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هللا همحر  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  ءاجر ) فوخ و   ) دیما میب و 

باتک تاصخشم 
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.1388 نارکمج ، سدقم  دجسم  مق : : رشن تاصخشم 

.ص  112: يرهاظ تاصخشم 

2-260-973-964-978 لایر :   10000: کباش

( يراپس نورب   ) اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 
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لکوت هرابرد  هاگدید  . -- 1368  - 1279 ناریا ، یمالسا  يروهمج  راذگناینب  بالقنا و  ربهر  هللا ، حور  ینیمخ ، : عوضوم

ادخ زا  سرت  : عوضوم

( مالسا  ) لکوت : عوضوم

( مق  ) نارکمج دجسم  : هدوزفا هسانش 

8ب9 1388 فلا /BP250/7: هرگنک يدنب  هدر 

297/63: ییوید يدنب  هدر 
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دیما میب و 

( ءاجر فوخ و  )
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هک وا  هب  میدقت 
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متشون زورما  و 
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هدیکچ

زا ناشخرد  ینیگن  نوچمه  نایم  نیا  رد  ار  وا  تادوجوم ، رگید  زا  رتالاب  شنیرفآ  مه  نآ  دیرفآ ، ار  ناسنا  هک  ینامز  میرک  يادـخ 
ار تیناسنا  بتارم  اهنآ  اب  ات  دومرف  اطع  يو  هب  ییاه  تمعن  دنا و  هرهب  یب  نآ  زا  تادوجوم  رگید  هک  درک  رادروخرب  هژیو  یتیعقوم 

یتمعن رامش  یب  نایم  زا  .دنامب  یقاب  تاقولخم  راد  هلسلس  هشیمه  ات  هدوبر و  تادوجوم  رگید  زا  تقبـس  يوگ  نانچمه  ددرون و  رد 
دح دـشاب و  ود  نیا  هلـصاف  رد  ناسنا  هک  ینامز  ات  تسادـیما و  میب و  دومن  زیهجت  نآ  هب  ار  شقولخم  نیرتدمآرـس  یتسه  قلاخ  هک 

هدافتسا ناشدوخ  ياج  رد  رگا  یلو  دیسر  دهاوخ  رد  دوخ ، جوا  هب  زور  هب  زور  دش و  دهاوخن  فرحنم  شلامک  ریسم  زا  دراد ، هگن 
یم یهارمگ  ّتلذ و  راخ  هب  لیدبت  لامک  ياه  هفوکـش  هک  تسا  تروص  نآ  رد  سپ  .دنکفا  یم  تکاله  هطرو  هب  ار  ناسنا  دنوشن 

هب ار  یناسنا  ياه  شزرا  گرم  ماجنارس  دوشن ، اوادم  رگا  هک  ددرگ  یم  جالعلا  بعص  ياه  يرامیب  زاغآرـس  فارحنا  نیا  ددرگ و 
.دروآ یم  راب 

ياه تمعن  نیا  هب  هک  تسا  نیا  نید ، لاسرا  تمکح  یلک  روط  هب  و 

7 ص :
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طقف هک  دـنامهف  یم  ناسنا  هب  دـیما  فوخ و  تمعن  دروم  رد  ینعی  دزومایب  ناـسنا  هب  ار  اـهنآ  زا  هدافتـسا  قیرط  دـهد و  تهج  یهلا 
همطل ناسنا  تیناـسنا  هکنیا  میـشاب ، هتـشاد  میب  اـهنیا  زا  رتمهم  هب  دـیاب  هکلب  دیـسرت  ...و  هلزلز  لیـس ، يراـمیب ، یگنـسرگ ، زا  دـیابن 

یم ییامنهار  توعد و  اـه  سرت  عون  نیا  هب  نیا  دراد و  تیمها  سرت  نیا  .دوش  کـیرات  هدولآ و  ناـسنا  بلق  حور و  هکنیا  دروخب ،
دیما يدام  یملع و  ياه  تیقفوم  ندروآ  تسد  هب  یگدنز و  هب  دیاب  اهنت  هن  هک  دزومآ  یم  دیما  تمعن  دروم  رد  روط  نیمه  .دنک و 
دیما رتمهم  همه  زا  یهلا و  هعساو ي  تمحر  هب  تیناسنا ، لامک  هب  ندیسر  دیما  ینعی  دوب  راودیما  دیاب  نیا  زا  رتمهم  هب  هکلب  تشاد ،

.یهلا ياقل  اضر و  هب 

8 ص :
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اجر فوخ و  هشیر  : لّوا لصف 

هراشا
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هشیمه یبسانم ، ياذغ  هن  نکسم و  هن  دشاب  هتشاد  یبسانم  لغش  هن  دشابن ، نیمأت  شیگدنز  دشاب ، هتشادن  یهافر  تیعقوم  ناسنا  رگا 
یم ادـیپ  ندـیباوخ  يارب  ییاج  ایآ  دروآ ، یم  تسد  هب  ییاذـغ  ایآ  دوش ؟ یم  نیمأت  اـجک  زا  شیگدـنز  هک  تسوا  هارمه  سرت  نیا 

لماک هافر  رد  رگا  اـّما  و  دزاـس ؟ فرطرب  ار  شیاـهزاین  هنوگچ  درادـن ، تسد  رد  يا  هیامرـس  هک  ارچ  رگید ؟ لاوئـس  رازه  و  دـنک ؟
.درادن یگدنز  لیاسم  رگید  یگنشت و  یگنسرگ و  زا  یسرت  رگید  دشاب  هدش  فرطرب  شیاهزاین  مامت  دشاب و 

تمعن یتسه و  مامت  درادـن و  چـیه  دوخ  زا  ناـسنا  هک  ارچ  .ددرگ  یم  رب  ناـسنا  يرادـن  رقف و  هب  شا  هشیر  مه  یهلا  فوخ  هلأـسم 
(1) ؛» ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه    ُ هّللاَو   ِ هّللا َیلِإ  ُءآَرَقُْفلا  ُُمتنَأ  ُساّنلا  اهُّیَأی  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هچنانچ  .تسادخ  نآ  زا  شیاه 

هچ ره  سپ  شیاتس .» دمح و  هتسیاش  تسا و  زاین  یب  هک  تسا  دنوادخ  دییادخ و  هب  دنمزاین  امش  مدرم  يا  »

10 ص :

هیآ 15. رطاف ، هروس  - . 1
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هکلب تسین  ناسنا  ّقح  اه  تمعن  نیا  هتفرگ ، رارق  نامرایتخا  رد  هدیسر و  ام  هب  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  يرورپ  هدنب  هطساو  هب  میراد 
.تسا هتشگ  يراس  يراج و  ناسنا  يارب  هک  تسا  یهلا  ضیف 

فوخ هشیر  هرابرد  دوب  هدش  بوذ  يدّمحم  بان  مالسارد  دوب و  یهلا  فراعم  زا  يا  هنیآ  دوخ  هک  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح 
دوخ زا  هجو  چـیه  هب  ادـبا و  ًالزا و  هتفر  ورف  جایتحا  رقف و  ناـکما و  یناـملظ  رحب  رد  صقن و  ّلذ  رد  نکمم  ياپاترـس  : » دـیامرف یم 

زا دـیاین و  تسرد  وا  ّقح  رد  زین  تاریبعت  نیا  هکلب  .تسا  قالطالا  یلع  صقان  ضحم و  يوربآ  یب  فرـص و  زیچان  درادـن و  يزیچ 
دوخ زا  قیالخ  هفاک  تانکمم و  عیمج  يارب  تسا و  تیئیش  عرف  جایتحا  رقف و  صقن و  ّالا  و  نخس ، لاجم  قیـض  تسا و  ریبعت  یگنت 

.تسین يزیچ 

ّتلذ و تلجخ و  یگدنکفارس و  زج  درب ، تیبوبر  سدق  رضحم  رد  ار  فراعم  فراوع و  تاعاطا و  تادابع و  مامت  رگا  رظن  نیا  رد 
یفرـصت وا  رد  ار  نکمم  و  تسوا ، دوخ  هب  عجار  دـماحم  مامت  یک ؟ يارب  یک  زا  یتداـبع ؟ تعاـطا و  هچ  .درادـن  يا  هراـچ  فوخ 

(1) «. تسین

.دوش یم  نشور  لحار  ماما  ینارون  تانایب  اب  دزاس و  یم  راکشآ  ار  دوخ  فوخ  يانعم  هک  تساج  نیا  رد 
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: ءاجر فوخ و  تقیقح 

رد تسیچ ؟ ود  نیا  تقیقح  هدرک و  هنیداهن  ناـسنا  دوجو  رد  ار  دـیما  فوخ و  لاـعتم  دـنوادخ  ارچ  تسناد  دـیاب  ثحب  يادـتبا  رد 
تّذل روما  یخرب  زا  تسین  درد  تّذـل و  نودـب  ناسنا  : ] دـنیامرف یم  نایب  هک  میروآ  یم  ار  یلمآ  يداوج  هّللا  تیآ  شیامرف  همدـقم 

ات دوش  یم  هداد  صیخـشت  حیحـصان  زا  حیحـص  درد  تّذـل و  یقالخا ، لئاسم  هیاس  رد  دوش و  یم  روجنر  روما  یـضعب  زا  درب و  یم 
هنادنمدرد دشاب  مزال  يدرد  حیحص  تّذل  هب  ندیسر  يارب  رگا  دشاب و  رذحرب  نآ  حیحصان  زا  دورب و  حیحص  تّذل  غارـس  هب  ناسنا 

لئاسم رد  هتفگ  نیا  تسا ، جـنگ  نیمز  جـنر ، دـنتفگ  رگا  تسا و  هافر  طاـشن و  بجوم  تساور و  درد  نیا  هک  دـنک  لّـمحت  ار  نآ 
(1) [. دوب دهاوخ  ناج  جنگ  ندب ، جنر  ینعی  دراد ، يرت  نشور  يانعم  یقالخا ،

، دـنک كرت  ار  يروما  ای  دـهد و  ماجنا  ار  يراک  ناسنا  اـت  دوش  یم  ثعاـب  هک  يا  هزیگنا  یلمآ  يداوج  هّللا  تیآ  نانخـس  هب  رظن  اـب 
زا روظنم  هکلب  تسا ، يدام  یـسح و  درد  تّذل و  هک  دنتـسه  دـقتعم  نآ  هب  اه  یبرغ  هک  يدرد  تّذـل و  هن  هتبلا  تسا ، درد  تّذـل و 

.تسا هتفرگ  تأشن  یحو  لقع و  لالز  همشچرس  زا  هک  تسا  یناحور  يونعم و  درد  تّذل و  نامه  حیحص ، تّذل  درد و 
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یهلا و مشچ  اب  یلو  تسا  روآدرد  رهاظ  هب  يزیچ  اـسب  هچ  تسا و  درد  تقیقح  رد  یلو  دـشاب  روآ  تّذـل  رهاـظ  هب  يزیچ  اـسب  هچ 
نَأ یَسَعَو   » هک هدمآ  میرک  نآرق  رد  هچنانچ  تسا  هدش  ریبعت  رش  ریخ و  هب  یمالـسا  عبانم  رد  نآ  زا  هک  دشاب  یم  تّذل  نامه ، ینید 

(1) ؛» ْمَُکل ٌّرَش  َوُهَو  ْیَش ٔ- اوُّبُِحت  نَأ  یَسَعَو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُهَو  ْیَش ٔ- اوُهَرْکَت 

«. دشاب دنسپان  نطاب  رد  دشاب و  ریخ  يزیچ  اسب  هچ  دشاب و  ریخ  امش  يارب  تقیقح  رد  یلو  دشاب  دنسپان  رهاظ  هب  يزیچ  اسب  هچ  »

یسح تّذل  عفن و  هک  تسا  تسرد  تسامش ، ریخ  هب  یلو  تسا  خلت  امش  يارب  نمـشد  اب  گنج  لاتق و  دیامرف : یم  ثحب  دروم  هیآ 
ار شدیما  دشاب و  راودیما  دـیاب  ددرگ  لئان  يریخ  هب  دـهاوخب  رگا  ناسنا  .دراد  لابند  هب  ار  یقیقح  عفن  تّذـل و  یلو  درادـن  يدام  و 

.ددنب راک  هب  ریخ  نآ  ندروآ  تسد  هب  ریسم  رد 

وا دمآ و  وا  يوس  هب  يرش  رگا  ای  .دومن  شالت  اهنآ  هب  ندیسر  يارب  دیاب  هک  نیرب و ...  تشهب  یهلا ، ياضر  زا : دنترابع  اهریخ  ًالثم 
راتفرگ تبقاع ، ءوس  زا : دنترابع  اهرـش  یخرب  .دـیامن  شالت  نآ  زا  يرود  رد  دـیامن و  رود  ار  دوخ  دـسرتب و  نآ  زا  درک  دـیدهت  ار 

.دنیزگ يرود  ددرگ و  كانمیب  نآ  زا  دیاب  دوشن  رش  راتفرگ  دهاوخ  یم  رگا  سپ  ...و  ندش  یهلا  باذع 
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نیا هب  هجوت  اب  .دشاب  هتشاد  ور  شیپ  رد  ار  يدنمتداعـس  یگدنز  دناوتب  ات  دراد  زاین  ار  دیما  سرت و  لماع  ود  هراومه  ناسنا  نیاربانب 
ماـما زا  یتـیاور  نمـض  رد  بلطم  نیا  .تسا  هداد  رارق  اـه  ناـسنا  دوجو  رد  ار  لـماع  ود  نیا  دـنوادخ  ارچ  هک  میرب  یم  یپ  همدـقم 

: تسا هدش  نایب  مالسلا  هیلع  قداص 

مردـپ دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ...ٍءاجر  ُرون  ٍهفیخ و  ُرون  نارون : هبلق  یف  ّالإ و  نمؤم  دـبع  نم  سیل  هنا  لوقی : یبا  ناـک 
(1) .دیما رون  یکی  سرت و  رون  یکی  دهد  یم  ییانشور  رون  ود  ار  نمؤم  بلق  هک  اتقیقح  دومرف : یم  هتسویپ 

ناسنا دنز و  یم  رانک  ار  یکیرات  ییانشور  رون و  نوچ  هدرک و  رون  هب  ریبعت  ار  دیما  سرت و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور ، نیا  رد 
تاجن اه  یگریت  یناملظ و  ياه  باجح  زا  ار  دوخ  هدرک و  باختنا  ار  یگدـنز  حیحـص  ریـسم  دـنناوت  یم  رون  ود  نیا  هلیـسو  هب  اه 

.دنهد

دناوت یم  يدیما  ره  ای  دهد  تاجن  یگدـنز  ياه  شزغل  زا  ار  ناسنا  دـناوت  یم  یـسرت  ره  ایآ  هک  دـیایب  نهذ  هب  لاؤس  نیا  دـیاش  اّما 
اب هکلب  دـنک  نیمأـت  ار  ناـسنا  تداعـس  دـناوت  یمن  یـسرت  دـیما و  ره  تسین و  روـط  نیا  هتبلا  دـناسرب ؟ یحور  شمارآ  هب  ار  ناـسنا 

.درک تفایرد  ار  لماع  ود  نیا  حیحص  ندرب  راکب  زرط  ناوت  یم  ینید  تاروتسد  هب  هعجارم 
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: فوخ عاونا 

هراشا

: تسا عون  ود  رب  فوخ  هک  دومن  هراشا  بلطم  نیا  هب  ناوت  یم  رضاح  ثحب  رد 

حودمم فوخ  مومذم 2 ) فوخ  ( 1

: مومذم فوخ 

هراشا

لئاسم هب  یطبر  دیآ و  یم  دیدپ  روما  یـضعب  هب  تبـسن  لطاب  تالایخ  مّهوت و  تسردان و  رّوصت  زا  هک  تسا  یفوخ  مومذـم  فوخ 
لّمأت یکدنا  اب  درادن و  یهلا  تبیه  ماقم و  زا  سرت  ای  تمایق و  زور  زا  سرت  لیبق  زا  یتفرعم 

.دور یم  نیب  زا  فرح  نیا  تسا  ماهوا  تالایخ و  هدییاز  هک  یلئاسم  هب  تبسن 

: تسا عون  دنچ  رب  فوخ  نیا 

هک رگید  هئـشن  هب  نتفر  گرم و  لثم  .دوش  اهنآ  عنام  دناوت  یمن  ناونع  چـیه  هب  ناسنا  تسا و  یعطق  اهنآ  عوقو  هک  یلئاسم  زا  سرت 
زا یسرت  نینچ  هک  تسین  یکش  دور  یم  ورف  سرت  رد  یمتح  دادیور  نآ  يارب  ناسنا  هکنآ  لاح  تسا و  یمتح  اه  ناسنا  همه  يارب 

.دشاب دونشخ  یهلا  تارّدقم  هب  دنک و  رود  دوخ  زا  ار  سرت  نیا  دناوت  یم  يدادادخ  درخ  زا  نتفرگ  کمک  اب  تسا و  ینادان  يور 

یم میهد و  یم  ماجنا  ییاهراک  هّرمزور  یگدـنز  رد  اـم  زا  يرایـسب  تسا ؛ يواـسم  نآ  عوقو  مدـع  اـی  عوقو  هک  ییاـهراک  زا  سرت 
راک نیا  ایآ  هک  میسرت 
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دهاوخ نم  هب  يررـض  کـمک  نیا  اـیآ  هک  میـسرت  یم  مینک و  یم  کـمک  يدرف  هب  هنوـمن  يارب  .ریخ  اـی  تشاد  دـهاوخ  يا  هجیتـن 
ادـخ هب  ار  دوخ  ام  هک  تسا  نیا  اه  سرت  نیا  همه  یـساسا  لکـشم  یگنهرف ؛ ای  یملع  راک  کی  عورـش  زا  سرت  ای  و  هن ؟ اـی  دـناسر 

تضهن عورش  هک  میشاب  هللا  همحر  ماما  ترضح  نوچمه  تسیاب  یم  .میهد  یمن  ماجنا  هفیظو  کی  ناونع  هب  ار  راک  میراپـس و  یمن 
رادم رئاد  تسا  هتسیاش  هللا  همحر  ماما  ترضح  دننام  زین  ام  .دناسر  ماجنارس  هب  ار  نآ  ادخ  رب  لّکوت  اب  تسناد و  هفیظو  ار  یگنهرف 

.دنام یمن  ییاج  سرت  يارب  دشاب  هفیظو  لصا  رگا  یصخش و  ررض  تعفنم و  هن  دشاب  هفیظو  نامیاهراک 

یم يوسنارف  راگن  همانزور  مینک ؛ یم  هراشا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  یلمع  هریـس  هب  مومذـم  فوخ  زا  عون  نیا  اب  طابترا  رد 
نارهت هب  ار  ماما  هک  ییامیپاوه  رد  دنا : هتشون  دنا ، هدرک  هیهت  کیرفا  نوژ  هلجم  يارب  هک  یشرازگ  رد  مناراکمه  زا  نت  ود  : » دیوگ

یم رارق  هاش  میژر  يراکـش  ياـهامیپاوه  هلمح  دروم  هکنیا  اـی  دـنیایب  دورف  نارهترد  دـنناوت  یم  اـیآ  هک  دـندوب  نارگن  همه  درب  یم 
دنتفر امیپاوه  يالاب  هقبط  هب  هک  دوب  ینیمخ  ماما  صخش  نامه  هک  رفن  کی  زج  .دباوخب  تسناوتن  ینارگن  نیا  زا  سک  چیه  .دنریگ 

(1) «. دندیباوخ حبص  ات  دندیشک و  زارد  نیمز  يور  و 
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نیا هب  دیاب  سپ  .دـشابن  صخـش  تسد  رد  شندـشن  ندـش و  ینعی  دـشاب ؛ يواسم  نآ  مدـع  عوقو و  تسا  نکمم  هک  يرما  زا  سرت 
ام رایتخا  رد  هک  یثداوح  میبای  یم  رد  مینک  لّمأت  يردق  رگا  تسنادـن  یمتح  ار  شعوقو  تسیرگن و  لامتحا  هدـید  هب  لئاسم  هنوگ 

.دوب دهاوخ  هدیاف  یب  اهنآ  دروم  رد  سرت  میرادن ، یشقن  اهنآ  رد  ام  دنتسین و 

: گرم زا  فوخ 

.دمآ دهاوخ  ثحب  رخآ  رد  هک  تسا  هدش  دیجمت  تهج  کی  زا  طقف  هدش و  دای  تمذم  هب  عقاوم  رتشیب  رد  گرم  زا  فوخ 

شندمآ اب  گرم  دنساره ؟ رد  نآ  زا  رامـش  یب  یهورگ  ارچ  دنـسرت ، یم  گرم  زا  مدرم  ارچ  هک  تسا  حرطم  اجنیا  رد  یـشسرپ  اّما 
(1) ؛» َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َال    ِ هّللا َءآَِیلْوَأ  َّنِإ  َالَأ  « ؟ دنرادن یساره  گرم  زا  یهلا  صاخ  ءایلوا  ارچ  درک ؟ دهاوخ  هچ 

«. دنوش یم  نیگمغ  هن  تساهنآ و  يارب  سرت  هن  ادخ  نارادتسود  دیشاب  هاگآ  »

زاورپ قوش  دننک و  یم  لابقتسا  نآ  زا  یمرگ  هب  دیآ  یم  نانآ  غارس  هب  لجا  کیپ  دنونش و  یم  ار  تسود  اب  رادید  هدعو  یتقو  ارچ 
!؟ دنراد

رد هک  نانچ  .درادـن  سرت  تسود  اب  تاـقالم  تسا و  تسود  اـب  تاـقالم  هظحل ي  گرم  هک  تسا  بلطم  نیا  مهف  تسا  مهم  هچنآ 
تالاح
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.دیسر مالسلا  هیلع  میهاربا  هب  لیئارزع  ترضح  ینعی  تسود  کیپ  هلیسو  هب  یهلا  ماغیپ  يزور  هدمآ : مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 
يارب دیسرپ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 

اب ار  وت  ات  ما  هدمآ  دومرف : لیئارزع  يرب ؟ یم  مهاوخلد  هب  ارم  هک  نیا  ای  مشابن  لیام  دـنچ  ره  يربب ، ارم  يرومأم  ایآ  يا ؟ هدـمآ  هچ 
يا هدید  ایآ  متـسین ؟ وا  تسود  نم  رگم  وگب  ادخ  هب  تفگ : مالـسلا  هیلع  میهاربا  .نک  تباجا  سپ  .یـشابن  لیام  دنچ  ره  مربب  دوخ 

اب رادـید  تاقالم و  زا  یتسود  يا  هدـید  اـیآ  وگب  وا  هب  دومرف : لـیئارزع  هب  دـنوادخ  دـشکب ؟ ار  دوخ  یمیمـص  تسود  یتسود ، هک 
هک لاح  تفگ : مالسلا  هیلع  میهاربا  .درادب  تسود  ار  شتسود  رادید  هک  تسا  نآ  یعقاو  رادتسود  دشاب ؟ دونشخان  دوخ  تسود 

(1) .ریگب ار  مناج  تسا  نینچ 

[

: گرم زا  فوخ  للع 

هب هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  نامگ  نیا  دوش ، یم  لصاح  وا  يارب  یلّزنت  دسر و  یم  وا  هب  یتساک  مدرم  اب  دنک  نامگ  ناسنا  هکنآ  - 1
تسا ناسنا  هبترم  لامک  ثعاب  گرم  هک  دناد  یم  دسانشب  ار  ود  نیا  تقیقح  سک  ره  اریز  درادن : یهاگآ  گرم  یناسنا و  تقیقح 
ینعی گرم  تسا و  ندرم  بلاط  هشیمه  لماک  ناسنا  تسا و  مامتان  صقان و  زونه  هدرکن  رفـس  رگید  يارـس  هب  هدرمن و  ات  ناـسنا  و 

.هرابود يّدلوت 
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دننک یم  نامگ  دنتسه و  نآ  راتفرگ  اه  ناسنا  رتشیب  هک  دناد  یم  لماع  نیمه  ار  گرم  زا  سرت  یلصا  لیلد  هللا  همحر  ماما  ترضح 
دعب ملاوع  هب  ناـمیا  نیبوجحم ، بلق  رد  هک  تسا  نیا  باـب  زا  توم  زا  رّفنت  هدـمع  : » دـیامرف یم  لـحار  ماـما  .تسا  هار  رخآ  گرم 

قـشاع اقب  هب  تسا و  رّفنتم  رجزنم و  انف  زا  ترطف  نوچ  دـننک و  یم  نامگ  انف  ار  توم  هدـشن و  دراو  يدـبا  ياقب  تاـیح و  توملا و 
(1) «. هدش ادیپ  نابوجحم  رد  توم  زا  رّفنت  تسا 

(2) ؛» ِمُأ ِهّ ِيْدَِثب  لفطلا  نم  توملاب  ُسَنآ  ٍبلاط  یبَا  ُْنب  َال    ِ هّللا و  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

َّنإ و  : » دیامرف یم  رگید  يزارف  رد  ماما  ای  و  ردام .» ناتسپ  هب  لفط  سنا  زا  تسا  رتشیب  گرم  هب  بلاطوبا  رسپ  سنا  هک  ادخ  هب  مسق  »
(3) ؛» ُتْوَْملا َّیلِإ  ٍقال  انأ  ام  َّبَحأ 

«. تسا گرم  ندرک  تاقالم  مراد  وزرآ  هک  يزیچ  نیرت  ینتشاد  تسود  »

