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( يدع نب  رجح   ) اههوسا اب  ییانشآ 

باتک تاصخشم 

، لیقعنبملـسم راـمت ، مثیم  لـالب ، یـسراف ، ناملـس  : ) اـههوسا اـب  ییانـشآ  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و   - 1331 داوج ، یثدـحم  هسانـشرس : 
. یثدـحم داوـج  يدـعنبرجح / ) مالـسلاامهیلع و  یلعنبساـبع  ادهـشلادیس ، هزمح  رــسای ، راـمع  دوعــسم ، نبهللادـبع  رهاـظمنببیبح ،
432 ص. يرهاـظ :  تاصخـشم  . 1386 مق ) هیملع  يهزوح  یمالـسا  تاـغیلبت  رتـفد  تاراـشتنا  مق ( باـتک  ناتـسوب  مق  رـشن :  تاصخـشم 
مود 548-964-978- پاچ  لاـیر   39500 کباش :  یثدحم 33 . داتـسا  راثآ  خیرات 231 . باحصا 20  باتک 1374 . ناتـسوب  تسورف : 
Javad Mohaddethi. Ashenai ba osve-ha: هدش ینیتال  ص.ع  تشاددای :   5-597-548-964 لایر :  39500 259-4 ؛ : 
ص. همانباتک : تشاددای :  موس . پاچ  تشاددای :  . 1385 مود : پاچ  تشاددای :  [. = [an introduction to the role models

هزوح هدوزفا :  هسانش  هنومن  ياهتیصخش  عوضوم :  همانتـشذگرس  هباحـص --  عوضوم :  سیونریز . تروص  هب  نینچمه  432 ؛ [ - 429]
هرامش  297/94 ییوید :  يدـنب  هدر  BP28/6/م275آ5 1386  هرگنک :  يدـنب  هدر  مق  باتک  ناتـسوب  یمالـسا . تاـغیلبت  رتفد  مق . هیملع 

1322806 یلم :  یسانشباتک 

راتفگ شیپ 

 . دـهد یم  ناشن  ام  هب  ار  تکرح  حیحـص  تهج  یگدـنز و  هار  ایوگ ،  ابیز و  ولباـت  کـی  لـثم  هتـسج ،  رب  هنومن و  ياـه  ناـسنا  یگدـنز 
قشم رس  مینکن و  باختنا  یهابتشا  ار  اهوگلا  هک  تسا  نآ  مهم  دشابن ؟  ندیسر  لامک  هب  نتـسیز و  هنوگچ  يارب  وگلا  یپ  رد  هک  تسیک 
ياه تما  بوخ و  ياه  ناسنا  لامعا  فاصوا و  حرـش  اب  میرک  نآرق  رد  لاعتم ،  يادـخ  دـناشکن .  ههاریب  هب  ار  ام  ریـسم  تسردان ،  ياه 

هب ناوارف  زین ،  یثیدح  ياه  باتک  هغالبلا و  جهن  رد  وگلا  یفرعم  هنوگ  نیا  دزادرپ .  یم  یهد  هوگلا  هب  هتفای ،  لامک  ياه  هورگ  حلاص و 
غارچ دناوت  یم  کی  ره  هک  تسا  هنادواج  هدنبیز و  ياه  هوسا  نینچ  زا  راشرـس  زین  مالـسا  ناشخرد  راب و  رپ  خـیرات  ات  دروخ .  یم  مشچ 

 . میزادرپب نانآ  يوج  تسج و  هب  خیرات  کیرات  ياه  هچوک  رد  هتـشادرب ،  غارچ  هکنآ  طرـش  هب  دشاب .  ام  یگدـنز  شخب  ینـشور  هار و 
يدوخ ریغ  ياهوگلا  یپ  رد  ناممشچ  میراذگب و  جنگ  يور  رب  رس  هنسرگ  میـسانشن و  ار  يدوخ  ياهوگلا  همه  نیا  هک  تسین  فیح  ایآ 

هب هک  تسا  غیرد  میراد ،  ار  اـه  قـشم  رـس  نیرت  هتـسیاش  نیرت و  هتـسجرب  شیوـخ ،  ینغ  گـنهرف  خـیرات و  رد  ناـمدوخ  یتـقو  دـشاب ؟ 
کی يدـع  نبرجح  تسا .  كانبات  ياه  هرهچ  نیا  زا  یکی  تسامـش ،  يور  شیپ  هچنآ  يراـب . . .  میروآ .  يور  نارگید  زا  يریگوگلا 

نادناخ هب  وا  تبحم  و  تیب ،  لها  لوسر و  ادخ و  هب  وا  تفرعم  دزاس ،  یم  رت  هتسجرب  ار  وا  هچنآ  تسا .  تلیضف  دنـس  کی  لامک و  هیآ 
گنتاگنت طاـبترا  مه  اـب  هک  يرـصنع  هس  تعاـطا ،  تبحم و  تفرعم ،  يرآ  تسا .  یهلا  اـیلوا  قح و  ناـیاوشیپ  زا  وا  تعاـطا  تلاـسر و 

هب اه  هوسا  اب  يانشآ  یپ  رد  هک  تسین  تهج  یب  دنا .  یگدنز  نادیم  یتسه و  رازاب  رد  حلاص  لمع  يارب  ناسنا  ره  ياه  هیامرـس  دنراد و 
تکوس و رصع  رد  هک  دنعیشت  خیرات  نیرفآ  راختفا  يادهـش  زا  وا ،  هارمه  نارای  يدع و  نبرجح  میـسر .  یم  درم  نیا  همان  یگدنز  مان و 

دنتخوس راو  هناورپ  قشع ،  شتآ  نیا  رد  ماجنارس  دنتخادرپ و  هزرابم  هب  شیوخ  نامز  توغاط  اب  دنداد و  رـس  يزیتس  ملظ  دایرف  ناقفخ ، 
 ، نامیا قشمرـس  ناهج ،  رـسارس  رد  یمالـسا  تما  همه  ام و  هعماج  هاوخ  تلیـضف  ناناوج  يارب  وا ،  نارای  رجح و  دنتفای .  يدبا  تایح  و 
زا یغورف  هک  دـشاب  دـنقافن .  هرهچ  ياشفا  قح و  زا  عافد  رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داسف ،  اب  هزراـبم  يراکادـف ،  ترجه ،  داـهج ، 
اه لد  هچارـس  رد  ار  نامیا  تیونعم و  صولخ و  رطع  دـباتب و  نامهیم  ناناوج  ام و  ياه  یگدـنز  رد  ناـنآ  شخب  ینـشور  هبیط و  تاـیح 
 ، يدنکلا يدع  نبرجح  ناونع  اب  تسا ،  ناوضیب  بیبل  دنمدوس  باتک  زا  دازآ  یتشادرب  صیخلت و  همجرت و  دیناوخ ،  یم  هچنآ  دناشفیب . 
زا هرامـش  نیا  رد  مالـسلا ،  هیلع  یلع  تبحم  تیالو و  هار  نادیهـش  هب  وا  یگنهرف  تمدـخ  میرکت  ساـپ  هب  ( 1  . ) دمحم باحـصا  بهار 
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تسا باتک  نامه  عبانم  تسا ،  هدش  دای  اه  یقرواپ  رد  هک  مه  یعبانم  هدش و  وا  یقیقحت  راک  رب  هیکت  اتدمع  اه  هوسا  اب  يانـشآ  هعومجم 
 ، زیزع ناناوج  يارب  اـت  دـشاب  هعومجم  نیا  ياـه  باـتک  هیقب  نوچمه  باـتک  نیا  کبـس  هک  تسا  هدرک  یعـس  ملق ،  نیا  بحاـص  هتبلا  . 

ناـمیا و حور  یبـتکم ،  هساـمح  ینید و  تریغ  تلیـضف و  لاـمک و  ياـه  هوـسا  نیا  تخانـش  هک  نآ  دـیما  هب  ددرگ .  باذـج  نیـشنلد و 
نابآ 1380 ش یثدحم  داوج  مق -  دزاس .  رت  هدنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  ناوریپ  موب و  زرم و  نیا  نادنزرف  رد  ار  تعاجش 

یلامجا تخانش 

نوچ دـنتفگ .  یم  يدـنک  يدـع  نبرجح  دوب .  هلیبق  نیا  زا  هک  نآ  ببـس  هب  ار  رجح  دوب .  هدـنک  تسیز  یم  هفوک  رد  هک  یلیابق  زا  یکی 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  رمع  رخآ  ياه  لاس  رد  اما  ؛ دوب هدـمآ  ایند  هب  مالـسا  شیپ  دوب .  فورعم  زین  ریخلا  رجح  هب  تشاذـگ ،  یم  ریخ  لها 

شیوخ رمع  رد  هتسویپ  اما  ؛ دوبن شیب  یلاسدنچ  ربمایپ ،  روضح  زا  يو  يریگ  هرهب  ور ،  نیا  زا  دوش .  ناملسم  هک  تفای  قیفوت  هلآ  هیلع و 
 ، اسراپ يدـباع  يو ،  ( 2  . ) دوبراذـع جرم  حـتاف  تشاد و  روضح  مود  هفیلخ  نامز  رد  هیـسداق  گنج  رد  دوب .  قح  هار  رد  يرگراـکیپ  ، 

شیاین زامن و  هتفیش  وا  درک .  یم  تیاور  ثیدح  نانمؤمریما  ادخ و  ربمایپ  زا  دوب و  رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  زیتس ،  ملظ  يدهاجم 
وا هک  دوب  هزور  زامن و  تدابع و  دهز و  هتخابلد  نانچ  دوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هتـسجرب  باحـصا  زا  هوعدـلا و  باجتـسم  ، 

لامک حور و  ییاـبیز  رد  مه  و  ( 4) دوب هفوک  نادرم  نیرتامیـس  شوخ  زا  هرهچ ،  ییاـبیز  رد  مه  ( . 3) دنتفگ یمدمحم  باحصا  بهارار 
حتف زا  سپ  هک  یماگنه  مینادب ،  تیلهاج  رصع  رد  دنا -  هتفگ  هک  نانچنآ  ار  وا  دلوت  رگ  تفر .  یم  رامش  هب  راگزور  رداون  زا  یقالخا ، 
قمع رد  یلو  دوبن ،  دایز  نادـنچ  ماگنه  نآ  رد  وا  نس  رد  دروآ و  مالـسا  رید  دـنچ  ره  تشاد .  لاـس  دودح 27  دیورگ ،  مالـسا  هب  هکم 

 . دوب رتزراب  رتشیپ و  ناراد  هقباس  نالاس و  نهک  زا  يرایسب  زا  ربمایپ ،  تلاسر  ادخ  نید  هب  تبـسن  راوتـسا  رواب  هدیقع و  تقادص  نامیا و 
 ، هوعدـلا باجتـسم  دـهاز ،  دـباع و  تمه ،  دـنلب  عاجـش ،  یهدـنامرف  دوب ،  هباحـص  ناکین  زا  رجح ،  نیما :  نسحمدّیـس  موحرم  ریبعت  هب 
زاو ادخ  هار  رد  رگراثیا  تداهـش ،  زا  ساره  یب  روبـص ،  زیتس  ملظ  حیرـص ،  يوگ  قح  راگدرورپ ،  نامرف  ضحم  عیطم  ادـخ ،  هب  فراع 

نیفص لمج و  گنج  رد  هاپس  یهدنامرف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يوس  زا  هک  نیا  دوب .  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  صلاخ  ناراداوه 
رـضاح اما  ؛ دوشگ تداهـش  يور  هب  شوغآ  دریذپن .  تلذ  يراوخ و  یلو  دریمب ،  هک  دوب  رـضاح  تسوا .  تعاجـش  هناشن  دش ،  هدیزگرب 

ندید اب  ادابم  ات  دوش ،  دیهش  شدوخ  زا  شیپ  شرسپ  هک  دش  رضاح  دناهرب و  گرم  زا  ار  دوخ  دیوجب و  يرازیب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  دشن 
یحور یقالخا و  ياه  تلیـضف  زا  يا  هشوگ  اـهنیا  ( 5  . . . . ) درادرب یلع  يالو  زا  تسد  دوش و  تسـس  شردـپ ،  رـس  يـالاب  دـالج  غیت 

 . تسا هتخاس  الاو  ياه  نامرآ  هب  رادافو  بط و  تداهش  وج و  قح  ناملسم  ره  يارب  ندوب  وگلا  هتسیاش  ار  وا  هک  تسا ،  يدع  نبرجح 

یخیرات ثداوح  رد  رجح ،  ياپمه 

شرتسگ هار  رد  هتسویپ  وا ،  نییآ  هب  ندروآ  نامیاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  هب  یبای  فرـش  راختفا  زا  سپ  يدع  نب  رجح 
هنیدم ثداوح  زا  تسیز ،  یم  قارع  رد  نوچ  دناسر .  یم  نارگید  هب  دینش و  یم  ار  ربمایپ  نانخس  دیشوک ،  یم  نآ  زا  عافد  بتکم و  نیا 

هب ار  يرافغ  رذوبا  ربمایپ ،  یبالقنا  اسراپ و  رای  یتقو  دوبن .  توافت  یب  لطاب  قح و  نایرج  رد  اما  ؛ دوب رود  یمک  دوب ،  تفـالخ  زکرم  هک 
دندوب یناسک  هلمج  زا  رتشا  کلام  يدع و  نب  رجح  دیـسر ،  تداهـش  هب  هنابیرغ  شهاگ  دیعبت  رد  درم  گرزب  نآ  دندرک و  دـیعبت  هذـبر 

هفوک رد  يدـع  نب  رجح  نامثع ،  تفالخ  نارود  رد  ( 6  . ) دندناوخ زامن  هوتـسن ،  یباحـص  نآ  رکیپ  رب  دندوب و  وا  نتخاب  ناج  دهاش  هک 
اسراپ و هتـسجرب و  ياه  هرهچ  زا  رفن  هدزاود  دوب .  هدیـسر  اج  همه  هب  نآ  هزاوآ  هتفای و  شرتسگ  نامثع  ياه  يراک  فـالخ  تسیز .  یم 
حالص و هار  دندرک و  رکنم  زا  یهن  ار  وا  ناناملسم ،  روما  رد  وا  تسردان  درکلمع  زا  داقتنا  نمض  دنتـشون و  هفیلخ  هب  همان  هفوک ،  ردتقم 
 ، رجح یـسایس  عـضوم  ( 7  . ) دوـب زیمآ  ضارتـعا  هماـن  نیا  ناگدنـسیون  زا  یکی  زین  يدـع  نـب  رجح  دـندش .  روآداـی  يو  هـب  ار  حالـصا 
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شیوخ عضاوم  مالعا  رد  دماین و  رانک  زگره  بصاغ  نامکح  اب  دوب و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دوجو  رد  مسجم  قح  زا  يرادبناج 
 ، دروخ یم  لد  نوخ  دوب و  تموکح  تفالخ و  هصرع  رد  راگزور  نآ  خلت  ياهارجام  دهاش  يو  تشادـن .  يراک  شزاس  دوب و  اورپ  یب 
ار شیوخ  يدوجو  تیفرظ  همه  يولع ،  ینارون  ههبج  رد  درمش و  منتغم  ار  تصرف  يدع  نب  رجح  نامثع ،  ندش  هتشک  زا  سپ  هک  نآ  ات 
هک دـمآ  یم  رامـش  هب  يربتعم  نایوار  زا  زین  ثیدـح  لقن  ینید و  گنهرف  هصرع  رد  یتح  دـمآ .  نادـیم  هب  ناوت  همه  اب  تفرگ و  راک  هب 

