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يرهطم یضترم  هللا  ۀیآ  دیهش  داتسا  راثآ  رد  اهتیاده  اهتیاکح و 

: هدنسیون

یبحاص داوج  دّمحم 

: یپاچ رشان 

یمالسا تاراشتنا  رتفد  مق ، هیملع  هزوح 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

يرهطم یضترم  هللا  ۀیآ  دیهش  داتسا  راثآ  رد  اهتیاده  14اهتیاکح و 

باتک 14تاصخشم 

ناماماو ناربمایپ  یناگدنز  زا  ییاهتیاده  اهتیاکح و  لوا :  14لصف 

 ! ! دوب گرزب  یکدوک  14زا 

متسین هربابج  زا  14نم 

تّبحم 15محر و 

تسین ربمایپ  قطنم  15نیا 

راذنالا موی  16ناتساد 

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  اب  هلیبق  سیئر  16تاقالم 

 ! زگره كرش  اب  16یتسیزمه 

 ! ریگن 17مشخ 

ادخ فطل  ای  17الب 

دب کین و  18ياهراک 

ترخآ 18قیفر 

دیهش رب  19هیرگ 

ارگ یلم  هن  دیشاب  ارگ  19بتکم 

تسا موکحم  19یتسرپداژن 

تسا مالسا  فالخ  ییارگ  20یلم 

نمی رد  20نایناریا 

یناریا ناناملسم  20نیتسخن 

دادترا اب  نایناریا  21هزرابم 

نمی نایناریا  هب  لوسر  ترضح  22همان 
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نیغورد ربمایپ  ندش  22هتشک 

برع نیدترم  زا  یهورگ  اب  نمی  نایناریا  24هزرابم 

دشن هتفریذپ  هک  26يداهنشیپ 

یهلا دح  26يارجا 

تردق تقو  رد  26وفع 

رطخ 27مالعا 

 ! دیوگ یم  نخس  ناگدرم  27اب 

ناشنارهوش زا  نانز  27تیاکش 

شرسمه يارب  درم  27شیارآ 

تازاجم 28ياضاقت 

راد هگن  هزادنا  مه  قافنا  28رد 

؟  درک قافنا  ار  همه  29ارچ 

دلوت زا  لبق  نداد  29رهوش 

یسورع 29هیرهم 

30قالط

؟  يداد شقالط  ارچ  30سپ 

رهوش دنچ  نز و  31کی 

 ( مالسلا هیلع   ) یلع زا  31تیاکش 

ادخ ناگدنب  نیرت  31بوبحم 

يونعم 32يدازآ 

 ! شیادف هب  32شردپ 

یگنادرم 32تورم و 

نیفص 33يارجام 

مالسا 35ریشمش 
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 ( ع  ) یلع 36تلادع 

هنهک 36شفک 

خساپ یب  36لاوس 

مینک دایرف  مه  اب  36ایب 

دنمهوکش 36یتوکس 

سفن رب  37هبلغ 

تداهش 37رکش 

رخآ 37ناضمر 

 ( ع  ) یلع نخس  39ریثءات 

 ( ع  ) یلع 40باحصا 

هناخ دعب  هیاسمه  40لّوا 

مدرم اب  40يدردمه 

 ( (س ارهز و  ع )   ) 41یلع

 ( (س ارهز رمع  رخآ  41ماّیا 

 ( (س ارهز تافو  42فافز و 

قارف 42مغ 

 ( ع  ) یلع 43لتاق 

 ( ع  ) یلع 44نفدم 

رّصقم 45رصاق و 

نامیا رفک و  45نازیم 

قداص 46ّبحم 

داجس 47شیاین 

ادخ رضحم  47رد 

حلاص لمع  47طقف 
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نوراه نادنز  رد  رفعج  نب  48یسوم 

کهاش نب  يدنس  49نادنز 

 ( ع  ) قداص ماما  هناخ  رد  یناوخ  49هضور 

تسا مک  یجاح  50ردقچ 

عیسو 50لزنم 

نز ردپ  يارب  50راک 

51ناگچروم

 ! اما تسا  هدامآ  هانگ  51طیارش 

غبلبت رد  51تیعطاق 

دنزرف حبذ  52نامرف 

مایپ 52نیرخآ 

نادهاجم ناملاع و  یگدنز  زا  ییاهتیاده  اهتیاکح و  مود :  53لصف 

داتسا زا  53يدای 

تقیقح قح و  54درم 

نخس هاپس  54هدنامرف 

تسا زوریپ  55قح 

ناطیش 55ياهریجنز 

دهاز 56ملاع 

هژیو 56تالاح 

زیمآرارسا 56تالاح 

یناهفصا یلع  نسح  خیش  جاح  57ناتساد 

یناهن 58ياهزار 

یناگیاپلگ لامج  دیس  اقآ  موحرم  58هفشاکم 

کیزیف زا  59رتارف 
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ینامرد 59ناور 

زومرم 60يورین 

 ( (ص دمحم لآ  ینمشد  61یتسود و 

یناث 61ملعم 

ظفاح رعش  فیرش و  62ققحم 

يروباشین دیعسوبا  اب  یلعوب  62هرعاشم 

يونوق 62يولوم و 

هعیش 63تیناحور 

رخاف 63سابل 

مراوگرزب ردپ  زا  يریخ  64رکذ 

تلادع زا  64رتالاب 

64راثیا

يدازآ 65شزرا 

تداع زا  65ترجه 

 ! يا هداتسرف  شیپ  هچ  65رگنب 

هجهل تحارص  ییوگ و  66كر 

 . . . دینک يرای  ار  ادخ  66رگا 

دوب داتسا  يدرگاش  نیع  67رد 

دنام هتخانشان  67شردق 

مالسا 68هبذاج 

 ! مناد یمن  وگب  68هنادرم 

 ! مناد یمن  69سرد 

یلیبدرا 69سدقم 

تقیقح فشک  69تّذل 
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ملع 69قشاع 

یقیقح 70قوشعم 

تخادرپ دیاب  ار  مدرم  ادخ و  70قوقح 

درک بوذ  ار  71شدوخ 

هانگ زا  71ترجه 

يراوزبس 71میکح 

ینادمه یلقنیسح  ازریم  ینابر  72فراع 

يا هشمق  73میکح 

تعانق رقف و  73يوربآ 

یشیدنا كزان  74یلدزان و 

؟  تسیک 74نامرهق 

درک بلس  دوخ  زا  ار  تیعجرم  هک  75یملاع 

زیمآرارسا 76يورین 

رجاهم قشاع  76شش 

! ؟  ییوگ یم  انث  ار  وا  مه  77زاب 

 ( (ص ربمایپ تیب  لها  77یتسود 

تاظحل نیرخآ  رد  78یتح 

 ( ع  ) یلع 78رهم 

ناگدازآ 79نادنز و 

79یگدازآ

تداهش رس  رب  80اوعد 

ملاظ ربارب  رد  80ینز 

80نیقی

تیصعم رب  81ربص 
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نافراع نانیبزیر و  نابز  زا  ییاهتیاده  اهتیاکح و  موس :  81لصف 

سفن حالصا  لماع  81داهج 

کیدزن 82جنگ 

ادخ کیبل  83اعد و 

نیقلت 83رثا 

لولهب 84دجسم 

شک نامهم  84دجسم 

84يدردمه

نافرحنم ناورجک و  یگدنز  زا  ییاهتیاده  اهتیاکح و  مراهچ :  85لصف 

ریش ياپ  85ياج 

 ! هن دییوگب :  يرآ ،  85دییوگب : 

یعرش هلاسم  کی  85عارتخا 

 ! اج یب  86تیساسح 

 ! مراد ار  مدج  رایتخا  86نم 

نآرق 87هبذاج 

باوث 87بحاص 

 ! دنک یم  هیجوت  ار  هلیسو  88فده 

یتسم 88دب 

هّکم رد  هکع  89زایپ 

تسین يربخ  هفطاع  زا  برغ  89رد 

تخورف ار  ردپ  دسج  90یتح 

 ! تدابع رد  يور  90هدایز 

دسح 90شتآ 

دنک ای  دور  یم  دنت  ای  91لهاج 
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فیرحت 92رطخ 

؟  یتسه ناوخ  هیثرم  92وت 

ادص دب  93نذوم 

گنس روز  هب  93هیرگ ، 

لثمب 93هلباقم 

 ( ع  ) نیسح فذح  فیرحت  مان و  94فذح 

فده یب  94يرادازع 

ناینیسح نیسح و  ياه  هسامح  زا  ییاهتیاده  اهتیاکح و  مجنپ :  94لصف 

دیرفآ هعجاف  یبلط  94تسایر 

ینیسح 95تسایس 

تداهش 97مزع 

ملسم تداهش  و  ع )   ) 98نیسح

 ! گرم يوس  هب  99شیپ 

لوبقم 100هبوت 

اروشاع 101بش 

شنارای و  ع )   ) 102نیسح

اروشاع رد  105جارعم 

زامن 105نیرخآ 

بحاص یب  106بسا 

 ! يزادنا ریت  ینارپ ،  106گنس 

رادافو 107نارای 

ربمغیپ يامن  مامت  107هنیئآ 

همان ناما  108در 

البرک 108ياقس 
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دیهش راهچ  109ردام 

البرک رد  لاسدرخ  110يزابرس 

دربن نادیم  رد  110تخل 

مرسپ 110نیرفآ 

ندش نیسح  یباحص  ات  ندوب  نامثع  ناراداوه  111زا 

ناوجون کی  تداهش  111تماهش و 

هنومن 112يوناب 

هایس مالغ  113اروشاع و 

اهتشون 113یپ 

اهتشون 1 113یپ 

اهتشون 2 115یپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  117هرابرد 
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يرهطم یضترم  هللا  ۀیآ  دیهش  داتسا  راثآ  رد  اهتیاده  اهتیاکح و 

باتک تاصخشم 

/ يرهطم هللاهـیآ  دیهـش  داتــسا  راـثآ  رد  اهتیادـه  اـهتیاکح و  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و  . 1358  - 1298 یـضترم ، يرهطم ، هسانــشرس : 
253 ص. يرهاظ :  تاصخـشم  . 1363 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، هیملع  هزوح  مق : رـشن :  تاصخـشم  یبحاص . داوجدمحم  رگـشیاریو ] ]
.136 مراهچ : پاچ  تشاددای :  مهدزای ) پاچ   ) لایر  1500 متفه ؛ ) پاچ   ) لایر  500 مراهچ ؛ ) پاچ   ) لایر  320 لایر ؛   200 کباش : 

دیهـش راثآ  رد  اهتیادـه  اـهتیاکح و  دـلج : يور  ناونع  تشادداـی :  . 1373 مهدزای : پاـچ  تشادداـی :  . 1369 متفه : پاـچ  تشادداـی : 
ياهناتساد عوضوم :  يرهطم . دیهـش  راثآ  رد  اهتیاده  اهتیاکح و  دلج :  يور  ناونع  سیونریز . تروص  هب  همانباتک  تشاددای :  يرهطم .

هیملع هزوح  هدوزفا :  هسانـش  مجرتم  -، 1334 داوجدمحم ، یبحاص ، هدوزفا :  هسانش  اههعومجم  ناتـساد --  مالـسا --  عوضوم :  یقالخا 
م3348-63 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/68 ییوید :  يدنب  هدر  BP249/5/م6ح78  هرگنک :  يدنب  هدر  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  مق .

ناماماو ناربمایپ  یناگدنز  زا  ییاهتیاده  اهتیاکح و  لوا :  لصف 

 ! ! دوب گرزب  یکدوک  زا 

زا تفرگ .  هدهع  ار  وا  تلافک  بلطملادبع ،  شّدج  تشذگ .  رد  هنیدـم  رد  ماش  یناگرزاب  رفـس  رد  شردـپ  هک  دوب  ردام  محر  رد  زونه 
يا هدـنیآ  شا  هون  هک  دوب  هتفایرد  تسارف  هب  بلطملادـبع  دوب .  ادـیپ  شراتفگ  راتفر و  هرهچ و  زا  یگداعلا  قوف  تمظع و  راثآ  یکدوک 
دش وا  تلافک  راد  هدهع  شگرزب  يومع  بلاطوبا  وا  ّتیصو  قبط  و  تشذگرد .  بلطملادبع  شدج  هک  دوب  هلاس  تشه  دراد .  ناشخرد 

ناکدوک دننام  دشن  هدید  زگره  دنام .  یم  تفگـش  رد  تشادـن  تهابـش  ناکدوک  ریاس  اب  هک  كدوک  نیا  بیجع  راتفر  زا  زین  بلاطوبا  . 
فالخ رب  دـیزرو .  یم  عانتما  يور  هدایز  زا  درک و  یم  افتکا  كدـنا  ياذـغ  هب  دـهدب ،  ناشن  هقـالع  صرح و  اذـغ  هب  تبـسن  شلاـسمه 

 . تشاد یم  هگن  زیمت  ار  دوخ  تروص  رس و  درک و  یم  بترم  ار  شیوخ  ياهوم  زور  نآ  تیبرت  تداع و  فالخرب  شلاسمه و  ناکدوک 
نوچ درک و  یقلت  تهارک  اـب  ار  روتـسد  نیا  وا  دورب ،  رتسب  هب  دـنکب و  ار  شیاـه  هماـج  وا  روضح  رد  هک  تساوخ  وا  زا  بلاـطوبا  يزور 
نیا زا  بلاطوبا  منکب ،  ار  ما  هماج  مناونتب  ات  نادرگرب  ار  شیوخ  يور  تفگ :  ومع  هب  دنک  دّرمت  شیوخ  يومع  روتـسد  زا  تساوخ  یمن 

 . دنتـشادن زارتحا  دوخ  ندب  ياهتمـسق  همه  ندرک  نایرع  زا  گرزب  نادرم  یتح  زور  نآ  برع  رد  اریز  دـش .  تفگـش  رد  كدوک  نخس 
ییاهنت و درک  یمن  تبغر  اه  هّچب  ياهیزاب  هب  مدیدن ،  اجیب  هدـنخ  هتـسیاشان و  راک  مدینـشن ،  غورد  وا  زا  زگره  نم  دـیوگ :  یم  بلاطوبا 

(1  . ) دوب عضاوتم  لاح  همه  رد  تشاد و  یم  تسود  ار  تولخ 

متسین هربابج  زا  نم 

ییاهزیچ نآ  باسح  يور  دمآ  ولج  هک  یتقو  تشاد  یتجاح  دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تمدـخ  ینابایب  برع  کی  يزور 
دندش تحاران  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  داتفا !  تنکل  هب  شنابز  تفرگ و  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تهبا  دوب  هدینـش  هک 

هک دندرشف  يروطب  دنتفرگ و  لغب  رد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  شپـس  داتفا ؟  تنکل  هب  تنابز  نم  ندید  زا  ایآ  دندرک :  لا  ؤس  و 
رسپ نم  متسین .  هربابج  زا  نم  یسرت ؟  یم  هچ  زا  ریگب  ناسآ  دندومرف :  هاگنآ  دیامن ،  سمل  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ندب  شندب ، 

تگنت لد  دهاوخ  یم  هچ  ره   . )) متـسه امـش  ردارب  لثم  نم  دیـشود ،  یم  ریـش  دنفـسوگ  ناتـسپ  زا  شدوخ  تسد  اب  هک  متـسه  ینز  نآ 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  حور  رد  تسا  هتسناوتن  هرذ  کی  تاناکما  هعـسوت و  ذوفن و  تردق و  نآ  مینیب  یم  هک  تساجنیا  وگب ))

يرهطم یضترم  هللا  ۀیآ  دیهش  داتسا  راثآ  رد  اهتیاده  www.Ghaemiyeh.comاهتیاکح و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 120زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


اه و ینرق  سیوا  اهرامع ،  اهرذ ،  یبا  اهناملـس ،  غارـس  یتسیاب  تساهفرح .  نیا  زا  رتالاب  یلیخ  ناشماقم  یلع ،  ربمغیپ و  دراذگب .  ریثءات 
(2  . ) میورب يراصنا  خیش  غارس  میئایب  رتولج  هب  يردق  ای  میورب و  اهنیا  زا  رگید  رفن  اهدص 

تّبحم محر و 

یم ّتبحم  وا  هب  دیـسوب و  یم  هدناشن و  دوخ  يوناز  يور  ار  ناشنادـنزرف  زا  یکی  دوب و  هتـسشن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  يزور 
ات هد  نم  درک :  ضرع  ترضح  نآ  هب  دیسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  لوسر  تمدخ  تیلهاج  فارـشا  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد  درک . 

ینابـصع و نانچ  نخـس  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  ما .  هدیـسوبن  مه  راب  کی  يارب  ار  ناشمادـکچیه  زونه  لاـح  اـت  مراد و  رـسپ 
يرگید هب  تبـسن  هک  سک  نآ  محُری ،  محرَی ال  نم ال  دومرف :  هاگنآ  دـیدرگ ،  زمرق  هتخورفارب و  ناشکرابم  تروص  هک  دـندش  تحاران 

(3  . ) تسا هدنک  وت  لد  زا  ار  تمحر  ادخ  رگا  منک  هچ  نم  دومن :  هفاضا  دعب  و  درک .  دهاوخن  محر  وا  هب  مه  ادخ  دشاب  هتشادن  محر 

تسین ربمایپ  قطنم  نیا 

دیدش هقالع  دروم  رـسپ  نیا  داهن .  میهاربا  ار  وا  مان  ربمایپ  هک  دروآ  ایند  هب  يدنزرف  هیطبق ))  هیرام   )) مان هب  ادخ  لوسر  نارـسمه  زا  یکی 
نوناک هک  ربمغیپ  تفر .  ایند  زا  هک  دوب  هتـشذگن  كدوک  نیا  رمع  زا  هام  هدـجه  زونه  اـما  تفرگ  رارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر 

ام دزیر و  یم  کشا  دزوس و  یم  لد  میهاربا !  يا  دومرف :  تخیر و  کشا  دـش و  رثءاـتم  تدـش  هب  تبیـصم  نیا  زا  دوب  ّتبحم  هفطاـع و 
یم اهنآ  اریز  دـندوب  رثءاتم  تبیـصم  نیا  زا  نیملـسم  مامت  مییوگ .  یمن  يزیچ  ادـخ  ياضر  فالخ  رب  زگره  یلو  وت ،  رطاخ  هب  مینوزحم 

هدهاشم اب  دوب ،  هتفرگ  مه  دیـشروخ  افداصت  زور  نآ  تسا  هتـسشن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  لد  رب  هودنا  نزح و  زا  يرابغ  هک  دندید 
نیا اذـل  دـشاب  یم  ادـخ  لوسر  نییاپ و  ملاع  اب  الاب  ملاع  یگنهامه  هناشن  دیـشروخ  نتفرگ  هک :  دنتـشاد  زاربا  یگمه  نیملـسم  عضو  نیا 

لوسر رطاخ  هب  هکلب  درادـن ،  یعنام  هتاذ -  یف  بلطم -  نیا  هتبلا  دـشاب .  دـناوت  یمن  يرگید  زیچ  ربمغیپ  دـنزرف  توف  رطاخ  هب  زج  قافتا 
کی تقیقح  رد  دوـبن و  تهج  نیا  يور  قاـفتا  نیا  عـقوم  نآ  رد  اـما  دوـش  ور  ریز و  مه  اـیند  تسا  نکمم  هلآ  هـیلع و  هـّللا  یلـص  مرکا 

یم ببـس  هجیتن  رد  دنتـسناد و  یم  طوبرم  مه  اـب  دـندرک  یم  هدـهاشم  زور  کـی  رد  ار  هثداـح  نیا  نوچ  مدرم  یلو  دوب  یعیبـط  هلءاـسم 
هکنیا ياج  هب  دیـسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  شوگ  هب  بلطم  نیا  دوش .  رتشیب  ادـخ  لوسر  هب  اهنآ  داقتعا  نامیا و  هک  دـیدرگ 

فطاوع و نیا  زا  درمش و  تمینغ  تاغیلبت  يارب  ار  عقوم  اهزاب  تسایس  زا  يرایـسب  لثم  دوش و  لاحـشوخ  مدرم  ریبعت  نیا  زا  ترـضح  نآ 
هب نآ  زا  سپ  دمآ و  دجسم  هب  هتسنادن  زیاج  مه  ار  توکـس  هکلب  درکن ،  نینچ  هک  اهنت  هن  دنک ،  هدافتـسا  مالـسا  عفن  هب  مدرم  تاساسحا 

ربمغیپ اریز  تسا .  هدوبن  نم  هّچب  رطاخ  هب  زگره  اما  تسا  هتفرگ  دیشروخ  هک  دنتشاد  مالعا  احیرص  دندومن و  هاگآ  ار  مدرم  دنتفر و  ربنم 
دنک هدافتـسا  هعماج  تلاهج  فعـض و  طاقن  زا  مه  مالـسا  تفرـشیپ  مدرم و  تیاده  يارب  یتح  تساوخ  یمن  زگره  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
عدا هک :  تسا  هداد  روتـسد  ناشیا  هب  نآرق  نوچ  دوش .  هدافتـسا  مدرم  يرادـیب  تفرعم و  ملع و  تّوق و  طاقن  زا  ات  دومن  یم  شـالت  هکلب 

هار يوـس  هـب  ار  مدرم  نـک  توـعد  ربماـیپ !  يا  ینعی  نـسحا .  یه  یتلاـب  مهلداـج  ۀنــسحلا و  ۀــظعوملا  ۀــمکحلاب و  کـبر  لــیبس  یلا 
مه نم  نیاربانب  سپ  دنا ،  هدیمهف  روطنیا  مدرم  بوخ  هک  درکن  مه  روصت  ترـضح  نآ  نیاربانب  هظعوم و . . .  تمکح و  اب  تراگدرورپ 
زا یتح  دندرک  در  ار  تسپ  قطنم  نیا  دوخ  لمع  اب  ترـضح  نآ  دشاب  دهاوخ  یم  هچ  ره  هلیـسو  تسا  مهم  فدـه  منک ،  رایتخا  توکس 

لئاسم هنوگنیا  زا  دیاب  يدارفا  درادن و  ییاهزیچ  نینچ  هب  یجایتحا  مالـسا  ًالوا  اریز  دـنیامن .  هدافتـسا  ءوس  دنتـساوخ  یمن  مه  ناشتوکس 
یناسک نامه  ایناث :  تسین .  نایامن  نشور و  ناشنید  ّتیناقح  راثآ و  درادـن و  لیلد  قطنم و  ناهرب و  ناـشبتکم  نید و  هک  دـننک  هدافتـسا 

یمن هشیمه  ار  ناگمه  هک :  تسا  فورعم  لثم  نامه  اریز  دنیامن .  یم  هابتشا  رما  تیاهن  رد  دننک  یم  هدافتسا  لئاسم  هنوگ  نیا  زا  هک  مه 
اما تشاد  هاگن  يربخ  یب  تلاهج و  رد  ناوت  یم  دودحم  نامز  کی  رد  ار  مدرم  همه  ای  مدرم و  زا  یـضعب  تشاد ،  هاگن  تلاهج  رد  دوش 

يرهطم یضترم  هللا  ۀیآ  دیهش  داتسا  راثآ  رد  اهتیاده  www.Ghaemiyeh.comاهتیاکح و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 120زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


قح يارب  دیاب  قح  زا  اریز  دهد  یمن  يا  هزاجا  نینچ  اهناملسم  ناربمایپ و  هب  دنوادخ  اثلاث :  و  تسین .  رودقم  هشیمه  يارب  مه  نآ  ناگمه 
(4  . ) درب یم  نیب  زا  ار  قح  نتخیمآ  لطاب  اب  ار  قح  هنرگو  درک  هدافتسا 

راذنالا موی  ناتساد 

رطخ مالعا  راذنا و  ار  کیدزن  نادنواشیوخ  نیبرقالا  کتریـشع  رذـنا  و  دـش :  لزان  هیآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکاربمغیپ  تثعب  لئاوا  رد 
رد دوب  يا  هّچب  ع )   ) یلع ماگنه  نآ  رد  دـندوب .  هدرکن  اـنعم  نآ  هب  یمومع  توعد  مـالعا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زونه  نک . 

هیلع هّللا  یلص  مرکا  لوسر  دراد ) .  یناتساد  مه  نآ  هک  دندوب  ربمغیپ  هناخ  رد  یکدوک  زا  ع )   ) یلع  . ) هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هناخ 
تـسرد تشوگ  زا  ییاذغ  مه  ع )   ) یلع نک .  توعد  ار  بلطملادبع  ینب  مشاه و  ینب  هدـب و  بیترت  ییاذـغ  دومرف :  ع )   ) یلع هب  هلآ  و 

نم دومرف :  درک و  توعد  مـالعا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دـندروخ .  اذـغ  زا  دـعب  اـهنآ  هک  درک  هّیهت  زین  ریـش  يرادـقم  درک و 
ربمغیپ يومع  هک  بهلوبا  دش .  دهاوخ  امش  بیصن  ترخآ  ایند و  تداعس  دیریذپب  ارم  نخس  رگا  منک و  توعد  ار  امش  ادتبا  هک  مرومءام 

راج و ییوگب ! ؟  ام  هب  ار  ینخـس  نینچ  هکنیا  يارب  يدرک  توعد  ار  اـم  وت  تفگ  دـش و  تحاراـن  ینابـصع و  دینـش  ار  هلمج  نیا  اـت  دوب 
دوخ داد .  ار  هسلج  لیکشت  روتسد  ع )   ) یلع هب  مّودراب  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دز .  مهب  ار  هسلج  تخادنا و  هار  لاجنج 

ربمغیپ مّود  هعفد  رد  دایز .  یکی  اـی  مک  یکی  اـی  دـندوب  رفن  لـهچ  دودـح  اـهنیا  هک  دـیامرف ،  یم  تسه  مه  يوار  هک  ع )   ) نینم ؤملاریما 
زا ریغ  دوب .  دهاوخ  نم  نیشناج  ریزو و  یصو ،  دریذپب ،  ارم  توعد  لّوا  هک  امش  زا  یسک  ره  دومرف :  اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا 

ربمغیپ رخآ  رد  دش .  دنلب  اج  زا  ع )   ) یلع درک ،  مالعا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  هک  راب  دنچ  ره  دادن و  تبثم  باوج  يدحا  ع )   ) یلع
(5  . ) دوب یهاوخ  نم  هفیلخ  ریزو و  یصو ،  وت  نم  زا  دعب  دومرف : 

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  اب  هلیبق  سیئر  تاقالم 

مارح ياههام  رد  دوب ،  راوشد  تخـس و  عضو  دـندش .  یم  ناشیا  غیلبت  عناـم  شیرق  دـندوب  هّکم  رد  لوسر  ترـضح  زونه  هک  یناـمز  رد 
یتاغیلبت تمحازم  یلو  دوبن  ندز  کتک  لـثم  یندـب  تمحازم  ینعی  دـندش ،  یمن  محازم  داـیز  لـقاال  اـی  دـندش  یمن  مرکا  ربمغیپ  محازم 

عمج تافرع  رد  ظاکع  زازاـب  رد  مدرم  یتقو  درک و  یم  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  هشیمه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  تشاد .  دوجو 
یم توعد  ار  مدرم  درک و  یم  شدرگ  لئابق  نایم  رد  تفر  یم  صوصخم )  کبس  کی  اب  یلو  دوب  ّجح  مسارم  مه  عقوم  نآ   ) دندش یم 
یم غورد  تفگ  یم  وا  دومرف  یم  ربـمغیپ  هچ  ره  درک و  یم  تکرح  ربـمغیپ  رـس  تشپ  هیاـس  لـثم  بهلوبا  اـجنآ  رد  دـنا :  هتـشون  دومن . 

شدوخ موق  هب  درک  تبحـص  ربمغیپ  اب  يرادقم  هکنآ  زا  دعب  دوب .  تسارف  اب  یلیخ  لئابق  زا  یکی  سیئر  دینکن .  شوگ  شفرح  هب  دـیوگ 
برع يو  هلیسو  هب  دوب  یم  ام  زا  رگا  هک  منیب  یم  دادعتسا  وا  رد  ردقنیا  نم  ینعی  برعلا  هب  تلکال  دوب  یم  نم  زا  صخش  نیا  رگا  تفگ 
نامیا اهنآ  نامیا  کش  نودب   ) میروایب نامیا  وت  هب  میرـضاح  مموق  نم و  تفگ :  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  وا  مدروخ .  یم  ار 
هکنیا دومرف :  ینک .  نییعت  ار  ام  زا  رفن  کی  ای  نم  تدوخ  زا  دـعب  يارب  هکنیا  نآ  یهدـب و  لوق  ام  هب  مه  وت  هکنیا  طرـش  هب  دوبن ) یعقاو 

(6  . ) تسا هدمآ  ننست  لها  خیرات  بتک  رد  هک  تسا  یبلطم  نیا  تسادخ .  اب  تسین  نم  اب  دشاب  نم  وا  دعب  یسک  هچ 

 ! زگره كرش  اب  یتسیزمه 

رد رافک  اب  ربمغیپ  زونه  یلو  دـش .  بیجع  مالـسا  يونعم  تردـق  یتح  یماظن و  تردـق  نآ  بجوم  هب  دوب و  یماظن  حـتف  کی  هّکم  حـتف 
زین دنشاب و  هّکم  رد  دننک و  فاوط  هبعک  هناخ  رد  دنتشاد  قح  مه  اهنآ  اذهل  دوب و  هتـسب  حلـص  داد  رارق  درک ،  یم  یگدنز  حلـص  طیارش 
مه اهنآ  دنداد  یم  ماجنا  مالسا  قباطم  ار  ناشمسارم  نیملسم  دندرک .  یم  تکرش  مه  اهنآ  دندرک ،  یم  تکرش  ّجح  رد  هک  دنتـشاد  قح 
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هک دـش  رارق  دـیدرگ  لزان  هروس  نیا  هک  دـعب  دـش .  لزاـن  تئارب  هروس  يرجه  مهن  لاـس  رد  دـنداد .  یم  ماـجنا  ناـشدوخ  موسر  قباـطم 
تکرـش ّجـح  مسارم  رد  دـنرادن  قح  نیکرـشم  رگید  سپ  نیا  زا  هک  دـناوخب  یمومع  عمجم  رد  ینم  رد  ار  هروس  نیا  دورب  نینم  ؤملاریما 

دنداتسرف ار  رکبوبا  لّوا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  یفورعم  ناتـساد  سب .  تسا و  نیملـسم  صاخ  مسارم  نیا  دننک و 
هروس لّوا  زا  اـی  درب  دوخ  اـب  مه  ار  تئارب  هروس  رکبوبا  هکنیا  دـش .  لزاـن  هیآ  هک  دوب  هار  نیب  زوـنه  یلو  تفر  وا  جاـحلاریما .  ناوـنع  هب 

نآ تسا و  ینس  هعیش و  قافتا  دروم  نیا  لاح  ره  هب  یلو  تسا  نیرسفم  فالتخا  دروم  دوب ،  هتفر  جاحلا  ةراما  يارب  طقف  وا  دوبن و  تئارب 
 : دومرف وا  هب  داتسرف و  شدوخ  صوصخم  بکرم  اب  ار  نینم  ؤملاریما  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک :  دنرامـش  یم  لئاضف  ءزج  ار 

نیب رد  تفر و  نینم  ؤملاریما  تسوت .  زا  هک  یسک  ای  وت  رگم  دناوخب  دیابن  مدرم  رب  ار  هروس  نیا  هک  تسا  هدش  لزان  یحو  نم  رب  هک  ورب 
يادص نیا  تفگ  تخانـش .  یم  ار  ادـص  نیا  وا  دیـشک .  يا  هرعن  ربمغیپ  صوصخم  رتش  دوب .  يا  همیخ  رد  رکبوبا  دیـسر .  رکبوبا  هب  هار 

ایآ تفگ :  تسا .  یمهم  ربخ  دیمهف  دش .  تحاران  یلیخ  تسا .  هدمآ  ع )   ) یلع دـید  هاگان  تساجنیا ! ؟  رتش  نیا  ارچ  تسا  ربمغیپ  رتش 
؟  هن اـی  هدـش  لزاـن  مه  نم  هیلع  يزیچ  اـیآ  تفگ :  مناوخب .  مدرم  رب  ار  تئارب  هروس  هک  هدرک  رومءاـم  ارم  ربمغیپ  دومرف :  هدـش ؟  يربخ 

کی نیا  داد و  همادا  رفس  هب  رکبو  با  درک و  تئارق  ار  تئارب  هروس  تفر و  یلع  دنیوگ  یم  اه  ینس  تسا :  فالتخا  اجنیا  رد  هن  دومرف : 
اجنآ زا  رکبوبا  هک  تسا  نیا  هدش  لقن  نازیملا  ریسفب  رد  هک  روط  نامه  ننست  لها  زا  يرایسب  هعیش و  هدیقع  یلو  دش .  هتفرگ  وا  زا  تسپ 

مالعا زور  هن .  دومرف :  تسا ؟  هدـش  لزان  هروس  نیا  رد  نم  هیلع  يزیچ  اـیآ  هّللا !  لوسر  اـی  تفگ :  دیـسر  مرکا  ربمغیپ  هب  اـت  تشگرب و 
ّجح مسارم  رد  دـنرادن  قح  راـفک  رگید  زورما  زا  هک  دـش  مـالعا  زور  نآ  رد  دوب .  يا  هداـعلا  قوـف  زور  نیملـسم  يارب  مه  تئارب  هروـس 

مالسا دننک ؛  یگدنز  كرش  عضو  هب  دنناوت  یمن  رگید  هک  دندیمهف  نیکرـشم  دراد و  نیملـسم  هب  صاصتخا  مرح  طیحم  دننک و  تکرش 
یمن ار  كرـش  ار  یتسیزمه  یلو  دریذـپ  یم  ار  ّتیـسوجم  ّتینارـصن و  ّتیدوهی ،  لثم  ناـیدا  اـب  یتسیزمه  دـنک ،  یمن  لـمحت  ار  كرش 

(7  . ) دریذپ

 ! ریگن مشخ 

هلمج کـی  وا  باوج  رد  مرکا  لوـسر  تساوـخ ،  یتحیـصن  وا  زا  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوـسر  تمدـخ  هب  بارعا  زا  يدرم 
رد هک  دیـسر  یتقو  افداصت  تشگرب ،  دوخ  هلیبق  هب  درک و  تعاـنق  نیمه  هب  درم  نآ  ریگن !  مشخ  بضغت .  ـال  هکنیا :  نآ  دومرف و  هاـتوک 
درم نآ  دندوب .  رگیدکی  هب  هلمح  هدامآ  هدرک و  ییارآ  فص  فرط  ود  دوب و  هداد  خر  عازن  رگید  هلیبق  کی  وا و  هلیبق  نیب  يا  هثداح  رثا 

دیابن هک  دـمآ  شدای  هب  مرکا  لوسر  راتفگ  لاح ،  نیمه  رد  داتـسیا .  دوخ  موق  فص  رد  درک و  نت  هب  حالـس  میدـق  تداع  يوخ و  يور 
رکف دوخ  اب  دش ،  رادـیب  شقطنم  دروخ و  یناکت  تفر .  ورف  هشیدـنا  هب  دروخورف و  ار  دوخ  مشخ  دـهدب ،  هار  دوخ  رد  ار  بضغ  مشخ و 

دـش رـضاح  درک و  کیدزن  نمـشد  فص  هب  ار  دوخ  دنـشکب ،  ریـشمش  رگیدکی  يور  هب  رـشب  دارفا  زا  هتـسد  ود  دیاب  تهج  یب  ارچ  درک 
يواعد زا  دندید  وا  زا  ار  یگنادرم  تّوتف و  نینچ  هک  زین  لباقم  هلیبق  دـهدب .  دوخ  لام  زا  دـنهاوخ  یم  تمارغ  هید و  ناونع  هب  اهنآ  هچنآ 
(8  . ) تشگ شوماخ  قطنم  لقع و  بآ  اب  دوب  هدش  هتخورفا  تاساسحا  نایلغ  زا  هک  یشتآ  دش و  متخ  هلئاغ  دندیشوپ .  مشچ  دوخ 

ادخ فطل  ای  الب 

يـالاب رد  هک  دـندید  ار  یغرم  دـندش  وا  لزنم  دراو  یتقو  دـندش ؛  توعد  ناناملـسم  زا  یکی  هناـخ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
ایآ تفگ :  هناخ  بحاص  دندش .  تفگـش  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  تسکـشن .  داتفا و  ای  داتفین  غرم  مخت  درک و  مخت  راوید 

هیلع و هّللا  یلص  مرکا  لوسر  تسا .  هدیسرن  یبیـسآ  زگره  نم  هب  تسا  هتخیگنارب  يربمایپ  هب  ار  وت  هک  ییادخ  هب  مسق  دیدومرف ؟  بجعت 
 ( ع  ) قداص ترـضح  زا  ( 9  . ) تسین ادخ  فطل  دروم  دـنیبن  یتبیـصم  زگره  هک  یـسک  دـنتفگ  دـنتفر ،  درم  نآ  هناخ  زا  دنتـساخرب و  هلآ 
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هجرد رد  دنتسه ؛  ایبنا  مدرم  نیرتراتفرگرپ  ( )) 10  . ) لثمالاف لثمالا  ّمث  مهنولی ،  نیّذلا  ّمث  ءایبنَالا ،  ءالب  سانلا  ُدشا  َّنا  هک :  هدـش  تیاور 
بتک رد  نییاپ )) .  هب  الاب  زا  بیترت  هب  تسا  رت  تلیضف  اب  هک  سک  ره  سپس  دنراد و  رارق  ناشیا  زا  دعب  تلیضف  ثیح  زا  هک  یناسک  دعب 

هک تسا  یفطل  ادخ  ناتسود  يارب  زا  الب  وا .  نادنزرف  زا  ناماما  و  ع )   ) نینم ؤملاریما  ءالتبا  تدش  هب  تسا  هتفای  صاصتخا  یباب  ثیدح ، 
تـسا نکمم  دـنریگ  یم  رارق  راگدرورپ  يرهم  یب  دروم  هک  یناسک  ناهارمگ و  يارب  اـهتبقاع  اـهتمعن و  هک  ناـنچنآ  دراد ،  رهق  ياـمیس 

(11  . ) فطل هفایق  هب  ییاهرهق  تمعن و  تروص  هب  اما  دنشاب  ییاهباذع 

دب کین و  ياهراک 

ـالط و زا  یتـشخ  دـننک ،  یم  یئاـنب  هک  مدـید  یناگتـشرف  مدـش ،  تشهب  دراو  جارعم  بش  رد  دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر 
یم تسد  راک  زا  یهاگ  دـینک و  یم  راک  یهاگ  ارچ  متفگ :  ناشیا  هب  دندیـشک .  یم  تسد  ندرک  راـک  زا  مه  یهاـگ  و  هرقن ،  زا  یتشخ 

دیوگ یم  ایند  رد  هک  نم  ؤم  رکذ  دنتفگ :  تسیچ ؟  دیهاوخ  یم  هک  یحلاصم  مدیـسرپ :  دسرب .  یئانب  حلاصم  ات  دنداد :  خـساپ  دیـشک ؟ 
یم يراددوخ  زین  ام  دـنک ،  يراددوخ  تقو  ره  میزاس و  یم  ام  دـیوگب ،  تقو  ره  ربکا .  هّللا  هّللا و  الا  هلآ  ـال  هّللدـمحلا و  هّللا و  ناـحبس 

يارب ادخ  هّللا ،  ناحبس  دیوگب  هک  سک  ره   : )) دندومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  هدمآ  رگید  ثیدح  رد  ( 12  . ) مینک
هّللا الا  هلآ  دیوگب ال  سک  ره  دناشن و  یم  تشهب  رد  یتخرد  وا  يارب  ادخ  هّللدمحلا ،  دیوگب  سک  ره  دناشن و  یم  تشهب  رد  یتخرد  وا 

شیرق زا  يدرم  دناشن .  یم  تشهب  رد  یتخرد  وا  يارب  ادخ  ربکا ،  هّللا  دیوگب  سک  ره  و  دـناشن ،  یم  تشهب  رد  یتخرد  وا  يارب  ادـخ  ، 
و دنازوسب ،  ار  اهنآ  هک  دیتسرفن  یشتآ  هک  دیـشاب  بظاوم  یلو  یلب  دندومرف :  ترـضح  تسا .  رایـسب  تشهب  رد  ام  ناتخرد  سپ  تفگ : 

لطاب ار  شیوخ  ياهلمع  دیرب و  نامرف  ار  وا  هداتـسرف  ادخ و  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  هک :  تسا  لجوزع  يادخ  راتفگ  لیلد  هب  نیا 
(13  . (() دینکن

ترخآ قیفر 

ربمغیپ تمدخ  میمت ))  ینب   )) زا یهورگ  اب  يزور  هک  هدرک  لقن  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  هک  مصاع  نب  سیق 
یم دنم  هرهب  رتمک  امـش  روضح  زا  مینک و  یم  یگدـنز  ارحـص  رد  ام  هّللا !  لوسر  ای  متفگ :  مدـش ،  بایفرـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا 

دهاوخ ینیـشنمه  راچان  هب  وت  يارب   : )) دومرف نینچ  هلمج  نآ  زا  و  دومرف ،  يدنمدوس  حیاصن  مرکا  لوسر  دـییامرف .  هظعوم  ار  ام  میدرگ 
ار وت  دشاب  فیرش  رگا  وت  نیشنمه  تسا .  هدنز  وا  يا و  هدرم  وت  هک  یلاح  رد  ددرگ  یم  نفد  وت  اب  ددرگ ؛  یمن  ادج  وت  زا  زگره  هک  دوب 
نآ لو  ؤسم  وت  دوش و  یم  هتخیگنارب  وت  اـب  زیخاتـسر  رد  ددرگ و  یم  روشحم  وت  اـب  نیـشنمه  نآ  هاـگنآ  دراپـس .  یم  ثداوـح  ناـماد  هب 
ریغ رد  دوب و  دهاوخ  وت  سنا  هیام  دـشاب  کین  وا  رگا  اریز  دـشاب ؛  کین  ینک  یم  باختنا  هک  ینیـشنمه  هک  نک  تقد  سپ  دوب .  یهاوخ 

تروص هب  امـش  ياهزردنا  هک  درک  ضرع  مصاع  نب  سیق  تسا )) .  وت  رادرک  نشنمه ،  نآ  ددرگ .  یم  وت  تشحو  بجوم  تروص  نیا 
هب یسک  دومرف  روتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  دشاب .  ام  راختفا  بجوم  منک ،  هریخذ  ظفح و  ار  نآ  ات  دوش  هدروآرد  يراعـشا 

لوسر حیاصن  دوب ،  هدمآ  ناجیه  هب  مرکا  لوسر  نانخس  زا  هک  شدوخ  سیق  دیایب  ناسح  هکنیا  زا  لبق  یلو  دورب ؛  تباث  نب  ناسح  لابند 
ناک ام  ِربقلا  یتف  یتفْلا  ُنیرق  امَّنِا  کلاعف  نم  اطیلخ  رَّیخت  تسا :  نیا  راعشا  تشاد .  هضرع  ترضح  هب  دروآرد و  رعش  تروص  هب  ار  ادخ 
لف لُغـشَت  ُهّللا  هب  یـضری  يذَّلا  ریغب  نکت  الف  ٍء  یـشب  ًالوغـشم  َتنک  نِاف  ُلبقیَف  ِهیف  ُءرملا  يدانی  ٍمویل  هَّدُِعت  ْنا  نم  ِتوملا  دعب  ُّدبال  لعفی و 

رادرک زا  ( )) 14  ) ُلَحری َُّمث  مهیف  الیلق  ُمیُقی  ِِهلهَال  ٌفیـض  ُناسنالا  امَّنِا  الا  ُلعفی  ناک  يذـّلا  ّـالا  هلبق  نم  ِهتوم و  دـعب  نم  ناـسنالا  بحـصی 
ار دوخ  نیـشنمه  دیاب  راچان  هب   . (( )) دـشاب یم  وا  لامعا  نامه  خزرب )   ) روگ رد  یمدآ  قیفر  هک  نیزگرب  دوخ  يارب  تسود  نیـشیوخ ، 

ددنسپ یم  ادخ  هچنآ  هب  زج  هک  دشاب  بقارم  يوش  یم  مرگرس  يزیچ  هب  رگا  سپ   . (( )) يزاس هدامآ  ینک و  باختنا  زیخاتسر  زور  يارب 
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تـسین شیب  ینامهم  دوخ  هداوناخ  رد  یمدآ  اـنامه   . (( )) ددرگ یمن  نیرق  شیوخ  رادرک  اـب  زج  گرم  زا  سپ  یمدآ  اریز   . (( )) دـشابن
(15  . (() دنک یم  چوک  سپس  گنرد و  ناشیا  نایم  رد  یکدنا  هک 

دیهش رب  هیرگ 

گنج رد  هزمح ))   )) دیـسر ارف  دحا  گنج  تشادن ،  ار  یـسک  اذل  دوب و  هدرک  ترجاهم  هنیدـم  هب  هّکم  زا  ربمایپ  يومع  هزمح  ترـضح 
ینعی ءادهشلادیس  بقل  تبسانم  نیمه  هب  و  دیسر .  تداهش  ضیف  هب  هنامولظم  ات  دیشخرد  رتهب  ناگدنمزر  ریاس  زا  درک و  تکرش  هنالاعف 
هرطاخ ناشیاه  هیرگ  اب  دندوب و  هتـسشن  ناشنازیزع  گوس  رد  ادهـش  هراوناخ  دیـسر  نایاپ  هب  دحا  گنج  دـنداد .  وا  هب  ار  نادیهـش  رالاس 
ءادهـش همه  هناخ  رد  هک  دندید  دندش  دراو  هنیدـم  هب  یتقو  تشگ ،  رب  دـحا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  دنتـشاد .  یم  گرزب  ار  نانآ 

زج دـنراد  هدـننک  هیرگ  ادهـش  همه  ینعی  هل ))  یکاوب  الف  ةزمح  اـّما   : )) دومرف هلمج  کـی  طـقف  ترـضح  هزمح ،  هناـخ  زج  تسه  هیرگ 
 . درادن هدننک  هیرگ  هزمح  دومرف :  ربمایپ  دنتفگ :  ناشیاه و  هناخ  هب  دنتفر  هباحـص  دومرف ،  ار  هلمج  نیا  ات  درادن .  هدننک  هیرگ  هک  هزمح 
نب ةزمح  بانج  مارتحا  هب  ربماـیپ و  مارتحا  هب  دنتـسیرگ ،  یم  ناشناردـپ  اـی  ناـشنارهوش  اـی  ناـشدوخ  نادـنزرف  يارب  هک  یناـنز  ناـهگان 

تساوخ یم  هک  يدیهش  ره  يارب  سک  ره  دش  تنس  رگید  نیا  زا  دعت  و  دنتسیرگ .  بانج  نآ  يارب  دندمآ و  هزمح  هناخ  هب  بلطملادبع 
 ( يداع تیم   ) تیم رب  هیرگ  اب  هکنیا  اب  مالـسا  هک  داد  ناشن  نایرج  نیا  تسیرگ .  یم  وا  يارب  هزمح و  بانج  هناخ  تفر  یم  لّوا  دـیرگب 

تکرش دیهش  رب  هیرگ  تسا و  هدیرفآ  هسامح  دیهش  اریز  دنیرگب ،  دیهـش  رب  مدرم  هک  تسا  لیام  تسا  هدادن  ناشن  یـشوخ  يور  نادنچ 
(16  . ) تسوا جوم  رد  تکرح  وا و  طاشن  اب  تقفاوم  وا و  حور  اب  یگنهامه  وا و  هسامح  رد 

ارگ یلم  هن  دیشاب  ارگ  بتکم 

دروآ دراو  نمشد  دارفا  زا  یکی  هب  یتبرض  هکنآ  زا  سپ  یناریا ،  ناملسم  ناوج  نیا  دوب ،  نیملسم  نایم  رد  یناریا  یناوج  دحا  گنج  رد 
ساـسحا هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  یناریا .  ناـناوج  زا  یکی  منم  هک  ریگب  لـیوحت  نم  زا  ار  تبرـض  نیا  تفگ :  رورغ  يور  زا  ، 

؟  يراصنا ناوج  کی  منم  یتفگنارچ  دومرف :  ناوح  نآ  هب  اروف  تخیگنا ،  دهاوخرب  ار  نارگید  تابـصعت  نخـس  نیا  نونکا  مه  هک  درک 
(17  . ) يدیشک نایم  هب  ار  يداژن  یموق و  رخافت  ياپ  يدرکن و  راختفا  تسا  طوبرم  کلسم  نییآ و  هب  هک  يزیچ  هب  ارچ  ینعی 

تسا موکحم  یتسرپداژن 

 ، دمآ نایم  هب  بسن  لصا و  زا  نخس  دندوب ،  رضاح  زین  باحصا  رباکا  زا  يا  هدع  دوب ،  هتـسشن  ربمغیپ  دجـسم  رد  یـسراف  ناملـس  يزور 
بـسن لصا و  زا  وت  دـنتفگ :  وا  هب  دیـسر ،  ناملـس  هب  تبون  درب ،  یم  الاب  ار  نآ  تفگ و  یم  يزیچ  دوخ  بسن  لصا و  هرابرد  یـسک  ره 

 ، دروآ نایم  هب  نخـس  داژن  تاراختفا  بسن و  لصا و  زا  هکنیا  ياـج  هب  یمالـسا  هدـش  تیبرت  هتفاـی و  میلعت  هنازرف  درم  نیا  وگب ،  تدوخ 
یلص دّمحم  هلیسو  هب  دنوادخ  مدوب و  هارمگ  متـسه .  ادخ  ناگدنب  زا  یکی  دنزرف  تسا و  ناملـس  ممان  نم  هّللادبع  نب  ناملـس  انا  تفگ : 

هب دنوادخ  مدوب ،  هدرب  درک .  زاین  یب  ارم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  هلیـسو  هب  دـنوادخ  مدوب ،  ریقف  درک .  ییامنهار  ارم  هلآ  هیلع و  هّللا 
نآ ضرع  هب  ار  نایرج  شرازگ  ناملـس  دـش و  دراو  ادـخ  لوسر  نیب  نیا  رد  نم ،  بسن  لصا و  تسا  نیا  درک .  دازآ  ارم  دّـمحم  هلیـسو 

نوخ شیرق ،  هورگ  يا  دومرف :  دندوب و  شیرق  زا  همه  هک  تعامج  نآ  هب  درک  ور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـناسر .  ترـضح 
 ، وا تیـصخش  يوخ و  قلخ و  زا  تسا  تراـبع  سک ،  ره  یگنادرم  تسوا .  نید  سک  ره  زیمآراـختفا  بسن  هچ ؟  ینعی  داژن  هچ ؟  ینعی 
هب راـختفا  ياـج  هب  ینعی  لـقع ؟  زا  رتـالاب  يداژن  لـصا  هشیر و  هچ  وا  كاردا ،  مهف و  لـقع و  زا  تـسا  تراـبع  سک  ره  هـشیر  لـصا و 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  تادـیکات  ( 18  . ) دـینک راختفا  دوخ  كاردا  مهف و  لـقع و  قـالخا و  نید و  هب  هدیـسوپ  ياهناوختـسا 
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لیلد نیمه  هب  تشاذگ .  برع  ریغ  ناناملسم  صخالاب  ناناملسم  بولق  رد  یقیمع  رثا  يداژن ،  یموق و  تابـصعت  ندوب  ساسا  یب  هرابرد 
تابـصعت ملاـظم و  تهج  نیمه  هب  یبـنجا ،  هناـگیب و و  هن  دنتـسناد  یم  دوخ  زغا  ار  نمالـسا  برع  ریغ  برع و  زا  معا  ناناملـسم  هشیمه 

