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نیسح ماما  20یگدنز 

نیسح ماما  21جودزا 

ینیسح 22مایق 

تضهن يربهر  رد  ماما  مایق  24يژتارتسا 

رورت دیدهت و  25يژتارتسا 

یمدرم یهاگآ  26شزیگنا 
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هاگنابرق يوس  هب  26شیپ 

نیموصعم تیب و  لها  نیسح  دای  تشادگرزب  27هعیش و 

نیسح دای  تشادگرزب  27هعیش و 

نیسح اب  همه  28اهبلق 

تسا هتفهن  ماما  یهلا  مایق  رد  مدرم  یتسود  نیسح  29زمر 

ناگرزب زا  ریدقت  29ساپس و 

ینس هعیش و  نیب  فالتخا  30ساسا 

دناهداد نامرف  مرکا  یبن  تیب  لها  هک  هچ  30نآ 

نیلقث 31ثیدح 

یتنس هللا و  باتک  ثیدح  نوماریپ  32یثحب 

؟ دنموصعم یناسک  34هچ 

؟ دنتسه یناسک  هچ  تیب  36لها 

نیسح ماما  ترایز  36هعیش و 

37هراشا

37زامن

38تاکز

اهیکین تیمکاح  فورعم  هب  39رما 

لوسر ادخ و  زا  40يربنامرف 

هحلاصم تمواقم و  رایعم  ادخ  زا  40يربنامرف 

41هراشا

گرزب 41یقالخا 

نامیا 42لوا 

تداهش عون  43نیرتلماک 

... كاپ هدیزگ و  یکدنا  زج  دنتفر  44یهورگ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هدوهیب ثحب  45فالتخا و 

ینیسح بالقنا  45يهفسلف 

دحا ردب و  البرک و  46يهطبار 

عزانت ياههزیگنا  مایق و  47للع 

عزانت ياههزیگنا  مایق و  47للع 

47هراشا

یقالخا یحور و  47ضراعت 

تثارو 48لماع 

ماقتنا موش  48يهدیدپ 

تراقح دیلپ  49يهدقع 

ینیسح مرح  49يهصخاش 

نایناهج راکذت  49تیاده و 

هشیدنا تداع و  49تلصخ 

هعیش 50روهمج 

ءادهش جوف  51تسرهف 

هلاقم يهدنسیون  دروم  رد  51یتاکن 

عیشت فوصت و  خیرات  يهشیمه  52نامرهق 

نایاونیب ناگدنامرد و  اب  53ماگمه 

نامرهق رایشوه و  دلقم ، 53وریپ و 

ناهج نارگمتس  اب  لباقت  رد  نیسح  53ماما 

نایاونیب یلع و  54ماما 

عیشت فوصت و  نایم  56هطبار 

نم روصت  نامگ و  رد  57فوصت 

ادخ لوسر  رصع  رد  عیشت  شیادیپ  57روهظ و 
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لآهدیا يوگلا  یلاع و  يهنومن  57نیسح 

مالسا رد  تاحوتف  هن  روز و  رز و  58هن 

يرادازع يراوگوس و  59سلاجم 

تسین یلع  نوچمه  يدرمناوج  60چیه 

فوصت تیب و  61لها 

نیطسلف ات  البرک  زا  تداهش  خرس  61طخ 

نانبل بونج  نیطسلف و  ات  البرک  زا  تداهش  خرس  61طخ 

لیئارسا اکیرمآ و  هیلع  نیملسم  65تورث 

لیئارسا شیادیپ  يهوحن  مالسا و  ناهج  هب  67یشرگن 

نیملسم 67تیعمج 

یمالسا 67ياهروشک 

ندب هن  تسا  رس  رد  68درد ،

لیئارسا بارعا و  68گنج 

لیئارسا یمالسا و  69ياهروشک 

نآرق 69مزینویهص و 

یمالسا لومش  ناهج  71تلود 

نافعضتسم تیمکاح  یمالسا و  71ماظن 

هناقداص اقیقحت  72يربخ 

ناریا یمالسا  بالقنا  هیلع  یناهج  رابکتسا  72مجاهت 

برغ 73تاعوبطم 

تیناسنا مالسا و  73نانمشد 

ینس 74هعیش و 

ینیسح 74ربنم 

مسینویهص لیئارسا ؛ 75يادخ 
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توبن دنیآرف  رارمتسا  76تماما 

76هراشا

نیسح راکادف  76نارای 

دنمنایز 76روهرهب و 

نیسح نارای  ربمایپ و  77نارای 

دیهش ياهیگژیو  زا  78ياهراپ 

ندرم نینچ  هب  78نیرفآ 

نامیا رون  نیقی و  78تردق 

نیسح رون  زا  79يوترپ 

رمث یب  تخرد  نانوچ  لمع  یب  79ملع 

تسادخ نآ  زا  طقف  هطلس  80تموکح و 

رابکتسا 80يرادافو و 

تسا هناشن  ود  ار  80ملاع 

لقع 81سح و 

تواسق 81سرت و 

تورث 82لام و 

کلهم يرامیب  82هس 

دزیرگیم شتمحر  يوس  هب  ادخ  لدع  زا  83نیسح 

تلیضف هار  نادیهش  كاپ  84ياهرس 

اونین تشد  رد  ادهش  نفد  84دنیآرف 

اهرس 84نفد 

85ناریسا

نادیهش هاگراب  85يزاسون 

هسدقم نکاما  لکیه و  85رتکد 
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توبن دنیآرف  رارمتسا  86تماما ؛

یمالسا يهفسلف  86هعیش و 

میتسین اهینطاب  ءزج  86ام 

تقیقح نییبت  87اما 

یبن 88يهفیظو 

ماما 88يهفیظو 

دنزرویم ینمشد  دننادیمن  هچ  نآ  اب  89مدرم 

لوتب دنمورب  دنزرف  90يا 

90هراشا

بسن لصا و  هب  90راختفا 

ناهج نانز  91رورس 

دسرتیم ادخ  زا  91طقف 

لکوت سپس  يراک و  مکحم  92لوا 

نسح ماما  93حلص 

سانش هعماج  داصتقا و  ياملع  94نآرق و 

وا ترتع  ربمایپ و  هیلع  اتدوک  95يهئطوت 

؟ دندناسر تداهش  هب  ار  نیسح  یناسک  95هچ 

قفانم 95یبصان و 

وا ترتع  ربمایپ و  هیلع  یماظن  96يهئطوت 

گنن تسا و  ضفر  نادنواشیوخ  اب  یتسود  تدوم و  97ایآ 

نیسح ماما  ندش  هتشک  97هعیش و 

یعقاو يهعیش  99ياهیگژیو 

یلع نب  نیسح  دیهش ، دنزرف  100دیهش 

لوقعم ریغ  103لوقعم و 
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تداهش نیسح ، نآرق ،

باتک تاصخشم 

1904 م1979 -  داوجدمحم ، هینغم ، هسانشرس : 
ییایرد لوسردمحم  مجرتم  هینغم ؛ داوجدمحم  فلوم  تداهش / نیسح ، نآرق ، روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1381 نآرق ، داینب  نارهت : رشن :  تاصخشم 
26616ص  : ، يرهاظ تاصخشم 

(40 نآرق داینب   : ) تسورف
لایر 81500-3-93175-964 لایر ؛  81500-3-93175-964 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. نآرقلا نیسحلا و  یلصا : ناونع  تشاددای : 

.M. J. Moghnieh. Quran, Husayn (A. S) martyrdom: یسیلگناهب دلج  تشپ  تشاددای : 
4 ق61 -  موس ، ماما  یلع ، نبنیسح  عوضوم : 

ق61 البرک ، هعقاو  عوضوم : 
اروشاع عوضوم : 

یمالسا تدحو  عوضوم : 
تداهش عوضوم : 

مجرتم  - ، 1330 لوسردمحم ، ییایرد ، هدوزفا :  هسانش 
BP41/4/م66ح5041 1381 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/953 ییوید :  يدنب  هدر 
م28808-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

میدقت

.. درک انشآ  نیسح  بتکم  اب  ارم  هک  ومه  يرهطم ، ردقنارگ  داتسا  نامز ، جراوخ  لهج  ینابرق  دیهش و  تداهش ، راعش و  روعش و  داتـسا  هب 
غیرد یـششوک  هنوـگ  چـیه  لذـب  زا  تما  نیا  نادـنزرف  تیبرت  میلعت و  هار  رد  هک  وا  هب  .... تشاـک محور  رد  ار  شتفرعم  رهم و  يهشیر  و 

ینیمخ هار  هب  ار  ام  یتدیقع ، تایح  رارمتـسا  يارب  ار  يداقتعا  يهناوتـشپ  نیرتدنمورین  نیرتیلاع و  شاهناردپ  ياهدومنهر  اب  و  دیزرون ....
هحفص 11 ] ییایرد [  . درک سونأم  ریبک 

داینب نخس 

اب ینامسآ ) نیشیپ  بتک  دننام  [ ) 2 [ ؛ ملع ساسا  رب  ار  نارق  هک  [ 1 ، ] تافص هوتس  ار ، يادخ  شیاتس  (] موقا یه  یتلل  يدی  نآرقلا  اذه  نا  )
. دیامرف تیاده  تسا  رت  میقتسم  اههار  يهمه  زا  یهار  هب  و  [ 4 . ] دنک ادج  لطاب  زا  ار  قح  ات  درک  لزان  دوخ  يهدنب  رب  [ 3 ، ] نشور تایآ 

ورف نآ  ینــشور  هـک  تـسا  یغارچ  نآرق  [ .] 1 .[ ] دـییامن يراـکزیهرپ  دــیوش و  نآ  وریپ  [ 6 [ ؟ دــینکیمن رکفت  باـتک  نـیا  رد  ارچ  [ 5]
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یسک لیلد  دنباییمن ، هار  اه  نآ  یب  ناگدنور  هک  تسا  ییاه  هناشن  دنهاکیمن ، نآ  زا  نیدراو  هک  تسا  ياهدنیاز  يهمـشچ  دنیـشنیمن ،
یـسک رپس  دنک ، لمع  نآ  هب  هک  تسا  یـسک  يهدنرادهگن  دروآ  تجح  ار  نآ  هک  تسا  یـسک  يزوریف  دـیوگ ، نخـس  نآ  هب  هک  تسا 

، نآ هیاپ  مالـسا و  يانب  ياهگنـس  نآ ، نوناک  ناـمیا و  ناـک  نآرق  اـنامه  دراد ؛ شوگ  رد  هک  تسا  یـسک  یئاـناد  دریگرب ، هب  هک  تسا 
مهف رد  و  دـننزیم ، گـنچ  نآرق  نامـسیر  هـب  هـک  هد  رارق  یناـسک  زا  ار  اـم  ایادـخ  راـب  [ .] 2 .[ ] دـشابیم نآ  ياـههار  قح و  ياهنادـیم 

هب و  دنباییم ، ار  شدادماب  ینـشور  هب  و  دنریگیم ؛ مارآ  نآ  لاب  يهیاس  رد  و  دـنربیم ، هانپ  شراوتـسا  مکحم و  هاگهانپ  هب  شتاهباشتم ،
هحفص 12 ] [ . ] 3 .[ ] دنبلطیمن نآ  ریغ  رد  ار  يراگتسر  تیاده و  و  دنزورفایم ، غارچ  زا  و  دننکیم ؛ ادتقا  نآ  ییانشور  ندیشخرد 

اروشاع شخب  تایح  مایق  تاکرب 

غیت هب  رباربان ، يدربن  رد  ار  شارای  ناسک و  زا  نت  ود  داتفه و  همطاف و  زیزع  دنزرف  يرجه ، لاس 61  مرحم  مهدمیظع  یلوحت  دنیارف  زاغآ 
، دندش بکترم  اونین »  » رد نایفسوبا  لآ  هچ  نآ  . دش تیرـشب  مالـسا و  خیرات  ریـسم  رد  ینوگرگد  يارب  يزاغآ  زور ، نیا  و  دنتـشک . هنیک 

كاپان ناگداز  يایر  ریوزت و  اب  هک  ار  یـسدقم  نییآ  هثداح ، نیمه  اما  دیماجنا ، اهناسنا  نیرتکاپ  زا  یعمج  تراسا  تداهـش و  هب  دنچ  ره 
ادخ لوسر  شدـج  راید  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  ینامز  داد . هزات  یناج  دـیناهر و  طوقـس  زا  دوب  هدیـسر  یتسین  هاگترپ  يهبل  هب  هیما » »
ایند نانکـش  ناـمیپ  تسد  هب  ـالبرک  مرگ  نیمز  رد  هک  ناـمز  نآ  اـت  و  دـیزاغآ ، ار  شیوخ  زاـسخیرات  ترجه  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
نوخ درک و  دیکأت  زیزع  مالسا  زا  يرادساپ  و  رکنم -  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يدنوادخ  تنـس  يارجا  رب  هرامه  دیتلغ ، نوخ  رد  تسرپ 

ياروشاـع !« دـیریگرب رد  ارم  اهریـشمش  يا  هک ...« : داد ، رارق  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  دـمحم  نـید  يراگدـنام  يورگ  رد  ار  شخرس 
فرش يدازآ و  روآ  مایپ  نایناهج  همه  يارب  لالز  ناشوج و  ياهمشچ  نوچمه  تساپ ، هب  ایند  ات  نونکا و  ات  نآ و  زا  سپ  ینیسح  نینوخ 

شخبماهلا ام ، راگزور  هب  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  تداهش  . تسا يرگمتس  متـس و  اب  ییورایور  مایق و  هسامح  هنادواج  زمر  هملک  و 
تقیقح نایوجقح و  دربن  يهثداح  رارکت  و  هر ) ، ) ینیمخ ماما  ترضح  هنامز ، گرزب  ییاروشاع  يربهار  هحفص 13 ] هب [  سدقم  یبالقنا 

« اقوهز ناک  لطابلا  نا  لطابلا  قهز  قحلا و  ءاج  :» هک دش  راکشآ  زین  راب  نیا  و  دوب ، تفص  نمیرها  ناینوعرف  ربارب  رد  ناهاوخ 

اروشاع مایق  تاکرب 

هراشا

نیرتزراـب هب  زیچاـن  يهریج  نیا و  رد  کـیل  دراد  اهنامـسآ  يهرتسگ  اـهایرد و  ياـفرژ  هب  ییاهمانـشناد  هب  زاـین  ادهـشلادیس  ماـیق  تاـکرب 
: میزادرپیم گرتس  يهسامح  نآ  ياهزارف 

هعماج يرادیب  یهاگآ و 

« بجاو  » اهنآ زا  تعاـطا  هک  دـندرب  یپ  اروشاـع  ماـیق  زا  سپ  دـنتفریذپیم ، ار  یلیمحت  یلاو  اـی  ریما  هفیلخ ، ره  ناـمز ، نآ  اـت  هک  یمدرم 
شدج هک  دش  نکفا  نینط  مدرم  شوگ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ياسر  ياوآ  دنزیخرب . هزرابم  هب  روج  نامکاح  افلخ و  اب  دیاب  هکلب  تسین ؛

یف لمعی  هلوسر  ۀنسل  افلاخم  هدهعل ، اثکان  هللا ، مارحل  ًالحتسم  ًارئاج  اناطلـس  يأر  نم  :» تسا دومرف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
.« هلخدم هلخدی  نا  هللا  یلع  اقح  ناک  لوق  لعفب و ال  هیلع  ام  ریغی  ملف  ناودعلا ، مثالاب و  هدابع 

هیما ینب  لاگنچ  زا  نیملسم  مالسا و  تاجن 
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، نایفس نبا  ۀیواعم  دناهتسب . مالـسا  يدوبان  هب  رمک  موق  نیا  هک  دنتـسناد  دندرب و  یپ  هیما  ینب  هناقفانم  ههجو  هب  اروشاع  مایق  زا  سپ  مدرم 
تموصخ تاهن  ترتع ، نآرق و  ینعی  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  شرافس  دروم  تناما  ود  اب  دیزی ، نب  دیلو  هیواعم و  نب  دیزی 

تاهش البرک و  يهعجاف  رد  دیزی  ریظنیب  ياهتیانج  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  اب  هیواعم  یناسنا  ریغ  دنسپان و  راتفر  دندرک . ار  ینمشد  و 
ریت هب  ار  میرک  نآرق  شا ، هنابصاغ  تفالخ  ماگنه  هب  زین  دیزی  نب  دیلو  دش . نشور  مدرم  يهمه  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هنامولظم 

هحفص 14] درک [ »! هراپ  هراپ  ریت  اب  ارم  دیلو »  » هک وگب  یتفر  ادخ  دزن  هک  یماگنه  : » تفگ یهلا  یحو  باتک  هب  باطخ  هنارورغم  تسب و 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  اب  وا  قافن  ینمـشد و  رب  ناگمه  هک  تسا  نایفـسوبا »  » ماـن هب  يدوجوم  ناتفـص ، نود  نیا  ياـین 
يادص ندینـش  اب  و  هن ؟ ای  تسه  سلجم  نیا  رد  يا  هناگیب  ایآ  دیـسرپ : یـسلجم  رد  دوب ، هدش  روک  هک  ییاهزور  رد  يو  دنهاگآ . ملـسو 

مالـسلا هیلع  یلع  ماما  تسا ؟ هدرب  الاب  هنوگچ  هداد و  رارق  اجک  رد  ار  دوخ  مسا  یمـشاه ، نیا  دینیبب  تفگ : هللا » لوسر  ادمحم  نا  دهـشا  »
کل انعفر  و  : » تسا هدومرف  نآرق  رد  هدرب و  الاب  ار  وا  مسا  دـنوادخ ، دـنایرگب . ار  وت  نامـشچ  ادـخ  دومرف : تشاد  روضح  اـج  نآ  رد  هک 
قاـفن رفک و  تیهاـم  اروشاـع ،» ماـیق  .«.» دـنایرگب تسین  ياهبیرغ  سلجم  رد  تفگ  هـک  ار  نآ  نامـشچ  ادـخ  تـفگ : نایفـسوبا  كرکذ .»
. تخادنارب نرق  کی  زا  رتمک  رد  ار  نانآ  ساسا  هشیر و  تخاس و  راکشآ  هشیمه  يارب  ار  مالسا  اب  نانآ  ینمشد  هیما و  ینب  نامدود 

بوبحم ياههرهچ  تخانش  تیب و  لها  هب  مدرم  هجوت 

زاغآ مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  مان  هب  اهبالقنا  اهمایق و  زا  يرایـسب  نآ ، زا  سپ  هک  تشاد  يریثأت  نانچ  نآ  اروشاع  مایق 
. درک هراشا  نایسابع  مایق  تکرح و  یلع و  نب  دیز  تضهن  نیباوت ، مایق  یفقث ، راتخم  مایق  هب  ناوتیم  هلمج  زا  هک  دش 

متس دادیب و  هیلع  هنابلط  حالصا  ياهشبنج 

نینوخ مایق  زا  مهلم  تفرگ ، تروص  ناناملـسم  يوس  زا  خـیرات  لوط  رد  هک  یمالـسا  ياهمادـقا  مایق و  هنابلط و  حالـصا  ياهتکرح  رتشیب 
هب ناریا » یمالـسا  بالقنا  ، » ینیـسح ياروشاع  زا  هتفرگ  تأشن  بـالقنا  نیرتکیدزن  نیرتزراـب و  تساروشاـع . ریظنیب  تضهن  ینیـسح و 
هب اج ، نیارد  تسا . هیلع ) یلاـعت  هللا  ناوضر   ) ینیمخ ماـما  ترـضح  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  هنازرف ي  هتـسیاش و  دـنزرف  يربهر  تماـعز و 

يراکادف و نتم  رد  يزوریپ  هک  تسا  یهام  عیـشت  بهذم  يارب  مرحم  هام  :» مینکیم هراشا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  راذگناینب  زا  ینانخس 
تلادع و راذگ  هیاپ  هحفـص 15 ] ملـس [  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  مالـسا  ردص  رد  تسا . هدـمآ  تسد  هب  نوخ 
هک دوـش ، دوباـن  ناراـکهبت  ياـپ  ریز  رد  تلادـع  و  دور ، ورف  ناراکمتـس  قـلح  رد  مالـسا  هیما ، ینب  ياـهیورجک  اـب  هک  تـفریم  يدازآ ،

تفریم ام  رصع  رد  داد ... تاجن  ار  تلادع  مالسا و  شنازیزع  دوخ و  ياکادف  اب  درک و  اپ  هب  ار  اروشاع  تضهن  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس 
لالقتسا و تلادع و  و  دعلبب ، ار  نآ  حلاصم  مالسا و  نآ ، نابابرا  هتسد ي  راد و  نانآ و  داشگ  موقلح  يولهپ  يهلسلس  ياهیور  جک  اب  هک 
مرحم 83 مهدزاود  رد  هک  ناریا  گرزب  تلم  تضهن  هک  دشکب ، يدوبان  هب  ریوزت  ایر و  هدرپ  يروتاتکید و  ياههمکچ  ریز  رد  ار  يدازآ 

ماما رادافو  نارای  هک  نآ  رتنوزف  «. دیدرگ ناریا  خـیرات  رد  یمیظع  أدـبم  تلم ، يراکادـف  و  دـییارگ ... ییافوکـش  هب  دادرخ 42 ) مهدزناپ  )
ماـمت نوـچ  هک  یناـسنا  ياهنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  يربـهر ؛ مـظعم  ماـقم  زاـسنارود ، تیـالو  هاـگیاج  يهتـسیاش  نیـشناج  زین  لـحار و 

گنسنارگ دای  تما ، تدایق  خماش  ماقم  زا  یسأت  رد  هدیشچ  ار  هجنکش  قامچ و  دیعبت و  نادنز و  ناقفخ  و  دادبتـسا ، خلت  معط  نویبالقنا ،
ینیـسح مایق  اروشاع و  تضهن  يالاو  میهافم  ققحت  رد  هراو » ماـما   » یگدـنلاب شـشوج و  ناـمه  اـب  و  هتـشاد ، یمارگ  هراومه  ار  اروشاـع 

ارف اروشاـع  زوـمآ  سرد  زیگنارب و  تربـع  ياـههزومآ  رد  یــشیدنا  فرژ  هـب  ار  دوـیق  زا  دازآ  هاـگآ و  ياـهناسنا  يهـمه  دــشورخیم و 
هار ناورهر  ینیـسح و  زاـس  ناـسنا  بـتکم  ناوریپ  صوـصخب  یمالـسا  يهعماـج  نازوـسلد  نایانـشآ و  درد  يهـمه  يهـفیظو  . دـناوخیم

يراذگجرا مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  نادیهش  دیس  مایق  يهفسلف  اروشاع و  تسرد  تخانـش  رد  دیاب  ار  ینیمخ »  » ییاروشاع
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رساترس رد  ناریا  راوگرزب  تلم  یمالسا  سدقم  بالقنا  زا  ماهلا  اب  زیزع  مالسا  يدیحوت  يادن  هک  ینونک  رـصع  رد  هژیوب  تسناد ، نآ  هب 
تیب و لها  نآرق و  ینتسسگان  سدقم و  دنویپ  ققحت  ياتسار  رد  . تسا زازتها  رد  اج  همه  هب  یتسرپ  اتکی  مچرپ  هدش و  نکفا  نینط  ناهج 

ياهزور نیتسخن  زا  نارق  دانیب  نادیهـش ، ماما  گرتس  ياهیراکادـف  زا  ریدـقتو  اروشاع  دنمهوکـش  ماـیق  ياـبیز  ياـههولج  زا  يریگ  هرهب 
رد دراد و  ساـپ  ار  یهلا  ياهـشزرا  ینآرق و  فراـعم  اـت  تسا  هدوب  رواـب  نیا  رب  یمالـسا  هحفـص 16 ] بالقنا [  دـنمناوت  لاهن  ییافوکش 

دنمـشزرا و باتک  ییاروشاع ، باتک  اههد  نایم  زا  هدـش  دای  فادـها  اـب  وسمه  دـهن . شیپ  ارف  یماـگ  یمالـسا  ياههشیدـنا  هیارا  دـنیارف 
، یتکرح نینچ  دنور  ققحت  رد  دومن . مادقا  نآ  يهمجرت  هب  دیزگرب و  ار  نآرقلا » نیـسحلا و  «؛ هینغم داوج  دمحم  خیـش  موحرم  ياوتحمرپ 

یـسراف هب  یبرع  زا  ار  باتک  هدومن  تمحز  لوبق  زین  ییایرد  لوسر  دـمحم  ياقآ  بانج  ملق  لها  هوژپ و  نآرق  تسود  ردـقنارگ و  ردارب 
باتک نیا  دندومن  میدقت  ترتع  نآرق و  هار  ناگتفیش  هب  اسر ، ینایب  اویش و  يرثن  اب  زاین ، دروم  تافاضا  تاحیضوت و  رصتخم  اب  همجرت و 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  نآرق و  فراعم  هب  نادنمقالع  زا  يرایـسب  لابقتـسا  دروم  هک  دـیدرگ  رـشن  پاچ و  ابیز  یحرط  اب  لاس 1360  رد 
دیما دـیدرگ  رـشن  پاچ و  هب  مادـقا  دـیدج  ییارآ  هحفـص  ینیچفورح و  شیاریو و  اب  رگید  راب  لاـس  تسیب  زا  سپ  نونکا  تفرگ و  رارق 

روجأم ار  رـشان  مجرتم و  فلؤم و  ددرگ و  عقاو  جع )  ) رـصع یلو  ترـضح  دنوادخ و  يدونـشخ  دروم  یگنهرف  زیچان  تمدخ  نیا  تسا 
ینعی دزاسیم ؛ نادـنچ  ود  اه  هرطاخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دای  ینیـسح  ياروشاع  ود  هک  یلاس  اب  نراقم  باتک  نیا  کـنیا ؛ . دـیامرف

دوشیم افوکش  وا  دای  هب  شنایاپ  وا و  مان  هب  لاس  زاغآ  هک  وا  رب  مالـس  . دوشیم میدقت  ناتروضح  ددرگیم  زاغآ  وا  دای  مان و  اب  هک  یلاس 
ینیسح ییا  هویش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لاس  رد  هک  تسا  یقطنم  ابیز و  هچ  دهدیم . دیون  ار  شخب  ییاهر  ياه  تضهن  شدنمونت  لاهن  و 

نامیاهلد مالسلا ، هیلع  نیسح  راهب  رد  مییایب  دباییم . هژیو  ییا  هولج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دای  راهب  اب  تعیبط  راهب  هک  یلاس  میریگ . یپ  ار 
هحفص 17 ] هداز [  ینیسح  يدهم  دیس  . میشخب تاوارط  اهلد  يهدننک  هدنز  دای  مان و  اب  ار 

همدقم

زا ریدقت  رد  نانبل  نایعیـش  يالعا  سلجم  قبـسا  سیئر  بیان  نیدلا  سمـش  يدـهم  دـمحم  خیـش  موحرم  همدـقم  ] میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
رولبت دوب  دای  عقاو  رد  دوب ، رـضاح  رـصع  یمالـسا  گرزب  نادنمـشناد  زا  هک  يردـقلا  لیلج  ملاع  دوب  داـی  ([ هر  ) هینغم داوج  دـمحم  خـیش 

یلص يدمحم  بان  مالسا  يالتعا  يارب  زورما  هب  ات  ملس  هلآ و  هیع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نامز  زا  یمالسا  نادنمشناد  شالت  ششوک و 
نانآ هک  دباییم  رد  دـهد ، رارق  هعلاطم  یـسررب و  دروم  ار  حـلاص  ياهقف  مالـسا و  ياملع  خـیرات  هک  سک  ره  . تسا ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 

لئاـسم رد  ناـنآ  . دـنراد رارق  یلملا  نیب  حطـس  رد  هچ  دوـخ و  روـشک  حطـس  رد  هـچ  یـسایس  شخبیدازآ  تاـکرح  يهـعیلط  رد  هراوـمه 
ریگیپ و يدنبیاپ  نامایب و  زیتس  هزرابم و  اب  هکلب  دوخ ، ياههتـشون  اب  اهنت  هن  یتاقبط ، يهزرابم  يداصتقا و  ضیعبت  لئاسم  رد  یعامتجا و 

شقن ندمت ، لماکت و  دنیآرف  رد  دنتسه . هدوب و  ناربکتسم  متـس  ملظ و  اب  هزرابم  نازاتـشیپ  زا  دناهتـشاذگ و  نادیم  هب  مدق  دوخ ، راوتـسا 
رد هحفـص 18 ] دنرگنیم [ . دنکیم ، باجیا  یهلا  نیناوق  هدومرف و  میـسرت  دـنوادخ  هک  هنوگ  نامه  ندـمت  هب  دـننکیم . افیا  ار  یـساسا 

تسا نامه  نانآ ، هزیگنا  تسا . یناهج  مسیلایرپما  ینمـشد  هنیک و  دروم  ناشیا  ياهنامرآ  یـساسا و  لوصا  يریگ و  عضوم  اتـسار  نیمه 
؛ دنناسرب تسا  یلماکت  ینامیا و  یقالخا و  لئاسم  ياهنم  هک  یلآ  هدیا  هب  ار  مدرم  دنتـساوخیم  هک  یتسیلایرتام  ياههشیدـنا  ربارب  رد  هک 

هتسجرب زا  یکی  هینغم ، داوج  دمحم  خیـش  ریبک ، رکفتم  دهاجم و  همالع ي  لیلج  دیقف  . دنتـساخرب زیتس  هزرابم و  هب  شرگن  نیا  اب  نانآ  اما 
ياه هنحـص  زا  يرایـسب  رد  هراتـس  ناسب  هک  دوب  گرتس  نادرم  دار  هرمز ي  رد  مالـسا و  يالاو  ياملع  نانبل و  نادنمـشناد  اـملع و  نیرت 

رد هک  دـش  یعونتم  نوگانوگ و  ياهباتک  بلاق  رد  یمالـسا  هشیدـنا ي  رـشن  فیلأت و  هب  قفوم  دیـشخرد و  یلم  یعامتجا و  یمالـسا و 
رمع رخاوا  رد  زین  دوب و  ریـسفت  خـیرات و  ظاحل  زا  مه  ثیدـح و  هقف و  رظن  زا  مه  یمالـسا ، تارکفت  بلاق  رد  بناوج  مامت  يهدـنریگرب 

تمـس هب  شیوخ  ملق  اب  وا  هک  یتسار  هب  . داد رارق  مدرم  رایتخا  رد  ار  شلوصحم  درک و  ادـیپ  يرکف  ضحم  تیلاعف  يارب  یبساـنم  تصرف 
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نیرتراوشد و وا  دوب . هدومرف  تیانع  ناـشیا  هب  ار  یفـسلف  یملع و  لـئاسم  يهداـس  ناـیب  تبهوم  مه  ناحبـس  دـنوادخ  و  دروآ . ور  مدرم ،
كرد ار  نآ  ماوع ، مه  نارکفنـشور و  مه  ات  درکیم  نایب  مضه  لباق  هداس و  یناـبز  اـب  ار  يرکف  لـئاسم  نیرت  هدـیچیپ  زین  نیرتلکـشم و 

ناوج لسن  هب  راوگرزب  نآ  دراد . هجوت  مدرم ، مومع  اههاگشناد و  سرادم و  رد  ناوج  لسن  هب  رتشیب  ناشیا  ياه  هشیدنا  اههتشون و  . دنیامن
یصاخ هجوت  رصع  نیا  يدام  یگدنز  تالکـشم  بهذم و  ندمت و  نامیا ، ملع و  لئاسم  ریظن  ناشتالکـشم  لئاسم و  نیمز و  ناثراو  اهنت 

ون یهیقف  لیلج ، دـیقف  نآ  یـضعب ، يهدـیقع  هب  . دزاـسب لاـعف  افوکـش و  هاـگآ و  حـلاص و  نمؤم و  یلـسن  یناـنآ  زا  تساوخیم  و  تشاد .
داوج دـمحم  خیـش  ردـقلا  لیلج  هیقف  . درکیم تکرح  نامز  اب  هک  تسا  یناـسنا  وا  رگید ، تراـبع  هب  هقف و  يهصرع  رد  روآون  شیدـنا و 

ای تسنادیم و  يدعب  کت  ار  مالسا  هراومه  ناشیا  هک  دننکیم  روصت  یـضعب  هک  هنوگ  نآ  هن  یلو  دوب ، لمأت  اب  هتـسجرب و  یهیقف  هینغم ،
، هینغم داوج  دمحم  تسین . دنرادنپیم ، هک  هنوگ  نآ  خیـش  ریخ ، دادیم . قیبطت  یمالـسا ، ریغ  يا  هیرظن  هشیدنا و  ره  رب  ار  مالـسا  هک  نیا 

دوب ترابع  هینغم  داوج  دمحم  خیش  ددجت » [ » هحفص 19 دوب [ . مالـسا  يارب  زوسلد  صلخم و  یناملـسم  وا  اریز  دوبن ، روآون  ینعم  نیا  هب 
تسا و رییغت  ناـمز ، تاـیح و  تافـص  زا  یکی  تسا و  رییغت  ینوگرگد و  لاـح  رد  یگدـنز  هک  دوب  هدیـسر  تیعقاو  نیا  هب  وا  هک  نیا  زا 
، دریذـپیم مالـسا  هـک  ار  ناـمز  لـیاسم  زا  یخرب  يو ، دـشابیمن . اریذـپ  ار  یخرب  دریذـپیم و  ار  دـیدج  رـصع  لـئاسم  زا  یخرب  مالـسا 

نآ زا  ینشور  حیرـص و  صوصن  زا  رپ  وا  ياهباتک  . دومنیم در  ناوت  مامت  اب  تدش و  هب  دنکیم ، در  مالـسا  هک  ار  یخرب  تفریذپیم و 
مالسلا مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  هقف و  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنس  سدقم و  عرـش  اب  هک  تسا  نیزورما  یگدنز  لئاسم 

رد هینغم ، داوج  دمحم  ییارگ  ددجت  . تسا هدرک  در  ًالماک  ار  نآ  ناشیا  و  هدش ، هداد  جاور  مدرم  نایم  رد  هنافـسأتم  دراد و  داضت  نیابت و 
تسا دودرم  مالـسا  قطنم  رد  هیرظن  نیا  . دزاس نوگرگد  ون ، ياههشیدنا  تایرظن و  ياضتقم  هب  ار  یمالـسا  يهشیدنا  تیفیک  هک  دوبن  نیا 

، دیعس دیقف  ياهباتک  . درکیم در  تدش  هب  ار  نآ  دوب و  رکفت  زرط  نیا  تخس  رس  نیفلاخم  زا  یکی  اصخـش  هینغم ، داوج  دمحم  خیـش  و 
يرایـسب ساسا  نیا  رب  دشابیم و  هدوب و  یمالـسا  ياهروشک  ناناوج  هژیو  هب  مدرم  يارب  يرکف  ياذـغ  يهباثم  هب  اههنیمز  يهه  رد  ابیرقت 

ار مالسا  راوگرزب  نآ  تسا ، هدش  بتک  نیا  ناگدنناوخ  یتفگـش  باجعا و  بجوم  هک  هدیدرگ ، همجرت  رگید  ياهنابز  هب  وا  تافیلأت  زا 
تـشذگیم تلاصا  یگداس و  اب  هراومه  وا  یگدـنز  هک  يوحن  نامه  هب  شداـعبا ، يهمه  رد  تناـما  تلاـصا و  اـب  هارمه  هداـس  یناـیب  اـب 

میراد دای  هب  و  میرادب ، یمارگ  ار  رـصع  نیا  رد  مالـسا  ياملع  زا  گرزب  یملاع  دای  هک  نیا  ات  میدـمآ  مه  درگ  زورما  . تسا هدومن  حرطم 
داوج دـمحم  خیـش  نآ ، قامعا  زا  هک  ياهقطنم  دوب ، نانبل  بونج  هلأسم  هودـنا  زا  ولمم  وا  بلق  هک  تفر  یناـف  ياـیند  نیا  زا  یلاـح  رد  وا 
لماع لبج  خـیرات  نانبل و  رد  یمالـسا  شناد  رد  هک  تسا  ینادـناخ  نیرتلیـصا  هینغم  نادـناخ  دوب . هتفای  شرورپ  نآ  رد  دـلوتم و  هینغم ،

نیا رد  هینغم ، داوج  دـمحم  خیـش  ینارگن  نیرتمهم  . دناییافوکـش لاح  رد  هتـسویپ  نادـناخ  نیا  ياـملع  نادنمـشناد و  تسا و  هدیـشخرد 
تدحو هنیمز  رد  هحفـص 20 ] دوب [ . نانبل » بونج   » و یمالـسا » تدحو  «، » یلم تدـحو   » تسا هدـش  ام  ریگنابیرگ  هک  زیگنا ، هنتف  نارحب 

نایم زا  ات  دومنیم ، شـشوک  هراومه  دوب و  هتفرگ  شوغآ  رد  ار  نآ  هدوب و  افوکـش  مالـسا  هب  لماع  هاگآ و  وا  دوبن ، یبصعتم  ناسنا  یلم 
يهصرع رد  . دـنیزگرب تسا  نآ  رد  یهلا  ناوضر  حالـص و  ریخ و  هک  ار  یقیرط  تسا . دوجوم  رـشب  هار  ارف  هک  ینوگانوگ  ياـههار  ماـمت 

نیغلبم و زا  یکی  وا  هک  تفگ  ناوتیم  دـنزیم و  رود  تدـحو  لوـح  ردـقنارگ  نآ  تاـفیلأت  ماـمت  هک  تفگ  ناوـتیم  یمالـسا  تدـحو 
هب دشیم ، رشتنم  هرهاق  رد  هک  یمالسا  هقف  يهیرشن  هسـسؤم و  کی  اب  تکراشم  رد  ار  هدیقع  نیا  دوب و  تدحو  نیا  هب  ناگدننک  توعد 

ياههقیلس دروم  رد  یمالسا  هسـسؤم  هیرـشن و  نیا  دیدرگ  فقوتم  هیرـشن  هسـسوم و  نیا  تیلاعف  فسأت  لامک  اب  نکیل  دناسر . دوخ  جوا 
نیا رب  و  دراد . دوـجو  یبهذـم  نوگاـنوگ  ياهـشیارگ  اههقیلـس و  نآ  رد  هک  تسا  يدـحاو  نید  مالـسا ، هـک : دوـب  رواـب  نـیا  رب  یبهذـم 
يارب یعرـش ، یقطنم و  مکحم و  لیالد  اب  دـنیاشگب و  رگیدـکی  رب  دـیما  ياه  هنزور  تسا  ضرف  یمالـسا  بهاذـم  یبهذـم و  ياههقیلس 

رد ار  تقیقح  دهاش  تسا ، روسیم  ناشیارب  هک  ییاج  نآ  ات  دبای . ققحت  يرما  نینچ  رگا  دـنیامن . شـشوک  تیناقح ، قح و  هب  یبای  تسد 
یباوخیب و بجوم  زین  اـم  يارب  زین  زونه  و  دوب ، هینغم  موحرم  یباوـخیب  بارطـضا و  يهزیگنا  ناـنبل » بوـنج  .» دیـشک دـنهاوخ  شوـغآ 
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دنکیم دـیدهت  ار  بونج  لخاد ، جراخ و  رد  وا  ثیبخ  لماوع  لیئارـسا و  يوس  زا  هک  يرطخ  تسا  هشیدـنا  رکف و  شیوشت  بارطـضا و 
درگ زورما  . دنوشن لفاغ  بونج  يهلأسم  زا  هدوب و  هاگآ  رادیب و  ینانبل  ینیطـسلف و  ناردارب  میراودیما  هک  تسا ، یقیقح  یعقاو و  يرطخ 
خیش  » ردقنارگ دیقف  ریبک و  دنمشناد  ملاع و  دای  زین  و  میـشاب . هدرک  دای  اهروشک  مامت  اهرـصع و  مامت  رد  کین  ياملع  زا  ات  میاهدمآ  مه 
رارق دوخ  تیانع  دروم  دـیامرف و  داـش  ار  دیعـس  دـیقف  نآ  حور  هک  مراتـساوخ  لاـعتم  دـنوادخ  زا  . میرادـب یمارگ  ار  هینغم » داوج  دـمحم 

هحفص 21 ] هتاکرب [  هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  .و  دهد

نیسح تداهش  رب  ياهچابید 

رد هراومه  تفای . رولبت  ینیمخ  ماما  تماعز  تحت  ینیـسح و  ياروشاع  زا  ماهلا  اب  یمالـسا  بالقنا  هچنغ  نتفکـش  زاـغآ  هک  لاس 42  زا 
هلالـس ي زا  قح  هب  هک  هر )  ) گرتس ینیمخ  دنمهوکـش  ماـیق  اـب  ریبـک ، دـئاق  رد  نآ  مسجت  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  تضهن  ققحت  يوزرآ 

ریشمش نایم  ار  نکش  تب  ینیمخ  نامز ، نیـسح  يولهپ ، دیلپ  نادناخ  دساف  هموثرج ي  هاش )  ) نامز دیزی  مدوب . تسا  ادهـشلادیس  نامدود 
هیلع نیـسح  زا  خیرات  نایدیزی  همه ي  زا  راث  بلط  عضوم  رد  قح و  یگریچ  تابثا  ماقم  رد  نامز  اما  دوب ، هداد  رارق  تلذ  شریذـپ  متس و 

« یمالسا تموکح   » میهافم میلعت  اب  محور  هک  نامز  نآ  زا  و  .... تساخرب نیتسار  مالسا  ناوریپ  هیلع  نیگمهس  يدربن  هب  ینیمخ  ات  مالسلا 
ینیمخ ماما  يزوریپ  دیما  مبلق  هناخ ي  ناهن  رد  دیدرگ . انشآ  يدیعس  تیآ ا ... دیهـش  دنزرف  ياهدومنهر  اب  هک  هیقف  تیالو  هژاو  هژاو  رد 

بالقنا اـب  ماـگمه  . مدـنارورپ یم  تسا ، ناـهج  یماـمت  رد  هکلب  هقطنم  رد  یمالـسا  زاسرادـیب  تضهن  ناـبنج  هلـسلس  تیـالو و  رولبت  هک 
هدـننک ءایحا  تداهـش  زا  قیمع  یلیلحت  یپ  رد  هراومه  تسا . ینیـسح  زاس  هدـنز  مایق  مالـسا و  ربمایپ  تضهن  نامه  رارمتـسا  هک  یمالـسا 

، مدآ ثراو  نیـسح  لیبق ، زا  يراثآ  اب  رذـگهر  نیا  رد  متـسشن . شراـگن  شهوژپ و  هب  اـههزومآ  ناـمه  ساـسارب  مدوب و  يدـمحم  نییآ 
، هیعامتجالا اهراثآ  نیسحلا و  ةروث  نیسح ، ماما  يرکف  يابفلا  نیـسح ، ماما  یگدنز  تخومآ ، اهناسنا  هحفص 22 ] هب [  نیسح  هک  یسرد 

نیا رد  اریز  ... دناهتشاد رثؤم  هدنزاس و  سب  یـشقن  میوج  تقیقح  يهنـشت  يهشیدنا  لکـشت  رد  هک  مدش  انـشآ  هتـضهن ... یف  نیـسحلا  عم 
دیدـجت هام  مرحم ... . تسا هدرک  يراذـگ  هیاپ  ار  گرزب  یبتکم  دـیرفآ ، ار  ییاروشاـع  بـالقنا  يهثداـح  هک  نآ  دـش  مرواـب  اـهشهوژپ 

رد نآ  مسجت  هک  يزور  نامه  مرحم  ياروشاع  هدـش و  هدز  مقر  راختفارپ  هوکـش و  رپ  لاح  نیع  رد  زیگنا و  رثأـت  یتارطاـخ  اهدادـیور و 
اهلد ریخـست ، ار  بولق  دنکیم .. ذوفن  یمدآ  ناور  حور و  هب  هتـشذگ و  اهمسج  زرم  زا  هک  يزور  نامه  دزادنایم ... مادـنا  رب  هزرل  نهذ ،

رب ار  يدازآ  رادتسود  یهاگآ و  روعش و  يادیش  تداهش و  يهتفیش  هتخابکاپ و  ناسنا  اهنویلیم  هکلب  نارازه ، ماهلا  دیلوت  عبنم  روحسم ، ار 
زور کی  ار  تضهن  باتفآ  اهنرق ، رورم  زا  سپ  هک  تسوا  سدقم  يادن  ... دزومآ تربع  سرد  نازاس  متـس  نارگمتـس و  هب  ات  دزیگنایم 
کی هرخالاب  ایسآ و  ناگدز  رامعتسا  رگید  زور  و  تسا ! ناشهایس  تسوپ  ناشمرج ، هک  خیرات  يهدش  هجنکـش  ناهایـس  میلقا  اقیرفآ ، رد 

يهنحـص هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نادـنزرف  زا  یکی  تداـیق  هب  ار  ناریا  زا  زیتـس  ملظ  زوس و  متـس  ناـمرهق و  رورپ و  دیهـش  یتـما  مه  زور 
هک  ) یماظن يورین  تازیهجت و  اب  ار  نامز  دیزی  نیرتگرزب  هک  ياهنوگ  هب  دناشکیم ، ریـشمش » رب  نوخ  هبلغ   » يهصرع هب  مایق و  شورخ و 

هنوچمه و  ... دـناتلغیم ورف  تسا ، هدـیمل  لـیباق  هک  اـج  نآ  خـیرات ، ناد  هلاـبز  رعق  نیرت  قـیمع  هب  دوـب ) ناـهج  شترا  نیمجنپ  وا ، شترا 
خیرات يهحفص  رد  دناکشخ و  دنک و  هشیر ، زا  دوخ  تداهش  اب  ار  هیما  ینب  نیگنن  يهلسلس  نایفـسوبا و  نامدود  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

ياه هلـسلس  تخاس ، دوباـن  وحم و  خـیرات  يهنحـص  زا  ار  يولهپ  سوحنم  هلـسلس  اـهنت  هن  زیتس  توغاـط  ینیمخ  دومن ، یـشالتم  ناریو و 
دراد اج  دـنکفا . تکاله  یتسین و  بادرم  هب  دـنک و  رب  نآ  هدوسرف  يهشیر  زا  زین  ار  یهاشنهاش  داسف  یهاـبت و  زا  رپ  هلاـس  رگمتس 2500 

رد مرکا  یبن  تلاسر  زا  سپ  هک  ارچ  دـنراد ، میدـقت  یهلا  هاـگرد  هب  ار  شیوخ  ساپـس  رکـش و  هتخادرپ و  يداـش  رورـس و  هب  اهلـسن  هک 
رابکی ات  درک  هضرع  تیرـشب  رب  دـنوادخ  هک  هحفـص 23 ] تسا [  یتمعن  نیرتگرزب  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  تیلهاـج ، هدز  تملظ  ناـهج 

نیا كاوژپ  هراومه  .و  دنز مقر  نیربکتـسم  ربارب  رد  ار  فعـضتسم  ياهناسنا  تشونرـس  مئاق  مایق  تضهن و  ات  خیرات  هشیمه  يارب  رگید و 
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همه ام  دادجا  : دومرف درک ، داریا  دـیزی  هاپـس  لباقم  رد  اروشاع » زور   » هک ییاهباطخ  رد  نادیهـش  رورـس  هک  تشاد  رطاخ  هب  دـیاب  ار  ادـص 
سرت هب  ام  دناهداد . حیجرت  تلذ  ینوبز و  هب  ار  گرم  هتفریذپن و  ار  تلذم  يراوخ و  زگره  دـناهدوب و  حور  گرزب  تمه و  دـنلب  ینادرم 

دـییاپیمن و يرید  ام  زا  دـعب  مه  امـش  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  میوریم . تاهـش  تشهب و  يوس  هب  یماکداش  اب  میرادـن و  تداع  یلد  مک  و 
نادـب قوش  نامه  اب  تساعد و  زامن و  بارحم  نم  يارب  گنج  نادـیم  دـنام . دـیهاوخن  دوش  راوس  ياهدایپ  ای  هدایپ  يراوس  هکنآ  زا  رتشیب 
ارحـص نآ  رد  ناشدولآ  نوخ  هکت و  هکت  ياهرکیپ  دندش و  هتـشک  وا  نادـنزرف  ناردارب و  باحـصا و  يهمه  هک  ینامز  .و  مروآیم يور 

ناسکان نارگمتس و  دیزیخرب و  هبیط  حورا  يا  : دومرف دروآ و  نابز  رب  ار  نانآ  کیاکی  مان  اهنت ، هنادنمشیدنا و  مالسلا ، هیلع  نیـسح  داتفا ،
دناهدش راد  هکل  روفنم و  دبا  يارب  و  دناهدروخ ، تسکـش  هشیمه  يارب  دناهدش و  یـشالتم  بولغم و  هبلغ  نیح  رد  هنوگچ  هک  دـیرگنب  ار 

سپ وا  نارای  رد  ار  دوخ  خوسر  هار  ذوفن و  زمر  تارابع  اههژاو و  نیا  .و  تسین يزیچ  داهج  هدیقع و  زج  یگدنز  تسا ، نیمه  ایند  تایح 
... دناهدرک ادیپ  یلمع  مسجت  لثمت و  اهرهاظم ) نب  بیبح  و  اهربکا ، یلع   ) ریپ ناردپ  ناوج و  ناردارب  دوجو  رد  دناهتفای و  نرق  هدزناپ  زا 

هدنسیون دروم  رد  ینخس 

زا ایدریط »  » ياتسور رد  لاس 1322 ق  هب  يو  دوب . رصاعم  يهرود  رد  ققحم  رـسفم و  هیقف و  هیماما ، ياملع  زا  هینغم ، داوج  دمحم  موحرم 
درک و ترفاسم  فرـشا  فجن  هب  سپـس  دش . لوغـشم  یتامدقم  مولع  يریگارف  هب  شهاگداز  رد  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  نانبل  لماع  لبج 

لماع لبج  هب  هاـگ  هحفـص 24 ] نآ [  درب  هرهب  یمامح » نیـسح  دیـس   » نوچ يدـیتاسا  رـضحم  زا  تخادرپ و  دوخ  تالیـصحت  لیمکت  هب 
عرش و یلاع  هاگداد  رواشم  ناونع  هب  دعب  دش و  بوصنم  توریب  رد  عرش  یـضاق  ناونع  هب  سپـس  دیزگ  تماقا  شهاگداز  رد  تشگرب و 
، هینغم موحرم  زا  يو  هک  دمآ  شیپ  ذوفن  بحاص  دارفا  زا  یکی  يارب  ییارجام  شتیلوؤسم  لوط  رد  دـش و  هدـیزگرب  هاگداد  نواعم  سپس 

زاب رس  نآ  زا  هینغم  خیـش  دیامن . بوصنم  هاگداد  یلـصا  سییر  ناونع  هب  ار  وا  راک ، نیا  لباقم  رد  ات  دنک  تواضق  وا  رظن  قباطم  تساوخ 
تدحو هب  ار  ینـس  هعیـش و  هک  دوب  یناسک  زا  هینغم  موحرم  دروآ . يور  قیقحت  فیلأت و  هب  تفرگ و  هرانک  اهتیلوؤسم  هنوگ  نیا  زا  دز و 
توریب رد  لاس 1400 ق  رد  وا  تسا . هتـشون  هنیمز  نیارد  مالـسالا  ۀـلاسر  هلجم ي  رد  یناوارف  تـالاقم  دـناوخیم و  ارف  بیرقت  هملک و 
ریـسفت ود  تداهـش » مالـسلا  هیلع  نیـسح  نآرق ،  » زج هـب  يو  ینآرق  ياهـشهوژپ  دـش  هدرپـس  كاـخ  هـب  فرـشا  فـجن  رد  تشذـگرد و 

، هیآ رکذ  زا  سپ  فـلؤم  تسا . میرک  نآرق  یماـمت  لـماش  یبدا  يهویـش  یبرع و  ناـبز  هـب  دـلجم  تـفه  رد  فشاـک ، ریـسفت  )1: دشابیم
هب توریب  رد  راب  نیدنچ  ریـسفت  نیا  دهدیم . حرـش  یفاو  وحن  هب  ار  نآ  دزادرپیم و  هیآ  ینعم  هب  دعب  تاملک و  بارعا  تغل و  هب  تسخن 

ریسفت دننام  رثا  نیا  فلؤم  تسا . میرک  نآرق  مامت  لماش  یبدا  ياهویش  یبرع و  نابز  هب  دلجم  کی  رد  نیبم  ریـسفت  )2. تسا هدیسر  پاچ 
نـشور ياملع  زا  تیبلها و  ناقـشاع  زا  يو  [ . 4 . ] تسا هتخادرپ  ینآرق  ترابع  تاـیآ و  زجوم  حرـش  هب  رـصتخم  روط  هب  نیلـالج  اـی  ربش 

، دوب میهاوخ  دهاش  ار  وا  هنابلط  قح  هنارگشهوژپ و  يهیحور  وا ، يهتـسجرب  راثآ  هب  یهاگن  اب  دوب . نانبل  نایعیـش  گرزب  رـصاعم و  ریمض 
مالسلا مهیلع  تیبلها  زا  ثوروم  قیاقح  نایب  هژیو  هب  یمالسا و  فلتخم  لئاسم  يهنیمز  رد  يددعتم  راثآ  ياراد  هینغم ، داوج  دمحم  خیش 

هک هنوگ  نامه  تسا ، هدومن  افیا  ار  رثؤم  یـشقن  هعماـج ، رد  یبهذـم  طاـطحنا  يرکف و  فارحنا  ياـه  هشیر  ناـیب  رد  راوگرزب  نآ  تسا .
تنس و لها  ناردارب  بیرقت  هحفص 25 ] ساسحا [  داجیا  بجوم  يو ، یناسنا  یبداو -  یملع  فانصا  یقرتم ، شنیب  راوتسا ، قطنم  میتفگ 
زا یکی  ننست ، لها  تالوقنم  یخیرات و  دانسا  رابخا و  اههتفگ و  هب  دانتسا  اب  لاح  نامه  رد  تسا و  هدوب  تیب  لها  بتکم  هب  تبسن  لیامت 

دوخ تانایب  زا  يزارف  رد  وا  تسا . هدوب  هدرک ، هطاحا  ار  ام  فرط  ره  زا  نمشد  رصع  نیا  رد  هک  یمالسا  تدحو  تمس  هب  بذاج  لماوع 
هعیـش صوصخ  رد  و  دـننکیم ، لقن  تیاور  دنتـسم ، روط  هب  ناـنآ  لـیاضف  رد  دـنراذگیم و  مارتحا  تیب  لـها  هب  تنـس  لـها  دـیوگیم :

تدحو يهویش  نیمه  لوصحم  [ 5  ] رضاح باتک  . تسا تیب  لها  رظن  نامه  باحصا  هب  تبسن  هعیش  رظن  تسین و  ةالغ  زا  هعیش  دیوگیم :
رابخا و رب  هیکت  اب  نآرق  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـنویپ  نایب  هب  نیریـش  بذاج و  یلالدتـسا  اب  هینغم  داتـسا  باـتک  نیا  رد  تسوا ، هناـیارگ 
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رامعتـسا و نارودزم  هب  ییوگخـساپ  تاهبـش و  تاماهتا و  در  هب  زین  نایاپ  رد  و  دزادرپیم ، ننـست  لها  ناردارب  زا  روثأم  لوقنم و  تایاور 
نـسح ناونع  هب  ار  اروشاع  ترایز  زا  ییاهزارف  نایاپ  رد  ... داب تمحر  نیرق  داش و  شحور  دنیـشنیم ... اهنآ  فالخا  هیما و  ینب  نارودزم 

یتلا حاورالا  یلع  کیلع و  مالـسلا  تسا : هتفای  یجلت  اروشاع  ترایز  رد  تیبلها  مایپ  یهلا و  مالک  نیرتهب  هک  مینکیم  لقن  هچابید  ماتخ 
نمل ملـس  ینا  هللادبعابا  ای  ... تیبلا لها  مکیلع  روجلا  ملظلا و  ساسا  تسـسا  ۀما  هللا  نعلف  ... ادبا هللا  مالـس  اعیج  ینم  مکیلع  کئانفب  تلح 
یلـص دمحم  لآ  دمحم و  تامم  یتامم  دمحم و  لآ  دمحم و  ایحم  يایحم  لعجا  مهللا  ... ۀـمایقلا موی  یلا  مکبراح  نمل  برح  مکملاس و 

وا نادـناخ  يدـمحم و  نییآ  يانبم  رب  ار  مگرم  يدـمحم و  نییآ  یگدـنز و  ساسا  رب  ارم  یگدـنز  روحم  اراگدرورپملـسو  هلآو  هیلع  هللا 
هحفص 26 ]  ] 1380  / 11  / 12 ییایرد لوسر  دمحم  . امرف ررقم 

باتک نیا  اما  و 

هدماین لمع  هب  وا  تیـصخش  زا  یلیلحت  هنوگ  چیه  یلو  هدـش ، نایب  ارـصتخم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یگدـنز  لاح  حرـش  باتک  نیا  رد 
افرـص باـتک  نیا  یلک  روط  هب  [ . 6 . ] تسا هدـشن  يزادرپ  ملق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يهناراکادـف  هنازاـبناج و  تارثا  دروـم  رد  اـی  تـسا و 

اب نآرق  میهافم  نامجرت  ربهر  نیا  هک  نآ  و  شیدـنادازآ ، ياـهناسنا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندناسانـش  هار  رد  رـصتخم  تسا  یـششوک 
هب ار  تمواـقم  یگدازآ و  سرد  شنوخ  مسج و  و  لـمع ، حور و  اـب  هک  يربهر  دـشابیم . شا  هدیدنـسپ  رادرک  دـنلب و  حور  ياـهیگژیو 

تمظع ییابیز و  نیا  هب  ياهیده  نونکات  سک  چیه  هک  دومن  میدـقت  تیناسنا  هب  ار  ییاهیدـه  نآرق  يربهر  يهیاس  رد  تخومآ و  اهناسنا 
شیوخ نارای  ناردارب و  نادـنزرف و  هداوناخ و  نوخ  شناج و  حور و  نوخ و  اب  يراکادـف  حلـصم  اـی  ربهر و  چـیه  یتح  تسا . هدیـشخبن 

ویرغ هقعاص و  کی  زا  تسا  ییاهناشن  ناشوج  كاپ و  ياهنوخ  همه  نیا  هک  نآ  زج  تسین  يزیچ  نیا  تسا . هدرکن  يراـثیا  راـثن و  نینچ 
توکس و رب  نالطب  ملق  و  دنکیم ، یفن  ار  ناشوماخ  ناراک و  هظفاحم  راتفر  هک  تسا  یتجح  عقاو  رد  و  زواجتم . نارگمتـس  رـس  رب  مشخ 

ياهیگژیو زا  یکی  . نارگمتس نیزواجتم و  رب  تسا  یشرغ  هقعاص و  دوخ  زین  نارق  هحفص 27 ] دشکیم [ . زواجت  لباقم  رد  اهنآ  ضامغا 
هک هنوگ  نآ  تسا . رگرامثتـسا  نامیخژد  لاگنچ  زا  مورحم  ياههدوت  ییاهر  هار  رد  هزراـبم  گـنج و  هب  توعد  قیوشت و  نآرق  یـشزرا 
رب نارگمتــس  هـیلع  رب  دربـن  گـنج و  هـب  ناوتاـن  ناـکدوک  ناـنز و  نادرم و  ادـخ و  هار  رد  امــش  تـلع  هـچ  هـب  دـیامرفیم : هزنم  يادـخ 
زا یخرب  لام  ناج و  دنوادخ  دیامرفیم : و  (. نادلولا ءاسنلا و  لاجرلا و  نم  نیفعـضتسملا  هللا و  لیبس  یف  نولتاقت  مکلام ال  و  .) دـیزیخیمن

نامیپ و نیا  دنوشیم . هتـشک  دنـشکیم و  و  دنزیخیمرب ، راکیپ  هب  ادخ  هار  رد  هک  يزرابم  نانمؤم  درخیم ، تشهب  اب  ار  هدـنمزر  نینمؤم 
نامیپ دهع و  هب  دنوادخ  زا  یـسک  هچ  و  تسا . بوتکم  نآرق  لیجنا و  تاروت و  رد  هک  تسا  یتقیقح  و  تسا ، متح  قح و  ادخ  رب  هدـعو 
هتـشک نایاونیب  نامورحم و  ادخ و  هار  رد  و  دـندرک ، راکیپ  ادـخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  زا  يرایـسب  ملـسم  روط  هب  ام ، ؟ تسا رترادافو  دوخ 

اب هارمه  شتداهش  هک  يروط  هب  دنیزگرب . دوخ  ار  تداهش  هک  میرادن  غارس  مالسلا  هیلع  نیسح  زج  ار  سک  چیه  اما  میـسانشیم ؛ دندش ،
ینابرق ار  دوخ  ناردارب  نارای و  نادنزرف و  هداوناخ و  هک  میسانشیمن  ار  یـسک  ای  دشاب و  ریـشمش  برـض  هزین و  ناراب و  ریت  و  نارابگنس ،

؛ تکرح ياوشیپ  كانشتآ ، طیارـش  نیا  اب  و  دننک ، تناها  نانآ  نانز  سیماون و  هب  و  دننزب ، شتآ  ار  اهنآ  عمجت  هاگودرا  و  دنک . ادخ  هار 
هظحل دنک و  اضما  ار  وا  لاثما  دیزی و  لثم  يرجاف  دـساف و  میژر  تیمکاح  هک  دـشابن  رـضاح  دـیامن و  یگداتـسیا  يراشفاپ و  قح  هار  رد 
تـساج نیا  و  دنیبیم ، شلها  دوخ و  ندیتلغ  نوخ  هب  رد  ار  شدج  نید  يایحا  هک  تساج  نیا  دـنک  دـییأت  ار  شدـیلپ  ياهراک  وا و  ییا 

تابرـض و نانچ  نانمـشد  رب  و  دوشیم ، ادـخ  ربمایپ  نید  تفارـش  تیرح و  زا  عافد  دربن و  هنحـص  دراو  ییادـخ  یـشنیب  یهاگآ و  اـب  هک 
هحفص 31 ] دشاب [ . زومآ  سرد  ناگدازآ  همه  يارب  زیگنا و  تربع  سرد  تیناسنا  نانمشد  همه  يارب  دبا  ات  هک  دزاسیم  دراو  يرگناری 

نیسح ماما  هدنلاب  تایح  هب  ارذگ  یهاگن 
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نیسح ماما  یگدنز 

هام موس  هبنش  جنپ  ملسو . هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تخد  مالسلااهیلع  ارهز  دنزرف  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  رسپ  مالسلا  هیلع  نیسح 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسد  هب  ار  دازون  تدالو ، ماگنه  هب  . دناهتفگ مالـسلا  هیلع  نیـسح  زور  داز  ار  ترجه  مراهچ  لاس  نابعش 

مالـسلا هیلع  نیـسح  شوگ  رد  هک  ینخـس  نیتسخن  . هماقا شپچ  شوگ  رد  تفگ و  ناذا  دازون  تسار  شوگ  رد  ترـضح  دـنداد و  ملـسو 
ياج دازون  بلق  رد  دمآرب . دیحوت  بتکم  راذگناینب  ناهد  زا  هک  ینخـس  . تلاسر يابیز  گناب  دوب و  دیحوت  يارالد  ياوآ  تخادنا  نینط 

، مالـسا ربمایپ  دوب . توبن  دوب . دیحوت  دیدرگ ، شقن  دازون  زغم  رد  هک  یـشقن  نیتسخن  دنیـشن . بلق  رد  دـیآرب  بلق  زا  هک  ینخـس  تفرگ .
نیـسح ار  دازون  مان  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  . تسـشن راب  هب  ات  درک  يرایبآ  دوخ  تشاکب و  وا  لد  نیمزرـس  رد  ار  نآ  رذـب 
مالـسلا هیلع  تنیـسح  زا  شیپ  یـسک  دش و  نیـسح  نیـسح ، دـش . هدـیمان  مان  نیدـب  برع  رد  هک  دوب  سک  نیتسخن  وا  داهن . مالـسلا  هیلع 
ندیکم دازون  داهن و  دازون  ناهد  رد  ار ، شنابز  مالسا ، ربمغیپ  دماین . وا  نوچ  ینیسح  رگید  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  سپ  دوبن و  نیـسح 
تکرـش يو  اب  يرـشب  دوب و  اهنت  اذـغ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تفرگ . اـج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يهرکیپ  رد  اذـغ ، نتـسخن  تفرگ و 

: ] تفگیم تشاد و  ریزارـس  ناگدید  زا  کشا  داد و  هیاد  هب  دیـسوبب و  ار  دازون  شترـضح  ینامـسآ . ياذغ  يربمغیپ ، ياذـغ  تشادـن .
روضح هب  ار  وا  نمیاما  دازون ، زور  نیمتفه  درک . رارکت  راب  هس  و  دنـشکیم ...!! ار  وت  هک  یمدرم  دنک  تنعل  يادـخ  مدـنزرف ! هحفص 32 ]
ربمایپ ... وت باوخ  ریبعت  تسا  نیا  نمیاما !»  » هدروآرب یهز  هدنروآرب  یهز  : دومرف شترـضح  دروآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

دیشارت و رس  ار  دازون  داد . هلباق  هب  رز  رانید  کی  دنفسوگ و  نار  کی  درک و  هقیقع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  دنفـسوگ  ود  زور ، نآ  رد 
ار اهمکش  مالسلا  هیلع  نیسح  زور  داز  نیمتفه  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  . داد هقدص  نیمیـس  ياهمرد  شیاهوم ، نزومه 
دوب و تلاسر  نابز  دوب ، يربمایپ  ياوآ  دوب ، یتسرپ  هناگی  ياون  داد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  هچ  نآ  تخاس . دنمناوت  ار  نایاونیب  درک ، ریس 
رد یـشرورپ ، طـیحم  یگداوناـخ و  طیارـش  . دوب رز  دوب ، نیمیـس  ياـهمهرد  دوب ، تشوگ  داد  مدرم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  هچ  نآ 

نیرت یلاع  وا  یـشرورپ  طیحم  دوب و  طیحم  نیرت  هزیکاپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یگداوناخ  طیحم  دراد . ار  رثا  نیرتگرزب  كدوک  یگدـنز 
ار مالسلا  هیلع  نیسح  شرورپ  دندش ، هداتسرف  ناهج ، يربهر  يارب  رـشب ، ییامنهار  يارب  يادخ ، بناج  زا  هک  یناسک  دوب . یناسنا  طیحم 

شردپ يهیاس  ریز  رد  مالـسا ، ربمغیپ  يهژیو  هجوت  تحت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  . دـندرورپ شیوخ  شوغآرد  ار  دازون  و  دـنتفرگ ، هدـهع  رب 
هک یناماد  . دوزفایم لامج  رب  یلامج  لامک و  رب  یلامک  مد  ره  و  تفای ، شرورپ  مالسلا  هیلع  همطاف  شردام  ناماد  رد  مالـسلا ، هیلع  یلع 

یکی مالسا  ربمایپ  هدومرف ي  هب  هک  ییوناب  يراوگرزب ، تلیضف و  يوناب  ناوناب ، يوناب  دوب ، همطاف  ناماد  درورپیم ، ار  مالسلا  هیلع  نیسح 
همطاف ردام  ادخ و  لوسر  رسمه  هجیدخ  یسیع ، ردام  میرم  رصم ، نوعرف  رسمه  هیسآ  رگید : يوناب  هس  . دوب تیرشب  ناهج  يوناب  راهچ  زا 

هتـسشن و شترـضح  يهناش  کی  رب  نسح  هدش ، نوریب  هناخ  زا  هک  دندید  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  . مالـسلااهیلع
تـسود ار  كدوک  ود  نیا  هللا ! لوسر  ای  دندیـسرپ : . ار نآ  هاـگ  دـسوبیم و  ار  نیا  هاـگ  ربماـیپ ، و  رگید ، يهناـش  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

هتشاد نمشد  ارم  درادب  نمشد  ار  اهنآ  سک  ره  و  هتـشاد ، تسود  ارم  درادب ، تسود  ار  ود  نیا  سک  ره  دومرف : هحفص 33 ] يرادیم [ .؟
زین ود  نیا  دوـمرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  !! دـیراد یبوـخ  يراوـس  بسا  تفگ : هدرک  كدوـک  ود  هب  يور  رمع ، . تـسا
دوخ نخـس  رب  هاگ  و  دـش . هدینـش  شترـضح  زا  راتفگ ، نیا  اهراب  دـش  هدـید  ربماـیپ  زا  ررکم ، روط  هب  راـتفر  نیا  ... دنتـسه یبوخ  ناراوس 
ياـج نینمؤم  ياـهلد  رد  اـهنت  مالـسلا ، هیلع  یلع  یتسود  دومرف : یتـقو  ... تسا رترب  اـهنآ  زا  كدوک  ود  نیا  ردـپ  تفگیم : دوزفایم و 

. درادیمن نمـشد  ار  یلع  یـسک  هرهچ ، ود  قفانم و  زجب  و  درادیمن . تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یـسک  نامیا ، اـب  مدرم  زج  و  دریگیم ،
روضح رد  كدوک ، ود  یبش  ... دریگیم ياج  زین  نارفاک  ناقفانم و  نانمؤم و  لد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  یتسود  یلو 

دزن دیزیخرب  دومرف : ود  نآ  هب  شترـضح  دندنام . اج  نآ  رد  تشذگ  بش  زا  یـساپ  ات  و  دـندوب ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ار ناهج  دز و  یقرب  ناهگان  دـیدیمن . ار  یمـشچ  مشچ  دوب و  کیرات  یبش  دـنداتفا ، هار  هب  دـندرک و  تعاطا  ناـکدوک  . دـیورب ناـتردام 
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تسیرگن و ییانـشور  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنتفر . ردام  دزن  دندش و  دنمهرهب  ییانـشور  زا  ناکدوک ، تخاس . نشور 
. تشاد یمارگ  ار  نادناخ  ام  هک  ار  يادخ  دمح  تفگ :

نیسح ماما  جودزا 

ناریا رایرهش  درگدزی  رتخد  اهنآ  نایم  رد  و  تشاد ، هارمه  ردقنارگ  یناریسا  هاپـس  نیا  و  دش ، دراو  هنیدم  رهـش  هب  مالـسا  دنمزوریپ  هاپس 
یلو دـندوب ، هدراذـگ  هانپیب  ار  رهاوخ  هدرب و  هانپ  نیچ  روشک  هب  شناردارب  دوب ، هتفر  هدراذـگ و  ار  رتخد  هتخیرگ و  ییوس  هب  ردـپ  دوب .
مدق هنیدم  نورد  هب  نازابرس  هارمه  ریسا ، يهدازهاش  . درک مهارف  هانپیب  مناخ  هدازهاش  يارب  ار  هانپ  نیرتگرزب  دوب و  ناهانپ  یب  هانپ  مالسا 

. ] دننیبب ار  ناریا  هاشنهاش  رتخد  ات  دندیشکیم ، رس  ماب  زا  ياهراپ  دندمآ . اشامت  هب  رهش  ناگزیشود  دیدرگ . شخپ  هنیدم  رد  ربخ  دراذگ .
وا اب  رمع  هفیلخ  دـنکیم و  هچ  مناخ  هدازهاش  دـننیبب  ات  دـندیدرگ ، هناور  دجـسم  يوس  هب  ریـسا ، ناوراک  یپ  رد  هنیدـم  مدرم  هحفص 34 ]

دجـسم هب  ناوراک  هک  دوب  هتـسشن  دجـسم  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نارای  زا  دـنچ  ینت  اب  هفیلخ  . دـنکیم راـتفر  هنوگچ 
ات هدروآ  شا  هنیدم  هب  هک  دومرف  ار  ام  ناسارخ  حتاف  هدش . ریسا  هک  تسا  درگدزی  رتخد  نیا  داد : شرازگ  نینچ  ناوراک  تسرپرس  دیسر .

میب و رد  هدنیآ  زا  دوب و  هدیشک  ار  تراسا  رفـس  جنر  هک  هدازهاش  دندیناشن . هفیلخ  کیدزن  ار  هدازهاش  . دزاس مولعم  ار  شتـشونرس  هفیلخ 
دب اـم  هـب  هدازربـگ  نـیا  تـفگ : تشادــنپ  مانــشد  ار  وا  نخــس  هـک  رمع  زمره .!! ذاـب  جوریب  تـفگ : دز و  ياهلاـن  هاـگان  هـب  دوـب ، ساره 

هدازهاش نخس  سپس  دنکیم . نیرفن  شیوخ  ياین  هب  تسین . نینچ  هن ، تفگ : دوب  رضاح  سلجم  نآ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  !!. دیوگیم
یـسراف نابز  اجک  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ...!؟ هدـش ریـسا  شاهداون  هک  داب ، هایـس  زمره ، زور  دـیوگیم : تفگ  هدرک و  همجرت  رمع ، يارب  ار 

مه زاب  . دیناسرب شورفب  ناریسا  دننام  ار ، شناهارمه  رتخد و  نیا  دیدرگ : رداص  هفیلخ  نامرف  !؟ دوب هتخومآ  یسک  هچ  دزن  و  تسنادیم .!؟
هنوگچ رتخد  نیا  اب  مینک و  هچ  دیسرپ : رمع  . دیرادب یمارگ  ار  یموق  ره  نارس  دومرف : ربمایپ  تسین . هتسیاش  راک  نیا  دمآ ، نخـس  هب  یلع 

باختنا ار  دوخ  رـسمه  دش : هتفگ  ونابرهـش  هب  . دنیزگرب يرـسمه  يارب  ددنـسپ ، ار  هک  ره  دـیراذگاو ، رتخد  دوخ  رظن  هب  یلع : . مینک راتفر 
تسیرگنیم و ياهرهچ  ره  هب  دروآ ، رظن  رد  ار ، نارـضاح  کیاکی  و  درک ، یهاگن  فارطا  هب  هدازهاـش  . نیزگرب یهاوخ  ار  هک  ره  نک و 

ناکی ناکی  ار  نارضاح  وا  دنیشنیم ، یسک  هچ  رس  رب  ریسا  يامه  هک  دننیبب  ات  هدش ، وا  ياشامت  قرغ  نارـضاح ، يهمه  تشذگیم . وا  زا 
رذگ و  داتـسیاب ، یناوج  يهرهچ  رب  ریـسا ، يهدازهاش  يارذگ  هاگن  دندید  هک  دنتـسیرگنیم . یعمج  هتـسد  وا  هب  نارـضاح  درکیم ، هاگن 
هاگن دیـشخردیم . دیـشروخ  نوچ  مه  شیابیز ، راسخر  دوب ، هتـشذگن  شرمع  زا  راـهب  هدـجیه  زا  شیب  هحفـص 35 ] هک [  یناوج  درکن ،
رتخد هب  یگمه  تفرگ  ارف  ار  سلجم  رـس  ات  رـس  یقیمع  توکـس  . درک شومارف  ار  دوخ  هودنا  مغ و  داتـسیاب ، ناوج  يهرهچ  رب  هک  رتخد 

ار ریـسا  يرتخد  رـسپ ، نیا  هک  تسا  نکمم  ایآ  مدرک . ادیپ  ار  مبلق  شمارآ  متفای ، ار  مناج  مارآ  هک  دیـشیدنایم  دوخ  اب  و  دنتـسیرگنیم .
هرهچ ي هب  مه  زاب  درک . دهاوخن  دیماان  ارم  دیما  منک ، يراگتـساوخ  وا  زا  نم  رگا  یلو  دننکیم ، يراگتـساوخ  نانز  زا  نادرم  دریذـپب .!؟
هب سپ  دراذگ . دهاوخن  ماهنیـس  هب  در  تسد  دـیون ، يهراسخر  شراسخر  تسا و  دـیما  يهرهچ  شاهرهچ  تفگ  دوخ  اب  تسیرگن ، ناوج 
هک دندید  همه  دیسر  ناوج  رانک  هب  هک  نامه  دوب  هاتوک  نازرل و  شیاهماگ  تفر ، ناوج  يوس  هب  تساخرب و  ياج  زا  داد و  یتردق  دوخ 
هک دندید  نایچاشامت  تساخرب ، نایـسلجم  زا  نیرفآ  تنـسحا و  يادص  . داهن مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  يور  رب  ار  شفیرظ  دـیپس و  تسد 

يارب ونابرهش ، . داد رارق  دوخ  رـسمه  ار  يو  تفریذپ و  ار  ریـسا  رتخد  ياضاقت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دیزگرب . ار  ياهداز  ربمغیپ  يا  هدازهش 
زا مالسلا  هیلع  نیسح  لسن  و  دوب ، مالسلا  هیلع  نیسح  يهفیلخ  مالسلا و  هیلع  نیـسح  راگدای  اهنت  هک  دروایب ، يرـسپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

نیسح اب  يرادافو  هب  دوخ ، هاتوک  رمع  رد  ونابرهش ، تشاد ، مان  یلع  هک  دوب  نیدباعلا  نیز  ماما  مراهچ ، ماما  رـسپ ، نیا  دنام . ياج  هب  يو 
نیسح و  دازب ، يرسپ  هک  ونابرهـش  دوب ، رتهاتوک  ونابرهـش  رمع  یلو  دوب ، هاتوک  دنچ  ره  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رمع  تخادرپ ، مالـسلا  هیلع 

هدرورپزان هدازهش  دیناشن . دوخ  كوس  رد  ار  دوخ  گرزب  رسمه  و  تفگ ، دوردب  ار  ناهج  دوخ ، تشاد ، میدقت  تیرـشب  ناهج  هب  یمود 
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بآ و ار  هناخ  ناهج ، نآ  رد  ات  درک ، رفـس  ناهج  نیا  زا  يدوز  هب  دنیبب ، ار  شزیزع  رهوش  زادگناج  تبیـصم  هک  تشادـن  تردـق  و  دوب ،
راظتنا يزور  تسا  یعطق  هچ  نآ  یلو  دیشک ، لوط  ردق  هچ  راظتنا  نارود  هک  دهدیمن  ناشن  خیرات  دنیشنب . شیوش  راظتنا  هب  هدرک  وراج 

هحفص 36] دیدرگ [ . نادیهش  يهوسا  و  داهن ، رس  هب  ار  تداهش  رسفا  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  يزور  نامه  تفای  نایاپ  قارف  و  دمآ ، رـسب 
یلص ادخ  لوسر  هب  سک  نیرتهیبش  ابیز ، ریلد ، دیشر ، دروآ ، يرسپ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  يارب  هک  تسا  یلیل  نیـسح ، ماما  رگید  رـسمه 
ادخ لوسر  رادید  يوزرآ  هک  یـسک  ره  لوسر ، يوگتفگ  شیوگتفگ  لوسر ، يوخ  وا  يوخ  لوسر ، يور  شیور  ملـسو . هلآو  هیلع  هللا 

مالسلا هیلع  نیسح  گرزب  رسپ  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  رسپ ، نیا  . تسیرگنیم یلیل  رسپ  يهرهچ  رب  تشاد  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
برع و ناگرزب  زا  یلیل  ياین  هورع  . دوعـسم نب  ةورع  يهداون  تسا و  یفقث  هرموبا  رتخد  یلیل  دیدرگ . دیهـش  ردپ  باکر  رد  البرک  رد  هک 

یتلزنم دـنلب و  یماقم  برع  ناـیم  رد  هکلب  دوخ ، موق  ناـیم  رد  اـهنت  هن  هورع  دنتـشاد . تنوکـس  فئاـط  رد  هک  دوب  فیقث  يهریـشع  نارس 
مالـسا هب  ار  دوخ  موق  ات  تشگزاب  فئاط  هب  سپـس  دروآ . مالـسا  دش و  بایفرـش  مالـسا ، ربمغیپ  سدقم  روضح  هب  هورع  تشاد . دنمجرا 

ماجنارـس دـندرک و  تمواقم  وا  ربارب  رد  دنتـساخرب ، ینمـشد  هب  شتوعد  اـب  دـندمآرد و  یگزیتس  رد  زا  يو  اـب  فیقث ، موق  دـنک . توعد 
هیلع نیسح  نانمشد . تسد  هب  هن  دش ، هتشک  ناتسود  تسد  هب  هورع  يرآ  دندیناسر . شتداهش  هب  دوب  هتساخرب  زامن  يارب  هک  یهاگرحس 

يهیاس ریز  رد  يراگزور  درب و  رسب  مالسلا  هیلع  نیسح  يهناخ  رد  دنچ  ینامز  یلیل ، . دش هتـشک  ناتـسود  تسد  هب  دوب ، نینچ  زین  مالـسلا 
هب تسبرب و  تخر  ناـهج  نیا  زا  يدوزب  دـنیبب  ار  رـسپ  تداهـش  غاد  و  رهوش ، زوسناـج  تبیـصم  تسناوتن  تسیزب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

مالسلا هیلع  نیـسح  راظتنا  رد  مجع ، يهدازهاش  اب  برع  يهدازگرزب  و  تسویپ ، هب  ونابرهـش  شرهاوخ  هب  اج  نآ  رد  تفاتـش . رگید  ناهج 
ماما زا  نیسپاو  مد  ات  دوب . مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  افواب ، يرـسمه  زین  بابر  . دیدرگ قحلم  اهنادب  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ات  دنتـسشن 

افو زا  تسد  زین  رهوش  تداهـش  زا  سپ  باـبر  . دـیناسر لزنم  هب  دیـشک و  شود  رب  ار ، دوخ  ماـقم  ـالاو  رهوش  تداهـش  راـب  و  دـشن ، ادـج 
ار ییادج  و  دـیناسر ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هراب  رگد  شگرم  ات  درک ، لمحت  ار  قارف  تخادرپ و  يرادافو  هب  نانچمه  تشادـنرب و 

هللادبع و  مالسلا ، هیلع  نیـسح  هحفـص 37 ] ماما [  دنمـشناد  رتخد  هنیکـس ، ردام  تسا و  یبلک  سیقلا  ءرما  تخد  بابر ، . تخاـس فرطرب 
. تشگزاب هنیدـم  هب  هک  دـش ، هدرب  ماش  هب  هدـش و  هتفرگ  تراـسا  هب  باـبر  ماـما ، تداهـش  زا  سپـس  تسا . وا  دیهـش  راوخ  ریـش  كدوک 
زا شیرق  ناگرزب  دوش . کشخ  شناگدید  رد  کشا  هک  تسیرگ  ردـق  نآ  و  داد . لیکـشت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  ییازع  سلجم 

نیـسح ماما  زا  سپ  لاس ، کی  زا  شیب  بابر  . مهاوخیمن يرهوش  موق  ربمغیپ  زا  سپ  تفگ  درک و  در  ار  همه  دندرک ، يراگتـساوخ  يو 
روجنر و ات  درکن ، زیهرپ  امرـس  امرگ و  زا  تفرن ، فقـس  ریز  تسـشن . رهوش  كوس  هب  لاس  کی  تدم  مامت  رد  دنامن ، هدنز  مالـسلا  هیلع 

. داد ناج  مالسلا  هیلع  نیسح  مغ  رد  و  دیدرگ ، رامیب 

ینیسح مایق 

لکـش وا  نهذ  رد  ثداوح  نیا  زا  یـصاخ  تشادرب  درک و  یگدـنز  مالـسا  یخیرات  ثداوح  ناروک  رد  لاس  مالسلا 57  هیلع  نیـسح  ماما 
شرتسگ رپ  ار  هانگ  متس و  يهنماد  يرجه  لاس 60  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  . دومن مهارف  ار  وا  مایق  يهنیمز  هک  دوب  تشادرب  نیمه  تفرگ و 
توکـس یعـضو  نینچ  ربارب  رد  هک  تسناوتیمن  وا  . درک هدهاشم  یمالـسا  عیـسو  هعماج  ياههبل  ات  ار  شموش  يهنماد  هک  اج  نآ  ات  دید ،

يوه شوختسد  زور  نآ  رد  حلاصم  نیا  . دریگب هدیدان  ار  یمالـسا  هعماج  یمومع  حلاصم  دوخ  تیدوجوم  تیعقوم و  ظفح  مان  هب  دنک و 
حـلاصان و يهفیلخ  اـما  دوـب ، تقو  هفیلخ  یمالـسا و  تموـکح  بصاـغ  دـیزی  دوـب ، هتفرگ  رارق  دـیزی  ماـن  هب  یـصخش  هناـملاظ  سوـه  و 

تفرگ میمصت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  اج  نآ  ات  . دیـسریم هعماج  یحاون  مامت  هب  تفرگیم و  ءاشنم  وا  دوجو  زا  یتلادعیب  هانگ و  . دساف
سپ دـش  دـهاوخن  یلمع  یناـگمه  قیمع و  یماـیق  اـب  زج  فدـه  نیا  هک  تسنادیم  بوخ  زین  دـنکرب و  اـج  زا  ار  داـسف  ملظ و  ناـینب  هک 

، مایق نآ  لابند  هب  اریز  تخاس  لزلزتم  ار  دیزی  تموکح  هاگتسد  شیوخ  مایق  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  . دز یخیرات  یمایق  هب  تسد  هناراکادف 
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ناناملسم اب  ار  رمع  رخآ  هزور  دنچ  تسناوت  یتخس  هب  دیزی  هک  تساخاپ  هب  هیما  ینب  هیلع  یمالسا  فلتخم  ياهرهـش  زا  فرژ  ییاهبالقنا 
درکن و زواـجت  ناـسنا  کـی  رمع  زا  هیما  ینب  تـلود  نارود  الـصا  درکن و  تفـالخ  لاـس  هـس  زا  شیب  دـیزی  هحفـص 38 ] دنک [ . یگدنز 
هک نیا  همه  زا  رتمهم  دندومن و  زاغآ  اهینکشراک  اهتـضهن و  هیما  ینب  تلود  دض  رب  یمالـسا  تلم  ! دومن طوقـس  یتسین  ماک  هب  ماجنارس 

مدرم هب  دوب  مالسا  تنـس  نیناوق و  اب  تفلاخم  هک  ار  هیما  ینب  تموکح  فارحنا  فعـض و  طاقن  شیوخ  تداهـش  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
رد الـصا  دنـسانشزاب ، ار  یمالـسا  يافلخ  ياهیراک  بارخ  مدرم  هک  نیا  رب  هوالع  ات  درک  داـجیا  ییورین  دـعب  ياـهنامز  يارب  .و  داد ناـشن 

نید يهیاس  رد  دهاوخب  هک  یسک  يارب  تسا  یسرد  نیرتهب  مالسلا  هیلع  نیسح  مایق  عقاو  رد  . ددرگ صخـشم  لطاب  قح و  یناسنا ، يایند 
تاـیح يارب  تسا  یگرزب  قشمرـس  درک  شباـت  ناـهج  رب  نازورف  لعـشم  نوـچ  مه  هک  وا  ماـیق  دـشاب و  هتـشاد  ياهنادنمتداعـس  یگدـنز 

شیراـی دوـب و  موـلظم  يو  اریز  متخوـمآ  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  زا  ار  يربـهر  سرد  : » تـسا هـتفگ  دـنه  روهـشم  ربـهر  يدـناگ » .» يرـشب
رد هک  يروط  نامه  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ریگیپ  ياهيراکادف  نوهرم  تمایق  زور  ات  نیملسم  مالسا و  ماود  هک  تساج  نیا  .« دندرکن
هب یگدـنز  رد  وا  [ . 7 . ] تسا مالـسلا  هیلع  یلع  گرزب  ياهدربن  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ياـسرف  تقاـط  ياـهجنر  ورگ 
اپب رگمتـس  متـس  لـباقم  رد  دـیاب  هنوگچ  و  تفرگ ، ار  تلیـضف  تلادـع و  قـح و  بناـج  یلاـح  ره  رد  دـیاب  هنوـگچ  هک  داد  ناـشن  مدرم 

تاـجن روظنم  هب  ملظ و  ندرک  نک  هشیر  قح و  هماـقا  روظنم  هب  وا  . دوـمیپ ار  يراکادـف  يزاـبناج و  مسر  هار و  دـیاب  هنوـگچ  و  تساوـخ ؛
تیـصاخ . داد تسد  زا  ار  دوخ  زیچ  همه  هک  دـش  رازراک  دراو  هنادرم  نانچ  نآ  يوما  نامدود  نوچ  یناراکهبت  يهرطیـس  ریز  زا  نیملـسم 

نیا رد  مه  همه  یلو  دـننادیم ، تلادـع  قح و  رادـفرط  یمدرم  ار  دوـخ  همه  دـنزیم ، يوـقت  تلیـضف و  زا  مد  هشیمه  هک  تسا  نیا  رـشب 
تیثیح و اهنآ ، ماـقم  اـهنآ ، عفاـنم  هار  هک  اـج  نآ  تسا ؛ یهار  ود  کـی  دـننام  ناـحتما  يهتوب  دنـشابیمن ، هحفـص 39 ] وگتـسار [  نخس 

رهاظ مدرم  و  دوشیم ، هتخانش  وگغورد  زا  وگتـسار  هک  تسا  تیعقوم  نیا  رد  دوش ؛ ادج  تلیـضف  قح و  هار  زا  اهنآ  یعامتجا  تیـصخش 
دنلبرس و شیامزآ  هتوب ي  نیا  زا  زین  دوخ  وا  . دوب مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دوخ  زا  هلمج  نیا  . دندرگیم ادج  تقیقح  اب  مدرم  زا  زاس 

یگدنز یتحار  هب  شنادناخ  دنامیم و  ظوفحم  شتیعقوم  دـشیم ؛ هدـمآ  شیارب  زیچ  همه  درکیم  توکـس  رگا  وا  . دـمآ نوریب  راختفارپ 
تیعقوم زا  مشچ  دیاب  دـنک  ظفح  ار  دوخ  تیعقوم  دـهاوخب  رگا  هک  دـیدیم  یبوخ  هب  و  دوب . هدیـسر  یهار  ود  رـس  هب  وا  یلو  ! دـندرکیم

تایح یگدنز و  هناراک ؛ هظفاحم  نیکمت  نیا  لابق  رد  هک  دیدیم  یلو  دـنک ؛ ظفح  ار  دوخ  تایح  یگدـنز و  تسناوتیم  دـشوپب . مالـسا 
هب وا  داد  حیجرت  دوخ  تیعقوم  رب  ار  تلادع  قح و  درک ؛ باختنا  ار  شیوخ  ییاهن  هار  گنرد  نودـب  مه  وا  داتفا ؛ دـهاوخ  رطخ  هب  مالـسا 
دنچ ره  یتیعقوم  چیه  رد  هدراذگ  نادیم  هب  مدق  هنادرم  راب ، تکالف  طوقس  کی  زا  یعطق ، گرم  کی  زا  نیملـسم  مالـسا و  تاجن  رطاخ 

زا تسنادیم و  تداعـس  دوخ  يارب  ار  گرم  دومنن . مگ  ار  دوخ  فده  و  تشگن ، لزلزتم  شاهدارا  و  دشن ؛ برطـضم  شحور  كانرطخ 
یلاو دیلو »  » هک عقوم  نآ  . درکیمن هلماجم  تفگیم ؛ نخـس  عطاق  دوب ، حیرـص  دادیمن ؛ تلذ  هب  نت  دیـسرتیمن  نوچ  و  دیـسرتیمن ، نآ 
تیلب دق  ذا  مالـسلا  مالـسالا  یلع  و  : » تفگ تحارـص  لامک  اب  یـساره  سرت و  كدنا  نودب  درک ، ار  دیزی  اب  تعیب  داهنـشیپ  وا  هب  هنیدـم 

تموکح نتخانـش  تیمـسر  هب  (. ددرگ تما  رادمامز  دیزی  نوچ  یمدرم  هک  يزور  رد  دناوخ ، دیاب  ار  مالـسا  هحتاف  « ) دیزی لثم  عارب  ۀمالا 
وا اهنت  هن  و  دسانشب ؟ تیمسر  هب  ار  یتیحالصیب  فرحنم و  تموکح  نینچ  ناوتیم  هنوگچ  دوب ، مالسا  يانب  یعطق  مادهنا  اب  لداعم  دیزی 

هنیدم رد  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یتقو  هحفص 40 ] ددرگیم [ . لمع  دراو  شنتخادنارب  يارب  مه  ادیدش  هکلب  دسانشیمن ، تیمـسر  هب  ار 
وا . تفرگ ار  دوخ  ییاهن  میمصت  دراد ، وا  زا  يروآ  مرش  عقوت  هچ  دیزی  نیگنن  هاگتسد  هک  دیدرگ  هجوتم  دش و  ور  هب  ور  تعیب  داهنشیپ  اب 
متس ملظ و  رپ  فیثک و  تموکح  تایح  هب  و  دنک ؛ ادج  مالسا  رکیپ  زا  رتدوز  هچ  ره  ار  هدنشک  فوخم و  ناطرس  نیا  هک  تفرگ  میمـصت 

بوخ ماما  . درک میـسرت  بیجع  ياهشقن  سدـقم ؛ لاح  نیع  رد  كانرطخ ؛ میمـصت  نیا  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  وا  . دـشخب همتاخ  ناـیوما 
هار زا  دیاب  نیاربانب  درادـن ؛ ار  رابج  تردـق و  رپ  هاگتـسد  نآ  ندـیبوک  مه  رد  تردـق  یماظن  يرهاظ  تازیهجت  يارجم  زا  هک  تسنادیم 

ياهشقن درک ؛ حرط  يرگید  يهشقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اذل  . دشاب هدوب  یعطق  دـص و  رد  دـص  نآ  تیعقوم  هک  یهار  دـش : دراو  يرگید 
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دوخب مه  ار  نآ  ریظن  مه  نونکات  یتح  ایند  هک  دوب  یـساسا  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هشقن  كاـنرطخ . نارگ و  رایـسب  یلاـع و  هداـعلا  قوف 
ینیـسح سدقم  ناتـسآ  هب  تبـسن  هک  یمیرکت  سیدقت و  ره  و  هتفرگ ، دوخ  هب  البرک  ناتـساد  هک  ار  یتمرح  تمظع و  مامت  . تسا هدـیدن 
ناـسنا تروص  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  هچ  نآ  . تسا هشقن  نآ  ساـسا  ندوـب  ریظنیب  تمظع و  دوـلوم  همه  همه و  دریگیم ؛ ماـجنا 

هیلع نیـسح  فدـه  هک  تسا  تسرد  تسین ، وا  گرزب  یلاع و  فدـه  اهنت  تسا ، هداد  شدـنویپ  مدرم  لد  حور و  اب  هدروآرد و  نادواج 
ار دوخ  فده  مه  تیناسنا  نوچ  دوب و  شکرـس  هدع  کی  ینید  تاررقم  زا  فارحنا  يراتخم و  دوخ  ملظ و  یگدـنب و  اب  هزرابم  مالـسلا 
و هداد ، ياج  تیناسنا  يالعا  ردـص  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هچ  نآ  یلو  دزرویم ؛ قشع  وا  هب  تبـسن  دـنیبیم ؛ هصـالخ  وا  فدـه  رد 

یپ نآ  رب  ار  فده  هب  لوصو  يهشقن  وا  هک  تسا  یـساسا  نامه  تسا ، هدناسر  نونج  ییاویـش و  دح  رـس  ات  وا  هب  تبـسن  ار  اهناسنا  قشع 
هحفص 41 ] تسا [ . هدرک  يزیر 

تضهن يربهر  رد  ماما  مایق  يژتارتسا 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربغیپ  هک  ار  یلاهن  نیا  ات  تساوخیم  و  دیشیدنایم ، مالسا  تشونرـس  هب  زیچ  همه  زا  شیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
نیا هک  دیدیم  دنک ، ظفح  ندش  کشخ  رطخ  زا  دوب ، هدـش  ثداوح  داب  دـنت  شوختـسد  نونکا  هدروآ و  ریز  هب  نامـسآ  زا  رهـش  نیا  رد 

يرایبآ ار  سرون  لاهن  نیا  شناناوج  دوخ و  نوخ  اب  هک  تسوا  هفیظو  نیا  و  تسا ، يرایبآ  جاتحم  یـسب  و  هداـهن ، یگدرمژپ  هب  ور  لاـهن 
زین هفوک  مدرم  تدم  نیا  یط  رد  و  دنام ، هکم  رد  جح  مایا  ندیسر  ارف  ات  مالسلا  هیلع  نیسح  . دشخب تاجن  یمتح  طوقـس  زا  ار  نآ  دنک و 
دوخ يوس  هب  ار  وا  دوب ، هدرک  زواجت  مه  رازه  هدزاود  زا  نآ  دادعت  ایوگ  هک  یناوارف  ياههمان  نداتـسرف  اب  و  دـندراذگیمن ، تحار  ار  وا 
عقاو عاضوا  زا  انمـض  و  دشاب ، هدراذگن  باوج  نودب  ار  اهنآ  هک  نآ  يارب  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ماجنارـس  دـندرکیم ، توعد 

، داتـسرف هفوک  هب  ریفـس  ناونع  هب  دوب ، نادراک  لـقاع و  دـنمورب و  یناوج  هک  ار  لـیقع  نب  ملـسم  دوخ  يومع  رـسپ  ددرگ . علطم  زین  هفوک 
زا هک  ار  یعازخ » درص  نامیلـس   » هناخ دندوب ، هدش  ناجیه  راچد  یفاک  هزادنا  هب  دوخ  یتاذ  نولت  بجوم  هب  هیواعم  گرم  زا  سپ  نایفوک 
اج نآ  رد  دیزی  هیلع  ار  دوخ  تاعامتجا  هداد ، رارق  دوخ  راکداتـس  دوب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هباحـص  زا  رهـش و  ناگرزب 

مزال مالسلا  هیلع  نیسح  . دنداتسرفیم مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوس  هب  هدومن  اشنا  ار  دوخ  ياههمان  هک  دوب  اج  نامه  رد  دندادیم و  لیکـشت 
راـک هب  دوخ  ماـیق  يژتارتـسا  ریـسم  رد  ار  نآ  هدومن و  لرتـنک  دـشاب  هتـشادن  مه  قـیمع  هشیر  هچ  رگا  ار  اـغوغ  روـش و  همه  نیا  هک  دـید 

هرخالاب دریگ  رارق  اهنآ  ياههمان  ریثأت  تحت  و  هدروخ ، ار  نایفوک  یتاذ  نولت  بیرف  هک  دوب  نیا  زا  رت  دنمشوه  مالسلا  هیلع  نیـسح  . دزادنا
همه و مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  دنمقالع  ياهتیـصخش  مامت  هوالع  هب  و  هکم ، رد  عیطم » نب  هللادبع   » و هنیدـم ، رد  هیفنح » دـمحم   » شردارب

نیا اب  و  دندوب ، هدومن  هضرع  شرضحم  هب  ار  نایفوک  یئافو  یب  اهراب  و  دنتشادیم ، رذحرب  هفوک  يوس  هب  نتفر  زا  ار  وا  انثتـسا  نودب  همه 
لزلزت لباق  ریغ  نابیتشپ  زا  ار  اهنآ  هدومن و  یعطاق  باـسح  ناـیفوک  يور  تسناوت  یمن  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دوب  ادـیپ  بیترت 
يرگید يهشقن  هحفـص 42 ] وا [  دوبن ، مه  یماظن  تیقفوم  ندروآ  تسد  هب  تفالخ و  یپ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یلو  دنادب ، دوخ  يارب 

دوب نیا  ماما  رگید  يهشقن  . دوب ماما  مهم  فادها  زا  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  دندوبیم ، مدـق  تباث  يرادافو  راثیا  رد  مدرم  رگا  تشاد :
دوخ هفوک  هک  نونکا  . تسا مدرم  راکفا  رد  ناـجیه  داـجیا  درـس  گـنج  يهلحرم  نیتسخن  دـبوکب و  مه  رد  ار  دـیزی  درـس ، گـنج  اـب  هک 

؛ دنکن يرادرب  هرهب  نآ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ارچ  دراد  رارق  گرزب  ناجیه  کی  يهناتسآ  رد  هدومن و  مالعا  ار  شیوخ  یگدامآ 
ات داتسرف  هفوک  هب  ار  ملسم » .» دزاس شوماخ  رادیاپان ، یحطس و  مه  دنچ  ره  ار ، ياهدش  لعتشم  شتآ  دوخ  یئانتعایب  توکـس و  اب  ارچ  و 

ندرک رادیب  يهفیظو  ات  دنام  هکم  رد  دوخ  دراد و  هگن  نازورف  لعتـشم و  نانچمه  تسا  نکمم  هک  اج  نآ  ات  ار  هفوک  شـصاخ  ریبادـت  اب 
هنیدم و سپ  هک  نآ  هچ  دنامن ، لفاغ  هرـصب  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  لاح  نیع  رد  . دریگب هدهع  هب  ار  نارازگ  جح  نایکم و  راکفا 

زین ار  يوما  گرزب  هاـگیاپ  نیا  و  هدراذـگ ، ثداوح  ناـیرج  رد  مه  ار  هرـصب  هک  دـید  مزـال  تشاد ، ازـس  هب  یتیمها  هرـصب  هفوک ، هکم و 

تداهش نیسح ، www.Ghaemiyeh.comنآرق ، ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هک میـشه ، نب  سیق  و  دوعـسم ، نب  دیزی  و  دوراج ، نب  رذـنم  و  سیق ، نب  فنحا  هلمج : نآ  زا  هرـصب  ناگرزب  هب  ياهمان  اذـل  . دزاس لزلزتم 
ربمغیپ نامدود  هب  دنمقالع  فیرش و  ینامدرم  بلغا  اهنیا  دش ، روآدای  نانآ  هب  ار  رطخ  هظحل  هتـشاگن و  دندوب ، رهـش  ياههناوتـسا  زا  همه 

رانک زا  درسنوخ  هتفرگ و  مارآ  دنتسناوتیمن  دندیدیم . يرطخ  يهناتسآ  رد  ار  نید  رگا  دوب ، نید  هب  لیامتم  ادج  ناشلد  بلق و  دندوب و 
تنس لالحمضا  تعیرـش و  يدوبان  دش ، روآ  دای  نانآ  هب  ار  رطخ  ساسح  هظحل  اههمان  نآ  یط  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  . دنرذگب نآ 

تلیـضف ادـخ و  داـی  هب  هرـصب  رد  هک  ار  یبولق  و  درک ، ار  دوخ  رثا  یفاـک  يهزادـنا  هب  اـههمان  نیا  دومن ، دزـشوگ  اـهنآ  هب  ار  ادـخ  لوسر 
، دـندش علطم  ادـخلوسر  دـنزرف  همان  زا  هک  نیمه  دعـسینب ، هورگ  و  هلظنحینب ، هلیبق  و  میمتینب ، تیعمج  دومن ، ناجیه  راـچد  دـیپتیم ،

هنماد یعیبط  ریغ  يراجم  زا  هشیمه  ناهج  نارگمتـس  اما  . دنتـشاد مالعا  تلیـضف  يراـی  قح و  ترـصن  يارب  ار  دوخ  یگداـمآ  همه  همه و 
تشحو و بـعر و  داـجیا  هحفـص 43 ] اـب [  اـت  دنـشوکیم  اـهنآ  دـناهدرک . ظـفح  ار  شیوخ  تیدوجوم  هداد و  شرتسگ  ار  دوخ  تردـق 

عقوم نآ  رد  هک  مه  دایزنبا  اقافتا  !و  دـنامن ندز  مد  تردـق  ار  سک  چـیه  هک  دـنروآ ، دوجوب  يروآ  ناقفخ  طیحم  ناـنچ  نآ  بارطـضا 
رهش گرزب  دجـسم  رد  هک  نیـشتآ ! داح و  ینارنخـس  کی  اب  وا  دش . دراو  هار  نیمه  زا  بالقنا ، شتآ  ندناشن  ورف  يارب  دوب  هرـصب  یلاو 

زا . دـنامن ندز  مد  يارای  ار  یـسک  هک  دروآ  دوجوب  یبارطـضا  تشحو و  طیحم  نانچ  نآ  و  دومن ، دـیدهت  ار  مدرم  ناـنچ  نآ  دومن ، داریا 
زا زور  نآ  رد  وا  دنکیم . ییارـس  هسامح  دـنچ ،! ینادنفـسوگ  لباقم  رد  هک  تسا  یباصق  یئوگ  دیـسریم ! ماشم  هب  نوخ  يوب  وا  راتفگ 
زا هداد و  رارق  مدرم  رس  يالاب  رب  هتخیوآ و  نآ  رب  ار  دوخ  ریشمش  ماجنارس  دروآ و  نایم  هب  نخس  دوخ  ياهیکابیب  ردپ و  ياهيزیرنوخ 

مک و هرـصب  تفرگ . ار  یمومع  راکفا  نایغط  راشف  يولج  تقوم ، يدس  دننامه  درک و  ار  دوخ  رثا  دنت  داح و  نانخـس  نیا  . دـمآ ریزب  ربنم 
اب ار  نآ  دایز  نبا  هک  یبارطـضا  تشحو و  دس  هب  دیـشکیم  هنابز  ناشکاپ  بلق  نورد  زا  هک  مدرم  تاساسحا  ياههلعـش  دـش ، مارآ  شیپ 

یندـش شوماخ  اههلعـش  نیا  یلو  . دومنیم تشگزاب  اـهنآ  بلق  نورد  هب  هراـبود  هدومن و  دروخرب  دوب  هدومن  مهارف  دوخ  داـح  ینارنخس 
متس ملظ و  اب  تیرـشب  يزور  تسا  نکمم  رگم  و  درک ، شوماخ  اهناسنا  داهن  رد  ار  تلیـضف  يدازآ و  قح و  هب  قشع  دوشیم  رگم  دوبن .

