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ناناوج اب 

باتک تاصخشم 

 . 1297 هّللا ، فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  هسانشرس : 

 . یناگیاپلگ یفاص  هّللا  فطل  ناناوج /  اب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

 . 1390 نارکمج ،  سّدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

120 ص يرهاظ :  تاصخشم 

978 964 973 320 3 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

یفاص یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح  ياهدومنهر  زا  یتیبرت  قالخا ، يا  هعومجم  ناناوج : اب   " ناونع اب  ًالبق  رـضاح  باتک  تشادداـی : 
.تسا هدیسر  پاچ  هب  لاس 1377  رد  نوخسار  رشن  زکرم  تاراشتنا  یلاعلا ،" .) هلظ  دم  )

( . یلاعلا هلظ  دم   ) یفاص یمظعلا  هّللا  تیآ  ترضح  ياهدومنهر  را  یتیبرت  یقالخا ، يا  هعومجم  ناناوج : اب  رگید :  ناونع 

اه خساپ  اه و  شسرپ  مالسا  عوضوم : 

مالسا ناناوج و  عوضوم : 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

BP 12 1390 2ب 2 ص هرگنک :  يدنب  هدر 

076/297 ییوید :  يدنب  هدر 

2330457 یّلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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ناناوج اب 

یمظعلا هّللا  تیآ  ترضح 

یناگیاپلگ یفاص  هّللا  فطل  خیش  جاح  ياقآ 
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ناناوج اب 

ناناوج اب  باتک : مان 

یناگیاپلگ یفاص  هّللا  فطل  هّللا  تیآ  فلؤم :

يدیعس دیعسریما  ارآ : هحفص 

نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  رشان :

دلج  2000 شتسرپ /  ناگرامش : هناخپاچ و 

ناتسبات 1390 لّوا /  پاچ : خیرات  تبون و 

ناموت  1300 تمیق :

978 964 973 320 3 کباش :

نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  شخپ : زکرم 

0251 7253340  ، 7253700 ربامن : نفلت و 

617 یتسپ : قودنص  مق 
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بلاطم تسرهف 

لّوا لصف 

7 حیاصن •••

مود لصف 

77 تیبرت ••• میلعت و 

موس لصف 

107 جاودزا •••
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حیاصن لّوا : لصف 
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میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

( هتاکرب تماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  كرابم  رضحم 

یم بجاو  ار  سفن  بیذـهت  هیکزت و  يا  هّدـع  هدرک ، دای  سفن  هیکزت  يارب  مسق  هدزای  سمـش ، هروس  رد  دـنوادخ  هکنیا  هب  هّجوت  اب 
؟ تسا حیحص  ایآ  دنناد ،

«. دشاب یم  راگتسر  دنک ، سفن  هیکزت  سکره   » (1) ؛» اهیّکَز ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق   » همیرک هیآ  بسحرب  تسا و  بجاو  سفن  هیفصت  هیکزت و 

ياه همانرب  رد  بلق ) يالج  حور و  يافـص   ) هیفـصت همیرک ،) قـالخا  هب  یگتـسارآ   ) هیلحت قـالخا ، بیذـهت  يزاـس ، كاـپ  هلأـسم 
ریمض رونت  سفن و  بیذهت  بلق و  زا  راگنز  ندُرب  نطاب و  يافـص  رد  همه  و  تسا ، هدش  روظنم  مالـسا  يداقتعا  یقالخا و  يدابع و 

.دنّرثؤم

هدیاف ود  ره  نّمضتم  نیبم ، نید  میلاعت  همه  ای  رتشیب  هیلحت و  لیمکت و  مه  یشخب  و  هیفصت ؛ هیکزت و  مالـسا ، هیلاع  میلاعت  زا  یـشخب 
.تسا هیلحت  هیکزت و 

تاضایر تادابع و  ماـجنا  لغـش و  بسک ، نکـسم ، كاـشوپ ، اذـغ ، تیّلح  رد  ماـمتها  تاـمّرحم ، زا  باـنتجا  اوقت ، رافغتـسا ، هبوت ،
مظک محر ، هلص  مّلعم ، مارتحا  نیدلاو ، هب  ناسحا  هیعرـش و  قوقح  ریاس  تاکز و  يادا  ّجح ، هزور ، ادخ ، رکذ  اعد ، زامن ، زا  هیعرش 

تیاده رتشیب  املع و  ناکین و  اب  ینیـشن  مه  تسلاجم و  راگزور ، ثداوح  زا  نتفرگ  تربع  روبق ، دـهاشم و  ترایز  توم ، دای  ظیغ ،
اه

.دش راگتسر  تشاد ، هزیکاپ  ار  سفن ]  ] نآ سکره  یتسار  هب  هیآ 9 ؛ سمش ، هروس  - 1
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، سفن لامک  نطاب ، يافـص  بابـسا  همه  تسا ؛ هدـش  ناونع  هورکم  اـی  مارح  اـی  ّبحتـسم  اـی  بجاو  ناونع  هب  هک  ینید  تاداـشرا  و 
رب هک  فراعم  ریاس  هّمئا و  ایبنا و  تفرعم  هّللا ، تفرعم  حیحص  تاداقتعا  اصوصخم  تسا ، كولس  ریـس و  همه  تسا ، هیلحت  هیکزت و 

.تسا راوتسا  داعم  شاداپ و  ازج و  بیغ و  ملاع  هب  نامیا  دیحوت و  ساسا 

ینـشور تفای ، همادا  هک  هانگ  كرت  تادابع و  فیلاکت و  فیاظو و  ماجنا  دراد ؛ يداینب  یـساسا و  شقن  ناسنا  يزاـسدوخ ، نیا  رد 
سکع هب  و  ددرگ ؛ رّونم  نشور و  بلق ، مامت  ات  دریگ ، یم  باتش  ادخ  يوس  هب  هّللا و  یِلا  نانآ  رفـس  دوش و  یم  رتشیب  رتشیب و  نطاب 

.دزاس یم  هابت  هدولآ و  ار  حور  هایس و  کیرات و  ار  بلق  ینید ، ياه  تیاده  هب  لمع  كرت  ناهانگ و  تامّرحم ، باکترا 

ْنَم  » هک تسا  لمع  كولس ، ریس و  نیا  .تسا  لیمکت  هیلحت و  هیفصت و  بیذهت و  هّللا و  یِلا  ریس  كولـس و  شا  همه  نید ، نیاربانب ،
هبّیط تایح  بجوم   (1) ؛» َنُولَمْعَی اُوناک  ام  ِنَسْحَِأب  مُهَرْجَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنلَو  ِیَط  ًهَبّ ًهاـیَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  یثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  اـِحلاص  َلِـمَع 

رد دوش و  یم  لیان  تاماقم  نیا  هب  ناسنا  لمع  ملع و  لاب  ود  اب  هصالخ  تین و  صولخ  دـهعت ، نامیا ، مازتلا ، لـمع ، اـب  ددرگ و  یم 
.دبای یم  روضح  هیلاع  دهاشم 

یمن مالـسلا  مهیلع  تراـهط  تمـصع و  تـیب  لـها  ثیداـحا  نآرق و  زا  ریغ  نآ  نـیا و  زا  رکذ  ِنـیقلت  بـطق و  دـشرم ، ریپ ، رگید  و 
، كولس ریس و  مسا  هب  دیابن  دهاوخ و 

یم شا  هدنز  يا  هدیدنـسپ  كاپ و  یناگدنز  هب  دشاب ، نمؤم  دـنک و  کین  راک  هک  نز ، ای  درم  زا  سکره  هیآ 97 ؛ لحن ، هروس  - 1
.میزادرپ یم  ار  ناششاداپ  دنا  هدرک  هچنآ  زا  رتهب  هب  میراد و 
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ییاه همانرب  ای  دننک و  يدنب  میسقت  نیوانع  نیا  هب  ار  املع  یتح  دنیامن و  يدنب  هورگ  هیزجت و  تقیرط  تعیرـش و  هب  ار  نید  يدارفا 
.دنیامن ناونع  دنرادن ، یمالسا  تلاصا  هک  ار 

نیملسم تّزع  مالسا و  هملک  يالتعا  رد  یعس  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لفاون ، ضیارف ، ماجنا  كولس ؛ ریـس و  رگید : نایب  هب 
.تسا ءادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  يدهم  ترضح  روهظ  هب  جرف ، یعقاو  راظتنا  نینمؤم و  جیاوح  ياضق  و 

.دیامرف تیاده  تسا  مالسا  هک  تسار  هار  و  دوخ ، نید  هبار  ناگمه  لاعتم  يادخ 

رظن ریز  ار  نآ  دنادب و  وراد  دننام  ار  راکذا  هیعدا و  دـیاب  دـسرب ، يونعم  تالامک  هب  دـهاوخ  یم  یـسک  رگا  دوش : یم  هتفگ  یهاگ 
؟ تسا حیحص  ایآ  دنتسه ، یحور  بتارم  ياراد  راکذا  هیعدا و  اریز  دنک ؛ فرصم  دهتجم  یناحور و  بیبط 

دّجهتملا حابـصم  و  سواط ، نب  دّیـس  لامعالا  لابقا  نوچ  يربتعم  ياه  باتک  رد  هک  ار  راـکذا  هیعدا و  رادـقم  نیمه  تهج ، نیا  رد 
هکلب تسین ؛ مزال  هزاجا  ّصاخ و  صخـش  رظن  رگید  تسا و  یفاک  دـناوخب ، ار  یمق  ساـّبع  خیـش  ناـنجلا  حـیتافم  و  یـسوط ، خـیش 

تروص یخرب  لصا و  یب  دننک  یم  هدرک و  ناونع  رگید  یـضعب  هیفوص و  دـشاب و  هزاجا  اب  دـیاب  هک  نیوانع  نیا  هب  اه  همانرب  یخرب 
هیحان زا  عرـش و  بناـج  زا  دـیاب  فیاـظو ، همه  تداـبع و  اـعد و  ياـه  هماـنرب  هک  تسا  نیا  ضرغ  .تسا  مارح  تعدـب و  نآ  ياـه 

.دیامنن دیلقت  صاخشا  تاعارتخا  زا  زگره  صخش  دشاب و  هدیسر  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارضح 

هتاکربو هّللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو 

یفاص هّللا  فطل 
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2

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

( هتاکرب تماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  كرابم  رضحم 

تاروتـسد فیاظو و  هب  نام  هداوناخ  ياضعا  يدنب  ياپ  مدع  رطاخ  هب  نیا  هدش و  لکـشم  رایـسب  بناج  نیا  يارب  یناگدـنز  طیحم 
یگدیسر ما  یعرش  فیاظو  هب  لاب  غارف  اب  رگید ، ییاج  رد  مناوتب  ات  مراد  ار  هناخ  كرت  هب  میمصت  تهج ، نیمه  هب  .تسا  یمالـسا 

.تسا نم  يارب  رگید  یلکشم  نیا  تسین و  يوق  زین  ما  هظفاح  نمض  رد  .منک 

.دییامرف ییامنهار  ارم  تسا  دنمشهاوخ 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

.دیشاب هتشاد  تبقاع  نسح  دوش و  ّلح  هجو  نسحا  هب  امش  تالکشم  میامن  یم  تلأسم  لاعتم  دنوادخ  زا  .دش  لصاو  امش  موقرم 

هّللا هیقب  ترـضح  فاطلا  لومـشم  هّللا  ءاش  نا  .تسا  ریدقت  دروم  یعرـش  فیاظو  ماکحا و  هب  امـش  دّهعت  هقالع و  ینید ، تاساسحا 
یلو دـشابن ؛ هدامآ  تسا  مزال  هک  نانچ  یبهذـم  فیاظو  ماجنا  يارب  هداوناخ  طیحم  هچرگا  ًـالعف  .دیـشاب  ءادـفلا  هل  نیملاـعلا  حاورا 

.دیهد ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  طیارش ، نیمه  اب  دینک و  تماقتسا  امش 

ردص ناناملسم  عضو  امـش  .دوش  امـش  يارب  رتشیب  تالاکـشا  بجوم  تالیـصحت ، نایاپ  زا  لبق  یگدنز  عضو  رییغت  دسر  یم  رظن  هب 
هچ دوجو  اب  دندروآ و  مالسا  رفک  ياه  هداوناخ  رد  ییاه  ناوج  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  مالسا 
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.دیشابن سویأم  دیوش ، یم  ّقفوم  امش  هّللا  ءاش  نا  .دندیزرو  یم  تماقتسا  ییاه ، يراوشد  تالکشم و 

قاّفتا مه  سکع  هب  دنا و  هدوب  فیعض  هظفاح  رد  دادعتسا  شوهاب و  صاخشا  هدش  هدید  رایـسب  .تسین  يا  هلأسم  مه  هظفاح  فعض 
.دنک يرای  ار  امش  لاعتم  دنوادخ  .دیامن  ناربج  تّوق  نآ  ار  فعض  نآ  هک  تسا  هداتفا 

هتاکربو هّللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو 

یفاص هّللا  فطل 
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3

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

( هتاکرب تماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  كرابم  رضحم 

نیَراد تداعـس  ياشگ  هار  هک  ار  یتحیـصن  تسا  دنمـشهاوخ  دـیا ، هدوب  سونأم  يدایز  ناگرزب  اـب  یلاـع  باـنج  هکنیا  هب  هّجوت  اـب 
.(1)« َنِینِمْؤُْملا ُعَفنَت  يرْکِّذلا  َّنِإَف  : » هک دییامرف  موقرم  دشاب ،

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

، نامـسآ نیمز و  زور ، بش و  رمع و  تشذـگ  لاس و  شدرگ  دوش ، یم  عقاو  نآ  رد  هک  یثداوح  همه  تسا و  نآ  رد  هچره  ملاع و 
زیچ ره  شیادیپ  و  مینیب ، یم  هک  ار  هچره  تّزع و  ّتلذ و  گرم ، یگدـنز و  يریپ ، یناوج و  يرامیب ، یتسردـنت و  يرگناوت ، رقف و 

.تسا تحیصن  دنپ و  ياراد  همه  نآ ، يانف  گرم و  ات  دوش ، یم  ادیپ  نآ  رد  هک  یتارییغت  نآ و  يامن  وشن و  و 

فلتخم تاهج  زا  ار  وا  يا ، هدیدپ  ره  زیچ و  ره  هب  شهاگن  دسانـشب ، ار  نآ  نطاب  ایند ، رهاظ  زا  دشاب و  تربع  رظن  ناسنا ، رظن  رگا 
ییاه هار  تفرعم و  زا  یباوبا  ناتخرد ، ياه  گرب  زا  یگرب  ره  ناکما و  ِملاـع  تاّرذ  زا  يا  هّرذ  ره  رد  دزاـس و  یم  رادـیب  رایـشه و 

َْتقَلَخ ام  انَّبَر  ِضْرَءْالاَو  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَیَو  : » هک دشاب  نانآ  هرمز  رد  هکنیا  طرش  هب  دبای ؛ یم  تداعس  هب  لین  يارب 

.دهد دوس  ار  نانمؤم  زردنا ، هیآ 55 ؛ تایراذ ، هروس  - 1
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ٌناذآ ال ْمَُهلَو  اِهب  َنوُرِْـصُبی  ـال  ٌُنیْعَأ  ْمَُهلَو  اـِهب  َنوُهَقْفَی  ـال  ٌبُوُلق  ْمَُهل   » هک دـشابن  یناـمدرم  زا  تسا و  اـهنآ  نأـش  رد   (1)« ًالِطاب اذه 
.(2)« اِهب َنوُعَمْسَی 

، صخش هکنیا  طرـش  هب  تحیـصن ؛ هظعوم و  زا  تسا  ُرپ  شفورح  تایآ و  تاملک ، شتاّرذ ، مامت  رـسارس و  نیوکت  باتک  نیاربانب ،
.دشاب هتشاد  ار  نآ  یناعم  مهف  لقع  نآ و  ندناوخ  داوس 

نآ ناسنا  هچره  .تسا  داشرا  تحیصن و  تیاده ، نّمـضتم  نیوکت ، باتک  نامه  لثم  زین  دیجم  نآرق  عیرـشت  یحو و  گرزب  باتک 
يا هتشر  ره  رد  امش  .دوش  یم  ییامنهار  رتشیب  رتشیب و  حیاصن  ظعاوم و  هب  دنک ، لّمأت  رتشیب  نآ  تایآ  یناعم  رد  دناوخب و  رتشیب  ار 

.دینک تفایرد  ینامسآ  مظعا  باتک  نیا  زا  دیناوت  یم  دیهاوخب ، تحیصن 

ات 39، تایآ 22  ءارـسا ، هروس  لثم  رد  ار  یعامتجا  یقالخا و  تامیلعت  .دـیناوخب  ناقرف  هکرابم  هروس  رد  ار  نمحرلا  دابع  فاـصوا 
.دینک تئارق 

باحـصا نیمی و  باحـصا  هنمیم ، باحـصا  نینمؤم ، فاصوا  نایب  .تسا  هدنهد  رادشه  تحیـصن و  همه  نآ ، راذنا  تراشب و  تایآ 
هنعارف و یـصاعم ، بابرا  راّفک ، تبقاع  ءوس  یهلا و  لاـجر  اـیبنا و  تشذگرـس  نآرق ، صـصق  .تسا  تحیـصن  هدـنزومآ و  لاـمش ،

میقتسم طارص  هب  تیاده  زردنا و  دنپ و  نارابج ،

! يا هدیرفاین  هدوهیب  ار  نیا  اراگدرورپ  هک  دنشیدنا  یم  نیمز  اه و  نامسآ  شنیرفآ  رد  و  هیآ 191 ؛ نارمع ، لآ  هروس  - 1
دنراد ییاه  شوگ  و  دننیب ، یمن  نآ  اب  هک  دنراد  یناگدید  و  دنبای ، یمنرد  نآ  اب  هک  دـنراد  ییاه  لد  هیآ 179 ؛ فارعا ، هروس  - 2

.دنوش یمن  نآ  اب  هک 
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هب دینک  یعس  دینک و  لّمأت  همیرک  تایآ  نیا  لثم  رد  .دییامن  لمأت  اهنآ  نیماضم  رد  دینک و  رارکت  هتـسویپ  دیناوخب و  ار  همه  تسا ؛
.دیسرب اهنآ  دافم  تقیقح 

(1) «. َنیِقَّتُْمِلل ُهَِبقاْعلاَو  اداسَف  الَو  ِضْرَءْالا  ِیف  اُّولُع  َنوُدیُِری  َنیِذَِّلل ال  اُهلَعَْجن  ُهَرِخآْالا  ُراّدلا  َْکِلت  »

ِّلُک یلَع    ُ هّللا َناکَو  ُحایِّرلا  ُهوُرْذَت  امیِشَه  َحَبْصَأَف  ِضْرَءْالا  ُتابَن  ِِهب  َطَلَتْخاَف  ِءآمَّسلا  َنِم  ُهاْنلَْزنَأ  ٍءآمَک  اْینُّدلا  ِهایَْحلا  َلَثَم  ْمَُهل  ْبِرْـضاَو  »
(2) «. ارِدَتْقُم ٍءْیَش 

(3) «. ُهَرَی اّرَش  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَو  ُهَرَی *  اْریَخ  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  »

(4) «. َنوُضِْرعُم اْهنَع  ْمُهَو  اْهیَلَع  َنوُّرُمَی  ِضْرَءْالاَو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٍهَیآ  ْنِم  ِیَأَکَو  ْنّ »

(5) «. َنیِهِکاف اهِیف  اُوناک  ٍهَمْعَنَو  ٍمیِرَک *  ٍماقَمَو  ٍعوُرُزَو  ٍنُویُعَو *  ٍتاّنَج  نِم  اوُکََرت  ْمَک  »

يراـکهبت یـشکرس و  دـنهاوخ  یمن  نیمز  يور  رد  هک  یناـسک  يارب  ار  نآ  تسا ، ترخآ  يارـس  نیا  هیآ 83 ؛ صـصق ، هروس  - 1
.تسا ناراکزیهرپ  ِنآ  زا  کین ، ماجنارس  و  میا ، هتشاد  رّرقم  دننک ،

هایگ لگ و  نآ  هب  مینک و  لزاـن  نامـسآ  زا  ار  نآ  هک  نزب  لَـثَم  یبآ  هب  ار  يویند  یگدـنز  ناـنآ  يارب  و  هیآ 45 ؛ فهک ، هروـس  - 2
.تساناوت يراک  ره  رب  دنوادخ  و  دننک ، شا  هدنکارپ  اهداب  هک  دوش  راوخ  درُخ و  ماجنارس  و  دزیمآ ، نیمز 

مه سکره  دنیب و  یم  ار  نآ   ] شاداپ ، ] دشاب هداد  ماجنا  ریخ  لمع  يا ، هّرذ  گنس  مه  سکره  سپ  تایآ 7 و 8 ؛ لازلز ، هروس  - 3
.دنیب یم  ار  نآ  رفیک [ ، ] دشاب هداد  ماجنا  تسیاشان  لمع  يا  هّرذ  گنس 

زا نانآ  مه  دـنرذگ و  یم  نآ  رب  هک  تسا  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  تربع ) هیاـم  و   ) هناـشن رایـسب  هچ  و  هیآ 105 ؛ فسوی ، هروـس  - 4
.دننادرگ يور  اهنآ 

وکین و ياه  هناخ  اهرازتشک و  زین ]  ] و دـندراذگ ، یقاب  دوخ  زا  ناراس  همـشچ  اه و  غاـب  رایـسب  هچ  تایآ 25 27 ؛ ناـخد ، هروس  - 5
.دندوب مّرخ  شوخ و  نآ  رد  هک  یتمعن 
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(1) «. َنوُعَّتَُمی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  ینْغَأ  ام  َنوُدَعُوی *  اُوناک  ام  ْمُهَءآج  َُّمث  َنِینِس *  ْمُهانْعَّتَم  ْنِإ  َْتیَأَرَفَأ  »

ییانشآ یبرع  نابز  هب  رگا  .درب  یم  نایم  زا  ار  اه  یکیرات  همه  دوش ، بلط  ینشور  نآ  زا  رگا  هک  تسا  يرون  میرک  نآرق  هصالخ ،
.دیناوخب يزار  حوتفلاوبا  ریسفت  نیقداصلا و  جهنم  لثم  یسراف  ریسافت  رد  ار  تایآ  نیا  ریسفت  دیرادن ،

باتک هغالبلا و  جهن  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ظعاوم  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  حـیاصن  ظعاوم و  نآرق ، اب  هارمه 
، دنـشاب یم  ادـخ  باـتک  یقیقح  نارّـسفم  نآرق و  مولع  نـالماح  هک  ار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  ریاـس  حـیاصن  و  رگید ، ياـه 

.دیناوخب

تاقبط اصوصخ  مدرم ، جیاوح  ياضق  يارب  .دینک  تیاعر  ار  ینامیا  نارهاوخ  ناردارب و  قوقح  دیناوت ، یم  هک  يّدح  ات  دینک  یعس 
منتغم مهم و  رایـسب  ار  بش  زامن  هب  قیفوت  .دـینکن  كرت  ار  یبهذـم  ینید و  تاـسلج  تاـعامج و  رد  روضح  .دـینک  شـالت  فیعض 

.دیناوخب ار  هبدن  ياعد  نآ ، ياهزور  لیمک و  ياعد  هعمج  ياه  بش  .دیشابن  لفاغ  لاح  ره  رد  ادخ  دای  زا  دینادب و 

ياهراک باسح  هب  ّتقد ، اب  ناتدوخ  دهاوخ ، یم  باسح  دوخ  هلماعم  فرط  کیرش و  زا  یلام ، روما  رد  صخش  هچنآ  زا  رت  تخس 
 َ هّللا َرَفْغَتْسا  ِیَـس  ائّ َلِمَع  ْنِإَو    َ هّللا َدازَتْسا  انَـسَح  َلِمَع  ْنِإَف  ٍمْوَی ، ِّلُک  ِیف  ُهَسْفَن  ْبِساُحی  َْمل  ْنَم  اّنِم  َْسَیل  : » دندومرف هک  دیـسرب  ناتدوخ 

(2) «. ِْهَیلِإ َباتَو  ُْهنِم 

غارـس هب  میا ، هداد  ناشمیب  هچنآ  زا  سپ  میزاس ، ناشرادروخرب  اـه  لاـس  رگا  هک  نک  هظحـالم  تایآ 205 207 ؛ ءارعـش ، هروس  - 1
.دیاین نانآ  راک  هب  ناشیرادروخرب  نآ  دیآ و  نانآ 

، هداد ماجنا  یکین  لمع  رگا  سپ  دنکن ؛ یـسرباسح  ار  دوخ  سفن  هنازور  هک  یـسک  تسین  ام  زا  ص 453 ؛ ج 2 ، یفاک ؛ ینیلک ، - 2
يوس هب  هدومن و  نارفغ  بلط  دنوادخ  زا  هانگ  نآ  رطاخ  هب  هدش ، یهانگ  بکترم  رگا  .دنک و  بلط  ار  کین  لامعا  شیازفا  ادخ  زا 

.دیامن هبوت  هتشگرب و  ادخ 
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.دیشورفن ادخ  باوث  ادخ و  زج  زیچ ، چیه  سک و  چیه  هب  ار  دوخ  دینک و  صلاخ  ار  دوخ  تین 

نآ تیعر  ام  هک  دـینکن  شومارف  .دـیرادب  ّرمتـسم  ار  یبلق  طابترا  ءادـفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  ناکما  ملاع  بطق  هّللا ، هیقب  ترـضح  اب 
دـصاقم فادها و  هب  تمدـخ  ناشیا و  باسح  هب  ار  نامدوخ  ياهراک  میناوتب  هچره  .میتسه  ترـضح  نآ  تیالو  تحت  ترـضح و 

ار راوگرزب  نآ  روهظ  نارظتنم  نایعیـش و  ناتـسود ، همه  میراذـگب و  تسا ، نیملـسم  تّزع  مالـسا و  هملک  يالتعا  هک  ناـشیا ، دـنلب 
.میرادب تسود  هنامیمص 

.دیدرگ لیان  دوش ، یم  لصاح  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  يوریپ  اب  طقف  هک  هیلاع ، تاماقم  هب  دیشاب و  دنمتداعس  تسا  دیما 

.دیامرف ظفح  نارازگ  تعدب  یّنج و  یسنا و  نیطایش  ياه  ماد  رد  ندش  راتفرگ  زا  ار  نینمؤم  همه  ام و  امش و  دنوادخ ،

رایسب دییامنن ، شومارف  قیفوت  تبقاع و  نسح  نامیا ، یتمالس  يارب  اصوصخم  ریخ ، ياعد  زا  ار  ریقح  تاوعد ، تباجا  ّناظم  رد  رگا 
.دوب مهاوخ  رکشتم 

هتاکربو هّللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو 

یفاص هّللا  فطل 
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4

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

( هتاکرب تماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  كرابم  رضحم 

، هنیمز نیا  رد  میامن ؟ يوریپ  دشرم  بطق و  زا  هار  نیا  رد  ایآ  .دـییامرف  ییامنهار  كولـس  ریـسم  رد  ار  بناج  نیا  تسا  دنمـشهاوخ 
؟ دییامرف یم  داهنشیپ  ار  یباتک  هچ 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

ریـس و رد  ناتدوخ ، هتفگ  هب  قالخا و  بیذـهت  ماقم  رد  نوچ  .دـش  لصاح  عـالطا  نآ  نومـضم  زا  لـصاو و  یلاـع  باـنج  بوتکم 
تابحتـسم و تامّرحم ، تابجاو ، زا  مالـسا ، میلاعت  ّلـک  هک  مهد  یم  رّکذـت  امـش  هب  دـیا ، هتـساوخ  ریقح  نیا  زا  ییاـمنهار  كولس ،

.تسا كولس  ریس و  تاهورکم ،

ماـجنا هب  دـهعت  رد  صاخـشا  فعـض ، توـق و  بسحرب  كولـس ، نیا  رد  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا ؛ هـّللا  یلا  کـلاس  یناملـسم ، ره 
.دنتسین هبتر  هجرد و  کی  رد  تامّرحم ، كرت  تابجاو و 

رت قفوم  دنوادخ  هب  برقت  لیصحت  ریس و  نیا  رد  دشاب ، رتشیب  عرـش  تاروتـسد  لاعتم و  دنوادخ  زا  تعاطا  رب  ناسنا  تبظاوم  هچره 
.دوش یم 

زور بش و  تادابع  هیموی ، لفاون  ياهزامن  ندـناوخ  رب  تبظاوم  بش ، زامن  نآرق ، تئارق  اـعد ، هزور ، ّجـح ، زاـمن ، يداـبع ؛ میلاـعت 
ظفح راوج ، نسح  محر ، هلـص  ردام ، ردپ و  هب  ناسحا  ادخ ، ناگدنب  جیاوح  ياضق  سفن ، اب  هبـساحم  تبیغ ، غورد و  كرت  هعمج ،

دیدجت املع ، اب  ینیشنمه  تبحاصم و  تناما ،
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، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مدرم ، اـب  ترـشاعم  نسح  ریبـکت ، دـیمحت و  حـیبست و  لـیلهت و  راـکذا  رب  تبظاوم  رافغتـسا ، هبوـت و 
یتح یـصاعم و  زا  حراوج  اضعا و  ظفح  هدـش ، ناـیب   (1) سینخ نب  یّلعُم  تاـیاور  رد  هک  يّدـح  اـت  ینید  ناردارب  قوقح  تیاـعر 
تایآ رد  هک  رگید ، رایـسب  روما  گرزب و  کچوک و  تادوجوم  ایرد و  هوک و  هب  تربع  رظن  ایند ، ياـنف  رد  رّکفت  تاهبتـشم ، كرت 

.تسا كولس  ریس و  همه  دراد ، باتک  کی  نتشون  هب  زاین  نآ  حرش  تسا و  هدش  نایب  دیجم  نآرق 

يزاین و  تسا ، یبرع  یسراف و  ثیدح  ياه  باتک  دیجم و  نآرق  ریسافت  اه ، هلاسر  اعد ، ياه  باتک  نیمه  كولـس ، ریـس و  روتـسد 
ثیداحا مالسلا و  مهیلع  هّمئا  تامیلعت  نآرق و  همه ، ِداتـسا  و  تسادخ ؛ يوس  هب  نتفر  ِهار  روما  نیا  همه  و  تسین ، دشرم  بطق و  هب 

.تسا هفیرش 

ماجنا يراد و  هناخ  اب  رهوش ، هناخ  رد  نز  .دـنراد  هّللا  یلا  ریـس  زاـمن ، تقو  جـنپ  رد  درم ، نز و  زا  ّمعا  اـه ، ناملـسم  همه  هصـالخ ،
دیاب طقف  .دنهد  همادا  ار  ریـس  نیا  دـنناوت  یم  جـنرتسد ،)  ) شنیبج قرع  نیمی و  ّدـک  اب  هناخ  نوریب  رد  درم  و  دوخ ، هیعرـش  فیاظو 

ار ادخ  دنشاب و  هتـشاد  وا  هب  بّرقت  ادخ و  ياضر  هب  مشچ  لامعا ، نیا  همه  رد  دننک و  تیاعر  ار   (2)« َنِیِلفاْغلا َنِم  ْنُکَت  الَو   » روتسد
.دننکن شومارف 

.دوش یم  زاب  هبوت  اب  دشاب ، هدش  هار  ّدس  یصاعم  یضعب  مه  رگا  و  تسین ، هتسب  تسا و  زاب  هار  مالسا ، میلاعت  تکرب  هب 

 . مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  باحصا  زا  - 1
.شابم نالفاغ  زا  و  هیآ 205 ؛ فارعا ، هروس  - 2
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هّمئا بتکم  نادرگاـش  اـملع و  اهدـلب ، هار  .دنتـسین  اـمنهار  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كراـت  ریگ و  هشوـگ  يوزنم ، صاخـشا 
، نانآ شور  هار و  اریز  دیزیهرپب ؛ امتح  دیا ، هدرک  هراشا  نآ  هب  هک  يا  هقرف  نیا  زا  مهد  یم  رادشه  امش  هب  .دنشاب  یم  مالسلا  مهیلع 

.تسا لالضا  اهنآ ، داشرا  ياوعد  .دوش و  یم  یهتنم  كرش  رفک و  هب  هاگ 

هک ییاه  همانرب  نابز و  ظفح  تقو ، لّوا  رد  زامن  ندناوخ  ددم  هب  ناتدوخ ، ياپ  اب  ناتدوخ  رگا  منک ، یم  تحیصن  هناردارب  امـش  هب 
.دیوش یم  کیدزن  دنوادخ  هب  دیورب ، ادخ  يوس  هب  دش ، هراشا  نآ  هب 

(1)« َنِینِسْحُْملا َعََمل    َ هّللا َّنِإَو  انَُلبُس  ْمُهَّنَیِدْهََنل  انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلاَو  »

شوـمارف ار  هدـنب  مه  امـش  منک ، یم  اـعد  سنا  نج و  نیطایـش  سواـسو  رطخ  زا  امـش  ناـمیا  ظـفح  امـش و  قـیفوت  يارب  مـه  ریقح 
.دییامرفن

هتاکربو هّللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو 

یفاص هّللا  فطل 

نامگ یب  و  میوش ، یم  نومنهر  شیوخ  صاخ  ياه  هار  هب  دـنا ، هدیـشوک  ام  ّقح  رد  هک  ار  یناسک  و  هیآ 69 ؛ توبکنع ، هروس  - 1
.تسا ناراکوکین  اب  دنوادخ 
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5

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

( هتاکرب تماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  كرابم  رضحم 

؟ درک دیاب  هچ  ما ، هتشاد  هک  یتاقیفوت  بلس  یحور و  ياه  يراتفرگ  زا  ییاهر  يارب 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

.دش لصاو  دیا ، هتشاد  هک  یتاقیفوت  یضعب  بلس  رب  فسأت  یحور و  تالاح  زا  امش  زیمآ  تیاکش  همان 

