هزات  دـید  كرد و  ناسنا  گرم ،))   )) هظحل
یم تسد  وا  هب  یتسم ))   )) هیبش یتلاح  و  دنریگ . یم  ارف  ار  وا  ياپ  ات  رـس  میظع  یتشحو  هک  تساج  نیا  دنک . یم  هدهاشم  شیب  مک و  ار 

تسرد دشاب  گرم  نامه  نآ  یلب  توف  ماگنه  تسا  هدیـسر  دوخ  قح  هب  توم  تارکـس  تقو  هدمآ  نونک  تسین .  تسم ))   )) یلو دهد 
تالکـشم و زا  دـنرادروخرب  یلماـک  شمارآ  زا  گرم ))   )) هظحل رد  هک  ادـخ  نادرم  ءاـیبنا و  یتـح  تسخن  زا  نآ  زا  يرود  دـیتسج  هک 

تاظحل رد  هک :  تسا  هدمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تالاح  رد  هچنانچ  دنتـسین ، بیـصن  یب  یلاقتنا  هظحل  نیا  ياهراشف 
توملا نا  دومرف : یم  تفگ و  یم  هللا ))  الا  هلا  ال   )) دیـشک و یم  تروص  هب  درک و  یم  یبآ  فرظ  رد  ار  دوخ  تسد  شکرابم  رمع  رخآ 

نآ تارکـس  و  گرم ))   )) هظحل زا  ییایوگ  هدنز و  میـسرت  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  ( 46 (() دراد یتارکـس  گرم   )) تارکس
ایند مدرم  لقع  رایعم  اب  ای  دـجنگب ، فصو  رد  هچ  نآ  زا  رتدـیدش  دراد ، ییاه  یتخـس  دـیادش و  گرم ))   )) هنیآ ره  دـیامرف : یم  دراد و 

. دنک یم  یتحاران  ساسحا  دوش  یم  جراخ  ناسنا  ندب  زا  حور  هک  یماگنه  ارچ  دندرک : لاوئس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوش . هدیجنس 
روط هب  ، ) دنـشک نوریب  ناهد  زا  ار  يدساف  نادند  هک  دـنام  یم  نیا  دـننام  تسرد  ( 47  .) تسا هدرک  ومن  نآ  اـب  هک  نیا  ببـس  هب  دومرف :

 (. تسا كاندرد  ییادج  هظحل  یلو  دنک ، یم  شمارآ  ساسحا  نآ  زا  سپ  ملسم 

اه ترسح  هارمه  گرم 

یهاگ بارـش ،  یتسم ))   )) هیبش تسا  ییاه  یتسم  و  تارکـس ))   )) تسا ندنک  ناج  لاح  رد  هک  یـسک  رـضتحم و  يارب  هک :  دش  هتفگ 
رد مالسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  ترـضح  دوش . یم  ناسنا  یتخبدب  یتحاران و  ثعاب  رتشیب  هک  تسا  ییاه  ترـسح  اب  هارمه  یتسم ))   )) نیا
یم موجه  رـضتحم  رب  دنتـشاد  هچ  نآ  نداد  تسد  زا  ترـسح  اب  ماوت  ندـنک ،  ناـج  یخلت  و  گرم ))   )) تارکـس دـیامرف : یم  هراـب  نیا 

ار دوخ  گنر  نآ  ربارب  رد  هدیدرگ ،  تسـس  ناسنا  ياپ  تسد و  ندب و  ياضعا  گرم ))  تارکـس   )) رد دهد . یم  راشف  ار  وا  زغم  دروآ ،
ییادج شنابز  وا و  نیب  هدرک ،  ذوفن  يو  رد  مک  مک  دریگ و  یم  ینوزف  وا  رد  گرم ))   )) راثآ سپس  هدیرپ ،  شتروص  زا  گنر  هتخاب و 

یم دوخ  شوگ  اب  دنک ، یم  هاگن  دوخ  مشچ  اب  شیوخ  هداوناخ  نایم  رد  وا  دروآ . یم  دنب  ار  وا  نابز  گرم ،))   )) بیترت نیدب  هدـنکفا و 
!؟  تسا هدرک  دوبان  یهار  هچ  رد  ار  شرمع  هک  دـنک  یم  رکف  دـشیدنا و  یم  وا  تسا .  یقاب  شرکف  ملاـس و  شلقع  هک  یلاـح  رد  دونش ،
دوخ مشچ  اه  نآ  ندرک  عمج  رد  هیهت  رد  هک  دتفا  یم  ییاه  تورث  دای  هب  تقو )  نآ  رد  ( !؟  تسا هدـنارذگ  یهار  هچ  رد  ار  شراگزور 

يروآ و عمج  تاـعبت  هاـنگ و  کـنیا  تسا .  هتـشابنا  مه  يور  هدوـمن و  يروآ  عـمج  كوکـشم  مارح و  لـالح و  زا  هدراذـگ ،  مه  رب  ار 
يارب ار  تورث  لام و  نآ  ددرگ و  ادـج  اه  نآ  زا  دـیاب  رـضتحم  دراشف . یم  ار  شنابیرگ  دـنک و  یم  ینیگنـس  وا  شود  رب  اه  نآ  ضراوع 

هانگ و ینیگنـس  نارگید و  يارب  یگدنز  یتحار  ندرب و  تذل  دنریگب . دوس  دنربب و  هرهب  تذـل و  اه  نآ  زا  ات  دراذـگب  نارگید  نیثراو و 
رد هک  یتلاح  رد  رـضتحم  ددرگ !! جراخ  یطئارـش  نینچ  زا  دناوت  یمن  تسا و  لاوما  نیا  باسح  ورگ  رد  وا  شود  هب  شباسح  تیلوئـسم 
یم باذع  رد  تحاران و  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  وا  يارب  هک  یعـضو  زا  دزگ ، یم  نادـند  هب  ینامیـشپ  تمادـن و  تشگنا  تسا  گرم  رتسب 
یم ار  شنابیرگ  گرم ))   )) رگید هظحل  دنچ  ددرگ و  یم  نشور  شیارب  گرم ))   )) ماگنه هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  ببس  هب  اه  نیا  دشاب .

شاک يا  دنک  یم  وزرآ  تسا ،  ءانتعا  یب  هتـشاد  هقالع  اهنآ  هب  یگدنز  رد  هک  ییاهزیچ  هب  تسا و  دیماان  دوخ  هدنیآ  هب  تبـسن  وا  دریگ .
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هدیـشک نارگید  ار  نآ  يروآ  عـمج  تمحز  دوـب و  نارگید  لاـم  دـیزرو  یم  تداـسح  نآ  هب  تبـسن  هتـشاذگ و  یقاـب  هک  ار  یتورث  نیا 
نابز و هک  دـسر  یم  ییاج  هب  شراک  ددرگ و  یم  هریچ  شحراوج  ءاضعا و  رب  دـنک . یم  ذوفن  شندـب  رد  جـیردت  هب  گرم ))  ! )) دـندوب
، دـنزب فرح  دـناوت  یمن  اما  تسا  شیوخ  ناگتـسب  نایم  رد  وا  دـتفا . یم  راـک  زا  شناـبز  نوچمه  شـشوگ  تسین .  گـنهامه  شـشوگ 
، دـتفا یم  شناـشیوخ  تروص  هب  هتـسویپ  دـخرچ و  یم  فارطا  هب  شیاـه  مشچ  دونـش ، یمن  شـشوگ  دـنام ، یم  زاـب  تکرح  زا  شناـبز 
ار شدوجو  مامت  نآ  لاگنچ  دوش و  یم  رت  کیدزن  گرم ))  . )) دنونش یمن  ار  اه  نآ  مالک  يادص  اما  دنیب  یم  ار  ناگتـسب  نابز  تکرح 

نایم رد  وا  هک  دسر  یم  ییاج  هب  راک  دوش ، یم  جراخ  شندـب  زا  حور  دـتفا و  یم  راک  زا  شیاه  شوگ  دـننامه  وا  ياه  مشچ  دریگ ! یم 
هن دهد و  یم  ار  اه  هیرگ  خساپ  هن  دننک . یم  تشحو  وا  هب  ندـش  کیدزن  زا  دنـسرت ، یم  وا  زا  رگید  دوش ! یم  رادرم  دـننامه  شناشیوخ 

شرادید زا  دنیامن و  یم  شلمع  میلـست  ار  وا  دننک و  یم  لقتنم  نیمز  قمع  هب  ار  شدسج  نآ  زا  دعب  دننز . یم  ادص  ار  وا  هک  اهنآ  خـساپ 
(48 .) دنشک یم  تسد 

ناگمه اب  عادو  گرم 

نز زا  ندش  ادج  اه ، هتخودنا  نداد  تسد  زا  دیآ . یم  راشف  وا  حور  هب  تهج  دنچ  زا  دریگ  یم  رارق  گرم ))  تارکـس   )) رد ناسنا  یتقو 
دراو تسا ،  هتشذگ  لطاب  هب  هدوب و  وا  هیامرـس  نیرت  گرزب  هک  رمع  نداد  فک  زا  اهدیما ، وزرآ و  هب  ندیـسرن  ناگدنامزاب ،  دنزرف و  و 
زیگنا لوه  ياه  هفایق  اه و  هنحص  ندید  درادن ، یعالطا  نآ  تیعضو  زا  هدرکن و  هدهاشم  ار  نآ  لاح  هب  ات  هک  سونءام  ان  یملاع  هب  ندش 

دوخ هک  اجنآ  ات  دنکفا ! یم  دیدش  بیجع و  سب  ییانگنت  رد  ار  رـضحم  حور  اه  نیا  مامت  راک ، نایاپ  زا  ندوب  ربخ  یب  كان و  تشحو  و 
 (( گرم تارکس   )) رد هدنب  نوچ  تسا :  هدمآ  یثیدح  رد  دنک . یم  ادیپ  نیقی  سک  همه  زیچ و  همه  زا  قارف  ماگنه  ندیسر  ارف  هب  يو ، 

دننک و مالـسا  رگید  مه  رب  دنیامن و  عادو  یـضعب  اب  یـضعب  وا ، ندب  ياضعا  ناگدـنامزاب .)  اب  وا  دـننک و  یم  عادو  وا  اب  ناگدـنز   ) دـتفا
زور ات  وت  زا  نم  ینک و  یم  تقرافم  نم  زا  وت  دورد ، مالس و  داب  وت  رب  ( )) 49  ) همایقلا موی  یلا  کقرافا  ینقرافت و  مالسلا  کیلع  دنیوگ :

تسد و فک  يا  دـینکب  رـس  عادو  ممـشچ  ود  يا  لـجا  تسد  تفوکب  تلحر  سوک  میوـش !)  یم  ادـج  رگید  کـی  زا  همه   ((. ) تماـیق
نم ینادان  هب  تفرب  مراگزور  دینکب  رذگ  ناتـسود ،  يا  رخآ  ماک  نمـشد  گرم  هداتفا  نم  رب  دینکب  رگید  کی  عیدوت  همه  وزاب  دـعاس و 

دینکب رذح  امش  مدرکن ، 

ناگتشرف روضح  گرم و 

یگدنز نیمءات  ناسنا و  هب  اذغ  ندناسر  ناشتیرومءام  ناگتـشرف  یـضعب  تساه .  ناسنا  هب  ندرک  تمدـخ  ناگتـشرف ،  زا  يا  هدـع  هفیظو 
رد ناسنا  یتقو  دراد . همادا  گرم  ماگنه  ات  ددرگ و  یم  عورـش  نانآ  تیرومءام  دوش ، یم  دـلوتم  ناسنا  دالوا  هک  یعقوم  زا  تسا .  ناشیا 
یم نایب  حرـش  نیدـب  ار  دوخ  تیرومءام  شرازگ  نانآ  زا  مادـک  ره  دـنوش و  یم  رـضاح  وا  نیلاب  رب  هتـشرف  هس  تفرگ ،  رارق  گرم  رتسب 

ياذغ لاح  ات  تدلوت  ماگنه  زا  مدوب .  وت  يارب  يزور  ندناسر  لکوم  نم  دیوگ : یم  دـنک و  یم  رـضتحم  هب  باطخ  نانآ  زا  یکی  دـننک .
مدنگ هناد  کی  وت  كاروخ  يارب  مدرک ،  وجتسج  ار  ملاع  برغ  قرش و  متـشگ و  ار  ناهج  ياه  هنیزخ  مامت  زورما  یلو  مدناسر .  یم  ارت 

ندناسر لکوم  نم  دیوگ : یم  يرگید  تسا .  هدیسر  نایاپ  هب  دوب  هدیدرگ  نییعت  تیاذغ  يارب  هچنآ  هدش و  مامت  وت  هیمهس  مدرکن .  ادیپ 
اه و سونایقا  مامت  تعاس ،  نیا  رد  یلو  مدـناسر .  یم  ارت  یندـیماشآ  بآ  لاح  ات  يدـش  دـلوتم  رداـم  زا  هک  یعقوم  زا  مدوب .  وت  هب  بآ 

یم یموس  هتـشرف  تسا .  هدـش  مامت  وت  یندـیماشآ  بآ  هیمهـس  دوش  یم  مولعم  متفاین .  تیارب  یبآ  اما  متـشگ  ار  ایند  ياـهرهن  اـهایرد و 
وت يارب  هک  ار  ییاه  سفن  دادعت  متفاین .  تیارب  یـسفن  رگید  متـشگ  ار  ناهج  مامت  نونکا  یلو  مدوب .  وت  ياه  سفن  رب  لکوم  نم  دیوگ :

(50  .) تسا وت  گرم  ندیسرارف  رب  لیلد  نیا  هدش و  مامت  دندوب  هتشون 
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ناسنا ناراکبلط  گرم و 

راکبلط ار  دوخ  رمع ، مامت  رد  یـضعب  دـننک . یم  بلط  ار  يزیچ  نانآ  زا  مادـک  ره  هک  دراد  یناراک  بلط  دوخ  رمع  لوط  رد  یناـسنا  ره 
ترـضح نآ  هب  يزور  دنک . یم  یفرعم  نینچ  ار  ناسنا  ناراکبلط  دادـعت  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  گرم .  ماگنه  رد  یـضعب  دـنناد و  یم 

لاعتم دنوادخ   - 1 دنبلط . یم  نم  زا  ار  يزیچ  مادـک  ره  رفن  تشه  هک  یلاح  رد  مدرک  حبـص  دومرف : يدرک ؟  حبـص  هنوگچ  دـش : هتفگ 
ار دوخ  يزور  لایع  لها و   - 3 دبلط . یم  ار  دوخ  تنس  شور و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ   - 2 دبلط . یم  نم  زا  ار  دوخ  تابجاو 
 ، لاـمعا هدنـسیون  کـلم  ود   - 6 دشاب . یم  تیـصعم  راتـساوخ  ناطیـش   - 5 تـسا .  توهـش  بلاـط  هراـمع  سفن   - 4 دـننک . یم  بلط 

نایاپ هب  ناسنا  رمع  هک  یماـگنه  ( 51  .) تسا ندـب  بلاط  ربق   - 8 تسا .  نم  حور  بلاط  توملا  کـلم   - 7 دنهاوخ . یم  ار  يراکتسرد 
ار يزیچ  نانآ  زا  مادـک  ره  دـنریگ و  یم  ار  وا  فارطا  راـک  بلط  ناونع  هب  سانـشان  يا  هدـع  دریگ . یم  رارق  گرم  رتسب  رد  دـسر و  یم 

. دنتسه بضغ  ناگتشرف  تمحر و  ناگتشرف  گرم ،  هتشرف  ناطیش ،  ناراکبلط ،  نیا  هلمج  زا  دننک . یم  بلط 

ناطیش گرم و 

نیلاب رب  دوخ  نارای  نادنزرف و  اب  ناطیـش  دنک ، تقرافم  شندـب  زا  ناج  تسا  کیدزن  دریگ و  یم  رارق  راضتحا  لاح  رد  ناسنا  هک  یعقوم 
تخـس نیا  دـنروآ و  نوریب  شگنچ  زا  ار  نآ  هتفرگ و  ار  وا  نامیا ))   )) فلتخم ياه  هلیح  اب  ات  دـننک  یم  شـالت  دـنوش و  یم  رـضاح  وا 
ناطیـش گرم  ماگنه  رد  هک  نیا  رگم  تسین  یناسنا  چیه  تسا :  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا .  رـضتحم  يارب  تلاح  نیرت 

نیا دـنناشکب . رفک  هب  ار  وا  دزادـنا و  کـش  هب  شنید  رد  دـنک و  هسوـسو  ار  يو  اـت  دـنک  یم  رـضاح  وا  دزن  ار  دوـخ  نیرومءاـم  زا  یکی 
وا زا  ار  نآ  یناسآ  هب  ناطیش  دشاب ، يا  هیراع  تسس و  رضتحم  نامیا ))   )) رگا دوش . جراخ  وا  ندب  زا  حور  هک  نیا  ات  دراد  همادا  هسوسو 

. دریگب ار  شنامیا  نید و  دوش و  بلاغ  وا  رب  دناوت  یمن  ناطیش  دشاب ، یقیقح  نانم  ؤم  زا  رضتحم  رگا  و  دور . یم  ایند  زا  رفاک  دریگ و  یم 
ات دینک  نیقلت  وا  هب  ار  نیتداهش  تسا ،  هدیـسر  ارف  شگرم  هک  دیتفر  دوخ  ناسک  زا  یـصخش  نیلاب  رب  امـش  زا  یکی  هاگره  دومرف : سپس 

دراو وا  رب  شنارای  اب  ناطیـش  دریگ ، یم  رارق  گرم  لاح  رد  ناسنا  یتقو  تسا :  هدمآ  يرگید  ثیدـح  رد  ( 52 .) دباین تسد  وا  هب  ناطیش 
هب هک  یتخس  الب و  نیا  زا  ات  تسات  ود  ادخ  وگب  نک و  اهر  ار  دوخ  نید  دنیوگ : یم  دننیشن و  یم  وا  تسار  پچ و  فرط  رد  دنوش و  یم 
رد ناطیـش  ندرک  شـشوک  یعـس و  زا  هیانک  تسا :  هدمآ  ثیدـح  رد  هک  یتسار  پچ و  ( ) 53  .) ینک ادـیپ  تاـجن  تسا  هدروآ  يور  وت 

تسا و تاربم  تاریخ و  دـننام  هحلاص ،  لامعا  تاداقتعا و  رد  یهارمگ  زا  هیانک  تسار  فرط  هک  نیا  ای  تسا .  رـضتحم  نتخاس  هارمگ 
 ، گرم ماگنه  ناسنا  تسا :  هدش  دراو  دشاب ). یم  درد  جالع  تهج  روخ  برش  روجف و  قسف و  هطـساو  هب  یهارمگ  زا  هیانک  پچ  فرط 

هتفرگ تسد  رد  ار  ییاراوگ  درس و  بآ  زا  رپ  فرظ  دنک و  یم  هدافتسا  وا  نامیا  نتفرگ  يارب  تصرف  نیا  زا  ناطیش  دوش . یم  هنـشت  دایز 
نیا زا  يرادقم  دیوگ : یم  وا  هب  دسانـش  یمن  ار  ناطیـش  هک  یلاح  رد  رـضتحم  دـهد . یم  تکرح  ار  فرظ  دتـسیا و  یم  ناسنا  نیلاب  رب  و 
وگب مهد ،  بآ  وت  هب  یهاوخ  یم  یتسه و  بآ  ندـیماشآ  هب  لـیام  رگا  دـیوگ : یم  وا  باوج  رد  ناطیـش  ماـشایب .  اـت  هدـب  نم  هب  ار  بآ 

نآ دوش و  یم  رهاظ  اپ  فرط  ره  زا  ناطیـش  دـنادرگرب ، وا  زا  ار  دوخ  تروص  دـهدن و  ار  وا  باوج  رگا  درادـن . دوجو  ملاـع  رد  ییادـخ 
 ، مهد بآ  وت  هب  یهاوخ  یم  رگا  دیوگ : یم  ناطیـش  دنک . یم  بآ  يرادـقم  تساوخرد  زاب  نم  ؤم  صخـش  دـهد . یم  تکرح  ار  فرظ 

هلیـسو نیدـب  دـیوگ و  یم  ار  هلمج  نآ  دـشاب  يا  هیراع  شنامیا ))   )) وا رگا  تسین .  نم  ربماـیپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  وگب 
دنکـش و یم  ار  فرظ  دزیر و  یم  نیمز  يور  ار  بآ  نوعلم  نآ  ماگنه  نیا  رد  دور . یم  ایند  زا  رفاک  دهد و  یم  ناطیـش  هب  ار  دوخ  نامیا 
وا هب  دـنک و  یم  در  ار  ناطیـش  مالک  دـشاب  مکحم  تباث و  شنامیا  رگا  اما  مرادـن .  وت  هب  یجایتحا  مدرک و  ار  دوخ  راـک  نم  دـیوگ : یم 
هب نید  ناگرزب  هک  ار  یلامعا  دیاب  دریگن ، رارق  ناطیش  ياه  هسوسو  شوختـسد  شنامیا  دهاوخ  یم  ناسنا  رگا  ( 54 .) دیامن یمن  یهجوت 
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رد دنک و  رود  وا  زا  ار  ناطیش  دنادرگ و  لماک  ار  وا  نامیا  هک  دهاوخب  ادخ  زا  بش  زامن  ماگنه  هلمج :  زا  دهد . ماجنا  دنا  هداد  روتسد  وا 
، دناوخب دایز  ار  هیلدع  ياعد  درادن ، اور  متـس  ادخ  ناگدنب  هب  دـشاب و  راذـگ  رکـش  تسا  هدرک  تیانع  وا  هب  هک  ینامیا ))   )) تمعن ربارب 
زا دنکن و  عیاض  ار  دوخ  ياهزامن  دنک . مکحم  مالـسلا  مهیلع  موصعم  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  ار  دوخ  داقتعا 
وا هب  ار  نیتداهـش  دنناوخب و  نآرق  وا  نیلاب  رب  گرم  ماگنه  دیاب  رـضتحم  نایفارطا  یفرط  زا  دـناوخب . تقو  لوا  رد  دـیامن  تبظاوم  اه  نآ 
نآ دنک و  تبظاوم  دوخ  ياهزامن  زا  هک  یسک  تسا :  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیامن . تقرافم  شندب  زا  ناج  ات  دننک  نیقلت 
دنار یم  ار  نوعلم  نآ  توملا ))  کلم   )) دوش یم  رضاح  وا  دزن  شنامیا  نتفرگ  يارب  ناطیـش  هک  یماگنه  دهد . ماجنا  شطئارـش  اب  ار  اه 

ینوگانوگ ياه  هار  زا  وا  ندرک  هارمگ  ناسنا و  نامیا  نتفرگ  يارب  ناطیـش  ( 55 .) دیامن یم  نیقلت  وا  هب  ار  نیتداهـش  دنادرگ و  یم  رود  و 
ردـپ دـج و  تروص  هب  تسا  نکمم  ناطیـش  دومرف : هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دـسرب . دوخ  دـیلپ  دوصقم  هب  اـت  دوش  یم  دراو 

. دننک یم  باذع  نآ  هطـساو  هب  ارم  نونکا  مدوب و  نید  نیا  رب  مه  نم  اریز  رادرب ، تسد  دوخ  نامیا  بهذم و  زا  دیوگب : دیآ و  رد  ناسنا 
ینمشد ناطیـش  اریز  دنهد ؛ رکذت  يو  هب  ار  تاداقتعا  دننک و  نیقلت  وا  هب  ار  نیتداهـش  دیاب  رـضتحم  ناشیوخ  تهج  نیا  زا  دومرف : سپس 

وا هزانج  يوحن  ره  هب  دنک  یم  یعـس  دراد و  یمن  رب  وا  زا  تسد  ناطیـش  زاب  دور  یم  ایند  زا  ناسنا  یتقو  ( 56  .) تسا ناسنا  يارب  راکشآ 
اریز دـیراذگن ؛ اهنت  زگره  ار  دوخ  ياـه  هدرم  دومرف : هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دریگب . وا  زا  ار  دوخ  ماـقتنا  دـهد و  رازآ  ار 

ار تاناویح  ای  تارـشح  ناطیـش  هک  دـشاب  نیا  دارم  تسا  نکمم  ( ) 57 .) دناسر یم  ررـض  ناشنوردـنا  هب  دـنک و  یم  يزاب  نانآ  اب  ناطیش 
لخاد شوگ  ناهد و  ینیب و  هار  زا  دننک و  ادـیپ  هار  تیم  دـسج  رب  ات  دزیگنارب  ار  اهنیا  دـننام  کسوس و  هچروم و  شوم و  هبرگ و  دـننام 

(58 (.) دننادرگ حورجم  دنروخب و  ار  وا  حراوج  اضعا و  دنوش ، وا  نوردنا 

توملا کلم  گرم و 

هک تسا  توملا ))  کلم   )) دـیامن یم  تساوخرد  زا  ار  يزیچ  دـننک و  یم  يراک  بلط  ياعدا  ناسنا ،  گرم  عقوم  هک  یناـسک  هلمج  زا 
وا رظن  ریز  و  توملا ))  کلم   )) تسد رد  رفاک  نم و  ؤم  ياـهناسنا  ماـمت  حور  ضبق  دـشاب . یم  رـضتحم  صخـش  ناـج  حور و  بلاـط  وا 

سپس دریگ و  یم  ار  امـش  همه  ناج  حور و  تسا ،  حور  ضبق  رومءام  توملا ))  کلم  : )) دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  دریگ . یم  ماجنا 
ناسنا هب  هک  ییاهدرد  يرامیب و  مامت  تسا :  هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ( 59) دنادرگ یم  زاب  ناتراگدرورپ  يوس  هب 
کلم  )) دریگ یم  رارق  گرم  رتسب  رد  دسر و  یم  نایاپ  هب  ناسنا  رمع  هک  یماگنه  دنتسه . وا  ناگداتـسرف  گرم و  نادصاق  دروآ  یم  ور 

یلو دناد . یم  همدقم  نودـب  ار  وا  ندـمآ  دـیآ و  یم  تشحو  هب  وا  ندـید  زا  ناسنا  دـنک . یم  ادـیپ  روضح  وا  حور  ضبق  يارب  توملا )) 
ربخ و زا  دعب  ربخ  لوسر و  زا  دعب  لوسر  هزادنا  هچ  يدرک ؟)  شومارف  يدوبن و  رکف  هب  ارچ  ! ) ادخ هدنب  يا  دیوگ : یم  گرم  هتشرف ))  ))

توعد ادخ ! هدنب  يا  دیوگ : یم  سپس  تسین .  يربخ  رگید  نم  ندمآ  زا  دعب  مربخ و  نیرخآ  نم  مداتـسرف ؟  وت  يارب  کیپ  زا  دعب  کیپ 
زا ار  ناسنا  ناـج  گرم  هتـشرف ))   )) هک یماـگنه  نک .  تباـجا  هارکا  ربج و  يور  زا  هاوخ  اـضر و  لـیم و  يور  زا  هاوخ  ار  تراـگدرورپ 

هیرگ یسک  هچ  يارب  دیوگ : یم  توملا ))  کلم  . )) دنوش یم  هلان  هیرگ و  لوغـشم  وا  ناگتـسب  ناگدنامزاب و  دشک ، یم  نوریب  شدبلاک 
ادخ هب  دینک ؟ یم  يربص  یب  هدیشک و  راک  زا  تسد  یسک  هچ  يارب  دینوزحم ؟ نیگمغ و  یـسک  هچ  يارب  دیزیر ؟ یم  کشا  دینک و  یم 

توعد مه  وا  دروآ و  لمع  هب  توعد  وا  زا  شراگدرورپ  دوب . هدرک  تفایرد  ار  دوخ  يزور  اـیند  رد  هدیـسر و  ناـیاپ  هب  وا  رمع  دـنگوس !
یقاب ار  امـش  زا  کی  چـیه  ات  میآ  یم  هناخ  نیا  هب  زاـب  نم  اریز  دـییرگب ؛ نتـشیوخ  رب  دـینک  هیرگ  دـیهاوخ  یم  رگا  درک . تباـجا  ار  قح 

یم اج  نامه  زا  دـشاب  ملاع  ياجک  ره  رد  هکلب  دوش ، رهاظ  وا  دزن  ناسنا  حور  ضبق  ماگنه  توملا ))  کلم   )) تسین مزال  ( 60  .) مراذگن
رد ار  رفن  نیدنچ  هنوگچ  دندیـسرپ : گرم ))  هتـشرف   )) زا دومرف : هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنک . حور  ضبق  ار  رـضتحم  دناوت 
ارم مناوخ  یم  مدوخ  يوس  هب  ار  نانآ  تفگ :  دنا ؟ قرـشم  رد  يا  هدع  برغم و  رد  يا  هدع  هک  یلاح  رد  ینک  یم  حور  ضبق  نامز  کی 
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نآ ياجک  ره  زا  هک  امـش  زا  یکی  ربارب  رد  تسا  يا  هساک  دـننام  نم ،  شیپ  یتسه ،  ناهج  همه  انامه  تفگ :  سپـس  دـننک . یم  تعاطا 
ره دشاب و  امش  تسد  رد  هک  تسا  یمهرد  دننام  نم ،  دزن  امـش  يایند  یتسه و  ملاع  همه  تفگ :  زین  و  ( 61 .) دروخ یم  دروخب  دهاوخب 
رد ( 62  (.) مراد رایتخا  رد  ار  اه  ناسنا  ناج  ایند و  هنوگ  نامه  منک و  یم  نینچ  امـش  يایند  اب  زین  نم  . ) دـنادرگ یم  ار  نآ  دـهاوخب  روط 

هناخ ره  هب  اهراب  اهراب و  نم  درک  ضرع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هب  توملا ))  کلم   : )) تسا هدمآ  يرگید  ثیدح 
تاقالم نآ  لها  اب  زامن  ماگنه  هبترم  جـنپ  يزور  هک  نیا  رگم  تسین  ملاع  برغم  قرـشم و  رد  يا  هناخ  چـیه  منک .  یم  دـمآ  تفر و  يا 

سفن ددع  هرامش  نانآ و  رمع  ( ) 63  .) متسه رت  ملاع  ناشدوخ  زا  ناشگرزب  کچوک و  هب  نم  مسر و  یم  ار  نانآ  رمع  باسح  منک و  یم 
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  نتفای  روضح  هرابرد   0  ( مریگ یم  ار  نانآ  ناج  دندیشک  ار  دوخ  سفن  نیرخآ  هک  یعقوم  مناد و  یم  ار  ناشیا  ياه 

ناگدنب زا  يا  هدنب  هک  یماگنه  تسا .  هدـمآ  نینچ  رـضتحم ، نیلاب  رب  شنیرهاط  دالوا  مالـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  ملـس و  هلآ و  هیلع و 
هدهاشم عقوم  نیا  رد  دنک . یم  ادـیپ  روضح  وا  حور  ضبق  يارب  شنارای  و  توملا ))  کلم   )) دریگ یم  رارق  گرم  رتسب  رد  ادـخ  صلاخ 

نییاپ رد  نیسح  نسح و  ترضح ،  نآ  رانک  رد  نینم  ؤملاریما  وا و  رس  نیلاب  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  دنک  یم 
رادید قاتشم  ردقچ  دیدمآ ، شوخ  دیوگ : یم  دوش و  یم  نانآ  هجوتم  رـضتحم  دنا . هتفرگ  رارق  ناشیا  فارطا  رد  نایعیـش  ناتـسود و  اپ ،

نم اب  هک  مراد  نیقی  دش . دراو  توملا ))  کلم   ! )) هللا لوسر  ای  دیوگ : یم  نآ  زا  دعب  مدش .  لاحشوخ  امش  ندمآ  زا  ردقچ  مدوب و  امش 
نیا رد  دنک . یم  قیدصت  ار  وا  هتفگ  مه  لوسر  ترضح  مشاب .  یم  نینم  ؤملا  ریما  تردارب  وت و  ناوریپ  ناتـسود و  زا  اریز  تسا ،  نابرهم 

اب ندرک  ینابرهم  هرابرد  دنوادخ  شرافس  توملا !))  کلم   )) يا دیامرف : یم  دوش و  یم  توملا ))  کلم   )) هجوتم ترـضح  نآ  ماگنه ، 
هچنآ تشهب و  يوس  هب  هک  هدب  روتسد  وا  هب  هللا !  لوسر  ای  دنک : یم  ضرع  توملا ))  کلم   . )) نکن شومارف  ار  ام  نارادفرط  ناتـسود و 
يوس هب  رظن  ادخ ! عیطم  هدنب  يا  دیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دـنک . رظن  تسا  هدرک  هدامآ  وا  يارب  دـنوادخ 

نآ هجوتم  توملا ))  کلم   )) ماگنه نیا  رد  دـنیب . یم  تسا  هدرک  هدامآ  وا  يارب  ادـخ  هک  ار  ییاـهزیچ  دـنک  یم  رظن  یتقو  اـمن . نامـسآ 
یمن ار  وا  شرافـس  مه  امـش  رگا  مشابن .  ناـبرهم  دراد  فطل  وا  هب  ادـخ  ردـق  نیا  هک  یـسک  هب  هنوگچ  دـیوگ : یم  دوش و  یم  ترـضح 

 (( توملا کلم   )) هب باطخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  مدرک .  یم  ینابرهم  يو  اب  متـشاد و  فطل  وا  هرابرد  زاب  دیدرک 
وا لاح  بقارم  میدرپس ،  وت  هب  ار  وا  تسا .  ام  ناوریپ  ناتـسود و  زا  ام و  ردارب  صخـش  نیا  توملا ))  کلم   )) يا دیامرف : یم  دـنک و  یم 

هدرپ دنک و  یم  تکرح  تشهب  يوس  هب  دندوب  رضتحم  فارطا  رد  هک  یناسک  اب  ترـضح  سپـس  نک .  ضبق  یناسآ  هب  ار  وا  ناج  شاب و 
دوش یم  توملا ))  کلم   )) هجوتم لاح  نیا  رد  دـنک . یم  هدـهاشم  تشهب  ياه  خاک  رد  ار  همئا  ربمایپ و  دور  یم  رانک  وا  مشچ  يولج  زا 

ره مرادن و  ار  ادخ  يایلوا  دمحم و  يرود  تقاط  اریز  نک ؛  هلجع  نم  حور  نتفرگ  رد  رتشیب  هچ  ره  توملا !))  کلم   )) يا دـیوگ : یم  و 
شندب زا  یناسآ  هب  ار  وا  ناج  دنـشک  یم  نوریب  درآ  نایم  زا  ار  وم  هک  روط  نامه  توملا ))  کلم   . )) نک قحلم  ناشیا  هب  ارم  رتدوز  هچ 

(64 .) دشک یم  نوریب 

تمحر ناگتشرف  گرم و 

تمحر  )) ناگتـشرف اب  توملا ))  کلم   )) دـشاب نایعیـش  ناحلاص و  نانم و  ؤم  زا  رگا  دریگ ، یم  رارق  گرم  تلاح  رد  ناسنا  هک  یماگنه 
شهاگیاج هداد و  تراشب  تشهب  هب  ار  يو  دـنوش و  یم  دراو  وا  رب  لگ ،  زا  ییاه  قبط  اب  هفایق  نیرت  لاحـشوخ  تروص و  نیرتابیز  اـب  (( 

رد نآرق  دنهاوخ . یم  دورو  هزاجا  دنوش و  یم  مسجم  رـضتحم  لباقم  رد  بدا ،  اب  نارازگ  تمدـخ  دـننام  نانآ  دـنهد . یم  ناشن  وا  هب  ار 
تـشهب ياهتمعن  هب  ار  ناشیا  ترخآ  ایند و  یگدنز  رد  هتـسویپ  دـنا ، هدرک  رایتخا  اوقت  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  : )) دـیامرف یم  هراب  نیا 

: دنتفگ هک  یناسک  : )) دیامرف یم  رگید  ياج  رد  ( 65  ((.) تسا ناسنا  يارب  یگرزب  يراگتسر  يزوریپ و  تراشب  نیا  دنهد و  یم  تراشب 
. دیـشابن نوزحم  دیـسرتن و  دنیوگ : یم  دنوش و  یم  لزان  نانآ  رب  هکئالم  دندرک . يراشفاپ  نآ  يور  تسا و  نایناهج  يادخ  ام  راگدرورپ 
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تسا هدمآ  نینچ  ناگتشرف  نداد  تراشب  هرابرد  اه  تیاور  یخرب  رد  ( 66 ((.) دیا هدش  هداد  هدعو  نآ  هب  هک  یتشهب  هب  ار  امش  داب  تراشب 
دنز و یم  رانک  وا  مشچ  يولج  زا  ار  هدرپ  لاعتم ،  دنوادخ  دنریگ . یم  رارق  وا  رانک  دنوش و  یم  دراو  رضتحم  رب  ناگتـشرف  هک  یماگنه  : 

وت هب  قلعتم  اهنآ  دنیوگ : یم  ناگتـشرف  تسیک ؟  زا  ناتخرد  اه و  غاب  اه ، خاک  نیا  دیوگ : یم  ناسنا  دهد . یم  ناشن  يو  هب  ار  وا  هاگیاج 
یم اجنآ  هب  ارت  یـشاب  لیام  رگا  تسا .  وت  اب  رایتخا  دنیوگ : یم  دیرب ؟ یمن  اج  نآ  هب  ارم  ارچ  تسا ،  نم  هب  قلعتم  رگا  دیوگ : یم  تسا . 

هشعن هیبش  یتلاح  درب و  یم  تذل  رایسب  اهنآ  شوخ  يوب  زا  دنهد . یم  رارق  وا  ینیب  لباقم  ار  یتشهب  لگ  ياه  قبط  ماگنه ،  نیا  رد  میرب . 
وب لاـبند  هب  دوش و  یم  فرطرب  وا  زا  اـه  یتخـس  اـه و  جـنر  اـهدرد و  ماـمت  نآ ،  رثا  رد  هک  دـهد  یم  تسد  وا  هب  شخب  تذـل  یباوخ  و 
ادخ هاگرد  نابرقم  ناکین و  زا  رـضتحم  رگا  : )) دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  دوش . یم  جراخ  شندـب  زا  یناسآ  هب  حور  اه  لگ  ندیـشک 

بدا لامک  اب  توملا ))  کلم   )) یتقو ( 67  .(() تسوا يارب  دیواج  تشهب  ياه  تمعن  و  اه ) لگ  یمئاد و  شیاسآ   ) ناحیر حور و  دشاب 
زا ییاه  هچراـپ  رد  دـنریگ و  یم  لـیوحت  توملا ))  کـلم   )) زا ار  كاـپ  حور  نآ  تمحر ))   )) ناگتـشرف دریگ ، یم  ار  وا  حور  مارتحا  و 

دننک یم  عییشت  ار  وا  مامت  مارتحا  اب  نامسآ ،  نآ  ناگتشرف  دنسر  یم  هک  ینامسآ  ره  هب  دنرب . یم  اهنامـسآ  يوس  هب  دنناچیپ و  یم  ریرح 
ندش نفد  دنیبب و  ار  دوخ  ناراذگزامن  ناگدنهد و  لسغ  ناگدننک و  عییـشت  ات  دننادرگ  یمرب  ار  نآ  سپـس  دنیامن . هضرع  دـنوادخ  رب  ات 

یم ناکین  حور  هدـنورپ و  هک  ییاج  نآ   (( ) نییلع ـالعا   )) رد دـنرب و  یم  نامـسآ  هب  ار  حور  نآ ،  زا  دـعب  دـنک . هدـهاشم  ار  دوخ  دـسج 
دوخ نم  ؤم  هدنب  زا  دنوادخ  هک  یماگنه  تسا :  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  يرگید  ثیدح  رد  دنهد . یم  ياج  دشاب )
یم ار  وا  هک  روط  نآ  مدرک  شیامزآ  ار  يو  اریز  دیروآ ؛ نم  شیپ  ارم  هدنب  نالف  حور  : )) دـیامرف یم  توملا ))  کلم   )) هب دـش . یـضار 

لگ و ياه  هخاش  مادـک  ره  تسد  هب  دـنا و  هدیـشوپ  زبس  ياه  سابل  نانآ  همه  هک  هتـشرف  دـصناپ  اب  توملا ))  کـلم   . )) متفاـی متـساوخ 
دیوش هدامآ  دنیوگ  یم  دنا  هداد  يو  هب  نارگید  هک  یتراشب  زا  ریغ  دـنهد  یم  یتراشب  ار  وا  مادـک  ره  دـنیآ و  یم  وا  دزن  تسا و  نارفعز 

(68  ((.) نم ؤم  هدنب  نیا  حور  ندرک  جراخ  يارب 

بضغ ناگتشرف  گرم و 

هب توملا ))  کلم   )) تسا هدرکن  هبوت  زونه  هک  دشاب  یناراک  تیصعم  نارفاک و  ناکرـشم و  زا  رگا  دسر ، یم  نایاپ  هب  یـسک  رمع  یتقو 
نیرت تشز  اـب  ( 69 .) دنراد تسد  رد  هجنکـش  ياه  هلیـسو  ندـب و  رد  هایـس  ياهـسابل  نانآ  همه  هکیلاح  رد  بضغ ))   )) ناگتـشرف هارمه 

اهنآ دیآ . یم  هزرل  هب  وا  ياضعا  دتفا و  یم  تشحو  هب  اهنآ  هدهاشم  اب  رـضتحم  هک  دـنوش  یم  لزان  وا  رب  هفایق  نیرت  قالخادـب  تروص و 
تلاح نیرت  تخـس  اب  ار  وا  ناج  دـنهد و  یم  هدـعو  شتآ  رد  ندـش  لخاد  یهلا و  باذـع  هب  هداد و  ناشن  يو  هب  منهج  رد  ار  وا  هاگیاج 

یم نوریب  شندب  زا  مشچ  هقدح  رد  ایـسآ  هلیم  ندروآ  رد  شدرگ  هب  دننام  یچیق و  اب  نآ  تشوگ  ندیرب  ندـب و  زا  تسوپ  ندـنک  دـننام 
ماگنه ار  ناراکمتـس  رگا   ! )) یمارگ لوسر  يا  دـیامرف : یم  هراب  نیا  رد  نآرق  دـنک . یم  هراپ  ار  ندـب  ياهگر  مامت  هک  يروط  هب  دنـشک 
نوریب ار  دوخ  ياهحور  دنیوگ : دنـشاب و  هدوشگ  ار  دوخ  ياهتـسد  باذـع ))   )) ناگتـشرف هک  یلاح  رد  ینک  هدـهاشم  نداد  ناج  یتخس 

ياه باذع  هب  دـیدیزرو ، یم  رفک  وا  تایآ  هب  دـیداد و  یم  تبـسن  ادـخ  هب  هک  ییاوران  فالخ و  ياهفرح  نآ  هطـساو  هب  زورما  دـیروآ .
جراخ شندب  زا  ار  وا  هایس  دیلپ و  حور  توملا ))  کلم   )) هک دنارظتنم  بضغ ))   )) ناگتشرف ( 70 ((.) دیوش یم  هداد  ازج  يا  هدننکراوخ 
تیانج ناکرـشم و  رافک و  ياه  حور  اب  نیجـس  باذع  رد  دـنریگب و  لیوحت  توملا ))  کلم   )) زا ار  نآ  يراوخ  تفخ و  اب  اهنآ  دـنک و 

یم عورش  تمایق  زور  ات  ناش  یخزرب  یتقوم  باذع  دندش . خزرب  ملاع  ربق و  لخاد  دنتفر و  ایند  زا  یتقو  نانآ  دنهد . رارق  نیشنمه  ناراک 
(71 .) دش دنهاوخ  راچد  مئاد  باذع  هب  تمایق  رد  دوش و 

یلع ربمایپ و  روضح  گرم و 
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مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  دنوش ، یم  رـضاح  وا  نیلاب  هب  ناسنا ،  نداد  ناج  عقوم  هک  یناسک  هلمج  زا 
هب ار  وا  دنهد و  تداهش  وا  ياهراک  رب  هک  تسا  تهج  نیا  هب  رضتحم  نیلاب  هب  یلع ))  ربمایپ و   )) ندش رـضاح  دنـشاب . یم  ناشنادنزرف  و 
یم توملا ))  کلم   )) هب ار  وا  شرافس  دشاب  نینم  ؤملاریما  نایعیش  ناتسود و  هللا و  ءایلوا  زا  رضتحم  رگا  دننک . یفرعم  گرم ))  هتـشرف  ))

توملا کلم  . )) دشاب یم  ام  نایعیش  ناتسود و  زا  وا  اریز  نکب ؛  ار  رضتحم  نیا  لاح  هظحالم  اه )) ناج  هدنریگ   )) يا دنیوگ : یم  دننک و 
نیا دوش  یم  هتشون  نم  ؤم  نآ  یناشیپ  رد  گرم  زا  دعب  دروآ . یم  نوریب  شندب  زا  ار  وا  ناج  یناسآ  هب  تبحم و  رهم و  لامک  اب  مه ،  (( 

ؤملاریما مالـسا و  ربمایپ  نانمـشد  ناقفانم و  مزا  گرم ،  لاح  رد  ناسنا  رگا  اما  دـشاب . یم  شدـالوا  یلع و  نایعیـش  ناتـسود و  زا  صخش 
روج ره  تسا .  هتـشادن  ام  اب  یطابترا  ایند  رد  هدوب و  هداوناخ  اـم  نانمـشد  زا  صخـش  نیا  دـنیوگ : یم  توملا ))  کـلم   )) هب دـشاب . نینم 

. دشک یم  نوریب  هب  شندب  زا  ار  وا  ناج  یتخس  تدش و  اب  مه ،  گرم ))  هتـشرف   . )) نک شحور  ضبق  امن و  راتفر  وا  اب  یناد  یم  حالص 
یلع ترضح   - 1 تسا .  هدمآ  هراب  نیا  رد  یتایاور  رفاک . ای  تسا  قفانم  صخـش  نیا  دوش . یم  هتـشون  وا  یناشیپ  رد  مه ،  گرم  زا  دـعب 

مالـسلا مهیلع  موصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  نآ  رگم  دسر  ارف  شگرم  هک  تسین  سک  چـیه  دومرف : مالـسلا  هیلع 
ار ناشیا  یتقو  دشاب ، نانم  ؤم  زا  رـضتحم  رگا  دننیب . یم  ار  نانآ  هک  يروط  هب  دنوش  یم  رـضاح  مسجم و  وا  دزن  یلاثم )  ندـب  اب   ) یگمه
هب دراد و  یم  نمـشد  ار  نانآ  ناشیا  هدـهاشم  ماگنه  دـشابن  نانم  ؤم  زا  رگا  و  دزرو . یم  قشع  دـنک و  یم  ادـیپ  هقـالع  ناـنآ  هب  دـنیب  یم 
ام اب  ناگتشرف ))   ، )) گرم ماگنه  مدرک :  ضرع  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دیوگ : یم  یلامث  هزمح  یبا   - 2 ( 72 .) درادن هقالع  نانآ  رادید 

حور هک  یماـگنه  دومرف : يرآ ،  متفگ :  يوش ؟  لاحـشوخ  هک  مهد  تراـشب  يزیچ  هب  ارت  یهاوـخ  یم  اـیآ  دوـمرف : دـنراد . يراـتفر  هچ 
رارق شنیلاب  رد  دنوش و  یم  رضاح  وا  دزن  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دسر ، شیولگ  هب  نم  ؤم  صخش 
هچنآ متسه .  ادخ  لوسر  نم  یسانش ؟  یم  ارم  ایآ  دیامرف : یم  دنک و  یم  باطخ  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دنریگ . یم 
جراخ ادـخ  يدونـشخ  تیاضر و  ناوضر و  يوس  هب  كاـپ ))  حور   )) يا تسا .  رتهب  وت  يارب  ینک  یم  كرت  هچنآ  زا  يراد  ور  شیپ  رد 
هاگره دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد   - 3 ( 73 .) دـیامرف یم  ار  تالمج  نیمه  مه  نینم  ؤملاریما  وش .

ماما نسح و  ماما  مالسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفرگ .  رارق  گرم  توکـس  رد  ام  ناتـسود  زا  یتسود 
یم تراشب  ناوضر  تشهب و  هب  ار  وا  ناراوگرزب  نآ  دنیب و  یمار  ناشیا  وا  هک  يروط  هب  دـنوش  یم  رـضاح  شدزن  مالـسلا  مهیلع  نیـسح 

4 ( 74 .) دنوش ور  هبور  وا  اب  هک  دهاوخ  یمن  دراد و  تهارک  نانآ  ندید  زا  تاقالم ،  ماگنه  دشاب  ناشیا  نانمشد  زا  رضتحم  رگا  و  دنهد .
زا هک  يروط  هب  دننیب  یم  ار  ترضح  نآ  عضوم  هس  رد  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  نارادفرط  ناتسود و  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 
 - 5 ( 75 .) رثوک ضوح  راـنک  رد   - 3 نآ .  زا  روبع  ماگنه  ای  طارـص  لـپ  دزن   - 2 نداد .  ناج  ماـگنه   - 1 دنوش . یم  نامداش  وا  ندـید 

ثراح يا  دومرف : ینادمه ))  روعا  نب  ثراح   )) مان هب  شیافواب  باحـصا  یعقاو و  نایعیـش  زا  یکی  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
 ! یلع ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زین   - 6 ( 76 .) دنیب یم  ارم  دریمب  هک  ناقفانم  نانم و  ؤم  زا  سک  ره  نادب ،  ینادمه ! 
رب دهاش  وت  دوش و  یم  جراخ  نانآ  ندب  زا  حور  هک  یماگنه   - 1 دنوش . یم  لاحشوخ  دننیبب  ارت  یتقو  ناکم  هس  رد  وت  نایعیش  ناتسود و 

دنوش یم  ادخ  رب  دراو  هک  یماگنه   - 3 ینک .  یم  نیقلت  ار  نانآ  وت  هک  یلاـح  رد  ربق  رد  رکنم  ریکن و  لا  ؤس  ماـگنه   - 2 یشاب .  ناشیا 
مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  طقف  هک  تسا  نیا  يایوگ  رخآ  تیاور  هس  ( 77  .) یسانش یم  ار  نانآ  وت  هک  یلاح  رد  طارـص ) لپ  رانک  رد  (و 

هک دـیآ  یم  تسد  هب  تسا :  هدـمآ  راونالاراحب ))  )) رد هک  يرگید  ثیداحا  زا  یلو  دوش . یم  رـضاح  رـضتحم  نیلاب  هب  نداد  ناـج  عقوم 
یناسک لاحب  اشوخ  دنوش . یم  رضاح  رضتحم  رانک  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  یتح  موصعم و  همئا  هیقب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

نآ گرم ،  ماگنه  دـنا و  هدرک  لـمع  مالـسلا  مهیلع  موصعم  همئا  ربماـیپ و  تاروتـسد  هب  دـنداد و  ماـجنا  يا  هتـسیاش  لاـمعا  اـیند  رد  هک 
دنرب یم  رـس  هب  ایند  رد  یتقو  ات  نانآ  و  دندنب . یم  ورف  ناهج  نیا  زا  مشچ  یمرخ  يدونـشخ و  اب  دـننبب و  یم  دوخ  رانک  رد  ار  ناراوگرزب 

ات یمدرم  نم  هبترم  رازه  يزور  شاـک  تنیریـش  مـالک  يادـف  ناـج  ینری  تمی  نمف  یتـفگ :  هک  يا  تـسا .  هدوـب  نـینچ  ناـشلاح  ناـبز 
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تیور یمدیدب 

مرجم يارب  تلاح  نیرت  تخس  گرم 

؟  تسا رت  تخـس  تالاح  همه  زا  تیم  يارب  تلاح  مادـک  دومرف : نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يزور  دـیوگ : یم  هشیاـع 
تیم دنهاوخ  یم  هک  تسا  یتقو  تلاح  نیرت  تخـس  مدرک :  ضرع  وگب ! وت  هشیاع !  يا  دومرف : دنرت . هاگآ  لوسر  ادخ و  مدرک :  ضرع 

رایـسب تلاح  نیا  دومرف : اتبا ، )) او  اتبا  او  : )) دـنیوگ یم  تسا و  دـنلب  ناشدایرف  هتفرگ و  ار  شفارطا  وا  دالوا  دـنرب ، نوریب  شا  هناخ  زا  ار 
كاـخ دـنراذگ و  دـحل  رد  ار  تیم  هک  تسا  یتـقو  نیا  زا  رت  تخـس  مدرک :  ضرع  تسه ،  مه  نیا  نیا  زا  رت  تخـس  اـما  تسا !  تخس 

. دشاب یم  مه  رت  تخـس  نیا  زا  دومرف : دنراذگ . اهنت  ار  وا  دندرگرب و  شربق  رانک  زا  ناتـسود  دـننک ، ادـخ  میلـست  ار  وا  دـنزیرب و  شیور 
تیم نداد  لـسغ  يارب  لاـسغ  هک  تسا  یتقو  رت ، تخـس  تیم  يارب  تلاـح  همه  زا  دومرف : دـییامرفب . امـش  هللا !  لوسر  اـی  مدرک :  ضرع 

رد درادرب . اهقف  ءاملع و  رـس  زا  ار  همامع  دروآ و  نوریب  شندـب  زا  ار  یـسورع  نهاریپ  تسد و  زا  ار  یناوج  رتشگنا  دوش ، وا  هناخ  لـخاد 
 ! لاسغ يا  دیوگ : دنونـشب . سنا ،)  نج و  رگم   ) قیالخ همه  هک  دنلب  يادص  اب  دـنز و  دایرف  دـنیب  نایرع  ار  ندـب  حور ،  یتقو  ماگنه  نیا 

بآ لاسغ  هک  ینامز  مدش .  تحار  توملا  کلم  تسد  زا  هزات  تعاس  نیا  رد  اریز  روآ ؛ نوریب  یمارآ  هب  ارم  سابل  هک !  مسق  ادخ  هب  ارت 
هن دشاب و  درـس  هن  هک  نک  میالم  ار  نآ  زیرب ، نم  يور  یمارآ  هب  ار  بآ  مسق  ادخ  هب  ارت  لاسغ !  يا  دیوگ : دـنز و  دایرف  دزیر  تیم  يور 

دنلب شدایرف  دوش ، نداد  لسغ  لوغـشم  لاسغ  یتقو  درادن . تقاط  هتفرگ و  شتآ  نآ ،  زا  حور  ندش  جراخ  رثا  رد  نم  دـسج  اریز  مرگ ، 
حورجم نآ ،  زا  حور  ندش  جراخ  هطـساو  هب  دسج  نیا  شکب ؛  نم  يور  رب  یمارآ  هب  ار  دوخ  تسد  مسق  ادـخ  هب  ارت  لاسغ !  يا  ددرگ :

ياهاپ تشاذگ و  نفک  رد  ار  تیم  دش و  غراف  نداد  لسغ  زا  هک  یعقوم  یـشکب .  نآ  رب  توق  اب  ار  دوخ  تسد  هک  درادـن  لمحت  هدـش و 
هچب و نز و  اـت  ناـشوپن  نفک  اـب  ارم  تروـص  رـس و  مسق !  ادـخ  هـب  ارت  لاـسغ !  يا  دـیوگ : دوـش و  دـنلب  شداـیرف  تـسب ،  مـکحم  ار  وا 

يارب ار  تیم  نوچ  دـننیب . یمن  ارم  تمایق  ات  منک و  تقراـفم  اـهنآ  زا  زورما  نم  تسا ،  رادـید  نیرخآ  نیا  اریز  دـننیبب ، ارم  ناگدـنامزاب ، 
 . منک عادو  ار  دوخ  لایع  لها و  هناخ و  ات  دـینکن  هلجع  نم  ندرب  رد  تعامج !  يا  دـنز : دایرف  دـننک ، جراخ  هناـخ  زا  ناتـسربق ،  هب  ندرب 

اریز دیرادن ؛ اور  ملظ  اهنآ  هب  دندش  میتی  نم  دالوا  دینکن ، شتیذا  متـشاذگ  رهوش  نودب  اهنت و  ار  دوخ  نز  نم  دیوگ : دنک و  دایرف  سپس 
امـش دیوگ : دندرک . لمح  ناتـسربق  يوس  هب  ار  هزانج  هک  نآ  زا  دعب  مدرگ .  یمن  رب  اجنآ  هب  رگید  مدش و  جراخ  دوخ  هناخ  زا  زورما  نم 

ات رگید  موش و  یم  ادج  اهنآ  زا  نم  اریز  مونـشب ؛  دننک  یم  هلان  هیرگ و  هک  ار  دوخ  لایع  لها و  يادص  ات  دـینکن  هلجع  مسق ،  ادـخ  هب  ار 
لها و يا  ناردارب !  ناتسود و  يا  دیوگ : دنز و  دایرف  دنتشاذگ . نیمز  هب  ربق  رانک  ار  هزانج  نوچ  مونـش .  یمن  ار  اهنآ  يادص  تمایق  زور 

روط نیمه  دنکن ، يزاب  امش  اب  هنامز  داد ، بیرف  ارم  هک  نیا  امک  دهدن  بیرف  ار  امـش  ایند  نم !  ناگیاسمه  يا  و  ناگدنامزاب !  يا  لایع و 
 ! منک هدافتـسا  نآ  زا  دوخ  هک  نآ  نودب  متـشاذگ  هثرو  يارب  ار  همه  مدرک و  عمج  یلام  اریز  دیریگ ؛ تربع  نم  زا  درک ، يزاب  نم  اب  هک 
هک یعقوم  دنریگ . یمن  شود  هب  ارم  ناهانگ  اه  نآ  موش  هتخانـش  مرجم  هاگداد ،  رد  دـسر و  ار  اهنآ  باسح  دـنوادخ  یتقو  هک  یلاح  رد 
هک متـسناد  یم  ناردارب !  ناتـسود و  يا  دیوگ : یم  دـندرگ . یم  رب  وا  لایع  لها و  ناتـسود و  زا  يا  هدـع  دوش  یم  هدـناوخ  زامن  تیم  رب 

. دنوش یم  درس  نآ  هب  تبسن  دور و  یم  نوریب  اهنآ  لد  زا  يدوز  نیا  هب  متسناد  یمن  اما  دوش  یم  رتدرس  ریرهمز  زا  ناتـسود  لد  رد  تیم 
 . متـشاذگ امـش  يارب  ار  همه  مدرک و  عمج  يدایز  لانم  لام و  نیثراو !  يا  دیوگ : دنلب  دایرف  اب  دنداهن . ربق  لخاد  ار  تیم  هک  نآ  زا  دـعب 

تورث لام و  نیا  زا  دینکن و  شومارف  ارم  متفر ،  امـش  نایم  زا  منک و  لمح  دوخ  يارب  ار  نآ  زا  يزیچ  هک  نیا  نودب  یلاخ و  تسد  اب  نم 
(78 .) دییامن دای  دینک و  يرای  ارم  هقدص ،  ریخ و  ياعد  اب  دیهد و  رارق  نم  يارب  مه  یبیصن  هرهب و 

اهتیاکش گرم و 
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اما دـنک . یم  تیاکـش  دوخ  رادرک  لامعا و  زا  دـننک  نفد  ار  وا  هک  نآ  زا  لبق  دـنیبب  ار  دوخ  هتـسیاشان  لامعا  دورب و  اـیند  زا  مرجم  یتقو 
مرکا لوسر  ترضح  درک . دهاوخ  شومارف  يدوز  هب  تفرگ و  دهاوخن  تربع  دونشب  مه  رگا  دونش ! یمن  ار  وا  تیاکش  یسک  هنافـسءاتم 

. دید دیهاوخ  دب  کین و  زا  ار  دوخ  لامعا  مامت  دـش و  دـهاوخ  اپرب  وا  تمایق  دورب  ایند  زا  امـش  زا  یکی  یتقو  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دزن هب  نم  ناتـسود !  يا  ناردارب و  يا  دنک : یم  ادن  دـنیامن . یم  لمح  شربق  يوس  هب  ار  وا  دور و  یم  ایند  زا  نیمرجم  زا  یکی  هک  ینامز 

هب داد و  بیرف  هدعو  ارم  ایند )) ای  ناطیش   )) ادخ نمشد  اریز  منک ؛  یم  تیاکش  دش  عقاو  نآ  رد  امش  تخبدب  ردارب  هک  يزیچ  نآ  زا  امش 
ییافو یب  ناتسود  زا  منک  یم  تیاکش  امش  دزن  دومن . تنایخ  نم  هب  یلو  متسه  یحـصان  حلاص  نم  هک  دروخ  مسق  میارب  درکن ، لمع  نآ 

یم دنتـسناد و  یم  نم  رادـفرط  یماـح و  ار  دوخ  دـنداد و  یم  نیمءاـت  نم  هب  هتفرگ و  ارم  رود  اـمئاد  دـنتفر و  یم  سوه  اوه و  لاـبند  هک 
ردقچ هک  مدالوا  زا  منک  یم  تیاکـش  دنور . یم  دنراذگ و  یم  میاهنت  هتـسج  يربت  نم  زا  نالا  یلو  دوب  میهاوخ  وت  اب  رخآ  ات  ام  دـنتفگ :

ار ملام  اهنآ  متـشاذگ .  ناشرایتخا  رد  ار  ملام  مامت  متخادنا ،  تمحز  جنر و  هب  ار  دوخ  اهنآ  یتحار  هافر و  رطاخ  هب  مدرک ،  عافد  نانآ  زا 
ار نآ  هنوگچ  هک  ملام  زا  منک  یم  تیاکـش  دندرگ . یم  رب  دننک و  یم  خزرب  ربق و  رکنم و  ریکن و  هکئالم  ادـخ و  میلـست  ارم  دـندروخ و 
نم و اب  نآ  زا  نداد  باوج  تسا  هدش  ملاب  ورزو و  نالا  یلو  مدرک  عمج  ار  نآ  یهار  ره  زا  مدادـن ،  ار  مدرم  ادـخ و  قح  مدومن ،  عیاض 
تشحو و ییاـهنت و  زا  مرفـس ،  يرود  ربـق و  رد  متماـقا  لوـط  زا  امـش  يوـس  هب  منک  یم  تیاکـش  تسا .  نارگید  يارب  شتعفنم  دوـس و 
جـنر و ینالوط و  يالب  زا  ياو  دـش ، لزان  نم  هب  هک  يزیچ  نآ  زا  دـینک  رذـح  سپ  ملامعا .  کـچوک  گرزب و  زا  لاوئـس  مربق ،  تملظ 

هناخ منم  دـیوگ : یم  دـنز و  یم  دایرف  امئاد  هک  مربق  زا  منک  یم  تیاکـش  یتسود .  هن  تسا و  نم  يارب  یعیفـش  هن  اریز  گرزب ؛  باذـع 
هدـعو نم  هب  اریز  دـنربب ؛ دـیراذگن  دـیراد و  هگن  ارم  دـیراد  ییاناوت  تردـق و  ات  ناتـسود !  ناردارب و  يا  تشحو .  رپ  کیرات و  گنت و 

يور هدایز  هانگ  رد  مدرکن و  لمع  ادـخ  روتـسد  هب  هک  نیا  زا  نم !  رب  اترـسحا )) و  ، )) دـنا هداد  ار  رابج  بضغ  يراوخ و  تلذ و  شتآ و 
(79 .) دننک ربق  لخاد  ار  تیم  یتقو  ات  دراد  همادا  هلان  دایرف و  نیا  مدیشکن ؟  تلاجخ  دوخ  يادخ  زا  مدومن و 

اهادن ندینش  گرم و 

كرت ار  ایند  وت  ایآ  مدآ !  رـسپ  يا  تسا .  نینچ  اهادـن  نآ  دونـش و  یم  نامـسآ  بناج  زا  ادـن  هس  دـش ، جراخ  ناسنا  ندـب  زا  حور  یتقو 
؟ دـیناسر لتق  هب  تشک و  ارت  ایند  ای  یتشک  ار  ایند  وت  ایآ  دومن ؟ عمج  ارت  ایند  ای  يدرک  عمج  ار  ایند  وت  ایآ  دومن ؟ كرت  ارت  ایند  ای  يدرک 

اجک يا ؟  هدش  فیعض  ارچ  وت ، يوق  ندب  نآ  دش  اجک  مدآ !  رسپ  يا  دنیوگ : دونش . یم  ادن  هس  دندرب ، هناخ  لاسغ  هب  ار  تیم  هک  ینامز 
رد ار  تیم  هک  ینامز  يا ؟  هدرک  تشحو  ارچ  وت ، ياقفر  ناتسود و  دنیاجک  يا ؟  هدنام  تکاس  ارچ  وت ، يایوگ  حیـصف و  نابز  نآ  تفر 

لزنم زا  يور ،  یم  ینالوط  رود و  يرفـس  يوس  هب  هشوت  داز و  نودب  مدآ !  رـسپ  يا  دـنیوگ : وا  هب  دونـش . یم  دایرف  هس  دنتـشاذگ ، نفک 
تیم نوچ  يرادـن .  یتشگزاب  هار  هک  يور  یم  رطخرپ  كان و  لوه  هناخ  يوس  هب  يدرگ ،  یمن  رب  نآ  هب  رگید  يوش و  یم  جراـخ  دوخ 

وت نیشنمه  رگا  تلاح  هب  اشوخ  دشاب ، کین  تلمع  رگا  وت  لاح  هب  اشوخ  دنیوگ : هک  دونـش  یم  ادن  هس  دننک ، لمح  ناتـسربق  يوس  هب  ار 
نیمز رب  زامن  يارب  ار  تیم  یتقو  دشاب . رابج  دـنوادخ  بضغ  طخـس و  وت  نیـشنمه  رگا  تلاح  هب  ياو  دـشاب ، وا  تیاضر  ادـخ و  ناوضر 

دب رگا  کین و  دـشاب  کین  نآ  رگا  يا ،  هداد  ماجنا  لاح  اـت  هک  یلمع  ره  مدآ !  رـسپ  يا  دـنیوگ : هک  دونـش  یم  داـیرف  هس  دـنراذگ ، یم 
يدوب نادنخ  نم  تشپ  رب  مدآ !  رـسپ  يا  دنیوگ : هک  دونـش  یم  ربق  زا  ادن  هس  دنتـشاذگ ، ربق  رانک  ار  هزانج  نوچ  دید . یهاوخ  دـب  دـشاب 
یهاوخ نیگمغ  نوزحم و  نم  مکـش  رد  هک  یلاح  رد  يدوب  لاحـشوخ  كانحرف و  نم  تشپ  رب  دـش ، یهاوخ  ناـیرگ  نم  مکـش  رد  یلو 

ار نآ  دنتـشاذگ و  ربق  لخاد  رد  ار  هزاـنج  هک  یناـمز  دوب . یهاوخ  شوماـخ  تکاـس و  نم  مکـش  رد  اـما  يدوب  اـیوگ  نم  تشپ  رب  دـش ،
یب اهنت و  نم !  هدنب  يا  دیامرف : یم  دنک و  یم  باطخ  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  دـندومن . تکرح  دوخ  ياه  هناخ  يوس  هب  مدرم  دـندیناشوپ و 

زا يدرک و  یم  ینامرفان  نانآ  رطاخ  هب  ارم  وت  هک  یلاح  رد  دنتفر ! دنتـشاذگ و  اهنت  ربق  یکیرات  رد  ارت  تیاقفر  ناتـسود و  يدنام ،  سک 

خزرب ات  گرم  زا  www.Ghaemiyeh.comناسنا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


زا زورما  نم  دـننک ! بجعت  نآ  زا  قیالخ  همه  هک  دوش  وت  لاح  لماش  ناـنچ  نم  تمارک  تمحر و  زورما  یلو  يدومن .  یمن  تعاـطا  نم 
يوس هب  دندومن و  نفک  دنداد و  لسغ  ار  وا  دش و  جراخ  ناسنا  ندـب  زا  حور  یتقو  ( 80  .) متسه رت  نابرهم  وت  هب  شدنزرف  هب  تبسن  ردام 

یم مالس  وا  رب  دنیآ و  یم  وا  لابقتسا  هب  نینم  ؤم  نیملـسم و  حاورا  دنک ، یم  تکرح  هزانج  مدرم و  يولج  زا  وا  دنداد . تکرح  ناتـسربق 
. دنهد یم  تراشب  تسا  هدرک  هدامآ  وا  يارب  دنوادخ  هچنآ  هب  ار  وا  دننک ،

دیدج یگدنز  هب  ندش  دراو  گرم 

رد ای  ددرگ ؟ یم  هرـسکی  شراک  دوش و  یم  تمایق  ملاع  دراو  هراـب  کـی  ناـسنا  گرم ،  زا  سپ  اـیآ  هک  دـیآ  شیپ  یلاوئـس  اـج  نیا  رد 
تایاور تایآ و  زا  ددرگ . یم  ترخآ  ملاع  دراو  دـش  اپرب  تماـیق  هک  یماـگنه  دـنک و  یم  یط  ار  يرگید  ملاـع  تماـیق  گرم و  هلـصاف 

اه و بالقنا  هلسلس  کی  اب  نراقم  اربک  تمایق  اریز  دوش ؛ یمن  تمایق  ملاع  دراو  هلصاف  نودب  گرم  زا  سپ  سک  چیه  دوش : یم  هدافتـسا 
نآ رد  اهناشکهک  ناگراتـس و  دیـشروخ ، هام ،  اـهایرد ، اـه ، هوک  ینعی   ) تسا نامـسآ  نیمز و  تادوجوم  همه  رد  یلک  ياـه  ینوگرگد 
یلو دـنوش . یم  عمج  نیمزرـس  کی  رد  مدرم  نیرخآ  نیلوا و  تمایق  رد  نیا ،  رب  هوالع  دـننام . یمن  یقاـب  دوخ  دوجوم  عضو  رد  ماـگنه 

ناسنا اهدرایلیم  اهدرایلیم  دـشاب و  رارقرب  زین  رگید  لاس  اهدرایلیم  هکلب  اه و  نویلیم  دـیاش  تسا و  رارقرب  زونه  ناهج  ماظن  مینیب  یم  نـالا 
نینچ دور . یمن  ورف  یـسح  یب  یـشوماخ و  رد  تمایق  گرم و  هلـصاف  رد  سک  چـیه  دـننک . یگدـنز  ایند  رد  دـنیایب و  نیا  زا  دـعب  رگید 

درد هن  دشاب و  هتشاد  یتذل  هن  هک  يروط  هب  دنکن ، ساسحا  ار  زیچ  چیه  دور و  ورف  یشوهیب  هیبش  یلاح  رد  ندرم  زا  سپ  ناسنا  هک  تسین 
یم تاـیح  زا  رگید  يا  هلحرم  دراو  هلـصاف ،  نودـب  گرم  زا  سپ  ناـسنا  هکلب  یهودـنا .  مغ و  هن  دـشاب و  هتـشاد  يرورـس  هن  یجنر ،  و 

قالخا و راکفا و  هب  یگتـسب  شجنر  تذل و  هتبلا  درب . یم  جـنر  ییاهزیچ  زا  تذـل و  ییاهزیچ  زا  دـنک ، یم  سح  ار  زیچ  همه  هک  ددرگ 
دریذـپ و یم  نایاپ  زین  خزرب  نآ  نتفای  نایاپ  اب  هک  تسا  تمایق  ایند و  نایم  طسو  دـح  هلـصاف و  کی  هلحرم ،  نیا  دراد . ایند  رد  وا  لامعا 

ملاع دـننام  هک  یملاع  یکی  دـنک ، یط  دـیاب  ار  رگید  ملاع  ود  گرم  زا  سپ  ناسنا  تایاور ،  نآرق و  رظن  زا  دوش . یم  اپرب  تمایق  هاـگنآ 
یمن نایاپ  هجو  چـیه  هب  هک  اربک  تمایق  ملاع  يرگید  دـنمان ، یم  ربق  حاورا و ) ملاع  ای  خزرب  ملاع   ) ار نآ  مسا  هک  دریذـپ  یم  ناـیاپ  اـیند 

. دـنهد یم  شاداـپ  ازج و  شرادرک  لاـمعا و  قبط  ار  سک  ره  دوش ، یم  یگدیـسر  قیـالخ  ییزج  یلک و  باـسح  هب  تماـیق  رد  دریذـپ .
ياه هجنکـش  اه و  باذع  منهج و  رد  ار  ناراکدـب  ناراکهانگ و  دـننک و  یم  لخاد  یهلا  ناوضر  اه و  تمعن  تشهب و  رد  ار  ناراکوکین 

دیوگ و یم  دنک ، یم  ساسحا  ادیدش  لاح  نآ  رد  تسا .  تایح  زا  یعون  ياراد  تمایق ،  گرم و  هلـصاف  رد  ناسنا  دنیامن . یم  دراو  نآ 
 . تسا رادروخرب  درد  جنررپ و  راب و  تبکن  یگدنز  ای  شوخ  زیمآ و  تداعس  یناگدنز  یعون  زا  دونش و  یم 

خزرب ملاع  رد  حاورا  مود :  لصف 

همدقم

اب شتآ  ندش  هتخیمآ  دننام  تسا  هدش  هتخیمآ  شندب  اب  یناسنا  ره  ناج  حور و  هک  تسا  نآ  دوش ، یم  هدافتسا  تایاور  تایآ و  زا  هچنآ 
دبای و یم  رییغت  ناسنا  دوجو  زا  هچ  نآ  دـیآ ، یمن  دـیدپ  يدوبان  رییغت و  زگره  حور  تقیقح  تیهام و  رد  لگ ،  گرب  اب  بالگ  لاغذ و 

لوط رد  ناسنا  هک  يروط  نامه  وا ، نت  هب  تبسن  تسا  سابل  دننام  وا  حور  ناج و  هب  تبـسن  ناسنا  مسج  تسا .  وا  یکاخ  مسج  دریم  یم 
تکرح رثا  رد  دـنک  یم  عورـش  امن  وشن و  هب  ناـسنا  هک  هظحل  نآ  زا  نینچمه  دـشوپ ، یم  ینوگاـنوگ  ياـه  ساـبل  دوخ  یگدـنز  تدـم 

یتدم زا  سپ  هتسب ،)  نوخ   ) هقلع لکش  هب  یتدم  زا  سپ  هفطن و  لکش  هب  تقو  کی  دیآ . یم  دیدپ  وا  رد  یفلتخم  ياه  لکش  يرهوج ، 
یم نوریب  ردام  مکش  زا  لفط ،  تروص  هب  رخآ  رد  ات  هدمآ  رد  ینوگانوگ  ياه  لکـش  هب  نینچ  مه  و  تشوگ )  هراپ   ) هغـضم تروص  هب 
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ندیـسر اب  دوش و  یم  لدـبم  يریپ  هب  یناوج  یناوج و  هب  وا  تیلوفط  هفاـیق  دوش : یم  ضوع  وا  لکـش  هفاـیق و  زاـب  مه ،  نآ  زا  سپ  دـیآ .
تلاح و دوش ، یم  ضراع  ناـسنا  مسج  رب  تـالاح  نیا  همه  ددرگ . یم  لدـبم  یترخآ  یخزرب و  یگدـنز  هب  وا  ییاـیند  یگدـنز  گرم ، 
هک نیا  اب  هلاس ،  تصش  ناسنا  رفن  کی  هب  اذل  دنام . یم  ظوفحم  وا  یلصا  تیوه  تیـصخش و  اما  دور ، یم  نیب  زا  دریم و  یم  یلبق  لکش 

یناوج دننام  مه ،  گرم  تسا .  شیپ  لاس  لهچ  صخش  نامه  نیا  دنیوگ  یم  تسا  هدرک  توافت  شیپ  لاس  لهچ  هفایق  اب  الماک  وا  هفایق 
زا ار  یناوج  تلاـح  يریپ  هک  يروط  ناـمه  دریگ ، یم  وا  زا  ار  ییاـیند  یگدـنز  ددرگ . یم  ضراـع  ناـسنا  رب  هک  تسا  یتلاـح  يریپ ،  و 

یلـصا هرهوج  هب  مسج  دـنک ، یم  دراو  ترخآ  خزرب و  ملاع  هب  ار  ناسنا  مه  گرم  دزاـس ، یم  لدـبم  يریپ  تلاـح  هب  دریگ و  یم  ناـسنا 
هدام زا  درجم  بلاق  کی  رد  دوش و  یم  ادج  ندب  زا  لاغذ ،  زا  شتآ  ندش  ادج  دننام  مه  ناسنا  حور  ددرگ . یم  رب  تسا  كاخ  هک  دوخ 

یط زا  سپ  لـفط  هک  يروط  ناـمه  دـنک ، یم  زاـغآ  ار  دوخ  یخزرب  یگدـنز  ددرگ ) یم  رهاـظ  نویزیولت  رد  هک  ییاـهدوجوم  دـننام  ، )
يارب امش ، دومرف : هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  دنک . یم  زاغآ  ار  يویند  یگدنز  نارود  ردام ، مکـش  نارود  ندرک 

! دیوش یم  لقتنم  رگید  يارـس  هب  ییارـس  زا  امـش  هک  تسین  نیا  زج  دیا و  هدمآ  دوجو  هب  ندنام  یقاب  يارب  هکلب  هدشن ،  قلخ  ندش  دوبان 
ترضح نآ  زا  زین  ( 81  (.) تسین هدام  ملاع  سنج  زا  اریز   ، ) تسا ینادـنز  اه  ندـب  رد  بیرغ و  نیمز ،  رد  امـش  حور )  سفن و   ) اـتقیقح

هک تسا  مولعم  تباث و  بلطم  نیا  ( 82 .) دنوش یم  لقتنم  رگید  يارـس  هب  ییارـس  زا  هکلب  دنریم ، یمن  ادخ  ناربمایپ  دومرف : هک  هدش  لقن 
زا تاـقوا  یـضعب  یتـح  دـننک . یم  وگ  تفگ و  اـهنآ  اـب  دـننیب و  یم  باوخ  رد  ناـشگرم  زا  سپ  ار  دوـخ  ناتـسود  ماوـقا و  دارفا  یـضعب 
ایند ملاع  زا  دننک و  یم  یگدنز  میناد  یمن  ار  نآ  ياهیگژیو  هک  یملاع  رد  دنا و  هدنز  اهنآ  اریز  دنیامن ؛ یم  هدافتسا  اهنآ  ياه  ییامنهار 
عطق تسا  خزرب  ملاع  رد  حور  ياقب  رب  يرگید  لیلد  ناگدرم  حاورا  راضحا  تسا .  هدـشن  عطق  نآ  زا  یلک  هب  ناشطابترا  دـنراد و  عالطا 

نآ اب  هدرک و  رـضاح  دـنهاوخب  هک  ار  يا  هدرم  ره  حور  نف ،  نیا  نابحاص  دـننک : یم  لقن  هک  روط  نیا  لـمع ،  نآ  یعرـش  مکح  زا  رظن 
میکحت يارب  دوش  تباث  هدـنیآ  رد  رگا  هدـشن و  تباـث  یلمع  هلئـسم  ناونع  هب  زونه  حاورا  راـضحا  هچ  رگا  ( !؟ دـننک یم  باوج  لاوئس و 

.( دوب دهاوخ  یعطاق  راوتسا و  لیلد  یبهذم  دیاقع 

دیدج بلاق  رد  حاورا 

یخزرب لاثم و  ندب  لخاد  حور  دوش . یم  عورش  خزرب  ملاع  دش ، ادج  ندب  زا  حور  دیسر و  نایاپ  هب  ناسنا  رمع  نارود  هک  نآ  زا  یـضعب 
تـسا نیا  یکاخ  ندب  اب  نآ  قرف  تسا .  یکاخ  ندب  دننام  هفایق  لکـش و  ظاحل  زا  یلاثم  ندب  دهد ، یم  همادا  دوخ  تیلاعف  هب  دوش و  یم 
دریگب رارق  هک  يا  هطقن  ره  دـش ، دـهاوخن  نآ  عنام  يزیچ  تسا ،  اوه  زا  رت  فیطل  درادـن ، ینیگنـس  تسین ،  هدام  مسج و  یلاثم  ندـب  هک 

همه ندز  مه  رب  مشچ  کی  هب  درادن ، یتوافت  شیارب  کیدزن  رود و  هار  راوید و  فرط  نآ  فرط و  نیا  دـنیب ، یم  ار  اج  همه  زیچ و  همه 
دینیبب رگا  ار  یخزرب )  و   ) یلاثم ندب  تسا :  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیامن . یم  زاورپ  اه  نامسآ  رد  دنک و  یم  ریس  ار  ناهج 

ندب نآ  هچ  رگا  دینیب ! یم  نامه  اب  دینیبب  باوخ  رد  ار  دوخ  ناگتـسب  زا  یکی  ای  ردپ  امـش  رگا  تسا .  ییایند  ندب  نامه  نیا  دییوگ ، یم 
یم امـش  يارب  ار  ياراد  تیعقاو  بلاطم  دیآ و  یم  امـش  باوخ  هب  ملاس  یبلاق  رد  اما  تسا .  هدـش  هدیـسوپ  كاخ  رد  هتـشذگ  لاس  اه  هد 

ناسنا باوخ  هب  یملاس  ندب  رد  حور  یهاگ  تسا .  هتـشاد  تیعقاو  تسرد و  وم  هب  وم  همه ،  دوش  یم  مولعم  یـسررب  زا  دعب  هک :  دـیوگ 
نیگنـس و یکی  دراد  ندب  ود  ایند ، نیمه  رد  یناسنا  ره  دوش . یم  عقاو  ادعب  دایز  مک و  نودب  هک  دهد  یم  ییاهربخ  هدنیآ  زا  دـیآ و  یم 
هک تسا  نآ  کبس  ندب  میراد .  دمآ  تفر  مینک و  یم  وگ  تفگ و  مه  اب  يرادیب  رد  هک  تسا  یندب  نیمه  نیگنس  ندب  کبس ،  يرگید 
یم میا  هدـیدن  هتفرن و  هک  ار  ییاهاج  میور ،  یم  نامـسآ  هب  مینک ،  یم  ترفاـسم  مییاـمن ،  یم  دروخرب  رگید  مه  اـب  باوخ  تلاـح  رد  ، 

، دـنک یمن  هقالع  عطق  یلک  هب  باوخ  تلاح  رد  یلو  دـنک . یم  تقراـفم  ندـب  زا  حور  گرم  باوخ و  ماـگنه  يرآ ،  مینیب .  یم  میور و 
یم هدهاشم  ار  نآ  رود  زا  طقف  هک  يروط  هب  دنک  یم  مک  رایـسب  ار  دوخ  هقالع  حور  گرم  ماگنه  رد  و  دراد . ندب  هب  ییزج  هقالع  زونه 
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، دمآ نوریب  ربق  زا  دش و  لصتم  مه  هب  ناسنا  تارذ  هک  نآ  زا  دعب  تمایق  رد  اما  ددرگرب . ندب  هب  تمایق  زور  ات  درادـن  دـصق  اریز  دـیامن ؛
ریخ و لامعا  نآ  اب  هتـشاد و  ایند  رد  هک  یتلآ  اب  دیاب  ندب  ( 83 .) ددرگ یمرب  یکاخ  ندـب  نیمه  هب  هدرک و  اهر  ار  یلاثم  بلاق  حور ،  زاب 

دننام خزرب  ملاع  یگدنز  دنیامن . یم  همکاحم  دنرب و  یم  هاگداد  هب  مرج  تلآ  اب  ار  یمرجم  ره  هک  ارچ  دوش ؛ دراو  هداد  یم  ماجنا  ار  رش 
يرادـیب رد  هک  هنوگ  نامه  میراد  باوخ  ملاع  رد  ار ، اه  هجنکـش  اه و  تذـل  اهمغ ، اـه و  يداـش  عاونا  تسا !  باوخ  ملاـع  رد  یگدـنز 

یم ترپ  هوک  زا  دوش ، یم  هتـسخ  تحاراـن و  حور  درب ، یم  تذـل  مه  ندـب  مسج و  دـنک  یم  یلاحـشوخ  حور  باوخ  ملاـع  رد  میراد ، 
. دنک یم  تحاران  هتسخ و  ار  نآ  دراذگ و  یم  رثا  مه  ندب  رد  دوش ،

ناسنا تروص  هب  نانم  ؤم  حاورا 

هب هن  دنوش  یم  روصم  لثم و  تسا  ناسنا  تروص  هیبش  هک  یخزرب  ياه  تروص  هب  خزرب  ملاع  رد  دـننک ، یم  تلحر  ایند  زا  هک  ینانم  ؤم 
ؤم حاورا  هرابرد  مدرم  دومرف : هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تمدخ  رد  نم  دیوگ : یم  نایبظ  نبا  رگید . ياه  تروص 

گنر زبس  ناغرم  ناد )  هنیچ  نادگنـس و   ) لصاوح رد  گرم  زا  سپ  اهنآ  دنیوگ : یم  مدرک :  ضرع  دنیوگ ؟ یم  هچ  گرم  زا  سپ  نانم 
، دـهد رارق  یغرم  نادگنـس ))   )) رد ار  وا  حور  هک  تسا  نآ  زا  رت  یمارگ  ادـخ  دزن  رد  نم  ؤم  هللا !))  ناحبـس  : )) دوـمرف دـنریگ . یم  رارق 

یم وا  دزن  هب  مالسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دسر ، یم  نم  ؤم  لاحترا  تقو  نوچ  نکل 
توبن هب  راگدرورپ و  دیحوت  هب  تداهـش  اب  ار  نم  ؤم  نابز  دنوادخ  رگا  دنتـسه . مه  راگدرورپ  برقم  هکئالم  اهنآ  اب  هک  یلاح  رد  دنیآ ،
تداهش اب  مه  برقم  ناگتشرف  دنهد و  یم  تداهش  وا  عفن  هب  اهنآ  دنک ، ایوگ  مالسلا  هیلع  تیب  لها  تیالو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

سپ دنک ، یم  هاگآ  وا  بلق  ریمـض و  زا  ار  دوخ  ربمایپ  دنوادخ  دشاب ! هتـسب  لاح  نآ  رد  نم  ؤم  نابز  رگا  و  تفای .  دنهاوخ  تداهـش  اهنآ 
مالـسلا و مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تداهـش  ساسا  رب  دهد ، یم  یهاوگ  شنامیا  رب  ادخ  لوسر 
رد ار  اـهنآ  دـنک ، یم  ضبق  دوخ  يوس  هب  ار  ناـنم  ؤم  حور  نوچ  راـگدرورپ  داد . دـنهاوخ  یهاوگ  زین  دـنراد  روضح  هک  مه  یناگتـشرف 

یـصخش حور  نوچ  دنماشآ ، یم  دنروخ و  یم  تشهب  رد  هک  يروط  هب  دهد ، یم  رارق  اهنآ  تروص  دننام  یتروص  رد  و  درب . یم  تشهب 
زا زین  ریصبوبا  ( 84 .) دنـسانش یم  دنتـشاد  ایند  رد  هک  ییاه  تروص  نامه  هب  ار  ناـشیا  دوش ، یم  دراو  اـهنآ  رب  هتفر  اـیند  نیا  زا  هزاـت  هک 
اه تروص  نیدب  دنراد و  رارق  رشب  داسجا  تروص  هب  یتخرد  رانک  تشهب  رد  نانم  ؤم  حاورا  هدرک :  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
وا العف  دنیوگ : یم  دوش ، یم  دراو  اهنآ  رب  يا  هزات  حور  نوچ  دننک . یم  وگ  تفگ و  مه  اب  دنسانش و  یم  ار  رگیدکی  دنوش ، یم  هتخانش 

نالف و  درک ؟ هچ  سک  نالف  دنسرپ : یم  وا  زا  سپس  تسا .  هتفای  ییاهر  یمیظع  سرت  كانلوه و  ماقم  زا  هک  ارچ  دیراذگاو ؛ شـسرپ  ار 
 ، تسا هدرم  دیوگب : رگا  دنراد . وا  هرابرد  ار  تداعـس  تمحر و  ریخ و  دیما  حاورا  دوب ، هدنز  وا  دیوگب : خساپ  رد  رگا  تسا ؟  اجک  سک 

نوچ تسا ،  هدوب  اه  یتشهب  اب  املـسم  دوب  یم  تشهب  لها  زا  وا  رگا  درک . طوقـس  دـییارگ و  یتسپ  هب  وا  لاح  هب  ياو  دـنیوگ : یم  حاورا 
(85  .) تسا هتفر  منهج  هب  هک  دوش  یم  مولعم  هدماین  اهنآ  نایم  رد 

ناطیش تروص  هب  رافک  حاورا 

نیطایـش و تروص  هب  مه ،  رافک  حاورا  دـنور ، یم  دوخ  لها  ندـید  هب  دـنیآ و  یم  رد  ناـسنا  تروص  هب  ناـنم  ؤم  حاورا  هک  روط  ناـمه 
زا ییاه  هرجح  رد  و  هریغ )  هچروم و  برقع ،  رام ، نومیم ،  كوخ ،  گس ،  تروص  دننام   ) دنیآ یم  درد  دـنا  هدوب  اهنآ  رد  هک  یتاکلم 
نآ رگم  تسین  يرفاک  حور  چـیه  ( 86 .) دنماشآ یم  دـنروخ و  یم  شتآ  لها  ياه  یندـیماشآ  اه و  یکاروخ  زا  دـننک و  یم  لزنم  شتآ 

تمادـن ترـسح و  بجوم  وا  يارب  دـنا  لوغـشم  کین  لامعا  هب  شلها  دـنیبب  رگا  دور ، یم  دوخ  لاـیع  لـها و  رادـید  هب  رهظ  ماـگنه  هک 
دوخ تاجن  يارب  يراک  هدوب و  لفاغ  اهنآ  زا  وا  دنا و  لوغـشم  هتـسیاش  کین و  ياهراک  هب  وا  تیب  لها  نادـنزرف و  هک  ارچ  دـش ؛ دـهاوخ 
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یم ماجنا  شا  هداوناخ  هک  یکین  ياهراک  دـنک ، یم  ترایز  ار  دوخ  لها  رفاک  یتقو  هدـش :  دراو  يرگید  تیاور  رد  تسا .  هدادـن  ماـجنا 
(87 .) ددرگ یم  ادیوه  راکشآ و  وا  يارب  نانآ  دنسپان  تشز و  ياهراک  دوش و  یم  یفخم  هدیشوپ و  وا  زا  دنهد 

دننک یمن  عطق  ار  اه  ندب  اب  طابترا  حاورا 

حور دـنک ! یمن  عطق  ندـب  زا  یلک  هب  ار  دوخ  هقالع  حور  تفرگ ،  تروص  دوخ  هب  یلاثم  بلاـق  رد  شحور  تفر و  اـیند  زا  ناـسنا  یتقو 
هقالع رتشیب  حور  گرم ،  لاح  رد  یلو  دوش ، یم  درـس  يرادـقم  باوخ ،  لاح  رد  ندـب  هدرک و  مک  ندـب  زا  ار  دوخ  هقالع  باوخ  ناسنا 

 . تسا هنوگ  هس  رب  ندب  اب  حور  طابترا  هقالع و  رت : حضاو  ترابع  هب  دنام . یم  یقاب  یفیعض  طابترا  کی  دنک و  یم  عطق  ندب  زا  ار  دوخ 
اریز باوخ ؛  تلاح  رد  ندب  اب  حور  طابترا  دننام  طسوتم ، طابترا   - 2 گرم .  زا  شیپ  یگدنز  تایح و  دـننام  مامت  لماک و  طابترا   - 1

رد گرم ،  زا  سپ  حور  هک :  تسا  هدش  دراو  تیاور  رد  هتفای .  ققحت  گرم  لاح  رد  هک  فیعـض  مک و  طابترا   - 3 تسا .  گرم  دننام 
(88 .) دوش یم  تحاران  هدمآ  نآ  رـس  هب  هچ  نآ  زا  دنیب و  یم  ار  مسج  دیآ و  یم  ندـب  ندـید  هب  لاس  ملهچ و  متفه ،  مجنپ ،  موس ،  زور 

همئا روبق  هک  مینیب  یم  یئزج  هقالع  نیمه  هطـساو  هب  دور . یم  ربق  ات  نآ  لابند  هب  دـنیب و  یم  ار  دوخ  ندـب  ناـسنا  حور ،  جورخ  تقو  رد 
مالس و هب  بطاخم  هک  یلاح  رد  تسا  تاجاح  ندش  هدروآرب  تاکرب و  لوزن  رثا و  ءاشنم  هللا  ءایلوا  املع و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  راهطا 

. دنا هدیباوخ  ربق  رد  هک  ییاه  ندب  هن  دنتسه  اهنآ  یخزرب  حاورا  اه ، تاولص  دورد و 

دسج بادآ 

ندب صوصخ  هب  درک ، اهر  نابایب  رد  ای  تخادنا  هلبزم  رد  دیابن  ار  ندب  تهج  نیا  زا  تسا .  مارتحا  ياراد  تیم  ندـب  هک  درک  هجوت  دـیاب 
خزرب هک  یلاح  رد  دـنا ، هدومن  ریبعت  ربق  ملاـع  هب  ار  خزرب  تهج  نیا  زا  تسا .  حور  هب  مارتحا  اریز  تسا ؛  مزـال  نآ  مارتحا  هک  ار  نم  ؤم 

زا دـنا و  هدوـمن  ریبـعت  ربـق  ملاـع  هب  یئزج  طاـبترا  نیمه  هطـساو  هب  یلو  ربـق ، هب  دـسر  هچ  اـت  تسا  رت  گرزب  اـیند  ملاـع  زا  ربارب  نارازه 
هب ار  نآ  دنناباوخب ، تحار  ربق  نایم  رد  دیاب  ار  تیم  دشاب ، وا  ندب  هزادنا  هب  دیاب  تیم  ربق  دنا . هدرک  ریبعت  ربق  لاوئـس  هب  یخزرب  تالاوئس 

بنج مدآ  دوش ، يریگولج  هکئالم  لوزن  زا  هک  دـننکن ، يراک  دورب ، ایند  زا  یـسک  دـهاوخ  یم  هک  ییاـج  رد  دـننک ، دوگ  یفاـک  هزادـنا 
دنناوخب تافاصو ))   )) و سی ))   )) هروس و  هیلدع ))   )) ياعد دنیامن ، زارد  هلبق  تمس  هب  ار  رـضتحم  ياپ  دننک ، تئارق  نآرق  دوشن ، لخاد 

لوزن لـحم  تیم  نداد  ناـج  لـحم  اریز  دنـشاب ؛ وـضو  اـب  دـنوش  یم  دراو  هک  يدارفا  تسا  رتـهب  دـنراذگن و  وا  هنیـس  يور  نیگنـس  زیچ 
ار وا  دننک ، عامتجا  وا  هزانج  عیشت  يارب  نینم  ؤم  دیاب  دور  یم  ایند  زا  هک  یسک  تسا .  مالسلا  هیلع  نیموصعم  سدقم  حاورا  ناگتـشرف و 
ات دننک و  ناتـسربق  دراو  ار  وا  دعب  دنیامن . نفک  هچراپ  جـنپ  ای  هس  رد  دـنهد و  لسغ  راب  هس  صلاخ )  بآ  روفاک و  ردـس و   ، ) بآ هس  هب 
ربق ناـیم  رد  دـننک ، لـخاد  ولهپ  زا  تسا  نز  رگا  ربق و  نییاـپ  ار  ندـب  تسا  درم  رگا  دـنیامن ، ربق  کـیدزن  اجیردـت  ربـق  رد  دورو  ماـگنه 

يوربآ فرـش و  بجوم  هک  ار  دوخ  ندـب  ياهاج  نیرتهب  ادـنوادخ  هک  نیا  زا  هیانک  . ) دـنراذگ كاخ  يور  هدومن و  هنهرب  ار  وا  تروص 
ریز هک  یبوچ  ود   ) نیت دیرج  دـنناوخب و  نیقلت  وا  يارب  دـیاب  مهن ).  یم  كاخ  يور  هب  وت  لالج  تمظع و  ماقم  لباقم  رد  کنیا  دوب  نم 

بدا و نیا  دنزیرب . ار  مالسلا  هیلع  ادهش  دیس  ترـضح  تبرت  وا  ربق  هشوگ  راهچ  رد  دنراذگب ، شیاه  لغب  ریز  رد  دنراذگ ) یم  تیم  لغب 
هب مارتحا  اهراک  نیا  دوش . یم  لاحـشوخ  شحور  یلو  تسا  هداتفا  ربق  رد  هک  تسا  يا  هزانج  ندب و  اب  هچرگ  دریگ  یم  ماجنا  هک  لامعا 

ندب تهج  نیا  زا  تسا .  هدرک  يرای  لامک ،  هب  ندیـسر  يارب  ار  حور  هدوب و  حور  تسد  تلآ  ندـب  نیا  يرمع  نوچ  تسا  نم  ؤم  حور 
. دنیامن یم  مارکا  ای  باذع  ربق ، رد  ار  ندب  دننک و  یم  لاوئس  نآ  زا  ربق  لوا  بش  دنیوگ : یم  و  دریگ ، یم  رارق  مارتحا  دروم  تیم 

اه هداوناخ  اب  نانم  ؤم  حاورا 
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یم تاقالم  نانآ  اب  دنیآ و  یم  دوخ  لایع  لها و  ندید  هب  اهنآ  دراد  دوجو  ناشناگدـنامزاب  نانم و  ؤم  حاورا  نیب  هک  يا  هقالع  هطـساو  هب 
دنمقالع اه  نآ  هب  هک  ار  يدارفا  تیب و  لها  ماحرا و  ماوقا و  هدومن .  لوزن  ایند  هب  هدـش  روصم  هک  یتروص  ناـمه  اـب  نم  ؤم  حور  دـننک ؛

هک دـنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرتخب  نب  صفح  دـبای . یم  عالطا  نانآ  تشذگرـس  تالاح و  زا  هدرک و  تاقالم  تسا 
وا تهارک  بجوم  هک  ییاهزیچ  نکیل  دیامن ، یم  هدهاشم  تسا  وا  تبحم  بجوم  هک  ار  هچ  نآ  دـنیب و  یم  ار  دوخ  لها  نم ،  ؤم  دومرف :
یم دوخ  لها  تاقالم  ترایز و  هب  هعمج  زور  راب ، کی  هتفه  ره  رد  نانم  ؤم  زا  یـضعب  دومرف : زین  دوش . یم  هدیـشوپ  وا  رظن  زا  ددرگ  یم 

: دنک یم  لقن  ترضح  نآ  زا  زین  ریصبوبا  ( 89 .) دننک ترایز  تاقالم و  ار  نانآ  دنناوت  یم  دوخ  لمع  رادقم  بسح  رب  رگید  یضعب  دنیآ ،
دمح و تسا ،  لوغشم  کین  لامعا  هب  شلها  دید  رگا  دور ، یم  دوخ  لها  رادید  هب  رهظ  ماگنه  رد  هک  نآ  رگم  تسین  ینم  ؤم  حور  چیه 

جاورا هرابرد  رفعج  نب  یـسوم  زا  رامع  نب  قحـسا  تسا :  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  ( 90 .) دروآ یم  ياج  هب  تمعن  نیا  رب  يادـخ  ساپس 
رد دومرف : نامز ؟  زا  رادقم  هچ  رد  متفگ :  يرآ ،  دومرف : دننک ؟ یم  رادید  تاقالم و  ار  دوخ  لها  اهنآ  ایآ  دـنک : یم  لا  ؤس  ناگتـشذگ 
یم دوخ  لها  رادـید  يارب  اه  نآ  یتروص  هچ  هب  متفگ :  نم .  ؤم  تلزنم  ماقم و  بسح  رب  رای  کی  لاـس  ره  رد  هاـم و  ره  رد  هعمج و  ره 

ریخ و رد  ار  اـه  نآ  رگا  سپ  دـنوش  یم  هاـگآ  دوخ  لـها  زا  دـننز و  یم  اـهراوید  هب  ار  دوخ  هک  یفیطل  هدـنرپ  تروص  هب  دومرف : دـنور ،
(91 .) دندرگ یم  تحاران  كان و  مغ  دـنرگنب  هودـنا  يدـنم و  تجاح  دـب و  لاح  رد  رگا  و  دـنوش ، یم  لاحـشوخ  دـننک  هدـهاشم  یبوخ 

شراگدرورپ زا  یلب  دومرف : دنک ، یم  ترایز  رادید و  ار  دوخ  لها  نم  ؤم  ایآ  مدرک :  ضرع  ترضح  نآ  هب  دیوگ : یم  رصیق  میحرلادبع 
زا یـضعب  تروص  هب  وا  لها  غارـس  هب  اهنآ  دیامن ، یم  لیـسگ  وا  هارمه  زین  هتـشرف  ود  دـهد و  یم  نذا  وا  هر  مه  دـنوادخ  دـبلط . یم  نذا 
اج نیا  رد  هتبلا  دنک . یم  هاگن  اهنآ  هب  دونش و  یم  ار  شلها  مالک  نم ،  ؤم  نآ  هک  يروط  هب  دنریگ ، یم  رارق  وا  هناخ  رب  هدمآ و  ناگدنرپ 
یم رد  یغرم  تروص  هب  حور  اـعقاو  هک  تسین  نیا  دارم  دنیـشن ، یم  اـهراوید  رب  يا  هدـنرپ  تروص  هب  نم  ؤـم  حور  دوـمرف : ترـضح  هک 

هکلب دـشاب )؟! وا  هدرم  حور  هک  دـنک  رکف  اـعقاو  دـنیب  یم  هناـخ  راوـید  يور  رب  هک  ار  یغرم  تاـقوا  یـضعب  ناـسنا  تسا  نـکمم  ، ) دـیآ
مه نم  ؤم  حور  دننک  یم  دمآ  تفر و  یناسآ  هب  دنیشن و  یم  امش  ياهراوید  يور  رب  اهغرم  هک  روط  نامه  دیامرفب : دهاوخ  یم  ترضح 

. دنک یم  ادیپ  عالطا  اه  نآ  لاوحا  دوخ و  لایع  لها و  زا  دنک و  یم  یشکرس  دوخ  هناخ  زا 

اهدسج اب  رادید  حاورا و 

هب یهاگ  هاگ  دنک و  یمن  شومارف  ار  دسج  حور ،  دندومن . ربق  لخاد  ار  وا  ناج  یب  دسج  دش و  ادج  ندـب  زا  ناسنا  حور  هک  نآ  زا  دـعب 
یم ندب  اب  ینانخـس  دیامن و  یم  هیرگ  دروخ ، یم  ترـسح  نآ  راب  فسءات  عضو  زا  دنک ، یم  هدهاشم  ار  شتالاح  دـیآ و  یم  نآ  ندـید 

زا دعب  زور  هس  دندرک ، نفد  ار  وا  هزانج  دش و  ادج  ناسنا  دسج  زا  حور  یتقو  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  دیوگ .
منیبب میامن و  وا  زا  يرادید  منک و  هدهاشم  ار  دوخ  دسج  مورب و  ات  هدب  نذا  نم  هب  ایادخ ! دـیوگ : یم  دـهاوخ و  یم  هزاجا  ادـخ  زا  نآ ، 
ینیب ناهد و  ندب و  زا  بآ  دنیب ، یم  دنک  یم  رظن  رود  زا  دیآ و  یم  شربق  رانک  حور  دهد : یم  نذا  دنوادخ  تسا .  هدـمآ  شرـس  رب  هچ 

تایح و نامز  رد  ایآ  نم .  یمیمـص  تسود  يا  و  هراچیب !  دـسج  يا  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  هیرگ  ینالوط  یتدـم  تسا .  هدـش  ناور  وا 
زا دعب  یتشاد ؟  دای  هب  ار  تمادن  رپ  هودنا و  مغ و  الب و  رپ  كانتـشحو و  لزنم  نیا  ایآ  يدروآ ؟  یم  دای  هب  ار  يزور  نینچ  دوخ  یگدنز 

مورب و ات  هدـب  نذا  نم  هب  ایادـخ ! دـیوگ : یم  زاب  تشذـگ .  تیم  نفد  نامز  زا  زور  جـنپ  یتقو  دور . یم  دوش و  یم  ادـج  ربق  رانک  زا  نآ 
رد دنک ، یم  رظن  تسا  ربق  لخاد  هک  یندب  هب  رود  زا  ربق و  يوس  هب  دیآ  یم  دهد : یم  هزاجا  وا  هب  دنوادخ  منک .  هدـهاشم  ار  دوخ  هزانج 

ینالوط هیرگ  زاب  تسا .  هتفرگ  ارف  نوخ  كرچ و  ار  وا  تروص  رـس و  دـیآ و  یم  نوریب  وا  شوگ  ود  ناـهد و  ینیب و  زا  نوخ  هک  یلاـح 
زا رپ  هصغ و  مغ و  زا  رپ  لزنم  نیا  رکف  هب  دوخ  تایح  نامز  رد  ایآ  نم !  دـسج  يا  دـیوگ : یم  دروخ و  یم  ترـسح  وا  لاح  هب  دـنک  یم 
هب نآ  زا  دعب  يدوب ؟  دوخ  حراوج  ءاضعا و  ندب و  ندیـشاپ  مه  زا  رکف  هب  ایآ  يدوب ؟  دنروخ  یم  ارت  ندب  هک  ییاه  مرک  برقع و  رام و 
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ار دوـخ  دـسج  دـیایب و  هک  دـهاوخ  یم  نذا  ادـخ  زا  حور  تشذـگ  ندـب  نفد  زا  هک  زور  تـفه  نآ  زا  سپ  ددرگ . یم  زاـب  دوـخ  ناـکم 
یم دـنک و  یم  ینالوط  هیرگ  زاب  تسا .  هداتفا  مرک  ندـب  دـنیب  یم  دـنک ، یم  هظحـالم  رود  زا  ار  دـسج  دـیآ و  یم  یتقو  دـنک . هظحـالم 

هب يدرب ،  یم  رـس  هب  ناگیاسمه  نازیزع و  ناشیوخ ،  نادنزرف و  اب  هک  دوخ  تایح  نامز  رد  ایآ  نم !  هراچیب  نیکـسم و  دسج  يا  دیوگ :
رورـسم يرب و  یم  رـس  هب  ناشراوج  رد  ات  وت ، ناگیاسمه  ناتـسود و  ناردارب و  دنتـسه  اجک  يدوب ؟  دوخ  تبرغ  ییاـهنت و  زور  نیا  داـی 