مورب ناریو  لزنم  نیزک  زور  نآ  مرخ 

مورب ناناج  یپ  زا  مبلط  ناج  تحار 

نانک صقر  تفص  هرذ  وا  يراداوه  هب 

مورب ناشخرد  دیشروخ  همشچ  بل  ات 

تفرگب ردنکس  نادنز  تشحو  زا  ملد 

(4) مورب نامیلس  کلم  ات  مدنبرب و  تخر 
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ییایند یندـش  دوبان  راگن  شقن و  زا  ییادـج  زا  سرت  هکلب  تسین  گرم  زا  سرت  سرت ، نیا  لاوما : ایند و  زا  هقالع  عطق  یتخـس  - 2
نیا دنک و  فئاخ  ندرم  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  هب  قلعت  ایند و  ّبح  دسافم  زا  و  : » دـیامرف یم  هطبار  نیا  رد  لحار  ماما  .تسا 

نینمؤم تافـص  زا  هک  تسا  عجرم  زا  فوخ  زا  ریغ  و  تسا ، مومذم  رایـسب  دوش ، ادـیپ  نآ  هب  یبلق  هقالع  ایند و  ّتبحم  زا  هک  فوخ 
(1) «. تسا گرم  دوخ  زا  فوخ  تاقّلعت و  عفر  راشف  نیمه  ندرم ، یتخس  هدمع  تسا و 

دوخ هک  دراد  ار  سرت  نیا  یـسک  دندرگ ؛ يراتفرگ  راچد  دنوش و  نوبز  راوخ و  شا  هداوناخ  ندرم ، زا  دعب  ادابم  هکنیا  زا  سرت  - 3
نارگید هب  وا  ار  تزع  تردـق و  تسوا و  تسد  هـب  شا  هداوناـخ  يزور  تورثو و  تزع  هـک  دـنک  یم  رکف  دـناد و  یم  رثا  أـشنم  ار 

زا يربخ  یب  یهلا و  ردق  اضق و  هب  لهج  سرت  نیا  هشیر  تسا و  ناطیش  ياه  هسوسو  زا  سرت  نیا  کش  نودب  .تسا  هتـشاد  ینازرا 
نتفر اب  نادنزرف  یلو  دندیـشک  رایـسب  جنر  دوخ  نادنزرف  تیبرت  يارب  هک  یمدرم  اسب  هچ  .تسا  ناگدنب  هب  دنوادخ  تیانع  فطل و 

نیا رد  یلو  دنامن  اهنآ  يارب  یلام  یّتح  دندش و  میتی  یلاسدرخ  ّنس  رد  هک  ینادنزرف  رایسب  هچ  دندش ، تواقش  ياریذپ  ههار  یب  هب 
جرادم نیرتهب  هب  یهلا  نارکیب  تیانع  ناشدوخ و  شالت  رطاخ  هب  نایم 
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يرما دنشاب  هتشاد  یتحار  یگدنز  اهنآ  ات  هدش  لقتنم  نادنزرف  هب  تردق  لام و  هک  تسا  نیا  رگناشن  خیرات  .دنتشگ و  لیان  تیناسنا 
نابرهم وا  هک  ارچ  دراپـسب  میرک  يادـخ  هب  حیحـص  تیبرت  اـب  ار  شیوخ  نادـنزرف  لاـیع و  ناـسنا  هک  تسا  نآ  رتهب  هدوهیب و  تسا 

ُمَحْرَأ َوُهَو  اظِفح  ٌْریَخ    ُ هّللاف : » دـنیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  دوخ  هک  ارچ  تسا ، هدـنرادهگن  نیرترب  نانابرهم و  نیرت 
(1) ؛» َنیِمِحاَّرلا

«. تسا نانابرهم  نیرت  نابرهم  ظفاحم و  نیرتهب  دنوادخ  سپ  »

: گرم زا  ندیسارهن 

: دوش یم  هراشا  هتکن  دنچ  هب  هک  تسا  هدش  نایب  گرم  زا  ندیسارهن  يارب  ییاهراکهار 

رد اهنآ  ياه  ماگ  اّما  دنتـشادرب ، ماگ  ادـخ  اب  یتسود  دـیحوت و  ریـسم  رد  تسخن  ، دارفا زا  يرایـسب  هدـیقع : رد  يرادـیاپ  تابث و  - 1
اب تاقالم  ماگنه  هب  دنزرو ، یم  يرادیاپ  هک  اهنآ  اّما  دندش  فرحنم  تقیقح  هار  زا  دیزغل و  توهـش  ای  تسایر و  ای  تورث و  لباقم 

َدَْعب ٌمَدَـق  َّلِزَتَف   » راچد هک  تساوخ  یلاعت  ّقح  زا  دـیاب  .دـنهد  یم  ناج  یناـمداش  اـب  دنونـش و  یم  ار  تسود  تراـشب  دوخ ، بوبحم 
(2) ؛» اِهتُوُبث

.میرادرب مکحم  ياه  ماگ  ادخ  هب  نامیا  هار  رد  هدیقع  تیبثت  اب  میوشن و  دوش .» لزلزتم  نامیا  رد  توبث  زا  دعب  اه  ماگ  »
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رگید دـسرب  نیقی  هلحرم  هب  دـهد و  ياج  شیوخ  بلق  رد  ار  ترخآ  زور  هب  نامیا  رون  ناسنا  رگا  ترخآ ؛ هب  نیقی  ندرک  رتشیب  - 2
بولق رگا  : » دنیامرف یم  هللا  همحر  ماما  ترضح  .داد  دهاوخن  هار  یسرت  دوخ  هب  ندرم ، زا 

ملاوع تسا و  صقن  كاله و  ملاع  تسا و  ّریغت  مّرـصت و  لاوز و  انف و  راد  تسا و  ملاوع  نیرت  تسپ  ایند  ملاع  نیا  هک  دـنوش  علّطم 
ار ملاع  نآ  ّبح  اترطف  تسا ، رورـس  تجهب و  تایح و  تابث و  لامک و  راد  يدـبا و  یقاـب و  کـی  ره  تسا  توم  زا  دـعب  هک  رگید 

(1) «. ...دندرگ نازیرگ  ملاع  نیا  زا  دننک و  یم  ادیپ 

درادن انعم  تسا و  يدـبا  ناسنا  هک  ارچ  میـشاب  هتـشادن  یـساره  گرم  زا  هک  تسا  یبلق  تّوق  دوخ  گرم  زا  دـعب  ملاع  هب  رواب  سپ 
.ّتیدبا يارب  تسا  یلپ  گرم  هک  ارچ  .دربب  نیب  زا  ندرم  اب  دهد و  رارق  یتسه  ملاع  دبسرس  لُگ  دنیرفایب و  ار  ناسنا  ادخ 

زیچ چـیه  زا  اـیند  نیا  رد  دوش  فرطرب  ادـخ  اـب  یتسود  عناوم  یتقو  وا ؛ اـب  یتسود  تیوقت  ادـخ و  اـب  یتسود  عناوم  ندرب  نیب  زا  - 3
همه دیـسر  هجرد  نیا  هب  هک  یـصخش  .میرذگب  لد  ناج و  زا  میرـضاح  بوبحم  اب  یتسود  هار  رد  یتح  تشاد و  میهاوخن  یـساره 

بوبحم هب  ندیـسر  صخـش  نیا  رظن  رد  گرم  نوچ  تسا و  گرم  یـسک  ره  يارب  رما  تیاهن  دناد  یم  نوچ  دـنک  یم  ادـف  ار  زیچ 
زا ...دوش  یم  رترادیب  ام  ّتلم  ار ! ام  دیشُکب  : » دیامرف یم  لحار  ماما  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  درادن و  یکاب  نآ  زا  تسا 
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یمن دیـسرتن و  ندرم  زا  تسا ، هدرم  ملاع  نیا  تسا ، تایح  ملاـع  نآ  تسا ، تاـیح  ندرم  تسین  هکلهت  ندرم  ...میـسرت  یمن  گرم 
(1) «. میسرت

: حودمم فوخ 

هراشا

راومه بوبحم  هب  ندیـسر  هار  اهنت  هن  فوخ  نیا  اب  دشاب و  یم  نیقّتم  نشور  راثآ  زا  نینمؤم و  ياه  هناشن  نیرترب  زا  حودمم  فوخ 
زین لامک  هّلق  هب  ناسنا  یّقرت  نینچمه  .ددرگ  یم  ترخآ  رد  مه  ایند و  رد  مه  نانمؤم  یناور  یحور و  شمارآ  ثعاب  هکلب  دوش  یم 

ربمایپ هک  نانچمه  .دـبات  یم  رتشیب  وا  رد  فوخ  نیا  رون  دـشاب  رتکیدزن  لامک  هّلق  هب  ناسنا  هچ  ره  دریگ و  یم  تأـشن  فوخ  نیا  زا 
مُکفَوخأ ّینِإَف  : » دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا 

(2) ؛» هّللا َباقِع 

«. متسه یلاعت  يراب  دنوادخ  باقع  زا  امش  نیرت  فئاخ  نم  انامه  »

: حودمم فوخ  عاونا 

هراشا

نداد تاجن  تهج  نانآ  هب  نداد  یهاگآ  هعماج و  يارب  رطخ  ندمآ  شیپ  زا  فوخ 

تبقاع ءوس  زا  فوخ 

ناهانگ باذع  زا  فوخ 

باسح زور  داعم و  زا  فوخ 

تادابع رد  ناصقن  زا  فوخ 
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: نانآ هب  نداد  یهاگآ  هعماج و  يارب  رطخ  ندمآ  شیپ  زا  فوخ  - 1

ناشـشزرا هک  ییاه  ناسنا  دـنهاوخ  یمن  هک  ارچ  دنتـسه ، تّما  یعقاو  نازوسلد  هک  تسا  یهلا  ءایلوا  ءاـیبنا و  صوصخم  فوخ  نیا 
هیلع یلع  ترـضح  .دـننزب  شیوـخ  تیناـسنا  رب  جارح  بوـچ  دنـشورفب و  یهلا  رهق  منهج و  سخ  هب  ار  دوـخ  تسا  تشهب  زارتـمه 

: دیامرف یم  هطبار  نیا  رد  مالسلا 

(1) ؛» هب ّالا  اهوُعیبَت  الَف  هَّنَجلا ، ِّالا  ٌنَمَث  مُکّسُفنِأب  َسیل  هَّنإ  »

«. دیشورفم تشهب  زا  ریغ  هب  ار  نآ  سپ  تسین  تشهب  زج  امش  ياه  بناج  »

رـس زا  دنتـشاد  شیوخ  دوـجو  رد  هک  ار  فوـخ  نیا  دـنداد و  یم  رادـشه  ار  اـه  ناـسنا  هراوـمه  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  ءاـیبنا و 
نایب هنوگ  نیا  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  زا  ار  فوخ  هنوگ  نیا  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  .دندرک  یم  يروآدای  نانآ  يارب  يزوسلد 

(2) ؛» ٍمِیلَأ ٍمْوَی  َباَذَع  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  ّیِنِإ    َ هّللا َّالِإ  اوُُدبْعَت  نَأ َال  ٌنِیبُم *  ٌریِذَن  ْمَُکل  ّیِنِإ  :» دنیامرف یم 

هدنناسرت نم  انامه  »

«. متسه ناسرت  امش  رب  تمایق  زور  كاندرد  باذع  زا  نم  انامه  دیتسرپن  ار  ادخ  زج  مراکشآ ،

، تسا زارد  ياـهوزرآ  سوه و  يوه و  یهلا ، رهق  أـشنم  رـس  هک  تسا  یهلا  باذـع  رهق و  ثعاـب  هک  ییاـهزیچ  زا  دـیاب  ناـسنا  سپ 
مُکیلَع ُفاخَا  ام  ُفَوخأ  َّنأ  : » دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دنکن  ّتیعبت 
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(1) ؛» هرخآلا یسنیَف  لَمألا  ُلوُط  اّمأ  ّقَحلا َو  ِنَع  َدُّصیَف  يوَهلا  ِتّا  ُعابّ اّمأ  لَمَالا ، ُلوُط  يوَهلا و  ِتإ  ُعابّ ّناتَّلَخ :

هک ارچ  .ینالوط  ياهوزرآ  سوه و  يوه و  زا  يوریپ  تسا : زیچ  ود  هدرک ، ناساره  امش  هب  تبسن  ارم  هک  يزیچ  نیرت  كانتـشحو  »
«. دوش یم  ترخآ  ندرک  شومارف  ثعاب  ینالوط  ياهوزرآ  دیسرن و  ّقح  هب  دوش  یم  ثعاب  سفن  ياوه 

هتـشاد زارد  ییوزرآ  ناسنا  رگا  ددرگ و  یم  رود  ّقح  زا  رادـقم  ناـمه  هب  دوش  رتکیدزن  سوه  يوه و  هب  هزادـنا  ره  ناـسنا  هک  ارچ 
شومارف ار  ترخآ  هتفر  هتفر  درادنپ و  یم  يدبا  تایح  بآ  ار  ایند  بارـس  تسا و  یگـشیمه  ایند  نیا  رد  دـنک  یم  ساسحا  دـشاب ،

.دنک یم 

: تبقاع ءوس  زا  فوخ  - 2

دربب و هانپ  لج  زع و  يادـخ  هب  دوخ  تبقاـع  يدـب  زا  تسا و  ناـسنا  يّرـش » تبقاـع   » زا سرت  هدیدنـسپ ، ياـه  سرت  زا  رگید  یکی 
.دننک یم  هبلغ  يو  هب  نیطایـش  هدرکان  يادـخ  ای  درک  دـهاوخ  هبلغ  نیطایـش  سفن و  رب  ایآ  هک  دـشاب  نارگن  دوخ  تبقاع  زا  هشیمه 

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

یّتَح هّللا  ِناوضِر  یلإ  َلوصُولا  ُنیَقَتی  ِهَِبقاعلا ال  ِءوس  نِم  اِفئاخ  ُنِمؤُملا  َلازی  «ال 

(2) ؛» َهل ِتوُملا  ِکَلَم  ِروهُظ  ِهِحور و  َعَْزن  ُتقَو  َنوکی 

توملا کلم  اب  ندـش  ور  هبور  نداد و  ناـج  ماـگنه  اـت  وا  تسا ، ینارگن  تشحو و  رد  دوخ  تبقاـع  ءوس  هب  تبـسن  نمؤم ؛  اـمئاد  »
«. درادن یهلا  ناوضر  هب  ندیسر  نانیمطا 

25 ص :

هبطخ 42. هغالبلا ، جهن  - . 1
ص 544. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - . 2

هللا همحر  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  ءاجر ) فوخ و   ) دیما www.Ghaemiyeh.comمیب و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 35 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16102/AKS BARNAMEH/#content_note_25_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16102/AKS BARNAMEH/#content_note_25_2
http://www.ghaemiyeh.com


تبقاع ءوس  هب  تیاهن  رد  یلو  دنتـشاد ، يرتشیب  تدابع  رهاظ  هب  دندیگنج و  مالـسا  باکر  رد  هک  دندوب  اه  ناسنا  زا  يرایـسب  يرآ 
هک دوب  یتارفن  ءزج  مالسا و  زا  ناگدننک  عافد  نیرتهب  زا  یکی  مالسا و  هتـسجرب  نادرم  زا  هک  دوب  ریبز  اهنآ  زا  یکی  دنتـشگ ؛ راچد 

درک و لوبق  ارچ  نوچ و  یب  ّقح  زا  عافد  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  توعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تاـفو  زا  دـعب 
همه نآ  اب  یلو  رگید ، لئاضف  يرایـسب  تشاد و  تکرـش  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ربماـیپ  تخد  عییـشت  رد  هک  يدارفا  دودـعم  ءزج 

يو رب  دیزرو و  ینمشد  مالسلا  هیلع  یلع  اب  تفر و  نوریب  ّقح  رادم  زا  تشگ و  یبلط  هاج  راچد  ماجنارس 

هب وا  زا  یمالسا  بتک  رد  هک  دش  راتفرگ  تبقاع  ءوس  هب  نانچ  نآ  وا  .دش  هتشک  ینابایب  درم  کی  تسد  هب  رخآ  رد  دیشک و  ریشمش 
(1)« تسا هدش  هدرب  مان  رفک  تلالض و  نایاوشیپ  زا  يدرف  ناونع 

.

مه یتامارک  ياراد  دناد ، یم  افـش  ار  ینارامیب  دندوب ، هوعدـلا  باجتـسم  هک  دـندوب  يرایـسب  نوگانوگ و  دارفا  زین  خـیرات  لوط  رد 
راچد تبقاع  ءوس  هب  دنتفرگ و  شیپ  رفک  هار  هدش و  راچد  رورغ  هب  دندوبن ، دنـشاب  دوخ  لامعا  بقارم  هک  هنوگنآ  نوچ  یلو  دندوب 

دوخ هب  هشیمه  تسا  ناطیـش  زا  رورغ  هک  وشم  رورغم  دوخ  تالامک  هب  هاگ  چـیه  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  ینیمخ  ماما  .دـندیدرگ 
(2) «. شاب ساره  سرت و  رد  تبقاع  ءوس  زا  شاب و  نیبدب 
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ناهاوخ دربب و  هانپ  لج  زع و  يادـخ  هب  دـشاب و  دوخ  لامعا  نیب  هّرذ  دـسارهب و  دوخ  تبقاع  زا  دـیاب  تسا  هدـنز  هک  یمادام  ناسنا 
.دشاب یهلا  هاگرد  زا  تبقاع  نسح 

: ناهانگ باذع  زا  فوخ  - 3

یگدـنب هنیمز  ات  هداد  رارق  شراـیتخا  رد  تمعن  دراـیلیم  اـهدرایلیم  دـبای ، تسد  یقیقح  لاـمک  هب  ناـسنا  هکنیا  يارب  میرک  دـنوادخ 
ار یلاعت  ّقح  یناـمرفان  هدرب و  راـکب  ّتیناـسفن  هار  رد  ار  اـه  تمعن  ناـسنا  نیمه  یهاـگ  یلو  دـنک  اـّیهم  یهلا  هاـگرد  رد  ار  ناـسنا 

یم کچوک  ریقح و  تسا ، هدش  بکترم  هک  یهانگ  نآ ، زا  رتدب  یّتح  دراد و  یم  رب  ماگ  هانگ  ناتـسکیرات  رد  دوش و  یم  بکترم 
ناهانگ نیرتدب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  درمش 

(1) ؛» ُُهبِحاَص ِِهب  َناَهَتْسا  اَم  ِّبُونُّذلا  ُّدَشَأ  : » دیامرف یم  دناد و  یم 

«. درامشب کچوک  ار  نآ  شبحاص  هک  تسا  یهانگ  ناهانگ  نیرتگرزب  »

دوجو هب  یلاسکشخ ، هلزلز ، لیس ، لثم  ددرگ ، یم  ترخآ  ایند و  رد  ایالب  اه و  تبیصم  زا  يرایسب  أشنمرـس  کچوک  ناهانگ  نیمه 
حور هک  تسا  يدولآرهز  یعفا  نوـچمه  هاـنگ  ...و  یحور  ياـه  ضرم  عاوـنا  تکرب ، نتفر  نیب  زا  اـه ، يراـمیب  زا  يرایـسب  ندـمآ 

بکترم هک  یناهانگ  همه  نیا  اب  تسین  راوازس  ایآ  دروآ ، یم  رد  ياپ  زا  ار  وا  دنک و  یم  مومسم  ار  ناسنا 

27 ص :

تمکح 340. هغالبلا ، جهن  - . 1

هللا همحر  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  ءاجر ) فوخ و   ) دیما www.Ghaemiyeh.comمیب و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 37 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16102/AKS BARNAMEH/#content_note_27_1
http://www.ghaemiyeh.com


ترـضح .میزاس  رود  دوخ  زا  ار  تبیـصم  الب و  مییآرب و  هبوت  رد  رب  سرت  نیا  اب  میـسرتب و  وا  باقع  باذـع و  زا  يا  هرذ  میوش  یم 
یلاعت و ّقح  سأب  تدش  یـصاعم و  جیاتن  رد  دنک  ربدت  رّکفت و  روما  نیا  هب  لاغتـشا ، لالخ  رد  هتـسویپ  : » دنیامرف یم  هللا  همحر  ماما 

لامعا نیا  روص  جیاتن و  اهنیا  مامت  هک  دنامهفب  بلق  سفن و  هب  دمهفب و  و  تمایق ، خزرب و  ملاع  باذع  تدـش  لامعا و  نازیم  ّتقد 
مات و راجزنا  دوش و  رّفنتم  یـصاعم  زا  سفن  رّکفت ، ملع و  نیا  زا  سپ  هک  تسا  دیما  .تسا  كولملا  کلام  اب  ياه  تفلاخم  هحیبق و 

(1) «. دوش مامت  لماک و  وا  هبوت  دسرب و  هبوت  باب  رد  هبولطم  هجیتن  هب  دوش و  لصاح  شیارب  مامت 

انشآ یهلا  باذع  اب  ار  دوخ  نت  نوگانوگ  لیاسو  اب  یهاگ  هک  دندوب  یصاخشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  نامز  رد 
جوا رد  اوه  يامرگ  تدـش  هک  اهزور  زا  یکی  رد  دـیوگ : یم  ربمایپ  نارای  زا  یکی  : » تسا نینچ  نیا  نآ  زا  يا  هنومن  .دـنتخاس  یم 

یناوج ناهگان  .میتشاد  رارق  یتخرد  هیاـس  ریز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  زیزع  ربماـیپ  اـب  ناتـسود  زا  يدادـعت  نم و  دوب  دوخ 
نامه رد  دیتلغ و  نابایب  غاد  ياه  گیر  رب  دوخ ، تروص  ندب و  يور  تشپ و  اب  هدروآ و  نوریب  ندب  زا  ار  دوخ  ياه  سابل  دیسر و 

زا رتگرزب  یلیخ  تسادخ  دزن  هک  یباذع  اریز  شچب ؛ سفن  يا  تفگ : یم  ندیتلغ 
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  درک ، تکرح  دصق  دـش و  مامت  ناوج  راک  نوچ  درک ، یم  اشامت  ار  هرظنم  نیا  ربمایپ  تسوت ! لامعا 
ضرع دوب ؟ همانرب  نیا  ببس  یتلع  هچ  متـشادن  غارـس  یـسک  زا  هک  مدید  يراک  وت  زا  ادخ  هدنب  يا  دومرف : دیبلط و  روضح  هب  ار  وا 
نارای هب  ور  سپس  دنک ، یم  تاهابم  نامسآ  لها  هب  وت  ببـس  هب  دنوادخ  يدروآ ، اج  هب  ار  فوخ  ّقح  دومرف : ادخ ، زا  فوخ  درک :
نیدـب مه  وا  دـندمآ و  وا  کیدزن  همه  دـنک ، اعد  شیارب  ات  دورب  درم  نیا  دزن  هب  تسا  رـضاح  لـحم  نیا  رد  سک  ره  دومرف : هدرک 

امرف و ام  بیـصن  ار  تشهب  نک و  ام  هشوت  ار  زیهرپ  هدب و  رارق  تیاده  هنودرگ  رد  ار  ام  ياه  همانرب  مامت  ادنوادخ ؛ درک : اعد  هنوگ 
«. هدب رارق  ام  هاگیاج 

: باسح زور  داعم و  زا  فوخ  - 4

دـنوش و یم  ناسنا  لامعا  یـسررب  لوغـشم  مامت ، هچ  ره  تقد  اب  هک  يزور  تسا ، مک  مه  زاب  ددرگ  نایب  تماـیق  فصو  رد  هچ  ره 
ِِهنوُد ِم  نّ مَُهل  َْسَیل  ْمِّهِبَر  َیلِإ  اوُرَـشُْحی  نَأ  َنُوفاخَی  َنیِذَّلا  ِِهب  ْرِذنَأَو  :» دـیامرف یم  میرک  نآرق  .تسین  ناّنم  دـنوادخ  زج  یعیفـش  چـیه 

(1) ؛» َنوُقَّتَی ْمُهَّلَعَّل  ٌعیِفَش  َالَو  ٌِّیلَو 

هلیسو هب  «و 

تـسین وا  زج  يا  هدـننک  تعفاش  تسرپرـس و  رای و  هک  يزور  هد ! میب  دنـسرت ، یم  زیخاتـسر  تماـیق و  زور  زا  هک  ار  یناـسک  نآرق 
«. دننک هشیپ  يراگزیهرپ  دیاش 

ُْلق : » وگب نینچ  تما  هب  هک  دوش  یم  باطخ  ربمایپ  هب  رگید  ياج  رد  و 
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(1) ؛» ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباَذَع  ّیِبَر  ُْتیَصَع  ْنِإ  ُفاخَأ  ّیِنِإ 

«. مسرت یم  گرزب  زور  باذع  زا  منک  ینامرفان  ار  دنوادخ  هکنیا  زا  نم  وگب  »

اه ناسنا  نیرخآ  نیلوا و  نایم  رد  تمایق  زور  ات  ددرگن ، کیدزن  هانگ  هب  ناسنا  هک  دوش  یم  ثعاب  ازج  باذع و  زور  زا  سرت  يرآ 
ٍمْوَی  » تسا لاس  رازه  هاجنپ  شتدم  هک  يزور  دشابن ، راسمرـش  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  راهطا و  هّمئا  هاگـشیپ  رد  دوش و  ظفح  شیوربآ 