ریمـض و يرادـیب  لیلد  يونعم ،" ياه  نایز  اه و  تراسخ  هب  التبا  هب ] هّجوت   ] ای یناحور  عباـنم  هب  هّجوت  سفن و  زا  هلگ   " هیحور نیا 
هبتاـعم و تلاـح  یعوـن  هب  تسا و  هاـنگ  هب  ییاـنتعا  یب  تلفغ و  تلاـح  فـالخرب  تسا و  حور  یتمالـس  یهاـگآ و  بلق و  تاـیح 

.تسا رثؤم  رایسب  نطاب  حالصا  رد  هک  تسا  سفن  ندومن  شنزرس 

هب سپس  درک ، یم  تدابع  زارد  نایلاس  هک  دوب  یصخش  هتشذگ ، مما  رد  هک : تسا  هدمآ  نومضم  نیا  هب  بیرق  هفیرش ، ثیداحا  رد 
دیـسرن نم  هب  : » تفگ داد و  رارق  بطاخم  ار  دوخ  سفن  وا  .دـشن  همـساّزع  تیهولا ، هاگرد  لوبقم  درک و  ینابرق  اـه  ناـمز  نآ  مسر 

«. تسا رتهب  تدابع  اه  لاس  نآ  زا  سفن ، خیبوت  شهوکن و  نیا  : » هک دش  باطخ  وت .» زا  رگم  هانگ ، تسین  وت و  زا  رگم  دیسر  هچنآ 

توف زا  دیشاب و  هتشاد  ار  هتسیاش  تلاح  نیمه  دیاب  دیراد ، هک  ینامیا  اب  امش 
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اج هب  ار  لاعتم  يادخ  ساپـس  رکـش و  دییآرب و  هتـشذگ  ناربج  ماقم  رد  نیاربانب  .دیوش  تحاران  کین  راک  زا  ندش  مورحم  باوث و 
رـس زا  طاشن  قوش و  اب  دیا ، هتـشاد  هک  ار  ییاه  همانرب  نآ  هنارکـش  هب  .تسا  هدومرف  اطع  امـش  هب  ار  نشور  نادـجو  نیا  هک  دـیروآ 

دـش و دـهاوخ  رتهب  مه  هتـشذگ  زا  امـش  لاح  هّللا  ءاش  نِا  دـینک ، بلط  يرای  کمک و  دـیهاوخب و  قیفوت  یلاعت  يادـخ  زا  .دـیریگب 
.دوش یم  رتشیب  امش  بلق  تینارون  نطاب و  يافص 

توالت اب  و  دریگ ، یم  گنز  نهآ  دننام  زین  لد  : » تسا ثیدح  رد  هک  دشاب ، دوخ  بلق  یناسفن و  تالاح  بقارم  دیاب  هراومه  هدـنب 
(1) «. دوش یم  هدودز  نآ  گنز  گرم ، دای  میرک و  نآرق 

.دیهدب رتشیب  تمحز  تضایر ، تعاطا و  هار  رد  ار  نآ  دینک و  همیرج  ار  دوخ  سفن  دیناوتب ، رگا 

هتفگ ناگرزب  یـضعب  لاوحا  رد  هچنانچ  دینک ؛ توالت  رتدایز  نآرق  ای  دـیناوخب  رتشیب  زامن  دـییامن ، قافنا  دوخ  لام  زا  دـیناوتب ، رگا 
". درک دازآ  ار  يا  هدنب  دوخ ، بیدأت  نآ و  هراّفک  هب  تخادنا ، ریخأت  تقو  لّوا  زا  يرصتخم  ار  برغم  زامن  یتقو  : " هک تسا  هدش 

امَّلُک ِیل  ام  : » دینک حالـصا  ار  نآ  تسا ، ناتراک  رد  یبیع  رگا  دیناوخب و  هّجوت  اب  ار   (2) یلامث هزمح  یبا  فیرش  ياعد  تارقف  نیا 
َبُرَقَو ِیتَریِرَس  ْتَُحلَص  ْدَق  ُْتُلق 

؟ اهُءآلَج امَو  هّللا ِ!  َلوُسَر  ای  َلیِقَف : .ُدیِدَْحلا  ُعَدْـصَی  امَک  ُعَدْـصَت  َبوسلُْقلا  َّنِإ  ص 211 ؛ ج 2 ، ءاضیبلا ؛ هجحملا  یناـشاک ، ضیف  - 1
.ِتْوَْملا ُرْکِذَو  ِنآْرُْقلا  ُهَوالَت  َلاقَف :

 . مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  باحصا  زا  یلامث ؛ هزمح  یبا  هب  فورعم  ملسا ، نب  فوع  - 2
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ْنَعَو ِینَتْدَرَط ، َِکباب  ْنَع  َکَّلََعل  ِیَـس  يدّ .َِکتَمْدِخ  َْنَیبَو  ِیْنَیب  َْتلاحَو  یِمَدَـق  َْتلازَأ  ًهَِّیَلب  ِیل  َتْضَرَع  یِِـسلْجَم ، َنِیباّوَّتلا  ِِسلاجَم  ْنِم 
ِماقَم ِیف  ِینَتْدَجَو  َکَّلََعل  ْوَأ  ِینَْتیَلَقَف ، َْکنَع  اضِْرعُم  ِینَْتیَأَر  َکَّلََعل  ْوَأ  ِینَْتیَْصقَأَف ، َکِّقَِحب  اّفِخَتْسُم  ِینَْتیَأَر  َکَّلََعل  ْوَأ  ِینَْتیََّحن ، َِکتَمْدِخ 

کَّلََعل ْوَأ  ِینَْتلَذَـخَف ، ِءآمَلُْعلا  ِِسلاجَم  ْنِم  ِینَتْدَـقَف  َکَّلََعل  ْوَأ  ِینَْتمَرَحَف ، َِکئآمْعَِنل  ٍرِکاـش  َْریَغ  ِینَْتیَأَر  َکَّلََعل  ْوَأ  ِینَتْـضَفَرَف ، َنِیبِذاـْکلا 
(1) «. ...ِینَْتیَّلَخ ْمُهَْنَیبَو  ِیْنیَبَف  َنِیلاّطَْبلا  ِِسلاجَم  َِفلآ  ِینَْتیَأَر  َکَّلََعل  ْوَأ  ِینَتْسَیآ ، َِکتَمْحَر  ْنِمَف  َنِیِلفاْغلا  ِیف  ِینَْتیَأَر 

.تسا شخب  تیفاع  رگرادیب و  زومآ ، هّجوت  لاح  ره  هب  هک  تسا  قیفوت  بلس  ای  ّتلق  لماوع  زا  هلسلس  کی  هب  هراشا  اهنیا 

دننام ار  اه  همانرب  ادـخ  دـیما  هب  .دیـشاب  هتفرگن  رارق  هدـش ، دای  اعد  نیا  رد  هک  یلماوع  زا  کی  چـیه  ریثأت  تحت  امـش  مراودـیما  نم 
رد دنلب  تاماقم  یلاع و  تاجرد  گرزب و  ياه  تداعس  هک  دیرادرب  مدق  دیورب ، شیپ  دینک ؛ ارجا  هتشذگ 

شیوخ نورد  متفگ  راب  ره  هک  دش  هچ  نم ! يادـخ  تسا : نینچ  تارابع  نیا  همجرت  و  نانجلا ؛ حـیتافم  یمق ، ساّبع  خیـش  جاح  - 1
وت هب  تمدخ  نم و  نایم  تفرگ و  نم  زا  ار  مدق  تابث  هک  دمآ  شیپ  يراتفرگ  موش ، یم  ناگدننک  هبوت  نیـشنمه  منک و  حالـصا  ار 
نآ ای  يا ؛ هدرک  مورحم  تسدق [ هاگراب  رد  یگدنب ،  ] تمدخ زا  يا و  هدنار  شیوخ  هاگرد  زا  ارم  دیاش  نم ! يالوم  .دنکفا  ییادـج 
رب سپ  منادرگ ، يور  وت  زا  نم  يدـید  هک  نآ  ای  يدرک ؛ رود  شیوخ  زا  ارم  زین  وت  سپ  مدرک ، یهاـتوک  وت  ّقح  رد  نم  يدـید  هک 

بهاوم رازگ  ساپـس  نم  هک  يدید  دـیاش  ای  يدرک ؛ میاهر  ور  نیا  زا  یتفای ، نایوگ  غورد  هرمز  رد  ارم  دـیاش  ای  یتفرگ ؛ مشخ  نم 
ارم هک  نآ  ای  يدومن ؛ مراوخ  ور  نیمه  زا  يدیدن ، ناملاع  نیشنمه  ارم  هک  نآ  دیاش  ای  یتشاذگ ؛ مبیـصن  یب  زین  وت  سپ  متـسین ، وت 
نانآ هب  ارم  سپ  يدید ، لطاب  لها  نایم  رد  ارم  هک  نآ  ای  يدرک ؛ مدیماان  تتمحر  زا  هک  دش  نینچ  يدید و  ناگدز  تلفغ  نایم  رد 

.يدراذگاو
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.دینک اعد  ناشیا  جرف  يارب  دیشاب و  لسوتم  ءادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  يدهملا  انالوم  هّللا ، هیقب  ترضح  هب  .تسامش  راظتنا 

.َنیِعَمْجَأ ْمِهیَلَع    ِ هّللا ُتاوَلَص  َنیِرِهاّطلا  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  ِهَرِخآْالاَو  اْینُّدلا  ِهایَْحلا  ِیف  ِِتباّثلا  ِلوَْقلِاب  اناّیِإَو    ُ هّللا ُمُکَتَّبَث 

هتاکربو هّللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو 

یفاص هّللا  فطل 
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6

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

( هتاکرب تماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  كرابم  رضحم 

مالـسا هار  رد  رتشیب  هچره  میناوتب  ات  دـییامرف  یتحیـصن  تسا  دنمـشهاوخ  مالـسلااهیلع ،  همطاف  ترـضح  تدالو  ماّیا  کیربت  نمض 
.میشاب مدق  تباث 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

.نیضرالا یف  هّللا  هیقب  امیس  نیرهاطلا ، هلآو  دّمحم  مساقلا  یبا  انیبنو  اندّیس  یلع  مالسلاو  هولصلاو  نیملاعلا ، ّبر  هّللدمحلا 

(1) «. َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  مُکیّصَو  ْمُِکلذ  ِِهلِیبَس  ْنَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  الَو  ُهوُِعبَّتاَف  امیِقَتْسُم  یِطارِص  اذه  َّنَأَو  : » یلاعت هّللا  لاق 

سّدـق نیقّقحملا  رخف  شدـنزرف  هب  یّلح ، همّالع  موحرم  شرافـس  تحیـصن و  زا  سابتقا  هتفرگرب و  میامن ، یم  امـش  هب  هک  یتحیـصن 
همتاخ رد  راوگرزب  نآ  .دـنریظن  مک  یلقع  یلقن و  مولع  همه  رد  هک  تسا  مالـسا  ياملع  نیرت  گرزب  زا  ناـشیا  .دـشاب  یم  اـمهرس 

، تسا تلیـضف  قیقحت و  ملع و  ملاع  رخافم  زا  یملع و  هتـسجرب  ياه  تیـصخش  زا  زین  وا  هک  شدنزرف  هب  دـعاوق ،"  " هدـنزرا باتک 
.تسا هدومرف  یتاشرافس 

، ریخ ياعد  زا  دعب  هداد و  رارق  بطاخم  ار  دوخ  لیلج  دنزرف  میظع ، هیقف  نآ 

هک دیورن  رگید  ياه  هار  هب  و  دـیریگ ، شیپ  رد  ار  نآ  سپ  تسا ، نم  تسرد  تسار و  هار  نیا  دـینادب  و  هیآ 153 ؛ ماعنا ، هروس  - 1
[. دینام ناما  رد  و   ] دینک هشیپ  اوقت  هک  دشاب  تسا ؛ هدرک  شرافس  امش  هب  نینچ  نیا  .دزادنا  رود  وا  هار  زا  ار  امش 
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تیصو دیامن ، یم  هدامآ  تمایق  يارب  ار  ناسنا  تسا و  يدنمدوس  رادیاپ و  هلیسو  هدنرادهگن و  رپس  هک  يراکزیهرپ ، اوقت و  هب  ار  وا 
هک دهاوخ  یم  وا  زا  .دـهد  یم  روتـسد  هدومرف ، یهن  هچنآ  زا  يرود  وا و  ياضر  بجوم  هچنآ  ادـخ ، رماوا  تعاطا  هب  دـیامرف و  یم 

بادآ فراعم ، جرادم  لامک ، ملع و  جوا  هب  ینادان ، ناصقن و  یتسپ و  زا  دوعص  لیاضف و  بسک  تالامک و  لیصحت  رد  ار  شرمع 
.دزاسن فلت  هدوهیب  ار  دوخ  تاقوا  هدومن و  فرص  هحلاص  لامعا  یناسنا و  تاماقم  و 

زا نانتما  رکـشت و  یکین و  هب  يدـب  هلباقم  ناجاتحم و  جـیاوح  ياضق  ناردارب ، هب  کمک  تدـعاسم ، ناـسحا ، اـیاصو ، نیا  هلمج  زا 
.تسا ناراکوکین 

شدنزرف رگید ، فرط  زا  .دنک و  یم  شرافس  قالخالا  دساف  نادان و  مدرم  اب  ترشاعم  ینیـشن و  مه  تبحـص و  كرت  هب  ار  وا  زین  و 
.دیامرف یم  هیصوت  تسا ، هنسح  قالخا  بجوم  لهج و  عفر  ببس  هک  الضف ، تسلاجم  املع و  رضحم  تمزالم  هب  ار 

: دیامرف یم  دـنک و  یم  تیـصو  افعـض  نامیتی و  هب  اصوصخ  ملظ ، زا  زیهرپ  رافغتـسا و  سفن و  یـسرباسح  اضر و  لکوت ، ربص و  هب 
". دیامرف یمن  تشذگ  درازایب ، ار  يا  هداتفا  فیعض و  دناجنرب و  ار  يا  هتسکش  هک  یسک  رفیک  رد  دنوادخ  "

بیغرت و نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نأـشلا  میظع  ربماـیپ  هک  شاـب  هتـشاد  تبظاوـم  بش ، زاـمن  يادا  رد  دـیامرف : یم  نآ  زا  دـعب  و 
(1) «. ُهَّنَْجلا ُهَلَف  َتام ، َُّمث  ِْلیَّللا  ِمایِِقب  َُهل  َِمتُخ  ْنَم  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ؛ هدومرف  قیوشت 

نآ زا  تشهب  دشاب ، ناهاگنابش  مایق  هب  شا  یگدنز  نایاپ  هک  سک  نآ  ص 51 ؛  ج 2 ، یلائللا ، یلاوع  ییاسحا ؛ روهمج  یبا  نبا  - 1
.تسوا
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ربمایپ هک  نک ، مامتها  یناوت  یم  هچره  قلخ ، نسح  رد  .هدب و  ماجنا  تسا ، رمع  یتدایز  ببـس  هک  ار  ناشیوخ  اب  دنویپ  محر و  هلص 
(1) «. ْمُِکقالْخَِأب ْمُهوُعَسَف  ْمُِکلاْومَِأب  َساّنلا  اوُعَسَت  َْنل  ْمُکَّنِإ  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

هک شاب ، هتشاد  شالت  اهنآ  هب  مارتحا  تمدخ و  مارک و  تاداس  نیعمجأ  مهلع  هّللا  مالـس  نیموصعم  نادنزرف  هبّیط  هیّرذ  اب  دنویپ  رد 
ارْجَأ ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُلق ال  : » تسا هداد  رارق  تلاسر  رجا  ار  ناشیا  یتسود  تّدوم و  هدومرف و  دیکأت  اهنآ  شرافـس  رد  لاعتم  دنوادخ 

(2) «. یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ 

رادـقم هب  هچرگا  منک ، یم  تعافـش  تمایق  زور  رد  هورگ ، راـهچ  زا  نم  : » دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  و 
لذب نم  نادـنزرف  هب  ار  شلام  یتسدـگنت ، رد  هک  یـصخش  .دـشاب  هدرک  يرای  ارم  هیّرذ  هک  یـسک  دـنروایب : هانگ  ایند ، لها  ناهانگ 
یتقو رد  نم  هیّرذ  ياه  تجاح  ياضق  يارب  هک  یصخش  .دشاب و  هتـشاد  تسود  لد ، نابز و  هب  ارم ، دالوا  هک  سک  نآ  .دشاب  هدرک 

(3) «. دیامن شالت  یعس و  دنشاب ، هدش  هتشاذگ  رانک  هدش و  درط  هک 

ردق یلاع  ربمایپ  هک  املع ، مارکا  اهقف و  میظعت  هب  داب  وت  رب  نینچمه  و 

، دیدرگ مدرم  راد  هدهع  شیوخ  لاوما  اب  دیناوتن  زگره  امش  هک  یتسار  ص 80 ؛ ج 4 ، یلائللا ، یلاوع  ییاسحا ؛ روهمج  یبا  نبا  - 1
.دیشاب نینچ  ناتقالخا  اب  سپ 

[. متیب لها   ] ناکیدزن ّقح  رد  يرادتسود  رگم  مبلط ، یمن  يدزم  امش  زا  راک  نآ  يارب  وگب  هیآ 23 ؛ يروش ، هروس  - 2
: اْینُّدلا ِلْهَأ  ِبُونُِذب  اوُؤآج  َْولَو  ٍفانْصَأ ، ِهََعبْرَءِال  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ٌِعفاش  ّیِنِإ  ص 80 ؛  ج 4 ، یلائللا ، یلاوع  ییاسحا ؛ روهمج  یبا  نبا  - 3

ِیتَّیِّرُذ ِِجئآوَح  ِیف  یعْسَی  ٌلُجَرَو  ِْبلَْقلِابَو ، ِللِاب  ِناسّ ِیتَّیِّرُذ  َّبَحَأ  ٌلُجَرَو  ِقیِـضَْملا ، َْدنِع  ِیتَّیِّرُِذل  َُهلام  َلََذب  ٌلُجَرَو  ِیتَّیِّرُذ ، َرَـصَن  ٌلُجَر 
.اوُدِّرُشَو اوُدِّرُط  اذِإ 
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 َ هّللا یََقل  اِملْسُم ، اهیِقَف  َناهَأ  ْنَمَو  ٍضار ، ُْهنَع  َوُهَو  ِهَمایِقلا  َمْوَی    َ هّللا یََقل  اِملْسُم ، اهیِقَف  َمَرْکَأ  ْنَم  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا 
(1) «. ٌنابْضَغ ِْهیَلَع  َوُهَو  ِهَمایِقلا  َمْوَی 

.تسا تدابع  ملاع  اب  ینیشنمه  تسلاجم و  تسا و  تدابع  ملاع  هناخ  ِرد  هب  رظن  تسا ، تدابع  ملاع  رب  ندرک  هاگن 

دیجم نآرق  رد  ییامنن ؛ راهظا  ینک و  نامتک  دنراد ، زاین  هک  نانآ  زا  يراد ، هک  ار  یملع  ادابم  نید ! مهف  ملع و  لیصحت  هب  داب  وت  رب 
(2) «. دننک یم  تنعل  ار  وا  ناگدننک  تنعل  همه  ادخ و  دنک ، نامتک  ار  دوخ  شناد  هک  سک  نآ  : » تسا

مدرم هک  دراذگن  دیامن و  عفد  ار  اه  تعدب  دنک و  راهظا  ار  دوخ  ملع  هک  ملاع  رب  تسا  بجاو  دوش ، رهاظ  اه  تعدـب  رگا  اصوصخ 
ْلَعْفَی َْمل  ْنَمَف  ُهَْملِع ، ُِملاْعلا  ُرِهُْظْیلَف  ِیتَّمُأ  ِیف  ُعَِدْبلا  ِتَرَهَظ  اذِإ   : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  .دنتفیب  هابتـشا  رد  هدـش ، هارمگ 

(3)  «ِ. هّللا ُهَنَْعل  ِْهیَلَعَف 

نانچ ار  ادخ  نکم و  شومارف  لاح  چیه  رد  ار  ادـخ  دای  هک : تسا  نیا  هدومرف ، هللا  همحر  یلح  همّالع  هچنآ  رب  هفاضا  ریقح ، هیـصوت 
َْتنُک ال ْنِإَف  ُهاَرت ، َکَّنَأَک    َ هّللا ِدـُبْعُأ  « ؛ دـنیب یم  ار  وت  وا  ینیب ، یمن  ار  وا  وت  رگا  ینیب و  یم  ار  وا  ییوگ  هک  نک  شتـسرپ  تداـبع و 

(4) «. َكارَی ُهَّنِإَف  ُهاَرت 

تاقالم هب  یلاح  رد  تمایق ، زور  رد  دـنک ، مارتحا  ار  یهیقف  سکره  ص 358 ؛ ج 1 ، یلائللا ، یلاوع  ییاـسحا ؛ روهمج  یبا  نبا  - 1
یلاح رد  ار  شیادخ  تمایق ، زور  رد  درمش ، کبـس  ار  یهیقف  سکره  .تسا و  دونـشخ  وا  زا  شراگدرورپ  هک  ددرگ  لیان  دنوادخ 

.تسا نیگمشخ  وا  زا  هک  دنیب  یم 
هیآ 159. هرقب ، هروس  - 2

( ینید  ) ملاع رب  سپ  تشگ ، رادیدپ  اه  تعدب  نم  تّما  رد  هک  هاگ  نآ  ص 70 ؛ ج 4 ، یلائللا ، یلاوع  ییاسحا ؛ روهمج  یبا  نبا  - 3
.داب وا  رب  ادخ  تنعل  سپ  درکن ، نینچ  رگا  دنک و  نایب  ار  شیوخ  ياه  هتسناد  هک  تسا 

ص 74. ج 70 ،  راونالاراحب ؛ یسلجم ، همّالع  - 4
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(1) «. ْمُکْرُکْذَأ ِینوُرُکْذاَف  « ؛ دیامن یم  دای  ار  وت  مه  ادخ  انیقی  شاب ! موادم  رمتسم و  نابز  لد و  هب  وا ، دای  رب 

ار وا  ادخ  تمعن  اب  هکنیا  تمعن و  نارفک  زا  شابم و  لفاغ  دیآ ، یمنرب  اهنآ  رکـش  ّقح  زا  یـسک  هچرگا  وا ، ياه  تمعن  رکـش  زا  و 
(2) «. ٌدیِدََشل ِیباذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئلَو  ْمُکَّنَدیِزَءَال  ُْمتْرَکَش  ِْنَئلَو  : » هک شاب ، رذحرب  ینک ، تیصعم 

ناردارب اب  یناوتب  ات  .ینک و  راکنا  دشاب ، کچوک  هچرگا  یسک ، زا  ار  یقح  ادابم  نک ! تیاعر  ار  فاصنا  قیرط  مدرم ، اب  هلماعم  رد 
ِّلُک یلَع    ِ هّللا ُرْکِذَو  َکِسْفَن ، ْنِم  ِساّنلا  ُفاْصنِإَو  ِلاْملا ، ِیف  ِناوْخِءْالا  ُهاساُوم  ٌهَثـالَث  ِلاـمْعَءْالا  ُّدَـشَأ  ! » شاـب هتـشاد  تاـساوم  ینید 

(3) «. ٍلاح

يارب ار  هچنآ  يرادـب  تسود  اـهنآ  يارب  هک : تسا  نیا  نآ ، نیرت  ناـسآ  نک ! تیاـعر  ار  هنمؤم  نمؤـم و  نارهاوـخ  ناردارب و  ّقـح 
.يراد یم  شوخان  دوخ  يارب  ار  هچنآ  یشاب  هتشاد  شوخان  و  يراد ، یم  تسود  تدوخ 

! نک وفع  دننک ، یم  متس  وت  هب  هک  ار  اه  نآ  .نک و  دنویپ  وت  دنَُرب ، یم  وت  زا  هک  اهنآ  اب  و 

(4) «. َنیِّرِبَکَتُْمِلل ًيْوثَم  َمَّنَهَج  ِیف  َْسَیلَأ  « ؛ نارگید هب  تراقح  رظن  ربکت و  رورغ و  ینیبدوخ و  زا  زیهرپب 

.منک دای  ار  امش  ات  دینک ، دای  ارم  سپ  هیآ 152 ؛ هرقب ، هروس  - 1
نیگنس تخس و  نم  باذع   ] هک دینادب   ] دیزروب نارفک  رگا  و  میازفا ، یم  امـش  تمعن  رب  دینک  رکـش  رگا  هیآ 7 ؛ میهاربا ، هروس  - 2

.تسا
ص 165. ج 2 ، داشرالا ؛ دیفم ، خیش  - 3

؟ تسین مّنهج  رد  ناّربکتم  هاگلزنم  ایآ  دنیوگ ] نانآ  هب  [ ؛ هیآ 60 رمز ، هروس  - 4
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هتفرگ مک  ار  وا  وت  هک  یـسک  نامه  دیاش  نکم ! هاگن  يردق  مک  رظن  هب  ینامیا ، نارهاوخ  ناردارب و  ادخ و  ناگدنب  زا  کی  چیه  هب 
.دشاب ادخ  يایلوا  زا  ینیب ، یم  مک  و 

َمْوَی َنوُّلَقَءْـالا  ُمُه  َنوُرَثْکَءْـالَا  : » هک تسین ، صاخـشا  نأـش  یقیقح و  يوـنعم و  ردـق  ناـشن  ِراـیعم  يرهاـظ ، تاـماقم  اـیند و  رهاـظم 
(1) «. ِهَمایِْقلا

.يوش یم  لیان  رتالاب  تاجرد  تاماقم و  هب  یشاب ، هتشاد  رتشیب  عضاوت  يرامشب و  رتمک  نارگید  اب  هسیاقم  رد  ار  دوخ  هچره 

لصا و بتکم  هک  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  غیلبت  مالسا و  هملک  يالعا  رد  ششوک  یعس و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
! نک تاـعارم  اـهراک  لاوـحا و  همه  رد  ار  هّللا  یف  ضغب  هّللا و  یف  ّبح  هدـب و  رارق  دوـخ  تمه  ههجو  هشیمه  تسا ، مالـسا  لیـصا 

(2)  «ِ. هّللا ِیف  ُضُْغْبلاَو    ِ هّللا ِیف  ُّبُْحلا  ِنامیِءْالا ، يَرُع  َُقثْوَأ  »

رابتعا التعا و  ترخآ و  ایند و  تّزع  مهم  تاـبجوم  زا  هک  هدـعو  هب  ياـفو  دـهع و  ظـفح  تناـما و  یتسرد و  تقادـص ، یتسار و  رب 
ِرایـسب هزور  زامن و  هب  : » دومرف هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیدح  رد  هک  شاب ، هتـشاد  تموادـم  تمزالم و  تسا ، هعماج 

(3) «. دینک رظن  وا  تناما  يادا  راتفگ و  رد  وا  یتسار  قدص و  هب  هکلب  دینکن ؛ رظن  صخش 

، دنتسه ریخ  رد  هراومه  نم  تّما  دومرف : هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  و 

.تسا یهت  ناشتسد  ترخآ  رد  دنزودنا ، لام  ایند  نیا  رد  هک  یناسک  ص 228 ؛ لاّمعلا ، زنک  - 1
ص 398. رابخالا ؛ یناعم  قودص ، خیش  - 2

َشَحْوَتِْـسا ُهَکََرت  ْوَلَف  ُهَداتْعا ، ُءْیَـش  َکـِلذ  َّنِإَـف  ِهِدوُجُـسَو ؛ ِلُـجَّرلا  ِعوُکُر  ِلوُط  یلءإ  اوُرُْظنَت  ـال  ص 105 ؛ ج 2 ، یفاــک ؛ ینیلک ، - 3
.ِِهتَنامَأ ِءآدَأَو  ِِهثیِدَح  ِقْدِص  یلِإ  اوُرُْظنُا  ْنِکلَو  َِکلِذل ؛
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َهَقَدَّصلاَو اـِمنْغُم  َهَناـمَءْالا  ََرت  َْمل  اـم  ٍْریَِخب  ِیتَّمُأ  ُلاَزت  ـال  « ؛ دـننیبن تراـسخ  تمارغ و  ار  نداد  هقدـص  تمینغ و  ار  تناـما  هک  یماداـم 
(1) «. امِْرغُم

! نک لمأت  هتسویپ  تایآ  نیا  رد  نک و  زیهرپ  تخس  ادخ  نانمشد  اب  یتسود  زا 

ْمُهَتَریِـشَع ْوَأ  ْمُهَناوْخِإ  ْوَأ  ْمُهَءآْنبَأ  ْوَأ  ْمُهَءآبآ  اُوناک  َْولَو  َُهلوُسَرَو    َ هّللا َّدآح  ْنَم  َنوُّدآُوی  ِرِخآْالا  ِمْوَْیلاَو    ِ هّللاـِب َنُونِمُْؤی  اـمْوَق  ُدَِـجت  ـال  »
(2) «. َنامیِءْالا ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک  َِکئآلُوا 

اهَنْوَضَْرت ُنِکاسَمَو  اهَداسَک  َنْوَشَْخت  ٌهَراِجتَو  اهوُُمْتفَرَْتقا  ٌلاْومَأَو  ْمُُکتَریِـشَعَو  ْمُکُجاوْزَأَو  ْمُُکناوْخِإَو  ْمُکُؤآْنبَأَو  ْمُکُؤآبآ  َناـک  ْنِإ  ْلـُق  »
(3) «. َنیِقِساْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ال    ُ هّللاَو ِهِْرمَِأب    ُ هّللا َِیتْأَی  یّتَح  اوُصَّبَرَتَف  ِِهلِیبَس  ِیف  ٍداهِجَو  ِِهلوُسَرَو    ِ هّللا َنِم  ْمُْکَیلِإ  َّبَحَأ 

(4) «. َنیِقَّتُْمِلل ُهَِبقاْعلاَو  اداسَف  الَو  ِضْرَءْالا  ِیف  اُّولُع  َنوُدیُِری  َنیِذَِّلل ال  اُهلَعَْجن  ُهَرِخآْالا  ُراّدلا  َْکِلت  »

ص 459. ج 16 ، هعیشلا ؛ لئاسو  یلماع ، ّرح  خیش  - 1
وا ربمایپ  دـنوادخ و  اب  هک  یناـسک  اـب  دنـشاب و  هتـشاد  ناـمیا  نیـسپزاب  زور  ادـخ و  هب  هک  یباـین  یموق  هیآ 22 ؛ هلداـجم ، هروـس  - 2
رد دنوادخ ]  ] هک دننانیا  .دنـشاب  ناشنادناخ  ای  ناشناردارب  ای  ناشنادنزرف  ای  ناشناردپ  هکنآ  ول  و  دننک ، یتسود  دنزرو ، یم  تفلاخم 

.تسا هتشاگن  نامیا  شقن [  ] ناشیاهلد
دیا و هدروآ  تسد  هب  هک  یلاوما  ناتنادناخ و  ناتنارـسمه و  ناتناردارب و  ناتنارـسپ و  ناتناردـپ و  رگا  وگب  هیآ 24 ؛ هبوت ، هروس  - 3

رتزیزع شهار  رد  داهج  شربمایپ و  دنوادخ و  زا  امـش  دزن  رد  دـیراد ، شوخ  هک  ییاه  هناخ  و  دیـسرت ، یم  شداسک  زا  هک  یتراجت 
.دنک یمن  تیاده  ار  نامرفان  دنوادخ ، و  دروآ ، نایم  هب  ار  شنامرف  دنوادخ  ات  دیشاب  رظتنم  تسا ،

يراـکهبت یـشکرس و  دـنهاوخ  یمن  نیمز  يور  رد  هک  یناـسک  يارب  ار  نآ  تسا ، ترخآ  يارـس  نیا  هیآ 83 ؛ صـصق ، هروس  - 4
.تسا ناراگزیهرپ  نآ  زا  کین ، ماجنارس  .میا و  هتشاد  رّرقم  دننک ،
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لقادح دنک و  رظن  دهع  نیا  رد  دیاب  صخـش  تسا و  یلاعت  يادخ  دهع  نآرق ، تایاور ، بسحرب  هک  نکم  كرت  ار  نآرق  توالت  و 
.دیامن تئارق  ار  نآ  زا  هیآ  هاجنپ  يزور 

يرادیب و یسانشادخ و  تفرعم و  دیزم  ببس  هک  یهلا ، تایآ  همه  دوخ و  سْفن  نیمز ، نامسآ و  قلخ  رد  رّکفت  تلیـضف  هدیاف و  زا 
فیـصوت و تفـص  نیا  هب  ار  نادنمدرخ  میرک ، نآرق  رد  دنوادخ  هک  نکم  تلفغ  هاگ  چـیه  دوش ، یم  لقع  حور و  یّقرت  یهاگآ و 

(1) «. ْمُکِسُفنَأ ِیفَو  َنِیِنقوُْمِلل *  ٌتایآ  ِضْرَءْالا  ِیفَو  : » دیامرف یم  هدومن و  فیرعت 

، هدرک افتکا  ناهج  يرهاظ  ریس  اشامت و  نیمه  هب  دنسر و  یمن  نآ  نطاب  هب  ملاع ، نیا  رهاظ  هب  ندرک  رظن  زا  هک  یـشاب  اهنآ  زا  ادابم 
(2) «. َنوُضِْرعُم اْهنَع  ْمُهَو  اْهیَلَع  َنوُّرُمَی  ِضْرَءْالاَو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٍهَیآ  ْنِم  ِیَأَکَو  ْنّ : » دنوش یم  فیرش  هیآ  نیا  لومشم 

سلاجم صوصخ  ناشیا ، بیاصم  بقانم و  لیاضف و  رکذ  سلاجم  رد  روضح  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  هب  لـسوت  رد  و 
نّمضتم هک  ار  سلاجم  نیا  امنن و  یهاتوک  ءانثلا  هیحتلا و  لضفأ  هیلع  ءادهشلادّیس  ترضح  هیزعت  هضور و 