ار مالـسلا  هیلع  یلع  لمج ،  گنج  نادیم  رد  یتح  شیوخ  ياه  هدورـس  رد  و  نارگید !  زا  هن  درک ،  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  اهنت 
ربمایپ یـصو  ادخ و  یلو  هک  ار  رگتیاده  تکربرپ و  دوجو  نآ  یتمالـس  لاعتم ،  دنوادخ  زا  درک و  یم  یفرعم  ادـخ  ربمایپ  نیتسار  یـصو 

دـنتفات و رب  رـس  يولع  قح  تموکح  زا  نانکـش  نامیپ  هک  ینامز  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  نارود  رد  درک .  یم  تلأـسم  دوب ، 
بسانم یخساپ  الوم ،  ناگتخابلد  دناوخارف .  ماما  يرای  يارب  ار  مدرم  ات  داتسرف  هفوک  هب  يا  هدنیامن  ترضح ،  نآ  دمآ ،  شیپ  لمج  هنتف 

 . دندرک مالعا  ار  نازیگنا  هنتف  اب  راکیپ  يارب  شیوخ  یهارمه  تعاطا و  هتـساخ ،  اپ  هب  کی  دـنداد و  ترـضح  هداتـسرف  هب  هنارگتیامح  و 
 ، دـیچوکب هداـیپ  هراوس و  دـیهد و  خـساپ  ناـنمؤم  ریما  يادـن  هب  مدرم !  يا  تفگ :  تساـخرب و  دوـب  یناـسک  زا  یکی  زین  يدـع  نبرجح 

تیامح اب  تسناوت  رجح  هک  دوب  رگید  تیعقوم  نیفص ،  دربن  ههبج  ( 8  . ) دوب مهاوخ  هار  نیا  زاتشیپ  مدوخ  نم  دیباتشب و  دینک و  تکرح 
 . میروآ یم  هناگادج  خیرات ،  عطقم  نیا  رد  ار  وا  درکلمع  دراذگب .  شیامن  هب  ار  دوخ  نامیا  بان  هرهوج  شیوخ ،  ماما  زا 

ناوارهن نیفص و  هثداح  رد 

هب ار  العا  دح  رد  يرادربنامرف  تعاطا و  قشع و  دح  رد  یگتفیش  دوب .  دیدش  رایسب  مالسلا  هیلع  یلع  شیالوم  هب  تبسن  رجح  یگتخابلد 
باحصا نیرتاشوک  زا  ماما و  نارای  هعیلط  رد  رجح  دمآ ،  شیپ  هیواعم  هاپس  اب  نانمؤمریما  ییورایور  نیفص و  دربن  یتقو  دوب .  هتخیمآ  مه 

اب فداصم  هک  هجحذ  هام  رد  دوب .  دربن  نادـیم  رد  هچ  دربن و  يارب  ورین  جیـسب  هچ  ماما ،  زا  تیامح  رد  هچ  هنحـص ،  رد  روضح  رد  هچ  ، 
یم نمـشد  فاصم  هب  ناروآ  مزر  زا  يا  هدـع  هارمه  هب  ار  نارای  ذوفن  اب  زراب و  ياه  هرهچ  کیاکی  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب ،  رازراـک  ماـیا 

رتارف بدا  زرم  زا  شنازابرـس  ناهدنامرف و  هک  دوب  بقارم  لاح ،  نیع  رد  ار .  يدع  نبرجح  رگید  راب  ار و  رتشا  کلام  راب  کی  داتـسرف ، 
زا تسد  هک  داد  ماغیپ  ماما  دنرک .  یم  ناشتنعل  هدرک و  تئارب  راهظا  نایماش  زا  قمح ،  نبورمع  يدع و  نبرجح  دربن ،  نیمه  رد  دـنورن . 

امـش هک  مرادن  تسود  یلو  ارچ ،  دومرف :  دـنلطاب ؟  نانآ  میقح و  رب  ام  هک  نیا  رگم  دـنتفگ :  دـندمآ و  ماما  تمدـخ  دـنرادرب .  راک  نیا 
یتشآ حلـص و  ناشتیادـه و  راتـساوخ  هک  نآ  رتهب  و  دـینک ،  وگزاب  ار  نانآ  ياه  يراک  تشز  هک  تسا  رتهب  دیـشاب ،  شاحف  وگازـسان و 

یلع ماما  هب  رجح  سپـس  میوش !  یم  بدا  وت  تیبرت  هب  میریذپ و  یم  ار  تدـنپ  نانمؤمریما !  يا  دـنتفگ :  ود  نآ  دیـشاب .  ناناملـسم  نایم 
هب شوگ  زین  ام  همه  هدومزآ .  گنج  هتسیاش و  مه  دنرایسب و  مه  زین  ام  هلیبق  میمزر ،  نادیم  هدرورپ  گنج و  درم  ام  تفگ :  مالـسلا  هیلع 

همه ایآ  دومرف :  ترـضح  مینک .  نامه  یهد  نامرف  هچ  ره  مینک و  یم  بورغ  ینک  بورغ  رگا  میـشخرد .  یم  یـشخردب  رگا  میناـمرف . 
لیابق دربن  مچرپ  سپـس  دوتـس ،  ار  نانآ  ماما  میناـمرف .  عیطم  همه  ما .  هدـیدن  یکین  زج  ناـنآ  زا  تفگ :  دـنا ؟  هدـیقع  مه  وت  اـب  وت  هلیبق 

هیلع ماما  هب  دوخ  يـالو  يدـع  نبرجح  دربن ،  هماـگنه  رد  ( 9  . ) داد رارق  هدـنک  شا  هلیبـق  هدـنامرف  ار  يدـع  نبرجح  تسب و  ار  فـلتخم 
كاپ و ناسنا  نیا  ار ،  یلع  اراـگدرورپ !  دـناوخ :  یم  زجر  نینچ  هلمح ،  ماـگنه  تخاـت و  یم  نمـشد  رب  هتـسویپ  داد .  ناـشن  ار  مالـسلا 

ظفح ار  تربمایپ  هک  هنوگ  نآ  هدـب و  رارق  تما  نیا  يداه  ار  وا  راد .  هگن  نامیا  رب  ار  هدیدنـسپ  هتفای و  تیادـه  نمؤم  نیا  ار ،  راکزیهرپ 
تسخن ياه  هنحـص  زا  یکی  رد  ( 10  . ) دیدنـسپ دوخ  ینیـشناج  هب  ار  وا  دوب و  ام  تسرپرـس  ربمایپ  هک  شاـب ،  ناـبهگن  مه  ار  وا  يدرک ، 

هب يدع  نب  رجح  هیواعم .  هاپس  رد  دوب  رجح  وا  مان  هک  شیومع  رسپ  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  رکـشل  رد  رجح  نیفـص  گنج  رد  يریگرد 
ود نیا  کـمک  هب  ههبج  يوـس  ود  زا  یناـسک  دنتـساخرب و  دربـن  هب  مه  اـب  ود  نآ  رـش .  رجح  هب  شیوـمع  رـسپ  دوـب و  فورعم  ریخ  رجح 

رجح ياه  هسامح  درک .  رکش  ار  ادخ  وا  تکاله  رب  مالسلا  هیلع  یلع  دش و  هتـشک  هیواعم  رادفرط  رجح  نایم ،  نیا  رد  دندمآ و  دروامه 
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هجیتن تفای .  نایاپ  موش  تیمکح  اـب  نیفـص  گـنج  درک .  میـسرت  روـالد  ینتـشاد و  تسود  صخاـش و  يا  هرهچ  وا  زا  نیفـص ،  دربن  رد 
ماما تموکح  ورملق  رد  هیواعم  ياه  يزیگنا  هنتف  تشاد .  هاگن  بهتلم  نانچمه  ار  هعماج  عضو  بیرف ،  گنرین و  هب  هتخیمآ  هک  یتیمکح 

هدنمزر نارای  هرابود  یهدنامزاس  ورین و  جیـسب  هشیدنا  رد  ندناشنورف  يارب  راچان  ماما ،  دوب .  هتخاس  جنـشتم  ار  عاضوا  مالـسلا  هیلع  یلع 
نآ هب  ار  دوخ  هلیبق  یمزر  ياهورین  دادـعت  هک  تساوخ  لـیابق  ناـگرزب  زا  دـناوخ و  ارف  ناـیماش  اـب  گـنج  هب  هراـبود  ار  هفوک  مدرم  دوب . 
هب ار  ماما  هتـساوخ  داد و  دعاسم  خساپ  ماما ،  تساوخ  رد  هب  خـساپ  رد  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  يدـع  نبرجح  دـنهد .  شرازگ  ترـضح 

هداس نازابرس  زا  یهورگ  شروش  نایغط و  نآ  دروآرب و  رس  يرگید  هنتف  نایم ،  نآ  رد  ( 11  . ) تشاگن شترضح  يارب  بوتکم  تروص 
هدروخ بیرف  نایغای  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ناورهن ،  گنج  رد  دنوش .  یم  هتخانـش  ناورهن  جراوخ  ناونع  اب  هک  دوب  ماما  درخبان  حول و 

نب رجح  ینادراک  صالخا و  تداشر و  ببـس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ناورهن ،  دربن  رد  درب .  نایم  زا  ار  نانآ  دـیگنج و  وج  هنتف  و 
رد يدع  نبرجح  هک  دوبن ،  لطاب  قح و  ییورایور  زا  يا  هنحـص  چـیه  ( 12  . ) تشامگ شیوخ  تسار  حانج  یهدنامرف  هب  ار  وا  يدـع ، 

هژیو هب  صلخم ،  نامیا و  اب  ناملـسم  کی  زا  رگم  و  دـشاب .  هتـشادن  نینمؤملاریما  ههبج  زا  تیامح  رد  نیرفآ  شقن  لاـعف و  يروضح  نآ 
؟  تسا نیا  زج  يراظتنا  دشاب ،  هدروخ  وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هبذج  رپ  هاگن  ربمایپ و  ییاحیسم  مد  هک  نآ 

هیواعم ياه  هنتف  مایا  رد 

تیـالو میقتـسم  طـخ  رد  هدـننک ،  هارمگ  ياـه  بوشآ  روک و  ياـه  هنتف  زورب  رد  ار  وا  دوـب ،  يدـع  نب  رجح  رد  هک  یناـمیا  تریـصب و 
ناورهن و گنج  نایاپ  زا  سپ  تشاد .  موادـت  شرمع  نایاپ  اـت  كاـپ ،  ریـسم  رد  تکرح  نیا  درب .  یم  شیپ  قح  زا  عاـفد  نینمؤملاریما و 
 ، رورت تراغ ،  نوخیبش ،  اب  داتسرف و  یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نامرف  تحت  قطانم  هب  ار  دوخ  نازابرس  هتسویپ  هیواعم  جراوخ ،  تسکش 

یهاتوک يراگنا و  لهس  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دیرفآ .  یم  لکشم  يولع  تموکح  يارب  ینیرفآ  هقرفت  ینکارپ و  هعیاش  ینماان ،  داجیا 
ماش توغاط  گنج  هب  دروآ و  مهارف  ورین  مه  زاب  تساوخ  یم  دوب .  هدـمآ  هوتـس  هب  دوخ  نایلاو  نارای و  زا  يدایز  هورگ  یبلط  تیفاـع  و 

گنج هب  ار  مدرم  هفوک  رد  هک  راب  کی  تخاس .  یم  ماکان  ار  وا  مدرم ،  ندرکن  یهارمه  اما  ؛ دناکـشخب ار  اه  هنتف  هشیر  ات  دورب   ( هیواـعم )
دنروآ نابز  رب  اوران  هدننک و  درسلد  ياه  فرح  ماما ،  روضح  رد  دندادن و  تبثم  خساپ  دوب ،  ترضح  هتساوخ  هک  هنوگ  نآ  دناوخ و  ارف 
نامرف درواین !  وت  يارب  هودنا  زور  دـنوادخ  نینمؤملاریما !  ای  تفگ :  تساخرب و  يدـع  نبرجح  هک  دوب  اج  نآ  دـیجنر .  تدـش  هب  ماما  ، 

یبات یب  زگره  دوش ،  ادـف  ام  هلیبق  همه  اـم و  ياـه  ناـج  لاوما و  ناـمرف  وت  زا  تعاـطا  رد  رگا  دـنگوس ،  ادـخ  هب  مینک .  تعاـطا  اـت  هدـب 
زا یکی  رد  دوب ؟  هدنام  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  رفن  دنچ  نامرف ،  هب  شوگ  عیطم و  نارای  هنوگ  نیا  زا  رگم  یلو . . .  (13  . ) درک میهاوخن 
هب هفوک  مدرم  عمج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دیـسر ،  ماـما  هب  نآ  ربخ  دز  هناـطقطق  هقطنم  رب  سیق  نب  كاحـض  هک  ییاـه  نوخیبش 

رجح اما  دـنداد ؛ ناشن  دوخ  زا  يدرـس  شنکاو  مدرم  دـناوخ .  ارف  نمـشد  ياه  نوخیبش  هنوگ  يا  عفد  يارب  ار  نانآ  تخادرپ و  ینارنخس 
ار دوخ  یگدامآ  دوش ،  یم  يرای  ادخ  يوس  زا  قح ،  هک  نیا  يروآدای  تشهب و  قوش  تداهش و  زا  شیاتس  نمض  تساخرب و  يدع  نب 

نیا زا  ماما  درک .  دـهاوخ  یناـبیتشپ  مه  ادـخ  دزاـس و  يو  هارمه  ار  یعمج  هک  تساوخ  ماـما  زا  درک و  زاربا  ناـماس  نآ  هب  تمیزع  يارب 
نادرم زا  وت  هک  مراد  نیقی  نم  دزاس ،  مرحم  تداهش  ضیف  زا  ار  وت  ادخ  هک  ادابم  زگره  دومرف :  درک و  شیاتـس  رجح  یگدامآ  عضوم و 