(2) «. ٍهَنَس َْفلَأ  َنیِسْمَخ  ُهُراَدْقِم  َناک 

َنُولِصَی َنیِذَّلاَو  : » هدش شیاتس  دنتـسه ، ساره  رد  دراد  هک  ییاهرطخ  ظاحل  هب  تمایق  زور  باذع  زا  هک  یناسک  زا  تایآ  یخرب  رد 
(3) ؛» ِباسِْحلا َءوُس  َنُوفاخَیَو  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَیَو  َلَصُوی  نَأ  ِِهب    ُ هّللا َرَمَأ  ام 

زا دـننک  یم  تیـشخ  تسا و  هداد  نامرف  دـنویپ  هب  نآ  رد  ادـخ  هچنآ  رد  دـندنویپ  یم  هک  دـنا  یناـسک  درخ ) لـقع و  ناـبحاص   ) «و
«. باسح يدب  زا  دنساره  یم  ناشراگدرورپ و 

.تسا هدش  دای  نالقاع  هتسجرب  تافص  زا  یکی  باسح ، زور  زا  فوخ  تایآ ، هنوگ  نیا  رد  هک 

ِمیلأ نِم  ینرِجأ  یهلإ  : » دـنیامرف یم  نینچ  یتاجانم  رد  تسا  اه  ناسنا  نیرت  فئاخ  بابلالاولوا و  دوخ  هک  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
، َکِطَخَس ِمیظَع  َِکبَضَغ َو 

ینَِّجن راّتَس ، ای  راّهَق ، ای  راّبَج ، ای  نمحَر ، ای  میحَر ، ای  ناّنَم ، ای  ُناّنَح ، ای 

، رارشألا َنِم  ُرایخألا  َزاتما  اذإ  راعلا  ِهَحیضَف  راّنلا َو  ِباذَع  نِم  َِکتَمحَِرب 
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(1) ؛»» نومَلُظی مُه ال  تَبَسَک َو  ام  ٍسفَن  ُّلُک  تیّفُو  َو  ، » نُوئیسُملا َدَُعب  و  نونِسحُملا ، َبُرَق  ُلاوهالا َو  َِتلاح  و 

هب هدـننک  ناـسحا  يا  تفأر ، تبحمرپ و  يا  گرزب ، تسا و  تخـس  رایـسب  هک  تبـضغ ، مـشخ و  زا  ریگ  دوـخ  هاـنپ  رد  ارم  ایادـخ  »
زا ارم  تتیاـهن  یب  تمحر  هب  شوپ ، هدرپ  يا  هدـنزرمآ ، يا  هدـننک ، رهق  يا  هدـننک ، ناربج  يا  ناـبرهم ، يا  هدنـشخب ، يا  ناگدـنب ،

تالاح تاماقم و  ماگنه  دنوش و  یم  ادج  نادب  زا  ناکین  هک  يزور  راد ، ظوفحم  گنن  ییاوسر و  زا  شخب و  تاجن  تباذع  شتآ 
یم تمحر  فطل و  زا  رود  ناراکدـب  دنـسر و  یم  برق  ماقم  هب  ناراکوکین  دوش و  یم  رادـیدپ  زیگنا  لوه  تاـبقع  دـسر و  یم  ارف 

«. دش دهاوخن  یمتس  سک  چیه  هب  دنسر و  یم  ناشلامعا  رفیک  هب  همه  دندرگ و 

: تدابع رد  ناصقن  زا  فوخ  - 5

، ما هتفرگ  هزور  ما ، هدناوخ  زامن  يرمع  نم  دیوگب  ددنبب و  لد  شلامعا  هب  دیابن  دنک  تدابع  رتهب  رتشیب و  ار  ادخ  مه  ردق  ره  ناسنا 
دص رد  دص  تادابع  نیا  همه  هک  تسین  مولعم  ًالوا  هک  ار ؛ رگید  ریخ  ياهراک  ای  ما و  هدومن  سیسأت  دجـسم  ما ، هدش  فرـشم  هکم 

یسک هچ  ار  تادابع  نیا  رکف  هداد و  نم  هب  یسک  هچ  ار  تادابع  نیا  ییاناوت  ایناث  ددرگ  عقاو  یلاعت  ّقح  لوبق  دروم  ات  هدوب  صلاخ 
؟ هتخادنا ملد  رب 
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رّکفت دوخ  رما  رد  وش و  رادیب  تلفغ  لاح  زا  يردق  زیزع ! يا  لاح  : » دـیامرف یم  تدابع  رد  ناصقن  زا  سرت  دروم  رد  ماما  ترـضح 
ّجح هزور و  زامن و  لیبق  زا  تسا  حلاص  لمع  تدوخ  لایخ  هب  هک  ار  یلامعا  هکنآ  زا  سرتب  نک ، هاگن  ار  دوخ  لامعا  هحفص  نک و 

شکب و يراد  تصرف  ات  ملاع  نیا  رد  ار  تدوخ  باسح  سپ  ملاع ، نآ  رد  دـنوش  تّتلذ  يراـتفرگ و  بابـسا  اـهنیا  دوخ  نآ ، ریغ  و 
صقن لامک و  داسف و  تّحص و  جنسب و  ار  دوخ  لامعا  تیب ، لها  تیالو  تعیرـش و  نازیم  رد  نک و  اپ  رب  ار  تلامعا  نازیم  تدوخ 

ار تدوخ  باسح  ینکن و  هبـساحم  ار  دوخ  اجنیا  رد  رگا  يراد و  تلهم  تسه و  تصرف  ات  نک  ناربج  ار  اـهنآ  نک و  مولعم  ار  نآ 
، يوش یم  گرزب  ياه  تبیـصم  هب  التبم  دوش ، یم  اپ  رب  لامعا  نازیم  دوش و  یم  یگدیـسر  تباـسح  هب  هک  اـجنآ  رد  ینکن  تسرد 

ربمغیپ تیب  لها  لامعا  هفیحـص  هب  يردق  هدم و  تسد  زا  ار  دهج  ّدـج و  شابم و  رورغم  زیچ  چـیه  هب  یهلا و  لدـع  نازیم  زا  سرتب 
کیرات هار  تسا و  تخس  راک  ردقچ  نیبب  نک ، اهنآ  رد  رّکفت  نک و  هعجارم  دندوب  اطخ  هانگ و  زا  موصعم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(1)! کیراب و 

[

يرتشیب شالت  دوش  یم  ثعاب  سرت  نیا  ددرگ و  یم  یتسه  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  دوخ  تادابع  روصق  هجوتم  لّمأت  یکدنا  اب  ناسنا 
ار
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.دروآ تسد  هب  ار  یلاعت  ّقح  تیاضر  دناوتب  هک  دشاب  هتشاد  نآ  دیما  ات  دیامنب  دوخ  تادابع  رتهب  هچ  ره  ماجنا  تهج 

نآ زا  یکی  .تسا  هدوـب  یلاـعت  ّقـح  زا  ناراوـگرزب  نیا  سرت  رگناـشن  اـهنآ  رفاو  تاداـبع  لاـمعا و  دـندوب ، هنوـگ  نیا  یهلا  ءاـیلوا 
میسقت نایاونیب  نایم  رد  ات  تشاذگ  یم  شود  رب  اذغ  ار  دوخ  تقو  زا  یشخب  اه  بش  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نیموصعم ،

ندرک تیبرت  رد  هک  یماما  دنتـشاد ، یم  رب  دوجـس  عوکر و  ترثک  زا  ار  يو  يوناز  یناشیپ و  تسوپ  راب  ود  یلاس  هک  یماما  دـنک ،
نیمه دـنیب و  یم  زیچان  ردـقنآ  ادـخ  ربارب  رد  ار  دوخ  تادابع  تقو  نآ  و  دومن ، یم  ار  دوخ  شالت  یعـس و  تیاهن  الاو  ياه  ناسنا 

.دزادنا یم  تشحو  هب  ّقح  تمظع  ربارب  رد  ار  يو  نتسناد ، زیچان 
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ناسنا رد  اجر  فوخ و  قّقحت  ياه  هار  مود : لصف 

هراشا
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یهلا تفرعم  بسک 

يدوجوم چیه  اّما  میـشاب و  هتـشاد  ادخ  هب  يرتشیب  تخانـش  دیاب  هناصلاخ ، تدابع  ادخ و  هاگرد  هب  نامدیما  میب و  ندش  رتشیب  يارب 
هاگـشیپ رد  دراد و  فارتعا  دوخ  روصق  هب  یتسه  دبـسرس  لگ  تاقولخم و  فرـشا  هچنانچ  دسانـشب  ار  ادخ  تاذ  هنُک و  دـناوت  یمن 

(1) ؛» ِکتَفِرعَم َّقَح  َكانفَرَع  ام  ِکتَدابِع و  َّقَح  َكاندَبَع  ام  : » دراد یم  هضرع  هنوگ  نیا  یهلا 

انث زا  ناگدنب  تسد  نوچ  و  میتخانشن .» ار  وت  تسوت  راوازس  هکنانچنآ  میدرکن و  یگدنب  تسوت  شتـسرپ  قیال  هک  نانچنآ  اروت  ام  »
هاتوک سدقم  تاذ  تدابع  و 

هب لاعتم  دنوادخ  .دنـسرب  يورخا  جرادم  یلاع و  تاماقم  هب  دنناوت  یمن  ناگدنب  زا  کی  چیه  ادخ  تیدوبع  تفرعم و  نودـب  تسا ،
هب ار  تفرعم  تدابع و  باـب  ماـن  هب  ءاـیبنا  هب  یحو  قیرط  زا  تیاـنع  زا  يرد  تمحر و  زا  یباـب  دوخ ، نارکیب  تمحر  فطل و  ببس 

ات دوشگ  اهنآ  رب  فراعم  زا  يا  هچیرد  تخومآ و  ناگدنب  هب  ار  دوخ  تدابع  قرط  درک و  زاب  ناگدنب  يور 
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حور هب  ّقح و  تمارک  ملاع  هب  دنوش و  تیاده  یگدنب  وترپ  رد  دننک و  زاورپ  لامک  يوس  هب  دـنزاس و  فرطرب  ار  دوخ  ياهدوبمک 
مامت هک  تسا  ییاه  تمعن  زا  یکی  تیدوبع  تداـبع و  باـب  ندوشگ  سپ  .دـنوش  لـئان  هّللا  ناوضر  هکلب  نیرب  تشهب  ناـحیر و  و 

فرتعم شنابز  دنک ، ادیپ  ملع  اهنیا  هب  رگا  اّما  .دروآ و  ياج  هب  دناوت  یمن  یسک  چیه  ار  نآ  رکـش  دنتـسه و  نآ  نویدم  تادوجوم 
.دشاب كدنا  شرظن  رد  زاب  دنک  تدابع  ار  ادخ  کلم ، سنا و  نج و  هزادنا  هب  رگا  دوش و  یم  ریصقت  هب 

تلاح دراد  نآ  هب  نامیا  ّقح و  تمعن  طسب  تمحر و  هعس  هب  تفرعم  هک  یـسک  : » دنیامرف یم  یهلا  تخانـش  هرابرد  هللا  همحر  ماما 
معنلا ّیلو  یلوـم و  رماوا  تعاـطا  رد  تیدـج  قـالخا و  هیفـصت  لاـمعا و  هیکزت  هب  ار  وا  تفرعم  نـیمه  هداد ، تـسد  وا  يارب  ءاـجر 

(1) «. دنک توعد 

وا ریغ  سک  چیه  زا  هک  ییاج  ات  ددرگ  یم  دنوادخ  يوس  هب  وا  كولـس  ببـس  ناسنا و  لامعا  ندـش  دایز  ثعاب  یهلا  تفرعم  يرآ 
.دهدن هار  لد  هب  یساره 

شرز يزیر  ياپ  رد  وچ  دّحوم 

شرس رب  یهن  يدنه  ریشمش  هچ 

سک دشابن ز  شساره  دیما و 

سب دیحوت و  داینب  تسا  نآ  رب 

اَم هّللا ِ،  ِهَفِرعَم  ِلضَف  یف  اَم  ُساّنلا  َِملَع  ول  : » دـنیامرف یم  هک  سب  ار  اـم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تیاور  نیمه  تفرعم ، تلیـضف  رد 
عَّتَم اَم  یلإ  مُهنیعأ  اوّدَم 
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یلاعَت َو   ِ هّللا هَفِرعَِمب  اوُمَّعنَتَیل  َو  ِمِِهلُجرِأب ، ُهَنُؤَطی  اّمِم  َّلَقأ  مُهَدـِنع  مُهاینُد  تناک  و  اـهِمیِعَن ، اینُّدـلا و  ِهاـیَحلا  ِهَرهَز  نِم  َءآدـعألا  ِِهب  هّللا 
ٌرُون ٍهَدحَو َو  ِّلُک  نِم  ٌبحاص  َو  ٍهَشحَو ، ِّلُک  نِم  ٌِسنآ    ِ هّللا َهَفِرعَم  َّنإ  .هّللا  ِءایلوأ  َعَم  ِنانِجلا  ِتاضور  یف  ْلَزَی  َمل  نَم  َذُّذَلَت  اِهب  اوُذَّذَلَت 

(1) ؛» ٍمقُس ِّلُک  نِم  ٌءافِش  و  ٍفعَض ، ِّلُک  نِم 

هرهب ار  نانمـشد  نادب  دنوادخ  هچنآ  هب  ار  دوخ  ناگدید  دراد  دوجو  دـنوادخ  تفرعم  تلیـضف  رد  ییاهزیچ  هچ  دـننادب  مدرم  رگا  »
لامیاپ ناشیاه  ماگ  ریز  هک  ار  هچنآ  زا  دوب  رت  تسپ  ناشرظن  رد  ایند  و  نآ ؛ تمعن  ایند و  یگدنز  هولج  زا  دنتخود  یمن  هتخاس  دـنم 

ادیپ ادخ  يایلوا  اب  تشهب و  ياه  غاب  رد  هتـسویپ  هک  يذّذلت  هباثم  هب  دنتـشگ  یم  ذّذلتم  مّعنتم و  ادـخ  تفرعم  هب  اقیقحت  دـننک و  یم 
یتملظ و ره  زا  تسا  رون  و  یتدحو ، ییاهنت و  ره  زا  تسوا  نیـشنمه  یتشهد و  ره  زا  تسا  ناسنا  سینا  ادـخ  تفرعم  .دـندومن  یم 

«. يدرد ره  زا  تسا  افش  یفعض و  ره  زا  تسا  توق 

منهج تمایق و  لاوحا  رد  رّکفت 

یتمایق تسا  منهج  تمایق و  لاوحا  رد  رّکفت  دوش  یم  حودـمم ) فوخ   ) لاعتم دـنوادخ  هب  فوخ  تیوقت  ثعاـب  هک  يرگید  لـماع 
َْسَیل ُهَِعقاَْولا * ِتَعَقَو  اَذِإ  : » دیامرف یم  هدرک و  ریبعت  گرزب  هعقاو  هب  ار  نآ  نآرق  هک 

38 ص :
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(1) ؛» ٌَهبِذاک اِهتَْعقََول 

«. تسین يدیدرت  کش و  بذک و  چیه  شعوقو  رد  .ددرگ  عقاو  تمایق  گرزب  هدیدپ  هک  یماگنه  »

َساّنلا يَرَتَو  اـهَلْمَح  ٍلْـمَح  ِتاَذ  ُّلُـک  ُعَضَتَو  ْتَعَـضْرَأ  آَّمَع  ٍهَعِـضُْرم  ُّلُـک  ُلَهْذَـت  اـهَنْوَرَت  َمْوَی  : » هک تسا  يزور  نآرق  شیاـمرف  قبط 
(2) ؛» ٌدیِدَش   ِ هّللا َباَذَع  َّنِکلَو  يَراکُِسب  مُه  امَو  يَراکُس 

یم نیمز  رب  ار  دوخ  نینج  يرادراب  ره  دنک و  یم  شومارف  ار  شراوخریـش  كدوک  يا  هدریـش  ردام  ره  دینیب  یم  ار  نآ  هک  يزور  »
«. تسا دیدش  ادخ  باذع  یلو  دنتسین  تسم  هک  یلاح  رد  ینیب  یم  تسم  ار  مدرم  .دهن و 

.درب یم  دای  زا  ار  اهزیزع  هک  تسا  یباذـع  هچ  نیا  ...مزیزع  نک  رّکفت  تسرد  : » دـیامرف یم  هطبار  نیا  رد  هللا  همحر  ماـما  ترـضح 
ياج و  تدش »  » هب دنک  یم  فصو  ار  وا  تمظع ، نآ  اب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  تسا  یباذع  هچ  ایآ  .دنک  یم  راب  یب  ار  هلماح 

، درادـن یهتنم  وا  تنطلـس  تزع و  درادـن و  رـصح  دـح و  وا  تمظع »  » هک یلاعت  كراـبت و  يادـخ  هک  ار  يزیچ  تمظع »  » هب رگید 
رگا .تسا  زجاع  شرّوصت  زا  رـشب  همه  رکف  وت و  نم و  لقع  دناد  یم  ادخ  دوب ؟ دهاوخ  هچ  ایآ  دنک ، تمظع  تدـش و  هب  فیـصوت 
نیا زا  ریغ  ملاع ، نآ  باذع  هیضق  هک  یمهف  یم  ییامن ، اهنآ  رد  لّمأت  ینک و  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  راثآ  رابخا و  هب  هعجارم 

(3) «. تسا یطلغ  لطاب  سایق  ندرک ، ملاع  نیا  باذع  هب  سایق  .يدرک  رکف  هک  تسا  ییاه  باذع 
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دنام یمن  یقاب  خزود  لها  رب  ینامیـشپ  تمادن و  هآ  زج  هک  يزور  .دـنک  یم  یفرعم  هرـسحلا » موی   » ار تمایق  زور  نآرق  نینچمه  و 
زور نآ  تمادـن  هب  ات  میهد  رییغت  ار  دوخ  لامعا  يردـق  نآرق  تایآ  رد  ربدـت  رّکفت و  اب  تسا  یقاب  تصرف  اـت  تسا  بوخ  هچ  سپ 

تـلجخ و یتخبدـب و  یگراـچیب و  تمادـن و  ترــسح و  زج  اـیآ  زور  نآ  : » دـنیامرف یم  هللا  هـمحر  ماـما  ترــضح  .میوـشن  راـچد 
روصت ار  شریظن  هک  يراسمرـش  تلجخ و  .درادـن  هیبش  ملاع  نیا  رد  هک  یتمادـن  ترـسح و  دوش ؟ یم  ام  بیـصن  يزیچ  يراسمرش 

هب تسا  لاوّزلا  عیرس  اجنیا  ياه  يراسمرش  تساهدیما و  روط  رازه  هب  بوشم  دشاب  هچ  ره  ملاع  نیا  ياه  ترسح  .درک  میناوت  یمن 
(1) ؛» ُْرمَْألا َیُِضق  ْذِإ  ِهَرْسَْحلا  َمْوَی  ْمُهْرِذنَأَو  : » دیامرف یم  ّقح  هچنانچ  تسا ، تمادن  ترسح و  زورب  زور  هک  اجنآ  فالخ 

ار هدـش  فلت  رمع  دومن و  ناربج  ناوتن  ار  هتـشذگ  رما  دریذـپ .» یم  نایاپ  اهراک  هک  یماگنه  ترـسح  زور  زا  ار  اـه  نآ  ناـسرتب  «و 
(2) ؛ِ»  هّللا ِْبنَج  ِیف  ُتطَّرَف  ام  یَلَع  یَتَرْسَحای   » .دنادرگرب ناوتن 

(3) «.«. مدرک ادخ  نامرف  تعاطا  رد  هک  ییاه  یهاتوک  زا  نم  رب  سوسفا  »

ِتَّقَشناَو  » .ددرگ تسس  دوش و  هتفاکش  مه  زا  اه  نامسآ  هک  تسا  يزور  تمایق  زور  تسا و  نینچ  نیا 

(4) «. ٌهَیِهاَو ٍِذئَمْوَی  َیِهَف  ُءآمَّسلا 

روم نوچ  مدرم  دنوش و  یشالتم  اه  هوک  دوش و  هدیبوک  مهرد  تعیبط  هک  تسا  يزور 
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(1) ؛» ُهَعِراْقلا ام  ُهَعِراْقلا *   » دنوش هدنکارپ  وس  ره  خلم  و 

َمْوَی َال  » دننک یمن  زاب  ار  يا  هرگ  دنتـسین و  ناسنا  شخب  دوس  دـنزرف  لام و  هک  يزور  يا .» هدـنبوک  هثداح ي  هچ  هدـنبوک ، هثداح  »
(2) «. َنُوَنب َالَو  ٌلام  ُعَفنَی 

ِراّنلا ِیف  َنُوبَحُْـسی  َمْوَی   » هدنکفا شتآ  رد  تروص  اب  ار  نادب  دنور و  یم  ییوس  مادک  ره  دنوش و  یم  ادج  نابوخ  زا  نادب  هک  يزور 
(3) ؛» َرَقَس َّسَم  اُوقوُذ  ْمِهِهوُجُو  یَلَع 

«. دنوش یم  هدنکفا  شتآ  رد  تروص  اب  هک  يزور  »

رادیب تلفغ  باوخ  زا  دش و  میهاوخن  هبنتم  مینکن  لّمأت  بوخ  هک  ینامز  ات  تسا و  تمایق  زور  عیاقو  زا  ییاه  هشوگ  تالاوحا ، نیا 
.تشگ میهاوخن 

نایب نینچ  ار  نایخزود  فاصوا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تسا ؛ نایخزود  تالاوحا  رت ، كاندرد  رت و  تخـس  تمایق  عیاقو  زا 
نارِطَقلا و َلِیبارَس  مُهَـسَْبلَا  و  ماْدقَالِاب ، یِـصاوَّنلِاب  َنَرَق  ِقانْعَألا و  یلِإ  َيِْدیَالا  َّلَغ  ٍراد َو  َّرَـش  مَُهلَْزنَاَف  هیـصعملا ، لهأ  اّما  و  : » دننک یم 

ٌِلئاه ٌفیصق  ٌعطاس و  ٌبهل  َو  ٌبََجل ]  ] ٌبَلَج ٌبَلَک و  اَهل  ٍران  یف  ِِهلْهَأ ، یلع  َِقبطُأ  دَق  ٍباب  ُهُّرَح و  َّدتـشا  دق  باذع  یف  نارینلا  تاعطقم 
(4) ؛» یضُْقیف موقلل  لجأ  ینفتف و ال  رادلل  هَّدُم  ال  اهلوبک ، ُمَصُْفت  اهُریسَا َو ال  يداُفی  اهُمیقُم و ال  ُنَعْظَی  ال 

ياهوم ددنبب و  ناشندرگ  هب  ار  اه  تسد  دزاس و  دراو  خزود )  ) اج نیرتدـب  رد  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  هانگ  لها  رفیک  اّما  «و 
زا ییاه  نهاریپ  دنادرگ و  هتسویپ  اه  مدق  هب  ار  ناش  یناشیپ 
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يا هناخ  رد  دشاب و  هدنزوس  رایـسب  نآ  یمرگ  هک  دنـشاب  یباذع  رد  .دناشوپب  ناشیا  هب  نازوس  شتآ  ياه  هماج  و  وبدب ) ریق   ) نارطق
شتآ زا  دنتسه و  یبیهم  ياوه  دنلب و  هنابز  ياراد  اغوغ و  اب  هدنزوس و  رایـسب  یـشتآ  رد  دنـشاب و  هتـسب  نآ  لها  يور  هب  ار  رد  هک 
ینامز دوش و  یمن  هتسکش  نآ  ياهدنب  اه و  لغ  .دوش  یمن  هتفریذپ  صالختسا  تهج  یلام  هیدف و  راتفرگ  ریسا و  زا  دنورن و  نوریب 

«. دیآ رس  هب  ات  تسین  نآ  رد  نکاس  يارب  مه  نیعم  نامز  دریذپب و  نایاپ  هک  تسین  نآ  يارب 

؟ دوش یمن  عنام  ههار  یب  هب  نتفر  زا  ار  ناسنا  تالاوحا  نیا  رد  لّمأت  رّکفت و  يردق  ایآ 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  دنک : یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  قودص  خیـش  ثیدح ، لهچ  باتک  رد  تسا  یتیاور  )
: دومرف ربمغیپ  دوب ، هدش  نوگرگد  شگنر  دوب و  نیگمغ  تحاران و  هک  یلاح  رد  دمآ  ترـضح  تمدخ  هب  لیئربج  دوب  هتـسشن  هلآ 

زورما هک  یتروص  رد  مشابن ؟ نینچ  ارچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  يا  دومرف : منیب ؟ یم  هدرـسفا  نوزحم و  ار  وت  ارچ  لـیئربج  يا 
یلاعت يادخ  انامه  درک : ضرع  .تسا  زیچ  هچ  منهج  ياه  مَد  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  رمغیپ  .دش  هتـشاذگ  منهج  ياه  مَد 