...!؟ دیآرد یتشآ  رد  زا 

رورت دیدهت و  يژتارتسا 

هب هدومن و  شوماخ  ار  نآ  دشن  قفوم  زگره  یلو  دراذـگب ، مدرم  هدـش  رو  هلعـش  تاساسحا  رب  یـشوپرس  تقوم  روط  هب  تسناوت  دایزنبا 
طلسم مدرم  زیچ  همه  رب  تسا  نکمم  تسین  رهاوظ  زرم  ات  زج  نارگمتـس  تردق  ذوفن و  عاعـش  . دزورفیب ار  دیزی  تبحم  يهلعـش  نآ  ياج 
دومن مارآ  ار  هرـصب  تیفیک  نیا  اب  دایز  نبا  تروص  ره  رد  . تسا هتـسب  اـهنآ  يور  هب  هشیمه  يارب  مدرم  لد  بلق و  يهچیرد  یلو  دـنوش ،
ملسم تسا . روطـسم  خیراوت  هحفـص 44 ] رد [  هک  یتیفیک  هب  مه  اـج  نآ  رد  اـت  تفاتـش  هفوک  يوس  هب  يزکرم  تموکح  روتـسد  هب  دوخ 

اهتیلاعف نیا  مامت  هک  تسنادیمن  دایز  نبا  هراچیب  . دزاس شوماخ  زین  ار  لعتشم  هفوک  هدومن و  بوکرـس  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هدنیامن 
مه تسناوتیمن  تشادن و  یعالطا  مالسلا  هیلع  نیسح  رثؤم  قیمع و  يژتارتسا  زا  وا  . دش دهاوخ  مامتا  مالسلا  هیلع  نیسح  عفن  هب  ماجنارس 

ار اهنآ  ناجیه  شتآ  و  دنک ، بوکرس  ار  مدرم  تاساسحا  دیزی  تموکح  هب  ندیشخب  رارمتسا  همادا و  روظنم  هب  دیشوکیم  وا  . دشاب هتشاد 
ریز رد  ار  نآ  یحابـص  دنچ  يارب  تسا  نکمم  تسین ، یندش  شوماخ  زگره  ناجیه  هلعـش  ساسحا و  شتآ  هک  دنادیمن  یلو  دـناشنورف 

ریذـپان نایاپ  باهتلا  تیدوجوم و  ناوتیمن  یلو  درک  يریگولج  نآ  یگدـنزورف  زاو  داد  رارق  یعیبط  ریغ  ياهراشف  اهدـیدهت و  شوپرس 
رتـشیب دوـخ  تیدوـجوم  ظـفح  هار  رد  نمـشد  يورین  هچ  ره  هک  هدرک ، میـسرت  ياهشقن  ناـنچ  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  . درب نیب  زا  ار  نآ 

سح زا  هدافتـسا  اب  ات  دیـشوکیم  دوخ  يهشقن  قبط  مالـسلا  هیلع  نیـسح  . دوشیم رت  کیدزن  گرم  طوقـس و  بیـشارس  هب  دـنک ؛ تیلاعف 
دایز نبا  دزورفارب و  ار  زور  نآ  یمالـسا  ياههعماج  ناجیه  تسا ، یعقاو  یعیبط و  ساـسحا  کـی  هک  مدرم  یتسرپ  ادـخ  یهاوختلادـع و 

وا یلو  دراد ، زاب  تلادـع  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  يرادـفرط  زا  ار  مدرم  ناجیه  نیا  ندومن  بوکرـس  اب  ات  درکیم ، شـشوک  دـیزی  لـماع 
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، دریگیم ینوزف  نآ  یبیرخت  تردق  دنامب  یعیبط  ریغ  ياهراشف  شوپرـس  ریز  رتشیب  هچ  ره  هک  تسا  ییورین  نانچ  ناجیه  هک  تسنادیم 
دایز نبا  دیزی و  يوما و  نامدود  دوخ  بیهم  راجفنا  اب  دیسر و  راجفنا  دحرـس  هب  هدش  بوکرـس  ياهورین  نیا  يزور  ماجنارـس  هک  نیا  ات 

راکفا رد  زیگنا  هلعش  یناجیه  هتخاس و  رادیب  ار  هرصب  هفوک و  هنیدم و  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  میتفگ  . درک دهاوخ  دوبان  وحم و  ار 
ناشیاهلد و  دوش ، رادیب  زین  نانآ  راکفا  هک  تسیابیم  دوب ، هکم  نارازگ  جح  هکم و  تبون  نونکا  دوب ، هدروآ  دوجوب  رهش  هس  نیا  مدرم 

هحفص 45 ] ددرگ [ . هجوتم  وا  ناتساد  مالسلا و  هیلع  نیسح  يوس  هب 

یمدرم یهاگآ  شزیگنا 

وا دش ، جراخ  مرح  نیمزرـس  زا  درک و  هرمع  هب  لدبم  ار  جح  دناسر ، نایاپ  هب  ار  جـح  لامعا  هک  نآ  زا  لبق  هجحلا  يذ  متـشه  زور  رد  وا 
خیرات رد  اهنت  هن  نیا  و  تفرگ . شیپ  رد  ار  ناـبایب  هار  هتـشذگ  نارازگ  جـح  لیـس  ربارب  زا  و  تشادرب ، ار  دوخ  موصعم  ناـکدوک  ناـنز و 

هب هدش و  جراخ  مرح  میرح  زا  جح  لمع  هب  نداد  نایاپ  زا  لبق  متـشه  زور  رد  یـسک  هک  تشادن  هقباس  مه  برع  خـیرات  رد  هکلب  مالـسا 
دوخ نایم  رد  ار  ربمغیپ  يهداون  مالسلا  هیلع  نیسح  و  درادیمرب ، باوخ  زا  رس  هدز  تشحو  هکم  ناهگان  یلو  ... یلو دباتـش  رگید  ياهطقن 

یمدرم . دننیبیم روحم  نودب  ار  دوخ  زورما  دندرکیم ، شدرگ  شدوجو  عمـش  رود  هب  ادیـش  ياهناورپ  نوچمه  زورید  هک  اهنآ  دـنیبیمن ،
لاسما ار  جح  مسارم  هک  دـندوب  شوخ  لد  نیا  هب  دوب ، هزیکاپ  كاپ و  نابایب  دـننام  زین  ناشلد  بلق و  هدـمآ و  تسد  رود  ياهنابایب  زا  هک 

دننام اهنآ  لد  دندوب ، ربخیب  یسایس  هدرپ  تشپ  ياهتیلاعف  هنوگ  ره  زا  اهنآ  دنهدیم ، ماجنا  دوخ  ربمغیپ  دنزرف  يربهر  یتسرپرس و  تحت 
تشپ رد  هک  دنتسنادیمن  یلو  دندوب ، ربمغیپ  نامدود  هب  دنمقالع  نمؤم و  یتسار  هب  دوب ، هدنشخرد  فاص و  نامسآ  گنر  شوخ  يهنیس 

ناـشیارب نامـسآ  زا  ار  تمظع  تداعـس و  هک  يربمغیپ  ناـمه  ربمغیپ ، مشچ  رون  هیلع  ياهناراـکبان  ياـهتیلاعف  هچ  تسایـس  موش  يهدرپ 
کیرات دیزی  هیواعم و  نیگآرهز  مومسم و  تاغیلبت  هک  ارحص ، هدروخن  تسد  راکفا  نیا  تسیابیم  تسا . نیوکت  فرـش  رد  دوب ، هدروآ 

نیا هک  دـشاب  دسانـشب ؛ تسه  هک  روط  نامه  ار  يوما  ناـمدود  و  ددرگ ، ربخاـب  ثداوح  ناـیرج  زا  دوش ، رادـیب  دوب ، هدرکن  ناشهایـس  و 
جورخ اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  . دـنازوسب ار  گـنن  هب  هدولآ  فیثک و  ناـمدود  نیا  دوخ ، سدـقم  ياههلعـش  وترپ  رد  دریگ و  هلعـش  راـکفا 

لاؤس ار  جورخ  تلع  وا  زا  هک  یتـقو  دومن ، انـشآ  تسایـس  لاوحا  عاـضوا و  اـب  ار  مدرم  دز و  بقع  هب  ار  اـههدرپ  هکم  زا  دوـخ  یناـهگان 
ارم ناج  دـصق  دـناهدرک ، ناـهنپ  دوخ  ياـهیمارحا  ریز  هب  هک  ياهنهرب  ياهریـشمش  اـب  ماـش ، ياـهتسیرورت  هک  منیبیم  تفگ  دـندرک ؛

ناجیه ربخ  نیا  هحفص 46 ] دنزاس [ . دوبان  هشیمه  يارب  ار  مرح  تمرح  و  هتخیر ؛ ارم  نوخ  یهلا  كاپ  مرح  نیا  رد  ات  دنهاوخیم  دنراد ،
هب تبـسن  يدـیدش  راجزنا  رفنت و  تفریم و  ولج  هب  هدرک  زاب  مدرم  ياهلد  اهبلق و  نایم  هب  ار  دوخ  هار  شهدـم  یناـفوط  تروص  هب  زیگنا 

بالقنا یهاگآ و  ناجیه و  شتآ  هنارهام ؛ هداس و  لمع  نیا  اب  دش  قفوم  مالسلا  هیلع  نیسح  .و  تشاذگیم ياج  هب  دوخ  زا  دیزی  هاگتسد 
. دزیگنارب زین  هکم  رد  ار 

هاگنابرق يوس  هب  شیپ 

ياهدام دـیاب  تسا ؛ رثؤم  يوق و  هدام  کی  ندرک  هیهت  یلـصا ، لماع  نیمود  و  ناجیه ، داجیا  دـحاو ؛ نیتسخن  درـس  گـنج  رد  هک  میتفگ 
هک دـشاب  هدـننک  درخ  داح و  نانچ  نآ  دـیاب  ناـفوط  نیا  و  ددرگ ؛ ناـفوط  هب  لدـبم  یلبق  ناـجیه  نآ ؛ يور  ندرک  غیلبت  اـب  هک  دوش  هیهت 

هلحرم نیمود  هک  يرثؤم  هدام  نینچ  کی  داجیا  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دید  دیاب  نونکا  . دزاس شدوبان  هدروآرد و  اپ  زا  ار  فیرح 
تالیامت هب  يرظن  مینزب و  اهناسنا  حور  هب  يرس  اج  نیا  رد  تسا  بوخ  . تسا هدش  دراو  یهار  هچ  زا  دهدیم ؛ لیکـشت  ار  وا  مایق  یـساسا 

شیب هدش ، هداد  دنویپ  مدرم  لد  حور و  اب  متـس  ملظ و  زا  رفنت  تسا ، تلادع  یکین و  هب  لیامتم  اتاذ  رـشب  . میزادـنایب نانآ  یعقاو  یعیبط و 
الماک ساسحا  ود  مولظم  ملاظ و  لـباقم  رد  رـشب  دروآیمرد ، هزرل  هب  ار  رـشب  حور  يدوجو  ياـهرات  ناـمولظم  تیمولظم  هلاـن  زیچ  ره  زا 
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اما و  ددرگیم ، راـجزنا  ترفن و  زا  زیربـل  وا  هب  تبـسن  شحور  دوشیم و  هتخیگنارب  ملاـظ  هیلع  شدوجو  ماـمت  دـنیبیم ، دوخ  رد  داـضتم 
يهنحص کی  داجیا  مدرم  نتخیگنارب  يارب  هدام  نیرتهب  هک  تفگ  ناوتیم  بیترت  نیا  اب  .و  دراد داضتم  الماک  یـساسحا  مولظم  هب  تبـسن 

هب ار  دیزی  يوما و  نامدود  تیرشب  هک  اج  نآ  . دوش راکشآ  مدرم  ربارب  رد  هتفرگ  گنر  متس  ملظ و  هک  ياهنحـص  تسا ، تیمولظم  یعقاو 
هزرل هب  شبلق  دـیدرت  نودـب  دـنیبب ، نیگنر  نامولظم  قحان  نوخ  زا  ار ، نانآ  موش  ياههجنپ  رـس  و  دسانـشب ، گرزب  رگمتـس  کی  تروص 

رد ار  دیزی  رابج  هاگتسد  ماجنارـس  هک  تسا  سدقم  شتآ  نیمه  ياههلعـش  هحفـص 47 ] وترپ [  رد  و  دریگیم ، شتآ  شحور  دـتفایم و 
هریخ ار  تیرشب  نامشچ  مالسلا  هیلع  نیسح  هوکـش  لالج و  هولج  هک  تسا  اج  نیمه  رد  .و  داد دهاوخ  داب  هب  ار  شرتسکاخ  هتخوس و  مه 

بنیز و تسد  هب  ار  هدام  نیا  سپس  و  دروآ ، دوجو  هب  دهدیم ، ناکت  ار  رـشب  حور  هک  ینکمم  هدام  نیرتهب  ات  تفرگ  میمـصت  وا  . دنکیم
یتسار . دنروآرد وناز  هب  ار  يوما  نامدود  و  دنزاس ، نشور  ار  بالقنا  شتآ  نآ  يور  ندرک  غیلبت  اب  ات  دراپسب ، مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز 

هدز گرم  هعماج  دناوتیم  هک  تسا  ياهدام  نیرتهب  شندش  هتـشک  هدـنهد ؟ ناکت  رترثؤم و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوخ  لتق  زا  ياهدام  هچ 
يراکادف کی  هب  تسد  دیاب  مالسلا  هیلع  نیـسح  اج  نیا  . دمدب ناشناجیب  مسج  رد  شخب  تایح  یحور  هدومن ، هدنز  هرابود  ار  نیملـسم 

لیکـشت ار  وا  يهـشقن  یـساسا  يزکرم و  يهتـسه  هـک  تـسا  زیگنا  تریح  نـیمه  و  هقباـسیب . هوکـشرپ و  يراکادـف  کـی  دـنزب . گرزب 
هب تبـسن  هک  یمیرکت  ریدـقت و  ره  و  هتفرگ ، دوخ  هب  شیالبرک  ناتـساد  هک  ار  یتمرح  تمظع و  مامت  : » مینکیم رارکت  مه  زاـب  . دـهدیم

ساسا هک  تسا  یمیظع  يراکادف  نیمه  ندوب  ریظنیب  تمظع و  دولوم  همه  همه و  دریگیم ، ماجنا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سدـقم  ناتـسآ 
وا . دش ناور  البرک  يوس  هب  هکم  زا  رثؤم  يوق و  يهدام  کی  داجیا  هار  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  «. تسا هداد  لیکـشت  ار  وا  يهشقن 

نامدود و  ددرگ ، دوخ  بالیـس  شـشوج  عبنم  هک  یهاگنابرق  دروآ ، رد  ینادواج  یهاگنابرق  تروص  هب  ار  البرک  نیمزرـس  ات  دـهاوخیم 
هتفرگ و زین  ار  دوخ  موصعم  ناکدوک  نانز و  تسد  تفاتش ، هاگنابرق  يوس  هب  شدوخ  وا  . دنادرگ شیوخ  دنمورین  جاوما  يهمعط  ار  دیزی 
هب لصو  هار  رد  ار  وا  ددرگ ، رترثؤم  رتيوق و  هچ  ره  شتیمولظم  هداـم ، یبـالقنا  نیا  اـب  اـت  تساوخ  دروآ ، هاـگنابرق  يوس  هب  مه  ار  اـهنآ 

یتـح هک  دروآ  دوجو  هب  ـالبرک  رد  ياهنحـص  ناـنچ  نآ  و  تشذـگ ، مه  شاههاـم  شـش  لـفط  زا  یتـح  شیوخ  گرزب  یلاـع و  فدـه 
كاندرد و هنحص  نینچ  شیادیپ  بجوم  هک  ینارگمتـس  حور  هب  دیآیم و  رد  هحفـص 48 ] هزرل [  هب  شلباقم  رد  مه  دارفا  نیرت  لدگنس 

داد همتاخ  زین  شیوخ  همانرب  زا  تمـسق  نیمود  هب  اروشاـع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  . دتـسرفیم نیرفن  تنعل و  دـناهدش ، يزیگنا  رثأـت 
میدـقت تیناـسنا  خـیرات  هـب  تداهـش  یخرـس  زا  یطخ  نوـخ و  زا  یطــش  رد  يزوـمآ  سرد  یهاـگآ و  يرادـیب و  رد  دنمــشزرا  یباـتک 

... هن یلو  . دوش هتفگ  تسوا ، تمظع  زا  ياهرطق  راوازس  هک  یشرتسگ  اب  نخس  مالسلا  هیلع  نیـسح  يهرابرد  تفریم  راظتنا  الامتحا  . دومن
هچ ره  هرخالاب  یلو  تخیر  هناـمیپ  رد  ناوتیمن  ار  سوناـیقا  هچرگ  و  دراد ، مزـال  رگید  یباـتک  رگید و  یتصرف  دوخ  نارود  نآ  ثداوح 
ات دـشاب  گرزب ، یتمظع  يوس  هب  نازرل  یماگ  میا ، هتـشادرب  ار  ماگ  نیا  دیـشچ و  نآ  زا  ییاهرطق  ییانـشآ  یکدـنا  اب  ناوتب  دـیاش  تسه 

میظع يهعقاو  نیا  هب  تبـسن  ار  دوخ  دـید  ياـه  قفا  هداد و  شرتـسگ  اروشاـع  زور  رد  یخیراـت  گرزب و  زور  نیا  زا  ار  دوخ  ياهتـشادرب 
هحفص 51 ] مییامن [ . رت  هدرتسگ 

نیموصعم تیب و  لها  نیسح  دای  تشادگرزب  هعیش و 

نیسح دای  تشادگرزب  هعیش و 

یگنوگچ و  دناهتـشاگن . ار  يرایـسب  بلاطم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هناعاجـش  تازرابم  اههشیدـنا و  نوماریپ  ناراگن  خـیرات  نادنمـشیدنا و 
زین و  دـناهدرک . حیرـشت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سدـقم  دوجو  حور و  رب  ار  یناسنا  دـض  ثداوح  نافوط  متـس و  ملظ و  ياهیکیرات  مجاهت 

تسا هدرک  ءاقلا  هدنیآ  ياهلسن  هب  ار  يزومآ  تربع  سرد  يرگدادیب ، هیلع  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تضهن  هک  دناهدش  مهم  نیا  روآدای 
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اب گنج  هب  يرـشب ، لیاضف  سوماق  سومان و  زا  عافد  فرـش و  يدازآ و  رطاخ  هب  و  تشادـنپ ، لهـس  راوخ و  ار  گرم  ناوتیم  هک  نیا  و 
هدادن تیمها  جرا و  یسک  هعیش  زج  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  لمع  حور و  تمظع  شزرا و  فصولا  عم  یلو  . تخادرپ رگرامثتـسا  نانمیرها 
زاـتمم ياـهناسنا  هنوـگ  نیا  تخانـش  یگنوـگچ  زا  یتـح  هکلب  دـندماینرب ، نآ  لـیلحت  تخانـش و  ددـصرد  هک  نآ  رب  هوـالع  اریز  تسا .

لالخ رد  و  هتشادهگن ، یمارگ  هدنز و  ار  شبالقنا  مالسلا و  هیلع  نیسح  دای  هراومه  خیرات  لوط  رد  هعیش  تسا . هدمآ  لمع  هب  يریگولج 
یتح و  تسا . هدرک  ریگ  ملاع  نادواج و  ار  وا  سلاجم  اههینیسح و  ایاکت و  يراوگوس و  هماقا  سلاجم و  لفاحم و  داجیا  اب  اهزور  اهبش و 

تادابع نیرتگرزب  رامش  رد  ینیسح  بالقنا  تشادگرزب  تبیـصم و  رکذ  يدعب ، نایاوشیپ  ییامنهار  داشرا و  اب  هک  هدیـسر  ییاج  هب  راک 
هیلع نیـسح  تضهن  يروآداـی  تسا . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناوریپ  زادـنارب  بوشآ  ناـشوج و  حور  زا  ثعبنم  دوـخ  نیا  و  تسا . هدـمآرد 

و تسا . هدوب  اـهیتشز  زا  يریگولج  و  فورعمب ، رما  هعـسوت  تهج  رد  یقیوـشت  هحفـص 52 ] ياه [  هزیگنا  نیرت  دنمورین  زا  یکی  مالـسلا 
رب مالـسلا  هیلع  نیـسح  نینوخ  يهرهچ  تفاییم  شیازفا  مدرم  هدوت  تشونرـس  رب  ءارما  و  ماکح ، زواجت  ملظ و  راـشف  هتـشذگ  رد  هاـگره 

دوجوب فعـضتسم  مورحم و  يهدوت  رد  یـشورخ  شوج و  ناـنچ  هاـکناج  هرطاـخ ي  نآ  يروآداـی  و  تسبیم ، شقن  تاـعامتجا  عـمجت 
دیلپ ياههاگتسد  تایانج  مالسلا ، هیلع  نیسح  دای  تبیـصم و  رکذ  يهناهب  هب  تخادنایم . هزرل  هب  ار  دساف  ياهمیژر  ناکرا  هک  دروآیم 
مـشخ گنهآ  کی  اب  ار  اهنآ  و  دنتـشادیم ، زاربا  مدرم  يهماع  رد  ناجیه  داجیا  اب  ار  دوخ  ترفن  راجزنا و  تدش  و  دـندرکیم ، وگزاب  ار 
راهظا ار  دوخ  توکسم  بوکنم و  ياههدقع  دایرف ، مشخ و  تیاهن  اب  و  دندومنیم ، زواجت  متس و  هیلع  رب  هزرابم  هب  توعد  یبالقنا  ازفا و 

زا ماهلا  اب  و  دشیم ، یعامتجا  یـسایس -  ياهراکیپ  هزرابم و  هب  لیدـبت  اه  يرادازع  اهيراوکوس و  هاگ ، دـنچ  ره  هجیتن ، رد  دنتـشادیم .
دراو اـهنآ  يهدـناشن  تـسد  لاـمع  نئاـخ و  رگمتـس و  ماـکح  هـب  یهاـکناج  مـکحم و  تابرـض  مالــسلا  هـیلع  نیــسح  یبـالقنا  میهاـفم 
رود هفـسلف و  اب  ءاملع  هک  تفاـی  تیمها  اـج  نآ  اـت  دروآ  دوجوب  هک  یتضهن  تبـسانم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  داـی  تشادـگرزب  . دـمآیم

نیسح زا  يرازگساپس  يرادافو و  ار ، فده  دندرمـش و  بجاو  دناوتیم  هک  سک  ره  رب  ار  نادیهـش  ربهر  دقرم  ترایز  یـصاخ  یـشیدنا 
، شا هزیگنا  بالقنا و  نیرفآ  تکرح  يهفسلف  ینیسح و  فادها  لماک  ییاسانش  تروص  رد  ار  وا  ترایز  و  دندرکیم . رکذ  مالـسلا  هیلع 
ملظ و زا  يریگولج  قح و  لدـع و  يهماقا  رد  ناملـسم  ياههدوت  تکرح  يارب  یناکت  و  بوسحم ، یگدـنمزر  داهج و  حور  يایحا  يارب 

رما يارب  ار  یطیارش  هعیش  ءاهقف  هک  تسا  نیا  هن  رگم  هک : دزادرپب  لاؤس  نیا  حرط  هب  یـسک  تسا  نکمم  [ . 8 . ] دندز مقر  تعدب  لطاب و 
ضرع لام و  ناسنا و  دوخ  رب  ررض  زا  ندوب  ناما  رد  نآ  ققحت  طیارـش  زا  یکی  هحفـص 53 ] دنیوگیم [  و  دنریگیم ، رظن  رد  فورعم  هب 
رامشب فورعم  هب  رما  يهزیگنا  ای  و  فورعم ، هب  رما  یلام ، یناج و  یسفن و  نایز  همه  نآ  اب  نیسح  تداهش  هنوگچ  ارچ و  نیاربانب  تسوا 
لـصا ساـسارب  و  دریگیم ، رارق  باـختنا  لـباقم  رد  هک  دوشیم  يروط  شتیعقوم  ناـسنا  یهاـگ  یلک  روـط  هب  تسا : نیا  خـساپ  . دـیآیم

تایح هب  کسمت  ندـنام و  هدـنز  نیب  و  یتسین ، يدوبان و  زا  شنطو  ای  نید  تاجن  يارب  ندـش  ینابرق  نیب  هک  دوشیم  راچان  وا  باـختنا ،
حیجرت يرگید  رب  ار  یکی  دـیاب  لاـح  ره  هب  اـما  دـنیزگرب  باـختنا  نیا  يوـسارف  یهار  نطو ، نـید و  نـتفر  ناـیم  زا  هجیتـن  رد  و  يداـم ،

رتشیب نایز  دنک و  باختنا  مهم  رب  مها  حیجرت  لصا  قبط  ار  تداهش  المع  تلاح -  ود  نیا  زا  تسا ؛ بجاو  وا  رب  هک  تسین  يدیدرت  . دهد
هار تداهـش  زج  هک  دوب  هدیـسر  اج  نآ  هب  عضو  دیزی  دهع  رد  :» دیوگیم ءادهـشلاوبا  باتک  رد  داقع ؛ داتـسا  ... دیامن عفد  رتمک  نایز  اب  ار 

ادیپ بوجو  ناج  ظفح  یطیارش  ره  رد  دوبیم و  بجاو ، قلطم  روط  هب  تینما  لوصح  نایز و  زا  زیهرپ  رگا  نیاربانب  دوبن ». یقاب  ییا  هراچ 
رکنم زا  یهن  و  هدـش ، ضرغ  نیا  ضقان  ءاـهقف  ناـیب  و  دـشیم ...! هدرمـش  تیـصعم  ادـخ  هار  رد  تداهـش  و  دوبن ؛ بجاو  داـهج  درکیم ،

. تفریم رامشب  داسف  نیرت  مهم  نیرتگرزب و 

نیسح اب  همه  اهبلق 

نمؤم و دـنراد ، تسود  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  همهیراد  ادرف  هک  هتخابلد  قشاع  نیا  زا  شیب  رهد  هب  تسه  ارت  هک  لدیب  قشاـع  همه  نیا 
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اهنآ دـندناسر  تداهـش  هب  هتخآ  ياهریـشمش  اب  ار  وا  و  دنتـساخرب ، گنج  هب  وا  اب  هک  یناسک  یتح  كاپان ... كاپ و  ریقف ، ینغ و  دـحلم ،
. ] تسین دوبن و  شدوجو  رد  ییوج  بیع  تنعت و  زا  یلحم  هنوگ  چیه  دوب ، تاهبش  اهدیدرت و  زا  رترب  وا  هک  ارچ  دوب ، وا  اب  ناشیاهبلق  مه 

نانخـس رد  يژک  هاـنگ و  کـی  دـیاش  اـت  مدروآ  لـمع  هـب  شناراـکمه  دـیزی و  نانخـس  رد  یناوارف  قـیقحت  شهوژپ و  هدـنب  هحفص 54 ]
یناوارف تاماهتا  نیکرشم  هک  یتروص  رد  متفاین . دنـشاب ، هداد  تبـسن  زیمآ  ناتهب  غورد و  روط  هب  ولو  ءادهـشلادیس  هب  هک  مبایب  ناراکهبت 

هیلع نیسح  دروم  رد  اما  دندوب . هداد  تبسن  نینمؤملاریما  شردپ  هب  ناقساف  نیثکان و  و  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شدج  هب 
اهنآ هب  و  دـنکیم ، فیـصوت  مامت  یتسپ  يراوخ و  اب  ار  اـهنآ  ماـما ، هک  یلاـح  متفاـین ... يزیچ  نینچ  مدومن  عبتت  قیقحت و  هچ  ره  مالـسلا 

ادـخ و هاگرد  رد  شیوخ  تمظع  تلزنم و  ماقم و  دروم  رد  ار  اـهنآ  و  دـهدیم ، دـننآ ، هتـسیاش ي  هک  نهوم  تشز و  رایـسب  ياهتبـسن 
زا ماک  هنـشت  ات  تخاس  میهاوخن  اهر  ار  وت  ام  یلو  مینادیم ، ار  اهیگژیو  نیا  يهمه  هک  دوب  نیا  اهنآ  خـساپ  اـما  دـهدیم ، رکذـت  لوسر 

داسف نارگنایغط  لباقم  رد  وا  يریذپان  شزاس  نتفریذپن و  ماما  هانگ  نیاربانب ، !. یهد دایز  نبا  دـیزی و  تموکح  هب  نت  ای  ینک ، تلحر  ایند 
اهنآ تعاطا  و  میـشاب ، ناترطف  تسپ  نامرف  تحت  ام  هک  نیا  زا  دنزرویم  ابا  نینمؤم  شلوسر و  ادخ و  دیامرفیم : تسا ، متـس  زواجت و  و 

، ناسنا هک  يا  : تسا هدرک  هدایپ  ار  نآ  دوخ  لمع  نخـس و  رد  ماما  هک  تسا  ینیـسح  طخ  نامه  نیا  میهد ! حـیجرت  راـختفارپ  گرم  رب  ار 
... دشابن ترطف  تسپ  يرجاف  نامرف  تحت  و  دریمب ، زیمآ  راختفا  دازآ و  هاگآ ،

تسا هتفهن  ماما  یهلا  مایق  رد  مدرم  یتسود  نیسح  زمر 

ادج اههقرف  فیاوط و  اههورگ و  رگید  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  مالـسلا و  هیلع  یلع  يهعیـش  هک  تسا  يولع  هریـس  ینیـسح و  طخ  نیمه  اب 
، دننک تعاطا  وا  زا  هداد و  شوگ  رگمتـس  دـساف و  مکاح  فرح  هب  ات  دـننکیم  بجاو  ناملـسم  ره  رب  تنـس  لها  امومع  هک  ارچ  دوشیم 
ای مکاح  ریما و  زا  هک  ره  دـیامرفیم : ربمایپ  هک  دـنکیم  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  نتف  دوخ  باتک  زاغآ  رد  يراخب 

شریذپ و نیکمت و  ناهدنامرف و  نامکاح و  زا  تعاطا  باب  رد  ملسم  و  دیامن . ربص  دیاب  دنک ، هدهاشم  يدنیاشوخان  زیچ  دوخ  يهدنامرف 
ربمایپ زا  یـصخش  [ » هحفـص 55 دـیوگیم [ : وا  تسا . یندینـش  هک  دـنکیم  لقن  یتیاور  ناشیا  طـسوت  قوقح  ياـفیا  زا  يریگولج  عنم و 

عنام دندیبلط و  ار  ام  ملـسم  هقح و  قوقح  نانیا  هک  دنتفای  تموکح  ام  رب  یناهدنامرف  نامکاح و  رگا  دیـسرپ : ملـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 
، دـشاب هتـشاد  تحـص  یتیاور  نینچ  رگا  «! دـیرب نامرف  دـینک و  شوگ  دومرف : ربمایپ  دـیوگیم : تسیچ ؟ فیلکت  دـندش ، ام  قوقح  يافیا 

یـسب ادخ ، نید  تساه »...! هدوت  كایرت  نید  : » دیوگیم سکرام  دنکیم ، ادـیپ  قدـص  نید  بهذـم و  باب  رد  سکرام  نخـس  نیاربانب 
. تسا هنالهاج  ياه  تبسن  یشیدناژک و  نیا  زا  رترب 

ناگرزب زا  ریدقت  ساپس و 

ناهج رـصاعم  روآون  شاقن  نیرتگرزب  وساکیپ  دروم  رد  اه  همانزور  زا  یکی  رد  همدقم ، رد  لئاسم  صیخلت  همدـقم و  نیا  شراگن  زا  سپ 
، متفای یهاگآ  بلاطم  زا  يرایـسب  هب  مدـناوخ و  يا  هلاقم  درک ، توف  لاس 1973  ردهک  ییایناپسا  دنمرنه  و  مسیبوک ، کبـس  راذگناینب  و 
هک تسا  یـصخش  وا  دناهتـشاگن . باتک  اهدـص  وا  دروم  رد  ملق  نابابرا  هک  متـسنادیمن  نم  و  دوب ، هدـش  ریگناـهج  شا  هزاوآ  وا  هک  ارچ 

تراپانب نوئلپان  هاگآدوخان  مدش . هاگآ  هلاقم  نیا  ندـناوخ  اب  هرخالاب  هک  نیا  ات  متـشادن  عالطا  نم  و  تسا ، هدـیرفآ  ار  یـسیفن  ياهولبات 
هتـشون باـتک  نارازه  هکلب  اهدـص  زا  زواـجتم  زین  شیاـهییوجارجام  اـههقوشعم و  وا و  دروم  رد  درک ، روـطخ  منهذ  هب  يوـسنارف  رادرس 

رد و  تشادـن ، هدیدنـسپ  يراـتفر  هدربماـن  مینادیم ؛ همه  هک  یلاـح  رد  تسا ! هتفاـی  شراـگن  هلاـقم  نویلیم  کـی  زا  شیب  دـیاش  و  هدـش ،
وا شزرا  مامت  دومن . یتابیصم  تالضعم و  تالکـشم و  راتفرگ  ار  هسنارف  شیاهیزاورپ  دنلب  تسایـس و  و  دوبن ، تریـس  شوخ  شیاهراک 

شاقن و کی  هب  تبـسن  اهیبرغ  مینیبیم  یتقو  . دوب هنابلط  هاج  يرورغ  و  اـهیئوجارجام ، ناـمرهق  يو  هک  دوشیم  هصـالخ  یگژیو  نیا  رد 
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اب ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچ  یمیظع  تیـصخش  اهنآ  رگا  هک  دوریم  ورف  رکف  نیا  هب  ناسنا  دنراد ، تیانع  هنوگ  نیا  رورغم ، يوجارجام 
شرطاخ هب  دنتشاد ، يراکادف  راثیا و  همه  نآ  يرکف و  ینابم  یشزرا و  لوصا  نآ  ریذپان و  شزاس  ياهيریگ  عضوم  نآ  دنلب و  حور  نآ 

نیا اب  دندرکیم ؛ لمع  دنکیم ، مالسلا  هیلع  نیسح  رطاخ  هب  هعیـش  هک  هچ  نآ  زا  شیب  اهنآ  متح  روط  هب  دندرکیم ؟ اههچ  هحفص 56 ] ] 
هیلع نیسح  دای  هک  نیا  نایاپ  رد  .و  دندشیم لمع  دراو  دوخ  هشیدنا  هاگن و  يهیواز  دید و  زا  دوخ و  تنس  هویـش و  قبط  اهنآ  هک  توافت 

هب هک  یسک  و  دشابیم ... سانشان  یگتسخ  هوتـسن و  شرارکت  و  ریذپان ، شیاسرف  نآرق ، وچمه  وا ، بقانم  اهیگژیو و  زا  ریدقت  مالـسلا و 
هریـس و تایح و  حرـش  دراد ، رواب  هک  یقرـش » تیـصخش  تیوه و  ای  یبرع  تیموق   » هب ای  تیناسنا ، هب  لقاال  درادن ، داقتعا  مالـسا  نآرق و 

ساسحا يرادافو و  نیاربانب  دشاب . تلیضف  شزرا و  ریخ و  ققحت  اهراعـش و  قادصم  یلجت و  رهظم  دناوتیم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يهویش 
یناسنا و ترورـض  کی  نازیم  نامه  هب  تسا ، ینآرق  ینید و  بجاو  ترورـض و  کی  هک  هزادـنا  نامه  هب  وا  لابق  رد  تیلوئـسم  دـهعت و 

خیرات يهیواز  نیمه  زا  و  میناهاوخ . وا  زا  تعاطا  يوریپ و  رد  ار  ناـگمه  قیفوت  لاـعتم  دـنوادخ  زا  . تسا یملع  دـص  رد  دـص  هکلب  یلم 
هحفص 57 ] میتسرفیم [ . شکاپ  ترتع  یفطصم و  دمحم  رب  تیحت  دورد و 

ینس هعیش و  نیب  فالتخا  ساسا 

دناهداد نامرف  مرکا  یبن  تیب  لها  هک  هچ  نآ 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  تیب  لها  يهیحان  زا  هک  تسا  یتاروتسد  يربهر و  يهلأسم  تسا ، ینس  هعیـش و  فالتخا  يانب  ریز  هک  یبلطم  نیلوا 
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  و  ادخ ، باتک  زا  دـیاب  هک  دـناهدیقع  نیا  رب  ناناملـسم  يهمه  تسا . هدـش  هیارا  ملـسو  هلآو  هیلع 
یلیالد زا  هدافتـسا  اب  رگیدکی ، لباقم  رد  هتـسد  ود  هک  تساج  نیا  دـنیامیپیم . فالتخا  هار  ربمایپ  نادـناخ  زا  يوریپ  رد  اما  درک . يوریپ 

راچد ات  دومن ، يوریپ  مرکا  یبن  تیب  لها  راتفر  راتفگ و  زا  دیاب  هک  تسا  دقتعم  هعیـش  دـنیامنیم . ریـسم  زا  فارحنا  هب  مهتم  ار  رگیدـکی 
نآرق زا  يوریپ  لومشم  یگمه  دیاب  و  دنتسین . ادج  ناناملسم  رگید  زا  ربمایپ  نادناخ  دیوگیم  ینس  و  میوشن . یمالـسا  ریـسم  زا  فارحنا 

دربن نیا  رد  تسا . مالسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  يربهر  هلأسم  رد  فالتخا  ناینب  نیاربانب  دنشاب . ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و 
اریز دیآیم . رامشب  مهم  گرزب و  یسب  هعیش  ياعدم  تسا ، حرطم  ینـس  هعیـش و  نیب  مالـسا  رد  يربهر  هلأسم  رـس  رب  هک  هنایارگ  بتکم 

، تسا هانگ  زا  نوصم  اطخ و  زا  يراع  هک  معا  يانعم  هب  موصعم  چیه  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  هعیـش  داقتعا  هب  هک 
لوسر زا  دعب  تما  يربهر  هعیـش ، يهدیقع  هب  ناربانب  تسا . هدـناسر  تابثا  هب  ناهرب  لیلد و  اب  ار  اعدـم  نیا  هک  هعیـش  رگم  درادـن . دوجو 

 ] و دنـشاب . اطخ  زا  نومأم  هانگ و  زا  نوصم  دـیاب  قحب  ناـنیا  هک  تسوا  تیب  لـها  کـلمت  راـیتخا و  رد  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ 
ددم هب  اهنت  مالـسا  یقالخا  یعامتجا و  يداصتقا و  ماظن  هک  دنک  مالعا  دـهاوخیم  هعیـش  كالم  نیا  داجیا  اب  هک  نیا  رتمهم  هحفص 58 ]
میرح هب  دیابن  نارگمتس  نیب و  هتوک  نافرسم  زارف و  ندرگ  ناشکرس  هجیتن  رد  دوشیم ، هرادا  قح  رب  نایاوشیپ  حلاص و  ناربهر  يهشیدنا 

نیا هک  مینادب  میهاوخیم  لاح  دنرادهگن . رود  تلادع  قح و  ریـسم  زا  ار  نآ  و  دنوش ، کیدزن  یمالـسا  هعماج  دـشر  یهاگآ و  يدازآ ،
: خساپ !؟ دناناملسم تما  تماعز  يربهر و  يهتسیاش  نانیا  لیلد  هچ  هب  دنتسه و  یناسک  هچ  فارحنا  زا  نوصم  تلادع و  زاتشیپ  نایاوشیپ 

تسا مالسا  ربمایپ  راوتسا  تنس  ادخ و  باتک  زا  هتفرگرب  اهنآ -  نیرتافوکش  مییوگن  رگا  نآ - ، یگلمج  هک  دراد  يرامشیب  لیالد  هعیش 
ياهباتک كرادـم ، لیالد و  يدـنب  هقبط  اب  هنیمز  نیا  رد  هعیـش  ياملع  دـشابیم . ناشیا  دـییأت  ياضما  هب  تنـس و  لها  دوخ  تیاور  هب  هک 

رتشیب هچ  ره  مهاـفت  براـقت و  يارب  تسا  ییاـنب  ریز  دوخ  باـب  نیا  رد  اـهباتک  لـیبق  نیا  صیـصخت  هک  دـناهدرک  فیلأـت  هیهت و  ياهژیو 
للم یگتـسبمه  عفن  هب  ریراقا  تاـفارتعا و  نیا  ناـشخرد  هرمث  دوریم  شیپ  ناـمز  هک  هزادـنا  ره  هب  هچ ، تنـس . لـها  ناردارب  اـب  ناـیعیش 

هک هریغ  و  قحلا » جهن   » یضترم و دیس  يهتـشون  یفاشلا »  » هب ناوتیم  اهباتک  نیا  هلمج  زا  تسا . مالـسا  تما  تدحو  اب  وسمه  یمالـسا و 
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يهتـشون قدصلا  لیالد  هنیمز ، نیا  رد  دیدج  ياهباتک  زا  درک و  هراشا  دشابیم  شیپ  نرق  نیدـنچ  هب  قلعتم  تسا و  یلح  همالع  يهتـشون 
همالع يهتشون  ریدغلا  مهم  هدنزرا و  باتک  هرخالاب  و  نیدلا ، فرش  يهتشون  تاعجارملا  نیما ، نسحم  دیس  يهتشون  هعیـشلا  نایعا  رفظم ،
نیلقث روهـشم  ثیدـح  نآ  و  مینکیم ؛ افتکا  لیلد  کی  رکذ  هب  اـهنت  مکحم ، لـیالد  زا  تسا  ياهعومجم  هک  اـهباتک  نیا  ماـمت  زا  ینیما 

. میوشیم روآدای  هنومن  روط  هب  هک  تسا 

نیلقث ثیدح 

لها نادنمـشناد  ار  نآ  دناهدرک و  لقن  نید  ملع و  ناراد  تناما  زا  هباحـص  زا  يریثک  عمج  ار  ثیدح  نیا  تنـس ، لها  ناردارب  یهاوگ  هب 
یـسررب و دروـم  ار  بتک  نیا  هحفـص 59 ] يونـشو [ » « » نیدلا ماوق  خیـش  . » دناهدومن طبـض  تبث و  هریـس  ثیدح و  ياهباتک  رد  ننـست 

ثیدـح نیا  ناـیوار  زا  نت  لـهچ  زا  شیب  هب  هتـشاگن ، نیلقث  ثیدـح  ناونع  تحت  روـظنم  نیمه  هب  هک  ياهلاـسر  رد  هداد و  رارق  شهوژپ 
حیحص دنربیم ، مان  هلاسر  نیا  رد  ناشیا  هک  ییاهباتک  زا  تسا . هدش  رشتنم  پاچ و  هرهاق  بیرقتلا  راد  رد  روبزم  يهلاسر  دنکیم . هراشا 

درم نیا  هک  ياهدنزرا  شـشوک  شهوژپ و  فالخرب  دشابیم . ییاسنلا  صیاصخ  و  دـمحا ، دنـسم  یمراد ، ننـس  يذـمرت و  ننـس  ملـسم ،
هنافـسأتم تسا ، هدش  نومنهر  نادب  ار  ام  ماقم  یلاع  خیـش  نیا  هک  ییاهباتک  دادعت  ینوزف  و  تسا ، هتـشاد  فورـصم  هدنهوژپ  ردـقیلاع و 

ریـسفت مهم ، عجارم  عبانم و  نیا  يهرمز  رد  تسا . هدـنام  لوهجم  یفخم و  ناشیا  يهنارگـشهوژپ  هاگدـید  زا  رود و  وا  رظن  زا  عبانم  رتشیب 
هب ةاونلا  باتک  رد  لصوم  یتفم  يدـیبع  خیـش  هک  هچ  نآ  زین  و  دـشابیم . هغالبلا » جـهن   » ياـههبطخ زا  يهبطخ 85  رب  هدبع  دمحم  خـیش 

ياملع زا  هک  یسلدنا  فسوی  نب  دمحم  هتشون  طیحملا  رحبلا  گرزب  ریسفت  يهمدقم  رد  تسا . هدش  روآدای  نوملـسملا  مالـسالا و  ناونع 
ره هب  تسا . هدنام  ناهنپ  يونـشو  خیـش  رظن  زا  هنافـسأتم  و  تسا ؛ هدـش  حرطم  صوصخ  نیا  رد  یبلاطم  زین  دـشابیم ، يرجه  مشـش  نرق 

هللا و باتک  يدـعب ، اولـضت  نل  امهب  متکـسمت  نا  ام  نیلقثلا  مکیف  تکرت  ینا  .) دنـشابیم نومـضم  موهفم و  کی  هب  تایاور  ماـمت  ریدـقت 
، متشاذگ یقاب  ار  اهبنارگ  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  امهیف ::) ینوفلخت  فیک  اورظناف  ضوحلا  یعل  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یتیب و  لها  یترتع 
ود نیا  تسا . نم  ترتع  ادخ و  باتک  مهم  زیچ  ود  نآ  دش . دیهاوخن  هامرگ  نم  زا  دعب  زگره  دـیوش ، لسوتم  کسمتم و  اهنآ  هب  رگا  هک 

ودنآ هرابرد  نم  زا  دعب  هنوگچ  ات  دیـشیدنیب  سپ  دنوش ، دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  هک  نیا  ات  دـنوشیمن  ادـج  رگیدـکی  زا  زگره 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نیـشناج  هدنیامن و  مالـسا  ربمایپ  تیب  لها  نآرق و  هک  نیا  ثیدح  موهفم  يهصالخ  . دومن دـیهاوخ  راتفر 
اهنآ زا  کی  ره  هک  نیا  رگید  و  تشاد . دنهاوخ  هدهعب  قح  يوس  هب  ار  قلخ  ینومنهر  داشرا و  شقن  ود ، نیا  و  دنتـسه ، وا  زا  دعب  ملـسو 

« ناقرتفی ال   » دـیامرفیم هحفـص 60 ] هک [  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نخـس  و  دـشابیم ، شناگدـنب  رب  راـگدرورپ  لـیلد  تجح و 
راهطا همئا  عقاو  رد  دنـشابیم ، نآرق  میمهافم  كرد  يارب  یـصخاش  مرکا  لوسر  تیب  لها  هک  نیا  هب  تسا  يراکـشآ  حیرـص و  يهراشا 
دنزرف تسا . نآرق  ماکحا  میلاعت و  مارح و  لالح و  ریـسفت  ریبعت و  ناشلمع  و  نآرق ، نخـس  اهنآ  نخـس  دنتـسه . نآرق  قطنم  يایوگ  نابز 
هتمهلا المجم و  کیبن  یلع  نآرقلا  تلزنا  کنا  مهللا  :) دیامرفیم هیداجس » يهفیحص   » رد مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نادیهـش  رورس 

هک اهیتفگـش ، شناد  وا  هب  و  يداتـسرف ، ورف  یلک  لمجم و  تربمایپ  رب  ار  نآرق  وت  دـنوادخ  ارـسفم :) هملع  انتثرو  المکم و  هبئاـجع  ملع 
لوق زا  یفاک  لوصا  رد  .و  يدومن تمحرم  ام  هب  ثرا  هب  ار  نآ  ریبعت  ریـسفت و  شناد و  و  يدومرف . ماهلا  دشاب ، لمجم  نآ  هدـننک  لیمکت 

توبکنع () ملعلا اوتوا  نیذلا  رودص  یف  تانیب  تایآ  وه  لب  :) دنراد رارق  تایآ  زا  یموهفم  بوچراچ  رد  ناشیا  هک  هدش  تیاور  تیب  لها 
و تسا . راهطا  همئا  نأش  ماقم و  هب  هراشا  ملعلا  اوتوا  نیذـلا  اریز  دـشابیم . مرکا  لوسر  تیب  لـها  هب  طوبرم  قوف  يهیآ  لوزن  نأـش  (49 / 

نآرق ینعی  دـشابیم . هدـش ، هداد  شناد  اهنآ  هب  هک  یناسک  يهشیدـنا  هنیـس و  رد  يراکـشآ  نشور و  تایآ  نآرق  تسا : نینچ  هیآ  ینعم 
هک نانچ  دندنوادخ . ناگدیزگرب  نانیا  و  دشابیم ، لیصا  قیمع و  ریـسفت  نشور و  میهافم  ياراد  راوگرزب  يهمئا  حور  هشیدنا و  رد  طقف 

ناگدنب نایم  زا  ام  يهدـیزگرب  هک  ییاهنآ  (: 32 رطاف /  () اندابع نم  انیفطـصا  نیذـلا  باتکلا  انثروا  :) دـیامرفیم ناشیا  نأش  رد  راگدرورپ 
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. ] تسا هیآ  زا  ینـشور  نایب  ریـسفت و  نیلقث  ثیدـح  قوف  تاحیـضوت  اب  . میهدیم ناشرارق  نآرق  میهفت  ریـسفت و  شناد  ثراو  ام  دنتـسه ،
هحفص 61 ]

یتنس هللا و  باتک  ثیدح  نوماریپ  یثحب 

ياج هب  تنس  هک  یتنس » هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  تکرت  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدش  دراو  ثیداحا  زا  یـضعب  رد 
هجو نیاربانب  دنتـسه  ناسکی  ود  ره  ثیدح  تحـص  رد  اعقاو  رگا  و  تسا ؟ رتربتعم  نئمطم و  ثیدح  مادـک  دـید  دـیاب  لاح  تسا . ترتع 

سدقم تنس  هب  لمع  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  يوریپ  دش ، هراشا  البق  هک  روط  نامه  خساپ : ؟ تسیچ رد  اهنآ  كارتشا 
. تسا هدیزرو  تموصخ  نآرق  اب  و  هدرک ، راکنا  ار  مالـسا  دـنک ، راکنا  ار  نآ  سک  ره  و  تسا . نیبم  نید  تایرورـض  زا  یلک  روط  هب  وا ،

دیریگب دهدیم ، نامرف  امـش  هب  ادخ  لوسر  هک  هچ  نآ  (: 7 رـشح /  () اوهتناف هنع  مکاهن  ام  هوذخف و  لوسرلا  مکاتآ  ام  و  :) دیامرفیم نآرق 
امیف كومکحی  یتح  نونمؤی  کبر ال  الف و  :) دیامرفیم زین  .و  دـیتسیا زاب  نآ  زا  دـنکیم ، یهن  نآ  زا  ار  امـش  هک  هچ  نآ  و  دـینک . ارجا  و 
رارق رواد  مکح و  دوخ  تاعزانم  تارجاشم و  رد  ار  وت  رگم  دـناهدرواین  نامیا  نانیا  هک  دـنگوس  تراگدرورپ  هب  ءاسن 65 :) () مهنیب رجش 

هدومن تعاطا  ادخ  زا  عقاو  رد  دـنک  يرادربنامرف  تعاطا و  ادـخ  لوسر  زا  سک  ره  (: 80 ءاسنلا /  () هللا عاطا  دقف  لوسرلا  عطی  نم  .) دـنهد
نایم هسیاقم ، و  درادـن . ار  يوبن  مایپ  لاسرا  يارب  یعطق  راـبتعا  تیعماـج و  هنوگ  چـیه  یتنـس »  » ثیدـح مینکیم  هظحـالم  نیارباـنب  . تسا
لها خویش  زا  یضعب  هک  نانچ  تسا -  رتربتعم  حیحص و  یتنـس  ثیدح  سپ ، هک  نیا  رد  يریگ  هجیتن  مکح و  و  یترتعو » یتنـس   » ثیدح

تعاطا مالعا  ار  تنـس  يارجا  رد  دیکأت  دوخ  نآرق  اریز  دشابیمن ، بترتم  نآ  رب  یناهرب  لیلد و  چیه  هدوب و  هدوهیب  دنرادنپ -  یم  تنس 
دراوم رد  نآرق  تسوا . تنس  نامه  ربمایپ ، شور  راتفگ و  لمع و  هحفص 62 ] تسا [ . هدومن  دزشوگ  نینمؤم  هب  ربمایپ  راتفگ  لامعا و  زا 

شموهفم نومضم و  تسا ، تنس  هک  ضورفم  هک  نآ  رگید  و  تسا . هدرک  رکذ  ار  ربمایپ  یهانم  رماوا و  يارجا  تنـس و  زا  يوریپ  هدیدع 
شدروم رد  ناـبز  هچرگ  دیـشروخ ، دـننام  تسا . هدـیزرو  رارـصا  نآ  دـیکأت  رد  نآرق  دوخ  ربماـیپ ، زا  لـبق  هدوـب و  رییغت  نودـب  تباـث و 

یلقاع صخش  تسا  هتـسیاش  ایآ  الوصا  تسارچ . نوچیب و  تباث و  شتیدوجوم  دنکن ، راهظا  مالک  رد  ار  نآ  دوجو  و  دنیزگ ، یـشوماخ 
لقن رد  وا  دراد ، ییانشور  رون و  دیشروخ  هک  دنکیم  لوق  لقن  هک  یسک  نم  رظن  هب  دیوگب ، ای  دراد ، دوجو  دیـشروخ  نم  رظن  هب  دیوگب :

ثحب و رد  ییاج  و  درادن ، یترورض  چیه  اهنآ  هب  دانتسا  و  تسا ، یهیدب  دراوم  هلمج  زا  لیالد  نیهارب و  نیا  يهمه  تسوگتـسار . شلوق 
ثیداحا رد  يرگید  يهلأـسم  دـیاب  نیارباـنب  تسا )!... بآ  دوریم  يوج  رد  هچ  نآ  : ) مییوگب هک  نیا  لـثم  دراذـگیمن . یقاـب  لالدتـسا 

زا ار  ترتع  هک  نآ  نمـض  تسا ، قطان  يوگلا  مسجم و  يهوسا  ناونع  هب  ربمایپ  تیب  لها  ترتع و  هلأسم  نآ  و  دـشاب ، رابتعا  انتعا و  لحم 
رد و  باتک ، زا  ییزج  تنس  نیاربانب  دناسانـشیم  زین  تنـس  باتک و  نارـسفم  نایرجم و  دنکیم  یفرعم  تنـس  میرح  نارادساپ  نایماح و 

باتک و هب  نایانـشآ  ناهاگآ و  تسین . شیب  یبکرم  ذـغاک و  ترتع  ياهنم  تنـس  تسا . باـتک  يرجم  رادـساپ و  ترتع  و  هتفهن ، باـتک 
نیا هب  هجوت  اب  . دنتسین يرگید  صاخشا  ای  دارفا  مالسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  ینعی  ترتع ، زج  نآ  دنـشابیم و  نآ  نارـسفم  نایرجم و  تنس 

زا ار  تقیقح  يهرهچ  و  میهد ، رارق  دوخ  یخیرات  ياهـشلاچ  زرم  رد  ار  هلأسم  هک  تسین  نینچ  باتک  زا  شخب  نیا  رد  ام  دوصقم  همدقم ،
فلتخم ياـههبنج  زا  ار  تقیقح  هـک  تـسا  نآ  فدـه  هـکلب  میرادـب . ظوـفحم  دـنزیگنایم  رب  ضرغ  باـبرا  هـک  یلاـجنج  راـبغ  درگ و 

ياملع نیفرحنم و  يواعد  زا  ياهغدغد  هنوگ  چیه  هار  نیا  رد  و  مییامن . فشک  ار  عوضوم  تیناقح  و  مینک ، یسررب  یـسایس  یعامتجا و 
دیاب دریگیم ، ماجنا  مالـسا  مانب  مالـسا  ناهج  رد  هک  یملاظم  تایانج و  هب  هجوت  اب  و  تشاد . میهاوخن  لوعجم  ثیداحا  نالاعج  یبالق و 

تلادـع و اهمتـس  و  دـنکن ؛ هولج  عورـشم  یقطنم ، ریغ  راـتفر  اـت  دـنک ، بلج  دوخ  هب  ار  يرتشیب  رظن  تقد  ناوارف و  تیمها  ترتع  هلأـسم 
، دنتـسه یماخ  حوریب و  داوم  هک  ار  تنـس  باتک و  ياهدـع ، هنوگچ  مینکیم  بجعت  دـیاین . باسح  هحفص 63 ] هب [  تعیرـش  تافارخ ،

دروم ناگبخن  هدیزگرب و  نایاوشیپ  تسد  هب  هک  دنتـسه  یعیبط  ماخ و  داوم  هباثم  هب  تنـس  باتک و  دنهدیم . رارق  اهناسنا  ياوشیپ  ربهر و 
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ثیدـح ود  نیب  كرتشم  هجو  اما  . دـندرگیم تیبثت  ناشماجنا  ارجا و  اب  عاـمتجا  يهصرع  رد  دـنباییم ؛ لکـش  رون  يهمئا  ربماـیپ و  دـییأت 
صخش زا  هک  هچ  نآ  تسا : هنوگ  ود  ربمایپ  تنس  اریز  تسا  یتنس  ثیدح  يریسفت  نایب  نیبم و  یترتع  ثیدح  هک ؛ نیا  یترتع » یتنس و  »

دوخ ربمایپ  اریز  دوشیم . بوسحم  تنـس  ءزج  ریدـقت  ره  هب  هک  تسا ، هدـیدرگ  رداص  ترتع  زا  هک  هچ  نآ  و  تسا ، هدـش  رداـص  ربماـیپ 
قلخ ماـمت  رب  تجح  نآرق  دـننام  و  نم ، دوـجو  یتاذ  دادـتما  قـح ، حیـضوت  ناـیب و  تهج  رد  نم ، زا  سپ  نم  ترتـع  دوـجو  دـیامرفیم :
تما ناما  هانپ و  نم  تیب  لها  یتمال :» ناما  یتیب  لها  : » دیامرفیم هک  تسا  تیب  لها  دروم  رد  ترضح  نخـس  نایب ، نیا  دیؤم  دندنوادخ .
ردیح پاچ  هحفص 458 ، موس ، دلج   ) كردتـسم حیحـص  ود  زا  هک  هتـسلا  حاحـص  باتک  زا  هسمخلا  لیاضف  باتک  رد  ثیدح  نیا  تسا 
ۀنیدم انا   » ثیدـح اب  هارمه  پاچ 1356 ه ) هحفـص 17 ،  ) يربط بحم  يهتـشون  یبقعلا  ریاخذ  رد  زین  تسا ، هدش  لقن  لاس 1324 ) دابآ ،

هک تسا  هدـمآ  یفاک  لوصا  رد  و  تسا . هدـش  لـقن  [ ، 11  ] یلع عـم  نآرقلا  و  [ 10 ... ] قحلا عم  یلع   » ثیدـح و  [ 9 « ] اـهباب یلع  ملعلا و 
لوق و زا  مییوگیم  هچ  ره  ام  وش ، تکاس  : » دومرف ترضح  دیسرپ . ماکحا  زا  یکی  هب  عجار  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  رظن  يدرم 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  زا  يرگید  تیاور  رد  و  نامدوخ ». داـهتجا  يأر و  رظن و  يور  زا  هن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يأر 
لوسر بناـج  زا  مییوگیم ؛ یثیدـح  اـی  ینخـس  امـش  يارب  اـم  یتـقو  ینعی : ثدـحن » هللا  لوسر  نعف  مکانثدـح  اذا  : » دـیامرفیم هک  تسا 
نییبت حیـضوت و  هک  تسا  مرکا  ربمایپ  ناشدـج  هحفـص 64 ] ثیدح [  نایاوشیپ ، نیا  ثیدـح  یتسار  هب  مییوگیم . ثیدـح  هک  تسادـخ 

صخـش يهیـصوت  قبط  راوتـسا -  ساسا  ود  رب  مالـسا  عیـشت ، رد  .» دنهدیمن تبـسن  ربمایپ  هب  دنـس  نودب  ببـسیب و  ار  يزیچ  و  دوشیم ،
تنـس دوخ  زا  ار  ترتع  مینیبیم  هک  ناـنچ  نیتـسار  عیـشت  تسا . ترتـع  نآرق و  یترتـع » هللا و  باـتک  نیلقثلا : مکیف  تکرت  : » هک ربـمغیپ 

میقتـسم و یقطنم و  هار »  » هکلب تسین ، زین  ود  نیا  راـنک  رد  یتـح  نآرق . ربارب  رد  هن  تسا و  تنـس  ربارب  رد  هن  ترتـع  لـصا  تسا . هتفرگ 
تقیقح دـنمزاین  رگوجتـسج  مدرم  يورب  شرد  و  دـنراد ، روـضح  ود  ره  ربماـیپ  ماـیپ و  نآ  رد  هک  ياهناـخ  تسا . تنـس  نآرق و  نـئمطم 

هک یخیرات  يهناخ  اهنت  ییابیز ، زا  راشرس  اما  هداس ، تمظعرپ و  ینورد  اب  عضاوتم ، يردرس  تمصع ، یتسار و  يهناخ  تسا . زاب  تسرپ 
ینعی تلاسر ، تسا . نآرق  تهج  ینعم و  و  ربمایپ ، یقیقح  يهرهچ  مالـسا ، حور  تخانـش  راـیعم  كـالم و  ترتع ،» .» تسین بیرف  نآ  رد 

اهنت تیب  لها  شزرا  درادـن . دوجو  اساسا  تسا و  صقان  يرگیدیب  یکی  رگیدـکی . لمکم  ود  ره  نیا  و  تلاسر ؛ ینعی  ترتع ، و  ترتع ؛
لآهدـیا و کیلبمـس و  هداوناـخ  کـی  شدوخ  يهداوناـخ  نیا  هک ، تسا  رطاـخ  نیا  هب  هکلب  دـنربمایپ ، تیب  لـها  هک  تسین  نیا  رطاـخ  هب 
. دنتسین و  دنـشاب ، دیاب  همه  و  دشاب ، دیاب  هک  ینادناخ  تسا . یناسنا  نادناخ  زا  یلاثم  یلاعتم و  لماک و  يهنومن  کی  تسا . شخب  نامرآ 
هب هن  دراد . شیوخ  هب  تلاصا  هک  تسا  ياهداوناخ  هداوناخ ، نیا  . دنریگب قشمرـس  و  دننک ، يوریپ  نآ  زا  ات  دشاب  ياهنومن  هک  دندنمزاین  و 

یباـستنا يراـبتعا و  ياهـشزرا  هک ، ارچ  ندوب . ربمغیپ  يهداون  ندوب ، ربمغیپ  رتخد  ندوب ، ربـمغیپ  يومع  رـسپ  ندوب ، ربـمغیپ  داـماد  رطاـخ 
نیا رد  شـشزرا  یلع  رگا  اما ، تسا  دنمجرا  یبسن  ياهشزرا  نیا  نانیا  دوخ  يارب  دشاب و  هتـشاد  یملع  شزرا  نارگید  يارب  دـناوتیمن 

يدـنواشیوخ ياهدـنویپ  نیا  زا  هک  یناـنز  نادرم و  يارب  تسوا ، رتـخد  هک  نیا  رد  همطاـف  تسا و  ربـمغیپ  داـماد  اـی  وـمع  رـسپ  هک  تسا 
هک هچ  ینعی  دنشاب . هتشاد  مالسا  رد  یتلاسر  نانچ  دنناوتیم  هنوگچ  دنشاب ؟ هوسا  ماما و  هنومن و  قشمرس و  دنناوتیم  هنوگچ  دنامورحم ،

ربمغیپ هب  هداوناخ  نیا  رگا  دراذگب ؟ شوریپ  مدرم  هحفـص 65 ] شنید و [  هدنیآ  شاهعماج و  يارب  ار  شاهداوناخ  دارفا  ار و  نآرق  ربمغیپ ،
ادـیپ ییاهداوناخ  اج  ره  . تشاد ار  شزرا  نیمه  دوبیم  رگا  مه  ناـنوی  رد  اـج ، ره  رد  دوب ، اـهناسنا  يادـتقا  يوگلا  زاـب  دوبن ، بوسنم  مه 

هب ناسنا  دراد . تلاصا  ترتع )  ) هداوناـخ نآ  نینـسح ،»  » شنارـسپ و  بنیز »  » شرتخد و  همطاـف »  » شنز دـشاب و  یلع »  » شدرم هک  دـینکب 
يارب هملک ، دـنچ  رد  میراد ؟ جاـیتحا  هداوناـخ  نیا  هب  اـم  هچ  يارب  دـمهفیم . دزوـمآیم و  يزیچ  نآ  زا  تـسا و  دـنمزاین  نادـناخ  نـینچ 
نامه رد  دـیوگیم ، ار  نامه  مه  هیواعم » «، » ربمایپ تنـس   » زا دـنکیم و  تبحـص  دـمحم »  » زا مه  ناورم »  » هک نیا  يارب  مالـسا ، تخاـنش 

ام سپ  دـنیوگیم . يروج  مادـک  ره  اما ، دـنیوگیم  ار  نیا  همه  صاقو و  یبا  نب  دعـس  ناـمثع و  نمحرلادـبع و  رکبوبا و  رمع و  ناـمز ،
یلصا کی  تسا و  ياهداوناخ  کی  ناونع  هب  ترتع  هدش ، فیرحت  عیشت  رد  وا !؟ یعقاو  هرهچ  ناونع  هب  میسانشب  ار  هرهچ  مادک  ار ، مادک 
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دیحوت ندش  راد  هشدخ  یتح  و  نآرق ! ندش  لیطعت  ربمایپ و  يامیس  نتفرگ  قاحم  رد  ربمایپ ، تنس  ندز  رانک  يارب  هدش  هلیـسو  هک  تسا 
[ . 12 !« ] نیتسار عیشت  ياز  تکرح  یملع و  ياهشزرا  ندرک  لامدگل  یثراو و  ینوخ  تیفارشا  يداژن و  ياهشزرا  هیجوت  و 

؟ دنموصعم یناسک  هچ 

راوشد نآ  قابطنا  اما  دسریم ، رظن  هب  حیحص  کیتکلاید  ناهرب  کیروئت و  رظن  هطقن  زا  یهانگیب  تمصع و  دیوگب : یسک  تسا  نکمم 
نارگ نیگنـس و  مدرم  يارب  شنتفریذپ  و  دـشابیم ، مرکا  لوسر  زا  ریغ  يدارفا  يارب  تیموصعم  تابثا  مزلتـسم  نآ  قیبطت  اریز  دـیامنیم .

هک تسا  نیا  تمصع  تابثا  رد  هیضق  ضرف  نایمدآ ، سوه  يوه و  اب  هن  دباییم  ققحت  ناهرب  لیلد و  اب  يداقتعا  ياهرواب  خساپ : . دیآیم
هدید حوضو  هب  نیلقث  ثیدـح  هحفـص 66 ] رد [  اـنعم  نیا  و  تسا . هداد  رارق  موصعم  نآرق ، اـب  زرا  مه  يواـسم و  ار  دوخ  ترتع  ربماـیپ ،
امازلا تسا  باتک  نیا  شودـمه  هک  زین  ترتع  فارحنا ، اطخ و  هنوگ  ره  دـقاف  و  تسا ، یهلا  یحو  نآرق ، نوچ  هک  اـنعم  نیا  هب  دوشیم .

. تسا یهلا  باتک  اب  يزرا  مه  يواست و  نامه  ترتع  تمصع  رب  راکشآ  لیالد  زا  هناتخبـشوخ  دشابیم . هانگ  زا  نوصم  اطخ و  زا  يراع 
؛ نمـشد تسود و  قفانم ، رفاک و  یلخاد ، یجراخ و  نمـشد ، تسود و  فارتعا  هب  هک  نادـناخ  نیا  لاوقا  لامعا و  هریـس و  نآ ، رب  هوـالع 

تمـصع اریز  تسا . یحور  لماکت  یلاعت و  یقرت و  يارب  یلبمـس  دیلقت و  ءادتقا و  يارب  ییوگلا  هنومن و  همه ، همه و  یطیرفت ، یطارفا و 
ار تمـصع  دناتـس ، کـمن  زا  ار  يروش  نغور و  زا  ار  یبرچ  ناوـتیمن  هک  ناـنچمه  ترتـع . دوـجو  زا  كاـکفنا  لـباق  ریغ  تسا  یتـفص 

يربهر یگتسیاش  ربهر و  یکاپ  رادم  رب  تثعب  يهزیگنا  الوصا  و  تسا ، تمـصع  ناشیربهر  يدوجو  يهمزال  درک . ادج  همئا  زا  ناوتیمن 
داـشرا تیادـه و  ار  مدرم  ربماـیپ  نیـشناج  ناوـنع  هب  و  دـنکیم ، ادـیپ  ار  توـبن  دنـسم  رب  هیکت  یگتـسیاش  هک  یـسک  اریز  تسا . ناـیمدآ 
عامتجا زاتـشیپ ، تکرح  نیمه  تکرب  هب  دوش . نومنهر  تسرد  هار  رد  ار  يرـشب  يهعماج  دـناوتب  ات  دـشاب  اطخ  زا  نوصم  دـیاب  دـنکیم ،

ینادابآ و یکاپ و  يایند  هب  هلق  نآ  رد  اهناسنا  ات  دنرب . شیپ  هدیدنسپ ، تافص  لامک و  یعقاو و  يزارفرـس  ياههلق  نیرت  دنلب  ات  ار  يرـشب 
، هدش يزیر  همانرب  اهناسنا  هافر  ریخ و  تهج  رد  هراومه  هک  یهلا  سدقم  ياهنامرآ  هب  یبای  تسد  يارب  دنبای . تسد  يدام  يونعم و  هافر 

ماقم موصعم و  ار  نانآ  نخس ، رگید  هب  و  تشاد ، نوصم  اطخ  هانگ و  ره  زا  ار  اهنآ  نانیشناج  و  ربهر ، ار  ناربمایپ  میکح  لاعتم و  دنوادخ 
تراهط و دروم  رد  تحارص  هب  نآرق  رگید  فرط  زا  دنشخب . يراگتسر  كاپ و  اهشیالآ ، زا  ار  رشب  ات  هدومرف  تیانع  اهنآ  هب  ار  تمـصع 
، هدوب تجح  نیملـسم  مامت  يارب  نآرق  تداهـش  یهاوگ و  و  دـهدیم ، یهاوگ  اطخ ، فارحنا و  هانگ و  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یکاپ 
(: 33 بازحا /  .() اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لـها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا  :) دـیامرفیم همیرک  هیآ  رد  دراد . راـبتعا  تیدـنس و 

رارق یهب  كاپ و  نوصم و  یهابت ، يدیلپ و  زا  ار  امـش  و  درادـهگن ، رود  امـش  زا  ار  اطخ  هانگ و  یتشز و  هک  تسا  هدومرف  هدارا  دـنوادخ 
نآ رد  هک  دوب  رمع  زا  دـعب  هفیلخ  باختنا  ناـیرج  رد  خـساپ 2 : . داد میهاوخ  حیـضوت  ثحبم  نیمه  رد  دروم  نیا  رد  هحفص 67 ] دهد [ .

قاحم و رد  ار  مالـسا  خـیرات  يهرهچ  اروش ، زا  لبق  ياهرادـم  رارق و  اهیراک و  هسیـسد  اـب  هک  فوع  نب  نمحرلادـبع  یگتخاـس ، ياروش 
رد . ) دز نماد  رتشیب  هچ  ره  هنانئاخ  ياه  هئطوت  ینابت و  اب  ار  مالسا  ریـسم  زا  تافارحنا  اهیراک و  فارـسا  يهنیمز  و  دربورف ، رتشیب  یکیرات 

لوسر تنس  ادخ و  باتک  هب  هک  نآ  طرش  هب  منکیم  تعیب  وت  اب  تفگ : دومن و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ور  دنچ ، یتاثحابم  زا  دعب  اروش ) نآ 
هک طرش  نیا  هب  منکیم  لوبق  دومرف : ترضح  ینک ، لمع  رمع ) رکبوبا و  ، ) قباس هفیلخ  ود  هقیرط ي  و  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 
اهر ار  بانج  نآ  تسد  نمحرلادـبع  میامن . راتفر  دوخ  يأر  داهتجا و  هب  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنـس  ادـخ و  باتک  هب 

هرخـالاب درک و  لوبق  ناـمثع  درک ، رارکت  دوـب  هتفگ  مالـسلا  هیلع  یلع »  » هب هک  یطیارـش  هتفرگ  ار  وا  تسد  دروآ و  ور  ناـمثع  هب  و  درک ،
. دننکیمن راکنا  ار  نآ  و  دندونشخ ، نادب  یتح  دنراد و  رارقا  احیرـص  هیـضق  نیا  هب  تنـس  لها  ناردارب  دوبر . بصغ  هب  ار  تفالخ  يوگ 
و دوشیم . هظحالم  نیخیـش  يارب  يربهر  تیلباق  تمـصع و  تابثا  یعون  عقاو  رد  رمع ، رکبوبا و  هب  يادـتقا  بوجو  يانعم  هیـضق  نیا  رد 
. داد يرـست  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  زا  ریغ  يدارفا  هب  ناوـتیم  ار  تمـصع  هک  نـیا  رب  تـسا  یلیلد  نـیا  دوـخ  هجیتـن  رد 

تداهش نیسح ، www.Ghaemiyeh.comنآرق ، ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


رگید هب  ای  و  دشابیمن . نارگ  نیگنـس و  مدرم  يارب  رمع  رکبوبا و  دروم  رد  تمـصع  لوبق  شریذـپ و  صوصخ ؛ نیا  رد  هنوگچ  نیاربانب 
دوـجو داریا  هـمئا »  » يارب تمـصع  باـستنا  تاـبثا و  هـب  اـما  تـسین ، رمع  رکبوـبا و  يارب  تمـصع  باـستنا  تاـبثا و  رد  یلاکـشا  نـخس 

تدـحو و هک  یتقو  دـیوگیم : نینچ  عامجا  ياهداینب  ای  عامجا  ناکرا  صوصخ  رد  مود  باب  یفـصتسم »  » رد یلازغ  ماما  خساپ 3 : ! دراد
رادـیدپ فارحنا  اـطخ و  زا  تینوصم  و  دـباییم ، ققحت  عاـمجا  دـشاب . هظحل  کـی  هک  دـنچ  ره  دـش ، عـقاو  مالـسا  تما  نیب  هملک  قاـفتا 

ریسفت لیذ  رد  رانملا  ریسفت  بحاص  خساپ 4 : . دوشیم یقلت  مرکا  لوسر  زا  ریغ  يارب  تمصع  تابثا  رب  لاد  حیرـص  فارتعا  نیا  دوشیم .
یکی هک  یخرک » : » درادیم راهظا  هحفص 68 ] ( ] 165 هرقب /  () ادادنا هللا  نود  نم  ذـختی  نم  سانلا  نم  و  :) دـیوگیم هرقب  هروس  زا  ياهیآ 

هفینحوبا لوق  رگا  نیاربانب  دراد ، هفینحوبا  لوق  رظن و  هب  یگتـسب  لمع  بوجو  يهیاپ  ساسا و  دیوگیم : تسا  یفنح  بهذم  نایاوشیپ  زا 
هک تسا  بجاو  تروص ، نیا  ریغ  رد  تسا ، بجاو  نآ  هب  لمع  تسا و  نامه  نخس  سپ  دوب ، راگزاس  ربمایپ  تنس  نآرق و  تایآ  صن  اب 
هک تسا  نیا  تسردان  يهدـیقع  نیا  موهفم  مینادرگ . هفینحوبا  رظن  لوق و  اب  قباـطم  ار  نآ  ریدـقت  ره  هب  و  دومن ، لـیوأت  ار  تنـس  نآرق و 

لبنحنبا باـتک  زا  ار  یبلطم  هقف » لوصا  هب  يرذـگ   » رد یبیلاود  خساپ 5 : ! تسا مرکا  لوسر  نآرق و  تمـصع  زا  رترب  هفینحوبا  تمـصع 
جاجتحا و هباحـص و  لاوقا  باختنا  نتفرگرب و  تنـس  لها  ناهیقف  مامت  هناگراهچ و  بهاذـم  نایاوشیپ  دـنکیم : لقن  هرهزیبا  هک  هدروآ 

وریپ یهورگ  دیوگیم : پاچ 1322 ه ) ، 260 هحفص ؛ ج 1   ) یفـصتسم رد  یلازغ  و  دناهدومن . عامجا  اهنآ  ياواتف  تایرظن و  هب  لالدتـسا 
، تیاور هب  لالدتـسا  جاـجتحا و  هک  تسا  حـضاو  رپ  دـنهدیم . رارق  قلطم  تجح  لـیلد و  ار  نآ  و  دـنوشیم ، یباحـص  داـقتعا  بهذـم و 

مالک هب  لالدتـسا  ای  یتفم ، ياوتف  هب  لالدتـسا  جاـجتحا و  یلو  تسوا . ییاور  لوق  لـقن  هب  ناـنیمطا  اـی  يوار  تلادـع  هب  ینمـض  فارتعا 
ره اریز  دیامنیم ، رظن  بحاص  يارب  تمـصع  لوبق  عقاو  رد  و  دـیاشگیم ، ار  تمـصع  هب  ناعذا  باب  وا ، رظن  رب  هیکت  بهذـم و  بحاص 

يارب املسم  دهد ، هولج  هتسیاش  قح و  رب  ار  نآ  و  دهد ) رارق  هاوگ  لیلد و  ار  نارگید  نخس   ) دنک لالدتسا  نارگید  مالک  هب  هیکت  اب  سک 
پاچ 1374 ه) يدعب ، تاحفـص  هحفص 118 و  دـلج 4 ،  ) نیعقوملا مالعا  رد  تسا . هدومن  تمـصع  تابثا  هاوخان  هاوخ  نخـس  بحاـص 

رگا و  تشاد ، فالتخا  رگیدکی  اب  يرما  باب  رد  هباحـص  ياوتف  رگا  تسا و  حجرا  هباحـص  ياواتف  ارآ و  ذخا  شنیزگ و  هک  تسا  هدـمآ 
، دندوب لیاق  اوتف  کی  هب  هباحص  رثکا  رگا  تسا و  تسرد  حیحص و  هباحص  ياوتف  دیدرت  نودب  دندوب ، هباحص  نایم  رد  هناگراهچ  يافلخ 

نآ رد  رمع  رکبیبا و  هک  ییاـت  ود  نآ  ياوـتف  يأر و  دنتـشاد ، فـالتخا  اـت  ود  اـت  ود  رگا  تسا و  تیرثـکا  اـب  تسرد  حیحـص و  ياوـتف 
زین و  تسا . رکبیبا  اب  اوتف  یتسرد  تحص و  قح  دنتـشاد ، فالتخا  زین  رمع  رکبوبا و  رگا  تسا و  باوص  تحـص و  هب  نورقم  دنـشابیم ،

هحفص 69] رتکیدزن و [  ياوتف  دوب ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  نامز ، هاگره  دیوگیم : نیعقوملا  مالعا  باتک  بحاص 
نآ رد  و  رظنبحاص ، يارب  تسا  یهیجوت  يأر ، رظن و  نیاربانب ، دوب . دـهاوخ  يرتشیب  لامتحا  ياراد  اوتف ، نآ  یتسرد  تحـص و  هب  نورقم 

یهیدـب نیا  هک  دراد ، نانیمطا  نادـب  هک  دـشاب  یـسک  رب  تجح  دـناوتیم  موصعم  لوق  زا  تیاور  و  تسین . یتجح  هنوگ  چـیه  نارگید  رب 
يور دنریگیم و  درفنم  روط  هب  ای  یعمج  روط  هب  ار  هباحص  يارآ  اهنآ ، زا  یخرب  لقادح  ای  تنس  لها  تسین . نآ  رد  یکـش  چیه  تسا و 

رکبوبا دروم  رد  صاخ  روط  هب  ار  هویـش  نیا  دنهدیم . رارق  مدرم  داقتعا  يارب  مامت  مات و  تجح  یفاک و  لیلد  ار  نآ  و  دـنهدیم ، رظن  نآ 
تنـس لها  ... دـنهدیم يارق  دانتـسا  دروم  هدافتـسا و  دـشاب ، نآ  اب  راگزاس  قفاوم و  رمع  هک  یتقو  صخا ، تروص  هب  و  دـنربیم ، راـک  هب 

هب شندوب  یباحـص  رطاخ  هب  افرـص  دننک ، هیکت  ینئمطم  ساسارب  هک  نیا  نودب  دننادیم ، هقداص » هلداع و   » وحن ره  هب  ار  یباحـص  تیاور 
هعیش هب  ددعتم  دراوم  رد  ارچ  سپ  دشاب  تسا  هچ  ره  امش  قیقحت  يهویـش  بوخ ! رایـسب  مییوگیم ، دارفا  نیا  هب  ام  دنیامنیم . دانتـسا  نآ 

هباحص ياههتفگ  هب  دانتسا  رد  تنس  لها  يهناگراهچ  بهاذم  ایآ  ! دننکیم دانتـسا  تیب  لها  لوق  نخـس و  هب  ناشیا  هک  دینکیم  ضارتعا 
رتربتعم و ربمایپ  کیدزن  شیوخ  موق و  تیب و  لها  زا  اهنآ  اـیآ  دـننکیمن ، جاـجتحا  لالدتـسا و  اـهنآ  ياـهاوتف  هب  و  دـنرادن ؟ رظن  قاـفتا 
اهنآ و مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ایناث  هدوب و  كاپ  يراع و  یگدولآ ، عون  ره  زا  تیب  لها  هک  دوشیم  تباث  نیا ؛ رب  هوالع  دنرت ؟ هتـسیاش 

. دنزارطمه ناسکی و  ود  ره  هب  کسمت  ناشنامرف و  لوق و  هب  لمع  بوجو  ققحت  رد  نآرق 
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؟ دنتسه یناسک  هچ  تیب  لها 

زا ار  يدیلپ  سجر و  ات  هدومرف  هدارا  دـنوادخ  انامه  (: 33 بازحا /  () اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دـیری  امنا  )
صوصخ رد  هیآ  نیا  : دیوگیم تیب  لها  لئاضف  باب  دوخ  حیحص  رد  ملسم  هحفـص 70 ] دزاس [ . ناتکاپ  رهطم و  دیادزب و  تیب  لها  امش 

و لامعلا ، زنک  و  یطویس ، روثنملا  رردلا  و  نیحیحص ، كردتسم  و  لبنحنبا ، دنسم  دش . لزان  نیـسح ... نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و 
هریغ هباغلا و  دسا  دوادیبا و  دنـسم  و  ةرـضنلا ، ضایرلا  و  باعیتسا ، و  دادغب ، خیرات  و  یئاسن ، صئاصخ  و  يربط ، ریـسفت  و  يذـمرت ، ننس 

نوچمه ار  هیآ  لوزن  ناش  یگمه  دـینک ). هاگن  یناث ، دـصقم  زا  باب 19 و 21 و 22 ، يدابآ  زوریف  هسمخلا  لـئاضف  باـتک  لوا  ءزج  هب  )
لوسر زا  دیوگیم ، ماعنا  يهیآ 84  ریسفت  رد  رانملا  ریسفت  بحاص  . دننادیم نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  صوصخ  رد  ملسم ،
یهتنم ناشردپ  هب  شیدنواشیوخ  يهطبار  مدآ  نادنزرف  زا  يدنزرف  ره  : » دیامرفیم ترضح  هک  هدش  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ 

عطق روط  هب  ثیدـح  نیا  «. مشابیم اهنآ  اب  هناردـپ  کـیدزن و  یـشیوخ  يهطبار  رد  وا  نادـنزرف  ردـپ  نم  هک  همطاـف »  » دـنزرف زج  دوشیم 
تلـالد يرگید  روهـشم  ثیدـح  دنـشابیم . ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تیب  لـها  همطاـف ، نادـنزرف  هک ؛ تسا  نآ  رگناـشن 

مهیلع نیسح  نسح و  هب  هراشا  مرـسپ -  ود  نیا  : » دیامرفیم ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نآ  رد  هک  دراد  هیـضق  تابثا  رد  يرتنـشور 
نکمم .( دینک عوجر  هریغ  هراما و  باتک  ملسم »  » ماکحا و باتک  يراخب »  » هب .« ) دننک توکـس  هچ  دننک و  مایق  هچ  دنتـسه  ماما  مالـسلا - 

ار رگید  رفن  هن  یماما  هدزاود  هعیش  اما  دنوریم ، رامش  هب  تیب  لها  ءزج  نیـسح  نسح و  یلع و  هک  تسا  تسرد  يرآ ! دوش : هتفگ  تسا 
صوصنم و هک  زین  نیریاس  تمصع  اترورـض  تیب ، لها  زا  رفن  جنپ  تمـصع  شریذپ  زا  سپ  خساپ : ؟ تسیچ لیلد  دنکیم ، هفاضا  اهنآ  هب 

ياراد موصعم  دوخ  لثم  موصعم ، صوصنم  ارچ  دـشابیم ، شریذـپ  دروم  رفن ، کـی  هچ  دنـشاب  هورگ  کـی  هچ  دنـشابیم  اـهنآ  بوصنم 
ربخ ساسارب  هب  هتـشذگ  ناربمایپ  هب  نیملـسم  مامت  هک  تسور  نیمه  زا  و  دیدرگ ، رکذ  البق  نآ  لالدتـسا  هک  دـشابیم ، تمـصع  یگژیو 

هدرک و بوصنم  ار  دوخ  زا  سپ  موصعم  ماما  ره  هک  هدیسر  تابثا  هب  هعیـش  يارب  زین  و  دننکیم . افتکا  ربخ  نآ  هب  هتـشاد و  نامیا  موصعم 
دنکیم لقن  مرکایبن  لوق  زا  ماکحالا  باتک  دلج 9  رد  يراخب  ار ، ربخ  نیا  هحفص 71 ] تسا [ ... هداد  رارق  تما  ییاوشیپ  سأر  رد  ار  وا 

: هک دنکیم  لقن  پاچ 1348 ه) هحفص 191  دلج 2   ) رد زین  ملسم  دنتـسه ». شیرق  زا  ناشمامت  هک  دنـشابیم  هدنامرف  ریما و  هدزاود  : ) هک
. دننک دییأت  اضما و  ار  نآ  دنتـسه  شیرق  زا  اهنآ  یگمه  هک  هفیلخ  هدزاود  هک  نیا  ات  تفریذپ  دـهاوخن  نایاپ  يربهر ) نید و  رما   ) رما نیا 

لئاضف باتک  هب  زین  و   ) تسا هدیدرگ  لقن  تیاور  نیمه  هب  هیبش  لامعلا  زنک  دمحا و  دنسم  و  نیحیحـصلا ، كردتـسم  يذمرت و  ننـس  رد 
اب مالـسلا  هیلع  نیـسح  باستنا  طابترا و  موهفم  دش  هتفگ  هچ  نآ  عومجم  زا  (. پاچ 1384 ه نآ  دـعب  ام  هحفص 23 و  مود ، دلج  هسمخلا 

یهارمگ لـهج و  تملظ  زا  اـهناسنا  وا  روـضح  اـب  و  تسا . دـنوادخ  مارح  لـالح و  صیخـشت  نازیم  وا  هک  نیا  و  دوـشیم ، نشور  نآرق ،
فالتخا دـنالطاب . قح و  صخاـش  نآرق و  اـب  یطاـبترا  نینچ  ياراد  زین  نیموصعم  ریاـس  . دـنوشیم تیادـه  رون  يوس  هب  هتفاـی و  تاـجن 

لوق نامه  ربمایپ ، تیب  لها  لوق  دیوگیم : هیعش  دوشیم ، نییبت  شرگن  نیمه  ساسارب  زین  یماما  هدزاود  هعیش  تنـس و  لها  نایم  یـساسا 
ثیداـحا رگید  نیلقث و  ثیدـح  يهیاـپ  رب  شرگن  نیا  و  تسا . ناـنچ  زین  اـهنآ  ریرقت  ناـیب و  و  ناشدـج ، راـتفر  اـهنآ ، راـتفر  و  ناشدـج ،

دوجو ود  نآ  نیب  زین  يرگید  تافالتخا  نآ ، زا  ریغ  تسین . نیملـسم  يهیقب  ربمایپ و  نادناخ  نایم  یتوافت  دنیوگ : تنـس  لها  و  دـشابیم .
ثیدح نیا  ساسارب  ار  هعیش  داقتعا  هدرک و  رکذ  ار  نیلقث  ثیدح  - 1 تالاؤس . دروخیم مشچ  هب  زین  هناگراهچ  بهاذم  ریاس  رد  هک  دراد 

تیموصعم اب  طاـبترا  رد  هک  ار  ياهیآ  ؟3 - تسیچ نیلقث  ثیدح  رد  یتنـس » هللا و  باتک   » زا روظنم  هعیـش  داقتعا  ربانب  ؟2 -  دیهد حیضوت 
هحفص 73 ] دوشیم [ ؟ طابنتسا  نآ  زا  يزیچ  هچ  دیسیونب  هدرک و  رکذ  دراد  دوجو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها 

نیسح ماما  ترایز  هعیش و 
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هراشا

وگب (: 105 هبوت /  () نولمعت متنک  امب  مکئبنیف  ةداهشلا  بیغلا و  ملاع  یلا  نودرتس  نونمؤملا و  هلوسر و  مکلمع و  هللا  يریسف  اولمعا  لق  (و 
 - تداهـش بیغ و  ملاع  هب  ار  امـش  يدوزب  دید و  دـنهاوخ  نانمؤم  شربمایپ و  اب  ار  امـش  شالت  يهجیتن  يدوزب  دـنوادخ  هک  دـینک  شالت 

تاجن يارب  ادخ و  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  تکرح  . دومن دهاوخ  هاگآ  ار  امـش  ناتیاهراک  زا  تخاس و  دهاوخ  لقتنم  رگید -  یناهج 
لوسر و ادخ و  ار ، وا  يراکادف  راثیا و  شالت و  راک و  دیسر و  تداهش  هب  هار  نیا  رد  و  دیگنج ، تلادع  قح و  نانمـشد  اب  وا  دوب ، ناسنا 

ماجنا نسح  هب  یهاوگ  ای  زیمآ  تیحت  تاملک  اب  ار  وا  و  هدرک ، هدـهاشم  دـننکیم ، ترایز  ار  وا  سدـقم  مرح  هک  صلخم  كاپ و  نینمؤم 
و رکنملا ، نع  تیهن  و  فورعملاـب ، ترما  ةاـکزلا و  تیتآ  و  ةالـصلا ، تمقا  دـق  کـنا  دهـشن  :) دـنیوگیم هداد و  رارق  باـطخ  دروم  راـک 
، يداد نامرف  یکین  هب  و  یتخادرپ ، ار  تاکز  و  یتشاد ، اپب  ار  زامن  وت  هک  نیا  هب  مهدیم  تداهش  نیقیلا ::) كاتا  یتح  هلوسر  هللا و  تعطا 
نامیا و هب  تداهش  نیا  . يدیسر تداهـش  نیقی  يهلق  هب  هک  اج  نآ  ات  يدوب  شلوسر  ادخ و  عیطم  و  يدرک ، یهن  يریگولج و  یتشز  زا  و 
، تسا هداد  ماجنا  هک  يراـک  ساـسارب  لـماک  راکـشآ و  حـضاو و  روط  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوجو  تقیقح  زاـجیا ، لاـمک  رد  نیقی 
تسا و مکاـح  ناـسنا  رب  هک  یلـصا  نآرق و  ساـسارب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  راـک  نخـس ، رگید  هـب  و  دزاـسیم . هحفص 74 ] صخـشم [ 

. دنکیم ریسفت  تسا ، رادومن  شراتفر  رد  هک  ییاهشزرا 

زامن

ای همانزور  ندـناوخ  اب  ياهنوگ  هب  ات  دـنکیم  شالت  هاگ  هگ  اما  تسین  نآ  زا  يزیرگ  هک  دراد ، ییاهجنر  اهمغ و  یگدـنز : رد  یناسنا  ره 
شایبلق تانونکم  نانخـس و  هب  بوخ  هک  یتسود  اب  ار  درد  مغ و  ای  دشخب ، یفـشت  یلـست و  ار  دوخ  هوهق  ياچ و  ندیـشون  ای  یـشرازگ ،

زا دناكدنا ، رایـسب  هک  ادخ ، ناراد  تسود  اما  . دراذگ نایم  رد  دـنکیم ، يراوخمغ  يدردـمه و  یماگمه و  وا  اب  و  دـهدیم ، ارف  شوگ 
نیقی روط  هب  دناهتفرگ و  رارق  یهلا  فاطلا  فنک  رد  هک  دننکیم  ساسحا  شیاین ، اب  هک  ارچ  دنزیرگیم ، زامن  يوس  هب  نآ  ياهمغ  ایند و 

زاـب ادـخ  داـی  زا  ار  اـهنآ  ماـقم  هاـج و  و  دزاـسیمن . لـفاغ  ناشیادـخ  زا  ار  اـهنآ  دـنزرف ، لاـم و  هک  دـنیارگیم  دـنوادخ  تمـس  هـب  اـهنت 
یئاج رد  و  دـناوخیم ». زامن  تفرگیم ، تدـش  وا  رب  يرما  و  دـشیم ، راوشد  يراـک  ربماـیپ  رب  یتقو  : » تسا هدـمآ  ثیدـح  رد  . درادیمن

هراومه هک  هدش  لقن  وا  زا  و  تسیرگنیم . تشاد ، قایتشا  ار  هچ  نآ  شمشچ  ینعی  تسا ». زامن  رد  نم  مشچ  ینـشور  : » دیامرفیم رگید 
هک تسا  يزیچ  نامه  شتوالح  ینیریـش و  یمامت  اب  ادـخ  ناتـسود  زامن  لالب ». يا  نک ، تحار  مارآ و  ار  ام  زامن  اـی  ناذا  اـب  : » دومرفیم

یتـشز ءاـشحف و  زا  يهدـنرادزاب  زاـمن  (: 45 توـبکنع /  رکنملا . ءاـشحفلا و  نـع  یهنت  ةالــصلا  نا  :) هدوـمرف تیاـنع  نآرق  رد  دــنوادخ 
يدیلپ زا  و  دهد ، وشتسش  ار  نتشیوخ  نآ  رد  راب  جنپ  بش  زور و  ناسنا  هک  يرهن  هب  ار  زامن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  . تسا

هب ار  شیوخ  بولق  و  میهدیم ، تکرح  نآ  يادا  رد  ار  دوـخ  ناـبز  اـم  هک  يزاـمن  اـما  تسا . هدرک  هیبـشت  دـنامن ، يزیچ  وا  رب  تفاـثک  و 
هحفص دنکیمن [ . ریهطت  ار  تفاثک  يدیلپ و  هدوبن و  اشحف  زا  هدنرادزاب  هاگ  چیه  مینادرگیم ، هجوتم  ایند  شزرایب  يالاک  عاتم و  تمس 

ار وا  هتـشذگ  هانگ  دـنوادخ  دوشن ، ثداح  یهانگ  شدوجو  رد  درازگ و  زامن  تعکر  ود  سک  ره  : » هک تسا  هدـش  لقن  ثیدـح  رد  [ 75
لابقا قایتشا و  قوش و  زج  نآ  رد  هک  دوب ، یشیالآ  هنوگ  ره  دقاف  رهطم و  كاپ و  وا  دوخ  نوچ  امامت  مالسلا  هیلع  نیـسح  زامن  «. دیاشخبب
نامه رد  میمهفیم ، شدوجو  رد  ار  نآ  تمظع  زامن و  نأش  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  تکرح  يابیز  رایـسب  رظانم  زا  یکی  و  دشیمن ، هدید 

ییاهریت اههزین و  اهریـشمش و  يهرـصاحم  فالخرب  هک  یلاح  رد  زامن ، تقو  ندیـسرارف  تقو  هب  هک  تسا ، اروشاع  زور  ساسح  تاظحل 
يهناخ رد  ییوگ  ددـنبیم . زامن  يهماقا  هب  تمه  رمک  ریذـپان  فصو  یتناتم  روش و  اب  لاـفطا  نویـش  ناـنز و  هیرگ  یگنـشت و  هاـکناج و 

زا و  دربیم ، هانپ  وا  تدابع  ادـخ و  يوس  هب  هک  تسا  نینچ  نیا  ... دـنترایز جـح و  لاـح  رد  مارحلا  هللا  تیب  جاـجح  هک  اـج  نآ  تسادـخ 
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دنع انا  : » هدـش دراو  یـسدق  ثیدـح  رد  هک  ارچ  تسوا . هب  نانیمطا  لکوت و  هیکت و  زا  یـشان  نیا  و  دوشیم . اهر  اههودـنا  اهمغ و  یمامت 
. مراد روضح  دوخ  يهدنب  نامگ  يهناتسآ  رد  نم  یب :» يدبع  نظ 

تاکز

هراومه و  بلط ... راصحنا  کسمم و  هن  دوب و  رگراثیا  راکادف و  وا  هدنریگ ، هن  دوب  هدنشخب  رظن  ایند  هب  شهاگن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
لخبلا تلبقا و ال  یه  اذا  اهینفی  دوجلا  الف  [ تلقنت ] تلفتت نا  لبق  ارط  سانلا  یلع  اهب  دـجف  کیلع  ایندـلا  تداج  اذا  : دورـسیم ار  لاقم  نیا 
ناوارف ششخب  مدرم  رب  دورب  تتسد  زا  ایند  تورث  لام و  هکنآ  زا  شیپ  زین  وت  سپ  دراد ، اخـس  دوج و  وت  رب  ایند  یتقو  تلوتام : ادا  اهیقبی 

هگن ار  نآ  تسخ  لـخب و  دـنک ، تشپ  وت  هب  اـیند  رگا  و  دزاـسن ، دوباـن  ار  نآ  شـشخب  دوج و  دروآ ، يور  وت  هب  اـیند  یتـقو  هک  ارچ  ! نک
تواخس و يهنیمز  رد  هعلاطم  یسررب و  يایوج  هک  اهنآ  . تسا هنارگراثیا  تواخـس  یگدوشخب و  نامه  ءاشنم  رکفت  زرط  نیا  !... درادیمن

هعجارم مالسلا  مهیلع  تیب  لها  لیاضف  هریس و  بتک  ریاس  هعیشلا و  نایعا  مراهچ  تمـسق  دنناوتیم  دنتـسه ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  تمارک 
دننام مینکیم ؛ هدنـسب  هراشا و  تسا  ینآرق  تایقالخا  زا  هتـشر  کی  يهدـنریگرب  رد  هک  هثداح  کـی  هب  اـج  نیا  رد  هحفـص 76 ] دننک [ .