.ناتدوخ دوجو  رد  زین  تسه و  نیقی  لها  يارب  یتربع  ياه  هیام  نیمز  رد  و  تایآ 20 و 21 ؛ تایراذ ، هروس  - 1
زا نانآ  مه  دنرذگ و  یم  نانآ  رب  هک  تسه  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  تربع ] هیام  و   ] هناشن رایـسب  هچ  و  هیآ 105 ؛ فسوی ، هروس  - 2

.دننادرگ يور  اهنآ 

ناناوج www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 129زکرم  هحفص 38 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/516/AKS BARNAMEH/#content_note_33_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/516/AKS BARNAMEH/#content_note_33_2
http://www.ghaemiyeh.com


34 ص :

! رامشب منتغم  تسا ، تفرعم  تریصب و  دایدزا  رایسب و  رجا  باوث و  بسک  سفن و  بیذهت  حور و  لامک 

هب وا  سّدـقم  دوجو  تکرب  زا  هینطاب ، هیرهاظ و  ضویف  یهلا و  ياه  تمعن  همه  هک  ییاقآ  نآ  یقیقح و  تمعن  یلو  دای  اـصوصخ  و 
يدونشوخ دوخ  رادرک  راتفگ و  اب  یناوت  یم  ات  امنن و  شومارف  ار  هادف  انحاورا  يدهملا  انالوم  هّللا ، هیقب  ترضح  ینعی  دسر ؛ یم  ام 

نک و اعد  ییاهر  راگزور  ندـش  کیدزن  ترـضح و  نآ  روهظ  جرف و  لیجعت  يارب  اـمن ! مهارف  ار  ناـشیا  فیرـش  رطاـخ  تّرـسم  و 
! یشاب ترضح  نآ  دهعتم  یقیقح و  نارظتنم  زا  هک  نک  یعس 

ریخ ياعد  زا  ار  ریصقت  اپارس  ِریقف  ِریقح  نیا  و  شاب ! هتشاد  تموادم  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولـص  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولـص  رب 
! امنن شومارف  تامم  تایح و  لاح  رد  ترفغم  بلط  و 

یلَع   ُ هّللا یَّلَـصَو  ْنیَِملاْعلا ، ِّبَر   ِ ِ هّلل ُدْـمَْحلا  ِنَأ  اناوْعَد  ُرِخآَو  ْمیِظَْعلا ، ِِّیلَْعلا    ِ هّللِاب ّالِإ  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  ـالَو  َنِینِـسْحُْملا ، ُّبُِحی    َ هّللا َّنِإَـف 
.َنیِرِهاّطلا ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  ِیَس  انِدّ

هتاکربو هّللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو 

یفاص هّللا  فطل 
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7

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

( هتاکرب تماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  كرابم  رضحم 

هتـساوخ وزرآ و  نیرت  مهم  نیرتهب و  تروص  نیا  رد  دـنک ، هدروآرب  ار  امـش  يوزرآ  کـی  لاـعتم ، دـنوادخ  دـشاب  رارق  يزور  رگا 
؟ دوب دهاوخ  هچ  ناحبس  يادخ  زا  یلاع  ترضح 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

تریصب تین و  نسح  زا  فشاک  تساوخرد ، اه و  لاؤس  .دش  لصاو  زردنا ، دنپ و  تساوخرد  لاؤس و  ود  نّمضتم  یلاع  بانج  همان 
، قیفوت ماود  ناتیارب  لاعتم  دنوادخ  زا  هتفگ و  کیربت  امش  هب  ار  داقتعا  نامیا و  ریمـض و  نیا  ریقح ، .تسا  ینادجو  تایح  یبهذم و 

.میامن یم  تلأسم  نیقی  نامیا و  لامک  و 

نیا تیونعم  یلو  دوش ؛ تیاعر  راصتخا  زاـجیا و  باوج  رد  هک  دوب  نیا  رب  یعـس  تصرف ، ِّتلق  لـغاشم و  ترثک  هطـساو  هب  هچرگا 
یم مالک  طسب  بجوم  دوخ ، هب  دوخ  دوش ، یم  مهارف  اهنآ  يروآدای  راکذـت و  رد  ناسنا  حور  يارب  هک  یتذـل  توالح و  بلاطم و 

یمنزاب نآ  نتشون  زا  ملق  هتشگن و  ریس  ریذپلد ، یناعم  نیا  نایب  زا  هاگ  چیه  سفن  دوشن ، هدیشک  ملق  نانع  رگا  هک  يروط  هب  ددرگ ؛
.(1)  «ُ هّللا اَنادَه  ْنَأ  الَْول  َيِدَتْهَِنل  اّنُک  امَو  اذِهل  انادَه  يِذَّلا   ِ ِ هّلل ُدْمَْحلا  « ؛ دنام

! ناگمه امش و  يارب  مدوخ و  يارب  زردنا  دنپ و  اّما 

.میتفای یمن  هار  زگره  دش ، یمن  ربهار  دنوادخ  رگا  دش و  نومنهر  اجنیا  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس  هیآ 43 ؛ فارعا ، هروس  - 1
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رب لمتشم  همه  هک  تسا  هظحل  ره  رد  هکلب  نامز ، ره  رـصع و  ره  رد  تالوحت  رییغت و  و  نامدرم ، لاوحا  ینوگرگد  ناهج و  عاضوا 
هدنبنج و ره  لولس ، ره  ناراب ، هرطق  ره  تخرد ، گرب  ره  تاذ ، زا  يا  هّرذ  ره  تسا ، شخب  تیاده  زومآ و  تفرعم  هظعوم و  دنپ و 
زا یباتک  قیاقح و  زا  یملاع  کی ، ره  مادـک و  ره  ناشکهک و ...  هموظنم و  هراتـس ، اـیرد ، هوک ، ناـسنا ، تاـبن ، داـمج ، ناویح ، ره 

هزات رهاظم و  ندش  ضوع  توم ، تایح و  علَخ ، ندیـشوپ و  سُبل  ِیهلا  ّتنـس  .تسا  ادـخ  يوس  هب  یقیرط  هار و  فراعم و  یناعم و 
يارب اه ، تلود  ضارقنا  اهرمع و  اه و  تلهم  ناـیاپ  اـه و  ماـجرف  و  اـهزاغآ ، اـه و  شیادـیپ  اـهون ، ندـش  هنهک  اـه و  تمعن  ندـش 
ُِّیلَْعلا َوُه    َ هّللا َّنَأَو  ُلِـطاْبلا  ِِهنوُد  نِم  َنوُعْدَـی  اـم  َّنَأَو  ُّقَْحلا  َوُه    َ هّللا َّنَأـِب  َکـِلذ  « ؛ تسه هدوب و  هظعوم  نیرتـهب  هراوـمه  نادـنمدرخ 

(1) «. ُرِیبَْکلا

یب تردـق  راثآ  نآ ، رد  هک  تسا  گرزب  کچوک و  قولخم  هدـیدپ و  مادـک  شنیرفآ و  باتک  زا  يا  هملک  فرح و  هطقن و  مادـک 
هب دـنکن و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  رادـشه  بیهن و  اـب  ار  لـفاغ  ناـیمدآ  و  دـشابن ، دوهـشم  یهلا  یهاـنتمان  ملع  تمکح و  تیاـهن و 
هب دـیامنن و  عشاخ  عضاخ و  یتسه ، ناهج  نیا  ياـتکی  هناـگی و  هدـننیرفآ  تمظع  ربارب  رد  دزاـسن و  راداو  راـک  تبقاـع  رد  هشیدـنا 

: دناوخن وا  ناج  شوگ  رب  ار  اعد  نیا  نیماضم  لثم  دیاشگن و  ریبکت  حیبست و  لیلهت ، دیحوت ، هب  ار  شنابز  دزادنین و  هدجس 

ِیف الَو  ٌتاکَرَح ، ِضْرَءْالا  ِیف  الَو  ٌتارَوَد ، ِتاوامَّسلا  ِیف  َْسَیل  ُهَّنِإ  َّمُهّللَا  »

لطاـب دنتـسرپ ، یم  وا  ياـج  هب  هچنآ  و  تسا ، ّقح  رب  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  زا  نیا  هیآ 62 ؛ ّجـح ، هروس  هیآ 30  ناـمقل ، هروس  - 1
.تسا گرزب  هبترمدنلب و  دنوادخ  انامه  و  تسا ،
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َکِْکُلم ِیفَو  ٌتآّـالاد ، َکـْیَلَعَو  ٌتادِـهاش ، َکـَل  َیِهَو  ّـالِإ  ٌتاـقَرَو ، ِراجـْـشَءْالا  ِیف  ـالَو  ٌتارَطَق ، ِراـِحْبلا  ِیف  ـالَو  ٌتاـظََحل ، ِنوـُیُْعلا 
(1) «. ٌتارِّیَحَتُم

؛ دنیوا تردق  تمکح و  ملع و  لیالد  ادخ و  دوجو  دهاوش ، همه  يرآ ،

راگدرک تفرعم  تسا  يرتفد  شقرو  ره  رایشوه  رظن  رد  زبس  ناتخرد  گرب 

، ِهِدوُجَو ِهِمَرَک  ِرَْحب  ْنِم  ارِخاز  اهَتْدَـجَو  ِراـِحْبلا  َیلِإ  ْوَأ  ِهِدوُجُو ، َهَّلِدَأ  اـِهقارْوَأ  یلَع  ْتَرِطُـس  َِرتاـفَد  اـهَْتیَأَر  ِراجْـشَءْالا ، َیلِإ  َتْرَظَن  ْنِإ  »
(2) «. ِهِدْمَِحب ِبَُسی  ُحّ ّالِإ  ٍءْیَش  ْنِم  ْنِإَو  ِهِدْجَمَو ، ِهِحِیبْسَِتب  ٌقِطان  ِنْوَْکلا  ِیف  ام  َعیِمَج 

هب همه  تسین ، رت  کچوک  رت و  گرزب  نآ  زا  يا  هرک  مرج و  ره  اه و  ناشکهک  ات  متا  زا  ناهج ، ياضعا  ازجا و  مامت  هک  یلاـح  رد 
رد شدوـجو  تاّرذ  يازجا  اـضعا و  رد  ناـسنا و  دوـخ  رد  ینیوـکت  تکرح  نیا  و  دـنا ، شدرگ  ریـس و  تـکرح و  رد  یهلا  تردـق 

تکرح دـیاب  دـنامزاب ، تکرح  هلفاق  زا  دـیابن  رایتخا  هدارا و  هصرع  رد  هک  دـنهد  یم  رادـشه  ینابز ، یب  نابز  اب  همه  تسا ؛ ناـیرج 
دونـشن و لد  شوگ  اـب  ار  اهرادـشه  ظـعاوم و  همه  نیا  ناـسنا ، هک  تسا  فیح  .تسین  زیاـج  فقوت  نوکـس و  تفر و  وـلج  درک و 

.دنک مامت  يزاب  ثبع و  تلاطب و  تلفغ و  هب  ار  شرمع 

یهاگن ره  نیمز و  رد  یتکرح  ره  اه و  نامسآ  رد  یشخرچ  ره  هک  یتسار  هب  ایادخ ! راب  بیطلا ؛ ملک  ناخ ، یلع  دّیـس  هب : ك.ر  - 1
.دنا نادرگرس  ّریحتم و  وت ، کلم  رد  دنا و  لیلد  هاوگ و  وت  هب  همه  ناتخرد ، زا  یگرب  ره  اهایرد و  رد  يا  هرطق  ره  اه و  مشچ  رد 

هب رگا  .هدـش و  هتـشون  دـنوادخ  دوجو  لیالد  نآ  ياه  گرب  رب  هک  تسا  ییاـهرتفد  اـهنآ  هک  ینیب  یم  يرگنب ، ناـتخرد  هب  رگا  - 2
وا دـیجمت  حـیبست و  هب  تسا ، دوجو  ملاع  رد  هچنآ  مامت  .ینیب  ییادـخ  دوج  شـشخب و  ياـیرد  زا  راشرـس  ار  اـهنآ  يرگنب ، اـهایرد 

.دنیوا رازگ  ساپس  يوگ و  حیبست  تسه ، هچنآ  ره  .تسایوگ و 
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تسا و راـک  ناـیز  نوبغم و  دـشاب ، يواـسم  وا  زور  ود  سکره  : » دوـمرف هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هفیرـش  ثیدـح  رد 
(1) «. تسا نوعلم  دشاب ، رتدب  شزورید  زا  شزورما  سکره 

یتسردنت يریپ ، ار  یناوج  دور ؛ یم  تسد  زا  تصرف  درذگ ، یم  تقو  هک  دیـشاب  شوه  هب  دـنیوگ : یم  ام  هب  همه  مینیب ، یم  هچره 
دیراد و شیپ  رد  هک  یهار  يارب  دیزیخاپب و  دـیراد ، ناوت  تسه و  تصرف  ات  تسا ؛ یپ  رد  تامم  گرم و  ار  یگدـنز  يرامیب و  ار 

اظِعاو َِکلِذب  یفَک  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دینکن  شومارف  دـییامن ، مهارف  هشوت  داز و  تسا ، زارد  رود و  رایـسب 
(2) «. َلِهَج ْنَِمل  اِربَتْعُمَو  َلَقَع  ْنَِمل 

نیرت مهم  نیرتهب و  تروص ، نیا  رد  دنک ، هدروآرب  ار  امـش  يوزرآ  کی  لاعتم  دنوادخ  دشاب  رارق  رگا  هک  لّوا ، شـسرپ  خـساپ  اّما 
نداـعم ملع و  رد  نیخـسار  هک  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  هّمئا  زا  ریغ  هـک  تـسا  یمهم  بلاـج و  رایـسب  شـسرپ  تـسیچ ؟ امـش  يوزرآ 

.دهدب نآ  زا  یفاش  یفاک و  باوج  دناوت  یمن  یسک  دنتسه ، هینّابر  هّصاخ  تاماهلا  هب  مهلم  هیلاع و  تالامک  تفرعم و  تریصب و 

جیاوح زا  کی  مادک  میامنب و  یتساوخرد  هچ  دـشاب ، هدروآرب  متجاح  وزرآ و  کی  هک  یطرـش  نینچ  اب  یلاعت  يادـخ  زا  مناد  یمن 
!؟ منک تلأسم  ار  دوخ 

؟ مهاوخب ار  وا  ناوضر  اضر و  تباث ، ِنامیا  وا  هاگرد  زا  ایآ 

َرِخآ َناک  ْنَمَو  ٌطُوبْغَم ، َوُهَف  امُهَْریَخ  ِْهیَمْوَی  ُرِخآ  َناک  ْنَمَو  ٌنُوبْغَم ، َوُهَف  ُهامْوَی  يوَتْسا  ْنَم  ص 342 ؛ رابخالا ، یناعم  قودص ، خیش  - 1
.ٌنوُْعلَم َوُهَف  امُهَّرَش  ِْهیَمْوَی 

.تربع هیام  ار  نادان  تسا و  تیافک  ار  دنمدرخ  دنپ ، هزادنا  نیا  هبطخ 190 ؛ هغالبلا ، جهن  - 2
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؟ میامن تلأسم  ار  ءادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  رمالا  بحاص  ترضح  اقآ ، روهظ  جرف و  ای 

(1) ؟» ُدیُِرت امَکَو  ُّبُِحت  امَک  ِیْنلَعْجا  یِهلِإ  : » منک ضرع  ای 

 . ...ای مهاوخب و  تیاده  ترخآ و  ایند و  تداعس  ریخ و  ادخ ، ناگدنب  همه  يارب  ای 

اطع شـشخب و  قافنا و  وا  مرک  تمحر و  نیازخ  زا  هچره  هک  مناد  یم  مناد ؛ یم  هّیطعلاب " نیدیلا  طساب   " ار لاعتم  يادـخ  نم  یلو 
َُهلَأَس ْنَم  یِطُْعی  ٍعْمَـس ، ْنَع  ٌعْمَـس  ُُهلَغْـشَی  ال  « ؛ تسا قلطم  ضاّیف  وا  .دـیامرف  یم  باجتـسم  ار  اهاعد  همه  .دوش  یمن  مک  يزیچ  دوش ،
ادوُج ّـالِإ  ِءآـطَْعلا  ُهَْرثَـک  ُهُدـیَِزت  ـالَو  ُُهِنئآزَخ  ُصُْقنَت  ـال  « ؛ دوش یمن  دودـعم  روـصحم و  وا  ياـطع  مرک و   (2) «. ُْهلَأْـسَی َْمل  ْنَم  یِطُْعیَو 

(3) «. امَرَکَو

هزاجا اعد ، دهـشم  رد  روضح  يارب  ناـگمه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  اـیبنالا  متاـخ  ترـضح  رب  لزاـن  یحو  شمیرک و  باـتک  رد  وا 
َنُولُخْدَیَس ِیتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ْمَُکل  ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدا  ُمُکُّبَر  َلاقَو   » ِنامرف هکلب  نالعا و  اب  هداد و  قلطم  نذا  یمومع و 

.تسا هدوشگ  همه  يور  رب  ار  نآ  تباجتسا  باب  رومأم و  اعد  هب  ار  همه   (4)« َنیِرِخاد َمَّنَهَج 

.یهاوخ یم  يدنسپ و  یم  هک  هد  رارق  ناس  نآ  ارم  ایادخراب ! - 1
هب مه  دهاوخب و  هکنآ  هب  مه  درادن و  زاب  رگید ، ییادص  ندینـش  زا  ار  وا  یندرپس  شوگ  چـیه  ص 593 ؛  ج 2 ، یفاک ؛ ینیلک ، - 2

.دنک یم  اطع  دنکن ، تساوخرد  هکنآ 
.دیازفین ششخب  دوج و  زج  ار  وا  رایسب ، ياطع  تسا و  ریذپان  نایاپ  وا  ياه  هنیجنگ  حاتتفا ؛ ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 3

نم تدابع  زا  هک  یناسک  نامگ  یب  منک ، تباـجا  ناـتیارب  اـت  دـیناوخب  اـعد  هب  ارم  دـیوگ  تراـگدرورپ  و  هیآ 60 ؛ رفاـغ ، هروس  - 4
.دنوش خزود  دراو  يراز  يراوخ و  اب  يدوز  هب  دنزرو ، یم  رابکتسا 
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تیـضاّیف تینّابر و  هعـساو و  تمحر  مهاوخ و  یم  وا  زا  تسا ، زاـین  تجاـح و  مراد ، متـسه و  هچ  ره  هک  ار ، مجیاوح  همه  نم  اذـل 
هکنیا هب  متّزع  تسوا و  هب  تجاـح  رقف و  مدوـجو ، ياپارـس  هک  تسا  نـیا  مرخف  و  مرامـش ، یمن  یهاـنتم  دودـحم و  ار  وا  یهاـنتمان 

.تسوا تاجاحلا  یضاق  زاسراک و 

لها مرکا و  لوسر  ترضح  زا  هدش  تیاور  هیعدا  رد  بلاطم ، دصاقم و  ریگارف  عماج و  تبسن  هب  ياهاعد  هک  موش  یم  روآدای  یلو 
اعد دنچ  ای  کی  اهنآ  زا  ناوت  یمن  تسا ، هدیزگ  بختنم و  همه ، نوچ  تسا و  رایسب  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولـص  ناشیا  مّظعم  تیب 

.درک باختنا  دیزگرب و  ار 

دنم هرهب  میبای و  ضیف  دـنا ، هدرک  فیلات  نیثدـحم  املع و  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  باحـصا  هک  يربتعم  ياه  باـتک  همه  زا  میناوتب  رگا 
.تفای میهاوخ  تسد  یهلا  تمحر  تیاده و  رد  يرامش  یب  نیازخ  هب  میوش ،

عماس تاجاحلا و  یضاق  ترضح  زا  جیاوح  ياضق  تلأسم  رشب و  یقیقح  ياه  يدنمزاین  نایب  نّمـضتم  هک  نآ  رب  هوالع  اهاعد ، نیا 
يونعم و تالاح  نیرتهب  هب  دـیامن ، یم  هّجوتم  زاین  یب  ینغ  دـنوادخ  هب  وا  مامت  زاـین  لـماک و  رقف  هب  ار  هدـنناوخ  تسا و  تاوعدـلا 

بادآ همیرک و  قالخا  فراعم و  مولع و  ياهرد  دیامن و  یم  لیان  ادخ  اب  سنا  تذـل  برق و  تاماقم  عوضخ و  عوشخ و  روضح و 
.دیاشگ یم  وا  يور  هب  ار  هلضاف 

رد هک  ار  نامیا  نیقی و  لامک و  جراعم  دنلب و  جرادم  تسناوت  یمن  رـشب  دوبن ، اهاعد  نیا  هب  ناراوگرزب  نآ  ییامنهار  رگا  نیقی ، هب 
یتافـص امـسا و  هچ  اـب  هنوگچ و  ار  ادـخ  هک  دزومآ  یم  اـم  هب  اـهاعد  نیا  .دـیامن  یط  دوش ، یم  مهارف  ادـخ  هب  هّجوـت  اـعد و  وـترپ 

.میهاوخب هچ  وا  زا  و  میناوخب ،
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هّیند و قیالع  زا  یـصالخ  تغارف و  هّللا و  یلا  ریـس  نامیا ، رون ، همه  تسا ، دـیجم  نآرق  رد  هک  ییاهاعد  صوصخ  هب  اـهاعد و  نیا 
ورف  ) روغ ضوخ و  هیتوکلم و  تاجرد  هب  ياقترا  یناویح ،) ياـه  هرهب   ) هیمیهب ِسفن  ظوظح  و  ییاـیند ) تسپ  ياـه  هقـالع   ) هیویند

هاگرد هب  شیاه  تاجانم  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  هک  تسا  هیقیقح  تاکرب  ترفغم و  تمحر و  راحب  رد  نتفر )
َحَرَف ِیْبلَق  ِْحلْوَأَو  ٍدَّـمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّـمَُحم  یلَع  ِّلَص  اتوُرَبَج ، ٍءْیَـش  َّلُک  َرَهَقَو  اتوُکَلَم  ٍءْیَـش  َّلُک  َزاح  ْنَم  ای  : » دـنک یم  ضرع  دـنوادخ 

(1) «. ََکل َنیِعیِطُْملا  ِنیِدایَِمب  ِینْقِْحلَأَو  َْکَیلِإ ، ِلاْبقِءْالا 

یمن ار  گرزب  بلاـطم  نیا  زگره  میهاوخب ، يزیچ  ادـخ  زا  میتـساوخ  یم  دوـخ  اـم  رگا  هک  میمهف  یم  میناوـخ ، یم  هک  ار  اـعد  نیا 
جیاوح هلـسلس  کـی  ِبلط  ناـمه  هب  میدرک و  یمن  كرد  تسا ، اـعد  نیا  رد  هک  یبتارم  بلاـطم و  نیا  هب  ار  دوخ  تجاـح  میتفاـی ؛

.میدرک یم  هدنسب  ییایند  ینامسج و 

: دیاشگ یم  اعد  هب  نابز  ادخ ، هاگرد  رد  نینچ  هرابرگید  شیاین ، روضح و  لاح  نیمه  نایرج  رد  ترضح  نآ 

ُهَدَـصَق ْنَم  َحَرَف  یتَم  .ًِالئْوَم  ُهوُدَـجَوَف  َنوُدـِباْعلا  ِْهَیلِإ  َأََجلَو  ًالِقْعَم ، ُهوُدَـجَوَف  َنوُِفئآْخلا  ُهَّمَأَو  ادِـشُْرم ، ُهُوباصَأَف  َنوُّلآّضلا  ُهَدَـصَق  ْنَم  ای  »
الَو ارَطَو  َِکتَمْدِخ  ْنِم  ِْضقَأ  َْملَو  ِمالَّظلا  َعَّشَقَت  ْدَق  یِهلِإ  ُهَنََدب !؟ َكِْریَِغل  َبَصَن  ْنَم  ُهَحار  یتَمَو  ِِهتَِّیِنب  َكاوِس 

رب تسا ، هریچ  زیچ  ره  رب  شا  یگرزب  لالج و  هتفرگارف و  ار  اج  همه  شتوکلم  هک  نآ  يا  ص 266 ؛ ج 1 ، حئارجلا ، جئارخلا و  - 1
.امن قحلم  تنارادرب  نامرف  هرتسگ  هب  ارم  نک و  زیربل  تیوس  هب  هّجوت  يداش  زا  ار  مبلق  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و 
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(1) «. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  َِکب  ِْنیَْرمَءْالا  ِیلوُأ  ِیب  ْلَْعفاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ارَدَص ، َِکتاجانُم  ِضایِح  ْنِم 

، زومآ تفرعم  عماج ، نیماضم  رب  لمتـشم  همه  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  زا  هروثام  هیعدا  ریاس  هیداجـس و  هلماـک  هفیحـص  ياـهاعد 
قوش و هب  دـیادز و  یم  ار  اه  یگریت  دـهد ، یم  افـص  الج و  ار  بلق  دـشخب ، یم  طاشن  ار  حور  تسا ؛ شخب  تیبرت  ازفا و  تریـصب 

.دیازفا یم  یقیقح  انعم و  ملاوع  رد  ریس  يارب  صخش ، قایتشا 

، قالخالا مراکم  ياعد  لثم  ییاهاعد  رد  .تسا  اضر  لکوت و  میلـست ، ضیوفت ، نیقی ، ماقم  تیفاع ، قیفوت ، بلط  عماج ؛ ياهاعد  زا 
تیـصخش و ره  سکره و  ناـسنا ، اـهنآ ، همه  رد  دوـش و  یم  هتـساوخ  ادـخ  زا  تسا ، هدـننکاعد  یعقاو  زاـین  كاـپ و  ترطف  هـچنآ 
، تاذلاب لماک  تاذلاب و  ینغ  دنوادخ  ربارب  رد  دنیب ، یم  جایتحا  رقف و  اپارس  زیچان و  ار  دوخ  دشاب ، هک  یتلیـضف  ماقم و  ره  بحاص 

یم ریذپان  تسکـش  زوریپ و  دـنمتردق و  يوق و  ار  دوخ  لاح ، نیا  اب  .دـیامن  یم  تنکـسم  فعـض و  تراقح و  ضرع  دـناوت  یم  ات 
.دنک یم  حلسم  ثداوح  ياهریت  نیرت  كانرطخ  لباقم  رد  ار  دوخ  اعد ، حالس  اب  دزاس و 

شگنهآ ناکانمیب  دـننیب و  ربهار  ار  وا  دـننک و  هّجوت  ودـب  ناهارمگ  هک  نآ  يا  صص 265 و 266 ؛ ج 1 ، حئارجلا ، جـئارخلا و  - 1
نامداش نامز  هچ  .دـنبای  شیوخ  هاگ  هیکت  ار  وا  دـنریگ و  هانپ  شیوس  هب  نارگ  شیاـین  دـنبای و  راوتـسا  یهاـگ  هاـنپ  ار  وا  دـنیامن و 

ییانـشور نـم ! يادـخ  .درک  ریغ  روـجنر  ار  شندـب  هـک  نآ  یتـحار  تـسا  تـقو  هـچ  و  درک ، بـلط  ار  وـت  زا  ریغ  هـک  نآ  تـشگ ،
دّمحم و رب  .ما  هتشگن  باریس  تتاجانم  راس  همـشچ  زا  ما و  هدیـسرن  میوزرآ  هب  زونه  تسا و  هدرب  ار  بش ]  ] یکیرات ناهاگرحـس ] ]

نابرهم يا  .هد  ماجنا  ار  تسا  رترب  تدزن  هچنآ  منتشاذگ ، بیصن  یب  ای  متجاح و  نتخاس  هدروآرب  نایم  زا  تسرف و  دورد  شنادناخ 
! نانابرهم نیرت 
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، دوش یمن  هریچ  اهنآ  رب  يدیماان  سأی و  دروآ ، یمنرد  ياپ  زا  دیادش  اه و  یتخـس  دـیامن و  یمن  هراچیب  الب  ياه  نافوت  ار  اعد  لها 
َمَلْعَأ یّتَح  اقِداص  انیِقَیَو  ِیْبلَق ، ِِهب  ُرِـشاُبت  انامیِإ  َُکلَأْسَأ  ّیِنِإ  َّمُهّللَا  : » اعد نیا  لثِم  اب  تسادخ ؛ هوق  لوح و  ادخ و  هب  اهنآ  دـیما  اجر و 

تالکشم همه  رب  نیقی ، نامیا و  هجنپرس  اب  و  اناوت ، مواقم و   (1)« ِیل َتْمَسَق  اِمب  ِْشیَْعلا  َنِم  ِینِّضَرَو  ِیل  َْتبَتَک  ام  ّالِإ  ِینَبیُِصی  َْنل  ُهَّنَأ 
ّانِإ  » (3) و  «ِ هّللا َیلِإ  يِْرمَأ  ُضِّوَـفُأ   » »(2) و ُلیِکَْولا َمِْعنَو    ُ هّللا اَُنبْـسَح   » .دنرادن ینیـشن  بقع  دوخ  ینامیا  عضاوم  زا  دـنوش و  یم  قیاف 

.دیامن یم  لیدبت  تردق  هب  ار  اهنآ  فعض  طاقن  همه   (5)  «ِ هّللِاب ّالِإ  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  ال   » »(4) و َنوُعِجار ِْهَیلِإ  ّانِإَو   ِ ِ هّلل

مرکا لوسر  ترـضح  تایاور  بسحرب  هک  تفرعم ، انعم و  زا  رپ  عماج و  نومـضم  هب  رـصتخم و  هاتوک و  ظـفل  هب  اـعد ، نیا  لـثم  اـی 
ٍْنیَع َهَفْرُط  یِسْفَن  یلِإ  ِیْنلِکَت  ال  ْغَتْسَأ ، ُثیِ َِکتَمْحَِرب  ُموُّیَق ! ای  ُّیَح  ای  : » داد میلعت  نیملاعلا  ءاسن  هدیس  شرتخد ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.(6)« ُهَّلُک ِینْأَش  ِیل  ِْحلْصَأَو 

دنیب یم  وا  تیانع  تیامح  رد  ادخ و  تسارح  ظفح و  رد  ار  دوخ  هدننک ، اعد 

زیچ چیه  هک  منادب  ات  نیتسار  ینیقی  مبلط و  یم  ملد  ناج و  رد  هتخیمآ  ینامیا  وت  زا  ایادخراب ! ص 234 ؛ ج 2 ، هیداجس ، هفیحص  - 1
.زاس دونشخ  يا ، هدومن  مرّدقم  یگدنز  زا  هچنآ  هب  ارم  دسر و  یمن  نم  هب  يا  هتشون  میارب  وت  هچنآ  زج 

.تسا يزاسراک  وکین  هچ  سب و  ار  ام  ادخ  هیآ 173 ؛ نارمع ، لآ  هروس  - 2
.منک یم  راذگاو  دنوادخ  هب  ار  مراک  هیآ 44 ؛ رفاغ ، هروس  - 3
.میدرگ یمزاب  ادخ  هب  مییادخ و  زا  ام  هیآ 156 ؛ هرقب ، هروس  - 4

ص 160. ج 71 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همّالع  - 5
مامت راذگم و  او  دوخ  هب  ارم  ندز  مهرب  مشچ  کی  نک و  ما  یـسرداد  تتمحر  اب  هدنیاپ ! هدـنز  يا  ثیدح 3918 ؛ لاّمعلا ، زنک  - 6

.نک حالصا  ار  مراک 

ناناوج www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 129زکرم  هحفص 48 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/516/AKS BARNAMEH/#content_note_43_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/516/AKS BARNAMEH/#content_note_43_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/516/AKS BARNAMEH/#content_note_43_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/516/AKS BARNAMEH/#content_note_43_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/516/AKS BARNAMEH/#content_note_43_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/516/AKS BARNAMEH/#content_note_43_6
http://www.ghaemiyeh.com


44 ص :

هک یجیاوح  مامت  زا  ادخ ، ندـناوخ  تقیقح  اعد و  لصا  ًالـصا  .دوش  یم  ساره  میب و  یب  نایز ، ررـض و  یتساک و  یمک و  ره  زا  و 
هک تساوخ  ادخ  زا  دـیاب  ار  ریبک  ریقح و  گرزب ، کچوک و  جـیاوح ، همه  زیچ و  همه  .تسا  رت  شخب  ضیف  رت و  مهم  میهاوخ  یم 

.تسا ندیسر  بلطم  هب  تباجا و  نیع  تسا ، ندناوخ  نتساوخ و  نآ  رد  هچنآ 

اعد تذـل  اعد و  قیفوت  زا  هک  ییاهنآ  لاح  هب  ادـب  و  دـنزاین ، زار و  طابترا و  رد  وا  اب  اعد ، اب  هراومه  هک  ینارای  تخب  ِلاح  هب  اشوخ 
.تسا اعد  ادخ  شتسرپ  تدابع و  تقیقح  .دنبیصن  یب 

َنوِربْکَتْسَی ْيَأ :  (1) ؛» َنیِرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ْمَُکل  ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعُْدا  ْمُکُّبَر  َلاقَو  : » یلاعت هّللا  لاق 
.ِیئآعُد ْنَع 

.تسا تدابع  زغم  خُم و  اعد   (2) ؛» ِهَدابِْعلا ُّخُم  ُءآعُّدلا  : » تسا ثیدح  رد 

زامن زا  مه  اب  دندرک و  زامن  هب  عورـش  مه  اب  رفن  ود  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک : تسا  هفیرـش  تایاور  رد  مه  و 
تلیـضفاب ود  ره  دومرف : تسا ؟ رتشیب  مادـک  تلیـضف  شتئارق ، يرگید  دوب و  رتشیب  زاـمن  رد  شیاـعد  اـهنآ  زا  یکی  .دـنتفای  تغارف 