زا سپ  دش ، دیفس  ات  لاس  رازه  دش  هتخورفا  نآ ، هب  دومرف  رما  نآ  زا  دعب  .دش  خرس  ات  لاس  رازه  دش  هتخورفارب  شتآ ، هب  دومرف  رما 
دش هایس  ات  لاس  رازه  دش  هتخورفا  نآ ، هب  دومرف  رما  نآ 
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زا ایند  هنیآ  ره  ایند ، رب  دوش  هتـشاذگ  تسا  عارز  داتفه  نآ  يدـنلب  هک  يریجنز  زا  هقلح  کی  رگا  سپ  .تسا  کیرات  هایـس و  نآ  و 
لوسر سپ  دنریم ، یم  نآ  دـنگ  زا  همه  دـکچب  ایند  لها  ياه  بآ  رد  نآ  عیرـض  موقز و  يا  هرطق  رگا  دوش و  یم  بآ  نآ  ترارح 

درک ضرع  داتـسرف ، يا  هتـشرف  اهنآ  يوس  هب  یلاعت  يادـخ  هاگنآ  دـش  نایرگ  مه  لـیئربج  درک و  هیرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
نآ هطـساو  هب  ار  امـش  هک  دینک  یهانگ  هک  نیا  زا  مدرک  نمیا  ار  نت  ود  امـش  نم  دـیامرف  یم  دـناسر و  یم  مالـس  امـش  هب  دـنوادخ 

منهج و دوجو  تسا و  رایـسب  فیرـش  ثیدـح  نیا  لاثما  زیزع ! يا  : » دـیامرف یم  تیاور  نیا  همادا  رد  هللا  همحر  ماـما  .منک ) باذـع 
ار نآ  هنومن  ملاع  نیمه  رد  بولق  بابرا  هفشاکم و  باحصا  تسا و  ناهرب  تاحـضاو  نایدا و  عیمج  تایرورـض  زا  نآ  میلا  باذع 
رس اه  هناوید  لثم  دیابن  یهدب ، مه  تحص  لامتحا  رگا  ایآ  نکشرمک ، ثیدح  نیا  نومضم  رد  نک  ربدت  روصت و  تسرد  .دنا  هدید 
رب لیئربج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لثم  یکلم  ایآ  میتلاهج !؟ تلفغ و  باوخ  رد  ردقنیا  ام  هک  هدش  هچ  يراذگب ؟ نابایب  هب 

...دنتـشادن رارق  ادخ  فوخ  زا  مه  رمع  رخآ  ات  وا  ءایلوا  ادخ و  لوسر  هک  نیا  اب  هدرک !؟ نمیا  ادـخ  باذـع  زا  ار  ام  هدـش و  لزان  ام 
زجع تاجانم و  شیاه و  يراز  اه و  هیرگ  موصعم ، ماما  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  درک ، یم  شغ  فوخ  زا  ادخ  هناخراک  یلو 

، ّتیبوبر رضحم  رد  هدرکن ، ایح  چیه  هک  هدش  هچ  ار  ام  .دنک  یم  هراپ  هراپ  ار  لد  شیاه  هلان  و 
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يا ام ، توم  تارکـس  تدش  رب  ام و  رب  ياو  يا  ام ! تلفغ  رب  ام و  رب  ياو  يا  مینک ؟ یم  ار  یهلا  سیماون  تامرح و  کته  ردـق  نیا 
(1) «. نآ باقع  باذع و  منهج و  رد  ام  لاحرب  ياو  يا  .نآ  ياه  تملظ  تمایق و  رد  و  نآ ، ياه  یتخس  خزرب و  رد  ام  لاحرب  ياو 

دنادب رصقم  ار  شدوخ 

صقن و ندـید  دـناد ، یم  رثؤم  یلاـعت  ّقح  هب  دـیما  نینچمه  یهلا و  فوخ  تیوقت  يارب  ماـما  ترـضح  هک  يدراوـم  زا  رگید  یکی 
یتسین هاچ  مدـع و  متک  رد  هک  يزور  نآ  هراچیب  فیعـض  ناسنا  يا  : » دـنا هتـشون  نینچ  نیا  یتارابع  رد  ماـما  .تسا  ناـسنا  ریـصقت 

...دوب يربخ  وت  ناردپ  زا  هن  وت و  زا  هن  يدوب و  ناهنپ 

ناشکدرد هفیاط  زا  نم  زور  نآ  مدوب  ]

ناشنکات زا  هن  دوب و  ناشن  كات ، زا  هن  هک 

(2) ؛» اروُکْذَّم ْیَش ٔ- نُکَی  َْمل  ِرْهَّدلا  ِم  َنّ ٌنیِح  ِناسنِءْالا  یَلَع  یَتَأ  ْلَه  [ »

«. دوبن دای  رکذ و  روخ  رد  زیچ  وا  تشذگ و  نامز  زا  یتدم  ناسنا  رب  هنیآ  ره  »

یهتنم یب  تملظ  نآزا  ار  وت  هعساو ، تمحر  هلماک و  تردق  مادک 

44 ص :
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؟ دومرف تیانع  لامج  لامک و  تمعن  دناشوپ و  یتسه  تعلخ  وت  هب  اناوت  تسد  مادک  داد و  تاجن 

ار وت  تردق ، تسد  مادک  يدوب ، رذق  فیثک و  یتارذ  دندناشک و  ءابآ  بالصا  هب  بتارم  لحارم و  ّیط  زا  سپ  ار  وت  هک  يزور  نآ 
تدابع تمدخ و  مادک  اب  درک ؟ تمحرم  هبیجع  لاکشَا  نیا   [ یسک هچ  ار [ ، هطیسب  هدحاو  هدام  نیاو  درک ؟ تیاده  تاهّما  محر  هب 

تیدـج و تقایل و  مادـک  اب  يدروآ ...؟ تسد  هب  تیدـج  مادـک  اب  ار  هنطاب  هرهاظ و  معن  همه  نیا  و  يدـش ؟ هّیناـسنا  تروص  قیـال 
هب تیادـه  تمعن  ینّابر ، ياـه  تمعن  نیرتـالاب  یهلا و  ياـه  تمحر  نیرتگرزب  يدـش ؟ یهلا  یحو  نداتـسرف  ورف  قیـال  شـشوک ،
ام يارب  ار  گرزب  تمعن  نیا  تدابع  تقایل و  مادک  ای  لمع  بسک و  مادک  ایآ  .تسا  تداعـس  قرط  هب  ییامنهار  میقتـسم و  طارص 

(1) ؟» میدش یهلا  مارک  يارفس  ماظع و  ءایبنا  دوجو  قیال  ام  یتمدخ  هقباس  هچ  اب  ایآ  دروآ ؟ مهارف 

؟ يراد دامتعا  هچ  هب  دنک ، باقع  باتع و  ّقحتـسم  دَروآ و  سدق  تحاس  زا  دـُعب  وت ، کسانم  تادابع و  هک  هراچیب  ناسنا  يا  سپ  »
قوثو دوخ  لامعا  هب  ایآ  يراد ؟ یهاگ  هیکت  ایآ  هدومنن ؟ نوخ  ار  وت  لد  هدرکن و  مارآ  یب  ار  وت  ّقح ، سأـب  تدـش  زا  فوخ  ارچ  و 

(2) ؟» يراد نانیمطا  و 
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صقن زج  ناسنا  هک  دـنک  دزـشوگ  دـهاوخ  یم  دـنک و  یم  توعد  دوخ  سفن  رد  رّکفت  هب  ار  ناسنا  تالمج  نیا  نایب  اب  لحار  ماـما 
هب لامعا  نآ  همه  هدوب و  یهلا  فطل  تیاـنع  اـب  هداد  ماـجنا  یلمع  مه  رگا  دـنک و  داـمتعا  دوخ  لـمع  هب  دـهاوخب  هک  تسین  يزیچ 

.تسا هدوب  يدنوادخ  ياه  تمعن  هلیسو 
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اجر فوخ و  تیفیک  تیمها و  موس : لصف 

هراشا
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هیلع نینمؤـملاریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  یمارگ  دوـجو  ياـیاصو  زا  یکی  هک  سب  نیمه  ادـخ ، زا  فوـخ  تیمها  رد 
هدوب مهم  یلیخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  كرابم  رظن  رد  بلطم  نایب  نوچ  .تسا  نایملاع  راگدرورپ  زا  فوخ  نیمه  مالسلا 

.دنا هدومنن  يراددوخ  نآ  شرافس  زا  تسا 

(1) ؛» یَحُوی ٌیْحَو  َّالِإ  َوُه  ْنِإ  يَوَْهلا *  ِنَع  ُقِطنَی  امَو   » نآرق هدومرف  هب  هک  ربمایپ  نانخس  نیا 

بلطم تیمها  ناشیگدنز ، رخآ  تاظحل  رد  مه  نآ  تسا  تسین .» یهلا  یحو  زج  نآ  دـنک و  یمن  تبحـص  سوه  يوه و  يور  زا  »
.دنک یم  نادنچ  ود  ار 

یمارگ ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  ثیدـح  لهچ  فیرـش  باتک  رد  ثیدـح  نیمهن  تسیب و  رد  لـحار  ماـما  ار  ثیدـح  نیا  لّـصفم 
هَِثلاّثلا ...هنعا َو  ّمهّللا  لاق  ّمث  یّنَع ، اهَظَفحَاَف  ٍلاصِِخب  َکِـسفَن  یف  َکیـصوأ  یلع ، اـی  : » دـیامرف یم  نینچ  ثیدـح  يادـتبا  رد  مالـسا 

؛(2) ُهارَت َکَّنَاَک  ُهَرکِذ  َّزَع    ِ هّللا َنِم  ُفوُخلا 

ردمالسلا هیلع  یلع  يارب  ترضح  سپس  .ینک  ظفح  نم  زا  ار  اهنآ  هک  منک  یم  شرافس  ار  وت  یلع  يا  »
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وا دای  تسا ، زیزع  هک  تسا  ییادخ  زا  سرت  تیـصو ، نیموس  ...و و  شاب  یلع  کمک  ادنوادخ  هک  دنیامرف  یم  اعد  اه  تلـصخ  نیا 
(1) «. ینیب یم  ار  وا  ایوگ  هک  يروط  وا  رکذ  و 

هیناسفن و لیاضف  زا  يرایـسب  أـشنم  تسا ، هیونعم  تـالامک  زا  یکی  دوخ  هکنآ  رب  هوـالع  فوخ  دـیامرف : یم  ثیدـح  نیا  حرـش  رد 
یم یناحور  ضارما  عیمج  جالع  هشیر  تاحالـصا و  مامت  همـشچرس  هکلب  دـشاب ؛ یم  سفن  ياه  هدـننک  حالـصا  نیرتمهم  زا  یکی 

.درمش ناوت 

هجوتم دنک  یم  دایز  لد  رد  ار  فوخ  هک  يزیچ  هب  درامگب و  يدایز  تیمها  لزنم  نیا  هب  دـیاب  ادـخ  يوس  هب  کلاس  نمؤم و  ناسنا 
.دنک مکحم  لد  رد  ار  شا  هشیر  دوش و 

هیلع هّللادبع  وبا  لاق  لاق : : » دـنک یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هنوگ  نیا  ار  ادـخ  زا  سرت  یگنوگچ  قاحـسا  یتیاور  رد  و 
ُمَلعَت ُتنُک  نإ  و  َترَفَک ، دَقَف  َكاری  ُهَّنأ ال  يرَت  َتنُک  نإ  َكاری و  ُهَّنإَف  ُهارَت  َتنُک ال  نِا  و  ُهارَت ، َّکنَاَک  هّللا  ِّفَخ  قحـسا ، ای  مالـسلا : 

(2) ؛» َکیلَع َنیرِظاّنلا  ِنَوهأ  نِم  ُهَتلَعَج  دَقَف  هیِصعَملِاب  َُهل  َتْزََرب  َُّمث  َكاری  هَّنأ 

ارت وا  هک  ینک  نامگ  رگا  دـنیب و  یمن  ار  وت  وا  ینیب  یمن  ار  وا  وت  رگا  ینیب و  یم  ار  وا  هکنیا  اـیوگ  دـنوادخ  زا  سرتب  قاحـسا ! يا  »
رارق تدوخ  هب  ناگدننک  هاگن  نیرت  تسپ  زا  ار  وا  ینک و  شتیـصعم  زاب  دنیب و  یم  ار  وت  وا  هک  ینادـب  رگا  يدـش و  رفاک  دـنیب  یم 

«. يداد

49 ص :
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نامسآ رد  ار  ادخ  ضیف  روهظ و  هدرک و  ادیپ  هولج  توکلم  کلم و  رد  هنوگچ  لاعتم  دنوادخ  هک  دمهفب  یـسک  رگا  تسناد : دیاب 
رد یلاعت  ّقح  هک  دیمهف  دهاوخ  دنک ، كرد  تسه  هک  نانچنآ  ار  ادخ  دنادب و  ار  قولخم  اب  ادخ  هطبار  دـنک و  هدـهاشم  نیمز  اه و 

یلع ترضح  هک  نانچ  دنک ؛ یم  هدهاشم  تادوجوم  عیمج  رد  يروضح  ملع  ببس  هب  ار  وا  .دراد و  روضح  یتسه  ملاع  ياج  ياج 
ُتیَاَر ّالإ َو  ائیش  تیأر  ام  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع 

(1) ؛» ُهَْبلَق   َ هّللا

اوُّلَُوت امَنیأَف  « ؛ بتارم مامت  رد  نت و  مشچ  اب  هن  لد  مشچ  اب  هتبلا  مدرک .» هدهاشم  وا  نطاب  رد  ار  ادخ  هکنیا  رگم  ار  ياء  یـش  مدیدن  »
(2) ؛» هّللا ُهجَو  َمَّثَف 

زا اـه  تمعن  همه  هک  ار  ادـخ  روـضح  دـیاب  هتفرگ ، رارق  هک  يا  هبترم  ره  رد  ناـسنا  نیا  و  تساـجنآ .» ادـخ  دـینک  ور  وـس  ره  سپ  »
.دنک تاعارم  تسوا ،

هک ایوگ  شاب  هتشاد  فوخ  ادخ  زا  قاحسا ! يا  هک  دنتشاد  نایب  قاحسا  هب  ماما  دش ، لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یثیدح  رد 
هب دشابن ، اجنآ  رد  یسک  هچب  کی  زج  هک  دشاب  ییاج  رد  ناسنا  رگا  .تسا  رگ  هراظن  ار  وت  وا  ینیب  یمن  ار  وا  وت  رگا  ینیب  یم  ار  وا 
هب ادخ  ایآ  لاح  .دوش  بکترم  یهانگ  دهاوخب  یعمج  رد  هکنیا  هب  دسرب  هچ  دنک ؛ یم  مرـش  تشز  راک  ماجنا  زا  هچب  روضح  رطاخ 

؟ تسین مه  هچب  کی  هزادنا 
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هانگ دصق  ینک  هک  ینامز  نآ 

هاگن رود  زا  یکدوک  دنک  رگ 

يرذگ رد  هنگ  ز  يراد ، مرش 

يردن ار  دوخ  تفع  هدرپ 

ناهج دنوادخ  تداب ز  مرش 

ناهن رارسا  فقاو  دوب  هک 

راکفا و رب  تسا و  هاگآ  زین  درذگ  یم  نامبلق  رد  هک  یتاّین  زا  یّتح  دنیب ؛ یم  ار  ام  اهنت  هن  هک  ییادخ  میلفاغ ، ادخ  روضح  زا  ردقچ 
(1) ؛» ِضْرَْألا ِیف  امَو  ِتاَوامَّسلا  ِیف  ام  ُمَْلعَیَو    ُ هّللا ُهْمَْلعَی  ُهوُْدُبت  ْوَأ  ْمُکِروُدُص  ِیف  ام  اوُفُْخت  نِإ  ُْلق  : » تسا رگ  هراظن  ام  ياهراک 

، تسا نیمز  رد  اه و  نامـسآ  رد  هچنآ  هب  دناد و  یم  ار  نآ  همه  ادخ  راکـشآ ، ای  دـینک  ناهنپ  تسامـش ، ياهلد  رد  هچنآ  رگا  وگب  »
«. دراد یهاگآ 

ار وت  وا  هک  ینادب  رگا  یتسه و  رفاک  دنیب ، یمن  ار  وت  وا  هک  ینک  نامگ  رگا  و  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور ، همادا  رد 
.يداد رارق  تدوخ  هب  ناگدننکرظن  نیرت  تسپ  زا  ار  وا  ینک ، شتیصعم  دنیب و  یم 

رگا هک  ارچ  دوشن ؛ هتـسکش  یهلا  تمرح  ات  مینارورپب ، ناـمیاهلد  رد  ار  روضح  تفرعم  لاـهن  دـیاب  فیرـش ، تیاور  نیا  هب  هجوت  اـب 
هک دـشاب  يا  هنوگ  هب  دـیاب  اتکی  دـنوادخ  هب  دـیما  اّما  .تسا و  هدـش  دوبان  ام  یناسنا  تمارک  تقیقح  رد  دوش  هتـسکش  یهلا  تمرح 

رارق ششخب  دروم  وا  دزرمآ و  یم  ار  وا  دنوادخ  يا  هدیدنسپان  لمع  ره  ماجنا  اب  دنکن  نامگ  ناسنا 
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تسا بذاک  ياجر  کی  عقاو  رد  دیما  نیا  تشاد و  دهاوخن  یکاب  هانگ  ماجنا  زا  هدش و  خاتسگ  ناسنا  راکفا ، نیا  اب  اریز  .دریگ  یم 
: میبای یم  رد  ار  بلطم  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  .دروآ  یم  راب  هب  ار  یناسنا  تواقـش  هکلب  درادن ؛ يدوس  اهنت  هن  و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) ؛» ِِهتَمْحَر ْنِم  َکُِسیُْؤیال  افْوَخ    َ هّللا ِفَخ  ِهتَیِصعم و  یلع  َُکئِّرَُجی  ًءاجر ال    َ هّللا ُجرا  »

وت يدیماان  بجوم  هک  سرتب  وا  زا  يا  هنوگ  هب  دهدن و  تأرج  ینامرفان  تیـصعم و  رب  ار  وت  هک  شاب  راودـیما  ادـخ  هب  يا  هنوگ  هب  »
«. ددرگن

تایاور تایآ و  رد  ادخ  هب  دیما  تیوقت  لماوع 

هراشا

.مینک رّکفت  اهنآ  رد  هدرک و  ادیپ  یهاگآ  نآ  لماوع  هب  دیاب  مینک ، تیوقت  دوخ  یگدنز  رد  ار  دـنوادخ  هب  دـیما  میناوتب  هکنیا  يارب 
شیپ رد  هک  یتخـس  عیاقو  اب  هارمه  ار  یگدـنز  لحارم  کی  هب  کی  دـیاب  میتسه و  یهلا  ناحتما  هطرو  رد  اه  ناسنا  ام  همه  هکنیا  اب 

؟ دراذگ یم  اهنت  ریسم  نیا  رد  ار  ام  دشاب ، یم  ام  یبرم  نیرتهب  هک  نابرهم  میکح و  دنوادخ  ایآ  و  مینک ، يرپس  تسام  يور 

یم نآ  زا  يا  هشوگ  هب  هک  هدرک  داجیا  كولـس  هار  رد  دیما  رذب  ییافوکـش  تهج  یلماوع  هکنانچ  تسین ؛ نینچ  نیا  هک  هتبلا  دـص 
: میزادرپ
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یهلا مرک  تمحر و  تعسو  لّوا : لماع 

(1) ؛» ُهَبَضَغ ُُهتَمحَر  تَقَبَس  نَم  ای   » دننام

(2) ؛» ْیَش ٍء َّلُک  ْتَعِسَو  ِیتَمْحَرَو  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  ای  و  هتفرگ » یشیپ  شبضغ  رب  شتمحر  هک  یسک  يا  »

«. تسا هتفرگارف  ار  زیچ  همه  نم  تمحر  «و 

اج همه  ناهج ، ياـه  بآ  رعق  اـت  اـه  تشد  هوک و  زا  .ینیب  یم  یهلا  مرک  لـضف و  زا  یناـشن  يرگنب ، ار  یتسه  ملاـع  نیا  ياـج  ره 
.تسا هدش  هدینارتسگ  ادخ  تمحر 

دشاب دیعس  یصاع ، ای  دشاب  رازگ  تمدخ  تانکمم ، مامت  هب  شسدقم  تاذ  تیمیحر  تینامحر و  هولج  : » دیامرف یم  هللا  همحر  ماما 
(3) «. تسا طوسبم  رفاک ، ای  دشاب  نمؤم  ّیقش ، ای 

هب هک  یتدابع  هب  ناگدننک  تدابع  دنوشن  نئمطم  دندومرف : یلاعت  يادخ   » هک تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  زا 
هب رمع  تانآ  مامت  رد  دننکب و  نم  تدابع  تعاط و  رد  ار  دوخ  یعـس  تیاهن  رگا  هک  یتسرد  هب  دنهد ، یم  ماجنا  ار  نآ  باوث  دـیما 

لباقم رد  دروآ ، دـنهاوخن  ياج  هب  ارم  تدابع  ّقح  دوب و  دـنهاوخ  رـصقم  زاب  دـنزادنیب ، تمحز  هب  ار  ناـشدوخ  نم  یگدـنب  رطاـخ 
راودـیما نم  تمحر  هب  دـیاب  نکیل  و  نم ...، راوج  رد  هیلاـع  تاـجرد  زا  نم و  یتـشهب  میعن  تاـمارک و  زا  دـنهاوخ  یم  نم  زا  هچنآ 

دنشاب
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یم رد  ار  ناشیا  نم  تمحر  دنـشاب ، نینچ  هاگ  ره  هک  .دنـشاب  نم  هب  نظ  نسح  هب  عمج  رطاخ  دنـشاب و  نم  مرک  لـضف و  قاتـشم  و 
منم هک  یتسرد  هب  مناشوپ ، یم  اـهنآ  تماـق  رب  ار  دوخ  وفع  تعلخ  منک و  یم  ناـشلاح  لـماش  ار  دوخ  شزرمآ  يدونـشخ و  دـبای و 

(1) «. ما هدیمان  ار  دوخ  مان  نیا  هب  میحر و  نمحر و  دنوادخ 

رد  » .دنک ار  ّقح  ترفغم  عمط  ناطیـش  هک  دنک  تمحر  طاسب  تمایق  زور  رد  یتح  هک ؛ تسا  ریگارف  ردقنآ  لاعتم  دـنوادخ  تمحر 
لزاـن نآ  رد  تمحر  و  ار ، نآ  هدومرف  تقلخ  هک  یتـقو  زا  هدومرفن  نآ  هب  فطل  رظن  تیاور  بسح  هب  ّقـح  ترـضح  هک  ملاـع  نیا 

ار همه  ياپاترـس  سّدـقم ، تاذ  شـشخب  فـطل و  یهلا و  تمعن  تمحر و  هـمه  نـیا  رگید ، ملاوـع  هـب  تبـسن  يا  هرذ  رگم  هدـشن ؛
همش هب  دنهاوخب  ملاع  عیمج  رگا  هک  تسا  یلاعت  كرابت و  يراب ، ترضح  ياطع  معن و  هرفـس  تسادیپان ، ادیپ و  هچ  ره  هتفرگارف و 

.دنناوتن دننک  هطاحا  وا  تمحر  تمعن و  زا  يا 

ّتینامحر تیمیحر و  طسب  تمحر و  هاگیاج  ّتیبوبر و  ياـطع  هناـخنامهم ي  تمارک و  ملاـع  هک  یملاـع  رد  دوب  دـهاوخ  هچ  سپ 
(2) «. دیامن ّقح  ياطع  دیما  دنک و  تمحر  هب  عمط  دراد  ّقح  ناطیش  تسا ،
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يدیماان سأی و  زا  یهن  مود : لماع 

(1) ؛» اعیِمَج َبُونُّذلا  ُرِفْغَی    َ هّللا َّنِإ    ِ هّللا ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِسُفنَأ َال  یَلَع  اُوفَرْسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِعای  : » دیامرف یم  میرک  نآرق 

یم ار  نات  ناهانگ  مامت  دنوادخ  انامه  دیوشن  دـیماان  ادـخ  تمحر  زا  دـیا  هدرک  فارـسا  متـس و  دوخ  ناج  رب  هک  نم  ناگدـنب  يا  »
رد دنوادخ  .دراک  یم  لد  رد  ار  رفک  سحن  مخت  سأی ، هک  ارچ  تساه ، يراتفرگ  اه و  تواقش  همه  هشیر  يدیماان  سأی و  دزرمآ .»