افلخ ياهراک  زا  مالسا  باسح  دنتسناد  یم  همه  دنک ،  نیبدب  مالسا  هب  ار  برع  ریغ  ناناملـسم  تسناوتن  يوما  يافلخ  تابـصعت  يداژن و 
(19  . ) دوش یمن  لمع  یمالسا  نیناوه  هبم  ارچ  هک  دوب  ساسا  نیا  رب  هشیمه  تفالخ  هاگتسد  رب  اهنآ  ضارتعا  تسادج و 

تسا مالسا  فالخ  ییارگ  یلم 

تفگ دمآ و  دوب  برع  فورعم  نارادرس  زا  هک  سیق  نب  ثعـشا  دناوخ ،  یم  هبطخ  يرجآ  يربنم  يور  رب  هعمج  زور  کی  رد  ع )   ) یلع
برع هک  داد  مهاوخ  ناشن  نم  زورما  تفگ :  دوب  هتفرگ  مشخ  ام  رب  وت  يور  ولج  نایناریا )  ینعی   (( ) نایور خرس   )) نیا نینم  ؤملاریماای  : 

 ( ناـیناریا یلاوم و   ) اـهنآ دـننک و  یم  تحارتسا  مرن  رتسب  رد  اـه  هزور  ناـشدوخ  اـه  هدـنگ  مکـش  نیا  دومرف :  ع )   ) یلع تسا .  هراـکچ 
ییادخ هب  مسق  مشاب ،  ناراکمتـس  زا  ات  منک  درط  ار  اهنآ  هک  دنهاوخ  یم  نم  زا  هاگنآ  و  دـننک .  یم  ّتیلاعف  ادـخ  رطاخ  هب  مرگ  ياهزور 

اب مالـسا  رطاخ  هب  ار  نایناریا  امـش  ادتبا  رد  هکنانچمه  ادـخ  هب  دومرف :  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  هک  دـیرفآ  ار  یمدآ  تفاکـش و  ار  هناد  هک 
(20  . ) دز دیهاوخ  مالسا  رطاخ  هب  ریشمش  اب  ار  امش  نایناریا  دعب  دز ،  دیهاوخ  ریشمش 

نمی رد  نایناریا 

یم یگدـنز  خرـس  يایرد  لـحاس  توم و  رـضح  ندـع ،  نمی ،  رد  یناریا  یهورگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دـلوت  ناوا  رد 
تلع بلطم ،  ندـش  نشور  يارب  میتـسه  ریزگاـن  عوـضوم  نیا  رد  یـسررب  زا  لـبق  دنتـشاد .  تسد  رد  زین  ار  نـمی  تموـکح  و  دـندرک ، 
قیرط زا  هشبح  تلود  ناوریشونا ،  نامز  رد  دشاب .  كرد  لباق  رتهب  عوضوم  ات  مینک ،  یـسررب  نمی  رد  ار  یناریا  دارفا  تماقا  ترجاهم و 
يرای يو  زا  ات  دـمآ  ناوریـشونا  رابرد  هب  نمی  هاشداپ  نزی  يذ  نب  فیـس  تخادـنارب .  ار  هقطنم  نیا  تموکح  دروآ و  هلمح  نمی  هب  ایرد 
تفای هزاجا  ات  دومن ،  تماقا  نئادم )   ) نوفسیت رد  لاس  تفه  تدم  فیس  دنا ،  هتـشون  نیخروم  دنک .  نوریب  نمی  زا  ار  نایـشبح  دیوج و 

دوخ نازابرس  زا  یهورگ  نک و  يرای  نایشبح  اب  گنج  رد  ارم  تفگ :  ناوریـشونا  هب  نزی  يذ  نب  فیـس  دنک .  تاقالم  ناوریـشونا  اب  هک 
هب ار  اـهنآ  مهد و  بیرف  ار  دوخ  نایرکـشل  هک  تسین  اور  نم  نییآ  رد  تفگ :  ناوریـشونا  مریگب .  ار  دوـخ  تکلمم  اـت  تسرفب  نم  اـب  ار 
زا ار  ناینادـنز  زا  یهورگ  هک  دـش  رارق  شنیرواشم  نایرابرد و  اب  تروشم  زا  سپ  متـسرفب .  دنتـسین  هدـیقع  مه  نم  اب  هک  يدارفا  کمک 

نیمه دنا و  هتشون  رفن  رازه  دودح  رد  ار  تعامج  نیا  دادعت  تفرگ .  رارق  لمع  دروم  دیـسر و  بیوصت  هب  يءار  نیا  دننک .  جارخا  اجنآ 
نایناریا یهدنامرف  دننک .  كاله  ار  همه  دنروآرد و  اپ  زا  دوب  رتشیب  مه  رازه  یس  زا  اهنآ  ددع  هک  ار  نایـشبح  دنتـسناوت  هک  دنا  تعامج 

یقیقح مان  هک  یناریا  زرهو  نیمه  نزی ،  يذ  نب  فیس  ندرم  نایشبح و  تسکش  زا  سپ  دوب .  زرهو ))  )) مان هب  یصخش  هدهع  هب  نمی  رد 
(21  . ) درک یم  تعباتم  ناریا  تلود  زا  دیسر و  تموکح  هب  نمی  رد  دوب  دازارخ ))  )) نآ

یناریا ناناملسم  نیتسخن 

ناذاب تسد  هب  نمی  تموکح  دومرف ،  زاغآ  ار  دوخ  توعد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  یبن  دش و  راکشآ  مالـسا  سّدقم  نید  هک  یماگنه 
 . دش عورش  ناذاب  نیمه  نامز  رد  شیرق  نیکرشم  برع و  لیابق  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  ياهگنج  دوب .  یناریا  ناساس  نب 
نآ ياـهراک  شرازگ  تـشاد و  تراـظن  زین  هماـهت  زاـجح و  ناهنیمزرـس  رب  درک و  یم  تموـکح  نـمی  رب  زیورپ  ورـسخ  بناـج  زا  ناذاـب 

سّدقم نید  هب  ار  زیورپ  ورسخ  يرجه  مشش  لاس  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  دیناسر .  یم  زیورپ  ورسخ  هب  ابترم  ار  ترـضح 
هک تشون  نمی ،  رد  دوخ  لماع  ناذاب ،  يارب  دومن و  هراپ  ار  بانجنآ  همان  دش و  تحاران  تخس  عوضوم  نیا  زا  يو  درک .  توعد  مالسا 
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هب ار  زیورپ  ورسخ  مایپ  ود  نآ  داتسرف .  هنیدم  هب  ورسخ  هیوباب و  مان  هب  ار  یناریا  رفن  ود  زین  ناذاب  دنک .  مازعا  يو  دزن  ار  همان  نیا  هدنسیون 
راضحا ربخ  هک  یماگنه  تسا .  هدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  اب  نایناریا  یمـسر  طاـبترا  نیلّوا  نیا  دـندیناسر و  باـنج  نآ 

کلم اریز  دوب  دهاوخن  یصالخ  دّمحم  يارب  رگید  دنتفگ  دندش و  تقوشوخ  رایسب  دیسر ،  شیرق  نیکرشم  هب  ناریا ،  هب  لوسر  ترضح 
هنیدـم رد  دنتـشاد  تسد  رد  هک  یمکح  اب  ناذاب  ناگدـنیامن  درب .  دـهاوخ  نیب  زا  ار  وا  هدـش و  فرط  يو  اب  زیورپ  ورـسخ  ناریا  كولملا 

هک دعب  زور  دینک .  تفایرد  ار  دوخ  باوج  دییایب و  ادرف  دومرف :  ترـضح  دنتـشاذگ .  نایم  رد  ار  دوخ  روظنم  دندیـسر و  ربمغیپ  روضح 
 : دوزفا سپـس  تخاس .  كاله  ار  وا  دیرد و  ار  زیورپ  ورـسخ  شردپ  مکـش  بشید  هیوریـش  دومرف :  ترـضح  دندمآ  بانج  نآ  تمدـخ 

نمی هب  امـش  کـنیا  دـمآ .  دـهاوخرد  نیملـسم  فرـصت  هب  يدوزب  امـش  تکلمم  دـش و  هتـشک  امـش  هاـش  هک  داد  عـالطا  نم  هب  دـنوادخ 
هیلع و هّللا  یلص  مرکا  یبن  دوب .  دهاوخ  وا  اب  نانچمه  نمی  تموکح  دش  ناملـسم  رگا  دنک ؛  رایتخا  مالـسا  دییوگب  ناذاب  هب  دیدرگزاب و 

يزور دـنچ  ام  تفگ :  ناذاب  دـنتفگ .  ناذاـب  هب  ار  ناـیرج  دنتـشگزاب و  نمی  هب  رفن  ود  نآ  دومرف و  تمحرم  ییایادـه  رفن  ود  نیا  هب  هلآ 
هاگنآ دـیوگ ؛  یم  نخـس  دـنوادخ  فرط  زا  تسا و  ربمغیپ  يو  هک  تسا  مولعم  دـمآرد  راک  زا  تسرد  بلطم  نیا  رگا  مینک  یم  گنرد 
ناذاب يارب  هیوریـش  فرط  زا  همان  دیـسر و  نوفـسیت  زا  یکیپ  هک  تشذگ  هیـضق  نیا  رب  دـعب  زور  دـنچ  تفرگ .  میهاوخ  ار  دوخ  میمـصت 

هک دوب  هتشون  هیوریش  دوب .  هداد  حرش  يو  يارب  ار  شردپ  نتشک  تلع  هیوریش  دش و  علطم  یمسر  روط  هب  هیـضق  نایرج  زا  ناذاب  دروآ . 
مهارف ار  وا  یتحاران  تابجوم  دراذگب و  دازآ  تسا  تّوبن  یعدـم  زاجح  رد  هک  ار  یـصخش  دـنک و  توعد  يو  ینابیتشپ  هب  ار  نمی  مدرم 

نیتسخن نانیا  دندش و  ناملسم  دنتفگ  یم  رارحا  ءانبا و  ار  اهنآ  هک  نایناریا  زا  یهورگ  سپس  دش و  ناملـسم  ماگنه  نیا  رد  ناذاب  دزاسن . 
ءاقبا نمی  تموکح  رب  نانچمه  ار  ناذاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  دندیدرگ .  مالسا  سّدقم  تعیرش  دراو  هک  دنتسه  ینایناریا 

رس ار  نیدناعم  نیفلاخم و  تخادرپ و  مالسا  غیلبت  جیورت و  هب  درک و  یم  تموکح  نمی  رب  مرکا  یبن  فرط  زا  خیرات  نیا  زا  يو  دندرک و 
هب ربـمغیپ  فرط  زا  ناذاـب  نب  رهـش  شدـنزرف  تشذـگرد و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تاـیح  رد  ناذاـب  دـیناشن .  دوخ  ياـج 

(22  . ) درک یم  هزرابم  مالسا  نانمشد  اب  دومن و  بیقعت  ار  ردپ  شور  نانچمه  زین  يو  دش .  بوصنم  تموکح 

دادترا اب  نایناریا  هزرابم 

دوسا دـندیدرگ .  يرتسب  هدـش  ضیرم  یگتـسخ  طرف  زا  يزور  دـنچ  عادولا ،  ۀـجح  زا  تعجارم  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  یبـن 
نیا زا  درک .  دهاوخن  ادیپ  ییاهر  یشوخان  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  یبن  هک  تشادنپ  درک و  ادیپ  عالطا  ربمغیپ  ضرم  زا  یـسنع 

دوسا دادـترا  دـنتفرگ .  ار  يو  نوماریپ  نمی  بارعا  زا  يریثـک  هدـع  دومن .  عمج  دوـخ  رود  ار  یهورگ  درک و  توـبن  ياـعدا  نمی  رد  ور 
اعنص فرط  هب  دندوب  هتفرگ  ار  يو  نوماریپ  هک  برع  زا  یلیابق  اب  یسنع  ( 23  . ) دمآ دیدپ  مالسا  رد  هک  تسا  يدادترا  نیتسخن  یسنع ، 
رهش گنج  هب  راوس  دصتفه  اب  دوسا  تخاس .  هدامآ  دوب  هدرک  مایق  مالسا  دض  رب  هک  باّذک  دوسا  عفد  يارب  ار  دوخ  دنار ،  یم  تموکح 

هار رد  هک  تسا  یناریا  درف  نیتسخن  نیا  دش و  هتشک  گنج  نیا  رد  ناذاب  نب  رهش  تفرگ .  رد  یتخس  گنج  ود  نیا  نیب  دمآ و  ناذاب  نب 
 ، نیرحب توم ،  رـضح  ات  نمی  همه  رب  درک و  جاودزا  ناذاب  نب  رهـش  نز  اـب  يو  نتـشک  زا  سپ  یـسنع  دوسا  دیـسر .  تداهـش  هب  مالـسا 
هب دندشن و  وا  میلست  بارعا  زا  دنچ  ینت  طقف  تخاس و  دوخ  عیطم  ار  نمی  لئابق  همه  درک و  ادیپ  طلـست  فئاط  دجن و  ياهنابایب  ءاسحا و 

نانیا دـنتفرگ .  هدـهع  هب  هیوداد  زوریف و  ار  نایناریا  تسایر  ناذاـب  نب  رهـش  ندـش  هتـشک  زا  سپ  دـندومن .  تعجارم  هرونم  هنیدـم  فرط 
تسد زا  ار  ناذاب  نب  رهش  شدنزرف  ناذاب و  شور  دندناک و  تباث  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  یبن  زا  تعباتم  مالـسا و  هقیرط  رد  نانچمه 

ناناملسم دیسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح  عالطا  هب  نمی  ثداوح  ناذاب و  نب  رهـش  ندش  هتـشک  نایرج  نیب  نیا  رد  دندادن . 
(24  . ) دنتفرگ ار  باّذک  دوسا  نوماریپ  هدش  دترم  نمی  نیمزرس  برع  زا  یتعامج  نایناریا و  زج  هک  دندش  هجوتم  هنیدم 
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نمی نایناریا  هب  لوسر  ترضح  همان 

دوسا اب  هک  دنتـشون  همان  اـم  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  دـیوگ :  دوب  نمی  ناملـسم  ناـیناریا  زا  هک  یملید  شیـشج 
مالسا نانمشد  اب  هک  دندوب  هدش  رومءام  نانیا  دوب و  هدش  رداص  شیشج  هیوداد و  زوریف ،  يارب  مالسا  ربمغیپ  نامرف  مینک .  گنج  باّذک 

هیوداد و زوریف ،  دـنناسرب .  ناناملـسم  همه  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ناـمرف  دـننک و  گـنج  ناـهنپ  راکـشآ و  روـط  هب 
توعد هبتاکم و  هب  میدرک  عورـش  ام  دـیوگ :  یملید  دـندیناسر .  نایناریا  همه  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  ناـمرف  یملید  شیـشج 

اهنآ داتـسرف و  یمایپ  نایناریا  يارب  دش و  علطم  نایرج  زا  دوسا  ماگنه  نیا  رد  دـنزاس .  ایهم  یـسنع  دوسا  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  هک  مدرم 
امش اب  گنج  رس  زگره  میتفگ :  يو  خساپ  رد  ام  دش .  دهاوخ  نینچ  نانچ و  دنشاب  هتشاد  زیتس  گنج و  رس  يو  اب  رگا  هک  درک  دیدهت  ار 
نیا رد  دـنروآرد .  ياپ  زا  ار  يو  دراد  ناکما  هک  تشاد  میب  نایناریا  زا  هراومه  درکن و  ادـیپ  دامتعا  اـم  نانخـس  هب  دوسا  نکلو  میرادـن . 

قیوشت دوسا  اب  گنج  هب  ار  ام  اه  همان  نیا  رد  مدرم  دیـسر .  رگید  ياج  دنچ  و  دوز )) يذ   )) و رهـش )) نب  رماع   )) زا ییاه  همان  راد  ریگ و 
زین رگید  یتعامج  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  میدش  علطم  سپـس  دنداد ،  یم  یهارمه  تدعاسم و  دیون  دندرک و  یم 

ور نیا  زا  دنیامن .  يرای  باّذک  دوسا  لباقم  رد  ار  نانآ  دننک و  ینابیتشپ  یملیر  هیوداد و  زوریف و  زا  هک  دنا  هداد  نامرف  دنا و  هتشون  همان 
(25  . ) میدرک ادیپ  مابیتشپ  مدرم  نایم  رد  ام 

نیغورد ربمایپ  ندش  هتشک 

 ، دازآ دیوگ :  یملید  شیشج  دیسر .  دهاوخ  یساسح  ياج  هب  عوضوم  نیا  تفایرد  درک و  رطخ  ساسحا  نایناریا  هئطوت  زا  یـسنع  دوسا 
یملید دـینادرگ .  زوریپ  ماجنارـس  ار  ام  يو  ياهییامنهار  درک و  یم  تدـعاسم  رایـسب  ار  ام  دوب  دوسا  فرـصت  رد  هک  ناذاب  نب  رهـش  نز 

 . درک فرصت  ار  نانز  دینارذگ و  ریـشمش  مد  زا  درک و  كاله  ار  تنادنواشیوخ  همه  تشک و  ار  وت  رهوش  دوسا  متفگ :  دازآ  هب  دیوگ : 
محر یب  يدرم  دوسا  مراد ؛  یمن  نمـشد  دوسا  دـننام  ار  يدرم  نم  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  تفگ :  دوب  تماهـش  تریغ و  اب  ینز  هک  دازآ 
نایم رد  نم  اب  دوخ  میمـصت  امـش  تفگ :  دازآ  درادن .  هدیقع  مرحمان  مرحم و  هب  دـنک و  یمن  تاعارم  دـنوادخ  زا  ار  یقح  چـیه  تسا و 
نیب هچنآ  مدش و  نوریب  دازآ  دزن  زا  دیوگ :  یملید  تشاذگ .  مهاوخ  نایم  رد  امـش  اب  درذگ  یم  دوسا  لزنم  رد  هچنآ  زین  نم  دـیراذگ ، 

اب هک  ار  ثوغی ))  دبع  نب  سیق   )) دش و لخاد  رد  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد  مدـیناسر .  هیوداد  زوریف و  عالطا  هب  درک  ادـیپ  نایرج  وا  نم و 
 . دنناسرب يو  هب  یبیـسآ  دنتـسناوتن  نکیلو  دنتفر  دوسا  لزنم  هب  رفن  دنچ  قافتا  هب  سیق  درک .  توعد  دوسا  لزنم  هب  درک  یم  يراکمه  ام 
 : تفگ درک و  تعجارم  یملید  هیوداد و  زوریف و  لزنم  هب  رگید  راـب  سیق  دـش و  لدـب  در و  ینانخـس  دوـسا  سیق و  نـیب  ماـگنه  نـیا  رد 
اب دوسا  دـش و  نوریب  لزنم  زا  سیق  تقو  نیا  رد  دـیهد .  ماـجنا  يو  اـب  دـهاوخ  یم  ناـتلد  هک  يراـک  ره  امـش  دـسر و  یم  دوـسا  کـنیا 

نارتش ناواگ و  نآ  همه  داد  روتـسد  يو  دوب .  رتش  واگ و  تسیود  دودـح  رد  لزنم  کیدزن  رد  دـمآ .  ام  فرط  هب  شنایفارطا  زا  یهورگ 
يا هبرح  دوسا  تقو  نیا  رد  ینک ؟  گنج  نم  اب  یـشکب و  ارم  يراد  رظن  رد  هک  تسا  تسار  ایآ  زوریف !  يا  دز :  دایرف  دوسا  دنتـشک .  ار 

ام تسین ؛  نینچ  تفگ :  زوریف  دیرب .  مهاوخ  رـس  تاناویح  نیا  دـننام  ار  وت  تفگ :  درک و  هلاوح  زوریف  فرط  هب  تشاد  تسد  رد  هک  ار 
میهاوخن یبیـسآ  وت  هب  دازآ  مارتحا  هب  ام  یتسه و  نایناریا  داماد  وت  اریز  میرادن :  مه  ار  وت  نتـشک  دصق  میرادـن و  گنج  رـس  وت  اب  زگره 

نم هب  تبـسن  هک  ینک  دای  مسق  دـیاب  تفگ :  دوسا  دراد !  رارق  وت  تسد  رد  ترخآ  ایند و  روما  يربمغیپ و  نونکا  وت  هک  هوالعب  دـیناسر . 
هب زوریف  هک  ماگنه  نیا  رد  دـندش .  نوریب  هناخ  زا  ات  درک  یهارمه  يو  اب  دـنار و  نابز  رب  ینانخـس  زوریف  یـشاب .  رادافو  ینکن و  تناـیخ 
 : دیوگ یم  یعاس  درم  نیا  هب  مه  دوسا  دنک ،  یم  تیاعـس  يو  زا  يدرم  هک  دینـش  ناهگان  دنتفر  یم  هار  هدش  نوریب  هناخ  زا  دوسا  قافتا 

دوـسا دزن  زا  زوریف  دـیوگ :  یملید  دـهد .  یم  شوـگ  زوریف  هـک  دـش  هجوـتم  دوـسا  ناـهگان  تـشک .  مهاوـخ  ار  شیاـقفر  زوریف و  ادرف 
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یتدـم را  سپ  درک .  تکرـش  ام  سلجم  رد  زین  وا  هداتـسرف و  سیق  لابند  ام  تشاذـگ .  نایم  رد  ار  هلیح  ردـغ و  ناـیرج  درک و  تعجارم 
تـسد هب  یعالطا  زین  يو  رظن  زا  میناسرب و  يو  عالطا  هب  ار  نایرج  مینک و  هرکاذـم  دوسا  نز  دازآ ،  اب  رگید  راب  میتفرگ  میمـصت  هرواشم 

 : تفگ دارآ  مدـیناسر .  وا  عالطا  هب  ار  اـیاضق  همه  متـشاذگ و  ناـیم  رد  يو  اـب  ار  عوضوم  متفر و  دازآ  دزن  نم  دـیوگ :  یملید  میروآ . 
ییاههار رـصق و  نیا  فارطا  مامت  دریگ  یم  رارق  لزنم  رد  هک  یماگنه  درادن .  شناج  هب  ینانیمطا  چیه  دسرت و  یم  دوخ  زا  هشیمه  دوسا 

نیا هب  لوصو  هار  نیارباـنب  دـنریگ .  یم  دوخ  رظن  ریز  ار  يا  هدـنبنج  ره  تکرح  تسا و  نیرومءاـم  رظن  دروم  دوـش  یم  یهتنم  نآ  هب  هک 
رد طقف  امش  تسا .  قاتا  نیمه  دنک  یم  تحارتسا  نابهگن  ظفاح و  نودب  دوسا  هک  ییاج  اهنت  درادن .  ناکما  يداع  دارفا  يارب  نامتخاس 

يرگید زیچ  یغارچ  ریـشمش و  زج  يو  باوخ  قاتا  رد  هک  دیـشاب  نئمطم  دنروآرد و  ياپ  زا  ار  وا  دـیبایرد و  ار  وا  دـیناوت  یم  ناکم  نیا 
ات دش و  جراخ  قاتا  زا  دوسا  ماگنه  نیا  رد  مدرگ .  جراخ  رـصق  زا  متـشاد  رظن  رد  مدش و  نوریب  دازآ  دزن  زا  نم  دـیوگ :  یملید  تسین . 

امش هب  یسک  هچ  يا و  هدمآاجک  زا  تفگ :  دوب  هدش  خرس  بضغ  طرف  زا  شناگدید  هک  یلاح  رد  يو  دیدرگ .  تحاران  رایـسب  دید  ارم 
ماگنه نیا  رد  میآرد .  اپ  زا  دوب  کیدزن  هک  داد  راشف  نانچ  ار  مرـس  يو  دـیوگ :  یملید  يوش ؟  دراو  هناخ  هب  نم  نذا  نودـب  داد  هزاـجا 
دوسا هب  دازآ  تشک .  یمارم  دوب  هدینـشن  ار  دازآ  داـیرف  يو  رگا  رذـگرد و  يو  زا  دوـسا  دروآرب :  داـیرف  دـید و  ار  ناـیرج  رود  زا  دازآ 

نم زا  تسد  نانخـس  نیا  ندینـش  زا  سپ  دوـسا  شکب .  تسد  يو  زا  تسا .  هدـمآ  نم  ندـید  هب  تـسا و  نـم  يوـمع  رـسپ  يو  تـفگ : 
هک ماگنه  نیا  رد  متـشاذگ .  نایم  رد  نانآ  اب  ار  نایرج  هدمآ  دوخ  ناتـسود  دزن  هب  مدـش و  نوریب  رـصق  زا  نم  درک و  اهر  ارم  تشادرب و 
ره و  دیـسرب ،  دوـخ  دوـصقم  هب  دـیناوت  یم  امـش  تسا و  تصرف  تقو  تـفگ :  دـمآ و  دازآ  فرط  زا  يدـصاق  میدوـب ،  وـگتفگ  مرگرس 
يو ناسرب .  دازآ  هب  ار  دوخ  رتدوز  هچ  ره  میتفگ :  زوریف  هب  دیروآرد .  لمع  هلحرم  هب  رتدوز  هچ  ره  دـیا  هتفرگ  رظن  رد  هک  ار  یمیمـصت 

رد دوسا  هک  ینامتخاس  جراخ  رد  ام  دـیوگ :  زوریف  تشاذـگ .  نایمرد  يو  اب  الماک  ار  نایرج  دازآ  دـیناسر .  دازآ  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب 
هب جراخ  زا  ار  دوخ  موزل  عقوم  رد  ات  میداد  رارق  نآ  زیلهد  رد  ار  يدارفا  میدرک و  زاب  يو  قاتا  هب  نیمزریز  زا  یهار  درک  یم  یگدنز  نآ 

تسـشن و تسا  هدمآ  يو  ندید  هب  هکنیا  دننام  دازآ  اب  دـش و  قاتا  لخاد  بلاطم  نیا  زا  سپ  زوریف  دنـشکب .  ار  يو  دـنناسرب و  قاتا  نیا 
تخس داتفا  زوریف  هب  شنامشچ  نوچ  دش و  دراو  رد  زا  دوسا  دوب  نخس  مرگرس  دازآ  اب  زوریف  هک  ماگنه  نیا  رد  دندش .  وگتفگ  لوغـشم 

نم اب  تسا و  نم  نادنواشیوخ  زا  يو  تفگ :  دـمآ و  شوج  هب  شتریغ  درک  هدـهاشم  ار  دوسا  یتحاران  هک  یماگنه  دازآ  دـش .  تحاران 
یملید و زوریف ،  دش  بش  نوچ  دیشک .  نوریب  رصق  زا  ار  وا  درک و  جراخ  قاتا  زا  ار  زوریف  یتحاران  لامک  اب  دوسا  دراد .  کیدزن  تبـسن 

هکنیا زا  سپ  دـنروآرد .  ياـپ  زا  ار  وا  دـنناسرب و  دوسا  صوـصخم  قاـتا  هب  ار  دوـخ  نیمزریز  هار  زا  دـنتفرگ  میمـصت  رفن  هس  ره  هیوداد 
عالطا هب  ار  عوضوم  دنداهن و  نایمرد  شیوخ  نارکفمه  ناتسود و  اب  ار  دوخ  رظن  دندروآ ،  مهارف  تهج  ره  زا  ار  دوسا  نتـشک  تامدقم 

زاب دوسا  قاتا  هب  یهار  نیمزریز  زا  میدش و  راک  هب  تسد  بش  ام  دـیوگ :  یملید  دـندیناسر .  ریمح  نادـمه و  دـننام  برع  لئابق  یـضعب 
ام دش .  یم  هدهاشم  نآ  زا  يرـصتخم  ییانـشور  تخوس و  یم  غارچ  کی  قاتا  نایم  رد  میدیناسر .  يو  قاتا  نورد  هب  ار  دوخ  میدرک و 
یم يزیچ  هچ  ییانشور  رد  رگنب  میتفگ :  زوریف  هب  دوب .  يوق  دنمروز و  مه  كاب و  یب  عاجش و  يدرم  يو  اریز  میتشاد ،  دامتعا  زوریف  هب 

مولعم دینـش .  يرخرخ  يادص  دیـسر  قاتا  رد  رب  هک  یماگنه  دندوب .  هتفرگ  رارق  نانابهگن  وا  نیبام  هک  یلاح  رد  دش  نوریب  زوریف  ینیب ؟ 
ناهگان دیـسر  قاتا  رد  زوریف  هک  یماگنه  هتـسشن .  يا  هشوگ  رد  زین  شنز  دازآ  تسا .  هدش  دنلب  شریفن  هتفر و  ورف  باوخ  رد  دوسا  دش 

هجوتم زوریف  ماگنه  نیا  رد  تسا ! ؟  راکچ  وت  اب  ارم  زوریف  يا  دروآرب :  دایرف  تسـشن و  دوخ  ياج  رد  دش و  دنلب  دیرپ و  باوخ  زا  دوسا 
دنکفا و قاتا  نورد  هب  ار  دوخ  ناهگان  دش .  دهاوخ  كاله  زین  دازآ  دش و  دهاوخ  هتـشک  نانابهگن  تسد  هب  دـنک  تعحارم  رگا  هک  دـش 

یماگنه درک .  هفخ  ار  وا  تفرگ و  ار  شرس  دروآ و  هلمح  يو  رب  رن  رتش  دننام  دش و  زیوالگ  يو  اب  تخادنا و  دوسا  يور  هب  ار  نتشیوخ 
زا زوریف  تسا ؟  هدمآرد  شدـبلاک  زا  شناج  هدـش و  هتـشک  درم  نیا  هک  یتسه  نئمطم  تفگ :  دازآ  دور  نوریب  قاتا  زا  تساوخ  یم  هک 

دوسا هک  یلاح  رد  میدـش ،  قاتا  لخاد  زین  ام  دـیناسر .  میدوب  ینیمزریز  زیلهد  رانک  رد  هک  اهام  عـالطا  هب  ار  ناـیرج  دـش و  نوریب  قاـتا 
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دوجو زا  ار  نمی  هقطنم  قیرط  نیدـب  میدرک و  ادـج  نت  زا  ار  شرـس  یگرزب  دراک  اب  سپـس  دروآ .  یمرب  دایرف  واـگ  دـننام  زونه  باّذـک 
فارطا و زا  نانابهگن  دش .  دنلب  ادص  رس و  دمآ و  دیدپ  يو  صوصخم  قاتا  یلاوح  رد  یبارطـضا  هظحل  نیا  رد  میتخاس .  كاپ  شکاپان 
 ، تسین يا  هزات  عوضوم  تفگ :  دوسا  نز  دازآ  تسا ؟  هدش  هچ  دـندروآرب :  دایرف  دـندمآ و  دوسا  ینوکـسم  نامتخاس  فرط  هب  فانکا 
زا ام  دندش و  هدنکارپ  قاتا  فارطا  زا  نانابهگن  قیرط  نیدب  تسا و  هداتفا  تلاح  نیدـب  یحو  رثا  رد  و  تسا !  یحو  لوزن  لاح  رد  ربمغیپ 

یملید و شیشک  هیوداد ،  زوریف ،  ینعی   ) رفن راهچ  ام  تفرگ و  ارف  ار  قاتا  ياضف  توکس  رگید  راب  نانابهگن  نتفر  زا  سپ  میتسج .  رطخ 
میتـشک و ار  دوسا  هک  مینزب  داـیرف  میتـفرگ  رظن  رد  میزاـس .  علطم  ناـیرج  نیا  زا  هیوگچ  ار  دوخ  ياـقفر  هک  میداـتفا  رکف  نیا  رد  سیق ) 

مـالعا دـنلب  يادـص  اـب  دوب  ناـمرارق  هک  ار  يراعـش  رجف  عولط  زا  سپ  میدروآرد .  لـمع  هلحرم  هب  رجف  عولط  ماـگنه  رد  ار  هیرظن  نیمه 
هب مدرک  عورش  سپس  دیوگ :  یملید  دندرک .  ادیپ  عالطا  یگرزب  هیضق  عوقو  زا  دندیسر و  رافک  ناناملسم و  دایرف  نیا  رخآ  رد  میدرک و 

تفگ و یم  غورد  باّذـک  دوسا  ینعی  هلهیع ))   )) هک مدرک  مـالعا  هّللا و  لوسر  ادّـمحم  وا  دهـشا  میتفگ :  دـنلب  يادـص  اـب  منتفگ و  ناذا 
يو نانابهگن  زا  یهورگ  نایرج  نیا  زا  سپ  مدـنکفا .  مدرم  فرط  هب  ار  وا  رـس  عقوم  نیا  رد  درک .  یم  یفرعم  ربمغیپ  ار  دوخ  قح  نودـب 

هظحل کی  رد  یلک  روط  هب  دندرب و  امغی  هب  دوب  نآ  رد  هچ  ره  يو و  رصق  تراغ  هب  دندرک  عورـش  دندرک  هدهاشم  ار  وا  ندش  هتـشک  هک 
يرامش یب  سوفن  لتق  بجوم  هک  غورد  لطاب و  ياعدا  کی  قیرط  نیدب  دش .  رام  رات و  تفر و  نیب  زا  دوب  هدش  عمج  خاک  نآ  رد  هچنآ 
بیترت نیدـب  دـنک .  دیگتـسد  درک  هدـهاشم  ار  یـسنع  باحـصا  زا  یکی  سک  ره  میتفگ  اعنـص  لها  هب  نیا  زا  سپ  دـش .  دوباـن  دـیدرگ 
ياقفر زا  رفن  داتفه  دـندرک  هدـهاشم  دـندمآرد  دوخ  هاگیاج  زا  دوسا  نارادـفرط  هک  یماگنه  دـندیدرگ .  فیقوت  دوسا  نارای  زا  یهورگ 

ام يارب  دنراد  تسد  رد  اهنآ  هک  ار  هچنآ  میتشون  نانآ  يارب  زین  ام  دنتشون .  ام  يارب  ار  نایرج  دوسا  ناتـسود  دنـشاب .  یم  رثالادوقفم  اهنا 
نیا زا  دـعب  دوسا  نارای  نکیلو  دـمآرد  هلحرم  هب  داهنـشیپ  نیا  تشاذـگ .  میهاوخ  نیمز  هب  میراد  رایتخا  رد  رد  هچنآ  زین  ام  دـنراذگاو و 

هتـشک زا  دعب  دوسا  باحـصا  میدش .  هدوسآ  نانآ  رـش  زا  الماک  ام  دنریگب و  يدیدج  تامیمـصت  دننک و  تاقالم  ار  رگیدمه  دنتـسیاوتن 
ماـکح لاـمع و  هنلک  ماـگنه  نیا  رد  دـندش .  عونمم  روما  رد  هلخادـم  زا  رگید  دـندرب و  هاـنپ  نارجن  اعنـص و  نیب  ياـهنابایب  هب  يو  ندـش 

ربخ تشگرب .  يداع  لاح  هب  لاوحا  عاصوا و  رکید  راب  دنتفر و  دوخ  تموکح  زکرم  فرط  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح 
باّذک دوسا  هک  یبش  رد  دنک :  یم  تیاور  رمع  نب  هّللادـبع  دیـسر .  هرونم  هنیدـم  رد  ناناملـسم  عالطا  هب  تعرـس  هب  دوسا  ندـش  هبـشک 

دش و هتشک  یسنع  دندومرف :  ترضح  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  یبن  عالطا  هب  يو  ندش  هتـشک  ربخ  یحو  قیرط  زا  دش  هتـشک 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ناناملـسم  تسا .  هدیدرگ  عقاو  دشاب  یم  كرابم  هداوناخ  کی  زا  هک  كرابم  تسد  هب  يو  لتق 

 . دـیماجنا لوط  هب  هاـم  هس  نآ  یحاون  نمی و  رد  دوسا  تساـیر  تموکح و  ماـیا  زوریف .  دوـمرف :  تشک ؟  ار  يو  درم  مادـک  دندیـسرپ :  (
شمارآ تینما و  رگید  راب  يو  زا  لبق  ياهزور  دـننام  دـمآرد و  يداـع  تروص  هب  لاوحا  عاـضوا و  میتشک  ار  دوسا  نوچ  دـیوگ :  زوریف 

هناخ دوسا  هرود  رد  دوب و  نمی  لها  تعاـمج  ماـما  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  فرط  زا  هک  لـبج  نبذاـعم  تفرگ .  ارف  ار  نمی  نیمزرس 
ناراوس زا  یکدنا  زج  میتشادن  كاب  زیچ  چیه  زا  ام  دنک .  تعامج  هماقا  دریگرـس و  زا  ار  زامن  هک  دـش  توعد  رگید  راب  دوب  هدـش  نیـشن 

یلص مرکا  یبن  تشذگرد  ربخ  دوب  هدش  مارآ  لاوحا  عاضوا و  هک  ماگنه  نیا  رد  دندوب .  هدش  هدنکارپ  نمی  فارطا  رد  هک  دوسا  رادفرط 
(26  . ) دیدرگ هتخیسگ  مه  زا  روما  هتشر  دروخ و  مه  هب  شمارآ  رگید  راب  دیسر و  هلآ  هیلع و  هّللا 

برع نیدترم  زا  یهورگ  اب  نمی  نایناریا  هزرابم 

اب دش و  دترم  لوسر  ترـضح  تشذگرد  زا  سپ  درک  یم  هزرابم  دوسا  اب  نمی  میقم  نایناریا  ریاس  زوریف و  هارمه  هک  ثوغی  دبع  نب  سیق 
نایم رد  یـسنع  باذک  نتـشک  اب  زوریف  اریز  دـشکب  ار  زوریف  تسخن  هک  تفرگ  میمـصت  ثوغی  دـبع  نب  سیق  تخادرپ .  گنج  هب  زوریف 

ار زوریف  یناطیش ،  ياه  هشقن  رکم و  هلیح و  اب  سیق  دندوب .  لئاق  شیارب  يا  هداعلا  قوف  ّتیمها  دوب و  هدیناسر  مه  هب  یترهـش  نمی  مدرم 
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نابهگن يزکرم و  هتـسه  ناناملـسم  دـش و  ناشیرپ  یناریا  ناناملـسم  عاضوا  اصوصخم  نمی  لاوحا  عاضوا و  رگید  راـب  درک و  لصءاتـسم 
تشاد همهاو  سرت و  دندوب  یناریا  هس  ره  هک  ناملسم  رفن  هس  زا  نمی  رد  ثوغی  دبع  نب  سیق  دنداد .  تسد  زا  ار  دوخ  راکادف  یقیقح و 

هک رکبوبا  دیـسر ،  هنیدم  هب  ثوغی  دـبع  نب  سیق  دادـترا  ربخ  هک  یماگنه  یملید .  شیـشج  هیوداد و  زوریف ،  زا :  دـندوب  ترابع  نانیا  و 
دننک ینامیشپ  دندش  باّذک  دوسا  كاله  بجوم  هک  یناریا  ناناملسم  زوریف و  زا  هک  تشون  همان  رفن  دنچ  هب  دوب  هدیـسر  تفالخ  هب  هزات 

زا ار  نانآ  دـننک و  گنج  نایناریا  اب  شباحـصا  دوخ و  هک  تشون  عالکلاوذ  يارب  هتـشون  يا  همان  نینچ  رکبوبا  دینـش  هک  یماگنه  سیق  . 
وا یسک  دید  هک  یماگنه  سیق  دندومن .  در  ار  وا  داهنشیپ  دندرکن و  انتعا  سیق  هب  شنارای  عالکلاوذ و  نکیلو  دنیامن  جارخا  نمی  كاخ 
هک ار  یملید  هیوداد و  زوریف و  دروآرد و  ياپ  زا  ار  نایناریا  بیرف  رکم و  اب  ولو  هدش  هک  قیرط  ره  هب  تفرگ  میمصت  دنک ،  یمن  يرای  ار 

نمـشد تخـس  نایناریا  زوریف و  اب  دندوب و  هدـنکارپ  اههوک  رد  هک  دوسا  باحـصا  يارب  سیق  . دـشکب دـنوریم  رامـش  هب  اهنآ  ناگدرکرس 
نیا رثا  رد  دـنیامن .  يرای  ار  سیق  دـننک و  گنج  ناملـسم  ناـیناریا  زوریف و  اـب  هک  دومن  تساوخرد  ناـنآ  زا  داتـسرف و  هماـنتوعد  دـندوب 
لها ماگنه  نیا  رد  دنتخاس .  هدامآ  نایناریا  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  دندومن و  عامتجا  اعنـص  رد  یـسنع  دوسا  باحـصا  زا  یتعامج  توعد 

 . دـندش علطم  تفرگ  یم  ماجنا  ثوغی  دـبع  نب  سیق  طسوت  هک  هدرپ  تشپ  قیاقح  رارـسا و  زا  دـندرک و  ادـیپ  عالطا  نایرج  نیا  زا  اعنص 
درک توعد  رفن  ود  نیا  زا  داد و  هولج  هنوراو  اـهنآ  رب  ار  لاوحا  عاـضوا و  هلیح  رکم و  اـب  تخادرپ و  تروشم  هب  هیوداد  زوریف و  اـب  سیق 

هب هیوداد  تسخن  دنوش .  رـضاح  يو  لزنم  رد  ررقم  دعوم  رد  دش  رارق  دنتفریذپ و  ار  يو  توعد  زین  نانیا  دـنروخب .  اذـغ  مه  هب  ادرف  هک 
هک نیمه  دیسر .  هار  زا  زوریف  هظحل  دنچ  زا  سپ  دش .  هتـشک  دندوب  هدش  هدامآ  البق  هک  یهورگ  طسوت  هلـصافالب  دش و  دراو  سیق  هناخ 

ار هیوداد  وا  ندیسر  زا  لبق  هک  روط  نامه  دش  دهاوخ  هتشک  مه  درم  نیا  دنیوگ  یم  رگیدمه  اب  ماب  تشپ  زا  نز  ود  دینـش  دش  هناخ  دراو 
نکیل دـندرک  بیقعت  ار  يو  دـندیدب  ار  نیا  نوچ  سیق  نارای  دـش و  نوریب  لزنم  زا  هلـصافالب  نخـس  نیا  ندینـش  زا  سپ  زوریف  دنتـشک . 

هب راهان  رد  تکرش  يارب  هک  دید  ار  یملید  شیشج  هار  نیب  رد  دش و  رود  یلاوح  نآ  زا  مامت  تعرـس  هب  زوریف  دنبایرد .  ار  وا  دنتـسناوتن 
اجنآ رد  دـنتفر و  نالوخ  هوک  فرط  هب  ود  ره  گنرد  نودـب  تفگ و  ار  نایرج  دـیناسر و  يو  هب  ار  دوخ  هلـصافالب  دور .  یم  سیق  لزنم 

 . دندومن تعجارم  عضو  نیا  ندید  اب  سیق  نارای  دـنتفر و  الاب  هوک  زا  ود  ره  شیـشج  زوریف و  دـنتفرگ .  رارق  زوریف  نادـنواشیوخ  دزن  رد 
هوک رد  زوریف  رارقتـسا  زا  سپ  دـنتخادرپ .  تیلاعف  هب  یـسنع  دوسا  باحـصا  رگید  راب  دوب  هدـش  نوریب  اعنـص  زا  زوریف  هک  ماگنه  نیا  رد 

ياسور داد .  شرازگ  هنیدم  هب  ار  ثداوح  نیا  همه  زوریف  دنتفرگ  ار  زوریف  فارطا  رگید  راب  یناریا  برع و  ناناملـسم  زا  یهورگ  نالوخ 
روتـسد نانآ  هب  دـننک و  جارخا  نمی  زا  ار  نایناریا  همه  داد  روتـسد  سیق  دنتـشادرب .  تسد  ناملـسم  نایناریا  زوریف و  يرای  زا  برع  لیابق 

 . دـنور نوریب  نمی  زا  دـندرک  روـبجم  زین  ار  هیوداد  زوریف و  نادـنزرف  ناـنز و  دـننک .  تعجارم  دوـخ  نیمزرـس  هـی  رتدوز  هـچ  ره  دـنداد 
بارعا زا  هلیبق  دنچ  يارب  زوریف  دنک .  گنج  ثوغی  دبع  نب  سیق  اب  هک  تفرگ  میمـصت  درک  ادیپ  عالطا  نایرج  نیا  زا  زوریف  هک  یماگنه 

دندوب هتساخرب  نایناریا  زوریف و  زا  تیامح  هب  هک  لیقع  هفیاط  زا  یهورگ  عقوم  نیا  رد  دننک .  يرای  نیدترم  گنج  رد  ار  يو  هک  تشون 
زا يرادفرط  هب  زین  کع  هلیبق  دنداد .  تاجن  نانآ  تسد  زا  ار  نایناریا  دنتخات و  دـندرک  یم  نوریب  نمی  زا  ار  نایناریا  هک  سیق  ناراوس  رب 

کع لیقع و  هلیبق  دنزاس .  دازآ  دنتـشاد  رارق  دـترم  بارعا  تراسا  رد  هک  ار  نایناریا  زا  يرگید  تعامج  دـندش  قفوم  هتـساخاپب و  زوریف 
سیق هجیتن  رد  دـندروآ .  هلمح  تشاد  رارق  سیق  اهنآ  سءار  رد  هک  نیدـترم  رب  ناگمه  دنداتـسرف و  زوریف  يرای  هب  ار  دوخ  نادرم  اقفتم 

مه زا  سیق و  ندرک  رارف  زا  سپ  دندیـشاپ .  مه  زا  زین  یـسنع  دوسا  نارای  درک و  رارف  گنج  نادـیم  زا  دروخ و  تسکـش  ثوغی  دـبع  نب 
ییوجزاب يو  زا  رکبوبا  دندرب .  هنیدم  هب  هدرک  دنب  ار  وا  دش .  ریسا  هیما  یبا  نب  رجاهم  تسد  هب  ماجنارـس  وا  دوخ  يو  نایرکـشل  ندیـشاپ 

يدرم هچ  وا  هدنـشک  تسین  مولعم  دنتـشک و  یناـهن  روط  هب  ار  يو  ما ؛  هتـشکن  ار  وا  نم  تفگ :  یتـشک ؟  ار  یناریا  هیوداد  ارچ  هک  درک 
لامیاپ یمالـسا  قوقح  نآ  رد  هک  دـشاب  يدروم  نیلّوا  نیا  دـیاش  تشذـگرد .  وا  لتق  زا  تفریذـپ و  ار  يو  نخـس  زین  رکبوبا  تسا  هدوب 

هدش و دترم  سیق  هک  دنتسناد  یم  همه  اریز  دنتسب ،  راک  هب  مجع  رب  ار  برع  يرترب  تفر و  راک  هب  یموق  بصعت  يداژن و  ضیعبت  هدش و 
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 . تسا هدش  هتشک  مالسا  زا  عافد  يارب  یناریا  ناناملسم  هیوداد  دنک و  یم  يراکمه  زین  مالسا  نانمشد  اب 

دشن هتفریذپ  هک  يداهنشیپ 

ناملـسم ام  دیهاوخ  یم  رگا  هّللا !  لوسر  ای  دندرک :  ضرع  دندیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  تمدخ  برع  لیابق  زا  یهورگ 
ام رب  یلیخ  زامن  - 2 مینک .  شتـسرپ  ار  اهتب  نیا  مه ،  رگید  لاسکی  ات  دیهدب  هزاجا  - 1 دیریذپب .  ار  اهنآ  دیاب  هک  میراد  طرش  هس  میوشب 

نیا زا  دندومرف :  باوج  رد  ترضح  میشکب .  نامدوخ  ار  نامگرزب  تب  نآ  هک  دیهاوخن  ام  زا  - 3 میناوخن .  ام  دیهدب  هزاجا  تسا  راوگان 
دنهاوخ ار  نآ  نارگید  امـش  هارکا  تروص  رد  هک  ار  گرزب  تب  یتسکـش  طـقف  ینعی   ) دوش یم  هتفریذـپ  یمّوس  طـقف  امـش  داهنـشیپ  هس 
نیدنچ هک  اهنیا  دوشب .  ناملسم  هدمآ  يا  هلیبق  کی  الثم  بوخ  هک  درکن :  رکف  يروطنیا  زگره  ربمغیپ  تسا .  لاحم  هیقب  اما  و  تسکش ) 
دادعت رب  هویـش  نیا  ذاختا  اب  هرخالاب  دنوش  دحوم  سپـس  دننک و  شتـسرپ  مه  رگید  لاسکی  راذـگب  دنتـسرپ  یم  ار  اه  تب  نیا  تسا  لاس 

 ، نتفریذپ نیا  اریز  دندادن .  روبع  مه  دوخ  نهذ  زا  ار  يرکف  نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  زگره  هن  دوش .  یم  هدوزفا  هک  ناناملـسم 
هزاجا مه  زور  هنابـش  کـی  دـنتفگ  یم  یتح  رگا  لاـسکی ،  طـقف  هن  هک :  تسناد  دـیاب  مه  ار  نیا  دوب .  یتسرپ  تب  يور  ندراذـگ  هحص 
لوسر ای  هک  دـندرک  یم  تساوخرد  رگا  دـنریذپب و  دـنهدب و  هزاجا  ربمایپ  هک  دوب  لاحم  مه  زاب  میناوخن  زاـمن  میتسرپب و  تب  هک  دـیهدب 

زامن زور  هنابـش  کی  نیمه  اهنت  دـناوخ و  میهاوخ  میوش و  یم  ناملـسم  دـعب  میناوخن  زامن  زور  هنابـش  کی  طقف  اـم  دـیهدب  هزاـجا  هّللا ! 
سّدـقم فدـه  يارب  ربمایپ  اریز  دـنهدب .  ار  يا  هزاجا  نینچ  ترـضح  هک  دوب  لاحم  مه  زاب  دـننک ،  ءاـضما  دـییءات و  ربماـیپ  ار  ندـناوخن 

(27  . ) یعرش ماکحا  طباوض و  زا  لودع  زا  هن  مدرم و  زا  هن  دنک ،  یمن  هدافتسا  عورشمان  لئاسو  زا  شیوخ 

یهلا دح  يارجا 

يارجا دندوب و  شیرق  فارشا  زا  هک  نز  نآ  نادناخ  دیدرگ ،  زرحم  شمرج  دوب و  هدش  تقرس  بکترم  موزخم  ینب  زا  ینز  هّکم  حتف  رد 
زا یـضعب  دننک .  فرـصنم  ّدـح  يارجا  زا  ار  ادـخ  لوسر  هک  دـنداتفا  وپاکت  هب  تخـس  دـندرک  یم  یقلت  دوخ  هب  ینیهوت  ار  تقرـس  ّدـح 
دح ندش  فقوتم  يارب  ار  ناشیا  شالت  دینش و  نانآ  زا  ار  بلاطم  نیا  ادخ  لوسر  یتقو  یلو  دنتخیگنارب  تعافـش  هب  ار  هباحـص  نیمرتحم 

 . درک لیطعت  دارفا  رطاخ  هب  ناوت  یم  ار  ادـخ  نوناق  رگم  تسا ؟  تعافـش  ياج  هچ  تفگ :  دـش و  هتخورفارب  مشخ  زا  شگنر  دـید  یهلا 
رد هک  دـندش  ضرقنم  دـندرک و  طوقـس  تهج  نآ  زا  نیـشیپ  للم  ماوقا و  دومرف :  درک و  ینارنخـس  عمج  نایم  رد  زور  نآ  رـصع  ماگنه 

یئادخ هب  دنگوس  تشگ ،  یم  تازاجم  دـش  یم  مرج  بکترم  ناتـسدربز  ایوقا و  زا  یکی  هاگ  ره  دـندرک  یم  ضیعبت  ادـخ  نوناق  يارجا 
 . دشاب مدوخ  نادنواشیوخ  نیرتکیدزن  زا  دنچ  ره  منک ،  یمن  یتسـس  سک  چـیه  هرابرد  لدـع )   ) يارجا رد  تسوا ،  تسد  رد  مناج  هک 
رب يزوریپ  زا  سپ  هّکم  حـتف  ناـمه  رد  هک  یئاـج  اـت  درادـن  ریظن  تفوـطع  تمحر و  رد  هک  تسا  يربـمغیپ  ناـمه  زا  تیعطاـق  نیا  ( 28)