نیا خروم  ریثا  نبا  ار  هعقاو  نیا  ( 14  . ) تخادرپ دربن  هب  هناگیب  نامجاهم  اب  نیمزرـس  نآ  رد  زور  هنابـش  ود  رجح ،  هاگنآ  یبلط .  تداهش 
زا هک  داد  روتسد  تشاد و  لیـسگ  رفن  هارمه 3000  ار  سیف  نب  كاحـض  هیواـعم ،  هک  دوب  يرجه  لاـس 39  تسا :  هدرک  شرازگ  هنوگ 

دندیسر و هیبلعث  هب  ات  دندرک ،  نانچ  و  دنک .  ناشتراغ  دش ،  ور  هبور  مالـسلا  هیلع  یلع  نارادفرط  زا  هورگ  ره  اب  درذگب و  هصقاو  بونج 
ترضح نآ  دیسر ،  نینمؤملاریما  هب  ربخ  نوچ  ندمآ .  شیپ  هناطقطق  ات  دندز و  نوخیبش  مالسلا  هیلع  یلع  هاپـس  ياه  هاگـساپ  زا  یکی  هب 

زا رفن  هدزون  دیشک .  يریگرد  هب  راک  دندش و  ور  هبور  رمدت  هقطنم  رد  كاحض  اب  داتـسرف .  نانآ  يوس  هب  رفن  اب 4000  ار  يدع  نبرجح 
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رجح و دنتخیرگ ،  اج  نآ  زا  شنازابرس  كاحض و  دیسرارف ،  هک  بش  یکیرات  دندش .  هتشک  رجح  نارای  زا  رفن  ود  كاحـض و  نازابرس 
دوب هتخاس  رت  ممصم  هیواعم  یبوکرس  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  وس  کی  زا  هدنکارپ ،  ياه  بوشآ  نیا  ( 15  . ) دنتشگزاب زین  شناهارمه 

 ، گنج زا  هتسخ  مدرم  تفرگ و  یم  لکش  هفوک  شوگ  خیب  اه  هئطوت  دوب .  هدرک  رت  خاتسگ  ار  نمشد  وا ،  نارای  یتسس  رگید  يوس  زا  ، 
 ، دندش تسدمه  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نتـشک  يارب  بیبش ،  نادرو و  مجلم و  نبا  یتقو  دنتـشادن .  یهجوت  يربهر  ياهرادـشه  هب 
 ، تشاد تسد  اه  هسیسد  همه  رد  دوب و  ربمایپ  نادناخ  زوت  هنیک  نانمشد  زا  هک  وا  دنتشاذگ .  نایم  رد  سیق  نب  ثعشا  اب  ار  دوخ  میمـصت 

نبرجح بش ،  نآ  دوب .  نانآ  تسدـمه  هئطوت  نآ  رد  دروخ ،  تبرـض  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  موش  بش  نآ  رد  درک و  يراکمه  ناـنآ  اـب 
 . دزاس یم  تیاوسر  حبص  ینـشور  هنرگو  بنجب ،  شابدوز ،  تفگ :  یم  مجلم  نبا  هب  ثعـشا  هک  دینـش  دوب .  هدیباوخ  دجـسم  رد  يدع 
نآ ات  دش  ناور  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  تمس  هب  دمآ و  نوریب  دجسم  زا  تعرس  هب  درک .  هئطوت  رطخ و  ساسحا  وگ  تفگ و  نیا  زا  رجح 
هب هار  کی  زا  يدـع  نبرجح  دوب .  ار  ود  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  دجـسم  زا  دزاس .  هاـگآ  تسا  وا  نیمک  رد  هک  يرطخ  زا  ار  ترـضح 

رجح و دش و  عقاو  هثداح  نآ  دندروخن و . . .  رب  مه  هب  تفرگ و  شیپ  رد  ار  دجسم  هار  يرگید  ریسم  زا  ماما  دش و  ناور  ماما  هناخ  يوس 
رایسب يدع  نبرجح  يارب  هعجاف  نیا  ( 16  ! ) دش هتشک  یلع  دنتفگ :  یم  دوب و  هتشذگ  راک  زا  راک  هک  دندیسر  دجسم  هب  یتقو  نارگید ، 
کنیا دوش و  وا  يزور  تداهـش ،  هک  دوب  هدرک  اعد  وا  هراب  رد  ماما  تشاد .  يرگید  ياوه  لاح و  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  يو  دوب .  هاکناج 

 ، ییوگ شیپ  کـی  رد  راـب  کـی  دراد .  رارق  دوخ  ياوـشیپ  نداد  تسد  زا  هناتـسآ  رد  رجح  تسا و  هداـتفا  تداهـش  رتـسب  رد  ماـما  دوـخ 
ای منک  هچ  تفگ :  ینک ؟  نعل  ارم  هک  دـنهاوخب  وت  زا  دـننزب و  دـنریگب و  ار  وت  يزور  رگا  درک  یهاوخ  هچ  دوـمرف :  رجح  هب  ناـنمؤمریما 

و ( 17  . ) میادـخ نییآ  نید و  رد  نم  هک  ارچ  يوجم ،  تئارب  يرازیب و  نم  زا  یلو  نک ،  نعل  ارم  دـندرک ،  تروبجم  رگا  دوـمرف :  یلع ؟ 
یم گنت  قح ،  نیتسار  ناوریپ  رب  هصرع  دـسر و  یم  ارف  تخـس  راگزور  نآ  شرالاس ،  رورـس و  نتفر  اـب  هک  درک  یم  ینیب  شیپ  رجح ، 

 . دوب ناـضمر  متـسیب  زور  دوب .  يرتـسب  هناـخ  رد  هدروخ و  تبرـض  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  یتـقو  وـگ ،  تفگ و  رادـید و  نیا  ددرگ . 
ارم هک  نآ  زا  شیپ  دومرف :  یم  ماما  دندینش .  یم  باوج  دنتفگ و  یم  مالس  دندمآ ،  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  تاقالم  هب  تبون  هب  ناگتفیش 
وا لاخ  تاعارم  يارب  نداتفا و  هیرگ  هب  نارضاح  تسا .  هدروخ  تبرض  ناتماما  دینک ،  هاتوک  ار  ناتلا  ؤس  یلو  دیـسرپب ،  دیهد ،  تسد  زا 
رعش تیب  دنچ  بلاق  رد  رارک ،  ردیح  راکزیهرپ و  ياوشیپ  نادقف  رد  ار  شیوخ  ساسحا  تساخرب و  يدع  نبرجح  دندرک .  یمن  لا  ؤس  ، 
نم زا  نتسج  تئارب  ار  وت  هک  هاگ  نآ  دوب  یهاوخ  هنوگچ  دومرف :  دینش ،  ار  شراعـشا  داتفا و  وا  هب  ترـضح  هاگن  یتقو  ( 18  . ) درک نایب 

زا هک  تسا  نآ  زا  رتهب  میارب  دننازوسب ،  مشتآ  رد  دننک و  ما  هعطق  هعطق  ریـشمش  اب  رگا  یلع !  ای  مسق  ادخ  هب  تفگ :  رجح  دـننک ؟  راداو 
 . دهد کین  شاداپ  ربمایپ ،  نادناخ  بناج  زا  ار  وت  ادخ  دهد ،  تقیفوت  یکین  ره  رب  ادـخ  رجح !  يا  دومرف :  ترـضح  میوجب !  يرازیب  وت 

قشع نیا  هب  يدنبیاپ  يارب  هک  يدهع  تشاد و  الوم  هب  هک  یقـشع  دنام و  يدع  نبرجح  دیـسر .  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ( 19)
تـسد شنامرآ  نامیا و  قشع و  زا  ات  دوب  ممـصم  وا  راوشد .  هودـنارپ و  يراگزور  و  رابج ،  نارگمتـس  راـتفرگ  يا  هعماـج  و  دوب ،  هتـسب 

 . دناشکن عضوم  رییغت  هب  ار  وا  عاضوا ،  رییغت  دشکن و 

کیرات راگزور 

نامکاح نارود و  نآ  ياه  یگژیو  تخانـش  دـنمزاین  دـش ؟  دیهـش  یناسک  هچ  اب  هزرابم  هار  رد  درک و  ماـیق  ارچ  يدـع  نب  رجح  هک  نیا 
تشپ ار  خیرات  زا  کیرات  لصف  نیا  هعلاطم  دیاب  رجح ،  سدقم  داهج  یسامح  روش و  رپ  عطقم  هب  ندیسر  يارب  تسا .  راگزور  نآ  دساف 

یمالسا هعماج  یتخبدب  دوش .  رتراکشآ  رجح ،  تداهـش  هزرابم و  شزرا  ات  تخانـش ،  دیاب  اما  روآ ،  جنر  خلت و  دنچ  ره  تشاذگ و  رس 
نآ دوـب .  داـیز  هریغم و  صاـعورمع ،  هیواـعم ،  نوـچمه  یـسک  راـیتخا  رد  ناناملـسم  تشونرـس  یمالــسا و  تموـکح  هـک  دوـب  يزور 
نید عمط ،  ای  سرت  يور  زا  دـندوب و  نانآ  وریپ  مه  مدرم  زا  یهوبنا  دنتـشاد و  هلـصاف  اـه  گنـسرف  نآرق  مالـسا و  زا  روما ،  نارادـمدرس 
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نیا لباقم  رد  هنادرم  قمح  نبورمع  يرجه و  دیشر  رامت ،  مثیم  يدع ،  نبرجح  نوچ  یناسک  هک  دوب  طیارش  نآ  رد  دندرک .  یم  یشورف 
دیـس هنادواج  تضهن  زاس  هنیمز  دـش ،  ماـمت  ناـشناج  تمیق  هب  هک  يا  هنارگدادـیب  تازراـبم  دنداتـسیا و  مکاـح  قاـفن  رادـباقن و  كرش 

تمظع هب  ات  میسانشب ،  ار  نامز  نآ  رد  تموکح  هصرع  نارگیزاب  نیا  نیگنن  هرهچ  زا  يا  هشوگ  تسین  دب  دنتشگ .  مالسلا  هیلع  ءادهـشلا 
هراکدب نانز  زا  نایفـسوبا  رـسمه  دنه ،  شردام  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  میوش .  هاگآ  رتشیب  دـنداد ،  ماجنا  دیهـش  ناگنازرف  نآ  هک  يراک 

دـیگنج و یم  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  تشادـن .  ربماـیپ  ادـخ و  هب  یناـمیا  لد ،  رد  هیواـعم  دروآ .  اـیند  هب  مارح  هار  زا  ار  هیواـعم  دوب و 
شالت ردـق  نآ  تفگ :  یم  مشخ  يور  زا  دینـش ،  یم  ناذا  رد  ار  ادـخ  ربمایپ  مان  یتقو  دـناسر .  تداهـش  هب  ار  نید  ناـگرزب  زا  يرایـسب 

هب اهراب  دنهد .  مانـشد  دننک و  نعل  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اهربنم  رد  ات  دوب  هداد  روتـسد  مزادـنارب !  ار  مان  نیا  ات  درک  مهاوخ 
تشامگ و تفالخ  هب  دوخ  زا  سپ  ار  دیزی  شراوخ  بارش  دنزرف  هک  دوب  وا  دوب ،  هدرک  نیهوت  ربمایپ ،  هتسجرب  باحـصا  يرافغرذوبا و 

ناراکم زا  لاح ،  نیع  رد  دناسر و  جوا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  لها  اب  دوخ  ینمـشد  تفرگ و  تعیب  وا  عفن  هب  همه  زا  روز ،  اب 
هراکدـب زا  زین  وا  ردام  صاع  رمع و  دوب .  هداد  تهج  دوخ ،  ياه  تسایـس  دوس  هب  ار  ماش  نیمزرـس  یمومع  راکفا  دوب و  ناراـک  بیرف  و 

هک دندوب  یعدم  رفن  دنچ  دوب و  دولآ  هانگ  طباور  نیا  دلوم  صاعورمع ،  دنتـشاد و  عورـشم  ان  طابترا  اب  يددـعتم  نادرم  دوب .  هکم  ياه 
هدزاج ناناملـسم  فص  رد  ار  دوخ  هناقفانم  درک و  یم  يزاب  نید  اب  اهنت  درواین .  نامیا  مالـسا  هب  زگره  زین  صاع  ورمع  دوخ  دنیوا .  ردپ 

ياه هنتف  نیفص و  گنج  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمشد  نیرت  زوت  هنیک  زا  رهاظت  ایر و  يور  زا  رگم  تشادن ،  يا  هنایم  مالسا  اب  دوب و 
رد تشادن .  مالسا  هب  يداقتعا  لد ،  رد  زین  وا  هبعش  نب  هریغم  دوب .  نایامن  اه  هسیـسد  همه  تشپ  رد  وا  تسد  درک و  یم  يربهر  ار  رگید 

ار ناـشلاوما  تـشک و  ار  رفن  هدزیـس  نآ  هـمه  درک و  هدافتـسا  نارفـسمه  باوـخ  تـلفغ و  هـظحل  کـی  زا  دوـب .  هارمه  یعمج  اـب  يرفس 
قسف و رد  شرمع  همه  دوب .  شناج  ظفح  يارب  يا  هلیـسو  شندش  ناملـسم  عقاو  رد  درک .  یناملـسم  راهظا  دـمآ و  هنیدـم  هب  تشادرب و 
رد هک  دوب  یناسک  زا  (20  . ) تفای تسد  ییاه  بصنم  هب  مه  تموکح  رد  لاح ،  نیا  اب  تشذگ ،  یگرابمکـش  ینار و  تاوهـش  روجف و 
اب نایفـسوبا  هک  دوـب  يا  هداز  كاـپان  زین  وا  هیبا  نب  داـیز  تشاد .  تسد  يو  ندـید  همدـص  مالـسلا و  هیلع  ارهز  ترـضح  هناـخ  هب  هلمح 
وا هک  درک  اعدا  هیواعم  ماجنارس  تسیک .  شردپ  هک  دوبن  مولعم  اه  تدم  دوب .  یتشلپ  یتسپ و  رابت  زا  و  تشاد ،  عورشمان  هطبار  شردام 

هیلع ادهشلادیس  دیرفآ و  ار  البرک  هثداح  مه  دایز  هللادیبع  وا  كاپان  دنزرف  (21  . ) دنتسناد نایفسوبا  هب  ار  وا  سپ  نآ  زا  تسا و  نم  ردارب 
مالسا رد  اه  فارحنا  اه و  تعدب  ندمآ  دیدپ  رد  هک  دندوب  نایرج  یلصا  رصانع  زا  رفن ،  راهچ  نیا  تخاس .  دیهـش  ار  شنارای  مالـسلا و 

رامش هب  يوما  تموکح  یـسایس  نارگیزاب  دنتـشاد و  يا  هدمع  شقن  ناناملـسم ،  نید و  تشونرـس  نتفرگ  يزاب  هب  تیب و  لها  هب  ملظ  و 
ازـسان و اب  هارمه  دونـشب و  تسناوت  یمن  ار  وا  مان  یتح  تشاد و  یـصاخ  ینمـشد  تداسح و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هیواـعم ،  دـندمآ .  یم 

ریما دوخ  دننک .  نعل  ار  وا  دنیوگ و  ازسان  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هک  تشاد  یماو  زین  ار  نارگید  درک و  یم  دای  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  یکاته 
ار امش  دش و  دهاوخ  طلسم  امش  رب  نم  زا  سپ  هدنگ ،  مکش  موقلح و  هداشگ  يدرم  هک  دوب  هداد  ربخ  مدرم  هب  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

یم نعل  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هراومه  هعمج ،  زامن  ياه  هبطخ  رد  هیواعم  (22  . ) درک دهاوخ  راداو  نم  زا  نتسج  تئارب  نم و  رب  مانـشد  هب 
زیزعلادبع نبرمع  نامز  رد  لاس ،  زا 83  سپ  تشاد .  همادا  اه  لاس  همانرب  نیا  دننک و  نانچ  هک  دوب  هدرک  همانشخب  قطانم  همه  هب  درک و 

مانـشد ار  یلع  سکره  دوب :  هدومرف  هک  دندوب  هدینـش  ار  ربمایپ  ثیدح  مدرم  هک  دوب  یطیارـش  رد  نیا ،  ( 23  . ) داتفارب تشز  هویـش  نآ  ، 
 ، هیواعم دوب .  هداهن  ناینب  هیواعم  ار  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  میرح  هب  یخاتـسگ  تمرح و  کته  نآ  (24  . ) تسا هداد  مانشد  ارم  دهد ، 

رارق هفوک  رادنامرف  ار  دایز  يو ،  دوب .  رتشیب  اه  يریگتخـس  نیا  رد  هفوک  نایعیـش  مهـس  تفرگ .  یم  تخـس  مالـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  رب 
 ، تخیوآ یم  راد  رب  تشک و  یم  تفاـی ،  یم  اـج  ره  دوب و  ناـنآ  یپ  رد  تخانـش .  یم  بوـخ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  داـیز ،  داد . 