(2) ؛» ...اعَمَطَو افْوَخ  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی  : » دیامرف یم  تسا و  هدرک  یهن  يدیماان  سأی و  زا  هداد و  ءاجر  روتسد  نانمؤم  هب  میرک  نآرق 

«. دیما سرت و  يور  زا  ار  ناتراگدروررپ  دیناوخب  »

.دزاس یم  راودیما  شیپ  زا  شیب  ار  اهنآ  دوش و  یم  نینمؤم  یمرگلد  ثعاب  يدیمون ، زا  اه  یهن  هنوگ  نیا 

.دش دهاوخ  ثحب  لیصفت  هب  يدعب  ياه  لصف  رد  يدیماان  سأی و  دوخ  هرابرد  هّللا  ءاش  نا 

هّللاءایلوا تعافش  موس : لماع 

.دیآ یم  رامش  هب  دیما  تیوقت  رد  مهم  رایسب  لماوع  زا  یکی 

دروم مه  ار  وا  متـسه ، تیاـنع  دروم  نم  هک  وحن  نیمه  هک  دـنک  شهاوخ  یگرزب  زا  ینمؤـم  ّقـح  رد  يدرف  هک  تسا  نیا  تعاـفش 
تدوخ تیانع 
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هیآ 53. رمز ، هروس  - . 1
هیآ 16. هدجس ، هروس  - . 2

هللا همحر  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  ءاجر ) فوخ و   ) دیما www.Ghaemiyeh.comمیب و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 65 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16102/AKS BARNAMEH/#content_note_55_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16102/AKS BARNAMEH/#content_note_55_2
http://www.ghaemiyeh.com


اذل .تسین  یفاک  فده  هب  ندیسر  يارب  ییاهنت  هب  شدوخ  يورین  هک  اریز  دوش ؛ یم  عیفش  هب  لسوتم  یصخش  تقیقح  رد  هدب ؛ رارق 
رگا هک  يروط  دوش ، یم  لیان  دهاوخ  یم  هچنآ  هب  هدومن ، نادنچ  ود  ار  نآ  هجیتن  رد  دنز و  یم  هرگ  عیفش  يورین  اب  ار  دوخ  يورین 

صقاـن و ییاـهنت  هب  شدوخ  يورین  نوچ  دیـسر ؛ یمن  دوخ  دوصقم  هب  درب  یم  راـک  هب  ار  دوخ  يورین  اـهنت  درک و  یمن  ار  راـک  نیا 
.دوب فیعض 

هانگ ناشلمع  همان  رد  هک  متما  زا  یناسک  يارب  ما  هدرک  هریخذ  ار  دوخ  تعافـش  نم  : » دنا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  )
(1) «. تسا هریبک 

زیختسر زور  هک  ربمغیپ  تفگ 

زیر کشا  ار  نامرجم  مراذگ  یک 

ناج هب  مشاب  نایصاع  عفیش  نم 

نارگ هجنکشاز  ناشمناهر  ات 

دهجب ار  ریابک  لها  نایصاع و 

دهع ضقن  باتع  زا  مناهراو 

دنغراف دوخ  متما  ناحلاص 

دنزگ زور  نم  ياهتافش  زا 

دوب اه  تعافش  ار  ناشیا  هکلب 

(2) دور یم  ذفان  مکح  نوچ  ناشتفگ 

تـساوخ یلمع  ره  ینعی  دنکن ؛ یغاط  ار  ناسنا  هک  دوب  بظاوم  دیاب  یلو  دوش ، یم  دنوادخ  هعـساو  تمحر  هب  دـیما  ثعاب  تعافش 
.دشاب هتشاد  تعافش  هب  دیما  دهد و  ماجنا 

هرابرد میرک  نآرق  رد  یتایآ  : » دیامرف یم  اتسار  نیارد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 
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ُعَفْـشَی يِذَّلا  اَذ  نَم  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  .دوش  ادـیپ  شمارآ  ناسنا  يارب  ناوت  یمن  اهنآ  هب  هجوت  اـب  هک  تسا  هدـش  دراو  تعاـفش 
(1) «. ِِهنْذِِإب َّالِإ  ُهَدنِع 

(2) «. یَضَتْرا ِنَِمل  َّالِإ  َنوُعَفْشَی  َالَو  : » دیامرف یم  و 

لماش تقو  هچ  رد  یطیارش و  هچ  اب  یهورگ و  هچ  یصاخشا و  هچ  بیـصن  نکل  تسا ؛ تباث  تعافـش  هک  لاح  نیع  رد  نآ  لاثما  و 
يوس هب  ار  ام  دیاب  دیما  نیا  نکل  میراد ؛ تعافـش  هب  دـیما  .دـنک  يرج  رورغم و  ار  ناسنا  دـناوت  یمن  هک  تسا  يرما  دوش ، یم  لاح 

(3)  «. ...تیصعم هن  دناشک  یلاعت  ّقح  تعاطا 

ماوع عون  ره  زا  رود  هک  دشاب  هدنزاس  دناوت  یم  یتروص  رد  تعافش  هب  داقتعا  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  رخآ ، رد  و 
ناهذا رد  هک  یتعافـش  زا  دـنک  یم  توعد  نآ  يوس  هب  ار  ام  لقع  اـی  ثیدـح و  نآرق و  هک  یتعافـش  باـسح  دوش و  ریـسفت  یبیرف 

.ددرگ ادج  دراد  دوجو  مالسا  میلاعت  زا  ناگداتفا  رود  زا  یضعب 

زور دوب  نیا  شرکف  تسا ، رعاـش  دوخ  هک  بجاـح  هنومن  يارب  دوـش ، یم  هتفرگ  راـکب  تعافـش  يارب  تسرداـن  ياـهریبعت  یهاـگ 
دنهاوخب هچ  ره  شتعافش  هناهب  هب  ترـضح  نادنم  هقالع  تسا و  زاب  ناراکهنگ  تعافـش  هرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  زیخاتـسر 

.دننک هانگ  دنناوت  یم 

: دیوگ یم  نآ  تیب  نیتسخن  رد  هک  دورس  يا  هدیصق  تهج  نیا  زا 

57 ص :
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تسا یلع  اب  رشح  هلماعم  رگا  بجاح 

نک هانگ  یهاوخب  هچ  ره  وت  منماض  نم 

سمل یفارخ  رعـش  نینچ  ندورـس  زا  ار  ترـضح  مشخ  دـید و  باوخ  هب  ار  ماما  ایؤر  ملاـع  رد  شیوخ  هتفگ  قبط  رعاـش  نیمه  یلو 
: دیوگب نینچ  دنک و  ضوع  ار  دوخ  رعش  زا  مود  تمسق  هک  دش  نآ  راتساوخ  ماما  درک و 

تسا یلع  اب  رشح  هلماعم  رگا  بجاح 

نک هانگ  رتمک  نک و  یلع  خر  زا  مرش 

(1) «. تسا هدمآ  تشذگرس  نیا  رد  هک  تسا  نیمه  تیعقاو  هن ، ای  دشاب  هتشاد  تیعقاو  نایرج  نیا  هاوخ 

ادخ هب  نظ  نسح  هب  رما  بیغرت و  مراهچ : لماع 

(2) «. دشاب هتشاد  ادخ  هب  نظ  نسح  هکنیا  رگم  دورن  ایند  زا  امش  زا  کی  چیه  دیاب  : » دنیامرف یم  مظعا  ربمایپ 

فاطلا و زا  ینامیا  لها  چـیه  هک  تسا  هتـسیاش  ددرگ و  یم  ناسنا  بلق  توق  ثعاب  هک  تسا  یهلا  ياه  تمعن  زا  یکی  نظ ، نسح 
نامگ .داد  دهاوخن  رارق  شیوخ  شـشخب  تمحر و  دروم  ار  وا  میرک  يادخ  هک  دنکن  نامگ  نینچ  .ددرگن  دیمون  دـنوادخ  تایانع 

نینچ هکلب  دشاب ؛ یم  شتبوقع  يارب  همه  هدوب و  رش  دسر ، یم  يو  هب  ایند  رد  هک  ییاهالب  هک  دنکن 

58 ص :
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زا ات  هدیرفآ  ار  وا  دنوادخ  هک  دشاب  نیا  شرواب  هتسناد و  رت  نابرهم  یسب  شدوخ  ردام  ردپ و  زا  ار  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  راوازس 
شتاجن يدـبا  ياه  باذـع  زا  داد و  دـهاوخ  رارق  فطل  دروم  امتح  ترخآ ، رد  يور  نیا  زا  .دـیامن  شدـنم  هرهب  دوخ  دوجو  ضیف 

يارب يا  هریخذ  تقیقح  رد  هدوـب و  شحالـص  هب  دوـش  یم  دراو  شیارب  اـیند  رد  هک  ییاـهالب  ماـمت  هـک  دـنادب  دـیاب  داد و  دـهاوخ 
دوجو هک  تسا  یفاص  نوچمه  اهالب  نیا  ددرگ و  یم  یمدآ  نورد  نتفای  لقیـص  ندـش و  كاپ  ثعاب  هک  ارچ  .دـشاب  یم  شترخآ 

.دنک یم  فافش  ار  ناسنا 

حور ضبق  ارم  نوچ  تفگ : درک ؟ هچ  وت  اـب  یلاـعت  ّقح  هک  دـنتفگ  وا  هب  دـندید ، باوـخ  رد  ار  اـملع  زا  یکی   » هک تسا  هدـش  لـقن 
هبلغ نم  رب  تشهد  فوخ و  يردـق  هب  سپ  يدرک !؟ نانچ  نینچ و  رادرکدـب ) خیـش  يا   ) ءوّسلا خیـش  ای  هک  دیـسر  باطخ  دـندرک ،

ضرع هدیـسر ؟ هنوگچ  دومرف : یلاعت  ّقح  هدیـسرن ؟ نم  هب  وت  ربمغیپ  زا  وحن  نیا  هب  هک  مدرک  ضرع  تشادن ، نایاپ  دـح و  هک  درک 
هنوگ ره  مدوخ ، هدنب  نامگ  دزن  رد  نم  دنیامرف : یم  دـنوادخ  هک  دومرف  لیئربج  هطـساو ي  هب  ربمغیپ  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  مدرک 

.درک یهاوخن  باذع  ارم  هک  دوب  نیا  نم  نامگ  و  درک ؛ مهاوخ  راتفر  وا  اب  هنوگ  نامه  دربب  نامگ  نم  هب  هک 

تسار زین  وت  تسا و  هتفگ  تسار  نم  ربمغیپ  دومرف : یلاعت  ّقح  سپ 

59 ص :
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(1) «. دینک لخاد  ناملغ  روح و  نایم  رد  دینک و  تشهب  لخاد  ار  وا  دیربب و  نم ! هکئالم  يا  .یتفگ 

هناوتـشپ دـشاب و  هتـشاد  نظ  نسح  دـح  زا  شیب  ناسنا  رگا  هک  ارچ  دوشن ، طیرفت  طارفا و  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دروم  نیا  رد  زاب  و 
یکی دوخ  نیا  هک  دشک  یم  شیپ  ار  دنوادخ  ندوب  میرک  دهد  یم  ماجنا  هک  ار  یلمع  ره  ددرگ و  یم  خاتـسگ  دشاب ، هتـشادن  لمع 

.تسا ناطیش  ياه  ماد  زا 

زا یّلک  هب  دشاب و  هتـشادن  رارق  مارآ و  دشاب و  سرت  بارطـضا و  رد  هشیمه  هک  دشاب  مک  ردـقنیا  ادـخ  هب  نظ  نسح  دـیابن  نینچمه 
.تسا گرزب  ناهانگ  زا  يدیمون  دوخ  دشاب  نینچ  رگا  دشاب ، دیماان  راگدرورپ  باذع  زا  ندرک  ادیپ  تتاجن 

هکئالم قیرط  زا  ناهانگ  نتشون  نتخادنا  ریخأت  مجنپ : لماع 

زا دیاش  ات  دهد ؛ یم  شزرمآ  بلط  ناربج و  يارب  یتلهم  وا  هب  زاب  دـشاب ، مه  شیاه  سوه  رد  قرغ  ناسنا  رگا  یتح  میرک  دـنوادخ 
زا نوچ  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یفیرش  تیاور  .ددرگ  رادیب  تلفغ  باوخ 

(2) «. دنسیون یمن  دومن  رافغتسا  رگا  .دنزادنا  یم  ریخأت  ار  شهانگ  نتشون  هکئالم  بش  ات  حبص  هزادنا  هب  دوش ، رداص  یهانگ  هدنب 

هکنیا هن  دریگب ، هانگ  كرت  رب  میمـصت  دوش و  نامیـشپ  ابلق  دـشاب و  لد  میمـص  زا  راکهانگ  هدـنب  رافغتـسا  رگا  دـننامن ، یفخم  هتبلا 
.دوشن لمع  نآ  هب  دشاب و  ینابز 
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رگا دهدن و  تسد  زا  ار  شدـیما  دـهد و  همادا  دوخ  هار  هب  ناسنا  دـهاوخ  یم  ادـخ  هک  تسا  بلطم  نیا  رگنایب  اه  تیاور  هنوگ  نیا 
لیدـبت شوماخ  یبادرم  هب  ار  شنورد  ناشورخ  همـشچ  سأی  دـنام و  زاب  لامک  يوس  هب  تکرح  زا  دوشن  ثعاب  دزرـس  وا  زا  یهانگ 

.دنک

نایعیش يارب  ییاه  تراشب  مشش : لماع 

یّلک هب  ناشدوجو  رد  تیالو  ناـمیا و  رون  هک  یناراـکهنگ  رب  هتبلا  تسا ؛ منهج  رد  اـهنآ  یمئاد  فوقو  مدـع  اـه ، تراـشب  زا  یکی 
امِیف : » تسا هدش  هتشون  نومأم  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هک  یتیاور  دننام  .دشاب  هدشن  وحم 

ْدَق انِمُؤم َو  َراَّنلا  ُلِخُْدی  ال    َ هّللا َّنِا  مالسالا  ضحم  نم  نُومأَمِلل  مالسلا  هیلع  اضِّرلا  َبَتَک 

اْهنِم َو َنوجُرْخَی  َراَّنلا َو  َنولُخْدَـی  ِدـیحوَّتلا ، ِلْهَا  اُوِبنْذـُم  اهیف َو  َدُولُْخلا  َراَّنلا َو  ُهَدَـعْوَأ  ْدَـق  اِرفاـک َو  ِراَّنلا  َنِم  ُجِرُْخی  ـال  َهَّنَجلا و  ُهَدَـعَو 
؛(1) مَُهل ٌهَِزئاج  ُهَعافَّشلا 

دنک یمن  منهج  لخاد  ار  نمؤم  دنوادخ  انامه  دنتشون : نینچ  مالسا  هدرک  باطخ  نومأم  هب  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  »
تسا و هداد  ار  نآ  رد  دولخ  شتآ و  هدعو  هکنآ  لاح  دـنک و  یمن  جراخ  شتآ  زا  ار  رفاک  هداد و  تشهب  هدـعو  وا  هب  هکنآ  لاح  و 

«. تساهنآ يارب  تعافش  هک  ارچ  دنوش ؛ یم  جراخ  نآ  زا  باذع ) زا  دعب  و   ) دنوش یم  شتآ  لخاد  نامیا  لها  ناراکهنگ 

امأ و  : » دیامرف یم  تایاور  هتسد  نیا  حیضوت  رد  هللا  همحر  یسلجم  همّالع 
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(1) ؛» رانلا یف  نودلخی  مهنا ال  یف  هیمامالا  نیب  فالخ  الف  هیمامالا  نم  رئابکلا  باحصا 

«. دنام دنهاوخن  شتآ  رد  اهنآ  هک  تسین  هیماما  ياملع  نیب  یفالتخا  چیه  دنراد  هریبک  ناهانگ  هک  ینایعیش  اّما  «و 

یم اهنآ  هجوتم  ایند  نیا  رد  هک  يدـنیاشوخان  ـالب و  ره  هک  تسا  نیا  تسا ، ناـنمؤم  شخب  دـیون  هک  ییاـه  تراـشب  زا  رگید  یکی 
.دوش هتساک  اهنآ  دروم  رد  ترخآ  باذع  زا  يرادقم  ات  دوش ، یم  بوسحم  ناشناهانگ  هراّفک  دوش ،

نم َمَرْکَا  َدَوْجَا و  َدَْجمَا َو  َمَلْحَا َو    ُ هّللا َناک  ّالإ  اینُّدلا  هِذه  یف  انِمُؤم  اْدبَع    ُ هّللا َبَقاع  ام  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
(2) ؛» هَمایِقلا موَی  ِِهباقِع  یف  َدوعَت  نا 

زور رد  هک  تسا  نآ  زا  رتراوگرزب  رت و  هدنـشخب  رتدنمجرا و  رترابدرب و  دهدب ، رفیک  ایند  نیا  رد  ار  ینمؤم  هدنب  دـنوادخ  هاگ  ره  »
«. دهد شرفیک  زین  تمایق 

شومارف لفاغ و  ناگدـنب  ام  ات  یلاعت ، ّقح  بناـج  زا  تسا  یتمعن  دـیآ  یم  دراو  ناـسنا  هب  هک  یتبیـصم  ـالب و  دراوم  زا  يرایـسب  رد 
.میربن دای  زا  ار  ادخ  راک ،

كرابت و يادخ  هکنیا  يارب  تسا ؛ روط  نیا  مه  شعقاو  تسا و  بوخ  دشاب  الب  دهد  یم  هچنآ  : » دـیامرف یم  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 
شناگدنب یلاعت 
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.تسالب تمعن ، اه  تقو  یهاگ  .تسا  تمعن  ناسنا  يارب  الب  اه  تقو  یهاگ  .دهاوخ  یم  ار 

راشف هک  تسا  نیا  هب  یهاگ  شتیبرت  دنوش ، یم  هجوتم  وا  هب  هک  یناسک  دـنک ، تیبرت  ار  مدرم  دـهاوخ  یم  یلاعت  كرابت و  يادـخ 
هب دـننک  یم  زاورپ  اه  حور  دـیآ  یم  دراو  راشف  هک  یتقو  نآ  .دـهدب  ناشیارب  تمعن  هک  تسا  نیا  هب  یهاـگ  .درواـیب  دراو  ناـشیارب 

(1)  «. ...دوش یم  روط  نیا  هک  تساهراشف  رد  نآ  رگید ، ملاع 

یم میرک  نآرق  هک  روطنامه  دـشاب ، یم  نینمؤم  يارب  هکئالم  ترفغم  بلط  تسا ، هدـمآ  تایاور  تاـیآ و  رد  هک  يرگید  تراـشب 
(2) ؛» ِضْرَْألا ِیف  نَِمل  َنوُرِفْغَتْسَیَو  ْمِّهِبَر  ِدْمَِحب  َنوُّحِبَُسی  ُهَِکئَالَْملاَو  : » دیامرف

«. دننک یم  شزرمآ  بلط  دنتسه  نیمز  رد  هک  یناگدنب  يارب  دنوادخ  زا  دنیامن و  یم  ار  دوخ  راگدرورپ  حیبست  ناگتشرف  «و 

ِرْهَظ ْنَع  َبُونُّذـلا  ُطِقُْـست  ًهکئالم  ّلجوّزَع   ِ ِ هّلل ّنإ  دّـمحم  ابا  ای  دـیامرف : یم  ریـصوبا  هب  هکمالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتایاور  ای  (و 
َنیِذَِّلل َنوُرِفْغَتْسَیَو  ( » لج وّزع   ) ُُهلْوَق کلذ  ِهِطوقُس َو  َناوأ  وأ  ِرَجَّشلا  نِم  َقَرَولا  ُحیّرلا  ُطِقُْست  امَک  اِنتَعیش 

(3)« اُونَمآ

؟ َُکتْرَرَس ْلَهَف  دّمحم  ابأ  ای  ِْقلَخلا  اذه  َنود  ْمَُکل    ِ هّللا مُهُرافِْغتِْسا و  و 
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(1) ؛» .معن ُْتلُقَف : لاق :

ناتخرد گرب  داب  هک  نانچ  مه  دنازیر ؛ یم  ورف  ناشتـشپ  زا  ار  ام  نایعیـش  ناهانگ  هک  تسادخ  يارب  يا  هکئالم  انامه  دّمحمابا  يا  »
و نینمؤم » يارب  هکئـالم  دـننک  یم  رافغتـسا  و   » لـج زع و  يادـخ  لـیوأت  تسا  نیا  .دزیر و  یم  ورف  اـه  گرب  نتخیرورف  ماـگنه  ار 

«. هلب متفگ : سپ  مدرکن ؟ تلاحشوخ  ایآ  دّمحم  ابا  رگید ، مدرم  هن  نایعیش )  ) تسامش يارب  هکئالم  رافغتسا 
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ادخ ریغ  زا  ندیسارهن  بابسا  مراهچ : لصف 

هراشا
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( نامیا  ) یبلق رواب 

ادخ هب  تبـسن  شنامیا  ناسن  هچ ا  ره  ینعی  دزاس  نک  هشیر  ار  ادخریغ  زا  سرت  دناوت  یم  هک  تسا  یمهم  لماوع  زا  یکی  یبلق  رواب 
.دوش یم  رتمک  ادخریغ  زا  شسرت  فوخ و  هزادنا  نامه  هب  دوش ، رتدایز  داعم  ناماما و  ناربمایپ و  و 

(1) ؛» ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت    ِ هّللا ِرْکِِذب  َالَأ  » هک دوش  یم  بولق  نانیمطا  بجوم  هک  تسا  نامه  رکّذت  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  لحار  ماما 

دای اب  انامه  »

بولق زا  وا ، هب  زج  اهاجر  اهدیما و  دـندنبب و  تخر  اه  لد  زا  وا  ریغ  زا  اه  فوخ  هک  تسا  رواب  نیا  اب  و  دریگ .» یم  مارآ  اهلد  ادـخ 
ّرـش دوخ و  زا  ار  ام  ریگ و  ام  تسد  تیایلوا  هلیـسو  هب  وت  دیقم ، سفن  منهج  لسالـس  رد  میبوجحم و  هچرگ  ام  اهلاراب ! .دـنوش  لئاز 

(2)« میدنبن سک  هب  دیما  میشاب و  هتشادن  فوخ  وت  زا  زج  مینیبن و  وت  زج  ات  ناهرب  دوخ 

.دوب رولبتم  ماما  یگدنز  رد  هراومه  یبلق  رواب  نیا  و 
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ار رد  ادتبا  دـندمآ  هک  یتقو  دـندومرف : یم  نم  هب  ماما  یتقو  کی  : » دـنک یم  لقن  ماما  ترـضح  زا  ینیکـشم  هّللا  تیآ  یتارطاخ  رد 
.نیشام رد  دنتشاذگ  دندرب و  دنتفرگ و  ار  ام  دنتسکش و 

(1)« مدیسرتن نم  مّدج  هب  دندومرف : ماما  .دندیزرل  یم  ناشدوخ  دندرب و  یم  ارم  اهنآ  دنتفر  یم  دنتشاد  هک  هار  رد 

زا فوخ  یناسک  ینعی  تسا ؛ رارقرب  هطبار  یهلا  فوخ  نامیا و  نیب  هک  دـبایرد  یبوخ  هب  دـناوت  یم  نآرق  تایآ  هب  هعجارم  اب  ناسنا 
(2) ؛» ِْبیَْغلِاب مُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا  ُرِذُنت  امَّنِإ  : » دیامرف یم  هک  هفیرش  هیآ  نیا  لثم  دنشاب ، هتشاد  نامیا  هک  دنراد  ادخ 

یمن ار  ادخ  هکنآ  اب  نانیا  هک  دـنامهف  یم  هیآ  نیا  یهد .» یم  رادـشه  دنـسرت  یم  ناهن  رد  ناشراگدرورپ  زا  هک  ار  یناسک  اهنت  وت  »
.دوش باریس  یهلا  تیاده  همشچ  زا  دناوت  یمن  ناسنا  دشابن  تیشخ  نآ  ات  دنراد و  تیشخ  وا  هب  تبسن  دننیب ،

سرت و تلاح  نیا  هک  يراذـگ  یم  رثا  اـهنآ  رد  یهد و  یم  میب  ار  یناـسک  اـهنت  وت  دـیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  اذـل 
میورب و رگید  يارس  هب  ملاع  نیا  زا  رگا  هک  ارچ  مییآرب ، نامیا  لیصحت  ددص  رد  اه  ناسنا  ام  تسا  هتـسیاش  .دشاب  اهنآ  رد  تیـشخ 

گرزب نارسخ  رد  دمآ و  دهاوخ  دراو  ام  هب  يریذپان  ناربج  ياه  تراسخ  دشاب ، یهت  نامیا  زا  نامنورد  هتساوخان  يادخ 
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.درک ناربج  ار  تاراسخ  نآ  ناوت  یمن  رگید  ملاع  نآ  رد  هک  دیدرگ  دهاوخ  ام  بیصن  نایاپ  یب  ياه  تمادن  دش ؛ میهاوخ  راتفرگ 

.دشاب دنلبرس  ناهج  ود  ره  رد  ات  دوب  دهاوخ  ناسنا  تکرح  لماع  هتفای و  تسد  یسرتادخ  رهوگ  هب  ناوت  یم  نامیا  هیامرس  اب  سپ 

یهلا نیمارف  هب  لمع 

.درب یم  نیب  زا  ار  ادخریغ  زا  فوخ  هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  یهلا  ماکحا  هب  لمع 

زیچ چـیه  زا  یفوخ  میـشاب ...، راهطا ) هّمئا   ) ماما هلابند ي  یحو و  هلاـبند ي  میـشاب و  مالـسا  هب  دّـهعتم  : » دـیامرف یم  هللا  همحر  ماـما 
ای دسرب  يدوبان  هب  گرم  اب  هک  دسرت  یم  یـسک  .دنادب  یناگدنز  رخآ  ار  گرم  یـسک  هک  تسا  نآ  يارب  گرم  زا  فوخ  .میرادن 

تداهـش ههبج  هک  گنج ، ياه  ههبج  رد  هچ  میورب  اـیند  نیا  زا  ناـمیا  تمالـس  اـب  اـم  رگا  نکل  دـسرب  باـقع  ازج و  زا  یلحارم  هب 
زا یکاب  تداهـش ، زوف  هب  میوشب  لیان  ام  رگا  تسا ، تداهـش  گـنج و  ههبج  مه  نآ  هک  گـنج ، تشپ  ياـه  ههبج  رد  هچ  و  تسا ،