؛ تسا لضفا  تسا ، رتشیب  شیاعد  هک  نآ  دومرف : تسا ؟ لـضفا  مادـک  دنتلیـضفاب ، ود  ره  مناد  یم  درک : ضرع  هدـننک  لاؤس  .تسا 
(3) «. ُلَْضفَأ َیِه  ُهَدابِْعلا ،   ِ هّللاَو َیِه  ُهَدابِْعلا ،   ِ هّللاَو َیِه  »

نم تدابع  زا  هک  یناسک  نامگ  یب  منک ، تباـجا  ناـتیارب  اـت  دـیناوخب  اـعد  هب  ارم  دـیوگ  تراـگدرورپ  و  هیآ 60 ؛ رفاـغ ، هروس  - 1
.دنوش خزود  دراو  يراز  يراوخ و  اب  يدوز  هب  دنزرو ، یم  رابکتسا 

ص 1086. ج 4 ، هعیشلا ، لیاسو  یلماع ، ّرح  خیش  - 2
ص 122. ج 39 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همّالع  - 3
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اطع ام  هب  اعد  هب  لابقا  لاح  دـیامرف و  رّونم  اعد  هب  هقالع  قوش و  راونا  هب  ار  اـم  ياـه  لد  هک  میاـمن  یم  تلأـسم  لاـعتم  دـنوادخ  زا 
یلو هّللا ، هیقب  ترـضح  يارب  اعد  قیفوت  اب  صوصخ  هب  دـیامرف و  ضیفتـسم  اعد  تاکرب  زا  ار  ام  تالاح ، همه  رد  هراـمه و  هدومرف ،
ِّیلو نامز و  ِبحاص  نآ  تیالو  تمعن  نادردق  ار  ام  ترـضح ، نآ  روهظ  جرف و  رد  لیجعت  بلط  ءادفلا و  هل  نیملاعلا  حاورا  رـصع 

.دهد رارق  نارود ،

؟ ریخ ای  درک  دیهاوخ  تعافش  ار  هدنب  ایآ  دومن ، تیانع  تعافش  ماقم  یلاع  بانج  هب  تمایق  ملاع  رد  ناحبس  يادخ  هّللاءاش  نإ  رگا 

.مراد زین  زردنا  دنپ و  ياضاقت  انمض 

هب مازلا  اب  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  كاپ و  ینامیا  هیحور  نیا  اب  امـش  صخـش  مراد  دیما  ًالّوا : مود ؛ شـسرپ  دروم  رد  اّما 
.دنتسه اعفش  زا  تمایق  رد  زین  نینمؤم  تایاور ، بسحرب  اریز  دیشاب ؛ اعفش  زا  تسا ، مأوت  هیعرش  فیلاکت 

میناوتب رگا  .میراد  مالـسلا  مهیلع  ترـضح  نآ  نیرهاط  تیب  لها  مرکا و  لوسر  ترـضح  ياربک  تعافـش  هب  دـیما  مشچ  همه  ایناث ،
هلمج نآ  زا  هک  دنرایـسب ، تمایق  زور  رد  اعفـش  دـنچره  میورب ، رگید  ملاع  هب  نآ  اب  میراد و  هاـگن  ناراوگرزب  نآ  اـب  ار  دوخ  هطبار 

مالـسلا هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  دونج  مالـسا و  روغث  دودـح و  زا  عفادـم  ماکحا و  نید و  یعقاو  نارادـساپ  هک  اـملع ، ِتعاـفش 
نایعیش و هک  تسا  مهیلع  هّللا  تاولص  دّمحم  لآ  دّمحم و  تعافش  نامه  دراد ، یـصاخ  هولج  ناشخرد و  تیعقوم  هچنآ  و  دنتـسه ،

: مییوگب هک  دراد  اج  تعافش  نیا  اب  دیامن و  یم  لیان  تاجرد  ّولع  تاجن و  لزنمرس  هب  ار  نانمؤم 

ناناوج www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 129زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


46 ص :

يراهب داب  تیبرت  زا  دوب  غراف  رثوک  همشچرس  بآ ز  دروخ  هک  یبوط 

یمهس هب  تعافـش  زا  مه  رگا  هک  دشاب ، یم  ریـصقت  اپارـس  ریقح  هدنب  نیا  لثم  تعافـش  هب  یتجاح  هچ  ار  دهعتم  نانمؤم  امـش  لاثما 
.تسا مهیلع  هیلع و  هّللا  تاولص  دّمحم  لآ  دّمحم و  ِتعافش  هب  مه  نآ  دنزاس ، مرختفم 

نابحاص زا  العا ، یلاع و  تاجرد  نابحاص  دـشابن ، صاخـشا  رد  تعافـش  لومـش  عناوم  هک  یتروص  رد  هفیرـش ، ثیداـحا  بسحرب 
زین نینسحم  رایخا  لماش  هکلب  تسا ؛ ناهانگ  زا  وفع  اب  طابترا  رد  طقف  هن  تعافش  نیا  .دنیامن  یم  تعافـش  یندا  رت و  نییاپ  بتارم 

.دیازفا یم  اهنآ  باوث  رجا و  ترثک  تاجرد و  ّولع  رب  دوش و  یم 

تعافش دشابن ، اهنآ  زا  تعافش  زا  یعنام  هک  يدارفا  همه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  تایاور ، قالطا  بسحرب  اذل 
 . مالسلا مهیلع  نیرهاط  هّمئا  ایبنا و  هکلب  نیحلاص و  ادهش و  نیقیّدص و  رایخا و  زا  تّما ، ناراک  هانگ  هاصُع و  زا  دیامرف ؛ یم 

نیا هب  .ددرگ  یم  رتشیب  بّرقت  هبترم و  ياقترا  بجوم  نارگید  زا  تعافش ]  ] نانآ و وفع  ششخب و  بجوم  ناراک ، هانگ  زا  تعافش 
ار نینمؤم  همه  دـنلب و  تاماقم  نابحاص  اه و  تیـصخش  همه  مالـسلا ،  مهیلع  نیرهاط  هّمئا  مرکا و  لوسر  ترـضح  تعافـش  اـنعم ؛
رد و  دریگ ، یمارف  زین  ار  اهنآ  مان  یتح  هک  تسا  ریگارف  يردـق  هب  زین  ناراک  هانگ  زا  تعافـش  بابـسا  لـیاسو و  .دوش و  یم  لـماش 
لاح لماش  زین ، تعافـش  دنا ، هدش  يراذگ  مان  نیـسح و ...  نسح و  همطاف و  یلع و  دّمحم و  مان  هب  هک  یناسک  ترورـض ، تروص 

.ددرگ یم  اهنآ 
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ربمایپ هکئالملا ، عیفـش  ءایبنالا و  عیفـش  دش  هتفگ  هک  نانچ  هکلب  هّمالا  عیفـش  ترـضح  ياربک  تعافـش  اصوصخ  اعفـش ، همه  نیا  اب 
باوث رجا و  همه  نیا  اب  نیعمجا و  مهیلع  هّللا  تاولـص  ترـضح  نآ  تیب  لها  تعافـش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأـشلا  میظع 

قرـشم و نیبام  هبوت  باب  هکنیا  اب  هدـش و  ررقم  ّرب  کین و  ياهراک  فونـص  ریخ و  لامعا  تاعاط و  تادابع و  عاونا  يارب  هک  ییاه 
رگا تسا ؛ لاعتم  دـنوادخ  شـشخب  ترفغم و  تیمیحر و  تینامحر و  روهظ  بجوم  همه  هک  يرگید  لیاسو  اـب  تسا و  زاـب  برغم 

یـصخش هچرگا  تسا ؛ بّجعت  ياج  یتسار  هب  ددرگ ، تکاله  باذـع و  هیواه  رد  طوقـس  تواقـش و  نابایب )  ) هیت راتفرگ  یـصخش 
ُْتبِجَع : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  نآ  ماـمت  لـماک و  ّقح و  نخـس  یَجن »!؟ َْفیَک  یَجن  ْنَِمل  ُْتبِجَع  : » تفگ هفرعملا  لـیلق 

دوش و راگتـسر  دیعـس و  ناسنا  هک  دـیاب  یم  تسا و  ّقح  ندـش ، دـنم  تداعـس  نتفای و  تاجن  اریز   (1) ؛»!؟ َکَلَه َْفیَک  َکَـلَه  ْنَِمل 
.تسا لصا  فالخ  لطاب و  ادخ ، ضیف  زا  ندش  مورحم  تواقش و 

ددنبن دوخ  يور  رب  ار  ّقح  تمحر  باتفآ  شبات  ياه  هار  دهد و  رارق  هینّابر  تاضویف  همه  نیا  بسک  ریـسم  رد  ار  دوخ  ناسنا ، دیاب 
تبقاـع و ءوس  زا  دـشاب و  كاـنمیب  دوش ، نکمماـن  نآ  زا  ندـمآ  نوریب  هک  دزادـنیب  یلاـچ  هایـس  هب  ار  وا  هاـنگ ، هکنیا  زا  هراوـمه  و 

.دشاب رذحرب  هشیمه  جرادتسا ،

َناک َُّمث  « ؛ دییامنن شومارف  دنک ، یم  مالعا  ار  ادخ  تایآ  هب  يازهتسا  بیذکت و  ار  هانگ  یصاعم و  رد  رارمتـسا  هجیتن  هک  ار  ریز  هیآ 
اوُؤآسَأ َنیِذَّلا  َهَِبقاع 

ص 153. ج 75 ، راونالاراحب ، رقاب ، دّمحم  یسلجم ، - 1
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تمحر هب  هن  دزادنین ، یقیقح  تکاله  رد  دوخ ، رایتخا  ءوس  هب  ار  دوخ  ات   (1)« َنوُؤِزْهَتْسَی اِهب  اُوناکَو    ِ هّللا ِتایِآب  اُوبَّذَک  نَأ  يأآوُّسلا 
.دوش دیماان  سویأم و  نآ  زا  هن  ددرگ و  رورغم  وا  ترفغم  ادخ و 

تداعـس ادـخ و  ناوضر  يوس  هب  اجر  فوخ و  نیب  دـیاب  رامد ، تکاله و  بابـسا  و  تاجن ، لماوع  مامت  نیب  رد  هصالخ ، روط  هب  و 
.دربب هانپ  لاعتم  دنوادخ  هب  هراّما ، سفن  ناطیش و  ّرش  زا  و  هتفر ، ولج  هب  هاگآ  رایشه و  یبقع  ایند و 

«. َنیَِملاْعلا ِّبَر   ِ ِ هّلل ُدْمَْحلا  ِنَأ  اناوْعَد  ُرِخآَو  ِمیِظَْعلا ، ِِّیلَعلا    ِ هّللِاب ّالِإ  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  »

هتاکربو هّللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو 

یفاص هّللا  فطل 

ازهتسا اهنآ  هب  راکنا و  ار  یهلا  تایآ  هک  ارچ  دش ؛ رتدب  دندوب ، هدرک  یلمع  دب  هک  یناسک  ماجنارس  سپـس  هیآ 10 ؛ مور ، هروس  - 1
.دندرک یم 
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8

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

( هتاکرب تماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  كرابم  رضحم 

.دییامرف ییامنهار  ار  فیلکت  هب  فّرشم  ناناوجون  شیوخ ، هنامیکح  ياهدومنهر  اب  تسا  دنمشهاوخ 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

! دیا هدش  لیان  ینآرق  تاباطخ  یهلا و  فیلاکت  هّجوت  تیحالص  فرش  غولب و  نس  هب  هک  یمارگ  ناگوابون  زیزع و  نادنزرف 

.میوگ یم  کیربت  ار  یگتسیاش  نیا  كرد  امش  هب  ریقح 

زین امش و  راتفگ  امـش و  قالخا  يور  هک  دیا  هدش  هتفریذپ  یمالـسا  هعماج  رد  تیوضع  هب  امـش  خیرات ، نیا  زا  دیـشاب ! هتـشاد  هّجوت 
ناونع هب  ، (1)« اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » ِتایآ همه  رد  هک  تسا ؛ هدومرف  اطع  رابتعا  ناشن و  امش  هب  دنوادخ  دوش و  یم  باسح  امش  راک 
شزرا هداد ، رابتعا  شزرا و  سّدقم  عرش  هک  یّمهم  رابتعا  نامه  هب  امش  زین ، هعماج  رد  دیریگ و  یم  رارق  وا  نخـس  باطخ و  فرط 

.دیراد

امش هرابرد  نارگید  زورما ، ات  .دبای  یم  یعرش  رابتعا  نونکا  تشادن ، ینوناق  یعرـش و  رابتعا  نیا  زا  شیپ  ات  هک  امـش  نخـس  راک و 
ناتدوخ رایتخا  بحاص  رگید  زورما ، زا  یلو  دندوب ؛ امش  رایتخا  بحاص  دنتفرگ و  یم  میمصت 

.تسا هدش  رارکت  اآُونَمآ » َنیِذَّلا  اهُّیَأ  ای   » ظفل هبترم ،  88 میرک ، نآرق  رد  - 1
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 . مالسلا مهیلع  نیموصعم  هّمئا  ربمایپ و  ادخ و  مکح  هب  زج  دیتسین ، یسک  مکح  هب  موکحم  زورما  زا  دیوش ؛ یم 

لاح نیع  رد  رـصتخم و  دنچره  لیالد  اب  هکئالم ، هتـشذگ و  ناربمیپ  اه و  باتک  و  داعم ، تماما ، توبن ، دـیحوت ، هب  ار  دوخ  دـیاقع 
ربمایپ يارب  حلاص و  يا  هدنب  لاعتم  دنوادخ  يارب  یهلا ، هّوق  لوح و  هب  هک  دینک  یعس  و  دینک ؛ رضاح  دوخ  نهذ  رد  مکحم ، يوق و 

، رصع یلو  رمالا و  بحاص  صوصخ  هب  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولـص  نیرهاط  هّمئا  يارب  نیتسار و  يوریپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
نیما و يرادساپ  نآرق  مالسا و  يارب  یقیقح ، يزابرس  صلخم و  هعیـش  ءادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  نسحلا  نب  هّجح  يدهم ، ترـضح 
دـیتاسا و ردام و  ردـپ و  ّقح  اصوصخم  ناگمه  قوقح  و  دیـشاب ؛ نابرهم  راوخمغ و  يرهاوخ  ای  ردارب  تانمؤم  نینمؤم و  همه  يارب 

.دینک تیاعر  ار  املع 

رد دییامن ؛ مامتها  مدرم  جیاوح  ياضق  قلخ و  هب  یکین  رد  دیزاس و  هتسارآ  یمالسا  همیرک  قالخا  هب  ار  دوخ  هک : نآ  نخـس  هاتوک 
دیوشن فقوتم  هجرد  نآ  رد  دیـسر ، یم  هک  يا  هجرد  ماقم و  ره  هب  دیور و  یم  شیپ  هچره  شناد ، تفرعم و  بسک  لمع و  ملع و 

.دییامنب ار  هدافتسا  رثکاّدح  دیراد ، یّقرت  يارب  هک  یتاناکما  اه و  تمعن  زا  دیشاب ؛ هتشاد  رظن  رتالاب  تاماقم  رتشیب و  لامک  هب  و 

دیاب هک  دینادب  نانچ  امـش ، زا  کیره  دوش ! فلت  هدوهیب  ادابم  .دینادب  ار  یگدنز  قیاقد  اه و  تصرف  رمع و  شزرا  ردق و  زورما ، زا 
.ددرگ تمظع  تّزع و  بجوم  نیرفآراختفا و  مالسا ، تّما  يارب  مالسا و  يارب  امش  صخش  دوجو 
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.دیزاسن عیاض  بهل ) وهل و   ) یهالم و  مارح ) ياهراک   ) یهانم هب  لاغتشا  هتساوخن  يادخ  تلفغ و  یتسس ، تلاطب ، هب  ار  دوخ  تاقوا 

.دیشاب ّطلسم  دوخ  زیارغ  رب  دینک  یعس  دینکن و  یهاتوک  تسا ، ربکا  داهج  هک  یناسفن  ياوه  سفن و  اب  داهج  رد 

نانیمطا و بجوم  هشیمه  یگدنز  بوخ  قباوس  دیوش و  لاحـشوخ  داش و  هتـشذگ  دای  زا  هدنیآ ، رد  هک  دیورب  نانچ  دیـشاب و  نانچ 
.دشاب امش  بلق  شمارآ 

ياهدادعتـسا اـهورین و  نیا  شخب ، تداعـس  ياـه  تصرف  همه  نیا  امـش و  نیا  نادـیم ، نیا  يوگ و  نیا  ینعی  فیلکت ؛ نم ! نازیزع 
يارب یگدامآ  زاغآرـس  یهلا و  تاناحتما  رد  دورو  تیلوؤسم و  يزاـسدوخ ، یگدـنزاس ، هرود  هب  دورو  ینعی  فیلکت ؛ .يدـنوادخ 

.دنسپدرخ هناهاگآ و  یگدنز  ینعی  فیلکت ؛ .یلاعت  لماکت و  هار  ریس 

ادخ باوث  هب  ادـخ و  هب  زج  تمیق ، چـیه  هب  سک و  چـیه  هب  زیچ و  چـیه  هب  ار  دوخ  دـیزاس و  هدامآ  یگدـنز  نیا  يارب  ار  دوخ  امش 
(1) ؛» اِهب ّالِإ  اهوُعِیبَت  الَف  ُهَّنَْجلا  َّالِإ  ٌنَمَث  ْمُکَسُْفنَءِال  َْسیَلَف  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دیشورفن ،

«. دیشورفن يرگید  زیچ  هب  تشهب ، زا  ریغ  ار  ناتدوخ  ناتناج و  تسین ، تشهب  زج  یتمیق  امش  سفن  يارب  »

يوضع هعماج  يارب  دینک ، یم  باختنا  هک  یلغش  هتشر و  ره  رد  دینک  شالت 

زا ریغ  هب  ار  ناـتیاه  ناـج  سپ  تسین ؛ ناـتیاه  ناـج  يارب  یـشزرا  چـیه  تشهب ، زج  هک  یتسار  هب  تمکح 456 ؛ هغالبلا ، جـهن  - 1
.دیشورفن تشهب 

ناناوج www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 129زکرم  هحفص 56 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/516/AKS BARNAMEH/#content_note_51_1
http://www.ghaemiyeh.com


52 ص :

ار اه  يدنمزاین  نیا  ناتدوخ  مهـس  هب  دیاب  .دندنمزاین  امـش  شالت  لیـصحت و  یعـس و  هب  همه  هک  دینادب  نانچ  دیـشاب ؛ نیما  دـیفم و 
.دییامن فرطرب 

ترایز مالـسلا و  مهیلع  يدـه  هّمئا  هب  لسوت  زامن و  صوصخ  هب  تدابع ، اعد و  ادـخ و  دای  زا  دـینکن و  شومارف  هاگ  چـیه  ار  ادـخ 
نآرق رد  هک  دیشاب  راودیما  دنوادخ  ددم  کمک و  فطل و  هب  دیورب و  شیپ  لامک  تداعـس و  يوس  هب  دیریگب ، ورین  هفّرـشم  دهاشم 

(1)« َنِینِسْحُْملا َعََمل    َ هّللا َّنِإَو  انَُلبُس  ْمُهَّنَیِدْهََنل  انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلاَو  : » دیامرف یم  دیجم 

تاقیفوت رب  دهد و  رارق  ءادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  مظعالا  هّللا  هیقب  ترـضح  یعقاو  نازابرـس  نارای و  زا  ار  امـش  همه  لاعتم  دـنوادخ 
.دیازفیب امش 

هتاکربو هّللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو 

یفاص هّللا  فطل 

نامگ یب  و  میوش ، یم  نومنهر  شیوخ  ّصاخ  ياه  هار  هب  دـنا  هدیـشوک  ام  ّقح  رد  هک  ار  یناـسک  و  هیآ 69 ؛ توبکنع ، هروس  - 1
.تسا ناراکوکین  اب  دنوادخ 
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9

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

( هتاکرب تماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  كرابم  رضحم 

، مقّفومان گرزب  داهج  نیا  رد  تاقوا  یهاگ  یلو  مراد ؛ یمرب  ماگ  هراّما  سفن  اـب  هزراـبم  هار  رد  یناوج ، هرود  لـیاوا  زا  بناـج  نیا 
اـضاقت ...ددرگ .  یم  نارگن  تحاران و  رایـسب  هانگ  باکترا  زا  سپ  زین  نم  نادجو  دراد و  یم  او  تشز  ياهراک  هب  ارم  هراّما  سفن 

.دیشاب مرای  دیهد و  یمرگ  تشپ  نم  هب  هنوگربمایپ ، یمالک  اب  مراد 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

ُهَّلَوـَتَو اْینُّدـلا ، ِتاّذـَل  ْنَع  ُهَسْفَن  َمَطَفَو  هّللا ِ،  ِهَعاـط  ِیف  َُهبابَـش  َمَدَـه  ْنَم  ِیتَّمُأ  ُْریَخ  : » َلاـق هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص    ِ هـّللا َلوُـسَر  َّنَأ  َيِوُر 
(1) «. ِهَّنَْجلا ِِبتارَم  یلْعَأ    ِ هّللا یَلَع  ُهَءآزَج  َّنَأ  ِهَرِخآْالِاب 

امـش دـنراد ؛ دوخ  زا  نوریب  ياه  نایرج  زا  نارگید و  زا  تیاکـش  مدرم ، رتشیب  رگا  .مدـناوخ  ار  امـش  هییاوکـش  هماـن  مزیزع ! دـنزرف 
اب رگید : ترابع  هب  ای  دـیریگرد ، یناوهـش  یناسفن و  ياهاوه  دوخ و  سفن  اب  دوش  یم  مولعم  .دـیراد  دوخ  نورد  دوخ و  زا  تیاکش 

يوق ار  نمشد  تسا  سفن  اب  داهج  نامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هدومرف  هب  هک  ربکا  داهج  رد  دیداهج و  گنج و  رد  اهنآ 
.دیباین رفظ  يزوریپ و  وا  رب  هتساوخان ، يادخ  هک  دیراد  میب  نآ  زا  دینیب و  یم  دنمورین  هجنپ و 

دنک و فرص  دنوادخ  تعاط  رد  ار  شا  یناوج  هک  تسا  یـسک  نم  تّما  نیرتهب  رهگ ؛ هنیجنگ  داوجدّمحم ، یناگیاپلگ ، یفاص  - 1
، ادـخ دزن  رد  يدرف  نینچ  شاداپ  هک  یتسار  هب  .دزادـنا  تمحز  هب  ترخآ  هار  رد  ار  نآ  درادزاـب و  اـیند  تاّذـل  زا  ار  شیوخ  سفن 

.تسا تشهب  تاجرد  نیرتالاب 
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داهنـشیپ و هب  زاغآ  زا  دـییامن و  گـنت  وا  رب  ار  هصرع  دـینک و  تمواـقم  نمـشد  نیا  ربارب  رد  رگا  هک  مهد  یم  ناـنیمطا  امـش  هب  نم 
تبثم باوج  وا  ياه  هتساوخ  هب  رگا  یلو  دش ؛ دهاوخ  امش  مار  ریسا و  وا  هدش و  بلاغ  وا  رب  ماجنارس  دیهنن ، ندرگ  وا  ياه  هتساوخ 

تیصخش ات  دهد و  یم  رتشیب  رگید و  ياه  نامرف  وا  دیربب ، نامرف  وا  زا  هچره  تسا و  رامـش  یب  رایـسب و  نآ  ياه  شهاوخ  دیهدب ،
.دوش یمن  عناق  دزاسن ، طقاس  دوخ  ماقم  زا  ار  وا  دنکن و  دوبان  ار  یمدآ  تمارک  یناسنا و 

همه هتبلا  .دهدب  ناشن  ار  دوخ  يرادیاپ  تمواقم و  هدارا ، صخـش  دیاب  تسا و  يراکیپ  داهج و  نینچ  نادیم  هرود و  یناوج ، نارود 
.دنریگب ینامرهق  هزیاج  هدومن و  دوجو  ضرع  نادیم  نیا  رد  دنناوت  یم  یقیقح  ناناولهپ  تسین ، هراّما  سفن  فیرح  سک 

شومارف ار  ادـخ  دای  دـینارذگب ، دـیاب  ار  گرزب  رایـسب  ناحتما  نیا  ییامزآروز و  نیا  هاوخان ، هاوخ و  یناوج ، ناوجون و  ره  اـمش و 
یناسک  (1) ؛» َنِینِـسْحُْملا َعََمل    َ هّللا َّنِإَو  انَُلبُـس  ْمُهَّنَیِدْهََنل  انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلاَو  : » هدومرف هدعو  دوخ  هک  دیهاوخب  کمک  وا  زا  دـینکن و 

.تسا ناراکوکین  اب  ادخ  دیامن و  یم  ییامنهار  دسر ، یم  وا  هب  هک  یهار  هب  ار  نانآ  ادخ  هتبلا  دنیامن ، یم  داهج  ادخ  هار  رد  هک 

ار سفن  هک  دیهاوخ  یم  دیتسه و  هّجوتم  ناتدوخ  سفن  لقع و  يریگرد  یحور و  عضو  هب  هک  دـیراد  هک  يا  هیحور  تیونعم و  نیا 
ار دوخ  هدرک و  بولغم 

نامگ یب  و  میوش ، یم  نومنهر  شیوخ  ّصاخ  ياه  هار  هب  دـنا ، هدیـشوک  ام  ّقح  رد  هک  ار  یناسک  و  هیآ 69 ؛ توبکنع ، هروس  - 1
.تسا ناراکوکین  اب  دنوادخ 
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امش یهاگآ ، نیمه  تسا  دیما  .تسا  شنیب  تریـصب و  یهاگآ و  لامک و  زا  يا  هلحرم  دوخ  دیراد  هاگن  ملاس  سفن  ياوه  تافآ  زا 
رد هچرگا  راک ، نیا  .دـهد  تاجن  تاوهـش  نافوت  جاوما و  زا  دـنوش و  یم  راتفرگ  نآ  رد  ناـناوج  زا  يرایـسب  هک  بادرگ  نیا  زا  ار 

.دوش یم  ناسآ  رایسب  درکن ، يوریپ  نآ  زا  هدومن و  تمواقم  سفن  ياوه  اب  ناسنا  یتقو  یلو  دنک ؛ یم  هولج  راوشد  زاغآ 

ییاه باتک  دینک ؛ تکرـش  یبهذم  ياه  ینارنخـس  هظعوم و  تاسلج  رد  دـینک ؛ تسلاجم  نمؤم  برجم و  صاخـشا  اب  دـینک  یعس 
ياعد لیمک ، ياعد  ندناوخ  ادخ و  هاگرد  هب  شیاین  اعد و  اب  دییامن و  هعلاطم  ار  تایحلا  نیع  بولقلا و  هایح  هداعسلا ، جارعم  ِدننام 

.دینک حّلسم  سفن  اب  داهج  يارب  ار  دوخ  ءادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  رصع  یلو  ترضح  هب  لسوت  هبدن 

ریاس امـش و  قیفوت  يارب  مه  ریقح  .دیـشاب  هتـشاد  يور  شیپ  ینـشور  رایـسب  هدنیآ  دیوش و  قفوم  دـنم و  تداعـس  زوریپ ، مراودـیما 
.مراد اعد  سامتلا  امش  زا  منک و  یم  اعد  ناناوج 

هتاکربو هّللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو 

یفاص هّللا  فطل 
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10

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

( هتاکرب تماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  كرابم  رضحم 

.دییامرف ییامنهار  شیوخ  ياهدومنهر  اب  ار  نازومآ  شناد  نایوجشناد و  دیدج ، یلیصحت  لاس  زاغآ  رد  تسا  دنمشهاوخ 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

(1) «. ِْملِْعلا َهاُغب  ُّبُِحی    َ هّللا َّنِإ  الَأ   : » هلآ هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا ُلوُسَر  َلاق 

! مالسا نادنزرف  زیزع ، نایوجشناد  نازومآ و  شناد 

و هدومن ، لابقتسا  دیدج  یلیـصحت  كرابم  هدنخرف و  لاس  زا  ناوارف  قوش  روش و  اب  هک  امـش ! رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و 
.دیناد یم  لامک  یلاعت و  یقرت و  باب  حتف  ار  تیبرت  میلعت و  زکارم  اه و  هاگشناد  سرادم و  ياهرد  شیاشگ 

دنوادخ تافـص  هب  ار  دوخ  دیهد و  يوخ  قلخ و  ار  دوخ  ادـخ ، قالخا  هب  ینعی   (2) ؛ِ»  هّللا ِقالْخَِأب  اوُقَّلََخت  : » تسا هدمآ  ثیدـح  رد 
.دیزاس هتسارآ 

هیلامج تافص  امسا و  رتشیب  .تسا  هیتافص  يامسا  مظعا  ملاعلا ، مسا  تافص و  فرشا  ملع ، تفـص  لاعتم ، دنوادخ  تافـص  نیب  رد 
، تفص نیا  هب  ندش  هتسارآ  ملع و  رویز  تنیز و  هب  نّیزت  نیاربانب  .ددرگ  یمرب  تردق  تفص  رداقلا و  مسا  مسا و  نیا  هب  هیلالج ، و 

.تسا رت  هدنزرا  رتالاب و  رگید  قالخا  زا 

یهلا همیرک  قالخا  ندوب  اراد  نامه  ادخ ، زا  نتشاد  ناشن  نتفای و  ناشن 

.دراد یم  تسود  ار  ملع  نابلاط  دنوادخ  دیشاب  شوه  هب  ح 1 ؛ ص 30 ، ج 1 ، یفاک ، ینیلک ، - 1
ص 129. ج 61 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همّالع  - 2
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هیرورـض و تبحاصم  تمزالم و  مه  اب  تفـص  ود  نیا  .تسا  ییاناوت  ییاـناد و  تردـق ، ملع و  اـهنآ  دمآرـس  نیرت و  مهم  هک  تسا 
.تسین نکمم  رگیدکی  زا  اهنآ  قارتفا  دنراد و  گنتاگنت 

بلاطم و دیوج و  یم  هتسج و  رـشب  هچنآ  نایم  رد  سپ  .تسه  ییاناد  دشاب ، ییاناوت  اجکره  تسه و  ییاناوت  دشاب ، ییاناد  اجکره 
هب رتشیب و  شبلط  زاب  دـسر ، یم  بولطم  هب  نآ ، بلاط  هچره  هک  تسین  رتـالاب  ملع  زا  یبولطم  هتـساوخ و  دراد ، هک  ییاـه  هتـساوخ 

.دوش یم  رت  لصاو  بولطم 

(1) «. ُعِسَّتَی ُهَّنِإَف  ِْملِْعلا ؛ َءآعِو  ّالِإ  ِهِیف  َلِعُج  اِمب  ُقیِضَی  ٍءآعِو  ُّلُک   : » مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  انالوم  لاق 

: زیزع نایوجشناد  نازومآ و  شناد 

زیزع و ار  مالـسا  هعماج و  ناتدوخ و  ات  دیناوخب  سرد  .دینک  ادیپ  تفرعم  یهاگآ و  ات  دـیناوخب  سرد  دیرامـشب ، تمینغ  ار  تصرف 
.دیهد تاجن  تلاهج  تملظ  زا  ار  نارگید  ناتدوخ و  ات  دیناوخب  سرد  .دینک  دنلبرس 

شنیب هجنپرس  اب  دییامن و  لح  هدنام ، لحنیال  نونکات  یملع  نوگانوگ  ياه  هتـشر  رد  هک  ار  یتالکـشم  هکنیا  يارب  دیناوخب ، سرد 
دادعتـسا و رد  نارگید  زا  امـش  دیمهفب  دیوش ؛ دنمـشناد  ات  دیناوخب  سرد  .دییامن  زاب  ار  رـشب  راک  زا  هدـشن  زاب  ياه  هدرگ  شناد ، و 
، يرهاظ لیاسو  بابـسا و  رد  .دیرتدیـشر  رت و  يوق  هکلب  دیتسین ؛ رتمک  عارتخا  راکتبا و  هیماس  جراعم  لامک و  هیلاع  جرادـم  هب  لین 

.تسین ملع  زا  رت  يوق  دادبتسا  رابکتسا و  رب  يزوریپ  هبلغ و  رب  يا  هلیسو  چیه 

، دـنهن نآ  رد  هـچره  هـک  شناد  فرظ  رگم  ددرگ ؛ گـنت  دــنهن ، نآ  رد  هـک  هـچنآ  هـب  یفرظ  ره  تمکح 205 ؛ هغـالبلا ، جـهن  - 1
.دبای رتشیب  ِشیاجنگ 
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زا رتشیب  نیرید و  تّزع  دجم و  هب  ار  مالـسا  ّتلم  دیاب  هک  دییامـش  نیا  و  تسا ، اناد  ِملاع و  ياه  تلم  يارب  نآ  هدنیآ  ایند و  دـینادب 
.دینادب لیصحت  لباق  ار  یملع  جرادم  همه  هب  لین  دینک و  دنلب  ار  اه  تمه  دیناسرب ، نآ 

اهنآ رگید : نایب  هب  ای  هدرک ؛ اطع  ار  ینامسآ  ینیمز و  تانیاک  ریخست  تقایل  هتخانشان ، مه  زونه  قولخم  نیا  رـشب و  هب  یلاعت  يادخ 
.تسا هدینادرگ  وا  رّخسم  ار 

ترطف هک  یبوخ  زیچ  ره  لالقتـسا و  توق و  تّزع و  .دینک  فشک  ار  ادخ  تردـق  ملع و  تایآ  تانیاک و  رارـسا  دـیورب و  شیپ  هب 
.تسا یهاگآان  لهج و  هجیتن  ینوبز ، فعض و  ّتلذ و  دوش و  یم  مهارف  ملع  اب  تسا ، نآ  بلاط  رشب ، كاپ  ملاس و 