یم ربق  فارطا  حور ،  تشذگ  نفد  ماگنه  زا  هک  هام  کی  دـننک . هیرگ  وت  نم و  يارب  تمایق  زور  ات  دـیاب  دـیاب  نانآ  زورما  یلو  یـشاب ؟ 
دننک و یم  میسقت  ار  وا  لاوما  هنوگچ  دنهد ؟ یم  ماجنا  شیارب  یلامعا  هچ  تسا  هدنام  یقاب  وا  زا  هک  يدالوا  لام و  دنک ، هدهاشم  ات  دیآ 
، دنک یم  رظن  ددرگ و  یم  ربق  فارطا  لاس  کی  ات  حور  دننک ؟ یم  صالخ  يراتفرگ  زا  هنوگچ  ار  وا  دنزادرپ ؟ یم  ار  وا  ياه  يراکهدـب 
هک ییاج  هب  حور  لاس ،  ندش  مامت  زا  دـعب  دـنتحاران ؟ نوزحم و  وا  يارب  یناسک  هچ  دـنیامن ؟ یم  رافغتـسا  بلط  وا  يارب  یناسک  هچ  هک 

(92 .) دنوش هدنز  هبترمود  ناگدرم  همه  دوش و  هدیمد  روص  رد  هک  يزور  ات  دور  یم  دنا  هدرک  عامتجا  اج  نآ  رد  حاورا ،  همه 

روبق لها  ترایز 

یم هدهاشم  ار  اهنآ  دب  بوخ و  ياهراک  دنیآ ، یم  دوخ  لایع  لها و  تاقالم  رادـید و  هب  دـنراد ، طابترا  ایند  لها  اب  حاورا  هک :  دـش  هتف 
نیا رد  یتایاور  ریخ ؟ ای  دنورب  ناگدرم  ترایز  هب  دیاب  مه  اه  هدنز  ایآ  مینیبب ،  لاح  دنوش . یم  تحاران  لاحشوخ و  ناشلامعا  زا  دننک و 

تراـیز زا  لاحـشوخ و  ناگدـنامزاب  تراـیز  زا  ناـنآ  اریز  تفر ؛  ناـشترایز  هب  درکن و  شومارف  ار  اـه  هدرم  دـیاب  هک :  هدـش  دراو  هنیمز 
لاوئـس روبق  لها  ترایز  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  دیوگ : یم  نامیلـس  نب  هللادبع  دنوش . یم  تحاران  اهنآ  ندرکن 

یتحاران یگنت و  رد  نانآ  زا  مادـک  ره  اریز  نک ؛  ترایز  ار  نانآ  دوش  هعمج  زور  نوچ  یلب ؛  دومرف : مورب ؟  نانآ  ترایز  هب  ایآ  مدومن : 
ادیپ عالطا  ملع و  دشاب  هتفر  اهنآ  ترایز  هب  سک  ره  عقوم  نیا  رد  دنبای . یم  شیاشگ  باتفآ  عولط  قداص و  حبـص  عولط  نیب  رد  دنـشاب ،

يدارفا زا  اهنآ  ایآ  مدرک :  ضرع  دنتـسین . دوخ  لها  ترایز  ایند و  روما  هب  هجوت  رب  رداق  رگید  دـنک  عولط  باـتفآ  نوچ  نکیل  دـننک ! یم 
هب نیرئاز  تشگزاب  زا  زین  و  يرآ ،  دومرف : دنوش ؟ یم  لاحـشوخ  اهنآ  ندـید  زا  دـننک و  یم  ادـیپ  ملع  دـنور  یم  ناشروبق  ترایز  هب  هک 

ضرع مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  دیوگ : یم  ملـسم  نب  دمحم  زین  ( 93 .) دـنوش یم  تحاران  دـننک و  یم  تشحو  دوخ  هناخ  لحم و 
هب دومرف : دـنوش ؟ یم  علطم  ناشیاهربق  يوس  هب  ام  نتفر  زا  اهنآ  ایآ  مدرک :  ضرع  يرآ ،  دومرف : میورب ؟  اه  هدرم  ترایز  هب  اـیآ  مدرک : 

. دنریگ یم  سنا  امـش  اب  دندرگ و  یم  لاحـشوخ  ناتندید  زا  دـنوش و  یم  رادربخ  ناشیاهربق  رـس  رب  امـش  ندـمآ  زا  يرآ !  دـنگوس  ادـخ 
نانآ ياهولهپ  فرط  زا  ار  نیمز  ایادخ ! وگب : دومرف : مییوگب ؟  هچ  مینک و  ترایز  هنوگچ  ار  نانآ  میتفر  ناشربق  رس  یتقو  مدرک :  ضرع 
دورف اهنآ  هناتسآ  رد  دوخ  تمحر  زا  و  ناسرب ،  نانآ  هب  ار  دوخ  يدونشخ  ناوضر و  ماقم  رب ، الاب  دوخ  يوس  هب  ار  نانآ  حاورا  نارتسگب ، 

نیب رد  نوچ  ییاناوت .  يراک  ره  رب  وت  هک  یتسرد  هب  دوش ، لیدـبت  سنا  هب  ناش  تشحو  تیعمج و  هب  ناشیئاهنت  نآ ،  هطـساو  هب  هک  روآ 
ياج هب  ار  لمع  نیا  هک  یـسک  اریز  امن ؛ هیدـه  ناـنآ  حور  هب  ار  شباوث  نک و  تئارق  ار  هللا ))  وه  لـق   )) هروس هبترم  هدزاـی  یتسه  اـهربق 

ضرع مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : یم  نانـس  نب  هللادبع  دیامرف . تیانع  وا  هب  شاداپ  باوث و  ناگدرم  همه  ددـع  هب  دـنوادخ  دروآ 
زا رتدوز  امش  نیملسم ،  نینم و  ؤم  زا  ییاه  هناخ  لها  رب  مالس  ییوگ  یم  نینچ  دومرف : تسا ؟  هنوگچ  روبق  لها  رب  ندرک  مالـس  مدرک : 

مالـسا ربمایپ  هک :  تسا  هدش  دراو  يدایز  تایاور  رد  دش . میهاوخ  قحلم  امـش  هب  هلاءاشنا  زین  ام  دیا ، هتفر  ام  زا  شیپ  دیدوب و  رادولج  ام 
ناتسربق رد  دنتفر و  یم  ناگدرم  ترایز  هب  مدرم  زا  یعمج  اب  هبنش  جنپ  بش  ره  مالسلا  مهیلع  موصعم  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

. دندومن یم  شزرمآ  بلط  اعد و  تاوما  يارب  مالسلا  يداو  عیقب و 

روبق لها  ترایز  دئاوف 

خزرب ات  گرم  زا  www.Ghaemiyeh.comناسنا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


دئاوف ادـخ  هاگرد  نابرقم  ءادهـش و  ءاملع و  صوصخ  هب  روبق  لها  ترایز  هک  تسا  ملـسم  تسیچ ؟  ناگدرم  ترایز  مینادـب  تسا  مزال 
-2 دزاـس . یم  هزنم  كاـپ و  هاـنگ  سفن و  تثاـبخ  یگدولآ و  ره  زا  ار  رئاز  ناـبرقم ،  همئا و  روـبق  تراـیز  - 1 هلمج :  زا  دراد . يرایـسب 

كاپ حور  هچ  ره  دریگ ، یم  ددم  كاپ  حور  نآ  زا  هدـننک  ترایز  تسا ،  یفوتم  حور  اب  ندرک  ادـیپ  طابترا  نانم  ؤم  همئا و  روبق  ترایز 
، دوش یم  هدروآرب  رتشیب  ءادهش ، احلـص و  ءاملع و  ربق  رـس  رب  ناسنا  تجاح  - 3 درب . دـهاوخ  وا  زا  يرتشیب  هرهب  رئاز  دـشاب ، رت  یلاع  رت و 
-4 دـنریگ . یم  يرتشیب  تجاح  دـنور و  یم  ترایز  هب  رتشیب  مدرم  دـنا  هدـش  نفد  ادـخ  ءایلوا  گرزب و  ناـمدرم  هک  ییاـهاج  رد  ـالوصا 
ار دوخ  ددنب و  یم  ایند  لد  رت  مک  دنک ، یم  کیدزن  ادخ  ترخآ و  ار  وا  دزادـنا ، یم  ربق  ملاع  گرم و  دای  هب  ار  ناسنا  روبق ، لها  ترایز 

نیب زا  وا  هصق  مغ و  روبق ، نیلاب  رب  هیرگ  ترایز و  رثا  رد  دوش و  یم  رت  مک  رئاز  یتحاران   - 5 دروآ . یم  باسح  هب  تاوما  ءزج  هدنیآ  رد 
ورب و ناتسربق  هب  یشاب  یم  تحاران  ای  لاحـشوخ  یلیخ  تقو  ره  تسا :  هدمآ  تایاور  رد  دوش . یم  هتخیر  نوریب  وا  ياه  هدقع  دور ، یم 
زا دـنریگ ! یم  سنا  وت  اب  نانآ  مه  اه و  نآ  اب  وت  مه  - 6 يدرگ .  رب  يداع  تلاح  هب  ات  نک  لمءات  رکف و  اج  نآ  نانکاس  هب  عجار  يردـق 

يرتشیب طابترا  دوخ  ترایز  هب  هک  تیم  حور  نوچ  دننک . یم  اعد  وت  هرابرد  و  دـنوش ، یم  دونـشخ  لاحـشوخ و  نانآ  ترایز  هب  وت  نتفر 
ياج هچ  میور و  ناتسربق  رـس  هچ  درادن ! یقرف  تاوما  يارب  تفگ :  دیابن  تشاد .  دهاوخ  يرتشیب  رثا  ناشربق  رـس  رب  تاوما  ترایز  دراد 

نآ حور  هب  ار  دوخ  روبق ، هچیرد  هطـساو  هب  دـنور  یم  روبق  لها  ترایز  هب  هک  یناـنم  ؤم  تسا ؟  یفاـک  ندوب  اـه  نآ  داـی  هب  طـقف  رگید ،
یم ادـیپ  طابترا  حاورا  اب  ینعم  ملاع  تعـسو  مامت  اب  هلیـسو  نیا  هب  هدومن و  طبترم  ادـخ  هاگرد  برقم  نم و  ؤم  دیهـش ، ملاـع ،  موصعم ، 

. دنریگ یم  یفاک  هرهب  دننک و 

دوخ نیرئاز  زا  ناملس  ییاریذپ 

نیرئاز زا  تاقوا  یـضعب  هدش و  لاحـشوخ  روبق  لها  یتح  دراد و  یتارثا  تسین و  هدیاف  یب  روبق  لها  ترایز  میوش :  هجوتم  هک  نیا  يارب 
یم لقن  ار  دوب  هدش  دقتعم  ادـعب  دوبن و  دـقتعم  روبق  لها  ترایز  هب  ادـتبا  هک  املع  زا  یکی  ناتـساد  دـنا ! هدرک  ییاریذـپ  دوخ  نانامهیم  و 
نآ هب  متفر و  یمن  ماما  ربمایپ و  ریغ  ربق  ترایز  هب  اقباس  نم  دنا : هدومرف  ینادمه  يراصنا  داوج  دمحم  خیـش  جاح  هللا  هیآ  موحرم  مینک : 

هدیسر هقلطم  تراهط  برق و  ماقم  هب  هک  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  يده و  همئا  روبق  زا  طقف  هک  مدرک  یم  روصت  اریز  مدوبن ؛  دقتعم  راک 
فطل و دروم  ار  دوخ  نیرئاز  دـننک و  یم  ادـیپ  عالطا  اه  نآ  طقف  دـسر و  یم  دوخ  تاجاح  هب  ناـسنا  دوش و  یم  لـصاح  شیاـشگ  دـنا 

يارب هک  يرفـس  رد  ات  دشاب . یمن  هتخاس  اهنآ  تسد  زا  يراک  تسین و  بقرتم  يرثا  نیبرقم  موصعم و  ریغ  روبق  زا  دنهد و  یم  رارق  هجوت 
رد نامتماقا  مایا  رد  میدـش .  فرـشم  ترایز  تهج  هب  تایلاع  تاـبتع  هب  دوخ  یناـحور  نادرگاـش  اـملع و  زا  یعمج  هارمه  هب  راـب  نیلوا 
 . میدـش راپـسهر  اج  نآ  يوس  هب  دادـغب  زا  دوب  تربع  بجوم  تقیقح  هب  هک  نئادـم  هتـسکش  ناویا  يانب  ياشامت  يارب  يزور  نیمظاک ، 

هدـناوخ ناویا  رد  تسا  بحتـسم  هک  زامن  تعکر  ود  ندروآ  ياج  هب  زا  سپ  و  يرـسک ،  قاـط  فورعم و  ناویا  رهـش و  ياـشامت  زا  سپ 
ترایز تهج  هب  هن  ناملـس ،  ربق  رانک  رد  میداتفا .  هار  هب  دراد  رارق  نآ  رانک  رد  هک  ینامی  هفیذـح  یـسراف و  ناملـس  ربق  تمـس  هب  دوش ،

هب داد و  ناـشن  شیعقاو  تروص  هب  ار  دوخ  ناملـس  ناـهگان  میدوب ،  هتـسشن  اـقفر  ناتـسود و  اـب  تحارتـسا ،  یگتـسخ و  عـفر  يارب  هکلب 
یملاع رد  ار  ام  هک  دوب  ترودک  زا  يا  هرذ  نودـب  فاص و  فیطل و  وا  حور  نانچ  درک ، ییاریذـپ  ام  همه  زا  دومن و  یلجت  دوخ  تقیقح 

دننام کش  نودـب  هک  درک  لخاد  ار  ام  ینعم  ملاع  زا  عناـم  نودـب  فیطل و  عیـسو و  ياـضف  رد  ناـنچ  درب ، ورف  افـص  تبحم و  فطل و  زا 
مدوب هدماین  وا  ربق  رانک  رد  ترایز  تهج  هب  هک  نیا  زا  نم  دـیوگ : یم  داوج  دـمحم  خیـش  هللا  هیآ  دوب . افـص  فطل و  زا  رپ  تشهب  ياضف 

زا  ) مالسلا هیلع  نیرهاط  همئا  ریغ  روبق  ترایز  هب  زین  نم  نامز  نآ  زا  متخادرپ .  وا  ربق  ترایز  هب  سپس  مدیـشک !  تلاجخ  مدش و  هدنمرش 
رد يداع  مدرم  و  نانم ،  ؤم  روبق  ترایز  هب  یتح  مریگ ،  یم  ددـم  نانآ  زا  مور و  یم  ادـخ ) ءاـیلوا  ناـبرقم و  احلـص و  اـملع و  روبق  لـیبق 

(94 .) دننامن مورحم  یهلا  ضیف  نیا  زا  هک  ما  هدرک  شرافس  مه  دوخ  نادرگاش  هب  مور و  یم  اه  ناتسربق 
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خزرب مود :  شخب 

خزرب فیرعت  لوا :  لصف 

خزرب فیرعت 

، دوش هدز  اـهدرم  اـه و  نز  نیب  هک  يا  هدرپ  دـننام  دـنیوگ : یم  خزرب ))   )) ار زیچ  ود  نیب  هلـصاف  دـنا : هتفگ  نینچ  خزرب ))   )) فـیرعت رد 
، دـننکن عازن  مه  اب  هک  دوش  یم  عقاو  رفن  ود  نیب  هک  یـسک  ایرد ، ود  ای  بآ  رهن  ود  نیب  هلـصاف  کـلم ،  ود  نیب  زرم  هناـخ ،  ود  نیب  راوید 

نیب هلـصاف  دـنیوگ : یم  مه  ربق  ملاع  ار  نآ  هک  تسا  ترخآ ))   )) و ایند ))  )) نیب یملاع  خزرب ))  . )) دـنمان یم  خزرب ))   )) ار اـه  نیا  همه 
هب طوبرم  هن  خزرب ))  ( )) 95 .) دنیوگ خزرب ))   )) ار تمایق  زور  رد  ندش  هتخیگنارب  ات  گرم  ماگنه  زا  ترخآ  ایند و  نیب  تمایق ،  ات  گرم 

خزرب نارود  رد  حور  اریز  دشاب ؛ یمن  ایند  یگدنز  دننام  اج  نآ  یگدـنز  نوچ  تسین ؛  ایند  هب  طوبرم  ترخآ .  هب  طوبرم  هن  تسا و  ایند 
هکلب تسین .  تادرجم  تفاطل  يدام و  یگریت  مرج و  نآ ،  رد  هک  دریگ  یم  رارق  یلعف  ندـب  زا  رت  مرن  ییاوه  كزان و  یلاـثم  بلاـق  رد  ، 
میناوت یمن  تهج  نیدب  تسا  ردام  محر  هب  تبـسن  ایند  دننام  ایند ، هب  تبـسن  تعـسو  رظن  زا  خزرب  ملاع  تسا .  حور  ندـب و  نیب  یمـسج 

هب يدوز  هب  هک  نیا  اب  دـمهفب  ار  ایند  ياه  یگژیو  دـناوت  یمن  ردام  محر  رد  كدوک  هچ  نانچ  مینک ،  روصت  ار  خزرب  ملاع  ياه  یگژیو 
نآ تسا .  هدمآ  زیچ  ود  نیب  هلصاف  يانعم  هب  دروم  هس  ره  رد  دراد و  دوجو  نآرق  رد  دروم  هس  خزرب ))   )) هملک دوش . یم  دراو  ایند  ملاع 
يا هلصاف  ود ، نآ  نایم  تخیمآ و  مه  هب  ار  ایرد  ود  ، )) دنوادخ ( 96  ) نایقبیال خزرب  امهنیب  نایقتلی  نیرحبلا  جرم  - 1 دنرارق : نیا  زا  دراوم 
ایرد ود  نیب   )) دـنوادخ و  ( 97) اروجحم ارجح  اخزرب و  اـمهنیب  لـعج  و  - 2 دـنوشن .)) جراخ  دوخ  دـح  زرم و  زا  مادـک  چـیه  ات  داد  رارق 
یلا خزرب  مهئارو  نم  و  - 3 دنشاب )). ادج  مه  زا  هشیمه  ات  داد  رارق  یلیاح  هلصاف و  خلت )  روش و  يایرد  راوگ و  شوخ  نیریـش و  يایرد  )
 .(( تسا هدش  هداد  رارق  یخزرب  هلـصاف و  ندـش  هتخیگنا  رب  تمایق و  زور  ات  گرم )  هظحل  زا   ) اه نآ  رـس  تشپ  زا  و  ( )) 98  ) نوثعبی موی 

خزرب  )) هملک مه  هغالبلا  جـهن  رد  تسا :  هدـمآ  بآ  ود  ایرد و  ود  نیب  ترخآ و  ایند و  نیب  هلـصاف  يانعم  هب  خزرب ))   ، )) هیآ هس  نیا  رد 
ياراد ایند  رد  هک  یناسک  ناهاشداپ و  اـب  هطبار  رد  یلع  ترـضح  ( 99  ) الیبس خزربلا  نوطب  یف  اوکلـس  - 1 تسا :  هدـمآ  دروم  ود  رد  (( 

رب نیمز  و  دندیزخ )) اهربق )  ) خزرب نورد  رد   )) گرم زا  سپ  اه  نآ  دیامرف : یم  دندوب  تکوش  تردـق و  راختفا ، رابتعا و  تزع ،  ماقم و 
تروص هب  هک  یتلاح  رد  دندرک  حبـص  ناتـسروگ  ياه  هرفح  رد  دیماشآ ، ناشیاه  نوخ  زا  دروخ و  ناشیاه  تشوگ  زا  دـش ، طلـسم  اهنآ 

خزرب  )) نورد رد  دیامرف : یم  نوچ  دنا ؛ هتفرگ  ربق  يانعم  هب  ار  خزرب ))   )) اج نیا  رد  ترـضح  نآ  دندوب . دشر  نودـب  کشخ و  یتخرد 
یم رکذ  لها  اب  هطبار  رد  - 2 تسا .  ترخآ  ایند و  نیب  ای  ایند  لها  تیم و  نیب  هلـصاف  اریز  تسا ؛  هدیمان  خزود ))   )) ار ربق  دندیمرآ و  (( 
ایوگ هک  دنراد  نیقی  نامیا و  ترخآ  هب  نانچ  رکذ  لها  ناسانشادخ و  ( 100  ) هماقالا لوط  یف  خزربلا  لها  بویغ  اومعلطا  امناکف  دیامرف :

دنا هدید  مشچ  هب  هدومن و  هدهاشم  دنتسین  هاگآ  اه  نآ  زا  نارگید  هک  ار  ترخآ  روما  دنا ، هدش  دراو  ترخآ  هب  هدناسر و  نایاپ  هب  ار  ایند 
یم ار  اه  نآ  هتفای و  عالطا  نایخزرب  ناهنپ  لاوحا  رب  هدروآ و  رب  رـس  ناـهج  نیا  راوید  تشپ  زا  ناـنآ  اـیوگ  : )) دـیامرف یم  هک  ییاـج  اـت 

((. دنرگن

خزرب تابثا 

؟  تسا عقاو  اجک  تسیچ و  خزرب  ایآ  هک  نیا  و  تسا .  ربق  رد  ندش  هدنز  لوبق  خزرب و  تابثا  نادنمشناد ،  مهم  رایسب  تالکـشم  زا  یکی 
رد ایآ  صوصخم ؟  صاخـشا  ای  تسا  ناهج  دارفا  همه  يارب  خزرب  ایآ  زومرم ؟ صوصخم و  یگدنز  تایح و  کی  ای  تساهنت  گرم  ایآ 
یم هار  هس  زا  تسا ؟  تروص  هچ  هب  اج  نآ  رد  ندروخ  يزور  ندرک و  یگدنز  ایآ  دوش ؟ یم  عقاو  ییایاضق  هچ  درذـگ و  یم  هچ  خزرب 
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هب هک  يدارفا  ای  میا  هدـید  دوخ  هک  ییاه  باوخ  هار  زا  مّوس  تایاور .  هار  زا  رگید  نآرق .  تایآ  هار  زا  یکی  مینک .  تباث  ار  خزرب  میناوت 
 . تسا هتشاد  یحیحص  ریبعت  مه  ناشباوخ  دنا و  هدرک  نایب  ار  اهنآ  دنا و  هدید  میراد  دامتعا  نانآ 

تایآ هار  زا  خزرب  تابثا 

یم اج  کی  رد  - 1 دنرارق : نیا  زا  تسا  هدش  لزان  هراب  نیا  رد  هک  یتایآ  میامن .  یم  یسررب  ار  اهنآ  سپس  منک و  یم  لقن  ار  تایآ  ادتبا 
2 ( 101 ((. ) دیمهف یمن  ار ) نانآ  یگدنز   ) امش یلو  دنا  هدنز  نانآ  هکلب  دییوگن ، هدرم  دنا  هدش  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  نانآ  هب  : )) دیامرف

ناشراگدرورپ دزن  دنا و  هدنز  نانآ  هکلب  دنا  هدرم  دنا  هدـش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  نکن  نامگ   : )) تسا هدـمآ  رگید  ياج  رد  - 
هتـسویپن نانآ  هب  زونه  هک  یناسک  هرابرد  و  دننامداش . تسا  هدرک  اطع  اه  نآ  هب  دوخ  مرک  دوج و  زا  ادـخ ، هچ  نآ  هب  دـنروخ و  یم  زور 

دهد یم  نانآ  هب  ار  دوخ  لضف  تمعن و  دنوادخ ، هک  نیا  تهج  زا  دنوش و  یم  نیگمغ  هن  دنراد  یـسرت  هن  ناشیا  هک  دننک  یم  يداش  دنا 
(102 ((.) دنارورسم لاح و  شوخ  دنک  یمن  عیاض  ار  نانم  ؤم  شاداپ  و 

دیآ یم  تسد  هب  بلطم  دنچ 

هار نادیهش  - 2 تسین .  صخشم  وا  يارب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  نانآ  ندوب  هدنز  دنا و  هدنز  ندش  هتـشک  زا  سپ  قح  هار  رد  نادیهـش  - 1
دنناد یم  اریز  دنا ؛ شوخ  لد  دنا  هدرمن  زونه  هک  ینانم  ؤم  تشونرـس  زا  دنروخ و  یم  يزور  راگدرورپ  دزن  هکلب  دنا ، هدنز  اهنت  هن  ادـخ 
تایآ زا  نکل  دنک . یم  نایب  تحارص  اب  خزرب  ملاع  رد  ار  نادیهش  ندوب  هدنز  طقف  تایآ  نیا  - 3 درادن . دوجو  یهودنا  میب و  نانآ  يارب 

. وش تشهب  لخاد  (: )) دش هتفگ  راجن  بیبح  هب  : ) دیامرف یم  رگید  ياج  رد  - 4 درک . تابثا  خزرب  رد  ار  مدرم  همه  ندوب  هدنز  ناوت  یمن 
ینم ؤم  درم  هرابرد  هیآ  ( 103 ((.) دینادرگ مناگ  هدش  مارکا  زا  دـیزرمآ و  ارم  مراگدرورپ  هک  دنتـسناد  یم  نم  موق  شاک !  يا  تفگ :  وا 
نیا زا  دش . هتشک  نارفاک  تسد  هب  ماجنارس  درک و  عافد  یسیع )  ترضح   ) ناگدنیامن نالوسر و  زا  وا  هک  تسا  هدش  لزان  راجن ) بیبح  )

ارجام نیا  زا  وا  موق  شاک !  يا  درک ، وزرآ  دـش و  تشهب  لـخاد  ندـش ،  هتـشک  ضحم  هب  راـجن )) بیبح   )) هک دـیآ  یم  هب  یبوخ  هب  هیآ 
 ، هتـشذگ هیآ  دـننام  مه ،  ثحب  دروم  هیآ  تسا .  یخزرب  تشهب  دـش  نآ  لخاد  يو  هک  یتشهب  دوش : یم  نشور  زین  و  دـندش ، یم  علطم 

نادـناخ و هب  يدـب  باذـع  : )) دـیامرف یم  زین   - 5 دوش . یمن  لـماش  ار  مدرم  موـمع  هدـش و  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  تسا  یـسک  هراـبرد 
لخاد باذع  نیرت  تخس  هب  ار  نوعرف  لآ  تمایق ،  زور  دوش و  یم  هضرع  نانآ  هب  ماش  حبـص و  ره  هک  یـشتآ  دیـسر ، نوعرف  نارادفرط 

نامدود ندـش  هضرع  هک  دـنک  یم  نشور  تسا  هدرک  ادـج  نآ  رد  ندـش  لخاد  زا  ار  شتآ  نتـشاد  هضرع  هک  هیآ ،  نیا  ( 104 ((. ) دینک
: دیوگ یم  حیرـص  روط  هب  هیآ  - 1 دـیآ . یم  تسد  هب  زین  رگید  هجیتن  دـنچ  هدـش  دای  هیآ  زا  تسا .  ربق  خزرب و  ملاـع  رد  شتآ  هب  نوعرف 

شتآ ندش  هضرع  نیا  ربانب  دنوش . یم  لخاد  نآ  رد  سپس  نانآ  دوش و  یم  هضرع  نازوس  شتآ  ماش  حبص و  ره  نوعرف  نامدود  هب  ادتبا 
هک یباذع  - 3 دیروآرد . باذـع  نیرت  تخـس  هب  ار  نانآ  تمایق  زور  دـیامرف : یم  هیآ  نایاپ  رد  اریز  تسا ؛  تمایق  زا  شیپ  نوعرف  لآ  رب 

دنوش و سم  باذـع  نآ ،  هلیـسو  هب  رود  زا  خزرب  لها  نکل  تسا .  شتآ  هلیـسو  هب  دـسر  یم  نوعرف  نامدود  هب  تمایق  خزرب و  ملاع  رد 
ادهـش و یخزرب  یگدنز  اب  هطبار  رد  لوا  هیآ  هس  میدروآ .  خزرب  هرابرد  هیآ  راهچ  اج  نیا  ات  ( 105  . ) نآ رد  ندش  لخاد  اب  ترخآ  لها 
رد هجنکـش .  باذـع و  رد  رافک  دـنا و  تمعن  زان و  رد  خزرب  ملاع  رد  نادیهـش  هکنآ ،  هجیتن  دوب . راـفک  خزرب  صوصخ  رد  مراـهچ  هیآ 

كان و تشحو  ياه  سوباک  دـننام  دوش . یم  لصاح  شتآ  هب  ندـش  کیدزن  زا  هک  تسا  هارمه  ساره  میب و  اب  راـفک  باذـع  هک  یلاـح 
5 دنک . یم  رادیب  ار  نارگید  دوخ و  دنز و  یم  دایرف  یهاگ  دوش و  یم  وربور  نآ  اب  هدننیب  باوخ  هک  زیگنا  ساره  ناشیرپ و  ياه  باوخ 

هرابرد هاگ  نآ  لامش .  باحـصا   - 3 نیمی .  باحصا   - 2 نوقباس .   - 1 تسا .  هدرک  میـسقت  هتـسد  هس  هب  ار  تمایق  لها  هعقاو  هروس  - 
هب ام  هک  یلاح  رد  دینک  یم  هاگن  امش  دیسر  رضتحم  يولگ  هب  حور  تایح و  هک  یماگنه  : )) دیوگ یم  نخس  لیضفت  هب  کی ،  ره  تمایق 
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نآ لابند  هب  و  دیدنادرگ . یم  رب  ندب  هب  ار  حور  امتح  دیدوبن  روبجم  گرم  هرابرد  رگا  و  دینیب .)) یمن  امش  یلو  میرت  کیدزن  امـش  زا  وا 
مالس دشاب ، نیمی  باحـصا  زا  رگا  و  تمعن ،  رپ  تشهب  ناحیر و  یتحار و  تسوا )  يارب   ) سپ دشاب  نابرقم  زا  رـضتحم  رگا  دیامرف : یم 

هک نیا  زا  ( 106  . ) تسا منهج  شتآ  هب  دورو  مرگ و  بآ  اب  وا  ییاریذپ  دشاب  هارمگ  ناگدننک  بیذکت  زا  رگا  نیمی و  باحـصا  زا  وا  رب 
حور و هک  دیآ  یم  تسد  هب  تسا  هدش  ادج  شتآ  رد  ندـش  لخاد  زا  نازوس  مرگ و  بآ  نینچ  مه  تمعن و  رپ  تشهب  زا  ناحیر  حور و 

رکذ تایآ  تسا .  تمایق  هب  طوبرم  شتآ  رد  ندـش  لـخاد  تمعنرپ و  تشهب  تسا و  خزرب  ملاـع  رد  نازوس ،  بآ  روط  نیمه  ناـحیر و 
تسا هدش  لزان  ناگدننک  بیذکت  هرابرد  هک  يا  هیآ  زین  تسا .  هدش  لزان  نادیهش  هرابرد  هک  يا  هیآ  هس  فالخ  هب  دراد  تیمومع  هدش 

نوعرف لآ  هرابرد  هک  يا  هیآ  فالخ  هب  داد ، تیمومع  تسا  هدش  لزان  ناگدـننک  بیذـکت  هرابرد  هک  يا  هیآ  فالخ  هب  دراد ، تیمومع 
ادخ زج  دنتـشگ و  دراو  شتآ  رد  دندش و  قرغ  ناشناهانگ  ببـس  هب  یگمه  حون ،  موق  : )) دـیامرف یم  رگید  هیآ  رد   - 6 دوب . هدش  لزان 

. دندش شتآ  دراو  هلـصاف  نودب  ندـش  قرغ  زا  دـعب  حون ،  موق  دـیوگ : یم  تحارـص  اب  زین  هیآ  نیا  ( 107 .(( ) دـنتفاین دوخ  يارب  یناروای 
تاـیآ قبط  اریز  تسا ؛  یخزرب  شتآ  ناـمه  شتآ ،  نیا  دـندش ! شتآ  لـخاد  اروف  بآ ،  رد  ندـش  قرغ  زا  دـعب  ناـنآ  هک  تسا  بیجع 

 ، مه حون  موق  دـندش . تازاجم  خزرب  ملاع  رد  گرم  زا  دـعب  نانآ  دوب  هدـش  لزان  هارمگ  نایوگ  غورد  نوعرف و  موق  هراـبرد  هک  هتـشذگ 
مارآ حور  سفن و  يا   : )) تسا هدمآ  نینچ  يرگید  تایآ  رد   - 7 ( 108 ((. ) دندش شتآ  لخاد  هلصاف  نودب  بآ ،  رد  ندش  قرغ  زا  دعب 

رد وش و  لخاد  مناگدـنب  نایم  رد  دونـشخ ،  وت  زا  مه  ادـخ  يدونـشخ و  ادـخ  زا  وت  هک  یلاح  رد  درگزاب ، تراـگدرورپ  يوس  هب  هتفاـی ، 
قحلم مناگدـنب  هب  خزرب  رد  هک ((  تسا  نآ  وش )) لخاد  مناگدـنب  ناـیم  رد  : )) دـیامرف یم  هک  يا  هیآ  دوصقم  ( 109  ((. ) يآ رد  متـشهب 

ناگدنب نایم  رد  لوا  دـیامرف : یم  مه  هیآ  دـنوش . یم  تشهب  لخاد  تمایق  رد  دـننک و  یم  عامتجا  اج  نآ  رد  ادـخ  ناگدـنب  اریز  دوش ؛))
دنیآ و ناغف  هب  دـندش  شتآ  لخاد  هک  نآ  زا  دـعب  رافک  دـیامرف : یم  رگید  هیآ  رد   - 8 دیدرگ . تشهب  لخاد  نآ  زا  دعب  دـیوش و  لخاد 

شتآ زا   ) ندـش جراخ  هار  ایآ  مینک .  یم  دوخ  ناهانگ  هب  فارتعا  ام  يدرک !  هدـنز  رابود  يدـناریم و  راب  ود  اـم  اراـگدرورپ ! : )) دـنیوگ
یضعب ( 111 . ) ربق رد  ندش  هدنز  هب  رگم  تسین  نکمم  ندرم  رابود  دنیوگ : یم  نیرـسفم  زا  یـضعب  ( 110 ((. ) دـشاب یم  ام  يارب  منهج ) 

هدـنز ناـسنا  تماـیق )  ندـش و  هتخیگنا  رب  زا  شیپ )   ) لاوئـس يارب  هک  تسا  یتـقو  خزرب ،  رد  هراـبود  ندرم  : )) دـنیوگ یم  نـینچ  رگید 
هرابود درک و  هدنز  ار  امـش  وا  دیدوب  هدرم  هک  نآ  لاح  دـیوش و  یم  رفاک  ادـخ  هب  هنوگچ  دـیامرف : یم  رگید  هیآ  رد   - 9 ( 112 ((. ) دوش
تـشپ رد  هکنآ  زا  لبق  اه  ناسنا  دـنیوگ : یم  نیرـسفم  زا  یـضعب  ( 113 ((.) دـیدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  تبقاع  درک و  هدـنز  زاـب  دـناریم و 

ود دناریم و  ار  اهنآ  زاب  داتـسرف  ایند  ملاع  هب  درک و  هدنز  ار  نانآ  دـنوادخ  دـعب  دـندوب . يا  هدرم  هفطن  دـنوش  دراو  ناردام  محر  ناردـپ و 
يال هبال  رد  اه ، باوخ  تاـیاور و  هار  زا  خزرب  تاـبثا  اـما  ( 114 .) دـننک یم  عوجر  ادـخ  يوس  هب  نآ  زا  سپ  درک و  هدـنز  ربـق  رد  هبترم 

. دوش یم  نایب  بلاطم 

؟  تسیچ خزرب  هفسلف 

هب تسا .  ترخآ  يارب  یملع  تالامک  لیـصحت  شرورپ و  شیامزآ ،  تشک ،  لحم  ایند  هک  ارچ  تسا ؛  نشور  یبوخ  هب  یگدنز  هفـسلف 
ترخآ ناهج  يارب  نینج ))  ملاع   )) هلزنم هب  ای  نیرمت و  نادیم  هاگـشناد ،  هناخ ،  تراجت  هعرزم ،  ایند  تایاور :  تایآ و  زا  یـضعب  ریبعت 

رد تسا .  دنوادخ  تمحر  بیرق و  راوج  لامعا و  باسح  هب  یگدیـسر  لحم  قح ،  گرزب  هاگداد  یهلا ،  راونا  زکرم  مه  ترخآ  تسا . 
هب هک  تسا  يرگید  زیچ  ره  هفسلف  دننام  هتفرگ ،  رارق  ترخآ  ایند و  نایم  هلـصاف  رد  هک  خزرب ))   )) ملاع هفـسلف  تفگ :  ناوت  یم  اج  نیا 
رد تسا ،  توافتم  نآ  اـب  رظن  ره  زا  هک  رگید  طـیحم  هب  یطیحم  زا  لاـقتنا  دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  زیچ ، ود  ناـیم  نتخادـنا  روظنم 

ياه یگژیو  زا  يا  هراپ  لوا و  زیچ  ياه  یگژیو  زا  یـضعب  هک  يا  هلـصاف  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  يا  هلـصاف  هک  تسا  لمحت  لباق  یتروص 
دیاـب نامـسآ  نیمز و  هک  ارچ  دـبای ؛ یم  قـقحت  زور  کـی  رد  اـهناسنا  همه  يارب  تماـیق  هـک  تـسا  موـلعم  دـشاب . عـمج  نآ  رد  مود  زیچ 
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رد هک  تسین  نیا  زج  یهار  لاح  نایب  دریگ ، تروص  ملاع  نآ  رد  اهناسنا  نیون  تایح  ددرگ ، داجیا  وت  دـیدج و  یملاـع  دوش ، نوگرگد 
لقتنم خزرب ))   )) هب يرـصنع ،  يدام  ياه  ندـب  زا  ندـش  ادـج  زا  دـعب  نامز  رورم  هب  حاورا ،  دـشاب و  یخزرب  يارب  ترخآ ،  ایند و  نایم 

 ، ترخآ زاغآ  ایند و  نایاپ  زا  سپ  دنوش . عمج  اج  نآ  رد  ایند  نایاپ  ات  و  دندنویپب ، ناگتفر ))   )) هب ناگدنیآ ))   ، )) حالطصا هب  دندرگ و 
ایند و يانف  زا  دعب  تمایق  هک  ارچ  دشاب ؛ هتشاد  یتمایق  دوخ  يارب  القتـسم  یناسنا  ره  هک  تسین  نکمم  اریز  دنوش ؛ یم  روشحم  مه  اب  همه 

کی زور و  کـی  رد  لاـمعا  یـسر  باـسح  يارب  دـیاب  مدرم ،  همه  و  تسا ؟  رگید  ياـه  نامـسآ  نیمز و  هب  اـه  نامـسآ  نیمز و  لیدـبت 
. دننک عامتجا  نیمزرس 

باوخ هب  خزرب  ملاع  هیبشت 

باوخ هک  توافت  نیا  اب  دنا  هتـسناد  باوخ  ار  گرم  گرم و  ار  باوخ  دـنا : هدرک  هیبشت  باوخ  ملاع  هب  ار  خزرب  ملاع  تایاور ،  نآرق و 
هک مه  ار  یحاورا  دنک ، یم  ضبق  گرم ))   )) ماگنه هب  ار  حاورا  دنوادخ ، : )) دـیامرف یم  نآرق  ( 115  . ) تسا گرم  زا  رت  هاتوک  شتدم 
هک يرگید  حاورا  دراد و  یم  هاگن  هدرک  رداص  ار  اـه  نآ  گرم  هک  ار  یناـسک  حاورا  سپـس  دریگ ، یم  باوخ  ماـگنه  هب  زین  دـنا  هدرمن 
اب هیآ  (. 116) دـنادرگ یم  زاب  گرم ))  لجا و   )) دمآرـس ماگنه  ات  ناشیاه  ندـب  هب  هداد  ار  ناشتایح  همادا  نامرف  دـننامب و ) هدـنز  دـیاب  )

نیا اـب  دریگ ، یم  ار  ناـج  لاـح  ود  ره  رد  دـنوادخ  دنتـسه و  سنج  کـی  زا  باوـخ ،  گرم و  هک :  تسا  نآ  رگ  ناـیب  لـماک  تحارص 
دشاب هدیـسر  شلجا  هک  سک  نآ  تسا  باوخ 9   )) زا یلماـک  هنومن  گرم ))   )) و گرم ))   )) زا یفیعـض  هرهچ  باوخ ))   )) هک باـسح 

دنوادخ دندرگ . یم  زاب  وا  هب  يرادـیب  تقو  رد  ار  شناج  دـشاب  هدیـسرن  زونه  شلجا  هک  سک  نآ  و  دراد ، یم  هاگن  ار  وا  ناج  دـنوادخ 
ار نآ  سپ  باوخ  ماگنه  هب  شحور  ضبق  دـنک  باتـش  هدرکن  سک  رب  گرم  رگا  توم  هاگنزب  دریگب  مدرم  توف ز  ماگنه  هب  ار  اه  حور 

گرم زین  تایاور  ناج  هراب  رگد  دتسرف  نت  نآ  هب  نامز  دشابن  شگرم  هک  ار  یسک  هاگن  درادب  ار  وا  حور  رگد  هار  هدیسر ز  شگرم  هک 
باوخ : )) دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  مالسا  ربمایپ  زا   - 1 میزادرپ .  یم  تیاور  دنچ  رکذ  هب  اج  نیا  رد  دنا : هدرک  هیبشت  باوخ  هب  ار 
ربـهر اوشیپ و  اـنامه  بلطملادـبع !  نارـسپ  يا  : )) دومرف درک و  باـطخ  شماوقا  هب  ترـضح  نآ  يزور   - 2 ( 117  . ) تـسا گرم  ردارب 

دیباوخ و یم  هک  روط  نامه  دیریم  یم  امش  داتسرف  يربمایپ  یتسار و  هب  ارم  هک  یسک  نآ  هب  دنگوس  دیوگ . یمن  غورد  شلیماف  هب  هعماج 
رد تسیچ ؟  گرم ))  : )) دیـسرپ مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  یـصخش   - 3 ( 118 ((. ) دیوش یم  رادـیب  هک  نانچ  مه  دـیوش  یم  هتخیگنا  رب 

يارب هک  ینیریش  خلت و  ثداوح  گرم ))   )) تدم هک  توافت  نیا  اب  دیآ ، یم  امش  غارـس  بش  ره  هک  تسا  یباوخ  نیمه  : )) دومرف خساپ 
وا سفن  دناوخب  سک  ره   : )) هدش لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا   - 4 ( 119  .((( ) نک هدامآ  نآ ،  يارب  ار  دوخ  سپ  . ) دـهد یم  خر  ناسنا 
اب دیـشروخ ، عاعـش  رون و  طاـبترا  نوـچ  مه  یطاـبترا ،  ود  نیا  ناـیم  رد  دـنام . یم  یقاـب  شندـب  رد  حور  دـنک و  یم  دوعـص  نامـسآ  هب 
یم زاورپ  ادخ  يوس  هب  دنک و  یم  تباجا  ار  وا  توعد  حور ))   )) دنک رداص  ار  یمدآ  حور  ضبق  نامرف  دنوادخ  هاگره  تسا .  دیشروخ 

ناملسم دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   - 5 ( 120 .) ددرگ یم  زاب  نت  هب  حور ))   )) دـهد ار  حور  تشگزاب  هزاجا  هک  یماگنه  دـیامن و 
یم الاب  لاعتم  دنوادخ  يوس  هب  نم  ؤم  حور  اریز  دنک ؛ ممیت  دباین  بآ  رگا  دورن ، رتسب  تراهط و  اب  زج  دـباوخب و  تبانج  تلاح  اب  دـیابن 
ارف رگا  و  دهد ! یم  رارق  شتمحر  ياه  جنگ  رد  ار  وا  دشاب  هدیسر  ارف  شرمع  نایاپ  هاگره  دهد ، یم  تکرب  وا  هب  دریذپ و  یم  ار  وا  دور ،

اوهبتنا اوتام  اذا  ماـین  ساـنلا  دومرف : مالـسلا  هیلع  لوسر  ترـضح   - 6 دـنادرگ . یم  زاب  دـسج  هب  شنیما  ناگتـشرف  اب  ار  وا  دـشاب  هدیـسرن 
رد رظن ، کی  زا  خزرب  ملاع  هک :  دوش  یم  هدیمهف  نینچ  ریخا ، ثیدـح  زا  ( 121 .(( ) دنوش یم  رادیب  دندرم ، هک  یتقو  دـنباوه  رد  مدرم  ))

 . تسا ایند  یگدنز  زا  رت  عیسو  رایسب  یگدنز  کی  ایند ، یگدنز  هب  تبسن  یلو  تسا ،  باوخ  عون  کی  ترخآ  ملاع  اب  هسیاقم 

؟  تساجک خزرب  ملاع 
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همه نیا  هک  یخزرب ))  ، )) دوش یم  نآ  زا  تبحـص  همه  نیا  هک  یخزرب ))  (( ؟  تسا اجک  خزرب ))   )) ملاع دـنادب  تسا  لـیام  یناـسنا  ره 
مامت هک  یخزرب ))   )) دـننازیرگ و نآ  زا  يا  هدـع  نآ و  قشاع  يا  هدـع  هک  یخزرب ))   ، )) هدـش دراو  لزان و  نآ  هرابرد  تایاور  تایآ و 
دناوت یمن  ام  لقع  رگید ؟ ملاع  رد  ای  تسا  ایند  نیمه  رد  ایآ  تسا ؟  هدـش  عقاو  اجک  دـنوش  یم  لقتنم  نآ  هب  رمع  نایاپ  زا  دـعب  اه  ناسنا 

ای دـنا  هتفر  هک  مه  یناسک  میـشاب .  هدـید  مشچ  اب  ات  میا  هتفرن  مه  ام  دوخ  تسا و  صقان  ام  لقع  هک  ارچ  دـنک ؛ كرد  ار  نآ  تقیقح  هک 
هک نیا  لیبق  زا  دراد : دوجو  تایاور  رد  هک  تسا  یتاهیبشت  میناد  یم  خزرب  هراـبرد  هک  يزیچ  اـهنت  دـنهد ؟ یمن  يربخ  اـم  هب  دـنور ، یم 

تـسایند رد  ینامز  ات  ناسنا  هک  نیا  ای  تسا !  نابایب  رد  يا  هقلح  دـننام  خزرب ))   )) ملاع هب  تبـسن  ناشکهک  اهنامـسآ و  نیمز و  زا  ماـمت 
دلوتم یتقو  درادن . یعالطا  ایند  ملاع  زا  تسا و  ردام  مکش  رد  هک  یلفط  ای  درادن ، ربخ  دوخ  فارطا  زا  هک  دشاب  یم  بیس  رد  مرک  دننام 

ملاع عضو  دشاب  ایند  ملاع  رد  هک  ینامز  ات  مه ،  ناسنا  درب . یم  یپ  نآ  ياه  تمعن  هب  و  دناد ، یم  ار  نآ  تعسو  تشاذگ  ایند  هب  اپ  دش و 
تـسا ردام  محر  رد  هک  یلفط  دننام  تسا .  ملاع  نیرت  گرزب  نیرتهب و  ایند  دنک  یم  رکف  درادن . عالطا  نآ  زا  دناد و  یمن  ار  خزرب ))  ))

مکش زا  ایند  ملاع  هک  دوش  یم  هجوتم  دش . دراو  خزرب ))   )) ملاع هب  تفر و  ایند  زا  ناسنا  یتقو  اما  درادنپ . یم  ملاع  نیرت  گرزب  ار  نآ  و 
هدام ملاع  رد  اهتیدودحم  نیا  اریز  درادن ؛ ینامز  یناکم و  ییاذـغ و  تیدودـحم  رگید  اج  نآ  رد  تسا ؟  هدوب  رت  گنت  وا  يارب  مه  ردام 

يا هرذ  ایند  هب  تبـسن  ردام  محر  تسا و  طیحم  رداـم  محر  هب  اـیند  ملاـع  هک  روط  نیمه  تسین .  هداـم  ملاـع  سنج  زا  خزرب ))   )) تسا و
رد دراد  ایند  رد  ناسنا  هک  یتاعالطا  دوب . دـهاوخن  شیب  يا  هرذ  نآ ،  لباقم  رد  تسا و  طیحم  اـیند  هب  مه  خزرب ))   )) ملاـع تسین .  شیب 
دنک یم  تیانع  ناسنا  هب  دـنوادخ  هک  ییاهزیچ  دوب ، دـهاوخن  شیب  یکدـنا  دروآ  یم  تسد  هب  خزرب ))   )) ملاع رد  هک  یتاعالطا  لـباقم 
یمن سک  چیه  ( )) 122  ) نوبـسکی اوناک  امب  ءازج  نیعا  ةرق  نم  مهل  یفخا  ام  سفن  ملعت  الف  دـیامرف : یم  نآرق  تسین .  ایند  اب  سایق  لباق 

یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا )).  هدـش  هتفهن  اهنآ  يارب  ددرگ  یم  اهمـشچ  ینـشور  هیام  هک  یمهم  ياهـشاداپ  هچ  هک  دـناد 
رب هدینـشن و  یـشوگ  چیه  هدیدن و  یمـشچ  چیه  هک  ما  هدرک  مهارف  ییاه  تمعن  محلاص  ناگدنب  يارب  نم  : )) دیامرف یم  دنوادخ  دیوگ :

نـشور مشچ  دنک  هتنا  یب  تاذل  تامعن و  هچ  راگدرک  زا  دـنبای  شاداپ  هچ  راک  يوکین  دارفا  دـننادن  ( 123  ((.) تسا هتشذگن  یسک  رکف 
: دیسرپ هک  یـسک  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسایند .  توکلم  نطاب و  عقاو  رد  خزرب ))   )) ملاع رگید : ترابع  هب  افـص  لد  دهد 

راد هب  ار  یـسک  هک  نیا  باوج  رد  زین  و  دنراد . رارق  نیمز  نطاب  رد  تمایق  زور  ات  حاورا  دومرف : تساجک ؟  گرم  زا  سپ  حاورا  هاگیاج 
(124 .) دناسرب نیمز  نطاب  هب  ار  نآ  ات  تسا  حاورا  ضباق  تسد  رد  دومرف : دوب ؟ دهاوخ  اجک  رد  شحور  دنزیوآ 

 ! تسین شیب  یتعاس  خزرب 

یم نانآ  زا  تمایق  رد  یتقو  دـنا ؟ هدرک  گنرد  ربق  رد  یتدـم  هچ  دـنناد  یمن  دـنادن و  ار  خزرب ))   )) ملاع باسح  راک  هانگ  مرجم و  دارفا 
 ! تسا هدوبن  یتعاس  زا  شیب  خزرب  ملاـع  رد  اـم  فقوت  دـنیوگ : یم  دـنروخ و  یم  مسق  دـیا ؟ هدرک  فقوت  خزرب ))   )) رد ردـقچ  دنـسرپ :
نآ ( )) 125  ) نوکف ؤی  اوناک  کلاذـک  ۀـعاس  ریغ  اوثبل  ام  نومرجملا  مسقی  ۀـعاسلا  موقت  موی  ععع و  دـیامرف : یم  نینچ  هراـب  نیا  رد  نآرق 

كرد زا  اهنآ  نینچ  نیا  دـنا ! هدرکن  گنرد  خزرب  ملاع  رد  یتعاس  زج  هک  دـننک  یم  دای  دـنگوس  ناراـک  هنگ  دوش  اـپ  رب  تماـیق  هک  زور 
ياه تمعن  زا  دنراد و  يا  هناهاگآ  یگدنز  اج  نآ  رد  یهورگ  تسین ،  ناسکی  همه  يارب  خزرب ))   )) ملاع دـنوش )). یم  مورحم  تقیقح 
تدم هتـشاد و  لماک  عالطا  خزرب ))   )) زا هک  دنتـسه ، یقیقح  نینم  ؤم  ادخ و  ءایلوا  نابرقم و  نانآ  دننک . یم  هدافتـسا  تمایق  زور  ات  نآ 

یک تمایق   )) دننز یم  دایرف  امئاد  دنرب و  یم  رس  هب  یخزرب  باذع  هجنکـش و  رد  ماش  حبـص و  ره  رگید  یهورگ  دنناد . یم  بوخ  ار  نآ 
. دوب دهاوخ  نانآ  باذع  زا  دنوش و  یم  تحار  عقوم  نآ  رد  دننک  یم  لایخ  اه  هراچیب  راداپ . رب  ار  تمایق  ایادـخ ! ( 126 ((.) دوش یم  اپ  رب 
دایز و ... ادیبع دیزی -  هیواعم -  ملجم -  نبا  لیبق -  زا   ) راگزور نیلتاق  نوعرف و  لآ  نانآ  دراد . همادا  تمایق  زور  ات  یخزرب  باذع  نیا  و 

باوخ زا  تماـیق  رد  ییوگ  دـنور ، یم  باوخ  هب  هک  يدارفا  نوـچ  مه  دنتـسه  یناـسک  موـس :  هورگ  دنتـسه . تیب )  لـها  قـح  نیبصاـغ 
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نارود هک  دنرادنپ  یم  نینچ  اه  نآ  یتسار  هب  دنرادنپ ! یتعاس  ار  لاس  نارازه  باوخ ،  نامز  تدم و  زا  ربخ  یب  دنوش ، یم  رادیب  نیگنس 
دنناـم دـنا ، هدوب  عـالطا  یب  ربخ و  یب  اـج  همه  زا  هتـشاد و  باوخ  هیبـش  یتلاـح  هک  ارچ  تسا ،  هدوب  یهاـتوک  رایـسب  نارود  خزرب ،))  ))

زا هک  یتقو  دنتـشادن )! نآ  زا  عالطا  دـندوب و  باوخ  هب  لاـس  فهک 309  باحـصا  لاس و  دص  تدـم  ریزع  هک   ) ریزع فهک و  باحـصا 
ار زور  زا  یـشخب  هکلب  دنتفگ : دندرک  رکف  يردق  هک  نآ  زا  دعب  زور ! کی  دنتفگ : باوج  رد  دیا ؟ هدـیباوخ  تدـم  هچ  دـش  لاوئـس  اهنآ 

یب يربخ و  یب  نیمه  تلع  هب  ای  میا ،  هدرکن  گنرد  خزرب ))   )) ملاع رد  تعاس  کی  زا  شیب  ام  دنیوگ : یم  هک  نامرجم  میا ؟!  هدیباوخ 
ای دوش  فقوتم  هنامز  خرچ  دنراد  لیم  نانآ  تسا .  هدش  هداد  اهنآ  هب  هک  یکاندرد  تازاجم  هدـعو  رطاخ  هب  ای  دـشاب و  یم  نانآ  یعالطا 

هلـصاف تسا ،  هدوبن  رتشیب  ییاه  هظحل  ییوگ  هک  درذگ  یم  تعرـس  هب  ناسنا  رظن  رد  يردق  هب  اه  هام  اهزور و  هاگ  دتفا . ریخءات  هب  لقاال 
دنیامن داعم  دیآ  وچ  مدرم  راک  هنگ  تسا .  نینچ  تمایق  رد  نامرجم  تشونرس  یلب  دنرامـش ، یم  كدنا  زیچان و  دشاب  دایز  دنچ  ره  ار  اه 

راتفگ تسد  نیا  زا  دنیوگب  مامت  یغورد  اقح  دنیوگب  یتعاط ))  شنرک و  تصرف  دبن   )) یتعاس ناهج  ردنا  میدوب  هک  دایز  رایسب  دنگوس 
ماخ

؟ دننادرگ یمن  رب  ایند  هب  ار  نایخزرب  ارچ 

ندش هدیرب  لاح  رد  ار  دوخ  دنریگ ، یم  رارق  خزرب ))   )) ملاع هب  نتفر  گرم و  هناتسآ  رد  هانگ ،  لها  ناقفانم و  ناکرـشم و  رافک و  یتقو 
تـشونرس ییوگ  دور . یم  رانک  ناشناگدـید  لباقم  زا  تلفغ  رورغ و  ياه  هدرپ  دـننیب ، یم  رگید  ناـهج  رد  نتفرگ  رارق  ناـهج و  نیا  زا 

هدرک و هتـشذگ  رد  هک  ییاه  یهاـتوک  هتفر و  تسد  زا  ياـه  هیامرـس  رمع و  موش  بقاوع  دـننیب . یم  دوخ  مشچ  اـب  ار  شیوخ  كاـندرد 
يا : )) دـنیوگ یم  دوش و  یم  دـنلب  اهنآ  دایرف  هلان و  هک  تسا  اج  نیا  دـننک . یم  هدـهاشم  اج  نآ  رد  دـنا ، هدـش  بکترم  هک  ار  یناـهانگ 

میروآ اـج  هب  میا  هدرک  كرت  هچ  نآ  ربارب  رد  یحلاـص  لـمع  مینک و  ناربـج  ار  دوخ  هتـشذگ  دـیاش  نادرگرب  اـیند  هب  ار  اـم  راـگدرورپ !
اهنآ هب  دـهد ، یمن  ناراکدـب )  هن  ناراکوکین و  هن   ، ) سک چـیه  هب  ار  یتشگزاب  هزاجا  نینچ  شنیرفآ ،  نوناق  هک  اج  نآ  زا  اما  ( 127 ((.)

رد هک  دوب  یمالک  هقلقل  نیا  دـییوگ ، یم  نابز  هب  هک  تسا  ینخـس  نیا  درادـن ، دوجو  یتشگزاـب  هر  زگره  : )) دوش یم  هداد  خـساپ  نینچ 
ارم ایند  هب  رت  مشچ  اـب  دـنیوگب  دزیا  هب  شیوخ  راـک  زا  دـندرگب  نامیـشپ  شیپ  گرم  دـسر  ار  نارفاـک  رگا  (. 128 (() دـیتشاد دوخ  اب  ایند 

ندش دهاوخن  زگره  راک  نینچ  نخـس  نیا  اب  دنیوگب  شباوج  دنز  رـس  نمز  وکین  ياه  لمع  دب  لامعا  ناربج  هب  دیاش  هک  رگد  نادرگزاب 
هک تسا  ینخـس  نیا  ازج  زور  دندرگ  ثوعبم  هک  ارـس  نانآ  دننیزگ  خزرب  هب  نابز  رب  ار  هتکن  نیا  دنرایب  ناج  نطب  زا  خلت  یترـسح  اب  هک 
ره تازاجم و  لاگنچ  رد  ندش  راتفرگ  عقوم  هب  يراکدب  ره  هک  تسا  ینخس  نامه  نیا  هتساوخنرب ،  دازآ  هدارا و  اب  یلد  قامعا  زا  زگره 
هام دیـشروخ و  رگم  دشن ؟ مامت  امـش  رب  تجح  دیدوبن و  ایند  رد  رگم  دوش : یم  هتفگ  اهنآ  هب  دیوگ . یم  راد  هبوچ  ندید  ماگنه  هب  یلتاق 
ياه هیامرس  زا  رگم  دیدوب ، نیفعضتسم  زا  زجاع و  رگم  دیسرن ؟ امـش  هب  قیاقح  رگم  دشن ؟ مامت  تلهم  تشادن و  بورغ  عولط و  امـش  رب 
رادیب دیدیباوخ و  یم  تلفغ  اب  دـیدرکن ؟ لمع  ارچ  دـیتشادن ؟ رایتخا  رد  یفاو  یفاک و  هزادـنا  هب  تینما  تغارف و  تردـق و  ملع و  رمع و 
يارب رادـقم  نیا  ایآ  دـیدشن ؟ هدـنز  دـیدرمن و  راب  نارازه  رگم  دوبن ؟ تایح  گرم و  زا  يا  هنومن  اه  يرادـیب  باوخ و  رگم  دـیدش ؟ یم 

هلان يادص  دیدناسرن و  مه  هب  روضح  میحرت  متخ و  سلاجم  رد  دیدرکن و  تکرـش  اه  هزانج  عییـشت  رد  راب  اهدص  رگم  دوبن ؟ یفاک  امش 
يوس هب  هار  ندومیپ  يارب  يرایـشه ،  يرادـیب و  يارب  لامعا ،  كرادـت  يارب  ارم  ایادـخ ! تفگ :  یم  هک  دیدینـشن  ار  ربق  رد  نیکـسم  نآ 

ناتـسربق يوس  هب  ار  يا  هزانج  یتقو  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوبن ؟ یفاـک  امـش  يارب  اـهنیا  اـیآ  نادرگرب .  اـیند  هب  قلطم  بوبحم 
تراگدرورپ زا  وت  هک  رادنپ  نینچ  يوش ،  یم  لمح  مدرم  شود  هب  هک  یتسه  يا  هزانج  نآ  وت  هک  رادـنپ  نینچ  ار  دوخ  ینک ،  یم  لمح 

لامعا رد  هنوگچ  نیبب  لاح  تسا !  هدـینادرگزاب  ایند  هب  هدومن و  باجتـسم  ارت  ياعد  دـنوادخ  دـنادرگرب و  ایند  هب  ارت  يا  هدومن  تلئـسم 
لامعا هدیقع و  رکف و  نامه  اب  دنادرگرب  ایند  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  رگا  ( 129  !) ییامن یم  كرادت  ار  هتـشذگ  ینک و  یم  رظن  دیدجت  دوخ 
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تروص نیا  رد  اریز  دـنادرگرب ؛ ایند  هب  دـنک و  قلخ  ار  رهاط  كاـپ و  سفن  کـی  هک  نآ  هن  دـندرگ ، یمرب  دنتـشاد  اـقباس  هک  يرادرک  و 
دنتـشاد هک  يا  هدـیقع  رکف و  نامه  اب  ار  نانآ  رگا  دـنرادن . اهنآ  هب  یطبر  هک  دنتـسه  يرگید  تادوجوم  دنتـسین و  قباس  دارفا  اهنآ  رگید 
دنهاوخ دنتـشاد ، هک  يا  هدـیقع  رکف و  نامه  لابند  هب  داد و  دـهاوخن  تسد  زا  دنتـشاد  هک  ار  یطلغ  رادرک  لامعا و  نامه  زاب  دـنادرگرب 

نیا رد  اهنآ  دـندرگ و  یم  رب  قباس  رادرک  لامعا و  نامه  هب  زاـب  مینادرگرب  اـیند  هب  ار  اـهنآ  رگا  : )) دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  نآرق  تفر . 
تسپ موق  نآ  لاح  نآ  رد  ینیبب  رظن  ییامن  اهنآ  لاح  رب  وچ  رقـس  ردنا  دنزوس  هک  ینامز  ( 130 .(() دنیوگ یم  غورد  دننز  یم  هک  یفرح 

میدرکن هلااـتکی  تاـیآ  رب  رگید  هک  اـنفلاراد  هب  تعجر  میدومن  اـم  زین  رگد  يراـب  شاـک !  يا  هک  تسد  هب  هدـیزگ  ترـسح  تشگنا  رس 
نید مالسا و  هب  نامیا  هدروایب  نینم  ؤم  زا  زین  ام  میتشگب  هاگچیه  دوخ  بیذکت 

ربق رد  عیبر  هجاوخ 

یماگنه اریز  دننک ؛ هدافتسا  تصرف  زا  هداد  تلهم  اهنآ  هب  ایند  نیا  رد  دنوادخ ، ات  هک  تسا  ناناملسم  همه  هب  يرادشه  هدش ،  دای  بلاطم 
هدـنک يربق  دوخ  هناخ  رد  ناـیاسراپ  ناراکتـسرد و  زا  یـضعب  ور ، نیا  زا  تسین .  یتشگزاـب  ریخءاـت و  رگید  دیـسر ، ارف  گرم  تقو  هک 

زا دنا و  هداهن  ربق  نورد  ارت  يا و  هدرم  نک  لایخ  : )) دنتفگ یم  هدرک و  باطخ  دوخ  هب  دندیباوخ : یم  هتفر و  نآ  نایم  رد  یهاگ  دـندوب ،
نونکا : )) دنتفگ یم  دوخ  هب  دندمآ و  یم  نوریب  نآ ،  زا  دعب  یهد .))  ماجنا  حلاص  لمع  ات  دنادرگزاب  ایند  هب  ارت  ینک  یم  انمت  دـنوادخ ،

ياضاقت گرم  ماگنه  ات  نک ،  حالـصا  ار  دوخ  رادرب ، مدـق  ادـخ  هار  رد  نونکا  تسا .  هدـنادرگزاب  اـیند  هب  ارت  هدرک و  فطل  وت  هب  ادـخ 
ربق رد  دـیاب  هشیمه  تسین و  یتشگزاب  زگره   )) هک يونـش  یم  ار  عطاق  باوج  نیا  ینک ،  اـنمت  نینچ  رگا  هک  ینکن ،  ناربج  تشگزاـب و 

ره دوب ، هدـنک  يربق  دوخ ، هناخ  رد  عیبر )  هجاوخ  هب  فورعم   ) میثخ نب  عیبر  دـنک : یم  لـقن  نینچ  هراـب  نیا  رد  یلازغ  همـالع  یـشاب .)) 
سپـس دنام . یم  نآ  نایم  رد  اه  تعاس  دیباوخ و  یم  دحل  رد  دش و  یم  نآ  دراو  درک ، یم  تلفغ  تواسق و  ساسحا  دوخ  بلق  رد  تقو 

لمع ما ،  هدرک  هچ  نآ  لاـبق  رد  دـیاش  نادرگزاـب ،  ارم  اراـگدرورپ ! ( )) 131  ) تکرت اـمیف  اـحلاص  لـمعا  یلعل  نوعجرا  بر  تفگ :  یم 
. دـناوخ یم  نیزح  لاح  اب  و  دروآ ، یم  نابز  هب  ررکم  ار  هیآ  نیا  منک .)  كرادـت  میامنب و  ار  هتـشذگ  ناربج  و   (( ) مهدـب ماجنا  یحلاص 

ایند هب  ارت  انامه  ادـخ ! هدـنب  يا   )) حـلاصلا لمعاف  كاـنعج  ردـق  هلادـبع  اـی  تفگ :  یم  دـنوادخ ، لوق  زا  هدرک و  باـطخ  دوخ  هب  سپس 
(132  ((.) هدب ماجنا  حلاص  لمع  هتسیاش و  ياهراک  سپ  میدنادرگرب 

هزانج يور  رب  هایس  گس 

 ، متفر هلجد  رانک  نآ  زا  دعب  مدش و  نیمظاک  هب  فرشم  يزور  تسا :  هدش  لقن  هتشاد  بطم  البرک  رد  هک  ینارهت  ناسحا  نسح  رتکد  زا 
یم رهطم  نحـص  فرط  هب  ار  هزانج  هک  یماگنه  دـننک . یم  تکرح  رهطم  مرح  تمـس  هب  هتفرگ و  شود  رب  يا  هدـع  ار  يا  هزاـنج  مدـید 

یکانسرت هایـس  گس  کی  مدید  هاگان  مدرک  عیـشت  ار  وا  هک  يرادقم  مدرک .  تکرح  نآ  لابند  هب  مدوب  فرـشت  مزاع  هک  مه  نم  دندرب ،
گـس نیا  هک  مدوبن  هجوتم  تسا ؟  هتفر  هزانج  يور  ارچ  گـس ،  نیا  متفگ :  دوخ  اـب  مدرک و  بجعت  رایـسب  تسا !  هتـسشن  هزاـنج  يور 
يزیچ دـنتفگ : تسیچ ؟  هزانج  يور  متفگ :  دـندرک  یم  عییـشت  نم  فارطا  رد  هک  يدارفا  هب  تسا .  تیم  لامعا  هتفای  مسجت  هکلب  تسین 

نارگید منیب و  یم  ار  نآ  نم  طقف  تسا و  تیم  لامعا  یعقاو  تروص  گس  نیا  هک  متفایرد  ینیب !  یم  هک  يا  هچراپ  نیمه  زج  هب  تسین 
مدید دنرب  نحص  لخاد  فاوط  يارب  ار  توبات  دنتساوخ  هک  نیمه  دندیناسر . رهطم  نحـص  هب  ار  هزانج  ات  متفگن  چیه  دننک . یمن  كاردا 
جراخ نحـص  رد  زا  دنتـساوخ  یم  یتقو  دـنداد . فاوط  ار  هزانج  هک  نآ  ات  داتـسیا  يا  هشوگ  رد  دـیرپ و  نیئاپ  توبات  يور  زا  گـس  نآ 

یتوکلم تروص  هک  هدوب  يزواجتم  ملاظ و  درم  هزانج  نآ  بحاـص  هک  تسا  مولعم  ( 133 !) دیرپ هزانج  يور  هب  گس  نآ  هرابود  دنوش ،
یمن يزیچ  نارگید  هدومن و  یم  كاردا  ار  ینعم  نیا  هدوب  نطاـب  يافـص  ياراد  رتکد  نآ  نوچ   . ) تسا هدـش  مسجم  گـس  لکـش  هب  وا 
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.( دنا هدید 

! دش گس  يدرم  تلود  هزانج 

میتفر یم  تایلاع  تابتع  هب  میدوب و  راجاق )) هاش  نیدلا  رصان   )) تلود لاجر  زا  یکی  هزانج  هارمه  یتعامج  اب  نم  دنک : یم  لقن  یصخش 
دب یگس  دمآرد و  تکرح  هب  توبات  نآ  میدید  ناهگان  میدوب .  تبحص  لوغشم  هتشاذگ و  دوخ  کیدزن  ار  هزانج  اه  لزنم  زا  یکی  رد  ، 
نآ رد  يزیچ  میدرک  هاگن  میدـمآ و  توبات  راـنک  هدومن !  بجعت  میدرک  هدـهاشم  ار  تیفیک  نآ  نوچ  دـمآ ! نوریب  نآ  ناـیم  زا  تروص 
رد هدـیچیپ و  نفک  نایم  رد  یتیم  تروص  هب  میداد و  بیترت  هزاـنج  هیبش  يزیچ  بوچ  اـب  مه  اـم  دوب ! هزاـنج  نودـب  مه  نفک  میدـیدن و 
 . میدومن تعجارم  هدرک و  نفد  یفیرش  ناکم  رد  میداد و  لقن  تایلاع  تابتع  هب  میتسب و  عمش  هچراپ و  اب  ارنآ  فارطا  میتشاذگ ،  توبات 

(134  .) مدربن ار  وا  مسا  مارتحا  يارب  یلو  متخانش  یم  ار  وا  نم  دیوگ : یم  صخش  نآ 

 ! گس هفایق  هب  هثیبخ  لامعا 

 . تفر نوریب  ناهفصا  زا  تشاد  لزنم  دالوف  تخت  هربقم  رد  هک  لاح  لها  زا  یکی  ترایز  دصق  هب  يزور  ناشیا  هدش :  لقن  ییاهب  خیش  زا 
اج نیا  رد  یبیجع  رما  هتشذگ  زور  درک : لقن  خیش  يارب  فراع  درم  دندش ، تبحص  لوغشم  دیسر و  فراع  صخـش  نآ  تمدخ  هب  نوچ 

عـضوم ، ) دنتفر دندومن و  نفد  عضوم  نالف  رد  دندروآ و  ار  يا  هزانج  یتعامج  مدید  دوب : نینچ  هیـضق  مدوب !  نآ  دهاش  نم  هک  دش  عقاو 
ریحتم دوبن ! ایند  ملاع  ياهوب  زا  هک  دیـسر  مماشم  هب  یـشوخ  يوب  هاگان  تشذـگن  یتعاس  دـیوگ : یم  داد .) ناشن  ییاـهب  خیـش  هب  ار  نفد 

نیطالـس سابل  رد  هک  مدید  ار  یتروص  شوخ  ناوج  ناهگان  تسا .  اجک  زا  وب  نآ  منادب  هک  مدمآ  رب  ددص  رد  تسار  پچ و  زا  مدـش و 
نآ لخاد  ناهگان  دیسر  ربق  رانک  یتقو  تسا ،  تکرح  رد  دندوب  هدرک  نفد  ار  نآ  بحاص  هزات  هک  هربقم  نآ  بناج  هب  تورث  نابحاص  و 

مدمآ رب  نآ  لابند  هب  مدوب .  هدیدن  نآ  زا  رتدنگ  رتدب و  دوخ  رمع  مامت  رد  هک  دیـسر  مماشم  هب  يا  هدننز  يوب  هک  تشذـگن  ینامز  دـش !
. دش نآ  لخاد  تسا و  تکرح  رد  ربق  نامه  يوس  هب  یتبیهدب  هایس و  یگس  مدید 

 ! مدرک بجعت  هیضق  نیا  زا 

دولآ نوخ  حورجم و  ندـب  هراپ و  هراپ  ياهـسابل  اب  دوب  هدـش  ربق  لـخاد  لوا  هک  ناوج  نآ  مدـید  هاـگان  مدوب .  ریحتم  متفر و  ورف  رکف  رد 
نیا تقیقح  هک  مدومن  سامتلا  تساوخرد و  مدیناسر  وا  هب  ار  دوخ  زا  نم  درک . نتفر  هب  عورـش  دوب  هدمآ  هک  یهار  نامه  زا  دمآ ! نوریب 

؟  تسا هدش  حورجم  تندـب  يدـمآ و  نوریب  ارچ  دـیدش ؟ ربق  لخاد  ارچ  دوب و  هچ  گس  نآ  یتسیک ؟  وت  متفگ :  دـنک . نایب  میارب  ار  رما 
تشز و لامعا  تبیهدـب ،  هایـس و  گس  نآ  میامن ،  تقافر  وا  اب  متـشاد  تیرومءام  مدوب !  تیم  نیا  کـین  لاـمعا  نم  تفگ :  باوج  رد 

نوریب وت  تسا و  نم  ياج  اج ، نیا  تفگ :  مه  نآ  ورب . نوریب  ربق  زا  وت  تسا !  نم  ياج  اج ، نیا  متفگ :  دش ! ربق  دراو  هک  دوب  وا  حلاصان 
نوریب ربق  زا  ینیب  یم  هک  عضو  نیا  اب  درک و  هراپ  ار  میاهـسابل  حورجم و  ارم  دش و  بلاغ  گس  نآ  دوب  رتشیب  وا  دـب  لامعا  نوچ  اما  ورب !

(135 .) دش وا  نیشنمه  قیفر و  تمایق  زور  ات  شدوخ  دومن و 

ربق لاوئس  مود :  لصف 

مالسا نید  تایرورض  زا  ربق ، رد  لاوئس 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تسا .  رفاک  نآ  رکنم  دشاب و  یم  ربق  رد  لاوئس  دشاب ، هتشاد  داقتعا  نامیا و  نآ  هب  تسا  بجاو  یـسک  ره  رب  هک 
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يرگید ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  جارعم  یکی  دشاب . رکنم  ار  زیچ  هس  نیا  زا  یکی  هک  یسک  تسین  ام  نایعیش  زا  دومرف :
دسج دراو  حور  دنا : هتفگ  یضعب  تسا :  هدش  دراو  لوق  دنچ  نآ  تیفیک  ربق  لاوئس  هرابرد  ( 136 .) ار تمایق  رد  تعافش  موس  ربق . لاوئس 

دوش و یم  ندب  لخاد  هنیـس  ات  حور  دنا : هتفگ  يا  هدع  دننک . یم  لاوئـس  وا  زا  دـنناشن و  یم  ار  وا  هدوب ،  ایند  رد  هک  روط  نامه  دوش  یم 
یم عقاو  نفک  دسج و  نیب  حور  هک :  نیا  مراهچ  لوق  مسج .  زا  هن  تسا  حور  زا  ربق  لاوئـس  هک :  نیا  موس  لوق  دـنیامن . یم  لاوئـس  وا  زا 
لوق نآ  زا  دـعب  دـشاب و  رت  حیحـص  همه  زا  موس  لوق  دـسر  یم  رظن  هب  لوق  راهچ  نیا  نایم  رد  دـننک . یم  لاوئـس  وا  زا  لاح  نیا  رد  دوش 

مان هب  يا  هتـشرف  رکنم  ریکن و  زا  لبق  دنتـشاذگ  ربق  لخاد  ار  ناسنا  یتقو  قطنم .  اـب  هن  دزاـس  یم  لـقع  اـب  هن  مود  لوا و  لوق  اـما  مراـهچ 
. دنسرپ یم  وا  تداقتعا  زا  دنوش و  یم  لخاد  رکنم  ریکن و  وا  زا  دعب  دنک . یم  لاوئـس  وا  رادرک  لامعا و  زا  دوش و  یم  لخاد  نامور ))  ))

یکلم دومرف : دـندرک . لاوئـس  دوش  یم  ربق  لخاد  رکنم  ریکن و  زا  لـبق  هک  یکلم  لوا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
یم دـسیونب . دـب  بوخ و  زا  ار  دوخ  لامعا  مامت  دـیوگ : یم  تیم  هب  دـشخرد . یم  دیـشروخ  دـننام  وا  تروص  ناـمور ))   )) ماـن هب  تسا 
یم تسا .  وت  ملق  تتـشگنا  بکرم و  تناهد  بآ  تسا ))  هدامآ  زیچ  همه  : )) دیوگ یم  یبکرم .  ذغاک و  هن  مراد  یتاود  ملق و  هن  دیوگ :

ماجنا ایند  رد  هک  ار  یکین  لامعا  همه  تیم  نک .  نتـشون  هب  عورـش  تسا !  وت  نفک  تذغاک  دـیوگ : یم  کلم  مرادـن .  يذـغاک  دـیوگ :
یم کلم  دراد . یم  زاب  نتشون  زا  تسد  دشک و  یم  تلاجخ  دسر  یم  شتـشز  ياهراک  ناهانگ و  هب  هک  یماگنه  دسیون . یم  تسا  هداد 
دوخ يادـخ  زا  يدیـشکن و  تلاجخ  يوش  بکترم  ار  تشز  لامعا  یتساوخ  یم  ایند  رد  یتقو  هشیپ !  تناـیخ  يا  راـکاطخ و  يا  دـیوگ :

وا رب  یتبرـض  هک  درب  یم  الاب  ار  نیـشتآ  دومع  نآ ،  زا  دعب  یـشک ؟  یم  تلاجخ  اه  نآ  نتـشون  يارب  ربق  لخاد  نالا  یلو  يدرکن ،  مرش 
یم ار  همه  هداد  ماجنا  رـش  ریخ و  لامعا  زا  اـیند  رد  هچ  ره  ادـخ  هدـنب  مسیون .  یم  ار  همه  رواـین ، دورف  نم  رب  ار  دومع  دـیوگ : یم  دـنز .
یم ار  هدنورپ  درک  رهم  یتقو  تسا !  وت  رهم  تتشگنا  دیوگ : یم  مرادن .  رهم  دنک : یم  ضرع  نک .  رهم  ار  نآ  دیوگ : یم  هتشرف  دسیون ،

هل جرخن  هقنع و  یف  هرئاط  هانمزلا  ناسنا  لک  ععع و  دـیامرف : یم  هراـب  نیا  رد  نآرق  ( 137 .) دزادنا یم  وا  ندرگ  هب  تمایق  زور  ات  دـچیپ و 
نآ هک  میروآ  یم  نوریب  وا  يارب  یباتک  تمایق  زور  میداد و  رارق  شندرگ  هب  ار  یناسنا  ره  لامعا  ( )) 138  ) اروشنم هاقلی  اباتک  همایقلا  موی 
وچ شندرک  ورد  رشح و  ماگنه  هب  تشز  کین و  زا  تسدرک  راک  نآ  ره  تشونرـس  رخآ  یمدآ  یلب  دنیب .)) یم  هدوشگ  دوخ  ربارب  رد  ار 

قاروا دننیبب  دنناوت  نامز  کی  رد  زاب ، اه  همان  دوب  میرتسگ  ورف  شمشچ  ود  شیپ  هب  میروآ  نورب  ار  لمع  باتک  شندرگ  رب  دتفیب  یقوط 
ار تدوخ  باسح  سک  وت  زا  ریغ  تسین  يرگ  هراظن  باتک  نیا  تدوخ  ناوخ  رب  وت ، نونکا  هک  باـطخ  ناـسنا  رب  دـیآ  هاـگ  نآ  سپ  نآ 

سرب دوخ  ورب 

ربق رد  رکنم  ریکن و  ندش  لخاد 

هدنب نیا  هک :  دهد  یم  ربخ  رکنم  ریکن و  هب  دـش ، جراخ  وا  ربق  زا  داد و  لیکـشت  يا  هدـنورپ  تیم  يارب  نامور ))   )) کلم هک  نآ  زا  دـعب 
ریکن و  )) مان هب  رگید  کلم  ود  ماگنه  نیا  رد  دـییامن . دروخرب  تخـس  وا  اب  تسا  دـب  ای  دـینک  ارادـم  وا  اب  تسا  بوخ  شلاـمعا  هدـنورپ 
هب ار  نیمز  دشک و  یم  نیمز  يور  نانآ  ياهوم  هک  یلاح  رد  دـنوش ، یم  ربق  دراو  پچ  فرط  زا  يرگید  تسار و  فرط  زا  یکی  رکنم ))
ربق لخاد  اهنآ  یتقو  دشخرد . یم  قرب  دـننام  اه  نآ  ياه  مشچ  تسا و  ینامـسآ  يادـص  دـننام  اهنآ  يادـص  دـننک ! یم  دوخ  ياه  نخان 

باوج رد  دشاب  نامیا  لها  زا  تیم  رگا  تسا ؟  یـسک  هچ  وت  ماما  تسیچ ؟  وت  هلبق  نید و  تسیک ؟  وت  ربمایپ  دنیوگ : یم  تیم  هب  دندش .
مالـسلا و هیلع  نینم  ؤملاریما   )) منایاوشیپ ماما و  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دـمحم   )) مربمایپ و  هللا ))   )) نم يادـخ  دـیوگ :

یم تسود  هک  ییاهزیچ  نآ  رب  ارت  ادخ  دنیوگ : کلم  ود  نآ  تسا .  هلعک ))   )) ما هلبق  و  مالسا ))   )) نم نید  دنـشاب ، یم  شدنزرف  هدزای 
شربق زا  يرد  سپـس  هصغ )  مغ و  نودب   . ) سورع ندیباوخ  باوخب  دشابن ، نآ  رد  یتحاران  هک  باوخب  شوخ  درادـب . مدـق  تباث  يراد 

هب شندیباوخ  ياج  دبات ، یم  شربق  رب  ینـشور  رون و  دزو ، یم  وا  رب  تشهب  ياهرطع  میـسن  اه و  لگ  شوخ  يوب  نآ ،  زا  دوش و  یم  زاب 
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هب رتدوز  نم  نک ،  لیجعت  تمایق  ندش  اپ  رب  رد  ایادخ ! دیوگ : یم  نم  ؤم  تیم  دوش . یم  عیـسو  دنک  یم  راک  ناسنا  مشچ  هک  يا  هزادـنا 
هچ تماما  ربمایپ و  تسیک و  وت  يادخ  دنـسرپ : یم  وا  زا  کلم  ود  نآ  یتقو  دشابن ، نامیا  لها  زا  تیم  رگا  و  ( 139  .) مسرب ملایع  لها و 

مامت هک  دـننز  یم  وا  رـس  رب  يزرگ  سپـس  دـنکن . تیادـه  ارت  ادـخ  یناد ؟  یمن  دـنیوگ : هکئـالم  مناد .  یمن  دـیوگ : یم  تسا .  یـسک 
هب دوش . یم  زاب  منهج  يوس  هب  شربق  زا  يرد  نآ  زا  دعب  سنا .  نج و  رگم  دنیآ ، یم  تشحو  هب  دنونـش و  یم  ار  نآ  يادـص  تادوجوم 

شربق دریگ ، یم  رارق  دوخ  ياج  رد  هک  يا  هزین  دـننام  دوش  یم  گنت  نانچ  وا  ربق  یتحاران و  لاح و  نیرتدـب  اب  باوخ  هب  دـنیوگ : یم  وا 
دنک یم  طلسم  وا  رب  ار  ینمز  تاناویح  اه و  برقع  اهرام و  دنوادخ  دیآ . یم  نوریب  شغامد  زا  شرس  زغم  هک  دهد  یم  راشف  ار  وا  نانچ 

يارب طقف  تسین .  مدرم  همه  يارب  ربق  لاوئس  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ( 140 .) دیآ نوریب  ربق  زا  دوش و  هدنز  هک  یتقو  ات  دننزب  شین  ار  وا  هک 
ربق رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـنرب . یم  رـس  هب  يربخ  یب  رد  تماـیق  زور  اـت  مدرم  هیقب  ناکرـشم و  راـفک و  صلخم و  ناـنم  ؤم 
هیقب ربق  لاوئـس  زا  ماما  دـشاب ، هدرک  صلاخ  ـالماک  ار  دوخ  رفک  هک  نآ  اـی  هدومن  ـالماک  ار  شناـمیا  هک  یـسک  زا  رگم  دوش  یمن  لاوئس 

(141 .) دوش یم  رظن  فرص  تمایق  زور  ات  مدرم 

دننک یم  لاوئس  مه  ربمایپ  هرابرد 

: دننک یم  لاوئس  وا  زا  یسانشادخ  دیحوت و  زا  لوا  رکنم ، ریکن و  دندرک ، ربق  لخاد  ار  ناسنا  یتقو  هدش :  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
نم ؤم  تیم  لباقم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  دـهد . یم  حیحـص  خـساپ  دـشاب  ناـنم  ؤم  زا  تیم  رگا 

رد ییوگ ؟  یم  هچ  دراد  رارق  وت  راـنک  رد  هک  يدرم  نیا  هراـبرد  ادـخ ! هدـنب  يا  دـننک : یم  لاوئـس  وا  زا  هتـشرف  ود  نآ  دوش . یم  مسجم 
هب ما و  هتخانـش  لـبق  زا  ار  وا  ( ؟ دـینک یم  شـسرپ  ملـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـمحم  ترـضح  زا  اـیآ  دـیوگ : یم  باوج 

یلب دیوگ : یم  تسا .  هدش  هداتسرف  وا  بناج  زا  هدوب و  ادخ  لوسر  وا  هک  یهد  یم  یهاوگ  ایآ  دنیوگ : یم  ما )  هدرک  لمع  شتاروتـسد 
: دنیوگ یم  هتـشرف  ود  نآ  تسا .  هدش  هداتـسرف  قلخ  تیاده  يارب  دنوادخ  بناج  زا  دنتـسه و  ادـخ  لوسر  ناشیا  هک  مهد  یم  یهاوگ  ، 
دنیاشگ و یم  عارذ  هن  ردق  هب  ار  وا  ربق  و  دشابن ، نآ  رد  يرکف  بارطضا  درادن و  یگتـسخ  هک  یباوخ  تحار ،  شوخ و  باوخ  باوخب ، 
زا تیم  رگا  ماـما  درب . یم  تذـل  دـنیب و  یم  نآ  رد  ار  دوخ  لزنم  لـحم و  تیم  هک  يروط  هب  دـننک  یم  زاـب  تشهب  يوـس  هب  نآ  زا  يرد 
یم سم  هساک  ود  دـننام  وا  ياه  مشچ  تسا ،  هداتـسیا  وا  لباقم  ناطیـش  هک  یلاـح  رد  دـنوش  یم  دراو  وا  رب  هتـشرف  ود  نآ  دـشاب ، راـفک 
تا هدـیقع  تسا  هدرک  روهظ  امـش  نیب  هک  يدرم  نیا  هراـبرد  تسیچ ؟  تنید  تسیک ؟  تراـگدرورپ  دـنیوگ : یم  ناگتـشرف  دنـشخرد .

هک ییاهر  ام  دوش . یم  ادیپ  هدنزگ  رام  هن  دون و  شربق  رد  دننک و  یم  اهر  ناطیـش  اب  ار  وا  لاح  نیا  رد  مناد ؟  یمن  دـیوگ : یم  تسیچ ؟ 
هب دنیاشگ  یم  منهج  يوس  هب  شربق  زا  يرد  و  دوش ! یمن  هدییور  نیمز  زا  هایگ  تخرد و  رگید  دـمدب  نیمز  يور  هب  اه  نآ  زا  یکی  رگا 
هل وهف  اناطیـش  هل  ضیقن  نمحرلا  رکذ  نع  شعی  نم  و  دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  نآرق  دـنیب . یم  شتآ  رد  ار  دوخ  لزنم  لحم و  هک  يروط 

 .(( تسا مزالم  نیرق و  وا  اب  هتـسویپ  هک  ار  یناطیـش  وا  رب  میرامگ  یم  دنک ، ضارعا  نامحر  دـنوادخ  دای  زا  هک  یـسک  و  ( )) 142  ) نیرق
هتفر رانک  اهباجح  هک  هکنیا  دش و  یمن  هدید  باجح  هدرپ  هطساو  هب  ایند  رد  هک  تسوا  هراما  سفن  زورب  روهظ و  تقیقح  رد  ناطیـش  نیا 

دزیگنارب اطخ  قیرط  رب  خر  هدیباتب  ادخ  نامحر  هار  زا  هک  سک  نآ  ره  دنک . یم  ار  نآ  زا  يرود  يوزرآ  ناسنا  دوش و  یم  هدهاشم  تسا 
دنا هتـسشنب  هداتفا  رد  تلذ  هب  هلا  اتکی  هار  زا  یهن  دـنک  هانگ  راک  هب  ار  نالفاغ  نآ  هک  نیـشن  مه  ارو  هشیمه  ددرگ  هک  نیمک  زا  ار  سیلبا 

رد شاک  يا  هک  نخـس  نتفگ  دهاوخب  نامیـشپ  ءانفلا  راد  تعجر ز  دنیامن  ام  يوس  رب  هک  دیآ  زور  یکی  دنا  هتـسج  هر  دنیامن  یم  نامگ 
امش لاح  هب  درادن  دونش  وگ و  تفگ و  نیا  زور  نآ  رد  رش  تخس  يدبار ،  نیشن  مه  وا ، هک  رتخاب  ات  قرش  زا  هار  يدب  نم  ناطیـش و  نیب 

هک یباذع  ردنا  دیکیرـش  تسپ  نیطایـش  نیا  اب  زورما  سپ  ناهن ))  شاف و   )) دیدومن اه  متـس  ناهج  ردـنا  دـیدوب  هک  هگنآ  هک  دوس  چـیه 
تسه
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دننک یم  لاوئس  مه  یلع  تیالو  زا 

لاوئـس مه  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تیالو  تماما و  زا  هکلب  دننک . لاوئـس  نید  ربمایپ و  ادخ و  زا  طقف  رکنم  ریکن و  هک  تسین  روط  نیا 
هراـب نیا  رد  دوش . یم  شتآ  زا  رپ  شربـق  نآ ،  رثا  رد  هک  دـننز  یم  شزغم  رب  نیـشتآ  زرگ  اـب  دـهد  باوـج  دـناوتن  سک  رگا  دـننک . یم 
مولعم رتهب  بلطم  ات  میروآ  یم  ار  تسا  هدرک  لقن  یـضاق  اقآ  یلع  ازریم  جاح  ياقآ  موحرم  زا  هر  ییابطابط  همـالع  موحرم  هک  یناتـساد 

رد رتخد  نیا  ( 143 .) درک توف  اه  يدـنفا  ياهرتخد  زا  یکی  ردام  ام ، لزنم  کـیدزن  فرـشا ،  فجن  رد  تسا :  هدرک  لـقن  ناـشیا  دوش .
مامت هک  درک  هلان  ردـق  نآ  دـمآ ، درام  ربق  رانک  ات  ناگدـننک  عییـشت  اب  وا  دوب ، تحاران  ادـج  درک و  یم  هلان  هجـض و  رایـسب  رداـم  گرم 
مردام زا  دز : دایرف  رتخد  نآ  دنراذگ ، ربق  رد  ار  درام  دنتـساوخ  دـندرک و  هدامآ  ار  ربق  یتقو  دومن . بلقنم  ار  ناگدـننک  عیـشت  تیعمج و 

وا کش  نودب  دننک  ادج  ردام  زا  ار  رتخد  رابجا  اب  دنهاوخب  رگا  دـندید  دنتـسناوتن . دـننک  مارآ  ار  وا  دنتـساوخ  هچ  ره  موش !؟  یمن  ادـج 
يا هتخت  هلیسو  هب  ار  ربق  دنامب و  ردام  يولهپ  موه  رتخد  دنناباوخب و  ربق  رد  ار  ردام  دش  انب  هرخالاب  دنور . یم  ایند  راد  زا  دهد و  یم  ناج 

دراـم يولهپ  ربق ، لوا  بش  رد  رتخد  دـیآ . نوریب  هچیرد  نیا  زا  تساوخ ،  تقو  ره  دریمن و  رتخد  اـت  دـنراذگب  مه  یخاروس  دـنناشوپب و 
تسا هدش  دیفس  رتخد  رس  ياهوم  مامت  دندید  تسا ؟  هدمآ  رتخد  رس  رب  هچ  دننیبب  هک  دنتشادرب  ار  شوپرس  دندمآ و  یتقو  دیباوخ ، دوخ 

وا فرط  ود  رد  دندمآ و  هکئالم  زا  رفن  ود  مدید  مدیباوخ ،  مردام  يولهپ  بشید  تفگ :  باوج  رد  يا ؟  هدـش  روط  نیا  ارچ  دـنتفگ :  !؟
زا لاوئس  داد : یم  باوج  وا  دندش و  مردام  دئاقع  زا  لاوئس  لوغـشم  ناگتـشرف  داتـسیا . طسو  رد  دمآ و  مه  یمرتحم  صخـش  دنداتـسیا ،
زا لاوئـس  تسا .  دمحم ))  )) ترـضح نم  ربمغیپ  تفگ :  دندرک . توبن  زا  لاوئـس  تسا .  دحاو  نم  يادـخ  داد : باوج  دـندومن . دـیحوت 

مردام رس  رب  يزرگ  نانچ  هتشرف  ود  نآ  لاح  نیا  رد  متـسین .  وا  ماما  نم  دومرف : دوب  هداتـسیا  طسو  رد  هک  مرتحم  درم  نآ  دندرک . تماما 
نوچ هدرک :  لقن  یضاق  موحرم  ما .  هدمآ  رد  دینیب  یم  هک  لاح  نیا  هب  هعقاو  نآ  تشحو  زا  نم  دیـشک ! هنابز  نامـسآ  هب  شتآ  هک  دندز 

اه يدنفا  زا  هک  وا  هفیاط  مامت  دش و  هعیش  رتخد  نآ  تسا ،  هدش  عقاو  هعیـش  هدیقع  قبط  عقاو  نیا  دندوب و  بهذم  ینـس  رتخد  هفیاط  مامت 
(144 .) دندش هعیش  رتخد  نیا  تکرب  هب  دندوب 

دندز هنایزات  ار  تیالو  رکنم 

ای تسه  نم  ناتسود  نایعیش و  زا  صخش  نیا  ایآ  هک  دهد  یم  تداهش  دوش و  یم  رضاح  رضتحم  نیلاب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اهنت  هن 
دهد یم  تاجن  ار  وا  دشاب  وا  نایعیش  زا  تیم  رگا  دهد : یم  ار  تداهش  نامه  دوش و  یم  رضاح  مه ،  رکنم  ریکن و  لاوئس  عقوم  هکلب  هن . 
دهد یم  روتسد  دنک و  یمن  تعافش  ار  وا  دشاب  دنتسین  ناشیا  تماما  هب  دقتعم  هک  یناسک  زا  ای  ترضح  نآ  نانمشد  نیدناعم و  زا  رگا  و 
يوم مامت  هک  مدید  ار  یناوج  نز  تفگ :  نم  هب  دامتعا  دروم  یصخش  هدرک :  لقن  یناقلاط  نسح  رسپ  نیسح  دیس  دننز . هنایزات  ار  وا  هک 

یلع نمشد  یبصان و  ود  ره  مردارب  نم و  تفگ :  مدرک ؟  لاوئس  ناشیا  زا  یناوج  رد  وا  يوم  ندش  دیفس  تلع  زا  دوب . هدش  دیفس  شرس 
اب متشاد  وا  هب  هک  يا  هقالع  تدش  زا  دننک . نفد  ار  وا  دنتساوخ  یم  دش و  توف  مردارب  یتقو  متـشاد و  هقالع  مردارب  هب  یلیخ  نم  میدوب ، 

مریمن و نم  هک  دنهد  رارق  نآ  رد  يا  هنزور  دـنراذگ و  هبادرـس  رد  ار  وا  هک  دـش  رارق  رمالا  رخآ  دـینک ؟ نفد  وا  اب  مه  ارم  متفگ :  رارـصا 
یـسرک مدـید  تعامج ،  نآ  نتـشگرب  زا  دـعب  دنتـشاذگ . مردارب  رانک  هبادرـس  نآ  لخاد  مه  ارم  مناوتب و  موش  جراـخ  متـساوخ  مه  رگا 

یکان سرت  تئیه  تروص و  هب  رکنم  ریکن و  مدید  لاح  نیا  رد  تسشن .  نآ  رب  دمآ و  یتروص  شوخ  امیـس و  شوخ  يدرم  دنتـشاذگ و 
 ، هلمج زا  دندرک : یتالاوئـس  وا  زا  دنتفرگ و  رارق  مردارب  رانک  ناشیا  دوب . يا  هنایزات  نانآ  زا  مادک  ره  تسد  هب  هک  یلاح  رد  دـندش  دراو 
نم راگدرورپ  نم  يادخ  وگب  دومرف : وا  هب  دوب  هتـسشن  یـسرک  رب  هک  ینارون  صخـش  نآ  دادـن . باوج  دـندرک . لاوئـس  شراگدرورپ  زا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  وگب  دومرف : صخش  نامه  دادن . باوج  زاب  دندرک : لاوئـس  شربمغیپ  زا  دعب  تفگ :  ار  نامه  مردارب  تسا . 
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کلم ود  نآ  زا  یکی  هب  صخـش  نآ  دنام . تکاس  دهد و  باوج  تسناوتن  دندرک ؟ لاوئـس  شماما  زا  نآ  زا  سپ  تسا .  ادخ  لوسر  ملس 
نآ رد  امـش  تبحم  زا  يزیچ  هن ،  دومن : ضرع  درک . وب  یتقو  هن ؟  ای  تسه  نآ  رد  ام  تبحم  زا  يزیچ  ایآ  نیبب  نک  وب  ار  وا  هنیـس  دومرف :

 : مدرک ضرع  مبلاط .  یبا  نب  یلع  دومرف : یتسیک ؟  مدرک :  ضرع  دز . ار  وا  درک و  تعاطا  کلم  نآ  نزب  هنایزات  اب  ار  وا  دومرف : تسین . 
ماما ناونع  هب  ارم  دوبن و  دقتعم  نآ  هب  نوچ  دومرف : يدومرفن ؟  نیقلت  ار  موس  لاوئس  اما  يدرک  نیقلت  وا  هب  ار  لاوئس  ود  هک  دوب  هچ  تلع 

ار اه  نآ  دومرف : دزومایب . نم  هب  ار  بهذم  تاروتـسد  دهد و  تماما  میلعت  ارم  هک  متـساوخ  مدش و  هبنتم  نم  لاح  نیا  رد   . ) تشادن لوبق 
رب يا  هحیص  نانچ  کلم  ود  نآ  دعب  درک ) یم  نامتک  ار  دوخ  بهذم  یلو  دوب  هعیش  نم  همع   ! ) نک لاوئس  تسام  نایعیش  زا  تا  همع  زا 

هدش دیفس  مرس  ياهوم  مامت  نانآ  هحیـص  زا  تشحو  سرت و  رثا  رد  مدید  دندروآ  نوریب  ارم  یتقو  ور ، نوریب  اج  نیا  زا  دنتفگ : دندز  نم 
(145  .) تسا

دناربق لاوئس  رکنم  يا  هدع 

: دنیوگ یم  تسا .  نیا  اهنآ  لیلد  دناربق ! لاوئـس  رکنم  دنناد  یم  مالـسا  هب  هتـسباو  ار  دوخ  هک  ( 146) رمع نب  رارـض  هلزتعم و  زا  يا  هدع 
دننیب یم  دننک  ربق  شبن  رگید  زور  دنراپس و  ربق  لخاد  ار  وا  دنیامن و  درآ  ای  چگ  زا  رپ  ار  وا  ناهد  دننک  عفد  دنهاوخ  یم  هک  ار  تیم  رگا 

. دشاب هتخیر  اه  چگ  هدش و  زاب  وا  ناهد  هدرک و  رییغت  تیم  لاح  دیاب  دـشاب  باسح  لاوئـس و  ربق  رد  رگا  سپ  تسا .  هتخیرن  اه  چـگ  هک 
باذع هک  تسا  لیلد  ادص ، ندینـشن  نیمه  میدینـش و  یم  ار  نآ  يادص  دیاب  ام  دشاب  هتـشاد  دوجو  ربق  راشف  باذـع و  رگا  هک  نیا  رگید 

یمن يدام  شوگ  مشچ و  تسا و  هیتوکلم  روما  زا  ربق  باذـع  يدام و  ام  شوگ  مشچ و  هک :  تسا  نیا  اـه  نآ  باوج  درادـن . دوجو  ربق 
دـش و یم  لزان  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  رب  لیئربج  هک  یماـگنه  هنومن :  باـب  زا  دـننک . كرد  ار  یتوکلم  روما  دـنناوت 

یلو دندینش ، یمن  ار  وا  يادص  دندید و  یمن  ار  لیئربج  اما  دندوب ، هتـسشن  ترـضح  نآ  ورد  باحـصا  داد  یم  ترـضح  نآ  هب  ییاهربخ 
ود نآ  دـنناوت  یمن  مدرم  روط  نیمه  درک . یم  وگ  تفگ و  وا  اب  دینـش و  یم  ار  وا  يادـص  مه  دـید و  یم  ار  لـیئربج  مه  مالـسا ،  ربماـیپ 

ياه برقع  اهرام و  دوش  یمن  زین  دنوش . هجوتم  زین  ار  تیم  باوج  دنونـشب و  دننک  یم  تیم  زا  هک  ار  اه  نآ  ياهلاوئـس  دننیبب و  ار  کلم 
دنتـسین ملاع  نیا  يدام  ياه  برقع  اهرام و  سنج  زا  اهنآ  اریز  دـید ؛ يدام  ياه  مشچ  نیا  اب  دـننز  یم  شین  ار  تیم  ربق  رد  هک  یتوکلم 

وا هب  رگید  هدـنرد  تاناویح  اه و  برقع  اهرام و  هک  دـنک  یم  هدـهاشم  یهاگ  باوخ ،  ناسنا  حیـضوت :  درک . هدـهاشم  ار  اهنآ  دوشب  هک 
شـشوک و دوخ  تاجن  يارب  دنک و  یم  ساسحا  ار  یتحاران  درد و  مه  وا  دنیامن ، یم  شحورجم  دننز و  یم  شین  ار  وا  دـننک ، یم  هلمح 

نآ دنا  هتسشن  وا  فارطا  هک  یناسک  اما  دنز . یم  دایرف  یتحاران  درد و  زا  یهاگ  دنک . یم  قرع  شیناشیپ  هک  يروط  هب  دیامن  یم  تیلاعف 
. دنونش یمن  ار  وا  دایرف  دنیب و  یمن  ار  اه 

ندید باوخ  تلع 

هدش لقن  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  دنرب . ءایـشا  توکلم  هب  یپ  دنناوتب  مدرم  هک  تسا  هدـش  ثداح  تهج  نیا  يارب  ندـید  باوخ 
مدرم دومرف . توعد  ادـخ  زا  تعاطا  هب  ار  مدرم  وا  درک  ثوعبم  يربمایپ  دـنوادخ  یتقو  دـندید . یمن  باوخ  مدرم  قباس  ناـمز  رد  تسا : 

ار امـش  دینک  تفلاخم  وا  اب  رگا  دنک و  یم  تشهب  لخاد  ار  امـش  دومرف : دوب . دهاوخ  ام  يارب  زیچ  هچ  مینک  تعاطا  ادـخ  زا  رگا  دـنتفگ :
یم اه  نآ  لخاد  یک  دـنتفگ : دومن . فیـصوت  یتقو  نک .  فیـصوت  اـم  يارب  ار  منهج  تشهب و  دـندرک : ضرع  دـیامن . یم  شتآ  لـخاد 
نیب زا  دـنوش و  یم  هدیـسوپ  هک  مینیب  یم  ار  اه  هدرم  ام  اریز  تسین ؛)  يربخ  ندرم  زا  دـعب  : ) دـنتفگ میتفر .  اـیند  زا  یتقو  دومرف : میوش ؟ 

ربمایپ و تمدخ  دندمآ  دندید . باوخ  رد  ار  دب  بوخ و  ياهزیچ  نانآ  دروآ و  دوجو  هب  اه  نآ  يارب  ار  ندید  باوخ  دنوادخ  دنور . یم 
یم باقع  باوث و  هب  ندرم  زا  دعب  امش  حور  هک  دینادب  تساوخ  یم  درک و  جاجتحا  امش  رب  ادخ  دومرف : دندرک : ضرع  وا  يارب  ار  هیضق 
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(147  .) تسا هدش  هدیسوپ  امش  ياه  ندب  هک  یلاح  رد  دسر 

ربق راشف  موس :  لصف 

همدقم

نـشور ام  يارب  یبوخ  هب  ربق  راشف  تقیقح  هچ  رگ  تسا .  ربق  راشف  باذـع و  دنـشاب  دـقتعم  نآ  هب  دـیاب  ناناملـسم  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی 
تیم نآ  دـنراذگ ، یم  ربق  نایم  رد  ار  یتیم  هزاـنج  یتقو  هک  نآ  زا  تسا  تراـبع  نآ  مینک و  یم  ناـیب  ار  نآ  زا  ییاـمن  رود  یلو  تسین ، 

رد تیم  حور  ایآ  مینادب ،  دیاب  لاح  دریگ . یم  رارق  یتخس  رایـسب  راشف  رد  درگن و  یم  ربق  كان  تشحو  کیرات و  يان  گنت  رد  ار  دوخ 
یم یحور  تخـس  راشف  رد  ار  دوخ  رمع  رخآ  بش  وا  و  دـشاب ) هدـش  رداص  شمادـعا  مکح  هک  یـصخش  دـننام  ( ؟ دـنریگ یم  رارق  راشف 

دـسج نیمه  اب  حور  هک  نیا  يا  دریگ ؟ یم  رارق  راشف  رد  باوخ )  ملاع  هیبش   ) تسوا فیطل  مسج  حور و  نامه  هک  یلاثم  بلاق  اـی  دـنیب ،
یم دراو  یلصا  ندب  هب  ربق  راشف  دیآ : یم  تسد  هب  تایاور  زا  هچ  نآ  درگن . یم  راشف  رد  ار  دوخ  دنک و  یم  رارق  رب  هطبار  ییایند  یکاخ 

يارب ربق  باذع  تسا .  رتشیب  شراشف  ربق  رد  دـشاب  رتشیب  شهانگ  سک  ره  اریز  دـنک ؛ یم  قرف  فعـض  تدـش و  رد  دارفا  يارب  اما  دوش ،
. دـینک هجوت  تیاور  دـنچ  هب  هطبار  نیا  رد  دوشن . عقاو  دراد  ناکما  دوش و  عقاو  دراد  ناکما  نانم ،  ؤم  يارب  اما  تسا .  یمتح  ناراک  هانگ 
زا هرافک و  يارب  ای  تسا .  تهج  ود  زا  نم  ؤم  يارب  ربق  راشف  دومرف : هک  هدش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  - 1

ماما زا  ریصب  یبا  - 2 ( 148  .) تسا هتـشادن  اه  نآ  هب  هجوت  هدرک و  عیاض  اـیند  رد  هک  ییاـه  تمعن  يارب  اـی  تسا ،  وا  ناـهانگ  ندرب  نیب 
زا هک  یسک  تسا  مک  رایـسب  هچ  نآ ،  زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  دومرف : دبای ؟ یم  تاجن  ربق  راشف  زا  یـسک  ایآ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص 

برـض و رثا  رد  نافع  نب  نامثع  هک  یتقو  - 3 تسا .  یمتح  ربق  راشف  باذـع و  ناراک  هانگ  يارب  هک  یتسرد  هب  دـبای ، ییاهر  ربق  باذـع 
رد ترضح  نآ  دندرک ، نفد  ار  وا  دیناسر و  تداهش  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  رتخد  هیقر ))   )) دوخ هجور  کتک 
رب هچ  نآ  مروآ  دای  هب  دومرف : مدرم  هب  تخیر .  یم  شنامشچ  زا  کشا  هک  یلاح  رد  درک  دنلب  نامسآ  بناج  هب  رس  داتـسیا و  وا  ربق  ربارب 

دـشخبب و نم  هب  ار  وا  هک  متـساوخ  میحر  دـنوادخ  زا  مدرک و  يزوس  لد  شیارب  ار .) وا  نامثع  ندرک  هجنکـش  زا   ) دـش عقاو  همولظم  نیا 
هب ار  همولظم  نآ  دنوادخ  نکن .  باذع  ربق  رد  ار  وا  شخبب و  نم  هب  ار  هیقر ))  !)) ادـنوادخ درک : ضرع  نآ  زا  سپ  دـسرن . وا  هب  ربق  راشف 

دندرک ربق  لخاد  ار  وا  نفک ،  لسغ و  زا  دعب  تفر  ایند  زا  ذاعم  نب  دعـس  یتقو  - 4 ( 149 .) داد تاجن  ربق  باذع  زا  دیشخب و  ترـضح  نآ 
مزج روط  هب  دعس ! ردام  يا  دومرف : ادخ  لوسر  يوش .  نآ  لخاد  هک  یتشهب  وت  رب  داب  اراوگ  دعس ! يا  تفگ :  شردام  دندیشوپ . ار  نآ  و 

تـسا هدوب  قالخا  دب  هناخ  لخاد  نوچ  دومرف : هللا ؟  لوسر  ای  ارچ  درک : ضرع  تفرگ .  ارف  ار  دعـس  ربق  راشف  کنیا  نکن ،  مکح  ادخ  رب 
متـشاد تداع  مدینارچ  یم  ار  نادنفـسوگ  نارتش و  یتقو  توبن ،  زا  لبق  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  - 5 ( 150 .)

