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ینآرق نانز  اب  ییانشآ 

باتک تاصخشم 

ودمح داوف  سقد ، هسانشرس : 
یسراف  . میرکلانآرقلا یف  ءاسن  يدادرارق :  ناونع 

. يردیح همطاف  مجرتم  سقدلا ؛  ودمح  داوف  فلوم  ینآرق / نانز  اب  ییانشآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1389 رعشم ، رشن  نارهت : رشن :  تاصخشم 

ص. [ 211  : ] يرهاظ تاصخشم 
 8-244-540-964-978 لایر :  20000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. سیونریز تروصب  نینچمه  211 ؛] . ] :ص همانباتک تشاددای : 

نآرق رد  نانز  عوضوم : 
سدقم نانز  عوضوم : 

مجرتم - ، 1356، همطاف ، يردیح هدوزفا :  هسانش 
ز9د73041 1389  / BP104 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/159 ییوید :  يدنب  هدر 
2063223 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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هچابید

11 ص :
هدروآرب ناسنا  ياهوگلا  یتفرعم و  ياـهزاین  ینید ، فراـعم  هنیمز  رد  ار  رـشب  ياـهزاین  هک  تسا  فلتخم  فراـعم  زا  هدـنکآ  میرک  نآرق 

. دنکیم
یگدنز دننام  دشاب . زومآسرد  ناگدنناوخ  يارب  دناوتیم  اهنآ  تشذگرس  هک  دراد  هراشا  ییاهناسنا  یگدنز  هب  نآرق  تایآ  زا  یـشخب 

نآرق هک  دنتسه  ینانز  نایم ، نیا  رد  دناهدرکن . غیرد  یششوک  چیه  زا  یهلا  ناربمایپ  يرای  رد  هک  يدارفا  یهلا و  ناربمایپ  هتـشذگ ، ماوقا 
. تسا هدرک  شهوکن  ار  نانآ  دنسپان  راتفر  دیجمت و  ار  اهنآ  هدیدنسپ  راتفر  تایآ ، لوزن  اب  میرک 

ار نآ  سقدـلا  ودـمح  داؤف  ياقآ  هک  تسا  میرکلا » نآرقلا  یف  ءاسن   » ناونع اب  ییاهباتک  هعومجم  همجرت  دـیراد ، ور  شیپ  رد  هک  يرثا 
. تسا هدرک  همجرت  يردیح  همطاف  مناخ  راکرس  نیودت و 

. دریگ رارق  رئاز  ناوناب  صوصخ  هب  یناریا  ناملسم  نانز  هدافتسا  دروم  هک  میراودیما 
قیفوتلا یلو  هنا 

رارسا قالخا و  هورگ 
جح تاقیقحت  زکرم 
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13 ص :

همدقم

هراشا

رد دنتـسشنیم و  وگوتفگ  ثحب و  هب  نآ ، نوگانوگ  لیاسم  تخانـش  نآرق و  هرابرد  ناهوژپشناد  ناگرزب و  هراومه  خـیرات ، لوط  رد 
همادا هتـسویپ  هدوب ، حرطم  تسخن  نارود  نامه  زا  هک  اهیـسررب  ثحب و  نیا  دـناهداهن . راگدای  هب  دوخ  زا  ار  ییاهبنارگ  راـثآ  هنیمز  نیا 

. دراد
« یلؤد دوسالاوبا   » دنمورب رگاش  رمعی ،» نب  ییحی  ، » هتخادرپ نآرق  هرابرد  وگوتفگ  ثحب و  هب  هک  یـسک  نیلوا  دوجوم ، كرادم  هیاپ  رب 

(1) تسا . هدوب  يافوتم 89 ) )
ینآرق مولع  دوریم . راک  هب  نآ  فلتخم  نوئـش  نآرق و  تخانـش  اب  طبترم  یتامدـقم  ثحابم  لیاسم و  دروم  رد  ینآرق » مولع   » حالطـصا

ندرک ناـسکی  یحو ، ناـبتاک  نآرق ، فیلاـت  عـمج و  لوزنلا ، بابـسا  لوزن ، بـیترت  تدـم و  نآرق ، لوزن  یحو و  نوـچ  یثحاـبم  لـماش 
تاهباشتم شیادیپ  نآرق ، رد  خسن  هلئـسم  نآرق ، فیرحت  مدع  تیجح و  نآرق ، تئارق  رد  فالتخا  أشنم  تائارق و  شیادـیپ  اهفحـصم ،

. تسا نآرق و ...  زاجعا  نآرق ، رد 

ص 8. تفرعم ، يداهدمحم  ینآرق ، مولع  - 1
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14 ص :
، دوشیم بوسحم  ادـج  یملع  تسا و  لالقتـسا  ياراد  دوخ  بوچراچ  رد  لیاسم  نیا  زا  کی  ره  اریز  دـناهتفگ ، عمج  هغیـص  هب  ار  مولع 
ات تسین  رارقرب  یعیبط  مظن  کی  ینآرق ، مولع  لیاسم  نایم  لیلد ، نیمه  هب  درادـن . دوجو  لیاسم  نیا  ناـیم  یگنتاـگنت  طاـبترا  هک  يروط 

(1) تسا . یسررب  ثحب و  لباق  رگید  لیاسم  زا  ادج  هلئسم ، ره  نیاربانب ، ددرگ . يرورض  اهنآ  نایم  بیترت  تیاعر 
ییاههیآ هک  دنتسه  ینانز  ینآرق ، نانز  تسا . ینآرق  نانز  عوضوم  تیروحم  اب  میرک ، نآرق  ياههیآ  لوزن  نأش  یـسررب  رـضاح ، قیقحت 

. دشاب هدشن  ای  هدش و  نایب  تحارص  هب  اهنآ  مان  هچ  تسا ، هدش  لزان  اهنآ  نأش  رد  دیجم ، هللا  مالک  زا 

صوصخ نیا  رد  قیقحت  ترورض 

صن هب  ندیـسر  يارب  درادـن . يدروم  نآ  ياوتحم  يریگیپ  تسا ، یهلا  مالک  هک  دوشن  تباث  هتخانـش و  لماک  روط  هب  نآرق  هک  ینامز  اـت 
زا یخرب  اهنت  ای  دـنکیم  تیادـه  صن  نآ  هب  ار  ام  اهتئارق  یمامت  ایآ  هک  درک  نشور  دـیاب  هدـش ، لزان  ص )  ) مرکا ربمایپ  رب  هک  یلـصا ،

صیصخت و لماش  هک  معا  يانعم  هب  خسن  هتبلا  تسا ؛ یلوا  ترورض  کی  خسان  زا  خوسنم  هیآ  صیخـشت  خسن ، هلئـسم  رد  نینچمه  اهنآ ؟
هنوگنامه تسا ، دییقت 

ص 7. ینآرق ، مولع  - 1
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15 ص :
زا هدافتسا  ماکحا و  طابنتسا  اههیآ ، رد  نآ  صیخشت  نودب  هک  نآرق  رد  تاهباشتم  هلئسم  نینچمه  تسا . هدمآ  زین ، ناینیشیپ  مالک  رد  هک 

ياوتحم زا  يریگهرهب  رد  یمهم  شقن  دوخ ، ياـج  رد  ینآرق  موـلع  لـیاسم  زا  کـی  ره  تسین و  نکمم  یتـسرد  هب  نآرق  هیلاـع  میهاـفم 
(1) دننکیم . افیا  نآرق 

لیوأت ریسفت و  هب  دهاوخب  یسک  رگا  هنیمز  نیا  رد  تسا ؛ ینآرق  مولع  یلصا  ثحابم  زا  یکی  دوخ  هک  اههیآ ، لوزن  نأش  یسررب  نینچمه 
ینـس یعیـش و  ربتعم  مکحم و  دانـسا  هب  هجوت  اب  ار  هیآ  لوزن  ییارچ  یترابع  هب  هیآ و  لوزن  نأش  دـیاب  ادـتبا  رد  دوش ، لیان  اـههیآ  تسرد 

. دروآ يور  لیوأت  ریسفت و  هب  هاگنآ  دیامن و  جارختسا 

نانز دروم  رد  یصاصتخا  قیقحت  ترورض 

نانز هکنآ  هلمج  زا  دراد ، هدـنراگن  يارب  هجوم  یلیالد  تسا ، هتفای  صاصتخا  ناـنز  دروم  رد  اـههیآ  لوزن  نأـش  هب  قیقحت  نیا  ارچ  هکنیا 
لیلد هب   ) تسین هباشم  درم  نز و  قوقح  هچرگا  تسا . نآرق  رد  ناـسنا  هاـگیاج  ناـمه  نآرق ، رد  نز  هاـگیاج  دنتـسه و  شنیرفآ  زا  یمین 
هکلب درم ، تیاده  يارب  هن  میرک  نآرق  اریز  تسا ؛ ربارب  مه  اب  درم  نز و  یناسنا  قوقح  نآرق  رد  اما  درم ،) نز و  یمسج  یحور و  توافت 

« ناسنا  » تیاده يارب 

ص 7. ینآرق ، مولع  - 1
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16 ص :
. تسا هدش  لزان 

: دیامرفیم دیامنیم ، وگزاب  ار  یحو  لوزن  زا  ضرغ  دنکیم و  حیرشت  ار  تلاسر  فده  یتقو  نیاربانب ،
(185 هرقب :  ) ِساَّنِلل ًيدُه  ُنآْرُْقلا  ِهِیف  َلِْزنا  يِذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَش 

. دشاب رگتیاده  ار  مدرم  هک  تسا ، هدش  لزان  نآرق  نآ  رد  هک  تسا  یهام  نامه  ناضمر  هام 
هب ریبعت  هاگ  میرک ، نآرق  تسا . ناسکی  روط  هب  درم  نز و  لماش  هکلب  درادن ، رظن  رد  ار  یصاخ  هورگ  ای  صوصخم ، فنـص  سان »  » هملک

؛ َنایَْبلا ُهَمَّلَع  َناْسنِإلا * َقَلَخ  َنآْرُْقلا * َمَّلَع  ُنمْحَّرلا * میداتـسرف .» نآرق  ناسنا ، يارب  ام  : » دیامرفیم دنکیم و  ناسنا »  » هب ریبعت  هاگو  سان » »
(. 4 - 1 نمحرلا : « ) تخومآ نایب  وا  هب  دیرفآ ، ار  ناسنا  داد ، دای  ار  نآرق  نامحر ، يادخ  »

قبط هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  نایب  میلعت  زا  نخـس  نآ  زا  سپ  ناسنا و  تقلخ  زا  نخـس  سپـس  نآرق ، میلعت  زا  نخـس  مود ، هیآ  رد 
زین شتمحر  تسا و  ملعم  نامحر ، دنوادخ  دمهفب . ار  نآرق  سپـس  دریگب و  دای  نایب  نآ  زا  سپ  دوش و  قلخ  ناسنا  دـیاب  لوا  یعیبط  مظن 

(. 156 فارعا : « ) تسا هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  متمحر  و  « ؛ ٍءْیَش َّلُک  ْتَعِسَو  ِیتَمْحَر  َو  تسا . ریگارف 
رگید دنتـسه ،» اهناسنا  شنادرگاش  دیوگیم و  نآرق  سرد  نامحر  تسا و  سان  تیاده  يارب  نآرق  : » دومرف دنوادخ  یتقو  بیترت ، نیدب 

ِینَِعبَت ْنَمَف  ریظن : یتاریبعت  رد  هکنیا  هچ  تسین ، درم  نز و  زا  نخس 
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17 ص :
ًيدُه نآرق  هک  نیا  رب  ینبم  دوب  ياهنومن  نیا  تسین . درم  نز و  زا  نخـس  (، 36 میهاربا : « ) تسا نم  زا  دـنک ، يوریپ  ارم  هک  ره  « ؛ یِّنِم ُهَّنِإَف 

(1) تسین . یصوصخ  هب  فنص  سان ،»  » زا دارم  تسا و  اهناسنا  سیردت  يارب  ياهمانرب  ِساَّنِلل و 
: ییابطابط نیسح  دمحم  راوگرزب  همالع  ریبعت  هب 

نوچ تسا ، ناسنا  شمان  هک  يرهوج  دـنارهوج ، کی  زا  عون و  کی  زا  درف ، ود  نز  درم و  هک  هدرک  تباث  ار  انعم  نیا  هبرجت ، هدـهاشم و 
، تواخس لیبق  زا  یلئاضف  درم  رد  رگا   ) تسا هدش  هدهاشم  زین ، نز  فنص  رد  هدش ، هدهاشم  درم  فنص  رد  تیناسنا  زا  هک  يراثآ  یمامت 

ملسم روط  هب  یتوافت . هنوگچیه  نودب  مه  نآ  تسا ) هدش  هدید  زین  نز  فنص  رد  هدش ، هدید  نآ  لاثما  يرادنتـشیوخ و  ملع ، تعاجش ،
راثآ هن   ) هکرتشم راثآ  زا  یـضعب  رد  فنـص  ود  نیا  هلب  تسا . ناسنا  زین ، نز  فنـص  سپ  تسا ، عون  دوخ  ققحت  رب  لیلد  عون ، راثآ  روهظ 

تافـص زا  یـضعب  رد  فعـض  تدش و  فرـص  یلو  دـنراد ، فالتخا  فعـض  تدـش و  رظن  زا  نآ ،) لاثما  ندـش و  هلماح  لیبق  زا  هصتخم 
هک دوشیم  نشور  نایب  نیا  اب  تسین و  ناسنا  رگید  وا  هدـش و  لطاب  فیعـض  فنـص  رد  تیعون  میئوگب  هک  دوشیمن  نآ  ثعاب  تیناسنا ،

نآ قیداصم  زا  یکی  تسا و  نکمم  زین ، رگید  فنص  يارب  تسا ، رودقم  فنص  کی  يارب  هک  لامک ، زا  هجرد  ره  هب  ندیسر 

ص 71 یلمآ ، يداوج  هللا  تیآ  لامج ، لالج و  هنیآ  رد  نز  - 1
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18 ص :
لماک روط  هب  نایب  نیا  اب  دوشیم ، لصاح  وا  هاگرد  هب  برقت  تعاطا و  ادـخ و  هب  نامیا  هار  زا  هک  تسا  یتالامک  يونعم ، ياهلامکتـسا 
ٍلِماع َلَمَع  ُعیِـضا  یِّنا ال  ترابع : نیمه  مـالک  نیرتهاـتوک  لاـح  نیع  رد  نیرتعماـج و  نیرتهب و  ثحب ، نیا  هداـفا  رد  هک  دوشیم  نشور 

نیا رد  تاروت  رد  هک  یمالک  اب  ار  مـالک  نیا  مرتحم  هدـنناوخ  رگا  تسا و  ( 195 نارمع : لآ   ) ضَعب نِم  مُکُـضَعب  یثنا  وا  ٍرَکَذ  نِم  مُکنِم 
! یقفا هچ  رد  تاروت  تسا و  یحطس  هچ  رد  میرک  نآرق  هک  ددرگیم  نشور  شیارب  دنک ، هسیاقم  هدش  دراو  هراب 

، رـش هموثرج  لقع  تمکح و  رظن  زا  منادب  ات  متـشگ ] رایـسب  هجوت  لامک  اب  نم   ] میتشگ رایـسب  ملد  نم و  : » هدـمآ تاروت  هعماج  رفـس  رد 
.»؟ تساجک تسیچ و  نونج  تقامح و  تلاهج و  ینعی 

دیوگیم هک  اجنآ  ات  تسا  ریجنز  دیق و  شیاهتسد  تسا و  ماد  بانط  شبلق  ماد و  شدوخ  هک  تسا  نز  رتخـلت  رتدـب و  گرم  زا  مدـید 
. منکیمن ادیپ  ناسنا  کی  نز ، رفن  رازه  نایم  اما  منکیم ، ادیپ  ناسنا  کی  درم ، رفن  رازه  نایم  رد  نم 

دیلپ ار  نز  میدق ، نانوی  رد  تسین ، هتفریذپ  یلاعت  يادخ  هاگرد  رد  نز  حلاص  لمع  تدابع و  هک  دندوب  دقتعم  زین ، میدـق  ياهتما  رتشیب 
ياراد درم  تسین و  یناسنا  درجم  سفن  ياراد  نز  هک  دـندوب  دـقتعم  ناینانوی  زا  یـضعب  نایمور و  و  دنتـسنادیم ، ناطیـش  هدرورپتسد  و 
ثحب ریخ ، ای  تسا  ناسنا  نز  اـیآ  هکنیا  نز و  دروم  رد  اـت  دـش  لیکـشت  ياهرگنک  هسنارف ، رد  يدـالیم  لاـس 586  رد  یتـح  تسه و  نآ 

دعب دننک !
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19 ص :
یناسنا هکلب  لقتسم ، یناسنا  درم  نوچ  هن  اما  تسا ، ناسنا  زین ، نز  هلب  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  رایـسب ، ياهثحب  رج و  اهوگم و  وگب  زا 
هدنناوخ دشیمن و  هدرمش  یناسنا  عمتجم  ءزج  نز  لبق ، لاس  دص  دودح  ات  ناتـسلگنا  رد  زین ، نادرم و  رب  ندرک  تمدخ  صوصخم  تسا 

. دروخیمرب بیجع  يدیاقع  هب  دنک ، هعجارم  هدش  هتـشون  اهتلم  بادآ  دـیاقع و  ءارآ و  هرابرد  هک  ییاهباتک  هب  باب  نیا  رد  رگا  زیزع 
(1)

يارب طقف  هراکچیه و  عامتجا  رد  نز  مالسا ، رد  هک  دنیوگب  ات  دناهداد  رارق  يزیواتسد  مالسا  رد  ار  درم  نز و  قوقح  ندوبن  هباشم  یخرب 
مینیبیم مینکیم ، هعجارم  مالـسا  نتم  هب  ام  هک  یتقو  تسین . روط  نیا  هجو  چـیه  هب  هک  یتروص  رد  تسا . هدـش  قلخ  دـلو  داز و  هناـخ و 

رد فاـفع  ییاـهبنارگ ، تیـصخش و  نیمه  وترپ  رد  تسا . ندوب  اـهبنارگ  تیـصخش و  دـهاوخیم ، نز  دروم  رد  مالـسا  هک  هچنآ  هجیتن 
. دـیآیمرد راک  زا  دیـشر »  » دـننامیم و ملاس  هعماج  رد  یگداوناـخ  ياـهنوناک  دـننامیم ، یقاـب  ملاـس  اـهناور  دوشیم ، رقتـسم  هعماـج 

. دشاب هتشاد  دوجو  یمیرح  تسا ، هدرک  صخشم  مالسا  هک  يدودح  رد  درم ، وا و  نیب  هک  تسا  نیا  هب  نز ، ندوب  اهبنارگ 
نز زا  درم  یسنج  ذاذتلا  يرادربهرهب و  هنحص  عامتجا ، هنحص  ینعی  یگداوناخ ، نوناک  زج  هک  دهدیمن  هزاجا  مالسا  رگید ، ترابع  هب 

ص 140. ج 4 ، نازیملا ، همجرت  - 1
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20 ص :
ای شاهنانز و  رطع  مامـشتسا  تروص  هب  هچ  و  شندـب ، ندرک  سمل  تروص  هب  هچ  وا ، مادـنا  ندـب و  هب  ندرک  هاگن  تروص  هب  هچ  دـشاب ،

، تدابع نامیا و  هدارا ، رایتخا ، ملع ، دروم  رد  مییوگب  رگا  یلو  دشاب . جیهم  تروص  هب  حالطـصا  هب  رگا  هک  شیاپ  يادـص  ندینـش  یتح 
مارح هک  ار  هچنآ  تسا و  طوبرم  نز  هب  هک  هدرک  مارح  عراش  ار  ییاهزیچ  درم . نوچمه  بوخ ، رایـسب  دـیوگیم  روطچ ؟ تیقالخ  رنه و 

(1) لاذتبا . هن  دهاوخیم  تیصخش  نز  يارب  مالسا  تسا . هدرکن  مارح  اهنآ  مادک  چیه  رب  هدرکن ،
هار نیا  رد  دـننکیم و  تیلاعف  نادرم  شوداشود  نید ، جـیورت  تهج  هک  مینیبیم  یمالـسا  هعماج  رد  ار  ینانز  قیقحت ، نتم  هب  هعجارم  اـب 

. دنناسریم يرای  نادرم  هب  ناوت  دح  رد  دننکیمن و  يراددوخ  زین  اهگنج  رد  روضح  زا  یتح 

رش نانز  ریخ و  نانز 

زا اهنآ  رانک  رد  دیوگیم ، نخـس  میهاربا : حون و  یـسیع ، یـسوم ، دـمحم ، زا  میرک ، نآرق  رگا  دراد . دوجو  دـب  بوخ و  یفنـص ، ره  رد 
بهلوبا و رـسمه  هب  دـیوگیم ، نخـس  میرم : رجاـه و  هیـسآ ، زا  رگا  ناـنز  دروم  رد  روطنیمه  دربیم ، ماـن  زین  بهلوبا  نوـعرف و  دورمن ،

رسمه

ص 400. ج 17 ، يرهطم ، داتسا  راثآ ، هعومجم  - 1
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21 ص :
. دنوشیم هتخانش  مه  هب  دادضا  دنارگیدکی و  هدننکفیرعت  رش ، ریخ و  لصا  رد  دننکیم . ییاههراشا  زین  طول 

ناونع هب  تسا ؛ هدـش  لزاـن  یـسک  هچ  دروم  رد  ارچ و  رظن ، دروم  هیآ  هک  تفاـیرد  ناوتیم  نآرق  حیرـص  صن  نتم و  زا  تاـقوا ، یهاـگ 
هیآ هک  میباییمرد  هدش ، دیق  هیآ  نتم  رد  تحارص  هب  ناشیا  مان  نوچ  تسا ، هدش  لزان  س )  ) میرم ترضح  دروم  رد  هک  ییاههیآ  هنومن ،

، هلداجم هروس  لوا  هیآ  رد  اًلثم  تسا ، هدماین  هدش ، لزان  وا  دروم  رد  هیآ  هک  یسک  زا  یمان  یهاگ ، اما  تسا . س )  ) میرم ترضح  نأش  رد 
هک ینـس  هعیـش و  ربتعم  بتک  هب  هعجارم  اب  دیاب  عقاوم  نیا  رد  هک  دربیم ، تیاکـش  ادخ  هب  دوخ  رهوش  تسد  زا  هک  تسا  ینز  زا  تبحص 

. درب یپ  دناهدش ، لزان  یسک  هچ  دروم  رد  هکنیا  اههیآ و  لوزن  نأش  هب  تسا ، هدش  دیق  لوزن  بابسا  نآ  رد 
یعـس ور ، نیا  زا  دنـشابن . فورعم  هیـسآ : میرم و  همطاف ، ترـضح  هزادنا  هب  دیاش  میاهدرب ، مان  اهنآ  زا  قیقحت  نیا  رد  هک  ینانز  زا  یخرب 

. دوش هجوت  زین  نانز  نیا  یگدنز  هب  راتسج  نیا  رد  ات  هدش 

قیقحت شور 

«، سقدـلا ودـمح  داؤف   » يروآدرگ میرکلا » نآرقلا  یف  ءاسن   » ناونع اـب  یبرع و  ناـبز  هب  بتک  زا  يرـس  کـی  ساـسا  رب  قیقحت ، نیا  نتم 
هدش یعس  ینس ، هعیش و  عبانم  فالتخا  دراوم  رد  تسا . هدش  هتشاگن  همجرت و 
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22 ص :
. تسا هدش  هراشا  اهنآ  هب  نایاپ  رد  هک  هدش  هدافتسا  قیقحت  نیا  تهج  زین ، يرگید  عبانم  زا  نمض ، رد  دوش . هیکت  هعیش  عبانم  رب 

هدش رکذ  يزاریـش » مراکم  هللا  تیآ   » همجرت ساسا  رب  هیآ  ناور  همجرت  سپـس  هیآ و  نتم  ادتبا ، رد  هک  تسا  تروص  نیدب  قیقحت  شور 
»؟ تسیک نز  نیا   » ناونع تحت  سپـس  هدـیدرگ . نایب  یبلاـطم  تسا ، یـسک  هچ  دروم  رد  هکنیا  رظن و  دروم  هیآ  هراـبرد  همادا ، رد  تسا .

. میاهداد حرش  ار  نآ  هدش و  ناتساد  لصا  دراو  هاگنآ  هدمآ ، ردام  ردپ و  فرط  زا  تشپ  نیدنچ  ات  يو  همانهرجش 
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23 ص :

نوعرف رسمه  هیسآ ،

هراشا

ِمْوَْقلا َنِم  ِینَِّجن  َو  ِِهلَمَع  َو  َنْوَعِْرف  ْنِم  ِینَِّجن  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ًاـْتَیب  َكَدـْنِع  ِیل  ِْنبا  ِّبَر  َْتلاـق  ْذِإ  َنْوَـعِْرف  َتَأَْرما  اوـُنَمآ  َنیِذَِّلل  اًـلَثَم  ُهللا  َبَرَـض  َو 
(11 میرحت :  ) َنیِِملاَّظلا

تـشهب رد  تدوخ  دزن  نم  يارب  ياهناخ  اراگدرورپ ! تفگ : هک  ماگنه  نآ  رد  تسا ، هدز  لثم  نوعرف  رـسمه  هب  ناـنمؤم  يارب  دـنوادخ  و 
. شخب ییاهر  نارگمتس  هورگ  زا  ارم  هد و  تاجن  وا  راک  نوعرف و  زا  ارم  زاسب و 

هیآ لوزن  نأش 

درک و هجنکش  یسوم ، يادخ  یسوم و  هب  نامیا  يراگزیهرپ و  لیلد  هب  ار  نز  نیا  نوعرف  دیدرگ . لزان  نوعرف  نز  هیسآ ، هرابرد  هیآ  نیا 
. دراد رارق  ملاع  رترب  نز  راهچ  ءزج  وا  هک  تسالاب  يدح  هب  دنوادخ  دزن  نز  نیا  نأش  هبترم و  دیناسر . تداهش  هب  ار  وا  ماجنارس 
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24 ص :

؟ تسیک هیسآ 

هراشا

نامز رد  هیـسآ  دوب . رـصم  هاشداپ  ع )  ) فسوی ترـضح  نامز  رد  دیلولا  نب  نایرلا  تسا . دیلولا  نب  نایرلا  نب  دیبع  نب  محازم  رتخد  هیـسآ 
(1) دوب . نوعرف  رسمه  ع )  ) یسوم

ع)  ) یسوم دلوت 

باوخ زا  یتقو  دنازوسن . ار  لییارساینب  یلو  تفرگرب ، رد  ار  طبق »  » و رصم »  » فارطا و  سدقملا » تیب  ، » شتآ هک  دید  باوخ  رد  نوعرف 
دـش دهاوخ  دلوتم  یکدوک  : » دنتفگ اهنآ  دیـسرپ . ار  شباوخ  ریبعت  اهنآ ، زا  درک و  عمج  ار  ناسانـشهراتس  نارحاس و  ناربعم و  دش ، رادیب 

ار دوشیم  دـلوتم  هک  يرـسپ  كدوک  ره  نیا ، زا  سپ  هک  داد  روتـسد  نوعرف  ور ، نیا  زا  تسوا .» تسد  هب  نایرـصم  تکاله  بابـسا  هک 
. دنراد هگن  ار  نارتخد  دنشکب و 

اجرباپ نیمز  رد  ار  ناـشتموکح  میهد و  رارق  نیمز  يور  ناـثراو  ناـیاوشیپ و  ار  ناـنآ  میهن و  تنم  نیمز  نافعـضتسم  رب  میتساوخ  یم  اـم  »
(2) میهد .» ناشن  دنتشاد ، میب  لییارساینب ]  ] اهنآ زا  ار  هچنآ  شنایرکشل  ناماه و  نوعرف و  هب  میزاس و 

دهاوخیم هک  ینز  ره  ات  درک  رومأم  مه  ار  ینادرم  هلباق و  نانز 

. سقدلاودمح داؤف  هیسآ ، میرکلا  نآرقلا  یف  ءاسن  - 1
.6 - 5 صصق : - 2
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25 ص :
. دنـشکب ار  وا  نوعرف  نادرم  هدروآ ، ایند  هب  يرـسپ  كدوک  نز ، هک  داد  ربخ  هلباق  هکنیمه  دـنورب و  شاهناخ  هب  اـهنآ  دـنک ، لـمح  عضو 
رد دوشیم و  مک  اهنآ  تیعمج  عضو ، نیا  اب  هک  دندرب  تیاکش  نوعرف  هب  لییارساینب  مدرم  هکنیا  ات  داد  همادا  ار  راک  نیا  ردقنآ  نوعرف 

هگن ار  اهنآ  لاس  کی  دنـشکب و  ار  نارـسپ  لاس  کی  هک  داد  روتـسد  نوعرف  سپ  دـش . دـهاوخ  دوبان  اهنآ  موق  رود ، نادـنچ  هن  ياهدـنیآ 
. دمآ ایند  هب  دندش  یم  هتشک  نارسپ  دیاب  هک  یلاس  رد  ع )  ) یسوم ترضح  دنراد .

اب ددرگن ، وا  تیعضو  هجوتم  یسک  ات  دش  رود  رهـش  زا  دوب ، هدیدرگ  کیدزن  شلمح  عضو  نامز  هک  ع )  ) یـسوم ترـضح  ردام  دباکوی 
دـهنب و یبوچ  یقودنـص  رد  ار  شدـنزرف  هک  دـش  ماهلا  وا  هب  سپ  دروآ . ایند  هب  ار  شدـنزرف  لین ، دور  رانک  رد  ناوارف  بارطـضا  سرت و 
ار یسوم  ع ،)  ) یسوم ترـضح  ردام  دراپـسب . لین  هب  ار  وا  هاگنآ  دراد و  هگن  شتـسد  رد  ار  شرـس  کی  دنک و  لصو  قودنـص  هب  یبانط 
هب ار  وا  دش ، یسوم  هجوتم  يرطخ  رگا  ات  تشاد  هگن  شتـسد  رد  ار  بانط  رـس  درپس و  لین  هب  ار  شکدوک  هودنا  یتحاران و  اب  داد و  ریش 

. دنادرگزاب دوخ  يوس 

نوعرف رصق  رد  ع )  ) یسوم ترضح 

هب یسوم  ردام  هعیش  داقتعا  قبط   ) تفر نوریب  شتسد  زا  بانط  رس  یگدولآ  باوخ  رثا  رب  درپس و  لین  هب  ار  وا  ع )  ) یـسوم ترـضح  ردام 
ع)  ) یسوم ترضح  رهاوخ  زا  داهن و  ياهبعج  رد  ار  یسوم  راگدرورپ ، ماهلا 
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درب و نوعرف  خاک  يوس  هب  ار  قودنـص  لین  و  دزاس ) علطم  ار  وا  دیآیم  دورف  ع )  ) یـسوم هک  ییاج  زا  دنک و  بیقعت  ار  هبعج  ات  تساوخ 
رد ار  نآ  دناسر ، قودنص  هب  ار  دوخ  هلجع  اب  نوعرف  رـسمه  دنداد . ار  قودنـص  ندیـسر  ربخ  دندمآ و  خاک  يوس  هب  نوعرف  ناگتـشامگ 

. دید ار  كدوک  ینارون  تروص  دوشگ و  ار  نآ  رد  تفرگ و  شتسد  ود  نیب 
. دنشکب ار  وا  ات  داد  روتسد  دید . ار  كدوک  نوعرف  نوچ  دنکفا . نوعرف  رسمه  لد  رد  ار  كدوک  نیا  رهم  دنوادخ 

سامتلا اب  هیسآ  دناسرب . هیسآ  رهم  رپ  ناتسد  هب  ار  ع )  ) یـسوم هک  دوب  یهلا  ریدقت  زا  نیا  دندشیمن و  دنزرف  بحاص  شرـسمه  نوعرف و 
يداـش زا  رپ  ار  اـم  یگدـنز  دوب و  دـهاوخ  وت  نم و  مشچ  رون  وا  میراد ، هگن  ار  وا  : » تفگ وا  هب  دـنکن و  ار  راـک  نیا  تساوخ  نوـعرف  زا 

: تفگ نوعرف  رـسمه  مرادن .» وا  هب  یجایتحا  چیه  متـسین و  قفاوم  نم  یلو  یـشاب ، راک  نیا  قفاوم  وت  دیاش  : » تفگ نوعرف  دومن .» دهاوخ 
هار هب  ار  وا  هک  ایند  رد  مه  دـناسر ، عفن  وا  هب  ع )  ) یـسوم هک  یتسرد  هب  و  میوش .» عفتنم  وا  زا  میریذـپب و  يدـنزرف  هب  ار  وا  میناوتیم  اـم  »

. داد ياج  تشهب  رد  ار  وا  هک  ترخآ  رد  مه  دومن و  تیاده  تسار 
رایـسب يراز  هلان و  دیـشارخ و  ار  دوخ  تروص  رـس و  تسین ، بانط  زا  يرثا  هک  دـید  تساخرب و  باوخ  زا  ع )  ) یـسوم رداـم  هک  یناـمز 

شیوسهب هدرب ، وا  زا  ار  هچنآ  دـنوادخ  اریز  دـیامن ، هشیپ  ربص  دـنکن و  هلان  يراز و  هداـیز  هک  دومرف  ماـهلا  وا  هب  دـنوادخ  هکنیا  اـت  درک ،
. دنادرگیمزاب

نوعرف رصق  رد  ع )  ) یسوم www.Ghaemiyeh.comترضح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 224زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


27 ص :
. روایب میارب  وا  زا  يربخ  ورب و  كدوک  لابند  هب  تفگ  شرتخد  هب  دباکوی 

يارب اهنآ  داهن . هدش ، هتفرگ  بآ  زا  ینعی  یسوم »  » ار كدوک  مان  هیسآ  دنام و  نوعرف  خاک  رد  ع )  ) یسوم نوعرف ، رـسمه  تساوخرد  هب 
هب ار  رابرد  نانز  اههلباق و  یمامت  هیـسآ  دروخن . ار  اههیاد  زا  مادکچیه  ریـش  ع ،)  ) یـسوم اما  دهد ، ریـش  ار  وا  ات  دندروآ  هیاد  ع )  ) یـسوم
ایآ : » تفگ اهنآ  هب  باطخ  دینش و  ار  اهنآ  نخس  دوب ، رازاب  رد  هک  یسوم  رهاوخ  دهد . ریش  ار  یـسوم  ات  دنبایب  ار  یـسک  ات  داتـسرف ، رازاب 

(. دسانشیم ار  شردام  كدوک و  هک  تفگن  یلو  «، ) دنریذپب ار  كدوک  یگیاد  دنناوتب  هک  منک  یفرعم  ياهداوناخ  هب  ار  امـش  دیهاوخیم 
. دش نامداش  رایسب  دباکوی  تفگ . شردام  هب  ار  نایرج  ع ،)  ) یسوم رهاوخ  دنتفر . ع )  ) یسوم رهاوخ  هارمه  دنتفریذپ و  اهنآ 

هب ار  ع )  ) یـسوم ردام  مه  هیـسآ  دهد ،» ریـش  ار  كدوک  دناوتب  هک  میتفای  ار  یـسک  : » تفگ تفر و  هیـسآ  دزن  رـصق ، هب  اههمدخ  زا  یکی 
دایرف تفرگ و  ناهد  هب  ار  ردام  ناتسپ  كدوک  دنابسچ ، شاهنیس  هب  ار  وا  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  ع )  ) یسوم دباکوی ، درک . توعد  رـصق 

تساوخ ع )  ) یسوم ردام  زا  هیسآ  دنادرگزاب . وا  هب  ار  شکدوک  مه  زاب  هک  درک  رکش  ار  ادخ  لد ، رد  دباکوی  تساخرب . رـصق  رد  يداش 
. درک مارتحا  ع )  ) یسوم ردام  هب  رایسب  دهد و  ریش  یسوم  هب  دریذپب و  ار  كدوک  یگیاد  هدرک ، فطل  ات 

رسمه و نم ، : » تفگ یلیمیب  اب  دننکن ، کش  اهنآ  هکنآ  يارب  دباکوی 
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هنیزه دـیاب  نمـض  رد  مربب . ماهناخ  هب  دوخ  اب  ات  دـیهدب  ار  وا  میایب ، اجنیا  هب  زور  ره  هکنیا  ای  منامب  اجنیا  ات  متـسین  رداق  مراد و  ینادـنزرف 

«. دیزادرپب نم  هب  مه  ار  وا  يرادهگن 
شمشچ ات  میدنادرگزاب  شردام  هب  ار  وا  ام  : » دیدرگ ققحم  منادرگیمزاب  وت  هب  ار  وا  تفگ  هک  دنوادخ  هدعو  هنوگنیا  تفریذپ و  هیسآ 

(1) دننادیمن .» نانآ  رتشیب  یلو  تسا  قح  یهلا  هدعو  هک  دنادب  دشابن و  نیگمغ  دوش و  نشور 
يدنزرف هب  ار  یسوم  شرسمه  تساوخ  لیلد  هب  زین ، نوعرف  تشگزاب . وا  يوس  هب  هرابود  دوب و  رود  شردام  زا  زور  هس  اهنت  ع )  ) یـسوم

سپ نارود  ع )  ) یسوم بیترت  نیدب  داد و  وا  هب  ار  یسوم  هدمآ و  رـصق  هب  ع )  ) یـسوم ردام  دش ، رتگرزب  یـسوم  هک  یماگنه  تفریذپ .
. درک يرپس  نوعرف  هیسآ و  دزن  ار  یگراوخریش  زا 

نم : » تفگ هدش و  ینابصع  نوعرف  دیشک . تفرگ و  ار  وا  شیر  یـسوم ، ناهگان  هک  دوب  هتفرگ  شوغآ  رد  ار  ع )  ) یـسوم نوعرف ، يزور 
«. تسا ناینوعرف  هدننکدوبان  نامه  وا  مشکب ، ار  كدوک  نیا  دیاب 

تحت ار  كدوک  هک  دوب  نآ  ادخ  هدارا  تیانع و  هتبلا  و  دیـشک - نوریب  وا  شوغآ  زا  ار  كدوک  دـمآ ، نوعرف  فرط  هب  تعرـس  اب  هیـسآ 
هچ دنادیمن  تسا ، كدوک  وا  شکن ، ار  وا  : » تفگ و  دریگب - دوخ  تیامح 

.13 صصق : - 1
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29 ص :
ار راک  نیا  لقع  يور  زا  وا  دوشیم ، مولعم  تشادرب ، ار  توقای  رگا  راذـگب ، شتآ  ياهراپ  توقای و  ياهعطق  ینکیمن  رواب  رگا  دـنکیم .

«. دنکیم هچ  دنادیمن  تسا و  كدوک  زونه  هک  نک  اهر  ار  وا  تشادرب ، ار  شتآ  هراپ  رگا  تسا و  هدرک  وت  اب 
اما درادرب ، ار  توقای  تساوخیم  ع )  ) یـسوم تشاذـگ . ع )  ) یـسوم ربارب  رد  شتآ  فرظ  کی  توقای و  فرظ  کـی  درک ، نینچ  نوعرف 

شتآ رد  تسد  ع )  ) یـسوم دنک . زارد  شتآ  فرط  هب  ار  شتـسد  ات  درک  تیادـه  ار  ع )  ) یـسوم لییربج ، داتـسرف و  ار  لییربج  دـنوادخ 
هرگ هک  تفگ  ادخ  هب  درک ، ثوعبم  توبن  هب  ار  وا  دـنوادخ  یتقو  هک  دوب  اجنیمه  زا  تخوس . شنابز  تشاذـگ و  ناهد  هب  ار  نآ  درک و 

* يِْرمَأ ِیل  ْرِّسَی  َو  يِرْدَص * ِیل  ْحَرْـشا  ِّبَر  َلاق  دوب : هدرک  ادیپ  تنکل  یمک  تخوس ، ع )  ) یـسوم نابز  هک  ینامز  زا  اریز  رادرب ، منابز  زا 
(. 28 - 25 هط :  ) ِیلْوَق اوُهَقْفَی  ِیناِسل * ْنِم  ًةَدْقُع  ُْللْحا  َو 

. داد تاجن  گرم  زا  ار  ع )  ) یسوم شتآ ، هراپ  بیترت ، نیدب 
وا ناگمه  دیشوپیم و  ار  وا  سابل  نوچ  یسابل  دشیم و  راوس  نوعرف  بکرم  نوچ  یبکرم  وا  دش . رتگرزب  گرزب و  مکمک  ع )  ) یسوم

دندیسرتیم و وا  زا  رایسب  نایطبق  درکیم و  يریگولج  دننک ، ملظ  لییارساینب  هب  نایطبق  هکنیا  زا  وا  دندزیم . ادص  نوعرف  رسپ  یـسوم  ار 
. دوب هدرک  دشر  هدروخ و  ریش  اهنآ  نیب  رد  ع )  ) یسوم هک  ارچ  دنتسنادیم ، دوخ  زا  ار  وا  دندوب و  مرگ  تشپ  وا  هب  رایسب  لییارساینب 
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30 ص :

نوعرف زا  ع )  ) یسوم یچیپرس 

: دیسرپ دمآ و  خاک  هب  ع )  ) یسوم یتقو  دوبن . وا  هارمه  ع )  ) یـسوم هک  یلاح  رد  تفر ، نوریب  خاک  زا  شبکرم  رب  راوس  نوعرف  زور  کی 
. دیـسر فنم »  » مان هب  ینیمزرـس  هب  هکنیا  ات  دـش ، ناور  وا  یپ  رد  ع )  ) یـسوم تفر . نوریب  بکرم  رب  راوس  هک  دـنتفگ  تساـجک ؟ نوعرف 

عازن مه  اب  نایطبق  زا  يرگید  لییارـساینب و  زا  یکی  درم  ود  هک  دـید  ع )  ) یـسوم دـندوب . هدـش  هتـسب  اهرازاب  دوب و  هدیـسر  همین  هب  زور ،
هبرض تدش  زا  درم  دز ، یطبق  درم  نآ  هب  ياهبرـض  تفر و  ولج  ع )  ) یـسوم تساوخ ، کمک  ع )  ) یـسوم زا  یلییارـساینب  درم  دننکیم .

ناطیش انامه  دوب ، ناطیـش  لامعا  زا  درم  ود  نیا  نیب  عازن  نیا  ادنوادخ ! : » تفگ تشادرب و  نامـسآ  هب  رـس  ع )  ) یـسوم تشذگرد . اجرد 
هب ات  نک  ناهنپ  تنانمشد  زا  ارم  سپ  مدشیم ، دیابن  مدش و  رهش  نیا  دراو  هک  ارچ  مدرک ، متس  دوخ  هب  نم  ایادخ  تسا ، راکشآ  ینمـشد 
هب منکیم و  رکـشت  وـت  زا  مدروآرد  اـپ  زا  ار  تنانمـشد  زا  یکی  یلیـس ، کـی  اـب  هک  ورین  تمعن و  نیا  ساـپ  هب  ایادـخ  دـنباین . تسد  نم 

(1) دوب .» مهاوخن  نامرجم  نابیتشپ  ماهدنز  ات  نآ ، هنارکش 
نایطبق زا  رگید  رفن  کی  اب  يزورید  درم  نامه  هک  دـید  رذگرـس  رب  زاب  زور  نآ  يادرف  دـیناسر . حبـص  هب  ار  بش  ینارگن  اـب  ع )  ) یـسوم

وت : » تفگ ع )  ) یسوم دهاوخیم . کمک  ع )  ) یسوم زا  زاب  دنکیم و  عازن 
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«. درک مهاوخ  بدا  ار  وت  هک  دنگوس  درم ، نیا  اب  زورما  يدرکیم و  اوعد  رگید  رفن  کی  اب  زورید  یهارمگ . يدرم  هک  یتسارهب 

نم یتشک . ار  ینوعرف  درم  نآ  زورید  هک  نانچمه  یشکب  ارم  یهاوخیم  : » تفگ دشکب  ار  وا  دهاوخیم  ع )  ) یـسوم هکنآ  روصت  هب  درم 
«. دوب یهاوخن  حلصم  هاگچیه  وت  ینک و  تموکح  يرگمتس  هب  نیمز  رد  یهاوخیم  وت  منکیم  رکف 

ار وا  تسا و  درم  نیمه  هتـشک ، ار  نوـعرف  نارادـفرط  زا  یکی  زورید  هـکنآ  تـسناد  دینـش و  ار  یلییارـساینب  درم  نآ  نانخـس  یطبق  درم 
ات دنروایب  وا  دزن  هب  ار  ع )  ) یـسوم ات  داد  روتـسد  نوعرف  دناسر . نوعرف  عالطا  هب  ار  عوضوم  تفر و  نوعرف  رابرد  هب  تعرـس  اب  تخانش .

نید هب  نادحوم  زا  و  ع )  ) یسوم نارادتسود  زا  هک  لیبرخ »  » ای لیقزح »  » مان هب  يدرم  نوعرف ، نارومأم  ندیسر  زا  شیپ  اما  دهد . حیـضوت 
، زین ع )  ) یسوم دشکب . ار  وا  دهاوخیم  نوعرف  هک  داد  ربخ  ع )  ) یسوم هب  دروآ ، نامیا  ع )  ) یـسوم هب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  دوب و  میهاربا 
ظفح و ار  وا  هک  دوب  هتفرگ  رارق  نآ  رب  دـنوادخ  هدارا  و  ( 21 صـصق :  ) نیِِملاّظلا ِموَقلا  َنِم  ِینَِّجن  ِّبَر  درک : اعد  نینچ  دنوادخ  هاگرد  هب 

يا هقوذآ  چـیه  تفر و  وا  لابند  هب  ع )  ) یـسوم ایب .» نیدـم  هب  ملابند  هب  یـسوم  يا  : » تفگ دـش و  لزان  وا  رب  ياهتـشرف  دـیامرف . شايرای 
. دروآ ور  ناهایگ  ياهگرب  هب  ورنیازا ، تشادن ، هارمه 

رتخد اروفص »  » اب دنام و  لاس  هد  نیدم  رد  ع )  ) یسوم
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ردارب نوراه  دـنوادخ  دـناوخب و  ادـخ  شتـسرپ  هب  ار  وا  اـت  تشگزاـب  نوعرف  يوسهب  يدـنوادخ  یحو  اـب  درک و  جاودزا  ع )  ) یبنبیعش

رد ع )  ) یسوم دندش . لخاد  وا  رب  دنتفر و  نوعرف  رصق  هب  رصم ، هب  ندیسر  ضحم  هب  نوراه  یسوم و  داتـسرف . وا  يرای  هب  ار  ع )  ) یـسوم
دوخ نایم  رد  یکدوک  رد  ار  وت  ام  ایآ  : » تفگ وا  هب  باطخ  تخانـش و  ار  وا  نوعرف  متـسه . ادخ  لوسر  نم  تفگ : داتـسیا و  نوعرف  ربارب 
کی و   ] يداد ماجنا  یهد ] ماجنا  تسیابیمن  هک   ] تراک نآ  ماجنارس  و  يدوبن ؟ ام  نایم  رد  ار  تایگدنز  زا  ییاهلاس  میدادن و  شرورپ 

زا هک  یماگنه  سپ  مدوب ، ناربخیب  زا  هک  یلاح  رد  مداد  ماجنا  ار  راک  نآ  نم  تفگ : یـسوم ] . ] یناساپـسان زا  وت  و  یتشک ] ار  اـم  زا  رفن 
(1) داد .» رارق  ناربمایپ  زا  ارم  دیشخب و  شناد  تمکح و  نم  هب  مراگدرورپ  مدرک و  رارف  مدیسرت  امش 

«. دش يراکشآ  ياهدژا  ناهگان  دنکفا ، ار  دوخ  ياصع  یـسوم ] . ] ینایوگتـسار زا  رگا  هدب ، ناشن  ياهدروآ ، ياهناشن  رگا  : » تفگ نوعرف 
(2)

تفر نوعرف  يوس  هب  سپس  دیعلب ، ار  دوب  رـصق  نیمز  رد  هک  ياهدنز  دوجوم  ره  درک و  زاب  ار  شناهد  اهدژا ، نآ  هک  هدش  هتفگ  نینچمه 
هب لیدـبت  نآ  هرابود  تفرگ و  تسد  رد  ار  اهدژا  راـگدرورپ  نذا  هب  ع )  ) یـسوم دـیزرلیم ، دوخ  هب  سرت  زا  نوعرف  دروخب ، مه  ار  وا  اـت 

. دش اصع 

.21 - 18 ءارعش : - 1
.107 - 106 فارعا : - 2
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33 ص :
وا تسد  دروآرب  نوـچ  درب و  ورف  شناـبیرگ  رد  ار  دوـخ  تسد  سپ  دـهد ، ناـشن  نوـعرف  هـب  رگید  ياهناـشن  اـت  تساوـخ  یـسوم  سپس 

. درک نشور  ار  نیمز  ياج  همه  رون  نآ  داد و  لاقتنا  نامسآ  هب  ار  رون  نآ  سپس  تسا . اهرون  یمامت  عبنم  ایوگ  هک  دیشخردیم  نانچنآ 
ریز ات  دوب  رداق  نوعرف  هک  يروط  دـیامن ، نشور  ار  تسا  نآ  ریز  رد  هچنآ  دـباتب و  زین  اهفقـس  اهباجح و  نایم  زا  ات  دوب  رداق  رون  نیا 
. دوب هتشگزاب  لوا  تلاح  هب  تسد  دروآرب ، نوچ  درب و  ورف  شنابیرگ  رد  ار  تسد  رگید  راب  یسوم  دنک . هدهاشم  ار  نامدرم  ياهفقس 
وا هب  یسوم   (1) دسرتب .» ادخ ] زا   ] ای دوش ، رکذتم  دـیاش  دـییوگب ، نخـس  وا  اب  یمرن  هب  اما  : » هک درک  یحو  نوراه  یـسوم و  هب  دـنوادخ 

یهاوخ لـخاد  تشهب  رد  يروآ  ناـمیا  نوچ  رواـیب و  ناـمیا  نم  هب  ینکیم ؟ رکـش  هداد  وت  هب  تمعن  همه  نیا  هک  ار  یـسک  اـیآ  : » تفگ
ناماه تفگ . وا  هب  ار  دوب  هدینـش  یـسوم  زا  هچنآ  نوعرف  دش و  رـضاح  نوعرف  راکدـب  ریزو  ناماه  هکنیا  ات  هن .»...  : » تفگ نوعرف  دـش .»

«. منادرگرب وت  هب  ار  تیناوج  مناوتیم  : » تفگ وا  هب  ع )  ) یسوم دروآ .» نامیا  وت  هب  یسوم  هکنآ  زا  سپ  روایب  نامیا  : » تفگ
هد ار  یسوم  هک  يدرم  نامه  لیقزح  میشکب .» ار  وا  دیاب  تسا و  رحاس  درم  نیا  : » تفگ شموق  هب  ور  دینش ، ار  نخس  نیا  نوعرف  یتقو 

.44 هط : - 1
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لیالد هک  یلاح  رد  تسا . هللا  نم  راـگدرورپ  دـیوگیم  هکنیا  رطاـخهب  دیـشکب  ار  يدرم  دـیهاوخیم  اـیآ  : » تفگ داد ، تاـجن  لـبق  لاـس 

(1) تسا .» هدروآ  امش  يارب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  ینشور 
ییاناد رهام و  رحاس  ره  ات  نک ، مازعا  اهرهـش  مامت  هب  جیـسب  يارب  ار  نارومأم  هد و  تلهم  ار  شردارب  وا و  : » دنتفگ مه  نامدرم  زا  ياهدع 

یماگنه نارحاس  هب  ع )  ) یسوم درک . عمج  رصم  رسارس  زا  دیع  زور  رد  ار  نارحاس  زا  ياهدع  درک و  نانچ  نوعرف   (2) دنروآ .» وت  دزن  ار 
غورد ادخ ] رب   ] هک سکره  دزاسیم و  دوبان  یباذـع  اب  ار  امـش  هک  دـیدنبن  ادـخ  رب  غورد  امـش ! رب  ياو  : » تفگ دنداتـسیا  شربارب  رد  هک 

(3) دوشیم .» هدروخ ] تسکش  و   ] دیمون ددنبب ،
نیا زا  شیپ  هک  میرایب  يرحـس  ار  وت  : » دـنتفگ یـسوم  هب  سپـس  دـیوگیمن .» نخـس  نارحاس  دـننام  : » تفگ نیریاس  هب  نارحاـس  زا  یکی 
يور دنتشاد ، تسد  رد  هک  ار  ییاهبانط  اهنآ  سپ  دیـشاب .» رگزاغآ  امـش  هن  : » تفگ یـسوم  نک .» عورـش  وت  یهاوخیم  رگا  ياهدیدن ،

: میتفگ : » دومرف یحو  ادخ  هکنیا  ات  دیسرت ، ع )  ) یسوم دنتشابنا . ار  نیمز  هک  ییاهرام  دندش ، رام  هب  لیدبت  اهبانط  نآ  دنتخادنا و  نیمز 
، دعلبیم دنتخاس  ار  هچنآ  مامت  نکفیب ، يراد  تسد  رد  ار  هچنآ  يرترب و  زوریپ ]  ] ًاملسم وت  سرتن !

.28 رفاغ : - 1
.37 - 36 ءارعش : - 2

.61 هط : - 3
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(1) دش .» دهاوخن  راگتسر  دور  اج  ره  رحاس  تسا و  رحاس  رکم  اهنت  دناهتخاس  هچنآ 

، دوب انیبان  نارحاس  گرزب  دـیعلب . ار  اهرام  نآ  همه  نامدرم ، مشچ  شیپ  هک  دـش  لیدـبت  ییاهدژا  هب  نآ  تخادـنا و  ار  شیاـصع  یـسوم 
تسد رد  ار  اهدژا  سپس  : » دنتفگ دش »؟ هچ  دعب  : » دیسرپ دیعلب .» ار  ام  ياهرام  دش و  ییاهدژا  یـسوم  ياصع  : » دنتفگ وا  هب  نارحاس  سپ 
دندرک نینچ  زین ، نارحاس  رگید  و  تسین » رحس  نیا  : » تفگ هداتفا  هدجس  هب  یـسوم  ربارب  رد  نارحاس  گرزب  دش .» اصع  هرابود  تفرگ و 

ایآ تفگ : نوعرف ] . ] نوراه یـسوم و  راگدورپ  میدروآ . نامیا  نایملاع  راگدرورپ  هب  ام  : » دـنتفگ دـندش و  میلـست  ع )  ) یـسوم ربارب  رد  و 
هئطوت کی  نیا  و   ] هتخومآ رحس  امـش  هب  هک  تسامـش  داتـسا  گرزب و  وا  ًاملـسم  دیدروآ ؟ نامیا  وا  هب  مهد  هزاجا  امـش  هب  هکنیا  زا  شیپ 

(2) مزیوآیم .» راد  هب  ار  امش  همه  منکیم و  عطق  رگیدکی  سکعهب  ار  امش  ياهاپ  اهتسد و  تسناد ! دیهاوخ  يدوزهب  اما  تسا ،]
و  ] زیر ورف  ام  رب  تماقتـسا  ربص و  اهلاراب ! : » دـنتفگیم طقف  اهنآ  تشک و  دیـشک و  بیلـص  هب  ار  اهنآ  دـیرب و  ار  اـهنآ  ياـپ  تسد و  سپ 

(3) ناریمب .» ناملسم  ار  ام  و  امرف ] تمحرم  ام  هب  ار  ییابیکش  هجرد  نیرخآ 

.69 - 68 هط : - 1
.49 - 47 ءارعش : - 2

.126 فارعا : - 3
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هتـشک بولـصم و  نارحاس  هارمه  هب  زین ، لیقزح  دندیدرگ . لخاد  تشهب  هب  دندش و  دیهـش  زور  رخآ  رد  دـندوب و  رفاک  زور  لوا  رد  اهنآ 

. دش
تفرگ و تسد  رد  ار  هناـش  رگـشیارآ ، نیا  هک  یماـگنه  دوب . نوـعرف  رتـخد  رگـشیارآ  دروآ ، ناـمیا  ع )  ) یـسوم هب  هک  لـیقزح ، رـسمه 
هک میوگیم  ار  یسک  هن  : » تفگ رگـشیارآ  ییوگیم .» ار  مردپ  : » تفگ نوعرف  رتخد  هللا ،» مسب  : » تفگ دنک  زاغآ  ار  دوخ  راک  تساوخ 

: تفگ تساوخ و  ار  رگـشیارآ  نوعرف  داد . ربـخ  شردـپ  هب  ار  دوب  هدینـش  هچنآ  رتـخد  تسا .» تردـپ  يادـخ  وت و  يادـخ  نم و  يادـخ 
«. تسا هللا  وت  يادخ  نم و  يادخ  : » تفگ تسیک »؟ تیادخ  »

. دنتخادنا رونت  رد  یکییکی  ار  شناکدوک  ادتبا  وا  روتـسد  قبط  دنک . باذع  ار  شنادنزرف  وا و  ات  دنزورفیب  يرونت  ات  داد  روتـسد  نوعرف 
تبحص هب  عورـش  هراوهگ  رد  كدوک  ددرگزاب . شنامیا  زا  تساوخ  رگـشیارآ  دیـسر . دوب  هراوخریـش  هک  دنزرف  نیرتکچوک  هب  تبون 

. تخادنا رونت  رد  ار  شکدوک  وا و  نوعرف  تشگنرب و  شنامیا  زا  نز  یقح .» رب  وت  هک  ارچ  مردام ! يا  نک  ربص  : » تفگ درک و 
، درم رگـشیارآ  نز  هک  یماـگنه  درکیمن . راکـشآ  ار  شناـمیا  یلو  دوب ، هدروآ  ناـمیا  ع )  ) یـسوم هب  یناـهنپ  زین ، نوعرف  رـسمه  هیـسآ 
. دش رتيوق  شنامیا  درک و  نشور  ار  هیـسآ  لد  مشچ  یعقاو  تریـصب  هلیـسونیدب  دـنربیم ، اهنامـسآ  هب  ار  وا  حور  هک  دـید  ار  کیالم 

هب هیسآ  تسا ، هدیناسر  لتق  هب  ار  رگشیارآ  هنوگچ  هک  تفگ  دمآ و  هیسآ  يوس  هب  نوعرف  یتقو 
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هکلب متـسین ، هناوید  : » تفگ هیـسآ  ياهدش »؟ هناوید  ییوگیم  هچ  : » تفگ نوعرف  داد .» دهاوخ  ار  تیازج  دنوادخ  وت ، رب  ياو  : » تفگ وا 
نامه : » تفگ وا  هب  تساوخ و  ار  هیـسآ  رداـم  نوعرف  ماهدروآ .» ناـمیا  تسا ، ناـیناهج  يادـخ  وت و  يادـخ  نم و  يادـخ  هک  ییادـخ  هب 

«. دوش رفاک  ار  یسوم  يادخ  هکنیا  رگم  مروآیم ، مه  ترتخد  رس  ار  مدروآ  رگشیارآ  رس  هک  ییالب 
یلو دیوگ ، رفک  ار  یـسوم  يادـخ  دـهد و  ماجنا  دـهاوخیم  نوعرف  هچ  ره  ات  تساوخ  وا  زا  داتفا و  شرتخد  ياپ  تسد و  هب  هیـسآ  ردام 

دندنبب بسا  راهچ  هب  فرط  راهچ  زا  ار  هیسآ  ياپ  تسد و  داد  روتـسد  نوعرف  تفگ .» مهاوخن  رفک  ار  هناگی  يادخ  زگره  : » تفگ هیـسآ 
سپـس دـندنبب و  تهج  راهچ  زا  ار  وا  ات  داد  روتـسد  هک  هدـمآ  عبانم  یخرب  رد   ) دـننک تکرح  تهج  راهچ  زا  اـت  دـننک  یه  ار  اـهبسا  و 

تاجانم هنوگنیا  دید  کیدزن  ار  گرم  نوچ  هیـسآ  دریمب ؛) ات  دشکب  باذع  ردقنآ  گنـس  نآ  ریز  ات  دنناتلغب  وا  يور  ار  یگرزب  گنس 
: درک

(11 میرحت :  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجن  َو  ِِهلَمَع  َو  َنْوَعِْرف  ْنِم  ِینَِّجن  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ًاْتَیب  َكَْدنِع  ِیل  ِْنبا  ِّبَر 
. شخب ییاهر  نارگمتس  هورگ  زا  ارم  هد و  تاجن  وا  راک  نوعرف و  زا  ارم  زاسب و  تشهب  رد  تدوخ  دزن  نم  يارب  ياهناخ  اراگدرورپ !