دیشخب و اجکی  ار  همه  تفرگ و  هدیدان  دندوب ،  هدش  بکترم  ترـضحنآ  هب  تبـسن  لاس  تسیب  لوط  رد  شیرق  هک  ییاهیدب  مامت  شیرق 
(29  . ) تفریذپ ار  هزمح  شبوبحم  يومع  لتاق  هبوت 

تردق تقو  رد  وفع 

یتسیاب هچوک  نیمه  رد  الا ن  مراکبلط و  امـش  زا  نم  هک  دش  یعدم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  تمدـخ  دـمآ  يدوهی  یـصخش 
اریز مروایب  امـش  يارب  لوپ  لزنم و  مورب  نم  هک  هدب  هزاجا  ایناث  یتسین و  راکبلط  نم  زا  امـش  هک  ًالوا  دـندومرف :  ربمغیپ  یهدـب .  ارم  بلط 

رتـشیب وا  دـنداد  ناـشن  شمرن  وا  اـب  ربماـیپ  هچره  دـیرادرب  اـجنیا  زا  مراذـگ  یمن  مه  مدـق  کـی  تفگ :  يدوهی  تسین .  نم  هارمه  یلوـپ 
هک دیشک  ردقنآ  هدیچیپ و  ترـضح  ندرگ  رود  هب  تفرگ و  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  يادر  ابع و  هک  هلمجنآ  اب  داد  ناشن  تنوشخ 
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دماشیپ نیا  اب  دندوب  تعامج  زامن  هماقا  يارت  دجـسم  مزاع  هکنیا  زا  لبق  هک  ترـضح  دـنام .  ياج  هب  ربمایپ  كرابم  ندرگ  رد  يزمرق  رثا 
یلـص ادخ  لوسر  يولج  يدوهی  رفن  کی  هک  دندرک  هدهاشم  دندمآ  تشذگ  تقو  دندماین و  ترـضح  دندید  نیملـسم  دندرک .  ریخءات 
دننک يراک  کتک  الامتحا  ای  دننزب و  رانک  ار  يدوهی  دنتساوخ  نیملسم  دنک .  یم  ّتیذا  ار  ترـضح  نآ  تسا و  هتفرگ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا 
تفگ اجنامه  يدوهی  هک  داد  ناشن  شمرن  ردقنآ  دیشاب ،  هتشادن  يراک  امش  منکب  هچ  مقیفر  اب  مناد  یم  مدوخ  نم  هن  دومرف :  ترـضح  . 
ناسنا کی  لمحت  نیا ،  و  دینک !  یم  لمحت  همه  نیا  دیراد  هک  یتردق  نینچ  اب  امـش  هّللا .  لوسر  کنا  دهـشا  هّللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  : 

(30  . ) دیا هدش  ثوعبم  دنوادخ  بناج  زا  املسم  تسین و  يداع 

رطخ مالعا 

 . دندرک رطخ  مالعا  دندیشک و  دایرف  دنداتسیا و  دندروآ و  فیرشت  افص  هوک  هنماد  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  دوب  تثعب  لّوا  ياهلاس 
رد ارم  مدرم !  يا  هک  دنتـساوخ  قیدـصت  مدرم  زا  لّوا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  تسا .  ربخ  هچ  تسیچ و  دـننیبب  هک  دـندش  عمج  مدرم 

تشپ رد  هک  منک  رطخ  مالعا  امش  هب  الا ن  نم  رگا  دومرف :  میا .  هتفای  وگتسار  نیما و  ار  وت  دنتفگ :  همه  دیا ؟  هتخانش  هنوگچ  دوخ  نایم 
یم رواب  هک  هتبلا  دنتفگ :  دینک ؟  یم  رواب  ارم  نخس  ایآ  دروآ  موجه  امش  رب  دهاوخ  یم  تسا و  هدمآ  رارج  رکـشل  اب  نمـشد  اههوک  نیا 

هک منک  یم  رطخ  مالعا  امـش  هب  نم  دیدش .  باذع  يدـی  مکل  ریذـن  ینا  دـندومرف :  دـنتفرگ  مدرم  زا  ار  یهاوگ  نیا  هکنآ  زا  سپ  مینک . 
راگدرورپ يوس  هب  ار  اهناسنا  ات  تسا  هدمآ  ربمایپ  و  ترخآ ،  ایند و  رد  تسا  یهلا  دیدش  باذع  شا  هلابند  دیور  یم  امـش  هک  یهار  نیا 

(31  . ) دنک توعد  شیوخ 

 ! دیوگ یم  نخس  ناگدرم  اب 

 ، ردب یلاوح  رد  هاچ  کی  رد  اهنآ  نتخادنا  شیرق و  ناربکتـسم  نارـس و  زا  یهورگ  ندش  هتـشک  نیملـسم و  حتف  زا  سپ  ردـب  گنج  رد 
میتفای ققحم  دوب  هداد  هدعو  ام  هب  دنوادخ  ار  هچنآ  ام  تفگ :  درک و  ور  اهنآ  هب  درب و  هاچ  نورد  هب  رس  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر 

ناگدرم ناگدش و  هتـشک  اب  امـش  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ :  باحـصا  زا  یـضعب  دیتفایرد ؟  یتسرد  هب  ار  ادخ  تسار  ياه  هدعو  زین  امـش  ایآ 
نآ لاثما  ثیدح و  نیا  زا  دنرتاونـش .  امـش  زا  نونکا  مه  اهنآ  دومرف :  دـننک ؟  یم  كرد  ار  امـش  نخـس  اهنیا  رگم  دـیئوگ ! ؟  یم  نخس 

هدوب دحتم  وا  اب  اهلاس  هک  ندب  اب  ار  دوخ  هقالع  حور ،  دوش ،  یم  عقاو  یئادـج  ناج  مسج و  نایم  گرم  اب  هکنآ  اب  هک  دوش  یم  هدافتـسا 
(32  . ) دنک یمن  عطق  یلک  هب  هدرک  تسیز  و 

ناشنارهوش زا  نانز  تیاکش 

نم رهوش  تفگ :  یکی  دندرک .  تیاکـش  دوخ  نارهوش  زا  هدـمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  روضح  هب  اهنز ،  زا  رفن  هس  يزور 
 . دـنک یم  يرود  ناـنز  زا  نم  رهوش  تفگ :  یموس  دـنک .  یم  باـنتجا  شوخ  يوب  زا  نم  رهوش  تفگ :  يرگید  دروـخ .  یمن  تشوـگ 

ربنم رب  تفر و  دجسم  هب  هناخ  زا  دیـشکیم  نیمز  هب  ار  شیادر  مشخ  تمالع  هب  هک  یلاح  رد  گنرد  یب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
تـشوگ مه  مروخ  نم  انامه  دنا ! ؟  هدرک  نز  شوخ و  يوب  تشوگ و  كرت  هک  ارم  نارای  زا  یهورگ  دوش  یم  هچ  درک :  دایرف  دمآرب و 

(33  . ) تسین نم  زا  دنک  ضارعا  نم  شور  زا  سک  ره  مریگ ،  یم  هرهب  نانز  زا  مه  منک و  یم  لامعتسا  شوخ  يوب  مه  مروخ و  یم 

شرسمه يارب  درم  شیارآ 

لوسر نبای  درک :  ضرع  دوب .  هدومرف  باضخ  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  دش ،  دراو  ع )   ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  رب  مهج ،  نب  نسح 
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نانز زا  یخرب  تسوا ،  رـسمه  رد  ینمادکاپ  شیازفا  بجوم  درم  رد  شیارآ  باضخ و  یلب  دومرف :  دیا ؟  هدرب  راکب  یکـشم  گنر  هّللا ، 
(34  . ) دنهد یم  تسد  زا  ار  فافع  دنیارآ ،  یمن  ار  دوخ  ناشنارهوش  هک  تهج  نیا  هب 

تازاجم ياضاقت 

هّللا یلـص  ربمغیپ  نک !  تازاجم  ارم  ما ،  هدرک  انز  نم  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  تمدخ  دـمآ  یـصخش 
دیاش دومرف :  ما .  هدرک  انز  هّللا !  لوسر  ای  هن  درک :  ضرع  ما ؟  هدرک  انز  ییوگ  یم  يا و  هدیـسوب  ار  نز  نآ  وت  دیاش  دومرف :  هلآ  هیلع و 
ادیپ ققحت  یعقاو  يانز  یلو  هدیـسر  انز  دح  هب  کیدزن  دیاش  دومرف :  ما .  هدرک  انز  هّللا !  لوسر  ای  هن  تفگ :  يا ؟  هتفرگ  نوگـشین  ار  وا 
نیمه رد  ینک و  يراج  نم  رب  ّدح  ات  ما  هدـمآ  نم  ما ،  هدـش  سجن  نم  ما ،  هدـش  هدولآ  نم  هّللا  لوسر  ای  هن  درک :  ضرع  تسا ؟  هدرکن 
غارـس ایند  بتاکم  زا  یبتکم  هچ  رد  ایند و  ياجک  رد  امـش  دـنامب .  یقاب  رگید  ياـیند  يارب  مهاوخ  یمن  اریز  ییاـمن ،  تازاـجم  ارم  اـنید 
مرجم هک  یتردق  اهنت  دنک ،  یم  رارف  تازاجم  زا  هک  تسا  نیا  مرجم  راک  هشیمه  دـیایب ؟  تازاجم  يارب  شدوخ  ياپ  اب  مرجم  هک  دـیراد 

(35  . ) تسا نامیا  تردق  دناشک  یم  تازاجم  يوس  هب  شیوخ  هدارا  رایتخا و  هب  شدوخ و  ياپ  اب  ار 

راد هگن  هزادنا  مه  قافنا  رد 

راک هک  تفرگ  میمصت  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  لوسر  دندرک  نیملـسم  مالـسا و  هب  نایدوهی  هک  یتنایخ  رطاخ  هب  هظیرق  ینب  نایرج  رد 
ربمغیپ دنیامن .  تروشم  وا  اب  ات  دتـسرفب  اهنآ  شیپ  ار  هبابلوبا  ات  دنتـساوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  نایدوهی  دنک .  هرـسکی  ار  اهنآ 

رد وا  اما  تسشن .  تروشم  هب  نانآ  اب  هدرک و  تباجا  ار  ترضح  نآ  روتـسد  مه  هبابلوبا  ورب !  هبابلوبا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا 
دومن ار  يا  هراشا  تفگ و  ار  يا  هلمج  کی  درکن و  تیاعر  ار  نیملسم  مالـسا و  عفانم  تروشم  رد  تشاد  نایدوهی  اب  هک  یـصاخ  طباور 

 ، تسا هدرک  تنایخ  هک  درک  ساسحا  دمآ  نوریب  سلجم  زا  هک  یتقو  دوب .  نیملسم  ررض  هب  نایدوهی و  عفن  هب  هراشا  نآ  هلمج و  نآ  هک 
سپ دش .  یم  رترو  هلعـش  شلد  رد  شتآ  نیا  دمآ  یم  هنیدم  فرط  هب  تشادیمرب و  هک  مدق  زا  مدق  اما  تشادـن .  ربخ  مه  سکچیه  رگا 

هب مکحم  ار  دوخ  دروآ و  ربمایپ  دجـسم  هب  شیوخ  اب  تشادرب و  هناخ  زا  نامـسیر  کی  هکلب  هچب ،  نز و  ندید  يارب  هن  اما  دـمآ  هناخ  هب 
 : دـنا هتفگ  درک .  مهاوخن  زاب  دجـسم  نوتـس  زا  ار  مدوخ  زگره  دوشن  لوبق  نم  هبوت  ات  ایادـخ  تفگ :  تسب و  دجـسم  ياهنوتـس  زا  یکی 
نآ هب  ار  دوخ  زاب  ًاددـجم  درک و  یم  زاب  نوتـس  زا  ار  وا  دـمآ و  یم  شرتخد  اذـغ ،  ندروخ  ای  تجاح  ياضق  ای  زامن  ندـناوخ  يارب  طقف 

نیملـسم مالـسا و  هب  ایادخ  مدرک ،  هانگ  ایادـخ  مدرک ،  طلغ  ایادـخ  تفگ :  یم  دـش و  یم  عرـضت  سامتلا و  لوغـشم  تسب و  یم  نوتس 
رد نانچمه  دوشن  لوبق  نم  هبوت  ات  ایادخ  مدرک ،  تنایخ  نیملـسم  مالـسا و  هب  ایادـخ  مدرک ،  تنایخ  وت  ربمغیپ  هب  ایادـخ  مدرک ،  تنایخ 
یم رارقا  دمآیم و  نم  شیپ  رگا  دومرف :  ربمغیپ  دیسر .  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  ربخ  نیا  مریمب ،  ات  دنام  مهاوخ  تلاح  نیمه 
دیاش درک .  دهاوخ  یگدیـسر  وا  هب  مه  شدوخ  دنوادخ  و  ادخ ،  دزن  تفر  میقتـسم  وا  یلو  مدومن  یم  رافغتـسا  شیارب  ادخ  دزن  رد  درک 

رد دش و  لزان  یحو  هملس  ما  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رب  ناهگان  هک  دوب  هتـشذگن  ارجام  نیا  زا  رتشیب  ای  زور  هنابـش  ود 
ما يا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  نآ  زا  سپ  تسا .  لوبق  درم  نیا  هبوت  هک  دـش  هداد  ربـخ   ( هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپ  هب  نآ 
 : دومرف مهدـب ؟  وا  هب  ار  تراشب  نیا  نم  هک  یهد  یم  هزاـجا  هّللا  لوسر  اـی  درک :  ضرع  هملـسلا  ما  دـش .  هتفریذـپ  هباـبلوبا  هبوت  هملـسلا 
زا ار  شرس  هملسلا  ما  دندوب .  دجـسم  رود  ات  رود  اهنآ  تشاد و  دجـسم  يوس  هب  يا  هچیرد  مادک  ره  ربمغیپ  هناخ  ياهقاطا  درادن .  یعنام 
هب نیملـسم  درک ،  ادص  هنیدم  رد  پوت  لثم  ربخ  نیا  درک .  لوبق  ار  وت  هبوت  ادخ  هک  مهدب  تتراشب  هبابلوبا  تفگ :  دروآ و  نوریب  هچیرد 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  دهاوخ  یم  ملد  نم  تفگ :  دادن و  هزاجا  وا  اما  دننک  زاب  وا  زا  ار  نامـسیر  ات  دنتخیر  دجـسم  لخاد 

نینچ هباـبلوبا  هّللا :  لوسر  اـی  دـندرک  ضرع  دـندمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  دـنیامن .  زاـب  ار  نیا  ناـشدوخ  كراـبم  تسد  اـب 
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هیآ قادصم  هک  يدش  كاپ  نانچنآ  دش  لوبق  وت  هبوت  هبابلوبا  يا  دومرف :  هدرک و  زاب  ار  نامسیر  دروآ و  فیرشت  ربمایپ  دراد ؟  ییاضاقت 
هانگ زا  يا  هکل  رگید  دوشیم ،  دلوتم  ردام  زا  هزات  هک  يراد  ار  هّچب  نآ  تلاح  هچ  وت  الا ن  يدـیدرگ .  نیرهطتملا  بحی  نیباوتلا و  بحی 

تفریذپ ار  نم  هبوت  دـنوادخ  هک  تمعن  نیا  هنارکـش  هب  مهاوخ  یم  هّللا !  لوسر  ای  درک :  ضرع  هبابلوبا  دـعب  درادـن .  دوجو  وت  دوجو  رد 
ود دیهدب  هزاجا  هّللا  لوسر  ای  تفگ :  نکن .  ار  راک  نیا  دندومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  مهدب .  هقدص  ادـخ  هار  رد  ار  متورث  مامت 
 . درادن یعنام  دومرف :  مهدب ؟  ار  نآ  ثلث  کی  دییامرفب  هزاجا  تفگ :  هن .  دومرف :  مهدـب .  هقدـص  تمعن  نیا  هنارکـش  هب  ار  متورث  ثلث 

همه یهاوخ  یم  ارچ  نکن .  يور  هدایز  رادهگن و  هزادـنا  دـیوگ :  یم  مه  راثیا  قافنا و  رد  یتح  دراد  باسح  شزیچ  همه  تسا ،  مالـسا 
(36  . ) رادهگن ار  شا  هیقب  هدب  ادخ  هار  رد  ار  ثلث  کی  رادقم ،  کی  دننک ؟  هچ  تا  هّچب  نز و  یهدب ؟  هقدص  ار  تتورث 

؟  درک قافنا  ار  همه  ارچ 

هچ و  دراد ؟  هّچب  اتدـنچ  دیـسرپ :  نآ  زا  سپ  دـناوخ .  زامن  وا  رب  تفر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  درک ،  توف  ناناملـسم  زا  رفن  کی 
داد ادخ  هار  رد  ار  همه  ندرم  زا  لبق  اما  تشاد ،  تورث  يرادقم  هّللا ،  لوسر  ای  دنداد :  باوج  تسا ؟  هتشاذگ  ثرا  هب  اهنآ  يارب  يزیچ 
اهر عامتجا  رد  ار  زیچ ) یب   ) هنسرگ و ياه  هچب  هک  اریز  مدناوخ  یمن  زامن  مدآ  نیا  رب  نم  دیدوب  هتفگ  نم  هب  البق  ار  نیا  رگا  دندومرف :  . 
نینچ ادخ  هار  رد  ار  متورث  نم  زا  دعب  هک  ینکب  یهاوخ  یم  ّتیـصو  رگا  یتح  دـنیوگ :  یم  مهیلع  هّللا  ناوضر  ءاهقف  ( 37  . ) تسا هدرک 

 . تسین ذفان  وت  ّتیصو  ثلث  دئاز  هب  نکب .  ثلث  هب  ّتیصو  دننک ،  جرخ 

دلوت زا  لبق  نداد  رهوش 

هار رس  يدرم  تشاد  تسد  رد  يا  هنایزات  دوب  هراوس  هک  یلاح  رد  زور  کی  داد  ماجنا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یجح  نیرخآ  رد 
زا یکیرد  عـقرم  نب  قراـط  نم و  تیلهاـمج  نارود  رد  شیپ  ياـهلاس  رد  وـگب - .  مراد - .  یتیاکـش  تـفگ :  تـفرگ و  ترـضح  نآ  رب 
نآ شاداپ  دناسرب و  نم  هب  يا  هزین  هک  تسیک  دروارب  دایرف  درک ،  ادیپ  يا  هزین  هب  جایتحا  راک  طسو  قراط  میدوب .  هدرک  تکرش  اهگنج 
نم منک .  گرزب  وت  يارب  منک  ادـیپ  هک  يرتخد  نیلوا  مهد  یم  لوق  تفگ  یهدـیم ؟  شاداپ  هچ  متفگ  متفر و  ولج  نم  دریگب ؟  نم  زا  ار 

رتخد هدش و  رادرتخد  وا  مدرک  ادیپ  عالطا  مداتفا و  رکف  هب  اریخا  دش .  يرپس  اهلاس  تشذگ  هیـضق  مداد .  وا  هب  ار  دوخ  هزین  مدرک و  لوبق 
یم هدز  شلوـق  ریز  هدروآرد و  هبد  وا  اـما  مدرک .  هبلاـطم  ار  دوـخ  نید  مدروآ و  وا  داـی  هـب  ار  هـصق  مـتفر و  دراد .  هناـخ  رد  يا  هدیـسر 

رتخد تسا - ؟  ینـس  هچ  رد  رتخد  وا - ؟  اب  ای  تسا  نم  اـب  قح  اـیآ  منیبب  امـش  شیپ  ما  هدـمآ  نونکا  دریگب .  رهم  نم  زا  اددـجم  دـهاوخ 
رتخد تراک و  لابند  ورب  قراط ،  اب  هن  تسا ،  وت  اـب  هن  قح  یـسرپ  یم  نم  زا  رگا  هدـش - .  ادـیپ  شرـس  رد  مه  دـیپس  يوم  هدـش  گرزب 

هچ نیا  هک  دوب  هتفر  ورف  هشیدنا  رد  درک .  هاگن  دـش و  هریخ  ربمغیپ  هب  یتدـم  دـش .  تریح  قرغ  كدرم  راذـگب .  دوخ  لاح  هب  ار  هراچیب 
دوخ ياـضر  لـیم و  هب  وا  مزادرپب و  رتـخد  ردـپ  هب  مه  يدـیدج  رهم  رگا  ارچ  تسین .  رتـخد  رادراـیتخا  ردـپ  رگم  تسا ،  یتواـضق  روج 

اب شاب  نئمطم   : )) دومرف درب و  یپ  يو  شوشم  هشیدنا  هب  وا  هناریحتم  ياههاگن  زا  ربمغیپ  تساوران ؟  راک  نیا  دنک  نم  میلست  ار  شرتخد 
هب ناردپ  يراد  رایتخا  راک  تیلهاج  رد  هک  دهد  یم  ناشن  ناتـساد  نیا  قراط . ))  تقیفر  هن  يوش و  یم  راکهنگ  وت  هن  متفگ  نم  هک  نیا 

يرگید درم  دقع  هب  شیپ ،  شیپ  دنا  هدشن  دلوتم  ردام  زا  زونه  هک  ار  ینارتخد  دنا ،  هداد  یم  هزاجا  هب  یتح  هک  تسا  هدوب  هدیـسر  ییاج 
(38  . ) دربب دوخ  يارب  ار  رتخد  نآ  دشاب  هتشاد  قح  درم  نآ  دش  گرزب  دش و  دلوتم  تقو  ره  هک  دنروآرد 

یسورع هیرهم 

 . ریذـپب دوخ  يرـسمه  هب  ارم  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  داتـسیا و  عمج  روضح  رد  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تمدـخ  هب  ینز 
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باحـصا زا  يدرم  تسـشن .  دوخ  ياج  رـس  نز  تفگن ،  يزیچ  درک ،  توکـس  نز  ياضاقت  لباقم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر 
یچیه یچ - ؟  رهم  درک :  لاوس  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مرضاح .  نم  دیتسین  لیام  امش  رگا  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  تساخاپب و 

تفر و شا  هناـخ  هب  درم  یهدـب .  نز  نیا  هیرهم  ناوـنع  هب  ینک و  ادـیپ  يزیچ  دـیاش  تا  هناـخ  هب  ورب  دوـش ،  یمن  هک  روـطنیا  مرادـن - . 
تفر هبترم  ود  تسا .  یفاک  يروایب  هک  مه  ینهآ  رتشگنا  کی  درگب ،  ورب  مه  زاب  مدرکن - .  ادـیپ  يزیچ  ما  هناـخ  رد  تفگ :  تشگرب و 

زا یکی  منک .  نز  نیا  رهم  مراد  نت  هب  هک  هماـج  نیمه  مرـضاح  نم  دوش ،  یمن  ادـیپ  اـم  هناـخ  رد  مه  ینهآ  رتـشگنا  تفگ  تشگرب و  و 
رارق نز  رهم  ار  هماج  نیا  فصن  سپ  درادن ،  نیا  زا  ریغ  يا  هماج  درم  نیا  ادخ  هب  هّللا ،  لوسر  ای  تفگ :  تخانش  یم  ار  وا  هک  باحـصا 

هنهرب يرگید  دنشوپ  مادک  ره  دنشوپب ؟  کی  مادک  دشاب  نز  رهم  هماج  نیا  فصن  رگا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دیهد . 
ثحب دراو  سلجم  دوب ،  هتسشن  يرگید  ياج  راظتنا  هب  مه  نز  تسشن .  دوخ  ياج  رس  راگتساوخ  درم  دوش .  یمن  روطنیا  ریخ  دنام ،  یم 

یلب يدلب - ؟  نآرق  منیبب  وگب  ایب - ،  اقآ  درک :  ادص  ار  وا  مرکا  لوسر  دورب ،  درک  تکرح  راگتـساوخ  درم  دیـشک .  لوط  دش و  يرگید 
سپ دش ،  تسرد  بوخ  رایسب  مناوت - .  یم  یلب  ینک - ؟  تئارق  ظفح  زا  یناوت  یم  مدلب - .  ار  هروس  نالف  هروس و  نالف  هّللا ،  لوسر  ای 

زا ( 39  . ) تفر تفرگ و  ار  دوـخ  نز  تسد  درم  یهدـب .  میلعت  نآرق  وا  هب  وـت  هک  دـشاب  نیا  وا  رهم  مدروآ و  رد  وـت  دـقع  هب  ار  نز  نـیا 
لاح نیع  رد  یلو  دهد .  رارق  رهم  نودب  ار  ینز  دوبن  رـضاح  هجو  چیه  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  دیآ  یمرب  هنومن  هنوگنیا 

 . دندومرف یم  تقفاوم  یفلکت  چیه  نودب  مسارم  نیرت  هداس  هیرهم و  نیرتمک  اب 

قالط

؟  يدـید وا  زا  يدـب  يراک  اـیآ  دومرف :  مداد .  قـالط  ار  وا  تفگ :  يدرک ؟  هچ  تنز  اـب  دیـسرپ :  وا  زا  دیـسر و  يدرم  هب  ادـخ ،  لوسر 
 : تفگ یتفرگ ؟  رگید  نز  دیـسرپ ،  وا  زا  ربمغیپ  درک .  جاودزا  رگید  راب  درم  نآ  تشذگ و  هیـضق  مدـیدن .  وا  زا  يدـب  راک  هن ،  تفگ : 
هن تفگ :  يدید ؟  وا  زا  يدب  راک  دومرف :  مداد .  شقالط  تفگ  يدرک ؟  هچ  نز  نیا  اب  دیسرپ :  دیسر  وا  هب  زاب  هک  يدنچ  زا  سپ  یلب . 

تفگ یتفرگ ؟  نز  زاب  دیسرپ :  وا  زا  مرکا  ربمغیپ  درک .  جاودزا  مّوس  تبون  درم  نآ  تشذگ و  زین  هیـضق  نیا  مدیدن .  وا  زا  مه  يدب  راک 
قالط مه  ار  نیا  يدرک - ؟  هچ  نز  نیا  اب  دیسرپ :  دیسر و  وا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تشذگ و  یتدم  هّللا .  لوسر  ای  یلب  : 

دنک یم  تنعل  دراد و  یم  نمشد  دنوادخ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  لوسر  مدیدن .  وا  زا  يدب  هن  يدید - ؟  وا  زا  يدب  مداد - . 
تخـس قالط  اب  مالـسا  دنک .  ضوع  رهوش  بترم  دهاوخ  یم  شلد  هک  ار  ینز  دـنک و  ضوع  نز  بترم  دـهاوخ  یم  شلد  هک  ار  يدرم 

هک يدراوم  رد  ییوج  هراچ  کی  ناونع  هب  ار  قالط  مالـسا  دریگن ،  تروص  قالط  ناکما  دودـح  ات  دـهاوخ  یم  مالـسا  تسا ،  فلاـخم 
قالطم  )) حالطصا هب  دنهد و  یم  قالط  دنریگ و  یم  نز  بترم  هک  ار  ینادرم  مالـسا  تسا .  هدرک  زیوجت  تسا  ییادج  هب  رـصحنم  هراچ 

(40  . ) دناد یم  ادخ  نمشد  دنشابیم  (( 

؟  يداد شقالط  ارچ  سپ 

نز نیا  هک  دوش  یم  هجوتم  ینایرج  کی  رد  اما  دوش .  یم  عقاو  ناشیا  هقالع  دروم  یلیخ  نز  نآ  دـنک و  یم  راـیتخا  ینز  ع )   ) رقاـب ماـما 
 . داد قالط  ار  وا  ع )   ) ماما دنارورپ .  یم  لد  رد  ار  ترـضح  نآ  ضغب  دزرو و  یم  ینمـشد  ع )   ) بلاطیبا نب  یلع  اب  ینعی  تسا .  هّیبصان 
 . دـشاب مرانک  رد  منهج  ياهـشتآ  زا  یـشتآ  هعطق  متـساوخن  دومرف :  يداد ؟  شقالط  ارچ  یتشاد  تسود  ار  وا  هک  وت  دندیـسرپ :  ماـما  زا 

يرهوش نز و  كرتشم  یگدنز  هک  یطیارـش  رد  اما  دنکیم  تمذم  ادـیدش  ار  قالط  مالـسا  هک  نیا  اب  دـهد :  یم  ناشن  ناتـساد  نیا  ( 41)
تروص نیا  رد  دیامن  داجیا  يرگید  مهم  تالکـشم  ای  دـنک و  راد  هشدـخ  ای  دزادـنا و  رطخ  هب  ار  یبهذـم  تاسدّـقم  اهنامرآ و  دـهاوخب 

 . دنک یم  زیوجت  یلح  هار  ناونع  هب  ار  قالط 
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رهوش دنچ  نز و  کی 

دنچ هزاجا  نادرم  هب  مالـسا  ارچ  یلع  ای  دـنتفگ :  دندیـسر  ع )   ) یلع روضح  هب  هدـمآ و  درگ  شیرق  نانز  زا  رفن  لـهچ  دودـح  رد  يزور 
ياهفرظ داد :  دوتـسد  ع )   ) یلع تسین ؟  اوران  ضیعبت  کی  رما  نیا  اـیآ  تسا ؟  هدادـن  يرهوش  دـنچ  هزاـجا  ناـنز  هب  اـما  تسا  هداد  ینز 

طسو هک  یگرزب  فرظ  رد  ار  اهفرظ  نآ  همه  داد  روتسد  سپس  داد  نانز  زا  یکی  تسد  هب  ار  اهنآ  زا  کی  ره  دندروآ و  بآ  زا  یکچوک 
 ، دینک رپ  بآ  زا  ار  دوخ  فرظ  هبترم  ود  امـش  زا  کی  ره  نونکا  دومرف :  هاگنآ  دش  تعاطا  روتـسد  دننک .  یلاخ  دوب و  هتـشاذگ  سلجم 

جوزمم رگیدکی  اب  اهبآ  تسا ؟  نکمم  هنوگچ  نیا  دنتفگ :  دراد .  رب  هتشاد  دوخ  فرظ  رد  هک  یبآ  نامه  نیع  امـش  زا  مادک  ره  دیاب  اما 
یم رتسبمه  اهنآ  همه  اب  هاوخان  هاوخ  دشاب  هتـشاد  رهوش  دنچ  نز  کی  رگا  دومرف :  ع )   ) یلع تسین .  نکمم  اهنآ  صیخـشت  دـنا و  هدـش 
هتبلا ( 42  . ) تسا رهوش  مادک  لسن  زا  تسا  هدمآ  ایندب  هک  يدـنزرف  هک  داد  صیخـشت  ناوت  یم  هنوگچ  ددرگ ،  یم  نتـسبآ  دـعب  دوش و 

رب طقف  هک  تسین  درم  دننام  نز  رگید :  یتهج  زا  هنرگو  تسا  هدرک  هماقا  نانآ  يارب  ترضح  نآ  هک  دوب  یلیلد  نیرت  هداس  نیرتهب و  نیا 
يرهوش دنچ  رد  نز  اذل  دشیدنا و  یم  هفطاع  ّتبحم و  هب  یـسنج  هزیرغ  زا  دتـشیب  نز  هکلب  دهد  جاودزا  هب  نت  یـسنج  هزیرغ  زاین  ساسا 

دنچ ور  نیا  زا  دـنک .  بلج  دوـخ  هب  تبـسن  ار  درم  کـی  يراکادـف  هناـصلاخ و  فـطاوع  تبحم و  تیاـمح و  تسا  هتـسناوت  یمن  زگره 
هتشاد تقفاوم  درم  ياه  هتـساوخ  تالیامت و  اب  هن  يرهوش  دنچ  اذه  یلع  تسا .  هدوب  نز  رفنت  دروم  هراومه  يرگ  یپسور  ریظن  يرهوش 

(43  . ) نز تالیامت  اه و  هتساوخ  اب  هن  تسا و 

 ( مالسلا هیلع   ) یلع زا  تیاکش 

درک هّکم  مزع  ربمغیپ  تاقالم  يارب  ع )   ) یلع تشگزاب  ماگنه  داتسرف .  نمی  هب  يرکشل  یهدنامرف  هب  ار  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ 
لوسر يوسب  رتدوز  رفس  شرازگ  يارب  دوخ  تشاذگ و  مالسا  نایرکـشل  یتسرپرـس  هب  شیوخ  ياج  هب  ار  يدرف  هکم ،  ياهیکیدزن  رد  . 

 ، دنوشب هّکم  دراو  ون  ياهسابل  اب  ات  درک  میسقت  نایرکـشل  نیب  رد  دوب  هدروآ  هارمه  ع )   ) یلع هک  ار  ییاه  هلح  صخـش  نآ  تفاتـش .  هّللا 
هکنآ زا  لبق  تسیاب  یمن  اریز  تسناد  یطابـضنا  یب  ار  نآ  درک و  ضارتعا  لمع  نیا  هب  دـید  ار  هرظنم  نیا  تشگرب و  ع )   ) یلع هک  یتقو 

 ( ع  ) یلع رظن  زا  تقیقح  رد  دوش و  هتفرگ  یمیمـصت  مئانغ  ءایـشا و  نآ  هرابرد  دوش  فیلکت  بسک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا 
 : داد روتـسد  ع )   ) یلع ور  نیا  زا  دوش .  یم  ماجنا  نیملـسم  ياوشیپ  هزاجا  عالطا و  نودـب  هک  دوب  لاملا  تیب  رد  فرـصت  یعون  راک  نیا 

ترـضح نآ  ات  دوش  هداد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  لیوحت  هک  داد  رارق  صوصخم  هاگیاج  رد  ار  اهنآ  دـننکب و  نت  زا  ار  اه  هّلح 
هّللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  روضح  هب  هک  نیمه  دـندش ،  تحاران  لمع  نیا  زا  ع )   ) یلع نایرکـشل  دریگب .  یمیمـصت  اهنآ  هراـبرد  ناـشدوخ 

مرکا ربمغیپ  دندرک .  تیاکـش  اه  هّلح  دروم  رد  ع )   ) یلع تنوشخ  زا  اروف  دش ،  ایوج  ار  اهنآ  لاوحا  ترـضح  نآ  دندیـسر و  هلآ  هیلع و 
نیا زا  رتدیدش  ادخ  هار  رد  وا  دنگوس  ادخب  هک  دینکن  هوکـش  یلع  زا  مدرم !   : )) دومرف هداد و  رارق  بطاخم  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

 ، یعامتجا تلادـع  قیقد  تیاعر  یمالـسا و  لـئاسم  رد  شتقد  رطاـخ  هب  ع )   ) یلع يرآ  دـنک )) .  تیاکـش  يو  هراـبرد  یـسک  هک  تسا 
(44  . ) دنا هدوبن  رتمک  شناتسود  زا  دیاش  شنانمشد  شدوخ  نامز  رد  اذل  تسا .  نک  تسرد  یضاران  زاس و  نمشد 

ادخ ناگدنب  نیرت  بوبحم 

رـضحم رد  ار  ینایرب  غرم  نمیا ،  ما  دوب .  کلام  نب  سنا  تبون  يزور  داد .  یم  ماجنا  ار  ربمغیپ  ياهراک  راصنا  نادنزرف  زا  یکی  زور  ره 
 : درک ضرع  تشادرب و  اعد  هب  تسد  ترضح  ما .  هتخپ  امش  رطاخ  هب  ما و  هتفرگ  دوخ  ار  غرم  نیا  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  دروآ و  ربمغیپ 

هّللا یلـص  ربمغیپ  دش ،  هدیبوک  رد  ماگنه  هامه  رد  دـنک .  تکرـش  غرم  نیا  ندروخ  رد  نم  اب  هک  ناسرب  ار  تناگدـنب  نیرتبوبحم  ایادـخ 
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سپ درک ،  هدهاشم  ار  ع )   ) یلع رد  تشپ  زا  اما  دشاب .  راصنا  زا  يدرم  دنک  ادخ  تفگ :  سنا  نک ،  زاب  ار  رد  سنا !  دومرف :  هلآ  هیلع و 
رد دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  زاب  دش ،  هدیبوک  رد  رگید  راب  داتسیا .  شیاجرـس  تشگرب  تسا و  يراک  لوغـشم  ربمغیپ  تفگ : 

يراک لوغـشم  ربمغیپ  تفگ :  سنا  تسا ،  ع )   ) یلع مه  زاب  دـید  درک  زاب  ار  رد  دـشاب ،  راصنا  زا  يدرم  درک  اعد  سنا  زاـب  نک .  زاـب  ار 
یـسک لّوا  وت  روایب ،  هناخ  هب  ار  وا  نک و  زاب  ار  رد  ورب  سنا !  دومرف :  ربمغیپ  دش ،  هدـیبوک  رد  زاب  داتـسیا .  شیاج  رـس  تشگرب  تسا و 

يرآ ( 45  . ) دـندروخ ار  نایرب  غرم  ربمغیپ  اب  مدروآ و  هناخ  هب  ار  یلع  متفر و  نم  تسین .  راـصنا  زا  وا  يراد  تسود  ار  تموق  هک  یتسین 
(46  . ) تساهبوبحم نیرتهب  شنایعیش  دزن  رد  ارهق  دوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ادخ و  هاگشیپ  رد  دارفا  نیرتبوبحم  یلع 

يونعم يدازآ 

یم قارع  ینونک  ياهرهش  زا  رابنا  رهـش  دیـسر .  رابنا  رهـش  هب  تشگ  یم  رب  نآ  زا  ای  تفر و  یم  نیفـص  گنج  هب  ع )   ) یلع هک  یماگنه 
 ، اهادخدک زا  يا  هدـع  دیـسر ،  نایناریا  هب  ع )   ) یلع دورو  ربخ  هک  یتقو  تسا .  هدوب  ناریا  نیمزرـس  وزج  رهـش  نیا  هتـشذگ  رد  دـشاب . 
هب هک  یتقو  دنتسناد .  یم  یناساس  نیطالس  نیـشناج  ار  ع )   ) یلع ناشدوخ  نامگ  هب  اهنآ  دندمآ .  هفیلخ  لابقتـسا  هب  ناگرزب  اهرادهد و 
؟  دینک یم  ار  راک  نیا  ارچ  دومرف :  دز و  ادص  ار  اهنآ  ع )   ) یلع ندیود .  هب  دندرک  عورش  ماما  بکرم  يولج  رد  دندیسر ،  ترـضح  نآ 

ار امـش  راک  نیا  دـینکن !  ار  راک  نیا  هن  دومرف :  ع )   ) ماما میراذـگ .  یم  نامدوخ  نیطالـس  ناگرزب و  هب  ام  هک  تسا  یمارتحا  نیا  اـقآ  - 
نم دینک ؟  یم  لیلذ  دینک ؟  یم  راوخ  متسه  نات  هفیلخ  هک  نم  لباقم  رد  ار  ناتدوخ  ارچ  دنک  یم  راوخ  ار  امـش  دنک ،  یم  لیلذ  تسپ و 

ار مدوخ  اعقاو  دوش و  ادـیپ  نم  رد  يرورغ  هدرکان  يادـخ  تقو  کی  تسا  نکمم  ناتراک  نیا  اب  هزات  متـسه ،  اهامـش  زا  یکی  دـننام  مه 
یسک دنیوگ  یم  ار  نیآ  دراد .  يونعم  يدازآ  هک  یسک  دنیوگ  یم  ار  نیا  درمدازآ ،  کی  دنیوگ  یم  ار  نیا  منک .  باسح  امـش  زا  رترب 

شتـسرپ ار  ییورین  چیه  ار ،  یتردق  چیه  ار  سک  چـیه  ار ،  زیچ  چـیه  ادـخ  زج  ینعی  هّللا  الا  دـبعن  ال  تسا ،  هتفریذـپ  ار  نآرق  يادـن  هک 
(47  . ) مینکن

 ! شیادف هب  شردپ 

زا يدنبتـسد  س )   ) همطاف هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دـش .  دراو  اهیلع  هّللا  مالـس  همطاف  شرتخد  هناخ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  يزور 
اهیلع (س )  ارهز ترـضح  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپ  هکنآ  اـب  دوب .  هتخیوآ  شیوخ  قاـطارد  مه  یناولا  هدرپ  هدرک و  تسد  هب  هرقن 

 . تشگرب اجنامه  زا  هتفگ و  كرت  ار  همطاف  هناخ  دنزب  یفرح  هکنآ  نودب  درک  هدهاشم  ار  هیحص  نیا  ات  اذه  عم  تشاد ،  دیدش  يا  هقالع 
اروف اذـل  ددنـسپ .  یمن  وا  يارب  مه  ار  رویز  تنیز و  رادـقم  نیا  یتح  ناشردـپ  هک  تفایرد  نینچ  ربمایپ ،  لـمعلا  سکع  نیا  زا  (ع )  ارهز
هیلع هّللا  یلص  مرکا  لوسر  تمدخ  یسک  طسوت  هدروآ و  نییاپ  مه  ار  ناولا  نیگنر و  هدرپ  نآ  هدرک و  نوریب  ناشتـسد  زا  ار  دنبتـسد  نآ 
یم حالص  هک  یفرصم  ره  هب  دنک :  یم  ضرع  هداتسرف و  ناترتخد  ار  اهنیا  هّللا !  لوسر  ای  درک :  ضرع  دمآ و  صخش  نآ  داتسرف .  هلآ  و 

 ! داب شنابرق  هب  شردپ  دومرف :  دش و  افوکش  ربمایپ  هرهچ  تقو  نآ  دیناسرب .  دیناد 

یگنادرم تورم و 

رکشل ود  دوش  زاغآ  هیواعم  اب  ع )   ) یلع ماما  هناحلسم  دروخرب  يریگرد و  نیلّوا  ات  دور  یم  تسا و  ندش  عورش  هناتسآ  رد  نیفص  گنج 
زا لبق  شنایهاپـس  یلع و  يور  رب  ار  بآ  دینک و  یتسد  شیپ  دهد  یم  روتـسد  شنارای  هب  هیوعم  دنوش .  یم  مه  هب  تارف  دور  فارطا  رد 
یم لاحشوخ  مه  یلیخ  شنایرکـشل  هیواعم و  هزات  دوش و  یم  هتـسب  مالـسا  نایهاپـس  يور  هب  بآ  دیدنبب .  دنـسرب  رازراک  لحم  هب  هکنآ 
یم روبجم  دنروآ و  یمن  گنچ  هب  بآ  دنیایب  شناوریپ  یلع و  هک  یتقو  اریز  میا ،  هدرک  هدافتـسا  یبوخ  هلیـسو  زا  دـنیوگ :  یم  دـنوش و 
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رگیدـکی اـب  ادـتبا  تسا  رتهب  هک  داد  ماـیپ  هیواـعم  هب  ع )   ) یلع میا .  هدروآ  تسد  هب  اـم  ار  يزوریپ  نیرتهب  تقو  نآ  دـننک و  رارف  دـنوش 
نکمم ات  مینک و  زاب  نادند  ام  دیابن  درک  زاب  تسد  اب  دوش  یم  هک  يا  هرگ  مینک و  لح  ار  لکـشم  هرکاذم  اب  میناوتب  هکلب  مینک ،  هرکاذم 

 . دیتسب ار  بآ  امـش  هدیـسرن  لحم  هب  ام  زونه  دیزیهرپب ،  زادنایب و  هار  يزیرنوخ  گنج و  ناناملـسم  زا  هورگ  ود  نایم  هک  يراک  زا  دشاب 
ار اهنیا  دیناد ،  یم  حالص  هچ  امش  تفگ :  درک و  حرطم  شدوخ  نارس  اب  ار  هلئـسم  داد و  لیکـشت  یماظن  ياروش  هیواعم  مایپ  نیا  زا  سپ 
رب ناتیوربآ  دنریگ و  یم  امـش  زا  تردق  روز و  اب  دیراذگن  دازآ  رگا  هک  نیا  يارب  دیراذگب  دازآ  دـنتفگ :  یـضعب  هن ؟  ای  میراذـگب  دازآ 

یلع هب  ار  گنج  هرخالاب  دنتشاذگن .  دازآ  دنریگب و  ام  زا  دنناوت  یمن  مه  اهنآ  میراذگ و  یمن  دازآام  ریخ  دنتفگ :  نارگید  دور .  یم  داب 
لبط و رازه  زا  هک  دناوخ  دوخ  رکـشل  لباقم  رد  یـسامح  هباطخ  کی  داتـسیا و  دـمآ و  ماجنآ  ع )   ) یلع تقو  نآ  دـندرک .  لیمحت  (ع ) 

عمج شدوخ  رود  ار  ناهارمگ  زا  یهورگ  هیواعم  مدرم !  يا  دز :  ادص  تسا .  رتشیب  شرثا  یشترا  ياه  شرام  یماظن  ياه  همغن  روپیش و 
هنـشت امـش  نالا  دییامن :  باختنا  ار  هار  ود  زا  یکی  دینکب ؟  دـیاب  هچ  دـیناد  یم  الاح  دـنا !  هتـسب  امـش  يور  رب  ار  بآ  اهنآ  تسا و  هدرک 

زا ار  ناتدوخ  ياهریـشمش  نیا  دیاب  لّوا  نیاربانب  سپ  میهاوخ ،  یم  بآ  میتسه و  هنـشت  میرادن و  بآ  هک  دیا  هدـمآ  نم  غارـس  دـیتسه و 
توم و یلع  درک ،  داجیا  همه  رد  یناجیه  هک  دندومرف  يا  هلمج  کی  دعب  دیوشب  باریس  نامدوخ  تقونآ  ات  دینک  باریـس  دیلپ  ياهنوخ 
؟  هچ ینعی  ندرم  هچ ؟  ینعی  یگدنز  هچ ؟  ینعی  تایح  سانلا  اهیا  دـنک :  یم  فیرعت  راتفگ  نیا  رد  یماظن  یـسامح و  هبنج  زا  ار  تایح 
هن تسا و  یگدنز  نیا  هن  ریخ ،  كاخ ؟  ریز  نتفر  ینعی  ندرم  ایآ  ندیباوخ ؟  ندروخ و  اذغ  نیمز و  يور  رب  نتفر  هار  ینعی  یگدنز  ایآ 

تسا نیا  ندرم  دیشاب و  زوریپ  دیریمب و  هک  تسا  نیا  یگدنز  ( 48  ) نیرهاق مکتوم  یف  ةایحلاو  نیوهقم  مکتایح  یف  توملاف  ندرم .  نآ 
یماظن شرام  دص  زا  هلمج  نیا  دراد !  جوا  ردقچ  تسا !  یـسامح  ردقچ  هلمج  نیا  دینیبب  نارگید .  بولغم  موکحم و  دیـشاب و  هدنز  هک 

 ، دندنار بقع  رت  فرط  نآ  رتمولیک  دنچ  ات  ار  نمشد  دندرک و  هلمح  تشاد !  هگن  ار  ناشولج  رتروز  دیاب  ار  یلع  رکشل  درک ،  رثا  رتشیب 
لاحم دنتفگ :  ع )   ) یلع باحـصا  تشون .  زیمآ  سامتلا  يا  همان  دنام ،  بآ  یب  هیواعم  دنتـسب ،  ار  بآ  ولج  دـنتفرگ  رایتخا  رد  ار  هعیرش 

نینم ؤملاریما  یلو  میهد  یمن  امـش  هب  بآ  دیتفگ  دیدرک و  ار  راک  نیا  لّوا  امـش  میدرکن ،  عورـش  ءادتبا  ار  يراک  نینچ  ام  هک  اریز  تسا 
زا زگره  یلو  موش  یم  وربور  گنج  نادیم  رد  نمـشد  اب  نم  هنادرمناوجان ،  تسا  یلمع  نیا  مینک  یمن  نینچ  زگره  هن  دومرف :  ع )   ) یلع
اب زیزع و  ناملسم  کی  نءاش  زا  تسا و  رودب  نم  نءاش  لمع و  زا  اه  هویش  نیا  منک .  بسک  يزوریپ  مهاوخ  یمن  تاقییـضت  هنوگنیا  هار 
 ، یمور يالوم  هتفگ  بوخ  هچ  تسا .  تعاجـش  زا  رتالاب  تّورم  یگنادرم ،  تّورم و  دنیوگ  یم  ار  نیا   . )) دـشاب یم  رودـب  مه  تمارک 

دیوگ یم  و  ع )   ) نینم ؤملاریما  هب  دنک  یم  باطخ  هک  اجنآ  تسا .  دش  هتفگ  ع )   ) یلع هب  عجار  هک  تسا  يراعشا  نیرتهب  زا  وا  رعش  نیا 
(49 ()) ؟  یتسیک دناد  هک  دوخ  تورم  رد  یتسینابر  ریش  تعاجش  رد  : 

نیفص يارجام 

هب تسد  صاع  ورمع  تروشم  اب  هیواعم  دـبای  همتاـخ  ع )   ) یلع عفن  هب  اـت  تفر  یم  گـنج  هک  يزور  نیرخآ  رد  ( 50  ) نیفص گنج  رد 
درک رکف  درادن ،  هلصاف  رتشیب  مدق  کی  تسکش  اب  هدنام و  هجیتن  یب  شیاهشجنر  اه و  تیلاعف  مامت  دید  وا  دز ،  يا  هنارهام  گنرین  کی 

نآ دییایب  مینارق ،  هلبق و  لها  ام  مدرم !  هک  دننک  دنلب  اه  هزین  رس  رب  ار  اهنآرق  داد :  روتسد  دبای ،  یمن  تاجن  هب  هار  يراکهابتشا  اب  زج  هک 
دوب هتفگ  ع )   ) یلع البق  هک  تسا  یفرح  نامه  دنشاب  هدرک  راکتبا  اهنآ  هک  دوبن  يا  هزات  نخـس  نیا  میهد .  رارق  مکح  شیوخ  نیب  رد  ار 

 ، ار اهنآ  دینزب  دروآرب :  دایرف  ع )   ) یلع دنناهرب .  ار  دوخ  یعطق  تسکش  زا  دنبای و  تاجن  هار  ات  تسا  يا  هناهب  نونکا  دندشن و  میلست  و 
دـض شور  نامه  هب  دـعب  دـننک و  ظفح  ار  ناشدوخ  نآرق  تباتک  ظفل و  هانپ  رد  دـنهاوخ  یم  هدرک  هناهب  ار  نآرق  ذـغاک  هحفـص و  اهنیا 
اهنیا منم ،  نآرق  نیتسار  هولج  تقیقح و  درادـن ،  یمارتحا  شزرا و  نآ  تقیقح  لباقم  رد  نآرق  دـلج  ذـغاک و  دـنهد .  همادا  دوخ  ینارق 

تیعمج هک  صیخـشت  یب  ياهامن  سّدقم  اهنادان و  زا  يا  هدـع  دـنزاس .  دوبان  ار  ینعم  تقیقح و  ات  دـنا  هدرک  زیواتـسد  ار  طخ  ذـغاک و 
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هب ام  گنج  میگنجب ! ؟  نآرق  اب  هک  دـندروآرب  دایرف  ییوگ ؟  یم  هچ  یلع  هک  دـندرک :  هراشا  رگیدـکی  اب  دـنداد  یم  لیکـشت  ار  يریثک 
نآرق رطاـخ  هب  میوگیم  زین  نم  دوـمرف :  ع )   ) یلع ارچ ؟  گـنج  رگید  سپ  دـننآرق  میلـست  دوـخ  هک  مه  اـهنآ  تسا  نآرق  ياـیحا  رطاـخ 

نوچمه يربخ  یب  ینادان  اما  دنا .  هداد  رارق  دوخ  ناج  ظفح  هلیسو  ار  نآرق  تباتک  ظفل و  دنرادن ،  راک  رـس و  نآرق  اب  اهنیا  امآ  دیگنجب 
ار گنج  میگنج ،  یمن  نآرق  اب  هک  نیا  رب  هوالع  ام  دـنتفگ  تشاد ،  ناشزاب  تقیقح  زا  تفرگ و  ار  ناـشلقع  مشچ  يولج  هایـس  يا  هدرپ 