رود دندرک و  یم  نتسج  دوخ  ياج  زا  ناهگان  دناسرتب  ار  اهنآ  يزیچ  هک  نیا  نودب  تاقوا  یضعب  ( 151  .) منک رظن  اهنآ  هب  ندیرچ  عقوم 
 : تفگ نینچ  نم  هب  لیئربج  تلاسر  هب  ندـش  ثوعبم  زا  دـعب  هک  نیا  ات  مدـنام  یم  تفگـش  رد  مدرک و  یم  بجعت  دـندش . یم  عمج  مه 

تـشحو هب  نآ  زا  تاقولخم  مامت  هک  يروط  هب  دـننز  یم  وا  هب  يا  هبرـض  هکئالم  دـننک ، یم  ربق  لخاد  ار  وا  دور و  یم  ایند  زا  رفاک  یتقو 
هدوب هبرـض  نامه  رثا  رد  دندرک ، یم  ادیپ  نادنفـسوگ  نارتش و  هک  یـساره  تشحو و  مدیمهف ،  نآ  زا  دـعب  سنا .  نج و  رگم  دـنیآ  یم 

 . مدرب یم  هانپ  ادخ  هب  ربق  راشف  باذع و  زا  داد  نم  هب  لیئربج  هک  يربخ  نآ  زا  دعب  تسا . 

دهد یم  ربخ  ربق  راشف  زا 

هک یناسک  يارب  ناگدنب !  يا  تسا :  هدمآ  نینچ  دوب  هتشون  رکبابا  نب  دمحم  يارب  هک  يا  همان  رد  مالسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما  ترـضح  - 6
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ره ربق  دیشاب . رذح  رب  ربق  ییاهنت  یتخس و  یگنت و  زا  سپ  تسا .  گرم  زا  رت  تخـس  دشاب  یم  گرم  زا  سپ  هچ  نآ  دزرماین ، ار  وا  ادخ 
ياه لادوگ  زا  یلادوگ  ای  تشهب  ياه  ناتسوب  ار  یناتسوب  ربق  میاه .  مرک  هناخ  نم  متـشحو ،  هناخ  نم  متبرغ ،  هناخ  نم  دیوگ : یم  زور 

رب متـشاد  تسود  هک  يدوب  یناسک  زا  يدمآ ،  شوخ  دیوگ : وا  هب  نیمز  دـننک ، نفد  ار  وا  دور و  ایند  زا  نم  ؤم  هدـنب  یتقو  تسا .  منهج 
تعـسو مشچ  دید  ردـق  هب  شربق  سپـس  منک ،  یم  راتفر  وت  اب  هنوگچ  دـید  یهاوخ  يا  هدـش  هدرپس  نم  هب  هک  نونکا  يورب  هار  نم  يور 

هار میور  رب  متشادن  تسود  هک  يدوب  یناسک  زا  يرادن .  تیلها  يدماین و  شوخ  دیوگ : وا  هب  نیمز  ددرگ ، نفد  رفاک  هاگره  و  دبای . یم 
هب دور ، یم  ورف  مه  رد  دنکـش و  یم  شیاـه  هدـند  هک  دـهد  یم  راـشف  ناـنچ  وا  سپ  منک ،  یم  راـتفر  وت  اـب  هنوگچ  دـید  یهاوـخ  يورب 

رفاک رب  طلسم  ربق  رد  ار  یعفا  هن  دون و  دنوادخ  تسا .  ربق  باذع  هتشاد ،  رذح  رب  نآ  زا  ار  شنانمـشد  یتخـس  یگدنز  انامه  هک  یتسرد 
رد اه  نآ  زا  یکی  رگا  دـنوش . نیـشنمه  وا  اب  تمایق  زور  ات  دننکـش و  مه  رد  ار  شیاه  ناوختـسا  دـننک و  هراپ  ار  شتـشوگ  هک  دـنک  یم 

امـش و ناوتان  ياه  ناج  ادـخ ! ناگدـنب  يا  سپ  دـییور . دـهاوخن  نیمز  يور  یهایگ  رگید  شناهد  شتآ  ترارح و  رثا  رد  دـمدب ، نیمز 
ناج و هک  دیراد  ییاناوت  رگا  درادن ، ار  باذع  همه  نیا  لمحت  ناوت  دـیآ  یم  رد  اپ  زا  باذـع  نیرت  مک  اب  هک  ناتمرن  فیطل و  ياه  ندـب 

زین ( 152 .) درادن تسود  وا  هک  ار  هچنآ  دیراذگاو  دراد و  تسود  ادـخ  هچنآ  هب  دـینک  لمع  دـیناهرب ، دـیرادن  ار  نآ  هچنآ  زا  ار  دوخ  نت 
رت هدننز  مدرم  مامت  زا  شسابل  هک  دیآ  وا  دزن  هب  یسک  دریمب  ادخ  نانمشد  زا  یکی  هک  ینامز  دیامرف : یم  یثیدح  نمض  رد  ترـضح  نآ 

تسا و ترارح  رپ  هتخادـگ  زلف  نوچ  هک  ییاه  یندـیماشآ  هب  ارت  داب  تراشب  دـیوگ : تیم  نآ  هب  تسا .  رت  نفعتم  همه  زا  شندـب  يوب  و 
ناتسربق هب  ار  وا  هزانج  هک  يدارفا  دسانش ، یم  ار  دوخ  هدنهد  لسغ  هک  یلاح  رد  تیم  نآ  خزود ،  شتآ  ندش  کیدزن  هب  ارت  داب  تراشب 

هتـشرف ود  دننک ، ربق  دراو  ار  تیم  نوچ  دـییامن . يراددوخ  نم ،  ندرب  زا  دـینک و  ربص  يردـق  دـیوگ : یم  دـهد و  یم  دـنگوس  دـنرب  یم 
رد تسا ؟  مادک  وت  نید  تسا ؟  یـسک  هچ  وت  ربمغیپ  تسیک ؟  وت  راگدرورپ  دنیوگ : وا  هب  دنیاشگ و  ار  وا  نفک  ياهدنب  دـنوش و  لخاد 
وا هب  يا  هبرـض  نیـشتآ  زرگ  اب  نانچ  يداهنن و  موق  تیاده  هار  رد  یتسنادن و  دنیوگ : ناگتـشرف  مسانـش .  یم  مناد و  یمن  دیوگ : باوج 
یم وا  هب  سپ  دـنیامن . یم  زاب  وا  يور  هب  منهج  زا  يرد  دـننک و  یم  تشحو  هبرـض  نآ  زا  سنا  نج و  زا  ریغ  ناگدـنبنج  ماـمت  هک  دـننز 

رد هزین  رـس  هک  يراشف  یگنت و  دننام  دهد  یم  راشف  ار  وا  دوش و  یم  گنت  وا  يارب  ربق  نآ ،  زا  دعب  تالاح !  نیرتدـب  هب  باوخب  دـنیوگ :
، اهرام لاح  نیا  رد  دوش . جراخ  شیاه  شوگ  اه و  نخان  نایم  زا  وا  رـس  زغم  هک  دهد  یم  راشف  ار  وا  يردق  هب  ربق  دراد ، دوخ  رـس  ناکیپ 

باتک باسح و  يارب  دنک و  جراخ  ربق  زا  ار  وا  ادخ  هک  یعقوم  ات  دنزگ  یم  ار  وا  هتسویپ  هدرک و  هلمح  وا  رب  ناگدنزگ  ریاس  اه و  برقع 
. ددرگ مک  وا  يراتفرگ  تدش  زا  دوش و  اپ  رب  تمایق  رتدوز  هک  دنک  یم  انمت  امئاد  وا  دـنادرگ و  ثوعبم  روشحم و  تمایق  ياهارحـص  رد 
زا هک  تـسین  یـسک  تـسا :  هدـش  دراو  یثیدـح  رد  - 7 ( 153 .) دـش دـهاوخ  مک  وا  باذـع  تمایق  ندـش  اپ  رب  اب  دـنک  یم  لاـیخ  هراـچیب 
ره نآ )  راشف  ربق و  باذع   ) میناد یم  ام  ار  هچنآ  یتسناد  یم  رگا  لفاغ !  يا  دنیوگ : یم  ناتـسربق  لها  هک  نیا  رگم  دنک  روبع  یناتـسربق 

( دندرک نفد  ار  وا  تفر و  ایند  زا  دعـس  یتقو  : ) دومرف قداص  ماما  تسا :  هدـش  لقن  لابن  ریبش  زا  - 8 دش . یم  بآ  تندـب  رب  تشوگ  هنیآ 
ضرع دومن . یم  تکرح  ترضح  فتک  نیب  ام  درک و  یم  سم  ار  ربق  دوخ  تسد  اب  هک  یلاح  رد  تفرگ  رب  رد  ار  وا  ربق  لوسر  ترـضح 

يارب هک  نیا  رگم  تسین  ینم  ؤم  چیه  دومرف : دمآ ؟ تکرح  هب  امش  فتک  نیب  ام  دیتفرگرب و  رد  ار  دعس  ربق  ارچ )  ! ) هللا لوسر  ای  دندرک :
نفک دنداد و  لسغ  ار  وا  تفر و  ایند  زا  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  ردام  دـسا ، تنب  همطاف  یتقو   - 9 ( 154  .) تسا ربق  باذـع  راشف و  وا 

نآ زا  ار  ربق  لخاد  ندیباوخ  تلع  همطاف ،  نفد  زا  دعب  درک : اعد  دیباوخ و  يرادقم  دش ، ربق  لخاد  مالـسلا  هیلع  لوسر  ترـضح  دـندرک .
اعد مدـیباوخ و  شربق  رد  يرادـقم  هک  دوب  نیا  درک . هلان  دیـسرت و  وا  دـش  ربق  راشف  زا  تبحـص  يزور  دومرف : دـندرک . لاوئـس  ترـضح 

راجن ینب  غاب  زا  مالـسلا  هیلع  مرکا  لوسر  يزور  دیوگ : یم  تباث  نبا  دیز   - 10 درادب . ناما  رد  ربق  راشف  باذع و  زا  ار  وا  ادـخ  ات  مدرک 
رد دزادـنا . نیمز  رب  ار  ناشیا  دوب  کیدزن  هک  يروط  هب  درک  مر  ترـضح  نآ  رتش  هاگان  دوب . راوس  رتشا  رب  هک  یلاح  رد  دومرف  یم  روبع 
هک تسه  یـسک  دومرف : درک و  لاوئـس  اهربق  نآ  نابحاص  زا  ترـضح  دوب . شـش  ای  جـنپاه  نآ  ددـع  هک  داتفا  ییاهربق  رب  ام  رظن  انثا  نیا 
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رد درک : ضرع  دـنا ؟ هتفر  ایند  زا  ینامز  هچ  رد  ناشیا  دیـسرپ : مسانـش .  یم  ار  ناشیا  نم  تفگ :  يدرم  دسانـشب . ار  اهربق  نیا  ناـبحاص 
هب دینکن و  نفد  ار  دوخ  ياه  هدرم  امش  هک  دوبن  نیا  زا  سرت  رگا  دنـشاب و  یم  باذع  هب  التبم  اهربق  نیا  نابحاص  دومرف : تیلهاج .  نامز 

تهج هب  ینالف  ردپ  هک  دینک  خیبوت  شنزرس و  ار  رگید  مه  هک  دوبن  نیا  سرت  زا  رگا  و  دیهد ، تاناویح  هب  ای  دیزادنا  ایرد  هب  ای  دینازوس 
اریز مونش ؛  یم  نم  هک  يربق  باذع  امش  هب  دناونشب  هک  مدرک  یم  اعد  دنوادخ  هاگرد  هب  نالا  تسا  هدش  باذع  نالف  هب  التبم  هانگ  نالف 

(155 . ) ار اه  نآ  باذع  يادص  دوب  هدینش  ترضح 

دینش ار  يا  هزانج  دایرف 

 . تسا دنلب  ناشدایرف  هلان و  هدش و  عورش  نانآ  یخزرب  باذع  دننک . باذع  ار  اه  نآ  دنوش و  ربق  لخاد  هکنآ  زا  لبق  مرجم  دارفا  یـضعب 
 )) رد يزور  دومرف : یم  هک  هدش  لقن  یمق  تدـحم  موحرم  زا  دـنا . هدینـش  ار  یـضعب  یخزرب  هلان  ناگتخاس ،  دوخ  نیکلاس و  زا  یـضعب 
غاد ار  وا  دنهاوخ  یم  هک  يرتش  يادص  دننام  ییادص  ناهگان  مدوب .  هتفر  نانم  ؤم  روبق  لها  ترایز  يارب  فرشا ،))  فجن  مالسلا  يداو 

اب دوب . هدش  لزلزتم  وا  هرعن  يادص  زا  مالسلا ))  يداو   )) نیمز مامت  ییوگ  هک  يروط  هب  درک ، یم  هلان  دیشک و  یم  هحیص  دش ، دنلب  دننک 
دنا و هدروآ  نفد  يارب  ار  يا  هزانج  هکلب  تسین ،  رتش  نآ  مدید  مدـش  کیدزن  نوچ  متفر ،  تمـس  نادـب  رتش  نآ  یـصالخ  يارب  تعرس 
يدرـس و نوخ  لامک  اب  دندینـش و  یمن  يزیچ  هتـشادن و  یعالطا  ادـبا  دـندوب  وا  نفد  يدـصتم  هک  يدارفا  تسا .  دـنلب  نآ  زا  داـیرف  نیا 

تروص ندید  زا  هدش و  راچد  یتبوقع  نینچ  هب  هلهو  نیلوا  رد  هک  هدوب  یملاظ  درم  زا  هزانج  نیا  دیاش  دندوب . دوخ  راک  لوغشم  شمارآ 
(156  . ) تسا هدروآ  رب  دایرف  هدیدرگ و  كان  تشحو  یخزرب ،  ياه 

یتیم رس  رب  نیشتآ  ياهزرگ 

داتسا ود  دزن  مدوب ،  لیـصحت  لوغـشم  ناهفـصا  رد  هک  یناوج  نارود  رد  تسا :  هدرک  لقن  یناگیاپلگ  نیدلا  لامج  دیـس  هلا  هیآ  مورحم 
روتـسد ناشیا  دندوب . نم  یبرم  اه  نآ  و  متخومآ ،  یم  كولـس  ریـس و  قالخا و  سرد  ناخ  ریگناهج  یـشاک و  دـنوخآ  موحرم  گرزب ، 
يرادقم منک و  رکفت  حاورا  گرم و  ملاع  رد  يردـق  ناتـسربق و  و  ( 157) دالوف تخت  رد  مورب  هعمج  هبنـش و  جنپ  ياه  بش  دندوب : هداد 

رکفت مدرک و  یم  تکرح  اهربق  نیب  تعاس  ود  یکی  هعمج  هبنـشجنپ و  بش  هک  دوب  نیا  نم  تداع  مدرگرب .  حبـص  هدرک و  تداـبع  مه 
هب نآ  زا  سپ  مدناوخ و  یم  ار  حبص  زامن  متساوخ و  یم  رب  تاجانم  بش و  زامن  سپـس  هدومن و  تحارتسا  تعاس  دنچ  دعب  مدومن ،  یم 

يداو نآ  نانکاس  حاورا و  ملاع  رد  رکفت  يارب  دمآ . یم  مه  فرب  دوب و  درس  رایسب  اوه  ناتسمز ،  ياه  بش  زا  یبش  مدمآ .  یم  ناهفصا 
زاب ار  دوخ  لامتسد  متساوخ  متفر ،  اه  هرجح  زا  یکی  رد  مدمآ  ناهفـصا )  گرزب  ناتـسربق   ) دالوف تخت  هب  مدرک و  تکرح  ناهفـصا  زا 

ار هربقم  رد  لاح  نیا  رد  مدرگ .  تدابع  لوغـشم  موش و  رادیب  بش  همین  دودح  رد  ات  مباوخب  نآ  زا  دعب  مروخب و  اذـغ  همقل  دـنچ  منک و 
نآرق توالت  لوغـشم  دوب  هربقم  يدـصتم  هک  يراق  دـنراذگب و  اج  نآ  دوب  هربقم  بحاص  ناگتـسب  ماحرا و  زا  هک  ار  يا  هزانج  اـت  دـندز 
دنتفر و  دـنداد ) ار  مزال  تاروتـسد  و   ) دنتـشاذگ هرجح  لخاد  ار  هزانج  تعامج  نآ  دـننک . نفد  ار  هزانج  دـنیایب و  حبـص  اـه  نآ  دوش و 

ياهزرگ نانچ  دیوگ : یم  دندش . هزانج  ندرک  باذع  لوغشم  دندمآ و  باذع  هکئالم  مدید  هاگان  دش . نآرق  ندناوخ  لوغـشم  مه  يراق 
نیا مامت  ییوگ  هک  تساوخ  یم  رب  هزانج  نیا  زا  ییاـهدایرف  دیـشک و  یم  هناـبز  نامـسآ  هب  نآ  شتآ  هک  دـندز  یم  وا  رـس  رب  ار  نیـشتآ 

باذع قحتسم  روط  نیا  هک  هدوب  ملاظ  رئاج و  نامکاح  زا  دیاش ) ( ؟ دوب یتیـصعم  هچ  لها  مناد  یمن  درک . یم  لزلزتم  ار  گرزب  ناتـسربق 
زا هرظنم  نیا  هدهاشم  زا  دوب . لوغشم  نآرق  توالت  هب  هتسشن و  هزانج  رس  رب  مارآ  تشادن ،  عضو  نآ  زا  یعالطا  نآرق  يراق  تسا ،  هدش 
یم هچ  ره  دـمهف ، یمن  وا  مورب .  مهاوخ  یم  نک  زاـب  ار  رد  هک  مدرک  هربـقم  بحاـص  هب  هراـشا  دـیرپ ، مگنر  دـیزرل ، مندـب  متفر ،  لاـح 

! اقآ يا  تفگ :  مورب .  مهاوخ  یم  نک ،  زاب  ار  رد  هک  مدنامهف :  وا  هب  هرخالاب  درک . یمن  تکرح  دوب و  هدـش  لفق  منابز  میوگب  متـساوخ 
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هک مناـمهفب  هربقم  بحاـص  هب  متـساوخ  یم  هچ  ره  درد . یم  ارت  تسا ،  گرگ  هار  رد  هدـیناشوپ و  ار  نیمز  يور  فرب  تسا ،  درـس  اوه 
قاـطا رد  هب  ار  دوخ  راـچان  هب  درک . یمن  كرد  ار  يزیچ  دوبن و  هجوتم  وا  ینیب )  یمن  وـت  هک  منیب  یم  ار  ییاـهزیچ  نم   ، ) مرادـن تقاـط 

 ، مدروخ نیمز  هب  راب  نیدنچ  مدمآ و  یتخـس  هب  تسین  يدایز  تفاسم  هک  نآ  اب  ناهفـصا  ات  مدـش و  جراخ  درک ، زاب  ار  رد  وا  مدـناشک ، 
دندرک و یم  يراتسرپ  نم  زا  گرزب  داتـسا  ود  نآ  ناخ ،  ریگناهج  یـشاک و  دنوخآ  موحرم  مدوب .  ضیرم  هتفه  کی  هرجح و  رد  مدمآ 

(158 .) دش رتهب  ملاح  مک  مک  ات  دنداد  یم  اود 

تسا فیثک  هراپ و  ناشسابل 

هب زور  کی  متفر )  فرشا  فجن  هیملع  هزوح  هب  لیـصحت  همادا  يارب  هک  نآ  زا  دعب  : ) درک لقن  یناگیاپلگ  نیدلا  لامج  دیـس  موحرم  زین 
، دندوب هدز  يربق  يور  رب  هک  یفقس  ریز  رد  دوب ، مرگ  رایسب  اوه  متفر .  نانم  ؤم  حاورا  ترایز  روبق و  لها  هحتاف  يارب  مالسلا ))  يداو  ))
اب ناگدرم  زا  یتعامج  مدـید  لامح  نیا  رد  مدرگرب .  منک و  تحارتسا  يردـق  هک  مدز  راـنک  ار  اـبع  هتـشادرب و  ار  دوخ  هماـمع  متـسشن ، 
هب ادخ  زا  تسا ،  دب  رایسب  ام  عضو  دنتفگ : دندرک ، تعافـش  بلط  دندمآ و  نم  يوس  هب  فیثک  رایـسب  یعـضو  هنهک و  هراپ و  ياه  سابل 

تسا هتشذگ  راک  زا  راک  هک  الاح  دیدرکن و  شوگ  دنتفگ  امش  هب  ایند  رد  هچ  ره  متفگ :  مدرک و  شاخرپ  ناشیا  هب  دنک . وفع  ار  ام  هاوخ 
ایند رد  هک  دـندوب  برع  زا  يراد  لوپ  دارفا  ناگدرم ،  نیا  دومرف : یم  ناشیا  دوخ  ياـج  هب  دـیورب  ناربکتـسم !  يا  دـینک ، یم  وفع  بلط 

(159  .) مدوب هتسشن  نآ  يور  نم  هک  دوب  يربق  نامه  فارطا  رد  ناشیاهربق  دندرک و  یم  یگدنز  هناربکتسم 

تسا نکمم  اج  همه  ربق  راشف 

ربق راشف  هدوب و  هانگ  نودـب  یـسک  دـتفا  یم  قافتا  مک  تسا .  رتشیب  ربق  باذـع  راشف و  دـشاب  رتشیب  هانگ  هچ  ره  تسا  هانگ  عبات  ربق  راشف 
ایآ دنـشکب  شراد  يالاب  ای  دروخب  ار  وا  ناویح  ای  دوش  قرغ  ایرد  رد  یـسک  رگا  هک :  نیا  نآ  دنام و  یم  یقاب  بلطم  کی  دشاب . هتـشادن 
هن ای  دسر  یم  وا  هب  ربق  راشف  باذع و  ایآ  دندرک : لاوئس  هیلع  اضر  ماما  زا  دنا  هدیـشک  رادب  ار  وا  هک  یـسک  هرابرد  هن ؟  ای  دراد  ربق  راشف 
راد هب  ار  وا  هک  یـسک  اـب  هطبار  رد  ( 160 .) دـیامن باذـع  دـهد و  راشف  ار  وا  هک  دـنک  یم  رما  ار  اوه  ادـخ  یلب ،  دومرف : باوج  رد  ماما   ؟
اوه هب  تسا .  اوه  يادخ  نامه  نیمز  يادخ  دومرف : دسر ؟ یم  وا  هب  ربق  باذع  ایآ  دش : لاوئس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  دنا  هتخیمآ 

دوـش یم  قرغ  اـیرد  هب  هک  یـسک  نینچ  مه  ( 161 .) دـهد یم  راـشف  ربق  زا  رت  تخـس  ار  وا  مه  اوه  دـهد ، راـشف  ار  وا  هک  دـنک  یم  یحو 
. دید دهاوخ  ار  ربق  لوا  بش  راشف  دشاب  اجک  ره  ناسنا  تسین ،  ربق  هب  رصحنم  راشف  سپ  دهد . راشف  ار  وا  دنک  یم  رما  ایرد  هب  دنوادخ 

تسا ناهانگ  هرافک  ربق  راشف 

هب زین  ناکین  نانم و  ؤم  دـنوش . هانگ  بکترم  تسا  نکمم  مه  اه  نآ  اریز  دراد ؛ دوجو  ناـنم  ؤم  يارب  تسا  ناـهانگ  عباـت  ربق  راـشف  نوچ 
 ، ناراک تیانج  دـنک . یم  قرف  ناکرـشم  رافک و  اب  نانم  ؤم  ربق  باذـع  اما  دـنوش . یم  رفیک  تسا  هدز  رـس  اه  نآ  زا  هک  یناهانگ  هزادـنا 

ناشربق باذع  نانم  ؤم  تشاد .  دـنهاوخ  رت  تخـس  یباذـع  مه  تمایق  رد  دراد و  همادا  تمایق  ات  ناشربق  باذـع  ناراوخ ،  مارح  نیلتاق و 
هتفه کی  يا  هدع  زور و  کی  یخرب  هظحل و  کی  یخرب  تسا  نکمم   ) دراد ناشیا  ناهانگ  نازیم  هب  یگتـسب  اه  نآ  باذـع  تسا  تقوم 
دازآ دندش  باذع  ناشناهانگ  هزادنا  هب  یتقو  نانآ  دنرب ، یم  رـس  هب  یتحاران  باذع و  جـنر و  رد  لاس  دـنچ  لاس و  کی  رگید  یـضعب  و 

رد دـنکن ، هبوت  گرم  زا  شیپ  دوش و  راک  هنگ  سپـس  تسا ،  هدوب  قح  هب  دـقتعم  هک  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  دـنوش ). یم 
(162 .) دشابن وا  ندرگ  هب  یهانگ  تمایق  رد  هک  نیا  ات  دننک ، باذع  ار  وا  شناهانگ  هزادنا  هب  خزرب  ناهج 
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؟  حور ای  تسا  مسج  يارب  باذع 

مینیبب لاح  دوش . باذع  دوخ  ناهانگ  هزادنا  هب  تمایق ،  خزرب و  ملاع  رد  دیاب  یـسک  ره  تسا و  یمتح  ربق  باذـع  راشف و  هک  دـش  مولعم 
؛  تسا اهنآ  يود  ره  يارب  هک :  دـیآ  یم  تسد  هب  روط  نیا  رابخا  تایآ و  زا  اهنآ ؟ يود  ره  يارب  اـی  حور و  اـی  تسا  مسج  يارب  باذـع 

خزرب و رد  هک  ار  يا  هرجاشم  هرظانم و  تسا  مزال  اـج  نیا  رد  دـنهد . ماـجنا  یلمع  دـنناوت  یمن  القتـسم  مادـک  چـیه  ناـج  مسج و  نوچ 
دـب و لاعفا  لامعا و  رفیک  رودـص  نامز  دوش . مولعم  ناـگمه  يارب  بلطم  تقیقح  اـت  مینک  ناـیب  دوش  یم  عقاو  حور  مسج و  نیب  تماـیق 
 ، نآ رب  هدراو  تاعبت  زا  ار  دوخ  دزادنا و  یم  يرگید  ندرگ  هب  ار  لاعفا  رودص  مادـک  ره  دوش و  یم  عقاو  عازن  ناج  مسج و  نیب  تشز ، 
 (( حور  )) اب همصاخم  هرظانم و  ماقم  رد  یهلا  هاگشیپ  رد  تیم  دسج ))  : )) تسا هدرک  لقن  سابع  نیا  زا  یمزراوخ  رکبوبا  دناد . یم  يرب 

یلمع مهدب و  مریگب و  ار  يزیچ  نآ  اب  هک  مراد  یتسد  هن  متـسه .  رام  دننام  هک  یلاح  رد  يدومرف  قلخ  ارم  اراگدرورپ ! دـنک : یم  ضرع 
نآ اب  هک  مراد  یـشوگ  هن  منیبب ،  ار  ءایـشا  نآ  اـب  هک  مراد  یمـشچ  هن  منک ،  دـش  دـمآ و  نآ ،  هطـساو  هب  هک  مراد  ییاـپ  هن  مهد ،  ماـجنا 

میاپ و  اریگ ، متسد  انیب ، ممشچ  اونش ، مشوگ  ایوگ ، منابز  دش  لخاد  حور  نوچ  دوش . نم  لخاد  حور ))   )) هک نیا  رگم  مونـشب  ار  اهادص 
ارم ایادخ ! راب  دراد : یم  هضرع ))   )) حور نآ  زا  دعب  هد .  یـصالخ  نآ  زا  ارم  نک و  حور ))   )) هلاوح ار  باذـع  ایادـخ ! راب  دـیدرگ . ایوپ 

تـالآ و هطـساو  هب  رگم  منکن  تکرح  يدادـن .  رارق  شوگ  مشچ و  اـپ و  تسد و  نم  يارب  مدوب .  داـب  دـننام  هک  یلاـح  رد  يدرک  قـلخ 
باذع ایادخ ! تسیچ ؟  نم  تیانج  تسا و  مادک  نم  مرج  سپ  اهنآ ، نیکست  هطـساو  هب  رگم  مباین  تنوکـس  تسا و  ندب  رد  هک  ییازجا 

 ، حور هجوتم  مه  تسا و  مسج  هجوتم  مه  ربق ، باذع  هک  دیآ  یم  تسد  هب  ثیدـح  نیا  زا  شخب .  ییاهر  ارم  هد و  رارق  دـسج  هلاوح  ار 
. وا حور  رد  مه  دراذگ و  یم  رثا  وا  مسج  رد  مه  نآ ،  یتحاران  دنیبب  كانتشحو  باوخ  هک  باوخ ،  ناسنا  دننام 

ریگ نیمز  انیبان و  ناسنا  لاثم 

هک منک  یم  نایب  ار  یلاثم  تسا  هدـش  رداص  نآ  زا  کیمادـک  زا  لامعا  هک  نیا  یخزرب و  باذـع  ناج و  مسج و  ندوب  مرجم  اب  هطبار  رد 
هداتفا راک  زا  وا  حراوج  ءاضعا و  هک  تسا  ریگ  نیمز  ناسنا  اـنیبان و  صخـش  لـثم  مسج  حور و  لـثم  دـناد . یم  مرجم  رـصقم و  ار  ود  ره 

زا اه  هویم  ماـسقا  عاونا و  هک  دنـسر  یم  یغاـب  هب  اـت  دـنیامن  یم  کـمک  رگید  مه  هب  دـننک و  یم  تقاـفر  رگید  مه  اـب  رفن  ود  نیا  دـشاب .
نیا هب  ناشرکف  دنروخب . هدـیچ و  اه  هویم  نآ  زا  ات  دـننک  هلیح  هچ  هدرک  تروشم  رگید  مه  اب  نانآ  تسا .  هدـش  نازیوآ  غاب  نآ  ناتخرد 

تخرد دزن  هب  هتفرگ و  شود  رب  ار  جولفم  ریگ  نیمز  صخش  دراد ، نتفر  هار  رب  تردق  هک  نیا  هطساو  هب  روک  صخـش  هک  دش  یهتنم  اج 
هک دـینک  هظحالم  سپ  دـننک . لوانت  ود  ره  ات  هدـیچ  تخرد  زا  ار  هویم  نآ ،  ياـه  هویم  تخرد و  ندـید  هطـساو  هب  ریگ  نیمز  دـناسرب و 
نم يدوبن  وت  رگا  جولفم !  ریگ  نیمز  يا  دـیوگب ، دـناوت  یم  انیبان  ناـسنا  اـیآ  تسا .  جاـتحم  دوخ  قیفر  هب  مادـک  ره  رفن ، ود  نآ  هنوگچ 

ره ریخ  ( ؟  مروخب هویم  غاب  نیا  زا  متـسناوت  یمن  مه  نم  يدوبن  وت  رگا  انیبان  يا  دـیوگب ، ریگ  نیمز  نآ  مروخ و  یمن  غاـب  نیا  زا  يا  هویم 
! دسج حور  لاح  تسا  نینچ  دنا .) هدرک  هدافتسا  اه  هویم  زا  دنا و  هدش  غاب  لخاد  رگید  مه  کمک  اب  مادک  ره  دنتسه و  مرجم  اهنآ  يود 

دوب هداتفا  نیمز  يور  کشخ  بوچ  دننام  دسج  دوبن  حور  رگا  تسا ،  يرگید  هب  جاتحم  مادک  ره  ود  نآ  زا  لاعفا  لامعا و  ندـش  رداص 
یم لعاف  لماع و  یتهج  زا  هداد  ماجنا  هک  یلمع  هب  تبـسن  کـی  ره  سپ  دـش . یمن  رداـص  اـهنت  حور  زا  یلمع  دوبن  ندـب  بلاـق و  رگا  و 

نودـب دـشاب  یکی  هب  رـصحنم  هک  تسین  روـط  نیا  حور  يارب  مه  تسا و  مسج  يارب  مه  باـقع  باوـث و  باـطخ و  تهج  نیا  زا  دـشاب .
هن تسا  یناحور  داعم ، دنیوگ  یم  هک  تسا  یناسک  رب  در  ناتساد  نیا  درک و  تباث  مه ،  ار  ینامسج  داعم  ناوت  یم  لاثم  نیا  اب  يرگید . 

(163  .) ینامسج

دوش یم  ربق  باذع  ثعاب  هک  ییاهزیچ 
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؟  تسا مادک  دنک  یم  دایز  ار  ربق  باذع  هک  ییاهزیچ  تسیچ و  دوش  یم  ربق  باذع  ثعاب  هک  ییاهزیچ  مینادب  تسا  مزال  اج  نیا  رد 

وضو نودب  زامن 

زامن وضو  نودـب  رگا  دریگب  وضو  دـیاب  هک  ییاج  ای  دـناوخب  زامن  ممیت  لسغ و  نودـب  رگا  دـنک  لسغ  دـیاب  زامن  يارب  ناـسنا  هک  ییاـج 
ؤم صخش  دومرف : ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارهم  نب  ناوفص  دوش . یم  ربق  باذع  بجوم  دناوخب ،

تفگ نم  ؤم  مینزب .  وت  هب  هنایزات  دص  هک  میراد  تیرومءام  دنتفگ : دندناشن و  شربق  رد  ار  وا  هکئالم  شنفد ،  زا  دـعب  تفر .  ایند  زا  ینم 
کی هب  دیـسر  ات  مرادن  تقاط  تفگ :  هبرـض .  هد  دنتفگ : مرادن .  تقاط  تفگ :  مینز .  یم  قالـش  هبرـض  هاجنپ  دـنتفگ : مرادـن .  تقاط  : 

؟ دینزب نم  هب  قالـش  هبرـض  کی  دیاب  تلع  هچ  هب  ارچ و  تفگ :  نم  ؤم  مینزب .  وت  هب  ار  هبرـض  کی  دیاب  تسین  يا  هراچ  دـنتفگ : هبرض . 
ار وا  اما ) يدوب  شیرای  رب  رداق   ) هک یلاح  رد  یتشذگ ،  یفیعـض  رب  هک  نیا  رگید  يدناوخ و  وضو  نودب  زامن  يزور  هکنیا  يارب  دنتفگ :

(164 .) دش شتآ  زا  رپ  شربق  نآ  رثا  رد  هک  دندز  يا  هنایزات  ار  وا  سپ  يدرکن ،  يرای 

ینیچ نخس 

تـسار فرح  نآ  هک  نیا  ولو  تسا  دـناسر  نارگید  هب  ار  مدرم  فرح  ینیچ و  نخـس  دوش  یم  ربق  باذـع  ثعاـب  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا 
لقن سابع  نبا  زا  ( 165 .) دیآ یم  دوجو  هب  یمامن  ینیچ و  نخـس  تهج  هب  ربق  باذع  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  دشاب .

ای دومرف : هک  تسا  هدمآ  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ياه  تیـصو  رد  ( 166  .) تسا یمامن  تهج  ربق  باذـع   13  : هدش
زا خزرب  ملاع  رد  وا  هک :  تسا  نیا  مامن  يارب  ربق  ياه  باذع  هلمج  زا  ( 167 .) دوش یم  ربق  باذع  ثعاب  نآ  اریز  زیهرپب ؛ یمامن  زا  یلع ! 

: دومرف هک  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هچنانچ  دـیآ . یم  رد  غالا  كوخ و  لکـش  هب  دور و  یم  نوریب  ناسنا  هفایق 
باذع عون  رازه  رازه  اب  دوب و  غالا  دننام  شندب  كوخ و  رس  شرس  هک  مدید  ار  ینز  خزرب )  ملاع  رد   ) دندرب اه  نامـسآ  هب  ارم  هک  یبش 

وا لمع  دومرف : تسا ؟  هدوب  هچ  ایند  رد  وا  لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا !  لوسر  ای  دندرک : ضرع  باحـصا  دندرک . یم  تازاجم  ار  وا  ، 
دنوادخ درادرب ، مدق  رفن  ود  نایم  رد  یمامن  ینیچ و  نخـس  دـصق  هب  سک  ره  دومرف : زین  ( 168  .) تسا هدوب  ییوـگ  غورد  ینیچ و  نخس 

وا رب  ار  ییاهدژا  دیآ  نوریب  دوخ  ربق  زا  تمایق  رد  نوچ  دنازوسب و  ار  وا  تمایق  زور  ات  نفد  ماگنه  زا  هک  دزاس  یم  هطلس  وا  رب  ار  یـشتآ 
(169 .) دوش لخاد  خزود  هب  هک  نیا  ات  دنز  شین  ار  شندب  هتسویپ  هک  دنک  یم  طلسم 

تبیغ

 ، مدرم زا  ندرک  ییوگدب  تبیغ و  تسا :  هدـش  لقن  سابع  نبا  زا  تسا .  ربق  باذـع  بجوم  نارگید  زا  ندومن  تبیغ  ندرک و  ییوگدـب 
تبیغ هک  تسا  نیا  ربق  ملاـع  ياـه  باذـع  هلمج  زا  ( 170  .) تسا تبیغ  ببـس  هب  ربق  باذـع  موس  کـی  دـنک و  یم  مهارف  ار  ربق  باذـع 

هب جارعم  بش  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دنـشارخ . یم  دوخ  ياهنخان  اب  ار  دوخ  ياه  تروص  هنیـس و  ناگدـننک ، 
اهنیا مدیـسرپ :  لیئربج  زا  دندیـشارخ . یم  اهنآ  اب  ار  دوخ  ياهتروص  هنیـس و  نانآ  دوب ، سم  زا  اهنآ  ياه  نخاـن  هک  مدرک  دروخرب  یموق 

هلیـسو هب  ار  نانآ  تشوگ  دندرک و  یم  ار  مدرم  تبیغ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  تفگ :  تسا ؟  هدوب  هچ  اهنآ  لمع  دنتـسه و  یناسک  هچ 
(171 .) دندرک یم  کته  ار  اهنآ  يوربآ  دندروخ و  یم  تبیغ 

لوب زا  ندرکن  بانتجا 

نیا دننام  . ) دوش یم  ربق  راشف  باذع و  ثعاب  نآ  تاحـشرت  لوب و  زا  ندرکن  بانتجا  تسا :  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا 
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يارب ار  سابل  ندب و  ادعب  دیامن و  حـشرت  شـسابل  ندـب و  هب  نآ  تارطق  هک  يروط  هب  دـنک  لوب  تخـس  نیمز  يور  ای  هداتـسیا  ناسنا  هک 
نآ میدیـسر .  ربق  ود  رانک  هب  ات  میدرک  یم  روبع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هارمه  دـیوگ : یم  هللادـبع  نب  رباـج  ( 172) دشکن بآ  زامن 
درک یم  ار  مدرم  تبیغ  ایند  رد  هک  تسا  تهج  نیا  هب  اهنیا  زا  یکی  باذع  دنوش ، یم  باذع  نونکا  ربق  ود  نیا  نابحاص  دومرف : ترضح 

(173  .) تسا هتشادن  زیهرپ  شندب  هب  لوب  تارطق  ندیشاپ  زا  هک  هدوب  تلع  نیا  هب  يرگید  باذع  و 

رسمه زا  ندرک  يرود 

. دوش یم  ربق  راـشف  باذـع و  بجوم  ندرکن )  هجوت  وا  یعیبـط  هتـساوخ  هب  وا و  اـب  ندرکن  عاـمج  تبراـقم و   ) نز اـب  ندرکن  یباوخ  مه 
(174 .) دوش یم  ربق  باذع  بجوم  دوخ  رسمه  زا  درم  ندرک  يرود  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هچنانچ 

سانلا قح 

رد یهانگ  ره  هتبلا  تسا .  سانلا ))  قح   )) دوش یم  دیدش  ياه  باذع  ثعاب  تسا و  كانرطخ  رایـسب  خزرب  ملاع  رد  هک  يروما  هلمج  زا 
زا یکی  دـیامرف : یم  مالـسلاراد  رد  يرون  موحرم  تسا .  یباذـع  ار  ساـنلا ))  قح   )) اـما دوـش  یم  ناـسنا  گاـپ تسد و  ربـق  لوا  بش 
ارچ يدوب .  مالسا  هب  رازگتمدخ  ملاع  امش  دیسرپ : وا  زا  دوب . هدرسفا  رایسب  هک  یلاح  رد  دید  باوخ  هب  ار  وا  شردپ ،  گرم  زا  سپ  املع 

نیمه مراکهدب ،  ینالف  هب  ناموت  هد  نم  سانلا !))  قح   )) زا ياو  یلو  تسا  بوخ  نم  ياج  ماقم و  تفگ :  ردپ  يا ؟  هدرـسفا  تحاران و 
نیا نم  ردـپ  ایآ  مدومن :  لاوئـس  وا  زا  مدرک .  ادـیپ  ار  راکبلط  متفر و  دـیوگ : رـسپ  تسا .  هدرک  رطاخ  هدرزآ  تحاران و  نینچ  ارم  ضرق 

اما يرادنپ ،  غورد  ارم  مدیـسرت  تفگ :  ینک ؟  لوصو  ار  دوخ  بلط  ات  يدماین  ارچ  متفگ :  يرآ ،  تفگ :  تسا ؟  راکهدب  وت  هب  رادـقم 
(175  !) تسا هتشونن  يرتفد  رد  ار  شا  یهدب  ارچ  هک  مدوب  تحاران  امش  ردپ  تسد  زا 

ربق باذع  لاس  کی 

هک ار  ییاراد  نامیلـس  دوش . هتخادرپ  مدرم  قح  ات  دنراد  یم  هاگن  ار  وا  دننک و  یم  ینادـنز  ار  ناسنا  خزرب  ملاع  رد  سانلا ))  قح   )) يارب
باوج رد  دندرک ؟ هچ  وت  اب  دنتفگ : دندیـسرپ و  ار  شلاوحا  دندید ، باوخ  رد  شگرم  زا  دـعب  دوب  ادـخ  صاخ  ناگدـنب  داهز و  زا  یکی 
یهاک راب  يزور  تفگ :  هچ ؟  يارب  دندیـسرپ : دـننک .) یم  باذـع  و   ) دـنا هدرک  ینادـنز  ارم  خزرب  ملاع  رد  هک  تسا  لاس  کـی  تفگ : 

نیا يارب  میامن .  منادند  ریز  منک و  لالخ  نآ  اب  هک  متـشادرب  یهاک  رپ  مریگب  هزاجا  نآ  بحاص  زا  هکنآ  نودب  نم  دـش ، یم  رهـش  دراو 
هدرک فرـصت  مدرم  لام  رد  شبحاص  تیاضر  نودب  ارچ  هک  ما  هتفرگ  رارق  باتع  دروم  دنا و  هتـشاد  هاگن  ارم  هک  تسا  لاس  کی  لمع ، 

درد و رثا  دنا و  هدرک  هدهاشم  ایند  نیمه  رد  ار  خزرب  باذع  یهاگ  مه ،  اه  هدنز  هکلب  تسین  تاوما  يارب  اهنت  یخزرب  باذع  ( 176  .) ما
دـشاب يرادشه  دـیاش  منک  لقن  هراب  نیا  رد  ار  یناتـساد  اج  نیا  رد  مناد  یم  مزال  تسا .  هدـنام  یقاب  اهنآ  ندـب  رد  رمع  رخآ  ات  نآ  جـنر 

. دنتسین نآ  ناربج  ددص  رد  دنروخ و  یم  ردام  ریش  دننام  ار  سانلا ))  قح   )) هک یناسک  يارب 

يدنه هدازهاش 

رد رهظ  زامن  زا  سپ  هزور  همه  هک  دوب  يراطع ))   )) صخـش فرـشا  فجن  رد  تسا :  هدـش  لـقن  ینارحب  مشاـه  دیـس  راوگرزب  ملاـع  زا 
دوب هدـش  فجن  میقم  هک  دـنه  ناـگادز  هاـش  زا  یکی  دوبن . یلاـخ  تیعمج  زا  شناـکد  هاـگچیه  درک و  یم  هظعوم  ار  مدرم  شا ،  هزاـغم 

هب تشاذـگ و  تناـما  هب  راـطع ))  )) دزن دوـب  یتـمیق  تارهاوـج  یـسیفن و  ياـهرهوگ  نآ  رد  هـک  يا  هـبعج  دـمآ . شیپ  یترفاـسم  شیارب 
یتناما تفگ :  دـش و  تناما  رکنم  راطع )) . )) درک هبلاطم  وا  زا  ار  دوخ  تناـما  دـمآ و  راـطع ))  )) دزن تعجارم ،  زا  دـعب  تفر .  ترفاـسم 
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دیدرگ و مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  رهطم  ربق  هب  هدنهانپ  دش و  هراچیب  دوخ  راک  رد  هدازهاش  مسانش .  یمن  ارت  تسین و  نم  شیپ 
دراد هزاغم  وت  مرح  رانک  رد  هک  راطع ))  )) درم دزن  ار  دوخ  ییاراد  مامت  مدرک و  نطو  كرت  وت  ربق  رانک  رد  تماقا  يارب  یلع !  ای  تفگ : 

هن مه ،  نم  دـهد . یمن  ارم  لوپ  تسا  هدـش  تناما  رکنم  وا  متـشگرب  هک  لاح  متفر .  ترفاسم  هب  متـشاذگ و  دـنناد  یم  نیما  ار  وا  مدرم  و 
. دـسر نم  داد  هب  هک  تسین  تترـضح  زا  ریغ  یـسک  دوخ و  قح  تابثا  يارب  مراد  يدـهاش  هن  منک و  یگدـنز  نآ  اب  مناوتب  هک  مراد  یلام 

يدـید هک  ار  یـسک  لوا  ورب . نوریب  دوش . یم  زاب  رهـش  هزاورد  حبـص  لوا  دومرف : وا  هب  هک  دـید  باوخ  رد  ار  ترـضح  نآ  بش  ماـگنه 
هک دوب  يدهاز  دباع و  درمریپ  درک  تاقالم  هک  ار  یسک  لوا  دش . جراخ  رهش  زا  حبص  دناسر . یم  وت  هب  نک ،  هبلاطم  وا  زا  ار  دوخ  تناما 
وا عضو  هک  يدنه  دناسرب .) شلایع  دوخ و  یگدنز  فرصم  هب  ار  نآ  لوپ  و   ) دشورفب ار  نآ  تساوخ  یم  تشاد و  شود  رب  یمزیه  هتشپ 
رد وا  اب  ار  دوخ  بلطم  دهاوخب و  يزیچ  وا  زا  هک  دیشک  تلاجخ  دریگب ؟ ارم  قح  دناوت  یم  صخش  نیا  ایآ  تفگ :  درک و  بجعت  دید  ار 

نامه تفر و  وریب  رهـش  زا  ادرف  زاب  دـید . ار  باوخ  نامه  مود  بش  دومن : لامج  ضرع  تشگرب و  رهطم  مرح  هب  هبترم  ود  دراذـگ . نایم 
ار فیرش  درم  نآ  موس  زور  دوب . هدینش  لبق  ياهبـش  هک  دینـش  ار  نامه  زاب  موس  بش  تشگرب .  مرح  هب  تفگن و  يزیچ  زاب  دید . ار  درم 
زا دعب  ادرف  دومرف : نآ  زا  دعب  درک و  رکف  یتعاس  راوگرزب  نآ  دومن . وا  زا  ار  دوخ  تناما  هبلاطم  درک و  لقن  شیارب  ار  دوخ  هیـضق  دید و 

دهاز درم  نآ  دـمآ  راطع ))  )) ناکد رد  قلخ ،  عامتجا  ماگنه  مه ،  هدازهاش  مناسر .  وت  هب  ار  تناما  ات  ایب  راـطع ))  )) ناـکد رد  رهظ  زاـمن 
لباـقم رد  دـباع  درم  درک . لوبق  مه  وا  نک .  راذـگاو  نم  هب  ار  ینارنخـس  هظعوـم و  زورما  دوـمرف : راـطع ))  )) هب دـمآ و  وـلج  شک  مزیه 

قح  )) زا متـسه و  صخـش  نالف  رـسپ  ینـالف  نم  مدرم !  يا  تفگ :  تفرگ و  رارق  دـندوب  هدرک  عاـمتجا  هظعوم  ندینـش  يارب  هک  یمدرم 
شیپ فصو  نیا  اب  متـسه ،  يریگ  هشوگ  تعانق و  لها  تسین ،  ملد  رد  ایند  لام  یتسود  دنوادخ  قیفوت  هب  مساره و  رد  تخـس  سانلا )) 

خزرب و ملاع  شتآ  شزوس  یهلا و  باذع  یتخـس  زا  منک و  ربخاب  نآ  زا  ار  امـش  زورما  مهاوخ  یم  تسا .  هدش  عقاو  میارب  يراوگان  دمآ 
. دینک هدهاشم  ار  نآ  دیناوت  یم  مه  امش  مدوب و  نآ  دهاش  دوخ  هک  مناسربامش  شوگ  هب  ار  ازج  زور  تاشراذگ  یـضعب  مناسرتب و  منهج 

مین يزور  زور ، تسیب  تدم  هب  هک  مدرک  طرش  متفرگ و  ( 177  ) نارق هد  يدوهی  رفن  کی  زا  مدـش .  نتفرگ  ضرق  جاتحم  نم  مدرم !  يا 
زا سپ  تسا .  هتفر  دادغب  هب  دنتفگ : مدیـسرپ :  ار  شلاوحا  مدیدن .  ار  وا  رگید  مداد و  ار  وا  بلط  فصن  زور  هد  ات  مهد .  سپ  وا  هب  نارق 

فقوم نآ  زا  یهلا  لـضف  هب  دـندرک . راـضحا  باـسح  يارب  ار  مدرم  نم و  تسا ،  هدـش  اـپرب  تماـیق  اـیوگ  مدـید  باوخ  رد  یبش  یتدـم 
راکبلط درم  نآ  مدینـش ،  منهج  زا  يا  هرعن  يادـص  مدیـسر  طارـص  هب  یتقو  مدرک .  تکرح  تشهب  يوس  هب  ناکین  ءزج  مدـش و  صالخ 

زا هدب و  ار  مبلط  مراد ،  بلط  وت  زا  نارق  جـنپ  تفگ :  تسب و  نم  رب  ار  هار  دـمآ . نوریب  منهج  زا  شتآ  هلعـش  دـننام  هک  مدـید  ار  يدوهی 
در مراذگ  یمن  یهدن  ارم  بلط  ات  تفگ :  مهدب .  ار  تبلط  هک  میدـن  ارت  یلو  مدوب  وت  يوجتـسج  ماقم  رد  یتدـم  متفگ :  وش . در  طارص 
ما هنیـس  رب  ار  شتـشگنا  یتقو  متفریذپ .  مراذگ .  تندب  رب  ار  مدوخ  تشگنا  ات  راذگب  سپ  تفگ :  مرادـن .  يزیچ  اج  نیا  متفگ :  يوش . 
هچ ره  دشاب و  یم  حورجم  لاح  هب  ات  تسا و  مخز  ما  هنیـس  رب  شتـشگنا  ياج  مدید  مدش ،  رادـیب  هدرک و  عزج  نآ  شزوس  زا  تشاذـگ 

دنلب هلان  هیرگ و  هب  اهادص  دـندید  نینچ  مدرم  یتقو  داد . ناشن  مدرم  هب  دوشگ و  ار  دوخ  هنیـس  سپ  تسا ،  هدیـشخبن  هدـیاف  مدرک  اوادـم 
ترذعم داد و  سپ  ار  وا  تناما  درب و  دوخ  هناخ  هب  ار  يدنه  صخـش  نآ  دش و  ساره  رد  تخـس  یهلا  باذع  زا  مه  راطع ))  )) دندرک و

(178  .) تساوخ

دز یم  شین  ار  وا  رام ،

 (( مالـسلا يداو   )) هب روبق  لها  ترایز  يارب  ناشیا  يزور  تسا :  هدش  لقن  تسا  مالـسا  گرزب  ياملع  زا  یکی  هک  یقارن  يدهم  الوم  زا 
ار يا  هچیرد  دور ، یم  بقع  شمـشچ  يولج  زا  تیدام  هدرپ  هبترم  کی  روبق ، لها  يارب  رافغتـسا  هحتاف و  زا  دعب  دور  یم  فرـشا  فجن 

يدارفا تسا و  هتـسشن  نآ  يالاب  رد  یناراون  راقواب و  یـصخش  هک  دنیب  یم  ار  یهوکـش  اب  رـصق  دوش . یم  نآ  لخاد  دنک و  یم  هدـهاشم 
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 . مداد یم  شوگ  وا  ياهفرح  هب  مدش و  رصق  نآ  لخاد  مه  نم  دیوگ : یم  یقارن  موحرم  دننک . یم  یتالاوئس  وا  زا  دنا و  هتفرگ  ار  وا  رود 
دز و وا  هب  یشین  تفر و  دوب  هتـسشن  رـصق  يالاب  هک  درم  نآ  تمـس  هب  میقتـسم  دش و  دراو  رد  زا  يرام  مدید  ناهگان  تشذگ  هک  يردق 
هب دـش و  يداع  شلاح  مک  مک  ات  دـیچیپ  دوخ  هب  يردـق  دـش و  ریغتم  شتروص  رام ، شین  درد  زا  درم  نآ  دـش . جراخ  قاـطا  زا  تشگرب 

. دندیسرپ یم  درم ، نآ  زا  ایند  تاشراذگ  زا  دومن و  یسرپ  لاوحا  مدرم  زا  درک و  نتفگ  نخس  هب  عورش  زاب  سپس  تشگرب .  هیلوا  تلاح 
هرهچ گنر  برطضم و  شلاح  درم  نآ  تشگرب .  دز و  شین  ار  وا  دش و  دراو  رد  زا  رام  نآ  هک  مدید  مود  هبترم  يارب  تشذگ ،  یتعاس 

؟  تسا اجک  اج  نیا  دیتسیک !؟ امش  مدرک :  لاوئس  درک . نتفگ  نخس  هب  عورش  زاب  تشگرب و  يداع  تلاح  هب  سپس  دش و  نوگرگد  شا 
ینک یم  هدهاشم  هک  یناکم  تارهاوج و  ناتخرد و  رصق و  نیا  تفگ :  دنز ؟ یم  شین  ار  امـش  ارچ  رام  نیا  تسیک ؟  هب  قلعتم  رـصق  نیا 

دنا و هتفر  ایند  زا  رتولج  هک  دنتـسه  نم  ناشیوخ  دنا  هدـمآ  درگ  قاطا  رود  هک  مه  يدارفا  نیا  تسا .  نم  هب  قلعتم  همه  یخزرب و  تشهب 
ؤم متـسه  يدرم  نم  تفگ :  دـنز ؟ یم  شین  ارت  ارچ  رام  نیا  متفگ :  مهد .  یم  باوج  نم  دنـسرپ و  یم  ایند  رد  ار  دوخ  ناـشیوخ  لاوحا 
نیا مشاب و  یتبوقع  نینچ  قحتـسم  هک  تسا  هدزن  رـس  نم  زا  یفالخ  راک  منک  یم  رکف  هچره  ةوکز ،  سمخ و  هزور و  زامن و  لـها  نم ، 

رد ناتسبات  مرگ  ياوه  رد  زورکی  هک :  تسا  نیا  نم  فالخ  طقف  تسا .  نم  هحلاص  لامعا  نامه  یخزرب  هجیتن  تایصوصخ  نیا  اب  غاب ، 
کیدزن اهنآ ، روما  حالـصا  يارب  دراد ، هعزانم  وگ و  تفگ و  يرتشم  کی  اب  يا  هزاـغم  بحاـص  مدـید  مدرک .  یم  تکرح  هچوک  ناـیم 

هب مراکهدـب .  یهاـش  جـنپ  نم  تفگ :  یم  يرتشم  مراد و  بلط  وت  زا  یهاـش )  شـش   ) راـنید دصیـس  تفگ :  یم  هزاـغم  بحاـص  متفر . 
بحاص هب  مین  یهاش و  جنپ  غلبم  نک و  رظن  فرص  یهاش  مین  زا  مه  وت  متفگ :  يرتشم  هب  رذگب و  یهاش  مین  زا  وت  متفگ :  هزاغم  بحاص 

نآ رب  هزاغم  بحاص  هک  دوخ  تواضق  رد  یهاش  مین  ردـق  هب  نم  دوب و  وا  اب  قح  هکیلاـح  رد  دـش ، تکاـس  هزاـغم  بحاـص  هدـب .  هزاـغم 
ات دنز  شین  ارم  تعاس  ره  رد  هک  تسا  هدرک  طلـسم  نم  رب  ار  رام  نیا  دـنوادخ ، لمع  نیا  رفیک  رد  مدرک .  عیاض  ار  وا  قح  دوبن  یـضار 

ادیپ تاجن  شلآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تعافـش  تکرب  هب  دنوش و  رـضاح  رـشحم  رد  باسح  يارب  قیالخ  دوش و  هدیمد  روص  رد 
(179  .) منک

هدب تاجن  يراتفرگ  زا  ارم 

نم کیدزن  تسا .  هدرم  متسناد  یم  هک  یلاح  رد  مدید ،  باوخ  ار  وا  یبش  دوب  هتشذگ  مردپ  گرم  زا  یتدم  دیوگ : یم  ینم  ؤم  صخش 
زا صخـش  نیا  نک .  مصالخ  يراتفرگ  زا  هدب و  تاجن  ارم  مراکهدب  ناموت  دصناپ  ینالف  هب  نم  دنزرف ! يا  تفگ :  مالـس  زا  سپ  دمآ و 

دـمآ و رـسپ  باوخ  هب  ردـپ  هراـبود  يدـنچ  زا  سپ  دومنن . یمادـقا  هطبار  نیا  رد  درک و  یقلت  یتواـفت  یب  اـب  ار  نآ  دـش و  رادـیب  باوخ 
یم ای  ؤر  ملاع  رد  هک  رسپ  يدادن .  رثا  بیترت  ما  هتفگ  هب  ارچ  هک :  دومن  هیالگ  رـسپ  زا  درک و  رارکت  دوب  هتفگ  البق  هک  ار  دوخ  هتـساوخ 

. وگب رگید  یناـشن  کـی  ییوگ ،  یم  نخـس  نم  اـب  هک  یتسه  وت  نیا  موش  نئمطم  هک  نیا  يارب  تفگ :  وا  هب  تسا  هدرم  شردـپ  تسناد 
میدرک صحفت  هچ  ره  دش و  مگ  مرتشگنا  نآ  زا  سپ  مدرک  لگ  هاک  ار  هاچ  يور  کقاطا  فقـس  لبق  لاس  دـنچ  يراد  دای  تفگ :  ردـپ 

یم نشور  وا  يارب  لوهجم  هتخانـشان و  لئاسم  زا  يرایـسب  دریم  یم  ناسنا  هکنآ  زا  سپ  تفگ :  ردپ  مراد .  دای  هب  يرآ ،  متفگ :  میتفاین . 
هاک دوب و  مپچ  تسد  رد  هلام ))  ، )) راک عقوم  نوچ  تسا ؛  هدـنام  کقاتا  فقـس  ياه  لگ  هاک  يال  مرتشگنا  مدـیهف  گرم  زا  دـعب  دوش .

منک و ادج  متسد  فک  زا  هلام ))   )) اب ار  نآ  متـساوخ  یتقو  يداد ،  لگ  نم  هب  هک  تاعفد  زا  یکی  رد  متفرگ  یم  تسار  تسد  هب  ار  لگ 
جراخ هجوتم  عقوم  نآ  رد  ما و  هدز  فقـس  هب  ارنآ  ياه  لگ  اب  هدـمآ و  نوریب  متـشگنا  زا  هلام ))   )) بل راـشف  اـب  مرتشگنا  منزب  فقـس  هب 

ادج فقـس  زا  ار  اهلگ  هاک  رتدوز  هچ  ره  میوگ  یم  نخـس  وت  اب  هک  منم  نیا  يوش  نئمطم  هک  نیا  يارب  لاح  مدوب .  هدشن  رتشگنا  ندـش 
مادقا تصرف  نیلوا  رد  بش ،  نامه  حبص  دیوگب  یـسک  هب  ار  باوخ  هک  نآ  نودب  رـسپ  یبای .  یم  ار  مرتشگنا  نک و  مرن  ار  اهنآ  هدرک و 

مدرک و مرن  ار  اهنآ  ادـعب  متـشابنا ،  مه  يور  لزنم  طایح  رد  مدرک  ادـج  فقـس  زا  ار  لگ  هاـک  مدـناشوپ  ار  هاـچ  يور  دـیوگ : یم  درک .
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لاوحا مالـس و  زا  سپ  متفر .  دوب  هتفگ  مردپ  هک  يدرم  دزن  مدمآ و  رازاب  هب  هدرک  هدامآ  دوب  هتفگ  مردـپ  هک  ار  یغلبم  متفای .  ار  رتشگنا 
 . منادب متساوخ  یم  متفگ :  یسرپ ؟  یم  هچ  يارب  تفگ :  هزاغم  بحاص  دیراد ؟ یبلط  مردپ  موحرم  زا  امـش  ایآ  مدرک :  لاوئـس  یـسرپ . 

هرجح هب  زور  کی  داد : باوج  دـش . ضورقم  امـش  هب  هنوگچ  نم  ردـپ  مدرک :  لاوئـس  مراد .  بلط  ناموت  دـصناپ  تفگ :  هزاغم  بحاص 
دیـشکن یلوط  مداد .  وا  هب  مریگب  یتشاددای  لقاال  ای  هتفـس و  يو  زا  هکنآ  نودب  ار  غلبم  مه  نم  تساوخ .  ضرق  ناموت  دصناپ  دمآ و  نم 

متشادن و تسد  رد  يدنس  داد : باوج  يدرکن ؟  هعجارم  دوخ  بلط  لوصو  يارب  ارچ  تفگ :  رسپ  تفر .  ایند  زا  یبلق  هتکس  رثا  رب  وا  هک 
لقن وا  يارب  ار  نایرج  داد و  هزاغم  بحاص  هب  ار  غلبم  رـسپ  دوشن . عقاو  لوبق  دروم  ما  هتفگ  دوب  نکمم  اریز  منک ؛  هعجارم  مدیدن  هتـسیاش 

(180 .) داد تاجن  يراتفرگ  زا  ار  دوخ  ردپ  سانلا ))  قح   )) تخادرپ اب  و  . ) درک

سانلا قح  يارب  باذع  لاس  کی 

رد ار  وا  یبش  دوب . هتشذگ  مردپ  توف  زا  لاس  کی  تسا :  هدرک  لقن  دوب  ناهفـصا  گرزب  ياملع  زا  یکی  هک  هر )   ) دمحم دیـس  موحرم 
هچ امـش  يراتفرگ  ببـس  مدرک :  ضرع  مدش .  تحار  الاح  اما  مدوب  راتفرگ  نونک  ات  تفگ :  مدیـسرپ :  ار  شلاوحا  مدـید و  باوخ  ملاع 
هک یتقو  زا  دنهدب . وا  هب  ات  میامن  تیصو  هک  مدرک  شومارف  متشاد و  یهدب  یشاباقس ،))   )) ياضر يدهشم  هب  نارق  هدجیه  دومرف : دوب ؟

نیا یتقو  دـمحم  دیـس  مدرک .  ادـیپ  تاجن  خزرب  يراتفرگ  زا  درک و  لالح  ارم  اضر  يدهـشم  زورید  یلو  مدوب ،  راـتفرگ  نونک  اـت  مدرم 
یـسک هب  مردـپ  رگا  نک  قیقحت  مدـید .  یباوخ  نینچ  دـسیون : یم  دوب  ناهفـصا  رد  هک  شردارب  هب  فرـشا  فجن  زا  دـنیب  یم  ار  باوـخ 

غلبم نم  يرآ ،  دیوگ : یم  یـشاب ))  اقـس  : )) دـسرپ یم  وا  زا  ار  هیـضق  دور و  یم  یـشاب ))  اقـس   )) لابند شردارب  دـیزادرپب ، دراد  یهدـب 
یب اریز  مدرکن ؛  ار  لوپ  نآ  هبلاطم  متشادن  تسد  رد  يدنس  نوچ  راوگرزب  نآ  گرم  زا  سپ  مدوب ،  راک  بلط  امـش  ردپ  زا  نارق  هدجیه 
دوخ اب  تشذگ .  ناتردپ  موحرم  گرم  زا  لاس  کی  هک  نیا  ات  دندومن . یم  دنـس  بلط  نم  زا  مه  اهنآ  مدرک  یم  بلط  رگا  دوب و  هدـیاف 

باذع راتفرگ  ات  منک  یم  لالح  ار  وا  شدـج  رطاخ  هب  یلو  درکن  مه  تیـصو  دادـن  نم  هب  يدنـس  درک و  یهاتوک  دیـس  دـنچ  ره  متفگ : 
یم دنک و  یمن  لوبق  ناشیا  یلو  دـنزادرپب . یـشاب ))  اقـس   )) ياقآ هب  هک  دـننک  یم  هدامآ  ار  نارق  هدـجیه  موحرم ،  نآ  نادـنزرف  دـشابن .

(181  .) مریگب سپ  مناوت  یمن  رگید  ما  هدیشخب  هک  ار  يزیچ  نم  دیوگ :

دش مک  متانسح  زا  مدنگ  کی  هزادنا  هب 

زا دعب  دیشک . لوط  بش  ات  وا  نفد  تیعمج ،  يدایز  رثا  رد  دنتشادرب و  ار  وا  هزانج  حبص  لوا  تفر ،  ایند  زا  يریقف  درم  تسا :  هدش  دراو 
ماجنا یلمع  هچ  و  درک ؟ هچ  وت  اب  دنوادخ  دمآ  لمع  هب  وت  زا  هک  یمارتحا  ماقم و  همه  نیا  اب  دـنتفگ : وا  هب  دـندید . باوخ  هب  ار  وا  نفد ، 

هک متـسود  بایـسآ  هب  هزور  تلاـح  اـب  يزور  یلو  درک ، نم  هب  يداـیز  ناـسحا  دیـشخب و  ارم  ادـخ  هللادـمح  هب  تفگ :  باوـج  رد  داد ؟
مدنگ زاب  مدرک و  مین  ود  هب  متشادرب  مدنگ  هناد  کی  متسود ،  هزاجا  نودب  راطفا  ماگنه  متفر ،  دوب  دوخ  ياه  مدنگ  ندرک  درآ  لوغـشم 

نآ زا  یتح  درک  یگدیـسر  مباسح  هب  دـنوادخ  متفر ،  ایند  زا  یتقو  تسین .  نم  لام  اهنیا  هک  تفگ :  متـسود  متخادـنا .  اهمدـنگ  نایم  ار 
هب هتشادرب و  مدنگ  هناد  نآ  تمیق  هزادنا  هب  متانسح  زا  دومن و  ار  متسود  قح  هبلاطم  نم  زا  دروآ و  لمع  هب  باسح  مه ،  مدنگ  هناد  کی 
یم دنوادخ  دوش . یم  مولعم  ( 182  ) هرثی ارـش  ةرذ  لاقثم  لمعی  نم  هری و  اریخ  ةرذ  لاقثم  لـمعی  نمف  هیآ  ینعم  اـج  نیا  زا  دـنداد . مقیفر 
هداد ماجنا  دنسپان  راک  رش و  يا  هرذ  هزادنا  هب  هک  یسک  دنیب و  یم  ار  نآ  دشاب  هداد  ماجنا  ریخ  راک  يا  هرذ  هزادنا  هب  هک  یسک  : )) دیامرف
شیپ یـسک  قح  رگا  دیراد  تصرف  ات  و  دینکن ، عیاض  ار  سانلا ))  قح   )) دیـشاب بظاوم  ادـخ ! ناگدـنب  يا  سپ  دـنیب .)) یم  ار  نآ  دـشاب 

شش زیچان  مهرد  کی  يارب  دشاب  انب  رگا  دوش . یم  یگدیسر  ناگدنب  باسح  هب  تقد  اب  تمایق  رد  اریز  دیناسرب ؛ شبحاص  هب  تسا  امش 
. دنک محر  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دنام  یمن  یقاب  ناسنا  يارب  يزیچ  (!! 183) دنرادرب هدش  لوبق  زامن  دص 
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یقالخا دب 

رگا یتح  قیفر .  تسود و  هداوناخ و  اب  هچ  مدرم و  اب  هچ  تسا ،  یقالخادب ))   )) دوش یم  ربق  راشف  باذع و  ثعاب  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا 
هتسکش مهرد  وا  ياهناوختسا  هک  دهد  یم  راشف  ار  وا  يروط  هب  ربق  زاب  دشاب  دب  شقالخا  تسا و  هدوب  مه  ادخ  ءایلوا  ناتسود و  زا  ناسنا 

. دوش یم 

ذاعم نب  دعس  ناتساد 

هدرک نیملـسم  مالـسا و  هب  هک  یتامدخ  همه  نآ  اب  داقتعا و  نامیا و  همه  نآ  اب  وا  هک :  منک  نایب  ار  ذاعم  نب  دعـس  تسا  مزال  اج  نیا  رد 
راد مچرپ  ردب  گنج  رد  تشاد و  ترکـش  قدـنخ و .... دـحا ، ردـب ، گنج  دـننام  یمالـسا  ياه  گنج  رد  وا  داد . راشف  ار  وا  ربق  زاب  دوب 

هداعلا قوف  راصنا و  سیئر  وا  دوب . هنیدم  لها  زا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  گرزب  باحـصا  زا  یکی  دعـس  دوب . يا  هفیاط 
هللا یلص  ادخ  لوسر  دمآ . یم  هراوس  یتقو  هک  تشاد  مارتحا  يروط  هب  دوب  مرتحم  نیملسم  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن 

رد تساوخ .  یم  رب  وا  ربارب  رد  تماق  مامت  شدورو  ماگنه  مه  ربمایپ  دوخ  دـنور و  شلابقتـسا  هب  نیملـسم  دومرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و 
 : تفگ تلاح  نیا  رد  دش . يزیر  نوخ  راچد  درک و  تباصا  شتـسد  هب  يریت  هک  نآ  ات  داد  ناشن  ییاه  یگتـشذگ  دوخ  زا  قدنخ  گنج 

متـسه و دنم  هقالع  نانآ  اب  گنج  هب  سک  ره  زا  رتشیب  نم  نوچ  رادـب ؛ هدـنز  ارم  يا  هتـشاذگ  یقاب  يزیچ  شیرق ،  گنج  زا  رگا  ایادـخ !
ینب ناـیدوهی  يدوباـن  يراوخ و  هب  ممـشچ  اـت . ناریمن  ارم  هد و  رارق  نم  تداهـش  هلیـسو  ار  ریت  نیمه  تسا  هدیـسر  ناـیاپ  هب  گـنج  رگا 

هب دومن . مروت  وا  تسد  نکل  درک . يریگولج  يزیر  نوخ  زا  تسب و  مکحم  ار  دوخ  مخز  لحم  دعـس  نآ ،  زا  دـعب  ددرگ . نشور  هضیرق 
دوخ تفرگ و  رارق  نامرد  تحت  همیخ ،  نآ  رد  دعس  دنتشارفارب و  يا  همیخ  دجـسم ، رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  روتـسد 

وت هار  رد  دعـس  ایادخ ! . )) درک یم  وا  قح  رد  ار  اعد  نیا  و  ( 184 .) دش راد  هدهع  ار  وا  يراتسرپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
رد هطیرق و  ینب  هعلق  هرصاحم  قدنخ و  گنج  همتاخ  زا  دعب  ( 185 .(() ریذپب یبوخ  هب  ار  وا  حور  دومن ، قیدصت  ار  شربمایپ  درک و  داهج 

: دومرف نانآ  هب  درک و  راذگاو  وا  هب  ار  نایدوهی  اب  گنج  تیمکح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نانآ .  نتفرگ  رارق  راشف 
ذاعم نب  دعس  دومرف : تسیک ؟  درم  نآ  یلب ،  دنتفگ : دیوش . یـضار  وا  مکح  هب  منادرگ و  مکح  ار  امـش  هلیبق  زا  یکی  دیتسه  یـضار  ایآ 
ینب نایدوهی  دندروآ . دوهی  شیپ  دنتـشاذگ و  یباوختخت  رب  ار  وا  داد : روتـسد  ترـضح  میدش .  یـضار  وا  مکح  هب  دـنتفگ : دوهی  تسا . 

: دنتفگ دـیتسه ! یـضار  نم  مکح  هب  ایآ  تفگ :  دعـس  دـنک . یکین  اه  نآ  هرابرد  وا  هک  دنتـساوخ  یم  دـندش و  عمج  وا  رتسب  رود  هضیرق 
دـش و ترـضح  هجوتم  هاگ  نآ  یلب ،  دـنتفگ : دـیتسه . یـضار  نآ  هب  منکب  امـش  هراـبرد  یمکح  ره  تفگ :  میتسه .  یـضار  هللاو  يرآ ، 

نم ینکب  ناـشیا  قح  رد  وـت  هک  یمکح  ره  اریز  ناـشیا ،  قـح  رد  نک  مکح  دعـس ! يا  دوـمرف : ترـضح  دـییامرف ؟ یم  هچ  امـش  تفگ : 
نک و ریـسا  ار  ناـنآ  لاـفطا  ناـنز و  شکب و  ار  ناـشیا  نادرم  ملـس !  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  اـی  درک : ضرع  متـسه .  یـضار 
. دوب هدرک  مکح  نینچ  نامسآ  تفه  يالاب  رد  ادخ  هک  يدرک  یمکح  دومرف : ترضح  امرف . تمسق  راصنا  رجاهم و  نایم  رد  ار  ناشلاوما 

تفر ایند  زا  ات  دومن  يزیر  نوخ  هب  عورش  دش و  رجفنم  دوب  هدرک  تساوخرد  ادخ  زا  هک  شدوخ  هتساوخ  قبط  ریت ، مخز  ياج  نآ  زا  دعب 
 ، تسا هتفر  ایند  زا  وت  تما  زا  یسک  هچ  هللا !  لوسر  ای  درک : ضرع  دش و  لزان  لیئربج  تفر .  ایند  زا  دعـس  هک  يزور  نآ  حبـص  ( 186 .)

؟ دنهد یم  هدژم  رگید  کی  هب  ار  وا  حور  نامسآ  ناگتشرف  هک 

دیسر ربمایپ  هب  دعس  تداهش  ربخ 

(( ذاعم نب  دعس   ! )) هللا لوسر  ای  دنتفگ : دندمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  يا  هدع  دومرف : قداص  ترـضح 

خزرب ات  گرم  زا  www.Ghaemiyeh.comناسنا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


زا یتعامج  هارمه  دینش  ار  دعس ))  )) تداهش ربخ  یتقو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا .  هدیسر  تداهـش  هب  هدرک و  تلحر 
ار دعـس ))  )) ات درک  رما  دوب  هتـسشن  هداد و  رد  هب  هیکت  هک  یلاح  رد  دـندرک و  تکرح  دعـس ))  )) لزنم فرط  هب  هلجع  اـب  دوخ ، باحـصا 
وا هزانج  عییشت  يارب  هتشرف  رازه  هد  : )) دومرف دندیـسرپ ؟ ار  شتلع  درک ، عمج  ار  دوخ  ياهوناز  ترـضح  نآ  دندید  ناهگان  دنهد ، لسغ 

ترـضح دندومن . لمح  عیقب  ناتـسربق  يوس  هب  هدرک و  نفک  طونح و  ار  وا  دیـسر  نایاپ  هب  لسغ  یتقو  مداد .))  اج  اه  نآ  هب  دـنا ، هدـمآ 
یم ار  توبات  پچ  بناج  یهاگ  تسار و  فرط  یهاگ  درک ، یم  عیشت  ار  هزانج  ادر ، نودب  هنهرب و  اپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر 

دحل دعس ، يارب  دش و  ربق  لخاد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دنتشاذگ . نیمز  رب  ربق  رانک  ار  دعـس  هزانج  هک  نآ  ات  تفرگ 
رپ ار  اه  تشخ  نایم  اه  نآ  اب  دیهدب و  لگ  گنس و  دومرف : دیچ و  مه  يولهپ  یکی  یکی  ار  اهتشخ  تشاذگ .  دحل  رد  ار  وا  درک و  نیعم 
هک مناد  یم  دومرف : دندرک . رپ  ار  ربق  دـنتخیر و  دعـس   )) يور رب  كاخ  دـش و  غراف  نوچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  درک .

هدنب دراد  تسود  راگدرورپ  نکیل  دسر ، یم  ربق  نیا  هب  یگدیسوپ  هک  مناد  یم  زین  تسا و  ربق  یتسین و  راید  يوس  هب  ام  شالت  تکرح و 
(( دعـس  )) ردام دنتخیر . نآ  يور  هب  كاخ  دـش و  غراف  ربق  هیوست  زا  نوچ  دـنک . يراک  مکح  نآ  رد  دـهد ، یم  ماجنا  هک  ار  يراک  ادـخ 

ردام يا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يوش .  یم  لخاد  هک  یتشهب  نیا  رد  دعـس !))  )) يا وت  رب  داب  اراوگ  تفگ : 
تعجارم دعـس ))  )) نفد زا  دعب  ادخ  لوسر  داد . يراشف  نانچ  ار  دعـس ))  )) ندـب ربق ؛ نالا  نوچ  نکن ؛  مکح  ادـخ  رب  مزج  روط  هب  دـعس !

لاح هب  ات  هک  میدرک  هدهاشم  امش  زا  دعس  هرابرد  ار  ییاهراک  زورما  ام  هللا !  لوسر  ای  دندرک : ضرع  دندومن و  تعجارم  زین  مدرم  درک و 
داتفه مدید  دومرف : دیدرک ! تکرح  دعـس ))  )) هزانج لابند  هب  شفک  و  ادر ، نودب  دیهد ، ماجنا  هک  میدوب  هدیدن  رگید  سک  چـیه  هرابرد 

: دندرک ضرع  ( 187  .) مدومن یسءات  اه  نآ  هب  مه  نم  دنا ، هدمآ  دعس ))  )) هزانج عییشت  هب  ءادر  شفک و  نودب  نامسآ  ناگتشرف  زا  رازه 
عورـش اج  ره  زا  وا  دوب  لیئربج  تسد  رد  نم  تسار  تسد  دومرف : دـیتفرگ ! یم  ار  ریرـس  پچ  بناج  یهاگ  تسار و  بناج  یهاگ  اـمش 

دنهد و لسغ  ار  دعـس ))  )) هک دیداد  روتـسد  امـش  دندرک : ضرع  متفر .  یم  مدرک و  یم  عورـش  اج  نامه  زا  زین  نم  تفر  یم  درک و  یم 
نوچ يرآ ،  دومرف : داد . راشف  ار  دعـس  ندب  ربق ، هک  دیدومرف  نآ  زا  دعب  دـیداد و  رارق  دـحل  وا  يارب  دـیدناوخ و  زامن  شا  هزانج  رب  دوخ 

(188  .) تسا هدوب  وا  دب  قلخ  رثا  رد  ربق  راشف  دوب و  قالخادب  شلزنم  لها  اب  دعس )) ))

تیالو دض 

هزمح یبا  نب  یلع   )) ماـن هب  یـصخش  تسا .  ناـماما  تیـالو  هب  نتـشادن  داـقتعا  دروآ  یم  دوجو  هب  ار  ربق  باذـع  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا 
نآ تایح  یناگدنز و  رد  دمآ و  یم  باسح  هب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  ناگدنیامن  زا  قباس  رد  هک  هیفقاو ))  هقرف  زا  ینئاطب 

تداهش هب  نادنز  لخاد  ترـضح  نآ  نوچ   ) دوب هتـشاد  هاگن  دوخ  شیپ  هتفرگ و  مدرم  زا  تاهوجو  تباب  رانید  رازه  یـس  غلبم  ترـضح 
دعب ار  یسک  تسا و  هتفر  ایند  زا  نادنز  رد  رفعج  نب  یسوم  تفگ :  و  دادن ) لیوحت  اضرلا )) یسوم  نب  یلع   )) شدنزرف هب  ار  اهلوپ  دیسر 

اب درک و  راکنا  ار  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  تماما  صخـش  نیا  مهد .  لیوحت  وا  هب  ار  تاهوجو  هک  دوب  هدرکن  نییعت  شدوخ  زا 
لوا بش  رد  هکئالم  دومرف : ترـضح  نآ  دندیـسرپ ؟ مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ار  وا  لاـح  شگرم  زا  سپ  دـیزرو . ینمـشد  ترـضح  نآ 

وا رب  يا  هبرـض  هکئالم  سپ  دش ، رکنم  ارم  تماما  دیـسر ، نم  هب  تبون  یتقو  ات  داد  باوج  ار  همه  دندیـسرپ : وا  زا  ناماما  دروم  رد  شربق 
(189 !) دنازوس ار  وا  دیشک و  هنابز  شربق  زا  شتآ  هک  دندز 

ندروخ مارح 

ورف نآ  ياه  ینیب  رد  نیـشتآ  ياه  بـالق  هک  مدـید  ار  یموق  دـندرب ، جارعم  هب  ارم  هک  یبش  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
هب ارم  هک  یبش  دومرف : مالسلا  هیلع  لوسر  : درک ضرع  دنتسه ؟ یناسک  هچ  اه  نیا  مدیسرپ :  لیئربج  زا  دندوب . قلعم  منهج  نایم  رد  هدرب و 
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نیا مدیـسرپ :  لیئربج  زا  دندوب . قلعم  منهج  نایم  رد  هدرب و  ورف  اه  نآ  ياه  ینیب  رد  نیـشتآ  ياه  بللق  هک  مدید  ار  یموق  دـندرب  جارعم 
لابند ناشیا  یلو  تسا  هدرک  نانآ  يزور  لالح  لام  لاعتم  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  لوسر هللا !  ای  : درک ضرع  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اه 

كاپ و ياه  تشوگ  نآ  رد  هدش و  هدرتسگ  اهنآ  يولج  يا  هرفـس  مدید  متـشذگ ،  یموق  هب  دومرف : زین  دـندروخ . یم  مارح  هتفر و  مارح 
اهر ار  هزیکاپ  كاپ و  ياه  تشوگ  اهنآ  یلو  تشاد .  رارق  هدـیدنگ  فیثک و  ياه  تشوگ  نآ ،  رگید  فرط  رد  هک  تسا  دـحوم  هزیکاپ 

ياذغ ایند  رد  هک  دنتـسه  یناسک  درک : ضرع  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اهنیا  لیئربج !  يا  متفگ :  دنروخ . یم  هدیدنگ  ياهتـشوگ  زا  هدرک و 
(190 .) دنتسه وت  تما  زا  ینک  یم  هدهاشم  هک  اهنیا  هللا !  لوسر  ای  دنروخ !؟ یم  مارح  هدرک و  اهر  ار  لالح 

ءاشع زامن  كرت 

هچ اهنیا  مدیسرپ :  لیئربج  زا  دندرک . یم  هل  هتسکش و  گنس ،  اب  ار  ناشیاه  تروص  رس و  هک  متشذگ  یتیعمج  رب  نآ ،  زا  سپ  دومرف : و 
ار نآ  زامن  هب  ندادـن  تیمها  تلفغ و  يور  زا  دـندناوخن و  ار  ءاشع  زاـمن  هک  دنتـسه  وت  تما  زا  یتیعمج  درک : ضرع  دنتـسه !؟ یناـسک 

. دنا هدرک  كرت 

میتی لام  ندرک  عیاض 

لیئربج تسا !؟  هدوب  هچ  ناـشراک  دنتـسیک و  ناـنیا  مدیـسرپ :  دوب . رو  هلعـش  ناشتـشپ  ناـهد و  زا  شتآ  هک  مدـید  ار  یتـیعمج  دومرف : و 
یب مورحم و  ناشقح  زا  ار  اهنآ  دندرب و  یم  ناونع  ره  هب  ار  نامیتی  ییاراد  لام و  هک  دـندوب  یناراکمتـس  اهنیا  هللا !  لوسر  ای  درک : ضرع 

هدرک لکوم  اهنآ  رب  ار  یتعامج  دوب و  رتش  ياهبل  دننام  نانآ  ياهبل  هک  مدرک  هدهاشم  ار  یموق  منهج  رد  دومرف : زین  . ) دندرک یم  بیـصن 
 : متفگ دمآ . یم  نوریب  نانآ  ریز  زا  اهگنـس  نآ  دنتـشاذگ و  یم  ناشناهد  رد  ار  شتآ  زا  ییاهگنـس  دندیرب و  یم  ار  ناشیاهبل  هک  دـندوب 

. دندروخ یم  متس  ملظ و  يور  زا  ار  میتی  لافطا  لاوما  هک  یناسک  داد : باوج  دنتسه ؟ یناسک  هچ  اهنیا  لیئربج !  يا 

ندروخ ابر 

نانیا مدیسرپ :  لیئربج  زا  دنزیخرب ! دوخ  ياج  زا  دنتسناوت  یمن  هک  دوب  گرزب  يردق  هب  ناشیاهمکش  متشذگ .  يا  هدع  رب  دومرف : سپس 
ار نانآ  هراومه  دوش و  یم  اهنآ  محازم  ناطیـش  دننک ، یم  نتـساوخ  رب  مزع  هاگره  هک  دنتـسه  وت  تما  ناراوخ  ابر  اهنیا  تفگ :  دـننایک ؟

یم ناـنآ  رب  ار  شتآ  دـنوش و  یم  هضرع  شتآ  رب  زور  بش و  هـک  تـسا  نوـعرف  لآ  تشونرـس  نوـچمه  ناـنیا ،  تشونرـس  درازآ . یم 
هک مدـید  ار  ینادرم  جارعم  بش  رد  دوـمرف : زین  و  ( 191 (؟ دوش یم  اپرب  یک  تمایق  دـنیوگ : یم  تسا و  دـنلب  ناشدایرف  امئاد  دـننایامن و 

متفگ دش ! یم  هدید  اهنآ  لخاد  ناشمکـش ،  جراخ  زا  دوب و  برقع  رام و  زا  رپ  اهنآ  لخاد  دوب و  گرزب  ياه  هناخ  دننام  نانآ  ياهمکش 
. دنتسه وت  تما  زا  ناراوخابر  اهنیا  هللا !  لوسر  ای  تفگ :  دنتسه ؟ یناسک  هچ  اهنیا  لیئربج !  يا  : 

مدرم زا  ییوج  بیع 

رد دـننک و  یم  ضارقم  یچیق  اب  ار  دوخ  ياهولهپ  ياهتـشوگ  دوب و  رتش  ياهبل  دـننام  نانآ  ياـهبل  هک  مدـید  ار  یموق  دومرف : نآ  زا  دـعب 
یم ییوج  بیع  مدرم  زا  یناسک  داد : باوج  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اـهنیا  لـیئربج ،  ردارب  متفگ :  دـنروخ . یم  دـنراذگ و  یم  دوخ  ناـهد 
بیع هب  ناب  زاب  دنیامن و  یم  تبیغ  دننک و  یم  هرخـسم  ناشیاهتـسد  وربا و  رـس و  هراشا  اب  ناشیاهمـشچ و  ياه  هشوگ  اب  ار  اهنآ  دـننک و 

. دنزادرپ یم  مدرم  نطاب  رهاظ و 
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نداد لبق  رهوش  دالوا  هب  ار  رهوش  لام 

يا هفیاـط  هچ  اـهنیا  مدیـسرپ :  لـیئربج  زا  دـندوب . نازیوآ  ناشیاهناتـسپ  هب  هک  مدیـسر  یناـنز  هب  دوخ  ریـس  رد  جارعم  بش  دومرف : سپس 
نآ زا  دـعب  دـنداد . یم  دـنا  هدرک  ادـیپ  دوخ  یلبق  رهوش  زا  هک  ینادـالوا  هب  ار  دوخ  نارهوش  لاـم  هک  دنـشاب  یم  یناـنز  تفگ :  دنتـسه ؟

رارـسا رب  ار  اهنآ  دنتـسین و  تیعمج  موق و  نآ  لخاد  هک  ار  یناسک  دننک  لخاد  یتیعمج  موق و  رد  هک  تسا  ینانز  رب  ادـخ  بضغ  دومرف :
(192 .) دننادب قح  بحاص  ار  نانآ  دنناروخب و  ناشیا  هب  ار  اهنآ  هیامرس  لاوما و  دنیامن و  هاگآ  موق  نآ 

ندرکن لمع  دوخ  فورعم و  هب  رما 

 : متفگ دندرک ، یم  ضارقم  نیشتآ  ياه  یچیق  اب  ار  دوخ  ياهبل  هک  مدروخرب  يا  هدع  هب  دنداد  ریـس  اهنامـسآ  هب  ارم  هک  یبش  نآ  دومرف :
لمع دوخ  دـندرک و  یم  فورعم  هب  رما  ار  مدرم  هک  دنتـسه  ایند  رد  نایوگ  نخـس  ابطخ و  تفگ :  دنتـسه  یناسک  هچ  اهنیا  لـیئربج !  يا 

(193) دندرک یمن 

دوش یم  هفاضا  یضعب  ياهباذع 

یقاب دوخ  زا  تاحلاصلا  تایقاب  هداهن و  انب  هیریخ  تاسس  ؤم  هک  مدرم  زا  یـضعب  ياه  باوث  اه و  تمعن  هب  خزرب  ملاع  رد  هک  روط  نیمه 
رب ناشگرم  زا  دعب  هک  دنتـسه  مه  یناراکتنایخ  نامرجم و  زا  یـضعب  ددرگ ، یم  تبث  اهنآ  کین  هدنورپ  رد  دش و  یم  هفاضا  دنا  هتـشاذگ 

ءاشحف داسف و  زکرم  ای  يزاس  بورـشم  هناخراک  هک  یـسک  لاثم ،  باب  زا  ددرگ . یم  رتشیب  ناشباذع  دوش و  یم  هفاضا  اهنآ  تشز  لامعا 
ياه ناکم  رد  دـنورب و  مه  اهنآ  دـندید  ار  داسف  ياهانب  یتقو  راد  لاـم  مدرم  زا  يا  هدـع  دـنک و  هیهت  ناـناوج  ندـناشک  فارحنا  هب  يارب 

يوریپ وا  زا  نارگید  سپس  دهن و  ناینب  هعماج  رد  ار  يدب  تنس  هک  یـسک  دنیامرف : یم  هک  یتایاور  قبط  دننک  هدامآ  ار  اهانب  نیمه  رگید 
یم تبث  يا  هزات  هانگ  هدرم ،  ای  دشاب  هدـنز  هاوخ  نآ ،  سـس  ؤم  هدـنورپ  رد  دوش  عقاو  لمع  دروم  شور ،  هریـس و  نآ  هک  راب  ره  دـنیامن 
نیب ار  يا  هدـننک  هارمگ  شور  هک  ادـخ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ددرگ . یم  يدـیدج  رفیک  قحتـسم  دوش و 

هتـساک نآ  نیلماـع  هاـنگ  زا  هکنآ  نودـب  دـنا  هدـش  لـمع  نآ  بکترم  هک  تسا  یناـسک  هاـنگ  دـننامه  یهاـنگ  وا  يارب  دـهن  ناـینب  مدرم 
(194 .) دوش

دنک یم  فرطرب  ار  ربق  باذع  هک  ییاهزیچ  مراهچ :  لصف 

همدقم

فرطرب ثعاب  مه  اهراک  لامعا و  زا  یـضعب  دوش . یم  ربق  راـشف  باذـع و  ثعاـب  رادرک ، لاـمعا و  زا  یـضعب  دـش : هتفگ  هک  روط  نیمه 
یلو دراد ، ربق  راشف  زا  ییاهر  خزرب و  ملاع  رد  حور  شمارآ  رد  ییازـسب  شقن  کین  ياهراک  یلک  روط  هب  دندرگ . یم  ربق  باذع  ندـش 

. دنرارق نیا  زا  اهنآ  و  دنراد ، يرتشیب  شقن  اتسار  نیا  رد  لامعا  زا  یضعب  تایاور ،  قباطم 

نیتدیرج

ماما هب  دـیوگ : هارز  دـنک . یم  فرطرب  ار  ربق  باذـع  تسا )  رگید  زیچ  ای  لخن  زا  رت  بوچ  ود  نآ  و   ) تیم لغب  ریز  نیتدـیرج  نتـشاذگ 
هک ینامز  ات  هک  نیا  يارب  دومرف : ترـضح  دننک ؟ یم  نفد  وا  اب  نیتدیرج ))   )) ارچ دریم  یم  ناسنا  یتقو  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب 

کی زور و  کی  رد  باـسح  ربق و  باذـع  اریز  دـننک ؛ یمن  وا  زا  یـسرباسح  دوش و  یم  هتـشادرب  تیم  زا  باذـع  دنـشاب  رت  بوچ  ود  نآ 
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زا دـعب  اما  دـندرگ . یمرب  وا  ربق  رـس  زا  ناگتـسب  هک  یعقوم  ات  دـننک  یم  ربق  لخاد  ار  تیم  هک  تسا  یتقو  زا  مه  نآ  دـشاب و  یم  تعاـس 
بحاص دید  درک ، روبع  یناتسربق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دننک . یمن  باذع  ار  تیم  رگید  بوچ ،  ود  نآ  ندش  کشخ 

. درک نفد  تیم  ياپ  نیئاپ  ار  يرگید  تیم و  رـس  يـالاب  ار  یکی  دـندروآ  یتقو  دـیروایب ، رت  بوچ  ود  دومرف : دـننک  یم  باذـع  ار  يربق 
ار وا  دشاب  رت  بوچ  ود  نیا  یتقو  ات  دنک و  ادیپ  فیفخت  وا  باذع  هک  نیا  يارب  دومرف : دیدرک ؟ نینچ  ارچ  هللا !  لوسر  ای  دـندرک : ضرع 
دراد و عفن  نم  ؤم  يارب  مه  دنوش ، یم  نفد  ناسنا  اب  هک  نیتدیرج ))  : )) دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زین  ( 195 .) دننک یمن  باذع 

(. 196) رفاک يارب  مه 

هعمج زور  بش و  رد  گرم 

دنوادـخ دریمب  هعمج  رهظ  ات  هبنـش  جـنپ  رهظ  زا  هک  یـسک  دومرف : ترـضح  نآ  هک :  تسا  هدرک  لقن  قداـص  ترـضح  زا  بلغت  نب  ناـبا 
مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  و  ( 197 .) دـنادرگ یم  ررقم  ار  ربق  راشف  زا  يدازآ  تارب  وا  يارب  دـنک و  یم  فرطرب  وا  زا  ار  ربق  راـشف  باذـع و 

دریمب هعمج  زور  هک  یسک  دیامرف و  یتمارک  وا  هب  ار  شتآ  زا  تئارب  يدازآ و  همان  دنوادخ  دریمب  هعمج  بش  هک  یسک  تسا :  هدش  لقن 
(198 .) دوش یم  هتشادرب  وا  زا  ربق  باذع  دریمب  هعمج  زور  ای  بش  هک  یسک  دومرف : زین  دنک و  یم  ادیپ  تاجن  منهج  شتآ  زا 

نیقلت

ربق لخاد  ار  تیم  یتقو  تسا  بحتسم  تسا .  نیقلت  دنادرگ  یم  ناسآ  ار  باسح  دنک و  یم  فرطرب  ار  ربق  باذع  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا 
يارب هک  کـلم  ود  نآ  دـننک  نیقلت  ار  تیم  یتقو  دـننک : نیقلت  ار  وا  دـنزیرب  نآ  رب  كاـخ  دـنناشوپب و  ار  دـحل  هک  نآ  زا  لـبق  دنتـشاذگ 

وا زا  میتساوخ  یم  هک  ییاهزیچ  و  دـندرک ، نیقلت  ار  وا  اریز  وشن ؛ ربق  لـخاد  درگرب و  دـیوگ : یم  يرگید  هب  یکی  دـنا  هدـمآ  یـسرباسح 
(199 .) دندرک هاگآ  ار  وا  دنداد و  دای  وا  هب  مینک  لاوئس 

ربق رب  بآ  نتخیر 

باذع ار  نآ  بحاص  دشاب  هتشاد  تبوطر  ربق  كاخ  هک  ینامز  ات  دنـشاپب  ربق  يور  بآ  رگا  تسا :  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
روتسد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ( 200 .) دشاب بحتسم  هام  لهچ  ای  زور  لهچ  ات  ربق  يور  رب  ندیـشاپ  بآ  تسین  دیعب  دننک . یمن 

هللا ۀمحر  یمق  سابع  خیـش  جاح  موحرم  ( 201 .) دش یلمع  ترضح  نآ  دوخ  نامز  رد  تنـس  نیا  و  دنـشاپب . بآ  اهربق ، يور  دنداد ، یم 
(202  .) تسا وکین  دشاب  نامز  ره  تقو و  ره  رد  ربق  يور  بآ ،  ندیشاپ  دیوگ : یم  هیلع ) 

ندناوخ نآرق 

ؤملاریما تسا .  ربق  باذع  اهنآ ، هلمج  زا  دـنک و  یم  فرطرب  ناسنا  زا  ار  ترخآ  ایند و  ياه  یتحاران  نآرق  ندـناوخ  هطـساو  هب  دـنوادخ 
ماما ( 203 .) دـشاب ناـما  رد  ربق  راـشف  زا  دـناوخب ، ار  ءاـسن ))  )) هروس هعمج ،  بش  ره  اـی  زور  ره  رد  هک  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینم 

ربق راشف  زا  دناوخب  باتفآ  بورغ  زا  لبق  ای  باوخ  زا  لبق  ار  نآ  سک  ره  تسا ،  نآرق  بلق  نیسای ))   )) هروس دومرف : مالسلا  هیلع  قداص 
نمیا نـیمز ،  ناروناـج  ربـق و  راـشف  زا  ار  وا  دــنوادخ ، دــنک  تموادــم  فرخز  هروـس  ندــناوخ  هـب  هـک  یــسک  ( 204 .) دـشاب ناـما  رد 
نمیا ربق  یتخس  زا  دناوخب ، ار  رثاکتلا ) مکاهلا   ) هروس باوخ  ماگنه  هک  یـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ( 205 .) دنادرگ

ار وا  دنوادخ  دناوخب ، دوخ  بحتـسم  ای  بجاو  زامن  رد  ار  ملقلا )  نون و   ) هروس هک  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 206 .) ددرگ
(208 .) دوش یم  تیم  زا  باذع  عفر  بجوم  تیم ،  ربق  رس  يالاب  کلم ))   )) هروس ندناوخ  (. 207) دراد نمیا  ربق  راشف  زا 
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تشحو زامن 

یم هدناوخ  ربق  لوا  بش  رد  هک  تسا  تشحو  زامن  دـشاب ، یم  تیم  يارب  هیدـه  دـنک و  یم  فرطرب  ار  ربق  باذـع  هک  ییاهزیچ  زا  یکی 
هبترم هد  دمح  زا  سپ  مود  تعکر  رد  و  یسرکلا ))  ۀیآ   )) هبترم کی  دمح  ندناوخ  زا  سپ  لوا  تعکر  رد  تسا .  تعکر  ود  نآ  دوش و 

! ایادخ ینعی   )) نالف ربق  یلا  اهباوث  ثعبا  دمحم و  لا  دمحم و  یلع  لص  مهللا  دیوگ : یم  مالس  زا  سپ  دوش و  یم  هدناوخ  ردق ))  )) هروس
لقن هفیذـح  زا  سوواط  نب  یلع  دیـس  ناـسرب . ))  صخـش  نـالف  ربق  هب  ار  زاـمن  نیا  باوث  تسرهف و  تمحر  دورد و  وا  لآ  دـمحم و  رب 

هب هقدـص  نداد  اب  سپ  تسین .  ربق  لوا  بش  زا  رت  تخـس  یتعاس  تیم ،  يارب  : )) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدرک 
رازه دنوادخ  تعاس ،  نآ  زا  دعب  دیناوخب .)) تیم  يارب  زامن  تعکر  ود  امـش  زا  کی  ره  دیرادن ، يزیچ  رگا  دـینک و  محر  دوخ  ناگدرم 

رب دیـشروخ  هچ  نآ  دادعت  هب  دهد و  یم  هعـسوت  تمایق  زور  ات  ار  شربق  دتـسرف و  یم  تسا  یتشهب  يا  هلح  اهنآ  زا  کی  ره  اب  هک  هتـشرف 
هدش لقن  هر )   ) يدابآ ناطلـس  یلعحتف  الم  زا  ( 209 .) درب یم  الاب  ار  وا  هجرد  لهچ  ات  دهد و  یم  هنـسح  راذگزامن  هب  دـنک  یم  عولط  نآ 

یـسک مدناوخ و  یم  ربق  لوا  بش  زامن  تعکر  ود  مدش ،  یم  هاگآ  شگرم  زا  هک  یتیم  ره  يارب  دوب  نیا  نم  تداع  دیوگ : یم  هک  تسا 
زورید هک  ار  ینالف  متسود  بشید  تفگ :  درک و  لقن  میارب  دوب  هدید  هک  ار  یباوخ  ناتـساد  مناتـسود  زا  یکی  ات  دوبن ، هاگآ  نم  لمع  زا 

ات مدوب  یتحاران  یتخـس و  تدش  رد  لاح  ات  گرم  ماگنه  زا  تفگ :  داد و  ربخ  مدیـسرپ :  ار  شلاوحا  مدـید .  باوخ  تسا ،  هتفر  ایند  زا 
زامن و تعکر  ود  شا  هیدـه  داد و  تاجن  متـشاد  هک  یتحاراـن  یتخـس و  نآ  زا  ارم  داتـسرف و  يا  هیدـه  میارب  یلعحتف  ـالم  خیـش  هک  نیا 
اب متفگ :  تسا ؟  هدوب  يزاـمن  هچ  نآ ،  دیـسرپ : نم  زا  مقیفر  دـیوگ : یم  یلعحتف  ـالم  دوب . میارب  شزرمآ  تمحر و  بلط  ریخ و  ياـعد 

(210  .) مناوخب شیارب  تشحو  زامن  تعکر  ود  دریم ، یم  سک  ره  مدوب  هتشاذگ  رارق  دوخ 

بش زامن 

تاجن ربق ، باذع  زا  دنک ، رافغتـسا  هبترم  داتفه  رتو ))  )) تونق رد  دناوخب و  بش  زامن  هک  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح 
(211 .) دنک یم  ادیپ 

ندناوخ زامن 

حور هب  دیناوخب و  زامن  تعکر  ود  لقاال  دـیرادن ، تاوما  يارب  نداد  هقدـص  يارب  یلام  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
دید درک ، روـبع  دــندوب  هدرک  نـفد  نآ  رد  ار  يا  هزاـنج  لـبق  زور  هـک  يربـق  يراــنک  زا  ترــضح  نآ  يزور  ( 212 .) دینک هیدـه  نانآ 

اب ربق  بحاص  يارب  دیرامش ، یم  کچوک  ار  نآ  امش  هک  فیفخ  زامن  تعکر  ود  دومرف : اهنآ  هب  دننک . یم  هیرگ  ربق  رانک  رد  شناگتـسب 
رد تیم  یهاگ  هلب ،  دومرف : دناوخ ؟ زامن  تیم  يارب  ناوت  یم  ایآ  دیسرپ : قداص  ماما  زا  دیزی  نب  رمع  ( 213  .) تسا ایند  همه  زا  رت  شزرا 

نیا دوش : یم  هتفگ  وا  هب  دریگ و  یم  رارق  تینما  هافر و  رد  دـینک  یم  هیدـه  وا  يارب  امـش  هک  يزامن  رطاخ  هب  تسا و  ربق  باذـع  راشف و 
ود دوش  یم  هللا !  لوسر  نب  ای  درک : ضرع  درک . هیدـه  وت  يارب  یناـمیا ،  ردارب  نـالف  هک  تسا  يزاـمن  تهج  هب  هاـفر  باذـع و  فیفخت 