دنتفریذپ و یمن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناراداوه  یهاوگ  اه ،  همکحم  رد  درک .  یم  دیعبت  دیرب  یم  ار  اه  تسد  درک ،  یم  روک  ار  اه  مشچ 
هیلع تیب  لها  نانمـشد  نیرت  هیامورف  زا  هریغم ،  دـنتخاس .  یم  دراو  نانآ  رب  يداصتقا  راشف  دـنرک و  یم  وحم  قوقح  رتفد  زا  ار  نانآ  ماـن 
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رس رب  ربمایپ و  نادناخ  هب  متـس  رد  ذوفن  اب  ياه  هرهم  نیرت  مهم  زا  دیـشیدنا و  یمن  تموکح  تردق و  هب  یبای  تسد  هب  زج  دوب .  مالـسلا 
شیایند هک  دبـسچ  یم  ار  رادقم  نامه  نید  زا  وا  دومرف :  رـسای  رامع  هب  وا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دوب .  يوما  نالها  ان  ندمآ  راک 

شوخ شاداپ  وا ،  ندیـسر  تموکح  هب  تسا .  هتخاس  هریت  ار  خـیرات  تاحفـص  وا ،  تایانج  یقـالخا و  ياـهداسف  (25  . ) دـنک نیمءات  ار 
 . دوب ناراگزور  نآ  ياضف  رب  مکاح  ياه  یگریت  زا  يا  هشاوگ  اهنت  تشذـگ ،  هچنآ  دوب .  هدرک  تفالخ  نابـصاغ  هب  دوب  ییاه  یتمدـخ 

غرم هچ  ره  دندیـشک .  یم  دـنب  هب  یتسود  یلع  مرج  هب  اهنت  ار  ناهانگ  یب  دـندیرد و  یم  ار  نایوگ  قح  ياـه  موقلح  هریت ،  هرود  نآ  رد 
ریـش و هچ  ره  زاب  اه  گـس  تسا و  هتـسب  اـه  گنـس  دـنب  رد  ناتـسود  دازآ و  نمـشد  زاورپ  رد  راوخ ،  رادرم  هچ  ره  هتـسب  رپ  تسا ،  قح 
رد نابز  ره  اه  هرپ  بش  اه و  شافخ  هتسر  ربا  سپ  رد  هام ،  دیـشروخ و  هچ  ره  اهر  شوم ،  گرگ و  هابور و  هچ  ره  دنب  هب  ربب ،  باقع و 

تخوـسب دوـشگ ،  رپ  هک  یباـقع  ره  تفرب  درک ،  دـنلب  رـس  یـسک  ره  تخود  ار  ناـهد  نآ  مشخ ،  زا  نمـشد  تفگ  یم  قـح  هک  ناـهد 
نوخ تشاد و  قح  مالـسا و  هب  هک  يدـهعت  اب  تیالو ،  میرح  عفادـم  روعـش و  رپ  هعیـش  رادـیب و  ناملـسم  کی  ناونع  هب  يدـع ،  نبرجح 
موش توکس  نآ  رتسگ و  متـس  راب و  ناقفخ  وج  نآ  ات  تشارفارب ،  ضارتعا  تماق  دوب ،  يراج  شیاه  گر  رد  نید  هب  تبـسن  هک  یتریغ 

 . میناوخ یم  ار  اه  هسامح  نیا  زا  ییاه  هشوگ  يدعب ،  شخب  رد  دنک  لمع  ملظ  ربارب  رد  مایق  فیلکت  هب  دنکشب و  ار 

هریغم يدع و  نب  رجح 

هنیک ترـضح  نآ  زا  هبعـش  نب  هریغم  دوب ،  وا  ییادـف  مالـسلا و  هیلع  نینمؤـملاریما  هتفیـش  رادتـسود و  يدـع ،  نب  رجح  هک  هزادـنا  مه  هب 
لاس 41 رد  هیواعم  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  حلـص  دادرارق  زا  سپ  درک .  یم  نعل  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هفوک ،  ربنم  رب  اراکـشآ  تشاد و 

ریز همانحلص  داوم  اهطرش و  همه  هک  درک  مالعا  اراکشآ  زامن ،  زا  سپ  هبطخ  رد  دمآ ،  هفوک  یکیدزن  رد  هلیخن  هب  یتقو  هیواعم  يرجه ، 
نبرجح هلمج  زا  ماما ،  نارای  يارب  هثداح ،  نیا  تشاـمگ .  هفوک  تاراـما  هب  زین  ار  هریغم  درک .  مهاوخن  اـفو  کـی  چـیه  تسا و  نم  ياـپ 

وت شاک  تفگ :  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  راب  کی  تشاد .  حلص  هب  زیمآ  ضارتعا  نحل  يو  دوب .  لمحت  لباق  ریغ  نیگنس و  رایسب  يدع 
لاحـشوخ و نمـشد  میدرگرب و  دنـسرخ  ان  هتـسکش و  رـس  گنج ،  هنحـص  زا  ام  هک  میدید  یمن  ار  يزور  نینچ  میدوب و  هدرم  همه  ام  و 

هیلع نسح  ماما  دش .  تکاس  درک و  يا  هراشا  وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش .  هدید  وا  مالک  زا  يدنسرخان  راثآ  ماما  هرهچ  رد  زوریپ . 
دوب و اهامش  ظفح  يارب  نم  حلـص  دنرادن .  تداهـش  داهج و  يارب  یگدامآ  وت  لثم  دنتـسین و  وت  رکفمه  همه  رجح !  يا  دومرف :  مالـسلا 
وا تفر و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  دوب .  هتخاس  بات  یب  ار  وا  رجح ،  ینید  تریغ  روش و  اما  ( 26  ! ) تسا يراک  رد  زور  ره  دنوادخ 
 . تسین ینکـش  نامیپ  يارب  یهار  میا و  هتـسب  نامیپ  دـهع و  ام  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  اما  ؛ درک کیرحت  گنج  ماـیق و  هب  ار 
وا نارای  دنکن و  شومارف  ار  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ییوگدب  هک  درک  هیصوت  وا  هب  دوب ،  هداد  رارق  هفوک  یلاو  لاس  نامه  ار  هریغم  هک  هیواعم 

رجح درک .  لامعا  دوب ،  راک  رس  رب  هک  هام  دنچ  لاس و  تفه  تدم  مامت  رد  ار  تسایس  نیا  هریغم  دریگب .  تخس  نانآ  رب  دنک و  دیعبت  ار 
تشاد هک  یتثابخ  همه  اب  هریغم  دناروش .  یم  وا  هیلع  ار  مدرم  درک و  یم  داقتنا  داتسیا و  یم  وا  لباقم  رد  بسانم  تصرف  ره  رد  يدع  نب 
شراک بقاوع  زا  درک و  یم  دیدهت  یهاگ  داد و  یم  رکذـت  وا  هب  هتـسویپ  یلو  دـنکن ،  هدولآ  رجح  نوخ  هب  ار  دوخ  تسد  دیـشوک  یم  ، 

هریغم هک  دید  یم  يو  دنک ،  راکشآ  تیلاعف  نآ  ياه  هدناشن  تسد  يوما و  تموکح  دض  رب  هک  دوب  ممصم  يدع  نب  رجح  دناسرت .  یم 
یم ار  نینمؤملاریما  هب  ییوگازـسان  هب  ار  مدرم  دیدهت ،  راشف و  اب  دهد ،  یمن  ار  نایعیـش  مهـس  دـنک ،  یم  يزاب  ناناملـسم  لاملا  تیب  اب  ، 

هک دوـب  یفاـک  رجح ،  رظن  زا  اـهنیا  دزاـس .  یم  نوـگرگد  ار  ربماـیپ  تنـس  ادـخ و  ماـکحا  درب ،  یم  نیب  زا  ار  زیتـس  مـلظ  رـصانع  دراد ، 
یم یتقو  روشحلـس ،  نارای  یخرب  رجح و  دـنک .  ینید  فیلکت  کی  ار  وا  دـض  رب  داهج  دزاس و  عورـشم  ان  ار  وا  ییاورناـمرف  تموکح و 

دندنادرگ یم  رب  نانآ  دوخ  هب  ار  نعل  هدرک ،  ضارتعا  دنتساوخ و  یم  رب  دننک ،  یم  نعل  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يرگید  ای  هریغم  هک  دندید 
دـمآ و نییاپ  ربنم  زا  يروف  دـندرک .  نارابگنـس  ار  وا  شنارای  رجح و  دـناوخب ،  هبطخ  ات  تفر  ربنم  رب  يا  هعمج  زور  هریغم  هک  راب  کـی  . 
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يدـع نب  رجح  نابز  دـناوت  یم  توکـسلا ،  قح  نیا  اب  هک  تشادـنپ  یم  وا  داتـسرف .  رجح  يارب  مهرد  رازه  جـنپ  دـش و  هراـمالاراد  دراو 
رخاوا رد  هریغم  يزور  تشادـن .  رثا  هصرع ،  نیا  رد  لام  دوب و  ییادـخ  هزیگنا  اـب  وا  هزراـبم  هکنآ  زا  لـفاغ  ددـنبب ،  ار  شناـهد  درببار و 

 ، همه هک  دیشک  دایرف  تساخ و  اپ  هب  دوب .  رـضاح  رجح  درک .  تنعل  داد و  مانـشد  وا  ناوریپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  ربنم ،  رد  شتموکح 
؟  ینک یم  ینابز  دب  یسک  هچ  هب  تبسن  هک  یناد  یمن  ایوگ  وت  تفگ :  هریغم  هب  سپس  دندینش .  ار  شیادص  دجـسم  زا  نوریب  دارفا  یتح 
یم تسار  رجح  دنتفگ :  ادص  کی  دنتساخرب و  رفن  یـس  زا  شیب  يا !  هدش  صیرح  ناراکهبت  زا  شیاتـس  نینمؤملاریما و  ییوگازـسان  هب 

ام درد  هب  ياه  فرح  نیا  دنتفگ :  دندش و  رجح  اب  ادص  مه  دنتـساخرب و  دجـسم  رد  نارـضاح  موس  ود  زا  شیب  ریثا ،  نبا  لقن  هب  دیوگ ! 
رجح ربارب  رد  وا  ندمآ  هاتوک  هب  دنتفر و  هریغم  دزن  يا  هدع  ( 27  ! ) دنهدب يا  هدرک  عطق  هک  ار  ام  مهس  هریج و  هدب  روتـسد  دروخ ،  یمن 
رگید يریما  نم  زا  سپ  منک .  یم  دوباـن  ار  يدـع  نبرجح  هلیـسو  نیا  هب  نم  تفگ :  ناـنآ  خـساپ  رد  هریغم  دـندرک .  ضارتـعا  يدـع  نب 

وا تصرف  نیلوا  رد  ریما  نآ  هاگ  نآ  دز ،  دـهاوخ  ار  اه  فرح  هنوگ  نیمه  تسا ،  نم  لثم  مه  وا  هک  نیا  لایخ  هب  رجح ،  دـمآ .  دـهاوخ 
هک مزیرب  ار  ناکین  نوخ  رهش ،  نیا  رد  مهاوخ  یمن  ما .  هدیـسر  مرمع  رخآ  هب  نم  تشک .  دهاوخ  یهجو  نیرتدب  هب  هدرک و  ریگتـسد  ار 

تفرگ و شیپ  ارادم  شمرن و  تسایـس  يدع  نب  رجح  اب  ساسا ،  نیا  رب  هریغم  ( 28  . ) دندرگ دیهـش  نانآ  موش و  تخبدب  ماندب و  مدوخ 
نآ زا  دش .  بوصنم  زین  هفوک  تاراما  هب  دوب -  هرـصب  یلاو  هک  تمـس -  ظفح  اب  دایز  تشذـگرد  يرجه  لاس 51  رد  دـشن .  وا  ضرتعم 

 . دید میهاوخ  يدعب  شخب  رد  هک  دیشک ،  کیراب  ياهاج  هب  راک  تفای و  تدش  هیبا ،  نب  دایز  يدع و  نبرجح  نایم  دروخ  رب  سپ ، 

دایز يدع و  نبرجح 

یم هفوک  رد  لاس  زا  هام  شـش  تشاد .  نامرف  تحت  زین  ار  هرـصب  دـش .  بوصنم  هفوک  تیـالو  هب  داـیز  هفوک ،  یلاو  هریغم  گرم  زا  سپ 
نافلاخم دض  رب  يزیمآدیدهت  دـنت و  ینارنخـس  دـش ،  هفوک  دراو  یلاو  ناونع  هب  دایز  هک  راب  نیلوا  هرـصب .  رد  ار  رگید  هام  شـش  دـنام ، 

نایوما هب  دایز  یلو  دندوب ،  رکفمه  تسود و  مه  اب  دایز  رجح و  شیپ ،  اه  لاس  رد  دوب .  يدع  نبرجح  فلاخم ،  هرهچ  نیرتزراب  درک . 
 : دوزفا تفگ و  نخـس  یمرن  هب  يو  اب  ادتبا  دیبلط و  روضح  هب  ار  رجح  تشاد .  ربخ  شقباوس  زا  تخانـش و  یم  بوخ  ار  رجح  تسویپ . 