تاـجن ناـمورحم و  هـب  تمدــخ  يارب  ینآرق و  یهلا ، فادــها  لوـصح  يارب  هـّللا و  هـملک  يــالتعا  يارب  مالــسا و  يارب  ار  دوـخ 
هّللا لیبس  یف  ار  نآ  كاپ  صلاخ و  تین  اب  دیوش ، یم  لمحتم  ملع  لیصحت  رد  هک  ار  یشالت  جنر و  ره  دیزاس و  هدامآ  نافعـضتسم 

.دیوش رادروخرب  رایسب  باوث  رجا و  زا  ات  دیراد ، بوسحم  ادخ  قلخ  شیاسآ  هار  ادخ و  هار  رد  و 

یلص نأشلا  میظع  ربمایپ  مالسا و  .دهاوخ  یم  تدهاجم  لمع و  یعس و  امش  زا  لاعتم  دنوادخ  و  دنتسه ، امش  راظتنا  رد  همه  دینادب 
نیرهاط هّمئا  .دنتـسه  امـش  یملع  تاقیقحت  مه  دـعب  و  یهاگـشناد ، یناتـسریبد و  یناتـسبد و  تالیـصحت  راـظتنا  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

.دنراد راظتنا  امش  زا  ءادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  رصع  ماما  هّللا ، هیقیب  ترضح  صوصخ  هب  مالسلا  مهیلع 
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شالت هنوگچ  دینک و  یم  لمع  هنوگچ  امـش  هک  هدش  هتخود  سرد  یتامیلعت و  ياه  سالک  یملع و  زکارم  نیا  هب  هعماج  مامت  رظن 
؟ دییامن یم  هدامآ  اه  ناسنا  هب  تمدخ  يارب  ار  دوخ  هنوگچ  دینک و  یم 

نیرتشیب امـش  تامحز  تالیـصحت و  هکنیا  يارب  دـیاب  همه  ریدـم  داتـسا و  ریبد ، راگزومآ ، دـینیب ، یم  شزومآ  نآ  رد  هک  يزکارم 
.دنیامن کمک  تدعاسم و  هناصلاخ  دشاب ، هتشاد  ار  هدزاب 

هدوهیب و ياه  ترـشاعم  تلاطب  هب  ار  دوخ  تاقوا  .دیربب  تّذل  رتدایز  یهاگآ  رتشیب و  شنیب  مهف و  زا  هک  دیـشاب  نانچ  دییامن  یعس 
اه ناسنا  یقیقح  شزرا  و  دوش ، یمن  لصاح  مسج  يارب  هن  حور و  يارب  هن  نآ  زا  یلامک  هک  هدوهیب ، تاقباسم  اـه و  يزاـب  یـضعب 

.دینکن فلت  درب ، یمن  الاب  ار 

.دیشاب هّللا  یلا  ریس  یقیقح و  تالامک  بسک  یپ  رد 

ار نآرق  ینارون  میلاعت  دـنلب  نیماـضم  »(2) و  ٌبَِعلَو ٌوَْهل  ّالِإ  اْینُّدـلا  ُهایَْحلا  ِهِذـه  امَو   » (1) «، اثَبَع ْمُکانْقَلَخ  اـمَّنَأ  ُْمْتبِـسَحَفَأ  : » همیرک هیآ 
.دینکن شومارف 

بجوم اه  يزاب  زا  یـضعب  .دیراد  هگن  رود  ار  دوخ  هد  داب  رب  تقو  ياه  يزاب  هب  ندش  مرگرـس  زا  دینک و  زیهرپ  یهانم  یهالم و  زا 
.دشاب نهذ  رکف و  تیوقت  مان  اب  هچرگ  دوش ، یم  نازومآ  شناد  ناناوج و  یلیصحت  تفا 

دیاب همه  دنراد ، امـش  قیفوت  هب  هقالع  هداوناخ ، طیحم  هسردم و  رگا  دـیوش و  قفوم  یقیقح  تالامک  لیـصحت  رد  دـیهاوخ  یم  رگا 
.دنیامن يراکمه  یهارمه و  امش  اب  یهانم ، یهالم و  زا  ندوب  رود  رد 

.میدیرفآ هدوهیب  ار  امش  ام  هک  دیتشادنپ  نینچ  ایآ  هیآ 115 ؛ نونمؤم ، هروس  - 1
.بعل وهل و  رگم  تسین  يزیچ  ایند ، نیا  هیآ 64 ؛ توبکنع ، هروس  - 2
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اب ناگیار  هب  تفر ، دـهاوخ  تسد  زا  هاوخان  هاوخ و  همه  دـیراد و  هک  ار  ییاه  تصرف  تایح و  تقو ، رمع ، دـینک  شالت  هصالخ  و 
یِلا ریـس  یهلا و  باوث  اضر و  تفرعم ، ملع و  زا  ریغ  یـشزرا  اهب و  یهلا ، گرزب  ياه  تمعن  نیا  يارب  .دـیهدن  تسد  زا  مک  ياـهب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  تسین ، هّللا 

(1) «. اِهب ّالِإ  اهوُعِیبَت  الَف  َهَّنَْجلا ، َّالِإ  ٌنَمَث  ْمُکِسُْفنَءِال  َْسَیل  ُهَّنِإ  اِهلْهَءِال ؟ َهَظامُّللا  ِهِذه  ُعَدَی  ٌّرُح  الَأ  »

دیهد ماجنا  ار  ضیارف  تابجاو و  دینک و  بانتجا  مارح  تسیاشان و  تشز و  ياهراک  زا  هک  دیزاسب  دهعتم  دـینادب و  دـهعتم  ار  دوخ 
يزوـمآ و شناد  راـقو  دـییامن و  تکرـش  تاـعامج  هعمج و  رد  .دـیهدب  تـیّمها  تـسا ، نمؤـم  جارعم  هـک  زاـمن ، هـب  اـصوصخم  و 
وا ياضر  يارب  ار  مّلعت  میلعت و  سیردت و  سرد و  دینکن و  شومارف  تالاح  همه  رد  ار  لاعتم  دنوادخ  و  دیراد ، ساپ  ار  ییوجشناد 

.دیهد رارق  ملع  یهلا  تفص  هب  فاصتا  و 

دیـشاب و لسوتم  ءادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  يدهملا  انالوم  هّللا ، هیقب  ترـضح  يرولا ، یلوم  هب  و  دـیهاوخب ، کمک  تناعتـسا و  وا  زا 
یتیقفوم زا  تسین ، ادخ  يارب  وا  دوجو  زا  ربکا  مظعا و  یتیآ  ملاع ، نیا  رد  زورما  هک  ترـضح ، نآ  راوگرزب  سّدقم و  دوجو  دینادب 

نآ دیتسه و  ترضح  نآ  یناحور  نادنزرف  امش  همه  .دندرگ  یم  لاحشوخ  رورسم و  رتشیب  دوش ، یم  امش  بیصن  هک 

ناهد رد  هک  تسا  یماعط  هدنام  هت  نوچمه  یشزرا ، مک  رد  هک  ار  ایند  نیا  هک  تسین  يا  هدازآ  ایآ  تمکح 456 ؛ هغالبلا ، جهن  - 1
زا ریغ  هب  ار  ناـتیاهناج  سپ  تسین ؛ ناـتیاهناج  يارب  یـشزرا  چـیه  تشهب ، زج  هک  یتـسار  هب  .دراذـگاو  شلها  هـب  دـنام ، یم  یقاـب 

.دیشورفن تشهب 
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.دنناهاوخ رادتسود و  لامک ، بسک  لمع و  و  ملع ، رد  ار  دنزرف  قیفوت  يردپ  ره  زا  شیب  ترضح 

شرورپ و شزومآ و  مرتحم  نـالوؤسم  اـصوصخ  یمالـسا  ماـظن  قیفوت  منک و  یم  اـعد  مالـسا  رتشیب  تمظع  همه ، يارب  بناـج  نیا 
.میامن یم  تلأسم  یمالسا  عماج و  تیبرت  میلعت و  يارب  ار  یملع  زکارم  اه و  هاگشناد 

هتاکربو هّللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو 

یفاص هّللا  فطل 
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11

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

( هتاکرب تماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  كرابم  رضحم 

تشز و لمع  نیا  نوماریپ  ار  كرابم  رظن  تسا  دنمـشهاوخ  هدـش ، دایز  نانز  نیب  رد  صوصخ  هب  اـم ، هقطنم  رد  یـشکدوخ  هلئـسم 
.دییامرف نایب  نآ  بقاوع 

هناوید و صخش  رگا  تسا و  یهلا  دیدش  باذع  تبوقع و  ّقحتسم  نز  هچ  دشاب  درم  هچ  نآ ، لماع  هریبک و  تامّرحم  زا  یشکدوخ 
دیادش و ربارب  رد  تمواقم  ربص و  تفـص  نتـشادن  داعم و  أدبم و  هب  هدـیقع  فعـض  تمالع  هانگ  نیا  دـشابن ، ساوح  لالتخا  راچد 

.تسا لاعتم  دنوادخ  زا  يدیمون  یگدنز و  ياه  يراوشد 

رد هک  ییاه ، تسکش  زورب  رطاخ  هب  هک  دنا  تالایخ  ماهوا و  هلسلس  کی  ریسا  ای  دنوش ، یم  تیصعم  نیا  بکترم  هک  يدارفا  رتشیب 
رثا رد  ای  دننز ، یم  هدیهوکن  لمع  نیا  هب  تسد  اه  جاودزا  اه و  ییوشانز  رتالاب  ای  اه  يزاب  رد  تسکـش  لثم  تسین ؛ تسکـش  عقاو 

.دنیامن یم  یشکدوخ  یگدنز  ياه  یتخس  اهراشف و 

اعقاو یگدنز  رد  یـصاخشا  و  تسا ، لّوحت  رییغت و  بیـشن و  زارف و  شا  همه  ایند  هک  داد  رکّذت  دیاب  صاخـشا  نیا  هب  یّلک ، روط  هب 
ار دوخ  هیحور  راوگان ، میالمان و  رما  کی  دـمآ و  شیپ  کی  اـب  دنـشاب و  هتـشادن  تمواـقم  ربص و  هیحور  هک  دـنروخ  یم  تسکش 
اب دـنراد و  داـمتعا  دوخ  مزع  تّمه و  هدارا و  هب  دـنوش ، یم  قیاـف  تالکـشم  رب  هک  ّقفوم  دارفا  .دنرامـشب  هراـچیب  ار  دوخ  دـنزابب و 

هب لّکوت 
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یم مرن  هجنپ  تسد و  راوگان  دمآ  شیپ  ره  اب  هدنیآ  هب  دیما  راوتسا و  مکحم و  بلق  اب  دنرباص و  تالکشم  ربارب  رد  لاعتم ، دنوادخ 
.دننک

قفوم نانز  نادرم و  .رقف  يراتفرگ و  یتسد و  گنت  زا  دعب  يرگناوت  هافر و  شیاشگ و  تّدش و  زا  دعب  جرف  زا  تسا  ُرپ  رـشب  خـیرات 
دنلب نومـضم  اب  ار  هیآ  نیا  و  دنراد ، دامتعا  ادخ  فطل  لضف و  هب  دننک و  یمن  ینیـشن  بقع  دنروخ و  یمن  ناکت  يا  هثداح  چیه  زا 

دـنهد و یم  حر  اه  يراوشد  نایم  زا  اـه  یناـسآ   (1) ؛» ارُْـسی ِرْـسُْعلا  َعَم  َّنِإ  ارُْـسی *  ِرْـسُْعلا  َعَم  َّنِإَف  : » هک دنراد  رطاخ  هب  هراومه  نآ ،
.دنبای یم  هبلغ  اه  یکیرات  رب  اه  ییانشور 

رثؤم بولق ، رد  تحیصن  نیا  تسا  دیما   (2) .تسا دسج  رد  رس  هلزنم  هب  نامیا ، رد  ربص  هک  درک  شرافـس  ربص  هب  ار  دارفا  نیا  دیاب 
.ملاعلا هّللا  .دشاب و  عفان  و 

هتاکربو هّللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو 

یفاص هّللا  فطل 

.تسا یناسآ  يراوشد  بنج  رد  يرآ ، .تسا  یناسآ  يراوشد ، بنج  رد  نامگ  یب  تایآ 5 و 6 ؛ حارشنا ، هروس  - 1
.ِدَسَْجلا َنِم  ِْسأَّرلاَک  ِنامیِءْالا  َنِم  َْربَّصلا  َّنِإَف  تمکح 82 ؛ هغالبلا ، جهن  - 2
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12

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

( هتاکرب تماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  كرابم  رضحم 

.دییامرف یتحیصن  ناریا  ناناوج  یمامت  يارب  تسا  دنمشهاوخ 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

تاروتـسد بادآ و  اوقت و  هب  منک  یم  تیـصو  تسا ، هدش  رّونم  مالـسا  رون  هب  اهنآ  بولق  هک  ار  يزیزع  ناناوج  همه  یلاع و  بانج 
نید يادف  ار  دوخ  زیچ  همه  هکلب  دینیب ؛ یم  تراسخ  هک  دییامنن  يزیچ  يادف  ار  دوخ  نید  یگدنز ، لحارم  مامت  رد  هکنیا  و  ینید ،

.دییامنب

هتاکربو هّللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو 

یفاص هّللا  فطل 
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13

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

( هتاکرب تماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  كرابم  رضحم 

.دیوش نومنهر  دشاب ، ترخآ  ایند و  دیفم  هک  یتحیصن  اب  ار  بناج  نیا  تسا  دنمشهاوخ 

يارب یهاوخریخ  تحیـصن و  نمؤم  رب  نمؤم  ّقح  هکنیا : هب  رظن  و  تحیـصن ، تساوخرد  نّمـضتم  فیرـش  بوتکم  لوصو  مالعا  اـب 
.دوش عفان  لوبقم و   (1)« َنِینِمْؤُْملا ُعَفنَت  يرْکِّذلا  َّنِإَف   » مکح هب  تسا  دیما  متشاد ، میدقت  ار  لیذ  تارّکذت  تسوا ؛

ُْریَخ ُهَّنِإَف  « ؛ تسا يراکزیهرپ  اوقت و  منک ، یم  تحیـصن  نادـب  ار  ینامیا  نارهاوخ  ناردارب و  همه  امـش و  مدوخ و  هک  یبلطم  نیرتهب 
(2) «. َِملْسُْملا ُِملْسُْملا  ِِهب  یصْوَأ  ام 

ّتلج لاعتم  دنوادخ  هک  ار  یتصرف  ناوت و  دینادب و  ار  یناوج  ياهب  نارگ  تمعن  ردق  منک  یم  تحیـصن  نمؤم  ناوج  ِورهر  امـش  هب 
.دییامنب یگدنز  طاشن  توارط و  راگزور  رود و  نیا  زا  ار  هدافتسا  نیرتشیب  دیرامشب و  تمینغ  هدرک ، اطع  امش  هب  هتمکح 

هیلع هّللا  ناوضر  رذ  یبا  بانج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  تیصو  بسحرب 

.دهد دوس  ار  نانمؤم  زردنا  انامه  هیآ 55 ؛ تایراذ ، هروس  - 1
یناملسم هک  تسا  يزردنا  نیرتهب  يراکزیهرپ ] هب  هیـصوت   ] نیا یتسار  هب  سپ  ص 233 ؛ ج 82 ،  راونالاراحب ، یسلجم ، همّالع  - 2

.دیامن رگید  ناملسم  هب 
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رد دینک  یعس   (1) «. َکِمَرِه َْلبَق  َُکبابَـش  « ؛ تسا يریپ  زا  شیپ  یناوج  لّوا : هک  درمـش ، تمینغ  دیاب  زیچ  جـنپ  زا  شیپ  ار  زیچ  جـنپ 
.دینک دوخ  مار  لیلذ و  ار  یناسفن  ياهاوه  توهش و  مشخ ، دیشاب و  ّطلسم  دوخ  رب  یناوج  ماّیا 

ياـقترا تـالامک و  هب  لـین  يارب  گرزب  تـصرف  تادادعتـسا و  روـهظ  تیـصخش و  نتخاـس  لـمع ، رد  یعـس  هرود  یناوـج ، هرود 
.تسا تاجرد 

.تسا یناویح  تالیامت  توق  ینالقع و  یتوکلم و  ياوق  دشر  هرود 

نارسخ میحج و  ای  ناوضر  میعن و  تواقش ، ای  تداعـس  ریـس ، نیا  هیلا  یهتنم  تسا ؛ طوقـس  ای  دوعـص  تکرح و  ریـس ، داهج ، هرود 
.تسا

.دشاب احلص  نیقیّدص و  ایلوا ، ایبنا ، هار  ریس  ادخ و  باوث  ادخ ، يوس  هب  هّللا و  یِلا  ریس  ریس ، نیا  هک  دوب  نانچ  تفر و  نانچ  دیاب 

َِکئـآلوُأ َنُسَحَو  َنیِِحلاّـصلاَو  ِءآدَـهُّشلاَو  َنیِقیِّدِّـصلاَو  ِِیبَّنلا  َنیّ َنِم  ْمِْهیَلَع    ُ هّللا َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَـم  َکـِئآلوُأَف  َلوُـسَّرلاَو    َ هـّللا ِعُِـطی  نَـمَو  »
(2) «. اقِیفَر

ار یهلا  ياه  تیادـه  تاقیفوت و  تسا ، ربکا  داهج  هک  سفن  اب  داـهج  اـب  دـیهد و  رارق  قیفوت  ياـه  میـسن  شزو  ضرعم  رد  ار  دوخ 
.دییامن بسک 

(3) «. َنِینِسْحُْملا َعََمل    َ هّللا َّنِإَو  انَُلبُس  ْمُهَّنَیِدْهََنل  انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلاَو  : » همسا ّزع  لاق  دقف 

ص 357. ج 4 ، هیقفلا ، رضحی  نم ال  - 1
هدومرف ماعنِا  نانآ  رب  دـنوادخ  هک  دـنا  یناسک  هرمز  رد  دـننک ، تعاطا  ربمایپ  دـنوادخ و  زا  هک  یناـسک  و  هیآ 69 ؛ ءاـسن ، هروس  - 2

.دنتسه یناقیفر  کین  نانیا  و  ناحلاص ، نادیهش و  ناقیّدص و  ناربمایپ و  زا  ّمعا  تسا ؛
نامگ یب  و  میوش ، یم  نومنهر  شیوخ  ّصاخ  ياه  هار  هب  دـنا ، هدیـشوک  ام  ّقح  رد  هک  ار  یناسک  و  هیآ 69 ؛ توبکنع ، هروس  - 3

.تسا ناراکوکین  اب  دنوادخ 
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.دیراد هگن  رود  بقع  هب  تشگزاب  ای  فوقو  و  نالذخ ، تابجوم  هب  یگدولآ  رطخ  زا  ار  دوخ  و 

؛ دیربب هانپ  اهنآ  زا  ادخ  هب  دیناوخب و  هدـش ، نایب  یلامث  هزمح  یبا  ياعد  هفیرـش  ياه  هلمج  نیا  رد  هک  ار  نالذـخ  بابـسا  زا  یخرب 
اـضِْرعُم ِینَْتیَأَر  َکَّلََعل  ْوَأ  ِینَْتیَْـصقَأَف ، َکِّقَِحب  اّفِخَتْـسُم  ِینَْتیَأَر  َکَّلََعل  ْوَأ  ِینَْتیََّحن ، َِکتَمْدِخ  ْنَعَو  ِینَتْدَرَط  َِکباب  ْنَع  َکَّلََعل  ِیَـس ! يِدّ »
ِینَتْدَقَف َکَّلََعل  ْوَأ  ِینَْتمَرَحَف ، َِکئآمْعَِنل  ٍرِکاش  َْریَغ  ِینَْتیَأَر  َکَّلََعل  ْوَأ  ِینَتْـضَفَرَف ، َنِیبِذاْکلا  ِماقَم  ِیف  ِینَتْدَجَو  َکَّلََعل  ْوَأ  ِینَْتیَلَقَف ، َْکنَع 

ِیْنیَبَف َنِیلاّطَْبلا  ِِسلاجَم  َِفلآ  ِینَْتیَأَر  َکَّلََعل  ْوَأ  ِینَتْـسَیآ ، َِکتَمْحَر  ْنِمَف  َنِیِلفاْغلا  ِیف  ِینَْتیَأَر  کَّلََعل  ْوَأ  ِینَْتلَذَخَف ، ِءآمَلُْعلا  ِِسلاجَم  ْنِم 
(1) «. ...ِینَْتیَّلَخ ْمُهَْنَیبَو 

يرود اهنآ  زا  دیاب  هک  تسا  رگید  دسافم  بلق و  یکیرات  ادخ ، زا  دُعب  قیفوت ، بلس  بابسا  زا  همه  اهنآ ، هباشم  ياهراک  روما و  نیا 
.درمش گرزب  ار  اهنآ  رطخ  تسج و 

اب تسلاجم  كرت  یهلا ، ياـه  تمعن  رکـش  كرت  وا ، داـی  زا  ضارعا  ادـخ ، یهاون  رماوا و  نتفرگ  کبـس  ادـخ و  ّقح  هب  فافختـسا 
.تسا یقیقح  تاضویف  يونعم و  تاجرد  بسک  عناوم  زا  همه  بعل ، وهل و  تلفغ و  تلاطب ، لها  اب  ینیشنمه  املع ،

.تسا یهاوخ  تحیصن  هتسیاش  کین و  لاح  نیمه  صخش ، يرادیب  یهاگآ و  قیفوت و  میالع  زا  یکی 

ص 222. ج 2 ، هیداجس ، هفیحص  - 1
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دوخ سفن  لاح  زا  هاگ  چیه  .دیشاب  رکاش  لاح  نیا  نتشاد  يارب  ار  ادخ  .دیازفیب  امـش  يونعم  كرد  دشر و  شنیب و  نیا  رب  دنوادخ 
فراعم رد  ار  نآ  زا  ییاه  شخب  لقادح ، دییامن و  تموادم  دیجم  نآرق  توالت  رب  .دـیوشن  لفاغ  دوخ  قالخا  لیمکت  بیذـهت و  و 

َّنِإ « ؛ دیزاس رود  دوخ  زا  دوشن ، هریچ  امـش  رب  تسا  دیما  هک  ار  یناطیـش  تالایخ  ادخ ، دای  اب  .دینک  ظفح  قالخا  داعم و  تایهلا و  و 
(1) «. َنوُرِْصبُم ْمُه  اذِإَف  اوُرَّکَذَت  ِناْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئآط  ْمُهَّسَم  اذِإ  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا 

فرـش و يارب  دـیهد و  رارق  تّمه  ههجو  ار  یملع  دـنلب  رایـسب  تاـماقم  ملع ، لیـصحت  رد  دـیراد ، يزوـمآ  شناد  قـیفوت  هک  لاـح 
زاین یب  ناگناگیب  زا  ار  ناناملـسم  دیوش و  گرزب  تامدخ  ردصم  دیفم و  يوضع  ناناملـسم ، هعماج  رد  هکنیا  يارب  ملع و  تلیـضف 

.دینک شالت  دیراد ، ناوت  هچره  دیناسرب ، ییافکدوخ  هب  دیزاس و 

تاـبجوم دیـشاب و  ءادـفلا  هل  نیملاـعلا  حاورا  هّللا  هیقب  رمـالا ، بحاـص  ترـضح  جرف  رظتنم  روـهظ و  هار  هب  مشچ  هراوـمه  هشیمه و 
.دیزاس مهارف  تسا ، لضفا  ربکا و  زوف  هک  ار ، ناشیا  رونا  رطاخ  تّرسم 

اعد سامتلا  میامن و  یم  تلأسم  ار  ترخآ  ایند و  تداعـس  و  یبیغ ) دادما   ) دـیدست قیفوت و  امـش  يارب  لاعتم  دـنوادخ  زا  نایاپ ، رد 
.مراد

هتاکربو هّللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو 

یفاص هّللا  فطل 

.دنوش رو  هدید  هاگنآ  و  دننک ، ادخ ]  ] دای دوش ، ناش  ضراع  یناطیش  یلایخ  هاگ  ره  ناراگزیهرپ  هیآ 201 ؛ فارعا ، - 1
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میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

( هتاکرب تماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  كرابم  رضحم 

.دییامرف موقرم  ناناوج  يارب  یتحیصن  تسا  دنمشهاوخ 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

یهارمگ لیاسو  ناوارف و  لطاب  ياه  توعد  ناـمز ، نیا  رد  صوصخ  هب  ناـمز و  ره  رد  هک  دنـشاب  هتـشاد  هّجوت  دـیاب  زیزع  ناـناوج 
کیّبل نآ  هب  دوجو  مامت  اب  دیاب  هک  یتوعد  هناگی  دننادب  دنریگن ؛ رارق  لطاب  ياهراک  ریثأت  تحت  دنشاب  بقارم  نیاربانب  .تسا  رایسب 
هربتعم بتک  رد  نایاپ  اـت  زاـغآ  زا  اـهنآ ، یگدـنز  خـیرات  قباوس و  هدوب و  مدرم  همه  لـقعا  ملعا و  هک  تسا  یناـسک  توعد  تفگ ،

.دنتسه نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالس  يده  همئا  تارضح  نانآ  و  تسا ، طوبضم 

هتاکربو هّللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو 

یفاص هّللا  فطل 
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، ناریا رد  بلق  يارتکد  زاتمم  رفن  ناونع  هب  یلاعلا  هلظ  ّدـم  یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح  دـنزرف  یفاص ، یـضترم  رتکد  هراـشا :
روشک هب  قورع ، بلق و  صّـصخت  قوف  بسک  زا  سپ  دـعب ، لاـس  ود  .دـش و  مازعا  ناتـسلگنا  روـشک  هب  تالیـصحت  لـیمکت  تهج 

، نارهت سّردـم  دیهـش  ناتـسرامیب  رد  هدوب و  نارهت  یتشهب  دیهـش  هاگـشناد  رایداتـسا  یملع و  تأیه  وضع  نونکا ، مه  تشگزاـب و 
.تسا تیلاّعف  لوغشم 

هب تکرح  ماگنه  ناشیا ، دـنزرف  رـسمه و  هب  باطخ  مود  همان  و  یفاص ، رتکد  هب  باطخ  لّوا  همان  دـیآ ؛ یم  لیذ  رد  هک  يا  همان  ود 
.تسا یناوارف  یقالخا  یشزرا  تاکن  نّمضتم  هدش و  هتشاگن  نانآ  یهار " رس   " ناونع اب  ندنل ،

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

(1) «. َنُونِمْؤُْملاَو ُُهلوُسَرَو  ْمُکَلَمَع    ُ هّللا يَرَیَسَف  اُولَمِْعا  ُْلقَو  »

یم جراخ  رفـس  مزاـع  تالیـصحت  همادا  يارب  یهلا ، هّوق  لوح و  هب  هک  نونکا  ناـج ! یـضترم  منامـشچ ! رون  مزیزع و  رایـسب  دـنزرف 
یلاعتم یلاع و  دنلب و  انعم  تهج  زا  مه  تروص و  تهج  زا  مه  ار  تتّمه  ههجو  يوش و  دنم  هرهب  تاقیفوت  عاونا  زا  مراودیما  .یشاب 

.یهد رارق 

زا ینادب و  فده  ار  یملع  تاماقم  نیرت  یلاع  هب  لین  تروص ، تهج  زا 

.تسیرگ دنهاوخ  امش  راک  رد  نانمؤم  وا و  ربمایپ  دنوادخ و  يدوز  هب  دینکب ، ار  ناتراک  وگب  و  هیآ 105 ؛ هبوت ، هروس  - 1
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قیقحت رتشیب  هچره  ینک و  شالت  هچره  یناوخب و  سرد  هچره  هک  یهد  رارق  ادخ  يارب  یهلا و  رفـس  کی  ار  رفـس  نیا  انعم ، تهج 
.دنزاس بوسحم  وت  لامعا  هّمان  تانسح  ادخ و  باسح  هب  ار  همه  ییامن ،

هب تمدـخ  رفک و  زا  اهنآ  يزاین  یب  نیملـسم و  هعماج  مالـسا و  تّما  ییافکدوخ  قیرط  رد  تامولعم  بسک  اب  هک  ّتین ، نیا  هب  رفس 
.تسا تدابع  سّدقم و  رایسب  يراد ، یمرب  ماگ  ناناملسم 

ییوج يرترب  ّتلع  هک  نانچ  تسا ، ناگناگیب  زا  يرهاظ  يّدام و  مولع  رد  اهنآ  ندـنام  بقع  نیملـسم ، ینونک  يرهاظ  طاطحنا  ّرس 
.تسا مولع  نیا  رد  اهنآ  ندوب  هتفرشیپ  زین ، ناناملسم  رب  رافک 

ملاع يارب  مادکره  دننک و  حتف  ار  کینکت  يّدام و  ياه  هعلق  نیا  دـیاب  هک  دنـشاب  رکف  نیا  هب  دـنور ، یم  جراخ  هب  هک  یناناوج  رگا 
هب ناناملسم  دوش و  یم  فرطرب  ینونک  جایتحا  یگتسباو و  نیا  انیقی  دنوش ، نارگید  زا  يزاین  یب  يدنلبرس و  هیام  راختفا و  مالـسا ،

.دندرگ یم  لیان  یملع  لالقتسا 

رگا راشرس ، شوه  دادعتسا و  رد  هکنیا  اب  .دیشاب  روهشم  سانـشرس و  ایند  رد  یملع  فلتخم  ياه  هتـشر  رد  وت  لاثما  وت و  دیابن  ارچ 
هچ بسک  سیدقت و  روظنم  هب  هچ و  يارب  دشاب  تدای  هراومه  هک  تسا  نیا  ضرغ  .دیتسین  رت  فیعـض  دیـشابن ، رت  يوق  نارگید  زا 

! نک دامتعا  لکوت و  وا  هب  هاوخب و  کمک  وا  زا  .تسا  وت  رب  رظان  ادخ  يا ! هدرک  رفس  ییالاو  هبتر 

یم هچنآ  زا  هک  یلاح  رد  ینک  حبص  هتساوخن  يادخ  هک  دنارب  نوریب  تهار  زا  دزاس و  لوغـشم  ار  وت  رکف  اجنآ ، يّدام  رهاظم  ادابم 
! يدرگرب یلاخ  تسد  اب  دوش ، رپ  تتسد  یتساوخ 
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هک دهاوخ  یم  درم  تسا و  رایسب  زین  تداعس  لامک و  هار  ریسم  زا  ناسنا  نتـشادزاب  لیاسو  تسا ، مهارف  لیـصحت  لیاسو  رگا  اجنآ 
.دشورفن نآ  هب  ار  دوخ  یتخب  کین  دتفین و  بعل ) وهل و  بابسا   ) تایهلم نیا  ماد  رد 

باب وا  اب  یتخانـش ، هتخپ  هدومزآ و  هار ، نیا  رد  ار  سکره  شاب و  مدق  تباث  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  دوخ و  ینید  دهعت  رد 
بسک يارب  ایر  یب  هناصلاخ و  دوش ، یم  لیکشت  رگید  ياهاج  ای  یمالسا  عماجم  رد  هک  یـسلاجم  رد  نک ! زاب  یتسود  تبحاصم و 

! نادب ردق  رامش و  گرزب  ار  سلاجم  نآ  امن و  تکرش  یبهذم  تادهعت  نتشاد  هگن  هدنز  ضیف و 

ناتـسود و .دنتـسه  وت  لاثما  وت و  شالت  هجیتن  رظتنم  ناناملـسم  هعماج  ّلک  .دنتـسه  وت  راظتنا  رد  همه  هک  نک  ضرف  نانچ  هصالخ ،
ار روما  نیا  همه  .دـنرظتنم  همه  ناراـمیب  .دـنهار  هب  مشچ  رظتنم و  همه  ترداـم ، ردـپ و  وـت ، نادـنواشیوخ  .دـنرظتنم  همه  نایانـشآ 

نکن انتعا  دمآ ، شیپ  راک  لالخ  رد  یتامیالمان  رگا  نک و  لابقتسا  یملع  تیقّفوم  هار  رد  ششوک ، تمحز و  ره  زا  امنن و  شومارف 
(. گرزب بلطم  دش  هچ  نادب  تحار  جنر   ) هک

.يریگب شوغآ  رد  ار  قیفوت  دهاش  یلاعت  هّللا  ءاش  نِا  هک  شاب  تدوخ  راک  لابند  راوتسا  مدق و  تباث  ابیکش و 

! نک زیهرپ  يدیماان  یتسس و  فعض و  زا  راد و  بوسحم  ادخ  باسح  هب  ینیب ، یم  قیرط  نیا  رد  ار  يراشف  ره  راک و  ياه  یتخس 

هب مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  تاولـص  و  شابم ، لفاغ  زین  یبلق  دای  یفخ و  رکذ  زا  رآ و  نابز  رب  ادـخ  ماـن  یناوت  یم  اـت 
انحاورا هّللا  هیقب  ترضح  صوصخ 
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اوتحمرپ هیامرپ و  راوگرزب  نآ  نایعیـش  ترـضح و  نآ  هب  ندرک  تمدخ  رتشیب  رتهب و  يارب  ار  تتالیـصحت  نکن و  شومارف  ار  هادـف 
.زاس

رس  " ناونع هب  ار  هملک  دنچ  نیا  مه  نم  دنا ، هدرک  میدقت  امش  هب  یهار " رس   " يارب يرویز  رز و  ناشیوخ ، ناسک و  زا  یـضعب  رگا 
.ییامن لوبق  تسا  دیما  مراپس ، یم  امش  هب  یهار "