محرت و اب  نایخزرب  ناتـسربق و  لها  دـنوش  یم  داـش  هیدـه  اـب  اـه  هدـنز  هک  هنوگناـمه  یلب ،  دومرف : دـناوخ ؟ تیم  ود  يارب  زاـمن  تعکر 
(214 .) دنوش یم  داش  دوش  یم  نانآ  هب  تبسن  هک  يرافغتسا 

حیحص عوکر 

وا دنوادخ  دشاب  هتـشاد  نآ  هب  یبلق  هجوت  و  دنکن ، هلجع  نآ  رد  دهد و  ماجنا  حیحـص  تسرد و  ار  شزامن  عوکر  هک  ره  دومرف : رقاب  ماما 
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(215 .) دراد یم  رود  ربق  باذع  تشحو و  زا  ار 

نداد مدرم  هب  یهاگآ 

ملاع و ام  نافلاخم  ربارب  رد  ار  اهنآ  دنک و  تیوقت  ار  ینید  يرکف و  فعضتسم  دارفا  هک  یسک  دومرف : مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح 
تروص هب  ار  وا  ربق  دننک و  یم  نیقلت  وا  هب  ار  هقح  دیاقع  دریگ و  یم  رارق  دـنوادخ  تمحر  فطل و  دروم  خزرب  ملاع  رد  دـنادرگ ، هاگآ 

(216 .) دیامن یم  فرطرب  وا  زا  ار  ربق  باذع  دروآ و  یم  رد  تشهب  ياهغاب  نیرتهب 

نتخاس رقف  اب 

یلص لوسر  ترضح  تسا .  ندرب  رـس  هب  قالخادب  قیفر  اب  نتخاس و  رقف  اب  دشخب  یم  ییاهر  ربق  راشف  زا  ار  ناسنا  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا 
. دنوش یم  روشحم  س )   ) همطاف ترـضح  اب  مه  تمایق  رد  دـنرادن و  ربق  راشف  باذـع و  نم  تما  نانز  زا  هفیاط  هس  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا 

یقالخادـب يدـنت و  اب  هک  ینز  مود :  هفیاط  دـشاب . هتـشادن  وا  زا  اجیب  عقوت  دزاسب و  دوخ  رهوش  یتسدـگنت  رقف و  اب  هک  ینز  لوا :  هفیاـط 
(217 .) دشخبب رهوش  هب  ار  دوخ  هیرهم  ادخ  ياضر  يارب  هک  ینز  موس :  هفیاط  دهدن . تسد  زا  ار  دوخ  يرابدرب  دنک و  ربص  دوخ  رهوش 

ادخ هناخ  جح 

، دـهد ماجنا  جـح  رتشیب ) ای   ) هبترم راهچ  هک  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـنک . یم  فرطرب  ار  ربق  باذـع  نداد ،  ماـجنا  جـح 
(218 .) دسرن وا  هب  ربق  راشف  زگره 

تالکشم رب  ربص 

اهتیـصعم و رب  ندومن  ربص  تسا ،  یگدنز  تالکـشم  رب  ندرک  ربص  دوش  هتـشادرب  تیم  زا  ربق  راشف  دوش  یم  ثعاب  هک  يدراوم  هلمج  زا 
يور دنتـشاذگ و  ربق  لخاد  ار  وا  تفر و  ایند  زا  يا  هدنب  یتقو  تسا :  هدـش  لقن  دـسر . یم  ناسنا  هب  شعفن  خزرب  ملاع  رد  ایند  ياهیتخس 

رد ربص  دنیآ . یم  شغارـس  هب  تسا )  هدرک  مدرم  هب  هک  ییاهیوخ  ربص و  جح ،  سمخ ،  هزور ،  زامن ، لیبق  زا   ) شلامعا دندناشوپ ، ار  وا 
؟ دنهد تاجن  ار  وا  دنناوت  یم  ایآ  دنهد ، یم  ماجنا  ار  ییاهراک  هچ  تیم  يارب  دـنیبب  هک  دـنک  یم  رظن  نارگید  هب  دتـسیا و  یم  يا  هشوگ 

ربص مراد .  یم  هاگن  ار  وا  نم  دیتسناوتن ، رگا  دینک و  ظفح  ار  وا  مراپـس ،  یم  ناتدوخ  هب  ار  تیم  نیا  دـیوگ : لامعا  رگید  زامن و  هب  ربص 
تسا تیصعم  رب  ربص  دیآ  یم  ناسنا  راک  هب  خزرب  ملاع  رد  همه  زا  شیب  هچنآ  اما  تدابع .  رد  ربص  تیصعم و  رب  ربص  تسا .  مسق  هس  رب 

. دنک یم  فرطرب  ار  ربق  راشف  ربص  نیا  درب ، ادخ  هب  هانپ  ددرگن و  نآ  بکترم  دنک و  ربص  ناسنا  دشاب و  مهارف  هانگ  تامدقم  ینعی )  . )

هقدص

تیم يارب  نداد  هیده  هقدـص و  دوش  یم  وا  دـیاع  دوز  نآ ،  عفن  دـنک و  یم  فرطرب  تیم  زا  ار  ربق  راشف  باذـع و  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا 
، ربق رد  تیم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  رگید . کین  ياهراک  هچ  رافغتـسا و  اعد و  ای  دشاب  هقدص  هیدـه ،  نآ  هچ  تسا . 
هقدـص و هب  مشچ  تیم  تسا .  وا  هب  یکمک  ندیـسر  رظتنم  هظحل  ره  رد  هک  دـشاب  یم  ندـش  قرغ  لاـح  رد  هک  تسا  یناـسنا  نوـچ  مـه 
زا دوش  یم  رتلاحـشوخ  رتداش و  داد  هقدص  ای  درک  رافغتـسا  ریخ و  ياعد  وا  تاجن  يارب  یـصخش  دنیب  یم  هکنیمه  دراد . اه  هدـنز  ياعد 

هقدص هطساو  هب  ار  دوخ  ناگدرم  زا  سپ  تسین .  ربق  لوا  بش  زا  رت  تخس  تقو  چیه  تیم  يارب  دومرف : و  دنهد . وا  هب  ار  ایند  مامت  هکنیا 
اب دـنک : رما  لیئربج  هب  دـنوادخ  دـهد ، هقدـص  تیم  يارب  یـسک  رگا  دومرف : زین  ( 219 .) دـینک محر  اهنآ  يارب  زا  نداتـسرف  هیدـه  نداد و 
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تـسود يا  وت  رب  دورد  مالـس و  دـنیوگ : دـنوش و  دراو  تیم  ربق  رب  دـشاب  رون  زا  یقبط  نانآ  زا  مادـک  ره  تسد  هب  هک  هتـشرف  رازه  داتفه 
يا هقدص  دومرف : نینچمه  دوش . یم  رون  رپ  وا  ربق  تیم )  نتفرگ  لیوحت  زا  دعب  و   ) تسا وت  يوس  هب  صخـش  نالف  زا  يا  هیده  نیا  ادـخ !
یم دایرف  دیآ و  یم  ناتـسربق  رانک  دراذگ ، یم  رون  زا  یقبط  رد  دریگ و  یم  ار  نآ  ادخ  بناج  زا  یکلم  دـهد  یم  تاوما  يارب  ناسنا  هک 
یم دوخ  ربق  لخاد  دنریگ و  یم  ار  قبط  نآ  یلاحشوخ )  اب   ) مه تاوما  دنا ، هداتـسرف  ناتیارب  يا  هیده  ناتناگدنامزاب  امـش  رب  مالـس  دنز ،

: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  دوش . یم  رونرپ  عیـسو و  ناشربق  هلیـسو  نیا  هب  دننک و 
دـنناوخب و ار  دوخ  ناـشیوخ  نادـنزرف و  هودـنا  ترـسح و  رازه  اـب  دـنیآ و  دوخ  ياـه  هناـخ  فارطا  رد  هعمج ،  بش  ره  ناـنم  ؤم  حاورا 
 ( خزرب ملاع  ربق و   ) مکحم نادـنز  رد  ام  اریز  دـینک ؛ تمحر  تقفـش و  ام  رب  ناـشیوخ !  ناتـسود و  يا  نازیزع !  نادـنزرف و  يا  دـنیوگ :

تـسد هب  نونکا  هچنآ  دیهد . ابیز  يا  هقدص  دـیتسرف و  يا  هیدـه  ام  يارب  دـیناوت  یم  رگا  میراتفرگ ،  تخـس  تنحم ،  مغ و  رد  راوتـسا و 
میداتـسرفن و شیپ  زا  يزیچ  دوخ  یگدـنامرد  يارب  زا  میدرکن و  محر  نتـشیوخ  رب  اـم  تسا ،  هدوب  اـم  تسد  رد  نیا  زا  شیپ  تسا  اـمش 
تاریخ و ناشیا  يارب  یـسک  رگا  دـیامرفن . مورحم  دوخ  تمحر  زا  ار  امـش  دـنوادخ  ات  دـینکن  دـیماان  ار  ام  میا .  هدـش  امـش  جاتحم  نـالا 
زا تاوما !  ناگدنامزاب  يا  ( 220 .) دندرگ یم  زاب  ترسح  يدیماان و  اب  دیامنن  اهنآ  هب  یهجوت  رگا  دنوش و  یم  لاحشوخ  دتسرف  تاقدص 
زا اهنآ  اریز  دینک ، ناشیارب  رافغتـسا  ریخ و  ياعد  دـیهدب و  يا  هقدـص  دـیتسرفب و  یتاریخ  دوخ  ناتـسود  ناشیوخ و  ردام و  ردـپ و  يارب 

بسانم اج  نیا  رد  دنتسه . امش  رافغتـسا  اعد و  تاریخ و  تاقدص و  هب  جاتحم  لاحلاو  دنا  هدش  هدنامرد  زجاع و  دنا و  هدنامزاب  ریخ  لمع 
 . مینک هجوت  ناتساد  دنچ  هب  اهنآ  ندرکن  شومارف  ندوب و  تاوما  رکف  هب  نتفرگ و  تربع  يارب  تسا 

دمآ نوریب  ربق  زا  هنهک  سابل  اب 

هب هار  نیب  رد  متفر  عماـج  دجـسم  يوـس  هب  يا  هعمج  بـش  دـیوگ : تـسا .  هرـصب  ناگدـننک  تداـبع  اهدـهاز و  هـلمج  زا  يرم :  حـلاص 
يارب دمآ و  نوریب  یصخش  يربق  ره  زا  دش و  هتفاکش  اهربق  مدید  باوخ  ملاع  رد  درب . مباوخ  ات  متسشن  نآ  طسو  رد  متشذگ .  یناتـسربق 

هک مدید  ار  یناوج  نیب  نیا  رد  دندش . دوخ  ربق  لخاد  دنتفرگ و  ار  دوخ  قبط  نانآ  زا  مادک  ره  دمآ ، دورف  رون  زا  یقبط  يربق  بحاص  ره 
هچ اه  قبط  نیا  ناوج !  يا  متفگ :  وا  هب  ددرگرب . يدـیماان  اب  تساوخ  دـماین ، دورف  یقبط  وا  يارب  زا  هدـمآ و  نوریب  ربق  زا  هنهک  سابل  اـب 
یم دوخ  تاوما  يارب  ناگدـنز  هک  دوب  یتاقدـص  تاریخ و  اهنیا  تفگ :  دـماین ؟ اهقبط  نیا  زا  وت  يارب  ارچ  دوب ؟ اهنآ  لخاد  زیچ  هچ  دوب ،
نم هب  ار  نآ  باوث  دهد و  تاریخ  میارب  هک  مرادن  ار  یـسک  نم  اما  دناسر ، یم  ناشیا  هب  ار  اهنآ  باوث  هعمج  ياهبـش  یلاعت  قح  دنتـسرف .
نوچ متفر .  یم  جح  هب  مه  وا  اب  هک  مراد  يردام  طقف  تفگ :  يراد ؟  ار  یسک  ایند  رد  ایآ  متفگ :  دماین . نم  يارب  یقبط  اذل  دنک ، هیده 

دنک یمن  يدای  نم  زا  دش و  دوخ  راک  لوغشم  درک و  رهوش  مردام  نآ  زا  دعب  مدش .  نفد  ناتسربق  نیا  رد  متفر و  ایند  زا  مدیـسر  اجنیا  هب 
نآ هب  دش  حبص  یتقو  دیوگ : یم  حلاص  درم  رهش . زا  هلحم  نالف  رد  تفگ :  تسا ؟  اجک  تردام  متفگ :  دهد . یمن  میارب  زا  يا  هقدص  و 

ییالط هسیک  هناخ  لـخاد  تفر  تسیرگب و  نز  ریپ  مدرک :  لـقن  وا  يارب  مدوب  هدـید  هچنآ  مدرک و  ادـیپ  ار  ناوج  نآ  رداـم  متفر و  هلحم 
نامه مهد و  هقدص  وا  يارب  زا  هعمج  ياهبش  هک  مدرک  لوبق  مه  نم  هدب .  هقدص  مدنزرف  يارب  زا  ار  هسیک  نیا  تفگ :  داد و  نم  هب  دروآ 
مباوخ زاب  هتسشن  مدیسر  ناتسربق  نایم  هب  نوچ  متفر  یم  دجسم  هب  هک  رگید  هعمج  بش  مداد .  هقدص  وا  يارب  ار  اهالط  زا  يرادقم  تقو 

قبط سکره  دمآ و  دورف  رون  زا  ییاهقبط  نامـسآ  زا  دـمآ و  نوریب  یـصخش  يربق  ره  زا  دـش ، هتفاکـش  اهربق  مدـید  باوخ  ملاع  رد  درب .
درک و نم  هب  ور  دراد . تسد  رد  ار  یقبط  تسا و  هدیـشوپ  دیفـس  ابیز و  هماج  هک  مدید  ار  ناوج  نآ  زاب  دش . ربق  لخاد  تفرگ و  ار  دوخ 

دوخ ربق  هب  تفگ و  ار  نیا  يدـش ،  نم  یلاحـشوخ  ثعاب  وت  مدونـشخ ،  وت  زا  نم  هک  نانچمه  دوش  دونـشخ  وت  زا  ادـخ  درم ! يا  تفگ : 
(221 .) دش لخاد 

مرادن ییافواب  ناتسود  حلاص و  دالوا 
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مرادن ییافواب  ناتسود  حلاص و  دالوا 

اه نآ  زا  ناگدرم  هدش و  هتفاکـش  اهربق  همه  هک  نیا  لثم  تسا و  هدش  یناتـسربق  لخاد  دید ، باوخ  رد  ناشیا  هک :  دش  لقن  هبالق  یبا  زا 
ایند زا  مه  نآ  هک  وا  هیاسمه  طقف  اه  نآ  نایم  رد  دـنا . هتـشاذگ  رون  زا  یقبط  مادـک  ره  لباقم  رد  هتـسشن و  اهنآ  رانک  رد  هدـمآ و  نوریب 
قبط وت  يارب  ارچ  درک : لاوئـس  وا  زا  تسا .  هتخادنا  ریز  هب  ار  دوخ  رـس  هدز و  تلجخ  تاوما  نایم  رد  درادـن . رون  قبط  هیدـه و  دوب  هتفر 

هک دـنراد  ینابرهم  زوسلد و  ماوقا  ییافو ،  اب  ناتـسود  یحلاص ،  نادالوا  اه  نآ  زا  مادـک  ره  هبالق !  یبا  يا  تفگ :  تسا .  هدـماین  يرون 
اما دوش ، یم  هداتسرف  تاوما  يارب  اهنآ  فرط  زا  رون  ياه  قبط  نیا  دنشاب . یم  نانآ  رکف  هب  دنهد و  یم  هقدص  دننک ، یم  اعد  ناشیا  يارب 

مرادن و رون  زا  یقبط  تهج  نیا  زا  دتـسرف ، یمن  میارب  يا  هقدص  هیدـه و  تسین ،  مرکف  هب  هک  مراد  فلخان  حـلاص و  ریغ  دالوا  کی  نم 
ار ناتساد  متفر و  شدنزرف  شیپ  مدش ،  مرادیب  باوخ  زا  یتقو  دیوگ : هبالق  یبا  ما .  هدنمرش  هدز و  تلجخ  مناگیاسمه  تاوما و  نایم  رد 

یم تیـصعم  هانگ و  زا  تسد  منک و  یم  هبوت  وت ، تسد  هب  هبالق !  یبا  تفگ :  دـش . هاـگآ  ردـپ  هیـضق  زا  رـسپ  یتقو  مدرک :  لـقن  شیارب 
. درک یم  اعد  وا  يارب  داد و  یم  تاقدص  تاریخ و  شردپ  يارب  امئاد  دش و  دنوادخ  یگدنب  تدابع و  لوغـشم  زور ، نآ  زا  دـعب  مشک و 

لباقم رد  هک  یقبط  اما  تسا  رون  زا  ییاه  قبط  ناشلباقم  رد  تاوما  همه  هک  مدـید  ار  باوخ  ناـمه  زاـب  یتدـم  زا  دـعب  دـیوگ : هبـالق  یبا 
يا تفگ :  داتفا  نم  هب  شمـشچ  یتقو  تسا .  هدرک  نشور  ار  اج  همه  دیـشروخ  لثم  رتشیب و  شرون  رتهب و  همه  زا  دـشاب  یم  ما  هیاـسمه 

هقدـص و نم  يارب  دـنکن و  هانگ  رگید  دوش و  ضوع  نم  دـنزرف  يدـش  ثعاـب  هک  دـیامرف  تیاـنع  ریخ  يازج  وت  هب  دـنوادخ  هبـالق !  یبا 
(222  .) میآ نوریب  ناگیاسمه  ناتسود و  تلجخ  زا  منک و  ادیپ  تاجن  شتآ  زا  نم  اه  نیمه  هطساو  هب  دهد و  تاریخ 

يداتسرف هزوبرخ  ام  يارب 

ردپ تین  هب  ار  دوخ  هعمج  ياهزور  راکدزم  دبای  زاب  ار  دوخ  یتمالس  رگا  هک  درک  رذن  دش . رامیب  ناناملسم ،  زا  یکی  دنقرمـس ، رهـش  رد 
دوخ هعمج  زور  راکدزم  درک و  افو  دوخ  رذن  هب  تفای و  زاب  ار  دوخ  یتمالـس  یتدم  زا  سپ  وا  دهد . هقدص  دنا  هتفر  ایند  زا  هک  شردام  و 

يدزم زور  نآ  درکن . ادیپ  يراک  درک  شـشوک  هچ  ره  هعمج ،  ياهزور  زا  یکی  رد  هک  نیا  ات  داد  یم  هقدص  شردام  ردـپ و  تین  هب  ار ،
ات دشن  ادیپ  میارب  يراک  هعمج  نیا  دیـسرپ : تفر و  دوخ  رـصع  املع  زا  یکی  دزن  دـهد . هقدـص  شردام  ردـپ و  تین  هب  ات  درواین  تسد  هب 
نآ نک و  عمج  ار  اه  هزوبرخ  تسوپ  ورب و  نوریب  هناخ  زا  تفگ :  وا  هب  ملاع  منکچ ؟  نونکا  مهد ،  هقدـص  مردام  ردـپ و  يارب  ار  شدزم 

ار شباوث  زادنیب و  اهنآ  غالا  شیپ  ار  اه  هتسوپ  تسیاب و  دندرگ  یم  زاب  ارحص  زا  هک  ناناقهد  هار  رـس  هزاورد ،  نوریب  يوشب و  زیمت  ار  اه 
رد ار  وا  رایـسب  ینامداش  اب  هک  دید  باوخ  رد  ار  دوخ  نیدـلاو  هبنـش  بش  درک ، لمع  روتـسد  نیا  هب  وا  نک .  راثن  تردام  ردـپ و  حور  هب 
 ، میتشاد دایز  لیم  هزوبرخ  هب  ام  هک  نیا  ات  يداتـسرف ،  شاداپ  دوب  مزال  هچنآ  ام  يارب  دـنزرف ! يا  دـنتفگ : دـنتفرگ و  دوخ  تبحم  شوغآ 

(223 .) دنک دونشخ  ارت  ادخ  یتخاس ،  دونشخ  ار  ام  يداتسرف ،  ام  يارب  زین  ار  نآ 

تیم عفن  هب  تداهش 

نیا ول  دنک و  یم  لوبق  تیم  نآ  هرابرد  ار  نانآ  تداهش  دنوادخ  دنهد ، تداهش  یتیم  عفن  هب  يا  هدع  رگا  هک :  تسا  هدش  دراو  رابخا  رد 
الا هنم  ملعن  انا ال  مهللا  : )) دـنیوگب دـنوش و  دراو  يا  هزانج  رب  رفن  لهچ  رگا  دومرف : قداص  ماما  دـشاب . ناراک  هاـنگ  زا  ادـخ  دزن  تیم  هک 
دوخ هدنب  هرابرد  ار  امـش  تداهـش  دیامرف : یم  باوج  رد  دنوادخ  میناد .  یمن  رگید  زیچ  یبوخ  زا  ریغ  وت  هدـنب  نیا  زا  ام  ایادـخ ! اریخ ))
یم هراب  نیا  رد  تیاکح  دـنچ  ( 224  .) مدرک وفع  ار  وا  مدیـشخب و  ار  همه  متـسناد  یم  وا  ناهانگ  هراـبرد  دوخ  هک  هچ  نآ  مدرک و  لوبق 

 : هلمج زا  میروآ . 

دنداد تداهش  وا  عفن  هب  يا  هدع 
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. درک یم  بجعت  دواد  ترـضح  وا  تدابع  تدـش  زا  دوب  يدـباع  لیئارـسا  ینب  رد  تسا :  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 

. دـشاب یم  ییامندوخ  ایر و  يور  زا  تسین و  صلاخ  وا  تدابع  نوچ  نکن ؛  بجعت  وا  تداـبع  يداـیز  زا  دواد ! يا  دومن : یحو  دـنوادخ 
زا مدرم  دیراپـس . كاخ  هب  دینک و  نفد  ار  وا  دیورب  دومرف : تفر .  ایند  زا  دباع  هک :  دنداد  ربخ  دواد  هب  تفر .  ایند  زا  دباع  یتدم  زا  دـعب 
زا رفن  هاجنپ  دنداد . لسغ  ار  وا  یتقو  دنکن ؟ تکرش  دباع  هزانج  عییـشت  رد  دیاب  ارچ  هک  دندش  تحاران  مالـسلا  هیلع  دواد  ندرکن  ترکش 

زامن وا  رب  نآ  زا  دـعب  میدـیدن و  يرگید  زیچ  صخـش  نیا  زا  ییوخ  ریخ و  زا  ریغ  ایادـخ ! هک  دـنداد  تداهـش  دـندش و  دـنلب  دوخ  ياـج 
رگید رفن  هاجنپ  مه  نفد  زا  دعب  میا ،  هدیدن  يزیچ  وا  زا  یکین  یبوخ و  زا  ریغ  ایادخ ! دنتفگ : دنداد و  تداهـش  رگید  رفن  هاجنپ  دندناوخ .
ضرع يدرکن ؟  تکرش  دباع  هزانج  عییشت  رد  هک  دش  ثعاب  زیچ  هچ  درک : یحو  مالـسلا  هیلع  دواد  هب  دنوادخ  دنداد . ار  تداهـش  نیمه 

دوبن ادخ  يارب  شلمع  هک  تسا  تسرد  دش : یحو  تسا .  راکایر  وا  یتفگ  يداد و  عالطا  نم  هب  هک  يزیچ  نامه  هطساو  هب  ایادخ ! درک :
(225  .) مدومن وفع  ار  وا  مدرک و  لوبق  وا  هرابرد  ار  اه  نآ  تداهش  مه  نم  دنداد ، تداهش  وا  عفن  هب  نانم  ؤم  زا  يا  هدع  نکیلو 

تشاذگ شفک  رد  ار  همان 

 . ناسرب وا  هب  ارم  لکـشم  نکب و  بسامهط  هاش  هب  ارم  شرافـس  تفگ :  تفر و  یلیبدرا  سدـقم ))   )) دزن يریقف  دیـس  تسا :  هدـش  لـقن 
نک لح  ار  دیس  نیا  لکشم  ردارب ! يا  دوب . هتشون  همان  لوا  رد  درک . وا  هب  ار  دیـس  شرافـس  تشون و  هاش  هب  يا  همان  یلیبدرا  سدقم ))  ))

 ، تسا یلیبدرا  سدقم ))   )) فرط زا  دیمهف  وا  دیناسر و  هاش  هب  ار  هماندیـس  یتقو  دناسر . هاش  هب  وا  دوخ  هک  داد  دیـس  تسد  هب  ار  همان  و 
نفک داد : روتـسد  دوخ  مالغ  هب  هاش  ردارب ! يا  تسا :  هتـشون  دید  دناوخ  ار  همان  هک  نآ  زا  دعب  درک . میظعت  دش و  دنلب  اج  زا  مارتحا  يارب 
منفد متفر و  اـیند  زا  نم  یتـقو  تفگ :  دوـخ  ناـصاخ  هب  داـهن و  نفک  لـخاد  ار  سدـقم ))   )) هماـن وا  درک . تعاـطا  مه  مـالغ  رواـیب ، ارم 

یلیبدرا سدقم ))   )) هک متسه  یسک  نم  میوگب  مروایب و  دهاش  رکنم  ریکن و  رب  نآ  هطساو  هب  ات  دیراذگب  مرس  يالاب  ار  همان  نیا  دیدرک ،
نینچ شگرم  زا  دعب  مه  اه  نآ   . ) تسا وا  رهم  طخ و  مه  نیا  هدرک و  لوبق  يردارب  ناونع  هب  ارم  نامز ،  لها  دهتجم  اوقت و  اب  درم  نیا  ، 

(226 .) درک لح  ار  وا  تالکشم  دروآرب و  ار  دیس  نآ  تاجاح  دعب  دندرک .)

حلاص دالوا 

اه نآ  يارب  ردام  ردپ و  گرم  زا  دعب  هک  تسا  حلاص  دالوا  دوش  هتشادرب  ناسنا  زا  ربق  باذع  دوش  یم  ثعاب  هک  ییاهزیچ  زا  رگید  یکی 
نیدلاو يارب  یمهـس  دهد  یم  ماجنا  هک  یحلاص  لامعا  اب  دیامن و  وفع  ار  اه  نآ  ناهانگ  دهاوخب  لاعتم  دنوادخ  زا  دـنک و  ترفغم  بلط 

میرم نب  یسیع  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دنک : یم  لقن  دوخ  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دهد . یم  رارق 
هتشادرب ربق  نآ  زا  باذع  دندید ، دندیسر  ربق  نآ  هب  دنتـشگرب و  هک  زا  دعب  لاس  دندرک . یم  باذع  ار  نآ  بحاص  هک  دنتـشذگ  يربق  هب 

هک نالا  یلو  دـندرک ، یم  باذـع  ار  نآ  بحاص  مدـید  متـشذگ  ربق  نیا  رب  هک  دندیـسر  لبق  لاس  اراـگدرورپ ! درک : ضرع  تسا .  هدـش 
. دوب هدنام  یقاب  وا  زا  یحلاص  دالوا  یسیع !  يا  دش : یحو  تسیچ ؟  تلع  تسا .  هدش  هتـشادرب  نآ  زا  باذع  منک  یم  هدهاشم  متـشگرب 

حلاص لامعا  هطساو  هب  ار  وا  ردپ  ناهانگ  دنوادخ  تسا .  هداد  هانپ  ار  یمیتی  هدرک و  ریمع  حالـصا و  ار  يا  هداج  هدش و  گرزب  وا  لاسما 
، درک روبع  يربق  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  تسا :  هدش  لقن  نینچ  مه  ( 227 .) دومن وفع  دیشخب و  ار  وا  دوب  هداد  ماجنا  هک  شدنزرف 

دید دیـسر . ربق  نامه  هب  زاب  تشگرب .  داد و  ماجنا  ار  دوخ  راک  هک  نآ  زا  دـعب  دـننک ، یم  باذـع  ار  نآ  بحاص  باذـع ،  هکئـالم  دـید 
ار وا  لوا  هک  دوب  هچ  تلع  ایادخ ! دومن : ضوع  درک و  بجعت  مالسلا  هیلع  یسیع  دنتـسه  وا  ربق  رانک  رون  زا  ییاه  قبط  اب  تمحر  هکئالم 

ناراک هانگ  زا  یکی  هدنب  نیا  یـسیع !  يا  تسا :  یحو  وا  هب  دنوادخ  دنتـسه ؟ وا  رانک  رد  رون  زا  ییاه  قبط  اب  نالا  دـندرک و  یم  باذـع 
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درب ملعم  دزن  ار  وا  ردام  دش ، گرزب  ات  درک  تیبرت  بوخ  ار  وا  دمآ  ایند  هب  لفط  هک  نآ  زا  دعب  دوب  نتسبآ  وا  نز  تفر  ایند  زا  یتقو  دوب .
یلاح رد  منک  باذـع  ار  وا  مدیـشک  تلاـجخ  رگید  داد ، داـی  لـفط  نآ  هب  ار  هللا ))  مسب   )) ملعم یتقو  دزوماـیب . یـسانشادخ  ملع  وا  هب  اـت 

(228  .) تسا هدرک  يراج  نابز  هب  ارم  مسا  نیمز  يور  شدنزرف 

تفای تاجن  باذع  زا  يردپ 

اب عیقب  ناتسربق  رد  ترضح  نآ  يزور  تسا .  هدش  عقاو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  نامز  رد  يا  هیضق  قوف  ناتساد  دننام 
همه دییامن ، روبع  ربق  نیا  زا  رتدوز  هچ  ره  دینک و  تعرس  دومرف : باحصا  هب  دندش . کیدزن  يربق  هب  ات  دندوب  تکرح  در  دوخ  باحصا 

تسین مزال  دومرف : ترضح  دنوش . در  تعرس  اب  هک  دنتساوخ  یم  دندیسر و  ربق  نامه  هب  زاب  تعجارم  تقو  دنتشذگ . تعرـس  هلجع و  اب 
مزال هلجع  دـییامرف  یم  نالا  یلو  میوش  در  تعرـس  اـب  مینک و  هلجع  دـیدومرف  نتفر  تقو  هللا !  لوسر  اـی  دـندرک : ضرع  دـینکن . هلجع  ، 

ار وا  هجـض  هلان و  ندینـش  تقاط  نم  دز و  یم  دایرف  وا  یلاح  رد  دـندرک  یم  باذـع  ار  ربق  بحاـص  هکئـالم  نتفر  تقو  دومرف : تسین ؟ 
؟ دندیسرپ ار  تلع  باحصا  تسا .  هدرک  فرط  رب  وا  زا  ار  باذع  هداد و  رارق  دوخ  ترفغم  تمحر و  دروم  ار  وا  ادخ  نالا  یلو  متشادن . 
هک تشاد  يریغص  لفط  یلو  دندرک ، یم  باذع  لاح  ات  ار  وا  تهج  نیا  هب  تسا ،  هتفر  ایند  زا  قسف  لاح  اب  هدوب و  قساف  درم  نیا  دومرف :
وا هک  هکئالم  هب  دنوادخ  دومن ، يراج  نابز  هب  ار  هللا ))  مسب   )) لفط نآ  یتقو  درک . میلعت  وا  هب  هللا ))  مسب   )) مه وا  دـندرب  ملعم  دزن  ار  وا 
(229  .) منک باذع  درب  یم  ارم  مان  شدنزرف  هک  یصخش  تسین  راوازس  اریز  دینکن ؛ باذع  ار  وا  رگید  داد : روتسد  دندرک  یم  باذع  ار 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز 

تاجن ار  اهنآ  ربق ، ياهراشف  باذع و  زا  هک  تسا  نآ  دهد  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  نیرئاز  هب  دنوادخ  هک  ییاه  شاداپ  هلمج  زا 
جاح منک .  لقن  دنتشادرب  ناتسربق  زا  ار  باذع  نآ ،  هطـساو  هب  هک  اروشاع  ترایز  هب  طوبرم  یناتـساد  اج  نیا  رد  تسا  بسانم  دهد . یم 

زا یتعامج  هک  رهش  جراخ  هربقم  رد  اه  بش  دوب و  دوخ  ترخآ  رما  حالـصا  لوغـشم  امئاد  هک  یحلاص  لضاف و  درم  يدزی ،  یلع  دمحم 
ات دندناوخ  یم  سرد  ملعم  دزن  هدش و  گرزب  مه  اب  یکدوک  رد  هک  دوب  هیاسمه  ار  وا  درب ، یم  رـس  هب  دـندوب  هدـش  نفد  نآ  رد  نانم  ؤم 
رـس هب  حلاص  درم  نآ  هک  یلحم  کیدزن  هربقم ،  نامه  رد  تفر  ایند  زا  یتقو  تفرگ .  شیپ  ار  ( 230  ) يراشع لغش  دش و  گرزب  هک  نآ 

تئیه رد  هک  دید  باوخ  هب  ار  وا  یلع ))  دمحم  جاح   )) هک دوب  هتـشذگن  یهام  کی  ملاظ ،  درم  نآ  گرم  زا  زونه  دـندرک . نفد  درب  یم 
یکین لامتحا  هک  يدوبن  یناسک  هلمج  زا  مناد .  یم  ارت  نطاب  رهاظ و  راـک و  رخآ  اـت  لوا  زا  نم  تفگ :  تفر و  وا  دزن  هب  تسا .  ییوکین 

 : تفگ باوج  رد  يدیـسر .  ماقم  نیا  هب  لمع  مادک  اب  تشادن .  رب  رد  رگید  زیچ  باذـع  زا  ریغ  هک  دوب  یلغـش  وت  لغـش  دور ، وت  هرابرد 
نم زا  اـتقوم  ار  باذـع  هک  زورید  اـت  مدوـب  باذـع  تدـش  رد  دـندرک . نفد  ارم  متفر و  اـیند  زا  نم  یتـقو  یتـفگ ،  هک  تسا  روـط  نـیمه 

دومن هراشا  . ) دندرک نفد  ناکم  نیا  رد  ار  وا  دـش ، توف  ( 231) دادح فرشا  داتسا  نز  زورید ، تفگ :  مدیسرپ .  وا  زا  ار  تلع  دنتـشادرب .
هبترم رد  دمآ . شترایز  هب  هبترم  هس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  وا  تافو  بش  رد  دوب ) رود  وا  زا  عرز  دص  بیرق  هک  یعـضوم  هب 

 . میتفرگ رارق  تمعن  زان و  رد  دنتـشادرب و  ام  زا  ار  باذع  دـش و  بوخ  ام  لاح  تقو  نآ  زا  دـنرادرب . هربقم  زا  ار  باذـع  دومرف : رما  موس 
یمن ار  وا  هلحم  متخانـش و  یمن  ار  دادـح  فرـشا  داتـسا  هک  یلاح  رد  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  هناریحتم  دـیوگ : یم  یلع ))  دـمحم  جاح  ))

درم زورید  يرآ ،  تفگ :  تسا .  هدرم  وت  هجوز ،  مدیسرپ :  وا  زا  مدرک .  ادیپ  ار  وا  ات  مدرک  وجتسج  نارگنهآ و  رازاب  رد  متفر  متـسناد . 
هتفر مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  وا  ایآ  متفگ :  مدرک .  نفد  دوب ) هدرب  مان  ملاظ  درم  نآ  هک  ار  اج  نامه   ) ناـکم نـالف  رد  ار  وا  و 
دعب هن ،  داد : باوـج  تشاد ؟  يراد  هیزعت  ازع و  سلجم  متفگ :  هن ،  تفگ :  درک ؟ یم  وا  تبیـصم  رکذ  اـیآ  متفگ :  هـن ،  تـفگ :  دوـب ؟

نم نز  یلب ،  تفگ :  مدرک .  لقن  وا  يارب  ار  دوخ  باوخ  یـسرپ .  یم  وا  لاوحا  زا  ینک و  یم  قیقحت  ردق  نیا  هچ  يارب  درم ! يا  تفگ : 

خزرب ات  گرم  زا  www.Ghaemiyeh.comناسنا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


بش کی  رد  نیسح  ماما  ارچ  هک  مدش  هجوتم  هزات  دیوگ : یم  یلع ))  دمحم  جاح  ( )) 232 .) دوب اروشاع  ترایز  ندناوخ  لوغشم  زور  ره 
. دنتشادرب هربقم  لها  زا  ار  باذع  هجیتن  رد  تسا و  هتفر  وا  ترایز  هب  هبترم  هس 

تیب لها  تبحم 

هب نتـشاد  تبحم  تسا ،  رتزاسراک  لامعا  همه  زا  دـهد و  یم  تاجن  نآ  یتحاران  ربق و  باذـع  زا  ار  ناسنا  هک  يرگید  ياهزیچ  هلمج  زا 
بـش میآ  یم  مرئاز  ترایز  هب  نم  هک  يدراوم  هلمج  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  دـشاب . یم  تراهط  تمـصع و  تیب  لها 

هب هقالع  تبحم و  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا ).  ترخآ  لزنم  نیرت  كانرطخ  نیلوا و  هک   . ) تسا ربق  لوا 
 . حور ضبق  رومءام  هتـشرف  روضح  گرم و  ماگنه  - 1 تسا .  شخب  تاجن  زاس و  راک  كان  لوه  رایـسب  دروم  تفه  رد  متیب  لـها  نم و 

زاب ماگنه  تمایق 4 - رد  ناگدرم  ندش  رادیب ) و   ) هدنز ماگنه  - 3 ربق . لوا  بش  رد  خزرب  لوئسم  ناگتـشرف  ربارب  رد  ییوجزاب  ماگنه  - 2
باسح و ماگنه  - 5 دـنهد . یم  شتـسد  هب  ار  یـصخش  ره  لمع  هدـنورپ  هک  ینامز  ای  و  تمایق ،  رد  ناسنا  ربارب  رد  لـمع  هدـنورپ  ندـش 

ماگنه - 7 تسا .  زور  نآ  رد  هک  ییوگلا  قح و  ياهرایعم  اب  ناسنا  لامعا  راـکفا و  شجنـس  ماـگنه  - 6 یهلا .  لدـع  هاگداد  رد  روضح 
دراو ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  دیوگ : بعک  نب  دیبع  ( 233  .) تسا هدش  هداهن  خزود  حور  رب  هک  یلپ  طارـص و  زا  روبع 
یلیخ ار  نیسح  هللا !  لوسر  ای  متفگ :  دیوب . یم  دسوب و  یم  ار  وا  ترضح  نآ  تسا و  هتسشن  شنماد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  مدید  مدش ، 

تمظع و تمایق  خزرب و  ربق و  ملاـع  رد  دـنراد ، تسود  نیمز  لـها  زا  شیب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نامـسآ  لـها  دومرف : يراد ؟  تسود 
(234 .) دوش یم  رهاظ  اج  نآ  همئا  ریاس  وا و  تنطلس  ذوفن و  نیسح و  تزع  ددرگ ، یم  راکشآ  نیسح  نءاش 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص 

ربق و رد  رون  ببس  نم  رب  نداتسرف  تاولص  اریز  دیتسرفب ، تاولـص  دایز  نم  رب  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح 
نیا رد  دندرک . ادیپ  تاجن  ربق  راشف  باذع و  زا  نداتسرف  تاولـص  هطـساو  هب  هک  دندوب  يدارفا  ( 235 .) دوش یم  تشهب  رد  روـن  طارص و 

. دییامرف هجوت  ناتساد  ود  هب  هطبار 

دش هتشاد  رب  ناتسربق  زا  باذع 

درک و هیرگ  هب  عورـش  دش  رادیب  یتقو  تسا .  راتفرگ  دیدش  باذع  هب  هک  دید  باوخ  رد  گرم  دعب  ار  دوخ  رتخد  ینز  زا : هدـش  لقن  - 1
رورـسم لاحـشوخ و  هک  دید  باوخ  هب  ار  وا  رگید  راب  زور  هنابـش  کی  زا  دعب  دنادرگ . فرط  رب  وا  زا  ار  باذع  هک  تساوخ  یم  ادـخ  زا 

؟  منیب یم  تشهب  رد  ارت  زورما  یلو  يدوب  باذـع  رد  زورید  رتـخد ! يا  دوـمن : لاوئـس  وا  زا  درب . یم  رـس  هب  تشهب  ياـه  غاـب  رد  تسا و 
تاولص تبون  دنچ  تشذگ و  ناتـسربق  نیا  زا  یـصخش  زورما  اما  مدوب .  باذع  رد  تیـصعم  هانگ و  هطـساو  هب  نم  ردام ! يا  داد : باوج 

غاب زا  نآ  ياج  هب  تشادرب و  ناتـسربق  لها  زا  ار  باذع  اه  نآ  تکرب  هب  دنوادخ ، درک . هیده  ناتـسربق  لها  رب  ار  اه  نآ  باوث  داتـسرف و 
. دومرف تیانع  تشهب  ياه  تمعن  اه و 

دش ضوع  شتروص 

يرکذ فاوـط  زا  رود  ره  رد  هک  یلاـح  رد   ) تـفگ یمن  يرگید  رکذ  تاولـص ))   )) زا ریغ  ادـخ  هناـخ  فاوـط  رد  یـصخش  دـنیوگ : - 2
رکذ تاولص ))   )) زا ریغ  هب  مدرک  دهع  ادخ  اب  تفگ :  باوج  رد  ییوگ ؟  یمن  هدش  دراو  هک  يرکذ  ارچ  دنتفگ : وا  هب  دراد .) صوصخم 

تحاران هیـضق  نیا  ندید  زا  تسا .  هدش  غالا  تروص  دننام  وا  يور  مدید  شگرم  زا  دعب  تفر  ایند  زا  مردـپ  یتقو  اریز  میوگن ؛  يرگید 

خزرب ات  گرم  زا  www.Ghaemiyeh.comناسنا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 75 

http://www.ghaemiyeh.com


مدرک و سامتلا  متفرگ و  ار  ترـضح  نآ  نماد  مدید .  باوخ  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  مدیباوخ  یتقو  مدـش . 
نیا يراوخ  ابر  تیـصاخ  دوب و  راوخ  ابر  تردپ  دومرف : ترـضح  مدرک .  لاوئـس  وا  تروص  رییغت  زا  دنک و  تعافـش  ار  مردپ  متـساوخ : 

مه نم  داتسرف . یم  تاولـص   )) هبترم دص  باوخ  تقو  رد  بش  ره  وت  ردپ  نکل  دیآ . رد  غالا  تروص  هب  گرم  ماگنه  راوخ  ابر  هک  تسا 
هب یتقو  مدش .  رادیب  باوخ  زا  منادرگ .  یم  رب  لوا  تلاح  هب  ار  وا  تروص  مدرک و  لوبق  وا  هرابرد  ار  وت  تعافـش  شلمع  نیا  هطـساو  هب 
هب تفگ :  یم  یفتاه  مدینـش  نفد  زا  دعب  مدرک .  نفد  ار  وا  سپ  تسا .  هدنـشخرد  هام  دـننام  شتروص  مدـید  مدرک  هاگن  مردـپ  تروص 

 . متشاذگ وا  ناهانگ  زا  مدیزرمآ و  ار  وا  داتسرف  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  يارب  تردپ  هک  یتاولص ))   )) ببس

فجن رد  نفد 

ار رکنم  ریکن و  لاوئـس  ربق و  باذع  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  یگیاسمه  فرـشا و  فجن  رد  تیم  ندرک  نفد  تسا :  هدمآ  ثیدح  رد 
نخـس یـسوم  اب  نآ ،  رد  دنوادخ  هک  تسا  يا  هزنم  هوک  هعطق  فجن ،  تسا :  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دراد . یم  رب  وا  زا 
هاگیاج ار  نآ  دیزگرب و  دوخ  بیبح  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  لیلخ و  اج  نآ  رد  ار  میهاربا  ترـضح  تفگ و  یم 

تسا وکین  هچ  دومرف : درک و  هاگن  مالسلا  يداو  هب  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  يزور  تسا .  هدش  تیاور  ( 236  .) تسا هداد  رارق  ناربمایپ 
هفوک و لها  نادمه و  هلیبق  زا  هک  ردب  یبا  یـضاق  زا  ( 237  .) هدب رارق  اج  نآ  رد  ارم  ربق  ایادـخ ! وت  نورد  تسا  وبـشوخ  هچ  تا و  هرظنم 

لیقع هب  ملسم  ترضح  مرح  فرط  هک  يرد  مدوب .  هفوک  دجـسم  رد  یناراب  بش  کی  رد  تسا :  هدش  لقن  دوب . يدباع  راکتـسرد و  درم 
رد نامه  لباقم  هک  يدـنلب  کی  يور  ار  هزانج  دـندش و  دجـسم  دراو  هزانج  کی  اب  هارمه  یهورگ  ندـش ،  زاب  زا  سپ  تسا .  هدز  تسا 
زاب ار  تیم  نیا  تروص  دیوگ : یم  يرگید  هب  یـصخش  هک  دید  باوخ  رد  دـیباوخ ، دوب  هزانج  هارمه  هک  يدارفا  زا  یکی  دنتـشاذگ . دوب 

زا لبق  دـیاب  میراد و  باسح  وا  اب  يرآ ،  تفگ :  شقیفر  هب  دـندرک . زاب  ار  تیم  تروص  یتقو  هن .  ای  میراد  یباـسح  وا  اـب  مینیبب  اـت  مینک 
یـسرتسد رگید  تروص  نیا  ریغ  رد  درک ، هیوست  ار  وا  باسح  رتدوز  هچ  ره  درذگب ، ( 238  ) هفاصر زا  دـنهد و  تکرح  ار  هزانج  هک  نیا 

هزانج تفگ :  ناهارمه  هب  درک و  وگ  زاب  ناتسود  يارب  ار  دوخ  باوخ  دش و  رادیب  باوخ  زا  صخـش  نآ  ناهگان  تشاد ؛  میهاوخن  وا  هب 
هرابرد ار  يراعشا  برع  رعاش  ( 239 .) دندرک تکرح  فرشا  فجن  فرط  هب  اروف  هتشادرب و  ار  هزانج  مه  اه  نآ  دیهد . تکرح  رتدوز  ار 

ردـپ راـنک  رد  ارم  متفر ،  اـیند  زا  یتـقو  تسا .  نینچ  اـه  نآ  یـسراف  ینعم  هک  هدورـس  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  راـنک  فـجن ،  رد  نفد 
ریکن لاوئس )   ) زا ییاورپ  مسرت و  یمن  منهج )   ) شتآ زا  ترضح  نآ  یگیاسمه  رد  نوچ  دینک . نفد  مالسلا  هیلع  نیسح  نسح و  یمارگ 

هیلع یلع  نایعیـش  اهلا ! راب  دوش . مگ  يرتش  دـنب  وناز  نابایب  رد  وا ، ندوب  اب  تسا  گـنن  ناـهانپ  یب  هدـنهد  هاـنپ  رب  اـنامه  مرادـن .  رکنم  و 
یلع ترـضح  هک  ار  يراعـشا  دیاب  ناسنا  ناریمب .  رادـب و  تباث  نادـنزرف  یتسود  تیالو و  رب  ار  ام  هد و  رارق  وا  ناگیاسمه  زا  ار  مالـسلا 

بلقلا تانـسحلا و  نم  داز  ریغب  میرکلا  یلع  تدـفو  دـنارارق . نیا  زا  اه  نآ  دـسیونب و  دوخ  نفک  رب  تشون  ناملـس  نفک  رب  مالـسلا  هیلع 
بلق تمالس  یکین و  نودب  هشوت و  نودب  يا  هدنشخب  رایسب  صخش  رب  میرکلا  یلع  دوفولا  ناک  اذا  یش ء  لک  حبقا  دازلا  لمح  میلـسلا و 

. دشاب يا  هدنشخب  صخش  رادنامهم  هاگره  تسا  اوران  يراک  ندرب  هارمه  هشوت  داز و  مدش .  دراو 

ناهانگ زا  هبوت 

هانگ عبات  ربق  باذـع  راشف و  دـش : نایب  اقباس  تسا .  ناهانگ  زا  ندرک  هبوت  دـنک ، یم  فرط  رب  ار  ربق  باذـع  هک  ییاهزیچ  زا  رگید  یکی 
مه ربق  باذع  دشابن  هانگ  الـصا  رگا  تسا و  مک  مه  باذع  دـشاب  مک  هانگ  رگا  تسا و  دایز  مه  ربق  باذـع  دـشاب  دایز  هانگ  رگا  تسا . 

ای درک : ضرع  دیسر و  ترضح  نآ  تمدخ  ینزریپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  نامز  رد  تسا :  هدش  دراو  درادن . دوجو 
 (. میهد ماجنا  یلمع  هچ  ربق  باذع  زا  تاجن  يارب  و  ( ؟ درک میهاوخ  هچ  هانگ  ترثک  زا  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  ربق  رد  ام  لاوحا  هللا !  لوسر 
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رظن فرـص  وا  ياطخ  زا  دزرمآ و  یم  ار  ناسنا  دنوادخ  هلیـسو  نیا  هب  اریز  تسا ؛  ندروآ  يور  ادخ  يوس  هب  هانگ و  زا  تشگزاب  دومرف :
و ( )) 240) اباتم هللا  یلا  بوتی  هناف  احلاص  لمع  باـت و  نم  و  دـیامرف : یم  هراـب  نیا  رد  نآرق  دـهد . یم  تاـجن  ربق  باذـع  زا  دـنک و  یم 

فرـص نانآ  ناهانگ  زا  دنک و  یم  لوبق  ار  ناشیا  هبوت  لاعتم  دنوادخ  دنهد  ماجنا  حلاص  لامعا  دـننک و  هبوت  دوخ  ناهانگ  زا  هک  یناسک 
ار اه  نآ  زا  يرارف  هار  دنا و  هدرک  تبث  هتـشون و  ملامعا  همان  رد  ارم  ناهانگ  منکچ ؟  هللا !  لوسر  ای  درک : ضرع  نزریپ  دیامن .)) یم  رظن 
ءاشی و ام  هللا  وحمی  دـیامرف : یم  هراب  نیا  رد  نآرق  دـنک . یم  دوبان  وحم و  ار  اه  نآ  دـنوادخ  شاـبم ،  تحاراـن  دومرف : ترـضح  مرادـن . 

شنیرفآ باتک  لصا  و  دنک ، یم  تبث  دهاوخب  ار  هچ  ره  و  دوبان ) و   ) وحم دـهاوخب  ار  هچ  ره  دـنوادخ  ( )) 241  ) باتکلا ما  هدنع  تبثی و 
نم هیلع  تماـیق  يادرف  ما  هدرک  تیـصعم  نآ  رد  هک  یناـکم  هللا !  لوسر  اـی  درک : ضرع  تسا )).  وا  تیـشم  اـب  وا و  دزن  ظوفحم ) حوـل  )
ریغ ضرالا  لدبت  موی  دـیامرف : یم  هراب  نیا  رد  دـنوادخ  دـننک . لدـب  رگید  نیمز  هب  ار  نیمز  دومرف : منک ؟  هچ  ار  نآ  دـهد ، یم  یهاوگ 

ای درک : ضرع  دنزاس . نوگرگد  ار  نامـسآ  نینچ  مه  دننک و  لدبم  نیمز  نیا  ریغ  هب  ار  نیمز  دنوادخ  رما  هب  هک  يزور  ( )) 242  ) ضرالا
يادرف دومرف : دـهد . یم  تداهـش  نم  هیلع  نم و  قح  رد  تماـیق  يادرف  تسا  هتخادـنا  هیاـس  مرـس  رب  هک  ینامـسآ  منک ؟  هچ  هللا !  لوسر 

هک يزور  ( )) 243  ) بتکلل لجـسلا  یطک  عامـسلا  يوطن  موی  دـیامرف : یم  هطبار  نیا  رد  نآرق  دـنچیپ . یم  راموط  لثم  ار  نامـسآ  تمایق 
منکچ دشاب  نم  مشچ  رد  هک  ییایح  مرـش و  اب  درک : ضرع  نز  ریپ  میروآ .))  رد  لوا  لاح  هب  میچیپ و  مه  رد  يراموط  دـننام  ار  نامـسآ 

مه نزریپ  تسا ،  ءایح  دنوادخ  زا  ءایح  اعقاو  دومرف : تسیرگ و  دینـش  ار  نخـس  نیا  ترـضح  یتقو  میآ ؟  رب  مناوت  یمن  نآ  هدهع  زا  هک 
نیو يرذـگ  رد  نم  ياـه  هدرک  هک ز  مریگ  منکچ ؟  مدرد  هب  نتـشیوخ  هدرک  زا  منکچ ؟  مدربـن  رد  هزور  همه  دوخ  اـب  ( 244  .) تسیرگ

؟  منکچ مدرک  هدید  شیپ  هک  مرش 

دناهر یم  باذع  زا  ار  ناسنا 

شتاجن باذع  زا  دنسر و  یم  وا  دایرف  هب  باذع  ماگنه  خزرب و  ملاع  رد  دهد ، ماجنا  ایند  رد  ار  اه  نآ  ناسنا  رگا  دنتسه  لامعا  زا  یضعب 
يارب تشگرب  جارعم  زا  هک  یماگنه  نآ  حبص  رد  دید و  جارعم  بش  رد  ار  اه  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  دنهد . یم 

 ، میدوب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  تمدخ  رد  يزور  دیوگ : یم  هرمـس  هللادبع  دنارارق . نیا  زا  اه  نآ  دومرف . نایب  مدرم 
کین و لامعا  مدـید  مدرک .  هدـهاشم  ار  دـندوب  التبم  اه  نآ  هب  متما  هک  ینوگانوگ  ياه  باذـع  یبیاـجع و  بشید  دومرف : ترـضح  نآ 

یبیجع ياهزیچ  هچ  بشید  هللا !  لوسر  ای  میدرک :  ضرع  دـنداد . تاجن  دـندیناهر و  اـه  باذـع  زا  ار  ناـنآ  دـندمآ و  اـه  نآ  هدیدنـسپ 
. دنداد حرش  نینچ  ترضح  نآ  دییامرف . نایب  ام  يارب  ار  اهنآ  دیدرک ؟ هدهاشم 

ردام ردپ و  هب  یکین 

هب یکین ))   )) نیب نیا  رد  هدـمآ  وا  حور  ضبق  يارب  توملا  کـلم  و  دوب ) وا  نداد  ناـج  عـقوم  هک   ) مدـید ار  دوـخ  تما  زا  يدرم  دوـمرف 
. درک عنم  شحور  ضبق  زا  ار  توملا  کلم  دمآ و  وا . نیدلاو 

وضو

( دوب هتفرگ  رگید  ياهراک  زامن و  يارب  ایند  رد  هک  ییوکین   (( ) يوضو  )) سپ دوب  هتفرگ  ارف  ار  وا  ربق ، باذع  هک  مدـید  ار  متما  زا  يدرم 
. درک فرط  رب  وا  زا  ار  باذع  دمآ و 

ادخ رکذ 
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ناـیم نـیا  رد  تـشاد .  رارق  نیطایــش  هرــصاحم  رد  وا  و  دـندوب ، هدرک  هطاـحا  ار  وا  فارطا  نیطایــش  هـک  مدـید  ار  دوـخ  تـما  زا  يدرم 
. دندرک شدازآ  دنداد و  تاجن  نیطایش  نیب  زا  ار  وا  دندمآ و  دوب  هدناوخ  اه  نآ  اب  ار  ادخ  هتفگ و  ایند  رد  هک  وا  ياهرکذ ))  ))

زامن

باذع زا  ار  هکئالم  دمآ و  وا  حیحص ))  زامن  (. )) دندرک یم  هجنکـش  باذع و   ) هتفرگ رب  ار  وا  باذع  هکئالم  هک  مدید  ار  متما  زا  يدرم 
هب وا  زاـمن  دـندرک  نفد  ار  تیم  یتـقو  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  هک  تسا  هدـش  دراو  یثیدـح  رد  درک . عنم  وا  ندرک 

245 .) دنک یم  عفد  وا  زا  ار  خزرب  ملاع  ياه  یتخس  سرت و  دوش ، یم  وا  سنوم  قیفر و  ربق  لخاد  ینارون  یصخش  تروص 

هزور

وا دماشایب  بآ  دوش و  ضوح  دراو  تساوخ  یم  تقو  ره  دوب و  هدمآ  نوریب  شناهد  زا  شنابز  یگنشت  رثا  رد  هک  مدید  ار  متما  زا  يدرم 
. داد شتاجن  یگنشت  زا  دومن و  بآ  ریس  ار  وا  دمآ و  ناضمر  كرابم  هام  هزور ))   )) سپس دندرک . یم  رود  دندنار و  یم  ار 

تیانج لسغ 

ار وا  نانآ  یلو  دوش  لخاد  اه  نآ  نایم  رد  تساوخ  یم  دـندوب  هتـسشن  مه  رود  هقلح  هقلح  ناربماـیپ  هک  یلاـح  رد  مدوب  ار  متما  زا  يدرم 
شتاجن ینادرگرس  یناریح و  زا  و   ) دیناشن نم  يولهپ  تفرگ و  ار  وا  تسد  دمآ  وا  تبانج ))  لسغ   )) سپ دندرک . یم  درط  دندنار و  یم 

.( داد

هرمع جح و 

ادیپ نآ  هلیـسو  هب  ار  هار  هک  درک  یمن  هدهاشم  ار  يرون  و   ) دوب هدش  قرغ  نآ  نایم  رد  هتفرگ و  ار  وا  فارطا  یکیرات  هک  مدـید  ار  يدرم 
. دندرک رون  ياهایرد  لخاد  دندرک و  جراخ  یکیرات  تملظ و  زا  ار  وا  دندمآ و  وا  هرمع ))  جح و   )) ناهگان دنک .)

محر هلص 

هلـص  )) سپ درک . یمن  تبحـص  وا  اب  تفرگ و  یمن  لیوحت  ار  وا  سک  چـیه  یلو  درک  یم  ملکت  مدرم  همه  اب  هک  مدـید  ار  متما  زا  يدرم 
هک تسا  یناسک  زا  وا  اریز  دینک ؛ وگتفگ  دـینزب و  فرح  وا  اب  نانم !  ؤم  يا  تفگ :  دایرف  اب  دـمآ و  دوب  هداد  ماجنا  ایند  رد  هک  یمحر )) 
وا اـب  ناـنم  ؤم  نآ ،  زا  سپ  دومن . یم  ییوج  لد  ناـنآ  زا  تفر و  یم  دوخ  ناـکیدزن  ماوقا و  ندـیدب  درک و  یم  محر ))  هلـص   )) اـیند رد 

 . تفرگ رارق  نانآ  وزج  دندومن و  هحفاصم  مه  اب  دندرک و  ملکت 

هقدص

شتآ و هک  تفرگ  یم  ار  دوـخ  تروـص  تـسد  اـب  درم  نآ  دـش ، یم  کـیدزن  وا  هـب  شتآ  ترارح  هلعـش و  هـک  مدـید  ار  مـتما  زا  يدرم 
شتروص لباقم  رد  یباجح  شرـس و  رب  يا  هیاس  دـندمآ ، دوب  هداد  ایند  رد  هک  ییاـه ))  هقدـص   )) نیب نیا  رد  دـنکن . تیذا  ار  وا  ترارح 

. دندش

فورعم هب  رما 
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فورعم و هب  رما   )) نایم نیا  رد  دوب . رو  هلمح  وا  هب  فرط  ره  زا  هتفرگ و  ارف  ار  وا  شتآ  ياه  هینابز  اه و  هلعش  هک  مدید  ار  متما  زا  يدرم 
. دنداد شرارق  همحر  هکئالم  نایم  رد  دندرک و  صالخ  شتآ  ياه  هلعش  نایم  زا  ار  وا  دندمآ و  دوب  هدرک  ایند  رد  هک  يرکنم ))  زا  یهن 

قلخ نسح 

وا يوکین  قالخا  سپ  تشاد .  رارق  یباـجح  ادـخ  تمحر  وا و  نیب  دوب و  هتفرگ  رارق  دوخ  يوناز  ود  يور  رب  هک  مدـید  ار  متما  زا  يدرم 
. داد رارق  ادخ  تمحر ))   )) رد لخاد  تفرگ و  ار  وا  تسد  دمآ ،

ادخ زا  فوخ 

تفرگ ار  لمع  هدنورپ  نآ  دمآ و  شیادخ  ار  فوخ  سرت و  ناهگان  دوب ، ریزارـس  شپچ  فرط  زا  شلامعا  هدنورپ  هک  مدید  ار  یـصخش 
. داد رارق  وا  تسار  فرط  رد  و 

ریخ راک  رد  تقبس 

نازیم رد  دندمآ و  دوب  هتفرگ  تقبـس  اه  نآ  هب  هک  یبوخ  ياهراک  ماگنه  نیا  رد  دوب . کبـس  شلامعا  نازیم  هک  مدـید  ار  متما  زا  یـسک 
. دش نیگنس  شنازیم  دنتفرگ و  رارق  شلامعا 

ادخ هب  نتشاد  دیما 

زا تفرگ و  ار  دمآ  شنتـشاد  ادـخ  هب  دـیما  لاح  نیا  رد  دـتفا . شتآ  لخاد  دوب  کیدزن  تشاد و  رارق  منهج  رانک  رد  هک  مدـید  ار  يدرم 
. داد شتاجن  منهج  هاگترپ 

ادخ سرت  زا  هیرگ 

شتآ زا  تفرگ و  ار  وا  دمآ  دوب ، هتخیر  ادخ  سرت  زا  هک  یکشا  و  هیرگ ))   )) ناهگان دندرک . ترپ  شتآ  لخاد  ار  وا  هک  مدید  ار  يدرم 
. درک شتشهب  لخاد  دروآ و  نوریب 

ادخ هب  نظ  نسح 

سپ دزو . یم  یتخـس  داب  هک  يزور  رد  امرخ  تخرد  هخاـش  ندـیزرل  دـننام  دـیزرل ، یم  طارـص  لـپ  يور  رب  هک  مدـید  ار  متما  زا  يدرم 
. دینادرگ شتشهب  لخاد  دنارذگ و  طارص  زا  تشاد و  زاب  ندیزرل ))   )) زا ار  وا  دمآ و  تشاد  ادخ  هب  هک  ینظ ))  نسح  ))

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص 

اپ تسد و  اب  یهاگ  درک و  یم  نازیوآ  ار  دوخ  یهاگ  تفر ،  یم  وناز  ود  یهاگ  تسشن و  یم  یهاگ  طارـص  يور  رب  هک  مدید  زا  يدرم 
تشذگ و طارص  زا  داد و  شرارق  دوخ  ياپ  ود  يور  رب  تفرگ و  ار  وا  هدمآ  نم  رب  وا  نداتـسرف  تاولـص ))   )) نیب نیا  رد  تفر .  یم  هار 

. دش تشهب  لخاد  یناسآ  هب 

ادخ یناگی  هب  تداهش 
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یم رد  تشپ  وا  دـندرک و  یم  لـفق  ار  رد  دوش  نآ  لـخاد  تساوخ  یم  تقو  ره  دوب . هدیـسر  تشهب  رد  رب  هک  مدـید  ار  متما  زا  زا  يدرم 
(246 .) دومن تشهب  لخاد  ار  وا  درک و  زاب  ار  رد  دمآ و  وا  هللا ))  الا  هلا  ال   )) هب تداهش  ناهگان  دنام ،

دبای یم  شیازفا  اه  تمعن 

یعـس و هلحرم  گرم ،  ندیـسر  ارف  اـب  تسا .  ود  نیا  نیب  لـصاف  دـح  گرم  و  رفیک ، شاداـپ و  راد  تماـیق ،  خزرب و  فـیلکت ،  راد  اـیند 
یم بلـس  يو  زا  دب  بوخ و  ياه  تیلاعف  تردق  دنام و  یم  زاب  شـشوک  راک و  زا  گرم  زا  دعب  یمدآ  دبای . یم  نایاپ  لمع  شـشوک و 

رییغت و دوخ  لامعا  هدـنورپ  رد  دزاس و  نوگرگد  ار  شیوخ  دوجوم  عضو  ـالمع  تسین  رداـق  سک  چـیه  گرم ،  زا  سپ  ور  نیا  زا  دوش .
هک ار  ییاه  یتشز  زا  کی  چـیه  دـنارداق . هن  ما ،  هتفر  ایند  زا  هک  یناسک  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دروآ . دوجو  هب  یلوحت 

هدـشن اپ  رب  تمایق  هک  یماگنه  ات  یلو  ( 247 .) دنـشخب ینوزف  شیوخ  کین  لامعا  هب  دنناوت  یم  هن  دننادرگب و  دوخ  زا  دـنا  هدـش  بکترم 
تمعن طئارـش  لماوع و  زا  يا  هراپ  رثا  رب  تسا  نکمم  دـشاب . یم  رارق  رب  دنتـسه  ایند  رد  هک  یناسک  اـب  شیب  مک و  ناـیخزرب  هطبار  تسا 
یهاوخ ریخ  گرزب و  صخش  هنومن ،  باب  زا  ددرگ . لئان  يرتالاب  تاماقم  هب  ای  دبای  شیازفا  خزرب  ملاع  رد  معنتم ،  دارفا  زا  یـضعب  ياه 

ار نآ  همه  ای  دوخ  لام  زا  يرادـقم  دزاسب و  یناتـسرامیب  نانآ  هجلاعم  يارب  نامودـصم و  ناحورجم و  نارامیب و  يارب  دریگ  یم  میمـصت 
هب ناـهد  هب  ناـهد  لـمع  نیا  تسا  نکمم  دـنوش . یم  هجلاـعم  دـننک و  یم  هعجارم  ناتـسرامیب  نآ  هب  ناراـمیب  دـنک ، فرـص  هار  نـیا  رد 

اهدـص و دوش و  هتخاس  یناتـسرامیب  يرهـش  ره  رد  دـنهد و  ماجنا  ار  يراک  نینچ  مه ،  يرگید  هاوخ  ریخ  دارفا  دـسرب و  رگید  ياـهرهش 
زا هک  یتایاور  بجوم  هب  دشاب . اپ  رب  اه  ناتـسرامیب  نآ  لاس  اهدص  دنک و  ادـیپ  تاجن  گرم  زا  دـنوش و  هجلاعم  اه  نآ  رد  رامیب  نارازه 
نآ هک  راب  ره  دنیامن  يوریپ  يو  زا  نارگید  سپـس  دنک  يراذگ  هیاپ  هعماج  رد  ار  یبوخ  تنـس  هک  یـسک  ره  تسا .  هدیـسر  ادـخ  ءایلوا 

رادروخرب شاداپ  زا  یهلا  هاگشیپ  رد  هدنز ،  ای  دشاب  هدرم  هاوخ  نآ ،  راذگ  هیاپ  سـس و  ؤم  دریگ  رارق  ناوریپ  لمع  دروم  تنـس ،  هریس و 
اه نآ  لامعا  همان  رد  هظحل  هب  هظحل  اهنآ ، هب  نیعجارم  اـه و  ناتـسرامیب  نتخاـس  باوث  دـبای و  یم  تسد  يدـیدج  تمعن  هب  ددرگ و  یم 
ره دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکا  یبن  شدج  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دوش . یم  هتـشون 

دوب دهاوخ  وا  يارب  دننک  یم  لمع  هریس  نآ  هب  تمایق  ات  هک  یناسک  رجا  نآ و  رجا  دراذگ ، ناینب  هعماج  رد  ار  یبوخ  شور  هریس و  سک 
زا یمدآ  هک  نآ  زا  سپ  تسا :  هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  و  ( 248 .) دوش هتساک  يزیچ  نآ ،  هب  نیلماع  رجا  زا  هکنآ  نودب 
ات شگرم  زا  سپ  هتخادنا ،  نایرج  هب  دوخ ، تایح  مایا  رد  ار  نآ  هک  يا  هقدص  هار ،  هس  زا  رگم  ددرگ  یمن  شدباع  يرجا  دور ، یم  ایند 

رارق نارگید  لمع  دروم  وا  زا  دعب  هدومن و  يراذگ  هیاپ  هک  یبوخ  تنس  ای  دوش .) یمن  هدوب  ثرا  هک  ینافوقوم  دننام ( دشاب . یقاب  تمایق 
(249 .) دیامن رافغتسا  وا  يراب  هدرک و  تیبرت  یگتسیاش  هب  ار  يو  هک  یحلاص  دنزرف  ای  دریگ 

نامرجم یخزرب  ياه  باذع  مجنپ :  لصف 

همدقم

زا یضعب  دایز ، یضعب  دننک و  یم  هانگ  مک  یـضعب  دنوش  یم  هانگ  بکترم  اه  ناسنا  مامت  موصعم  ماما  زا  ریغ  هک  تسا  بلطم  نیا  رکذت 
یهاگ ناراکهانگ  رفیک  ترخآ ،  رد  یضعب  تسا و  شـشخب  وفع و  لباق  ایند  نیمه  رد  یـضعب  هریغـص ،  یـضعب  و  تسا ،  هریبک  ناهانگ 
هلحرم تسا و  خزرب  ملاـع  رد  هلحرم  کـی  دریگ ، یم  ماـجنا  هلحرم  ود  رد  راـکهانگ  مرجم و  دارفا  باذـع  مئاد .  یهاـگ  تسا و  تقوـم 

رد نامرجم  ياه  باذـع  هب  مینک و  یم  رظن  فرـص  یترخآ  ياه  باذـع  زا  تسا  خزرب  ملاـع  اـب  هطبار  رد  ثحب  نوچ  تماـیق .  رد  رگید 
 . تسا رارق  نیا  زا  راکهنگ  مرجم و  دارفا  زا  یضعب  یخزرب  باذع  دشاب . یتربع  ناراک  تیانج  يارب  دیاش  میزادرپ .  یم  خزرب  ملاع 
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لیباق یخزرب  باذع 

تماـیق رد  مه  خزرب و  رد  مه  تسا  هداد  ماـجنا  هک  یناـهانگ  ربارب  رد  وا  تسا .  نـیمز  يور  لـتاق  نـیلوا  مدآ و  نادـنزرف  زا  یکی  لـیباق 
متاخ ترـضح  سلجم  دراو  يدرم  يزور  تسا :  هدش  دراو  منک .  یم  نایب  ار  وا  یخزرب  ياه  باذع  زا  یکی  اج  نیا  رد  دوش  یم  باذع 

منز درک : ضرع  يا ؟  هدید  هچ  دومرف : ترضح  ما .  هدید  یبیجع  زیچ  هک  درک  تشحو  راهظا  دش و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا 
يدلج ضارما  یضعب   ) دوش یم  بوخ  دنک  هدافتسا  وا  يروایب و  بآ  تسا  توهرب ))   )) رد هک  یهاچ  زا  رگا  دنتفگ : دش . ضیرم  تخس 

زا هک  متشادرب  یحدق  کشم و  مدوخ  اب  تسا .)  هتشاد  یندعم  بآ  هدوب  اج  نآ  رد  هک  مه  یهاچ  نآ  دنوش و  یم  هجلاعم  یندعم  بآ  اب 
يارب مدرک و  تمواقم  یلو  مدیسرت  یلیخ  هک  نیا  اب  مدید ،  ار  یکان  تشحو  يارحص  متفر  نیمزرـس  نآ  رد  مزیرب .  کشم  رد  بآ  حدق 

یصخش مدید  مدرک  هجوت  یتقو  دمآ . نیئاپ  درک و  ادص  ریجنز  دننام  يزیچ  الاب  تمس  زا  ناهگان  مدوب .  هاچ  يوجتـسج  رد  بآ  ندروآ 
هب يریجنز  هک  تسا  يدرم  مدید  مهدب ،  وا  هب  ار  بآ  حدق  هک  مدرک  دنلب  ار  دوخ  رس  یتقو  مدش .  كاله  نک و  باریـس  ارم  دیوگ : یم 
منک بآ  ار  کشم  متساوخ  هبترم  ود  دندناشک . دیشروخ  کیدزن  ات  الاب  فرط  هب  ار  وا  مهد  شبآ  متـساوخ  یتقو  تسا .  هتـسب  وا  ندرگ 
زاب دندرب . دیشروخ  کیدزن  ات  دندیشک و  الاب  فرط  هب  ار  وا  زاب  مهد  وا  هب  یبآ  فرظ  متساوخ  درک . یم  شطع  راهظا  دمآ و  نیئاپ  مدید 

مدیـسرت و هیـضق  نیا  زا  دندیـشک . نامـسآ  فرط  هب  ار  وا  مه ،  موس  هبترم  هک  مدوب  هدادن  وا  هب  ار  بآ  زونه  تساوخ .  بآ  دمآ و  نیئاپ 
؟  تسیچ وا  ناتساد  تسا و  هدوب  یـسک  هچ  درم  نآ  منیبب  مدمآ  امـش  تمدخ  نونکا  مدادن .  بآ  وا  هب  متـسب و  ار  کشم  رـس  نآ  زا  دعب 

ینیـشناج تفالخ و  ای  نز  تهج  هب   ) ار لیباه  شردارب  هک  دوب  لیباق  تخبدـب  نآ  هدومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
نآرق دـسرب . دوخ  یمئاد  باذـع  منهج و  هب  ترخآ  رد  ات  تسا  باذـع  رد  قیرط  نیمه  هب  اج و  نیمه  تماـیق  زور  اـت  وا  تشگ و  ردـپ )
یهلا تازاجم  نادجو و  باذع  هتفرگ و  همشچرس  وا  شومچ  شکرس و  سفن  زا  هک  يرگدادیب  گرزب و  راک  تیانج  نآ  هرابرد  دیجم ،

(250  ) نیرـساخلا نم  حبـصاف  هیخا  لـتق  هسفن  هل  تعوـطف  دـیامرف : یم  نینچ  تسا  هدـنام  یقاـب  وا  يارب  تماـیق  زور  اـت  هک  نیگنن  ماـن  و 
هس رد  هک  رتالاب  نیا  زا  ینایز  هچ  دش .)) ناراکنایز  زا  تشک و  ار  وا  درک ، ردارب  نتشک  هب  ممصم  ار  وا  اجیردت  لیباق )   ) شکرس سفن  ))

تمایق زور  زا  هک  یهلا  ياه  تازاجم  اه و  باذـع  موس  یخزرب .  باذـع  مود  نادـجو .  باذـع  یکی  دوش ، دراو  وا  رب  باذـع  هس  ناـمز 
. دوب دهاوخ  یخزرب  باذع  ربارب  نیدنچ  وا  یترخآ  باذع  هک  یلاح  رد  دنک و  یمن  ادیپ  فیفخت  تقو  چیه  دوش و  یم  عورش 

یضاق یخزرب  باذع 

ای دنهد  یمن  راد  قح  هب  ار  قح  دننک و  یم  تنایخ  هک  دنتـسه  ینایـضاق  دننیب  یم  ار  دوخ  یخزرب  باذـع  گرم  زا  دـعب  یناسک  هلمج  زا 
رب هک  یضاق  رفن  کی  لیئارـسا  ینب  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دینک . هجوت  نآ  زا  هنومن  کی  هب  دسرب  راد  قح  هب  قح  دنتـسین  لیام 

نفک هدـب و  لسغ  ارم  متفر  ایند  زا  یتقو   : )) تفگ شرـسمه  هب  دیـسر . ارف  شرمع  نایاپ  تاظحل  درک ، یم  تواضق  مدرم  نیب  قح  ساسا 
زا یـضاق  یتقو  دنراپـس ). كاخ  هب  ار  ما  هزانج  دنوش و  ربخاب  مدرم  ات   (( ) ناشوپب ار  ما  هرهچ  راذگب و  توبات  يور  رب  ار  ما  هزانج  نک و 
دید هاگان  دنک ، هاگن  وا  تروص  هب  ات  دز  بقع  یضاق  هرهچ  زا  ار  شوپور  یتدم  زا  سپ  درک ، لمع  وا  تیصو  قبط  شرسمه  تفر ،  ایند 

بجعت دـمآ  شیپ  نیا  زا  درک و  تشحو  رایـسب  هرظنم  نیا  ندـید  اـب  تـسا )  هدروـخ  و   ) درک هراـپ  یچیق  دـننام  ار  شرهوـش  ینیب  یمرک 
هرظنم نآ  ندید  اب   : )) تفگ دمآ و  شرسمه  دزن  باوخ  ملاع  رد  یـضاق  دیباوخ . دوخ  رتسب  رد  نز  دیـسر ، ارف  بش  هک  یماگنه  دومن ؟!

مدید مدوب ،  هتـسشن  تواضق  دنـسم  رب  يزور  مدوب  هدنز  هک  یعقوم  تفگ :  یـضاق  يرآ .  تفگ :  يدـش ))؟  تحاران  يدرک و  تشحو 
فرط هاگداد  نیا  رد  ات  هدـب  رارق  منز  ردارب  اب  ار  قح  ایادـخ ! متفگ :  مبلق )  رد   ) دـنیآ یم  نم  يوس  هب  هعفارم  يارب  رفن  کـی  اـب  تردارب 

، دندش هعفارم  لوغـشم  دنتـسشن و  نم  رانک  همکحم  رد  دندمآ و  رفن  ود  نآ  موشن .  هدنمرـش  وا  لباقم  رد  نم  ددرگ و  موکحم  شا  هعفارم 
 . تسا وت  ردارب  اب  قح  هک  متفایرد  نیقی  هب  نیفرط  ياه  فرح  ندینـش  زا  دـعب  مداد .  یم  شوگ  نم  دـندرک و  حرطم  ار  دوخ  ياه  فرح 
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 . تسا وت  ردارب  اب  قح  هک  متفایرد  نیقی  هب  نیفرط  ياه  فرح  ندینـش  زا  دـعب  مداد .  یم  شوگ  نم  دـندرک و  حرطم  ار  دوخ  ياه  فرح 
زا يا  هشوگ   ) تسا هدروخ  هدرک و  هراـپ  ارم  ینیب  يدـید  هک  ار  یمرک  نآ  مداد .  وا  هب  ار  قـح  مدرک و  تواـضق  تردارب  عـفن  هب  مه  نم 

لبق دیابن  یلو  دوب ، وا  اب  قح  هچ  رگ  دشاب . تردارب  اب  قح  مدوب  لیام  هک  دوب  نیا  شتلع  دـمآ ) وت  مشچ  هب  هک  دـشاب  یم  یخزرب  باذـع 
تیمکاح هب  تبسن  نم  لیامت  تردارب و  هب  طوبرم  يدید  هک  ار  هچ  نآ  مداد .  یم  هار  دوخ  زغم  رد  ار  يرکف  يزیچ  قح ،  ندش  تباث  زا 

هب یصخش  ریغ  ای  یصخش  ياه  ضرغ  يارب  دنناد و  یم  ار  قح  هک  ییاه  یضاق  نآ  لاح  هب  ياو  ( ) 251 .) دوب شفرط  ندوب  موکحم  وا و 
هب تمایق  خزرب و  ملاع  رد  نانآ  دـننادرگ ، یم  مکاح  ار  قحان  موکحم و  ار  قح  بحاص  نآ ،  هب  ملع  اب  دـننک و  یم  تواضق  قح  فالخ 

.( داد یم  ادخ  دنوش  راتفرگ  یباذع  هچ 

زیورپورسخ یخزرب  باذع 

زیورپورـسخ دیـسر  دوخ  یخزرب  باذع  هب  دوب  هداد  ماجنا  ایند  رد  هک  ییاه  یتلادـع  یب  اه و  ملظ  ربارب  رد  هک  یملاظ  ناهاشداپ  زا  یکی 
زا دـعب  مدوب .  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  باکر  رد  ناورهن  گنج  رد  تفگ :  وا  هک  تسا  هدرک  لقن  يزغم  زا  يراصنا  هحاوروبا  تسا . 
وا هب  سپـس  دـیروایب . ار  وا  دومرف : داد و  تکرح  ار  نآ  دوخ  هناـیزات  اـب  ترـضح  میدرک  هدـهاشم  ار  يا  هدیـسوپ  همجمج  گـنج  ناـیاپ 
 ، ملاظ هاشداپ  تفگ :  حیصف  نابز  اب  همجمج  نادنم ؟  تواقش  زا  ای  ینادنم  تداعس  زا  ءاینغا ؟ زا  ای  ییارقف  اب  یتسه ؟  یـسک  هچ  دومرف :

مدرم هب  مدرک ،  فرصت  ار  اه  نآ  تکلمم  مدناسر و  لتق  هب  ار  هاشداپ  رازه  مدش .  فرصتم  ار  ملاع  برغ  قرش و  هک  متسه  زیورپ  ورسخ 
وربآ یب  ار  يدایز  نارتخد  مدیرخ ،  ینمرا  یکرت و  مالغ  رازه  مدرک و  انب  رهش  هاجنپ  مدومن ،  متـس  ملظ و  اهروشک  نآ  هانپ  یب  مولظم و 

 : تفگ دـمآ  نم  حور  ضبق  يارب  توملا  کلم  دیـسر و  نایاپ  هب  مرمع  یتقو  مدروآرد .  دوخ  جاودزا  هب  ار  ناـهاشداپ  نارتخد  مدومن و 
مامت درک  حور  ضبق  ارم  یتقو  دـیزرل . نم  حراوج  ءاضعا و  مامت  نیب  نیا  رد  يدرک .  تفلاـخم  دوخ  يادـخ  اـب  یغاـط !  يا  ملاـظ و  يا 

هک هدرک  لکوم  نم  رب  ار  بضغ  هکئالم  نارازه  دنوادخ  متسه و  باذع  رد  تمایق  زور  ات  نم  یلو  دندش ، تحار  نم  ملظ  زا  نیمز  يور 
ره دـنوش . یم  بآ  دنـشاپ و  یم  مه  زا  مامت  دـننزب  ملاع  ياه  هوک  رب  اب  اه  نآ  زا  یکی  رگا  تسا .  ینیـشتآ  ياهزرگ  مادـک  ره  تسد  هب 

تمایق زور  ات  ما  هدرک  ادـخ  ناگدـنب  رب  هک  یملظ  هطـساو  هب  ارم  دـنوادخ  دریگ . یم  شتآ  مربق  دـننز  یم  نم  رب  ار  اـه  نآ  زا  یکی  تقو 
يازج نیا  دنیوگ . یم  دننز و  یم  شین  ارم  دنا و  هدش  طلـسم  نم  رب  اهبرقع  اهرام و  مراد  ندب  رد  هک  یئوم  ره  ددع  هب  دنک و  یم  باذع 

(252 .) دندز یم  دوخ  رس  رب  دندرک و  هیرگ  یلع  نایرگشل  مامت  دش و  تکاس  همجمج  نآ  زا  دعب  يا .  هدرک  هک  تسا  یملظ 

رمع رکبابا و  یخزرب  باذع 

نب هللادبع  دندوب . رمع  رکبابا و  دندش  راچد  یخزرب  باذع  هب  دـندرک و  ملظ  مالـسلا  هیلع  مالـسا  ربمایپ  تیب  لها  هب  راب  نیلوا  هک  یناسک 
هدایپ دندیمان  یم  نافسع ))   )) ار وا  هک  یناکم  رد  میتفر ،  یم  هکم  يوس  هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  اب  يزور  تفگ :  یناج  رکب 

هللا لوسر  نب  ای  مدرک :  ضرع  دوب . كان  لوه  یهوک  نآ  میتفر و  تشاد  رارق  پچ  بناج  رد  هک  یهایـس  هوک  يوس  هب  نآ  زا  دعب  دش و 
يا دومرف : ترضح  مدیدن .  نآ  زا  رت  تشحو  رپ  رت و  كانمیب  یهوک  هار  نیا  ریسم  رد  تسا .  كان  تشحو  ردقچ  هوک  نیا  مالـسلا  هیلع 

هتفرگ رارق  خزود  ياه  يداو  زا  یکی  رب  دنیوگ و  دمک ))  )) ار نآ  هک  تسا  یهوک  نیا  دشاب ؟ یم  یهوک  هچ  نیا  یناد  یم  ایآ  رکب ! رسپ 
، دوش یم  جراخ  بآ  نیدـنچ  نآ  ریز  زا  تسا و  هدرک  ینادـنز  نآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مردـپ  نیلتاـق  حاورا )   ) دـنوادخ هک  تسا 
زا هک  یبآ   ) لابخ تنیط  زا  هچ  نآ  و  ناشوج )  هدولآ  هریت و  ياه  بآ   ) میمح زا  بانوخ ،)   ) دـیدص زا  و  تافاثک )   ) نیلـسغ زا  یباکرچ 
رقس زا  و  هدننکـش )  مه  رد  ياه  شتآ   ) همطح زا  دوش و  جراخ  شتآ )  ياه  هنابز   ) یظل زا  هچ  نآ  دیآ و  نوریب  هراکدب )  نانز  ياهجرق 

زا تسا و  خزود  تاکرد  زا  یکرد  مان  هک  هیواـه  زا  تسا و  هتخادـگ  شتآ  نآ  هک  میهج  زاو  تسا  منهج  تاـکرد  نیرتدـب  زا  یکی  هک 
 . تسا مالسلا  هیلع  نیسح  نالتاق  ناملاظ و  بیصن  هک  دیآ  یم  نوریب  هوک  نیا  ریز  زا  همه  اه  نیا  تسا ،  يا  هتخورفا  شتآ  نآ  هک  ریعس 
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یم يراز  هناغتسا و  رمع ) رکبابا و   ) نت ود  نآ  مدید  هک  نیا  زج  ما  هداتسیا  هن  ما و  هدرکن  رذگ  هوک  نیدب  هار  نیا  رد  نونکات  دومرف : دعب 
رب رگم  دندرکن  مادقا  راک  نیا  هب  اروشاع  زور  رد  مدرم  میوگ :  یم  رفن  ود  نیا  هب  منکفا و  یم  رظن  نیسح  مردپ  ناگدنشک  هب  نم  دننک و 

دـیتخاس و مورحم  دـیتشک و  ار  ام  دـیدرکن ، محر  دـیدومن ) بضغ  ار  تفالخ   ) نوچ دـیدرگ . سیـسءات  امـش  تسد  هب  هک  يراک  ساسا 
ادخ دیدادن . هار  ام  هب  امـش  یلو  میدوب  انـشآ  دوخ  هفیظو  ماجنا  هب  ام  هک  یلاح  رد  دیداد  جرخ  هب  دادبتـسا . دـیدومن ، لامیاپ  ار  نامقوقح 

. درک دهاوخن  متـس  شناگدنب  رب  دنوادخ  و  دـیا ، هداد  ماجنا  هک  ار  هچ  نآ  تبوقع  دیـشچب  دـنک ، محر  امـش  رب  هک  ار  یـسک  دـنکن  محر 
(253)

رمع یخزرب  باذع 

هک مدوب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  میالوم  تمدخ  رد  يزور  دـنک : یم  لقن  هدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  یکی  هک  هتابن  نب  غبـصا 
ینامی ۀـفیذخ  هبعـش و  نب  ةریعم  هریرهوبا و  کلام و  نب  سنا  دوعـسم و  نب  هللادـبع  يرعـشا و  یـسوموبا  هلمج  زا  باحـصا ،  زا  يا  هدـع 

ناشن مه  ام  هب  ار  نآ  زا  یـضعب  تسا  هداد  رارق  وت  صوصخم  دنوادخ  هک  یتازجعم  زا  نینم !  ؤملا  ریما  ای  دـندرک : ضرع  دـندش و  لخاد 
رد دـشاب و  تجح  ماما  هک  نیا  يارب  یلو  دوش . اراکـشآ  ناـتیارب  تقیقح  دـیهاوخ  یمن  تسین و  هزجعم  ندـید  امـش  دـصق  دومرف : هدـب . 

دیوش و دنلب  وا  تاکرب  ادخ و  مان  هب  دومرف : سپس  مهد .  یم  ناشن  امش  هب  ار  هزجعم  دنچ  دیشاب  هتـشادن  دوخ  باذع  يارب  يرذع  تمایق 
! ادخ هکئالم  يا  دومرف : دـعب  دندیـسر . دوب  ناشدـصق  هک  ییاج  نآ  و  ارحـص ، هب  ات  دـندرک  تکرح  ترـضح  نآ  اب  همه  دـینک . تکرح 
ار وا  یندز  مهب  مشچ  زا  رتمک  هب  مسق !  ادخ  هب  تفگ :  غبـصا  دیروآ . نم  شیپ  ار ) رمع   ) اه نوعرف  نوعرف  نیطایـش و  سیئر  نالا  نیمه 
هکئالم و ندید  تقاط  ام  مشچ  هک  یلاح  رد  میدینش  دوخ  شوگ  اب  دیشک  یم  نیمز  يور  هک  ار  يریجنز  لغ و  يادص  دندرک و  رـضاح 

دیزو یمیظع  داب  ماگنه  نیا  رد  تشادـنار .  دیـشک  یم  نیمز  يور  دروخ و  یم  مهب  هک  يریجنز  لغ و  يادـص  ندینـش  تقاط  ام  شوگ 
ار وا  دـعب  نادرگ .  داـیز  ار  وا  باذـع  نعل و  ادـخ ! هفیلخ  يا  و  نینم !  ؤـملاریما  اـی  دـندرک : ضرع  هکئـالم  میدرک .  تشحو  اـم  همه  هک 
نآ زا  الیوا  و  یتشاد ،  اور  دمحم  لآ  هب  هک  یملظ  نآ  زا  الیوا  و  دومرف : دنداد . رارق  ترـضح  نآ  يور  شیپ  رد  دندروآ و  ناشک  ناشک 
رد  ) مرادن ار  هجنکـش  باذع و  همه  نیا  تقاط  اریز  نک ؛  محر  نم  رب  نم !  الوم  يا  درک : ضرع  يدرک .  نانآ  هب  هک  یتراسج  تئرج و 
يا درذـگن . رد  وت  تشز  رادرک  هاـنگ و  زا  دـنکن و  محر  ارت  ادـخ  دومرف : یلع  ترـضح  دوـش .) یم  هفاـضا  نآ  هب  مه  زور  ره  هک  یلاـح 

ار وا  مسا  هفایق و  دیتخانـش ؟ ار  وا  ایآ  دومرف : دـش و  ام  هجوتم  نآ  زا  دـعب  تسپ .  ناطیـش  يا  ناثیبخ ،  همه  زا  رت  ثیبخ  يا  دـیلپ ، صخش 
یـسک هچ  میتفگ :  دـنک . یفرعم  رتهب  ار  دوخ  اـت  دـینک  لاوئـس  وا  زا  مه  امـش  دومرف : نینم .  ؤملا  ریما  اـی  یلب ،  میدرک :  ضرع  دـیتسناد ؟

یسک مدش ،  رکنم  ار  یلع  قح  هک  یسک  متسه ،  رمع )  ) تما نیا  نوعرف  اه و  ناطیش  سیئر  ناسیلبا و  سیلبا  تفگ :  باوج  رد  یتسه ؟ 
يا دومرف : ترـضح  نآ  سپـس  مدرک .  راکنا  مدـید و  ار  وا  تازجعم  تایآ و  هک  یـسک  متـشاد ،  اور  متـس  ملظ و  شتیب  لها  وا و  هب  هک 

هجوتم ناهگان  میدیمهفن  ار  نآ  دومرف . یمالک  هتسهآ  ترـضح  نآ  میتسب  ار  دوخ  ياه  مشچ  یتقو  دیدنبب . ار  دوخ  ياه  مشچ  تیعمج ! 
: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  يزور  تسا :  هدش  لقن  یسراف  ناملس  زا  زین  ( 254  . ) میشاب یم  دوخ  هیلوا  ياج  رد  هکم  میدش 

ناهگان داد  تکرح  ار  دوخ  ياه  بل  ترضح  نآ  نینم !  ؤملا  ریما  ای  یلب  مدرک :  ضرع  ینیبب ؟  ار  تقیفر  يراد  تسود  ایآ  ناملس !  يا 
دمآ و یم  نوریب  وا  ینیب  زا  شتآ  دوب و  شندرگ  رد  نآ  زا  ییاهریجنز  هک  یلاح  رد  دندروآ  یم  ار  يدرف  دادـش  ظالغ و  هکئالم  مدـید 
زا یگنـشت  تدش  رثا  رد  شنابز  دندز و  یم  بقع  زا  ار  وا  هکئالم  لاح  نیا  اب  دوب . هدرک  هطاحا  ار  وا  دود  دنلب و  نامـسآ  يوس  هب  شرس 
 . تسا رمع ))  )) مدید مدرک  رظن  یسانش ؟  یم  ار  وا  ایآ  ناملس !  يا  دومرف : نم  هب  دندمآ  ام  کیدزن  یتقو  دوب . هدمآ  نوریب  شرس  تشپ 

ناملـس دـینک . دایز  ار  وا  باذـع  هکئالم !  يا  دومرف : ما .  هنـشت  بذـعم و  سرب ،  مدایرف  هب  نینم !  ؤملاریما  ای  تفگ :  یم  دز و  یم  دایرف 
نیا ناملـس !  يا  دومرف : سپـس  دندش . وا  باذع  لوغـشم  دـنتفرگ و  تلذ  يراوخ و  اب  ار  وا  هکئالم  دـش و  هفاضا  اهریجنز  مدـید  تفگ : 
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یم هضرع  نم  هب  ار  وا  زور  ره  دوشن ، هدوزفا  وا  باذـع  رب  هک  هدـشن  يزور  تسا  هتفر  ایند  زا  هک  یتقو  زا  تسا ،  باطخ  نب  رمع  صخش 
(255 .) دننک یم  دایز  تمایق  زور  ات  ار  شباذع  مه  اه  نآ  دینک ، دایز  ار  وا  باذع  میوگ  یم  اهنآ  هب  دنراد .

مجلم نبا  یخزرب  باذع 

یخزرب نوگانوگ  ياه  باذـع  هب  شنیگنن  لامعا  ربارب  رد  دـناسر و  تداهـش  هب  ار  دوخ  قح  رب  ماما  هک  ملاع  نیرتدـنم  تواقـش  زا  یکی 
لباقم رد  ار  یتعامج  مارحلا  دجسم  رد  تفگ :  هک  تسا  هدش  تیاور  دمحم  نب  مساقلاوبا  زا  تسا .  يدارم  مجلم  نب  نامحرلادبع  دیسر 

هدمآ و هکم  هب  تسا ،  هدش  ناملـسم  یبهار  دنتفگ : باوج  رد  تسیچ ؟  يارب  عامتجا  نیا  متفگ :  دـنا . هدرک  عامتجا  مدـید  میهاربا  ماقم 
یم دوب و  هتـسشن  مدید  ار  مشپ  زا  یهالک  اب  شوپ  هنیمـشپ  گرزب ،  هثجلا و  میظع  يدرمریپ  متفر  شیپ  دـهد . یم  ربخ  یبیجع  ناتـساد  زا 
زارف رب  دمآ و  سکرک  دننام  گرزب  یغرم  مدـید ،  مدرک  هاگن  ایرد  هب  يزور  مدوب .  تدابع  لوغـشم  دوخ  هموص  نایم  ایرد  رانک  تفگ : 

نآ ياضعا  هبترم  راهچ  ات  درک  یق  ار  وا  رگید  مراهچ  کی  دـمآ و  زاب  تفر .  درک و  یق  ار  يدرم  ندـب  زا  ماـهچ  کـی  تسـشن و  یگنس 
کی دمآ و  غرم  نامه  مدید  زاب  مدش !  بجعت  رد  هیـضق  نیا  ندید  زا  نم  تساخرب .  دـش و  یلماک  ناسنا  درم ، نآ  سپ  درک . یق  ار  درم 

لامعا و تسیک ؟  درم  نیا  تسیچ و  نیا  هک  مدش  تریح  رد  تفر !؟  دیعلب و  ار  وا  هبترم  راهچ  رد  قیرط  نیدب  تفر و  دـیعلب و  ار  وا  عبر 
ره هبترم  راهچ  رد  دـمآ و  زین  مود  زور  مدرکن .  لاوئـس  وا  هیـضق  زا  مدیـسرپن و  يو  زا  ارچ  هک  مدروخ  فسات  تسا ؟  هدوب  هچ  وا  لاـعفا 
 : متفگ مداد و  دنگوس  ادخ  هب  ار  وا  مدیود و  نوریب  هعموص  زا  دش . لماک  وا  ياضعا  یتقو  هبترم  نیا  رد  درک . یق  ار  وا  مراهچ  کی  هعفد 
هچ ستـسه و  یـسک  هچ  وگب  مهد  یم  دـنگوس  تسا  هدـیرفآ  ار  وت  هک  یـسک  نآ  قح  هب  متفگ :  زاب  دادـن . ار  مباوج  یتسیک ؟  درم ! يا 

مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  متسه و  يدارم ))  ملم  نب  نامحرلادبع   : )) تفگ باوج  رد  تسیچ ؟  غرم  نیا  اب  وت  هیـضق  يا ؟  هدوب  هراک 
نب یلع  مدیـسرپ :  وا  زا  دـنک . باذـع  يدـید  هک  هنوـگ  نیدـب  ارم  زور  ره  هک  تسا  هتـشامگ  نـم  رب  ار  غرم  نـیا  دـنوادخ  ما .  هتـشک  ار 

هب نونکا  مدش و  ناملسم  متخانـش  ار  اه  نآ  یتقو  تسوا .  یـصو  مالـسلا و  هیلع  دمحم  ترـضح  يومع  رـسپ  تفگ :  تسیک ؟  بلاطیبا 
هدش لقن  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  لاوحا  رد  ( 256  . ) ما هدش  فرـشم  مالـسلا  هیلع  لوسر  ترـضح  ترایز  ادخ و  هناخ  جح 
هلان هجض و  يادص  مدرم  یتدم  ات  دنتخادنا . یلادوگ  رد  ار  وا  ياهناوختسا  يدارم  مجلم  نبا  نداتـسرف  كرد  هب  زا  دعب  هفوک  لها  تسا : 

مه ار  دوخ  يازج  دش و  بکترم  ار  تیانج  نیرتگرزب  تخبدب ،  یقـش و  نآ  دـشابن ؟ نینچ  ارچ  ( 257 .) دندینش یم  ار  وا  ياهناوختسا  زا 
 : مالـسلا هیلع  یلع  تداهـش  زا  دـعب  تسا  هدـش  لقن  تخوس .  مدرم  بضق  رهق و  شتآ  هب  هک  دوب  هدـشن  لـصاو  كرد  هب  زونه  وا  دـید .

لخاد هب  دـش  خرـس  یتقو  دنتـشاذگ ، شتآ  لخاد  ار  یخیم  داد  روتـسد  سپـس  دـیراذگاو . نم  هب  ار  مجلم  نبا  تفگ :  رفعج  نب  هللادـبع 
ار شنابز  سپس  دندرک ، عطق  ار  وا  ياپ  تسد و  نآ  زا  دعب  دندرک ، همرس  ار  وا  ياهمشچ  هدش  خرس  خیم  نآ  اب  دندیـشک و  وا  ياهمـشچ 
هک دناد  یم  ادخ  مه  ار  یترخآ  باذع  يدینـش ،  مه  ار  وا  یخزرب  باذع  دوب و  وا  ییایند  باذع  نیا  دندنازوس . شتآ  هب  ار  وا  دندیرب و 

. دنازوسب دوخ  بضغ  رهق و  شتآ  رد  ار  وا  دیاب  هنوگچ 

تیالو نیرکنم  یخزرب  باذع 

یم خسم  تمایق  رد  مه  خزرب و  ملاع  رد  مه  ایند و  رد  مه  دنشاب ، شدالوا  مالـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  تناما  تیالو و  رکنم  هک  یناسک 
تیاور هتابن  نب  غبـصا   - 1 میوش .  یم  رکذتم  ار  اهنآ  زا  هنومن  دـنچ  دـنیآ . یم  رد  يرج ))  یهام   )) و رامـسوس ))  )) تروص هب  دـنوش و 

هدش و خسم  يرج ))  یهام  : )) دییوگ یم  امـش  دـندرک : ضرع  دـندمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دزن  نیقفانم  زا  یعمج  تسا :  هدرک 
تارف دزن  دـندوب ) ناشیا  اب  تیعمج  هک  یلاح  رد   ) ترـضح نآ  نک .  نایب  ام  يارب  ار  شلیلد  دـندرک : ضرع  يرآ .  دومرف : تسا ؟  مارح 

هک متـسه  صاخـشا  زا  تفگ :  یتسیک ؟  دومرف : کیبل .))  : )) داد باوج  بآ  لخاد  زا  یهام ))  يرج   ، )) سانا سانا ،  دز  ادـص  دـمآ و 
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دنشاب یم  یصاخشا  دنتسه  امش  اب  نالا  هک  یناسک  نایم  رد  یلع !  ای  تفگ :  دعب  میدش .  خسم  متفریذپن و  دندرک  هضرع  ام  رب  ارت  تیالو 
ارت تیالو  دنوادخ ، میدوب .  ایرد  رانک  رد  يا  هیرق  لها  ام  تفگ :  سپس  دندرگ . یم  التبم  ام  تشونرس  هب  دنوش و  یم  خسم  ام  دننام  هک 

یکشخ رد  هک  اهنآ  میرب .  یم  رس  هب  یکـشخ  رد  یـضعب  ایرد و  رد  یـضعب  درک . نامخـسم  تلع  نیا  هب  میتفریذپن و  تشاد  هضرع  ام  رب 
ضیح امش  نانز  دننام  اهنیا  مسق  ادخ  هب  دیدینش ، ار  وا  راتفگ  دومرف : ترضح  دنتسه . ییارحص ))  شوم  رامـسوس و   )) لکـش هب  دنتـسه 

هب يرج ))  یهاـم   )) ود هک  یلاـح  رد  درک  دروخرب  نینم  ؤـملاریما  اـب  جراوـخ  زا  يدرم  تسا :  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد   - 2 دنوش . یم 
؟  يا هدیرخ  دـنچ  هب  لیئارـسا  ینب  زا  ار  تردام  ردـپ و  درم ! يا  دومرف : ترـضح  دوب . هدـناشوپ  شا  هماج  اب  ار  اهنآ  تشاد و  دوخ  هارمه 

؟ دـیتسه یناـسک  هچ  دومرف : ترـضح  دروآ  نوریب  یتقو  روآ . نوریب  ار  اـهنآ  دومرف : ینک !  یم  بیغ  ملع  ياـعدا  رایـسب  هچ  تفگ :  درم 
ماما مردـپ  يزور ،  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 3 ( 258 (؟  مشاـب یم  وا  رداـم  تفگ :  يرگید  صخـش و  نیا  ردـپ  تـفگ :  یکی 

یم تکرح  شناهد  دـبنج و  یم  رامـسوس ))  )) هیبش يروناج  دـید  ناهگان  درک . یم  وگتفگ  يدرم  اب  هبعک  راـنک  رد  ع ))   )) رقاـب دـمحم 
نیا  ) دوـمرف مناد .  یمن  ریخ  درک : ضرع  تسیچ ؟  شقطنم  دـیوگ و  یم  هچ  روناـج  نـیا  یناد  یم  اـیآ  دوـمرف : درم  نآ  هـب  مردـپ  دـنک .

 ، ینک دای  يدـب  هب  ار  نامثع  رگا  دـیوگ : یم  و  تسا )  هدـمآ  رد  تروص  نیا  هب  هدرم  هیما  ینب  زا  رفن  کی  تسا  خزرب  ملاع  زا  يا  هشوگ 
(259  .) میوگ یم  ازسان  یلع  هب  امتح 

نینم ؤملاریما  نانمشد  یخزرب  باذع 

همادا تمایق  زور  ات  تسا و  لکشم  رایسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  نانمـشد  یخزرب  باذع 
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  نانمشد  تیعضو  زا  هللا !  لوسر  نب  ای  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  تفگ :  یقر  دواد  دراد .
باذـع اـی  تسا ؟  هنوگچ  هک  منک  ناـیب  میوگب و  نخـس  ناشباذـع  زا  دومرف : وگب . میارب  مالـسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تیب  لـها  و 

دوخ دنزرف  هب  تسا .  رتهب  نم  يارب  یخزرب  باذـع  ندـید  مدرک :  ضرع  تسا ؟  رتهب  وت  يارب  مادـک  مهد .  ناشن  وت  هب  ار  ناشیا  یخزرب 
: دومرف دروآ . ار  ترضح  نآ  ياصع  بوچ و  تفر  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  روایب . ارم  بیـضق  بوچ  ورب و  دومرف : رفعج  نب  یـسوم 

دش هتفاکش  مه  نآ  دز  ایرد  هب  ار  اصع  زاب  تشگ .  رهاظ  یهایس  يایرد  دش و  هتفاکش  نیمز  دز  یتقو  نزب .  نیمز  هب  ار  اصع  یـسوم !  يا 
هایس ناشیاهتروص  هک  دندش  هدهاشم  يدایز  عمج  دش . زاب  نآ  زا  يرد  دز  گنس  هب  ار  اصع  موس  هبترم  دیدرگ . نایامن  گرزب  یگنـس  و 
امئاد دندرب . یم  رس  هب  هجنکش  باذع و  رد  یعـضو  نیرتدب  اب  و   ) دوب ناشیاپ  تسد و  هب  ریجنز  دنک و  هک  یلاح  رد  دندوب  مشچ  قزرا  و 

يا دنتفگ : یم  ناشیا  هب  دندز و  یم  اهنآ  تروص  رـس و  رب  هنایزات  اب  باذع ،  نیرومءام  دمحم ! ای  دمحم  ای  دنتفگ : یم  دندز و  یم  دایرف 
 : مدرک ضرع  دیوگ : یقر  دواد  دراد . امـش  اب  يراک  ترـضح  نآ  هن  دیراد و  دمحم  هب  يراک  امـش  هن  دییوگ ، یم  غورد  نایوگ !  غورد 

نایفسوبا یموس ،  یمود و  یلوا و  دومرف : دنرب ؟ یم  رس  هب  ریجنز  لغ و  رد  دنوش و  یم  باذع  عضو  نیا  هب  هک  دنتسه  یناسک  هچ  ناشیا 
راصنا و زا  يا  هدـع  هیما و  ینب  دنـشاب و  ریبز )) هحلـص و  نامه   )) هک هنتف  باحـصا  هفیقـس و  لـها  اـت  درب  ماـن  ار  کـی  کـی  هیواـعم و  و 

اهنآ باذـع  رب  ماش  حبـص و  ره  دـنوادخ  هک  دـندوب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نانمـشد  نافلاخم و  زا  همه  هک  يرگید  فلتخم  تاعامج 
هیلع قداص  ماما  دنتخانـش ، ار  ناشیا  دندید و  ار  باذع  نابحاص  نیرـضاح ،  همه  یتقو  دناشچباهنآ . هب  يرت  هزات  ياه  باذـع  دـیازفیب و 

(260  .) ناشوپب ار  نانآ  يآ و  مهب  تمایق  عقوم  ات  گنس !  يا  دومرف : درک و  باطخ  گنس  نآ  هب  مالسلا 

هیواعم یخزرب  باذع 

زا تسا  هداد  ماجنا  دوخ  رمع  لوط  رد  هک  ییاهیـشک  قح  هدش و  بکترم  ایند  رد  هک  ییاه  متـس  ملظ و  رثا  رد  مه ،  نایفـسوبا  نب  ۀیواعم 
: دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دننک . یم  باذع  تمایق  زور  ات  اه  هجنکـش  نیرتدب  اب  خزرب  رد  ار  وا  دشاب و  یمن  نوصم  یخزرب  باذـع 
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ار نآ  هک  میدیسر  یعضوم  هب  ات  میدرک  یم  تکرح  وا  رس  بقع  زا  نم  ولج و  زا  مردپ  میدوب ،  ادخ  هناخ  هب  فرـشت  مزاع  مردپ  اب  یتقو 
یم نیمز  يور  اهنآ  درک و  یم  لمح  دوخ  اب  ار  نآ  هک  دوب  ییاهریجنز  شندرگ  هب  دش ، رادیدپ  يدرم  ناهگان  دنیوگ . یم  نانجـض ))  ))

! دنزرف يا  دز : دایرف  دـش و  نم  هجوتم  مردـپ  موش )!  یم  كاله  یگنـشت  زا  نالا  هک  ، ) دـیهد بآ  ارم  تفگ :  دروآ و  نم  هب  ور  دیـشک .
ار شریجنز  دوب و  تکرح  رد  شلابند  هتـسویپ  يرگید  درم  و  تسا .)  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  نیا  ! ) دهدن بآ  ار  وا  دـنوادخ  هدـن ،  شبآ 

یتیاور رد  ( 261 .( ) دوب دهاوخ  نینچ  تمایق  زور  ات  وا  لاح  و   ) تخادـنا شتآ  طاقن  زا  هطقن  نیرت  نییاپ  رد  ار  وا  نآ ،  اب  تشاد و  تسد 
رهاوخ یناـه ))  ما   )) دوخ يومع  رتـخد  هناـخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  يزور  دـنک : یم  لـقن  نینچ  ار  وا  باذـع  رگید 

ما يا  دومرف : دیتحاران !؟ ارچ  درک : لاوئس  یناه ))  ما  . )) دش رادیب  باوخ  زا  هدز  تشحو  ناهگان  دوب . هدیباوخ  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
هیواعم و هب  منهج  رد  داد . ناـشن  نم  هب  ار  نآ  ياهباذـع  منهج و  ياـه ،  یتخـس  تماـیق و  لاـعتم  دـنوادخ  مدوب  باوخ  هک  نـالا  یناـه ! 