هیلع یلع  رادتـسود  یناـمز  هک  یناد  یم  متـسین .  وا  لـثم  نم  یلو  ؛ درک یم  لـمحت  ار  وـت  وا  یتـشاد و  يراـتفر  هچ  هریغم  اـب  هک  مناد  یم 
دوخ نابز  تسا .  نم  لد  رد  هیواعم  اب  هطبار  یتسود و  نآ ،  ياج  هب  زورما  تسا .  هتشذگ  راگزور  نآ  اما  ؛  مدوب هیواعم  نمشد  مالسلا و 

 ! میالایب تنوخ  هب  ار  متسد  هک  ینک  يراک  ادابم  شاب ،  تدوخ  بظاوم  یلو  هاوخب ،  یتشاد  زاین  هچره  نیشنب ،  تا  هناخ  رد  رادهگن ،  ار 
شروش زا  نوچ  یلو  ؛ درک رفس  مزع  تشامگ و  دوخ  ینیـشناج  هب  ثیرح  نبورمع  ددرگرب .  هرـصب  هب  تفرگ  میمـصت  یتدم  زا  سپ  (29)

 . میایب وت  اب  مناوت  یمن  مرامیب ،  تفگ :  تفریذپن و  رجح  دور .  هرـصب  هب  يو  اب  هک  درک  داهنـشیپ  وا  هب  دوب ،  كانمیب  شا  هزرابم  رجح و 
وت زا  يدنیاشوخان  شرازگ  رگا  مسق ،  ادخ  هب  لقع !  يرامیب  لد ،  يرامیب  نید ،  يرامیب  ییوگ ،  یم  تسار  مسق ،  ادخ  هب  تفگ :  دایز 
رد هفوک  ضبن  یلو  تسشن .  دنـسم  رب  وا  ياج  هب  ثیرح  نب  رمع  تفر و  وا  درک !  یهاوخ  هچ  نیبب  تشک !  مهاوخ  ار  وت  منک ،  تفای  رد 
وا زا  تشون و  دایز  هب  هیضق  مه  دایز  رازگراک  دورب .  شیپ  یلاو  هاوخلد  قبط  اهراک  دنتشاذگ  یمن  دوب و  شنارای  يدع و  نبرجح  تسد 

ربنم رب  هعمج  زور  ثیرح  نبرمع  هک  راب  کی  دـندوب .  عاـضوا  بقارم  دنتـسشن و  یم  هفوک  دجـسم  رد  شناراـی  رجح و  تساوخ .  يراـی 
ار نایرج  تسب و  دوخ  يور  هب  ار  رد  تفر و  رـصق  هب  دمآ و  نییاپ  راچان  دندرک .  باترپ  هزیر  گنـس  شیوس  هب  دـناوخب ،  هبطخ  ات  تفر 

یعمج هتـسد  دنتـشاد و  دـمآ  تفر و  رجح ،  اب  نایعیـش  شیدـنیب .  يا  هراچ  يراد ،  هفوک  هب  يزاـین  رگا  تفگ :  درک و  شرازگ  داـیز  هب 
زا اراکشآ  هک  دیسر  ياج  هب  راک  دوب .  نانآ  هب  اه  هاگن  دش و  یم  رپ  وا  نارای  زا  دجسم  فصن  ات  یهاگ  دندمآ و  یم  دجسم  هب  وا  هارمه 
 . دنتشاد روضح  مه  رهش  ناگرزب  دوب .  كدنا  دجسم  ات  رصق  هلصاف  دمآ .  دجسم  هب  ثیدح  نبرمع  دندرک .  یم  ییوگدب  دایز  هیواعم و 

رجح نارای  زا  یهورگ  تشاد .  رذح  رب  هقرفت  زا  دناوخ و  ارف  یگچراپ  کی  يرادربنامرف و  تعاطا و  هب  ار  مدرم  تخادرپ و  ینارنخـس  هب 
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باترپ هزیرگنـس  شیوس  هب  دـندرک  یم  ییوگدـب  يو  زا  هک  یلاح  رد  دـنتفر و  وا  يوس  هب  نایوگریبکت  دنتـساخ و  رب  اج  زا  گـنهامه  ، 
رب دش و  نارگن  هفوک  عضو  زا  دایز  تشون .  دایز  هب  ار  تانایرج  يا  همان  رد  تسب و  ار  رد  تفاتـش و  رـصق  هب  دمآ و  نییاپ  ورمع  دندرک . 
منک يراک  رجح !  يا  وت  رب  ياو  متـسین !  یـسک  مروآ ،  رد  شگنچ  زا  ار  هفوک  میآرب و  رجح  هدهع  زا  مناوتن  نم  رگا  تفگ :  تفـشآ و 

اب دروخرب  يارب  ار  دوخ  مه  يدـع  نب  رجح  دـنک .  لـح  ار  لکـشم  دورب و  هفوک  هب  هک  تفرگ  میمـصت  و  يوش . . . !  نارگید  تربع  هک 
هار نیا  رد  ار  شیوخ  ناج  دـنچ  ره  دـباین ،  هاتوک  قساف ،  نارگمتـس  نآ  لباقم  رد  ات  تشاد  میمـصت  دوب و  هتخاس  هدامآ  يدـعب  ثداوح 

ییاسانش دندوب ،  هدرک  باترپ  گنس  ورمع  هب  هک  ار  نانآ  درک .  يزیمآدیدهت  دنت و  ینارنخس  دجـسم  رد  دمآ و  هفوک  هب  دایز  دراذگب . 
هعیـش نآ  روالد و  ياسراپ  نآ  زین ،  رجح  دنک .  تخـس  يدروخرب  مه  يدع  نبرجح  اب  هک  دوب  نآ  یپ  رد  دـیرب .  ار  ناشناتـشگنا  درک و 

نینمؤملاریما ناونع  هب  هیواعم  زا  ررکم  شا  ینارنخس  رد  دایز  هک  راب  کی  تشادن .  یساره  مکاح  ناقـساف  ياشفا  قح و  نتفگ  زا  كاپ ، 
تفگ درک و  ضارتعا  دایز  هب  هیواعم ،  هن  تسناد  یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هتـسیاش  هژیو و  ار  بقل  نیا  هک  يدع  نبرجح  درک ،  دای 

 : تفگ درک و  باترپ  وا  يوس  هب  تشاد و  رب  گیر  یتشم  رجح ،  دـش .  رارکت  رگید  راـب  هنحـص  نیا  تسین .  ناـنچ  ییوگ ،  یم  غورد  : 
 ، دایز تشگزاب .  شا  هناخ  هب  مه  رجح  تفر ،  رصق  هب  سپـس  دناوخ  زامن  دمآ ،  نییاپ  ربنم  زا  دایز  وت !  رب  ادخ  تنعل  ییوگ ،  یم  غورد 

دـشن رـضاح  یلو  ؛  تفرگ رد  دایز  ناروس  رجح و  نارای  نایم  دنچ  ییاه  يریگرد  داتـسرف .  رجح  راضحا  ای  يریگتـسد  يارب  ار  یناراوس 
وا دوجو  تشاد و  یناوارف  حلسم  نارای  رایـسب و  ذوفن  هفوک  رد  يدع  نبرجح  تشون .  هیواعم  هب  زین  ار  ارجام  نیا  دایز ،  دورب .  دایز  شیپ 
نآ زا  تسد  ات  دـننک  تبحـص  وا  اب  دـنورب و  رجح  دزن  ات  دـندش  رومءام  یلاو  يوس  زا  یناسک  راب  کـی  دوب .  رـس  هریخ  یلاو  غاـمد  يوم 
دز فرح  ردـق  نآ  هعمج  زامن  زا  شیپ  ياه  هبطخ  رد  دایز ،  راب  کی  درکن .  ییانتعا  نانآ  هب  رجح  یلو  دورب ،  یلاو  دزن  درادرب و  اهراک 

ییانتعا یلاو  درذگ ،  یم  زامن  تقو  هک  درک  هراشا  ةالـصلا  ةالـصلا ،  نتفگ  اب  يدع  نبرجح  رابود  تشذـگ .  زامن  تقو  هک  داد  لوط  و 
هب دناوخ و  زامن  دمآ و  دورف  دید ،  نینچ  هک  دایز  دندرک .  ادتقا  وا  هب  يا  هدـع  تساخرب و  زامن  هب  رجح  داد .  همادا  ینارنخـس  هب  درکن و 
هب هدرک ،  ریگتـسد  ار  وا  هک :  تشون  خـساپ  رد  مه  هیواعم  دـیناهاگآ .  رجح  درکلمع  زا  ار  هیواعم  تشون و  يا  همان  مه  زاب  تفر .  رـصق 
رپ ار  دجـسم  ياضف  دوخ  روضح  اب   - يا هشوگ  رد  شنارای  يدـع و  نبرجح  دـناوخ ،  یم  هبطخ  دجـسم  رد  دایز  یتقو  (30  ) تسرفب ماش 

یلو نم  امش  ياه  ندب  اتفگش !  تفگ :  درک و  عمج  ار  رهـش  ناگرزب  نایفوک و  دایز ،  دنتفگ .  یم  زیمآ  تفلاخم  ياه  فرح  درک و  یم 
دارفا نادنزرف و  یلو  دیتسه ،  نم  اب  امش  دیراذگ ؟  یم  مهرم  رگید  تسد  اب  دینز و  یم  مخز  تسد  کی  اب  تسا .  رجح  اب  امش  ياه  لد 

ادج عمج  نیا  زا  ار  شنادنواشیوخ  دـنزرف و  ردارب و  سک  ره  دـیورب و  هورگ  نیا  دزن  دـیوش و  دـنلب  امـش  زا  کی  ره  رجح ؟  اب  نات  هلیبق 
دجـسم رد  یکدنا  نارای  اب  رجح ،  (31  . ) دـندنکارپ رجح  درگ  زا  ار  هورگ  نآ  رتشیب  دـندرک و  نانچ  و . . .  دوش .  تسرد  راک  اـت  دـنک ، 

ار هنحـص  ربنم  يالاب  زا  دایز  دـشکب .  يریگرد  هب  راک  هک  دوب  کیدزن  تفرن .  دـنربب و  دایز  دزن  ات  دـندمآ  وا  يوس  هب  نارومءاـم  دـنام . 
شیپ يریگرد  هورگ  ود  نآ  نایم  دـندرب .  نوریب  دجـسم  ياـهرد  زا  یکی  زا  دـنتفرگ و  ناـیم  رد  ار  وا  رجح ،  ناراداوه  درک .  یم  اـشامت 

نوچ دش ،  ناهنپ  سپ  نآ  زا  ( 32  . ) دنام اج  نآ  زور  هنابش  دناسر و  دازآ  هلیبق  هب  ار  دوخ  دش و  جراخ  هنحـص  زا  يدع  نبرجح  اما  ؛ دمآ
رادید هب  هفوک  ناگرزب  زا  هک  یـسک  نیلوا  دنتفای .  یمن  ار  وا  دنتـشگ ،  یم  هچره  تشاد .  دـهاوخن  رب  وا  زا  تسد  دایز ،  هک  تسناد  یم 
هطبار رجح  نم و  نایم  هک  دروآ  هناهب  هچ  ره  دروآ .  وا  دزن  ار  رجح  دورب و  هک  تساوخ  وا  زا  داـیز  دوب .  ثعـشا  نبدـمحم  تفر ،  داـیز 

نیگمغ ثعـشا ،  نبدمحم  درک .  مهاوخ  هراپ  ار  تمکـش  يرواین ،  یباین و  ار  وا  رگا  هک  درک  دیدهت  تفریذپن و  دایز  و  تسین و . . .  يا 
ثعـشا نبدـمحم  هب  هک  درک  تطاـسو  داـیز  دزن  ریرج  تساوـخ .  کـمک  وا  زا  دـید و  ار  هللادـبع  نبریرج  هار  رد  تفر .  نوریب  نارگن  و 

تدوخ ینکن  رـضاح  ار  وا  هک  درک  دیدهت  یلو  ؛  تفریذپ مه  وا  دروآ .  مهاوخ  وت  دزن  ار  يدـع  نبرجح  مدوخ  نم  شاب ،  هتـشادن  يراک 
طرـش نیا  هب  رجح  دـندوب .  وا  اب  زین  رجح  ناراـی  زا  نت  هدزاود  تفر .  رجح  دزن  تساوخ .  تلهم  زور  هس  وا  درک .  مهاوخ  هعطق  هعطق  ار 

نآ زا  سپ  يدع  نبرجح  (33  . ) دوش یلمع  دشاب  وا  رظن  هچ  ره  ات  دتـسرفب ،  هیواعم  دزن  ار  وا  هک  دهد  لوق  وا  هک  دورب  دایز  دزن  تفریذپ 
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ناـما و یلو  دـشکب ،  ار  وا  تشاد  تسود  دوب ،  هتفاـی  تسد  يدـع  نبرجح  رب  هک  داـیز  تفر .  وا  دزن  تفریذـپ ،  ار  وا  طرـش  داـیز ،  هک 
 . دندش یفخم  زین  رجح  نارای  (34  ، ) دوب نادنز  رد  بش  هد  رجح ،  دندنکفا .  نادنز  هب  ار  وا  داد  روتـسد  دش .  عنام  دوب ،  هداد  هک  ینامیپ 

نادنز هب  و  هدرک ،  ریگتسد  ار  نانآ  زا  رفن  هدزاود  تسناوت  فارطا ،  لیابق  هفوک و  سانشرس  ياه  هرهچ  کمک  اب  رایسب و  شالت  اب  دایز ، 
زا يدع ،  نبرجح  هک  نیا  رب  ینبم  دندرک ،  میظنت  ینتم  درک .  مهارف  نانآ  دض  رب  يداهـشتسا  دتـسرفب ،  ماش  هب  ار  نانآ  زا  شیپ  دـنکفا . 