مدرپس ادخ  هب  ار  وت  یناوخب ." لمجم  نیا  زا  لّصفم  ثیدـح  دوخ  وت   " تسا دـیما  تسین ، نیا  زا  شیب  لاجم  تلاسک ، لاح  اب  نوچ 
.میامن یم  تلأسم  قیفوت  نیَراد و  تداعس  تیارب  ادخ  زا  و 
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دیما .مسیون  یم  ناج " سگرن   " مزیزع مشچ  ِرون  مناخ و  زیزع ...  همرتحم  يوناب  يارب  یهار " رـس   " ناونع هب  زین  ار  هملک  دـنچ  نیا 
.دینک تعجارم  هیلاع  دصاقم  هب  لین  تیقفوم و  اب  دیشاب و  ملاس  تسردنت و  رفس  نیا  رد  یضترم  امش و  تسا 

یعقاو فرـش  یلو  دـننز ؛ یم  تیناسنا  زا  داد  هچرگا  روجف ؛ قسف و  یهابت و  داسف و  زا  تسا  رپ  دـیور ، یم  هک  يرهـش  نآ  منازیزع !
ماد رد  هک  تسا  هیبش  ییاه  ماد  یگدـنز  هب  اهنآ ، رتشیب  یگدـنز  .تسا  تیناویح  تاوهـش  سوه و  يوه و  لاـمیاپ  اـجنآ  رد  ناـسنا 

تیبرت قالخا و  دینک  یعـس  امـش  .دنرادن  يا  هرهب  يونعم  ذـیاذل  تیناسنا و  زا  یلو  دـننک ؛ یم  یگدـنز  نردـم  مظنم و  ییاه  هناخ 
.دینک ظفح  ار  دوخ  تیمالسا  لالقتسا  دیراد و  هاگن  مکحم  ار  ناتدوخ 

نز دنا ؛ ناملـسم  هک  دننک  یم  شومارف  دـنوش و  یم  ییاپورا  دـننک و  یم  ضوع  گنر  دوز  اه  طیحم  نآ  رد  اه  یناریا  زا  يرایـسب 
اه ییاقیرفآ  اه و  یناتـسکاپ  اه ، يدنه  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دنراذگ  یم  رانک  تسا ، یمَرحَم  سابل  اجنیا  رد  هک  ار  رداچ  ناشاه 

، دنوش رهاظ  ناشدوخ  یّلحم  سابل  رداچ و  اب  هکنیا  زا  ای  دنشاب ، یناتسکاپ  ای  يدنه  هکنیا  زا  دنا و  هدرک  ظفح  ار  دوخ  تیوه  رتشیب 
.دنوش یم  رهاظ  اه  نابایخ  رد  رابتعااب  زارفرس و  دنیامن و  یمن  یتراقح  ساسحا  چیه 

نتشاد یمالـسا  شـشوپ  رداچ و  تسا ؛ داهج  ندناوخ  سرد  درک ؛ داهج  دیاب  اج  همه  تسا و  داهج  شا  همه  یگدنز ، لاح ، ره  هب 
.داهج داهج ، داهج ، تسا ؛ داهج  نتفرن  ینانچ  نآ  سلاجم  رد  تسا ؛ داهج 
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ياپ تماقتسا و  تابث و  هنومن  شکچوک ، رداچ  اب  مه  ولوچوک  ناج  سگرن  دیشاب و  زوریپ  اهداهج  همه  رد  امـش  هس  ره  تسا  دیما 
رایتخا يرود  نآ  زا  تسا ، دب  اعرـش  هچره  دـیریگب و  ارف  تسا ، بوخ  اعرـش  اجنآ  هچره  هصالخ  .دـشاب  یمالـسا  ریاعـش  هب  يدـنب 

.دییامن

هتاکربو هّللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو 

یفاص هّللا  فطل 
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تیبرت میلعت و  مود : لصف 
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17

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

( هتاکرب تماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  كرابم  رضحم 

یم راک  هب  ار  دیوش " هفخ   " حیبق کیکر و  ظفل  مادم  ناگمه ، روضح  رد  یمالـسا ، ياه  هاگـشزومآ  اه و  ناتـسریبد  زا  یکی  ریدم 
نالوؤسم نازومآ و  شناد  هفیظو  تسیچ ؟ مالسا  سّدقم  عرش  رظن  تسا ، نوناق  ّدض  یتوغاط و  یظفل ، نینچ  هکنیا  هب  هّجوت  اب  .درب 

؟ تسیچ

لماکت یلاـعت و  یقرت و  ساـسا  و  هتفرگ ، رارق  ناوارف  دـیکأت  قیوشت و  دروم  مالـسا ، رد  ملع  نتفرگ  داـی  نداد و  داـی  مّلعت ، میلعت و 
، دـشاب هدرک  ییامنهار  یباوص  ریخ و  کین  هار  هب  ار  وا  ای  دـشاب  هتخومآ  ار  یلمع  ناـسنا  هب  هک  یـسک  ملعم و  ّقح  و  تسا ، هعماـج 

.تسا مزال  نآ  تیاعر  ردپ ، ّقح  لثم  تسا و  گرزب  رایسب 

.دنیامن لّمحت  دندید ، بادآ  فالخ  دروخرب  وا  زا  رگا  یتح  و  دننک ، مامتها  دنناوت  یم  ات  ملعم ، مارتحا  رد  دیاب  نازومآ  شناد 

ياطخ شزغل و  زا  دـیامن ، راتفر  تفأر  رهم و  يرابدرب ، ملح ، اب  زومآ ، شناد  وجـشناد و  اـب  هک  تسا  نیا  مه ، داتـسا  ملعم و  هفیظو 
.دهد رکّذت  ار  نانآ  تاهابتشا  تفطالم ، مرن و  نابز  اب  دشوپب و  مشچ  اهنآ 

َنوُمَّلَعَتَی ْنَِمل  اوُعَـضاَوت  : » تسا هدمآ  زین  ثیدح  رد  .دوش  یمن  شومارف  هاگ  چیه  هک  تسا  يونعم  يا  هطبار  داتـسا ، درگاش و  هطبار 
(1) «. ُهَنوُمِّلَُعی ْنَِملَو  َْملِْعلا  ُْهنِم 

.دینک عضاوت  دنزومآ ، یم  شناد  هک  اهنآ  زین  يریگ و  یمارف  اهنآ  زا  ار  ملع  هکنانآ  ربارب  رد  ص 138 ؛ راونالا ، هاکشم  - 1
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اب هک  تسا  مّلعم  هب  میلعت  مه  دـیامن و  میرکت  مارتحا و  ار  داتـسا  عضاوت ، ینتورف و  اـب  هک  تسا  درگاـش  هب  هیـصوت  مه  ثیدـح  نیا 
رتشیب تفرعم  ملع و  لیـصحت  هب  وجـشناد  لیم  تبغر و  ات  دـیامن  قیوشت  شناد  ملع و  نتفرگارف  هب  ار  درگاش  عضاوت  ّتبحم و  رهم ،

.دیامن هعجارم  ملعم  هب  دراد ، یهابتشا  اجره  قایتشا ، اب  دوش و 

یفـالت ماـقم  رد  دوشن و  مّلعم  مشخ  بجوم  هک  دـنیامن  راـتفر  يروط  هک : تسا  نیا  نازومآ  شناد  هفیظو  روکذـم ، شـسرپ  رد  اـّما 
رب فارـشا  زین  نیلوؤسم ، هاگـشزومآ و  تیریدم  هفیظو  .دنیامن  تاعارم  ار  ردـپ » ِرهِم  هب ز  داتـسا ، ِروج   » و دـنیاینرب ، مّلعم  هب  تبـسن 

اـه و ینابزدـب  هنوگ  نیا  زا  رگا  هک  تسا  هاگـشزومآ  روما  هیّلک  دـیتاسا و  ناـملعم ، راـتفر  قـالخا و  سیردـت  میلعت ، عضو  ناـیرج 
هن یـصوصخ ، روط  هب  ار  مّلعم  دوش ، هدـهاشم  دراذـگ ، یم  رثا  اهنآ  قالخا  نازومآ و  شناد  هیحور  رد  هک  ییاـهدروخرب  صقاون و 

ملعم نأش  ظفح  نابز و  تّفع  قالخا ، نسُح  هب  ار  وا  دنهد و  رکّذـت  اهدروخرب  نیا  ءوس  ساکعنا  هب  تبـسن  نازومآ ، شناد  ربارب  رد 
.دنهد تینوصم  صقاون  نیا  زا  ار  هاگشزومآ  طیحم  دنیامن و  هیصوت 

هتاکربو هّللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو 

یفاص هّللا  فطل 
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18

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

( هتاکرب تماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  كرابم  رضحم 

هدنزرا ياهدومنهر  اب  تسا ، یهلا  يایبنا  لغش  هک  یمّلعم ، لغـش  هب  لاغتـشا  بناج و  نیا  سیردت  لاس  نیلّوا  رد  تسا  دنمـشهاوخ 
.دیزاس مرگ  لد  ارم  دوخ ،

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

باوبا هک  میامن  یم  تلأسم  دنوادخ  زا  دیراد ، نآ  هب  عورـش  زاغآ  رد  دوخ ، لغـش  تسادق  هب  هک  یهّجوت  ّتین و  نسح  زا  ریدـقت  اب 
.دیشاب شترضح  نارازگ  تمدخ  نارای و  زا  قفوم و  هادف  انحاورا  هّللا  هیقب  ترضح  هیاس  ریز  رد  حوتفم و  امش  يور  رب  ار  قیفوت 

مما للم و  مامت  نیب  رد  ملعم  هبتر  تلزنم و  ّولع  دنراد و  قاّفتا  نآ  مارتحا  رب  عرش  لقع و  هک  تسا  یلغاشم  زا  یمّلعم  فیرـش  لغش 
.تسه هدوب و  دییأت  قیدصت و  دروم  هراومه 

هللا یلـص  متاخ  لوسر  ترـضح  مّلعم  رـشبلاوبا و  مدآ  مّلعم  اه و  ناسنا  ّلک  مّلعم  دیجم ، نآرق  رد  دوخ ، هدومرف  قبط  لاعتم  دنوادخ 
.دنراد رارق  وا  يرطف  یعیرشت و  ینیوکت ، تیبرت  میلعت و  ششوپ  ریز  تانکمم ، مامت  تسا و  هلآ  هیلع و 

تمکح باتک و  ملعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تسا و  تیبرت  میلعت و  ناـش ، فیاـظو  نیرت  گرزب  زا  یکی  ماـظع  ياـیبنا 
(1) «. ِلَعُم امّ ُْتثُِعب  امَّنِإ  : » دومرف هک  دوب ،

میلعت تفص  رهاظم  مهیلع  هّللا  مالس  راهطا  هّمئا  ریاس  نینمؤملاریما و 

.مدش هتخیگنارب  میلعت  يارب  اهنت  ص 100 ؛ ج 1 ، یمراد ، ننس  - 1
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تفای و شیاشگ  مالسا  ردص  نامه  زا  ناراوگرزب ، نآ  ماکحا  فراعم و  مولع و  نایب  میلعت و  هسردم  .دنتـسه  هیهلا  هعماج  تیبرت  و 
دجاسم اتسور ، رهـش و  ناهج ، فانکا  فارطا و  رد  هتفای و  شرورپ  نآ  رد  ملعم  نارازه  هک  تسا  یناهج  هسردم  هناگی  زورما ، هب  ات 

.دنراد يراگزومآ  سّدقم  لغش  سرادم ، لزانم و  اه ، هینیسح  و 

ءادهشلا دّیس  ترضح  يرادازع  يراوگوس و  سلاجم  نامزیزع ، روشک  صوصخ  هب  یمالسا  ملاع  رسارس  رد  رفـص ، مرحم و  ماّیا  رد 
هقلح نیرت  یلاع  هنیدم ، دجسم  رد  .دشاب  یم  ناشیا  تکربرپ  دوجو  تکرب  زا  تیبرت  میلعت و  سرادم  همه  تسا و  اپرب  مالـسلا  هیلع 

.دنتشاد نآ  رد  ار  ملع  بسک  يدرگاش و  راختفا  نیعبات ، هباحص و  دوب و  نآ  مّلعم  سّردم و  راوگرزب ، نآ  دوخ  هک  تشاد  ار  سرد 

، قالخا مّلعم  ماکحا ، مّلعم  نآرق ، مّلعم  .تسا  دیفم  تالامک  ملعم  هعورشم و  مولع  میلعت  مّلعم ، میلعت و  زا  دوصقم  هک  تسا  یهیدب 
مّلعم بدا ، مولع  مّلعم  ناگتـشذگ ، زیگنا  تربـع  تشذگرـس  خـیرات و  مّلعم  شراـگن ، ّطـخ و  مّلعم  نید ، لوصا  تاداـقتعا و  مّلعم 

 ... یسانش و هایگ  یسانش ، نیمز  یسانش ، ندعم  عیانص ، عاونا  مّلعم  موجن ، تأیه و  تایضایر ، یمیش ، کیزیف ، مّلعم  یکشزپ ، مولع 
زا زاـین  عـفر  نیملـسم و  مالـسا و  تکوـش  تّزع و  هعماـج و  هب  تمدـخ  ناوـنع  هب  ناوـت  یم  ار  همه  مـیلعت  و  دـنراد ، تلیـضف  هـمه 

.داد ماجنا  لاعتم  دنوادخ  ياضر  باوث و  بسک  يارب  ناگناگیب ،

ار يویند  ياه  عاتم  زا  کی  چـیه  دزادرپب ، مولع  نیا  میلعت  هب  سّدـقم ، فدـه  یلاع و  كاردا  روعـش و  نیا  اب  مّلعم  هک  یتروص  رد 
رت لماک  رتدیفم و  دارفا  تیبرت  رد  وا  مامتها  رتشیب و  هار  نیا  رد  ملعم ، تین  صولخ  هچره  .درمش و  ربارب  وا  راک  شزرا  اب  ناوت  یمن 

.دوش یم  رتشیب  وا  راک  يونعم  شزرا  دشاب ،
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تیبرت عونتم  مولع  رد  ناصّصختم  نارّسفم و  ناثّدحم ، املع ، زا  درگاش ، نارازه  هک  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  میلعت  هسردم  رد 
فلتخم ياه  هتـشر  رد  باتک  اهدـص  دـنا و  هداد  بقل  یمیـش  ملع  ردـپ  ار  وا  هک  تسا  هدوب  نایح  نب  رباج  دـننام  يدرف  دـنا ، هدـش 

.تسا هدرک  فیلأت 

، تسا روکذـم  ياه  هتـشر  رد  مّلعت  میلعت و  دـیآ ، یم  نایم  هب  مّلعم  ماقم  نأش و  مّلعم و  میلعت و  زا  نخـس  یتقو  یمالـسا ، هعماج  رد 
نید و لاـمک  هب  ندیـسر  يارب  مولع  نیا  همه  اـّما  تسا ؛ صاـخ  یتیعقوم  ار  تایعرـش  نآرق و  مولع  یمالـسا و  مولع  میلعت  دـنچره 

نمـض رد  دـناوت  یم  اـه  هتـشر  نیا  همه  رد  ملعم  رگید ، یفرط  زا  .تسا و  مزـال  لـهج  رقف و  یفن  داـعم و  شاـعم و  ماـظن  ترخآ و 
مّلعم لغـش  .دزاس  انـشآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّقح  فراعم  مالـسا و  اب  ار  نازومآ  شناد  بساـنم ، ياـه  لاـثم  حرط  اـب  سیردـت ،

، هدرکان يادـخ  هچنانچ  سکعلاب ، و  دـیامن ، تیادـه  مالـسا  تسار  هار  هب  ار  نازومآ  شناد  هک  تسا  وا  يارب  یبوخ  رایـسب  تصرف 
دیاقع و راکفا و  رب  تسا  نکمم  دنک ، سیردت  هک  يا  هتشر  ره  رد  دشاب ، هتـشادن  یتدیقع  یقالخا و  یتمالـس  دشابن و  دّهعتم  ملعم 

.دراذگب ءوس  رثا  نازومآ  شناد  قالخا 

، یقیقح ناملعم  باسح  تسین و  زیاج  اهنآ  میلعت  شزومآ و  هک  دشاب  یم  زیگناداسف  نونف  بادآ و  زا  ییاه  هتشر  مه ، نایم  نیا  رد 
لذـتبم و نونف  نیا  شزومآ  هب  هک  یناسک  زا  دـنریگ ، یم  ماهلا  اهنآ  بتکم  زا  دـنراد و  يراـکمه  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  اـیبنا و  اـب  هک 

.تسا ادج  دنیامن ، یم  عیاض  ار  نارگید  دوخ و  رمع  مارح ،

دـنناسرب و یقرت  دـشر و  هب  ار  هعماج  ینآرق ، میلاعت  تیادـه  ینارون و  ماکحا  ریـسم  رد  اـم ، تیبرت  میلعت و  تاسـسؤم  هک  نآ  دـیما 
رد دنلبرس ، زارفارس و  و  هدومن ، افیا  یبوخ  هب  دنا ، هتفرگ  هدهع  هب  هک  ار  یگرزب  هفیظو  نیا  زیزع ، ناملعم 
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.دندرگ بوسحم  دعب  ياه  لسن  هب  قیاقح  نید و  فراعم  ناگدننک  لقتنم  یمالسا و  ياه  شزرا  نارادساپ  هرمز 

نیا تسا ، یملعم  ناونع  بسک  هب  اـهنآ ، راـختفا  زاـغآ  هک  ینازیزع  صوصخ  هب  مرتحم ، راوگرزب و  نیمّلعم  هب  نم  تحیـصن  ضرع 
اب دنتسه ، اهنآ  سالک  رد  هک  ینازومآ  شناد  اب  دنهد و  رارق  ادخ  هار  رد  ادخ و  يارب  ار  دوخ  راک  ات  دنشاب  هتـشاد  مامتها  هک : تسا 

بوخ دوش ، یم  هدرپس  اهنآ  هب  هک  ییاه  تناما  زا  هدـش و  رـضاح  سالک  رد  هنالوؤسم  دـننک ؛ راتفر  ینتورف  ّتبحم و  رهم و  لاـمک 
.دوشن فلت  تسا  طوبرم  هعماج  ّلک  هب  هکلب  ناشدوخ ، هب  طقف  هن  اهنآ  تقو  رمع و  هک  دننک  يرادهگن 

دعب دراذـگ و  یم  ریثأت  زومآ  شناد  رب  وا ، تروص  رـس و  سابل و  رهاظ  یتح  ملعم ، رادرک  راتفگ و  شور و  بادآ ، قالخا ، دـننادب 
ُجُرْخَی ُّبِیَّطلا  ُدَـلَْبلاَو   » .تسا ملعم  قالخا  سرد و  سالک  هسردـم و  زاس ، ناسنا  طیحم  هناخ ، زا  رت  مهم  ای  لزنم ، طـیحم  هناـخ و  زا 

(1) «. ادِکَن ّالِإ  ُجُرْخَی  َُثبَخ ال  يِذَّلاَو  ِّهِبَر  ِنْذِِإب  ُُهتابَن 

.تسا تدابع  وا  لغش  ِرساترس  تدابع و  ملعم ، ِسرد  ادخ و  تدابع  سالک  سرد ، سالک  اه ، تیلوؤسم  نیا  هب  هّجوت  اب 

.دنا هدرک  بسک  ار  يراختفا  نینچ  هک  يدارفا  رب  امش و  رب  داب  اراوگ 

«. امیِظَع ازْوَف  َزوُفَنَف  ْمُکَعَم  اّنُک  انَْتَیل  ای  »

هتاکربو هّللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو 

یفاص هّللا  فطل 

.درواینرب زیچان  یلصاح ]  ] زج تسا  دیلپ  هچنآ  دیور و  یم  شراگدرورپ  نذا  هب  شهایگ  كاپ ، نیمز  و  هیآ 58 ؛ فارعا ، هروس  - 1
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19

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

( هتاکرب تماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  كرابم  رضحم 

؟ تسیچ یمدآ  يارب  يزاسدوخ ، نیرتهب 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

ماجنا نآ ، ِرت  لماک  تسا و  تامّرحم  كرت  تابجاو و  ماـجنا  نآ ، لقاّدـح  هک  تسا  عرـش  تاروتـسد  هب  لـمع  يزاـسدوخ ، نیرتهب 
زا ناسنا ، تداعس  هدننک  نیمضت  هک  تسا  يوحن  هب  ندومن  لمع  يزاسدوخ ، يانعم  نوچ  دشاب ؛ یم  تاهورکم  كرت  تاّبحتسم و 
هار ندومیپ  قیرط  هئارا  تردـق  تسا ، ناـسنا  قلاـخ  هک  نیملاـعلا ، ّبر  يادـخ  زج  سک  چـیه  دـشاب و  تسا ، ناـسنا  هک  تهج  نآ 

.درادن ار  تیناسنا 

؟ تسیچ ناطیش  درط  يارب  هار  نیرتهب 

يراک ره  تسین و  رتشیب  هبترم  کـی  هک  تسا  اـیند  یگدـنز  ّمهم  ییانثتـسا و  عطقم  رد  ندومن  لـّمأت  ناطیـش ، درط  يارب  هار  نیرتهب 
ادخ دای  رد  هتبلا  .دنا  هداد  ربخ  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  دراد و  شیپ  رد  ناسنا  هچنآ  هب  هّجوت  اب  تسا ، عطقم  نیمه  رد  دهد ، ماجنا  ناسنا 

.تسا ّرثؤم  زین  اهنآ  یناعم  هب  هّجوت  اب  راکذا  هیعدا و  ندناوخ  ندوب ،
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20

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

( هتاکرب تماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  كرابم  رضحم 

.دییامرف ییامنهار  تسیچ ؟ یناسنا  لامک  هب  ندیسر  لحارم 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

تیدودحم لّمحت  تماقتسا و  نازیم  اه و  تیلباق  دادعتسا ، نوچ  تسا ؛ توافتم  صاخشا  هب  تبسن  یناسنا ، لامک  لحارم  هب  ندیسر 
، لاح ره  هب  .تساراد  ار  لامک  لیـصحت  تردـق  دوخ ، يرطف  تیلباق  رادـقم  هب  یـسکره  دراد و  يرطف  یتاذ و  توافت  دارفا ، رد  اـه 

.دنک یط  ار  یلحارم  دیاب  دوش ، لماک  دهاوخب  رگا  دوخ ، رادقم  هب  سکره 

كرد اعقاو  دسانشب و  ار  دنوادخ  فاصوا  هدش ، رکذ  هطوبرم  بتک  رد  هک  یـسانشادخ  ّهلدا  رد  لّمأت  اب  هک : تسا  نیا  هلحرم  نیلوا 
(1) «. ُروُدُّصلا یِفُْخت  امَو  ُِنیْعَءْالا  َهَِنئآخ  ُمَْلعَی  « ؛ تسا وا  دوجو  مامت  هب  ِطیحم  دبع و  لاوحا  هب  ملاع  دنوادخ ، هک  دنک 

هک یناسک  نتخانـش  هب  رگم  تسین ، نکمم  رما  نآ  دـنک و  یم  وا  ياـضر  دراوم  نتـسناد  لیـصحت و  هب  راداو  ار  دـبع  تخانـش ، نیا 
.دنناد و یم  ار  دنوادخ  طَخَس  اضر و  دراوم  اهنآ  اریز  تسا ؛ هداد  رارق  شناگدنب  دوخ و  نیب  ضیف  هطساو  تّجح و  ار  اهنآ  دنوادخ 

نیا .تسوا  تفلاخم  نایصع و  ییاهزیچ  هچ  وا و  تعاط  ادخ و  ياضر  بجوم  يروما  هچ  دناد  یمن  سک  چیه  اهنآ ، زج 

.دناد یم  ار  دنراد  یم  ناهنپ  اه  لد  هچنآ  اه و  مشچ  تنایخ  دنوادخ ] [ ؛ هیآ 19 رفاغ ، هروس  - 1
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، تالاح قالخا ، رد  لّمأت  رتشیب  ناـسنا  هچره  دنتـسه و  دـنوادخ  ياـنما  یهلا و  مولع  نیازخ  دـنراد ، هک  یتیلباـق  هب  رظن  ناراوگرزب 
.دوش یم  رتشیب  دنوادخ  هب  اهنآ و  دوخ  هب  شتفرعم  دنک ، اهنآ  تانایب  لامعا و 

نتـسناد و هدودـحم  رد  دـشاب و  روما  همه  رد  یهلا  ياـه  تّجح  زا  تیعبت  اـب  مأوت  هک  یتروـص  رد  تفرعم ، نیا  لوـصح  زا  دـعب  و 
هّمئا مرکا و  ربمغیپ  تارـضح  ینعی  هیهلا ؛ ججح  دـنوادخ و  هب  تبـسن  ییاهن  لماک و  تخانـش  لوصح  دوشن ، فقوتم  اهنت  تخانش ،
هچره يویند ، رهاظم  هب  ییانتعا  یب  صولخ و  اجر و  فوخ و  وا و  هب  دـیدش  ّبح  ندوب و  ادـخ  دای  رد  مالـسلا و  مهیلع  رـشع  ینثا 

تواسق و تواقـش و  ادـخ و  زا  يرود  بجوم  دـشاب ، یملع  تخانـش  طقف  اوقت و  تیعبت و  زا  ّکـفنم  رگا  تسا و  يرهق  دـشاب ، هک 
.تسا هنیمز  نیا  رد  یلامجا  هراشا  نیا  دوب و  دهاوخ  ندش  ّرش  هب  تبقاع 

ْمِْهیَلَع   ِ هّللا ُتاوَلَـص  َنیِرِهاّـطلا  ِِهلآَو  ٍدَّمَحُِمب  َصوـُلُْخلاَو  يوـْقَّتلا  اـَنَداز  َلَـعَجَو  ِِهئاـِیلْوَأ  ِهَفِْرعَمَو  یلاـعَت  ِهـِتَفِْرعَِمل  ْمُکاـّیِإَو    ُ هـّللا اَـنَقَّفَو 
.َنیِعَمْجَأ

ناناوج www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 129زکرم  هحفص 92 

http://www.ghaemiyeh.com


88 ص :

21

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

( هتاکرب تماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  كرابم  رضحم 

، مرهوش کمک  ادخ و  يرای  اب  جاودزا ، زا  دعب  اّما  .مدوب  باجحدب  متـشاد و  یقیـسوم  هب  یناوارف  هقالع  جاودزا ، زا  لبق  بناج  نیا 
مه نم  دـنک و  یمن  اهر  ارم  ناطیـش  زونه  یلو  مدرک ؛ لیمکت  ار  ندـناوخ  نآرق  متـشاذگ و  رانک  ار  یباجحدـب  مه  یقیـسوم و  مه 

هتشاد نادجو  باذع  مدوخ  دوش  یم  ثعاب  اهنیا  همه  مناوخ ، یمن  یهاگ  مناوخ و  یم  زامن  یهاگ  متسه ، هدارا  یب  تسس و  یمدآ 
تـسا دنمـشهاوخ  دـیاین ؟ مغارـس  ناطیـش  مشاب و  هتـشاد  مکحم  نامیا  هدارا و  هک  منک  هچ  مناد  یمن  یلو  مشاب ؛ تحاراـن  مشاـب و 

.دییامرف ییامنهار 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

هدـش دراو  تیاور  رد  دـییامن ؛ اضق  هدـش ، توف  هک  ار  هچنآ  دـیناوخب و  امتح  ار  ناتزامن  .دـیراذگب  راـنک  هشیمه  يارب  ار  یقیـسوم 
(1) «. تسا رفاک  دننام  دنک  كرت  ار  زامن  ادمع  هک  یسک  : » تسا

ربارب رد  میظع  ياه  باوث  زین  نتفرگ و  رارق  یهلا  هبـساحم  تحت  گرم و  ندیـسر  يدـنوادخ ، تمظع  دـینک و  لّمأت  بوخ  هچنانچ 
دیاب یلو  دنک ؛ یم  اهر  ار  امش  ناطیش  هّللا  ءاش  نا  دیهد ، رارق  رظن  ّدم  ار  دنوادخ  نامرف  تعاطا 

.َرَفَک ْدَقَف  ادِّمَِعتُم  َهالَّصلا  َكََرت  ْنَم  ص 224 ؛ ج 2 ، یلائللا ، یلاوع  ییاسحا ، روهمج ، یبا  نبا  - 1
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هدـش لماک  وا  تفرعم  نامیا و  هکنیا  رگم  دوش ، یمن  صالخ  یناسفن  ياـه  هسوسو  ناطیـش و  رکم  زا  هاـگ  چـیه  ناـسنا  هک  دـینادب 
نیقی وا و  تردق  ربارب  رد  ناسنا  زجع  دنوادخ و  تمظع  رد  رّکفت  لّقعت و  اب  رگم  دوش ، یمن  لصاح  نامیا  تفرعم و  لیمکت  .دـشاب 

.یهلا یهاون  رماوا و  تعاطا  اوقت ، تارّکفت ، نیا  هارمه  ایند و  يانف  باوث و  باذع و  ندوب  ّقح  ندوب و  یمتح  هب 

هتاکربو هّللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو 

یفاص هّللا  فطل 
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22

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

( هتاکرب تماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  كرابم  رضحم 

؟ تسیچ قیفر  تسود و  اب  ترشاعم  هرابرد  عرش  مکح  ای  امش  رظن 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

دنک ترشاعم  یصاخشا  اب  هک  دوش  لماک  ّتقد  دیاب  تسا ، ّرثؤم  رایسب  ناسنا  تیـصخش  نتخاس  رد  هک  ینیـشن ، مه  ترـشاعم و  رد 
.دربب يونعم  یناحور و  ياه  هرهب  اهنآ ، اب  ترشاعم  زا  هک 

بجوم مالـسا ، رد  هقباساب  هبرجتاب و  هدروخلاس و  هدومزآ و  نامدرم  ییاسراپ ، اوقت و  لـها  مـالعا ، ياـملع  تارـضح  اـب  تسلاـجم 
دقاف نید و  فیلاکت  هب  دّـهعتم  ریغ  قالخادـب و  راکدـب ، قساف ، مدرم  اب  ینیـشن  مه  هک  نانچ  دوش ؛ یم  ناـمیا  نید و  لـقع و  دـشر 

حور و يارب  نآ  رطخ  تسا و  ّرضم  رایسب  رایسب  دنراد ، يرکف  تافارحنا  هک  یناسک  نارازگ و  تعدب  صوصخ  هب  یعامتجا ، يایح 
.دومن و زیهرپ  تّدـش  هب  بعل  وهل و  ياه  هسلج  یـصاخشا و  نینچ  سلاجم  رد  روضح  زا  دـیاب  .تسا  دایز  رایـسب  ناسنا ، تاـیونعم 

مهیلع تیب  لها  لیاضف  بقانم و  رکذ  نآرق ، توالت  اعد ، لفاحم  املع ، رـضحم  یبهذـم ، ياه  ینارنخـس  ظعو ، سلاجم  سکعلاـب ،
یم هتخانش  وا  نیرـشاعم  نانیـشن و  مه  زا  یـسکره  ِهِسِیلَِجب ؛» ُءْرَْملا  ُفَْرُعی  : » دنا هدومرف  هک  نانچ  ًالوصا  درمـش و  تمینغ  ار  مالـسلا 

.دوش

هتاکربو هّللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو 

یفاص هّللا  فطل 
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23

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

( هتاکرب تماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  كرابم  رضحم 

هچ يدـیماان ، زورب  ماگنه  رد  و  دـنک ؟ رارقرب  هطبار  مالـسلا  مهیلع  شموصعم  هّمئا  یلاعت و  يادـخ  اب  دـناوت  یم  هنوگچ  ناوج  کی 
؟ دنک دیاب 

نوؤش عیمج  رد  هک : تسا  نیا  هب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  لاعتم و  دنوادخ  اب  ریپ ، ای  دشاب  ناوج  ناملـسم ، ره  ندرک  رارقرب  هطبار 
.دیامن لمع  تسا  هتسیاش  هک  نانچ  نآ  اهنآ  تاشیامرف  هب  یگدنز ،

هتاکربو هّللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو 

یفاص هّللا  فطل 
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24

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

( هتاکرب تماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  كرابم  رضحم 

هدیشوپ زومرم و [   ] یگدنز زین  شیوخ ، سفن  تاذ و  نطاب  رد  دنتسه ، لوغشم  يویند  یگدنز  هب  زور  بش و  هک  یلاح  رد  ناناوج 
راکفا و حور و  نتـشاد  اب  نکیل  دـنا ؛ هدرک  شومارف  یّلک  هب  ار  نآ  دـنرادن و  یگدـنز  نآ  هب  یهّجوت  رهاظ  رد  هچرگ  .دـنراد و  يا 
ار دوخ  لامک  تداعس و  دندرگ و  دوخ  یناحور  ِیّقرت  لامکتسا و  ببس  دنناوت  یم  هتـسیاش  لامعا  هدیدنـسپ و  قالخا  هّقح ، دیاقع 
، ناصقن ثعاـب  تسیاـشان ]  ] یلاـمعا تشز و  قـالخا  لـطاب و  يدـیاقع  اـب  اـه  ناوج  رثکا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .دـنزاس و  مهارف 

.دنتسه لوغشم  نآ  هب  دنا و  هدش  دوخ  یناسفن  فارحنا  تواقش و 

ناشتقیقح تاذ و  رهوج  ات  دیـشخب  لـماکت  میقتـسم  طارـص  رد  ار  اـهنآ  درک و  ییاـمنهار  ار  دارفا  زا  رـشق  نیا  دـیاب  نم ، هدـیقع  هب 
هدیدنـسپ قالخا  یناحور و  تالامک  مامت  اـهنآ  رگا  و  دـننک ، ادـیپ  عوجر  دوعـص و  تیناـحور  ملاـع  هب  هتفاـی و  لـماکت  شرورپ و 

يوید ای  وج و  ماک  نارـسوه ، یناویح  تروص  هب  دنوش ، یناسفن  ياه  هتـساوخ  ریـسا  دننک و  یناویح  ياوق  ياضرا  يادـف  ار  یناسنا 
تواقـش تکـاله و  ياـه  يداو  رد  هتفاـی و  فارحنا  لـماکت  میقتـسم  طارـص  زا  یناـسک  نینچ  .دـنیآ  یم  رد  راوخ  نوخ  هدـنرد و 