یم نیشتآ  ياهگنس  اب  ار  نانآ  ياهرس  منهج  نیکلام  دندوب و  هداتـسیا  منهج  نازوس  شتآ  طسو  رد  ود  ره  مدید  مدروخرب ،  صاعورمع 
هیلع یلع  تمایق )  زور  : ) دیوگ یم  سابع  نبا  دیدروآ !؟ نامیا  بلاط  یبا  نب  یلع  تماما  تیالو و  هب  ایآ  دنتفگ : یم  نانآ  هب  دندیبوک و 
ادخ هبعک ،  يادـخ  هب  دـیوگ : یم  دـنز و  یم  دایرف  تسا .  نادـنخ  لاحـشوخ و  هک  یلاح  رد  دوش  یم  جراخ  تمظع  باجح  زا  مالـسلا 

هرابرد دتـسیا و  یم  طارـص  لپ  رانک  رد  یلع  دنک و  یم  هناور  شتآ  يوس  هب  ار  هیواعم  دـنوادخ  ماگنه ،  نیا  رد  درک . مکح  نم  هرابرد 
(262 .) دیامن یم  تعافش  دوخ  تیب  لها  نایعیش و  باحصا و 

دیزی یخزرب  باذع 

هب ادتبا  دیناوخب . مه  ار  نآ  فلخ  دنزرف  دـیزی  یخزرب  باذـع  دـیدرک . ادـیپ  عالطا  نآ  زا  دـیدناوخ و  ار  هیواعم  یخزرب  باذـع  هک  لاح 
هب البرک و  نینوخ  هیضق  زا  دعب  نایفـس ،  یبا  نب  ۀیواعم  نب  دیزی  مینک .  یم  نایب  ار  وا  یخزرب  باذع  نآ  زا  دعب  دیزی و  ندیـسر  تکاله 
رثا رد  مه  شدوـخ  يرمق ،  يرجه  لاس 61  رد  اونین ، نازوس  يارحـص  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تیب  لها  ندـناسر  تداهش 

یصخش خاک  رد  يزیگنا  تربع  زرط  اب  يرجه  لاس 63  رد  تشاد  اور  هکم  هنیدـم و  مدرم  صوصخ  هب  مدرم  هرابرد  هک  یتاـیانج  ملظ و 
ریغـصلا باب  ناتـسربق  رانک  رد  ار  وا  ثیبخ  ندب  دش و  هداد  همتاخ  وا  يارجامرپ  گنن و  رـسارس  یگدـنز  هب  دیـسر و  تکاله  هب  شدوخ 

درک مایق  یفقث  هدیبع  یبا  نب  راتخم  یتقو  لاس 66  رد  دندرب . ورف  ربق ))  )) مان هب  منهج  ياهلادوگ  زا  یلادوگ  هب  ماش )  یمومع  ناتـسربق  )
راتـشک لتق و  رد  هک  ار  یناسک  لوا ،  دـندش . دـنلب  شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  یهاوخ  نوخ  هب  دـنتفرگ و  ار  وا  فارطا  نیباوت  و 

هب زا  دعب  دنداد . افش  ار  تیب  لها  لد  دندنازوس و  دوخ  رهق  شتآ  رد  ار  نانآ  زا  یضعب  ندب  دندناسر و  تکاله  هب  دنتشاد  تکرش  البرک 
شتآ دندروآ و  نوریب  ار  ناشثیبخ  ندب  دنتفاکـش و  ار  ناشیاهربق  دندوب  هدش  لصاو  كرد  هب  رتولج  هک  یناسک  اهنآ ، ندـناسر  تکاله 

 ، ناسنا کی  تماق  هزادنا  هب  طقف  تسین .  ربق  رد  يزیچ  دندید  دننز ، شتآ  ار  شندب  هک  دنتفاکش  ار  وا  دندیسر ، دیزی  ربق  هب  یتقو  دندز .
لقن باذـعلا )  تنعللا و  هئاـبآ  یلع  هیلع و   ) تسا هدـنازوس  ار  وا  رتولج  یهلا  بضغ  رهق و  شتآ  دـش  مولعم  تسا .  رتسکاـخ  ربق  لـخاد 

زا هتسویپ  تخبدب  یقش و  نآ  دنا و  هتخیوآ  یبآ  لباقم  رد  نوگنرس  ار  وا  هک  دنا  هدید  اه  هریزج  زا  یـضعب  رد  ار  نوعلم  نآ  تسا :  هدش 
زا دعب  دش  كاله  هیواعم  نب  دیزی  یتقو  تسا :  هدش  لقن  زین  دهد . یمن  بآ  وا  هب  یـسک  اما  دنک ، یم  هلان  دایرف و  بآ  ربارب  رد  یگنـشت 
یم رهاظ  شمشچ  رد  بآ  لکش  هب  بارس  رود  زا  امئاد  تسا و  نادرگرس  اهنابایب  رد  یگنشت  تیاهن  اب  هدمآ و  رد  یگـس  تروص  هب  نآ 

(263 .) درادن دوجو  بارس  زا  ریغ  يزیچ  دسر ، یم  نآ  هب  یتقو  دوش .

هلادیبع یخزرب  باذع 

لاس 66 و 67 رد  هک  راتخم  مایق  يارجام  رد  تفرگ .  ایند  نیمه  رد  ار  دایز  نب  هللادـیبع  نابیرگ  لامعا  مسجت  نوناق  قبط  یخزرب  باذـع 
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نبا هدیرب  ياهرس  میهاربا  دش ، هتشک  رتشا ،)) کلام   )) رسپ میهاربا  تسد  هب  لصوم  رانک  رد  دایز )) نب  هلادیبع  ، )) دش عقاو  يرمق  يرجه 
هیلع نیسح  ماما  نیلتاق  ياهرس  هب  شمشچ  راتخم  یتقو  دوب . ندروخ  اذغ  لوغشم  وا  هک  یلاح  رد  داتسرف  راتخم  يارب  ار  نانمـشد  دایز و 

وا دـندروآ  هللادـیبع ))   )) دزن ار  ماما  سدـقم  رـس  یتقو  تفگ :  سپـس  تسا .  دـنوادخ  صوصخم  ساپـس  دـمح و  تفگ :  داتفا . مالـسلا 
زا دعب  دیوگ : ریمع  نب  رامع  ما .  ندروخ  اذغ  لوغـشم  دندروآ  نم  شیپ  ار  نوعلم  نآ  سحن  رـس  هک  نونکا  دوب و  ندروخ  اذـغ  لوغـشم 

شباحصا و  هللادیبع ))   )) رس درک . ادج  ناشندب  زا  ار  اهنآ  ثیبخ  ياهرـس  دیناسر و  تکاله  هب  ار  البرک  نیلتاق  درک و  مایق  راتخم  هک  نآ 
یتقو دـمآ )) زاب  : )) دـننز یم  دایرف  مدرم  مدـید  مدوب .  هتفر  اهنآ  ياشامت  يارب  مه  نم  دوب . هتـشاذگ  تربع  اـشامت و  يارب  یناـکم  رد  ار 

نوریب ششوگ  زا  دش و  لخاد  وا  ینیب  زا  دیسر ، هلادیبع ))   )) رس هب  ات  تشذگ  اهرس  مامت  زا  دمآ  یگرزب  دیفـس و  رام  مدید  مدرک  هجوت 
نآ زا  دـعب  تشاد .)  دـهاوخ  همادا  مه  تمایق  زور  اـت   ) تشاد همادا  راـک  نیا  دـمآ و  نوریب  شا  ینیب  زا  دـش و  لـخاد  وا  شوگ  زا  دـمآ ،
وا دندرب  هفینح  نب  دمحم  دزن  ار  ياهرس  هک  یماگنه  داتسرف ، هفینح  نب  دمحم  شیپ  هکم ،  هب  يا  همان  اب  ار  نانمشد  سحن  ياهرس  راتخم 

هللادیبع  )) هدیرب رس  هک  نیا  ات  ناریمن  ارم  ایادخ ! مدرک :  ضرع  ماگنه  نیا  رد  دیوگ : یم  ۀیفنح  نب  دمحم  دوب . ندروخ  اذغ  لوغـشم  مه 
مه وا  دـندرب ، ریبز  نب  هللادـبع  شیپ  ار  نوعلم  نآ  رـس  دـعب ، دـیناسر . تباجا  ار  میاعد  ادـخ  دـمحلا هللا ))   . )) مرگنب ما  هرفـس  هرانک  ار  (( 
نآ زاب  دش . وا  ینیب  لخاد  دمآ و  يرام  ماگنه  نیا  رد  تخادنا ،  نیمز  هبار  نآ  دمآ و  يداب  ناهگان  دندز . هزین  يالاب  ار  رـس  داد  روتـسد 
داد روتـسد  ریبز  نب  هللادبع  دش . رارکت  هبترم  هس  لمع  نیا  تفر .  وا  ینیب  لخاد  يرام  تخادنا و  ار  نآ  داب  هبترم  ود  دندز . هزین  يالاب  ار 

سلجم رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  یتقو  دسیون : یم  یمق  سابع  خیـش  ( 264 .) دـنتخادنا هکم  ياـه  هرد  زا  يا  هرد  ار  رس 
مـسجت  )) ساسا رب  دیاش  دز . یم  مالـسلا  هیلع  ماما  نادند  بل و  رب  ررکم  نارزیخ  بوچ  اب  نوعلم ،  نآ  دنداد . رارق  وا  لباقم  هللادـیبع ))  ))

ات هدـمآ ،  یم  نوریب  شـشوگ  زا  دـش و  یم  دراو  نآ  ینیب  زا  ررکم  هدـمآرد و  رام  تروص  هب  خزرب )  ملاـع  رد   ) بوچ ناـمه  لاـمعا )) 
(265 .) دننیبب ار  وا  نیگنن  تازاجم  ایند  نیمه  رد  مدرم 

کلملادبع ناورم و  یخزرب  باذع 

کلملادبع شدنزرف  مکح و  ناورم  اهنآ  هلمج  زا  تسا .  ندمآ  رد  تاناویح  لکـش  هب  ندش و  خسم  نامرجم  زا  يا  هدـع  یخزرب  باذـع 
نانآ نادـنزرف  یتح  دـنداد . یم  تسد  زا  ار  یناسنا  هفایق  لکـش و  دـندش و  یم  خـسم  رامـسوس  تروص  هب  گرم  ماگنه  هیما  ینب  تسا . 
نیرت تخـس  هک  یناورم  نامه  دـشاب .) یم  تسا  هیما  ینب  ياـفلخ  زا  یکی  هک   ) مکح ناورم  هلمج  زا  دـندید . یم  ار  ناـشیا  ندـش  خـسم 

درک نوریب  هنیدم  زا  ار  وا  دوخ  تایح  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تسا و  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نمشد 
زا دعب  هک  یناورم  نامه  دینادرگرب . هنیدـم  هب  ار  وا  درک و  تفلاخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  اب  دوخ  تفالخ  نامز  رد  نامثع  و 

ار مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هزانج  دـنراد  دـصق  مشاه  ینب  هک :  داد  ربخ  هشیاع  هب  داد و  ماجنا  ار  گرزب  تیاـنج  نآ  نسح  ماـما  تداـهش 
هیلع ماما  هزاـنج  ندرک  ناراـبریت  روتـسد  مه  وا  دروآ و  ربمغیپ  مرح  راـنک  درک و  رطاـق  رب  راوس  ار  نز  نآ  دـننک و  نفد  شدـج  ربق  راـنک 
ماما لتق  داهنشیپ  هنیدم  رادنامرف  دیلو ، هب  هک  یناورم  نامه  دندرک . نفد  عیقب  رد  هنامولظم  ار  ترـضح  نآ  راچان  درک و  رداص  ار  مالـسلا 

یهاوخ ار  ترخآ  ایند و  تداعس  ینک  تعیب  دیزی  اب  رگا  دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  مه  دعب  دهد و  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح 
یتدـم دروآ و  گنچ  هب  ار  نآ  هنابـصاغ  دیـسر و  تفالخ  هب  دـیزی )) رـسپ   )) ریغـص هیواعم  زا  دـعب  هک  يرفاک  دـحلم و  ریپ  ناـمه  تشاد 

هفایق دندید  دندوب ، وا  فارطا  شنادـنزرف  هک  یلاح  رد  گرم ،  عقوم  يوما )  هفیلخ  نیمجنپ   ) کلملادـبع شرـسپ  هلمج  زا  درک . تفالخ 
هچ ار  وا  هک  دندنام  ناریح  دندش و  بجعتم  شنادنزرف  دمآ . رد  يرامسوس  لکـش  هب  دیدرگ و  جراخ  تیناسنا  لکـش  زا  دش و  ضوع  وا 
دید زا  جراخ  دـندروآ و  ار  یگرزب  تخرد  هنت  ناشیوربآ )  ظفح  تهج   ) اهنآ دـش  دـیدپان  هدـش  خـسم  هفایق  نآ  دـندید  ناهگان  دـننک ؟

(. 266) دنوشن رادربخ  مدرم  ات  دندومن  نفد  عییشت و  دندرک و  نفک  رهاظ  تروص  هب  ار  نآ  مدرم 
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هیما ینب  نارادتسود  یخزرب  باذع 

 ، متسه ماش  لها  زا  نم  هللا !  لوسر  نب  ای  تفگ :  دش و  دراو  يدرم  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تمدخ  رد  دیوگ : یم  هنییع  وبا 
ریغ هب  دوب . دایز  یتورث  لام و  ياراد  هک  هیما  ینب  نارادتسود  زا  متشاد  يردپ  میوج .  یم  يرازیب  امش  نانمـشد  زا  مراد و  تسود  ار  امش 

تفر ایند  زا  یتقو  درک . یم  دمآ  تفر و  نآ  رد  شدوخ  طقف  هک  تشاد  یغاب  دوب و  هلمر  رد  وا  لزنم  تشادن ،  يرگید  دـنزرف  مه  نم  زا 
ناوریپ زا  هعیـش و  نم  اریز  تسا ؛  هدرک  یفخم  ار  لام  نآ  مردپ  مراد  نیقی  مدرکن .  ادیپ  ارنآ  یلو  مدمآرب  مردپ  لام  ندرک  ادیپ  ددصرد 

زا لام  هاگ  یفخم  زا  ینیبب و  ار  تردپ  هک  يراد  تسود  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تشاد  ینمـشد  توادع و  نم  اب  وا  مدوب و  امش 
نآ تشون و  يا  همان  ترـضح  مادنمـسم .  جاتحم و  هک  ادخ  هب  مسق  يرآ ،  درک : ضرع  دهد ؟ ناشن  وتب  ار  نآ  ياج  تردپ  یـسرپب و  وا 

ای : )) وگب نک و  ادن  دنلب  زاوآ  هب  تسیاب و  ناتـسربق  طسو  رد  ربب و  عیقب  بناج  هب  ار  هتـشون  نیا  دومرف : داد و  یماش  درم  هب  درک و  رهم  ار 
مالسلا هیلع  یلع  نب  دمحم  هداتسرف  نم  وگب : هدب و  وا  هب  ار  هتشون  دوش . یم  رضاح  وت  دزن  دراد  رس  رب  همامع  هک  یصخش  سپ  ناجرد )) 

ماما تمدخ  دش ، رگید  زور  نوچ  دیوگ : یم  هنییعوبا  تفر .  تفرگ و  ار  هتشون  مه  درم  نآ  سرپ ،  زاب  وا  زا  یهاوخ  یم  هچ  ره  متـسه و 
هزاجا یتقو  تسا .  لوخد  نذا  رظتنم  مالسلا  هیلع  ماما  هناخ  رد  مه ،  درم  نآ  مدید  منک .  لصاح  عالطا  هیضق  زا  ات  متفر  مالـسلا  هیلع  رقاب 

بـش درک : ضرع  دعب  دهد . رارق  اجک  رد  ار  دوخ  ملع  هک  دناد  یم  رتهب  ادخ  درک : ضرع  یماش  درم  میدـش .  هناخ  لخاد  یگمه  دـنداد 
 : تفگ مدرک .  نایب  ار  دوخ  بلطم  نم  دمآ و  شیپ  یصخش  تعاس  نامه  مدرک .  لمع  امش  روتسد  هب  و  متفر .  عیقب  ناتسربق  هب  هتـشذگ 
ره تسا  وت  ردپ  نیا  درم ! يا  تفگ :  دش و  رـضاح  هایـس  يدرم  اب  تفر و  صخـش  نآ  منک .  رـضاح  ار  تردپ  ات  نکن  تکرح  اج  نیا  زا 

تلاح نیا  هب  ار  وا  منهج  دود  شتآ و  هرارـش  نکل  تسا ،  وت  ردـپ  وا  ارچ  داد : باوج  تسین .  نم  ردـپ  متفگ :  سرپب .  وا  زا  یهاوخ  هچ 
زا نم  دـنزرف ! يا  تفگ :  منیب ؟  یم  وت  رد  هک  تسا  تلاـح  هچ  نیا  متفگ :  یلب .  داد : باوج  یتسه ؟  نم  ردـپ  متفگ :  تسا .  هدروآرد 

نیا هب  ارم  لاـعتم  دـنوادخ  ور  نیا  زا  مداد .  یم  حـیجرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تیب  لـها  رب  ار  ناـنآ  مدوب و  هیما  ینب  ناراد  تسود 
مورحم دوخ  لاـم  زا  ارت  يور  نیا  زا  مدوب ،  نمـشد  وت  اـب  يدوب  تیب  لـها  نارادتـسود  زا  نوچ  درک . ـالتبم  باذـع  هب  دروآرد و  تلاـح 

هک ار  نآ  تساجنآ  اهلوپ  نک  رفح  ار  نوتیز  تخرد  نالف  ریز  ورب و  غاب  نآ  بناج  هب  دـنزرف ! يا  تفگ :  دـعب  منامیـشپ .  زورما  مدرک و 
سپـس دشاب . تدوخ  لام  نآ ،  هیقب  نک و  میدقت  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  هب  ار  مهرد  رازه  هاجنپ  رادرب . دشاب  یم  مهرد  رازهدص 

نآ مدرک :  لاوئس  ترضح  زا  دعب  لاس  دیوگ : یم  هنییع  وبا  مروآ .  یم  ار  امـش  قح  منک و  یم  ادیپ  ار  لام  مور  یم  نالا  تفگ :  درم  نآ 
هب ار  يرادـقم  مدـیرخ و  ینیمز  مـتخادرپ و  ار  دوـخ  نـید  نآ  اـب  دروآ ، نـم  دزن  ار  مـهرد  رازه  هاـجنپ  وا  دوـمرف : درک ؟ هـچ  یماـش  درم 

(267  .) مداد تیب  لها  نادنمتجاح 

فسوی نب  جاجح  یخزرب  باذع 

جاجح دـید  دـهاوخ  تمایق  رد  ار  نآ  زا  رت  تخـس  دـید و  خزرب  ملاع  مه  ایند و  رد  مه  ار ، دوخ  نیگنن  لامعا  يازج  هک  یناسک  زا  یکی 
نادالوا نایعیـش و  زا  رفن  رازه  هاجنپ  دص و  شیرادنامرف  تدم  رد  جاجح  تسا .  قارع  رد  ناورم  کلملادـبع  رادـنامرف  یفقث  فسوی  نب 

داد یم  روتسد  هک  يراک  تیانج  نامه  دندش . یم  هجنکش  وا  نادنز  رد  رادقم  نیمه  دیناسر و  تداهـش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
اهنآ ندرگ  هدیرب  ياهگر  ياج  هب  ار  يا  هدـش  زمرق  نهآ  دـنربب و  رـس  شمـشچ  لباقم  وا ، هرفـس  رانک  رد  ار  نایعیـش  ندروخ  اذـغ  عقوم 

هب هک  یـسک  نیرخآ  دربب . تذل  دروخب و  اذغ  نوعلم  نآ  دنور و  نییاپ  الاب و  نوخ  ندش  عطق  رثا  رد  اهندـب  دوش و  عطق  نوخ  ات  دـنراذگ 
داجس ماما  زاتمم  نادرگاش  هتسجرب و  ياملع  نایعیش و  زا  یکی  هک  ریبج )) نب  دیعـس   )) دیـسر تداهـش  هب  راگزور  ماشآ  نوخ  نآ  تسد 

ریگتـسد دـیبایب  ار  دیعـس ))  )) اجک ره  دوب  هداد  روتـسد  دوخ  نادالج  نامیخژد و  هب  جاجح  دوب . نآرق  گرزب  نارـسفم  زا  مالـسلا و  هیلع 
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رس داد : روتسد  جاجح  دش ، لدب  در و  جاجح  وا و  نیب  هک  يدنت  ياهوگ  تفگ و  و  دیعـس ))  )) يریگتـسد زا  دعب  دیروآ . نم  دزن  دینک و 
وا دوخ ، رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  دیعس )) . )) دیناسر تداهش  هب  یگلاس  نس 94  رد  نابعش 95  هام  رد  ار  وا  دننک و  ادج  دیعس ))  )) ندب زا 

دیناسر و تباجا  هب  ار  وا  ياعد  مه  دنوادخ  نکن )).  طلـسم  سک  چیه  رب  نم  زا  دـعب  ار  جاجح  ایادـخ !  : )) تفگ نینچ  درک و  نیرفن  ار 
یب یهاگ  شضرم ،  تدم  رد  داتفا . گرم  رتسب  رد  یتخس  يرامیب  رثا  رب  جاجح  هک  دوب  هتشذگن  دیعس ))  )) تداهـش زا  رتشیب  زور  هدزناپ 

هب تقو  ره  تدم  نیا  رد  راک ؟ هچ  ریج  نب  دیعـس  اب  ارم   : )) تفگ یم  ندمآ  شوه  هب  ماگنه  دمآ . یم  شوه  هب  یهاگ  دـش و  یم  شوه 
هچ هب  ادخ ! نمـشد  يا  : )) دیوگ یم  دریگ و  یم  ار  وا  سابل  دـیآ و  یم  وا  دزن  دیعـس ))  )) دـید یم  دـش  یم  شوه  یب  تفر و  یم  باوخ 

دایرف دش و  یم  رادیب  هدز  تشحو  دروآ ، یم  موجه  وا  هب  باوخ  رد  هک  یحور  هجنکـش  یتحاران و  رثا  رد  یتشک ؟))  ارم  یهانگ  مرج و 
. دوب گرم  ماگنه  ات  جاجح  ییایند  باذع  نیا  دش . لصاو  كرد  هب  ات  دوب  عضو  نیا  اب  دز . یم 

وا یخزرب  باذع  اما 

وا یخزرب  ياهباذـع  دـننک و  یم  باذـع  ار  وا  تمایق  زور  ات  مه  خزرب  ملاع  رد  هکلب  دـید  ایند  رد  ار  دوخ  یحور  باذـع  اهنت  هن  جاـجح 
وا زا  مدید .  باوخ  رد  لاح  نیرتدب  اب  ار  جاجح  یبش  دـنک : یم  لقن  ینادـج  ثعـشا  دـینک . هجوت  اهنآ  زا  هنومن  دـنچ  هب  تسا .  توافتم 
ارم هبترم  کی  مدوب  هتـشک  هک  یناسنا  ره  يازا  هب   : )) تفگ درک ؟ هچ  وت  نیگنن  لاـمعا  راتـشک و  همه  نآ  لـباقم  رد  دـنوادخ  مدیـسرپ : 

ات باذع  هجنکـش و  نیا  تفگ :  دندرک ؟ هچ  رگید  متفگ :  دنرب . شتآ  هب  ارم  هک  دش  رما  نآ  زا  دعب  تفگ :  هچ ؟  رگید  متفگ :  دنتـشک .
هب باوخ  ملاع  رد  ار  وا  جاجح ،  گرم  زا  دـعب  دـیوگ : یم  زیزعلادـبع  نب  رمع  هطبار  نیا  رد  زین  ( 268  .) تشاد دهاوخ  همادا  تمایق  زور 
ارم راب  کی  مدوب ،  هتـشک  هک  یـسک  ره  يارب  دنوادخ ، تفگ :  درک ))؟ هچ  وت  اب  ادخ   : )) متفگ وا  هب  مدید .  هدیدنگ  هشال  کی  تروص 
زا یکی  هک  جاـجح  یخزرب  باذـع  زا  رگید  یعوـن  ( 269 .) دـیناسر لتق  هب  ارم  اب  داـتفه  ریبج )) نب  دیعـس   )) لـتق ضوع  رد  یلو  تشک ، 

فاوط مارحلا  دجسم  رد  دیوگ : یـصخش  مینک :  یم  لقن  ار  تسا  هدومن  نایب  مدرم  يارب  درک و  اشامت  دوخ  مشچ  اب  ادخ  صلاخ  ناگدنب 
دوخ اب  تفگ .  یمن  نخـس  يدـحا  اب  دـناوخ و  یم  زامن  عوضخ  لاح  اب  هک  مدـید  یم  ار  یمـالغ  مداتـسیا  یم  زاـمن  هب  نوچ  مدرک .  یم 

 . میوگ نخـس  وت  اب  اـت  نک  فقوت  يا  هظحل  ادـخ ! هدـنب  يا  متفگ :  متفر و  وا  دزن  هب  يزور  دـیآ . یم  ییانـشآ  يوب  مـالغ  نیا  زا  متفگ : 
هب متفگ :  متفر و  وا  شیپ  رگید  زور  منک .  یم  شوگ  ارت  نخـس  ادرف  مبلط و  یم  نذا  وا  زا  بشما  مرادـن ،  هزاجا  دوخ  يالوم  زا  تفگ : 
هک يا  هتـساوخ  دوخ  يادـخ  زا  چـیه  لاح  ات  ایآ  يراد ،  یتلزنم  برق و  لاـعتم  دـنوادخ  دزن  رد  مناد  یم  ینک  یم  تداـبع  هک  قیرط  نیا 

منیبب ار  وا  ات  هدب  ناشن  امنب و  نم  هب  ار  شتآ  لها  زا  يدرم  ایادخ !  : )) متفگ تاجانم  لاح  رد  يزور  يرآ ،  تفگ :  دشاب . هدش  هدروآرب 
ياضعا همه  هک  مدید  ار  یصخش  مدیسر  اجنآ  هب  نوچ  نک .  هدهاشم  ورب و  يداو  نالف  هب  نالف !  يا  دنتفگ : هک  مدینش  يزاوآ  هاگان  ((. 

يا مدیـسرپ :  وا  زا  دـنز . یم  شینار  وا  هظحل  ره  تسا و  هدـیچیپ  وا  ندرگ  رب  یمیظع  رام  دوب . هداتفا  يورد  شتآ  تسا و  هدـش  هایـس  وا 
متـسه فسوی  نب  جاجح  نم  تفگ  يا ؟  هدش  راتفرگ  باذع  نیا  هب  هک  يا  هداد  ماجنا  یلمع  هچ  هدرک و  هچ  ایند  رد  یتسیک و  تخبدب ! 

یم هدهاشم  لاحلا  هک  یباذع  نیا  اما  تسا .  رگید  عون  نآ  و  دننک ، یم  باذع  ارم  ما  هدرک  ناناملسم  رب  هک  رایسب  يدعت  ملظ و  يارب  زا  . 
هدرزآ نم  دزن  زا  درک و  نیرفن  ارم  دمآ و  درد  هب  شلد  ملاع  نآ  مدـیناجنر .  ار  وا  مدرک و  ملظ  یملاع  هب  يزور  هک  تسا  نآ  يارب  ینک 

زا یکی  دروم  رد  یخزرب  ییاـیند و  باذـع  زا  هنوـمن  کـی  زین  نیا  تسا .  ملاـع  نآ  رثا  رد  ینیب  یم  هک  باذـع  نیا  تفر و  نوریب  رطاـخ 
. دوب نآ  هدنهد  ناشن  مالغ ،  هدهاشم  زیزعلادبع و  نب  رمع  هقداص  يایور  هک  تسا .  خیرات  نارگمتس 

یسابع هفیلخ  ریزو و  یخزرب  باذع 

ار نآ  هدرک و  تیارـس  مه  وا  ندـب  هب  هک  دوـب  يوـق  ردـق  نآ  شباذـع  دـش و  راـتفرگ  یخزرب  باذـع  هب  یـسابع  هـفیلخ  ناریزو  زا  یکی 
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ترـضح تامارک  باب  رد  همغلا  فشک  بحاص  تسا .  هدرک  هدولآ  ار  اضف  هدمآ و  نوریب  ربق  زا  نآ  دود  شتآ و  ياه  هلعـش  هدنازوس و 
لام و ياراد  نءاشلاریبک ،  تشاد  يریزو  یسابع ،  ءافلخ  زا  یکی  هک  مدینش  قارع  ناگرزب  زا  دسیون : یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نبا  یـسوم 

ناربج یفالت و  يارب  تفر  ایند  زا  ریزو  نآ  یتقو  دوب . هفیلخ  هقالع  دروم  تخس  اناوت و  اشوک و  يروشک  يرکشل و  روما  هرادا  رد  لانم و 
یلوتم دندرک . نفد  سدقم  حیرض  رواجم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  رهطم  مرح  رد  ار  وا  هزانج  داد  روتسد  وا  ياهیرازگتمدخ 

ربق دید  باوخ  ملاع  رد  تفر .  باوخ  هب  اج  نامه  دنام و  قاور  رد  ار  بش  نآ  دوب ، مرح  هب  رازگ  تمدـخ  اوقتاب و  يدرم  هک  رهطم  مرح 
دایز هلعش  يروط  هب  تسا و  دنلب  هتخوس  ناوختسا  دنگ  يوب  دوب  نآ  رد  هک  يدود  زا  دیدرگ و  رو  هلعش  نآ  زا  شتآ  دش و  هتفاکش  ریزو 

یلوتم دنلب  يادص  اب  هداتسیا و  مالـسلا  هیلع  متفه  ماما  هک  دنک  یم  هدهاشم  ماگنه  نیا  رد  دش . شتآ  دود و  زا  رپ  نحـص  مرح و  هک  دوب 
ربق رانک  رد  وا  ترواجم  ملاظ و  نیا  نفد  ببـسب  وگب : درب ) یم  ار  هفیلخ  مان   ) هفیلخ هب  ورب و  یلوتم !  يا  دیامرف : یم  دـنز و  یم  ادـص  ار 
دوب هتفرگ  ارف  تشحو  ار  وا  حراوج  اضعا و  مامت  هک  يروط  هب  نازرل ،  ناسرت و  یلوتم  يدرک .  متحاران  يدناسر و  رازآ  تیذا و  ارم  نم 

. دهد یم  شرازگ  وا  هب  دـسیون و  یم  هفیلخ  يارب  لصفم  دوب  هدـش  عقاو  هدـید و  باوخ  رد  هک  ار  هچنآ  اروف  دوش و  یم  رادـیب  باوخ  زا 
شـسیبخ دسج  دنفاکـشب و  ار  ریزو  ربق  دهد  یم  روتـسد  دنک . یم  تولخ  ار  مرح  دیآ و  یم  نیمظاک  هب  دادغب  زا  بش  نامه  مه ،  هفیلخ 

ندـب رتسکاـخ  زج  ربق  رد  هک  دـننک  یم  هدـهاشم  دنفاکـش  یم  هفیلخ  روضح  رد  ار  ربـق  یتـقو  دـننک . نفد  رگید  ياـج  هدروآ و  نوریب  ار 
(270  .) تسین ریزو  ياهناوختسا  یتح  ندب و  زا  يرثا  درادن و  دوجو  يرگید  زیچ  هدش  هتخوس 

دیشرلا نومءام  یخزرب  باذع 

دمآ و راچد  یخزرب  باذع  هب  دناسر  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  داد و  ماجنا  هک  یتیانج  ملظ و  رثا  رد  یـسابع  دیـشرلا  نومءام 
یتشگ ایرد  طسو  متفر  یم  ترفاسم  هب  یتقو  دـنک : یم  لـقن  نیقثوم  یـضعب  زا  یکم  رقاـب  دـمحم  خیـش  تسا .  نینچ  وا  یخزرب  باذـع 

 ! تخیر یم  دوب  اجنآ  هک  یضوح  رد  دیـشک و  یم  بآ  یهاچ  زا  هک  مدید  ار  ینومیم  هریزج  نآ  رد  مداتفا .  يا  هریزج  هب  نم  تسکش و 
مرن دوخ  ياهاپ  ریز  هب  تشک و  باذع  رج و  زاب  ار  نومیم  نآ  دمآ و  هاچ  رانک  ات  دـش و  ادـیپ  رود  زا  یلیف  مدرک ،  هدـهاشم  لاح  نیا  رد 

ضوح نآ  لخاد  درک و  ندیشک  بآ  هب  عورش  دش و  هدنز  نومیم  نآ  مدید  دیـشکن  یلوط  تفر .  دروخ و  ار  ضوح  ياهبآ  مامت  درک و 
زاب تفر .  دروخ و  ار  ضوح  ياهبآ  درک و  مرن  دوخ  ياپ  تسد و  ریز  هب  تشک و  ار  نومیم  دمآ  لیف  نامه  مدید  دـعب  زور  تخیر .  یم 
نآ متفر .  ورف  تریح  رد  مدش و  بجعتم  رایـسب  بیجع  رما  نیا  ندید  زا  نم  دیوگ : یم  درک . ندیـشک  بآ  هب  عورـش  دش و  هدنز  نومیم 

، ریخ متفگ :  یسانش .  یمن  ارم  رگم  ینالف !  يا  تفگ :  درک و  نم  هب  یهاگن  متسه .  بجعت  رد  هیـضق  نیا  زا  نم  هک  دیمهف  ایوگ  نومیم 
نامه نم  تفگ :  یلب ،  متفگ :  يا ؟  هدینـش  ار  یـسابع  نومءام  مسا  لاح  ات  ایآ  ار . دـمحم  لآ  نانمـشد  دـنک  تنعل  ادـخ  تفگ :  باوج 
باذع نیا  هب  ارم  لاعتم ،  يادخ  ما  هدرک  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هب  هک  یملظ  ببـس  هب  ما  هدرم  یتقو  زا  متـسه .  دیـشرلا  نومءام 

درخب و ار  ضوح  ياهبآ  دـشکب و  وحن  نیا  اب  ارم  دـیایب  لیف  نیا  مزیرب ،  ضوح  نیا  لـخاد  مشکب و  بآ  زور  ره  هک  تسا  هدرک  راـتفرگ 
نیا يارب  ندیـشک  بآ  طقف  مه  نم  راک  تسا و  لیف  نیمه  ياه  هلـضف  زا  هریزج  نیا  رد  نم  كاروخ  هک  نادب  دـنک . هدـنز  ارم  ادـخ  زاب 

(271 .) دشاب یم  لیف 

ملاظ یحزرب  باذع 

نانآ يارب  زا  یـصالخ  تاجن و  هار  دـهد و  یم  جـنر  ار  اهنآ  امئاد  هک  دنـشاب  یم  التبم  ییاه  باذـع  هب  تمایق  خزرب و  ملاـع  رد  ناـملاظ 
تسد اهنآ  اب  ناملاظ  تسا و  رتکانرطخ  رتدب و  يرگید  زا  یکی  هک  دوب  دهاوخ  ناشیا  يارب  زا  ینوگانوگ  بیجع و  ياه  هنحص  تسین و 

رطاخ هب  دـمحم  يا  ( ) 272  ) هیدی یلع  ملاظلا  ضعی  موی  دـیامرف : یم  دـنک  یم  نایب  ار  اهباذـع  اه و  هنحـص  نآ  زا  یکی  نآرق  دـننابیرگب .

خزرب ات  گرم  زا  www.Ghaemiyeh.comناسنا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


زاگ دریگ )). یم  زاگ  ار  اهنآ  دزگ و  یم  نادند  هب  ینامیـشپ  فسءات و  ترـسح و  تدش  زا  ار  دوخ  ياهتـسد  ملاظ  هک  ار  يزور  ( )) روایب
هرابرد هک  ییاه  ملظ  دـنرگن و  یم  ار  شیوخ  هتـشذگ  هک  یماگنه  ملاظ  صاخـشا  دـشاب ، نیا  تهج  هب  دـیاش  نادـند ،  اب  اهتـسد  نتفرگ 
یعون مه  نیا  دنریگب و  ماقتنا  نتشیوخ  زا  دنریگ  یم  میمصت  دنناد و  یم  مرجم  رـصقم و  ار  دوخ  دننک ، یم  هدهاشم  دنا  هداد  ماجنا  مدرم 

یم هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  دـننک . یتحار  ساسحا  دـنبای و  شمارآ  یمک  نآ  هیاس  رد  دـنناوتب  ات  تسا  ماقتنا  زا 
ترسح یتحاران و  زا  دوخ  تسد  ود  ره  تمایق )  خزرب و  رد   ) ادرف دنا  هدرک  دوخ  ناعون  مه  هب  متـس ،  ملظ و  ایند  رد  هک  یناسک  دیامرف :

هک نک  نآ  دیوگ  نمشد  هچنآز  نک  رذح  ( 273 ( )؟  میدومن متـس  ملظ و  ار  ادخ  ناگدنب  ایند  رد  ارچ  دنیوگ : یم  و   ) دنزگ یم  نادند  اب 
ربق رب و  یم  رس  هب  تملظ  یکیرات و  رد  امئاد  وا  هک  تسا  نیا  ملاظ  یتمایق  یخزرب و  ياهباذع  زا  رگید  یکی  نباغت  تسد  يزگ  نادند  رب 
دوش رهاظ  تمایق  خزرب و  ملاع  رد  یتقو  متـس ،  ملظ و  هرهچ  اریز  تسا ؛  یناملظ  کیرات و  دـشاب  شور  ینارون و  هک  نیا  ياج  هب  ناشیا 

زا دش . دراو  هراب  نیا  رد  یتایاور  (. 274) دوب دـهاوخن  يرگید  زیچ  یکیرات  تملظ و  زا  ریغ  دریگب  دوخ  هب  مسجت  هفایق و  دـیامن ، زورب  و 
زین ( 275 .) دوش یم  تمایق  و  ربق )  ) یکیرات ثعاب  ملظ  اریز  متس ؛  ملظ و  زا  دیزیهرپب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هلمج : 

ثیدح رد  (. 276  ) تسا تمایق  زور  تملظ  یکیرات و  بجوم  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  ملظ  اریز  دینک ؛ يرود  ملظ  زا  هک  داب  امـش  رب  دومرف :
رون رد  تمایق ،  زور  مراد  تسود  هللا !  لوسر  ای  درک : ضرع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  دمآ  یصخش  تسا :  يرگید 

(. 277  ) یشاب ییانشور  رون و  رد  تمایق  زور  ات  نکن ،  متس  ملظ و  يدحا  هب  تروص )  نیا  رد  : ) دومرف موش .  روشحم  ییانشور  و 

ملاظ ناطلس  یخزرب  باذع 

ریجنز و دـنک و  مه  نآ  باذـع  دـش و  عقاو  یخزرب  باذـع  رد  یبلط  تسایر  تیعر و  رب  ملظ  هطـساو  هب  هک  یملاظ  ناهاشداپ  زا  یکی  هب 
لها زا  هک  شناتـسود  زا  یکی  باوخ  هب  دور ، یم  نیب  زا  لیبموتا  اب  فداصت  رثا  رد  هک  يرتشوش  دـمحم  دـینک . هجوت  تسا  شتآ  دود و 

یم دننک  یم  باذـع  ار  ناکرـشم  رافک و  هک  ییاج  و  توهرب ))   )) يداو هب  دوخ  اب  ار  وا  باوخ  ملاع  رد  دـیآ و  یم  تسا  تفرعم  ملع و 
یم وا  هب  ار  اه  نآ  دایرف  داد و  نیشتآ و  ياه  قالـش  تابرـض  يادص  دهد و  یم  ناشن  وا  هب  ار  رافک  هجنکـش  باذع و  زا  يرادقم  درب و 

يداو نآ  لها  هجنکـش  باذع و  مدیدیـسر ،  توهرب ))   )) يداو هب  موحرم  نآ  اب  یتقو  دیوگ : یم  يرتشوش  تسود  ملاع و  نیا  دـناونش .
نانمـشد راـفک و  زا  یکی  میدرک  تساوخ  رد  دـننک ، یم  باذـع  هچ  يارب  هنوگچ و  ار  اـه  نآ  مینادـب  هک  نآ  يارب  میدرک .  هدـهاشم  ار 

نیمز يور  هک  یلاح  رد  ار  رفن  کی  دیشک و  ار  يزیجنز  رس  ناگتـشرف  زا  یکی  مینکب .  وا  زا  لاوئـس  دنچ  ات  دندروآ  ام  دزن  ار  ادخ  ءایلوا 
 . هدب باوج  ار  همه  دنـسرپ  یم  ناشیا  هچ  ره  تفگ :  وا  هب  دروآ و  نوریب  شتآ  دود و  نایم  زا  دوب  دنلب  وا  دایرف  داد و  دش و  یم  هدیـشک 
اه باذع  هنوگ  نیا  هب  التبم  هک  يدرک  یم  لمع  ایند  رد  هنوگچ  یتسه ؟  یـسک  هچ  دیـسرپ : وا  زا  يرتشوش  موحرم  دنک : یم  لقن  ناشیا 

روشک نآ  مدرم  هب  يدایز  ملظ  یبلط ،  تسایر  رطاخ  هب  ایند  رد  ما و  هدوب  یمالسا  کلامم  زا  یکی  ناطلـس  تفگ :  باوج  رد  يا ؟  هدش 
التبم اه  باذع  نیرتدب  هب  ار  اه  نآ  هداد و  هجنکـش  ناشیاه  هداوناخ  زا  رود  اهلاچ ، هایـس  اه و  نادنز  رد  ار  هانگ  یب  ناسنا  اهدص  مدرک ، 

نیا و   ) مدومن یم  تداسح  اه  نآ  هب  تبـسن  مدرک و  یم  ینمـشد  تراهط  تمـصع و  تیب  لـها  ادـخ و  ياـیلوا  اـب  هوـالع ،  هب  ما .  هدرک 
(278  .) مشاب یم  باذع  قحتسم  نیا  زا  شیب  دراد و  اج  دنک  باذع  ارم  یلاعت  يادخ  رادقم  ره  اذل  تسا .)  اه  نآ  يارب  اه  باذع 

ملاظ نارای  یخزرب  باذع 

موحرم دـش . دـنهاوخ  راچد  باذـع  هب  مه  نانآ  ناتـسود  ناراوس و  کمک  نارای ،  هکلب  دـنوش  یمن  یخزرب  باذـع  راتفرگ  نیملاظ  اهنت 
هلا ءایلوا  شیپ  فجن  مالـسلا ))   )) يداو رد  ارم  حور  متفر  ایند  زا  یتقو  دـیوگ : یم  شدوخ  تسود  هب  باوخ  ملاـع  رد  يرتشوش  دـمحم 

لاوـحا زا  کـی  ره  دـنتفرگ و  ارم  رود  مـه ،  اـه  نآ  درک . یفرعم  اـه  نآ  هـب  ارم  میدوـب  قـیفر  مـه  اـب  اـیند  رد  هـک  اـملع  زا  یکی  دـندرب ،
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اب توغاط  میژر  رد  هملظ و  ناراکمه  ناوعا و  زا  راک و  هانگ  يدرم  وا  درک . لاوئس  یصخش  زا  ناشیا  زا  یکی  دندیسرپ . یم  ناشناتـسود 
وا تسا و  هدش  شریگ  نماد  شتـشز  لامعا  امتح  هدماین ،  ام  دزن  وا  سپ  تفگ :  تسا .  هتفر  ایند  زا  تسا  لاس  دنچ  وا  متفگ :  دوب . نانآ 

لامتحا رتشیب  یلو  تسه  يددعتم  ياه  نادنز  تسین ،  مولعم  تفگ :  دـننک ؟ یم  سبح  اجک  رد  ار  وا  مدرک  لاوئـس  دـنا . هدرک  سبح  ار 
تحاران هک  نآ  زج  دراد  هدـیاف  هچ  وت  يارب  تفگ :  منک ؟  تاقالم  وا  اب  مناوت  یم  ایآ  متفگ :  دـننک . ینادـنز  شربق  ناـیم  رد  ار  وا  دراد 

هیلع یلع  الوم  ترـضح  زا  دـشاب  وفع  لباق  رگا  دـیاش  میآ  یم  وت  هارمه  سپ  متفگ :  یهد .  ماجنا  يراک  یناوت  یمن  مه  وا  يارب  يوش و 
نادن شربق  رد  ار  صخـش  نآ  دوب  هتفگ  وا  هک  يروط  نامه  میتفر .  ناتـسربق  هب  مه  اب  هدرک ،  لوبق  مینک .  وفع  ياضاقت  وا  يراب  مالـسلا 

زا دـعب  میدیـسرپ :  میدـید .  ار  وا  دوب  یتمحز  ره  اب  مینک و  تاقالم  وا  اب  میتفرگ  هزاـجا  دـندوب  وا  لـکوم  هک  ناگتـشرف  زا  دـندوب . هدرک 
یتقو ما .  هتفرن  نوریب  ربق  کیرات  لولـس  نیا  زا  هک  تسا  لاس  دنچ  دینیب ، یم  ارم  لاح  تفگ :  دیـشک و  یهآ  دـمآ ؟ ترـس  هب  هچ  گرم 

ارم یتقو  دندرک . راتفر  نم  اب  يدنت  تنوشخ و  اب  هکئالم  همه  تفرگ .  ارم  ناج  ییوخدب  يدـنت و  اب  دـش  وربور  نم  اب  لیئارزع  ترـضح 
هیلع همئا  یلع و  ترضح  هک  نیا  ات  مدوب .  باذع  رد  متخوس و  یم  دنا ، هتشاذگ  شتآ  زا  یلادوگ  رد  هک  دوب  نیا  دنام  دنتـشاذگ  ربق  رد 

یتدم ات  دیاب  نونکا  يدومن .  تیذا  ار  ام  ناتسود  يدرک و  شومارف  ار  ام  ایند  رد  دندومرف : متساوخ .  کمک  اه  نآ  زا  مدید و  ار  مالسلا 
هب دیدازآ  هک  امـش  ناتنماد ،  هب  متـسد  متفگ :  ناشیا  هب  دنا . هتـشاذگ  اج  نیا  ارم  دندرکن و  ییانتعا  هرخالاب  يزادرپب .  ار  تناهانک  هرافک 

تاولص رازه  هد  هک  دهدب  یناسک  هب  یلوپ  دیامن و  تاریخ  ارقف  هب  مدوخ  لام  زا  و  دنک ، تیاضر  بلط  نم  يارب  مدرم  زا  ات  دییوگب  مرسپ 
(279  .) منک ادیپ  تاجن  هکلهم  نیا  زا  دیاش  دننک  راثن  نم  حور  هب  ار  شباوث  دنتسرفب و 

نانز یخزرب  باذع 

هجوت دـید  ار  اه  نآ  جارعم  بش  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یمرجم  نانز  زا  يا  هتـسد  یخزرب  باذـع  هب  اج  نیا  رد 
میدید میدش  دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  رب  همطاف  نم و  يزور  دومرف : مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  دییامرف .

هک یبش  یلع !  ای  دومرف : دییرگ ؟ یم  ارچ  داب . تیادف  هب  مردام  ردپ و  هللا !  لوسر  ای  مدرک :  ضرع  دنک . یم  هیرگ  تدش  هب  ترضح  نآ 
نآ رب  هک  یباذع  تدش  زا  مداتفا و  اه  نآ  رکف  هب  لاح  مدید ،  یم  راچد  تخس  یباذع  رد  ار  متما  نانز  دندرب  اه  نامـسآ  جارعم و  هب  ارم 

هدمآ شوج  هب  شتآ  یمرگ  ترارح و  رثا  رد  وا  رـس  زغم  هدـش و  هتخیوآ  دوخ  ياهوم  هب  هک  مدـید  ار  ینز  میرگ .  یم  دـش  یم  دراو  اه 
وا قلح  رد  منهج  نازوس  بآ  زا  دوب  هدش  هتخیوآ  نابز  هب  هک  مدید  ار  ینز  دیناشوپ . یمن  مرحمان  زا  ار  دوخ  ياهوم  هک  دوب  ینز  وا  دوب .

ینز وا  و  دوب ، هدـش  هتخیوآ  دوخ  ياه  ناتـسپ  هب  هک  مدـید  ار  ینز  درک . یم  تیذا  ار  دوخ  رهوش  نابز ،  اـب  هک  دوب  ینز  وا  دـنتخیر . یم 
ار دوخ  ندب  تشوگ  هک  مدید  ار  ینز  دش . یم  وا  تبراقم  عنام  درک و  یم  رود  باوختخر  زا  داد و  یمن  هار  دوخ  هب  ار  شرهوش  هک  دوب 

تـسد هب  ار  وا  ياـهاپ  هک  مدـید  ار  ینز  درک . یم  تنیز  رهوش  ریغ  يارب  هک  دوب  ینز  وا  دیـشک . یم  هلعـش  وا  ریز  زا  شتآ  دروـخ و  یم 
دوب فیثک  امئاد  شسابل  ندب و  هک  دوب  ینز  وا  دندز .) یم  شین  ار  وا  و   ) دندوب طلـسم  وا  رب  اه  برقع  اهرام و  دنا و  هتـسب  مکحم  شیاه 

 . تفرگ یمن  وضو  نآ  يارب  داد و  یمن  تیمها  زامن  هب  تشاد ،  یمن  هگن  هزیکاپ  زیمت و  ار  دوخ  درک و  یمن  لسغ  ضیح  تباـنج و  زا  و 
نوریب هناخ  زا  رهوش  هزاجا  نودب  هک  دوب  ینز  وا  دوب ) نازیوآ  وا  رس  و   ) هدش هتخیوآ  دوخ  ياهاپ  هب  شتآ  زا  يرونت  رد  هک  مدید  ار  ینز 

رد شندب  دش و  یم  جراخ  شینیب  زا  شرس  زغم  تشاد و  رارق  شتآ  زا  یتوبات  رد  دوب و  گنگ  رک و  روک و  هک  مدید  ار  ینز  تفر .  یم 
مدید ار  ینز  تخادنا .  یم  رهوش  ندرگ  هب  ار  وا  دروآ و  یم  دوجو  هب  انز  زا  هچب  هک  دوب  ینز  وا  دوب . هدش  هعطق  هعطق  صرب  ماذج و  رثا 

درک یم  هضرع  مرحمان  هب  ار  دوخ  هک  دوب  ینز  وا  درک . یم  یچیق  شتآ  زا  ییاه  یچیق  اب  بقع  ولج و  زا  ار  دوخ  ندـب  ياـه  تشوگ  هک 
. دروخ یم  ار  دوخ  نوردنا  ياهزیچ  اه و  هدور  دوب و  هتفرگ  شتآ  وا  تروص  اه و  تسد  هک  مدید  ار  ینز  تشادن .  نداد  انز  زا  یکاب  و 

گـس تروص  دننام  شتروص  هک  مدید  ار  ینز  دشاب ). انز  هطـساو  دروایب و  نادرم  يارب  ار  نانز  تسا ،  لالد  هک  ینز   ) هداوق دوب  ینز  وا 
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انغ نز  وا  دندیبوک . یم  وا  ندب  رس و  رب  نیشتآ  ياهزرگ  اب  هکئالم  دمآ و  یم  نوریب  شناهد  زا  دش و  یم  لخاد  وا  بقع  زا  شتآ  دوب و 
ار وا  دروآ و  بضغ  هب  ار  دوخ  رهوـش  هک  ینز  رب  ياو  دوـمرف : ترـضح  نآ  سپـس  دوـب . دوـسح  هدـننک و  هحوـن  رگ و  شیارآ  ناوـخ و 

(280 .) دشاب یضار  وا  زا  شرهوش  هک  ینز  لاح  هب  اشوخ  دنک ، تحاران 

خزرب ملاع  رد  ناراکانز  باذع  اما 

تکرح ام  اب  هللا !  لوسر  اب  دنتفگ : دندمآ و  نم  شیپ  رفن  ود  هتـشذگ  بش  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يزور ، 
يادـص نآ  زا  هک  میدرک  دروخرب  يرونت  هب  اج  نآ  رد  میدیـسر .  یـسدقم  نیمزرـس  هب  ات  مدومن  تکرح  ناشیا  اب  مدرک و  تعاطا  نک . 

هلعـش نانآ  ياپ  ریز  زا  هک  میدومن  هدـهاشم  ار  ینایرع  نانز  نادرم و  میدرک ،  هاـگن  نآ  رد  هک  یعقوم  دوب . دـنلب  هثاغتـسا  هلاـن و  هجض و 
: دنتفگ دنتسه ؟ یناسک  هچ  اه  نیا  هللا ))  ناحبس   : )) متفگ دندرک . یم  هلان  هجـض و  شزوس ،  رثا  رد  اه  نآ  دمآ و  یم  نوریب  شتآ  ياه 

دوب دنهاوخ  شتآ  ياه  هلعش  رونت و  نیا  نایم  رد  تمایق  زور  ات  نانآ  دندوب و  انز  لمع  بکترم  ایند  رد  هک  دنتـسه  ینانز  نادرم و  ناشیا 
هک يزینک  ای  یـسوجم  ینارـصن و  يدوهی و  ای  ناملـسم  نز  اـب  سک  ره  دومرف : زین  ( 281  !) تشاد دـهاوخ  همادا  نانآ  يازج  باذـع و  و 
ره زا  هک  دنک  یم  زاب  شربق  رد  ار  باذع  رد  دصیس  لاعتم  دنوادخ  دورب ، ایند  زا  هانگ  نیا  رب  رارصا  اب  هبوت و  نودب  دنک و  انز  دشاب  دازآ 

تمایق زور  ات  دریگ و  شتآ  شندب  نآ ،  رثا  رد  هک  دننز  شین  ار  وا  دـنیآ و  نوریب  شتآ  زا  ییاهاهدژا  اه و  یعفا  اه ، برقع  اهرام ، يرد 
لها همه  دنوش و  یم  هتخانـش  وب  نامه  اب  دنوش و  یم  تحاران  تیذا و  شدنگ  هدننز و  يوب  زا  مدرم  دـیآ ، نوریب  شربق  زا  نوچ  دزوسب .

هک تسا  هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  زین  ( 282 .) دنیامن شتآ  لخاد  ار  وا  دنک  رما  دـنوادخ )  ) هک نیا  ات  تسا  راک  انز  وا  دـنناد  یم  رـشحم 
يا متفگ :  دندوب . نازیوآ  دوخ  ياه  ناتـسپ  هب  هک  مدرک  دروخرب  ینانز  هب  دنداد  ریـس  اج  نآ  رد  دندرب و  نامـسآ  هب  ارم  هک  یبش  دومرف :

نارهوش لاوما  دندیناسر و  مه  هب  دالوا  انز  هار  زا  هک  دنتسه  راکانز  ینانز  هللا !  لوسر  ای  درک : ضرع  دنتسه ؟ یناسک  هچ  نانیا  لیئربج ! 
رهوش نز  دومرف : ترضح  نآ  زین  ( 283 (.) دنتخادنا یم  دوخ  نارهوش  ندرگ  هب  ار  عورشمان  نادنزرف  نیا  و  . ) دنداد اه  نآ  هب  ثرا ،  هب  ار 

هجنکـش ربق  هب  ار  وا  لوا  تسا  قح  لاعتم  دنوادخ  رب  دشاب ) راکانز  هک  نیا  زا  هیانک   ) دـباوخب دوخ  رهوش  زا  ریغ  باوختخر  رد  هک  يراد 
و دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  نآرق  ناراکانز ،  یترخآ  باذع  اما  ( 284 .) دنازوسب منهج  شتآ  هب  ار  وا  تمایق  رد  نآ  زا  دعب  دنک و  باذع  و 

نینچ سک  ره  و  دننک ، یمن  انز  نانآ   ( )) هک تسا  نیا  ادخ  ناگدنب  کین  تافـص  هلمج  زا  ( ) 285  ) اماثا قلی  کلاذ  لعفی  نم  نونزیال و 
ینعم روط  نیا  نیرـسفم  تسا  هدمآ  هیآ  رد  هک  اماثا )  ) هملک دید )). دهاوخ  تمایق )  رد   ) ار شتازاجم  تبوقع و  دـهد  ماجنا  یتشز  لمع 
منهج رد  یلادوگ  فاکـش و  زا  نآ  همـشچرس  دشاب و  یم  هتخادگ  باذـم و  سم  زا  رپ  نآ  تسا و  منهج  ياه  يداو  زا  یکی  دـنا : هدرک 

ناراکانز - 3 دنشاب . لتاق  شک و  مدآ  هک  یناسک  - 2 دننک . تدابع  ار  ادخ  زا  ریغ  هک  یناسک  - 1 دنراد . ياج  نآ  رد  هفیاط  دنچ  تسا . 
رب تمایق  یتقو  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  زا  ( 286 .) دوش یم  هفاضا  امئاد  يداو  نآ  رد  هفیاط  نیا  باذع  هک  ، 

نانآ ماشم  هب  دـنک  یم  تیذا  تحاران و  ار  رـشحم  لها  ماـمت  هک  يدـنگ  يوب  دزو و  هب  يداـب  هک  دـهد  روتـسد  لاـعتم  دـنوادخ  دوش  اـپ 
تیذا تحاران و  ار  تاصرع  لها  همه  هک  دـشاب  یم  راکانز  نانز  ياه  جرف  يوب  نیا  دـنک : ادـن  راگدرورپ  يداـنم  نیب ،  نیا  رد  دـناسرب .

(287  .) تسا هدرک 

درکن لوبق  ار  راکانز  هزانج  ربق 

دراد روعش  ساسحا و  مه  تسین .  نوریب  نوناق  هدعاق و  نیا  زا  مه  نیمز  دنراد ، روعـش  ساسحا و  ملاع  ءایـشا  مامت  هک  یلک ،  هدعاق  قبط 
یم يدماین  شوخ  و  ابحرمال ))  )) رگید یضعب  هب  دمآ و  شوخ  و  ابحرم ))  )) اه هزانج  زا  یـضعب  هب  دسانـش . یم  ار  دب  کین و  دارفا  مه  و 
هدش لقن  دینک . هجوت  دوش  یم  هدروآ  لیذ  رد  هک  یناتساد  هب  هراب  نیا  رد  دزادنا . یم  نوریب  ار  یضعب  دنک و  یم  لوبق  ار  یـضعب  دیوگ :
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هک نیا  سرت  زا  درک  یم  لمح  عضو  نوچ  دش ؛ یم  نتسبآ  انز  هار  زا  داد و  یم  انز  هک  دوب  ینز  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  رد  تسا : 
!؟ دنازوس یم  شتآ  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  تشاد )  عالطا  وا  لمع  زا  شردام  طقف  دـننک ( ادـیپ  عالطا  وا  لمع  زا  شماوقا  ناشیوخ و  ادابم 

دـندرک و نآ  لخاد  ار  وا  دـندنک و  يرگید  ربق  تخادـنا !  نوریب  ار  هزانج  درکن و  لوبق  ار  وا  ربق  دـندرک و  نفد  ار  وا  تفر  اـیند  زا  یتقو 
يارب ار  ناتساد  دندمآ و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  وا  ناشیوخ  تخادنا !  نوریب  ار  هزانج  دش و  هتفاکش  ربق  زاب  دندناشوپ  ار  شرس 

یم بکترم  ار  یتشز  لامعا  هچ  ایند  رد  ترتخد  دیـسرپ : وا  زا  دمآ  یتقو  دـیایب . دـینک  ربخ  ار  شردام  دومرف : دـندرک . لقن  راوگرزب  نآ 
هاگآ وا  لامعا  رب  یـسک  ات  دـنازوس  یم  شتآ  هب  دـندمآ  یم  دوجو  هب  اـنز  زا  هک  ییاـه  هچب  درک و  یم  اـنز  نم  رتخد  درک : ضرع  دـش ؟

هب ینعی   ) تسا دـنوادخ  صوصخم  هک  یباذـع  هب  ار  ادـخ  قلخ  وا  نوچ  دـنک ؛ یمن  لوبق  ار  نز  نیا  هزاـنج  نیمز  دومرف : ترـضح  دوشن .
شربـق رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ءادهـشلادیس ، ترـضح  مدـج  تبرت  زا  يردـق  دوـمرف : نآ  زا  سپ  درک . یم  باذـع  ندـنازوس )  شتآ 
نوریب ار  وا  ربـق  رگید  دـندرک  نفد  وا  هارمه  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تبرت  يردـق  وا  ناـشیوخ  دـنک . لوـبق  ار  وا  نیمز  اـت  دـیراذگب 

اه و نز  اب  سک  ره  هلمج ،  زا  دـش . دـهاوخ  رهاظ  مه  ایند  رد  هکلب  دوش  یمن  رهاظ  تمایق  ربق و  ملاع  رد  انز  راثآ  اهنت  ( 288  .) تخادناین
بتک رگید  رابخالا و  یلائلو  راحب  رد  ییاه  ناتـساد  تایاور و  درک . دـنهاوخ  انز  وا  رهاوخ  رتخد و  ای  نز  اب  دـنک ، انز  نارگید  ياهرتخد 

. دننک عوجر  اه  نآ  هب  دنناوت  یم  نیبلاط  درب  یم  نوریب  باتک  شور  زا  ار  ام  اه  نآ  رکذت  هک  تسا  هدش  دراو 

نانیچ نخس  یخزرب  باذع 

ینیچ و نخـس  دـنا ، هداد  شتآ  باذـع و  هدـعو  نآ  ناگدـنهد  ماجنا  هب  هدرک و  عنم  نآ  زا  ثیداحا  نآرق و  هک  گرزب  ناـهانگ  زا  یکی 
 ، هتخیر اه  نوخ  نآ  هلیسو  هب  دوش و  یم  عقاو  عازن  فالتخا و  ردارب  ود  تسود و  ود  نیب  رهوش ، نز و  نیب  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  یمامن 
رد اهنتف  دوش و  یم  کته  هتفر و  نیب  زا  اهوربآ  اه و  تیثیح  هتشگ و  راکشآ  هدرپ  تشپ  یناهن و  رارسا  دوش ، یم  ناریو  بارخ و  اه  هناخ 

تمایق باذع  هک  یلاح  رد  یترخآ .  باذع  يرگید  یخزرب و  باذع  یکی  تسا ،  باذع  عون  ود  نیچ  نخس  يارب  ددرگ . یم  اپ  رب  ملاع 
یتقو تسا .  ربق  رد  شتآ  باذع و  هدیسر :  رابخا  قبط  مامن  نیچ و  نخس  یخزرب  باذع  تسا .  رت  لکشم  رت و  تخس  یخزرب  باذع  زا 

ترـضح تخوس .  دهاوخ  شتآ  نایم  رد  تمایق  زور  ات  وا  دوش و  یم  رو  هلعـش  شربق  دـندرک  ربق  لخاد  ار  وا  تفر و  ایند  زا  نیچ  نخس 
، دنک ادج  مه  زا  ار  اه  نآ  دنزب و  مه  هب  ینیچ  نخس  اب  ار  رفن  ود  نایم  دنک  ششوک  هک  یسک  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 

برقع اهرام و  وا  رب  دنک و  یم  طلـسم  دنازوسب و  ار  وا  تمایق  زور  ات  هک  دنک  یم  طلـسم  وا  ربق  رب  ار  یـشتآ  دـنوادخ  تفر  ایند  زا  یتقو 
ار نیچ  نخـس  دارفا  هک  ییاه  برقع  اهرام و  ياه  نادند  شین و  لوط  ، ) دوش جراخ  ربق  زا  هک  یتقو  ات  دـننز  شین  ار  وا  هک  ار  هایـس  ياه 

روبع منهج  زا  یتقو  جارعم  بش  رد  دومرف : لوسر  ترضح  هک  تسا  هیجارعم  ثیدح  رد  ( 289  .) تسا عارز  تسیب  دص و  دننز  یم  شین 
رد دندرک و  یم  ضارقم  ار  ناشیاهولهپ  ياه  تشوگ  هکئالم  دوب و  رتش  ياه  بل  دـننام  اه  نآ  ياه  بل  هک  مدروخرب  یتیعمج  رب  مدرک 

. دنتسه ایند  رد  هدننک  تبیغ  نیچ و  نخس  دارفا  درک : ضرع  دنتسه ؟ یناسک  هچ  اه  نیا  لیئربج !  يا  متفگ :  دنتـشاذگ ! یم  اه  نآ  ناهد 
ناشرـس هک  مدـید  ار  یناـنز  دـندرب  نامـسآ  هب  ارم  هک  یبش  دومرف : هک  تسا  هدـش  لـقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  زا  زین 

نآ لمع  مدرک :  لاوئـس  لیئربج  زا  دندرک . یم  تازاجم  باذع ،  عون  رازه  رازه  اب  ار  اه  نآ  دوب و  غالا  ندب  دـننام  ناشندـب  كوخرس و 
تسا رارق  نیا  زا  نانیچ  نخس  یترخآ  باذع  اما  ( 290 .) دنا هدوب  وگ  غورد  نیچ و  نخـس  نانز  نانآ  تفگ :  تسا ؟  هدوب  هچ  ایند  رد  اه 
لخاد هک  یتقو  ات  دـنا  هدرک  هطاحا  ار  اه  نآ  دناطلـسم و  اه  نآ  رب  ییاه  برقع  اـهرام و  دـنوش  یم  جراـخ  ناـشیاهربق  زا  اـه  نآ  یتقو  : 

: دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دنک . یمن  هدافتـسا  نآ  ياه  تمعن  زا  دوش و  یمن  تشهب  لخاد  تمایق  رد  نیچ  نخـس  ( 291 .) دنوش منهج 
(292  .) تسا مارح  تشهب  دننک  یم  دمآ  تفر و  مدرم  نایم  نتخادنا  ییادج  یمامن و  ینیچ و  نخس  تهج  هک  یناسک  يارب 

نایوگ غورد  یخزرب  باذع 
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نایوگ غورد  یخزرب  باذع 

غورد دریگ ، یم  ار  ناسنا  ناـبیرگ  تماـیق  رد  مه  ربق و  رد  مه  اـیند  رد  مه  شتازاـجم ،  دوش و  یم  باذـع  ثعاـب  هک  یناـهانگ  زا  یکی 
لوسر ترضح  يزور  مینک .  یم  رظن  فرـص  تمایق  رد  وگ  غورد  باذع  زا  تسا  یخزرب  باذع  هرابرد  ام  ثحب  نوچ  دشاب . یم  ییوگ 
ییاـج هب  اـت  مدـش  هناور  وا  اـب  متـساوخرب و  زیخرب ، تفگ :  دـمآ و  نم  شیپ  یـصخش  هتـشذگ  بش  دوـمرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
تسد رد  ینهآ  گرزب  ربنا ))  )) کی هداتسیا  صخش  دوب ، هتسشن  يرگید  هداتسیا و  یکی  میدرک  هدهاشم  ار  رفن  ود  اج  نآ  رد  میدیـسر . 

ینیب و تروص و  هک  يروط  هب  دیـشک ، یم  تفرگ و  یم  نآ  اب  ار  وا  ناهد  فرط  کـی  درب و  یم  ورف  هتـسشن  صخـش  ناـهد  هب  تشاد و 
بجعت دـش . یم  مخ  فرط  ناـمه  هب  مه  هتـسشن  صخـش  نآ  دیـشک  یم  ار  ربنا  فرط  ره  هب  تشگ و  یم  رب  فرط  ناـمه  هب  وا  نامـشچ 

يا هنحـص  هچ  نیا  تسا و  هراک  هچ  تسیک و  نیا  مدیـسرپ :  دوب  هدومن  دـنلب  دوخ  ياـج  زا  و  دز . ادـص  ارم  هک  صخـش  نآ  زا  و  مدرک ! 
ایند زا  هبوت  نودب  و   ) تفگ یم  غورد  ایند  رد  هک  تسا  یـسک  هتـسشن ،  صخـش  نیا  هللا !  لوسر  ای  تفگ :  دـنک ؟ یم  نینچ  ارچ  تسا ؟ 

دهاوخ رت  تخـس  شباذـع  تماـیق  رد  دوش و  یم  باذـع  هنوگ  نیا  هراومه  تماـیق ،  ندیـسر  ارف  اـت  خزرب  ملاـع  رد  نونکا  تسا !)  هتفر 
قیبطت شرادرک  اب  ار  وا  راتفگ  هک  نیا  رگم  تسین  يا  هدنیوگ  بیطخ و  چیه  مدناوخ :  یباتک  رد  دـیوگ : یم  رانید  نب  کلام  ( 293 .) دوب
نیشتآ ياه  یچیق  اب  ار  وا  بل  ود  دشاب ، شلامعا  زا  ریغ  شراتفگ  هتشادن و  تقباطم  رگا  شلاوحا و  هب  اشوخ  دشاب  قباطم  رگا  دننک . یم 

بل و اب  نوچ  وگ ، غورد  ناسنا  ( 294 .) دراد همادا  تمایق  زور  ات  لمع  نیا  دنوش و  یم  ملاس  هلـصافالب  اه  بل  هبترم  ود  دـننک . یم  یچیق 
اب دنـشک و  یم  نآ  فرط و  نیا  هب  ربنا ))  )) اب ار  اه  نآ  دننک و  یم  باذع  ار  ناهد  بل و  ثیدـح  نیا  رد  دـیوگ ، یم  غورد  نخـس  ناهد 
زا هکئالم  تسا و  هداد  باذـع  هدـعو  نآ  بحاص  هب  نآرق  رد  دـنوادخ ، هک  تسا  هدـننز  تشز و  نتفگ  غورد  ردـق  نآ  دـنرب . یم  یچیق 

. دنوش یم  تیذا  وگ  غورد  ناهد  يوب 

ناروخ میتی  لام  یخزرب  باذع 

هرهچ دنا  ناهنپ  هدیـشوپ و  ام  رظن  زا  ناهج  نیا  رد  هک  دـنراد  زین  یعقاو  ياه  هرهچ  دوخ ، يرهاظ  ياه  هرهچ  رب  هوالع  ناسنا  لامعا  مامت 
يور زا  میتی  لام  ندروخ  اه  نآ  هلمج  زا  دنهد . یم  لیکشت  ار  لامعا  مسجت  هلئـسم  دنوش و  یم  رهاظ  رگید  ناهج  رد  لامعا  یعقاو  ياه 
یعقاو هفاـیق  هرهچ و  دـنک و  یم  روهظ  زورب و  تماـیق  خزرب و  ملاـع  رد  هولج  نآ  دراد و  دوخ  هب  صوصخم  هوـلج  هک  تسا  متـس  ملظ و 

اما تسا ،  نیگنر  ذـیذل و  ياهاذـغ  زا  ندرب  تذـل  يریگ و  هرهب  میتی  لام  ندروخ  يرهاظ  هرهچ  هچرگ  دـهد . یم  ناشن  اـج  نآ  ار  دوخ 
زورب و تمایق  خزرب و  ملاع  رد  هک  تسا  هرهچ  نیمه  دـشاب و  یم  نازوس  شتآ  میتی ،  لاـم  ندروخ  اهاذـغ و  نیا  یخزرب  یعقاو و  هرهچ 

مهنوطب یف  نولکءای  امنا  املظ  یماتیلا  لاوما  نولکءای  نیذـلا  نا  ععع  دـیامرف : یم  هراب  نیا  رد  نآرق  دوش . یم  راکـشآ  دـنک و  یم  روهظ 
یم شتآ  اـهنت  تقیقح )  عقاو و  رد   ) دـنروخ یم  متـس  ملظ و  يور  زا  ار  ناـمیتی  لاوـما  هک  یناـسک  نآ  ( )) 295  ) اریعس نولـصیس  اران و 

تحارـص اب  هیآ  نیا  تخوس )).  دنهاوخ  ینازوس  شتآ )  و   ) ریعـس شتآ  رد  يدوز  هب  و  دننک ) یم  نآ  زا  رپ  ار  دوخ  مکـش  و   ) دـندروخ
دندروخ و یم  نازوس  شتآ  طقف  نانآ  دیامرف : یم  تسا و  هدرک  ریبعت  شتآ  ندروخ  هب  متس ،  ملظ و  يور  زا  ار  میتی  لام  ندروخ  مامت : 
هک تسا  ناشیا  لاوما  رد  اوران  فرـصت  میتی و  لاـم  ندروخ  زا  رتدـب  یتشز  لـمع  هچ  دـننک . یم  هتـشابنا  رپ و  نآ  زا  ار  دوخ  ياـه  مکش 
هک درب  یم  ورف  شتآ  هک  انامه  مک  شیب و  دروخ  نامیتی  لامز  متـس  روز و  ملظ و  اب  هک  سک  نآ  ره  هدرک .  یهن  نآ  زا  تدـش  اـب  نآرق 

صاخ بسانت  هشیمه  لمع  ره  یعقاو  هرهچ  یلب ،  ران  هدنزوس  نطب  رد  دـنتفیب  اک  تشز  نیا  ناربج  هب  يدوز  هب  دروخ  یم  رب  ماتیا  لام  زا 
یم رازآ  ار  وا  حور  دـنازوس و  یم  ار  وا  بلق  وا ، قوقح  بصغ  میتی و  یلام  ندروخ  هک  هنوگ  نامه  دراد ، لـمع  نآ  يرهاـظ  تیفیک  اـب 

لقاع و دارفا  ایآ  باسح ،  نیا  اب  دنازوس . یم  ار  لام  هدنروخ  دوش و  یم  تمایق  خزرب و  رد  نازوس  شتآ  لمع ،  نیا  یعقاو  هرهچ  دـهد ،
دـنراذگب و ناهد  نایم  رد  هتـشادرب و  ار  نازوس  شتآ  ياه  هراپ  دوخ  تسد  اب  هک  دـنهد  یم  ماجنا  ار  یکانرطخ  لـمع  نینچ  ناـمیا ،  اـب 
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رکف یتـح  هللا ،  ءاـیلوا  ادـخ و  نادرم  مینیب  یم  رگا  دنتـسین . یلمع  نینچ  هب  رـضاح  مه  يروعـش  مک  دارفا  یتـح  تسین .  نـکمم  دـنعلبب ؟
هرهچ یقالخا ،  ياه  شرورپ  اوقت و  نامیا و  ملع و  تردق  رثا  رب  اه  نآ  هک  تسا  هدوب  نیمه  شلیلد  دنداد ، یمن  هار  دوخ  هب  ار  تیـصعم 

رایـسب نامیتی  لاوما  هب  زواجت  شهوکن  رد  ثیداحا  دـندرک . یمن  ار  اـه  نآ  نداد  ماـجنا  رکف  زگره  دـندید و  یم  ار  لاـمعا  یعقاو  ياـه 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  تسا .  هدـش  یفرعم  مکح  نیا  لومـشم  ناشیا  لاوما  هب  يدـعت  نیرتمک  یتح  تسا .  هدـنهد  ناکت 

ود ربارب  رد  دومرف : تسا ؟  میتی  لام  ندرک  بصغ  ندروخ و  زا  رادـقم  هچ  هرابرد  شتآ  تازاجم  درک : لاوئـس  یـسک  تسا :  هدـش  لـقن 
(296  .) مهرد

نازودنا تورث  یخزرب  باذع 

رد جنگ  ناونع  هب  ای  دننک ، یم  هریخذ  ار  اه  نآ  دـنروآ و  یم  تسد  هب  هدـش  هک  یهار  ره  زا  ار  هرقن  الط و  هک  یناسک  نازودـنا و  تورث 
یتح دـنهد و  یمن  ماجنا  اه  نآ  اب  هعفنملا  ماع  ياهراک  دـنیامن و  یمن  قافنا  ادـخ  هار  رد  دـننک و  یم  یفخم  نیمز  لـخاد  اـه و  هوک  لد 

صوصخم یباذع  نارگید ،  هن  دـندرب و  یم  هرهب  نآ  زا  دوخ  هن  دـنزادرپ و  یمن  تسا  هداد  رارق  اه  نآ  رد  دـنوادخ  هک  ار  یبجاو  قوقح 
نیذـلاو ععع  دـیامرف : یم  هراب  نیا  رد  نآرق  دـشاب . نارگید  يارب  تربع  هک  دوب  دـهاوخ  ناـنآ  يارب  تماـیق  رد  مه  خزرب و  ملاـع  رد  مه 
مهبونج مههابج و  اهب  يوکتف  منهج  ران  یف  اهیلع  یمیحی  موی  میلا  باذعب  مه  رـشبف  هللا  لیبس  یف  اهنوقفنی  هضفلا و ال  بهذـلا و  نوزنکی 

رد و  دـنزاس ، یم  ناهنپ )  هریخذ و   ) هنیجنگ ار  هرقن  الط و  هک  نانآ  ( )) 297  ) نوزنکت متنک  ام  اوقوذف  مکـسفنال  متزنکام  اذه  مهروهظ  و 
مرگ و شتآ  رد  ار  اه  نآ  تمایق )  خزرب و  ملاع   ) زور نآ  رد  هدب )).  تراشب  یکاندرد  تازاجم  هب  ار  اه  نآ  دـننک ، یمن  قافنا  ادـخ  هار 

نیا دـنیوگ ): یم  اهنآ  هب  و   ) دـننک یم  غاد  ار  ناشیاه  تشپ  اهولهپ و  اه و  تروص  اه  هرقن  اـهالط و  نآ  اـب  هدرک و  لـخاد  منهج  نازوس 
رد دییامرف ، هظحالم  دیا ))! هتخودنا  دوخ  يارب  هک  ار  يزیچ  دیـشچب  سپ  دـیتخاس  هریخذ  هنیجنگ و  دوخ  يارب  هک  تسا  ییاهزیچ  نامه 

نامه دننک ، یم  يراذگ  تمالع  غاد و  ار  اه  ندب  اه  نآ  اب  هک  هدش  غاد  ياه  هرقن  اهالط و  دیامرف : یم  مامت  تحارص  اب  هکرابم  هیآ  نیا 
دندوبن رـضاح  یتح  دـننک ، فرـصم  ادـخ  هار  رد  ار  اه  نآ  زا  يرادـقم  دـندوبن  رـضاح  هدرک و  هریخذ  ایند  رد  هک  تسا  ییاه  هرقن  الط و 

اه نآ  یعرش  تابجاو  دنوش و  میلـست  ادخ  ربارب  رد  هک  دندوبن  رـضاح  یتح  دنرب ، تعفنم  دوس و  اه  نآ  زا  نارگید  ناشنادنزرف و  دوخ و 
دنروآ تسد  تسا  مارح  هچ  ره  هب  دنروخ  لطاب  هب  مدرم  لاوما  زا  ناینابهر  رابحا و  رایـسب  هچ  نایم  نیا  نانم !  ؤم  يا  دینادب  دـنزادرپب . ار 

ز ( 299  ) میلا یباذع  زا  هدب  اهربخ  میـس  رز و  زا  قافنا  دندرکن  رهگ  جـنگ و  دـندومن ، هریخذ  ( 298) رز میـس و  سب  هک  یناسک  رب  نونک 
ماجرف تسا  نینچ  نایم  ردنا  غاد  سب  دـنزاذگ  نادـب  ولهپ  تشپ و  یناشیپ و  هب  ران  بات  زا  دـنزادگ  ریاخذ  راگدرک  خزود  رد  هک  يزور 

مامت نایم  زا  ارچ  قوف  هیآ  رد  هتخودنا  جنگ  نامه  يازس  هتخورفارب  سب  یشتآ  دیـشچ  رـس  هب  رـس  ناهن  ار  نآ  دیدرک  هک  رز  میـس و  نآ 
هک دشاب  تهج  نیا  هب  دیاش  تسا ؟  هدشن  هدرب  حراوج  اضعا و  هیقب  زا  یمان  هدـش و  رکذ  ولهپ )) تشپ و  یناشیپ و   )) اهنت ندـب ،  ياضعا 

دندیشک و یم  مه  رد  نانآ  لباقم  رد  ار  تروص  یهاگ  دنداد . یم  ناشن  لمعلا  سکع  نیفعضتسم  نامورحم و  لباقم  رد  وضع  هس  نآ  اب 
یهاگ دندومن ، یم  فرحنم  ار  دوخ  هار  دندرک و  یم  يراددوخ  اه  نآ  اب  ندش  ور  هب  ور  زا  یهجوت ،  یب  ییانتعا و  یب  تمالع  هب  ینامز 
هکـس اب  ار  اه  نآ  ندب  زا  هطقن  هس  نیا  تهج ،  نیا  زا  دـندرک . یمن  اه  نآ  هب  یهجوت  یهاوخدوخ  ربکت و  يور  زا  هدرک و  تشپ  نانآ  هب 

ار تقیقح  نیا  هدش  رکذ  هیآ  دننک . یم  غاد  تسا  هدش  نازوس  خرـس و  هتخادنا و  شتآ  لخاد  هک  ناشزرو  میـس  اب  قرب و  قرزرپ و  ياه 
باذع جنر و  ناکین و  يداش  رورـس و  ثعاب  دنام و  یم  یقاب  نانچ  مه  دور و  یمن  نیب  زا  اه  ناسنا  لامعا  زا  مادـک  چـیه  هک  دـناسر  یم 

. ددرگ یم  نادب 

نآرق ناگدننک  شومارف  یخزرب  باذع 
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لقن هراب  نیا  رد  یتایاور  دراد . تازاجم  تماـیق  رد  نینچ  مه  خزرب و  ملاـع  رد  نآرق ،  هب  ندرکن  لـمع  ندومن و  شومارف  ندـش و  ادـج 
 ! هللا لوسر  ای  دنتفگ : دندمآ و  نم  شیپ  رفن  ود  هتشذگ  بش  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  يزور  هلمج :  زا  هدش : 

يالاب يرگید  هدـیباوخ و  یـصخش  میدرک  هدـهاشم  اج  نآ  رد  میدیـسر .  یـسدقم  نیمزرـس  هب  ات  مداتفا  هار  هب  ناشیا  اب  مه  نم  ایب ، ام  اب 
یم رگید  فرط  هب  ار  گنـس  نآ ،  زا  دـعب  دوش . یم  هتـسکش  وا  رـس  هک  يروط  هب  دـنز  یم  یگرزب  گنـس  رب  ار  وا  رـس  هداتـسیا و  شرس 

. دش یم  رارکت  امئاد  راک  نیا  دوش و  هتـسکش  ات  دنز  یم  گنـس  رب  ار  وا  رـس  زاب  دوش  ملاس  صخـش  نآ  رـس  ات  دننک  یم  ربص  دـنناطلغ و 
نآ هب  یهجوت  دعب  هتفرگ و  ارف  ار  نآرق  هک  تسا  یسک  درم  نیا  دنتفگ : تسا ؟  هدوب  هچ  وا  لمع  تسیک و  نیا  هللا !))  ناحبـس   : )) متفگ

هتشاذگ اهنت  ار  نآ  دیامن و  یم  لمع  شناروتسد  هب  هن  دنک و  یم  تئارق  ار  نآ  هن  تسا  هدرک  شومارف  دوب  هتفرگ  ارف  ار  هچ  نآ  ات  هدرکن 
تازاجم نیا  تسا .  هدوب  باوخ  زامن  عقوم  امئاد  دـهد و  یمن  تیمها  نآ  هب  درامـش و  یم  کچوک  ار  زاـمن  هک  تسا  یـسک  نیا  تسا . 

(300 .) دراد همادا  تمایق  زور  ات  وا  يارب 

ناراوخ ابر  یخزرب  باذع 

یم نانآ  تمذم  رد  نآرق  دشاب . یم  يراوخابر  تسا ،  هدش  لزان  نآ  هرابرد  يا  هدنهد  ناکت  تایاور  تایآ و  هک  هریبک  ناهانگ  زا  یکی 
(301 .(() دنـشاب یم  دنا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  لداعت  هک  ناگناوید  ناگدز و  نج  دننام  تمایق  رد  دندروخ  یم  ابر  هک  یناسک  : )) دـیامرف
رد هک  یتایاور  و  ( 302 .(() دنا هتـساخرب  گنج  هب  لوسر  ادخ و  اب  هک  دننادب  دیاب  دننکن  كرت  ار  نآ  ناراوخابر  رگا  : )) دیامرف یم  زین  و 

: دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  اـهنآ . هلمج  زا  دـشاب . یم  كاـنرطخ  هدـنهد و  ناـکت  زین  تسا  هدـش  دراو  هراـب  نیا 
ره : )) دومرف ترضح  نآ  زین  و  ( 303  .(() تسا تنعل  ار  نآ  دهاش  ود  هدنسیون و  رادیرخ و  هدنـشورف و  هدنهدابر و  راوخابر و  دنوادخ  ))
ابر یلع !  ای  : )) دومرف و  ( 304 .(() دنک یم  منهج  شتآ  زا  رپ  تسا  هدروخ  ابر  هک  هزادنا  نامه  هب  ار  وا  مکـش  دـنوادخ  دروخب ، ابر  سک 

گرزب شهانگ  ابر  مهرد  کی  یلع !  ای  دنک . انز  دوخ  ردام  اب  هبعک  هناخ  رد  يدرم  هک  تسا  نآ  دـننام  شنیرت  ناسآ  تسا ،  ءزج  داتفه 
هدمآ تیاور  رد  هک  مه  راوخابر  یخزرب  باذع  ( 305 .(() دشاب هتفرگ  ماجنا  مراحم  هب  هبعک  هناخ  رد  اه  نآ  همه  هک  انز  داتفه  زا  تسا  رت 

اب متساخرب و  زیخرب ، دنتفگ : دندمآ و  نم  شیپ  رفن  ود  یبش  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  تسا .  رارق  نیا  زا  تسا 
رانک رد  میدید  نآ ،  رانک  رد  میدید  تشاد .  نوخ  گنر  دوب و  زمرق  نآ  بآ  هک  میدیسر  يرهن  هب  یـسدقم  نیمزرـس  رد  ات  میتفر  ناشیا 
رارق اه  گنس  رانک  رد  دمآ و  یم  نوریب  درک و  یم  انش  نوخ  رهن  رد  صخش  نیا  دوب . يدایز  ياهگنـس  وا  فارطا  هداتـسیا و  يدرم  نآ ، 

زا ار  دوخ  راک  دش و  یم  نوخ  رهن  لخاد  زاب  دیعلب . یم  تشاذگ و  یم  دوخ  ناهد  لخاد  تشاد و  یم  رب  ار  اه  نآ  زا  یکی  تفرگ و  یم 
یم نینچ  ارچ  تسا و  هدوب  هچ  ایند  رد  وا  لمع  تسا ؟  هدوب  هراک  هچ  تسیک و  صخش  نیا  مدیسرپ :  رفن  ود  نآ  زا  درک . یم  عورش  لوا 

. دش یم  بحاص  تفرگ و  یم  نانآ  تسد  زا  تمحز ،  نودب  ابر و  هلـسو  هب  ار  مدرم  لام  هک  تسا  هدوب  راوخابر  يدرم  وا  دنتفگ : دـنک ؟
. دسرب دوخ  یلصا  يازج  هب  هک  تمایق  زور  ات  دوب  دهاوخ  لاح  نیمه  هب  وا 

ناتسرپ ایند  یخزرب  باذع 

هک دندیسر  يا  هدش  ناریو  يدابآ  کی  هب  ات  دندرک  یم  روبع  نابایب  رد  دوخ  ناتسود  نویراوح و  اب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  يزور 
یمومع و باذـع  رثا  رب  اهنیا  همه  دومرف : نویراوح  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  دـندوب . هدرم  نآ  ناروناج  اه و  هدـنرپ  مدرم و  ماـمت 

ضرع نویراوح  دندرپس . یم  كاخ  هب  ار  رگید  کی  دندوب ، هدرم  جیردت  هب  یعیبط  گرم  هب  رگا  اریز  دنا ؛ هدیسر  تکاله  هب  یهلا  مشخ 
نآ زا  ام  ات  دنا  هدش  یهلا  تازاجم  راتفرگ  يراک  هچ  ببس  هب  میـسرپب  اهنآ  زا  ات  دنک  هدنز  ار  اه  نیا  هاوخب  ادخ  زا  هللا !  حور  يا  دندرک :

ار تباوج  ات  نزب  ادـص  ار  نانآ  دـش : یحو  وا  هب  دـنک . هدـنز  ار  اه  نآ  هک  تساوخ  ادـخ  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  مینک ؟  يرود 
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کی راید !)) نیا  مدرم  يا  : )) دومرف تفر و  يا  هپت  يالاب  رب  هنابش  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دننک . رادربخ  ناشدوخ  ياهراک  زا  امـش  دنهدب و 
راتفرگ هنوگ  نیا  هک  تسا  هدوب  هچ  امـش  رادرک  رگم  وت ، رب  ياو  دومرف : وا )). هملک  و  هللا !  حور  يا  یلب  : )) داد باوج  اه  نآ  نایم  زا  رفن 

 . میتشاد تسود  ار  ایند  - 2 میدیتسرپ .  یم  ار  توغاط  - 1 میداد .  یم  ماجنا  ایند  رد  تشز  لمع  دنچ  ام  درک : ضرع  دیا ؟ هدـش  باذـع 
ایند هب  امش  یتسود  دومرف : میدوب .  لفاغ  ادخ  زا  هتفر و  ورف  ایند  ياه  يزاب  اه و  یمرگرس  رد  - 4 میتشاد .  زارد  ینالوط و  ياهوزرآ  - 3

، دینادرگ یم  ور  نوچ  میدوب و  دنـسرخ  داش و  درک  یم  ور  ام  هب  ایند  هاگره  شردام .  هب  كدوک  هقالع  دننام  تفگ :  دوب ؟ هزادـنا  هچ  ات 
راک هانگ  دارفا  زا  درک : ضرع  دوب ؟ هنوگچ  توغاط  زا  امش  شتـسرپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  میدش .  یم  نیگمغ  نایرگ و 

و میدـیباوخ ،  تیفاع  لاح  رد  بش  درک : ضرع  دـیماجنا ؟ اـجک  هب  امـش  راـک  ماجنارـس  دومرف : میدوب .  ناـنآ  عیطم  میدرک و  یم  يوریپ 
شتآ زا  یهوک  درک : ضرع  تسیچ ؟  نیجس  دومرف : تسا .  نیجس  تفگ :  تسیچ ؟  هیواه  دومرف : میدید .  هیواه ))   )) رد ار  دوخ  حبص 

ام میتفگ ،  درک : ضرع  دنتفگ ؟ هچ  امـش  هب  نانآ  دیتفگ و  هچ  نانآ  هب  دومرف : تسا .  رو  هلعـش  ام  رب  تمایق  زور  ات  هک  دشاب  یم  هتخادگ 
نیب زا  ارچ  امـش ! رب  ياو  دومرف : مالـسلا  هیلع  یـسیع  دییوگ . یم  غورد  دنتفگ : ام  هب  نانآ  میزرو .  دـهز  نآ  رد  ات  دـینادرگ  زاب  ایند  هب  ار 

ناگتـشرف تسد  هب  دـنا و  هدـش  راهم  نیـشتآ ،  ياه  هنهد  اب  نانآ  همه  هللا !  حور  يا  تفگ :  دزن . فرح  نم  اب  وت  زا  ریغ  یـسک  ناـگدرم 
هبل رب  ییوم  رات  هب  نونکا  تفرگ .  زین  ارم  دمآ ، باذع  یتقو  مدوبن .  اهنآ  اب  لمع  رد  یلو  مدوب  نانآ  نایم  رد  نم  دناراتفرگ . یهلا  بضغ 

! ادخ ناتسود  يا  دومرف : نویراوح  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  مبای ؟  یم  ییاهر  ای  موش  یم  نوگژاو  نآ  رد  مناد  یمن  متـسه و  نازیوآ  خزود 
(306 .) دشاب ترخآ  ایند و  تیفاع  وا  هارمه  هک  یتروص  رد  تسا  رتهب  رایسب  اهکاخ ، يور  ندیباوخ  ربز و  کمن  اب  کشخ  نان  ندروخ 

نایوخدنت یخزرب  باذع 

یم ناسنا  نیـشن  مه  دننک و  یم  ادـیپ  مسجت  خزرب  ملاع  ربق و  رد  دـهد  یم  ماجنا  ایند  رد  ناسنا  هک  یلامعا  مامت  دـنادقتعم  هعیـش  ياملع 
زا یکی  هک  یناتساد  تسا  مزال  دوب . دهاوخ  گس  تروص  هب  دنک  ادیپ  مسجت  رگا  هک  تسا  یقالخا  دب  ییوخدنت و  اهنآ  هلمج  زا  دنوش .

داتـسا زا  هر )   (( ) يرهطم  )) هللا هیآ  موحرم  مینک .  نایب  ار  تسا  هدومن  هدـهاشم  ار  نآ  ای  ؤر  ملاـع  رد  دوخ ، هدرک و  لـقن  لـماع  ياـملع 
یم تسا :  هدرک  لقن  هدوب  دوخ  نامز  نیقی  لها  زا  گرزب و  نادـهاز  زا  یکی  هک  يزاریـش )  اقآ  یلع  ازریم   ) ياـقآ موحرم  دوخ ، گرزب 
لقن ار  باوخ  نیا  دیکچ ، یم  ناشدیفس  نساحم  يور  رب  ناشکشا  ياه  هناد  هک  یلاح  رد  نداد  سرد  نمض  رد  مداتسا  زور  کی  دیوگ :

ادج ار  نتشیوخ  متفای .  دنا  هدرک  فیصوت  ام  يارب  هک  روط  نامه  ار  ندرم  تسا .  هدیسر  ارف  مگرم  مدید  باوخ  ملاع  رد  تفگ :  درک و 
هب دـندرب  ارم  دـنرب . یم  اـج  نآ  هب  دـننک و  یم  لـمح  ناتـسربق  يوـس  هب  نـفد  يارب  ارم  ندـب  مدرم  هـک  مدرک  هظحـالم  مدـید و  ندـب  زا 
نم اب  هلماعم  هج  و  دمآ ؟ دهاوخ  مرس  رب  هچ  هک  مدش  نارگن  مدید ،  اهنت  ار  دوخ  ماگنه  نیا  رد  دنتفر . دندرک و  نفد  اج  نآ  ناتـسروگ و 
نم ربق  لخاد  ارچ  تسا و  هدوب  اجک  ناویح  نیا  هک  متفر  ورف  رکف  رد  دـش . مربق  لخاد  يدیفـس  گس  مدـید  ناهگان  داد ؟ دـهاوخ  ماـجنا 

هدمآ نم  غارـس  هب  هتفای و  مسجت  اج  نیا  هک  هدوب  نم  یقالخا  دـب  ییوخ و  دـنت  تفـص  گس ،  نیا  هک  مدرک  سح  لاح  نامه  رد  دـش ؟
رد ءادهشلا  دیـس  ترـضح  مدید ،  ناهگان  هک  مدوب  ینارگن  بارطـضا و  لاح  رد  مدش .  برطـضم  تحاران و  یلیخ  هیـضق  نیا  زا  تسا . 

هیلع نینم  ؤملا  ریما  ترـضح  ( 307  .) منک یم  ادـج  وت  زا  ار  نآ  نم  روخم ، هصغ  شاـبم و  تحاراـن  دومرف : نم  هب  دروآ و  فیرـشت  مربـق 
یم ناسنا  قیفر  خزرب  ملاع  ربق و  رد  و  دـنک ( یم  ادـیپ  مسجت  یقالخا  دـب  ییوخ و  دـنت  : )) دومرف ندرک  یقالخا  دـب  اـب  هطبار  رد  مالـسلا 

رس تشحو  دنناشوپ ، یم  ار  روگ  رس  دنراذگ و  یم  ربق  لخاد  ار  ناسنا  یتقو  : )) دومرف زین  و  ( 308  ((. ) تسا نیمه  قیفر  نیرتدب  و  دوش )
هیلع هلا  لوسر  ترـضح  زا  هک  یتاـیاور  قبط  ( 309  .(( ) تسین ییوخدـنت  زا  رت  كانرطخ  یتشحو  چـیه  دریگ ). یم  ارف  ار  ناسنا  ياـپ  اـت 

رد مه  هقبط  رد  مه  تمایق  نم  و  ( 310 . ) دریگ یم  رارق  یخزرب  شتآ  رد  دور  یم  ایند  زا  قالخا  دب  ناسنا  یتقو  تسا :  هدش  دراو  مالسلا 
(311 . ) درب دهاوخ  رس  هب  منهج  نیئاپ  هقبط 
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ناناملسم تاجاح  ناگدننک  در  یخزرب  باذع 

رگا دسرب . وا  دایرف  هب  دروآ و  رب  ار  دوخ  ناملسم  ردارب  تجاح  هک  تسا  نیا  ناملـسم ،  درف  ره  يارب  یناسنا  ینید و  ياه  همانرب  زا  یکی 
ربق و رد  مه  ار ، وا  دنوادخ  دنک . یهاتوک  اما  دهد  همتاخ  وا  يراتفرگ  هب  دروآ و  رب  ار  یناملـسم  تجاح  هک  دشاب  هتـشاد  تردـق  یـسک 
زا یفیص  رامع  نب  لیعامـسا  تسا .  رت  لکـشم  رت و  تخـس  وا  يارب  یترخآ  باذع  هک  یلاح  رد  دنک . یم  باذع  تمایق  رد  مه  خزرب و 
هب دنک و  فرط  رب  ار  وا  يرگید  ناملسم  رب  یناملسم  هاگره  لیعامسا !  يا  دومرف : ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

دنوادخ دندرک . ربق  لخاد  ار  وا  تفر و  ایند  زا  هک  نآ  زا  دـعب  دـیامنن ، هدروآ  رب  ار  وا  تجاح  دـنکن و  یهجوت  دـیامن و  وا  زا  تالکـشم 
زا دعب  و  (. 312  ) دننز شین  ار  وا  ماهبا  تشگنا  ات  تمایق و  ات  خزرب و  ملاع  ربق و  رد  هک  دنک  یم  طلسم  وا  رب  ار  ییاه  یعفا  اهدژا و  لاعتم 

ار وا  دهاوخب  رگا  تسوا .  تسد  هب  رایتخا  تسا و  مکاح  شدوخ  دـنوادخ  دـش . تمایق  تاصرع و  لخاد  دـیدرگ و  جراخ  ربق  زا  هک  نآ 
زا يدرف  رگا  دوـمرف : هک  تسا  هدـش  تـیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  ( 313 .) دیامن یم  شباذـع  دـهاوخب  رگا  دیـشخب و  یم  دـنک و  یم  وفع 

تجاح هک  نیا  هب  دـنکم  یم  التبم  ار  وا  دـنوادخ  دـیامن . یهاتوک  دروآ و  رب  ار  دوخ  ناملـسم  ردارب  لکـشم  تجاح و  دـناوتب  ام  نایعیش 
يارب ترخآ  رد  هک  یباذـع  اما  (. 314) دننک یم  باذـع  ار  وا  تمایق  زور  و  ربق )) ملاع  رد   )) تهج نیمه  يارب  ار  ام  نانمـشد  زا  ینمـشد 

 . تسا رارق  نیا  زا  تسا  هدش  هدامآ  دننکن  لح  ار  نآ  دـنیامن و  عفر  ار  ناملـسم  تالکـشم  زا  یلکـشم  دنـشاب  هتـشاد  تردـق  هک  يدارفا 
یتمدخ هک  دشاب  هتشاد  تعاطتسا  تردق و  ینم  ؤم  رگا  دومرف : ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  فنحا  نب  تارف 
تمدخ دناسرب و  نانآ  هب  ار  زیچ  نآ  دیامن و  تعنامم  یلو  دناسرب  ناشیا  هب  دنجاتحم  نانآ  هک  ار  يزیچ  دـنک و  دوخ  نامیا  اب  ناردارب  هب 

وا ياه  تسد  قزرا و  تشز و  وا  ياه  مشچ  هایـس و  وا  تروص  هک  یلاح  رد  دزیگنا  یم  رب  ار  وا  تمایق  رد  دـنوادخ  دراد . غیرد  ار  دوخ 
یم ار  وا  همه  رـشحم  لها  هک  يروط  هب  دـیامن  یم  یفرعم  ار  وا  دـنز و  یم  دایرف  يداـنم  تسا و  هدـش  هتـسب  شندرگ  رب  ریجنز  لـغ و  اـب 

زا هدومن و  در  ار  یناملـسم  تجاح  و   ) هدرک تنایخ  شلوسر  ادـخ و  هب  هک  تسا  یـسک  صخـش  نیا  دـیوگ : یم  يداـنم  (. 315) دنسانش
. دننک شتآ  لخاد  ار  وا  هک  دهد  یم  روتسد  نآ  زا  دعب  تسا  هدروآ )  لمع  هب  تعنامم  هدوب  جاتحم  وا  هک  ییاهزیچ 

ناراکوکین یخزرب  شاداپ  مشش :  لصف 

غورد نانیچ ،  نخـس  ناراکانز ،  نانز ،  نالتاق ،  ناهاشداپ ،  لیبق  زا  ناملاظ  ناراک و  تیانج  زا  يا  هدع  یخزرب  باذـع  هک  لاح  همدـقم 
لامعا و ياه  شاداپ  باوث و  هرابرد  متسناد  مزال  مدرک .  نایب  ار  نایوخ  دنت  ناتـسرپ و  ایند  نازودنا ،  تورث  ناراوخ ،  میتی  لام  نایوگ ، 

دندوب يدارفا  منک .  نایب  زین  ار  دنیب  یم  تمایق  رد  نینچ  مه  خزرب و  رد  ار  اه  نآ  هجیتن  دـهد و  یم  ماجنا  ایند  رد  ناسنا  هک  یکین  رادرک 
یخزرب شاداپ  منک .  یم  هراشا  نانآ  زا  هنومن  دنچ  هب  دنتفرگ . ار  نآ  شاداپ  خزرب  رد  هدوب و  کین  ناشرادرک  لامعا و  ناهج  نیا  رد  هک 

زا یکی  دـنیوگ و  یم  مه  يدـمحم  ناملـس  ار  وا  هک  تسا  یـسراف  ناملـس  دـندید  ار  دوـخ  یخزرب  شاداـپ  هک  یناـسک  هلمج  زا  ناـملس 
هب رمالا  رخآ  ات  دش  لمحتم  ار  ییاه  یتخس  اه و  جنر  تقیقح  قح و  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  تسا  هدوب  یناسک  زا  مالسا و  رد  نیقباس 
 ، تشاد ماکحا  مالـسلا و  هیلع  ربماـیپ  مالـسا و  هب  عجار  هک  يراکادـف  تسرد و  يار  لـماک و  ناـمیا  رثا  رد  ناـشیا  دیـسر . دوخ  دوصقم 
زا یجات  هک  یلاح  رد  مدـید .  باوخ  هب  ار  وا  ناملـس ،  گرم  زا  دـعب  دـیوگ : یم  سابع  نبا  دـنداد . وا  هب  خزرب  ملاع  رد  یمیظع  شاداـپ 

يور زا  تسا .  هتـسشن  یتخت  رب  ناـهاشداپ  دـننام  تشاد و  دوخ  ندـب  ياـضعا  رب  رویز  رز و  نت و  رب  یتـشهب  ياـه  هلح  رـس و  رب  توقاـی 
يا متفگ :  یلب ،  تفگ :  یتسه ؟  مالسلا  هیلع  مالـسا  ربمایپ  هدش  دازآ  نامه  وت  متفگ :  يرآ ،  داد : باوج  یناملـس !؟  وت  متفگ :  بجعت 

نامیا زا  دعب  تشهب  رد  ناملس !  يا  متفگ :  یلب .  تفگ :  تسا ؟  هدومرف  تیانع  وت  هب  دنوادخ  ار  کین  تلزنم  شاداپ و  نیا  ایآ  ناملس ! 
زا تشهب  رد  رت  تلیـضف  اب  يزیچ  شلوسر ،  ادـخ و  هب  نامیا  زا  دـعب  سابع !  نبا  يا  تفگ :  تسا ؟  رتشیب  همه  زا  شتلیـضف  يزیچ  هچ  ، 
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هک گرزب  ياملع  زا  یکی  یناوخ  هضور  یخزرب  شاداپ  ( 316  .) مدیدن ترضح  نآ  هب  ندرک  ادتقا  مالسلا و  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  یتسود 
ءادهشلادیس ترـضح  يرادازع  یناوخ و  هضور  سلاجم  هب  هک  تشاد  یم  تسود  رایـسب  دوب و  هتـشگرب  شنطو  هب  فرـشا  فجن  زا  هزات 

يداـیز حازم  دـننک  عورـش  ار  هضور  هک  نآ  زا  لـبق  اـهنآ  متفر .  اـهناوخ  هضور  سلجم  هب  يزور  تفگ :  یم  دوـش . رـضاح  مالـسلا  هیلع 
 . مدوب رفنتم  رتشیب  وا  زا  نم  درک و  یم  حازم  همه  زا  رتـشیب  هک  دوب  یناوخ  هضور  دیـس ))  )) اـهنآ ناـیم  رد  دـماین . مشوخ  نم  هک  دـندرک 

دنرذگ یم  طارص  لپ  زا  هتسد  هتسد  مدرم  تسا و  هدش  اپرب  تمایق  مدید  ای  ؤر  ملاع  رد  بش  مورن .  نانآ  سلجم  هب  رگید  متفرگ  میمصت 
تشذگ و نآ  زا  ناوت  یمن  هجو  چیه  هب  هک  دنا  هتخاس  يروط  ار  نآ  مدید  مرذگب ،  طارـص  زا  متـساوخ  نم  یتقو  دنور . یم  تشهب  هب  و 

طارـص فرط  نآ  زا  درک  یم  حازم  رتدایز  یناوخ  هضور  سلجم  رد  هک  يدیـس ))   )) نامه یلو  تسا .  روبع  لباق  ریغ  دیـسر  یم  رظن  هب 
زا دنک و  یم  زاورپ  دریگ و  یم  لغب  رد  ار  نانآ  دنک و  یم  باختنا  ار  دارفا  زا  یـضعب  دناسر . یم  فرط  نیا  هب  ار  دوخ  دـنک و  یم  زاورپ 

مهاوخ رکـشتم  دیربب  طارـص  زا  مه  ارم  رگا  متفگ :  مدش و  وا  نماد  هب  تسد  مه  نم  دـناسر . یم  تشهب  هب  دـهد و  یم  ناشروبع  طارص 
اهنآ نک ،  هاگن  ار  فرط  نآ  تفگ :  تشاذـگ و  طارـص  فرط  نآ  داد و  روبع  طارـص  زا  تکرح  کی  اـب  تفرگ و  لـغب  ارم  مه  وا  دوب .