نوعرف دروآ . بل  رب  ياهدـنخ  يداش  زا  دـننکیم ، میرکت  ار  وا  هک  دـید  ار  کـیالم  وا  دوشگ و  ار  وا  تریـصب  مشچ  رگید  راـب  دـنوادخ 
وا : » تفگ
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شحور دیسر و  تداهش  هب  هیسآ  ددنخیم . ارچ  وا  هک  تسنادیمن  نوعرف  ددنخیم ،» دشکیم و  باذع  تسا ، هدش  هناوید  دینک  هاگن  ار 

. تفرگ مارآ  تشهب  رد 
شریش ات  دوب  هداد  شردام  هب  ار  وا  دوب ، هدرک  گرزب  ار  ع )  ) یسوم هک  دوب  یسک  وا  اریز  دش ، نیگمغ  رایسب  هیسآ  گرم  زا  ع )  ) یـسوم

ادخ و هب  هک  دوب  یسک  هیسآ  اریز  دش ، نیگمغ  رایسب  ع )  ) یسوم يرآ ! دیـسریم . نافعـضتسم  لاوحا  هب  درکیم و  قافنا  رایـسب  وا  دهد .
. دوب هدروآ  نامیا  ع )  ) یسوم توعد 

هیسآ ياهتلیضف 

نآرق رد  وا  زا  دنوادخ  هک  تسا  یسک  ملاع و  نانز  نیرتهب  زا  یکی  وا  هک  تسا  یسب  نوعرف  رسمه  هیـسآ  يارب  يدنلبرـس  تزع و  نیمه 
دوخ موق  زا  دیـسرتن و  نوعرف  زا  زگره  دومن و  تعاطا  ار  دنوادخ  نامرف  درکیم ، یگدـنز  نوعرف  رـصق  رد  هکنآ  اب  هیـسآ  تسا . هدربمان 

تـسد زا  ار  وا  دهن و  انب  تشهب  رد  ياهناخ  وا  يارب  ات  تساوخ  ادخ  زا  دروآ و  نامیا  ادـخ  هب  وا  دـنروآ . نامیا  ادـخ  هب  هک  تساوخ  زین ،
. درک تباجا  ار  وا  ياعد  زین ، دنوادخ  دهد و  تاجن  ناملاظ  تسد  زا  ار  مدرم  نوعرف و 

: دیامرفیم يرگید  ثیدح  رد  ص )  ) ربمایپ دنتسه .» هیسآ : میرم و  همطاف ، هجیدخ ، تشهب  لها  نانز  نیرتهب  : » دیامرفیم ص )  ) ربمایپ
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میلک یسوم  تلافک  هیسآ  دنتفرگ . هدهع  رب  ار  ادخ  ناربمایپ  تلافک  دوخ  هنامز  رد  اهنآ  هک  ارچ  دوشیم ، رصحنم  میرم  هیسآ و  هب  لامک  »

«. حیسم یسیع  شرسپ  تلافک  میرم  و 
َو ٍتابِّیَث  دـنروآیم : دوخ  هتفگ  لیلد  ار  هیآ  نیا  یـضعب  دنتـسه و  ص )  ) ربمایپ یتشهب  نانز  میرم ، هیـسآ و  هک  تسا  هدـمآ  اـهتیاور  رد 

. تسا میرم  راکبا  زا  روظنم  هیسآ و  ناگهویب  زا  روظنم  (. 5 میرحت :  ) ًاراْکبا
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ناحلم رتخد  میلس ، ّما 

هراشا

(9 رشح :  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی  ْنَم  َو  ٌۀَصاصَخ  ْمِِهب  َناک  َْول  َو  ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  َنوُِرثُْؤی 
، دناهدش هتشادزاب  شیوخ  سفن  صرح  لخب و  زا  هک  یناسک  دنـشاب ، دنمزاین  رایـسب  ناشدوخ  دنچ  ره  دنرادیم ، مدقم  دوخ  رب  ار  اهنآ  و 

. دنناراگتسر

هیآ لوزن  نأش 

هدرک و ماعطا  ار  يریقف  درم  یتسدـگنت ، دوجو  اب  هک  هدـش ، لزان  ناحلم  تنب  میلـسّما  مان  هب  ینز  هداوناخ  هرابرد  هیآ  نیا  هک  هدـش  هتفگ 
. دنداهن نیمز  رب  هنسرگ  رس  دوخ 

؟ تسیک میلس  ّما 

شردام یجرزخ و  يراصنا  راجنلا  نب  يدـع  نب  منغ  نب  رماع  نب  بدـنج  نب  مارح  نب  دـیز  نب  دـلاخ  نب  ناحلم  رتخد  ءاـصیمر  نز ، نیا 
، هکیلم
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نب دـیز  نب  مضمـض  نب  رـضن  نب  کلام  اب  ادـتبا  رد  وا  دوب . راجنلا  نب  کلام  نب  ورمع  نب  يدـع  نب  هانم  دـیز  نب  يدـع  نب  کلام  رتخد 

باحـصا زا  هک  دـش  کلام  نب  سنا  مان  هب  يدـنزرف  بحاص  وا  زا  درک و  جاودزا  راجنلا  نب  يدـع  نب  منغ  نب  رماع  نب  بدـنج  نب  مارح 
(1) دوب . ص )  ) ادخ لوسر 

راـجنلا نب  کـلام  نب  ورمع  نب  يدـع  نب  هاـنم  دـیز  نب  ورمع  نب  مارح  نب  دوسا  نب  لهـس  نب  دـیز  هحلطوبا  اـب  سنا ، ردـپ  گرم  زا  سپ 
ص)  ) ربمایپ اب  دـش و  ناملـسم  میلـسّما  مالـسا ، روهظ  زا  سپ  دـش . ریمعابا  هللادـبع و  ياهمان  هب  دـنزرف  ود  بحاص  وا  زا  هک  درک  جاودزا 
هک یماـگنه  و  دوـبن ، رهـش  رد  سنا ) ردـپ  ، ) رـضن نب  کـلام  شرـسمه  دروآ ، ناـمیا  ص )  ) ربماـیپ هب  میلـسّما  هک  یماـگنه  درک . تـعیب 

میلـسّما ماهدروآ .» ناـمیا  درم  نیا  هب  نم  منک . نید  نیا  كرت  ارچ  : » تفگ میلـسّما  نک .» نید  نـیا  كرت  : » تـفگ میلـسّما  هـب  تشگزاـب 
و هللا » ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنا  ُدَهْشا  َو  هللا  اَّلإ  َهلإ  ْنا ال  ُدَهْشا  : » دیوگب ات  مدرک  نیقلت  دوبن  شیب  یکدوک  عقوم  نآ  هک  سنا  هب  سپس  : » دیوگیم
زا تینابـصع  اب  کلام  منکیمن .» ار  راک  نیا  نم  هن  : » متفگ ینکیم »؟ کیرحت  نم  هیلع  ار  مدـنزرف  وت  : » تفگ کـلام  درک .» نینچ  سنا 

اضق هب  نم  : » دیوگیم میلسّما  تشک . ار  وا  صخش  نآ  درک و  دروخرب  تشاد ، ینمشد  لبق  زا  هک  یسک  اب  دش ، جراخ  هناخ 

. ناحلم تنب  میلس  ما  میرکلا  نآرقلا  یف  ءاسن  - 1
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«. داد هزاجا  نم  هب  سنا  هک  ینامز  ات  مدرکن  جاودزا  مدومن و  سنا  تیبرت  مرگرس  ار  دوخ  مداد و  اضر 

وا نوچ  تفرگ و  راک  هب  شدنزرف  اهنت  تیبرت  يارب  ار  ششالت  مامت  میلـسّما  دوب . وکین  یقالخا  ياراد  شوه و  ییابیز و  بحاص  میلـسّما 
، ار کلام  نب  سنا  ماهشوگرگج  مهاوخیم  ادخ ! لوسر  يا  : » درک ضرع  هتفر و  ص )  ) ادخ لوسر  روضح  هب  مرش  اب  دیسر ، دشر  نس  هب 

. تفریذپ زین  ص )  ) ربمایپ دزومایب .» ار  یمالسا  میلاعت  امش  تمدخ  رد  ات  مروآرد ، امش  تمدخ  هب 
دهد و رارق  وا  يارب  ینیگنس  هیرهم  تساوخیم  هحلطوبا  دوب . كرـشم  زونه  وا  تفر و  میلـس  ّما  يراگتـساوخ  هب  هحلطوبا  یتدم ، زا  سپ 
هک هحلطوبا  يا  نادب  اما  درک . مهاوخن  جاودزا  كرشم  کی  اب  زگره  نم  : » تفگ هنمؤم  نز  نآ  اما  ددنبب ، ار  وا  مشچ  نابز و  هلیـسونیدب 

جاودزا وت  اب  هاگنآ  يروآ ، نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  هکنآ  رگم  تخوس ، دیهاوخ  منهج  شتآ  رد  زین ، امش  دنوشیم و  دوبان  امش  نایادخ 
. تفگ نیتداهـش  دمآ و  هرابود  تفر و  وا  : » دیوگیم میلـسّما  تفر . ورف  رکف  هب  یتدم  هحلطوبا  مهاوخیمن .» هیرهم  وت  زا  دومن و  مهاوخ 
تفرگن و ار  وت  مشچ  درم  نآ  لام  هنوگچ  میلـسّما  يا  : » دیـسرپ شرداـم  زا  سنا  روآرد .» هحلط  اـبا  جاودزا  هب  ارم  زیخرب و  متفگ  سنا  هب 

«. دنک جاودزا  رفاک  درم  کی  اب  دناوتیمن  ناملسم  نز  کی  هکنآ  يارب  : » تفگ شردام  درک »؟ تیافک  ار  وت  وا ، مالسا  اهنت 
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زا ایند  ياهتمعن  عاونا  رد  ار  میلسّما  هحلطوبا ، يزیچ .» چیه  هب  : » تفگ وا  يراد »؟ دامتعا  هچ  هب  یگدنز  رد  : » دیسرپ میلـسّما  زا  هحلطوبا 
هب ار  نآ  یـسک  هچ  : » تفگ هحلطوبا  مهاوخیم .» مالـسا  وت  زا  طقف  مهاوخیمن و  هرقن  الط و  نم  : » تفگ وا  یلو  درک ، قرغ  هرقن  ـالط و 

(«. ص  ) ربمایپ : » تفگ يداش  اب  میلسّما  دزومآیم »؟ نم 
نیدـب و  تسا » هدروآ  مالـسا  هحلطوبا  : » دومرف سپـس  درک و  هاـگن  وا  هب  ص )  ) ربماـیپ تسـشن . ناـشیا  باحـصا  نیب  رد  تفر و  هحلطوبا 
مالـسا اـهنآ  هیرهم  دـندمآرد و  مه  جاودزا  هب  ود  نآ  ص )  ) ادـخ لوـسر  تنـس  قـبط  سپـس  دـش . ینلع  مدرم  نیب  رد  وا  مالـسا  بـیترت ،

. دوب هحلطوبا 
هداهن انب  یمالسا  قیقد  یناعم  ساسا  رب  اریز  دوب ، هدروآ  هارمه  هب  شمارآ  يداش و  اهنآ  يود  ره  یگدنز  يارب  هحلطوبا  میلسّما و  جاودزا 

وا لاوحا  بقارم  حلاص ، يردام  دننام  دروآیم و  ياج  هب  ار  وا  قوقح  یمامت  دوب و  هحلطوبا  يارب  یبوخ  رایسب  رـسمه  میلـسّما  دوب . هدش 
. دوب

. دمآ دجسم  هب  يزور  تشادیم . تسود  رایـسب  ار  شلاوما  دوب و  هنیدم  رد  يرایـسب  تنکم  بحاص  هحلطوبا  : » دیوگیم کلام  نب  سنا 
؛ َنوُّبُِحت اَّمِم  اوُقِْفُنت  یَّتَح  َِّرْبلا  اُولانَت  َْنل  دـش : لزان  هیآ  نیا  ماگنه  ناـمه  رد  دیـشون . بآ  زا  يرادـقم  دـش و  دراو  وا  رب  ص )  ) ادـخ لوسر 

ادـخ لوسر  يوس  هب  تساـخرب و  هحلطوبا  ( 92 نارمعلآ : .« ) دـینک قاـفنا  دـیراد  تسود  ار  هچنآ  هکنیا  اـت  دیـسریمن ، یکین  هب  زگره  »
يا تفگ : تفر و  (ص )
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هچ بوخ ، هچ  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  مهد . هقدـص  ادـخ  هار  رد  ار  اـهنآ  همه  مهاوخیم  مرادیم و  تسود  ار  ملاوما  نم  ادـخلوسر !

«. درک میسقت  شیاهومع  رسپ  ناکیدزن و  نیب  رد  ار  شلاوما  تفر و  نوریب  دجسم  زا  تساخرب و  هحلطوبا  وت . لاوما  تسا  یلام  بوخ 
زا سپ  دـنتفرگ . سنا  شیاهيراکنیریـش  هب  دـش و  نشور  وا  هب  اهنآ  مشچ  دـندش . ریمعابا  ماـن  هب  يدـنزرف  بحاـص  میلـسّما  هحلطوبا و 
هک دوب  نیا  هحلطوبا  تداع  دـش . رامیب  كدوک  بیترت ، نیدـب  دـنک . ناحتما  كدوک  نیا  قیرط  زا  ار  اهنآ  اـت  درک  هدارا  دـنوادخ  یتدـم 

نئمطم كدوک  لاح  یبوخ  زا  ات  دیـسرپیم و  ار  كدوک  لاوحا  گنردیب  مالـس ، زا  سپ  تشگیمزاـب ، هناـخ  هب  زاـمن  اـی  راـک  زا  یتقو 
گرم هک  شاهرباـص  هنمؤم  رداـم  درم . كدوـک  تفر ، نوریب  هناـخ  زا  يراـک  يارب  هحلطاـبا  هکنیا  زا  سپ  يزور  تسـشنیمن . دـشیمن ،

. تشاذـگ هناخ  زا  ياهشوگرد  ار  وا  درک و  نفک  هداد ، لـسغ  ار  كدوک  تساـخرب و  دوب ، هتفریذـپ  یـضار  مارآ و  یـسفن  اـب  ار  كدوک 
تساوخیم اریز  دربب ، هحلطابا  يارب  ار  ربخ  نیا  یـسک  ادابم  هک  دوب  فارطا  هجوتم  و  نوُعِجار » ِْهَیلإ  ّانإ  َو  ّانإ هللا  : » تفگیم بترم  میلـسّما 

درک لابقتسا  شرسمه  زا  یعنصت  يداش  اب  درک و  كاپ  ار  شیاهکشا  میلسّما  تشگزاب ، هناخ  هب  شرسمه  دهدب . وا  هب  ار  ربخ  نیا  دوخ 
هب وا  : » داد خساپ  شمارآ  اب  وا  دنکیم »؟ هچ  ریمع  ابا  میلسّما ، : » دیـسرپ هحلطابا  هکنیا  ات  دوب ، دونـش  تفگ و  لوغـشم  وا  اب  بش  رخآ  ات  و 

«. هدیسر شمارآ 
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دروخ ار  شماش  تسا ، باوخ  كدوک  هکنیا  روصت  هب  كدوک  یتحار  زا  نامداش  هداد و  افـش  ار  شکدوک  ادـخ  هک  درک  روصت  هحلطابا 

ار شیاهسابل  نیرتهب  درک و  رطعم  رـسمه  يارب  ار  دوخ  میلـسّما  درک . رکـش  تباب  نیا  زا  ار  ادـخ  تسـشن و  وگوتفگ  هب  شرـسمه  اب  و 
باوختخر رانک  رد  میلسّما  دباوخب ، هک  تساوخ  دش و  عتمتم  دروخ و  اذغ  هحلطوبا  هکنآ  زا  سپ  دروآرـس . وا  رانک  رد  ار  بش  دیـشوپ و 

هب ار  نآ  دنرادن ، تسود  رگید  دنریگیم ، تناما  هب  هک  ار  يزیچ  اهمدآ  زا  یضعب  هک  ياهدید  لاح  هب  ات  هحلطابا  يا  : » تفگ تسشن و  وا 
«. دهد سپ  شبحاص  هب  دیاب  ار  نآ  درک ، هدافتسا  یتیراع  یش  کی  زا  ناسنا  یتقو  نم  رظن  هب  دنهد ، سپ  شبحاص 

هک هحلطابا  تفرگ .» سپ  ار  نآ  زورما  دوب و  هداد  وت  هب  تیادـخ  هک  دوب  یتناما  وت  رـسپ  : » تفگ میلـس  ّما  تسا .» تسرد  : » تفگ هحلطابا 
ص)  ) ادـخ لوسر  هب  وت  تسد  زا  مسق  ادـخ  هب  یهدـب !؟ نم  هب  ار  ربخ  نیا  دـیاب  الاح  : » تفگ دز و  داـیرف  وا  رـس  رب  دوبن ، طلـسم  دوخ  رب 

دنوادخ : » دومرف ص )  ) ربمایپ درک . وگزاب  ناشیا  يارب  ار  ارجام  تفر و  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  هحلطابا  زور ، نآ  يادرف  منکیم .» تیاکش 
. دش هلماح  ار  هللادبع  میلسّما  هک  دوب  بش  نامه  رد  و  دینادرگ » كرابم  امش  رب  ار ، امش  ِبشید 

ار وا  ات  روایب ، نم  دزن  هب  ار  كدوک  ورب و  : » دومرف کلام  نب  سنا  هب  ص )  ) ربمایپ دیسر ، ارف  میلسّما  لمح  عضو  نامز  هک  یماگنه 
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تـشگنا ناشیا  مداد ، ص )  ) ربمایپ هب  ار  كدوک  یتقو  : » دیوگیم کلام  نب  سنا  درک . نینچ  سنا  مرادرب .» ار  شقـس  منک و  يراذـگمان 

نس هب  هحلطابا  نب  هللادبع  یتقو  دندیمان . هللادبع  ار  وا  سپس  دنتشادرب و  ار  وا  قس  دندرب و  كدوک  ناهد  هب  دندز و  امرخ  هریش  هب  ار  دوخ 
«. دش نآرق ، يراق  ینادنزرف  بحاص  درک و  جاودزا  هحلاص  ینز  اب  دیسر ، یناوج 

شنانز زا  یخرب  دزن  هب  ار  وا  ص )  ) ربمایپ هد . میرای  ریقف ، مناوتان و  نم  تفگ : هدمآ  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  هب  يدرم  دـیوگیم : هریرهوبا 
. داد ار  باوج  نیمه  مه  يرگید  داتـسرف و  يرگید  يوس  هب  ار  وا  مادک  ره  میرادن و  يزیچ  بآ  زا  ریغ  هناخ  رد  ام  دنتفگ : اهنآ  داتـسرف ،
هک تسه  یـسک  ایآ  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  دنهدب . نم  هب  هک  دنتـشادن  يزیچ  اهنآ  تفگ : دمآ و  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  هب  هرابود  درم 

، شرـسمه دزن  هناخ  يوس  هب  درم  نآ  اب  سپـس  ادخ ! لوسر  ای  نم  تفگ : هتـساخرب و  هحلطابا  دنک . محر  وا  هب  ادـخ  ات  دـنک  نامهم  ار  وا 
: تفگ هحلطاـبا  تسا . ناـمناکدوک  مهـس  هک  اذـغ  یمک  زا  ریغ  هن  تفگ : میلـسّما  میراد ؟ هناـخ  رد  يزیچ  اـیآ  تـفگ : تـفر و  میلـسّما ،
مربیم و هرفس  فرط  هب  ار  متسد  نم  ربب ، نوریب  هناخ  زا  ار  غارچ  روایب و  نامهم  يارب  میراد  هچره  ناباوخب و  نک و  مرگرـس  ار  ناکدوک 

دش هک  حبص  دندیباوخ . هنسرگ  هحلطابا  میلـسّما و  ناکدوک  دروخ و  ار  اذغ  نامهم  بش  نآ  دروخب . اذغ  نامهم  ات  مروآیم  نوریب  یلاخ 
: دش لزان  هیآ  نیا  هظحل  نامه  رد  منکیم . بجعت  امش  يراد  نامهم  زا  نم  تفگ : هتفر و  ص )  ) ادخ لوسر  يوس  هب  درم  نآ 
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48 ص :
(9 رشح :  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلواَف  ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی  ْنَم  َو  ٌۀَصاصَخ  ْمِِهب  َناک  َْول  َو  ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  َنوُِرثُْؤی  َو 

، دناهدش هتشادزاب  شیوخ  سفن  صرح  لخب و  زا  هک  یناسک  دنـشاب ، دنمزاین  رایـسب  ناشدوخ  دنچ  ره  دنرادیم ، مدقم  دوخ  رب  ار  اهنآ  و 
. دنناراگتسر

هک دوب  نینح  گنج  اهگنج ، نآ  هلمج  زا  دناسریم . يرای  ناملسم  نادهاجم  هب  درکیم و  تکرش  ناکرشم  هیلع  ياهگنج  رد  میلسّما 
اوادـم ار  ناضیرم  دادیم و  بآ  ار  ناگنـشت  تخادرپیم ، ناـحورجم  ياوادـم  هب  گـنج  لوط  رد  داد . ناـشن  يرایـسب  تعاجـش  دوخ  زا 

هک دـندوب  هدـید  گنج  راد  ریگ و  رد  ار  وا  دوب . هلماح  ار  هحلطابا  نب  هللادـبع  نامز  نآ  رد  تشاد و  ار  دوخزا  عاـفد  ییاـناوت  وا  دومنیم .
. دوب هدومن  حلسم  رجنخ  هب  ار  دوخ  دوخ ، زا  عافد  يارب 

رجنخ ص !)  ) ادـخ لوسر  يا  : » تفگ میلـسّما  هتفرگرب .»! رجنخ  میلـسّما  نیا  ادـخ ! لوسر  يا  : » تفگ ص )  ) ربماـیپ هب  هحلطاـبا  شرـسمه 
ار وت  ادخ  انامه  میلسّما ! يا  : » دومرف هدرک ، مسبت  ص )  ) ادخ لوسر  دوش .» کیدزن  نم  هب  دنکن  تأرج  ناکرـشم  زا  کی  چیه  ات  متفرگرب 

«. دیامن ییوکین  وت  اب  دنک و  تیافک 
نیا دنتفگ : تسا ؟ ییادص  هچ  نیا  مدیسرپ  مدینـش ، ار  یـسک  نتفر  هار  يادص  مدش ، لخاد  تشهب  هب  جارعم  رد  : » دیامرفیم ص )  ) ربمایپ

«. تسا کلام  نب  سنا  ردام  ناحلم  تنب  ءاصیمر 
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. دناوخیم زامن  شاهناخ  رد  تفریم و  وا  رادید  هب  درکیم ، مارتحا  وا  هب  تشادیم و  گرزب  ار  میلسّما  ص )  ) ادخ لوسر 

دزن رد  ییالاو  ماقم  میلسّما  دناوخیم . زامن  شاهناخ  رد  دمآیم و  میلس  ّما  ندید  هب  یهاگ  ص ،)  ) ادخ لوسر  : » دیوگیم کلام  نب  سنا 
. تفریمن وا  زا  ریغ  سک  چیه  هناخ  هب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  ارچ  تشاد ، ص )  ) ادخ لوسر 

رادید هب  ص )  ) ربمایپ دندوب و  ص )  ) ادخ لوسر  ياههلاخ  ود  ره  مارحّما ، شرهاوخ  میلسّما و  : » دیوگیم ملسم » حیحص  حرش   » رد يوون 
نآ رب  ناـشیا  مدرتـسگیم و  یـشرف  ناـشیا  يارب  نـم  درکیم و  هلوـلیق  نـم  هناـخ  رد  ص )  ) ربماـیپ : » دـیوگیم میلــسّما  تـفریم .» اـهنآ 

. دیباوخیم
هزوک رد  ار  نغور  نیا  دومرف : داد و  نغور  امرخ و  يرادـقم  وا  هب  دـش و  دراو  میلـسّما  هناخ  هب  ص )  ) ربمایپ : » دـیوگیم کـلام  نب  سنا 

. درک اعد  شاهداوناخ  میلـسّما و  يارب  داتـسیا و  زاـمن  هب  هناـخ  زا  ياهشوگ  رد  سپـس  ماهزور . نم  راذـگب ، فرظ  رد  ار  اـمرخ  نیا  زیرب و 
«. کلام نب  سنا  امش  مداخ  تفگ : میلسّما  یسک ؟ هچ  دیسرپ : ص )  ) ربمایپ دینک . اعد  مه  ناتصوصخم  تمدخشیپ  يارب  تفگ : میلسّما 

شنادنزرف لام و  هب  ایادخ ! دومرف : زامن  نآ  رد  ناشیا  هک  ارچ  دـش ، هناور  میوس  هب  اعد  نیا  رطاخ  هب  ترخآ  ایند و  ریخ  : » دـیوگیم سنا 
«. مرادن مک  يزیچ  دنزرف  لام و  زا  نم  اعد ، نآ  زا  سپ  : » دیوگیم سنا  نادرگ .» كرابم  وا  رب  هد و  يزور 
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اب درادن ؛ رتشیب  رتش  ود  مرـسمه  ادخ ! لوسر  يا  متفگ : ییآیمن ؟ جح  هب  ام  اب  ارچ  میلـسّما ! يا  دومرف : ص )  ) ربمایپ : » دـیوگیم میلـس  ّما 

ناضمر هرمع  هک  ارچ  نکب ، ار  راک  نیا  ناضمر  رد  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  دربیم . ناتـسلخن  هب  بآ  يرگید  اب  دیآیم و  جـح  هب  یکی 
«. تسا جح  دننام 

باریس توبن  همـشچرس  زا  دنارذگ و  ص )  ) ادخ لوسر  راوج  رد  ار  دوخ  یگدنز  ناحلم ، تنب  میلـسّما  ردقگرزب  هیباحـص  نینچ  نیا  و 
. تفرگ ارف  ار  یحیحص  ینید  میلاعت  دش و 
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51 ص :

ابس هکلم  سیقلب ،

هراشا

(23 لمن :  ) ٌمیِظَع ٌشْرَع  اَهل  َو  ٍءْیَش  ِّلُک  ْنِم  ْتَِیتوُأ  َو  ْمُهُِکلْمَت  ًةَأَْرما  ُتْدَجَو  یِّنِإ 
. دراد یمیظع  تخت  صوصخ  هب  دراد و  رایتخا  رد  زیچ  همه  دنکیم و  تموکح  اهنآ  رب  هک  مدید  ار  ینز  نم  تفگ : دهده 

هیآ لوزن  نأش 

نامیلـس دروآ و  نامیلـس  يارب  ار  وا  ربـخ  دـهده  دزادرپیم . سیقلب ) « ) ابـس هکلم  نامیلـس و   » ناتـساد هب  لـمن  هروـس  اـت 44  ياههیآ 20 
(1) دنک . توعد  دوخ  زا  تعاطا  اتکی و  يادخ  شتسرپ  هب  ار  شموق  نز و  نآ  هک  تساوخ 

؟ تسیک سیقلب 

هراشا

. دوب ناطحق  نب  برعی  نب  بجشی  نب  أبس  نب  یفیص  نب  سیق  نب  ثرحلا  نب  حریسلا  نب  ندج  يذ  نب  لیحارش  رتخد  سیقلب 

. ابس هکلم  میرکلا  نآرقلا  یف  ءاسن  - 1
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52 ص :

نامیلس سیقلب و  ناتساد 

الاب ار  اهنآ  دمآرد و  داب  دندوب . هتسشن  ییاهتخت  يور  رب  سنا  نج و  زا  شنایهاپس  وا  درگادرگ  دوب و  هتـسشن  تخت  رب  ع )  ) یبن نامیلس 
نامیلـس يارب  مه ، يالهبال  ناـشیاهرپ  ندادرارق  اـب  ناگدـنرپ ، ریاـس  هارمه  دـهده  هراومه  دروآ . دورف  نمی  زاـجح و  نیمزرـس  رد  درب و 

: دیسرپ ار  وا  تبیغ  تلع  تسین . دهده  دید  درک و  هاگن  نامیلس  داتفا ، نامیلس  رب  باتفآ  زور  نآ  دنتخاسیم . نابیاس 
20 و 21) لمن :  ) ٍنِیبُم ٍناْطلُِسب  یِّنَِیتْأََیل  ْوا  ُهَّنََحبْذَأل  ْوا  ًادیِدَش  ًاباذَع  ُهََّنبِّذَعُال  َنِیِبئاْغلا * َنِم  َناک  ْما  َدُهْدُْهلا  يَرا  َِیل ال  ام  َلاقَف  َْریَّطلا  َدَّقَفَت  َو 
رفیک ار  وا  ًاعطق  تسا ؟ نابیاغ  زا  وا  هکنیا  اـی  منیبیمن ، ار  دـهده  ارچ  تفگ : دـمآرب و  دـهده ]  ] هدـنرپ نآ  يوجوتسج  رد  نامیلـس ]  ] و

. دروایب نم  يارب  شتبیغ ] يارب   ] ینشور لیلد  هکنآ  رگم  منکیم ، حبذ  ار  وا  ای  داد ، مهاوخ  يدیدش 
ییانثتـسا ایآ  : » دیـسرپ غرم  زا  دـهده  درک .» لالح  ار  تنوخ  نامیلـس ، هک  ییاجک  : » تفگ وا  هب  ناغرم  زا  یکی  تشگزاـب ، دـهده  نوچ 

ار وا  یتروص  رد  طقف  تفگ : نامیلـس  : » تفگ غرم  تفگ »؟ هچ  نم  تبیغ  هرابرد  نامیلـس  : » دیـسرپ دهده  هلب .» : » تفگ غرم  دـش »؟ لیاق 
«. دروایب هجوم  یلیلد  شتبیغ  يارب  هک  داد  مهاوخ  ناما 

: تفگ دمآ و ) دهده  هک   ) درکن گنرد  نادنچ 
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(22 لمن :  ) ٍنیقَی ٍأَبَِنب  ٍأَبَس  نِم  َُکتئِج  َو  ِهب  طُِحت  َمل  اِمب  ُتطَحا  َلاقَف  ٍدیَعب  َریَغ  َثَکَمَف 

. ماهدروآ وت  يارب  یعطق  ربخ  کی  ابس  نیمزرس  زا  نم  یتفاین ، یهاگآ  نآ  رب  وت  هک  متفای  یهاگآ  يزیچ  رب  نم 
ربخیب نآ  زا  نیا ، زا  شیپ  هک  مهدـب  يربخ  وت  هب  مهاوخیم  نم  ادـخ ! ربمایپ  يا  : » تفگ دـهده  منادـب .» وگب  دوز  : » تفگ ع )  ) ناـمیلس

«. ماهدید هچنآ  میوگب  وت  اب  ات  یناشنب  تزع  ماقم  رد  ارم  دیاب  يدوب .
. دـناشنب تزع  هب  شیوخ  رانک  شیوخ و  ماـقم  رب  ار  وا  نامیلـس  درک . کـیرحت  ار  ع )  ) نامیلـس يواـکجنک  نخـس ، نیا  نتفگ  اـب  دـهده 
هک تسیچ  نآ  دـنادب  رتدوز  تساوخیم  نامیلـس  اریز  دـمآ ، مشخ  هب  ع )  ) نامیلـس هک  دـناشک  ازارد  هب  ار  نتفگ  نخـس  ردـقنآ  دـهده 

: تفگ دهده  تسا . ربخیب  نآ  زا  نامیلس  دنادیم و  دهده 
(23 لمن :  ) ٌمیظَع ٌشرَع  اَهل  َو  ٍءیَش  ِّلُک  نِم  تَِیتوأ  َو  مُهُِکلمَت  ًهاَرما  ُتدَجَو  ّینا 

! دراد یمیظع  تخت  هژیو ] هب   ] دراد و رایتخا  رد  زیچ  همه  دنک و  یم  تموکح  نانآ  رب  هک  مدید  ار  ینز  نم 
عـصرم وا  تخت  تشادن . يزاین  ایند  عاتم  زا  زیچ  چیه  هب  دوب و  هدرب  ثرا  هب  دوخ  ناردـپ  زا  زین  ار  تخت  نآ  دوب . هدازهاشداپ  ینز  سیقلب 

شیپ رد  هک  تشاد  زینک  دصتفه  دوب . اهتوقای  رهوگ و  ماسقا  عاونا و  هب 
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اهرهوگ عونا  هب  عصرم  هک  تشاد  کچوک  قاط  هک 390  دوب  هدش  راوتسا  يرصق  يالاب  رب  تخت  نیا  دندوب . هداتسیا  تمدخ  هب  وا ، تخت 
اهرهوگ نیا  هب  نآ  عاعـش  ادـتبا  دـمآیمرب ، باتفآ  نوچ  هک  دوب  هدـش  هتخاس  یلکـش  هب  اـنب  نیا  دوب . برغ  رد  رادـقم  نیمه  قرـش و  رد 

اب دندوب ، تسرپباتفآ  ابس  لها  هک  ییاجنآ  زا  درکیم و  دیلوت  يدیدش  رایسب  رون  دروخرب ، نیا  رد  دشیم و  سکعنم  سپس  دروخیم و 
اهنآ دننکیم . هدجس  ار  سیقلب  ییوگ  هک  دوب  ياهنوگ  هب  اهنآ  ندرک  هدجس  اما  دندرکیم ، هدجس  نآ  رب  بلاج ، ایز و  ریوصت  نیا  ندید 

. دندرکیم هدجس  باتفآ  رب  بورغ ، ماگنه  هب  راب  رگید  عولط و  عقوم  رابکی  زور ، رد  رابود 
غورد رگا  یتسه و  نمیا  یـشاب  هتفگ  تسار  رگا  : » تفگ دـهده  هب  باطخ  درک و  بجعت  رایـسب  دـهده  ياـههتفگ  زا  ع ،)  ) یبن ناـمیلس 

وا موق  سیقلب و  هب  ار  نآ  اـت  داد  دـهده  هب  ار  نآ  تشون و  ياهماـن  ـالط  بآ  اـب  نامیلـس  سپـس  درک .» مهاوخ  باذـع  ار  وت  یـشاب  هتفگ 
. دنهدیم خساپ  هچ  اهنآ  هک  دنیبب  دناسرب و 

ياهشوگ رد  دوخ  تخادـنا و  وا  هنیـس  يور  هب  ار  همان  دـهده  دوب . باوخ  سیقلب  تفر . سیقلب  رـصق  يوس  هب  تشادرب و  ار  همان  دـهده 
نیا ناگرزب ! هورگ  يا  تفگ : دز و  ادص  ار  دوخ  موق  درک . بجعت  همان  ندید  زا  دـش و  رادـیب  سیقلب  دـننکیم . هچ  اهنآ  دـنیب  ات  تسـشن 

. تسا هدش  هدنکفا  نم  يوس  هب  همان 
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55 ص :
(31 - 30 لمن :  ) َنیِِملْسُم ِینُوتْأ  َو  َّیَلَع  اُوْلعَت  اَّلا  ِمیِحَّرلا * ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب  ُهَّنِإ  َو  َناْمیَلُس  ْنِم  ُهَّنِإ 

يوس هب  دینکن و  ییوجيرترب  نم  هب  تبسن  هک  تسا  نیا  نم  هیصوت  نابرهم ، هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  : » تسا نینچ  نامیلـس و  زا  همان  نیا 
«. دیتسه قح  میلست  هک  یلاح  رد  دییآ ، نم 

ع)  ) نامیلـس دوب و  هدش  هتـشاگن  تغالب  تحاصف و  زاجیا ، تیاهن  رد  همان  نآ  تسا . نامیلـس  ادخ ، لوسر  زا  همان  نآ  هک  تسناد  سیقلب 
هللا مسب   » هلمج هک  دوب  یبن  نامیلـس  اهنت  ص )  ) مرکا یبن  زا  لـبق  : » دـنیوگیم اـملع  دوب . هدـناسر  ار  دوخ  روظنم  اـههلمج  نیرتهاـتوک  رد 

اـهراک و هک  دـش  لزاـن  هیآ  نیا  هکنیا  اـت  مهّللا ،» کمـساب  : » دنتـشونیم اـههمان  يـالاب  رب  هشیمه  نارگید  تشوـن و  ار  مـیحرلا » نـمحرلا 
«. دینک زاغآ  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » اب ار  دوخ  ياههمان 

. دندرک روش  مه  اب  تلود ، ناگرزب  ارما و  ارزو ، دش ، هدناوخ  ع )  ) نامیلس همان  هکنآ  زا  سپ 
ام يِرُْظناَف  ِْکَیلِإ  ُْرمالا  َو  ٍدیِدَش  ٍسَْأب  اُولوا  َو  ٍةَُّوق  اُولوا  ُنَْحن  اُولاق  ِنوُدَهْـشَت * یَّتَح  ًاْرما  ًۀَـعِطاق  ُْتنُک  ام  يِْرما  ِیف  ِینُوْتفا  ُألَْملا  اَهُّیا  ای  َْتلاق 

32 و 33) لمن :  ) َنیُِرمَْأت اذ 
و  ] روـضح نودـب  ار  یمهم  راـک  چـیه  نم  هک  دـینک  وگزاـب  نم  هب  مهم  نیا  رد  ار  دوـخ  رظن  ناـگرزب !] يا  و   ] فارـشا يا  تفگ : سیقلب 

تردق یفاک و  يورین  ياراد  ام  دنتفگ : اهنآ  ماهدادن . ماجنا  امش  تروشم ]
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56 ص :
. یهد یم  روتسد  هچ  نیبب  تسوت ، اب  ییاهن  میمصت  یلو  میتسه ، یناوارف  یگنج 

رکف دوخ  اب  سیقلب  اما  دـننک . عافد  ناشروشک  زا  دـنهاوخیم  دـنراد و  ندـیگنج  هب  لیم  اهنآ  هک  تفایرد  اـهنآ  مـالک  ياوتحم  زا  سیقلب 
هاپس و بحاص  هک  تسا  یهاشداپ  وا  هک  تسنادیم  تخانشیم و  نآ  زا  شیپ  ار  ع )  ) یبن نامیلس  وا ، اریز  دننکیم ، هابتـشا  اهنآ  هک  درک 

دهدـه طسوت  ار  همان  هک  هنوگنامه  دراد و  رایتخا  رد  ار  داـب  هدـنرپ و  سنا و  نج و  زا  يرایـسب  ياـهورین  هتـشذگ  نآ  زا  تسا و  تاودا 
. تسه زین  يرگید  راک  ره  هب  رداق  هداتسرف ، وا  يارب 

: تفگ شموق  هب  باطخ  سیقلب 
َنُولَـسْرُْملا ُعِجْرَی  َِمب  ٌةَرِظانَف  ٍۀَّیِدَِهب  ْمِْهَیلِإ  ٌۀَلِـسُْرم  یِّنِإ  َو  َنُولَعْفَی * َِکلذَک  َو  ًۀَّلِذا  اِهلْها  َةَّزِعا  اُولَعَج  َو  اهوُدَْـسفا  ًۀَـیْرَق  اُولَخَد  اذِإ  َكُولُْملا  َّنِإ 

34 و 35) لمن : )
حالص ار  گنج  نونکا   ] نم و  دننکیم . لمع  هنوگنیا  دننادرگیم و  راوخ  ار  شنازیزع  هابت و  ار  نآ  دنیآرد ، يرهـش  هب  نوچ  ناهاشداپ 

[. میامزایب ار  اهنآ  قیرط  نیا  زا  و   ] دنروآیم ربخ  هچ  نم  ناگداتسرف  منیبب  ات  متسرفیم  نانآ  يارب  ییاهبنارگ  هیده  منیبیمن ]
هلیـسوهب ات  دومن  دهاوخ  نیعم  جارخ  ام  يارب  هکنیا  ای  درک و  دهاوخ  افتکا  نامه  هب  تفریذپ و  دـهاوخ  نم  زا  ار  ایادـه  نیا  وا  منیبب  دـیاب 

. مییامن گنج  كرت  نآ 
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57 ص :
. داتسرف ع )  ) نامیلس يارب  نیمیس و ...  یتشخ  نیّرز و  یتشخ  گنراگنر ، ياههلح  زینک و  مالغ و  زا  یناوارف  يایاده  سیقلب 

داب ار  یمدآ  راوس  رازه  تسیود  اـت  داد  یبیترت  نامیلـس  داد . ربخ  وا  هب  شموق  سیقلب و  میمـصت  زا  تشگزاـب و  نامیلـس  يوس  هب  دـهده 
زا راب  نیدـنچ  دـندرک ، هدـهاشم  ار  دربن  نیا  سیقلب  ناگداتـسرف  هک  یماگنه  دـندش . گنج  لوغـشم  ناـینج  هورگ  اـب  اوه  رد  تفرگرب و 
اب ار  نـیمز  سیقلب ، ناگداتـسرف  زا  لابقتـسا  تـهج  درک  رما  ع )  ) نامیلـس دـندمآ . شوـه  هـب  هراـبود  دـنتفر و  شوـه  زا  تـشحو  تدـش 

ربارب رد  ار  ایاده  یمامت  دندمآ و  ناگداتسرف  تفریذپ . روضح  هب  ار  سیقلب  ناگداتسرف  نامیلـس  دننک . شرف  نیمیـس  نیرز و  ياهتشخ 
توبن و زا  ادـخ  هک  هچنآ  دـیبیرفیم ، لام  هب  ارم  : » دومرف درکن و  ییانتعا  اهنآ  زا  مادـک  چـیه  هب  نامیلـس  اما  دـندرک ، هضرع  ع )  ) نامیلس

هکلب دـش ، مهاوخن  داش  ایند  لام  هب  نم  دـیاهدروآ . امـش  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  رتهب  رایـسب  هداد  نم  هب  هاپـس  تمعن و  تکلم و  تمکح و 
مکح ام  نایم  ریـشمش  تروص  نیا  ریغ  رد  مهاوخیمن ، قح  ربارب  رد  میلـست  زا  ریغ  امـش  زا  نم  دـینامداش و  اـیند  لاـم  هب  هک  دییامـش  نیا 

«. درک دهاوخ 
. دنهن انب  شیارب  هرقن  الط و  زا  رصق  رازه  هک  داد  روتسد  شنامرف  تحت  ياهورین  هب  نامیلس  سپس 

ْمُهَّنَِیتْأَنَلَف ْمِْهَیلِإ  ْعِجْرا  َنوُحَْرفَت * ْمُِکتَّیِدَِهب  ُْمْتنا  َْلب  ْمُکاتآ  اَّمِم  ٌْریَخ  ُهللا  َِیناتآ  امَف  ٍلاِمب  ِنَنوُّدُِمت  َلاق ا  َناْمیَلُس  َءاج  اَّمَلَف 
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58 ص :
36 و 37) لمن :  ) َنوُرِغاص ْمُه  َو  ًۀَّلِذا  اْهنِم  ْمُهَّنَجِرُْخَنل  َو  اِهب  ْمَُهل  َلَِبقال  ٍدُونُِجب 

، هداد نم  هب  ادخ  هچنآ  دیهد ]! بیرف  و   ] دینک کمک  لام  اب  ارم  دیهاوخیم  تفگ : دـمآ ، نامیلـس  دزن  ابـس ) هکلم  هداتـسرف   ) هک یماگنه 
اب نک ] مالعا  و   ] درگزاب اهنآ  يوس  هب  دیوشیم . لاحـشوخ  ناتیاههیدـه  هب  هک  دـیتسه  امـش  هکلب  تسا ، هداد  امـش  هب  هچنآ  زا  تسا  رتهب 

. میناریم نوریب  يراوخ  اب  دابآ ] نیمزرس   ] نآ زا  ار  اهنآ  دنشاب و  هتشادن  ار  نآ  اب  هلباقم  تردق  هک  مییآیم  اهنآ  غارس  هب  ینایرکشل 
دنتساوخ دنتفریذپ و  ار  نآ  زین  شموق  سیقلب و  دنتفگ . وا  هب  ار  دوب  هدومرف  ع )  ) نامیلس هچنآ  دنتشگزاب ، سیقلب  ناگداتسرف  هک  یماگنه 

اهنآ هب  درک و  عمج  دورب ، ع )  ) نامیلس يوسهب  هکنآ  زا  شیپ  ار  شموق  سیقلب  دنروآ . ورف  تعاطا  رس  دنورب و  وا  يوس  هب  هناعضاوتم  هک 
وا هب  تبـسن  میورب و  وا  يوس  هب  یگمه  دیاب  ام  دروآ ، میهاوخن  تقاط  وا  مشح  مدـخ و  نامیلـس و  ربارب  رد  ام  هک  دـنادیم  ادـخ  : » تفگ

«. میهد تاجن  تکاله  زا  ار  نامنیمزرس  دوخ و  ات  مییامن  يرادافو  تعاطا و  زاربا 
ار اهنآ  رابخا  ات  دوب  هدرامگ  اهنآ  ریسم  رد  ار  هنجا  زا  یهورگ  ع )  ) نامیلس دنداتفا . هار  هب  نامیلـس  يوس  هب  شموق  سیقلب و  بیترت  نیدب 

. دنناسرب ناشیا  هب 
ندمآ زا  شیپ  يوحن  هب  رگا  هک  دیشیدنا  دوخ  اب  نامیلس  دوب . هدش  هدزتفگش  رایسب  هدینش و  ار  سیقلب  تخت  ناتساد  ع ،)  ) یبن نامیلس 
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59 ص :
هب باطخ  ور ، نیا  زا  دـش . دـنهاوخ  وا  میلـست  دروآ و  دـنهاوخ  نامیا  وا  هب  هزجعم  نیا  ندـید  اب  اـهنآ  دروآ ، دوخ  دزن  ار  وا  تخت  سیقلب 

: تفگ شنایفارطا 
(38 لمن :  ) َنیِِملْسُم ِینُوتْأَی  ْنا  َْلبَق  اهِشْرَِعب  ِینِیتْأَی  ْمُکُّیا  اُؤَلَْملا  اَهُّیا  ای 

. دننک میلست  نم  هب  ار  دوخ  اهنآ  هکنآ  زا  شیپ  دروآیم ، نم  يارب  ار  نز  نآ  تخت  امش  زا  کیمادک  هورگ ! يا 
: تفگ دوب ، نزوک  وا  مان  هک  يوید 

(39 لمن :  ) ٌنیمأ ٌّيِوََقل  ِهیَلَع  ّینإَو  َکِماقَم  نِم  َموقَت  نأ  َلبَق  ِهب  َکیتآ  اَنأ 
. منیما اناوت و  رما ، نیا  هب  تبسن  نم  يزیخرب و  تیاج  زا  هکنآ  زا  شیپ  مروآیم  وت  دزن  ار  نآ  نم 

زا شیپ  مروآیم ، تیارب  ار  وا  تخت  نم  دوب  هتفگ  وید  هک  ارچ  دسرب ، شدزن  هب  يرتمک  نامز  رد  تخت  نآ  تساوخیم  ع )  ) نامیلس یلو 
تساخیمرب و باتفآ  بورغ  ماگنه  تسشنیم و  تخت  رب  زور  لوا  نامیلـس ، هک  دنتـسنادیم  همه  هک  یلاح  رد  يزیخرب ، تیاج  زا  هکنآ 

. تخادرپیم لییارساینب  روما  هب  تدم  نیا  رد 
، لاح ره  هب  دوب . نآ  يور  رب  يرایسب  رهاوج  اریز  منیما ،» : » تفگ دوب و  نیگنس  رایـسب  تخت  اریز  میاناوت ،» راک  نیا  رب  نم  : » تفگ نزوک 

رد راک  نیا  مهاوخیم  نم  تسا و  يزارد  تقو  نیا  : » تفگ ع )  ) نامیلس
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60 ص :
ناونع هب  دنوادخ  هک  یتمظع  دـناوتب  ات  دروایب  نکمم  نامز  نیرتمک  رد  ار  تخت  تساوخیم  نامیلـس  دوش .» ماجنا  نکمم  نامز  نیرتمک 

هچ نینچ  سک  چیه  هک  دنیوا  رخسم  يرایسب  نایهاپـس  هک  دهد  ناشن  دنک و  زاربا  شنایفارطا  سیقلب و  هب  ار  تسا  هدرک  اطع  وا  هب  هاشداپ 
ناشن دروایب و  شتوبن  رب  یناهرب  شموق  سیقلب و  يارب  هلیـسونیدب  ات  تساوخیم  نینچمه  تسا . هتـشادن  یهاپـس  وا  زا  سپ  هچ  شیپ و 

شموق سیقلب و  هکنآ  زا  شیپ  دـنک ، لقتنم  دوخ  دزن  هب  ناـمز  نیرتمک  رد  رود و  یتفاـسم  زا  ار  نیگنـس  تخت  نآ  دـناوتیم  وا  هک  دـهد 
. دنسربرس

هک یسک  « ؛ ِباتِْکلا َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يِذَّلا  تسنادیم  ار  مظعا  مسا  هک  ع -)  ) نامیلس ریزو  ییاد و  رسپ  ءایخرب - نب  فصآ  وید ، نآ  زا  سپ 
تیارب ار  تخت  نآ  نم  « ؛ َکـُفْرَط َکـَْیلِإ  َّدـَتْرَی  ْنا  َلـْبَق  ِِهب  َکـِیتآ  اـَن  ا  تـفگ : نامیلـس  هـب  ور  ( 40 لـمن : « ) دوب باـتک  زا  یـشناد  وا  دزن 

(. 40 لمن : « ) ینز مه  رب  مشچ  هکنآ  زا  شیپ  مروآیم ،
: درک اعد  هنوگنیا  تفرگ و  وضو  تساخرب ، فصآ  روایب .» : » تفگ تفریذپ و  ع )  ) نامیلس

. ِمارْکإلا َو  ِلالَْجلا  اَذ  ای  اهِشْرَِعب  ِیِنتیإ  َْتنأ  ّالإ  هلإ  ًادِحاو ال  ًاهلإ  ءْیَش  ّلُک  َهلإ  َو  انَهلإ  ای 
. تمارک لالج و  بحاص  يا  روایب ، ام  يوس  هب  ار  تخت  تسین ، ییادخ  وت  زج  هک  اتکی  يادخ  يا  اهزیچ ، همه  يادخ  يا  ام و  يادخ  يا 
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61 ص :
: تفگ تسا ، هتفرگ  ياج  وا  دزن  رد  هک  تسیرگن  ار  نآ  نامیلس  یتقو  تفرگ . ياج  اهنآ  دزن  تخت  گنردیب 

(40 لمن :  ) ٌمیِرَک ٌِّینَغ  یِّبَر  َّنِإَف  َرَفَک  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنل  ُرُکْشَی  امَّنِإَف  َرَکَش  ْنَم  َو  ُرُفْکا  ْما  ُرُکْشا  ِینَُوْلبَِیل ا  یِّبَر  ِلْضَف  ْنِم  اذه 
عفن هب  دنک  رکش  سک  ره  و  منکیم ؟ یـساپسان  ای  مروآیم  اج  هب  ار  وا  رکـش  ایآ  هک  دنک  شیامزآ  ارم  ات  تسا  مراگدرورپ  لضف  زا  نیا 

. تسا میرک  ینغ و  نم  راگدرورپ  هک ] تسا ، هدومن  شیوخ  نایز  هب   ] دیامن نارفک  سک  ره  دنکیم و  رکش  دوخ 
: تفگ ع )  ) نامیلس تسا . هدوب  تسرد  هدینش ، نآ  هرابرد  هچ  ره  هک  دش  هجوتم  دیدب ، ار  تخت  نوچ  ع )  ) نامیلس

(41 لمن :  ) َنوُدَتْهَی َنیِذَّلا ال  َنِم  ُنوُکَت  ْمَأ  يِدَتْهَت  ْرُْظنَن ا  اهَشْرَع  اَهل  اوُرِّکَن 
؟ دنوشیمن تیاده  هک  تسا  یناسک  زا  ای  دوشیم  هجوتم  ایآ  مینیبب  ات  دیزاس ، سانشان  شیارب  ار  وا  تخت 

: دش هتفگ  وا  هب  دمآ ، سیقلب  هک  یماگنه 
َنیِِرفاک ٍمْوَق  ْنِم  َْتناک  اهَّنِإ  ِهللا  ِنُود  ْنِم  ُدـُبْعَت  َْتناک  ام  اهَّدَـص  َو  َنیِِملْـسُم * اَّنُک  َو  اِهْلبَق  ْنِم  َْملِْعلا  اَنِیتوا  َو  َوُه  ُهَّنَأَک  َْتلاق  ِکُشْرَع  اذَـکه  ا 

(43 - 42 لمن : )
ام و  تسا ! نآ  دوخ  ایوگ  تفگ : تسا ؟ هنوگنیا  وت  تخت  ایآ 
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62 ص :
. دوب نارفاک  موق  زا  ابس ] هکلم   ] وا هک  تشادزاب ، دیتسرپیم  ادخ  زا  ریغ  هچنآ  ار  وا  میدوب و  هدروآ  مالسا  میدوب و  هاگآ  مه  نیا  زا  شیپ 
ریز رد  دنزاسب و  هنیگبآ  اب  ار  گرزب  رصق  نآ  ات  دوب  هداد  روتسد  ع )  ) نامیلـس وش .» لخاد  رـصق  نیا  هب  : » تفگ سیقلب  هب  نامیلـس  سپس 
نیا راچد  زین ، سیقلب  دوش . در  بآ  لـخاد  زا  دـیاب  تسا و  بآ  درکیم  ناـمگ  دـیدیم ، یـسک  یتقو  هکيروط  دـننک ، يراـج  بآ  نآ ،
نیا : » تفگ وا  هب  نامیلـس  دوشن . سیخ  ات  دز  الاب  ار  شـسابل  نییاپ  دوش ، بآ  لخاد  دیاب  هک  تشادنپ  دش  رـصق  لخاد  یتقو  دـش . هابتـشا 

«. رولب زا  هدش  هتخاس  هدنزغل و  تسا  یخاک 
دنادب دوش و  میلـست  ادخ  رما  ربارب  رد  وا  ات  دهد ، ناشن  سیقلب  هب  ار  دوخ  تمـشح  تشاد  دصق  راک  نیا  اب  نامیلـس  هک  دـناهتفگ  نینچمه 

ياج هب  ار  دنوادخ  تدابع  اهنت  دتسرپن و  ار  دیشروخ  شرفاک ، فالسا  دننام  دنک و  هبوت  دروآ ، نامیا  وا  هب  تسادخ و  ربمایپ  نامیلس  هک 
. دروآ

ادخ زج  يزیچ  دتسرپیم و  ار  دیشروخ  ارچ  هک  درک  شنزرس  ار  سیقلب  داتـسرف و  دورد  دندیتسرپیم  ار  ادخ  هک  یناسک  رب  ع )  ) نامیلس
: تفگ سیقلب  يوش .» راگتسر  ات  روایب  نامیا  ام  يادخ  هب  : » تفگ وا  هب  سپس  دنکیم . یگدنب  ار 

َِبر ِهِّلل  َنامیَلُس  َعَم  ُتمَلسأ  َو  یِسفَن  ُتمَلَظ  یِّنا  ِّبَر 
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63 ص :
(44 لمن :  ) َنیَملاعلا

. موشیم نایناهج  راگدرورپ  دنوادخ و  میلست  نامیلس  اب  کنیا  و  مدوخ ، هب  مدرک  متس  نم  انامه  اراگدرورپ !
هب رابکی  یهام  تخاـس و  رقتـسم  ابـس  رب  هراـبود  ار  وا  درک و  جاودزا  وا  اـب  یبن  نامیلـس  دروآ ، ناـمیا  دـنوادخ  هب  سیقلب  هکنآ  زا  سپ 

. دنامیم وا  شیپ  زین  زور  هس  تفریم و  وا  رادید 
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64 ص :
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65 ص :

هبلعث رتخد  هلوخ ،

هراشا

ْنِم ْمُْکنِم  َنوُرِهاُظی  َنیِذَّلا  ٌریَِـصب * ٌعیِمَـس  َهللا  َّنِإ  امُکَرُواَحت  ُعَمْـسَی  ُهللا  َو  ِهللا  َیلِإ  یِکَتْـشَت  َو  اـهِجْوَز  ِیف  َکـُلِداُجت  ِیتَّلا  َلْوَق  ُهللا  َعِمَـس  ْدَـق 
َنوُرِهاُظی َنیِذَّلا  َو  ٌروُفَغ * ٌّوُفََعل  َهللا  َّنِإ  َو  ًارُوز  َو  ِلْوَْقلا  َنِم  ًارَْکنُم  َنُولوُقََیل  ْمُهَّنِإ  َو  ْمُهَنْدـَلَو  ِیئاَّللا  اَّلِإ  ْمُُهتاهَّمُأ  ْنِإ  ْمِِهتاـهَّمُأ  َّنُه  اـم  ْمِِهئاـِسن 

ِْنیَرْهَـش ُمایِـصَف  ْدِـجَی  َْمل  ْنَمَف  ٌرِیبَخ * َنُولَمْعَت  اِمب  ُهللا  َو  ِِهب  َنوُظَعُوت  ْمُِکلذ  اَّساَمَتَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍۀَـبَقَر  ُریِرْحَتَف  اُولاق  اِمل  َنوُدوُعَی  َُّمث  ْمِِهئاِسن  ْنِم 
ٌمِیلَأ ٌباذَـع  َنیِِرفاْکِلل  َو  ِهللا  ُدوُدُـح  َْکِلت  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهللاِاب  اُونِمُْؤِتل  َِکلذ  ًانیِکْـسِم  َنیِّتِس  ُماعْطِإَف  ْعِطَتْـسَی  َْمل  ْنَمَف  اَّساَمَتَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِْنیَِعباتَتُم 

(4 - 1 هلداجم : )
تباـجا ار  وا  ياـضاقت  و   ] دینـش ار  درکیم  تیاکـش  دـنوادخ  هب  دوب و  هدرک  هعجارم  وت  هب  شرهوـش  هراـبرد  هک  ار  ینز  نخـس  دـنوادخ 

دنوادخ دینشیم و  شلکشم ] لح  هرابرد  ار  نز  نآ  رارصا  و   ] مه اب  ار  امش  يوگوتفگ  دنوادخ  درک ،]

هبلعث رتخد  www.Ghaemiyeh.comهلوخ ، ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 224زکرم  هحفص 75 

http://www.ghaemiyeh.com


66 ص :
هلزنمهب نم  هب  تبـسن  وت  یّما » رهظک  یلع  ِتنا  : » دـنیوگیم و   ] دـننکیم راهظ  ناشنارـسمه  هب  تبـسن  امـش  زا  هک  یناسک  تسانیب . اونش و 

لطاب تشز و  ینخـس  اهنآ  دـناهدروآ . ایند  هب  ار  اهنآ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنت  ناشناردام  دنتـسین ، ناشناردام  زگره  ناـنآ  یتسه ،] مرداـم 
دیاب دندرگیمزاب ، دوخ  هتفگ  زا  سپـس  دـننکیم ، راهظ  ار  دوخ  نارـسمه  هک  یناسک  تسا . هدـنزرمآ  هدنـشخب و  دـنوادخ  دـنیوگیم و 

ماـجنا هچنآ  هب  دـنوادخ  دـیوشیم و  هداد  زردـنا  نآ  هب  هک  تسا  يروتـسد  نـیا  دـننک . دازآ  ار  ياهدرب  مـه ، اـب  یـسنج  شزیمآ  زا  شیپ 
نیا هک  یسک  دریگب و  هزور  شزیمآ  زا  لبق  یپایپ  هام  ود  دشاب ، هتـشادن  ياهدرب ] ندرک  دازآ   ] ییاناوت هک  یـسک  و  تسا . هاگآ  دیهدیم ،

یناسک تسا و  یهلا  ياهزرم  اهنیا  دیروایب ، نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  دنک ، ماعطا  ار  نیکسم  تصش  دناوتن ، مه  ار 
. دنراد یکاندرد  باذع  دننک ، تفلاخم  نآ  اب  هک 

تایآ لوزن  نأش 

لزان دوب ، هدـش  نامیـشپ  سپـس  هتفگ و  قالط  ار  وا  راهظ  ظفل  اـب  تینابـصع  تلع  هب  شرـسمه  هک  هبلعث ، تنب  هلوخ  هراـبرد  اـههیآ ، نیا 
«1 . » دیدرگ
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67 ص :

؟ تسیک هلوخ 

هراشا

تحاـصف و رد  تشاد و  مه  اـب  ار  نطاـب  رهاـظ و  ییاـبیز  نز ، نیا  تسا . فوع  نب  منغ  نب  هبلعث  نب  رهف  نب  مرـصا  نب  هبلعث  رتـخد  هلوـخ 
، تشاد یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هب  هک  ینامیا  اب  ص )  ) ادخ لوسر  تثعب  زا  سپ  دوب . هبترمدـنلب  گرزب و  ینادـناخ  زا  ریظنمک و  تغالب 

. دومن تعیب  ص )  ) ادخ لوسر  اب  نیتداهش  نتفگ  اب  تفاتش و  ناشیا  يوس  هب 
اب ص )  ) ربمایپ هارمه  دحا و ...  ردب ، ياهگنج  رد  هک  دوب  ص )  ) ادخ لوسر  گرزب  یباحص  زا  سیق ، نب  تماص  نب  سوا  هلوخ ، رسمه 

. دوب اهنآ  دنزرف  نیرتگرزب  سوا  نب  عیبر  هک  دنتشاد  ینادنزرف  سوا ، هلوخ و  دوب . هدیگنج  رافک 

هلوخ ناتساد 

دایرف تینابـصع ، تلاح  رد  تماص  نب  سوا  تفرگ . الاب  اهوگم  وگب  هک  دـندرک  ادـیپ  فـالتخا  مه  اـب  ياهلئـسم  رـس  شرـسمه ، هلوخ و 
«. یتسه مردام  تشپ  لثم  نم  يارب  وت  « ؛» یِّما ِرهَظَک  یِّنِم  َْتنا  : » تفگ دروآرب و 

ار شبقاوع  يدز و  یگرزب  فرح  هک  مسق  ادخ  هب  : » تفگ سوا  هب  باطخ  دش و  يراج  شنامـشچ  زا  کشا  فرح ، نیا  ندینـش  اب  هلوخ 
تـسنادیمن اما  تشگزاب ، هناخ  هب  درک  شکورف  شتینابـصع  هک  یتدم  زا  سپ  درک . كرت  ار  هناخ  تینابـصع  تدش  زا  سوا  ینادیمن .»