.دش دنهاوخ  نادرگرس 
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ياه يداو  رد  اه ، هاگـشناد  هن  و  اه ] ] ناتـسریبد هن  ییامنهار ، سرادم  رد  نارـسپ  نارتخد و  لّصحم  نازومآ  شناد  یّتح  کنیا ، مه 
ار ناش  تیناسنا  تاذ و  رهوج  دنراد  یعس  دنا ، هتفرگن  رارق  ریـسم  نیا  رد  هک  زین  يدودعم  هّدع  .دنا  نادرگرـس  تواقـش  تکاله و 
هار هک  ییاهنآ  ریثأت  تحت  هنافّـسأتم  یلو  دـننک ؛ عوجر  تالامک  عبنم  رورـس و  ملاع  هب  تیناسنا  میقتـسم  طارـص  زا  دـننک و  لـماک 

طوقس تخس و  یگدنز  زج  هتفرگ و  رارق  دنا ، هدش  زجاع  تیناسنا  قیقد  طارـص  ندومیپ  زا  دنا و  هدرک  شومارف  ار  تناید  میقتـسم 
.تشاد دنهاوخن  یتشونرس  میحج  هیواه  رد 

هدـنورپ رد  دـیآ ، یم  دوجو  هب  موب  زرم و  نیا  ناناوجون  نیب  رد  هک  ییاه  عازن  تافارحنا و  بلاغ  میلفاـغ ، اهدادـیور  يرایـسب  زا  اـم 
رجنم لتق  هب  مه  رگا  .دـنک و  یمن  تیارـس  اه  همانزور  هب  ددرگن ، رجنم  لتق  هب  هک  یناـمز  اـت  دوش و  یم  یناـگیاب  يرتسگداد  ياـه 

رارق ریـسم  نیا  رد  هک  یناسک  هب  لقاّدـح  میـشاب و  واکجنک  رایـشوه و  دـیاب  سپ  .دـننک  یمن  رـشتنم  اه  همانزور  زا  يرایـسب  ددرگ ،
، دهد یم  شیازفا  ار  یسنج  تافارحنا  تسا و  مّلسم  هچنآ  نوچ  مینک ؛ کمک  تیونعم  هار  زا  دنتـسه ، هدارا  تسـس  ای  دنا و  هتفرگن 

.تسا تیونعم  نادقف 

هدودحم زا  رتارف  ار  نامدوخ  تایرظن  ار ، نامدوخ  راکفا  دـیاب  مینک ؛ یم  هّجوت  نامدوخ  هب  طقف  هک  تسا  نیا  رد  ام  یلـصا  لکـشم 
طوقس هب  ور  ای  دوش  مک  یطیحم  رد  تیونعم  هک  یماگنه  میهد ؛ رارق  دوخ 
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.دبای یم  شیازفا  طیحم  نآ  رد  یسنج  تافارحنا  نآ  سأر  رد  یعامتجا و  دسافم  جیردت  هب  دور ،

هنوگ نیا  زا  دنراد و  تسود  ار  دوخ  دوبعم  اب  زاین  زار و  دـنراد ، تسود  ار  نامیا  ّقح و  هار  هک  ناناوجون  زا  يا  هّدـع  یّلک ، روط  هب 
رتخد و ناوجون  ره  هک  یطیحم  رد  دـنریگ ، یم  رارق  بسانمان  يّوج  رد  یتقو  دـنوش ، یم  تحاران  اه  ییاـمندوخ  اـه و  یباـجح  یب 

رارق دارفا  هنوگ  نیا  راتفر  ریثأت  تحت  دنریگ ، یم  رارق  تسا ، طابترا  رد  وا  اب  مادم  تسا و  تسود  فلاخم  سنج  زا  يدرف  اب  يرسپ 
وا اب  هک  دـننک  یمن  ادـیپ  نانیمطا  مه  یـسک  هب  دوش و  یمن  ادـیپ  مه  یـسک  .دـننادرگ  یم  دوخ  هشیپ  ار  تاـفارحنا  ریـسم  و  هتفرگ ،

(. دوخ ردام  ردپ و  اب  یتح   ) دننک بلط  وا  زا  ار  حیحص  هار  دننک و  تروشم 

اه ناتسریبد  اه و  هسردم  زا  يرایسب  تافارحنا  ندرک و  مرن  هجنپ  تسد و  تالکـشم  اب  ندرک و  رکف  اه  لاس  زا  سپ  نم ، هرخالاب  و 
هنوگ نیا  زا  ندینش ، ندید و  ار  لاس  زا 16 17  رتمک  نارسپ  نارتخد و  نیب  کیدزن  تاطابترا  ینفلت و  تاطابترا  ندرک ، هدهاشم  ار 

؛ دندرگ تیوقت  تعاجـش  رکف و  رظن  زا  عامتجا  نالاهنون  هچره  هک  مدیـسر  هجیتن  نیدب  لیاسم  هنوگ  نیا  زا  مرب و  یم  جنر  اهراتفر 
ّتلع دـنک و  یم  یـشالتم  ار  اهنآ  هدروآرد و  ياپ  زا  ار  اهنآ  دوز  یلیخ  دـسافم ، وید  دنـشابن ، دـنمورین  قالخا  ناـمیا و  رظن  زا  یلو 

اب هزرابم  هار  دـسافم و  قالخا و  زا  ثحب  موزل  يرکف ، هنیـسکاو  ناونع  هب  بیترت  نیدـب  .دنتـسه  ناردام  ناردـپ و  دوخ  نآ ، یلـصا 
هک دیسر  رظن  هب  يرورض  اهنآ ،
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نیا رد  یباتک  نداتـسرف  اب  یّتح  دـینک ، ییامنهار  ارم  منک  یم  شهاوخ  منک ، کـمک  بلط  امـش  زا  منک و  تروشم  امـش  اـب  کـنیا 
.هنیمز

هب یتح  ناتـسریبد  هسردـم و  طیحم  رد  ناناوج ، ناناوجون و  تافارحنا  هنوگ  نیا  اب  امـش  کـمک  ادـخ و  يراـی  اـب  مهاوخب  نم  رگا 
اهنآ مزاس و  حالـصا  ار  اهنآ  تسردان  دیاقع  راکفا و  مناوت  یم  هنوگچ  مشاب ؟ قفوم  مناوت  یم  هنوگچ  منک ، هزرابم  دودـحم  هزادـنا 

.دینک کمک  ارم  هک  منک  یم  اعدتسا  امش  زا  مهد ؛ رارق  ناشهار  هشیپ  ار  میقتسم  هار  منک و  نشور  لیاسم  نیا  هب  تبسن  ار 

ناگرا و سیئر  دیابن  امتح  هک  تسا  نیا  نم  روظنم  مرادـن ؛ روشک  نیا  رد  یتیلؤسم  هنوگ  چـیه  نم  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  هتبلا 
هعماج ناوج و  لسن  هب  یهّجوت  یب  ینعی  همان ؛ نیا  هب  تبـسن  ندوب  هّجوت  یب  .دـیهدب  ار  ما  همان  باوج  هک  مشاب  یناـمزاس  سیئر  اـی 

.نآرق مالسا و  هب  یهّجوت  یب  ینعی  فیرشلا ؛  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  نامز  ماما 

.متسه امش  ّتبحم  رهم و  رپ  همان  رظتنم 

قح دـیامنب ، ار  ادـخ  هناـخ  فاوط  طوش  تفه  سکره  هک : تسا  لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا   (1)، نَسَح ِثیدح  رد 
رازه شـش  دـنک و  دـنلب  وا  يارب  هجرد  رازه  شـش  دـنکب ، وحم   ] وا زا   ] هانگ رازه  شـش  دـسیونب ، هنـسح  رازه  شـش  وا  يارب  یلاعت 

(2) .فاوط هد  زا  تسا  رتهب  نمؤم  تجاح  ندروآرب  یلو  دروآرب ؛ ار  وا  تجاح 

.ثیدح ماسقا  زا  - 1
.نیقتملا هیلح  یسلجم ، همّالع  - 2
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لّجع يرکـسعلا  نسحلا  نب  هجح  مظعالا ، هّللا  هیقب  ترـضح  هّصاخ  محارم  فاطلا و  تایانع و  تاهجوت و  زا ]  ] هشیمه هّللا  ءاـش  نِا 
.دیشاب دنم  هرهب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

زیزع و مالـسا  هعماج و  يارب  يزوسلد  رگید ، یظفل  رد  ناوج و  لسن  يارب  يزوسلد  هدـنزرا و  بلاـطم  هب  نوحـشم  لّـصفم و  هماـن 
.دیدرگ يدونشخ  يراودیما و  بجوم  رایسب  دش و  لصاو  مالسا  نادنزرف 

روط نامه  دوش و  هداد  باوج  همه  هب  دیاب  هک  تسا  یهافش  یبتک و  لیاسم  تاعجارم و  لغاشم ، ترثک  هطساو  هب  باوج  رد  ریخأت 
.دوش هداد  باوج  ات  دـشاب  ناگرا  نامزاس و  کی  سیئر  ای  نیلوؤسم  زا  دـیاب  هماـن  هدنـسیون  هک  تسین  نینچ  دـیا ، هتـشاد  موقرم  هک 

مالسلا و مهیلع  تیب  لها  بتکم  مالسا و  فراعم  رـشن  هب  کمک  هفیظو و  ماجنا  هب  هّجوت  رتشیب  اه ، باوج  رد  هّللا  ءاش  نِا  هّللا ! ذاعم 
.تسا ناوج  لسن  صوصخ  هعماج و  ياه  یهاگآ  حطس  ندرب  الاب 

صوصخ هب  هشیدـنا و  رکف و  نایداه  هعماج و  ناّیبرم  ناهاگآ ، هّجوت  دروم  هراومه  هک  دنتـسه  یلیاسم  ناـناوج ، لـیاسم  اـی  هلأـسم 
.تسه هدوب و  مالسا  بتکم  ّصخالاب  مالسلا و  مهیلع  ایبنا  بتکم 

ییاهنآ هچ  دراد ؛ ساّسح  زکرمت  رشق  نیا  يور  همه  هدیقع ، نامیا و  تسایس  داصتقا ، ياه  يرگن  هدنیآ  اه ، یگدنزاس  تاحالصا ،
ریخ يزاس و  ملاس  حالصا و  دصق  هک  ییاهنآ  هچ  و  دنراد ؛ ار  هعماج  فارحنا  داسفا و  دصق  یصخش ، دصاقم  دساف و  ضارغا  اب  هک 

.دننک یم  يراذگ  هیامرس  ناناوجون  ناناوج و  هقبط  نیا  يور  دنراد ، ار  مدرم  تداعس  و 
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رد نداتفا  طوقـس و  يارب  هک  ناـنچ  تسا ، هداـمآ  لـماکت  یّقرت و  ندوب و  شیپ  هب  مدـق  تیلاـعف و  لـمع و  يارب  ناـناوج  تاـیحور 
.دنا هدامآ  زین  قالخا  داسف  نوگانوگ و  ياه  فارحنا  بالجنم 

هتـساوخ زیارغ و  تسرد  عابـشا  اهنآ و  طاطحنا  طوقـس و  ای  لامک و  دـشر و  رد  ّرثؤم  لماوع  ناناوج و  هب  طوبرم  ثحابم  رد  نخس 
.دراد اه  باتک  اه و  هلاسر  نتشون  هب  زاین  نانآ ، ياه 

، میقتسمریغ ای  میقتسم  تاغیلبت  ارآ و  راکفا و  رـشن  عبط و  يرـصب و  یعمـس و  لیاسو  تاطابترا و  شرتسگ  هطـساو  هب  ام ، رـصع  رد 
ياه شالت  اه و  تدـهاجم  اه و  تبقارم  هب  زاین  ناوج  کـی  ندـنام  ملاـس  هک  هدـیدرگ ، هدـیچیپ  هدرتسگ و  رایـسب  ناـناوج  لـیاسم 
يارب یـسنج ، لیاسم  يرکف و  ياه  بتکم  داصتقا ، تسایـس ، ناونع  هب  هک  یفلتخم  عاضوا  زا  یهاـگآ  اـب  هک  دراد  درف  دوخ  ناوارف 

نویزیولت و ویدار و  اه ، همانزور  تّالجم ، .دـننک  تبظاوم  دوخ  زا  هداد ، رارق  فدـه  ار  اهنآ  ناـشحور ، تمالـس  تداعـس و  هب  لـین 
ای تداعـس  يوس  هب  ار  يرـشب  عماوج  دـننک و  یم  راـک  ناـناوج  يور  هک  دنتـسه  یلماوع  نیرت  ّمهم  زا  اـیند  ماـمت  رد  اـه  ملیف  عاونا 

.دنهد یم  ریس  تواقش 

ياه همانرب  نانادرگراک  تسژ  سابل و  یّتح  دنوش و  یم  لماش  ار  همه  همه و  ییاتسور و  ناناوج  نیـشنرهش و  ناناوج  لیاسو ، نیا 
ناوج کی  نتخاس  رد  هتبلا  دـنهد ؛ یم  رارق  دوخ  ریثأت  تحت  طاـقن ، نیرترود  رد  یتح  اـج ، همه  رد  ار  رتخد  رـسپ و  زین ، ینویزیولت 

یم میرک  نآرق  هک  روط  نامه  .دنّرثؤم  همه  هعماج ، طیحم  و  هاگشزومآ ، هسردم و  طیحم  هداوناخ ، هناخ و  طیحم  ناملسم ، ملاس و 
: دیامرف
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(1) «. ادِکَن ّالِإ  ُجُرْخَی  َُثبَخ ال  يِذَّلاَو  ِّهِبَر  ِنْذِِإب  ُُهتابَن  ُجُرْخَی  ُّبِیَّطلا  ُدَلَْبلاَو  »

هچوک کی  ناوج ، کی  طیحم  هتـشذگ ، رد  .تسا  ّرثؤم  ناوج ، لسن  تیبرت  رد  دساف ، ای  ملاس  ياه  هداوناخ  اه و  هسردم  اه ، طیحم 
اه و یگدـیچیپ  نیا  هتبلا  تسا ؛ ناهج  مامت  ناوجون ، ناوج و  تیبرت  طـیحم  زورما  اـّما  دوب ؛ رازاـب  رهـش و  کـی  اـی  اتـسور  کـی  اـی 
ناـناوج و دیـشیدنا و  ناوت  یمن  يا  هراـچ  مینک  رّوصت  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  تارطاـخم  نادـیم  هعـسوت  راـکفا و  براـضت  تعـسو 

.دومن لاعف  ناشدوخ  تداعس  هار  رد  ار  اهنآ  زیارغ  درک و  تیاده  حیحص  ریسم  رد  ناوت  یمن  ار  ناناوجون 

اه يراوشد  نیا  تازاوم  هب  زین ، ناناوج  یمالسا  تیبرت  راکفا و  شرورپ  هعماج و  يزاس  ملاس  ياه  هار  تالاکـشا ، نیا  مامت  اب  هکلب 
رت مهارف  ار  دـیفم  تبثم و  تاغیلبت  ریثأت  هنیمز  يزاس ، ملاس  يارب  زین  اه  ناوج  دوخ  هعماج و  یهاـگآ  دـشر  هلمج ، زا  هدـش و  داـیز 

.تسا هدومن 

تیریدم درک و  ییاسانش  ار  اه  ناوج  تالکشم  دیاب  دوش ؛ ماجنا  رت  لماک  رتریگارف و  اه  ناوج  يور  حیحـص  تاغیلبت  دیاب  نیاربانب 
.دنیامن مادقا  اهنآ  ّلح  رد  يدرف  یعمج و  روط  هب  همه  دارفا ، صاخشا و  ردام و  ردپ و  قالخا ، ِيزاسِهب  نیلوؤسم  هعماج ،

قیوشت و نآ ، ّلح  هب  تبـسن  هتـسناد و  ّمهم  رایـسب  ار  نآ  مالـسا  سّدـقم  نید  دـیا ، هداد  رّکذـت  هک  ار  یـسنج  لکـشم  هلأسم  نیمه 
رد ار  جادزا  .تسا  هدرک  بیغرت 

.درواینرب زیچان  یلصاح ]  ] زج تسا  دیلپ  هچنآ  دیور و  یم  شراگدرورپ  نذا  هب  شهایگ  كاپ ، نیمز  و  هیآ 58 ؛ فارعا ، هروس  - 1
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: دنا هدومرف  هک  هدرمش ، ناناوج  تالکشم  لّالح  ار  نآ  هدومن و  یفرعم  ادخ  بوبحم  سّدقم و  رایـسب  ياه  ناینب  زا  یمالـسا  هعماج 
هب هک  دـنا  هدرک  یفرعم  باوث  رجا و  بجوم  يردـق  هب  رفن ، ود  نیب  ار  نآ  ماـجنا  رد  یعـس  »(1) و  ِِهنیِد َفِْصن  َزَرْحَأ  ْدَـقَف  َجَّوََزت  ْنَم  »

بـش هک  تدابع  لاس  کی  باوث  دـیوگب ، هک  يا  هملک  اـی  درادرب  یـسک  یگدـنز  زا  لکـشم ، نیا  عفر  يارب  صخـش  هک  یمدـقره 
.تسا هدش  ررقم  دشاب ، هدرب  رس  هب  هزور  هب  ار  شیاهزور  زامن و  هب  ار  شیاه 

رود يریذـپ  بیـسآ  زا  دزاس و  یم  همیب  نکمم  ّدـخ  ات  ار  ناناوج  صوصخ  هب  ناگمه و  مالـسا ، هیلاع  میلاعت  رگید ، ياه  هتـشر  رد 
، ندید هعلاطم ، زیگنا ، داسف  ِتاقباسم  اه ، يزاب  يرازگرب  اه و  ملیف  اه ، نامر  اه ، همانزور  تّالجم ، تالاقم ، رـشن  عبط و  .دیامن  یم 
اب تبحاصم  اه ، ینیـشنمه  تسلاجم و  روآ ، نایز  ياه  یمرگرـس  راـمق ، یقیـسوم و  بعل و  وهل و  هب  شیارگ  اـهنآ و  نتفگ  لـقن و 

.تسا هدومرف  عونمم  ار  همه  یقالخا ، دساف  صاخشا 

هدرک عونمم  ار  اه  یندیماشآ  اه و  یندروخ  اهراک و  زا  يرایـسب  تشادهب ، ظفح  ندب و  یتمالـس  يارب  یتشادـهب ، میلاعت  اب  مالـسا 
، ملاس تاحیرفت  راعـشا و  حور و  رکف ، لـقع ، هدـنهد  شرورپ  دـیفم و  ياـه  باـتک  تـالاقم و  عبط  رـشن و  رگید ، يوس  زا  .تسا و 
يرهق و هاوخ  زین ، دوخ  هک  تلاطب  يراکیب و  زا  دـنا و  هدومرف  بیغرت  قیوشت و  ار  نوگانوگ  ياه  تبحاصم  تسلاجم و  هدـنزاس و 
حدم و تیلاعف ، شالت و  لمع و  راک و  زا  هدش و  شهوکن  تخس  دنیرفآ ، یم  هک  یتالکـشم  هب  رظن  دشاب ، يرایتخا  ای  يرایتخاریغ 

.تسا هدش  شیاتس 

.تسا هدرک  ظفح  ار  شنید  فصن  دنک ، جاوزا  هک  سک  نآ  ص 329 ؛ ج 5 ، یفاک ، ینیلک ، - 1
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هار نیا  ندشن  هدایپ  رطاخ  هب  زورما ، تالکشم  بلغا  همه ، مییوگن  رگا  و  تسا ، هدومرف  نایب  ار  اه  لح  هار  همه  مالسا  ام ، هدیقع  هب 
.تسا اه  ّلح 

بابـسا و زا  هدش و  مهارف  نآ  رد  نکمم  ّدـح  رد  ناناوجون ، ناناوج و  تداعـس  تابجوم  هک  تسا  يا  هعماج  یمالـسا ، هعماج  کی 
.دشاب هّزنم  هتساریپ و  فارحنا  لیاسو 

تیریدم رد  نیما ، ناونع  هب  هک  ییاهنآ  صوصخ  هب  دنراد ، هعماج  رد  ییاه  تیریدم  هک  ییاهنآ  هچ  مینک ؛ مادقا  دیاب  همه  نیاربانب 
و دـننادب ؛ مهم  رایـسب  تسا ، تاناما  مظعا  زا  هک  ار  تناما  نیا  ظفح  دـیاب  دـنا ، هدـش  هدـیزگرب  يرـصب  یعمـس و  ِیغیلبت  لـیاسو  رب 

همه رد  حالصلا ، رهاظ  هاگآ و  بّذهم ، دارفا  دیاب  دننادب ؛ هعماج  روشک و  مالسا ، مدرم ، هب  اه  تنایخ  نیرتدب  زا  ار  نآ  رد  یهاتوک 
.دنوش هدرامگ  اهراک  نیا  ياه  تسپ 

اب ار  ناناوج  دیاب  هکلب  تسین ؛ دننک ، یم  یّقلت  يرایـسب  هک  هنوگ  نیا  .تسا  نیگنـس  ناش  فیاظو  همه  همه و  دـیارج ، تاعوبطم و 
یخیرات ياه  تشذگرـس  لقن  اب  ینید ، حیحـص  هدنزومآ و  ياه  باتک  هعلاطم  اب  یقالخا ، ياهرادـشه  ظعو و  سلاجم  ای  دـجاسم 

هاگآ و رتشیب  هک  مه  اهنآ  ِدوخ  تشاد و  هاگن  يراگتسر  حالف و  حالـص و  ّطخ  رد  اعد ، سلاجم  اب  دیجم ، نآرق  ریـسفت  اب  دنمدوس ،
.دننک ششوک  يراکادف و  لذب  یعاسم و  کیرشت  دوخ  نالاس  ّنس و  مه  دوخ و  حالصا  ّطخ  رد  دیاب  دنتسه ، هّجوتم 

ره هب  ار  دوخ  هک  دـننادب  ات  تخومآ  اهنآ  هب  ار  یـسانشدوخ  تعاجـش و  تعانق ، ییاسراپ ، یگدازآ ، دـهز ، یمالـسا ، قالخا  دـیاب 
: دنهد رارق  دوخ  لد  مشچ  لباقم  هشیمه  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ِماظنزجعم  ِمالک  نیا  .دنشورفن و  عضو  ره  نایرج و 
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(1) «. اِهب ّالِإ  اهوُعِیبَت  الَف  َهَّنَْجلا ، َّالِإ  ٌنَمَث  ْمُکِسُْفنَءِال  َْسَیل  ُهَّنِإ  اِهلْهَءِال ؟ َهَظامُّللا  ِهِذه  ُعَدَی  ٌّرُح  الَأ  »

دنیامن همزمز  ار  راعـشا  نیا  لثم  و  دوش ، یناطیـش  لامعا  راکفا و  تایّدام ، تاوهـش ، ریـسا  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  ناسنا  هک  دننادب  و 
: هک

تیمدآ ناشن  تسابیز  سابل  نیمه  هن  تیمدآ  ناج  هب  تسا  فیرش  یمدآ  نت 

تیمدآ ناریط  ینیبب  ات  يآ  ردب  توهش  دنب  ياپ  وت ز  يدید  غرم  ناریط 

هدـش قیرط  هار و  هئارا  نارتخد ، نارـسپ و  ناناوج و  هب  دوش ، روصت  هچنآ  زا  شیب  ام ، ینغ  گنهرف  هعیـش و  فراـعم  رد  هّللا  دـمحب 
.تالاقم راعشا و  اه و  باتک  نیا  نیماضملا و  هیلاع  زاس  ناسنا  ياهاعد  نیا  هفیرش و  ثیداحا  همه  نآ  میرک ، نآرق  تایآ  تسا ؛

دنسانشب ار  مالسا  ینید  گنهرف  دننادب و  ار  دوخ  نید  تمظع  مه  ات  دنناوخب ، هک  درک  هّجوتم  ینغ  گنهرف  نیا  هب  ار  اه  ناوج  دیاب 
یّقرت و لیـصحت  ماقم  رد  هشیمه  ات  درک  ییامنهار  لامعا  هبـساحم  یـسرباسح و  هب  دـیاب  ار  همه  اه و  ناوج  دـنزاسب ، ار  دوخ  مه  و 

.دنشاب رتشیب  لامک ،

یهاگآ همه  نیا  زا  هّللدمحلا  هک  هلاس  هدزون  زیزع  ناوج  امش  هرخالاب 

ناهد رد  هک  تسا  یماعط  هدنام  هت  نوچمه  یشزرا ، مک  رد  هک  ار  ایند  نیا  هک  تسین  يا  هدازآ  ایآ  تمکح 456 ؛ هغالبلا ، جهن  - 1
زا ریغ  هب  ار  ناـتیاه  ناـج  سپ  تسین ؛ ناـتیاه  ناـج  يارب  یـشزرا  چـیه  تشهب ، زج  هک  یتسار  هب  .دراذـگاو  شلها  هب  دـنام ، یقاـب 

.دیشورفن تشهب 
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لاعتم دنوادخ  زا  منک و  یم  ضرع  کیربت  امـش  هب  نم  دـیا ! هدروآ  ملق  هب  همان  نیا  رد  ار  نآ  زا  يا  هّمـش  دـیرادروخرب و  ییاناد  و 
.دیامرفب رتشیب  رتدایز و  تسا ، دایز  ناملسم  ناناوجون  ناناوج و  رد  هک  ار  امش  لثم  هک  مهاوخ  یم 

راظتنا امـش  زا  همه  .تسا  امـش  یهاگآ  دشر و  شالت و  نوهرم  مالـسا  تکوش  مالـسا ، تمظع  دیتسه ؛ مالـسا  هدنیآ  ناناوج ، امش 
زا ءادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  يدهملا  انالوم  هّللا ، هیقب  ترضح  تسا و  امش  راظتنا  هب  میرک  نآرق  دراد و  راظتنا  امش  زا  مالـسا  دنراد ،

.دوب دنهاوخ  دهعتم  ناملسم و  ناناوج  امش  زا  ترضح ، نآ  ناروای  نیرتشیب  دراد ؛ راظتنا  امش 

ادخ هب  لّکوت  اب  دینک و  دامتعا  دوخ  سفن  هب  امش  میراد ، ریصقت  ای  روصق  امش  هب  تبـسن  دوخ  فیاظو  يادا  رد  ام  رگا  نم ! نازیزع 
تـسایس مالـسا ، تّزع  طقف  دیورب و  ولج  هب  دـیرادرب و  ولج  هب  مدـق  دـیهدب ، ناشن  مدـق  تابث  لمع ، یعـس و  اوقت ، نامیا ، نید ، رد 

ههجو ار  مدرم  هب  تمدخ  قلخ و  شیاسآ  هافر و  نیمأت  هادف و  انحاورا  رصع  یلو  ترـضح  يدونـشوخ  دنوادخ و  ياضر  نیملـسم ،
! دیهد رارق  تمه 

.دشاب امش  نابیتشپ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  امش و  روای  رای و  دنوادخ 

(1) «. َنُونِمْؤُْملاَو ُُهلوُسَرَو  ْمُکَلَمَع    ُ هّللا يَرَیَسَف  اُولَمْعا  ُِلقَو  »

هتاکربو هّللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو 

یفاص هّللا  فطل 

.تسیرگن دنهاوخ  امش  راک  رد  نانمؤم  وا و  ربمایپ  دنوادخ و  يدوز  هب  دینکب ، ار  ناتراک  وگب  و  هیآ 105 ؛ هبوت ، هروس  - 1
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25

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

( هتاکرب تماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  كرابم  رضحم 

وا مردام  ردپ و  هچره  دنک و  یم  هقالع  راهظا  بیلـص  گس و  همّـسجم  هب  هک  هدش  هدز  برغ  نانچ  نآ  نام ، هداوناخ  دارفا  زا  یکی 
.درادن يرثا  دننک ، یم  تحیصن  ار 

؟ دراد يراگزاس  مالسا  حور  اب  راک  نیا  ایآ   1

؟ تسا حیحص  مالسا  رظن  زا  ایآ  مشاب ، هتشاد  هقالع  وا  هب  مشاب و  تسود  مرحمان  درم  اب  رگا   2

؟ منک تاقالم  مناوت  یم  مراد ، جاودزا  دصق  هک  یسک  اب  ایآ   3

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

، ناملسم ناگزیشود  ناوناب و  مومع  امش و  هب  لاعتم  دنوادخ  تسا  دیما  .دش  لصاو  ینید  فیاظو  هب  امـش ، هقالع  زا  یکاح  ِبوتکم 
هتـسیاش روط  هب  ناحتما  هدـهع  زا  هک  دـهد  قیفوت  دـنا ، هدـش  عقاو  تاـناحتما  شیاـمزآ و  ضرعم  رد  صوصخ  هب  رـصع  نیا  رد  هک 
میقتـسم هار  ادخ و  زا  هدننک ، فرحنم  ءوس  تاغیلبت  تانیقلت و  ریثأت  تحت  ظوفحم و  ار  ناتدوخ  یمالـسا  تیـصخش  هدمآ و  نوریب 

عضو و یمالـسا ، هعماج  ياـقب  رد  تسا و  مهم  رایـسب  شتیلوؤسم  اـم و  ناـمز  رد  نز  هفیظو  هک  دـینک  كرد  دـیوشن و  رود  مالـسا 
.تسا رثؤم  ریطخ و  ساسح و  مالسلا  مهیلع  هّمئا  ربمغیپ و  تنس  نآرق و  میلاعت  زا  اهنآ  يوریپ  ناوناب و  قالخا 

هعماج رد  یگدز  برغ  هک  تسا  فسأت  ثعاب  رایسب  لّوا ؛ هلأسم  اّما 
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ناذا و دیحوت  يادص  و  هتفای ، شرورپ  دحوم  ناملـسم و  طیحم  هداوناخ و  کی  رد  هک  يرتخد  دشاب  هدیـسر  ّدـح  نیا  هب  ناناملـسم 
دافم هک  بیلص  ای  گس  همّـسجم  هب  هک  دشاب  هناگیب  وریپ  و  هتخاب ، ار  دوخ  هنوگ  نیا  تسا ، هدینـش  هراومه  ار  نیتداهـش  ربکا و  هّللا 

.دنکن هّجوت  نابرهم  ردام  ردپ و  ییامنهار  دنپ و  هب  و  دیامن ، هقالع  راهظا  تسا ، مارح  تیحیسم و 

فعـض هطقن  اه  شیارگ  نیا  اب  دـنک  یم  روصت  هک  تسا  نارگید  ربارب  رد  دوخ  فعـض  هب  صخـش  ساسحا  هناـشن  اـه ، هقـالع  نیا 
هب هک  تسا ، حور  ندوبن  غلاب  رکف و  فارحنا  فعـض ، هطقن  ندرک  راکـشآ  راهظا و  نیع  دوخ ، نیا  هک  یلاح  رد  دوش ؛ یم  فرطرب 

هّجوت اب  دنک و  هّجوت  تسا ، ناگناگیب  تشز  چوپ و  تاداع  زا  هک  روما ، هنوگ  نیا  هب  یناسنا ، ياه  شزرا  تالامک و  هب  هقالع  ياج 
یم هدراذـگ  ناوناب  ناگزیـشود و  رایتخا  رد  هک  تاعوبطم  یـضعب  يرـصب و  یعمـس و  هدـننک  هارمگ  تاغیلبت  تانیقلت و  هک  نیا  هب 
منک یم  نامگ  .دهد  یم  میلعت  اهنآ  هب  ار  شخب  نایز  شزرا و  یب  ياه  شور  نیا  و  دیامن ، یم  تیوقت  داجیا و  ار  قیالع  نیا  دوش ،
نیا هک  دوش  یم  تفتلم  هاگآ و  دـیامنب ، هعلاطم  رگا  يرکفاب  يوناب  ره  امـش و  دـشابن و  مزال  حیـضوت  نیا  زا  رتشیب  عوضوم  نیا  رد 

.تسا مالسا  ياه  تیاده  میرح  زا  ناملسم  ندرک  رود  مالسا و  ّدض  موش  ياه  هشقن  راثآ و  مه ،

رایـسب یبنجا  درم  اب  هطبار  عوضوم  رد  هک : تسا  نیا  منک ، یم  یهاوخریخ  تحیـصن و  امـش  هب  هچنآ  زین ، مود  لاؤس  هب  عجار  اـّما  و 
دمآ یبنجا  درم  اب  .دینکن  ادیپ  تسا ، هدرک  ررقم  عرش  هک  يزرم  ّدح و  زا  جراخ  يا  هطبار  هک  دیشاب  بقارم 
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ترشاعم نیا  رثا  رد  هک  یناگزیشود  رایسب  هچ  دیا  هدینش  دبال  .دروآ  یم  ینامیـشپ  تسا و  كانرطخ  هک  دییامنن  ترـشاعم  دش و  و 
ناگزیـشود هب  ًالعف  هک  ییاهراتفر  نیا  ءوس  راثآ  بقاوع و  رد  هداـتفا و  رود  ینمادـکاپ  تّفع و  سّدـقم  میرح  زا  اـه ، طاـبترا  اـه و 

هتـشاد رظن  رد  هک  مه  يدصاقم  نآ  و  دنا ، هدیدرگ  هدولآ  هدش و  راتفرگ  دنناد ، یم  یقرت  دّدجت و  هناشن  ار  نآ  دوش و  یم  داهنـشیپ 
(. رگید ياه  نایرج  ای  هدش و  نامیشپ  درف  ای  دنا ، هدروخ  بیرف  ای  ( ؛ هتفر انف  داب  هب  دنا ،