شیب یتعاس  یئاهن  يزوریپ  ات  میگنجب .  دنگنج ،  یم  نآرق  اب  هک  یناسک  اب  منـشوکب و  نآ  زا  یهن  يارب  دیابن  تسا و  يرکنم  دوخ  نآرق 
دنک نوگنرس  ار  هیواعم  یهدنامرف  همیخ  ات  تفر  یم  نانچمه  دوب  هتشذگ  ناج  زا  راکادف و  دیشر و  يرـسفا  هک  رتشا  کلام  دوب ،  هدنامن 
یلع هچ  ره  مینک ،  یم  هلمح  تشپ  زا  ام  هک  دندروآ  راشف  ع )   ) یلع هب  هورگ  نیا  تقو  نیمه  رد  دیامن .  كاپ  اهراخ  زا  ار  مالـسا  هار  و 

ار گنج  داتـسرف :  ماغیپ  کلام  يارب  ع )   ) یلع دـندرک .  یم  تجاجل  نآ  زا  شیب  دـندوزفا و  یم  ناشراکنا  رب  اهنآ  درکیم ،  رارـصا  (ع ) 
هدیسر و نایاپ  هب  گنج  یهد ،  متزاجا  ار  يا  هظحل  دنچ  رگا  هک  داد :  باوج  ع )   ) یلع مایپ  هب  وا  درگرب .  هنحص  زا  دوخ  نک و  فقوتم 

داتسرف کلام  لابند  هب  زاب  ع )   ) یلع ددرگرب .  وگب  ای  مینک  یم  تا  هعطق  هعطق  ای  هک  دندیشک  ار  اهریشمش  تسا .  هتشگ  دوبان  زین  نمشد 
بوخ شگنرین  هک  نیا  زا  ناـمداش  نمـشد  تشگرب و  وا  درگرب .  دوخ  نک و  فقوتم  ار  گـنج  ینیبب  هدـنز  ار  یلع  یهاوخ  یم  رگا  هک 

رد هچنآرب  فرط  ود  ياه  مکح  دوش و  لیکـشت  تیمکح  سلجم  دـنهد  رارق  مکاح  ار  نآرق  ات  دـش  فقوتم  گنج  تسا .  هداتفا  رگراـک 
 . دننک رترو  هلعش  ار  فالتخا  شتآ  سکع  هب  ای  دنهد و  نایاپ  ار  اه  ّتیصوصخ  دننک و  تواضق  تسا  نیفرط  قافتا  دروم  تنـس  نآرق و 

رظن قافتا  اب  یفالتخا  نیرتکچوک  نودـب  اهنآ  مینک ،  نییعت  ار  شیوخ  مکح  زین  ام  اـت  دـننک  نییعت  ار  دوخ  مکح  اـهنآ  تفگ :  ع )   ) یلع
نـشور راکادـف و  درم  رتشا  کلام  ای  رادمتـسایس و  سابع ،  نب  هّللادـبع  مه  ع )   ) یلع دـندرک .  باختنا  ار  اهگنرین  هراصع  صاع ،  ورمع 
دندوب هتفرگ  ياج  هنافسءاتم  ع )   ) یلع نایرکشل  فص  رد  هک  اه  قمحا  نآ  اما  ار .  اهنیا  ریظن  يدارفا  ای  درک و  داهنـشیپ  ار  نامیا  اب  نیب و 

تـشادن یبوخ  هنایم  ع )   ) یلع اب  دوب و  ریبدـت  یب  يدرف  هک  ار  يرعـشا  یـسوموبا  نوچ  يدرم  دنتـشگ و  یم  شیوخ  سنجمه  لابند  هب  ، 
نیا یگتـسیاش  تسین و  راک  نیا  درم  یـسوموبا  هک  دننک  نشور  ار  مدرم  نیا  دنتـساوخ  وا  ناتـسود  و  ع )   ) یلع هچ  ره  دـندرک .  باختنا 

ناونع هب  ار  وا  هرخالاب  دـینکب .  دـیهاوخ  یم  هچ  ره  تسا  نینچ  نیا  هک  الاح  دومرف :  منیکن .  تقفاوم  ام  ار  وا  ریغ  دـنتفگ  درادـن  ار  ماقم 
نیا رتهب  تفگ :  یسوموبا  هب  صاع  ورمع  تروشم ،  اههام  زا  سپ  دنداتسرف .  تیمکح  سلجم  هب  شباحـصا  و  ع )   ) یلع فرط  زا  مکح 
یسک وت  داماد  رمع ،  نب  هّللادبع  زج  نآ  مینک و  باختنا  ار  ثلاث  صخش  هیواعم !  هن  دشاب و  یلع  هن  نیملسم ،  حلاصم  رطاخ  هب  هک  تسا 

تفـالخ زا  ار  یلع  وت  هداـس !  یلیخ  داد :  باوج  صاـع  ورمع  تسیچ ؟  فیلکت  نونکا  یتـفگ ،  تسار  تفگ :  یـسوموبا  تسین !  رگید 
دـننک و یم  باختنا  تسا  رمع  نب  هّللادـبع  امتح  هک  ار  يا  هتـسیاش  درف  کی  دـنور  یم  نیملـسم  دـعب  ار ،  هیواعم  مه  نم  ینک ،  یم  علخ 

مدرم تیمکح .  جـیاتن  عامتـسا  يارب  دـنوش  عمج  مدرم  هک  دنتـشاد  مـالعا  دـندرک و  قفاوت  بلطم  نیا  رب  دوش .  یم  هدـنک  اـه  هنتف  هشیر 
وت نم ؟ !  تفگ :  صاع  ورمع  دـیراد .  مالعا  ار  شیوخ  هیرظن  ربنم و  دـییامرفب  هک  صاع  ورمع  هب  درک  ور  یـسوموبا  دـندرک ،  عاـمتجا 

تکرح اج  زا  یسوموبا  میوگب .  ینخـس  وت  زا  شیپ  منکب و  ار  یتراسج  نینچ  نم  هک  اشاح  يا ،  هباحـص  زا  مرتحم ،  دیفـس و  شیر  درم 
دننیبب هک  دنراظتنا  رد  ناگمه  تسا ،  هدمآ  دنب  هنیس  رد  اهسفن  هتـشگ و  هریخ  اهمـشچ  دپط ،  یم  اهلد  نونکا  تفرگ .  رارق  ربنم  رب  درک و 

رگید هیواعم ،  هن  دشاب و  یلع  هن  هک  میدید  نآ  رد  ار  تما  حالـص  تروشم  زا  سپ  ام  تشاد :  راهظا  دـمآ و  نخـس  هب  وا  تسیچ .  هجیتن 
رتشگنا نیا  هک  نانچمه  تفگ :  دروآ و  نوریب  تسار  تسد  زا  ار  شرتشگنا  دننک و  باختنا  هتـساوخ  ار  هک  ره  دـنناد  یم  دوخ  نیملـسم 

ربـنم رب  درک و  تکرح  صاـع  ورمع  دـمآ .  ریز  هب  ربـنم  زا  تفگ و  ار  نیا  مدرک .  علخ  تفـالخ  زا  ار  یلع  نم  مدروآ  نوریب  متـسد  زا  ار 
هک ناـنچمه  منک  یم  علخ  تفـالخ  زا  ار  وا  زین  نم  درک و  عـلخ  تفـالخ  زا  ار  یلع  هک  دیدینـش  ار  یـسوموبا  نانخـس  تفگ :  تسـشن و 

بصن تفالخ  هب  ار  هیواعم  تفگ :  درک و  دوخ  پچ  تسد  هب  ار  نآ  دروآ و  نوریب  تسار  تسد  زا  ار  شرتشگنا  سپس  درک .  یـسوموبا 
هلمح یـسوموبا  هب  مدرم  دـش ،  بوشآ  سلجم  دـمآ .  دورف  ربنم  زا  تفگ و  ار  نیا  مدرک .  تشگنا  رد  ار  مرتشگنا  هک  ناـنچمه  منک  یم 
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نیا هدـنروآ  دوجو  هب  هک  جراوـخ  تفر .  ماـش  هب  زین  صاـع  ورمع  درک و  رارف  هّکم  هب  وا  دـندیروش ،  يو  رب  هناـیزات  اـب  یـضعب  دـندرب و 
دنتفگ یمن  تسا ؟  هدوب  اجک  رد  هابتشا  دندیمهف  یمن  اما  دندرب .  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  دندید و  مشچ  اب  ار  تیمکح  ییاوسر  دندوب  نایرج 

رارق زا  سپ  هک  دنتفگ  یمن  نینچمه  میدرک و  فقوتم  ار  گنج  میدـش و  صاع  ورمع  هیواعم و  گنرین  میلـست  هک  دوب  نیا  رد  ام  ياطخ 
رد ار  ناسنا  رفن  ود  هک  نیا  دنتفگ :  یم  هکلب  میا ،  هداد  رارق  صاع  ورمع  فیرح  ار  یسوموبا  هک  میدرک  اطخ  رواد  باختنا  رد  تیمکح 

میدیمهفن هک  ع )   ) یلع شیپ  دندمآ  اهناسنا .  هن  تسا  ادخ  رصحنم  مکاح  دوب ،  رفک  عرش و  فالخ  میداد ،  رارق  رواد  مکح و  ادخ  نید 
ع  ) یلع دش .  فعاضم  دـیدجت و  تبیـصم  نک ،  هبوت  مه  وت  میدرک ،  هبوت ))   )) ام ام ،  مه  یتشگ و  رفاک  وت  مه  میداد  تیمکح  هب  نت  و 

هلئـسم نم  رخآ ،  دومرف :  مینک .  یم  رافغتـسا  یهانگ  ره  زا  هراومه  ام  بنذ .  لک  نم  هّللارفغتـسا  تسا  بوخ  لاـح  ره  هب  هبوت  دومرف :  ( 
تـسا عورـشم  مالـسا  رد  هک  يزیچ  رگید  یفرط  زا  و  دـیدید .  ار  شا  هجیتـن  دـیدروآ و  دوجو  هب  ناـتدوخ  مدرواـین  دوـجو  هب  ار  میکحت 

هقرف کی  ناونع  هب  هدـع  نیا  اجنیا  زا  منک .  فارتعا  نآ  هب  ما  هدـشن  بکترم  هک  یهاـنگ  منک و  دادـملق  هاـنگ  ار  نآ  هنوگچ  تیمکح )  )
(51  . ) دندش هدیمان  جراوخ ))   )) تهج نیمه  هب  دندوب و  یغای  شکرس و  يا  هقرف  ادتبا  رد  و  دندز ،  تیلاعف  هب  تسد  یبهذم 

مالسا ریشمش 

مالـسا ربارب  رد  ار  نانآ  هدش و  تسدـمه  شیرق  اب  مه  رگید  لیابق  دـندرک و  هطاحا  ار  نیملـسم  شیرق  رافک  هک  یتقو  قدـنخ  گنج  رد 
هب دنداد ،  رارق  یعامتجا  يداصتقا و  تخس  رایسب  طیارش  رد  ار  ناناملـسم  هدرک ،  هرـصاحم  ار  ناملـسم  زابرـس  رازه  هد  دندومن ،  تیوقت 

ار یقدنخ  شناهارمه  اب  دودبع )) نب  ورمع   )) رفک هاپـس  رادرـس  دوب .  هدنامن  یقاب  نیملـسم  تاجن  يارب  یهار  رهاظ  بسح  هب  هک  يروط 
قدـنخ فرط  نآ  هب  بسا  اب  دنتـسناوت  اجنآ  زا  هک  هدرک  ادـیپ  ار  يا  هطقن  هک  نیا  ات  دـندز  رود  دـندوب  هدیـشک  دوخ  رود  هب  نیملـسم  هک 
دندرک دنلب  ار  دوخ  زرابم  نم  له  يادص  دنتفرگ ،  رارق  نیملسم  ربارب  رد  ات  دنتفر  ولج  ردقنآ  دنداد و  همادا  دوخ  يورشیپ  هب  اهنآ  دنرپب . 

رمع زا  هک  یلاح  رد  ع )   ) یلع دنوش .  یم  هتشک  دنورب  ولج  مادک  ره  هک  دنتشادن  کش  نوچ  دورب  ولج  درکن  تءارج  نیملسم  زا  يدحا 
ربمایپ دیهدب .  نادیم  هزاجا  نم  هب  هّللا  لوسر  ای  درک :  ضرع  ربمایپ  هب  دش و  دنلب  ياج  زا  دوب  هتـشذگن  لاس  دنچ  تسیب و  زونه  شفیرش 

داد یم  نالوج  ار  شبسا  هتسویپ  مه  دودبع )) نب  ورمع   . )) دوشب تجح  مامتا  باحـصا  اب  تساوخ  یم  ادخ  لوسر  نوچ  نیـشنب !  دومرف 
تساخرب ع )   ) یلع هبترم  ود  تساخنرب ،  یـسک  دگنجب ؟  درم  نیا  اب  هک  تسه  یـسک  دندومرف :  ربمایپ  زرابم ؟  نم  له  دز :  یم  دایرف  و 

 . دش رارکت  روط  نیمه  مه  مراهچ  راب  دـیاش  مّوس و  راب  نیـشنب !  دـندومرف :  ربمایپ  زاب  دـیهدب .  هزاجا  نم  هب  هّللا !  لوسر  ای  درک :  ضرع 
زا نم  تفگ :  یم  وا  دشاب ،  هدز  شتآ  ار  اهنآ  ناوختسا  راگنا  هک  درک  تحاران  يّدح  هب  ار  ناناملسم  هک  دناوخ  يرعش  دودبع  نب  ورمع 

دنور یم  منهج  هب  ام  ناگتشک  دینک  یم  اعدا  هک  امش  نیملسم !  يا  ( 52 ( ؟  تسین اجنیا  درم  کی  مدش ،  هتسخ  زرابم  نم  له  متفگ  سب 
 : دومرف درک و  تکرح  اج  زا  ع )   ) یلع دورب .  تشهب  هب  دوش و  هتـشک  ای  مورب و  منهج  هب  نم  اـت  دـشکب  اـی  اـجنیا ،  دـیایب  رفن  کـی  سپ 
 ! هّللا لوسر  ای  تفگ :  دـهاوخب  ار  نیملـسم  رذـع  هک  نیا  يارب  مه  باطخ  نب  رمع  متـسین .  زجاع  وت  هب  نتفگ  خـساپ  زا  نم  نکن ،  هلجع 

راک دش .  دهاوخ  هتشک  دوش  وربور  وا  اب  یسک  ره  تسا .  ربارب  رفن  رازه  اب  هک  تسا  يدرم  نیا  نوچ  دراد  قح  دوش  یمن  دنلب  یـسک  رگا 
اب ع )   ) یلع هرخالاب  تسا .  هدـش  وربور  رفک  مامت  اب  مالـسا ،  مامت  هلک .  رفکلا  یلا  هلک  مالـسالا  زرب  دومرف :  ربماـیپ  هک  دیـسر  ییاـج  هب 

ذفان مالسا  يارب  ع )   ) یلع ریشمش  دوش  یم  هتفگ  رگا  نیاربانب  داد .  تاجن  ار  مالسا  دروآرد و  ياپ  زا  ار  نوعلم  نآ  دش و  وربور  ورمع ، 
نیا شیانعم  هکلب  درک .  ناملـسم  ار  مدرم  روز  هب  دـمآ و  یلع  ریـشمش  هک  تسین  نیا  شیانعم  تشادـن ،  دوجو  یمالـسا  دوبن  رگا  دوب و 
ماما تسا ،  ریـشمش  نید  مالـسا  دوب .  هدـنک  ار  مالـسا  هشیر  نمـشد  دوبن  هدـنرب  مالـسا  زا  عاـفد  هار  رد  ع )   ) یلع ریـشمش  رگا  هک  تسا 

(53  . ) دنک ینابهگن  دیحوت  زا  ای  نیملسم و  نیمزرس  زا  ای  نیملسم  ناج  زا  ات  تسا ،  عافد  هدامآ  هشیمه  شریشمش 
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 ( ع  ) یلع تلادع 

اجک زا  ار  نیا  دنـسرپ :  تسین .  وا  دوخ  لام  دـنبندرگ  هک  دـیمهف  درک  هدـهاشم  بنیز  شرتخد  ندرگ  رد  يدـنب  ندرگ  ع )   ) یلع يزور 
 . مهدب سپ  ار  نآ  هک  مداد  تنامـض  مدرک و  هیراع  ینعی  ما ،  هتفرگ  هنومـضم  هیراع  لاملا  تیب  زا  ار  نآ  داد :  باوج  رتخد  يا ؟  هدروآ 

نینم ؤملاریما  ای  درک :  ضرع  یهدب ؟  نم  رتخد  هب  ار  نیا  یتشاد  یقح  هچ  وت  دومرف :  درک و  رضاح  ار  لاملا  تیب  لوئسم  ًاروف  ع )   ) یلع
نیا مدیرب .  یم  ار  مرتخد  تسد  دوب  نیا  زا  ریغ  رگا  مسق  ادـخ  هب  دومرف :  ترـضح  دـنادرگرب .  هک  هتفرگ  نم  زا  هیراع  ناونع  هب  ار  نیا  ! 
دوخ زا  یعامتجا  تلادع  هنیمز  رد  دنا  هدوب  لیصا  مالـسا  نیتسار  ناملعم  مسجم و  مالـسا  هک  ام  نایاوشیپ  همئا و  هک  تسا  ییاهتیـساسح 

طـسب اه و  هویـش  نینچ  لامعا  زجب  یهار  دـهد ،  همادا  دوخ  هار  هب  ّتیقفوم  اب  دـهاوخ  یم  رگا  زین  اـم  یمالـسا  بـالقنا  دـنا .  هداد  ناـشن 
(54  . ) درادن هناهاوخ  تلادع  هنایوج و  تلادع  ياهشور 

هنهک شفک 

زا دز ،  یم  هنیپ  ار  شیوخ  هنهک  شفک  شدوخ  تسد  اب  هک  یلاح  رد  دش ،  دراو  ترضح  نآ  رب  ع )   ) یلع تفالخ  نارود  رد  سابع  نبا 
زا نم  رظن  رد  هنهک  شفک  نیمه  شزرا  دوـمرف :  ماـما  چـیه !  تفگ :  ساـبع  نبا  تسا ؟  ردـقچ  شفک  نیا  تـمیق  دیـسرپ :  ساـبع  نـبا 

نایم زا  ار  یلطاـب  اـی  مناـسرب ،  یقح  يذ  هب  ار  یقح  منک  ارجا  ار  یتلادـع  نآ  هلیـسوب  هکنآ  رگم  تسا  رتشیب  امـش  رب  تراـما  تموکح و 
ریقحت تخس  یگدنز  لآ  هدیا  فده و  ناونع  هب  ار  تماعز  تموکح و  رگید  ینابر  لجر  یهلآ و  درم  ره  دننام  ع )   ) یلع يرآ  مرادرب . 

یب دشاب ،  يراد  هروخ  ناسنا  تسد  رد  هک  یکوخ  ناوختسا  زا  ایند  يدام  رهاظم  ریاس  دننام  ار  نآ  درامش  یمن  يزیـشپ  ار  نآ  دنک و  یم 
قاقحا تلادع و  يارجا  يارب  يا  هلیـسو  ناونع  هب  ینعی  شیعقاو  یلـص و  ریـسم  رد  ار  تماعز  تموکح و  نیمه  اما  درامـش  یم  رترادقم 

زا درامـش و  یم  وج  هدافتـسا  بلط و  تصرف  بیقر  فیرح و  نتفای  تسد  عنام  دـناد و  یم  سّدـقم  هداعلا  قوف  عامتجا  هب  تمدـخ  قح و 
(55  . ) دزرو یمن  غیرد  نارگلواپچ  دربتسد  زا  شیرادهگن  ظفح و  يارب  ندز  ریشمش 

خساپ یب  لاوس 

رفاسم زا  لیعامـسا  دسر .  یم  رـصع  هلبانح  ماما  یلبنح ))  یلع  نب  لیعامـسا   )) تمدخ هب  دنک و  یم  تعجارم  دادغب  هب  هفوک  زا  يرفاسم 
ار هعیـش  دیدش  ياهداقتنا  نایرج  دایز  فسءات  اب  عیاقو  لقن  نمـض  رد  رفاسم  دهد .  حرـش  تسا ،  هدید  هفوک  رد  هک  ار  هچنآ  دهاوخ  یم 

رفاـسم درم  نآ  درک .  زاـب  ع )   ) یلع دوخ  ار  رد  نیا  تسیچ ؟  مدرم  نآ  ریـصقت  تفگ :  یلبنح  هیقف  درک .  راـهظا  اـفلخ  زا  ریدـغ  زور  رد 
ار فرطکی  مینادب  حیحـص  رگا  تسردان ؟  ای  مینادب  تسرد  حیحـص و  ار  اهداقتنا  نیا  ایآ  تسیچ ؟  نایم  نیا  رد  ام  فیلکت  سپ  تفگ : 

نیمه دز .  مه  هب  ار  سلجم  درک و  تکرح  اج  زا  شسرپ  نیا  ندینـش  اب  لیعامـسا  ار !  رگید  فرط  مینادب  تسردان  رگا  مینک و  اهر  دیاب 
(56  ! ! ) ما هدرکن  ادیپ  نآ  يارب  یخساپ  نونکات  مه  نم  دوخ  هک  تسا  یشسرپ  نیا  تفگ :  ردق 

مینک دایرف  مه  اب  ایب 

ایب  : ) دومرف وا  هب  ع )   ) یلع تسا .  هدـش  متـس  نم  رب  ممولظم و  نم  دـیوگ :  یم  دـشک و  یمرب  دایرف  یمولظم  هک  دینـش  ع )   ) یلع يزور 
(57  . ) ما هدیشک  متس  هراومه  زین  نم  اریز  مینک ،  دایرف  مه  اب  ایب  میئآ )  مه  درگ  نالد  هتوس 

دنمهوکش یتوکس 
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هوک هک  یتالمج  اب  دوش و  یم  هناخ  دراو  نیگمـشخ  دریگ ،  یم  رارق  تناها  دروم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  رهطا ،  يارهز 
ینامه وت  يا ؟  هدیزخ  هناخ  هشوگ  هب  ارچ  بلاطوبا !  رـسپ  دیوگ :  یم  دـهدیم و  رارق  باتع  دروم  ار  دوخ  رویغ  رهوش  دـنک  یم  اج  زا  ار 

ار يزور  نینچ  مدوب و  هدرم  شاک  يا  یهد !  یم  ناشن  یتسـس  فیعـض  یمدرم  ربارب  رد  نونکا  دنتـشادن ،  باوخ  وت  میب  زا  ناعاجـش  هک 
هچ نیا  دوـش .  یم  جـییهت  نینچنیا  دراد  یم  زیزع  ار  وا  تیاـهن  یب  هـک  يرـسمه  فرط  زا  اـهارجام  زا  نیگمـشخ  ع )   ) یلع مدـید !  یمن 

منامه نم  ما ،  هدرکن  یقرف  نم  هن  هک :  دنک  یم  مارآ  ار  وا  یمرن  اب  ارهز  نانخس  عامتسا  زا  سپ  دنک  یمن  اج  زا  ار  یلع  هک  تسا  یتردق 
زور لـیکولا  معن  هّللا و  یبـسح  دونـش :  یم  ارهز  ناـبز  زا  دـنک و  یم  عناـق  ار  ارهز  هک  اـجنآ  اـت  تسا ،  رگید  زیچ  تحلـصم  مدوـب ،  هـک 

لوسر نا  دهـشا  هک :  دوش  یم  دنلب  نذ  ؤم  دایرف  لاح  نیمه  رد  دنک  یم  مایق  هب  توعد  ار  ع )   ) یلع اهیلع ،  هّللا  مالـس  همطاف  زاب  يرگید 
(58  . ) تسین نیا  زج  نم  نخـس  دومرف :  هن .  تفگ :  دوش ؟  شوماخ  داـیرف  نیا  يراد  تسود  اـیآ  دومرف :  (س )  ارهز هب  ع )   ) یلع هّللا . 

نیفص ياهگنج  رد  زین  شتموکح  نامز  رد  تسا .  هتشاد  لاعف  روضح  هّللا  لوسر  تایح  نامز  مّهم  ياهگنج  رد  هک  تسا  یلع  نامه  نیا 
؟  تسا هدرک  رایتخا  ربص  هنوگنیا  ارچ  افلخ  لباقم  رد  اما  تسا  هدـنامن  هدیـشوپ  یـسک  زا  وا  تماهـش  تعاجـش و  ناورهن و . . .  لمج ،  ، 

 ! تفای ع )   ) یلع مالک  رد  دیاب  ار  نآ  باوج  هک  تسا  یلا  ؤس 

سفن رب  هبلغ 

رایسب ياهتـشوگ  نینم !  ؤملاریما  ای  درک :  ضرع  ترـضح  نآ  هب  باصق  تشذگ .  یم  یباصق  ناکد  برد  زا  ع )   ) یلع ترـضح  يزور 
دومرف دیهدب .  ادعب  ار  شلوپ  منک  یم  ربص  نم  درک  ضرع  مرخب .  هک  مرادن  لوپ  الا ن  دومرف :  دیربب .  دـیهاوخیم  رگا  ما .  هدروآ  یبوخ 
مناوتیم هک  الاح  یلو  ینک  ربص  هک  متساوخ  یم  وت  زا  میوگب  دوخ  مکش  هب  متسناوت  یمن  رگا  دنک  ربص  هک  میوک  یم  دوخ  مکش  هب  نم  : 
لوغشم ار  وت  وا  ینکن  دوخ  عیطم  راداو و  ار  وا  وت  رگا  هک  تسا  نیا  هراما  سفن  تیصاخ  يرآ ،  دنک .  ربص  هک  میوگ  یم  دوخ  مکـش  هب 

یلوا و قیرط  هب  دوش ،  یمن  اه  بحرم  اهدودـبع و  نب  ورمع  بولغم  گنج  نادـیم  رد  هک  ع )   ) یلع یلو  تخاس .  دـهاوخ  دوخ  عیطم  و 
(59  . ) ددرگ سفن  ياوه  لیم و  کی  بولغم  هک  ددنسپ  یمن  دوخ  رب  زگره  رتشیب  نادنچ  دص 

تداهش رکش 

یمن یلیخ  اهیلع  هّللا  مالـس  ارهز  اب  شتکرب  رپ  جاودزا  زا  دوب و  هدـشن  يرپس  ع )   ) یلع كرابم  رمع  زا  لاـس  جـنپ  تسیب و  زا  شیب  زونه 
کی دـمآ .  شیپ  دـحا  گـنج  هک  دوب  هتـشذگن  یهاـم  دـنچ  زا  شیب  ع )   ) یبتجم ماـما  ینعی  جاودزا  نیا  هرمث  نیلوا  ّنس  زا  و  تشذـگ . 

رب ع )   ) یلع اـما  دوـشب ،  رت  مظنم  رت و  بترم  زور  ره  دورب ،  شیپ  مک  مک  ناشیگدـنز  هک  تسا  نیا  ناـشیاهوزرآ  هـمه  ناوـج  هداوناـخ 
هب گنج  همتاخ  زا  دعب  تسا .  هدیدرگ  دربن  هدامآ  نادیم و  هب  تسا  هدمآ  هدرک  اهر  ار  دنزرف  یگدنز و  هناخ و  لومعم  هویش  نیا  فالخ 

اهنآ سءار  رد  هک  دندوب  رفن  داتفه  دندش  دیهش  دحا  رد  هک  یهورگ  نآ  هّللا !  لوسر  ای  دیامن :  یم  ضرع  لآ )  اهیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ 
نیا زا   ) هتبلا هک  دش ،  رود  نم  زا  تداهـش  مدنام و  مورحم  ضیف  نیا  زا  نم  اّما  دندوب و  دحا  ياهنامرهق  اهنآ  دوب ،  بلطملادبع  نب  ةزمح 

ای دومرف :  ربمایپ  مدش ؟  مورحم  نآ  زا  ارچ  مدرک :  ضرع  امش  هب  نم  و  دیدرگن ،  نم  بیـصن  ضیف  نیا  ارچ  هک  مدش  تحاران  یلیخ  رما )
ربص هنوگچ  دییامرفن  هّللا  لوسر  ای  درک :  ضرع  ع )   ) یلع دوب ؟  دهاوخ  هنوگچ  وت  ربص  تداهـش  نیح  رد  اما  يوش !  یم  دیهـش  وت  یلع 

(60  . ) تسا رکش  ياج  تسین  ربص  ياج  اجنیا  یتسه ! ؟  رازگساپس  هنوگچ  دییامرفب  ینک ،  یم 

رخآ ناضمر 

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  اهنآ  اریز  هرهلد ،  بارطـضا و  شتیبلها  يارب  تشاد و  يرگید  يافـص  ع )   ) یلع يارب  رخآ  ناـضمر 
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تسناد یم  دوخ  هک  ار  یمئالع  ع )   ) یلع نوچ  دندومن ،  یم  تفایرد  ترـضح  نآ  دوخ  زا  زین  ار  یتاراهظا  دندوب و  هدینـش  ار  ییاهربخ 
دروخ یم  اذغ  مک  یلیخ  یلو  دوب  نامهم  اج  کی  رد  ار  یبش  ره  رمع  رخآ  ناضمر  هام  رد  تفگ و  یم  یبیجع  ياهزیچ  دید  یم  راکشآ 

یم اذـغ  مک  ردـقنیا  ارچ  امـش  ناج  ردـپ  دـندومن :  یم  لا  ؤس  دـندرک ،  یم  تقر  وا  لاح  هب  تخوس و  یم  ردـپ  لاح  هب  ناشلد  اه  هّچب  ، 
کی یلع  يارب  دندیمهف  یم  اه  هّچب  دشاب ،  هنسرگ  ممکـش  هک  منک  تاقالم  ار  مدوخ  يادخ  یلاح  رد  مهاوخ  یم  دومرف :  یم  دیروخ ؟ 
هتفگ تسار  ربمایپ ،  مبیبح  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  هکنآ  تفگ :  یم  نامـسآ و  هب  درک  یم  هاگن  یهاگ  یکیدزن !  راـظتنا  تسا ،  يراـظتنا 

ع  ) یلع شیپ  دندمآ  اه  هّچب  دیسر ،  ارف  ناضمر  كرابم  هام  مهدزون  بش  تسا .  کیدزن  تسا ،  کیدزن  تسین ،  غورد  وا  نخس  تسا ، 
نآ هشیمه  دننام  ع )   ) یلع دـندرب .  فیرـشت  شیوخ  هناخ  هب  ع )   ) نسح ماما  نآ  زا  دـعب  دـندوب .  وا  تمدـخ  رد  ار  بش  زا  یـساپ  ات  و  ( 
یم یّلـص  هب  دـش  یم  هدوسآ  شا  یعامتجا  یگدـنز و  ياهراک  زا  هک  هاگ  ره  وا  دـنباوخ و  یمن  ار  بشاریز  دـینارذگ  یّلـص  رد  ار  بش 

 . دـمآ ردـپ  يّالـصم  هب  ع )   ) نسح ماما  هک  دوب  هدرکن  عولط  حبـص  زونه  دومن .  یم  زاین  زار و  درکیم و  تولخ  شیوخ  ياخ  اـب  تفر و 
بشید نم  ناج !  رـسپ  دومرف :  ع )   ) نسح ماما  هب  باطخ  دندوب  لئاق  (س )  ارهز دالوا  يارب  هک  یـصاخ  مارتحا  نآ  اب  ع )   ) نینم ؤملاریما 

وت تّما  نیا  تسد  زا  نم  هّللا  لوسر  ای  مدرک :  ضرع  مدـید ،  ای  ؤر  ملاع  رد  ار  ربماـیپ  هعفد  کـی  درب ،  مباوخ  مدوب  هتـسشن  هک  روطنیمه 
هک متـساوخ  ادخ  زا  اهنآ و  هب  مدرک  نیرفن  مه  نم  نک !  نیرفن  دندومرف :  باوج  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  مدروخ !  اهلد  نوخ  هچ 
هک دنک  طلـسم  نانآ  رب  ار  یمکاح  نامه  دتـسرفب ،  نانآ  رب  نم  ياج  هب  یقیالان  ناسنا  کی  و  دناسرب ) ارم  گرم  دریگب و  اهنآ  زا  ار  نم  )
اه یباغرم  نوریب ،  دـیآ  یم  دـهد ؟  یم  تسد  نایفارطا  هداوناخ و  هب  یبارطـضا  هچ  یلع  زا  تالمج  نیا  ندینـش  اب  دنتـسه .  نآ  هتـسیاش 
 ، دوش یم  دنلب  اج  نیمه  رد  اهناسنا  يرگ  هحون  يادص  هک  دشک  یمن  یلوط  یلو  تسا  غرم  يادص  الا ن  هلب  دیامرف :  یم  دننک  یم  ادص 

تباین هب  ار  رگید  رفن  کی  دیاب  دیورب و  دجـسم  هب  امـش  میراذگ  یمن  ناج  ردپ  دنتفگ :  دنتفرگ و  ار  نینم  ؤملاریما  يولج  دندمآ  اه  هّچب 
اپب ار  تعامج  زامن  مدرم  اـب  دورب و  دجـسم  هب  دـییوگب  هریبج  نب  ةدـعج  ما  هدازرهاوخ  هب  دـیورب  دومرف :  لّوا  ترـضح  یتسرفب !  دوخ  زا 
ریخ دندومرف :  دنک .  یهارمه  ار  امش  یسک  دیهد  هزاجا  دندرک :  ضرع  مور .  یم  مدوخ  نم  هن ،  دندومرف :  ترضح  دوخ  دعب  اما  دراد ، 

یلیخ وا  تشاد .  یناجیه  هچ  وا  دناد  یم  ادـخ  دوب ،  یئافـص  اب  بش  ع )   ) یلع يارب  بش  نآ  دـیامن .  یهارمه  ارم  یـسک  مهاوخ  یمن  ، 
رد یگرزب  ثداوح  هک  تسناد  یم  وا  یلو  درک ،  یم  اـبا  دـنوادخ  راـگنا )  ) دـنک و فـشک  ار  ناـجیه  افـص و  نیا  زار  هک  درک  یم  یعس 
هّللا ربکا ،  هّللا  دایرف  هنذءام ،  يالاب  تفر  تفگ ،  یم  ناذا  دوخ  هک  هشیمه  دننام  دوب  هدـش  حبـص  ناذا  کیدزن  دـمآ  دـمآ و  دراد .  شیپ 

هک يزور  زا  رجف !  يا  مد !  هدیپس  يا  حبـص !  يا  دومرف :  دومن و  یظفاحادخ  مد  هدـیپس  نآ  اب  درک  مامت  هک  ار  ناذا  درک ،  دـنلب  ار  ربکا 
مـشچ نیا  زا  دعب  مد  هدیپس  يا  ینعی  دشاب ؟  باوخ  یلع  مشچ  یمدب و  وت  هک  تسا  هدوب  يزور  ایآ  تسا  هدوشگ  ایند  نیا  هب  مشچ  یلع 

نم ؤم  هار  هک :  نومـضم  نیا  هب  دناوخ  یم  يرعـش  دیآ  یم  نییاپ  هنذءام  زا  دراد  هک  یتقو  رد  تفر .  دهاوخ  باوخ  هب  هشیمه  يارب  یلع 
 ! دنک یم  دایز  ار  دارفا  ياهبارطـضا  اه ،  هرهلد  زاب  دنک !  یم  فیـصوت  دهاجم  نم  ؤم  کی  ناونع  هب  ار  شدوخ  زاب  دینک !  زاب  ار  دـهاجم 
اج همه  رد  هک  دندینـش  ییادص  درک ،  هجوتم  ار  همه  دایرف  کی  تقو  کی  تسه !  ییاه  هحون  اه  هجـض  نیا  رـس  تشپ  دوب :  هتفگ  یلع 

یگشیپاورپ و ياه  هناشن  دش  فرطرب  توبن و  ملع  ياه  هراتس  دش  کیرات  تیاده و  ناکرا  تسکش  مه  رد  هک  دنگوس  ادخب   : )) هدیچیپ
 ( ، ع  ) یضترم یلع  ءایصوا  دیس  دش  دیهش  هلا و  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  دّمحم  مع  رسپ  دش  هتشک  یهلآ و  ياقثولا  ةورع  دش  هتخیسگ 

رب تبرض  نیا  هک  یماگنه  مسق  ادخب  دومرف :  ار  هلمج  نیا  داتفا  رتسب  رد  وا  هکنآ  زا  دعب  اما  ( 61 (() ءایقشا نیرت  تخبدب  ار  وا  درک  دیهش 
یبآ لابند  یناملظ  بش  رد  هک  دوب  یـسک  نآ  لثم  دشاب ،  هدیـسر  شدوخ  قوشعم  هب  هک  دوب  یقـشاع  لثم  نم ،  لثم  دش ،  دراو  نم  قرف 

 ، دوش یم  لاحـشوخ  ردـقچ  دـنک  ادـیپ  ار  بآ  هاچ  نآ  یکیرات  نآ  رد  رگا  دورب ،  اجنآ  هب  درادرب و  ار  شهاگرخ  همیخ و  اـت  ددرگ  یم 
زا هک  ار  ورمع  نب  دیـسا  ماـن  هب  یبـیبط  تسا ،  هدـش  هجاوـم  گرم  اـب  ع )   ) یلع هک  تسا  یتاـظحل  ( 62  . ) تسا صخـش  نامه  نم  لـثم 

ار نینم  ؤملاریما  رس  مخز  دمآ و  بیبط  دندرک .  ربخ  تسا  هتـسیز  یم  زین  هفوک  رد  هدوب و  مه  برع  روپاش و  يدنج  ياه  هدرک  لیـصحت 
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دومن و زجع  راهظا  هجلاعم  زا  بیبط  تسا .  هدـش  ترـضح  نآ  نوخ  دراو  رهز  هک  دـیمهف  دنتـشاد  زور  نآ  هک  یلئاـسو  اـب  درک ،  هنیاـعم 
لتاق غارـس  هب  موثلک  ما  هک  یتقو  اریز  دوب ،  هدش  مولعم  هلاسم  نیا  مه  البق  دییامرفب ! !  دـیراد  یتیـصو  رگا  نینم  ؤملاریما  ای  درک :  ضرع 

هفاضا دعب  و  يدز ؟  راک  نیا  هب  تسد  هک  دوب  هدرک  هجوت  اب  نم  ردپ  رخآ  دـیوگ ،  یم  دـنک و  یم  شاخرپ  يو  هب  دور  یم  ترـضح  نآ 
عورش نوعلم  نآ  تفگ ،  موثلک  ما  ار  هلمج  نیا  ات  دنامب .  وت  يارب  یهایسور  تفایزاب و  ار  شدوخ  یتمالس  مردپ  هک  مراودیما  دنک :  یم 
رانید ای  مهرد  رازه  هب  ار  ریـشمش  نیا  نم  دـشاب  عمج  ترطاـخ  یلع !  رتخد  يا  هک  تشاد :  راـهظا  نتفگ و  خـساپ  ندز و  فرح  هب  درک 

هک تردپ  قرف  اهنت  هن  ما  هدیلام  ریـشمش  نیا  هب  هک  یمـس  دـنا و  هدرک  شمومـسم  ار  نآ  هک  ما  هداد  زین  رانید  ای  مهرد  رازه  ما و  هدـیرخ 
نمشد تواقش  نیا  ( 63  . ) دنام یمن  رگید  تردپ  هک  شاب  نئمطم  دندش ،  یم  كاله  دش  یم  دراو  اج  کی  هفوک  لها  مامت  رـس  رب  رگا 

تـسناوتن ار  اذـغ  دـندروآ  اذـغ  شیارب  یتقو  هک  تساجنیا  رد  دـهد  یم  ناشن  ار  یلع  یناـسنا  ياـه  هزجعم  يراوگرزب و  هک  هچنآ  اـما  و 
 ( لتاق  ) ناتریـسا نآ  اب  دومرف :  نآ  زا  یتمـسق  رد  درک ،  ّتیـصو  هب  عورـش  هک  هاگنآ  دیـشون ،  يرادـقم  ریـش  زا  دـندروآ  ار  ریـش  دروخب 

دـیتفیب و مدرم  نایم  رد  اداـبم  نم  تاـفو  زا  سپ  بلطملادـبع ؛  دـالوا  يا  دوزفا :  شتّیـصو  رد  نینچمه  دـینک و  ارادـم  يراـتفر و  شوخ 
نیا لابند  دـیهاوخ  یمن  ریخ  دـینک !  مهتم  ار  نآ  نیا و  تسا و  هدوب  راـک  نیا  كّرحم  سک  نـالف  دـش و  روطنیا  نینم  ؤملاریما  دـییوگب : 
امـش ردپ  هب  رتشیب  تبرـض  کی  لتاق )  ) وا نسح !  مدنزرف  دومرف :  و  ع )   ) نسح ماما  هب  درک  ور  تسا .  رفن  کی  نم  لتاق  دـیورب ،  اهفرح 
شاب هتـشاد  هجوت  ییامن  صاصق  یهاوخ  یم  رگا  یتسه و  زاجم  ینک  شدازآ  یهاوخ  یم  رگا  تدوخ  اب  رایتخا  نم  زا  دـعب  ( ، 64  ) هدزن
ینعی  ) دشن مه  دشن  رگا  دش ،  هک  دش  هتشک  هبرض  کی  نامه  اب  رگا  دینزب ،  وا  هب  تبرض  کی  طقف  تسا  هدز  تبرـض  کی  وت  ردپ  هب  وا 

وا هب  ایآ  دنک :  یم  لا  ؤس  دریگ  یم  ار  شلتاق )   ) ریسا غارس  مه  زاب  درذگ ،  یم  يا  هظحل  دوش . ) هتـشک  امتح  هک  دیـشاب  هتـشادن  رارـصا 
هک تسا  یلع  ياه  تیناسنا  اه و  یگنادرم  اه  نیا  نمشد .  اب  شراتفر  دوب  هنوگنیا  دیا ؟  هدرک  یگدیـسر  دیا ؟  هداد  بآ  دیا ؟  هداد  اذغ 

دراذـگ و یم  رثا  رتشیب  شـسدقم  ندـب  يور  مومـس  دوش و  یم  رتدـب  شلاـح  تعاـس  هب  تعاـس  تسا و  هداـتفا  رتسب  رد  هک  یتقو  یتـح 
راهظا قافتا  نیا  زا  تسا و  هتفکـش  نادـنخ و  یلع  ياهبل  دـننیب  یم  دـنهد ،  یم  رـس  هلان  دـننک  یم  هیرگ  دـنوش ،  یم  تحاراـن  باحـصا 

رگید شکرابم  ندـب  هب  رهز  دـندوب  عمج  شرتسب  رود  ناـکیدزن  همه  دوش  یم  کـیدزن  ع )   ) یلع رمع  رخآ  قیاـقد  دـنک ،  یم  تیاـضر 
تحیـصن زاب  دمآ  یم  لاح  هب  هک  نیمه  دمآ و  یم  رد  ءامغا  لاح  هب  تفریم و  لاح  زا  شـسّدقم  دوجو  یهاگ  اذـل  دوب و  هدرک  رثا  یلیخ 

هدومرف ناـیب  هداـم  تسیب  رد  هک  تسا  ترارح  شوجرپ و  رایـسب  هظعوـم  ناـمه  ع )   ) یلع هظعوـم  نیرخآ  درک ،  یم  هظعوـم  درک ،  یم 
هنماد ات  هک  یمدرم  همه  مه  نآ  زا  سپ  ار و  شنادنزرف  همه  دعب  تسا  هداد  رارق  بطاخم  ار  نیـسح  نسح و  لّوا  نآ  رد  هک  ( 65  . ) تسا

(66  . ) دنناوخ یم  ار  شمالک  دنونش .  یم  ار  شیادص  تمایق 

 ( ع  ) یلع نخس  ریثءات 

هلعش ینعم  شتآ  زا  یحور  راشرس و  ادخ  قشع  زا  یلد  هراومه  هک  وا  دراد ،  مان  حیرش  نب  مامه  مالسلا  هیلع  یلع  يافو  اب  نارای  زا  یکی 
یفرط زا  ع )   ) یلع دیامن .  میسرت  نایاسراپ  زا  یلماک  يامیس  ترـضح  نآ  ات  دهاوخ  یم  ع   ) یلع زا  ماربا  رارـصا و  اب  يزور  تشاد ،  رو 

 . دنک یم  هاتوک  ار  نخس  رصتخم  هلمج  دنچ  اب  اذل  دشاب  هتشادن  ندینش  بات  مامه  دسرت  یم  یفرط  زا  دهدب و  سءای  باوج  دهاوخ  یمن 
هب عورـش  ع )   ) یلع دـهد .  یم  دـنگوس  ار  وا  دـنک و  یم  رارـصا  رتشیب  ددرگ ،  یم  رتزیت  شقوش  شتآ  هکلب  دوش  یمن  یـضار  مامه  اـما 
یم همادا  ع )   ) یلع نخس  هچ  ره  اّما  ( 67  ، ) تشاد همادا  مه  زونه  دیناجنگ و  میسرت  نیا  رد  نیقتم  زا  تفـص  دودح 105  رد  درک  نخس 

تـساوخ یم  یـسوبحم  غرم  دـننام  تشگ و  یم  رتمطالتم  شمطالتم  حور  دـش و  یم  رتشیب  ماـمه  بلق  نابرـض  تفرگ  یم  جوا  تفاـی و 
یتقو دوبن .  مامه  زج  یسک  هدننک  دایرف  درک .  دوخ  هجوتم  ار  ناگدنونـش  عمج  یکانلوه  دایرف  انثا  نیا  رد  ناهگان  دنکـشب .  ار  نت  سفق 

 ! بجع مدیـسرت  یم  نیمه  زا  نم   : )) دومرف ع )   ) یلع دوب .  هدرک  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هدرک و  یهت  بلاق  دندیـسر  شنیلاـب  رب  هک 
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(68  . ) شنانخس ربارب  رد  یلع  نارصاعم  لمعلا  سکع  دوب  نیا  دنک )) !  یم  نینچ  دعتسم  ياهلد  اب  غیلب  ظعاوم 

 ( ع  ) یلع باحصا 

دمآ و ناشیا  تمدخ  ترضح  نآ  باحصا  زا  یصخش  دومن ،  یم  تعجارم  نیفص  گنج  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هک  یماگنه 
رد ترـضح  دـش .  یم  لـیان  امـش  باـکر  كرد  ضیف  هب  دوب و  گـنج  نیا  رد  مه  مردارب  متـشاد  تسود  نینم  ؤملاریما  اـی  درک :  ضرع 

و دنک ؟  تکرـش  گنج  رد  دیایب و  تسناوتن  دوب و  روذعم  وت  ردارب  نیا  ایآ  تسه ؟  هچ  شمیمـصت  تسیچ ؟  شتّین  وگب  دومرف :  باوج 
اب هک  هتـشاد  يرذع  رگا  دماین و  هکنامه  رتهب  دماین  دوبن و  روذعم  رگا  دماین ؟  درک و  يراددوخ  گنج  رد  تکرـش  زا  يرذع  نودب  هن  ای 

دومرف ترضح  دشاب .  ام  اب  هک  دوب  نیا  شتّین  ینعی  دوب  روطنیا  نینم !  ؤملاریما  ای  هلب  درک :  ضرع  درم  نآ  تسا .  هدوب  ام  اب  سپ  دشاب  ام 
هنماد ات  و  دنناردپ .  بالـصا  رد  زونه  هک  يدارفا  دنناردام و  ياهمحر  رد  زونه  هک  یناسک  دنا  هدوب  ام  اب  هکلب  دوب  ام  اب  وت  ردارب  اهنت  هن  : 

باکر رد  مدرک و  یم  كرد  ار  یلع  شاک  يا   ) هک دشاب  نیا  ناشیوزرآ  ّتین و  بلق  میمـص  زا  اعقاو  هک  دـنوش  تفای  يدارفا  رگا  تمایق 
(69  . ) میرامش یم  دوخ  باحصا  وزج  ار  اهنآ  ام  مدیگنج )  یم  وا 

هناخ دعب  هیاسمه  ّلوا 

دوب بش  زامن  لوغـشم  هک  یلاـح  رد  (س )  ارهز مرداـم  هراـظن  هب  مدـنام و  رادـیب  یبش  یکدوک  نارود  رد  دـیوگ :  یم  ع )   ) یبتجم ماـما 
دنک یم  اعد  ار  اهنآ  درب و  یم  مان  ار  نیملـسم  کی  کی  شیایاعد  رد  هک  مدـش  هجوتم  دیـسر  نایاپ  هب  شزامن  هکنآ  زا  سپ  مدـنارذگ . 