شرسمه تشاد ، غارس  اههتشذگ  زا  هک  ینیناوق  قبط  هک  ارچ  دیوگب ، هچ  دنک و  هچ 
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هک یلاح  رد  یمگردرـس  اب  تسنادیمن . ار  دوخ  فیلکت  و  دنکب !؟ دـیاب  هچ  تسیچ و  شمکح  تسنادیمن  دوب . هدـش  مارح  وا  رب  نونکا 

منکیم رکف  هلوخ ! يا  : » تفگ نازرل  ناسرت و  دوب ، هدش  یلوتسم  شبلق  رب  رسمه  نداد  تسد  زا  ترـسح  دیزرلیم و  ادخ  مشخ  زا  شنت 
»!؟ يدش مارح  نم  رب  هشیمه  يارب 

دنهاوخ ناـمیاپ  شیپ  یهار  ناـشیا  نیقی  هب  سرپب ، وا  زا  ار  هلئـسم  نیا  مکح  ورب و  ص )  ) ادـخ لوسر  تمدـخ  وگم ، نینچ  : » تفگ هلوخ 
«. داهن

«. منک حرطم  ص )  ) ربمایپ اب  ار  هلئسم  نیا  ییور  هچ  اب  منادیمن  مشکیم ، تلاجخ  نم  ادخ  هب  : » تفگ سوا 
«. مورب ص )  ) ادخ لوسر  دزن  نم  هدب  هزاجا  سپ  : » تفگ هلوخ 

وا یـسانشیم . بوخ  ار  سوا  نم  رـسمه  ادخ ! لوسر  يا  : » تفگ ناشیا  هب  تسـشن و  ناشیا  ربارب  رد  تفر و  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  هلوخ 
ار وا  هب  طوبرم  روما  مسانـشیم ، بوخ  ار  وا  تایـصوصخ  مرادیم . تسود  رتشیب  همه  زا  ار  وا  تسا ، نم  يومع  رـسپ  نم و  دـنزرف  ردـپ 
هب دروآ و  نابز  رب  ار  قالط  هلمج  مشخ ، ماـگنه  هب  ناـهگان  هب  وا  زورما  اـما  دـنکیم . كرد  یبوخ  هب  ارم  زین ، وا  منکیم و  كرد  بوخ 
وا مینکب . دـیاب  هچ  مینادیمن  هدـش و  نامیـشپ  مالک ، نیا  ندروآ  نابز  هب  زا  نونکا  وا  یتسه . مردام  تشپ  لثم  نم  يارب  وت  هک  تفگ  نم 
زا میهاوخیمن  میراد و  تسود  ار  نامیگدنز  ام  دینک . لح  ار  ام  لکشم  رگم  ات  مدمآ  امـش  رادید  هب  دوخ  نم  تشاد ، مرـش  روضح  يارب 

«. میوش ادج  مه 
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69 ص :
«. ياهدش مارح  ترسمه  رب  هکنآ  رگم  منیبیمن ، ار  وت  هلوخ ! يا  : » دومرف هلوخ  هب  باطخ  سپس  درک و  یثکم  ص )  ) ادخ لوسر 

رگم منیبیمن ، ار  وت  : » دومرف خساپ  مه  زاب  ص )  ) ادخ لوسر  درک و  رارکت  ار  دوخ  ياههلمج  رتممصم  راب  نیا  تخادنا ، ریز  هب  رس  هلوخ 
«. مرادن هنیمز  نیا  رد  يرگید  روتسد  نم  ياهدش و  مارح  ترسمه  رب  هکنآ 

! ادنوادخ : » تفگ درب و  الاب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شناتـسد  داتـسیا و  هبعک  هناخ  يوس  هب  ور  تساخرب و  ص )  ) ربمایپ ربارب  زا  دـیماان  هلوخ 
ارم مروآیمن ، يدنزرف  رگید  مدش و  ریپ  هک  زورما  هکنیا  ات  متـشاذگ  وا  رایتخا  رد  ار  دوخ  محر  نم  درک ، هدافتـسا  نم  یناوج  زا  مرهوش 

. منکیم تیاکـش  وـت  هب  رما  نیا  زا  نم  میهد ، ییادـج  هب  نت  دـیاب  اـم  تـسین ، اـم  يارب  یمکح  تـسا و  نامیـشپ  نوـنکا  وا  هدرک ، راـهظ 
«. نک لح  ار  لکشم  نیا  امرف و  لزان  تربمایپ  رب  ینامرف  ادنوادخ !

نایرگ وا  لاح  رب  دندوب ، ص )  ) ربمایپ هناخ  رد  هک  یناسک  همه  تسیرگیم و  دروآیم و  نابز  رب  ار  اههلمج  نیا  هلوخ  : » دیوگیم هشیاع 
قرع دیناشوپ و  ار  شرس  دروخیم . مه  هب  امرس  تدش  زا  شیاهنادند  دیدرگ ، هتخورفارب  ص )  ) لوسر ترـضح  تروص  ناهگان  دندش .

«. تشگ نازیر  شیور  رس و  زا 
«. تسوت دروم  رد  ایوگ  دوشیم ، لزان  یحو  ص )  ) ربمایپ رب  هلوخ ! يا  : » تفگ هلوخ  هب  ور  هشیاع 

ریغ ص )  ) ربمایپ زا  ام  هک  ارچ  تسا ، ریخ  هک  هللا  ءاش  نا  : » تفگ هلوخ 
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70 ص :
«. میاهدیدن ریخ  زا 

! ...« هلوخ هلوخ ... ! : » دز ادص  مسبت  اب  تفرگرس و  زا  راتسد  ص )  ) ربمایپ ناهگان 
!«. هللالوسر ای  هلب  : » تفگ يداش  اب  دیهج و  اج  زا  هلوخ 

 ...« دومرف لزان  هیآ  ترسمه  وت و  هرابرد  دنوادخ  هلوخ ! يا  یناگدژم  : » دومرف ص )  ) ربمایپ
: دومرف توالت  هنوگنیا  سپس 

ْنِم ْمُْکنِم  َنوُرِهاُظی  َنیِذَّلا  ٌریَِـصب * ٌعیِمَـس  َهللا  َّنِإ  امُکَرُواَحت  ُعَمْـسَی  ُهللا  َو  ِهللا  َیلِإ  یِکَتْـشَت  َو  اـهِجْوَز  ِیف  َکـُلِداُجت  ِیتَّلا  َلْوَق  ُهللا  َعِمَـس  ْدَـق 
ْنِم َنوُرِهاُظی  َنیِذَّلا  َو  ٌروُفَغ * ٌّوُفََعل  َهللا  َّنِإ  َو  ًارُوز  َو  ِلْوَْقلا  َنِم  ًارَْکنُم  َنُولوُقََیل  ْمُهَّنِإ  َو  ْمُهَنَْدلَو  ِیئاَّللا  اَّلِإ  ْمُُهتاهَّما  ْنِإ  ْمِِهتاهَّما  َّنُه  ام  ْمِِهئاِسن 

ِْنیَرْهَـش ُمایِـصَف  ْدِـجَی  َْمل  ْنَمَف  ٌرِیبَخ * َنُولَمْعَت  اِمب  ُهللا  َو  ِِهب  َنوُظَعُوت  ْمُِکلذ  اَّساَـمَتَی  ْنا  ِلـْبَق  ْنِم  ٍۀَـبَقَر  ُریِرْحَتَف  اُولاـق  اـِمل  َنوُدوُعَی  َُّمث  ْمِِهئاـِسن 
ٌمِیلا ٌباذَـع  َنیِِرفاْکِلل  َو  ِهللا  ُدوُدُـح  َْکِلت  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهللاِاب  اُونِمُْؤِتل  َِکلذ  ًانیِکْـسِم  َنیِّتِس  ُماعْطِإَف  ْعِطَتْـسَی  َْمل  ْنَمَف  اَّساَمَتَی  ْنا  ِْلبَق  ْنِم  ِْنیَِعباـتَتُم 

(4 - 1 هلداجم : )
. داهن رکش  هدجس  رب  رس  دش و  يداش  رد  قرغ  هلوخ  هرهچ 

ربمایپ تسشن . ص )  ) ربمایپ ربارب  رد  نیگمغ  هدنمرش و  دمآ و  سوا  داتـسرف . سوا  لابند  هب  ار  یـسک  اههیآ ، نیا  نایب  زا  سپ  ص )  ) ربمایپ
.»؟ ییام ردقلالیلج  یباحص  وت  سوا ! يا  يدرک  نینچ  ارچ  : » دومرف وا  هب  (ص )
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71 ص :
، مشخ تلاح  رد  نم  دـش و  یلوتـسم  نم  ناـج  لـقع و  رب  ناطیـش  دـش ، هچ  منادیمن  دـنگوس ! ادـخ  هب  : » داد خـساپ  یگدنمرـش  اـب  سوا 

«. متفگ نینچنیا 
کی یناوتیم  ایآ  منادب  وگب  لاح  يدینش ؟ ار  اههیآ  : » دومرف سپـس  دومرف . توالت  زین  وا  رب  ار  اههیآ  سپـس  درک و  یمـسبت  ص )  ) ربمایپ

.»؟ يریگب هزور  هام  ود  یناوتیم  ایآ  : » دومرف مرادن .» ار  نآ  تعاطتسا  ریخ ، : » تفگ ینک »؟ دازآ  راهظ  هرافک  ناونع  هب  ار  هدرب 
موش و انیبان  مسرتیم  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  ییانیب  ممـشچ  مشونن ، بآ  راب  نیدـنچ  زور  لوط  رد  رگا  نم  ربمایپ ! يا  : » تفگ سوا 

«. مدرگ تخس  نیمز  دننامه 
.»؟ ینک ماعطا  ار  نیکسم  تصش  یناوتیم  ایآ  : » دومرف ص )  ) ربمایپ

.»؟ هنوگچ : » دیسرپ
»؟ یهدب ار  اهنآ  هدعو  کی  ياذغ  هکنیا  : » دومرف
«. دینک کمک  امش  هکنیا  رگم  هن ، : » درک ضرع 

کی هویم  همین  تساوخرد  وا  زا  يورب و  سیق ) نب  طیلس  رتخد   ) رذنمّما غارس  هب  یناوتیم  منکیم ، کمک  وت  هب  نم  : » دومرف ص )  ) ربمایپ
«. ییامنب امرخ  تخرد 

لالح مه  رب  رگید  راب  کی  جوز  نیا  بیترتنیدب ، درک . ماعطا  ار  نیکسم  تصش  ص )  ) ادخ لوسر  نآرق و  هدومرف  هب  درک و  نینچ  سوا 
راونا تفر . نیب  زا  ناناملسم  نایم  رد  یلهاج  تداع  نیا  دندیدرگ و 
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72 ص :
تخادنارد ناناملسم  یگدنز  رد  ون  یحرط  درب و  نیب  زا  ار  دنسپان  قالخا  نیا  دز و  رانک  ار  یلهاج  ياهیگریت  رگید  راب  مالـسا ، ینارون 

. دنکیم لیدبت  یتحار  هب  ار  اهلکشم  اهیتخس و  مالسا  هک  تسا  حضاو  یلثم  دوخ  نیا  و 
ناناملـسم مالـسا و  يارب  مه  هیآ  دـنچ  لوزن  اب  سوا ، اب  شکرتشم  یگدـنز  ظفح  رـس  رب  ص )  ) ربماـیپ اـب  هلوخ  هلداـجم  یپ  رد  دـنوادخ 

مـسر کی  مکح  مه  درک و  راگدـنام  هنادواج و  اـههیآ  نیا  راـنک  رد  ار  سوا  شرـسمه  هلوخ و  ماـن  مه  دومرف و  لزاـن  نشور  یماـکحا 
. دش نشور  هشیمه  يارب  راهظ  مان  اب  یلهاج ،

؟ تسیچ راهِظ 

یتقو هک  تروص  نیا  هب  تسا . هدوب  قالط  ماـسقا  زا  یکی  یلهاـج  برع  رد  حالطـصا ، رد  تسا . تشپ  ياـنعم  هب  رهظ  زا  قتـشم  راـهِظ » »
تشپ لثم  نم  هب  تبـسن  وت  « ؛» یّما رهَظَک  یِّنِم  َْتنا  : » هدرکیم يراج  نابز  هب  ار  مالک  نیا  دنک ، مارح  دوخ  رب  ار  شنز  هتـساوخیم  يدرف 

«. یتسه مردام 
سوا و نیب  هکنآ  ات  دوب ، هدـنام  یقاب  بارعا  رد  مکح  نیا  تسا . هدـشیم  مارح  وا  رب  دـبا  ات  هدـش و  ادـج  وا  زا  شنز  مالک ، نیا  نتفگ  اب 

ینـشور هب  هلداجم ، هروس  نیتسخن  ياههیآ  لوزن  اب  دنوادخ  دـمآ و  شیپ  ياهلئـسم  دـش ، هراشا  هک  يوحن  هب  هبلعث ، تنب  هلوخ  شرـسمه 
نوچمه ینز  چیه  اریز  دشاب ، قالط  مکح  دناوتیمن  راهِظ ، هک  دومرفیم  هراشا 
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73 ص :
هب یسک  رگا  هک  دهد  یم  رارق  ياهرافک  راهِظ ، ل  مع -- يارب  سپـس  تسا . هدییاز  ار  یمدآ  هک  تسا  یـسک  ردام  دوشیمن . یمدآ  ردام 
زا شیپ  نتفرگ  هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود  ای  هدرب ، ندرک  دازآ  دزادرپب : هرافک  دـناوتیم  قیرط  هس  زا  دروآ ، نابز  رب  ار  مالک  نیا  تساوخان 

. ریقف تصش  ماعطا  ای  نز و  اب  سامت 

هلوخ زا  یناتساد 

زا دنک . تحیصن  مالـسا ، ياهروتـسد  هب  حیحـص  لمع  هب  ار  وا  تساوخیم  هک  یلاح  رد  داتـسیا ، باطخ » نب  رمع   » ربارب رد  هلوخ  يزور 
ماگنه نآ  يدشیم و  بوچ  رب  راوس  ظاکع ، رازاب  رد  هک  یماگنه  مسانشیم ، یکدوک  زا  ار  وت  رمع ! يا  : » تفگ يو  هب  باطخ  ور ، نیا 

. دنناوخیم نانمؤم  ریما  ار  وت  زورما  دندیمان و  رمع  ار  وت  ناراگزور ، تشذگ  زا  سپ  دندزیم . ادص  ریمع  ار  وت 
کیدزن دـنوادخ  هب  دـسرتیم ، باذـع  زا  هک  یـسک  هکنادـب  ینک . ارادـم  مدرم  اـب  وت  هک  دوشیم  وت  بیـصن  دـنوادخ  شیاـشگ  یناـمز 

باذع زا  دراد ، نامیا  تمایق  زور  باسح  هب  هک  یـسک  تسا و  ناساره  زین  اهتصرف  تشذگ  زا  دـسرتیم ، گرم  زا  هک  یـسک  دوشیم .
«. دسرتیم

دوراـج  » هکنیا اـت  دوب ، هدرک  جـک  وا  ربارب  رد  ار  شندرگ  دادیم و  شوـگ  وا  ياـهفرح  هب  تقد  اـب  دوـب و  هداتـسیا  هلوـخ  ربارب  رد  رمع 
: تفگ هلوخ  هب  ور  مشخ  اب  دمآرس و  شربص  دوب ، رمع  نایفارطا  زا  هک  يدیبع »
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74 ص :
!« نز يا  ینزیم  فرح  دایز  »

ادخ هب  دینش . ار  وا  نخس  وا و  يادص  متفه  نامسآ  زا  دنوادخ  هک  یـسک  تسا ، هلوخ  وا  یـسانشیمن ؟ ار  وا  رگم  شوماخ ! : » تفگ رمع 
«. مونشب ار  وا  نخس  مورن و  رانک  وا  ربارب  زا  زامن  هضیرف  يادا  يارب  زج  متسیاب و  شربارب  رد  دهاوخب  هک  یتقو  ره  ات  مرضاح  هک  مسق 
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75 ص :

شحج رتخد  بنیز ،

هراشا

* ًانِیبُم ًالالَـض  َّلَض  ْدَقَف  َُهلوُسَر  َو  َهللا  ِصْعَی  ْنَم  َو  ْمِهِْرمَأ  ْنِم  ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  َو  ُهللا  یَـضَق  اذِإ  ٍۀَنِمُْؤم  َو ال  ٍنِمْؤُِمل  َناک  ام  َو 
ُهللا َو  َساَّنلا  یَـشَْخت  َو  ِهیِدـْبُم  ُهللا  اَم  َکِسْفَن  ِیف  یِفُْخت  َو  َهللا  ِقَّتا  َو  َکَجْوَز  َکـْیَلَع  ْکِْـسمَأ  ِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  َو  ِْهیَلَع  ُهللا  َمَْعنَأ  يِذَِّلل  ُلوُقَت  ْذِإ  َو 
َناک َو  ًارَطَو  َّنُْهنِم  اْوَضَق  اذِإ  ْمِِهئایِعْدَأ  ِجاوْزَأ  ِیف  ٌجَرَح  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنوُکَیال  ْیَِکل  اهَکانْجَّوَز  ًارَطَو  اْهنِم  ٌدـْیَز  یـضَق  اَّمَلَف  ُهاشَْخت  ْنَأ  ُّقَحَأ 

َنوُغِّلَُبی َنیِذَّلا  ًاروُدْقَم * ًارَدَق  ِهللا  ُْرمَأ  َناک  َو  ُْلبَق  ْنِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ِیف  ِهللا  َۀَّنُس  َُهل  ُهللا  َضَرَف  امِیف  ٍجَرَح  ْنِم  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َناک  ام  ًالوُعْفَم * ِهللا  ُْرمَأ 
َمَتاخ َو  ِهللا  َلوُسَر  ْنِکل  َو  ْمُِکلاجِر  ْنِم  ٍدَـحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناـک  اـم  ًابیِـسَح * ِهللااـِب  یفَک  َو  َهللا  اَّلِإ  ًادَـحَأ  َنْوَشْخَی  ـال  َو  ُهَنْوَشْخَی  َو  ِهللا  ِتـالاسِر 

ِلُِکب ُهللا  َناک  َو  َنیِِّیبَّنلا 
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76 ص :
(40 - 36 بازحا :  ) ًامِیلَع ٍءْیَش 

ره و  دشاب ، هتـشاد  ادخ ] نامرف  ربارب  رد   ] يرایتخا دننادب ، مزال  ار  يرما  شربمایپ  ادخ و  هک  یماگنه  درادن  قح  ینامیا  اب  نز  درم و  چـیه 
دنوادخ هک  سک  نآ  هب  هک  ار  ینامز  روایب ] رطاخ  هب  . ] تسا هدش  راتفرگ  يراکـشآ  یهارمگ  هب  دنک ، ار  شلوسر  ادـخ و  ینامرفان  سک 

و . ] زیهرپب ادـخ  زا  راد و  هاـگن  ار  ترـسمه  یتفگیم : دـیز ] تاهدـناوخ  دـنزرف  هب   ] يدوب هداد  تمعن  وا  هب  زین  وت  دوب و  هداد  تمعن  وا  هب 
رد يدیـسرتیم  مدرم  زا  دـنکیم و  راکـشآ  ار  نآ  دـنوادخ  هک  یتشادیم  ناهنپ  ار  يزیچ  لد  رد  و  يدرکیم ] رارکت  ار  رما  نیا  هتـسویپ 
هب ار  وا  ام  دـش ،] ادـج  وا  زا  و   ] دروآرـس هب  نز  نآ  زا  ار  شزاین  دـیز  هک  یماـگنه  یـسرتب . وا  زا  هک  تسا  رتراوازـس  دـنوادخ  هک  یلاـح 

نامرف دشابن و  دنریگ ] قالط  هک  یماگنه   ] ناشیاههدناوخ رـسپ  نارـسمه  اب  جاودزا  رد  نانمؤم  يارب  یلکـشم  ات  میدروآرد ، وت  يرـسمه 
هدرک بجاو  وا  رب  ادخ  هچنآ  رد  ربمایپ  رب  یعنم  هنوگچیه  دوش .] هتـسکش  دیاب  نانز ، نیا  میرحت  هابتـشا  تنـس  و   ] تسا یندش  ماجنا  ادخ 

باسح يور  ادخ  نامرف  هدوب و  يراج  زین  دناهدوب  نیا  زا  شیپ  هک  یناسک  دروم  رد  یهلا  تنس  نیا  تسین ،
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77 ص :
سک چـیه  زا  دندیـسرتیم و  وا  زا  اهنت ]  ] دـندرکیم و یهلا  ياهتلاسر  غیلبت  هک  دـندوب  یناسک  نیـشیپ ] ناربمایپ  . ] تسا یقیقد  همانرب  و 
امـش نادرم  زا  کی  چیه  ردـپ  دـمحم ، تسا . اهنآ ] لامعا  هدـنهدشاداپ  و   ] رگباسح دـنوادخ  هک  سب  نیمه  دنتـشادن و  میب  ادـخ ، زج 

. تسا هاگآ  زیچ  همه  هب  دنوادخ  تسا و  ناربمایپ  نیرخآ  هدننکمتخ و  ادخ و  لوسر  یلو  تسین ، هدوبن و 

اههیآ لوزن  نأش 

هک دوب  هتفرگ  رارق  نآ  رب  یهلا  ردـق  اضق و  تسا . شحج  تنب  بنیز  شرـسمه  و  ص ))  ) ربماـیپ هدـناوخ  رـسپ   ) دـیز هراـبرد  اـههیآ ، نیا 
دوب هدومرف  ماهلا  ناشیا  هب  ار  ترخآ  ایند و  رد  ص )  ) ربمایپ نانز  مان  دنوادخ  هک  هدمآ  ثیداحا  رد  دیآرد ، ص )  ) ربمایپ جاودزا  هب  بنیز 

، ناشیا ینامگدب  نامدرم و  يارتفا  تمهت و  سرت  زا  اما  دـمآ ، دـهاوخرد  وا  يرـسمه  هب  دـیز  رـسمه  بنیز  هک  تسنادیم  ص )  ) ربمایپ و 
. دومرفیمن شاف  ار  رما  نیا 

، دیوگ قالط  ار  شرـسمه  دراد  دصق  هک  تفگ  ناشیا  هب  دمآ و  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  درک ، یگدـنز  بنیز  اب  یتدـم  هکنآ  زا  سپ  دـیز 
، بازحا هروس  هیآ 37  قبط  دنوادخ  و  راد » هگن  ار  ترسمه  : » دومرف دیز  هب  ص )  ) ربمایپ
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78 ص :
ناگمه زا  سرت  هب  دـنوادخ  هک  یتروص  رد  یـسرتیم  نامدرم  نخـس  زا  وت  راد ؟ هگن  ار  ترـسمه  یتفگ  ارچ  هک  دومرف  ص )  ) ربماـیپ هب 

هدارا هـب  مزلم  رگا  تـسین  یجرح  ص )  ) ربماـیپ رب  هـک  دـنکیم  تیلوئـسم  عـفر  ص )  ) ربماـیپ زا  يدـعب ، هـیآ  رد  سپـس  تـسا . رتهتـسیاش 
. تسا هدش  راگدرورپ 

رگا دنتسین و  مراحم  ءزج  ناگدناوخرسپ ، رسمه  هک  تسا  نیا  نآ  دنکیم و  نایب  زین  ار  جاودزا  ماکحا  زا  یمکح  اههیآ ، نیا  رد  دنوادخ 
زا مادک  چیه  ردپ  ربمایپ  : » دیامرفیم دیکأت  اب  سپـس  دـنادن . راکهانگ  ار  دوخ  درک ، جاودزا  شاهدناوخرـسپ  رـسمه  اب  ناناملـسم  زا  يدرف 

«. تسین امش  نادرم 

؟ تسیک شحج  تنب  بنیز 

نیرتمرکم نیرتـهب و  زا  اریز  منکیم ، راـختفا  نیا  هب  ماوت و  ناـنز  نیرتگرزب  زا  قح  هب  نم  : » تفگ ص )  ) ربماـیپ هب  هک  تسا  ینز  بنیز 
هب نانز ، زا  مادک  چیه  متـسه و  وت  همع  رتخد  نم  دوب . نم  راگتـساوخ  لییربج  دروآرد و  وت  دقع  هب  ارم  شرع ، رد  دـنوادخ  متـسه . اهنآ 

«. تسین کیدزن  وت  هب  نم  هزادنا 
هک دوب  هرب »  » ادـتبا وا  مسا  دوـب . همیزخ  نب  دـسا  نب  نادواد  نب  منغ  نب  ریبـک  نب  هرم  نب  هربـص  نب  رمعی  نب  باـیر  نب  شحج  تنب  بنیز 

(1) دیمان . بنیز  ار  وا  ص )  ) ربمایپ اهدعب 

. شحج تنب  بنیز  میرکلا  نآرقلا  یف  ءاسن  - 1
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79 ص :
ردـص رد  شحج ، لآ  یمامت  بنیز و  دوب . ص )  ) ادـخ لوسر  همع  یـصق ، نب  فانم  دـبع  نب  مشاه  نب  بلطملادـبع  تنب  همیما ، شردام 

، برع ناناوج  زا  يرایسب  درک . ترجاهم  هنیدم  يوس  هب  دوب ، غولب  نینس  رد  هک  یماگنه  شاهداوناخ ، هارمه  بنیز  دندروآ . نامیا  مالسا 
نیب رد  هک  دوب  ياهزادنا  هب  وا  ییابیز  دوب ، زین  لامج  ياراد  یگداوناخ ، يالاو  نأش  رب  هوالع  وا  دندوب . وا  راتساوخ  فارـشا  ناگرزب و  زا 

. دوب هتشگ  لاثم  درم ، نز و 

؟ تسیک دیز 

هراشا

زا اناد ، ناوج  نیا  دوب . ص )  ) ادخ لوسر  هب  دارفا  نیرتکیدزن  زا  ص ،))  ) ادخ لوسر  هدنب   ) یبعک بعک  نب  لیحارـش  نب  هثراح  نب  دـیز 
. دوب ناناملسم  نیتسخن  زا  هتفای و  شرورپ  ص )  ) ربمایپ هناخ  رد  وا  دشیم . باریس  ص )  ) یفطصم دمحم  یحو  همشچرس 

هجیدـخ يارب  ار  وا  مازح  نب  میکح  دـنتخورف . هکم  رازاب  رد  دـندوبر و  شاهداوناخ  زا  ار  وا  دوب ، كدوک  هک  یماگنه  تیلهاج ، نامز  رد 
. دوب هلاس  تشه  ماگنه  نآ  رد  دیز  دیشخب . ص )  ) ربمایپ هب  ار  وا  زین  هجیدخ  دیرخ و  ص )  ) ادخ لوسر  رسمه  دلیوخ  تنب 

وا تشگزاب  راتـساوخ  هتفر و  ص )  ) ربمایپ دزن  شیومع  ردـپ و  تفای . هکم  رد  ار  وا  هکنیا  ات  تشگ ، وا  لابند  هب  ینـالوط  تدـم  شردـپ ،
. دنزادرپب ار  وا  يدازآ  هیدف  دنرخب و  ار  وا  دندش  رضاح  یتح  دندش و 
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80 ص :
مهاوخن امـش  زا  یلوپ  دـیایب ، امـش  اب  هچنانچ  دـیایب ، امـش  اب  ای  دـنامب  هک  تسا  راتخم  وا  : » دومرف ناشیا  هب  تواخـس  يور  زا  ص )  ) ربمایپ

«. تفرگ
ات منامب ، امـش  رانک  مراد  تسود  اما  متخانـش ، ار  ناشیا  هلب ، : » تفگ دیز  یـسانشیم »؟ ار  نانیا  ایآ  : » دیـسرپ وا  زا  دمآ و  دیز  دزن  هب  سپ 

ثرا نم  زا  تسا ، نم  رـسپ  دـیز  : » دومرف نالعا  همه  هب  دـینادرگ و  هناخ  درگ  تفرگ و  ار  دـیز  تسد  ص )  ) ربماـیپ مورب .» اـهنآ  اـب  هکنیا 
هک دندش  یـضار  راختفا  نیا  هب  زین ، وا  ماوقا  دندیمان و  دمحم » نب  دـیز   » ار وا  همه  زور ، نآ  زا  سپ  مربیم .» ثرا  وا  زا  زین ، نم  دربیم و 

. دنامب دشاب و  ص )  ) ادخ لوسر  رسپ  دیز 

بنیز دیز و  جاودزا 

دیز هب  تساوخیم  ص )  ) ادـخ لوسر  نوچ  دراد و  جاودزا  دـصق  دـیز ، هک  تفاـیرد  دـش ، رقتـسم  هنیدـم  رد  هک  یناـمز  زا  ص )  ) ربماـیپ
. درک يراگتساوخ  وا  يارب  ار  شحج  تنب  بنیز  شاهمع  رتخد  ینعی  شیرق ، ناگرزب  زا  يرتخد  دشخبب ، تمارک 

یلو : » دومرف وا  هب  ص )  ) ادخ لوسر  متسین .» یضار  جاودزا  نیا  هب  نم  : » تفگ هدرک و  ضارتعا  ص )  ) ادخ لوسر  هتساوخ  نیا  هب  بنیز ،
شیب ياهدـنب  دـیز  هک  یلاح  رد  دـنک ، جاودزا  گرزب  ياهداوناخ  زا  يدرم  اب  تساوخیم  بنیز  ینکب .» ار  راـک  نیا  وت  مراد  تسود  نم 

: دش لزان  هیآ  نیا  هکنیا  ات  دوبن ،
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81 ص :
ًانِیبُم ًالالَـض  َّلَض  ْدَـقَف  َُهلوُسَر  َو  َهللا  ِصْعَی  ْنَم  َو  ْمِهِْرما  ْنِم  ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنا  ًاْرما  ُُهلوُسَر  َو  ُهللا  یَـضَق  اذِإ  ٍۀَـنِمُْؤم  َو ال  ٍنِمْؤُِمل  َناک  اـم  َو 

(36 بازحا : )
نیدب تسوا . لوسر  ادخ و  فرط  زا  رما ، نیا  هک  دنتفایرد  شاهداوناخ  وا و  اریز  دش ، یـضار  جاودزا  نیا  هب  هیآ ، نیا  لوزن  زا  سپ  بنیز 

. دمآرد هدنب  نیا  جاودزا  هب  بنیز  بیترت ،
نیب هک  یمالسا  دوب ؛ تیرشب  همانسانش  رد  ینارون  دیدج و  ياهحفص  مالسا  تفریذپ . ار  جاودزا  نیا  زین  دیز  شلوسر  ادخ و  روتسد  قبط 

. ناشیا ياوقت  رطاخ  هب  رگم  دشیمن ، لئاق  یتوافت  مدرم 
، مجع رب  برع  دناربارب . مه  اب  هناش  کی  ياههنادـند  نوچمه  مدرم  دـنک  صخـشم  هک  دوب  نیا  رب  مالـسا  دـیکأت  نیرتشیب  جاودزا  نیا  رد 

. اوقت رد  رگم  درادن ، يرترب  هدنب  رب  دازآ  هایس و  رب  دیفس 

دیز بنیز و  قالط  نایرج 

وا زا  مکمک  زین ، دیز  هکنیا  ات  درکیمن ، یتخبـشوخ  ساسحا  دوخ ، دیدج  هناخ  رد  تشادن و  دیز  هب  تبـسن  یتبحم  ساسحا  چـیه  بنیز 
هک دیـسر  هجیتـن  نیا  هب  دـیز  دـندوب . هداد  ماـجنا  شلوسر  ادـخ و  رما  لاـثتما  يارب  اـهنت  ار  جاودزا  نیا  اـهنآ ، يود  ره  اریز  دـش ، هدزلد 

هزاجا تفر و  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  ورنیازا ، درادـن . تمارک  عون  نیا  هب  يزاـین  چـیه  لـصا  رد  درادـن و  بنیز  هب  یطاـبترا  وا ، تمارک 
قالط ار  بنیز  ات  تساوخ 
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82 ص :
نظءوس وا  هب  هللا ، لوسر  ای  هن  مسق  ادخ  هب  : » داد باوج  دیز  يراد »؟ نظءوس  ترـسمه  هب  ایآ  دیز ؟ هدش  هچ  : » دیـسرپ ص )  ) ربمایپ دهد .

«. تسا نارگ  نم  رب  رایسب  نیا  دشورف و  یم  رخف  نم  رب  وا  ماهدیدن ، يریخ  وا  زا  یلو  مرادن ،
مه دـنوادخ  دـنک و  یگدـنز  دـیز  اب  رگید  هک  تشادـن  تسود  مه  بنیز  یفرط  زا  زاسب .» ترـسمه  اـب  : » دومرف وا  هب  ص )  ) ادـخ لوسر 

«. ینیزگرب يرـسمه  هب  ار  بنیز  وـت  هک  هتفرگ  رارق  نیا  رب  دـنوادخ  هدارا  : » دوـمرف شلوـسر  هب  سپ  دـهن . تنم  بنیز  هب  هک  تساوـخیم 
: دومرف لزان  ص )  ) ربمایپ رب  ار  هیآ  نیا  سپ  دوش ، ماجنا  راک  نیا  هک  دوب  نآ  رب  دنوادخ  هدارا  تمکح و 

ُهللا َو  َساَّنلا  یَـشَْخت  َو  ِهیِدـْبُم  ُهللا  اَم  َکِسْفَن  ِیف  یِفُْخت  َو  َهللا  ِقَّتا  َو  َکَـجْوَز  َکـْیَلَع  ْکِْـسما  ِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  َو  ِْهیَلَع  ُهللا  َمَْعنا  يِذَِّلل  ُلوُقَت  ْذِإ  َو 
(37 بازحا :  ) ُهاشَْخت ْنا  ُّقَحا 

هک دیـسرتیم  دشابن و  دـنمدوس  شتعافـش  رگید  هک  تشاد  میب  اریز  دـنک ، یفخم  ار  یهلا  ریدـقت  نیا  هک  تساوخیم  ص )  ) مرکا ربمایپ 
، دهاوخب ار  یـسک  ره  دـنوادخ  اما  دـندرکیمن ، كرد  ار  عوضوم  نیا  اهنآ  اریز  دـنوش ، هارمگ  رما ، نیا  هب  ندوب  ضرتعم  ببـس  هب  مدرم 

ریغ رب  ار  وا  دنـسرتب و  وا  زا  هکنیا  هب  تسا  رتهتـسیاش  دـنوادخ  دوب و  دـهاوخن  ییاـمنهار  وا  يارب  دوش ، هارمگ  هک  ره  دـنکیم و  تیادـه 
رارق نوناق  يانبم  تسین و  مهم  تعیرش  رد  ناشیا  تداع  مدرم و  فرع  اریز  دنهد ، حیجرت 
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83 ص :
. دربب نیب  زا  ار  اهنآ  تافارخ  دزادنارب و  ار  اهنآ  دساف  ياهتداع  مدق ، نیلوا  رد  دیاب  ص )  ) ربمایپ دریگیمن .

رد رواب  نیا  دـندشیم . مورحم  ثرا  زا  دـندرکیم ، يراک  نینچ  رگا  بارعا ، نادـنزرف  دوشیم . بوسحم  دنـسپان  يرما  برع ، رد  قالط 
. دننکزاب ندرگ  زا  ار  داقتعا  نیا  نیگنس  نامسیر  هک  دوب  تخس  رایسب  ناشیارب  هدرک و  خوسر  اهنآ  ياهنهذ 

ات داتـسیا ، داقتعا  نیا  رب  ردـقنآ  دوب ، عطاق  یتجح  هک  هیآ ، نیا  قیرط  زا  ناشیا  درک . راک  نیا  هب  مادـقا  هک  دوب  یـسک  نیلوا  ص )  ) ربمایپ
. تفرگ تخس  زین ، دوخ  ناکیدزن  رب  یتح  دروم  نیا  رد  درک و  مالعا  ار  ابر  ندوب  مارح  هک  ینامز  نوچمه  درک ، اهنآ  نهذ  هکلم  ار  نآ 

بنیز اب  ربمایپ  جاودزا 

: دومرف لزان  ار  نشور  هیآ  نیا  هراب  نیا  رد  دنوادخ 
ًالوُعْفَم ِهللا  ُْرما  َناک  َو  ًارَطَو  َّنُْهنِم  اْوَضَق  اذِإ  ْمِِهئایِعْدا  ِجاوْزا  ِیف  ٌجَرَح  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنوُکَی  ْیَِکل ال  اـهَکانْجَّوَز  ًارَطَو  اـْهنِم  ٌدـْیَز  یـضَق  اَّمَلَف 

(37 بازحا : )
. دـنک جاودزا  شاهدـع  مامتا  زا  سپ  شحج ، تنب  بنیز  اب  هک  تسا  هداد  روتـسد  ناشیا  هب  دـنوادخ  هک  دومرف  مـالعا  ص )  ) ادـخ لوسر 

دمحم نـب  دـیز  ار  وا  دـنک . جاودزا  شرـسپ  هـقلطم  اـب  دـهاوخیم  ص )  ) دـمحم هـک  دـندرک  لـقن  ناـهد  هـب  ناـهد  ار  نخــس  نـیا  مدرم 
دندوب دهاش  اریز  دندناوخیم ،
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84 ص :
. دربیم ثرا  ص )  ) دمحم زا  وا  هک  تفگ  دناوخ و  دوخ  رسپ  ار  دیز  مدرم  نیب  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک 

نیا ياهتمکح  رگید  زا  دناوخیم . دوخ  دنزرف  ار  وا  تفرگیم ، دوخ  لفکت  تحت  ار  یمیتی  یـسک ، یتقو  هک  دوب  نیا  رب  مسر  برع  رد 
، یسک هک  تسین  زاجم  ادخ ، عرش  رد  هکنیا  رب  ینبم  دتسرفب  ار  ینشور  ياههیآ  نانمؤم ، و  ص )  ) ربمایپ يارب  دنوادخ  هک  دوب  نآ  جاودزا 
: دومرف مالعا  تحارص  هب  ار  نآ  میرحت و  ار  یلهاج  مسر  نیا  دنوادخ  دمانب . ردپ  دنکیم ، گرزب  ار  وا  یگدنشخب  يور  زا  هک  ار  يدرم 

(40 بازحا :  ) ًامِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهللا  َناک  َو  َنیِِّیبَّنلا  َمَتاخ  َو  ِهللا  َلوُسَر  ْنِکل  َو  ْمُِکلاجِر  ْنِم  ٍدَحا  ابا  ٌدَّمَُحم  َناک  ام 
نیرتبیجع متفگ : لاس . هد  تفگ : يدوب ؟ ص )  ) ادخ لوسر  تمدـخ  رد  لاس  دـنچ  مدیـسرپ : کلام  نب  سنا  زا  ، » دـیوگیم ینانب  تباث 

! سنا يا  تفگ : مرداـم  شحج . تنب  بنیز  اـب  ص )  ) ادـخ لوسر  جاودزا  يارجاـم  تفگ : دوـب ؟ هچ  يدـید ، لاـس  هد  نیا  رد  هک  يزیچ 
هب رایب و  ار  رینپ  نغور و  هب  هتـشغآ  يامرخ  کیخ  نآ  درادن ، یماعط  هک  یلاح  رد  دروآیم  حبـص  هب  ار  یـسورع  بش  ص )  ) ادخ لوسر 

سپس متخیر . نآ  رد  شرسمه  و  ص )  ) ربمایپ هزادنا  هب  مدروآ و  نیلافـس  فرظ  کی  مدرک و  نینچ  ربب . اهنآ  يارب  ناشیا  كاروخ  هزادنا 
ار فرظ  نآ  دومرف : ص )  ) ربمایپ دوب . هدـشن  لزان  باـجح  هیآ  زونه  ناـمز  نآ  مدـش و  دراو  ناـشیا  رب  سپ  ربب . ناـشیا  دزن  ار  نآ  تفگ :

زا یخرب  و  نامثع - رکبوبا و  رمع ، ع ،)  ) یلع ورب  راذگب و  راوید  رانک 
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85 ص :
نامرف متساوخیمن  اما  مدرک ، بجعت  اذغ  یمک  نانامهم و  دایز  دادعت  زا  نم  دیوگیم : سنا  نک . توعد  دندومرف - مان  هب  هک  ار  هباحص 
توعد زین  ار  تسه  دجـسم  رد  هک  یـسک  ره  تفگ : ص )  ) ادخ لوسر  سپـس  مدرک . توعد  ار  اهنآ  متفر و  سپ  منکن . تعاطا  ار  ناشیا 

يرذگهر ره  دومرف : هن . متفگ : هدنام ؟ دجسم  رد  یسک  ایآ  دومرف : نم  هب  سپس  دوش . رپ  دیاب  هناخ  نیا  تسا و  یسورع  زور  زورما  نک ،
؟ هدـنامیقاب یـسک  اـیآ  دومرف : سپ  دـش . رپ  هناـخ  هکنیا  اـت  مدرک  توعد  ار  همه  تفگ : سنا  نک . توعد  زین  ار  درذـگیم  اـجنیا  زا  هک 
هب دیروخب  تفگ : مدرم  هب  درب و  نآ  رد  ار  شتـشگنا  تفرگ و  شناتـسد  نایم  ار  نآ  سپ  روایب ، ار  هبد  نآ  دومرف  هللا . لوسر  ای  هن  متفگ :
زا دوب ، هناخ  رد  هک  یسک  ره  هک  ییاج  ات  دیشوجیم ، ییوگ  هک  نغور  هب  دشیم و  دایز  مادم  هک  مدرکیم  هاگن  امرخ  هب  نم  ادخ و  مان 

ار هچنآ  متفر و  مردام  يوس  هب  مدش و  جراخ  سپـس  مداهن ، شرـسمه  دزن  ار  نآ  سپ  دنام . هبد  رد  مه  يرایـسب  رادـقم  درک و  لوانت  نآ 
«. دندروخیم دنروخب ، ماعط  نآ  زا  هنیدم  لها  همه  هک  تساوخیم  ادخ  رگا  نکن  بجعت  تفگ : مردام  متفگ . مدوب  هدید 

« باجح  » هیآ لوزن 

هیآ نیا  درک ، هیدـه  ص )  ) ربمایپ هب  ار  بنیز  ادـخ ، هک  يزور  اریز  باجح ، هیآ  هب  متـسه  مدرم  نیرتاناد  نم  : » دـیوگیم کلام  نب  سنا 
ماعط ندروخ  يارب  ار  همه  ص )  ) ربمایپ یتقو  هک  دوب  نیا  نآ  تلع  دش و  لزان 
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86 ص :
ادخ لوسر  دـندرکیم و  تبحـص  مه  اب  دـندوب و  هتـسشن  نانچمه  یخرب  دـنتفر و  يدادـعت  ینامهم ، مامتا  زا  سپ  درک ، توعد  یـسورع 
اهنآ تشگزاب و  یتدم  زا  سپ  هرابود  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  ص )  ) ادخ لوسر  دشن . نینچ  یلو  دـنوش ، جراخ  ناشیا  هک  دوب  رظتنم  (ص )

دنوادـخ هکنیا  اـت  تفگیمن ، يزیچ  مارتحا  اـیح و  بجح ، تیاـعر  تلع  هب  زین  ص )  ) ادـخ لوسر  دـندرکیم . ثحب  هتـسشن و  ناـنچمه 
: دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  ربمایپ  نانز  باجح  بوجو  زین  یعامتجا و  بادآ  تیاعر  تهج 

َو ال اوُرِـشَْتناَف  ُْمتْمِعَط  اذِإَف  اُولُخْداَف  ُْمتیِعُد  اذِإ  ْنِکل  َو  ُهانِإ  َنیِرِظان  َْریَغ  ٍماعَط  یلِإ  ْمَُکل  َنَذُْؤی  ْنا  اَّلِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیا  ای 
ِءارَو ْنِم  َّنُهُولَئْـسَف  ًاـعاتَم  َّنُهوُُمْتلَأَـس  اذِإ  َو  ِّقَْحلا  َنِم  ِییْحَتْـسَی  ـال  ُهللا  َو  ْمُْکنِم  ِییْحَتْـسَیَف  َِّیبَّنلا  يِذْؤـُی  َناـک  ْمُِکلذ  َّنِإ  ٍثیِدَِـحل  َنیِِـسنْأَتْسُم 

(53 بازحا :  ) ٍباجِح
زا لبق   ] هک یلاح  رد  دوش ، هداد  هزاجا  اذغ  فرـص  يارب  امـش  هب  رگم  دـیوشن ، لخاد  ربمایپ  ياههناخ  رد  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
زا دعب   ] دیوش و هدنکارپ  دیدروخ ، اذغ  یتقو  دیوش و  لخاد  دیدش ، توعد  هک  یماگنه  اما  دینیـشنن ، اذغ  تقو  راظتنا  رد  دییاین و ] دعوم 
اما دـیوگیمن ،] يزیچ  و   ] دـنکیم مرـش  امـش  زا  یلو  دـنکیم ، تحاران  ار  ربماـیپ  لـمع ، نیا  دینیـشنن ، تبحـص  ثحب و  هب  اذـغ ] فرص 
زا دیهاوخیم ، ربمایپ ] نارـسمه   ] اهنآ زا  تیراع ] ناونعهب   ] ار یگدنز  لیاسو  زا  يزیچ  هک  یماگنه  و  درادن . مرـش  قح  نایب ]  ] زا دنوادخ 

. دیهاوخب هدرپ  تشپ 
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87 ص :
«. دنتخیوآ اهباجح  دنتساخرب و  مدرم  هیآ ، لوزن  زا  سپ  دیوگیم : سنا 

بقانم

لوسر زا  : » دـنتفگیم ود  ره  هعمز  تنب  هدوس  وا و  تفرن . جـح  هب  زگره  ص )  ) لوسر ترـضح  تاـفو  زا  سپ  هک  دـناهتفگ  وا  بقاـنم  رد 
همه عادوـلاهجح  رد  ص )  ) ربماـیپ «. ] تـسا یمازلا  هناـخ  رد  ندـنام  جـح ، نـیا  زا  سپ  دوـمرف : هـک  میدینــش  عادوـلاهجح  رد  ص )  ) ادـخ

[. دوب هدرب  دوخ  اب  ار  شنارسمه 

اهتلیضف

نم يارب  نآ  هک  ارچ  ریذـپب ، نم  زا  ار  لاـم  نیا  ادـنوادخ ! : » تفگ سپ  دـشخبب ، ار  مهرد  رازه  هدزاود  تساوـخیم  شحج  تـنب  بـنیز 
«. درک لذب  تجاح  لها  نادنمزاین و  نیب  ار  نآ  سپس  تسین ، شیب  ياهنتف 

ربمایپ هب  ناگدنورگ  نیتسخن  وزج 

تارهاوج و ياراد  شیرق و  یفارـشا  نانز  زا  بنیز  ددنویپیم .» نم  هب  رتدوز  دـشاب ، رتهداشگ  شتـسد  هک  ره  : » تفگ ص )  ) ادـخ لوسر 
زا یهاگ  ص )  ) ادـخ لوسر  توف  زا  سپ  : » دـیوگیم هشیاع  درک . میـسقت  ارقف  نیب  تخورف و  ار  اـهنآ  همه  هک  دوب  يرایـسب  تـالآتنیز 

لزنم رد  تاقوا 
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88 ص :
زا سپ  هکنیا  ات  درکیمن . ار  راـک  نیا  وا  میدیـشکیم ، مه  خر  هب  ار  دوخ  تـالآتنیز  میدـشیم و  عمج  ص )  ) ربماـیپ نارـسمه  زا  یکی 

هقدص قافنا و  یتسدهداشگ ، زا  ص )  ) ادخ لوسر  روظنم  میدیمهف  هک  دوب  زور  نآ  دوب . ناوج  رایـسب  هک  یلاح  رد  تشذگرد ، وا  یتدـم 
«. تسا هدوب  نداد 

تافو

. دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  ناتسربق  رد  تشذگرد و  هنیدم  رد  رمع  تفالخ  نامز  رد  يرجه و  لاس 20  رد  بنیز 

رخآ مالک 

رما هب  زین ، شاهدع  ياضقنا  زا  سپ  دـیز و  زا  قالط  زا  سپ  ص )  ) ربمایپ اب  وا  جاودزا  درک . جاودزا  دـیز  اب  شلوسر  ادـخ و  رما  هب  بنیز ،
ص)  ) ربمایپ اب  وا  جاودزا  تبـسانم  هب  وا  هناخ  رد  ص )  ) ربمایپ اب  ناناملـسم  ياهرادـید  میظنت  یهاوخهزاجا و  مکح  دوب . شلوسر  ادـخ و 

نأش هدـنهدناشن  اهنیا  همه  دـش . لزان  ص )  ) ربمایپ اب  وا  جاودزا  ماگنه  ناناملـسم ، ناـنز و  رب  باـجح  ندـشبجاو  نینچمه  دـش . لزاـن 
. داهن ندرگ  شلوسر  ادخ و  رماوا  یمامت  هب  هک  تسا  هحلاص  نز  نیا  يالاو 
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89 ص :

رصم زیزع  رسمه  اخیلز ،

هراشا

َنوُِملاَّظلا ُحـِْلُفی  ـال  ُهَّنِإ  َياوـْثَم  َنَسْحَأ  یِّبَر  ُهَّنِإ  ِهللا  َذاـعَم  َلاـق  َکـَل  َْتیَه  َْتلاـق  َو  َباْوبـالا  ِتَقَّلَغ  َو  ِهِسْفَن  ْنَع  اـِهْتَیب  ِیف  َوُـه  ِیتَّلا  ُْهتَدَوار  َو 
(23 فسوی : )

[ فسوی [. ] تسایهم وت  يارب  هچنآ  يوس  هب   ] ایب تفگ : تسب و  ار  اهرد  درک ، ییوجماک  ياّنمت  وا  زا  دوب  وا  هناخ  رد  فسوی  هک  نز  نآ  و 
تناـیخ ملظ و  وا  هب  تسا  نکمم  اـیآ  ، ] هتـشاد یمارگ  ارم  ماـقم  تسا ، نم  تمعن  بحاـص  رـصم ،] زیزع   ] وا ادـخ ! هب  مربیم  هاـنپ  تفگ :