ماحدزا اهنآ  زا  یـضعب  تشپ  رد  هک  دراد  يدایز  ياهرد  تشهب  مدید  مدرک ،  هاگن  درک  یم  هراشا  وا  هک  یفرط  هب  تسا .  تشهب  ياهرد 
رد نآ  زا  دیاب  يدهتجم  ملاع و  وت  نوچ  تفگ :  دیس ))  )) نآ دیـسر . یم  رظن  هب  تولخ  رایـسب  اهنآ  زا  یکی  تشپ  یلو  دوب  دایز  تیعمج 
ره رد  تسا و  هدـش  هتـسب  املع  زا  ینالوط  فص  رد ، نآ  تشپ  مدـید  مدرک  هاگن  درک  هراـشا  وا  هک  يرد  نآ  هب  زاـب  يوش .  تشهب  دراو 
 ، هن تفگ :  موش ؟  تشهب  دراو  دشاب  یم  رت  تولخ  هک  يرد  نآ  زا  تسا  نکمم  ایآ  متفگ :  دننز . یم  ادص  ار  رفن  کی  طقف  تعاس  دنچ 
یم یـشاب  هدـناوخ  هضور  مه  وت  رگا  دـشاب . یم  اـهناوخ  هضور  صوصخم  تسا و  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هب  قلعتم  رد ، نآ 

زا دـیاب  درادـن  دوجو  امـش  يارب  یهار  سپ  تفگ :  ما .  هتـشادن  لاح  هب  ات  ار  قیفوت  نیا  هنافـسءاتم  هن ،  متفگ :  مربب .  رد  نآ  زا  ارت  مناوت 
هشوگ نیمه  ایب  تفگ :  درک و  رکف  يرادقم  دیس  نکب .  يراک  نم  يارب  منک ،  یم  شهاوخ  متفگ :  يوش .  تشهب  دراو  غولش  رد  نامه 

 : منک ضرع  نیسح  ماما  ترضح  هب  مربب و  رد ، نآ  زا  ارت  ات  ناوخب  يا  هضور  یناوت  یم  هک  روط  ره  وت  موش و  یم  عمتـسم  نم  مینیـشنب ، 
اب ایب  الاح  تفگ :  دعب  درک . یم  هیرگ  وا  مدناوخ و  يا  هضور  متـسشن و  هشوگ  نامه  بوخ .  رایـسب  متفگ :  یتسه .  ناوخ  هضور  مه  وت 

هتـشاذگ و یتـخت  تشهب  فرط ،  نآ  مدـید  مدـش  دراو  یتـقو  درک . تشهب  دراو  تفرگ  ارم  تسد  وا  میوش .  تشهب  دراو  رد ، نیا  زا  مه 
رد ار  اهناوخ  هضور  یماسا  ترضح  نآ  تسا و  هتشاذگ  ناشلباقم  رد  یگرزب  رتفد  هتسشن و  نآ  يور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

ترـضح ما .  هدروآ  ناوخ  هضور  کی  مه  راب  نیا  مدرگ  تناـبرق  تفگ :  تفر و  ولج  دیـس ))  )) هرخـالاب دـنیامرف . یم  هظحـالم  رتفد  نآ 
سپـس درک  هاگن  ار  رتفد  ترـضح  یلع ،))  ناـضمر   )) خیـش متفگ :  تسیچ ؟  تمـسا  دومرف : درک و  نم  هب  ور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
ناتدوخ ناج  هب  ادج ، ای  تفگ :  دیـس ))  )) نآ میرادن .  مسا  نیا  هب  یناوخ  هضور  ام  دومرف : درک و  دیـس  نآ  هب  ور  دومن و  الاب  ار  ناشرس 

دومرف و یمسبت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تسا .  هدناوخ  هضور  نم  يارب  وا  ما و  هداد  شوگ  ار  شا  هضور  مدوخ  مروخ  یم  مسق 
رد تسا  نکمم  روط  ره  هک  دوب  دـیقم  باوـخ ،  زا  دـعب  ملاـع  نآ  درادـن . یعناـم  دوـش ، تشهب  دراو  وـت  رطاـخ  هب  بوـخ  رایـسب  تفگ : 
نبا رفعج  هزمه و  یخزرب  شاداـپ   317 .) دـهد رارق  اـهناوخ  هضور  هرمز  رد  ار  دوخ  ماـن  دـناوخب و  هضور  دورب و  یناوخ  هضور  سلاـجم 

 ! تیعمج يا  دومرف : دـش و  ام  هجوتم  سپـس  دروآ . اج  هب  ام  اب  ار  حبـص  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  دـیوگ : یم  همقلع 
رفن ود  نآ  دوب و  هتشاذگ  ردس  هویم  زا  یقبط  ناشیا  يولج  رد  هک  مدید  باوخ  رد  ار  رفعج  میومع  رسپ  هزمه و  ترـضح  میومع  بشید 

ناهگان دندروخ  نآ  زا  یتدم  دش . روگنا  هب  لیدبت  دوخ  هب  دوخ  ردس ، هویم  ناهگان  دندروخ  نآ  زا  یتدم  دندوب . نآ  زا  ندروخ  لوغشم 
( دیهد ربخ  نم  هب  . ) داب امش  يادف  مردپ  متفگ :  مدش و  کیدزن  نانآ  هب  دندش . نآ  زا  ندروخ  لوغشم  یتدم  دش ، بطر  هب  لیدبت  روگنا 

نیرتهب داب ، امـش  يادف  هب  نامردام  ردپ و  هللا !  لوسر  ای  دنتفگ : تسا ؟  رت  تلیـضفاب  لامعا  همه  زا  ترخآ  خزرب و  ملاع  رد  لمع  مادـک 
یگنشت عفر  و  تاناویح )  ای   ) هنشت مدرم  هب  نداد  بآ  مود ،  امش . يارب  نداتسرف  تاولـص  دورد و  لوا ،  تسا .  لمع  هس  اج  نیا  رد  لمع 
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مالـسا و هار  رد  ار  دوخ  زیزع  ناج  هک  یناسک  يازج  يرآ ،  ( 318  .) نتـشاد لد  رد  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  یتسود  موس ،  ندرک .  اهنآ  زا 
همادا تمایق  زور  ات  نیا  دنـشاب و  یخزرب  نوگانوگ  ياه  هویم  ندروخ  هب  لوغـشم  اـمئاد  خزرب  ملاـع  رد  دـیاب  دـنهدب  ناـشربهر  بتکم و 

تمـصع و تـیب  لـها  نیبـحم  نایعیـش و  زا  یکی  ناحادـم و  ارعـش و  نیرتـهب  زا  یکی  ییازخ  لـبعد  ییازخ  لـبعد  یخزرب  شاداـپ  دراد .
 (( شوش  )) رهش رد  یگلاس  نس 98  رد  هنس 246  رد  دش و  دلوتم  هنس 148  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تافو  لاس  رد  تسا .  هدوب  تراهط 

دیسر مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  متشه  ماما  تمدخ  هب  ناسارخ  رد  دورس و  ار  تایآ  سرادم  هب  موسوم  راعشا ؟ یتقو  درک . تافو 
سابل دندوب و  هدز  هکـس  ترـضح  نآ  مان  هب  هک  مهرد )  رازه  هس  ای   ) يوضر رانید  دـص  هک  يا  هسیک  ماما  دـناوخ . ترـضح  نآ  يارب  و 

دوب نیا  نآ ،  تشاد و  دنسپان  طلغ و  راک  کی  طقف  دوب  هدش  عقاو  ماما  دنسپ  دروم  بوخ و  شیاهراک  همه  لبعد  داد . هلصو  هب  ار  يزخ 
تفگ مدینش  لبعد  رسپ  یلع ،  زا  تفگ :  هک  تسا  هدش  لقن  يرکب  دواد  نسحلاابا  زا  تشاد .  رمخ  برـش  هب  تداع  شگرم  عقوم  ات  هک 

زا دوب  کیدزن  و  دش ) ادـیپ  نم  لد  رد  یکـش  . ) دـش هایـس  شتروص  دـمآ و  دـنب  شنابز  درک و  رییغت  شگنر  مدـید  مردـپ  گرم  عقوم  : 
رس نت و  رد  يدیفس  هالک  اهـسابل و  هک  یلاح  رد  مدید ،  باوخ  رد  ار  مردپ  بش ،  هس  زا  دعب  میدرک  نفد  ار  وا  یتقو  مدرگرب ،  شبهذم 

دوب هچ  يارب  وت  تروص  یهایس  نابز و  یگتفرگ  هفایق و  رییغت  نآ  ( ؟ درک هچ  وت  اب  لاعتم  دنوادخ  ردپ ! يا  متفگ :  وا  هب  دیوگ ، یم  دراد .
یهاگ هک  دوب  یبورـشم  رثا  رد  يدـید  گرم  ماـگنه  هک  تیعـضو  نآ  دـنزرف ! يا  تفگ :  تسیچ ؟)  اـبیز  هفاـیق  رخاـف و  ياهـسابل  نیا  و 

یلاح رد  مدید ،  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  یتقو  ات  تشاد  همادا  خزرب  ملاع  رد  تروص  یهایـس  نیا  و  مدروخ ،  یم  تاقوا 
هک يراعـشا  هلمج  زا  دومرف : هللا !  لوسر  ای  یلب  متفگ :  یلبعد ،  وت  دومرف : دوب . وا  رـس  يدیفـس  هالک  هدیـشوپ و  يرخاـف  ياهـسابل  وا  هک 

و تنـسحا ))  : )) دومرف و  دش ) لاحـشوخ   ) وا مدناوخ .  ترـضح  نآ  يارب  ار  دوخ  راعـشا  زا  درف  ود  ناوخب ،  میارب  يا  هتفگ  مدنزرف  يارب 
درک و دوخ  ياهسابل  هب  هراشا  دعب  دومرف . تیانع  نم  هب  ار  دیفس  رخاف و  ياهسابل  نیا  دیدرگ و  زاب  منابز  دیفـس و  متروص  دش . نم  عیفش 

(319  .) تسا ترضح  نآ  ياطع  اهنیا  تفگ : 

اهندب ندیسوپن  متفه :  لصف 

زا تسا .  ربق  هلا  ءایلوا  زا  یـضعب  ندـب  نتفرن  نیب  زا  ندیـسوپن و  دـشاب ، یم  خزرب  ملاـع  ندـب  حور و  نیب  هک  يوق  طاـبترا  رثا  رد  همدـقم 
زا یـضعب  دوش . یم  نایب  لیذ  رد  هک  تسا  نانم  ؤم  ناکین و  زا  یـضعب  ادخ و  يایلوا  نیرهاط و  همئا  ناربمایپ و  ندـب  ندـنام  هزات  هلمج : 
زا سپ  املع  زا  یـضعب  هزانج  هک  هدـش  هدـید  دـنا ، هداد  رارق  رگیدـکی  يولهپ  ار  اه  هزاـنج  تسا و  هدـش  رفح  بادرـس  روط  هب  هک  اـهربق 
ای دـسوپب  هچ  ربق  لخاد  هزانج ،  تسا .  ندـب  زا  ریغ  سفن  حور و  ماقم  هک  مینادـب  ار  نیا  دـیاب  تسا .  هدـنام  هزاـت  رت و  نرق  مین  تشذـگ 

خماش ماقم  رد  حور  دشاب . هدنک  ار  نآ  ناسنا  هک  دشاب  یم  یـسابل  دننام  تسا ،  هدـش  ربق  لخاد  هک  یندـب  درادـن . حور  هب  يراک  دـسوپن 
یمن مک  یحور  باوث  زا  يزیچ  ددرگ ، رتسکاخ  دزوسب و  اـی  دوش  هعطق  هعطق  ندـب  دوش  ضرف  رگا  تسا و  یهلا  ياـهتمعن  هب  معنتم  دوخ 

نیا رد  يدایز  ریثءات  حور  تراهط  اوقت و  هجرد  نوچ  دسوپن ؛ اهنآ  زا  یـضعب  تسا  نکمم  دشاب  یم  ربق  نایم  رد  هک  ییاهندـب  یلو  دوش .
همئا هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ندـب  اب  هطبار  رد  تسا  مزال  اج  نیا  رد  تسا .  هتـشاد  هاگن  هزات  ار  وا  هدرک و  ربق  لخاد  ندـب )   ) سابل
نایب ار  تسا  هتفرن  نیب  زا  هدیـسوپن و  ربق  رد  هک  نینم  ؤم  زا  ناکین  نید و  ناـگرزب  اـملع و  ياهندـب  زا  یـضعب  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم 
نیع اـهنآ  گرم  تسا ،  یکی  ماـما  ربـمغیپ و  گرم  تاـیح و  هک  تسا  نیا  نایعیـش  مـهم  تاداـقتعا  زا  یکی  ماـما  ربماـیپ و  ندـب  مـینک . 
نیا زا  اهنآ  و  تسا :  هدش  لقن  یتایاور  هراب  نیا  رد  دوش . یمن  هنهک  دـسوپ و  یمن  ربق  رد  ناشفیرـش  ياهندـب  یتح  دـشاب و  یم  ناشتایح 
هدرک مارح  نیمز  تاناویح  اهمرک و  رب  ار  نامیاهتـشوگ  نیمز و  رب  ار  ام  ياهناوختـسا  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دـنرارق .

 ! هللا لوسر  ای  دـندرک : ضرع  دراد . تعفنم  امـش  يارب  ود  ره  نم  گرم  تایح و  دومرف : مرکا  لوسر  و  میوش .  اهنآ  همعط  دـیابن  تسا و 
مهبذعیل و هللا  ناک  ام  و  هدومرف :  نآرق  رد  دنوادخ  تسا .  ریخ  امـش  يارب  نم  یگدـنز  تایح و  هک  نیا  اما  دومرف : تسا و  نینچ  هنوگچ 
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امـش يارب  مه  نآ  هک  نم  تقرافم  اما  دـنک .)) یمن  باذـع  ار  نانآ  لاعتم  دـنوادخ  یـشاب  مدرم  نایم  رد  وت  ینامز  ات  ( )) 320  ) مهیف تنا 
رتدایز ار  اهنآ  هک  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا  دشاب  کین  رگا  دوش . یم  هضرع  نم  رب  زور  ره  امش  لامعا  هک  تسا  نیا  شتهج  دشاب  یم  ریخ 

یتقو یتح  هللا !  لوسر  ای  دندرک : ضرع  دیامن . وفع  دزرمایب و  ار  امـش  هک  مهاوخ  یم  دنوادخ  هاگـشیپ  زا  دشاب  تشز  حیبق و  رگا  دنک و 
مارح ار  ام  ندب  تشوگ  دنوادخ  اریز  دسوپ ؛ یمن  ربق  رد  ام  ندب  دومرف : تسا .  ریخ  ام  يارب  مه  زاب  دـشاب  هدیـسوپ  ربق  رد  امـش  ندـب  هک 
هدید دوخ  مشچ  اب  ار  ناراوگرزب  نآ  يدارفا  مالسلا  مهیلع  موصعم  همئا  تداهش  گرم و  زا  دعب  ( 321 .) دوش نیمز  همعط  هک  تسا  هدرک 
ماما شیپ  مدرم  زا  يا  هدع  دنک : یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباج  تسا .  ماما  دوخ  صخـش  نیا  هک  دنا  هدرک  رارقا  دنا و  هتخانـش  و 
ناشن امب  ناشتایح  نامز  رد  هک  ناتردپ  بیجع  ياهزیچ  زا  یـضعب  هللا !  لوسر  نب  ای  دندرک : ضرع  دـندمآ و  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح 
مـسق ادخ  هب  دندرک : ضرع  دیوش ) یمن  نآ  رکنم  و   ) دیروآ یم  نامیا  نآ  هب  دـینک و  یم  لوبق  ایآ  دومرف : هدـب .  ناشن  مه  امـش  داد  یم 

هیلع نسح  ماـما  یلب ،  دـندرک : ضرع  دیـسانش ؟ یم  ار  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  اـیآ  دومرف : میوش .  یمن  نآ  رکنم  میروآ و  یم  ناـمیا 
نیا مسق  ادـخ  هب  یلب ،  دـندرک : ضرع  اهنآ  همه  دیـسانش ؟ یم  ار  صخـش  نیا  ایآ  دومرف : دز و  راـنک  دوب  نازیوآ  هک  ار  يا  هدرپ  مالـسلا 
دننام ناشتایح  نامز  رد  مه ،  مالسلا  هیلع  یلع  دوخ  دیتسه و  وا  دنزرف  امـش  هک  میهد  یم  تداهـش  ام  تسا و  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

ایند زا  یتقو  دومرف : نیسح  ماما  نسح و  ماما  هب  دوخ  تیـصو  رد  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  (. 322) داد یم  ناشن  ام  هب  دایز  ار  هیـضق  نیا 
یم هچ  هک  دینک  هاگن  ار  ربق  لخاد  نآ  زا  دعب  دـیناوخب و  زامن  تعکر  ود  دـیناشوپب  كاخ  اب  ار  ربق  هکنآ  زا  لبق  دـیدرک ، نفد  ارم  متفر و 
ماما تسا .  هدش  هدیـشوپ  سدنـس  زا  يا  هچراپ  اب  ربق  دندید  دنداهن ، ربق  لخاد  زامن  زا  دعب  ار  ترـضح  نآ  هزانج  یتقو  مه  ناشیا  دـینیب .

تبحص مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  اب  میهاربا  مدآ و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  دید  دز . رانک  تروص  فرط  زا  ار  هچراپ  نسح 
اج نآ  هیسآ  میرم و  اوح و  و  س ،)   ) ارهز ترضح  ناشردام  دید  دز ، رانک  ردپ  ياپ  فرط  زا  ار  هچراپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دننکیم .

هدیسوپ هنهک و  هک  تسین  ماما  ربمایپ و  ندب  اهنت  (. 323) دنتسه مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  يارب  هیرگ  هبدن و  لوغـشم  دنا و  هدرک  عامتجا 
قودـص خیـش  قودـص  خیـش  هزانج  هلمج :  زا  تسا  هدـنام  هزات  هدیـسوپن و  ربق  رد  مه ،  ناـکین  اـملع و  زا  يرایـسب  ندـب  هکلب  دوش  یمن 

رد هدرک و  تلحر  شیپ  لاس  دودح 1130  يرمق  يرجه  هنـس 381  رد  هک  مالـسا  ياملع  ناگرزب  زا  یکی  یمق )  هیوباب  یلع  نب  دمحم  )
زا سپ  و   ) تسا نوفدم  ینـسح  میظعلادبع  ترـضح  هار  رد  نارهت  بونج  رد  ردـقلا  لیلج  ملاع  نیا  ( 324  .) تسا هدش  نوفدـم  ير  رهش 

، راجاق هاش  یلع  حتف  نامز  رد  تشاد .  یکورتم  رـصتخم و  هعقب  اقباس  دـشاب ). یم  نارهت  نیدـتم  هجوت  دروم  هزمح  هدازماما  راوگرزب  نآ 
موحرم دننیب  یم  دنوش ، یم  بادرـس  لخاد  نآ  ریمعت  يارب  هک  يدارفا  دش . ادـیپ  یفاکـش  ناشیا  ربق  رد  هک  يروط  هب  دـیراب  يدایز  ناراب 

یم زین  هاش  یلع  حتف  شوگ  هب  ربخ  دشاب . یم  هزات  رت و  ینعم  مامت  هب  شندب  تسا و  هدیباوخ  ربق  نایم  رد  هدنز  ناسنا  دننام  قودـص ))  ))
ار هزانج  دوش و  بادرـس  لخاد  شدوخ  دـهاوخ  یم  هاش  دـننک . یم  تکرح  اج  نآ  تمـس  هب  نایعا ،  املع و  زا  یتعامج  اب  مه  وا  دـسر .

یکی املع  دنروآ . یم  ربخ  دنور و  یم  نارگید  دیوش ، بادرس  لخاد  امـش  تسین  حالـص  دنیوگ : یم  دنوش و  یم  وا  عنام  ناگرزب  دنیبب .
هتخیر هدیـسوپ و  شنفک  یلو  تسا  هدیباوخ  ربق  رد  ییاقآ  هک  دوب  نیا  همه  رابخا  دنروآ . یم  ربخ  دنوش و  یم  ربق  لخاد  يرگید  زا  دـعب 

لکیه و شوخ  رایـسب  تماق و  دنلب  ندب  نیا  تسا .  هدینت  يرتاس  لکـش  هب  ار  وا  تروع  يور  طقف  توبکنع  دـشاب ، یم  نایرع  شندـب  و 
دنریگب و ار  خاروس  نآ  دهد  یم  روتسد  هاش  یلعحتف  تسا .  دوجوم  انح  يدرز  شیاهنخان  اهاپ و  فک  اهتسد و  نساحم و  هب  تسا .  ابیز 

یکی دیزی  نبرح  هزانج  تسا )  هدـنام  لاح  نیا  هب  لاس  دودح 857  ناشیا  ندب  (، ) 325) دـننک یم  انب  وا  رازم  رب  ار  یلعف  هاگراب  هبق و  نیا 
شندب دوب  هتـشذگ  شتداهـش  زا  هک  لاس  اهدـص  زا  دـعب  هک  تسا  یحایر  دـیزی  نبرح  ندـب  دوب ، هدیـسوپن  ربق  رد  هک  ییاهندـب  زا  رگید 

ار لامتسد  یتقو  رتالاب ، نیا  زا  تسا .  هتفرن  نیب  زا  دنا  هتسب  وا  یناشیپ  هب  هک  ار  یلامتـسد  یتح  تسا .  هدنام  ملاس  هزات و  رت و  هدیـسوپن و 
هدرک لقن  نیقثوم  نیدمتعم و  زا  یتعامج  دیوگ : یم  يریازج  هلا  تمعن  دیـس  دـیآ . یم  نوریب  شمخز  ياج  زا  هزات  نوخ  دـننک  یم  زاب 

. دمآ البرک  هب  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  ربق  ترایز  يارب  دروآرد  دوخ  فرصت  هب  درک و  حتف  ار  دادغب  لیعامـسا  هاش  یتقو  دنا :
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مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  رب  هار  رـس  هک  تسا  یـسک  لوا  وا  دـنیوگ  یم  دـننز و  یم  نعط  یحایر  دـیزی  نب  رح  هب  یـضعب  هک  دوب  هدـینش 
رهاظ ار  شا  هزانج  دـننک و  شبن  ار  وا  ربق  داد  روتـسد  دـمآ و  رح  ربق  فرط  هب  هاش  داد .) نتـشک  هب  ار  شناراـی  ترـضح و  نآ   ) تفرگ و

 ، نآ اب  هک  دندید  وا  رـس  رب  ار  یلامتـسد  تسا ،  هدیباوخ  دوب  هدش  هتـشک  هک  یتیفیک  نامه  هب  دندید ، دنتفاکـش ، ار  رح  ربق  نوچ  دنزاس .
تفرگ و رارق  ریشمش  تباصا  دروم  رح  رس  البرک  هعقاو  رد  هک  دوب  هدناوخ  خیرات  ياهباتک  رد  نوچ  لیعامسا  هاش  دوب . هدش  هتسب  رح  رس 
رح دندرک ، نفد  ار  ادهش  هک  یعقوم  تسا .  هتسب  وا  رس  رب  ار  دوخ  لامتسد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  دوب و  يراج  نآ  زا  نوخ 
نآ دنک و  زاب  وا  رس  زا  كربت  ناونع  هب  ار  لامتسد  تفرگ  میمصت  هاش  دندرک . نفد  دوب  هدش  هتسب  شرـس  هب  هک  لامتـسد  نامه  اب  مه  ار 

شرس هب  دندروآ و  لامتسد  هچ  ره  دش . يراج  رح  رس  مخز  زا  نوخ  دندرک ، زاب  ار  لامتسد  هاش  روتـسد  هب  یتقو  دشاب . وا  يارب  يراختفا 
. داتسیاب نوخ  دنتسب  شرس  هب  زاب  دوب  هتسب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  ار  یلامتسد  دوب . يراج  نانچمه  دشن و  عطق  نوخ  دنتسب 

ياملع یـضعب  زا  دشن . ریذپ  ناکما  دننک  يریگولج  نوخ  ندمآ  زا  دنناوتب  هک  دندرک  هچ  ره  دش . يراج  نوخ  دـندرک  زاب  ار  نآ  هرابود 
هیضق نیا  دشاب و  یم  وا  يارب  يراختفا  هتسب ،  رح  رـس  رب  ءادهـشلادیس  ترـضح  ار  لامتـسد  نوچ  دومرف : دندرک . لاوئـس  ار  تلع  رـصم ،

مه تمایق  ات  دـیاب  هدـنام و  یقاب  وا  يارب  یتمارک  نینچ  هک  تسوا  يدنمتداعـس  ببـس  و  تسا .  هدـش  رح  بیـصن  هک  تسا  یهلا  تبهوم 
دندرک و انب  وا  رازم  رب  يا  هبق  دندناشوپ و  ار  وا  ربق  دنتـسب و  ار  لامتـسد  نامه  هک  داد  روتـسد  دید  نینچ  لیعامـسا  هاش  یتقو  دشاب . یقاب 

ملاع طابترا  رب  تلالد  یگمه  اهناتـساد ، ایاضق و  لـئاسم و  نیا  ( 326 .) دنک تمدـخ  ار  هبق  نحـص و  نآ  ات  دنتـشامگ  وا  يارب  ار  یمداخ 
. دراد ایند  ملاع  اب  خزرب 

تاوما ندینش  متشه :  لصف 

رد دنونـش . یم  ار  نانآ  ياهفرح  یتح  دـنراد و  طابترا  ناشناگدـنامزاب  ماوقا و  اب  صوصخ  هب  ایند  مدرم  اب  خزرب  ملاـع  رد  تاوما  همدـقم 
مه دنونـش ، یم  مه  خزرب ،  رد  تاوما  دوش  مولعم  ات  میروآ  یم  ار  تسا  هدش  دراو  خزرب  ملاع  رد  تاوما  ندینـش  هرابرد  یتایاور  اج  نیا 
ردب هاچ  رانک  رد  هک  دوب  یگنج  نیلوا  ردب  گنج  ردب  ياه  هتشک  اب  ربمایپ  باطخ  دنرارق . نیا  زا  تایاور  نآ  دنناد و  یم  مه  دننیب و  یم 

اپ ریسا  داتفه  هتشک و  داتفه  نداد  اب  نانآ  دندش . بولغم  هدروخ و  تسکش  ناکرشم  راک ، نایاپ  رد  داد . خر  شیرق  رافک  نیملـسم و  نیب 
هاچ نایم  رد  نانآ  داسجا  یتقو  دنزیرب . ردب  هاچ  رد  ار  ناکرشم  ياه  هتشک  داد : روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دنداهن . رارف  هب 
هبیش هبتع ،  يا  دومرف : دز و  ادص  کی  هب  کی  مان ،  اب  ار  نانآ  درک و  ناگتشک  هب  باطخ  داتسیا و  هاچ  هناهد  رب  ترـضح  نآ  دش ، هتخیر 

نارگید دیدرک و  بیذکت  ارم  دیدوب ، ادخ  لوسر  يارب  یناشیوخ  ناگتسب و  دب  ناراوجمه ،  دب  ناگیاسمه ،  دب  امش  لهجوبا !...  هیما ،  ، 
همه سپـس  دندومن ، ممارتحا  دنداد و  ياج  ارم  رگید  يا  هدع  دیدرک و  درط  نوریب و  هکم ))   )) مهاگداز لزنم و  زا  ارم  دندرک ، مقیدصت 

نم هب  ادـخ ، ار  هچنآ  دیـشاب  هاگآ  دـندومن . يرای  کمک و  ارم  نارگید  دـیتساخرب و  هبراحم  گنج و  هب  نم  اب  دـیدرک و  عاـمتجا  مه  اـب 
تشاد و تقیقح  دوب  هتـشاد  رذحرب  هداد و  هدعو  امـش  هب  راگدرورپ ، هک  ار  هچنآ  ایآ  تشاد .  تقیقح  هک  مدیـسر  نآ  هب  دوب  هداد  هدعو 
زا اهنآ  ياهرس  دنا و  هدرم  هک  ار  یناسک  ایآ  هللا !  لوسر  ای  دنتفگ : رمع ، هلمج  زا  ناناملـسم  زا  یهورگ  عقوم ،  نیا  رد  دیتفای ؟ ار  نآ  ایآ 

نانآ زا  امـش  ادخ ، هب  دنگوس  دیـشاب ، تکاس  دومرف : دنمهف ؟ یم  ار  امـش  باطخ  نانآ  ایآ  دـینز ؟ یم  ادـص  تسا  هدـش  ادـج  ناشیاهندـب 
ار اهنآ  نینهآ  ياهزرگ  اب  هک  يا  هکئالم  اهنآ و  نیب  دینادب  مدرم !  يا  دومرف : سپـس  دنرادن . باوج  رب  تردق  طقف  اهنآ  دـیتسین ، رتاونش 

هدروآ رد  رعش  هب  ار  هعقاو  نیا  تباث  نب  ناسح  منادرگرب .  اهنآ  زا  روط  نیا  رب  ار  دوخ  تروص  نم  هک  نآ  رگم  تسین  يا  هلـصاف  دنریگب 
نامرف دـیتفاین ؟ قح  ارم  مالک  ایآ  تفگ :  نانآ  هب  ربمایپ  میتخیر ،  هاچ  رد  یعمج  هتـسد  ار  نانآ  هک  یماـگنه  تسا .  نینچ  نآ  ياـنعم  هک 

رظن دیدومرف و  تسار  هللا !  لوسر  ای  دنداد : یم  خساپ  نینچ  دـنتفگ ، یم  رگا  دـنتفگن و  نخـس  نانآ  یلو  دریگ ، یم  ار  اهلد  اهبلق و  ادـخ 
نانآ دـیتسین ، رتاونـش  نانآ  زا  امـش  دومرف : ربمایپ  هک  دـشاب  نیا  زا  رت  حیرـص  دـناوت  یمن  يا  هلمج  چـیه  ( 327  .) تسا هدوب  تسرد  اـمش 

خزرب ات  گرم  زا  www.Ghaemiyeh.comناسنا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


دنزب ادص  شیوخ  صوصخم  ياهمان  اب  کی  کی  ار  نانآ  ربمایپ ، هک  دشاب  نیا  زا  رتایوگ  دناوت  یمن  ینایب  چیه  دنرادن ، خـساپ  رب  تردـق 
 ، نیفـص گنج  زا  نینم  ؤملاریما  تعجارم  ماگنه  ناتـسربق  لها  هب  نینم  ؤملاریما  باطخ  دـیوگب . نخـس  ناشتایح  نارود  دـننام  اهنآ  اـب  و 

ياه هناخ  نانکاس  يا  دومرف : نینچ  درک و  اـهربق  يوس  هب  ور  دیـسر . تشاد  رارق  هزاورد  نوریب  هک  یناتـسربق  راـنک  هفوک  کـیدزن  یتقو 
نیا رد  ناگدز !  تشحو  يا  نایاهنت !  يا  نابیرغ !  يا  نانیشن !  كاخ  يا  کیرات !  ياهربق  نان و  بآ و  یب  یلاخ و  اهناکم  كانتشحو و 

، دنا هدش  نکاس  نارگید  ار  ناتیاه  هناخ  میوگ :  یم  دیسرپب . ایند  رابخا  زا  رگا  دش . میهاوخ  قحلم  امش  هب  زین  ام  دیتفرگ و  یشیپ  ام  رب  هار 
سپس تسا !؟  ربخ  هچ  امش  دزن  ایآ  ام ، دزن  دوب  ییاهربخ  اهنیا  دنا . هدرک  میسقت  ار  ناتلاوما  دنا و  هدروآ  رد  دوخ  حاکن  هب  ار  ناتنارـسمه 

نیا يارب  هشوت  داز و  نیرتهب  هک  دنداد  یم  ربخ  امـش  هب  امتح  دـش  یم  هداد  نتفگ  نخـس  هزاجا  اهنآ  هب  رگا  دومرف : درک و  شنارای  هب  ور 
يوس هب  ور  راذـگهر  هفوک  تشپ  رباقم  رب  رازن  نیفـص  زا  تشگرب  یلع  نوچ  ( 328  .) تسا ناهانگ  زا  ندرک  يرود  يراـگزیهرپ و  رفس ،

رب کیرات و  ناتروگ  ساپ  سآ و  ناج  ناراتفرگ  يا  ساره !  رپ  راید  لها  يا  تفگ :  دوشگ  ار  لد  يدقع  شنابز  اب  دومن  ناتسروگ  لها 
نیشن دش  ناتاه  هناخ  کش  بیر و  یب  امش  لابند  هب  ام  کن  ودیتسه  ام  ینازات ز  شیپ  ناتکاچ  مه  هدش ،  تشحو  تدحو و  ناتکاخ  رس 

تسامش رهب  ام  دزن  شرازگ ،  نیا  هدش  تمیق  یب  هاج  رابتعا و  هدش  تمسق  ناثراو  رب  ناتلام  ریس  تشگ و  رد  نارهوش  ناتنانز  اب  ریغ  هاگ 
نامز ردـنا  ناشدوب  شرازگ  نیا  ربخ  شخب  رد  دوب  ناشیتصخر  رگا  دومرف : یم  درک و  ناراـی  هب  ور  تساـم ؟  رهب  اهامـش  زا  شرازگ  هچ 
ياراد گرم  زا  دـعب  ناسنا  اریز  تسا ؛  تیعقاو  کی  روبق  لها  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نانخـس  نـالف  يا  اوقت ، تسا  هشوت  نیرتهب 

هیلع یلع  باطخ  دیوگ : یم  مه  نخس  دشاب  هتـشاد  نتفگ  نخـس  هزاجا  رگا  دنک . یم  كرد  دمهف و  یم  تسا .  یخزرب  تایح  عون  کی 
دمآ فجن ))   )) نیمزرس کیدزن  هب  دش و  جراخ  هفوک  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يزور  دنک : یم  لقن  هتابن  نب  غبـصا  ربمایپ  اب  مالـسلا 

ریز ار  میابع  یهد  یم  هزاجا  نانم !  ؤمریما  يا  تفگ :  ربنق  تسا .  هدیشک  زارد  نیمز  يور  میدید  میدیسر  وا  هب  یتقو  تشذگ .  نآ  زا  و 
 . تسا اهنآ  يارب  یتمحازم  راک  نیا  اب  دراد و  رارق  نآ  رد  نانم  ؤم  ياهکاخ  هک  تسا  ینیمزرس  اج  نیا  هن ،  دومرف : منک ؟  نهپ  امـش  ياپ 

مـشچ لباقم  زا  هدرپ  رگا  هتابن !  دنزرف  يا  دومرف : دراد ؟ ینعم  هچ  اهنآ  تمحازم  اما  تسیچ ؟  نم  ؤم  كاخ  مدـیمهف  درک : ضرع  غبـصا 
یم نخـس  مه  اب  دننک و  یم  تاقالم  ار  رگیدکی  دنا و  هتـسشن  هقلح  هقلح  اج  نیا  رد  هک  دـینیب  یم  ار  نانم  ؤم  حاورا  دوش ، هتـشادرب  امش 
نانم ؤم  حاورا  اب  هطبار  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 329  .) تسا نارفاک  حاورا  ياج  توهرب  يداو  نانم و  ؤم  هاگیاج  اج ، نیا  دنیوگ .

: دنیوگ یم  دنشون و  یم  شیاه  یندیـشون  زا  دنروخ و  یم  نآ  ياهاذغ  زا  دنراد . رارق  تشهب  ياه  هرجح  رد  اهنآ  دومرف : دندرک : لاوئس 
ارهز نفد  عقوم  ربمایپ  اـب  یلع  باـطخ  ( 330 .) امن افو  يا  هداد  اـم  هب  هک  ییاـه  هدـعو  هب  نک و  اـپ  رب  ار  تماـیق  رتدوز  هچ  ره  اراـگدرورپ 

هک وا  تیـصو  قبط  دمآ و  شیپ  ترـضح  نآ  لسغ  عوضوم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تشذگرد  زا  دـعب  مالـسلااهیلع 
زور هس  لسغ ،  ندش  مامت  زا  دعب  تفرگ .  هدـهع  هب  ار  بانج  نآ  نداد  لسغ  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  دـهد ، لسغ  ار  وا  درف  نیرتکیدزن 

مخ ترـضح  نآ  يور  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تاقوا  یهاگ  تدم  نیا  رد  دنام . نیمز  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ندب 
ردـپ و ادـخ ! ربمایپ  يا  تفگ :  یم  هک  دوب  نیا  یلع  ياهلد  درد  بلاطم و  هلمج  زا  دومن . یم  ناـیب  وا  اـب  ار  دوخ  ياـهلد  درد  درک و  یم 

توبن نآ  دشن و  عطق  رگید  ناربمایپ  گرم  اب  هک  دش  عطق  يزیچ  وت  گرم  اب  دیدرگ ، عطق  توبن  هتـشر  وت  گرم  اب  داب . تیادـف  هب  مردام 
رد ردـق  نآ  يدوب ،  هدومنن  عنم  یبات  یب  زا  هدرکن و  ربص  هب  رما  ارم ، رگا  هللا !  لوسر  ای  دوب . اهنامـسآ  زا  یهاگآ  رابخا و  یهلا و  یحو  و 

یقاب امئاد  هودـنا ،  نزح و  هاکناج و  درد  نیا  دوش . کشخ  نآ  همـشچرس  مامت و  مکـشا  ات  متخیر  یم  کشا  مدرک و  یم  هیرگ  وت  قارف 
 . تسین يا  هراچ  نیا  زج  درک و  عفد  ار  نآ  دنادرگزاب و  ار  گرم  ناوت  یمن  هک  فیح  اما  تسا ،  مک  وت  تبیـصم  رد  اه  نیا  هزات  تسا و 

شومارف ار  ام  زگره  شاب و  رکف  هب  نک ،  دای  تراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  رگید و  يارـس  ار  ام  داب ! وت  يادـف  هب  مردام  ردـپ و  هللا !  لوسر  ای 
دروم ار  وا  دنک و  یم  تبحص  ترضح  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تایح  نامز  دننام  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ( 331  .) نکن
رگید يارـس  رد  راگدرورپ ، شیپ  ار  ام  هللا !  لوسر  ای  دـیوگ : یم  ماما  هک  رت  نشور  رتالاب و  نیا  زا  يا  هلمج  هچ  دـهد . یم  رارق  باـطخ 
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لد نیکست  ناونع  هب  ار  هلمج  نیا  ماما  دیوگب : هک  دهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  يدنمدرخ ،  لقاع و  ناسنا  کی  ایآ  راپـسب . رطاخ  هب  نک و  دای 
رتخد س )   ) ارهز همطاف  ترـضح  هک  نآ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  یلع  رگید  تاباطخ  تسا .  هدینـش  یمن  ار  وا  ياهفرح  ربماـیپ  تفگ و  یم 

دوب هتفرگارف  ار  وا  یگدنز  نامسآ  کیرات ،  بش  ياه  هراپ  دننام  هک  ییاه  هودنا  اه و  جنر  زا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  یمارگ 
يراپـس كاخ  نفد و  عقوم  رد  دومن و  نفک  داد و  لسغ  بش  لد  رد  ار  وا  نینم ،  ؤملاریما  تسویپ .  دوخ  راوگرزب  ردپ  هب  دیدرگ و  دازآ 

نآ صخش  ایوگ  درک : یم  زاین  زار و  تفگ و  یم  نخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  اب  روط  نیا  یب ))  یب   )) نآ ربق  رانک  ، 
 ، تکاـپ هدـیزگرب و  رتـخد  قارف  زا  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ :  یم  نینچ  درک و  یم  تبحـص  وا  اـب  تسا و  هداد  رارق  بطاـخم  ار  ترـضح 

، وت تشذگرد  تبیصم  تدش  ییادج و  تمظع  ندروآ  دای  اب  یلو  دش . كزان  متـسوپ  تفر و  تسد  زا  متقاط  دش ، زیر  بل  مربص  هنامیپ 
هک یماگنه  متشاذگ و  دحل  رد  ارت  دوخ  تسد  اب  هللا !  لوسر  ای  تسا .  رتزادگناج  وت  تبیصم  اریز  دوش ؛ یم  ادیپ  رطاخ  یلـست  نم  يارب 
 (( نوعجار هیلا  انا  انا هللا و   :( )) میوگب منک و  ربص  هک  نیا  زج  مرادـن  يا  هراچ   ) درک زاورپ  تکاپ  حور  دوب  ما  هنیـس  يور  رد  تنینزان  رس 
سپ تشگزاب و  وت  هب  يدوب  هدرپس  متـسد  هب  هک  یتناـما  هللا !  لوسر  اـی  مدرگ .  یم  زاـب  وا  يوس  هب  متـسه و  ادـخ  میلـست  كولمم و  نم 

یمئاد اهبـش  رد  نم  يرادیب  ینادواج و  نم  هودنا  هللا !  لوسر  ای  دیدرگرب . ناتدوخ  هب  متـشاد  وت  فرط  زا  هک  يراگدای  نآ  دـش و  هتفرگ 
همطاف  )) ترتخد ادخ ! ربمایپ  يا  دنک . باختنا  مه  نم  يارب  يا  هدیزگ  تماقا  نآ  رد  هک  ارت  لزنم  رس  لاعتم  دنوادخ  هک  مد  نآ  ات  تسا ! 

یم نخـس  وت  يارب  دـنداد  يو  هب  هک  يا  هدـننک  دروخ  ياهراشف  زا  دـنک و  یم  هاگآ  وا  قوقح  ندرک  لامیاپ  رب  تما ،  عامتجا  زا  ارت ، (( 
یتقو نادنچ  وت  نتفر  زا  زونه  هک  تفرگ )  ماجنا  یعقوم  اه  متـس  ملظ و  نیا   ) وش ایوج  وا  لاوحا  زا  سرپب !  وا  زا  رارـصا  راشف و  اب  دیوگ .
عادو مالـس  داب ! امـش  يود  ره  هب  نم  دورد  مالـس و  همطاف !  ای  و  هللا !  لوسر  اـی  تسا .  هتفرن  نیب  زا  هدـشن و  شومارف  وت  داـی  هتـشذگن و 

رد رگا  تسین !  تمالم  يور  زا  تشگزاب  نیا  مدرگ و  یم  زاب  وت  تمدخ  زا  دـشاب . لد  هتـسخ  ای  دونـشخ و  هک  یـسک  مالـس  هن  هدـننک ، 
هرکاذم تحارص  ناوت  یم  ایآ  ( 332  .) تسا هداد  هدعو  نارباص  هب  ادخ  هک  هچنآ  هب  تسا  ینظءوس  رطاخ  هب  هن  منیزگ  تماقا  تربق  رانک 

یکی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  باطخ  درک ؟ راکن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع 
نیا هب  ءارهز  هللا !  لوسر  ای  ذیامرف : یم  ترـضح  نآ  هب  دوش و  یم  روآدای  ار  يا  هتکن  هکلب  دـیوگ ، یم  نخـس  اهنت  هن  ماما  تسین ،  ات  ود 

. دیوگب تیارب  ات  یهاوخب  ادج  ییامن و  هبلاطم  وا  زا  ینک و  رارـصا  دـیاب  هکلب  دـنک ، یمن  هاگآ  تسا  هدـش  وا  رب  هک  یمتـس  زا  ارت  يدوز 
بکرم راوس  دـش . غراف  داد  يور  هرـصب  رد  هک  لمج  گـنج  زا  ترـضح  نآ  هک  یماـگنه  بعک  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  باـطخ 

زا وا  دوب  هرصب  یـضاق  باطخ  نبرمع  فرط  زا  بعک  . ) دیـسر ةروس ))  نب  بعک   )) هب ات  درک  تکرح  رکـشل  ياهفـص  نایم  رد  دیدرگ و 
اپ رب  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هیلع  لمج ،  لها  هنتف  هرصب  رد  هک  یماگنه  دوب ، لوغشم  تواضق  هب  هرصب  رد  نامثع  رمع و  تفالخ  نامز 

یگمه و  ، ) دش جراخ  ترـضح  نآ  اب  گنج  يارب  دوخ  لها  دـنزرف و  نز و  مامت  اب  درک و  لیامح  دوخ  ندرگ  رب  ینآرق  بعک ))   )) دـش
اجنآ رد  یلع  ترـضح  دوب . هداتفا  ناگتـشک  نایم  رد  وا  هک  یلاح  رد  درک  روبع  بعک ))   )) هزاـنج رب  ترـضح  نآ  دـندش ). هتـشک  اـهنآ 

نم هب  راـگدرورپ  هچ  نآ  هروس !  نب  بعک ))   )) يا دوـمرف : دـندناشن . ناـگدرم  نیب  ار  وا  دـیناشنب ، ار  بعک ))  : )) دوـمرف درک و  گـنرد 
ار وا  دومرف : سپـس  یتفاـی ؟  قح  دوب  هداد  وت  هب  هک  ار  تراـگدرورپ  ياهدـیعو  مه  وت  اـیآ  دوب ، قح  شماـمت  هک  متفاـی  دوـب  هداد  هدـعو 

نایم رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لطاب  رب  قح  يزوریپ  لمج و  گنج  نتفای  همتاخ  زا  دع  هحلط  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  باطخ  دیناباوخب .
دندـناشن یتقو  دـیناشنب  ار  وا  دومرف : دوب . هداتفا  ناگتـشک  نایم  رد  مه  نآ  هک  هللادـبع ))  نب  ۀـحلط   )) هب دیـسر  ات  درک  تکرح  اه  هتـشک 

راتفگ رد  نینم !  ؤملاریما  يا  درک : ضرع  باحـصا  زا  یکی  دیناباوخب . ار  هحلط ))   : )) تفگ نآ  زا  سپ  درک و  هحلط  هب  ار  باطخ  نامه 
دنگوس درم ! يا  دومرف : دوب ؟ هچ  نآ  هجیتن  تشاد و  هدیاف  هچ  دنونش  یمن  ار  یمالک  هک  هحلط )  بعک و   ) هدش هتشک  درم  ود  نیا  اب  امش 

ار مالـسلا  هیلع  یلع  باوج  تاوما  ( 333 .) دندینـش ار  ادـخ  لوسر  مالک  ردـب ) هاچ   ) لها هک  روط  نامه  دندینـش  ارم  مالک  اهنآ  ادـخ ، هب 
 : تسا هدـش  لقن  دـنهد . یم  مه  باوج  نانآ ،  زا  یـضعب  یهاگ  هکلب  دنونـش  یم  ار  ناگدـنز  ياهفرح  طـقف  ناـگدرم  هک  نیا  هن  دـنداد 
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مکیلع و مالسلا  تانموملا  نینم و  ؤملا  نم  روبق  لها  ای  دومرف : درک و  ادن  ار  لها  دش و  ناتـسربق  لخاد  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  يزور 
: دیوگ یم  يوار  داب )). امش  رب  دنوادخ  تاکرب  دورد و  مالس و  نموم !  ياهدرم )  اه و  نز  يا  ! ) اهربق نابحاص  يا   )) هتاکرب هلا و  ۀمحر 

میهد ربخ  امش  هب  ام  ایآ  دومرف : ترضح  نینم ))  ؤملاریما  ای  هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مالسلا و  مکیلع  و   : )) تفگ هک  میدینـش  ییادص  ناهگان 
ار امش  نانز  هک  دینادب  دومرف : دینادرگ . هاگآ  ار  ام  دینک و  نایب  ام  يارب  ار  دوخ  رابخا  امش  دنتفگ : روبق  لها  دیهد ؟ یم  ربخ  ام  هب  امش  ای 

ناینب هیاپ و  هک  ییاهخاک  لزانم و  دنتفرگ ، رارق  رگید  نامیتی  هرمز  رد  امـش  دالوا  دندومن ، میـسقت  ار  امـش  لاوما  نیثراو  دـندرک ، جـیوزت 
نایب ام  يارب  تسامش  شیپ  هک  يرابخا  دومرف : دعب  دندیزگ . نکسم  اهنآ  رد  دندرک و  فرصت  امش  نانمـشد  دیدوب  هدرک  مکحم  ار  اهنآ 

هدیـسوپ و ام  ياهنفک  یلع !  ای  تفگ :  دـش و  دـنلب  ناتـسربق  بناج  زا  ییادـن  نیب  نیا  رد  مینک ؟  ادـیپ  عالطا  امـش  تیعـضو  زا  اـت  دـینک 
زا رپ  ام  ینیب  ناهد و  اهبل و  هدمآ ،  نوریب  هقدح  زا  ام  ياهمـشچ  تسا .  هدش  هراپ  هراپ  هعطق و  هعطق  ام  ندب  تسوپ  هدـنکارپ و  ام  ياهوم 

مک و نودـب  اج  نیا  میدوب ،  هداتـسرف  دوخ  زا  رتولج  ام  هک  ییاهزیچ  اما  تفگ :  دـعب  تسا .  يراج  اهنآ  زا  نوخ  هدـش و  نوخ  كرچ و 
ررـض میتشاذـگ  نامنادـنزرف  نز و  يارب  دوخ  زا  دـعب  هک  هچ  نآ  میدرب و  دوس  میدوب  هدرک  قافنا  ایند  رد  هک  ار  هچ  نآ  میتفای و  تساـک 
روبق لها  اب  ناملس  باطخ  ( 334  .) میراد شزرمآ  بلط  نارفغ و  وفع و  دیما  دنوادخ  زا  میتسه و  دوخ  لامعا  يورگ  رد  نالا  ام  میدرک . 

هدع هکلب  دندینش . یم  باوج  دندرک و  یم  ملکت  ناگدرم  اب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  اهنت  هن 
تبحص ناگدرم  اب  هبترم  نیدنچ  هک  تسا  یسراف  ناملـس  اهنآ  هلمج  زا  دندینـش . باوج  دندرک و  تبحـص  اه  هدرم  اب  مه  نانم  ؤم  زا  يا 

هب ناملـس  يزور  تسا :  هدـش  لقن  تسا .  رارق  نیا  زا  وا  تبحـص  دوخ و  یتمالـس ،  ناـمز  رد  هبترم  کـی  دینـش . باوج  ناـنآ  زا  درک و 
ۀعمج مویلا  نا  متملع  لـه  رایدـلا  لـها  اـی  نیملـسملا  نینموملا و  نم  رایدـلا  لـها  اـی  مکیلع  مالـسلا  ععع  تفگ :  درک و  روبع  یناتـسربق 

نیا زا  دعب  تسا .))  هعمج  زور  زورما ، هک  دـیناد  یم  ایآ  ناشوماخ !  راید  لها  يا  نیملـسم !  نینم و  ؤم  زا  راید  لها  يا  امـش  رب  مالـس  ))
 (( هللادبع ابا  ای  مالسلا  مکیلع  و   )) ععع تفگ :  وا  هب  یسک  تفر  باوخ  هب  شمـشچ  یتقو  دیباوخ . درک و  تکرح  لزنم  يوس  هب  تبحص 

، زورما هک  دیناد  یم  ایآ  روبق ، لها  يا  یتفگ :  نآ  زا  دعب  میداد .  باوج  ام  يدومن و  مالس  ام  رب  میدینش ،  مه  ام  يدرک و  تبحـص  ام  اب 
تـسیچ ناشرکذ  دنیوگ و  یم  هچ  زور  نیا  رد  ناگدنرپ  هک  میناد  یم  یتح  تسا و  هعمج  زور  هک  میناد  یم  یلب ،  دشاب ؟ یم  هعمج  زور 

بر سودق  حوبس   )) اهنآ رکذ  تفگ :  صخش  نآ  تسیچ ؟  ناشرکذ  هعمج  زور  رد  ناگدنرپ  دیسرپ : ناملس  تسا .  هنوگچ  ناشقطنم  و 
هتخانشن تسا :  هتفرگ  تقبس  تبـضغ  رب  وت  تمحر  ایادخ ! تفگ :  نآ  زا  دعب  تسا .))  کلملا  نمحرلا  انبر  سودق  ای  حورلا  ۀکئالملا و 

(335 .) دروخب غورد  مسق  وت  مان  هب  هک  یسک  ارت 

تاوما یتحاران  مهن :  لصف 

هداد ماجنا  یکین  لمع  نانآ  رگا  دننک . یم  ادـیپ  عالطا  اهنآ  زا  دـننیب و  یم  ار  ناگدـنامزاب  رادرک  لامعا و  خزرب  ملاع  رد  تاوما  همدـقم 
دنوش و یم  تحاران  دنشاب  هداد  ماجنا  يا  هدننز  تشز و  راک  رگا  دنراد و  یم  راهظا  ار  دوخ  یلاحـشوخ  دنوش و  یم  رورـسم  تاوما  دنا 

یم مایپ  نآ  يارب  دننک و  یم  هیالگ  هدنهد  هقدص  تسد  زا  دوش  هداد  يا  هدننز  وحن  هب  نانآ  يارب  هقدص  رگا  یتح  دـننک ، یم  نایب  ار  نآ 
گرزب اقآ  جاح  هلا  ۀیآ  موحرم  زا  مامح  تشط  رد  ولپ  ولابلآ  دـییامرف . هجوت  هراب  نیا  رد  ناتـساد  دـنچ  هب  دـنزاس . یم  شربخ  اب  دـنهد و 

(( ردپ ردام   )) گرزبردام مدوب ،  لفط  هک  یمایا  رد  دومرف : ناشیا  هک  تسا  هدـش  لقن  ۀـعیرذلا )  باتک  بحاص   ) هیلع هلا  ۀـمحر  ینارهت 
رهظ ماگنه  دوب . هتخپ  ولپ  ولابلآ  نم ،  ردام  زور  کی  هموحرم .  نآ  توف  زا  زور  دنچ  نتـشذگ  میحرت و  سلجم  زا  دعب  تفر .  ایند  زا  نم 

دینـش و ار  نآ  يادـص  دوب  راک  لوغـشم  خـبطم  رد  هک  مه  نم  رداـم  تفرگ .  یم  يزیچ  مدرم  زا  درک و  یم  لاوئـس  اـه  هچوک  رد  يریقف 
رد زیمت  فرظ  یلو  دهدب  لئاس  هب  اذـغ  زا  يرادـقم  تساوخ  یم  دوب ، هتفر  ایند  زا  هزات  هک  شرهوش  ردام  حور  هب  هقدـص  تاریخ و  يارب 

تخیر و دوب  سرتسد  رد  هک  مامح  تشط  رد  ار  ولپ  ولابلآ  زا  يرادـقم  هلجع  اب  دوشن ، در  لزنم  رد  زا  لئاس  هک  نآ  يارب  هدوبن ،  سرتسد 
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تفگ درک و  رادیب  باوخ  زا  مردام  دش و  رادیب  باوخ  زا  نم  ردپ  بش ،  همین  تشادن .  ربخ  مه  یسک  عوضوم  نیا  زا  داد و  یم  لئاس  هب 
زا تفگ :  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  مردام  نالا  تفگ :  مردـپ  تسا ؟)  هدـش  هچ  رگم   ) مناد یمن  تفگ :  مردام  يا ؟  هدرک  راکچ  زورما  : 

يداد و ماجنا  یلمع  هچ  زورما  رگم  داتـسرف . مامح  تشط  رد  ارم  ياذـغ  درب ، ناگدرم  دزن  ارم  يوربآ  زورما  مراد .  هیـالگ  مدوخ  سورع 
هب ولپ  ولابلآ  يرادقم  هتـشذگ  زور  هک  مدش  هجوتم  ناهگان  دماین . مرظن  هب  يزیچ  مدرک  رکف  هچ  ره  تفگ :  یم  مردام  يا ؟  هدرک  راکچ 

نامه هب  ار  نآ  تسا و  هدوب  وا  ياذغ  نامه  خزرب ،  ملاع  رد  ما  هداد  هتـشذگ  هزات  حور  يارب  هقدص  هیدـه و  دـصق  هب  نوچ  مداد و  لئاس 
ولپ ولابلآ  هک  ارم  ياذـغ  ارچ  دراد ، هوکـش  وا  تسا .  دـنم  هیالگ  شراک  نیا  زا  وا  دـنا و  هدرب  مرهوش  ردام  يارب  توکلم  ملاـع  رد  قیرط 

هب تناها  لئاس ،  هب  تناها  تسا و  هتخیر  ماـمح  تشط  رد  دـنرب  یم  یفوتم  حور  يارب  هک  دـشاب  یم  رون  قبط  شیتوکلم  تروص  تسا و 
یم ناتـسربق  هب  تقو  ره  تشاد  تداع  یگرزب  تسا :  هدـش  لقن  تشذـگ  ردام  ردـپ و  ربق  راـنک  زا  هلجع  اـب  ( 336  . ) تسا یفوـتم  حور 

هک یماگنه  درکن . ترایز  ار  دوخ  ردام  ردپ و  ربق  تشذـگ و  ناتـسربق  زا  هلجع  اب  يزور  درک . یم  ترایز  ار  دوخ  نیدـلاو  ربق  تشذـگ 
ما هدرک  هچ  رگم  ردپ ! يا  تفگ :  دینادرگ . وا  زا  ار  دوخ  يور  دادن و  باوج  ردپ  یلو  درک  مالـس  وا  رب  دید  باوخ  رد  ار  ردپ  دـش  بش 

رداـم ردـپ و  ربق  رب  یـسک  رگا  یناد ،  یمن  رگم  دـنزرف ! يا  تفگ :  ینادرگ .  یم  نم  زا  ار  دوخ  يور  یهد و  یمن  ارم  مالـس  باوج  هک 
ار ام  هک  میوش  یم  دونـشوخ  ییآ  یم  ناتـسربق  يوس  هب  هناـخ  زا  وت  یتقو  دوش . یم  نیدـلاو  قاـع  دـیامنن  تراـیز  ار  اـهنآ  دـنک و  رذـگ 
اب هطبار  رد  يداتسرفن  ار  نم  ياذغ  بش  دنچ  ( 337  .) یهد رارق  نیمورحم  زا  ینادرگ و  دیماان  ار  ام  هک  دـشاب  اور  ایآ  ینک .  یم  ترایز 
هب مینک :  یم  نایب  ار  یناتـساد  ناشیا ،  زا  ار  دوخ  یتحاران  ندومن  نایب  نانآ و  زا  ندرک  تیاکـش  ناگدـنامزاب و  اب  حاورا  نتـشاد  طابترا 

صالخا و اب  گرزب و  ياملع  زا  هک  ینارهت  نیدلا  مجن  دمحم  ازریم  اقآ  هلا  ۀـیآ  موحرم  يرمق  يرجه  لاس 1364  رد  دییامرف . هجوت  نآ 
ناریا يوس  هب  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  همئالا  نماث  ترضح  ترایز  دصق  هب  دوخ  ناشیوخ  مامت  اب  دوب  ارماس  رد  ناشتماقا  لحم 

، زور ره  دنوش . یم  دراو  دوب  نارهت  هتـسجرب  ياملع  زا  مه  نآ  هک  ینارهت  قداص  دمحم  هلا  ۀـیآ  لزنم  رد  نارهت  رد  دـننک و  یم  تکرح 
بـش رخآ  ات  دوب و  تیعمج  زا  رپ  امئاد  لزنم  دندمآ و  یم  ناشیا  ندید  هب  رازاب  فانـصا  راجت و  زا  نیمرتحم  نارهت و  ياملع  زا  یتعامج 

ییاریذپ لوغـشم  بش  رخآ  ات  دندمآ و  یم  تقو  لوا  زور  ره  نیدراو  زا  ییاریذپ  صوصخم  مه ،  رفن  دنچ  دندوب . دـمآ  تفر و  لاح  رد 
هک دمحم  ازریم  اقآ  زور  کی  تشذگ ،  هیـضق  نیا  زا  يزور  دـنچ  دـندرک . یم  تعجارم  ناشدوخ  لزنم  هب  ماش  فرـص  زا  دـعب  دـندوب و 
رد ار  ناـتردام  بشید  تفگ :  دـش و  دوب  ناگدـننک  ییاریذـپ  وزج  هک  اضردـمحم  دیـس  ياـقآ  هجوتم  دوب  گرزب  ياـملع  زا  مه  ناـشیا 
یم اضردمحم  دیـس  يا ؟  هداتـسرفن  ار  ام  ياذغ  تسا  بش  دنچ  ارچ  وگب : اضر  دـمحم  دیـس  مدـنزرف  هب  تفگ :  نم  هب  هک  مدـید  باوخ 

ود ءاشع  برغم و  زاـمن  زا  دـعب  بش  ره  تسا  لاـس  یـس  دـیوگ : یم  دـعب  مدرک .  ادـیپ  ار  نیدـلا  مجن  دـمحم  ازریم  باوخ  ریبعت  دـیوگ :
مدوب نانامهیم  زا  ییاریذپ  لوغشم  هک  تدم  نیا  رد  منک .  یم  هیده  نانآ  حور  هب  ار  شباوث  مناوخ و  یم  دوخ  نیدلاو  يارب  زامن  تعکر 
نیدلا مجن  دمحم  ازریم  باوخ  هب  مردام  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  منک .  هیده  نانآ  حور  هب  ار  شباوث  مناوخب و  ار  زامن  نآ  متـسناوتن 

، دـیناوخ یم  لیذ  رد  هک  ار  يا  هیـضق  يدز  بوچ  ارم  ( 338  .) مداتـسرفن ار  وا  یتوکلم  ياذـغ  ارچ  هک  تسا  هدرک  هیالگ  نم  زا  هدـمآ و 
لاس 1411 ناضمر  كرابم  هام  مهدزیـس  زور  هدزای ،  تعاس  دودح  ما .  هدـید  مشچ  اب  ار  نآ  هدـنیوگ  ما و  هدینـش  دوخ  شوگ  اب  اصخش 

دنزرف هلادـی ،))   )) ار دوخ  هک  یـصخش  مدوب .  هتـسشن  دوخ  راـک  لـحم  رتفد  رد  هدـنب  دوب  لاـس 1370  نیدرورف  اب 10  قباـطم  هک  يرمق 
اب یـصوصخ  هظحل  دـنچ  تفگ :  یتحاران  تلاح  اب  دـش . دراو  درک  یم  یفرعم  نامرک  عباوت  زا  دابآ  مالـسا  نکاس  روار ))  )) لـها دـمحم 

مدوخ زا  ییحی ))  مان  هب   )) متشاد يردارب  هدنب  تفگ :  نک .  نایب  ار  تنایرج  متفگ :  مدرک و  تولخ  ناشیا  يارب  ار  رتفد  مراد .  راک  امش 
نودب اریز  متسین ؛  یضار  وت  زا  تفگ :  یم  دوب  هدنز  ات  ناشیا  مدرزآ .  ار  وا  مدز و  وا  هب  بوچ  دنچ  یتحاران  رثا  رد  يزور  دوب  رتکچوک 

وت تسد  زا  ردارب ! يا  تفگ :  دوب و  تحاران  رایـسب  مدـید  باوخ  هب  ار  وا  یبش  تفر .  ایند  زا  وا  یتدـم  زا  دـعب  يدز .  کـتک  ارم  تهج 
وا يارب  امئاد  تسا و  تحاران  منادجو  نالا  تفگ :  ناشیا  یتشک .  يدز و  بوچ  ار  نم  اریز  مریگ ؛  یم  ار  تنماد  تمایق  متسین و  یضار 
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! اقآ يا  دریگ . یمن  مارآ  منادجو  زاب  منک ،  یم  شزرمآ  بلط  رافغتـسا و  وا  يارب  مناوخ ،  یم  نارق  زامن و  مهد ،  یم  تاقدص  تاریخ و 
ام تسد  تسا و  هتفر  ایند  زا  ناشیا  نوچ  متفگوا :  باوج  رد  هدب .  تاجن  نادجو  باذع  یتحاران و  نیا  زا  ارم  نکب و  نم  لاح  هب  يرکف 

دیناوخب نآرق  زامن و  تاقدص ،  تاریخ و  وا  تین  هب  هک  تسا  نیا  هار  نیرتهب  مینک و  تبحص  وا  اب  میقتـسم  میناوت  یمن  دسر و  یمن  وا  هب 
نیمه هدروخ  کتک  حور  هیضق  نیا  رد  میدید  ( 339 .) دروآ تسد  هب  امش  يارب  ار  وا  تیاضر  لامعا ،  نآ  هلیسو  هب  لاعتم  دنوادخ  دیاش 

یتحاران و دریگ و  یم  سامت  هدننز  کتک  اب  باوخ  رد  مه ،  گرم  زا  دعب  درک  یم  نایب  ار  دوخ  یتحاران  یگدنز ،  تایح و  رد  هک  روط 
. دیامن یم  تیاکش  هیالگ و  وا  زا  دنک و  یم  نایب  تحارص  اب  ار  دوخ  ندروخ  کتک 

تاوما ندرک  تبحص  مهد :  لصف 

همدقم

رد دوش و  یم  کبـس  یلاثم و  ندب  لخاد  یکاخ ،  ندب  زا  ندش  جراخ  زا  دعب  دور و  یمن  نیب  زا  حور  دش : هتفگ  هتـشذگ  ياه  ثحب  رد 
يارب هک  ار  یقیاقح  دنک و  یم  تبحـص  نانآ  اب  دـیآ و  یم  دوخ  ناگدـنامزاب  ندـید  هب  باوخ ،  رد  یهاگ  درب . یم  رـس  هب  دوخ  هاگیاج 
نخـس هزاجا  اما  دنیامن : تبحـص  دـننک و  رارقرب  سامت  مه  باوخ  ریغ  دارفا  اب  دـنناوت  یم  زین  تاوما  دراد . یم  نایب  تسا  هدیـشوپ  ناشیا 

هدع دشاب . هداد  اه  نآ  هب  ار  نتفگ  نخـس  نذا  دنوادخ ، هک  یناسک  رگم  تسا  هدش  هدز  نانآ  ناهد  رب  یـشوماخ  رهم  دـنرادن و  ار  نتفگ 
خزرب ملاع  رد  ار  دوخ  رارسا  ندنک و  ناج  یتح  دنا . هداد  ار  ناشیا  باوج  مه  نانآ  هتفگ و  نخس  نایخزرب  اب  نابرقم ،  هللا و  ءایلوا  زا  يا 

نیا رد  دنا . هدومن  ناشربخ  اب  هدنیآ  زا  هداتـسرف و  ار  ییاه  مایپ  ای  هداد  هدوب  یفخم  ناگدـنامزاب  يارب  هک  ار  ییاهزیچ  ناشن  هدرک و  نایب 
اب هطبار  رد  میروآ .  یم  ار  دنا  هدینـش  باوج  هدرک و  تبحـص  نایخزرب  اب  نانآ  ای  ناگدنامزاب  نایخزرب  هک  ییاهاج  زا  هنومن  دـنچ  هب  اج 

هجوت نانآ  ندرک  نایب  ار  دوخ  یتحاران  نداد و  باوج  ناگدرم و  رفن  دنچ  زا  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  ندومن  لاوئـس  ندرک و  هدنز 
. دییامرف

یسیع اب  رفن  دنچ  ندرک  تبحص 

لاوحا زا  درک و  هدنز  ار  ناگدرم  زا  رفن  دنچ  هلمج  زا  دوب . ناگدرم  ندرک  هدـنز  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  گرزب  تازجعم  زا  یکی 
تمدخ یتعامج  حون  نب  ماس  ندرک  تبحـص  دندرک . نایب  ار  دوخ  یتحاران  دـنداد و  ار  ترـضح  نآ  باوج  اه  نآ  دومن و  لاوئـس  نانآ 

ترـضح نآ  دیوگ . نخـس  تمایق  گرم و  زا  هک  ار  یـسک  نک  هدنز  ام  يارب  هللا !  حور  ای  دـندرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 
. دینک رایتخا  منک  هدنز  دیهاوخ  یم  هک  ار  سک  ره  دومرف :

 (( حون نب  ماس   )) تعامج نآ 

ار حون ))  نب  ماس   )) هک دناوخ  ار  ادخ  تشادرب و  اعد  هب  تسد  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  مالـسلا  هیلع  میرم  نبا  یـسیع  دندرک . رایتخا  ار 
يا دومرف : تسا .  هدش  دیفـس  وا  نساحم  رـس و  ياهوم  دید  یـسیع  درک . هدنز  ار  وا  دیناسر و  تباجا  هب  ار  وا  ياعد  دنوادخ  دنک . هدـنز 

رد هکلب  هدوبن  وت  نامز  رد  وم  ندـش  دیفـس  هک  یلاح  رد  تسا  تهج  هچ  زا  هدـش  ادـیپ  وت  تروص  رـس و  رد  هک  يدیفـس  نیا  ماـس !))  ))
اپ رب  تمایق  مدرک  نامگ  ینز  یم  ادص  ارم  مدینـش  یتقو  هللا !  حور  ای  درک : ضرع  تسا .  هدـش  ادـیپ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  نامز 

راهچ هللا !  حور  ای  درک : ضرع  يا ؟  هتفر  ایند  زا  تسا  لاس  دنچ  دومرف : دش . دیفس  متروص  رـس و  ياهوم  زور ، نآ  سرت  زا  تسا ؛  هدش 
تبحص ( 340  .) تسا هدـشن  فرطرب  نم  زا  گرم  ياـه  یتخـس  تارکـس و  زونه  تدـم  نیا  لوـط  رد  ما و  هتفر  اـیند  زا  شیپ  لاـس  رازه 
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ادخ زا  دمآ و  مالسلا  هیلع  ایرکز  نب  ییحی  ربق  رس  رب  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ییحی  ترـضح  ندرک 
دمآ و نوریب  ربق  زا  وا  درک . هدـنز  ار  مالـسلا  هیلع  ییحی  دـیناسر و  تباجا  هب  ار  وا  ياعد  دـنوادخ  دـنک . هدـنزار  وا  هک  درک  تساوخ  رد 

نم اـب  اـیند  رد  هک  روـط  ناـمه  متـساوخ  یم  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  یـسیع  يدرک ؟  رادـیب  ارم  ارچ  یهاوـخ و  یم  هچ  نـم  زا  درک : ضرع 
زا ندنک  ناج  یتخس  یخلت و  زونه  یسیع !  يا  درک : ضرع  ینک .  تبحـص  میارب  دوخ  لاوحا  زا  يریگب و  سنا  مه  نالا  يدوب  سونءام 

تبحـص یـسیع  اب  رگید  دوش . نم  لاح  لماش  ندـنک  ناج  یتخـس  یخلت و  مدرگرب و  اـیند  هب  زاـب  یهاوخ  یم  تسا ،  هدـشن  فرطرب  نم 
 . تشگرب دوخ  ربق  لخاد  هب  تشاذگ و  اهنت  ار  وا  درکن ،

مرجم یناوج  ندرک  تبحص 

 . تسا هتفر  ایند  زا  هزات  هک  دنتسه  یناوج  نفد  لوغـشم  يا  هدع  دندید ، دندرک . روبع  یناتـسربق  هب  نویراوح  اب  یـسیع !  ترـضح  يزور 
هب : )) دومرف دمآ و  وا  ربق  رانک  یـسیع  ترـضح  هک  دوب  هدشن  کشخ  بآ  زونه  دنتفر . دنتخیر و  شربق  يور  بآ  يردق  شنفد ،  زا  دعب 
هک یلاح  رد  دسر  یم  رظن  هب  هتـسخ  هتـسکش و  رایـسب  ناوج  نیا  دید  ترـضح  دمآ . نوریب  ربق  زا  دش و  هدنز  ناوج  وش .)) دنلب  ادخ  نذا 

هیلع یـسیع  تسا .  هدرم  شیپ  لاس  رازه  دنچ  هک  تسا  يدرمریپ  دننام  ییوگ  دوب . هایـس  شتروص  دیفـس و  شرـس  يوم  هدیمخ و  شدق 
تفگ تشذگ ؟  هچ  وت  رب  گرم  زا  سپ  دیسرپ : لاس .  رازه  دنچ  منامگ  هب  تفگ :  يا ؟  هدرپس  ناج  هک  تسا  تدم  هچ  دیسرپ : مالـسلا 

زا رپ  مربق  هک  دندز  يا  هنایزات  ارم  مهد ،  باوج  متـسناوتن  نوچ  دـندرک ، یتالاوئـس  دـندمآ و  رکنم  ریکن و  دـندرپس  كاخ  هب  ارم  یتقو  : 
ترمک دیفـس و  تیوم  هایـس و  وت  تروص  یتفر  ایند  زا  یتقو  دومرف : تخوس !  یم  شتآ  رد  دـیدرک  هدـنز  ارم  هک  نـالا  اـت  دـش و  شتآ 
یهایـس دـش ، دیفـس  میوم  دـیمخ و  مرمک  اذـل  تسا .  هدـش  اـپرب  تماـیق  مدرک  رکف  يدز  ادـص  ارم  یتوق  هن ،  درک : ضرع  دوب ؟ هدـیمخ 

. درگرب دوخ  ياج  هب  ناوج  يا  دومرف : تسا .  باذع  شتآ و  رثا  رد  مه ،  متروص 

راکوکین یناوج  ندرک  تبحص 

نیمز اب  شربق  هتفر و  ایند  زا  شیپ  لاس  دص  دنچ  شبحاص  دیاش  هک  يربق  رانک  درک و  تکرح  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  نآ  زا  دـعب 
يدرمریپ دش . هتفاکـش  ربق  ناهگان  وش . هدـنز  ادـخ  هزاجا  نذا و  اب  ربق ! بحاص  يا  دومرف : دـمآ و  دوب  هتفر  نیب  زا  نآ  رثا  هدـش و  يواسم 

زا درک . یم  فرطرب  ار  دوخ  تروص  رس و  كاخ  تفر و  یم  نامـسآ  يوس  هب  وا  یناشیپ  تروص و  زا  رون  هک  یلاح  رد  لامج  طاشناب و 
لاس دص  دنچ  منادب  متـساوخ  یم  طقف  هن ،  دومرف : تسا ؟  هدش  اپ  رب  تمایق  ایآ  هللا ))  حور  ای  کیلع  مالـسلا   : )) تفگ دمآ و  نوریب  ربق 
دنچ دومرف : دسر . یمن  مه  هام  لاس و  هب  تفگ :  تسا ؟  لاس  دنچ  دومرف : دسر . یمن  لاس  اهدص  هب  درک : ضرع  يا ؟  هتفر  ایند  زا  شیپ 
 (( یـسیع  )) يا تفگ :  يا ؟  هدرم  هک  تسا  تدم  هچ  سپ  دومرف : دـسر . یمن  مه  زور  هتفه و  هب  درک : ضرع  تسا ؟  زور  دـنچ  هتفه و 

، دندومن یتالاوئـس  نم  زا  دندمآ و  رکنم  ریکن و  دـندرک ، ربق  لخاد  ارم  متفر و  نوریب  ایند  زا  نالا  نیمه  درذـگ . یمن  نم  ندرم  زا  يزیچ 
نیحایر لگ و  تشهب و  ياه  خاک  هویم و  ناـتخرد  دـش ، زاـب  نم  يور  هب  تشهب  ياـهغاب  زا  يرد  مداد ،  حیحـص  تسرد و  باوج  نوچ 

 . متفر وا  يوس  هب  هلجع  اب  مه  نم  دیآ ، یم  میوس  هب  هلجع  اب  یتشهب  نایروح  زا  یکی  مدـید  ماگنه  نیا  رد  درک . هولج  مرظن  رد  يرایـسب 
 ، تخیر نیمز  يور  نآ  ياه  هناد  دش . هراپ  تفر و  ورف  وا  دنبولگ  رد  نم  تسد  میتفرگ ،  شوغآ  رد  ار  رگید  کی  میدیـسر  مه  هب  یتقو 

يروآ عمج  لوغـشم  دوخ و  ناکم  هب  درگرب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  يدرک .  رادـیب  ارم  هک  مدوب  اهنآ  يروآ  عمج  لوغـشم 
گنرد خزرب و  تدم  هک  دوش  یم  مولعم  ناتـساد  نیا  زا  ( 341 .) دوب یهاوخ  تروص  نیمه  هب  تمایق  زور  ات  شاب و  دـنب  ندرگ  ياه  هناد 
ینالوط رایسب  نانم ،  ؤم  ریغ  يارب  یلو  تسا .  هدننک  لاحشوخ  هاتوک و  رایسب  تسین ،  ینالوط  هدنهد و  رازآ  نانم  ؤم  يارب  ربق  رد  ندرک 

ثحب لوا  ار  نآ  هنومن  هک   ) دشک یم  لوط  لاس  رازه  دـنچ  هزادـنا  هب  نآ  هظحل  کی  تسا و  اسرف  تقاط  هجنکـش و  باذـع و  اب  هارمه  و 

خزرب ات  گرم  زا  www.Ghaemiyeh.comناسنا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 109 

http://www.ghaemiyeh.com


.( دیدینش

هدرم ندرک  تبحص 

ناریو يدابآ  هب  ات  دندرک  یم  روبع  نابایب  رد  نویراوح  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  میرم  نبا  یسیع  تسا :  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
نیا لها  دومرف : تسین .)  نآ  رد  یگدنز  تایح و  زا  يربخ  و   ) دنا هدرم  نآ  تاناویح  ناگدنرپ و  مدرم و  مامت  دندید  دندیـسر . يا  هدـش 

. دـندرک یم  نفد  ار  رگید  مه  دـندوب ، هدرم  ییادـخ  یعیبـط و  گرم  هب  اـه  نیا  رگا  ادـخ و  طخـس  بـضغ و  هـب  رگم  دـنا  هدرمن  يداـبآ 
نانآ لامعا  هک  دنهد  ربخ  ام  هب  دنک و  هدنز  ار  اه  نآ  ات  هاوخب  وا  زا  ناوخب و  ار  ادخ  هللا !  حور  ای  دنتفگ : مالسلا  هیلع  یسیع  هب  نویراوح 

بانتجا اهنآ  زا  میهدـن و  ماجنا  ار  نانآ  تشز  لامعا  میریگب و  تربع  اـم  اـت  دـنداد  یم  ماـجنا  ار  ییاـهراک  هچ  اـیند  رد  تسا و  هدوب  هچ 
تکاله تلع  مینکب و  یلا  ؤس  ناشیا  زا  ات  نک  هدنز  ار  اه  نیا  ایادخ ! تفگ :  درک و  تاجانم  ادخ  اب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  مییامن . 

رب دش و  دنلب  بش  عقوم  ترـضح  نآ  دنهدب . ار  تباوج  ات  ناوخب  ار  نانآ  یـسیع !  يا  دش : دنلب  نامـسآ  بناج  زا  ییادن  مینادب .  ار  نانآ 
رد امـش  لامعا  ایآ  دومرف : هللا ))  حور  ای  کیبل   : )) تفگ داد و  باوج  ناگدرم  زا  رفن  کی  هیرق !  لـها  يا  دومرف : تفر و  يدـنلب  يـالاب 
هب یمرگرس  تلفغ و  رد  - 4 ینالوط .  ياهوزرآ  مک 3 - سرت  اب  ایند  یتسود  - 2 توغاط .  تدابع  - 1 داد : باوج  تسا ؟  هدوب  هچ  ایند 

يور ام  هب  ایند  هک  ینامز  شردام ،  هب  لفط  یتسود  دـننام  تفگ :  تسا ؟  هدوب  هزادـنا  هچ  ات  ایند  هب  امـش  یتسود  دومرف : میدرب .  یم  رس 
هیلع یـسیع  ترـضح  میدرک .  یم  هیرگ  میدـش و  یم  نیگمغ  نوزحم و  درک  یم  تشپ  هـک  یناـمز  كاـن و  حرف  لاحـشوخ و  دروآ  یم 
امش تبقاع  دومرف : میدرک .  یم  تعاطا  ار  تیصعم  لها  هک  ییاج  ات  تفگ :  دوب ؟ هزادنا  هچ  ات  توغاط  يارب  امش  تدابع  دومرف : مالسلا 

ار دوخ  حبص  میدیباوخ و  تیفاع  تمالس و  تحص و  اب  ار  بش  یسیع !  يا  تفگ :  باوج  رد  دندرک ؟ يراتفر  هچ  امـش  اب  دش و  هنوگچ 
ات هک  تسا  شتآ  زا  ییاه  هوک  تفگ :  تسیچ ؟  نیجـس  دومرف : تسا .  نیجـس  داد : باوج  تسیچ ؟  هیواـه  تفگ :  میدـید .  هیواـه  رد 

ادخ ات  دینادرگرب  ایند  هب  ار  ار  ام  میتفگ :  درک : ضرع  دنتفگ ؟ هچ  امـش  هب  دیتفگ و  هچ  امـش  دومرف : میتسه .  اه  نآ  لخاد  ام  تمایق  زور 
ار قباس  لامعا  نامه  زاب  دـیدرگرب  اـیند  هب  رگا   ) دـییوگ یم  غورد  دـنتفگ : باوج  رد  میهد .  رارق  دوخ  هشیپ  ار  دـهز  مینک و  تداـبع  ار 

هنهد ار  مدرم  هیقب  هللا !  حور  يا  تفگ :  يدرک ؟  تبحـص  نم  اب  وت  طقف  ناگدرم  ناـیم  زا  هنوگچ  وت ، رب  ياو  دومرف : دـیهد ). یم  ماـجنا 
 . مدوبن اه  نآ  هب  لمع  رد  یلو  مدوب  نانآ  نایم  رد  نم  دنداد . رارق  دادش  ظالغ و  هکئالم  تسد  هب  نانآ  دـنا و  هدز  اهنآ  ناهد  هب  نیـشتآ 

ادیپ تاجن  ای  موش  یم  منهج  لخاد  رخآ  مناد  یمن  منازیوآ ،  ییوم  رات  هب  منهج  رانک  رد  نالا  تفرگ و  مه  ارم  دش  لزان  باذع  یتقو  اما 
هلبزم و يور  رب  ندیباوخ  کمن و  اب  کشخ  نان  ندروخ  ادخ ! ناتسود  يا  دومرف : درک و  نویراوح  هب  ور  مالـسلا  هیلع  یـسیع  منک ؟  یم 

(342 .) دشاب تمالس  هب  ناسنا  ایند  نید و  هک  یلاح  رد  تسا  رتهب  كاشاخ ، 

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  اب  نوعمش  ندرک  تبحص 

زا یکی  دـمآ ، دوجو  هب  هیواعم  ترـضح و  نآ  نیب  هک  نیفـص  گنج  يارجاـم  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  يرهاـظ  تفـالخ  ناـمز  رد 
رد تفر  یهوک  رانک  برغم  زامن  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نیفص ،  ههبج  رد  يزور  دیوگ : یم  سیق ))   )) مان هب  نایعیـش ،  نارای و 

دوب ینارون  شا  هرهچ  دیفـس و  شتروص  رـس و  ياهوم  هک  يدرم  تفگ :  ار  برغم  ناذا  هک  نآ  زا  دعب  مدوب .  شتمدخ  رد  نم  هک  یلاح 
ناربمایپ و متاخ  یصو  رب  نیرفآ  نینموملا !  ریما  يا  داب  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  : )) درک ضرع  دمآ و  ترضح  نآ  روضح  هب 

تسا بوخ  ملاح  : )) درک ضرع  دیسرپ . ار  وا  لاوحا  داد و  ار  مالس  باوج  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  نایور )).  دیفـس  نازاتـشیپ  ياوشیپ 
شماـقم رتوکین و  شباوـث  رت و  گرزب  ادـخ  ياـضر  هار  رد  سک  چـیه  ناـحتما  مرادـن  رطاـخ  هب  مشاـب و  یم  سدـقلا  حور  راـظتنا  رد  و 

هیلع هللا  یلص  دمحم  ترضح   )) نم تسود  ات  نک  ربص  اه  جنر  تالکـشم و  نیا  رب  ردارب ! يا   : )) تفگ هاگ  نآ  دشاب .)) وت  زا  رتدنمجرا 
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نآ هب  اه  یتخس  هچ  نمشد  هیحان  زا  هک  مدید  ار  لیئارسا  ینب  زا  دوخ  نارای  باحصا و  هتشذگرد  نم  ییامن .  تاقالم  ار  ملس ))  هلآ و  و 
هب دوخ  تسد  اب  سپ  دندومن )). یم  لمح  هدرک و  بوک  خیم  بوچ  زا  ییاه  هتخت  يور  دندیرب و  یم  هرا ))   )) اب ار  نانآ  ندب  دیـسر . اه 

تسد تسا  اهنآ  راظتنا  رد  تخس  یباذع  هچ  دنتـسناد  یم  هایـسور  ياه  هراچیب  نیا  رگا   : )) تفگ درک و  هراشا  هیواعم )  هاپـس   ) ماش لها 
یم نشور  ینارون و  ياهرهچ  نیا  رگا   : )) تفگ درک و  مالـسلا  هیلع  یلع  هاپـس  هب  هراشا  تسد  اب  نآ ،  زا  سپ  دندیـشک )). یم  گنج  زا 
نیع رد  دننک و  هراپ  هراپ  نینهآ  ياه  یچیق  اب  ار  اهنآ  ندب  هک  دنتشاد  یم  تسود  تسا ،  مهارف  اه  نآ  يارب  یمیظع  شاداپ  هچ  دنتـسناد 

کیلع و مالسلا   : )) تفگ مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  دیفس  نساحم  ینارون و  درم  نآ  سپـس  دنیامن )). تماقتـسا  وت  يرای  هار  رد  لاح 
هدید و ار  درم  نآ  ندش  دیدپان  تاقالم و  هک  بویاوبا و .... رـسای ، رامع  دننام  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  زا  یعمج  هتاکرب ))  هللا و  تمحر 
. دوب مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  یصو  افص )) نب  نوعمش  : )) دومرف دوب ؟ یسک  هچ  درم  نیا  دندیـسرپ : ماما  زا  دندوب ، هدینـش  ار  وا  راتفگ 

دودح هک  افص )) نب  نوعمـش   )) مینک یم  هدهاشم  اج  نیا  رد  زاب  ( 343 .) دنک تیوقت  دییءات و  گنج  نیا  رد  ارم  ات  داتـسرف  ار  وا  دنوادخ 
یم رکذـت  ترـضح  نآ  هب  ار  یبلاطم  دـنک و  یم  تاقالم  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  اب  تسا  هتفر  ایند  زا  رهاظ  رد  شیپ  لاـس  دـص  شش 

. دهد

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ردام  ردپ و  ندرک  تبحص 

هدمآ نوریب  شا  هناخ  زا  بش  رد  هک  مدید ،  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  رذاب  زا  کلام  نب  سنا 
هب ات  متفر  شلابند  هراومه  مه  نم  دنا . هناور  ناتسربق  بناج  هب  ود  ره  تسا و  هتفرگ  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تسد  هک  یلاح  رد 

تشاد و رارق  لوسر  ترضح  مرح  دجسم و  تسار  فرط  اقباس  هک   ) هللادبع شردپ  ربق  فرط  هب  ترضح  نآ  دندیـسر . هکم  لها  ياهربق 
هتفاکش ربق  هاگان  دناوخ ، زامن  تعکر  ود  ربق  نآ  دزن  دش و  هجوتم  دراد ) رارق  رکبوبا  هخوخ  يور  هب  ور  دنا و  هدرک  الصم  ار  اج  نآ  نالا 

هللا یلص  لوسر  ترضح  هلوسر .))  هللا و  یبن  کنا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  : )) دیوگ یم  تسا و  هتـسشن  نآ  نایم  رد  هللادبع  میدید  دش .
هللادـبع تسا .  بلاـطیبا  نب  یلع  وت  یلو  دومرف : تسیچ ؟  یلو  تفگ :  هللادـبع  تسیک ؟  وت  یلو  ردـپ !)) يا  : )) دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و 

هنمآ  )) شردام ربق  هجوتم  نآ  زا  دعب  درگزاب . تشهب  ياه  غاب  ناتسوب و  هب  دومرف : ترضح  نآ  سپس  هللا ))  یلو  ایلع  نا  دهشا   : )) تفگ
يا دومرف : ترـضح  زاب  درک . ادا  ار  نیتداهـش  هنمآ ))   )) دش و هتفاکـش  ربق  سپ  دناوخ . زامن  تعکر  ود  مه ،  اج  نآ  دش و  بهو  تنب  (( 

هب تداهـش  هنمآ ))   ، )) تسا وت  یلو  هک  بلاطیبا  نب  یلع  دومرف : تسیچ ؟  یلو  دـنزرف ! يا  تفگ :  هنمآ ))   )) تسیک وت  یلو  رداـم !)) ))
هب مه  هنمآ ))   )) درگرب تیدبا  ناتـسوب  غاب و  هب  ردام !))  )) يا دومرف : ترـضح  هاگ  نآ  تسا .  نم  یلو  یلع  تفگ :  دراد و  یلع  تیالو 

 . تشگرب ( 344) دوخ ربق 

دسا تنب  همطاف  ندرک  تبحص 

مرکا ربمایپ  ترجه  زا  دعب  هک  تسا  ینز  نیلوا  دوب و  دنمقالع  ادخ  لوسر  هب  رایسب  هک  مالـسا  گرزب  نانز  زا  یکی  دسا  تنب  همطاف ))  ))
رد ادخ  لوسر  زونه  هک  یلاح  رد  دش  هنیدم  دراو  تقشم  یتخـس و  لامک  اب  درک و  ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هنیدـم نانز  دـنک . تحارتسا  داد  روتـسد  ادـخ  لوسر  دوب . هدرک  سامآ  هدـش و  مخز  هدز و  هلبآ  مامت  همطاف ))   )) ياهاپ دوب . اـبق  دجـسم 
يولج رد  شربق  عیقب  رد  تفر و  ایند  زا  مه ،  رهـش  نامه  رد  دوب و  هنیدم  رد  رمع  رخآ  ات  گرزب  نز  نیا  دـندمآ . وا  ياهاپ  هجلاعم  يارب 

هیلع نینم  ؤملا  ریما  یمارگ  ردام  ، ) دسا تنب  همطاف ))   )) نوچ تسا :  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دراد . رارق  ماما  راهچ  ياهربق 
ای دومرف : ترضح  درک . یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  دمآ ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دزن  هب  ترـضح  نآ  درک ، تافو  مالـسلا ) 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدش .  میتی  تفر و  ایند  زا  مردام  هللا !  لوسر  ای  درک : ضرع  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  تسا و  هدش  هچ  یلع ))  ))
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(( رداـم يا   : )) تفگ یم  درک و  هیرگ  هب  عورـش  تسا و  هدوب  مه  نم  رداـم  هکلب  دوبن  وت  رداـم  اـهنت  وا  یلع !))   )) اـی دوـمرف : ملـس  هلآ و 
نداد و لسغ  زا  هک  ینامز  راذگب و  نآ  رد  ار  وا  ریگب و  ارم  يادر  نک و  نفک  نآ  رد  ار  وا  ریگب و  ارم  نهاریپ  یلع !))   )) ای دومرف : سپس 
وا رب  يزامن  نانچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دندرک ، نفک  ار  همطاف ))   )) نوچ دیهد ! ربخ  ارم  دـیدش  غراف  وا  ندرک  نفک 

. دـیباوخ تشپ  رب  تفر و  همطاف ))   )) ربق رد  نآ ،  زا  سپ  دوب . هدراذـگن  نآ  زا  دـعب  هن  لبق و  هن  سک ،  چـیه  رب  ار  نآ  دـننام  هک  دراذـگ 
هداد هدعو  وت  هب  تراگدرورپ  هک  ار  هچ  نآ  ایآ  دومرف : هللا .)  لوسر  ای  کیبل   : ) تفگ همطاف !))   )) ای دومرف : دـنراذگ ، ربق  رد  ار  وا  نوچ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دهد . ریخ  يازج  ار  وت  تیادخ  ادـخ ! لوسر  يا  يرآ ،  تفگ :  تشاد ؟  تقیقح  هک  يدـید  دوب 
یسک فرح  هب  هک  نیا  دننام  درک و  توکس  هظحل  دنچ  دعب  درک . یم  وگ  تفگ و  همطاف ))   )) اب دوب و  هدرب  ورف  ربق  رد  ار  دوخ  رـس  ملس 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یتقو  لیقع .))  رفعج و ال  ال  یلع ،  کنبا  کنبا  همطاف  اـی  : )) دومرف دـعب  داد . یم  شوگ  دـهد  شوگ 
سابل رد  الوا  دـیدوب . هدرکن  سک  چـیه  اب  هک  دـیدرک  يراک  همطاف ))   )) اب زورما  هللا !  لوسر  ای  دنتـشاد : هضرع  دـش . جراـخ  ربق  زا  ملس 

وگ و تفگ و  نیا  دـیدراذگ و  وا  رب  یلـصفم  زاـمن  اـثلاث  دـیدیباوخ . دـیدش و  لـخاد  وا  ربق  رد  اـیناث  دـیدومن . نفک  ار  وا  ناـتدوخ  ياـه 
ار وا  ندرک  نفک  اما  دومرف : دیشاب ! هداد  ماجنا  ار  لامعا  نیا  يرگید  صخـش  اب  هک  میرادن  رطاخ  هب  دیدرک ، وا  اب  هک  ار  ینالوط  تاجانم 

یم روشحم  نایرع  دوخ  ياهربق  زا  لاـمعا  ضرع  يارب  تماـیق  زور  مدرم  زا  يرایـسب  متفگ :  يزور  هک  دوب  نآ  تهج  هب  دوخ  ساـبل  رد 
 . مدناشوپ وا  هب  ار  دوخ  سابل  نم  سپ  اه ! ندب  ندوب  نایرع  تمایق و  زور  ییاوسر  زا  ياو  يا  تفگ :  دز و  يا  هجـض  همطاف ))  . )) دنوش

دوش دراو  تشهب  رد  همطاف ))   )) هک ینامز  ات  دـنادرگن  هنهک  ار  نفک  نآ  هک  متـساوخ  دـنوادخ  زا  مدـناوخ  همطاف ))   )) رب هک  يزاـمن  رد 
راشف ار  وا  ربق ، دنیامن  نفد  ار  تیم  نوچ  متفگ :  يزور  هک  دوب  نآ  تهج  هب  وا  ربق  رد  ندش  لخاد  اما  درک . باجتسم  ارم  ياعد  دنوادخ 

ادخ هب  تفگ :  همطاف ))   )) دننک یم  لاوئس  وا  زا  دنیآ و  یم  رکنم )) ریکن و   )) مان هب  کلم  ود  دندرگرب  ربق  رانک  زا  مدرم  یتقو  دهد . یم 
 (( کنبا کنبا   : )) متفگ هک  نیا  ماما  دهدن . راشف  ار  وا  ربق ، دیاشگب و  وا  ربق  يوس  هب  تشهب  زا  يرد  هک  متـساوخ  ادـخ  زا  مرب .  یم  هانپ 

تسناوتن ای  دندرک ، لاوئس  وا  ماما  زا  یتقو  داد . باوج  دندرک ، لاوئس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ادخ و  زا  ناگتـشرف  یتقو 
(345 .) دـنتفر هکئالم  داد و  باوج  مه  وا  تسا .  یلع  ترـسپ ))   )) وت ماـما  هک  مدرک  نیقلت  وا  هب  نم  دیـشک . تلاـجخ  اـی  دـهد و  باوج 

دمآ دورف  يرسک  ناویا  رد  هدش و  نئادم  رهش  دراو  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  دیوگ : یم  رـسای  رامع  ناوریـشونا  همجمج  ندرک  تبحص 
(( ریحب نب  فلد   )) هب درک و  تکرح  طاباس  لها  زا  یتعامج  اب  زامن ، ندناوخ  زا  دعب  دوب . ترضح  نآ  اب  ریحب )) نب  فلد   )) هک یلاح  رد 

: دومرف فلد ))   )) هب دندرک و  دیدزاب  يرسک  ياه  خاک  اه و  لزنم  مامت  زا  دندرک و  تکرح  مه  اب  همه  نک .  تکرح  ام  اب  مه  وت  دومرف :
قیدصت ار  ترضح  نآ  یبیغ  رابخا  مامت  فلد ))  . )) دوب هتـشاذگ  ار  زیچ  نالف  ناکم  نآ  رد  تشاد و  ار  زیچ  نالف  ناکم  نیا  رد  يرـسک 

هب دوخ ، تکرح  نیب  رد  دـیا . هتـشاذگ  اهاج  نآ  رد  ار  اهزیچ  نآ  امـش  دوخ  ایوگ  یهد  یم  ربخ  ناـنچ  نینموملا !  ریما  اـی  تفگ :  درک و 
لخاد مه  ترضح  دوخ  روایب . ناویا  لخاد  رادرب و  ار  همجمج ))   )) نیا دومرف : باحـصا  زا  یکی  هب  دندیـسر . يا  هدیـسوپ  همجمج ))  ))

درک و همجمج ))   )) نآ هب  ور  سپـس  دـیراذگب . نآ  لـخاد  ار  همجمج ))   )) دـیروایب و یبآ  تشط  دومرف : دـعب  دنتـسشن . دـندش و  ناویا 
 : تفگ حیـصف  نابز  اب  حیـصف  نابز  اب  همجمج ))   )) لاح نیا  رد  یتسه ؟  یـسک  هچ  وت  متـسیک و  نم  یهد  ربخ  مهد  یم  مسق  ارت  دومرف :

ترـضح مشاب .  یم  ایند ) گرزب  هاشداپ   ) ناوریـشونا يرـسک  وت  هدـنب  مه  نم  یتسه و  نیقتم  ماما  نییـصو و  دیـس  نینموملا و  ریما  وت  اما 
مه نارگید  ملظ  زا  مدوبن و  ملاـظ  مدوب !؟  تیعر  يارب  ناـبرهم  لداـع و  یهاـشداپ  نم  یلع !  اـی  تفگ :  باوج  رد  دیـسرپ . ار  وا  لاوـحا 
رد نم  رصق  ياه  هرگنک  هدش و  دلوتم  نم  یهاشداپ  نامز  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  هچ  رگا  مدش !؟  یم  تحاران 
زا سوجم  نید  هب  رمالا  رخآ  درک و  لوغـشم  ارم  ایند  هب  قشع  تموکح و  تساـیر و  یلو  مروآ .  ناـمیا  وا  هب  هک  مدرک  يداـیز  شـشوک 

تشهب تداعس و  زا  ار  دوخ  مدرواین و  نامیا  وا  هب  مداد و  تسد  زا  ار  يربهر  تلاسر و  گرزب  تمعن  هک  تسا  تخس  ردقچ  متفر .  ایند 
رگا مدرک !؟  یم  راتفر  فاصنا  لدع و  اب  تیعر  نایم  رد  اریز  داد ؛ تاجن  شتآ  باذع و  زا  ارم  رفیک ، نیا  اب  دـنوادخ  اما  مدرک .  مورحم 
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نامیا رگا  اریز  مدرواین ؛  نامیا  ارچ  هک  مروخ  یم  ترـسح  اـمئاد  دـنازوس . یمن  ارم  تسا و  مارح  نم  رب  شتآ  یلو  متـسه  خزود  رد  هچ 
(346  .) مدمآ یم  باسح  هب  امش  ناراد  فرط  ناتسود و  فیدر  رد  نالا  مدوب  هدروآ 

هرمض ندرک  تبحص 

راتفر هنوگچ  مدرم  اب  میناد  یمن  ام  دومرف : مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نیسحلا  نبا  یلع  ترضح  تسا :  هدش  لقن  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا 
تکاس رگا  دـندنخ و  یم  مییوگب  اـهنآ  يارب  تسا .  هدیـسر  اـم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  ار  هچ  نآ  رگا  مینک . 

ماما وگب . ام  يارب  تسا  هدیسر  وت  هب  هک  ار  هچ  نآ  تفگ :  دینش  ار  ترضح  نآ  نخس  یتقو  دیعس ، نب  هرمض  میروآ .  یمن  تقاط  مینامب 
؟ دیوگ یم  هچ  دنرب  یم  نفد  يارب  ناتسربق  تمس  هب  هتشاذگ و  ریرس  يور  ار  ادخ  نمـشد  یتقو  دیناد  یم  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  داجس 
زا نم  نونکا  هک  ار  یتیاکـش  ایآ  دیوگ : یم  شا  هزانج  ناگدننک  لمح  هب  ادـخ  نمـشد  دومرف : ترـضح  میناد .  یمن  هن ،  تفگ :  هرمض 

نوریب تفرگن و  ارم  تسد  رگید  درک و  دراو  رطاخم  کلاهم و  رد  دز و  لوگ  ارم  ادخ  نمشد  دیونش . یمن  منک  یم  امـش  هب  ناطیـش ))  ))
زا مراد .  تیاکـش  دـندراذگ  روای  یب  لوذـخم و  ارم  اه  نآ  یلو  مدرک ،  راتفر  يردارب  ساسا  رب  اهنآ  اب  هک  یناردارب  زا  امـش و  زا  رواـین .