 : مدرک لا  ؤس  وا  زا  ادرف  درکن .  اعد  دوخ  يارب  هک  مدـید  بجعت  لامک  اب  اما  دـنک .  یم  اعد  هنوگچ  شدوخ  هراـبرد  هک  منادـب  متـساوخ 
(70  ! ) هناخ دعب  هیاسمه  لّوا  مرسپ !  رادلا .  مث  راجلا  ینب !  ای  دومرف :  يدرکن ؟  اعد  تدوخ  يارب  اّما  يدرک  اعد  همه  يارب  ارچ 

مدرم اب  يدردمه 

نآ اهوگتفگ  هلسلس  کی  زا  سپ  دش .  دراو  یثراح ))  دایز  نب  ءالع   )) مان هب  هرصب  رد  یصخش  هناخ  هب  تفالخ  نارود  رد  نینم  ؤملاریما 
ارصحنم هدیشوپ و  تشرد  هماج  هدرک و  اهر  ار  یگدنز  نز و  تسا ،  هدش  ارگدهز  هک  درک  تیاکـش  دایز )) نب  مصع   )) شردارب زا  درم 

هب يدنت  هب  دش  رهاظ  هنادهاز  هفایق  نآ  اب  هک  نیمه  دـندرک .  راضحا  ار  وا  داد  روتـسد  نینم  ؤملاریما  تسا .  هتخادرپ  تضایر  تدابع و  هب 
يدرک ناـمگ  اـیآ  ینک ؟  یم  اـفج  دوخ  رب  ارچ  ینک ؟  یم  هک  تسا  يراـک  هچ  نیا  دوخ !  رب  رگمتـس  يا  هسفن !  يدـع  اـی   : )) دومرف وا 

ارچ هک  درک  دهاوخ  هذـخءام  وت  زا  ینک  هدافتـسا  اهنآ  زا  رگا  تسا و  مارح  وت  رب  ار  اهنآ  هدرک  قلخ  ار  ایند  هزیکاپ  ياهتمعن  هک  دـنوادخ 
 ( ع  ) یلع دوخ  وا  تشاد .  ینشور  رایـسب  باوج  دینـش  ار  اهباتع  نیا  هک  مصع  یتسه .  نآ  زا  رتکچوک  وت  يا ؟  هدروخ  ارم  لالح  تمعن 
 . تسا هتـسب  شرمک  هب  ار  یکی  هتخادـنا و  شود  يور  ار  یکی  تسین ،  شنت  رتشیب  ساـبل  هکت  ود  هک  دـید  یم  دوب  شمـشچ  ولج  هک  ار 

لّوا یلع  هک  درک  بجعت  دونش .  یم  ار  ینانخـس  نینچ  یلع  زا  هک  درک  بجعت  تسا .  کشخ  وج  نان  هک  تسناد  یم  مه  ار  یلع  ياذغ 
 . مدرک ادـتقا  وت  هب  نم  يروط !  نیمه  هک  مه  تدوخ  نینم !  ؤملاریما  ای  تفگ :  اذـهل  دـنک .  یم  تمـالم  شدـهز  هطـساو  هب  ار  وا  دـهاز 

ینیب یم  نم  رد  وت  هچنآ  يدرک !  هابتـشا  دومرف :  وا  هب  نینم  ؤملاریما  تسا .  رتدـب  نم  زا  وـت  ياذـغ  تسا ،  رت  هدـنژ  نم  زا  هک  وـت  ساـبل 
ّنا دومرف :  دنراد .  هناگادـج  فیلکت  امعز  ناربهر و  ما .  هعماج  میعز  نم  مماما ،  نم  مربهر .  نم  تسین .  ادـخ  لالح  میرحت  ّتینابهر و 

مدرم دهاوخ  یم  هک  یسک  يارب  دنوادخ  ( 71  . ) ُهُرقف ریقفلاب  َغّیبتی  ْیک ال  سانلا  ۀَفعضب  مهسُفنا  اورِّدُقی  نا  نیملسملا  همئا  یلع  َضَرف  هّللا 
منک و هاگن  مدوخ  يایاعر  دوخ و  ّتلم  درفا  مامت  هب  دـیاب  نم  یتسه .  يداـع  دارفا  زا  وت  تسا .  هداد  رارق  یـصاخ  هفیظو  دـنک  يربهر  ار 

الاب اهنآ  یگدنز  حطـس  هک  ملیام  مه  نم  هتبلا  تسا ؟  مادک  تسا  رت  هاتوک  همه  زا  شتـسد  هکنآ  تسا ؟  مادـک  تاقبط  نیرت  نییاپ  منیبب 
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ات دنشوپب  مراد  نت  هب  نونکا  نم  هچنآ  زا  يرتهب  سابل  دنناوت  یمن  دنرادن و  ییاناوت  هک  دنتـسه  يدارفا  نم  تکلمم  رد  یتقو  ات  اما  دورب ؛ 
يربهر تیاده و  ار  مدرم  مهاوخ  یم  مربهر و  هکنآ  مکح  هب  نم  تسه  رارطـضالاب  روخ  وج  نان  شوپ و  هدنژ  نم  تکلمم  رد  هک  یتقو 

هب دراد  قح  ریقف  نآ  دشاب  نیا  زا  ریغ  رگا  مهد .  قیبطت  عامتجا  مدرم  نیرتریقف  اب  ار  دوخ  دیاب  مشاب ،  دردمه  لدـمه و  اهنآ  اب  دـیاب  منک 
یم رواب  الاح  یلو  متـسه  وا  رکف  رد  هک  میوگ  یم  غورد  دنک  یم  لایخ  اریز  دوش  دنلب  نامـسآ  هب  شدایرف  دنک و  ضارتعا  دـیایب  ناجیه 

هفیظو يربهر  تسپ  رد  ربهر  هک  بلطم  نیا  منک .  یگدـنز  نینجنیا  نم  هک  دـنک  یم  باـجیا  يربهر  لوصا  میوگ .  یم  تسار  هک  دـنک 
نتفرگ تخـس  رظن  زا  (ع )  راهطا همئا  هریـس  مینیب  یم  هک  تسا  نیا  دننام  امعم  هلءاسم  نآ  دنک .  یم  لح  ار  امعم  کی  انمـض  دراد  صاخ 

 ، دنـشوپ یم  سابل  روج  کی  ع )   ) قداص رفعج  ماـما  تسا ،  تواـفتم  لـثملا  یف  ندرک  یگدـنز  هنادـهاز  حالطـصا  هب  رظن  زا  دوخ و  رب 
تیعقوم هک  مینادب  هک  تسا  نیا  هب  امعم  لح  دنراد ؟  شور  فالتخا  ناربهر  ارچ  هک  تسامعم  کی  دوخ  نیا  رگید .  روط  نینم  ؤملاریما 

یلاع سابل  نم  دـینیب  یم  زورما  رگا  دومرف :  قداص  رفعج  ماما  تشاد .  قرف  زین  ناش  ینامز  تیعقوم  هوالعب  دوب  توافتم  ناـش  یعاـمتجا 
یم قرف  مه  نامز  نآ  مدرم  اب  زورما  مدرم  یگدـنز  حطـس  تشاد ،  قرف  نم  نامز  اب  اهنآ  نامز  دندیـشوپ  یمن  یلع  ربمغیپ و  مشوپ و  یم 

(72  . ) دنک

 ( (س ارهز و  ع )   ) یلع

یف ٍۀماح  ٍجوزک  اّنک  دورـس :  یم  هتـسویپ  یلع  (س )  ارهز تلحر  زا  دعب  تسا ،  ناهج  یخیرات  فطاوع  نآ  زا  ارهز  یلع و  نایم  فطاوع 
تـسا راگزور  رگید  میوشبادج .  میتسناوت  یمن  رگیدکی  زا  میدوب  رتوبک  تفج  کی  لثم  ام  دیوگ :  یم  ٍبابـش  ٍۀَّحـصب و  ِنیعِّتمتُم  ٍۀـکیا 

 ، تفگ یم  نخس  شبوبحم  يارهز  اب  داتسیا  یم  رود  زا  ناتسربق  رانک  تفر  یم  کیرات  بش  یلع  یهاگ  تخادنا .  ییادج  ام  نایم  دمآ 
روبقلا یلع  تفقو  یل  ام  داد :  یم  باوج  ارهز  نابز  زا  ار  شدوخ  هلگ  دعب  درک و  یم  هلگ  شدوخ  دعب  درک ،  یم  مالـس  تفگیم ،  مالس 

ُّدرت ـال  کـلام  ُبیبح  دـهد ؟  یمن  باوج  نم  هب  وا  منک و  یم  مالـس  مبیبح  ربق  هب  ما  هداتـسیا  نم  ارچ  یباوج  َّدری  ملو  ِبیبحلا  ربق  امِّلـسم 
؟  يدرک شومارف  ار  یتسود  یتفر  ام  شیپ  زا  نوچ  ایآ  ِبابحالا ؟  َۀَّلُخ  يدـعب  َتیَـسنا  یهد ؟  یمن  ار  ام  باوج  ارچ  تسود !  يا  اـَنباوج 
هب تسود  ٍبارت  ٍلدانج و  ُنیهر  نا  مُِکباوجب و  یل  فیک  ُبیبحلا و  لاق  دهد :  یم  باوج  شدوخ  دعب  میرادن ؟  ییاج  وت  لد  رد  ام  رگید 

ارهز متـسه ؟  سوـبحم  كاـخ  اـهراورخ  ریز  رد  نم  هک  یناد  یمن  رگم  يراد ؟  نم  زا  هک  هک  تسا  يراـظتنا  هچ  نیا  تفگ :  خـساپ  نم 
يا هظحل  نیا  تسیاب ،  یتدـم  ورن ،  نم  ربق  رانک  زا  دوز  يدـناشوپ ،  ار  مربق  يور  يدرک و  نفد  هک  ارم  ناـج !  یلع  دوب :  هدرک  ّتیـصو 
یم ار  اـهکاخ  دـناشوپ ،  یم  ار  بوبحم  ربـق  دوخ  تسداـب  دـنک ،  یم  نفد  ار  ارهز  شدوخ  تسد  هب  یلع  مراد .  زاـین  وـت  هب  نم  هک  تسا 
نیا تبون  الاح  دنکارپ .  یم  شـسابل  زا  ار  اهرابغ  درگ  تسا .  هدش  دولآرابغ  همه  شیاهـسابل  دنک .  یم  فاص  راومه و  ار  نیمز  دزیر و 

مغ هبترمکی  دـش  غراف  هک  شیاهراک  زا  ینعی  نزحلا  هب  َجاه  ِربقلا  باُرت  نِم  ُهدـی  َضقن  اّـملف  دتـسیاب .  روج  نیمه  یتدـم  کـی  هک  تسا 
ربمغیپ زا  تسا  کیدزن  ربمغیپ  ربق  دـیوگب ؟  هک  هب  ار  شدوخ  لد  درد  دـنزب ؟  فرح  هک  اب  دـنکب ؟  هچ  دروآور .  یلع  بلقرب  اههودـناو 

ِۀعیرَّسلا َكراوج و  یف  هلزاّنلا  َِکتنبا  نع  یّنع و  هّللا  لوسر  اـی  کـیلع  مالـسلا  ربمغیپ :  سّدـقم  ربق  هب  دـنک  یم  ور  تسین . .  رتهب  یـسک 
منک یم  مالس  امش  هب  ارهز  ترتخد  فرط  زا  مه  مدوخ و  فرط  زا  مه  هّللا ،  لوسر  ای  يربص  ِکتَّیفص  یع  هّللا  لوسر  ای  َّلَق  َکب  قاحِّللا 

اهمضه یلع  کتَُّما  ُِرفاطتب  َُکتنبِا  َُکئِّبَُنتَس  و  دیوگ :  یم  يا  هلمج  دعب  تسا .  هدش  كدنا  رایسب  یلع  ربص  دیسرپ  یم  رگا  ار  یلع  لاح  . 
(73  . ) دندرک يراتفر  هچ  وا  اب  وت  زا  دعب  وت  تّما  هک  داد  دهاوخ  ربخ  وت  هب  ترتخد  يدوز  هب  هّللا !  لوسر  ای 

 ( (س ارهز رمع  رخآ  ماّیا 

رترغال و ارهز  زور  هب  زور  درکن .  زاب  زگره  دوب  هتسب  رس  هب  درد  تدش  زا  هک  ار  يراتسد  دوب و  رامیب  روجنر و  هراومه  ردپ  زا  سپ  ارهز 
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ینعی نکر  دراد .  یبیجع  ینعم  یلیخ  هلمج  نیا  ِنکُرلا  َةَّدَهنُم  دندید :  نایرگ  یمـشچ  اب  ار  ارهز  هشیمه  ردپ  زا  دـعب  دـش .  یم  رت  ناوتان 
تـسا ناسنا  نکر  تارقف  نوتـس  اپ و  ینامـسج ،  رظن  زا  تسا .  هداتـسیا  اه  هیاپ  نآ  يور  دراد و  ییاه  هیاپ  هک  نامتخاس  کی  لثم  هیاپ ، 
ضرف هک  یسک  لثم  دوش ،  یم  بارخ  نکر  ینا  ینامسج ،  رظن  زا  یهاگ  دتسیا .  یم  یناوختـسا  انب  نیا  يور  دتـسیا  یم  هک  ناسنا  ینعی 

هک دوش  یم  هدیبوک  مهرد  نانچنآ  یحور  رظن  زا  ناسنا  یهاگ  یلو  دشاب .  هتسکش  مهرد  شبارقف  نوتس  ای  دنشاب  هدیرب  ار  شیاهاپ  دینک 
ارهز و دـنا .  هدرک  فیـصوت  نینچنیا  ردـپ  زا  دـعب  ار  ارهز  تسا .  هدـش  بارخ  تسا  هداتـسیا  نآ  يور  هک  یحور  ياـه  هیاـپ  نآ  ییوـگ 
 : دیوگ یم  دیرگ ،  یم  رایتخا  یب  نیسح  ماما  نسح و  ماما  شنادنزرف  هب  دنکیم  هک  هاگن  دنراد .  یم  تسود  ار  رگیدکی  هناقـشاع  ربمغیپ 

یم امش  رس  هب  شزاون  تسد  تشاذگ و  یم  نماد  هب  ار  امش  تفرگیم .  شود  هب  ار  امش  هک  امـش  نابرهم  ردپ  نآ  تفر  اجک  نم  نادنزرف 
(74  . ) دیشک

 ( (س ارهز تافو  فافز و 

 . تسا هتـشاد  مه  یلبق  نهاریپ  کی  فافز و  بش  یهاریپ  ناونع  هب  دنا  هدیرخ  ون  نهاریپ  کی  طقف  ارهز  يارب  تسا .  ارهز  یـسورع  بش 
دنوش یمن  لئاس  نیا  هجوتم  نارگید  دناشوپب ؟  ارم  تسین  یـسک  منایرع  نم  دنک :  یم  ادص  ارهز  هناخ  رد  دیآ  یم  فافز  بش  رد  یلئاس 

هجوتم یـسک  دنیب  یم  تسا  تخت  هب  هک  تسا  یـسورع  فورعم  حالطـصا  هب  تسا و  هناخ  نیا  سورع  هک  ارهز  دنهدب .  وا  هب  يزیچ  هک 
ار ون  سابل  دـشوپ و  یم  ار  شدوخ  هنهک  سابل  دـنک و  یم  شنت  زا  ار  ون  سابل  نیا  تولخ  رد  دور  یم  دـنک  یم  تکرح  اهنت  اروف  تسین 
هچ یتمظع و  هچ  اـهنیا  ارهز  يارب  مداد .  ادـخ  هار  رد  دـیوگ :  یم  وک ؟  تنهاریپ  دنـسرپ  یم  دـیآ ،  یم  یتـقو  دـنک .  یم  لـئاس  میدـقت 

ار قح  قاقحا  الصا  هک  تسا  نیا  باب  زا  دور  یم  كدف  لابند  رگا  ارهز  هچ ؟  ینعی  هبدبد  تالیکشت و  هچ ؟  ینعی  سابل  دراد ؟  یتّیمها 
الاو دوب ،  يریذپ  ملظ  مالظنا و  دوب و  هداد  ملظ  هب  نت  كدف ،  لابند  تفر  یمن  رگا  نوچ  دراد ؟  یشزرا  هچ  كدف  الا  دناد و  یم  بجاو 

يارب كدف  شزرا  ینعی  دنک ،  یم  هبلاطم  ار  شدوخ  قح  ارهز  درک  دیابن  مالظنا  نوچ  دـنداد .  یم  ادـخ  هار  رد  اهنآ  ار  كدـف  لثم  دـص 
كدـف رگا  هک  دوب  ردـق  نیا  طقف  شـشزرا  يدام  يداصتقا و  هبنج  زا  يداـم .  يداـصتقا و  هبنج  زا  هن  دوب  یقوقح  هبنج  زا  ارهز  ترـضح 

يا هزیکاپ  ساـبل  اـصوصخم  تاـفو  زا  لـبق  ارهز  یلو  تشاد .  ییـسورع  بش  نینچ  ارهز  يرآ ،  مسرب .  مناوتب  نارگید  هب  مشاـب ،  هتـشاد 
زا دعب  زور  جنپ  دون و  ای  زور و  جنپ  داتفه و  ای  لاح  زور -  کی  تفگ :  سیمع  تنب  ءامـسا  دـشاب .  تلاح  نآ  رد  شراضتحا  هک  دیـشوپ 

دعب دومن و  لسغ  درک و  تکرح  سپـس  تسـشن  درک و  تکرح  اـج  زا  تسا ،  رتهب  یب  یب  لاـح  هکنیا  لـثم  مدـید  مرکا -  لوسر  تاـفو 
رتهب یب  یب  لاح  هک  نیا  لثم  هّللدمحلا  هک  مدش  لاحـشوخ  یلیخ  نم  دـیوگ  یم  ءامـسا  روایب .  ارم  هزیکاپ  ياهـسابل  نآ  ءامـسا !  دومرف : 

هظحل وت  مباوخ  یم  هلبق  هب  ور  الا ن  نم  ءامـسا  دومرف :  تفر .  داب  هب  ءامـسا  ياهدـیما  مامت  هک  تفگ  یب  یب  يا  هلمج  کـی  یلو  تسا . 
 . تسا نم  گرم  هظحل  هک  نادب  مدادـن  باوج  يدـید  رگا  نک ،  ادـص  ارم  تشذـگ ،  یتدـم  هک  نیمه  نزن ،  فرح  نم  اب  یتاظحل  يا ، 

ادص دجسم  زا  ار  یلع  و  تفر ،  یلع  غارـس  هب  دیـشک و  دایرف  ءامـسا  هک  دیـشکن  یلوط  تفر .  داب  هب  ءامـسا  ياهدیما  مامت  هک  دوب  اجنیا 
(75  . ) دندمآ نینسح  درک و 

قارف مغ 

هناعـضاوتم نتفگ .  نخـس  هب  درک  عورـش  ارهز  دوب .  هتـسشن  ارهز  رـس  يالاب  ع )   ) یلع دـندوب .  رتسب  رد  دوب و  دـعاسمان  (س )  ارهز لاح 
 ! ناج یلع  تسا :  نیا  ترـضح  ریبعت  نومـضم  تسیرگ .  درک و  تقر  ارهز  هداـعلا  قوف  عضاوت  نیا  زا  ع )   ) یلع هک  دومرف  ییاـه  هلمج 

رما مشاب ،  نانچ  نینچ و  هک  ما  هدرک  شـشوک  هشیمه  وت  هناخ  رد  نم  مور  یم  ایند  زا  مراد  نم  دسر  یم  نایاپ  هب  دراد  ام  یگدنز  نارود 
ار ارهز  ًاروف  هک  درک  رثءاتم  ار  یلع  ناـنچنآ  لـیبق ،  نیا  زا  یتاریبعت  مدرکن . . .  تفلاـخم  ار  وت  رما  زگره  نم  منکب  تعاـطا  هشیمه  ار  وت 
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نیا زا  رتـالاو  وت  یتسه ،  نانخـس  نیا  زا  رتـالاو  وت  ربمغیپ  رتـخد  تفگ :  تسیرگ و  دنابـسچ و  هنیـس  هب  ار  ارهز  رـس  تفرگ ،  شوغآ  رد 
 . موش یم  تحاران  وت  دایز  عضاوت  نیا  زا  نم  ینک ؟  یم  عضاوت  ردـقنیا  ارچ  ینعی  دوشب ،  هتفگ  وت  يوس  زا  نانخـس  نیا  اساسا  هک  یتسه 

ارهز زا  دعب  یلع  ییاهنت  هک  میمهفب  میناوت  یمن  اذهل  و  تسین ،  فیصوت  لباق  هک  تسامرف  مکح  ارهز  یلع و  نایم  يا  هداعلا  قوف  ّتبحم 
جهن رد  ناـشیا  تاـملک  ءزج  هک  دومرف  ارهز  ربق  يور  ع )   ) یلع ناـیقتم  يـالوم  دوخ  هک  ار  يا  هلمج  دـنچ  طـقف  دـنک .  یم  هچ  یلع  اـب 

مهاوخ یمن  نک ،  نفد  ارم  بش  نک .  نفد  زیهجت و  هدـب و  لسغ  ارم  ناج  یلع  دوب :  هدرک  ّتیـصو  ارهز  منک .  یم  ضرع  تسا  هغـالبلا 
یم بکترم  ار  یتیانج  يدارفا  تسا ،  ثول  هشیمه  شراک  خـیرات  دـننک .  تکرـش  نم  هزانج  عیـشت  رد  دـنا  هدرک  ملظ  نم  هب  هک  یناسک 

ار اضر  ماما  درک ،  نومءام  هک  يراک  نیع  دننکب  ثول  ار  خیرات  هکنیا  يارب  دنوش  یم  رهاظ  زوسلد  کی  هفایق  رد  ناشدوخ  دـعب  دـنوش و 
ماهبا رد  ار  خیرات  اذهل  و  دیامن ،  یم  ییارـس  هیثرم  دنک و  یم  دایرف  دنز و  یم  شرـس  رب  تشم  همه  زا  شیب  شدوخ  دعب  دنک  یم  دـیهش 
تسا خیرات  ندرک  ثول  نیا  تسا .  هدرک  دیهش  ار  اضر  ماما  هک  تسا  هدوب  نومءام  هک  دننک  رواب  دنناوت  یمن  يا  هّدع  هک  هتـشاذگ  یقاب 
رتشیب هک  رتخد  کی  ربمغیپ  دنام .  خیرات  رد  ماهفتـسا  تمالع  نیا  لقاال  نک !  نفد  بش  ارم  دومرف :  دوشن  ثول  خـیرات  هکنیا  يارب  ارهز  . 

هیـضرم يارهز  هک  تسا  یتسایـس  نیرتگرزب  نیا  دـنامب ؟  لوهجم  شربق  دـیاب  ارچ  دوشب و  نفد  هنابـش  رتخد  کی  نیا  دـیاب  ارچ  تشادـن 
ُۀعـضب الیل  ُنفُدت  ِرومُالا  ِّيالو  دنیوگب :  دنیایب و  هدش  هک  مه  لاس  رازه  زا  دعب  هک  دراذگب  زاب  خـیرات  يور  هب  ار  رد  نیا  هک  هدرک  لامعا 

یبحتـسم رما  کی  هزانج  عییـشت  رگم  دـننکب ؟  نفد  بش  رد  ار  ربمغیپ  رتخد  ارچ  هّللا !  ناحبـس  دـیوگب :  خـیرات  اهاَرث  یفعی  یفطـصملا و 
لحم الـصا  ارچ  و  دـنناوخب ؟  زامن  وا  هب  دودـعم  يدارفا  دـیاب  ارچ  ربمغیپ ؟  رتخد  هزانج  عییـشت  مه  نآ  دـک و  ؤم  بحتـسم  مه  نآ  تسین 

یلع دوب :  هدرک  ّتیـصو  نینچمه  ارهز  درک ،  نفد  ار  ارهز  یلع ،  دنا ؟  هدرک  نفد  اجک  رد  ار  ارهز  دنادن  یـسک  دـنامب و  لوهجم  شربق 
وت هب  نم  هک  تسا  يا  هطحل  نیا  هک  وشن  رود  تسیاب و  نم  ربق  يور  يا  هظحل  يدـناشوپ ،  ارم  ربق  يدرپس و  كاخ  هب  ارم  هک  دـعب  ناج ! 

فیـصوت مناوت  یمن  نم  درذگ  یم  هچ  یلع  رب  الاح  دـنک .  یم  ارجا  وم  هب  وم  ار  ارهز  يایاصو  مامت  کیرات  بش  نآ  رد  یلع  مراد .  زاین 
َضقن اّملف  دیوگ :  یم  خیرات  هک  مناد  یم  ردق  نیا  یلو  دناشوپب  ار  وا  ربق  دوخ  تسد  اب  دـنک و  نفد  دوخ  تسد  اب  ار  دوخ  يارهز  منکب : 

دوب و راـک  لوغـشم  هظحل  نآ  اـت  داد .  ناـکت  ار  شیاهـسابل  كاـخ  درگ و  دـناشوپ و  ارهز  ربق  یلع  ُنزحلا .  هب  جاـه  ربقلا  بارت  نم  هدـی 
دنک ارجا  ار  ارهز  ّتیـصو  دهاوخ  یم  الاح  دـش .  مامت  شراک  دـنک .  یم  داجیا  فارـصنا  ماسنا  يارب  يّدـح  ات  ًارهق  راک  کی  هب  لاغتـشا 

ياهلد درد  یلع  یهاگ  دراد .  لد  درد  هب  زاین  دـنک  یم  ساسحا  دروآ .  ور  یلع  لد  رب  ایند  ياـهمغ  دیـسر  هلحرم  نیا  هب  اـت  دـنامب  ینعی 
زا سکچنه  دـنک  یم  رکف  دراد  ارهز  هـنیمز  رد  هـک  یلد  درد  يارب  یل  درب و  یم  ورف  هاـچ  رد  ار  شرـس  تـفگ ،  یم  هاـچ  اـب  ار  شدوـخ 
یف ِهلزاـنلا  َکـِتنبا  نع  ینع و  هّللا  لوسر  اـی  کـیلع  مالـسلا  هلآ :  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ربق  هب  دـنک  یم  ور  تسین ،  رتهب  ربـمغیپ 

(76  . ) يربص ِکتَّیفص  نع  هّللا  لوسر  ای  َّلَق  کب  َقاحللا  ِۀعیرسلاو  َكراوج 

 ( ع  ) یلع لتاق 

هنتف همه  دنیوگ  یم  دندنب و  یم  ار  فورعم  نامیپ  نآ  هّکم و  رد  دنوریم  هک  تساه  سّدـقم  هکـشخ  داهز و  رفن  هن  نآ  زا  یکی  مجلم  نبا 
ناشرارق دشکب .  ار  ع )   ) یلع دیایب  هک  دوش  یم  دزمان  محلم  نبا  صاع .  ورمع  هیواعم و  یلع ،  تسا :  رفن  هس  لولعم  مالسا  يایند  رد  اه 

بـش اهنیا  نیبب !  ار  ینادان  دـیوگ :  یم  دـیدحلا  یبا  نبا  دـندوب ؟  هتـشاذگ  رارق  ار  بش  نیا  ارچ  ناضمر .  هام  مهدزون  بش  تسا ؟  یک 
شباوث هک  میهدب  ماجنا  ردق  بش  رد  ار  نآ  تسا  گرزب  تدابع  کی  ام  لمع  نیا  نوچ  دنتفگ :  دنتشاذگ ،  رارق  ار  ناضمر  هام  مهدزون 

وا هک  ماطق ))   )) مان هب  يرتخد  اب  هک  تساهلالخ  نیا  رد  هدوب  دوعوم  بش  رظتنم  هفوک  رد  اهتدم  هفوک و  هب  دمآ  مجلم  نبا  دشاب .  دتـشیب 
ار اهرکف  نیا  دـهاوخ  یم  يا  هزادـنا  ات  دـیاش  ددرگ ،  یم  وا  هتفیـش  قشاـع و  دوش ،  یم  انـشآ  تسا  شدوخ  کلـسم  مه  یجراـخ و  مه 

نیا تسا .  نیگنس  یلیح  نم  رهم  یلو  مرضاح  نم  دیوگ :  یم  وا  دراذگب  نایم  رد  ار  جاودزا  هلءاسم  وا  اب  دوریم  هک  یتقو  دنک .  شومارف 
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یعنام دیوگ  یم  مهرد .  رازه  هس  دیوگ  یم  درادن .  یعنام  دیوگ  یم  مرـضاح .  ییوگب  هچ  ره  دیوگ :  یم  تسوا  هتفیـش  هک  سب  زا  مه 
ریـسم رد  درک  یم  لایخ  هک  لّوا  بلاط .  یبا  نب  یلع  نتـشک  مراـهچ :  درادـن .  یعناـم  زینک ،  کـی  درادـن .  یعناـم  هدرب ،  کـی  درادـن . 

 ، مینک یگدـنز  شوخ  هک  مینک  جاودزا  میهاوـخ  یم  اـم  تفگ  دروـخ ،  ناـکت  تسا  هتفرگ  رارق  ع )   ) یلع نتـشک  ریـسم  زا  ریغ  يرگید 
دیاب یـسرب  نم  لاصو  هب  یهاوخ  یم  رگا  تسا .  نیمه  بلطم  تفگ :  دراذـگ .  یمن  ام  یگدـنز  جاودزا و  يارب  یلاجم  هک  یلع  نتـشک 

ود هک  دراد  ییاهرعـش  شدوخ  دوب .  رکف  نیا  جنپ  شـش و  رد  اهتدم  چیه .  هک  مه  يدنامن  یـسریم ،  هک  يدـنام  هدـنز  یـشکب .  ار  یلع 
نبا کتف  نود  الا  کتفالو  الع  ناو  یلع  نم  یلعا  رهم  الو  ممـسملا  ماسخلاب  یلع  لتق  ۀـنیقو و  دـبع  ٍفالا و  ۀـثالث  تسا :  نینچ  نآ  رعش 

تسار هدشن و  ادیپ  ینیگنس  نیا  هب  يرهم  ایند  رد  دیوگیم :  شدوخ  دعب  نتساوخ  نم  زا  رهم  ناونع  هب  ار  زیچ  دنچ  نیا  دیوگ :  یم  مجلم 
 . تسا یلع  نوخ  نم  نز  رهم  دسرب .  یلعا  دح  هب  هک  تسین  ردـق  نیا  دـشاب  الاب  هزادـنا  ره  ایند  رد  يرهم  ره  دـیوگ :  یم  دـیوگیم .  مه 

دوب و دهاوخ  رتکچوک  مجلم  نبا  رورت  زا  هکنیا  رگم  دش  دهاوخن  عقاو  تمایق  هنماد  ات  تسین و  ملاع  رد  يرورت  چـیه  و  دـیوگ :  یم  دـعب 
تـشپ هک  يروشک  رد  ار  نایرج  ود  تسا  هداتفا  هک  گرم  رتسب  رد  یلع  دـنک ؟  یم  ّتیـصو  هچ  یلع  دـینیبب  تقو  نآ  تفگ .  مه  تسار 
نایرج مه  یکی  تساهنآ و  سءار  رد  هیواعم  هک  ینیقفانم  نیطـساق ،  حالطـصا  هب  هیواـعم و  ناـیرج  یکی  دـنیب  یم  دراذـگ  یم  دوخ  رس 

ار اهنیا  نم  زا  دعب  دومرف :  دننکب ؟  راتفر  هنوگچ  وا  زا  دعب  یلع  باحـصا  الاح  دنراد .  داضت  رگیدـکی  اب  اهنیا  دوخ  هک  اهـسدقم  هکـشخ 
هچ ره  امش  نم  زا  دعب  نوچ  دیتشکن ،  ار  اهنیا  رگید  نم  زا  دعب  یلو  دنتشک ،  ارم  اهنیا  هک  تسا  تسرد  يدعب  جراوخلا  اولتقت  ال  دیشکن : 

اوـلتقت ـال  دوـمرف :  تسا  يرگید  رطخ  شرطخ  هیواـعم  تقیقح و  قـح و  عـفن  هب  هن  دـیا ،  هدرک  راـک  هیواـعم  عـفن  هب  دنـشکب  ار  اـهنیا  هک 
دـهاوخ و یم  ار  قح  هک  نآ  دیـشکن ،  نم  زا  دـعب  ار  جراوخ  هکرداف .  لطابلا  بلط  نمک  هاـطخاف  قحلا  بلط  نم  سیلف  يدـعب  جراوخلا 

لابند لّوا  زا  وا  یلو  دننادان  قمحا و  اهنیا  تسین .  تسا  هدیـسر  نآ  هب  هتـساوخ و  یم  ار  لطاب  ادـتبا  زا  هک  یـسک  نآ  دـننام  هدرک  هابتـشا 
دنتفرگ هک  ار  مجلم  نبا  نیمه  دنز .  یم  فرح  باسح  يور  هشیمه  درادن ،  هنیک  یسک  اب  یلع  دیـسر .  مه  شدوخ  لطاب  هب  دوب و  لطاب 
تبحـص وا  اب  هملک  دنچ  ندروخ )  تبرـض  رثا  رد   ) یفیحن يادص  کی  اب  ترـضح  ع . )   ) یلع یلوم  تمدخ  دـندروآ ،  دـندرک  ریـسا  و 

دـشاب هتفرگ  رارق  یلع  ّتیناحور  ریثءات  تحت  هکنیا  لثم  راب  کی  مدوب ؟  وت  يارب  یماما  دب  نم  ایآ  يدرک ؟  ار  راک  نیا  ارچ  دومرف :  درک 
مدرک يراک  نینچ  هک  مدوب  تخبدب  نم  یهد ؟  تاجن  یناوت  یم  وت  ار  یمنهج  یقش و  مدآ  کی  ایآ  رانلا ؟  یف  نم  ذفنت  تنافا  تفگ :  ، 

هک ار  ریـشمش  نآ  نم  یلع !  تفگ :  تفگ ،  نخـس  تنوشخ  اب  یلع  اب  درک  تبحـص  وا  اب  ع )   ) یلع هک  راب  کی  هک  دـنا  هتـشون  مه  و   ؟
اب ادخ  هک  ما  هدرک  اعد  ما و  هتساوخ  ادخ  زا  هشیمه  دوش و  هتشک  ادخ  قلخ  نیرترب  ریشمش  نیا  اب  هک  متسب  نامیپ  مدوخ  يادخ  اب  مدیرخ 

دنهاوخ ریـشمش  نیمه  اب  ار  تدوخ  نوچ  تسا  هدش  باجتـسم  وت  ياعد  نیا  اقافتا  دومرف :  دشکب .  ار  شدوخ  قلخ  نیرتدـب  ریـشمش  نیا 
(77  . ) تشک

 ( ع  ) یلع نفدم 

رد هک  دـننک  یم  وزرآ  همه  مدرم  یقاـب  یناورهن  جراوخ  هدـع  نآ  زا  ریغ  دوب .  هفوک  دـننام  یگرزب  رهـش  رد  وا  تفر ،  اـیند  زا  ع )   ) یلع
درذگ یم  دراد  هچ  یلع  رب  هک  دنناد  یمن  زونه  مدرم  مکی  تسیب و  بش  دننک .  يراز  دنیرگب و  یلع  رب  دننک  تکرش  یلع  هزانج  عییـشت 
دّمحم نیـسح ،  ماما  نسح ،  ماما  یلع ،  نادـنزرف  هنابـش  نامه  ًاروف  دور  یم  ایند  زا  یلع  اـت  تسا .  هتفر  اـیند  زا  بش  همین  زا  دـعب  یلع  و 

ار یلع  هنامرحم  دـندرک -  یمن  زواجت  رفن  تفه  شـش ،  زا  دـیاش  هک  صاخ -  نایعیـش  زا  يا  هدـع  سابعلا و  لـضفلاوبا  باـنج  هیفنح و 
ترضح نآ  فیرش  نفدم  نیمه  هک  دوب -  هدومرف  نیعم  البق  مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ  ًارهاظ  هک  يا  هطقن  رد  دندرک و  نفک  دنداد و  لسغ 
يدـحا دـندرک و  نفد  بش  یکیرات  نامه  رد  دنتـسه -  نوفدـم  نیمزرـس  نیمه  رد  زین  ماظع  يایبنا  زا  یـضعب  تاـیاور - ،  قبط  تسا و 

یلع نفد  لحم  اما  هدـش .  نفد  یلع  بشید  هک  دـندیمهف  مدرم  ادرف  دـنتفگن .  یـسک  هب  دـندرک و  یفخم  مه  ار  ربق  لـحم  دـعب  دـیمهفن . 
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هب دنداتسرف  دنداد و  لیکشت  ار  يا  هزانج  تروص  ع )   ) نسح ماما  دنا  هتـشون  یـضعب  یتح  دنادب و  یـسک  تسین  مزال  دنتفگ  تساجک ؟ 
دنتـسناد یم  اهنیا  رگا  هکنیا  يارب  جراوخ .  نیمه  رطاخ  هب  ارچ ؟  دننک .  نفد  هنیدم  دـندرب  ار  ع )   ) یلع هک  دـننک  لایخ  مدرم  هک  هنیدـم 

یم نوریب  شدوخ  ربق  زا  ار  یلع  هزانج  دندرک و  یم  ربق  شبن  دنتفر  یم  دندرک ،  یم  تراسج  یلع  نفدم  هب  دـنا  هدرک  نفد  اجک  ار  یلع 
تسا هدش  نفد  اجک  یلع  تسناد  یمن  یسک  راهطا  همئا  یلع و  نادنزرف  زا  ریغ  دندرک  یم  تموکح  دندوب و  ایند  رد  جراوخ  ات  دندیشک 

 ، دندش یمن  نایرج  نیا  محازم  رگید  دیـسر  سابعلا  ینب  هرود  دنتفر ،  مه  هیما  ینب  دندش  ضرقنم  لاس  دص  دودح  زا  دعب  اهنآ  هکنیا  ات  . 
اروشاع ترایز  ياعد  دنس  رد  هک  یفورعم  ناوفص  نیمه  دومرف .  راکشآ  ار ) مالسلا  هیلع  یلع  ربق  لحم   ) راب نیلّوا  يارب  ع )   ) قداص ماما 

داد روتسد  تساجنیا و  ع )   ) یلع ربق  رـس  دروآ  ار  ام  ناشیا  مدوب ،  هفوک  رد  ع )   ) قداص ماما  تمدخ  نم  دیوگ :  یم  تسا ،  هدمآ  وا  مان 
گرزب لکـشم  نیا  سپ  دش .  راکـشآ  ع )   ) یلع ربق  تقو  نآ  زا  مینک و  هّیهت  ع )   ) یلع ربق  يارب  ینابیاس  کی  راب -  نیلّوا  يارب  ارهاظ  - 

(78  . ) دوب یفخم  اهنیا  سرت  زا  یلع  ربق  مه  یلع  تافو  زا  دعب  لاس  دص  ات  دوبن  شتایح  نامز  هب  رصحنم  ع )   ) یلع يارب 

رّصقم رصاق و 

دننام سک  ره  میریگ ،  یم  هزادـنا  لوقاش  اب  ار  دارفا  ام  متفگ :  ماما  هب  نم  میدـش  دراو  (ع )  رقاب ماما  رب  مردارب  اب   : )) دـنک یم  لقن  ةرارز 
ره مینک و  یم  رارقرب  تاجن )  لها  ناملـسم و  کی  ناونع  هب   ) یتسود دنویپ  وا  اب  اهنآ ،  ریغ  زا  هاوخ  یلع و  دالوا  زا  هاوخ  دـشاب  هعیـش  ام 

نخـس ةرارز !  يا   : )) دومرف ماما  مییوج )) .  یم  يّربت  كاله )  لها  هارمگ و  کی  ناونع  هب   ) وا زا  ام  دـشاب  فلاـخم  اـم  هدـیقع  اـب  سک 
نم نیفعـضتسملا  ّالا  دیامرف :  یم  هک  اجنآ  ادـخ  نخـس  سپ  دـشاب ،  تسرد  ییوگ  یم  وت  هچنآ  رگا  تسا ؛  رت  تسار  وت  نخـس  زا  ادـخ 
ادخ هک  اهنآ  دش ! ؟  هچ  ( 80  ) هّللاِرمال نوجرُملا  سپ  تفر ؟  اجک  ( 79  ) الیبس نودتهی  الو  ًۀلیح  نوعیطتـسی  نادلولاو ال  ءاسِّنلا  لاجِّرلا و 

هچ ( 81  ) مُُهبولق ۀـفَّلَؤملا  دـندش ! ؟  هچ  فارعالا  باحـصا  دـنتفر ! ؟  اجک  ائِّیـس  رخآ  اـحلاص و  ـالمع  اوطلخ  دـیامرف :  یم  اـهنآ  هراـبرد 
هناخ رد  نوریب  رد  سک  ره  هک  دش  دنلب  نامود  ره  دایرف  دیشک  هثحابم  هب  ماما  نم و  راک  ماگنه  نیا  رد  (( )) ! ؟  دنیاجک دنتسه و  یناسک 
ماما زا  ینیلک  دربب )) .  تشهب  هب  ار  نادحاج )  نارفاک و  هن   ) ناهارمگ هک  ادخ  رب  تسا  قح  ةرارز !  يا   : )) دومرف ماما  دینـش )) .  یم  دوب 

تسا و نم  ؤم  دوش  لخاد  رد  نیا  زا  هک  ره  تسا  تیادـه  باوبا  زا  یباب  ع )   ) یلع  : )) دومرف هک  دـنک  یم  تیاور  (ع )  رفعج نب  یـصوم 
هک تسا  يا  هقبط  هرمز  رد  ددرگ ،  جراـخ  نآ  زا  هن  دوـش و  لـخاد  رد  نیا  زا  هن  هـک  سک  ره  تـسا و  رفاـک  دوـش  جراـخ  نآ  زا  هـک  ره 

میلست و نامیا و  لها  هرمز  رد  هن  هک  دنک  یم  حیرصت  يا  هقبط  هب  ثیدح  نیا  رد  ماما  هّللارماب )) . )  نوجرم   ) تسادخ هب  راذگاو  شراک 
اوفَقَو اولهج  اذا  دابعلا  َّنا  ول  هک :  دـنک  یم  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  یفاک  رد  اضیا  ( 82  . ) كاله راکنا و  لها  هرمز  رد  هن  دـنتاجن و  لها 
یسک رگا  دنوش )) .  یمن  رفاک  دنیانرب  راکنا  ددص  رد  دننک و  فقوت  دنناد  یمن  هک  هاگنآ  مدرم  رگا  ( )) 83  . ) اورُفکی مل  اودحجی ،  مل  و 

درگ یفاک  رفکلاو )) نامیالا  باتک   ، )) یفاک ۀـجحلا ، ))  باتک   )) رد اهنآ  نیرتشیب  هک  تسا  هدیـسر  (ع )  راـهطا همئا  زا  هک  یتاـیاور  رد 
وا رب  قح  هک  تسا  نآ  زا  دـیآ  یم  ناسنا  رـس  رب  هچ  ره  هک  هدوب  بلطم  نیا  رب  ناـش  هیکت  ع )   ) همئا هک  دـبای  یم  دـنک  تقد  تسا  هدـمآ 
اما دـنکن ،  دـنک و  وجتـسج  قیقحت و  تسیاب  یم  هک  دـشاب  یطیارـش  رد  لقاال  دزروب و  دانع  بصعت و  قح ،  لـباقم  رد  وا  دوشب و  هضرع 

قیقحت و رد  رصقم  ای  رکنم و  قادصم  هک  دنرب  یم  رسب  یطیارـش  رد  رگید  للع  هب  ای  كاردا و  مهف و  روصق  هطـساو  هب  اتاذ و  هک  يدارفا 
زا مه  و  دنوریم ؛  رامش  هب  هّللارمال  نوجرم  نیفعضتسم و  زا  اهنآ  دنتسین  نافلاخم  نارکنم و  فیدر  رد  نانآ  دنور ،  یمن  رامش  هب  وجتسج 

(84  . ) دنناد یم  هقبط  نیا  زا  ار  مدرم  زا  يرایسب  راهطا  همئا  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور 

نامیا رفک و  نازیم 

هدیقع دیـسرپ  باطخلاوبا  میدوب ،  هدمآ  درگ  اج  کی  رد  باطخلاوبا  ملـسم و  نب  دّمحم  نم و  تفگ :  دیربلا ) بحاص   ) دـیربلا نب  مشاه 
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مامت وا  رب  تّجح  ات  تفگ :  باطخلاوبا  تسا .  رفاـک  نم  هدـیقع  هب  متفگ :  نم  تسیچ ؟  دسانـشن  ار  تماـما  رما  هک  یـسک  هراـبرد  اـمش 
دسانـشن و ار  ماما  رگا  هّللا !  ناحبـس  تفگ :  ملـسم  نب  دّـمحم  تسا .  رفاک  هاگنآ  تخانـشن  دـش و  مامت  تّجح  رگا  تسین ،  رفاـک  هدـشن 

هـس ام  بیترت  نیا  هب  تسین .  رفاک  دشابن  دحاج  رگا  فراع  ریغ  ریخ ،  دوش ؟  یم  هدرمـش  رفاک  هنوگچ  دـشاب  هتـشادن  مه  راکنا  دوحج و 
يرفن هس  هثحابم  نایرج  میدیـسر .  ع )   ) قداص ماما  روضح  هب  هّکم  رد  متفر و  ّجح  هب  دیـسر ،  ّجح  عقوم  میتشاد .  فلاخم  هدیقع  هس  رفن 

ود نآ  هک  مهد  یم  خساپ  لا  ؤس  نیا  هب  منک و  یم  تواضق  امش  نایم  یماگنه  دومرف ،  ماما  متـساوخ .  ار  ماما  رظن  مدناسر و  ضرع  هب  ار 
 . میتفر يرفن  هس  دش  هک  بش  یطسو .  هرمج  کیدزن  ینم  رد  بشما  نیمه  رفن  هس  امـش  نم و  هاگ  هدعو  دنـشاب .  هتـشاد  روضح  مه  رفن 

هداوناخ دارفا  نانز ،  ناراکتمدخ ،  هرابرد  دییوگ  یم  هچ  درک - :  عورش  ار  لا  ؤس  دوب  هدنابسچ  دوخ  هنیس  هب  ار  یشلاب  هک  یلاح  رد  ماما 
ایآ ارچ - .  دنهد - ؟  یمن  یهاوگ  ربمغیپ  تلاسر  هب  ایآ  ارچ - .  متفگ :  نم  دنهد ؟  یمن  تداهـش  ادخ  ّتینادـحو  هب  اهنآ  ایآ  ناتدوخ ؟ 

سک ره  هک  تسا  نیا  نم  هدیقع  تسیچ - ؟  امش  هدیقع  هب  نانآ  فیلکت  سپ  هن - .  دنسانش - ؟  یم  ار  تیالو  تماما و  امـش  دننام  اهنآ 
اهنیا ایآ  منیب - .  یم  هدید و  ارچ  يا - ؟  هدیدن  ار  اهاقس  يا  هدیدن  ار  رازاب  هچوک و  مدرم  ایآ  هّللا !  ناحبس  تسا - .  رفاک  دسانشنار  ماما 

ایآ بوخ  ارچ - .  دنهد - ؟  یمن  تداهـش  ربمغیپ  تلاسر  ادخ و  ّتینادحو  هب  دننک ؟  یمن  ّجح  دـنریگ ؟  یمن  هزور  دـنناوخ ؟  یمن  زامن 
هّللا ناحبس  تسا - .  رفاک  دسانشن  ار  ماما  هک  ره  نم  هدیقع  هب  تسیچ - ؟  اهنیا  عضو  سپ  هن - .  دنسانش - ؟  یم  ار  ماما  امـش  دننام  اهنیا 

ایآ ارچ - .  دنبـسچ - ؟  یم  هبعک  ياه  هدرپ  هب  هنوگچ  نمی  لـها  هک  ینیب  یمن  چـیه  ینیب ؟  یمن  ار  مدرم  نیا  فاوط  هبعک و  عضو  اـیآ  ! 
اهنیا ایآ  بوخ  ارچ - .  دننک - ؟  یمن  ّجح  دنریگ ؟  یمن  هزور  دنناوخ ؟  یمن  زامن  ایآ  دـنرادن ؟  فارتعا  رارقا و  تّوبن  دـیحوت و  هب  اهنیا 

ناحبس تسا - .  رفاک  دسانشن  ار  ماما  هک  ره  نم  هدیقع  هب  تسیچ - ؟  اهنیا  هرابرد  امش  هدیقع  هن - .  دنـسانش - ؟  یم  ار  ماما  امـش  دننام 
یم ضیف  موحرم  لوق  هب  هک  مشاه  میوگب ؟  ار  تقیقح  هک  دیتسه  لیام  الاح  دومرف :  هاگنآ  ماما  تسا .  جراوخ  هدیقع  هدیقع ،  نیا  هّللا ! 
دوخ شیپ  زا  دیا  هدینـشن  ام  زا  هک  ار  يزیچ  هک  امـش  يارب  تسا  دـب  رایـسب  هن - .  تفگ :  تسا ،  وا  هدـیقع  دـض  رب  ماما  تواضق  تسناد 

وا نخس  هب  ار  ام  دهاوخ  یم  دنکیم و  دییءات  ار  ملـسم  نب  دّمحم  رظن  ماما  هک  مدرب  نامگ  تفگ :  نینچ  نارگید  هب  اهدعب  مشاه  دییوگب . 
(86 ( ) 85  . ) دنادرگرب

قداص ّبحم 

تفرعم ماما  هب  هک  نیمه   . )) تئشام لمعاف  تفرع  اذا  دیا :  هدومرف  امش  هک  تسا  تسار  ایآ  دیـسرپ :  ع )   ) قداص ماما  زا  درام  نب  دّمحم 
دومرف ماما  رمخ ! ؟  برش  تقرس ،  انز ،  ول  یلمع و  ره  تفگ :  تسا .  حیحص  یلب  دومرف :  نک )) .  لمع  یهاوخ  یم  هچ  ره  يدرک  ادیپ 

زا تسا  نکمم  هنوگچ  میتسه ،  ناملامعا  لوئـسم  نامدوخ  ام  دـندرک .  یفاصنا  یب  ام  هرابرد  هک  مسق  ادـخ  هب  نوعجار  هیلا  انا  هّلل و  اـنا  : 
اما ( 87  . ) تسا لوبقم  وت  زا  هک  نک  ریخ  راک  یهاوخ  یم  هچ  ره  یتخانـش  ار  ماـما  هک  یتقو  متفگ  نم  دوشب ! ؟  فیلکت  عفر  اـم  ناـیعیش 

تسا یناهبهب  دیحو  ایوگ   - گرزب ياملع  زا  یکی  دراد ؟  يریسفت  هچ  دید  دیاب  ۀئیس  اهعم  رضت  ۀنسح ال  بلاط  یبا  نب  یلع  بح  تیاور 
نیتسار ع )   ) یلع ّتبحم  رگا  هک  تسا  نیا  ثیدـح  يانعم  دـنیامرف  یم  ناشیا  تسا ؛  هدرک  ریـسفت  صاـخ  يا  هنوگ  هب  ار  ثیدـح  نیا  - 

زا تسا  قالخا  ّتیدوبع و  تعاط و  ّتیناسنا و  لماک  هنومن  هک  ع )   ) یلع ّتبحم  رگا  ینعی  دنز ؛  یمن  همدص  ناسنا  هب  یهانگ  چیه  دشاب 
دراذگ یمن  دنک و  یم  داجیا  ّتینوصم  هک  تسا  ینـسکاو  دننام  ددرگ ؛  یم  هانگ  باکترا  عنام  دشابن  يدنبدوخ  هب  دشاب و  قدـص  يور 

راتفر هتفیش  ار  یمدآ  تسا  يراکزیهرپ  اوقت و  لمع و  همسجم  هک  یلع  دننام  ییاوشیپ  تبحم  دبای .  هار  هدش  هنیسکاو  صخش  رد  يرامیب 
ار وا  ياوقت  دسانشب  ار  ع )   ) یلع هک  یسک  دشاب .  هناقداص  شتبحم  هک  یطرش  هب  هتبلا  درب ،  یم  ردب  وا  رـس  زا  ار  هانگ  رکف  دنک  یم  یلع 
هک وا  نامرف  فالخ  هک  تسا  لاحم  دزروب ،  قشع  یـسک  نینچ  هب  دـنادب و  ار  شبـش  همین  ياه  هلان  دـنادب ،  ار  وا  زادـگ  زوس و  دسانـشب 
 . دراد یم  یمارگ  ار  وا  ناـمرف  درازگ و  یم  مارتـحا  شبوـبحم  هتـساوخ  هب  یبـحم  ره  دـنک .  لـمع  درک  یم  لـمع  اوـقت و  هب  رما  هـشیمه 

يرهطم یضترم  هللا  ۀیآ  دیهش  داتسا  راثآ  رد  اهتیاده  www.Ghaemiyeh.comاهتیاکح و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 120زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا نینچ  زین  مرکا  لوسر  هناقداص  ّتبحم  درادـن ،  ع )   ) یلع هب  صاصتخا  اذـهل  تسا ،  قداص  بحم  همزـال  بوبحم  زا  يرادربناـمرف 
هانگ ندز  ررـض  عنام  هک  تسا  يا  هنـسح  یلع  ّتبحم  هک  تسا  نیا  ۀئیـس  اهعم  رـضتال  ۀنـسح  بلاط  یبا  نب  یلع  بح  ثیدح  ینعم  سپ 

ره هک  تسا  يزیچ  یلع  ّتبحم  هکنیا  نآ  دـنا و  هتـشادنپ  نالهاج  هک  تسین  نآ  شیانعم  دوش ؛  یم  هانگ  نتفای  هار  عنام  ینعی  دوش ،  یم 
يراـکهانگ ره  زا  رگید  فرط  زا  دـنراد و  ادـخ  یتـسود  يوـعد  یفرط  زا  شیوارد  زا  یخرب  تسا .  رثاـالب  يوـش  بـکترم  هـک  یهاـنگ 

(88  . ) دنتسه وگغورد  نایعدم  زین  نانیا  دنرتراکهانگ ، 

داجس شیاین 

هب درک و  یم  فاوط  ادـخ  هناخ  رود  هب  رحـس  ات  ءاشع  تقو  زا  هک  مدـید  ار  ع )   ) نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  دـیوگ :  یم  ینامی  سوواـط 
نامشچ دندش و  دیدپان  قفا  رد  ناگراتس  ایادخ  تفگ :  تسیرگن و  نامـسآ  هب  دیدن  ار  یـسک  دش و  تولخ  نوچ  دوب .  لوغـشم  تدابع 

زا هنیمز  نیا  رد  يداـیز  ياـه  هلمج  سوواـط  تسا - . . .  هدوـشگ  ناگدـننک  تساوـخرد  يور  رب  وـت  ياـهرد  تـفر و  باوـخ  هـب  مدرم 
هب سپـس  تسیرگ .  شیوخ  تاجانم  لالخ  رد  راب  دـنچ  ماما  دـیوگ :  یم  دـنک و  یم  لقن  ترـضح  نآ  هنادـباع  هناعـضاخ و  ياهتاجانم 
رب نآ  تارطق  دش و  ریزارـس  نم  ياهکـشا  متـسیرگ ؛  هداهن و  وناز  رب  ار  شرـس  متفر و  کیدزن  نم  درک ؛  هدجـس  نیمز  رب  داتفا و  كاخ 

رسپ يا  متسه  سوواط  نم  مدرک :  ضرع  تشادزاب ؟  مراگدرورپ  دای  زا  ارم  هک  تسیک  تفگ :  تسشن و  تساخرب و  دیکچ ؛  شا  هرهچ 
ارهز همطاف  وت  ردام  یلع و  نب  نیـسح  وت  ردپ  میا .  هشیپ  افج  راکهانگ و  هک  مینک  نینچ  دیابیم  ام  تسیچ ؟  یبات  یب  يراز و  نیا  ربمایپ ! 