. دنوشیمن راگتسر  ناملاظ  ًاملسم  منک ،]

هیآ لوزن  نأش 

هب یبایتسد  يارب  نز  نیا  هنوگچ  هک  دـنکیم  نایب  ار  ع )  ) فسوی ترـضح  رب  اخیلز  قشع  ناتـساد  فسوی ، هروس  ات 34  ياههیآ 23  زا 
ياهدنب ادخ و  یبن  هک  فسوی  اما  دش ، لسوتم  ياهلیح  ره  هب  دوخ ، تین 
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90 ص :
. درک نادنز  راتفرگ  ار  وا  هدروخ  مخز  قشاع  نآ  تبقاع ، دادن و  نت  هتساوخ  نیا  هب  دوب ، راگزیهرپ 

؟ تسیک اخیلز 

هراشا

وا تسا . هدـش  دای  زیزع  رـسمه  مان  اب  اخیلز  زا  نآرق  رد  تسا . هدوب  اـخیلز  وا  بقل  هک  هدـش  هتفگ  دوب . لـییاعر »  » رتخد لـیعار »  » نز نیا 
(1) دوب . رصم  قلطم  مکاح  قیلامع ،»  » ياورنامرف دیلو  نب  نایر  نامز  رد  رصم و  مکاح  وریفطق ،»  » ای وریفطأ » ، » رصم زیزع  رسمه 

هاچ رد  ع )  ) فسوی

، گرزب تبیـصم  نیا  هلیـسوهب  ار  وا  دـنوادخ  تفرگارف . ار  وا  توکـس  یکیراـت و  دـنتخادنا ، هاـچ  هب  ار  وا  فـسوی  ناردارب  هک  یماـگنه 
. دربب الاب  اـهيراوشد  مهم و  روما  رد  ار  اـهنآ  لـمحت  اـت  دـیامزآیم  اهیتخـس  عاونا  اـب  ار  دوخ  صلخم  ناگدـنب  دـنوادخ ، درک . ناـحتما 

ربارب رد  هدـنیآ  رد  نم  داد و  مهاوـخ  تاـجن  هصغ  مغ و  زا  ار  وـت  نم  هـک  شاـب  هتـشاد  ربـص  هـک  درک  یحو  وا  هـب  هاـچ  نـب  رد  دـنوادخ 
ياهادـص رود  زا  هکنیا  ات  دوب ، یهلا  رما  رظتنم  وا  تفر و  نیب  زا  فسوی  ياهمغ  مالک  نیا  ندینـش  اب  متـسه . وت  نابیتشپ  روای و  تناردارب 

هار يادص  مکمک  رگید  دشیم . رتکیدزن  کیدزن و  هظحل  ره  اهادص  دینش . ار  ینایمدآ  مهرد 

. زیزعلا تارما  میرکلا  نآرقلا  یف  ءاسن  - 1
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91 ص :
هدرک لزنم  اجنامه  رد  هدیسر و  هاچ  یکیدزن  هب  ياهلفاق  هک  تسناد  فسوی  دشیم . هدینـش  حوضو  هب  ناشیاهگس  يادص  اهنآ و  نتفر 

هک یماگنه  دـنتخادنا و  هاچ  رد  ار  دوخ  ياهولد  یگنـشت ، عفر  يارب  ناـیناوراک  تسا . کـیدزن  وا  ییاـهر  هک  دوب  هتـسناد  فسوی  تسا .
«. دوب هاچ  رد  يرسپ  هدژم ، هدژم ، : » دندز دایرف  وا  ندید  اب  اهنآ  تسا . نازیوآ  ولد  هب  فسوی  هک  دندید  دندیشک ، نوریب  ار  اهولد 

نیدب دنـشورفب . رـصم  رد  دنربب و  دوخ  اب  ار  وا  هک  دنتفرگ  میمـصت  اهنآ  دـندرک . بجعت  دـندیدیم ، هچنآ  زا  دـندش و  عمج  وا  رود  همه 
: دوب هارمه  فسوی  اب  دنوادخ  یهاگآ  فطل و  دنکن . تیکلام  ياعدا  یسک  ات  دندرک ، ناهنپ  ناشیاهالاک  نایم  رد  ار  وا  بیترت ،

(19 فسوی :  ) َنُولَمْعَی اِمب  ٌمِیلَع  ُهللا  َو  ًۀَعاِضب  ُهوُّرَسا  َو  ٌمالُغ  اذه  يرُْشب  ای  َلاق  ُهَْولَد  یلْدَأَف  ْمُهَدِراو  اُولَسْرَأَف  ٌةَراَّیَس  ْتَءاج  َو 
اهنآ همه  اب  ریـسم  لوط  رد  زین ، فسوی  دـندومن . تبحم  وا  هب  دـناهدرک ، هچ  وا  قح  رد  فسوی  ناردارب  دـنتفایرد  نایناوراک  هک  یماـگنه 

یکدـنا ياهب  هب  ار  وا  ناـیناوراک  دـندرک . هضرع  شورف  يارب  ناـشورفهدرب  رازاـب  رد  ار  وا  دندیـسر ، رـصم  هب  هک  یماـگنه  تفرگ . تفلا 
شزرا نیمز  ياهالط  ماـمت  هزادـنا  هب  فسوی  نیقی ، هب  دـناهدروآ . تسد  هب  اـجک  زا  هنوگچ و  ار  وا  هک  دـنکن  کـش  یـسک  اـت  دـنتخورف 

: دوب یلاعتم  گرزب و  یحور  ياراد  وا  اریز  تشاد ،
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92 ص :
(20 فسوی :  ) َنیِدِهاَّزلا َنِم  ِهِیف  اُوناک  َو  ٍةَدوُدْعَم  َمِهارَد  ٍسَْخب  ٍنَمَِثب  ُهْوَرَش  َو 

. دندوب تبغریب  وا  هب  تبسن  دنتخورف و  یمهرد  دنچ  يزیچان ، ياهب  هب  ار  وا  و 

رصم زیزع  دزن  رد  فسوی 

قالخا ياراد  دراد و  راوگرزب  یتاذ  دنلب و  عبط  رسپ ، نیا  منامگ  هب  : » تفگ شرسمه  هب  دیرخ و  ار  فسوی  رافیتوب )  ) وریفطا رـصم ، زیزع 
«. مناوخیم وا  ینارون  ابیز و  هرهچ  زا  ار  نیا  تسا . ییوکین 

َو ِهِْرما  یلَع  ٌِبلاغ  ُهللا  َو  ِثیِداحَألا  ِلیِوَْأت  ْنِم  ُهَمِّلَُعِنل  َو  ِضْرَألا  ِیف  َفُسُوِیل  اَّنَّکَم  َِکلذَـک  َو  ًادـَلَو  ُهَذِـخَّتَن  ْوا  اـنَعَْفنَی  ْنا  یـسَع  ُهاْوثَم  یِمِرْکا 
(21 فسوی :  ) َنوُمَْلعَیال ِساَّنلا  َرَثْکا  َّنِکل 

ع)  ) فسوی هب  نیمزرـس  نآ  رد  ام  نینچنیا  و  میریذپب ، يدنزرف  هب  ار  وا  ای  دناسر  دوس  ام  هب  هدنیآ  رد  وا  دیاش  رادب  یمارگ  ار  وا  هاگیاج 
. دننادیمن مدرم  رتشیب  یلو  تسا ، بلاغ  شیوخ  راک  رب  دنوادخ  و  میتخومآ ، باوخ  ریبعت  ملع  وا  هب  میداد و  تنکم 

وا هاچ ، يانگنت  زا  سپ  هک  درکیم  رکش  ار  ادخ  تباب  نیا  زا  رایسب  فسوی ، دنتشاد و  یمارگ  زیزع ، هناخ  رد  يدنزرف  نوچمه  ار  فسوی 
. دندرکیم راتفر  وا  اب  ناشدوخ  دنزرف  دننام  هک  داتسرف  ياهناخ  هب  ار 
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93 ص :

فسوی زیزع و  رسمه 

، دیشکن لوط  نادنچ  وا  يداش  نیا  اما  درک . زاغآ  زیزع  هناخ  رد  یتخبشوخ  اب  ار  دوخ  یگدنز  تفای و  ییاهر  هاچ  ياهیتخـس  زا  فسوی 
، تریـس تروص و  ییاـبیز  نیمه  تشاد و و  هک  ییوـکین  قـالخا  ییاـبیز و  تلع  هب  مه  نآ  داـتفا ، يرتگرزب  یتخـس  رد  وا  هک  يروـط 

. تخادنا گرزب  ییالب  رد  ار  ع )  ) فسوی
دمآ تفر و  رـصم ، زیزع  هداوناخ  نایم  رد  یتحار  هب  تشاد و  دامتعا  وا  هب  رایـسب  رـصم  زیزع  فسوی ، هنالقاع  راتفر  قلخ و  نسح  لیلد  هب 

. دنتشادیم تسود  بلق  میمص  زا  ار  وا  شاهداوناخ  رصم و  زیزع  دوب و  اهنآ  يارب  زیزع  يدنزرف  هلزنم  هب  ع )  ) فسوی اریز  درکیم ،
یمامت اخیلز ، دش . فسوی  قشاع  اخیلز ،)  ) زیزع رسمه  لیلد ، نیمه  هب  دیـسر . دوخ  جوا  هب  یناوج ، نس  رد  ع )  ) فسوی ترـضح  ییابیز 

رد ار  وا  هرهچ  دـیباوخیم ، ع )  ) فسوی هک  یماـگنه  یتـح  تشادیمنرب و  وا  زا  مشچ  هظحل  کـی  تشاد و  رظن  ریز  ار  فسوی  ياـهراک 
. دشیم رتنازورف  وا  قشع  هلعش  رتشیب و  فسوی ، ییابیز  هظحل  ره  وا  رظن  رد  درکیم و  اشامت  باوخ 

یلو دراذـگ ، نایم  رد  وا  اب  ار  شلد  يوزرآ  بیترت ، نیدـب  دـنک و  توعد  یتولخ  ياـج  هب  ار  ع )  ) فسوی اـت  دـش  هسوسو  اـخیلز  يزور 
رگید ییوس  زا  فسوی و  قشع  وس  کی  زا  تشاد . ییالاو  ماقم  دوب و  رـصم  زیزع  رـسمه  وا  دـهد . ماجنا  ار  راـک  نیا  هنوگچ  تسنادیمن 

لوغشم ار  شرکف  درشفیم و  ار  وا  ناج  مسج و  ندوب ، رصم  زیزع  رسمه 
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تسود ار  وا  هک  دنامهفب  ع )  ) فسوی هب  ات  دروآ ، يور  اههشقن  اههلیح و  ماسقا  عاونا و  هب  دنک ؟ هچ  تسنادیمن  دوب و  مگردرس  درکیم .

ملع و دـنوادخ  بناـج  زا  هدیـسر و  توق  دـشر و  هب  هک  فسوی  اـما  دـنک ، بلج  دوخ  هب  ار  ع )  ) فسوی هجوـت  دـناوتب  هکنیا  اـت  درادیم ،
. دوب شايراکوکین  يازج  همه  اهنیا  هتبلا  دهد و  ناشن  یهجوت  اههراشا  نیا  هب  هک  دوب  نآ  زا  رتمیرک  رایسب  دوب ، هدرک  تفایرد  تمکح 

(22 فسوی :  ) َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  َو  ًاْملِع  َو  ًامْکُح  ُهاْنیَتآ  ُهَّدُشا  َغََلب  اََّمل  َو 
. میهدیم شاداپ  نینچ  ار  ناراکوکین  میدرک و  اطع  شناد  تمکح و  ار  وا  دیسر ، دشر  ّدح  هب  نوچ  و 

تناما رد  هاگچیه  دنتشگیمن و  تیصعم  مارح و  ِدرِگ  زگره  ایبنا ، و  ع )  ) یبن بوقعی  دنزرف  دوب . يراوگرزب  ناسنا  ع )  ) فسوی ترـضح 
اب وا  دـنک . یـساپسان  دوب ، هتفرگ  دوخ  رپ  لاـب و  ریز  رد  ار  وا  هک  زیزع  تمعن  ربارب  رد  تسناوتیمن  زین ، ع )  ) فسوی دـندرکیمن . تناـیخ 

دومناو دیـشوپیم و  مشچ  اهنآ  زا  اـما  دـیدیم ، ار  اـخیلز  تاراـشا  ع )  ) فسوی درکیم . راـتفر  تناـما  تقادـص و  رـس  زا  زیزع ، هداوناـخ 
تداـع هب  ع )  ) فـسوی تفر و  نوریب  رهـش  زا  رـصم ، زیزع  زور  کـی  هکنیا  اـت  دـهاوخیم ، هچ  دـیوگیم و  هچ  وا  دـنادیمن  هک  درکیم 

همه اـخیلز  درکیم . اـشامت  ار  فـسوی  دوـب و  هداد  هـیکت  هدــخم  هـب  هتــسشن و  تـخت  يور  زین ، اـخیلز  دوـب . تمدــخ  لوغــشم  هـشیمه 
سپس دنامب . هک  تساوخ  فسوی  زا  اهنت  درک و  صخرم  ار  ناراکتمدخ 
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95 ص :
«. یهد ماجنا  یناوتیم  یهاوخب  هک  يراک  ره  ماوت ، میلست  نم  نونکا  : » تفگ فسوی  هب  تسب و  ار  اهرد  تساخرب و  شیاج  زا 

بلق و دوب ، هدـیزگرب  تلاسر  يارب  ار  وا  هداد و  تمکح  ملع و  وا  هب  دـنوادخ  دوب و  لاصخ  وکین  دـنمورب و  یناوج  هک  ع )  ) فسوی یلو 
هک زیزع ، هب  نم  هک  اـشاح  یهاوخیم . وت  هچنآ  زا  ادـخ  هب  مربیم  هاـنپ  : » داد باوج  درب و  هاـنپ  وا  هب  درک و  ادـخ  هجوتم  ار  دوخ  هشیدـنا 

لصا رد  وت  راک  نیا  متـسین و  ساپـسان  نم  مراد . اور  ینامرفان  هتـشاد ، یمارگ  ارم  هک  ییادخ  هب  تبـسن  منک و  تنایخ  هدوب ، نم  هدنرورپ 
نیا دـنیبیم و  دـنوادخ  هک  شاب  هتـشاد  نیقی  دـنیبن ، ار  ام  یـسک  ات  میدـنبب  ار  اهرد  وت  نم و  رگا  وناب ! تسین . ياهدیدنـسپ  بوخ و  راـک 

باذـع ار  اهنآ  درادـن و  تسود  دـننکیم ، تیـصعم  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  دـشاب . ناهنپ  اهمشچ  زا  هک  دـنچ  ره  دـباییمرد ، ار  تناـیخ 
. دهدیم

(23 فسوی :  ) َنوُِملاّظلا ُِحلُفی  ُهَّنإ ال  َياوثَم  َنَسحأ  یِّبَر  هَّنإ  ِهللا  َذاعَم  َلاق 
. دنوشیمن راگتسر  ناراکمتس  ًاعطق  تسا ، هتشاد  وکین  ارم  هاگیاج  تسا . نم  راگدرورپ  وا  ادخ ! رب  هانپ  تفگ : فسوی ] ]

وا هنیس  هب  در  تسد  راکتمدخ ، نیا  هکنآ  لاح  دوب ، هدش  شناراکتمدخ  زا  یکی  قشاع  دوب ، ییابیز  ریگتخس و  نز  هک  زیزع ، رسمه 
لمحت ًاملـسم  دوب ، هدـش  مهارف  شیارب  دوب ، هتـساوخ  هچ  ره  هراومه  هک  ینز  تشادـن ؛ ار  يدروخرب  نینچ  راظتنا  زگره  اـخیلز ، دوب . هدز 

نیا
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هک تساوخ  دروخ و  ورف  ار  شمـشخ  وا  دوجو ، نیا  اب  دـنک . ریقحت  شقـشع ، رطاـخ  هب  ار  وا  يراکتمدـخ  هک  دوب  راوشد  شیارب  راـتفر 

لیامت وا  يوس  هب  هزیرغ  ساسا  رب  دیدیمن ، ار  شراگدرورپ  ناهرب  فسوی  رگا  نیقی ، هب  دـناشکب و  دوخ  فرط  هب  روز  هب  ار  ع )  ) فسوی
. دوب ادخ  هدیزگرب  هدنب  وا  اریز  دنک ، رود  وا  زا  ار  اشحف  يدب و  ات  درک ، کمک  ناهرب  اب  وا  هب  دنوادخ  اما  درکیم ، ادیپ 

(24 فسوی :  ) َنیِصَلْخُْملا اَنِدابِع  ْنِم  ُهَّنِإ  َءاشْحَْفلا  َو  َءوُّسلا  ُْهنَع  َفِرْصَِنل  َِکلذَک  ِهِّبَر  َناهُْرب  يأَر  ْنا  َْول ال  اِهب  َّمَه  َو  ِِهب  ْتَّمَه  ْدََقل  َو 
زا رارف  اریز  دنک ، رارف  هک  دمآ  یحو  دشیم ، غالبا  راک  نیا  ندادنماجنا  رب  ینبم  ینیهارب  دنوادخ ، فرط  زا  هک  فسوی  هب  بیترت ، نیدـب 

، زین اخیلز  درک و  رارف  رد  تمـس  هب  دوب ، هتفایرد  ار  اخیلز  دـصق  هک  ع )  ) فسوی تسا . نشخ  راتفر  زا  رتهب  زیمآتملاسم  راتفر  رتهب و  لتق 
. دش هراپ  فسوی  نهاریپ  دیشک و  تفرگ و  ار  فسوی  نهاریپ  تشپ  زا  اخیلز  دندیسر ، رد  کیدزن  هک  ياهظحل  دیود . وا  یپ  رد 

هک نز  درکیم ، هاگن  اهنآ  يود  ره  هب  بجعت  اب  هک  دـید  ار  رـصم  زیزع  دوخ ، لباقم  رد و  تشپ  هک  یلاح  رد  دوشگ ، ار  رد  ع ،)  ) فسوی
رکم يور  زا  بناج و  هب  قح  ياهرهچ  اب  دوخ ، نداد  هولج  هانگیب  يارب  دیاش  ای  و  ع )  ) فسوی زا  ماقتنا  يارب  تشادن ، نتفگ  يارب  یفرح 

زا هدرکن و  تیاعر  ار  وت  هداوناخ  میرح  فسوی ، زیزع ! يا  : » تفگ هلیح  و 
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«. دریگب ماک  نم  زا  تساوخیم  وا  هدومنن ، تظفاحم  وت  تفارش 

(25 فسوی :  ) ٌمِیلا ٌباذَع  ْوا  َنَجُْسی  ْنا  اَّلِإ  ًاءوُس  َِکلْهَِأب  َدارا  ْنَم  ُءازَج  ام 
؟ دوب دهاوخ  هچ  دوش ، یکاندرد  رفیک  اب  ینادنز  هکنیا  زج  هدرک  وت  هداوناخ  هب  يدب  دصق  هک  یسک  يازج 

هک تسنادیمن  رـصم ، زیزع  درک . فیرعت  زیزع  يارب  ار  هدـمآشیپ  ياهقافتا  همه  تشادـن ، تقیقح  نتفگ  زج  ياهراـچ  هک  مه  فسوی 
: تفگ رصم  زیزع  رسمه  ناگتسب  زا  یکی  اما  دنیوگیم . غورد  کیمادک  تسار و  کیمادک 

26 و 27) فسوی :  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َوُه  َو  َْتبَذَکَف  ٍُربُد  ْنِم  َُّدق  ُهُصیِمَق  َناک  ْنِإ  َو  َنِیبِذاْکلا * َنِم  َوُه  َو  ْتَقَدَصَف  ٍُلُبق  ْنِم  َُّدق  ُهُصیِمَق  َناک  ْنِإ 
دـشاب هدش  هراپ  تشپ  زا  هچنانچ  تسوگغورد و  فسوی ]  ] وا دیوگیم و  تسار  اخیلز  دـشاب ، هدـش  هراپ  ولج  زا  فسوی ]  ] وا نهاریپ  رگا 

. تسین شیب  ییو  گغورد -- نز  دیوگیم و  تسار  فسوی 
. تسا هدـش  هراـپ  تشپ  زا  نهاریپ  هک  دـید  وا  دـندروآ و  زیزع  يارب  ار  نهاریپ  تسا . هداد  یتـسرد  مکح  يو ، هـک  تفاـیرد  رـصم ، زیزع 
وا هب  درک و  تمالم  فسوی ، زا  هتساوخ  نیا  يارب  ار  وا  تفر و  اخیلز  تمس  هب  رـصم ، زیزع  دش . هتـسناد  هانگیب  ع )  ) فسوی هلیـسونیدب 

زیزع تسا ،» فرگش  امش  هلیح  هتبلا  تسا ، نانز  امش  هلیح  زا  نیا  : » تفگ
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: تفگ زین  شرسمه  هب  دوب و  یگرزب  ییاوسر  اریز  دیوگن ، نخس  سک  چیه  اب  عوضوم ، نیا  دروم  رد  هک  تساوخ  فسوی  زا  رصم 

(29 فسوی :  ) َنِیئِطاْخلا َنِم  ِْتنُک  ِکَّنِإ  ِِکْبنَِذل  يِرِفْغَتْسا  َو 
. ياهدوب ناراکاطخ  زا  وت  هک  نک  رافغتسا  دوخ  فالخ  يارب  زین  وت  نز ! يا  و 

شنزرـس ار  وا  دـندوشگ و  وا  تمالم  هب  نابز  نانز ، تسا . هدـش  فسوی  شمالغ  قشاع  رـصم ، زیزع  نز  هک  دـش  عیاش  رـصق ، رهـش و  رد 
رتهتفـشآ ار  وا  نانز  تتامـش  مه ، یفرط  زا  دـنک ، هچ  تسنادیمن  تخوسیم ، ع )  ) فسوی قشع  شتآ  رد  ناـنچمه  هک  اـخیلز ، دـندرک .

. درکیم
(30 فسوی :  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  اهارََنل  اَّنِإ  ابُح  اهَفَغَش  ْدَق  ِهِسْفَن  ْنَع  اهاتَف  ُدِواُرت  ِزیِزَْعلا  ُتَأَْرما  ِۀَنیِدَْملا  ِیف  ٌةَوِْسن  َلاق  َو 

نیا  ] قشع دـنکیم . توعد  دوخ  يوس  هب  ار  شمالغ  زیزع ، رـسمه  دـنتفگ : رهـش  نانز  زا  یهورگ  دـش ؛] سکعنم  رهـش  رد  ناـیرج  نیا  ]
. مینیبیم يراکشآ  یهارمگ  رد  ار  وا  ام  هدرک ؛ ذوفن  شبلق  قامعا  رد  ناوج ،]

اخیلز ینامهم 

هدامآ یهاگهیکت  لفحم و  اهنآ  يارب  درک و  توعد  ار  نانز  همه  داد و  بیترت  ینامهم  لـیلد ، نیمه  هب  دینـش . ار  ناـنز  ییوگدـب  اـخیلز ،
داد ییوقاچ  کی ، ره  تسد  هب  دید و  كرادت  اهنآ  يارب  ار  اهیکاروخ  اههویم و  ماسقا  عاونا و  دننکن ، کش  يزیچ  هب  هکنآ  يارب  دومن و 

زا ایب و  : » تفگ فسوی  هب  و 
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مه رب  هژم  هکنآ  نودـب  بجعت  اب  دـندش و  زیخمین  دوخ  ياـج  زا  اـهنآ  دـمآ ، ع )  ) فسوی یتقو  نک .» ییاریذـپ  اـهنآ  زا  روبع و  ناـنز  نیب 

یناروـن و دـیپس و  شاهرهچ  تسین ، رگید  ناـناوج  دـننام  هـک  دـندید  یناوـج  ار  فـسوی  دـندش . فـسوی  ییاـبیز  لاـمج و  وـحم  دـننزب ،
هدـش فسوی  ییابیز  وحم  ردـقنآ  نانز  دنتـسیرگنیم . فسوی  هب  ترـسح  اب  هتـشاذگ و  رانک  ار  مرـش  ایح و  اهنآ  تسابیز . شیاـهمشچ 

! یهزنم وت  ایادخ  « ؛ ٌمیرَک ٌکَلَم  اَّلإ  اذه  نإ  ًارََشب  اذه  ام  ِهِّلل  َشاح  دنتفگیم : طقف  اهنآ  دندیرب . ار  دوخ  ناتـسد  وقاچ  اب  هدارایب  هک  دندوب 
(. 31 فسوی : « ) راوگرزب ياهتشرف  زج  تسین  نیا  تسین ، رشب  نیا 

ياهظحل يارب  امـش  هک  تسا  فسوی  نامه  نیا  : » تفگ دندوب ، هدیرب  ار  دوخ  تسد  هک  ینانز  هب  باطخ  دز و  مه  هب  ار  شناتـسد  اخیلز ،
اما مدرک ، هضرع  وا  رب  ار  دوخ  نم  تسا . نم  نامـشچ  لباقم  رد  هراومه  وا  منیبیم و  ماهناخ  رد  ار  وا  زور  ره  نم  اما  دـیدید ، ار  وا  هاتوک 
وا یلو  متـساوخ ، ماک  وا  زا  نم  دـیدرکیم ، تمالم  وا  هراـبرد  ارم  هک  تسا  یـسک  ناـمه  نیا  تفرگ . هدـیدان  ارم  شایکاـپ  رطاـخ  هب  وا 

«. تسا هدنکآ  ارم  حور  بلق و  وا  اریز  متسین ، دوخ  بلق  کلام  رگید  متسه و  وا  ناهاوخ  نم  هک  منکیمن  ناهنپ  امش  زا  دیزرو . یکاپ 
(32 فسوی :  ) َنیِرِغاَّصلا َنِم  ًانوُکََیل  َو  َّنَنَجُْسَیل  ُهُُرمآ  ام  ْلَعْفَی  َْمل  ِْنَئل  َو 

. دوب دهاوخ  ناریقح  زا  دش و  دهاوخ  ینادنز  ًاعطق  دهدن ، ماجنا  مهدیم  روتسد  ار  هچنآ  رگا  و 
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دوخ دندینش ، ار  وا  ياهدیدهت  دندید و  فسوی  هب  تبسن  ار  اخیلز  لالج  تزع و  اب  قشع  دندش و  فسوی  ییابیز  دهاش  نوچ  رصم ، نانز 
اهنت دشیم و  باریس  یهلا  تمکح  همشچرس  زا  هک  فسوی  اما  دهد . رد  نت  اخیلز  هتـساوخ  هب  هک  دنتـساوخ  وا  زا  هدناسر و  فسوی  هب  ار 
دوخ تساوخ  اب  نانز ، نیا  رکم  دیک و  عفد  يارب  دز و  زاب  رـس  راک  نیا  زا  دـیبلطیم ، ار  تسرد  هار  وا  زا  هراومه  دوب و  ادـخ  شهاگهانپ 

: تفگ فسوی  دبای . ییاهر  اخیلز  هتساوخ  زا  دیاش  ات  دومن ، باختنا  ار  نادنز 
(33 فسوی :  ) َنیلِهاجلا َنِم  نُکأ  َو  َّنِهَیلإ  ُبصأ  َّنُهَدیَک  یّنَع  فِرصَت  الإ  َو  ِهَیلإ  ِینَنوُعدَی  اّمِم  ََّیلإ  ُّبَحأ  ُنجِّسلا  ِّبَر 

اهنآ يوس  هب  ینادرگنزاب ، نم  زا  ار  اهنآ  هلیح  رگا  تسا و  رتبوبحم  دـنناوخیم ، نآ  يوس  هب  ارم  هچنآ  زا  نم  يارب  نادـنز  اراـگدرورپ !
. مدرگیم نالهاج  زا  منکیم و  ادیپ  لیامت 

تزع و اب  دوخ ، هانگ  و  ع )  ) فسوی ینمادكاپ  هب  اخیلز  یهاوگ  زا  سپ  ادخ و  تساوخ  هب  یتدـم  زا  سپ  تفر و  نادـنز  هب  ع )  ) فسوی
، مداتـسرف نادنز  هب  ار  وا  نم  دادـن و  نت  نآ  هب  وا  اما  مدرک ، هضرع  وا  رب  ار  دوخ  نم  هک  درک  فارتعا  اخیلز ، دـش . دازآ  نادـنز  زا  مارتحا 

صوصخم رواشم  ناونع  هب  ار  ع )  ) فسوی رـصم ، زیزع  دـش . تباث  ع )  ) فسوی یهانگیب  اخیلز ، تداهـش  اـب  دوب . هاـنگیب  هک  یلاـح  رد 
. دهد يرای  ار  وا  دشاب و  وا  رانک  رد  هشیمه  ات  درک  باختنا  دوخ 

هک فسوی  يزور  رصم ، زیزع  گرم  زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  خیراوت  رد 
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دهاوخب ادخ  زا  دنک و  اعد  ار  وا  ات  تساوخ  فسوی  زا  اخیلز  دوب . هدش  تشز  ریپ و  رایـسب  هک  دـید  ار  اخیلز  دوب  هدیـسر  رـصم  يزیزع  هب 

زور رد  درک . جاودزا  وا  اـب  ع )  ) فسوی نآ  زا  سپ  دـش و  ناوج  اـخیلز  درک و  اـعد  فسوی  دـبایزاب . ار  دوخ  ییاـبیز  دوش و  ناوج  وا  هک 
وت هب  هک  یقـشع  رطاخ  هب  ارم  اما  هلب ، : » تفگ اخیلز  تسین »؟ یتساوخیم  وت  هک  هچنآ  زا  رتهب  نیا  اـیآ  : » تفگ اـخیلز  هب  فسوی  جاودزا ،

«. متسه وت  رسمه  رگید  لاح  نکن ، تمالم  متشاد ،
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هراس

هراشا

َو ْمُهَرِکَن  ِْهَیلِإ  ُلِصَت  ْمُهَیِدـْیَأ ال  يأَر  اَّمَلَف  ٍذـِینَح * ٍلْجِِعب  َءاج  ْنَأ  َِثَبل  امَف  ٌمالَـس  َلاـق  ًامالَـس  اُولاـق  يرُْـشْبلِاب  َمیِهاْربِإ  اُنلُـسُر  ْتَءاـج  ْدََـقل  َو 
* َبوُقْعَی َقاحْـسِإ  ِءارَو  ْنِم  َو  َقاحْـسِِإب  اهانْرَّشَبَف  ْتَکِحَـضَف  ٌۀَِـمئاق  ُُهتَأَْرما  َو  ٍطُول * ِمْوَق  یلِإ  اْنلِـسْرُأ  اَّنِإ  ْفََخت  اُولاـق ال  ًۀَـفیِخ  ْمُْهنِم  َسَجْوَأ 

َلْهَأ ْمُْکیَلَع  ُُهتاکََرب  َو  ِهللا  ُتَمْحَر  ِهللا  ِْرمَأ  ْنِم  َنِیبَْجعَت  َأ  اُولاق  ٌبیِجَع * ٌءْیََـشل  اذـه  َّنِإ  ًاْخیَـش  ِیْلَعب  اذـه  َو  ٌزوُجَع  اَنَأ  َو  ُدـِلَأ  َأ  یتَْلیَو  ای  َْتلاق 
(73 - 69 دوه :  ) ٌدیِجَم ٌدیِمَح  ُهَّنِإ  ِْتیَْبلا 

يارب  ] ینایرب هلاسوگ  هک  دیشکن  یلوط  و  مالس ! تفگ : زین ] وا  ! ] مالـس دنتفگ : دندروآ ، تراشب  میهاربا  يارب  ناگتـشرف ]  ] ام ناگداتـسرف 
سرت ساسحا  لد  رد  و  درمـش ، تشز  ار  اهنآ  راک ] دنروخیمن ، نآ  زا  و   ] دسریمن نآ  هب  اهنآ  تسد  دید  هک  یماگنه  اما ] . ] دروآ اهنآ ]

میاهدش و هداتسرف  طول  موق  يوس  هب  ام  سرتن ! دنتفگ : وا  هب  دومن .
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نم ایآ  نم ! رب  ياو  يا  تفگ : میداد . تراشب  بوقعی  هب  وا  زا  سپ  قاحسا و  هب  ار  وا  سپ  دیدنخ ، یلاحشوخ ] زا   ] دوب هداتـسیا  شرـسمه 

بجعت ادـخ  ناـمرف  زا  اـیآ  دـنتفگ : تسا . یبـیجع  زیچ  یتـسار  نیا  تسا ؟ يدرمریپ  مرهوش  نیا  منزریپ و  هک  یلاـح  رد  مروآیم  دـنزرف 
. تسالاو هدوتس و  وا  اریز  تسا  هداوناخ  امش  رب  شتاکرب  ادخ و  تمحر  نیا  ینکیم ؟

* ٍنیِمَـس ٍلْجِِعب  َءاجَف  ِِهلْهَأ  یلِإ  َغارَف  َنوُرَْکنُم * ٌمْوَق  ٌمالَـس  َلاق  ًامالَـس  اُولاقَف  ِْهیَلَع  اُولَخَد  ْذِإ  َنیِمَرْکُْملا * َمیِهاْربِإ  ِْفیَـض  ُثیِدَـح  َكاتَأ  ْلَه 
َْتلاق َو  اهَهْجَو  ْتَّکَـصَف  ٍةَّرَـص  ِیف  ُُهتَأَْرما  ِتَلَْبقَأَف  ٍمِیلَع * ٍمالُِغب  ُهوُرََّشب  َو  ْفََخت  اُولاق ال  ًۀَـفیِخ  ْمُْهنِم  َسَجْوَأَف  َنُولُکْأـَتال * َأ  َلاـق  ْمِْهَیلِإ  َُهبَّرَقَف 

(30 - 24 تایراذ :  ) ُمِیلَْعلا ُمیِکَْحلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِکُّبَر  َلاق  ِِکلذَک  اُولاق  ٌمیِقَع * ٌزوُجَع 
امش رب  مالس  تفگ : وا  وت . رب  مالس  دنتفگ : دندش و  دراو  وا  رب  هک  نامز  نآ  رد  تسا ؟ هدیسر  وت  هب  میهاربا  راوگرزب  ياهنامهم  ربخ  ایآ 
اهنآ کیدزن  دروآ و  اهنآ ] يارب  ار  ياهدش  نایرب  و   ] هبرف هلاسوگ  تفر و  دوخ  هداوناخ  يوس  هب  یناهنپ  سپس  دیاهتخانـشان . یتیعمج  هک 

تشحو ساسحا  اهنآ  زا  و  دیروخیمن ؟ اذغ  امش  ایآ  تفگ : دنربیمن ] اذع  يوسهب  تسد  دید  بجعت  اب  یلو   ] دراذگ

www.Ghaemiyeh.comهراس ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 224زکرم  هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


105 ص :
ولج شرـسمه  ماگنه  نیا  رد  دـنداد . اناد  يرـسپ  دـلوت  هب  تراشب  ار  وا  و  میاوت ] راگدرورپ  ناگتـشرف  نالوسر و  ام   ] سرتن دـنتفگ : درک ،

ینزریپ هک ] یلاح  رد  دروآ  مهاوخ  يرسپ  ایآ  : ] تفگ دز و  دوخ  تروص  هب  دیشکیم ، دایرف  بجعت ] یلاحشوخ و  زا   ] هک لاح  رد  دمآ ،
. تساناد میکح و  وا  تسا و  هتفگ  نینچ  تراگدرورپ  دنتفگ : متسه ؟ ازان 

اههیآ لوزن  نأش 

، هراس و  ع )  ) میهاربا خیراوت ، یمامت  میرک و  نآرق  رد  ربتعم  دنـس  قبط  تسا . هدـش  لزان  هراس  شرـسمه  و  ع )  ) میهاربا هرابرد  اههیآ  نیا 
ناگتشرف هک  یماگنه  اههیآ  نیا  قبط  داد . ود  نآ  هب  ار  قاحـسا  ندمآ  تراشب  دنوادخ  یلاسنهک  رد  هکنیا  ات  دندشیمن ، دنزرف  بحاص 

وا یگدنز  زا  يرـصتخم  هراس ، یگدنز  هرابرد  رتشیب  ییانـشآ  تهج  دندش . تریح  راچد  اهنآ  دنداد ، هراس  میهاربا و  هب  ار  قاحـسا  هدژم 
. میروآیم همادا  رد  ار  ع )  ) لیلخ میهاربا  ترضح  دیحوت ، روآمایپ  نیرتگرزب  رانک  رد 

؟ تسیک هراس 

هراشا

حون ناگداون  زا  حون ، نب  ماس  نب  دشخفرا  نب  نانیق  نب  خلاش  نب  رباغ  نب  غلاف  نب  وغرأ  نب  خوراس  نب  روحان  نب  ناراه  تنب  هراس ،
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لاـمج بحاـص  هراـس ، دوب . ییوـکین  تمکح و  زا  یبـیکرت  میهاربا  هراـس و  جاودزا  تسا . ع )  ) میهاربا رـسمه  وـمع و  رتـخد  و  ع )  ) یبـن

(1) دوب . راوتسا  یمزع  یلاعتم و  یحور  ياراد  درخ و  بحاص  میکح و  رایسب  میهاربا  دوب و  ییوکین 
دیدیم هراس  دنکیم . هچ  وا  هک  دوب  بقارم  هراس  دناوخیم و  زامن  تفگیم و  لیلهت  ار  وا  درکیم و  شتسرپ  ار  اتکی  يادخ  ع )  ) میهاربا

هب هراس  دش ، مامت  میهاربا  زامن  نوچ  تسا . هداتسیا  يراوگرزب  درف  ربارب  رد  ییوگ  دروخیمن . ناکت  هداتسیا و  هناعضاوتم  یتلاح  اب  وا  هک 
نایادـخ زا  ریغ  وت  يادـخ  ایآ  : » تفگ هراس  مدـناوخیم .» زامن  : » تفگ کشا  زا  رپ  ینامـشچ  اـب  ع )  ) میهاربا يدرکیم »؟ هچ  : » تفگ وا 

اب هراس  تسوا .» تردق  تحت  تسا ، نیمز  نامسآ و  رد  هچ  ره  درادن . یکیرش  هک  تسا  یسک  نم  دنوادخ  : » تفگ ع )  ) میهاربا تسام .»
، دندرگیم دهاوخب  وا  هک  هنوگنآ  دنیوا و  رخسم  همه  ناگراتس ، هام و  دیشروخ و  : » تفگ میهاربا  ام »؟ نایادخ  و  : » دیـسرپ راکنا  تلاح 
«. تسا هدرک  تیاده  تسار  هار  هب  ارم  میادخ  : » تفگ میهاربا  هتفگ »؟ وت  هب  یـسک  هچ  ار  اهنیا  : » تفگ هراس  تسام .» يادخ  اهنآ  يادـخ 

: تفگ نامیا  يور  زا  هناعطاق و  دوب ، تسرپاتکی  هک  ع )  ) میهاربا درک »؟ تیاده  نید  نیا  هب  تیادخ و  هب  ار  وت  یـسک  هچ  و  : » تفگ هراس 
یحو نم  هب  دنوادخ  هچنآ  زا  نم  »

. هراس میرکلا  نآرقلا  یف  ءاسن  - 1
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107 ص :
شتـسرپ هب  هراس ، يا  ار  وت  نم  منک و  توعد  وا  زا  تعاطا  هب  ار  نامدرم  ات  تسا  هتخیگنارب  يربمایپ  هب  ارم  وا  منکیم . تعاـطا  دـنکیم ،

«. منکیم توعد  درادن ، یکیرش  چیه  هک  ییادخ 
شتـسرپ زا  ار  وت  نم  : » تفگ ع )  ) میهاربا مینک .» كرت  دندیتسرپیم ، نامناردپ  ار  هچنآ  هک  دنکیم  رما  ام  هب  وت ، زامن  ایآ  : » دیـسرپ هراس 

هک یلاح  رد  تسا ، هناگی  وت  يادخ  ایآ  : » تفگ هراس  تسا .» هدیـسر  نم  هب  دنوادخ  زا  ینـشور  ياههیآ  اریز  مرادیم ، رذـحرب  ادـخ  ریغ 
ره هک  يرگید  رایسب  نایادخ  دنتسه و  گنج  قشع و  تفوطع ، نایادخ  اهنآ  يرتشم و  هراتس  مه  دیشروخ و  مه  تسا ، هام  مه  ام  يادخ 

نکمم هنوگچ  : » تفگ هراس  دناراهق »؟ دحاو  يادخ  زا  رتهب  امـش  نایادـخ  ایآ  : » داد باوج  ع )  ) میهاربا تسا .» ناشیا  يارب  يزور  مادـک 
، دوبیم هناگی  يادخ  زا  ریغ  ادخ ، دنچ  رگا  : » تفگ ع )  ) میهاربا دشاب .» هتـشاد  دوجو  ادخ  کی  اهنت  نامـسآ ، نیمز و  لک  يارب  هک  تسا 

«. ددرگیم زاب  ادخ  هب  روما ، همه  تسادخ و  دزن  نیمز  نامسآ و  رارسا  هک  نادب  دشیم . یهابت  داسف و  زا  رپ  نیمز 
سک همه  زیچ و  همه  رب  مکاح  سک و  همه  زیچ و  همه  قلاخ  وا  : » تفگ ع )  ) میهاربا رمق »؟ دیـشروخ و  زا  رتـالاب  ییادـخ  : » تفگ هراـس 

، وا زا  ریغ  هک  تسا  ییادـخ  تسا و  نـیمز  اهنامـسآ و  راـگدرورپ  ددرگیم . زاـب  وا  هـب  زیچ  هـمه  تـسوا و  بناـج  زا  یهن  رما و  تـسا .
»؟ دنکیم ریبدت  ییاهنت  هب  ار  اهزیچ  همه  روما  ایآ  : » تفگ هراس  تسین .» ییادخ 
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108 ص :
هب گرم  زا  سپ  : » تفگ هراـس  گرم .» زا  سپ  : » تفگ ع )  ) میهاربا ینیبیم »؟ یک  ار  تیادـخ  : » تفگ هراـس  يرآ .» : » تفگ ع )  ) میهاربا

دزیگنایمرب و ار  يزیچ  ره  هراـبود  گرم ، زا  سپ  دـنوادخ  : » تفگ ع )  ) میهاربا تسین .» نآ  زا  یتشگزاـب  هک  نـیمز  رد  مـیوریم  هیواـه 
«. ددرگیم زاب  وا  يوس  هب  زیچ  همه 

همه نم ، يادخ  : » تفگ ع )  ) میهاربا میوشیم »؟ هدنز  هرابود  دش ، لیدبت  كاخ  هب  ام  ياهناوختسا  یتح  هک  یتقو  هنوگچ  : » تفگ هراس 
ادـج ناراـکوکین  زا  ناراکمتـس  دوـشیمن و  ملظ  سکچـیه  هب  زور  نآ  رد  دراد . یهاـگآ  زیچ  همه  رارـسا  هب  دـنکیم و  ثوـعبم  ار  زیچ 

. تسا یکین  زا  ریغ  یکین  يازج  ایآ  : » تفگ ع )  ) میهاربا تسیچ »؟ دروآ ، نامیا  وت  يادـخ  هب  هک  یـسک  يازج  : » تفگ هراس  دـنوشیم .»
رفاک وت  دنوادخ  هب  هک  یسک  يازج  و  : » تفگ هراس  دناناور .» اههمشچ  نآ  ریز  رد  هک  تسا  نیرب  تشهب  دنوادخ و  ششخب  اهنآ  شاداپ 

«. دش دهاوخ  رتدیدش  ناشباذع  زور  ره  دنام و  دنهاوخ  هنادواج  نآ  رد  هک  تسا  منهج  اهنآ  هاگیاج  : » تفگ ع )  ) میهاربا دوش »؟
(، ع  ) میهاربا نانخـس  دوـب . نیا  زا  ریغ  دوـب ، هدینـش  ناریپ  زا  وا  هک  يزیچ  اریز  درکیم ، هاـگن  ع )  ) میهاربا هب  تـشحو  بـجعت و  اـب  هراـس 

يزوریپ نآ  انامه  هک  تسنادیم  تاقولخم  فرـشا  ار  ناـسنا  تفگیم . نخـس  یتسه  زا  رتارف  يزیچ  هراـبرد  وا  دوب . ياهزاـت  ياـهفرح 
: تفگ ع )  ) میهاربا هب  سپس  دوب . ناشدادجا  ابآ و  ياهباوخ  هدنزیرمه  هب  راکشآ و 
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109 ص :
«. تسا هتخومآ  نم  هب  میادخ  ار  اهنیا  : » تفگ میهاربا  میهاربا »!؟ يا  ياهتخومآ ، اجک  زا  ار  اهنیا  »

«. تسا قح  وا  هلب ، : » تفگ ع )  ) میهاربا تسا »؟ قح  وا  اـیآ  : » تفگ سپ  دوش ، ینارون  ضیف ، عبنم  نآ  زا  شلد  مشچ و  تساوخیم  هراـس 
. منکیم هجوت  وت  يوس  هب  مبلطیم و  رافغتـسا  نم ! يادخ  : » تفگ وا  هب  سپ  دروایب . نامیا  شتلاسر  ادـخ و  هب  وا  هک  تساوخیم  میهاربا 

هچنآ نم  يادخ  : » تفگ ع )  ) میهاربا دونشیم »؟ ار  وت  ياعد  وا  ایآ  : » تفگ هراس  تسا .» هدننکتباجا  کیدزن و  نم  يادخ  هک  یتسردهب 
ار هچنآ  دنادیم  مینکیم و  راکـشآ  ار  هچنآ  ناهنپ و  ار  هچنآ  دـنادیم  وا  تساناد . ییاونـش  وا  دـنادیم و  ار  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد 

نیمز رب  هچنآ  دنادیم  وا  طقف  و  درذگیم . ایرد  یکـشخ و  رد  هچنآ  دـنادیم  وا  اهنت  تسوا و  دزن  بیغ  ياهدـیلک  و  میروآیم . تسدهب 
: تفگ هراس  رواـیب »! ناـمیا  وا  هب  تسا . ناـهنپ  اههنیـس  رد  هچنآ  ار و  اـهمشچ  تناـیخ  دـنادیم  دـیآیمرب و  نیمز  زا  هچنآ  دوریم و  ورف 

یهاوخیم ایآ  : » تفگ هراس  هراس »! يا  هدب  تداهـش  دنوادخ  یگناگی  هب  : » تفگ ع )  ) میهاربا مهد .» ماجنا  ار  راک  نیا  هنوگچ  منادیمن  »
ار تبلق  ادخ  هک  مهاوخیم  تسوا . هداتـسرف  هدنب و  میهاربا  هکنیا  و  : » تفگ میهاربا  درادن »؟ یکیرـش  تساتکی و  ادـخ  هک  مهد  تداهش 

«. دنادرگ هداشگ  قح  ربارب  رد  میلست  يارب  ار  تاهنیس  دنک و  تیاده  ار  وت  دنادرگ و  كاپ 
تداهش هنوگچ  منیبیم ؟ ار  ادخ  نیتداهش  زا  شیپ  ایآ  : » تفگ هراس 
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110 ص :
درک و كرد  ار  وا  ناوتیم  لد ، مشچ  اب  اما  دننیبیمن ، ارم  يادخ  اهمشچ ، : » تفگ ع )  ) میهاربا ماهدـیدن »؟ ار  وا  هک  یلاح  رد  وا ، هب  مهد 
ره تسادـخ و  نآ  زا  برغم  قرـشم و  : » تفگ میهاربا  داد .» مهاوخن  تداهـش  منیبـن ، ار  وا  اـت  : » تفگ هراـس  تسا .» هاـگآ  زیچ  همه  هب  وا 

مهدیم تداهش  دنوادخ  یگناگی  هب  نم  تسا . یندش  یناف  وا  زا  ریغ  زیچ  همه  تسین و  وا  زج  ییادخ  دباییمرد و  ار  ام  مینک ، ور  فرط 
رجا تسا و  ناراکوکین  ءزج  دشاب ، ادخ  رما  میلست  یسک  ره  میادخ و  رما  میلـست  نم  تسا . یهارمگ  ادخ  نید  زا  ریغ  ینید  ره  هراس ! يا 

«. تسادخ دزن  وا 
رد دـنکآ و  ار  وا  ناـج  یگریت  قح ، روـن  دـش . نشور  وا  بلق  رد  ناـمیا  هلعـش  دـیمد و  هراـس  حور  رب  ار  يدـنوادخ  تقیقح  ع )  ) میهاربا

. دیاشگیم ار  شلد  مشچ  دهدیم و  ردص  حرـش  وا  هب  دنک ، تیاده  ار  یـسک  دهاوخب  ادخ  نوچ  دـید و  ار  دـنوادخ  زا  ياهولج  شیوخ 
هراس دـش . هفاضا  وا  يرهاظ  لامج  هب  مه  ینطاـب  ییاـبیز  بیترت ، نیدـب  درکیم . هریخ  ار  اـهمشچ  شاییاـبیز  هک  دوب  ییاـبیز  نز  هراـس 

میهاربا و هب  نم  تسوت . هداتـسرف  هدـنب و  میهاربا  هکنیا  مهدیم و  تداهـش  وت  یگناـگی  هب  مدرک ، ملظ  دوخ  قـح  رد  نم  ایادـخ ! : » تفگ
«. مروآیم نامیا  ناهج  يادخ 

هراس و  ع )  ) میهاربا ترجه 

زا هکنیا  زج  تشادن  ياهراچ  لیلد ، نیمه  هب  دندروآ . نامیا  وا  هب  كدنا  ياهدع  اهنت  اما  درک ، توعد  یتسرپاتکی  هب  ار  دوخ  موق  میهاربا ،
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 111 ص :
. دیزگ لزنم  ناّرح »  » رد درک و  ترجه  ماش »  » يوس هب  هراس  هارمه  هب  وا  دنک . ترجاهم  لباب » »

تـسرپهراتس زین  ماـش »  » یلاـها اـما  دـنروایب ، ناـمیا  وا  هب  هک  دـبایب  ار  ییاـهناسنا  شنطو ، زا  رود  ياهقطنم  رد  دـیاش  هک  درکیم  رکف  وا 
، يرامیب یطحق و  هک  ییاج  ات  تفریذپن ، ار  وا  توعد  سک  چیه  یلو  دنک ، تیاده  تسار  هار  هب  ار  اهنآ  تساوخیم  ع )  ) میهاربا دندوب .
ع)  ) میهاربا هک  یتلاسر  يارب  رـصم  نیمزرـس  اما  تفر ، رـصم »  » يوس هب  ماش  زا  هراس ، هارمه  ع )  ) میهاربا تفرگارف . ار  ماش  مدرم  یگدنز 

نآ رد  دناریم . مکح  اهنآ  تاردقم  رب  تشاد و  هرطیس  شایلاها  روما  رب  دوب و  ریگتخس  رایسب  رـصم  مکاح  اریز  دوبن ، بسانم  تشاد ،
تموکح رـصم  رب  حون  نب  ماس  نب  دوال  نب  قالمع  نب  جـیوع  نب  دـیبع  نب  ناولع  نب  نانـس  مان  هب  قیلاـمع ، برع  كولم  زا  یکی  ناـمز ،

. تشاد
زاغآ هن ، ای  دنک  غیلبت  ار  شنید  اجنآ  رد  دـناوتیم  ایآ  دـنیبب  هکنآ  يارب  میهاربا ، ياهیـسررب  رـصم ، هب  هراس  و  ع )  ) میهاربا دورو  زا  سپ 

ار کلم  هراس  ییابیز  دـناوخ . رابرد  هب  ار  هراس  میهاربا و  کلم ، درک . ینیچنخـس  کـلم ، دزن  اـهنآ  دروم  رد  یـسک  ناـیم ، نیا  رد  دـش .
اب ع )  ) میهاربا تسا »؟ هراـس  وت و  نیب  ياهطبار  هچ  : » دیـسرپ ع )  ) میهاربا زا  ور ، نیا  زا  دوش . دـنمرهب  هراـس  زا  تساوخیم  وا  تخیگنارب .

دریگب و میهاربا  زا  روز  هب  ار  وا  دـهاوخب  دـنک و  تیذا  ار  وا  تسوا ، رـسمه  هراـس  دـیوگب  رگا  هک  دیـسرت  درب و  یپ  وا  دـصق  هب  یکریز ،
ییاهر يارب  دوش  روبجم  هراس  دناسر و  رازآ  ار  میهاربا 
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رـسمه میهاربا  هک  دـش  نئمطم  کـلم  تسا .» نم  رهاوخ  وا  : » تفگ میهاربا  سپ  دوـش . رثأـتم  نآ ، زا  سپ  هک  دـهد  نت  يراـک  هب  میهاربا 

هک تفرگ  لوق  وا  زا  دناسر و  وا  عالطا  هب  ار  دوب  هتـشذگ  هچنآ  تشگرب و  هراس  فرط  هب  ع )  ) میهاربا درادـن . رهوش  هراس  تسین و  هراس 
. درک دهاوخ  ظفح  ار  وا  دنوادخ  هک  تسنادیم  اریز  درپس ، دنوادخ  هب  ار  وا  سپس  درواین . نابز  رب  ار  هتفگ  میهاربا  هچنآ  زا  ریغ  يزیچ 

ياهسابل هک  یلاح  رد  دندروآ ، رصق  لخاد  هب  ار  هراس  دننک . تیاده  تخت  فرط  هب  ار  وا  دنروایب و  رـصق  هب  ار  وا  هک  داد  روتـسد  کلم 
ار ناطلس  تورث  لام و  دوب و  هجوتیب  دوب ، شفارطا  رد  هک  ییاهتمعن  زین ، تالآتنیز و  نیا  هب  هراس  یلو  دندوب ، هدناشوپ  وا  هب  يرخاف 

قشع وا  اما  درکیم ، هاگن  وا  هب  کلم  تسشن . ياهشوگ  رد  هودنااب  دیشیدنایمن . وا  نید  شرـسمه و  هب  يرادافو  زج  يزیچ  هب  دیدیمن و 
، تفر هراس  فرط  هب  سپ  دیادزب . وا  زا  ار  تشحو  دـنک و  رود  وا  زا  ار  هودـنا  هک  تساوخیم  کلم  تفرگیم . هدـیدان  کلم  هاگن  رد  ار 

یکیدزن زا  ریغ  يزیچ  نم  درذگرد . نم  زا  هک  مهاوخیم  وت  يادخ  زا  : » تفگ تفرگ و  ار  وا  يوزاب  درک و  زارد  وا  فرط  هب  ار  شتـسد 
«. مهاوخیمن وت  هب 

، دیـشک دوخ  فرط  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  وا  يوزاب  رگید  راب  کلم  دـنادرگرب . وا  زا  ار  شیور  دروآرد و  کلم  تسد  زا  ار  شیوزاب  هراس 
تـسد وا  هب  تین  نیا  اب  هک  درادـن  ناکما  تسا و  يراگزیهرپ  نز  رایـسب  وا  هک  تسناد  کلم  دیـشک ، بقع  ار  دوخ  تعرـس  هب  هراس  اـما 

اریز دبای .
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ادـص ار  شیاههمدـخ  کلم ، دوش . هانگ  هب  هدولآ  هراس ، كاپ  نماد  هک  دادیمن  هزاجا  زگره  ادـخ  دوب و  ادـخ  تیانع  تمارک و  تحت  وا 

یـسک هک  دید  باوخ  رد  کلم ، هک  دنیوگیم  مه  یخرب  دیهدب .» وا  هب  مه  يزینک  دیناسرب و  دوب ، اجنیا  هک  یـسک  هب  ار  وا  : » تفگ دز و 
ار هراس  تساخرب و  باوخ  زا  سپ  يوش .» کیدزن  ادخ  ربمایپ  تمـصع  هب  دیابن  وت  تسادـخ ، یبن  نز و  نیا  رـسمه  میهاربا  : » تفگ وا  هب 

. دروآ نامیا  میهاربا  هب  درک و  اطع  وا  هب  ار  رجاه  دنادرگزاب و  ع )  ) میهاربا هب 
رود وا  هداوناخ  زا  ار  يدب  ات  تساوخیم  ادخ  زا  دوب و  هداتسیا  زامن  هب  ع )  ) میهاربا دربیم ، رس  هب  کلم  رصق  رد  هراس  هک  یتدم  مامت  رد 

. دومن ظفح  ار  هراس  یکاپ  تمصع و  درک و  تباجا  ار  وا  ياعد  مه ، نامحر  دنوادخ  دنک .
کلم رصق  رد  هچنآ  اهنآ  تشادرب و  ع )  ) میهاربا هراس و  مشچ  شیپ  زا  ار  اهباجح  کلم ، رـصق  رد  دنوادخ  هک  هدمآ  راثآ  زا  یخرب  رد 
نیمه رب  درک . دـهاوخ  ظفح  ار  ناشیا  تمـصع  دـنوادخ  هنوگچ  هک  دـندید  دـندرک و  هدـهاشم  ار  داد  خر  نایاپ  ات  هراـس  دورو  ناـمز  زا 
نیلوا میهاربا و  يومع  رتخد  جاودزا ، زا  شیپ  وا  اریز  دـش ، رتشیب  ناشیتسود  نشور و  ناـشیاهمشچ  دـش و  نئمطم  ناـشیاهبلق  ساـسا 

. دروآ نامیا  وا  هب  هک  دوب  یسک 
وا نایم  دنتفرگ و  وا  زا  ار  شنز  دمآ ، رصم  يوس  هب  ماش  زا  يزور ، ندروآ  تسد  هب  يارب  وا  دش . يرایسب  ياهتبیصم  راچد  ع )  ) میهاربا

و
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شتآ رد  ار  وا  دینادرگزاب . وا  هب  ار  شرـسمه  دوشگ و  وا  راک  زا  هرگ  دنوادخ  ات  درک  ربص  ردـقنآ  وا  اما  دـنتخادنا ، ییادـج  شاهداوناخ 

، درک مرن  ار  مدرم  مکمک  دنامب . رـصم  رد  دهاوخب  ادخ  رگا  هک  تساوخیم  ع )  ) میهاربا داد . تاجن  شتآ  زا  ار  وا  دنوادخ  اما  دنتخادنا ،
راچان هب  ع )  ) میهاربا دـندرک . وا  تیذا  رازآ و  هب  عورـش  دـندرب و  تداسح  وا  هب  مدرم  اما  دوب ، هدـش  مدرم  هرهـش  شماـن  نوزفا و  وا  لاـم 

هدرک یگدنز  اجنآ  رد  یتدم  وا و  نطو  نآ ، زا  شیپ  هک  دورب  نیطـسلف  سدقم  نیمزرـس  يوس  هب  دـنک و  چوک  رـصم  زا  تفرگ  میمـصت 
. دش جراخ  رصم  زا  دوب - هداد  وا  هب  رصم  کلم  هک  يزینک  رجاه - هراس و  هارمه  ور ، نیا  زا  دوب .