نیا هنافسأتم  نمشد ... تسود و  رب  تمارک  لضف و  هنالمأتم و  شرگن  اب  بیدأت  و  نامیا ، زا  یـشان  تماقتـسا  ربص و  ملح و  زا  یـشان  وفع 
خ.  » يهدام رد  راحبلا  ۀنیفس  رد  فشک و  ار  نآ  یمق  سابع  خیش  موحرم  هدوب و  یفخم  تایاور  نارگـشهوژپ و  زا  يرایـسب  دید  زا  هثداح 
ار مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مدش ، هنیدم  دراو  : » دیوگیم قلطـصملا  نب  ماصع  تسا : نینچ  نآ  نتم  هک  تسا  هدـناسر  تبث  هب  ق » ل .

متـشاد ناهنپ  شردپ  هب  تبـسن  هنیـس  رد  هک  يدسح  هک  ياهنوگ  هب  دروآ ، تفگـش  هب  ارم  شتلزنم  ماقم و  یمان و  شوخ  هدومن ، هدهاشم 
هیلع نیسح  شردپ ، وا و  بس  متش و  هب  مدرک  عورـش  يرآ . دومرف : ناشیا  یتسه ؟ بارتوبا  رـسپ  وت  متفگ : وا  هب  تخیگنارب . تدش  هب  ارم 

نع ضرعا  فرعلاب و  رما  وفعلا و  ذخ  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا . ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا  : دومرف درک و  نم  هب  هنافوئر  یهاگن  مالسلا 
مه اذاف  اورکذـت  ناطیـشلا  نم  فئاط  مهـسم  اذا  اوقتا  نیذـلا  نا  میلع . عیمـس  هنا  هللااب  ذعتـساف  غزن  ناطیـشلا  نم  کنغزنی  اـما  نیلهاـجلا و 

شوخ هب  و  ریگ ، شیپ  ششخب  وفع و  يهویش  ربمایپ ، يا  (: 202  - 200 فارعا /  .) نورصقی مث ال  یغلا  یف  مهنودمی  مهناوخا  و  نورصبم .
و تسین .) تجح  مامتا  قح و  يوسب  توعد  زج  وت  رب  هک   ) نادرگب يور  نادان  مدرم  زا  دـنریذپن ) هچ  ناـنچ   ) و نک ، رما  یکین  يراـتفر و 
هک اهنآ  تساناد . اونـش و  تقیقح  هب  وا  هک  رب ، هانپ  ادخب  دمآ ، دـیدپ  یکیرحت  هسوسو و  وت  رد  نج ) سنا و   ) ناطیـش فرط  زا  هچ  نانچ 

هظحل نامه  دیاب  دباییم . روضح  ناشدوجو  رد  یناطیـش  یتالایخ  دـنوشیم و  کیرحت  هسوسو و  ناطیـش  يوس  زا  یتقو  دـناهدیزگ  اوقت 
رد دنـشکیم و  یهارمگ  هب  ار  دوخ  ناردارب  اهیکلاپمه و  دیلپ  نیطایـش  دننک . ادـیپ  ییانیب  تریـصب و  مد  نامه  دـنروآ و  دای  هب  ار  ادـخ 

يراـی اـم  زا  رگا  نک ، ترفغم  بلط  دـنوادخ  زا  تدوخ  نم و  يارب  شاـب و  مارآ  دومرف : هاـگنآ  . دـننکیمن یهاـتوک  هنوگ  چـیه  لالـضا 
بلط داشرا  تیادـه و  رگا  میدومنیم و  تیامح  ینابیتشپ و  ار  وت  يدوب  تیامح  بلاـط  رگا  و  میدرکیم ، کـمک  ار  وت  اـم  یتساوخیم 

، تسب شقن  ماهرهچ  رد  روصق  زا  یـشان  ینامیـشپ  تمادـن و  راثآ  دـیوگیم : ماصع  هحفـص 77 ] میدـشیم [ ... نومنهر  ار  وت  يدرکیم 
. یلب متفگ : یماش ؟ لها  وت  اـیآ  تسا . ناـنابرهم  نیرتناـبرهم  هک  دـیاشخبیم  ار  وت  دـنوادخ  تسین ، وت  رب  یـشنزرس  دومرف : ماـما  هاـگنآ 
هک مراودیما  راذگ ، نایم  رد  ام  اب  یتشاد  يزاین  تجاح و  ره  دراد ، هگن  هدنز  ار  وت  ام و  دنوادخ  مسانـشیم ، مزخا  زا  ار  هنـشنش » : » دومرف

گنت نم  رب  شتعـسو  مامت  اب  نیمز  دیوگیم : ماصع  یبایب . ار  نآ  ینکیم  رکف  هک  یهجو  نیرتهب  هب  یهاوخیم  هچ  ره  ادـخ  تساوخ  هب 
نم دزن  شردپ  وا و  زا  رتبوبحم  نیمز  رس  ات  رس  رد  هک  مدرک  رکف  ناهگان  هظحل  نامه  رد  درب . ورف  دوخ  رد  ارم  هک  متـشاد  تسود  دش ،

رد ار  دوخ  هاگ  چیه  و  دزاسیم ، راکشآ  ار  نآ  دهاوخب  هاگ  ره  هک  تسا  یتایرظن  اهراجنه و  ياراد  یناسنا  ره  درادن .» دوجو  سک  چیه 
اهر دویق  نیا  زا  ار  دوخ  دشاب  یساسا  اهداینب ، بوچراچ  یتقو  ات  هک  ارچ  دنکیمن  ساسحا  ایند  رد  یبهذم  یسایس و  ياهرفیک  بوچراچ 
درم نآ  هک  نیا  اـب  ... دـهدیم رارق  دـشابن ، زیگنا  تفآ  نارگید  يارب  هک  ملاـس  یناـمتفگ  بدا و  تکازن و  زرم  رد  ار  شیوـخ  دـنادیم و 
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یسک یلصا  راکهنگ  هک  ارچ  دوبن  رـصقم  وا  اما  دروآرد ، هزرل  هب  ار  ادخ  شرع  هک  تفگ  ینخـس  و  دهن ، نورب  شیوخ  میلگ  زا  اپ  یماش 
بس هک  یسک  نامه  دوب ، هدرک  هدنکارپ  قرفتم و  ار  نیملسم  و  هدناشک ، یهارمگ  هب  هداد و  یخاتـسگ  تراسج و  تأرج  ار  يو  هک  دوب 
تهج يرازبا  ار  نآ  و  هداد ، رارق  تنس  تاولـص  دورد و  ياج  هب  ار  ربانم  يور  زامن و  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  لآ  مانـشد  و 

يوگلا هک  ار  ماما  تسا  نینچ  . دوب هدز  مقر  دوخ ، زا  سپ  بصاـغ  ناـمکاح  شور  شنم و  هطلـس و  موادـت  هنابـصاغ و  تیمکاـح  میکحت 
یماش درم  هب  ار  نوتیز  زا  ياهخاش  هناصلاخ  نامتفگ  نآ  یپ  رد  تسا ، مالـسا  نآرق و  قالخا  یلجت  زراـب  يهنومن  یهلا و  ماـکحا  مسجم 

ضحم ینادان  هنالهاج و  شلمع  قطان و  نآرق  هیلع  وا  بس  مانـشد و  هک  دنامهفیم  یهلا  تمحر  صولخ و  هب  هراشا  اب  دـنکیم و  هیدـه 
ار شمـشخ  دنکیم و  میـسرت  یماش  درم  نآ  يارب  ار  تقیقح  زا  ییابیز  ریوصت  مالعا و  وا  هب  ار  دوخ  کمک  تیامح و  هاگن  ... تسا هدوب 

ياهظحل زا  سپ  هاگنآ  درادـن و  ياهراچ  رارف  زج  هک  دـنیبیم  ماما  فاطلا  راصح  رد  ار  دوخ  هحفـص 78 ] هک [  ياهنوگ  هب  دناشنیم ، ورف 
هک هتفایرد  لقاع  يهدنناوخ  منکیم  روصت  دوشیم . هدنهانپ  مالسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  یلع و  تبحم  هب  ماما و  تفوطع  رپ  ناماد  هب  رکفت 
رد ار  هیآ  نیا  و  دیوجیم ، کسمت  نآ  بادآ  تایآ و  هب  دنکیم و  لمع  ینآرق  يهویش  هب  هدروخ و  يزاب  یماش  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 

اوقت دـینک و  تمواـقم  ربص و  رگا  (: 120 نارمع /  لآ  (. ) ائیـش مهدیک  مکرـضی  اوقتت ال  اورـصبت و  نا  :) هک دـهدیم  روضح  دوخ  تینهذ 
يوقت هب  دـینک  وفع  رگا  (237 هرقب /  (. ) يوقتلل برقا  اوفعت  نا  و  .) دناسر دـهاوخن  یبیـسآ  امـش  هب  اهنآ  دـیک  هئطوت و  زگره  دـییامن  هشیپ 
لباـقم فرط  امـش و  نیب  یتقو  (: 34 تلـصف /  (.) میمح یلو  هنأک  ةوادـع  هنیب  کـنیب و  يذـلا  اذاـف  نسحا  یه  یتلاـب  عفدا  .) تسا رتکیدزن 

کی .و  تسا یمیمـص  تسود  امـش  اب  وا  اساسا  هک  ییوگ  نک . یبوخ  هجو  نیرتهب  هب  تموصخ  ياـجب  دراد ، دوجو  یفـالتخا  ینمـشد و 
. دیامرفیم دانتسا  داهشتسا و  نآ  هب  توالت  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  رگید  تایآ  هلسلس 

اهیکین تیمکاح  فورعم  هب  رما 

دشر یناسنا و  تشاک  تشک و  یعون  یمالسا  ماظن  رد  فورعم  هب  رما  تسین . هدوهیب  ینخس  ای  یمرگرس و  ای  هفرح  یعون  فورعم  هب  رما 
لوصا و ياراد  يزرواشک  هک  روط  نامه  و  دنیـشن ، رمث  هب  رود  ای  کیدزن  ياهدنیآ  رد  ات  داد  شرورپ  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  یقالخا  رذـب 
هک دریگیم ، قلعت  رومأم  هب  یهاگ  رمآ و  هب  رظان  یهاگ  هک  دراد  دوجو  یطورـش  طیارـش و  زین  فورعم  هب  رما  ققحت  رد  تسا ، يدـعاوق 

لاـیما و تاـیح و  تیفیک  دـیاب  رمآ  اتـسار  نیمه  رد  تسوا ، هدـنبای  دـشر  تیهاـم  رومأـم و  تیوـه  يهـنیمز  رد  رمآ »  » تخانـش نآ  مـها 
كاپ ياهناسنا  اما  دبای ، روضح  دـناوتیم  رومأم  دوجو  تایحور و  رد  هچیرد  نیمه  زا  و  هحفص 79 ] دنادب [ ... زین  ار  رومأم  ياهشیارگ 
قـساف رجاف  نیا  . » دنک دناوتیم  هچ  توهـش  داسف و  بعل و  وهل و  رد  قرغ  رجاف  کی  اب  حصان  زوسلد و  دـنمدرخ و  میکح و  ضرغیب ، و 

ار زامن  دشون و  بارـش  یتحار  هب  و  دـنادب ، حابم  ار  جاودزا  هدازردارب  رتخد و  ردام و  اب  هک  دـشاب  هیواعم  رـسپ  دـیزی  نوچمه  یـسک  رگا 
ياهراچ چیه  : » دیوگیم هک  تسا ، هدوب  نآ  دهاش  هلظنح  نب  هللادبع  گرزب  یباحـص  هک  دوب  یتاکن  اهنیا  درکدـیاب »!؟ هچ  دراذـگ ، رانک 

ناهج رب  مکاح  وج  هک  دومرف  مادقا  فورعم  هب  رما  يهصرع  رد  یطیارش  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  [ . 13 «. ] دوبن نآ  زاس  نامرد  ریشمش  زج 
زاغآ هلحرم  نیلوا  ناونع  هب  نخـس  مایپ و  مالک و  زا  ماما  دوجو ، نیا  اـب  دوب . حالـصا  رییغت و  زا  يدـیمون  سأـی و  راـگزور  نآ  رد  مالـسا 

هک دناشکیم  ییاج  هب  ار  راک  و  دناسریم . توبث  هب  نامز  دیزی  رب  ار  لیلد  تجح و  یمامت  دنیرفآیم و  ریبعت  دوخ  فادها  زا  و  دنکیم ،
اب یماگمه  ای  دـنهدیم  رارق  رما  ود  نیب  ار  وا  نایدـیزی  هک  اج  نآ  ات  دزاـسیم  نوزفا  توغاـط  رگمتـس  هاگتـسد  رب  ار  راـشف  جوم  زور  ره 

نارای و ناکدوک ، لایع و  لها و  تداهـش  تراسا و  دوخ و  تایح  ندرک  ینابرق  ریـشمش و  زا  لابقتـسا  ای  و  مولظم ، یفن  يوما و  هاگتـسد 
نم امرب :.) الا  نیملاظلا  عم  ةایحلا  و ال  ةداهـش ، ـالا  توملا  يرا  ـال  یناـف  :) دـیامرفیم شدـیواج  هشیمه  ماـیپ  رد  هک  ناـنچ  شیوخ  موق و 
نیا .و  منادیمن تکـاله  تـبکن و  يراوـخ و  گـنن و  زج  ار  نارگمتـس  راـنک  رد  یگدـنز  و  مـنیبیمن ، تداعـس  تداهـش و  زج  ار  گرم 
ردـه هب  شنوخ  هک  تسنادیم  کـین  زین  و  تسا . هنـالداع  ریغ  ربارباـن و  شنمـشد  وا و  يورین  تسنادیم  هک  تفگیم  یتقو  ار  تـالمج 
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نآ یماح  ياهورین  ناکرا و  یگتخیـسگ  مه  زا  يدوبان و  دـیزی و  زواجتم  تیمکاـح  طوقـس  ریگ  مشچ  تارثا  زا  یکی  و  تفر ، دـهاوخن 
ار یکین  رون و  تیاده و  دیزی  هک  تسا  یهیدب  داد ، رارق  تلالض  تیاده و  یهار  ود  نایم  ار  دیزی  مالسلا  هیلع  نیسح  هحفص 80 ] دوب [ .
ره دـیزی و  اب  ایند  دوب . دـهاوخ  ناما  رد  نآ  ءوس  ضراوع  بقاوع و  زا  هک  درکیم  ناـمگ  و  دـیزگرب ، ار  یهارمگ  ترارـش و  و  درک ، در 

نوچ سک  ره  هک : نیا  رذگهر  نیا  زا  ام  يزومآ  سرد  تفگ . نخس  شتداهـش  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  بالقنا  زا  سپ  يوما  رـصنع 
ارچ دیسر ، دهاوخ  نآ  هب  املسم  دزاس ، راوتـسا  زکرمتم و  يزیچ  هب  لوصو  يارب  ار  شیوخ  تمه  وا ، ياهیراکادف  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 

ققحت شرگن  نیا  المع  ریگیپ  شالت  مایا و  رورم  اـب  و  دیـسر ». دـهاوخ  نآ  هب  اـمتح  دریگ  قلعت  هاـم  هب  مدآینب  تمه  رگا  : » دـناهتفگ هک 
اقلطم يدیلپ  تسخ و  یقالخا و  طاطحنا  رد  دـیزی  و  تسا ، ياکادـف  راثیا و  نادـیم  زات  هکی  رگهزجعم و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  . تسا هتفای 

ار دیزی  يور  هک  تسویپ  عوقو  هب  ییاهبالقنا  اهگنج و  زین  نامدوخ  نامز  رد  هک  میدـید  قیقحت ، هعلاطم و  رثا  رب  اهدـعب  اما  درادـن  ریظن 
، مالسلا هیلع  نیسح  [ . 14 . ] دشاب هتـشاد  دوجو  دناوتیم  دیزی  رازه  نارازه  يرـصع  ره  رد  هک  دـش  لصاح  نیقی  و  تسا ؟!! هدومن  دـیفس 

رارق ياهدـنرادزاب  یعناـم و  چـیه  شهار  رد  تـسا ، یناـسنا  يهدـیقع  توـبث  راوتـسا و  مزع  قـقحت  تقادـص و  تعــسو  رگناـیب  هنوـمن و 
هحفص تسویپ [ . قلطم  تیدبا  هب  ادهش  میدقت  اب  و  درک ... ادف  نآ  زا  عافد  نامیا و  هار  رد  ار  شناتـسود  ناکیدزن و  دوخ و  وا  دریگیمن ،

[ 81

لوسر ادخ و  زا  يربنامرف 

ءاسن (.) اقیفر کئلوا  نسح  نیحلاصلا و  ءادهـشلا و  نیقیدصلا و  نییبنلا و  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذلا  عم  کئلواف  لوسرلا  هللا و  عیطی  نم  (و 
؛ ناـنآ هدرک و  ماـمت  ار  تمعن  اـهنآ  رب  دـنوادخ  هک  دوب  دـنهاوخ  یناـسک  اـب  دـننک  يرادربناـمرف  شلوسر  ادـخ و  زا  هک  یناـسک  (: 69 / 

تادابع هلسلس  کی  زا  ترابع  شلوسر  ادخ و  تعاطا  . دنشابیم یبوخ  ناهارمه  نانیا  دنتـسه و  نیحلاص  نادیهـش و  نیقیدص ، ناربمایپ ،
زوسرپ و شیاین  و  لامعا ، هتشر  کی  و  تین ، نایب و  رد  صالخا  قدص و  لیبق  زا  تایقالخا  و  نید ، عورف  رگید  دوجس و  عوکر و  لیبق  زا 

اههـنیمز ماـمت  رد  ربماـیپ  ادـخ و  تاروتـسد  زا  تعاـطا  زین  و  هریغ ، حالـص و  حالــصا و  زاـینیب و  هاـگرد  هـب  زاـین  اـب  هـتخیمآ  شورخ و 
نیسح تسا و  یگدنب  رامثتـسا و  گنچ  زا  نافعـضتسم  يدازآ  هار  رد  تداهـش  شریذپ  شربمایپ  ادخ و  زا  تعاطا  جوا  نیرتییاهن  . تسا

اب ینمشد  يدازآ و  لدع و  هملک  يالتعا  رطاخ  هب  وا  هک  ارچ  تسا . نادیهش  رورس  نیحلاص و  ناشفارون  نیقیدص و  ياوشیپ  مالـسلا  هیلع 
، دنمتردق ياهتوغاط  هیلع  هک  یناریقف  ناگدنامرد و  ناگراچیب ، زا  متس  عفد  يارب  و  دیدرگ . لیان  تداهش  زوف  هب  یگدنب  زواجت و  متس و 

نیسح هچرگ  دوشن . هریچ  تلادع  رب  متـس  دباین و  يزوریپ  هبلغ و  تلیـضف  تفارـش و  رب  تلاذر  یتسپ و  ات  درک ، مایق  دندوب ، هدش  قمریب 
: هک دنراد  هراشا  ثیداحا  تسا ، ربمایپ  لیاضف  لیامش و  دادتما  و  يوبن ، تلاسر  غاب  يوبشوخ  لگ  وا  دوبن ، یلومعم  دارفا  زا  مالـسلا  هیلع 

هریس هویش و  نیرتکچوک  ای  عضاوم  زا  کی  ره  «. دنتسه ایند  يوبشوخ  لگ  ود  نیسح  نسح و   » ای و  نیـسح » زا  نم  تسا و  نم  زا  نیـسح  »
دیکأت دـییأت و  ار  تیب  لها  ادـخ و  باتک  نایم  قیثو  طاـبترا  هدـیدپ  نیا  تسا و  دـهاش  هنومن و  وگلا و  ياراد  میرک  نآرق  رد  وا  راـتفر  و 

مه زا  زگره  هدوب و  ریذپان  كاکفنا  رگیدکی و  اب  تیب  لها  نآرق و  ینعی  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يهفیلخ  ود  نیا  دنکیم ،
شزرا تیمها و  - 1 تالاؤس هحفـص 82 ] تسا [ . یلاعتم  تقیقح  نیمه  رگنایب  نیلقث  ثیدح  دنبایرد ، ار  وا  رثوک  رد  ات  دـنوشیمن  ادـج 

زا مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یگدنـشخب  يرابدرب و  اب  طابترا  رد  یتیاور  - 2. دیهد حیضوت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگدید  زا  ار  تاکز 
؟ دومن فورعم  هب  رما  هب  مادقا  هنوگچ  یطیارش و  هچ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  - 3. دینک رکذ  یمق  سابع  حیش  موحرم  راحبلا » ۀنیفـس  »

هحفص 83 ] دیهد [ . حیضوت 

هحلاصم تمواقم و  رایعم  ادخ  زا  يربنامرف 
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هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  مامامنکیم  لمع  ادخ  رما  هب  زین  نم  و  دوب ، ادخ  رما  هب  مردارب  راک  هویش و 

گرزب یقالخا 

غیتس رب  وت  و  (: 4 ملق /  (. ) میظع قلخ  یلعل  کنا  و  :) دیامرفیم ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  شاهدیزگرب  ربمایپ  هب  باطخ  ناحبـس  دنوادخ 
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  یتیاور  رد  و  تسا ، نآرق  قالخا  نامه  میظع  قالخا  . یتسه یمیظع  هدیدنـسپ و  قـالخا  يهلق 

اهتنـس و هب  ابلاغ -  ناسنا -  هک  میباییم  رد  ثیدح  نیا  زا  دومرف .» بیدأت  تیبرت و  هجو  نیرتهب  هب  ارم  مراگدرورپ   » هک تسا  هدش  لقن 
هب دـیقم  هک  دوخ  دادـجا  ناردـپ و  تاـیقالخا  تاداـع و  ریـس  طـخ  يهدـنیوپ  هراومه  تسا و  هتفرگ  يوخ  دوخ  يهعماـج  موق و  تاداـع 

راتفر و ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ياهتنـس  تاداع و  اما  دـشابیم . تسین ، لقع  یحو و  اب  قبطنم  یهلا و  لوصا  تیاعر 
: ] دهدیم رارق  باطخ  دروم  مالک  نیا  اب  ار  وا  دنوادخ  هک  تساج  نیا  دراد . نآ  بادآ  نآرق و  اب  یصاخ  ماجسنا  یگتسبمه و  شرادرک 
يا هک  دـنکیم  مـالعا  احیرـص  .و  نک تماقتـسا  يراد  تیرومأـم  هـک  وـحن  ناـمه  هـب  (: 12 دوـه /  (. ) ترمأ اـمک  مقتــساف  [ ) هحفص 84

قلخت یحو و  اب  ماجسنا  زا  يرگید  يهنومن  . یتسه میقتسم  طارص  ياوتسا  رب  وت  انامه  (: 43 فرخز /  (. ) میقتسم طارص  یلع  کنا  :) ربمایپ
یگدامآ تهج  ماما  تروص  تسد و  يور  بآ  نتخیر  لاح  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زینک  : تسا لیذ  بلاج  دادیور  ینآرق  قالخا  هب 

ماما دوشیم . يزیرنوخ  بجوم  و  دنکیم ، تباصا  ماما  يهرهچ  رب  و  دوشیم ، اهر  زینک  تسد  زا  بآ  فرظ  ناهگان  دوب ، وضو  نتفرگ  و 
ار دوخ  مشخ  دیامرفیم : ماما  مشخ ) ناگدنروخورف   ) ظیغلا نیمظاکلا  و  دیوگیم : زینک  دنکیم . زینک  هب  یهاگن  دنکیم و  دنلب  ار  شرس 

زینک درذـگرد . وت  زا  دـنوادخ  دـیوگیم : خـساپ  رد  ماما  و  مدرم ) زا  ناگدـنرذگرد   ) سانلا نع  نیفاـعلا  و  دـیوگیم : زینک  مدروخ . ورف 
نیا . متخاس دازآ  ادـخ  رطاـخ  هب  ارت  ورب  دـیامرفیم : ماـما  درادیم ) تسود  ار  ناراـکوکین  دـنوادخ  و   ) نینـسحملا بحی  هللا  و  دـیوگیم :

شـالت اـب  طـقف  یکین  ریخ و  تسا  حـضاورپ  تسا . هتفهن  نارمع  لآ  هروس  يهیآ 134 رد  یگمه  كانبات ، قـالخا  و  یناـسنا ، ياـههنومن 
رتجرا رپ  هک  یهار  رد  نیگمهس  يدربن  داهج و  تداهـش و  هکلب  تقـشم  تمحز و  اما  تسین ، ادخ  نید  رد  هارکا ، . دوشیم لصاح  ریگیپ 

هک يراک  هب  ار  سک  چـیه  دـنوادخ  دـشابن ... راـختفا  فرـش و  يدازآ و  یتقو  دراد ، یـشزرا  هچ  حور  دراد . دوجو  تسایمدآ . حور  زا 
هار ود  زا  یکی  شنیزگ  وا  يدوجو  يهفـسلف  دشاب ، دوخ  دوجو  کلام  دیاب  یمدآ  دهدیمن ، نامرف  تسا  یمدآ  ناوت  تردـق و  زا  جراخ 

تساج نیا  ! دنک میدقت  شکرس  ناطیـش  هب  ای  دیامن . هیده  هللا »  » ریـسم رد  ار  نآ  دیاب  ای  نیاربانب  تسوا ، رایتخا  ورگ  رد  ناسنا  حور  تسا 
هلماعم نادواج  تشهب  لباقم  رد  ار  دوخ  یناـسنا  نتـشیوخ  اـههدروآ  ناـمیا  دـیامرفیم : دـنوادخ  هک  يزمر  زار و  رـسارس  يهتکن  ناـمه 

تـشهب لباقم  رد  ار  نیتسار  نینمؤم  لام  هحفـص 85 ] ناج و [  دـنوادخ  هک : دراد  هتکن  نیمه  هب  هراـشا  هبوت  هروس  زا  هیآ 111  دننکیم .
نیتسار یمتح و  يهدعو  نیا  دنوشیم . هتشک  دنـشکیم و  دنوریم و  نمـشد  اب  گنج  داهج و  هب  هللا  هار  رد  هک  ینانمؤم  نامه  درخیم ،

رتراداـفو رتنئمطم و  دـنوادخ  زا  یـسک  هچ  دـهع  ياـفیا  رد  یتـسار  هب  تـسا . هدیـسر  تـبث  هـب  نآرق  لـیجنا و  تاروـت و  رد  هـک  تـسا 
عـضوم و دراد ، يدـنوادخ  تعیرـش  نید و  رد  تمحز  یتخـس و  جرح و  رـسع و  یفن  و  تمحر ، شیاـسآ و  هب  هراـشا  هک  یتاـیآ  «. تسا

ياهيریگرد اب  ياهطبار  هنوگ  چـیه  و  تسا ، یعامتجا  تایح  ماظن  هب  رظان  هک  تسا  یلئاـسم  رایـسب  تـالماعم و  تاداـبع و  شبوچراـچ 
ات دینک  دربن  نیکرـشم  رافک و  اب  دیامرفیم : هفیرـش  يهمیرک  رد  راگدرورپ  . درادن نآ  نالماع  اهترارـش و  زواجت و  ملظ و  هیلع  نیزرابم 
ار ناشرادرک  دنوادخ  دنتـشادرب ، تسد  گنج  يزیگنا و  هنتف  زا  رگا  و  دشاب . امرفمکح  ادخ  نید  عماوج  مامت  رد  ات  دـشابن ، ياهنتف  رگید 

ناسنا ایآ  . دینک داهج  تسا  هتـسیاش  هدنبیز و  هک  هنوگ  نآ  ادـخ  هار  رد  (.: 78 جح /  هداهج  قح  هللا  یف  اودـهاج  و  (.) 39 لافنا /   ) دنیبیم
ال  » يهدعاق و  جرحال ، يهیآ  اب  ار  دوخ  لفاغت  لهاجت و  دناوتیم  هنوگچ  دنک ؟ مایق  دیابن  تلادع  قح و  ققحت  يارب  كرحتیب ، تکاس و 
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هتیم و لکا  لیبق  زا  تامرحم  میحرت  اـی  زاـمن  هزور و  دـننام  یـصاخ  تاـبجاو  بوجو  يهنیمز  رد  هک  ینآرق  تاـیآ  ؟! دـیامن هیجوت  ررض »
رب تلالد  یتایآ  درادـن  ياهطبار  ترـسع  یتخـس و  اب  و  هدوب ، تلوهـس  روما و  يزاس  ناسآ  ساسارب  دـیدرتیب  هدـش  لزاـن  رمخ ... برش 

حـماست و تلوهـس  محرت و  اب  تایآ  هنوگ  نیا  هک  دراد ، لیـصا  ياهـشزرا  یناسنا و  یلاع  دـصقم  یلعا و  يهنومن  هار  رد  داـهج  شزیگنا 
نا و  :) دراد تامیالمان  اهجنر و  رب  ربص  تمواقم و  نافلاخم و  تیذا  رازآ و  لمحت  رب  دـیکأت  تسا و  ریذـپان  شزاس  یلک  روط  هب  لـهاست 

نامقل رومالا  مزع  نم  کلذ  نا  کباصا  ام  یلع  ربصا  و  (.) 12 میهاربا /  (. ) انومتیذآ ام  یلع  نربصنل  و  (.) 25 ءاسنلا /  (. ) مکل ریخ  اوربصت 
هحفص تسا [ . روما  رد  وت  يهدارا  تردق  يهناشن  نیا  هک  دوشیم  دراو  وت  رب  هک  یتالکشم  اهتبیصم و  رب  نک  یگداتـسیا  ربص و  (.: 17 / 

نانمؤم رگید  نیتسار  نینمؤم  (.: 9 رشح /  (.) هصاصخ مهب  ناک  ولو  مهـسفنا  یلع  نورثؤی  و  :) نوچمه تایآ  زا  يرگید  يهعومجم  و  [ 86
، دشاب راک  رد  شالت  یتخـس و  لمحت  راثیا و  یتقو  . دندنمزاین ادـیدش  دوخ  هک  یلاح  رد  دـننکیم  راثیا  دـنهدیم و  حـیجرت  شیوخ  رب  ار 

مهل بتک  الا  ایداو  نوعطقی  و ال  هللا ... لیبس  یف  ۀصمخم  بصن و ال  أمظ و ال  مهبیـصی  مهناب ال  کلذ  :) دوب دـهاوخ  ربارب  دـنچ  زین  شاداپ 
یگنـسرگ و تمحز و  جـنر و  یگنـشت و  زگره  ادـخ  هار  رد  یحطـس ) ناـنمؤم  (.: ) 120 هبوت /  (. ) نوـلمعی اوناـک  اـم  نسحا  هللا  مهیزجیل 

دنوادخ هک  دوش  هتشون  اهنآ  لمع  يهمان  رد  هک  نآ  زج  دنیامیپن  يداو  چیه  هک ) یلاح  رد  ... ) دناهدیشچن ار  انگنت )  ) هصمخم یگتـسخ و 
راتـساوخ ناربمایپ  زا  ار  ارادم  قفر و  هک  دـش  لزان  یباحـصا  دروم  رد  تایآ  نیا  . دـیامرف اطع  شاداپ  اهنآ  هب  دـندرک  هچنآ  زا  رتهب  رایـسب 

اهنآ یحور  یفطاع و  عضاوم  زا  ییاههنومن  ریز  رد  دنتشادن  لمحت  ادخ  هار  رد  ار  تمحز  جنر و  یگنـسرگ و  یگنـشت و  اضعب  و  دندوب ،
: مینکیم نایب  هداد ، رارق  ریدقت  شیاتس و  دروم  شربمایپ  دنوادخ و  هک  ار 

نامیا لوا 

هیلع قداص  ماما  اضعا . حراوج و  اب  لمع  و  ناـبز ، هب  رارقا  و  یلبق ، تخانـش  تفرعم و  هلمج ، زا  تسا ، یفیراـعت  اـههناشن و  ياراد  ناـمیا 
يهرمز رد  و  تسا ، بلق  نامیا  هاگیاج  هک  تسین  یکـش  درادـن ، ققحت  لمع  نودـب  نامیا  و  تسا ، لمع  امامت  نامیا  دـیامرفیم : مالـسلا 

دنچ ره  دباییم ، ققحت  نآ  يهزگینا  هب  لمع  رب  رارـصا  يورین  اب  نامیا  ققحت  ارجا و  ماجنا و  دراد . رارق  یتخانـش  ناور  یناسفن و  تاکلم 
: دیوگیم دحا  دربن  رد  شحج  نب  هللادـبع  « ددرگ یمدآ  حراوج  اضعا و  ندـش  هعطق  هعطق  مادـنا و  عطق  هب  رجنم  نامیا  رب  ینتبم  لمع  هک 

ینیب و  هحفص 87 ] دیرد [ ، دنهاوخ  ار  ممکش  هاگنآ  تشک ، دنهاوخ  سپس  و  دنکفا ، دنهاوخ  ارم  ادرف  نانمـشد ، هک  وتب  دنگوس  ادنوادخ 
افرص نیا  ! يرآ وت ، هار  رد  وت و  رطاخ  هب  تفگ : مهاوخ  ياهدیـسر ؟ دوخ  فادها  هب  ایآ  هک  یـسرپب  رگا  هاگنآ  دیرب ، دنهاوخ  ار  مشوگ  و 

اپ زا  حومج  نب  ورمع  . تسوا ياهتنمیب  شـشخب  ادخ و  ناوضر  هب  قشع  نازوس  يهلعـش  نامیا و  دایرف  باتزاب  هکلب  تسین ... وزرآ  کی 
رد ات  دوب  لیام  زین  دوخ  دندیگنجیم . ادخ  نانمـشد  اب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باکر  رد  هک  تشاد  رـسپ  راهچ  دوب . جـلف 
زا رارصا و  وا  زا  تسا ... هتشاد  فاعم  داهج  زا  ار  وت  لاعتم  دنوادخ  دنتفگ : وا  هب  و  دندش ، عنام  ار  وا  شنارسپ  دور . داهج  هب  ربمایپ  لباقم 

دنوادخ دومرف : وا  هب  ربمغیپ  درب ، تیاکش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  هب  ار  رما  نایرج  ردپ  دوب . راکنا  تعنامم و  شنارـسپ 
هب گنل  ياپ  نیمه  اب  مهاوخیم  مراد ، تداهـش  يوزرآ  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگیم : ورمع » . » تسا هتخاس  فاعم  داـهج  هب  نتفر  زا  ار  وت 

شتآ ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  یبن  یتقو  اـمرفم ... سویأـم  مورحم و  اـمظع  تمعن  نیا  زا  ارم  ادـخ ! لوسر  يا  موش ، دراو  تشهب 
تداهش دوادخ  هک  دیاش  دیراذگیمن ، او  دوخ  لاح  هب  ار  وا  ارچ  دومرف : شنادنزرف  هب  درک  هدهاشم  ار  وا  سامتلا  زادگ و  زوس و  قشع و 

، تفر داهج  نادیم  هب  ناباتـش  و  دـناشوپ ، ار  وا  يهرهچ  يداش  راثآ  و  دـمآ ، دـجو  هب  تاملک  نیا  ندینـش  اب  ورمع » . » دـیامرف شبیـصن  ار 
یلع و ال  :) دـیامرفیم هفیرـش  يهمیرک  رد  گنل  جـلف و  تیفاعم  صوصخ  رد  دـنوادخ  دیـسر . تداهـش  عیفر  ماقم  هب  هرخالاب  اـت  دـیگنج 

محرت دوخ  ناوتان  ناگدنب  هب  دهاوخیم  وا  . دشابیمن وا  رب  یجرح  هانگ و  تسین و  بجاو  داهج  گنل  جـلف و  رب  (: 61 رون /  جرح  جرعالا 
رذع ار  دوخ  ندوب  بویعم  هک  دهاوخیمن  وا  دراد . مرـش  دناشکب  شیاسآ  رتسب  هب  ار  وا  یگنل  هک  نیا  زا  ورمع »  » نکیل دـیامن ، تقفـش  و 
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هیلع هللا  یلـص  مرکا  یبن  تسا . تداهـش  ناهاوخ  ادمع  و  دشیدنایمن ، يزیچ  هب  تداهـش  زج  وا  دـهد ، رارق  هناهب  گنج و  زا  رارف  هیجوت 
نیا نیب  یقیمع  يهلـصاف  هچ  و  دـیوگیم ... کـیربت  ار  شتداهـش  دـنکیم و  ریدـقت  نیـسحت و  شنیب ، نیمه  رطاـخ  هب  ار  وا  ملـسو  هلآو 

ینید و بجاو  ره  زا  هاـگنآ  دـنراد ، ار  تشهب  عقوت  و  دـننادیم ، بتکم  ادـخ و  نید و  هب  بستنم  ار  دوـخ  هک  یناـسک  گـنل و  حوـمج » »
هحفص 88 ] دننکیم [ . لیلعت  هیجوت و  ار  دوخ  ياهراک  مهبم ، جوپ و  بذاک و  ياهرذع  اب  و  دنوریم ، هرفط  یناسنا  يهفیظو 

تداهش عون  نیرتلماک 

و مالسا ، ناعفادم  يهرمز  رد  دسر ، تداهش  هب  دزیخرب و  دربن  هب  وا  نامرف  هب  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رانک  رد  سک ، ره 
؟ تسا هدوب  مالسا  زا  عافد  زین  وا  ناهارمه  نارای و  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  جورخ  ایآ  اما  دوشیم . بوسحم  مالـسا  يادهـش  رامـش  رد 

مامت تسا . تبثم  خـساپ  تفرگ ؟ تروص  شلوسر  ادـخ و  رما  هب  ماما  جورخ  ایآ  مییوگیم : لاؤس  نیا  هب  خـساپ  يهزوح  هب  دورو  زا  لبق 
ثبع و چوپ و  ناشراک  تروص  نیا  ریغ  رد  دنشابیم ... نآرق  نید و  مالسا و  يادهش  مالسلا  هیلع  نیسح  تیعم  رد  البرک  ناگدش  هتـشک 

یلک روط  هب  - 1: مییوگیم خساپ  هنوگ  نیدب  ار  قوف  شسرپ  . تسا هدنکفا  هکلهت  هرطاخم و  ناظم  رد  ار  نتـشیوخ  هک  تسا  یـسک  لمع 
نید و ترورض  توبث  قیرط  زا  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  يوبن  رتاوتم  ثیداحا  رد  زین  و  نآرق ، زا  ياهدیدع  تایآ  رد 
. تسین نآ  زا  يزیرگ  تسا و  بجاو  يرورـض و  يرما  نیمز  رد  داسف  زواجت و  متـس و  هیلع  داهج  هک : هدیـسر  تابثا  هب  نیملـسم  عاـمجا 
لدـع و قح و  تینوصم  یهلا ، ماظن  ياقبا  تینما و  رارقتـسا  ناـمیا و  دـشر  نید و  تاـیح  مالـسا و  ياـقب  هک  تسا  ياهضیرف  داـهج  اریز 

نیـسح تضهن  يهفـسلف  هیلوا و  فدـه  ینید  يالاو  میهافم  یناسنا و  ياهـشزرا  یمامت  يایحا  دراد . مات  یگتـسب  نآ  هب  فرـش  يدازآ و 
نیسح ماما  هک  تسا  یموهفم  شزرا و  نامه  نیا  دیوگیم . نخس  نآ  زا  تسا ، دهاش  نیرتهب  هک  خیرات  و  دزاسیم . نییبت  ار  مالسلا  هیلع 
هـسمخ لـیاضف  زا  موس  ءزج  رد  يداـبآ  زوریف  - 2. دـمآ لـیان  تداهـش  هب  و  درک ، جورخ  شلوـسر  ناـمرف  هب  ادـخ و  رما  هب  مالـسلا  هیلع 

نب سنا  لوق  زا  یگمه  یبقعلا ، ریاخذ  رد  يربط  بحم  و  لامعلا ، زنک  رد  یقتم  و  هباصا ، رد  رجحنبا  و  هباغلا ، دسا  رد  ریثانبا  دـیوگیم :
مدنزرف ، » دیامرفیم ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دناهتفگ : دوب ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  یباحـص  زا  شردپ  هک  ثرح 

رطاخ هب  و  دهد .» يرای  ترـصن و  ار  وا  دیاب  دـبایرد ، ار  وا  سک  ره  دیـسر ، دـهاوخ  تداهـش  هب  البرک  نیمزرـس  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
يرای ترصن و  رد  دیکأت  هک  تسا  یهیدب  دیسر . تداهـش  هب  ات  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  ثرح  نب  سنا  هک  دوب  فیرـش  ثیدح  نیمه 

هب دزرو ، فلخت  هحفص 89 ] وا [  يرای  ترصن و  زا  سک  ره  و  نیسحت ، دروم  بوخ و  هدیدنسپ و  رایسب  تسا  يرما  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ادـلاخ منهج  راـن  هل  ناـف  هلوـسر  هللا و  دداـحی  نم  هنا  اوـملعی  ملا  :) تسا هتـساخرب  تفلاـخم  گـنج و  هـب  شلوـسر  ادـخ و  اـب  مـتح  روـط 
دنهاوخ نکاس  مئاد  روط  هب  نآ  رد  هک  دش  دهاوخ  منهج  شتآ  هب  رجنم  شلوسر  ادخ و  اب  تفلاخم  هک  دناهتسنادن  ایآ  (: 63 هبوت /  (.) اهیف

وا نارای  رح و  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  یتقو  : » تسا هدمآ  پاچ 1367 ه ) ، 228  ) نیما نسحم  دیس  هعیشلا  نایعا  مراهچ  تمـسق  رد  - 3. دوب
ياهمارح هک  دنیبب  ار  يرگمتـس  هاشداپ  مکاح و  سک  ره  تسا : هدومرف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » دـیامرفیم دـش ، وربور 

ناگدنب نایم  رد  و  دزرویم ، تفلاخم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنـس  اب  و  هتـسکش ، ار  یهلا  دهعت  نامیپ و  و  لالح ، ار  ادخ 
، دیامنن ضارتعا  دوخ  لمع  نخـس و  اب  دشاب و  توافتیب  و  دباین . یلوحت  رییغت و  هنوگ  چیه  دـنکیم ، لمع  متـس  زواجت و  هانگ و  اب  ادـخ 

نآ اب  هک  دنک  ار  يراتفر  نامه  وا  اب  ینعی  «. دنک خزود  دراو  ار  وا  دناسرب و  شایتوافتیب  توکس و  يازـس  هب  ار  وا  هک  تسادخ  قح  نیا 
لمع نآ  هب  دوخ  دنک و  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ار  نخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ایآ  دـنکیم ... رگمتس 

هیلع مایق  جورخ و  ناحبس  دنوادخ  هک  دراد  وا  داقتعا  نیا  رب  یعطق  تلالد  وا ، یبالقنا  عضاوم  و  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  نانخـس  - 4 !؟ دنکن
هدومرف بجاو  يرورـض و  ار  ياهجیتن  هنوگ  ره  لوصح  اب  دربن  گنج و  و  هتخاس ، یمتح  بجاو و  شلافطا  لایع و  وا و  رب  ار  رفک  متس و 

زا تسا ... هتخادرپ  تفلاخم  هب  نآرق  اب  و  نایـصع ، يراگزاسان و  هب  راگدرورپ  اب  دـیامن ، یتسـس  هحماـسم و  و  توکـس ، وا  رگا  و  تسا ؛
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لالدتسا پاچ 1377 ه ) هحفـص 206 ،  ) داشرا رد  هر )  ) دـیفم خیـش  تادنتـسم  هب  ناوتیم  تسا ، هدـش  نایب  هک  یعـضاوم  لیالد و  هلمج 
درمریپ هفوک . دینـش : خساپ  دـیوریم ؟ اجک  تشاد ، ضورعم  ماما  هب  نازول  نب  ورمع  مانب  ۀـمرکعینب  زا  یخیـش  : » دـیوگیم ناشیا  دومن .

هراب نیا  رد  همه  دنتـشون  همان  امـش  يارب  هک  يدارفا  مامت  تسامـش و  هیلع  هدامآ  همه  اهریـشمش  دیوش ، فرـصنم  ادخ  هب  دنگوس  تفگ :
ار زیچ  همه  ادخ ، هدـنب  يا  داد  خـساپ  ماما  دـشاب . حالـص  هحفـص 90 ] امـش [  يارب  رگید  هفوک  منکیمن  رکف  نیاربانب  دـنراد . رظن  قاـفتا 
: دومرف سپـس  دوشیم ). دهاوخ  ادخ  هچ  ره   ) دوشیمن دوخ  يهدنب  هدارا  بولغم  دـنوادخ  و  تسین ، هدیـشوپ  نم  زا  زیچ  چـیه  و  مهاگآ ،

طلسم نانآ  رب  ار  یناسک  دنوادخ  اما  دنروآ . نوریب  تسا ، نم  مکـش  رد  هک  ینوخ  هعطق  هک  نآ  رگم  دنتـساوخن  ارم  نانیا  ادخ  هب  دنگوس 
دنامهفب دهاوخیم  يأرلا » یلع  یفخی  ال  : » دـیامرفیم یتقو  هک  تسا  نیا  ماما  نخـس  موهفم  «. دنـشاب اهتلم  نیرتلیلذ  هک  تخاس  دـهاوخ 

هللاوـف ال : » دـیامرفیم هک  ارچ  تسادـیپ . وا  نخـس  حوـضو  تحارـص و  زا  نوـضم  نیا  و  دـش ، دـهاوخ  دیهـش  هک  دـنادیم  نیقی  هب  وا  هک 
نم مکـش  رد  هک  ینوخ  هعطق  هک  نآ  رگم  دندرکن  توعد  ارم  نانیا  ادخ  هب  دـنگوس  یفوج :» نم  ۀـقلعلا  هذـه  اوجرختـسی  یتح  ینوعدـی 

، دنکیمن قرف  ماما  يارب  دنک ! هبلغ  نآ  رب  دناوتیمن  يرگهطلـس  چـیه  هک  تسادـخ  نامرف  نامرف ، ریدـقت ، ره  هب  اما  دـنروآ . نوریب  تسا 
هنوگچ نیارباـنب  تسا . یهلا  ناـمرف  ققحت  رما و  ندوـب  یمتح  تسا  مهم  هچ  نآ  ینیوـکت ؛ هاوـخ  دـشاب ، یعیرـشت  رما  ناـمرف ، نیا  هاوـخ 

راـبخا و دوب  تکرح  رد  قارع  تمـس  هب  ماـما  هک  یلاـح  رد  یفرط  زا  ؟ دزیخرب زیتـس  تفلاـخم و  هب  نآ  اـب  ماـما  هک  دومن  روـصت  ناوـتیم 
مدرم ياهریشمش  هک  دادیم  ناشن  اهربخ  نیا  تشاد  گنج  زا  قارع  مدرم  فارصنا  زا  تیاکح  هک  دیسریم  ناشیا  هب  یناوارف  تاشرازگ 

هک ار  ماما  يهژیو  يهداتـسرف  نیلوا  میژر ، ییوس ، زا  تشاد . ماـما  اـب  یهارمه  هب  لـیامت  ناـشبولق  هک  دـنچ  ره  تسا ، هتخآ  ماـما  هیلع  رب 
هورع هب  یناـه  ار  دیهـش  نیمود  یخرب   ) رطقی نب  هللادـبع  دیهـش ، نیمود  دوب . هدـناسر  تداهـش  هب  دوـب ، ترـضح  نآ  يوـمع  رـسپ  ملـسم 

زاس هدنز  یبالقنا و  يهشیدنا  رد  يریثأت  مادک  چیه  اهنت  هن  اما  دوب  يوادیـص  رهـسم  نب  سیق  البرک ، يهثداح  دیهـش  نیموس  و  دناهتفگ ).
دوـخ ناـهارمه  هب  هک  اـج  نآ  اـت  تخاـسن ، فرـصنم  تشاد  شیپ  رد  قارع  يوـس  هب  هـک  یهار  زا  هـکلب  تشادـن ، مالـسلا  هـیلع  نیـسح 
سک ره  دندناشک ، نالذخ  هب  ار  ام  دنتسه ) هفوک  رد  هک  اهنآ   ) ام نایعیش  فرصنیلف :» فارصنالا  بحا  نمف  انتعیش  انتلذخ  دق  : » دیامرفیم

هحفص 91 ] ددرگزاب [ . هدرک و  مالعا  ار  دوخ  فارصنا  میراد  شیپ  رد  هک  یهار  زا  دناوتیم  دراد  تسود 

... كاپ هدیزگ و  یکدنا  زج  دنتفر  یهورگ 

دوب هدرکن  یط  يدایز  تفاسم  زونه  دومن ، كرت  قارع  دصق  هب  ار  هکم  یتقو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دیوگیم : یخیرات  تاشرازگ  زا  یکی 
نتفر جح و  ندرک  اهر  زا  قدزرف  تسا . هدوب  حافـص »  » مانب یلحم  رد  دروخرب  نیا  ایوگ  دـنکیم ، دروخرب  فورعم  رعاش  قدزرف »  » هب هک 

زا ندش  جراخ  رد  رگا  تذخال :» لجعا  مل  ول  : » دـیامرفیم باوج  رد  ماما  و  دـنکیم ، لاؤس  ماما  زا  دـنکیم ، بجعت  قارع  يوس  هب  ماما 
علطم قارع  هفوک و  عاضوا  زا  و  هدومن ، هدافتـسا  قدزرف  تاعالطا  زا  ات  تساوخ  ماما  هاگنآ  و  مدـشیم . ریگتـسد  مدرکیمن ، باتـش  هکم 

نابز هک  نادـب  تشاد : راـهظا  دروآرد و  ادـص  هب  ار  رطخ  گـنز  ماـما  هب  خـساپ  رد  قدزرف  ؟ يدـید هنوگچ  ار  مدرم  قدزرف  دومرف : دوش .
. ییوگیم هک  تسا  نیمه  بلطم  یتفگ ، تسار  دومرف : قدزرف  خساپ  رد  ماما  . تسا امش  هیلع  نانآ  ياهریـشمش  یلو  تسا ، امـش  اب  مدرم 

هار هچ  رد  مدـق  هک  دـنادیم  هدرک و  ینیب  شیپ  یبوخب  ار  هدـنیآ  ثداوـح  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دـهدیم  ناـشن  وـگتفگ  دروـخرب و  نیا 
نامرف هب  شتکرح  هک  تسا  نئمطم  الماک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  یگمه  رابخا  دهاوش و  نیا  . تسا هداهن  یکانرطخ 

هیلع نیسح  دننک . ادیپ  ادخ  يدونـشخ  ریـسم  زا  فارحنا  نیرتمک  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هک  تسا  لاحم  و  دشابیم ، لوسر  ادخ و 
زا رگا  :» دـیامرفیم یمایپ  رد  و  تسا . تیب  لها  ام  يدونـشخ  ادـخ ، يدونـشخ  هک ، دومن  رارکت  زین  البرک  رد  و  درک ، مالعا  اهراب  مالـسلا 
رد .و  دوب تارکاذـم  تیافک  تجح و  ماـمتا  روظنم  هب  ماـیپ  نیا  «. موشیم فرـصنم  امـش  زا  دـیراد ، هغدـغد  هارکا و  نم  روضح  ندـمآ و 
هک دوب  امش  ياههمان  نیا  و  دیسر ، نم  هب  امـش  ياههمان  هک  نآ  ات  مدماین  اج  نیا  دوخ  هب  نم  : » دیامرفیم تجح  هیارا  اب  هناضرتعم  ینخس 
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دقتعم دارفا  زا  رتنوزف  یسب  ناشدادعت  دندوب  شمارآ  سب و  شتآ  حلـص و  هب  لیام  هک  اهنآ  تسا  نآ  دیؤم  همه  تانایب  «. دروآ اج  نیا  ارم 
هحفص 92 ] دوب [ . بالقنا  مالعا  مایق و  هب 

هدوهیب ثحب  فالتخا و 

ملع و شتداهـش  هب  هک  نیا  ای  دش ، دـهاوخ  هتـشک  تسنادیم  مالـسلا  هیلع  نیـسح » ماما   » ایآ هک  دـنرواب  نیا  رب  یناریا  ناققحم  زا  یخرب 
زین یمکحم  يویند  ینید و  يداقتعا و  تبثم  رثا  هنوگ  چیه  هکلب  تسا . هدوهیب  اهنت  هن  اهرظن ، فالتخا  اهثحب و  هنوگ  نیا  ؟ تشادن نیقی 

دنوادخ هک  دومن  لصاح  نیقی  ملع و  هک  نآ  زا  سپ  رگم  درکن  مایق  مالـسلا  هیلع  ماما  میدرک ) هراشا  هک  يروط  نامه   ) اریز درادن . رب  رد 
رگا یتح  تشادـن . داهج  زا  يزیرگ  هک  انعم  نیدـب  تسا ، هدومرف  بجاو  وا  رب  ییاور  تاشرازگ  ینآرق و  تایآ  ساسارب  ار  داهج  ماـیق و 

يدوجو تقیقح  یحور و  تیهام  هک  یشیدنادازآ  هاگآ و  ملاع  چیه  ایآ  . درکیم ینیب  شیپ  و  تسنادیم ، ار  ثداوح  تانایرج و  یمامت 
نیا بوـجو  هب  هک  ینیقی  ملع و  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  نآ  روـصت  دـناوتیم  تسا ، هتفاـیرد  ار  مالـسلا  هـیلع  نیـسح 

مالـسلا هیلع  نیـسح  هاگدید  زا  داهج  نیا  بوجو  هک  یلاح  دزرو ، عانتما  دیدرت و  شتیب  لها  دوخ و  ندـش  ینابرق  رد  هتـشاد ، يراکادـف 
نب ورمع  زا  ار  داـهج  فیلکت  ناحبـس ، دـنادخ  هک  میدـش  رکذـتم  ناـمیا » لوا   » ثحب رد  . تسادـخ نایـصع  مشخ و  زا  ياهدـنرادزاب  رپس 
ایآ تفاتش ... تداهـش  يوس  هب  هناقاتـشم  وا  هک  میدید  دوب و  هدومرف  فاعم  فیلکت  نیا  زا  ار  وا  هتـشادرب و  اپ ، ندوب  جلف  رطاخ  هب  حومج 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  هنوـگچ  دیـسر ؟ یهارمگ  هب  و  درک ، نایـصع  یچیپرـس و  شراـگدرورپ  زا  حوـمجنبا 
يرواد هنوگچ  نیا  دوب ؟ رتعیطم  ربنامرف و  مالسلا  هیلع  نیـسح  زا  شراگدرورپ  هب  تبـسن  حومجنبا  ایآ  دیوگیم ؟ کیربت  ار  وا  تداهش 

هک نیا  و  دوب ، مایق  داهج و  بوجو  هب  وا  نیقی  ملع و  مالسلا  هیلع  نیـسح  تضهن  يهزیگنا  نیلوا  نیتسخن و  تلع  هک : نیا  هصالخ  !؟ تسا
هک اج  نآ  ات  تفریذپ  ناج  شوگ  اب  ار  ینابر  يادـن  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا . هدـش  مایق  نیا  هب  رومأم  نایناهج  راگدرورپ  فرط  زا 
رد دش ، هتفگ  هچ  نآ  زا  ریغ  . تسا تیب  لها  ام  ياضر  يدونـشخ و  نامه  ادـخ ، يدونـشخ  اضر و  تیب » لها  اناضر  هللا  اضر  : » دـیامرفیم

هحفص 93] نیا [ ، رب  هوالع  تسا . جراخ  ام  ثحب  يهزوح  زا  هک  تسا  هدش  نایب  حرش و  زین  يرگید  لیالد  ینیسح  مایق  يهفـسلف  ثحبم 
کی ره  هک  تفرگ  اپ  داسف  رش و  لماوع  يزاس  نکهشیر  تداعـس و  ریخ و  هعـسوت  دصق  اب  یهلا  نیمارف  زا  تیعبت  رد  ییاهمایق  اهبالقنا و 

. تسا هتشاد  خیرات  تشونرس  تهج و  نییعت  رد  یتبثم  تارثا  دوخ  يهبون  هب 

ینیسح بالقنا  يهفسلف 

تیرـشب هک  اج  نآ  ات  تفرگ  ارف  ار  اج  همه  داسف  ملظ و  تفای ، يزوریپ  ارهاـظ  هرهچ  نیرتتشز  اـب  لـطاب  و  دـش ، لـیمحت  مدرم  رب  دـیزی 
میژر يریگرد  هلأـسم  تفر . رامـشب  ماـهوا  ـالاو ، ياهـشزرا  ریخ و  یمدآ  يهشیدـنا  رد  داد . تسد  زا  ار  دوخ  كرد  نادـجو و  ساـسحا 

یهابت و يهموثرج  اریز  تفرگ . جوا  تلیذر  تلیـضف و  نایم  گـنج  و  دـیدرگ ، لـطاب  قح و  نیب  دربن  هب  رجنم  مولظم ، یهورگ  و  ملاـظ ،
نیـسح هک  دوب  اج  نیا  . دوب هتفرگ  رارق  انف  طوقـس و  هاگترپ  رد  تیرـشب  هک  اج  نآ  ات  دوب  هتخاـس  هدولآ  ار  تیرـشب  دوجو  میژر ، يهطلس 

لایع هک  یلاح  رد  درک  زاغآ  ار  تکرح  و  دومن ... مایق  مزع  هیاپ ، نیمه  رب  و  تشادن ، يزیرگ  نآ  زا  یهلا  ياهزیگنا  ساسارب  مالـسلا  هیلع 
دهاوخ شهار  رـس  رب  يدوزب  نمـشد  شترا  تسنادیم  هک  یطیارـش  رد  و  دـندوب ، وا  هارمه  زین  باحـصا  نارای و  زا  یناگبخن  لافطا و  و 
میدقت رتگرزب  گرزب و  ياهینابرق  دـیاب  امتح  وا  هک  دوب  ياهنوگ  هب  لاوحا  عاضوا و  داهن . دـهاوخ  وا  تایح  رب  ینایاپ  يهطقن  و  داتـسیا ،

میظع ینابرق  نیا  بحاص  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زج  سک  چـیه  نیمز  رـسارس  رد  دروآرد . هزرل  هب  ار  ناهج  یماـمت  نادـجو  اـت  تشادیم ،
مل دـمحم  نید  ناک  نا  : دیـشورخرب هک  دوب  وا  ومه  تفای و  ققحت  تیناسنا  تداعـس  ادـخ و  يدونـشخ  يارب  هنادواـج  راـثیا  نیا  دوبیمن .

اهریشمش يا  دنام ، دهاوخن  رادیاپ  نم  تداهش  اب  زج  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  مدج  نید  رگا  ینیذخ : فویس  ایف  یلتقب  الا  مقتسی 
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رورت باعرا و  اب  هیما  ینب  میژر  یتقو  هک  ارچ  دراد . مالسلا  هیلع  نیسح  يارچ  نوچیب و  تداهـش  هب  هراشا  مقتـسی » مل   » هژاو ! دیبایرد ارم 
ماقتنا یناسنا  هحفـص 94 ] فرـش [  يدازآ و  رطاخ  هب  وا  نالتاق  زا  ربمایپ  ناوریپ  تشگ ، هدنز  رادیب و  شدج  تما  دنتـشک ؛ ار  وا  هوشر  و 

نیحـسلا تاراثل  ای   ) شنارای مالـسلا و  هیلع  نیـسح  يهتخیر  قحان  هب  ياهنوخ  زا  ماقتنا  يوس  هب  شیپ  دندزیم : دایرف  هراومه  و  دنتفرگ ،
نیا اسب  هچ  و  دنام . دهاوخ  ياج  رب  تیناسنا  ملـس و  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نید  مالـسلا  هیلع  نیـسح »  » هملک اب  ینعی  مالـسلا ) هیلع 

موهفم نآ  هب  مایا  تشذـگ  اب  ماگمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مایق  اما  دـشیم . رارکت  راب  نارازه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  زا  لبق  دایرف ،
يرادـیاپ و يارب  یمکحم  هاگهیکت  و  ناگدـید ، هجنکـش  ناـبوضغم و  ناـمورحم و  ییاـهر  يارب  ینـشور  فافـش و  يهخـسن  و  دیـشخب ،

هیلع نیـسح  بالقنا  موهفم  هتکن ، نیمه  ساسارب  . دـیدرگ ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  هار  نادـهاجم  نازراـبم و  یماـمت  يدرمیاـپ 
دهاوخن يزوریپ  هبلغ و  مصاختم ، ياهورین  رب  یبالقنا ، ره  هک  ارچ  دـباییم . توافت  اهبالقنا  ماـمت  اـب  شتیهاـم  و  دوشیم ، نشور  مالـسلا 

اریز تسا ، ینثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  بالقنا  دـشاب . لـماک  دـنمناوت و  هدـنمزر  ياـهورین  تازیهجت و  رظن  زا  زج  تفاـی 
هب ار  ام  شرگن ، نیا  . تفای هبلغ  زواجتم  نارگنایغط  رب  اهنت  هکی و  و  دوب ، یماظن  گرب  زاس و  مواقم و  هدنمزر و  يورین  ییاهنت ، هب  شدوخ 
هب ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  حیـسم  دنیوگیم : هک  دـناشنیم  نایحیـسم  هاگدـید  زا  ندـش  ینابرق  و  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  بالقنا  نایم  هسیاقم 

هیلع نیـسح  میدـقتعم  ام  هک  یلاح  ! دـهد تاجن  هانگ  زا  ار  ناهج  ات  دوش ، لمحتم  ار  اهتبیـصم  اهدرد و  یمامت  ات  تشاد ، هضرع  بیلص 
ار شیوخ  ناوریپ  دزاس و  اهر  نیزواجتم ، زواجت  نارگمتس و  نایوگروز و  متـس  لاگنچ  زا  ار  تیناسنا  ات  تخاس ، ینابرق  ار  دوخ  مالـسلا 

. دراد رذح  رب  زواجت  متس و  هانگ و  زا 

دحا ردب و  البرک و  يهطبار 

: دنکیم لیلحت  نینچ  ار  وا  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  نیسح  تداهش  يهزیگنا  نیتسخن  بیطخ ، میرکلادبع  داتسا  يرصم ، ریهش  يهدنسیون 
. دریگب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ترتع  زا  تسا ، هدش  هتخیر  اهنآ  زا  دحا  ردب و  رد  هک  ار  دوخ  ياهنوخ  ماقتنا  تساوخیم  شیرق 

رگا ای  دوب ، کش  دروم  یلع  ینامرهق  رگا  دیوگیم : تارابع  نیا  اب  دعب  هب  هحفص 145  بلاطیبا  نب  یلع  باتک  رد  هدنسیون  هحفص 95 ] ] 
وا و يهرابرد  هک  تفرگیمن  رارق  فورعم  لثملا  برـض  قادـصم  زگره  دوبیم ، هعزانم  عضوم  داعبا ، یماـمت  رد  وا  درفب  رـصحنم  زاـیتما 

یلع . تسین یلع  نوچمه  يدرمناوج  چیه  راقفلاوذ و  نوچ  يریشمش  چیه  یلع :» الا  یتف  ال  راقفلاوذ ، الا  فیس  ال  : » دوش هتفگ  شریشمش 
، دومن لامعا  ار  هنازیتس  رفک  شور  نیرتتخس  و  دیزگرب ، ار  هویـش  نیرتدیدش  نیملـسم  نایم  رد  شیرق  نیکرـشم  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع 

رکذتم راتفگ  نیا  رد  میهاوخیم  هچ  نآ  . تسا هدوب  نیکرـشم  ماوقا  ناردـپ و  نادـنزرف و  هیلع  اهتبیـصم  تاعیاض و  زا  يرایـسب  بجوم 
زا يدادعت  و  دوب ، هتشاذگ  رثا  ناناملسم ، سوفن  قمع  رد  بلق و  رد  هک  تسا  ییاهتبیصم  اهتنحم و  نآ  نییبت  ثاریم و  حیرـشت  میوش ،
اب شیرق  مهـس  تاوزغ  نیا  رذگهر  زا  هک  مالآ  اهتبیـصم و  هک  نآ  هتکن  نیا  رکذت  زا  دوصقم  . دوب هدـناشک  كاله  كاخ  هب  ار  نیکرـشم 
خر تاـفام  نداد  تسد  زا  رد  ترـسح  و  هودـنا ، مغ و  یعون  داـجیا  هک  تسا  یعیبط  دوش ، دراو  ادـخ  هب  ناـمیا  ساـسحا  زا  یلاـخ  یبـلق 

هب هک  یـسوفن  رد  یفنم  رثا  هنوگ  چـیه  اهنآ  شیوخ  موق و  ای  لاـیع  لـها و  اـی  نیملـسم  هب  هدراو  تاـعیاض  اهتبیـصم و  سکعرب  . دادیم
یقاب دندوب ، ادخ  هار  رد  تداهش  بلاط  و  دناهدیزگرب ، هداد و  حیجرت  یگدنز  رب  ار  گرم  و  هدییاس ، گنچ  ادخ  هب  نامیا  مکحم  يهتشر 

ریز یـشتآ  نوـچمه  دوـب ، هدـش  داـجیا  شیرق  نیکرـشم  سوـفن  رد  هک  ییاـههنیک  ینمـشد و  نیگمهـس  تاـعیاض  نآ  ثاریم  . تشاذـگن
یـشیدنا و فرژ  هنوگ  ره  دقاف  و  هارکا ، يور  زا  هک  مالـسا  هب  دورو  نیا  دندش  اریذپ  ار  مالـسا  هک  یتقو  ات  دوب  هدـنز  نشور و  رتسکاخ ،
زا سپ  ار  نآ  دـهاوش  و  یلیمیب ، نیا  راثآ  . دـش هدز  مقر  اهنآ  تیلهاج  ياـهییوجماقتنا  تمـس  هب  يزاـس  رتسب  رد  یماـگ  دوب . لالدتـسا 

مینیبیم مینکیم . هدهاشم  دمآ ، دورف  اهنآ  رس  رب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  ییاههنتف  هب  نیملسم  يراتفرگ 
ار بصغ  تفالخ  و  دومن ، يدنب  فص  يریگ و  ههبج  مشاهینب  لباقم  رد  شیرق  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  یبن  تلحر  زا  سپ  هک 
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، دنارذگ غیت  مد  زا  ار  اهنآ  كدوک  ناوج و  ریپ و  و  تفرگ ، راک  هب  مشاهینب  هیلع  و  هدیشک ، ار  اهریـشمش  سپـس  داد  رارق  تیامح  دروم 
ردب ياهنوخ  ماقتنا  لامعا ، نیا  اب  تساوخیم  هک  ایوگ  دومن . دیعبت  هراوآ و  ار  هحفص 96 ] نادرمدازآ [  و  موق ، ناگرزب  نادنمشیدنا و  و 

زا یهورگ  ندـش  هتـشک  هاـگنآ  ـالبرک و  رد  وا  نادـناخ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  تداهـش  میهد  رکذـت  هک  تـسا  یفاـک  دریگب . ار  دـحا  و 
ار ریباعت  نیمه  رگا  !« تسا هدوب  نینوخ  ماقتنا  نامه  يهجیتن  عیاقو ، ریاس  و  نآ ، ياهدمآ  یپ  و  فط ،» يهعقاو   » رد تیب  لها  هب  ناگتسباو 

اهلیلحت اهرظن و  راهظا  هنوگ  نیا  هک  یلاح  رد  دشیم ، تمایق  ایند  و  دندیشورخیم :، وا  رب  همه  دروآیم ، نابز  رب  یعیـش  هدنـسیون  کی 
تام نافا  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الا  دمحم  ام  :و  دیامرفیم هفیرـش  يهمیرک  دراد . شربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  رد  هشیر  الوصا 

ینالوسر زین  نآ  زا  شیپ  هک  هدش  هداتسرف  تسیربمایپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  (: 144 نارمع /  لآ  . ) مکباقعا یلع  متبلقنا  لتق  وا 
، حیحص مهن  دلج  رد  يراخب  ؟ دیدرگیم زاب  تیلهاج  نارود  هب  امـش  دوش ، دیهـش  ای  دنک  تلحر  وا  رگا  ایآ  دناهدش ، مازعا  رـشب  يوس  هب 

ربهر یبرم و  باحـصا ، زا  امـش  مادک  : » دیامرفیم تمایق  زور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـیوگیم : نتفلا ، باتک  شخب  رد 
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  سپـس  دندیرفآ ، یثداوح  هچ  وت  زا  سپ  هک  ینادیمن  ادخ  لوسر  يا  دنیوگیم : وا  هب  خساپ  رد  دیدوب ،

، راب تبکن  ثداوح  ...« دندومن لیدبت  رییغت و  ار ) ماکحا  تنس و   ) نم زا  سپ  هک  یناسک  رب  داب  یهلا  تمحر  زا  يرود  تنعل و  دیامرفیم :
هب ماش  رد  هیواعم  تموکح  تراما و  رطاخ  هب  هک  ییاهتیانج  و  دندروآ ، دراو  نیملسم  مالسا و  رـس  رب  بصاغ  نامکاح  هک  یتاعیاض  و 

راب و تبکن  راـثآ  هک  دوب ، دـیزی  تفـالخ  اـهتیانج ، نیرتگرزب  اـههعجاف و  نیرتنیگنـس  یلو  تسا ، هدرتسگ  رامـشیب و  تسویپ ، عوقو 
هدرک و لقن  نامیا  نتشاد  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  - 1 تالاؤس . تشاد لابند  هب  یمالسا  عماوج  خیرات و  رد  ار  ینیگنن 

تایاور زا  هدافتـسا  اب  درک  جورخ  يوما  تیمکاح  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ارچ  - 2. دیـسیونب حومج  نب  ورمع  داهج  دروم  رد  یتیاور 
هحفص 99 ] دیهد [ . حیضوت  هصالخ  روط  هب  ار  ینیسح  بالقنا  يهفسلف  - 3. دیهد حیضوت 

عزانت ياههزیگنا  مایق و  للع 

عزانت ياههزیگنا  مایق و  للع 

هراشا

ام . تسا دیزی  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تفلاخم  ياههزیگنا  عوضوم  دیریگ ، رارق  دـقن  یـسررب و  دروم  اراصتخا  تسا  مزال  هک  ياهتکن 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يالعا  دج  مشاه ، نامز  نآ ، زا  لبق  یمک  یتح  و  دیزی ، دج  نایفـسوبا  دهع  زا  فالتخا  يهشیر  میدقتعم 

. تسا هدوب  نایفسوبا  دج  سمش  دبع  ملسو و 

یقالخا یحور و  ضراعت 

هک نیا  تفگـش  تسا . هدوب  اهنآ  نایم  رد  شیپ  ياهنامز  زا  هک  دوب  یکیژولوئدـیا  يرکف و  لـئاسم  رد  ضراـعت  فـالتخا ، لـلع  زا  یکی 
نازوس ياههلعش  اما  دننادیم ، یسررب  لباق  رثؤم و  مالسلا  هیلع  یلع  دنزرف  مایق  داجیا  رد  ار  تثارو  یعیبط و  لماوع  هنوگچ  نارگشهوژپ 

رارق رظن  ناـعما  دــقن و  دروـم  ار  یــسایس  تاـعزانم  یعاـمتجا و  ياـهيریگ  عـضوم  يرکف و  ياـهشیارگ  و  یحور ، تیخنــس  ناور و 
ناسنا يراکادـف ، تفع ، تعاجـش ، لیبق : زا  یناـسنا  زاـتمم  ياـهیگژیو  اـب  مینیبیم  ار  يدرم  كاـپ  دربن ، نادـیم  يوس  نیا  رد  . دـنهدیمن

و يرگهزره ، زواجت ، ماـقتنا و  يزوت ، هنیک  ضغب و  هاـج ، بح  ینمیرها  ياهتلـصخ  لـباقم ، رد  یـسانش و  هفیظو  هللا ، هب  قشع  یتسود ،
، نادیم يوس  نآ  رد  هحفص 100 ] دوب [ . هتفای  مسجت  دیزی  مان  هب  عورشمان  بولطمان و  يرـصنع  رد  لیاذر  زا  ياهعومجم  ینعی  یتفعیب ،
هن و  هدمآ ، نامـسآ  زا  يربخ  هن  نویفا ! تسا و  چوپ  نید  دیوگیم ، يزیمآ  رورغ  يدایرف  اب  و  دوشیم ، یفن  مالـسا  نآرق و  یهلا ، بتکم 
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و یهلا ، ماکحا  نتخاس  يراج  و  دیزی ، تفالخ  تیعورـشم  مدـع  تابثا  و  نید ، يایحا  يارب  مایق  وس ، نیا  رد  !و  هدـش لزان  ربمایپ  رب  یحو 
و دشونیم . بارـش  و  دزرویم ، یگهزره  و  دنکیم ، انز  هک  تسا  دیزی  اج  نآ  . دنکیم حتف  ار  بولق  هعماج ، رد  قح  تایآ  یلجت  رولبت و 

تایآ هب  و  تسا ، مسجم  نآرق  و  دناوخیم ، بش  زامن  و  تسیدرمیاپ ، تراهط و  تمصع و  تفع و  رـسارس  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  اج  نیا 
لماوع تازاوم  هب  تفگ : دیاب  هجیتن  رد  ... دفوتیم یهلا  دودح  نیناوق و  ندـشن  ارجا  رب  و  دـشورخیم ، لطاب  رب  دـهدیم و  ارف  شوگ  قح 

رد اهناسنا  ریاس  دـننام  شراوگرزب و  دـج  ردـپ و  دـننامه  موصعم  ماـما  یگدـنز  رد  زین  یناور  تیخنـس  گرزب  لـماع  تثارو ، یعیبط و 
تیخنس مدع  لماع  دیزی ، مانب  يدیلپ  رصنع  ماما و  نیب  فالتخا  لماع  نیرتگرزب  نیاربانب  تسا . هجوت  لباق  رثؤم و  ناشیگدنز  تالوحت 

. تسا یناسنا  ياهیگژیو  اهتلصخ و  مامت  همشچرس  یناور  تیخنس  نیاربانب  تسا  هدوب  زاس  تشونرس  راذگ و  رثا  هک  دشابیم  یحور 

تثارو لماع 

نادـنزرف هب  ناردـپ  زا  هک  تسا  ییاهنژ  يواح  ناسنا  دوجو  تفرگ . هدـیدان  اهناسنا  یگدـنز  رد  ناوتیمن  ار  تثارو  لماع  یلک  روط  هب 
هب نایفـسوبا  تبـسن  مشاـه و  هب  ترـضح  نآ  تبـسن  هـک  ادـخ  لوـسر  ناـمز  رد  تـشاد . دـهاوخ  ار  دوـخ  یعیبـط  راـثآ  و  هدـش ، لـقتنم 

مالـسا ربمایپ  يربهر  هب  دـیحوت  بزح  ینعی  فلاخم ، بزح  ود  تسا . هدوب  نایم  رد  دـیدش  یتموصخ  يریگرد و  دـسریم ، سمـشلادبع 
، فرتم نادنمرز  نادـنمروز و  زا  یهورگ  دـیلو و  لهجوبا ، نایفـسوبا ، یتسرپرـس  هب  نمیرها  كرـش و  بزح  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص 

تهج ره  زا  هـک  مصاـختم  بزح  ود  دـندییارگ . یتسرپاـتکی  نـییآ  هـب  هورگ  هورگ  مدرم  دــیحوت ، بزح  يزوریپ  زا  سپ  دــشیم . هرادا 
و دوب . تلادع  تلیضف و  قح و  دندوب ) يولع  یمشاه و  هک  دیحوت  بزح  [ ) هحفص 101 هورگ [  راعش  دندرک . ملع  دق  دنتشاد ، تموصخ 
زا ماقتنا  یهاوخ و  دوخ  یتسرپ و  يوه  يهیاپ  رب  یتسرپ  داژن  یتاقبط ، ضیعبت  یتسرپ ، تب  كرـش و  هیما ) ینب  بزح   ) مود يهتـسد  راعش 

یتسرپ و ایند  تداسح و  يهیاـپ  رب  ییوج  هزیتس  ینمـشد و  دوخ ، شرورپ  دـشر و  يادـتبا  زا  هیما  ینب  يهداوناـخ  رد  . تسا هدوب  هتـشذگ 
یبلط هاج  ياضرا  يارب  هک  ییاهنوخ  هچ  تسویپ و  عوقو  هب  تیلهاج  هرود  رد  دیزی ، ناردپ  طسوت  ناوارف  ياهتیانج  هچ  دوب . هاج  بح 

و دیدرگ ، لقتنم  دیزی  نوچ  رتثیبخ  ینادـنزرف  رد  ثیبخ  ناردـپ  نیا  دـساف  ياهلولـس  اهنژ و  دوب ! هدـش  هتخیر  نیمز  هب  ینار  توهـش  و 
. تخاس لقتنم  هیما  ینب  هب  ار  دیلپ  هدولآ و  ياهتلصخ  تافص و  و  درک . يزاب  ار  دوخ  شقن  تثارو  هرخالاب 

ماقتنا موش  يهدیدپ 

زا ماقتنا  تسا . هدوب  ییوجماقتنا  سح  وا ، ینیرفآ  هعجاف  و  ماـما ، میرح  هب  وا  زواـجت  و  دـیزی ، هناتـسم  تراـسج  هیجوت  يارب  رگید  لـماع 
، ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ینعی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دج  لباقم  رد  هناقفانم ، یتلذ  يراوخ و  اب  نایفـسوبا ؛ شدج  هک  يزور 
، دیناسر يزوریپ  زرم  ات  ار  مالسا  مالسلا ، هیلع  یلع  مالسلا ، هیلع  نیسح  ردقنارگ  ردپ  ریـشمش  هک  يزور  نآ  زا  ماقتنا  تفریذپ . ار  مالـسا 
رد دیزی  هک  يزور  زا  ماقتنا  . دیـشک خزود  هب  ار  دـیزی  كرـشم  ياههدازومع  اهومع و  زا  رگید  یهورگ  هلظنح و  دـیلو و  هبیـش ، هبتع و  و 
ایآ تخاس . ماکان  قشع  نیا  هب  لاصو  رد  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  و  دروخ ، تسکـش  بنیرا  هب  تبـسن  دوخ  عورـشمان  قشع  لـباقم 

یتسرپ توهـش  هناروکروک و  بصعت  و  یلهاج ، رورغ  زج  ياهشیر  هک  دسح  دقح و  شتآ  نتخاس  شوماخ  ماقتنا و  يارب  عیاقو  نیا  مامت 
دج و  دندوب ، مدرم  میرکت  مارتحا و  دروم  هراومه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دادـجا  ارچ  هک  نوخرپ  یلد  اب  دـیزی  . دوبن یفاک  تشادـن ، هناسیلبا 

هدوب مدرم  ینمـشد  هنیک و  ضغب و  دروم  هراومه  وا  فـالخا  سمـش و  دـبع  و  هکم ، مدرم  مارتحا  ریدـقت و  دروم  مشاـه ، ، نیـسح يـالعا 
مالسلا هیلع  نیسح  دج  زا  هکم  حتف  رد  ار  دوخ  دج  تسکـش  مالـسا ، خیرات  رد  هشیمه  يارب  دیزی  دناوتیم  هنوگچ  هحفص 102 ] تسا [ .

نینچ ابلق  هک  یلاح  رد  دـنتفگ  کیبل  مالـسا  توعد  هب  رتمامت  هچ  ره  تلذ  اب  وا  نادـناخ  هک  دـنک  لوبق  دـناوتیم  هنوگچ  و  دـنک ، لمحت 
وا نونکا  دنورب . ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تردق  هطلس و  تحت  هک  درکیم  باجیا  نامز  ربج  اما  دنتشاد ، هارکا  ار  یـشریذپ 
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يهمه ماـقتنا  و  دـهد ، رارق  یماـظن  يهرـصاحم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دـناوتیم  و  هدرک ، بسک  یتردـق  عورـشمان  روـط  هـب 
! دناتسزاب دیحوت  نایدانم  يهلالس  زا  اهناسنا و  نیرتکاپ  زا  ار  دوخ  قفانم  رفاک و  كرشم و  دادجا  ياهتبیصم  اههتشک و  اهتسکش و 

تراقح دیلپ  يهدقع 

تلحر زا  دعب  هک  نآ  هچ  هفیلخ . باختنا  ماگنه  نایفـسوبا  دوخ  دـج  تسکـش  زا  تراقح  يهدـقع  تسا . تراقح  يهدـقع  مراهچ  لماع 
رفک ياههشیر  زونه  دنتشاد . نآرق  ینامسآ  يهمانرب  مالسا و  هیلع  ياهدش  باسح  قیقد و  يهشقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

لد تسناوتن  مالـسا  لوبق  اب  نایفـسوبا  و  روهلعـش . ینمـشد  دقح و  قافن و  شتآ  و  تشاد ، دوجو  هیواعم  ردپ  دوجو  قامعا  رد  كرـش  و 
حیرـصت هب  هچرگ   ) دمآ دـیدپ  راصنا  رجاهم و  نیب  تفالخ  هرابرد  فالتخا  ربمایپ ، رهطم  ندـب  نفد  زا  شیپ  دـشخب . هزات  یغورف  ار  دوخ 

زا هن  وا  هک  مینادیم  دشاب . ریما  کی  زین  امش  زا  و  ریما ، کی  ام  زا  دیوگیم : نایفسوبا  دوب ) وا  لصفالب  نیـشناج  مالـسلا  هیلع  یلع  ربمایپ ،
ار تما  يهزاریـش  هچ  نآ  دنادیم  یبوخ  هب  اریز  دـهدیم ؟ رارق  راصنا  رجاهم و  فص  رد  ار  دوخ  ارچ  سپ  راصنا ، زا  هن  و  دوب ، نیرجاهم 

نیا اب  درکیم  روصت  وا  ادخ . لوسر  ینیشناج  تفالخ و  رما  رد  فالتخا  مه  نآ  تسا ، نیملسم  نایم  فالتخا  قارتفا و  دلسگیم ، مه  زا 
هب هلـصافالب  دـهد ، رارق  ریثأت  تحت  ار  ترـضح  بلج و  ار  وا  يراکمه  دـناوتیم  مالـسلا  هیلع  یلع  تمـس  هب  درکیور  هناراکم و  يهشقن 
هک یلاح  رد  و  دومن ، مهاوخ  رپ  وت  يروتادیدناک  عفن  هب  یماظن  ياوق  زا  ار  هنیدم  نم  یهاوخب  رگا  تفگ  تفاتـش و  نینمؤملاریما  روضح 

هحفص 103] رد [  ایآ  راذگاو ! نایفسوبا  يا  دومرف : و  درک ، در  ار  وا  احیرـص  دومنیم ، يروای  زاین و  ساسحا  دوخ  قح  قاقحا  يارب  ماما 
نییآ هب  تبـسن  مالـسا ، رد  هچ  و  تیلهاج ، رد  هچ  هراومه ، وت  هک  دـنامهفب  نایفـسوبا  هب  تساوخ  هلمج  نیا  اب  و  مالـسا !؟ رد  تیلهاـج و 

هک دوب  اج  نیا  يراد . تنایخ  يرگهلیح و  يادوس  رـس  رد  زین  نونکا  مه  و  هتـشاد ، هنانئاخ  ءوس و  تین  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم 
هیلع یلع  هیلع  شروش  دربن و  تموصخ و  راهظا  اب  ماـش ، رب  شتموکح  عقوم  رد  هیواـعم  دوشیم . ریقحت  و  دروخیم ، تسکـش  نایفـسوبا 

میظع و یتراسج  و  دش ، راک  هب  تسد  ردپ  زا  دـعب  دـیزی  ماجنارـس  و  دـشخبیم . ققحت  ار  دوخ  ردـپ  هدـش  ریقحت  ياهوزرآ  مامت  مالـسلا 
. دوب هدینش  ار  دوخ  ناردپ  ياهینمشد  اههنیک و  هنالهاج و  تاساسحا  اهریقحت و  اهتسکـش و  ناتـساد  شردپ  زا  وا  دش . بکترم  نارگ 

شنیکـست یپ  رد  اهلاس  هک  ياهناریقح  مالآ  یفـشت  شیوخ و  يهدولآ  ناردپ  دوخ و  تراقح  يهدقع  ناربج  ماقتنا و  يارب  میظع  ياهنیک 
هیجوـت رد  ار  ماـقتنا  لـماع  - 1 تـالاؤس . تسین یندـش  وـحم  نآ  گـنن  يهکل  دـبا  اـت  هـک  دز  گرزب  یتیاـنج  هـب  تـسد  هرخـالاب  و  دوـب .

؟ دوب هتفرگ  لکـش  تراقح  يهدقع  دـیزی  دوجو  رد  ارچ  - 2. دیهد حیضوت  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  تبـسن  دیزی  هناتـسم  ياهتراسج 
هحفص 105 ] درک [ ؟ هچ  نآ  یفشت  يارب 

ینیسح مرح  يهصخاش 

نایناهج راکذت  تیاده و 

هشیدنا تداع و  تلصخ 

هشیدنا و یعون  دوخ  تداع  اما  تسا ... ندیـشیدنا  عنام  و  دزاسیم . مورحم  روک و  تیعقاو  كرد  زا  ار  لقع  هفطاع  دننام  تداع  دـنیوگ :
هب مدزیم ، قرو  ار  تالجم  دیارج و  هنازور  تاداع  ساسارب  هک  دوب  شیپ  يدنچ  مایا  نیمه  رد  . تسا هفقویب  یسررب  و  موادم ، شهوژپ 

يرـصم بیدا  کـی  هب  قـلعتم  منکیم  ناـمگ  هـک  مدروـخرب  نـئوژ 1974  هرامـش  ۀیرــصملا  ۀـعیلطلا  يهـلجم  رد  يزارد  رود و  يهلاـقم 
هتفای ار  هسدـقم  تابتع  ترایز  قیفوت  تدـم  نیا  رد  هک  هدوب  رنه  قوذ و  لها  ابدا و  تیعم  رد  قارع  رد  ار  ییاهزور  روکذـم  بیدا  . تسا

اب متسه ، نآ  شراگن  لاح  رد  نونکا  مه  هک  ار  یلـصف  . دیوگیم نخـس  اههدینـش  اههدید و  زا  دوخ  ینالوط  بوتکم و  يهلاقم  رد  تسا .
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رد هچ  نآ  شیوخ و  ساسحا  هدنـسیون ، ءادهـش » جوف   » ناونع تحت  هلاقم  زا  یتمـسق  رد  دشابیم . دنمرنه  بیدا  نیا  ياههتـشون  زا  ماهلا 
. دهدیم یلجت  مسجت و  تسابیز ، ياههرانم  یحو و  ياههبق  زا  هتفرگ  ماهلا  هک  ار  دوخ  تادهاشم  دنکیم و  نایب  هتـسب  شقن  شتاروصت 

هحفص 106 ] ] 

هعیش روهمج 

ینابم و زا  هلـسلس  کی  لماش  هک  تقیقح  نوچ  مه  تسا ، ینوگانوگ  لماک و  داعبا  اههرهچ و  ياراد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  یگدـنز 
، هیواز کی  زا  طقف  و  دنرگنیم ، هاتوک  یحطـس و  یهاگن  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هعیـش  مدرم  يهدوت  اما  تسا ... تادقتعم  ءارآ و 

ملظ رد  هیما  نادناخ  هک  نیا  و  تشهب ، لها  ناناوج  رورس  وا و  يهناحیر  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  طبس  وا  هک  نیا  مه  نآ 
زا ياهمقل  يارب  هک  یکانرطخ  يهدنرد  یـشحو  تاناویح  نوچ  مه  شتیبلها ، وا و  نوخ  نتخیر  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  رب  متـس  داسف و  و 

کـشا ییاههحون  و  هودـنا ، نزح و  رـسارس  دـیاصق  هعیـش  يارعـش  هک  تسور  نیمه  زا  . دنـسانشیم دـناهتخادرپ ، هقباسم  هب  دوخ  يهمعط 
ار وا  هعیـش  ياملع  زا  یخرب  دناهتخادرپ . هتخاس و  دنکیم ، نایرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  و  نادقف ، مغ  رد  ار  ناگدـید  هک  نیرفآ 

يهرابرد زین  ياهدع  و  دناهدرک . فیصوت  اههودنا  مغ و  ریسا  و  اهکشا » دیهـش   » ای تساهکشا  بجوم  هک  يدیهـش  ینعی  تاربعلا » لیتق  »
ایالب هب  افرص  هک  ینیـسح ، ربنم  يابطخ  زا  دنرایـسب  هچ  .و  دناهدومن فیلأت  نازیر  ياهکشا  مان  هب  يروطق  باتک  يو  تیب  لها  ریاس  وا و 

نیـسح مایق  ياهتشادرب  اهتربع و  لیلحت  هزیگنا و  للع و  باب  رد  ینییبت  هنوگ  چیه  و  دنزادرپیم ، تیب  لها  بئاصم  اهدرد و  اهجنر و  و 
نمزم و يراـمیب  یعون  دـیلقت ، هدوب و  فلـس  زا  فلخ  دـیلقت  یعون  دـنور  نیا  دـنرادن ، يریـصقت  هتبلا  . دـنروآیمن لـمع  هب  مالـسلا  هیلع 
رد غیلبت  هعاشا و  ییارـس و  هحون  يور  شفقوت  دیکأت و  يهناهب  سابعینب ، هیما و  ینب  نامز  رد  هعیـش  هچرگ  ریدقت ، ره  هب  تسا . جالعال 
مقر اهمیژر  نآ  ناـنک  دـیدهت  و  نایـسابع ، زین  اهدـعب  و  اـهيوما ، هیلع  غیلبت  تقیقح  رد  ار ، دـش  دراو  تیب  لـها  هب  هک  یبئاـصم  يهنیمز 

هیما و ینب  نامز  يهعیـش  دراد . ار  نیون  یتکرح  ياـضتقا  راـگزور ، هدرک و  قرف  طیارـش  زورما  اـما  هراـشا ) ءاـمیا و  هب  دـنچ  ره   ) دـنزیم
ربهر ای  مکاح  ای  هفیلخ  نآ  تبقاع  هک  دـنامهفب  تساوخیم  هحون ، دـشاب و  هیرگ  افرـص  هک  اهیراوکوس  هنوگ  نیا  يرازگرب  اب  سابعینب ،
هکلب نایـسابع ، هن  تسا  راک  يور  هیما  ینب  هن  رگید  زورما  اما  . دوب دـهاوخن  اـهنآ  ناینیـشیپ  كاـندرد  ماـجرف  زا  رتهب  زگره  رگمتـس  میژر 

مسینویهـص و یتـسرپ و  داژن  هحفـص 107 ] هیلع [  دربـن  تسا . دوـمج  یگدـنام ، بقع  متـسیب و  نرق  یلهاـج  عاـجترا  هیلع  زورما  هزراـبم 
ءادهشلادیس ترضح  رمثرپ  تایح  زا  رتنشور  رترابرپ و  رتروراب و  یـسرد  چیه  یلماع و  چیه  لاجم  نیا  رد  و  تسا . رامثتـسا  رامعتـسا و 

و یبالقنا ، نامرهق  مایق  ياههزیگنا  اب  هارمه  ار  فط »  » اهجنر ینیـسح  ربانم  يابطخ  نارونخـس و  هک  دوبن  رتهب  ایآ  . دـشابیمن مالـسلا  هیلع 
زا هداس  گرم  تلحر و  اب  ارهق  دیسریمن ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رگا  ؟ دنیامن حیرـشت  نایب و  ار  وا  دنمدوس  هناهاگآ و  ياهفده 
نآ و  مهم ، هدرتسگ و  یلو  یحطس  يرظن  دناهدرک . هاگن  وس  کی  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  زین  ملق  بابرا  زا  هعیـش  ریغ  . تفریم ایند 

دمحا داتسا  . يدازآ تلادع و  نانمشد  اب  تیدض  و  تیناسنا ، هب  تمدخ  هار  رد  وا  نارای  تیب و  لها  وا و  دوخ  يدوجو  تعاجش  تأرج و 
هک دوب  يروآ  تفگش  یبالقنا  جازم  ياراد  مالسلا  هیلع  نیسح  دیوگیم : نومضم  نیا  اب  مالسا  رد  تسار  پچ و  باتک  رد  حلاص  سابع 

دنتـساوخیمن وا  زا  زین  مدرم  رگا  و  دادیمن ... یتیمها  زین  رطخ  هب  تخیگنایم ، رب  نیمز  رد  یگدولآ  داسف و  هیلع  مایق  بـالقنا و  هب  ار  وا 
: دیوگیم لاؤس  کی  خساپ  رد  هدنـسیون  هاگنآ  . درکیم چوک  ارابجا  ای  درکیم ، مایق  دوخ  اعطق  دزیخرب ، گنج  هب  دـیزی  هیلع  دوخ  مایق  اب 
حلـص و هانپ  رد  و  فدـه ، زا  تشگزاب  رب  ار  روآ  هجنکـش  ياهگنـس  هزین و  ریـشمش و  ندـش و  هتـشک  یبالقنا ، نامرهق  نیا  ارچ  منادیمن 
هک میباییم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالک  رد  ار  زار  زمر و  نیا  خساپ  ؟ دهدیم حیجرت  ار  ساسح  ياههظحل  رد  ندوب  تمالـس  شمارآ و 
زج ار  نارگمتس  اب  یتسیز  مه  و  تداعـس ، زج  ار  تزع  اب  گرم  نم  امرب :.) الا  نیملاظلا  عم  ةایحلا  ةداهـش و  الا  توملا  يرا  ال  :) دیامرفیم

ةایحلا و  نیروهقم ، مکتایح  یف  توملاف  : » دوب هدورف  شنارای  هب  نیا  زا  شیپ  زین  نینمؤملاریما  شردـپ  . منادیمن تکـاله  تبکن و  تلذ و 
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ناج يریلد  راختفا و  هب  رگا  اما  تسا ، ناـتراظتنا  رد  راـب  تنحم  گرم  دـیوش ، هیواـعم  ناراـی  هنتف  بولغم  رگا  سپ  نیرهاـق :» مکتوم  یف 
ۀبرـض فلال  هدی  یف  بلاطیبا  نبا  سفن  يذـلا  و  لتقلا ، توملا  مرکا  نا  [ ) هحفص 108 دوب [ . دهاوخ  امـش  نآ  زا  دیواج  یگدنز  دیهد ،

هک یـسک  نامه  هب  دنگوس  تسا . تداهـش  اهگرم  نیرتزیمآ  راختفا  نیرتزیزع و  (.: » هللا ۀعاط  ریغ  یف  شارف  یلع  ۀـتیم  نم  نوها  فیـسلاب 
.« دشابن دنوادخ  تعاط  رد  ناسنا  وا  رد  هک  تسیرتسب  رب  گرم  زا  رتناسآ  ریشمش  هبرض  رازه  اققحم  تسوا ، تسدب  بلاطوبا  دنزرف  ناج 

ءادهش جوف  تسرهف 

قوراف داتـسا  شاهدنـسیون  دیدرگ .  » نئوژ 1974 هرامـش  هعیلطلا ، يهلجم  رد  هرـشتنم  يهلاـقم  زا  ماـهلا  ، » لـصف کـی  هب  ياهراـشا  اـقباس 
وا تـسا . رادروـخرب  ياهژیو  تـیمها  زا  نآ  مود  تمـسق  هـک  هدروآرد  ریرحت  يهتـشر  هـب  اـهگنر » اهادـص و   » ناوـنع تـحت  رداقلادـبع ،

ییالط ياههتسدلگ  مدرک . هظحالم  ار  ارماس  فجن و  هفوک و  نیمظاک و  دیدرگ ... تابتع  ترایز  یلجت  زا  راشرـس  میاهمشچ  :» دیوگیم
هب ار  ناسنا  قایتشا  هک  يرگید  بلاج  تانییزت  اهییابیز و  ءولالترپ ، ناشخرد و  شوقن  کـچوک و  يهنیآ  اـهنویلیم  نیرز ، ياهدـبنگ  و 

دراد و باجحیب  ياهنز  لوخد  تیعونمم  زا  تیاکح  هک  ییاهدراکالپ  نیمظاک  نحـص  رد  و  دـشخبیم ... مسجت  يراکادـف  یناـمرهق و 
دنکیم لقن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  زا  يزیگنا  رثأت  رظانم  هایـس ، ياهـسابل  اب  هک  يدرم  رگید  ياهشوگ  رد  دیامنیم و  نعل  ار  اهنآ 

دیهـش رب  روآ  نزح  ياههلان  و  دناهداد ، رـس  نویـش  هجـض و  هدمآ و  درگ  وا  نوماریپ  شوپهایـس  نانز  هک  مدرک  هدـهاشم  زین  و  مدـید ، ار 
هورع نب  یناه  هب  قلعتم  تسین  مک  شاییابیز  هوکش و  هک  يرگید  نآ  و  لیقع ، نب  ملسم  حیرض  هفوک  دجسم  رد  و  «.» دنـشکیم رب  البرک 
صاخ یتیعقوم  تلزنم و  ماقم و  زا  مالـسلا -  هیلع  نیـسح  هب  تبـسن  يوناـث -  ياهتیـصخش -  زین  اـج  نیا  هک  درک  ساـسحا  مبلق  دوب ...
شربنم يوس  هب  ادـخ ، دـنمزوریپ  ریـش  رارک ، ردـیح  ییوگ  وت  یباـییم ... ار  خـیرات  ریوصت  هک  تسا  دجـسم  نیمه  رد  و  دـنرادروخرب ...