 : دومرف تسیرگن و  نم  هب  دیتسه - ؟  ساره  تشحو و  رد  یلاع  دنویپ  فیرش و  بسن  نیا  اب  ارچ  امـش  ینعی  تسادخ -  لوسر  وت  دج  و 
راّنلا قلخ  ایـشبح و  ًادـبع  ناک  ولو  نسحا  هعاطا و  نمل  ۀـنجلا  هّللا  قلخ  يّدـج ،  یُّما و  یبا و  ثیدـح  یّنع  عد  سوواط  ای  تاهیه  تاهیه 

کعفنی هّللا ال  و  نولئاستی .  ٍذـئموی و ال  مهنیب  باسنا  الف  روّصلا  یف  خـفن  اذاف  یلاعت :  هلوق  تعمـس  اما  اّیـشرق .  ًادـلو  ناک  ولو  هاصع  نمل 
تـسا هدیرفآ  یـسک  يارب  ار  تشهب  ادخ  راذگب ،  رانک  ار  بسن  نخـس  سوواط !  يا  هن ،  هن ،   . )) حلاص لمع  نم  اهمدقت  ٌۀمدقت  الا  ًادـغ 

زا يا  هدازاقآ  ولو  دنک  ینامرفان  هک  یـسک  يارب  تسا  هدیرفآ  ار  شتآ  و  دشاب ؛  هرهچ  هایـس  یمالغ  دـنچ  ره  دـشاب  راکوکین  عیطم و  هک 
یمن شـسرپ  رگیدکی  زا  تسا و  یفتنم  اهبـسن  دوش ،  هدیمد  روص  رد  هک  یتقو   : ) ار یلاعت  يادخ  نخـس  يا  هدینـشن  رگم  دـشاب .  شیرق 

(89  . (( ) یتسرف یم  شیپ  زورما  هک  یحلاص  لمع  رگم  دهد  یمن  دوس  ار  وت  ادرف  مسق  ادخ  هب  دننک )

ادخ رضحم  رد 

 ، دنکـش یم  شتـسد  دنک و  یم  طوقـس  يدنلب  زا  تسا  تدابع  قرغتـسم  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  ع )   ) نیدباعلا نیز  لاسدرخ  دـنزرف 
زامن زا  غارف  زا  سپ  ع )   ) نیدباعلا نیز  ددنب ،  یم  ار  هّچب  تسد  دیآ و  یم  دنب  هتسکش  هرخالاب  دنک و  یم  اغوغ  هناخ  ياهنز  هّچب و  دایرف 
تسد هک  تسا  هدش  هچ  رگم  هک  دسرپ  یم  بجعت  اب  دتفا و  یم  هّچب  تسد  هب  شمشچ  ینامسآ -  رفـس  نیا  زا  تشگزاب  زا  سپ  ینعی  - 

اهناسنا فیدر  نیا  زا  میرذگب  يرآ ،  دنک ؛  جراخ  قارغتسا  زا  ار  ماما  تسا  هتسناوتن  اغوغ  دایرف و  نیا  دوش  یم  مولعم  دیا ؟  هتسب  ار  هّچب 
روط هب  هک  دنا  هتشاد  نهذ  زکرمت  رطاخ و  ّتیعومجم  نانچنآ  زامن  لاح  رد  هک  میا  هدید  ار  يدارفا  دوخ  رمع  رد  ام  اهنآ  ناوریپ  نایم  رد 

 ( هماقم هّللا  یلعا   ) یناهفصا يزاریـش  اقآ  ازریم  جاح  موحرم  ام  ردقیلاع  راوگرزب و  داتـسا  دنا .  هدوب  لفاغ  تسادخ  ریغ  هچ  ره  زا  قیقحت 
(90  . ) دوب دارفا  فیدر  نیا  زا 

حلاص لمع  طقف 

رد ماما  هک  یتقو  رد  دوبن .  ماما  تیاضر  دروم  نادنچ  ردارب  نیا  راتفر  راّنلادیز .  مان  هب  دنراد  يردارب  (ع )  اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح 
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رارق بطاخم  ار  يا  هدع  دیز  هک  دندش  هجوتم  دـنتفگ  یم  نخـس  هک  یلاح  رد  ترـضح  تشاد .  روضح  سلجم  رد  يزور  دـندوب ،  ورم 
 . دیوگ یم   . . . (( نانچ ام  نینچ . . .  ام   (( : )) نحن  (( )) نحن  )) امئاد يزیمآ  رورغ  روطب  دنز و  یم  ربمغیپ  نادـناخ  تاماقم  زا  مد  هداد ، 

دشاب و تسرد  وت  نخـس  رگا  ییوگ ! ؟  یم  هک  تسیچ  نانخـس  نیا   : )) دـندومرف هتخاس  بطاخم  ار  دـیز  هدرک  عطق  ار  دوخ  نخـس  ماما 
زا وت  سپ  دهد ،  شاداپ  اهنآ  هب  هدرکن  لمع  دنکن و  بذعم  ار  اهنآ  ناراکدب  دنوادخ  دنشاب ؛  هتشاد  یئانثتـسا  عضو  ادخ  لوسر  نادنزرف 
یب هک  يرادنپ  یم  وت  دـمآ و  لئان  برق  تاجرد  هب  اب  درک  یگدـنب  ار  ادـخ  يو  اریز  يرت  یمارگ  ادـخ  دزن  رد  رفعج  نب  یـسوم  تردـپ 

زا هک  ءاّـضولا  یـسوم  نب  نسح  هب  دـندرک  ور  هاـگنآ  ماـما  يریگرارق ))  رفعج  نب  یـسوم  هجرد  رد  یناوت  یم  ینک  ادـخ  یگدـنب  هکنآ 
نم سیل  هنا  حون  ای  لاق  دننک :  یم  تئارق  هنوگچ  ار  هیآ  نیا  هفوک  ياملع  دـندومرف :  تشاد ؛  روضح  سلجم  نآ  رد  دوب و  هفوک  ياملع 
وت هفطن  زا  تسین و  وت  دـنزرف  وا  ینعی  ٌحـلاص  ریغ  ُلـمع  هنا  دـنناوخ :  یم  نینچ  ناـنآ  داد  خـساپ  يو  ( 91  . ) ٍحـلاص ریغ  ٌلمع  هَّنا  کـلها 
هنا تسا :  نینچ  هیآ  دننک ؛  یم  ریسفت  طلغ  دنناوخیم و  طلغ  ار  هیآ  تسین ،  نینچ  دومرف :  ماما  تسا .  راکانز  درم  کی  دنزرف  وا  تسین . 
هک دش  قرغ  دش و  هدنار  ادخ  هاگرد  زا  تهج  نادب  وا  دوب  حون  دنزرف  اعقاو  وا  تسا .  حلاصان  شدوخ  وت  دنزرف  ینعی  حـلاص .  ریغ  ٌلمع 

(92  . ) تسا مزال  حـلاص  لمع  درادـن ،  يدوس  ماما  ربمغیپ و  هب  باستنا  يدـنزرف و  سپ  دوب .  حون  دـنزرف  هکنیا  اـب  دوب  حـلاصان  اـصخش 
(93)

نوراه نادنز  رد  رفعج  نب  یسوم 

متفه ماما  بلج  روتسد  اجنامه  رد  تفر و  هنیدم  هب  ادتبا  دش .  جراخ  دادغب  زا  ّجح  دصق  هب  یسابع  دیشرلا  نوراه  يرجه ،  لاس 179  رد 
لمحم کی  رد  ار  ماما  هنابش  داد :  روتسد  نوراه  دش .  هلغلغ  هچراپ  کی  هنیدم  دندش و  رثءاتم  یلیخ  هنیدم  مدرم  درک .  رداص  ار  نایعیش 

نآ اجنآ  رد  دـنداد و  لـیوحت  دوب  هرـصب  مکاـح  هک  یـسابع ))  رفعج  نب  یـسیع   )) شمع رـسپ  هب  دـندرک و  هناور  هرـصب  هب  هدیـشوپ  رس 
هفوک فرط  هب  هدیشوپ  رـس  يرگید  لمحم  داد :  روتـسد  مدرم  رب  يراکهابتـشا  يزادناطلغ و  يارب  دعب  زور  دندرک .  ینادنز  ار  ترـضح 

یم هداتـسرف  هفوک  هب  نوچ  هک  دندرگ  نئمطم  راودیما و  یفرط  زا  دـنا  هدرب  هفوک  هب  ار  ترـضح  نآ  دـننک  نامگ  مدرم  اب  دـنهد  تکرح 
دـصق يا  هدع  رگا  رگید  فرط  زا  دـش و  دـهاوخن  ترـضح  نآ  هجوتم  يرطخ  تسا  ترـضح  نآ  نایعیـش  ناتـسود و  زکرم  اجنآ  دوش و 

 ( ع  ) ماما دوشب .  هفوک  هار  هجوتم  ناشنهذ  دننادرگرب  هار  نیب  زا  ار  ترضح  نآ  دندرگ و  (ع )  رفعج نب  یسوم  تکرح  عنام  دنشاب  هتـشاد 
رد دشن  رـضاح  وا  نک ،  مامت  نادنز  رد  ار  (ع )  رفعج نب  یـسوم  راک  هک  یـسیع  هب  داد  روتـسد  نوراه  دوب .  هرـصب  نادـنز  رد  لاس  کی 

یمن هتـسخ  تدابع  زا  ما ،  هدـیدن  يزیچ  تدابع  زج  درم  نیا  زا  لاس  کی  تدـم  نیا  رد  نم  تشون :  باوج  رد  دـنک  تکرـش  ماما  نوخ 
الـصا هک  دیـسر  عالطا  نم  هب  دـنک ؟  یم  نیرفن  نم  هب  ای  وت  هب  ایآ  هک  دـننک  شوگ  شیاهاعد  هب  هک  ما  هدرک  رومءاـم  ار  یناـسک  دوش ، 

نوخ رد  تکرـش  هب  رـضاح  نم  دروآ .  یمن  ناـبز  هب  يزیچ  شدوخ  يارب  ادـخ  زا  ترفغم  تمحر و  بلط  زج  تسین  اـهزیچ  نیا  هجوـتم 
درک مهاوخ  اهر  ار  وا  مدوخ  ای  ریگب  لیوحت  نم  زا  ار  وا  ای  مزاد  هگن  نادنز  رد  ار  وا  نیا  زا  شیب  متسین  مه  رضاح  متسین و  یـسک  وچمه 
نوخ نتخیر  ياضاقت  عیبر  نب  لضف  زا  نوراه  دندرب .  عیبر  نب  لضف  نادنز  رد  دندروآ و  دادغب  هب  هرصب  زا  ار  ماما  داد ،  روتسد  نوراه  . 

 . درک ینادـنز  وا  دزن  رد  داد و  لیوحت  یکمرب  ییحی  نب  لضف  هب  درک و  جراخ  زین  وا  نادـنز  زا  ار  ماما  درکن .  لوبق  مه  وا  درک ،  ار  ماـما 
وا هب  دنشاب .  ترضح  نآ  لامعا  بظاوم  داد  روتسد  انمض  داد و  صاصتخا  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  هناخ  ياهقاطا  زا  یکی  ییحی  نب  لضف 

تدابع زج  يزیچ  هب  دریگ و  یم  هزور  ابلاغ  اـهزور  تسا  نآرق  توـالت  اـعد و  زاـمن و  شراـک  زور  هنابـش  همه  رد  درم  نیا  دـنداد :  ربخ 
ناسوساج دـننک ،  مهارف  ار  ماـما  شیاـسآ  بجوم  دنرامـشب و  مرتحم  ار  ترـضح  نآ  ماـقم  داد :  روتـسد  ییحی  نب  لـضف  درادـن .  هجوت 

لـضف هب  زیمآ  ضارتعا  يا  همان  دوب ،  هقر  رد  دوبن ،  دادغب  رد  دینـش ،  ار  ربخ  نیا  هک  یتقو  نوراه  دنداد .  ربخ  نوراه  هب  ار  هیـضق  نوراه 
همان ود  اب  ار  دوخ  صوصخم  مداخ  رورـسم  دش و  ریغتم  تخـس  نوراه  دـشن .  رـضاح  لضف  درک .  ار  ماما  لتق  تساوخرد  وا  زا  تشون و 
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رفعج نب  یسوم  رگا  دنک ،  قیقحت  رورـسم  داد :  روتـسد  هنامرحم  داتـسرف و  دّمحم  نب  سابع  يارب  یکی  کهاش و  نب  يدنـس  يارب  یکی 
 ، دروخ هنایزات  ییحی  نب  لضف  دـش .  مه  راک  نیمه  دـننک .  مهارف  ار  لضف  هب  ندز  هنایزات  کی  تامدـقم  تسا  هاـفر  رد  لـضف  هناـخ  رد 

دنریگب لیوحت  ییحی  نب  لضف  زا  ار  ماما  هک  داد  روتسد  نوراه  دناسر .  نوراه  غالطا  هب  هقر  هب  دادغب  زا  همان  هلیسو  هب  ار  نایرج  رورـسم 
عمجم کی  رد  هقر  رد  زور  کی  انمض  دنهدب .  لیوحت  دوب  رگمتس  یسق و  هداعلا  قوف  ناملـسم و  ریغ  يدرم  هک  کهاش  نب  يدنـس  هب  و 

یب مدرم  نآ  دـینک .  نعل  مه  امـش  منک  یم  نعل  ار  وا  نم  درک و  تفلاـخم  ارم  رما  ییحی  نب  لـضف  هک  تفگ :  مدرم  هب  باـطخ  یموـمع 
ردـپ یکمرب  دـلاخ  نب  ییحی  هب  هک  هیـضق  نیا  ربخ  دـندرک ،  نعل  ار  ییحی  نب  لضف  نوراه ،  دـنیاشوخ  رطاخ  هب  طقف  تیـصخش  هدارا و 

 . درک لوبق  مه  نوراه  تساوخ و  ترذعم  شرسپ  فرط  زا  تفر و  هقر  هب  دش و  راوس  دیسر  ییحی  نب  لضف 

کهاش نب  يدنس  نادنز 

دوخ دـنک .  عالطا  بسک  ترـضح  نآ  لاوحا  زا  هک  داتـسرف  يرومءام  نوراه  زور  کی  درب  یم  رـسب  کهاش  نب  يدنـس  نادـنز  رد  ماما 
ات داتـسرف  ارم  هفیلخ  تفگ :  رومءام  يراد ؟  يراک  هچ  درک  لا  ؤس  وا  زا  ماما  دش ،  دراو  رومءام  هک  یتقو  دـش .  نادـنز  دراو  مه  يدـنس 

ياهزور زا  یکی  درذـگ  یم  نم  رب  تخـس  ياهزور  نیا  زا  هک  زور  ره  وگب :  وا  هب  نم  فرط  زا  دومرف :  ع )   ) ماـما مسرپب .  وت  زا  یلاوحا 
یم فقاو  دوخ  يراکنایز  هب  لطاب  لها  هک  اجنآ  میسرب  مه  هب  اج  کی  رد  وت  نم و  هک  دسرب  يزور  نآ  ات  دوش  یم  يرپس  مه  وت  یشوخ 

 . دش ترـضح  نآ  هب  نوراه  فرط  زا  یماغیپ  ندـناسر  رومءام  عیبر  نب  لضف  زور  کی  دوب  نوراه  نادـنز  رد  هک  یتدـم  رد  زاب  دـنوش . 
شزامن مداد ،  هیکت  مدوخ  ریشمش  هب  مداتـسیا و  منیـشنب ،  هک  دش  عنام  شتبیه  دناوخ ،  یم  زامن  مدید  مدش  دراو  هک  یتقو  تفگ :  لضف 

رخآ دومن ،  یمن  ییانتعا  نم  هب  داد و  یم  همادا  ار  راک  نیمه  بترم  درک  زاغآ  يرگید  زامن  هلـصافالب  درکن و  انتعا  نم  هب  دـش  ماـمت  هک 
روتـسد نم  هب  هفیلخ  ندرک .  تبحـص  هب  مدرک  عورـش  نم  دنک  عورـش  ار  رگید  زامن  هکنآ  زا  لبق  دش  مامت  اهزامن  زا  یکی  هک  یتقو  راک 
نوراه تردارب  هک :  میوگب  نآ  ياج  هب  منکن و  داـی  ینینم  ؤملاریما  بقل  تفـالخ و  ناونع  هب  وا  زا  ترـضح  نآ  روضح  رد  هک  دوب  هداد 

یلو دیرادن  يریصقت  امش  هک  دیدرگ  مولعم  نونکا  دش  یمهافت  ءوس  بجوم  هک  دیـسر  ام  هب  وت  زا  ییاهربخ  دیوگ :  یم  هدناسر و  مالس 
همانرب ظاحل  زا  منک  یم  شهاوخ  دـینامب  اـم  شیپ  تسا  اـنب  هک  ـالاح  دـیورن .  هنیدـم  هب  دیـشاب و  نم  دزن  هشیمه  امـش  هک  مراد  لـیم  نم 

هملک ود  هب  ار  لضف  باوج  ترضح  تسا .  امش  ییاریذپ  رومءام  لضف  دیهد و  دوتسد  دیدنـسپ ،  یم  ناتدوخ  هک  ییاذغ  عون  ره  ییاذغ 
اضاقت و امـش  زا  هک  هدـیرفاین  مه  شهاوخ  اـضاقت و  لـها  ارم  ادـخ  منک و  هدافتـسا  نآ  زا  هک  تسین  اـجنیا  رد  يزیچ  مدوخ  لاـم  زا  داد : 

تسناوت دهاوخن  نادنز  هک  دنامهف  درک و  تباث  ار  دوخ  ریظن  یب  عبط  ءانغتسا  بعانم و  هملک  ود  نیا  اب  ترضح  مشاب .  هتـشاد  یـشهاوخ 
(94  . ) دش دوخ  تدابع  مرگرس  ربکا و  هّللا  تفگ :  درک و  تکرح  اج  زا  ًاروف  هملک  نیا  نتفگ  زا  دعب  دنک .  نوبز  ار  وا 

 ( ع  ) قداص ماما  هناخ  رد  یناوخ  هضور 

زا وا  دورـس :  یم  مالـسلا  هیلع  هّللادـبعابا  تداهـش  تیمولظم و  رب  يا  هیثرم  مه  یهاـگ  هک  اـناوت  دوب  يرعاـش  اـنیبان و  يدرم  نوراـه  وـبا 
ییاهرعش نآ  زا  نوراهوبا ،  يا  دندومرف :  ترضح  دیـسر  ع )   ) قداص ماما  تمدخ  يزور  دش .  یم  بوسحم  ع )   ) قداص ماما  باحـصا 

مه اهنآ  هدرپ ،  تشپ  دـنیایب  مه  اهنز  دـییوگب  ع : )   ) ماما منک .  یم  تعاطا  نوراه :  وبا  ناوخب .  اـم  يارب  يا  هدورـس  مّدـج  هیثرم  رد  هک 
رتشیب عارـصم  جنپ  هکنآ  اب  دوب .  هدورـس  هزات  هک  ییاهرعـش  ندناوخ  هب  درک  عورـش  نوراه  وبا  دندمآ .  نوردـنا  زا  اهنز  دـننک .  هدافتـسا 

یم ناکت  شکرابم  ياه  هناش  هک  درک  یم  هیرگ  يروطب  ترـضح  نآ  دش .  يراج  ع )   ) قداص ماما  هناخ  رد  يا  هلولو  اذه  عم  دـناوخن ، 
(95  . ) تسا یفاک  رگید  دنتفگ  هک  ییاج  ات  دش ،  دنلب  ع )   ) قداص ماما  هناخ  زا  هیرگ  هلان و  يادص  دروخ ، 
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تسا مک  یجاح  ردقچ 

 ، تخادنا تافرع  يارحـص  هب  یهاگن  ترـضح  نآ  ناهارمه  زا  یکی  دندوب ،  هدش  فرـشم  هّکم  هب  زین  (ع )  داّجـس ماما  دوب ،  ّجح  مسوم 
دایز یجاح  لاسما  ردقچ  هّلل ،  دمحلا  درک :  ضرع  ع )   ) ماما هب  یلاحـشوخ  اب  دننز  یم  جوم  ارحـص  نآ  رد  رفن  رازه  رازه ،  نیدنچ  دید 
ماما مناد  یمن  نم  دنوگ :  یم  صخـش  نآ  تسا ! ؟  مک  یجاح  ردـقچ  تسا و  دایز  دایرف  ردـقچ  دـندومرف :  باوج  رد  ع )   ) ماما تسا ! 
مدید مدرک ،  هاگن  ات  نک .  هاگن  الاح  دومرف :  نم  هب  تقو  کی  هک  درک ،  يانیب  نم  رد  ار  یمشچ  هچ  داد و  نم  هب  یـشنیب  هچ  درک و  هچ 

 ، دـندرکیم تکرح  تاـناویح  همه  نآ  يـالبال  رد  مه  اـهناسنا  هدـع  کـی  طـقف  لـماک ،  شحو  غاـب  کـی  ناویح ،  زا  رپ  تسا  ییارحص 
ندیباوخ ندروخ و  زا  ریغ  هب  اپ  راهچ  ناویح و  کی  دننام  زج  هک  یناسنا  يرآ  تسا .  نیا  هیضق  نطاب  ینیب  یم  الاح  دندومرف :  ترـضح 

یناسنا ياهتقیقح  ینعی  تسا ،  هدش  خسم  شنطاب  اعقاو  تسا .  اپ  راهچ  کی  شحور  الصا  نیا  دمهف ،  یمن  يرگید  زیچ  یـسنج  لمع  و 
نایاوشیپ ررکم  رد  ررکم  دـنوش و  یم  روشحم  هورگ  هورگ  مدرم  زین  تماـیق  زور  رد  تسا .  هداد  تسد  زا  یلک  روطب  ار  دوخ  تیناـسنا  و 

لکـش هب  تاـناویح ،  تروـص  هب  رگید  ياـههورگو  دـنوش  یم  روـشحم  ناـسنا  تروـص  هب  مدرم  زا  هورگ  کـی  طـقف  هک  دـنا  هتفگ  نید 
(96  . . . ) دندرگ یم  ثوعبم  اهگنلپ  اهرام و  اهبرقع ،  ناگنیزوب ،  ناگچروم ، 

عیسو لزنم 

يا هناخ  رد  یلام  نکمت  دـنزرف و  نز و  دوجو  اب  هک  دـید  ار  صخـش  نآ  دـش  دوخ  باحـصا  زا  یکی  لزنم  دراو  ع )   ) قداص ماما  يزور 
ینک یم  یگدنز  اجنیا  ارچ  دومرف :  ترـضح  دنا .  هداتفا  تمحز  جنر و  رد  شا  هداوناخ  هک  يروطب  دنک .  یم  یگدـنز  کچوک  ریقح و 

نم تسا .  نم  يردـپ  هناخ  نیا  هّللا ،  لوسر  نب  ای  درک :  ضرع  یهد ؟ !  هعـسوت  تدـنزرف  نز و  رطاخ  هب  ار  تا  هناخ  یناوت  یم  هک  وت   ؟
ماما مورب !  نوریب  مردپ  هناخ  زا  مهاوخ  یمن  دنا  هدرک  یگدنز  دنا و  هدش  دلوتم  اجنیا  رد  مه  مگرزب  ردپ  ردپ و  ما ،  هدش  دلوتم  اجنیا  رد 

ردپ و يروعش  یب  همیرج  یهاوخ  یم  وت  دنتشادن ،  روعـش  مادک  چیه  وت  گرزبردپ  ردپ و  مریگ  دومرف :  تحارـص  لامک  اب  ع )   ) قداص
مگرزبردـپ ردـپ و  ما  هتفرگ  وخ  اجنیا  هب  ما  هدـش  دـلوتم  اجنیا  رد  نم   . ) ورب اجنیا  زا  رادرب و  ار  تا  هچب  نز و  يوش ؟  لمحتم  ار  تردام 

زا یکی  ینعی :  رادلا  ۀعس  ناسیالا  ةداعس  نم  هک :  تسا  هدمآ  مه  مالسا  تاروتسد  رد  ( 97  () تسا تفم  فرح  همه  دنا  هدمآ  ایندب  اجنیا 
جـنر و رد  شا  هداوناخ  ات  دـنک  یهاتوک  دـشاب و  شیارب  ناکما  نیا  یـسک  رگا  دـشاب و  عیـسو  شا  هناخ  هک  تسا  نیا  ناـسنا  ياـهتداعس 

دراد قرف  تافیرشت  تالمجت و  هعسوت  اب  لزنم  تعسو  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  تسا .  هدرک  ملظ  دوخ  دنزرف  نز و  هب  دنتفیب ،  تمحز 
یمود تسا و  حودـمم  یلوا  مالـسا  هاگدـید  زا  رگید ،  زیچ  یتـسود  قرب  قرز و  یتـسرپ و  لـمجت  تـسا و  يزیچ  یگداـس  تعـسو و  . 

 . مومذم

نز ردپ  يارب  راک 

بیعش نارتخد  دیسر ،  نیدم ))   )) هاچ رـس  هب  هک  یماگنه  دوب  هدش  يرارف  رـصم  زا  ینوعرف  میژر  اب  شتفلاخم  رطاخ  هب  هک  ع )   ) یـسوم
یمن ار  اهنآ  لاح  تیاعر  یـسک  هداتـسیا و  يا  هشوگ  رد  دنا و  هدروآ  اجنآ  هب  نداد  بآ  يارب  ار  شیوخ  نادنفـسوگ  هک  دـید  ار  ربمغیپ 
لقن ردپ  يارب  ار  زور  نایرج  ردـپ  دزن  تعجارم  زا  سپ  نارتخد  درک .  یـشک  بآ  اهنآ  نادنفـسوگ  يارب  دروآ و  تمحر  یـسوم  دـنک . 

هب بیعش  زور  کی  رگیدکی ،  اب  ندش  انشآ  زا  سپ  درک .  توعد  شیوخ  هناخ  هب  ار  وا  داتسرف و  یـسوم  یپ  ار  اهنآ  زا  یکی  وا  دندرک و 
ینک و راک  نم  يارب  لاـس  تشه  وت  هک  طرـش  نیا  هب  مهدـب ،  ینز  هب  وت  هب  ار  دوخ  رتخد  ود  زا  یکی  دـهاوخ  یم  ملد  نم  تفگ  یـسوم 
 . دـش بیعـش  داماد  بیترت  نیا  هب  درک و  لوبق  ع )   ) یـسوم نک .  راک  نم  يارب  لاس  هد  نک  هفاضا  مه  رگید  لاـس  ود  تساوخ  تلد  رگا 
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هک یتمدـخ  تورث .  ندوبن  لّوا  تسا :  زیچ  ود  مسر  نیا  هشیر  تسا و  هدوب  مالـسا  زا  لبق  موسر  زا  دـنک  راک  نز  ردـپ  يارب  داماد  هکنیا 
رتخد هب  نداد  زاهج  هک  نداد ،  زاهج  مسر  مود :  تسا .  هدوب  يو  يارب  ندرک  راک  قیرط  زا  ًارصحنم  دنکب  هتـسناوت  یم  نز  ردپ  هب  داماد 

هک تسا  هدوب  نآ  زا  ریزگان  دنک  هیهت  زاهج  دوخ  رتخد  يارب  دناوتب  هکنیا  يارب  ردپ  و  تسا .  نهک  ننـس  موسر و  زا  یکی  ردـپ  فرط  زا 
دوخ لام  ار  رهم  درادن  قح  نز  ردپ  دـش و  خوسنم  نیئآ  نیا  مالـسا  رد  لاح  ره  هب  دـیامن .  هّیهت  زاهج  رتخد  عفن  هب  دـنک و  ریجا  ار  داماد 
وحن ره  هب  تسا و  لام  نآ  بحاص  هک  تسا  رتخد  دوخ  نیا  اریز  دنک .  رتخد  جرخ  فرص و  ار  نآ  هک  دشاب  نیا  شفده  دنچ  ره  دنادب ، 

(98  . ) دناسرب فرصم  هب  ار  نآ  دناوت  یم  دهاوخب  هک 

ناگچروم

تفگ هداد و  رارق  بطاخم  ار  ناگچروم  ریاس  يا  هچروم  ماگنه  نیا  رد  دندیسر .  ناگچروم  يداو  هب  شنایهاپس  اب  یبن  نامیلس  ترضح 
امش هب  یهجوت  دنمهف و  یمن  اهنیا  دننک ،  لامدگل  ار  امـش  شنایهاپـس  نامیلـس و  ادابم  دیوش  لخاد  دوخ  ياههاگهانپ  هب  ناگچروم  يا  : 

وت ياهتمعن  هک  هد  قیفوت  ارم  ایادخ !   : )) تفگ دز و  يدنخبل  هچروم  نیا  هتفگ  زا  دش ،  هچروم  باطخ  نیا  هجوتم  هک  نامیلـس  دـنرادن . 
مرک و هب  ایادـخ !  مهد .  ماجنا  دـشاب  وت  ياضر  قفاوم  هک  يا  هتـسیاش  راـک  منک و  رکـش  يا  هدرک  تیاـنع  مرداـم  ردـپ و  نم و  هب  هک  ار 

تقلخ نیمه  تسا  میکح  يادخ  تردق  ياه  هناشن  زا  هک  یلئاسم  زا  یکی  ( 99  . (() هدب رارق  تدوخ  حلاص  ناگدنب  زا  ارم  دوخ  تمحر 
یعامتجا و یگدنز  ناش ،  ییاونـش  تردق  اهنآ  یندب  نامتخاس  دـنراد  هک  يزیر  هثج  نآ  اب  هک  تسا  هچروم  دـننام  یکچوک  تادوجوم 

نیا زا  رفن  اهدـص  دـیاش  هدرک و  بـلج  دوـخ  هـب  ار  سانـش  ناوـیح  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  هجوـت  دـنراد  هـک  يا  هدـش  باـسح  مـظنم و 
(100  . ) دنا هدناسر  رخآ  هب  عوضوم  نیمه  فارطا  رد  ار  دوخ  رمع  مامت  نادنمشناد 

 ! اما تسا  هدامآ  هانگ  طیارش 

یم وا  غارس  اهنز  اهنز ،  غارـس  دورب  دهاوخب  وا  هکنیا  ياج  هب  ییابیز !  تیاهن  رد  مه  نآ  تسه ،  مه  ابیز  تسا  نز  نودب  بزع و  یناوج 
 ، دنا هدش  وا  قشاع  دص  رد  دص  رصم  نانز  نیرت  هتسجرب  رتالاب  همه  زا  دیاین ،  وا  يارب  ماغیپ  اهدص  همان و  اهدص  هک  تسین  يزور  دنیآ ، 

دیوگ یم  وا  هب  نز  تسا  هدرک  تسرد  شیارب  ناج  رطخ  هتسب ،  همه  اهرد  هدامآ ،  تاناکما  مامت  تسا ،  مهارف  شیارب  ییوجماک  طیارش 
درادـیمرب و اعد  هب  تسد  دـنک ؟  هچ  فسوی  طیارـش  نیا  اب  تخیر .  مهاوخ  ار  وت  نوخ  داد و  مهاوخ  تنتـشک  هب  اـی  یهد  یم  ماـک  اـی  : 

نم يارب  نادنز  اراگدرورپ !  ( 101  . ) َّنهیلا ُبصا  َّنُهدیک  یّنع  فرـصت  ّالا  هیلا و  یننوعدی  اّمم  َّیلا  ُّبحا  نجـسلا  ِّبر  دنک :  یم  ضرع 
نکن راتفرگ  اهنز  نیا  لاگنچ  هب  تسرفب و  نادنز  هب  ار  نم  ایادخ  تسا ،  رتهب  دننک  یم  توعد  نآ  يوسب  ارم  دنراد  اهنز  نیا  هک  هچنآ  زا 

.

غبلبت رد  تیعطاق 

تازیهجت همه  دنتشاد و  تسد  رد  نیبوچ  ياهاصع  نت و  رب  هنیمشپ  ییاه  هماج  هک  یلاح  رد  نوراه  شردارب  قافتا  هب  نارمع  نب  یـسوم 
ام توعد  رگآ  دنتشاد :  زاربا  تیعطاق  لامک  اب  دندرک و  توعد  قح  لوبق  هب  ار  وا  دندش و  دراو  نوعرف  رب  دوب  نیا  هب  رـصحنم  ناشیرهاظ 
هک دینیبب  ار  اهنیا  تفگ :  ناوارف  بجعت  اب  نوعرف  مینک .  یم  نیمـضت  ار  وت  تزع  ام  يوش  دراو  میهاوخ  یم  ام  هک  یهار  هب  يریذـپب و  ار 

ثوعبم ار  دوخ  هکنیا  مکح  هب  ناربماـیپ  دـنیوگ ! !  نم  نخـس  نم  تموکح  لاوز  هن  رگ  اـهنآ و  يوریپ  تروص  رد  نم  تزع  نیمـضت  زا 
هک دـننک  یم  عافد  نآ  زا  دـننک و  یم  غیلبت  ار  شیوخ  مایپ  یتیعطاق  نانچ  اـب  دـنرادن  يدـیدرت  شیوخ  تلاـسر  رد  دـننک و  یم  ساـسحا 

(102  . ) تفای ناوتن  نآ  يارب  يدننام 
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دنزرف حبذ  نامرف 

میلـست نآ  راگرای  هب  ام  زورما  هک  ینم  نیمه  رد  يربب ،  ار  تدنزرف  رـس  تدوخ  تسد  اب  دـیاب  دوش :  یم  یحو  ع )   ) میهاربا ترـضح  هب 
ود زا  دعب  درادـن ) .  مه  ارچ  نوچ و  میهدـیم  ماجنا  هتفگ ،  ادـخ  نوچ   . ) مینک یم  نابرق  دنفـسوگ  داد ،  ناشن  میهاربا  هک  يا  هداعلا  قوف 
 . دراذـگ یم  ناـیم  رد  شدـنزرف  اـب  ار  بلطم  تسا ،  یهلا  یحو  نیا  هک  دـنکیم  نیقی  دوش و  یم  یحو  وا  هب  اـی  ؤر  ملاـع  رد  هک  راـب  هس 
نم هّللاءاش  نا  ینُدِجتـس  هدـب  ماـجنا  تسا  هدیـسر  ناـمرف  وت  هب  هچ  ره  َرَم  ؤتاـم  لـعفَا  َِتبا  اـی  دـیوگ :  یم  ارچ  نوچ و  نودـب  مه  دـنزرف 

املـسَا اّملف  دـنک :  یم  مسجم  ار  ولبات  بیجع  هچ  نآرق  درک .  مهاوخ  يرادنتـشیوخ  مهنم  هک  دـید  یهاوخ  هّللا  ءاـش  نا  ( 103  ) نیرباّصلا
هلحرم نیرخآ  یتقو  ینعی   ) دـناباوخ یناشیپ  هب  ار  وا  نیبجِلل و  ُهّلت  دـنداد و  ناشن  میلـست  ام  رما  لباقم  رد  ینعی  دـندش  میلـست  ودـنیا  نوچ 

لماک هنینءامطاب  ردپ  دوش  یم  هدیرب  شرس  هک  تشاد  کش  لیعامسا  هن  دربب و  ار  شا  هچب  رس  دیاب  هک  تشاد  کش  میهاربا  هن  هک  دیسر 
تقیقح هب  ار  ای  ؤر  وت  میهاربا !  هک  میدرک  یحو  میدرک  دایرف  ( 104  ) ای ؤرلا  تقّدص  دق  میهاربا  ای  نا  هانیدان  و  لماک )  هنینءامط  اب  رسپ  و 

یلمع ار  راک  نیا  هک  تسین  مزال  تفگن  دوش .  هدیرب  رـس  هک  میتساوخ  یمن  ام  دوبن  ندیرب  رـس  ام  فدـه  ینعی  يداد ؛  ماجنا  يدـناسر ، 
میلست مالسا و  روهظ  هکلب  دوش ،  هدیرب  لیعامـسا  رـس  هک  دوبن  نیا  میتساوخ  ام  هک  يزیچ  نآ  نوچ  دش  مامت  يدرک ،  یلمع  تفگ  ینک 

ناگتـشرف یتقو  هک  تسا  نآرق  صن  داد .  دنزرف  يریپ  رد  ع )   ) میهاربا هب  دـنوادخ  نآرق  صن  هب  دـش .  ماجنا  هک  دوب  دـنزرف  ردـپ و  امش 
نیا ای  میازب  نز  ریپ  نم  اخیـش  یْلَعب  اذه  ٌزوجع و  انا  َُدلَا و  تفگ :  شنز  داد ،  دهاوخ  دنزرف  وت  هب  دنوادخ  هک  دـنداد  ربخ  وا  هب  دـندمآ و 

نِم نیبجعتَا  تشاد )  هیکت  اخیـش  یلعب  اذه  يور  رتشیب  تفگ  یم  یخوش  هب  یناردـنزام ،  دوب  يدـهم  خیـش  اقا  کی  ( ! ؟  مدرم ریپ  رهوش 
تاکرب ادـخ و  تمحر  ینک ؟  یم  بجعت  ادـخ  ناـمرف  زا  اـیآ  دـنتفگ :  وا  هب  ناگتـشرف  ِتیبلا  لـها  مکیلع  هتاـکرب  هّللا و  تمحر  هّللا  رما 

راددنزرف یماگنه  وا  تشادن .  هچب  دوب  ناوج  ات  سپ  تسا .  هداد  دـنزرف  يریپ  رد  میهاربا  هب  دـنوادخ  نیاربانب  تیب .  لها  امـش  رب  تسوا 
هک اهلاس  زا  سپ  میهاربا  هک  دـهد  یم  ناـشن  تسا -  داـیز  یلیخ  هک  ع - )   ) میهاربا هراـبرد  نآرق  تاـیآ  نوچ  دوب  هدـش  ربمغیپ  هک  دـش 

هدوب هدنز  مه  نآ  زا  دعب  لاس  تسیب  هد ،  دهد و  یم  دـنزرف  وا  هب  دـنوادخ  یگلاس  داتـشه  داتفه ،  نینـس  رد  رمع و  رخاوا  رد  دوب  ربمغیپ 
هبعک هناخ  ع )   ) میهاربا کمک  اب  هک  دوش  یم  گرزب  ردقنآ  لیعامـسا  دنوش و  یم  گرزب  ود  ره  لیعامـسا  قاحـسا و  هک  یتقو  ات  تسا 

نیملاظلا يدـهع  لانیال  لاق  یتَّیِّرذ  نم  لاق و  اماما  سانلل  کلعاج  ّینا  لاـق  َّنهمَّتاـف  ٍتاـملکب  هُّبر  میهاربا  یلتبا  ِذا  هیآ و  دـنزاس .  یم  ار 
نم تفگ :  وا  هب  ادخ  هاگنآ  دناسر .  لامک  تیاهن و  هب  ار  اهـشیامزآ  نآ  وا  داد و  رارق  اهـشیامزآ  دروم  ار  میهاربا  ادخ  دـیوگ  یم  ( 105)

تـسا ینامز  هچ  هب  طوبرم  تایآ  نیا  هن .  ناشنارگمتـس  هک  دنداد  باوج  مه ؟  نم  هیرذ  زا  ایآ  تفگ :  میهاربا  مهد .  یم  رارق  ماما  ار  وت 
توبن نارود  هب  طوبرم  تسا .  یحو  تبحص  نوچ  تسین  توبن  زا  لبق  هرود  هب  طوبرم  املسم  تسا ؟  میهاربا  رمع  لیاوا  هب  طوبرم  ایآ   ؟

همه میهاربا  ياهشیامزآ  دوب .  اهشیامزآ  زا  دعب  دیوگ  یم  هکنیا  یکی  لیلد ؛  ود  هب  تسا  رخاوا  هن ،  تسا ؟  توبن  هرود  لیاوا  ایآ  تسا . 
زا تسوا .  هیرذ  زا  تبحـص  هیآ  نیمه  رد  هکنآ  رگید  تسا و  هدوب  میهاربا  رمع  رخاوا  رد  اـهنآ  نیرتـمهم  هدوـب و  توـبن  هرود  لوـط  رد 

ینا دـیوگ :  یم  رمع  رخآ  رد  هزاـت  یبـن ،  ِلوسر  میهاربا  هب  هیآ  نیا  تسا .  هتـشاد  هک  دوـش  یم  موـلعم  یتـیرذ  نم  و  تسا :  هتفگ  هکنیا 
کی یلو  تسا  هدوب  هدرک  یط  ار  لـحارم  نیا  تسا  هدوب  لوسر  تسا ،  هدوب  ربـمغیپ  میهاربا  هک  دوش  یم  مولعم  اـماما .  ساـنلل  کـلعاج 
دهد یمن  ناشن  نیا  ایآ  اهـشیامزآ .  مامت  نداد  نایاپ  زا  دـعب  رگم  دیـسرن  تسا و  هدوب  هدیـسرن  نآ  هب  میهاربا  زونه  هک  هدوب  رگید  هلحرم 

(106 ( ؟  تسا تماما  شمان  هک  تسه  يرگید  تقیقح  کی  نآرق  قطنم  رد  هک 

مایپ نیرخآ 

يارب دنتفر و  عیقب  ناتسروگ  هب  دندمآ و  نوریب  اهنت  یبش  دوخ  رمع  رخآ  مایا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هتـشون  خیراوت 
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لاسما درک و  یم  هضرع  نم  رب  ار  نآرق  راب  کی  لاس  ره  لیئربج  دندومرف :  دوخ  باحـصا  هب  نآ  زا  سپ  دندرک .  رافغتـسا  عیقب  ناگتفخ 
عقوـم هک  دـندرک  ملعا  دـنتفر و  ربـنم  هب  دـعب  زور  تسا .  کـیدزن  نم  گرم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  نیا  منکیم  رکف  درک ،  هضرع  راـبود 
هاگنآ منک .  ادا  ات  دیایب  دراد  یبلط  نم  زا  سک  ره  مهد و  ماجنا  ات  دیایب  ما  هداد  يا  هدعو  وا  هب  هک  سک  ره  تسا .  هدیـسرارف  نم  گرم 

الا ال لمعلا .  الا  ًارش  هنع  فرصی  وا  ًاریخ  هب  هیتوی  ٌرما  الو  ٌبسن  ٍدحا  نیب  هّللا و  نیب  سیل  هنا  ُسانلا  اهُّیا  دنداد :  همارا  نینچ  دوخ  نخـس  هب 
 ! سانلااهیا ( )) 107  . ) ُتغَّلب دق  َّمهللا  تیوهل  تیصع  ولو  ۀمحر  عم  ٌلمع  الا  یجنیال  قحلاب  ینثعب  يذلاو  ٍّنمتم ،  َّنیَّنمتی  عَّدم و ال  َّنیعدی 

دنکن و اعدا  یسک  انامه  لمع .  زج  درادن  دوجو  دنک  عفد  وا  زا  يرش  ای  دناسرب  يریخ  وا  هب  يزیچ  ای  يدنواشیوخ  ادخ  سکچیه و  نایم 
رگم دشخب  یمن  تاجن  درک ،  ثوعبم  ارم  هک  یـسک  هب  مسق  دناسر .  یم  عفن  شلاح  هب  يزیچ  لمع  زا  ریغ  هک  دنکن  لایخ  دـنکن و  وزرآ 

 . مدرک غالبا  ار  دوخ  تلاسر  هک  شاب  دهاش  ایادخ  مدوب .  هدرک  طوقس  مدوب  هدرک  نایصع  رگا  زین  نم  راگدرورپ .  تمحر  اب  ماوت  لمع 
(108 (()

نادهاجم ناملاع و  یگدنز  زا  ییاهتیاده  اهتیاکح و  مود :  لصف 

داتسا زا  يدای 

رد نم  هک  دوب  ینادرم  نیرتگرزب  زا  هک  هماقم )  هّللا  لعا   ) يزاریـش اقآ  یلع  ازریم  جاح  ياقآ  موحرم  ردـقلا ،  لیلج  ملاع  مدوخ  داتـسا  زا 
نایرج میا ؛  هدناوخ  خیرات  رد  هک  دوب  حـلاص  فلـس  زا  يراگدای  نیقی و  لها  دابع و  داهز و  زا  يا  هنومن  یتسار  هب  ما و  هدـید  دوخ  رمع 
نیلّوا يارب  متفر و  ناهفـصا  هب  مق  زا  نم  کی ،  تسیب و  تسیب و  لاس  ناتـسبات  رد  تسین .  هدیاف  یب  نآ  لقن  هک  مراد  رطاخ  هب  ار  یباوخ 

نم فرط  زا  دیدش  تدارا  هب  لیدبت  دعب  ییانشآ  نیا  هتبلا  مدرک .  هدافتسا  شرضحم  زا  مدش و  انـشآ  راوگرزب  درم  نآ  اب  ناهفـصا  رد  راب 
نایاقآ دندوب و  ام  هرجح  رد  دندمآ و  مق  هب  ناشیا  اهدعب  هک  يروطب  دش ،  گرزب  درم  نآ  فرط  زا  هناردـپ  هناداتـسا و  فطل  ّتبحم و  و 

راب نیلوا  يارب  هک  تسیب  لاس  رد  دندرک .  یم  ندید  ناشیا  زا  اجنآ  رد  دندیزرو  یم  تدارا  ناشیا  هب  همه  هک  هّیملع  هزوح  گرزب  ءاملع 
نیدـهتجم نیـسردم و  زا  نونکا  میدوب و  هثحابم  مه  مه  اب  مامت  لاس  هدزای  دوب و  ناهفـصا  لها  هک  میمارگ  هثحاـبم  مه  متفر  ناهفـصا  هب 

میورب ایب  دنک ،  یم  سیردت  هغالبلا  جهن  تسا ،  یگرزب  ملاع  ردص ،  هسردم  رد  هک  درک  داهنـشیپ  نم  هب  تسا ،  مق  هیملع  هزوح  گرزب 
جهن سیردت  ياپ  هب  هک  دراد  تجاح  هچ  دـناوخ  یم  لوصالا ))  ۀـیافک   )) هک يا  هبلط  دوب ؛  نیگنـس  نم  يارب  داهنـشیپ  نیا  وا .  سرد  هب 
مایا نوچ  دیامن !  یم  لح  ار  شتالکـشم  باحـصتسا  تئارب و  لصا  يورین  اب  دنک و  یم  هعلاطم  شدوخ  ار  هغالبلا  جـهن  دورب ! ؟  هغالبلا 

 ، مدرب یپ  مدوخ  گرزب  هابتـشا  هب  دوز  اما  متفر  متفریذـپ ؛  دوب  ما  هثحابم  مه  فرط  زا  داهنـشیپ  هوالع  هب  متـشادن و  يراـک  دوب و  لـیطعت 
داتـسا هغالبلا ،  جهن  هک  منک  فارتعا  دیاب  هکلب  داتـسا  زا  نتفرگارف  هب  مدنمزاین  اهنت  هن  ما و  هتخانـش  یمن  نم  ار  هغالبلا  جـهن  هک  متـسناد 

هیلا َّدـشی  نا  یغبنی  نَّمم  بالط  ام  لوق  هب  هک  متـسه  وربور  تیونعم  اوقت و  لـها  زا  يدرم  اـب  مدـید  هوـالع  هب  درادـن .  یباـسح  تسرد و 
جهن کـی  شدوخ  وا  میباـیرد )) .  ار  شرـضحم  ضیف  میدـنبب و  رفـس  راـب  رود  ياـههار  زا  تسا  هتـسیاش  هک  تسا  یناـسک  زا   )) ُلاـحِّرلا

ؤملاریما حور  اب  درم  نیا  حور  هک  دوب  سوسحم  نم  يارب  دوب .  هتفر  ورف  شناج  قامعا  رد  هغالبلا  جـهن  ظعاوم  دوب ،  مسجم ))   )) هغالبلا
نیا تبحص  كرد  ار  مدوخ  یحور  هریخذ  نیرتگرزب  منک  یم  باسح  تقو  ره  نم  یتسار  تسا .  هدش  لصتم  هدروخ و  دنویپ  ع )   ) نینم

زا مراد .  اهناتـساد  گرزب  درم  نیا  زا  نم  نیبیطلا .  ۀـمئالاو  نیرهاطلا  هئاـیلوا  عم  هرـشح  هیلع و  یلاـعت  هّللا  ناوضر  مناد ؛  یم  گرزب  درم 
نساحم يور  رب  ناشکـشا  ياه  هناد  هک  یلاح  رد  سرد  نمـض  زور  کی  ناشیا  منک :  یم  لقن  هک  تسا  یئایور  ثحب  تبـسانم  هب  هلمج 

يارب هک  يروط  نامه  ار  ندرم  تسا ؛  هدیـسر  ارف  مگرم  مدید  باوخ  رد   : )) دندومرف دندرک ،  لقن  ار  باوخ  نیا  دـیکچ  یم  ناشدـیفس 
نفد يارب  ناتـسربق  هب  ارم  ندـب  هک  مدرک  یم  هظحالم  مدـید و  یم  مندـب  زا  ادـج  ار  نتـشیوخ  متفای ؛  باوخ  رد  تسا  هدـش  فیـصوت  ام 
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یگـس هاگان  دمآ ! ؟  دهاوخ  نم  رـس  رب  هچ  هک  نارگن  مدنام و  اهنت  نم  دنتفر .  دندرک و  نفد  دندرب و  ناتـسروگ  هب  ارم  دننک .  یم  لمح 
هدـمآ نم  غارـس  هب  هتفای و  مسجت  هک  تسا  نم  ییوخدـنت  گس ،  نیا  هک  مدرک  سح  لاح  نامه  رد  دـش .  ربق  دراو  هک  مدـید  ار  دـیفس 

زا ار  نآ  نم  روخن  هصغ  دندومرف :  نم  هب  دندروآ و  فیرشت  (ع )  ءادهشلا دیس  ترـضح  هک  مدوب  بارطـضا  رد  مدش .  برطـضم  تسا . 
یلـص شکاپ  نادناخ  مرکا و  ربمغیپ  اب  يدیدش  رایـسب  يوق و  طابترا  هماقم ،  هّللا  یلعا  اقآ  یلع  ازریم  جاح  موحرم  منک )) .  یم  ادـج  وت 

الثم اهتمسق  زا  یـضعب  رد  دوب و  بیدا  بیبط و  فراع و  میکح و  و  داهتجا ) دح  رد   ) هیقف هکنیا  نیع  رد  درم  نیا  تشاد .  هلآ  هیلع و  هّللا 
هیلع ءادهـشلادیس  ترـضح  سدق  ناتـسآ  نارازگتمدخ  زا  درک  یم  سیردت  ار  یلعوب  نوناق ))   )) دوب و لّوا  زارط  زا  تایبدا  میدق و  بط 
یقتم صلخم  ملاع  درم  نیا  ربنم  ياپ  رد  هک  دوب  یـسک  رتمک  دومرف ؛  یم  تبیـصم  رکذ  درک و  یم  هظعوم  تفر و  یم  ربنم  دوب ؛  مالـسلا 

دوب و يونعم  یحور و  بالقنا  کـی  لاـح  رد  درکیم  داـی  ترخآ  ادـخ و  زا  هک  داـشرا  ظـعو و  ماـگنه  شدوخ  دوشن ؛  بلقنم  دنیـشنب و 
ادخ لوق  قادصم  دش ؛  یم  نوگرگد  ادخ  رکذ  اب  دیـشک ؛  یم  دوخ  يوسب  ار  وا  عابـشا  دح  رد  ربمایپ  نادناخ  شربمایپ و  ادـخ و  ّتبحم 
یلص مرکا  لوسر  مان  ( 2 لاـفنا /   . ) نولکوتی مهِّبر  یلع  اـنامیا و  مهتداز  ُُهتاـیآ  مهیلع  تَیُلت  اذا  مهبولق و  تلجو  هّللا  رکذ  اذا  نیذَّلا  دوب : 

زا هماقم )  هّللا  یلعا   ) يدرجورب هّللا  تیآ  ترضح  لاس  کی  دش .  یم  يراج  شکـشا  درب  یم  هک  ار  ع )   ) نینموملاریما ای  هلآ  هیلع و  هّللا 
ناشیا درک .  یمن  زواجت  هغالبلا  جـهن  زا  ابلاغ  تشاد ؛  یـصاخ  ربنم  دـندرک ؛  توعد  اروشاع  ههد  رد  ناشدوخ  لزنم  رد  ربنم  يارب  ناشیا 

زاغآ زا  هک  يروطب  درک ،  یم  بلقنم  تخس  دندوب  بالط  ملع و  لها  زا  رثکا  نآ  دارفا  هک  ار  یسلجم  تفر و  یم  ربنم  هّللا  تیآ  لزنم  رد 
(109  . ) دوبن دوهشم  يزیچ  اه  هناش  تکرح  اهکشا و  شزیر  زج  ناشیا  ربنم  نایاپ  ات 

تقیقح قح و  درم 

هّللا سدق  یناهفصا  يزاریـش  اقآ  یلع  ازریم  جاح  ياقآ  موحرم  ینابر  ملاع  ردقیلاع ،  بیبط  راوگرزب ،  هیقف  هلءاتم ،  میکح  ققحم ،  بیدا 
 ، یعاـمتجا تیـصخش  یملع و  تاـماقم  همه  اـب  دوب .  هتـسویپ  قح  هب  هتـسر و  يدوخ  دوخ و  زا  دوـب .  تقیقح  قـح و  درم  یتـسار  هرس ، 

دورب و ربنم  هک  دوب  هدش  بجوم  ع )   ) نیـسحلا هّللادـبع  ابا  ترـضح  هب  نازوس  قشع  هعماج و  تیادـه  داشرا و  هب  تبـسن  هفیظو  ساسحا 
ياملع دـمآ ،  یم  مق  هب  تقو  ره  ناشیا  تسـشن .  یم  لد  رب  مرجال  دـمآ  یم  نوریب  ناـج  زا  نوچ  شیاهزردـنا  ظـعاوم و  دـنک ،  هظعوم 
تماما زا  دوب .  لاح ))   )) دـشاب لاق ))   )) هکنآ زا  شیب  شربنم  دـیامن .  هظعوم  دورب و  ربنم  هک  دنتـساوخ  یم  وا  زا  رارـصا  اب  مق  لّوا  زارط 
تعامج هماقا  ردص  هسردم  رد  ههام  کی  نیا  هک  دندرک  راداو  ار  وا  دایز  رارصا  اب  ناضمر  كرابم  هام  رد  یلاس  تشاد ،  زیهرپ  تعامج 

یم تکرـش  ادتقا  يارب  يا  هقباس  یب  تیعمج  درک ،  یمن  لمحت  ار  نیعم  تعاس  رـس  ندمآ  مظنم  دیق  دـمآ و  یمن  بترم  هکنیا  اب  دـنک ، 
دنتخانش یم  ار  وا  امومع  ناهفـصا  مدرم  دادن .  همادا  رگید  دیمهف  ار  نیا  نوچ  مه  وا  دش  تولخ  فارطا  ياهتعامج  هک  يروط  هب  دندرک 
شترایز هب  قایتشا  اب  مق  ءاملع  مق ،  هب  شدورو  ماـگنه  دنتـشاد ،  تدارا  وا  هب  مق  هیملع  هزوح  هکناـنچمه  دـندیزرو ،  یم  تدارا  وا  هب  و 

عم هّللا  هرشح  ۀعـساو و  ۀمحر  هیلع  هّللا  ۀمحر  ( 110  . ) دوب دازآ  رگید  دویق  دننام  يدارم ))   )) و يدـیرم ))   )) دـیق زا  وا  یلو  دنتفاتـش  یم 
 . هئایلوا

نخس هاپس  هدنامرف 

رد وا  راختفا  هب  هک  يا  هسلج  رد  تسا .  رضاح  رـصع  رد  برع  تسدربز  ناگدنـسیون  زا  یکی  نایبلا  ریما  هب  بقلم  نالـسرا ))  بیکـش  ))
هک دنا  هدش  ادیپ  مالسا  خیرات  رد  رفن  ود   : )) دیوگ یم  دوخ  نانخس  نمض  نوبیرت و  تشپ  دوریم  راضح  زا  یکی  دوب  هدش  لیکـشت  رـصم 

دزیخ و یمرب  یتحاران  اب  نالسرا  بیکش  بیکش . ))  يرگید  بلاط و  یبا  نب  یلع  یکی  دنوش :  هدیمان  نخـس )  ریما   ) دنا هتـسیاش  قح  هب 
 ! اجک بلاط  یبا  نب  یلع  اجک و  نم   : )) دیوگ یم  دنک و  یم  هلگ  هدرک  يا  هسیاقم  نینچ  هک  شتـسود  زا  دریگ و  یم  رارق  نوبیرت  تشپ 
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رت و لالج  رپ  یمالک  ادخ  نخس  یحو و  زا  سپ  اریز  تسا  نیمه  مه  قح  یتسار  ( 111  (( . ) میآ یمن  باسح  هب  مه  یلع  شفک  دنب  نم 
ییادخ و شناد  زا  يا  هناشن  وا  مالک  رب  تسا و  نخـس  هاپـس  هدنامرف  وا  هک  دـشاب  نینچ  دـیاب  و  تسا .  هدـماین  ع )   ) یلع مالک  زا  رتاویش 

 . تسا دوجوم  يوبن  نخس  زا  ییوب 

تسا زوریپ  قح 

هچ هک  هدوب  هدـنام  هتخانـش و  یمن  ار  سک  چـیه  مه  وا  دـندزد  یم  ار  شیاهلوپ  هناخرفاسم  رد  نارهت .  دوب  هدـمآ  سراف  ياملع  زا  یکی 
هب دـسیونب و  یلاع  طخ  کی  اب  ذـغاک  کـی  يور  ار  رتشا  کـلام  هب  نینم  ؤملاریما  ناـمرف  لوپ  هّیهت  يارب  هک  دـسر  یم  شرکف  هب  دـنکب . 