رجاه و  ع )  ) میهاربا جاودزا 

ع)  ) میهاربا زا  دوب ، هدش  ریپ  رگید  هک  هراس  دوب . تحاران  رایسب  درادن ، یلسن  میهاربا  دیدیم  هکنیا  زا  تشادن و  يدنزرف  دوب و  ازان  هراس 
. دشخب قنور  ار  اهنآ  یگدنز  هک  دروایب  یکدوک  اهنآ  يارب  رجاه  ات  دنک  جاودزا  دوب ، تشرـس  وکین  ینز  هک  رجاه  شزینک  اب  ات  تساوخ 

میهاربا يارب  یتدـم  زا  سپ  رجاه  دـنک . جاودزا  ع )  ) میهاربا اب  هک  تفریذـپ  رجاه  تشاذـگ . نایم  رد  رجاه  اـب  ار  عوضوم  بیترت ، نیدـب 
اب ار  شايداش  هک  درکیم  یعـس  رجاه  دـش . نشور  لیعامـسا  ندـید  هب  میهاربا  مشچ  داهن و  لیعامـسا  ار  وا  مان  هک  دروآ  ایند  هب  يرـسپ 

رجاه و ات  تساوخ  میهاربا  زا  دش و  هریچ  هراس  بلق  رب  تداسح  اما  دنک ، میسقت  هراس 
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رجاه و درک و  نینچ  زین ، ع )  ) میهاربا دونـشب . ار  اهنآ  يادص  هن  دنیبب و  ار  اهنآ  هن  هک  ییاج  ات  دنک ، رود  وا  نامـشچ  ربارب  زا  ار  شدنزرف 

هاـگآ دوب ، هداد  ماـجنا  هچنآ  زا  ار  وا  تشگزاـب و  هراـس  يوس  هب  دوخ  تشاذـگ و  اـجنامه  ار  اـهنآ  درب و  زاـجح  نیمزرـس  هب  ار  شلفط 
. تشگزاب ع )  ) میهاربا هراس و  یگدنز  هب  هرابود  شمارآ ، بیترت  نیا  هب  تخاس .

قاحسا ندمآ  تراشب 

. دش دهاوخ  قاحسا  مان  هب  يرسپ  دنزرف  بحاص  هراس ، زا  وا  هک  داد  ار  قاحـسا  ندمآ  ایندهب  تراشب  میهاربا  هب  دنوادخ  لاس ، زا 13  سپ 
. دروآ ياج  هب  رکش  هدجس  تراشب ، نیا  هنارکش  هب  میهاربا 

رد هتـشرف  راهچ  نیا  دندروآ . ع )  ) میهاربا يارب  ار  كدوک  نیا  ندمآ  تراشب  لیبورک ، لیفارـسا و  لیئاکیم ، لیئربج ، ادـخ ؛ هتـشرف  راهچ 
، تخانـشن ار  ناشیا  میهاربا  دـندوب و  مّمعم  ییاهناسنا  بلاق  رد  هک  یلاح  رد  دـندرک ، مالـس  وا  رب  هتفر و  میهاربا  ندـید  هب  دوخ ، هار  رس 
هب منک و  ییاریذـپ  مدوخ  ار  مرتحم  صاخـشا  هنوگنیا  دـیاب  : » تفگ دوخ  شیپ  نیاربانب ، دـنراد . بلاج  ییاههفایق  هک  تسناد  ردـقنیمه 

تـسد هک  دید  یلو  تشاذگ ، اهنآ  دزن  درک و  بابک  اهنآ  يارب  قاچ  ياهلاسوگ  دوب ، زاوننامهیم  يدرم  وا  نوچ  میامن و  مایق  ناشتمدـخ 
نینچ ار  ع )  ) میهاربا لیئربج ، هک  یماگنه  درک . سرت  ساسحا  دـش و  تحاران  اهنآ  راـتفر  نیا  زا  دوشیمن . زارد  اذـغ  فرط  هب  ناـنامهیم 

دوخ رس  زا  ار  همامع  دید ،
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زا هراس  ناـیم  نیا  رد  يرآ .» : » تفگ یتسه »؟ ومه  وت  : » دیـسرپ تخانـش و  دوب ، هدـید  اـهراب  نیا  زا  شیپ  هک  ار  وا  ع )  ) میهاربا تشادرب .
هچ دنوادخ  : » تفگ بانج  نآ  رـسمه  هراس  داد . تراشب  ار  بوقعی  تدالو  قاحـسا  زا  قاحـسا و  تدالو  هب  ار  وا  لییربج  دش و  در  اجنآ 

«. تسا نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  : » تفگ هدنخ  اب  هراس  تسا .» هداد  تراشب  قاحسا  هب  ار  وت  : » دنداد باوج  هکئالم  تسا »؟ هدومرف 
ْتَکِحَـضَف هیآ  ریـسفت  رد  ترـضح  هک  هدـش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  جاجح  نب  نامحرلادـبع  زا  حیحـص  دنـس  هب  رابخالا » یناـعم   » رد

«. دش ضیح  ینعی  : » تسا هدومرف  ( 71 دوه :  ) َقاحْسِِإب اهانْرَّشَبَف 
: تفگ هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  وا  كاحـض و  زا  وا  ربیوج و  زا  رکاسع  نبا  رـشب و  نب  قاحـسا  هک  هدمآ  روثنملاردلا »  » رد نینچمه 
رد هک  دوب  باب  نیا  زا  ع )  ) میهاربا سرت  نیا  دیـسرت و  نانآ  زا  دمآ و  شدب  دـسریمن  هلاسوگ  هب  هکیالم  تسد  دـید  ع )  ) میهاربا یتقو  »

ماعط اب  ارم  وا  رگا  درکیم  رکف  نوچ  دروخیمن ، اذـغ  وا  دزن  تشاد ، ار  یـسک  رازآ  دـصق  سک  ره  هک  دوب  نیا  رب  مسر  ناراـگزور ، نآ 
هتـشاد ییوس  دـصق  ادابم  دیـسرت  دـش و  هجوتم  هلئـسم  نیا  هب  شنهذ  ع )  ) میهاربا مرازایب . ار  وا  نم  تسین  زیاـج  رگید  دـنک ، مارتحا  دوخ 

نینچمه دوب . نانآ  يرازگتمدخ  لوغـشم  هداتـسیا ، شرـسمه  نایم ، نیمه  رد  داتفا . هزرل  هب  شندب  ياهدنب  هک  دیـسرت  يدـح  هب  دنـشاب و 
تمدخ هب  ار  هراس  دنک ، مارتحا  رایسب  ار  ینامهیم  تساوخیم  یتقو  هک  دوب  هنوگنیا  ع )  ) میهاربا مسر 
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سپ دـشاب ، هتفگ  شاهدـنخ  اب  ار  دـیوگب  دـهاوخیم  هک  يراتفگ  تساوخیم  هک  دـیدنخ  تهج  نیدـب  ماگنه  نیا  رد  هراس  تشادیماو .

هب وت  هک  نادب  ورهدنخ ! مناخ  يا  : » تفگ هراس  خساپ  رد  لییربج  يراد . نامالغ  هداوناخ و  وت  دنارفن و  هس  اهنیا  یسرتیم ؟ هچ  زا  تفگ :
دوب ندمآ  لاح  رد  رفن  دنچ  اب  هک  هراس  بوقعی .» مان  هب  دیآیم  ایند  هب  يدنزرف  قاحسا  زا  قاحـسا و  مان  هب  دروآ  یهاوخ  يدنزرف  يدوز 

!« هاتلیواو : » تفگ هدزتریح  داهن و  دوخ  تروص  رب  زاب  ناتـشگنا  تسد و  ود  فک  اب  ایح  تدـش  زا  درکیم ،) هجـض  هک  یلاح  رد  اـی  (و 
اهنآ زا  ع )  ) میهاربا مروآیم »؟ دنزرف  تسا ، هدروخلاس  رایـسب  يدرم  هک  مرهوش  زا  مه  نآ  ماهزوجع ، ینزریپ  هک  نم  ایآ  : » تفگ سپس 

«. میاهدمآ طول  موق  ندرک  كاله  يارب  : » دنتفگ دیاهدمآ »؟ يراک  هچ  رطاخهب  : » دیسرپ
زا سپ  هب  طوبرم  ( 74 دوه :  ) يرُْشْبلا ُْهتَءاج  َو  ُعْوَّرلا  َمیِهاْربِإ  ْنَع  َبَهَذ  اَّمَلَف  دیامرفیم : هک  یلاعت  يادخ  مالک  : » دنکیم هفاضا  سابع  نبا 

: تفگ لیئربج  دیاهدش ؟ ثوعبم  یموق  هچ  يوس  هب  دیراد و  ار  اجک  دـصق  دیـسرپ : هک  دوب  نیا  ع )  ) میهاربا هلداجم  تسا و  تراشب  نداد 
رتاناد ام  دـنتفگ : تسا ؟ موق  نآ  نیب  رد  طول  رخآ  تفگ : ع )  ) میهاربا مینک . باذـع  ار  موق  نآ  هک  میاهدـش  رومأم  ام  طول و  موق  يوسهب 

ار شرـسمه  رگم  میهدیم ، تاجن  ًاـمتح  ار  شلها  وا و  اـم  هک  شاـب  نئمطم  تسه و  موق  نآ  رد  یـسک  هچ  هکنیا  هب  میتسه  یـسک  ره  زا 
«. تسا هدوب  هقلاو  شمان  دندقتعم  یضعب  هکيروطهب - هک -
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ردقم ار  طول  موق  باذع  یتقو  یلاعت ، كرابت و  يادخ  : » دومرف هک  هدروآ  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  یلامث  هزمحیبا  زا  یشایع » ریسفت   » رد

وا هب  اناد  يدنزرف  شرطاخ ، تیلست  يارب  تشاد  تسود  دوشیم - كانهودنا  یتخس  هب  شمیلح  هدنب  ع )  ) میهاربا هک  تسنادیم  دومرف -
«. دبای یمایتلا  طول  موق  ضارقنا  زا  ترضح  نآ  لد  هحیرج  ات  دنک  تمحرم 

تدـالو هب  ار  وا  اـت  تشاد  لیـسگ  باـنج  نآ  دزن  ناگتـشرف  زا  ینـالوسر  روظنم ، نیا  هب  یلاـعت  يادـخ  : » دوـمرف همادا  رد  ع )  ) رقاـب ماـما 
یتقو ناگداتسرف  دنشاب . دزد  ادابم  هک  دیسرت  ترضح  نآ  دندش ، دراو  ع )  ) میهاربا رب  هنابش  ناگداتسرف  اذل  دنهد . تراشب  ع )  ) لیعامـسا

: تفگ خساپ  رد  ع )  ) میهاربا صلاخ .» یمالس  میهدیم  تمالس  « ؛» امالَس مِّلَُسن   » ینعی ًامالَس  دنتفگ : دندید  ار  وا  یـسپاولد  سرت و  تلاح 
؛ ٍمِیلَع ٍمالُِغب  َكُرِّشَُبن  اَّنِإ  ْلَجَْوت  دنتفگ ال  اهنآ  میراد . یسپاولد  سرت و  امش  زا  ام  یلو  تسا ، مالس  امش  هب  ام  خساپ  ینعی  َنُولِجَو  ْمُْکنِم  اَّنِإ 

«. میهدیم تراشب  اناد  يرسپ  هب  ار  وت  ام  هک  سرتم  »
نالوسر هب  ع )  ) میهاربا دـش . دـلوتم  رجاه  زا  قاحـسا  زا  لبق  هک  تسا  لیعامـسا  ٍمِیلَع ، ٍمالُغ  نیا  زا  روظنم  : » دومرف هاـگنآ  ع )  ) رقاـب ماـما 
تراشب هچ  هب  دـیهدیم ؟ متراشب  تسا  هدیـسرارف  يریپ  ارم  هکنیا  اب  ایآ  « ؛ َنوُرِّشَُبت َِمبَف  ُرَبِْکلا  َِینَّسَم  ْنَأ  یلَع  ِینوُُمتْرََّشب  َأ  تفگ : ینامـسآ 

»؟ دیهدیم
«. شابم نادیمون  زا  سپ  میداد ، نیتسار  یتراشب  وت  هب  ام  « ؛ َنیِِطناْقلا َنِم  ْنُکَت  الَف  ِّقَْحلِاب  َكانْرََّشب  دنتفگ : ناگتشرف 
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هب ام  « ؛ َنیِمِرُْجم ٍمْوَق  یلِإ  اْنلِسْرُأ  اَّنِإ  دنتفگ : تسیچ »؟ امش  مهم  راک  سپ  ناگداتسرف ! يا  « ؛ َنُولَسْرُْملا اَهُّیَأ  ْمُُکبْطَخ  امَف  تفگ : ع )  ) میهاربا

«. میاهدش هداتسرف  راکهانگ  یمدرم  يوس 
هک مینادیم  رتهب  ام  : » دنتفگ ناگتـشرف  تسا »؟ موق  نآ  نایم  رد  ربمغیپ  طول  رخآ  : » تفگ اهنآ  هب  ع )  ) میهاربا دومرف : ع )  ) رقاب ماما  سپس 
زا هـک  مـیاهدرک  ردــقم  هـک  ار  شرــسمه  رگم  داد ، میهاوـخ  تاـجن  ار  شلها  وا و  مـتح  روـطهب  اـما  تـسه ! یــسک  هـچ  ناـنآ  نـیب  رد 

قاحـسا تدالو  هب  ار  وا  ات  داتـسرف  ع )  ) میهاربا دزن  ینالوسر  درک ، باذع  ار  طول  موق  یلاعت  يادخ  هکنآ  زا  دـعب  دـشاب . ناگدـشكاله 
«. دنهد تراشب 

ره رب  دنوادخ  هدارا  اما  ازان ، مه  دوب و  ریپ  مه  هک  دوب  نآ  زا  رتشیب  وا ، بجعت  دوب و  هلاس  هراس 90  تراشب ، نیا  ندروآ  ماگنه  دنیوگیم 
زا هک  داد  تراشب  قاحـسا  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  دوب  هلاـس  ماـگنه 100  نآ  زین  ع )  ) میهاربا دزاـسیم . نـکمم  ار  نآ  دریگ ، رارق  هـک  زیچ 

. دوب دنوادخ  نالوسر  زا  نیحلاص و 

هراس تافو 

رتخد اروطق  اب  میهاربا  هراـس ، گرم  زا  دـعب  دوب . تحاراـن  وا  يارب  رایـسب  ع )  ) میهاربا تشذـگرد و  ماـش  رد  یگلاـس  نس 110  رد  هراـس 
. دش دنزرف  جنپ  بحاص  وا  زا  هک  نیما ، تنب  نوجح  مان  هب  ینز  اب  مه ، وا  زا  سپ  درک و  جاودزا  نطقی 
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ثراح رتخد  هعیبس ،

هراشا

ِراَّفُْکلا ال َیلِإ  َّنُهوُعِجَْرت  الَف  ٍتانِمُْؤم  َّنُهوُُمتِْملَع  ْنِإَف  َّنِِهنامیِِإب  ُمَلْعَأ  ُهللا  َّنُهُونِحَْتماَف  ٍتارِجاهُم  ُتانِمْؤُْملا  ُمُکَءاـج  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
ِِرفاوَْکلا ِمَصِِعب  اوُکِسُْمتال  َو  َّنُهَروُجُأ  َّنُهوُُمْتیَتآ  اذِإ  َّنُهوُحِْکنَت  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  َحانُج  َو ال  اوُقَْفنَأ  ام  ْمُهُوتآ  َو  َّنَُهل  َنوُّلِحَی  ْمُه  َو ال  ْمَُهل  ٌّلِح  َّنُه 

(10 هنحتمم :  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهللا  َو  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَی  ِهللا  ُمْکُح  ْمُِکلذ  اوُقَْفنَأ  ام  اُولَئْسَْیل  َو  ُْمتْقَْفنَأ  ام  اُولَئْس  َو 
هب دـنوادخ  دـینک - شیامزآ  ار  اـهنآ  دـنیآ ، امـش  دزن  ترجه  ناونع  هب  یناـمیا  اـب  ناـنز  هک  یماـگنه  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا 

يارب راّفک  هن  دـنالالح و  راّفک  يارب  اهنآ  هن  دـینادرگنزاب ، رافک  يوس  هب  ار  اهنآ  دـیتفای ، نمؤم  ار  اهنآ  هاگره  تسا - رتهاـگآ  ناـشنامیا 
جاودزا اهنآ  اب  هک  تسین  امش  رب  یهانگ  دیزادرپب و  اهنآ  هب  دناهتخادرپ ، نانز ] نیا  اب  جاودزا  يارب   ] اهنآ نارـسمه  ار  هچنآ  و  لالح ، اهنآ 

هاگره دینک ،
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رارف رفک  دالب  هب  دش و  رفاک  امـش  نانز  زا  یـسک  رگا  و   ] دـیرادن هگن  دوخ  يرـسمه  رد  ار  رفاک  نانز  زگره  دـیهدب و  اهنآ  هب  ار  ناشرهم 

زا دـناهدش ] ادـج  اهنآ  زا  هک  ار  ناشنانز   ] رهم دـنراد  قح  اهنآ  هک  هنوگنامه  دـینک ، هبلاطم  دـیاهتخادرپ ، هک  ار  يرهم  دـیراد  قح  درک ،]
. تسا میکح  اناد و  دنوادخ  دنکیم و  مکح  امش  نایم  رد  هک  تسا  دنوادخ  مکح  نیا  دننک . هبلاطم  امش 

هیآ لوزن  نأش 

نیا رد  دـش . لزان  ص )  ) مرکا ربمایپ  رب  هعیبس »  » مان هب  ینز  نأش  رد  هیبیدـح ، هدـهاعم  نتـسب  ماگنه  هیبیدـح ،»  » مان هب  یناـکم  رد  هیآ  نیا 
، مالـسا ماکحا  قبط  دـیامرفیم . نایب  رفاک ، نادرم  نانز و  هراـبرد  ار  یماـکحا  نز ، نیا  تشونرـس  ندرک  صخـشم  نمـض  دـنوادخ  هیآ ،

نارسمه زا  دناهدنام ، ناکرشم  نیب  رد  هکم  رد  ناشنارـسمه  دناهدمآ و  هنیدم  هب  هک  يرجاهم  نادرم  نانز و  تسا و  مارح  رفاک  اب  جاودزا 
زاب ار  دناهتخادرپ  هک  ياهیرهم  دیاب  زین ، ناملسم  نادرم  دنهد و  سپ  زاب  ار ، دناهتفرگ  هک  ياهیرهم  دیاب  ناملسم  نانز  دنوشیم . ادج  دوخ 

. دنریگ سپ 

؟ تسیک هعیبس 

هراشا

«، لتاقم  » لوق هب  موزخمینب و  هلیبق  زا  رفاسم ، یلوق  هب  هلوخ و  نب  دعس  یلوق  هب  انب  شرسمه  هیملسا و  ثراح  رتخد  هعیبس ،
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(1) دنام . هکم  رد  دوب و  رفاک  هعیبس ، ترجاهم  ماگنه  وا  دوب . بهار  نب  یفیص 

هیبیدح حلص 

ربخ دـندش . جراخ  هنیدـم  زا  هرمع ، ندروآاـج  هب  دـصق  هب  باحـصا ، زا  ياهدـع  و  ص )  ) مرکا لوسر  ترجه ، مشـش  لاـس  هدـعقيذ  رد 
يارب ار  دوخ  لیلد ، نیمه  هب  دیآیم . هکم  هب  گنج ، دصق  هب  ص )  ) ربمایپ هک  دـندرکیم  نامگ  نایـشیرق  دیـسر . شیرق  هب  ناشیا  جورخ 

. دندرک هدامآ  ناشیا  اب  گنج 
مایپ نک و  حیرشت  رفس  نیا  زا  ام  فده  اهنآ  يارب  ورب و  شیرق  دزن  هب  : » دومرف وا  هب  تساوخ و  ار  رمع  ص ،)  ) مالـسا ربمایپ  بیترت ، نیدب 

لوسر ای  : » تفگ تساوخ و  رذع  راک  نیا  ماجنا  زا  تحارـص  اب  دیـسرتیم ، دوخ  ناج  رب  شیرق  زا  هک  رمع  ناسرب .»! اهنآ  شوگ  هب  ار  ام 
هک یتسرفب ، ار  نامثع  راک  نیا  يارب  تسا  رتهب  مسرتیم و  شیرق  زا  نم  دنک و  عافد  نم  زا  ات  تسین  هکم  رد  یسک  يدعینب  هلیبق  زا  هللا !

«. دننک تیامح  وا  زا  دنناوتیم  دراد و  هکم  رد  یناشیوخ 
يومع رـسپ   ) دیعـس نب  نابا  هناخ  هب  ادـتبا  دـمآ و  هکم  هب  نامثع  درک . رومأم  راک  نیا  يارب  ار  نامثع  نخـس ، نیا  ندینـش  اب  ص )  ) ربماـیپ

ص)  ) ادخ لوسر  مایپ  دناوتب  ات  دهد  هانپ  يو  هب  ات  تساوخ  وا  زا  تفر و  دوخ )

. ثراحلا تنب  هعیبس  میرکلا  نآرقلا  یف  ءاسن  - 1
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124 ص :
. دیناسر ار  ترضح  نآ  مایپ  نامثع  بیترت ، نیدب  درب . شیرق  دزن  ار  وا  داد و  رارق  دوخ  هانپ  رد  ار  نامثع  نابا ، دناسرب . شیرق  هب  ار 

یلو دنک ، فاوط  دیایب و  رهـش  نیا  هب  ص )  ) دـمحم میهدیمن  هزاجا  ام  : » دـنتفگ خـساپ  رد  دـنداد و  شوگ  ار  وا  نانخـس  هارکا  اب  شیرق 
!« ینک فاوط  یناوتیم  ياهدمآ ، اجنیا  هب  هک  تدوخ 

نایـشیرق نخـس ، نیا  ندینـش  اب  منکیمن .» فاوط  زین  نم  دـنکن ، فاوط  وا  ات  درک و  مهاوخن  ار  راک  نیا  ربمایپ  زا  لبق  نم  : » تفگ نامثع 
. دندنکفا نادنز  هب  هکم  رد  ار  وا  ددرگرب و  ص )  ) ربمایپ دزن  نامثع  دندادن  هزاجا 

ناوضر تعیب 

ریز رد  هک  زین ، ص )  ) ادـخ لوسر  دـندش . ناجیه  راچد  ناناملـسم  ربخ ، نیا  ندینـش  اب  دناهتـشک ! ار  ناـمثع  هک  دیـسر  ربخ  ناناملـسم  هب 
تعیب ناناملـسم  زا  مالـسا  زا  عافد  يارب  سپـس  مزاس .» مولعم  شیرق  اب  ار  دوخ  فیلکت  اـت  مزیخنرب  اـجنیا  زا  : » دومرف دوب ، هتـسشن  یتخرد 

. دناهتفگ زین  هرجش » تعیب   » ار نآ  دش ، ماجنا  تخرد  ریز  رد  تعیب  نیا  نوچ  تفرگ و 
تعیب دوخ  ربمایپ  اب  دـنیایب و  دـنزیرگن ، دـننک و  يرادـیاپ  نید  هار  رد  ناج  ياپ  ات  دنارـضاح  هک  یناسک  : » دز دایرف  ترـضح  نآ  يداـنم 

ریز ار  دوخ  هک  سیق - نب  دج  مان  هب  هنیدم ، ناقفانم  زا  رفن  کی  اهنت  دندرک و  تعیب  ترضح  نآ  اب  دندمآ و  هتسد  هتسد  ناناملـسم  دننک .
رتش مکش 
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125 ص :
. درکن تکرش  سدقم  نامیپ  نیا  رد  درک - ناهنپ 

گنج هدامآ  زین  وا  دـننکیم ، ییوجهناهب  دـنراد و  گنج  رـس  یتسار  هب  رگا  هک  داد  رادـشه  نایـشیرق  هب  لمع  نیا  اب  ص )  ) مالـسا ربمایپ 
هتفگ هک  روطنامه  تقیقح - رد  هکنیا  رگم  دش ، دهاوخ  اهنآ  دوخ  هجوتم  نآ  یناج  یلام و  ياهنایز  یسایس و  بقاوع  هچرگا  دوشیم ،

اب هک  دوب  يدارفا  ناناملـسم و  دـنت  تاساسحا  ندرک  مارآ  زین ، نآ  رگید  تهج  دـیاش  دوبن و  لاتق  هب  رومأـم  تشادـن و  گـنج  رـس  دوب -
. دندیدیم ص )  ) ربمایپ زا  ار  اهشمرن  لاح ، نآ  رد  هدمآ و  شوج  هب  ناشنوخ  نامثع ، لتق  ربخ  ندینش 

حلص دادرارق  میظنت  شیرق و  هدنیامن  ورمع  نب  لیهس  ندمآ 

- ورمع نب  لیهس  رگید ، يوس  زا  تسا . هدش  ینادنز  ناکرـشم  تسد  رد  هدنز و  نامثع  هک  دیـسر  يرگید  ربخ  تعیب ، راک  نتفای  نایاپ  اب 
. دیآیم ص )  ) ادخ لوسر  اب  هرکاذم  يارب  شیرق و  يوس  زا  یگدنیامن  هب  هک  دندید  ار  شیرق - نارکفتم  ناسانشرس و  زا  یکی 

اریز دوب ، مه  روطنیمه  دناهداتسرف .» ار  درم  نیا  هک  هداتفا  حلص  رکف  هب  شیرق  : » دومرف داتفا ، لیهـس  هب  شمـشچ  رود  زا  هک  ص )  ) ربمایپ
ربمایپ دناوتیم  هک  وحن  ره  هب  اهنآ ، فرط  زا  یگدنیامن  هب  ات  دندوب  هداتسرف  ار  ورمع  نب  لیهس  رایسب ، يوگوتفگ  روش و  زا  سپ  شیرق 

يراددوخ هکم  هب  دورو  هرمع و  ماجنا  زا  لاس ، نآ  رد  ات  دنک  یضار  ار  ص )  ) مالسا
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هکم زا  هک  ینیرجاهم  فیلکت  ندش  نشور  ینمـشد و  كرت  هرابرد  مه  یتارکاذم  نمـض  رد  دـهد . ماجنا  ار  راک  نیا  رگید  لاس  هدرک و 

ره يوس  زا  حلـص  رب  ینبم  يدادرارق  نآ ، یط  ات  دهد  ماجنا  دندرکیم و ...  یگدنز  هکم  رد  هک  یناملـسم  دارفا  زین  دنوریم و  هنیدـم  هب 
. دوش اضما  مادک 

نودب دندوب ، هدش  هتخانش  تیمسر  هب  شیرق  فرط  زا  ناناملـسم  اریز  دوب ، ناناملـسم  عفن  هب  یـسایس  رظن  زا  حلـص ، دادرارق  نیا  نیقی ، هب 
نب رمع  اـهنآ  هلمج  زا  دوـمنیم . راوـشد  طیارـش ، نیا  لـمحت  دارفا ، زا  یخرب  رظن  زا  اـما  ددرگ ، اـپرب  یگنج  دوـش و  هتخیر  ینوـخ  هکنآ 

. درک ضارتعا  ص )  ) ربمایپ راک  نیا  هب  یتخسهب  هک  دوب  باطخ 
ماجنا ورمع  نب  لیهـس  و  ص )  ) ادخ لوسر  نایم  همانحلـص  میظنت  نتـشون و  يارب  یتامدقم  ياههرکاذم  هک  یماگنه  ناخروم ، هتفگ  قبط 
رکبوبا تسین »؟ ادخ  ربمایپ  درم  نیا  رگم  : » دیسرپ وا  زا  یتحاران  اب  دمآ و  دوخ ) یمیمص  تسود   ) رکبوبا دزن  تساخرب و  اج  زا  رمع  دش ،

!« يرآ : » تفگ رکبوبا  دنتسین »؟ كرشم  اهنیا  رگم  : » تفگ رمع  هلب »! : » تفگ رکبوبا  میتسین »؟ ناملـسم  ام  رگم  : » تفگ رمع  هلب »! : » تفگ
عـیطم و تسه ، هچ  ره  : » تفگ رکبوـبا  میرخب »؟ دوـخ  يارب  ار  يراوـخ  میورب و  ّتلذ  راـب  ریز  اـم  ارچ  عـضو ، نـیا  اـب  سپ  : » تـفگ رمع 

!« تسادخ لوسر  وا  هک  شاب  يو  رادربنامرف 
يراوخ ّتلذ و  راب  ریز  دـیاب  ام  ارچ  سپ  : » دیـسرپ درک و  رارکت  ار  اـهلاؤس  ناـمه  دـمآ و  ص )  ) ترـضح نآ  دزن  دـشن و  عناـق  رمع  اـما 

هدنب و زین ، نم  تسادخ و  رما  رگید  نیا  : » دومرف ص )  ) ادخ لوسر  میورب »؟
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127 ص :
«. مشاب وا  رما  فلاخم  مناوتیمن  میوا و  رادربنامرف 

نینچ نم  يرآ ! : » دومرف ص )  ) ربمایپ درک »؟ میهاوخ  فاوط  ار  ادخ  هناخ  يدوز  هب  هک  يداد  هدـعو  ام  هب  هک  يدوبن  وت  رگم  : » تفگ رمع 
»؟ دوب دهاوخ  لاسما  نیمه  هک  متفگ  چیه  و  مدرک ؟ نییعت  مه  ار  نآ  تقو  ایآ  یلو  مداد ، هدعو 

ترایز فاوط و  ار  ادـخ  هناخ  ام  دـش و  دـهاوخ  ماـجنا  راـک  نیا  هک  مهدیم  هدـعو  وت  هب  سپ  : » دومرف ص )  ) ترـضح هن .» : » تفگ رمع 
«. درک میهاوخ 

توبن رد  زور  نآ  نم  : » تفگیم اهراب  رمع  هک  هدـمآ  نارگید  تنـس و  لـها  خـیراوت  زا  يرایـسب  رد  تفر . تفگن و  ینخـس  رگید  رمع ،
«. مدرک دیدرت  کش و  ربمغیپ 

: تفگ ورمع  نب  لیهـس  میحَّرلا .» نمحَّرلا  هللا  مسب  سیونب  : » دومرف وا  هب  دـیبلط و  ار  ع )  ) یلع ص ،)  ) ادـخ لوـسر  اههرکاذـم  نیا  زا  سپ 
«. مهّللا کمساب  یسیونب  ار  ام  یمسر  ناونع  نامه  دیاب  مسانشیمن ، تیمسر  هب  ار  ناونع  نیا  نم  »

لیهس اب  هللا  لوسر  دمحم  هچنآ  تسا  نیا  سیونب ، : » دومرف هاگ  نآ  تشون . هنوگنامه  ص )  ) ادخ لوسر  روتسد  هب  زین  ع )  ) یلع ترضح 
 ...«. دندرک تقفاوم  نآ  هب  تبسن  ورمع  نب 

زین ناونع  نیا  دـیاب  میدرکیمن . رازراک  گنج و  وت  اب  همه  نیا  رگید  هک  میتخانـشیم  هللا » لوسر   » ناونع هب  ار  وت  اـم  رگا  : » تفگ لـیهس 
كاپ
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128 ص :
«. دوش هتشون  هللادبع » نب  دمحم   » نآ ياج  هب  و 

كاپ ص )  ) ربمایپ مان  همادا  زا  ار  هللا » لوسر   » ناونع هک  دوب  راوشد  بلاطیبا  نب  یلع  يارب  هک  دش  هجوتم  نوچ  درک و  لوبق  ص )  ) ربمایپ
كاـپ ار  ناونع  نیا  دوخ  نم  راذـگب  هد و  ناـشن  نم  هب  ار  نآ  ياـج  یلع ! يا  : » دومرف درب و  شیپ  ار  شتـشگنا  ترـضح  نآ  دوـخ  دـنک ،

«. منک
شیپ یکاندرد  يارجاـم  نینچ  زین ، وت  يارب  هک  سیونب  « ؛» دِهَطْـضُم َْتنا  َو  اـهیِطُْعت  اـهَْلثِم  َکـَل  َّنإَـف  ُْبتْکا  : » دومرف همادا  رد  ص )  ) ربماـیپ

!« دش یهاوخ  یضار  يراک  نینچ  هب  راچان  هب  دمآ و  دهاوخ 
: تشون ار  ریز  داوم  سپس  و 

. دوش هداد  نایاپ  گنج  تلاح  هب  كرت و  نیفرط  نایم  همصاخم  گنج و  لاس  هد  ات  خیرات  نیا  زا  . 1»
هب ار  وا  ناناملـسم  دمآ ، ص )  ) دمحم دزن  دوخ  یلو  هزاجا  نودب  تسا ، يرگید  تیالو  تیمومیق و  تحت  هک  نایـشیرق ، زا  یـسک  رگا  . 2

. دشابن یمازلا  نینچ  وس  نآ  زا  یلو  دننادرگزاب ، شایلو 
رد يدیدهت  مازلا و  شیرق  فرط  زا  دنـشاب و  دازآ  راک  نیا  رد  دـندنب  نامیپ  فرط  ود  زا  یکی  اب  دـنهاوخب  هک  برع  لیابق  زا  کی  ره  . 3

. دوشن ماجنا  راک  نیا 
دنناوتیم رگید  لاس  دـندرگزاب و  هنیدـم  هب  هدرک و  رظن  فرـص  هکم  هب  نتفر  زا  لاـسما ، هک  دـنوشیم  مزلم  شناوریپ  و  ص )  ) دـمحم . 4

زور هس  هکنآ  رب  طورشم  دنیایب ، هکم  هب  هرمع  ادخ و  هناخ  ترایز  يارب 

حلص دادرارق  میظنت  شیرق و  هدنیامن  ورمع  نب  لیهس  www.Ghaemiyeh.comندمآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 224زکرم  هحفص 138 

http://www.ghaemiyeh.com


129 ص :
. دنرواین دوخ  اب  يرگید  هحلسا  دشاب ، فالغ  رد  مه  نآ  هک  ریشمش  زجهب  دننامن و  هکم  رد  رتشیب 

. دننکن مهارف  رگیدکی  يارب  یتمحازم  دنراذگب و  دازآ  رگیدمه  دمآ  تفر و  يارب  ار  یتراجت  ياههار  دندش ، دهعتم  نیفرط  . 5
اهنآ رازآ  شنزرس و  قح  یسک  دنهد و  ماجنا  ار  دوخ  یبهذم  مسارم  هنادازآ  دنناوتب  هکم  ناناملسم  دشاب و  دازآ  مالـسا  غیلبت  هکم  رد  . 6

«. دشاب هتشادن  ار 
ص)  ) ربمایپ هب  هتسب  یناتسد  اب  ورمع  نب  لیهس  نب  لدنجوبا  مان  هب  يدرم  ماگنه  نیا  رد  دندرک . اضما  ار  نآ  نیفرط  دادارق ، داقعنا  زا  سپ 

لاح ماهدمآرد ، وت  نید  هب  نم  هک  تسنادیمن  شیرق  اما  مدروآ ، مالـسا  مدینـش ، ار  وت  توعد  یتقو  ادخ ! لوسر  يا  : » تفگ دروآ و  هانپ 
«. منک ترجه  امش  يوس  هب  مهاوخیم  نم  دناهدرک . ریجنز  لغ و  رد  ارم  دناهدیمهف  هک 

رهوـج زوـنه  میاهتـسب و  ار  دادرارق  نیا  نوـنکامه  اـم  دـمحم ! يا  : » تفگ ص )  ) مرکا لوـسر  هب  باـطخ  دوـب ، ارجاـم  دـهاش  هـک  لـیهس 
«. یهد لیوحت  ام  هب  ار  وا  دیاب  یهاوخن ، هچ  یهاوخب و  هچ  يریگب ، هدیدان  ار  هماندهع  هک  دیابن  تسا . هدشن  کشخ  نامیاضما 

یـسک وا  دـناسر . ص )  ) مرکا لوسر  هب  ار  دوخ  هلجع  اب  ینز  ماگنه ، نیمه  رد  تسامـش .» اب  قح  : » تفگ یتحاراـن  اـب  ص )  ) مرکا لوسر 
ینز نم  ادخ ! لوسر  يا  : » تفگ داد و  رارق  ص )  ) ادـخ لوسر  هانپ  رد  ار  دوخ  وا  دوب . کین  هنمؤم و  ینز  هک  ثراح  تنب  هعیبس  زج  دوبن 

ناملسم
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130 ص :
«. منک یگدنز  ناملسم  مدرم  نیب  رد  منک و  ترجاهم  هنیدم  هب  ات  ماهدروآ  هانپ  امش  هب  تسا ، ناکرشم  زا  مرسمه  یلو  متسه ،

يراک نینچ  دیاب  وت  نامطرـش  قبط  هدب ، سپ  نم  هب  ار  مرـسمه  دمحم ! يا  : » تفگ دیـسر و  ص )  ) ادخ لوسر  روضح  هب  زین  هعیبس  رهوش 
: درک تئارق  يو  يارب  ار  هیآ  نیا  دش و  لزان  ص )  ) ربمایپ رب  یحو  ریفس  هک  دوب  ماگنه  نیمه  رد  یهد .» ماجنا  ار 

ِراَّفُْکلا ال َیلِإ  َّنُهوُعِجَْرت  الَف  ٍتانِمُْؤم  َّنُهوُُمتِْملَع  ْنِإَف  َّنِِهنامیِِإب  ُمَلْعا  ُهللا  َّنُهُونِحَْتماَف  ٍتارِجاهُم  ُتانِمْؤُْملا  ُمُکَءاـج  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیا  اـی 
ِِرفاوَْکلا ِمَصِِعب  اوُکِـسُْمتال  َو  َّنُهَروُجا  َّنُهوُُمْتیَتآ  اذِإ  َّنُهوُحِْکنَت  ْنا  ْمُْکیَلَع  َحانُج  َو ال  اوُقَْفنَأ  ام  ْمُهُوتآ  َو  َّنَُهل  َنوُّلِحَی  ْمُه  َو ال  ْمَُهل  ٌّلِح  َّنُه 

(10 هنحتمم :  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهللا  َو  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَی  ِهللا  ُمْکُح  ْمُِکلذ  اوُقَْفنا  ام  اُولَئْسَْیل  َو  ُْمتْقَْفنا  ام  اُولَئْس  َو 
سپ هچنانچ  نانمؤم ! ربمایپ و  يا  وت  و  نانز ، هن  تسا  نادرم  هرابرد  امـش  دادرارق  : » دومرف هنوگنیا  ص )  ) ربمایپ هب  دنوادخ  بیترت ، نیدـب 
یلام يانگنت  رطاخ  هب  ای  هدرک  رهق  دوخ  رهوش  زا  هچانچ  دینک . قیقحت  اهنآ  نامیا  زا  دندمآ ، امش  يوس  هب  شیرق  زا  ینانز  حلـص ، نیا  زا 

یلو دیهد ، عاجرا  شیرق  هب  ار  اهنآ  تشاد ، دـنهاوخ  يرتناسآ  یگدـنز  هنیدـم  رد  دـننکیم  رکف  هک  یلاح  رد  دـندوب ، هدرک  ار  راک  نیا 
رد اریز  دـیهدن ، رافک  هب  ار  اهنآ  تسا ، ناکرـشم  زا  ترفن  وا و  لوسر  ادـخ و  هب  نامیا  رطاخ  هب  اهنت  اهنآ  ترجاهم  هک  دـیتسناد  هکنانچ 

نارهوش رب  لاح ، نیا 
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خسف وا  دقع  دراد ، هکم  رد  یکرشم  نز  يدرم ، رگا  دیهد و  سپ  اهنآ  هب  ار  دناهتفرگ  دوخ  نارهوش  زا  هک  ياهیرهم  دنوشیم . مارح  دوخ 

«. دریگ سپ  زاب  هداد ، وا  هب  هک  ياهیرهم  و 
. تسا تسد  نیا  زا  زین  ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  بنیز  رسمه  عیبر ، نب  صاعلایبا  ناتساد 

. دش ریسا  ردب  گنج  زور  رد  هکنیا  ات  دنام ، هکم  رد  شرسمه  دیناسر و  ص )  ) ادخ لوسر  هب  هنیدم  رد  ار  دوخ  دوب و  هدش  ناملسم  بنیز 
ادـخ لوسر  یتـقو  درک . دازآ  ار  وا  تخادرپ و  وا  يدازآ  هیدـف  ناوـنع  هب  ار  دوـب  هدرب  ثرا  هب  هجیدـخ  شرداـم  زا  هک  يدـنبندرگ  بنیز 
دازآ ار  وا  ریـسا  تخادرپ ، ار  شریـسا  يدازآ  ياهب  وا  : » تفگ ناناملـسم  هب  باطخ  تخوس ، بنیز  لاح  هب  شلد  دید و  ار  رما  نیا  (ص )

«. دیهد سپ  وا  هب  زین ، ار  وا  هیدف  دیلیام  رگا  دینک و 
هکم هب  صاعلا  یبا  دشاب . رادافو  بنیز ، هب  تبسن  هک  تفرگ  لوق  وا  زا  تفر و  صاعلایبا  تمـس  هب  ص )  ) ربمایپ دندرک . نینچ  ناناملـسم 

. دنام هنیدم  رد  بنیز  تشگزاب و 
ص)  ) ادـخ لوسر  هب  هلفاق  نیا  ربخ  تفریم ، ماش  يوس  هب  تراجت  يارب  صاـعلایبا  هک  یماـگنه  يرجه ، مشـش  لاـس  لوـالايدامج  رد 
هب هنایفخم  دش و  ناهنپ  صاعلایبا  تفرگ . تراسا  هب  ار  اهنآ  درک و  هلمح  هلفاق  نیا  هب  یگنج  درم  هدفه  سأر  رد  هثراح ، نب  دیز  دیـسر .

. دش هدنهانپ  وا  هب  تفر و  بنیز  هناخ 
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نیا هب  وت  هک  منادیم  نم  صاعلایبا ! يا  : » تفگ وا  هب  باطخ  دـنلب  يادـص  اـب  تفر و  بنیز  هناـخ  ِرد  هب  دوز ، حبـص  ص )  ) ادـخ لوسر 

»؟ متفگ هچ  يدینش  ایآ  ياهتفرگ . هانپ  هناخ 
هانپ هک  یـسک  هب  میداد  هانپ  ام  یـشاب . هتـشادن  عـالطا  نآ  زا  وت  هک  تسین  اـم  شیپ  يزیچ  دـنگوس ، ناـمناج  هب  هلب ! : » دـنتفگ هناـخ  لـها 

«. تساوخیم
هب ياهتفرگ ، صاعلایبا  زا  هک  ار  هچنآ  یهاوخیمن  ایآ  : » تفگ تفر و  ناشیا  روضح  هب  بنیز  تشگزاب و  شاهناخ  هب  ص )  ) ادـخ لوسر 

«. یمارح وا  رب  تسا ، كرشم  وا  هک  یمادام  : » دومرف ص )  ) ربمایپ یهد »؟ سپ  وا 
. تفر ص )  ) ادـخ لوسر  يوس  هب  يرجه  متفه  لاس  مرحم  رد  دـش و  ناملـسم  داد و  سپ  ار  مدرم  تاناما  تشگزاب و  هکم  هب  صاـعلایبا 

. دروآرد وا  جاودزا  هب  ار  بنیز  هرابود  ص )  ) ربمایپ
نب رمع  درک ، مارح  ار  هکم  كرـشم  نانز  اب  میاد  دقع  جاودزا و  نآ ، رد  دنوادخ  هک  ِِرفاوَْکلا  ِمَصِِعب  اوُکِـسُْمت  َو ال  هیآ  ندش  لزان  زا  سپ 

اب رمع ، زا  ییادـج  زا  سپ  هک  دوب  هریغم » نب  هیما  یبا   » رتخد هبیرق »  » اهنآ زا  یکی  دـش . ادـج  هکم  رد  دوخ  كرـشم  رـسمه  ود  زا  باطخ 
. دوب یعازخ » لورج  نب  ورمع   » رتخد موثلکما »  » يرگید درک و  جاودزا  نایفسیبا » نب  هیواعم  »

. دش ادج  بلطملادبع » نب  ثراح  نب  هعیبر   » رتخد يورا » ، » شکرشم نز  زا  زین ، هللادیبع » نب  هحلط  »
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رخآ مالک 

مکح رظتنم  وا  دروم  رد  ص )  ) ربمایپ دروآ و  هانپ  ص )  ) ربمایپ هب  یبلق  نامیا  اـب  هک  هعیبس  ماـن  هب  راوگرزب  ینز  نأـش  رد  هفیرـش ، هیآ  نیا 
دیاش ، ] دنتـسه انثتـسم  هیبیدح » حلـص   » مکح زا  نانز ، هک  دنکیم  دزشوگ  ص )  ) ربمایپ هب  هیآ ، نیا  رد  دنوادخ  دیدرگ . لزان  دوب ، یهلا 

، دنک لمحت  ار  اههجنکش  اهیتخس و  دناوتیم  ینامسج  توق  لیلد  هب  وا  دنهد ، سپ  رافک  هب  ار  یناملسم  درم  رگا  دشاب ] نینچ  نآ ، تلع 
. دنروآ بات  ار  ناکرشم  ياههجنکش  دنناوتن  تسا  نکمم  نییاپ ، یمسج  تردق  لیلد  هب  نانز  یلو 
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135 ص :

یسوم رسمه  اروفص ،

هراشا

َرِدُْـصی یَّتَح  یِقْـسَن  اَتلاق ال  امُُکبْطَخ  ام  َلاق  ِنادوُذـَت  ِْنیَتَأَْرما  ُمِِهنوُد  ْنِم  َدَـجَو  َو  َنوُقْـسَی  ِساَّنلا  َنِم  ًۀَّمُأ  ِْهیَلَع  َدَـجَو  َنَیْدَـم  َءاـم  َدَرَو  اََّمل  َو 
یَلَع یِـشْمَت  امُهادْـحِإ  ُْهتَءاجَف  ٌریِقَف * ٍْریَخ  ْنِم  ََّیلِإ  َْتلَْزنَأ  اِمل  یِّنِإ  ِّبَر  َلاـقَف  ِّلِّظلا  َیلِإ  یَّلََوت  َُّمث  اـمَُهل  یقَـسَف  ٌرِیبَک * ٌْخیَـش  اـنُوبَأ  َو  ُءاـعِّرلا 

* َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  َتْوََجن  ْفََخت  َلاق ال  َصَـصَْقلا  ِْهیَلَع  َّصَق  َو  ُهَءاج  اَّمَلَف  اَنل  َْتیَقَـس  ام  َرْجَأ  َکَـیِزْجَِیل  َكوُعْدَـی  ِیبَأ  َّنِإ  َْتلاـق  ٍءایِْحتْـسا 
ِینَرُجَْأت ْنَأ  یلَع  ِْنیَتاه  َّیَتَْنبا  يَدْـحِإ  َکَحِْکنُأ  ْنَأ  ُدـیِرُأ  یِّنِإ  َلاق  ُنیِمَألا * ُّيِوَْقلا  َتْرَجْأَتْـسا  ِنَم  َْریَخ  َّنِإ  ُهْرِجْأَتْـسا  َِتبَأ  ای  امُهادْـحِإ  َْتلاق 

اَمَّیَأ َکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  َِکلذ  َلاق  َنیِِحلاَّصلا * َنِم  ُهللا  َءاش  ْنِإ  ِینُدِجَتَس  َْکیَلَع  َّقُشَأ  ْنَأ  ُدیِرُأ  ام  َو  َكِْدنِع  ْنِمَف  ًارْشَع  َتْمَْمتَأ  ْنِإَف  ٍجَجِح  َِینامَث 
یَسُوم یضَق  اَّمَلَف  ٌلیِکَو * ُلوُقَن  ام  یلَع  ُهللا  َو  َّیَلَع  َناوْدُع  الَف  ُْتیَضَق  ِْنیَلَجَألا 
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ْمُکَّلََعل ِراَّنلا  َنِم  ٍةَوْذَـج  َْوأ  ٍرَبَِـخب  اـْهنِم  ْمُکِیتآ  یِّلََعل  ًاراـن  ُتْسَنآ  یِّنِإ  اوـُثُْکما  ِِهلْهَـأل  َلاـق  ًاراـن  ِروُّطلا  ِِبناـج  ْنِم  َسَنآ  ِِهلْهَأـِب  َراـس  َو  َلَـجَألا 

(29 - 23 صصق :  ) َنُولَطْصَت
ود اهنآ  رانک  رد  دننکیم و  باریـس  ار  دوخ  نایاپراهچ  هک  دـید  اجنآ  رد  ار  مدرم  زا  یهورگ  دیـسر ، نیدـم  بآ  هاچ ]  ] هب هک  یماگنه  و 

نادنفسوگ ارچ  [ ؟ تسیچ امش  راک  تفگ : ود  نآ  هب  یسوم ] دنوشیمن . کیدزن  هاچ  هب  و   ] دناشیوخ نادنفـسوگ  بقارم  هک  دید  ار  نز 
رب رداق  و   ] تسا یلاسنهک  درمریپ  ام  ردپ  دنوش و  جراخ  یگمه  اهناپوچ  ات  میهدیمن  بآ  ار  اهنآ  ام  دـنتفگ : دـیهدیمن ]؟ بآ  ار  دوخ 
رب یکین  ریخ و  ره  اراگدرورپ ! درک : ضرع  دروآ و  هیاس  هب  ور  سپس  دیشک . بآ  ود ، نآ  نادنفسوگ ]  ] يارب یـسوم  تسین .] اهراک  نیا 
زا مردپ  تفگ : تشادیمرب ، ماگ  ایح  تیاهن  اب  هک  یلاح  رد  دمآ ، وا  غارـس  هب  نز ]  ] ود نآ  زا  یکی  ناهگان  مدنمزاین . نآ  هب  یتسرف ، نم 

دمآ و بیعش ]  ] وا دزن  یسوم  هک  یماگنه  دزادرپب . وت  هب  يداد ، ماجنا  ام  يارب  هک  ار  نادنفسوگ ] هب   ] نداد بآ  دزم  ات  دنکیم  توعد  وت 
اریز نک ، مادختـسا  ار  وا  مردـپ ! تفگ : رتخد ]  ] ود نآ  زا  یکی  یتفای . تاـجن  ملاـظ  موق  زا  سرتن  تفگ : داد ، حرـش  ار  دوخ  تشذـگرس 

يوق و هک  تسا  سک  نآ  ینک ، مادختسا  یناوتیم  هک  ار  یسک  نیرتهب 
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هک طرـش  نیا  هب  مروآرد ، وـت  يرـسمه  هب  ار  مرتـخد  ود  نیا  زا  یکی  مهاوـخیم  نم  تفگ : بیعـش ] تسا . درم  نیمه  وا  و   ] دـشاب نـیما 
وت شود  رب  ینیگنـس  راک  مهاوخیمن  نم  تسوت ، هیحان  زا  یتبحم  یهد ، شیازفا  لاس  هد  ات  ار  نآ  رگا  ینک و  راک  نم  يارب  لاـس  تشه 
زا مادک  ره  هتبلا  دشاب . وت  نم و  نایم  يدادرارق  نیا  درادن ] یعنام  : ] تفگ یـسوم ] . ] تفای یهاوخ  ناحلاص  زا  ارم  هللا  ءاش  نا  و  مراذـگب ،

یماگنه تسا . هاوگ  مییوگیم  ام  هچنآ  رب  ادخ  و  مدازآ ] نآ  باختنا  رد  نم  و   ] دوب دـهاوخن  نم  رب  یمتـس  مهد ، ماجنا  ار  تدـم  ود  نیا 
هب دـید ، یـشتآ  روط  بناج  زا  درک ، تکرح  رـصم ] يوس  هب  نیدـم  زا   ] شاهداوناخ هارمه  دـیناسر و  ناـیاپ  هب  ار  دوخ  تدـم  یـسوم  هک 
مرگ نآ  اب  ات  شتآ ، زا  ياهلعـش  ای  مروایب  امـش  يارب  نآ  زا  يربخ  دیاش  موریم ] ، ] مدید یـشتآ  نم  هک  دینک  گنرد  تفگ : شاهداوناخ 

. دیوش

اههیآ لوزن  نأش 

بیعـش تمدخ  هب  اجنآ  رد  درب و  هانپ  نیدم  هب  ناینوعرف  تسد  زا  هک  تسا  ع )  ) یـسوم ترـضح  یگدـنز  زا  ياهلحرم  هرابرد  اههیآ  نیا 
وا يارب  یحو  ریفـس  تشاد ، ار  رـصم  هب  تشگزاب  دـصق  هک  لاـس  هد  زا  سپ  درک و  جاودزا  اروفـص  ناـشیا  رتخد  اـب  دیـسر و  ع )  ) ربماـیپ

توبن تراشب 
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ناشیا روضح  ناتساد  ع ،)  ) یـسوم ترـضح  یگدنز  زا  هلحرم  نیا  اب  ییانـشآ  يارب  دش . هدیزگرب  يربمایپ  هب  وا  دروآ و  ار  انیـس  روط  رد 

(1) مینکیم . رورم  ار  بیعش  نادناخ  نیب  رد  نیدم و  رد 

اروفص یسوم و  ناتساد 

یسوم هب  نافعضتسم ، هجوت  مامت  تشاد . ینازرا  تمکح  شناد و  وا  هب  دنوادخ  دش ، دنمورب  دیسر و  یناوج  هب  ع )  ) یـسوم هک  یماگنه 
. دوب رّونم  قح ، رون  هب  دـشیم و  باریـس  يدـنوادخ  تزع  زا  هک  تشاد  میرک  یـسفن  وا  دـهد . تاجن  متـس  ملظ و  زا  ار  اهنآ  ات  دوب ، (ع )

. دشاب نامولظم  روای  هراومه  هک  دوب  هدرک  دهع  دوخ  اب  ع )  ) یسوم
نوعرف دیسرپ : دمآ و  خاک  هب  یسوم  یتقو  دوبن . وا  هارمه  ع )  ) یسوم هک  یلاح  رد  تفر ، نوریب  خاک  زا  شبکرم  رب  راوس  نوعرف ، يزور 

هب رگید  زور ، دیـسر . فنم »  » مان هب  ینیمزرـس  هب  هکنیا  ات  دش ، ناور  وا  یپ  رد  یـسوم  تفر . نوریب  بکرم  رب  راوس  هک  دنتفگ  تساجک ؟
، دننکیم گنج  مه  اب  نایطبق  زا  يرگید  لیئارساینب و  زا  یکی  درم  ود  هک  دید  ع )  ) یسوم دندوب . هدش  هتـسب  اهرازاب  دوب و  هدیـسر  همین 
. تشذگرد هبرض  تدش  زا  اج  رد  درم  دز ، یطبق  درم  نآ  هب  ياهبرـض  تفر و  ولج  یـسوم  تساوخ ، کمک  یـسوم  زا  یلیئارـساینب  درم 

رس ع )  ) یسوم

. یسوم هجوز  میرکلا  نآرقلا  یف  ءاسن  - 1
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هب نم  ایادخ ! تسا . راکشآ  ینمشد  ناطیش  انامه  دوب . ناطیش  لامعا  زا  درم  ود  نیا  نیب  عازن  نیا  ادنوادخ ! : » تفگ تشادرب و  نامسآ  هب 

نیا ساپ  هب  ایادخ ! دنباین . تسد  نم  هب  ات  نک  ناهنپ  تنانمـشد  زا  ارم  سپ  مدشیم ، دیابن  مدـش و  رهـش  نیا  دراو  اریز  مدرک ، متـس  دوخ 
نامرجم نابیتشپ  ماهدـنز  ات  نآ ، هنارکـش  هب  منکیم و  رکـشت  وت  زا  مدروآرد ، اپ  زا  ار  تنانمـشد  زا  یکی  یلیـس  کی  اب  هک  ورین  تمعن و 

«. دوب مهاوخن 
زا رگید  رفن  کی  اب  يزورید ، درم  ناـمه  هک  دـید  رذـگ  رـس  رب  زاـب  زور  نآ  يادرف  هک  دـیناسر  حبـص  هب  ار  بش  ینارگن  اـب  ع )  ) یـسوم

رگید رفن  کی  اب  زورید  یهارمگ . يدرم  هک  یتسارهب  وت  : » تفگ ع )  ) یسوم دهاوخیم . کمک  ع )  ) یـسوم زا  زاب  دنکیم و  عازن  نایطبق 
«. درک مهاوخ  بدا  ار  وت  هک  دنگوس  درم ، نیا  اب  زورما  يدرکیم و  اوعد 