 ] مه مدش ؛» راگتسر  هک  دنگوس  هبعک  راگدرورپ  هب  «: » ۀبعکلا بر  تزف و  : » تسا هدروآ  نابز  رب  یلع  هک  ار  ییاههژاو  ییوگ  و  دوریم ؛
رد هفوک  ياههچوک  رد  نادرگرس  ملسم ،»  » الاح نیمه  ییوگ  و  تسا . هتفای  یلجت  مسجت و  داب  میسن  شزو  اب  ییوگ  نونکا  هحفص 109 ]

ياههناخ رد  هک  ینکیم  هدـهاشم  و  ینیبیم . دـناهدرک ، درط  هکلب  اهر ، رازن ، لاح  نامه  اب  ار  وا  و  دراد ، ندـب  رب  ییاـهتحارج  هک  یلاـح 
و تسا ، هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  يوما  میژر  زا  مدرم  تشحو  و  دنونشیمن ، وا  زا  يزیچ  و  تسا ، رک  اهـشوگ  و  دناهتـسب ، شیور  هب  ار  هفوک 

مـسج دـسج و  هکلب  دـننکیمن ، افتکا  زین  نیا  هب  . دـننزیم ار  شندرگ  دـنریگیم و  ار  وا  و  هدـش ، جیـسب  ملـسم »  » هیلع هفوک  هک  ییوگ  وت 
، مالسلا هیلع  نیسح  حیرـض  کیدزن  البرک ، رد  و  «.» دننکفایم ریزب  نارگید  ندناسرت  تربع و  يارب  ةرامالاراد  رـصق  يالاب  زا  ار  وا  ناجیب 
هک دراد  دوجو  کباچ  يابیز  تماق و  دـنلب  راوس  کت  نآ  مالـسلا  هیلع  ساـبع  شردارب  زیگنا  رورغ  نیرفآ و  راـختفا  و  هوکـشاب ، حـیرض 

ار دیحوت  مچرپ  زین  لاح  نیمه  رد  وا  یلو  دناهتخاس  رپ  اههزین  رس  اب  ار  وا  نامـشچ  يهناشاک  و  دناهدیرب ، ار  شزاس  هسامح  ياپ  اهتـسد و 
تلباقم رد  و  ییالبرک ، رد  وت  نونکا  مه  نک  روصت  تسا . بلاطوبا  رـسپ  یلع  دنزرف  مشاهینب ، نادناخ  هام  نامه  وا  دـهدیمن . تسد  زا 

رد قرغ  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  نک  روصت  تمظع . هوکـش و  يهکیرا  رب  زورما  هب  ات  تاهـش  خیرات  ياهزور  نیلوا  زا  ءادهـش ، زا  یجوف 
ار هتخیر  ياهنوخ  رس  رب  نارگهلماعم  نارگشزاس و  دنک و  تجح  لیلد و  يهماقا  ناراکـشزاس ، ناشوماخ و  رب  ات  تسا  هجنکـش  نوخ و 
تسا و درـس  هیواـعم  ربق  و  يدازآ ، قح و  هار  ناگتفیـش  هاـگترایز  مرگ و  تسا و  نشور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربـق  «. دـیامن نیرفن  تنعل و 

هتخیر ناهج  ياهتورث  مالـسلا  هیلع  یلع  ياپ  ریز  رد  و  دـنوش ، نومنهر  ار  وا  رگم  دسانـشیمن  ار  نآ  سک  چـیه  هک  شوماخ ، حوریب و 
رگا اج  نآ  رد  تسا . هدـش  هداهن  مالـسلا  هیلع  یلع  ياپ  ریز  رد  همه  ءاینغا  تورث  تساهرهوگ و  اهرد و  هب  عصرم  هک  ناهاش  جات  هدـش ؛

هحفص 110 ] ینیزگرب [ .» دیاب  ار  یهار  هچ  تساجک و  زا  هار  هک  ینادیمن  یتسیاب  یمخ  چیپ و  رس  رب  یهاوخب 

هلاقم يهدنسیون  دروم  رد  یتاکن 
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نانخس هب  و  هدرکن ، تکرش  زین  يرادازع  سلاجم  رد  و  هتفاین ، شوررپ  دشر و  عیشت  طیحم  اضف و  رد  یتح  و  تسین ، یعیش  هدنـسیون  نیا 
هدوب هاوگ  راب  نیلوا  يارب  دراد ، روعـش  نادـجو و  كرد و  هک  تسا  هاگآ  ناسنا  کی  وا  اما  تسا  هدادـن  ارف  شوگ  ینیـسح  ربنم  ياـبطخ 
لدع بالقنا  . تسا رتسگ  لدع  یبالقنا  کی  رگزواجت و  يوگروز  کی  نایم  نینوخ  يدربن  راثیا و  يراکادف و  نیمزرـس  البرک  هک  تسا 

نیا تسا . داـسف  ترارـش و  يهدـننک  دوباـن  هک  دـنکیم  يربهر  ار  يرگید  ياـهبالقنا  اـج  نآ  زا  و  دـماجنایم ، تداهـش  اـت  هک  يرتسگ 
هک ینادیهش  دناهدز ، هقلح  شدرگادرگ  نادیهـش ، جوف  تداهـش و  ناهج  هک  تسا  دنمزوریپ  حتاف و  یبالقنا و  ینیمزرـس  هاوگ  هدنـسیون 

تداهـش دهـش  تیناسنا  ادـخ و  رطاخ  هب  هک  دـندوب  یکاپ  ياـهنوخ  حاورا و  دـناهدرک ، اـطع  هداد و  دناهتـشاد  صـالخا  قبط  رد  هچ  ره 
بجعت بجوم  همه  زا  شیب  هک  يزیچ  !؟ دروخن دننویپ  تیدبا  هدیسر  خرـس و  ياههویم  هب  و  دهدن ، رمث  اهنوخ  نیا  هنوگچ  و  دناهدیـشون ،
يهنهپ رب  هشیپ  تنایخ  ناشورف  نوخ  راکشزاس و  ناوریپ  و  دعـسنبا ، رمـش و  دایزنبا و  دیزی و  يهرهچ  میـسرت  ریوصت و  تسا ، هدنـسیون 

هب ار  ناسنا  نادـنزرف  نیرتهتـسیاش  نیرتتیلـضف و  اب  هک  ییاهامن  ناسنا  یـشحو ، ياهگس  : » دوشیم میـسرت  هژاو  ود  اب  هک  تسا ، لایخ 
هدنرد یـشحو  ناویح  کی  زا  رتتسپ  تقیقح  رد  اما  دنتـشاد  يرـشب  نوچ  مه  ياهفایق  تأیه و  دیدرتیب  وا  لاثما  دیزی و  دناسریم » لتق 

نادنزرف نیرتتلیـضفاب  نیرتهتـسیاش و  شدیلپ  ناوریپ  دـیزی و  یلو  دـشکیمن ، ار  دوخ  عونمه  نادـنزرف  یـشحو ، ناویح  هک  ارچ  دـندوب 
نیا عون  نیرتهداس  دـنکیم . ناشصاصق  دریگیم و  ماقتنا  اهنآ  زا  نادیهـش  نوخ  ناـمز  رذـگ  رد  اـما  دـندناسر . تداهـش  هب  ار  تیناـسنا 

نیـسپاو ات  نینعال  تنعل  ادـخ و  تنعل  و  تسا . اهناسنا  يهدوت  هب  اهنآ  نورد  يدـیلپ  شیامن  هیارا و  و  اهنآ ، تحاـضف  ییاوسر و  صاـصق 
هناـهاگآ و ریوـصت  نیا  راـنک  رد  هحفـص 111 ] تشاد [ . دـنهاوخ  یپ  رد  درک . دـهاوخ  ینیگنـس  ناـشدوجو  رب  هـک  ار  اـهناسنا  زیخاتـسر 

هنایشحو راتشک  اهتبیصم و  هجیتن  رد  هک  تسا  ییاهدرد  هودنا و  نزح و  رگنایب  هک  دنکیم  میسرت  ینینوخ  يولبات  هدنسیون ، ساسحارپ ،
شورخ و شوجرپ و  مرگ و  هیاپ و  دنلب  مرح  نایم  يهسیاقم  هدنسیون  تسا . هدش  دراو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  رب 
هک تسا  مزال  هتـسیاش و  ینیـسح  ربنم  بیطخ  رب  زین  .و  دـنکیمن شومارف  ار  هیواعم  حوریب  تکاـس و  درـس و  ربق  و  نینمؤملاریما ، هوکش 

لطبم و نئاخ و  و  دـیامن ، سیدـقت  دـیجمت و  دـناهدرک ، دربن  هزرابم و  لدـع ، يهماقا  قح و  ترـصن  هار  رد  هک  یناـسک  زا  دـنک و  نینچ 
رتمهم .و  دنک تیاده  قح و  ماما  و  تماهش ، رکذ و  نابحاص  تداهش  دهـشم  هب  راو  هراشا  يرذگ  هاگنآ  دزاس ، حضتفم  اوسر و  ار  یطخم 
هدرتسگ دنمورین و  متـس  تردـق  رهاوظ  هک  دـنچ  ره  دـش ، دـهاوخ  زوریپ  قح  هرخالاب  هک  دوش  زکرمتم  هلأسم  نیا  يور  شدـیکأت  هک  نآ 

هب ار  اهنآ  و  دـش ، هریچ  نایدـیزی  متـس  رفک و  رب  ماجنارـس  هک  تسا  ادهـشلادیس  نیگآرطع  نادواج و  دای  نآ  نشور  عطاق و  لیلد  دـشاب .
فده هب  دش و  زوریپ  هرخالاب  مالسلا ] هیلع  نیسح   ] وا دیوگیم : ءادهـشلاوبا  باتک  رد  داقع  داتـسا  موحرم  لوق  هب  دنکفا . خیرات  نادهلابز 
میدق ای  مجع ، برع و  هچ  یتلم ، موق و  چیه  خیرات  رد  و  تسا ، هقباسیب  ناسنا  عون  خیرات  رد  شدننام  هک  دش  لیان  يراختفا  هب  و  دیسر ،

روآدای ار  تیناسنا  همرکم ، يهکم  نیملـسم ؛ يهلبق  و  مالـسا ، دشر  دـهم  ناما ، نما و  رهـش  هک  نیا  رب  هوالع  . تسا هدـشن  هدـید  دـیدج  و 
رگناـیب هرونم  يهنیدـم  و  دنـشاب . هتـشاد  یفلتخم  ياـهگنر  اـهنابز و  و  ددـعتم ، ياـهروشک  هک  دـنچ  ره  دـندحاو ، یتما  اـهنآ  هک  دوشیم 

رب ياهدرتسگ  فرژ و  تفوطع  تمحر و  بجوم  هک  یبتکم  میظع و  تلاسر  و  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  روضح  يهرطاخ 
و دـشورخیم ، و  دـفوتیم ، و  دـبوکیم ، هک  تساسر  اویـش و  یقطنم  و  راوتـسا ، تجح  سدـقم ، نیمزرـس  نیا  البرک ، اما  تسا  ناـیناهج 
هحفـص 112] دزاـسیم [ . اوسر  ار  ناـمز  نیمز و  نارگمتـس  لـطاب و  رتـسب  رب  ناگدـیمرآ  قح و  زا  ناگدـیمر  ناراکـشزاس و  ناـنکاس و 

قوراف داتـسا  دروم  رد  یتاـکن  ؟2 - دـشاب دـیاب  هنوگچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  یناوخ  هیثرم  ییارـس و  هحون  يهزیگنا  - 1 تالاؤس
شفارطا رد  هک  یتایانج  دسافم و  لابق  رد  ینیسح  ربنم  بیطخ  - 3. دیسیونب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاگمارآ  دروم  رد  وا  رظن  رداقلادبع و 

هحفص 115 ] دراد [ ؟ ياهفیظو  هچ  دراد  نایرج  يزورما  عماوج  رد  و 

عیشت فوصت و  خیرات  يهشیمه  نامرهق 
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نایاونیب ناگدنامرد و  اب  ماگمه 

نامرهق رایشوه و  دلقم ، وریپ و 

ره دنوریم . هار  اپ  ود  رب  و  دنرگنیم ، مشچ  اب  و  دنونشیم ، شوگ  اب  اهناسنا  مامت  هک  تسین  يدیدرت  تسا . كاخ  نایمدآ  شنیرفآ  أشنم 
هایـس و نیب  یتوافت  یمالـسا  لدع  نییآ  قطنم  رد  زین  و  دـنیوگیم . ناسنا »  » وا هب  فرع  حالطـصا  رد  دـشاب ، هتـشاد  ار  اهیگژیو  نیا  سک 

نامرف هب  شوگ  اهنآ  زا  یهورگ  دنتسه . ینوگانوگ  ياهگنر  اهلکـش و  ياراد  مدآینب  نادنزرف  نیا ، دوجو  اب  تسین . مجع  برع و  دیپس ،
ياهفارخ هب  رگا  ناگشیپ  ناگبخن  دنرپسیم . ییادن  ره  هب  شوگ  دنریگیم و  رارق  ییاون  زاس و  ره  ریثأت  تحت  هک  دنتسه  یعیطم  ناوریپ  و 

، دننک لوانت  دنشک و  نادند  هب  ار  دازیمدآ  تشوگ  الثم  ناماگشیپ  رگا  دنروآیم ، نامیا  هفارخ  نامه  هب  زین  ناورهر  دنشاب ، هتـشاد  داقتعا 
انءابآ هیلع  اندـجو  ام  انبـسح  اولاق  :) دـیامرفیم هدوب و  راگدرورپ  هراشا  دروم  مدرم ؛ هنوگ  نیا  رکذ  دـننکیم . لوانت  زین  نادـلقم  ناوریپ و 
يارب میاهتفای  نامناردپ  فرط  زا  هک  ار  هچنآ  دـنتفگ  ناکرـشم )  ) اهنآ (.: 104 هدئام /  (. ) نودـتهی ائیـش و ال  نوملعی  مهوابآ ال  ناک  ولوا 

. ] دوب دـنهاوخ  نانآ  وریپ  مه  زاب  دنـشاب  هتـشاد  یهارمگ  هاگآان و  شنادیب و  ناردـپ  رگا  اهنآ  ایآ  تسا ، یفاک  ام  يرکف  تاـیح  يهمادا 
یهن فالخ  لامعا  هب  مادـقا  زا  و  دـننکیم ، تکرح  مکاح  وج  نایرج و  سکعرب  دـناكریز ، رایـشوه و  مدرم ؛ زا  یهورگ  هحفص 116 ]
هراشا نآ  هب  رفاغ  يهروس  رد  هک  نوعرف » لآ  نمؤم   » دـنام دنـشابیمن . مکاح  ماظن  رییغت  هب  رداق  صاخ  ياهزیگنا  تلع  هب  اـما  دـنیامنیم ،

ار یـسک  ایآ  تفگ :.. نوعرف  لآ  نمؤم  (.: 28 رفاغ /  (.) هللا یبر  لوقی  نا  الجر  نولتقتا  نوعرف ... لآ  نم  نموم  لـجر  لاـق  و  :) تسا هدـش 
تدهاجم هک  دنتسه  یخیرات » نامرهق   » زین مدرم  زا  كدنا  یهورگ  . تسادخ نم  راگدرورپ  دیوگیم  هک  تسا  نیا  شمرج  هک  دیشکیم 

و ملاظ ، متس  لاگنچ  زا  ار  مولظم  و  دنزاس ، نوگنرس  ار  رگمتس  مکاح  ناطلـس و  و  دنهد ، رییغت  ار  مکاح  دساف  عضو  ات  دننکیم  هزرابم  و 
، صخاش نیا  دنناهریم  تسوا ، تفرـشیپ  مدـقت و  یهاگآ و  دوخ  عنام  هک  يدویق  یمامت  زا  ار  لهاج  و  رکتحم ، صرح  گنچ  زا  ار  ریقف 

دوخ يهعماج  موق و  هنوگچ  هک  دنکیم  لقن  دوخ  ناربمایپ  یخرب  زا  یتیاکح  دنوادخ  تسا . قح  نالوسر  ناربمایپ و  تلاسر  قیفوت  رایعم 
ضرالا یف  اودـسفت  مهءایـشا و ال  سانلا  اوسخبت  ال  :) دـنتفگیم شورف  نارگ  شورف و  مک  يهعماج  اب  شلاچ  رد  و  دـندرکیم . داشرا  ار 

و بـالقنا ]  ] زا سپ  دـینکن و  یـشورفنارگ  یـشورف و  مک  دیـشورفیم ، مدرم  هب  هـک  یـسانجا  ـالاک و  رد  (.: 85 فارعا /  () اهحالـصا دعب 
ادخ دودح  زا  (.: 190 هرقب /  نیدتعملا  بحی  هللا ال  نا  اودتعت  و ال  .) دییامنن یهابت  داسف و  داجیا  هعماج  نیمز و  رد  هتـشذگ ، ماظن  حالـصا 

. درادن تسود  ار  نکش  نوناق  نازواجتم  دنوادخ  هک  دینکنزواجت  قلخ  قوقح  هب  و 

ناهج نارگمتس  اب  لباقت  رد  نیسح  ماما 

ییاهنت هب  اهنیا  اما  دـشاب ، فصتم  ینتورف  دـهز و  و  زامن ، يهماقا  افـص ، قدـص و  لیبق  زا  ییاهیگژیو ، ای  لـیاضف  هب  یناـسنا  دراد  ناـکما 
نیرمت رتنوزف و  تالامک  بسک  يارب  هلیـسو  ابلاغ  تادابع  لیبق  نیا  هک  ارچ  دزاسیمن . دـیواج  یناـمرهق  هحفـص 117 ] ار [  دوخ  بحاص 

نیا و  دشاب ، هتشاد  مدرم  يهدوت  تایح  رد  دنمدوس  يرثا  هک  نآ  زج  تسا  شزرا  دقاف  دوخ  يدوخ  هب  خیرات  تسا . لامک  یقاب  تهج  رد 
نآ زا  ام  تایح  زا  یئزج  تسا و  دیدج  يهدیدپ  کی  هک  قرب  رگا  لاثم  ناونع  هب  نیاربانب  . دبای رارمتـسا  همادا و  لسن  هب  لسن  دنمدوس  رثا 
نآ هب  بش  حبـص و  هک  ویدار  رگا  و  میتخانـشیمن . دوبیم ، مه  دـباع  دـهاز و  رگا  یتـح  ار  نوـسیدا  زگره  اـم  دوـبیمن ، دریگیم ، ددـم 

عضاوتم و دوخ  راتفر  رد  و  نامیپ ، دـهع و  هب  رادافو  یناسنا  هک  دـنچ  ره  میدینـشیمن  ینوکرام  زا  یماـن  زگره  اـم  دوبن ، مینکیم ، شوگ 
رد تسا  مدرم  دوـس  هب  تمدـخ و  تهج  رد  هک  ییاـهزیچ  اـما  و  (.: 17 دـعر /  ضرالا  یف  ثکمیف  ساـنلا  عفنی  اـم  اـما  و  .) دوبیم نتورف 

اونش ياهشوگ  و  هاگآ ، نآ  زا  نینمؤم  بولق  هک  تسا  يرامشیب  لیاضف  ياراد  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  . دنامیم یقاب  نیمز  و  خیرات ) )
یگنادواج تلع  نیتسخن  دراد . ییابیز  تافیـصوت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  فصو  رد  هغـالبلا  جـهن  هک  ياهنوگ  هب  تسا . هدونـش  ار  نآ 
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دنباییمن يروای  و  رای ، هک  ینامورحم  نایاونیب و  ناگدیدمتس و  لایخ  رد  هک  تسا  ياهدنز  ریوصت  تمایق ، ییاپرب  ات  مالسلا  هیلع  نیـسح 
ساسحا ار  اهنآ  ياهدرد  و  دراد ، شود  هب  ار  دنرادن  یشیوخ  موق و  چیه  هک  ینایاونیب  هودنا و  مغ و  مالسلا  هیلع  نیسح  . تسا هتسب  شقن 

يرای ارم  هک  تسه  یـسک  ایآ  «:] رـصان نم  له   » يادـن شنابل  رب  هراومه  دزاسیم و  دیهـش  ادـف و  ار  دوخ  اـهنآ  يراـی  هار  رد  و  دـنکیم ،
، دننادب هدنیامن  سیئر و  ار  وا  هک  تسین  لیام  زین  و  دهاوخیمن ، دوخ  ناشیوخ  دوخ و  يارب  ار  روای  رای و  وا  هتبلا  تسا  هتسب  شقن  دهد .]
زا ناگدـش  هدـنار  ناگراوآ و  و  نانز ، هویب  نامیتی و  نامولظم ، ناگنـسرگ و  تلادـع و  قح و  يارب  ادـخ ، نید  يارب  ار  همه  اهنیا  وا  هکلب 

هتفای و ماکحتسا  هحفـص 118 ] یحور [  بلق و  ره  رد  ینیـسح  بالقنا  ياـههشیر  هک  تساـج  نیا  [ 15 . ] دهاوخیم ناشنیمزرـس  راید و 
یهلا و تاماهلا  زا  هتساخرب  شبالقنا  اریز  دریگیم ، دنویپ  یتسه ، رد  شباتک  روضح  ادخ و  ياقب  وا  رون  و  دباییم ، اقب  رارمتسا و  شهار 

يرعاش مسعالا » نیـسحلادبع  خیـش  .» تسین ریذـپ  یـشوماخ  زگره  یهلا  رون  نیا  شـشخرد  تسا . وا  ناـمیا  دـمحم و  حور  و  نآرق ، نتم 
البرک يارحص  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  رهطم  مسج  هچرگ  : انعم نیمه  هب  رظان  دراد  يرعش  مالسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  كوس  رد  دهعتم ،

، سک ره  زا  دوصقم  اج  نیا  . دراد ياج  دبا  ات  شناراد  تسود  بلق  هنیـس و  نورد  رد  وا  ربق  نکیل  دنام ... یقاب  نفد  نودـب  كدـنا  یتدـم 
ار مالسلا  هیلع  نیسح  مسا  نیدیب . هاوخ  دشاب ، هعیش  هاوخ  ناهج ، نامورحم  نامولظم و  یمامت  ینعی  تسا ، مالسلا  هیلع  نیسح  رادتـسود 
. دومن عافد  نمؤم  ریغ  نمؤم و  هچ  ياهناسنا ، زا  و  دیگنج ، تیمورحم  زا  یشان  رقف  تنوشخ و  اب  اساسا  وا  هک  ارچ  دشاب . هدینـشن  ای  هدینش 
مسا و هک  دـنچ  ره  ددرگیم ، شیوخ  یماح  عفادـم و  يهتفیـش  رادتـسود و  دوشیم ، تیامح  عافد و  وا  زا  یتقو  ناـسنا  هک  تسا  یعیبط 

زمر مسا  مالسلا ، هیلع  نیـسح  مسا  هک  نیا  تساهناسنا » نورد  بلق و  هنیـس ؛ نورد  رد  وا  ربق   » زا روظنم  و  دنادن . ار  یماح  عفادم و  تیوه 
رد هک  ماهدـید  رایـسب  هچ  .و  دـنازرلیم مشخ  هب  دزادـگیم و  تبحم  هب  ار  نارگمتـس  افعـض و  يهشیدـنا  بلق و  هک  تسا  یلاـعف  رثؤـم و 

دنونـشیم ار  مالـسلا  هیلع  مشاهینب  رمق  ءادهـشلادیس و  مسا  یتقو  و  هدـش ، رثأتم  تدـش  هب  نانیا  ابع ، لآ  يراوکوس  يرادازع و  سلاجم 
تحت دوخ  نوچ  ای  دـننکیم . هیرگ  دوخ  ییاونیب  زیمآ و  هجنکـش  روآ و  درد  تایح  و  نتـشیوخ ، يارب  ییوگ  وت  دـننکیم . هیرگ  راز  راز 

اب هحفـص 119 ] و [  دنک ، دـنلب  ار  اهنآ  ياهدایرف  ادـص و  هک  تسین  وا  هیبش  ای  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـننکیم و  یگدـنز  نامز  دـیزی  متس 
اب نیمز  نیبوضغم  هدیـشک و  متـس  نامورحم  هک  تسور  نیمه  زا  . دـنهدیم رـس  هلاـن  دوش  اـهنآ  تبیـصم  ناـمجرت  دوخ  نوخ  تداـهش و 
هک خیرات  نایاپ  ات  و  دوشیم . اهنآ  لآهدیا  يهنومن  وگلا و  نیرتیلاع  وا  و  دنباییم ، كارتشا  یقالت و  هطقن  کی  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

نانآ حوضو  شنیب و  تردـق  رب  یفرط  زا  . دوشیمن وحم  اهبلق  اهدای و  زا  زگره  تسوا ، ترخآ  اـیند و  دوس  هب  ناـسنا و  ریخ  هب  یهلا  نییآ 
دندرکیم متخ  اـعد  نیا  اـب  ار  ینیـسح  سلجم  یتنـس ، ياهویـش  هب  يراوـکوس  هیزعت و  ناگدـننادرگ  مدـیدیم  هک  یتـقو  دـشیم  هدوزفا 

نم ۀـجاح  و ال  هتیـضق ، الا  انید  و ال  هتیفاع ، الا  اضیرم  و ال  هتوسک ، الا  ایراع  و ال  هتعبـشا ، الا  اعئاج  و ال  هتجرف ، الا  امه  عدـت  مهللا ال  :) هک
، ییامن يداش  شیاشگ و  هب  لیدبت  ار  نآ  زج  راذگم  یقاب  ار  یهودنا  مغ و  چیه  ادنوادخ  اهترـسی :.) اهتلهـس و  الا  هرخالا  ایندلا و  جئاوح 

ياهزاین ادا و  ار  نارادضرق  ضرق  و  امرف . تیانع  تیفاع  ار  ناضیرم  و  ششوپ ، ار  دنمتسم  ناگنهرب  و  ریس ، ار  ناگنسرگ  يهمه  ادنوادخ 
اهنیا هکلب  تسین . قافنا  هقدـص و  يارب  زگره  اهدادـیور  نیا  . امرف ناسآ  لهـس و  ار  اهنآ  تالکـشم  و  هدروآرب ، ناجاتحم  ترخآ  ایند و 

نامولظم و ناگنهرب و  ناگنـسرگ و  رطاخ  هب  و  هدوب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  بالقنا  اـب  هدـش  یهدـنامزاس  صاـخ و  طاـبترا  کـی  رد  همه 
هنوگ نآ  هن  درک ، مایق  نانیا  مه  رطاخ  هب  زین  مالسلا  هیلع  نیـسح  دشابیم . هدش ، زواجت  اهنآ  فرـش  يدازآ و  دودح  هب  هک  یناگدیدمتس 

توعد مایپ  يهزیگنا  هب  و  ادـخ ، نامرف  تباجا  کیبل و  روظنم  هب  الوا  هکلب  دوخ ! متـس  دـض  یبالقنا و  يهیحور  ریثأـت  تحت  دـناهتفگ  هک 
وه هللا  لیبس  یف  نولتاقت  مکل ال  ام  :و  دیامرفیم نینچ  دروم  نیا  رد  نآرق  هک  نافعـضتسم ، ییاهر  نامورحم و  تاجن  يارب  ایناث  و  ینآرق ،

فعـضتسم و ناکدوک  نانز و  نادرم و  تاجن  رطاخ  هب  ادـخ و  هار  رد  ارچ  (.: 75 ءاسن /  ... ) نادلولا ءاسنلا و  لاجرلا و  نم  نیفعـضتسملا 
هحفص 120 ] دینکیمن [ . دربن  نارگمتس  ناربکتسم و  اب  مورحم 

نایاونیب یلع و  ماما 
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ره تیالو  یسایس و  ياهیریگ  تمس  یعامتجا و  ياهشیارگ  قشع و  ياهتهج  داعبا و  تسا . یکی  مالسلا  مهیلع  نیسح  یلع و  ناتساد 
وا یگـشیپ  اورپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  دهز  باب  موس  دـلج  رد  راحب  بحاص  تسا . نایاونیب  ناگراچیب و  هلأسم  نآ  و  هدوب . ناسکی  ماما  ود 
زا کی  چیه  وت  زا  شیپ  هک  هتـسارآ  یتنیز  هب  ار  وت  ناحبـس ، دنوادخ  یلع ! يا  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـیوگیم :

ـالب و هک  هداد  رارق  ياهنوـگ  هب  هتـسارآ و  اـیند  رد  یلیمیب  دـهز و  هب  ار  وـت  تسا . هدادـن  تـنیز  نآ  زا  رتـبوبحم  يزیچ  هـب  ار  شناگدـنب 
ار اهنآ  دونشخ و  وت  زا  اهنآ  يوریپ  زا  ار  وت  و  هدومرف ، اطع  ار  نیکاسم  هب  هقالع  قشع و  وت  هب  و  دسرن . نآ  هب  وت  زا  وت و  هب  نآ  زا  یتبیصم 
هب نآ  ماعط  زا  و  هدیسوپ ، هنهک و  يهماج  ود  هب  ایند  زا  نینمؤملاریما  نیقتملا  ماما  هک  مینادیم  . تسا هتخاس  دونشخ  وت  يربهر  تماما و  اب 

زینک مالغ و  مالسلا  هیلع  مدآ  دیامرفیم : ومه  دومن . میسقت  هایس  دیفس و  رب  يواسم  روط  هب  ار  شلانم  لام و  هدرک و  هدنسب  نان  صرق  ود 
رد یفاکـش   » ناونع تحت  ینالوط  ياهلاقم  (. لاس 1382 ه هحلفـص 124 ، لوا ، دلج  یفاک ، هضور  . ) دنتـسه هدازآ  مدرم  مامت  دییازن ، هدرب 

هتفگ نآ  رد  هک  مدناوخ  ( 21  / 10 خروم 1972 /   ) مویلا رابخا  يهمانزور  رد  ار  دومحم  یماس  يرصم  بیدا  يهتـشون  نیملـسم » تفالخ 
فافـش و اهنآ  هار  دندومیپ ؛ میقتـسم  قیرط  دـندوب ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناگداون  زا  هک  شنادـنزرف  یلع و  ماما  : » دوب
و دندرکیمن ، رکف  يویند  ياهتبیصم  تالکـشم و  هب  ياهظحل  یتح  اهنآ  دنتـشادن . نآ  رد  يدیدرت  هنوگ  چیه  و  تسا ، میقتـسم  حضاو و 
هب ترجه  تکرح و  ریـس و  هلأسم  دندوب ، نآ  يهشیدنا  رد  هک  يزیچ  اهنت  دـندوبن ، زین  دـننک  جاودزا  وا  اب  هک  يزینک  نز و  يهشیدـنا  رد 

تسا تلع  نیمه  هب  تسا . هدوب  دندرکیم ، لمع  دنتفگیم و  هچ  نآ  رد  ناشفده  ترجه و  هک  تسین  یکـش  «. دوب شلوسر  ادخ و  يوس 
زیمآ تنوشخ  هنارگبوکرـس و  تابرـض  زا  هک  نیکاـسم  بولق  هژیو  هب  ناـهاوخ و  تلادـع  ناـکاپ و  ناـهانگیب و  بوـلق  هاـگآدوخان  هک 
یلع يربهر  تماما و  زا  نیکاسم  هک  تسین  تفگـش  نیارباـنب  دوشیم . بذـج  مالـسلا  هیلع  یلع  يوس  هب  تسا ، هدـمآ  درد  هب  نارگمتس 

هک ینامز  ات  دشاب . دونـشخ  حـلاص  وریپ  کی  ناونع  هب  اهنآ  يوریپ  زا  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  و  دنـشاب ، هحفص 121 ] دونشخ [  مالـسلا  هیلع 
نینط ناهج  رد  هراومه  دنتـسه ، ادخ  لایع  هک  ناگدش  بوکرـس  يهلان  دـشاب ، ادـخ  رطاخ  هب  و  ادـخ ، هار  رد  اهنآ  یگنهآمه  یهارمه و 

، دیهج تنطلس  تخت  رب  هناحوبذم  شالت  و  يود ،) گس   ) بلاکت اب  هیواعم  اما  : » دیوگیم همانزور  نامه  رد  دومحم » یماس  .» تسا نکفا 
هب یتیانع  مارتحا و  چـیه  و  تساخرب ، تفلاخم  هب  مالـسا  میلاعت  ماکحا و  زا  يرایـسب  اب  و  تخاـس ، یثوروم  دوخ  نادـنزرف  ناـیم  ار  نآ  و 

هنیدم دراو  دوخ  كاته  شترا  اب  و  درب ، نایم  زا  ار  هبعک  هکم و  میرح  تمرح  تشادـن . ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نادـنزرف 
ربمایپ هک  دوش  لاؤس  تسا  نکمم  .«. تخادرپ ار  ینیگنـس  ياهب  نآ  يارب  مالـسا  ناـهج  هک  ياهنوگ  هب  دـنام . زور  هس  اـج  نآ  رد  و  دـش ،

یگنهآمه بسانت و  دنادیم ، دنوادخ  هاگشیپ  رد  تلیضف  ماقم و  تعفر  بجوم  ار  نیکاسم  هب  يهقالع  قشع و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
یلوکأم تسا ، لوکأم  لکآ و  دـنمورین  يهدـعاق  ياراد  تاناویح ، ناهج  دـننام  اهناسنا  ناهج  خـساپ : ؟ تسیچ يرکفت  زرط  نینچ  تلع  و 

تفای یناوارف  ياهیگژیو  كرتشم ، عماج و  تایصوصخ  نیا  بنج  رد  درادن . ار  شیوخ  سفن  زا  عفادت  هدنرادزاب و  تردق  هنوگ  چیه  هک 
لـئاسم و اـهتموکح و  ياراد  يرـشب  يهعماـج  هک : نیا  نآ  نیرتزراـب  هک  تسا  ناـهج  ود  ناـیم  قرف  زا  یکاـح  هـک  دوـشیم  دوـشیم 

تایح فلتخم  ياههنیمز  رد  دضاعت  نواعت و  زا  هدمآرب  هک  دراد  یفیاظو  قوقح و  زین  و  تسا ، ییاههمانرب  اهحرط و  هدیدع و  تالکشم 
یقالخا ینابم  يراتفر و  ياهراجنه  تعیرـش و  ماظن و  هب  زاین  يرـشب  يهعماج  هک  تسور  نیمه  زا  تسا . نآ  هب  طونم  نؤش  یعاـمتجا و 

، هدومن روآ  مازلا  ار  مادک  ره  يهفیظو  و  دنک ، نیمضت  ار  کی  ره  قوقح  دوش ، تیامح  نادنمروز  لباقم  رد  فیعض  زا  هک  دراد  ياهژیو 
يدعت و متس و  ساسحا  فیعض  هاگ  ره  هک  تسا  مکحتسم  يرگنس  ژد و  لوا  يهجرد  رد  تلادع ، قح و  نییآ  نیاربانب  . دروآرد ارجا  هب 
و هحفـص 122 ] دوش [ . هدنهانپ  اج  نآ  هب  دوش ، لیمحت  وا  رب  يراشف  روز و  رگمتـس ، دبتـسم  و  هدنرد ، دنمورین  يوس  زا  و  دـنک ، فاحجا 
تسا و متـس  تلادـع ، قح و  ياـهنم  تردـق  هک  ناـنچ  تسین ، ریذـپ  قـقحت  رواـی  راـی و  ورین و  ياـهنم  تلادـع  قـح و  هک  تسا  یهیدـب 

يرای تهج  رد  نارگمتـس ، اهتوغاط و  هیلع  هزرابم  دربن و  زیتس و  امامت  شنادنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  تایح  راختفارپ  خیرات  ... دادبتـسا
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لکآ و يهدـعاق  هداد ، همادا  ار  دوخ  یگدـنز  یتخبـشوخ  تداعـس و  اب  دـنناوتب  اـت  تسا ، هدازآ  مدرم  تاـیح  رارمتـسا  و  تلادـع ، قح و 
لواپچ اهبولغم و  يارب  یتمحر  سردایرف و  هانپ و  اهنآ  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  و  دـشابن . امرفمکح  ناـشنایم  مولظم  ملاـظ و  و  لوکأـم ،

ارقف و ایناث ، . تساـهنآ تلیـضف  یگتـسیاش و  رب  لـیلد  نیمه  و  دنـشابیم ، ناراوخ  تنار  ناراوس و  جوم  ناـیوگروز و  لـباقم  رد  اههدـش 
قح و بتکم  تلاسر و  روای  هناـبلط و  قح  ياـهشبنج  دـیؤم  دوخ ، یعاـمتجا  طیارـش  یتاـقبط و  عضوم  تیهاـم و  هب  هجوت  اـب  نیکاـسم 
هک دنراد  یتوغاط  هناراکبیرف و  ياهطلس  ینومژه و  هن  و  زیگنا ، نایغط  یتورث  لام و  هن  اهنآ  هک  ارچ  دنتـسه  شخب  ییاهر  رادم و  تلادع 

راوشد ناهانگ  یـصاعم و  ماجنا  اوقت ، تمـصع و  نتـشاد  اب  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دروآ . راـب  شکرـس  رورغم و  ار  اـهنآ 
کل و نمونأ  :) دیامرفیم هتخادرپ و  اهنآ  يهتفگ  لقن  هب  شیدـنا  لطاب  رگمتـس و  ناشکرـس  زا  یناتـساد  نایب  نمـض  راگدرورپ  و  تسا .»
( یتاقبط عضوم  لانم و  لام و  رظن  زا   ) وت نییاپ  تسپ و  ناوریپ  وت و  هب  ایآ  [ ناربمایپ هب  باـطخ  ناکرـشم  (:] 111 ءارعش /  نولذرالا  کعبتا 

هاگدـید زا  اهـشزرا  ینعی  . دوشیم بوسحم  تلیـضف  تنیز و  یتلیذر ، ره  اـهیغای » نیزواـجتم و   » و نارگمتـس »  » قطنم رد  . میروآ ناـمیا 
یلع يوس  زا  نیکاسم  هب  هقالع  قشع و  نیاربانب  دیوگب : یـسک  دیاش  تسا . دـنوادخ  دزن  اهشزرا  سکع  تسرد  ناربکتـسم  نارگمتس و 

تحلصم ریدقت  ره  هب  خساپ : !؟ وا ینورد  یتاذ و  قشع  هن  و  هدوب ، دارم  هب  لین  قیرط  و  تیاغ ؛ فده و  هن  تسا ، هدوب  هلیـسو  مالـسلا  هیلع 
هحفـص دروخرب [  یمومع  حلاصم  اب  هک  درادن  یمتح  ترورـض  یـصخش ، حـلاصم  یفرط  زا  زین  و  هدـشن ، میرحت  يدرف  عفانم  یـصخش و 

لیـصحت نارگید  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  ار  دوخ  عفانم  دمآرد و  بسک و  یگدـنز و  ناسنا ؛ هک  نیا  تسین  هدـنبیز  هچ  نآ  هکلب  دـنکن ، [ 123
زین يدوسرپ  تراجت  تحایـس و  اب  جح ، نانوچ  يرفـس  هاگ  اما  دشاب . هتـشاد  یلگنا  یگدنز  حالطـصا  هب  دـشاب و  نارگید  رب  لک  دـنک و 
دوخ يارب  ییاهدوس  دهاش  ات  (: 28 جح /  هللا  مسا  اورکذی  مهل و  عفانم  اودهـشیل  :) دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  دروم  نیا  رد  دوشیم ، هارمه 

هک مینادیم  (. مه اب  ود  ره  يونعم  يداـم و  عفاـنم   ) دـنیآرب يدـیحوت  بـالقنا  نییبت  ددـصرد  هللا )  ) دـیحوت هملک  داـی  نمـض  رد  دنـشاب و 
ای وزرآ  نیا  و  دنرادن . يراوخ  تلذ و  راب  ریز  زا  تاجن  و  یتخبدـب ، لاگنچ  زا  ییاهر  زج  ییوزرآ  نیکاسم ، ناگراچیب و  ناگدـنامرد و 

نیرتهب و عون  زا  هک  تسا  ياهطقن  نامه  اج  نیا  دنکیم ، ادیپ  كارتشا  هجو  مدرم ، مومع  دوس  هب  ادـخ و  رطاخ  هب  لمع  هزیگنا و  اب  دـیما 
هللا قلخ  بحا  : » دیامرفیم ناهج  نیمورحم  تاجن  رشبم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  تمحر  ربمایپ  . دوشیم یهلا  ياهدیدپ  نیرتتلیـضف  اب 

دوس و وا  زا  ادـخ  قلخ  هک  تسا  یـسک  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دارفا  نیرتبوبحم  سانلل :» سانلا  عفنا  سانلا  ریخ  هللا ... لاـیع  عفن  نم  هللا  یلا 
یگنـسرگ و  ناـمورحم ، يهلاـن  و  هزیگنا ، نیمه  تسا . مدرم  هب  تمدـخ  رد  اـهنآ  نیرتدـیفم  نیرتدـنمدوس و  مدرم ، نیرتـهب  درب . ياهرهب 

شالت اب  ات  دباتشیم ، ناگراچیب  يرای  هب  و  دنکیم ، كرت  ار  شرتسب  دیابریم ، مالسلا  هیلع  یلع  مشچ  زا  ار  باوخ  هک  تسا  ناگنـسرگ 
ار نانآ  ياهتبیـصم  اهتحارج و  درامگ . تمه  رمک  تبیـصم ، درد و  زا  اهنآ  ییاهر  تداعـس و  نیمأت  تمدخ و  هار  رد  هنادـهاجم  ریگیپ و 
هک تسوا  رابرهگ  تانایب  زا  دوش ... اسرفناوت  ياهجنر  اهتقـشم و  اهیتخـس و  عاونا  لمحتم  شهار  ریـسم  رد  هک  دـنچ  ره  دـشخب . مایتلا 

یناسک همامی  اب  زاجح  رد  هک  دیاش  اهاذغ ، نیرتهب  باختنا  فرط  هب  دناشکب  ارم  و  دـنک ، هبلغ  مسفن  ياوه  نم  رب  هک  تاهیه  :» دـیامرفیم
رپ یمکش  هحفص 124 ] اب [  نم  ای  و  دنشاب . هدش  ریس  ینامز  هک  هتشادن  دای  هب  زگره  ای  و  دنشاب ، ینان  هکت  ندروخ  يوزرآ  رد  هک  دنـشاب 

مالسلا و هیلع  یلع  هک  تساج  نیا  !« دنشاب هتشاد  روضح  ناشطع  نازوس و  ییاهرگج  ای  و  یلاخ ، ییاهمکش  مفارطا  هک  یلاح  رد  مباوخب 
هداتفا و و  هنسرگ ، هنهرب و  ره  بلق  يافرژ  رد  هراومه  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هفـسلف  نیمه  ساسارب  و  دننکیم ، یقالت  مه  اب  نیکاسم 

یماس ؟2 - تسا هدوب  تروص  هچ  هب  ناهج  نارگمتس  اب  لباقت  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  درکلمع  - 1 تالاؤس . دریگیم ياج  یمورحم 
رد مه  اب  يونعم  يدام و  عفانم  یهارمه  موزل  دروم  رد  ياهیآ  ؟3 - دیوگیم هچ  درک  بصغ  يو  هک  یتموکح  هیواعم و  دروم  رد  دومحم 

هحفص 125 ] دینک [ . رکذ  ناسنا  یگدنز 

عیشت فوصت و  نایم  هطبار 
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نم روصت  نامگ و  رد  فوصت 

یلک روط  هب  باـتک  مدرک . هعلاـطم  ار  یبیـش  یفطـصم  لـماک  رتـکد  يهتـشون  عیـشت  فوصت و  ناـیم  هطبار  ناونع  تحت  يروـطق  باـتک 
هچ نآ  رد  یمدآ  مینادیم  هک  دـنچ  ره  تسا . یندـناوخ  نـکیل  دراد . یتاهابتـشا  هـک  نـیا  اـب  تـسا ، یـسررب  دـقن و  هعلاـطم ، يهتـسیاش 
زا کی  چیه  اب  یطابترا  فوصت ، نم  نامگ  هب  . دشاب اطخ  زا  يراع  دناوتیمن  دـنکیم ، تواضق  دـمهفیم و  دـنکیم و  لمع  دـیوگیم و 

و هراما ، سفن  هیلع  داهج  دـننام : تسا ، يراتفر  یناور و  يدرف -  راجنه  کی  فوصت  دـشابیمن . طـبترم  یملع  چـیه  اـب  و  درادـن ، ناـیدا 
لآهدیا و هنوگ  ره  و  تادقتعم ، یلمع  ققحت  رب  ماربا  رارصا و  هدارا و  يورین  تیوقت  و  اهسوه ، تاکیرحت و  لباقم  رد  تابث  یگداتسیا و 

یفن زا : تسا  تراـبع  فوصت  درکیور  دـنکیمن . قرف  دـشاب ، دـهاوخیم  هچ  ره  جـیاتن  طیارـش و  دـشاب . دـناوتیم  هک  ییـالعا  يهنوـمن 
ار میهافم  ریاس  زا  نآ  دودـح  نییبت  و  فوصت ، موهفم  فیرعت  دـصق  نم  لاح  ره  هب  . لقع قطنم  هناروزم  غورد  رب  هیکت  اب  يدرف  تینـالقع 

لها اب  هطبار  رد  هک  تسا  هعلاطم  دروم  باتک  ياههتشون  زا  یتمسق  نایب  مدوصقم  افرص  متـسین  هنیمز  نیا  رد  صـصخت  یعدم  و  مرادن ...
هحفص 126 ] دشابیم [ . مالسلا  هیلع  تیب 

ادخ لوسر  رصع  رد  عیشت  شیادیپ  روهظ و 

مرکا ربمایپ  تایح  نامز  رد  عیـشت  هک  تسا  هدرک  تابثا  مالـسا  رجف  رد  نیما  دمحا  دـیوگیم : يدـعب  تاحفـص  هحفـص 17 و  رد  فلؤم 
و هتشاد ، ار  مالسلا  هیلع  یلع  وریپ  هتسیاش  يراتفر  هعیش ، ناونع  هب  دادقم  رامع و  ناملس و  رذوبا و  و  دش ، رهاظ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

یلص ربمایپ  زا  هقرحملا  قعاوص  رد  رجحنبا  دنتـشاد  لوبقم  هتـسیاش و  يراتفر  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  شوگ  مشچ و  لباقم  رد 
دیهاوـخ تشهب  رد  تناراـی  وـت و  یلع  يا  هنجلا :» یف  کباحـصا  تنا و  یلع  اـی  : » دوـمرف ناـشیا  هک  دـنکیم  لـقن  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا 

، تسوا تردق  تسد  رد  مناج  هک  یـسک  نامه  هب  دـنگوس  : » دـنکیم لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  یبن  لوق  زا  رکاسعنبا » .» دوب
یلع فرط  هب  و  دندز ، زابرس  رکبوبا  اب  تعیب  زا  راصنا  زا  یهورگ  : » دیوگیم یبوقعی  «. دندنمتداعس نازوریپ  تمایق  زور  وا  ناوریپ  یلع و 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  ناوارف  دکؤم و  تاشرافس  اهتیصو و  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  يوریپ  هزیگنا  ببـس و  اما  دندومن ، شیارگ  مالـسلا  هیلع 

رگنایامن زین  و  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  بتکم  تلاـسر و  رارمتـسا  همادا و  وا  هک  نیا  و  مالـسلا ، هیلع  یلع  هب  ملـسو  هلآو 
گنج دربن و  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ادخ و  اب  هک  شیرق  نیفلختم  ناشکرـس و  دـشابیم و  هدوب ، یمالـسا  لیـصا  جوم 

، فلؤم هاگنآ  .« دنتشادیمن تسود  مالسا ، ادخ و  هار  رد  شصلاخ  داهج  نامیا و  تمظع و  رطاخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دندوب ، هتـساخرب 
: دناهلمج نآ  زا  هک  دناهدوب  یلع  يهعیـش  و  وریپ ، هناگراهچ ) ناربهر   ) هعبرا باطقا  زا  ریغ  نانیا  هک  دـنکیم  رکذ  ار  هباحـص  زا  یتعامج 

نیفص رد  هک  نیا  افاضم  دنتـسه . صاع  نب  دیعـس  دنزرف  ود  هک  ورمع  دلاخ و  مانب  يوما  ردارب  ود  و  ثرالا ، نب  بابخ  نامی و  نب  ۀفیذح 
بیترت نیا  هب  و  دـیوگ : همادا ؛ رد  فـلؤم  دـندرکیم . یهارمه  دـندوب ، راـصنا  نیرجاـهم و  زا  هک  هباحـص  زا  نت  مالـسلا 87  هیلع  یلع  اب 

هب نآ  ندش  هدایپ  مالسا و  ینابم  قیبطت  رد  تبقارم  و  مالسا ، زا  يرادساپ  تهج  رد  تکرح  شبنج و  کی  عیـشت ، تکرح  هک  نیا  موهفم 
هب نآ ، ظفاح  و  مالسا ، ياقب  رد  تحلصم  باحصا  دنتسه ، هعیش  هک  یناسک  رتشیب  مینیبیم  اریز  دوشیم . نشور  تسا ، هدوب  حیحص  روط 

هحفص 127 ] دنشابیم [ .». تسا ، هدومرف  هدارا  شلوسر  ادخ و  هک  ياهنوگ 

لآهدیا يوگلا  یلاع و  يهنومن  نیسح 

رد وا  هک  ارچ  تشاذـگ ، یقیمع  ریثأت  مدرم ، سوفن  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  دـیوگ : نآ  زا  سپ  يهحفص 93 و  رد  یبیـش  رتکد 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  رمع  زا  مالـسا  رجف  رد  نیما  دمحا  ار  اهنآ  زا  یکی  دوب . هدش  هطاحا  يوبن  ثیداحا  زا  ياهلاه 
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يوبشوخ لگ  ود  نیسح  نسح و  ياتناحیر :» نیسحلا  نسحلا و  دومرفیم : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  تسا ، هدینش 
يذمرت . دنتشهب لها  ناناوج  رورس  ود  نیسح  نسح و  ۀنجلا :» لها  بابش  ادیس  نیـسحلا  نسحلا و  : » هک دنکیم  لقن  دیعـسوبا  . دنتـسه نم 

ادخ دشاب ، هتشاد  تسود  ار  نیسح »  » هک یسک  منیسح ، زا  نم  نم و  زا  نیسح  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنکیم  لقن 
. تسا قح  هار  رد  يراکادف  مالسا و  ینامرهق  يوگلا  نیرتیلاع  لآهدیا و  يهنومن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دیوگ : فلؤم  .« دراد تسود  ار  وا 

باقر لذا  مشاه  لآ  نم  فطلا  لیتق  نا  :و  دیوگیم ۀتق  نب  نامیلس  دوب . نیملـسم  گنن  يراوخ و  تلذ و  ببـس  وا  ندش  هتـشک  هک  نانچ 
. دناشک يراوخ  تلذ و  هب  ار  نانآ  درک و  مخ  ار  نیملسم  ندرگ  مشاه ، كاپ  نادناخ  زا  البرک  دیهش  تداهش  تلذف : نیملسملا 

مالسا رد  تاحوتف  هن  روز و  رز و  هن 

هب و  هتشادن ، مالسا  ناهج  رد  يرثا  چیه  مالسلا  هیلع  نیسح  ندش  هتشک  دنیوگیم  یخرب  هک  دوشیم  هدید  یهاگ  دیوگیم : یبیـش  رتکد 
هیلع نیـسح  لتق  زا  سپ  ار ، دوخ  دـشر  تاحوتف و  يوما  تلود  هک  نیا  لیلد  هب  تسا . هدـشن  نیملـسم  تسکـش  تلذ و  ثعاب  هجو  چـیه 

طلغ و رادـنپ  نیا  یبیـش  رتکد  «!! تسا هدوب  يوما  تاحوتف  تارمث  لصاح  مالـسا  هوکـش  تزع و  و  دـینارتسگ ، برغ  قرـش و  رد  مالـسلا 
يهعماج تابـسانم  دوبهب  حالـصا و  تاواسم و  تلادع و  قح و  زا  هدمآرب  مالـسا  تلیـضف  يرترب و  دـیوگیم : تسا و  هدرک  در  ار  لطاب 

اهتیالو و اهتلیـضف و  اهتلـصخ و  یمامت  هحفـص 128 ] اهـشزرا و [  يهمه  مادهنا  يدوبان و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نتـشک  و  تسا . یناسنا 
رترب و نیملـسم  یمامت  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا . هتفرگ  ياـج  وا  نادـناخ  ربماـیپ و  هب  تبـسن  نیملـسم  بولق  رد  هک  تسا  ییاـهتبحم 

هناهب نیرتهب  دومن و  ناسآ  ار  يداسف  هانگ و  ره  ماجنا  هک  دوب  یتصرف  وا  تداهـش  تسا . لـضفا  شیوخ  رـصع  دارفا  یماـمت  رب  و  رتـالاو ،
حابم و هرونم  يهنیدم  رد  زیچ  همه  مالسلا  هیلع  نیـسح  ندش  هتـشک  زا  سپ  ور  نیمه  زا  .و  دوب يرگهحابا  یعامتجا و  دسافم  هجوت  يارب 

دازآ هتفرگ و  جوا  مالسا  ناهج  رد  رورت  راتـشک و  تشک و  و  دریگیم ، رارق  قینجنم  ياهگنـس  ضرعم  رد  هبعک  و  دوشیم ، هدرمـش  زیاج 
تـسکش جاـجح ، دـننام  يراـکهبت  تـسیرورت  هـک  دـسریم  ییاـج  هـب  راـک  دریگیم و  رارق  تـیمها  مود  هـجرد  رد  مالـسا  و  دوـشیم ،

لوخد يوما  میژر  يدایا  لماوع و  دزاسیم و  ریخم  مالـسا  زا  ترفن  تئارب و  مالعا  و  ندـش ، هتـشک  نایم  ار  ثعـشانبا  شترا  ناگدروخ 
زا سپ  ار  هیزج  یتح  هک  تفای  هعسوت  اج  نآ  ات  نایوما  داسف  ترارش و  دنریگب . هیزج  دنناوتب  رتتحار  رتهب و  ات  هتفریذپن ، ار  مالـسا  هب  اهنآ 

قیمع و يراوـخ  گـنن و  اـهتلذ ، اـهداسف و  زا  رگید  يهنوـمن  اهدـص  اـهنیا و  . دـنتفرگیم یمرـشیب  اـب  هاـنپیب  مدرم  زا  مالـسا  مـالعا 
يهیاس رد  هک  ییاهرز  الط و  ریاخذ  اما  دوب . ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـنزرف  نتـشک  زا  یـشان  هک  دروآ  رابب  ار  ياهدرتسگ 

و مالـسا ، زا  هوجولا  نم  هجو  چـیه  هب  دـش ، لیمحت  اههدوت  مدرم و  يهدرگ  رب  هک  ياهطلـس  تاـحوتف و  و  هدـمآ ، تسدـب  روز  ریـشمش و 
يارب يوما  میژر  مییازفایم : نآ  حوضو  تحارص و  رب  رتنوزف ، یتاحیضوت  اب  فلؤم ، نخس  هب  میدرگیم  زاب  . دوبن نآرق  حور  زا  هتـساخرب 

زین هدول و  هرخـسم و  یمیژر  اـما  تسین ،) نآ  رد  یکـش   ) دوـب یتـمظع  هوکـشاب و  گرزب و  تلود  مالـسا -  يارب  میوـگیمن  نیملـسم - 
ینعی يدازآ  دندیدیم  مالسا  نانمشد  هک  ارچ  . دوب یناسنا  ياهشزرا  ربمایپ و  نآرق و  مالسا و  هب  تبسن  نمشد  نیرتزوتهنیک  نیرتنشخ و 

همیرج و نیرتگرزب  تلادـع ، يهماـقا  و  تسا ، یناـنوی  جرم  جره و  یـسارکومد و  ياـههلیح  اروش ، و  کـییال ، نیدیب و  نارفاـک  يدازآ 
، یتلود يروتسد  همانشخب و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تما  راربا  نیحلاص و  نتـشک  و  تسد ، رود  ياهرتسگ  رد  قح  و  هانگ ،

میژر نارادفرط  نییآ  روجف ، قسف و  ءاشحف و  تفالخ ، نابصاغ  ملـسم  قح » ، » كالما طبـض  بصغ و  لاوما و  هحفص 129 ] هرداصم [  و 
تناـیخ و ره  مالـسا  ماـن  هب  و  سدـقم ، بجاو و  ياهفیظو  متـس ، روج و  ناطلـس  زا  تیاـمح  رد  يزیرنوخ  يزورفا و  گـنج  تسا . يوما 

تاحوتف نآ  ماجنارـس  . تسا نیناوق  هب  مارتحا  زا  یـشخب  نآ ، اب  دربن  هار  رد  مالـسا و  هیلع  زیچ  همه  هک  اج  نآ  ات  ندش  بکترم  ار  یتیانج 
یشحو کی  تلود  ره  يارب  دیدرگ و  میـسقت  یکچوک  ياهتلود  هب  هچراپکی  گرزب و  تلود  هک  دش  متخ  اج  نآ  هب  ناشخرد  رهاظ  هب 

هب ار  اههدوت  هک  ياهنوگ  هب  دـشک ، نادـند  هب  رتناسآ  ار  نیفعـضتسم  تسوپ  تشوگ و  اـت  دـنداد  رارق  گرتس  زیت و  ياهنادـند  اـب  هدـنرد 
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يذیذل يهمعط  و  نارگلواپچ ، يارب  یمرن  برچ و  يهمقل  نیملـسم  ات  دنتخاس ، روبجم  هدنرد  ماکح  زیمآ  تباقر  یـشیاسرف و  ياهگنج 
نآ للع  دروم  رد  يراد  هشیر  قیمع و  قیقحت  رگا  دراد و  همادا  عضو  نیمه  زین  نونکا  مه  هک  نانچ  دندیدرگ . زواجتم  نادـنمتردق  يارب 
هب لیدبت  ار  تفالخ  میژر  هک  نیطساق  نیقرام و  نیثکان و  هب  ددرگیمرب  نآ  یـساسا  ياههزیگنا  هک  تفای  میهاوخ  يدوزب  دریگ ، تروص 

. دندومن لدب  هنتف  هب  ار  تدحو  یگتسبمه و  و  تثارو ،

يرادازع يراوگوس و  سلاجم 

دای و نآ  يهلیسو  هب  هعیش  هک  دش  یگرزب  يهسامح  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  : » دیوگیم عیـشت  فوصت و  نیب  هب  طبار  باتک  بحاص 
نیسح دای  رارکت  اب  لاس  ره  هعیش  دنرادیم . یمارگ  درک ، عافد  تیامح و  نآ  زا  هداد و  تاجن  ار  مالسا  هک  یخیرات  نامرهق  نآ  يهرطاخ 
گنز نوچمه  ات  دنزومآیم ، اهتربع  اهسرد و  نآ  زا  و  دنهدیم ، رارق  البرک  يهعقاو  تایئزج  نایرج  رد  ار  مدرم  نآ ، غیلبت  مالسلا و  هیلع 

هعقاو و دادـیور  ماـیا  رد  يرادازع  يراوکوس و  سلاـجم  دـنزاس . هاـگآ  دنـشابیم ، زواـجت  متـس و  يهرـصاحم  رد  هک  ار  نیملـسم  رطخ ،
هب تبسن  ار  یفصولا  دئاز  يهقالع  قشع و  دوخ ، هدرشف  مهب  فوفـص  دیحوت  ناوت و  شوت و  مامت  اب  هعیـش  و  دوشیم . اپرب  رگید  ياهزور 

دامتعا و هحفـص 130 ] تسین [ . نیریاس  هب  تهارک  ترفن و  رب  لیلد  هقالع  قشع و  نیا  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  دـنرادیم .» زاربا  تیب  لـها 
نم وگب  ربمایپ  يا  دیامرفیم : نآرق  هک  نانچ  تسا . راوتسا  شربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  ساسارب  مرکا ، لوسر  نادناخ  هب  هعیـش  يهقالع 

تبحم نم  تیب  لها  کیدزن و  نادنواشیوخ  اب  هک  مهاوخیم  زج  منکیمن  بلط  شیوخ  تلاسر  هفیظو  ماجنا  يارب  یترجا  دزم و  امش  زا 
ریسفت و  یقح ، لیعامسا  يهتشون  نایبلا  حور  ریسفت  و  یـسلدنا ، نایحوبا  يهتـشون  طیحملا  رحب  ریـسفت  رد  (. 23 يروش /   ) دـینک یتسود  و 

دنواشیوخ هک  ییاـهنآ  ادـخ ، لوسر  يا  دندیـسرپ : هباحـص  زا  یعمج  هیآ  نیا  لوزن  ماـگنه  هب  هک  تسا  هدـمآ  يروباـشین  نآرقلا  بیارغ 
نیـسح نسح و  همطاف و  و  یلع ، نانآ  دومرف : ربماـیپ  دـننایک ؟! تسا ، هدـش  بجاو  اـم  رب  اـهنآ  هب  تدوم  تبحم و  و  دنتـسه ، وت  کـیدزن 

قشع و رطاـخ  هب  ارم  و  دـیرادب ، تسود  ار  ادـخ  دوـمرفیم : هراوـمه  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  .و  دنـشابیم مالـسلا  مهیلع 
دوخ ننس  رد  يذمرت  . دیهد رارق  تدوم  تبحم و  دروم  نم  یتسود  هقالع و  رطاخ  هب  ار  متیب  لها  و  دیشاب ، هتـشاد  تسود  ادخ  هب  يهقالع 

زا يرشخمز  . دناهدرک تیاور  ار  ثیدح  نیا  رگید  يرایـسب  فاشک و  رد  يرـشخمز  و  شخیرات ، رد  يدادغب  و  هحفص 308 ) مود ، دلج  )
ره ادیهـش :» تام  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  : » تسا هدمآ  نآ  رد  هک  دـنکیم  لقن  ینالوط  ثیدـح  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 

ضغب یلع  تام  نم  و  . » تسا هتفر  ایند  زا  دیهش  دریمب ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  كاپ  نادناخ  هب  تبحم  هقالع و  قشع و  اب  سک 
باتک مود  تمـسق  هب  دـینک  عوجر   ) تسا هتفر  ایند  زا  رفاک  دریمب ، دـمحم  لآ  ینمـشد  ضغب و  اب  سک  ره  و  ارفاک :»!... تام  دـمحم  لآ 

نیملـسم مالـسا و  ناونع  تحت  ةاونلا  باتک  رد  لصوم  یتفم  يدـیبع » خیـش  (» پاــچ 1384 ه نآ ، زا  سپ  هحفـص 75 و  هسمخلا ، لیاضف 
.« دیشاب هتـشاد  دای  هب  نم  تیب  لها  دروم  رد  ار  ادخ  : » دیامرفیم هک  نیلقث  ثیدح  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نخـس  دیوگیم :
وا زا  سپ  هک  تسا  یثداوح  رگنایب  حوضو  روط  هب  هک  دومرف  رارکت  راب  هس  ار  هلمج  نیا  دیـشاب .) دوخ  لامعا  راـکفا و  بظاوم  بقارم و  )

تلذ گنن و  تیب  لها  ياهشزرا  میرح  هب  زواجت  ینکش و  تمرح  رد  اهدادیور  نیا  دوشیم . هدیرفآ  مالـسلا  مهیلع  تیب » لها   » هب تبـسن 
نایرج ناسنا  خرس  نوخ  اهنرق ، راصعا و  تشذگ  اب  هک  مادام  مالسا ، يافرژ  رد  تسا  ییابیز  هنعط  و  تسا ، نیملسم  هحفص 131 ] يارب [ 

، دـنکیم هیکت  نآ  ییاـپرب  رد  هعیـش  هراوـمه  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  داـی  رطخ  هـیما  ینب  دـیوگیم : هحفـص 98  رد  یبیـش  رتکد  . دراد
مالـسلا هیلع  نیـسح  دای  هیلع  هزرابم  هلباقم و  هب  رورـس  يداش و  اب  ات  دندرک  شالت  هناحوبذم  هک  تسا  نیا  دندوب . هاگآ  هدرک و  ساسحا 
راگزور رد  دـیلپ  تنـس  نیا  .و  درک مالعا  ماش  مدرم  یتلود  یمـسر  دـیع  ینامداش و  یمـسر  تنـس  ار  نآ  جاـجح  ور  نیمه  زا  دـنزادرپب .

رد مه  زونه  هنافـسأتم  هک  تشاد . همادا  زین  نویمطاف  تلود  زا  سپ  بویاینب  ناهاشداپ  و  یبویا ، نیدلا  حالـص  ات  و  دوب ، مه  کلملادـبع 
هیلع نیـسح  ربق  مادـهنا  هب  مادـقا  تسا . هدـش  رکذ  هحفـص 385 ) مود ، دـلج   ) يزیرقم طـطخ  رد  هک  ناـنچ  ! دراد همادا  یبرع  ياـهروشک 
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دید دیاب  اما  . درب مان  یـسابع  دیلپ  يافلخ  يهناخاتـسگ  تامادـقا  زا  ناوتیم  ار  لکوتم  طسوت  وا ، ترایز  زا  مدرم  يریگولج  يارب  مالـسلا 
تشونرـس و دـننامه  تـسرد  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  تشذگرـس  تشونرـس و  داد ؟ يور  هناحوبذـم  ياهـشالت  نـیا  زا  دـعب  یثداوـح  هـچ 

تیاده شخب و  تایح  رون  دنتساوخ  داسف  رفک و  نارادمدرس  زواجت و  كرـش و  رگمتـس  ياهتوغاط  هک  تسا  مالـسا  دوخ  تشذگرس 
هرک ولو  هرون  متم  هللا  مههاوفاـب و  هللا  روـن  اوـئفطیل  نودـیری  :) دوـمرف نارفاـک  خـساپ  رد  دنتـسناوتن و  یلو  دـنزاس ، شوماـخ  ار  نآ  نیرفآ 
دوخ ینارون  تایآ  شخب  تایح  رون  دنوادخ  و  دنزاس ، شوماخ  دوخ  ناهد  فپ  اب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخیم  اهنآ  (.: 8 فص /  () نورفاکلا

( شاهـشیر  ) شــشیر دـنک  فـپ  سک  نآ  ره  دزورفرب  ادـخ  هـک  یغارچ  .] دـناسر دــهاوخ  ماـجنا  ماـمتا و  هـب  نارفاـک  لـیم  مـغر  یلع  ار 
هاگآ رادیب و  متس ، روج و  تلود  هب  تبسن  ار  مدرم  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  يهرطاخ  دای و  رارکت  اب  هعیـش  هک  مینکیم  هفاضا  [ دزوسب

رد هعیـش  ياملع  زا  یکی  زا  هک  يدـقتنم  هب  هراشا  . ) دـنزاسیم نشور  صخـشم و  یهلا  رایعم  نیا  اب  ار  اـهمیژر  اـهتموکح و  فارحنا  و 
داـی ـالبرک  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  زا  زور  بـش و  هحفـص 132 ] امـش [  ارچ  دوـب : هتفگ  هدیـسرپ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  داـی  رارکت  دروـم 

هچ نآ  و  دننکن ، راکنا  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  دوجو  یعیـش  ریغ  ياهبصعتم  هک  نیا  يارب  : » دوب هدومرف  یعیـش  هاگآ  ملاع  نآ  دینکیم ؟
ار تفالخ  راک  و  دندرک ، لامیاپ  ار  نآ  تیعقاو  راکنا و  ار  ریدـغ » يهعقاو   » هک نانچ  دـنوشن ، رکنم  دـنربن و  دای  زا  هداتفا  قافتا  البرک  رد 
مالسلا و هیلع  نیسح  دای  يهفسلف  تسا  نیا  يرآ ، دندیشارت .» زین  یتازایتما  لیاضف و  شنیریـش  راگزور  دیزی و  يارب  هک  دندناسر  ییاجب 

كرحت شخب و  دـیما  تاـیح  رارمتـسا  يارب  ياهژوس  رگید  و  هدیـسر ، تسب  نب  هب  مالـسا  دـنکن  لاـیخ  نمـشد  اـت  ـالبرک ، رکذ  يهزیگنا 
. تفریم نایم  زا  زین  قح  رب  يهمئا  ریاس  هوکشرپ  ياههولج  دوبن ، وا  يهناراکادف  تداهش  و  مالسلا ، هیلع  نیسح  رگا  . درادن دوجو  اههدوت 

يهحتاـف نیا  زا  شیپ  یلیخ  هصـالخ  و  تفرگیم ، رارق  يدوباـن  ضرعم  رد  زین  نآرق  مالـسا و  و  اـهنآ ، يوـنعم  یگنهرف و  ثاریم  راـثآ و 
لها داتفایمن ، قافتا  شتداهش  مالسلا و  هیلع  نیـسح  رگا  هک  تفگ  ناوتیم  تأرج  هب  یتح  . دوب هدش  هدناوخ  راختفا  فرـش و  تیناسنا و 
ردـنا تسد  هیواعم  دـیزی و  اریز  دـیدرگیم . نکی  مل  نأک  دوبان و  وحم و  زین  ناشیا  تافیلأت  بتک و  راثآ و  تاـقیقحت و  و  اـملع ، تنس و 

هب ءادهـشلادیس  هاکناج  تداهـش  نآ  سأر  رد  تیب و  لها  تداهـش  انیقی  تسا  نیا  زا  ریغ  رگا  و  دـندوب ، مالـسا  لصا  يدوبان  وحم و  راک 
دیحوت بتکم  نآرق و  قیاقح  نایب  و  مالسا ، تضهن  يهمادا  تردق  یعیش  دنمـشناد  ای  و  تنـس ، لها  هاگآ  ملاع  چیه  تسویپیمن و  عوقو 

[. راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  .] دنتشادیمن ار 

تسین یلع  نوچمه  يدرمناوج  چیه 

هیارا هنیمز  نیا  رد  یتاـفیلأت  اـهباتک و  و  دـناهتفگ ، اهنخـس  مالـسلا  هیلع  یلع  توتف  يدرمناوـج و  زا  همه  دـیدج ، میدـق و  نادنمـشیدنا 
زین یمالـسا  ياـهروشک  رد  هزورما  تـسا . مالـسلا  هـیلع  یلع  نوـچ  یتیــصخش  یگنادرم  يدرمناوـج و  لاـمک  نآ  موـهفم  هـک  دـناهداد 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  زاتمم  ياهتلـصخ  یخرب  هب  كربت  نمیت و  يارب  يوحن  هب  ار  دوخ  و  دوشیم ، لیکـشت  ییاهتأیه  اـهتیعمج و 
یتف ال  راقفلاوذ ، الا  فیس  هحفص 133 ] ال [  : » هک دناهدینش  ار  وا  ریـشمش  تمظع  هوکـش و  و  يدرمناوج ، يهزاوآ  اریز  دننکیم . بستنم 
لامک تمظع و  رد  يدرمناوج  چیه  نخس  رگید  هب  یلع . نوچمه  يدرمناوج  چیه  تسین و  راقفلاوذ  تردق  هب  يریـشمش  چیه  یلع :» الا 
یخرب هک   ) ربمایپ هن  تسا  لیئربج  دـنیوگ : تسیچ ؟ ینامـسآ  مایپ  نیا  ءاشنم  یتسار  هب  تسین . مالـسلا  هیلع  یلع  شزرا  مه  گنـس و  مه 

هب مالـسلا  هیلع  یلع  تسا : هتفگ  دـحا  يهعقاو  ثداوح  رد  يربط  : » دـیوگیم نآ  زا  سپ  هحفص 494 و  رد  یبیـش  رتکد  (. دناهدرک نامگ 
امش اب  هطبار  رد  تاواسم  يربارب و  نیا  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : لیئربج  دروآ . تفگـش  هب  ار  لیئربج  هک  دش  هدومزآ  گرتس  ینومزآ 

ود ره  زا  نم  و  تفگ : لیئربج  یلع . زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  يرآ  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  و 
هیلع یلع  يدرمناوج  توتف و  داعبا  زا  یکی  یلع »... الا  یتف  ال  راقفلاوذ ، الا  فیـس  ال  : » تفگیم هک  دش  هدینـش  ییادص  ناهگان  هک  امش .
ياج هب  هنیدم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترجه  بش  رد  و  داد ، رارق  یمتح  گرم  ضرعم  رد  ار  دوخ  يو  هک  نیا  مالسلا 
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رد ار  نتشیوخ  ریظنیب ، يراکادف  يهلق  جوا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  راکادف ؛ زاتمم و  تیـصخش  نامه  دنزرف  و  دیباوخ ... وا  رتسب  رب  ربمایپ 
ظفح دوب  هتفای  تردق  شدج  ياسرفناج  تامحز  اب  هک  ار  مالسا  حور  ات  تخاس ، ینابرق  مالـسا  یلاعتم  ياهلآهدیا  فادها و  ققحت  هار 

«. دش وا  ناسمه  شتشونرس  و  حیسم ، ترضح  فیدرمه  شمان  هک  اج  نآ  ات  دراد ، نوصم  و 

فوصت تیب و  لها 

لها سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  :) هک مینادب  دنوادخ  نخس  نیا  لومـشم  ار  هیفوص  تسین  زیاج  هجو  چیه  هب  هک  تسا  رکذ  نایاش 
كاپ ار  امش  دیادزب و  تیب  لها  امش  زا  ار  يدیلپ  هانگ و  هک  تسا  هدومرف  هدارا  دنوادخ  اققحم  (.: 33 بازحا /  () اریهطت مکرهطی  تیبلا و 

دوخ يراتفر  ياهراجنه  بلغا  رد  نایفوص  تسا . نوگانوگ  لئاسم  رد  نزاوت  مدع  لادتعا و  مدع  رگنایب  فوصت  يهملک  . دـیامرف رهطم  و 
موکحم مومذم و  تدـش  هب  ار  ایند  ناشبتکم ، هب  نادـنمرواب  نانآ و  دـننکیم . طارفا  تسا  هحفص 134 ] یحور [  ياههبذج  زا  یـشان  هک 

هک ینانخس   ) تایحطش زا  تسا  رپ  نایفوص  نانخـس  یفرط  زا  دننکیم . ملظ  دوخ  يهداوناخ  دوخ و  هب  زیمآ  طیرفت  لمع  نیا  اب  و  هتـسناد ،
هک هریغ  و  دوجولا ، تدحو  لولح و  و  زیارغ ، بوکرـس  و  نطاب ، ملع  هفـشاکم و  فشک و  لثم : تافارحنا  و  دهدیم ) يدنـسپ  دوخ  يوب 

موهفم ایآ  دوش : هدیسرپ  تسا  نکمم  . دندونشخان رازیب و  نانخس  نیا  زا  مالسلا  مهیلع  شتیب  لها  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
داسف اهترارش و  كرحم  هک  ياهثیبخ  ياهسوه  لایما و  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  سوفن  هک  تسا  نیا  بازحا  يهروس  يهیآ  رد  ریهطت 
تیب لها  يارب  یتلیـضف  يرترب و  هنوگ  چـیه  دـشاب ، روط  نیا  رگا  دـنوشیم ؟ هتخیگنارب  یبوخ  ریخ و  هب  هاگآدوخان  و  تسا ، هزنم  تسا ،

دنهاوخن لمحتم  اهیکین  تاریخ و  نادیم  رد  یتمحز  جنر و  هنوگ  چـیه  اهنآ  تالاح ، نیا  رد  هک  ارچ  دوشیمن . بوسحم  مالـسلا  مهیلع 
، تفرگ دـهاوخ  شاداپ  دوش  تقـشم  جـنر و  لمحتم  ریخ  هار  رد  هک  یـسک  تسین  یکـش  - 1: مییوگیم بلطم  حیـضوت  خساپ و  رد  . دـش
لعف و هک  یتقو  ات  تشاد ، دهاوخن  یشاداپ  رجا و  داد ، ماجنا  يریخ  راک  تمحز  جنر و  نودب  یـسک  رگا  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا  نکیل 

یکاپ تراهط و  - 2. دیدرگ دهاوخ  ظوظحم  یهلا  شاداپ  زا  روجأم و  دشاب  وا  تردـق  ساسارب  نآ  كرت  و  وا ، يهدارا  هب  ریخ  راک  ماجنا 
شهوکن و دروم  هک  لهج  یندوک و  تثابخ و  سکع  تسرد  تسا . مدرم  باجعا  نیـسحت و  ریدقت و  دروم  ود  ره  یلقع  غوبن  لثم  سفن 

تساج نیا  یقش . ای  دشاب  دیعس  ریرش . هاوخ  دشاب  سیدق  هاوخ  تسا ، رش  ریخ و  ماجنا  مات  دادعتـسا  ياراد  اتعیبط  ناسنا  - 3. تسا تمذم 
هاـنگ بکترم  یهاـگ  زین  دارفا  نیرتكاـپ  هک  ناـنچ  دنـشابیمن . يراـع  ریخ  يهشیر  نتـشاد  زا  دارفا ، نیرترورـش  دوـشیم  هظحـالم  هـک 
مهیلع تیب  لها  هحفـص 135 ] دباییم [ . ققحت  زیاج و  بترتم و  اهنآ  رب  باقع  شاداپ و  باسح و  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  و  دـنوشیم .

رش ماجنا  رب  تردق  نتشاد  طرش  اب  رش  كرت  ریخ و  ماجنا  يوس  هب  ینطاب  يهدارا  لیم و  اب  هک  دنتـسه  یکاپ  هبیط و  سوفن  ياراد  مالـسلا 
راوشد و رایـسب  دارفا  زا  یهورگ  يارب  شلوبق  هک  اهنآ ، تلیـضف  يرترب و  يهفـسلف  یـساسا ، تلع  نامه  نیا  . دننکیم مادـقا  ریخ  كرت  و 

تیاده راشبآ  شزیر  نایرج  ریسم  رد  ار  شیوخ  بولق  هک  دنتسه ؛ یناسک  نانتورف  دشابیم . نیعشاخ ) نانتورف و  رب   ) رگم تسا ، نیگنس 
رادنپ نیا  دروم  رد  یبیـش  رتکد  - 1 تالاؤس (45 هرقب /  () نیعـشاخلا یلع  الا  ةریبکل  اهنا  و  :) دیامرفیم هفیرـش  يهمیرک  دنهدیم  رارق  یهلا 

کلامم هرادا  يهویش  ؟2 - دهدیم حیضوت  هنوگچ  تسا » هتشادن  مالسا  ناهج  رد  يریثأت  چیه  مالسلا  هیلع  نیـسح  ندش  هتـشک   » هک طلغ 
ار يزیچ  هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  يهرطاخ  دای و  رارکت  اب  هعیش  - 3. دیهد حیضوت  ار  روج  قساف و  رئاج و  ماکح  تسد  هب  یمالسا 

هحفص 139 ] دشخبیم [ ؟ موادت  يروآدای و 

نیطسلف ات  البرک  زا  تداهش  خرس  طخ 

نانبل بونج  نیطسلف و  ات  البرک  زا  تداهش  خرس  طخ 

تداهش نیسح ، www.Ghaemiyeh.comنآرق ، ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ملظ و اما  ... داد لدع و  ناطلس  تقفـش  تمحر و  رگم  دهدیمن ، شمارآ  ارم  مطالترپ  حور  و  درـس ، مارآ و  ارم  زوسرپ  يهنیـس  زیچ  چیه 
و دشاب ، اهـشزرا  نیا  زا  نم  يرادـبناج  بصعت و  لیلد  نیمه  دـیاش  دـنکیم . نازادـگ  بهتلم و  ار  متاساسحا  فطاوع و  تواسق ؛ متس و 
ره هب  دراد . میب  وا  زا  رگمتس  مرجم و  و  دربیم ، هانپ  وا  هب  فیعض  یهانگیب  هک  یمکاح  نآ  هب  مرادن  قیمع  یهاگآ  ساسحا و  هک  دیاش 

تنعل و  متـسه ، نیگمـشخ  رفنتم و  و  دشاب . هتـشاد  ینید  ره  و  دـشاب ، هک  سک  ره  مزرویم ، قشع  وا  هب  و  مراد ، تسود  ار  لداع  ریدـقت ،
هثداح زین  قافتا  فداصت و  رگید  راب  . درادـب هزور  ار  اهزور  و  دـشاب ، بش  زامن  لها  رگا  یتح  ار  ییوگروز  رگمتـس و  ربکتم  ره  منکیم 

نم و  هقعاص ، تشپ  هقعاص  تخیریم . ورف  نانبل  بونج  مدرم  ياههدوت  رـس  رب  زوس  ناـمناخ  ياـهبمب  از و  شتآ  ياـههقعاص  دـیرفآ ،
نتـشون لوغـشم  تاظحل  نامه  رد  اریز  نآ . كاندرد  ياهتبیـصم  البرک و  كاپ  كاخ  اـب  گـنهآمه  هتـسباو و  دوجو  ماـمت  اـب  هراومه 

نینچ اب  و  هدز ... ناجیه  بهتلم و  مباصعا  و  دوب ، شارخشوگ  ياهشرغ  ادص و  رس و  زا  رپ  طیحم  ياضف  مدوب ، نآرقلا  نیسحلا و  باتک 
 ] عولط نیـسپاو  ات  مدآ  شیادیپ  ودب  زا  انثتـسا ، نودب  يرـشب ، خـیرات  مامت  . متـشونیم دـیناوخیم  ار  هچ  نآ  باهتلا  رپ  جنـشتم و  باصعا 

هنارگمتـس ار  شردارب  لیباه -   - ناسنا لوا  دنزرف  ملاظ ، نآ  لیباق ، ایآ  . تسا رپ  اهدیزی  اهرمـش و  زا  نیمز ، يهرک  رب  ناسنا  هحفص 140 ]
وا نادنزرف  خیرات  دنور  رد  هک  مینیبیم  و  تسویپ ؟ مهب  ار  اهنآ  نوخ ، خرس  يهطبار  نیمادک  سپ  تشکن ؟ تداسح  ترارش و  حبذم  رد 

نکیل ددـعتم  قرفتم و  ياهمسا  اب  متـس  ياهکتروص  تسا ، تروص  مسا و  رد  توافت  اهنت  . دـندرب ثاریم  هب  زیخاتـسر  زور  اـت  ار  ملظ  نیا 
لومش و ناهج  تثابخ  تبکن و  تیرفع  اج  نآ  رد  میظع . تسا و  كاندرد  البرک ، هاگنابرق  . تسا ریغتم  یقیداصم  و  دحاو ، یمتس  ملظ و 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترتع  زا  ات  دنتـساوخ  يوما ، میژر  ناراداوه  نایفـسوبا و  نادـنزرف  دـباییم . مسجت  تیناسنا ، يهدرتسگ 
هچ نآ  و  دنشخب . رارمتسا  هناتسم  دوخ ، یلهاج  نیگنن و  تنطلـس  هب  تالکـشم ، يراوشدیب و  دنبای و  یـصالخ  ینیگنـس  ياهب  اب  ملـسو 
ورف روآ  تفگـش  رابگرم و  یتوکـس  رد  تکاس ، ناشافخ  ناسب  نامز  نآ  نیملـسم  و  داد ، خر  البرک  يهدیتفت  يارحـص  رد  دشیم ، دیابن 

يهیدد لباقم  رد  وا -  یصو  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رتخد  دنزرف  رس  :» دیوگیم رعاش  ناشفـصو  رد  هک  نانچ  دندوب . هتفر 
، تبیـصم زا  هن  و  دـندوب ، هعجاف  رکنم  هن  اهنآ  دندینـشیم -  ناشـشوگ  اب  و  دـندیدیم ، ناشهاگن  اب  نیملـسم  و  دوب -  هزین  زارف  رب  نیرظان 

نامزاس نیا  رگمتـس  مزینویهـص  هک  ارچ  تسا ، میظع  روآ و  درد  زین  نیطـسلف  تلم  يهسامح  هحفص 144 ] [ . ] 16 «. ] نازادگ دنمدرد و 
دوخ یتاحیلست  لیاسو  مامت  اب  ار  نیطـسلف  رویغ  تلم  دراد  میمـصت  هتفرگ  فده  ار  ناهج  يهدازآ  مدرم  یمامت  هک  یتسیرورت  ییایفام و 

كاپ نیطسلف  رد  ییاهنت  هب  ات  دننک ، دودسم  ار  هحفـص 145 ] تشگزاب [  يوزرآ  دیما و  باب  دهاوخیم  تیاهن  رد  و  دزاس ، وحم  دوبان و 
نارادتسود هیما و  زا  رتمک  للملا  نیب  مزینویهص  ياههنیک  ترارش و  تواسق و  . دهد همادا  دوخ  نیگنن  تایح  هب  هدرک و  تنوکس  زیزع ، و 

رگید هجو  زین  و  دراد . دوـجو  نیطـسلف  ـالبرک و  ناـیم  ناـمز  زا  ههرب  نیا  رد  صاـخ  یتهباـشم  ظاـحل  نیمه  هب  تـسین . يوـما  تموـکح 
نآ نیملسم  عضوم  دننام  تسرد  تسا ، نانبل  نیطسلف و  يهلأسم  لباقم  رد  برع  يایند  و  مالسا ، ناهج  یفنم  یفرطیب و  عضوم  تهابش ،

موش و ياههشقن  هیلع  رب  هک  دـحاو  عضوم  كرتشم و  تایلمع  نآ  تساجک  . دـیدرگ نییبت  حوضو  هب  هک  البرک  يهعقاو  لـباقم  رد  ناـمز 
و رهزـالا »  » زیمآ ضارتـعا  نینط  و  فـجن »  » دوـلآ مشخ  ياـهدایرف  نآ  تساـجک  ؟ دوـش هتفرگ  راـک  هـب  سدـق  رگلاغـشا  مـیژر  زاـسناریو 

ياهتلم اههدوت و  بالقنا  تساجک  ؟و  وا زواـجتم  ياـهیکلاپمه  نئاـخ و  ناـنامیپ  مه  اـکیرمآ و  هیلع  یمالـسا  ياهـشیامه  اهـسنارفنک و 
ار اهنآ ، ریاخذ  عبانم  هدیدرگ ، لیئارسا  زواجت  كرحم  دیؤم و  بارعا ، نیملسم و  تفن  اب  هک  ینئاخ  ياهتوغاط  هیلع  رب  یبرع  یمالسا و 
هب لیدبت  ار  اهرالد  نآ  دناوتب  رتهب  یتسینویهص  شترا  ات  دناهدرک ، دوخ  رالد  زا  ولمم  ار  اهتسینویهـص  ياهکناب  و  هدومن ، تفن  رد  قرغ 

نایاقآ نیمه  هتـشذگ ، رد  ؟ دنیامن دنزیم ، تلادـع  قح و  زا  مد  هک  سک  ره  و  بارعا ، نیملـسم و  هیلع  هدـننک  دوبان  هدنـشک و  يهحلـسا 
هرطاخم هب  شایتسه  هدنبوک ، هلزلز  نیا  زا  و  دمآرد ، هزرل  هب  برغ  تیدوجوم  هلصافالب  دندرک ، عطق  ار  تفن  يزور  دنچ  رالد ، زا  مروتم 
نامـسآ رد  هریت  ياهربا  و  دـندش ، هدیـشک  تلذ  تعاطا و  زیماهم  تحت  اددـجم  و  تشگزاب ، يداع  عضو  هب  زیچ  همه  يدوز  هب  اما  داـتفا .