دشک و یم  تمحز  یلیخ  مرتحم  ملاع  نیا  دوش .  اهر  يراتفرگ  زا  دوخ  مه  دشاب و  هدرک  داش  ار  وا  مه  ات  دنک ،  هیده  تقو  مظعا  ردـص 
رتشا کلام  هب  نینم  ؤملاریما  ناـمرف  دـیوگ  یم  تسیچ ؟  نیا  دـسرپ ،  یم  مظعا  ردـص  دوریم .  دریگ و  یم  تقو  دـسیون و  یم  ار  ناـمرف 
ردص دورب ،  دهاوخیم  دعب  دنیـشن و  یم  یتدـم  اقآ  نیا  دوش .  یم  شدوخ  ياهراک  لوغـشم  دـعب  دـنک و  یم  یلمءات  مظعا  ردـص  تسا . 

یم دورب  دوش  یم  دنلب  دوش  یم  تقو  رخآ  دنوریم .  دنیآ و  یم  مدرم  دنیـشن .  یم  زاب  مرتحم  درم  نیا  دینیـشنب .  امـش  هن  دـیوگ  یم  مظعا 
هب مراد .  راک  امـش  اب  نم  دینیـشنب ،  امـش  هن  دیوگ  یم  دورب  دهاوخ  یم  زاب  اهرکون .  زا  ریغ  دـنوریم  همه  دـییامرفب .  امـش  اقآ !  هن  دـیوگ 

یتشون هچ  يارب  ار  نیا  دیوگ  یم  تسشن  وا  يولهپ  یتقو  ولج !  ایب  دیوگ :  یم  ملاع  نیا  هب  دیاین .  سک  چیه  دنبب  ار  رد  دیوگ  یم  شارف 
ناـمرف هک  دوش  یمن  نیا  زارتهب  زیچ  چـیه  منکب  یتمدـخ  امـش  هب  مهاوخب  رگا  مدرک  رکف  دـیتسه  مظعا  ردـص  امـش  نوچ  دـیوگ :  یم   ؟

یکشاوی و  ولج !  ایب  دیوگ  یم  مظعا  ردص  مسیونب .  امـش  يارب  تسا  تموکح  یمالـسا  نیزاوم  تموکح و  روتـسد  هک  ار  نینم  ؤملاریما 
تـسکش زج  درک  لمع  هک  شدوخ  دیوگ :  یم  درک .  لمع  هلب  دـنوگ :  یم  ملاع  هن ؟  ای  درک  لمع  نیا  هب  یلع  دوخ  ایآ  دـسرپ  یم  وا  زا 

لا ؤس  نیا  ارچ  وت  تفگ :  ملاع  درم  نآ  منک ؟  لمع  نم  هک  يا  هدروآ  ار  نیا  وت  الاح  هک  دش  شبیـصن  يزیچ  هچ  تفرگ ؟  يا  هجیتن  هچ 
يدیسرپ یکشاوی  کیدزن و  يدروآ  ارم  يدرک و  نوریب  ار  اهرکون  یتح  دنتفر  مدرم  همه  ات  يدرک  ربص  يدیـسرپن و  نم  زا  مدرم  ولج  ار 

ریثءاـت مدرم  رکف  رد  هک  تسا  یلع  نیمه  زا  ریغ  یـسرت ؟  یم  مدرم  زیچ  هچ  زا  وـت  یـسرت ؟  یم  مدرم  نیا  زا  یـسرتیم ؟  یـسک  هـچ  زا   ؟
سپ ینک .  تنعل  هیواعم  هب  يروبجم  مه  تدوخ  وت  تساجک ؟  درک  یم  لمع  وت  لـثم  هک  يا  هیواـعم  تساـجک ؟  هیواـعم  نـالا  هدرک ؟ 

 . تسا زوریپ  قح  مه  زاب  دراد ،  رادفرط  هک  تسا  یلع  قطنم  زورما  مه  زاب  هدروخن ،  تسکش  یلع 

ناطیش ياهریجنز 

 ( تسا فجن  هب  طوبرم  هیضق   ) يا هطقن  رد  ناطیش  هک  دید  باوخ  یـسک  کی  يراصنا  خیـش  نامز  رد  هک  دننک  یم  لقن  یفورعم  باوخ 
تروص هب  ار  یفیعض  رایسب  بانط  تسا  لش  یلیخ  اهراسفا  زا  یضعب  تسا  فلتخم  اهراسفا  یلو  دراد  شدوخ  هارمه  راسفا  يدایز  دادعت 

یلیخ هک  دوب  يوق  یلیخ  اهریجنز  زا  یضعب  فلتخم و  ياهریجنز  يریجنز ،  رگید  یکی  یمرچ ،  راسفا  رگید  یکی  تسا  هدروآرد  راسفا 
 . مناشک یم  هانگ  فرط  هب  ار  اهنآ  منز و  یم  مدآ  ینب  هلک  هب  هک  تسا  ییاهراسفا  اهنیا  تسیچ - ؟  اهنیا  دیسرپ :  ناطیـش  زا  دوب .  بلاج 

 . - تسا یتفلک  ندرگ  یلیخ  مدآ  کی  يارب  نیا  تسیک - ؟  يارب  نآ  تفگ :  درک ،  بلج  ار  صخـش  نیا  رظن  تفلک ،  یلیخ  راسفا  نآ 
اهام راسفا  الاح  درک - .  هراپ  ار  نآ  دز  یلو  مدروآ  مدـق  دـنچ  کی  شا  هلک  هب  مدز  بشید  اقافتا  روطچ - ؟  يراـصنا - .  خیـش  یک - . 

صخـش نآ  دنیآ .  یمن  نم  لابند  هک  تسا  ییاهنآ  لام  راسفا  نیا  دنتـسه !  نم  لابند  امـش  دـیهاوخ ،  یمن  راسفا  هک  امـش  تساجک - ؟ 
ماما مهـس  تباب  هک  یلوپ  دنک و  یم  ادیپ  رارطـضا  یلیخ  خیـش  هدوب  یبش  هکنیا  لثم  درک .  لقن  يراصنا  خیـش  يارب  ار  باوخ  دمآ  حبص 
ریجنز دوب  هتفگ  هک  ناطیش  شیاجرس .  دراذگ  یم  دراد ؛  یمرب  يزیچ  نآ  زا  ضرق  ناونع  هب  تسا  هدرک  یم  میـسقت  یتسیاب  ادرف  هدوب و 

(112  . ) تسا هدوب  نیا  هیضق  تفر ،  درک و  هراپ  دعب  یلو  مدروآ  مدق  دنچ  ار  وا  شا و  هلک  هب  مدز  ار 
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دهاز ملاع 

هتـشر نامه  رد  ًالوا  تسا .  هدوب  راگزور  بیاـجع  زا  درم  نیا  اـعقاو  هدرک ،  یم  یگدـنز  دـهز  هجرد  اـهتنم  رد  يراـصنا  یـضترم  خـیش 
بط و رد  هک  شدوخ  ناـمز  رـصع و  رد  انیـس  یلعوب  ریظن  ینعی  تسا ،  يا  هداـعلا  قوف  ققحم  کـی  تسا -  لوـصا  هقف و  هک  شدوـخ - 

مه اوقت  دهز و  یکاپ و  ياهتنم  رد  تسا .  هدوب  روط  نیمه  شدوخ  رصع  هب  تبسن  مه  وا  تسا ،  هتـشاد  يرترب  نارگید  هب  تبـسن  هفـسلف 
هچخیرات وا  یگدنز  دشن .  رتشیب  ناموت  هدفه  دنا  هدنجنـس  هک  ار  وا  ییاراد  یگدـنز و  یتسه و  مامت  تسا  هدرم  یتقو  هک  هدرک  یگدـنز 

تفر یم  شرتخد  تسا .  هدرک  یمن  فرـصت  تاهوجو  رد  زگره  خیـش  تسا .  هدوب  یـشوه  اـب  هدـیمهف  لـقاع  درم  رایـسب  درد و  یبیجع 
مور یم  اج  ره  بتکم  رد  تفگ :  درک و  هیرگ  یلیخ  دنتـسه -  وا  دالوا  زا  اه  (( طبـس  )) نیا تشاد  رتخد  اـت  ود  تشادـن ،  رـسپ  بتکم - 
نیا رخآ  تفگ :  شنز  دش .  رثءاتم  یلیخ  خیش  اهفرح .  نیا  زاو  تسین  بوخ  میاهسابل  اذغ و  نم  دنراد و  يرتهب  عضو  نارگید  ياه  هچب 

مهاوخ یمن  دزوس  یم  ملد  نم  هّللاو  تفگو :  درک  هیرگ  خیش  یهد ؟  یم  یتخس  ام  هب  ردق  نیا  ارچ  تسین  تسرد  هک  نداد  یتخس  همه 
يارب تاهوجو  نیا  لثم  تسش )  یم  ار  خیش  همامع  تسـش  یم  تخر  تشاد  شنز  ( ؟  تسیچ تاهوجو  نیا  ینادیم  یلو  دشاب  روط  نیا 

عفر يارب  دـهاوخب  رگا  دریمب ،  دـهاوخب  یگنـشت  زا  دـشاب و  هنـشت  یلیخ  رگا  مدآ  کـی  تسا  تشت  نیا  ياـهبآ  لـثم  میروـخیم ،  هک  اـم 
مدوخ زا  نم  رگا  میرادـن .  يزیچ  هک  ناـمدوخ  زا  اـم  دریمن .  هک  دروخ  یم  ردـق  نیمه  دروخ ؟  یم  ردـقچ  دروخب  اـهبآ  نیا  زا  یگنـشت 
تسا هدوب  دب  یلیخ  مه  مومع  عضو  تقو  نآ   ) منک یم  یگدنز  مراد  مومع  لام  زا  نم  اما  دوب  يرگید  باسح  نآ  هتبلا  متـشادیم  ییاراد 

(113  . ) مشاب روط  نیا  راچان  و  ( 

هژیو تالاح 

ار برد  متفر  یتقو  دننزیم .  ار  لزنم  برد  مدـید  تقو  کی  مدوب  زامن  زا  دـعب  تلاح  کی  رد  یتقو  کی  نم  تفگ :  یم  ییابطابط  ياقآ 
 ، تسه فرط  نآ  هک  يراوید  نآ  نم و  نایم  دوش  یمن  لئاح  هکنیا  لثم  هک  حبـش  کب  تروص  هب  یلو  منیب  یم  مدآ  کی  مدید  منک  زاب 

رـشب يارب  یتالاح  نینچ  هکنیا  رد  مدرک  ضرع   ) متـسه حور  نب  نیـسح  رـسپ  نم  تفگ  یتسه ؟  یک  وت  متفگ  درک  هحفاصم  نم  اب  دـمآ 
متـشگ ار  لاجر  ياهباتک  هچ  ره  يداع  تلاح  رد  نم  تفگ :  دعب  دشاب ) .  دهاوخ  یم  هچ  ره  شا  هشیر  الاح  دینکن  دیدرت  دوش  یم  ادیپ 
تروص هب  نم  يارب  نیا  دنا و  هتشاد  هعیش  ياملع  هک  یلاجر  بتک  همه  نیا  هتشاد  رـسپ  حور  نب  نیـسح  هتـشونن  مه  رفن  کی  یتح  مدید 
نیـسح تخبون .  نادناخ  هب  عجار  یعماج  باتک  ) دش رـشتنم  لابقا  سابع  یتخبون  نادناخ  باتک  هکنیا  ات  دنام  یقاب  روط  نیمه  امعم  کی 

حور نب  نیـسح  هک  تسا  هتـشون  مدـید  مدرک  یم  هعلاطم  ار  باـتک  نیا  تسا . )  تخبون  نادـناخ  وزج  تسا  هعبرا  باون  زا  هک  حور  نب 
یمن غورد  دراوم  نیا  رد  هک  منکیمن  کش  چیه  هک  يدارفا  اب  مدوخ  نم  دش .  گرمناوج  شدوخ  تایح  نامز  رد  هک  تشاد  یناوج  رسپ 

یتالاح نینچ  هک  تسین  يدیدرت  نیرتکچوک  نم  يارب  ما و  هدرک  دروخرب  دـهد  یم  هداد و  خر  اهنآ  يارب  دایز  تالاح  روجنیا  دـنیوگ و 
(114  . ) تسا تداع  قراخ  اعقاو  هک  یتالاح  دهد ،  یم  خر  رشب  دارفا  يارب 

زیمآرارسا تالاح 

کی تسین )  یـضار  شدوخ  مناد  یم  ملـسم  هک  مرب  یمن  ار  شمـسا   ) مراد تدارا  وا  هب  رایـسب  نم  تسه و  الا ن  هک  ام  ياـقفر  زا  یکی 
 ( تسا هلاس  هدفه  ابیرقت  الاح  داد  یم  ناشن  ار  شا  هچب   ) متشاد يا  هچب  مدوب ،  نیمظاک  رد  نم  هک  تفگ :  درک  یم  لقن  يا  هیـضق  یتقو 

هفرح نیمه  دراو  درم  نیا  هک  هدوب  یتـقو  رد   ) تشاد بت  وا  دوب و  روخاذـغ  هک  دوب  يا  هچب  تروص  ره  هب  دوب و  هلاـس  هس  ود  هّچب  نیا  ، 
هک دوب  عونمم  تساوخ و  یم  هزبرخ  تفرگ ،  یم  هناـهب  یلیخ  وا  بیبـط  شیپ  مدرب  یم  ار  هّچب  نم  یتـقو  تسه . )  دراو  مه  زونه  هدوب ، 

يرهطم یضترم  هللا  ۀیآ  دیهش  داتسا  راثآ  رد  اهتیاده  www.Ghaemiyeh.comاهتیاکح و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 120زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


یبیجع تخس و  یگریت  تلاح  کی  مدید  مدز  هک  دعب  شتسد .  تشپ  مدز  مکحم  درک .  هلذ  ارم  تفرگ  هناهب  هک  سب  زا  دروخب .  هزبرخ 
هّچب هک  نیا  رخآ  هک  مدرک  تمـالم  ار  مدوخ  دـعب  هدوب .  هّچب  نیا  تسد  تشپ  ندز  تلع  هب  هک  مدـیمهف  مه  مدوخ  هک  دـش  ادـیپ  نم  رد 
روج نیمه  متلاح  تساوخ .  یمن  تازاجم  رگید  هک  نیا  تسین  بوخ  هزبرخ  شیارب  تسا و  ضیرم  ـالاح  هک  دـمهف  یمن  هک  نیا  تسا ، 
ًادعب هتفر  مه  هاگشناد  لّوا  لاس  صخش  نیا  و   ) دندوب هدروآ  نویزیولت  هزات  میتشذگ .  یم  رـسج  يور  زا  اقافتا  دش و  ردک  هایـس و  یلیخ 
عمج نویزیولت  رود  مدرم  مدید  مدرک  هاگن  رود  زا  نم  تسا . )  بوخ  یلیخ  هتبلا  شا  همیدق  تالیـصحت  الاح  درک و  لیـصحت  مق و  دمآ 

رد دنز و  یم  فرح  دراد  يا  هطقن  رد  رفن  کی  هک  هدیـسر  اجک  هب  هک  نیبب  ار  رـشب  تردق  رـشب و  هک  دش  ادیپ  میارب  رکف  نیا  دنا و  هدش 
متفر ات  میتفرگ  هخـسن  بیبط و  شیپ  میتفر  نامدوخ  ردـک  هایـس و  تلاح  نیمه  اب  ام  تشذـگ .  هیـضق  دـهد .  یم  ناشن  دراد  رگید  ياـج 
نتفر مرح  تلاح  مدید  الـصا  هک  مدوب  کیرات  حور و  یب  ردـقنیا  موشب .  لسوتم  مرح  متفر  نم  يزور  دوب .  نم  يارب  تلاح  نیا  البرک . 

 ، دورب بقع  اهربا  دعب  دـشاب  ربا  اوه  هکنیا  لثم  مدـید  تقو  کی  متـسشن و  متعاس  مین  دوب .  رهظ  زا  شیپ  متـسشن  نحـص  رد  مرادـن .  مه 
دوب دقتعم  وا  هب  تخانش و  یم  ار  وا  هک   ) رفن کی  رصع  ماگنه  هناخ .  متفر  دعب  مدش و  فرشم  مرح  هب  متفر  دش  زاب  یتقو  دش .  زاب  ملاح 
دوب دب  تلاح  ردقنیا  ارچ  رهظ  زا  شیپ  زورما  وت  تفگ  نم  هب  البرک و  هب  دمآ  شدوخ  نیـشام  اب  دـنک ) یم  یبساک  دادـغبرد  تفگ  یم  و 

تلاـح نیا  دـنوادخ  هک  مدـش  لـسوتم  نیمظاـک  مرح  متفر  یتسه  ردـکم  یلیخ  وت  مدـید  نوچ  اـجنآ  رد  نم  يدوب ؟  ردـک  ردـقنیا  ارچ 
دادغب رسج  يور  رد  نم  هّللا ،  ناحبس  متفگ :  اجنآ  نم  هدش . )  عقاو  يا  هیضق  نینچ  هک  مرادن  کش  نم  ) دنک فرط  رب  وت  زا  ار  ترودک 

رد شیادـص  سکع و  دـنز و  یم  فرح  هداتـسیا و  ییاج  کی  رد  يرـشب  کی  هک  تسا  هدیـسر  اـجک  هب  رـشب  نیا  هک  دوب  نیا  زا  مبجعت 
مدآ کی  متـسه  ردـکم  هک  یلاح  رد  ما و  هتـسشن  ـالبرک  نحـص  رد  نم  هک  تسا  رتمهم  نآ  زا  هک  نیا  دوش .  یم  سکعنم  يرگید  هطقن 

تابجوم دور و  یم  دعب  دنک  یم  دوهـش  روج  نیا  ار  نم  تلاح  دـنیب و  یم  روج  نیا  ارم  دادـغب  رد  لئاسو  رازبا و  بابـسا و  نودـب  يداع 
نم صخـش  رظن  زا  دراد  دوجو  نینچنیا  یتـالاح  دوش و  یم  ادـیپ  رـشب  دارفا  يارب  اـهزیچ  روـج  نیا  هکنیا  رد  دـنک .  یم  مهارف  ار  شعفر 

يراثآ نینچ  هک  دنیبب  دعب  دوشب  دراو  ایند  نیا  رد  یتدم  شدوخ  دیاب  ای  دنک  ادیپ  نامیا  هیضق  نیا  رد  دهاوخب  یـسک  رگا  تسین و  دیدرت 
هک دنادب  لوقلا  قداص  نانچنآ  ار  دارفا  نآ  دنک و  ترـشاعم  دنتـسه  دراو  ایند  نیا  رد  هک  يدارفا  اب  لقاال  ای  دنک ؛  یمن  ای  دنک  یم  دوهش 

(115  . ) دنکن دیدرت  اهنآ  راتفگ  تحص  رد  دننک  یم  لقن  ار  يا  هیضق  اهنآ  یتقو 

یناهفصا یلع  نسح  خیش  جاح  ناتساد 

تخاس ار  اضر  ترضح  حیرض  شیپ  لاس  دنچ  هک  دوب  صخش )   ) نیمه نایظفاح ؛  نسحلاوبا  دیس  ياقآ  مان  هب  دهشم  رد  تسا  یـصخش 
شیب مک و  دـبال  هک  هدوب  فورعم  یناهفـصا  یلع  نسح  خیـش  اقآ  موحرم  درگاش  يو  تخاـس .  دـنداد و  لوپ  مدرم  درک و  نـالعا  ینعی 

هّللا تیآ  ياقآ  نیمه  درک .  دیدرت  دوشب  الصا  منک  یمن  لایخ  نم  هتشاد  دایز  هداعلا  قراخ  ياهراک  وا  هکنیا  رد  دیا و  هدینش  ار  شمـسا 
نـسح خیـش  جاح  موحرم  هک  یتقو  رد  دنتفگ :  یم  دـندرک ؛  لقن  هطـساوالب  یلع  نسح  خیـش  جاح  دوخ  زا  نم  يارب  رـضاح  يراسناوخ 

شندینـش ام  يارب  یل  دوب و  زیاج  شنتفگ  وا  يارب  دـیاش  هک  دز  یم  ییاـهفرح  یهاـگو  دوب  يداـیز  ياهتـضایر  دراو  دوب  فجن  رد  یلع 
منیب یم  كوخ  تروص  هب  ار  گرزب )  صاخشا  زا   ) اقآ نالف  مرح  رد  نم  تفگ :  یم  یهاگ  میونشب .  میتشاد  زیهرپ  ام  ینعی  دوبن ،  زیاج 
نـسح خیـش  جاح  دنتفگ  یم  دوب .  نم  ؤم  کی  تمرح  کته  ام  يارب  یلو  دیوگب  دوب  زیاج  وا  يارب  دـیاش  منیب .  یم  سرخ  تروص  هب  ای 

 (( مدـش ناهنپ  دوخ  رد   : )) دوب نیا  شریبعت  مدرک ،  دروخرب  دزد  هب  ـالبرک  هب  مدـمآ  یم  فجن  زا  اـهنت  هداـیپ  نم  تفگ  تقو  کـی  یلع 
روـج نیا  درم  نیا  زا  هک  يرگید  دارفا  و  دـندید .  یمن  ارم  یلو  دـندرک  یم  هاـگن  اـهنآ  هـک  مدرک  روـبع  اـهنآ  يوـلج  زا  یلاـح  رد  ینعی 

الا ن هک  ندارفا  زا  ار  یلع  نسح  خیـش  جاح  ناتـساد  دهاوخب  یـسک  رگا  هک  دنتـسه  ناوارف  دنا  هدـید  دایز  یحور  هداعلا  قراخ  ياهراک 
تفر اهلاس  دوب  ناشیا  درگاش  نایظفاح  ياـقآ  دوش .  یم  باـتک  کـی  شدوخ  نم  رظن  هب  دونـشب  دـنا  هدرک  هدـهاشم  ناـشدوخ  دنتـسه و 
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ام دوب  هتفگ  شدوخ  هک  دندرک  یم  لقن  وا  زا  يا  هصق  ییابطابط  ياقآ  درک .  یم  لقن  اهیکوج  زا  يا  هداعلا  قراخ  ياهزیچ  وا  ناتسودنه 
لثم دوب و  خیم  زا  رپ  هک  يا  هتخت  يور  دندناباوخ  یم  ار  یکوج  صخـش  شیامزآ ؛  ناحتما و  يارب  دندوب  هدـمآ  اهیگنرف  میدوب ؛  دـهاش 

هرذ و کی  نآ و  يور  دندیبوک  یم  گرزب  ياهکتپ  اب  دعب  دنتـشاذگ و  یم  رگید  هتخت  کی  وا  هنیـس  يور  دـعب  نوریب  دوب  هدـمآ  نزوس 
هوق نیا  هک  تسین  نینچ  تسه .  رـشب  دوجو  رد  یحور  ياه  هوق  نینچ  هک  تسا  نیا  مضرغ  تفر .  یمن  ورف  وا  ندـب  هب  نزوس  رـس  کـی 

(116  . ) دشاب مدآ  نیمه  رد  طقف  یحور 

یناهن ياهزار 

رد هک  یلوا  ياهلاس  مدینش .  داد  یم  سرد  هک  یگرزب  هسلج  رد  نم  درک و  یم  لقن  دوب  ناملآ  رد  هک  یققحم  ياقآ  موحرم  ار  یناتساد 
دهدب سرد  کیزیف  یفارغج و  هسدنه و  باسح و  اه  هبلط  هب  دیایب  هک  دنداد  یم  وا  هب  يا  هناهام  يدرجورب  ياقآ  یتقوم  تدـم  دوب ،  مق 

 . مدینـش شدوخ  ردارب  هرابرد  یبیجع  ياه  هصق  وا  زا  ررکم  دـیاش  نم  مه  دـعب  یمومع و  هسلج  نآ  رد  زور  کی  درکن .  ادـیپ  ماود  یلو 
همه زا  وا  يارب  ناتسودنه  ناتسودنه و  تفر  راب  نیرخآ  دوب .  هتشگ  یلیخ  ار  ییاپورا  ياهروشک  دوب و  حایس  شمسا  وا  هک  تفگ :  یم 

اب یسراف  نابز  هب  درک  عورش  وا  اهیکوج ؛  زا  یکی  شیپ  متفر  نم  يزور  هک :  درک  یم  لقن  ار  هیضق  نیا  هلمج  زا  دوب و  رتبیجع  ایند  ياج 
 (( هدش دـنوخآ  دهـشم  هتفر  مدوب )  ناجیهال  رد  نم  تقو  نا   ) دّـمحم تردارب   : )) تفگ نم  هب  مدرک .  بجعت  نم  ندرک و  تبحـص  نم 

مدوب بهذمال  الصا  متفرگ  ار  ملپید  هک  یتقو  ات  تفگ :  یم  شدوخ  دوب .  بیجع  رایـسب  نم  دوخ  يارب  نم و  ردارب  يارب  نیا  تفگ  یم  )
هدرک شرت  نید  یب  هتشاد و  مزیتونپیه  ریظن  ییاهراک  مه  راکلگ  مدوب .  هداتفا  راکلگ ))  )) يدرم گنچ  هب  دهشم و  رد  دوب  هتفر  مه  دعب  . 

یم هک  دوب  هدش  مه  ممعم  دوب ،  هدمآ  دعب  دوب و  هدش  رادنید  وا  عبت  هب  مه  یققحم  دوب ،  هدش  رادنید  دوب  هتشگرب  راکلگ  دوخ  دعب  دوب ، 
وا هب  شا  هتـشذگ  ياهتـشذگرس  زا  دـعب  اجک . ) !  ندـش  دـنوخآ  اـجک و  نم  رخآ  هک  دوب  بیجع  هداـعلا  قوف  نم  ردارب  يارب  نیا  تفگ 

طقف تشادن و  دح  هک  تشاد  نامیا  وا  ياهفرح  هب  يردـق  هب  دوب .  هتفگ  بیجع  هداعلا  قوف  ياهزیچ  مه  شا  هدـنیآ  هب  عجار  دوب و  هتفگ 
زا درک .  یهاوخ  رمع  لاس  تفه  تصـش و  الثم -  وت -  دوب  هتفگ  مردارب  هب  دوب .  شرمع  هیـضق  نآ  دـمآرد و  بآ  زا  غورد  هیـضق  کـی 

دننکب گنـس  ریز  ار  مرـس  رگا  نم  تفگ  یم  تشاد ؛  نیقی  مه  هیـضق  نیا  هب  دوب  هدرک  ادیپ  نیقی  دوب  هتفگ  وا  هک  ییاهفرح  ریاس  هب  سب 
دش یم  ضیرم  وا  هک  دش  ببس  نیمه  مریم .  یم  اعطق  دراد ،  هگن  ارم  دناوت  یمن  يا  هوق  چیه  مه  لاس  تفه  تصش و  زا  دعب  مریم ،  یمن 
یم تیاکح  ییاهورین  نینچ  دوجو  هک  میوگب  مهاوخ  یم  دـمآرد .  فالخ  یکی  نیا  درم ؛  دیـسرن و  مه  نّس  نآ  هب  درک و  یمن  هجلاـعم 
دوش ادـیپ  يزیچ  هب  هدارا  رگا  دوش ،  ادـیپ  يزیچ  هب  نامیا  رـشب  رد  رگا  هک :  میدرک  لقن  ییابطابط  ياقآ  زا  اـم  هک  یلـصا  ناـمه  زا  دـنک 

(117  . ) دهدب ماجنا  دناوت  یم  هداعلا  قراخ  ياهراک  یلیخ 

یناگیاپلگ لامج  دیس  اقآ  موحرم  هفشاکم 

مه نارهت  شیپ  لاس  نیدنچ  هک  دـندوب  رـضاح  رـصع  ابیرقت  دـیلقت  عجارم  زا  یکی  هیلع  هّللا  ناوضر  یناگیاپلگ  لامج  دیـس  ياقآ  موحرم 
هک دوب  يدرم  متخانش .  یم  هتبلا  مه  البق  مدوب و  هدیـسر  ناشیا  تمدخ  نارهت  رد  نم  دنا .  هدرک  توف  هک  تسا  ینایلاس  نونکا  دندمآ و 
هب ار  وا  دنا ،  هدوب  روشحم  درم  نیا  اب  یناوج  رد  هک  يدارفا  و  هدوب )  اوقت  لها   ) تسا هدرک  یم  لیصحت  ناهفـصا  رد  هک  یناوج  لیاوا  زا 

يزور دـناوخب و  سرد  دـیایب  هک  دوبن  نیا  مه  شریـسم  دـیاش  دوب و  ایند  نیا  دراو  الـصا  دنتخانـش و  یم  یکاپ  افـص و  تیونعم و  اوقت و 
يا هداعلا  قوف  راثآ  نیقی  عطق و  روط  هب  دوب .  یقاب  شدوخ  نامیپ  نیا  هب  رمع  رخآ  ات  دوبن و  شراک  رد  اهفرح  نیا  دوشب .  سیئر  عجرم و 
درک لقن  نم  يارب  ار  يا  هصق  تسا -  یبوخ  درم  تسا و  مق  يالـضف  زا  نالا  هک  یناگیاپلگ -  هّللا  فطل  ياقآ  دش .  یم  هدـید  ناشیا  رد 

اقآ موحرم  هک :  دوب  نیا  هیـضق  درک .  لقن  مه  نم  دوخ  يارب  شدوخ  اقآ  هک  تفگ  مدیـسرپ  مه  لامج  دیـس  اقآ  موحرم  رـسپ  زا  نم  دعب 
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نسحلاوبا دیس  اقآ  توف  زا  لبق  لاس  کی  میدوب .  مق  ام  تقو  نآ  درک .  توف  هنس 22  رد  ًارهاظ -  دوب -  فجن  عجارم  زا  هک  یقارع  ءایض 
حیـش اقآ  موحرم  دوب .  نسحلاوبا  دیـس  اقآ  موحرم  اب  تسایر  دـندرک  یم  هرادا  یناپمک  هب  فجن  هزوح  تیملع ،  سیردـت و  رظن  زا  دوب و 

هک دوب  یـصاخشا  نآ  زا  هدوب .  يا  هداـعلا  قوف  درم  مه  تیونعم  رد  تیملع  ماـقم  زا  ریغ  وا  دوب .  ییاـبطابط  ياـقآ  داتـسا  نیـسح  دّـمحم 
عوکر رد  حبص  ات  بش  کی  یهاگ  ینعی  تشاد ،  دوجسلا  ۀلیل  عوکرلا و  ۀلیل  تدابع  رد  یهاگ  دنتفگ :  یم  هک  دوب ،  حلاص  فلس  هنومن 

نینچ کی  تخادرپ  یم  تدابع  هب  مه  یتقو  دیـسر  یم  شا  یملع  ياهراک  هب  هکنیا  اب  دوب .  دوجـس  رد  حبـص  ات  بش  کی  یهاـگ  دوب و 
دراد شراوگرزب  داتسا  نیا  زا  هداعلا  قوف  یلیخ  ياهباوخ  یتح  دنراد و  ناشیا  زا  اهتیاکح  اه و  هصق  نامدوخ  ییابطابط  ياقا  دوب ،  یسک 

دّمحم خیـش  اقآ  موحرم  هتفه  کی  زا  دـعب  دـنام .  یقاب  هک  دوب  يا  هیاپ  اهنت  نیـسح  دّـمحم  خیـش  اقآ  ینعی  درک  توف  ءایـض  اقآ  موحرم  . 
یم ناشن  هدـنام  یقاب  وا  زا  هک  ییاهباتک  و  درک ،  یم  رکف  دایز  هک  سب  زا  دـندوب  هتفگ  تفر ،  ایند  زا  يزغم  هتکـس  اب  ًارهاـظ  مه  نیـسح 
رتو تونق  رد  دـناوخ  یم  بش  زامن  هک  یلاح  رد  لامج  دیـس  اقآ  موحرم  درک .  توف  هتکـس و  ناشیا  دـعب  هتفه  کـی  لاـح  ره  هب  دـهد ؛ 

دیوگ یم  يور ؟  یم  اجک  دنسرپ  یم  ای  دسرپ  یم  ناشیا  دوخ  ای  وا  زا  دیآ و  یم  دراد  هک  دنیب  یم  ار  ءایض  اقآ  موحرم  دنک  یم  هفشاکم 
يربخ دینیبب  دـیورب  هک  دتـسرف  یم  لامج  دیـس  اقآ  موحرم  دـعب  شا .  هزانج  عییـشت  يارب  مور  یم  هدرک  توف  نیـسح  دّـمحم  خیـش  اقآ  : 
لامج دیـس  اقآ  زا  مدوخ  نم  تفگ :  یفاص  ياقآ  هدرک .  هتکـس  ناشیا  دننیب  یم  دنوریم  هدرک ؟  توف  نیـسح  دّمحم  خیـش  اقآ  ایآ  تسه 

 . مدینش يا  هیضق  نینچ  نم  هک  متفگ :  مدیسرپ  ار  هیضق  تسا  نارهت  رد  نالا  هک  مه  دمحا  دیـس  اقآ  شرـسپ  زا  نم  دعب  مدینـش  ار  هیـضق 
اقآ هک  مدـید  روج  نیا  هفـشاکم  رد  نم  هک  تفگ  مدوب و  نم  درک  رومءام  اقآ  هک  یـسک  مدوب و  اجنآ  بش  نآ  مدوخ  نم  اـقافتا  تفگ : 

مدید متفر  هن ؟  ای  هدرک  توف  نیسح  دّمحم  خیـش  اقآ  نیـسح ؛  دّمحم  خیـش  اقآ  هزانج  عییـشت  يارب  مور  یم  نم  تفگ :  دمآ و  یم  ءایض 
(118  . ) هدرک توف  ناشیا 

کیزیف زا  رتارف 

نآ رد  یلو  مدیدن  ار  وا  رتشیب  هسلج  کی  نم  تسا .  ضیقن  دـض و  شیاهفرح  ینعی  تسین ،  دـقتعم  زیچ  چـیه  هب  یهاگ  يدورتشه  رتکد 
تادامج يایند  رگید  هک  دوب  نیا  شفرح  مناد .  یمن  ار  شغورد  تسار و  مدینش  شدوخ  زا  نم  یناتساد  دوب .  هدش  یحور  یلیخ  هسلج 

یم رتالاب  هچ  ره  ناسنا و  يایند  ات  هتفرگ  تاتابن  يایند  زا  تساهتایح ،  يذ  تایح و  يایند  وا  يارب  العف  لوهجم  يایند  هتخانش و  رـشب  ار 
هدش هتخانش  هداس  يایند  ابیرقت  رگید  کیزیف  يایند  دورب  تالکشم  نیا  لح  لابند  دیاب  نیا  زا  دعب  رگید  رـشب  دوش و  یم  رت  هدیچیپ  دیآ 

میورب مه  اب  هک  مدوب  هتـشاذگ  رارق  مدوخ  میدـق  مناخ  اب  يزور  مدرک  یم  لیـصحت  سیراـپ  رد  هک  یناـمز  دوب :  یعدـم  هلمج  زا  تسا . 
کی هظحل  کی  رد  نییاپ  متفر  اه  هلپ  زا  مدیسر  نآ  زا  لبق  هقیقد  دنچ  نم  دوب .  ورتم  نالف  رد  نامدعوم  و  رهظ ،  زا  دعب  تعاس 4  امنیس ، 
دنراد مه  مدرم  نوریب  دندروآ  یم  ار  مردـپ  هزانج  هک  یلاح  رد  مدـید  ار  مردارب  هناخ  مدـید  ار  نارهت  میارب  دـش  نشور  هکنیا  لثم  هبترم 

ارچ وت  تفگ  دمآ ،  هک  منز  هقیقد  دنچ  زا  دعب  هک  يروط  هب  مدش  لاح  یب  دـش .  مامت  رگید  دـعب  مدـید و  مه  ار  دارفا  دـننک ،  یم  هیارک 
دعب و  هن ؟  ای  دوب  یتقیقح  دوب ؟  هچ  هیـضق  منیبب  متـشاد  هگن  روط  نیمه  ار  نیا  مضیرم و  الثم  متفگ  متفگن ،  وا  هب  هدیرپ ؟  ردقنیا  تگنر 
یمن ربخ  موش  یم  تحاران  نم  دنتـسناد  یم  نوچ  دسیون و  یم  همان  مردارب  مدید  دعب  دماین و  دـمآ  یم  بترم  هک  مردـپ  ياه  همان  مدـید 

هناخ رد  هدرم  هک  یتقو  مردپ  دش  مولعم  متـساوخ  ار  تایئزج  تیفیک و  دعب  هدرم و  مردپ  دش  مولعم  مدرک  رارـصا  نم  یتقو  رخآ  دنداد . 
مردپ هزانج  هک  یتقو  نامه  اب  دش  یم  قبطنم  دنروآ  یم  ار  ردپ  هزانج  هک  مدید  هعفدـکی  روج  نآ  نم  هک  يا  هظحل  نامه  هدوب و  مردارب 

(119  . ) دنک هیجوت  دناوت  یمن  یسک  تسیچ ؟  اما  دراد ،  دوجو  تیعقاو  نیا  نوریب .  دندروآ  یم  ار 

ینامرد ناور 
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یتقو دنربب و  دادغب  زا  ار  يزار  يایرکز  دّمحم  دندمآ  دعب  دندنام و  زجاع  ءابطا  دش و  التبم  جـلف  هب  هک  تسا  فورعم  یلیخ  یناماس  ریما 
لوغـشم مه  اهتدـم  دـندرب و  ار  وا  روز  هب  هرخالاب  دـنک و  روبع  اـیرد  زا  هک  درک  یمن  تارج  دـنهدب  روبع  رهنلاءارواـم  زا  ار  وا  دنتـساوخ 

داد روتـسد  تسا .  يرگید  هجلاعم  تسا  رترثوم  اهنیا  همه  زا  هک  نم  هجلاعم  نیرخآ  هک  تفگ :  ریما  هب  دـعب  دـشن ،  رداـق  دـش و  هجلاـعم 
دعب داد و  ژاسام  ار  شندـب  لّوا  دـیاش  مرگ و  بآ  مامح  رد  درب  ار  وا  ریما ؛  مشاب و  دـیاب  نم  دوخ  اـهنت  تفگ  دـندرک و  مرگ  ار  یماـمح 

هب یلاع  رایـسب  بسا  ود  هکنیا  طرـش  هب  منک  یم  لامعا  ار  مدوخ  هجلاعم  نیرخآ  نیا  نم  زورما  هک  دوب  هدرک  یط  مه  ـالبق  نوریب ،  دـمآ 
ار شیاهسابل  مامح  هنیبرس  دیآ  یم  شدوخ  دعب  یتسیا .  یم  مامح  رد  ینک و  یم  نیز  ار  اهبسا  نیا  تفگ  شرکون  هب  انمـض  دیهدب .  نم 

یب ارم  وت  دیوگ  یم  ریما و  هب  یشاحف  هب  دنک  یم  عورـش  مامح  لخاد  دور  یم  هعفد  کی  دریگ و  یم  شتـسد  هب  هنـشد  کی  دشوپ و  یم 
یم هلمح  وا  هب  یتدـش  کی  هب  مریگب ؛  ماقتنا  وت  زا  هک  تسا  یتقو  ـالاح  اـجنیا  يدروآ  روز  هب  ارم  يدرک ،  هراـچیب  ارم  يدرک ،  ناـمناخ 

 . دـنک عاـفد  شدوخ  زا  هک  دوش  دـنلب  اـج  زا  دریگ  یم  میمـصت  هبترمکی  دـشکب  ار  وا  دـهاوخ  یم  نـالا  هک  دـنک  یم  نیقی  يو  هک  دـنک 
دیآ یم  دـنک  یم  رارف  مه  نیا  دوش  یم  دـنلب  اج  زا  ات  دوش .  دـنلب  اج  زا  تسناوت  یمن  تقونآ  ات  هک  وا  دوش  یم  دـنلب  اـج  زا  هاـگآدوخان 

هک يراک  نیا  داب و  زارد  ریما  رمع  هک  دـسیون  یم  ریما  يارب  يا  هماـن  مّود  اـی  لّوا  لزنم  رد  دور و  یم  دوش و  یم  راوس  ار  اهبـسا  نوریب و 
هتبلا ندـب .  راک  نتخادـنا  ناـیرج  هب  يارب  دـش  دادمتـسا  راـمیب  دوخ  هدارا  زا  اـجنیا  رد  اـهنیا .  لاـثما  دوب و  امـش  هجلاـعم  يارب  مدرک  نم 
رگا هک  تسا  ییاهیرامیب  تسا  یناور  نامرد  عون  زا  نآ  نامرد  دنیوگ  یم  دنهد و  یم  ناشن  دیدج  رد  میدـق و  رد  دـیاش  هک  ییاهیرامیب 

(120  . ) تسا یبصع  یلو  تسا  یندب  مه 

زومرم يورین 

هچ وا  زا  هک  دندیسرپ  نم  زا  دعب  دندرک  باوخ  نم  روضح  رد  ار  يوسنارف  هچب  کی  تفگ :  یم  درک ،  یم  لقن  نیعم  دّمحم  رتکد  ياقآ 
ار اجنیا  میتفگ  هناخپوت .  نادـیم  الثم  متـسه ،  نارهت  نالا  هک  داد :  باوج  هچب  نارهت .  دـیتسرفب  ار  وا  هک  متفگ  نم  یهاوخ ؟  یم  یباوج 

نابایخ کی  تسا  فرط  نیا  نابایخ  کی  تسا ،  روجنیا  اجنآ  داد ،  حرـش  ار  نآ  مامت  دوب  هدـماین  ناریا  هب  زگره  هک  يا  هچب  هدـب .  حرش 
کی میتسناوت  یم  ینعی  دوبن  بیجع  یلیخ  ام  يارب  اجنیا  ات  تفگ   . ) رگید تایصوصخ  روجنیا و  همـسجم  روجنیا ،  نامتخاس  فرط ،  نآ 
ینعم هب  هیجوـت  هتبلا  دـندرک ،  یم  هیجوـت  روـط  نیمه  متفگ  اهتـسیلایرتام  زا  یـضعب  يارب  نم  یتـقو  دـعب  تفگ  یم  و  مـینکب ؛  یهیجوـت 

یم بذـج  ار  وت  رکف  وا  تسا  هنوگچ  نارهت  یناد  یم  هک  وت  نوچ  هدـناوخ  یم  ار  وت  رکف  لماع  نآ  دـیاش  هک  یملع ،  هیجوت  هن  لاـمتحا 
 : مـتفگ اـجک ؟  دـعب  تـفگ :  وـت . ) قـیرط  زا  دـمهفب  تسناوـت  یم  ار  نارهت  عـضو  هّـچب  نـیا  سپ  هـچب ،  نـیا  هـب  داد  یم  سپ  دـعب  درک 

تفگ دوب .  هلاژ  نادـیم  اعقاو  هک  درک  فیـصوت  روج  نیمه  نک .  فیـصوت  ار  اجنآ  میتفگ  هلاژ .  نادـیم  تفر  هلاژ ،  نادـیم  شدـیتسرفب 
ات دوب .  هاگتـسد  دص  راهچ  هک  درک  حیرـشت  روج  نیمه  زاب  هاگتـسد .  دصراهچ  تفر  هاگتـسد .  دـصراهچ  تسرفب  میتفگ  اجک ؟  رگید 

روجنیا ار  هلپ  تفگ  ینیب ؟  یم  یچ  الاح  میتفگ  هناخ .  لخاد  تفر  دوب .  هک  درک  حیرـشت  روط  نامه  ار  هناخ  نامدوخ .  هناـخ  میداتـسرف 
هدـیباوخ نالا  هک  تسا  یمناخ  کـی  اـجنآ  هک  داد  ناـشن  ار  یقاـتا  و  قاـتا ،  کـی  فرط  نآ  تسا و  قاـتا  کـی  فرط  نیا  ـالاب و  میتفر 

یمک مه  اجنیا  ات  زاب  تفگ  یم   ) هدوب نیعم  رتکد  مناـخ  ياـهیناشن  ناـمه  هک  داد  ییاـهیناشن  هدوب . )  رهظزادـعب  هس  دودـح  رد  تعاـس  )
دیوگب قاتا  نآ  رد  دورب  دـییوگب  دـیوگ ،  یم  هک  وربور  قاتا  نآ  متفگ  مدوخ ؛  هناـخباتک  لـخاد  شمداتـسرف  دوب . ) هیجوت  لـباق  اـیاضق 

ود طقف  تسین ،  قاتا  نآ  رد  زیچ  چیه  یلاخ ،  تسا  یقاتا  اجنآ  تفگ :  مدرک  یم  رکف  نم  هچنآ  فالخرب  تفر  هک  اجنآ  تسیچ ؟  اجنآ 
هلـصافالب لزنم  مدمآ  تسین !  روجنیا  هک  نم  هناخباتک  مدرک ؛  بجعت  نم  دـنا .  هتـشاذگ  تشپ  هب  مه  ار  اهنآ  هک  دوش  یم  هدـید  ولبات  ات 

باوج نک .  حیرـشت  ار  نم  هناخباتک  عضو  اصوصخم  وگب و  ار  تدوخ  عضو  تعاس  نالف  زور ،  نالف  رد  هک  متـشون  ممناخ  يارب  ار  نآ 
البق هکنیا  نودب  دننک و  گنر  ای  هزیکاپ  ار  اهقاتا  دنا  هتساوخ  یم  اهنیا  زور  نآ  رد  هک  دش  مولعم  دمآ ،  هتفه  کی  زا  رتمک  هلـصاف  هب  همان 
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ود نامه  طقف  اقافتا  هدوب و  سکع  يولبات  ود  ولبات ،  ود  نآ  دندوب و  هدرب  نوریب  نم  هناخباتک  زا  ار  اهباتک  مامت  دنشاب  هتفرگ  هزاجا  نم  زا 
تسا و هتفرگ  نم  رکف  زا  ار  نیا  لـماع  صخـش  میوگب  هک  متـسناد  یمن  مه  نم  یتح  ار  تهج  نیا  رگید  تسا .  هدوب  قاـتا  لـخاد  ولباـت 