شـشوک .يروص  يزوریپ  میوشب  زوریپ  ای  يروص ، تسکـش  میروخب ، تسکـش  ام  ملاع ، شورخرپ  ياـیرد  نیا  رد  هک  میرادـن  نیا 
نادیم نآ  رد  تسا ، حور  ناسنا...تیناسفن و  نیب  هزرابم  نادیم  تسا ، ناطیـش  هّللا و  نیب  هزرابم  نادـیم  هک  ینادـیم  نآرد  هکدـینک 

.دیوشب زوریپ 
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هک یتقو  رد  مالسلا  هیلع  یلع  .تسین  تسکش  اهنآ  هک  دیـشاب  هتـشادن  كاب  یتسکـش  چیه  زا  دمآ ، امـش  تسد  هب  يزوریپ  نیا  رگا 
؟ هن ای  نید  تمالس  اب  ایآ  هک  دوب  نیا  رکف  هب  دش ، یهاوخ  دیهش  وت  هک  دومرف  تیاور ، بسح  هب  مرکا ، لوسر 

رد تمالس  دنتشاد  وا  هب  هّجوت  ادخ  يایلوا  هک  يزیچ  نآ  .هلب  دیامرف : یم  تسا ؟ ملاس  منید  تداهش ، ماگنه  نم  هک  دنک  یم  لاؤس 
(1) «. دوب سفن  تمالس  نید و 

نیمارف رب  هوالع  ینعی  دـشابن ، یطافتلا  نید  رگید  ترابع  هب  میراذـگاو و  ار  یـشخب  مینک و  لمع  ار  نید  زا  یـشخب  هکنیا  هن  اـّما  و 
.میهد تایح  همادا  یسرت  چیه  نودب  ات  دشاب ، وکین  مه  نامرادرک  راتفگ و  راتفر ، يرهاظ ،

هکنیا فرـص  هب  هملک  نیا  اّما  دـشاب ، یم  ادـخریغ  زا  سرت  ندرب  نیب  زا  يارب  یلماع  مالـسا  هب  ندوب  دـهعتم  ماما ، مـالک  هب  هجوت  اـب 
یفرعم حارج  رتکد  ار  دوخ  یکـشزپ  سابل  ندیـشوپ  اب  یـصخش  هکنیا  لثم  دوش  یمن  داجیا  وا  رد  دـمانب  ناملـسم  ار  دوخ  یـصخش 

ملع هب  ات  دنک ، شالت  هتـشاد و  صـصخت  هتـشر  نیا  رد  دـیاب  صخـش  هکلب  تسین ؛ روطنیا  هکیلاح  رد  دوش  لمع  قاتا  دراو  هدرک و 
نم هکنیا  نتفگ  اب  طـقف  رگم  تسا ؛ نینچمه  مالـسا  هب  دـهعتم  دـشاب ، هتـشاد  یحارج  لـمع  تردـق  ناوت و  هتفاـی و  تسد  یکـشزپ 

هکلب دوش ؛ یم  ناملسم  هدش و  مالسا  هب  دهعتم  ناسنا  مناملسم 
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یهلا فوخ  طقف  هدـش و  ناسنا  یبلق  یحور و  شمارآ  ثعاب  هک  ارچ  دـشاب ، یم  یهلا  نیمارف  هب  لمع  اهنآ  زا  یکی  دراد و  یطئارش 
.تسا تداعس  يوس  هب  تکرح  يورین  مه  نآ  هک  دنام  یم  یقاب 

لکوت

.تسا لاعتم  يادخ  هب  لکوت  درب  مان  یهلا  ریغ  سرت  ندرب  نیب  زا  عفد و  يارب  یلماع  ناونع  هب  ناوت  یم  هک  يزیچ  نیموس 

رظن فرـص  نارگید  زا  دـشاب و  هتـشاد  دامتعا  ادـخ  رب  ناسنا  هکنیا  تسا و  دـنوادخ  هب  روما  عیمج  ندرک  راذـگاو  لـکوت ، تقیقح 
، دنوادخ هب  نتـشاد  لّکوت  ار  نمؤم  تافـص  زا  یکی  میرک ، نآرق  .ددنبب  ادخریغ  زا  دیما  مشچ  دشاب و  هتـشادن  یعقوت  چـیه  هدرک و 

: دیامرف یم  هتسناد و 

(1) ؛» َنُولَّکَوَتَی ْمِّهِبَر  یَلَعَو  انامیِإ  ْمُْهتَداَز  ُُهتایآ  ْمِْهیَلَع  ْتَِیُلت  اَذِإَو  ْمُُهبُوُلق  ْتَلِجَو    ُ هّللا َرِکُذ  اَذِإ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  امَّنِإ  »

دوش هدناوخ  نانآ  رب  ادخ  تایآ  نوچ  ددرگ و  هریچ  ناشیا  ياه  لد  رب  فوخ  دوش ، هدرب  ادخ  مان  نوچ  هک  دنتـسه  یناسک  نانمؤم  »
(2) ؛» اقَح َنُونِمْؤُْملا  ُمُه  َِکَئلوُأ  : » دیامرف یم  هکنآ  ای  دننک » لکوت  ناشراگدرورپ  هب  ددرگ و  نوزفا  ناشیا  نامیا 

یتسردب ناشیا  »

«. دنتسه ناگدنروآ  نامیا  نامه 
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لکوت ادـخ  هب  هک  تفگ  دوش  یم  تسوا ، ملاع  همه  کلام  تسادـخ و  تسد  هب  روما  همه  ریدـقت  هک  میـشاب  هتـشاد  رواـب  رگا  سپ 
عون مه  زا  نامسرت  دیما و  رگا  اّما  تسادخ ، رب  ناملّکوت  مییوگب ، نابز  رد  طقف  میشاب و  هتشادن  ار  رواب  نیا  رگا  یلو  میراد  یقیقح 

.میرادن یلکوت  چیه  هک  تسا  مولعم  دشاب ، نامدوخ 

ار تضهن  و  روصنم ، دیؤم و  هّللا  ءاش  نا  ار  امش  همه  دنوادخ  : » دیامرف یم  نارگید  زا  ندیسرتن  هرابرد  یـشرافس  رد  هللا  همحر  ماما 
ناتدوخ قشمرس  ار  مالسا  امش  ات  ...دیراد .  ادخ  هب  لاکتا  ات  دیهدن  هار  ناتدوخ  هب  فوخ  چیه ، .دیسرتن  زیچ  چیه  زا  دیربب ، شیپ  هب 

(1) «. دیشاب قفوم  دنک و  ظفح  هّللا  ءاش  نإ  ار  امش  همه  دنوادخ  .دنک  يّدعت  امش  هب  دناوت  یمن  یسک  دیهد  یم  رارق 

لمع رد  صالخا 

یبوخب مینک ، تقد  یمک  رگا  میراودیما ؟ اهنآ  هب  ای  میراد  همهاو  سرت و  ادخریغ  زا  ام  ارچ ، هک  دسر  یم  نهذ  هب  لاؤس  نیا  یهاگ 
یم ماجنا  ادخریغ  يارب  ار  راک  ینعی  درادن ، ییادـخ  گنر  نامیاهراک  هک  تسا  نیا  اه  لماع  نیرت  یلـصا  زا  یکی  هک  میبای  یم  رد 

ماجنا ادخریغ  يارب  ار  راک  ناسنا  رگا  اریز  تشاد ؛ میهاوخ  سرت  نارگید  زا  امتح  تروص  نیا  رد  .میهد 
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هجوت دروم  نم  راک  ادابم  هک  دشاب  هتـشاد  هرهلد  شلد  رد  ناسنا  هک  دوش  یم  ثعاب  نیمه  تشاد و  دهاوخ  مه  شاداپ  راظتنا  دهد ،
.دسرن نم  هب  یشاداپ  دریگن و  رارق 

: دیامرف یم  هطبار  نیا  رد  لحار  ماما 

دـننک و داجیا  ناشروشک  رد  ار  ادـخ  ماکحا  هکنیا  لاـبند  هب  .دـنرادن و  فوخ  ، ادـخ زاریغ  زیچ ؛ چـیه  زا  دنتـسه  یهلا  هک  یناـسک  »
داـجیا اـم  مدرک ، داـجیا  نم  ار  نیا  دـیوگب  هک  درادـن  ّقح  یـصخش  چـیه  یهورگ ، چـیه  یبزح ، چـیه  .دنتـساخ  اـپب  دـننک  قـقحتم 

(1) «. میدرک

.میسرتن ادخریغ  زا  دوش  یم  ثعاب  ندوب  یهلا  سپ 

.درادن يزیچ  زا  فوخ  ناسنا  رگید  دشاب ، ادخ  يارب  یتقو  راک  : » دنا هدومرف  هللا  همحر  ماما  رگید  ییاج  رد 

دیاب هک  تسا  رَّدقُم  لصاح  همه  هکنیا  هب  عجار  دش  یم  هچ  دوب و  هک  هحوبحب  نآ  رد  یلع  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
»؟ میتسین ّقح  هب  ام  « ؛» ّقحلا یلع  انسلوا  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هب  درک  ضرع  هک  يربنم ، لها  دننک : یم  لقنروط  نیا  دیوشب ، هتـشک 

(2)« توملاب یلابنال  اذاف  : » ندرم زا  میسرتب  ارچ  سپ  تفگ : .ارچ  دومرف :

(3) «. ...میا هداتسیا  لطاب  لباقم  رد  ام  سپ  میقحبام ، هک  تسین  نیارد  لاکشا  چیه  میّقح  هب  ام  یتقو ،

ماما هریس  رد  ادخریغ  زا  نتشادن  فوخ 
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.تشادن ساره  سک  چیه  زیچ و  چیه  زا  دوب و  ادخ  يارب  ماما  لامعا  هک  ارچ  تسا ؛ صخشم  حوضو  هب  هللا  همحر  ینیمخ 

ریگتسد ار  ناشیا  دنتخیر و  ناشلزنم  هب  هنابش  كاواس  نیرومأم  هک  دادرخ  ینارنخس 15  زا  دعب  ماما  هک  منک  یم  ضرع  هنومن  يارب 
ور هتشاذگ ، رس  تشپ  ار  مق  ياه  نابایخ  تعرـس  هب  هتخادنا و  لیبموتا  رد  دنتفرگ  ارم  هکنیا  زا  سپ  نیرومأم  دندومرف : یم  دندرک ،
هچ زا  مدیـسرپ  .دندرک  یم  هاگن  فرط  نآ  فرط و  نیا  دوخ و  رـس  تشپ  هب  ینارگن  اب  هتـسویپ  یلو  دنداتفا ، هار  هب  نارهت  تمـس  هب 

.دنراد تسود  ار  امش  مدرم  نوچ  دنیایب ، ام  لابند  هب  دننک و  بیقعت  ار  ام  مدرم  میـسرت  یم  دنتفگ : دیتسه ؟ هچ  نارگن  دیـسرت و  یم 
یم دنتفگ : یم  .موش  هدایپ  حبـص  زامن  يارب  دندادن  هزاجا  هک  دندیـسرت  یم  ردقنآ  اهنآ ، یلو  مدیـسرتن  نم  هّللا  و  دنومرف : ماما  دـعب 

هتـسشن ار  دوخ  زاـمن  مدوـب  هتـسشن  لـیبموتا  رد  رومأـم  ود  نیب  رد  هک  هنوگناـمه  مدـش  راـچان  نم  ور  نیا  زا  دنـسرب و  مدرم  میـسرت 
(1)« .مناوخب

رخآ هکنیا  مشچ  هب  ار  گرم  ینعی  درادـن ؛ گرم  زا  فوخ  رگید  دـشاب ، یهلا  شراـک  ناـسنا  هک  یماداـم  لـحار ، ماـما  هاگدـید  زا 
ياهراک زا  رپ  شلمع  همان  هدوبن و  شراک  رد  سوه  يوه و  هدرک و  لمع  صالخا  اـب  نوچ  هکلب  دـنک ؛ یمن  هاـگن  تسوا  یگدـنز 

گرم زا  رگید  تسا ، يا  هناصلاخ 
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، تسا لاعتم  يادخ  نآ  زا  طقف  شمیب  سرت و  نوچ  یناسنا  نینچ  نیا  .تسا  هدیـسر  یبلق  شمارآ  رطاخ و  نانیمطا  هب  دسرت و  یمن 
.درادن ادخریغ  زا  يا  همهاو  سرت و  هتسناد و  لاعتم  يادخ  فرط  زا  ار  اهراک  همه  اریز  دسر ؛ یمن  وا  هب  یبیسآ  رگید 

زا تسد  دیاب  دـسرب ، هجیتن  هب  دـشاب و  ادـخ  يارب  ناتیاهراک  هک  دـیهاوخب  رگا  : » دـیامرف یم  هللا  همحر  ماما  ترـضح  هطبار  نیا  رد 
رشت ادخ  هب  هک  تسا  نیا  منهذ  رد  نم  ادخ ، يارب  تسا  هدروخ  مسق  .تسین  رادرب  تسد  ناسنا  زا  ناطیش  .دیرادرب  یناسفن  ياهاوه 

(1) ؛» َنیِصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَدابِع  َّالِإ  « ؛ دنوشب يزیچ  اهنیا  مراذگ  یمن  هک  تسا  هدروخ  مسق  هک  تسا ، هتفر 

ار مدرم  ...دیورب  وا  گنج  هب  دیتسه ، هجاوم  يا  هدروخ  مسق  نمشد  نوچمه  کی  اب  امـش  دنـصلخم .» اهنآ  هک  وت  زا  ییاه  هدنب  زج  »
يرهاظ راّبج  ياه  نمشد  هک  ینطاب ، نمشد  نیا  تسا  هدش  بجوم  هک  تسا ، نطاب  رد  ینمشد  نوچمه  کی  هک  نیا  هب  دینک  هاگآ 

، دوش یم  یلاخ  فوخ  زا  امش  بلق  ...دوش  یم  لصاح  ناتنیب  ماجسنا  کی  دیربب ، نیب  زا  امش  ار  نمشد  نآ  رگا  .دننک  هبلغ  ام  هب  مه 
(2) «. ...دوش یم  يزاجعا  نینچ  کی  تقو  نآ  دینکب ، ار  يراک  همه  دیناوت  یم  دوش ، یم  یلاخ  ایند  بح  زا  امش  بلق 

ياه لد  رد  سرت  دهد و  بیرف  ار  اه  ناسنا  همه  دناوت  یم  ناطیش  سپ 

74 ص :
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فوخ و ناطیـش و  ربارب  رد  شبلق  رگید  دش  صالخا  اب  ناسنا  یتقو  .دنتـسه  نیـصلخم  اهنآ  هک  هورگ  کی  رگم  دـیامن ؛ داجیا  نانآ 
.دهد یمن  هار  دوخ  هب  يا  همهاو  سرت و  دوش و  یم  مواقم  ریغ ، زا  ءاجر 

.تسا مدرم  تسد  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  هب  نتشادن  مشچ  صالخا  رد  لصا  : » میناوخ یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  یتیاور  رد 
.دهدب ناشن  ار  نآ  شلمع  اب  دنک و  رواب  ار  نیا  دنک ، لّکوت  وا  رب  دشاب و  ادخ  هب  طقف  شدیما  ینعی 

75 ص :
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فوخ بتارم  مجنپ : لصف 

هراشا

77 ص :
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تفرعم هچ  ره  سپ  تسا  ناگدـنب  تخانـش  تاجرد  فالتخا  ببـس  هب  فوخ  بتارم  ندـش  فلتخم  هک  تسناد  دـیاب  یلک  روط  هب 
هدودـحم رد  طقف  هلاس  هس  ود  كدوک  کی  سرت  ًالثم  دوش ، یم  رتزاسراک  زین  شرثا  رتشیب و  شتیناسنا  شزرا  دـشاب ، رتشیب  ناـسنا 

تفرعم چیه  اریز  درادن  یسرت  ...يورخا  يونعم و  یعامتجا  لیاسم  هب  تبسن  هاگ  چیه  وا  دریگ ، یم  لکـش  دراد  هک  ییاه  هتـساوخ 
.درادن اهنآ  زا  یتخانش  و 

هک يدارفا  دـنراد و  سرت  هریغ  یگدـنز و  ياه  يراتفرگ  رقف ، يراـمیب ، زا  یلومعم ، يداـع و  ياـه  ناـسنا  رتـالاب ، یحطـس  رد  اـّما 
دنسرت و یم  دورب ، نیب  زا  ناشنامیا  لقع و  هک  نیا  زا  ًالثم  دنریگ ، یم  رظن  رد  مه  ار  يونعم  لئاسم  تسا ، رتشیب  ناشتفرعم  يرادقم 

فوخ هک  دوش  یم  نشور  همّدقم  نیا  هب  هجوت  اب  .دنراد  تشحو  سرت و  يورخا  ياه  باذع  زا  دنراد ، نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک 
زا اهنآ  تفرعم  تخانش و  نوچ  تسین ، حطس  کی  رد  رگید  ناسنا  اب  یناسنا  سرت  هاگ  چیه  تسا و  بتارم  ياراد  اه  ناسنا  سرت  و 

.تسا توافتم  رگیدمه 

: دراد هبترم  فوخ 4  لحار  ماما  رظن  قبط 
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هماع فوخ  لّوا : هبترم 

هب قحلم  هقالع  دروم  ياه  تّذـل  هب  ندیـسرن  باوث و  نتفر  نیب  زا  سرت  .دوش  یم  لصاح  یهلا  باذـع  باقع و  زا  هک  تسا  یفوخ 
، تشاد بوسحم  یلاـعت  يادـخ  زا  فوخ  دـیابن  ار  فوخ  زا  هبترم  نیا  : » دـیامرف یم  هطبار  نیا  رد  ماـما  تسا ، فوـخ  زا  هبترم  نیا 
ای ناگدـنب  تدابع  نیا  : » دـندومرف هفیرـش  ثیداحا  رد  تسین و  صلاخ  تدابع  دـمآ ، اج  هب  فوخ  نیا  زا  زین  یتداـبع  رگا  هچناـنچ 

(2).(1)« تسا نارودزم 

دنرب یم  رس  هب  سفن  تراسا  رد  دنتـسه و  نیبدوخ  هاوخدوخ و  فوخ  زا  هبترم  نیا  رد  اه  ناسنا  زونه  هک  تسا  نیا  لحار  ماما  رظن 
اب نانیا  .دسرن  یبیـسآ  ناشدوخ  هب  هک  دـنهاوخ  یم  دـننیب و  یم  ار  ناشدوخ  طقف  زونه  هک  ارچ  .تسا  یناسفن  ناشتدابع  لامعا و  و 

نایملاع راگدرورپ  وا و  نیب  یباجح  فوخ ، نیا  دوخ  دوش  یناف  ادخ  رد  دهاوخب  اعقاو  یسک  رگا  .دنراد  يدایز  هلصاف  ادخ  یگدنب 
رد دشاب  هتشادن  يا  همهاو  سرت و  یهلا  باذع  زا  رگا  ینعی  تسا ، یـصاعم  رب  تئرج  فوخ ، نیا  لباقم  لحار  ماما  رظن  قبط  .تسا 

(3) ؛» َهَرِخَْألاَو اَْینُّدلا  َرِسَخ   » دوش یم  دور و  یم  نیب  زا  شا  یناسنا  هیامرس  دزوس ، یم  هانگ  شتآ 

«. تسا راکنایز  ترخآ  ایند و  رد  »

79 ص :
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هصاخ فوخ  مود : هبترم 

رود الوم  سدقم  تحاس  زا  ادابم  هک  دنتسه  نآ  زا  فئاخ  نانیا  : ) دیامرف یم  ماما  ترـضح  .تسا  شنزرـس  باتع و  زا  فوخ  نآ  و 
رد هیونعم  تاذل  یلو  دندش ، رود  یعیبط  تاوهـش  یناویح و  تاّذـل  هب  هجوت  زا  نانیا  .دـنوش  عقاو  یفطل  یب  باتع و  دروم  دـنوش و 

صلاخ یناطیش  هغبص  ّتیناسفن و  گنر  زا  تسه ، دوخ  يارب  بلط  نیا  ات  دنبلاط و  ار  ماقم  تلزنم و  برق  تسه و  نانآ  حور  هقئاذ 
 ِِ هّلل َالَأ   » تسین دشاب  دیاب  بئاوش  زا  صلاخ  هک  هّللا  نید  دش ، ادیپ  دوصقم  دـصقم و  نیدـب  رگا  تاعاط  تادابع و  تسین و  یلاخ  و 

(1) ؛» ُِصلاْخلا ُنیِّدلا 

(2)« تسادخ نید  صلاخ ، نید  هک  شاب  هاگآ  »

( .

نیا یلو  دننک  ظفح  ترخآ  هانگ و  تارطخ  زا  ار  دوخ  فوخ ، نیمه  اب  دنناوت  یم  دنا و  میقتسم  هار  رد  هورگ  نیا  هک  تسا  تسرد 
هک یهلا  برق  نامه  تسا ، ماقم  بلط  ینعی  یناـسفن  نتـساوخ  ندرک و  بلط  ناـمه  هلـصاف  نآ  دـنراد و  هلـصاف  هار  هناـیم  زا  هورگ 
هللا همحر  ماما  ترضح  رظن  قبط  هک  دوش  یم  هدید  نآ  رد  ّتینم  زا  یئاه  هبئاش  تسا و  هتفهن  نآ  رد  ینیبدوخ  یهاوخدوخ و  یعون 

.تسا اه  شزغل  تّالذ و  رب  تئرج  فوخ  نیا  لباقم  رد 
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سرت شتاجن ، هلیسو  هک  ارچ  دوش  یم  رو  هطوغ  اه  شزغل  رد  دشاب  هتشادن  ار  باقع  زا  فوخ  ینعی  فوخ  زا  هبترم  نیا  یـسک  رگا 
.تسا یلاعت  ّقح  باتع  زا 

صاوخ ّصخا  فوخ  موس : هبترم 

.تسا ینیب  دوخ  باجح  زا  سرت  نآ  و 

يایاقب ات  یلو  هدرک  عطقنم  ایند  ود  زا  ار  اهنآ  نآ ، تّذـل  روضح و  قوش  دـنرادن و  هّیطع  هب  یهجوت  نانیا  : » دـیامرف یم  لـحار  ماـما 
ار نآ  ناوتن  یقیقح  صولخ  هّللا و  ّتبحم  .دنـشاب  هتـشاد  دوخ  يارب  ار  روضح  هدهاشم و  قایتشا  دـشاب و  راک  رد  ّتینانا  ّتیناسفن و 
ام لاـثما  عـمط  تسد  دیـسر و  دـنناوتن  نآ  هب  تفرعم  لـها  زا  صّلُخ  زج  هـک  تـسا  یگرزب  خـماش  ماـقم  هـچرگ  .تـشاد  بوـسحم 

(1) «. تسا هاتوک  نآ  زا  رتمک  نآ و  زا  نابوجحم 

تسرفم متشهب  هب  ایادخ  شیوخ  رد  زا 

(2) سب ار  ام  ناکم  نوک و  زا  وت  يوک  رس  هک 

دنوادخ برق  ّقح و  اب  ناسنا  تّذل  مه  نآ  دنتـسه و  تّذل  دنب  رد  زونه  اّما  دنا ، هتفرگ  چیه  هب  ار  يورخا  يویند و  تاّذل  هورگ ، نیا 
تّذل ناشسفن  هکنیا  يارب  مه  زاب  تسا و  اهنآ  رد  ینیبدوخ  زا  یکدنا  زونه  یلو  تسا  لاعتم 

81 ص :
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و تسا ، یخماش  بتارم  زا  هبترم  نیا  لحار  ماـما  هدومرف  هب  دـنچ  ره  دـنا  هدیـسرن  لـماک  هبترم  هب  زونه  دـنراد و  یفوخ  نینچ  دربب ،
.تسا راوشد  سب  يراک  فوخ  بتارمزا  هبترم  نیا  هب  ندیسر 

وت رگا  راد و  مارح  نم  رب  ار  نآ  متسرپ ، یم  تشهب  دیما  هب  ار  وت  رگا  نازوسب ، مخزود  رد  متـسرپ  یم  خزود  میب  زا  ار  وت  رگا  یهلا 
.رادم غیرد  نم  زا  یقاب  لامج  متسرپ ، یم  وت  يارب  ار 

ياـه باـجح  زونه  ینعی  .تسا  اـه  باـجح  رد  دورو  رب  تئرج  فوخ ، زا  هبترم  نیا  لـباقم  رد  هللا  همحر  ماـما  ترـضح  رظن  قـبط 
.ددرگ لئان  تسود  رادید  هب  دنک و  هراپ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اه  باجح  ات  دشکب  اه  یتخس  دیاب  هدشن و  هدیرد  ّتینانا 

یهلا ءایلوا  فوخ  مراهچ : هبترم 

هزیکاپ كاپ و  ّتینانا  تّینا و  گنر  زا  اهنآ  : » دیامرف یم  مراهچ  هورگ  هرابرد  ماما  ترضح  هک  تسا  یهلا  لالج  لامج و  زا  فوخ 
(1) ؛» ًهَْغبِص   ِ هّللا َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَمَو   » دندش هّللا  هغبص  هب  غبصنم  دندش و 