نآ زا  دیدرگ . زاغآ  لاس 1948  رد  نیطسلف  يهسامح  ! دنتخادرپ اهینیطـسلف  اهینانبل و  ار  نآ  نیگنـس  ياهب  و  تفر ، نایم  زا  اهنآ  طباور 
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نیا نتـشون  لاح  رد  هک  نونکا  مه  و  تسا . هدـش  دراو  یلاغـشا  نیمزرـس  نآ  مدرم  رب  ییاهتبیـصم  یگراوآ و  یپ  رد  یپ  نونکات ، لاس 
ینیطسلف هحفص 146 ] ياههاگودرا [  اهاتسور و  و  دناهدرب ، نایم  زا  ار  نانبل  بونج  طابترا  تارک  هب  یلیئارسا  ياهامیپاوه  متـسه ، لصف 
نیحورجم ناینابرق و  زا  يریواصت  اب  ار  هنایشحو  ییاوه  ياهموجه  نیا  ياهشرازگ  هراومه  ینانبل ، دیارج  تایرـشن و  دننکیم  نارابمب  ار 

: هدـش هتـشون  یتشرد  طخ  اـب  نآ  يـالاب  رد  هک  مینیبیم  ار  هدـش  هکت  هکت  حورجم و  ناـکدوک  ریواـصت  نیا  رد  . دـنناسریم پاـچ  هب  نآ 
رد همه  ماقتنا ... هن  تماهـش ... هن  راـختفا ،... رورغ و  هن  هدـش ، هتـشون  نآ  ریز  و  یبرع » نادـجو  تساـجک  « »؟ یناـسنا نادـجو  تساـجک  »

دندیدیم نیملسم  و  : » دیوگیم هک  تسین  ینیسح  رعاش  نآ  لماک  ریـسفت  هدنزگ  هدنبوک و  ياههژاو  نیا  ایآ  ... اوزنا كاکفنا و  ییادج و 
تـساج نیا  .«. دندمآیم درد  ساسحا  هغدغد و  هب  نآ  زا  هن  دـندوب و  رکنم  هن  ار  كاندرد  ثداوح  نیا  زا  کی  چـیه  اما  دندینـشیم -  و 

ياههعجاف نآ  دیارج ، هک  ار  ییاهتمـسق  زا  یخرب  دنکیم . ییامنرنه  رـضاح  رـصع  رد  دـیارج  شقن  دـننام  هتـشذگ  رد  رعـش  شقن  هک 
ياـههاگودرا ناـنبل و  بوـنج  ياهاتـسور  هب  لیئارـسا  ییاوـه  تـالمح  :» منکیم هراـشا  دـناهدرک ، حیرـشت  ار  ییاـکیرمآ  یتـسینویهص - 

دیهـش و كدوک  نز و  ناوج و  ریپ و  زا  رفن  اههد  تالمح  نیا  يهجیتن  رد  دـش . هتفرگ  رـس  زا  يدوبان  و  يرگناریو ، دـصق  هب  ناگدـنهانپ 
ار اههناخ  دندیسریم . تداهـش  هب  دندرکیم ، يزاب  اهنابایخ  رد  اهنآ  هک  یلاح  رد  و  دناهتفرگ ، هناشن  ار  ناکدوک  اهبمب ، . دندش حورجم 

هتشک داسجا  عیرـس  يروآ  عمج  يارب  مدرم  یتقو  دنتفریم . و  دندیـشکیم ، شتآ  هب  ار  اههاگودرا  و  دندرکیم ، ناریو  نآ  یلاها  رـس  رب 
مه اب  ار  نیمودـصم  يدادـما و  ياـهورین  ناراـک ، تیاـنج  نیا  دـندرکیم ، عاـمتجا  اهناتـسرامیب  هب  لاـقتنا  تهج  نیحورجم  ناگدـش و 

يهرهچ هک  دوب  ياهنوگ  هب  عاضوا  دندمآیم ، اهیناریو  راثآ  نتـشادرب  يارب  اهرزودلوب  دـشیم ، عطق  نارابمب  یتقو  دـندومنیم . نارابمب 
هتخوس هراپ و  هراپ  داسجا  کچوک و  گرزب و  ناتشگنا  اهاپ ، اهتسد و  هدش ، هکت  هکت  ياهرس  دشیمن . هتخانش  شبحاص  هلیـسوب  اههناخ 

زین هدریـش ، هلماح و  نانز  ناریپ و  ناکدوک و  نآ  رد  هک  راوآ ، ریز  هدـش  هفخ  دارفا  ای  راـنک ، هشوگ و  رد  ملاـپان ، ياـهبمب  رثا  رد  هدـش 
زا توریب  ياههمانزور  هک  تسا  ییاهـشرازگ  لماک  يهصالخ  نیا  هحفـص 147 ] دروخیم [ .» مشچ  هب  رانک  هشوگ و  رد  دوشیم ، هدید 

راگدـنام خـلت و  تارطاخ  روظنم  هب  افرـص  خـیرات  يارب  ام  و  دـندوب ، تکاس  نآ  حیرـص  نایب  زا  هک  يزیچ  اهنت  . دوب ، دناهتـشون هعجاـف  نیا 
و یگراوآ ، ریقحت و  و  يرامیب ، امرـس و  و  جایتحا ، رقف و  راشف  تحت  هک  تسا  نانبل  رد  ینیطـسلف  ياـههاگودرا  هلأـسم  مینکیم ، حیرـشت 
و دننازوسیم ، ار  داسجا  و  دربیم ، نایم  زا  ار  دارفا  هک  تسا  یتسینویهـص  زواجت  متـس و  همه ، زا  رتالاب  رتدب و  ینارگن و ... ینادرگرس و 

نونکات ایآ  ... دراد دوجو  بیرخت  تشحو و  رورت و  اب  مأوت  ای  و  زرم ، دـحیب و  و  هدرتسگ ، یتروص  هب  اههنیمز  مامت  رد  اکیرمآ  یناـبیتشپ 
ار نآ  دننام  خیرات  لوط  رد  ایآ  دیاهدرک ؟ هاگن  دهدیم  خر  ییالط  عشعـشم  اضف و  رون و  رـصع  متـسیب ، نرق  رد  هک  هعجاف  نیا  هب  تقد  اب 
رد یملع  يهدرتسگ  تاحوتف  هک  ینامز  يدالیم ، متفه  نرق  رد  اـما  تسا . هداد  خر  ـالبرک  يارحـص  رد  طـقف  نآ  دـننام  يرآ  دـیاهدید ؟

، دوب هداتفا  قاـفتا  اونین  يارحـص  رد  شارخلد  ثداوح  نیمه  هیبش  يرآ ، . دوب هتفرگن  تروص  متا  قرب و  راـخب و  يورین  فاـشتکا  يهنیمز 
اب و  حورجم ، اههزین  اب  و  دـندش ، هکت  هکت  هتخآ ، ياهریـشمش  اب  هاگنآ  دـندش ، عنم  بآ  ندیـشون  زا  اهنآ  ـالبرک ... تشد  ناـگراوآ  يارب 

ناشناکدوک دش . هدیبوک  گرتس  نابـسا  اب  ناشاههنیـس  تشپ و  و  هدیرب ، ناشاهرـس  اهتـسد و  اهتنا ، رد  و  دـندش ... هتـسب  رابگر  هب  اهگنس 
. دش هدیشک  شتآ  هب  ناشاههمیخ  و  دندش ، ریجنز  لغ و  رد  ناشناریسا  دنتفرگ . رارق  ازـسان  شحف و  یتمرحیب و  دروم  ناشنانز  و  ینابرق ،
اهنابایخ و رد  بانط  اب  ار  ناشیاههدـنز  و  دـندرک ، باترپ  ریز  هب  يدـنلب  زا  ار  ناشناجیب  داسجا  و  تفر . اههزین  يـالاب  رب  ناشنادیهـش  رس 
اب چیه  رگید  یهاوخ و  تلادع  مرج  هب  قح و  يهملک  راهظا  مه  نآ  دش ، ثداح  هنادواج  مالک  کی  يارب  اهنیا  مامت  دـندناخرچ . اهرازاب 

اهماع و لتق  نیا  !! رشب قوقح  یسارکومد و  رـصع  رد  ناشهانگ  اهنت  نیا  و  دننزیم ، دایرف  اهینیطـسلف  اهینانبل و  هک  تسا  هژاو  ود  نیمه 
کیزیف مولع  رد  مدقت  یعیبط و  مولع  رد  تفرشیپ  هک : نیا  نآ  و  دراد ، زیچ  کی  رب  تلالد  همه  اج  نآ  اج و  نیا  رد  هنایشحو  ياهراتشک 

هکلب تسین ، نادجو  يرادیب  تفارـش و  یلجت  و  هحفـص 148 ] تیناسنا [  مدقت  تفرـشیپ و  موهفم  هب  زگره  رزیل  متا و  فشک  یمیـش و  و 
، یغطیل ناسنالا  نا  :) دیامرفیم دنوادخ  هک  نانچ  دشاب . اهناسنا  يهعماج  يارب  ياهدننک  دوبان  رگناریو و  رازبا  دناوتیم  اهراک ، زاس و  نیا 
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يزاینیب انغتـسا و  ساسحا  هک  نیمه  دوشیم ، تفـص  توغاط  دوریم و  يرگناـیغط  تمـس  هب  ناـسنا  هنیآ  ره  (: 6 قـلع /  ینغتـسا  هار  نا 
تاعارتخا و اب  زگره  و  دنوش ، نآ  ققحت  عنام  ندمتم  نایشحو  دیاش  و  هتفاین ، ققحت  نیمز  رد  زونه  هلضاف  يهنیدم  یندم و  يهعماج  ! دنک
يداصتقا و دشر  هعسوت و  یفرـصم و  يالاک  دیلوت  رد  شیازفا  اب  هاگ  چیه  هک  نانچ  زگره ، تفای . دهاوخن  ققحت  زین  خیرم  هام و  هب  نتفر 
و لومش ، ناهج  تلادع ، قح و  هک  دشوپیم  لمع  يهماج  ینامز  طقف  هکلب  دوشیمن . ققحتم  اهندمت  يوگ  تفگ و  تاعالطا و  راجفنا 
(، دـهاوخب درف  هن   ) دـنهاوخیم مدرم  يهمه  هک  هچ  نآ  ساسارب  یناهج  تدـحو  دـضاعت و  نواعت و  توخا و  یحور و  شمارآ  تینما و 
هک ار  یلتق  ماقتنا  دـیهاوخیم  ایآ  امـش  رب  ياو  دومرفیم : رابکتـسا  متـس و  نارادمدرـس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  . دریگارف ار  اـج  همه 

اهینیطـسلف و نابز  اب  کنیا  ؟و  دـیریگب ماهدـشن ، بکترم  هک  ار  یتحارج  صاصق  اـی  هدرکن ، فرـصم  هک  ار  یلاـم  اـی  دـیریگب ، ماهدرکن ،
ار امـش  زا  یـسک  ام  ایآ  مییوگیم : اکیرمآ  ناـگدروخ  بیرف  تسیرورت و  ياـکیرمآ  هب  و  اـهنآ ، ناراداوه  اهتسینویهـص و  هب  اـهینانبل 
ار امـش  زا  يزیزع  ای  و  ناریو ، ار  امـش  زا  ياهناخ  ای  هدرک ، بصغ  ار  امـش  كاخ  زا  بجو  کی  ای  هراوآ ، ار  یکدوک  نز و  اـی  میاهتـشک ،
هک دـناهتفگن  نایحیـسم  نایدوهی و  هب  اهینیطـسلف  تارک  هب  اهراب و  ایآ  میاهدرب ؟ نایم  زا  ار  امـش  سومان  ضرع و  هدومن و  راوخ  لـیلذ و 

عانتما ! مینک یگدـنز  دـشابن ، نآ  رد  زواـجتم  یعدـم و  ربکتم و  هک  دـحاو ، یتموکح  يهیاـس  رد  و  دـحاو ، ینیمزرـس  رد  هناردارب  دـییایب 
زیچ اکیرمآ  مان  هب  يرگتراغ  یبیرخت  ياهحالـس  اب  راتـشک  لتق و  ای  هقطنم ، یلاـها  جارخا  یگراوآ و  درط و  زج  ناشخـساپ  و  دـندیزرو ،

نیـسح يهدومرفب  هک  دیزی  مانب  ياهدازانز  و  عورـشمان ، يدنزرف  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يریگرد  ناتـساد  لثم  تسرد  دوبن . يرگید 
نیا هک  دیشاب  هاگآ  ۀلذلا :)! انم  تاهیه  و  ۀلذلا ... هلـسلا و  نیب  نیتنثا : نیب  زکر  دق  یعدلا  نبا  یعدلا  ناو  الا  [ ) هحفص 149 مالسلا [ : هیلع 

ریباعت !... میشاب ياریذپ  ام  هک  راهنز  توکـس ... تلذ و  ای  و  هتخآ ، ریـشمش  اب  گرم  ای  هتخاس ، ریخم  رما  ود  نیب  ارم  هدازانز  دنزرف  هدازانز 
و ناطیـش ، ثیبخ  ياهمد  و  تما ، نیا  رب  رگمتـس  ياـهتوغاط  امـش  : » تسا نینچ  متـس  روز و  ناربهر  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يهدـنبوک 

دروم ار  نیطـسلف  تلم  نانبل و  عوضوم  هک  یناسک  رب  اهیگژیو  نیا  ایآ  «. نآرق نانکفا  رود  و  بازحا ، ناگدـش  هدـنار  و  ناهانگ ، لوسپک 
و دنکیمن ؟ قدص  دنـشابیم ، حلـص  تارکاذم  رد  یلـصا  ياهفرط  نیطـسلف  نانبل و  هک  دنرادیم  راهظا  دنهدیم و  رارق  لهاجت  حماست و 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هدنفوت  مایپ  زین  ؟و  دشابیم زئوس  لاناک  هرطینق و  لباقم  ياهب  نانبل ، بونج  هک  مینک  عیاش  هک  تسا  حیحـص  ایآ 
ياهدرواتـسد ینوناق ، ریغ  ياهیراوخ  تنار  عورـشمان و  هدروآ و  داب  ياهتورث  و  بعل ، وهل و  اب  هک  دردیب  نیهفرم  نیفرـسم و  هب  باـطخ 

نیـضرتعم و نایکاش و  نیدـقتنم و  هب  یهجوت  چـیه  و  دـننکیم ، هناتـسم  ياهیجرخلو  اهریذـبت و  اهفارـسا و  و  دنـشکیم ، الاب  ار  مارح 
رد نانبل  بونج  بوقرع و  هک  دننیبیمن  ایآ  دنربیمن  نادجو  نید و  زا  یباسح  سرت و  و  دنرادن ، هعماج  ریذپ  بیسآ  تاقبط  نامورحم و 

نانبل و رد  هک  هچ  نآ  هب  تبـسن  ینونک  ناهج  مامت  ایناث ، ؟! دزوسیم نآ  زواجتم  ياهامیپاوه  نمـشد و  هناـخپوت  ياهرابـشتآ  شتآ  ناـیم 
بـصاغ لیئارـسا  هب  هک  يزواجتم  رگرامثتـسا ، راکتیانج و  ياکیرمآ  هژیو  هب  دنتـسه . لوؤسم  دـهدیم ، يور  ای  و  هداتفا ، قافتا  نیطـسلف 

، برع ناهج  صوصخ  هب  و  دهدیم . ناشن  زبس  غارچ  یلیئارـسا ، ییاکیرمآ -  كرتشم  يهینایب  رد  نیطـسلف و  نانبل و  مدرم  ندیبوک  يارب 
رد دـقن  يهدرپـس  اـهدرایلیم  ناوارف و  یلاـم  يورین  تـفن و  تردـق  ياراد  هـک  برع ، مورحم  ياـهتلم  نارـس  شورف و  دوـخ  نـیعجترم  و 

ياهروشک هکلب  یبرع ، ياـهتلود  ماـمت  زا  رتشیب  یلیخ  اهینیطـسلف ، ینیطـسلف و  رطاـخ  هب  ناـنبل  دنتـسه . یبرغ  و  یتسینویهـص ، ياـهکناب 
یلاخ و وت  چوپ و  ياهراعـش  لـمحت  تبیـصم  رتـالاب  یکیزیف  ياهتبیـصم  نیا  زا  و  تسا ، هدومن  لـمحت  ار  اهتبیـصم  هریغ ، یمالـسا و 

موکحم : » دونـشیم ار  كراـبمان  يهلمج  نیا  شیاـقفر  ناتـسود و  ماـمت  زا  هراومه  هک  تسا  راکـشآ  هحفـص 150 ] ناهنپ و [  ياـهقافن 
هک یمالسا  ياهشیامه  هب  تنسحا  و  تیبرع ، برع و  هب  نیرفآ  هب و  هب  دنیوگیم : هراومه  ای  مییامـش .» اب  و  مینکیم ، دییأت  ای  و  مینکیم ،

هبهب و تنـسحا و  نامه  زج  لیئارـسا  تامجاهت  تالمح ، هیلع  يزیچ  چـیه  یلو  ددرگیم  هدـیدرگ و  دـقعنم  اج  نآ  اـج و  نیا  راـب  اـههد 
اکیرمآ و ررکم  تایانج  رد  يرثا  اهنت  هن  اههچهچ  هبهب و  نیا  تقیقح  رد  . تسا هدـیدرگن  لصاح  ياهشیلک  يرارکت و  ياـههینایب  رودـص 

کی و  قفوم ، ریغ  هناسویأم و  يدرکیور  و  نیطسلف ، تمواقم  شیادیپ  يهزیگنا  نآ  لاثما  هویش و  نیا  هکلب  تسا  هتشادن  رگلاغشا  لیئارسا 
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هنایوجماقتنا یثداوح  هک  نانچ  . تسا هدـیدرگ  بولـسم  بلاس و  و  بوصغم ، بصاغ و  هیلع  هنانگمـشخ  راجفنا  يراحتنا و  تایلمع  يرس 
: دناهتفگ هک  روط  نامه  و  تساهیتوافتیب . نامه  لمعلا  سکع  لولعم  دوخ  هک  دروآ  دوجوب  ایراهن  و  انومـش ، و  تولاعم ، و  خینوم ، رد 
: منکیم رارکت  ار  مشـسرپ  و  نانبل ، مروشک  لاح  حرـش  نایب  هب  مدرگیم  زاب  .« دـباییمن ققحت  قیفوت و  یلعاف ، تلع  دـشابن ، ببـسم  رگا  »
زا ار  تراسا  يزوس و  شتآ  يزاس ... هراوآ  یناریو ... هنایشحو ... راتشک  زور  بش و  لیئارـسا  طابترا ، عطق  زا  سپ  هک  تسیچ  نانبل  هانگ 

ار نیطـسلف  تلم  هک  نیا  نآ  و  دراد ! یندوشخبان  یهانگ  ناـنبل  يرآ  ؟ تسیچ يارب  تنوشخ  ناـیز و  یگدـنرد و  همه  نیا  و  تفرگ ؟ رس 
زا سپ  و  دوش ، هدیشک  يدوبان  هب  اهییاکیرمآ  اهتسینویهـص و  يهئطوت  اب  و  دوش ، هدرپس  یـشومارف  هب  اقلطم  تفریم  هک  زا 1948  دعب 

( نیطسلف تمواقم   ) هک اج  نآ  ات  دیدرگ  نیطسلف  تمواقم  تیوقت  بجوم  نانبل  دربیم ، رـسب  تلفغ  یـشومارف و  نیا  رد  هک  زارد  ینایلاس 
يرآ دزاس . فوطعم  تلم  کی  ناونع  هب  اهینیطـسلف ، هب  ار  نایناهج  هاگن  و  دـنک . تابثا  یقیرط  هب  ار  دوخ  روضح  تیدوجوم و  تسناوت 
نایم رد  نانبل ، هانگ  مرج و  اهنت  نیزاغآ ، يهطقن  نیمه  و  دوبن . نیطـسلف  زا  يرثا  چـیه  دوبیمن  نانبل  رگا  و  دوب ، نانبل  زا  تمواـقم  عورش 

هحفـص 151] دروخرب [  یعنام  عماج و  يهلمج  هب  مدوب . راهنلا  يهدیرج  ندـناوخ  لاح  رد  . تسا هدوب  تیناسنا  تلادـع و  قح و  نانمـشد 
تلم تبیصم  اهینانبل ، ام  هک  دسریم  رظن  هب  : » دوب هتفگ  نآ  رد  هک  دوب ، ولح  لراش  مانب  نانبل  قبسا  روهمج  سیئر  شاهدنیوگ  هک  مدرک 

هک میوگب  دـیاب  اتحارـص  نامناتـسود ، فرط  زا  یناسنا  ياهورین  یتاحیلـست و  ياهکمک  يهنیمز  رد  اـما  میاهتفرگ . شود  رب  ار  نیطـسلف 
اب طابترا  عطق  هب  شترا  ود  ایآ  میهاوخن ، کمک  رصم  هیروس و  ياهورین  زا  هنوگچ  تسا . هدوب  فراعت  هلماجم و  عون  کی  افرـص  نونکات 

ریبادـت اب  هک  میهاوخیم  دوخ  ناردارب  ناتـسود و  زا  ام  میتسه . یلام  کمک  نیرتمک  بلاط  ام  دوب ؟ دـنهاوخ  دـهعتم  دـنبیاپ و  نیزواجتم 
عیجـشت و هزرابم  تمواقم و  هار  رد  ار  ام  هدرک و  دـیدهت  دـننکیم ، کمک  رگلاغـشا  لیئارـسا  تازواجت  همادا  هب  هک  ار  یناسک  يداصتقا 
، ام ندرک  ریگ  هشوگ  اوزنا و  هب  و  لیئارـسا ، لـباقم  رد  اـم  میلـست  هب  زج  شزاـس ، تارکاذـم  دـنور  هک  دـسریم  رظن  هب  و  دـنیامن . قیوشت 
هب هکلب  طباور  يزاس  يداع  دنور  تهج  رد  و  حلـص ، ریبادت  ناونع  هب  هن  ام ، هیلع  لیئارـسا  تسد  رتشیب  هچ  ره  ندرک  زاب  . تسا هدیماجناین 

: تسا نیا  ممهفیم ) نم  هک  اج  نآ  ات   ) ولح لراش  مالک  هصالخ  «. تسا هتفر  راـک  هب  اـم  هیلع  راکـشآ  یگنج  ریبادـت  تامیمـصت و  ناونع 
میمصت و يور  زا  مه  نآ  لیئرسا ، لباقم  رد  نانبل  میلست  حلص و  شزاس و  شموهفم  دشابیم ، طابترا  عطق  زا  نخس  نآ  رد  هک  ار  یحلص 

لباقم رد  بارعا  زا  یهورگ  اتسار ، نیمه  رد  دشابیم و  دراد  دوجو  اهییاکیرمآ  اهتسینویهص و  نیب  هک  تسا  ياهئطوت  ریبدت و  هشقن و 
هک ردق  ره  هرخالاب ، .و  دناهتخاس دـهعتم  نآ ، دافم  لماک  يارجا  هب  ار  دوخ  یتح  و  هدـش ، دـهعتم  طباور  يزاس  يداع  يراکـشزاس و  نیا 

رترصم هدشن ، سویأم  تدحو  عضوم  هب  بارعا  تشگزاب  رد  زگره  ام  دوش ، رتنوزف  نآ  شرتسگ  و  رتشیب ، لیئارسا  یگدنرد  متـس و  رش و 
اج نآ  ات  و  تسج ، هرهب  نانبل  نیطـسلف و  هلأسم  عفن  هب  ناوارف ، ياههدرپس  حالـس  زین  و  تفن ، حالـس  زا  دـیاب  هک  نیا  افاضم  دوب . میهاوخ 

فصو رد  رعاش  - 1 تالاؤس هحفـص 152 ] مینک [ . يراشفاپ  يدرمیاپ و  زین  ام  دراد ، تموصخ  يزاـبجل و  داـنع و  هب  رارـصا  نمـشد  هک 
رب ناهج  رد  هنایشحو  ياهراتشک  اهماع و  لتق  ؟2 - دیوگیم هچ  دندنام  یقاب  توافتیب  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  ربارب  رد  هک  ینامدرم 

هحفص 153 ] دینکیم [ ؟ ریسفت  هنوگچ  ار  نانبل  مدرم  تیعضو  البرک  يهعقاو  رب  هیکت  اب  ؟3 - دنراد تلالد  زیچ  هچ 

لیئارسا اکیرمآ و  هیلع  نیملسم  تورث 

، لیئارـسا هب  اکیرمآ  : دیوگیم نینچ  دوریم  اجک  هب  نیملـسم  تورث  هنیمز  رد  دوخ  تالاقم  زا  هلـسلس  کی  رد  هینغم  داوج  دمحم  موحرم 
هک یماگنه  دـشاب . هنایمرواخ  يهقطنم  رد  وا  عفانم  ظفاح  ات  دـنکیم  یتاحیلـست  یلام و  کـمک  تسا  دـنمزاین  نادـب  هک  هچ  نآ  زا  شیب 
وا نونج  دـیرپ و  اکیرمآ  رـس  زا  هشیدـنا  لقع و  دـندومن ، ياهراشا  لیئارـسا  نادرمتلود  داتفا و  قافتا  لیئارـسا  بارعا و  مراـهچ » گـنج  »

دروآ و دوجو  هب  ویوآ  لت  نتگنـشاو و  نیب  ییاوه  لـپ  کـی  تفرگ و  راـک  هب  ار  شیاـهورین  ماـمت  اـکیرمآ  ناـیم ، نیا  رد  تفاـی . ینوزف 
هتسد روط  هب  یمالسا ، ياهروشک  بارعا و  ماگنه ، نآ  رد  . داتـسرف لیئارـسا  هب  ییاوه  لپ  نیمه  قیرط  زا  ار  اهحالـس  نیرتنردم  نیرتهب و 
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هاگـشیپ هب  مدرم  تکرح ، نیا  لـباقم  رد  . دنتـسب اـکیرمآ  يور  هـب  ار  تـفن  ياهریـش  و  دـندش ، تحاراـن  اـکیرمآ  تـکرح  نـیا  زا  یعمج 
ات دومنیم  ایؤر  تروص  هب  رتشیب  اریز  دـندومن ؛ یقلت  زیگنا  لایخ  هناروابان و  تروص  هب  ار  مادـقا  نیا  و  دـنداهن ، هدجـس  هب  رـس  دـنوادخ ،

ياج هب  برع  يهدناشن  تسد  نارـس  هنافـسأتم  دیرفآ ، دوس  رالد  اهدرایلیم  درک و  ادـیپ  شیازفا  تفن  تمیق  هک  نآ  زا  سپ  یلو  تیعقاو .
، لمع نیا  اب  دنیامن . نیمأت  ار  دوخ  عفانم  ات  دنداد  رارق  اکیرمآ  رایتخا  رد  الماک  ار  نآ  اکیرمآ ، لیئارـسا و  لباقم  رد  هبرح  نیا  زا  هدافتـسا 
، دشیم هداد  وا  هب  بارعا  ناناملـسم و  يوس  زا  هک  ار  یتورث  نامه  اکیرمآ  و  دـندومن ، ربارب  دـنچ  دـص  ار  اکیرمآ  هحفص 154 ] تردق [ 

رتراکـشآ وا  توادـع  ینمـشد و  رتخاتـسگ و  ناناملـسم  دـض  رب  لیئارـسا  اـت  دـیدرگ  ثعاـب  رما  نـیا  داد . رارق  لیئارـسا  راـیتخا  رد  اـنیع 
رتحـضاو و نیا  زا  اـیآ  تسا . ملظ  رابکتـسا و  هب  نداد  تردـق  ینعی  لیئارـسا ، اـکیرمآ و  هـب  ندیـشخب  تردـق  هـک  مـینادیم  هـمه  . ددرگ
و یبوـنج » ياـقیرفآ   » و اـیزدور »  » و ماـنتیو »  » رد اـکیرمآ ، یگدرکرـس  هب  یناـهج  رابکتـسا  يوـس  زا  یتازواـجت  اـهملظ و  هـچ  رتنـشور 

ناناملسم دوخ  هیلع  رب  هدیدرگ و  لیدبت  حالس  لوپ و  تروص  هب  بارعا ، نیملـسم و  تورث  . تسا هتفرگ  تروص  لاغترپ و ... تارمعتـسم 
تکاـس تقیقح  نیا  ربارب  رد  ارچ  دوـشیم . هتفرگ  راـک  هب  مالـسا  رواـنهپ  ياهنیمزرـس  رد  ناـهج  رگید  فعـضتسم  ياـهتلم  هیلع  رب  و 

داحتا هملک و  تدـحو  ياتـسار  رد  هلأسم  نیا  زا  میزاس و  حرطم  یـسایس  تاعامتجا  یبهذـم و  لفاحم  اهسنارفنک و  رد  ار  نآ  میتسه و 
حرط ياهمانرب  چیه  نونکات  نآ  دروم  رد  و  دوشیمن ، هراشا  نادب  زین  اههمانعطق  رد  یتح  مینکیمن . هدافتـسا  نمـشد ، اب  هلباقم  يارب  لمع 

ام رب  میشاب ؛ تکاس  دیابن  ناناملسم  ام  کنیا  دنتسه ! تکاس  ییاههزیگنا  هب  نادرمتلود  ینعی  نارادمتـسایس ، هچ  نانچ  . تسا هدشن  ارجا  و 
یتناـیخ ناملـسم  ره  توکـس  هک  مینک  مـالعا  برع  دـنمتورث  ياـهروشک  هب  مییاـمن و  دزـشوگ  مدرم  هب  ار  هلأـسم  نیا  هک  تـسا  بـجاو 

رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  يراددوخ  توکس و  رثا  رب  اهمتس ، نیرتهدرتسگ  اهملظ و  نیرتکانرطخ  تقیقح  رد  . تسا یندیـشخبان 
ییاهفارگلت یمالـسا  اهسنارفنک  نارـس  زا  یـضعب  هب  باطخ  هراب  نیا  رد  نم  تسا . تابجاو  دروم  رد  ناملـسم  ناربهر  يدـنبیاپ  مدـع 

 - دـیامن کمک  تیامح و  لیئارـسا  زا  دراد  رارـصا  هک  ینامز  ات  اکیرمآ -  اب  دوخ  طـباور  رد  اـت  مدومن  تساوخرد  اـهنآ  زا  و  مداتـسرف ،
هدیدان هدینـشن و  ار  نآ  دندومن و  یـشوپ  مشچ  نانآ  یلو  دیدرگ ، جرد  [ 17 « ] راهنلا  » همانزور رد  تساوخرد  نیا  و  دنیامن ؛ رظن  دـیدجت 

يزیچ اما  هحفص 155 ] متفگ [ . نخس  الصفم  هژیو  یلصف  رد  ۀیرصع  ةرظنب  مالـسالا  باتک  رد  یبهذم ، ياهسنارفنک  يهرابرد  دنتفرگ !
دنتفگن ای  دنونـشن و  ارم  مایپ  ات  دنتفرگن  ار  دوخ  ياهشوگ  يولج  تیناحور  هک  تسا  نآ  هدروآ  درد  هب  هدرک و  نیگهودـنا  ارم  بلق  هک 

. تسا دنوادخ  هب  كرش  دح  رد  مارح و  نمشد ، هب  هحلسا  شورف  هک  دناهدناوخ  یمالسا  هقف  رد  نانآ  اریز  تسا ، هابتشا  طلغ و  نخس  نیا 
ندرک فرطرب  هحلسا و  نوگانوگ  عاونا  دیرخ  اب  دناوتن  وا  ات  دنیامنن ؛ يرای  زین  حالـس  دیرخ  يارب  لام  اب  ار  نمـشد  هک  تسا  نیا  یتح  و 
ناـنآ بیج  هب  تفریمن و  اـکیرمآ  يوـس  هب  یمالـسا  ياـهروشک  بارعا و  تورث  رگا  يرآ  دزیخرب . هزراـبم  هب  ناناملـسم  اـب  شیاـهزاین 

، اکیرمآ يروهمج  تسایر  ياهادیدناک  نینچ ، نیا  و  دومنیمن . یلام  یتاحیلست و  کمک  لیئارسا  هب  نینچ  نیا  اکیرمآ  دشیمن ، ریزارس 
امغی هب  ار  بارعا  تورث  تفن و  و  دـندزیمن . هقباسم  هب  تسد  لیئارـسا ، ياههتـساوخ  ياـضرا  تهج  هایـس ،)  ) دیفـس خاـک  هب  نتفر  يارب 

لیئارـسا هب  اـکیرمآ  روـهمج  ياـسؤر  تیاـمح  دروـم  رد  لیئارـسا  قبـسا  ریزو  تسخن  ریامادـلوگ » .» دـندادیمن لیئارـسا  هب  دـندربیمن و 
نیا هب  مود  راب  يارب  زین  کنیا  «. درک کـمک  اـم  هب  لوپ  حالـس و  اـب  اـکیرمآ ، قباـس  روهمج  ياـسؤر  ماـمت  زا  شیب  نوسکین  : » دـیوگیم

مدناوخ هدوجوبا » لشیم   » داتسا زا  يزیگنا  بجعت  روآ و  تشهد  ياهلاقم  [ ، 18 « ] راهنلا ۀبیقح   » يهمانزور رد  اریز  مدرگیم ، زاب  عوضوم 
درایلیم جنپ  غلبم  ناناملسم  بارعا و  هنوگچ  ارچ و  دنسرپب : هک  تسا  نیا  ناملسم  ياهتلم  هقح  قوقح  زا  :» میامنیم وگزاب  امش  يارب  هک 

رالد نویلیم  دـص  کی  دودـح  رد  يزیچ  ییاپورا  ياـهروشک  ناـمه  هب  رـصم  هک  یلاـح  رد  دـنهدیم ، ماو  ییاـپورا  ياـهروشک  هب  رـالد 
ای درایلیم  کی  هکلب  رالد  نویلیم  دص  کی  طقف  هن  دریگن . ماو  یمالـسا  یبرع و  ياهروشک  زا  میقتـسم  روط  هب  رـصم  ارچ  تسا ؟ راکهدب 
هک اکیرمآ ، قبسا  روهمج  سیئر  دروفدلارج »  » راتفگ رد  دیابن  ارچ  هک  نیا  لاؤس ، نآ  دنازیگنایم و  رب  يرگید  لاؤس  لاؤس ، نیا  ؟و  رتشیب

بارعا تورث  دنکیم و  هبلغ  اکیرمآ  یلام  نارحب  رب  بارعا  يدرایلیم  تورث  : » دـیوگیم لمأتیب  دـنومول ،»  » يوسنارف يهمانزور  هتفگ  هب 
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و دنشابیم ، تیوک »  » و يدوعس » ناتـسبرع  ، » نآ یلـصا  ناگدننک  نیمأت  هک  دیآیم  هحفص 156 ] رامـش [  هب  اکیرمآ  هاگهیکت  يهلزنم  هب 
یهجوت نایاش  ياهکمک  لیئارـسا  ناتـسود  هب  بارعا  هک  تسا  یتفگـش  بجعت و  یـسب  ياـج  .« تسا رـالد  دراـیلیم  هد  زا  شیب  لوپ  نیا 

هب هک  اـهکمک  نیا  هـب  [ 19  ] رـصم روـشک  هک  یلاـح  رد  دـنهدیم ، جرخ  هب  تمارک  تواخـس و  ناـنآ ، جراـخم  هب  تبـسن  و  دـننکیم ،
اب تسناوتیم  دـشیم  رـصم  هب  یبرع  ياهروشک  ياـهکمک  نیا  زا  یکدـنا  رادـقم  هب  رگا  و  تسا . دـنمزاین  ادـیدش  دوشیم ، مزینویهص 

يارب یتاحیلست ، یلام و  ظاحل  هب  دوخ  نمشد  هب  تسیچ ؟ ضقانت  نیا  يهفسلف  ادخ ، رب  هانپ  دتسیاب ! لیئارسا  يورایور  دگنجب و  لیئارـسا 
وا زواجت  لاوما ، نیا  اب  میناوتب  ات  میربیم  وا  يوس  هب  تسد  نامدوخ  يرای  کمک و  يارب  یلو  مینکیم ، کمک  نامیدوبان ، اـم و  اـب  زیتس 

رتکد ! » ضقانتم لامعا  نیا  زا  ادخ  رب  هانپ  تفگ  دیاب  مه  زاب  و  مینک ! عافد  دوخ  یمالسا  ياهنیمزرـس  نطو و  زا  مییامن و  یثنخ  عفد و  ار 
دازآ زین  بارعا  و  تسا ، دازآ  اکیرمآ  تقیقح ، رد  : » دـهدیم باوج  هنوگ  نیا  تاـضقانت  نیا  هب  [ 20 « ] راهنلا  » همانزور رد  کلام » لراش 
ناهج تسا . قفاوم  گنهامه و  الماک  دنکیم ، دای  نآ  زا  کلام  لراش  رتکد  هک  دازآ » ناهج   » قطنم اب  نآ  هیجوت  باوچ و  نیا  دنتـسه .»!
ماـظن ياههدـیدپ  زا  تسا  ياهدـیدپ  ضقاـنت ، نیا  هک  تسا  نیا  نم ، تخانـش  هدـیقع و  و  عمج » تلاـصا   » هن و  درف » تلاـصا   » ینعی دازآ ،

ود زا  ياهدنز  زراب و  يهنومن  لیئارـسا ، اب  بارعا  مراهچ  گنج  تقیقح  رد  اما  .و  تسا ینونک  دساف  عاضوا  زا  یـشان  وگروز و  رگمتس و 
تسکش يهناسفا  هب  ایناث : . دینادرگزاب ار  بارعا  هب  مارتحا  تناتم و  زا  یشخب  یکش ، چیه  نودب  الوا : . درادن یموس  هک  تسا  مهم  عوضوم 

نیا ياروام  رد  املسم  . تسا لیئارسا  اب  بارعا  گنج  نیرخآ  لاس 1967 م ، گنج  هک  داقتعا  نیا  هب  هجوت  اب  داد ، نایاپ  لیئارسا  يریذپان 
هحفـص ینوزف [  هب  ور  نانچ  نارحب  دـنام و  ناماسیب  یبرع  ياهروشک  یلخاد  عاضوا  يرآ ، درادـن . دوجو  يرگید  عوضوم  عوضوم ، ود 

رد طابترا  داجیا  اما  دـش . نیطـسلف  تمواقم  ياهورین  نایم  يریگرد  ییوگ و  ضقانت  نانبل و  رد  تینما  مدـع  نآ ، لـصاح  هک  داـهن  [ 157
هنارک  » و نـالوج » «، » انیـس يارحـص   » زا بجو  کـی  یتـح  و  سدـقملا » تیب   » و هزغ » ، » لیئارـسا هک  یناـمز  اـت  زئوـس » لاـناک   » و هرطینق » »

، درادن يدوس  چیه  مشش ، مجنپ و  گنج  رگید  هجیتن ، رد  . درک رظنفرـص  نآ  زا  ناوتب  هک  تسین  يزیچ  دراد ، دوخ  لاغـشا  رد  ار  يرتخاب »
اکیرمآ ات  دوش . هتفرگ  راک  هب  اکیرمآ  دوخ  هیلع  میقتسم  روط  هب  ناناملـسم ، يداصتقا  تازایتما  رگید  تورث و  تفن . میرحت  اب  هارمه  رگم 
اکیرمآ دوش ، در  نزوس  خاروس  زا  رتش  رگا  هک  تسا  نزوس  خاروس  زا  رتش  روبع  دـننام  تسرد  نیا  و  درادرب ، لیئارـسا  تیامح  زا  تسد 

. تشاد دهاوخرب  لیئارسا  تیامح  زا  تسد  زین 

لیئارسا شیادیپ  يهوحن  مالسا و  ناهج  هب  یشرگن 

نیملسم تیعمج 

رد نانآ  رتشیب  هک  [ 22  ] دراد دوجو  ناملسم ، رفن  نویلیم  دصتفه  زا  شیب  ناهج  رد  تسا ، هدمآ  [ 21 « ] روصملا  » يهلجم رد  هک  يروط  هب 
ار ناـنآ  هـک  دنـشابیم ، ینیمزریز  تـفگنه  ياـهتورث  کـلام  بارعا ، هژیو  هـب  ناناملـسم  دـننکیم . یگدـنز  اـقیرفآ  ایـسآ و  ياـههراق 

دوشیم يرادرب  هرهب  نآ  زا  نونکا  هک  تسا  تفن  اهتورث ، نیا  نیرتمهم  تسا . هتخاس  نیمز  يور  نکاس  دارفا  نیرتدنمتورث  نیرتینغ و 
رد یمالـسا  ياهروشک  تیعقوم  بیترت ، نیا  هب  دش . دهاوخ  فشک  هتـشادرب و  تفن  زا  رتمیظع  رتمهم و  عبانم  يور  زا  هدرپ  هدـنیآ ، رد  و 

هحفص 158 ] دیآیم [ . باسح  هب  یناسنا  دنبرمک  بلق و  ناونع  هب  ناهج 

یمالسا ياهروشک 

، ناتـسناغفا ناریا ، هیکرت ، شدالگنب ، ناتـسکاپ ، يزنودنا ، لیبق : زا  دـننکیم ، تموکح  روشک  زا 51  شیب  رب  رـضاح ، لاح  رد  ناناملـسم 
، یناـتیروم برغم ،)  ) شکارم ریازجلا ، سنوـت ، یبـیل ، نادوـس ، تیوـک ، يدوعـس ، ناتـسبرع  نمی ، ندرا ، هیروـس ، قارع ، رـصم ، يزلاـم ،
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، ناکلاب هزوح  ياهروشک  یئنورب ، نیرحب ، رطق ، نامع ، یبرع ، هدـحتم  تاراما  نانبل ، نورماک و  هیرجین ، هنیگ ، لاگنـس ، یلاـم ، یلاـموس ،
زا دنشابیم . رگید  روشک  دنچ  و  نپاژ ، نیچ ، دنه ، زا  یشخب  يزکرم ، يایسآ  ياهروشک  يرایـسب  داچ و  ادناگوا ، یپویتا ، زاقفق ، هقطنم 

کی عومجم  رد  یمالسا  ياهروشک  دننکیم ، تموکح  ناملسم  ریغ  دارفا  اهنآ  سأر  رد  هک  تسا  روشک  دنچ  یمالـسا ، ياهروشک  نایم 
. دنهدیم لیکشت  ار  نوکسم  ناهج  تعسو  مجنپ 

ندب هن  تسا  رس  رد  درد ،

یتعنـص ندـمتم و  ناهج  دوبن ، زیمآ » رحـس  رتشگنا   » هب هیبش  یتورث  یمالـسا و  روشک  زا 51  رتشیب  و  ناملـسم ، درایلیم  کـی  زا  شیب  رگا 
يدام و ياهورین  تاناکما و  نیا  مامت  دتـسرفب . هاـم  هب  ییاـضف  هنیفـس  تسناوتیمن  اـکیرمآ  هدـحتم  تـالایا  و  تشادـن ، دوجو  يزورما ،
ای ییادص و  اهسنارفنک  رد  رگا  و  دنرادن ! ناهج  رد  یمـسر  یـشقن و  هنوگ  چـیه  هنافـسأتم  یلو  تسا  دوجوم  ناناملـسم  دزن  رد  يونعم 

ناناملـسم و هک  نیا  زا  رتـالاب  یگنن  هچ  . درادـن لاـبند  هب  يرگید  زیچ  چـیه  گـنن  ییاوسر و  زج  مه  نآ  دوـش ، هدینـش  اـهنآ  زا  یتـبحص 
زواجت ملظ و  دـندومن ، دـقعنم  یـسنارفنک  هاگ  ره  هک  يروط  هب  دـناهدش ؟ توافتیب  تیـصاخیب و  نینچ  نیا  لیئارـسا  هلأسم  رد  بارعا ،

مامت داد و  رارق  ازهتـسا  تناها و  دروم  ار  اهنآ  لیئارـسا  دش ، دـنلب  سلاجم  هنوگ  نیا  رد  ییادـص  هاگ  ره  و  درک ، ادـیپ  شرتسگ  لیئارـسا 
خیـش و ات  هتفرگ  ریزو  ریما و  زا  یمالـسا ، ياهروشک  یمامت  رد  راجنهان  دساف و  عاضوا  زج  هجیتن  رد  تشاذگ و  اپ  ریز  ار  نانآ  تابوصم 

نیا رب  هوالع  دـشن . لصاح  يرگید  زیچ  یمالـسا ، ياـهروشک  ناـیم  رد  عاـجترا  لـهج و  زج  نیطالـس  هحفـص 159 ] ناوریپ [  هاـشداپ و 
بلغا و  تسین ، یگدرتسگ  نیا  هب  لیئارسا  رد  هک  تسا  هدرتسگ  نانچ  نآ  یهاگ  دمآ ، دوجو  هب  ناناملـسم  نایم  هک  يریگرد  فالتخا و 

يریگرد عازن و  هب  دوخ  نایم  رد  دـنهدیم و  رونام  و  دـننکیم ، زات  تخات و  ینادـیم  رد  دوخ  يارب  یمالـسا  ياـهروشک  ماـکح  اـسؤر و 
هب دـنبای  تسد  يزوریپ  هب  دـندوب  رداق  بارعا  داد ، ناشن  گنج  نیا  هک  میوگب  دـیاب  لیئارـسا  بارعا و  گنج  يهراـبرد  اـما  . دـنزادرپیم

، نانیا یلو  دننک ، كاپ  دوخ  نماد  زا  ار  راع  گنن و  هکل  نیا  دنتـسناوتیم  ات  دندرکیم  هشیپ  ریبدت  ربص و  ناگدازآ ، دـننام  هک  نیا  طرش 
رد هن  تسا ، رس  رد  درد ، : » تفگ دیاب  اج  نیا  رد  هک  دناشن ، میلست  تلذم و  كاخ  هب  ار  اهنآ  ماگ ، هب  ماگ  تسایس  دندرکن و  ار  راک  نیا 

. تیمکاح نامرف  تحت  ياهتلم  رد  هن  تسا  يربهر  رد  لاکشا  ینعی  ندب ،»

لیئارسا بارعا و  گنج 

زا یکی  متشاد . یتسشن  دیتاسا ، زا  یـضعب  اب  فداصت ، قافتا و  بسحرب  لاس 1973 م ، رد  لیئارـسا  بارعا و  گنج  زا  سپ  یتدم  كدنا 
ولغ لباق  نانچ  نآ  جیاتن  یفرط  زا  متفگ : ؟ تسیچ هراب  نیا  رد  ترظن  و  ینیبیم ؟ هنوگچ  ار  لیئارـسا  بارعا و  گنج  دیـسرپ : نم  زا  نانآ 

زا ناوتیمن  رگید  فرط  زا  و  تسین . روط  نیا  هک  نآ  لاـح  و  دـندرک -  ولغ  هغلاـبم و  هراـب  نیا  رد  ياهدـع  هک  هنوـگ  نآ  تسا  هغلاـبم  و 
. دنداد ماجنا  ناسنا  تعیبط  قوفام  يراک  متـسیب  نرق  رد  دندرک و  هزجعم  اهیمانتیو  دننکیم ، روصت  مدرم  رتشیب  اریز  تساک ، نآ  تیمها 

گرم زا  هک  تخاسیم  زرابم  دارفا  نانآ  زا  تخیریم ، اهیمانتیو  رـس  رب  اکیرمآ  هک  یمنهج  ياهبمب  هک  تسا  نیا  ناـنیا ، یهاو  لـیلد 
نیرتریقف و . دشیم هدوزفا  اهیمانتیو  مدق  تابث  تبالـص و  مزع و  رب  تفاییم ، تردق  تدش و  اهنارابمب  نیا  رادقم  ره  دندیـسارهیمن و 

رمک داتـسیا و  یتاحیلـست  تفرـشیپ  يداصتقا و  یماظن و  ظاحل  هب  ناهج  رد  اهروشک  نیرتيوق  نیرتینغ و  ربارب  رد  اهتلم  نیرتفیعض 
يزیمآ رحـس  ياصع  يزار و  امتح  نیاربانب ، دـمآ ! قیاف  ینمیرها  تردـق  نآ  رب  و  درواین ، دورف  میظعت  هب  رـس  درکن و  هحفص 160 ] مخ [ 
یعافد طخ  و  زئوس » لاناک   » تعاس دـنچ  رد  هک  دـید  یماگنه  ار  زیمآ  رحـس  ياـصع  زار و  نیا  يرـصم ، زابرـس  یلو  ! تسا هتـشاد  دوجو 

هایس یمانتیو ، ریغ  ای  دنشاب  یمانتیو  هچ  دناتشرس ، کی  ياراد  اهناسنا  هک  دومن  تباث  ناهج  هب  دیـشک و  شتآ  هب  دیدرونرد و  ار  ولراب » »
صالخا و يربهر و  اب  يزوریپ ، زرم  ات  یگداتـسیا  يزوریپ و  داهج و  هلأسم  تقیقح ، رد  تسوپدرز . ای  تسوپ و  دیفـس  ای  دنـشاب  تسوپ 
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سب شتآ  رگا  هک  دنکیمن  دیدرت  فصنم  هاگآ  ناسنا  کی  دنکیم . افیا  یـساسا  شقن  دروخیم و  دنویپ  نآ  ریبدت  تعاجـش و  شوه و 
راـک نیمه  اـهیمانتیو ، رگا  یلو  درکیم ، دازآ  ار  وـیوا » لـت  ، » ناوارف ياـهینابرق  اـب  یتـح  تروـص  ره  هب  رـصم  شترا  دـشیمن ، رارقرب 

هک یماگنه  دـنتخاسیم . هروطـسا  کی  نانآ  زا  ولراب - » یعافد  طخ   » و زئوس » لاناک   » زا نتـشذگ  ینعی  دـندادیم -  ماـجنا  ار  اهيرـصم 
 - دوب هدرک  رارقرب  لیئارـسا  دوخ و  نایم  اکیرمآ  هک  گنج -  رد  ییاوه  لپ  اـما  : » دیـسرپ مود  راـب  يارب  مدادیم ، ناـیاپ  ار  مباوج  متـشاد 

اکیرمآ اـب  میقتـسم  روـط  هب  ور و  رد  ور  اـهیمانتیو  اـیآ  : » متفگ !« لیئارـسا اـب  هن  دـندیگنجیم  اـکیرمآ  اـب  اهيرـصم  هک  تخاـس  نـشور 
ناشن ریظنیب  یتبالـص  تابث و  دـیدج ، ياهحالـس  هب  حلـسم  يورین  مین  نویلیم و  کـی  ربارب  رد  هنوگچ  و  لیئارـسا ؟ اـب  اـی  دـندیگنجیم 

يدازآ و نیمزرـس و  زا  عافد  يارب  اـیآ  و  دـندادن ؟ ناـشن  یناوتاـن  شناـیغط ، اـکیرمآ و  يداـم  تمظع  توربج و  زا  هاـگ  چـیه  و  دـنداد ،
تسا و مارح  ناکاپ  نانمؤم و  يارب  اکیرمآ  اب  گنج  ایآ  و  تسین ؟ لیئارسا  زج  يزوجم  چیه  ندیگنج  يارب  یمالـسا ، فرـش  تایونعم و 

هحفص 161 ] [ . ] 23 [ ؟ دیگنج اکیرمآ  اب  دیابن 

لیئارسا یمالسا و  ياهروشک 

ناونع هب  اهیتسود  طباور و  نیا  و  دراد ، یمالسا  ياهروشک  نارس  زا  يدایز  دادعت  اب  ار  طباور  نیرتهب  اهیتسود و  نیرتمکحم  لیئارسا ،
ار یمالسا  ياهروشک  نارس  زا  یضعب  لیئارسا  دنکیم . هدافتسا  یمالـسا  تما  کلامم و  يدوبان  بوکرـس و  يارب  بسانم  رایـسب  يرازبا 
یمرشیب و لامک  اب  دیامن . هارمگ  ار  ناناملسم  ات  دگنجب و  یمالـسا  تاسدقم  هیلع  نانآ  کمک  اب  ات  هتفرگ  يرودزم  هب  ای  هدرک و  لافغا 

دجـسم يارب  اـم  : » هک درک  مـالعا  سنارفنک  رد  دوب -  یمالـسا  سنارفنک  تأـیه  ياـضعا  زا  هک  يروـهمج -  ياـسؤر  زا  یکی  تحاـقو ،
روطخ سک  چیه  زغم  هب  هک  دهدیم  ماجنا  ییاهراک  یمالـسا ، ياهروشک  زا  یـضعب  رد  لیئارـسا » «.» لیئارـسا يارب  هن  میاهدمآ ، یـصقالا 

هب نانچ  مه  دریگیم و  هدهع  هب  ار  اهتکرـش  یگدنیامن  سپـس  دـنزیم . يداصتقا  ياهتیلاعف  هب  تسد  زاغآ ، رد  لیئارـسا » . » دـنکیمن
اکیرمآ و ناتـسلگنا و  هنیمز ، نیا  رد  دـسرب . دوخ  لـماک  فادـها  هب  هک  نیا  اـت  دـهدیم ، همادا  یمالـسا  ياـهروشک  رد  تلاـخد  ذوفن و 
رد مینک و  كرد  ار  تقیقح  ات  میوشیمن  رادـیب  ارچ  دوب ! لفاغ  دـیاب  تقو  هچ  اـت  سپ  . دنتـسه وا  ناـبیتشپ  یبرغ  ياـهروشک  زا  يرایـسب 

تکرح بقع  ولج و  هب  دوخ  لـیم  هب  خـیرات  تقیقح ، رد  !؟ میهد تاـجن  ار  دوخ  و  میتسیاـب ، لیئارـسا  ناتـسود  ناراـکتنایخ و  نیا  لـباقم 
فرحنم هدرک و  ملع  دـق  مالـسا  قح و  ربارب  رد  هک  ینانآ  تسد  هب  خـیرات  رد  طاـطحنا  هژیو  هب  اهبیـشن و  زارف و  رایـسب  اریز  دـنکیمن ،

« هملک تدحو   » و داحتا » «، » هدارا  » تاب هک  نآ  رگم  درادن  دوجو  ناناملسم  مالسا و  تفرشیپ  يارب  یهار  چیه  تسا . هدمآ  دیدپ  دناهدش ،
تکرح ناسنا  يهدارا  اب  زج  خـیرات  هک  میاـمن : هصـالخ  مـالک  کـی  رد  و  دـننز . مقر  ییاـهن  يزوریپ  هب  ندیـسر  رازبا  ار  داـهج  راـکیپ و 

. ] تساهناسنا يهدارا  نابیتشپ  زین  یهلا  تیـشم  و  دـهدیم . تکرح  بقع  هب  ای  ولج و  هب  ای  ار  خـیرات  هک  تسا  ناسنا  هدارا  نیا  دـنکیمن ،
هحفص 162 ]

نآرق مزینویهص و 

ره اب  تسا و  هتـشاذگ  قیاقح ، فیرحت  یناسنا و  ياهـشزرا  نداد  هولج  هوشم  فرحنم و  رب  ار  دوخ  شـشوک  تیدج ، لامک  اب  مزینویهص 
رارقرب يواست  قوقح ، فیاظو و  رد  مدرم  ناـیم  دـنک و  یفن  ار  زواـجت  روز و  دوش و  رارقرب  داد  لدـع و  ساـسارب  دـهاوخب  هک  یتوعد - 

 - یتلم ره  و  دننادیم ، دنوادخ  هدیزگرب  تلم  ار  دوخ  و  دنراد ، هناتـسرپ  داژن  ياهدـیقع  امومع  نایدوهی -  اریز  دـنکیم . هزرابم  دـیامن - 
دهاوخب برغ  قرش و  زا  ار  هک  ره  دراد  قح  يدوهی  ره  و  دشاب . ناشعفانم  نانآ و  تمدخ  رد  دوش و  نانآ  رخـسم  دیاب  ناشدوخ -  زا  ریغ 
فیرحت تاروت  رد  هراب  نیا  رد  دهد . ماجنا  وا  دروم  رد  تاناویح  کلمت  دننام  دـهاوخب ، هک  ار  هچ  نآ  ،و  دریگ رایتخا  رد  دـنک و  کلمت 

يهدیزگرب تلم  ام  :» تسا هدمآ  نینچ  دوملت  باتک  رد  تسا . هدمآ  قوف  هلأسم  مکی ، یس و  متفه و  حاحصا  مود -  رفس  رد  اهنآ ، يهدش 
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تاـناویح زا  رگید  یعون  ناگدـنرپ و  ناـیاپراچ و  ناگدـنبنج و  دـننامه  هناـگیب ، مجعا و  یعون  میتـسه . دـنمزاین  ناویح  عون  ود  هب  ادـخ 
رد مالـسلا  هیلع  یـسیع  نامز  لیجنا  زین  نآرق و  هشیدـنا ، نیا  لباقم  رد  [ . 24 .« ] تسا برغ  قرـش و  ياهتلم  اهتما و  ریاـس  نآ  یناـسنا و 

دنتفرگ میمـصت  دوهی  اذل  درک . هزرابم  یتسرپ  داژن  عون  ره  اب  دومن و  گنج  مالعا  نآ  اب  هداتـسیا و  هدنرد ، هنایـشحو و  يهدیقع  نیا  ربارب 
لوسر نتشک  رورت و  زا  هک  یماگنه  اما  دنناسرب . لتق  هب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مالـسلا و  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یمالـسا  تلاسر  يدوبان  يارب  یهار  زین  دـندش و  ناوتان  رهز  يهلیـسو  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 
اهرس و هب  همامع  زا  یخرب  نانآ  . دندومن ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  نابز  زا  ثیداحا  لعج  فیرحت و  هب  عورش  دنتفاین ، ملسو 

دنفرت گنرین و  هک  یماگنه  اما  دندیرخ . مالسا  مان  هب  ناناملـسم  ندرک  هارمگ  یمالـسا و  قیاقح  فیرحت  تهج  ار ، يرابرد  ياهدنوخآ 
خروم مویلا » رابخا   » يرـصم همانزور  هک  یلاح  رد  ار  نیا  دـنتفرگ . شیپ  رد  يرگید  شور  هار و  دـش ، هدیـشک  تحاضف  هب  الم و  رب  نانآ 
هجوتم بلطم ، نیا  ناگدنناوخ  هک  دندرکیمن  روصت  نایدوهی  هحفص 163 ] دش [ . نشور  میارب  مدرکیم . هعلاطم  ار ، 1972 م   / 10  / 21
طابترا لیاسو  يربخ و  ياههاگتـسد  رب  هک  يذوفن  طلـست و  هرطیـس و  ساسارب  دوهی -  هک  تسا ، نیا  دـنفرت ، نآ  دـنوش و  ناشیاهدـنفرت 

هریزج رد  . دـندومن رــشتنم  ار  یناطیــش  رکم  مهوـت و  نـیا  تـالجم ، اـههمانزور و  هژیو  هـب  یبرغ  يربـخ  ياـههناسر  رد  دـنراد -  یعمج 
صوصخم ياهربقم  رد  دنوریم و  ناتـسروگ  هب  دـننکیم ، ساسحا  کیدزن  ار  گرم  هک  یماگنه  دـنراد ، دوجو  ییاهگس  سودابراب » »

، دـننکیم ساسحا  ار  دوخ  گرم  یکیدزن  هک  یماگنه  تسا ، هریزج  نیا  کیدزن  هک  رگید  ریازج  ياهگس  زین  دنراپـسیم و  ناج  دوخ 
دوخ هاوخلد  هب  اج  نآ  رد  و  هتشادن ، نآ  اب  یلبق  ییانشآ  هنوگ  چیه  هک  دنوریم  ییاههربقم  ناتـسربق و  يوس  هب  دنیامیپیم و  ینالوط  هار 

ار دوخ  گرم  هک  یماـگنه  هک  دراد  دوـجو  لـیزوا »  » هریزج رد  ییاـههبرگ  نینچمه  .و  دنراپـسیم ناـج  دـنراد ، تسود  هک  هنوـگ  نآ  و 
اج نآ  رد  . دـنریمب اج  نآ  رد  لماک  یمارآ  اب  هک  نیا  ات  دـنوریم ، صخـشم  ییاـههربقم  يوس  هب  تعرـس  اـب  دـننکیم  ساـسحا  کـیدزن 

سرت زا  یـشان  نیا  و  دنتـسین ، اهـشوم  ندروخ  رکف  هب  لاح  نآ  رد  اههبرگ  اریز ، دـنراد . يزیمآ  تملاسم  یتسیزمه  اـهشوم ، اـب  اـههبرگ 
رد اهتـسینویهص  ار  هدـننک  هارمگ  بلاطم  لیطابا و  نیا  . دنتـسه نآ  هب  ندیـشیدنا  مرگرـس  هک  دـشابیم  نآ  كاـندرد  ياهـساره  گرم و 

مکحم و نانآ  موش  ياـههشقن  اـت  دـننزیم  نماد  لـیطابا  اـههوای و  نیا  هب  ناـگناگیب  دـنناسریم و  پاـچ  هب  برغ  تاـعوبطم  تـالجم و 
زا یخرب  دسریم . فلتخم  ياهروشک  تاعوبطم  ناریبد  رـس  ناگدنـسیون و  تسد  هب  نوگانوگ  لیاسو  هب  تاعوبطم  نیا  ددرگ . رادهشیر 

بلاطم نیا  راشتنا  اب  للملا » نیب  مزینویهـص   » نیاربانب . دـننکیم شخپ  همجرت و  هتفرگ ، ار  لیطابا  نیا  هناضرغم -  ریغ  ای  هناـضرغم  ناـنآ - 
و : » تسا هدومرف  نایب  هنیمز  نیا  رد  نآرق  هچ  نآ  هب  و  دنک ، رواب  ار  نآ  دناوخب و  ار  لیطابا  نیا  ياهیامورف ، ای  قمحا و  دیاش  ات  دراد  دـیما 

دیدرت کش و  [ 25 « ] دسریم ارف  شگرم  نیمزرـس  مادک  هب  هک  دنادیمن  سک  چیه  [ » هحفـص 164 تومت [ ،» ضرا  ياب  سفن  يردت  ام 
تیعقاو نیا  هب  دـیامن ، هعلاـطم  ار  21 م .  / 10 خیرات 1972 /  مویلا » رابخا   » يرـصم يهمانزور  رخآ  يهحفـص  هک  یـصخش  ره  دـیامن و 

مـشچ نآ ، دود  هدنیوب و  ره  ینیب  نآ ، زیمآ  نفعت  يوب  تسا و  هیبش  يزاب  ناتالراش  هقح و  نوسفا و  هب  رتشیب  هلاقم  نیا  هک  دیـسر  دهاوخ 
« سودابراب  » ياهگس هب  طقف  تلیـضف  يرترب و  نیا  ارچ  هک  مینکیم ، لاؤس  نانآ  زا  ام  دشاب ، هچ  ره  نانآ  فده  . درازآیم ار  هدـننیب  ره 

یتح دـنرادن و  ار  زایتما  يرترب و  نیا  ایند ، رگید  ياهگس  اههبرگ و  ناکم ، ود  نیا  زا  ریغ  تسا و  هتفای  صاصتخا  لیزوا »  » ياـههبرگ و 
؛ دنـسارهیمن گرم  زا  قلطم  روط  هب  تاناویح  : » دـنیوگیم ناسانـش  ناویح  نیـصصختم و  ! دـتفیب قافتا  هلأسم  نیا  هک  هدـشن  مه  راب  کی 
ار نیا  طقف  رگید  تاناویح  اما  درم . دـهاوخ  دـنادیم ، هک  تسا  یناویح  اهنت  ناـسنا  طـقف  ناـیم  نیا  رد  دنـسانشیمن . ار  گرم  ناـنآ  اریز 

وگتفگ سودابراب »  » ياهگس و  لیزوا »  » ياههبرگ هرابرد  هک  میراد  زاین  ام  اـیآ  نیا ، زا  هتـشذگ  «. دنتـسه دوجوم  هک  دـننکیم  ساـسحا 
مینادب دیاب  ام  مییامن !؟ جیـسب  فیرـش  سدق  يدازآ  يارب  ار  نامیاهورین  مییوگب و  نخـس  هملک  دیحوت  يهرابرد  هک  میرادن  زاین  اما  مینک 

راظتنا و رد  نم  ؟ دوریم هرهاق  رد  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  دجـسم  يوس  هب  راختفا  اب  ناملـسم  ناوج  رـسفا  نآ  هک  هدش  ثعاب  یلماع  هچ  هک 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دجسم  ناملسم ، ناوج  رسفا  نیا  ارچ  هک  مدوب  هاتوک  تروص  هب  دنچ  ره  رـصم  تاعوبطم  رد  ربخ  نیا  يوجتـسج 
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تـسا ینامرآ  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  راثیا  يراکادف و  زمر  سدقم ، فیرـش و  مسا  نیا  هک  دنادیم  اریز  دنکیم ؟ باختنا  زامن  يارب  ار 
روحم رب  نخـس  هک  تفگ  دیاب  فسأت  لامک  اب  یلو  يدازآ و ... قح و  یعامتجا ، تلادـع  دـننام : تسا ، دـنمزاین  نادـب  يرطف  روط  هب  هک 

هحفص 165 ] درم [ ! دنهاوخ  یک  اجک و  رد  دننادیم  هک  اهگس ، اههبرگ و  ینعی  تسا ، اهنآ  دروم  رد  غیلبت  جاور و  لیطابا و 

یمالسا لومش  ناهج  تلود 

ییاپرب يارب  ینیمخ  توعد  تقیقح ، رد  :» تسا هدـمآ  نینچ  نیا  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  يربهر  نوماریپ  [ 26 « ] لبقتسملا  » يهلجم رد 
ییاضف رد  رگا  الامجا  !« دـنکیم هیجوت  ار  یلاغـشا  نیطـسلف  رد  يدوهی  تسرپ  داژن  ماظن  تسا و  هاش  ماـظن  ربارب  رد  طـقف  یمالـسا ، ماـظن 

زا یهن  هزاجا  هدننک ، هارمگ  نادان و  لهاج  هب  و  دوش ، هداد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زین  نتفگ و  نخـس  هزاجا  يدـتهم ، يارب  دازآ ،
يهزاجا مرجم  هب  دوش و  هداد  تلادع  شرتسگ  یگدنزاس و  يهزاجا  حلـصم  هب  هچ  نانچ  رگید  ترابع  هب  دـنهدب ! رکنم  هب  رما  فورعم و 

برغم و رد  فعـضتسم  ياهتلم  اههورگ و  دارفا و  مامت  ! دـییامرفیم هظحـالم  هک  دـش  دـهاوخ  نینچ  دوش ! هداد  داـسف ، داـجیا  یناریو و 
و دنهدیم ، رس  اج  همه  ار  ینیمخ  رب  دورد  دایرف  و  دنتسه . وا  دای  هب  زامن  اعد و  ماگنه  و  دنراد ، نابز  رب  ار  ینیمخ  ماما  مان  نیمز ، قرـشم 
« ماما  » مان هب  ار  دوخ  گرزب  ياهرهـش  ياهنابایخ  زا  یخرب  و  دنهنیم ، ار  ماما »  » مان دوخ ، يهدـمآ  ایند  هب  هزات  نادازون  رب  نانآ  زا  یـضعب 

قاقحتسا هک  ار  هچنآ  نایاد »  » و نیگب »  » زا دشاب ، یتسار  قدص و  دنبیاپ  یسک  رگا  هک  تسا  ریذپان  راکنا  تقیقح  نیا  دنـشخبیم و  رویز 
اب دروخرب  اب  هطبار  رد  دوهی ، ینونک  تاروت  هک  ار  هچ  نآ  میرذگب ، هک  دراوم  نیا  زا  کنیا  . دومن دهاوخ  دای  دنتسه ، نآ  هتسیاش  دنراد و 
هک ییاهنآ  مامت  هب  نواعت  يرای و  تمحر و  روتـسد  هب  عجار  نآرق  رظن  نوماریپ  نینچ  مه  و  مینکیم . هراشا  تسا ، هتفگ  دوهی  هب  نارگید 

ناوت رد  هک  ییاج  نآ  ات  ار  تنوشخ  ملظ و  ینمـشد و  زواجت و  روتـسد  لیئارـساینب ، هب  تاروت  : میراـگنیم دـنرادن ، گـنج  نیملـسم  اـب 
رسپ و ناوج ، ریپ و  زا  دنامن ، یسک  هک  نیا  ات  ار  نارگید  دیشکب  : » هک تسا  هدمآ  هدش ، فیرحت  تاروت  رد  هلمج  زا  تسا ، هداد  دنراد - 
رد ار  لامعا  نیا  زین  لیئارـسا )  ) سدـق رگلاغـشا  میژر  هحفـص 166 ] [ . ] 27 .« ] دـینکن محر  ناـنآ  هب  دـیراذگن و  نز ، نادازون و  رتـخد ،
هک نیا  رس  رب  رگیدکی  اب  اهتسینویهص  هک  يروط  هب  دندیرد  ار  هلماح  نانز  مکش  نیسایرید ،»  » رد نآ ، رب  نوزفا  هدومن و  هدایپ  نیطـسلف 
ام اب  هک  یماوقا  هرابرد  ناناملسم  هب  نآرق  اما  ! دندیردیم ار  نانآ  مکـش  دنتـسبیم و  طرـش  دشاب ، رتخد  ای  رـسپ  رادراب ، ناردام  مکـش  رد 

اوطـسقت مهربت و  نا  مکراید  نم  مکوجرخی  مل  نیدلا و  یف  مکولتاقی  مل  نیذلا  نع  هللا  مکیهنی  ال  :) تسا هدومرف  نینچ  نیا  دنرادن  گنج 
نوریب ناتراید  زا  ار  امـش  هدرکن و  ینمـشد  گنج و  نید  رد  امـش  اب  هک  نانآ  اب  یتسود  زا  ار  امـش  ادخ  نیطـسقملا :.) بحی  هللا  نا  مهیلا 
تـسود ار  رگداد  لداع و  مدرم  ادخ  هک  دـینک ، راتفر  فاصنا  تلادـع و  هب  اهنآ  اب  هکلب  دـنکیمن  یهن  اهنآ  هب  ندرک  یکین  زا  دـندومنن ،

یناسک حالص  ریخ و  یتح  و  دشابیمن ، مالسا  ناوریپ  هب  صتخم  و  تسا ، اهتلم  مامت  يارب  مالسا  هک  تسا  نآ ، نخس  نیا  ینعم  «. درادیم
هب مادقا  هدربن و  مالسا  دض  رب  حالـس  هب  تسد  هک  ینامز  ات  ار  تداعـس  حالـص و  نیا  دهاوخیم و  زین  دنـشاب  هتـشادن  نامیا  نآ  هب  هک  ار 

: تفگ ناوتیم  همه ، نیا  اب  ایآ  . تسا ریگارف  دـنناسرن ، رازآ  ینامـسآ  تعیرـش  نیا  ناوریپ  هب  دـننکن و  ماظن  اـب  ینمـشد  هناحلـسم و  ماـیق 
شجنـس و نازیم  رایعم و  دـنکیم !؟ هیجوت  ار  تسیرورت  یتسینویهـص و  یتلود  ییاپرب  اـهناسنا ، تسد  هب  نآرق  ساـسارب  یتموکح  دوجو 

؟ دهد زیامت  ار  خزود  تشهب و  نایم  دناوتب  هک  تسا  اجک  نآ  كارتشا  هجو 

نافعضتسم تیمکاح  یمالسا و  ماظن 

میسرت صخشم و  نینچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  رد  ار  یمالـسا  ماظن  تلاسر و  توعد و  نانم ، دنوادخ  عقاو ، رد 
مامت رب  تمحر  هک  نآ  رگم  میداتـسرفن  ار  وت  اـم  لوسر ! يا  و  [ .: ) 28 ( ] نیملاعلل ۀمحر  الا  كانلـسرا  ام  و  [ ) هحفص 167 تسا [ : هدومن 

[ .: 29 ( ] يوهلا عبتت  قحلاب و ال  سانلا  نیب  مکحاف  :) دیامرفیم ربمایپ  هب  نآرق  لدع ، تموکح  تلادـع و  يارجا  هرابرد  و  (. یـشاب نایناهج 
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کیلا هانلزنا  باـتک  :) دـیامرفیم رگید  ياـج  رد  و  «. نکم يوریپ  سفن  ياوه  زا  زگره  نک و  يرواد  تموکح و  قح  هب  مدرم  ناـیم  سپ  »
هب يروآ و  نوریب  اهیکیرات  زا  ار  مدرم  ات  میداتـسرف  ورف  وت  رب  هک  تسا  یباـتک  نآرق ، نیا  [ .: » 30 ( ] رونلا یلا  تاملظلا  نم  سانلا  جرختل 

تمحر تبحم و  حلص و  ماظن  يهدولاش  هدرک و  زاغآ  لاعتم  دنوادخ  رما  هب  ار  دوخ  تلاسر  مالـسا  یمارگ  یبن  .« یناسرب ییانـشور  رون و 
تـسد زا  نیمز ، نیفعـضتسم  نامورحم و  زا  رفن  اهنویلیم  یمالـسا ، ماظن  نیا  سیـسأت  اب  ماگمه  ناـمزمه و  . دومن يزیریپ  ار  تیناـسنا  و 

هب ار  نآ  دـنتفریذپ و  ار  مالـسا  نید  ناـنآ  زا  يرایـسب  و  دـنتفای ، ییاـهر  ناریا ، يروتارپما  مور و  یحیـسم  يروتارپما  ینعی  دوخ ، ناـبابرا 
، نآ يهیاس  رد  دـندرگ و  دـنمهرهب  تمحر ، لدـع و  ماظن  نیا  تمعن  زا  دازآ و  دـساف ، دبتـسم و  ملاظ و  ناـبابرا  زا  اـت  دندیـشک ، شوغآ 

يارب اریز  تسا ؛ هدوب  نآ  ندومن  هداـیپ  راتـساوخ  ینیمخ  ماـما  هک  یمالـسا  تلود  ماـظن و  تسا  نیا  . دنـشاب هتـشاد  هنادنمتفارـش  یگدـنز 
هب هتـسباو  نارودزم  اهتسینویهـص و  نارگرامعتـسا و  ور  نیا  زا  ناملـسم . ریغ  هاوخ  ناملـسم و  هاوخ  تسا ، یهلا  یتمحر  مدرم ، یماـمت 

رارق شورف  دیرخ و  دروم  رازاب  رد  ای  دوش و  عقاو  هلماعم  دروم  هک  تسین  ییالاک  قح ، نامیا و  . دننکیم هزرابم  سدـقم  ماظن  نیا  اب  اهنآ ،
. تسا تیعقاو  نیع  هکلب  تسین ، یفطاع  هدیدپ  کی  نیا  دشابیم و  رتدنمورین  هارمگ  بازحا  لطاب و  تلود  حالس و  ره  زا  نیاربانب  دریگ 
دنمورین و رهاظ  هب  رصانع  لوپ و  برغ و  هحفص 168 ] قرش و [  ياهروشک  تیامح  دروم  هک  نیا  اب  هاش  نیگنن  تموکح  هنومن  ناونع  هب 
، قرب تعرـس  ناسب  یتعرـس  اب  وا ، نارای  مزع  نامیا و  ینیمخ و  ماما  يربهر  نید و  ریـشمش  اب  دوب ، هدـننک  دوبان  ياهحالـس  هب  حلـسم  زین 

. دش دوبان 

هناقداص اقیقحت  يربخ 

مق نم  لجر ، جرخی  :) تسا هدمآ  نینچ  نیا  هتشذگ ، نآ  فیلأت  زا  نرق  نیدنچ  هک  یعبانم  زا  لقن  هب  [ 31  ] راحبلا ۀنیفس  فیرش  باتک  رد 
ۀبقاـعلا و  نولکوتی ، هللا  یلع  و  نونبجی ، ـال  نولمی و  ـال  و  فـصاوعلا ، مهلزت  ـال  دـیدحلا  ربزک  موـق  هعم  عـمتجیف  قـحلا  یلا  ساـنلا  وعدـی 

داب هک  دمآ  دنهاوخ  درگ  نهآ  تبالـص  هب  ینارای  وا  هارمه  دنکیم ، توعد  قح  هب  ار  مدرم  دنکیم و  مایق  مق  رهـش  زا  يدرم  نیقتملل :«.)
زا تبقاع  ماجنارس ، دننکیم و  لکوت  ملاع  دنوادخ  رب  دنکیمن و  ادیپ  هرطیس  اهنآ  رب  سرت  لالم و  هاگ  چیه  دنازرلیمن ، ار  نانآ  نافوت  و 

سرد یگدنز و  رتشیب  وا  دشابیم . شنارای  ینیمخ و  ماما  هب  تبسن  فیـصوت  نیرتقداص  فیـصوت ، نبا  .«. تسا ناراگزیهرپ  نیقتم و  نآ 
. دیدرگ دیعبت  رهـش  نآ  زا  ماجنارـس  و  دومن ، مالعا  هاش  دض  رب  ار  دوخ  توعد  رهـش  نآ  رد  و  دـینارذگ ، مق  رهـش  رد  ار  دوخ  سیردـت  و 

لطاـب درف  دـیوگیم . کـیبل  توعد  نآ  هب  یقداـص  صلخم  ارگ و  تقیقح  ره  تسا و  هدوب  تلادـع  قح و  ياـنبم  رب  یتوعد  يو  توعد 
. تسا ناراگزیهرپ  یلو  ربهار و  دنوادخ  و  دسارهیم ، توعد  نآ  زا  شیدنا 

ناریا یمالسا  بالقنا  هیلع  یناهج  رابکتسا  مجاهت 

قبسا ریزو  تسخن  هعمج » دیعس  داتسا   » هتشون دریگیم »؟ تروص  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هیلع  مجاهت  همه  نیا  ارچ   » ناونع تحت  ياهلاقم 
نورد رد  ار  ساسحا  نیا  مدـناوخیم ، ار  هلاقم  نیا  هک  یماگنه  مدرک . هظحالم  [ 32  ] ینانبل ثداوحلا » يهلجم  [ » هحفص 169 رد [  ندرا 
يارب نارودزم ، ناگیامیب و  نادرخیب و  هک  هدنبیرف  هدننک و  هارمگ  ياهلاقم  هن  مراد  رارق  دنمـشزرا ، ياهلاقم  لباقم  رد  هک  متـشاد  دوخ 

ياهدنونـش هدـنناوخ و  ره  هک  متـسه  وربور  یقیاقح  اب  نم  هکلب  دناهتـشاد . هاگن  ار  نآ  شیوخ ، نابابرا  عفن  هب  اهتیعقاو  قیاقح و  فیرحت 
هلاقم نیا  ندوب  قداـص  هب  یپ  دـشاب  درخ  لـقع و  ناوریپ  زا  هدـنناوخ  اـتقیقح  رگا  دریذـپیم . ار  نآ  یلاؤس ، هشقاـنم و  هنوگ  چـیه  نودـب 

رد دوش و  عیزوت  یمالـسا  کـلامم  هیلک  رد  ياهوزج  تروـص  هب  لـقاال  همجرت و  فـلتخم  ياـهنابز  هب  هلاـقم  نیا  هک  مدرک  وزرآ  . دربیم
، ییاهماد اهدنفرت و  اههئطوت و  هچ  دننادب  و  تسا . هتفهن  اهنآ  دوجو  رد  دنمشزرا  يورین  هچ  دننادب  ناناملـسم  ات  دریگ ، رارق  همه  سرتسد 

رورم هب  دنچ  ره  ار  هلاقم  نیا  فادها  زا  يدایز  شخب  ات  متشاد  تسود  نینچ  مه  و  دشابیم ، اهنآ  راکش  راظتنا  رد  هدرک و  هطاحا  ار  اهنآ 
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: منکیم هصالخ  ریز  ياهترابع  رد  ار  نآ  نیوانع  نیرتهب  نم  میامن . هدافتسا  نامز 

برغ تاعوبطم 

دوـب دـقتعم  برغ  :» تسا هدـمآ  نینچ  نآ  رد  هک  دراد ، ناریا  رد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  يهراـبرد  ياهلاـقم  فارگلت » يدـناس   » هیرـشن
مزیلایرپما یناهج و  مزینویهص  نایم ، نیمه  رد  تسا . مالـسا  نید  تسکـش  عقاو ، رد  یناهج  لوا  گنج  رد  ینامثع  روشک  رارف  تسکش و 

هب و  دندیشک . ار  ناناملسم  ندرک  رام  رات و  نآ و  نوئـش  هیلک  رد  یمالـسا  حور  يدوبان  وحم و  يهشقن  اکیرمآ ، ایناتیرب و  یگدرکرـس  هب 
ياهدیدپ نیرتيوق  نیرتکانرطخ و  ناونع  هب  ماظن  نیا  اریز  دـندروآ ؛ دوجو  هب  نیطـسلف  رد  ار  لیئارـسا )  ) یتسینویهـص ماظن  روظنم  نیمه 

مایق و تساخرب و  هر ) « ) ینیمخ ماـما   » هک یماـگنه  اـما  هحفـص 170 ] دـشاب [ . رثؤم  اههشقن  نیا  ندیـشخب  قیقحت  رد  دـناوتیم  هک  تسا 
تبحـص نآ  يهرابرد  هک  يزیچ  اهنت  زورما  دـش . تبحـص  زور ، عوضوم  ناونع  هب  ایند  یمامت  رد  مالـسا  زا  درک ، اـپ  هب  یمالـسا  یبـالقنا 

یناهج رابکتـسا  یهورگ ، ياههناسر  ماگنه ، نیا  رد  دندیزرل . دندمآ و  دوخ  هب  ناهگان  مزینویهـص  برغ و  تسا . مالـسا  نیمه  دوشیم ،
تیآ بالقنا  تقیقح ، رد  :» دسیونیم نینچ  نیا  ياهلاقم  رد  میات »  » هلجم و  .« دنداد رادشه  اهنآ  هب  هدرک و  توعد  شاب  هدامآ  تلاح  هب  ار 
هلجم نینچ  مه  «. دشابیم نویبالقنا )  ) نیدهاجم تیلاعف  رد  یگرزب  كرحم  لماع و  تسا و  یمالسا  ياهتکرح  روحم  أشنم و  ینیمخ ، هللا 

، يژولوئدـیا کـی  ناوـنع  هب  مالـسا  هـک  درک  تباـث  تـقیقح  رد  ناریا ، بـالقنا  : دـسیونیم ناریا  یمالـسا  بـالقنا  هراـبرد  کـیوزوین » »
رگید زورما  زا  : دسیونیم یلام » زمیات   » يهمانزور زین  و  «. دراد يرترب  بهاذم  ریاس  رب  زین  یقالخا  رظن  زا  تسا و  يونعم  يورین  نیرتمیظع 

درکیم رواب  یـسک  هچ  :» دیوگیم یمالـسا  بالقنا  تمظع  يهرابرد  وراگیف »  » همانزور و  «. دوش رکنم  ار  مالـسا  تمظع  دناوتیمن  یـسک 
ياهبلق نورد  زا  ینافوط  دـننام  بالقنا  نیا  هک  درک  تباـث  ینیمخ  ماـما  بـالقنا  دـنک ؟ اـپ  هب  ییاـههزجعم  دـناوتیم  ربکا » هللا   » راعـش هک 

وا دراد  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  هب  عجار  يرظن  زین  لیئارـسا » قبـسا  گـنج  ریزو  « ) ناـباابا «.» دروآرد وناز  هب  ار  رابکتـسا  نمؤم ، ياـهورین 
حور يهرابرد  تیدـج ، تعرـس و  اب  هک  تسا  ام  رب  دز و  مه  رب  ار  لیئارـسا  تـالداعم  هقطنم ، رد  یمالـسا  ناـیرج  تقیقح  رد  : دـیوگیم

هب ناناملـسم  يدـنبیاپ  نینچمه  مالـسا و  يورین  تعـسو  يهرابرد  هک  تسا  برغ  رب  و  مینک . هشیدـنا  دراد ، دوجو  مالـسا  رد  هک  یبالقنا 
هحفص [ . ] 33 «. ] میهدیم رادشه  نآ  يهرابرد  ام  هک  تسا  يرطخ  اهنت  مالـسا ، اریز  دنـشیدنیب ؛ نآ  هناصلاخ  يربهر  رین  دوخ و  بهذـم 

هیلع میقتسم  يدیدهت  ناریا ، بالقنا  :» دیوگیم نینچ  ناریا  یمالسا  بالقنا  نوماریپ  لیئارـسا » قبـسا  ریزو  تسخن  « ) نیگب میخانم  [ » 171
زا سپ  :» دـیوگیم نینچ  لیئارـسا ) نیـشیپ  گنج  ریزو  « ) نورآ هشوم   » و «. درک دوبان  ار  مالـسا  گـنهرف  دـیاب  و  دـیآیم ، رامـش  هب  برغ 

«. تسا هدمآرد  مایق  نایصع و  يارب  مکحم  يژد  تروص  هب  ناملسم  مدرم  يارب  یلاغشا ، ياهنیمزرس  رد  دجاسم  ینیمخ ، بالقنا 

تیناسنا مالسا و  نانمشد 

رکفت و لتخم و  ار  نانمشد  لقع  هبرض ، نیا  اب  تسا . هدروآ  دراو  تیناسنا  مالسا و  نانمـشد  رب  هدنبوک  ياهبرـض  ناریا ، یمالـسا  بالقنا 
فیرحت اب  ات  دینامن . جیسب  یبرع  یمالـسا و  عماوج  رد  ار  ناشنارودزم  دوخ و  ات  تشاد  نآ  رب  ار  اهنآ  درک و  بلـس  اهنآ  زا  ار  يرایـشوه 

و تسا ! عاجترا  سکـس  یگنهرب و  اب  هزرابم  نانآ  قطنم  رد  اریز  دـننک . یفرعم  دوکر  عاجترا و  لـماع  ار  مالـسا  غورد ، لـعج  قیاـقح و 
یمیظع يورین  نامه  مالسا  هک  دنرادن  یهاگآ  تقیقح  نیا  زا  اهنآ  هک  یلاح  رد  دننادیم  اههنیس  اهاپ و  یگنهرب  رد  نز  يدازآ  ار  ندمت 

دنک لامدگل  نیفعضتسم  هلیسو  هب  ار  اهنآ  و  دنکشب ، مهرد  ار  رامعتسا  هماکدوخ  دبتسم و  ماکح  ناهاش و  جات  تخت و  تسناوت  هک  تسا 
ناملـسم تما  تسا ،» رطخ  رد  مالـسا  : » تفگیم هک  هر )  ) ینیمخ ماما  دایرف  خساپ  رد  تقیقح  رد  و  دهدب . ناسنا  هب  ار  یقیقح  يدازآ  و 

ماما دایرف  لوبق  ییوگخـساپ و  رگناشن  ناملـسم  اهنویلیم  ربکا » هللا   » و هللا » الا  هلا  ال   » راعـش داد و  تبثم  خـساپ  نآ ، هب  ربکا » هللا   » داـیرف اـب 
چیه يارب  يزایتما  چیه  دـشکب و  تلذ  يراوخ و  یگدرب و  هب  ار  نارگید  درادـن  قح  یـسک  چـیه  هک  تسا  ینعم  نادـب  نیا  . تسا ینیمخ 
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مان اب  ناریا ، ناملـسم  تلم  هک  دوبن  نیا  زج  هصـالخ ، . تشاد دـهاوخن  دوجو  دـبعت  عوضخ و  ادـخ  ریغ  يارب  زگره  و  درادـن ، دوجو  سک 
هحفص 172 ] دندش [ . زوریپ  توغاط  رب  تسا ، تلادع  تقیقح و  يدازآ و  اب  فدارم  هک  مالسا »  » و هللا » »

ینس هعیش و 

رارصا هناقفانم ، هناضرغم و  برع  ياههدنسیون  رتشیب  :» دنکیم رظن  راهظا  هنوگ  نیا  یهافـش  روط  هب  ینـس  هعیـش و  نوماریپ  هعمج » داتـسا  »
رد دروآ . دوجو  هب  هقرفت  فالتخا و  ناناملسم  هیلک  نایم  دهاوخیم  تسا و  یعیش  بالقنا  کی  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  دنیوگب  دنراد 
هب دراد ، دوجو  يرهاظ  فالتخا  نانآ  نایم  هچ  نانچ  رگا  تسا و  یمالـسا  رگید  بهاذـم  دـننامه  یبهذـم  يرـشع ، ینثا  هعیـش  هک  یلاح 

تنس لها  تیناحور  رب  هعیش  ياملع  هک  تسا  يزایتما  نیا  و  دنتسه ، لقتسم  عجارم -  املع و  ینعی  یعیـش -  نایاوشیپ  هک  تسا  نیا  تلع 
هک یلاح  رد  دـنک . اپرب  هلاس  دـصناپ  رازه و  ود  توغاط  هیلع  یمایق  تسناوتیمن  ینیمخ » ماما  ، » دوبن نینچ  نیا  رگا  تقیقح  رد  .و  دـنراد
رد هدنبیرف  ییاوتف  نتشون  هب  راداو  ار  رهزالا »  » ياهتیصخش روز ، هب  تسناوت  ماگنه  نیا  رد  رصم -  مودعم  يروهمج  سیئر  نئاخ  تاداس 

دروم نیا  دندرک و  دییأت  ار  لیئارسا  تسد  هب  یمالـسا  تاسدقم  لاغـشا  لمع ، نیا  اب  نانآ  عقاو  رد  دنک و  لیئارـسا  اب  شزاس  نامیپ  حدم 
زایتما یشیپ و  تنس  لها  ياملع  رب  یمالسا  تعیرش  رد  هعیش  ياملع  : » هدنسیون يهتفگ  هب  .« دشابیمن شلوسر  دنوادخ و  ياضر  دنـسپ و 
بـصن لزع و  تلود  نامرف  مکح و  اب  دنتـسه و  تلود  ناریگب  قوقح  زا  ناشگرزب  سییر و  یتح  رهزـالا ،» ياـملع   » يهیلک اریز  دـنراد ،

یعس هاش  هنیمز ، نیا  رد  «. دنرادیمن تفایرد  یلوپ  يرگهطلس  چیه  زا  دنتـسه و  لقتـسم  هجدوب  ياراد  هعیـش ، ياملع  یلاح  رد  دنوشیم .
. دومن يدایز  رارصا  يراشفاپ و  دروم  نیا  رد  و  دروآرد ، دوخ  مادختسا  هب  رهزالا ، ياملع  دننامه  ار  هعیش  ياملع  مامت  هک  تشاد  ناوارف 

هعمج داتسا  يهلاقم  همادا  زا  اج  نیا  رد  . دش راپسهر  ناینوعرف  ناتـسروگ  هب  ماکان  تسکـش و  شرـس  رب  اههزوک  یمامت  میدید  تبقاع  اما 
وا كاواس  ماظن  هاش و  هیلع  تارهاظت  رد  ناریا  ناملـسم  مدرم  هک  مینکیم  ياهراشا  ییاهراعـش  هب  ریز  نیواـنع  رد  مینکیم و  رظن  فرص 
نب نیسح  مایق  زا  دراد و  ییاروشاع  ینیـسح و  حور  کی  ناریا  یمالـسا  هحفـص 173 ] بالقنا [  هک  تسا  لیلد  نیرتهب  نآ  و  دـندادیم ،

ربمایپ هار  نید و  رب  (» یبنلا ینید  یلع  یـضما  :) دومرف اروشاـع  زور  رخآ  تاـظحل  ناـمه  رد  هک  تسا ، هتفرگ  همـشچرس  مالـسلا  هیلع  یلع 
«. مهدیمن حیجرت  نآ  رب  ار  رگید  زیچ  چیه  اقلطم  مراپسهر و 

ینیسح ربنم 

ماما  » بلق تبیصم  نیا  دیـسر ، تداهـش  هب  ناراکتنایخ  هلولگ  اب  يرهطم » داتـسا   » هک یماگنه  ارچ  هک  دوش  لاؤس  تسا  بوخ  اج  نیا  رد 
. دـش نینچ  نیا  اـهیراتفرگ ، اهتبیـصم و  ربارب  رد  راـقواب  درم  نآ  تخاـس و  يراـج  ار  هل  مظعم  کـشا  و  دروآ ، درد  هـب  ار  هر ) « ) ینیمخ
، شراـک هک  دوب  ینیـسح  ربنم  ياـبطخ  زا  یبیطخ  يرهطم ، داتـسا  : باوج ؟ دوب یتیـصخش  هچ  يرهطم  رگم  یباـتیب ؟ همه  نیا  ارچ  یتسار 
رد ابطخ  نادنمـشناد و  نیا  ریظن  دوب و  زواجت  ملظ و  دض  رب  بالقنا  راجفنا  رد  یلماع  و  مدرم ، بولق  رد  تزع  يراکادف و  حور  ندناشفا 

دنتشاد و ینیسح  ياهراعـش  نییعت  رد  ار  شقن  نیرتگرزب  شنازابرـس ، ینیمخ و  ماما  رانک  رد  اهنآ  دراد . دوجو  رفن  اهدص  دادعت  هب  ناریا 
یکی نادقف  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  رگا  تسین  بجعت  ياج  نیاربانب ، دندربیم . راک  هب  عولخم  هاش  دض  رب  ار  اهراعـش  نآ  ناگدننک ، رهاظت 

هدـهاشم هدینـش و  ناریا  رد  ار  اهراعـش  نیا  یجراخ ، ناراگنربخ  یهورگ و  ياههناسر  . ددرگ رثأتم  ملأتم و  ناریا ، یمالـسا  مایق  نیغلبم  زا 
رد یباتک  یگزات  هب  : تسا هدـمآ  نینچ  [ 34 « ] لبقتـسملا  » يهلجم رد  هنومن  ناونع  هب  دناهتـشون . يدایز  بلاطم  اهنآ  يهرابرد  دناهدومن و 

هحفص 174] هشنالپ [ .» ریپ   » و ریربریلک » : » زا دنترابع  نآ  ناگدنسیون  هک  تسا  هدش  رـشتنم  هللا » مان  هب  ناریا  بالقنا   » ناونع تحت  هسنارف 
. دوـبن تفگیم ، نخـس  نآ  زا  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  راعـش  زج  يزیچ  ناریا  تارهاـظت  تقیقح ، رد  :» تسا هدـمآ  نینچ  باـتک  نـیا  رد 

متس دض  ياهراعش  رد  یلجتم  رولبتم و  شایتحاران  درد و  مامت  هک  يدهاش  دیهش  مالسلا  هیلع  نیسح  دوب ؟ یسک  هچ  مالسلا  هیلع  نیسح 
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داسف يدعت و  ملظ و  دروم  رساترس  هک  یتایح  رد  هن  دوب و  شتداهش  رد  وا  يدنلبرس  تمظع و  دجم و  تقیقح  رد  و  تسا . يزیتس  ملظ  و 
تارهاظت مایق و  ریظن  لحارم ، هیلک  رد  یهاـشنهاش  كاواـس  ماـظن و  دـض  رب  ناریا  مدرم  تارهاـظت  هک  تساـج  نیا  زا  . دوب هدـیدرگ  عقاو 

دراد یموهفم  هچ  : » تفگ هدوجوبا » لشیم   » داتـسا :» تسا هدـمآ  نینچ  [ 35  ] راهنلا ینانبل  همانزور  رد  نینچ  مه  . تسا مالـسلا  هیلع  نیـسح 
عفانم ماظن ، نیا  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  دـنکیم ، تیامح  ناریا  رد  یهاشنهاش  ماظن  زا  ورین ، تردـق و  لامک  اب  اکیرمآ  هدـحتم  تـالایا  هک 

ماما هک  ار  اروشاع » اـعوسات و   » ینعم زیچ  ره  زا  لـبق  تسا  اـکیرمآ  رب  ؟و  دـنکیم تظاـفح  تسارح و  ار  هناـیمرواخ  ناریا و  رد  اـکیرمآ 
رارقا رقا  لیلذلا و ال  ءاطعا  يدیب  مکیطعا  هللا ال  و  :) مالک نیا  زا  تسا  ترابع  نآ  دسانشب و  درک ، ریسفت  يراعـش  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

نوچمه داد و  مهاوخن  امـش  هب  تلذ  میلـست و  تسد  دـنگوس  ادـخ  هب  [ .: 36 (. ] مارکلا عراصم  یلع  مائللا  ۀـعاط  رثؤن  نا  تاـهیه  دـیبعلا ،
قح هار  رد  تداهـش  رب  ار  دایزنبا -  ریظن  ناگیامورف -  تعاطا  زگره  تاهیه ، تخانـش . مهاوخن  تیمـسر  هب  ار  امـش  تعیب ، اـب  ناـگدرب 
هن و  یبرغ ) هن  یقرش  هن  ، ) یتسیلاتیپاک هن  تسا و  یتسینومک  هن  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  تفگ  دیاب  هصالخ  روط  هب  . داد مهاوخن  حیجرت 
هک هنوـگ  ناـمه  تسا و  مالـسا  و  مالـسلا » هیلع  نیـسح  ماـما  تضهن   » زا هتفرگ  تأـشن  اـمامت  هکلب  یکرت و ؛»... اـی  یـسراف و  ینعی   ) یلم
مود و  تسا ، یمالـسا  ـالوا  ناریا ، بـالقنا  تـقیقح ، رد  [ » هحفـص 175 تسا [ : هدومن  میـسرت  [ 37 « ] ریفـسلا  » يهماـنزور ار  نآ  يهرهچ 

روضح مالسا  نآ ، دربن  شالت و  ياههار  اههخاش و  يهیلک  رد  تسا و  یمالسا  نآ ، يربهر  اریز  تسا . یمالسا  مه  موس  تسا و  یمالسا 
، شیوخ میظع  هدنبوک و  تردـق  اب  هک  تسا  یناملـسم  تلم  ياراد  هصالخ ، روط  هب  و  تسا . مالـسا  طقف  فادـها  اهراعـش و  رد  و  دراد ،

نیا مالـسا ، دـیدج  میدـق و  خـیرات  »؟ تسا اهتلم  نویفا  نید  : » تفگ ناوتیم  حیـضوت  همه  نیا  زا  سپ  ایآ  «. درک نوگنرـس  ار  ناهاش  هاـش 
یـشزرا مارتحا و  دازآ ، يهشیدـنا  يارب  هک  تسا  یماظن  نامه  اهتلم ، هدنـشک  ناطرـس  اریز  دـنکیم  در  يدـج  روط  هب  ار  تمهت  غورد و 

تیعقاو تقیقح و  رب  میظع  يزواـجت  گرزب و  یمرج  هاـنگ و  ار  اـههدوت ) نویفا  نید   ) زیمآ تناـیخ  رکفت  زرط  هنوـگ  نیا  و  تسین . لـیاق 
؟ دنک روصت  لقادـح  ای  دـهاوخب و  يدازآ  نودـب  ار  تیناسنا  هک  دراد  دوجو  یلقاع  نیمز ، يور  رب  ایآ  هک : نآ  مالک ، يهصالخ  . دـنادیم
ای دـشاب  درف  رب  درف  يروتاتکید  تموکح  هچ  تسا ، تیناـسنا  ناـسنا و  هجوتم  هک  تسا  یگرزب  نمـشد  دادبتـسا ، يروتاـتکید و  عقاو  رد 

يهمه يارب  لـماک  یناـهج  نید  کـی  مالـسا  مییوگب  میتسناوتیمن  دوبن ، مالـسا  رد  هللا » ـالا  هلا  ـال   » راعـش رگا  .و  رگید یهورگ  رب  هورگ 
رد . دـهدیم رارق  ماع  يواستم و  حطـس  کی  رب  فیاظو ، قوقح و  يهیلک  رد  ار  يرـشب  هعماج  « هللا الا  هلا  ال   » راعـش تسا . اهناکم  اهنامز و 
نم کیلع  ام  :) دـیامرفیم دـنوادخ  میوش ؛ رکذـتم  تسا ، هدومرف  یحو  شراوگرزب  لوسر  رب  هک  ار  راگدرورپ  مالک  تسا ، بسانم  نایاپ 
اهنآ رب  وـت  باـسح  زا  يزیچ  هـن  وـت و  رب  اــهنآ  باــسح  زا  يزیچ  هـن  [ .: 38 ( ] ءیـش نم  مهیلع  کـباسح  نم  اـم  ءیـش و  نـم  مهباـسح 
لاح هب  دـنوادخ  تسین و  اـهنآ  رب  تجح  ماـمتا  ادـخ و  نید  غیلبت  زج  يزیچ  وت  رب  [ .: 39 ( ] دابعلاب ریـصب  هللا  غالبلا و  کیلع  امناف  .) تسا

هحفص 176 ] تسا [ . انیب  ناگدنب 

مسینویهص لیئارسا ؛ يادخ 

هاتوک ینخـس  هب  لاقم  نیا  رد  اما  دراد ، زاین  باتک  دلج  کی  زا  شیب  هب  تسرپ ، داژن  مزینویهـص  دوهی و  يدوجو  يهفـسلف  نوماریپ  نخس 
تشرس اهیگژیو و  رب  نید  نیا  میلاعت  مامت  هفسلف و  هک  اریز  مینکیم . هدنسب  دوهی ، نید  رد  وا  فده  تقیقح و  لیئارسا و  يادخ  نوماریپ 
تفگـش دـننکیم -  تشادرب  نآ  زا  اهیلیئارـسا  دوخ  هک  هنوگ  ناـمه  لیئارـسا -  يادـخ  نوماریپ  رد  نخـس  ـالامجا  . تسا هتفهن  ادـخ  نیا 

يدوبان و روتـسد  و  دزرویم ، ینمـشد  تیناسنا  اب  تسا و  تسینویهـص  يدرف  ادخ  نیا  :» دیامن روصت  ار  نآ  لقع  هک  تسا  نیا  زا  رتزیگنا 
ار مدرم  يهناشاک  هناخ و  يدوبان  نامرف  وا  دـنکیمن . محر  زین  ناکدوک  هب  یتح  دـهدیم  ار  نآ  نانکاس  اب  اـههناخ  اهرهـش و  ندز  شتآ 

يراد هیامرــس  گرزب  يادـخ  هـب  ار  اـهنیا  هـک  ارچ  دربیم ، تراـغ  هـب  ار  ناـنآ  یتـمیق  يایــشا  تارهاوـج و  ـالط و  دــنکیم و  رداـص 
زج ياهشیدنا  هک  دشابیم ، مالسا  زا  لبق  تیلهاج  لیابق  زا  یخرب  ياهتب  نوچمه  تسا ، تسرپ  داژن  کی  ادخ ، نیا  نینچمه  ...« دهدیم
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یتح دراد ، رب  رد  هچ  نآ  یتسه و  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دوهی  يادخ  نیاربانب  درادن . اهتـسینویهص  اهیدوهی و  تالکـشم  لح  ندوشگ و 
، لیئارساینب هب  باطخ  هیآ 24  حاحـصا 6 -  عشوی -  رفـس  رد  تاروت  . تسا هداد  رارق  اهتـسینویهص  راـیتخا  رد  ار  يدوهی و ... ریغ  ناـسنا 

يهنازخ هب  ار  ینهآ  یـسم و  ياـهفرظ  ـالط و  هرقن و  اـما  دـینز ... شتآ  هب  تسا  نآ  رد  هچ  نآ  اـب  ار  رهـش  :» دـنکیم رکذ  ار  زاـیتما  نیمه 
رگید رب  ات  هداد  رارق  دوخ  يهدیزگرب  تلم  ار  امـش  ادـخ  ارهق  :» دـیوگیم نینچ  حاحصا 14  هنثت -  رفـس  رد  اما  و  «. دیراپـسب ناتراگدرورپ 

، ار اهتمینغ  دینک و  تراغ  ار  همه  :» دـیوگیم نینچ  هیآ 12  حاحصا 31 -  ددع -  رفس  رد  و  «. دیشاب هتـشاد  يرترب  نیمز  يور  ياهتلم 
ادخ اب  بش  لوط  رد  هک  تسا  بوقعی  نایرج  نیا ، زا  رتارف  و  هحفـص 177 ] دیروآ [ ». گنچ  هب  یناویح  ای  دشاب و  یناسنا  هک  نیا  زا  معا 

ییاهر يارب  هک  نیا  زج  تفاین  ياهراچ  ماجنارس  هک  دنام ، ناوتان  بوقعی  ترـضح  تسد  زا  زیرگ  ندش و  اهر  يارب  ادخ  هتفرگ و  یتشک 
لاـح رد  رحـس  يهدـیپس  هک  ارچ  نک  دازآ  ارم  :» تفگ بوقعی  هب  ساـمتلا  عرـضت و  تلاـح  اـب  و  دوش ، لـسوتم  بوقعی  ترـضح  نماد  هب 

دـینادرگ و تکرب  رپ  ار  وا  راـگدرورپ  ینادرگ »... كراـبم  ارم  هک  نیا  اـت  منکیمن  دازآ  ار  وت  نم  :» تفگ ادـخ  هب  بوقعی  «. تسا ندـیمد 
ادـخ رب  هتفای  هبلغ  ییادـخ و  دـض  يورین  : » دـنیوگیم نف  لها  هک  هنوگ  نآ  برع  نابز  رد  لیئارـسا  ینعم  [ . 40 . ] داهن لیئارـسا  ار  شمان 

تسا و ناوتان  يدوهی  صخـش  ربارب  رد  ادـخ  یتح  هک  دراد  هراـشا  هلأـسم  نیا  هب  هفارخ  نیا  رگید ، تراـبع  هب  اـی  هفـسلف و  نیا  «. دـشابیم
هک تسا  هدـمآ  هدـئام  يهروـس  رد  رتاـیوگ  رتنـشور و  یتاراـبع  اـب  عوـضوم  نـیا  و  تـشگ ! هریچ  ادـخ  رب  دوـب  دوـهی  رهظم  هـک  بوـقعی 

! تـسا هتـسب  ریجنز  هـب  ادـخ  تـسد  دـنتفگ  دوـهی  و  [ .: 41 (. ] اولاـق اـمب  اونعل  مهیدـیا و  تلغ  ۀـلولغم  هللادـی  دوـهیلا  تلاـق  و  :) دـیامرفیم
( ءاینغا نحن  ریقف و  هللا  نا  اولاق  :) دیامرفیم يرگید  يهیآ  رد  !و  دنوش رود  یهلا )  ) تمحر زا  نخـس  نیا  رطاخ  هب  داب و  هتـسب  ناشیاهتـسد 

هحفص 183 ] میزاینیب [ . ام  تسا و  ریقف  ادخ  دنتفگ  [ : 43  ] و [ 42]

توبن دنیآرف  رارمتسا  تماما 

هراشا

هحفص 185 ] هعیش [ ] نوماریپ  تاهبش  یخرب  خساپ  ]

نیسح راکادف  نارای 

دنمنایز روهرهب و 

، دوش دنمنایز  ررضتم و  هطبار  نیا  رد  دوخ  ناسنا ، و  دنرب ، دوس  نایناهج  مامت  رگا  تسا : هدمآ  لیجنا »  » زیمآ تمکح  تاملک  زا  یکی  رد 
زور اهنآ  يهداوناـخ  دوخ و  هک  دنتـسه  یناـسک  نادـنمنایز  وگب ، دـیامرفیم : نآرق  ار  نآ  زا  رتهب  هباـشم و  . تسا هدرب  يدوس  هچ  ناـسنا 

ناسنا سفن  اهنت  ینعی  (. 15 رمز /  . ) تسا تمایق  زور  نایز  نامه  گرزب  راکشآ و  نایز  هک  دیـشاب  هاگآ  دید . دنهاوخ  تراسخ  زیخاتـسر 
سک ره  و  روهرهب . دنک ، یگداتسیا  يراشفاپ و  تیاده  قح و  رب  يدنمرواب  رگا  هک  نیا  و  دشابیم ، نیبم  نارـسخ  حبر و  رایعم  هک  تسا 

انایحا و  تسا ، لکشم  راوشد و  قح  هار  رد  ریس  تکرح و  هک  تسین  يدیدرت  . دوب دهاوخ  ررضتم  دنمنایز و  دتلغورف ، یهارمگ  لطاب و  هب 
يزوریپ دراد ، لوذبم  قح  هار  رد  ار  شیوخ  سفن  هنادنمتواخـس  هناعاجـش و  سک  ره  و  دوشیم . یمدآ  نتـشیوخ  ندرک  ینابرق  هب  رجنم 

دهاوخ هجیتنیب  میقع و  ششالت  شـشوک و  دزرو ، غیرد  ناج  لذب  زا  هنالیخب  سک  ره  و  هتخاس ، شیوخ  بیـصن  ار  يدبا  زیمآ و  راختفا 
يهدنز اهنآ  دیراذگم ، دناهدش ، دیهش »  » ادخ هار  رد  هک  اهنآ  رب  ار  هدرم  یناف و  هژاو  دیامرفیم : هحفص 186 ] راگدرورپ [  هک  نانچ  دنام .