ارادم نم  اب  يردـق  سپ  مراد .  تیاکـش  تسا  هدـش  نارگید  نکـسم  کنیا  و  مدرک ،  هیهت  ار  نآ  مداد و  ار  دوخ  لاوما  مامت  هک  يا  هناخ 
هک دراد ) ناج   ) دینک یم  لمح  هک  ار  يدرم  رگا  داجـس ! ماما  يا  تفگ :  هرخـسم )  يور  زا   ) هرمـض دیربن ! ارم  هلجع  اب  روط  نیا  دینک و 

يوس هب  رـس  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  دـنک . هلمح  ناـنآ  هب  دوش و  راوس  دوـخ  نیلماـح  ندرگ  رب  تسا  نکمم  دـیوگب  ار  نخـس  نیا 
هب ار  وا  تفگ ،  هللا  لوسر  ثیدح  هب  رخسمت  ءازهتسا و  يور  زا  ار  نخس  نیا  هرمـض  رگا  اراگدرورپ ! تشاد :  هضرع  تشادرب و  نامـسآ 
رد هک  نامالغ  زا  یکی  درم . سپـس  درکن و  گـنرد  اـیند  رد  رتشیب  زور  لـهچ  نآ  زا  دـعب  هرمـض  دـیوگ : رباـج  ریگب . دوخ  بضغ  تسد 
زا ینالف !  يا  دومرف : ترضح  تسشن .  دیسر و  مالسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  تمدخ  نفد ،  ماجنا  زا  سپ  تشاد  روضح  وا  هزانج  عییـشت 
نآ يور  رب  ار  دوخ  تروص  دـندرک  رپ  كاخ  زا  ار  ربق  هک  نیمه  تفگ :  دـعب  هرمـض .  هزانج  عییـشت  زا  تفگ :  مـالغ  يا ؟  هدـمآ  اـجک 

مامت زورما  هرمـض !  يا  وت  رب  ياو  تفگ :  یم  تشاد  ایند  رد  هک  ینحل  هجهل و  نامه  هب  مدینـش  ار  شیادص  ادـخ  هب  دـنگوس  متـشاذگ ، 
وت زور  هاگ  تحارتسا  بش و  هاگباوخ  نکسم و  اج  نآ  دش . منهج  يوس  هب  وت  ریـسم  تبقاع  دندراذگ و  اهنت  دندرک و  اهر  ارت  ناتـسود ، 

لوسر ثیدح  هک  یسک  شاداپ  تسا  نیا  مینک ،  یم  تیفاع  بلط  دنوادخ  زا  ام  دومرف : مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دیوگ : رباج  دوب . دهاوخ 
دنا هدش  خزرب  ملاع  دراو  هتفر و  ایند  زا  هک  ینم  ؤم  دارفا  هب  دنوادخ  يا  هدرم  ندومن  توعد  ندرک و  تبحص  ( 347 .) دنک هرخسم  ار  ادخ 

، اهاذغ اه ، ینیریـش  اه ، هویم  اه ، تمعن  دناوت . یم  دـنک  توعد  ار  نیمز  لها  همه  دـهاوخب  رگا  هک  دـهد  یم  تاناکما  تمعن و  ردـق  نآ 
ایند ياهاذغ  اه و  هویم  ندیـشچ  ندروخ و  زا  هک  یتذـل  تسین ،  هسیاقم  لبق  دـنک و  یم  قرف  ایند  ملاع  اب  اج ، نآ  ياه  يداش  اه و  تذـل 

یخزرب ياه  هویم  اهاذغ و  زا  ملاع  نیمه  رد  هدنز  دارفا  یضعب  تسا .  خزرب  ملاع  ياه  تذل  اه و  ینیریش  اه و  هویم  زا  يا  هرطق  میرب  یم 
زا یکی  زا  نئازخ  باتک  رد  یقارن  موحرم  - 1 مینک .  یم  هراشا  نانآ  زا  دروم  دنچ  هب  اج  نیا  رد  دنا . هدرب  ار  اه  نآ  تذل  هدرک و  هدافتسا 

دیدزاب دید و  ناهفصا  رد  زورون  دیع  ماگنه  ناتـسود  زا  یعمج  مردپ و  اب  یناوج  نس  رد  نم  تفگ :  هک  هدومرف  لقن  شباحـصا  نیقثوم 
لزنم ناشیا  دنتفگ : میتفر .  دوب  ناهفصا  ( 348) دالوف تخت  کیدزن  شلزنم  هک  اقفر  زا  یکی  دیدزاب  يارب  يا  هبنـش  هس  زور  میدرک .  یم 

زا یکی  میتسشن .  اج  نآ  میتفر و  ناتسربق  هب  روبق  لها  ترایز  یگتـسخ و  عفر  يارب  میدوب ،  هدمآ  ار  يزارد  ینالوط و  هار  نوچ  تسین . 
يادص ناهگان  ینک ؟  یمن  ییاریذپ  ام  زا  ایآ  تسا .  دیع  مایا  ربق ! بحاص  زا  تفگ :  درک و  نامکیدزن  ربق  هب  ور  یخوش  حازم و  هب  اقفر 

میدومن نامگ  میدرک و  تشحو  همه  ام  دیوگ : یم  دیتسه . نم  نامهم  همه  اج  نیمه  هبنـش  هس  زور  رگید  هتفه  تفگ :  دش و  دنلب  ربق  زا 
اما میدش ،  گرم  هدامآ  میدرک و  ار  دوخ  ياه  تیصو  میدش و  نامدوخ  ياهراک  حالـصا  لوغـشم  میتسین .  هدنز  رتشیب  هبنـش  هس  زور  ات 

میورب ربق  نامه  رس  رب  میتفگ :  میدش و  عمج  مه  اب  تشذگ  زور  زا  هک  يرادقم  هبنـش  هس  زور  دشن . يربخ  گرم  زا  میدرک  ربص  هچ  ره 
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دوخ هدعو  هب  ربق ! بحاص  يا  تفگ :  ام  زا  یکی  میدـش  رـضاح  ربق  رـس  یتقو  میدرک .  تکرح  یگمه  تسا .  هدوبن  ندرم  روظنم  دـیاش 
تیاهن رد  میدید  یغاب  دیدرگ . زاب  ام  یتوکلم  مشچ  دش و  ضوع  ناممـشچ  ولج  ناهگان  دییامرفب : هک  دش  دنلب  ربق  زا  ییادص  نک .  افو 

نآ رب  دوب و  ادـیپ  لصف  راهچ  ياه  هویم  عاونا  رب  لمتـشم  ياه  تخرد  يراج و  فاص و  بآ  ياهرهن  نآ ،  رد  رهاظ و  يافـص  توارط و 
ییابیز تیاهن  راد  یترامع  هب  میدیسر  ات  میدرک  شدرگ  هب  عورش  دندوب . ییارس  همغن  زاوآ و  لوغشم  ناحلا  شوخ  ناغرم  عاونا  ناتخرد 
تیاهن رد  یـصخش  میدـید  میدـش .  نآ  لخاد  ام  دـش و  یم  هدوشگ  غاب  هب  تراـمع  نآ  فارطا  دوب و  غاـب  نآ  ناـیم  رد  هک  تـالمجت  و 

. دنتـسه ام  زا  ییاریذپ  روتـسد و  هدامآ  هتـسب و  نایم  هب  تمدخ  رمک  نایور ،  هام  زا  یعمج  تسا و  هتـسشن  رـصق  يالاب  رد  افـص  لامک و 
ایند رد  هک  ار  هچ  نآ  اه و  هویم  اه و  ینیریـش  ماسقا  عاونا و  نیب  نیا  رد  درک . یهاوخ  رذع  تساخرب و  اج  زا  دید  ار  ام  صخـش  نآ  نوچ 
نینچ تقو  چیه  هک  میدرب  تذـل  نانچ  میدرک ،  ندروخ  هب  عورـش  یتقو  میدومن .  هدـهاشم  میدرک  یمن  مه  ار  شروصت  میدوب و  هدـیدن 
ياه معط  اب  نوگاـنوگ  ياهاذـغ  اـه و  هویم  زاـب  میتشاد ،  اهتـشا  رتشیب  زاـب  میدـش و  یمن  ریـس  میدروخ  یم  هچ  ره  میدوب و  هدربن  یتذـل 

نوریب ات  ار  ام  راوگرزب ، صخـش  نآ  تسا .  هداد  يور  هچ  مینیبب  هک  میتساخرب  یتعاس  زا  سپ  میدرب .  تذل  میدروخ و  دندروآ ، فلتخم 
تسا هدومرف  تیانع  امش  هب  یتمظع  اب  عیسو و  هاگتـسد  نینچ  لاعتم  يادخ  هک  دیتسیک  امـش  دومن : لاوئـس  وا  زا  مردپ  درک . تعیاشم  غاب 
نالف باصق  نامه  متسه ،  امـش  نطو  مه  دومرف : تساجک ؟  اج  نیا  منادب  وگب  دیناوت و  یم  دینک  ینامهم  دیهاوخب  ار  ملاع  مامت  رگا  هک 

قحتـسم هک  دوب  نم  رد  کین  تفـص  ود  دومرف : تسیچ ؟  يارب  دـنا  هداد  وت  هب  هک  تاماقم  تاجرد و  نیا  تلع  تفگ :  مشاب .  یم  لحم 
 ، مدومنن كرت  ار  تقو  لوا  زامن  مرمع  رد  هک  نیا  رگید  مدرکن .  یشورف  مک  مبـسک  رد  زگره  هک  نیا  یکی  مدش .  مارکا  تاماقم و  نیا 
هب زاـمن  يارب  مدرک و  یمن  نزو  ار  نآ  دـش ، یم  دـنلب  نذ  ؤم  ربکا )) هللا   )) يادـص مدوب و  هتـشاذگ  زارت  رد  ار  تشوگ  رگا  هک  يروط  هب 
نم هب  ار  تاـناکما  هویم و  تمعن و  همه  نیا  رـصق و  غاـب و  نیا  ندرم ،  زا  دـعب  مدوـمن .  یم  كرد  ار  تقو  لوا  زاـمن  متفر و  یم  دجـسم 
منک توعد  ار  امش  هک  مدوبن  نوذءام  متشادن :  هزاجا  دیدرک  ار  نم  رب  ندش  نامهم  ییاریذپ و  ياضاقت  امش  هک  هتـشذگ  هتفه  رد  دنداد .

زا تفگ :  یم  باوج  وا  میدرک و  لاوئـس  دوخ  رمع  تدـم  ام  زا  کـی  ره  دـنیوگ : یم  مدرک .  ییاریذـپ  امـش  زا  متفرگ و  نذا  هتفه  نیا  . 
یم رمع  ردـق  نالف  وت  تفگ :  نم  هب  تسا .  هدـنز  زونه  وا  ینک و  یم  رمع  لاـس  دون  زا  شیب  وت  تفگ :  ار  يراد  بتکم  صخـش  هلمج . 

نامه رد  میدـید  ناهگان  میدرگرب  میتساوخ  درک . تعیاشم  ار  ام  میدرک ،  یظفاحادـخ  دـعب  تسا .  یقاب  رگید  لاس  هدزناپ  نالا  ییاـمن و 
رد ناشیا  هک  یمایا  نامه  رد  تسا :  هدـش  لـقن  یقارن  يدـهم  ـالم  زا  یقارن  ردـپ  ندرک  تبحـص  ( 349  .) میا هتـسشن  ربق  رـس  لوا ،  ياج 

یلاح رد  دیآ  یم  نوریب  هناخ  زا  يزور  ناضمر ،  كرابم  هام  رد  دمآ . شیپ  یبیجع  یطحق  دنا  هدوب  ملع  لیصحت  لوغـشم  فرـشا  فجن 
دنتشادن هایس  لوپ  سلف ))   )) کی یتح  دوب و  دنلب  ناش  هلان  يادص  یگنسرگ ،  رثا  رد  اه  هچب  همه  دنتشادن و  راطفا  يارب  ییاذغ  چیه  هک 

يا هدع  مدید  دیوگ : یم  ( 350 .) دور یم  فجن  مالسلا  يداو  هب  هرس  کی  تاوما ،  ترایز  هلیسو  هب  ینارگن  عفر  يارب  دنزخب . يزیچ  هک 
 . مینک قحلم  اج  نیا  حاورا  هب  ار  تیم  نیا  میا  هدمآ  ام  نک .  تکرـش  هزانج  نیا  ندرک  عییـشت  رد  مه  وت  دنتفگ : دـندروآ و  ار  يا  هزانج 

امش میور ،  یم  دوخ  لحم  هب  میراد و  هلجع  ام  دنتفگ : دندرک و  نم  هب  ور  دنتشاذگ . نآ  نایم  رد  ار  هزانج  دندنک و  وا  يارب  يربق  سپس 
هب ار  تیم  نآ  تروص  منک و  زاب  ار  نفک  هک  متفر  ربق  ناـیم  رد  دـنتفر . دنتـشاذگ و  ار  هزاـنج  دـیهد ! ماـجنا  ار  هزاـنج  نیا  تازیهجت  هیقب 

زبس و رـس  ياه  تخرد  اب  یگرزب  غاب  مدش .  لخاد  نآ  زا  مدید ،  ار  يا  هچیرد  ناهگان  مزیرب .  كاخ  وا  يور  دعب  مراذگ و  كاخ  يور 
رـصق يوس  هب  هدـش و  شرف  یتمیق  ياه  هزیر  گنـس  زا  هک  یهار  غاب ،  لخاد  زا  مدرک .  هدـهاشم  ار  یعونتم  فلتخم و  ياـه  هویم  ياراد 

هوکـشاب رـصق  نآ  يوس  هب  رایتخا  یب  تشاد .  همادا  دوب  یگدـنز  مزاول  مامت  ياراد  شزرا و  اـب  تارهاوج  زا  نآ  ياـه  تشخ  هک  یللجم 
ردـص رد  ناهاشداپ ،  تروص  هب  هک  مدـید  ار  یناوج  صخـش  مدـش .  یقاطا  لخاد  متفر و  الاب  نآ  ياه  هلپ  زا  مدـش و  نآ  لـخاد  متفر و 

ار مالس  باوج  دید  ارم  نوچ  مدرک .  مالس  صخش  نآ  هب  دنا . هتـسشن  يدارفا  قاطا  رود  ات  رود  تسا و  هتـسشن  الط  زا  یتخت  يالاب  قاطا 
رد هک  يدارفا  دومن . يداـیز  مارکا  داد و  ياـج  شدوخ  يولهپ  تخت  يـالاب  درک و  توـعد  دوـخ  يوـس  هب  دز و  ادـص  مسا  هب  ارم  داد و 
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هب یلاحـشوخ  اب  درم  نآ  دندومن و  یم  لاوئـس  دوخ  ناگتـسب  زا  دـندرک و  یم  یـسرپ  لاوحا  صخـش  نآ  زا  دـندوب  هتـسشن  قاطا  فارطا 
متسه و رهش  نالف  لها  زا  نالف ،  نم  مسا  متسه .  هزانج  نامه  بحاص  نم  یسانش  یمن  ارم  تفگ :  سپـس  داد . یم  باوج  اهنآ  کیاکی 
زا ار  فرح  نیا  یتقو  دـنداد . لقن  تسا  یخزرب  تشهب  ياه  غاب  زا  هک  غاب ،  نیا  يوس  هب  مرهـش  زا  ارم  هک  دـندوب  هکئـالم  تیعمج ،  نآ 

ردپ مدرک ،  رظن  اه  نآ  رد  یتقو  مدید  ار  رگید  رصق  دنچ  مدش و  غاب  نآ  ياشامت  ریس و  هب  لیام  دش و  فرطرب  نم  مغ  مدینـش  ناوج  نآ 
فیک و تیاهن  رد  هک  یلاح  رد  مدرب .  تذل  ناشماعط  زا  رایـسب  دندرک ، ییاریذـپ  نم  زا  دـندوب و  اه  نآ  رد  مماحرا  زا  یـضعب  ردام و  و 

متفگ دوش ؟ یم  هچ  ارت  يدهم ،  تفگ :  مردپ  مدش .  رثءاتم  هعفد  کی  دنا . هنـسرگ  هنوگچ  هک  داتفا  میاه  هچب  نز و  هب  مدای  مدوب ،  تذل 
هدرک و جـنرب  زا  رپ  ار  میابع  ربب . یناوت  یم  هچ  ره  اـه  نآ  يارب  تسا  یبوخ  جـنرب  راـبنا ، نیا  رد  تفگ :  دـنا . هنـسرگ  میاـه  هچب  نز و  : 
هب مه  هدرم  متـسه و  ربق  نامه  لخاد  مدید  مدـش .  جراخ  مدوب  هدـش  لخاد  هک  يا  هچیرد  زا  مدـمآ و  نوریب  غاب  زا  مدومن .  یظفاحادـخ 

ار ربق  يور  مدیـشوپ و  ار  دحل  رد  اه  تشخ  اب  مدمآ  نوریب  ربق  زا  تسا .  جنر  زا  رپ  میابع  اما  تسین ،  ادیپ  يا  هچیرد  هداتفا و  نیمز  يور 
تدم يراد ؟  راکچ  متفگ :  يدروآ .  اجک  زا  ار  اه  نیا  تفگ :  ملایع  مدش ،  هناور  لزنم  يوس  هب  متـشادرب و  ار  اه  جنرب  متخیر و  كاخ 

 : تفگ ار  هیضق  مه  یقارن  موحرم  درک و  يدایز  رارصا  نز ،  هرخالاب  دش . یمن  مامت  میدرک و  یم  فرصم  اه  جنرب  نآ  زا  هک  تشذگ  اه 
تسا یناتسربق  سدقملا ،  تیب  یبرغ  فرط  رد  اندجو ))  )) ربق بحاص  ندرک  تبحـص  ( 351 .) دشن هدید  جنرب  زا  يرثا  رگید  نآ  زا  دـعب 
يراوس دنا : هتفگ  نینچ  مسا  نیا  هب  نآ  يراذگمان  تهج  رد  اندـجو .))  )) ربق هب  فورعم  دـشاب  یم  يربق  اج  نآ  رد  الیمالم )  ) هب فورعم 
متدجو لهف  درک . یم  توالت  ار  هیآ  نیا  دیسر . ربق  نآ  لباقم  نوچ  دوب ، نآرق  توالت  لوغشم  هک  یلاح  رد  درک و  روبع  ناتـسربق  نآ  زا 

نآ زا  ییادص  هلصافالب  دیدیـسر ؟)) نآ  هب  دیتفای و  دوب  هداد  هدعو  امـش  هب  ناتراگدرورپ  ار  هچ  نآ  ایآ  سپ  ( )) 352) اقح مکبر  دعو  ام 
قح و هب  یتشهب )  تاماقم  زا   ) دندوب هداد  هدعو  ام  هب  یهلا )  ناربمایپ   ) هک ار  هچ  نآ  یلب   )) اقح انبردع  ام و  اندـجو  یلب  هدـش :  دـنلب  ربق 

دندادـب ام  رب  هدـعو  ره  هک  تشز  دـندرک  هک  خزود  باحـصا  رب  تشهب  لها  دـنیوگب  هگنآ  سپ  میدیـسر )).  نآ  هب  میتفاـیرد و  تقیقح 
هگ نآ  سپ  ام  میدیدب  يرآ ،  دنیوگب : باسح ؟  رد  نونک  ایآ  دینیبب  باذع  ياه  هدعو  نآ  زین  امـش  شیوخ  يور  ارف ، ار  نآ  مینیبب  شیپ 

دنلب ییادـص  ربق  لخاد  زا  هک   ) تهج نیا  زا  داب )) نوچ  مه  ناشلامعا  تسه  کبـس   )) داب هللا ))   )) نعل ناـملاظ  رب  هک  ادـن  درآرب  يداـنم 
(353 .) دیدرگ اندجو ))  )) ربق هب  فورعم  نآ  اندجو ) دش ،

(( رداهبارق  )) حور ندرک  تبحص 

نامیاهترفاسم زا  یکی  رد  تفگ :  یم  هک  تسا  هدش  لقن  درک  یم  یگدنز  هدـنبادخ  هاش  ردارب  ناخ  نوغرا  نامز  رد  هک  نیدـلا  لامج  زا 
نآ دـندرک : یم  لـقن  ار  نآ  همه  هک  دوب  هدـش  عـقاو  نآ  رد  یبـیجع  یتیاـکح  مدیـسر .  تسا  ناتـسکرت  دـالب  زا  هک  کـین ))   )) رهـش هب 

کین  )) رهـش زا  دنتفر . رافک  گنج  هب  هدرک  عمج  يرگـشل  مه  اهکرت  دندوب و  هدمآ  اهکرت  گنج  هب  رافک  رکـشل  هک  دوب  نینچ  تیاکح 
لها هک  رداهبارق ))  )) هناخ هشوگ  کی  زا  يدنچ  زا  دعب  دوب . هدش  دیهش  هتفر و  نادیم  هب  اهکرت  رکـشل  اب  رداهبارق )  ) مان هب  يدرم  مه ،  (( 

رد ارم  رافک  رداهبارق ،))  )) منم تفگ :  یم  هک  دندینـش  ییادص  دشاب  هتفر  ورف  هرمخ  رد  وا  رـس  هک  یـسک  دننام  دندوب ، نآ  رد  شلایع  و 
 . میا هدمآ  وا  حور  لابقتسا  حور  رازه  داتفه  اب  نم  دورب . ایند  زا  دهاوخ  یم  رهـش  نیا  رد  ینزریپ  متحار ؛  نالا  دندرک و  دیهـش  زور  نالف 

. دندیدن ار  يزیچ  دـندنک  ار  هناخ  هشوگ  نآ  وا  ناسک  سپ  دوش . عفر  الب  ات  دـیهدب  هقدـص  دوش ، یم  لزان  الب  دـییوگب : رهـش  نیا  لها  هب 
ار ام  رهـش  لها  مینک  شخپ  ار  ربخ  نیا  رگا  دنتفگ : رداهبارق ))  )) لایع لها و  دندینـش . ار  زاوآ  نامه  ناخ ،  نآ  رگید  هشوگ  زا  هرابود ، 

ناشیا اب  نآ  نایم  زا  ات  دننک  بصن  نادیم  رد  یبوچ  دییوگب ، رهش  لها  هب  تفگ :  هک  دندینـش  هناخ  هشوگ  زا  ییادص  دننک ، یمن  قیدصت 
دندینش نینچ  مه  دندینش و  دندوب ، هتفگ  وا  لایع  لها و  هک  ار  هچنآ  ررکم  رهش  لها  دندرک ، بصن  نادیم  نایم  رد  ار  یبوچ  منک .  ملکت 

هریپ زور ، هس  زا  دـعب  سپ  لاوسلا  نع  کمرک  یفک  لاقملا و  نع  کملع  یفک  یهلا  ععع  دـییوگب . دایز  دـیهد و  هقدـص  تفگ :  یم  هک 
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(354 .) دش عطق  مه  ادص  نآ  درک و  توف  رهش  لها  زا  ینز 

مالسا ربمایپ  اب  يرتخد  اب  ندرک  تبحص 

هناـخ رهـش و  هب  یتـقو  میاهرفـس  زا  یکی  رد  هللا !  لوسر  اـی  درک : ضرع  وت  دـمآ  مالـسلا  هیلع  لوسر  ترـضح  تمدـخ  یـصخش  يزور 
ترضح نآ  تسیک !؟  زا  رتخد  نیا  مدرک :  لاوئس  تسا .  ندرک  يزاب  لوغشم  دوخ  يزاب  لئاسو  اب  یکچوک  رتخد  مدید  مدرک .  هعجارم 

هب ترـضح  دندیـسر ، یتقو  درک . تکرح  يداو  نآ  يوس  هب  ترـضح  اب  مه ،  درم  نآ  هدـب ،  ناشن  هب  ار  يداو  نآ  نک و  تکرح  دومرف :
و دوش ( هدنز  ادخ  نذا  هب  هنالف !  اب  دومرف : مالسلا  هیلع  لوسر  ترـضح  ینالف .  درک : ضرع  دوب ؟ هچ  ترتخد  مسا  دومرف : رتخد  نآ  ردپ 

ماجنا یتشز  رایـسب  راک   ) وت ردام  ردـپ و  دومرف : هللا ))!  لوسر  اـی  کیدعـس  کـیبل و  : )) درک ضرع  دـش و  هدـنز  رتخد  هدـب )  ارم  باوج 
تسود رگا  دنا ) هدرک  هبوت  دنتـسه و  نامیـشپ  دوخ  راک  زاو  هدش (  ناملـسم  نالا )  یلو  دنتخادنا ، يداو  نیا  رد  دنتـشک و  ارت  هک  دنداد 

هب بجاح  رگید  ارم  هللا !  لوسر  ای  درک : ضرع  دشاب . یم  وت  يارب  تشگزاب  ناکما  ینک  یناگدنز  اهنآ  اب  يدرگرب و  ایند  هب  یشاب  هتشاد 
ردام ردپ و  زا  دنوادخ  اریز  مشاب ؛  روشحم  اهنآ  اب  مدرگ و  رب  ایند  یگدنز  هب  رگید  مهاوخ  یمن  مرادـن و  ناشیا  اب  يراک  تسین و  اه  نآ 

(355  . ) تسا رتهب  نم  يارب  زا  هفطاع )  یب  ملاظ و  )

راکوکین مناخ  اب  ناگرزاب  ندرک  تبحص 

رـس مدرم  زا  یهورگ  وا  هزانج  عییـشت  نفد و  نفک و  مسارم  رد  تفای ،  تافو  دـنمتورث  ناناگرزاب  زا  یکی  ناهفـصا  رد  تسا :  هدـش  لقن 
حبـص دنتـشگزاب . هناخ  هب  ناتـسروگ  زا  همه  لومعم ،  قباطم  تسج و  تکرـش  کیدزن  زا  شنفد  ماگنه  وا  گرزب  دنتفای . روضح  سانش 

الط سنج  زا  تعاس  نوچ  تسا !  هدش  مگ  وا  یلغب  ياهبنارگ  تعاس  هک  تفایرد  دیـشوپ  ار  شـسابل  هک  یعقوم  دـنزرف ، نامه  دـعب  زور 
هنافاکـشوم يوگ  تفگ و  هرواشم و  زا  سپ  دنتفاین و  ار  نآ  یلو  دش . زاغآ  وجتـسج  اروف  دندوب  هدرک  تنیز  ساملا  اهناد  اب  ار  نآ  دوب و 

نآ دندرک . همکاحم  ار  وا  دنداد و  صیخـشت  تعاس  دزد  دوب ، اهنآ  داز  هناخ  هک  ار  یتسوپ  هایـس  زینک  دـمآ ، لمع  هب  بزنم  لها  نایم  هک 
دش هدیـشک  شقرد ))  غاد و   )) هب هک  اج  نآ  ات  دیدرگ  هجاوم  يرتشیب  يریگ  تخـس  تنوشخ و  اب  درک  راکنا  هچ  ره  هانگ  یب  اونیب و  نز 

مناخ رت ، فرط  نآ  هناخ  دنچ  داتفا . یـشوه  یب  لاح  هب  ات  دندرک  هجنکـش  ردق  نآ  هتخادگ  نهآ  زا  يا  هلیم  اب  ار  عافد  یب  نیکـسم  نآ  و 
دـش و رهاظ  وا  يور  شیپ  برطـضم  نارگن و  تلاح  اب  هک  دـید  ار  ناگرزاب  باوخ  ملاع  رد  دوب  لـحم  لـها  سانـش  رـس  هک  يراـکوکین 

یمن رطاخ  هب  ار  یبلطم  وا  نانخس  زا  هک  مناخ  یلو   ) ما هدمآ  وت  شیپ  هانگ  یب  زینک  نآ  رطاخ  هب  اما  مشاب  يرگید  ياج  دیاب  نالا  تفگ : 
مگرزب رسپ  تعاس  تفگ :  ناگرزاب  حور  تسیچ ؟  زینک  عوضوم  درک : لاوئس  يو  زا  تشادن  ربخ  تعاس  ندش  مگ  هعقاو  زا  نوچ  دروآ 

نم دـنزرف  هب  دـیورب و  ام  هناخ  هب  ادرف  دـننک . یم  هجنکـش  ار  ناشراذـگ  تمدـخ  اهنآ  الاح  تسا و  هدـش  مگ  نم  ندرپس  كاخ  هب  عقوم 
البق نوچ  دـیزغل و  نوریب  تا  هقیلج  بیج  زا  تعاـس  يدوـب ،  هدـش  مخ  هک  یماـگنه  یتشاذـگ  یم  ربـق  يوـت  ارم  دـسج  یتـقو  دـییوگب :

دـیریگب و ربق  شبن  هزاجا  دـهتجم  زا  دـیورب  اروف  دـشن ، عوضوم  نیا  تفتلم  سک  چـیه  داـتفا و  ربق  يوت  تعاـس  دوب  هدـش  اـهر  شریجنز 
نوچ درک : نایب  لزنم  لها  يارب  ار  دوخ  باوخ  تفر و  ناـگرزاب  هناـخ  هب  مناـخ  نآ  دـیرادرب . تسا  هداـتفا  نم  نفک  يور  هک  ار  تعاـس 

مه دهتجم  دوب  نایم  رد  تسوپ  هایس  زینک  نآ  یگدنز  دیاش  وربآ و  نوچ  دندش . ربق  شبن  مزاع  دنتـشاد  داقتعا  وا  نامیا  یتسرد و  هب  همه 
(356 .) دندرک ادیپ  دوب  هتفگ  باوخ  ملاع  رد  ناگرزاب  حور  هک  یلحم  نامه  رد  ار  تعاس  داد و  ربق  شبن  هزاجا 

دوخ رسمه  اب  يدرم  ندرک  تبحص 

، دـنام یقاب  وا  زا  کچوک  دـنزرف  هس  نز و  کی  تفر ،  ایند  زا  رفن  کی  نیوزق  رد  يولهپ ،  ناخ  اضر  تنطلـس  لوا  رد  تسا :  هدـش  لقن 
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دـص کی  غلبم  هب  ار  اـه  هچب  دوخ و  ینوکـسم  هناـخ  یتح  درک . شنادـنزرف  جرخ  تخورف و  تشاد  هچ  ره  رهوش  گرم  زا  سپ  نز  نیا 
ارچ تفگ :  وا  هب  هک  دـید  باوخ  رد  ار  دوخ  رهوش  نز ،  داد . لاقتنا  يراجیتسا  هناخ  هب  ار  اه  هچب  تخورف و  يدوهی  درم  کی  هب  ناـموت 
رد تفگ :  وا  هب  رهوش  دـندرم . یم  یگنـسرگ  زا  اه  هچب  متـشادن  يا  هراچ  داد : باوج  يدرک ؟  هراچیب  ارم  ياه  هچب  یتخورف و  ار  هناـخ 

روآ و نوریب  ار  لوپ  نآ  ورب و  حبـص  تسا .  لوپ  ناموت  دـص  کـی  نآ  رد  هک  نفد  هزوک  کـی  دور  یم  ـالاب  هقبط  هب  هک  مراـهچ  هلپ  ریز 
درکن و لوبق  يدوهی  درم  تفگ :  وا  هب  ار  نایرج  دز و  ار  يدوهی  هناخ  رد  تفر  حبـص  لوا  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  نز  ریگ . سپ  ار  هناـخ 

نانآ يارب  ار  دوخ  باوخ  نز  دندش ، عمج  مدرم  وا  دایرف  رثا  رد  ندرک ،  دایرف  داد و  هب  درک  عورـش  نز  دوش . یم  بارخ  ما  هناخ  تفگ : 
 . مینک یم  ریمعت  ار  نآ  ام  دوب  غورد  نز  نیا  باوخ  رگا  دوش  رگا  دوش  هدـنک  مراهچ  هلپ  راذـگب  دـنتفگ : يدوهی  هب  مدرم  درک : لـقن  مه 
هب جنگ  لوپ  نیا  تفگ :  درک و  ادیپ  عالطا  هیضق  نیا  زا  ینابرهـش  کی  نآ  رد  دمآ و  نوریب  هزوک  کی  دندید  دندک  بارخ  ار  هلپ  یتقو 
هب نـیوزق  هاـگداد  زا  هدـنورپ  درک و  تیاکـش  ییاـضق  تاـماقم  هـب  نز  درک . طبـض  ار  لوـپ  دراد و  تـلود  هـب  قـلعت  دـیآ و  یم  باـسح 

تسا و هداد  شیاه  هچب  وا و  هب  شرهوش  ار  لوپ  نیا  دنتفگ : مزال  یسررب  زا  سپ  نارهت  ییاضق  نیرومءام  دش . عاجرا  نارهت  يرتسگداد 
(357 .) دنهد یم  لیوحت  نز  هب  شنادنزرف  یجرخ  يارب  ار  لوپ  مینک و  در  وا  هب  ار  نآ  مه  ام  هک  دشاب  یم  نیا  رد  حالص 

تاوما ندیسر  لامک  هب  مهدزای :  لصف 

زونه دنا و  هدرک  تلحر  ایند  زا  هک  دیاقع  نید و  رد  نیفعضتسم  زا  یـضعب  دیآ ، یم  باسح  هب  ایند  ملاع  همتت  زا  خزرب  ملاع  نوچ  همدقم 
ملاع رد  مایا  رورم  هب  دنشابن  دناعم  رگا  دنا : هدیسرن  تسا  تیالو  ماقم  توبن و  تقیقح ،  قح و  سدقم  تاذ  هب  ندیسر  هک  لامک  ماقم  هب 

ار یناتـساد  هنومن  باب  زا  ییابطابط  همالع  موحرم  زا  یناتـساد  دنوش . یم  روشحم  یعقاو  لامک  اب  تمایق  رد  دنـسر و  یم  لماکت  هب  خزرب 
زا داوج )) دیـس   )) مان هب  یظعاو  دومرف : ناشیا  مینک .  یم  نایب  تسا  بلاج  مه  رایـسب  هدومرف و  لقن  ییابطابط  گرزب  همـالع  موحرم  هک 

دـناوخ و یم  تعامج  زامن  مدرم  يارب  درک و  یم  رفـس  تسد  رود  تابـصق  فارطا و  هب  داشرا  غیلبت و  يارب  مرحم  ماـیا  رد  ـالبرک ، لـها 
 ، نآ نینکاس  همه  هک  داتفا  یلحم  هب  شراذگ  هبترم  کی  اهترفاسم  نیا  رد  تشگ .  یم  رب  البرک  هب  مرحم  مایا  زا  دـعب  تفگ و  یم  هلئـسم 
رد زا  تسا .  ینـس ))   )) وا هک  دـش  هجوتم  درک ، دروخ  رب  ینارون  دیفـس و  نساحم  درم )) ریپ   )) اـب اـج  نآ  رد  دـندوب . بهذـم  ینـس ))  ))
 ، لد كاپ  حول و  هداس  درم )) ریپ   )) نیا دنک ؛ هعیش  ار  وا  دنامهفب و  وا  هب  ار  تماما  ماقم  دناوت  یمن  نالا  دید  ، دش دراو  هرکاذم  تبحص و 
ات . دشاب هتـشاد  دب  هجیتن  بلطم  هئارا  دیاش  درادن و  یگدامآ  هک  تسا  راشرـس  نانچ  دنا  هدرک  تفالخ  بصغ  هک  يدارفا  تبحم  زا  شبلق 
یم لاوئـس  نیا  اب  داوج )) دیـس  ( )) 358 ( ؟  تسیک امـش  خیـش  دیـسرپ : وا  زا  درک  یم  تبحـص  درم )) ریپ   )) نآ اـب  هک  زور  کـی  هک  نـیا 

(( درم ریپ  ((. )) دیامن تماما  هب  دقتعم  هعیش و  ار  وا  دنک و  ادیپ  وا  لد  رد  نامیا  جیردت  هب  ات  دنک  زاب  ار  وا  اب  هرکاذم  هار  مک  مک  تساوخ 
رفن رازه  راهچ  رتش ، دنفسوگ و  ردقچ  هناخ ،  تفایـض  ارـس و  نامهم  نیدنچ  هک  تسا  يدنم  تردق  درم  کی  ام  خیـش  تفگ :  خساپ  رد 

 . تسا يدنم  تردق  دنم و  تورث  درم  ردقچ  هک  امـش  خیـش  زا  هب ))  هب   : )) تفگ داوج )) دیـس  . )) دراد هلیبق  هریـشع و  ردقچ  زادنا و  ریت 
رب دشاب  هتشاد  یتجاح  ره  سک  ره  هک  تسا  ییاقآ  کی  ام  خیش  تفگ :  تسیک ؟  ام  دیس ))  )) هب درک  ور  درم )) ریپ   ، )) تارکاذم زا  دعب 

ادـص ار  وا  يربب و  ار  وا  مسا  دـیآ و  شیپ  وت  يارب  یتحاران  يراتفرگ و  رگا  برغم  رد  وا  یـشاب و  ملاع  قرـشم  رد  رگا  دـنک ، یم  هدروآ 
یخیش بجع  هب ))  هب   : )) تفگ درمریپ )) . )) دهد یم  تتاجن  يراتفرگ  زا  دنک و  یم  وت  زا  لکشم  عفر  دیآ و  یم  تغارـس  هب  اروف  ینز ، 

هب ینخس  رگید  هراب  نیا  رد  یلع .))  خیش   : )) تفگ داوج )) دیس  (( ؟  تسیچ شمسا  تفگ :  دعب  دشاب ، روط  نیا  خیش  دیاب  الصا  تسا ، 
رد رایسب  دمآ و  ششوخ  یلیخ  یلع ))  خیـش   )) زا درمریپ ))  )) نآ اما  تشگرب .  البرک  هب  دیـس )) . )) دندش ادج  رگید  مه  زا  دماین و  نایم 

ار ریپ ))  )) دناسرب و نایاپ  هب  ار  هرکاذم  هک  یناوارف  هقالع  قشع و  اب  دـمآ  لحم  نآ  هب  دیـس ))  )) هک یتدـم  زا  دـعب  دوب . وا  هشیدـنا  رکف و 
میدرب و یلع ))  خیش   )) زا یمان  زور  نآ  رد  مینک ،  یم  مامت  ار  انب  الاح  میتشاذگ و  انب  ریز  گنـس  زور  نآ  رد  تفگ :  دوخ  اب  دنک . هعیش 
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دـش و لحم  دراو  اذـل  مییامن .  یم  يربهر  نینم  ؤملا  ریما  تیالو  سدـقم  ماقم  هب  ار  لد  نشور  درمریپ ))  )) مینک و یم  یفرعم  ار  وا  زورما 
هتـسب لد  وا  در  يدرم !))  ریپ   )) بجع تفگ :  دوخ  اب  دش و  رثءاتم  یلیخ  تسا .  هتفر  ایند  زا  وا  دـنتفگ : درک . شـسرپ  درم )) ریپ   )) نآ زا 
يریگ تسد  ار  ریپ ))  )) میهد و ماجنا  يراـک  میتساوخ  یم  تفر ،  اـیند  زا  تیـالو  نودـب  فیح ،  مینک .  انـشآ  تیـالو  هب  ار  وا  هک  میدوب 
رایـسب وا  توف  تسا ،  هدرک  مورحم  تیالو  هب  شیارگ  زا  ار  درم )) ریپ   )) ءوس تاغیلبت  تسین ،  ینمـشد  دانع و  لها  هک  دوب  مولعم  مینک ؛ 

. دـنرب وا  ربق  رـس  رب  ارم  مدرک  اـضاقت  متفگ و  تیلـست  اـه  نآ  هب  متفر و  شنادـنزرف  ندـید  هب  مدـش .  رثءاـتم  تدـش  هب  درک و  رثا  نم  رد 
هناتـسآ هب  یلیخ  يدرب ؟  ایند  زا  ار  وا  ارچ  میتشاد .  دیما  درم )) ریپ   )) نیا رد  ام  ایادـخ ! متفگ :  دـندرب . وا  ربق  رـس  رب  ارم  مه ،  شنادـنزرف 

بش میدمآ .  درم )) ریپ   )) لزنم هب  شنادنزرف  اب  میتشگ و  زاب  وا  ربق  رـس  زا  تفر .  ایند  زا  مورحم  صقان و  هک  سوسفا  دوب ، کیدزن  عیـشت 
کی رد  مدید .  ینالوط  گرزب و  نالاد  مدـش ،  نآ  لخاد  مدرک و  هدـهاشم  ار  يرد  باوخ  ملاع  رد  مدـیباوخ .  مدـنام و  اج  نامه  رد  ار 

، دورو زا  سپ  تسا .  هتسشن  اه  نآ  لباقم  رد  زین  ینس ))  درم  ریپ   )) نآ دندوب و  هتسشن  رفن  ود  نآ ،  يور  هک  دوب  دنلب  یتکمین  نآ  فرط 
نیا مدیـسرپ :  درم )) ریپ   )) زا دش . یم  هدید  گرزب  یغاب  نآ ،  تشپ  هک  مدـید  يا  هشیـش  نالاد  ياهتنا  رد  مدرک .  یـسرپ  لاوحا  مالس و 

یتفرن غاب  نآ  رد  ارچ  میتفگ :  دـش . یم  هدـید  گرزب  یغاب  نآ ،  تشپ  زا  هک  یغاب  نیا  تسا و  خزرب  ربق و  ملاع  تفگ :  تساجک ؟  اج ،
یط ار  نالاد  نآ  ارچ  متفگ :  موش .  غاب  نآ  لخاد  سپـس  منک و  یط  ار  نالاد  نیا  دیاب  لوا  اریز  تسا ؛  هدیـسرن  شعقوم  زونه  تفگ :   ؟
دـش لماک  متیالو  یتقو  دنهد ،  تیالو  میلعت  ارم  دنا  هدمآ  دنتـسه ، نم  ملعم  ینامـسآ و  هتـشرف  رفن  ود  نیا  يور ؟  یمن  ولج  ینک و  یمن 
ادـص ار  وا  ملاع  قرـشم  ای  برغم  زا  رگا  ام  یلع ))  خیـش   )) هک یتفگ  ینعی   ) یتفگن یتفگ و  داوج ،)) دیـس   )) ياقآ  . مور یم  غاـب  لـخاد 

ادص هک  نیمه  مسق !  ادخ  هب  تسا .)  بلاطیبا  نب  یلع  شمـسا  یلع ))  خیـش   )) نیا یتفگن  اما  دسر ، یم  دایرف  هب  دهد و  یم  باوج  دننز 
ربـق رد  ارم  متفر  اـیند  زا  یتـقو  تـفگ :  تـسیچ ؟  ناتـساد  مـتفگ :  دـیدرگ . رـضاح  اـج  نـیمه  سرب ،  مداـیرف  هـب  یلع ))  خیـش   : )) مدز

تربمایپ تسیک ،  وت  يادخ  (( ؟  کماما نم  کیبن و  نم  کبر و  نم  دندیسرپ : دندمآ و  نم  غارس  هب  رکنم  ریکن و  نآ ،  زا  دعب  . دنتشاذگ
يراج منابز  هب  يزیچ  مهد  خساپ  متساوخ  هچ  ره  مدش و  تخـس  یبارطـضا  تشحو و  راچد  لاح  نیا  رد  تسا ))  مادک  وت  ماما  تسیک ، 

یمن يراج  منابز  هب  منک  یفرعم  ار  دوخ  ربمغیپ  ادخ و  متساوخ  هچ  ره  مراد  لوبق  ار  ربمایپ  ادخ و  ممالسا  لها  نم  میوگب  متسناوت  دشن و 
هک دمآ  منهذ  هب  ناهگان  ما .  هدش  راتفرگ  تسین ،  يرارف  هار  چیه  مدید  دننک . مباذع  دنریگب و  ارم  فارطا  هک  دندمآ  رکنم  ریکن و  دـش .
یم رضاح  اروف  دشاب  ملاع  برغم  رد  ای  قرشم  رد  وا  رگا  دنز  ادص  ار  وا  دشاب و  راتفرگ  یسک  رگا  هک  میراد  یخیش ))   )) کی ام  یتفگ : 

بلاـط یبا  نب  یلع  تقو  ناـمه  هد .  تاـجن  ارم  سرب و  مداـیرف  هب  یلع ))   )) مدز ادـص  اروـف  اذـل  دـنک . یم  وا  زا  يراـتفرگ  عـفر  دوـش و 
نیا تسین ،  ام  نانمـشد  زا  دناعم و  وا  دیرادرب  درم ))  )) نیا زا  تسد  دندومرف : رکنم  ریکن و  هب  دندش و  رـضاح  اج  نیا  نینم ))  ؤملاریما  ))

روتـسد درک و  در  ار  کلم  ود  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع ))   )) ترـضح تسا .  هتـشادن  عالطا  نوچ  تسین ؛  لماک  شدیاقع  هدش  تیبرت  روط 
ترضح نآ  روتسد  هب  هک  دنتسه  يا  هتشرف  ود  دنا  هتسشن  تکمین  يور  هک  رفن  ود  نیا  دننک . لماک  ارم  دیاقع  دنیایب و  رگید  هتشرف  داد و 

نیا هک  مراد  هزاجا  مدرک ،  ادیپ  یفاک  عالطا  تیالو  تماما و  زا  دش  لماک  نم  دیاقع  تقو  لاح  دنهد . یم  دیاقع  میلعت  ارم  دـنا و  هدـمآ 
هک نانم  ؤم  دالوا  صقان و  دارفا  ساسا  نیمه  رب  دنسر  یم  لماکت  هب  نانم  ؤم  دالوا  ( 359  .) موش گرزب  غاب  نآ  دراو  منک و  یط  ار  نالاد 

شا هجوز  و  مالسلا ))  هیلع  نامحرلا  لیلخ  میهاربا   )) هلیسو هب  خزرب  ملاع  رد  هدش ،  طقـس  يا  هچب  یتح  دنا  هتفر  ایند  زا  یکدوک  نس  رد 
دننام ییاـه  ناتـسپ  تسا و  تشهب  رد  هک  یتخرد  زا  ار  اـه  نآ  دـنوش و  یم  تیبرت  س )  (( ) ءارهز  )) ترـضح هلیـسو  هب  اـی  و  هراـس ))  ))
ناونع هب  دنا و  هدرک  رطعم  یلاع  ياهرطع  هب  هدناشوپ و  سابل  ار  لافطا  دسر  ارف  تمایق  زور  یتقو  دنهد . یم  اذغ  ریش و  دراد  واگ  ناتـسپ 

هللا یلـص  لوسر  ترـضح  دنراد . ار  ناهاشداپ  مکح  تشهب ،  رد  ناشناردپ  اب  نادنزرف  نیا  دنراپـس و  یم  ناشناردـپ  هب  ار  اه  نآ  هیدـه ، 
فارطا رد  تسا و  هتسشن  یتخرد  ریز  رد  هک  داتفا  يدرمریپ  هب  مروبع  دندرب  نامسآ  هب  ارم  نوچ  جارعم  بش  رد  دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و 

 . تسا ع )   ) لیلخ میهاربا  ترـضح  تردـپ  تفگ :  تسیک ؟  درمریپ ))  )) نیا مدرک :  لاوئـس  لیئربج  زا  دـندوب . هدـمآ  درگ  یناکدوک  وا 
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ترـضح هک  دنتـسه  یناـنم  ؤـم  لاـفطا  اـه  نیا  تفگ :  لـیئربج  دنـشاب ؟ یم  یناـسک  هچ  دنتـسه  وا  فارطا  رد  هک  لاـفطا  نیا  مدیـسرپ : 
لافطا دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  ( 360 .) دهد یم  اذغ  اه  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا ))  ))

رد ( 361 .) دـنک یم  تیبرت  مالـس  اهیلع  همطاف ))   )) ترـضح دـنا  هدیـسرن  لامک  دـح  هب  هتفر و  ایند  زا  یکدوک  نس  رد  هک  ار  ام  ناـیعیش 
 ، متفر ایند  زا  نم  یتقو  دـیوگ : یم  دوخ  ملاع  تسود  هب  باوخ  ملاع  رد  يرتشوش ،  دـمحم  موحرم  دوش  یم  هیکزت  یقالخا  لیاذر  خزرب 
زا محور  رد  هک  مدـش  هجوتم  لوا  تاظحل  نامه  رد  درب . تراهط  تمـصع و  نادـناخ  يوس  هب  ینابرهم  لامک  اب  ارم  حور  توملا  کـلم 
رد تافص  نآ  نتشاد  اب  مهد  هزاجا  دوخ  هب  دیابن  دراد و  دوجو  نم  رد  تسپ  هلیذر و  تافص  زا  یضعب  زونه  تسا و  صقان  تالامک  رظن 

دراو ناگرزب  سلجم  هب  هدولآ  فیثک و  تروص  تسد و  نیکرچ و  سابل  اب  هک  دوب  یـسک  دننام  نم  لاح  دـیوگ : یم  مشاب .  ناکین  نایم 
مدرک یگدنمرـش  ساسحا  وخ  رد  هک  نآ  درجم  هب  دیوگ : یم  دهد و  یم  همادا  موحرم  نآ  حور  دنک . تسلاجم  اه  نآ  اب  مهاوخب  دوش و 

وا شیپ  دور ، یم  هسردـم  هب  هک  يدرگاـش  کـی  دـننام  زور ، نآ  زا  تفرگ و  هدـهع  هب  ارم  حور  هیکزت  تفاـظن و  ادـخ ، ءاـیلوا  زا  یکی  ، 
سپـس منک و  كاپ  ادـخ  یلو  نآ  ییامنهار  اب  هلیذر  تافـص  یـضعب  زا  ار  مدوخ  لوا  دـش  انب  مدـش .  یحور  تـالامک  لیـصحت  لوغـشم 

يا تفگ :  نیب  نیا  رد  منک .  ادـیپ  ار  راهطا  همئا  اب  ترـشاعم  تقایل  ات  مناسرب  یحور  تـالامک  هب  ار  دوخ  میاـمن و  لـیمکت  ار  متاداـقتعا 
ار تمـصع  نادـناخ  اب  تسلاجم  تذـل  ات  ناسنا  اریز  مدـش ؛  یمن  لطعم  اج  نیا  رگید  هک  مدوب  هداد  ماجنا  ایند  رد  ار  اهراک  نیا  شاـک ! 
اب ترـشاعم  تذل  یتقو  دراد . شزرا  اه  نآ  اب  ترـشاعم  تذل  یتقو  دراد . شزرا  اه  نآ  اب  ترـشاعم  ردقچ  هک  دمهفب  دناوت  یمن  دشچن .
زا قارف  یتحاران  تقو  نآ  ییامن ،  حالـصا  زیمت و  ار  تدوخ  ات  یـشاب  رود  ام ، زا  اه  تدم  دیاب  دنیوگ : یم  وا  هب  درک . ساسحا  ار  ناشیا 

امـش هب  نیا  ربانب  تفگ :  درک و  هیرگ  هب  عورـش  يرتشوش  دمحم  ياقآ  اج  نیا  دیوگ : یم  تسود  نآ  تسا .  كاندرد  سب  یباذـع  نانآ 
ود نیا  زا  ( 362 .) دیـشاب تحار  اج  نیا  ات  دیناسرب  یحور  تالامک  هب  ار  دوخ  دینک و  هیکزت  ار  دوخ  سفن  رتدوز  هچ  ره  منک  یم  هیـصوت 

تالامک هب  دربب و  نیب  زا  ار  دوخ  هلیذر  تافـص  دـناوت  یم  ناسنا  دراد و  ناکما  یقرت  خزرب  ملاـع  رد  هک  دوش  یم  مولعم  یبوخ  هب  هیـضق 
ؤم دالوا  صقان و  دارفا  دننک و  یم  لماک  ار  ناسنا  تیالو  اهنت  هن  خزرب  ملاع  رد  دـنهد  یم  دای  ار  نآرق  خزرب  رد  دـسرب . يونعم  یحور و 
رد هکلب  دنـشاب .) هتـشادن  یبیع  یـصقن و  تمایق  رد  هک   ) دنناسر یم  لماکت  هب  دـنا  هتفر  ایند  زا  یکدوک  نس  رد  ای  هدـش  طقـس  هک  ینانم 
نآ هک  تسا  تسرد  دوش . یم  ناربج  نم  ؤم  دارفا  تیبرت  میلعت و  ياهدوبمک  زا  يا  هراپ  خزرب  ربق و  ملاع  رد  تسا :  هدـش  دراو  تاـیاور 

یهاگآ رتشیب و  اج  نآ  رد  ناسنا  تفرعم  هک  دراد  عنام  هچ  یلو  تسایند ،  رد  طقف  نآ  ماجنا  تسین و  حـلاص  لمع  نداد  ماجنا  ياج  اج ،
؟  يراد تسود  ار  اـیند  رد  ندـنام  اـیآ  دومرف : یم  يدرم  هب  هک  تسا  هدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  زا  دـشاب ؟ رت  نوزفا 
نآ زا  سپ  دومرف و  توکس  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دحا )) هللا  وه  لق   )) ندناوخ يارب  درک : ضرع  هچ ؟  يارب  دومرف : یلب ،  درک : ضرع 
دای وا  هب  ربق  رد  ار  نآ  ناگتـشرف  دـشاب  هتفرگن  دای  بوخ  ار  نآرق  دریمب و  ام  نایعیـش  ناتـسود و  زا  هک  ره  صفح !  يا  دومرف : صفح  هب 

تـشهب تاجرد  نوچ  الاب ؛ ار  نایعیـش  تاجرد  هلیـسو  نادب  دهاوخ  یم  دنوادخ  دننادرگ . یم  لماک  نآرق  ندناوخ  رد  ار  وا  دـنهد و  یم 
یم الاب  تشهب  تاجرد  زا  دـناوخ و  یم  وا  سپ  ور ، الاب  ناوخب و  نآرق  دوش : یم  هتفگ  ناـسنا  هب  تماـیق  رد  تسا .  نآرق  تاـیآ  اـب  ربارب 

(363 .) دور

مالسلا يداو  رد  حاورا  عامتجا  مهدزاود :  لصف 

یم هچ  دنور و  یم  اجک  دندش  جراخ  ناشندب  زا  هک  نآ  زا  دـعب  رافک  نانم و  ؤم  حاورا  هک  دـننادب  دـنهاوخ  یم  مدرم  ثیدـح  دـنچ  لقن 
فجن مالـسلا ))  يداو   )) رد نانم  ؤم  حاورا  تسا :  هدش  دراو  یتایاور  رد  دنراد ؟ صوصخم  ياج  مادک  ره  ای  دنتـسه و  مه  اب  ایآ  دننک .
فجن نیمزرـس  رد  اـیند ، نیا  رد  نآ  روهظ  تسا .)  تمالـس  مالـس و  تینما ،  نما و  يداو   ) ینعم هب  مالـسلا ))  يداو  ، )) دـنوش یم  عمج 

نآ مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  رهطم  دسج  نفد  زا  لبق  دراد . رارق  هفوک  تشپ  رد  نآ  دشاب و  یم  تسا  تیالو  يداو  هک  فرـشا 

خزرب ات  گرم  زا  www.Ghaemiyeh.comناسنا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیوگ یم  رمع  نب  دمحا  دـنیوگ . هفوک  تشپ  ار  فجن  اذـل  هدوب ،  ینابایب  و  هفوک ،  زا  رترود  خـسرف  کی  هکلب  تسا ،  هدوبن  يرهـش  اج 
شاب و هتشادن  كاب  دومرف : ترضح  دریمب . اجنآ  رد  مسرت  یم  تسا ،  دادغب  رد  نم  ردارب  مدرک :  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ 
رد ار  وا  حور  دنوادخ  هک  نآ  رگم  دریم  یمن  ملاع  برغ  ای  قرـش و  رد  ینم  ؤم  چیه  نوچ  دریمب ؛ دهاوخ  یم  هک  اج  ره  شابم ،  تحاران 

: دومرف تسا ؟  هدـش  عقاو  اجک  رد  تسیچ و  مالـسلا ))  يداو   : )) مدرک ضرع  دـهد . یم  رارق  رگید  نانم  ؤم  حاورا  اب  مالـسلا ))  يداو  ))
رگیدـکی اب  دـنا و  هتـسشن  مه  رود  هقلح  هقلح  هک  منیب  یم  ار  نانم  ؤم  حاورا  عامتجا  هرظنم  نم  هکنیا  لثم  شاـب ،  هاـگآ  هفوک .  تشپ  رد 

یحاون زا  رثوک ) رهن   ) يوس هب  گرم  زا  سپ  ار  نم  ؤم  حور  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  زین  ( 364 .) دننک یم  وگ  تفگ و 
هک يرگید  تایاور  زا  ( 365 .) دماشآ یم  نآ  ياهبارش  زا  دنک و  یم  شدرگ  نآ ،  فارطا  ياهغاب  رد  نم  ؤم  دنرب . یم  مالسلا ))  يداو  ))

( دراد رارق  هفوک  فارطا  هک   (( ) مالـسلا يداو   )) رد تمایق ،  زور  ات  نابرقم  ناکین و  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تسا :  هدـش  دراو  باب  نیا  رد 
یم باریس  دنماشآ و  یم  نآ  ياهرهن  ياهبارـش  اهبآ و  زا  دنوش ، یم  دنم  هرهب  دنروخ و  یم  ناماس  نآ  یتشهب  ياهتمعن  زا  دنراد و  ياج 

فجن مالـسلا ))  يداو   )) رد رادرک  کین  نانم  ؤم  نابرقم و  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  همئا  ناربمایپ و  حاورا  دـش  مولعم  هک  لاح  دـندرگ .
؟ دراد یتیـصوصخ  هچ  نتفر  نانآ  ربق  رانک  میور و  نانم  ؤم  روبق  ترایز  هب  ارچ  هک :  نیا  نآ  دـیآ و  یم  شیپ  لاوئـس  کـی  دـنراد ، رارق 

دیور دوخ  تاوما  ترایز  هب  هک  هدش  شرافس  ردق  نیا  ارچ  و  تسا ؟)  هدش  نفد  اهنآ  رد  نانآ  هدش  هدیـسوپ  مسج  طقف  هک  یتروص  رد  )
ریاس ای  عیقب  ناتـسربق  رد  هک  ییاهربق  ترایز  هب  ناشدوخ  مالـسلا ،  مهیلع  موصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  ییاج  اـت 
هتفگ البق  دـندرک ؟ یم  شزرمآ  بلط  رافغتـسا و  نانآ  يارب  دـندناوخ و  یم  ترایز  اعد و  اج  نآ  رد  دـنتفر و  یم  دوب  رگید  ياهناتـسربق 

نآ حور  دوش ، یم  رضاح  نم  ؤم  ربق  رس  رب  دور و  یم  روبق  لها  ترایز  هب  یناسنا  یتقو  دنراد . یصاخ  طابترا  دوخ  داسجا  اب  حاورا  دش :
هک یتقو  ات  دریگ و  یم  سنا  وا  اب  ددرگ و  یم  دونشخ  هدننک  رادید  زا  دنک و  یم  زاورپ  شربق  يوس  هب  اروف  مالـسلا ))  يداو   )) زا نم  ؤم 
یم رب  مالـسلا ))  يداو   )) هب زاب  دوش و  یم  تحاران  ددرگ  یم  رب  شربق  راـنک  زا  یعقوم  دوش و  یم  لاحـشوخ  داـش و  تسا  وا  ربق  رـس  رب 

رد ترضح  مدش .  جراخ  هفوک  تشپ  هب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  اب  دیوگ : یم  ینرع  هبح  مالـسلا  يداو  رد  حاورا  اب  یلع  ملکت  ددرگ .
ات مداتـسیا  ناشیا  زا  تعباتم  هب  دراد . ییوگ  تفگ و  دـنک و  یم  تبحـص  یتیعمج  اب  هکنیا  دـننام  ایوگ  درک و  فقوت  مالـسلا ))  يداو  ))

هدرک عمج  ار  دوخ  يادر  مداتسیا و  سپ  متسشن .  مداتسیا و  یگتسخ  زا  راب  نیدنچ  مدش ،  هتسخ  ات  متسشن  يردق  هب  سپس  مدش ،  هتسخ 
نیمز يور  ار  دوخ  يادر  سپـس  دـییامن . تحارتسا  یتعاس  امـش  متحاران ؛  امـش  رب  ماـیق  نیا  لوط  زا  نینم !  ؤملاریما  يا  مدرک :  ضرع  و 
ندرک ملکت  يارب  رگم  دوبن  نم  نداتسیا  هبح !))   )) يا دومرف : ترضح  دیامن . تحارتسا  دنیشنب و  نآ  يور  هب  ترـضح  نآ  ات  مدرک  نهپ 

رگا یلب ،  دومرف : دـنریگ ؟ یم  سنا  مه  اب  دـننک و  یم  ملکت  مه  ناگدرم  ایآ  نینم !  ؤملاریما  ای  مدرک :  ضرع  نم .  ؤم  اب  نتفرگ  سنا  اـی 
ياه هقاس  تشپ و  يرگید  زیچ  اـی  دوخ  هماـمع  اـب  هتـسشن و  هقلح  هقلح  هک  ینیب  یم  ار  اـه  نآ  دوش  هتـشادرب  وت  ناگدـید  يولج  زا  هدرپ 

؟  یناحور ای  دنتـسه  ینامـسج  اهنآ  اـیآ  مدرک :  ضرع  دـننک . یم  وگ  تفگ و  دـنا و  هتـسشن  قیرط  نیدـب  هتـسب و  مه  هب  ار  دوخ  ياـهاپ 
مالسلا يداو   )) هب دوش : یم  هتفگ  وا  حور  هب  هکنآ  رگم  دریم  یمن  ایند  ياه  نیمز  زا  ینیمز  رد  ینم  ؤم  چیه  دنتـسه و  حاورا  نانآ  دومرف :

ات دـش  جراخ  هفوک  زا  نینم  ؤملاریما  تسا :  هدـش  لقن  هتاـبن  نب  غبـصا  زا  زین  ( 366  .) تسا ندـع  تشهب  زا  يا  هعقب  نآ  دوـش و  قـحلم  (( 
دـسج تسا و  هدیـشک  زارد  تشپ  هب  مدـید  مدیـسر ،  وا  هب  اـت  متفر  شلاـبند  هب  زین  نـم  تشذـگ .  زین  اـجنآ  زا  و  ( 367  ) نییرغ هب  دیـسر 

يور امـش  يارب  ار  مسابل  یهد  یم  هزاجا  نینم !  ؤملاریما  اـی  درک : ضرع  ربنق  تشادـن .  يزادـناریز  چـیه  دوب و  نیمز  يور  هب  شکراـبم 
كاخ نینم !  ؤملاریما  ای  تفگ :  غبـصا  تسا ؟  نتـسشن  رد  نم  ؤم  يارب  تمحازم  ای  نم ،  ؤم  كاخ  اج  نیا  هن ،  دومرف : منک ؟  نهپ  نیمز 

نتـسشن رد  نم  ؤم  اب  تمحازم  يانعم  نکیل  دـیآ ، یم  اج  نیا  هب  ادـعب  ای  و  تسا .  هدوب  اـج  نیا  رد  هک  میـسانش  یم  میناد و  یم  ار  نم  ؤم 
هک هفوک  تشپ   ) اج نیا  رد  ار  نانم  ؤم  حاورا  دور ، رانک  امـش  ياهمـشچ  ربارب  زا  هدرپ  رگا  هتاـبن !  رـسپ  يا  دومرف : مدـیمهفن .  ار  اـج  نیا 

نیا رد  ینم  ؤم  ره  حور  دنا و  لوغـشم  دینـش  تفگ و و  هب  مه  اب  هتـسشن و  مه  درگ  هقلح  هقلح  هک  دینیب  یم  تسا )  مالـسلا  يداو  نامه 
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 (( مالـسلا يداو   )) رد هک  ینانم  ؤم  حاورا  تسا :  هدـش  دراو  یتیاور  رد  سدـقملا  تیب  رد  ناـنم  ؤم  حاورا  ( 368) دوش یم  دراو  نیمزرس 
هیواعم اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  نیفص  گنج  رد  دننک . یم  عامتجا  سدقملا  تیب  هرخص  رد  هعمج  ياهبش  دنرب  یم  رـس  هب  فجن 
هیواعم هب  ار  نآ  نیع  مالـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  هب  يا  همان  دـش . عالطا  اب  هیـضق  نیا  زا  مور  هاـشداپ  دـیگنج ، هاـم  دودح 18 

دعب منک و  یتالا  ؤس  اه  نآ  زاات  دیتسرف  مور  هب  ار  دوخ  تیب  لها  نیرتملاع  امـش ، زا  مادک  ره  دوب : هدـش  رکذـتم  همان  ود  نآ  رد  تشون ، 
ربخ دـنا و  هداد  ملع  نودـب  عقاو و  فالخ  هب  مادـک  عقاو و  قبط  تسرد و  ارم  باوج  مادـک  منیبب  منکفا و  رظن  لـیجنا  باـتک  رد  نآ ،  زا 

نـسح ماما  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دـیزی و  دوخ  دـنزرف  هیواعم  دیرتراوازـس . هعماج  يربهر  تفـالخ و  رما  هب  امـش  زا  کیمادـک  مهد 
دومن دیزی  زا  هک  یتالاوئس  اما  درک . مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  مه  یتالاوئس  دیزی و  زا  یتالاوئس  مور  هاشداپ  دنداتـسرف . ار  یبتجم 
باوج رکف  نودب  یبوخ و  هب  ار  همه  درک  نسح  ماما  زا  هک  یتالاوئـس  اما  دنام . نادرگرـس  ناریح و  دهد ، باوج  تسناوتن  ار  مادـکچیه 

؟ دنوش یم  عمج  اجک  ناشگرم  زا  دعب  هتـسیاش  دارفا  نانم و  ؤم  حاورا  ایآ  هک :  دوب  نیا  درک  نسح  ماما  زا  هک  یتالاوئـس  هلمج  زا  دومرف .
مه اب  دـننک و  یم  عامتجا  سدـقملا  تیب  هرخـص  دزن  هعمج ،  ياهبـش  رد  ناشگرم  زا  سپ  نانم  ؤم  حاورا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 

ار نیمز  مه  تمایق  رد  دینارتسگب و  درک و  نهپ  ار  نیمز  اج  نآ  زا  تسا .  دنوادخ  کیدزن  شرع  سدقملا  تیب  دـنیامن . یم  وگ  تفگ و 
هدومن ادیپ  تلـست  نامـسآ  ناگتـشرف و  رب  اج  نآ  زا  راگدرورپ  ددرگ و  یم  اپ  هب  اج  نآ  زا  رـشحم  دچیپ و  یم  مه  رد  سدـقملا  تیب  رد 
تایاور اریز  درادن ؛ تافانم  دـنراد  رارق  فجن  مالـسلا ))  يداو   )) رد نانم  ؤم  حاورا  دـیوگ : یم  هک  یتایاور  اب  تیاور  نیا  ( 369  .) تسا

تیب هرخـص  دزن  هعمج  ياهبـش  رد  طقف  حاورا  دیوگ : یم  تیاور  نیا  دننک و  یم  عامتجا  مالـسلا ))  يداو   )) رد حاورا  تفگ :  یم  قباس 
. رگید عقاوم  رد  هن  دننک  یم  عامتجا  سدقملا 

توهرب رد  رافک  حاورا  مهدزیس :  لصف 

یم مزال  دننک . یم  عامتجا  فجن  مالـسلا  يداو  رد  نانم  ؤم  حاورا  میتسناد  هک  لاح  دـننک ؟ یم  عامتجا  اجک  رد  ناکرـشم  رافک و  حاورا 
ناقفانم نادناعم و  ناکرشم ،  رافک و  حاورا  دننک ؟ یم  عامتجا  اجک  رد  ناکرشم  رافک و  حاورا  ایآ  هک  مهد  رکذت  مه  ار  بلطم  نیا  مناد 

نآ رد  دراد و  دوجو  یهاـچ  اـج  نآ  رد  ( 370 .) دوب دـنهاوخ  نمی  توهرب ))  يداو   )) رد دنـشابن  شـشخب  وفع و  لباق  هک  یناراکهانگ  و 
نآ درادن . ار  اج  نآ  زا  روبع  تردق  یـسک  هک  تسا  ناوارف  ردق  نآ  یـشحو  تاناویح  اهدـغج و  اه ، یعفا  اهبرقع ، هایـس ،  ياهرام  هاچ ، 

لباق نآ  زا  يا  هقیقد  هک  دراد  ییاسرف  تقاط  نازوس و  يامرگ  درادن و  ار  نآ  زا  نتفر  نیئاپ  تردق  یـسک  هک  تسا  قیمع  يردـق  هب  هاچ 
بآ نیمز ،  يور  ياهبآ  نیرتدـب  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هلمج :  زا  تسا .  هدـش  دراو  یتایاور  مه  باب  نیا  رد  تسین .  لمحت 

زا سپ  رافک  حاورا  یمامت  تسا ،  هدش  عقاو  نمی  فارطا  رد  هک  توم ))  رضح   )) رد تسا  ینیمزرـس  نآ  دشاب و  یم  توهرب ))  يداو  ))
هک تسا  توهرب ))   )) هاچ تسا ،  هدش  عقاو  شتآ  رد  هک  یهاچ  نیرتدب  دومرف : زین  دـنوش . یم  عمج  مه  درگ  نیمزرـس  نآ  رد  ناشگرم 

تـسا يداو ))   )) کی نمی  تشپ  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  ( 371 .) دنـشاب یم  نیدناعم  رافک و  حاورا  نآ ،  رد 
هایـس و ياهرام  رگم  درادـن  تنوکـس  يدرف  چـیه  تسین و  ناسنا  هیاسمه  یـسک  چـیه  اج  نآ  رد  دوش . یم  هتفگ  توهرب ))   )) نآ هب  هک 

زلف نوچ  هک  یبآ  زا  ات  دنرب  یم  اجنآ  هب  ار  ناکرـشم  حاورا  ماش  حبـص و  ره  هک  توهلب ))   )) مان هب  تسا  یهاچ  يداو ))   )) نآ رد  دـغج .
، دـنور یم  ایند  زا  تیب  لـها  اـم  نانمـشد  یتقو  دومرف : زین  ( 372 .) دـنماشایب تسا  نوخ  اـب  طولخم  كرچ  اـب  نازوس و  مرگ و  هتخادـگ ، 

دنروخ یم  نآ  موقز  زا  دننک و  یم  باذع  هجنکش و  تمایق  زور  ات  اج  نآ  رد  ار  اهنآ  دنرب و  یم  توهرب ))  يداو   )) يوس هب  ار  ناشحور 
هب یبرع  درم  تفگ :  ملـسم  نب  دـمحم  ( 373  !() يداو نیا  تخـس  باذـع  زا  ادـخ  رب  هانپ  . ) دـنماشآ یم  نآ  ناـشوج  فیثک و  بآ  زا  و 
نآ زا  دعب  داع . فاقحا  زا  درک : ضرع  يا ؟  هدمآ  اجک  زا  یبارعا !  يا  دومرف : ترضح  دمآ . مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  كرابم  رضحم 

هدید نآ  ياهتنا  هک  دوب  گرزب  يداو ))   )) نآ يا  هزادنا  هب  دوب و  اه  موب  اهدغج و  زا  رپ  هک  مدید  ار  یکیرات  هایـس و  يداو ))   : )) تفگ
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يداو  ، )) نآ دوـمرف : مناد .  یمن  ادـخ  هب  دـنگوس  درک : ضرع  تـسا ؟  يداو ))   )) مادـک نآ  یناد  یم  اـیآ  دوـمرف : ترـضح  دـش . یمن 
هک داتسرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يارب  مور  هاشداپ  هک  يا  همان  رد  ( 374 . ) دـشاب یم  يرفاـک  ره  حور  نآ ،  رد  هک  تسا  توهرب )) 

ناـشیا زا  مور  هاـشداپ  داتـسرف . ار  نسح  ماـما  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  منکب ،  وا  زا  یتالاوئـس  اـت  تسرفب  ار  دوخ  تیب  لـها  ملاـع 
رـضح  )) يداو رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تسا .  اجک  رد  نانآ  عامتجا  لحم  راـفک و  حاورا  دیـسرپ  هلمج :  زا  دومن . ییاهـشسرپ 

نآ لابند  هب  دزیگنا و  یم  رب  برغم  فرط  زا  ار  یشتآ  قرشم و  فرط  زا  ار  یـشتآ  دنوادخ  دومرف : سپـس  نمی .  رهـش  تشپ  رد  توم )) 
نایور ود  ناربخ ،  یب  ادخ  زا  نانید و  یب  ناکرـشم ،  رافک و  يرآ ،  ( 375 .) دـنوش یم  روشحم  مدرم  نآ  زا  سپ  دزیگنا ، یم  رب  ار  داب  ود 

هاتوک و تفرعم  ملع و  زا  ناشتـسد  دنا و  هدربن  تیناسنا  زا  ییوب  هک  یناسک  ناگـشیپ و  متـس  ناملاظ و  نادـناعم ،  نادـحلم و  ناقفانم ،  و 
اهدغج و هایس و  ياهرام  نایم  رد  تسا ،  هتشگن  باریس  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تیالو  توبن و  لالز  بآ  راشرس  ماج  زا  ناشبلق  ناج و 

وچمه ار  دوخ  سنج  تسامـس  ضرا و  نیردـناک  هرذ  هرذ  دـننک . یم  عامتجا  نمی  توهرب ))  يداو   )) نازوس ياـمرگ  یتح  تاـناویح و 
ریگلد توهرب ))  يداو   )) لها يارب  نامز ،  تشذـگ  ردـقچ  دـنبلاط  ار  نایران  رم  نایران  دـنبذاج  ار  نایرون  رم  نایرون  تساـیرهک  هاـک و 

اهنآ دشک و  یم  لوط  اهنرق  هکلب  اهلاس  نآ ،  تشذگ  زا  يا  هظحل  ره  ییوگ  تسا  هدنبوک  ینالوط و  زارد و  ارجامرپ و  تخـس ،  هدننک و 
باذع زا  يا  هنومن  ماش  حبص و  ره  دنا و  هدرک  ینادنز  تشحورپ  فوخم و  کیرات ،  گنت و  ياهنادنز  رد  هدیـشک و  ریجنز  لغ و  رد  ار 
ریگلد دـنیاشوخان و  يداو  نآ  لها  يارب  گنر  همه  بابان و  يدارفا  اب  ینیـشنمه  ردـقچ ، دـنناشچ . یم  نانآ  هب  ار  تمایق  زور  هجنکـش  و 

هنایزات و يداو و  نآ  لـها  زوسناـج  هلاـن  داـیرف و  ناـنآ و  شارخ  لد  يادـص  ندینـش  ردـقچ ، تسا .  روآ  ترـسح  زیگنا و  مغ  هدـننک و 
نیا رثا  رد  هدـش و  هتـسب  نانآ  ياپ  تسد و  هب  هک  ییاهریجنز  لغ و  شتآ و  شرغ  دـیآ و  یم  دورف  ناـنآ  رکیپ  رب  هک  ینیـشتآ  ياـهزرگ 
نینچ زا  ادخ  رب  میرب  یم  هانپ   . ) تسین اهادص  نآ  ندینش  لمحت  ار  یسک  و  تسا ،  دنلب  اهنآ  يادص  نامرجم  ندیشک  فرط  نآ  فرط و 
هریخ ار  وا  مشچ  نآ ،  قرب  قرز و  دروخن و  ار  نآ  بیرف  هک  دـشاب  شوه  هب  راذـگدوز  یناـف و  ياـیند  نیا  رد  دـیاب  ناـسنا  سپ  يداو .) 

رد دـشاب و  هجنکـش  باذـع و  راتفرگ  ربق  خزرب و  ملاع  رد  تفر  اـیند  زا  دیـسر و  ناـیاپ  هب  شرمع  یتقو  هک  دـهدن  ماـجنا  يراـک  دـنکن ،
هتخادگ زلف  نوچمه  ییاهبآ  یلظنح و  یموقز و  ياه  هویم  خلت و  ياهاذغ  دوش ، اهبرقع  اهرام و  شین  راتفرگ  توهرب  رطخ  رپ  يداو ))  ))

ربمایپ تعافـش  تمایق  رد  دوش و  راتفرگ  معط  دب  وب و  دب  مه ،  هب  طولخم  نوخ  كرچ و  نوچمه  ییاهبآ  ترارح و  رپ  شوج و  رپ  هدـش 
دب ناشرادرک  زین  ینانم  ؤم  رگا  یتح  دوش ، یمن  نامرجم  لاح  لماش  ناگدننک  تعافش  دوشن . شلاح  لماش  وا  لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هب امـش  همه  تمایق  رد  اما  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنهد . یم  لامـشوگ  ار  ناشیا  دـننک و  یمن  تعافـش  نانآ  زا  دـشاب  دنـسپان  و 
هس هطساو  هب  ( 376  .) مشاب یم  ساره  رد  نارگن و  امش  خزرب  زا  نم  نکیلو  دیتسه  تشهب  رد  وا ، یصو  ای  عاطم ،  ربمایپ  تعافش  هطـساو 
اج نآ  رد  دنوش و  توهرب  يداو ))   )) لخاد دنرادن  نآ  هب  هجوت  هک  یناهانگ  زا  یضعب  يارب  مه ،  نینم  ؤم  تسا  نکمم  توهرب  رد  هانگ 

درک و تکرح  هظعم  هکم  تمس  هب  شرمع  رخآ  رد  یناسارخ  رهاطلادبع )) خیـش   )) مان هب  ناکین  زا  یکی  تسا :  هدش  لقن  دندرگ . باذع 
صخـش شیپ  ارنآ  هتـساوخ  یم  هتـشاد و  يدقن  لوپ  رهاوج و  هسیک  رفن ، کی  شرمع  رخآ  رد  دریمب . ات  دنامب  اج  نآ  رد  تفرگ  میمـصت 

تسا مدرم  دامتعا  دروم  همظعم  هکم  رد  ناشیا  دنیوگ : یم  دننک و  یم  یفرعم  وا  هب  ار  رهاطلادبع )) خیش   )) دراذگب تناما  ناونع  هب  ینیما 
زا خیش ))   )) یتدم زا  دعب  دریگب . سپ  وا  زا  دراد  مزال  هک  یعقوم  ات  دهد  یم  وا  تسد  هب  ار  دوخ  تناما  دور و  یم  وا  شیپ  مه  درم  نآ  . 
یم وا  هب  دـنک . یم  بلط  ار  دوخ  تناما  دور و  یم  وا  هناخ  برد  هب  شتناما  هبلاـطم  يارب  تناـما  بحاـص  شگرم  زا  دـعب  دور ، یم  اـیند 

یمن میرادن و  عالطا  دنیوگ : یم  نیثراو  دنک . یم  ار  دوخ  تناما  هبلاطم  دور و  یم  وا  ناثراو  شیپ  تسا .  هتفر  ایند  زا  خیـش ))  : )) دنیوگ
يداو  )) رد نانم  ؤم  حاورا  هک  دوب  هدینـش  یلو  دنک . هچ  دـناد  یمن  دوش و  یم  ناریح  درم  نآ  تسا .  هتـشاذگ  اجک  ار  امـش  تناما  میناد 
غارس منیبب و  ار  تیم  نیا  نم  هک  نک  مهارف  يا  هلیسو  ایادخ ! دیوگ : یم  دوش و  یم  لسوتم  دنا . سونءام  مه  اب  دنتسه و  دازآ  مالـسلا )) 

هنوگچ دیوگ : یم  دنک و  یم  لقن  ار  دوخ  ناتساد  عالطا  لها  زا  یـضعب  هب  یتدم  زا  سپ  دسر . یمن  هجیتن  هب  یلو  مریگب ،  وا  زا  ار  متناما 
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تسا دش  هدامآ  ءایقـشا  يارب  هک  توهرب ))  يداو   )) رد وا  حور  دیاش  دنتفگ : وا  هب  منیب ؟  یمن  ار  وا  منک  یم  ادیپ  لسوت  هچ  ره  هک  تسا 
زا یکانـسرت  ياهادص  هدش :  لقن  تسا و  یکانتـشحو  ياه  هاچ  ياراد  هک  یبیهم  يداو   ) تسا نمی  رد  يداو  نآ  دـشاب و  هتـشاد  ياج  ، 
رد دنک و  یم  تکرح  توهرب ))  يداو   )) نمی و يوس  هب  مه  وا  دننک ). یم  تشحو  اهادص  نآ  ندینـش  زا  همه  دسر و  یم  شوگ  هب  نآ 

: دیامن یم  لاوئـس  دنک . یم  هدهاشم  ار  رهاطلادـبع )) خیـش   )) حور يزور  هک  نیا  ات  دوش  یم  هزور  زامن و  لسوت و  ءاعد و  لوغـشم  اجنآ 
لاوئس ارچ ؟ تفگ :  دیدوب ؟ هکم  رواجم  هک  دیتسین  یسک  نامه  امش  رگم  تفگ :  يرآ ،  دیوگ : یم  دیتسه ؟ خیـش ))   )) بانج امـش  ایآ 

رد ار  وت  تناما  اما  دـیوگ : یم  باوج  رد  یـشاب .  مالـسلا ))  يداو   )) رد دـیاب  وت  یتسه ؟  اج  نیا  رد  ارچ  دـش ؟ هچ  نم  تناما  دـنک : یم 
هب ورب  نالا  متفر .  ایند  زا  نم  هک  نیا  اـت  يدـماین  نآ  غارـس  هب  وت  ما .  هدرک  ناـهنپ  نیمز  ریز  دوخ  هناـخ  زا  تمـسق  نـالف  رد  هزوک  نـالف 
نم هک  دش  ثعاب  هانگ  هس  میوگب :  دیاب  متسه ؟  اجنیا  نم  ارچ  يدرک  لاوئـس  اما  ریگب . ار  دوخ  تناما  هدب و  ناشن  ار  اج  نآ  نم ،  نیثراو 
هکم رد  يدرک و  كرت  ار  دوخ  ماوقا  ناـسارخ  رد  وـت  دـنتفگ : نم  هب   - 1 دنهد . یم  مرارق  باذـع  دروم  دـنروایب و  يداو ))   )) نیا رد  ار 

يدرک و یم  تناها  وا  هب  تشاد  لزنم  وت  لزنم  رانک  رد  یملاع  دنتفگ :  - 3 يا .  هتخادرپ  قحتسم  ریغ  هب  رانید  کی  دنتفگ :  - 2 يدنام . 
یهاگ ایند  لها  اب  میقتـسم  طابترا  ( 377 .) درک باذـع  دروآ و  اجنیا  هب  ارم  لـمع  هس  نیا  هطـساو  هب  دـنوادخ  يدومن .  یمن  مارتحا  وا  زا 

ایند لها  هب  ار  یبیغ  ياهربخ  یتح  دوش و  یم  لدـب  در و  ناشنایم  رد  یبلاطم  دـننک و  یم  رارقرب  سامت  ایند  لها  اب  باوخ  ملاع  رد  حاورا 
هجوت اهنآ  زا  هنومن  دنچ  هب  دنیامن . یم  تاقالم  رگیدکی  اب  دننک و  یم  رارقرب  سامت  دوخ  لها  اب  امیقتـسم  يرادـیب  رد  یهاگ  دـنهد . یم 

 ( قداص ماما   ) مردپ اب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  تسا :  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  هللادـبع  نب  ةدـیبع   - 1 دینک .
يدرمریپ میدیسر ،  نابایب  هب  نوچ  میدرک ،  تکرح  ( 378  ) ضیرع يوس  هب  میدش و  جراخ  هنیدم  زا  شلاوما  زا  یضعب  هب  یشکرس  يارب 

یم دندش . تبحص  لوغشم  تفر و  وا  دزن  هب  دش و  هدایپ  مردپ  درک . مالس  دش و  دراو  مردپ  رب  دوب  هدش  دیفس  شتروص  رس و  ياهوم  هک 
نآ یتدم ،  زا  سپ  دندرک . ییاهـشسرپ  رگیدکی  زا  دنتـسشن و  مه  اب  ینالوط  تدـم  موش و  تیادـف  تفگ :  یم  درمریپ  نآ  هب  هک  مدـینش 

. دش ناهنپ  اهرظن  زا  وا  ات  درک  یم  رظن  شرس  تشپ  هب  هتسویپ  داتسیا و  مردپ  تفر .  درک و  یظفاحادخ  عادو و  مردپ  اب  دش و  دنلب  درمریپ 
هدـیدن لاح  ات  يدومن .  دروخرب  ینابرهم  یمرگ و  اـب  یتفگ و  نخـس  وا  اـب  هک  دوب  یـسک  هچ  درمریپ  نیا  ناـج !  ردـپ  يا  مدرک :  ضرع 

ناسنا هک  یلامعا  ( 379 .) دوب مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  مردپ  نآ  دنزرف ! يا  دومرف : یشاب ؟  هتفگ  نخـس  نینچ  رگید  سکچیه  اب  مدوب 
ار وا  هک  نآ  زا  دعب  دوب . دـنهاوخ  وا  نیـشنمه  تمایق  زور  ات  دـننک و ) یم  ادـیپ  مسجت  ربق  رد  دـیاب  دـشاب  بوخ   ) دـهد یم  ماجنا  ایند  رد 

نب سیق   - 2 دنوش . یمن  ادج  وا  زا  زاب  منهج ،  لخاد  ای  دوش  تشهب  لخاد  هچ  وا  دندیسر ) ار  شدب  بوخ و  باسح  و   ) دندرک همکاحم 
رد سهل ))  نب  لاصلص   )) هک یلاح  رد  میدیسر ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  میمت  ینب  زا  یتعامج  اب  دیوگ : یم  مصاع 

میتسه یمدرم  ام  اریز  میربب ؛  عفن  نآ  هطـساو  هب  هک  يا  هظعوم  نک ،  هظعوم  ار  اـم  هللا !  لوسر  اـی  مدرک :  ضرع  دوب . ترـضح  نآ  شیپ 
يا دومرف : میریگب .  دنپ  هظعوم و  امش  زا  میسرب و  امش  تمدخ  هب  زور  ره  هک  تسین  نکمم  مینک و  یم  یگدنز  اهارحـص  اه و  نابایب  رد 

ره يارب  یناـبهگن و  بیقر و  زیچ  ره  رب  یباـسح و  زیچ  ره  يارب  ترخآ و  اـیند  اـب  گرم و  یگدـنز ،  زا  دـعب  یتلذ و  تزع  ره  اـب  سیق ! 
یم نفد  ینیـشنمه ))  نیرق و   )) وت اب  امتح  سیق !  يا  دومرف : دعب  تسا .  یباقع  هانگ  تشز و  راک  ره  يارب  و  یباوث ،  کین  راک  ۀنـسح و 

دـشاب یـسفن  کین  يراوگرزب و  تمارک و  ياراد  وا  رگا  يا .  هدرم  وت  تسا و  هدنز  وا  هک  یلاح  رد  دش ، یهاوخ  نفد  وا  اب  زین  وت  دوش و 
دیامن و یم  ثداوح  میلـست  ار  وت  دروآ و  یم  دوجو  هب  یتحاران  دنک و  یم  يدب  وت  هب  دـشاب  تسپ  هیامورف و  رگا  و  دراد ، یم  یمارگ  ارت 
. رگید سک  هن  تسوا  هرابرد  طقف  دوش  یم  وت  زا  هک  یتالاوئس  يوش .  یم  روشحم  وا  اب  مه  وت  دوش و  یم  روشحم  وت  اب  وا  طقف  ماجنارس 
يریگ و یم  سنا  وا  اب  دشاب  حلاص ))   )) وا رگا  ینیزگرب .  حـلاص  ینیـشنمه  ینک و  رایتخا  يا  هتـسیاش  کین و  تروص  هب  ارنآ  نک  یعس 

مـسجم هک  تسا  وت  لمع ))   )) طقف نآ  تسین و  يرگید  زیچ  وت  يارب  ینارگن  تشحو و  زج  هب  دشاب  وبدـب  دـساف و  رگا  يوش و  یم  داش 
رعش هب  ار  اهنآ  سهلد ))  نب  لاصلص   : )) تفای نایاپ  ترضح  ياه  هظعوم  هک  نآ  زا  دعب  دوب . دهاوخ  هارمه  وت  اب  تمایق  ربق و  رد  هدش و 
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یتسود نتـشیوخ ،  رادرک  لاـمعا و  زا   . )) تسا نینچ  راعـشا  یـسراف  ینعم  دـناوخ . مصاـع  نب  سیق  لوسر و  ترـضح  يارب  دروآ و  رد 
دیاب راچانب  ناسنا !  يا  .(( )) دـنا هتفای  مسجت  هک  دنـشاب  یم  وا  لامعا  ناـمه  خزرب  ملاـع  ربق و  رد  یمدآ ،  قیفر  اریز  نیزگرب ؛  دوخ  يارب 
يوش یم  مرگرس  يزیچ  هب  رگا  سپ   .(( )) يزاس هدامآ  ینک و  باختنا  تمایق  زور  و  خزرب )  ملاع   ) گرم زا  دعب  يارب  ار  دوخ  نیـشنمه 

رادرک و اـب  زج  خزرب  ملاـع  رد  گرم و  زا  سپ  یمدآ   .(( )) یـشابن يرگید  زیچ  لوغـشم  ددنـسپ  یم  ادـخ  هچنآ  هب  زج  هک  شاـب  بـقارم 
یم گنرد  ناشیا  نایم  رد  یکدـنا  هک  تسین  شیب  ینامهیم  دوخ  هداوناـخ  رد  یمدآ  اـنامه  .(( )) ددرگ یمن  قیفر  نیرق و  شیوخ  لاـمعا 

(.(( 380) دور یم  دنک و  یم  چوک  نآ  زا  سپ  دنک و 

خزرب ملاع  رد  ناسنا  تروص  مهدراهچ :  لصف 

همدقم

 ، تسار غورد و  لطاب ،  قح و  تواقـش ،  تداعـس و  نآ  رد  هک  تسا  یملاع  ایند  دوش ، یم  ضوع  وا  ملاـع  دور  یم  اـیند  زا  ناـسنا  یتقو 
تقیقح و قدـص و  ملاـع  خزرب  ربـق و  ملاـع  اـما  تسا .  هتخیمآ  مه  رد  حـلاص  ناـمیا ،  رفک و  تثاـبخ ،  تفاـظن و  یگدولآ ،  صوـلخ و 
. دننک یم  هولج  دوخ  یعقاو  تروص  هب  خزرب  ملاع  رد  دهد ، یم  ماجنا  ایند  رد  ناسنا  هک  یلامعا  لاعفا و  قالخا و  تسا .  ضحم  تیعقاو 
رد دهد ، یم  ماجنا  ایند  رد  ناسنا  هک  یلامعا  لاعفا و  قالخا و  دـنادحاو . تقیقح  کی  ود ، ره  دـنرادن و  یفالتخا  اجنآ  رد  نطاب  رهاظ و 

تداعس و هار  دندحاو . تقیقح  کی  ود ، ره  دنرادن و  یفالتخا  اجنآ  رد  نطاب  رهاظ و  دننک . یم  هولج  دوخ  یعقاو  تروص  هب  خزرب  ملاع 
منهج ای  تشهب و  يوس  هب  هرس  کی  ناسنا  هار  ندرم ،  درجم  هب  یلو  تسین  صخـشم  گرم  ماگنه  ات  ایند  نیا  رد  سک  ره  يارب  تواقش 

. دـنوش یم  مسجم  رگ و  هولج  ناسنا  يارب  یخزرب  یعقاو  ياهتروص  هب  تسا  هداد  ماـجنا  اـیند  رد  ناـسنا  هک  یلاـعفا  یلاـمعا و  دوش . یم 
تروص هب  اج  نآ  رد  کین  لامعا  دنراد . دوخ  هب  صوصخم  یتروص  دنوش و  یم  مسجم  خزرب  ملاع  رد  دـب ، ای  دـشاب  کین  ناسنا  لامعا 

یلاع سابل  اب  رتابیز  یتروص  لاح  هب  ات  یتسه ،  یسک  هچ  دیوگ : یم  وا  هب  ناسنا  دنک . یم  هولج  قالخا  شوخ  انعر و  دق  ابیز و  یصخش 
زور ات  يداد و  ماجنا  ایند  رد  هک  یحلاص  لمع  متـسه .  وت  کـین  لـمع  ناـمه  دـیوگ : یم  خـساپ  رد  ما ؟  هدـیدن  وت  زا  رتشوخ  يوب  رت و 

سابل اب  قلخ  دب  هفایقدب و  تشز و  تروص  هب  دهد  یم  ماجنا  ایند  رد  ناسنا  هک  یتشز  حیبق و  لامعا  موش .  یمن  ادج  متسه و  وت  اب  تمایق 
وت يوب  نوچ  ییوب  هفایقدب و  تشز و  وت  دننام  یتروص  لاح  هب  ات  یتسیک ؟  دیوگ : یم  وا  هب  ناسنا  دوش . یم  مسجم  دـنگ ، يوب  فیثک و 
زور ات  يداد .  یم  ماجنا  ایند  رد  هک  یحیبق  تشز و  لمع  نامه  متـسه ،  وت  دنـسپان  دـب و  لـمع  دـیوگ : یم  باوج  رد  ما ؟  هدـیدن  دـننز 

هرکیپ نامه  هک  رهاظ  تروص  لوا ،  دراد . تروص  ود  دهد  یم  ماجنا  ایند  رد  ناسنا  هک  یلامعا  موش .  یمن  ادج  متسه و  وت  اب  مه  تمایق 
راکـشآ خزرب  ملاع  رد  هکنیا  ات  درادـن  ربخ  نآ  زا  ناسنا  تسا .  لمع  ناج  حور و  ناـمه  هک  نطاـب  تروص  مود ،  تسا .  لـمع  دـسج  و 

ایر و يارب  تسا  نکمم  دـشاب و  هداد  ماجنا  ار  نآ  وا  نامرف  هب  ادـخ و  يارب  تسا  نکمم  دـناوخ  یم  زاـمن  ناـسنا  هک  یعقوم  ـالثم ، دوش .
اب دشاب  ادخ  يارب  رگا  دشاب . یم  یکی  تسا  يرهاظ  لمع  نامه  هک  نآ ،  هرکیپ  هک  یلاح  رد  دش  ات  ود  زامن  حور  سپ  دشاب . ییامندوخ 

يارب رگا  درب و  یم  تذـل  نآ  ندـید  زا  ناـسنا  هک  دوش  یم  مسجم  يروـط  هب  وـب  شوـخ  وـخ و  شوـخ  ساـبل ،  شوـخ  اـبیز و  یتروـص 
هدنمرش تحاران و  نآ  ندید  زا  ناسنا  هک  يروط  هب  دنک  یم  هولجدب  وخدب و  هفایقدب ،  هیرک ،  تشز و  تروص  هب  دشاب  ایر  ییامندوخ و 

. دنرارق نیا  زا  اهنآ  مینک و  نایب  ار  اهزیچ  زا  یضعب  دارفا و  زا  یضعب  یخزرب  ياهتروص  تسا  بسانم  اج  نیا  رد  دوش . یم 

داد ناشن  ار  مدرم  یخزرب  تروص 

نانآ قالخا  یلو  دنک . یم  باسح  ناسنا  ار  اهنآ  هدـننیب ،  دـنناسنا . تروص  هب  اهنآ  همه  رهاظ  رد  دـننک ، یم  یگدـنز  ایند  رد  هک  يدارفا 
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تمایق خزرب و  رد  اهنآ  دـندرگ و  یم  اهتروص  اهلکـش و  فالتخا  بجوم  اه ، هزیرغ  تاکلم و  توافت  یقالخا و  فالتخا  تسا .  توافتم 
مالـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدخ  رد  تفگ :  هک  تسا  هدش  تیاور  ریـصب  یبا  زا  دنوش . یم  دراو  توافتم  نوگانوگ و  ياهتروص  اب 

یم ار  قلخ  نیا  مامت  ایآ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  موش ،  تیادف  مدرک :  ضرع  میدوب .  فاوط  لاح  رد  هکیماگنه  میدش ،  فرـشم  جـح  هب 
ریـصبوبا دنتـسه . اهکوخ  اه و  نومیم  زا  ینیب  یم  هک  يدارفا  نیا  رثکا  ریـصبوبا ! يا  دومرف : دـنک ؟ یم  رظنفرـص  نانآ  ناهانگ  زا  دزرمآ و 

نم نامشچ  يور  ار  دوخ  تسد  نآ  زا  سپ  درک و  یتاملک  هب  ملکت  ترضح  نآ  هدب .  ناشن  زین  نم  هب  ار  نانآ  مدرک :  ضرع  دیوگ : یم 
ار دوخ  تسد  هرابود  ترضح  نآ  دش . نم  تشحو  بجوم  رما  نیا  مدید و  دندوب  نومیم  كوخ و  تروص  هن  هک  ار  اهنآ  ناهگان  دیشک .

تشهب نایم  رد  امش  تسا )  ریصبابا  هینک   ) دمحم ابا  ای  دومرف : سپس  مدرک .  هدهاشم  هیلوا  ياهتروص  نامه  هب  ار  اهنآ  دیـشک ، ممـشچ  رب 
مه اب  شتآ  رد  امـش  زا  رفن  هس  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  دـیوش . یمن  تفای  دـنیوج و  یم  ار  امـش  شتآ  تاقبط  رد  دیرورـسم و  لاحـشوخ و 
هک ییامـش  هکنیا  زا  هیانک  . ) دوب دهاوخن  مه  رفن  کی  ادخ  هب  دنگوس  دوب . دیهاوخن  مه  اب  امـش  زا  رفن  ود  ادخ  هب  دـنگوس  دوب . دـیهاوخن 

خزرب تمایق و  يارحـص  رد  وا  دیور  یمن  منهج  رد  دیوش و  یمن  تاناویح  لکـش  هب  دـیتسه  یقیقح  نم  ؤم  تسا و  یکی  ناتنطاب  رهاظ و 
(381 .() دیوش یم  دراو  ناسنا  لکش  هب 

جح رد  مدرم  یخزرب  تروص 

تاعامتجا دـمآ  تفر و  ادصورـس و  دـندوب ، هتفر  ادـخ  هناخ  ترایز  جـح و  هب  مدرم  زا  يدایز  دادـعت  هک  یلاس  رد  هک :  تسا  هدـش  لقن 
دایز و یجاح  ردقچ  لاسما )   ! ) هللا لوسر  نب  ای  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  هب  ریصبوبا  دروخ . یم  مشچ  هب  رایـسب 

تـسود ایآ  ریـصب ؟ ابا  يا  دومرف : سپـس  تسا ؟  مک  یجاح  رایـسب و  دایرف  هلان و  ردقچ  هکلب  دومرف : ترـضح  تسا .  رایـسب  دایرف  هلان و 
ییاعد دـیلام و  وا  نامـشچ  هب  تسد  ترـضح  سپ  ینیبب ؟  دوخ  ناگدـید  اـب  متفگ  هک  ار  هچ  نآ  یباـیرد و  ارم  راـتفگ  یتسار  هک  يراد 

هاگن دیوگ : یم  ریصبوبا  اه ! یجاح  يوس  هب  نک  هاگن  ریصبوبا ! يا  دومرف : ترضح  دش . انیب  دوب  انیبان  اقباس  هک  ریصبوبا  نامـشچ  دناوخ ،
ضرع دشخرد . یم  کیرات  بش  رد  نابات  هراتـس  نوچمه  اهنآ ، نایم  رد  نم  ؤم  دنتـسه و  اهکوخ  اه و  نومیم  زا  مدرم  رثکا  مدـید  مدرک 

هب تسد  دـناوخ و  ییاعد  ترـضح  نآ  هرابود  سپ  تسا .  رایـسب  دایرف  هلان و  مک و  یجاـح  ردـقچ  نم !  يـالوم  يا  یتفگ  تسار  درک :
هدرکن و متس  وت  هب  ادخ  دومرف : ترـضح  درک . لاوئـس  دوخ  ییانیبان  تلع  زا  دش . انیبان  دمآرد و  لوا  تلاح  هب  دیـشک  ریـصبوبا  نامـشچ 

(382  .) تسا هدیدنسپ  وت  هرابرد  روطنیا 

دید ار  نارگید  دوخ و  یخزرب  تروص 

. دوب هتفر  ورف  رکفت  زا  يایرد  رد  هتسشن و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  نحص  زا  يا  هشوگ  رد  رکف ، لها  زا  یـصخش  تسا :  هدش  لقن 
 ! تسا بیجع  یلیخ  دـید  درک . هدـهاشم  دـندوب  رهطم  نحـص  رد  هک  ار  يدارفا  یتوـکلم  تروـص  داد ، تسد  وا  هـب  یتلاـح  هـبترم  کـی 

تیاکح ناویح  دنچ  هفایق  لکش و  زا  هک  دوب  ییاهتروص  اهنآ ، زا  یـضعب  تاناویح ،  ماسقا  زا  هدننک  تحاران  هدننز و  فلتخم  ياهتروص 
رد هک  یناملس  رفن  کی  رگم  دشاب  ناسنا  يامیـس  شتروص  هک  تسین  یـسک  تیعمج  نیب  رد  دید  درک ، اشامت  ار  مدرم  تسرد  درک . یم 
نآ دشاب . یم  ناسنا  تروص  لکش و  هب  وا  طقف  تسا و  یسک  رس  ندیشارت  حالصا و  لوغـشم  هدرک و  زاب  ار  دوخ  فیک  نحـص ،  هشوگ 
هچ یناد  یم  یناملـس !  ياقآ  يا  تفگ :  درک و  مالـس  دیناسر ، دوب  نحـص  رد  کیدزن  هک  وا  هب  تیعمج  نیب  زا  ار  دوخ  هلجع  اب  صخش 
دید درک ، هاگن  نآ  رد  تفرگ و  ار  هنیئآ  یتقو  نک ؟  هاگن  ار  تدوخ  ریگب و  ار  هنیئآ  نکم ،  بجعت  اقآ  تفگ :  دـیدنخ و  وا  تسا ؟  ربخ 
نک حالـصا  ار  تدوخ  ورب  اقآ ! يا  تفگ :  یناملـس  دز . نیمز  رب  ار  هنیئآ  هدـش و  ینابـصع  تسا .  یناویح  لکـش  هب  مه  وا  دوخ  تروص 

(383 .) درادن یهانگ  هنیئآ 
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هفیاط هد  یتوکلم  تروص 

هتـسشن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  کیدزن  يراصنا  بویا  وبا  هناخ  رد  لبج  نب  ذاعم  تفگ :  هک  تسا  هدـش  لقن  بزاع  نب  ءارب  زا 
خساپ رد  ترضح  درک . لاوئـس  ( 384) اجوفا نوتءاـتف  روصلا  یف  خـفنی  موی  هیآ :  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ذاـعم  دوب .
قرفتم نم  تما  زا  هفیاط  هد  دومرف : تسیرگب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاگنآ  يدرک !  شـسرپ  یمیظع  رما  زا  ذاعم ! يا  دومرف :
لیدـبت ینوگانوگ  ياه  هرهچ  هب  ار  اهنآ  ياـهتروص  هدرک و  ادـج  رگید  ناناملـسم  زا  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  يروط  هب  دـنوش  یم  روشحم 

مارح نانآ  دـنا و  كوخ  تروص  هب  یهورگ  دـننانیچ . نخـس  نانآ  دـنوش ، یم  روشحم  هنیزوب  تروص  هب  ناـنآ  زا  یهورگ  تسا .  هدومن 
، دنوش یم  هدیشک  رـشحم  نیمز  يور  تیفیک  نیدب  دراد و  رارق  الاب  فرط  هب  ناشیاهاپ  نییاپ و  فرط  هب  ناشیاهتروص  یهورگ  دنناروخ .

تقو رد  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  دنود . یم  هناریحتم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  يروک  لاح  رد  دنتسه و  انیبان  یهورگ  دنناراوخ . ابر  نانآ 
. دـنرادن كاردا  لقعت و  دـنلال و  رک و  یهورگ  دـنا . هتـشاد  اور  متـس  روج و  مدرم ،  نیب  رد  هدومنن و  ار  تلادـع  تاعارم  ندرک ،  مکح 

هنیـس يور  هک  یلاح  رد  ناشیاهنابز  یخرب  دـنرگن . یم  هنادنـسپدوخ  دـنهد  یم  ماجنا  هک  یلاـمعا  رادرک و  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ 
نانآ دـننک ، ترفن  هرظنم  نیا  زا  رـشحم  لها  هک  يروط  هب  تسا .  يراج  نوخ  كرچ و  اهنآ  ناهد  زا  دـنوج و  یم  ار  نآ  هداـتفا  ناـشیاه 

هک دنتـسه  یناسک  ناـنآ  تسا ،  هدـیرب  ناـشیاهاپ  اهتـسد و  یـضعب  درادـن . تقباـطم  ناـشرادرک  اـب  راـتفگ  هک  دنتـسه  ییاـبطخ  اـملع و 
ینامامن ناسوساج و  نانآ  دـنا ، هدـش  هتخیوآ  راد  هب  شتآ  زا  ییاه  هخاـش  هب  رگید  یـضعب  دـنهد . یم  رازآ  تیذا و  ار  دوخ  ناـگیاسمه 

رتشیب رادرم  هفیج و  يوب  زا  ناشدنگ  يوب  هک  دنتسه  يا  هدع  دننک . یم  تیاعس  ینیچ و  نخس  مدرم  ررض  هب  ناطلس ،  دزن  رد  هک  دنتـسه 
هک دنتسه  یناسک  رگید  یهورگ  دنهد . یمن  ار  ادخ  قح  دوخ  لاوما  زا  هدرک و  يوریپ  اهتوهش  اهتذل و  زا  هک  دنتسه  يدارفا  نانآ  تسا . 