نم یتشک . ار  ینوعرف  درم  نآ  زورید  هک  ناـنچمه  یـشکب ، ارم  یهاوخیم  : » تفگ دـشکب ، ار  وا  دـهاوخیم  یـسوم  هکنآ  روصت  هب  درم 
«. دوب یهاوخن  حلصم  هاگچیه  وت  ینک و  تموکح  يرگمتس  هب  نیمز  رد  یهاوخیم  وت  منکیم  رکف 

ار وا  تسا و  درم  نـیمه  هتـشک ، ار  نوـعرف  نارادـفرط  زا  یکی  زورید  هـکنآ  تـسناد  دینـش و  ار  یلیئارـساینب  درم  نآ  نانخـس  یطبق  درم 
ات دنروایب ، وا  دزن  ار  ع )  ) یـسوم ات  داد  روتـسد  نوعرف  دـناسر . نوعرف  عالطا  هب  ار  عوضوم  تفر و  نوعرف  رابرد  هب  تعرـس  اب  تخانش و 

لیقزح مان  هب  يدرم  نوعرف ، نارومأم  ندیسر  زا  شیپ  اما  دهد ، حیضوت 
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ربخ یسوم  هب  دروآ ، نامیا  یـسوم  هب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  و  ع )  ) میهاربا نید  هب  نادحوم  زا  و  ع )  ) یـسوم نارادتسود  زا  هک  لیبرخ  ای 

هدارا ( 21 صـصق :  ) َنیِملاّظلا ِموَقلا  َنِم  ینَّجن  ِّبَر  درک : اعد  نینچ  دنوادخ  هاگرد  هب  ع )  ) یـسوم دشکب . ار  وا  دهاوخیم  نوعرف  هک  داد 
نیدم هب  ملابند  هب  یـسوم ! يا  : » تفگ دش و  لزان  وا  رب  ياهتـشرف  دهد . شايرای  دیامرف و  ظفح  ار  وا  هک  دوب  هتفرگ  رارق  نآ  رب  دنوادخ 

«. تفر وا  لابند  هب  یسوم  ایب و 
دهاوخرب وا  زا  ار  ناملاظ  رکم  هنوگچ  هک  دوب ، ادـخ  هب  وا  ینطاب  هجوت  یمامت  هک  یلاح  رد  دـش ، جراـخ  رهـش  زا  ینارگن  اـب  ع )  ) یـسوم

ياهشوت چیه  وا و  تیاده  رون  ادخ و  زا  ریغ  ییامنهار  روای و  چیه  وا  دیـسر . نیدـم  نیمزرـس  هب  هکنیا  ات  درپس  هار  بش  تشه  دـینادرگ .
. تسا هتفای  تاجن  نارگمتس  نوعرف و  نیمزرس  زا  هک  دوب  یفاک  وا  يارب  ردق  نیمه  درپس و  هار  هنسرگ  هدایپ و  تشادن ، يوقت  زا  ریغ 

هب اهنآ ، زا  مادک  ره  دناهدش . عمج  هاچ  رـس  رب  دوخ  نادنفـسوگ  هب  نداد  بآ  يارب  نامدرم  زا  ياهدع  هک  دید  دیـسر ، نیدم  هب  هک  یتقو 
دنراذـگیمن هـک  دـید  ار  نز  ود  رترود ، یمک  دنــشکب . بآ  هاـچ  زا  هـیقب  زا  رتدوز  درکیم  یعــس  تـشاد ، هـک  یندـب  تردــق  داـمتعا 

. دنهد بآ  ار  دوخ  نادنفسوگ  اهنآ ، همه  نتفر  زا  سپ  دنهاوخیم  دنروخب و  بآ  نادنفسوگ  ریاس  اب  ناشنادنفسوگ 
شقن مولظم  زا  تیامح  فاصنا و  ع ،)  ) یسوم تشرس  رد  هک  اجنآ  زا 
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ام : » دـنتفگ اهنآ  دـنورب . بآ  هاچ  رـس  رب  ناشنادنفـسوگ  دـنراذگیمن ، ارچ  هک  دیـسرپ  ار  ناشراک  تلع  تفر و  اهنآ  يوس  هب  دوب ، هتـسب 
زا ع )  ) یـسوم میـشاب .» ناما  رد  نادرم  تمحازم  زا  میهاوخیم  اریز  دنوش ، هدنکارپ  هاچ  رود  زا  همه  ات  میهدیمن ، بآ  ار  نامنادنفـسوگ 

«. تسا رامیب  يدرمریپ  ام  ردپ  : » دنتفگ اهنآ  دهد .» ماجنا  ار  راک  نیا  هک  تسین  امش  هناخ  رد  يدرم  چیه  ایآ  : » دیسرپ اهنآ 
ریخ هب  نم  ایادخ ! : » تفگ تفرگ و  هانپ  یتخرد  هیاس  ریز  هب  هاگنآ  دـنهد ، بآ  ار  ناشنادنفـسوگ  ات  درک  کمک  نانز  نآ  هب  ع )  ) یـسوم

دنوادـخ منک .» يرای  ار  وت  ناگدـنب  مناوتب  رتشیب  توق  اب  ات  یناـشنب  ار  مایگنـسرگ  هک  مهاوخیم  وت  زا  ماهنـسرگ و  رایـسب  مدـنمزاین ، وت 
، دوب هدرک  کمک  اهنآ  هب  یـسوم  هک  ینارتخد  زا  یکی  لاح ، نیمه  رد  داد . ار  وا  خساپ  تمحرم  يور  زا  دینـش و  ار  ع )  ) یـسوم يادـص 
ات دناوخیم  ار  وت  مردپ  « ؛ اَنل َتیَقَـس  ام  َرجأ  َکیِزجَِیل  َكوعدَی  یبا  َّنإ  تفگ : وا  هب  تشگزاب و  تفریم ، هار  مرـش  ایح و  اب  هک  یلاح  رد 
هار دنتـساوخ  هک  یماگنه  داد . ار  یـسوم  خـساپ  ادـخ  هنوگنیا  و  ( 25 صـصق : .« ) يداد بآ  ارم  نادنفـسوگ  هکنآ  دزم  دـهد ، تشاداـپ 

«. مینکیمن هاگن  نانز  تشپ  هب  بوقعی ، نامدود  ام  هکنآ  يارب  ایب ، رس  تشپ  زا  وت  : » تفگ رتخد  هب  یسوم  دنتفیب ،
دوخ ناتساد  ع )  ) یسوم دیسرپ و  ار  نیدم  هب  شدورو  رصم و  زا  ار  وا  جورخ  ببس  بیعش  دمآ ، بیعش  يوس  هب  ع )  ) یـسوم هک  یماگنه 

ِموَقلا َنِم  َتوََجن  فََخت  ال  تفگ : بیعش  درک . فیرعت  لماک  روط  هب  ار 
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. تفای شمارآ  نخس  نیا  ندینش  اب  یسوم  ( 25 صصق : .« ) يدش اهر  ناراکمتس  هورگ  زا  هک  سرتن  « ؛ َنیِملاّظلا

هب اروفـص  لد  دـندرکیم . بجعت  وا  کین  قالخا  دـنلب و  عبط  يراوگرزب و  زا  شنارتخد  بیعـش و  هک  دوب  راوگرزب  ردـقنآ  ع )  ) یـسوم
: داد داهنشیپ  شردپ  هب  ور ، نیا  زا  دیپتیم ، یسوم  قشع 

(26 صصق :  ) ُنیمالا ُّيِوَقلا  َترَجأَتسا  ِنَم  َریَخ  َّنا  هُرِجأَتسا  َِتبا  ای 
. نیما مه  تسا و  دنمورین  مه  اریز  تسا ، ناگدشریجا  نیرتهب  وا  هک  نک  شریجا  ردپ ، يا 

درک اج  هب  اج  ییاهنت  هب  ار  یگنـس  هراپ  وا  ردپ ! يا  : » تفگ اروفـص  تسا ،» نیما  دنمورین و  وا  هک  يدیمهف  اجک  زا  : » دیـسرپ وا  زا  بیعش 
هب يداتـسرف ، شلابند  هب  وا  ندروآ  يارب  ارم  هک  زور  نآ  شتناما ، دروم  رد  اما  دـننکب ، ار  راک  نیا  دنتـسناوتیمن ، زین  دـنمورین  درم  هد  هک 

«. مینکیمن هاگن  نانز  رس  تشپ  هب  بوقعی  نادناخ  ام  داد : باوج  یسوم  مدیسرپ ، ار  تلع  یتقو  ایب ، نم  رس  تشپ  زا  وت  تفگ : نم 
زین ار  بیعش  اروفص ، داهنشیپ  دنک .» یگدنز  ام  اب  هک  تسا  بوخ  رایـسب  تایـصوصخ  نیا  اب  يدرم  مرتخد  تسا ، تسرد  : » تفگ بیعش 
يا : » داد داهنـشیپ  هنوگنیا  یـسوم  هب  ور ، نیا  زا  دراد . هاـگن  دوخ  دزن  ار  ع )  ) یـسوم هک  تساوخیم  شلد  رد  زین ، وا  تشاداو . رکفت  هب 

رد هکنآ  طرش  هب  مروآرد ، وت  اب  جاودزا  هب  ار  منارتخد  زا  یکی  مهاوخیم  یسوم !
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یلو لاس ، هد  ات  اًلثم  ینامب ، رتشیب  یناوتیم  یتساوخ ، رگا  یهد و  مايرای  اهراک ، ریاس  نادنفـسوگ و  زا  يرادهگن  رد  لاس  تشه  شیازا 

رد تسین . راک  رد  يرابجا  یلو  ینک ، لوبق  ارم  داهنـشیپ  مراودیما  نم  يریذپن ، ای  يریذپب  یناوتیم  یتسین ، نآ  زا  سپ  لاسود  هب  فظوم 
«. یشاب رادافو  ناصلخم  زا  دهاوخب ، ادخ  رگا  یناوتیم  لباقم 

وا درمریپ  نآ  نوعرف ، زا  هدزتشحو  نطو و  نارای و  زا  رود  ناتسود ، هداوناخ و  زا  ادج  هدش ، درط  اهنت ، دوب  يدرم  نیدم  رد  ع )  ) یـسوم
، ور نیا  زا  دـنک . رکـشت  فطل  همه  نیا  رطاخ  هب  ع )  ) بیعـش زا  ینابز  هچ  اب  تسنادیمن  وا  دوب . هداد  هانپ  هدومن و  توعد  شاهناـخ  هب  ار 

. تفریذپ لیم  لامک  اب  ار  ناشیا  داهنشیپ 
. درک يرپس  بیعش  يرازگتمدخ  هب  ار  لاس  هد  یسوم  دوب . رجشی  نب  لیکیم  نب  بیعش  رتخد  اروفص  درک . جاودزا  اروفص  اب  ع )  ) یسوم
هب دنفـسوگ  نیدنچ  بیعـش  ردپ ، زا  اروفـص  ثرا  ناونع  هب  شايرادتناما و  دـهع و  هب  يافو  رطاخ  هب  مولعم ، تدـم  نتفای  نایاپ  زا  سپ 

یسوم ددرگزاب . شنطو  هب  هرابود  هک  تشاد  تسود  درکیم و  یگنتلد  ساسحا  نطو ، يارب  یسوم  درک . هیده  شرـسمه  و  ع )  ) یـسوم
ادخ زا  درک و  اعد  ع )  ) یسوم يارب  زین  بیعش  دش . رصم  مزاع  شاهداوناخ  اب  دومن و  عادو  بیعش  اب  درک ، عمج  ار  شاییاراد  یمامت  (ع )

. دش راتساوخ  ار  وا  قیفوت 
دش بش  هکنیا  ات  دندرپس ، هار  یتدم  دوب . رادراب  اروفص  دندرک . تکرح  انیس  روط  بونج و  يوس  هب  شاهداوناخ  هارمه  هب  ع )  ) یسوم
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نیمه رد  درک . امرـس  ساسحا  تدش  هب  اروفـص  یتدم  زا  سپ  دـندرک . فقوت  انیـس  روط  رد  اهنآ  دـننک . تحارتسا  ییاج  رد  دنتـساوخ  و 

: تفگ یسوم  دش ، رادیدپ  رود  زا  يرون  ماگنه 
(29 صصق :  ) َنُولَطْصَت ْمُکَّلََعل  ِراَّنلا  َنِم  ٍةَوْذَج  َْوأ  ٍرَبَِخب  اْهنِم  ْمُکِیتآ  یِّلََعل  ًاران  ُتْسَنآ  یِّنِإ  اُوثُْکما 

. دیوش مرگ  نآ  اب  ات  شتآ  زا  ياهلعش  ای  مروایب ، امش  يارب  نآ  زا  يربخ  دیاش  موریم ] ، ] مدید یشتآ  رود ] زا   ] نم هک  دینک  گنرد 
، كرابم بش  نآ  دـش . دراو  كرابم  هعقب  نآ  رد  يداو ، نآ  تسار  هرانک  زا  دیـسر ، ینارون  لحم  نآ  هب  نوچ  داـتفا و  هار  هب  ع )  ) یـسوم

دننام هک  دوب  یقیقح  رون  کی  دیدیم  وا  هک  یـشتآ  دیزگرب . يربمایپ  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  دوب  بش  نامه  دوب و  ع )  ) یـسوم توبن  زاغآ 
زا دیاش  مدـید ، یـشتآ  نم  : » تفگ شاهداوناخ  هب  لیلد ، نیمه  هب  تسادـخ . بناج  زا  رون  نآ  هک  تسنادیمن  دوب و  هدـیدن  زگره  ار  نآ 

«. دیوش مرگ  ات  مروایب  ناتیارب  ياهلعش  ای  يربخ  نآ 
مه درس و  رایـسب  مه  بش  نآ  اضق  زا  دناتـسب ، شتآ  ياهراپ  اهنآ  زا  دناوتیم  وا  تسا و  هار  نآ  رد  یناوراک  هک  تشادنپیم  ع )  ) یـسوم

انامه یسوم ! يا  « ؛ َنیَِملاْعلا ُّبَر  ُهللا  اَنَأ  یِّنِإ  یسُوم  ای  تفگ : هک  دینش  ار  دنوادخ  يادص  دیسر ، شتآ  هب  هک  یماگنه  دوب . کیرات  رایسب 
(30 صصق : .« ) متسه نایناهج  دنوادخ  نم 

! یسوم يا  « ؛ یسُوم ای  َِکنیِمَِیب  َْکِلت  ام  دیسرپ : یسوم  زا  دنوادخ ،
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(17 هط : ( »؟ وت تسار  تسد  هب  تسیچ  نآ 

: داد هنوگنیا  ار  لاؤس  خساپ  تسا ، يرشب  تردق  قوف  ام  دنیبیم  هچنآ  درادن و  یناوت  چیه  دیدیم  هک  ع )  ) یسوم
(18 هط :  ) يرْخا ُبِرآَم  اهِیف  َِیل  َو  یِمَنَغ  یلَع  اِهب  ُّشُها  َو  اْهیَلَع  اُؤَّکََوتا  َياصَع  َیِه 

. مراد زین  يرگید  عفانم  نآ  رد  نم  و  مزیریم ؛ ورف  گرب  منادنفسوگ  يارب  نآ  اب  منکیم و  هیکت  نادب  هک  تسا  نم  ياصع  نیا 
ناشن يارب  ياهمدـقم  لاؤس ، نیا  عقاو  رد  اما  تسا ، نآ  عفانم  اـصع و  تایـصوصخ  رکذ  لاؤس ، نآ  زا  دـنوادخ  روظنم  درکیم  ناـمگ  وا 

نآ هک  تسناد  دید ، ار  نآ  ياههزجعم  نآ  زا  سپ  ع )  ) یـسوم نوچ  هک  ییاج  ات  درک . لاؤس  اصع  تقیقح  زا  دـنوادخ  دوب . هزجعم  نداد 
تیناقح و تابثا  يارب  ياهناشن  دناوتب  ات  تساهنامـسآ ، دنوادخ  صوصخم  هک  تسا  يدـنوادخ  قداص  ياهتجح  نشور و  ياههیآ  زا 
هب اصع  تخادـنا ، ار  اصع  یـسوم ، هک  ینامز  دزادـنیب . ار  شیاصع  هک  درک  رما  یـسوم  هب  دـنوادخ  دـشاب . وا  يدـنوادخ  تلاسر  تیوقت 
اریز سرتن ، « ؛ َنُولَـسْرُْملا َّيَدـَل  ُفاخَی  ـال  یِّنِإ  ْفََخت  ـال  داد : ادـن  دـنوادخ  درک ، رارف  دیـسرت و  ياهظحل  ع )  ) یـسوم دـش . لیدـبت  يراـم 

(. 10 لمن : « ) دنسرتیمن نم  دزن  نالوسر 
ناشن وا  هب  يرگید  هزجعم  دنوادخ  تسادـخ ، بناج  زا  ادـن ، نآ  هک  تفای  نانیمطا  درب و  یپ  شتوبن  تیناقح  هب  ع )  ) یـسوم هک  یماگنه 

دهاوخ ناشخرد  دروآرد ، دربب و  ورف  شنابیرگ  رد  ار  شتسد  نوچ  هک  داد 
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دهاوخ يرای  ار  وت  دنوادخ  هک  ورب  شنایفارطا  نوعرف و  يوسهب  تراگدرورپ  بناج  زا  تجح ، ود  نیا  اب  وت  : » دومرف دنوادخ  سپس  دوب .

«. نک هتشارفارب  لین  نیمزرس  زارف  رب  ار  قح  مچرپ  نک و  يربهر  رون  هب  اهیکیرات  زا  ار  اهنآ  ورب و  اهنآ  يوس  هب  درک .
دـنریگب و ار  وا  دـسرب ، رـصم  هب  هکنآ  ضحم  هب  هک  دیـسرتیم  ع )  ) یـسوم اما  تفگ ، کیبل  ار  نآ  دینـش و  ار  ادـخ  توعد  ع ،)  ) یـسوم

سپ ماهتـشک ، ار  ناشیا  زا  یـسک  نم  اراگدرورپ ! « ؛ ِنُوُلتْقَی ْنا  ُفاـخاَف  ًاـسْفَن  ْمُْهنِم  ُْتلَتَق  یِّنِإ  ِّبَر  تفگ : اذـل  دنـشکب ، اـی  دـننک  ینادـنز 
(. 33 صصق : « ) دنشکب ارم  هک  مسرتیم 

هب ار  تسرد  هار  تخورفارب و  ار  يراودـیما  ياهغارچ  شدوجو  رد  دومن و  نوزفا  ار  شايراوگرزب  تخاس و  نئمطم  ار  وا  بلق  دـنوادخ 
. دینادرگ نمیا  ار  شسفن  داد و  ناشن  وا 

: تفگ هنوگنیا  تساوخ و  يرای  ادخ  زا  رما  نیا  ماجنا  تهج  زین ، ع )  ) یسوم دورب . نوعرف  يوس  هب  هک  دش  رما  ع )  ) یسوم هب 
(27 - 25 هط :  ) ِیناِسل ْنِم  ًةَدْقُع  ُْللْحا  َو  يِْرما * ِیل  ْرِّسَی  َو  يِرْدَص * ِیل  ْحَرْشا  ِّبَر 

. ياشگب منابز  زا  هرگ  زاس و  ناسآ  نم  يارب  ار  مراک  شخب و  تعسو  ار  ماهنیس  اراگدرورپ !
ایوگ و ار  وا  نابز  دنارذگب و  ار  راوشد  هبقع  نیا  دـناوتب  ات  ددرگ ، ناسآ  وا  رب  راک  دـناسرب و  ماجنا  هب  ار  مهم  رما  نیا  دـناوتب  هک  ییاج  ات 

شنایب
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رارق ماهداوناخ  زا  يروای  کیرش و  میارب  : » تفگ نینچمه  ع )  ) یسوم دنک . رثا  ناملاظ  سوفن  رد  شاهتفگ  هک  ییاج  ات  دنادرگ ، اویـش  ار 

«. میآرب راک  نیا  هدهع  زا  وا  ياکتا  هب  ات  مردارب ،] نوراه  ینعی   ] دشاب مریزو  هک  هد 
یمرن و دـیاش  اـت  وگب ، نخـس  یمرن  هب  وا  اـب  ورب و  نوعرف  يوس  هب  تردارب  اـب  دـش  یحو  یـسوم  هب  درک . تباـجا  ار  وا  ياـعد  زین ، ادـخ 

. ینک لمح  وا  تردق  رب  ار  وا  تقامح  دیابن  وت  دهد . نیکست  یمک  ار  وا  یلدگنس  تواسق و  وت ، شمارآ 
کیربت ع )  ) یسوم هب  اروفـص  تسا . هدیزگرب  توبن  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  داد  عالطا  اهنآ  هب  تشگزاب و  شاهداوناخ  يوس  هب  ع )  ) یـسوم

هب هک  تفگ  وا  هب  تشاذـگ و  ناـیم  رد  شرـسمه  اـب  ار  دوب  هتـشذگ  وا  رب  هچنآ  زین  ع )  ) یـسوم دیـسرپ . ار  رما  نیا  ناـیرج  وا  زا  تفگ و 
. دروآ نامیا  وا  هب  زین  اروفص  دراد ، زاین  شايرای 

هدش فظوم  هک  تفگ  وا  هب  داد و  حرش  وا  يارب  ار  نایرج  تفر و  شردارب  نوراه  هناخ  هب  گنردیب  دیسر ، رصم  هب  یسوم  هک  یماگنه 
هب نوعرف  اما  دنتفر ، نوعرف  رابرد  هب  نوراه  یـسوم و  دـنک . توعد  اتکی  يادـخ  شتـسرپ  هب  ار  وا  دورب و  نوعرف  رابرد  هب  یـسوم  هارمه 

يدوب و ام  تیبرت  تحت  يدرکیم و  یگدـنز  ام  رـصق  رد  هک  يدوبن  وت  ایآ  : » تفگ نوعرف  تفریذـپن . ار  اهنآ  توعد  درک و  تناها  اهنآ 
هک نم  تیبرت  رطاخ  هب  ایآ  : » تفگ یسوم  يدنارذگ »؟ ام  اب  ار  ترمع  نامز  نیرتشیب 
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هدرب ار  لییارـساینب  ینکیم و  ملظ  هک  یتسین  وت  ایآ  يراذگیم ؟ تنم  نم  رب  مدـمآیم ، باسح  هب  یتمعن  تیارب  مدوب و  تدـنزرف  نوچ 

ارم ادخ  تمکح  دنتخادنا و  بآ  هب  هداهن  یقودنـص  رد  ارم  هکنیا  ات  دنـشکب  ار  نادازون  همه  يدرک  رما  هک  يدوبن  وت  ایآ  ياهدرک ؟ دوخ 
«. دناسر وت  رصق  هب 

متس زا  نم  : » تفگ ع )  ) یسوم یتشگ .» ساپسان  ام  تمعن  هب  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  هک  تشک  مهاوخ  ار  وت  : » تفگ تفـشآرب و  نوعرف 
نیا : » تفگ نوعرف  داد .» رارق  دوخ  نالوسر  زا  ارم  درک و  اطع  ملع  نم  هب  دومرف و  لزان  نم  رب  ار  شتمحر  تمعن و  ادـخ  متخیرگ و  امش 
دیاش نک ، انب  میارب  یکـشوک  رجآ  اب  ناماه  يا  مسانـشیمن . مدوخ  زج  ییادخ  نم  مسانـشیمن ، ار  وا  نم  تسیک ؟ ییوگیم  هک  ییادخ 

يدیمهفیم و ار  زیچ  همه  تاذ  هچنانچ  : » تفگ ع )  ) یـسوم دیوگیم .» غورد  وا  منادیم  هک  یلاح  رد  مبایب ، نآ  ماب  رب  ار  یـسوم  يادخ 
، تسا نآ  رد  هچ  ره  نیمز و  اهنامـسآ و  راگدرورپ  هک  ییادـخ  تسادـخ ، راثآ  زا  همه  هک  یتسنادیم  يدرکیم ، كرد  ار  ناـشدوجو 

«. منکیم ینادنز  ار  امش  دیریگ ، نم  زا  ریغ  ییادخ  هچنانچ  : » تفگ تینابصع  اب  نوعرف  تسه .»
یـسوم دربب .» نیب  زا  ار  وت  دیدرت  کش و  هک  مروایب  یتجح  وت  يارب  مرـضاح  : » تفگ دـهد ، هار  دوخ  هب  یـسرت  هکنآ  نودـب  ع )  ) یـسوم

يردق نوعرف  دش . لیدبت  رام  هب  اصع  تخادنا و  نیمز  يور  ار  شیاصع  (ع ،)
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دیشخردیم نانچ  شتـسد  دروآ ، نوریب  نوچ  درب و  ورف  شنابیرگ  رد  تسد  ع )  ) یـسوم يراد »؟ يرگید  هناشن  ایآ  : » دیـسرپ اما  دیـسرت ،

هکلب درواـین ، ناـمیا  تفریذـپن و  نوعرف  اـما  دوب ، هدرک  نشور  ار  قفا  نآ  روـن  هک  ییاـج  اـت  درکیم  هریخ  ار  اـهمشچ  نآ  شـشخرد  هک 
! دننک لطاب  ار  ع )  ) یسوم رحس  دنوش و  عمج  نارحاس  یمامت  ات  داد  روتسد  دش و  نوزفا  شایهارمگ 

لیدبت شیاصع  تخادنا و  ار  شیاصع  یـسوم  هاگنآ  دندش ، رام  هب  لیدبت  دنتخادنا و  دنتـشاد ، تسد  رد  هک  ار  ییاهبانط  دندمآ ، اهنآ 
نامیا یسوم  يادخ  هب  : » دنتفگ دنداتفا و  هدجـس  هب  ع )  ) یـسوم ربارب  رد  دندید ، نینچ  نوچ  نارحاس  دیعلب . ار  اهرام  همه  دش و  اهدژا  هب 

ناتیاهاپ اهتسد و  ات  داد  مهاوخ  روتـسد  : » تفگ نوعرف  دننک . ریگتـسد  ار  همه  هک  داد  روتـسد  تفرگ و  مشخ  اهنآ  رب  نوعرف  میدروآ .»
تـسد دوخ  نامیا  زا  ام  هک  نکب  یهاوخیم  هچ  ره  : » دـنتفگ اهنآ  اما  دـیدرگزاب .» دوخ  نامیا  زا  هکنآ  رگم  دـننک ، عطق  مه  فـالخرب  ار 

«. تشاد میهاوخنرب 
وا و دـنوادخ  ماجنارـس  دـنک . تیادـه  تسار  هار  هب  ار  وا  تسناوـتن  دروآ ، ناـهرب  ع )  ) یـسوم هچ  ره  درک و  نـینچ  نارحاـس  اـب  نوـعرف 

. داد ناشن  نامدرم  هب  ار  نارگمتس  ماجرف  هنوگنیا  دنکفا و  ایرد  رد  ار  شنایهاپس 
. دوب ادخ  نید  ربمایپ و  يارب  ییوکین  رایسب  روای  وا  درک و  لمحت  ار  يرایسب  ياهیتخس  ع ،)  ) یسوم نید  هار  رد  اروفص 
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س)  ) ارهز همطاف 

هراشا

(33 بازحا :  ) ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهللا  ُدیُِری  امَّنِإ 
. دزاس كاپ  ار  امش  اًلماک  دنک و  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخیم  طقف  دنوادخ 

هیآ لوزن  نأش 

هب هیآ  نیا  اب  دنوادخ ، دش . لزان  ص )  ) مرکا ربمایپ  رب  نینسح : یلع و  ترضح  ارهز ، همطاف  هرابرد  هیآ  نیا  ینـس ، هعیـش و  ربتعم  دنـس  هب 
س)  ) ارهز همطاف  هداوناخ  یهوکـشاب  یگرزب و  هب  ياهداوناخ  دـندناوخیم ، رتبا  ار  وا  نالهاج  هک  يربماـیپ  هک  داد  ناـشن  ناناملـسم  همه 
هک دسریم  ص )  ) دمحم لآ  مئاق  هب  دـباییم و  همادا  ع )  ) نیـسح لسن  زا  ص )  ) ربمایپ دالوا  تسا و  ص )  ) ادـخ لوسر  دـنزرف  وا  دراد و 
رپ روجو  ملظ  زا  هک  هنوگنامه  درک ، دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناهج  روهظ و  دـشاب ، هدـنام  یقاب  ناـهج  رمع  زا  زور  کـی  یتح  رگا 

دنوادخ نینچنیا  تسا و  هدش 
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(1) درک . دهاوخ  نیمز  ناثراو  ناماما و  ار  اهنآ  داد و  دهاوخ  نافعضتسم  هب  ار  نیمز 

تسا همطاف  همطاف ،

هراشا

. دوب یصق  نب  يزعلادبع  نب  دسا  نب  دلیوخ  تنب  هجیدخ  رتخد  بلطملادبع و  نب  هللادبع  رسپ  ص ،)  ) هللا لوسر  دمحم  رتخد  س )  ) همطاف
لوسر لزنم  یحو ، طبهم  هکم ، رد  تثعب  زا  شیپ  لاس  جـنپ  ننـست ، لها  تیاور  هب  تثعب و  مجنپ  لاس  رد  ناشیا  هعیـش ، ياملع  تیاور  هب 
توعد مرگرـس  هدـش و  ثوعبم  توبن  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  دـندنارذگ  ياهنامز  رد  ار  دوخ  دـشر  نینـس  دـندش و  دـلوتم  ص )  ) ادـخ
هزادنا هب  هار  نیا  رد  س )  ) همطاف دندشیم . رتگرزب  گرزب و  ماگ  هب  ماگ  مالـسا ، ياپمه  س )  ) همطاف دـندوب . یهلا  نید  نیا  هب  ناگمه 
هناوید تفریم ، هدجـس  رب  داتـسیایم و  شیاین  اعد و  زامن و  هب  هبعک  یکیدزن  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  یماگنه  دـندوب . میهـس  دوخ  نس 

. تساخیمرب اوه  هب  ناشیا  رخسمت  شیرق و  ههقهق  يادص  تخیریم و  رتش  تالوضف  ناشیا  رس  رب  دمآیم و  طیعم  یبا  نب  هبقع  هکم ،
نآ دـندمآیم و  دنتـشاد ، نس  لاس  هد  زا  رتمک  ماگنه  نآ  رد  هک  س )  ) همطاـف هکنیا  اـت  دنتـشادیمنرب  هدجـس  زا  رـس  ص )  ) مرکا لوسر 

رس يور  زا  ار  دوب  تیلهاج  هنیک  ضغب و  لهج و  هناشن  هک  اهرتسکاخ  تالوضف و 

. ارهزلا همطاف  میرکلا  نآرقلا  یف  ءاسن  - 1
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اهنآ هب  تسیرگنیم و  شیرق  لها  يوس  هب  مشخ  رپ  ذـفان و  یهاگن  اـب  هتـشادرب  هدجـس  زا  رـس  ربماـیپ  هاـگنآ  دنتـشادیمرب . ص )  ) ربماـیپ
ادـخ تساوـخ  و  فـلخ »! نب  یبا  يا  هبقع و  يا  هبیـش و  يا  هبتع ، يا  لـهجابا ، يا  وـت  رب  تـنعل  شیرق ! امـش  رب  ادـخ  تـنعل  : » دوـمرفیم

هب ردـب  هوزغ  رد  دیـسر - تکاله  هب  ص )  ) ربمایپ تسد  هب  دـحا  هوزغ  رد  اهدـعب  هک  فلخ - نب  یبا  زا  ریغ  اهنآ  یگمه  هک  دوب  هنوگنیا 
. دیناسر ناشزیمآلهج  تشز و  لامعا  يازس  هب  ار  اهنآ  ص )  ) ربمایپ نیرفن  هنوگچ  هک  دید  س )  ) همطاف دنوش و  لصاو  كرد 

هتبلا دـندوب و  تایح  دـیق  رد  ص )  ) ربمایپ تافو  ماگنه  ات  ناـشیا  اـهنت  اریز  تشادیم ، تسود  رایـسب  ار  س )  ) همطاـف ص ،)  ) مرکا ربماـیپ 
زا ربماـیپ  نادـنزرف  همطاـف ، هللادـبع و  مساـق ، موثلکّما ، هیقر ، بنیز ، دنتـسویپ . تاـفو  زا  سپ  ص )  ) ربماـیپ هب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  ناـشیا 

دندرک ترجه  هنیدم  هب  نارتخد  اما  دنتفای . تافو  ترجه  زا  شیپ  هکم  رد  هللادبع  تثعب و  زا  شیپ  یگلاس و  ود  رد  مساق  دندوب . هجیدخ 
ار ناشیا  روما  دوب و  نارهاوخ  ردام و  گرم  زا  سپ  ردپ ، روای  اهنت  س )  ) همطاف دنتفگ . دوردب  ار  یگدـنز  س )  ) همطاف زا  شیپ  یگمه  و 
رد مکمک  دندربیم و  مان  ار  همطاف  دـننزب ، لاثم  ار  درف  نیرتینتـشادتسود  دنتـساوخیم  ص )  ) ربمایپ هک  هاگره  دادیم . ماجنا  ییاهنت  هب 

ار سک  ای  زیچ  نالف  ص )  ) ربمایپ هک  دنیوگب  دنتساوخیم  هاگره  ور ، نیا  زا  دوب . هدش  لیدبت  لثملابرض  هب  هلئـسم  نیمه  ناناملـسم  نیب 
هب دراد  تسود  : » دنتفگیم دراد ، تسود  ردقچ 
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«. همطاف هزادنا 

ربارب رد  اهراب  اهراب و  هکلب  درکن ، ار  راک  نیا  اهنت  هن  ص )  ) ادخ لوسر  دـندرکیم ، روگ  هب  هدـنز  ار  دوخ  نارتخد  شیرق  هک  يرـصع  رد 
رد یهاگیاپ  هچ  نز  لصا ، رد  دراد و  ردـپ  دزن  یـشزرا  هچ  س )  ) همطاف هک  دـننادب  ناگمه  ات  دز  هسوب  همطاف  تسد  رب  شیرق ، ناگدـید 
زا يرما  هرابرد  هاگره  دنتـسنادیم . یبوخ  هب  ار  نیا  شیرق  دوب و  ص )  ) ادخ لوسر  یگدـنز  رد  ناسنا  نیرتشزرا  اب  همطاف  دراد . تقلخ 

. دهد ماجنا  ار  راک  نیا  ات  دنتساوخیم ، یمارگ  يوناب  نیا  زا  دنتساوخیم ، تعافش  ص )  ) ادخ لوسر 
همه شنـس ، یمک  دوجو  اب  ناشیا  اریز  دـیآیم ، رامـش  هب  یمالـسا  هتـسجرب  ياهتیـصخش  زا  تسا و  ینآرق  یتیبرت  س ،)  ) همطاف تیبرت 

هک ییاج  ات  دوب  رادروخرب  ياهژیو  هاگیاج  زا  زین ، ردپ  تایح  نامز  رد  درکیم . تکرش  گرزب  ثداوح  رد  دینـشیم و  دیدیم و  ار  زیچ 
نم هب  دـنک ، ییوکین  وا  هب  هکره  هدرزآ و  ارم  درازاـیب ، ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  نت  هراـپ  همطاـف  : » دوـمرف ناـشیا  دروـم  رد  ص )  ) ربماـیپ

«. تسا هدرک  ییوکین 
هنومن نز  راهچ  زا  یکی  همطاف  همطاف .»: هجیدـخ و  هیـسآ ، میرم ، دـنانت : راهچ  ملاـع  ناـنز  نیرتهب  : » دـناهدومرف ناـشیا  هراـبرد  نینچمه 

رد سک  چـیه  اریز  تسا ، تاقولخم  فرـشا  ناهج و  قلخ  نیرتهب  رتخد  اـهنت  هک  تسا  نیا  دراد  هک  يرگید  هژیو  زاـیتما  هک  تسا  ناـهج 
. تسا رترب  رتالاو و  همه  زا  وا  دسریمن و  وا  ياپ  هب  زایتما  نیا 
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هنیدم هب  ترجه 

هجوت دنوادخ  اما  دوب ، هدیشخب  تدش  نید ، رون  ندرک  شوماخ  يارب  ار  دوخ  شالت  شیرق  هتفرگ و  الاب  هکم  رد  ناناملـسم  تیذا  رازآ و 
هک ییاج  ات  دندرزآیم . رتشیب  ار  ناناملسم  اهنآ  دندیـسرتیم ، رتشیب  ناناملـسم  هچره  درک . ناناملـسم  و  ص )  ) ربمایپ لاح  لماش  ار  دوخ 

ترجه هنیدم  هب  ص )  ) ربمایپ دنک . ترجه  هرونم  هنیدم  تمس  هب  تشادیم ، شتسود  رایسب  هک  ینیمزرس  زا  تفرگ  میمـصت  ص )  ) ربمایپ
ترجه هنیدم  تمس  هب  ناشیا  هارمه  هب  هاگنآ  دهد ، ناماس  هکم  رد  ار  ربمایپ  ياهراک  ع )  ) یلع ات  دنام  رظتنم  هکم  رد  س )  ) همطاف درک و 

. تسویپ ص )  ) ربمایپ هب  ابق  هلحم  رد  درک و 

س)  ) همطاف جاودزا 

تکوش نأش و  ياراد  توبن و  هناخ  يوناب  وا  درکیم . یگدـنز  ص )  ) هللا لوسر  شراوگرزب  ردـپ  تیامح  هیاس  رد  س )  ) همطاف ترـضح 
لزنم هب  همطاف  يراگتساوخ  تهج  اهنآ  هک  یماگنه  تشاد . رمع  رکبوبا و  هلمج  زا  يرایسب  ناراگتساوخ  س )  ) همطاف دوب . ییالاو  رایـسب 

تـساوخ هک  دـید  دـیاب  : » دومرف اهنآ  يود  ره  هب  ص )  ) ربمایپ درک . در  ار  اهنآ  فیطل  مارآ و  ینحل  اب  ص )  ) ربمایپ دـندمآ ، ص )  ) ربماـیپ
تفر همطاف  دزن  ربمایپ  دمآ . س )  ) همطاف يراگتساوخ  هب  ع )  ) یلع ترـضح  رفن ، ود  نیا  زا  سپ  دوب .» دهاوخ  هچ  یهلا  ردق  اضق و  ادخ و 

يراگتساوخ هب  یلع  : » تفگ و 
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تقفاوم ود  نآ  جاودزا  اب  تسناد و  تیاضر  تمالع  ار  توکـس  نیا  ص )  ) ربمایپ درک و  توکـس  س )  ) همطاف ییوگیم »؟ هچ  هدمآ ، وت 

. دروآرد ع )  ) یلع دقع  هب  ار  س )  ) همطاف ترضح  درک و 
: دومرف ع )  ) یلع ینکیم »؟ مرتخد  رهم  زیچ  هچ  : » دیـسرپ ناشیا  زا  ص )  ) ربمایپ دـمآ ، س )  ) همطاف يراگتـساوخ  هب  ع )  ) یلع هک  یماگنه 
: دومرف ربمایپ  تساـج .» نیمه  : » دومرف ع )  ) یلع تساـجک »؟ تایگنج  هرز  : » دومرف ص )  ) ربماـیپ مرادـن .» امـش  رتخد  رهم  تهج  يزیچ  »

. دومن جاودزا  ناشیا  اب  درک و  ربمایپ  رتخد  رهم  ار  هرز  نامه  زین  ع )  ) یلع نک .» مرتخد  رهم  ار  نیمه  »
ار یمسق  رطع و  شوخ و  يوب  ار  یمـسق  نک ، مسق  ود  هب  ار  لوپ  نیا  : » دومرف ع )  ) یلع هب  ربمایپ  تخورف . مهرد  هب 480  ار  هرز  ع )  ) یلع
، شوخ يوب  زا  هدافتسا  هب  ار  مدرم  دنتـشادیم و  تسود  رایـسب  ار  شوخ  يوب  رطع و  ص )  ) ربمایپ رخب .» سورع  يارب  يرورـض  ياهالاک 

. دنک هدافتسا  شوخ  يوب  زا  رایسب  یسورع  زور  رد  هک  دندرک  هیصوت  زین  ع )  ) یلع هب  دندرکیم . قیوشت 
فیلاکت زا  یخرب  باحصا ، زا  يدادعت  میهد .» بیترت  ياهمیلو  یـسورع  نیا  يارب  دیاب  ناج ! یلع  يا  : » دندومرف ع )  ) یلع هب  ص )  ) ربمایپ

عاص نیدنچ  مه ، راصنا  زا  يدادعت  دیرب . رس  ار  نآ  دروآ و  يرن  دنفسوگ  تفر و  هدابع  نب  دعس  دنتفرگ . هدهع  هب  ار  یـسورع  نیا  ماجنا 
. دندرک هدامآ  یسورع  همیلو  تهج  ییاذغ  نآ ، زا  دندروآ و  ترذ 
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زا نآ  ياههرانک  هک  تسوپ  زا  یتشپ  ای  هدـخم  کی  شرف ، کی  دـندرک : هدامآ  تروص  نیا  هب  ار  س )  ) همطاف هیزیهج  ص )  ) مرکا ربماـیپ 

همطاف هناخ  رد  ار  لیاسو  نآ  دندمآ و  يدادـعت  سپ  بآ . يرادـهگن  يارب  ياهزوک  يروخبآ و  فرظ  کی  دوب ، هدـش  هتفاب  امرخ  فیل 
. دندوب هلاس  هدجه  یتیاور  هب  هلاس و  هن  یتیاور  هب  جاودزا  ماگنه  س )  ) ارهز همطاف  دندیچ . (س )

سورع و يوس  هب  ص )  ) ادخ لوسر  میایب .» نم  ات  دیتسیاب  : » تفگ ع )  ) یلع هب  ص )  ) ادخ لوسر  دیسر ، س )  ) همطاف یـسورع  بش  نوچ 
دنادرگ و كرابم  ار  یسورع  نیا  ادخ  : » دومرف دیشاپ و  ع )  ) یلع يور  هب  ار  نآ  سپـس  درک . اعد  ياهزیکاپ  فرظ  رد  سپـس  تفر ، داماد 

تدش زا  ردپ  دزن  یـسورع  سابل  رد  س )  ) همطاف درک . اعد  زین  ار  وا  تفر و  شرتخد  فرط  هب  سپـس  دـنک .» اطع  امـش  هب  كاپ  نادـنزرف 
نیا یکراـبم  هب  ار  وا  درک و  اـعد  مه  ناـشیا  يارب  دیـشاپ و  س )  ) همطاـف يور  هب  مـه  ار  بآ  نآ  زا  يردـق  ص )  ) ربماـیپ دـیزرلیم . اـیح 

«. ِِهلْها َْریَخ  اَهل  َراتخا  ُهَّنا  َو  ِراِیتخإلا  ِیف  َدَهَتجا  ُهَّنا  اَهل  دّکا  َو  : » داد ربخ  جاودزا 
راوگرزب ود  نیا  جاودزا  نوـچمه  یجاودزا  خـیرات ، رد  هک  يروـط  دوـب ، یخیراـت  گرزب  هثداـح  کـی  ع )  ) یلع و  س )  ) همطاـف جاودزا 

نیا ياـههرمث  زا  هدـش و  رپ  جاودزا  نیا  زا  نیمز ، رـسارس  رد  هک  تسا  يراـثآ  زا  رپ  مالـسا ، خـیرات  ياههحفـص  تسا و  هتفرگن  تروـص 
. تسا ص )  ) يوبن نادناخ  لسن  رارمتسا  جاودزا ،
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158 ص :
تنادنزرف رسمه و  هارمه  دومرف : س )  ) همطاف هب  ربمایپ  دوب . اذغ  تخپ  لوغشم  س )  ) همطاف وا و  هناخ  رد  ص )  ) ربمایپ : » دیوگیم هملس  ّما 

( ءابع  ) ءاسک کی  هک  یلاح  رد  دیباوخ  ص )  ) ربمایپ دندروخ . اذغ  نآ  زا  دنتـسشن و  دـندش و  لخاد  نینـسح 8  و  ع )  ) یلع ایب . نم  دزن  هب 
«. دوب ناشیا  يور 

: درک لزان  ار  هیآ  نیا  ص )  ) ربمایپ رب  دنوادخ  هک  مدوب  یلصا  قاتا  رد  نم  هک  دیوگیم  هملس  ّما 
(33 بازحا :  ) ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْها  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهللا  ُدیُِری  امَّنِإ 

. دزاس كاپ  ار  امش  اًلماک  دنک و  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخیم  طقف  دنوادخ 
همطاف و  ع )  ) یلع فرط  هب  دروآ و  نوریب  ار  شتـسد  سپـس  دیـشک . دوخ  يور  تفرگ و  ار  ءاسک  هشوگ  ص )  ) ربماـیپ : » دـیوگ هملـس  ّما 

، دـنادرگ كاپ  یگدولآ  هنوگره  زا  دـیتسه ، نم  ناکیدزن  نم و  تیب  لها  هک  ار  امـش  دـنوادخ  دومرف : هدرک و  هراـشا  نینـسح 8  و  (س )
«. كاپ ِكاپ 

«. یبوخ وت  دومرف : طقف  ص )  ) ربمایپ هللا ؟ لوسر  ای  مه  نم  متفگ : مدرک و  قاتا  لخاد  ار  مرس  : » دیوگ همادا  رد  هملس  ّما 
داتـسیایم و س )  ) ارهز همطاف  هناخ  ربارب  رد  تاقوا  بلغا  ص )  ) ربمایپ هیآ ، نیا  لوزن  زا  سپ  هک  دـننکیم  تیاور  ینـس  هعیـش و  ناـیوار 

دنلب ییادص  اب  ار  هیآ  نیا  دادیم ، مالس  هناخ  لها  هب  هکنآ  زا  سپ 
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159 ص :
«. دنانم تیب  لها  شنادنزرف ، رسمه و  همطاف و  : » دومرفیم ناگمه  هب  دناوخیم و 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  هناخ 

تاناکما نیرتمک  ياراد  هک  دـندرکیم  یگدـنز  ياهناخ  رد  ع )  ) یلع و  س )  ) همطاف تسه . هدوب و  مالـسا  هنومن  هناخ  س )  ) همطاف هناـخ 
ردقنآ س )  ) همطاف دنـشاب . هتـشاد  يرازگتمدخ  ای  زینک  هکنآ  نودب  دندادیم ، ماجنا  دوخ  ار  هناخ  ياهراک  یمامت  ناشیا  دوب . یگدنز 
یمداخ ات  هاوخب  وا  زا  ورب و  تردپ  دزن  : » دومرف وا  هب  ع )  ) یلع يزور  دوب . هدش  مخز  هک  دوب  هدناخرچ  ار  یتسد  بایـسآ  شیاهتسد  اب 

«. دنک تکمک  هناخ  ياهراک  رد  ات  دهدب  وت  هب 
زا دمآ  شمرـش  س )  ) همطاف مرتخد »؟ هدش ، يزیچ  : » دومرف ص )  ) ربمایپ دزن . یفرح  تسـشن و  وا  دزن  تفر و  شردپ  هناخ  هب  س )  ) همطاف
دزن يراک  يارب  شرتخد  تسناد  ص )  ) ربمایپ تشگزاب . هناخ  هب  همطاف  مدمآ .» مالس  ضرع  يارب  ریخ ، : » دومرف سپ  دهاوخب . يزیچ  ردپ 

تهج هک  دوب  نآ  ص )  ) ربمایپ تنـس  . ) تفگ مالـس  راب  هس  هشیمه ، تنـس  هب  تفر . س )  ) همطاـف هناـخ  هب  زورنآ  يادرف  تسا . هدـمآ  وا 
مالـس خساپ  راب ، نیموس  رد  دـندوب . هناخ  رد  ع )  ) یلع و  س )  ) همطاف تفریم .) دینـشیمن ، یباوج  رگا  تفگ و  یم  مالـس  راب  هس  دورو ،

رتخد دزن  دندش و  هناخ  لخاد  ص )  ) ربمایپ دنورب . هناخ  لخاد  هب  ات  دندرک  توعد  ناشیا  زا  دنداد و  ار  ص )  ) ربمایپ
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160 ص :
»؟ یتساوخیم هچ  تردپ  زا  زورید  ناج ! همطاف  : » دندومرف س )  ) همطاف هب  باطخ  دنتسشن و  ناشیمارگ  داماد  و 

ربمایپ اب  دوخ  ياهلکـشم  زا  همطاف  هتـشذگ  زور  هک  تسناد  دید ، ار  س )  ) همطاف روضح  مرـش  نوچ  ع )  ) یلع دوب و  تکاس  س )  ) همطاف
وا زا  تسا . هدومن  روجنر  ار  همطاف  هناخ ، راک  یتخس  ادخ ! لوسر  يا  : » دومرف ربمایپ  شـسرپ  خساپ  رد  نیاربانب ، تسا . هدزن  فرح  (ص )

«. دهاوخب يراکتمدخ  دیایب و  امش  دزن  متساوخ 
ریبکت راب  راهچ  یس و  دیتفر ، باوخ  رتسب  هب  هاگره  تسا ؟ رتهب  رازگتمدخ  زا  هک  مزوماین  امـش  هب  يزیچ  ایآ  : » دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ 

«. دییوگب هللادمحلا )  ) دمح راب  هس  یس و  و  هللا ) ناحبس   ) حیبست ار  ادخ  راب  هس  یس و  ربکا ،) هللا  )
«. مایضار شربمایپ  ادخ و  زا  : » دندومرف س )  ) ارهز همطاف 

ات درک  هیدـه  ار  یهلا  هتـسویپ  نامـسیر  اهنآ  هب  داد و  شداماد  رتخد و  هب  ار  هیدـه  نیا  لام ، مشح و  مدـخ و  ياـج  هب  ص )  ) ادـخ لوسر 
هک یماگنه  ص )  ) ادخ لوسر  دنبایب . ار  يراگتسر  هار  دنیوج و  کسمت  نآ  هب  دنوریم ، باوختخر  هب  نوچ  دنتسیایم و  زامن  هب  نوچ 

ياهناخ یتخبـشوخ  هب  هک  یلاح  رد  تشگزاب ، اهنآ  هناخ  زا  دش و  دونـشخ  دـید ، شداماد  رتخد و  هرهچ  رد  ار  رورـس  يداش و  ياههناشن 
نیا تکرب  يارب  ص )  ) ادخ لوسر  اریز  دوب ، هدز  همیخ  سدقم  هناخ  نیا  رب  یتخبـشوخ  يرآ ! تشاد . نانیمطا  دیزرویم ، قشع  نادب  هک 

. دوب هدرک  اعد  شلسن  هناخ و 
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161 ص :

س)  ) همطاف ترضح  نادنزرف 

نیا نتشاد  هب  همطاف 8  یلع و  دـش . موثلکّما .: بنیز و  نیـسح ، نسح ، ياهمان  هب  بیترت  هب  رهگ  کین  دـنزرف  راهچ  بحاص  س )  ) همطاـف
ناهج رـسارس  رد  مالـسا  دنتـشذگیم و  اهزور  دوب . داش  اهنآ  دوجو  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  روطناـمه  دـندوب ، داـش  نارـسپ  نارتخد و 

هدرتسگ ناتسبرع  هریزج  هبش  رسارس  رد  مالسا  زین ، هکم  حتف  اب  دنتفاییم . تسد  ییاهيزوریپ  هب  مه  رس  تشپ  ناناملـسم  دشیم و  رـشتنم 
دمآیم اهنآ  هناخ  هب  ص )  ) ربمایپ دشیم ، دـلوتم  س )  ) ارهز ناکدوک  زا  یکی  هاگره  دوب . داش  اهيزوریپ  نیا  تهج  هب  س )  ) همطاف دـش .

اهنآ هب  يزاب و  اهنآ  اب  ص )  ) ناشیا دشیم . دونـشخ  اهنآ  رادید  هب  داش و  س )  ) همطاف نادـنزرف  مودـق  هب  ص )  ) ربمایپ تفگیم . تینهت  و 
. درکیم رایسب  تبحم 

تخاس شاف  شدنزرف  يارب  ص )  ) ربمایپ هک  يزار 

ربمایپ هب  رایـسب  وا  نتفر  هار  دـمآ . س )  ) همطاف دوب . رامیب  تدـش  هب  ناشیا  هک  یماگنه  مدوب ، هتـسشن  ص )  ) ربمایپ دزن  : » دـیوگیم هشیاع 
همطاف درک و  ییاوجن  وا  شوگ  رد  ربمایپ  تسشن . همطاف  نیـشنب . نم  رانک  ایب و  مرتخد ، يدمآ  شوخ  تفگ : ص )  ) ادخ لوسر  دوب . هیبش 

«. دیدنخ همطاف  درک و  اوجن  وا  شوگ  رد  رگید  راب  سپس  تسیرگ .
هتفگ ردپ  هچنآ  زگره  تفگ : همطاف  يدیدنخ ؟ سپـس  یتسیرگ و  لوا  هک  تفگ  هچ  وت  هب  تردپ  همطاف ! يا  مدیـسرپ  : » دیوگیم هشیاع 

ار تسا 
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162 ص :
«. تفگ مهاوخن 

نآرق رابکی  لاس  ره  لییربج  دومرف : مردپ  تفگ : همطاف  مدیـسرپ . همطاف  زا  رگید  راب  تفای . تافو  ص )  ) ادخ لوسر  : » دـیوگیم هشیاع 
، تفگ هچنآ  رب  دوـمرف : همطاـف  تسا . کـیدزن  نم  گرم  مـنکیم  رکف  نـم  دـناوخ و  نـم  رب  راـبود  ارنآ  لاـسما  دـناوخیم و  نـم  رب  ار 

یهاوخیمن يدـنویپیم ، نم  هب  هک  یتسه  نم  نادـناخ  زا  درف  نیلوا  وت  یتسه و  وت  نم  هدـنامزاب  نیرتهب  دومرف : ربماـیپ  سپـس  متـسیرگ .
«. مدیدنخ مدینش ، هچنآ  رب  و  يرآ ! متفگ : یشاب ؟ نم  تما  تشهب و  نانز  هدیس 

س)  ) همطاف ترضح  تافو 

هلاس و یتیاور 18  هب  هک  یماگنه  ق  لاس 11 ه . رد  درک و  یگدنز  رتمک  ای  هام  هس  ص )  ) ادخ لوسر  زا  سپ  س )  ) همطاف هک  هدـش  هتفگ 
یمولعمان ناکم  رد  درک و  نفک  هداد و  لسغ  هنابـش  ار  وا  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  ناشتیـصو  قبط  هب  تفای و  تافو  دوب ، هلاس  یتیاور 29  هب 

. درپس كاخ  هب 

همتاخ

نانچ هتفیش  بدا ، رعش و  باحصا  ناخروم و  ناثدحم ، یمامت  دسریمن و  همطاف  ياپ  هب  تریس ، قالخا و  نسح  رد  خیرات ، رد  ینز  چیه 
هجیدخ شردام  درادن . دوجو  وا  فرـش  تلیـضف و  زا  رتالاو  یفرـش  تلیـضف و  هک  ارچ  تسا ، ملاع  رترب  نز  راهچ  زا  یکی  وا  دـناتریس .