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ملاع  ود  رورـس  (. 154 هرقب /  . ) دیباییمن رد  ار  الاو  تقیقح  نیا  موهفم  امـش  نکل  دـندیواج ، دیهـش  و  دـهاش ،
يراـختفا تمرح و  نینچ  ياراد  ناربماـیپ  یتح  هک  دـنرادروخرب  یـصاخ  تمرح  مارتحا و  زا  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  نادیهـش  : » دـیامرفیم
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هب ات  دنرادن  زاین  ایند  بآ  هب  نادیهـش  دش . مهاوخ  هداد  لسغ  گرم  زا  سپ  زین  نم  و  دـنوشیم ، هداد  لسغ  بآ  اب  ناربمایپ  مامت  دنتـسین .
نفد ناشیاهـسابل  نامه  اب  نادیهـش  نینچ و  مه  زین  نم  و  دـش ، دـنهاوخ  هدیـشوپ  نفک  رد  ناربمایپ  مامت  دـنوش . هداد  لـسغ  نآ  يهلیـسو 

«. دنوشیم

نیسح نارای  ربمایپ و  نارای 

دنوادخ هاگشیپ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  نارای  اب  ار  هباحـص  هراومه  ینیـسح ، ياهربنم  يابطخ  مکاح ، یتنـس  نایرج  تداع و  کی  قبط  رب 
دوخ حور  ناج و  هدوب و  نانآ  نوچمه  دوخ  يهریس  هویش و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  نارای  : دنیوگ اسب  هچ  و  دننادیم . گنسمه  زارطمه و 

یـشکرس و فارحنا و  و  دش ، هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسین . نآ  رد  یکـش  هک  دـندومن ، ادـف  تقیقح  قح و  ادـخ و  رطاخ  هب  ار 
يهنیمز رد  دش . هدیشک  شتآ  هب  هنیدم  هدش و  هدرمش  لالح  ادخ  ياهمارح  هکم  رد  دش . هدوزفا  يوما  رگمتس  زواجتم و  تلود  یهارمگ 

يهیاس رد  اهنیا  يهمه  یلو  دـنداد ، ناغمرا  هب  ار  شیوخ  نوخ  ناج و  و  دـندرک ، يراکادـف  اهنآ  هچرگ  مییوگیم  ربمایپ ، ناراـی  داـهج 
سایق و نیاربانب  داد . رمث  ربمایپ  يربهر  ماجنارس  هدوب و  یمالسا  تلود  ذوفن  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  یبن  سدقم  دوجو  روضح 
، هدـش دیهـش  نآ  هار  رد  هک  ینامرآ  العا و  يهنومن  اـب  دیهـش  ماـقم  - 1: خـساپ . تسین ریذـپ  هیجوت  زیاـج و  زگره  دروم  نیا  رد  تاواـسم 

تمـس هب  دشاب ، وا  لوسر  ادخ و  يوسب  شترجه  سک  ره  : » دیامرفیم ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نانچ  دوشیم . هسیاقم 
وا اب  هک  ینز  يوس  هب  اـی  دـشاب ، يویند  لاـنم  لاـم و  يوس  هب  شترجه  سک  ره  هحفـص 187 ] و [  تسا ، هدرک  تکرح  شربمایپ  ادـخ و 
وا لتقیف  هللا  لیبس  یف  لتاقی  نم  و  :) دیامرفیم دنوادخ  «. تسا هدومن  تکرح  هدرک ، ترجه  هچ  نآ  تمـس  هب  دنک ، تکرح  دنک ، جاودزا 

، دوش لیان  نمشد  رب  يزوریپ  هب  ای  دوش ، دیهش  هتـشک و  و  دگنجب ، ادخ  هار  رد  سک  ره  (.: 74 ءاسنلا /  (.) امیظع ارجا  هیتؤن  فوسف  بلغی 
تیاضر و دنوادخ ، هاگشیپ  رد  زیگنا  مارتحا  زیمآ و  راختفا  تداهـش  رایعم  نیاربانب ، . درک میهاوخ  اطع  وا  هب  یگرزب  رایـسب  شاداپ  يدوزب 

مالسلا هیلع  نیسح  نارای  هباحص و  قیرط ، نیمه  ساسارب  و  دشابیم ... نآ  ناراداوه  لطاب و  بضغ  مشخ و  و  وا ، نارای  قح و  يدونـشخ 
تداعـس هار  و  تداهـش ، تمـس  هب  تکرح  و  یهلا ، تایآ  ققحت  تیفیک  رگنایب  داب -  اهنآ  رب  ادخ  نایاپیب  تمحر  دورد و  نیرتهب  هک  - 

دـشاب و قح  فدـه  هک  یتقوتـسین  راع  گنن و  درمناوج  رب  گرم  و  منکیم ، تکرح  يدوزب  : تسا هدـمآ  يراعـشا  رد  هک  ناـنچ  دنتـسه ،
هورگ - 2 عادو نامرجم  اب  هدش و  ادج  هدنوش  كاله  نیدورطم  زا  ودندرک  هدامآ  دنتخاس و  ار  دوخ  حـلاص  نادرم  وناملـسم  هدـننک  داهج 
رطاخ هب  هک  یفده  هزیگنا و  نامه  هب  هرخالاب  دندیگنج و  دندوب ، زین  ردب ) گنج   ) ردب باحصا  زا  زین  ناشنایم  رد  هک  هباحـص ، زا  يریثک 

هک یبلک  ریمع  نب  هللادبع  دناهلمج : نآ  زا  دندش . دیهـش  ادخ  هار  رد  دندیگنجیم ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باکر  رد  نآ 
نیا اب  گنج  داهج و  هک  مراودیما  نونکا  مه  و  متـشاد ، قایتشا  رایـسب  نیکرـشم  هیلع  داهج  ادخ و  هار  رد  نم  دنگوس  ادـخ  هب  تفگیم :

مبیصن نیکرشم  هیلع  داهج  شاداپ  زا  رتنوزف  رتگرزب و  یـشاداپ  دنوادخ  دناهتـساخرب ، دربن  هب  ناشربمایپ  رتخد  دنزرف  اب  هک  رگمتـس  هورگ 
زا یکی  - 3. دناهدوب رگید  يرایسب  و  ثرح ، نب  ةدانج  و  هجـسوع ، نب  ملـسم  و  رهاظم ، نب  بیبح  و  ثرح ، نب  سنا  نانآ  زا  رگید  دیامرف .

هفیظو هب  یهاگآ  ساسحا و  نآ  و  دنتشاد . تکرح  يریگ و  تمـس  دحاو ، ياهزیگنا  اب  اهنآ  هک ، نیا  ءادهـش  یناور  یحور -  ییاههزومآ 
، دیهش تشرس  رد  و  دنزیم ، جوم  نادیهش  هحفـص 188 ] دوجو [  قامعا  رد  هک  دوب  ییالاو  يوگلا  ینامرآ و  العا و  يهنومن  هب  نامیا  و 
هک ناشیا  زا  کی  ره  هک  اج  نآ  اـت  دـناشکیم ، يزوریپ  زرم  اـت  ار  داـهج  هزراـبم و  نآ  رطاـخ  هب  هک  تسا  راد  هشیر  ياهنوگ  هب  یهاـگآ 

لوصا رظن  زا  دندرگیم و  دیهـش  تیرح ، قح و  رطاخ  هب  تاواسم و  يدازآ و  و  تلادع ، قح و  هار  رد  دنکیم  ساسحا  دنوشیم . دـیهش 
اهشزرا و هک  ارچ  دشاب ، هدیسر  تداهش  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  باکر  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  يداقتعا  يهشیر  و 
تداهش و هک  تسا  یننس  نآرق و  صوصن  یلومش ، ناهج  نیا  رب  تلالد  ... تسا نآ  هب  توعد  مالـسا و  يافرژ  زا  هتـساخرب  یهلا  میهافم 
زا یتهج  هب  و  دراد ، ياهدرتسگ  يریگارف  ادـخ ، هار  هک  تسا  یهیدـب  و  دـنکیم ، ناـیب  طرـش  دـیق و  نودـب  ار  ادـخ  هار  رد  ندـش  هتـشک 
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. دشابیم زین  مدرم  حالص  ریخ و  يهدنریگرب  رد  تاهج ،

دیهش ياهیگژیو  زا  ياهراپ 

رد رورغ  هدننک ، کیرحت  بذاج و  لماوع  یمامت  هب  تبسن  یلیمیب  دهز و  و  تابث ، تعاجـش و  دشابیم : ییاهیگژیو  نینچ  ياراد  دیهش 
ندرک ادـف  و  نارگید ، لباقم  رد  تیلوئـسم  هب  تبـسن  یهاگآ  ساسحا و  و  تبیـصم ، الب و  ربارب  رد  لیمج  ربص  و  یتسپ ، شزاس و  لباقم 

رد تقادص  تین و  ساسارب  دنوادخ ، هاگشیپ  رد  رگید  دیهش  رب  دیهش  کی  شاداپ  رجا و  يرترب  اما  . لام ناج و  هلمج  زا  اهبنارگ  ياهزیچ 
یهلا مالک  تسا . نآ  ققحت  هار  رد  تماقتـسا  ماکحتـسا و  دنوادخ و  هب  لماک  نانیمطا  و  تردـق ، يدـنمورین و  يرادـیاپ و  مزع و  و  نآ ،
هدمآ هغالبلا  جهن  رد  و  (. 24 بازحا /   ) دهد شاداپ  ناشتقادص  يانبم  رب  ار  نایوگتسار  دنوادخ  ات  دیامرفیم : هک  تسانعم  نیمه  هب  رظان 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  لوصا  رد  . تسا تین  رد  تقادص  نازیم  هزادـنا و  هب  اطع ، شاداپ و  ۀـینلا :» ردـق  یلع  ۀـیطعلا  : » هک تسا 
تایح ایند  رد  دـبا  ات  رگا  هک  تسا  هدوب  نیا  ایند  رد  اهنآ  تین  اریز  دـنام  دـنهاوخ  خزود  رد  دـبا  ات  ناـیخزود  دـیامرفیم : هک  هدـش  لـقن 

نیا نآ ، رد  تشهب  لها  دولخ  تلع  و  دـنیارگن . نامیا  هحفص 189 ] هب [  هاگ  چیه  و  دننک ، یچیپرس  ادخ  نامرف  زا  هراومه  دنـشاب ، هتـشاد 
.و دنـشاب دـنوادخ ، تاروتـسد  نامرف و  عیطم  راگزور  نایاپ  ات  هک  تسا  هدوب  نیا  ناشتین  دنتـشادیم  تایح  اـیند  رد  هشیمه  رگا  هک  تسا 

نایصع تین  فرص  اریز  نآ .) رد  دولخ  يهنیرق  هب   ) تسا نامیا » ، » تعاطا زا  ضرغ  و  رفک ،»  » اج نیا  رد  یچیپرـس  تیـصعم و  زا  دوصقم 
. دوشیم دولخ  بجوم  ییاهنت  هب  رفک  یلو  تشاد . دهاوخن  رب  رد  یباقع  باسح و  هنوگ  چیه  دشاب ، لمع  لوق و  ياهنم  هک 

ندرم نینچ  هب  نیرفآ 

هنیمز نیا  رد  دهاوش  دنراد . یناسکی  دـحاو و  تلاح  ناکم  نامز و  ره  رد  تلزنم  ماقم و  یحور و  رظن  زا  ءادهـش  هک  میدرک  هراشا  هقباس 
هب اـت  دوب  هدروآ  درگ  وا  هک  ار  ینارگوداـج  و  نوعرف »  » راـک ناـیرج  نآ  و  میوشیم ؛ يروآداـی  ار  هنومن  کـی  اـج  نیا  رد  تسا ، رایـسب 

راگدرورپ هک  نایناهج  راگدرورپ  هب  ام  دنتـشاد : راهظا  دـش ، راکـشآ  نارحاس  رب  تقیقح  قح و  یتقو  دـشابیم  دزادرپب ، یـسوم  اب  هلباقم 
خـساپ رد  دومن ؛ سوکعم  روط  هب  اهاپ  تسد و  ندیرب  و  مادعا ، هب  دـیدهت  ار  اهنآ  نوعرف  اج  نیا  میدروآ ... نامیا  تسا  نوراه  یـسوم و 
حیجرت تسا  هدـیرفآ  ار  اـم  هـک  سک  نآ  رب  زین  مـکحم و  تاـنیب  نـشور و  لـیالد  اـهیهاگآ و  رب  ارت  اـم  دـنتفگ : رگمتـس  توغاـط  نـیا 

طقف هک  نکم  یهاـتوک  یهاوخیم  هچ  نآ  و  نک ، يرواد  یهاوخیم  هچ  ره  اـم  يهراـبرد  دـیزگ . میهاوخن  رب  ار  وـت  زگره  و  میهدیمن ،
ام دوجو  رد  زگره  لطاب  دندرک : مالعا  احیولت  نارحاس  (. 72 هط /  . ) ینک تموکح  تواضق و  یناوتیم  ار  يویند  تایح  زور  دـنچ  نیمه 

دوجو يافرژ  رد  ار  نامیا  يهدـنزورف  يهلعـش  هک  تسناوت  دـنهاوخن  زگره  هطلـس  متـس و  اـب  اـهنوعرف  و  تشاد ، دـهاوخن  روضح  ذوفن و 
يارب نامـشوغآ  اهنوعرف ، اب  دربن  هزرابم و  هار  رد  دوش . لیمحت  ام  رب  اهتوغاط  هنارگمتـس  تسد  هب  هک  یگرم  رب  دورد  دـنزاس . شوماخ 

 ] رگمتس دیزی  دوخ ، نامز  توغاط  هب  نرق  تسیب  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  نارای  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  تسا ... زاب  یگرم  نینچ 
ارت ام  دیزی  يا  :» دندومن نایب  دندوب ، هتفگ  نوعرف  هب  نارگوداج  هک  ار  یناسنا  ياهـشزرا  الاو و  یناعم  نامه  انیع  و  دـنتفگ ، هحفص 190 ]
هب وت  هک  نیا  تفالخ و  هاگتـسد  داسف  توبث  زا  سپ  و  ربمایپ ، تیب  لها  دوخ و  تیناقح  رب  ینبم  تایآ  تحارـص  لیالد و  حوضو  زا  سپ 

شالت مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  «. داد میهاوخن  حیجرت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  زگره  یتسه ! یهلا  ياهـشزرا  دـض  لطاب و  دـساف و  یتسار 
، دنامب ناما  رد  اهتبیـصم  اهبیـسآ و  دنزگ  زا  ناشتایح  ات  دنراذگ ، اهنت  ار  وا  و  دنور ، دوخ  هار  دـنریگ و  شیوخ  رـس  اهنآ  ات  دومن  رایـسب 

. دنشاب هدنام  رادافو  شلوسر  ادخ و  دهع  هب  ات  دندیزگنرب ، ار  وا  رانک  رد  گرم  زج  و  دنتفریذپن ، اهنآ 

نامیا رون  نیقی و  تردق 
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كاپ و دـنوادخ  هب  مقلطم  نیقی  رب  دوش ، هدز  راـنک  اـههدرپ  رگا  : » دـیامرفیم هک  روهـشم  تسا  یتیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا 
داقتعا زا  يریوصت  و  تسا ، عقاو  نیع  تسرد  نیا  دنک . یفن  ای  دناسر  تابثا  هب  ار  يزیچ  هاوخ  دـش ... دـهاوخن  هدوزفا  يزیچ  زگره  هزنم ،
ياتکی زا  تعاط  رب  فوقو  و  ادخ ، زا  فوخ  شیگدنز  رسارس  دشابیم . تکرح  رد  شراتفگ  زا  شیپ  وا  لاعفا  نآ ، قداص  هاوگ  خسار و 

هک تسین  ینیقی  نآ  قح ، هب  نامیا  ایآ  »!؟ درادن دوجو  نآ  يارو  رد  یباجح  هک  تشاد  ناوتیم  ینیقی  نیا  زا  بجع  هچ  و  تسا ... اتمهیب 
هیلع یلع  ماما  دوب  دهاوخن  نیتسار  نامیا ، تروص ، نیا  ریغ  رد  هدینش ؟ هدید و  هک  یـسک  دننام  تسرد  درادن ، هار  نآ  رد  دیدرت  کش و 

هچ نآ  ات  دنک  ادیپ  نانیمطا  رتشیب  تسادخ ، تردق  تسد و  رد  هچ  نآ  هب  هک  دراد  ياهدنب  ار  قداص  نیتسار و  نامیا  دـیامرفیم : مالـسلا 
نانمؤم هک  دینیبیم  زین  و  دینیبیم ، ار  وا  ایوگ  هک  دینک  تدابع  ياهنوگ  هب  ار  ادخ  دیامرفیم : زاب  و  دشابیم . شدوخ  تردـق  تسد و  رد 
مالـسلا هیلع  نیـسح  نارای  ار  نیقی  تقادـص و  نیا  یتسرد  . دـنبذعم شتآ و  رد  نارفاک  زا  یهورگ  و  دـنهافر ، تمعن و  رد  و  دنتـشهب ، رد 

يرثا زگره  و  دندادیم . هحفص 191 ] تراشب [  ار  شلـضف  تمعن و  و  دندوب ، نئمطم  ادخ  بناج  زا  يزوریپ  زوف و  هب  اهنآ  دندرک ، سمل 
هب هنوگچ  نیـسح  نارای  هک : دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  . دشیمن ساسحا  ناشبولق  رد  ندش  هتـشک  زا  سرت  هودـنا و  نزح و  زا 
رد ار  دوخ  تاماقم  لزانم و  بتارم و  نیقی ، تردـق  نامیا و  رون  اـب  اـهنآ  و  تفر ، راـنک  اـههدرپ  : دـندومرف ناـشیا  دنتفاتـش ؟ گرم  تمس 

ار ییاهزیچ  هچ  ام  هک  دنداد  تراشب  نم  هب  دیوگیم : اروشاع  بش  ینعی  مرحم  مهد  بش  ینادمه  ریضخ  نب  ریرب  . دندرک هدهاشم  تشهب 
ناشیاهریـشمش رد  زج  نآ  دومن  اهنآ و  يراگزاسان  تفلاخم و  زج  ياهلـصاف  تشهب  ام و  نیب  هک  دنگوس  ادخ  هب  درک ... میهاوخ  تاقالم 

رد رح  (... دنناسر تداهش  هب  ار  ام  رتدوز  هچ  ره  ینعی   ) دننکن هزرابم  تفلاخم و  تعاس  کی  زا  رتشیب  ام  اب  اهنآ  هک  متشاد  تسود  تسین ،
و دـیدرگ ، شبوبحم  بوذـجم  و  دـمآ ، وا  يوس  هب  هناهاگآ  یـشالت  زا  سپ  اما  دوب ، فلاـخم  وا  تکرح  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  اـب  ادـتبا 
زج يزیچ  موش ، هدنازوس  ای  هعطق و  هعطق  رگا  دنگوس  ادخ  هب  سپ  منادیم ، ریخم  ادخ  تشهب و  نیب  ار  دوخ  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :
هب اـت  دـندرک  عاـفد  وا  زا  گرم  اـت  ود  ره  و  دنتـسویپ ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  ریکب  شرـسپ  دوخ و  هاـگنآ  درک . مهاوخن  باـختنا  ار  نآ 

ینیقی راد و  هشیر  لیـصا و  نامیا  طقف  تسین ، یلعا  توکلم  زا  یهاگآ  یحو و  ملع و  عنام  باجح ، نتفر  نایم  زا  نیا  . دندیـسر تداـهش 
نیـسح ماما  نارای  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  - 1 تالاؤس . دشاب هتـشادن  هار  يدیدرت  نآ  يهزوح  رد  هک  دـهاوخیم  لماک 

رکذ تین  صولخ  اـب  هطبار  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  هدرک و  ناـیب  ار  دیهـش  ياـهیگژیو  - 2. دینک هسیاقم  ار  مالـسلا  هیلع 
هحفص 192 ] دیهد [ . حیضوت  دروم  نیا  رد  هتشون و  نیقی  نامیا و  رون  دروم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  یتیاور  - 3. دینک

نیسح رون  زا  يوترپ 

رمث یب  تخرد  نانوچ  لمع  یب  ملع 

هودـبع اذا  و  هودـبع ، هوفرع  اذاف  هوفرعیل ، الا  دابعلا  هللا  قلخ  اـم  :) دـیامرفیم كاـپ ، ناـبل  زا  دورد  داـب  وا  رب  هک  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما 
وا یتقو  و  دنتسرپب ، دنتخانش ، ار  وا  یتقو  دنسانشب ، ار  وا  هک  نیا  يارب  رگم  دیرفاین  ار  ناگدنب  دنوادخ  هاوس :) ام  ةدابع  نع  هتدابعب  اونغتسا 
اریز تسوا . زا  ندوبن  لفاغ  لهاج و  اج ، نیا  رد  ادخ  تخانـش  زا  دوصقم  . دـنوشیم زاینیب  وا  ریغ  تدابع  زا  وا  شتـسرپ  اب  دـندیتسرپ ، ار 
نع اونغتـسا  هودـبع  اذا  و  : » دـیامرفیم هک  ارچ  تسوا ، یهن  رما و  يارجا  لمع و  هللا » ةداـبعب   » زا ضرغ  و  هودـبع ،» هوفرع  اذا  : » دـیامرفیم

هناهاگآ و ملع  هک  دـش  دـهاوخ  دـقتعم  دـنک ، تیعبت  رادرک  راتفگ و  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يهریـس  زا  سک  ره  و  هاوس .» اـم  ةداـبع 
، تسا ملع  رهاظ ، تروص  رد  دوش ، رهاظ  لمع  نودـب  ملع  رگا  و  دراد . یمکحم  قیمع و  طابترا  نآ  اب  و  تسا ، لـمع  هب  طونم  هنادـهعتم 

لمع دنک ، ادیپ  ملع  سک  ره  تسا ، لمع  اب  هارمه  نورقم و  ملع  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  . تسا لهج  تقیقح  رد  یلو 
رفعج ماما  زا  یفاـک  لوصا  رد  هحفـص 193 ] دوریم [ .»... لمع  الا  و  چیه ، هک  داد  خـساپ  رگا  دـنزیم ، ادـص  ار  لمع  لمع ، و  دـنکیم .
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زا هتـسد  نآ  ینعی  ءاملعلا  هدابع  نم  هللا  یـشخی  امنا  دیامرفیم : رطاف  هروس  يهیآ 28  ریـسفت  رد  ناشیا  هک  تسا  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص 
انعم نیدب  تسین . ملاع  دوشن  قیدصت  شلمع  اب  شنخس  سک  ره  و  دنـسرت . ادخ  دنکیم ، قیدصت  ار  ناشنخـس  ناشلمع  هک  ینادنمـشناد 
لمع يرورـض  رادقم  نامه  هب  دناوتب  ات  دریگارف  نازیم  هچ  دهدن و  ماجنا  دیابن  زیچ  هچ  و  دـنکب ، دـیاب  هچ  هک  دـنادیم  بوخ  ناسنا ، هک 

هب یهاگآ  ملع و  دنیوگیم : مالک  نادنمـشناد  زا  یهورگ  . فده هن  تسا  هلیـسو  و  هشیر ، لصا و  هن  تسا  لمع  عبات  ملع  نیاربانب ، دـنک .
دنوادـخ تخانـش  اـب  رگم  دوشیمن  ماـجنا  زین  نآ  و  بجاو . معنم  رکـش  و  هدوـب ، معنم  وا  اریز  تسا . بجاو  ادـخ  تخانـش  راـگدرورپ و 

هک تسادـخ  هب  ملع  فدـه  نیرخآ  نیلوا و  نیا  تسا ... بجاو  زین  ملع  نیارباـنب  مـلع . هـب  ـالا  دریگن  ماـجنا  بـجاو  و  یلاـعت . كراـبت و 
رارق دـیلوت  هلیـسو  تراـجت و  رازبا  ار  ادـخ  مسا  ياهفرح  ياهیبهذـم  زا  یخرب  هنافـسأتم  اـما  مـینک . تعاـطا  میونـشب و  ار  وا  ياـهنامرف 

[ . 44 . ] هریغ هعرزم و  و  هناختراجت ، هناخراک و  دننام  تسرد  دناهداد ،

تسادخ نآ  زا  طقف  هطلس  تموکح و 

دریگیم رارق  ياهکرعم  يراتفرگ و  رد  و  دیسر ، دهاوخن  يزیچ  هب  دشاب ، هارمه  ادخ  تیصعم  اب  نآ  ققحت  هک  دور  ایند  لابند  هب  سک  ره 
زجع و رطاخ  هب  هکلب  یکاپ  تهازن و  يور  زا  هن  مدرم  دشاب ، حیحـص  مالک  نیا  رگا  تشاد ! دـهاوخ  ینارگن  هغدـغد و  سرت و  نآ  زا  هک 

متس زا  یسوملم  رثا  رگید  هن  و  درکیم ، دیدهت  داسف  ار  نییآ  نید و  هن  رگید  و  دنداتسیایم ، هحفص 194 ] زاب [  مارح  هب  مادقا  زا  یناوتان 
تسا لالح  زیچ  نآ  هک  تسا  نیا  دیسر ، يزیچ  هب  ادخ  زا  تعاطا  اب  یسک  رگا  هک  نیا  زا  ماما  دوصقم  نیاربانب  دوبیم . تسپ  ناگیامورف 

مارح دروآتـسد ؛ نآ  دیـسر ، يزیچ  هب  ادخ  رب  تیـصعم  اب  سک  ره  و  ناطیـش . يدیلپ  هن  دوشیم ، بوسحم  ادـخ  قزر  و  بیط ، كاپ و  و 
میتسین يزیچ  کلام  بحاص و  ام  : » دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ... ینامحر لالح و  قزر  هن  تسا  یناطیـش  و  عونمم ، تسا و 

.« فنع یناودع و  فرصت  بلس و  تسا و  لواپچ  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا ، هتشاذگ  ام  تیکلم  رایتخا و  رد  دنوادخ  هک  ار  هچ  نآ  الا 

رابکتسا يرادافو و 

یمرشیب يروحم : دوخ  ییاتسدوخ و  و  تسا . یگنادرم  لامک  تورم : «. تسا يروحم  دوخ  ییاتسدوخ و  رابکتـسا ، و  تورم ؛ يرادافو ، »
هب يرادافو  رگا  دراد . هعماج  هورگ و  درف و  تایح  رد  ار  راـثآ  نیرتدـنمدوس  تارثا و  نیرتاـسر  يراداـفو ، تسا . ینزغورد  تحاـقو و  و 

مـشچ يدنمزآ  ره  دوبیمن  نطو  هب  دهعت  يرادافو و  رگا  زین  و  دشیم ... لتخم  یگدنز  ماظن  دوبیمن ، تالماعم  اهدادرارق و  تادـهعت و 
نم ال : » دـناهتفگ هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دـنکیم . عمج  ار  لیاضف  یمامت  نامیا ، أدـبم و  هب  يراداـفو  تخودیم . روشک  لواـپچ  هب  عمط 
. تسا ینتورف  عضاوت و  دض  رابکتـسا  . درادن نادـجو  نید و  درادـن ، دـهعت  ساسحا  يرادافو و  هک  یـسک  ریمـض :» هل و ال  نید  هل ال  ءافو 
و یبای ، يرترب  ولع و  نآ  زا  شیب  هن  یهد . رارق  تسا  هتـسیاش  هک  یماقم  رد  ار  نآ  و  ینادـب ، ار  دوخ  یقیقح  شزرا  هک  تسا  نیا  عضاوت 

دوـخ زرم  زا  يزیچ  هاـگ  ره  و  تسا . تلادـع  زرم  دـح و  زا  زواـجت  تلاـح ، ره  رد  طـیرفت  طارفا و  اریز  ییآ . دورف  هـک  نآ  زا  رتـمک  هـن 
هحفص 195 ] هدض [ .» یلع  سکعنی  هدح  نع  زواجتی  اذا  یئیش  لک   » دش دهاوخ  شدض  هب  لیدبت  تشذگ .

تسا هناشن  ود  ار  ملاع 

. تسا یملع  يرظن و  نونف  قیاقد  قیاقح و  هب  یهاگآ  شناد و  شیوخ و  تالوقم  یـسراو  دوخ و  نخـس  زا  دقن  ملاع ، ياههناشن  زا  یکی 
ماما . تسارادم قفر و  نآ  حاتفم  هک  دزاس ، هاگآ  رادیب و  ار  وا  مزح  اهیـشیدنا و  هراچ  دزیهرپب ، يروحم  دوخ  ییأر و  دوخ  زا  سک  ره  و 
فرط زا  هابتشا  لامتحا  مالعا  و  بیرقت ، تابساحم و  لیبس  رب  یجنـس  رظن  يرواد و  رظن و  راهظا  یکی ، دنکیم : رکذ  هناشن  ود  ملاع  يارب 

شرتسگ شـشناد  شنیب و  قفا  ناسنا ، یتقو  هک  متفایرد  املع ، لاوقا  يریگیپ  قیقد و  هعلاطم  اب  . هداشگ زاب و  ییور  اب  يریذپ  دـقن  و  دوخ ،
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زیهرپ نآ » ریغ  هن  تسا  قح  تسرد و  نیا   » ریبـعت نتفگ  زا  و  دوـشیم . دوباـن  یـشالتم و  ماجنارـس  رتگـنت و  شبـصعت  يهریاد  دـباییم ،
ترثـک ملع و  شهاـک  نازیم  هب  و  دـشاب ... روط  نیا  اـی  روج ، نیا  دـیاش  دـیوگیم : و  دزاـسیم ، هشیپ  اورپ  ار  وا  ریدـقت  ره  هب  و  دـنکیم ،

و نونف ، قیاـقح  هب  وا  ملع  ملاـع ، مود  هناـشن  . دزرویم دوـخ  يهشیدـنا  زا  يراد  بناـج  رظن و  يأر و  لـیمحت  رد  ماربا  رارـصا و  شلهج ،
هب قیاقح  نآ  یلیلحت  تخانش  و  تقیقح ، لماک  رایع  نییعت  و  نوگانوگ ، قیاقح  زا  وا  تخانش  ینعی  تسا . قیمع  فرژ و  وا  ياههاگدید 

و هبرجت ، هدهاشم و  اب  یعیبط  قیاقح  رد  و  دنکیم ، لالدتسا  تنـس  باتک و  صوصن  رب  یبهذم  روما  رد  نیاربانب  تسا . ملع  نآ  ياضتقم 
نآ رد  شنیب  تریـصب و  و  دوب ، هدیـشوپ  هدیچیپ و  وا  رب  تقیقح  رگا  دزادرپیم ... لالدتـسا  هب  ینهذ  فشک  دـید و  اب  یفـسلف  قیاقح  رد 

ار شیوخ  كرد  تینالقع و  گرم  تروص  نیا  ریغ  رد  دیامن . زیهرپ  يراددوخ و  رظن ، راهظا  يوتف و  مکح و  زا  دـیاب  اج  نیا  رد  تفاین ،
وت هب  منادیم ، ییوگب  رگا  و  تسناد ؛ دـنهاوخ  اناد  ملاـع و  ارت  منادیمن ، ییوگب  رگا  دـیوگ : لـمع  لـها  ظـعاو  کـی  . تسا هدرک  اـضما 

هحفص 196 ] دندنخیم [ .

لقع سح و 

: دنیوگ ناینیشیپ  زا  یخرب  «. تسا تینالقع  ینوزف  لماع  براجت ؛ رد  يرگنفرژ  و  تخانـش ، يهعـسوت  بجوم  یتسه  رد  قیقحت  هعلاطم و  »
هب صتخم  ملع  هک  یلاح  رد  تسا ، ییزج  یناعم  تاسوسحم و  يهصرع  رد  تخانـش  تفرعم و  هک ، تسا  نیا  رد  ملع  تخانـش و  توافت 

دودرم هیرظن  نیا  هک  ( ؛ دراد تخانـش  تفرعم و  قلاخ  دنیوگیمن  و  دراد . ملع  قلاخ  دوشیم : هتفگ  اذـل  و  تسا . یلک  یناعم  تالوقعم و 
و تـسا . تاـیئزج  نیناوـق  كاردا  ریـس و  تـکرح و  كاردا  مـلع ، دـنیوگ : لوا  يهتــسد  سکعرب  رگید  یهورگ  ینتفریذـپان .) تـسا و 

ساسا زا  ار  یلک  ياهمیمعت  اهنآ  دنتـسه . یقطنم  دـنیآرف  هب  دـقتعم  نیددـجتم  اما  تسا . ییاغ  ییاهن و  قیاقح  تاـیلک و  كرد  تفرعم ،
رد تیؤر ، نیا  و  دنـشابیم . ینهذ  تیؤر  تینهذ و  رب  دنتـسم  هـکلب  دنتـسین ، هـبرجت  سح و  هـب  یکتم  تاـیلک  دـنیوگیم  اریز  دـنرکنم ،

روصحم نآ  ياهدـمآ  یپ  تالیـصفت و  تاـییزج و  رد  مه  اـب  ار  تفرعم  ملع و  هرخـالاب  و  تسا . هیبش  رتشیب  اوه  ندـیوج  هب  اـهنآ  شرگن 
لیلد هب  ار  هبرجت  سح و  ياهدمآ  یپ  جیاتن و  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  . دنریگیم رارق  شیامزآ  سح و  تحت  افرص  اهنآ  اریز  دنزاسیم .

براجت و قمع  تخانـش و  يروراب  هعـسوت و  بجوم  ملع ، یـسررب  هعلاطم و  دیامرفیم : هک  اج  نآ  دریذپیم . شنخـس  هب  لمع  رد  دهعت 
اریذـپ تسا  هبرجت  سح و  يوسارف  رد  هک  ار  یقیاقح  یلک و  یناعم  كاردا  لقع و  ياهدـمآ  یپ  زین  و  تسا . تینالقع  رد  ینوزف  لـماع 

زا زاـینیب  لـقع  هک  دـنادیم  کـین  وا  دراد . لوـبق  ار  تینـالقع  رد  ینوزف  و  تفرعم ... يروراـب  راـبرهگ : مـالک  نیمه  لـیلد  هب  . دـشابیم
زین حاقل  نودب  و  دـهدن ، هویم  يروراب  حاقل و  نودـب  هک  یتخرد  دـننام  تسرد  دـشابیمن . لقع  زا  زاینیب  زین  ساسحا  و  تسین ، ساسحا 

هحفص 197 ] دمآ [ . دهاوخن  دوجو  یتخرد 

تواسق سرت و 

تواسق و و  نانمـشد ، زا  ساره  سرت و  ناهاشداپ ، تلـصخ  نیرتدب  ءافعـضلا :.) یلع  ةوسقلا  و  ءادعالا ، نع  نبجلا  كولملا  لاصخ  رـش  )
يهدوت تیعر و  رب  تیانج  يزاورپ و  دنلب  زا  ریغ  دناریم ، تموکح  اهناسنا  يهدرگ  رب  هک  ییوسرت  مکاح  . تسا افعض  هب  تبسن  یلدگنس 

و نیزواجتم ، زواـجت و  لـباقم  رد  میلـست  عوکر و  زین  و  تسا . یتسپ  تماـئل و  تارثا  زا  یکی  نیا  تشاد ؟ دـهاوخ  يدروآتـسد  هچ  مدرم 
قدص ناهج  ناربهر  رثکا  برع و  ماکح  رب  تافیصوت  اهیگژیو و  نیا  ایآ  . تسا میب  سرت و  نآ  تارمث  زا  یکی  نامورحم  لواپچ  تراغ و 
تسا نکمم  !؟ دنرادیمن اور  متس  مشخ و  دوخ  فعضتسم  مورحم و  ياههدوت  رب  و  دنـسرتیمن ، رگلاغـشا  لیئارـسا  زا  اهنآ  ایآ  دنکیمن ؟

تموـکح امـش  رب  دیـشاب  هک  هنوـگ  ره  مکیلع :) یلوـی  نوـنوکت  اـمک  :) دـیوگیم هک  روهـشم  مکح  نیا  دروـم  رد  امـش  رظن  دوـش : هتفگ 
تموکح اـهنآ  رب  ناـشدوخ ، خنـس  سنج و  زا  یماـکح  نادـساف ، ناراـکهبت و  رارـشا ، هک  تسین  نیا  نآ ، موهفم  اـیآ  ؟ تسیچ دـننکیم ،
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هزرابم مالعا  ضارتعا و  وا  هیلع  و  دشاب ، شوماخ  تکاس و  رگمتـس  مکاح  لباقم  رد  سک  ره  هک : تسا  نیا  نآ  موهفم  خـساپ : ؟ دـنکیم
نخـس موهفم  نیا  صخاش  لیلد  دوب . دـهاوخ  رگمتـس  مکاح  نوچ  مه  زین  وا  درک ،] نینچ  هنع ) هللا  یـضر   ) رذوبا هک  هنوگ  نامه  ،] دـنکن

یقح لباقم  رد  هک  یـسک  رئاج :) ماما  هنع  لدع  ۀملک  داهجلا  لضفا  سرخا ... ناطیـش  قحلا  نع  تکاسلا  :) دـیامرفیم هک  تسا  مرکا  یبن 
هتفگ رگمتس  مکاح  لباقم  رد  هک  تسا  يزیمآ  تلادع  مالک  ای  نخس  داهج ، نیرتالاو  تسا ... ياهتسب  نابز  لال و  ناطیـش  دنک ، توکس 

ناطلـس سک  ره  : » هک دـهدیم  شرازگ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شدـج  لوـق  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  زین  .و  دوـش
داجیا ینوگرگد  شدوجو  رد  و  دنیبب ... ار  یملاظ ) رگهطلس  ره  ای  رادنامرف و  رادناتسا ، یلاو ، مکاح ، روهمج ، سییر  هاشداپ ،  ) يرگمتس

، دنکیم لخاد  ار  رگمتـس  رگهطلـس  نآ  هک  یهاگیاج  هب  ار  وا  دراد  قح  دنوادخ  دبوشاین ، رب  شنخـس  ای  لعف  اب  و  هحفص 198 ] دوشن [ ،
«. دزاس دراو 

تورث لام و 

هک تسا  یهلا  مایپ  زا  زجوم  نایب  نیا  . دروخب ارت  وا  هک  نآ  زا  لبق  روخب ، ار  دوخ  عورـشم )  ) تورث لام و  کلکای :) نا  لـبق  کـلام  لـک  )
مه يور  ار  اهتورث  لام و  رهاوج و  الط و  يزرا  ریاخذ  اهسانکسا و   ) دننکیم هریخذ )  ) جنگ هریخذ و  ار  هرقن  الط و  هک  اهنآ  و  دیامرفیم :

. هد تراشب  كاندرد  یباذع  هب  دننکیمن ، هنیزه  هداتفـسا و  یتاقبط  يهلـصاف  نتفر  نایم  زا  يارب  ادخ  هار  رد  ار  نآ  و  دـنزاسیم ) هتـشابنا 
: دنیوگ اهنآ  هب  و  دوش ، هدنازوس  غاد و  نیـشتآ  ياههزادـگ  اب  ناشتـشپ  اهولهپ و  اهیناشیپ و  و  دـنوش ، هتـشرب  خزود  شتآ  رد  هک  يزور 
لاـم و نتـشابنا  اـههریخذ و  يهجیتـن  نیا  هک  دـینک ! ناـج  شون  دـیدوب . هتخودـنا  دوخ  يارب  هک  ییاهجـنگ  ریاـخذ و  دـمآ  یپ  تسا  نیا 

(. 35 هبوت /  . ) تساههیامرس نتخودنا  و  اهتورث ،

کلهم يرامیب  هس 

و اـهوزرآ ، يهدننکـش  مه  رد  گرم » . » گرم ضرم و  رقف و  تخاـسیمن : تسپ  ار  دوـخ  مخ و  ار  شرـس  ناـسنا  دوـبن ، هدـیدپ  هـس  رگا 
ره رگا  و  دـنکیم ... منهج  هب  لیدـبت  ار  یگدـنز  ضرم ،»  » و تسا . گرم  روضح  نودـب  راـضتحا  تلاـح  رقف ،»  » و تسا . تاذـل  رگناریو 
زا هک  تسا  نیا  هناگ  هس  ياهبیـسآ  نیا  زا  کی  ره  رد  ریخ  رثا  لقادح  نیاربانب  دشاب ، رـش  ریخ و  یباجیا و  یبلـس و  راثآ  ياراد  ياهدیدپ 

اهنت . تفرگیم ارف  ار  یمدآ  دوجو  رـسارس  هاـنگ  رورغ  دوب  نیا  زا  ریغ  رگا  و  دـنکیم . يریگولج  شربـکت  رورغ و  ناـسنا و  يزاورپ  دـنلب 
رقف و دننام ؛ اههدیدپ  زا  يرایـسب  دزیخیمنرب . نیمز  هحفـص 199 ] زا [  و  تسا . قلطم  رهاق  يوس  زا  اریز  درادـن ، ياهراچ  هک  تسا  گرم 

یهاگآ هب  لـین  رد  یمدآ  روصق  زا  هدـمآرب  هک  لـهج  دـننام  تسرد  یهلا ، يهدارا  زا  هتـساخرب  هن  تسا ، ناـسنا  تسد  هتخاـس  اـهیرامیب ،
دعاوق و قبط  نادنمتورث  لاوما  رد  ریقف  نتخاس  کیرـش  اب  یعامتجا ، تلادع  داجیا  و  ناگیار ، بط  زا : تسا  ترابع  نآ  لح  هار  و  تسا ،

مالسلا هیلع  قداص  ماما  لوق  زا  هعیشلا  لیاسو  باتک  رد  . هنالداع تامادقا  ریاس  يداصتقا و  حیحـص  يزیر  همانرب  و  فرع . عرـش و  طباوض 
دنوادـخ هک  تسا  نیا  نادـنمتورث ... هانگ  لواپچ و  يهطـساو  هب  رگم  دـندشن ، راچد  یگنهرب  یگنـسرگ و  رقف و  هب  مدرم  هک : تسا  لـقن 

شوت و داز و  تیافک  تسا  بجاو  وا  رب  هچ  نآ  رگا  و  دننک ، ادا  ار  نآ  دیاب  هک  هدومرف  بجاو  ار  یقوقح  نادنمتورث  لاوما  رد  ارقف  يارب 
نید و ادخ و  ندرگ  هب  ار  ریـصقت  هک  نآ  هن  تفرگ ؛ هدش ، نآ  يادا  قوقح و  يارجا  عنام  هک  ار  یـسک  يهقی  دیاب  دنکن ، ار  ارقف  یگدنز 

هغالبلا جهن  رد  و  بتکم . نید و  بهذم و  ادخ و  هن  دـناهعماج ، نادـنمتورث  رقف ؛ يهدـیدپ  شیادـیپ  یلـصا  رـصقم  ینعی  تخادـنا . نییآ 
دنامن هنـسرگ  يریقف  چیه  تسا . هداد  رارق  اینغا  تورث  يهتخودنا  رد  ار  ارقف  جاتحیام  يزور و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک : تسا  هدـمآ 

یتقو هک  انعم  نیدب  درک . دـهاوخ  لاؤس  هعماج  رقف  دروم  رد  اهراد  لوپ  زا  دـنوادخ  تسا . هدرب  اهدوس  وا  يهرهب  زا  دـنمتورث  هک  نآ  زج 
هنـسرگ نارازه  دریمیم ، دـتفایم و  يروخرپ  زا  ینغ  کی  هاگ  ره  و  دوشیم ، دایز  زین  ارقف  یگراچیب  رقف و  دوشیم ، هدوزفا  اـینغا  تورث 
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ار زیتس  لادج و  هار  درادن و  يدیدرت  کش و  تقیقح  نیا  رد  ینادـجواب  فصنم و  لقاع  چـیه  دـنوشیم ! فلت  یگنـسرگ  زا  شرانک  رد 
. دیوپیمن نیتسار  بتکم  نید و  هیلع 

دزیرگیم شتمحر  يوس  هب  ادخ  لدع  زا  نیسح 

لدـع قـح و  دـنوادخ ، باذـع  اـیآ  !؟ مـالک نیا  تسا  تفگـش  هچ  ـالبرک ... زا  هن  دزیرگیم ، دـنوادخ  لدـع  زا  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس 
لها تاجانم  دروم  رد  اهراب  هحفـص 200 ] درب [ . هانپ  وا  هب  و  دزیرگ ؟ شتمحر  يوس  هب  دنوادخ  لدع  زا  دـیابن ، ینمؤم  ره  و  دـشابیمن ؟
نامگ دیاش  .و  ماهدرک قیمع  یگنشت  ساسحا  هناعشاخ  نخس  نیا  لباقم  رد  هراومه  و  ماهدومن ، رشتنم  هتشون و  اهزیچ  نآ  يهفـسلف  تیب و 
هچرگ تسین . روط  نیا  هک  یلاح  رد  دـشابیم ... شکاـپ  شنادـناخ  ربماـیپ و  هب  نم  دـیدش  تیـالو  یگنـشت ، نیا  تلع  هزیگنا و  هک  دوش 
ترتع نطاـب  يافـص  كاـپ و  حور  رد  نآ  تقیقح  یلو  دراد ، ناـیرج  هراومه  منوخ  رد  نیجع و  محور  رد  اـهنآ  هب  نم  يهقـالع  قشع و 

و تفـشآ ، تفکـش و  ادـخ  رطاـخ  هب  هک  ینوخ  تشوگ و  لـقع و  ناـمه  تسا . هتفهن  اـهنآ  رهطم  نوخ  تشوـگ و  لـقع و  رد  هرهاـط و 
هب ردب  هام  نوچ  ناریپ  ات  ناحیر ، لگ و  وچمه  ناوج  و  هراوهگ ، رد  هراوخریش  يهچب  زا  ادخ ، رطاخ  هب  اهنآ  يرآ  دروآرب . رس  و  دیشوج ،

؛ میوگیم ار  وا  دییایب ... ناشوج  يهمـشچرس  هناگی  يوس  هب  نم  اب  لاح  . دندرب تداهـش  قشع و  خلـسم  هب  ار  همه  نامـسآ ، تبیه  يادنلب 
...«: کیدـی نیب  اـنا  یهلا  :» دـیامرفیم هفرع  زور  ياـعد  رد  داـب  وا  رب  اـهدورد  نیرتکاـپ  هک  وا  میوگیم ؛ ار  اـهبلق  بوبحم  نیـسح ، يرآ ،

یتردـق بحاص  هن  و  دزاس ، كاپ  اربم و  مناهانگ  یئاوسر ) باذـع و  زا   ) هک تسا  یـسک  هن  نونکا  متـسه ... وت  لباقم  رد  نم  اراگدرورپ 
تفگ ماوت  هن ، و  موش ، کسمتم  نآ  هب  هک  یلیلد  تجح و  هن  و  دروآ ؛ مناوت  يرذع  دوخ  هئربت  رب  و  مبلط ، يرای  باذـع ، عفد  رب  وا  زا  هک 

و درک ، یهاوخن  یـسک  هب  افج  روج و  زگره  و  تلادـع ، هب  یمکاح  هتبلا  وت  و  ماهدرواین . اج  هب  تشز  راک  نیا  هدرکن و  هاـنگ  نیا  نم  هک 
هاگ ره  سپ  مبلطیم . هانپ  تسا ) تمحر  فطل و  نیع  هک   ) وت لک  لدـع  هب  زاـب  وت  لدـع  زا  و  درک . دـهاوخ  كـاله  ارم  وت  لدـع  ناـمه 
چیه هک  اریز  تسا . وت  مرک  ملح و  زا  یـشخبب ، نم  رب  رگا  و  تسا . نم  رب  تجح  مامتا  زا  سپ  و  تسا ، نم  ناهانگ  رفیک  هب  ینک ، باذع 

. مناسرت ترهق  زا  نم  وت و  یهزنم  كاپ و  تسین ، وت  زج  ییادـخ  چـیه  مناتـسرپ ؛ اتکی  زا  نم  و  وت ، یهزنم  كاپ و  تسین ، وت  زج  ییادـخ 
یحو ای  دنتـسه ، ییاههژاو  فورح و  طقف  اهنیا  ایآ  ...«. مناراودیما زا  تمرک  هاگردب  نم  وت ، یهزنم  كاپ و  تسین ، وت  زج  ییادخ  چـیه 

زا یتح  زیچ ، همه  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوهـش ، فشک و  تلاح  نیا  یهاوخ ؟ رذـع  رافغتـسا و  شیاین و  زاـین و  زاـمن و  اـی  ماـهلا ، و 
نیارباـنب دـنیبیمن ... تسا  رتـکیدزن  وا  هب  ندرگ  گر  هحفـص 201 ] زا [  هک  يدـحا  دـحاو  زج  ار  سک  چـیه  و  دـنکیم ، لـفاغ  شدوخ 

تجح و زیچ  نیمادک  هب  و  دهاوخیم ؟ شزوپ  هدرک ، شومارف  ار  لمع  ملع و  هک  نیا  زا  ایآ  و  دنکیم ؟ یهاوخرذع  هچ  يارب  و  هنوگچ ،
چیه هک  یلاح  رد  دـنکیم ، عافد  تیامح و  ورین  مادـک  اـب  و  دـشابیمن ؟ رتمیظع  مکحم و  دـنوادخ  لـیلد  تجح و  اـیآ  دروآیم ؟ لـیلد 
يوس هب  لدع ، زا  رارف  زج  ياهراچ  هار و  جیه  اذل  ؟ تسین ریذپ  ناکما  ادخ  يوس  زا  و  ادـخ ، تردـق  زج  ییورین  چـیه  یتکرح و  شبنج و 

، الوم هک  نآ  هژیوب  دزیرگ ، وا  ملح  فطل و  يوس  هب  شیالوم  مشخ  زا  يدبع  هک  نیا  زا  رتابیز  رتهب و  مادـک  و  دـنامیمن ... یقاب  شتمحر 
هک نیا  هب  نیقی  اـب  . دـنوش لـیان  دـنهاوخیم  هچ  نآ  هب  اـت  دـنکیم ، يروآداـی  اـهاطخ  زا  نتـشذگرد  تمحر و  هب  ار  شناگدـنب  هراوـمه 

باسح و نایرج  و  ادـخ ، هار  رد  ندـش  هتـشک  دربن و  گنج و  تشادیم ، ساپ  مه  رانک  رد  ار  لمع  ملع و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مینادیم 
مالـسلا هیلع  نیـسح  يهناهاگآ  هناعاجـش و  مادـقا  يهجیتن  ایآ  دوب ، هدـنز  شرطاخ  رد  هشیمه  تمحر  شاداپ و  ياطعا  هنالداع و  يرواد 

وا يراکادف  لوصحم  ایآ  و  تشادن ؟ شزرا  تسا ، هضواعم  هلدابم و  ساسارب  هک  زیمآ  تراجت  هنارگباسح  تایلمع  هلسلس  کی  زا  شیب 
هلماـعم کـی  اـب  ار  شیوـخ  سفن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تـسا  دـیعب  اـنیقی  تشادـن ؟ دوـمن  صخـشم  یبرجت و  يهدـیدپ  کـی  زا  شیب 

. تخاس نیزم  یهلا  نیسحت  راختفا و  ناشن  اب  زج  ناوتیمن  ار  وا  یگرزب  تمظع و  دنک . اضرا  فرـص  يراجت  هلداعم  کی  رد  هنارگادوس 
توربجرپ تاذ  يهژیو  تمظع  هوکش و  لالج و  تزع و  ماقم و  و  تسوا ... ناوترپ  تس  هب  بیـشن  زارف و  نایز و  دوس و  هک  یقلطم  رداق 
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ود - 2. دیـسیونب دروم  نیا  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نخـس  تسا ؟ یـسک  هچ  نآ  زا  اـهنت  قلطم  تموـکح  - 1 تالاؤس . تسوا
نادنمتورث یهاتوک  هانگ  مرج و  ناریقف و  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  - 3. دیهد حیضوت  هدرب  مان  ار  ملاع  صخـش  هناشن 

هحفص 203 ] دیهد [ ؟ حیضوت  دروم  نیا  رد  هدرک  لقن 

تلیضف هار  نادیهش  كاپ  ياهرس 

اونین تشد  رد  ادهش  نفد  دنیآرف 

سدـقم ياهرـس  تفرگ ، ماجنا  نایدـیزی  تسد  هب  هنایـشحو  ماع  لـتق  نآ  یتقو  داد . يور  لاس 61 ه ، زاغآ  رد  البرک  زادـگناج  يهثداـح 
هاـگآدوخان نمـشد  دروخیم . مشچ  هب  هدـیدپ  نیمه  رد  یفیطل  يهتکن  . ) دـندرک اـههزین  رـس  رب  هناعبـس  و  ادـج ، ناشندـب  زا  ار  نادـیهش 

يدنلب و نیمه  و  دنادرگیم ، دنلب  نآ  هب  لصتم  ياهرـس  اب  ار  اههزین  و  دنکیم ، اههزین  رـس  رب  ار  هتفخ  نوخ  هب  مولظم و  نادیهـش  ياهرس 
شکاـپ ناراـی  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  هک  اـج  نآ  زا  تساـهنآ . ماـقم  تعفر  ناـمز و  نیمز و  زا  يرتارف  تمظع و  يرترب و  لبمـس  تـعفر 

رد یگداتسیا  تمواقم و  نیا  لبمـس  هناشن و  هب  اهرـس  اذل  دنوش ، رگمتـس  مکاح  ناماد  رد  نداتفاورف ، و  روز ، رز و  میلـست  دنتـساوخیمن 
سدقم رس  اهنآ و  رهطم  ياهرـس  دندیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نارای  زا  نت  ود  داتفه و  .( دنریگیم رارق  نمـشد  هزین  يادنلب 

لطاب قح و  نیب  هنالداع  ریغ  دربن  نیا  رد  هک  يراک  تیانج  یلهاج  یـشحو و  لیابق  تفر . ـالاب  اـههزین  رـس  رب  وا  تیب  لـها  ادهـشلادیس و 
هفحت و مسر  هب  ار  نآ  و  دننک ، تراجت  هنارگادوس  كاپ ، ياهرس  نیا  اب  ات  دندرک ، میسقت  هنامرشیب  دوخ  نیب  ار  اهرـس  دنتـشاد ، تکرش 

رصانع دیلپ  داسجا  نیطایش و  یمامت  دعسنبا ، هحفـص 204 ] دنرب [ !!! هیده  دیزی ) دایزنبا و   ) رفاک ياهتوغاط  هاگرد  هب  برقت  دصق  هب 
، البرک كرت  ماگنه  هب  تفر . درک و  اهر  نفد  نودب  ار  نادیهش  ریاس  ماما و  رهطم  ندب  و  درپس . كاخ  هب  ار  شیاقفر  ناتـسود و  رودزم و 
، رهطم ياهندب  نیا  نفد  زا  سپ  اهنآ  دـندرک . هدـهاشم  ار  ادهـش  سدـقم  داسجا  و  دندیـسر ، اج  نآ  هب  دـساینب  يهلیبق  دارفا  زا  یهورگ 

باتک رد  بلطم  نیا  تسا . هدشن  هنهک  اهنرق  اهلاس و  تشذگ  اب  نآ  رثا  هک  دندومن  میـسرت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نفدـم  رب  صخاش  یطخ 
. دشخبیم رولبت  ار  یبلط  تداهش  ینیزگ و  ادخ  دنور  تسادق  هک  تسا . هدیدرگ  لقن  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  هرایزلا  لماک 

اهرس نفد 

هیواعم نب  دیزی  يارب  اج  نآ  زا  و  دش . هدرب  هفوک  هب  دایزنبا ، يارب  البرک  زا  كاپ  ياهرس  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هدش  دییأت  ياهـشرازگ 
فورعم و هعیش  ياملع  هعیش و  دزن  رد  هیضق  نیا  . دیدرگ نوفدم  نآ  اب  و  هدنادرگرب ، شفیرش  ندب  هب  ماما  رهطم  رـس  هاگنآ  دش . هداتـسرف 

يزوجنبا طبس  زین  و  نیریاس . سوواط و  نب  دیس  عیارش و  بحاص  داتسا  امننبا  یضترم و  فیرش  یـسوط و  خیـش  هلمج  زا  تسا ، زرحم 
هب نآ  اب  و  هدنادرگزاب ، البرک  رد  شندب  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  رـس  هک : تسا  نیا  لوق  نیرتروهـشم  دناهتفگ : صاوخلا  ةرکذت  رد  یلبنح 
رد لاس 1321 ه  زا  دعب  : » دیوگیم هعیـشلا  نایعا  باتک  مراهچ  شخب  رد  نیما  نسحم  دیـس  اهرـس ، ریاس  دروم  رد  اما  دـش . هدرپس  كاخ 
رس نفدم  نیا  دوب : هتشون  نآ  يور  هک  دوب  یگنس  دهشم ، نآ  يالاب  هک  مدید  ریغـصلا ، باب  هب  روهـشم  ياهربقم  رد  یهاگتداهـش ، قشمد 

، دش يزاس  زاب  دهشم ، نیا  يانب  اهلاس ، زا  دعب  و  تسا ... رهاظم » نب  بیبح   » رس و  ربکا ،) یلع  « ) نیسحلا نب  یلع   » رس و  یلع ،» نب  سابع  »
هب دیدرگ ... شوقنم  البرک  يادهش  زا  يرایسب  ياهمان  نآ  رب  و  دیدرگ ، سیـسأت  دهـشم  لخاد  یحیرـض  و  تفر ، نیب  زا  هتـشون  گنـس  و 

ياههدقع یفشت  يارب  ار  اهنآ  و  دش ، هدرب  قشمد  هب  هک  ارچ  دشاب ، اهرس  هب  بوسنم  دناوتیم  دهـشم  نیا  تحـص  هب  نورقم  يوق و  نامگ 
هدش نوفدم  هحفـص 205 ] قشمد [  رباقم  زا  یکی  رد  دـیاب  نآ  زا  سپ  و  دـندرب ، دـیزی  راـبرد  هب  يرهاـظ  يزوریپ  هبلغ و  راـهظا  ینورد و 

ناشن قشمد  رد  هناگ  هس  ياهرـس  نیا  نفد  «. تسا هدـنام  ظوفحم  نآ  لـحم  و  نفد ، ریغـصلا  باـب  هربقم  رد  رهطم  رـس  هس  نیا  و  دنـشاب ...
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ماقم رطاخ  هب  طقف  هناگ  هس  ياهرس  رگید .) ییاج  رد  ای  و  ریغـصلا ، باب  هربقم  رد  ای   ) تسا نوفدم  قشمد  رد  زین  اهرـس  ریاس  هک  دهدیم 
. دناهدش نفد  اج  نآ  رد  ناشترهش  و 

ناریسا

هدـید ینثم ، نسح  نب  نسح  مالـسلا و  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نانز  ریاـس  ـالبرک و  نز  ریـش  ارـسا ، ناـیم  رد 
تسا هدمآ  یتیاور  رد  و  دندوب . رفن  هدزاود  هدش  ریسا  ياههچب  رسپ  دیوگیم : دیرفلا  دقع  باتک  دندوب . زین  حورجم  انایحا  هک  دندشیم ،

. تسا هدوب  ناریسا  ناوراک  رد  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک 

نادیهش هاگراب  يزاسون 

دوجوم تلاح  نیمه  هب  دیشرلا  نوراه  نامز  ات  و  دوب ، يدجسم  فقـس و  ياراد  يوما  تموکح  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سدقم  ربق 
ربق يانب  نومأم  نامز  رد  دندیرب . ار  نآ  هک  تشاد  زین  يردس  تخرد  دننک . رتگنت  ار  ربق  عضوم  و  بارخ ، ار  انب  داد  روتـسد  نوراه  . دوب

. دننک يزاسون  ار  ربق  ات  داد  نامرف  تشک ، ار  وا  رصتنم  شرـسپ  یتقو  دننک . ناریو  ار  نآ  داد  روتـسد  راکتیانج  لکوتم  یلو  دش ، يزاسون 
، دوجوم یلعف  ترامع  . دندوزفا نآ  نامتخاس  رب  و  دنتفای ، یـصاخ  هوکـش  تمظع و  قارع  رد  هسدـقم  تابتع  هیوب  لآ  تموکح  ماگنه  هب 

بارحم يالاب  رد  نآ  خیرات  و  دـیدرگ ، سیـسأت  لاس 767 ه  رد  یناخلیا  سیوا  ناطلس  روتـسد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دقرم  يانب  رب 
لاس 786 ه رد  سیوا  نب  دـمحا  هحفص 206 ] هلیسو [  هب  نآ  لیمکت  تسا . هدش  هتـشاگن  دراد ، رارق  مالـسلا  هیلع  ماما  كاپ  رـس  هک  یلبق 

[ . 45 . ] تسا هدیسر  هوکش  تماخف و  زا  هجرد  نیا  هب  هک  اج  نآ  ات  تفای  هوکش  تمظع و  ینوزف و  جیردت  هب  و  تفرگ ، تروص 

هسدقم نکاما  لکیه و  رتکد 

يهبعک زا  نآ  رد  هک  هدروآرد  ریرحت  يهتـشر  هب  هسدـقم  نکاما  یمالـسا و  يروتارپما  ناونع  تحت  یباتک  لـکیه  نینـسح  دـمحم  رتکد 
ياسیلک سدقملا ، تیب  رد  تمایق  هسینک  و  یصقالا ، دجسم  و  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  سدقم  مرح  و  مارحلا ، دجـسم  و  هفرـشم ،

روبق ناریا ، رد  اضر  ماما  سدقم  دهشم  قارع و  رد  هسدقم  تابتع  مامت  لکیه  دروآیم . نایم  هب  نخس  دوهی ، یکبم  و  محل ، تیب  رد  دهم 
دنـس و چـیه  دوخ  تابوتکم  ناگدـنناوخ  هب  میهف ، يهدنـسیون  نیا  هک  تسین  يدـیدرت  . دـهدیم رارق  لهاجت  دروم  ار  عیقب  رد  راهطا  همئا 

روبق هب  هوبنا  تیعمج  نیا  هک  تساهنآ  هوبنا  تیعمج  نیرئاز و  ترثک  لـکیه ، رظن  زا  لـیاسم  هنوگ  نیا  راـیعم  رگا  دـهدیمن . هیارا  یلیلد 
فرط کی  ناوتیم  دـنوریم ، ترایز  هب  رفن  اـهنویلیم  لاـس  ره  نارازه و  زور  ره  اهدـص و  تعاـس  ره  و  دـنروآیم ، يور  هرهاـط  ترتع 

رد نیـسح  یلع و  ترهـش  دشاب ، نانآ  راثآ  خیرات و  و  ربق ، بحاص  تمظع  كالم ، سایقم و  رگا  و  درک . یـسررب  رهاظ  رظن  زا  ار  هیـضق 
، دـشاب زین  ناملـسم  هک  نیا  صخالاب  و  دـشاب ، برع  هک  نآ  هژیوب  هدنـسیون ، کی  فرط  زا  نآ  هب  لـهاجت  و  ریذـپان ، فیـصوت  هنیمز  نیا 
. دوب دهاوخن  دانع  لهاجت و  بصعت و  حور  زا  هتـساخرب  نآ ، لباقم  رد  لکیه  هیجوت  لباق  ریغ  عضوم  نیاربانب  یندوشخبان ... تسا  یمرج 
هک ترتـع  تیب و  لـها  روبق  هب  اـما  دوشیم ، بوـسحم  هسدـقم  نکاـما  زا  لـکیه  دـید  زا  دـهم ، ياـسیلک  دوـهی و  یکبم  هحفـص 207 ] ] 

ار اهنآ  و  هدودز ، ناشیا  زا  ار  يدیلپ  سجر و  دنوادخ  هک  نآ  زج  تسیچ ؟ اهنآ  هانگ  !؟ ارچ دهدیم ! رارق  ضارتعا  دروم  ار  نآ  دـسریم ،
ربمایپ زا  هباحص  هک : تسا  لقن  يراخب  حیحـص  رد  تسا ؟ هدومرف  بجاو  ار  اهنآ  رب  دورد  و  ناشتدوم ، یتسود و  و  هتخاس ، رهطم  كاپ و 

لآ دمحم و  یلع  یلـص  مهللا  دییوگب : دومرف  ترـضح  دنتـسرف ؟ تیحت  دورد و  وا  رب  هنوگچ  دندیـسرپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 
اهر هدرک و  كرت  دصق  يور  زا  ادمع و  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  رب  دورد  تنـس ، لها  ناردارب  هنافـسأتم  اما  ...«. دمحم

رب تاولص  دورد و  ادمع  و  دتـسرفیم ، دورد  ربمایپ  رب  طقف  دنکیم  رکذ  ار  ربمایپ  سدقم  مان  یتقو  زین  ثیدح  نیا  يوار  یتح  دننکیم ...
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نایـصع میدینـش و  دـنتفگ : اهنآ  دـیوگیم  دوهی  دروم  رد  نآرق  هک  هنوگ  نامه  تسین  انعم  نآ  هب  نیا  اـیآ  !« دـنکیم كرت  ار  وا  نادـناخ 
راچد زین  ناـنیا  هرقب ) هروس  هیآ 93  هب  هراشا  . ) تسا هدـش  نیجع  اهنآ  بولق  رد  یتسرپ  هلاسوگ  هک  یناـسک  دـننام  تسرد  ینعی  میدرک ؛

ایآ دننکیمن . لمع  دوخ  تالوقنم  اههتفگ و  هب  یلو  دـننکیم  لقن  دـنیوگیم و  زین  نانیا  دـناهدش ، هدوهی  موق  نایـصع  يراتفرگ و  نامه 
رس نفد  دروم  رد  لوق  نیرتروهشم  - 1 تالاؤس !؟ دشابیمن بصعت  دانع و  نخس  رگید  هب  میدرک و  نایصع  میدینـش و  قادصم  نامه  نیا 

ترـضح رهطم  ربق  يارب  دوجوم  یلعف  ترامع  ؟2 - تسا هدوب  هچ  نآ  نومضم  هدش و  تیاور  یناسک  هچ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  كرابم 
هحفص 209 ] دش [ ؟ انب  دیدجت  یسک  هچ  روتسد  هب  یلاس و  هچ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 

توبن دنیآرف  رارمتسا  تماما ؛

یمالسا يهفسلف  هعیش و 

باتک زا  نآ  رد  يودب  هک  مدناوخ  یمالسا » يهفسلف  هب  ون  یهاگن  : » ناونع تحت  يودب  نمحرلادبع  رتکد  زا  ياهلاقم  يرصم  يهلجم  رد 
و دیوگیم . نخس  نبروس ،»  » تایبدا هدکشناد  یلاع  ياهشهوژپ  رد  یملع  زکرم  داتسا  نبروک ، يرناه  يهتشون  یمالـسا  يهفـسلف  خیرات 
رد هعیـش  هک : تسا  نیا  مدش  ور  هب  ور  نآ  اب  باتک  نیا  رد  هک  يدیدج  زیچ  :» دیوگیم نآ  بحاص  باتک و  زا  دیجمت  فیرعت و  زا  سپ 

طقف 26 تنـس  لها  بهاذم  بتاکم و  يهنیمز  رد  و  هحفـص ، یعیش 111  بتاکم  دروم  رد  ناشیا  دراد ... یگرزب  مهس  یمالـسا  يهفـسلف 
و یجیهال ، نمحرلادبع  و  یناشاک ، ضیف  نسحم  الم  و  دامادریم ، دـننام  یعیـش  يهفـسالف  هب  ار  یناوارف  تیمها  زین  و  دناهتـشون ... هحفص 

هداد يرتسبـش  دومحم  و  ۀـنومکنبا ، و  یناور ، لـالج  و  یلمآ ، ردـیح  دیـس  و  اردـصالم ،)  ) يزاریـش نیدـلاردص  و  یمق ، دیعـس  یـضاق 
تراهم و اـب  يودـب  رتکد  هاـگ  نآ  «. تسا هداد  رارق  یمالـسا  يهفـسلف  مـالعا  زاـتمم و  ناـگبخن  فیدر  رد  ار  ناـنآ  نبروک  يرناـه  . تسا

مهم هفـسلف  رد  ار  هعیـش  مهـس  دنـشوکیم  هک  ییاهنآ  اب  ام  نخـس  يور  : » دیوگیم و  هداد ، رارق  داقتنا  دروم  ار  فلؤم  یـصاخ ، بیذـهت 
دنهد ناشن  رثؤم  مالـسا ، یلقع  یحور و  تایح  رد  هحفـص 210 ] ار [  هعیـش  شقن  نآ ، رد  هک  دننک  اطعا  ار  یقح  اهنآ  هب  و  دـنهد ، هولج 

: دـیوگیم شتاراهظا  يهمادا  رد  وا  دوشن . فاحجا  تنـس ، لها  لقن  هب  تبـسن  هک  دـشاب  لوبق  لـباق  دـناوتیم  یتروص  رد  نیا  دـشابیم .
تنـس و لها  هک  تفگ  دیاب  و  تسا ، نآ  سکع  هیـضق  هک  یلاح  رد  دنکیم . هیجوت  ار  هعیـش  يرترب  دناهتفگ  هچ  نآ  تقیقح  رد  هچرگ  »

هعیش قح  نونکات  یمالسا  يهفسلف  هک  اریز  دراد ، رارق  انگنت  رد  هعیش ، گرزب  مهس  صیـصخت  رد  فلؤم  . دنتـسه يواستم  مهـس  رد  هعیش 
يهفسالف اب  يواست  نزاوت و  رد  لالخا  مدع  طرش  هب  یلو  دومن ، تیاعر  دیاب  یمالسا  يهفسلف  رد  ار  هعیش  قح  تسا . هدرکن  افیا  ادا و  ار 

نیا تسا . هدز  مقر  ینـس  يهفـسالف  زا  رترثؤم  ار  اـهنآ  شقن  و  هدرک ، عاـفد  ینـس  يهفـسالف  زا  رتـشیب  هعیـش  يهفـسالف  زا  نبروک  «. ینس
فاحجا و هب  ار  وا  و  هداد ، رارق  باتع  باطخ و  دروم  ار  نبروک  هنابهتلم ، يزادـگ  زوس و  ترارح و  اب  يودـب ، رتکد  باـنج  هک  تساـج 
، هتشون اهزیچ  دراوم  نیا  رد  رصاعم  ریغ  رصاعم و  تنـس  لها  ناردارب  ریاس  يودب و  زین  البق  دزاسیم ...! مهتم  فاصنا  لوصا  تیاعر  مدع 

ادا ار  اهنآ  قح  و  هدومن ، فاحجا  نآ  يهفـسالف  هعیـش و  قح  رد  اهراب  و  دـناهدرک ، فیلأت  یمالـسا  يهفـسلف  يهنیمز  رد  باـتک  اـههد  و 
زا لاح  ره  هب  اما  دناهدز ! لهاجت  هب  ار  دوخ  و  هدنام ، تکاس  دراوم  هنوگ  نیا  رد  لاح  نیا  اب  یلو  تسا  فسأت  یـسب  ياج  هک  دـناهدرکن .

ءافیا ادا و  نونکاـت  ار  هعیـش  قح  یمالـسا  يهفـسلف  خـیرات  ياـهباتک  : » هک نیا  هب  دـناهدومرف  هک  ياهراـشا  رطاـخ  هب  يودـب  رتکد  باـنج 
. میرازگساپس دناهدرکن ،»

میتسین اهینطاب  ءزج  ام 

: دیوگیم هک  دوب  نخس  نیا  موش ، رکذتم  ار  نبروک  روسفورپ  زا  لقن  اب  يودب  نمحرلادبع  رتکد  زا  ینانخـس  ات  تخیگنارب  ارم  هک  يزیچ 
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يهلسلس رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  روضح  اب  توبن  . تیالو - 2 نطاب ، لیوأت  - 1 تسا : راوتسا  هیاپ  ود  ساسارب  یعیش  يهشیدنا 
هحفـص تیرـشب [  يارب  ینیون  نییآ  هک  تسا  ياهریجنز  يهقلح  نیرخآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ینعی  تفای ، همتاـخ  يربماـیپ 

نایاپ هعیش ، اما  [ . 46 . ] تسا هدوب  مالسلا  مهیلع  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  مدآ و  زا  دعب  ربمایپ  نیا  هک  نآ  رگید ، و  هدروآ . [ 211
يهمزال تماما  نخـس ، رگید  هب  و  دـنیبیم . تسا ، تماما  ای  تیالو  يهرود  مانب  هک  يدـیدج  يهرود  زاـغآ  رد  تقو ، ناـمه  رد  ار  توبن 

، نیاربانب دنـسانشیم . توبن  نطاب  ار  تیالو  اهنآ  و  تسا . تیالو  ناـمه  تماـما ، میقتـسم  ریبعت  تسا . توبن  رارمتـسا  تلاـسر و  لـیمکت 
يربهر تماما و  شقن  هک  نیا  لوا  تسا : رما  ود  نایب ، نیا  موهفم  . دـشابیم تسا ، رهاظ  هک  توبن  يهلابند  تسا ، نطاـب  هک  تماـما  شقن 
تیالو هک  ارچ  قح ، هب  تسا و  تسرد  الماک  دانسا  تبـسن و  نیا  دباییم . همتاخ  توبن  شقن  هک  ددرگیم  زاغآ  ياهطقن  زا  هعیـش  رظن  زا 

نیا رد  سک  چـیه  دـشاب ، هتـشاد  روضح  ناشنایم  رد  هک  مادام  نیملـسم  يهمه  قافتا  هب  و  تسا ، رتشیب  نانمؤم  دوخ  زا  ییاـهنت  هب  ربماـیپ 
نایب نیا  زا  هک  هنوگ  نآ  دوخ ، فلتخم  طوطخ  اههقرف و  اـب  هعیـش  هک : نیا  مود  عوضوم  . دوب دـهاوخن  کیرـش  وا  اـب  تیـالو  یتسرپرس و 
رهاظ تسا . نطاب  رهاظ و  ياراد  توبن ، ای  مالسا  هک : دندقتعم  نآ  ساسارب  و  دریگیم ، رارق  اهینطاب  کلسم  ورملق  رد  دوشیم ، هدافتـسا 
رارق صوصن  نوتم و  رهاظ  يوس  نآ  رد  تقیقح  رد  هک  نیا  مالسا ، نطاب  موهفم  اما  دشابیم . شربمایپ  تنس  و  نآرق ، رد  ادخ  مالک  نآ ،
رهوج تقیقح و  نطاب ، زا  موهفم  نیا  دناسریم . مدرم  هب  فشک و  ار  نآ  ماما  و  دنامیم ، یقاب  هدیشوپ  روتـسم و  ربمایپ  زا  سپ  ات  و  دراد ،

تقیقح نآ  يارب  هتـسوپ  يرـشق و  تلاح  کی  افرـص  دـیزرو ، مامتها  نآ  غالبا  هب  ربمایپ  هک  هچ  نآ  اما  دـهدیم . لیکـشت  ار  نید  یلـصا 
. دشابیم هدیدرگ ، لقن  يودب  رتکد  يهلیسو  هب  هک  نبروک ، نایب  صیخلت  لصحام و  نیا  هحفص 212 ] دشابیم [ !! يرهوج 

تقیقح نییبت  اما 

يارب یلک  رایعم  کی  انثتـسا  نودب  وا  دنیبیم ، بهذم  کی  ار  هعیـش  بهاذـم  مامت  نبروک  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ  يودـب »  » تالاقم زا 
هکلب كانرطخ ، نید  يارب  ار  نطاب  لیوأت  هک  يرشع  ینثا  يهعیش  اب  دنشابیم  هینطاب  هب  دقتعم  هک  ار  هیلیعامسا  وا  دهدیم ... هیارا  يرواد 

هدرک و رداـص  یعیـش  درف  ره  رب  عطاـق  روط  هب  ار  دوـخ  مکح  نبروـک  تسا . هدرک  هابتـشا  دـنادیم ، ساـسا  زا  نآ  مادـهنا  لـماع  اـققحم 
ینثا ياملع  مامت  ! دوشیم هتخانـش  دـنادیم ، توبن  نطاب  هک  ار  تماما  ای  تیـالو  هب  هعیـش  دـیوگیم : و  تسا ، ینطاـب »  » هعیـش دـیوگیم ؛
لیلد تنـس  نآرق و  رهاوظ  هک  دـندقتعم ، دـننکیم و  سیردـت  نودـم و  دوخ  یـسرد  ياههقلح  اهباتک و  رد  ار  دـحاو  لوق  کـی  يرـشع 

هک تسا  یباتک  نآرق  دیامرفیم : هک  تسا  راگدرورپ  نخس  اهنآ  دانتـسا  دروم  لیالد  زا  شلوسر . ادخ و  يهدارا  فشک  رد  تسا  یعطاق 
يرگید تیلوئسم  نیبم  تلاسر  بتکم و  راکشآ  غالبا  زج  ربمایپ  رب  دیامرفیم : و  (. 3 تلصف /   ) تسا ناهاگآ  يارب  یبرع  نابز  هب  شتایآ 

نیا اب  املع  . تسا مدرم  تیادـه  يارب  یعطاق  يهیناـیب  نآرق  نیا  (: 138 نارمع /  لآ  سانلل  نایب  اذه  :) دـیامرفیم زین  و  (. 54 رون /   ) تسین
رهاوظ زا  همه  هک  تسا ، یمهف  لباق  یمدرم و  یقیرط  نامه  نییبت ، باطخ و  رد  عراش  شور  هک  دـناهدرک  لالدتـسا  تایآ  ریاس  تاـیآ و 

( تایآ  ) صن رهاظ  نیا  هک  نآ  رگم  تسا ، مارح  صن  رهاظ  ریغ  هب  لیوأت  و  صن ، لباقم  رد  داهتجا  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  . دـنمهفیم نآ 
لـسوتم نآ  هب  لقاع  ره  هک  یفرع  لیوأت  رد  نآ  تهادب  لقع و  مکح  يرواد و  هب  هک  دشابن . دـنوادخ  تمظع  لالج و  نأش و  اب  بسانتم 

ار شرع  و  تردق ، هب  ار  دـی  و  دـننکیم ؛ لیوأت  ملع  هب  ار  دـنوادخ  شوگ  هحفـص 213 ] مشچ و [  هک  نآ  دـننام  دوشیم . هیکت  دوشیم ،
يدمحم ینآرق و  صوصن  رهاظ  اب  سک  ره  هک  تسا  رواب  نیا  رب  یماما  هدزاود  يهعیش  عامجا  . دنیامنیم لیوأت  هطلس ، هرطیـس و  کلم و 

لعج بکترم  هدـش ، هداهن  رهاظ  يوس  نآ  رد  یبویغلا  بیغ  و  ناهنپ ، ینطاب  موهفم  کـی  نآ  يارو  رد  هک  نیا  ناـمگ  هب  دـنک ، تفلاـخم 
هک ياهنوگ  هب  کی ، ره  يهفیظو  و  ماما ، یبن و  تواـفت  هب  ياهراـشا  ریز  رد  . تسا هدـش  نآ  ناـکرا  مادـهنا  رد  اـشوک  و  نید ، رد  تعدـب 

. دومن میهاوخ  تسا ، يرشع  ینثا  هعیش  داقتعا 

تداهش نیسح ، www.Ghaemiyeh.comنآرق ، ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 87 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


یبن يهفیظو 

دنوادـخ زا  راکـشآ  یبرع  نابز  هب  ار  یحو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  مرکا  یبن  - 1: زا دـنترابع  یبن  فیاظو  نیرتمهم 
هب ار  نآرق  اققحم  ام  نورکذتی :) مهلعل  کناسلب  هانرـسی  امناف  :) مینکیم هراشا  ناخد  هروس  هیآ 58  زا  ياهشوگ  هب  دومن . تفایرد  ناحبس 

نآرق دروم  رد  ایآ  دیامرفیم : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  يهروس  يهیآ 24 ، . دنوش رکذتم  هبنتم و  اهنآ  دیاش  میدرک  ناسآ  وت  نابز 
ربمایپ میاهدیدن . رت  حیـصف  وت  زا  ام  ادخ  لوسر  يا  دنیوگ : هباحـص  . دناهدز قافن  لهج و  ياهلفق  ناشیاهلد ، رب  ای  دننکیمن  هشیدنا  ربدت و 

ای هدـش  نامتک  ادـخ ، ماکحا  زا  یمکح  هک  تسا  نکمم  ریغ  یبن  قح  رد  ؟ دـشاب هدـش  لزان  نم  ناسل  هب  نآرق  هک  دراد  یعنام  هچ  دومرف :
صوصن رهاوظ  هک  تسا  ینید  نامه  مالـسا  نییآ  هک ، نیا  نآ  موهفم  و  دـشاب . نآ  فالخ  شنادـجو  ریمـض و  هک  دـنک  راـهظا  ار  يزیچ 

تسا دقتعم  هعیـش  : » دنیوگیم يودب  نمحرلادبع  ای  نبروک  اما  . تسین ینطاب  اقلطم  نآ  يارو  رد  و  دنکیم ، تلالد  نآ  رب  تنـس  نآرق و 
نیا دروم  رد  هحفص 214 ] دمهفیمن [ .» ماما  زج  یسک  ار  نطاب  نیا  و  نطاب ، ینعی  تقیقح  و  تسا ، تقیقح  تعیرش و  ياراد  مالـسا  هک 

هچ نآ  هیلا :» یحوا  ام   » غالبا یبن  مود  يهفیظو  - 2. تسا رفنتم  رازیب و  نآ  يهدنیوگ  و  نآ ، زا  يرشع  ینثا  يهعیـش  هک  تفگ  دیاب  نخس 
[ دوشیم یحو  وا  هب  ادخ  فرط  زا 

ماما يهفیظو 

. دش عطق  یحو  لوزن  راشبآ  دیشک ، كاخ  باقن  رد  هرهچ  دومرف و  تلحر ، یلعا  قیفر  يوسب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یتقو 
همتاخ ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ایبنا ، رورس  و  تادوجوم ، رخفم  توبن  هچ  رگا  دنام ، یقاب  لاح  نامه  هب  یبن  تلاسر  بتکم و  اما 

، نیمز نورد  زا  كاخ و  زا  اهناسنا  يهمه  مایق  زور  ات  و  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  تیرـشب  یماـمت  يارب  وا  نییآ  هک  تسا  بجاو  نکل  تفاـی ؛
مایق ات  زین  وا  مارح  و  لالح ، زیخاتسر  زور  ات  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لالح  : » هک تسا  هدمآ  ثیدح  رد  هک  نانچ  دبای . رارمتـسا 

راب هلوک  ندیـشک  هب  و  دـنامب ، ظوفحم  یظفاح  نابهگن و  روضح  اب  دـیاب  یتلاسر  تعیرـش و  ره  و  دوب »... دـهاوخ  مارح  كاخ  زا  اهناسنا 
تهج نیمه  هب  دش . دهاوخن  دـیاع  يرثا  عفن و  هنوگ  چـیه  بتکم  تلاسر و  نآ  روضح  زا  تلاح  نیا  ریغ  رد  درامگ ، تمه  نآ  تیلؤسم 
دنور تکرح  ریـس و  نیمـضت  يارب  ییارجا  تأیه  کی  دوجو  روضح و  اب  اهنامزاس ، تاـیح  رارمتـسا  همادا و  رـضاح ، رـصع  رد  هک  تسا 

يزاین نینچ  ساسارب  هعیش  هحفص 216 ] تسا [ . هتفرگ  دوخ  هب  ياهتفای  نامزاس  لکـش  ینوناق ، ینابم  لوصا و  ساسارب  تلود ، رد  اهراک 
ماما مانب  يدرف  دوجو  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  تباین  هب  ار  یبتکم  ياهتیلؤسم  یمالـسا و  ماـظن  رارقتـسا  ییاـپرب و 

رد ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ار  ییاهزیچ  مامت  ماما  - 1: دنـشابیم ریز  حرـش  هب  نآ  فیاظو  مها  هک  دنادیم ، مسجم  ققحم و 
لماک مات و  هطاحا  یهلا  نییآ  نید و  داعبا  یمامت  هب  هک  تسا  بجاو  اذـل  و  دـنکیم . غـالبا  اهلـسن  يهمه  هب  هدومرف ، غـالبا  دوخ  تاـیح 

هک نانچمه  دریگیم ... یبن  زا  ار  ملع  ماما  و  دـنکیم ، تفایرد  دـنوادخ  زا  ار  ملع  یبن  هک  توافت  نیا  اب  یبن ؛ لثم  تسرد  دـشاب ، هتـشاد 
زا لقن  زج  يرظن  رما و  هنوگ  چیه  زین  ماما  تسا ؛ یحو  رگنایب  لقان و  طقف  و  درادن ، یحو  رد  يرظن  ای  يرما و  تلاخد  يوبن  سدقم  تاذ 
ام دناهدومرف : اهراب  تارضح  هک  تسا  هدیسر  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  زا  رتاوتم  روط  هب  نخس  نیا  . دشاب هتـشاد  دناوتیمن  ادخ  لوسر 

رگا درک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یـصخش  مییوگیمن . هدومرف ، ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ام  دج  هک  یثیدح  زج 
ادـخ لوسر  دوخ  زا  میوگیم  خـساپ  وت  هب  هچ  نآ  زیچ  نآ  رد  دومرف : ماما  دـییوگیم ؟ هچ  دروم  نآ  رد  يدـید ، نانچ  نینچ و  ار  يزیچ 
نیا هک  تسین . ادخ  لوسر  نخس  دروم  رد  هیرظن  يأر و  ام  نخـس  ینعی  مییوگیمن . نخـس  يزیچ  رد  دوخ  رظن  يأر و  ساسارب  ام  تسا .
رظن يأر و  هنوگ  چیه  هک  تسا ، دنوادخ  مالک  نیع  ربمایپ  نخس  هک  نانچ  تسا . ربمایپ  دوخ  نخس  ام  نخـس  هکلب  تسا . دهتجم  نأش  رد 

فیرحت اهيراک و  لغد  زا  ار  نآ  و  دراد ، هدـهع  رب  ار  نید  تسارح  هفیظو  ماما  - 2. دریگیمن تروص  نآ  رد  ربمغیپ  فرط  زا  داـهتجا  و 
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ناـیرج اـب  ار  مدرم  روما  و  دراد . شود  رب  ار  نآ  ظـفح  تیلؤـسم  نیگنـس  راـب  و  هدرک ، مادـقا  نآ  تالکـشم  لـح  هب  و  درادیم ، نوـصم 
رد یبن  دوجو  رارمتسا  همادا و  هعیش  رظن  رد  ماما  دوجو  موهفم  . دنکیم هرادا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دننام  تسرد  ماکحا ،

ياههلـصو تسین . ناـهنپ  نآ  يارو  رد  يرگینطاـب  لـیوأت و  و  تسا . نآ  ندرک  هداـیپ  ارجا و  و  میلعت ، غـیلبت و  و  نید ، تنایـص  ظـفح و 
بتک يالبال  زا  ار  هحفص 217 ] تقیقح [  نیا  وا  لاثما  نبروک و  میدوب  عقوتم  درادن . هار  نآ  نطب  رد  يراکناهنپ  تسار و  پچ و  یماهتا 

تبـسن دـنراد ، يداقتعا  نینچ  هک  اهنآ  ینعی  ناشناوریپ ، هب  ار  هینطاـب  و  دـنتفاییم ؛ رد  تسا ، ناـگمه  راـیتخا  رد  هک  یماـما  هدزاود  هعیش 
رظن زا  هک  يرشع » ینثا   » نانآ نایم  رد  هک  هعیـش ، يهعومجم  لک  هب  هن  دندرکیم ... دانـسا  دناهتـسیاش  هک  نانآ  هب  ار  تعدب  و  دندادیم ،

يروادـشیپ یفاصنایب و  هعیـش ، يهمه  هب  اهتبـسن  هنوگ  نیا  ماهتا  باـستنا و  تسا ، رتروهـشم  یعیـش  بهاذـم  ریاـس  زا  و  رتشیب ، دادـعت 
زا یخرب  نوـنکا  مه  و  دـناهدرک . لـیمحت  اـم  رب  ار  هعیـش  تـالغ  هاـنگ  هلمج ، زا  دـناهدز . نوگاـنوگ  ياـهارتفا  هعیـش ، هب  . تـسا هنـالوجع 

عیـشت هک  تفگیم : هضیرع  طوطخ  بحاص  زین  اهنیا  زا  شیپ  دننکیم . لیمحت  ار  هینطاب  تافارخ  ناهانگ و  نیگنـس  ياهراب  ناگدنـسیون 
زج و  دـیازفایمن ، يداـقتعا  يورین  تردـق و  زج  اـم  رب  دـنیوگیم  اـی  هتفگ و  ياهواـی  ره  تسین ، ياهلأـسم  مسینومک ...! ینعی  تیب ، لـها 

دهاوخن تایحت -  نیرتکاپ  اهدورد و  نیرترب  ناشیا  رب  داب  كاپ  نابل  زا  هک  شنادناخ -  ربمایپ و  یتسود  تیالو و  رد  يراوتسا  تبالص و 
نآ هب  هک  يزیچ  زا  ملع :.) هب  کل  سیل  ام  فقت  ال  (!؟ دوشیم هچ  هنافـصنم  هنالداع و  قیقحت  شهوژپ و  دـقن و  فیلکت  سپ  نکیل  دوزفا .

(. وگم نخس   ) نکم يوریپ  يرادن  ملع 

دنزرویم ینمشد  دننادیمن  هچ  نآ  اب  مدرم 

يهتـشر هب  تادقتعم ، رد  يدایز  تافیلأت  اهباتک و  نیعمجا  مهیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  نیرخأتم  یماما و  هدزاود  يهعیـش  ياملع  نیمدقتم 
هیماما يهعیـش  دـیاقع  و  ینیـسحلا ،» فورعم  مشاه  دیـس   » يهتـشون هیماما  يهعیـش  يهدـیقع  باـتک  لاـثم : ناونع  هب  . دـناهدروآ رد  ریرحت 

مدع رد  ناگدنسیون  نیققحم و  يارب  ار  يرذع  هنوگ  چیه  ءاطغلا ،» فشاک   » يهتشاگن نآ  لوصا  هعیـش و  لصا  و  رفظم » خیـش   » يهتـشون
ار ياهناهب  نیرتمک  ياج  نآ  یلمع  يداقتعا و  لوصا  يدنب  هقبط  رد  لالدتـسا  نسح  بولـسا و  حوضو  دـنادیمن . هجوم  نآ ، هب  تخانش 
رد هحفص 218 ] درک [ ؟ ناوتیم  هچ  دنک  يروادشیپ ، كرد  مهف و  زا  شیپ  و  دسیونب ، هعلاطم  نودب  رفن  کی  یتقو  اما  دراذگیمن . یقاب 

يهعیش دوب : هتفگ  نآ  رد  هک  دش  رـشتنم  دومحم  یفطـصم  رتکد  يهتـشون  يرـصع ، مهفل  ۀلواحم  نآرقلا  ناونع  تحت  یباتک  لاس 1970 
تعدب و نیا  زا  يرشع  ینثا  يهعیـش  زیزع ! ردارب  متـشون  وا  هب  تسا ...! ینطاب  يرگیباب ، لثم  تسرد  اپ  كون  ات  رـس  قرف  زا  يرـشع  ینثا 
اب مود ، پاـچ  رد  هعلاـطم ، زا  سپ  هک  مدومن  داـشرا  ربتعم  یعباـنم  هب  ار  ناـشیا  و  تسا . یبسچاـن  يهلـصو  نیا  و  تسا ، رود  هب  یهارمگ 

، هعیـش دوب : ینومـضم  نینچ  ياراد  مدـناوخ ؛ اریخا  هک  يرتروآ  تفگـش  زیچ  .و  دوب هتخادرپ  كاردتـسا  ناربج و  هب  بناج  نیا  زا  رکـشت 
ارتفا و نیا  یـسک  !... درادـن ياهشیر  ساسا و  چـیه  ربمایپ  تنـس  رد  اقلطم  هک  تسا ، هدرک  عادـبا  هتخاس ، دوخ  ماهوا  اب  ار  ءاـیبنا  تمـصع 
رد یگنهرف  زکرم  يدصتم  نونکا  مه  و  تسا ، جـیربمک  هاگـشناد  زا  ارتکد  ياراد  هک  تسا ، هدروآ  نایدا  هسیاقم  رد  هتـشون و  ار  تبـسن 

سیردت اههاگشناد  زا  یکی  رد  ار  یمالسا  خیرات  و  ندمت ، خیرات  و  تسا ، هاگشناد  داتـسا  هک  نیا  رتروآ  فسأت  و  تساهروشک . زا  یکی 
، دباییم شهاک  وا  هب  نانیمطا  دشابن ، موصعم  ربمایپ  رگا  دنیبیم  هعیـش  : » دیوگیم وا  (. لاس 1961 پاچ  هحفص 111 ، موس ، ج  . ) دنکیم

فیرـش يهتـشون  ءایبنالا  هیزنت  اهنآ  نیرتمهم  هک  دراد  يداـیز  ياـهباتک  دروم  نیا  رد  هعیـش  دوریم .» نیب  زا  تثعب  يهزیگنا  هدـیاف و  و 
نیملـسم روـهمج  رظن  ار  نآ  و  هداد ، تبـسن  تنـس  هـب  ار  ءاـیبنا  تمـصع  يهـنیمز  رد  نخــس  هـک  نـیا  روآ  تفگــش  و  تـسا . یــضترم 

نآرق مالـسا ، نید  نیداینب  ردصم  یـساسا و  عبنم  هک  دنادیم  زین  و  هدینـش ، نآرق  زا  یمـسا  امتح  روکذم  رتکد  هک  تسین  یکـش  . دنادیم
نا يوهلا  نع  قطنی  ام  و  دـیامرفیم : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  یبن  فصو  رد  هک  ار  یهلا  مالک  نیا  هک  دـسریم  رظن  هب  اما  تسا .