رـسپ و ره  نیب  یناوج ، ماّیا  رد  هک  تسا  يا  هقالع  تسین ؛ هدش  باسح  لیـصا و  هقالع  دیا ، هتـشون  نآ  زا  امـش  هک  ییاه  هقالع  نیا 
اب تروشم  هداوناخ و  هتخپ  زوس و  لد  دارفا  ردام و  ردپ و  ياه  ییامنهار  نامه  دراوم ، نیا  رد  اذل  دوش ، ادـیپ  تسا  نکمم  يرتخد 

.تسا هدنزرا  رایسب  تسا ، دازآ  ناوج  رسپ  رتخد و  تاساسحا  نآ  زا  ناشرکف  هک  اهنآ 

اهنآ رگا  .دـیراذگب  نایم  رد  رداـم  ردـپ و  اـب  ار  جاودزا  عوضوم  اـمتح  دـیهاوخ ، یم  ار  دوخ  تداعـس  ریخ و  رگا  دـسر  یم  رظن  هب 
عقاو اهنآ  رظن  هک  تسا  هدش  هبرجت  دروم  نیا  رد  دنهاوخ و  یم  ار  ناشدنزرف  ریخ  اهنآ  دـینادب  دـیوشن و  تحاران  دـندرک ، تفلاخم 

.تسا حیحص  بئاص و  ناشرظن  يأر و  دراوم ، رثکا  رد  و  تسا ، رت  نیب 

دیشاب هتشاد  نانیمطا  دیشاب و  ّطلسم  دوخ  رب  دینک و  لرتنک  ار  دوخ  یناوج ، عقاوم  نیا  رد  هک  منک  یم  تحیصن  امش  لاثما  امش و  هب 
.دوب دهاوخ  یتخبشوخ  تداعس و  نیرق  امش  هدنیآ  هک 

، دیراد ار  وا  اب  جاودزا  دصق  هک  یسک  هب  رظن  رادید و  ندوب  زیاج  هلأسم  اّما 
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ترـشاعم طالتخا و  یبنجا  درم  اب  مسا ، نیا  هب  هک  دوش  یمن  و  دـشابن ، رتشیب  عالطا  رادـقم  هب  فراعتم و  رادـقم  و  دودـح ، زا  دـیاب 
زا مه  نآ  تسین ، عونمم  دوخ  يدوخ  هب  هچرگا  تسا ، مارح  شدـمآرد  مارح و  شلغـش  هک  یـصخش  اب  جاودزا  زا  اـّما  درک ؛ رارقرب 

لاوما كاشوپ و  كاروخ و  زا  دیاب  ناملـسم  اریز  تشاد ؛ دـهاوخن  یـشخب  تذـل  هدـنیآ  ناملـسم  نز  يارب  هک  تسا  ییاه  جاودزا 
هدرک و كرت  ار  مارح  لغش  جاودزا ، زا  لبق  رهوش ، هک  نآ  رگم  دوش ، یم  راوشد  رهوش  نیا  اب  یگدنز  وا  يارب  و  دنک ، زیهرپ  مارح 

.دنک باختنا  یعورشم  لالح و  لغش 

.دراد تباث  باجح  تفع و  مالسا و  قیرط  رد  ار  ناملسم  ناگزیشود  ناوناب و  همه  امش و  لاعتم  دنوادخ 

هتاکربو هّللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو 

یفاص هّللا  فطل 
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جاودزا موس : لصف 
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26

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

ار اه  بلق  تخاس  كاپ  اه و  لد  رد  دیشخب  ناج  هکنآ  مان  هب 

( هتاکرب تماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  كرابم  رضحم 

مّمـصم زورما  هرخالاب  دوب ، هدـشن  مبیـصن  راختفا  نیا  یلیالد  هب  اّما  مراد ، ار  امـش  اب  هبتاکم  دـصق  هک  تسا  یلاس  ود  تّدـم  نونکات 
دینک فطل  مریگن و  ار  نات  یمارگ  تقو  دایز  مراودیما  مهد ؛ تاجن  لاؤس  نادنز  زا  ار  مدوخ  منک و  زاغآ  امش  اب  ار  ما  هبتاکم  مدش 

.دیهدب ارم  تالاؤس  باوج 

رگا .دـشابن  باوج  لاؤس و  دـشاب و  هداد  حرـش  لّصفم  ار  هیوناث  هیلّوا و  ماکحا  هک  متـساوخ  یم  ناتدوخ  زا  يا  هلاسر  همه ، زا  لّوا 
.دیتسرفب میارب  افطل  دوب ، رودقم  ناتیارب 

 ... ياـقآ دـقع  هب  یگزاـت  هب  .مراد  رفاو  هقـالع  یحارط  هتـشر  هب  متـسه و  نارهت  رد ...  يرادـباسح  ینادراـک  هتـشر  يوجـشناد  نم 
ام كرتشم  یگدنز  دیاش  تقیقح  رد  .دنتـسه  دـنجریب  لها  ناش  هداوناخ  هکنیا  لیلد  هب  دـنک ، یم  یگدـنز  ام  اب  ناشیا  .ما  هدـمآرد 

يدراوم رد  طقف  ای  دـشاب ، هتـشاد  لرتنک  تراظن و  نم ، روما  مامت  رب  دراد  ّقح  ناـشیا  اـیآ  تسا : نیا  نم  لاؤس  .دـشاب  هدـش  عورش 
؟ ّصاخ

یم ایآ  .دنا  هدرک  عونمم  نم  يارب  ار  سالک  نیا  ناشیا  یلو  مهد ؛ همادا  ار  یحارط  مناوت  یم  هک  هدمآ  شیپ  هدکـشناد  رد  یتیعقوم 
مناوت
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نیا زا  .هدشن  یضار  ما  هدرک  تبحص  هچره  .دروخ  یم  همطل  مسرد  هب  هک : تسا  نیا  ناشیا  لیلد  مورب ؟ هتـشر  نیا  لابند  هب  مه  زاب 
ای تسا  مردـپ  ندرگ  هب  نم  تیلوؤسم  متـسه ، مردـپ  هناخ  رد  زونه  هکنیا  دوجو  اب  منادـب  متـساوخ  یم  .دـیآ  یم  شیپ  داـیز  دراوم 

دراد و نم  رب  نامز  نیا  رد  یّقح  وا  ایآ  تسا ؟ رت  مهم  رـضاح  لاـح  رد  مادـک  فرح  ود ، ره  تیاـضر  بلج  هب  هّجوت  اـب  مرهوش ؟] ]
؟ دنک مورحم  لیصحت  زا  ارم  دناوت  یم 

.ما هدومن  نایب  متاساسحا  تایئزج و  اب  شیارب  ار  وا  هب  ندیـسر  ات  دـّلوت  نامز  زا  نم  دراد ؟ وا  هب  یطبر  نم  هتـشذگ  اـیآ  نمـض ، رد 
نوچ مناسانـشب ؛ وا  هب  ار  مدوخ  دـیاب ، هک  روط  نآ  ما  هتـسناوتن  نم  دـیاش  هتبلا  تسا ؛ هدـش  ساـسح  وا  نوچ  ما ، هدرک  هابتـشا  دـیاش 

.متسه مدوخ  ریگرد  ما و  هتخانشن  زونه  ار  مدوخ  اتقیقح 

دیاب هچ  نم  ساسا  نیا  رب  .مینادرگ  لالح  ار  نام  یگدـنز  میورب و  شیپ  یمالـسا  یعرـش و  نیناوق  ساسا  رب  میهاوخ  یم  ود  ره  اـم 
زاب اّما  مهد ؛ رارق  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  ار  میوگلا  منک و  هعلاطم  دـیاب  هک  مناد  یم  ار  باوج  هتبلا  مشاب !؟ هنومن  ینز  اـت  منکب 

.مراد جایتحا  امش  کمک  هب  مه 

مراذگب و نایم  رد  وا  اب  دیاب  ار  زیچ  همه  نم  ایآ  و  دنـشاب ؟ هتـشاد  یّقح  نم  هتـشذگ  رد  دنناوت  یم  ناشیا  ّدح  هچ  ات  دییوگب : نم  هب 
؟ دیآ شیپ  بسانم  تیعقوم  ات  منک  ناهنپ  وا  زا  ار  يدراوم  مناوت  یمن 
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، منک وگزاب  وا  يارب  دتفا ، یم  زور  لوط  رد  میارب  هک  یتاقافتا  همه  تسا  مزال  ایآ  مهد ؟ همادا  ار  یحارط  یناهنپ ، مناوت  یم  ایآ  ًالثم 
!؟ دنک دراو  ام  تیمیمص  رب  يا  هشدخ  دشاب و  نام  یگدنز  ررض  هب  رگا  یتح 

.مناد یم  ادخ  بناج  زا  يا  هیده  ار  ناشیا  نم  دنتسه و  رظن  ره  زا  ملاس  كاپ و  یناوج  ناشیا ، نمض  رد 

.دیتسرفب میارب  ار  ناتیاه  هتشون  زا  یتمسق  دیهد ، یم  راختفا  دراد و  ناکما  رگا  دییوگ ؟ یم  مه  رعش  امـش  ایآ  منادب  متـساوخ  یم  و 
تمدخ ناوارف  مارتحا  رکـشت و  اب  .مراد  هلجع  باوج  ندینـش  يارب  و  متـسه ، امـش  باوج  رظتنم  .دیـشک  لوط  ردق  نیا  هک  دیـشخبب 

! یلاع بانج 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

: دراد یم  راعِشا  اباوج  دیسر ، امش  لّصفم  موقرم 

زیگنا و تربع  ییاـشامت و  ناـسنا ، صوصخ  هب  شنیرفآ ، ملاـع  رد  هک  ییاـه  تفارظ  اـه و  یتفگـش  یهلا و  گرزب  تاـیآ  زا  یکی 
ار هتـشون  نیا  هک  نآلا  اعقاو  هک  تسا ، رگیدکی  اب  درم  نز و  ندوب  سنوم  سینا و  مدمه و  رـسمه و  تیجوز و  تسا ، نیرفآ  شنیب 

.مرادن دیامنب ، ار  سنج  ود  نیا  ندش  یکی  ندوب و  مه  اب  ندش و  مه  اب  تیجوز و  نیا  زا  ریبعت  هک  يا  هژاو  مسیون ، یم 

.دنشاب یم  سابل  ناشیا  يارب  نارهوش  سابل و  نارهوش  يارب  ناوناب   (1) ؛» َّنَُهل ٌساِبل  ُْمتنَأَو  ْمَُکل  ٌساِبل  َّنُه  : » دیامرف یم  دیجم  نآرق 

.دیتسه نانآ  نت " نهاریپ   " امش و  امش ، نت " نهاریپ   " نانآ هیآ 187 ؛ هرقب ، هروس  - 1
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: دیامرف یم  هطبار  نیا  نوماریپ  رگید  هیآ  رد  و 

ینعی داد ؛ رارق  ناتیارب  امـش  دوخ  زا   (1) ؛» ًهَمْحَرَو ًهَّدَوَم  ْمُکَْنَیب  َلَعَجَو  اْهَیلِإ  اآُونُکْـسَِتل  اجاوْزَأ  ْمُکِـسُفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِمَو  »
ود چـیه  نیب  هک  يداحتا  دـّحتم ، هکلب  مه ؛ زا  لقتـسم  هن  مه و  زا  ادـج  هن  ضراـعم و  هن  لدـمه ، قفاوم و  راوخمغ  سنوم ، مدـمه ،
هب ِدحاو  کی  فلاخم ، سنج  ود  زا  هک : تسا  نیا  تسا ، شخب  مارآ  سّدقم و  یناعم  نیا  تیجوز  تقیقح  .دوش  یمن  رارقرب  يرفن 

نانز و تیرثکا  رد  تسا و  هداد  تیّمها  رایـسب  لیمکت ، تیوقت و  جاودزا و  ِتهج  نیا  هب  مالـسا  دوش و  یم  هتخاس  قفاوم  انعم  مامت 
نیا رب  مامتها  و  دزاس ، یم  رت  مهارف  تسا ، مهارف  عبطلاب  هچرگا  ار ، داـحتا  یگناـگی و  یّلجت و  نیا  هیحور و  نیا  ناملـسم ، نارهوش 

.دنشاب رادافو  نآ  هب  لد  رد  درم  نز و  دنامب و  نوصم  ضرعت  بیسآ و  زا  مکحتسم ، میوق و  داینب  هک : تسا 

دندوب نانچ  دندوب و  هنومن  ندوب ، مه  زا  ندش و  مه  اب  ِتهج  نیا  رد  هک  ما  هدـید  ار  ینادرم  نانز و  دوخ ، یگدـنز  نیمه  رد  ریقح 
تیـصخش تفگ ، یم  يرگید  هک  تفگ  یم  ار  نامه  داد و  یم  ماجنا  ار  نامه  تشاد و  ربخ  يرگید  لد  زار  زا  کی  ره  ییوگ  هک 

يداش و مغ و  جـنر و  رد  دـندوب و  مه  اب  ود  ره  هناخ ، نورد  رد  يرگید  دوب و  هناخ  نوریب  رد  وا  رگا  دوب ؛ هدـش  بوذ  مه  رد  ناش 
.تشاد ییاعدا  نیا  هب  وا  هن  تسناد و  یم  راک  بلط  وا  زا  ار  دوخ  نیا  هن  .دندوب  رگیدکی  کیرش  شیاشگ 

و دیریگ ، مارآ  نانآ  اب  هک  دیرفآ  ینارـسمه  ناتدوخ ، عون  زا  امـش  يارب  هک : تسا  نیا  وا  تایآ  هلمج  زا  و  هیآ 21 ؛ مور ، هروس  - 1
.دنکفا ینابرهم  یتسود و  امش  نایم  رد 
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ار اه  نآ  و  رهوش ، زا  نز  ندرک  ادـج  يارب  نآ  زا  و  دـنیامن ، یم  حرطم  ار  نآ  اب  هزرابم  ام ، ناـمز  رد  هک  یلیمحت ، يرـالاسدرم  نیا 
مکاح مه  اب  طباور  رب  هناخ و  طیحم  رد  یمالسا  قالخا  .تشادن  دوجو  ًالصا  دننک ، یم  هدافتـسا  نداد  رارق  مه  لباقم  رد  دحاو  ود 

.تسا هدوب 

ار وا  هک  تسا  ملاس  كاپ و  تهج ، ره  زا  هک  دیراد  يرـسمه  دـیا ، هتـشون  هچنآ  بسحرب  امـش  هک : تسا  نیا  تانایب ، نیا  زا  ضرغ 
هب هک  ینیب  شوخ  افو و  افص و  نیا  .تشاد  دیهاوخن  ناتدوخ  نیب  لح  لباق  ریغ  يا  هلأسم  سپ  دیرامش ، یم  ادخ  فرط  زا  يا  هیده 

.دوب دهاوخ  امش  هاوخرطاخ  مه  وا  وا و  هاوخرطاخ  امش  دهد ، یم  رارق  هاوخلد  قفو  رب  ار  روما  همه  دیراد ، مه 

ياهرذـع تاهج و  یـضعب  هطـساو  هب  هک  دـندش  ادـیپ  يدارفا  اهرهوش ، اه و  نز  نیب  رد  رگا  هکنیا  يارب  یعرـش ، تاـماظن  رد  هتبلا 
نز و زا  کیره  يارب  دزاس ، مّظنم  ار  اهنآ  دوش و  مکاح  اهنآ  رب  نوناق  دندیـسرن ، یگناگی  داّحتا و  نیا  هب  طلغ  ياه  هناهب  ای  حیحص 

قوقح نیا  هیاس  رد  دنامب و  ظوفحم  مه  زاب  تیجوز  هداوناخ و  ماظن  نآ ، بسحرب  هک  تسا  هدش  رّرقم  یقوقح  مه  هب  تبسن  رهوش 
دـب و بوخ و  ياه  هتـشذگ  زا  هک  دنتـسین  فظوم  يدرم  نز و  چـیه  قوقح ، نیا  بسحرب  .دنـشاب  هتـشاد  یتسیزمه  مه  اب  نوناـق  و 

اهنآ ینیب  شوخ  داّحتا و  تّوق  بجوم  همه  دننک ، یم  لمع  دنیوگ و  یم  هچره  دیاب  دنزاس ، علّطم  ار  رگیدکی  دوخ  یگدنز  قباوس 
.دشاب رگیدکی  هب 

رد رگیدـکی ، حالـص  ری و  ندومنخ  هظحالم  قفاوت و  اب  ار  تایئزج  نیا  دیـشاب ؛ هنوگچ  دـیاب  دـیتسه ، ردـپ  هناخ  رد  ات  هکنیا  هلأـسم 
، دیتسه دحاو  کی  هک  یلاح 
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.دینک رارصا  تسا ، نیب  رد  هک  یعوضوم  رد  امش  هن  دشاب و  هتشاد  دراد ، هک  یّقح  رب  دومج  وا  هن  .دییامن  لح 

ار دوـخ  دـیاب  مه  نز  دـنک ، تیاـعر  نز  اـب  هطبار  رد  ار   (1)« ِِهتَوْهَِـشب ُلُکْأَی  ُِقفانُْملاَو  ِِهلْهَأ  ِهَوْهَِـشب  ُلُکْأَی  ُنِمْؤُْملا   » روتـسد دـیاب  درم 
.دیامن مهارف  ار  رهوش  تیاضر  یعرش ، یقوقح و  یقالخا و  رظن  زا  هک  دنادب  فّظوم 

و دوش ، رت  مرگ  شیپ  زا  شیب  تسا ، رارقرب  هّللادـمحب  ناترـسمه ، امـش و  نیب  هک  یمرگ  طباور  نیا  تاحیـضوت ، نیا  اـب  تسا  دـیما 
.دیشاب هتشاد  يور  شیپ  رد  ار  رت  بوخ  رت و  بوخ  هنادنم و  تداعس  یگدنز 

« امُکَلْسَن   ُ هّللا َبَّیَطَو  امُکَْنَیب    ُ هّللا َفَّلَأ  »

هتاکربو هّللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو 

یفاص هّللا  فطل 

اذغ رد  قفانم  یلو  تسا ؛ شنادنزرف  رسمه و  لیم  قفاوم  هک  دروخ  یم  ار  ییاذغ  هنوگ  نآ  نمؤم  ص 12 ؛ ج 4 ، یفاک ، ینیلک ، - 1
.دنک یم  هّجوت  دوخ  رظن  يأر و  هب  طقف  ندروخ ،
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27

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

( هتاکرب تماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  كرابم  رضحم 

ياهرایعم باختنا  ندرک و  رکف  لوغشم  مرسمه ، باختنا  دروم  رد  هک  تسا  يدنچ  دشاب ، یم  ما  هدنیآ  رـسمه  باختنا  نم  لکـشم 
اب كرتشم ، یگدنز  رد  ارم  دـشاب و  عرـش  لقع و  لوبق  دروم  هک  ییاهرایعم  متـسه ؛ دـشاب ، لاعتم  دـنوادخ  لوبق  دروم  هک  تسرد ،

.دناسرب تسا ، مالسا  رظن  دروم  هچنآ  لماک و  یتخبشوخ  هب  ینز 

کیدزن مه  هب  يرکف  یحور و  رظن  زا  هاگدید ، بتکم و  ندوب  كرتشم  ندوب ، هدـیقع  مه  يرکف و  مه  زا : دـنترابع  نم ، ياهرایعم 
.يرکف رظن  زا  ندوب  نأش  مه  مالک  کی  رد  ندوب و 

دراد تسود  ناـسنا  لاـح  ره  هب  .منک  یمن  راـکنا  ار  لـیاسم  نیا  دـنچره  مهد ؛ یمن  تیّمها  هریغ  تالیـصحت و  ییاـبیز ، تورث ، هب 
تـسا هدـیقع  مه  رکف و  مه  وا  اب  هک  يرتخد  اب  ناسنا  یتقو  نم ، رظن  هب  یلو  دـشاب ؛ هتـشاد  هیلاع  تالیـصحت  ياراد  اـبیز ، يرـسمه 

.دوش یم  لح  لیاسم  نیا  همه  دوخ  هب  دوخ  دنک ، جاودزا 

هب هک  تسا  نیا  نم  رکف  .دراد  جاودزا  ياـهرایعم  دروـم  رد  یعیـسو  رایـسب  عاعـش  ندوـب ،) رکف  مه   ) نیفرط رّکفت  زرط  نم ، رظن  هـب 
، منک زیهرپ  یهلا  تیـصعم  هانگ و  زا  منک ، رکف  فلتخم  لیاسم  دروم  رد  امئاد  مهد ، همادا  رمع  رخآ  اـت  شناد  بسک  تالیـصحت و 

رد
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هک مشاب  یناسنا  مالک ، کی  رد  و  دـشاب ، هتـشاد  هبلغ  شتاساسحا  رب  شلقع  دـشاب و  لقع  نامرف  هب  شوگ  هک  مشاب  يدرف  یگدـنز 
رّکفت زرط  نیا  ياراد  شلیماف  شا و  هداوناخ  مرـسمه ، مراد  لیم  .دـشاب  دـنوادخ  هّجوت  دروم  ناـسنا و  نآ  راتـساوخ  یلاـعت  يادـخ 
لکشم یلو  دنوادخ ؛ لوبق  دروم  یمالسا و  يرّکفت  زرط  دشاب ؛ هتشاد  ار  رّکفت  زرط  نیا  نز ، نآ  دوخ  هکنیا  همه  زا  رت  مهم  دنـشاب ؛

.تسا طیارش  نیا  ياراد  يرتخد  ممهفب  هنوگچ  هک  دهد  یم  ناشن  ار  دوخ  اجنیا  رد  نم 

اهرتخد اب  یمالک  طابترا  زا  یفرط ، زا  .دنتسه  لیـصحت  لوغـشم  رـسپ  رتخد و  هاگـشناد  نیا  رد  منک ، یم  لیـصحت  هاگـشناد  رد  نم 
.تسا رّکفت  زرط  نیا  ياراد  متنوکس ، لحم  رهش  رد  ای  هاگشناد  نیا  رد  رتخد  مادک  منادب  ملیام  رگید ، یفرط  زا  مراد و  زیهرپ 

ما هدرک  ادیپ  ار  ما  هقالع  دروم  رتخد  نآ  تسا ، هدش  لح  ملکـشم  هک  منک  یم  رکف  هلأسم  نیا  هب  ایؤر ، لیخت و  رد  یتقو  دـینک  رواب 
هک نوـنکا  .تسا و  یندـشان  فـصو  هـک  دریگ ، یم  ارف [  ] ار مدوـجو  ماـمت  ناـنیمطا  شمارآ و  ناـنچ  نآ  ما ، هدرک  جاودزا  وا  اـب  و 
!؟ منک تلصو  يرتخد  هچ  اب  مناد  یمن  متسه ، ناریح  نادرگرس و  یغرم  دننام  متسه ، یلاع  ترضح  يارب  همان  نیا  نتشون  لوغشم 

عورـش ار  یگدـنز  يرتخد ، نینچ  اب  اریز  تسا ؛ ندوب  هدـیقع  مه  رکف و  مه  نم ، رایعم  تسین ، ییابیز و ...  ياراد  هناخ ، نم ، راـیعم 
.تسا یتخبشوخ  زاغآ  ندرک ،
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رـسمه هنوگچ  هک  دیهد  ناشن  نم  هب  دشاب  ّقح  ترـضح  لوبق  دروم  هک  ار  تسرد  هار  موش و  علّطم  یلاع  بانج  رظن  زا  مهاوخ  یم 
نیا زا  ات  دینک  ییامنهار  ارم  مرادن ؟ میاهرایعم  باختنا  دروم  رد  یهابتـشا  تسا و  تسرد  اهرایعم  نیا  ایآ  و  مسانـشب ؟ ار  ما  هدـنیآ 
مدوب یم  شلابند  هب  هک  تسا  نامه  نیا  منکن  لایخ  دوخ  شیپ  منکن و  ادیپ  یـسک  هب  لیامت  زور  ره  منک و  ادـیپ  تاجن  ینادرگرس 

هب هاگن  زا  یّتح  عیرـس ، هاتوک و  یهاـگن  هکلب  ینارچ ؛ مشچ  یّتح  هن  تسا و  هاـگن  طـقف  نم  لـیامت  هتبلا  .تسا  بارـس  منیبب  دـعب  و 
.دای دنک  لد  دنیب ، هدید  هچره  دتفا و  یم  یسک  هب  نم  مشچ  عقاوم ، یضعب  یلو  مراد ؛ ابِا  هاتوک ، هچ  رگا  مرحمان ،

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

رظن هک  جاودزا  دروم  رد  دیسر ؛ امش  لّصفم  موقرم  .دیشاب  ءادفلا  هل  انحاورا  هّللا  هیقب  ترـضح  تایانع  لومـشم  ّقفوم و  هّللا  ءاش  نا 
ترضح زا  تسا و  رایسب  قیوشت  بیغرت و  دروم  مالسا و  مهم  ننس  زا  یکی  جاودزا  دیناد  یم  هک  روط  نامه  دیا ، هتـساوخ  ار  ریقح 
َفِْـصن َزَرْحَأ  ْدَـقَف  َجَّوََزت  ْنَم  : » تسا رگید  ثیداـحا  رد  »(1) و  ِیتَّنُـس ُحاـکِّنلا  : » دومرف هک  تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 

(2) «. ِِهنیِد

، دیراد رظن  رد  هک  نانچ  دیتسه ، ّتنس  نیا  ماجنا  ددصرد  هک  لاح  تسا  دیما 

.تسا نم  ّتنس  زا  جاودزا  ص 180 ؛ ج 22 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همّالع  - 1
.تسا هدرک  ظفح  ار  شنید  فصن  دنک ، جاودزا  هک  سک  نآ  ص 329 ؛ ج 5 ،  یفاک ، ینیلک ، - 2
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تسج و صحف و  فراعم ، زا  رتشیب  رـسمه  باختنا  رد  یلو  دوش ؛ مهارف  دشاب ، بسانم  یقالخا  قفاوت  نامیا و  تهج  زا  هک  يدروم 
صوصخ هب  رظن ، دروم  تاهج  زا  هک  ردـق  نیمه  .تسین  حیحـص  دوش ، میمـصت  ذـخا  زا  عنام  ساوسو و  هلحرم  هب  هک  يّدـح  ات  وج 

رما و هیقب  دننادب ، بسانم  ار  صخـش  دـیراد ، دامتعا  اهنآ  هب  هک  يدارفا  امـش و  ردام  ردـپ و  دوش و  هتخانـش  قالخا  تّفع و  تناید ،
.تسا لاعتم  دنوادخ  اب  همه  هدنیآ 

ّرثؤم نآ  نایرج  رد  ناسنا  هک  ار  يروما  هدـنیآ  دـییامن و  مادـقا  ینید  ّتنـس  ماجنا  تین  هب  ادـخ و  زا  ریخ  بلط  ادـخ و  هب  لـکوت  اـب 
(1) «. ُُهبْسَح َوُهَف    ِ هّللا یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَمَو  : » هک دییامن  راذگاو  ادخ  هب  ار  همه  تسین ،

هتاکربو هّللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو 

یفاص هّللا  فطل 

.تسا یفاک  ار  يو  ومه  دنک ، لکوت  دنوادخ  رب  سکره  و  هیآ 3 ؛ قالط ، هروس  - 1

ناناوج www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 129زکرم  هحفص 122 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/516/AKS BARNAMEH/#content_note_117_1
http://www.ghaemiyeh.com


118 ص :

28

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

( هتاکرب تماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  كرابم  رضحم 

يراـگزاسان و نم  اـب  مرـسمه  ما  هدـش  هّجوتم  هاـم  هس  نیا  لوط  رد  .ما  هدرک  جاودزا  تسا  هاـم  هس  تّدـم  هلاـس ، متسه 25  یناوج 
.دوش ادج  نم  زا  ات  تسا  یتصرف  هناهب و  رظتنم  دریگ و  یم  دوخ  یب  ياه  هناهب  مادم  دراد ؛ دروم  یب  ِتجاجل 

هب رـس  رتخد  هتـشاد و  رـسپ  اب  هطبار  یقالخا  دراوم  جاودزا ، زا  لبق  هدرک ، فارتعا  مه  شدوخ  مدیمهف و  تّدم  نیا  رد  هک  روط  نیا 
تحیصن ار  وا  هشیمه  نم  .ما  هدرک  ادیپ  وا  زا  هریغ  نفلت و  هرامش  هناقـشاع ، ياه  همان  مه  یکرادم  هک  يروط  هب  تسا ، هدوبن  يریز 

وا زا  میوگ و  یم  شردام  ردپ و  هب  ما  هدـیمهف  هک  ار  ییاهزیچ  مدرک  دـیدهت  ار  وا  راب  کی  یتح  دوش ، حالـصا  دـیاش  ات  مدرک  یم 
.دشن عقاو  ّرثؤم  اّما  متفرگ ؛ تشگنا  رثا  اضما و  اب  یبتک  دّهعت 

هب هک  تسا  هتفه  ود  تّدم  نآلا  تجاجل ، يراگزاسان و  دروم  رد  اّما  هدش ؛ حالـصا  شا  یقالخا  لکـشم  یمک  رهاظ  هب  دـیاش ، هتبلا 
يارب مه  ام  .دـهاوخ  یم  قالط  منک و  یگدـنز  وت  اب  مناوت  یمن  نم  هتفگ  نوچ  ما ؛ هدرب  شردـپ  هناخ  هب  ار  وا  لیاسم ، نیمه  رطاـخ 

شروبجم هرابود  اهرت ، گرزب  لیماف و  ياهدیفس  شیر  ینایمرداپ  اب  تسا  نکمم  اّما  دمآ ؛ بوخ  هراختسا  میدرک ، هراختـسا  قالط 
.ددرگرب هک  دننک 
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وت اب  جاودزا  هب  ارم  مردپ  : » دیوگ یم  هکنیا  هب  ملع  اب  درادن و  ربخ  شجاودزا  زا  لبق  لیاسم  عوضوم  زا  سک  چیه  هکنیا  هب  هّجوت  اب 
فرح هب  منک ؟ هچ  امـش  رظن  هب  ـالاح  .دـمآ  بوـخ  ما و  هدرک  هراختـسا  وا ، نداد  قـالط  متبقاـع و  رخآ و  يارب  نم  هدرک ،» روـبجم 

؛ دییامنب دروم  نیا  رد  يا  هراختسا  مه  امش  دیناد  یم  مزال  رگا  منک ؟ لمع  هراختـسا  هب  ای  منک  شوگ  اهدیفـس  شیر  اهرت و  گرزب 
!؟ منک راک  هچ  ما  هدنام  مسرت و  یم  وا  تنایخ  ًالامتحا  وا و  اب  یگدنز  ما و  هدنیآ  زا  مرادن و  دامتعا  وا  هب  ًالصا  نم  نوچ 

شردام ردـپ و  هب  ار  شا  یقالخا  لیاسم  مناد  یمن  یلو  مرادـن ؛ یلکـشم  چـیه  یقالخا  یلام و  ظاـحل  زا  هدـنب  هکنیا : رکذ  هب  مزـال 
، میوگب رگا  .دوش و  یم  هدیشک  رتشیب )  ) داسف هب  امتح  تسین ، نایرج  رد  یسک  نوچ  مهد ؛ قالط  ار  وا  میوگن و  رگا  هن !؟ ای  میوگب 

!؟ هن ای  تسا  یفاک  شتابثا  يارب  ما  هتفرگ  تشگنا  رثا  اضما و  اب  هارمه  وا  زا  هک  يدّهعت  یتح  مکرادم  ایآ ] هک   ] مناد یمن 

زاب هدرتسگ و  روط  هب  ار  لیاسم  مامت  مدید  مزال  اّما  دش ؛ هدیشک  ازارد  هب  بلطم  متفرگ و  ار  ناتتقو  هکنیا  زا  یهاوخرذع  رکشت و  اب 
.دییامن نایب  یعطق  لماک و  روط  هب  ار  ناترظن  هدومرف و  ییامنهار  دیناوتب  ات  میامن  هئارا  ناتتمدخ 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

امش یصخش  یلخاد و  رما  رد  رظن  راهظا  زا  عالّطا ، مدع  تلع  هب  ریقح 
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باوث تلیـضف و  نآ  ندرکن  اشفا  دیا ، هدش  علّطم  دشاب ، راع  بیع و  درف  يارب  هک  يرما  يّرـس و  رب  رگا  ًالّوا  یّلک ؛ روط  هب  .مروذعم 
فذق یعرش ) تازاجم   ) ّدح ای  ریزعت  بجوم  هاگ  تسا و  تیصعم  مارح و  دشابن ، یترورـض  رگا  زین ، ندرک  اشفا  هکلب  دراد ؛ رایـسب 

.دیزیهرپب صخش  ردام  ردپ و  شیپ  یتح  ّرس ، ياشفا  زا  نیاربانب  .دوش  یم  یسک ) هب  نداد  اوران  تبسن  )

داسف ضرعم  رد  هجوز  قـالط ، هطـساو  هب  رگا  هتبلا  دـشاب ؛ لـیام  مه  هجوز  رگا  صوصخ  هب  تسا و  درم  تسد  هب  قـالط  رما  اـیناث :
رایـسب فورعم ، هب  ترـشاعم  همادا  قالط و  كرت  هجوز ، اب  یگدـنز  ناکما  تروص  رد  و  دریگب ، رارق  یحور  ياهراشف  اـی  یقـالخا 

.تسا قالط  لالح ، ياهراک  نیرت  ضوغبم  هک  تسا  بوخ 

اب دـیناوت  یم  دـیراد ، دوخ  هک  یتاـناکما  ناتـسود و  لـیماف ، نادـنملاس  نیحـصان ، رظن  هب  هّجوت  اـب  هک  دـیتسه  امـش  دوخ  نیا  اـثلاث :
مهارف تسا ، امش  فرط  امش و  حالص  ریخ و  هچنآ  هک  منک  یم  اعد  مه  ریقح  لاح  ره  هب  .دیریگب  میمصت  فلتخم  بناوج  هظحالم 

.دوش

هتاکربو هّللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو 

یفاص هّللا  فطل 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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