. تسا متاخ  یبن  ملاع و  قلخ  نیرتهب  ص ،)  ) دمحم شردپ  ناهج و  رترب  نز  راهچ  زا  یکی  (س ،)
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163 ص :

هیطبق هیرام 

هراشا

َوُه َو  ْمُکالْوَم  ُهللا  َو  ْمُِکناْمیَأ  َۀَّلَِحت  ْمَُکل  ُهللا  َضَرَف  ْدَـق  ٌمیِحَر * ٌروُفَغ  ُهللا  َو  َکِجاوْزَأ  َتاضْرَم  یِغَْتبَت  ََکل  ُهللا  َّلَحَأ  ام  ُمِّرَُحت  َِمل  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
(2 - 1 میرحت :  ) ُمیِکَْحلا ُمِیلَْعلا 

هدـنزرمآ و دـنوادخ  و  ینکیم ؟ مارح  دوخ  رب  تنارـسمه  تیاضر  بلج  رطاخ  هب  هدرک ، لـالح  وت  رب  ادـخ  هک  ار  يزیچ  ارچ  ربماـیپ ! يا 
میکح اـناد و  وا  تسامـش و  يـالوم  دـنوادخ  هتخاـس و  نشور  دراوم ] هنوگنیا  رد   ] ار ناتیاهدـنگوس  ندوشگ  هار  دـنوادخ  تسا . میحر 

. تسا

تایآ لوزن  نأش 

رب ار  وا  ندروخ ، دنگوس  اب  ص )  ) ربمایپ دـش . لزان  ص )  ) ربمایپ رب  هک  تسا  هیرام  مان  هب  ص )  ) ربمایپ نارـسمه  زا  یکی  هرابرد  اههیآ  نیا 
لالح ارچ  هک  دومرف  باتع  ص )  ) ربمایپ هب  هیآ ، نیا  رد  دنوادخ  دوب . هدرک  مارح  دوخ 
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164 ص :
. درگزاب ترـسمه  يوس  هب  هدب و  ار  تدنگوس  هرافک  يدرک ، مارح  هشیاع ) هصفح و   ) تنارـسمه تیاضر  ندروآ  تسدهب  يارب  ار  ادـخ 

(1)

؟ تسیک هیرام 

هراشا

. دش دلوتم  یمور  یحیسم  يردام  یطبق و  يردپ  زا  رصم ، ياهاتسور  زا  یکی  رد  نوعمش  رتخد  هیطبق ، هیرام 

سقوقم رابرد  رد  ص )  ) ربمایپ ریفس 

دنوادخ مان  هب  : » نومضم نیا  هب  ياهمان  داتسرف ؛ رـصم  گرزب  سقوقم ، يوس  هب  ياهمان  هارمه  ار  هعتلب  یبا  نب  بطاح  ص ،)  ) مرکا ربمایپ 
مالسا نید  ربارب  رد  میلـست  هب  ار  وت  نم  دعب  اما  یتسار ، ناوریپ  رب  مالـس  رـصم ، گرزب  سقوقم ، هب  هللادبع  نب  دمحم  زا  نابرهم . هدنـشخب 

«. دوب دهاوخ  وت  ندرگ  هب  طبق  هانگ  تروص  نیا  ریغ  رد  دنادرگ ، نادنچ  ود  ار  امش  رجا  دنوادخ  يریذپب ، هچنانچ  مناوخیم .
هرابرد هک  تساوخ  هعتلب  یبا  نب  بطاح  زا  داد و  رارق  جاع  زا  یفرظ  رد  ار  نآ  سپـس  دید . ار  نآ  ياضما  رهم و  دناوخ و  ار  همان  سقوقم 
ربمایپ مدرکیم  رکف  نم  : » تفگ سپس  درک و  رکف  یمک  سقوقم  درک . نینچ  بطاح  دیوگب . نخس  ناشیا  تافص  هریـس و  و  ص )  ) ربمایپ

زا وا  هک  منیبیم  لاح  هدوب ، ناربمایپ  روهظ  لحم  اجنآ  هک  دزیخرب  ماش  زا  نیرخآ ،

. هیطبقلا هیرام  میرکلا  نآرقلا  یف  ءاسن  - 1
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165 ص :
«. درک دهاوخن  تعاطا  وا  زا  طبق  هتساخرب ، برعلاهریزج 

، مدینـش زین  ار  تتوعد  متفایرد و  يدوب ، هتـشون  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  مدناوخ و  ار  تاهمان  دعب ، اما  : » سیونب نینچ  تفگ  شبتاک  هب  سپس 
گرزب طـبق  نیمزرـس  زا  زینک  ود  وا  هارمه  مرادیم و  یمارگ  ار  وـت  هداتـسرف  نم  دزیخرب . ماـش  زا  نیرخآ  ربماـیپ  مدرکیم  رکف  نـم  یلو 

«. مالّسلاو بکرم ، سابل و  اب  متسرفیم 
هک درک  هیـصوت  وا  هب  دریذـپب و  ناشنید  هب  ار  اـهنآ  توعد  دـناوتیمن  طـبق  هکنیا  زا  درک  یهاوخرذـع  داد و  بطاـح  هب  ار  هماـن  سقوقم ،

هیرام و ياـهمان  هب  زینک  ود  هک  یلاـح  رد  تشگزاـب ، ص )  ) ربماـیپ يوس  هب  بطاـح  تسا . هدینـش  هدـید و  طـبق  رد  ار  هچنآ  دراد  ناـهنپ 
دوع و لسع و  يرادـقم  يرتسکاخ و  يرطاق  يرـصم و  ياههتفاب  زا  ساـبل  تسد  تسیب  ـالط و  لاـقثم  رازه  هارمه  هب  ياهجاوخ  نیریس و 

. دوب وا  هارمه  رطع  کشم و 
اهنآ دوب . هدز  هقلح  اهنآ  نامشچ  رد  ناشنیمزرس  اب  عادو  ترـسح و  کشا  دندوب و  نیگهودنا  رایـسب  ناشنطو  يرود  زا  نیریـس ، هیرام و 

. تفایرد ار  ناوج  نارتخد  هودنا  ساسحا  بطاح  دید . دنهاوخن  ار  یتخبشوخ  يور  زگره  هدیسر و  رخآ  هب  ایند  رگید  هک  دندرکیم  رکف 
اب اهنآ  تفگ . ص )  ) ربمایپ مالـسا و  زا  سپـس  درک . وگزاب  اهنآ  يارب  ار  زاجح  هکم و  ياهناتـساد  ریطاسا و  زا  ییاههصق  لیلد ، نیمه  هب 

ربمایپ مالسا و  زا  دندرک و  يداش  ساسحا  مالسا ، ياهیبوخ  ربمایپ و  تافص  ندینش 
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دندیسر و هنیدم  هب  ترجه  متفه  لاس  رد  اهنآ  دندش . قرغ  دیدج ، یگدنز  کی  رکف  رد  دندروآ و  نامیا  مالسا  هب  سپ  دمآ . ناشـشوخ 

. دوب هتشگزاب  هیبیدح  زا  ص )  ) ربمایپ هزات  نامزنآ 
داد و تیب - لها  رعاش  تباث - نب  ناسح  هب  ار  نیریـس  دروآرد و  دوخ  دـقع  هب  ار  هیرام  دـید ، ار  وا  يایادـه  سقوقم و  همان  ص ،)  ) ربمایپ

. درک میسقت  هباحص  نیب  ار  ایاده  یقاب 
، نامعن نب  هثراح  لزنم  رد  ار  وا  ربماـیپ  هدـش و  ادـها  ص )  ) ربماـیپ هب  لـین  نیمزرـس  زا  ینز  هک  دیـسر  ص )  ) ربماـیپ نارـسمه  هب  ربخ  نیا 

. تسا هداد  اج  دجسم  کیدزن 
یتقو دشیم ، ینابصع  رایـسب  هشیاع  دریگب . ار  دوخ  يولج  تسناوتیمن  یلو  دنکن ، تداسح  نز  نآ  هب  هک  درکیم  یعـس  رایـسب  هشیاع ،

. دوریم هیرام  هناخ  هب  ربمایپ  هک  دیدیم 
یـضار رایـسب  نز  نیا  زا  زین  ص )  ) ربمایپ دوب . داش  رایـسب  دوب ، هتفای  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  یهاگیاج  هکنیا  زا  هیرام  تشذگ و  لاس  کی 

دوب و راگزیهرپ  راکادف و  صلخم ، ینز  ص ،)  ) ربمایپ ربارب  رد  دربیم و  راک  هب  ربمایپ  تیاضر  بلج  يارب  ار  دوخ  یعس  مامت  وا  اریز  دوب ،
. دوب الوم  بحاص و  مه  رسمه و  مه  وا  يارب  ربمایپ  اریز  درکیم ، تعاطا  لماک  روط  هب  ار  ربمایپ  رماوا 

يرتمولیک هس  هب  ار  وا  لزنم  تفرگ  میمصت  هجیتن ، رد  دننکیم . تداسح  وا  هب  هیرام ، ياهووه  ریاس  هشیاع و  هک  تسنادیم  ص )  ) ربمایپ
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. تفریم هبرشم  رد  هیرام  رادید  هب  تاقوا  رتشیب  ص )  ) ربمایپ دهد . لاقتنا  هبرشم ، مان  هب  یلحم  رد  هنیدم ،

رجاه هیرام و 

هب لین  نیمزرس  زا  وا ، لثم  مه  رجاه  اریز  دوب ، هدینش  اهراب  اهراب و  ار  نآ  تشاد و  هقالع  رایسب  لیعامـسا : میهاربا و  رجاه ، هصق  هب  هیرام 
يروای دوب و  اهنت  زاجح  رد  هک  یماگنه  رجاه  هب  هنوگچ  دـنوادخ  هک  دوب  هدینـش  اهراب  هیرام  دوب . هدـمآ  عرزيذ » ریغ  يداو   » و زاجح » »
یگدنز هک  تسنادیم  وا  دوب ، هدیـشخب  زاجح  نیمزرـس  هب  ار  يدیدج  یگدنز  وا ، هب  مزمز  هاچ  نداد  اب  دـنوادخ  درک . کمک  تشادـن ،

. تسا هدش  لیدبت  جح  کسانم  زا  یکی  هب  هورم  افص و  نیب  رد  وا  هلوره  راگدنام و  خیرات  رد  رجاه 
میهاربا هب  هراس  تسد  هب  رجاه  دندوب ، زینک  ود  ره  دـندوب ، يرـصم  ود  ره  هکنیا  دیـشیدنایم ؛ رایـسب  رجاه  دوخ و  ياهتهابـش  هب  هیرام 

راتفرگ زین ، هیرام  دـمآ و  راتفرگ  هراـس  تداـسح  ریت  هب  رجاـه  دـش . ادـها  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  سقوقم  قیرط  زا  هیراـم  دـش و  هدیـشخب 
ص)  ) ادـخ لوسر  زا  يدـنزرف  هیرام ، دوب و  لیعامـسا  ردام  رجاه ، هک  دوب  نآ  رجاه  هیرام و  توافت  اهنت  یلو  دـش . شیاهووه  تداـسح 

. تشادن
هب دنزرف  شش  بحاص  هجیدخ  زا  اهنت  دشن ، يدنزرف  بحاص  مادکچیه  زا  درک و  جاودزا  نز  هد  اب  هجیدخ ، تافو  زا  سپ  ص )  ) ربمایپ
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. دنتشذگرد یلاسدرخ  نامه  رد  ترضح ، رسپ  نادنزرف  هک  دش  هللادبع : همطاف و  موثلکّما ، هیقر ، بنیز ، مساق ، ياهمان :

هدارا و اریز  دناسرن ، دنزرف  هب  شنارـسمه  زا  مادک  چیه  زا  ار  وا  دـنوادخ  دوش و  يدـنزرف  بحاص  هک  تشاد  تسود  رایـسب  ص )  ) ربمایپ
. دنک دنزرف  بحاص  هیرام )  ) يرصم زینک  زا  ایرکز ، میهاربا و  شفالسا  نانوچ  ار  ربمایپ  هک  دوب  هتفرگ  رارق  نآ  رب  دنوادخ  تردق 

میهاربا دلوت 

رکش دش و  داش  رایـسب  ناشیا  دیـسر و  ص )  ) ربمایپ هب  ربخ  نیا  تسا . رادراب  هک  تفایرد  هیرام  ترجه ، متـشه  لاس  ياهبش  زا  یبش  رد 
نیگهودنا رایـسب  اهنآ  دیـسر و  هشیاع  هصفح و  نوچ  هیرام  ياهووه  هب  ربخ  نیا  دیچیپ . هنیدم  رد  ربخ  دروآ . ياج  هب  رایـسب  ار  دـنوادخ 

. دنروآ ایند  هب  يدنزرف  ص )  ) ربمایپ يارب  هک  دنبای  تسد  تمارک  نیا  هب  دنتسناوتیم  ناشدوخ  دنتشاد  تسود  اریز  دندش ،
تفر و ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  زین ، وا  داد و  عفار » وبا   » شرهوـش هب  ار  هدژم  نیا  یملـس »  » وا هلباـق  دـمآ . اـیند  هب  هجحيذ  هاـم  رد  میهاربا ،

مان هک  دراذگ  میهاربا  ار  دولوم  مان  دیشخب و  وا  هب  ياهدنب  هدژم  نیا  رطاخ  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  داد . ترـضح  نآ  هب  ار  دیدج  دولوم  هدژم 
نزو هب  دیشارت و  ار  دازون  رـس  يوم  درک و  هقیقع  میهاربا  يارب  يدنفـسوگ  دش ، شتدالو  متفه  زور  نوچ  دوب . ع )  ) لیلخ میهاربا  شدج 

ادخ هار  رد  هرقن  نآ 
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. درک قافنا 

نازیم زا  اریز  دـنوش ، رتکیدزن  هیرام  هب  راک  نیا  اب  دنتـساوخیم  اریز  دـندرکیم ، تباقر  مه  اب  میهاربا  هب  نداد  ریـش  يارب  راـصنا ، ناـنز 
دهاش ینامداش ، اب  ص )  ) ربماـیپ دیـسر . دـیز » نب  رذـنم  تنب  هلوخ  هدرب  ما   » هب میهاربا ، یگیاد  دنتـشاد . عـالطا  وا  هب  ص )  ) ربماـیپ هقـالع 

دزن يرتالاب  ماقم  دبای و  اقترا  ص )  ) ربمایپ يرسمه  ماقم  هب  يزینک  ناونع  زا  هیرام  ات  دش  ببـس  میهاربا  تدالو  دوب . میهاربا  ندش  گرزب 
شدنزرف هیرام و  هکنیا  يارب  دش و  هصفح  هشیاع و  نوچمه  ص )  ) ربمایپ نانز  زا  یخرب  تداسح  ببس  رما  نیمه  دنک . ادیپ  ترـضح  نآ 

هب ار  ییاههئطوت  لئاسم و  ناتساد  نیا  لابند  هب  ود ، نیا  دندز . تسد  ییاوران  نانخـس  تسیاشان و  ياهراک  هب  دنزادنیب ، ربمایپ  مشچ  زا  ار 
رمع رکبوبا و  ماجنارـس  هک  درک  يرود  اهنآ  زا  یتدم  ص )  ) ربمایپ هک  ییاج  ات  دنداد  رازآ  رایـسب  ار  ص )  ) ادخ لوسر  دـندروآ و  دوجو 

. دنداد یتشآ  اهنآ  اب  ار  ص )  ) ربمایپ دندرک و  تلاخد 

میهاربا تافو 

رهاوخ نیریس  تسیرگیم . وا  رب  رایـسب  هیرام  دش . رامیب  تخـس  یگهام  هدجه  نس  رد  میهاربا  اریز  دیـشکن ، یلوط  هیرام  یتخبـشوخ  اما 
. تفریم یـشوماخ  هب  ور  هظحل  هب  هظحل  كدوک  رمع  غارچ  یلو  دروآ ، ص )  ) ربماـیپ يوـس  هب  تفرگ و  شوـغآ  رد  ار  كدوـک  هیراـم ،

نب نامحرلادبع  هب  ار  وا  هودنا  تدش  زا  تفرگ و  نیریس  زا  ار  كدوک  ص )  ) ربمایپ
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ار رمع  رخآ  ياـههظحل  كدوک  هک  تسنادیم  ص )  ) ربماـیپ دـندرب . نوریب  ار  كدوک  دربب . نوریب  هیراـم  هناـخ  زا  ار  وا  اـت  درپـس ، فوع 

نابز رب  ار  اههلمج  نیا  تسیرگ و  وا  قارف  رد  رایـسب  دش و  نیگهودـنا  رایـسب  ص )  ) ربمایپ تشذـگرد و  كدوک  ماجنارـس  دـنارذگیم .
: دروآ

َو ُْبلَْقلا  ُنَزْحَی  َو  ُْنیَْعلا  ُعَمْدَت  اذه ، ْنِم  ُّدَشا  َوُه  ًانْزُح  َْکیَلَع  ّانِزََحل  اِنلَّوِأب ، ُقَْحلَیَـس  انَرِخآ  َّنأ  َو  ٌقدِص ، ٌدـْعَو  َو  ٌّقَح  ٌْرما  ُهَّنا  َول ال  میِهاربإ ! ای 
. نُونوُزْحََمل َِکب  ّانإ  میِهاْربإ ، ای  ُهللا  َو  انَّبَر  یضرَی  ام  ّالإ  ُلوُقَن  ال 

نیا زا  شیب  میتسویپیمن ، میدوب ، لوا  رد  هک  يزیچ  نامه  هب  رخآ  رد  ام  دوبن و  دنوادخ  قداص  هدعو  قح و  يرما  گرم  رگا  میهاربا ! يا 
مهارف ار  راگدرورپ  يدونشخ  تیاضر و  زج  هک  ینخـس  یلو  تسا ، كانهودنا  نوزحم و  لد  نایرگ و  مشچ  میدشیم ، نیگهودنا  وت  رب 

. میتسه نوزحم  كانهودنا و  وت ، گرم  نادقف و  رد  ام  هک  میهاربا  يا  نادب  اما  تخاس ، میهاوخن  يراج  نابز  رب  دنک ،
گرم رد  متفگن  نم  هن ، : » دوـمرف يدرکن »؟ یهن  هیرگ  زا  ار  اـم  امـش  رگم  ادـخ ! لوـسر  يا   » هک دـندرک  ضارتـعا  ترـضح  نآ  هب  یخرب 

، دشاب هتـشادن  تبحم  رهم و  دزوسن و  نارگید  لاح  هب  شلد  هک  یـسک  تسا و  ینابرهم  محرت و  هناشن  هیرگ  اریز  دـینکن ، هیرگ  ناتنازیزع 
«. تفرگ دهاوخن  رارق  یهلا  تمحر  دروم 

، هداد لسغ  ار  میهاربا  ات  داد  روتسد  ص )  ) ادخ لوسر  بیترت ، ره  هب 
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نفد تسا ، فورعم  میهاربا » ربق   » مان هب  نونکا  هک  ییاج  رد  دندروآ و  عیقب  ناتـسربق  هب  هتـشادرب  ار  وا  هزانج  سپـس  دننک . نفک  طونح و 

. دندرک
ادخ لوسر  تسا »! هتفرگ  میهاربا  گرم  رطاخ  هب  دیـشروخ  : » دنتفگ هنیدم  مدرم  تفرگ و  دیـشروخ  تفر ، ایند  زا  میهاربا  هک  زور  نآ  رد 

: دومرف مدرم  هب  باطخ  تفر و  ربنم  هب  اههفارخ ، نیا  اب  هزرابم  هابتشا و  نیا  عفر  يارب  (ص )
. ِِهتایَِحلال َو  ٍدَحا  ِتْوَِمل  ِنافِسَْختال  ِهللا  تایآ  ْنِم  ِناتَیآ  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َّنإ  ساّنلا  اَهُّیا 

تایح گرم و  يارب  دـنیوا و  نامرف  هدارا و  تحت  هک  دنتـسه  یلاعت  قح  تردـق  ياههناشن  زا  هناشن  ود  هاـم  دیـشروخ و  اـنامه  مدرم ! يا 
. دنریگیمن یسک 

: دومرف هک  تسا  هدمآ  رگید  تیاور  رد  و 
. هللا اوُعْدا  َو  اوُّلَصَف  ُْمْتیأَر  اذإَف  ِِهتایَِحل  َو ال  ٍدَحا  ِتْوَِمل  ِنافِسَْکنَیال  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َّنإ 

زاـمن تفرگ ،] اـهنآ  زا  یکی  اـی  ود  نآ   ] دـیدید ناـمز  ره  سپ  دـنریگیمن ، یـسک  تاـیح  گرم و  يارب  هاـم  دیـشروخ و  هک  یتـسار  هـب 
. دیرازگب

زا ار  وت  زونه  هک  يدوب  نم  رسپ  وت  میهاربا ! يا  : » دناوخیم هیثرم  میهاربا  يارب  هنوگنیا  دوب و  نیگهودنا  رایسب  تبیصم  نیا  رد  زین  هیرام 
«. داد دنهاوخ  ریش  وت  هب  تشهب  رد  ناگتشرف  میدوب و  هتفرگن  ریش 

هاگره ادخ  ربمایپ  دوب و  هدش  نیشنهناخ  تبیصم ، نیا  زا  سپ  هیرام 
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. نوُعِجار ِهَیلا  ّانا  َو  هِّلل  ّانا  دیوگیم : مادم  وا  هک  دیدیم  تفریم ، وا  رادیدهب 

کفا ثیدح 

رـصتخم اب  هشیاع  زا  ار  کفا  هیآ  لوزن  کـفا و  ناتـساد  قلطـصملاینب ، گـنج  زا  تشگزاـب  رد  ًاـمومع  تنـس ، لـها  ناـیوار  ناـخروم و 
هشیاع هب  اهدنس  همه  هتبلا  دناهدرک . لقن  رگید  یخرب  هبتع و  نب  هللادیبع  صاقو و  نب  همقلع  بیـسم ، نب  دیعـس  ریبز ، نب  هورع  زا  یفالتخا 

وا قاحـسا و  نبا  زا  هک  ماشه  نبا  لقن  يور  زا  ار  نآ  زا  ییاهتمـسق  ادتبا ، رد  ام  تسا . هدرک  لقن  ار  ناتـساد  دوخ  وا  هک  دوشیم  یهتنم 
. میهدیم رظن  نآ  هرابرد  سپس  مینکیم و  لقن  ار  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  هطساو  دنچ  هب 

وا درکیم  تباصا  شمان  هب  هعرق  مادک  ره  دزیم و  هعرق  دوخ  نانز  نایم  دنک ، رفس  تساوخیم  ص )  ) ادخ لوسر  هاگره  : » دیوگ هشیاع 
ياهرفس رد  درب . هارمه  دوخ  اب  ارم  درک و  تباصا  نم  مان  هب  هعرق  دز و  هعرق  دوخ  نانز  نایم  زین  قلطصمینب »  » هوزغ رد  دربیم . هارمه  ار 

نآ تسـشنیم ، هواجک  نایم  رد  نز  دـشیم ، هدامآ  دوب ، هارمه  هک  ینز  يراوس  يارب  رتش  هاگ  ره  هک  دوب  نیا  رب  رارق  ص )  ) ادـخ لوسر 
مکحم ار  نآ  ياهنامـسیر  دـنداهنیم و  رتش  تشپ  رب  دـندرکیم و  دـنلب  ار  نآ  دـنتفرگیم و  ار  هواجک  نییاپ  دـندمآیم و  ینادرم  هاـگ 

. دنداتفایم هار  هب  دنتفرگیم و  ار  رتش  راهم  سپس  دندرکیم ،
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نآ رد  ار  بش  زا  یساپ  و  دمآ ، دورف  یلزنم  رد  دیـسر ، هنیدم  کیدزن  ص )  ) ادخ لوسر  هک  یماگنه  قلطـصمینب »  » هوزغ زا  تعجارم  رد 

«. دنداتفا هار  هب  مدرم  دش و  هداد  لیحر  گناب  سپس  دنارذگ ، لزنم 
مدـنبندرگ منک ، هجوت  هکنآیب  دوب و  رافظ  یتمیق  ياههناد  زا  يدـنبندرگ  مندرگ  رد  و  مدوب ، هتفر  نوریب  یتجاح  يارب  : » دـیوگ هشیاع 

دنبندرگ یپ  رد  سپ  دندوب . هدرک  نتفر  هب  زاغآ  مه  مدرم  متفاین و  ار  نآ  مداتفا و  نآ  رکف  هب  مدیـسر ، هاگودرا  هب  نوچ  دوب و  هتخیـسگ 
هدـمآ دـندرکیم ، يرادـهگن  ار  مرتش  هک  ینادرم  ناـیم  نیا  رد  متفاـی . ار  نآ  وجوتسج  زا  سپ  متـشگزاب و  مدوب ، هتفر  هک  اـجنامه  هب 
مدرم هک  متـشگزاب  هاگودرا  هب  یماگنه  نم  دندوب و  هداتفا  هار  هب  هتـسب و  رتش  يالاب  ار  نآ  ماهتـسشن ، هواجک  رد  هکنیا  نامگ  هب  دـندوب و 

ارم یتقو  هک  متـشاد  نیقی  مدیـشک و  زارد  اجنامه  رد  مدیچیپ و  دوخ  رداچ  هب  ار  دوخ  سپ  دوب ، هدـنامن  یقاب  يدـحا  دـندوب و  هتفر  همه 
«. تشگ دنهاوخرب  نم  يوجوتسج  رد  دندیدن 

رکـشل اب  یهارمه  زا  يراک  يارب  هک  یملـس  لطعم  نب  ناوفـص  مدوب ، هدیـشک  زارد  هک  یلاح  نامه  رد  مسق ! ادـخ  هب  : » دـیوگیم هشیاع 
تخانـش و ارم  دوب ) هدـید  ارم  باجح  هیآ  لوزن  زا  شیپ  نوچ   ) داتـسیا و نم  رـس  يالاب  دـید ، ارم  نوچ  درک . رذـگ  نم  رب  دوب ، هدـنامزاب 

بقع ارچ  دـنک ، تمحر  ار  وـت  يادـخ  تفگ : سپـس  تسا . هدـنام  اـهنت  هک  تسادـخ  لوـسر  رـسمه  نوـُعِجار ، ِْهَیلإ  اـّنإ  َو  اـّنإ هللا  تـفگ :
رترود دوخ  وش و  راوس  تفگ : دروآ و  کیدزن  ار  يرتش  سپس  مدادن . خساپ  يو  هب  نم  اما  ياهدنام ؟
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هب دـنگوس  اما  داتفا . هار  هب  ودرا  يوجوتسج  رد  باتـش  اب  تفرگ و  ار  رتش  راهم  دـمآ و  کیدزن  ناوفـص  هاگ  نآ  مدـش و  راوس  داتـسیا .
هب مه  ام  دندش و  هدایپ  رگید  لزنم  رد  ودرا  هک  ادرف  دادماب  ات  دندش ، ربخاب  هواجک  رد  مندوبن  زا  اهنآ  هن  میدیسر و  مدرم  هب  ام  هن  هک  ادخ 
ادخ هب  نم  اما  دش . جنشتم  مالسا  يودرا  دنتفگ و  هچنآ  دنتفگ  دندوشگ و  ناتهب  هب  نابز  نایوگغورد  میدیسر . میتشاد  هک  یعضو  نامه 

. مدوب ربخیب  مسق 
نم هب  تبـسن  هک  یناتهب  زا  مردام  ردپ و  ص ،)  ) ادخ لوسر  هکنآ  اب  مدش و  رامیب  تخـس  هک  تشذـگن  يزیچ  مدیـسر و  هنیدـم  هب  سپس 

هتـشذگ دننام  درادن و  ار  قباس  تبحم  فطل و  نم  هب  تبـسن  ص )  ) ادخ لوسر  هک  مدیمهفیم  اما  دـنتفگیمن ، يزیچ  نم  هب  دـندوب  هتفگ 
مردام زا  دیآیم ، نم  دزن  هاگره  دادن و  ناشن  یتیانع  فطل و  يرامیب  نیا  رد  درکیم ، ییوجلد  دقفت و  رایسب  مدشیم ، رامیب  هاگره  هک 

يا متفگ : يزور  هک  اجنآ  ات  درکیمن . یسرپلاوحا  نیا  زا  شیب  و  تسا ؟ روطچ  امش  رامیب  هک  دیسرپیم  دوب ، نم  يراتـسرپ  لوغـشم  هک 
ردام هناخ  هب  سپ  درادن . یعنام  دومرف : درکیم . يراتسرپ  اجنامه  ارم  متفریم و  مردام  هناخ  هب  هک  يدادیم  نذا  ارم  شاک  ادخ ! لوسر 
رتخد حطـسم  ما  اب  یبش  متفاـی و  دوبهب  زور ، تسیب  زا  زواـجتم  زا  سپ  هکنیا  اـت  مدوب ، ربخیب  یلکهب  دـندوب ، هتفگ  مدرم  هچنآ  زا  متفر و 

هب وا  ياپ  هار  نیب  رد  متفر و  نوریب  یتجاح  يارب  دوب ،) رکبیبا  هلاخ  رماع ، نب  رخص  رتخد  شردام  هک   ) فانم دبع  نب  بلطم  نب  مهریبا 
: متفگ دنک . تخبدب  ار  حطسم »  » ادخ تفگ : دروخ و  نیمز  هب  درک و  ریگ  شرداچ 
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هچ متفگ : يرادـن ؟ ربخ  رگم  رکبیبا  رتخد  يا  تفگ : یتـفگ . دـب  تسا ، هتـشاد  روضح  ردـب  رد  هک  نیرجاـهم  زا  يدرم  هب  مسق  ادـخ  هب 
هک مسق  ادخ  هب  يرآ ! تفگ : تسا ؟ هدوب  یفرح  نینچ  یتسار  متفگ : تفگ . نم  هب  ار  دـندوب  هتفگ  نم  هرابرد  هک  یناتهب  هصق  سپ  ربخ ؟

«. دناهتفگ نینچ 
متشادنپیم هک  متسیرگیم  نانچ  متـشگزاب و  نانچمه  مورب و  متـشاد  هک  يراک  لابند  هب  متـسناوتن  رگید  مسق ! ادخ  هب  : » دیوگیم هشیاع 

؟ ییوگیمن چیه  نم  هب  وت  دنیوگیم و  ینانخـس  نینچ  مدرم  دزرمایب ، ار  وت  ادـخ  متفگ : مردام  هب  سپ  تفاکـش . دـهاوخ  ار  مرگج  هیرگ 
رگا درادیم و  تسود  ار  وا  درم  نآ  هک  دـشاب  يدرم  هناخ  رد  ابیز  ینز  دـتفایم  قافتا  هک  مسق  ادـخ  هب  هدـم ، تیمها  ناج ! رتخد  تفگ :

«. دنیوگیم ییاهزیچ  يو  هرابرد  نارگید  اهنآ و  دشاب ، هتشاد  مه  ییاهووه 
ادخ : » متفگ درک ،» لزان  ار  وت  یهانگیب  ادـخ  هک  داب  تراشب  ار  وت  هشیاع ! يا  : » دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  رون ، هروس  تایآ  لوزن  زا  دـعب 

«. رکش ار 
توالت اـهنآ  يارب  ار  رون ) هروس   27 ياههیآ 11 -  ) هدـش لزاـن  تاـیآ  دـناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  تفر و  نوریب  ص )  ) ادـخ لوسر  سپ 

ار دـندوب  هدز  ناتهب  تحارـص  هب  هک  بنیز ) رهاوخ   ) شحجرتخد هنمح  تباث ، نب  ناسح  هثاثا ، نب  حطـسم  ات  داد  روتـسد  سپـس  دومرف و 
«. دندز دح 

زا یکی  رد  وا  دـنک . شزیمآ  نانز  اب  دـناوتیمن  درادـن و  يدرم  یملـس  لطعم  نب  ناوفـص  هک  دـش  مولعم  اهدـعب  : » قاحـسا نبا  تیاور  هب 
لطعم نب  ناوفص  هک  دناهتشون  دیسر . تداهش  هب  یمالسا  تاوزغ 
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دروآ و دورف  يو  رب  يریـشمش  تفرگ و  ناسح  رب  هار  رـس  يزور  دش ، ربخاب  نارگید  تباث و  نب  ناسح  زیمآ  ناتهب  راتفگ  زا  هک  یماگنه 

يزینک زین ، داد و  وا  هب  یناتسلخن  لباقم ، رد  دنک و  رظن  فرص  ناوفص  زا  ات  تساوخ  ناسح  زا  ص )  ) ادخ لوسر  تخاس و  حورجم  ار  وا 
«. تفای دلوت  يو  زا  ناسح  نب  نامحرلا  دبع  هک  نیریس  مان  هب  يرصم 

لقن ار  اـهنآ  قاحـسا  نبا  هک  دراد  دوجو  يراعـشا  دوـب ، هتفگ  دـماشیپ  نیا  رد  تباـث  نب  ناـسح  هچنآ  زا  یهاوخترذـعم  ینامیـشپ و  رد 
. دناهتفگ يراعشا  زین ، هدش  يراج  هنمح  حطسم و  ناسح ، رب  هک  يدح  هرابرد  دنکیم .

هـشیاع دوخ  هب  زین  اهنآ  همه  دنـس  هدـش و  لقن  ثیدـح  هدزناپ  زا  شیب  رد  هک  تنـس  لها  ياهتیاور  قبط  هک  دوب  یناتـساد  هصـالخ  نیا 
. دسریم

تمهت هیطبق  هیرام  هب  هک  دـش  لزان  یناسک  هرابرد  کفا  هیآ  هدـش ، دراو  هعیـش  یثیدـح  ياهباتک  رد  هک  يرگید  ياهتیاور  قبط  یلو 
دوب یمالغ  مان  حیرج ، تسا . یطبق » حیرج   » دنزرف تسین و  ص )  ) ادـخ لوسر  دـنزرف  میهاربا ، هک  دـندوب  هتفگ  یمرـشیب  لامک  اب  هدز و 
قبط نینچمه  دوب و  ناـبزمه  هیراـم  اـب  مـالغ  نآ  نوچ  داتـسرف و  ص )  ) ادـخ لوسر  يارب  هیراـم ، هارمه  ار  وا  رـصم ، مکاـح  سقوقم  هک 

. درکیم دمآ  تفر و  يو  دزن  تشاد ، هیرام  اب  یکیدزن  یگتسب  اهتیاور ، زا  ياهراپ 
« راونالاراحب  » یقرواپ هب  دیناوتیم  رتشیب ، عالطا  يارب  هک  دناهدرک  رکذ  زین  دوب  هدز  ار  تمهت  نیا  هک  یسک  مان  اهتیاور  زا  يرایسب  رد 
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. دییامن هعجارم 

: مینکیم هراشا  تسا ، رتحیحص  یتاهج  زا  رتربتعم و  هک  هعیش  ناثدحم  ياهتیاور  هب  همادا  رد 
رد دـهد و  یهاوگ  نادـب  زین ، هروس  نیا  ردـص  ياههیآ  هکنانچ  دـش ، لزان  ترجه  مهن  لاس  رد  تسا ، کفا  هیآ  لماش  هک  رون  هروس  . 1

يارب دوخ  لایخ  هب  ار  راجنهان  راتفگ  نیا  لاس  نامه  رد  زین ، هدننز  تمهت  هتفر و  ایند  زا  ص )  ) ادخ لوسر  دـنزرف  میهاربا  زین ، لاس  نامه 
! تسا هداتفا  قافتا  مشش  لاس  رد  دیدینش ، هک  هنوگنامه  قلطصمینب »  » گنج یلو  تسا ، هدرک  يراج  نابز  رب  ص )  ) ادخ لوسر  تیلست 

تشاد نز  وا  هک  هتشون  وا  لاح  حرش  رد  رجح  نبا  هک  یتروص  رد  تسا ، هتشادن  يدرم  لطعم ، نب  ناوفص  هک  هدمآ  اهتیاور  نیا  رد  . 2
 ... درب ص )  ) ادخ لوسر  دزن  هب  ار  ناوفص  تیاکش  نز  نآ  دز و  کتک  ار  شرسمه  و 

یتروص رد  داد . ودب  نیریس  مان  هب  يزینک  تباث ، نب  ناسح  ندرک  یضار  يارب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دوب  هدمآ  اهتیاور  نیا  رد  زین  و  . 3
مجارت بابرا  هکناـنچ  داتـسرف ، ص )  ) ادـخ لوسر  يارب  ار  وا  متـشه  اـی  متفه  لاـس  رد  سقوقم ، ناـمه  هک  تسا  يزینک  ماـن  نیریـس  هک 

. دناهتشون
هب دیعب  رایسب  تسین ، نآ  رد  هشیاع  هک  دنمهفن  رتش ، رب  نآ  نتسب  ماگنه  هشیاع ، جدوه  نانابهگن  هک  بلطم  نیا  دوخ  اهنیا ، زا  هتـشذگ  . 4

هشیاع ندرب  نآ ، زا  رتدیعب  تسا و  لکشم  نآ  نتفریذپ  دسریم و  رظن 
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. تسا رفس  نیا  رد 

دروم دربیم ...  دوـخ  هارمه  هب  هعرق  دـیق  اـب  ار  دوـخ  ناـنز  زا  یکی  تفریم ، هک  يرفـس  ره  رد  ص )  ) ادـخ لوـسر  هک  زین  بلطم  نیا  . 5
هریـس  » باتک فلؤم  هتفگ  هب  هدشن و  لقن  يرگید  ثیدح  رد  هشیاع و  زا  زج  هب  بلطم  نیا  رهاظ  رد  تسا . هشدـخ  لباق  لیلحت و  ثحب و 
یعـس هتـسویپ  هک  هدوب  ص )  ) یمارگ ربماـیپ  نانمـشد  مالـسا و  نانمـشد  هتخادرپ  هتخاـس و  زین ، راـتفگ  نیا  هک  تسین  دـیعب  ص »)  ) یبـنلا

ناملسم نادرم  هک  زین ، اهگنج  رد  دننک : تباث  هک  اجنآ  ات  دننک !! یفرعم  تسودنز  نارتوهش و  يدرم  ار  ص )  ) ادخ لوسر  دندرکیم 
يراددوـخ هدوـبن و  زاـینیب  اـهنآ  زا  ندرب  تذـل  ناـنز و  زا  ترـضح ، نآ  دـندوب ، بـتکم  مالـسا و  هار  رد  تداهــش  يزاـبناج و  رکف  رد 

مه نیا  هک  دـسریم ، هشیاع  دوخ  هب  اجهمه  تنـس ، لـها  ناـیوار  ناـخروم و  لـقن  قبط  کـفا ،»  » دنـس نیا ، رب  هوـالع  تسا ...  هدرکیمن 
. تسا زاسهشدخ  زیگناربهلئسم و 

هیرام تافو 

ترایز يارب  زج  تشادن و  هدوارم  يرگید  سک  اب  نیریـس ، شرهاوخ  زا  ریغ  درک و  یگدنز  لاس  جـنپ  ص )  ) ربمایپ تافو  زا  سپ  هیرام ،
باطخ نب  رمع  تفـالخ  ناـمز  رد  يرجه  لاس 16  رد  وا  تافو  دـشیمن . جراـخ  هناـخ  زا  عیقب ، رد  میهاربا  شدـنزرف  و  ص )  ) ربماـیپ ربق 

. دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  ناتسربق  رد  داتفا و  قافتا 
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ءارذعلا میرم 

هراشا

(42 نارمعلآ :  ) َنیَِملاْعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصا  َو  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطْصا  َهللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای  ُۀَِکئالَْملا  َِتلاق  ْذِإ  َو 
. تسا هداد  يرترب  ناهج ، نانز  مامت  رب  هتخاس و  كاپ  هدیزگرب و  ار  وت  ادخ  میرم ! يا  دنتفگ : ناگتشرف  هک  ار  یماگنه  دیروآ ] دای  هب   ] و

؟ تسیک میرم 

هراشا

تسود هچب  رایسب  اّنح  دوب . ازان  اّنح  اریز  دندشیمن ، دالوا  بحاص  اّنح ، نارمع و  تسا (1) . دواد  نب  نامیلس  دالوا  زا  نارمع ، رتخد  میرم 
. دوش نشور  كدوک  لامج  روضح و  هب  شمـشچ  تساوخیم  اریز  دـیامن ، اطع  یکدوک  وا  هب  ادـخ  هک  درکیم  اـعد  رایـسب  تشادیم و 
هب شتبغر  دـهدیم ، اذـغ  شیاههجوج  هب  هک  دـیدیم  ار  ياهدـنرپ  ای  دراد ، شوغآ  رد  ار  شکدوک  هک  دـیدیم  ار  ینز  اّنح  هک  یماگنه 

رتشیب دنزرف  نتشاد 

. ءارذعلا میرم  میرکلا  نآرقلا  یف  ءاسن  - 1
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، دهدب ار  شاییاراد  یمامت  دوب  رـضاح  اّنح  دوب . هدش  دیماان  ندش  رادهچب  زا  رگید  تشاد ، هچب  نتـشاد  هب  يرایـسب  لیم  هکنیا  اب  دشیم .

. دسوبب ار  شتروص  دنیبب و  رابکی  ار  وا  هک  دوش  يدنزرف  بحاص  یلو 
نیمز و راگدرورپ  هاگرد  هب  ناوارف ، يراز  هلاـن و  اـب  دـشیم . رتگـنرمک  وا  رد  ندـش  رادهچب  هب  دـیما  شنـس ، نتفر  ـالاب  اـب  زور  هب  زور 

فقو ار  وا  دهدب ، يدنزرف  وا  هب  دـنوادخ  هچنانچ  هک  درک  رذـن  لماک  عوشخ  عوضخ و  تلاح  اب  تسج و  لسوت  وا  هب  درب و  هانپ  نامـسآ 
: دزادرپب تمدخ  هب  اجنآ  رد  ات  دومن ، دهاوخ  سدقملاتیب 

(35 نارمع : لآ   ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  یِّنِم  ْلَّبَقَتَف  ًارَّرَُحم  ِینَْطب  ِیف  ام  ََکل  ُتْرَذَن  یِّنِإ  ِّبَر  َنارْمِع  ُتَأَْرما  َِتلاق  ْذِإ 
ییوت هک  ریذپب  نم  زا  سپ  وت ، هناخ ] تمدخ   ] يارب دازآ  مدرک ، وت  رذن  مراد  مکش  رد  هچنآ  اراگدرورپ ! تفگ : نارمع  رـسمه  هک  هاگنآ 

. اناد ياونش 
ساسحا ار  یکدوک  ندروخ  ناـکت  شدوجو  رد  ناـهگان  یبش  اـّنح  داد . وا  هب  دوب  هتـساوخ  ار  هچنآ  درک و  تباـجا  ار  وا  ياـعد  دـنوادخ 

ربارب رد  ییورهداشگ  اب  دوز  حبـص  تسب . شقن  شناـبل  رب  هدـنخ  تفر و  نیب  زا  شیاـهیتحاران  دـش و  نشور  شمـشچ  شیپ  اـیند  درک .
هب دوب ، بجعتم  لاحـشوخ و  رایـسب  هک  یلاـح  رد  نارمع  داد . حرـش  وا  رب  ار  تشذـگیم  شدوجو  رد  هچنآ  تسـشن و  نارمع  شرـسمه 

کـشا زا  رپ  شنامـشچ  دوب ، هدروآ  ور  اهنآ  هب  یتحاران  جنر و  اهتدـم  زا  سپ  هک  يايداش  تدـش  زا  دادیم . شوگ  شرـسمه  نانخس 
هک دادن  فافک  شرمع  هک  سوسفا  یلو  دش .
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تافو نارمع  یتقو  دش . لیدـبت  هودـنا  یتحاران و  هب  نارمع  گرم  رطاخ  هب  نارمع ، هناخ  رد  كدوک  دوجو  ینامداش  دـنیبب . ار  شکدوک 

رمع وا  هب  ردـقنآ  طقف  هک  تساوخیم  ادـخ  زا  انح  نارمع ، يرامیب  ماگنه  تفرگ . ندـیراب  اّنح  هرهچ  رب  ترـسح  متام و  کـشا  تفاـی ،
رایـسب اّنح  نارمع ، گرم  اب  دنادرگزاب . ار  نآ  تسناوتیمن  سکچیه  دوب و  هدیـسر  ادخ  ياضق  یلو  دنیبب ، ار  شکدوک  دـناوتب  هک  دـهد 

ناوت دـنوادخ  هک  تشاد  نانیمطا  دوب و  راودـیما  دـنوادخ  تمحر  هب  یلو  دـیدیم ، هتفر  داب  رب  ار  شیاهوزرآ  وا  دـش . نیگمغ  هدرـسفا و 
. داد دهاوخ  وا  هب  ار  اهیتخس  همه  لمحت 

هک یتروص  رد  دـیدیم . هتفر  تسد  زا  ار  دوخ  دـیما  اـّنح  دـمآ . اـیند  هب  دوب ، رتـخد  هک  اـّنح  كدوک  دیـسر و  ارف  دوعوم  هظحل  ماـجنارس 
: تسا هدومرف  نآرق  رد  دنوادخ  هکنانچ  دوب . يرگید  زیچ  دنوادخ  تساوخ 

اهَتَّیِّرُذ َو  َِکب  اهُذیعا  ّینا  َو  َمَیرَم  اُهتیَّمَس  ّینا  َو  یثنالاَک  ُرَکَّذلا  َسَیل  َو  تَعَـضَو  اِمب  ُمَلعأ  ُهللا  َو  یثنا  اُهتعَـضَو  ّینا  ِّبَر  َتلاق  اهتَعَـضَو  اّمَلَف 
(36 نارمع : لآ   ) ِمیجَّرلا ِناطیَّشلا  َنِم 

تسین و رسپ  لثم  رتخد  هدروآ و  ایند  هب  هچنآ  هب  تسا  رتاناد  ادخ  مدروآ و  ایند  هب  رتخد  نم  ایادخ  تفگ : دومن ، لمح  عضو  هک  یماگنه 
. مراپسیم وت  هب  هدش  هدنار  ناطیش  ّرش  زا  ار  شنادنزرف  وا و  شمدیمان و  میرم  نم 

وا زا  شیپ  دوب و  رتخد  وا  كدوک  یلو  دتـسرفب ، دبعم  هب  تمدخ  يارب  ار  شکدوک  هک  دوب  هدرک  رذن  نوچ  دوب ، هدـش  دـیماان  رایـسب  اّنح 
چیه
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هچ هک  دوب  هدنامرد  اّنح  دنورب . تمدخ  تهج  دبعم  هب  هک  دنتشادن  ار  نآ  هزاجا  نارتخد  لصا ، رد  دوب و  هدرکن  تمدخ  دبعم  رد  يرتخد 

ار اّنح  یگدـنز  سأی  هودـنا و  ياـهربا  دوبن . نکمم  يزیچ  نینچ  لـمع  رد  یفرط  زا  درکیم و  ادا  دـیاب  هک  تشاد  يرذـن  یفرط  زا  دـنک ،
شرتخد اریز  درک ، مامت  وا  رب  ار  شتمعن  لوبق و  ار  شاهیده  باجتـسم و  ار  وا  ياعد  دروآ و  تمحر  وا  فعـض  رب  دنوادخ  اما  دندنکآ ،

. تفریذپ وا  زا  رذن  ناونع  هب  ار 
(37 نارمع : لآ   ) ًانَسَح اًتابَن  اهَتَبنا  َو  ٍنَسَح  ٍلوبَِقب  اهُّبَر  اهَلَّبَقَتَف 

. داد شرورپ  وحن  نیرتهب  هب  ار  وا  تفریذپ و  ییوکین  هب  ار  میرم  دنوادخ 
هب دیـشوپ و  ار  تمدخ  سدقم  هقرخ  دوخ  هدیزگرب ، نداد  تمعن  میرکت و  يارب  ار  وا  هدرک و  رظن  وا  هب  دنوادخ  دیمهف  میرم  هک  یماگنه 

دنوادخ هدرک  رظن  یعون  هب  تسا و  دنوادخ  رذن  میرم  هک  دنتـسنادیم  دـندوب و  سدـقملاتیب  رد  هک  یناسک  تفر . سدـقملاتیب  تمس 
تحت ار  میرم  هک  دوب  لیام  یبن  يایرکز  رتشیب ، همه  زا  دـنتخادرپ و  تباـقر  هب  مه  اـب  دـنریذپب ، ار  وا  تیبرت  تلاـفک و  هکنیا  يارب  تسا ،
نتفرگ هدهع  رب  رس  رب  لدج  ثحب و  دندوب . رگیدمه  نانیمطا  دروم  دوب و  میرم  هلاخ  رهوش  ایرکز ، یفرط  زا  دریگب . دوخ  تیبرت  لفکت و 

اریز دـننک ، تلاـفک  ار  میرم  هکنیا  هب  دنارتهتـسیاش  رتقحم و  هک  دـندروآیم  یلیـالد  دوـخ  يارب  مادـک  ره  تفرگ و  ـالاب  میرم ، تلاـفک 
میرم هک  دنتسنادیم  نوچ  دنوش ، رتکیدزن  ادخ  هب  هلیسو ، نیا  هب  دنتساوخیم 
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. تسا هدش  دنوادخ  رذن  کنیا  هک  تسا  هتسیاش  كرابم و  یکدوک 

مان هب  هعرق  دـش و  ماجنا  یـشکهعرق  دریگب . هدـهع  هب  ار  میرم  تلافک  وا  داتفا ، یـسک  ره  مان  هب  ات  دـننک  یـشکهعرق  ات  دـش  رارق  ماجنارس 
ایرکز تفاییم . بارحم  رد  ار  وا  دـشیم ، دراو  میرم  رب  ایرکز  هاگره  داد . رارق  میرم  لـیفک  ار  اـیرکز  دـنوادخ  هنوگنیا  داـتفا و  اـیرکز 

هدرک عونمم  دادیم و  ماجنا  ار  میرم  ياهراک  ییاـهنت  هب  دوخ  درک و  رود  ناـمدرم  رظن  زا  ار  وا  میرم ، یتحار  بابـسا  ندومن  مهارف  يارب 
تـسود یلیخ  هتفرگ و  هدـهع  هب  ار  میرم  تلاـفک  هکنیا  زا  دوب  ناـمداش  رایـسب  اـیرکز  دورب . میرم  قاـتا  هب  یـسک  شدوخ  زا  ریغ  هک  دوب 

میرم رادید  هب  هک  يزور  هکنیا  ات  تشذگ ، لاونم  نیمه  هب  یتدم  دزاس . مهارف  ار  میرم  یتخبـشوخ  بابـسا  دناوتیم  هک  روط  ره  تشاد ،
یلو دـنک ، دـمآ  تفر و  س )  ) میرم قاـتا  هب  یـسک  هک  دوب  هدرک  عونمم  اـیرکز  تخیگنارب . ار  وا  تریح  هک  دـید  یبـیجع  زیچ  دوب ، هتفر 

ياهاذغ هب  یتهابـش  چیه  هک  ییاهاذغ  تسوا ، دزن  رد  اذغ  زا  رپ  یفرظ  دـناوخیم و  زامن  هک  دـید  ار  وا  دـش ، میرم  قاتا  دراو  دوخ  یتقو 
: تفگ میرم  هدروآ »؟ وت  يارب  ار  اهنیا  یسک  هچ  میرم  : » دیسرپ بجعت  اب  تشادن ، ییایند 

(37 نارمعلآ :  ) ٍباسِح ِریَِغب  ُءآشَی  نَم  ُقُزرَی  َهللا  َّنإ  ِهللا  ِدنِع  نِم  َوُه 
. داد دهاوخ  يزور  باسحیب  دهاوخب  ار  هک  ره  دنوادخ  تسا و  دنوادخ  فرط  زا  نیا 

ار وا  هدزمقر و  س )  ) میرم يارب  یگرزب  ریدقت  ادخ  هک  تسناد  ایرکز 
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یگرزب و راثآ  نوچ  تسا ، ملاع  نانز  هدـیزگرب  وا  هک  تفاـیرد  تسا و  هداد  صاـصتخا  دـنرادنپیم ، ناـمدرم  هک  هچنآ  يارو  یتلزنم  هب 

. دیدیم وا  دوجو  رد  ار  تلزنم 
هب ور  ایرکز  دادیم . وا  هب  میرم  نوچ  یکدوک  دـنوادخ ، شاـک  يا  هک  درک  وزرآ  لد  رد  دـش و  هزاـت  شلد  غاد  میرم ، ندـید  اـب  اـیرکز 

دنک و مامت  وا  رب  ار  شتمعن  هداهن  تنم  وا  رب  هک  تساوخ  ادخ  زا  تخادرپ و  زاین  زار و  هب  وا  اب  دروآ و  نیمز  اهنامـسآ و  دنوادخ  يوس 
: تفگ وا  دیامن . اطع  وا  هب  یکدوک 

ًاِرقاع ِیتَأَْرما  َِتناـک  َو  ِیئارَو  ْنِم  َِیلاوَْملا  ُْتفِخ  یِّنِإ  َو  ایِقَـش * ِّبَر  َِکئاعُدـِب  ْنُکَأ  َْمل  َو  ًاْبیَـش  ُْسأَّرلا  َلَعَتْـشا  َو  یِّنِم  ُمْظَْعلا  َنَهَو  یِّنِإ  ِّبَر 
(6 - 4 میرم :  ) ایِضَر ِّبَر  ُْهلَعْجا  َو  َبوُقْعَی  ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  ِیُنثِرَی  اِیلَو * َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف 

منادنواشیوخ زا  دوخ  زا  سپ  نم  ماهدوبن و  هرهبیب  وت  مان  ندناوخ  زا  دش و  دیپس  يریپ  زا  مرس  مناوختسا و  دش  تسـس  انامه  اراگدرورپ !
نادـناخ زا  مه  درب و  ثرا  نم  زا  مه  هک  شخبب  يدـنزرف  دوخ  دزن  زا  ارم  تسازاـن ، ینز  مرـسمه  مسرتیم و  وت ] نییآ  ظـفح  هب  تبـسن  ]

. نادرگ هدیدنسپ  ار  وا  نم ! راگدرورپ  يا  درب و  ثرا  بوقعی 
. درک اطع  وا  هب  ار  دوب  هتساوخ  هچنآ  باجتسم و  ار  وا  ياعد  دنوادخ  دش . هدروآرب  وا  يوزرآ 

َكُرِّشَُبی َهللا  َّنَأ  ِبارْحِْملا  ِیف  یِّلَُصی  ٌِمئاق  َوُه  َو  ُۀَِکئالَْملا  ُْهتَدانَف 
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(39 نارمع : لآ   ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  اِیبَن  َو  ًاروُصَح  َو  ًادِّیَس  َو  ِهللا  َنِم  ٍۀَِملَِکب  ًاقِّدَصُم  ییْحَِیب 

ار ادخ  هملک  هک  ییحی ، هب  دهدیم  هدژم  ار  وت  ادخ  هک  دوب  هداتسیا  بارحم  رد  زامن  هب  يو  هک  یلاح  رد  وا  رب  دندز  گناب  ناگتشرف  سپ 
. تسا ناگتسیاش  زا  يربمایپ  رادنتشیوخ و  راوگرزب و  دنکیم و  قیدصت 

درکیم ار  ادخ  تدابع  دوب و  هدنام  سدقملاتیب  رد  وا  تشگیم . رتمکحم  زور  ره  شیاوقت  نامیا و  دـشیم و  رتگرزب  گرزب و  میرم 
. داتسرفیم يزور  وا  يارب  زین ، دنوادخ  و 

یسیع تدالو 

رایـسب میرم  تشادن . ياهقباس  نآ  زا  شیپ  هک  دش  دراو  وا  رب  یبهار  ناهگان  هک  دوب  تدابع  لوغـشم  هتـشذگ  نوچمه  س )  ) میرم يزور 
میرم دوب . نیتم  مارآ و  ياهرهچ  ياراد  درم  داتسیا . وا  ربارب  رد  دوب ، رشب  نوچ  شاهرهچ  دوب و  هدش  لزان  نامسآ  زا  هک  ياهتشرف  دیـسرت .