دیری امنا  :) هک تسا  هدناوخن  ار  تیب  لها  زا  يدیلپ  سجر و  یفن  دروم  رد  دنوادخ  نایب  زین  و  تسا ! هدومرفن  هعلاطم  یحوی ، یحو  الا  وه 
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لها امش  زا  ار  یتشلپ  يدیلپ و  هک  تسا  هدومرف  هدارا  دنوادخ  (.: 33 بازحا /  (.) اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا 
هب تسا . نایرج  رد  مه  زونه  متـسیب  نرق  مومـسم  ياـهملق  ریدـقت  رهب  هحفـص 219 ] دـنادرگ [ . موصعم  هزیکاپ و  ار  امـش  دـیادزب و  تیب 

گرب زا  ای  دنیوگیم ، نخس  هرشح  زا  ییوگ  هدرک . اهر  تیلؤسم  رایعم و  نودب  ار  ناسنا  اهنویلیم  و  دننکیم ، هدولآ  ار  نایدا  هک  ياهنوگ 
هدنسیون موس  و  نیون ! دیدج و  ریسفت  مه  نآ  نآرق  رسفم  مود  یملع ، ياهشهوژپ  داتسا  یکی  ارتکد : هس  ياراد  !... دننزیم فرح  ناتخرد 

نیمه هاگنآ  دودـحم ! کچوک و  ياههشیدـنا  اهزغم و  نک ، رپ  ناهد  قارطمط و  رپ  نیوانع  باقلا و  اهنآ ! يهسیاقم  نایدا و  رد  ققحم  و 
رد ناوتیم  رتمک  ار  نادجو  فاصنا و  ابجع : دوشیم . وا  زا  تعاطا  و  ادـخ ، تایآ  هب  نیملـسم  زا  یگرزب  هورگ  نامیا  رکنم  رتکد ! بانج 

نیا زا  هعیـش  هک  دـنکیم ، هینطاـب  هب  مهتم  ار  هعیـش )  ) گرزب يهفیاـط  نیا  وا  مود  لوا و  يارتـکد  تفرگ : غارـس  یملع  تاـماقم  یـسرک 
، بناـجا هب  يرودزم  یگدرپس و  رـس  ملع  وا ، هنـالوؤسم  ریغ  ملع  هک  تفگ  دـیاب  هنافـسأتم  . تسا رفنتم  رازیب و  نآ  يهدـنیوگ  و  باـستنا ،

ياو رکفت ؟ زرط  نیا  اب  يداتسا  تسا . بصنم  ماقم و  ترهـش و  هب  ندیـسر  يارب  افرـص  هتـشادن و  یفابلایخ  يزادرپ و  هیرظن  زج  یلـصاح 
تواضق يروادـشیپ و  يهنومن  اههد  زا  تسا  ياهنومن  نیا  ! دوب ییاوسر  هچ  هد  نوردـنا  دوب  یباغرم  هک  هد  يادـخدک  ! وا نادرگاش  لاحب 

رظن راهظا  عیشت  يهصرع  رد  و  دننکیم ، ییاسرف  ملق  هعیش  يهنیمز  رد  هک  ياهدنسیون  اههد  زا  تسا  يدهاش  و  هعیـش ، دروم  رد  هنالوجع 
، دسیونیم يزیچ  نایدا  يهنیمز  رد  هک  یـسک  ایناث ، ! لمجم نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت  دهاشلا ! یلع  بئاغلا  سق  و  دنیامرفیم !
كرد و ار  تیلؤـسم  نـیا  تـمظع  دـیاب  ریچ  ره  زا  لـبق  و  تـسا ؛ يریطخ  تیلؤـسم  ياراد  دــنکیم ، تواـضق  يرواد و  نآ  ناوریپ  رب  و 

نآ دروم  رد  دهاوخیم  هک  یبهذم  ای  بتکم و  نید و  حیحـص  رداصم  عبانم و  رد  شهوژپ  قیقحت و  هب  دوخ  دنک و  یتمه  دننک ، ساسحا 
، درادـن دوجو  دوخ  لایخ  مهو و  رد  زج  هک  يزیچ  زا  و  دوشن ، يدرخ  مک  هب  مهتم  ییوگ و  ضقانت  راتفرگ  ات  دزادرپ ؛ دـنک ، ییاـسرف  ملق 

ننست عیـشت و  فلتخم  ياههقرف  دروم  رد  نبروک  يهدیقع  - 1 تالاؤس هحفـص 220 ] تاهرتلا [ !) ماهوالا و  کلت  نم  هللا  انذاعا  . ) دسیونن
ار یبن  فیاظو  نیرتمهم  ؟3 - تسیچ یعیـش  يهشیدنا  رد  نطاب » هب  لیوأت   » زا نبروک  روظنم  ؟2 - دیوگیم هچ  هطبار  نیا  رد  وا  تسیچ و 

هحفص 221 ] دنکیم [ . لمع  هنوگچ  تسیچ و  ربمایپ  زا  سپ  ماما  تلاسر  - 4. دینک نایب  راصتخا  هب 

لوتب دنمورب  دنزرف  يا 

هراشا

رد ریش  دییازن و  سک  چیه  ار  وا  لثم  هک  یسک  دنزرف  يا  تسا  یفاک  تیاده  تداعس و  ققحت  رد  ارم  هک  نآ  يا  لوتب ، دنمورب  دنزرف  يا 
. تخیرن شناج  ماک 

بسن لصا و  هب  راختفا 

اورپ دنوادخ ، دزن  امـش  نیرتزیزع  دیامرفیم : لاعتم  دـنوادخ  بسن . لام و  هب  هن  تسا  شالت  راک و  هب  یمدآ  يدوجو  يهرهوج  تیهام و 
يهطبار هنوگ  چـیه  زور  نآ  رد  ناشنایم  رد  (.: 101 نونمؤم /  ذئموی  مهنیب  باسنا  الف  :) دـیامرفیم و  ( 13 تارجح /   ) تسامش نیرتهشیپ 

: دـیامرفیم مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  شنت  يهراپ  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  . دوب دـهاوخن  يزاب  شیوخ  موق و  یبسن و 
هک یتقو  . متسین زاسراک  دنوادخ  هاگشیپ  رد  وت  يارب  نم  هک  نک ، شالت  ناج ، همطاف  ائیش :)... هللا  نع  کل  ینغا  یناف ال  همطاف  ای  یلمعا  )
هک تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  و  ددرگیم . رون  یلع  رون  دوش ، عمج  حـلاص  هتـسیاش و  یلمع  و  هناـمیرک ، کـین و  یقـالخا  اـب  یمدآ  یکاـپ 

دنوادـخ و  دریگیم ، تأشن  رگیدـکی  زا  هک  تسا  یتثارو  لوصحم  لسن ، هیرذ و  : » دـیوگیم فورعم  رعاـش  هحفـص 222 ] يرهاوج [ ،» »
ایآ دـیامرفیم : هطبار  نیمه  رد  دـشاب ، راگدرورپ  شیاتـس  و  یهلا ، تعاط  هب  نیزم  هک  تسا  یتقو  الاو  راختفا  شزرا و  «. تساـناد ياونش 
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تسا یعامتجا  یسایس و  تایح  يهمزال  قوفت ، راختفا و  (18 هدجس /  . ) دنتـسین يواسم  زگره  تسا ، قساف  اب  يواسم  فیدر و  مه  نمؤم 
زیچ هچ  هب  دیوگیم : هیواعم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  و  درکیم . رخف  شیرق  تحاصف  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
لها ناناوج  رورس  تسا . امش  زا  فالحا  ریـش  و  تسا ، ام  زا  ادخ  ریـش  و  تسا . امـش  زا  هدننک  بیذکت  و  تسام ، زا  ربمایپ  یلابیم ، دوخ 

راختفا . دیشابیم بطحلا  ۀلامح  ياراد  امش  میتسه ، ناهج  نانز  نیرتهب  ياراد  ام  تسا . امش  زا  خزود  شتآ  يهیبص  و  تسا ، ام  زا  تشهب 
دربن متـس  رفک و  شترا  اب  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـشابیم . ناشردام  ردـپ و  هب  و  ناهج ، ود  رورـس  ناشدـج ، هب  نینـسح 

مهاوـخب هک  منآ  زا  رتروهـشم  نم  دـیوگیم : دـیزی  سلجم  رد  نیدـباعلا  نـیز  شدـنزرف  متـسه . یلع  رـسپ  نیـسح  نـم  دوـمرف : درکیم ،
هلآو هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ایآ  دومرف : دیزی  هب  ماما  هللا ، لوسر  ادمحم  نا  دهـشا  تفگ : دمآرد و  ادص  هب  نذؤم  یتقو  و  موش ... يروآدای 

ریگارف و  دـینک .... تیعبت  یکین  زا  و  دـیزرو ... بصعت  يرادافو  رد  هک : تسا  هدـمآ  هغالبلا  جـهن  رد  و  نم ؟ دـج  ای  تسا  وت  دـج  ملـسو 
. دیزرو بانتجا  نیمز  رد  داسف  يهعسوت  زا  و  دینک ... تیاعر  قح  رد  ار  فاصنا  و  دیرادرب ... تسد  زواجت  متس و  زا  و  دیشاب ، لضف 

ناهج نانز  رورس 

یخرب هک  تسا  هدمآ  نیملاعلا  ءاسن  یلع  كافطـصا  نارمع و  لآ  يهروس  يهیآ 42  حرش  رد  یسلدنا  نایحوبا  يهتشون  طیحم  ریـسفت  رد 
ءاسن لضفا  همطاف  نا  : » دـنیوگیم تسا و  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  تسا . هیآ  نیا  رظن  دروم  هک  یـسک  دـنیوگ : اـم  ناـگرزب  خویـش و  زا 
میدق نانز  نایم  رد  وناب  نیرترب  مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  ملسو :» هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نم  ۀعضب  اهنال  تارخأتملا  تامدقتملا و 

هسمخلا لیاضف  باتک  رد  و  هحفص 223 ] دشابیم [ . ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نت  يهراپ  وا  هک  ارچ  تسا ، هدنیآ  لاح و  و 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  را  رصم ، رد  پاچ 1320 ه  قلخلا  ءدب  باتک  دوخ ، حیحص  رد  يراخب  نینچمه  موس  دلج  هتس  حاحـص  زا 

و تسا ، هدروآ  مشخ  هب  ارم  دروآ ، مشخ  هب  ار  وا  سک  ره  نیاربانب  تسا ، نم  نت  يهراپ  همطاف  دومرف : ترـضح  هک  دـنکیم  لـقن  ملـسو 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدـمآ  دابآ ،) ردـیح  لاس 1324 ه  پاچ  هحفص 153  موس  دلج   ) نیحیحـص هک  كردتـسم  رد 
میرم ترضح  دروم  رد  شنخس  اما  . دوشیم دونـشخ  وت  يدونـشخ  اب  و  دیآیم ، بضغ  هب  وت  مشخ  اب  دنوادخ  دیامرفیم : همطاف  هب  ملـسو 

و :) دیوگیم هک  یهلا  شیامرف  دننام  تسرد  دشابیم . شدوخ  نامز  ملاع  نآ ، زا  دوصقم  نیملاعلا  ءاسن  یلع  كافطـصا  و  دیامرفیم : هک 
وا اب  لضف  رد  ای  لضفا ، یـسیع  زا  طول  هک  تسین  نآ  دوصقم  (86 ماعنا /  .() نیملاعلا یلع  انلضف  الک  اطول و  سنوی و  عسیلا و  لیعامـسا و 

شیوخ نامز  مدرم  زا  دوخ  توبن  نامز  رد  نانیا  ینعی  تسا . رترب  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  شردپ  زا  لیعامـسا  هک  نیا  هن  و  تسیواسم .
نامز ره  دوخ و  نامز  رد  ناهج  نانز  مامت  زا  ارهز  يهمطاف  اریز  دـنکیم  قرف  هیـضق  وناب ؛ نیرترب  صوصخ  رد  اما  دـندوب . رتـالاو  رترب و 

. تسا یحو  زا  هتساخرب  شنخس ، ربمایپ  تسا و  ادخ  لوسر  نخس  نیا  تسا . لضفا  رترب و  رگید 

دسرتیم ادخ  زا  طقف 

دروم هجوت و  لباق  مدرم  دـنوادخ و  هاگـشیپ  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  یلمع  عون  هچ  اـما  دوشیم . نشور  لـمع  اـب  ناـسنا  تیوه  هک  میتفگ 
هدوب روکشم  هدننک  لمع  دشاب ، یناسنا  تایح  ریسم  رد  هک  یتکرح  لمع و  ره  هک  درادن  دیدرت  یلقاع ، چیه  خساپ : ؟ دهدیم رارق  تیانع 

هار هب  ار  یهارمگ  رگا  نیاربانب  تسین . تلادع  يدازآ و  هار  رد  تداهـش  داهج و  هب  رـصحنم  ریخ ، هک  تسا  یهیدب  . دربیم باوث  رجا و  و 
خساپ هحفـص 224 ] ار [  یلطاب  قح ، مالک  اب  ای  هداد ، باوج  ار  يدنمدرد  يهناسمتلم  هنانگمغ و  يهلان  ای  دنک ، تیادـه  باوص ، دـشر و 

ياههار ای  سیـسأت ، اذـغ  وراد و  يارب  ار  ياهناخراک  ای  دـیامن ، ایحا  یناریو  زا  سپ  ار  ینیمز  اـی  دـنک ، حالـصا  ار  رفن  ود  نیب  اـی  دـیوگ ،
. دیامن فشک  يرامیب  زا  يافش  نامرد و  تهج  ییوراد  ای  عارتخا ، مدرم  زاین  عفر  تهج  رد  دنمدوس  ياهلیـسو  ای  دنک ، داجیا  یتالـصاوم 
ماقم و نیلوا  . دزاسیم دـنوادخ  تمحرم  فطل و  يهتـسیاش  ار  اهنآ  تاربم ، تاریخ و  اهیکین و  زا  نآ  ریغ  لاـمعا و  اـهتکرح و  نیا  ماـمت 
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نآ رطاـخ  هب  و  هدروآ ، ناـمیا  تقیقح  قـح و  هب  هک  تـسا  یناـسک  هـب  قـلعتم  ادـخ ، قـلخ  راـگدرورپ و  هاگـشیپ  رد  تلیـضف  نیرتـگرزب 
نیا دـنرادن . یمیب  سرت و  نارگتمالم  شنزرـس  زا  و  دـننکیم ، شالت  داهج و  ادـخ  هار  رد  تیب  لها  : دـیامرفیم نآرق  دـنیامن . يراکادـف 
اهنآ : دیامرفیم ادـخ  يایلوا  ناربمایپ و  تلـصخ  فیـصوت  رد  54)و  هدـئام /   ) دـنکیم اطع  دـهاوخب  سک  ره  هب  هک  دـنوادخ  لضف  تسا 

تیافک دنوادخ  ناگدنب ؛ یـسرباسح  رد  و  دنـسرتیمن ، ادخ  زج  سک  چـیه  زا  و  دـننکیم ، غیلبت  ار  یهلا  ياهتلاسر  هک  دنتـسه  یناسک 
متس ملظ و  شترا  کیل  دومن ، غالبا  ار  شیوخ  تیلؤسم  دهعت و  تقیقح و  قح و  تلاسر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  (39 بازحا /  . ) دنکیم

يارب هک  رفن  نارازه  هب  اتحارـص  دوبن . وا  رب  هیکت  لکوت و  ادخ و  زا  سرت  زج  زیچ  چیه  کلام  دیهـش ، ماما  داد . یفنم  خـساپ  وا  هب  لطاب  و 
نمـشد و ترثک  نارای و  زا  مک  دادعت  نیا  اب  ماهداوناخ و  نیا  اب  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  : » درک مالعا  دـندوب  هدـش  عمج  وا ، اب  دربن  نتـشک و 
تشونرـس و هک  نآ  رگم  تسین  ياهدـنبنج  چـیه  مراد ، لکوت  تسامـش  نم و  راـگدرورپ  هک  دـنوادخ  رب  منکیم . تکرح  رواـی  نالذـخ 

تـشاد هضرع  و  تـسا ... راوتـسا  میقتـسم  یطارـص  رب  نـم  راـگدرورپ  و  تـسا . یهلا  لازیـال  تردـق  تـسد  رد  وا  یتـسه  تشذـگرس و 
هحفص 225 ] تسا [ .» وت  يوس  هب  تشگزاب  و  میاهدروآ ، يور  وت  هب  و  میاهدرک ، لکوت  وت  رب  ام  اراگدرورپ 

لکوت سپس  يراک و  مکحم  لوا 

دنوادخ رب  لکوت  ضیوفت و  اما  تسا  تسرد  الماک  نیا  دشاب ، دیاب  طرـش  دـیقیب و  ادـخ  رما  میلـست  ضیوفت و  دوش : لاؤس  تسا  نکمم 
نادزد نایم  رد  ار  نآ  و  ینکفایب ، شناهوک  رب  ار  رتش  نانع  هک  تسین  روط  نیا  تسا ... شالت  دهج و  لذـب  ورین و  هیهت  شاهمزال  ناحبس ،
ندرک تکرح  هبـساحم  نودب  یگتخیـسگ و  نانع  نیا  ینک  لابند  ار  دوخ  راک  ادـخ  هب  لکوت  دامتعا و  باسح  هب  و  ینک ، اهر  نانزهار  و 
لوسر ( 60 لافنا /  . ) دینک جیـسب  هدامآ و  ورین  دیناوتیم  هچ  نآ  نانمـشد  اب  دربن  يارب  دیامرفیم : دنوادخ  دوشیمن . هدـیمان  لکوت  زگره 

نمـشد و ياوق  . نک لکوت  هاگ  نآ  و  دنبب ، ار  رتش  نک و  يراک  مکحم  لوا  لکوت :» لقعا و  : » دیامرفیم ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 
ربص و یگداتـسیا و  ترـضح  دندرکیم . تیذا  ار  وا  يدایز  هورگ  و  دندوب ، هدرک  هرـصاحم  ار  ربمایپ  هکم ، رد  داسف  ترارـش و  ياهورین 

مالـسلا هـیلع  یلع  ماـما  دروآ . مـهارف  دـنمتردق  ناوـترپ و  ییورین  اـج  نآ  رد  ماجنارـس  و  دوـمرف ، ترجه  هنیدـم  هـب  اـت  دوـمن ، تمواـقم 
هب «. مدرکیم اهر  ار  روما  يربهر  مامز  نامـسیر  هنیآ  ره  دوبیمن ، ماما  تجح و  ماـیق  هب  کـمک  رد  رواـی  راـی و  روضح  رگا  : » دـیامرفیم

تفالخ نابـصاغ  لباقم  رد  هک  نانچ  درکیم ، توکـس  دـهد ، يرای  ار  وا  هیواعم  اب  دربن  رد  ات  تفاییمن  ار  یـسک  ماما  رگا  نخـس ؛ رگید 
نیقی هک  نآ  زا  سپ  رگم  تخاسن  لوکوم  هیواعم  هب  ار  تموکح  رما  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دیزگرب و  ار  توکـس  تدحو ) ظفح  يارب  )

اب لکوت ، ساسارب  طقف  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هنوگچ  نیاربانب  . دنتـسه وا  نالذخ  ببـس  شنارای  و  مک ، شدارفا  ورین و  هک  درک  لصاح 
دج و دننام  ارچ  و  درک . دامتعا  دیزی  اب  دربن  رد  روای ، رای و  یتساک  و  یناسنا ، يورین  دوبمک  و  نمشد ، ترثک  دارفا و  تلق  رب  نیقی  ملع و 
هک تسین  هتـسیاش  هجو  چیه  هب  - 1: خساپ ؟ تسجن یـسأت  هویـش  نامه  هب  زین  ناشیا  دندرک ، تمواقم  ربص و  هک  شراوگرزب ، ردارب  ردپ و 

رتهب درکیم ، هحفص 226 ] نانچ [  نینچ و  صخش  نالف  رگا  مییوگب : و  میهد ، رارق  داقتنا  دروم  یلمع  ره  رد  ار ، یناسنا  ره  هعلاطم  نودب 
ای میهد ، رارق  لیلحت  هیزجت و  دقن و  دروم  هتفرگ  رارق  صاخ  تیعقوم  نآ  رد  هدرک و  هطاحا  ار  وا  هک  یعاضوا  طیارش و  هک  نآ  رگم  دوب .

مغر یلع  يو ، اب  ار  نآ  نیا و  ای  میهد . رارق  شنزرـس  داقتنا و  دروم  ار  وا  مکاـح ، يوج  داـح و  طیارـش  رد  قیمع  قیقحت  زوجم و  نودـب 
ملع و نودب  مینک  یتواضق  يروادشیپ و  نینچ  رگا  هک  مینک . هسیاقم  نوگانوگ ، یسایس  یعامتجا و  تافالتخا  و  قیمع ، يافرژ  توافت و 

ترابع دنوادخ ، رب  لکوت  موهفم  - 2. میاهدومن يرواد  يراکزیهرپ ، يوقت و  لوصا  تیاعر  و  قیقحت ، عالطایب و  و  هتفگ ، نخس  یهاگآ 
سک ره  رب  و  تسا ، يرورـض  بجاو و  يوق  فیعـض و  قولخم  ره  رب  رما  نیا  و  رگید . سک  چـیه  هب  هن  و  وا ، هب  ماـصتعا  هیکت و  زا  تسا 

هک دوب  ياهنوـگ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  طیارـش  . رورـض تسا و  مزـال  تسا ، بجاو  وا  رب  یقح  يادا  اـی  تسا و  یقح  ناـهاوخ  هک 
زور رد  هک  ییاهشیاین  اهزاین و  زار و  زا  یکی  تخاسیم . ریذـپان  بانتجا  یمتح و  يرما  وا ، هب  لسوت  اکتا و  اب  ار  ادـخ  هار  رد  تداـهش 
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رب نامسآ  زا  ار  يزوریپ  رـصن و  رگا  اراگدرورپ ! : » دومرفیم هک  دوب  نیا  دومن ، يراج  كرابم  نابل  رب  شیوخ  روهـشم  يادنلب  رب  تداهش 
دوب نیا  نایدیزی  دیزی و  رب  يزوریپ  رـصن و  زا  رتهب  «. یهد رارق  تکرب  ریخ و  بجوم  ار  تداهـش  نیا  هک  مهاوخیم  وت  زا  يدومرف ، عنم  ام 
ینب نادناخ  هک  دننادب  و  دنرب ، یپ  رگمتـس  نادناخ  نیا  دـیلپ  تیهام  هب  و  دسانـشب ، ار  شراکهبت  دـناب  وا و  اهلـسن  يهمه  مدرم و  هک  هک ،

نانمشد ییاوسر  هار  نیرتهداس  و  دنشابیم . شربمایپ  مالسا و  نانمشد  نیرتنمـشد  نیرتدب و  اهنآ  هک  دنبایرد  دنتـسه و  یناسک  هچ  هیما 
هرونم يهنیدـم  رد  و  دـننک ، یکاته  یمارتحایب و  نانآ  نانز  هب  و  دـنوش ، لیان  تداهـش  تراسا و  راختفا  هب  ربمایپ  نادـنزرف  هک  تسا  نیا 

هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  يهداز  دـنزرف  ياهنادـند  و  دـنیامن ، هلمح  هنایـشحو  هدرب و  موجه  هسدـقم  هبعک  هب  قینجنم  اب  و  لالح ، ار  زیچ  همه 
مرکا ربمایپ  تسد  هب  هکم  یتقو  (. یمرـشیب یهز  ! ) تسا ردب  زور  یفالت  هب  زور  نیا  دـنیوگب : دننکـشب و  نارزیخ  بوچ  اب  ار  ملـسو  هلآو 

هحفص 227] رد [  ار  يزیچ  نایفسوبا  هنافـسأتم  اما  متـسه ؟ ادخ  لوسر  نم  ینادب  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  دومرف : نایفـسوبا  هب  دش ، حتف 
ثرا هب  رـسپ  هب  ردپ  زا  لسن  هب  لسن  هک  دوب ، يوما  نادـناخ  سوفن  رد  دـسح  هنیک و  نآ  و  تشادیم . ناهنپ  دوخ  هفطاع  یب  بلق  حور و 

، نآ تارثا  زا  رگید  یکی  تشگ . یلجتم  هکم  هنیدم و  يرگهحابا  البرک و  هاگنابرق  رد  شراثآ  ات  درب  ثرا  هب  شدج  زا  زین  ردپ  و  دیـسر ،
يدابم نییومالا و  نیب  عارصلا  ناونع  تحت  صاخ  یباتک  رد  راثآ  ریاس  و  دوب . نیفص  ياغوغ  يرگید  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  هب  تنایخ 
میکحت و  مالسا ، عفن  هب  هکم ، نیکرشم  لباقم  رد  وا  یگداتسیا  ربمایپ و  ربص  اما  و  تسا . هدش  يروآ  درگ  رفعج ، يرون  يهتشون  مالـسالا 

نیکرـشم لباقم  رد  دربن  اب  تساوخیم  ربمایپ  رگا  و  دوب ، رتسگ  نماد  و  طلـسم ، اـج  همه  رب  كرـش  هک  ارچ  دوب . یناـبم  زیکرت  و  ناـکرا ،
تداهش داهج و  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  دنامیمن . یقاب  دیحوت  يهملک  زا  يرثا  و  دشیم ، هفخ  هفطن  رد  مالـسا  و  دیهـش ، دنکیم ، تمواقم 

مامت مالسا  تحلـصم  دوس و  هب  ار  هیـضق  نایدیزی ، يوس  زا  ربمایپ  نارتخد  هب  تبـسن  یکاته  لمحت  و  شنارای ، ناردارب و  نادنزرف ، دوخ ،
هب ار  ناشراک  تبقاع  خلت  يهزم  و  درک ، اشفا  ار  مالـسا  نمـشد  بصاغ و  رگلاغـشا و  میژر  شنارای ، دوخ و  تداهـش  اب  ییوس  زا  و  درک .

: دیوگیم ءادهشلاوبا  باتک  رد  داقع  داتسا  . دومن دندوب ، هتخاس  دوخ  هک  ياهنانئاخ  ياههلیح  رکم و  راصح  راچد  ار  اهنآ  و  دیناشچ ، اهنآ 
زور کی  طقف  رطاخ  هب  نآ  و  دـندش ، بوکرـس  بورـضم و  نامزلا  رخآ  ات  هکلب  دـندوبن  براض  تقیقح  رد  ناشراکهبت  دـناب  هیما و  ینب 
دیزی  ) دـید تراسخ  نایز و  بولغم ، زا  شیب  بلاغ ، دـنمزوریپ و  يزور  نینچ  رد  دوب . تسالبرک ، رد  اروشاع  زور  هک  كاـنلوه  تباـنج 

هب هک  تسا ، رایـسب  نخـس  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  حلـص  دروم  رد  (. دـید تراـسخ  ررـض و  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  زا  رتهدرتسگ  رتنوزف و 
. مینکیم هراشا  نآ  زا  یئاههشوگ 

نسح ماما  حلص 

توافت يهرابرد  و  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  بالقنا  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  حلـص  دروم  رد  هعیـش  دـیدج  میدـق و  لاـجر  ار  یهورگ 
مادک ره  و  دناهتشاگن ، صاخ  ییاهباتک  هنیمز  نیا  رد  و  دناهتـشون . اهزیچ  و  هتفگ ، اهنخـس  هحفـص 228 ] کی [ ، ره  ثداوح  ضراوع و 
رطاخ هب  و  عبنم ، ردصم و  کی  زا  رثأتم  دوخ  راتفر  رد  راوگرزب ، ماما  ود  نیا  هک  دناهدرک  تباث  راوتـسا  مکحم و  یقطنم  اب  دوخ  يهبون  هب 
لمع هدوب ، بجاو  هک  يوحن  هب  ناشیا  زا  کی  ره  و  تسا . هدوب  نیملـسم  مالـسا و  تحلـصم  مه  نآ  و  دناهدومن ؛ لمع  نیتم  ساسا  کی 

شخب يادـتبا  رد  هک  ءاطغلا » فشاک  نیـسح  دـمحم  خیـش  يهبیط  يهملک  ، » مدرک هعلاطم  دروم  نیا  رد  هک  یبلطم  نیرخآ  دـناهدومرف ...
زا راشرـس  هیواعم  تسا : نیا  بلطم  نآ  يهدیکچ  . دشابیم تسا ، یـشرق  فیرـش  رقاب  خیـش  يهتـشون  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  باتک  مود 

راشف تحت  تلاسر ، يوبـشوخ  لگ  و  یبن ، دـنزرف  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تعیب  رد  اـما  دوب ، نینموملاریما  تداهـش  رد  يداـش  ترـسم و 
رادروخرب صاخ  یتیبوبحم  زا  نیملـسم ، نیب  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  دیدیم  وا  تشاد . رارق  دـیدش  بارطـضا  هغدـغد و  یناور و 

دـسافم یلام و  داسف  داجیا  رد  ار  هراچ  هار  اـهنت  نیارباـنب  درادـن ، هکرعم  نیا  زا  يزیرگ  رارف و  هار  هنوگ  چـیه  هک  تفاـیرد  هیواـعم  تسا 
شوگ هب  هقلح  مالغ  هوشر ، لوپ و  اب  ار  نسح  ماما  شترا  نارـس  و  تفاـی ، مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  شترا  رد  عیمطت  هوشر و  يداـصتقا و 
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. درک لـیمحت  ماـما  رب  دوب ، تقوم  سب ، شتآ  کـی  نایعیـش  اـم  رظن  زا  هک  ار  یلیمحت  حلـص  ياهئطوت ، نینچ  يارجا  یپ  رد  دوـمن ؛ دوـخ 
سب شتآ  حلـص و  يارب  زین  مدرم  يهدوت  ایناث  دومن . هزین  رـس  رب  ار  نآرق  يراک ، لغد  يرگهلیح و  اب  نآ ، رد  هک  یطیارـش  دننام  تسرد 
اهنآ يارب  ددجم  گنج  هب  توعد  هدرک و  ناوتان  هتسخ و  تسـس و  ار  اهنآ  يهیحور  گنج ، ياهتبیـصم  اریز  دندرکیم  يرامـش  هظحل 

ار گنج  رگا  دوب . هدش  راوشد  گنج  يهمادا  و  یسایس ، رظن  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  طیارش  . دومنیم لمحت  لباق  ریغ  نیگنس و  رایـسب 
( دوب ریذپ  ناکما  نآ  لامتحا  هک   ) دشیم بولغم  گنج  رد  ماما  رگا  و  تسا ، هتخیر  ار  نیملسم  نوخ  دنتفگیم : دادیم ، حیجرت  حلص  رب 

مالسا ظفح  يارب  یلیمحت  حلص  رب  ربص  هک  تسا  نیا  دنکفا ... تکاله  نتشک و  هب  ار  دوخ  وا  هک  دوب  نیا  دشیم  هتفگ  هک  ینخـس  نیلوا 
شردپ هک  یطیارش  هحفص 229 ] دننام [  تسرد  ، ) تشاد ولگ  رد  یناوختسا  و  مشچ ، رد  يراخ  هک  یلاح  رد  دیسریم . رظن  هب  رتیقطنم 
مالسلا هیلع  نسح  ماما  دیوگیم : ءاطغلا  فشاک  ... دومرف لوبق  ار  سب  شتآ  يراچان  يور  زا  هارکا و  اب  اذل  دیامرفیم ) ریبعت  نینمؤملاریما 
عـضاوم ابلاغ  مدرم  اریز  دـنک ، اشفا  تما  يهدوت  رب  ار  هیواعم  دـیلپ  تاین  تساوخیم  سب ، شتآ  شریذـپ  تهج  رد  یبالقنا  مادـقا  نیا  اب 

سب شتآ  نیا  زا  هک  يدوس  لقادـح  . دـندوب ربخیب  هدرپ  تشپ  قیاقح  زا  و  دـندروآیم ، باـسح  هب  ار  روما  تاـنایرج و  راکـشآ  ینلع و 
رتـنوزف هیما  ینب  ياـههلیح  متـس و  رفک و  هب  تبـسن  ار  مدرم  تخانـش  هدرک و  حـضتفم  اوسر و  ار  هیواـعم  هک  دوب  نیا  دـش  دـیاع  یلیمحت 

. تخاسیمن بستنم  قحلم و  نایفسوبا  شردپ  هب  ار  هیبا  نب  دایز  هیواعم ، دوبیمن ، سب  شتآ  حلـص و  نیا  رگا  . دوب یفاک  نیمه  تخاس و 
هب ار  ربمایپ  دـنزرف  مس ، اب  دوخ  يذوفن  لـماوع  يهلیـسو  هب  و  تشکیمن ، ار  قمح  نب  رمع و  ردـقلا ، لـیلج  یباحـص  يدـع و  نب  رجح  و 

. دوب ام  ردـقنارگ  لجا و  خیـش  تاراهظا  يهصالخ  نیا  . تفرگیمن تعیب  دـیزی ، شیوخ ، يهدازانز  دـنزرف  يارب  و  دـناسریمن ، تداـهش 
لیمحت ار  ییانثتـسا  طیارـش  هژیو ، ياهنوگ  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  یماـظن  یعاـمتجا و  یـسایس -  طیارـش  تواـفت  هک  تساـج  نیمه 

كرحت و زا  تسد  و  دوشن ، اهنآ  هنارگمتـس  تموکح  محازم  هک  دـنهاوخیم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  داـیزنبا  دـیزی و  اـما  دـنکیم .
و ادج ، ندب  زا  ار  شرـس  دیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  دنهد . ماجنا  دـنهاوخیم  دـنچ  ره  اهنآ  هک  درادرب ، يوما  میژر  هیلع  هزرابم  ضارتعا و 

دیزی نیگنن  طیارـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  اج  نیا  دـنهد . رارق  شبوک  نتخات و  موجه و  دروم  هنایـشحو  ار  وا  تشپ  هنیس و 
تلذ و و  ریشمش ، اب  گرم  نیب  تسا : هتخاس  ریخم  رما  ود  نیب  ارم  هدازانز  رسپ  هدازانز ، نیا  هک  دیـشاب  هاگآ  دیامرفیم : و  دنکیم ، هراشا 
وا هب  تعیب  تسد  نوبز  لیلذ و  دارفا  دننام  زگره  دنگوس ، ادـخ  هب  هن ، میـشاب ... يراوخ  میلـست و  تلذ و  ياریذـپ  ام  هک  تاهیه  يراوخ .

رارف نابابرا  متس  هطلس و  زا  هک  ناگدرب  دننام  ای  و   ) درک مهاوخن  وا  يهطلس  شریذپ  تیمکاح و  هب  رارقا  ناگدرب  نوچمه  و  داد ، مهاوخن 
هحفـص 230] نامه [  هب  دنراذگب  هک  تساوخ  وا  زهجم  شترا  و  دایزنبا ، زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  (. دومن مهاوخن  رارف  زگره  نم  دنکیم ،

عانتما نارگمتس  اما  دشخب . ققحت  ار  دوخ  میظع  تلاسر  و  دناسر ، ماجنا  هب  شیوخ  راک  هک  دننک  اهر  ار  وا  و  دندرگزاب ، دندوب  هک  ییاج 
زیاج ایآ  ماما ، ود  زا  کی  ره  طیارـش  رد  قیمع  فالتخا  گرزب و  توافت  نیا  اب  ! دوش هتـشک  ای  دـنک  تعیب  دـیاب  اـی  دـنتفگ : و  دـندیزرو ،
هیلع نیسح  ماما  ردارب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دشیم ؟ دیهش  نیسح  ماما  نوچمه  زین  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دیاب  دیوگب : یلقاع  هک  تسا 

هللا یلص  ادخ  لوسر  تلاسر  ناتـسلگ  يوبـشوخ  ياهلگ  و  تشهب ، لها  ناناوج  رورـس  ود  ره  و  دنردام . ردپ و  کی  زا  ود  ره  و  مالـسلا ،
و ادخ ، زا  تعاطا  يارب  راوگرزب  ود  ره  دـسریم ، تداهـش  هب  یمود  و  دریذـپیم ، ار  یلیمحت  حلـص  یلوا  رگا  دنتـسه ، ملـسو  هلآو  هیلع 
لیم و هن  و  گرم ، زا  سرت  هن  دـشابیم ؛ مهالاف » مها   » لصا تیاعر  و  رتمک ، نایز  اب  رتنوزف  نایز  عفد  و  تدابع ، رد  صالخا  ماقم  تاـبثا 

يزیچ هب  نیملـسم  مالـسا و  تحلـصم  هب  زج  ناراوـگرزب  نآ  دوـبن . اـهنآ  يهعفاد  هبذاـج و  لـماع  کـی  چـیه  يوـیند ... تاـیح  هب  تبغر 
. دندیشیدنایمن

سانش هعماج  داصتقا و  ياملع  نآرق و 

زا یهورگ  دوب : هتفگ  نآ  رد  هک  مدـناوخ  دومحم  بیجن  یکز  رتکد  يهتـشون  ندـمت » رایعم   » ناونع تحت  ياهلاقم  مارهـالا  يهدـیرج  رد 
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. دننک صخـشم  یگدنام  بقع  لماوع  تفرـشیپ و  للع  یبایزرا  شجنـس و  يارب  يرایعم  دنتفرگ  میمـصت  سانـش  هعماج  داصتقا و  ياملع 
ندـمت و يارب  يرایعم  ار  نآ  ناوتیم  ایآ  دـنتفگ  و  دارفا . یـصخش  دـمآرد  نیگناـیم  زا  تسا  تراـبع  دـناهدرک  عضو  هک  يراـیعم  نیلوا 

دادملق یگدنام  بقع  دوکر و  لیلد  دوب ، نییاپ  رگا  و  تفرـشیپ ، يهناشن  دوب ، الاب  یـصخش  دـمآرد  رگا  هک  يروط  هب  میهد ، رارق  هعماج 
، یلک يهدیدپ  کی  هصالخ  دـشابیم و  ینوگانوگ  تاهج  دایز و  داعبا  ياراد  یناسنا  تایح  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  ماجرف  رد  دوش ...
، دـمآرد و  دـیلوت ، ماقرا  اهنت  تسا . نوگانوگ  تاهج  و  داعبا ، نیا  یمامت  لوصحم  ندـمت ؛» . » تسا ریذـپان  كاـکفنا  و  هیزجت ، لـباق  ریغ 
هحفـص 231] نیاربانب [  تسین ... هدنز  نان  بآ و  اب  طقف  تیناسنا  هک  دندیـسر  یعطق  دروآرب  نیا  هب  هصالخ  تسین و  هدـننک  نییعت  لماع 
هب يدازآ  تینما و  تشادـهب و  قالخا و  گنهرف و  یهاگآ و  حطـس  نازیم  تفای ، شیازفا  دـصرد  نازیم 50  هب  الثم  يدمآرد  حطـس  رگا 

حطـس شیازفا  رانک  رد  يرگید  ياهرایعم  زا  یـسانش  هعماج  داصتقا و  ملع  ياـملع  ریدـقت  ره  هب  . دـش دـهاوخن  هدوزفا  دـصرد  رادقم 50 
تیاعر - 1: دوشیم یبایزرا  هدیجنـس و  زین  ریز  لـماوع  اـب  ندـمت  هک  دـندرک  مـالعا  ناـیاپ  رد  و  دـنیوگیم ، نخـس  يداـصتقا  يروهرهب 

مامت اب  یناسنا  تیصخش  لوحت  ساسارب  هک  حیحـص : تیبرت  - 2. شخب نامرد  هناریگـشیپ و  هناهاگآ و  قیقد و  یتیاعر  یمومع : تشادهب 
نیا نودـب  دـنک ، هنیزه  یـشزومآ  لیاسم  رد  ناموت  اهنویلیم  یتلود ، تسا  نکمم  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنکیم ... لمع  اهورین  تاناکما و 

تلاهج رد  و  داقتعا ، تافارخ  هب  هک  ار  يدارفا  همانیهاوگ  ناگدنراد  زا  يرامآ  طقف  دـهد و  اقترا  یلاعتم  حوطـس  ندـمت و  هب  ار  مدرم  هک 
راک يهنیمز  هیهت  و  مدرم ، يارب  یلغـش  ياـهتصرف  زا  يروهرهب  بساـنم و  ياـهتصرف  داـجیا  - 3. دنهد شیازفا  دنراد ، بصعت  نردـم 

رد همه  هک  یتیمکاح  نوناق ، تیمکاح  تدایس و  و  تاواسم ، تلادع و  يدازآ و  تینما و  نیمضت  - 4. اهیگتسیاش اهدادعتسا و  بسحرب 
، طیارش نیا  عمج  . دشابن کچوک  گرزب و  موکحم و  مکاح و  نیب  یقرف  چیه  و  دنشاب ، میلست  عضاخ و  تاررقم  لوصا و  نیناوق و  لباقم 
گنـسنارگ و لیقث و  نآ  ياوتحم  شخب و  تذـل  نآ  معط  و  دریگیم ، دوخ  هب  ار  ییابیز  گـنر  یگدـنز ، و  دـشخبیم ، ققحت  ار  ندـمت 
تیرح و تینما و  نیمـضت  تلادـع و  يهماـقا  و  تشادـهب ، تیاـعر  ملع و  بلط  رب  زین  تنـس  نآرق و  حیرـص  نوـتم  ددرگیم . دنمـشزرا 
زا يریباعت  هب  ام  تالوقم ، نیا  هب  یهاگآ  زا  شیپ  شاک  يا  و  دزیگنایم . رب  رتلماک  رترب و  لوقعم ، یتایح  هب  و  دـنکیم ، بیغرت  تاواـسم 

یناسک يا  (: 24 لافنا /  (.) مکییحی امل  مکاعد  اذا  لوسرلل  هللل و  اوبیجتـسا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  :) هک میدشیم  هاگآ  تایآ  لیبق  نیا  ریـسفت 
هحفص دییامن [ . تباجا  ار  شلوسر  ادخ و  دنناوخیم  ارف  نیرفآ  تاجن  شخب و  تایح  یمایپ  يوس  هب  ار  امـش  یتقو  دیاهدروآ ، نامیا  هک 
ینعی . دنکیم يربهر  تیاده و  هار ، نیرتمکحم  نیرتهب و  هب  نآرق  نیا  (: 19 ءارسالا /  () موقا یه  یتلل  يدهی  نارقلا  اذه  نا  : ) زین و  [ 232

یلجتم ابیز  ییاههولج  اب  ار  نآرق  تلاسر  مالـسا و  هک  تایآ  زا  رگید  يرایـسب  و  دنکیم . يربهر  توعد و  رترب ، يایند  لضفا ، یتایح  هب 
هک ارچ  تسا ؛ نآرق  نیسح و  زا  نخس  تقیقح ، رد  رتلماک ، رترب و  یتایح  و  ییانشور ، رون و  ندمت و  زا  نخـس  هک  نیا  افاضم  .و  دزاسیم

-1 تالاؤس . دننکیم يربهر  تیادـه و  یگدـنز ، یـشم  طخ  هویـش و  نیرتمکحم  نیرتیلاع و  و  مایق ، هار  نیرتهب  هب  اهبنارگ  رهوگ  ود  نیا 
رتخد ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  یتـیاور  هنیمز  نیا  رد  دـشاب  دـناوتیم  ییاـهزیچ  هچ  رد  نآرق  رظن  زا  يرترب  راـختفا و 

رکذ هنیمز  نیا  رد  نآرق  زا  هیآ  ود  تسا ؟ دـیفم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  عامتجا و  رد  ناسنا  يارب  یلاـمعا  عون  هچ  - 2. دینک لقن  ناشیمارگ 
هحفص 235 ] دینک [ . نایب  ار  هعیش  رظن  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  حلص  يهفسلف  - 3. دینک

وا ترتع  ربمایپ و  هیلع  اتدوک  يهئطوت 

؟ دندناسر تداهش  هب  ار  نیسح  یناسک  هچ 

قفانم یبصان و 

هک تسا  یسک  قفانم ؛ . دنکیم راکشآ  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیب  لها  اب  تموصخ  ینمشد و  هک  تسا  یـسک  یبصان ؛
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دربن داهج و  نیقفانم  رافک و  اب  ربمایپ  يا  دـیامرفیم : لاعتم  رداق  دـنکیم . نامیا  راـهظا  ناـبز ، اـب  و  یفخم ، شبلق  يهناـخناهن  رد  ار  رفک 
دنگوس ادـخ  هب  نیقفانم )  ) اهنآ تسا  هاگلزنم  نیرتدـب  منهج ، اهنآ  هاـگیاج  هک  نادـب  و  اـمن ، راـتفر  تنوشخ  تدـش و  هب  اـهنآ  اـب  و  نک ،
یفادها رب  و  دندش ، رفاک  مالسا  راهظا  زا  سپ  و  دناهتفگ ، رفک  نخس  هک  هتبلا  تسین  نینچ  دناهدرواین ، نابز  رب  رفک  فرح  هک  دنروخیم 

یتقو هک  دنتفرگ  میمصت  قافتا ، هب  نیقفانم  زا  رفن  هدزناپ  دنیوگ : نیرسفم  (. 74 هبوت /  . ) دنتفرگ میمصت  هتشامگ و  تمه  دنتفاین  تسد  هک 
قیمع ياهرد  رعق  هب  ار  وا  و  دنهد ، مر  ار  وا  رتش  دوشیم ، در  مخ  چیپ و  رپ  كانرطخ  هقطنم  کی  زا  بش ، ماگنه  رد  شرتش  اب  ادخ  لوسر 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رصع  رد  نیقفانم  نیا  يهتـسد  رـس  ( دومرفیم تعجارم  كوبت  هوزغ  زا  ربمایپ  رفـس  نیا  رد  . ) دنزادنا

ناقفانم دوجو  زا  یهلا  رواـنهپ  نیمز  هتبلا  هحفـص 236 ] درکیم [ . يربهر  ربمایپ ، مالـسا و  هیلع  ار  ناـقفانم  عمج  هک  دوب  یبا  نب  هللادـبع 
هب هک  ار  یتاریبعت  اههژاو و  اهنآ  تسین . یهت  دنـشکیم ، هشقن  حرط و  یبالقنا ، زرابم و  صلخم و  نادـنمرواب  هیلع  هظحل  ره  هک  رگهئطوت 

نید و مان  هب  نیمز  رد  داسفا  بیرخت و  تهج  رد  ياهناحوبذم  شالت  و  دـننکیم ، فیرحت  نوگرگد و  دوشیم ، نومنهر  تداعـس  ریخ و 
لکل انلعج  کلذک  و  :) دراد یندینـش  یتاراشا  هشیپ  قافن  نادسفم  زا  یهورگ  هب  دـنوادخ  دـننکیم  یمومع  تحلـصم  قطنم و  تمکح و 

هدع کی  يربمایپ  ره  لباقم  رد  زین  و  (: 112 ماعنا /  ...() ارورغ لوقلا  فرخز  ضعب  یلا  مهضعب  یحوی  نجلا  سنالا و  نیطایـش  اودع  یبن 
ءاقلا ار  یبیرف  رهاظ  هتـسارآ و  نانخـس  نانمؤم ) لاـفغا  يارب   ) رگید یـضعب  هب  اـهنآ  هک  میداد  رارق  ینمـشد  هب  ار  نج  سنا و  نیطایـش  زا 

... دـننکیم نامتک  اراکـشآ  ار  قح  و  دـنزیمآیم ، لـطاب  اـب  ار  قح  قفاـنم ، یهورگ  . دادیمن خر  نینچ  تساوخیم  دـنوادخ  رگا  و  دـننک .
. دناهدرک باختنا  یحیحص  يهنیزگ  هچ  یتسار  هب  دناهدیمان و  بالقنا  دض  ار  نیقفانم  تکرح  رضاح ، رصع  ناگدنسیون  زا  یخرب 

وا ترتع  ربمایپ و  هیلع  یماظن  يهئطوت 

دوخ هنامصخ  يهرهچ  نیقفانم  اریز  دوب  نیکرشم  اب  يریگرد  زا  رتتخس  نیقفانم ، اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يریگرد  دروخرب و 
تلحر زا  سپ  دندیرفآیم ... هزات  ياهلیح  و  دندرکیم ، حرط  ربمایپ  هیلع  هنانئاخ  ياهئطوت  زور  ره  دنتشادیم . ناهنپ  یتسود  باقن  ریز  ار 

برض و موجه و  دروم  یگراوآ  لتق و  اب  ار  اهنآ  و  دندرک ، هئطوت  ربمایپ  تما  ناحلاص  ترتع و  هیلع  رب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
رب ات  دندشیم  هدنهانپ  رگمتس  یتوغاط  هب  نیغورد  ياههناهب  بذاک و  ياهرذع  هب  دیماجنایمن ، هجنکش  لتق و  هب  رگا  و  دنداد . رارق  متش 

هیلع نیـسح  سدقم  دوجو  هب  تبـسن  دیزی  هک  ار  یتیانج  . دنیامن متـس  روج و  تراهط ، تیالو و  طخ  هب  نیدقتعم  مرکا و  لوسر  نادـناخ 
هحفص  ) مصاوقلا نم  مصاوعلا  باتک  رد  یبرعلا  نب  رکبوبا  هحفص 237 ] دندز [ !! مقر  شلوسر  ادخ و  زا  تعاطا  دیدرگ ، بکترم  مالسلا 

رفن کی  نیا  یتح  هچرگ  تسا ! هدرک  تعیب  وا  اب  رفنکی  اریز  دوب . هدش  دقعنم  دـیزی  اب  تعیب  اعرـش  دـیوگیم : لاس 1375 ه ) پاچ  ، 222
لاوقا و دیکأت  هب  رگم  تشکن  ار  وا  و  دشن ، دراو  نیـسح  اب  گنج  رد  سک  چـیه  دـیوگیم : يهحفـص 232  رد  و  دشاب ...! هیواعم  شردپ 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنیوگیم  هک  نآ  هلمج ؛ زا  دوب . هدیـسر  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شدج  زا  هک  يدایز  ثیداحا 
ریشمش اب  ار  وا  دشاب ، دهاوخیم  سک  ره  دزادنایب . هقرفت  دنراد ، هملک  تدحو  هک  ار  تما  نیب  تساوخ  سک  ره  دومرف ...« : ملـسو  هلآو 

تبغر و يدونـشخ و  يارب  ادخ و  زا  تعاطا  ساسارب  و  تشکیم ، ار  نیـسح  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رما  هب  دیزی  .«! دـینزب
تعیب وا  اب  اعرـش  هک  دوخ ، نامز  ماما  رب  وا  هک  ارچ  درادـن ، يرذـع  چـیه  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  اما  !! دـناسریم لتق  هب  ار  وا  تشهب  هب  لیم 

رکف وا  دننام  هک  یناسک  یبرعلانبا و  بانج  نیا  منادیمن  نم  !!! تسا هدیروش  دوب  هفیلخ  هیواعم ، شردپ  تعیب  دییأت و  فرـص  هب  و  هدش ،
هشیاع یقطنم  ریغ  هنالداع و  ریغ  جورخ  و  هدرک ، جورخ  دیزی ! دوخ  ماما  رب  هک  شدج  ریشمش  اب  نیسح  ندش  هتـشک  نیب  هنوگچ  دننکیم 
هیجوـت هنوـگچ  و  تسا ؛ هدرک  عـمج  دـندرک ، تعیب  وا  اـب  نیرجاـهم  راـصنا و  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هـیلع  ریبز  هـحلط و  هیواـعم و  و 

هحفص 222 رد  مصاوع  بحاص  نخس  رب  یبیجع  رسفت  بیطخ ، نیدلا  بحم  دننکیم !؟ توکـس  اج  نآ  رد  ارچ  تارـضح  نیا  دنکیم !؟
اههنتف و تفرگیمن ، تعیب  دیزی  يارب  و  درکیم ، اهر  نیملسم  نیب  رد  ار  اروش  يهلأسم  هیواعم  رگا   » دیوگیم وا  تسا . یندینـش  هک  دراد 
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بیطخ نیا  زین  و  تخاـسیم »...!! جراـخ  ماـظتنا  مظن و  زا  ار  یمالـسا  ماـظن  هدرک و  لـتخم  ار  نیملـسم  روما  هک  دادیم  خر  ییاهراتـشک 
هب و  زامن ، رب  تبظاوم  تبقارم و  تلادـع ، لـها  دـیزی  : » تسا یندـناوخ  هک  دراد  مصاوع  باـتک  هحفص 232  رب  يریـسفت  طحنم  كاکش 

كاپ تسا  يدرف  مصاوع  بحاص  هضیرع و  طوطخ  بحاص  هاگدید  زا  دیزی  «!!! دوب تنس  مزالم  يرجم و  هتـسویپ  و  ریخ ، ياهراک  لابند 
سدـقت تمرح و  عفر  و  هبعک ، کته  ندرمـش  لالح  اب  ار  زامن  و  تسا . تنـس  يایحا  و  تلادـع ، لابند  هب  البرک ، هاگنابرق  رد  اوقتاـب و  و 

لیلد تجح و  نیمادک  اب  دناهدیدن !؟ هدینشن و  شترتع  لوسر و  ادخ و  اب  ار  وا  ینمـشد  ضغب و  هحفص 238 ] ایآ [  درادیم ...! اپ  هب  نآ ،
بهذم یبرعنبا و  نید  رد  هک  میربیم  هانپ  وت  هب  اراگدرورپ  ! ینادجویب تفاخـس و  و  یمرـشیب -  یهز  دیهدیم -؟ خـساپ  قطنم  نیا  هب 
فارتعا دهد و  یهاوگ  ياهفازگ  لطاب و  نخـس  نینچ  هب  یـسک  هک  دابم  ادنوادخ ! دنتـسه ! اوقتاب  كاپ و  دایزنبا ، دیزی و  نیدـلا ، بحم 

هیلع نیـسح  هک  دـیوگب  زین  سک  ره  دـشابیم . شکرـشم  ناردـپ  هیواعم و  دـیزی و  زیمآ  كرـش  نییآ  رب  دـنک ، نینچ  سک  ره  هک  دـنک .
. تسا هدوب  متس  كرش و  نییآ  نامه  یناطیش و  روفنم و  نید  نیمه  رب  دنتشک ، شنایعیش  ار  مالسلا 

گنن تسا و  ضفر  نادنواشیوخ  اب  یتسود  تدوم و  ایآ 

ام اب  امیقتسم  هک  تسین  یسک  یبصان  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا ، هدمآ  یلماع  رح  يهتـشون  هعیـشلا  لیاسو  باتک  رد 
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دـمحم و  اب  نم  دـیوگب : هک  تفای  ار  یـسک  ناوتیمن  اریز  دزرو ، ینمـشد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 

زا و  دیراد ، تسود  ار  ام  امـش  هک  دـنادیم  وا  و  دراد ، هنیک  ینمـشد و  نایعیـش )  ) امـش اب  هک  تسا  یـسک  یبصان  مراد . ضغب  ینمـشد و 
اهنت و  دریگیم . دوخ  هب  یعافد  عضوم  لیاسم ، لباقم  رد  هراومه  و  دنادیم ، هانگ  ار  یقولخم  ره  هب  يدب  رـش و  هعیـش ، «. دیتسه ام  نایعیش 
رظن زا  یتسود  تدوم و  نیا  هک  ارچ  تسا ، هدودز  اهنآ  زا  ار  يدـیلپ  سجر و  دـنوادخ  هک  تسا  یناـسک  هب  تدوم  تبحم و  هعیـش  هاـنگ 
ینا نالقثلا  دهـشیلف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  بح  اضفر  ناک  نا  : دـیوگیم یعفاش  گنن ! تسا و  ضفر  اهیبصان  جراوخ و 

. ] متسه یضفار  نم  هک  دنـشاب  دهاش  سنا  نج و  تسا . [ 47  ] ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  نادناخ  هب  تبحم  بشع و  رگا  یـضفار :
راـع گـنن و  نـم  رب  ار  ربماـیپ  نادــناخ  هـب  قـشع  بـح و  تنــس ، باـتک و  نیمادــک  ساـسارب  دــیوگیم : يدزا  تـیمک  هـحفص 239 ]
هعیـش هک  سک  ره  هب  وت  رطاخ  هب  نم  ار و  لازتعا  بهذم  مدید  :و  دـیوگیم مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  حدـم  رد  دـیدحلایبا  نبا  . دـیرادنپیم

میقتسم نمشد  دناهتسد : هس  وت  نانمشد  دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تسا . حیحـص  زین  نآ  سکع  . مراد هقالع  لیم و  دشاب 
تبحم قشع و  هک  دناهدرک  لایخ  هک  نانآ  هب  هدوب  یخساپ  دناهتفگ ، تیمک  یعفاش و  هچ  نآ  . وت نمشد  تسود  و  وت ، تسود  نمـشد  وت ،
تمهت ارتـفا و  هعیـش  هب  هک  تسا  زیمآ  رفک  لـطاب و  روصت  نیمه  زا  و  گـنن !! تسا و  ضفر  اوقت  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  ترتـع و  هب 

ار هعیش  دنزاسیم و  مهتم  ینطاب  هب  ماهیا  زا  یششوپ  رد  ار  اهنآ  یهاگ  و  ولغ ، هب  باستنا  يارتفا  يرشع  ینثا  يهعیـش  هب  یهاگ  و  دناهدز ،
. میزادرپیم موس  تمهت  یسررب  هب  الیذ  میتشاد ، ياهراشا  مود  لوا و  تمسق  هب  دننادیم ...! مالسلا  هیلع  نیسح  لتاق 

نیسح ماما  ندش  هتشک  هعیش و 

هراشا هک  روط  نامه  و  دوب . ادخ  لوسر  شدج  تشک ، ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  یـسک  دیوگیم : مصاوقلا  نم  مصاوعلا  باتک  بحاص 
اب ار  وا  دـشاب ، دـهاوخیم  هک  ره  دـنکفایب ، هقرفت  تما  نایم  رد  تساوخ  سک  ره  هک : هدـش  لقن  ربماـیپ  زا  یتیاور  دـیوگیم : وا  میدرک ،

تمصع و زا  عافد  نآ  و  تسا ، یکی  هلوقم  ود  نیا  زا  دوصقم  !... دنتشک شنایعیـش  ار  نیـسح  دیوگیم : رگید  ییاج  رد  دیـشکب ! ریـشمش 
، دارفا هنوگ  نیا  لابند  هب  ناطیـش  هک  تسین  يدیدرت  . دشابیم هدش ، بکترم  هک  یتیانج  تنایخ و  اطخ و  زا  وا  يهئربت  و  دـیزی ! یهانگیب 
، یبرعلا نب  رکبوبا  لثم  ياهتخورف  دوخ  رودزم  زا  ناطیـش  تسا . تارـضح  نیا  يهناملاع  حالطـصا  هب  تاقیقحت  هنارکفنـشور و  تانایب  و 
و ناشیایند ، هحفـص 240 ] ناشنید [  اهنیا  دـنکیم . تاهابم  يرودزم  صخـش  نینچ  دوجو  هب  شیاههدـیقع  مه  نایم  رد  و  دربیم ، تذـل 
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، هداد ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نتشک  روتسد  سک  ره  - 1: درخ مک  يهتخورف  دوخ  نیا  خساپ  اما  و  دشابیم . ناشتراقح  يهدقع  ناشهدیقع 
هزور هب  ای  هداتـسیا ، زامن  هب  رگا  یتح  تسا . دربن  ادخ  مالـسا و  زا  ییوب  دشاب ، هدش  دونـشخ  وا  ندش  هتـشک  زا  ای  روضح ، وا  اب  دربن  رد  ای 

يههجو بسک  لـماع  افرـص  اـهنآ  دزن  رد  نید  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  يهدومرف  هب  و  دـشاب . هتفر  ادـخ  يهناـخ  جـح  هب  اـی  و  هتـسشن ،
و درکن ؟ رداص  ار  كانلوه  تیاـنج  نیا  ناـمرف  دـیزی  اـیآ  - 2. تسا ناسل  يهقلقل  يداـصتقا و  ياـههبذاج  بلج  و  یـسایس ، یعاـمتجا و 
ار تراغ  راتـشک و  هاپـس  یهدـنامرف  ير  کلم  رطاخ  هب  دعـسنبا  ایآ  تشادـن ؟ لیـسگ  جیـسب و  ار  رکـشل  و  درواین ؟ رد  ارجا  هب  داـیزنبا 
، هتـشذگ نآ  زا  (. دیـشاب هتـشاد  فاصنا  ( !؟ دندوب هعیـش  اتلاصا ، همانـسانش و  مسا و  هب  ولو  اهنیا ، زا  کیمادک  تفرگن ؟ هدـهع  هب  امیقتـسم 

روضح البرک  يهنحـص  رد  و  هدش ، جیـسب  تراهط  ترتع و  نادـناخ  لواپچ  يارب  هک  یناگتخورف  دوخ  و  متـس ، رفک و  هاپـس  هوبنا  ترثک 
وـس نآ  وـس و  نیا  هب  داـب  تکرح  اـب  هک  دـندوب  نادرگرـس  ياـههشپ  نوـچمه  عاـعر » جـمه   » مالـسلا هیلع  یلع  يهدوـمرف  هب  و  دنتـشاد ،

هب یهاگن  رگا  دندوب ؟ مالسلا  هیلع  یلع  ربمایپ و  يهعیش  کی  مادک  دندوب ، تکرح  رد  ياهرعن  ادص و  ره  یپ  رد  رامح  دننام  و  دنتفریم ،
جراخ نید  زا  دنتشاد ، روضح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هیلع  گنج  رد  و  دندوب ، هعیـش  هک  مه  هدع  نآ  تفای  دیهاوخرد  دیـشاب ، هدرک  خیرات 

( دنک فارتعا  دیاب  یفـصنم  ره  هک  نانچ   ) درک راکنا  ناوتیمن  . دندومیپیم ار  متـس  تیلهاج و  بصعت و  رفک و  يداو  جراوخ ، اب  و  هدش ،
ندش هتـشک  رورت و  هب  دـیدهت  اهنیا  هک  تشاد  دوجو  هعیـش  زا  سفنلا  فیعـض  فعـضتسم و  هراچیب و  هورگ  کی  دـیزی  هاپـس  نیب  رد  هک 

، دننکن تکرـش  گنج  نیا  رد  رگا  دوب  هدـش  هتفگ  اهنآ  هب  و  هتفرگ ، رارق  دوخ  يزور  قزر و  هناهام و  لوپ  عطق  ضرعم  رد  و  دـندیدرگ ،
دیدهت و اب  هک  سفنلا ، فیعض  نایعیش  زا  هتسد  نیا  تفگ  دیاب  اما  . دش دهاوخ  عطق  ناشیزور  قزر و  و  هویب ، ناشنانز  و  میتی ، ناشیاههچب 

هورگ نیا  هب  ثیداحا  و  یتاغیلبت ، ياهغورد  و  هاگتـسد ، یفنم  تاـغیلبت  ساـسارب  ـالوا : دـندوب ، هدـمآرد  دـیزی  هاپـس  يهرمز  رد  باـعرا ،
نیا هک  تسا  یهیدـب  و  دنتـشاد ؛ رارق  دایزنبا  و  دـیزی ، هاپـس  و  عاـمتجا ، نییاـپ  رایـسب  ياـههدر  هحفـص 241 ] رد [  اهنآ  اـیناث  دـندیورگ .

یهایـس شقن  زج  ینیرفآ  هثداح  رد  و  هتـشادن ، گنج  رد  يزاس  تشونرـس  شقن  هنوگ  چیه  سفنلا  فیعـض  كدنا و  دودحم و  تیعمج 
اهتبیصم و عیاجف و  يهمه  للعلا  ۀلع  و  بابسالا ، ببس  و  دسافملا ، ما  و  یلـصا ، نیرفآ  هثداح  دندرکیمن . افیا  ار  يرگید  شقن  رگـشل ،

نیگنن سلجم  رد  فلا : : دنتـسه البرک  يهعقاو  ینیع  نادـهاش  شلیلد  دوب . وا  نامرف  تیمکاح  و  دـیزی ، دوخ  البرک ، يدژارت  ياـهتیانج 
نادزد راوختفم و  راوخ و  تنار  نایرابرد  زا  يریثک  عمج  دریگیم ، رارق  خیرات  راکتیانج  نیرتدـیلپ  لباقم  رد  ماما  رهطم  رـس  یتقو  دـیزی 
سلجم نامه  رد  دوب . اغوغ  نیا  دـهاش  و  رـضاح ، لفحم  نآ  رد  زین  مور  روتارپما  ریفـس  هلمج ، زا  دنتـشاد . روضح  هعماـج  مدرم و  قوقح 

ار نایرج  شرازگ  روتارپما  هب  مهاوخیم  تفگ : مور  ریفس  تسا ؟ راک  هچ  ار  امش  رس  نیا  اب  تفگ : دیزی  ؟ تسا یسک  هچ  رس  نیا  دیـسرپ 
نوچ تسا ، ادخ  لوسر  رتخد  همطاف ، شردام  هک  نیا  اب  تسا . نیسح  رـس  نیا  تفگ : دیزی  ! دنک تکرـش  هفیلخ  يداش  رد  ات  منک ، لاسرا 
موق ناگرزب  زا  هک  تولاجلا  سأر  مانب  يدوهی  رفن  کی  ب : !!! تسا هدش  تازاجم  مالـسا  مکح  هب  تسا ، هدرک  مایق  روشک  تینما  دـض  رب 

یناوخیم ناناملـسم  يهفیلخ  ار  دوخ  هک  وت  فرط  زا  تیانج  نیا  هک  يرادـن  رواـب  وت  دـیزی ! يا  دـیوگیم : سلجم  ناـمه  رد  دوب ، دوهی 
نیا اب  و  تسا ، هطـساو  هس  دص و  کی  یبن  دوواد  نم و  نایم  هک  یتروص  رد  ینکیم ، راتفر  هنوگ  نیا  ربمایپ  نادـناخ  اب  وت  دوبن ؟ راوازس 

رـس زورما  و  دوـب ، امـش  ربارب  رد  ناـتربمایپ  زورید  . دـننکیم میرکت  میظعت و  ارم  و  دـنراذگیم ، مارتـحا  نم  هب  دوـهی  موـق  يهمه  دوـجو ،
تمایق زور  ات  نم  دشکب ، ار  ینامیپ  مه  سک  ره  : » هک مدینش  ار  ربمایپ  يهتفگ  نیا  هک  يزور  زا  نم  تسامش ! لباقم  رد  وا  يهون  يهدیرب 

دوخ تشز  لمع  هب  هنوگ  نیا  و  یـشکیم ، ار  وا  دـنزرف  وت  زورما ، یلو  ماهدرک . ادـیپ  هناصلاخ  ناـمیا  هدـیقع و  وا  هب  موشیم ،» شنمـشد 
اب تولاـج  ؟ ییوـگ نخـس  تشرد  نینچ  نیا  نم  اـب  ینکیم  تأرج  هنوـگچ  وـت  تفگ : دـیزی  هحفـص 242 ] ینکیم [ ! رهاـظت  تاـهابم و 
ار دوخ  نیتداهـش  دـنلب  يادـص  اب  سلجم  نیمه  رد  نم  ياهدـید ؟ اجک  ار  نامیا  نابحاص  یخاتـسگ  تأرج و  وت  دز : داـیرف  یگتخورفارب 
وت هب  وت  شیک  مه  کی  مانب  و  موش ، جراخ  وت  نانامیپ  مه  هورگ  زا  ات  هللا  لوسر  ادـمحم  نا  ادهـشا  و  هللا ، هلا  ـال  نا  دهـشا  منزیم : داـیرف 
دوخ نارزیخ  بوچ  اب  نوعلم  دیزی  هک  یتابرض  زا  رتلدتسم  رتحضاو و  زیچ  چیه  .ج : مشکب رس  ار  تداهش  نیریـش  ماج  و  متـسرفب ، تنعل 
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هنامرشیب ادخ ، لوسر  يهسوب  هاگیاج  هب  ار  نارزیخ  بوچ  هک  یلاح  رد  وا  تسین ، تخاونیم  مالسلا  هیلع  نیـسح  كرابم  نادند  بل و  رب 
رد هک  ام  ناگرزب  شاک  يا  متسین . دوخ  دج  لسن  زا  مریگن ، مشاه  نادنزرف  زا  ماقتنا  نم  رگا  هک : دورـسیم  ار  یلهاج  راعـشا  نیا  دزیم ،

رارق زات  تخات و  دروم  ار  هسدقم  يهبعک  دیزی ، هاپس  عطق ، روط  هب  . متفرگ ار  نانآ  ماقتنا  هنوگچ  هک  دندیدیم  دندوب و  دندش ، هتـشک  ردب 
، داد رارق  تمرح  کته  دروم  راب  هس  ار  هرونم  يهنیدـم  و  دروآ ؛ موجه  نآ  هب  قینجنم  اـب  و  درب ، ناـیم  زا  ار  نآ  تسادـق  تمرح و  و  داد ،
، دندوب ماش  یلاها  زا  هاپس  نیا  دارفا  يهمه  دیوگیم : خیرات  دندرک . زواجت  نانز  هب  و  دنتشک ، ار  يدایز  ناکدوک  نادرم و  دیزی ، نایهاپس 

. دروخیمن مشچ  هب  ناشنایم  رد  زین  زاجح  لها  یقارع و  کی  یتح  دوبن ؛ اهنآ  نایم  رد  هعیش  رفن  کی  و 

یعقاو يهعیش  ياهیگژیو 

زین باستنا  همانـسانش و  اب  دنکیمن . ادیپ  ققحت  اعدا  راعـش و  مالک و  مان و  اب  يراد  نید  زین  و  تسین ، یفاک  ندوب  یبهذم  نیدـت و  فرص 
ار بهذم  نید و  هک  تسا  هدیقع  هب  طونم  یبالقنا و  هتسیاش و  حلاص و  ياهراک  هب  ندوب  ناملسم  دنک ، یناملسم  ياعدا  دناوتیمن  یسک 

موزلم مزـال و  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  هحفــص 243 ] دروآیم [ . دوـجوب  راـختفا  نآ  هـب  باـستنا  رد  و  هدـیناسر ، تاـبثا  هـب  یعدـم  يارب 
لامعا و  هحلاص ، لاـمعا  رگناـیب  ناـمیا  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تسا . يرگید  روضح  هب  طونم  کـی  ره  دوجو  دـنرگیدکی .

نییعت دوخ  لاوقا  زا  يرایسب  رد  ار  تدوم  تیالو و  عیـشت و  رداک  زرم  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  تیب و  لها  «. تسا نامیا  رگناشن  هحلاص 
لقن یتیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  پاــچ 1388 ه ) نآ ، زا  سپ  هحفـص 73 و   ) یفاک لوصا  مود  تمـسق  رد  هلمج  نآ  زا  دـناهدومرف .
دزن رد  و  دوشیمن ، بوسحم  ام  نایعیـش  زا  دنکن ، تعاطا  ار  ادخ  هک  یـسک  دنگوس ، ادخ  هب  :» تسا بلاج  هدنزومآ و  رایـسب  هک  دنکیم 

هب تبحم  راهظا  و  دنک ، عیشت  بهذم  هب  داقتعا  ياعدا  صخش  هک  تسین  یفاک  نیا  و  وا ... زا  تعاطا  اب  زج  دیـسر  دهاوخن  يزیچ  هب  ادخ 
هنوگ چیه  ادخ  ام و  نیب  دزرو ... يوقت  و  هتشاد ، اورپ  دنوادخ  زا  هک  نآ  زج  یـسک  تسین  ام  يهعیـش  دنگوس  ادخ  هب  دیامن . تیب  لها  ام 

برقت یکیدزن و  وا  هب  و  میاهتفرگن ؛ خزود  شتآ  زا  تینوصم  رب  ینبم  ادـخ  زا  ياهماـن  ناـما  اـم  و  درادـن ، دوجو  یتـبارق  يدـنواشیوخ و 
ره درادن ! تجح  ادخ  رب  سک  چیه  و  دریذپیمن ، ار  يرذع  چیه  سک  چیه  زا  ادـخ  وا . زا  يربنامرف  تعاطا و  هب  رگم  مینکیمن ، لصاح 

نمـشد سک  نامه  دزرو ، نایـصع  یچیپرـس و  ادـخ  نامرف  زا  سک  ره  و  تساـم . وریپ  رادتـسود و  سک  ناـمه  دـشاب ، ادـخ  عیطم  سک 
لقن یفاک  لوصا  رد  هر )  ) ینیلک موحرم  «. دـسریم ناتـسود  هب  یگـشیپ  اورپ  اوقت و  لمع و  يهطـساوب  طقف  ام  یتسود  تیـالو و  تساـم .

اهناـبز مخز  هچ   ) مینیبیم هک  اـههچ  مدرم  زا  امـش  يهراـبرد  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  یناـنک  حابـصلاوبا  : » هـک دـنکیم 
نم هب  دریگیم ، رد  ینخـس  یـصخش  نـم و  ناـیم  هاـگ  ره  تـفگ : ینیبیم ؟ هـچ  مدرم  زا  نـم  يهراـبرد  رگم  دوـمرف : ماـما  میونـشیم )؟
وریپ امـش  زا  هک  یناسک  ادـخ  هب  دومرف : يرآ . تفگ : حابـصلاوبا  دـننکیم ؟ شنزرـس  نم  هب  ار  امـش  دومرف : ثیبخ . يرفعج  دـنیوگیم :
باوث هب  و  دنک ، لمع  شقلاخ  يارب  و  دشاب ، دیدش  شیاوقت  عرو و  هک  تسا  یسک  نم  باحصا  اهنت  دنمک !! هزادنا  هچ  دنـشابیم ، رفعج 

هیلع نیسح  هحفص 244 ] دیوگب [ : یلقاع  صخش  هک  تسا  زیاج  ناهرب  لیلد و  همه  نیا  زا  دعب  ایآ  «. دننم باحـصا  اهنیا  دشاب . راودیما  وا 
زین ار  نسح  ماما  و  تشک ، هعیـش  مه  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نیاربانب  تفگ  دیاب  دشاب  نینچ  رگا  هک  دش ؟ هتـشک  هعیـش  يهلیـسو  هب  مالـسلا 

هب شدوخ  دـیوگ ، نخـس  لطاب  هب  رگا  هک  تسا  هتفایرد  ناسنا  روط ... نیمه  زین  ار  شباحـصا  يدـع و  نب  رجح  و  تخاس ، مومـسم  هعیش 
مدرم هک  دننادیم  هک  یلاح  رد  دنراد ، دمعت  بذک  غورد و  رد  یضعب  ارچ  هنوگچ و  منادیمن  یلو  دیوگیم . لطاب  هک  دمهفیم  ییاهنت 

رظن زا  نیقفانم  - 1 تالاؤس . دوش يراج  قافن  نامبلق  رب  و  بذـک ، نامناسل  رب  هک  دابم  اراـگدرورپ  دـنهاگآ . اـهنآ  بذـک  زا  نیقی  روط  هب 
هیلع رقاب  ماـما  ؟3 - تسا یـسک  هچ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـید  زا  یبصاـن  - 2. دـینک رکذ  ار  هطوبرم  يهیآ  دنتـسه ؟ یناـسک  هچ  نآرق 

هحفص 245 ] دیامنیم [ ؟ یفرعم  هنوگچ  ار  نایعیش  مالسلا 
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یلع نب  نیسح  دیهش ، دنزرف  دیهش 

دجـسم كاپ  تحاس  هب  ار  نیملـسم  ياههورگ  زا  يریثک  هوبنا  لاس ، شیادـیپ  و  نیمز ، يهرک  شخرچیرـصملا  نیما  نمحرلادـبع  فیلأت 
هللادبعابا انالوم  و  ءادهـشلادیس ، دالیم  هرطاخ ، دیدجت  نآ  و  اهبلق ، بوبحم  دای  دـننک . ءایحا  هتـشاد و  یمارگ  ار  يزیزع  دای  ات  دـناشکیم 

یلص مرکا  لوسر  بلق  يافرژ  رد  دارفا  نیرتبوبحم  و  درک . دربن  داهج و  تقادص ، صالخا و  يور  زا  ادخ  هار  رد  هک  ومه  تسا . نیسحلا 
زا و  میراذـگیم ، شیامن  هب  ار  تشهب  ناتـسلگ  زا  یغاب  تقیقح  رد  میریگیم ، نشج  ار  وا  دالیم  درگلاس  یتقو  . دوب ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 

رتنئمطم و ار  بلق  رتكاـپ و  ار  ناور  حور و  زیچ  چـیه  اـهناسنا ، یگدـنز  رد  میوشیم ، روهرهب  و  هدومن ، مامـشتسا  نآ  نیگآ  رطع  يوب 
: دومرف هک  ییادـخ  تسا  هزنم  كاپ و  دزاسیمن . مالـسلا  مهیلع  ادـخ  لوسر  تیب  لها  رکذ  داـی و  و  ادـخ ، لوسر  و  ادـخ ، داـی  زا  رتمارآ 

رـسمه هملـسما ، دـنادرگ .» هزنم  كاپ و  ار  امـش  و  دـیادزب ، ار  یتشلپ  يدـیلپ و  ربمایپ  تیب  لـها  امـش  زا  اـت  هدومرف  هدارا  دـنوادخ  اـنامه  »
زین نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هناخ ؛ نیا  رد  و  دش ، لزان  نم  يهناخ  رد  هیآ  نیا  دیوگیم : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ردقنارگ 

مهللا [ ) هحفص 246 دومرف [ : دنکفا و  اهنآ  رس  رب  شیوخ  يابع  و  تساخرب ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس  دنتشاد ، روضح 
سجر و اهنآ  زا  دنتـسه ، نم  ناصاخ  تیب و  لها  اهنیا  ادـنوادخ  (: اریهطت مهرهط  سجرلا و  مهنع  بهذاف  یتصاخ  یتیب و  لها  مه  ءـالؤه 

رایـسب ینامز  زا  دیدرگ . دـلوتم  يرجه  مراهچ  لاس  نابعـش  موس  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  . نادرگ رهطم  كاپ و  ار  ناشیا  ادزب و  ار  يدـیلپ 
نیا هک  دوب  نیا  ناشفدـه  و  دـنریگب . نشج  لوالا  عیبر  هام  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـالیم  درگلاـس  هک  دـنتفرگ  میمـصت  نیملـسم  رود 

هتـشاد همادا  رارمتـسا و  یپ  رد  یپ  هام  نیا  رد  تامحر  تاکرب و  میـسن  ات  دوش ، ماجنا  دشابیم ، شدـج  دالیم  هک  یهام  رد  تشادـگرزب 
هام شـش  طقف  مالـسلا  هیلع  ماما  لمح  تدم  هک  دیآیمرب  نینچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یگدنز  نیگآرطع  يهریـس  يهعلاطم  زا  . دـشاب

دلوـت هاـم  شـش  زا  سپ  زین  ناـشیا  هک  مالـسلا  هیلع  اـیرکز  نب  ییحی  رگم  تسا  هتـشادن  هقباـس  ياهدـیدپ  نینچ  ناـمز  نآ  اـت  هـک  هدوـب ،
ءامـسا هک  تسا  یماگنه  نآ  و  دوشیم ، لوذـبم  هتفای  دـلوت  هزات  هک  یکدوک  هب  توبن  ماقم  فرط  زا  الاو  شرگن  قیمع و  یهجوت  . تفاـی

زا سپ  هلـصافالب  دوب ، هدش  هدـیچیپ  مافدرز  ياهفالم  رد  هک  ار  نیـسح  و  دوشیم ، دراو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  سیمع  تنب 
گنر دیفـس  ياهچراپ  رد  ار  وا  دنکیم و  ضوع  ار  وا  شـشوپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  و  دراذـگیم ، ربمایپ  ناماد  رد  شتدالو 
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  داب  تیادف  مردام  ردپ و  دیوگیم : امـسا  درابیم . ناگدـید  زا  کشا  کشرـس  و  دـناشوپیم ،
رگمتس یغای و  یهورگ  اریز  دش ، دهاوخ  دیهش »  » يدوزب مدنزرف  نیا  دیامرفیم : وا  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هچ ؟ يارب  هیرگ 

رثأـتم و تدـش  هب  نآ  زا  هک  هدـم  همطاـف  هب  ار  ربخ  نیا  امـسا  يا  دیـسر . دـهاوخن  اـهنآ  هب  نم  تعافـش  زگره  هک  تشک ، دـنهاوخ  ار  وا 
لها ناناوج  رورـس  و  ءادهـشلادیس ، هک  تسا  یفاک  یلوم  فرط  زا  مارتحا  تمارک و  لضف و  رد  نیـسح  يارب  نیا  و  دش . دهاوخ  نیگمغ 

، تساوخیم هچ  نآ  وا  يارب  سپس  و  تفگ ، هماقا  ناذا و  شـشوگ  رد  تساخرب و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگنآ  دشاب . تشهب 
و درک ، هقیقع  يارب  ار  يدنفسوگ  و  دومرف ، روتسد  ناشیا  يهنتخ  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  شدالیم ، متفه  زور  رد  .و  دومرف اعد 
هک درادـن  یبجعت  نیاربانب  داد . هقدـص  الط  اب  ار  شنزومه  دیـشارت و  ار  وا  هحفـص 247 ] رـس [  ياهوم  دنفـسوگ ، ینابرق  هنتخ و  زا  شیپ 

تسا تمارک  تکربرپ  تخرد  و  رهطم ، كاپ و  رصنع  لوصحم  وا  تسا . هتفای  شرورپ  یسک  هچ  ناماد  رد  هنوگچ و  مالسلا  هیلع  نیـسح 
ام تسا  ياهرهب  اهبنارگ و  یشزرا  دوخ  هک  تسا  هدوب  توبن  تامحر  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تبحم  قشع و  زا  رادروخرب  هک 

هللادبع يزور  دناهدرک . عامجا  وا  مارتحا  میظعت و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  نامیالوم  تبحم  رب  یگمه  فلخ  فلـس و  . اهـشزرا يهمه  قوف 
شنایفارطا هب  و  درک ، ياهراشا  وا  يوس  هب  تسد  اـب  و  دـش ، دجـسم  لـخاد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دوب  هتـسشن  هبعک  يهیاـس  رد  رمع  نب 

نیـسح ردـقنارگ  ردام  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  يارب  رکبوبا  و  «. تسا نامـسآ  لها  دزن  رد  نیمز  لها  نیرتبوبحم  صخـش  نیا  : » تفگ
مارتـحا دراذـگیم ، مارتـحا  شنادـنزرف  هب  دوخ  هچ  نآ  زا  رتـشیب  شنادـنزرف  مالـسلااهیلع و  ارهز  هک  دـنکیم  داـی  دـنگوس  مالـسلا  هیلع 

، ادخ دنمزوریپ  ریـشمش  هک  شراوگرزب ، ردپ  میرکت ، راختفا و  فرـش و  رظن  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مهم  تازایتما  زا  رگید  یکی  . دـهنیم
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، ادخ دنمزوریپ  ریـشمش  هک  شراوگرزب ، ردپ  میرکت ، راختفا و  فرـش و  رظن  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مهم  تازایتما  زا  رگید  یکی  . دـهنیم
ادخ لوسر  زا  سپ  مالسا  ردص  هعماج  دارفا  نیرتعاجش  و  مالسا ، ییادف  نیتسخن  و  مالـسا ، هب  ناوج  لسن  نمؤم  نیلوا  بلاطیبا ، نب  یلع 

تلاـسر يهرجـش  تکربرپ  يهوـیم  و  ربماـیپ ، نت  يهراـپ  لوـتب ، يارهز  شرداـم  و  تسا . مدرم  ماـمت  ناـیم  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
ردـپ تکربرپ  دوجو  زا  یـشخب  ار  دوخ  وا  هکلب  درکن ، تاهابم  مدرم  نایم  رد  بسن  بسح و  نیا  هب  هاگچـیه  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  . تسا

هداد قیبطت  یعامتجا  یـصوصخ و  تایح  رد  دیـشخب و  ینیع  مسجت  ار  نآرق  و  دروآرد ؟ ارجا  هب  ار  قح  یهاگآ  ملع و  اـب  هک  تسنادیم 
قاری هدرک و  نیز  بسا  هک  یلاح  رد  هدش  فرشم  جح  هب  هدایپ  راب  جنپ  تسیب و  و  هداتسیا ، زامن  هب  اهبش  و  تشادیم ، هزور  اهزور  تسا .
یهلا شیاـمرف  لـماک  قادـصم  شترـضح  دـیبلطیم . ار  وا  تمحر  تشاد و  رظن  ادـخ  يدونـشخ  هب  هراومه  و  تسا . هدوب  مهارف  وا  يارب 
نایرج زا  لبق  . دـنراد تیـشخ  دـنوادخ  زا  هک  دنتـسه  دنمـشناد  ناگدـنب  طقف  ءاملعلا :.) هدابع  نم  هللا  یـشخی  امنا  [ ) هحفـص 248 تسا [ :

. ددرگیم زاب  عادولا  ۀـجح  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ات  دـش : يرپس  اـهزور  اـههام و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر 

. دـننکیم مالعا  ار  ربماـیپ  تلحر  ربخ  هک  تفاـی  ینوزف  یتقو  اهتبیـصم  تخانـشیمن ، يزرم  هک  تشگ  مکارتم  ناـنچ  اـهجنر  اـهدرد و 
نیـسح نسح و  دوریم . تسا  يراـمیب  رتـسب  رد  هک  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  يوـس  هـب  دزیخیمرب و  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف 

ایآ دنشابیم ، وت  نادنزرف  نیسح  نسح و  ود ، نیا  ادخ  لوسر  يا  دیوگیم : ردپ  هب  مالسلااهیلع  ارهز  دنتـسه . وا  هارمه  زین  مالـسلاامهیلع 
دریگیم و شوغآ  رد  ار  نینـسح  هتفاـی ! افـش  يراـمیب  زا  ییوگ  دزیخیم ، رب  رتسب  زا  ربماـیپ  دومرف ؟ یهاوخ  اـطع  اـهنآ  رب  ثرا  هب  يزیچ 

متعاجش یگدنشخب و  نیسح  هب  و  ار ، دوخ  تبیه  تدایس و  تردق و  نسح ، هب  اما  : » دیامرفیم دنکیم و  شرتخد  هب  ور  هاگنآ  دسوبیم ،
هک ار  تعاجـش  تأرج و  یگدنـشخب و  زا  ییایند  هک  یلاح  رد  دباتـشیم  هزرابم  داهج و  يایند  يوس  هب  نیـسح  و  «. مراذگیم ثرا  هب  ار 

مایق دنکیم . ساسحا  شیوخ  دوجو  رد  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  راثآ  زا  یمیظع  ثارت  و  دراد . هارمه  هب  تساهبنارگ ، یثاریم 
هب تسیچ ؟ ادخ  هار  رد  داهج  هک  دنهاگآ  همه  و  تسا ، هنوگچ  قح  زاربا  رد  وا  تعاجـش  هک  دننادیم  مدرم  يهمه  هک  یلاح  رد  دنکیم 
ره اب  يرگمتـس  چـیه  تردـق  ورین و  زا  و  دـسارهیمن ، يرگتمالم  چـیه  شنزرـس  زا  ادـخ  هار  رد  و  دوریم ، هزرابم  داهج و  يایند  يوس 

هتـشک دنـشکیم و  و  دـننکیم ، دربن  ادـخ  هار  رد  دـننینچ . نیا  نامرهق  نادرم  هک  درادـن . میب  دـشاب ، هتـشاد  یناـبرق  هک  نازیم  ره  هنیزه و 
هب ناشراگدرورپ  نذا  هب  اهنوخ  دوشیم و  ادج  ندب  زا  شفیرـش  كاپ و  رـس  دسریم و  تداهـش  هب  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  و  دـنوشیم .

ار هدـش  هتخیر  قحان  هب  ياهنوخ  نآ  دـنوادخ  و  تسا ، ءادهـشلادیس  نیـسح ؛ نوخ  نیا  هک  دـنراگنیم  خـیرات  رد  دـنزیم و  شقن  ریرحت 
نخـس و نیرتنیریـش  دربن ، گنج و  نادیم  دیهـش  زا  نخـس  . تساناد اونـش و  وا  هک  دـشخبیم  تمظع  تکرب و  ار  نآ  دـنکیم و  تیافک 
اب دربن  نادیم  دیهش » .» دنزیم جوم  نآ  رد  نداد  ینابرق  رنه  نیرتگرزب  هک  تسا  یناتساد  يراکادف ، ناتساد  تساهناتـساد . نیرتردقنارگ 

. دـنکیم نیمـضت  قح  نید  يارب  ار  اهيزوریپ  نیرتهوکـشاب  هک  يراـثیا  هحفـص 249 ] نامه [  دـشخبیم . ققحت  ار  راـثیا  دوخ ، تداـهش 
هب ار  دوخ  دبای . مکحتـسم  ياهشیر  نید »  » ات درادیم ، میدـقت  نامیا  هدـیقع و  زا  عافد  تیامح و  رطاخ  هب  ار  دوخ  هنادنمتواخـس  دیهـش » »

ادخ و صوصخم  تزع  و  (: 8 نوقفانم /  نینموملل  هلوسرل و  هزعلا و  و هللا  .) دنکیم هبه  يدازآ ، راختفا و  فرش و  تزع و  و  هعماج ، رطاخ 
رارق متـس  ملظ و  دروـم  هک  ییاـهنآ  هب  : » دـیامرفیم رگید  يهفیرـش  يهـمیرک  رد  . تـسا ادـخ  نـییآ  هـب  هدـیورگ  نینموـم  زین  شلوـسر و 

هناخ و زا  هک  یناسک  نامه  تسا  اناوت  رایسب  ناشیزوریپ  ترصن و  رب  دنوادخ  هک  دنزیخرب ، گنج  مایق و  هب  ات  هدش  هداد  هزاجا  دناهتفرگ ،
داسف و رـش و  دنوادخ  رگا  تسام . راگدرورپ  ام  يادخ  دنتفگیم  هک  نیا  طقف  ناشمرج  و  دندش .. هدنار  قحان  هب  ناشنیمزرـس  هناشاک و 
زا دوشیم ، ادخ  دای  رایـسب  نآ  رد  هک  يدجاسم  دباعم و  اههسینک و  اهاسیلک و  دادیمن  خساپ  رگید  یهورگ  يهلیـسو  هب  ار  یهورگ  متس 

هریچ دـنمورین و  يوق و  رایـسب  دـنوادخ  اریز  داد ، دـهاوخ  يرای  ترـصن و  دـنک ، يراـی  ار  وا  هک  یـسک  دـنوادخ  اـققحم  تفریم . ناـیم 
هناخ و و  نطو ، هک  تسا  نامیا  هدیقع و  يزوریپ  اب  و  دریگیم . هشیر  اج  نیمه  زا  زین  هدـیقع  يارب  يزوریپ  ققحت  رد  هزاجا  نذا و  .«. تسا

شبنج تکرح و  هب  نمؤم ؛ ياهورین  دیاب  سدقم ، راعش  ناکم و  ره  زا  تسارح  ظفح و  يارب  و  دنباییم . ترصن  هریـشع  لها و  هناشاک و 
بناج زا  نامرف  نیا  اریز  تداهـش . ات  ادخ  هار  رد  دربن  گنج و  . دنور شیپ  ادخ  هار  رد  تداهـش  زرم  ات  هتفرگ  شود  رب  حالـس  و  دنیآرد ،
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لباقم رد  ار  ناشلاوما  اهناج و  هدنمزر ، نانموم  زا  ادخ  دیامرفیم : قح  ترضح  . تسا هدش  رداص  میکح  هبترم و  دنلب  ناحبس و  راگدرورپ 
و تفریذپ ، دهاوخ  ققحت  یتسارب  یهلا  يهدعو  نیا  دنوشیم . هتـشک  دنـشکیم و  ادخ  هار  رد  هک  ینانآ  تسا ، هدومرف  يرادیرخ  تشهب 

رترادافو ادـخ  زا  یـسک  هچ  ناـمیپ  دـهع و  هب  ياـفیا  رد  و  هدومرف ، ناـیب  نآرق  لـیجنا و  تاروت و  رد  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  ياهدـعو 
ینانموم يا  . تسنامه لآهدیا  فده  هب  لوصو  لماک و  يزوریپ  هک  داب ، تراشب  دینکیم  ادـخ  اب  هک  ياهلماعم  يارب  امـش  رب  سپ  تسا !؟

رد هک  یناسک  يا  و  یهلا ، ياههدعو  رتسب  رد  دنمتداعـس  هحفـص 250 ] نادیهـش [  يا  و  دیراد ، لماک  دامتعا  مکحم و  نامیا  ادخ  هب  هک 
دیرادنپم زگره  دیامرفیم : زین  .و  تسا نیمز  اهنامـسآ و  نآ  يانهپ  هک  تسا  یتشهب  امـش  دوس  جـنر و  دـیاهدرب ، دوس  میظع  يهلماعم  نیا 

یـصاخ يزور  قزر و  زا  ناـشراگدرورپ  دزن  دـناهدنز و  اـهنآ  هکلب  تـسین ) روـط  نـیا  ، ) دـناهدرم دـناهدش  دیهـش  ادـخ  هار  رد  هـک  اـهنآ 
يویند تایح  رد  هک  ییاهنآ  هب  و  دنرورـسم ، لاحـشوخ و  دـیامرفیم  اطع  شمرک  لضف و  زا  دـنوادخ  هک  هچ  نآ  هب  اـهنآ  دـنرادروخرب .

مرک لضف و  اهتمعن و  هب  دنشاب . هتشادن  یهودنا  سرت و  هنوگ  چیه  هک  دنهدیم  هدژم  تراشب و  دناهدشن ، قحلم  اهنآ  هب  زونه  دنتـسه و 
تیاور هجامنبا  . درک دـهاوخن  عیاض  هابت و  ار  هدـنمزر  ناراکوکین  شاداـپ  زگره  دـنوادخ  هک  دـنهدیم  تراـشب  و  دـنهدیم ، هدژم  ادـخ 

هاگنآ املع ، ناربماـیپ ، دـننک : تعافـش  دـنناوتیم  هتـسد  هس  تماـیق  زور  : » دومرفیم ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنکیم 
زا رفن  داتفه  دناوتیم  دیهـش  : » دیامرفیم ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دننکیم  لقن  ادردوبا  زا  يذمرت  دووادوبا و  «. نادیهش

داهج و تمـس  هب  شتیاده  زا  دعب  هک  دنادیم  دوخ  شنیب  قیمع  وترپ  اب  و  ناگدید ، ذفان  رون  اب  دیهـش » «.» دنک تعافـش  ار  دوخ  تیب  لها 
ینادرم يهلیـسو  هب  دـیاب  قح  ترـصن  يزوریپ و  هار  اما  . تفر دـهاوخ  شراگدرورپ  يوس  هب  دـش ، دـهاوخ  تداهـش  هب  یهتنم  هک  يدربن 

رد اهیگژیو  نیا  يهعومجم  ددرگ . راومه  هاگآ  رادـیب و  ینامـشچ  و  ریذـپان ، فاطعنا  نیدالوپ و  ییاههدارا  هدـنبوک و  یناوزاب  قداص و 
هک هچ  نآ  شیوخ و  ناج  هک  تسا  یـسک  دنمتداعـس  ناسنا  تسا و  هدش  عمج  شلوسر ، ادخ و  هب  تبحم  قشع و  و  هدیقع ، هب  يرادافو 
ات دهد ، رارق  رگید  يهفک  رد  ار  هدـیقع  نید و  يدنلبرـس  يارب  تداهـش  و  هفک ، کی  رد  ار  شیوخ  موق و  لایع و  لها و  و  دراد ، تسود 

دیواج يدبا و  هللا »  » هب نامیا  هدیقع و  نید و  و  رتنیگنـس ، رترب و  يرادافو  يراکادف و  يدرمیاپ و  تماقتـسا و  ربص و  اب  تداهـش  يهفک 
البرک نیمز  رب  ثبع  هدوهیب و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتـخد  رـسپ  نیـسح »  » نوـخ ! زیزع ناـناوج  يا  اهناملـسم ! يا  . ددرگ

رتالاب و يزیچ  یتسه  نیا  رد  هک  دننادب  مدرم  يهمه  ات  تسا  يزومآ  سرد  يروآدای و  و  راکذت ، یسأت و  بجوم  وا  كاپ  نوخ  تخیرن .
رایـسب دوـبعم  هار  رد  نوـخ  ناـج و  حور و  ندرک  ادـف  و  درادـن . دوـجو  دـنوادخ  زا  رتزیزع  هحفـص 251 ] رتـگرزب و [  و  ادـخ ، زا  رتـالاو 
يرواب نامه  نامیا  دریگیمن . لکش  وزرآ  انمت و  اب  نامیا  و  هینک ، مسا و  اب  مالسا  ! ناردارب يا  . تسا یمدآ  تاقلعت  یمامت  زا  رتدنمـشزرا 
هوکـش جوا  و  تماقتـسا ، ربص و  نامیا ، رهوج  و  دنکیم ، قیدـصت  ار  نآ  لمع ، و  دریگیم ، هشیر  نآ  زا  هدـش و  تیبثت  بلق  رد  هک  تسا 
یـسک نینچ  يارب  و  تسا . یلجت  نیا  ياهتنم  و  لوصو ، تیاغ  و  جوا ، تیاـهن  وا ، هار  رد  تداهـش  و  تسادـخ . هار  رد  دربن  داـهج و  نآ ،

نیحلاـص راربا و  نیقیدـص و  ناربماـیپ و  اـب  نادیهـش  اـج  نآ  رد  دناهتـشاذگ . شاداـپ  هب  تسا  تـشهب  ناـکم  نیرتیلاـع  هـک  ار  سودرف 
ۀنجلا باوبا  نا  : » هک تسا  هدـمآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  . دنتـسه یبوخ  ياقفر  ناهارمه و  هچ  نانآ  و  دـناهارمه ،

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  دنسلا  حیحص  ثیداحا  زا  یکی  رد  .و  تساهریـشمش يهیاس  ریز  تشهب  ياهرد  فویـسلا :» لالـض  تحت 
کی چیه  تمارک  جنپ  نیا  زا  هک  هدیشخب  راختفا  تمارک  جنپ  هب  ار  نادیهـش  لاعتم  دنوادخ  : » تسا هدمآ  نینچ  هدش ، تیاور  ملـسو  هلآو 

هب ناربمایپ  ماـمت  لوا : دومرف : هاـگنآ  و  نم ... یتح  دومرف : ربماـیپ  ادـخ ! لوسر  يا  امـش  یتح  و  دـنتفگ : دـناهدوبن ، نآ  ياراد  ناربماـیپ  زا 
تردق اب  دوخ  ناحبس ، دنوادخ  ار  نادیهـش  اما  درک ؛ دهاوخ  حور  ضبق  ارم  يدوز  هب  ومه  و  دناهدش ، حور  ضبق  توملا  کلم  يهلیـسو 

هداد لـسغ  تلحر  زا  سپ  زین  نـم  و  دـش ، دـنهاوخ  هداد  لـسغ  گرم  زا  سپ  ناربماـیپ  ماـمت  مود : دوـمرف ... دـهاوخ  حور  ضبق  شیوـخ 
هدیـشوپ نفک  رد  گرم  زا  سپ  ناربمایپ  مامت  موس : دنرادن . يزاین  ایند  بآ  هب  اهنآ  اریز  تشاد ، دنهاوخن  لسغ  نادیهـش  و  دش ... مهاوخ 

دنهاوخ نفد  ناشسابل  نامه  اب  هکلب  دش ، دنهاوخن  هدیچیپ  نفک  رد  نادیهش  یلو  دش ، مهاوخ  نینچ  گرم  زا  سپ  زین  نم  و  دش ، دنهاوخ 
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و درک ، تلحر  تفگ  دـنهاوخ  منک  تافو  یتقو  زین  نم  و  دـناهدرم ، اـهنآ  دـنیوگیم  دـننکیم  تلحر  ناربماـیپ  یتقو  مراـهچ : دـیدرگ ...
مه و  دش .. دهاوخ  اطعا  تعافـش  ماقم  تمایق  زور  رد  ناربمایپ  هب  مجنپ : دناهدنز ... نانآ  تفگ  دـنهاوخ  هکلب  دـنناوخن ، هدرم  ار  نادـیهش 

نامرف هب  دنهاوخب  هک  سک  ره  هحفص 252 ] دروم [  رد  زور  ره  نادیهش  اما  دش ، دهاوخ  هداد  تعافـش  ماقم  زین  نم  هب  زور  نآ  رد  نینچ 
، دندومرف هضافا  یبالقنا  ثیدح  نیا  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  یتقو  .« دنیامن تعافـش  دنناوتیم  دنهاوخیم ، هک  روط  ره  و  ادخ ،

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يوس  هب  باتـش  اب  رجاهم  راصنا و  دش ، لزان  یپ  رد  یپ  هنیدم  رد  تداهـش  داهج و  تایآ  سپـس  و 
لابقا نیا  دندناسریم . ههبج  مدقم  فوفـص  هب  ار  دوخ  رتمامت  هچ  ره  تعرـس  اب  هتخیر و  ترـضح  ياپ  هب  ار  دوخ  تورث  لام و  دندمآ و 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  و  دناهتـسب ، دهعت  نامیپ و  شیوخ  حور  ناج و  رـس  رب  ادـخ  اب  اهنآ  هک  ارچ  درادـن ، یتفگـش  هنوگ  چـیه  میظع 
زور ادخ و  هب  نامیا  هک  ار  یمدرم  زگره  ربمایپ  يا  دیامرفیم : یلاعت » كرابت و  دنوادخ  .» دناهتفرگ هاوگ  دوس  رپ  يادوس  نیا  رب  ار  ملـسو 

ناردارب نادنزرف و  ای  ناردپ  نانمـشد  نآ  هک  دنچ  ره  دننک ، یتسود  لوسر  ادخ و  نانمـشد  اب  هک  تفای  یهاوخن  نینچ  دناهدروآ ، تمایق 
یهلا سدـق  حور  هب  و  هتخاس ، تیبثت  ار  نامیا  رون  ناشاهلد  رب  دـنوادخ  هک  دنراوتـسا ، رادـیاپ و  مدرم ، نینچ  نیا  دنـشاب . اهنآ  ناشیوخ  و 
معنتم نآ  رد  نادواج  و  تسیراـج ، شناـتخرد  ریز  یفـصم  ياـهرهن  هک  دـنک  لـخاد  یتشهب  هب  تماـیق  رد  و  هدـینادرگ ، روصنم  دـیؤم و 
يهرمز رد  یتسار  هب  نانیا  دندونـشخ . ادخ  زا  مه  اهنآ  و  دونـشخ ، اهنآ  زا  دـنوادخ  هک  تسادـخ  يدونـشخ  زا  رتالاب  هچ  و  دوب ، دـنهاوخ 

ار مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تدالو  نایرج  - 1 تالاؤس . دنراگتسر زوریپ و  و  ادخ » بزح   » نامیا لها  دیـشاب  هاگآ  و  دنتـسه ، ادخ » بزح  »
؟3- دونـشیم هچ  خساپ  رد  دنکیم ؟ بلط  ربمایپ  زا  زیچ  هچ  نینـسح  يارب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  - 2. دیهد حیـضوت  لماک  روط  هب 

هحفص 253 ] تسا [ ؟ هداد  ناشیا  هب  ياهزاجا  هچ  هدومرف و  هچ  دناهتفرگ  رارق  متس  ملظ و  دروم  هک  یناسک  دروم  رد  دنوادخ 

لوقعم ریغ  لوقعم و 

بیجن یکز  رتکد 

يو هک  درک  دنهاوخ  قیدصت  دنشاب ، هتـسیرگن  نآ  هب  یحطـس  یهاگن  اب  و  هدناوخ ، دومحم  بیجن  یکز  رتکد  زا  ییاههتـشون  هک  یناسک 
دیوگیم رادشین  تخس  ینانخس  اسب  هچ  دراد ؛ رفاو  یظح  زین  لیاسم  دقن  رد  هفسلف ، رد  رظن  بحاص  و  دنمشوه ، بیدا و  تسا  یـصخش 

، هدرک فیلأـت  باـتک  نیدـنچ  . دروآ تسد  هب  لـمجم  نیا  يـالبال  زا  ناوتیم  ار  لـصفم  فیدـح  فیطل ؛ زغن و  زغم ، رپ  اوـتحم و  رپ  یلو 
ياههرامـش تسا . هفـسلف  يهنیمز  رد  اهنآ  رثکا  ای  اهنآ  مامت  هک  مراد ، مایـصخش  يهناخباتک  رد  ار  وا  زا  باتک  هد  زا  شیب  اـما  منادیمن .