هدرک و عمج  دوخ  رود  ار  مدرم  تسا ،  هدناوخ  ارف  هنتف  گنج و  هب  هدرک و  نعل  ار  هفیلخ  هدش ،  ادج  مدرم  زا  هتفر ،  نوریب  هفیلخ  تعاطا 
 . دـمآ شـشوخ  نتم  نیا  زا  دایز  تسا .  هتـشگ  رفاک  دـنوادخ  هب  هدرک و  کیرحت  تفالخ  زا  هیواعم  نتـشاذگ  هراـنک  ینکـش و  تعیب  هب 

نایم زا  يارب  يزاس  هدـنورپ  یعون  دـننک ،  دـییءات  ار  نتم  نآ  درک  راداو  مه  ار  مدرم  زا  یهورگ  دـننک .  اضما  اـت  تشاداو  ار  هفوک  نارس 
یهارمه اب  ریجنز و  لغ و  اب  هارمه  دـندروآ ،  نوریب  نادـنز  زا  ار  شنارای  رجح و  دـش ،  لـیمکت  هدـنورپ  یتقو  فلاـخم !  کـی  نتـشادرب 

 . دندش ماش  يوس  هب  تکرح  هدامآ  هیواعم ،  دزن  نداد  یهاوگ  يارب  ار  رگید  هرهچ  دنچ  نازابرـس و  نیرت  نئمطم  زا  رفن  دـص  هب  کیدزن 
رجح يرگبوشآ  يزیگنا و  هنتف  رب  دیکءات  دنا و  هدرک  اضما  نادهاش  هچنآ  هب  هراشا  نمض  درک و  داهشتسا  نآ  همیمض  مه  يا  همان  دایز ، 

هدیشک ریجنز  هب  ناگدازآ  نآ  رود  مدرم  دوب .  يزیگنا  مغ  روشرپ و  هنحـص  درک .  راذگاو  هفیلخ  هب  ار  نانآ  هراب  رد  میمـصت  شنارای ،  و 
هک تفر  یم  نآ  میب  دننکب .  دنتسناوت  یمن  يراک  مه  هظحل  نآ  رد  دندوب و  نایرگ  تحاران و  دندوب و  هدش  عمج  دنب ،  رد  ناریش  هدش و 

تشاد و هگن  هفوک  دجـسم  هطوحم  رد  ماش  اـت  حبـص  زا  ار  هورگ  نآ  داـیز ،  دـننزب .  ضرعت  هب  تسد  ناـنآ  تمیزع  ماـگنه  رد  ناراداوه 
كاروخ و هک  نآ  تفگ :  درک و  نانآ  هب  ور  يدـع  نبرجح  دـندوب .  هداتـسیا  نایرگ  وا  هار  رـس  رب  رجح ،  نارتخد  داد .  ناشتکرح  هنابش 

مدیهش موش ،  هتشک  رگا  دیتسرپب .  ار  ادخ  دیشاب و  هتشاد  اوقت  تسا .  یقاب  نم  زا  سپ  مه  ادخ  تسادخ .  تسوا ،  هدهع  رب  امش  كاشوپ 
رد یعیـش ،  نانز  زا  یکی  ( 35  . ) داتفا هار  هب  دوخ  ياـهریجنز  مه  هارمه  و  داـب .  ناترـس  رب  ادـخ  تسد  مارتحا .  دروم  مدرگ ،  زاـب  رگا  و 

رگم باتب ،  يآ و  رب  نابات ،  هام  يا  تسا :  نینچ  نآ  نومـضم  هک  دورـس ،  یتایبا  ردپ ،  قارف  رب  رجح  رتخد  هودـنا  هنحـص و  نیا  میـسرت 
خاک رد  هدش ،  رت  خاتـسگ  نارابج  رجح ،  زا  سپ  دناسرب .  تداهـش  هب  ار  وا  ات  دور  یم  هیواعم  يوس  وا  دنرب ؟  یم  ار  رجح  هک  ینیب  یمن 

نآ میب  یـشاب .  باداش  تمالـس و  رجح !  يا  دوب .  دـهاوخ  ناراب  یب  کشخ و  اه  نیمزرـس  تشاد .  دـنهاوخ  يرتشیب  يدازآ  دوخ  ياه 
ایند زا  یموق  ياوشیپ  ره  دوش .  دیهش  رجح  مه  رگا  دنک .  دیهش  ار  وت  دناد ،  یم  دوخ  قح  ار  ناکین  نتشک  هک  ماش  ریپ  توغاط  هک  مراد 

 ، دنتـشذگ یم  لتاقم  ینبرـصق  هقطنم  زا  یتقو  تفرگ .  شیپ  ار  ماش  هار  یتینما  دـیدش  ریبادـت  اب  ناوراک ،  نیا  ( 36  ! ) درک دهاوخ  چوک 
 . میداد یم  تاجن  ار  نادرم  ریلد  نیا  نانآ  کمک  هب  هک  دـندوب  ییاه  هورگ  شاک  تفگ :  دوب  اـج  نآ  نکاـس  هک  یفعج  رح  نب  هللادـیبع 

دنتـسناد یم  دنچ  ره  دنتفر .  یم  شیپ  راوتـسا  نامیا  اب  رجح ،  هورگ  تفگن .  خساپ  ار  شیادن  یـسک  دروخ و  یم  سوسفا  داد و  یم  ادـن 
اب هزرابم  فیلکت و  ماجنا  هار  رد  هک  دـندوب  لاح  شوخ  اما  دـندید ،  یم  ور  شیپ  ار  تداهـش  دوب و  دـهاوخ  تخـس  نانآ  اب  هیواعم  راتفر 

هتسب تسد  ریسا و  يوما  نارومءام  تسد  رد  دنچ  ره  زوریپ ،  دندید و  یم  بایماک  ار  دوخ  دنا .  هدش  التبم  گرزب  نومزآ  نیا  هب  لطاب ، 
یهاگآ شنیب و  مدرم  هب  شیوخ ،  داهج  گرم و  اب  ریسا و  گرم  اب  ندیشخرد و  اه  بش  یکیرات  رد  تسا  هدنهوکش  ابیز و  هچ  دندوب . 

 ، نداتفا اپ  نتسسگب ز  ریجنز  هقلح  دنمک و  دنب  رد  هدرزآ و  یتلم  ياپ  نتسکشب ز  ریبکت  کی  هب  نمـشد  بذاک  رورغ  ندیـشخب  هشیدنا  و 
 . نتسشنن ياپ  زا  نیسپاو  ناوت  ات  اما 

قشمد يوس  هب 

هارمه هتـسب  تسد  دیـشک ،  یم  هلعـش  ناشی  اه  لد  رد  ادـخ  رادـید  قوش  دیـشخرد و  یم  تداهـش  غارچلچ  نانآ  یناـشیپ  رب  هک  یهورگ 
جرم هقطنم  هب  دریگب .  میمصت  نانآ  هراب  رد  هیواعم  قشمد ،  هب  ندیـسر  زا  سپ  ات  دندوب ،  ناور  ماش  تموکح  تختیاپ  يوس  هب  نارومءام 

قـشمد دراو  ار  نانآ  هک  دننآ  رب  یخرب  دوش .  فیلکت  بسک  دسرب و  هیواعم  هب  ربخ  ات  دندوب ،  نادـنز  رد  اج  نآ  ( 37  . ) دندیسر ءارذعلا 
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جرم هب  هرابود  دندرب و  مه  قشمد  هب  ار  نانآ  هک  دنرواب  نیا  رب  رتشیب  اما  ؛ داد ار  نانآ  نتشک  روتسد  طقف  دیدن و  ار  نانآ  هیواعم  دندرکن و 
یفیص دادش ،  نب  کیرش  يدع ،  نبرجح  ياه :  مان  هب  دندوب ،  رفن  هدزاود  دوب ،  هداتـسرف  ماش  هب  دایز  هک  یهورگ  دندنادرگرب .  ءارذعلا 

نب مصاع  فیفع ،  نب  میرک  هللادبع ،  نب  مقرا  ناسح ،  نب  نامحرلادبع  نایح ،  نب  مادک  باهش ،  نبزرحم  هعیبض ،  نب  هصیبق  لیسف ،  نب 
دنتشاد مان  نارمن  نبدعس  سنخا و  نب  هبتع  هک  درک  قحلم  عمج  نیا  هب  دایز  ار  رگید  رفن  ود  هیوح .  نب  هللادبع  یمـس و  نب  ءاقرو  فوع ، 

اب هک  نیا  رد  هیواعم  دیسر .  هیواعم  تسد  هب  شنارای  رجح و  هیلع  یلحم  داهشتسا  هارمه  دایز ،  همان  دندش .  رفن  هدراهچ  نانآ  هعومجم  و 
روهشم و تیـصخش  ناشخرد و  هقباس  يدع  نبرجح  هک  ارچ  ؛ دوب كانمیب  نانآ  نتـشک  ياهدمایپ  زا  تشاد .  دیدرت  دنک ،  هچ  هورگ  نیا 
 ، هیواـعم تاـغیلبت  رثا  رد  مدرم  هـچرگ  دـنادب .  ار  نارگید  رظن  اـت  تـخادرپ ،  ینزیار  هـب  ناـنآ  نتــشک  هراـبرد  ادـتبا  تـشاد .  هتــسج  رب 
 . دندرک یم  توکس  مه  یخرب  دنداد .  یم  وفع  تشذگ و  هب  رظن  رت  سانـشرس  ياه  هرهچ  زا  یخرب  اما  دندرک ،  یم  نتـشک  تساوخرد 
 ، تشون يا  همان  رگید  راب  دایز ،  داد .  ربخ  وا  هب  ار  دوخ  یلد  ود  نیا  تشون و  دایز  هب  يا  همان  دوب .  دـیدرت  رد  نانچمه  رهاظ  هب  هیواـعم 
 . نادرگن رب  اج  نیا  هب  رگید  ار  شنارای  رجح و  يراد ،  زاین  ار  هفوک  رگا  يدیدرت ؟  رد  زونه  نانآ  هراب  رد  هک  اتفگش  هک  نومـضم  نیا  اب 

يا همان  لماح  هک  تفگ  دومن و  تاقالم  ار  ناینادنز  درک و  روبع  ءارذعلا  جرم  هب  هار  رـس  دروآ ،  یم  قشمد  هب  ار  وا  همان  هک  یکیپ  ( 38)
تفگ رجح  منک .  لمع  ات  دییوگب  دشاب  دنمدوس  ناتیارب  هک  دیراد  يراک  یشرافس و  یفرح ،  رگا  دیآ .  یم  گرم  يوب  نآ  زا  هک  متسه 

ار نانآ  مایپ  کیپ ،  دـنا .  هدرک  میظنت  ناهاوخدـب  نانمـشد و  ار  یهاوگ  نآ  میا و  هدرکن  ینکـش  دـهع  اـم  هک  ناـسرب  ماـغیپ  هیواـعم  هب  : 
 ، دندرک شنارای  رجح و  همیمض  اهدعب  هک  ار  يرفن  ود  ( 39  ! ) تسا رجح  زا  رت  وگ  تسار  دایز  ام ،  رظن  رد  تفگ :  هیواعم  یلو  دناسر ؛

لغ و رد  هک  رجح  درک .  رادید  رجح  اب  درب ،  یم  ماش  هب  ار  نانآ  ندمآ  ربخ  هک  يرومءام  دـندوب .  هدـناسر  ءارذـعلا  جرم  هب  رترید  یمک 
میا هتـشکن  ار  ناناملـسم  زا  یـسک  دنداد ،  ناما  ام  هب  تسا ،  وران  ام  نتـشک  مارح و  ام  ياه  نوخ  هک  وگب  هیواعم  هب  تفگ :  دوب ،  ریجنز 

هرابرد دـنتخادرپ و  تطاسو  هب  یخرب  تفرگ ،  یم  میمـصت  ناـنآ  هراـبرد  هیواـعم  هک  یـسلجم  رد  دوش !  هتخیر  صاـصق  هب  ناـمنوخ  هک 
ناینادنز نآ  اب  هک  شنارای  زا  رفن  شش  تساوخ  رد  ببـس  هب  ار  نانآ  زا  رفن  شـش  هیواعم ،  دندرک .  يدازآ  تساوخ  رد  نانآ  زا  يدادعت 

مه ار  رجح  میومع  رسپ  هک  درک  تساوخ  رد  مه  هریبه  نب  کلام  دننک .  ناشدازآ  داد  روتسد  دیـشخب و  دنتـشاد  يدنواشیوخ  ای  یتسود 
هاـگ نآ  دـنک ،  یم  بوشآ  هتفر  هفوـک  هب  هراـبود  منک ،  شیاـهر  رگا  تسا و  هورگ  هدرک  رـس  وا  تفگ :  هیواـعم  شخبب .  نم  رطاـخ  هب 

(40  . ) دش نیشن  هناخ  تفر و  هیواعم  دزن  زا  دیجنر و  مه  وا  يروایب !  ام  يارب  ار  وا  ات  میتسرفب  قارع  هب  ار  وت  میوش  یم  روبجم 

ءارذعلا جرم  هاگتداهش  رد 

حتف رد  دوب .  دوب  زیگنا  هرطاخ  زیزع و  يدـع  نب  رجح  يارب  یتهج  زا  دوب ،  هدـش  وا  نارای  رجح و  هاگتـشادزاب  هک  ءارذـعلا  جرم  نیمزرس 
مالسا يور  هب  شوغآ  راید ،  نآ  مود  هفیلخ  نامز  رد  تشاد .  شقن  يدع  نب  رجح  ناماس ،  نآ  هب  مالـسا  هنماد  شرتسگ  نیمزرـس و  نیا 
هقطنم نیا  رد  هک  مدوب  یناملسم  نیلوا  نم  تفگ :  دیمهف ،  دیسرپ و  ار  اج  نآ  مان  دندروآ و  اج  نآ  هب  هتسب  تسد  ار  رجح  یتقو  دوشگ . 