رب تبهر  دوش ، یم  ناش  هیفاص  بولق  رب  هک  لـالج  لاـمج و  ياـه  هولج  زا  ناـنیا  تسا ؟» رتراـگن  شوخ  دـنوادخ  زا  یـسک  هچ  «و 
فوخ نیا  ...دوش  یم  لصاح  ناشیا 
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یقیقح فوـخ  و  ددرگ ...  لـصاح  یتاذ  یئامـسا و  یلاـعفا و  هوـلج ي  زا  هک  اریز  دوـش : غلاـب  هبترم  هس  هب  یلک  روـط  هب  تمظع  زا 
(1)« .تسین راک  رد  ّتینانا  ّتیناسفن و  ياپ  هک  تسا  هریخا  هجرد  نیمه  زا  ترابع 

نیقی يوقت و  گنر  قدص و  گنر 

نیقداص رب  دوب  یقاب  دبا  ات 

قافن كرش و  کش و  نارفک و  گنر 

قاع ناج  رب  دوب  یقاب  دبا  ات 

اغد نوعرف  ییور  هیس  نوچ 

(2) انف وا  مسج  یقاب و  وا  گنر 

، تسا هدش  هدـیبات  نانآ  ياه  بلق  رب  یلاعت  ّقح  تمظع  هولج  دـنا و  هتـشگ  نوریب  تعیبط  باجح  زا  هتـسراو  ياه  ناسنا  هنوگ  نیا 
تمظع و رون  تَّهبا  زا  نانآ  ياه  بلق  دنـشاب  هتـشاد  یهّجوت  منهج  تشهب و  هب  هکنآ  یب  دـنرادن و  شیوخ  ررـض  عفن و  هب  یهّجوت 

نِم ُّدـِعَترَت  ُُهئاضعَا  َناَک  : » هدـش لقن  نینچ  مالـسلا  هیلع  نیدجاّسلادیـس  ترـضح  هرابرد  هکنانچ  .دزرل  یم  دـنوادخ  لـالج  توطس 
(3) ؛» هّللا ِهیشَخ 

«. دیزرل یم  ادخ  سرت  تیشخ و  زا  ترضح  نآ  ندب  ياضعا  »

تـساهنآ برق  جارعم  ومالـسلا  مهیلع  ءایلوا  روضح  داعیم و  هک  زامن  تقو  رد  ناشیا  گنر  اـی  درک و  یم  شغ  ادـخ  فوخ  زا  اـی  و 
.دش یم  دوخ  یب  دوخ  زا  دیزرل و  یم  ناشکرابم  تشپ  دش و  یم  درز 

هلیل رد  : » دیامرف یم  دنز و  یم  لاثم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  لحار ، ماما 
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سنا ياه  هولج  زا  نآ  زا  سپ  درک و  یم  شغ  تمظع  تاولج  زا   [ يا ] هولج ره  هدهاشم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  جارعم 
(1) «. دندروآ یم  ششوه  هب  تمحر  و 

تقیقح و مامت  هب  تبحم  قشع و  ترطف  اجنآ  دوبن ، باقع  باذع و  زا  یمسر  مسا و  دوبن و  تمظع  زج  يزیچ  زا  فوخ  ماقم  اجنآ 
(2) «. دوبن ادج  ّقح  مکح  زا  ترطف  مکح  دوب و  شدوجو  رد  امرف  مکح  باجتحا ، هبئاش  یب  ینعم  مامت  هب  تبغر  تبهر و  ترطف 

یناطیش یناسفن و  هغبص  دشاب  هتشادن  ار  فوخ  زا  هبترم  نیا  سک  ره  سپ  تسا  ینیبدوخ  رب  تئرج  ماما  رظن  قبط  فوخ  نیا  لباقم 
.تسا هدشن  یهلا  لالج  لامج و  مامت  هنیآ  شبلق  هتفرن و  نیب  زا  وا  رد 

.دوش یم  هراشا  تسا  هطبار  نیا  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  لاوحا  زا  هنومن  کی  هب  ثحب  لیذ  رد 

: دسیون یم  ءادرد  ابا  زا  لقن  هب  بوشآ  رهش  نبا 

رگید هک  تخیر  کشا  يردقب  دوب و  دنوادخ  اب  زاین  زار و  لوغشم  هک  مدرک  هدهاشم  تولخ  یناکم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یبش  »
هب ار  حبـص  ناذا  تقو  ات  متفر  کیدزن  تسا ؛ هدرک  هبلغ  ترـضح  نآ  رب  باوخ  دیاش  متفگ : دوخ  اب  .دماین  ترـضح  نآ  زا  ییادص 

ار ترضح  نآ  تسا ، هداتفا  نیمز  رب  کشخ  بوچ  نوچمه  ترضح  نآ  مدید  اّما  میوگب  ناشیا 
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« َنوُعِجاَر ِْهَیلِإ  ّانِإَو   ِ ِ هّلل ّانِإ  : » متفگ دوخ  اب  دروخ ، یمن  ناکت  یلو  مداد ، ناکت 

.مدـناسر ترـضح  نآ  هب  ار  ربخ  نیا  متفر و  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  دزن  .تسا  هتفر  اـیند  زا  بلاـط  یبا  نب  یلع  دـنگوس ! ادـخ  هب 
یب یب  ضرع  هب  مدرک  هدهاشم  هک  هنوگ  نآ  ار  ترـضح  نآ  تیعـضو  نم  يدید ؟ هنوگچ  ار  یلع  لاح  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف 
نیا ندینـش  زا  سپ  .دوش  یم  ضراع  یلع  رب  ادخ  فوخ  زا  هک  تسا  یتلاح  نیا  مسق : ادخ  هب  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  مدـناسر ،

نم .درک  هاـگن  نم  تروص  هب  دـمآ و  شوه  هب  ترـضح  .مدیـشاپ  بآ  شتروص  هب  متفر و  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  دزن  هب  نخس 
ابا يا  دومرف : ترضح  منک ، یم  هیرگ  امش  لاح  نیا  رب  متفگ : ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  ءادرد ! ابا  يا  دومرف : ترـضح  مدرک ، یم  هیرگ 
یب ناناب  خزود  ریگ و  تخس  نشخ و  ناگتشرف  دنا و  هدناوخارف  یسرباسح  هب  ارم  ینیبب  هک  هاگنآ  تشاد ، یهاوخ  یلاح  هچ  ءادرد !
نم لاـح  هب  مدرم  همه  هتـشاذگ و  اـهنت  ارم  ناتـسود ، دـنا ؛ هتـشاد  هاـگن  راـّبج  يادـخ  ربارب  رد  ارم  دـنا و  هتفرگ  ناـیم  رد  ارم  مـحر 

(1) «. تخوس دهاوخ  رتشیب  نم  يارب  وت  لد  هاگنآ  دننک  یم  يزوسلد 

85 ص :

ص 196. ج 84 ، راونالا ، راحب  - . 1

هللا همحر  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  ءاجر ) فوخ و   ) دیما www.Ghaemiyeh.comمیب و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 95 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16102/AKS BARNAMEH/#content_note_85_1
http://www.ghaemiyeh.com


86 ص :

هللا همحر  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  ءاجر ) فوخ و   ) دیما www.Ghaemiyeh.comمیب و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


اجر تمالع  مشش : لصف 

هراشا
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یهلا ضیف  هب  نامیا  تمحر و  تمظع ، یگرزب و  هب  تفرعم  ملع و  ادخ ، هب  دیما  ءاجر و  أدبم  هک  دـش  هتفگ  هتـشذگ  ياه  ثحب  رد 
درف کی  مه  اـم  اـیآ  هک  میباـیرد  هکنیا  يارب  اـّما  دوش  یم  رتشیب  ادـخ  هب  ناـسنا  دـیما  دـشاب  رتشیب  ناـمیا  ملع و  هچ  ره  ینعی  تسا ،

کحم ار  دوخ  ات  .میـشاب  هتـشاد  یهاگآ  یعقاو  راودیما  ناسنا  کی  ياه  تمالع  هب  دیاب  میتسه ، یهلا  نارک  یب  تمحر  هب  راودـیما 
: دوش یم  هراشا  اهنآ  نیرت  مهم  هب  اجنیا  رد  .تسا  هدش  لصاح  ام  رد  یقیقح  دیما  ردقچ  مینادب  مینزب و 

بولطم يوس  هب  تکرح 

لامعا هب  تقو  چیه  هکلب  دنتـسه و  تکرح  لاح  رد  امئاد  تسا و  ناّنم  دنوادخ  ضیف  تمحر و  هب  اهنت  ناشدیما  یقیقح  ناراودـیما 
.دندنب یمن  لد  دوخ  ياه  تدابع  و 

روط نیمه  و  دـنک ، یم  مهارف  ار  نامهم  شیاسآ  بابـسا  دـنک ، یم  ّبترم  ار  هناخ  دـشاب  هتـشاد  دـیما  نامهم  ندـمآ  هب  یناسنا  رگا 
هب يدرف  یتقو 
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رد یلو  دشاب ، هدروآ  ياج  هب  ار  یتادابع  هک  دیاش  .دنک  تباث  ار  شدـیما  تادابعو  لامعا  اب  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  دـیما  ادـخ  تمحر 
.دراد یم  هضرع  راگدرورپ  يارب  ار  دوخ  روصق  یگدنب و  تسا و  چیه  ادخ  لباقم 

یبا نع  : » دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يوار  فیرش  یفاک  رد 

ٌمُوق ءالؤه  لاقف : .توَملا  ُمُهِیتأی  یّتَح  کلذَک  َنُولازی  الَف  اوُجَرن  َنُولوُقی  یصاعَملِاب َو  َنُولَمعی  ٌموَق  هل : تلق  لاق : مالسلا  هیلع  هّللا  دبع 
(1) ؛» ُهنِم َبَرَه  یَش ٍء  نِم  َفاخ  نَم  َو  ُهَبَلَط ، ائیَش  اجَر  نَم  َّنإ  .َنیجاِرب  اویَسل  اُوبَذَک ، ّینامَالا ، ِیف  َنوُجَّحَرَتی 

ات دنتـسه  روط  نیمه  .میراودـیما و  ام  دـنیوگ  یم  دـننک و  یم  ار  ادـخ  تیـصعم  مدرم  زا  هتـسد  کی  مدرک  ضرع  راوگرزب  نآ  هب  »
اهنیا دـنیوگ ، یم  غورد  نانیا  دـنا  هتـشگ  اج  یب  ياـهوزرآ  شوختـسد  هک  دنتـسه  یمدرم  تعاـمج ، نیا  دومرف : ترـضح  .دـنریمب 

«. دنک یم  رارف  نآ  زا  دسرتب  يزیچ  زا  هک  یسک  دنک و  یم  بلط  ار  نآ  دشاب  هتشاد  يزیچ  هب  دیما  هک  یسک  .دنتسین  راودیما 

ناشمـشچ دننکن و  لّکوت  دامتعا و  ّقحریغ  هب  زین  ایند  رد  هک  تسا  نآ   [ اجر لها   ] اهنیا تمالع  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  لحار  ماما 
، اهنآ تفرعم  هکلب  دـننکن  يراددوخ  تمدـخ ، هب  مایق  هفیظو و  هب  لمع  زا  تسا و  زاب  لـیمج  لاـمج  هب  هتـسب و  تادوجوم  رگید  زا 

(2) «. دراد زاب  تفلاخم  زا  دراداو و  لمع  هب  ار  نانآ 

89 ص :
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نیا تسا و  یهلا  نارک  یب  تمحر  هب  تبـسن  طـقف  دـیما  هکلب  نآ ؛ هب  نتـشاد  دـیما  یـشورف و  رخف  هن  تـسا ، یگدـنب  ناـشن  لـمع ،
رد دریگ و  رارق  دـنوادخ  باـن  ناگدـنب  زا  اـت  دـهد  یم  قوس  ّتیناـسنا  لاـمک  يوـس  هب  ّتیناوـیح  زا  ار  نورد  سفن  طـقف  تاـعاطا 

.دراد یم  هضرع  یهلا  هاگرد  هب  ار  دوخ  یگدنب  ندرک ، لمع  اب  تقیقح 

نتشاگنا چیه  ار  دوخ  لمع 

نابحاص : » دیامرف یم  لحار  ماما  .دـنناد  یم  چـیه  ار  دوخ  تادابع  لامعا و  هک  تسا  نیا  یهلا  ناراودـیما  ياه  هناشن  زا  رگید  یکی 
رد اهنآ  دامتعا  هکلب  تسین  دوخ  لمع  هب  اهنآ  دامتعا  یلو  تسا ، نارگید  زا  شیب  اهنآ  ّتیدـج  هکلب  دـننام  یمن  زاب  لـمع  زا  ءاـجر 

(1) «. ار تمحر  هعس  مه  دننیب و  یم  ار  دوخ  روصق  مه  هک  اریز  تسا ؛ ّقح  هب  ندرک ، لمع  نیع 

هیآ هب  دنناد و  یم  ناّنم  دنوادخ  لباقم  رد  هدنکفارـس  راسمرـش و  ار  دوخ  دنا و  هتخود  مشچ  یهلا  تمحر  هب  اهنت  یعقاو  ناراودـیما 
(2) ؛ِ»  هّللا َیلِإ  ُءآَرَقُْفلا  ُُمتنَأ   » همیرک

يرهاظ ياه  تمعن  هشیمه  اهنآ  .دنناد  یم  یهلا  هعساو  تمحر  جاتحم  ار  دوخ  هتشاد و  لماک  هّجوت  دییادخ » دنمزاین  امش  »

شومارف ار  دوخ  هاگیاج  دننک و  یم  يروآدای  دوخ  يارب  ار  یهلا  ینطاب  و 

90 ص :
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باتک رد  هچنانچ  .تسین  يدـیما  اهنآ  يارب  رگید  دریگب  ار  اه  تمعن  نآ  هظحل ، کی  لاـعتم  دـنوادخ  رگا  دـنناد  یم  .دـننک و  یمن 
(1) ؛» کِعنَِمب انءاجر  عطقت  ...ءاینغالا و ال  ینغ  ای  : » دیامرف یممالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هیداجس  هفیحص 

«. لسگم تمرک  لضف و  زا  نتشادزاب  هب  ار  ام  دیما  هتشر  ...نازاین  یب  نیرتزاین  یب  يا  »

زا رگید  یکی  .تسا  میرک  يادخ  نانآ  هانپ  اهنت  دنروایب و  يور  دنناوت  یمن  سک  چیه  رب  لاعتم  يادخ  زا  ریغ  دـنناد  یم  ناراودـیما 
.تسا هدش  نییبت  يرگید  تبسانم  هب  هک  تسا  دنوادخ  رب  لکوت  دیما ، ياه  هناشن 
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اجر فوخ و  نیب  نزاوت  متفه : لصف 

هراشا
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رد یهلا  لامج  لالج و  تافص  تمظع  رون  دوش و  یم  رت  لالز  رت و  فاص  ردق  نامه  دشاب ، هتـشاد  یهلا  هغبـص  رتشیب  هچره  ناسنا 
هب ینعی  .دـشاب  هتفرگ  لکـش  اهنآ  رد  يواسم  روط  هب  اجر  فوخ و  لماع  هک  دنتـسه  یناسک  اـه  ناـسنا  نیرت  لـماک  .دـبات  یم  يو 
هک تسا  ییانعم  نیا  .دنراودیما و  وا  تمحر  هب  زین  هزادنا  نامه  هب  دنراد  سرت  وا  ياه  باذـع  یلاعت و  يادـخ  زا  هک  هزادـنا  نامه 

.درک نایب  نزاوت  يارب  ناوت  یم 

صقن و لامک  رد  دوخ  هلمجلاب  : » دـیامرف یم  هکنانچ  دریگ  رارق  کلاس  بلق  رد  ناسکی  دـیاب  اجر  فوخ و  لحار  ماـما  هاگدـید  زا 
فوخ و لادـتعا  ّدـح  رد  هشیمه  رظن  ود  نیا  نیب  رد  دـبع  .تساطع و  تمحر و  هعـس  تلالج و  تمظع و  لاـمک  رد  ّقح  ریـصقت و 

(1) «. دننکن ادیپ  مه  رب  ناحجر  اجر  فوخ و  دنک ، هولج  کلاس  بلق  رد  ناسکی  هب  هّیلامج  هّیلالج و  ءامسا  نوچ  تساجر و 
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مهرب دنک و  یم  کیدزن  لامک  هب  ار  ناسنا  ود ، نآ  لداعت  هک  دنتـسه  وزارت  هفک  ود  هلزنم  هب  اجر  فوخ و  ماما ، ترـضح  رظن  قبط 
.دهد یم  قوس  تکاله  هاگترپ  هب  ار  وا  نآ ، ندروخ 

مک فوخ  دـنک و  هبلغ  فوخ  رب  اجر  رگا  : ) دـیامرف یم  هطبار  نیا  رد  دراد  لحار  ماـما  دـننامه  يا  هیرظن  هک  يدزی  حابـصم  داتـسا 
یم تکاله  بجوم  شرخآ  هک  دوش  یم  هانگ  هب  ـالتبم  ناـسنا  دـنامن ، یقاـب  ناـسنا  رد  هاـنگ  كرت  هزیگنا  رگید  هک  يّدـح  هب  دوش 

هب ار  وا  ادخ  امتح  هدش  یهانگ  بکترم  نوچ  دنک  رکف  دـیابن  درخ  ینعی  تسا  اطخ  مه  نیا  دـشاب  اجر  زا  رتشیب  فوخ  رگا  ددرگ و 
(1) «. دشاب راودیما  دنوادخ  شزرمآ  تمحر و  هب  بوخ  ياهراک  ماجنا  اب  دنک و  هّجوت  دیاب  يدرف  نینچ  درب  دهاوخ  منهج 

اجر فوخ و  رد  طیرفت  طارفا و 

اب تسیاب  یم  میدـش ، انـشآ  ود  نیا  ياوتحم  موهفم و  اب  يا  هزادـنا  ات  دـش و  حرطم  اجر  فوخ و  نوماریپ  ییاه  ثحب  هکنیا  زا  سپ 
اب هکنیا  ياج  هب  هدش و  جراخ  هنایم  ّطخ  زا  طیرفت ، طارفا و  رثا  رب  ناسنا  ادابم  ات  میوش  انشآ  مه  تفص  ود  نیا  فلتخم  ياه  تلاح 

رد دنتسه  یهلا  برق  يوس  هب  ناگدنب  زاورپ  يارب  لاب  ود  نوچمه  هک  تفص  ود  نیا 
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اجر و مان  قالطا  يارب  لادتعا  ّدح  نیاربانب  .دنوش  راتفرگ  تکاله  هطرو  رد  هدش  نوگژاو  سکع  رب  دـنریگب  جوا  تیادـه  نامـسآ 
هنیمز هک  دشاب  يروط  ینتشاد  تسود  بولطم و  يرما  ندروآ  تسدب  يارب  ناسنا  رگا  هک : داد  حیـضوت  ناوت  یم  هنوگ  نیا  ار  دیما 

اب راظتنا  نآ  رگا  یلو  دـیمان  راودـیما  ار  وا  ناوت  یم  هک  تسا  حیحـص  اج و  هب  يدـیما  دـیما ، نیا  دـشاب  هدرک  مهارف  دوخ  رد  ار  يا 
رورغ ار  شمان  قالخا  ياملع  هکلب  دوش ، یمن  هتفگ  دیما  نآ  هب  نارگید  دـشاب  هارمه  راک  لئاسو  یگتخیر  مه  هب  یگدامآ و  مدـع 

روآ نایز  تالاح  نیا  همه  هک  دنیوگ  یم  وزرآ  ای  لَمَا  نآ  هب  دـشابن  صخـشم  رما  نآ  لئاسو  ندوبن  ای  ندوب  اّیهم  رگا  .دـنناد و  یم 
.تسا

هک يدـنیاشوخان  رما  ببـس  هب  رگا  هک  درک  نایب  ناوت  یم  هنوگ  نیا  ار  یهلا  باذـع  زا  سرت  مان  قالطا  يارب  هنایم  ّطـخ  نینچمه  و 
شیب تأرج  ثعاب  هک  دشابن  مک  ردقنآ  نینچمه  و  دوشن ، سأی  يدیماان و  بجوم  هک  دـشاب  يّدـح  رد  تسا  لمتحم  رما  نآ  قّقحت 

ّدح نامه  سرت  فوخ و  نیا  دیاین  ناسنا  لد  هب  يدنیاشوخان  رثا  سرت و  فوخ و  رما ، نآ  زا  ًالـصا  رگید  هک  يروط  هب  دوش  ّدح  زا 
.تسا لادتعا 

.درک هدهاشم  فلتخم  ياهاج  رد  ار  بلاطم  نیا  لحار  ماما  رابرهوگ  تانایب  رد  ناوت  یم  ریخا  همدقم  هب  هجوت  اب 

، دناد یم  ینیب  رترب  دوخ  یهاوخدوخ و  ار  رورغ  هشیر  ماما  ترضح 
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.دنک راختفا  نآ  هب  اسب  هچ  تسین و  نآ  ناربج  لابند  هب  دنیبب و  ار  دوخ  ياه  بیع  دهاوخ  یمن  ناسنا  هک  تسا  نآ  ینیب  رترب  دوخ  و 
: دیامرف یم  هللا  همحر  ماما 

وا تسوا و  رد  ییاه  بیع  اه و  ناـصقن  هک  اـسب  هچ  دوش و  لـفاغ  دوخ  زا  ینیبدوخ  یهاوخدوخ و  سفن و  ّبح  هطـساو  هب  ناـسنا  »
 - الع ّلج و  ّقح -  نایـسن  زا  هک  تسا  سفن  نایـسن  بتارم  زا  یکی  ای  یناعم  زا  یکی  نیاو  دـنک ...؛ ناـمگ  نسح  لاـمک و  ار  اـهنآ 

(1) ؛» َنوُقِساَْفلا ُمُه  َِکَئلوُأ  ْمُهَسُفنَأ  ْمُهاَسنَأَف    َ هّللا اوُسَن  َنیِذَّلاک  اُونوُکَت  َالَو  : » هدومرف نآ  هب  هراشا  هک  تسا  هدش  لصاح 

ناقـساف و انامه  نانآ  دننک  شومارف  ار  دوخ  ناشیا  هک  درک  نانچ  زین  ادخ  دـنا و  هدرک  شومارف  ار  ادـخ  هک  دیـشابن  یناسک  دـننام  »
«. دنتسه نانامرفان 

ءاجر و نیب  ام  ّیناما و  رورغ و  نیبام  زییمت  دروخ ، یم  لوگ  ّتیبوجحم  هطـساو  هب  ناسنا  تسا و  هابتـشا  دروم  هک  يروما  زا  یکی  ...
سفن تافـص  هّیتوکلم  مزاول  لاـعفا و  هیبیغ  روص  بیغ و  ملاوع  هب  لـهج  یهلا و  رما  هب  نواـهت  رورغ ، أدـبم  ...تسا و  ّقح  هب  قوثو 

(2) «. تسا

نکمم یهد .  زیمت  رورغ  زا  ار  ءاجر  هک  شاب  تفتلم  زیزع  يا  : » دنک یم  هناردپ  تحیـصن  ار  ام  هنوگ  نیا  لحار  ماما  رگید  ياج  رد 
لهس نآ  يدابم  زا  نآ  زیمت  یتسه و  ءاجر  لها  ینک  نامگ  یشاب و  رورغ  لها  تسا 
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ّتیدوبع تعاطا و  هب  مایق  دـشاب ، سدـقم  تاذ  نآ  ياـطع  تمحر و  هطاـحا  هب  نمؤم  بلق  دـشاب و  لد  رد  ّقح  تمظع  رگا  ...تسا 
ّدج و تیدوبع و  فیاظو  هب  مایق  اب  رگا  سپ  .تسا  ریذپان  فلخت  تسا و  تایرطف  زا  معنم  میظع و  تدابع  میظعت و  نوچ  .دنک  یم 
مول و ّمذ و  ره  بجوتـسم  دوخ ، لامعا  هطـساو ي  هب  ار  دوخ  و  یـشاب ...  هتـشادن  دوخ  لامعا  هب  دامتعا  تدابع ، تعاط و  رد  دـهج 
كرابت و يادخ  رکـش  و  یتسه ، اجر  ماقم  ياراد  دـشاب ، قالطالا  یلع  داوج  دوجو  تمحر  وت  هاگ  هیکت  و  ینادـب ، بضغ  طخس و 

يادـخ رگا  و  دـیامرف ، تیانع  وت  هب  ار  نآ  زا  رتالاب  ماـقم  دـنک و  مکحم  وت  بلق  رد  ار  نآ  هک  هاوخب  سدـقم  تاذ  زا  نک و  یلاـعت 
لد رد  هک  تسا  رورغ  نآ  هک  نادب  ار ، سدقا  تاذ  ياه  هدومرف  يدرمش  زیچان  ّتیمها و  یب  يدوب و  ّقح  رماوا  هب  نواهتم  هتساوخن 
.وت رد  دوب  نایامن  نآ  زا  يرثا  یتشاد ، تمظع  تمحر و  هعـس  هب  ناـمیا  رگا  وت ، هراـما ي  سفن  ناطیـش و  دـیاکم  زا  هدـش  ادـیپ  وت 