نیا رد  ( 385 .) دنتسه رخافت  يدنسپدوخ و  ربک و  لها  نانآ  تسا .  هدیبسچ  ناشندب  هب  اهنآ  دنا و  هدیـشوپ  ریت  و  نارطق ))   )) زا ییاهـسابل 
رد كوخ  نومیم و  ياهتروص  هب  هک  نانآ  صخالاب  تسا  هدش  نایب  هریبک ،  ناهانگ  لها  یتوکلم  ياهتروص  تایصوصخ  هفیرـش  تیاور 

باـب دـنچ  نامـسآ  دوش ز  هدوشگ  روضح  دـبایب  هتـسد  هتـسد  رـشب  روص  هب  يدـنمد  ردـناک  زور  نآ  رد  دـننک . یم  ادـیپ  روـضح  رـشحم 
بارس نوچ  مه  زور  نآ  ( 386) دنلابج

ادخ رکذ  یخزرب  تروص 

رگا دـنک . یم  روهظ  زورب و  دوخ  هب  صوصخم  هولج  یتوکلم و  تروص  اب  خزرب  ملاع  رد  دـهد  ماجنا  ایند  رد  ناسنا  هک  یلمع  راک و  ره 
یبوخ هدیدنـسپ و  راک  رگا  تسا و  دنیآ  شوخان  ناشیا  يارب  راک  نآ  ندید  عقوم  نآ ،  یخزرب  هولج  دـشاب  هداد  ماجنا  دنـسپان  يراک  وا 
تذـل دوش و  یم  داش  نآ  ندـید  زا  ناسنا  تسا و  هفایق  شوخ  ابیز و  وا  يارب  لامعا ،  هدـهاشم  عقوم  نآ  یتوکلم  هولج  دـشاب  هداد  ماجنا 
زیگنا حرف  شخب و  ترـسم  شبحاص  يارب  نآ ،  یخزرب  هولج  هک  تسا  نتفگ  ادـخ  رکذ  هدیدنـسپ ،  بوخ و  ياـهراک  زا  یکی  درب . یم 

، دندرب نامـسآ  هب  ارم  هک  یماگنه  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  ادخ ، لوسر  شدج  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دـشاب . یم 
يرایـسب ياه  نیمز  اج  نآ  مدید  مدش .  تشهب  لخاد  دندرب ، نامـسآ  هب  ارم  هک  یماگنه  دومرف : ترـضح  نآ  مدید  مدش ،  تشهب  لخاد 

هرقن زا  یتشخ  الط و  زا  یتشخ  دنوش ، یم  راک  لوغـشم  یهاگ  اج ، نآ  رد  هک  مدید  ار  یناگتـشرف  تسا و  هدنام  تشک  تعارز و  نودـب 
تلع هچ  هب  متفگ :  ناگتشرف  هب  دنیامن . یم  تحارتسا  دنشک و  یم  راک  زا  تسد  یهاگ  دننک و  یم  انب  نامتخاس  دنراذگ و  یم  مه  يور 

هجدوب و هقفن و  یتقو  دـنتفگ : ناگتـشرف  دـینام ؟ یم  راکیب  دـیراد و  یمرب  نآ  زا  تسد  یهاگ  دـیوش و  یم  نتخاس  لوغـشم  یهاگ  اـمش 
یم ربص  میراد و  یم  رب  راک  زا  تسد  دـسرن  ام  يارب  یحلاصم  هک  یماگنه  میوش و  یم  نامتخاس  راـک  لوغـشم  دـسرب  اـم  يارب  حـلاصم 

تسیچ امش  هجدوب  هقفن و  دومرف : نانآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  دسرب . ام  يارب  تاناکما  هقفن و  هک  یعقوم  ات  مینک 
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نامتخاس وا  يارب  مه  ام  ربکا )) هللا  هللا ،  الا  هلا  ال  هللا ،  ناحبـس  : )) دیوگب نم  ؤم  یتقو  تسا .  ایند  رد  نم  ؤم  نتفگ  رکذ  ام  هقفن  دنتفگ :  ؟
زین ( 387  .) میراد یم  رب  تسد  ندرک  راک  زا  زین  ام  دوش  يرگید  يراک  لوغـشم  ددـنب و  ورف  بل  رکذ  نتفگ  زا  هک  ینامز  مینک و  یم  اـنب 

ای دندرک : ضرع  دینک . هدافتسا  اه  نآ  ياه  هویم  زا  دیدرگب و  اه  نآ  رد  دیدرک  رورم  تشهب  ياه  غاب  هب  هک  ینامز  دومرف : ترـضح  نآ 
هللا یلص  لوسر  ترضح  دوش . هدرک  لجوزع  دنوادخ  رکذ  اج  نآ  رد  هک  یسلاجم  دومرف : تسیچ ؟  تشهب  ياه  غاب  زا  دارم  هللا !  لوسر 

یهاوخ یم  ایآ  درم ! يا  دومرف : داتسیا و  دوب . تخرد  نتشاک  لوغـشم  دوخ  غاب  رد  هک  داتفا  يدرم  هب  ناشروبع  يزور  ملـس  هلآ و  هیلع و 
ضرع تسا ؟  رت  ماوداب  رتوب و  شوخ  ناش  هویم  رت و  عیرـس  ناشدـشر  رت و  تباث  اه  نآ  هشیر  هک  یناتخرد  نتـشاکرب  منک  ییامنهار  ارت 
تروص نیا  رد  ربکا )) هللا  هللا و  الا  هلا  دمحلا هللا و ال  هللا و  ناحبس  ! )) وگب يدرک  ماش  ای  حبص  هک  یتقو  دومرف : هللا !  لوسر  ای  یلب ،  درک :

، دراد تسود  هک  یسک  دومرف : و  ( 388 .) دنک یم  تشک  وت  يارب  تشهب  رد  اه  هویم  عاونا  زا  تخرد  هد  یحیبست  ره  يارب  لاعتم  دنوادخ 
ار وا  دنوادخ  دیوگ : ار  ادخ  رکذ  دایز  هک  یسک  دیوگ و  ار  لاعتم  دنوادخ  رکف  دایز  دروخب  نآ  ياه  هویم  زا  درچب و  تشهب  ياه  غاب  رد 
تخرد و ادـخ ، رکذ  یخزرب  یتوکلم و  هولج  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  تیاور  دـنچ  نیا  زا  ( 389 .) دـهد رارق  تشهب  ناتخرد  ياه  هیاس  رد 

 . تسا تشهب  زیگنا  حرف  میسن  هیاس و  هویم و 

نم ؤم  لامعا  یخزرب  تروص 

یلامعا نامه  نآ ،  يرهاظ  تروص  ینطاب .  يرهاظ و  تروص  دـنک . یم  ادـیپ  تروص  ود  دـهد  یم  ماـجنا  اـیند  رد  ناـسنا  هک  یلمع  ره 
 ، ندرک یکین  ناسحا و  ندـناوخ ،  نآرق  زامن و  رهاظ  دـننام  دوش . یم  هدـهاشم  هک  تسا  ییاـهزیچ  دـهد و  یم  ماـجنا  اـیند  رد  هک  تسا 

مدرم يوربآ  کته  ندز و  تمهت  تبیغ و  ندرک ،  تیاـنج  داـسف و  تراـغ و  لـتق و  نتـشاد ،  اور  متـس  ملظ و  ندومن ،  هزراـبم  داـهج و 
ملاع رد  گرم ،  زا  دـعب  دریگ . یم  ماجنا  ایند  رد  هک  یلمع  ره  دـش . رکذ  هک  تسا  اـه  نیا  زا  ریغ  لاـمعا ،  یعقاو  تروص  تسا .  ندومن 

ربق رد  ینشور  غارچ و  نآ  یعقاو  تروص  بش ،  زامن  الثم  دیآ  یم  رد  ینوگانوگ  ياه  تروص  هب  دنک و  یم  ادیپ  مسجت  تمایق  خزرب و 
ابیز و سورع  شیلـصا  تروص  تعامج ،  زامن  هعمج و  زاـمن  تسا ،  تماـیق  رد  اـبیز  ناوج  شیعقاو  تروص  هب  ندـناوخ ،  نآرق  تسا ، 

نطاب نارگید ،  قوقح  هب  ندرک  يدـعت  ملظ و  تسا ،  ندرک  زورب  برقع  رام و  لکـش  هب  ندز  تمهت  ندرک و  تبیغ  تسا ،  هفایق  شوخ 
دنوش و یم  مسجم  هفایق  لکـش و  نیرتابیز  هب  خزرب ،  ملاع  رد  نانم  ؤم  رادرک  لامعا و  تسا .  تمایق  زور  ربق و  رد  تملظ  یکیرات و  نآ 
، دورب ایند  زا  نم  ؤم  هدـنب  نوچ  دـنک : یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ریـصبوبا  دـنهد . یم  تاجن  ملاع  نآ  تشحو  سرت و  زا  ار  ناـسنا 
هفاـیق و رتوـکین و  شیامیـس  همه  زا  یکی  اـه  نآ  ناـیم  رد  تسا .  رتاـبیز  يرگید  زا  یکی  هک  دـنوش  یم  ربـق  لـخاد  وا  اـب  تروـص  شش 

فرط رد  يرگید  تسار و  فرط  رد  تروص  شـش  نآ  زا  یکی  تسا .  رت  فیظن  شتروـص  رت و  هزیکاـپ  شیوـب  رت و  لـیمج  شلاـمج و 
تـسا رتوکین  همه  زا  هک  یتروص  نآ  دـنریگ و  یم  رارق  نم  ؤم  ياپ  دزن  رد  یمجنپ  رـس و  تشپ  رد  یمراهچ  وا ، لباقم  رد  یموس  پچ و 

در هک  یتروص  دـیآ  شیپ  تیم  تسار  بناج  زا  یعنام  رگا  لاح  نیا  رد  دـنک . یم  تراظن  اـه  نآ  همه  رب  دتـسیا و  یم  وا  رـس  يـالاب  رد 
دـنک و یم  عفد  ار  وا  یپچ  فرط  تروص  دـیآ  شیپ  پچ  فرط  زا  عنام  نآ  رگا  دـنک ، یم  عفد  نآ  زا  ار  عناـم  دراد  رارق  وا  تسار  فرط 

همه زا  هک  یتروص  دیامن . یم  عفد  ار  نآ  تسا  تهج  نامه  رد  هک  یتروص  دسرب  یعنام  رگا  هناگـشش  تاهج  زا  کی  ره  رد  روط  نیمه 
امـش هب  ریخ  يازج  دـنوادخ  دـیتسیک ؟ امـش  دـیوگ : یم  رگید و  ياه  تروص  هب  دـنک  یم  ور  تسا ،  هتفرگ  رارق  رـس  يالاب  رد  رتوکین و 

 . متـسه هوکز  دیوگ : یم  تسا  پچ  فرط  رد  هک  نآ  متـسه .  زامن  دیوگ : یم  خساپ  رد  تسا  تیم  تسار  فرط  رد  هک  یتروص  دـهد .
یم وا  هرمع  جـح و  دـیوگ : یم  تسا  هدـش  عقاو  وا  رـس  تشپ  رد  هک  یتروص  ما و  هزور  دـیوگ : یم  دراد  رارق  ور  لباقم  رد  هک  یتروص 

اه تروص  دعب  تسا .  هدیسر  شناردارب  هب  وا  فرط  زا  هک  متسه  یکین  ناسحا و  رب و  دیوگ : یم  تسوا  ياپ  دزن  رد  هک  یتروص  مشاب و 
لآ تیالو  نم  دیوگ : یم  باوج  رد  تسا ؟  رت  هزیکاپ  تیوب  و  رتابیز ، همه  زا  تا  هفایق  هک  یتسیک  وت  دنیوگ : یم  رتوکین  تروص  نآ  هب 
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يراتفرگ زا  منک و  لح  وا  يارب  دینک  لح  ار  نآ  دـیناوتن  امـش  دـیآ و  شیپ  صخـش  نیا  يارب  یلکـشم  رگا  هک  ما  هدـمآ  متـسه .  دـمحم 
(390  (.) مهد شتاجن 

اه تین  یخزرب  تروص 

هب دـنریگ و  یم  دوخ  هب  هفاـیق  مه ،  دـب  بوـخ و  ياـه  تین  خزرب  ملاـع  رد  هکلب  دـننک ، یم  ادـیپ  مسجت  رادرک  لاـمعا و  اـهنت  هک  نیا  هن 
زور نطو  لد  رد  دنک  وک  یلایخ  ره  دنک . یم  ادیپ  مسجت  یندب  لامعا  دـننام  یحور  لامعا  دـنیآ و  یم  رد  دوخ  اب  بسانتم  ياه  تروص 

هب تشهب  زا  يرد  دـنراذگ ، یم  ربق  رد  ار  نامیا  اب  صخـش  یتقو  تسا :  هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ندـش  دـهاوخ  یتروص  رـشحم 
اـبیز و هرهچ  اـب  يدرم  تسا ،  هدـش  هدوشگ  بیغ  ملاـع  هب  هک  يرد  نآ  زا  دـنیب . یم  نآ  رد  ار  دوخ  هاـگیاج  دوش و  یم  هدوـشگ  شیور 

تین دهد : یم  خساپ  ما ؟  هدیدن  رتامیـس  شوخ  رتور و  بوخ  وت  زا  هک  یتسیک  دـیوگ : یم  وا  هب  نم  ؤم  دوش . یم  ربق  لخاد  کین  قالخا 
دنراذـگ یم  ربق  رد  ار  رفاک  هک  یعقوم  و  يا .  هداد  ماجنا  اـیند  رد  هک  متـسه  وت  کـین  لـمع  يدوب و  نآ  رب  اـیند  رد  هک  متـسه  وت  بوخ 

 ، تسا هدـش  هدوشگ  شتآ  هب  هک  يرد  نآ  زا  سپـس  دـنیب . یم  شتآ  رد  ار  دوـخ  هاـگیاج  دوـش و  یم  هدوـشگ  شیور  هب  منهج  زا  يرد 
رت تشز  رت و  حـیبق  وت  زا  یتروص  نم  هک  یتسیک  دـیوگ : یم  وا  هب  رفاک  صخـش  دوش . یم  ربق  لـخاد  قالخادـب  تروص و  تشز  يدرم 

 ! یتشاد لد  رد  هک  متسه  وت  ثیبخ  كاپان و  تین  دهد : یم  خساپ  ما .  هدیدن 

خزرب ملاع  زا  دعب  لامعا  تروص 

رد هک  یناسنا  ره  دـب  ای  کین  لامعا  دـسر  یم  ارف  تمایق  هک  یماگنه  هکلب  تسین .  خزرب  ملاع  هب  طوبرم  اـهنت  اـه ، تین  لاـمعا و  مسجت 
نوریب اهربق  زا  مدرم  هک  یعقوم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دـنوش . یم  جراخ  ربق  زا  وا  اب  دوب  هتفای  مسجت  خزرب 

وا اب  ربق  رد  درف ، ره  لمع  اریز  ددرگ ؛ یم  جراخ  ربق  زا  وا  هرامه  تسا  هداد  ماجنا  ایند  رد  هک  ار  یلامعا  یناسنا ،  ره  اب  دنوش  یم  هدیـشک 
لثمتم لیمج ،  ابیز و  يدوجوم  تروص  هب  نامیا ،  اب  دارفا  بوخ  لامعا  همه  دـیآ : یم  تسد  هب  راـبخا  تاـیآ و  زا  تسا  هدوب  نیـشن  مه 

زا دـنراد . لقتـسم  لثمت  یمدآ  کین  لامعا  زا  يا  هراپ  هک :  دوش  یم  هدافتـسا  زین  دـنریگ . یم  رارق  لـمع  بحاـص  راـنک  رد  دـنوش و  یم 
 (( هدـمحب هللا و  ناحبـس   )) رکذ تسا .  راومه  هداس و  ینیمز  تشهب ،  تسا :  هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هلمج 

یلاثم دوش . یم  جراخ  ربق  زا  نم  ؤم  یتقو  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  تیاور  دوش . یم  هدناشن  نآ  رد  هک  دشاب  یم  یلاهن 
دنوادخ دیوگ : یم  خـساپ  رد  نم  ؤم  داب . تراشب  وت  رب  ینامداش  رورـس و  یهلا و  تمارک  دـیوگ : یم  يو  هب  ددرگ و  یم  جراخ  زین  وا  اب 

هک هچنآ  هب  هداد و  شمار  ینمیا و  دسرت  یم  هچنآ  زا  ار  نم  ؤم  تسوا و  اب  هتسویپ  تمایق  ياه  لزنم  رد  لاثم ،  نآ  دهد . ریخ  تراشب  ارت 
یم باوج  رد  لاثم  یتخاس ؟  مهاگآ  یهلا  هاگـشیپ  رد  نم  ؤم  درم  اـت  دـبای  یم  همادا  هماـنرب  نیا  دـهد . یم  تراـشب  هدژم و  دراد  تسود 

هدیرفآ رورس  نآ  زا  نم  یتخاس .  یم  دنسرخ  داش و  ار  نانآ  يدرک و  یم  داجیا  تناردارب  لد  رد  هک  متسه  يرورس  يدونـشخ و  دیوگ :
(391  .) مشاب سونءام  وت  اب  تشحو ،  عقوم  رد  مهد و  تا  هدژم  تراشب و  ات  ما  هدش 

یخزرب منهج  تشهب و  مهدزناپ :  لصف 

همدقم

 . تسا رت  فیعـض  یلیخ  یمئاد  منهج  تشهب و  زا  اه  نآ  هک  دوش  یم  لخاد  یخزرب  یمنهج  ای  تشهب  رد  دور ، یم  اـیند  زا  ناـسنا  یتقو 
دنیاشگ و یم  وا  يوس  هب  ار  منهج  زا  يرد  ای  تشهب  زا  يرد  دوش ، یم  ربق  لخاد  ناسنا  هک  یماگنه  تسا :  هدـمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد 
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تاـناویح دود و  شتآ و  ندـید  زا  درب و  یم  تذــل  زیگنا  تریح  اـبیز و  بلاـج و  ياـه  هرظنم  ياـشامت  رد و  نآ  ندــش  زاـب  هلیــسو  هـب 
. دراد دوجو  خزرب  رد  هک  دنتسه  یخزرب  منهج  تشهب و  نامه  اه  نآ  دتفا و  بارطضا م تشحو و  رد  نوگانوگ 

یخزرب تشهب 

: دیامرف یم  نآرق  دنارارق . نیا  زا  اه  نآ  و  مهد ،  رکذـت  ار  تسا  هدـش  دراو  یخزرب  هرابرد  هک  یتایاور  تایآ و  مناد  یم  مزال  اج  نیا  رد 
نآ هب  هدیدن  مه  ناشیا  و   ) تسا هداد  هدعو  دوخ  صلاخ  ناگدنب  يارب  ار  اه  نآ  نامحر  دنوادخ  دراد و  دوجو  ینادـیواج  ياه  تشهب  ))

 ، مانـشد غورد و  هدوهیب ،  وغل و  نخـس  اه  تشهب  نآ  رد  نانم  ؤم  تفای و  دـهاوخ  ققحت  امتح  ادـخ  هدـعو  و  دـنراد .) داقتعا  نامیا و  اـه 
نآ هک  یمالس   ) تسا مالـس  دسر  یم  شوگ  هب  بترم  هک  يزیچ  اهنت  اج  نآ  رد  دنونـش . یمن  ار  ینابز  مخز  هیرخـس و  تبیغ ،  تمهت و 
یم نانآ  هب  دشاب و  یم  ناشراظتنا  رد  اهنآ  يزور  ماش  حبـص و  ره  و  تسا )  هدش  هدیچرب  نآ  زا  تیذا  هنوگ  ره  هدرک و  یتشهب  ار  طیحم 

ییوکن ییوگ  دنیایب و  دنردنا  تبیغ  هب  هک  ناحلاص  نآ  رب  نخـس  رد  ادخ  هدعو ،  تسا  هدرک  هک  ندع  تشهب  نآ  رد  دنیایب  ( 392 .) دسر
رد دنونـشب  اجک  لطاب  ياه  نخـس  دنور  تنج  غاب  رد  هک  یناسک  راکـشآ  ندش  دهاوخ  قح و  دوب  راگدرک  زا  هدعو  نیا  هک  انامه  دـنرب 

حبص و رهرد  ناکین  يزور  دیامرف : یم  هک  نآرق  تسا :  هدمآ  یتیاور  رد  ماش  حبص و  همه ،  يزور ،  دینایب و  مالـس  مارتحا و  دوب  اج  نآ 
ماش حبـص و  تمایق ،  یمئاد  تشهب  هک  نیا  لیلد  هب  دـشاب . یم  تمایق  زا  لـبق  هک  تسا  یخزرب  تشهب  دوصقم  دـسر  یم  ناـشیا  هب  ماـش 
یم لـقتنم  یخزرب  ياـه  تشهب  لـخاد  هب  گرم  زا  دـعب  ار  ناـنم  ؤم  حاورا  ( 393 .) درادـن دوجو  اج  نآ  رد  هام  دیـشروخ و  اریز  درادـن ؛

ار وا  اه  نآ  یلو  درک  تحیصن  ار  دوخ  موق  نآ ه  زا  دعب  دیامرف : یم  راجن )) بیج   )) نیـسای لآ  نم  ؤم  هرابرد  رگید  هیآ  رد  ( 394 .) دننک
 ! شاک يا   : )) تفگ دید . یهلا  تمعن  زان و  رد  ار  دوخ  دش و  لخاد  یتقو  وش .)) تشهب  لخاد  دـش : هتفگ  وا  هب  . )) دـندناسر تداهـش  هب 

نیا رب  ( 395 .(() داد میاج  ناگ  هدش  مارکا  فص  رد  داد و  رارق  شیوخ  وفع  شزرمآ و  لومـشم  ارم  راگدرورپ ، هک  دنتـسناد  یم  نم  موق 
یتشهب زا  روظنم  نخـس  نیا  زا  هاگآ  دنـشگب  نم  موق  یکـشاک  يا  هک  دیوگب  يرآ  رد  تنج  هب  کنیا  دنیوگب  يازج  خزرب  هب  نم  ؤم  درم 

یمن دـیواج  تشهب  لخاد  تمایق  زا  لبق  سک  چـیه  اریز  تسا ؛  یخزرب  تشهب  ناـمه  وش . نآ  لـخاد  دـش : هتفگ  راـجن )) بیج   )) هب هک 
تـسا هدرک  تیاـنع  نآ ه  هب  هک  ار  هچ  نآ  زا  دـنروخ و  یم  يزور  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  اـهنآ  : )) دـیامرف یم  ادهـش  اـب  هطبار  رد  و  دوش .

هتـشادن تشحو  فوخ و  دـیوگ : یم  دـنهد و  یم  تراشب  دـنا  هدـشن  قحلم  اه  نآ  هب  زونه  هک  یناسک  هب  دنتـسه و  كاـن  حرف  رورـسم و 
هتشک دنتـشگب  ناهج  بر  هار  رد  هک  اه  نامه  نامگ  لد  رد  دییامن  ادابم  ( 396 .(() دنهد یم  هدعو  یهلا  ياه  تمعن  هب  هر  نانآ  دیـشاب و 

رد ادهـش  هک  تسا  مولعم  زین  رارقرب  وکن  قزر  تسا  اه  نآ  رب  راگدرورپ  هاگرد  هب  هشیمه  دنا  هدـنز  دـبا  ات  همه  نانآ  هک  دـنا  هدرم  یمه 
 . تسا ایند  تشهب  ياه  تمعن  اب  هطبار  رد  دوخ  ناگدنامزاب  هب  نداد  تراشب  دنروخ و  یم  يزور  یخزرب  تشهب 

داد ناشن  ار  منهج  تشهب و 

دوخ مشچ  اـب  يروـط  هب  داد ، ناـشن  دوـخ  ناـمز  مدرم  زا  یـضعب  هب  ار  یخزرب  منهج  تشهب و  اـیند  نیمه  رد  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما 
مالـسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  باحـصا  تسا :  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ناما  زا  تسا .  منهج  تشهب و  نامه  هک  دندرک  نیقی  دندید و 

ام هب  رتشیب  نانیمطا  يارب  تسا  هدیسر  امش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  هک  ییاهزیچ  زا  یضعب  شاک !  یلع !  ای  دندرک : ضرع 
تـسا نیا  نم ،  هرابرد  امـش  تواضق  نیرتهب  دیوش و  یم  رفاک  دـینک  هدـهاشم  ارم  بیجع  ياهراک  زا  یکی  رگا  دومرف : يداد .  یم  ناشن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  ثراو  امـش  هک  میناد  یم  همه  دندرک : ضرع  دشاب . یم  وگغورد  نهاک و  رفاک و  یلع  دییوگ : یم  هک 
دشاب هدشن  رونم  نامیا  رون  هب  ناشبلق  هک  یناسک  يارب  ام  تیالو  ملع و  لوبق  دومرف : تسا .  هدیسر  امش  هب  ترضح  نآ  ملع  دیـشاب و  یم 

مکحم و نامیا  رون  هب  ار  وا  بلق  دـنوادخ  هک  ینم  ؤم  ای  لسرم  یبن  ای  برقم  کـلم  زج  هب  دـنرادن  ار  نآ  كرد  لـمحت و  تسا و  تخس 

خزرب ات  گرم  زا  www.Ghaemiyeh.comناسنا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


زا زاب  مهد  ناشن  امش  هب  تسا  هدومرف  تیانع  نم  هب  ادخ  هک  ار  هچنآ  بیاجع و  زا  یضعب  رگا  دومرف : سپس  ( 397 .) دشاب هدرک  شیامزآ 
زا رفن  داتفه  درک و  تکرح  زامن  زا  دعب  مهد .  ناشن  امـش  هب  ار  ییاهزیچ  ات  دـییایب  مهارمه  اشع  زامن  زا  سپ  اما  دـیوش . یمن  یـضار  نم 

يزیچ دومرف : نانآ  هب  ترضح  دندیسر . ینابایب  هب  ات  دندرک  تکرح  شلابند  هب  دنتـسه  وا  نایعیـش  نیرتهب  زا  دندرک  یم  رکف  هک  یناسک 
اریز دیهدن ؛ تبـسن  نم  هب  ار  یتسردان  رما  دیوشن و  رفاک  نآ ،  هدهاشم  زا  دعب  هک  مریگب  ار  ادخ  نامیپ  دـهع و  امـش  زا  ات  مهدـن  ناشن  ار 
هداد ناشن  دوخ  ناربمایپ  هب  ار  هچنآ  مه ،  دنوادخ  مهد و  یم  ناشن  امش  هب  تسا  هدرک  میلعت  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هچ  نآ 

هک دندناوخ  ییاعد  ترضح  سپس  دینادرگرب . ار  دوخ  تروص  دومرف : نتفرگ ،  نامیپ  دهع و  زا  دعب  تسا .  هتفرگ  نامیپ  دهع و  نانآ  زا 
یتقو دینادرگرب . نم  فرط  هب  ار  دوخ  تروص  دومرف : دیـسر . نایاپ  هب  شیاعد  هک  یماگنه  دوب . هدینـشن  ار  شدننام  یـسک  تعاس  نآ  ات 
يابیز ياه  هرظنم  زا  ناسنا  هک  يروط  هب  دـندرک ، هدـهاشم  ار  ینوگانوگ  هویمرپ ،  ناتخرد  اهغاب و  اـهرهن و  دـندش ، ترـضح  نآ  هجوتم 
فرط زا  دوب . هدـیدن  ار  اهنآ  یـسک  ایند  هطقن  چـیه  رد  تقو  نآ  ات  هک  دوب  ابرلد  مرخ و  زبس و  رـس  نانچ  اـهغاب ، نآ  درب . یم  تذـل  اـهنآ 

زا ناسنا  هک  يروط  هب  دیـشک ، یم  هنابز  ریفـص و  فرط  ره  زا  اهنآ  ياـه  هلعـش  هک  دـندرک  هدـهاشم  ار  ینازورف  داـیز و  ياهـشتآ  رگید ،
نآ ندرک  هدهاشم  زا  دـعب  دـنامن . یقاب  نانآ  يارب  منهج  تشهب و  اب  هطبار  رد  يا  ههبـش  کش و  چـیه  داتفا و  یم  تشحو  هب  اهنآ  ندـید 

دندش رفاک  نانآ  همه  رفن ، ود  زا  ریغ  هب  تسا و  هدرک  یگرزب  رحس  بجع  یلع  تفگ :  دوب  رت  تءارج  اب  هک  اهنآ  زا  یکی  بیاجع ،  همه 
هب طوبرم  یمئاد  منهج  تشهب و  اریز  دوب ؛ یخزرب  منهج  تشهب و  داد  ناشن  نانآ  هب  ترـضح  هک  ار  هچ  نآ  دـندرکن . لوبق  ار  تقیقح  و 

(398  .) تسین ندید  لباق  ایند  رد  تسا و  تمایق  ملاع 

یخزرب تشهب  رهن  رثوک ،

هک مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نابز  زا  یبلاطم  تشهب  نآ  ياهرهن  هرابرد  مدید  مزال  میتسناد  ار  نآ  تایـصوصخ  یخزرب و  تشهب  هک  لاح 
رثوک رهن  اب  هطبار  رد  مالـسلا ،  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی  نانـس ))  نب  هللادبع   . )) مسیونب ار  تسا  هدومرف  منایب  نانـس ))  هللادبع   )) هب

؟  تسیچ رثوـک  رهن  مدیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـنک . یم  وگزاـب  نینچ  تسا  هدینـش  ترـضح  نآ  زا  هک  ار  يزیچ  یخزرب ، 
وت هب  ار  نآ  يراد  تسود  اـیآ  دومرف : ترـضح  درک ! بجعت  هللادـبع ))   . )) تسا نمی  ياعنـص  اـت  يرـصب  نیب  شا  هزادـنا  لوط و  دومرف :

هنیدم رهـش  نوریب  ات  متفرگ  ار  وا  تسد  میور .  نوریب  رهـش  زا  ات  ریگب  ارم  تسد  دومرف : موش  تیادـف  يرآ ،  مدرک :  ضرع  مهد ؟  ناشن 
خزرب ملاع  تفر و  رانک  ممشچ  شیپ  زا  یتوکلم  هدرپ  ماما  رما  هب  ناهگان   . ) نک هاگن  دومرف : دز و  نیمز  هب  ار  شکرابم  ياپ  ماما  میتفر . 

اج نآ  رد  ترـضح  نم و  هک  یعـضوم  رگم  دوبن  ادیپ  شرخآ  لوا و  هک  مدـید  ار  گرزب  رایـسب  يرهن  مدوشگ  مشچ  یتقو  دـش ). نایامن 
رتدیفس فرب  زا  هک  تفر  یم  ریش  شرگید  فرط  زا  بآ و  نآ  فرط  کی  زا  هک  دمآ  مرظن  هب  يرهن  دوب . هریزج  دننام  هک  میدوب  هداتسیا 

ریش و نایم  رد  نآ  زا  رتامن  شوخ  رتوکین و  يزیچ  تسا و  خرس  توقای  دننام  دیـسر  یم  رظن  هب  هک  دوب  يراج  یبارـش  نآ ،  نایم  زا  دوب .
هک تسا  ییاـه  همـشچ  زا  نیا  دومرف : دزیر ؟) یم  اـجک  هب  و   ) دـیآ یم  نوریب  اـجک  زا  رهن  نیا  موش .  تیادـف  متفگ :  مدوـب .  هدـیدن  بآ 
رهن نیا  رد  بارش  زا  يا  همشچ  بآ و  زا  همشچ  ریش و  زا  يا  همـشچ  تشهب  رد   : )) تسا هدومرف  هداد و  ار  نآ  هدعو  نآرق ،  رد  دنوادخ 

هدـیمرآ و اه  نآ  هیاس  ریز  رد  هدرک  هناش  ابیز و  ناوسیگ  اب  نایروح  هک  مدـید  ییاه  تخرد  رهن ، نآ  راـنک  رد  ( 399 .(() دوش یم  يراج 
دوجو مدوب  هدـیدن  مرمع  رد  نآ  یبوخ  هب  زگره  هک  یفرظ  اهنآ  زا  کی  ره  تسد  رد  مدوب .  هدـیدن  یبوخ  ییابیز و  نیدـب  ییوم  زگره ،

هب درک و  بآ  رپ  بارـش  زا  یماج  ور ، هام  هیروح  نآ  هدـب .  بآ  هک  دومرف  هراشا  تفر و  اه  نآ  زا  یکی  کـیدزن  ترـضح  سپ  تشاد . 
. داد ترـضح  نآ  هب  درک و  بآ  رپ  ار  ماج  هیروح  نآ  دنک . رپ  ار  نآ  هک  دومرف  هراشا  زاب  دیماشآ . نآ  زا  ناشیا  داد ، ترـضح  نآ  تسد 
مدوب و هدیشچن  هدیدن و  نآ  ییاراوگ  هب  یتبرش  ییابیز و  هب  یفرظ  زگره ، مدیماشآ .  فرظ  نآ  زا  مه  نم  دنداد . نم  هب  ار  نآ  مه  ناشیا 

مدید زورما  هک  ار  هچ  نآ  دننام  زگره  دوش ، تیادـف  مدرک :  ضرع  داد . یم  ربنع  کشم و  يوب  دوب ، دـننام  یب  تذـل  تفاطل و  تهج  زا 
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هک تسا  ییاـهزیچ  نیرتـمک  نیا  دوـمرف : دراد . دوـجو  يزیچ  نینچ  هک  مدرک  یمن  مـه  روـصت  هدرکن و  ناـمگ  لاـح  اـت  مدوـب و  هدـیدن 
ناتسغاب رد  وا  دنروآ ، رهن  نیا  لحم و  نیا  يوس  هب  ار  وا  دورب . ایند  زا  هاگره  نم  ؤم  تسا .  هدرک  ایهم  ام  نایعیش  ناوریپ و  يارب  دنوادخ 

هب ار  شحور  دورب  ایند  زا  نوچ  ام  نمـشد  دـماشآ . یم  دروخ و  یم  نآ  ياه  یندـیماشآ  اـه و  یندروخ  زا  دـنک و  یم  شدرگ  نآ  ياـه 
دنناروخ و یم  وا  هب  نآ  میمح  موقز و  زا  دنام و  یم  هشیمه  نآ ،  باذع  رد  دننک و  یم  باذع  اج  نآ  رد  دـنرب و  یم  توهرب ))   )) يداو

(400  .) يداو نآ  زا  ادخ  هب  هانپ  دومرف : سپ  دنزیر . یم  وا  قلح  هب 

تسا مالسلا  يداو  یخزرب  تشهب 

عقوم هچ  ناسنا  تسا و  هدش  عقاو  نیمز  زا  هطقن  هچ  رد  اجک و  هدش  ایند  تشهب  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  یخزرب  تشبه  دنادب  تسا  لیام  ناسنا 
یم لخاد  یبلاق  رد  دمآ ، نوریب  رکنم  ریکن و  لاوئـس  هدهع  زا  دش و  غراف  ربق  باوث  باذع و  زا  حور  هک  نآ  زا  دـعب  دوش ؟ یم  نآ  لخاد 

نیرتمک اب  ار  رود  ایه  تفاـسم  درک و  زاورپ  نآ  اـب  ناوت  یم  هک  يروط  هب  رت ، کبـس  رت و  فیطل  یلو  تسا .  ندـب  نیمه  دـننام  هک  دوش 
نانم ؤم  زا  رگا  ددرگ . یم  قحلم  حاورا  ملاع  هب  تفرگ ،  رارق  یلاثم  بلاق  رد  حور  یتقو  درک . ادـیپ  عالطا  اـج  همه  زا  دومن و  یط  ناـمز 

ره دنا . تمعن  زان و  رد  عمج و  اج  نآ  رد  الک  نانم  ؤم  حاورا  دـنک . یم  زاورپ  تسا  ییایند  تشهب  نامه  هک  مالـسلا ))  يداو   )) هب دـشاب 
اهبآ اهرهن ، اه و  هویم  عاونا  اج ، نآ  رد  دـشاب . یم  دوجوم  یخزرب  تشهب  رد  نآ  زا  يا  هنومن  تسا  دوجوم  یترخآ  تشهب  رد  هک  يزیچ 

اه شرف  اه و  تخت  اه  لزنم  اه و  خاک  اه ، ناتسوب  اه و  غاب  اهرویز ، تنیز و  عاونا  نیعلاروح ،  ابیز و  نانز  نامداخ ،  نامالغ و  اهبارش ، و 
زا دنوش ، یم  لخاد  اج  نآ  هب  نانم  ؤم  حاورا  یتقو  تسا .  دوجوم  اج  نآ  رد  دوش  روصت  هک  يزیچ  ره  یمشیربا و  قربتسا و  ياه  هدرپ  و 

یتشهب و يابیز  نانز  اب  دنماشآ ، یم  لیبسلس  رثوک و  بارش و  ریـش و  زا  لسع ،  ياه  همـشچ  اهبآ و  زا  دنروخ ، یم  گنراگنر  ياه  هویم 
اه و هلح  زا  دننک ، یم  تمدخ  ار  نانآ  نامداخ  نامالغ و  دنریگ ، یم  رارق  تشهب  ياه  لزنم  اه و  خاک  رد  دننک و  یم  جاودزا  نیعلاروح 

ندید هب  دننک و  یم  سفن  تیاکح  دننیشن و  یم  مه  رود  هقلح  هقلح  دنراذگ ، یم  رـس  رب  یتشهب  ياه  جات  دنـشوپ ، یم  یتشهب  ياهرویز 
نیا دراد ، ایند  ملاع  اب  یخزرب  تشهب  هک  یقرف  دـنرب . یم  تذـل  دـننک و  یم  شیع  دـندوب ، ایند  رد  هک  یتقو  دـننام  دـنور  یم  رگید  کی 

زا ناسنا  یگتسخ  تلاسک و  درادن ، دوجو  تالکشم  یتخس و  دوش ، یم  هتـشادرب  ناسنا  زا  یگدنب  تدابع و  فیلکت  اج  نآ  رد  هک  تسا 
دوبمک و دـشاب ، یمن  حراوج  ءاضعا و  درد  رـسدرد و  دـنک ، یم  لیدـبت  تردـق  یناوج و  هب  ار  دوخ  ياج  یناوتاـن  يریپ و  دور ، یم  نیب 

ینعم نارگید  قح  ندرک  عیاض  یـشک و  قح  متـس ،  ملظ و  دوش ، یمن  یـسک  زا  تیاکـش  دروخ ، یمن  مشچ  هب  ییاذغ  داوم  يدـنب  هریج 
ندیماشآ دایز  ندروخ و  دایز  زا  دندرگ ، یمن  لاح  یب  ندرب  تذل  ندرک و  فیک  زا  دـنوش ، یمن  هتـسخ  ندـیماشآ  ندروخ و  زا  درادـن ،

هب دـننک . یمن  دایرف  هلان و  ییاریذـپ  یگدـنز و  لـیاسو  دوبمک  زا  دـندرگ ، یمن  هتـسخ  دـمآ  تفر و  يداـیز  زا  دوش ، یمن  رپ  ناـشمکش 
هدروآ رد  ياپ  زا  ار  همه  هدیسر و  دوخ  يالعا  دح  هب  اهدوبمک  متـس و  ملظ و  اه و  یتحاران  اه ، جنر  اهدرد و  مامت  هک  ایند  ملاع  فالخ 

 . تسا هدرک  لیدبت  یمنهج  هب  ار  ایند  مدرم  یگدنز  و 

یخزرب منهج 

یم اه  نآ  یترخآ  ییایند و  باذع  حون و  موق  هب  هرابرد  دنوادخ  دنارارق . نیا  زا  دراد  خزرب  ربق و  باذع  منهج و  رب  تلالد  هک  یتایآ  اما 
ربارب رد  هک  دنتفاین  ادخ  زج  ینارای  و  دندرک ، شتآ  لخاد  هلـصاف  نودب  ار  اهنآ  دـندش و  قرغ   )) ناشناهانگ هطـساو  هب  حون  موق  دـیامرف :
منهج نامه  شتآ  نیا  دندش و  شتآ  لخاد  هلـصافالب  ندش ،  قرغ  زا  دعب  حون  موق  دیامرف : یم  هیآ  ((( 401 .) دنک عافد  اهنآ  زا  وا  مشخ 

هللا  )) هدرک قرغ  ار  موق  نآ  سپ  دـنوش . یم  تازاجم  خزرب  ملاع  رد  گرم  زا  دـعب  یهورگ  تایآ ،  یهاوگ  قبط  هک  ارچ  تسا ؛  یخزرب 
لآ نموم  تاجن  هرابرد  هک  یتایآ  نایاپ  رد  راگدرک  زج  هب  يرای  دـنباین  ( 402) ران نطب  رد  دـنداتف  خزرب  هب  هابت  اطخ و  هانگ و  طرف  ز  (( 
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اه نآ  كاندرد  تازاجم  دیدرگ )). لزان  نوعرف  لآ  رب  يدیدش  ياه  باذع  : )) دیامرف یم  تسا .  هدـش  لزان  ناینوعرف  باذـع  نوعرف و 
رد ار  نوـعرف  لآ  دـهد  یم  روتـسد  ددرگ  اـپ  رب  تماـیق  هک  يزور  دوـش و  یم  هضرع  اـه  نآ  رب  ماـش  حبـص و  ره  هک  تـسا  شتآ  ناـمه 

دراو ار  اـه  نآ  تماـیق  رد  اـما  دـنوش . یم  هـضرع  شتآ  رب  ماـش  حبـص و  اـه  نآ  دـیامرف : یم  هـیآ  ( 403 .) دننک دراو  باذع  نیرتدـیدش 
تمایق مایق  زا  لبق  ملاع و  نیا  زا  دعب  هک  تسا  یخزرب  باذـع  لوا ،  باذـع  هک  دراد  تلالد  یبوخ  هب  نیا  دـننک  یم  باذـع  نیرتدـیدش 

هگن شیادخ  وا  رازآ  دصق  دوخ  دندومن  دنهد . یم  رارق  باذع  نیرتدیدش  رد  ار  نوعرف  لآ  تمایق  زور  دـیامرف : یم  نآ  لابند  هب  تسا ؛ 
نانآ رب  ماش  حبـص و  همه  خزرب  ران  نونک  باقع  باتع و  نآ  دوب  تخـس  ناسچ  باذع  دمآ  هگ  نآ  اینوعرف  هب  ( 404) ودع نآ  زا  تشاد 

ناشدـیناشچ باسح  زور  هب  ار  ناینوعرف  هک  ادـخ  اتکی  ناسنا ز  دـیآ  باطخ  ( 405) ارف دـیایب  تمایق  تقو  نوچ  مادـم  ددرگ  ضرع  یمه 
حبـص و تمایق  شتآ  اریز  تسا ؛  تمایق  زور  زا  لبق  ماش  حبـص و  باذع  هدومرف :  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  باذع  دشا  دوخ 

دنم تداعـس  دیاب  تقئ  ود  نیا  نایم  رد  دنوش  باذـع  خزود  شتآ  رد  ماش  حبـص و  اهنت  تمایق ،  رد  اهنآ  رگا  دومرف : سپـس  درادـن . ماش 
دعب  ) ار ادخ  نخـس  ایآ  دوش ، یم  هضرع  نانآ  رب  تمایق  زا  شیپ  هک  تسا  خزرب  هب  طوبرم  باذـع  نیا  تسین .  نینچ  هک  یلاح  رد  دنـشاب 
دراو باذـع  دـشا  رد  ار  نوعرف  لآ  دوـش ، یم  هداد  ناـمرف  دوـش  اـپ  رب  تماـیق  هک  یماـگنه  : )) دـیامرف یم  هک  يا  هدینـشن  هلمج )  نیا  زا 
دراد ماش  حبص و  شتازاجم  هک  هچ  نآ  درادن ، ماش  حبص و  تسا و  هنادواج  خزود  شتآ  دیامرف : یم  ماما  ثیدح  نیا  رد  ( 406 .(() دینک
دور یم  ایند  زا  امش  زا  یکی  هک  یماگنه  هک :  تسا  هدش  دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  تسا .  خزرب  ملاع 

رد ار  یهاگیاج  دـشاب  یخزود  رگا  تشهب و  رد  ار  شهاگیاج  دـشاب  یتشهب  رگا  دـنهد ، یم  ناـشن  وا  هب  ماـش  حبـص و  ره  ار  وا  هاـگیاج 
ناسنا يارب  دـش : مولعم  هتـشذگ  تایاور  تایآ و  زا  تسا .  تماـیق  زور  رد  وت  هاـگیاج  نیا  دـنیوگ : یم  دـنهد و  یم  ناـشن  وا  هب  شتآ ، 

روـص رد  دـیدرگ و  يرپـس  خزرب  هک  نآ  زا  سپ  تسا و  یتماـیق  منهج  تشهب و  زا  ریغ  اـه  نیا  تسا و  دوـجوم  یخزرب  مـنهج  تـشهب و 
. دنام یم  اج  نآ  رد  هنادواج  دنوش و  یم  لخاد  یتمایق  منهج  ای  تشهب  هب  ناسنا  تقو  نآ  دش ، هدیمد 

دنازوس ار  یصخش  یخزرب  منهج 

مدرم هک  تسا  هدـنازوس  مه  ار  یناسک  ایند  نیمه  رد  نآ  شتآ  هکلب  دـنازوس  یم  دـنا  هتفر  اـیند  زا  هک  ار  یناـسک  اـهنت  هن  یخزرب  منهج 
دراد دوجو  يدجسم  ام  لحم  هیرق و  رد  دنک : یم  لقن  ناگرزب  زا  یکی  هلمج  زا  دنا . هدرک  هدهاشم  هدید و  وخ  مشچ  اب  ار  اهنآ  زا  یضعب 
تقو رد  زور  ره  تسا .  سردـم  داتـسا و  مه  دجـسم و  یلوتم  مه  اـقآ ، نیا  تسا .  هنیذا ))  نب  دـمحم   )) ماـن هب  یـصخش  نآ ،  یلوـتم  و 

شلابند هب  ار  یـسک  دـماین . داتـسا  دـندش  رظتنم  هچ  ره  نادرگاـش  يزور  داد . یم  سرد  دوخ  نادرگاـش  هب  دـمآ و  یم  دجـسم  هب  ینیعم 
میتساخرب و همه  دیوگ : یم  تسا .  هدش  يرتسب  یتحاران  ضیرم و  رثا  رد  خیش  دنتفگ : باوج  رد  دندرک ؟ لاوئس  شلاوحا  زا  دنداتسرف و 

یم دنز و  یم  دایرف  امئاد  دـنک . یم  هلان  تسا و  هدـناشوپ  ار  شیاپاترـس  يا  هفیطق  هداتفا و  باوختخر  رد  هک  میدـید  میتفر ،  شتدابع  هب 
تندب هک  تسا  هدش  روطچ  مدیـسرپ  میاهاپ .  ياه  نار  رگم  دزوس  یم  میاپاترـس  تفگ :  میدیـسرپ .  ار  شلاوحا  یتقو  متخوس ،  دـیوگ :

يور ار  طارـص  لپ  دندروآ و  ار  منهج  تسا ،  هدش  اپرب  تمایق  مدـید  باوخ  ملاع  رد  مدوب ،  هدـیباوخ  هتـشذگ  بش  تفگ :  دزوس ؟ یم 
 . موش در  لـپ  يور  زا  دـیاب  هک  مدوـب  یناـسک  هلمج  زا  مه  نم  دـنور . تشهب  روـس  هب  دـننک و  روـبع  نآ  يور  زا  مدرم  اـت  دنتـشاذگ  نآ 

نیب نیا  رد  دوب . هدیـسر  ییوم  هزادـنا  هب  نآ  یکیراب  دـش و  یم  رت  کیراب  میاپ  ریز  رت و  تخـس  متفر  ولج  هب  هچ  ره  اما  مدرک ،  تکرح 
، دوخ ياپ  اب  اما  منک  طوقس  منهج  شتآ  رد  دوب  کیدزن  دنز . یم  جوم  هوک  ياه  هکت  دننام  تسا و  رو  هلعش  رایسب  شتآ  میاپ  ریز  مدید 
ار يزیچ  رگید  هک  دـیناشک  یم  نییاپ  هب  ارم  نانچ  شتآ  هرارـش  مداتفا .  منهج  رد  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  هرخالاب  متـشاد .  هاگن  ار  دوخ 

دایرف دیـسر و  یمن  ییاج  هب  مدز  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  تسد  هچ  ره  دوب ، هتفرگ  ارم  ياـپ  اـت  رـس  تریح  تشحو و  مدـید ،  یمن 
یب دـشاب . یم  همه  سر  دایرف  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـش . ماـهلا  نم  هب  هاـگان  دوبن . اـج  نآ  رد  مه  یـسر 
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یتقو مدرک .  ساسحا  دوخ  رس  الاب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  رون  مدنارذگ ،  منابز  لد و  رب  ار  هلمج  نیا  ات  یلع !  ای  متفگ :  مدز و  دایرف  رایتخا 
یتقو مدرک .  زارد  ار  متسد  هدب .  نم  هب  ار  دوخ  تسد  دومرف : تسا .  هداتسیا  طارص  لپ  يور  ترضح  نآ  مدید  مدومن ،  الاب  ار  دوخ  رس 
يور ار  دوخ  تسد  دروآ و  ـالاب  تفرگ و  شتآ  طـسو  زا  ار  نم  تفر .  راـنک  شتآ  درک  زارد  ار  دوخ  تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

هدیشک تسد  یلع  هک  ییاج  نامه  زج  دزوس  یم  مندب  مامت  هک  مدیدرگ  هجوتم  مدش .  رادیب  باوخ  زا  تشحو  سرت و  زا  دیشک  میاهنار 
هام هس  تدم  دوب . هدز  لوات  حورجم و  شندب  هیقب  تسا و  ملاس  شنار  زا  ییاهتمـسق  طقف  میدـید  دز  بقع  ار  هفیطق  ملاع  نآ  یتقو  دوب .

تحاران تشحو ،  لوه و  زا  داد  یم  حرـش  ار  ارجام  ناشیا  دندرک و  یم  لاوئـس  وا  زا  یـسلجم  رد  تقو  ره  دش . ملاس  ات  درک  یم  هجلاعم 
(407 .) درک یم  بت  دش و  یم 

اه هزانج  لاقتنا  مهدزناش :  لصف 

؛  مناسرب ناگدـنناوخ  ضرع  هب  ار  یبلاطم  اه  هزانج  لاقتنا  هلاقن و  هکئالم  اب  هطبار  رد  رتشیب ، یهاگآ  يارب  متـسناد  مزال  نایاپ  رد  همدـقم 
مه اهربق  نامه  زا  دنـشاب و  یم  دوخ  ياهربق  رد  تمایق  زور  ات  دنور  یم  ایند  زا  یتقو  اه ، ناسنا  همه  دننک  رکف  یـضعب  تسا  نکمم  اریز 

نمی توهرب ))  يداو   )) ای فجن  مالسلا ))  يداو   )) ار اه  هزانج  یضعب  هلاقن  هکئالم  هکلب  تسین .  نینچ  هک  یلاح  رد  دنوش . یم  روشحم 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  هلمج .  زا  تسا :  هدمآ  هطبار  نیا  رد  یتایاور  دنهد . یم  لاقتنا  دشاب  هتـشاد  ار  اهنآ  اب  تبـسانم  هک  رگید  ياهاج  ای 
اهنآ بسانم  هک  ییاه  ناکم  هب  ار  اه  هزانج  هک  تسا  هدرک  قلخ  هلاقن ))  هکئالم   )) مان هب  ار  یناگتشرف  دنوادخ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و 
یهد یم  نذا  ایآ  موش ،  تیادف  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  هک  تسا  هدش  لقن  رامت  مثیم  زا  ( 408 .) دنهد یم  لاقتنا  دشاب 

هرابرد یتمحز  ینادب و  هک  نیا  نودب  دـشاب  ناحلاص  زا  وت  ردارب  رگا  تسین ،  مزال  دومرف : مهد ؟  لاقتنا  هنیدـم  يوس  هب  ار  مردارب  هزانج 
مالـسلا هیلع  نینموملا  ریما  زا  تفگ :  هک  تسا  هدش  لقن  دایز  نب  لیمک  زا  ( 409 .) دننک یم  لقتنم  ناکم  نآ  هب  ار  وا  یـشکب ،  نآ  لاقتنا 

رد ار  نانآ  هلاقن  هکئالم  دنـشاب  ناحلاص  نانم و  ؤم  زا  اه  نآ  رگا  اریز  دینک ؛ نفد  ار  دوخ  تاوما  دیـشاب  لیام  اجک  ره  دومرف : هک  مدـینش 
ییاه ناکم  يوس  هب  دننک و  یم  لقن  ار  اه  نآ  دنـشاب  نامرجم  ناقـساف و  زا  رگا  دـننک و  یم  لقتنم  هرونم  هنیدـم  مارحلا و  هللا  تیب  راوج 
میدش هنیدم  دراو  یتقو  میتفر ،  جح  هب  یلاس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اب  تفگ :  ریـصب  یبا  ( 410 .) دنا هدش  نفد  ناقـساف  هانگ و  لها  هک 

یم نامگ  تنـس )  لها  ناردارب   ) اه نیا  هللا !  لوسر  نباـی  درک : ضرع  ناـظقی  ینب  زا  يدرم  نیب  نیا  رد  میدرک .  تراـیز  ار  ادـخ  لوسر 
هب دـنیوگ ، یم  غورد  اه  نآ  شاب ،  تکاس  دومرف : دنتـسه . هعقب  نیا  رد  اه  نآ  دـنیامن و  یم  ترایز  ار  رکباـبا ) رمع و   ) ود نآ  هک  دـننک 

دنارتراوازـس ود ، نآ  زا  رذابا  ناملـس و  هک  ادخ  هب  مسق  دنارذاب . ناملـس و  اه  نآ  لخاد  هک  ینیب  یم  یفاکـشبار ،  اهنآ  ربق  رگا  مسق  ادخ 
یم نآ  رد  ار  يرگید  دـننک و  یم  قلتنم  شربق  زا  ار  یتیم  هنوگچ  هللا !  لوسر  نبای  درک : ضرع  ریـصبابا  دنـشاب  هعقب  ناـکم و  نیا  رد  هک 

مامت رد  نانآ  دـنیوگ و  یم  هلاقن ))  هکئالم   )) ار اه  نآ  هدرک و  قلخ  هتـشرف ،  رازه  داتفه  لاـعتم  دـنوادخ  ریـصبابا ! يا  دومرف : دـنراذگ ؟
زا ار  هزانج  اه  نآ  یتح  دننک . یم  نفد  دـشاب  اه  نآ  بسانم  هک  ییاج  رد  دـنریگ و  یم  ار  تاوما  ياه  هزانج  دـنا و  هدـنکارپ  نیمز  يور 

تردق زا  دـینک و  كرد  هن  دـینیبب و  دـیناوت  مین  امـش  يروط  هب  دـنراذگ  یم  نآ  ناج  هب  ار  يرگید  دـنراد و  یم  رب  نفک  توبات و  لخاد 
مه نیا  دنیوگ : یم  دنناد و  یم  هینید  دیاقع  ءزج  ار  هلاقن  هکئالم  هب  داقتعا  نید ،  ناگرزب  زا  یـضعب  ( 411  .) تسین دیعب  مه ،  راگدرورپ 
نیا رد  هک  یثیداحا  رکذ  زا  دعب  اه . نیا  ریغ  رمنک و  ریکن و  لاوئـس  ربق و  باذع  هب  نتـشاد  داقتعا  دـننام  تسا ،  داعم  ياه  همانرب  زا  یکی 

دنتـسه یناگتـشرف  هک  دوش  مولعم  رتهب  ات  میزادرپ  یم  تسا  هدش  دراو  باب  نیا  رد  هک  یعیاقو  اهناتـساد و  زا  یـضعب  هب  میدرک  نایب  هراب 
هدننک طاول  هزانج  لاقتنا  هلمج :  زا  دنهد . یم  لاقتنا  دشاب  هتشاد  ار  اه  نآ  یگتـسیاش  هک  رگید  ناکم  هب  یناکم  زا  ار  تاوما  ياه  هزانج 

مه رمع  تسا .  هتـشک  ار  دوخ  ياقآ  بابرا و  مالغ  نیا  هک  دندوب  یعدم  دنروآ و  رمع  دزن  ار  یمالغ  يا  هدع  يزور  تسا :  هدش  تیاور 
: درک لاوئس  مالغ  زا  دوب . رضاح  اج  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ترضح  دنناسر . لتق  هب  شیاقآ  ضوع  هب  ار  مالغ  هک  داد : روتـسد 
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طاول لمع  نم  اب  تساوخ  یم  هک  نآ  تهج  هب  تفگ :  تلع ؟  هچ  هب  دومرف : یلب ،  درک : ضرع  يا ؟  هدـناسر  لتق  هب  ار  تیالوم  اـیآ  هک 
مدش تحاران  مه  نم   ) داد ماجنا  ار  طاول  عینـش  لمع  نم  اب  روز  اب  تسب و  مکحم  ارم  ياهاپ  اه و  تسد  سپ  مدشن .  یـضار  دهد ، ماجنا 

ای یلب ،  دندرک : ضرع  دـیدرک ؟ نفد  ار  هزانج  ایآ  درک : لاوئـس  لوتقم  ناشیوخ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مدـناسر .)  لتق  هب  ار  وا  و 
زور هس  ات  ار  مالغ  هدب  روتسد  دومرف : رمع و  يوس  هب  درک  ور  ترضح  میدمآ .  امـش  شیپ  میدش و  غراف  وا  نفد  زا  نالا  نینم !  ؤملا  ریما 

لوتقم ءایلوا  مراهچ ،  زور  میامن .  صخشم  ار  هیضق  منک و  مکح  اه  نآ  نایم  ات  دنوش  رـضاح  لوتقم  ءایلوا  مراهچ ،  زور  دننک و  ینادنز 
: دومرف دنتفرگ . رارق  لوتقم  ربق  رانک  دنتفر و  ناتسربق  يوس  هب  مدرم  اب  تفرگ و  ار  رمع  تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دندش . رـضاح 

دنتفاکش ار  ربخ  لوتقم  ناشیوخ  یتقو  دیروآ . نوریب  ار  هزانج  دیفاکشب و  ار  ربق  دومرف : یلب ،  دندرک : ضرع  تسا ؟  نیمه  لوتقم  ربق  ایآ 
ترـضح تسا .  هدـش  دوبان  هزانج  تسین و  ربق  رد  يزیچ  نینم !  ؤملا  ریما  ای  دـنرک : ضرع  دـندیدن . ربق  رد  ار  هزانج  دـندش  نآ  لـخاد  و 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ما !  هتسبن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  رب  غورد  زگره  ما و  هتفگن  غورد  مسق  ادخ  هب  دومرف :
دنیامن نفد  ار  وا  هک  دراد  تلهم  ردق  نیمه  دور  ایند  زا  هبوت  نودب  دهد و  ماجنا  ار  طول  موق  لمع  سک  ره  دومرف : هک  مدینش  ملـس  هلآ و 
روشحم موق  نآ  اب  مه  تمایق  رد  دزادنا و  یم  طول  موق  فرط  هب  ار  وا  نیمز  هک  دنام  یمن  رتشیب  دوخ  ربق  رد  زور  هس  دندرک  نفد  نوچ  و 

ماگنه نیا  رد  درادن . یهانگ  مرج و  تسا و  هدـیناسر  لتق  هب  قح  هب  ار  دوخ  ياقآ  اریز  دـینک ؛ دازآ  ار  مالغ  دومرف : نآ  زا  سپ  دوش . یم 
یقاـب وت  زا  دـعب  ارم  ادـخ  تسا ،  رت  بیجع  اـه  نآ  همه  زا  نیا  تسا و  بیجع  وت  ياـه  تواـضق  همه  یلع !  اـی  تفگ :  دز و  داـیرف  رمع 

هکئالم اریز  تسا ؛  هلاقن  هکئالم  زا  هیانک  نیمز  هتبلا  تخادنا  طول  موق  يوس  هب  ار  وا  نیمز  تسا :  هدـمآ  ثیدـح  نیا  رد  ( 412 .) دراذگن
هدرک لقن  فرشا  فجن  ناکین  یضعب  زا  یتیاکح  یناسارخ  یضترم  دیس  دنداد  لاقتنا  فجن  هب  ار  يا  هزانج  دنـشاب . یم  مه  نیمز  لکوم 

ایند زا  دوش و  یم  ضیرم  يدابآ ،  زا  رود  ینابایب  رد  جح  زا  تعجارم ،  ماگنه  دوب . هدش  فرـشم  هکم  هب  فجن  نانکاس  زا  یملاع  تسا : 
هزانج دیاب  دیوگ : یم  دننک و  لقتنم  فرـشا  فجن  هب  ار  ملاع  نیا  هزانج  جاجح  دراذـگ  یمن  تسا  یبصان  درم  جاح  ریما  نوچ  دور . یم 

اما دـندوب ، تحاران  رایـسب  راک  نیا  زا  یلو  دـندرک ، نفد  نابایب  نامه  رد  ار  هزانج  مه ،  جاجح  دوش . نفد  يدابآ  زا  رود  نابایب  نیمه  رد 
ؤم ناحلاص و  زا  هک  دـمحم )) خیـش   )) مان هب  نایجاح  زا  یکی  دـندز و  شربق  يالاب  يا  همیخ  وا ، نفد  زا  سپ  دنتـشادن  نیا  زج  يا  هراـچ 

لیکـشت ازع  سلجم  وا  يارب  دندش و  عمج  يرگید  همیخ  رد  جاجح  هیقب  دـنک و  نآرق  توالت  ار  بش  هک  دنتـشاذگ  ربق  رـس  رب  دوب  نانم 
نوریب هنابرطضم  دندوب  هدز  ملاع  نآ  ربق  يالاب  هک  يا  همیخ  زا  دمحم )) خیش   )) هک دندید  رحـس  عقوم  دندنام . رادیب  ار  بش  نآ  دنداد و 

ریحت و زا  دـش . دوخ  ناتـسود  همیخ  لخاد  عععع و  هللا ))  ناحبـس  هللااب و  الا  هوق  لوحال و ال   )) ععع دـیوگ : یم  بجعت  تلاح  اـب  هدـمآ و 
فرـشا فجن  هب  ملاع  نآ  تفگ :  يدـمآ ؟  نوریب  وا  ربق  رانک  زا  یتشاذـگ و  اهنت  ار  خیـش ))   )) ارچ دـنتفگ : دـندرک و  لاوئـس  وا  بجعت 

مـسق ادخ  هب  تفگ :  ینک ؟  یم  یخوش  ایآ  دندیـسرپ : وا  زا  دنک . یم  حازم  دندرک  نامگ  دندیدنخ و  وا  راتفگ  زا  نیرـضاح  دـش . لقتنم 
وا مدرک و  ملکت  وا  اـب  مدوخ  ناـبز  اـب  تفر و  فجن  هب  هک  مدـید  دوخ  مشچ  ود  نیمه  اـب  يرادـیب و  تلاـح  رد  ار  وا  منک !  یمن  یهوـش 

مدرک و وضو  دـیدجت  رحـس  ماگنه  مدوب .  نآرق  توالت  لوغـشم  ار  بش  تفگ :  دـندرک : لاوئـس  هعقاو  تیفیک  زا  نیرـضاح  داد . باوج 
ار وا  هحیص  يادص  دیسر و  مشوگ  هب  یبسا  ياپ  يادص  هاگان  مدش .  نآرق  توالت  لوغشم  زاب  بش  زامن  زا  دعب  مدش .  بش  زامن  لوغشم 
هک مدش  هجوتم  ناهگان  دنتسه . یسک  رظتنم  ایوگ  دنا و  هداتـسیا  بسا  هس  اب  هک  مدید  همیخ  بقع  رد  ار  رفن  ود  مدرک  رظن  نوچ  مدینش . 

همیخ زا  هلجع  اب  داتفا  نم  رب  شرظن  نوچ  تسا .  همیخ  زا  مدـمآ  نوریب  يایهم  وکین  یتئیه  اب  اـبیز و  رخاـف و  ياـه  ساـبل  اـب  موحرم ،  نآ 
دننام دـندش و  راوس  مه ،  ناشدوخ  دـندرک و  شراوس  دـنتفرگ و  ار  وا  بسا  باکر  مه  اـه  نآ  تفر .  رفن  ود  نآ  يوس  هب  دـمآ و  نوریب 

تعرـس هب  مدـید .  ار  تلاح  نیا  نوچ  دـنور . فجن  يوس  هب  تعرـس  هب  دنتـساوخ  یم  دـنداتفا و  هار  هب  وا  بقع  زا  نارکون ،  ناـمزالم و 
نکمم نالا  تفگ :  باوج  رد  میآ .  یم  امـش  هارمه  مه ،  نم  متفگ :  فجن ،  هب  تفگ :  يور ؟  یم  اـجک  متفگ :  متفرگ و  ار  وا  باـکر 

. دندش بیاغ  نم  رظن  زا  دمآ و  یهاوخ  رگید  زور  هس  زا  دعب  دومرف : دمآ . مهاوخ  امش  اب  منک و  یمن  اهر  ار  امـش  باکر  متفگ :  تسین . 
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زا دعب  هک  تسا  نآ  مراتفگ  قدص  تمالع  تفگ :  دمحم )) خیش  . )) دندومن بیذکت  ار  وا  مه  یـضعب  دندرک ، بجعت  وا  هتفگ  زا  جاجح 
هدرک و بت  دش  موس  زور  نوچ  دوب  ملاس  زور  ود  ات  دمحم )) خیـش   : )) متفگ تسار  دـینادب  دـش ، نینچ  رگا  میامن .  توف  رگید  زور  هس 
: دنک یم  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  نامداخ  زا  یکی  دننک  لقتنم  ار  يا  هزانج  دنتـساوخ  یم  ( 413  .) تفر ایند  زا  زور  ناـمه  رد 
. دـندیباوخ مه  مادـخ  هیقب  متـسب و  ار  اهرد  مامت  دـنتفر ، نوریب  مدرم  هک  یتقو  منک .  يرادـساپ  مناـمب و  مرح  رد  هک  دوب  نم  تبون  یبش 

يالاب دندمآ  دـندش و  لخاد  تسا  هیبنیز ))   )) هب فورعم  هک  يرد  زا  رفن  ود  مدـید  ناهگان  مدوب ،  رادـیب  زونه  هک  دوب  بش  همین  دودـح 
نوریب ربق  زا  هک  ار  یـسک  نآ  مدـید ،  ناهگان  دـندروآ . نوریب  ار  تیم  دنتفاکـش و  ار  ربق  دـندوب ، هدرک  نفد  ار  نآ  بحاـص  هزاـت  هک  ربق 

یم دنتفرگ و  ار  وا  دننک . یمن  محر  وا  هب  دنهد و  یمن  شوگ  شفرح  هب  اهنآ  یلو  دـنک . یم  سامتلا  هثاغتـسا و  رفن  ود  نآ  هب  دـنا  هدروآ 
هب ار  دوخ  يور  تیم  نآ  سپ  دننک . محر  وا  هب  هکنیا  زا  دوب  سویءام  اهنآ  زا  ربق  بحاص  هک  یلاح  رد  دنرب  نوریب  رد ، نامه  زا  دنتساوخ 

ماگنه نیا  رد  دـیوگ : یم  مداـخ  نآ  دـنیامن ؟ راـتفر  نینچ  دـیاب  وت  هیاـسمه  اـب  اـیآ  هللادـبعابا !  اـی  دومن : ضرع  درک و  رهطم  مرح  فرط 
. دینادرگرب ار  وا  دومرف : یم  هک  دندمآ  رد  هزرل  هب  ادص  نآ  تبیصم  زا  اه  لیدنق  اهراوید و  هک  يروط  هب  مدینـش ،  رهطم  مرح  زا  ییادص 

مدمآ ربق  رـس  رب  دش ، حبـص  نوچ  دنتفر . دندرک و  نفد  دوخ  ياج  هب  ار  نآ  هلجع ،  اب  دـندینادرگرب و  ار  هزانج  رفن  ود  نآ  مدـید  ناهگان 
زا ار  هزانج  دنتساوخ  یم  دنا و  هدوب  هلاقن  هکئالم  رفن  ود  نیا  دوش  یم  مولعم  ( 414  .) تسادیپ نآ  رد  نتفاکش  رثا  هدرک و  رییغت  ربق  مدید 

لسوتم دوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نامهم  وا  نوچ  یلو  دنیامن . نفد  اج  نآ  دنربب و  تسا  هدوب  وا  لاح  بسانم  هک  رگید  ياج  هب  اجنآ 
دمحم یلوم  دندرک  لقتنم  البرک  هب  ار  شا  هزانج  دنربب . ناراک  هانگ  ناراکدب و  وزج  تشاذگن  درک و  تعافش  ار  وا  دش ، ترضح  نآ  هب 

يا هسیک  دـش و  دراو  يدرم  مدوب .  یناهبهب  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  دوخ  داتـسا  رـضحم  رد  يزور  دـنک : یم  لقن  یبیرج ،،  رازه  مظاک 
: دومرف داتـسا  دـینک . فرـصم  دـیناد  یم  حالـص  هک  یهار  ره  رد  تسا ،  هنانز  تالآ  رویز  زا  رپ  هسیک  نیا  تفگ :  درک و  ناـشیا  میدـقت 

متفر هیسور  هب  تراجت  يارب  متسه و  یناوریش  يدرم  نم  مراد :  بیجع  یناتساد  تفگ :  نک !  نایب  میارب  ار  دوخ  هیضق  تسیچ ؟  ناتساد 
زا متفر و  شردپ  دزن  مدـش .  وا  هتفیـش  مدرک و  دروخرب  ینارـصن  يرتخد  هب  يزور  متخادرپ .  یناگرزاب  هب  نآ  ياهرهـش  زا  يرهـش  رد  . 
وت بهذـم  عوضوم  دراد  دوجو  هک  یعنام  اـهنت  تسین .  امـش  جاودزا  يارب  یعناـم  تهج  چـیه  زا  تفگ :  مدومن .  يراگتـساوخ  وا  رتخد 

متفریذپ ار  شداهنشیپ  مدوب ،  هتفرگ  رارق  توهـش  نونج  ریثءات  تحت  نوچ  دوش . یم  فرطرب  مه  عنام  نیا  ییآرد  ام ، نید  هب  رگا  تسا . 
مدرک جاودزا  دوخ  هبوبحم  اب  مدش و  ینارصن  طلغ  رکف  نیا  اب  موش و  یم  ینارصن  ارهاظ  دوخ ، دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  متفگ :  دوخ  اب  و 

منید زا  هداد و  جرخ  هب  هک  یسفن  فعض  زا   ) ار دوخ  مدش و  نامیشپ  دوخ  تشز  رادرک  زا  تسشن .  ورف  متوهش  شتآ  تشذگ و  یتدم  . 
دوخ متسناوت  یم  هن  متشاد و  ار  نطو  هب  تشگرب  هار  هن  مدوب ،  تحاران  یسب  ینامیشپ  رثا  رب  مدرک ).  شنزرس  رایسب  مدوب  هتشادرب  تسد 

تاجن يارب  یهار  مدرک ،  يرایسب  رکف  دوب ، هدنامن  مدای  هب  يزیچ  مالسا  تاروتسد  زا  هدش و  گنت  ما  هنیس  منک .  تینارصن  هب  یـضار  ار 
نیـسح ماما  نادیهـش ،  رالاس  ییادخ ،  هلیـسو  گرزب  دای  هب  دز و  ملد  رد  یقرب  گرزب  يادـخ  فطل  هب  اما  متفاین .  یتخبدـب  نیا  زا  دوخ 

زا هک  مدمآ  رب  ددصرد  مدید .  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  نتـسیرگ  رد  ار  دوخ  شخب  تداعـس  هدنیآ  نیمءات  تاجن و  ار  اهنت  مداتفا . 
نآ تفرگ و  توق  نم  رد  رکف  نیا  منک .  هدافتسا  مکیرات )  هتشذگ  يوش  تسش و  يارب   ) مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هار  رد  ممـشچ  کشا 
یم نابز  هب  ار  نادهیـش  دیـس  ياهتبیـصم  کی  کی  متـسشن و  یم  یجنک  هب  متفرگ و  یم  لـغب  رد  مغ  ياـهوناز  اـهزور  مدرک .  یلمع  ار 

 . مدرک یم  يراددوخ  نداد  باوج  زا  و  مدروآ ،  یم  يرذـع  دیـسرپ ، یم  ار  هیرگ  تلع  ما  هجوز  هک  راـب  ره  مدرک .  یم  هیرگ  مدروآ و 
ردق ره  درک ، یم  رارـصا  تقیقح  فشک  يارب  تحاران و  رایـسب  مرـسمه  دوب . يراج  مناگدید  زا  کشا  متـسیرگ و  یم  تدش  هب  يزور 
يارب متـسه .  مدوب و  ناملـسم  نم  نادـب  مزیزع !  رـسمه  يا  متفگ :  زیرگاـن  متـسناوتن .  منک  يراددوخ  نورد ،  زوس  ياـشفا  زا  متـساوخ 

ماما نادیهش  رالاس  رب  نتسیرگ  هلیسو  هب  دوخ  ینورد  جنر  یتحاران و  طرف  زا  کنیا  مدمآ .  رد  اراصن  نید  هب  ارهاظ  وت  لاصو  هب  ندیـسر 
رب مناملسم و  زونه  نم  نیاربانب  مروآ ،  یم  دیدپ  شیوخ  رد  یشمارآ  مهاک و  یم  دوخ  یتحاران  یحور و  هجنکش  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح 
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مالـسا دش و  هدودز  شبلق  زا  رفک  گنز  درک  ادـیپ  یهاگآ  نم  لاح  تقیقح  هب  مرـسمه  یتقو  متـسه .  نایرگ  مموس  ياوشیپ  ياهتبیـصم 
ربق ترواجم  رمع  همه  يارب  میوش و  فرـشم  البرک  هب  مینک و  يروآ  عمج  ار  دوخ  لام  هنایفخم  میتفرگ  میمـصت  رفن  ود  ره  درک . راـیتخا 

يزور دنچ  زا  سپ  هنافسءاتم  میهد .  صاصتخا  دوخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دقرم  رانک  رد  نفد  راختفا  هدیزگرب و  ار  ماما  سدقم 
كاخ هب  نایحیـسم ،  مسر  هب  شا  هنانز  تـالآ  رویز  اـهالط و  اـب  ار  وا  شماوقا  دـش . هداد  ناـیاپ  وا  یگدـنز  هب  دـیدرگ و  راـمیب  مرـسمه 

 . میامن لـمح  ـالبرک  هب  مروآ و  نوریب  ربق  زا  ار  مناملـسم  هزاـت  يوناـب  هزاـنج  منک و  هدافتـسا  بش  یکیراـت  زا  متفرگ  میمـصت  دـندرپس .
شعن هکنیا  ياج  هب  یلو  مروآ .  نوریب  ار  وا  هزانج  ات  متفاکش  ار  مرسمه  ربق  متفر و  ناتسربق  يوس  هب  هناخ  زا  دیسر  ارف  بش  هک  یماگنه 
هابتشا ایآ  تسیا ،  هرظنم  هچ  نیا  ابجع ! متفگ :  مدید .  وا  ربق  رد  سوجم  دننام  يا  هدیـشارتن  لیبس  شیر و  یب  يدرم  هزانج  منیبب  ار  ملایع 

لاح نیمه  اـب  متفر و  هناـخ  هب  ناـشیرپ  رطاـخ  اـب  دـشاب و  یم  مرـسمه  ربق  ناـمه  نیا  ریخ ، مدـید  ما ؟  هتفاکـش  ار  يرگید  ربق  ما و  هدرک 
ار لقن  لمح و  تمحز  دندرب و  البرک  هب  ار  تلایع  هزانج  هلاقن ،  هکئالم  شاب  لاحـشوخ  تفگ :  يا  هدنیوگ  باوخ ،  ملاع  رد  مدیباوخ . 

نالف زا  يدـید  ربق  رد  هک  يا  هزانج  تسا و  نفد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فیرـش  نحـص  رد  کنیا  تناملـسم  هزات  نز  دنتـشادرب . وت  زا 
ار نایرج  مرح  مادخ  زا  مدمآ و  البرک  هب  نآ  زا  دعب  دنامب . اجنآ  رد  وا  هک  دنتشاذگن  ناگتـشرف  یلو  هدش  نفد  وا  ياج  هب  هک  دوب  نزهار 
هک یفرصم  هب  ات  مدروآ  ناتروضح  متشادرب و  ار  الط  تالآ  رویز  تسا .  تسرد  مدید  دنتفاکـش ، ار  ربق  دنداد و  تبثم  باوج  مدیـسرپ ؟ 
زا يا  همـش  اج  نیا  ات  ( 415  .) مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  تاهجوت  تکرب  هب  متفای  تاجن  نم و  ناتـساد  دوب  نیا  دیناسرب . دیناد  یم  حالص 

تبحـص ندینـش و  دوش و  یم  ناکین  شاداپ  ناراکدـب و  باذـع  ثعاب  هک  ییاهزیچ  ربق و  راشف  لاوئـس و  خزرب و  ملاـع  لاوحا  عاـضوا و 
نمی و توهرب ))  يداو   )) ای فجن  مالـسلا ))  يداو   )) رد اهنآ  عامتجا  حاورا و  ملاـع  اـب  هطبار  رد  نینچمه  ملاـع و  نآ  رد  تاوما  ندرک 
هب رگید  هدنزومآ  ناتـساد  اه  هد  یخزرب و  منهج  تشهب و  نادب ،  ناکین و  یتوکلم  یخزرب و  هرهچ  يداو و  ود  نآ  هب  ار  اه  هزانج  لاقتنا 
رد مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  تشهب  لها  نانز  گرزب  رورـس و  هکلم و  مالـسا  يوناب  هناگی  تداهـش  مایا  رد  مدرک .  ناـیب  ار  یتبـسانم  ره 

ازج و زور  هعیفش  نآ  تعافش  تکرب و  هب  تسا  دیما  دیسر . نایاپ  هب  دلج  نیا  رویرهش 1378  اب 23  قباطم  یناثلا 1420  يدامج  هام  موس 
بیشن زارف و  رپ  رطخرپ و  ینالوط و  رفس  نیا  زا  یتمالـس  یناسآ و  هب  نانآ  نیتسار  ناوریپ  یقیقح و  نانم  ؤم  شنادنزرف ،  رهوش و  ردپ و 

1378 ه ش  / 6 يدابآ 23 /  یجاح  یحلاص  هلا  تمعن  دنوش . تمایق  ملاع  دراو  لماک  تینما  اب  هتفای و  تاجن 

اهتشون یپ 

142 ات 1

بآ -6 هیآ 88 . صـصق ،  هروس  -5 ج 9 ص 125 . ریبک ، ریسفت  -4 هـیآ 185 . نارمع ،  لآ  -3 هیآ 26 . نمحرلا  -2 هیآ 57 . توبکنع  -1
دلج 8، اضیبلا ، ۀجحم  -10 ص 242 . دلج 8 ، اضیبلا ، ۀجحم  -9 ص 242 . دلج 8 ، اضیبلا ، ۀجحم  -8 دمآ . رس  هب  ناسنا  رمع  یتقو  -7 الط .

هروس -15 هیآ 42 . رمز ، هروـس  -14 هیآ 2 . کـلم ،  هروس  -13 هیآ 157 . فارعا ،  هروـس  -12 هیآ 157 . فارعا ،  هروـس  -11 ص 242 .
-19 ص 190 . دلج 1 ، اهدلج ، شش  هیقفلا ،  هرـضحیال  نم  -18 هیآ 28 . لحن ،  هروس  -17 هیآ 32 . لحن ،  هروس  -16 هیآ 10 . هدجس ، 
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راحب ج -35 ص 129 . دلج 6 ، راحب ، -34 ص 127 . دلج 6 ، راحب  -33 ص 612 . مامه ص 193 ، هبطخ  هغالبلا ،  جهن  -32 ضیف ص 57 .

هروس -40 هیآ 32 . لحن ،  هروس  -39 ص 126 . دلج 6 ، راحب ، -38 ص 138 . دلج 6 ، راحب ، -37 . 7 هیآ 6 - هعمج  هروس  -36 ص 137 . ، 6

خزرب ات  گرم  زا  www.Ghaemiyeh.comناسنا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 136 

http://www.ghaemiyeh.com


هیآ 45-ق ،  هیآ 27 . دمحم  هروس  -44 هیآ 29 . لحن  هروس  -43 هیآ 28 . لحن ،  هروس  -42 يولوم .  يونثم  -41 یلا 91 . هیآ 88  هعقاو ، 
دلج 6، راحب ، -49 ص 331 . خ 108 ، ضیف ،  هغالبلا ،  جـهن  -48 ص 158 . دلج 6 ، راحب  -47 ص 118 . دـلج 9 ، نایبلا ،  حور  -46 . 19
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 ، هیقفلا هرـضحی  نم ال  -57 ص 342 . ج 1 ، نیقتملا ،  هـضور  -56 ص 191 . ج 4 ، اه ، يدـلج  راهچ  هیقفلا ،  هرـضحیال  نم  -55 ص 7 .
 (( هاگ نیمک  رد  ناطیـش  باتک ((  رد  ناطیـش  ياهراک  هرابرد  -58 ص 370 . ج 1 ، نیقتملا ،  هـضور  ص 200 ، ج 1 ، اه ، يدـلج  راهچ 

نیلقثلا رون  ص 329 ، ج 8 ، نایبلا ،  عمجم  -60 هیآ 11 . هدجس ،  هروس  -59 دوش . هعجارم  اجنآ  هب  ما  هتشون  ار  یبلاج  نوگانوگ و  بلاطم 
نم -62 ثیدح 5 . ص 282 ، ج 3 ، ناهرب ،  ریسفت  ص 328 ، ج 8 ، نایبلا ،  عمجم  -61 ص 282 . ج 3 ، ناهرب ،  ریسفت  ص 225 ، ج 4 ، ، 

راحب ص 107 ، ج 8 ، راحبلا ، هنیفس  - 63 ثیدح 2 . ص 282 ، ج 3 ، ناهرب ،  ریـسفت  ص 185 ، ج 1 ، يدـلج ،  راهچ  هیقفلا ،  هرـضحیال 
ریسفت ص 173 ، ج 6 ، راونالا ، راحب  يرگسع ،  نسح  ماما  ریسفت  -64 ثیدح 7 . ص 282 ، ج 3 ، ناهرب ،  ریسفت  ص 169 ، ج 6 ، راونالا ،

-68 هیآ 87 و 88 . هعقاو ،  هروس  -67 هیآ 39 . تلصف ،  هروس  -66 هیآ 63 و 64 . سنوی ،  هروس  -65 ثیدح 7 . ص 282 ، ج 3 ، ناهرب ، 
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نم -72 تسا .  هدـش  نایب  لصفم  یخزرب ))  باذـع   )) باب رد  بلاطم  نیا  -71 هیآ 95 . ماعنا ،  هروس  -70 يدـنوار .  تاوعد  زا  لقن   52
 ، یمق ریـسفت  -74 ثیدـح 6 . ص 178 ، ج 6 ، راونـالاراحب ، یـشایع ،  ریـسفت  -73 ص 189 . ج 1 ، يدـلج ،  راـهچ  هـیقفلا ،  هرـضحیال 

راحب -76 ص 356 . ج 1 ، نیقتملا ،  ۀـضور  ص 191 . ج 1 ، اه ، يدـلج  راهچ  هیقفلا ،  هرـضحیال  نم  -75 ص 180 . ج 6 ، راونالاراحب ،
ص 16. ج 5 ، یلائل ،  -79 ص 15 . ج 5 ، یلائل ،  -78 راونالا . قراشم  زا  لـقن  ص 200  ج 6 ، راونالاراحب ، -77 ص 181 . ج 6 ، راونالا ،
. دش دهاوخ  ثحب  هراب  نیا  رد  هدنیآ  رد  -83 ص 207 . ج 4 ، راحب ، -82 ص 249 . ج 4 ، راحب ، -81 یلا 241 . ص 240  ج 4 ، یلائل ،  -80

تروص هب  لامعا  مسجت  اب  هطبار  رد  قداص )  نادـهاش  ناـسنا و   ) باـتک رد  -86 ص 269 . ج 6 ، راحب ، -85 ص 226 . ج 6 ، راحب ، -84
اب هطبار  رد  هدنیآ  -88 ص 256 . ج 6 ، راحب ، -87 دش . دهاوخ  ثحب  یخزرب  منهج  هرابرد  مه  هدنیآ  رد  تسا و  هدش  ثحب  فلتخم  ياه 

-93 دلج 4 ص 253 . یلائل  -92 - 91 ص 257 . دلج 6 ، راحب ، -90 ص 256 . دلج 6 ، راحب ، -89 دش . دـهاوخ  ثحب  لصفم  عوضوم  نیا 
-96 خزرب .  هملک  لـیذ  نـیرحبلا  عـمجم  نآرق ،  سوماـق  بـغار ،  تادرفم  -95 ص 228 . ج 3 ، یـسانشداعم ،  -94 ص 256 . راحب 6 ،
خ 219، ییوخ ،  ص 695 ، هبطخ 212 ، ضیف  هغالبلا  جهن  -99 هیآ 100 . نونم ،  ؤم  -98 هیآ 53 . ناقرف ،  -97 . 20 هیآ 19 - نامحرلا ، 
هبطخ 217، دـیدحلا ، یبا  نبا  هبطخ 219 ، ییوخ ،  هبطخ 313 ، ضیف ،  هغالبلا  جـهن  -100 خ 221 . مجعملا ،  خ 216 ، دیدحلا ، یبا  نبا 

هروس -104 هیآ 27 . نیسای ،  هروس  -103 . 171 هیآ 169 -  نارمع ،  لآ  هروـس  -102 هیآ 64 . هرقب ،  هروـس  -101 هبطخ 222 . مجعملا ، 
ج 11، يزار ،  حوتفلا  وبا  -108 هیآ 25 . ذ   ، حون هروس  -107 ات 94 . هیآ 82  هعقاو ،  هروس  -106 هیآ .  لیذ  نازیملا ،  -105 هیآ 46 . رفاغ ،

عمجم ج 9،ص 6 ، نایبت ،  -112 هیآ .  لیذ  يزار ،  رخف  -111 هیآ 10 . نموم ،  هروس  -110 ات 30 . تایآ 27  رجف ، هروس  -109 ص 280 .
بلطم نیا  اقباس  -115 ص 123 . ج 1 ، ناـیبت ،  -114 هیآ 27 . هرقب ،  هروـس  -113 ص 331 . ج 17  نازیملا ،  ص 516 . ج 4 ، ناـیبلا ، 

ص 107. هناگ ،  شش  لحارم  رد  ناسنا  -118 ص 107 . هناگ ،  شـش  لحارم  رد  ناسنا  -117 هیآ 42 . رمز  هروس  -116 دش . نایب  لصفم 

ص 229. ةرهزلا ،  مکحلا  ص 150 ، ج 1 ، مار ،  هعومجم و  -121 ص 468 . دلج 2 ، یفاص ،  ریسفت  -120 ص 289 . رابخالا ، یناعم  -119

هیآ 46. نم ،  ؤم  -126 هیآ 55 . مور ،  -125 ص 96 . ج 2 ، جاجتحا ،  -124 ص 149 . هنومن ،  ریسفت  -123 هیآ 7 . هدجـس ،  هروس  - 122

هیآ 1. نونم  ؤم  -131 هیآ 28 . ماعنا ،  -130 ص 34 . ج 3 ، یـسانشداعم ،  -129 هیآ 100 . نونم ،  ؤـم  -128 هیآ 100 . نونم ،  ؤـم  -127
ص 541 رهاوجلا ، ۀنیزخ  -135 ص 562 . رهاوجلا ، ۀنیزخ  -134 ص 214 . دلج 2 ، یسانشداعم ،  -133 لامالا ج 4 ص 143 . ۀجهب  -132
 ، یلائل -139 هیآ 13 . ارسا ، هروس  -138 ص 21 . دلج 5 ، یلائل ،  -137 ص 41 . ج 6 ، ییوخ ،  هغالبلا  جهن  -136 ترابع .  رد  یتارییغت  اب 
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ص 395. ج 2 ، راحبلا ، هنیفـس  و  ص 235 ، دلج 6 ، راونالا ، راحب  -141 ص 44 . دلج 6 ، ییوخ ،  هغالبلا  جـهن  -140 ص 249 . دلج 4 ،
هیآ 36. فرحز /  -142

276 ات 143

هب دوب  اه  نآ  فرـصت  تحت  رد  قارع  هک  ماگنه  نآ  رد  ینامثع  تلود  فرط  زا  هک  دـندوب  یناـمثع  ياـه  ینـس  يدـنفا ،  زا  روظنم  -143
ار ینامثع  روشک  درک و  هبلغ  مالـسا  رب  رفک  تلود  هک  لوا ،  للملا  نیب  گـنج  زا  دـعب  دنتـشاد و  لاغتـشا  یتلود  یتموکح و  ياـه  لـغش 

باتک رد  تمایق  یتخس  تبسانم  هب  ناتساد  نیا  ص 108 ، ، 3 سانش ،  داعم  -144 دش . جراخ  ینامثع  تمومیق  تحت  زا  قارع  دومن  هیزجت 
ناسنا  )) باتک رد  تمایق  ینخس  تبسانم  هب  ناتساد  نیا  ص 136 ، رهاوجلا ، هنیزخ  -145 تسا .  هدش  رکذ  هاگداد ))  ات  رـشح  زا  ناسنا  ))

لاوئس و نانآ  دنم  شناد  ملاع و  هک  دندش  ادیپ  يدحلم  هورگ  زاریـش ، رد  مهدزای ،  نرق  رد  -146 تسا .  هدش  رکذ  هاگداد ))  ات  رشح  زا 
 ، مییامن یم  زاب  ار  ربق  رگید  زور  مینک و  یم  نزرا  زا  رپ  ار  تیم  ناهد  هک  نیا  هب  دندرک ، هبتشم  مدرم  رب  ار  رما  و  دش . رکنم  ار  ربق  باذع 

. دـشاب هتخیر  اه  نزرا  هدرک و  رییغت  هدرم  لاح  دـیاب  دوب  یباوج  لاوئـس و  ربق  رد  رگا  سپ  دنتـسه . یقاب  دوخ  لاـح  هب  اـه  نزرا  مینیب  یم 
هغالبلا جهن  -147 یگنس .  پاچ  ص 458 ، هینامغلا ،  راونا  میونـش ؟  یمن  ار  نآ  ارچ  ربق ، باذع  یتحاران  یتخـس و  همه  اب  هک  نیا  رگید 

ص ج 6 ، راونالا ، راحب  -149 ص 221 . ج 6 ، راونالا ، راحب  -148 یفاک .  لوصا  ص 243 و  ، 6 دلج راونالا ، راحب  یلا 42 و  ج 6 ، ییوخ ، 
ادخ فرط  زا  ربمایپ  چیه  -151 دوش . عوجر  هدـش  نایب  لصفم  دوش  یم  ربق  راشف  ثعاب  هک  ییاهزیچ  ثحب  رد  دعـس  ناتـساد  -150 . 217

، راونالا راحب  -153 ص 406 . هینامعن ،  راونا  ص 396 ، ج 2 ، هنیفس ،  -152 تسا .  هدوب  نارچ  دنفـسوگ  هک  نیا  رگم  تسا  هدشن  ثوعبم 
ناتسربق -157 ص 137 . ج 1 ، یسانشداعم ،  -156 ص 384 . رهوجلا ، ۀنیزخ  -155 ص 226 . ج 6 ، راونالا ، راحب  -154 ص 218 . ج 6 ،

ص ج 6 ، راحب ، -160 ص 143 . ج 1 ، یسانشداعم ،  -159 ص 140 . دلج 1 ، یسانشداعم ،  -158 دنیوگ . دالوف  تخت  ار  ناهفصا  گرزب 
ص 121. دلج 6 ، راحب ، -164 ص 462 . رهاوجلا ، هنیزخ  -163 ص 473 . ج 3 ، همکحلا ،  نازیم  -162 ص 226 . ج 6 ، راحب ، -161 . 266

لامعالا باقع  -169 ص 246 . ج 75 ، راحب ، -168 ص 67 . ج 77 ، راحب ، -167 ص 245 . ج 6 ، راحب ، -166 ص 265 . ج 5 ، راحب ، -165
ج 5، اضیبلا ، ۀجحم  -173 ص 222 . ج 6 ، راحب ، -172 ص 333 . ج 7 ، ۀمکحلا ،  نازیم  -171 ص 245 . ج 6 ، راحب ، -170 ص 655 . ، 

يدرخ لوپ  دحاو  نارق  - 177 ص 115 . بیغتسد ،  داعم  -176 ص 141 . نآرق ،  رد  داـعم  -175 ص 222 . ج 6 ، راحب ، -174 ص 235 .
ص 324. ج 1 ، یفسلف ،  داعم  -180 ات 251 . ص 249  ج 2 ، یسانشداعم ،  -179 ص 247 . ج 1 ، يرون ،  مالساراد ،  زا  لقن  -178 تسا . 

تایح -185 ص 574 . ج 2 ، بولقلا ،  تایح  -184 ص 87 . ج 5 ، یلائل ،  -183 هیآ 7 و 8 . لازلز ،  هروس  -182 يرون .  مالسلاراد  -181
تهج نیا  زا  وا  عیشت  يارب  هتشرف  رازه  داتفه  ندمآ  تایاور ،  زا  یضعب  قبط  -187 ص 3 . ج 3 ، تاقبط ،  -186 ص 577 . ج 2 ، بولقلا ، 

ص 262. ج 6 ، راحب ، -189 ص 343 . ج 4 ، لاجرلا ،  سوماق  -188 درک . یم  تموادم  دیحوت  هروس  ندناوخ  هب  دعـس ))  )) هک تسا  هدوب 
، راحبلا ۀنیفس  -194 ص 223 . ج 72 ، راحب ، -193 ص 324 . ج 18 ، راحب ، -192 ص 240 . ج 6 ، راحب ، -191 ص 88 . ج 5 ، یلائل ،  -190
ص 220. ج 6 ، راحب ، -198 ص 230 . ج 6 ، راحب ، -197 ص 216 . ج 6 ، راحب ، -196 ص 216 . ج 6 ، راحب ، -195 ص 665 . ننس ،  باب 
-202 ص 200 . ج 3 ، یفاـک ،  عورف  -201 ص 164 . یقثوـلا ،  ةورع  -200 . 26 ص 25 -  ج 5 ، یلائل ،  -199 ص 60 . یقرب ،  نساـحم 
ج 2، راحبلا ، ۀنیفس  -205 ص 250 . لامعالا ،  باوث  -204 ص 235 . هدش ،  همجرت  لامعالا ،  باوث  -203 ص 397 . ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس 
ص ناسنالا ،  -209 ص 651 . لامعالا ،  لابقا  -208 ص 297 . ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  -207 ص 397 . ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  -206 ص 397 .
ص 453. مارو ،  هعومجم  -213 ةولص .  هدام  راحبلا ، ۀنیفـس  -212 ص 161 . ج 87 ، راحب ، -211 ةولص .  هدام  راحبلا ، ۀنیفـس  -210 . 164
-218 ص 75 . هیددعلا ،  ظعاوم  -217 ص 288 . ج 6 ، راحب ، -216 ص 244 . ج 6 ، راحب ، -215 ص 292 . ج 8 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  -214
ص رهاوجلا ، ۀنیزخ  -221 ص 479 . رهاوجلا ، ۀنیزخ  -220 . 260 ص 262 -  ج 5 ، رابخالا ، یلائل  -219 ص 46 . ج 1 ، قودص ،  لاصخ 
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ص 264. ج 4 ، یلائل ،  -225 ص 264 . دلج 4 ، یلائل ،  -224 ص 63 . ج 2 ، صصق ،  یف  نیدلا  -223 ص 170 . ج 4 ، یلائل ،  -222 . 479

ص 269. ج 4 ، رابخالا ، یلاـئل  -229 ص 269 . ج 4 ، رابخالا ، یلاـئل  -228 ص 120 . ج 6 ، راحب ، -227 ص 264 . ج 4 ، یلاـئل ،  -226
-234 ص 248 . ج 7 ، راحب ، -233 نآ .  ياعد  اروشاع و  ترایز  زا  دـعب  حـیتافم  -232 رگنهآ . -231 ریگب . تایلام  ریگب ، کـی  هد  -230
 ، ناسنالا -237 ص 456 . هینامعن ،  راونا  زا  لـقن  ص 156 ، ناسنالا ،  -236 ص 133 . بیغتسد ،  خزرب  -235 ص 133 . بیغتسد ،  خزرب 

-242 هیآ 38 . دعر ، - 241 هیآ 70 . ناقرف  -240 ص 155 . هیناـمعن ،  راونا  -239 فجن .  هفوـک و  نیب  تسا  یلحم  ماـن  -238 ص 156 .
راد و  ص 107 ، ج 5 ، یلائل ،  -246 ص 6 . ج 4 ، رابخالا ، یلائل  -245 ص 237 . عماج ،  -244 هیآ 103 . ءایبنا ، -243 هیآ 47 . میهاربا ، 

ص لاصخ ،  -249 ص 243 . لوقعلا ،  فحت  -248 ص 276 . ج 2 ، مراکم ،  رصان  يدلج ،  هس  هغالبلا  جهن  -247 ص 53 . ج 1 ، مالسلا ، 
ص لامعالا ،  باقع  -253 ص 178 . ج 5 ، رابخالا ، یلاثل  -252 ص 410 . دـلج ، یفاک ،  عورف  -251 هیآ 30 . هدئام ،  هروس  -250 . 151
-258 ص 543 . رهاوجلا ، هنیزخ  دلج 42 ص 307 257- راحب  -256 . 49 ج 5 ، رابخالا ، یلاثل  -255 . 53 ج 42 ، راونالا ، راحب  -254 . 486
ص ج 2 ، یسانشداعم ،  -261 ص 84 . ج 48 ، راحب ، -260 ص 235 . ج 6 ، راونالاراحب ، -259 ص 210 و 211 .  نایاوشیپ ،  ياهییوگشیپ 
-264 ص 238 . مالسلا ،  هیلع  متشه  ماما  تازجعم  رد  هیوضر ،  تامارک  هیوضرلا و  ۀفحت  -263 ص 338 . ج 2 ، مالسلاراد ،  -262 . 338
ص ج 46 ، راونالاراحب ، -267 ص 235 . ج 6 ، راونالاراحب ، -266 ص 299 . ج 1 ، لاـمالا ،  یهتنم  -265 ص 336 . ج 45 ، راونالاراحب ،

تاضور -271 ص 8 . ج 3 ، همغلا ،  فـشک  -270 ص 355 . ج 4  لامالا ،  ۀـجهب  -269 ص 147 . ج 1 ، يرون ،  مالـسلاراد  -268 . 245
-274 تمکح 177 . ضیف ،  هغالبلا  جهن  -273 هیآ 27 . ناقرف ،  -272 یتیآ .  يوسوم  هلارصن  دیس  تاقو ،  زا  دعب  تارجعم  رد  تارهاز ، 
ج ۀمکحلا ،  نازیم  -276 ص 599 . ۀمکحلا ج 5 ، نازیم  -275 قداص .))  نادهاش  ناسنا و   )) باتک هب  دوش  عوجر  بلطم  نیا  اب  هطبار  رد 

ص 599. ، 5

415 ات 277

زا ساـبتقا  حاورا ،  بیجع  ملاـع  -279 ص 223 . حاورا ،  بیجع  ملاـع  باـتک  زا  ساـبتقا  -278 ص 599 . ج 5 ، ۀــمکحلا ،  نازیم  -277
راحب -282 یلا 52 . ص 51  ج 1 ، يرون ،  مالـسلاراد  -281 ص 351 . ج 18 ، راحب ، -280 ص 215 . خزرب ،  ملاـع  بیجع  تشذـگرس 

-286 هیآ 68 . ناـقرف ،  هروس  -285 ص 366 . ج 76 ، راونالا ، راحب  -284 ص 19 ، ج 79 ، راونالا ، راحب  -283 ص 29 . ج 79 ، راونالا ،
ص 5. ج 5 ، رابخالا ، یلاـئل  -289 ص 234 . رهاوـجلا ، هنیزخ  -288 ص 28 . ج 79 ، راونالا ، راـحب  -287 ص 21 . ج 79 ، راونالا ، راـحب 

هجحم -294 ص 241 . ج 5 ، اضیبلا ، هجحم  -293 ج 75 . راونالا ، راحب  -292 . 5 دلج یلائل ،  -291 ص 246 . ج 75 ، راونالا ، راحب  -290
-299 الط . هرقن و  -298 هیآ 34 و 35 . هبوت ،  - 297 هفیرش .  هیآ  لیذ  ناهرب ،  ریسفت  -296 هیآ 10 . ءاسن ، -295 ص 243 . ج 5 ، اضیبلا ،
 ، نیقتملا هضور  -303 هیآ 278 . هرقب ،  هروس  -302 هیآ 274 . هرقب ،  هروس  -301 ص 51 و 52 . ج 1 ، يرون ،  مالسلاراد  -300 كاندرد . 

قودص لاصخ  ص 238 و  ج 12 ، نیقتملا ،  هضور  -305 ص 364 . ج 76 ، راونالا ، راحب  -304 ص 675 . رهازلا ، مکح  ص 273 و  ج 7 ،
ررغ -308 رییغت . یمک  اـب  ص 251 ، یهلا ،  لدـع  -307 ص 318 . ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  -306 ص 676 . رهازلا ، مـکح  ص 583  ج 2 ، ، 

ص 174 ج 75 ، راونالا ، راحب  -312 ص 93 . ج 5 ، راونالا ، راحب  -311 ص 394 . ج 71 ، راونالا ، راحب  -310 مکحلا .  ررغ  -309 مکحلا . 
ص 175. ج 75 ، راونالا ، راـحب  ص 223 و  لاـمعالا ،  باوث  -314 ص 174 . ج 75 ، راونالا ، راـحب  -313 ص 222 . لاـمعالا ،  باوـث  و 
ج 1، يرون ،  مالسلاراد  -317 ص 137 . ج 1 ، يرون ،  مالسلاراد  -316 ص 174 . ج 75 ، راونالا ، راحب  و  ص 100 ، یقرب ،  نساحم  -315
، رابخالا یلائل  -321 هیآ 33 . (، 8  ، ) لافنا -320 ص 306 . ج 1 ، يرون ،  مالسلاراد  -319 ص 63 . ج 1 ، يرون ،  مالسلاراد  -318 ص 63 .

دوخ رمع  زا  يرادقم  قودص ))  خیش  -)) 324 ص 295 . ج 4 ، رابخالا ، یلائل  -323 ص 295 . ج 4 ، رابخالا ، یلائل  -322 ص 294 . ج 4 ،
دنزرف هیوباب )  نب  نیـسح  نب  یلع   ) شردـپ نوچ  تسا ؛  هدـمآ  ایند  هب  نامز ع  ماما  ياعد  هب  دوب و  هدـینارذگ  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  ار 
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فورعم دمحم  مان  هب  یکی  داد . رـسپ  ود  هدعو  وا  هب  مه ،  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  درک . دنزرف  ياضاقت  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  تشادن 
-326 ص 194 . ج 3 ، یسانشداعم ،  -325 دندش . مالسا  گرزب  ياملع  زا  اهنآ  يود  ره  هک  نیسح  مان  هب  يرگید  و  قودص ))   )) خیش هب 

تاملک هغالبلا ،  جـهن  -328 ص 157 . حور ،  تلاــصا  ص 254 و  ج 6 ، راونالاراحب ، -327 تاراـبع .  رد  رییغت  یمک  اـب  هیناـمعن ،  راونا 
-332 هبطخ 226 . ضیف ،  هغالبلا  جهن  -331 ص 269 . ج 6 ، راونالاراحب ، -330 ص 243 . ج 6 ، راونالاراحب ، -329 هرامش 120 . راصق ،
ج يرون ،  مالسلاراد  -335 ج 1 ص 62 . رابخالا ، یلائل  -334 ج 6 ص 245 و 255 . راونالاراحب ، -333 هبطخ 193 . ضیف ،  هغالبلا  جـهن 
-339 هدش .  ینعمب  لقن  ص 199  ج 3 ، یسانشداعم ،  -338 ص 479 . رهاوجلا ، ۀنیزخ  -337 ص 188 . یسانشداعم ،  -336 ص 137 . ، 1

راحب -342 نآ .  رد  یتارییغت  اب  ص 137 ، نآرق ،  رد  داعم  -341 ص 163 . ج 5 ، یلائل ،  -340 دش . وگزاب  باتک  هدنسیون  يارب  هیضق  نیا 
ياه ییوگشیپ  -344 ات 62 . ص 60  فجن ،  پاچ  دـیفم ، خیـش  سلاجم  -343 ص 318 . ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  ص 10 ، ج 73 ، راونالا ،

یمومع ناتسربق  -348 ص 293 . ج 2 ، یسانشداعم ،  -347 ص 327 . ج 4 ، یلائل ،  -346 ج 6 . راونالا ، راحب  -345 ص 64 . ناـیاوشیپ ، 
تحاران یلیخ  ناسنا  یتقو  تسا :  هدش  لقن  -350 ص 36 . بیغتسد ،  داعم  و  ص 248 ، ج 2 ، یسانشداعم ،  -349 تسا .  ناهفصا  مدرم 

ص 248 و ج 2 ، یسانشداعم ،  -351 ددرگ . مک  وا  دایز  یلاح  شوخ  دوش و  رت  مک  وا  یتحاران  ات  دورب  ناتـسربق  هب  دـشاب  لاح  شوخ  ای 
راحب -355 ص 542 /.  رهاوجلا ، ۀنیزخ  -354 ص 542 . رهاوـجلا ، هنیزخ  -353 هیآ 43 . فارعا ،  هروـس  -352 ص 36 . بیغتـسد ،  داعم 

ینارنخس زا  لقن  ص 290 ، ج 1 ، یفاو ،  لوـصا  -357 ربق . ءاروام  باـتک  زا  لـقن  هب  حاورا ،  بیجع  ملاـع  -356 ص 8 . ج 18 ، راونالا ،
ج یسانشداعم ،  -360 ص 113 . ج 3 ، یسانشداعم ،  -359 دنیوگ . ار  هلیبق  گرزب  سیئر  برع ،  يداع  مدرم  دزن  رد  خیش  -358 یفسلف . 

بیجع ملاع  باتک  خزرب  ملاع  بیجع  تشذـگ  رـس  زا : سابتقا  -362 و 120 . ص 119  ج 3 ، یـسانشداعم ،  -361 و 120 . ص 119  ، 3
راحب 6 ص -365 ص 368 . ج 6 ، راحب ، -364 ثیدح 10 . ص 408 ، نآرقلا ،  لماح  باب  ج 4 ، یفاک ،  لوصا  -363 ص 213 . حاورا ، 

يارب تسا  هار  تمالع  هفوک و  یخـسرف  کـی  رد  تسا  یگنر  دیفـس  نوتـس  ود  نییرغ ،  -367 ص 268 . ج 6 ، راونالاراحب ، -366 . 287
ود نیا  يولهپ  هک  یتشد  ینعی  دنیوگ : یم  يرغلا  ضرا  ار  فجن  تهج  نیدـب  دـنوش . رهـش  نآ  لخاد  دـنهاوخ  یم  جراخ  زا  هک  یمدرم 

-370 میهاربا ص 595 . نب  یلع  ریـسفت  زا  لقن  ص 277  ج 3 ، یسانشداعم ،  -369 ص 242 . ج 6 ، راحب ، -368 تسا .  هدـش  عقاو  نوتس 
ص ج 6 ، راحب ، -372 ص 289 . ج 6 ، راحب ، -371 دـشاب . یم  تسا  نمی  بونج  رد  هک  توم  ترـضح  نیمزرـس  رد  یهاچ  ماـن  توهرب 

نب یلع  زا  لقن  ص 278  ج 3 ، یسانشداعم ،  -375 رئاصب . زا  لقن  ص 276 ، ج 3 ، یسانشداعم ،  -374 ص 287 . ج 6 ، راحب ، -373 . 291
یکی ضیرع  -378 نیمرحلا .  حابصم  زا  لقن  ص 13 ، بیغتسد ،  خزرب  -377 . 116 ص 267 ، ج 6 ، راونالاراحب ، -376 میهاربا ص 595 .

، راحب -380 یلا 80 . ص 77  رئاصب ، زا  لقن  یلا 239 ، ص 277  ج 3 ، یسانشداعم ،  -379 تسا .  هنیدـم  فارطا  ياه  هلحم  اه و  هیحان  زا 
ج راحب ، -382 ص 79 . ج 47 ، راحب ، -381 تسا .)  هدمآ  تبسانم  هب  زین  قداص  نادهاش  ناسنا و  باتک  رد  ثحب  نیا  ، ) ص 170 ج 71 ،

یم دراو  جوف  جوف  مدرم  دوش  هدـیمد  روص  رد  هک  يزور  . )) هیآ 17 ءابن  هروس  -384 ص 318 . ج 2 ، یسانشداعم ،  -383 ص 261 . ، 46
ج اضیبلا ، هجحم  -388 ص 20 . میهاربا ،  نب  یلع  ریسفت  -387 اه . هوک  -386 قوف .  هیآ  لیذ  ص 423  ج 5 ، نایبلا ،  عمجم  -385 دنوش .

میرم -392 ص 123 . ج 2 ، یفسلف ،  داعم  -391 ص 288 . ج 1 ، یقرب ،  نساحم  -390 ص 268 . ج 2 ، اضیبلا ، هجحم  -389 ص 271 . ، 2
ات هیآ 168  نارمع ،  لآ  -396 . 26 هیآ 25 ، نیسای ،  -395 ص 50 . ج 2 ، یفاص ،  ریـسفت  -394 هیآ 12 . ناسنا ،  -393 و 61 . هیآ 60  ، 

، راونالا راحب  -400 هیآ 14 . دمحم ، هروس  -399 ص 206 . نایاوشیپ ،  ياه  ییوگشیپ  -398 ص 8 . نایاوشیپ ،  ياه  ییوگشیپ  -397 . 170
تمایق دیسر ، ارف  -405 نمشد .  -404 . 46 هیآ 45 - نم ،  ؤم  -403 شتآ .  طسو  شتآ ،  لد  -402 هیآ 25 . حون ،  -401 ص 278 . ج 2 ،

 ، یلائل قودص ،  خیش  یلاما  -408 يرون .  یجاح  لئاسولا ،  كردنسم  زا  لقن  بیغتـسد ،  خزرب  -407 . 284 ج 6 ، راحب ، -406 دش . اپ  رب 
 . یسوط خیـش  زا  قحلا ،  فشک  باتک  -411 ص 278 . ج 4 ، رابخالا ، یلائل  -410 ص 227 . ج 4 ، رابخالا ، یلائل  -409 ص 277 . ج 4 ،

ص ج 4 /  یلائل ،  -413 ص 472 . ج 6 ، راونالا ، راحب  بقانم ،  یفلزلا ،  ملاـعم  رهاوـجلا ص 133 . هنیزخ  ص 205 و  ج /  یلاـئل ،  -412
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 . يرون مالسلاراد  زا  لقن  ص 321  ج 3 ، عیاقولا ،  -415 ص 562 . رهاوجلا ، ۀنیزخ  -414 . 280

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

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

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

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

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

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

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