هنیک يدیلپ و  زا  رجح ،  اب  راتفر  نیا  دـیاش  ( 41  ! ) دنا هدروآ  اج  نیا  هب  ارم  ریـسا  هتـسب و  تسد  کنیا  مدرک ،  دای  ار  ادـخ  متفگ و  ریبکت 
درک و ینادنز  اج  نامه  رد  ار  نیمزرـس  نیا  حتاف  نیتسخن  دوبن .  دنبیاپ  ینید  شزرا  چیه  هب  وا  تفرگ .  یم  همـشچ  رـس  مالـسا  اب  هیواعم 

نیمزرس نیا  هب  يدع  نب  رجح  هک  دوب  يا  هقالع  مالـسا و  یـشزرا  لوصا  هب  یجک  نهد  یعون  نیا  دناسر .  لتق  هب  اج  نامه  مه  ماجنارس 
 . دـنناسرب لتق  هب  ار  هورگ  نآ  دـنورب و  ءارذـعلا  جرم  هب  هک  درک  رومءام  ار  رفن  هس  هیواعم  دوب .  هدرک  حـتف  داـهج و  اـج  نآ  رد  تشاد و 
 : تفگ داتفا ،  وا  هب  شهاگن  هک  رجح  ینادنز  نارای  زا  یکی  فیفع ،  نب  میرک  تشاد .  مشچ  کی  ضایف ،  نب  هبده  مان  هب  نانآ  زا  یکی 
 . دش مه  هنوگ  نامه  و . . .  میوش !  یم  دازآ  رگید  فصن  میوش و  یم  هتـشک  ام  فصن  مرظن  هب  دـشاب .  هتـشاد  تقیقح  ندز  دـب  لاف  رگا 
 : زا دـندوب  ترابع  دـنتفای  تاجن  گرم  زا  هک  نانآ  دوب .  هدـمآ  رفن  شـش  نآ  نتخاس  اهر  يارب  مه  یـسک  رومءاـم ،  هس  نآ  هارمه  ( 42)
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مالـسلا هیلع  یلع  زا  رگا  مینک  غالبا  امـش  هب  میراد  تیرومءام  دـنتفگ :  هیقب  هب  نارومءام  هللادـبع .  دعـس و  هبتع ،  مقرا ،  ءاقرو ،  مصاع ، 
رومءام نآ  درک .  میهاوخن  نینچ  زگره  دنتفگ :  دش .  دیهاوخ  هتـشک  هن  رگ  و  مینک ،  یم  ناتیاهر  دینک ،  نعل  ار  وا  دـینک و  تئارب  راهظا 

هب ارم  هیواعم  بارت !  وبا  رادتسود  يا  یشک ،  رس  رفک و  همشچ  رس  یهارمگ و  هتـسد  رـس  يا  تفگ :  دمآ ،  رجح  شیپ  یتقو  مشچ  کی 
شناهارمه رجح و  دـییوجب .  يرازیب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دـیدرگرب و  دوخ  رفک  زا  هک  نآ  رگم  تسا ،  هداد  ناـمرف  تناراـی  وت و  نتـشک 

 ، یلع ربماـیپ و  ادـخ و  رادـید  هب  نتفر  دـیناوخ .  یم  نآ  هب  ار  اـم  هک  تسا  يزیچ  زا  رت  ناـسآ  ناـمیارب  ریـشمش ،  يزیت  رب  ربـص  دـنتفگ : 
دازآ ات  دنیوجب  يرازیب  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  زا  هک  دنتـساوخ  نانآ  زا  اهراب  ( 43  . ) تسا خزود  هب  دورو  زا  رت  بوبحم  ناـمیارب 

دنتخاس هدامآ  ار  ناشی  اه  نفک  دندنک ،  نانآ  يارب  ییاهربق  دندش .  الوم  قشع  هار  رد  تداهـش  ياریذپ  دنتفرن و  زاب  ریز  نانآ  یلو  ؛ دنوش
ار ناشیاهریجنز  لـغ و  ( 44  ! ) دـننک یم  نفک  ار  اـم  میناملـسم ،  هک  نآ  لـثم  دنـشک و  یم  ار  اـم  میرفاـک ،  هک  نیا  لـثم  تفگ :  رجح  . 
 . دندوب تداهـش  سورع  اب  ندش  ور  هب  ور  هدامآ  دوب و  دـنلب  ناشزامن  اعد و  همزمز  دـنتخادرپ .  زامن  هب  ار  بش  نآ  همه  نانآ  دـندوشگ . 
 ، ریخ دنتفگ :  دنیوجب .  يرازیب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هک  دش  داهنشیپ  نانآ  هب  راب ،  نیرخآ  يارب  مه  زاب  دش .  حبص  دنتشاد .  یـشوخ  بش 
 ، هظحل نآ  رد  دنناسرب .  لتق  هب  ار  نانآ  هک  دندش  هدامآ  نارومءام  میرازیب .  دوب ،  رازیب  ناشیا  زا  يو  هک  نانآ  زا  مییوا و  هتفیش  وریپ و  ام 

هجنکش اب  یلع ،  تبحم  هار  رد  رجح !  يا  دوب :  هدومرف  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تفگ :  درک .  لقن  یثیدح  يدع  نب  رجح 
بات یب  رجح ،  نارای  دهد .  یم  وش  تسش و  ار  ترس  دشوج و  یم  يا  همشچ  نآ  ریز  زا  دسرب ،  نیمز  هب  ترس  یتقو  يوش ،  یم  هتـشک 

 . دنـسرب گرزب  ضیف  نیا  هب  رتدوز  دنتـساوخ  یم  ناشمادـک  ره  دـندیخرچ و  یم  تداهـش  غارچلچ  درگرب  راو  هناورپ  دـندوب و  تداـهش 
 ، ضایف نب  هبده  دیسر .  رجح  هب  تبون  هک  نآ  ات  دنتشاگن ،  ار  تداهـش  هیاس  رد  یگنادواج  ناتـساد  دندیپت و  شیوخ  نوخ  رد  کیاکی 

ردپ نتـشک  هنحـص  دوب .  ردپ  هارمه  زین  مامه  مان  هب  رجح  دنزرف  اه ،  لقن  یخرب  قبط  دـنزب .  ندرگ  ار  يدـع  نب  رجح  تشاد  تیرومءام 
نس و مک  دنزرف  رگا  هک  تشاد  نآ  میب  يدـع  نبرجح  دوب .  هدـننک  نارگن  رجح  يارب  هدـنهد و  ناکت  رایـسب  دـنزرف ،  نامـشچ  شیپ  رد 

دالج هب  درادرب .  تیب  لها  مارم  قح و  هار  زا  تسد  دـهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  هیحور  دـشاب .  كانلوه  عیجف و  هنحـص  نآ  دـهاش  شلاـس 
دش هتفگ  رجح  هب  یتقو  درک .  نینچ  زین  دالج  ناسرب .  لتق  هب  نم  زا  رتدوز  ار  وا  يراد ،  تیرومءام  زین  مامه  مرسپ  نتشک  هب  رگا  تفگ : 
زا تسد  دنک و  تشحو  دنیبب  نم  ندرگ  رب  ار  ریشمش  یتقو  مدیسرت  تفگ :  يدش ،  شیوخ  ناوجون  دنزرف  رادغاد  یتساوخ و  نینچ  ارچ 
 ، تسا هداد  هدـعو  نارباص  هب  دـنوادخ  هک  نیرب  تشهب  رد  وا  نم و  تمایق  زور  رد  هجیتن ،  رد  درادرب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يالاو 

ردان ياه  هنحص  زا  تسا و  قح  هار  رد  يراکادف  راثیا و  تیاهن  نیا  دشاب .  نم  تداهش  دهاش  وا  متساوخن  هک  دوب  نیا  میشابن .  مه  هارمه 
 : دسیون یم  تسا  هسامح  جوا  زا  راد  روخ  رب  ابیز و  رایسب  هک  هثداح ،  زا  شخب  نیا  میـسرت  رد  (45  ) ناققحم زا  یکی  دور .  یم  رامش  هب 

نیا ردـپ ،  هک  یلاح  رد  تفرگ .  رارق  نینوخ  كاپ و  رکیپ  نآ  راـنک  دـیخرچ و  نیمز  رب  ردـپ  ياـه  هاـگن  ربارب  رد  ناوجون  نآ  رهطم  رس 
هک نیا  تمعن  ربص ،  داهج و  تمعن  تفگ ،  ساپـس  تمعن  نیا  رب  ار  ادخ  دوشگ و  نامـسآ  هب  تسد  درک ،  یم  اشامت  ار  زادگناج  هرظنم 
وا هرهچ  زا  نوخ  كاخ و  تسشن ،  شدیهـش  دنبلد و  دنزرف  دسج  رانک  ردپ  تسـشن .  تسد  شا  هدیقع  زا  دش و  قح  هار  يادف  شدنزرف 

شدیهـش دـنزرف  هب  باطخ  سپـس  تشاد .  هارمه  ار  ناسنا  کی  ياه  جـنر  نیرت  قیمع  هک  يا  هسوب  دز ،  هسوب  وا  یناشیپ  رب  درک و  كاپ 
نامیا هک  یتسار  یتخاس .  دیفـس  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دزن  ارم  هک  نانچمه  دـنادرگ ،  تدیفـس  ور  دـنوادخ  تفگ :  نینچ 

اه هیحور  نیمه  دزاس .  یم  عضاخ  یهلا ،  نشور و  ناج  ینطاب و  هولج  یحور و  تمظع  همه  نیا  هاگشیپ  رد  ار  ناسنا  دنک و  یم  هزجعم 
یم هزرل  هب  ار  نایوما  ینمیرها  تردق  دش و  یم  راکشآ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  نارای  قح و  ناوریپ  يوس  زا  هک  دوب  اه  نامیا  و 

رد تداهش  زا  لابقتسا  يارب  لماک  یگدامآ  دوبن و  وا  نامیا  ندش  تسـس  هیحور و  نتخاب  دنزرف و  نارگن  رگید  يدع  نبرجح  تخادنا . 
رجح دراد .  او  شیاین  هب  ادخ  تمظع  ناتـسآ  رد  ار  شیوخ  دنلب  حور  مه  زاب  تساوخ  یم  تاظحل ،  نیرخآ  رد  یلو  تشاد ،  هدیقع  هار 

 ، راگدرورپ ناتسآ  رد  ار  شیوخ  یگدنب  راب ،  نیرخآ  يارب  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  ات  تساوخ  تلهم  نانآ  زا  تداهـش ،  هناتـسآ  رد  ، 
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هب مناوخب ،  زامن  تعکر  ود  دـیراذگب  تفگ :  تخاس ،  وضو  نوچ  دـنداد .  هزاـجا  میرگب .  وضو  دـیراذگب  تفگ :  ناـنآ  هب  دـنک .  زاربا 
نانآ رظن  هب  دناوخ .  زامن  تعکر  ود  دنتـشاذگ  ما .  هدناوخ  زامن  تعکر  ود  نآ ،  اب  هک  نآ  رگم  ما  هتفرگن  وضو  زگره  نم  دـنگوس  ادـخ 
هتخآ يریـشمش  تساور ،  مسرتب  مه  رگا  تفگ :  رجح  يا ؟  هدیـسرت  گرم  زا  دنکن  يداد ،  لوط  یلیخ  دـنتفگ :  دـش .  ینالوط  شزامن 

 : تفگ هاگ  نآ  ما !  هدناوخ  نونک  ات  هک  دوب  يزامن  نیرت  هاتوک  نیا  هک  دـینک  رواب  یلو  هدـش .  هدـنک  يربق  هدرتسگ و  ینفک  منیب و  یم 
ادـخ هب  دوزفا :  و  دنـشک .  یم  ار  ام  نایماش  دـنداد و  یهاوگ  ام  دـض  رب  ناـیفوک  مروآ .  یم  تیاکـش  تهاـگرد  هب  تما  نیا  زا  ایادـخ ! 
یسک نیتسخن  مداد و  رس  دیحوت  يادن  نیمزرس  نیا  رد  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  هک  دینادب  دیـشک ،  یم  اجنیا  رد  ارم  رگا  دنگوس ، 

هیواعم مهاوخ  یم  دییوشم ،  ار  میاه  نوخ  دیشکب و  ریجنز  دنب و  نیمه  اب  ارم  تفگ :  نانآ  هب  ( 46  . ) دنشک یم  ارم  اج  نیا  رد  هک  متسه 
یم هک  یلاح  رد  دیسر ،  تداهش  هب  مشچ  کی  هبده  نامه  غیت  اب  يدع  نبرجح  ماجنارس ،  ( 47  . ) منک رادید  لاح ،  نیا  اب  تمایق  رد  ار 

دیهـش شـش  نیا  نوـخ  هب  ءارذـعلا  جرم  زور ،  نآ  دوـب .  هداد  ربـخ  يزور  نینچ  هب  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  مبیبـح  تـفگ : 
باهش نب  زرحم  یسبع ،  هعیبض  نب  هصیبق  ینابیش ،  لیسف  نب  یفیص  یمرـضح ،  دادش  نب  کیرـش  يدع ،  نبرجح  دش :  نیگنر  هنادواج 

هب ار  وا  ردپ ،  زا  شیپ  هک  دنا  هدروآ  مه  ار  يدع  نبرجح  ناوجون  دنزرف  مامه ،  مان  اه ،  لقن  یخرب  رد  يزنع .  نایح  نب  مادـک  یمیمت ، 
هتفرگ رب  رد  ار  دیهش  شش  نآ  ربق  یحیرض  نونکا  دندرپس .  كاخ  هب  اج  نامه  دندناوخ و  زامن  نادیهش  نآ  رکیپ  رب  دندناسر .  تداهش 
تیب لها  بح  هدیقع و  هار  رد  داهج  لبمس  شا ،  هتفخ  نوخ  هب  نارای  يدع و  نبرجح  رازم  تسا .  یمیدق  يدجسم  نآ  رانک  رد  تسا و 
نوخ دوـب .  يرجه  لاس 51  رد  شناراـی  يدـع و  نب  رجح  تداهـش  تسا .  قح  هار  رد  يراکادـف  شخب  ماـهلا  نینمؤملاریما و  هب  قشع  و 

هار دوخ  تداهش  اب  قشع ،  نادیهش  تسا - .  ناسآ  یتسود ،  تبحم و  هار  رد  ندش  ینابرق  يراکادف و  دزومآ - :  یم  نینچ  ام  هب  رجح ، 
هدیقع نامیا و  رس  رب  يراوتسا  دهد - .  یم  حیجرت  يویند  عفانم  رب  ار  نید  حلاصم  نیتسار ،  ناناملـسم  دنتخاس - .  راومه  ار  تزع  قح و 
يدبا قح ،  تلود  اما  ارذگ ،  لطاب  هرود  تسا - .  رگمتس  تموکح  ربارب  رد  قح  نخس  داهج ،  نیرترب  تسا - .  هدازآ  نادرم  تلـصخ  ، 

رهـش قوش  هب  دنتـسشن .  وچ  ناگتـشرف  دیفـس  ياه  لاـب  هب  ندـنام  هب  داـیتعا  زا  ندوب  هب  داـیتعا  زا  خرـس  یهر  نارفاـسم  يرآ . . .  تسا . 
ياپ دوخ ،  هتسخ  ياپ  دندوشگ ز  دنبتسد  دوخ ،  هتسب  تسد  دنتسرب ز  دندش و  اهر  دنب  رد  تماقا  نیا  زو  نادنز ،  یهایـس  نیا  زا  تداهش 

اناوت و ناوزاب  هب  ار ،  متس  ياهدنب  دنتـسکش و  دوب  هتـسب  توغاط ،  تردق  لفق  هب  يزارد  نایلاس  هک  ار  سفق  ياه  برد  دنتـسسگ و  دنب 
(48  ) دنتسه هک  دنهد  تداهش  هک  ات  دندیرپ ،  هدیرد ،  مهز  نوخ  هزجعم  مکح  هب  تداهش  نوگ  هلال 