(1) «. تسا دوخ  بّذکم  دوخ  دشاب  شیاوعد  اب  فلاخم  شلمع  هک  یعّدم 

.دهد و بیرف  ار  وت  هنوگ  بارـس  دیما  ادابم  هک  دنک  یم  دز  شوگ  تقیقح  هار  هدنیوج  هب  هدـش و  دراو  یبوخ  هب  ثحب  نیا  رد  ماما 
.تسا ییادخریغ  دیما  يزیچ  هچ  ییادخ و  دیما  يزیچ  هچ  هک  ینادب  يوش و  لئاق  يزرم  ّدح و  دیما ، ریغ  دیما و  يارب  دیاب 
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هب تشاد  مشچ  ناـسنا  دوـش  یمن  .تسا  بوـلطم  يوـس  هب  تکرح  دوـخ  یقیقح ، دـیما  هک  درک  يرتـشیب  هّجوـت  هتکن  نیا  هـب  دـیاب 
ندش رود  ثعاب  هک  دهد  ماجنا  ییاهراک  یّتح  دنیـشنب و  يا  هشوگ  دنکن و  مهارف  ار  نآ  تامّدقم  یلو  دـشاب ، هتـشاد  یهلا  تمحر 

.دیما هن  تسا  رورغ  نیا  هک  درذگ  یمرد  نم  زا  تسا و  هدنزرمآ  ادخ  دیوگب  مه  دعب  دوش و  یهلا  تمحر  زا  وا 

ياه ناسنا  نوگانوگ  ياه  تلاح  یـسررب  هب  دـنک و  یم  صخـشم  ار  رورغ  دـیما و  زا  کی  ره  هدودـحم  لـحار  ماـما  هکنیا  زا  دـعب 
لذارا فـص  رد  ار  دوـخ  دـننام و  زاـب  تـالامک  همه  زا  هرورغم  سوـفن  : » دـنک یم  لاـبند  هنوـگ  نـیا  ار  ثـحب  دزادرپ و  یم  رورغم 
محرا ادـخ  دـنیوگ : یم  ناـسل  هقلقل  فرـص  هب  دـنا و  نادرگربور  لـفاغ و  وا  تمحر  یلاـعت و  ّقـح  زا  ،و  دـننک کلـسنم  تاـناویح 

هک دنک  نیقلت  اهنآ  هب  همیظع و  تابجاو  كرت  هریبک و  یـصاعم  هب  دنک  راداو  ار  اهنآ  ناطیـش  .تسا  گرزب  ادخ  و  تسا ، نیمحاّرلا 
دندوب هتفایرد  ار  یلاعت -  كرابت و  دـنوادخ -  تمظع  زا  يا  هرذ  رگا  هک  یتروص  رد  .تسا  گرزب  ادـخ  دـنیوگب : رذـع  ماـقم  رد 

.دننک وا  تفلاخم  وا  تمعن  اب  وا  روضح  وا و  رضحم  رد  دوبن  نکمم 

اهنآ لاـمعا  لاـعفا و  یلو  دنـشکب ، نارگید  دوخ و  خر  هب  ار  ّقح  تمحر  هعـس  دـننک و  داـی  یگرزب  تمظع و  هب  ار  دـنوادخ  ناـنیا 
هعس زا  دشاب و  لصاح  وا  بلق  رد  يا  هولج  ّقح ، تمظع  زا  هک  یسک  هب  درادن  تهابش 
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قثاو ءاجر  ار  شمـسا  دننک و  یلبنت  نواهت و  ترخآ  روما  رد  نانیا  دشاب ، هدنکفا  رون  اهنآ  سفن  حول  رد  يوترپ  یلاعت  ّقح  تمحر 
، دـنا طبـض  عمج و  هب  لوغـشم  هلجع  صرح و  لامک  اب  ییایند  روما  رد  یلو  .دـنهد  نآ  هب  ّقح  تمظع  هب  اـکّتا  تروص  دـنراذگ و 

ییایند روما  رد  نانیا  .درادـن  یگرزب  ییایند  روما  رد  تسا و  گرزب  یترخآ  روما  هب  عجار  ترخآ و  رد  طقف  یلاـعت  يادـخ  ییوگ 
ادخ هب  لّکوت  دنیوگ : یترخآ  روما  رد  و  دنربن ، زین  ار  شمـسا  یّتح  دنا ، لفاغ  ًالماک  ّقح  زا  دـنراد و  قلخ  سفن و  هب  دامتعا  ًالماک 

(1) «. رورغ رگم  تسین  نیا  میراد 

ناشن دوخ  زا  یـشالت  چیه  دندرگ و  یم  هدوهیب  ياهراک  لوغـشم  یناشفارذب ، ياهزور  رد  هک  دنتـسه  یناسک  دننام  نیرورغم  يرآ 
.دهدب دوس  دناوت  یم  زین  رذب  یب  تسا ، گرزب  ادخ  دنیوگ : یم  دنهد و  یمن 

سأی هشیر 

ریـسم رد  هکنآ  طرـش  هب  هتـشاد  ینازرا  اه  ناسنا  هب  ادـخ  هک  تسا  ییاه  تمعن  نیرتهب  زا  یکی  فوخ  دـش ، هراشا  هک  هنوگ  ناـمه 
هنوگ نیا  لحار  ماما  تاشیامرف  زا  ددرگ و  یم  طونق  يدـیماان و  راچد  ناسنا  تسردان ، هدافتـسا  تروص  رد  دوش  هدافتـسا  شدوخ 

یساسا تلع  هک  دوش  یم  هدافتسا 
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یمن هّللاب  ذوعن  ینعی  دراد ، روصق  ناهانگ  ندیشخب  رد  دنوادخ  هکنیا  تسا و  یهلا  تمحر  ندرک  دودحم  ّقح ، تمحر  زا  يدیماان 
نیرتگرزب زا  هکلب  هریبک  ناهانگ  زا  ار  يدیماان  لحار  ماما  دنک ؛ وفع  ار  یهانگ  ره  دـهاوخ  یمن  ای  دـشخبب و  ار  ناهانگ  همه  دـناوت 

.دناد یم  ناّنم  يادخ  هب  رفک  ار  يدیماان  تقیقح  نطاب و  یّتح  هتسناد و  ناهانگ 

یم دیمون  دنوادخ  تمحر  زا  دـنک و  یم  هتخیـسگ  راسفا  ار  ناسنا  تسا و  ناطیـش  گرزب  ياه  ماد  زا  سأی ، ماما  ترـضح  رظنم  رد 
یم عورـش  کچوک  ناهانگ  زا  مارآ  مارآ  .دـناشک  یم  هانگ  لابند  ار  ناـسنا  دریگ و  یمن  رظن  رد  ار  یهلا  نارک  یب  تمحر  دـنک و 

، دهد یم  هولج  ابیز  ناسنا  يارب  ار  هانگ  نوگانوگ ، ياه  هسوسو  اب  ناطیـش  دـهد و  یم  ماجنا  ار  يرتگرزب  ناهانگ  همادا  رد  دـنک و 
تمحر نماد  زا  ار  وا  تسد  دنک و  نادرگور  ادخ  هناخ  ِرد  زا  ار  هدنب  هک  تسا  یگرزب  ماد  ناطیـش ، ماد  دـیامرف : یم  ماما  ترـضح 

تسا و رتشیب  نارگید  هب  دوخ و  هب  صاخشا  نیا  ررض  هک  تسا  رامش  یب  دسافم  بیجع و  ياه  یبارخ  أشنم  نیا  .دیامن  هاتوک  یهلا 
(1) .تسا تواقش  تیاهن  لهج و  تیاغ  زا  نیا 

(2) ؛» َنوُِرفاْکلا ُمْوَْقلا  َّالِإ    ِ هّللا ِحْوَّر  نِم  ُس  -ٔ ْيای َـال  ُهَّنِإ  :» دـیامرف یم  هداد و  رارق  راّـفک  تافـص  زا  ار  يدـیمون  ناـیملاع  راـگدرورپ 
زا دیماان  »
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.تسا رتگرزب  یهانگ  ره  زا  سأی  هلب ، تسا .» رفاک  هک  یسک  رگم  دوش  یمن  یهلا  تمحر 

یهانگ ره  اریز  تسین ؛ سأی  زا  رتگرزب  یهانگ  چیه  كرش  زا  دعب  : ) دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هنع  هللا  یضر  بیغتسد  دیهـش  هّللا  تیآ 
سویأم صخـش  یلو  دوش  هدیزرمآ  رافغتـسا  اب  هدمآرب ، هبوت  ددص  رد  تسا  نکمم  دشابن  سویأم  هک  یتقو  ات  دنزبرـس  یـصخش  زا 

عیمج رب  تأرج  ببـس  سأی  هتـشذگ  نیا  زا  دـنک ، هبوت  اـت  درادـن  ادـخ  ترفغم  شزرمآ و  هب  يدـیما  اریز  تسین ؛ یندـش  هدـیزرمآ 
(1) «. میامن مورحم  ایند  توهش  زا  ار  مدوخ  ارچ  دش  مهاوخ  باذع  هک  نم  دنک  یم  باطخ  هنوگ  نیا  دوخ  اب  ددرگ و  یم  ناهانگ 

سأی هرمث 

جلف ار  وا  دریگ و  یم  ارف  ار  وا  ندب  مامت  دبای و  یم  تّدش  يرامیب  نیا  هتفر  هتفر  دنکن ، مادقا  نآ  ياوادم  هبو  دوش  رامیب  یسک  رگا 
، یحور ياه  يرامیب  نیمه  زا  یکی  هک  دـشاب  هتـشاد  یحور  ضرم  یـسک  رگا  لاح  .دـماجنا  یم  يو  گرم  هب  رخآ  رد  دـنک و  یم 
هب تسناوت  دهاوخن  رگید  تشاد و  دهاوخ  یپ  رد  يریذپان  ناربج  ياه  نایز  دوشن  اوادـم  رگا  .دـشاب  یم  یهلا  تمحر  زا  يدـیمون 

زا شیگدنب  هتشر  درادرب و  ماگ  لامک  يوس 

102 ص :
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، دشاب هتشاد  سأی  هک  یسک  لحار  ماما  رظنم  زا  .دش  دهاوخن  شبیصن  يرگید  زیچ  یئور  هایس  یگراچیب و  زج  دیـشاپ و  دهاوخ  مه 
.تسا اهراک  رد  یلبنت  یتسس و  لمع و  زا  ندنامزاب  شرثا 

زا ندیـشک  تسد  لمع و  زا  ندـنامزاب  سأـی ، ناـمرح و  طونق و  يدـیمون و  نیا  هجیتن  رثا و  : » دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  لـحار  ماـما 
یلاعت و ّقح  هاگرد  زا  ار  هراچیب  هدنب  يزیچ  رتمک  تسا و  نآ  بحاص  راسفا  ندش  هتخیـسگ  یگدنب و  هتـشر  ندش  هدیرب  تیّدج و 

(1) «. دنک روجهم  شتمحر  زا  رود و  تلاح ، نیا  لثم  شسدقم ، ماقم 

ار نآ  تخوس  یلو  دـشاب  هتـشاد  يا  هیلقن  هلیـسو  یـصخش  رگا  هنومن  يارب  دـهد ، تسد  زا  ار  شدـیما  دـیابن  یتیعقوم  ره  رد  ناسنا 
یکّرحت دـشابن  تخوس  اـت  دـشاب ، ـالاب  مه  یلیخ  وردوخ  شزرا  دـنچ  ره  درک ، دـهاوخن  تکرح  تقو  چـیه  نیـشام  دـشاب  هتـشادن 

.تشاد دهاوخن 

تسوا شالت  تکرح و  لماع  هک  تسوا  دیما  كرحم ، نیا  دنک و  تکرح  شفادها  يوس  هب  ات  دشاب  هتشاد  یکّرحم  دیاب  مه  ناسنا 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  .دهد  یم  قوس  تیاهن  یب  لامکو  یّقرت  يوس  هب  ار  وا  و 

وزرآ دـیما و  ، » ینعی ارَجَـش ؛» ٌسراغ  َسَرَغ  اهِدـِلَِوب َو َال  ٌهَدـِلاَو  تَعِـضَر  اَم  ُلَمَالَا  َول َال  ِیتَّمُِال َو  ٌهَمحَر  ُلَمالَا  : » دـیامرف یم  هراـب  نیا 
تمحر هیام  نم  تما  يارب 
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(1) «. درک یم  سرغ  ار  یتخرد  ینابغاب  هن  داد و  یم  ریش  ار  شدنزرف  يردام  هن  دوبن  دیما  رگا  تسا و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  ترضح  یتیاور  رد 

.دریگب وا  لد  زا  ار  دیما  هک  متـساوخ  ادخ  زا  .دز  یم  مخـش  ار  نیمز  درک و  یم  راک  دوخ  نیمز  يور  لیب  اب  هک  مدـید  ار  يدرمریپ  »
وا لد  هـب  ار  دـیما  هـک  متـساوخ  دـنوادخ  زا  یتاـظحل ، زا  سپ  .دیــشک  زارد  نـیمز  يور  درک و  اـهر  ار  لـیب  درمریپ  مدـید  ناـهگان 
راک ارچ  مدرک : لاؤس  متفر و  وا  غارـس  هب  عقوم  نیا  رد  .دیدرگ  راک  لوغـشم  لیب  اب  تساوخرب و  درمریپ  مدـید  ناهگان  .دـنادرگزاب 

ات هک  درک  روطخ  مبلق  هب  ناهگان  هک  مدوب  راک  لوغـشم  تفگ : خـساپ  رد  يو  یتشگزاب ؟ راک  هب  رگید  راـب  يدرک و  كرت  ار  دوخ 
رکف ناهگان  یلو  مدیـشک  زارد  نیمز  يور  متـشاذگ و  رانک  ار  لـیب  اذـل  ما ، هدـش  توترف  يدرمریپ  نم  رگید  منک ؟ راـک  دـیاب  یک 

هرابود ور  نیا  زا  مراد ، زاین  شاـعم  اذـغ و  هب  زاـب  یلو  تسا  یقاـب  مرمع  زا  زور  کـی  مه  دـنچ  ره  متفگ : دوخ  اـب  مدرک و  يرگید 
(2) «. مدش راک  هب  تسد 

ناـسنا سپ  .تسا  گرزب  ناـهانگ  زا  دوخ  نیا  هک  دـنک  یم  رپ  ار  شیاـج  يدـیمون  مک  مک  دوـش ، یلاـخ  دـیما  زا  ناـسنا  بلق  رگا 
میمصت رگا  هکارچ  دوش ، دیماان  دنوادخ  تمحر  زا  دیابن  دشاب  راکهنگ  هایسور و  دنچره 

104 ص :
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.دشخب یمن  دنوادخ  ار  يدیمون  یلو  دش ، دهاوخ  هدوشخب  شناهانگ  دشاب  هتشادن  هانگ  رب 

تـسد هب  ار  دوخ  هّچب  ینز  ربمایپ ! يا  درک : ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدـخ  ینز  هک  هدـش  تیاور  رباج  زا  )
هتـشک ار  ربمایپ  داتفه  نز  نآ  رگا  تسوا  تردـق  هضبق  رد  دّـمحم  ناج  هک  ییادـخ  هب  دومرف : تسا ؟ هبوت  وا  يارب  ایآ  هتـشک ، دوخ 

یم لوبق  ار  شا  هبوت  دوشن ، بکترم  ار  یهانگ  چیه  رگید  دنادب و  ار  وا  قدص  یلاعت  يادخ  دـیامن و  هبوت  دوش و  نامیـشپ  دـشاب و 
(1) (. دشاب هدرکن  هانگ  هک  تسا  یسک  لثم  دنک  هبوت  هانگ  زا  هک  یسک  انامه  .دشخب  یم  ار  شناهانگ  دنک و 

ار ربمایپ  داـتفه  یّتح  هک  یـسک  هدرک  داـی  مسق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  هک  ارچ  تسا  هدـننک  راودـیما  رایـسب  تیاور  نیا 
میرک نآرق  رد  دنوادخ  هک  ارچ  درذگ  یم  يو  زا  ادخ  دشاب ، هتشاد  ششخب  هب  دیما  دراذگب و  یهلا  هاگرد  رب  رس  هناقداص  دشکب و 

(2) ؛» اعیِمَج َبُونُّذلا  ُرِفْغَی    َ هّللا َّنِإ    ِ هّللا ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِسُفنَأ َال  یَلَعاُوفَرْسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِعای  ُْلق  :» دیامرف یم 

«. دزرمآ یم  ار  امش  ناهانگ  همه  دنوادخ  دیوشن  دیمون  ادخ  تمحر  زا  دیا  هدیزرو  فارسا  دوخ  رب  هک  نم  ناگدنب  يا  وگب  »

105 ص :
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سأی جالع 

یـسک ًالثم  دـنک ، شالت  تالکـشم  نآ  ندرک  فرطرب  يارب  دـیاب  هک  دوش  یم  ور  هبور  یتالکـشم  اـب  یگدـنز  ياتـسار  رد  ناـسنا 
هنابـش تیدـج  اب  دـناوتب  ات  دـنک  شالت  بساـنم  لغـش  ندرک  مهارف  يارب  دـیاب  هتفرگ  رارق  یتسد  گـنت  رد  دراد و  یتشیعم  لکـشم 
نوگن هراچیب و  لّوا  زا  هک  وت  : » هک دنک  یم  نیقلت  يو  رب  هراومه  ناطیـش  دوش  سویأم  رگا  دـیآ و  قیاف  يویند  تالکـشم  رب  يزور 

«. دیسر یهاوخن  هافر  شیاسآ و  هب  هاگ  چیه  ینک و  یم  هتسخ  ار  تدوخ  طقف  ینک  راک  مه  رگا  يدوب و  تخب 

ماما .تشادرب  ماگ  يراـمیب  نیا  ندرک  فرطرب  يارب  دـیاب  تسا و  راـبنایز  يورخا  روما  رد  مه  يویند و  روما  رد  مه  يدـیمون  يرآ 
هک ارچ  .دناد  یم  لاعتم  دنوادخ  دودـح  دـح و  یب  ياه  ینابرهم  یهلا و  ياهتنا  یب  تمحر  رد  ندیـشیدنا  رد  ار  سأی  جالع  لحار 

فطل و همه  نیا  ناسنا  تسین  فیح  تسین ، تادوجوم  رگید  رد  هک  هدرک  اطع  ناسنا  هب  يا  هژیو  ياه  تمارک  نایملاع  راـگدرورپ 
ار ردام  مکـش  دـیایب  اـیند  هب  هکنیا  زا  لـبق  ار  ناـسنا  یتح  هک  ییادـخ  .ددرگ  سویأـم  یهلا  تمحر  زا  دریگب و  هدـیدان  ار  تمحرم 

دهد یم  رارق  ردام  ردپ و  لد  رد  ار  شرهم  دزاس و  یم  مهارف  تساهاذغ  نیرتهب  هک  بسانم  ییاذغ  وا  يارب  هداد و  رارق  نما  یّلحم 
ار یباوخ  یب  راب  درخ و  یم  ناج  هب  ار  یناوارف  ياه  یتخس  ردام  هک  يا  هنوگ  هب 

106 ص :
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رد نابرهم  يادخ  هک  تسا  ییاه  تمعن  اهنیا  همه  .دنکمب  ار  شناج  هریـش  ات  هتفرگرب  رد  مارتحا  اب  ار  كدوک  دشک و  یم  شود  رب 
رترب و اه  تمعن  همه  زا  هک  هدومرف  ررقم  ییاه  تمعن  رمع ، نینـس  نارود  زا  کی  ره  يارب  هتخاـس و  ناـسنا  هجوتم  یکدوک  نارود 
ءایبنا و ینامسآ ، ياه  باتک  نداتسرف  ورف  دننام  تسا ؛ ناسنا  صوصخم  طقف  هک  تسا  يونعم  تیبرت  ياه  هطساو  تمعن  رت ، لماک 

تداعـس هب  ندیـسر  ياـه  هار  و  دـننک ، یم  نیمأـت  ار  ناـسنا  یگـشیمه  یتـحار  يدـبا و  تداعـس  هک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا 
ناسنا هکنآ  نودـب  شا  همه  اراکـشآ  ناهنپ و  ياه  فطل  نوگانوگ و  ياه  تمعن  دـهد و  یم  ناشن  ار  یناسنا  تالامک  ینادواج و 

(1) ؛» ُءادتبإ َکِمَِعن  َّلُک  َو  : » دنیامرف یممالسلا  هیلع  داجس  ماما  .تسا  هدش  ینازرا  يو  هب  دشاب  هتشاد  یتدابع  ای  یتمدخ 

«. تسا ییادتبا  تساوخرد و  نودب  تیاه  تمعن  همه  «و 

یملظ نیا  زا  رتالاب  اـیآ  میـشاب ؟ دـیمون  شهاـگرد  زا  تسا  راوازـس  اـیآ  هتـشاذگ  ناـسنا  راـیتخا  رد  تمعن  همه  نیا  هک  يدـنوادخ 
؟(2) تسین باذع  قحتسم  یناسنا  نینچ  نیا  ایآ  تسین ، نایملاع  راگدرورپ  هب  نظ  ءوس  ایآ  تسین ؟ تمعن  نارفک  نیا  ایآ  تسه ؟

تمحر رد  رّکفت  دـیآرب و  سأی )  ) هکلهم هریبک  نیا  يارب  جالع  ددـص  رد  دـیاب  ناسنا  : » دـیامرف یم  سأی  نامرد  هرابرد  لحار  ماـما 
ّقح هعساو  ياه 

107 ص :

.ادخ زا  هبوت  بلط  فارتعا و  ياعد  ص 130  ياعد 12 ، هیداجس ، هفیحص  - . 1
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، هدومرف هّصاخ  ياه  تمحر  اه و  تفطالم  ناسنا  هرابرد  یلاعت  كرابت و  يادخ  .دنک  سدـقم  تاذ  نآ  ّیلج  ّیفخ و  ياه  فطل  و 
نیا رد  یّتح  دراد ؛ تیلخدـم  وا  یتابن  ماقم  ای  وا  یناویح  تایح  رد  دراد و  تکرـش  تاناویح  ریاـس  اـب  هک  اـه  تمحر  نآ  رب  هوـالع 

(1) «. هدومرف زاتمم  ییاه  تمارک  هب  تاناویح  ریاس  زا  ار  ناسنا  زین  تاماقم 

؟ اه تمحر  اه و  تمعن  نیا  تسا  تعاطا  تدابع و  مادک  ِرجا  دزم و  تمدـخ و  هقباس  مادـک  اب  ایآ  : » دـیامرف یم  رگید  ییاج  رد  و 
(2) «. دهد یم  هار  يدیمون  سأی و  دوخ  لد  رد  دنیب و  یم  دبای و  یم  ار  تمعن  همه  نیا  هک  یبلق  یمشچ و  داب  روک 

رخآ نخس 

(3) رخآ نخس 

ای تسه ؟ ام  رد  يرثا  یقیقح  ياجر  فوخ و  زا  اـیآ  مییاـمن ؛ یّلمأـت  دوخ  رد  مییآ و  دوخ  هب  یکدـنا  هدـنناوخ ، هدنـسیون و  کـنیا 
یب هلان و  هآ و  تساجک ؟ ناـهانگ  زا  اـم  رارف  سپ  میکانـسرت ، یهلا  باذـع  زا  یتسار  هب  رگا  تسین ؟ نیب  رد  يزیچ  اـعّدا  زج  هکنیا 

عاونا هب  ام  تبغر  لیم و  وک ؟ ترفغم  بابسا  لیصحت  رد  ام  یعـس  میراودیما  یهلا  تمحر  هب  یتسرد  هب  رگا  و  هدش ؟ هچ  ام  يرارق 
؟ تساجک تادابع  تاعاط و 

108 ص :

ص 139. هللا ،  همحر  ینیمخ  ماما  لهج ، لقع و  دونج  حرش  - . 1
ص 141. هللا ،  همحر  ینیمخ  ماما  لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  - . 2

ص 106. ج 1 ، هریبک ، ناهانگ  - . 3
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يوـیند و هورکم  نئارق ، بسح  هب  اـم  دـمآ  شیپ  رد  رگا  هچناـنچ  هّیوـیند ، روـما  رد  اـّما  مـیراد  یقیقح  ءاـجر  قداـص و  فوـخ  یلب 
هبلغ ضرم و  رقف و  فوخ  دننام  میتسه  نآ  زا  عافد  ددص  رد  امئاد  میریگ و  یم  رارق  بارطـضا  رد  هنوگچ  دـشاب  هّیعیبط  تامیالمان 

یعیبط بوبحم  يویند و  بولطم  راظتنا  رگا  هچنانچ  میـسرب  ّتینما  هب  هک  یتقو  اـت  مینیـشن  یمن  مارآ  غراـف و  و  اـهنیا ؛ ریغ  نمـشد و 
يورخا روما  رد  ار  لاح  نیا  مدص  کی  ایآ  میسرب ، دوصقم  هب  هکنیا  ات  مینک  یم  ریذپان  یگتـسخ  ياه  یعـس  هنوگچ  میـشاب  هتـشاد 

نالان نایرگ و  هشیمه  دریگب  ام  زا  ار  رارق  شیاسآ و  مینیبب و  یهلا  باذـع  ار  دوخ  دـمآ  شیپ  دز ، رـس  ام  زا  یهاـنگ  رگا  هک  میراد 
(1) ؛» اُونَزْحَت َالَو  اُوفاخَت  َّالَأ   » هک میونشب  ار  راگدرورپ  تمحر  يادن  هک  یتعاس  نآ  ات  میشاب 

.دشاب رمع  رخآ  ات  دیاب  فوخ  تلاح  نیا  سپ  دسر ، یم  شوگ  هب  راضتحا  تعاس  ادن  نیا  هتبلا  دیشابن .» كانهودنا  دیسرتن و  »
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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