نمادکاپ هفیفع و  ینز  هک  وا  هب  تبسن  يدب  تین  تسا و  قساف  يدرم  وا  دنکن ، درک  رکف  هک  ارچ  درب  هانپ  ادخ  هب  دوب ، هدیـسرت  رایـسب  هک 
درب نیب  زا  ار  شسرت  فرطرب و  ار  وا  هودنا  هک  درک  تبحص  وا  اب  شمارآ  اب  ردقنآ  دنادرگرب و  وا  هب  ار  شمارآ  هتـشرف ، اما  دراد ، تسا ،

يرـسپ ار  وت  مشخبب  ات  متـسه ، ادخ  هتـشرف  نم  سرتن ! : » تفگ هتـشرف  دنادرگزاب . وا  هب  ار  دوب  هتفر  نیب  زا  سرت  رثا  رب  هک  ملکت  تردـق  و 
«. كاپ
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186 ص :
: تفگ تسکش و  ار  توکس  س )  ) میرم

(20 میرم :  ) ایَِغب َُكأ  َْمل  َو  ٌرََشب  ِینْسَسْمَی  َْمل  َو  ٌمالُغ  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ 
؟ ماهدوبن مه  هراکدب  هدیسرن و  نم  هب  يرشب  تسد  هکنیا  اب  دشاب  يرسپ  ارم  هنوگچ 

: داد باوج  هتشرف 
(21 میرم :  ) ایِضْقَم ًاْرمَأ  َناک  َو  اَّنِم  ًۀَمْحَر  َو  ِساَّنِلل  ًۀَیآ  ُهَلَعْجَِنل  َو  ٌنِّیَه  َّیَلَع  َوُه  ِکُّبَر 

تـسا يرما  نیا  ام و  يوس  زا  دـشاب  یتمحر  میهد و  رارق  ياهناشن  مدرم  يارب  ار  وا  تسا و  ناسآ  نم  رب  راـک  نیا  هک  هتفگ  تراـگدرورپ 
. هتفای نایاپ 

یمدرم درکیم  رکف  تفرگارف . ار  وا  دوجو  مامت  سرت  درک . رکف  دوب ، هدینش  هچنآ  هب  تسشن و  نارگن  یتلاحاب  میرم  هتشرف ، نتفر  زا  سپ 
. دروآ ایند  هب  دشاب ، هدرک  جاودزا  هکنآ  نودب  يدنزرف  هک  دنک  لمحت  وا  هنوگچ  تفگ و  دنهاوخ  هچ  دننادیم ، هزیکاپ  يرتخد  ار  وا  هک 

. تخاس هریچ  س )  ) میرم ناج  رب  ار  سرت  بارطضا و  راکفا ، نیا 
رکف لاح  رد  هراومه  دوب و  هتفاـی  هبلغ  وا  رب  سرت ، هودـنا و  دـنک . هدوارم  مدرم  اـب  رتمک  دـشاب و  اـهنت  تساوخیم  میرم  زور ، نآ  زا  سپ 

هب بل  دـشیم . رتشیب  میرم  درد  هودـنا و  تشذـگیم و  مه  یپ  زا  اههام  دوب . هدـنکآ  ار  شناج  یماـمت  هک  دوب  یگرزب  زار  نیا  هب  ندرک 
اذغ و چیه 
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187 ص :
، مدرم مشچ  زا  رود  شايردپ و  هناخ  رد  تشگزاب و  شدلوت  لحم  هرصان  هب  تفگ و  كرت  ار  سدقملاتیب  ماجنارـس  دزیمن . یندیـشون 

. دنیاشگب تسیاشان  نانخس  نتفگ  هب  نابز  وا  هرابرد  مدرم  دوش و  المرب  شزار  وا  ندید  اب  ادابم  ات  درک ، یفخم  ار  دوخ 
ینیمزرـس رد  دـش و  رود  رهـش  زا  راچان  دروآ . ایند  هب  ار  شکدوک  دـیاب  هک  درک  ساسحا  وا  دـش و  کیدزن  لمح  عضو  نامز  ماـجنارس ،

. دشخب نیکـست  ار  شیاهدرد  ای  دهد و  يرای  ار  وا  دشاب و  وا  رانک  رد  یـسک  هکنآ  نودـب  درب ، هانپ  ییامرخ  لخن  کشخ  هنت  هب  کشخ ،
درک وزرآ  تسیرگ و  درک و  هاگن  شکدوک  هب  ترسح  اب  س )  ) میرم تفای . نیکست  وا  ياهدرد  دمآ و  ایند  هب  كدوک  هک  دیشکن  یلوط 
لمح عضو  تلاح  نآ  رد  میرم  دیامرفیم : نآرق  دوش . يدـنزرف  بحاص  رـسمه ، نودـب  هک  دـیدیمن  ار  زور  نیا  درمیم و  شاک  يا  هک 

(. 23 میرم : « ) مدوب هدش  شومارف  هرسکی  هدرم و  نیا  زا  شیپ  شاک  يا  « ؛ ایِْسنَم ًایْسَن  ُْتنُک  َو  اذه  َْلبَق  ُِّتم  ِینَْتَیل  ای  تفگ :
شکدوک هکنیا  ات  تخیریم ، کشا  اهنت  دوب و  هدنام  شیوخ  راک  رد  ناریح  دـنک ، هچ  تسنادیمن  وا  دوب ، هدـش  رتشیب  س )  ) میرم سرت 

هدروآ دـیدپ  یبآ  همـشچ  وت  ياپ  ریز  تراگدرورپ  هک  شابن  نیگهودـنا  « ؛ ایِرَـس ِکَتَْحت  ِکُّبَر  َلَـعَج  ْدَـق  ِینَزَْحت  اَّلَأ  تفگ : نخـس  وا  اـب 
. دش يراج  میرم  ياپ  ریز  زا  بآ  و  ( 24 میرم : « ) تسا

(. 26 میرم : « ) راد نشور  مشچ  شونب و  روخب و  سپ  « ؛ ًاْنیَع يِّرَق  َو  ِیبَرْشا  َو  ِیلُکَف  دمآ : روتسد 
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یتقو دیدرگ ، نئمطم  مبلق  دـش و  نشور  ممـشچ  مدیـشون و  تشگزاب و  ماهتفر  يورین  ات  مدروخ  بآ  نآ  زا  سپ ، دـیوگیم : س )  ) میرم

نآ زا  درک ، اطع  نم  هب  دنوادخ  هچنآ  هب  دـش ، باداش  مناج  درک و  زبس  ار  هدـش  کشخ  لخن  هنت  نآ  هنوگچ  دـنوادخ  تردـق  مدـید  هک 
«. درک يراج  کشخ  نیمزرس  نآ  رد  هک  یبآ 

نایوجبیع ياعدا  هک  دوب  نشور  ياهناشن  وا و  یکاپ  رب  راکـشآ  یناـهرب  هاـنگ و  هنوگره  زا  میرم  يرود  رب  مکحم  یلیلد  هزجعم ، نیمه 
ربارب رد  ار  نآ  ات  تشاد  یمکحم  لیلد  هب  جایتحا  شهاـگداز ، هب  تشگزاـب  دوخ و  زا  تمهت  عفد  يارب  س )  ) میرم اـما  درکیم . لـطاب  ار 

: تفگ دش و  لزان  وا  رب  یحو  ریفس  هرابکی  هک  ددرگزاب  رهش  هب  هنوگچ  تسنادیمن  وا  دهد . هئارا  وجبیع ، نامدرم 
(26 میرم :  ) ایِْسنِإ َمْوَْیلا  َمِّلَکا  ْنَلَف  ًامْوَص  ِنمْحَّرِلل  ُتْرَذَن  یِّنِإ  ِیلوُقَف  ًادَحا  ِرَشَْبلا  َنِم  َِّنیََرت  اَّمِإَف 

. تفگ مهاوخن  نخس  يرشب  چیه  اب  زورما  ماهدرک و  رذن  هزور  نابرهم  دنوادخ  يارب  نم  وگب : يدید ، ار  نایمدآ  زا  یسک  رگا  سپ 
رد یکدوک  اـب  مه  نآ  س ،)  ) میرم تشگزاـب  ربـخ  تشگزاـب . شرهـش  يوس  هب  دـنوادخ  هب  لـکوت  ناوت و  ماـمت  اـب  دـش و  نئمطم  میرم 
وا هئطخت  هنعط و  هب  عورـش  دندوشگ و  وا  تتامـش  هب  نابز  دنتـسنادیم ، كاپ  ار  س )  ) میرم يزور ، هک  یناسک  دیچیپ . رهـش  رد  شوغآ ،

: دندش رکذتم  وا  هب  ار  شاهداوناخ  تلاصا  يدنموربآ و  تزع و  دندرک و 
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189 ص :
(28 - 27 میرم :  ) ایَِغب ِکُّما  َْتناک  ام  َو  ٍءْوَس  َأَْرما  ِكُوبا  َناک  ام  َنوُراه  َتْخا  ای  ایِرَف * ًاْئیَش  ِْتئِج  ْدََقل  ُمَیْرَم  ای  اُولاق  ُُهلِمَْحت  اهَمْوَق  ِِهب  َْتتَأَف 

! نوراه رهاوخ  يا  ياهدروآ . يدنـسپان  زیچ  یتسار  هب  میرم ! يا  دنتفگ : دروآ . شموق  دزن  دوب ، هتفرگ  شوغآ  رد  ار  وا  هک  یلاح  رد  سپ 
. هراکدب ینز  تردام  هن  دوب و  يدب  درم  تردپ  هن 

زا اهنآ  دینک . لاؤس  وا  زا  هک  كدوک  هب  درک  هراشا  سپـس  درک . رایتخا  توکـس  تشادنرب و  شنابز  زا  هرگ  تفگن و  ینخـس  س )  ) میرم
هلیسونیدب دیشخب و  ادص  وا  هرجنح  هب  دوشگ و  ار  كدوک  نابز  دنوادخ  دندرک . هرخسم  ار  وا  دندش و  بجعتم  س )  ) میرم تکرح  نیا 

: تفگ هدننکراکنا  موق  نآ  هب  باطخ  اراکشآ  دروخ و  ناکت  كدوک  ياهبل  درک . لماک  شکدوک  و  س )  ) میرم رب  ار  دوخ  تمارک 
َْمل َو  ِیتَدـِلاِوب  اَرب  َو  ایَح * ُْتمُد  ام  ِةاکَّزلا  َو  ِةالَّصلِاب  ِیناصْوَأ  َو  ُْتنُک  ام  َْنیَأ  ًاکَرابُم  ِینَلَعَج  َو  اِیبَن * ِینَلَعَج  َو  َباـتِْکلا  َِیناـتآ  ِهللا  ُدـْبَع  یِّنِإ 

(33 - 30 میرم :  ) ایَح ُثَْعبُأ  َمْوَی  َو  ُتُومَأ  َمْوَی  َو  ُتِْدلُو  َمْوَی  َّیَلَع  ُمالَّسلا  َو  ایِقَش * ًاراَّبَج  ِیْنلَعْجَی 
زامن و هب  ارم  ماهدـنز  ات  مشاب و  هک  اج  ره  تخاس  كراـبم  ارم  تسا و  هداد  رارق  ربماـیپ  ارم  داد و  باـتک  نم  هب  وا  متـسه ، ادـخ  هدـنب  نم 

هداز هک  يزور  نم  رب  دورد  تسا و  هدـینادرگن  منامرفان  وگروز و  هدرک و  راکوکین  مردام  هب  تبـسن  ارم  و  تسا . هدرک  شرافـس  تاـکز 
. موشیم هتخیگنارب  هدنز  هک  يزور  مریمیم و  هک  يزور  مدش و 
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190 ص :
لطاب ار  اهنآ  ناهرب  دوخ  میرم  هک  دوبن  یتجاح  رگید  دومن و  ماهتا  عفر  شردام  زا  تسب و  ار  نایوگدـب  نابز  نانخـس ، نیا  اب  ع )  ) یـسیع

و س )  ) میرم یهانگیب  رب  راکشآ  ياهناشن  دوخ  نیا  تخیگنارب . يربمایپ  هب  ار  وا  درک و  اوسر  هلیـسونیدب  ار  نایوگغورد  دنوادخ  دنک .
. دندنامرد نآ  زا  نارگید  هک  داد  مّلکت  تردق  ع )  ) یسیع هب  نس ، نیا  رد  اریز  دوب ، وا  یکاپ  رب  لاد  ياهزجعم 

نیا دنراد و  ییالاو  ماقم  دنزرف ، ردام و  نیا  هک  دنتـسناد  همه  دیچیپ و  رهـش  رد  دـیوگیم ، نخـس  هراوهگ  رد  میرم  كدوک  هک  ربخ  نیا 
هرهچ رب  توبن  راثآ  ادتبا ، نامه  زا  دشیم و  رتگرزب  زور  هب  زور  ناکدوک ، ریاس  دننام  ع )  ) یـسیع تسین . ناکدوک  ریاس  دننام  كدوک 

ناهرب اب  دادیم و  سرد  نارگید  هب  هک  دوب  هلاس  هدزاود  دش . نکاس  سدـقملاتیب  رد  میرم ، شردام  هارمه  هب  ع )  ) یـسیع دوب . نایامن  وا 
و هرـصان »  » رد ار  شرمع  رتـشیب  ع )  ) یـسیع دادیم . تاـجن  یهارمگ  زا  ار  اـهنآ  درکیم و  لـح  ار  مدرم  یملع  لـئاسم  مـکحم  لـیالد  و 

دش لزان  وا  رب  نیمالاحور  لاس ، نیا  رد  تشگزاب و  هرصان  هب  شردام  هارمه  هک  دوب  هلاسیـس  دنارذگ . ثحب  سرد و  رد  سدقملاتیب » »
. درک زاغآ  ار  دوخ  تلاسر  بیترت ، نیدب  دروآ و  ار  وا  توبن  تراشب  و 

هجیدخ و هیـسآ ، میرم ، دـنانت : راهچ  ملاع  نانز  نیرتهب  : » دـیامرفیم ص )  ) مرکا لوسر  هک  سب  نیمه  س )  ) میرم یگرزب  تمظع و  رد 
:«. همطاف
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ثراح رتخد  هنومیم ،

هراشا

(50 بازحا :  ) َنِینِمْؤُْملا ِنُود  ْنِم  ََکل  ًۀَِصلاخ  اهَحِْکنَتْسَی  ْنَأ  ُِّیبَّنلا  َدارَأ  ْنِإ  ِِّیبَّنِلل  اهَسْفَن  ْتَبَهَو  ْنِإ  ًۀَنِمُْؤم  ًةَأَْرما  َو 
نینچ اما  دـنیزگرب ، يرـسمه  هب  ار  وا  دـهاوخب  ربمایپ  هچناـنچ  دـهاوخن ] دوخ  يارب  يرهم  و   ] دـشخبب ربماـیپ  هب  ار  دوخ  هک  یناـمیا  اـب  نز 

. نانمؤم رگید  هن  تسا  زاجم  وت  يارب  اهنت  یجاودزا 

هیآ لوزن  نأش 

قبط دـنوادخ  درک . هضرع  ناشیا  رب  ار  ص )  ) ربمایپ اب  ندرک  یگدـنز  هب  هقالع  رب  ینبم  دوخ  ياضاقت  هک  دـش  لزان  ینز  هراـبرد  هیآ  نیا 
(1) دروآرد . شیوخ  يرسمه  هب  ار  نز  نآ  دناوتیم  دشاب ، هتشاد  تسود  رگا  هک  درک  ریخم  ار  ص )  ) ربمایپ هیآ ، نیا 

. ثراحلا تنب  هنومیم  میرکلا  نآرقلا  یف  ءاسن  - 1
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؟ تسیک هنومیم 

هراشا

ادـتبا رد  شمان  دوب . هیلاله  هعـصعص  نب  رماع  نب  لاله  نب  هللادـبع  نب  هبیور  نب  مزه  نب  ریجب  نب  نزح  نب  ثراـح  رتخد  هنومیم  نز ، نیا 
. دیمان هنومیم  ار  وا  ص ،)  ) ربمایپ هک  دوب  هرب » »

و ص ))  ) ربمایپ يومع  بلطملادبع  نب  سابع  رـسمه   ) لضفّما و  ص ))  ) ادخ لوسر  رـسمه   ) هیرماع هیلاله  همیزخ  رتخد  بنیز ، رهاوخ  وا 
جاودزا رکبابا  اب  رفعج ، زا  سپ  وا  دش . هللادبع  مان  هب  يدـنزرف  بحاص  وا  زا  هک  بلاطیبا  نب  رفعج  رـسمه   ) هیمعثخ سیمع  رتخد  ءامـسا 

ییحی مان  هب  يدنزرف  بحاص  ناشیا  زا  درک و  جاودزا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  اب  وا ، زا  سپ  دـش و  دـمحم  مان  هب  يدـنزرف  بحاص  درک و 
فوع رتخد  دنه  ناشردام  دوب . دش ) هماما  مان  هب  يرتخد  بحاص  ناشیا  زا  هک  بلطملادبع  نب  هزمح  رسمه   ) سیمع رتخد  یملـس  و  دش )

، هزمح ص ،)  ) ادـخ لوسر  نوچ : یگرزب  نادرم  وا  ناداـماد  اریز  دـشیم ، هدـیمان  مرتحم  نزریپ  مدرم ، نیب  رد  هک  دوب  ثرح  نب  ریهز  نب 
. دروآ نامیا  س )  ) هجیدخ زا  سپ  هک  دوب  ینز  نیلوا  هنومیم  دندوب . بلطملادبع  نب  سابع  بلاطیبا و  نب  رفعج  بلاطیبا ، نب  یلع 

نب مـهر  َیبا  اـب  وا  زا  سپ  دـش . ادـج  وا  زا  یتدـم  زا  سپ  هـک  درک  جاودزا  یفقث  ریمع  نـب  ورمع  نـب  دوعـسم  اـب  تیلهاـج ، ناـمز  رد  وا 
. دوب هلاس  وا 26  نامز  نآ  رد  تشذگرد . یتدم  زا  سپ  وا  هک  درک  جاودزا  يرماع  يزعلادبع 
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193 ص :
نتفر يارب  هک  دومرف  باحصا  هب  دورب و  هرمع  رفس  هب  هک  تفرگ  میمصت  يرجه ، مشش  لاس  رد  هیبیدح  حلـص  داقعنا  یپ  رد  ص )  ) ربمایپ

رد دـندش . ناور  ناشیا  یپ  رد  ادـخ  هناخ  ترایز  قوش  هب  زین  راصنا  رجاهم و  زا  رفن  رازه  دـش و  راوس  رتش  رب  ص )  ) ربمایپ دـنوش . هداـمآ 
نارجاهم و هک  دوب  يراب  نیلوا  نیا  درک . رپ  ار  تشد  ناناملـسم  ریبکت  يادـص  هک  يروط  دـندرک ، هیبلت  نتفگ  هب  عورـش  ناگمه  تاقیم ،

دنوادـخ دـندش . هکم  دراو  ناـیوگریبکت  ناـمداش و  ناناملـسم ، و  ص )  ) مرکا ربماـیپ  دـنتفریم . هکم  يوـس  هـب  مـه  شوداـشود  راـصنا ،
: دیامرفیم

اوُمَْلعَت َْمل  ام  َِملَعَف  َنُوفاَخت  َنیِرِّصَقُم ال  َو  ْمُکَـسُؤُر  َنیِقِّلَُحم  َنِینِمآ  ُهللا  َءاش  ْنِإ  َمارَْحلا  َدِجْـسَْملا  َُّنلُخْدََتل  ِّقَْحلِاب  ایْؤُّرلا  َُهلوُسَر  ُهللا  َقَدَص  ْدََـقل 
(27 حتف :  ) ًابیِرَق ًاْحتَف  َِکلذ  ِنُود  ْنِم  َلَعَجَف 

مارحلادجـسم دراو  ادـخ  تساوـخ  هب  امـش  همه  عـطق  روـط  هب  تفگ ؛ تسار  قـح  هب  داد ، ناـشن  اـیؤر  رد  شربماـیپ  هب  ار  هـچنآ  دـنوادخ 
یلو دـیرادن ؛ یتشحو  سرت و  سک  چـیه  زا  دـیاهدرک و  هاتوک  ای  هدیـشارت  ار  دوخ  ياهرـس  هک  یلاـح  رد  تینما و  تیاـهن  رد  دـیوشیم 
رارق امـش ] رب  ربیخ  رد   ] یکیدزن حتف  نآ ، زا  لبق  و  دوب ؛] یتمکح  ریخأت  نیا  رد  و   ] دیتسنادیمن امـش  هک  تسنادیم  ار  ییاهزیچ  دـنوادخ 

. تسا هداد 
نیب هک  هیبیدـح  هدـهاعم  قبط  دـندشن . هبعک  هناخ  ترایز  هب  قفوم  هک  دـندوب  هدـمآ  هکم  هب  يرجه  مشـش  لاس  شباحـصا  و  ص )  ) ربمایپ

تشگیمرب لاس  نآ  رد  یتسیاب  ص )  ) ربمایپ دش ، دقعنم  شیرق  و  ص )  ) ربمایپ
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194 ص :
هکم دراو  ناناملـسم  هارمه  يرجه  متفه  لاس  رد  ص )  ) ربمایپ فالغ . رد  حالـس  اب  مه  نآ  دمآیم ، هکم  هب  ناناملـسم  هارمه  دـعب  لاس  و 

. دندنام هکم  رد  زور  هس  دندش و 
وا هک  دوبن  نآ  زا  عنام  زیچ  چیه  تشاد و  ار  ص )  ) دمحم ترـضح  اب  جاودزا  يوزرآ  هک  دوب  ینز  هکم  رد  ص )  ) ربمایپ تماقا  تدـم  رد 
هب قشع  رب  ینبم  دوخ  يوزرآ  تفر و  لضفّما  شرهاوخ  دزن  يو  دراد . زاربا  ص )  ) ربمایپ هب  ار  شقـشع  دراذـگ و  رانک  ار  دوخ  يراـبدرب 

. تفگ رهاوخ  هب  ار  ناشیا  اب  جاودزا  ربمایپ و 
شاهدازردارب يوس  هب  مه  سابع  تفگ . وا  هب  ار  دوب  هدینـش  هرب  شرهاوخ  زا  ار  هچنآ  تفر و  ربمایپ  يومع  سابع ، شرـسمه  دزن  لضف  ّما 

ص)  ) ربمایپ رب  شاهتـساوخ - نز و  نیا  هرابرد  هظحل - نامه  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  درک . حرطم  ناشیا  اـب  ار  هرب  جاودزا  تساوخرد  دـمآ و 
: درک لزان 

(50 بازحا :  ) َنِینِمْؤُْملا ِنُود  ْنِم  ََکل  ًۀَِصلاخ  اهَحِْکنَتْسَی  ْنا  ُِّیبَّنلا  َدارا  ْنِإ  ِِّیبَّنِلل  اهَسْفَن  ْتَبَهَو  ْنِإ  ًۀَنِمُْؤم  ًةَأَْرما  َو 
نینچ اما  دـنیزگرب ، يرـسمه  هب  ار  وا  دـهاوخب  ربمایپ  هچناـنچ  دـهاوخن ] دوخ  يارب  يرهم  و   ] دـشخبب ربماـیپ  هب  ار  دوخ  هک  یناـمیا  اـب  نز 

. نانمؤم رگید  هن  تسا  زاجم  وت  يارب  اهنت  یجاودزا 
هب نادـنخ  لاحـشوخ و  سابع  دومرف . زاربا  ار  دوخ  تقفاوم  تشاذـگ و  نایم  رد  سابع  اـب  ار  دوب  هتفگ  وا  هب  دـنوادخ  هچنآ  ص )  ) ربماـیپ

يوس
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195 ص :
جاودزا وا  اب  تسا  رضاح  هدومرف و  خساپ  ار  هرب  تساوخرد  ص )  ) ادخ لوسر  انامه  : » داد شرـسمه  هب  ار  ربخ  نیا  تشگزاب و  شرـسمه 

«. ددرگ رختفم  ناشیا  يرسمه  هب  دیآرد و  ص )  ) ربمایپ دقع  هب  هک  هرب ، يارب  نیا  زا  رتالاب  یتزع  هچ  دنک و 
يروآدای ناشیا  هب  دنداتـسرف و  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  ینارومأم  شیرق  دوب . هدیـسر  نایاپ  هب  هیبیدح  حلـص  قبط  هکم ، رد  ندنام  زور  هس 

منک یسورع  امش  رهش  رد  نم  هک  دراد  ررـض  هچ  : » دومرف ناشیا  هب  ص )  ) ادخ لوسر  دوش . جراخ  هکم  زا  هماندهع ، قبط  دیاب  هک  دندرک 
«. وش جراخ  ام  رهش  زا  رتدوز  هچ  ره  میرادن . وت  ینامهیم  اذغ و  هب  يزاین  ام  : » دنتفگ اهنآ  مهدب .» امش  هب  ییاذغ  همیلو و  و 

هارمه هک  داد  روتـسد  ناناملـسم  هب  دش و  جراخ  هکم  زا  همانحلـص ، هب  يدنبیاپ  دهع و  هب  يافو  يارب  هیبیدـح و  دادرارق  قبط  ص )  ) ربمایپ
هب میعنت ،»  » کـیدزن ياهقطنم  فرـس ،»  » هقطنم رد  ار  هرب  اـت  تشاذـگ  هکم  رد  ار  شیوخ ) مـالغ   ) عفاروبا دـنوش و  جراـخ  هکم  زا  ناـشیا 

. دناسرب ص )  ) ربمایپ
ادـخ لوسر  نآ  زا  سپ  داتفا . قافتا  يرجه  متفه  لاـس  لاّوش  رد  فرـس و  نیمزرـس  رد  هرب  و  ص )  ) ادـخ لوسر  فاـفز  جاودزا و  مسارم 

رد وا  اب  جاودزا  اریز  داد ، رییغت  هنومیم  هب  هرب  زا  ار  وا  مان  ص )  ) ربمایپ هک  دوب  اجنامه  رد  دنتشگزاب و  هنیدم  يوس  هب  باحـصا ، و  (ص )
بلق هلیـسو  نیا  هب  داتفا و  قافتا  دـش ، هکم  دراو  راـب  نیلوا  يارب  لاـس  تفه  زا  سپ  ربماـیپ  هک  یتقو  ینعی  ناـمز ، نیرتبساـنم  نیرتهب و 

. دش داش  ناناملسم 
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196 ص :
وا دیـسر . لالج  تزع و  هب  ص ،)  ) ادـخ لوسر  هب  بّرقت  رطاخ  هب  دـش و  دراو  ناشیا  هناـخ  هب  ص )  ) ربماـیپ نارـسمه  رگید  دـننام  هنومیم 

. دناسریمن رازآ  شیاهووه  هب  دوبن و  يدوسح  نز  هصفح ، هشیاع و  نوچمه  ص )  ) ربمایپ نانز  زا  یخرب  فالخرب 
دندوب و هنومیم  هناخ  رد  ناشیا  تفای ، تدش  ناشیا  يرامیب  دیسر و  ارف  ص )  ) ربمایپ تافو  نامز  هک  یماگنه  : » هدمآ خیراوت  زا  یخرب  رد 

اریز داد ، اـضر  رما  نیا  هب  ص )  ) ربماـیپ تیاـضر  يارب  هنومیم  دـندرک و  لـقتنم  يرگید  هناـخ  هب  ار  وا  ناـشیا ، تساوخ  هب  تاـفو  زور  رد 
. دیزرویم قشع  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  تشاد و  ییوکین  رایسب  قالخا  هنومیم 

. دنارذگ اوقت  يراگزیهرپ و  رد  ار  شرمع  تدم ، نیا  مامت  رد  دوب و  هدنز  لاس  هاجنپ  ص ،)  ) مرکا یبن  تافو  زا  سپ  هنومیم 
يدادعت مصا و  نب  دیزی  سابع و  نب  هللادبع  وا  ثیدـح  نایوار  تسا و  هدرک  تیاور  ثیدـح  شـش  لهچ و  ص ،)  ) مرکا ربمایپ  زا  هنومیم 

. دناهدوب نیعبات  زا 
نب يدـع  نب  میطخ  نب  سیق  رهاوخ  هک  میطخ  رتخد  یلیل  هلمج  زا  دنتـشاد ، ار  ص )  ) ربمایپ اـب  جاودزا  يوزرآ  هک  دـندوب  يرایـسب  ناـنز 

جاودزا وا  اـب  ص )  ) ربماـیپ یلو  تشاد ، هضرع  ص )  ) ربماـیپ رب  ار  دوـخ  هک  دوـب  ورمع  نب  جرزخ  نب  ثراـح  نب  رفظ  نب  داوـس  نب  ورمع 
هک دوب  میکح  نب  رباـج  رتـخد  هیزغ  شماـن  هک  کیرـشّما ، يرگید  دروآرد . رفظ  نب  داوـس  نب  سوا  نب  دوعـسم  جاودزا  هب  ار  وا  درکن و 

ات مه  وا  دنک و  جاودزا  وا  اب  دشن  یضار  ص )  ) ربمایپ
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197 ص :
نامرف شربمایپ  هب  دـنوادخ  دـنک و  جاودزا  ص )  ) ربماـیپ اـب  تشاد  وزرآ  هک  دوب  میکح  رتخد  هلوخ  رگید ، نز  درکن . جاودزا  رمع  ناـیاپ 

: داد
(51 بازحا :  ) ُءاشَت ْنَم  َْکَیلِإ  يِوُْؤت  َو  َّنُْهنِم  ُءاشَت  ْنَم  یِجُْرت 

. یهد ياج  دوخ  دزن  یهاوخب  ار  مادک  ره  يزادنا و  ریخأت  هب  یناوتیم  یهاوخب  ار  تنارسمه  زا  کی  ره  تبون ] ]
ربمایپ تشذـگرد و  میکح  رتخد  هلوخ  ناـیم ، نیا  رد  درک و  يراگتـساوخ  ار  دوب  یبلک  هیحد  رهاوخ  هک  هفیلخ  رتخد  فارـش  زین ، ربماـیپ 

: دومرف نینچ  وا  هرابرد  دنوادخ  هک  دوب  ثراح  رتخد  هنومیم  اهنت  نانز ، نیا  نیب  زا  درک . رظنفرص  تساوخرد  نیا  زا  (ص )
(50 بازحا :  ) َنِینِمْؤُْملا ِنُود  ْنِم  ََکل  ًۀَِصلاخ  اهَحِْکنَتْسَی  ْنا  ُِّیبَّنلا  َدارا  ْنِإ  ِِّیبَّنِلل  اهَسْفَن  ْتَبَهَو  ْنِإ  ًۀَنِمُْؤم  ًةَأَْرما  َو 

نینچ اما  دـنیزگرب ، يرـسمه  هب  ار  وا  دـهاوخب  ربمایپ  هچناـنچ  دـهاوخن ] دوخ  يارب  يرهم  و   ] دـشخبب ربماـیپ  هب  ار  دوخ  هک  یناـمیا  اـب  نز 
. نانمؤم رگید  هن  تسا  زاجم  وت  يارب  اهنت  یجاودزا 

هنومیم تافو 

ییاج فرس ، نیمزرس  رد  هک  درک  تیـصو  گرم ، ماگنه  هب  هنومیم  تشذگرد . دوب ، هلاس  داتـشه  هک  ینامز  يرجه  لاس 61  رد  هنومیم 
. دندرپس كاخ  هب  فرس  رد  ار  وا  شتیصو  قبط  دنراپسب و  كاخ  هب  ار  وا  درک ، جاودزا  ص )  ) ربمایپ اب  هک 
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198 ص :
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199 ص :

رجاه

هراشا

َنِم ْمُْهقُزْرا  َو  ْمِْهَیلِإ  يِوْهَت  ِساَّنلا  َنِم  ًةَِدْئفَأ  ْلَعْجاَف  َةالَّصلا  اوُمیُِقِیل  انَّبَر  ِمَّرَحُْملا  َِکْتَیب  َدـْنِع  ٍْعرَز  ِيذ  ِْریَغ  ٍداِوب  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ُْتنَکْـسَأ  یِّنِإ  انَّبَر 
(37 میهاربا :  ) َنوُرُکْشَی ْمُهَّلََعل  ِتارَمَّثلا 

اپرب ار  زامن  اـت  متخاـس  نکاـس  تسوت ، مرح  هک  ياهناـخ  راـنک  رد  یفلع ، بآیب و  نیمزرـس  رد  ار  منادـنزرف  زا  یـضعب  نم  اراـگدرورپ !
. دنروآ ياج  هب  ار  وت  رکش  اهنآ  دیاش  هد ، يزور  اهنآ  هب  تارمث  زا  زاس و  اهنآ  هجوتم  ار  مدرم  زا  یهورگ  ياهلد  وت  دنراد ،

هیآ لوزن  نأش 

رجاه و ات  دـش  روبجم  ع )  ) میهاربا هک  یماگنه  تسا . هدـش  لزان  لیعامـسا  رجاه و  شاهداوناخ  و  ع )  ) میهاربا ترـضح  هراـبرد  هیآ ، نیا 
هب رس  دنک ، اهر  ادخ  ناما  هب  فلع ، بآیب و  کشخ و  ینیمزرس  رد  ار  لیعامسا 
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200 ص :
(1) دنکیم . يروآدای  میرک  نآرق  رد  ار  وا  ياعد  دنوادخ  درک و  اعد  شاهداوناخ  قح  رد  هنوگنیا  تشادرب و  نامسآ 

؟ دوب هک  رجاه 

. میرادن يرتشیب  یهاگآ  هدش ، دلوتم  طبق  گرزب  نیمزرس  رد  هکنیا  زج  وا  بسن  زا  دوب . رصم  رد  عقاو  طبق  نیمزرس  زا  رجاه و  وا  مان 
هب حون ، نب  ماس  نب  دوال  نب  قالمع  نب  جیوع  نب  دیبع  نب  ناولع  نب  نانس  رـصم ، نوعرف  تسد  هب  رجاه ، هک  دش  هراشا  هراس  ناتـساد  رد 

نیطسلف هب  رجاه ، شراکتمدخ  هراس و  هارمه  دش ، تیذا  رازآ و  لمحتم  رـصم  رد  هکنآ  زا  سپ  ع )  ) میهاربا هک  میتفگ  دش و  ادها  هراس 
. درک ترجاهم 

دوخ نید  هب  ار  اهنآ  دناوتب  دـیاش  ات  تفر ، شنادـناخ  نایم  هب  دوخ  داد و  ناکـسا  اجنآ  رد  ار  هراس  رجاه و  نیطـسلف ، هب  ترجاهم  زا  سپ 
. دنروآ نامیا  وا  هب  یمک  هدع  دیاش  دنک و  توعد 

يدـنزرف دـیما  مه ، هراس  دوخ  زا  دوب ، تحاران  رایـسب  دـنامیم  لسن  نودـب  شرادافو ، رـسمه  هکنیا  زا  دـشیمن و  دـنزرف  بحاص  هراـس ،
رجاه ناشزینک  اب  ات  داد  داهنشیپ  ع )  ) میهاربا هب  ور ، نیا  زا  تفریمن .

. رجاه میرکلا  نآرقلا  یف  ءاسن  - 1
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، هار نیا  زا  دنوش و  دنزرف  بحاص  رجاه  میهاربا و  جاودزا ، نیا  اب  تساوخیم  هراس  دوب . نمادكاپ  راوگرزب و  ینز  وا  اریز  دنک ، جاودزا 

رجاه تفریذپ ، ار  هراس  تساوخرد  میهاربا  دوش . یتخبـشوخ  يداش و  زا  رپ  هداوناخ  نیا  یگدـنز  نشور و  یکدوک  ندـید  هب  اهنآ  مشچ 
. دندرک جاودزا  رگیدکی  اب  ود  نآ  داد و  اضر  جاودزا  نیا  هب  زین 

شنامشچ داش و  رایسب  میهاربا  دروآ . ایند  هب  لیعامسا  مان  هب  هزیکاپ  يرـسپ  رجاه ، هک  دوب  هتـشذگ  رجاه  و  ع )  ) میهاربا جاودزا  زا  هام  هن 
هب وا  يداش  درک و  هبلغ  هراـس  دوجو  رب  تداـسح  یتدـم  زا  سپ  اـما  دوب . داـش  میهاربا  يداـش  زا  هراـس  دـش و  نشور  لیعامـسا  دوجو  هب 

ار كاروخ  باوخ و  هراس  دوب . صیخـشت  لباق  وا  راتفر  هرهچ و  زا  لماک  لوط  هب  یتحاران  نیا  هک  يروط  هب  دش ، لیدبت  هودنا  یتحاران و 
، درکیم شنزرس  ار  دوخ  رایسب  تشادن و  ار  كدوک  نآ  ندید  لمحت  رگید  دش . هریچ  شدوجو  رب  یگنتلد  ياهربا  درک و  مارح  دوخ  رب 

نیکـست ار  وا  تسناوتیمن  زیچ  چـیه  دوب . نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  رگید  اما  دوب ، هدروآرد  میهاربا  جاودزا  هب  ار  رجاه  دوخ ، تسد  هب  اریز 
رود ياهطقن  هب  ار  شکدوک  رجاه و  ات  تساوخ  میهاربا  زا  لـیلد  نیمه  هب  دـنورب ، نیطـسلف  زا  شرداـم  كدوک و  نآ  هکنآ  زا  ریغ  دـهد ،
اریز داـهن ، ندرگ  وا  هتـساوخ  هب  درک و  تعاـطا  میهاربا ، دونـشب . ار  ناشیادـص  هن  دـنیبب و  ار  اـهنآ  هن  هراـس ، رگید  هک  رود  ردـقنآ  دربب ؛

. دنک تعاطا  ار  وا  رما  دروآرب و  ار  وا  دیما  هک  دوب  هدرک  یحو  وا  هب  دنوادخ 
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یهلا تیانع  هدودحم  رد  اهنآ  دیدرگ . اهنآ  يامنهار  دـنوادخ  هدارا  دـش و  یهار  لیعامـسا ، رجاه و  هارمه  دـش و  راوس  ییاپراچ  میهاربا 

نیمزرس نآ  رد  دنوادخ  تساوخ  هب  دندیسر و  هبعک  ینونک  لحم  کیدزن  ات  دنتفر  ردقنآ  دیشک ، ازارد  هب  اهنآ  رفس  دندرکیم ، تکرح 
رجاـه و مـیهاربا ، درکیمن . یگدـنز  یـسک  هـکم  رد  اـهزور  نآ  دـندیزگ . لزنم  دنتـشارفارب ، دوـخ  هـک  یناـبیاس  ریز  رد  دـندمآ و  دورف 
زج ياهشوت  داز و  چیه  دندوب و  فیعض  رایسب  لیعامـسا ، رجاه و  درک . نکاس  فلع  بآیب و  کشخ و  ینیمز  رد  اجنامه  ار  شکدوک 
(، ع  ) میهاربا درکیم . نمیا  ار  ناشناج  راوتسا و  ار  اهنآ  بلق  دنوادخ ، هب  نامیا  اما  دنتـشادن . هارمه  بآ  یمک  رادقم  ماعط و  یمک  رادقم 

تفرگ ار  رتسا  راسفا  داتفا و  هار  وا  لابند  هب  رجاه  تشگزاب . هراس  يوس  هب  دوخ  درپس و  ادخ  ناما  هب  ار  لیعامسا  شاهشوگرگج  رجاه و 
چیه میهاربا  اـما  يراذـگب »؟ اـهنت  فلع  بآیب و  تشحو و  يداو  نیا  رد  ار  اـم  یهاوـخیم  دـنکن  يوریم ، اـجک  میهاربا ! يا  : » تفگ و 

تشاذگ و میهاربا  شوغآ  رد  ار  لیعامسا  دروآ و  وا  دزن  ار  شکدوک  دنک ، کیرحت  ار  میهاربا  تاساسحا  تساوخ  رجاه  دادن . یخـساپ 
. دراذگن اهنت  هدنشک  یگنشت  یگنسرگ و  نایم  رد  ار  اهنآ  ات  تساوخ  میهاربا  زا  درک و  هراشا  وا  هب 

باتفآ ریز  رد  مدنزرف  منیبب  هک  منک  لمحت  هنوگچ  و  دنوش ؟ روهلمح  ام  هب  یشحو  تاناویح  اهگرگ و  رگا  منک  هچ  : » دیسرپ میهاربا  زا 
ربا نوچ  رجاه  نامشچ  دوش »؟ بابک  ازتشهد  يامرگ  نیا  نازوس و 
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دوب رومأم  میهاربا  اما  دربب ، دوخ  اب  ای  دراذگن و  اهنت  ار  اهنآ  دیآ و  فطل  رس  رب  وا ، ياهفرح  ندینش  اب  میهاربا  هک  دیما  نیا  هب  دیرابیم ،

هچرگ تسه ؟ يرگید  هراچ  ادـخ ، مکح  ربارب  رد  اضر  میلـست و  زج  ایآ  دوب و  ادـخ  رما  نیا  اریز  دـنک ، اهر  نیمزرـس  نآ  رد  ار  اـهنآ  هک 
تخـس هنوگنیا  ار  میهاربا  هک  دوب  نیا  ادـخ  تساوخ  تروص ، نآ  رد  هک  دـشیم  شدـنزرف  رـسمه و  نتفر  نیب  زا  ببـس  راک  نیا  دـیاش 

. دیامزایب
رجاه شوغآ  هب  ار  كدوک  ع ،)  ) میهاربا دوب . شاداپ  تفایرد  راوازـس  ریخ و  وا  تبقاع  دوب و  هدرک  تعاـطا  ار  ادـخ  رما  اـهنت  ع )  ) میهاربا
نینچ ادـخ  رگا  : » تفگ دنابـسچ و  شاهنیـس  هب  ار  كدوک  رجاه  هتـساوخ .» نینچ  میادـخ  نک ، ربص  رجاه  : » تفگ ناـیرگ  دـنادرگزاب و 

«. درک دهاوخن  اهر  ار  ام  سپ  هتساوخ ،
رایـسب شدنزرف  اب  عادو  زا  میهاربا  دننیبن . رما  نآ  رد  یتمکح  رگا  یتح  دنکیم ، تعاطا  ار  ادخ  رما  دشاب ، هک  روط  ره  نمؤم  هدـنب  يرآ !

درکیم و ربص  اهییراوشد  یتخـس و  رب  دـیاب  دوب و  ص )  ) ربمایپ وا  اما  دـش ، وسمک  شنامـشچ  هک  تخیر  کـشا  ردـقنآ  دوب و  نیگمغ 
اهنت فلع  بآیب و  کشخ و  ینیمزرس  رد  ار  شاهداوناخ  دش و  نیطـسلف  راپـسهر  میهاربا  بیترت ، نیدب  دشیم . یهلا  ردق  اضق و  میلـست 

: درک اعد  نینچ  شاهداوناخ  قح  رد  وا  تشاذگ .
َو ْمِْهَیلِإ  يِوْهَت  ِساَّنلا  َنِم  ًةَِدْئفا  ْلَعْجاَف  َةالَّصلا  اوُمیُِقِیل  انَّبَر  ِمَّرَحُْملا  َِکْتَیب  َْدنِع  ٍْعرَز  ِيذ  ِْریَغ  ٍداِوب  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ُْتنَکْسا  یِّنِإ  انَّبَر 
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(37 میهاربا :  ) َنوُرُکْشَی ْمُهَّلََعل  ِتارَمَّثلا  َنِم  ْمُْهقُزْرا 

اپرب ار  زامن  اـت  متخاـس  نکاـس  تسوت ، مرح  هک  ياهناـخ  راـنک  رد  یفلع ، بآیب و  نیمزرـس  رد  ار  منادـنزرف  زا  یـضعب  نم  اراـگدرورپ !
. دنروآ ياج  هب  ار  وت  رکش  اهنآ  دیاش  هد ، يزور  اهنآ  هب  تارمث  زا  زاس و  اهنآ  هجوتم  ار  مدرم  زا  یهورگ  ياهلد  وت  دنراد ،

ار دنتـشاد  هارمه  هب  هک  یبآ  هشوت و  داز و  كدـنا  اهنآ  دـنراذگب . راگزور  لمحت  ربص و  اب  درک  یعـس  تفریذـپ و  ار  یهلا  ياضق  رجاـه 
اهیتخس نیا  دوب ، اهنت  وا  رگا  دش ، یگنـشت  یگنـسرگ و  راچد  رجاه  دش و  مامت  اهنآ  هقوذآ  یتدم  زا  سپ  اما  دندروخ ، زور  دنچ  فرظ 

زین رجاه  دندوب . هدروخن  يزیچ  هک  دوب  يدایز  تدم  اهنآ  تشادـن . ار  نآ  لمحت  شاهراوخریـش  كدوک  اما  درکیم ، لمحت  يوحن  هب  ار 
ياـههیرگ یفرط  زا  یگنـشت و  یگنـسرگ و  دـناشن . ورف  ار  شایگنـشت  نآ  اـب  هک  یبآ  یتـح  اـی  دـهدب و  كدوـک  هب  هک  تشادـن  يریش 

ات درک ، نتسیرگ  هب  عورش  دنکب ، يراک  شاهنشت  هنسرگ و  كدوک  يارب  دناوتیمن  دیدیم  هکنیا  زا  وا  دنازوسیم . ار  وا  رگج  لیعامـسا ،
هک دـید  وا  دوش . يراج  شمـشچ  رب  هک  تشادـن  یکـشا  یتح  یلو  دـناشن ، ورف  ار  شدـنزرف  یگنـشت  شنامـشچ  کشا  اـب  دـناوتب  دـیاش 

، نتشاذگ تسد  يور  تسد  اب  تسناوتیمن  رجاه  دنزیم ، اپ  تسد و  یگنشت  یگنـسرگ و  زا  هداتفا ، بآ  زا  نوریب  یهام  نوچ  شدنزرف 
رب ددرگب . اذـغ  بآ و  لابند  هب  يردـق  ات  تساخرب  دوخ  تشاذـگ و  يرانک  رد  ار  كدوک  نیاربانب ، دـشاب . شکدوک  نداد  ناـج  دـهاش 

يالاب
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درک هاگن  هورم  يالاب  زا  دوبن ، شیب  یبارس  اما  دناسر ، هورم  هب  ار  دوخ  نانک  هلوره  تسا ، بآ  هورم  هوک  رب  هک  تشادنپ  تفر . افص  هوک 

درک و رارکت  ار  راک  نیا  رابتفه  تفاین . يزیچ  بارس  زج  مه ، اجنآ  اما  دیود ، افص  يوس  هب  مه  زاب  تسا ، بآ  افص  رـس  رب  هک  تشادنپ 
. درک ندیشوج  هب  عورـش  ياهمـشچ  شیاپ  ریز  زا  ناهگان  هکنیا  ات  دیبوکیم ، نیمز  هب  ار  شیاپ  درکیم و  هیرگ  لفط  تدم ، نیا  مامت  رد 

. دورب لاح  زا  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  یگنشت  یگتسخ و  زا  دیود ، شدنزرف  تمس  هب  رجاه 
هب تشادرب و  بآ  زا  يرادـقم  هاـگنآ  درک ، هاـگن  وا  هنـشت  ياـهبل  هب  تفرگ و  شوـغآ  رد  ار  كدوـک  دـیکچیم ، شایناـشیپ  زا  قرع 

. دـنک فیـصوت  ار  دوب  شکدوک  نتفرگ  ناج  هراـبود  دـهاش  رجاـه  هک  ار  ياهظحل  دـناوتیمن  ياهملک  چـیه  دـناسر . لیعامـسا  ياـهبل 
دوبن ییادخ  نامه  نیا  ایآ  تسا . دـنوادخ  تیانع  لضف و  زا  اهنیا  همه  هک  تسنادیم  وا  دـش ، لّدـبم  يداش  هب  شیاهمغ  یمامت  هرابکی 

میهاربا هـک  یماـگنه  دـنک . اـهر  فـلع  بآیب و  نیمزرـس  نـیا  رد  ار  شراوخریــش  دـنزرف  رجاـه و  هـک  درک  رما  لـیلخ  مـیهاربا  هـب  هـک 
، تسا روطنیا  رگا  سپ  : » تفگ رجاه  و  تسا » هدرک  رما  نیا  هب  ارم  ادخ  : » تفگ میهاربا  دـیوگ ، كرت  ار  لیعامـسا  رجاه و  تساوخیم 

«. تشاذگ دهاوخن  اهنت  ار  ام  ادخ 
ات دـش  ببـس  دیـشخب و  هراـبود  تاـیح  اـهنآ  هب  نآ ، هلیـسو  هب  و  درک ، اـطع  ار  مزمز  هاـچ  اـهنآ  هب  هک  دوـب  ادـخ  تمحر  زا  نیا  نیقی ، هب 

هلیبق زا  ياهدع  اریز  دوش ، غولش  اهنآ  فارطا  دننک و  زاورپ  بآ  نآ  يوس  هب  ناگدنرپ 
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. دراد دوجو  بآ  ناکم ، نآ  رد  هک  دـنتفایرد  دـندید ، زاورپ  لاح  رد  یناکم  ِدرِگ  رب  ار  ناگدـنرپ  نوچ  دنتـشذگیم ، اـجنآ  زا  هک  مهرج 

هزاجا اهنآ  هب  رجاه  دـنتفرگ ، هزاجا  هقطنم  نآ  رد  ندـنام  يارب  وا  زا  دـندمآ و  رجاه  يوسهب  دـندش ، نئمطم  عوضوم  نیا  زا  هک  یماگنه 
مه اهنآ  دننامب ، نیمزرـس  نآ  رد  یمارگ ، ینامهم  نوچمه  ات  داد  هزاجا  هکلب  دنوش ، مزمز  هاچ  نیمزرـس و  نآ  بحاص  هکنیا  هن  هتبلا  داد ،

نامدرم نیا  لد  رد  ار  اهنآ  رهم  هکنیا  زا  درک  رکـش  ار  ادخ  رایـسب  رجاه  دنتفرگ و  سنا  ردام  رـسپ و  نیا  هب  رایـسب  مهرج ، هلیبق  دنتفریذپ .
. تسا هداد  رارق 

تساوخ میهاربا  هکنیا  ات  تشاد  یمارآ  یگدنز  مهرج ، هلیبق  رانک  رد  شردام  اب  دوب و  هدیسر  یناوجون  نس  هب  لیعامسا  تشذگ ، اهلاس 
تدـم نیا  مامت  رد  هکنیا  هکم و  عاضوا  ندـید  اب  دـمآ و  هکم  هب  ور ، نیا  زا  دریگب . لیعامـسا  رجاه و  زا  يربخ  يرود ، اـه  لاـس  زا  سپ 
تیانع تحت  ار  رسپ  ردام و  نآ  هدرک و  باجتسم  ار  وا  ياعد  دنوادخ  دناهتشاد و  یمارآ  یگدنز  مهرج  هلیبق  رانک  رد  لیعامـسا  رجاه و 

: دربیم رس  ار  لیعامسا  هک  دید  باوخ  رد  هکنیا  ات  دنام ، اهنآ  رانک  رد  یتدم  دش . داش  رایسب  تسا ، هدروآرد  دوخ  تیامح  و 
َنِم ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  ِینُدِجَتَـس  ُرَمُْؤت  ام  ْلَْعفا  َِتبَأ  ای  َلاـق  يَرت  اذ  اـم  ْرُْظناَـف  َکَُـحبْذَأ  یِّنَأ  ِماـنَْملا  ِیف  يرَأ  یِّنِإ  َّیَُنب  اـی  َلاـق  َیْعَّسلا  ُهَعَم  َغََلب  اَّمَلَف 

(102 تافاص :  ) َنیِِرباَّصلا
رد نم  مرسپ ! تفگ : دیسر ، ششوک  یعس و  ماقم  هب  وا  اب  هک  یماگنه 
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207 ص :
نارباـص زا  ارم  ادـخ  تساوخ  هب  نک ، ارجا  يراد  روتـسد  هچ  ره  مردـپ ! تفگ : تسیچ ؟ وـت  رظن  منک ، یم  حـبذ  ار  وـت  هک  مدـید  باوـخ 

. تفای یهاوخ 
ادخ رما  هب  دش ، يدـنزرف  بحاص  هکنآ  زا  سپ  اما  تشاد ، دـنزرف  نتـشاد  يوزرآ  شرمع ، تدـم  مامت  رد  میهاربا  ناحتما ، تشپ  ناحتما 

هار رد  ار  شناج  زا  رتزیزع  دنزرف  هک  هدش  رما  ع )  ) میهاربا هب  نونکا  دنک و  اهر  زاجح  نیمزرـس  رد  ار  شدنزرف  رـسمه و  هک  دـش  روبجم 
هاگـشیپ رد  میهاربا  ماـقم  هک  دوب  نآ  يارب  اـهنیا  همه  دـنکیم . یـشالتم  ار  نآ  دـیآ ، دورف  هوـک  رب  رگا  هک  یتبیـصم  دـنک ، یناـبرق  ادـخ 

تعرـسهب درک  تعاطا  ار  ادخ  رما  رگید  راب  میهاربا  دوش . هدیجنـس  تاناحتما  نیا  هلیـسو  هب  وا  نامیا  نیقی و  نازیم  دور و  رتالاب  دـنوادخ 
. يَرت اذ  ام  ْرُْظناَف  َکَُحبْذَأ  یِّنَأ  ِمانَْملا  ِیف  يرَأ  یِّنِإ  َّیَُنب  ای  درک : هاگآ  ار  وا  دوب ، هدید  باوخ  رد  هچنآ  زا  دمآ و  شدنزرف  دزن 

. َنیِِرباَّصلا َنِم  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  ِینُدِجَتَس  ُرَمُْؤت  ام  ْلَْعفا  َِتبَأ  ای  تفگ : نانیمطا  اب  مه  لیعامسا 
ات دنبب ، مکحم  ار  میاهاپ  اهتسد و  ردپ ! يا  : » تفگ دنک ، ناسآ  شردپ  رب  ار  راک  هکنیا  يارب  وا  تشاد ، خسار  ینیقی  نامیا و  لیعامـسا 

باتیب دـنیبب ، ار  مسابل  مردام  نوچ  ددرگن و  لیاز  مرجا  ات  دـشاپن ، اهنآ  يور  هب  منوخ  اـت  رواـیبرد  ار  میاـهسابل  منزن ، اـپ  تسد و  داـیز 
رتتحار ار  گرم  ات  شکب  میولگ  رب  تعرس  هب  نک و  زیت  ار  تدراک  ددرگن ،
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208 ص :
زا ات  نادرگرب ، مردام  هب  ار  منهاریپ  یتساوخ  رگا  ناسرب و  مالـس  مردام  هب  تسا ، تخـس  ندـنک  ناج  هک  ینادیم  دوخ  اریز  منک ، لمحت 
ارم اریز  ددرگن ، نم  لاـبند  هب  رگید  دونـشب و  ارم  يوـب  نآ  زا  ددرگ و  لهـس  تبیـصم  لـمحت  دـشاب و  هتـشاد  تـسد  رد  يزیچ  شدـنزرف 
ره دیسوب و  ار  وا  دنابسچ و  شاهنیس  هب  ار  وا  سپس  یتسه ،» ادخ  رما  رد  نم  روای  نیرتهب  وت  مرـسپ ! يا  : » تفگ ع )  ) میهاربا دید . دهاوخن 

. دنتسیرگ ود 
رب ناطیش  لاح ، نیمه  رد  دوب . ربخیب  نایرج  زا  دوب و  هدنام  هناخ  لخاد  رد  رجاه  دندش . راپسهر  هاگنابرق  يوس  هب  لیعامسا 8 ، میهربا و 

میهاربا : » تفگ ناطیـش  دـنوریم .» ارحـص  هب  يراک  ماجنا  يارب  : » تفگ رجاه  دربیم »؟ اجک  ار  تدـنزرف  میهاربا  : » تفگ دـش و  دراو  وا 
: تفگ رجاه  تسا .» هداد  روتسد  وا  هب  ادخ  میهاربا ، معز  هب  : » تفگ ناطیش  هچ »؟ يارب  : » تفگ رجاه  دنک .» حبذ  ار  لیعامـسا  دهاوخیم 

«. درک دنهاوخ  ییوکین  راک  رایسب  تسا  نینچ  رگا  »
دراک یلو  دیـشک ، داهن و  وا  قلح  رب  ار  دراک  تسیرگن و  لیعامـسا  نامـشچ  هب  راب  نیرخآ  يارب  وا  درب . هاگنابرق  هب  ار  لیعامـسا  میهاربا ،

راب سپـس  درک . نینچ  ع )  ) میهاربا درادزاب .» تاهفیظو  زا  ار  وت  مهاـگن  دـیاش  ناـباوخب ، تشپ  هب  ارم  : » تفگ لیعامـسا  دـیربن . ار  وا  قلح 
مین ود  هب  ار  گنـس  دراک  دز ، گنـس  رب  ار  دراک  میهاربا  دـیربن . دراک  مه  زاب  اما  دیـشک ، داهن و  لیعامـسا  ندرگ  تشپ  رب  ار  دراک  رگید 

زا هدرک و  نامسآ  يوس  هب  ور  دیربن . مه  زاب  دیشک و  لیعامسا  قلح  رب  ار  دراک  رگید  راب  میهاربا  درک .
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209 ص :
ار شدـنزرف  میهاربا  تسا  رارق  رگا  دربب و  نیب  زا  ار  وا  مغ  دـنک و  باجتـسم  ار  وا  ياـعد  هدروآ ، تمحر  وا  فعـض  رب  اـت  تساوخ  ادـخ 

. دریگ ماجنا  رتدوز  راک  نیا  ات  دنک  کمک  دنک ، ینابرق 
ُهاْنیَدَف َو  ُنِیبُْملا * ُءالَْبلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ  َنِینِـسْحُْملا * يِزَْجن  َِکلذَک  اَّنِإ  ایْؤُّرلا  َْتقَّدَـص  ْدَـق  ُمیِهاْربِإ * ای  ْنا  ُهاْنیَدان  َو  ِنِیبَْجِلل * ُهََّلت  َو  امَلْـسا  اَّمَلَف 

(107 - 103 تافاص :  ) ٍمیِظَع ٍْحبِِذب 
هب و   ] يدیـشخب ققحت  ار  ایؤر  نآ  میهاربا ! يا  هک : میداد  ادن  ار  وا  داهن . كاخ  رب  ار  وا  نیبج  میهاربا  دـندش و  میلـست  ود  ره  هک  یماگنه 
وا يادف  ار  یمیظع  حبذ  ام  تسا . راکشآ  ناحتما  نامه  ًاملسم  نیا  میهدیم . ازج  ار  ناراکوکین  هنوگنیا  ام  يدرک ] لمع  دوخ  تیرومأم 

. میدرک
رب دش . هداد  وا  هب  ینابرق  يارب  هک  دوب  يدنفسوگ  ع ،)  ) میهاربا يازج  داد . ریخ  يازج  وا  هب  تراشب و  شدنزرف  تاجن  هب  ار  وا  هنوگنیا  و 

. دننکیم ینابرق  دنفسوگ  میهاربا  لیعامسا و  دای  هب  نابرق ، دیع  زور  جح و  مایا  رد  هلاس  همه  ناناملسم  انبم ، نیمه 
هیدـف زین ، دوخ  تسا و  هداد  اهنآ  هب  ار  لیعامـسا  هرابود  دـنوادخ  هک  داد  تراشب  ار  وا  تشگزاب و  رجاه  يوس  هب  یلاحـشوخ  اـب  میهاربا 

. تفرگ شوغآ  رد  ار  لیعامسا  شدنزرف  درک و  رکش  ار  ادخ  دوب ، راودیما  رایسب  دنوادخ  تمحر  هب  هک  رجاه  تخادرپ . ار  وا  ندوب  هدنز 
لحم رد  تفای و  تافو  رجاه  هک  دیشکن  یلوط  نایرج ، نیا  زا  سپ 

؟ دوب هک  www.Ghaemiyeh.comرجاه  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 224زکرم  هحفص 219 

http://www.ghaemiyeh.com


210 ص :
. دش هدرپس  كاخ  هب  ادخ  هناخ  رانک  لیعامسا ، رجح  ینونک 

يرـسمه هب  دش و  یبن  میهاربا  هناخ  دراو  زینک  ناونع  هب  هک  ینز  تسا ؛ هدومرف  دای  نآرق  رد  وا  زا  دنوادخ  هک  تسا  یکین  نانز  زا  رجاه ،
نودب هنکـس و  زا  یلاخ  کشخ و  ینیمزرـس  رد  ییاهر  هلمج ؛ زا  دروآ ، لمع  هب  وا  زا  ار  تاناحتما  نیرتتخـس  دنوادخ  تفای ، راختفا  وا 

نز نیا  ات  دش  ثعاب  اهنیا  همه  هک  لیعامسا  ینابرق  نامز  رد  یهلا  ياضق  هب  نداد  نت  ییاهنت و  هب  لیعامـسا  ندرک  گرزب  ینابیتشپ ، چیه 
هب یحو ، مالک  رد  وا  زا  دـنوادخ  هک  دـسرب  یگرزب  ماقم  ناـنچ  هب  دـش ، ادـها  ع )  ) میهاربا رـسمه  هراـس ، هب  زینک  ناونع  هب  هک  هدرچ  هیس 

. دهد رارق  تشرسکین  نانز  رانک  رد  نیرب و  تشهب  رد  ار  شهاگیاج  دنک و  دای  یکین 
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211 ص :

عبانم

. یلمآ يداوج  هللادبع  لامج ، لالج و  هنیآ  رد  نز  . 1
. یبرعلا ملقلاراد  بلح ، نوگانوگ ، تادلجم  سقدلا ، ودمح  داؤف  میرکلا ، نآرقلا  یف  ءاسن  . 2

. یتالحم یلوسر  مشاه  ص ،)  ) دمحم ترضح  یناگدنز  . 3
. یناحبس رفعج  تیدبا ، غورف  . 4

. یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  يدیهش ، رفعجدیس  س ،)  ) ارهز همطاف  یناگدنز  . 5
. نوگانوگ تادلجم  ییابطابط ، نیسحدمحم  نازیملا ، ریسفت  . 6

. يرهطم یضترم  راثآ ، هعومجم  . 7
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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