تداهش باتزاب 

ادـخ رادـید  هب  رجح ،  نامیا .  هار  رد  نازاس  هساـمح  قح و  ناـیوپهر  شخب  ماـهلا  مه  تسا ،  نادـالج  رگاـشفا  مه  دیهـش ،  كاـپ  نوخ 
زا يا  هدع  وا ،  تداهش  زا  سپ  دنام .  یقاب  هیواعم  رب  نادواج  یگنن  اما  ؛ دناسر لزنم  رس  هب  ار  تداهش  زرم  ات  داهج  نیگنـس  راب  تفاتش و 
 ، سلجم نامه  رد  اما  ؛  تفر ناـیم  زا  هفوک  رد  شنانمـشد  نیرت  تخـسرس  زا  یکی  هک  دـنتفگ  کـیربت  وا  هب  هیواـعم ،  راـبرد  ناـسولپاچ 
نم رگا  تفگ :  دوشگ و  نخـس  هب  بل  هیواعم  دندرک .  یم  وگزاب  ار  شتداهـش  زا  لبق  تاظحل  دوب و  رجح  يرادیاپ  تبالـص و  زا  نخس 

 ! تاهیه فیح و  یلو . . .  ؛  مدـنارتسگ یم  ایند  ياج  همه  ات  ار  نایوما  تموکح  هنماد  متـشاد ،  رجح  نوچمه  رفن  دـنچ  مناراـی  ناـیم  رد 
هصغ و هب  هتخیمآ  یگنرد  زا  سپ  و  دننک .  یم  يراکادف  تبالص ،  مامت  اب  ناشیاهرواب  هار  رد  هک  یناسک  مراد ؟  ار  رجح  لاثما  نم  اجک 

سپ هفوک  رد  دایز  تمایق . )  رد  یهلا  لدع  هاگداد  هب  دوب  يا  هراشا  ( ) 49  ! ) دوب دهاوخ  ینالوط  یسب  رجحاب ،  نم  زور  تفگ :  ترسح 
زا  ) ثعـشا نبدـمحم  یپ  رد  ار  یناسک  درک ،  ماـیق  هفوک  رد  هک  مه  راـتخم  دـندرک .  ناریو  ار  شا  هناـخ  داد  روتـسد  رجح ،  تداهـش  زا 

هناخ نآ  لگ  تشخ و  اب  دـندرک و  ناریو  ار  شا  هناخ  راتخم  روتـسد  هب  دوب .  هتخیرگ  وا  داتـسرف .  دایز ) هب  رجح  هدـنهد  لـیوحت  لـماوع 
نایفوک زا  تشاذگ .  رایسب  ریثءات  هفوک  مدرم  رب  رجح ،  تداهـش  ( 50  . ) دندرک يزاسزاب  دوب ،  هدرک  بارخ  دایز  هک  ار  يدـع  نب  رجح 
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نیسح ماما  تداهش  مالـسلا و  هیلع  یلع  زا  تئارب  هب  دایز  توعد  رجح ،  تداهـش  دش ،  دراو  ام  رب  هک  یتلذ  نیتسخن  هک :  تسا  هدش  لقن 
یمن یهاگ  زین  يوما  راـبرد  هب  ناگتـسباو  یتح  دـش .  یم  رثءاـتم  دینـش  یم  ار  نآ  سک  ره  هعجاـف ،  نآ  زا  سپ  ( 51  . ) دوب مالـسلا  هیلع 
عناق خـساپ  هیواعم  دوتـس .  ار  رجح  درک و  داقتنا  هیواعم  هب  دروم  نیا  رد  زین  هشیاـع  دـننک .  یفخم  ار  دوخ  یتحاراـن  ترـسح و  دنتـسناوت 

 . دوب هدرک  یفرعم  زیگنا  هنتف  یغای و  ار  رجح  هک  درک  یم  هفوک  زا  داـیز  شرازگ  هب  دانتـسا  یهاـگ  تشادـن .  ناـضرتعم  يارب  يا  هدـننک 
هتـشک رب  یکی  شـضارتعا  داد و  یمن  هزاجا  هشیاع  دور .  هشیاع  رادید  هب  تساوخ  یم  دمآ .  هنیدـم  هب  تفر ،  جـح  رفـس  هب  هیواعم  یتقو 

درک یهاوخ  رذع  ردقنآ  هیواعم  دوب .  هتفرگ  ماجنا  هیواعم  تسد  هب  ود  ره  هک  رجح ،  تداهش  رب  مه  یکی  دوب ،  رکب  یبا  نبدمحم  ندش 
هک دوش  یم  هتـشک  یهورگ  ءارذـعلا  جرم  رد  دوب :  هدومرف  هک  دـناوخ  ار  ربمایپ  ثیدـح  نیا  هیواعم  يارب  هشیاع  دـش .  یـضار  هشیاـع  اـت 
یم خلت  ثداوح  زا  دنتسناد و  یم  گرزب  ار  وا  تداهـش  هتـسویپ  نایفوک ،  ( 52  . ) دنوش یم  نیگمـشخ  نانآ  عفن  هب  ناینامـسآ  دنوادخ و 

تداهش دنداد .  شرازگ  دندیسر و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  هنیدم  رد  هفوک  ناگرزب  زا  یعمج  دیسر ،  هفوک  هب  ربخ  یتقو  دنوش . 
دمآ تفر و  مالسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  اب  دندوب و  هنیدم  رد  یتدم  هورگ  نآ  دوب .  نارگ  خلت و  رایـسب  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  يو 
یم ینامیپ  فالخ  رب  ار  اه  تیلاعف  هنوگ  نیا  هک  هیواعم  داد .  ربخ  هیواعم  هب  دوب ،  هنیدم  یلاو  زور  نآ  هک  مکح  نب  ناورم  دـندرک .  یم 
هیلع یلع  نب  نیـسح  درک .  ضارتعا  تشون و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  يا  هماـن  دوب ،  هتـسب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  اـب  هک  تشادـنپ 

وا دباع  اسراپ و  نارای  رجح و  لتاق  وت  ایآ  دوب :  هدمآ  همان  نآ  رد  هلمج  زا  تشون .  ار  هیواعم  ياه  هوای  خـساپ  دـنلب ،  يا  همان  رد  مالـسلا 
زواجت متـس و  يور  زا  ار  نانآ  وت  دندرک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنتـشاد و  يراگزاسان  رـس  اه  تعدـب  اب  هک  نانآ  يدوبن ؟ 

یلاس رد  ( 53  . . . . ) دوب نامیپ  دهع و  ندرمش  کبس  ادخ و  رب  یخاتسگ  يور  زا  نیا  يدوب و  هداد  ناما  نانآ  هب  هک  نآ  زا  سپ  یتشک ، 
ربخ ایآ  تفگ :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  درک .  تاقالم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دوب ،  هدمآ  هکم  هب  رجح  لتق  زا  سپ  هیواعم  هک 

ازهتـسا هنعط و  يور  زا  هیواعم  دـیدرک ؟  هچ  دیـسرپ :  ماما  میدرک ؟  هچ  تردـپ  نایعیـش  وا و  ناوریپ  شنارای و  رجح و  اـب  هک  يدـش  راد 
 : دومرف درک و  يا  هدنخ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  میدرپس .  كاخ  هب  میدناوخ و  زامن  نانآ  رب  میدرک و  نفک  میتشک ،  ار  نانآ  تفگ : 

نانآ رب  هن  میدرک ،  یم  نفک  هن  میتشک ،  یم  ار  وت  ناوریپ  رگا  ام  یلو . . .  دـنزیخ .  یم  رب  ینمـشد  هب  وت  اب  تمایق  زور  نانآ  هیواعم !  يا 
رجح و نتـشک  زا  اهدـعب  هیواعم  دـنیوگ  یم  میناد . ) !  یمن  ناملـسم  ار  نانآ  ینعی  ( ) 54  ) میدرپس یم  كاخ  هب  هن  میدـناوخ و  یم  زاـمن 

یـسوباک نوچمه  رجح ،  نتـشک  درک و  یم  داـی  ار  هعجاـف  نآ  هراومه  تشادـن .  يدوس  ینامیـشپ  نیا  یلو . . .  دـش ؛ نامیـشپ  شناراـی 
یلو دـندش .  هنالیلذ  یگرم  مدرم و  ترفن  نورد و  باذـع  راتفرگ  دایز ،  هیواعم و  درک .  یمن  شیاهر  گرم ،  مد  ات  دوب و  وا  ریگنابیرگ 
درم مادک  کنیا ،  دش .  یگدازآ  فرـش و  هچابید  قشع و  رتفد  هحول  رـس  ناشمان  دنتـسویپ و  یگنادواج  هب  ءارذعلا ،  جرم  هطخ  نادـیهش 

؟  درم مادک  کنیا . . .  دریگب ؟  هناقشاع  تسد ،  رد  ار  وا  تلاسر  هتشر  ات  تسا .  يدیشر 

اهتشون یپ 

يوس زا  هفحص   175 يریزو ،  عـطق  رد  لاس 1421  رد  نوضیب  بیبل  رتکد  باتک  ءالولا  ءادهـش  ياه  باتک  هلـسلس  زا  تسخن  هرامـش  -1
 ، قشمد لامش  رد  يا  هقطنم  مان  -2 مق .  رد  باتک  ناتسوب  تاراشتنا  يوس  زا  نآ  رگید  پاچ  تسا ،  هدش  رـشتنم  قشمد  رد  مرتحم  فلؤم 
 ، ج 3 نیحیحص ،  كردتـسم  يروباشین ،  مکاح  -3 تساج .  نامه  زین  نانآ  نفدـم  دـندرک و  دیهـش  زین  اج  نامه  رد  ار  شنارای  رجح و 
 ، هعیشلا نایعا  -7 ص 329 .  ج 1 ،  هباصالا ،  رجح ،  نبا  -6 ص 571 .  ج 4 ،  هعیشلا ،  نایعا  -5 ص 89 .  ج 16 ،  یناغالا ،  -4 ص 468 . 
 ، ریثا نبا   . 1-11 ص 381 .  نامه ،   . 1-10 ص 104 .  نیفـص ،  هعقو   . 1-9 ص 231 .  ج 3 ،  لـماک ،  ریثا ،  نبا  -8 ص 585 .  ج 4 ، 
 . ص 196 ج 2 ،  یبوقعی ،  خـیرات   . 1-14 ص 423 .  هعیفرلا ،  تاجدـلا   . 1-13 ص 345 .  ناـمه ،   . 2-12 ص 340 .  ج 3 ،  لماک ، 

راعشا زاغآ   . 1-18 ص 94 .  لاجر ،  یـشک ،   . 2-17 ص 17 .  داشرا ،  دیفم ،  خیـش   . 1-16 ص 377 .  ج 3 ،  لـماک ،  ریثا ،  نبا  -15
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 ، دیدحلا یبا  نبا   . 1-20 ص 290 .  ج 42 ،  راونالاراحب ،  یکزلا 2-19 .  ةردیح  راهطالا  یبا  یقتلا  یلوملا  یلع  یفسءا  ایف  تسا :  نینچ 
شیوخ ردارب  ار  وا  داد و  تبـسن  دوخ  نادـناخ  هب  ار  هدازانز  کی  هیواـعم ،  هک  هثداـح  نیا   . 1-21 ص 8 .  ج 20 ،  هغالبلا ،  جـهن  حرش 

همجرت و هغالبلا ،  جهن   . 2-22 دور .  یم  رامـش  هب  هیواعم  راگدنام  ياه  گنن  زا  دراد و  یناتـساد  تسا و  فورعم  قاحلتـسا  هب  دناوخ ، 
دمحا  ) ینبس دقفایلع  بس  نم   . 2 - 24 ص 56 .  ج 4 ،  هغالبلا ،  جهن  حرـش  دیدحلا ،  یبا  نبا   . 1-23 هبطخ 56 .  مالسالا ،  ضیف  حرش 
هعیشلا نایعا   . 1-26 تمکح 397 .  مالسالا ،  ضیف  حرش  همجرت و  هغالبلا ،  جهن   . 3-25 ص 594 .  ج 2 ،  هباحصلا ،  لئاضف  لبنح ،  نب 

ج تاقبط ،  دعس ،  نبا   . 1-29 ص 473 .  ج 3 ،  لماک ،  ریثا ،  نبا   . 2-28 ص 254 .  ج 5 ،  يربط ،  خیرات   . 1-27 ص 574 .  ج 4 ،  ، 
 ، ج 2 لماک ،  ریثا ،  نبا  ص 258؛ ج 5 ،  يربط ،  خیرات   . 1-31 ص 427 .  ناخ ،  یلع  دیـس  هعیفرلا ،  تاجردلا   . 1-30 ص 151 .   ، 6

2-34 ص 144 .  رجح ، ) نیسح و  ماما  هب  طوبرم  دلج   ) میدع نبا  خیرات   . 1-33 ص 476 .  ج 2 ،  لماک ،  ریثا ،  نبا   . 2-32 ص 474 . 
يرت له  رـصبت  رینملا  رمقلا  اهیءا  عفرت  - 36 ص 50 .  ج 8 ،  هیاهنلا ،  هیادـبلا و  ریثک ،  نبا   . 1-35 ص 476 .  ج 2 ،  لـماک ،  ریثا ،  نبا  . 
يدع نبرجح  هک  قشمد ،  يرتمولیک  دودح 20  رد  زبسرس ،  يا  هقطنم  مان  -37 ص 488 . ) ج 3 ،  لماک ،  ریثا ،  نبا  ( ؟ . . .  ریـسی ارجح 
نایعا -41 ص 484 .  ج 3 ،  لـماک ،  ریثا ،  نبا  -40 نامه ص 373 .  -39 ص 272 .  ج 5 ،  يربط ،  خیرات  -38 دوب .  نیمزرـس  نآ  حتاف 

 . ص 428 هعیفرلا ،  تاجردلا  -44 ص 12 .  ج 3 ،  بهذلا ،  جورم  -43 ج 3 ص 485 .  لماک ،  ریثا ،  نبا  -42 ص 580 .  ج 4 ،  هعیشلا ، 
نایعا -47 ص 485 .  ج 3 ،  لماک ،  ریثا ،  نبا  -46 ص 50 .  مالسلا ،  هیلع  یلع  مامالا  هسردم  نم  باتک  رد  مولعلا ،  رحب  دمحم  دیس  -45

 . ص 244 ج 4 ،  لماک ،  ریثا ،  نبا  -50 ص 52 .  مالـسلا ،  هیلع  یلع  مام  الا  هسردم  نم  هدنسیون 49- زا  -48 ص 580 .  ج 4 ،  هعیشلا ، 
 ، یسربط -54 ص 181 .  ج 1 ،  هسایـسلا ،  همامالا و  -53 ثیدح 30887 .  ج 11 ،  لامعلا ،  زنک  -52 ص 153 .  ج 17 ،  یناغالا ،  -51

 . ص 240 ج 2 ،  همغلا ،  فشک  ص 19؛ ج 2 ،  جاجتحا ، 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
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رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 22زکرم  هحفص 21 
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