ياهباتک تدـش  هب  ناشیا  رخاوا ، نیا  رد  . تسا هدیـسر  پاـچ  هب  رـصاعملا  رکفلا  يهلجم  مارهـالا و  يهدـیرج  رد  وا  تـالاقم  زا  يددـعتم 
طـسوت اهباتک  نیا  درکیم  هعلاطم  هدش ، هتـشابنا  ام  دزن  رد  اهنآ  زا  یهوبنا  و  هدش ، هتـشون  رایـسب  نورق  لوط  رد  هک  ار  یمیخـض  ثاریم 

يهنیجنگ عقاو  رد  و  شورخ ، شوج و  رپ  نیدقنم  يارب  یکاروخ  و  نیشتآ ، ياهنابز  يهتسیاش  و  هدمآرد ، ریرحت  هتـشر  هب  اهنیـسیزیفاتم 
لاس 1957، پاچ   ) بابل روشق و  باتک  رد  ار  هلأسم  نیمه  تیمزج ، يرواد و  اب  دوخ  هدربمان  هک  نانچ  دندوب ... سونایقا  رعق  رد  ینیگنس 

هدش هدوشگ  ییاپورا  يهشیدنا  يهچیرد  يور  هب  هحفص 254 ] شنامشچ [  هک  دوب  نیا  شهیجوت  اهنت  و  دنکیم . يروآدای  هفحص 220 )
نیمه رب  اهلاس  تشادـن ! لوبق  شیوخ  لایخ  رکفت و  زرط  نامه  زج  ياهشیدـنا  چـیه  و  تسیرگنیم ، هیواز  نامه  زا  ار  زیچ  همه  و  تسا ،

نآ زا  ناهگان  تخاس . قرغ  برغ  ياههشیدنا  راکفا و  رگناریو  هدـنفوت و  جاوما  رد  ار  دوخ  دـح ، زا  شیب  طارفا  رثا  رب  ات  تشذـگ  لاونم 
ندیعلب ندیمهف و  هب  عورـش  ریدقت ؛ ره  هب  یلو  ناوا  توف  نامز و  تشذگ  زا  سپ  اما  دش  رادیب  دمآ ، شوه  هب  و  دش ، رادیب  تلفغ  باوخ 

باتک رد  دوخ  هک  يروط  هب  تخادرپ . يدادـجا  راثآ  علب  هب  ریذـپان  فصو  یباتـش  اب  و  دومن ، دوخ  ناگتـشذگ  گنهرف  ناردـپ و  ثاریم 
راد پاـچ   ) گنـسنارگ باوـخ  نآ  زا  شیرایـشه  يرادـیب و  زا  سپ  وا  باـتک  نیلوا  هـک  دـنکیم ، فارتـعا  یبرع » يهشیدـنا  يروآوـن  »
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. تسا لاس 1971 ) قورشلا ،

لوقعم ریغ  لوقعم و 

نیلوا زا  هک  دـناسر  پاـچ  هب  لوـقعم  ریغ  لوـقعم و  ثاریم  يهنیمز  رد  وا  زا  يرگید  باـتک  قورـشلا » راد  ، » لاس 1975 هاـم  نیتسخن  رد 
فالـسا و بنج  رد  مهاوخیم  باـتک  نیا  اـب  : » دـیوگیم شباـتک  يهمدـقم  رد  دوب . رتلـصفم  رتمیخـض و  وا  يرادـیب  زا  سپ  وا  باـتک 

توکـس و  مهد ، ارف  شوگ  اهنآ  هب  و  هتـسشن ، شومخ  تکاس و  ياهشوگ  رد  رئاز  کـی  دـننام  تسرد  هاـگنآ  مریگرارق ... دوخ  ناینیـشیپ 
، هدنهد رظن  هدنونش و  رتکد  نیا  «. منک ياهراشا  زین  نم  دوخ  يأر  رظن و  اب  سپـس  و  دننکیم ، وگ  تفگ و  هچ  يهرابرد  اهنآ  منیبب ، ات  منک 

یلازغ يدیحوت و  نایحوبا  دننام  يدارفا  و  افـصلا ، ناوخا  هلزتعم و  هرعاشا و  جراوخ و  دـننام  اههورگ ؛ اههقرف و  دروم  رد  يدایز  تاراشا 
و دهدیم ، ناشن  حوضو  هب  ار  اهنآ  یفارخ  یلقع و  ياههشیدـنا  رکفت و  هیلوا  طوطخ  وا  دراد . رگید  يرایـسب  يدـنوارنبا و  ینجنبا و  و 

يریگ تمـس  نودـب  هدرک ، ساسحا  هدـید و  هک  نانچ  ار  طوطخ  نیا  هدربماـن ، دـنکیم . یـسررب  لوقعم » ریغ  لوقعم و   » ناونع ود  تحت 
هک نانچ  هحفص 255 ] تسا [ . هدومن  میسرت  یتثارو  یتیبرت و  ماظن  کی  زا  ماهلا  ای  هدیقع ، کی  زا  يرادبناج  بصعت و  اب  ای  هنارگ ، ادوس 
زا هک  یبیدا  نانوچ  هکلب  مراگنیمن ... دناهتشون ، نیخروم  هک  هنوگ  نآ  ار  تاحفص  نیا  دیوگیم : احیرص  باتک  نیمه  يهحفص 27  رد 

ناـیب هدرک ، ساـسحا  هناـهاگآ  روعـش  رذـگهر  زا  هک  ار  هچ  نآ  مدرم  يارب  سپـس  و  دوشیم ، لـعفنم  ریذـپ و  رثا  دوخ  فارطا  ثداوـح 
یلع نایم  هک  تسا  يدربن  يریگرد و  هلأسم  دیامنیم ، فقوت  نآ  لباقم  رد  دنکیم و  دروخرب  نآ  اب  هک  یبلطم  یلوا  . مسیونیم دنکیم ،

هغالبلا و جهن  زا  حیرص ، شیدنا و  دازآ  هاگآ و  بیدا و  تیصخش  نیا  . تسا هداد  خر  نایفـسیبا  نب  ۀیواعم  مالـسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب 
وا یخاتسگ  تأرج و  و  وا ، یهاگآ  ملع و  نازیم  هب  اج  نیا  رد  وا  تقادص  . دروآیم نایم  هب  نخس  ناورهن  گنج  نیفص و  لمج ، يهعقاو 

نیا نیفـص -  يهکرعم  و  لـمج ، باحـصا  هغـالبلا و  جـهن  نوـماریپ  وا  تاراـهظا  زا  یتمـسق  ریز  رد  . تسوا یکاـپ  تهازن و  يهزادـنا  هـب 
و نیطساق ، درمت  دمآ  یپ  هک  البرک  يهعجاف  زا  و  دمآ -  مالسا  رس  رب  هک  یعیاجف  اهجنر و  اهتبیـصم و  يهمه  ءاشنم  و  اههنتف ، يهزیگنا 

. مینکیم حیرشت  تسا ، نیفص  دربن  لوصحم 

ةایحلا جهن  ای  هغالبلا  جهن 

: دیوگیم وا  میوشیم . روآدای  ار  نآ  زا  ینیچلگ  ام  هک  دراد  ینالوط  سب  ینخس  هغالبلا  جهن  دروم  رد  روکذم  يهدنسیون  یکز » بیجن  »
تمکح و بدا و  درم ، گرزب  نیا  رد  هنوـگچ  هک  مهد  ناـشن  امـش  هب  اـت  متـسیایم  هنع ) هللا  یـضر   ) یلع ماـما  هاگـشیپ  رد  هظحل  کـی  »

ییاههمغن اهگنهآ و  نارود ، نآ  زا  مسانـشیم  دوخ  تیلوفط  نارود  يادتبا  زا  ار  هغالبلا  جهن  نم  تسا . هدش  عمج  تسایـس ، تسارف و 
توالح و میاهـشوگ  رد  نآ  گنهآ  اـههمغن و  لاـح ؛ ماهتـشگرب . نآ  ندـناوخ  هب  اـهزور  نیا  رد  زاـب  نونکا  و  هدـنام ... یقاـب  مشوگ  رد 

ياههژاو باختنا  يهویـش  هکلب  تسین ، مـالک  شیاریپ  مدوصقم  تسا . ییاـبیز  يور  ییاـبیز  ییوگ  نآ  تاراـبع  و  دراد ، ياهزاـت  ینیریش 
هحفـص ياهگنـس [  شارت  يارب  زاس  مسجم  قیقد  رنه  فیرظ و  ناتـسد  اـهرگرز و  ینز  ملق  رازبا  زج  نآ  رد  هک  تسا  یـشومچ  تخس و 

رترادیاپ و رتدنمورین و  يهدیدپ  لمع و  کی  ناونع  هب  اههمسجم  نیا  ات  دوریمن ، راک  هب  ابیز  ياهسیدنت  ندیرفآ  اراخ و  تفس و  [ 256
دناتخـس و قامخچ  گنـس  ناسب  هک  یتارابع  رد  یلو  دناموم  نوچمه  یلع  ناهد  نهذ و  رد  اههژاو  دنامب ... یقاب  راگزور  زا  رتدـیواج 

فص بیجع  صاخ و  یمظن  اب  رگیدکی  رانک  رد  و  دنوشیم ، هدیشارت  یتخـس  ياهگنـس  نینچ  زا  اههژاو  ییوگ  و  دنوریم ، راکب  تفس ،
يرکف ياهششخرد  اهشبات و  تقیقح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يهفـسلف  : » دیوگیم ماما  يهفـسلف  يهنیمز  رد  یکز  بیجن  دندنبیم .»

تایح نابرـض  بلق و  شپت  اـب  نآ  شپت  هک  هناـگی  هنومن و  تیـصخش  کـی  زا  تسا  ياهبرجت  و  دـنکیم ، ذوفن  قح  قاـمعا  رد  هک  تسا 
رتشیب هک  درجم  یلک و  ياهمیمعت  يرـس  کی  زا  تسا  ترابع  هفـسالف  يهشیدـنا  زا  هدـیوارت  يهفـسلف  یلو  تسا . گنهامه  نآ  بحاص 
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«. دوشیمن ساسحا  نآ  بحاص  تایح  مرگ  شپت  زا  ياهناـشن  هنوگ  چـیه  نآ  رد  و  دـشابیم ؛ یـسدنه  لاکـشا  و  يربج ، تـالداعم  هیبش 
و راشرـس ، حور  و  گرزب ، لـقع  و  قیمع ، قیقد و  مهف  هبرجت و  تاـیح و  زا  هک  تسا  سوـملم  هناـهاگآ و  تمکح  ماـما ، يهفـسلف  ینعی 
رد هدنـسیون  . ماهوا تالایخ و  تاروصت و  زا  هتـساخرب  هن  و  نآ ، نیا و  زا  ندینـش  رذگهر  زا  هن  دریگیم ؛ تأشن  هاگآ ، هدـنز و  ینادـجو 
هب اجک  رد  بیدا  دییوگب ، نم  هب  و  دـینزب ، قرو  هدـش ، هدـیمان  هغالبلا  جـهن  هک  ار  یتایبدا  يابیز  تاحفـص  نم  اب  : » دـیوگیم هحفص 55 
نآ دنک ؟ عورـش  دربن  داهج و  راوس  کت  ات  دوشیم ، مامت  بیدا  فوسلیف و  هطقن ، نیمادک  رد  و  دنک ؟ زاغآ  فوسلیف  ات  دناسریم ، نایاپ 

اههبطخ و اههدـیزگ . نیا  رد  ياهلـصاف  هن  و  دراد ، يزرم  دـح و  هن  وا  دـنک ؟ زاغآ  رادمتـسایس  يدرم  ات  دریگیم ، نایاپ  اـهنیا  اـجک  هاـگ 
و تسا .» تسایـس  اب  هتخیمآ  ود  ره  يرظن ، دنلب  شـشخب و  یگنادرم و  اب  تمکح  بدا و  هک  تسا  يدهاوش  لیالد و  اهتجح و  ماکحا ؛

دوخ هک  تسا  بوخ  ددرگیم . مالک  يهلاـطا  بجوم  هدـنناوخ  يارب  نآ  لـقن  و  تسا ، ینـالوط  رایـسب  نوتم ، دـیوگیم : هحفص 57  رد 
زا و  دنیبب ، تسا  نآ  نامز  رصع و  روصت  رد  و  هدمآ ، درگ  نآ  رد  هچ  نآ  ات  دزادرپب  هغالبلا  جهن  يهعلاطم  یـسررب و  هب  اصخـش  هدنناوخ 

طرش هحفـص 257 ] هب [  و  دـشاب ، هتـشاد  تکرـش  میقتـسم  روما  قیاـقح  كاردا  رد  اـت  دنیـشن ، شهوژپ  هب  دوخ  ناـنیمطا  داـمتعا و  ثیح 
تالیلحت و هب  هک  نیا  نودـب  دزادرپب . لـیلحت  هب  شنیب ، یهاـگآ و  تریـصب و  رد  تقادـص  ههیدـب و  روضح  ساـسحا  و  هقیلـس ، تمـالس 

لاعف روضح  تامدقم ، رب  نآ  بترت  و  جیاتن ، میظنت  دـهاوش و  يدـنب  عمج  رد  هباطخ ، باطخ و  زا  زاینیب  ات  دـشاب ، يزاین  لقع ، تالیلعت 
. دشاب هتشاد 

صاعورمع هیواعم و 

زا یکی  رد  رـس  رب  ار  نامثع  ناتـشگنا  زا  یکی  رتشگنا و  نهاریپ و  هیواعم  دـیوگیم : دـعب  هب  يهحفـص 34  رد  دومحم  یکز  بیجن  رتکد 
نهاریپ و یتقو  دـشخب . ینوزف  و  دزیگنارب ، نامثع  نیلتاق  رب  ار  مدرم  مشخ  هلیـسو  نیدـب  اـت  دوب ، هتخیوآ  قشمد  رد  يدجـسم  ياهناتـسبش 

تروـص صاـعورمع  کـیرحت  هب  هئطوـت  نیا  دـندشیم . تسـس  ناـمثع  ماـقتنا  راـث و  بلط  زا  مدرم  تشادیم ، رب  ار  تـشگنا  رتـشگنا و 
دابآ ار  دوخ  يایند  تساوخیم  راک  نیا  اب  تقیقح  رد  وا  دوب ، اـشوک  كریز و  رایـسب  یناطیـش  يهشقن  نیا  رد  صاـع  ورمع  تفرگیم ...

ود هب  رابکی  تسا : هدرک  حرطم  ار  نآ  راب  ود  اتحارص  هک  دراد  هناکریز  ياهراشا  تقیقح  نیمه  هب  زین  وا  دوخ  ار . شیوخ  ترخآ  هن  دنک 
وا هک  یتقو  هیواعم  روضح  رد  راب  کی  و  دوب . مالـسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  زا  سپ  قشمد  يوس  هب  نتفر  ریـسم  رد  هک  یماگنه  هب  شدـنزرف 

هداد و رارق  باطخ  دروم  باتع  شنزرـس و  اب  ار  هیواعم  صاعورمع ، هلحرم  نیا  رد  هک  ددرگیمرب . وا  زا  دنکیم و  تاقالم  قشمد  رد  ار 
هب وت  مییوگب  هک  دوبن  يزیچ  هیـضق  سفن  رد  میدرک ، گـنج  ناـمثع )!  ) هفیلخ نوخ  بلط  ماـقتنا و  يارب  وت  هارمه  رگا  ادـخب  : » دـیوگیم

افرـص میدرکیم  گنج  ام  رگا  هکلب  تسین ، روط  نیا  ریخ ، یگنجیم ، يرادیم ، ساپ  ار  وا  يدـنواشیوخ  لضف و  هقباس و  هک  نیا  رطاخ 
رظن هک  مراد  لـیم  تدـش  هب  نم  : » دـیوگیم نخـس  نآ  رب  یلیلحت  ریـسفت و  اـب  هدنـسیون  هاـگنآ  «. تسا هدوب  هلأـسم  يوـیند  دـصاقم  يارب 

ثاریم و زا  یئزج  دوـخ  عـضوم ، نیا  رد  صاـعورمع  هک  موـش  رکذـتم  و  منک ، بلج  صاـعورمع  يریگ  عـضوم  نـیا  هـب  ار  ناگدـنناوخ 
ینعی رفن -  هس  نیا  زا  یکی  رگا  نیاربانب  دنـشابیم . ثاریم  نیا  رگید  ءزج  ود  مالـسلا  هیلع  یلع  هیواعم و  زین  و  تساـم . ثوروم  گـنهرف 

نیا زا  هک  هنوگ  نآ  دـشاب ، تیـشخ  نیا  مزاوـل  یهلا و  تیـشخ  ساـسارب  شیگدـنز  تاـیح و  ریـسم  هحفـص 258 ] مالـسلا [ -  هـیلع  یلع 
لیامت ناشیگدنز  ریـسم  هیواعم  صاعورمع و  رگید  رفن  ود  نآ  دیآیمرب ، شتاین  دصاقم و  راتفر و  رد  لاثمیب  يوگلا  لآهدـیا و  يهنومن 

هک يزیگنا  باجعا  روآ و  تفگش  هجو  اما  : » دیوگیم هحفص 45  رد  و  «. دشابیم ماقم  هطلس و  هاج و  هب  دیدش  تبغر  و  اهیفام ، ایند و  هب 
هک تسا  ییابیز  نیرفآ و  تفگـش  لماوع  يهمه  عمج  هلأسم  مدـشن ، قفوم  نآ  شراگن  ریرحت و  هب  دوخ  تایح  تدـم  لوط  رد  هنافـسأتم 
لاح نامه  رد  دـگنجیم ، شبـسا  ریـشمش و  اب  یبوخ  هب  هک  تسیراوس  کت  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنراد . روضح  درم  کی  رد 

نخـس ییاـبیز  هب  هک  تسا  یبیدا  لاـح  نیع  رد  و  دنیـشنیم ، وگ  تفگ و  هرکاذـم و  هب  تسایـس  قطنم  اـب  هک  تسا  یـسایس  لـجر  کـی 
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، ام نامز  رد  راک  یـسایس  کی  دـشابیم . نکمم  یبدا  بیکرت  عون  نیرتابیز  رد  اههژاو  بیکرت  هب  رداق  یتحار  هب  یبوخ و  هب  دـیوگیم و 
یمزر و یماظن و  تراهم  رنه و  دقاف  رادمتـسایس ، نیمه  اما  دشاب ؛ یگدنـسیون  و  هباطخ ، مالک و  رد  ییاویـش  تبهوم  زا  رادروخرب  دیاش 

مامت هب  ار  دوخ  بحاص  هک  تسا  ياهفسالف  تمکح  هفسلف و  عون  نآ  دقاف  رادمتسایس  نیمه  زاب  و  تسا . گنج  نادیم  رد  دربن  تعاجش 
دادضا و داعبا و  نیا  یمامت  اما  دنیرفآ ، تمکح  دراد ، ذوفن  تقیقح  يافرژ  ات  هک  تباث  زجوم و  یماکحا  اب  و  دـهد ، دـنویپ  یتسه  ناهج 

یعنام عماج و  ترابع  هدـمآ ؛ یپ  ترابع  «. تسا مالـسلا  هیلع  بلاطیبا » نب  یلع   » نآ و  هدـمآ ، درگ  هتفهن و  درم  کـی  رد  اـهنت  تاـیفیک 
یسررب هجیتن  لوصحم و  نیا  دراد .» ذوفن  تقیقح  قامعا  رد  هک  تباث  زجوم و  یماکحا  رد  یتسه  ناهج  مامت  دنویپ  : » دیوگیم هک  تسا 

دـیدرت و یلع  ماما  هب  هغالبلا  جـهن  دانـسا  رد  هک  تسا  ییاهنآ  يوگخـساپ  دوخ  ابیز ؛ مـالک  نیا  و  تسا . هغـالبلا  جـهن  قیقد  يهعلاـطم  و 
هحفص رگید [ . سک  چیه  هن  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ  ياهتمکح  اههشیدنا و  يامن  مامت  يهنیآ  هغالبلا  جهن  اریز  دنراد . کیکـشت 

[ 259

ریبز هحلط و 

هک دوب  هورگ  ود  نیب  لمج  گنج  هک  دینکن  شومارف  هک  مهاوخیم  زیزع  يهدنناوخ  امش  زا  : » دیوگیم هحفص 65  رد  بیجن  یکز  رتکد 
هدیـشوپ سک  چـیه  رب  ربمایپ  دزن  وا  ماقم  تعیقوم و  هک  بلاطیبا » نب  یلع   » رگید يوس  رد  و  دوب ، هشیاع  نینموملاما  نآ  تمـس  کی  رد 

یلع هیلع  رب  گنج  رد  ار  مدرم  و  هدرک ، ینکارپ  هعیاش  هب  عورش  مدرم  نایم  رد  هحلط  ریبز و  هک  درک  قیدصت  ناوتیم  ایآ  نیاربانب  تسین !
تیاعر ار  زیچ  چـیه  تمرح  هک  تسا  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  هک : دـناهتفگ  مالـسلا  هیلع  یلع  يهرابرد  و  هدومن ، کیرحت  مالـسلا  هیلع 

ازـسان و هب  ار  هبوجحم  نانز  و  هدنارذگ ، غیت  مد  زا  ار  اهنآ  و  هتـشاذگن ، یقاب  ار  یلـسن  چـیه  و  هدرک ، میرح  تمرح و  کته  و  دـنکیمن ،
زا تمصع  سیدقت و  دح  ات  ار  اهنآ  و  تسا ، دارفا  هنوگ  نیا  هب  مارتحا  زا  راشرس  نامبلق  هزورما  هک  ام  زا  کی  مادک  .) تسا هدیشک  مانشد 

ياههودنا رب  یمغ  و  دوشیم ، شخپ  مدرم  نایم  رد  نانخس  نیرتتشرد  هک  ار  اهینکارپ  تمهت  کیکر و  تاملک  نیا  میراد ، لوبق  اطخ 
! رتکد يرآ  «. دریگنارف هغدـغد  تریح و  بجعت و  ار  یمدآ  و  دـشاب ، رگهراظن  یهودـنا ، ساسحایب  دـناوتیم  دـیازفایم ، نامبولق  رد  اـم 
ار امـش  بلق  فطاوع و  هک  يروط  نامه  تسرد  ناتهب ، تمهت و  لطاب و  غورد و  نانخـس  لیطابا و  هنوگ  نیا  زا  مالـسا  لها  زا  ياهفیاـط 

یلص مرکا  لوسر  بلق  زین  تسا و  هدومن  تریح  بجعت و  راتفرگ  زین  ار  اهنآ  هدرک ، یتفگـش  تریح و  راچد  ار  امـش  هدرک و  راد  هحیرج 
علطم و شباحصا  زا  یهورگ  دادترا  دروم  رد  ار  وا  دنوادخ  یتقو ؛ تسا . هدرک  راد  هحیرج  هدرک و  رثأتم  تدش  هب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 
شهوژپ و اب  و  تسا ، هدناسر  تبث  هب  خیرات  رد  یملع  قیقد  تاعلاطم  زا  ماهلا  اب  و  تسا ، هداد  رارق  هحفص 260 ] [ . ] 48 . ] دزاسیم هاگآ 
و دناشنیم ، تابثا  رادـم  رب  ار  قح  ناس  نیا  دـنوادخ  يرآ ، هدـناسر  تابثا  هب  هدـهاشم  لقع و  ددـم  هب  ار  ثاریم  نآ  حیحـص ، صیخـشت 

الوا دیوگیم : هحفص 67  رد  .و  دنشاب هتشاد  تهارک  رما  نیا  رد  راکهبت  نامرجم  هک  دنچ  ره  دزاسیم . رود  قح  رادم  زا  لاطبا و  ار  لطاب 
رظن زا  هک  یتیالو  تراما و  رظن  زا  اثلاث  و  تسا ، هتـشاد  ربمایپ  هب  هک  یتبارق  تهج  زا  اـیناث  و  هتـشاد ، هک  یتلزنم  ماـقم و  ماـمت  اـب  یلع  نیا 

یگرزب طخ  شیادـیپ  نامه  یلع ، شیادـیپ  : » دـیوگیم گربین  . دوشیم نینمؤملاما  اـب  گـنج  ریگرد  هتـساوخان  هدوب ، اراد  ار  نآ  یعرش 
لمج دربن  يریگرد و  هک  میزرویم  دـیکأت  هنارـصم  تسا ، ام  مهف  ناوت  رد  هک  اـج  نآ  اـت  درک . ادـج  ار  مالـسا  خـیرات  ناـیرج  هک  تسا 

و هنتف ، نیلوا  ریبز ، هحلط و  نینمؤـملاما و  یهدـنامرف  هب  لـمج  گـنج  ینعی  «. تسا هدوـب  هدـنیآ  ینید  یـسایس و  لوـحت  ره  زاـغآ  يهطقن 
اهتبیـصم و و  اهیهارمگ ، اهتعدب و  و  راتـشک ، گنج و  لیبق  زا  یتاقافتا  داد ، خر  نیملـسم  نیب  اهدـعب  هک  تسا  یثداوح  مامت  ساسا 

هیواعم ؟2 - دراد یتارظن  هچ  هغالبلا  جـهن  دروم  رد  بیجن  یکز  رتکد  - 1 تالاؤس . دناهلمج نآ  زا  بصاون  جراوخ و  شیادیپ  و  اههعجاف ،
رتکد هاگن  زا  ار  هعزانم  نیفرط  لمج و  گنج  ؟3 - تفگ هچ  وا  هب  صاعورمع  داد و  ماجنا  یلمع  هچ  مدرم  ماـقتنا  سح  نتخیگنارب  يارب 

هحفص 261 ] دینک [ . لیلحت  بیجن  یکز 
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تکرب رپ  هدنلاب و  رذب  بلق و 

هبیط يهملک 

یکاپ تخرد  دننام  دیامرفیم : هبیط » يهملک   » دروم رد  هدز  یلثم  هنوگچ  دنوادخ  هک  ینادیمن  ایآ  دنکیم : مالعا  نآرق  يهفیرـش  يهیآ 
شراگدرورپ نذا  هب  تقو  همه  ار  دوخ  ياههویم  تخرد ، نآ  تسا ؛ هدرتسگ  نامـسآ  رد  نآ  ياههخاش  تباـث و  نآ  ياـههشیر  هک  تسا 

دیفم يهملک  هبیط ،» يهملک   » زا دوصقم  تسا : یندناوخ  یتارابع  هیآ  نیا  يهنیمز  رد  فشاک »  » ریسفت رد  (. 24 میهاربا /  . ) درادیم میدقت 
نآ ياههشیر  هک  دنکیم  هیبشت  یکاپ  هبیط و  تخرد  هب  ار  نآ  هک  دشاب ، هتـشاد  هعماج  رد  ياهدـنزاس  شقن  هک  تسیرثوم  روآ و  دوس  و 
هب نامـسآ ، يافرژ  ردر  نآ  ياههخاش  و  دنادرگن ، تسـس  لزلزتم و  ار  نآ  ازنافوط  دـیدش و  ياهداب  هک  ياهنوگ  هب  تسا . مکحم  تباث و 

ملاـس و تخرد  نوچمه  كاـپ ، مـالک  نآ  تسا ، هدرک  ذوفن  نوگلین  رهپـس  يارو  رد  و  هدوب ، هزره  رـصانع  داـسف و  ياـههموثرج  زا  رود 
يرگادوس دـننام  و  دزرویم . لخب  تقو  نامه  رد  هن  و  دـشخبیم ، هظحل  نامه  رد  هن  . درادیم میدـقت  هراومه  ار  دوخ  ياـههویم  تفآیب 

هحفـص دنکیم [ . اطع  مئاد  روطب  هراومه و  هکلب  دشابیمن ، دهدن ، ار  نآ  یهدن ، لوپ  رگا  و  دـنک ، هضرع  ار  سنج  یهدـب ، لوپ  رگا  هک 
و دـنرادن ، تریـصب  شنیب و  ساسحا  هک  دـنراد  ییاهمشچ  و  درادـن ، ینـالقع  كرد  هک  دـنراد  ییاـهبلق  اـهنآ  دـیامرفیم : زین  و  [ 262
زا هدـش : لقن  فشاک  ریـسفت  رد  و  (. 179 فارعا /  . ) دنناگدز تلفغ  نانآ  دـنرتهارمگ . هکلب  نایاپراچ  دـننام  دنونـشیمن ، هک  ییاهـشوگ 
هک نـیا  مـشچ  يهرهب  زا  و  درب ، هرهب  دوـس و  قـح  ياـهدومنهر  زا  هـک  نـیا  بـلق  ییافوکــش  يهـصرع  رد  زراــب  ياــهیگژیو  نیرتـمهم 

سأر رد  ياهرهب  شنیرفآ  مهم  تمعن  هس  نیا  زا  يروهرهب  نیاربانب  دونشب . ار  اهنآ  هک  نآ  شوگ  عفانم  زا  و  دنیبب ، ار  هدنزاس  ياهدومنهر 
هک ارچ  دنوشیم . هدز  مقر  اهنآ  زا  رتتسپ  هکلب  نایاپراچ  نانوچ  نایمدآ  دنـشاب  هتـشادن  روضح  یمدآ  رد  رگا  تسا و  يدام  ياهتمعن 

هدیـشک باقع  هذـخاؤم و  هبـساحم و  همکاحم و  هب  هجیتن  رد  و  دـنزجاع ، لامک  لیـصحت  زا  و  دـننکیم ، لمع  دوخ  يهفیظو  هب  نایاپراچ 
یلو دنتسه ، لامک  لیصحت  هب  رداق  دننکیمن . مادقا  بجاو ، يرورض و  روما  رد  هک  دنتـسه  ییاهنآ  نایاپراچ ، زا  رتدب  یلو  . دش دنهاوخن 

. دوب دهاوخ  اهنآ  راظتنا  رد  كاندرد  یباذع  مه  و  دش ، دنهاوخ  هدیشک  همکاحم  هب  مه  اذل ، و  دنشخبیمن ، تینیع  مسجت و  ار  نآ 

نآرق نیسح و 

نارونخس هب  کمک  میاههزیگنا ، فادها و  زا  یکی  مدرک . فیلأت  ار  نآرق  نیسح و  باتک  فشاک ؛ ریسفت  يهعلاطم  اهلاس  زا  دعب  هرخالاب 
رد ار  دوخ  مامتها  نیتسخن  و  دنیامن . ینیـسح  تانایب  تسادق  ءاقلا  شریذپ  هدامآ  ار  دوخ  يرادـیب ، اب  ات  دوب ، ناناوج  هژیوب  ینیـسح ، ربنم 

يهصاـخ تاـیانع  یهلا و  تاـقیفوت  زا  دـنراد . فورـصم  ینیـسح  تضهن  زا  فرژ  ساـسحا  یناـسنا و  دـعب  موـهفم  كرد  قـیمعت  تهج 
شـشوک و مامت  هک  دـشابیم . نآرقلا » نیـسحلا و   » باتک زین  البرک و  نانامرهق  اب  ماگمه  ینیـسح و  سلاـجم  باـتک  فیلأـت  راـگدرورپ 

ماهداد رشن  ای  هتـشاگن  هچ  ره  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يهنیمز  رد  و  مدرک . زکرمتم  باتک  هس  نیا  یناسنا  دعب  تهج  رد  ار  شیوخ  شالت 
نآ هحفـص 263 ] مدـناوخیم [ ، رایخا  ناگبخن  زا  هک  ياهژاو  هلک و  ره  هراومه  هک ، نیا  رتالاب  همه  زا  و  تسا . هدوب  لاونم  نیمه  رب  همه 
دوخ ياههتـشون  زا  ياهتـسیاش  بسانم و  هاگیاج  رد  دزیم ، جوم  نآ  رد  صالخا  تقادص و  تقیقح و  رگا  و  مدرکیم . طبـض  تبث و  ار 

. مدومنیم تشاددای  خیرات ، رکذ  هحفص و  قیقد  یناشن  اب  ار  نآ  متشاگنیم و 

لوقع تینالقع و  زا  ینخس 

لصفم شزرااب و  ياهلاقم  هک  دوب  نینچ  ریدقت  دیلجت ، یفاحـص و  يارب  نآ  قاروا  يزاس  هدامآ  زا  شیپ  و  باتک ، نیا  پاچ  نایاپ  زا  سپ 
نایم هب  نخـس  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ریغ  یلوقع  زا  هلاقم  نیا  رد  ناشیا  مناوخب . مارهالا  يهمانزور  رد  دومحم » بیجن  یکز  رتکد  » زا
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و مداد ، رارق  یـسررب  دقن و  دروم  ار  نآ  نایاپ  ات  و  دیـشخب ، ینوزف  ار  هلاقم  نآ  هب  ياهژیو  هجوت  و  قایتشا ، هزیگنا ، نیمه  و  تسا . هدروآ 
ار رثا  نیرتغیلب  نیرتدوسرپ و  يرگنفرژ  هشیدـنا و  اریز  متخادرپ . هعلاطم  قیقحت و  هب  صاخ  يربدـت  هشیدـنا و  اب  نآ  فلتخم  تاراـبع  رد 
هب نآ  رد  یگنهامه  ماجـسنا و  هطبار و  چـیه  هک  ضراعتم  ییاضف  هب  ارم  هلاـقم  ياوتحم  هک  دوب  نیا  دراذـگیم ، اـج  هب  یناـسنا  ناور  رد 

نایم رد  یتلزنم  ماقم و  هک  دوب  ییاملع  ناگرزب و  ياضف  هنومن ) روطب   ) ینانچ نآ  ياهاضف  نیا  زا  یکی  تخاس . لقتنم  دروخیمن ، مشچ 
تینهذ و  دناهتخاس . رهـش  نیدایم  رد  مارتحا  دوب و  دای  ناونع  هب  ییاههمـسجم  اهنآ  زا  دنراد  هک  ياهضافا  هدافا و  تلع  هب  و  هتـشاد ، مدرم 

، هدرکن ياهراشا  نئاخ  دیلپ  نیا  هب  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  روطب  هدنـسیون  هک  نیا  رب  ملع  اب  دوب ، نشوجلا » يذ  نب  رمـش   » زا ییاضف  رگید ،
یکز رتکد  :» ددرگیم ضورعم  الیذ  هک  مدیسر  هتشون  زا  یتمـسق  هب  مدید  مدرک ، هظحالم  و  دمآ ، شیپ  میارب  یتینهذ  نینچ  ناهگان  یلو 

هک مدرک  دروخرب  فراعملا  فراوع  رد  یناریا ؛ میکح  فراع  فوسلیف و  يدرورهـس ؛ زا  ییابیز  تاراـبع  هلمج و  اـب  : » دـیوگیم بیجن »
هلمج نآ  تفرگ و  راک  هب  لوقع  تینالقع و  نیب  قرف  تواـفت و  هیجوت  حیـضوت و  رد  ار  نآ  ناوتیم  و  دوب ، هجوت  تقد و  لاـمک  ناـیاش 

رس هداج و  يور  نآ  زا  تمسق  کی  دومن . شخپ  فلتخم  ياهاج  رد  ار  نآ  درک و  مدنگ  ياههناد  زا  رپ  ار  دوخ  تسد  یصخش  دوب ؛ نیا 
كاخ زا  یکزان  هیال  هک  فاص  گنـس  کی  يور  اههناد  زا  یـشخب  و  دـندیعلب . هحفـص 264 ] ار [  نآ  ناگدنرپ  دیـشکن  یلوط  داتفا ، هار 

ات درک  ومن  دـشر و  مدـنگ  يهناد  تشاد . دوجو  گنـس  كاـخ و  نآ  رد  یتـبوطر  من و  كدـنا  دـش . هدیـشاپ  دوـب ، هتفرگارف  ار  نآ  يور 
هدرمژپ و  دییارگ ، یکـشخ  هب  يدوزب  لاهن  ون  هایگ  تشادن . گنـس  قمع  هب  ذوفن  يارب  یهار  دیـسر . فاص  گنـس  حطـس  هب  شیاههشیر 

. دـیدرگ شخپ  كاشاخ  راخ و  زا  راشرـس  اما  كاپ  ینیمز  رد  دادیم ، لیکـشت  ار  اـههناد  موس  تمـسق  هک  اـههناد  زا  تمـسق  کـی  دـش .
نیا دـندرک . هفخ  هطاحا و  ار  وا  اهراخ  اما  دروآ  نوریب  كاخ  زا  رـس  ناوج  یهاـیگ  هک  اـج  نآ  اـت  دـندرک  ومن  دـشر و  مدـنگ  ياـههناد 
بیط دعاسم و  یکاخ  رب  مدنگ  ياههناد  يهدنام  یقاب  تمـسق  هرخالاب  و  دـندش . دوبان  هدیـشک و  داسف  یهابت و  هب  زین  هدیـسر  ون  ناهایگ 

نیا هکلب  دش . هفخ  اهراخ  يالبال  رد  هن  و  یلقیص ، تفـس  فاص و  گنـس  نآ  نوچ  هن  و  دوب ، هار  ریـسم  هداج و  لثم  هن  هک  دندمآ ، دورف 
هک ياهناد  نآ  موهفم  : » دیوگیم ابیز  هیبشت  نیا  رد  يدرورهس  دنتسشن ... هویم  هفوکـش و  هب  دندرک و  ومن  دشر و  سناش  شوخ  ياههناد 

یلاع دنمشزرا و  رایسب  راکفا  اههشیدنا و  هک  تسا  یصخش  دننام  دنعلبیم ، هدوبر و  ار  اهنآ  ناگدنرپ  و  دریگیم ، رارق  هداج  هار و  رس  رب 
وا و  دیابریم ، شبلق  زا  ار  نآ  دنمدوس  تبثم و  تارثا  هدرک ، هدافتسا  تیعقوم  زا  زین  ناطیش  دونشیمن . ار  اهنآ  یلو  دوشیم ، هضرع  وا  رب 
هب دـش ، هدز  كاـخ  یمک  زا  هدیـشوپ  فاـص  گنـس  يور  هک  ییاـههناد  دروـم  رد  هـک  یلثم  دراذـگیم . تریح  يداو  رد  اـهر  هـلی و  ار 

نکیل دنک  نیسحت  دییأت و  ار  هویش  رکف و  نآ  هدرک و  زاب  بوخ  يهشیدنا  رکف و  يور  هب  ار  دوخ  شوگ  ياههچیرد  هک  دنامیم  یصخش 
رابغ درگ و  نوچ  دیفم  بوخ و  يهشیدـناو  رکف  نآ  رثا  هجیتن  رد  دـنکن  ساسحا  نآ  يارجا  لمع و  رد  ياهناقداص  يهدارا  دوخ  بلق  رد 
نخس مالک و  هک  تسا  یصخش  لثم  دتفایم ، ورف  كاشاخ  راخ و  ياراد  یلو  دعاسم  هبیط و  ینیمز  رب  هک  ياهناد  رذب و  دوریم . نایم  زا 

هار و ریـسم  رد  اما  دـنارورپیم ، رـس  رد  ار  نآ  هب  لـمع  رد  شـشوک  تایـضتقم ، تاـناکما و  ساـسارب  دونـشیم و  امـش  زا  ار  يروآدوس 
كاپ ینیمز  رب  هک  ییاههناد  هرخالاب ، و  درادیم . زاب  لمع  نآ  هب  مادقا  زا  ار  وا  هدنشک  دیلپ و  ياهسوه  گنگ و  روک و  تاوهش  شفده ،
تفای نآ  رد  هعـسوت  دـشر و  عناوم  هدـنرادزاب و  لماوع  هنوگ  چـیه  هک  هحفـص 265 ] تسا [  يروـط  نیمز  نآ  و  دـنتلغیم ، ورف  بـیط  و 

لمع و دروم  هب  ار  نآ  مهف ، كرد و  زا  سپ  و  هتفرگ ، ار  بوخ  دـیفم و  يهشیدـنا  یعون  رکف و  زرط  هک  تسا  یـصخش  دـننام  دوشیمن ،
دوـخ تمـسق ، نیا  رد  ياهژاو  هملک و  ره  .«. دـباییمن یلیاـح  عناـم و  هنوـگ  چـیه  نآ ، هب  لـمع  موـهفم و  كرد  نـیب  و  دراذـگیم ، ارجا 

نم يهتـشون  ياـههنیمز  هب  اریز  تسا ، هناـگراهچ  تـالاح  زا  لوا  تلاـح  میاعدـم  رب  نم  هاوگ  غیلب . اـیوگ و  تسا . ياهظعوـم  تمکح و 
اب یلاع  بوخ و  دیفم و  راکفا  اههشیدنا و  هک  تسا  یـصخش  دـننام  : » دـیوگیم نآ  رد  هک  تسا  یلاثم  نآ  و  تسا . رتبسانم  رتکیدزن و 

بلق زا  ار  نآ  دـیفم  تبثم و  تارثا  هدرک ، هدافتـسا  تیعقوـم  زا  زین  ناطیـش  دونـشیمن . ار  اـهنآ  یلو  دوـشیم ، هضرع  وا  رب  اـسر  ییادـص 
قدص نشوجلا » يذ  نب  رمـش   » رب يزاجم  هن  یقیقح  روط  هب  الماک و  لاثم  نیا  دنکیم .» اهر  تریح  يداو  رد  ار  وا  و  دیابریم ، شبحاص 
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نیـسح ماما  مرحم  مهد  زور  رد  . رگید سک  چیه  هن  دش و  ردابتم  منهذ  هب  وا  هک  دوب  اج  نیمه  دراد . قیبطت  وا  اب  قیقد  روط  هب  و  دـنکیم ،
هظعوم ار  امـش  یمالک  دنچ  ات  دینکن ، باتـش  هلجع و  و  دینک ، شوگ  ارم  نخـس  مدرم  يا  : » دیامرفیم اسر  دنلب و  ییادص  اب  مالـسلا  هیلع 

رابرهگ و مالک  نایاپ  ات  ...«. میامن حیرـشت  امـش  يارب  ار  اههناهب  اهرذع و  ات  منک ، ادا  دیراد ، نم  ندرگ  رب  هک  ار  یقح  و  مهد ، دنپ  هدرک ،
، هدـنیآ رد  هن  هتـشذگ و  رد  هن  زگره ، ینخـس  بحاص  ملکتم و  چـیه  : » دـنیوگ نینچ  ار  نآ  ثیدـح  نایوار  هک  شنادواج  گنـسنارگ و 

نب بیبح  هک  ییوگیم !؟ هچ  وت  ممهفیمن  نم  دیوگیم : ماما  هب  نشوجلا  يذ  نب  رمش  اما  تسا .» هدینـشن  ار  وا  قطنم  زا  رتغیلب  رتایوگ و 
؛ یتسه قداـص  ـالماک  ییوگیم »! هچ  وت  ممهفیمن  نم   ) ییوگیم هچ  نآ  رد  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  و  دـیوگیم : خـساپ  رد  رهاـظم 
هب صتخم  رـصحنم و  فیـصوت  یگژیو و  نیا  مینک  رکف  هک  تسا  هابتـشا  هتبلا  تسا . هدز  تلاهج  یـشوماخ و  رهم  تبلق  رب  دـنوادخ  اریز 

دوجو و رد  يرثا  یلو  دونـشیم ، ار  لدـع  قح و  نخـس  مالک و  هک  سک  ره  شجنـس  يارب  تسا  ینازیم  رایعم و  نیا  هکلب  تسا ، رمـش » »
تـسا یتوافت  هچ  زین  یثنخ و  تسا و  توافتیب  هک  یـسک  و  دراد ، تین  ءوس  هک  یـسک  نیب  تسا  یقرف  هچ  و  دـنکیمن . ساسحا  شلمع 

شماجنا هب  رداق  ینوبز  زجع و  فعـض و  رطاخ  هب  هک  یـسک  هحفص 266 ] و [  دنکیم ، مالسلا  هیلع  نیـسح  لتق  هب  مادقا  هک  یـسک  نایم 
یقتم ریغ  و  تساوقت ، زیچ  همه  داـینب  راـیعم و  هک  تسا  نیا  تسا ! هتـسشن  یثـنخ  تواـفتیب و  یجنک  رد  شومخ  تکاـس و  یلو  تسین !
دروم رد  يدرورهس  زا  یلیثمت  - 1 تالاؤسیدهلا عبتا  نم  یلع  مالـسلا  و  !. دهد ماجنا  تسا  زیاج  ءانثتـسا  نودب  ار  يزیچ  ره  دوخ  يهرابرد 

نب بیبح  تفگ و  هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  غیلب  يهباطخ  دروم  رد  مرحم  مهد  زور  رد  رمش  - 2. دینک رکذ  لوقع  نایم  قرف  یگنوگچ 
؟ داد شخساپ  هنوگچ  رهاظم 

یقرواپ

.42 تلصف /  [ 1]

.42 فارعا /  [ 2]
.16 جح /  [ 3]
.1 ناقرف /  [ 4]
.9 ءارسا /  [ 5]
.82 ءاسن /  [ 6]
.56 ماعنا /  [ 7]

يهبطخ 189. هغالبلا /  جهن  [ 8]
ياعد 42. هیداجس /  يهفیحص  [ 9]

:3 ج 272 /  نادنمشناد ، هنیجنگ  هحفص 205 ؛)  9 ج /  هعیشلا ، نایعا  زا  لقن  هب   ) 568 هحفص 569 -  مهجهنم ، مهتایح و  نورسفملا  [ 10]
(. مجرتم . ) 4 عیشت ج 575 /  فراعملا  ةریاد  هحفص 8 ؛ يدشار ، فیطل  هینغم ، یسایس  ياه  هشیدنا 

، ددرگ میدقت  میظنت و  یشیاریو ، تاداهنشیپ  نیرخآ  قباطم  باتک  نتم  يراتساریو ، رظن  زا  ات  دیدرگ  شالت  یعـس و  عومجم  نیارد  [ 11]
تروص هب  هابتشا  هب  هک  دوب  نیلؤوسم  تیلؤوسم و  لؤوسم ، ياههژاو  طخلا ) مسر   ) شراگن حیحص  زرط  دشن  ظاحل  هک  يدروم  اهنت  طقف 

ار ام  شزوپ  دنرگن و  ضامغا  يهدید  هب  گنهرف  هشیدنا و  باحـصا  بدا و  بابرا  تسا  دیما  هدـش  هتـشاگن  نیلؤسم  تیلؤسم و  لؤسم و 
(. مجرتم . ) دنشاب اریذپ 

.(. تسا هدش  هدوزفا  باتک  زاغآ  رد  مجرتم  طسوت  نیسح  ماما  يهدنلاب  تایح  هب  ارذگ  یهاگن  ناونع  تحت  یشخب  [ 12]
ریسا : » درک لابند  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شردپ  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شدج  هویش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  [ 13]
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مالـسلا هیلع  نیـسح  مایق  ءاقبلا » ینیـسح  ثودحلا و  يوبن  مالـسالا   » فورعم نخـس  قبط  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  یبا  يدج و  ةریـسب 
( مجرتم . ) تسا نادیواج  رارقرب و 

. دنراد ناعذا  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  بابحتـسا  ناحجر و  هب  هعیـش  ياملع  رثکا  هک  دینک ، هاگن  جح  باب  نایاپ  لیاسو  باتک  هب  [ 14]
نم نا  : » تسا یندینش  هک  دنکیم  لقن  ار  یبلاج  تیاور  لاس 1356  پاج  هحفص 151  یبقعلا  ریاخذ  رد  يربط  تنس ، لها  بتک  رد  یلو 

وا یقیقح  تفرعم  وا و  قح  تخانـش  ساسارب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  سک  ره  نییلع - » یف  هل  هللا  بتک  هقحب  اـفراع  نیـسحلا  ربق  راز 
(. داد دهاوخ  رارق  نییلع  رد  ار  وا   ) ای تشون  دهاوخ  نییلع  شاداپ  فیدر  رد  ار  وا  شاداپ  دنوادخ  دنک  ترایز 

. تسا هدمآ  هقرحملا  قعاوص  قیاقحلا و  زونک  ةرضنلا و  ضایر  لامعلا و  زنک  دادغب و  خیرات  كردتسم و  حیحص  ود  رد  ثیدح  نیا  [ 15]
. تسا دمآ  هریغ  يذمرت و  ننس  رد  مود : ثیدح  [ 16]

. دینک عوجر  يدابآ  زوریف  هسمخلا  لیاضف  باتک  مود  تمسق  هب  دشابیم . قعاوص  كردتسم و  رد  موس : ثیدح  [ 17]
. یتعیرش یلع  رتکد  يولع : يوفص و  عیشت  [ 18]

رـسپ 8 اب  ةرح »  » يهعقاو رد  هلظنح  نب  هللادبع  دنداد . لسغ  ار  وا  ناگتـشرف  دومرف : ربمایپ  و  دیـسر ، تداهـش  هب  دحا  رد  هلظنح  ردـپ  [ 19]
زا هک  میتشاد  میب  هک  اج  نآ  ات  میدرکن  جورخ  دیزی  رب  دنگوس  ادخب  تفگیم : و  دمآ . لیان  تداهش  عیفر  ماقم  هب  لاس 63 ه  رد  شاهلاس 

(. یهلا باذع   ) میریگ رارق  ینامسآ  ياهگنس  مجاهت  دروم  نامسآ 
مامت هرـصاحم و  ار  مانتیو  رد  گـنوس »  » يهیرق ییاـکیرما ، ياـهورین  هک : دـنداد  شرازگ  یللملا  نیب  ياـههمانزور  لاـس 1970  رد  [ 20]

رد دـندرکن ، محر  زین  زجاع  ریپ و  نز و  یتح  كدوک و  هب  كانفـسا  يهثداح  نیارد  دـندناسر و  لتق  هب  هلولگ  کیلـش  اب  ار  نآ  نینکاـس 
ار هلماح  نانز  مکش  کیبمازوم  رد  یلاغترپ  ياهورین  دنتـشون : اههمانزور  لاس 1973  رد  و  دوبن . نانآ  نایم  رد  یماـظن  کـی  هک  یتروص 
هب ییاپورا  ندمت  زا  عافد  مانب  ار  اهنآ  دندرک و  عمج  ار  ناریپ  ناکدوک و  اهنز و  دنباین ، دلوت  يدیدج  ناراک  بارخ  حالطصا  هب  ات  هدیرد 

(. مجرتم ( ؟ تسویپ عوقو  هب  البرک  زادگناج  يهثداح  رد  هک  ییاهیراکهبت  اهیراکهبت و  نیا  نایم  تسا  یقرف  هچ  دندیشکیم ...! شتآ 
و ررقم ، ناسنا  قوقح  نیمضت  يارب  یللملا  نیب  ياهنامیپ  اهدادرارق و  تسا ، ییالط  عشعشم  تایقرت  ندمت و  رصع  هک  ام  رـصع  رد  [ 21]

ياهراعـش نیا  مغر  یلع  یلو  دـشابیم . فادـها  نیمه  قـقحت  روـظنم  هب  زین  تینما  ياروـش  لـلم و  ناـمزاس  لیکـشت  تسا . هدـش  عـضو 
مسینویهـص و تسا . نوزفا  زور  دیازتلا و  مئاد  نافعـضتسم  هیلع  تنوشخ  يزیرنوخ و  هکلب  روای ، راییب و  نانچمه  فیعـض و  گنراگنر ،
« وتو  » قح زین  راکتیانج  ياکیرمآ  نآ  سأر  رد  اهتردقربا و  دننیرفآیم . ياهزات  ترارش  تیانج و  زور  ره  مسیشاف  یتسرپ  داژن  رامعتسا و 

یگدوهیب یخوش و  هب  ار  فیاظو  قوقح و  يهمه  اههمان و  هلواـقم  اـهدادرارق و  اـهنامیپ و  یماـمت  و  دـناهدروآرد ، دوخ  راـصحنا  رد  ار 
(. مجرتم . ) دناهتفرگ

رتدـیفم يوش  لوغـشم  ربمغیپ  ثیداحا  لقن  ماکحا و  غیلبت  نآرق و  میلعت  مدرم و  تیبرت  هب  يریگب و  مارآ  ینیـشنب  رگا  نآ  ياج  هب  [22]و 
يههبج هک  یـسانشقح  تسرپ و  قح  نارکفنـشور  ینعی  نایعیـش - ! یتح  نادنمـشناد و  ناسدـقم و  ناـیرابرد و  همه ، هک  مینیبیم  تسا .

«، رـصع شـسرپ   » نیا خـساپ  رد  مه ، اـب  همه  يرجه -  لاـس 60  نوـنکا -  تسا و  صخـشم  ـالماک  ناشیـسایس  يرکف و -  یعاـمتجا و 
ینعی يرآ ! هک : دهدیم  يوتف  اهنت  درم  کی  مه  نآ  درم  کی  اهنت  نایم ، نیا  رد  و  هن ! هک : تسا  نیا  همه  ياوتف  ءانثتـسایب ، دـنزاوآمه و 
ربارب رد  توکس -  یسایس و  رصع  رد  دراد -  نامیا  هک  دازآ  هاگآ و  ناسنا  کی  قلطم ، فعـض  رد  قلطم ، زجع  رد  هک  ینعی  يرآ ؟»  » هچ

هدیقع و یگدنز   » وا يارب  تسه . نتسیاب »  » زین نتسناوتن »  » رد يرآ ! تسا : نیا  نیسح  ياوتف  دراد . داهج  تیلوئسم  مه  زاب  روج ، بصغ و 
لوئـسم هدـنز ،» ناسنا  . » دراد ار  هدـیقع  هار  رد  داهج  تیلوئـسم  تسا  هدـنز  هک  نیا  لیلد  هب  و  تسا ، هدـنز  وا  رگا  نیاربانب  تسا . داـهج »

و دنک ؟» یگدنز   » هک دشاب  هتـشاد  قح  وا  يهزادـنا  هب  هک  تسیک  ام  خـیرات  رد  تسیک ؟ رتهدـنز  نیـسح  زا  و  اناوت » ناسنا   » اهنت هن  تسا ،
دـنکیم و داهج » لوئـسم   » ار یمدآ  ندرک ، یگدـنز  نتـشاد ، نامیا  ندوب و  هاگآ  ندوب ، ناـسنا  سفن  دـنامب ؟» هدـنز   » هک دـشاب  هتـسیاش 
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« لکـش  » طقف تیعمج ، ای  ییاهنت  تردق و  ای  فعـض  نتـسناوتن و  ای  نتـسناوت  تسا . هاگآ » قشاع و  يهدـنز  تیناسنا   » يالعا لثم  نیـسح 
همه نیا  اب   » و درادن » ندیگنج  حالـس  اما  دگنجب ، دیاب  ار . نآ  دوجو »  » هن دنکیم  نییعت  ار  تیلوئـسم  ققحت  یگنوگچ »  » تلاسر و ماجنا 

یلاؤس نینچ  خساپ  رد  هک  یناسنا  اهنت  وا ، و  يرآ ! دهدیم - : اوتف  هک  تسا  وا  اهنت  دهدیم ، اوتف  نیـسح  دگنجب » هک  دراد  هفیظو  مه  زاب 
هبعک رانک  جح ، ماگنه  دیآ ، هکم  هب  ات  تسا  هتفر  نوریب  شیوخ  يهناخ  هنیدم ، زا  وا  تسا ! اهنت  درم  کی  يرآ ! دـیوگیم : نامز  نیا  رد 

: هک دهد  ناشن  راگزور  هب  ات  دوشیم ، جراخ  مامت ، همین  جح  ناباتـش و  نونکا ، هکم ، زا  و  يرآ ! دیوگب : ناشخـساپ  رد  مدرم -  يهناخ  - 
، هتفر رذوبا  هتفر ، نسح  هتفر ، یلع  هتفر ، تسد  زا  زیچ  همه  ربـمغیپ ، گرم  زا  سپ  لاـس  هاـجنپ  تسا ، يرجه  لاس 60  نونکا  هنوگچ ؟ - 
سأی و هب  اههشیدنا  راکفا و  و  دناهتـسش .» اهنوخ  هدیچرب ، اهراد   » رگید و  هدـش ، ماع  لتق  شنارای  هتفر و  رجح  مود ، لسن  رد  هتفر ، رامع 
اهحیرش و اهیـسوموبا و  اههریرهوبا و  دنکیم : تموکح  اج  همه  رب  ساره  توکـس و  تملظ و  هدش ، راچد  فارحنا  يدوبان و  تملظ و 

اراکشآ دناهدش و  اوسر  همه  دناهدرک ، بسک  اهرخف  دناهدرک و  اهیناوخ  زجر  ناشخرد ، رصع  نآ  رد  مالـسا ، بالقنا  رد  هک  اهادردوبا 
تسد و دناهدروآ و  رب  ولهپ  هدرب و  ورف  لاملا  تیب  روخآ  رد  رس  رجاهم  دهاجم و  یباحص و  ياههرهچ  دناهدمآرد و  ملظ  رفک و  تعیب  هب 
زا ار  خرـس  تینما  ریـشمش  يهیاس  دناهتخیوآ و  دیزی  نماد  هب  تلذ ، زاین و  يهناشن  هب  دـناهداد و  دالج  يوزاب  تسد و  هب  ار  داهج  يوزاب 

اهسفن هتخیر و  گرم  يروتارپما ، رـسارس  رب  هایـس ، ياهسای  اهرارف و  اهتنایخ و  اهتسکـش ، اهماع ، لتق  هدرتسگ و  قشمد  ات  ناسارخ 
ناکانمشخ ناغفیب  شورخیب و  نادنمدرد  شوگب  دیآیمن  مه  يدغج  ياو  شپتیب  رهش  دابآ  رازم  رد  تسا : هدرک  سبح  اههنیس  رد  ار 

تـسپ يهساک  راکـشآ  ای  نانز  یلیـس  ناهن  ای  دـندش  اوسر  نوگ ،» هنوگ   » دـندش و او  يوق  بوکنامـسآ  ياهتشم  شورخیب  ناغفیب و 
يدـیلپ ياهنبکـشپ  اههتوب » نایـصع   » نیک مشخ و  ياج  دناهتـسش  اهنوخ  هدـیچرب ، اهراد  شپتیب  رهـش  دابآ  رازم  رد  دـندش  اهییادـگ 

مسجت هک  يدرف  تسا ، درف  کی  راظتنا  رد  زیچ  همه  تسا ، نت  کی  رظتنم  نامز  نونکا  میاهدنام ! اهفرشیب  ام  نیگمشخ  دناهتـسر ... ...
هدـیقع و رهظم  و  هدـنام ، یماحیب  و  رواییب ، هک  تسا  یئاهلآهدـیا  يهمه  يهمـسجم  دوشیم و  دوباـن  دراد  هک  تسا  ییاهـشزرا  يهمه 
رد هاگ  دـنکیم ؟ هچ  درم  کی  هک  تسا  نیا  راـظتنا  رد  نونکا  يرآ ، دـناهتفر . نمـشد  تمدـخ  هب  شنارادـساپ  نیرتهب  هک  تسا  یناـمیا 

يدازآ و ربمغیپ  گرم  زا  لاـس  هاـجنپ  تسا ، يرجه  تصـش  لاـس  تسا . هدـمآ  شیپ  نینچ  نیا  نونکا  دـیآیم و  شیپ  نینچ  نیا  خـیرات 
، سأی دوشیم و  هابت  بالقنا  تارمث  يهمه  دنکیم  طوقـس  زیچ  همه  نآ  رد  هک  تسا  هدمآ  شیپ  يرـصع  تسا  هتـشذگ  مدرم  تلادع و 
اوقت و يابیز  يهماج  روز   » و دریگیم ، هرابود  ناج  یلهاج  تیفارـشا  هک  یهایـس  راگزور  رد  يرآ ، ددرگیم ... قلخ  راوتـسا  نامیا  اـهنت 
« یموق تیلهاج   » دریمیم و ورف  دوب -  هتخیگنارب  رز  روز و  ناینابرق  ياهلد  رد  مالسا  هک  يربارب -  يدازآ و  يوزرآ  و  دشوپیم » سدقت 
« كرـش ناذا  ، » دجاسم ياههرانم  موقلح  زا  دوریم و  الاب  بیرف  ياههزین  رـس  رب  یتسار » باتک   » دوشیم و یناسنا » بالقنا   » راوخ ثاریم 

ربمایپ يهمامع  رـصیق ، دنزیم و  هیکت  دورمن  میهاربا ، تنـس  رب  درادیمرب و  دیحوت  گناب  يرماس  نیرز  يهلاسوگ  دسریم و  اهشوگ  هب 
رب همه  نادهاجم ، جنر  ددرگیم و  رفک » تلآ   » و باوخ » يوراد   » نامیا دریگیم و  تسد  هب  داهج  ریـشمش  دالج ، دهنیم و  رـس  رب  ادـخ 

باقن دـیحوت ؛ ماوع و  بیرف  زامن ، و  مومع ، تراغ  تاکز ؛ ماـع و  لـتق  داـهج ، دروآیم و  هدروآ  داـب  جـنگ  ناـقفانم  يارب  دوریم و  داـب 
دورف اههدرگ  رب  هرابود  اهقالـش  لعج و  تلآ  تیاور ؛ و  لـهج ، رازبا  نآرق  تموکح و  هاـگیاپ  تنـس ؛ میلـست و  ریجنز  مالـسا ؛ كرش و 
نیرید نادنز  هب  هشیدـنا  دوشیم و  راتفرگ  یگـشیمه  دـنب  هب  زاب  يدازآ  دـنوشیم و  هدیـشک  نیـشیپ  تراسا  هب  هرابود  اهتلم  دـیآیم و 

ای رز ، هب  هتخورف ؛ ای  اهنابز ، ریس و  ناگرگ  يوپمرگ و  ناهبور  ریـسا و  ناگدازآ ، میلـست و  اههدوت  و  دوشیم ، هدنکفا  توکـس  ناقفخ و 
ییاهب بالقنا ، رد  دندوب و  هدرک  بسک  داهج  نامیا و  يهرود  زا  هک  ار  ییاهتلیـضف  باحـصا ، و  غیت ! هب  هدیرب ، ای  و  روز ، هب  هتـسب ، ورف 
نیگنـس راب  هتخیرگ و  هنتف  رطخ  زا  ای  دـناهدرک و  هلدابم  يرهـش  تیالو  اب  ار  هتـشذگ  تاراـختفا  دـناهتخورف و  نازرا  دـندوب ، هتفاـی  نارگ 

رب توکـس  يازا  رد  ار ، شیوخ  تیفاع  تمالـس و  هدیزخ و  تضایر  كاپ  تغارف  تلزع و  نما  يهیواز  هب  هدنکفا و  شود  زا  تیلوئـسم 
رفک دارم  رب  ایند  نید و  نونکا ، دناهدش و  دوبان  ءارذع  رازنمچ  هذبر و  يارحـص  رد  ای  دناهدیرخ و  زاب  هنادـنموربآ  رفک ، رب  ياضر  ملظ و 
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ضارتعا ياهدایرف  بالقنا و  ياهجوم  و  دناهتسش » اهنوخ  هدیچرب و  اهراد   » هدیرب و اهموقلح  و  هتـسکش ، اهریـشمش  و  ددرگیم ، روج  و 
تکاس درـس و  ناتـسربق   » و نادیهـش » داـبآ  رازم  رب   » دناهتـسشن و ورف  اـهشورخ  اـهشوج و  يهمه  دـناهدرم و  ورف  نایـصع  ياههلعـش  و 
تیلهاج «! » شوگب دیآیمن  مه  يدغج  ياو  ، » ناناملسم دیما  نامیا و  ياههناریو  رب  هدنکفا و  هیاس  ناقفخ  ساره و  هایـس  بش  ناگدنز .»

مدرم نایم  رد  و  شیپ ، زا  رتهتخپ  رتهریچ و  رترایـشوه و  نونکا  نمـشد  و  میدـق ،» تیلهاـج   » زا رتنیگنـس  رتیـشحو و  رتهایـس و  دـیدج »
كانبات يامیـس  توکـس ! رد  يراجفنا  تملظ ، رد  ياهقرج  ناهگان  تداهـش ... ! تسکـش و  اهمایق ، يهرمث  خـلت و  همه  اـههبرجت  هاـگآ ،

بـش رد  دـیما ،»  » کی دـنمورین  نشور و  يهرهچ  اهیهابت ! هوبنا  زا  اهیهایـس ، قامعا  زا  درادیم ،» رب  ماگ  كاـخ  رب  هدـنز  هک  يدیهـش  »
: دمآ نوریب  يدرم  تسا -  رتگرزب  خـیرات  يهمه  زا  هک  یکچوک  يهناخ  نیا  همطاف -  يهدزمغ  شوماخ و  يهناخ  زا  زاب  سأی !»  » یناملظ

يهلق ییوگ  و  دراد ، شروی  گنهآ  تردـق ، ياههاگیاپ  تواسق و  ياهرـصق  يهمه  رـس  رب  ییوگ  هک  یتأیه  رد  و  ممـصم ، نیگمـشخ و 
تسا هداتسرف  ورف  داع  موق  نیا  رب  دنوادخ  هک  تسا  يدابدنت  ای  تسا و  هدیـشک  دنب  هب  دوخ  لد  رد  ار  باتیب  یناشفـشتآ  هک  تسا  یهوک 

و ار ، میهاربا  يهکم  و  ار ! ربمایپ  دجسم  درگنیم و  ار  هنیدم  تسا ! هدمآ  نوریب  همطاف  يهناخ  زا  يدرم  دنکیم ! زاغآ  ندیزو  هب  نونکا  و 
دنب رد  ار و  ناگنـسرگ  ار و  قشمد  زبس  خاک  و  ار ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  مایپ  ار و  مالـسا  و  ار ، هدیـشک  دورمن  دنب  هب  يهبعک 

ینیگنـس وا  شود  رب  اهتیلوئـسم  نیا  يهمه  نیگنـس  راـب  تسا ! هدـمآ  نوریب  همطاـف  يهناـخ  زا  يدرم  اـهنت ...! يدرم  ار و ... ناگدیـشک 
همطاف يهناـخ  زا  يدرم  و ... دـمحم ! ثراو  اـهنت  میهاربا و ... ثراو  اـهنت  مدآ ، ثراو  اـهنت  تسا و  ناـسنا  گرزب  جـنر  ثراو  وا  دـنکیم 

« گرم  » زج تسا . هدرب  شروی  نهآ  تملظ و  تشحو و  راگزور  رب  هنت  کی  و  یلاخ ، ياـهتسداب  سک ، یب  اـهنت و  تسا ، هدـمآ  نوریب 
چیه ناهج ، نیا  رد  تسا . هتخومآ  بوخ  تاـیح ، بتکم  رد  ار ، ندرم » بوخ  رنه   » هک تسا  ياهداوناـخ  دـنزرف  وا ، اـما  درادـن ! یحـالس 

نآ زا  دـناریم -  تموکح  ناـهج  رب  هک  وا -  دـنمورین  نمـشد  هک  یـشناد  درم ؟» دـیاب  هنوگچ  : » هک دـنادب  وا ، نوـچمه  هک  تسین  سک 
ممـصم و نینچ  نیا  و  تسا ، نئمطم  نینچ  نیا  مصخ ، هاپـس  هوـبنا  رب  شیوـخ  يزوریپ  هب  اـهنت ، ناـمرهق  هـک  تـسا  نـیا  و  تـسا ، مورحم 
« نتـسناوت  » رد اهنت  ار  داهج  هک  اهنآ  يهمه  هب  ات  تسا ، هتـساخرب  نونکا  تداهـش »  » گرزب راگزومآ  تسا . هدـمآ  لابقتـسا  هب  دـیدرتیب ،
، تسا باختنا »  » کی هک  نتخاب »  » کـی هن  تداهـش ،»  » هک دزوماـیب  هبلغ ،»  » رد اـهنت  ار  مصخ  رب  يزوریپ  هک  اـهنآ  يهمه  هب  و  دـنمهفیم ،

 - مدآ ثراو  نیـسح  و  دوشیم . زوریپ  قشع ، بارحم  يدازآ و  دبعم  يهناتـسآ  رد  شیوخ ، ندش  ینابرق  اب  دـهاجم ، نآ ، رد  هک  یباختنا 
نیا رد  ات ، تسا  هدمآ  نونکا  دنتخومآ -  ار  تسیز » دـیاب  هنوگچ  ، » ناسنا هب  هک  گرزب -  ناربمایپ  ثراو  و  داد -  نتـسیز  مدآینب  هب  هک 

ره هب  هک  تسا  ینوبز  مدرم  موش  تشونرس  هایـس ،» گرم   » هک تخومآ  نیـسح  دزومایب ! ار  درم » دیاب  هنوگچ  ، » مدآ نادنزرف  هب  راگزور ،
باختنا ار  نانآ  گرم » ، » دننک باختنا  ار  تداهـش »  » هک دنرادن  ار  نآ  یخاتـسگ  هک  یناسک  هچ ، دـننامب ،» هدـنز   » ات دـنهدیم  نت  یگنن 

(. مجرتم « ) مالسلا و  ! » درک دهاوخ 
.15  / 9  / 1972 [ 23]

1974 م.  / 8  / 31 [ 24]
. درادن رصم  ینونک  نارادمامز  اب  یطبر  تسا و  رصانلادبع  لامج  يرادمامز  نامز  رد  رصم  هب  مرتحم  فلؤم  هراشا  [ 25]

1974 م.  / 9  / 1 [ 26]

1973 م.  / 8  / 9 [ 27]
هتـشون هتـشذگ  رد  زین  هلاقم  نیا  و  دندوب . هدروآ  تسد  هب  يرود  اتبـسن  يهتـشذگ  زا  ار  رامآ  نیا  مرتحم  هدنـسیون  هک  ییاج  نآ  زا  [ 28]

تسا نامز  نامه  هب  طوبرم  زین  ناشیا  رامآ ، تسا ، هتـسویپ  يدزیا  تمحر  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  لوا  هدنـسیون  و  تسا ، هدش 
م. تسا -  حیحص  رفن  نویلیم  تسیود  درایلیم و  کی  زا  شیب  نیملسم  یلعف  تیعمج 

رگید مدرم  هب  بلط و  حلـص  ار  دوـخ  يهرهچ  هـک  درکیم  یعـس  اـکیرمآ ، مسیلاـیرپما  رابکتـسا  يرامعتـسا و  تسایـس  هتـشذگ  رد  [ 29]
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یلاح رد  درادـن ، رگید  ياهتلم  عفانم  هب  یعمط  مشچ  هنوگ  چـیه  اکیرمآ  هک  دـندرکیم  دومناو  يروط  و  دـهد ، ناشن  تسود  اهروشک 
ياهروشک نوناک  رد  لیئارـسا -  یناطرـس -  يهدـغ  نیا  يهدـنروآ  دوجو  هب  راـک ، تیاـنج  ياـکیرمآ  ناتـسلگنا و  ریپ  رامعتـسا  نیا  هک 

وا اب  دـیابن  تسا و  هانگیب  نایم  نیا  رد  اکیرمآ  درکیم ، روصت  هناهاگآان -  ای  هناهاگآ  هلاقم -  نیا  رد  هدـننک  لاؤس  و  دنتـسه . یمالـسا 
(. مجرتم . ) دیگنج

. دوملت باتک  [ 30]
.34 نامقل /  [ 31]

17 م.  / 2  / 1972 [ 32]
. هرقف حاحصا 9  لیق /  زح  رفس  [ 33]

.107 ءایبنا /  [ 34]
.26 هحفص /  [ 35]
.1 میهاربا /  [ 36]

ص 446. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 37]
1979 م.  / 6 خیرات 1 /  هرامش 1178 ، [ 38]

هک دـنادب  و  دریگب ، سرد  تسا ، هدـش  يراج  ام  نانمـشد  نیرتنمـشد  ناـبز  رب  هک  اـههتفگ  نیا  زا  هک  تسا  مزـال  یناملـسم  ره  رب  [ 39]
. درک دهاوخ  ادیپ  هطلس  هرطیس و  هر - )  ) ینیمخ ماما  يربهر  اب  هژیو  هب  رصع -  نیا  رد  برغ  قرش و  رب  مالسا  تمظع 

1979 م.  / 6 خیرات 2 /  هب  هرامش 119 ، [ 40]
.1979  / 1 خیرات 20 /  هب  [ 41]

هحفص 7 و 9. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 42]
هحفص 6. 1979 م ،  / 4 خیرات 6 /  هب  [ 43]

.52 ماعنا /  [ 44]
.20 نارمع /  لآ  [ 45]

.22 تایآ 29 -  حاحصا 32 ، نیوکت ، رفس  تاروت ، [ 46]
.64 هدئام /  [ 47]

.181 نارمع /  [ 48]
مدرم مایق  دـندیدرگ ، لیان  يریذـپان  فیـصوت  یهاـگآ  يرادـیب و  هب  نیطـسلف  مدرم  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  تکرب  هب  هناتخبـشوخ  [ 49]

تامادـقا دوشگ . ار  نانبل  بونج  نیطـسلف و  مولظم  مدرم  يزوریپ  هب  دـیما  ياههچیرد  هضاـفتنا »  » ناونع تحت  ریخا  ياـهلاس  رد  نیطـسلف 
هدوزفا و نیطسلف  يهدیدمتس  مدرم  یگداتـسیا  تماقتـسا و  تبالـص و  رب  سدق  رگلاغـشا  میژر  راکتیانج  نارـس  یناسنا  دض  هنایـشحو و 

نایاد هشوم  نیگب و  میخانم  ریامادـلگ و  زا  بصاـغ  میژر  دـساف  ناربهر  تسا . هدومن  راوخنوخ  میژر  نیا  يدوباـن  رد  رتممـصم  ار  ناـنآ 
يهدارا ققحت  رد  يرثا  کـی  چـیه  ـالیتاش ، اربـص و  باـصق  نوراـش  كاراـبدوهیا و  وهاـیناتن و  زرپ و  نومیـش  نیبار و  قاحـسا  اـت  هتفرگ 

. تسا هتخاـس  هناـبلط  قح  یبـالقنا و  فادـها  هب  لـین  رد  رتمواـقم  ار  اـهنآ  هتـشادن و  ناـنبل  بونج  نیطـسلف و  فعـضتسم  مدرم  نیدـالوپ 
نارـس ياهیزاب  بش  همیخ  رویر ،» ياو   » و دـیوید » پمک   » و ولـسا »  » و دـیردام »  » رد شزاس  حلـص و  حالطـصا  هب  تارکاذـم  اهتسـشن و 

نیملـسم و يزوریپ  رـصن و  تسا ... نیطـسلف  رویغ  تلم  یمدرم  ماـیق  هضاـفتنا و  فقوت  يارب  یناطیـش  يهشقن  رکم و  بیرف و  رابکتـسا و 
یهلا غورفرپ  يهریخذ  نیرخآ  يربـهر  هب  هـک  تـسا  یهلا  يریذـپان  باـنتجا  ياـهتیمتح  زا  یناطیـش  نیوـن  مـظن  رب  ناـهج  نافعـضتسم 
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یناهج دحاو  تموکح  ییاپرب  قداص و  حبص  ندیمد  راصتنا و  دنمهوکش  تاظحل  نآ  ات  تفریذپ و  دهاوخ  ققحت  جع )  ) يدهم ترضح 
یللملا نیب  نارحب  رد  يزیتس ، مالسا  دنور  رد  یناهج  رابکتسا  تامادقا  هلمج  زا  مسیرورت  يواسم  مسینویهص  تسا . هدنامن  نادنچ  ینامز 

یمالـسا و ياهروشک  تمـس  هب  یماظن  ياهیـشکرکشل  يارب  مسیرورت  هلأـسم  نتخاـس  هناـهب  لاس 2001 ، ربماتپـس  هثداح 11  زا  یـشان 
رد روشک  دنچ  دـیدهت  باعرا و  ندروآرد و  هطلـس  تحت  يزکرم و  يایـسآ  هنایمرواخ و  نارحب  نوناک  رد  ییاکیرمآ  ياهورین  رارقتـسا 

ثداوح 11 دشابیم . شوب  نآ  سأر  رد  اکیرمآ و  راوخنوخ  نارس  يوس  زا  مسیرورت ! یماح  ياهروشک  حالطصا  هب  هلمج ، زا  هنایمرواخ 
قح ياهشبنج  اهتـضهن و  یبوکرـس  يارب  يدـنمورین  مرها  دـمآرد ، ارجا  دروم  هب  لـلملا  نیب  مسینویهـص  یحارط  هشقن و  اـب  هک  ربماـتپس 

و یناهج ، تینما  رـشب و  قوقح  لئاسم  يور  هیکت  دروآ . دوجوب  رگلاغـشا  ياهتسینویهـص  اـکیرمآ و  راـیتخا  رد  هاوخ ، يدازآ  هناـبلط و 
دیکأت هرخالاب  هدحتم و  تالایا  رد  يرگیماظن  هعـسوت  يهدیدپ  ناهج و  ياهروشک  رد  یـسارکومد  لوصا  يارجا  داصتقا و  ندـش  یناهج 

معز هب  ، ) یمالـسا ياهروشک  یخرب  ناریا و  باعرا  دـیدهت و  نآ و  نایماح  مسیرورت و  هلأسم  يور  دیفـس ! خاک  نارـس  شوب و  يروحم 
رتسب يدام و  عباـنم  رتشیب  لواـپچ  يارب  هقطنم  رد  گرزب  يزاـب  حرط  يزاـس و  نارحب  و  ترارـش ! تیروحم  زا  عاـفد  رد  رابکتـسا ) نارس 

نیلوؤسم یخرب  عیمطت  يرودزم و  یسوساج و  ياهرازبا  زا  هدافتسا  اب  یبالقنا  ياهروشک  رد  يداصتقا  دسافم  يهعـسوت  تهج  رد  يزاس 
ياههشیدـنا یتسیلاربیل و  ياهدرکیور  هعـسوت  يرازبا و  گـنهرف  شرتسگ  طـسب و  يداـصتقا و  داـسف  ياـههکرعم  بذـج  رد  هبرجت  مک 

داجیا یهورگ و  ياههناسر  تاعوبطم و  رد  يرامعتسا  ياهدزم  هب  ملق  یگنهرف و  نارودزم  يهلیـسو  هب  کییال  گنهرف  ياقلا  رالوکس و 
. تسا یناهج  مسینویهص  برغ و  يرابکتـسا  ماظن  هنازیخرود  فادها  زا  هعماج  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رد  یتیاضران  يهنیمز  شرتسگ  و 

وحم هناـبآم ، ردـلق  یکفپ  ياـهفک  اهـشوج و  يرپس و  زین  ینارحب  مطـالتم و  نارود  نیا  ناریا  ناـمرهق  تما  يرادـیب  يرایـشه و  اـب  هک 
دنچ هقطنم  هب  اکیرمآ  یماـظن  ياهیـشکرکشل  تفاـی . دـهاوخ  ققحت  تسا . رادـیب  هاـگآ و  تما  تحلـصم  ریخ و  هچ  نآ  دـش و  دـهاوخ 
هبـش ياهروشک  هنایمرواخ و  ياهروشک  لرتنک  يزکرم و  يایـسآ  هطقنم ؛ رد  یماـظن  لاـعف  روضح  نآ  داـعبا  نیرتمهم  یلو  هدوب  هروظنم 

تیوقت یمتا و  ياهحالس  يهدنزاس  ياهروشک  دیدهت  ناتسناغفا و  ینغ  عبانم  زا  يریگ  هرهب  رزخ و  يایرد  عبانم  هب  یسرتسد  دنه و  هراق 
تاماهتا تسا . هلمج  نآ  زا  يرابکتسا  دض  شخب و  يدازآ  ياهتکرح  اهشبنج و  لرتنک  سدق و  رگلاغـشا  میژر  يارب  رتنوزف  یمرگلد  و 

هب ییاکیرمآ  ناگدنسیون  زا  یکی  لوق  هب  ناریا  دروم  رد  هژیو  هب  قارع ، یلامـش و  هرک  ناریا و  هب  تبـسن  اکیرمآ  چوپ  تادیدهت  یهاو و 
هلأسم رب  هیکت  دومن . دهاوخن  یشان  راک  نیجو  بیصن  ار  ياهرهب  چیه  هک  دشابیم » رزودلوب  اب  غاب  کی  ابیز  ياهلگ  ندرک  نیجو  « ؛ هباثم

یمگردرس و راچد  هک  اکیرمآ  نارـس  تقامح  تلاهج و  هب  ار  ناهج  مدرم  هک  تسا  نرق 21  تایهاکف  هلمج  زا  نآ  ناعفادـم  مسیرورت و 
رب ینبم  اکیرمآ  يروهمج  سییر  شوب ، جروج  فیـصوت  تسا . هتخاس  هجوتم  دـناهدش ، لـلملا  نیب  ياهتسینویهـص  زا  یگدروخ  يزاـب 

یبسن موهفم  ياراد  هژاو  نیا  اریز  تسا . ینعمیب  دوریم ، رامـش  هب  تسیرورت  دوخ  دـنک ، تیاـمح  اـهتسیرورت  زا  هک  یتلم  ره  هک  نیا 
ناس  » همانزور رد  وروب ؛» زدـلوگ  زمیج   » شیپ يدـنچ  دراد . دوجو  یخیرات  ماـهبا  یعون  مسیرورت ،»  » موهفم نییبت  رد  ریدـقت  ره  هب  تسا .
ابقر نافلاخم و  يهمه  : » دـیوگیم وا  مسیرورت »  » يهژاو موهفم  رد  یخیراـت  ماـهبا  ناونع  تحت  تشاد  ياهلاـقم  نویبیرت ،» نوینویوگ  هید 
دوـخ دـنک ، تیاـمح  اـهتسیرورت  زا  یتـلم  ره  هک  نـیا  رب  ینبم  اـکیرمآ  يروـهمج  سییر  شوـب  جروـج  فیـصوت  دنتـسین . تـسیرورت 

، دنـشکیم ار  یماـظن  ریغ  نادنورهـش  هک  یناینیطـسلف  لیئارـسا ، رد  تسا . یبسن  ياهژاو  نیا  تسا . ینعمیب  دوریم ، رامـش  هب  تسیرورت 
هک دوب  هژاو  نیا  یبسن  موهفم  رطاخ  هب  دـنوشیم .! بوسحم  زابرـس  دنـشکیم ، ار  ینیطـسلف  نایماظن  ریغ  هک  ییاهیلیئارـسا  تسیرورت و 

نیلاـک تسا . يدازآ  هار  زراـبم  رگید  يوس  رد  تسیرورت  ره  اریز  دـنربن ، راـک  هب  ار  نآ  اـت  تساوخ  نارگـشرازگ  زا  رتـیور  يرازگربـخ 
دننک تازاجم  ریگتسد و  ار  لیئارسا  هیلع  یتسیرورت  لامعا  نالوؤسم  ات  تساوخ  ناینیطـسلف  زا  لبق ، يدنچ  اکیرمآ  يهجراخ  ریزو  لواپ ،

ای تسا  یتسیرورت  دوشیم ، ماجنا  رگلاغـشا  يورین  کی  هیلع  هک  یلامعا  دـهد . ناـیاپ  نیطـسلف  لاغـشا  هب  اـت  درک  دزـشوگ  لیئارـسا  هب  و 
، مسیرورت یـسایس  موهفم  اب  ندال  نب  هماـسا  عیجف  لاـمعا  تسین . یبسن  هشیمه  هژاو  نیا  هک  تفگ  دـیهاوخ  دـیدرتیب  یمدرم ؟ تمواـقم 
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هداس ندال  نب  دروم  رد  فیـصوت  دراد . تقباطم  یـسایس ، فادـها  هب  ندیـسر  يارب  نایماظن  ریغ  هیلع  زیمآ  تنوشخ  لامعا  دربراـک  ینعی 
دروم رد  اما  تسین . مه  رگلاغشا  هک  تسا  کیتارکومد  یتموکح  رد  یماظن  ریغ  مدرم  هیلع  وا  لمع  بسانمان و  رایـسب  وا  رازبا  اریز  تسا ،

رد نایدوهی  ، 48 ياهلاس 1947 -  رد  تفگ ؟ ناوتیم  هچ  دش ، یماظن  ریغ  اههد  گرم  ثعاب  هک  لیئارـسا  رد  يراحتنا  ياهيراذگ  بمب 
زا دندناسر . لتق  هب  بمب  اب  نیـسایرید ) رد   ) ار ینیطـسلف  نادنورهـش  و  دـیوید ) گنیک  لته  رد  ، ) ینایناتیرب نایماظن  ریغ  نیطـسلف ، روشک 

. دوبن مسیرورت  زا  مه  يربخ  دناهدوب و  يدازآ  هار  ناگدـنمزر  لیئارـسا  ناراذـگ  بمب  دنرگلاغـشا و  هدـش  دای  هتـسد  ود  ره  نایدوهی  رظن 
ناـمزاس ربـهر  تاـفرع  رـسای  هک  نیا  لـیلد  هب  اـهلاس  قبـسا ، ناریزو  تسخن  ریماـش  قاحـسا  نیگب و  میخاـنم  هـلمج  زا  لیئارـسا ، ناربـهر 

هب رـضاح  مه  زونه  یلعف  ریزو  تسخن  نوراش  لـیرآ  دـنتفریم . هرفط  يو  اـب  هرکاذـم  زا  دـندیمانیم ، تسیرورت  ار  نیطـسلف  شخبیدازآ 
يربهر راد  هدهع  نیگب   48 ياهلاس 1947 -  رد  دنتـسه ؟ هچ  نوراش  ریماش و  نیگب ، دوب ، تسیرورت  تافرع  رگا  تسین . تافرع  اب  هلماعم 
نیناوق قبط  هکلب  دندوبن  رگلاغـشا  اهییایناتیرب   ) نیطـسلف زا  اهییایناتیرب  ندـنار  نوریب  يارب  ینیمزریز  تالیکـشت  کی  هک  نوگریا  هورگ 

نانز و لاـش  ینیطـسلف  یماـظن  ریغ  ماـع 250  لـتق  لوؤسم  نوگریا  دوب . ناینیطـسلف  اـب  گـنج  و  دـندوب ) نیمزرـس  نآ  مکاـح  یللملا  نیب 
هورگ  » هب هدش و  بعـشنم  نوگریا  تالیکـشت  زا  هک  ار  یهل »  » هورگ زین  ریماش  تسا . میلـشروا  کیدزن  نیـسایرید  يهدکهد  رد  ناکدوک 
ریزو نیومدرل  دـندوب . گنج  رد  اـهيزان  اـب  زونه  نیقفتم  هک  یناـمز  رد  هورگ  نیا  لاـس 1944  رد  درکیم . يربـهر  دوب  فورعم  نشخ »
دعب لاس  راهچ  تسا ). لیئارـسا » يدازآ  هار  ناگدـنمزر   » لداعم برع  نابز  رد  « ) یهل  » هورگ دـناسر . لـتق  هب  ار  اـیناتیرب  هناـیمرواخ  روما 

، نایدوهی زا  معا  نیطـسلف  مدرم  مامت  داحتا  يارب  یحرط  هیارا  دارفا  نیا  هانگ  درک . ماع  لتق  ار  نیطـسلف  رد  للم  نامزاس  یجنایم  ياهورین 
حرط ار  نانبل  هب  روشک  نیا  مجاهت  لیئارسا ، عافد  ریزو  نوراش  لاس 1982  رد  تسا ؟ تسیرورت  نوراش  ایآ  دوب . ندرا  یلاها  ناینیطسلف و 
دحتم هک  نانبل  یحیـسم  ناـیماظن  هبـش  تسد  هب  هاـگودرا  ود  رد  ینیطـسلف  يهدـنهانپ  اهدـص  توریب ، لاغـشا  ناـمز  لوط  رد  درک . يزیر 

هب ریزگان  هتخانـش و  ماع  لتق  میقتـسم » ریغ  لوؤسم   » نوراش لیئارـسا ، رد  یتاقیقحت  یط  دـعب  لاس  رد  دندیـسر . لـتق  هب  دـندوب ، لیئارـسا 
رد ار  ینیطـسلف  نیلوؤسم  راتـشک  ینعی  ینز » ندرگ   » تسایـس المع  هک  دراد  هدـهع  هب  ار  یتلود  تسایر  نوراش  نونکا  اـما  دـش . افعتـسا 
هب ار  وا  یتح  و  دـشیم . باطخ  تسیرورت  زین  رـصم  فرط  زا  هکلب  اکیرمآ  لیئارـسا و  يوس  زا  اهنت  هن  تاـفرع  اـهلاس  تسا . هتفرگ  شیپ 
هب مادقا  تسیرورت » تلم   » کی یتقو  دندرک . ینادنز  رصم  رد  دوب ، یتسیرورت  هورگ  کی  رصان  هاگن  زا  هک  نیملسملا  ناوخا  وضع  ناونع 

اکیرمآ رظن  زا  تافرع  يربهر  هب  حتف  شبنج  لاس  نایلاس  دوشیم ؟ هدز  مقر  یتسیرورت  لمع  نیا  ایآ  دـنک ، تسیرورت »  » درف کی  نتـشک 
هب زین  نامزاس  نیا  سپـس  دـش و  ماغدا  نیطـسلف  شخبیدازآ  نامزاس  رد  حـتف  ادـعب  تشاد . رارق  یتسیرورت  تسرهف  ردـص  رد  لیئارـسا  و 

تاماقم هب  لیدبت  اهتسیرورت  تقو  هچ  دگنجیم . اهنآ  اب  مسیرورت  ناونع  هب  لیئارـسا  رـضاح  لاح  رد  دـش و  لیدـبت  نیطـسلف  تموکح 
زین شوب  جروج  تسا و  هدـش  لیدـبت  ینعمیب  ياهژاو  هب  هژاو  نیا  دـشاب . زیمآ  تیقفوـم  مسیرورت  لـمع  هک  یتـقو  دـنوشیم ؟ یتـموکح 

. تسا تسیرورت  دوخ  دنک ، تیامح  اهتسیرورت  زا  یـسک  رگا  : » درکن یکمک  نآ  موهفم  ندش  نشور  هب  ریز  هلمج  همادا  اب  لبق  يدـنچ 
دیاـش هلب  منک ». نشور  ار  عوـضوم  ناـهج  رـسارس  ياـهتلم  يارب  رتحـضاو  نیا  زا  مناوـتیمن  تسا . تسیرورت  دـهد ، هاـنپ  اـهنآ  هب  رگا 

ره هب  تبـسن  ار  ام  مشخ  رکف  زرط  نیا  اما  دنراد . دوجو  هدعاقلا  هورگ  ندال و  نب  لثم  یعقاو  ياهتسیرورت  دـیوگب : رتقیقد  تسناوتیم 
، نادوس نیپلیف ، لثم   ) دنکیم تیامح  ام  فلاخم  ياههورگ  زا  يروشک  ره  ای  قارع ) یلامـش ، هرک  لثم   ) میراد فالتخا  اهنآ  اب  هک  یتلم 
اب هک  ییاههورگ  اهتلم و  فرط  زا  هشیمه  ام  دزاسیم . لدبم  یلم  ياهینامگدب  هب  ار  عورـشم  ياهداضت  هداد و  شیازفا  رـصم ) هیروس ،

هماسا دنـشاب . تسیرورت  اهنآ  یگمه  ات  دوشیمن  ثعاب  رما  نیا  میوشیم . هجاوم  ضارتعا  اب  دنتـسه ، فلاخم  ام  ياهشزرا  اـهتسایس و 
ریغ . 2 دندرک . هدافتسا  هتشذگ  هب  تبسن  يرترابگرم  لیاسو  زا  . 1 دندرک : هفاضا  مسیرورت  هب  دیدج  رـصنع  ود  هدعاقلا  هورگ  ندال و  نب 

هب هدرک و  هافتـسا  دوخ  راک  بسانم  رازبا  زا  فده  هب  ندیـسر  يارب  سامح  حتف و  یهل ، نوگریا ، لثم  ییاههورگ  دـندرک ، لمع  ییالقع 
(. مجرتم . ) درادن دوجو  يدیدرت  چیه  هدعاقلا  هورگ  مسیرورت  دروم  رد  دندوب . رتییالقع  تبسن ،

تداهش نیسح ، www.Ghaemiyeh.comنآرق ، ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


دننکیم و يرگادوس  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  رب  كوس  تبیـصم و  کشا و  هرطق  دـنچ  اب  ياهفرح  ناناملـسم  زا  یخرب  [ 50]
متـس و غورد و  يزاب ، هقح  يرادربهالک ، هلماعم و  رد  شغ  انز ، ابر ، لالح ؛ مارح و  زا  هدـب  ماـجنا  یتساوخ  هچ  ره  دـندقتعم  و  تراـجت .

ادخ يزیرب ! کشا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  هرطق  دنچ  تسا  یفاک  طقف  رخآ ... یلا  لاملا و  تیب  زا  عورشمان  ینوناق و  ریغ  يهدافتسا 
!!! یمرـشیب تلاهج و  رورغ و  یهز  دـننکیم ! نیعم  فیلکت  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ادـخ و  يارب  ینعی  دـشخبیمار  تناهانگ  همه 

(. مجرتم . ) دنرادن اهنآ  اب  يدنویپ  چیه  زین  تیب  لها  تسا و  يرب  رازیب و  نانیا  زا  دنوادخ 
اهبنارگ و سیافن  ءولءول و  تمـسق  جـنپ  هاجنپ و  زا  زواجتم  هک  نایعا  باتک  زونک  رد  و  مراهچ . هیعـشلا ج  ناـیعا  باـتک  زا  صیخلت  [ 51]

بتک لاـثم  لـیبس  رب  دوـب . ریظنیب  دوـخ  عوـن  رد  دـشیم ، يروآ  درگ  مسا  نیا  هـب  یباـتک  رگا  هـک  تساـج . نآ  اـج و  نـیا  رد  هدـنکارپ 
هک تسا  هتخادرپ  هدـش ، دراو  تنـس  قرط  زا  هک  ناذا  رد  لمعلا » ریخ  یلع  یح   » بوجو دروم  رد  شهوژپ  لیلد و  یـسررب  هب  ياهدـیدع 

ار نآ  هک  قدصلا  لیالد  بحاص  هب  ار  دوخ  ینادردق  نیسحت و  ریدقت ، ره  هب  متفاین . ار  نآ  هعیـشلا  نایعا  مود  تمـسق  رد  رگم  بناج  نیا 
. مرادیم میدقت  تسا ، هتشاد  موقرم 

هیلع هللا  یلـص  دمحم  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و  زا : دنترابع  مزعلاولوا  ناربمایپ  ای  هناگ  جـنپ  ناربمایپ  زا  تعیرـش  نابحاص  [ 52]
مزع ياراد  ار  وا  یلو  میتسب  نامیپ  دهع و  مدآ  اب  دیامرفیم : هط  هروس  يهیآ 115  رد  دنوادخ  هک  ارچ  تسین ، اهنآ  ءزج  مدآ  ملسو . هلآو 

ایاصو و هتشر  کی  امامت  تسا ، مدرم  نایم  رد  هک  یلاوقا  مینیبیمن . نآ  زا  يرثا  و  میرادن ، غارـس  ینییآ  یـسیع  زا  زین  و  میتفاین ... هدارا  و 
( مجرتم . ) لیجانا هن  دنکیم  لالح  مارح و  هک  تساسیلک  نیا  و  تسا ، حیاصن 

هس تفالخ  هک  یسک  ینعی  یضفار  دنیوگ . ار  ندرک  درط  كرت و  احالطصا  زین  نتشادن و  لوبق  ندرک و  در  نتفریذپن ، ینعی  ضفر ؛ [ 53]
وریپ دارفا  زا  کی  ره  زین  دراد و  لوبق  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تفالخ  طقف  هتفریذپن و  هدرک و  كرت  ار  یموس  یمود و  یلوا و  يهفیلخ 

(. مجرتم . ) دنیوگ هعیش  ار  دارفا  زا  کی  ره  تنس  لها  دزن  رد  دنتسکش -  ار  وا  تعیب  هک  دنیوگ  ار  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز 
يا دومرف : دـهاوخ  تماـیق  زور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـمآ  نتف  باـتک  مهن ، دـلج  يراـخب  حیحـص  رد  [ 54]

ربمایپ و  دـنراد ! یتـالوحت  رییغت و  هچ  وت  زا  دـعب  هک  ینادیمن  اـیآ  تفگ : دـنهاوخ  ناـشیا  هب  دـیتسه . یبرم  امـش  نیمادـک  نم ، باحـصا 
. دندومن داجیا  مفادها  رد  لوحت  رییغت و  نم  زا  دعب  هک  یناسک  رب  داب  ادخ  تمحر  زا  يرود  تنعل و  دیامرفیم :

ُ ْ
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