نیا يارب  ام  رگید  دنتفگ :  دینک ،  یم  هیجوت  هنوگچ  ار  نیا  امش  هک  میتفگ  اهتسیلایرتام  هب  ام  یتقو  هک  دهد ،  یم  لاقتنا  هّچب  نیا  هب  دراد 
الامجا دونـشب ،  رود  زا  هک  دنک  ادیپ  یتیـساسح  کی  ناسنا  ساوح  یعونـصم  باوخ  رثا  رد  هک  بلطم  نیا  لاح  ره  هب  میرادن .  یهیجوت 
شتقیقح تیهام و  هب  نم  الاح  میتسه .  انـشآ  اهنآ  اب  ام  هک  ییاهورین  نیا  زا  ریغ  دراد  دوجو  ییاهورین  کی  ناسنا  رد  هک  دـهد  یم  ناشن 

هدحیلع ات  دشاب  نآ  دـیا .  یمن  رد  روج  ای  دـیآ  یم  رد  روج  يدام  طیارـش  اب  تسین ،  ای  تسا  درجم  ورین  نیا  میوگب  هک  مرادـن  راک  العف 
ندرک لیطعت  یعونـصم و  باوخ  قیرط  زا  هک  تسا  نیمه  دروایب  تسد  هب  دناوت  یم  رـشب  هک  يرادـقم  نآ  یلو  مینک .  ثحب  نآ  هرابرد 
قراخ ياهراک  هوق  نیا  زا  دـنک و  مادختـسا  تسه  وا  حور  رد  هک  ار  يرگید  هوق  دـناوت  یم  اهنیا  ندز  رانک  هدارا و  روعـش و  سح و  هوق 

(121  . ) دنیبب هداعلا 

 ( (ص دمحم لآ  ینمشد  یتسود و 

مجلم نب  نمحرلادـبع  دـندرزآ :  ار  یلع  نمحرلادـبع ،  ات  ود  دـیوگ :  یم  يو  هرابرد  هّللا  رون  یـضاق  هکنیا  اب  یماج -  نمحرلادـبع  الم 
لقن یباوخ  دنیوگ  یم  تسا .  هدروآ  مظن  هب  یسراف  هب  (ع )  داجس ماما  حدم  رد  ار  قدزرف  فورعم  هدیصق  یماج -  نمحرلادبع  يدارم و 

رد هک  هدیـصق  نامه  هطـساو  هب  ارم  داد :  باوج  درک ؟  هچ  وت  اب  دـنوادخ  دندیـسرپ  ای  ؤر  ملاـع  رد  وا  زا  قدزرف  گرم  زا  سپ  هک  هدرک 
دزرمایب هدیـصق  نیا  رطاخ  هب  ار  مدرم  همه  دنوادخ  رگا  دیوگ :  یم  دنک و  یم  هفاضا  دوخ  یماج  دیزرمآ .  متفگ  نیـسحلا  نب  یلع  حدم 

نیب تسار  مشچ  شرگا  دـیوگ :  یم  داد  شا  هجنکـش  درک و  سبح  ار  قدزرف  هک  کلملادـبع  نب  ماـشه  هراـبرد  یماـج  تسین .  بیجع 
ءالو هلءاسم  رد  نیارباـنب  ( 122  ) يداد شتعلخ  سبح  نآ  ياـج  يداـشگن  ملظ  دادـیب و  تسد  يدوـب  نید  تسار  رادرک و  تسار  يدوـب 

نوچمه دورطم و  یمالسا  هعماج  زا  دنتـسه و  تیبلا  لها  ضغبم  هک  اهیبصان  رگم  دنرادن  رظن  فالتخا  رگیدکیاب  ینـس  هعیـش و  تبحم ، 
هدید یهاگ  يدودعم  دارفا  طقف  تسا .  هدـش  كاپ  اهنآ  دوجو  ثول  زا  نیمز  رـضاح  رـصعرد  هّللادـمحب  دـنا و  تساجن  هب  موکحم  رافک 

زا يدودـعم  دارفا  دـننام  تسا -  نیملـسم  ناـیم  فاکـش  ندرک  داـیز  رد  ناـش  شـشوک  هـمه  دنـسیون  یم  اـهباتک  یخرب  هـک  دـنوش  یم 
رخف يرـشخمز و  دنرامعتـسا .  دـیلپ  رازبا  ناشاهینامدوخ  ناراطقمه  دـننام  دـنرادن و  یتلاصا  هک  تسا  لیلد  نیرتهب  نیمه  و  اـهینامدوخ -
تام نم  الا و  ًارفاک ،  ٍدّمحم  لا  ضغب  یلع  تام  نم  الا و  دومرف :  هک  دننک  یم  لقن  ص )   ) مرکا ربمغیپ  زا  هتشذگ  تیاور  لیذ  رد  يزار 

لآ ینمـشد  رب  هک  سک  ره  تسا ؛  هدرم  رفاـک  دریمب  دّـمحم  لآ  ینمـشد  رب  هک  سک  ره  ۀـّنجلا .  ۀـحئار  ّمُـشَی  مـل  ٍدّـمحم  لا  ضغب  یلع 
(123  . ) درک دهاوخن  مامشتسا  ار  تشهب  يوب  دریمب  دّمحم 

یناث ملعم 

عفادم ریغ  نم  نیملـسملا  فوسلیف  و  یناث ))  ملعم   )) ار وا  قح  هب  تسا .  یفرعم  زا  زاین  یب  یباراف ،  ناخرط  نب  دّمحم  نب  دّمحم  رـصن  وبا 
ناـبز مه  هتـسناد و  یم  یکرت  ناـبز  مه  داژن .  كرت  اـی  تسا  داژن  یناریا  هک  تسین  مولعم  تسا .  ناتـسکرت  لـها  ( 124  . ) دـنا هداد  بقل 

اهرابیوج و اهرهن و  رانک  ابلاغ  شنم ؛  دازآ  عناق و  هداعلا  قوف  هدوب  يدرم  تسا .  هتسیز  یم  ناکرت  ّيز  هماج و  رد  رخآ  ات  یلو  یـسراف ، 
لیمکت قطنم  رد  ار  يدنک  راک  صقاون  دندرک .  یم  هدافتسا  شرضحم  زا  اج  نامه  نادرگاش  دیزگ و  یم  ینکس  اهناتـسغاب  اهرازلگ و  ای 

دوخ راکتبا  هب  یباراف  دوب ،  هدـشن  همجرت  ای  دوبن و  یـسک  راـیتخا  رد  تقو  نآ  اـت  هک  ار  قطنم  هیمیلعت  ءاـحنا  لـیلحت و  نف  دـنیوگ  درک . 
وا زا  شتمظع  هک  تـسا  يدارفا  زا  یباراـف  تخاـس .  صخـشم  وا  ار  تعنـص  ره  زا  هدافتـسا  دراوـم  سمخ و  تاعانـص  نـینچمه  دوزفا و 

(125  . ) تسا هتخاسدوخ  دارفا  زا  وا  هتسناد .  یم  نابز  داتفه  وا  دنا  هدرک  اعدا  هک  اجنآ  ات  تسا  هتخاس  يا  هناسفا  یتیصخش 
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ظفاح رعش  فیرش و  ققحم 

تقد هب  دنا .  هدناوخ  فیرش  ققحم  ار  وا  قح  هب  فیرش .  دیـس  ریم  یناجرج و  فیرـش  هب  فورعم  یناجرج  یلع  نب  دّمحم  نب  یلع  دیس 
هفـسلف رد  هتـشاد و  هفـسلف  سرد  هزوـح  هدوـب .  عماـج  یلو  تسا ،  مـالک  تاـیبدا و  هـب  شرتـشیب  ترهـش  تـسا .  فورعم  قـیقحت  رظن و 

راـثآ و فیرـش  ققحم  تسا .  هتـشاد  يرثوم  شقن  دـعب  ياهلـسن  هب  یلقع  مولع  لاـقتنا  يرادـهگن و  رد  هدرک و  تیبرت  رایـسب  نادرگاـش 
تادافا لایع  یلیفط و  فیرـش  دیـس  ریم  زا  دعب  یمالـسا  ياملع  همه  هّللارون  یـضاق  لوق  هب  تسا و  هدـیافرپ  همه  دراد و  ناوارف  تافیلءات 

رد علاطم  حرش  هیشاح  هفسلف ،  رد  نیعلا  ۀمکح  حرـش  رب  هیـشاح  لیبق  زا  تسا ،  حورـش  تاقیلعت و  تروص  هب  رتشیب  ریم  تافیلءات  دنیوا . 
هیشاح ملع ،  نیا  رد  یکاکس  مولعلا  حاتفم  حرش  تغالب ،  تحاصف و  ملع  رد  ینازاتفت  لوطم  هیـشاح  قطنم ،  رد  هیـسمش  هیـشاح  قطنم ، 
یکی ریم ،  فورعم  بتک  زا  مالک .  رد  يدـضع  فقاوم  حرـش  تغالب و  ملع  تاکن  رب  لمتـشم  تسا  يریـسفت  هک  يرـشخمز  فاـشک  رب 
رگید هتشون و  نایدتبم  يارب  هک  یـسراف  هب  تسا  قطنم  رد  یباتک  رگید  تسا و  فورعم  یناجرج ))  تافیرعت   )) مان هب  هک  تسا  تافیرعت 

فیرـش دیـس  ریم  تسا .  هدوب  بـالط  نایدـتبم  یـسرد  باـتک  نونکاـت  شدوخ  ناـمز  زا  هک  فرـص  ملع  رد  یـسراف  هب  تسا  ریم  فرص 
ؤملا سلاجم  زا  تاضور  لقن  قباطم  دـنکفا .  تماقا  لحر  زاریـش  رد  یلو  تسا  ناـجرج  لـها  هچ  رگ  تسا .  يزار  نیدـلا  بطق  درگاـش 

ار ءافشلاراد  هسردم  رد  سیردت  درب و  زاریش  هب  دوخ  اب  ار  وا  درک  تاقالم  دیـس  اب  دمآ و  ناگرگ  هب  رفظم  نب  عاجـش  هاش  هک  هاگنآ  نینم 
هک دوب  اج  نامه  رد  درب و  دنقرمس  هب  دوخ  اب  ازریم  دش  زاریـش  دراو  دعب  هک  رومیت  ریما  درک .  راذگاو  وا  هب  دوب  هدرک  سیـسءات  دوخ  هک 

دیـس ریم  دوب .  زاریـش  رد  رمع  نایاپ  ات  دمآ و  زاریـش  هب  رگید  راب  ریم  رومیت ،  ریما  گرم  زا  سپ  تشاد .  هرظانم  ینازاتفت  نیدـلا  دعـس  اب 
سرد هزوح  تشاد و  دایز  مامتها  تمکح  هفـسلف و  سیردت  هب  اصوصخم  دوب  لوغـشم  قیقحتو  سیردت  راک  هب  یگلاس  تسیب  زا  فیرش 
ظفاـح بیغلا  ناـسل  هجاوخ  درک  یم  تکرـش  وا  سرد  هزوح  رد  هک  یناـسک  زا  یکی  دـنیوگ  دوب .  هداد  لیکـشت  الـضف  زا  یهجوت  لـباق 

نوچ اـما  دـیزادرپب ،  تمکح  هفـسلف و  هب  تاـهّرت  نیا  ضوع  هب  تفگ :  یم  دـش  یم  هدـناوخ  رعـش  وا  سلجم  رد  هاـگ  ره  دوب .  يزاریش 
وا نادرگاـش  دـیناوخب .  ار  دوخ  لزغ  تسا ؟  هدـش  ماـهلآ  هچ  امـش  رب  دیـسرپ :  یم  دیـس  دوخ  دیـسر  یم  ظـفاح )  ) دّـمحم نیدـلا  سمش 
رد وا  یهد ؟  یم  ناشن  تبغر  ظفاح  رعش  ندینش  هب  یلو  ینک  یم  عنم  رعـش  ندورـس  زا  ار  ام  هک  تسا  يزار  هچ  نیا  هک  دندرک  ضارتعا 

(126  . ) تسا ینآرق  تاکن  یمکح و  فئاطل  یسدق و  ثیدح  تاماهلآ و  همه  ظفاح  رعش  تفگ :  یم  خساپ 

يروباشین دیعسوبا  اب  یلعوب  هرعاشم 

 : تفگ تسیچ ؟  فوصت  دندیسرپ :  يو  زا  دراد .  زغن  ياهیعابر  تسافرع .  نیرت  لاح  اب  نیرتروهشم و  زا  يروباشین ؛  ریخلاوبا  دیعس  وبا 
تاقالم انیـس  یلعوبا  اب  یهجب . ))  دیآ  وت  رب  هچنآ  زا  یهدـب و  يراد  تسد  رد  هچنآ  یهنب و  يراد  رـس  رد  هچنآ  هک  تسا  نآ  فوصت  ))

نخس تیصعم  تعاط و  راثآ  لمع و  ترورض  هرابرد  دیعـس  وبا  درک .  تکرـش  دیعـس  وبا  ظعو  سلجم  رد  یلع  وب  يزور  تسا .  هتـشاد 
الوت وت  وفع  هب  مییام  درک :  ءاشنا  نتـشیوخ ،  لمع  رب  هن  میراد  قح  تمحر  رب  هیکت  اـم  هکنیا  ناونع  هب  ار  یعاـبر  نیا  یلع  وب  تفگ .  یم 

 : تفگ روفلا  یف  دیعس  وبا  هدرکان  نوچ  هدرک  هدرک ،  وچ  هدرکان  دشاب  دشاب ،  وت  تیانع  هک  اجنآ  هدرک  اربت  تیـصعم  تعاط و  زو  هدرک 
هدرکان نوچ  هدرک  هدرک ،  وچ  هدرکاـن  دوبن  زگره  هیکت  نکم  وفع  رب  هدرک  اـنمت  دوخ  صـالخ  هب  هگناو  هدرک  اهیدـب  هدرکن و  کـین  يا 

تفـص نسح  رد  دوب  دـهاوخ  تفرعم  ردـق  هب  وت  ردـق  دوب  دـهاوخ  تهج  شـش  لاوز  هک  ادرف  تسا :  دیعـس  وبا  زا  زین  یعابر  نیا  ( 127)
(128  . ) تسا هتشذگرد  يرجه  لاس 440  رد  دیعسوبا  دوب  دهاوخ  تفص  تروص  هب  وت  رشح  ازج  زور  رد  هک  شوک 

يونوق يولوم و 

يرهطم یضترم  هللا  ۀیآ  دیهش  داتسا  راثآ  رد  اهتیاده  www.Ghaemiyeh.comاهتیاکح و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 120زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


یـسوط و نیدلاریـصن  هجاوخ  اب  تسا  یبرع  نیدـلا  ییحم  نز  رـسپ  دـیرم و  درگاش و  و  هیکرت )   ) هینوق لها  يونوق  دّـمحم  نیدـلا  ردـص 
هینوق رد  يولوم  وا و  ناـیم  تسا .  هدوب  هجاوخ  مارتحا  دروم  هدـش و  لدـب  در و  تاـبتاکم  هجاوخ  وا و  نیب  تسا .  رـصاعم  یمور  يولوم 

 - ًارهاظ تسا و  هدـش  یم  رـضاح  وا  زاـمن  هب  يولوم  درک و  یم  تعاـمج  تماـما  يونوق  تسا .  هتـشاد  دوج  تیمیمـص و  افـص و  لاـمک 
دنیوگ تسا .  هتخومآ  وا  زا  تسا  يولوم  ياـه  هتفگ  رد  هک  ار  ینیدـلا  ییحم  ناـفرع  هدوب و  وا  درگاـش  يولوم  هدـش -  لـقن  هکناـنچمه 

 : تفگ تسشنن و  يولوم  دنیشنب .  نآ  رب  هک  داد  يولوم  هب  ار  نآ  درک و  تکرح  دنسم  زا  يونوق  دش .  يونوق  لفحم  دراو  يولوم  يزور 
 . دیاشن زین  ار  ام  دیاشن  ار  وت  هک  يدنـسم  تفگ :  تخادنا و  رود  هب  ار  دنـسم  يونوق  منز ؟  هیکت  وت  ياج  رب  هک  مهدب  هچ  ار  ادخ  باوج 

(129)

هعیش تیناحور 

غلبم نارهت  نیدـتم  فورعم و  ياـهیرازاب  زا  یکی  يزور  فیرـشلا  هماـقم  هّللا  یلعا  يدرجورب  هّللا  تـیآ  موـحرم  تـیعجرم  لّوا  ياـهلاس 
اقآ تمدخ  دمآ  یم  مق  هب  هک  یـصخش  هلیـسو  هب  دوب و  هتـشون  يذـغاک  هکت  يور  هلاوح  کی  لکـش  هب  هیعرـش  هوجو  تباب  لوپ  يدایز 

دیتسرفن ام  يارب  تاهوجو  عون  نیا  زا  رگید  دندومرف :  دنتخادنا و  يرانک  ار  نآ  ناشیا  دنداد  هّللا  تیآ  تسد  هک  ار  ذغاک  هکت  داتـسرف . 
رارق نیهوت  دروم  نینچ  نیا  هک  تسا  نیا  زا  رتمرتحم  رتزیزع و  رتفیرـش و  تیناحور  دیراذگ  یم  تنم  ام  رـس  دیراد  دـینک  یم  لایخ  امش 

مق هب  یهاوخرذع  يارب  ناگرزاب  نآ  مه  دـعب  دـهد .  یم  ناشن  يزاین  یب  انغتـسا و  دوخ  زا  دـح  نیا  ات  هک  تسا  یعیـش  ربهر  نیا  دریگب . 
يدام يایازم  رطاخ  هب  هاگچیه  هعیش  ّتیناحور  هک  تسا  يراختفا  نیا  ( 130  . ) دش هتفریذپ  شرذع  ات  درک  يراز  سامتلا و  ردقنآ  دمآ و 
مدرم دوـخ  نیا  هکلب  تسا  هدرکن  زارد  تسد  زین  مدرم  شیپ  نآ  بسک  تهج  رد  یتـح  تسا و  هدـیبسچن  اهتردـق  اـهتلود و  هب  يوـیند  و 

 . دنا هتشاد  یم  میدقت  تیناحور  هب  ار  شیوخ  یعرش  نوید  هراومه  ناشتاداقتعا  رب  انب  هک  دندوب 

رخاف سابل 

هزوح هک  تسا  یناسک  زا  هدوب و  ءاطغلا  فشاک  یمق و  يازریم  مولعلارحب و  داتسا  هعیـش و  گرزب  ياملع  زا  یکی  یناهبهب  دیحو  موحرم 
عماقم باتک  بحاص  یلع  دّمحم  ياقآ  مان  هب  یکی  تشاد  رسپ  ود  ناشیا  تسا .  هدوب  یتکرب  رپ  رایسب  هزوح  البرک  رد  وا  یسرد  یملع و 

رخاف یلاع و  يا  هماج  لیعامسا )  دّمحم  اقآ  نز   ) شسورع هک  درک  هدهاشم  دیحو  موحرم  يزور  لیعامـسا .  دّمحم  اقآ  مان  هب  يرگید  و 
داد ینـشور  باوج  یلیخ  شرـسپ  يرخ ؟  یم  ساـبل  روـج  نیا  تنز  يارب  ارچ  تفگ :  درک و  ضارتـعا  شرـسپ  هب  ًاروـف  تسا .  هدیـشوپ 
؟  تسا مارح  اهنیا  رگم  قزرلا .  نم  تابیَّطلا  هدابعل و  جرخا  یتلا  هّللا  َۀـنیز  مَّرح  نم  لـق  دـیامرف :  یم  هک  نآرق  هفیرـش  هیآ  هب  اـنب  تفگ : 
نم تسا  لالح  هتبلا  تسا ،  مارح  اهنیا  هک  منوگ  یمن  مکرـسپ  تفگ :  دیحو  موحرم  تسا ؟  هدرک  مارح  یـسک  هچ  ار  ابیز  رخاف و  سابل 
ریغ نکمتم و  تسه ،  ریقف  تسه ،  ینغ  مدرم  نیا  ناـیم  رد  متـسه  مدرم  نیا  ياوشیپ  دـیلقت و  عـجرم  نم  میوـگ  یم  رگید  باـسح  يور 

هک دنتـسه  مه  يدایز  تاقبط  یلو  دـنراد .  دوجو  هعماج  رد  دنـشوپب  رترخاف  رخاف و  ياهـسابل  نیا  زا  دـنناوتب  هک  يدارفا  تسه ،  نکمتم 
مدرم يارب  میشوپ  یم  نامدوخ  هک  یسابل  نیا  میناوت  یمن  هک  ام  دنشوپ ،  یم  سابرک  سابل  دنشوپب ،  ار  اهـسابل  روج  نیا  دنناوت  یمن  اهنآ 

اب ندرک  يدردـمه  نآ  تسا و  هتخاس  ام  زا  راک  کی  یلو  مینک .  ناـسکی  ناـمدوخ  اـب  ار  ناـنآ  یگدـنز  حطـس  میناوت  یمن  مینک و  هّیهت 
یم دراد ،  رطاخ  نیکـست  هیام  کی  دنک  یم  هبلاطم  رخاف  سابل  وا  زا  شنز  هک  یتقو  ریقف  درم  کی  تسام ،  هب  ناشمـشچ  اهنآ  تساهنآ . 

هک دشوپ  یم  سابل  يروج  دیحو  سورع  ای  نز  نیبب  مینک  یم  یگدنز  دـیحو  ياقآ  هناخ  لثم  اما  میدوبن  اهدـنمتورث  لثم  ام  مریگ  دـیوگ 
رطاخ و یلـست  هیام  هناگی  نیا  هک  میربب  الاب  دنمتورث  هفرم و  هقبط  لثم  ار  نامیگدـنز  مه  ام  هک  یتقو  نآ  لاح  هب  ياو  اما  یـشوپ .  یم  وت 

یم ءارقف  اب  يدردـمه  ام  دـهز  هک  مینک  یگدـنز  هنادـهاز  دـیاب  ام  میوگ :  یم  روظنم  نیا  هب  نم  دوریم  تسد  زا  مه  ارقف  یحور  کـمک 
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يارب یلو  تسا  همه  يارب  يدرد  مه  هفیظو  نیا  میـشوپ .  یم  رخاف  سابل  مه  ام  دنـشوپب  رخاف  سابل  دنتـسناوت  نارگید  هک  يزور  دـشاب . 
(131  . ) تسا رتقیقد  رتشیب و  یلیخ  تما  نایاوشیپ 

مراوگرزب ردپ  زا  يریخ  رکذ 

یم نم  شیپ )  لاس  لهچ  زا  لقادـح   ) دـیآ یم  مدای  هک  یتقو  زا  هیلع )  هّللا  ۀـمحر  يرهطم  دیـسح  دّـمحم  جاح  موحرم   ) مراوگرزب ردـپ 
بش رس  ار  ماش  دتفیب .  ریخءات  هتـشذگ  بش  زا  تعاس  هس  زا  شباوخ  تقو  هک  تشاذگ  یمن  تقو  چیه  فیرـش  گرزب و  درم  نیا  مدید 

هب تعاس  هس  زا  هعمج  ياه  بش  رد  هدـنام و  حبـص  عولط  هب  تعاـس  ود  لقادـح  دـیباوخ و  یم  هتـشذگ  بش  زا  تعاـس  هس  دروخ و  یم 
 . دناوخیم بش  زامن  یـشمارآ  تغارف و  هچ  اب  و  دوب .  ءزج  کی  درک  یم  هعلاطم  هک  ینآرق  لقادح  و  دش .  یم  رادـیب  هدـنام  حبـص  عولط 

نیا دشاب ،  هتـشاد  مارآان  باوخ  کی  هک  مدیدن  نم  تقو  چیه  تشذگ .  یم  شرمع  زا  لاس  دـص  ابیرقت  هکنیا  دوجو  اب  ریخا  ياهلاس  رد 
تـشاد يردامان  کی  دنکن .  اعد  ار  شردام  ردپ و  هک  دوبن  بش  کی  تشاد .  یم  شا  هگن  نینچ  نیا  ار  يو  هک  دوب  يونعم  تذل  نامه 

دای زا  نینچمه  ار  شـشکیدزن  رود و  ناگتـسب  ناقحیذ و  نادـنواشیوخ و  درک .  یم  اـعد  زین  وا  هب  بش  ره  تشاد  تدارا  وا  هب  یلیخ  هک 
دنم هرهب  یتذل  نینچ  زا  دهاوخب  هک  یمدآ  دنک .  یم  هدنز  ار  لد  اه  نیا  دنکن ،  اعد  ار  اهنآ  همه  هک  دـشن  مه  بش  کی  یتح  درب ،  یمن 

(132  . ) دسرب يونعم  یهلآ  رت  قیمع  تذل  نآ  هب  ات  دهدب  فیفخت  ار  يدام  ياهتذل  دیاب  راچان  دوش ، 

تلادع زا  رتالاب 

عجارم زا  هک  هیلع  هّللا  ناوضر  يزاریـش  یقت  دّمحم  ازریم  موحرم  هک  دنا :  هدرک  لقن  هیلع  هّللا  ناوضر  يرئاح  میرکلا  دـبع  خیـش  موحرم 
هداوناخ دندوب و  ضیرم  ناشیا  تقو  کی  یتح  دنداد  یمن  نامرف  یـسک  هب  تقو  چـیه  هک  دنتـشاد  تداع  دنتـسه ،  گرزب  رایـسب  رایـسب 

هک ناشا  هداوناخ  یتقو  دـنوشب ،  دـنلب  دنتـسناوت  یمن  دـندوب و  يرتسب  ضیرم و  هک  مه  ناشیا  دـندوب ،  هدرک  هّیهت  ییاذـغ  ناشیارب  ناشیا 
هک درک  رکف  دوخ  شیپ  موحرم  نآ  هک  دوب  نیا  نآ  تلع  دنا ،  هدرکن  لیم  ناشیا  هدش و  درـس  اذغ  دـندید  دنتـشگرب  دـندوب ،  هتفر  نوریب 

اعرـش هک  درک  ههبـش  اذل  دیامن  کمک  وا  هب  دیایب و  ات  دنک  ادص  ار  اه  هّچب  زا  یکی  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  دروخب  ار  اذغ  نآ  دهاوخب  رگا 
دهد ماجنا  دناوت  یم  ار  راک  نیا  یسک  دشابن و  یهاوخدوخ  يارب  ییامندوخ و  يارب  هک  تسا  راثیا  یتقو  راثیا  سپ  هن ؟  ای  تسا  زئاج  ایآ 

عورـشم قوقح  زا  هاگنآ  تساوخ  رگا  دـعب  دـنکن و  زواـجت  یـسک  قح  هب  دـشاب و  لداـع  ینعی  دـشاب  هدـمآ  رتـالاب  تلادـع  هلحرم  زا  هک 
(133  . ) دنکب راثیا  شدوخ 

راثیا

جایتحا یلیخ  دوش و  یم  بلاغ  وا  رب  یگنشت  دوریم  نوخ  شندب  زا  نوچ  حورجم  دندوب ،  هداتفا  نیمز  رب  حورجم  يا  هدع  هتوم  گنج  رد 
دیـسر نیحورجم  زا  یکی  هب  درک ،  یم  میـسقت  ناملـسم  ناحورجم  نایم  رد  ار  نآ  هتـشادرب و  ار  یبآ  تفر  يدرم  دنک .  یم  ادـیپ  بآ  هب 

صخـش زین  وا  وا  غارـس  تفر  دوز  تسا ؛  رت  هنـشت  نم  زا  وا  هک  يرگید  حورجم  هب  درک  هراشا  دـهدب  وا  هب  بآ  ات  دـمآ  تسا  هنـشت  دـید 
 ، یمود غارس  تشگرب  تسا  هدرم  یموس  دید  وا  غارـس  تفر  تسا  رت  قحتـسم  نم  زا  هک  وا  غارـس  هب  ورب  تفگ :  داد و  غارـس  ار  يرگید 
 ، یگتشذگ دوخ  زا  و  راثیا ،  دنیوگ  یم  ار  نیا  تسا .  هتسویپ  ادخ  ياقل  هب  مه  یلوا  دید  یلوا  غارـس  دمآ  تسا  هداد  ناج  زین  یمود  دید 
زا یکی  یلو  یناسنا ،  تسا  یـشزرا  کـی  ّتبحم  تمدـخ و  کـش  نودـب  نتـشاد ،  مدـقم  دوخ  رب  ار  نارگید  جاـیتحا ،  تیاـهن  رد  ینعی 

(134  . ) تسا ناسنا  ياهشزرا 
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يدازآ شزرا 

یمظعا ردص  هنمیه  لالج و  اب  هبدبد و  اب  يزور  دوب ،  هدیسر  ترازو  هب  هک  یماگنه  رد  انیس  یلع  وبا  رادمان  فوسلیف  گرزب و  دنمشناد 
هداعلا قوف  یشوه  هک  انیس  یلعوب  دوب ،  نآ  هیلخت  لوغـشم  يزیر  هاچ  سانک و  کی  هک  تشذگ  یحارتسم  رانک  زا  اقافتا  درک ،  یم  روبع 

 : دـیوگ یم  هک  دینـش  داد ،  ارف  شوگ  بوخ  دـنک  یم  همزمز  بل  ریز  ار  يرعـش  ساـنک  اـیوگ  هک  دـید  تشاد ،  يوق  يا  یـسح  ياوق  و 
ار وت  تهج  نیا  زا  نم  دیوگ :  یم  دنک و  یم  باطخ  شدوخ  هب  ینعی  تناهج  لد  رب  درذـگب  ناسآ  هک  تنآ  زا  سفن  يا  متـشاد  یمارگ 

ماجنا دراد  تسا  یـسانک  هک  ار  اهراک  نیرت  تسپ  درم ،  نآ  هکنیا  زا  تفرگ  شا  هدنخ  یلع  وب  درذـگب .  شوخ  وت  هب  هک  متـشاد  یمارگ 
تناهج لد  رب  درذگب  ناسآ  هک  تنآ  زا  سفن  يا  متـشاد  یمارگ  دیوگ :  یم  دراذـگ و  یم  شدوخ  سفن  رـس  مه  تنم  هزات  دـهد و  یم 

مه نیا  زا  رتهب  یتشاد و  یمارگ  ار  تدوخ  سفن  هک  مه  افاصنا  تفگ :  سانک و  هب  درک  ور  ولج و  دـمآ  درک و  فقوتم  ار  شبـسا  یلعوب 
مظعا ردـص  یلعوب  زا  ریغ  هک  تفایرد  تخانـش و  دـید ،  ار  لاوحا  عاضوا و  نآ  لـکیه و  هفاـیق و  نآ  هک  یتقو  مه  ساـنک  دوش ! !  یمن 

درف کی  موکحم  وت  لثم  هک ،  مدرک  رایتخا  ار  لغش  نیا  نم  تفگ :  انیس  یلعوب  هب  باطخ  رد  سپ  دشاب .  دناوت  یمن  يرگید  سک  تقو 
دنا هتشون  یعبات !  وت  یموکحم ،  وت  هکنیا  لیلد  هب  دیراد ،  ایند  ياس  ؤر  همه  وت و  هچنآ  زا  تسا  رتهب  یگدازآ  یسانک و  مشابن ،  يرگید 

زا یکی  يدازآ  هک  تسا  یتـیعقاو  دوـخ  نیا  درادـن ،  باوـج  هک  تسا  یقطنم  نـیا  دـید  اریز  دـش .  قرع  سیخ  تلاـجخ  زا  یلعوـب  هـک 
دح قوفام  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  ینعی  دـشاب ،  یم  وا  اهتیونعم  زا  یکی  رگید :  ریبعت  هب  تسا و  یناسنا  ياهـشززا  نیرت  یلاع  نیرتگرزب و 

هدرب تیناسنا  زا  ییوب  هک  ییاهناسنا  دـینیبب  امـش  يدام ،  ياهـشزرا  قوفام  تسا  یـشزرا  کی  يدازآ  ناسنا  يارب  تسا ،  ناسنا  تیناویح 
یگدنز دازآ  دنشابن و  رگید  ناسنا  کی  تراسا  رد  یلو  دننک  یگدیز  طیارش  نیرت  تخس  رد  هنهرب  نت  هنسرگ و  مکـش  اب  دنرـضاح  دنا 

(135  . ) دنیامن

تداع زا  ترجه 

عطق راگیـس  زا  راگیـس  یهاگ  ما ،  هدـیدن  ار  وا  ریظن  زونه  اعقاو  نم  هک  دوب  يا  يراگیـس  کی  هماقم ،  هّللا  یلعا  تجح  هّللا  تیآ  موحرم 
رد دز  یم  شتآ  ار  يراگیـس  ًاددـجم  هک  دیـشک  یمن  یلوط  دوب و  هاـتوک  یلیخ  شتدـم  درک  یم  عطق  هک  مه  اـهتقو  یـضعب  دـش ،  یمن 
 : دنتفگ ءابطا  نارهت  رد  دندمآ و  نارهت  هب  هجلاعم  يارب  دندش  ضیرم  یتقو  تشذگ .  یم  ندیشک  راگیس  هب  ناشتقو  رثکا  يرادیب  تاقوا 

مهاوخ یم  ندیـشک  راگیـس  يارب  ار  هنیـس  نیا  نم  تفک :  یخوش  هب  ادتبا  ناشیا  دینک .  كرت  ار  راگیـس  دیاب  دیراد  يویر  يرامیب  نوچ 
تسا رضم  دومرف :  تسا .  رضم  اعقاو  و  دراد ،  رطخ  ناتیارب  لاح  ره  هب  دندرک :  ضرع  منک ؟  هچ  مهاوخ  یم  ار  هنیـس  دشابن  راگیـس  رگا 

هب ار  درم  نیا  میمـصت  کی  فرح و  کی  درک  مامت  ار  راک  مشک  یمن  کی  مشک .  یمن  رگید  دـندومرف :  تسا .  روطنیمه  هلب  دـنتفگ :   ؟
هچنآ زا  دناوتب  هک  تسا  نآ  درم  تائیـسلا ،  رجح  نم  رجاهملا  هک  تسا :  هدـمآ  زین  ثیداحا  رد  داد .  رارق  تداع  زا  رجاهم  کی  تروص 

(136  . ) تسین اسنا ن  سپ  دنک  ترجه  دناوتن  ندیشک  راگیس  کی  زا  يدرف  رگا  دنک .  ترجه  دوش و  ادج  تسا  هدیبسچ  وا  هب 

 ! يا هداتسرف  شیپ  هچ  رگنب 

رد اقآ  دننیب .  یم  تحاران  یلیخ  ار  اقآ  هک  یلاح  رد  دنسر  یم  ناشیا  تمدخ  يا  هدع  يدرجورب  هّللا  تیآ  موحرم  توف  زا  لبق  زور  دنچ 
ماجنا یـشزرا  اب  لمع  میتسرفب و  شیپ  زا  دوخ  يارب  يزیچ  میتسناوتن  میتفر و  ام  و  تشذـگ ،  ام  رمع  هصـالخ  دـیوگ :  یم  یتلاـح  نینچ 

قلمت و ياـج  مه  اـجنیا  هک  درک  لاـیخ  دـننک  یم  یـسولپاچ  قلمت و  تردـق  ناـبحاص  لـباقم  رد  هشیمه  هک  یتداـع  هب  رفن  کـی  میهد ! 
دوخ زا  ریخ  راثآ  همه  نیا  امش  هّللادمحب  ارچ ؟  امش  مینزب  ار  اهفرح  نیا  دیاب  اه  هراچیب  ام  ارچ ؟  رگید  امش  اقآ  تفگ :  تسا .  یـسولپاچ 
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هسردم دیا ،  هتخاس  تمظع  نیا  اب  يدجسم  دیا  هداهن  راگدای  هب  هک  یبتک  همه  نیا  دنا  هدرک  تیبرت  درگاش  همه  نیا  دیا ،  هتـشاذگ  یقاب 
دندومرف ناشیا  تسا .  ثیدح  هتبلا  هک  دنتفگ  ار  يا  هلمج  يدرجورب  موحرم  دش  مامت  شنخس  یتقو  دیا . . .  هدرک  انب  اجک  اجک و  رد  اه 

رد هک  اهنیا  يدرک  لایخ  وت  تسه .  اجنآ  یهاگآ  هاگآ ،  داقن  داد ،  ماجنا  صلاخ  دـیاب  ار  لمع  ریـصب .  ٌریـصب  دـقاّنلا  َّناف  لمعلا  صَّلخ  : 
(137  . ) نولمعت امب  ریبخ  هّللا  نا  ینک ؟  یم  تواـضق  وت  هک  تسه  روطنیمه  مه  یهلآ  هاگـشیپ  رد  اـمتح  تسا  لکـش  نیا  هب  مدرم  قطنم 

هدنیآ رد  شدوخ  ناسنا  هک  ییاج  ینعی  تساه .  هداتـسرف  شیپ  ریبعت  هب  ناسنا  لامعا  مامت  تسا .  نآرق  دوخ  زا  نداتـسرف  شیپ  ریبعت  نیا 
مکسفنال اوموقت  ام  و  دوش .  یم  قحلم  اجنآ  هب  دور و  یم  شدوخ  دعب  دتـسرف و  یم  ییاهالاک  دورب  شدوخ  هکنیا  زا  لبق  تفر و  دهاوخ 

يا تفای .  دیهاوخ  ادخ  دزن  ار  نآ  دـیتسرف ،  یم  شیپ  دوخ  يارب  کین  لامعا  تعاطا و  زا  هچنآ  ینعی و  ( 138  ) هّللا دنع  هودجت  ریخ  نم 
دیتسرفب ییاج  هب  دیهاوخ  یم  ار  يزیچ  یتقو  دینک  رظن  دیشاب  هتشاد  ار  تبقارم  تقد و  لامک  ناتدوخ  ياهداتـسرف  شیپ  نیا  رد  اهناسنا ! 

(139  ! . . . ) دیتسرف یم  دعب  دینک و  یم  تقد  یسرزاب و  دینک ،  یم  یسراو  لّوا 

هجهل تحارص  ییوگ و  كر 

يارب ار  هدنب  هرجح  اقافتا  و  دمآ ،  مق  هب  ناریا  فورعم  يابطخ  زا  یـصخش  تقو  کی  متـشاد  لاغتـشا  لیـصحت  هب  مق  رد  هک  ییاهلاس  رد 
نآ دوب و  هدرب  يدرجورب  هّللا  تیآ  هناـخ  هب  یبساـنمان  تقو  رد  ار  ناـشیا  دارفا  زا  یکی  ماـیا  نیا  رد  دومن .  باـختنا  دوخ  دـیدزاب  دـید و 
یم سیردـت  تسیاب  یم  دـعب  یتعاس  هل  مظعم  هک  اریز  تشاد ،  لاغتـشا  هعلاطم  هب  يدرجورب  ياقآ  موحرم  هک  دوب  یماگنه  تسرد  عقوم 

تمدخشیپ هب  دننز و  یم  رد  دنتفریذپ .  یمن  ار  سک  چیه  هعلاطم  تقو  رد  هک  وب  نیا  يدرجورب  ياقآ  موحرم  همانرب  نمض  رد  دندومرف . 
نم دندومرف  اقآ  دیوگ :  یم  ددرگ و  یمرب  دناسر و  یم  ار  ماغیپ  رکون ،  تسا .  هدمآ  امـش  تاقالم  هب  ینالف  دـییوگب  اقآ  هب  دـنیوگ :  یم 
یم تعجارم  دوخ  رهـش  هب  زور  نامه  اقافتا  ددرگ و  یمرب  مه  مرتحم  صخـش  نآ  دـیروایب .  فیرـشت  يرگید  تقو  مراد ،  هعلاـطم  ـالعف 

ندید يارب  سرد  زا  دعب   : )) دـندومرف دـندید و  نحـص  رد  ار  نم  دـندمآ  سرد  يارب  يدرجورب  هّللا  تیآ  هک  یعقوم  زور  نامه  دـیامن . 
نم ندـید  هب  وت  یتقو  نم  لاح  وگب :  يدـید  ار  ناشیا  هک  یتقو  سپ  دومرف :  دـنا .  هتفر  ناشیا  متفگ :  میآ . ))  یم  امـش  هرجح  هب  ینالف 

هک مینک  تاقالم  مه  اب  یماگنه  تساوخ  یم  ملد  نم  يوش ،  هدامآ  ینارنخـس  داریا  يارب  یهاوخ  یم  یتقو  دوب ،  وت  لاـح  دـننام  يدـمآ 
نم یتدم  زا  سپ  میایب . ))  سرد  يارب  متساوخ  یم  متشاد و  هعلاطم  نم  عقوم  نآ  هک  یلاح  رد  مینک  تبحص  مه  اب  دشاب و  عمج  مساوح 

هدوب راک  رد  يدمعت  دـندوب :  هتفگ  مرتحم  درم  نیا  هب  هدرک و  هسوسو  دارفا  زا  یـضعب  هک  مدوب  هدینـش  و  مدرک ،  تاقالم  ار  صخـش  نآ 
دنیایب امش  ندید  هب  دنتساوخ  یم  يدرجورب  هّللا  تیآ  متفگ :  مرتحم  درم  نآ  هب  نم  دننادرگرب .  هناخ  رد  زا  ار  وت  دوش و  نیهوت  وت  هب  هک 

کی عوضوم  نیا  هک  اهنت  هن   : )) تفگ نم  باوج  رد  درم  نآ  دـندومن .  یهاوخ  ترذـعم  دـیدرک  تکرح  امـش  هک  دـندش  علطم  نوچ  و 
اجیب ياه  یـساوردور  دنتـسه و  حیرـص  یمدرم  هک  مییاتـس  یم  ار  اهییاپورا  ام  اریز  مدـش  لاحـشوخ  مه  یلیخ  هکلب  دروخنرب  نم  هب  هرذ 

دندومرف فراعت  نودـب  ناشیا  هک  نیا  ایآ  دـمآ  مشوخ  یلیخ  ناشیا  تحارـص  زا  اذـل  مدوب و  هتفرگن  تقو  ناشیا  زا  البق  هک  نم  دـنرادن . 
هک دوب  هچ  الب  نیا  تفگ  یم  دوخ  اب  دوب و  تحاران  دوخ  لد  رد  امئاد  تفریذپ و  یم  ارم  یتحاران  اب  هکنیا  ای  دوب  رتهب  مراد  راک  نم  الاح 
ارم ییوگ  كر  تحارص و  لامک  رد  هک  مدش  لاحـشوخ  رایـسب  نم  اقافتا  درک ! ؟  بارخ  ارم  سرد  تفرگ و  درم  تقو  دش  لزان  نم  در 

(140  . (() دشاب حیرص  روطنیا  نیملسم  عجرم  تسا  بوخ  ردقچ  تفریذپن . 

 . . . دینک يرای  ار  ادخ  رگا 

تحت دندوب و  هدـما  نارهت  هب  درجورب  زا  دـیدش  تلاسک  کی  لابند  هب  هماقم  هّللا  یلعا  يدرجورب  هّللا  تیا  ترـضح  هک  یلوا  ياهلاس  رد 
تماقا مق  رد  هتفریذپ و  ار  مق  هیملع  هزوح  ياملع  توعد  هل  مظعم  ناشیا  زا  مق  هیملع  هزوح  تساوخرد  رثا  رد  دنتفرگ  رارق  یحارج  لمع 
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رگا هک  دندوب  هدرک  رذن  يرامیب  تدش  ماگنه  هب  ناشیا  دش ،  لیطعت  هزوح  دیـسر و  ارف  ناتـسبات  مق  رد  ندنام  هام  دنچ  زا  سپ  دـندومرف 
رد ار  بلطم  نیا  دنیامن و  یم  ار  سّدقم  دهشم  هب  رفس  دصق  دننک ،  لصاح  فرشت  (ع )  اضر ترضح  ترایز  هب  داد  افـش  ار  يو  دنوادخ 

روضح ناشیا  تمدخ  رد  هک  يدارفا  دمآ ؟  دیهاوخ  نم  اب  امش  زا  کیمادک  دنیامرف :  یم  سپس  دننک و  یم  زاربا  یـصوصح  هسلج  کی 
بایغ رد  هک  يا  هسلج  رد  نآ  زا  سپ  میهد .  یم  باوج  ًادعب  مینک و  یم  لمءات  یمک  دنیوگ :  یم  دـنزادنا و  یم  یهاگن  مه  هب  دنتـشاد 

نیا هب  دننک و  یم  تروشم  مه  اب  دهـشم  هب  هّللآ  تیآ  ترـضح  ترفاسم  نوماریپ  دارفا  دوش ،  یم  لیکـشت  يدرجورب  هّللا  تیآ  ترـضح 
اـصوصخم ناریا و  مدرم  زونه  دـنا و  هدـمآ  مق  هب  هزات  ناشیا  هک  اریز  دـنورب ،  دهـشم  هب  ناشیا  هک  تسین  حالـص  العف  هک  دنـسریم  هجیتن 

ناشیا ماقم  هتسیاش  هک  یلیلجت  نیاربانب  دنـسانش و  یمن  بوخ  ار  اقآ  دنتـسه  ناشیا  ترفاسم  دصقم  ریـسم و  رد  هک  دهـشم  نارهت و  مدرم 
تهج نیا  هک  دنتسناد  یم  اهنآ  یلو  دننک ،  فرصنم  رفـس  نیا  زا  ار  ناشیا  هک  دوش  یم  هتفرگ  میمـصت  اذهل  دمآ .  دهاوخن  لمع  هب  دشاب 

هزات نوچ  هکنیا :  لیبق  زا  الثم  دـننک  رکذ  ار  يرگید  ياهرذـع  هک  دـنراذگ  یم  رارق  نیاربانب  تشاذـگ .  نایم  رد  ناـشیا  اـب  دوش  یمن  ار 
امـش هب  دوبن ) نارهت  دهـشم و  هار  رد  راطق  امیپاوه و  تقو  نآ   ) لـیبموتا اـب  ینـالوط  ترفاـسم  نیا  تسا  نکمم  دـیا  هدرک  یحارج  لـمع 
یلو دننک  فرـصنم  ار  يو  هدش  يروط  ره  دندیـشوک  دارفا  دندرک  ناونع  ار  بلطم  ًاددجم  ناشیا  هک  دـعب  هسلج  رد  دـنک .  دراو  همدـص 
نیا اب  تفلاخم  زا  شناـیفارطا  یلـص  روظنم  هک  دـندیمهف  ناـشیا  دومن و  راـهظا  دنتـشاد  لد  رد  همه  هک  ار  هچنآ  سلجم  راـضح  زا  یکی 
داتفه نم  دـندومرف :  یناحور  يدـج و  ینحل  اب  دـنداد و  هفایق  رییغت  ناهگان  دندینـش  ار  عوضوم  نیا  هک  نیمه  ناـشیا  تسیچ .  ترفاـسم 

 . تسا هدوبن  نم  دوخ  ریبدت  اهنآ  زا  مادک  چیه  هک  تسا  هدومرف  نم  هب  یتالـضفت  تدم  نیا  رد  دنوادخ  ما و  هتفرگ  رمع  دنوادخ  زا  لاس 
هب مدوخ  تسین  هتـسیاش  لاس  داتفه  زا  سپ  الاح  منک  لـمع  نآ  هب  هک  مراد  يا  هفیظو  هچ  منیبب  ما  هتـشاد  شـشوک  تدـم  نیا  رد  مه  نم 

شـشوک و رگا  دوـخ  یلمع  یگدـنز  رد  درف  کـی  يرآ  موریم .  ریخ ،  مشیدـنیب ،  مدوـخ  یـصخش  تاـن  ؤئـش  يارب  مشاـب و  مدوـخ  رکف 
تبثی مکرـصنی و  هّللا  رـصنت  نا  دیامرف ،  یم  دییءات  دـناد  یمن  درف  نآ  دوخ  هک  ییاههار  زا  ار  وا  دـنوادخ  دـشاب  هتـشاد  اماوت  ار  صالخا 

(141  . ) دیآ یم  امش  يرای  هب  تقیقح  دینک  يرای  ار  تقیقح  رگا  امش  مکمادقا . 

دوب داتسا  يدرگاش  نیع  رد 

رهش نآ  رد  ار  قطنم  هفسلف و  لوصا و  هقف و  دینارذگ .  ناهفصا  رد  ار  شیوخ  رمع  زا  لاس  یـس  بیرق  هر )   ) يدرجورب هّللا  تیآ  موحرم 
هب دعب  دیدرگ .  ملسم  دهتجم  ققحم و  داتـسا  کی  دوخ  دیـسر و  داهتجا  هجرد  هب  اجنامه  رد  هکنیا  ات  درک .  لیـصحت  یگرزب  دیتاسا  دزن 

ياج وا  ياهدرگاش  نیرتهب  زا  یکی  فیدر  رد  اـهلاس  درک و  تکرـش  یناـسارخ  دـنوخآ  هّللا  تیآ  موحرم  سرد  هزوح  رد  تفر و  فجن 
دوشگ و ضارتعا  هب  بل  یناسارخ ))  دنوخآ   )) لباقم رد  یناوج  نینس  رد  هک  دیسر  ییاج  هب  وا  طابنتسا  تردق  یملع و  ییاناوت  تفرگ . 
رد الوا  ینعی  هدوب  ریظن  مک  مالسا  ناهج  رد  هک  تسا  ییاه  سردم  نآ  زا  یناسارخ ))  دنوخآ   )) هکنآ اب  دومن .  لاکـشا  داتـسا  نخـس  هب 
 . تشاد بیجع  یتردق  ریرقت  قیقحت و  نایب و  رد  هدوب  ریظن  یب  يداتسا  نف  رد  ایناث  تسا و  ملع  نیا  دیتاسا  زا  هداعلا و  قوف  ییالم  لوصا 

ییاسر يادـص  دـنیوگ  یم  دـنا .  هدوب  دـهتجم  اهنآ  ياتدـصناپ  دـیاش  هک  دـنا  هدرک  یم  تکرـش  رفن  تسیود  رازه و  شـسرد  هزوح  رد 
ات دش  یم  دنلب  دـنکب  ضارتعا  تساوخ  یم  رگا  درگاش  کی  درک .  یم  رپ  ار  دجـسم  ياضف  وگدـنلب  نودـب  شیادـص  هک  يروطب  تشاد 

تخادرپ لاکشا  حرط  هب  یناوج  نینس  رد  مهنآ  يدرجورب  هّللا  تیآ  يدنمتردق  داتسا  نینچ  لباقم  رد  دناسرب .  داتسا  هب  ار  شفرح  دناوتب 
دنوخآ درک .  رارکت  ار  شیوخ  فرح  رگید  راب  يدرجورب  وگب .  رگید  راب  کی  تفگ :  دـنوخآ  موحرم  درک .  ریرقت  ار  شدوخ  فرح  و 

(142  . ) مدرک هدافتسا  مدوخ  درگاش  زا  مدرمن و  هّللدمحلا !  تفگ :  ورنیا  زا  تسا .  دراو  شداریا  دیوگ ،  یم  تسار  دیمهف 

دنام هتخانشان  شردق 
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سیردـت مق  هیملع  هزوح  رد  دوب و  فوسلیف  میکح و  يدرم  هماقم ،  هّللا  یلعا  ینایتشآ  يدـهم  ازریم  اـقآ  ردـقیلاع  میکح  راوگرزب  داتـسا 
زا یطخ  هخـسن  کی  شورف  باتک  متـساوخ ،  یم  یباتک  اهیـشورف و  باـتک  زا  یکی  هب  مدوب  هتفر  دـندومن :  یم  لـقن  ناـشیا  دـندرک  یم 
نم زا  ار  نآ  دروخب  امـش  درد  هب  دـیاش  باتک  نیا  ازریم  اـقآ  تفگ :  داد و  هئارا  نم  هب  دوب  تایـضایر  رد  متخانـش و  یمن  نم  هک  یباـتک 

مهدب هک  متـشادن  ردقنیا  مه  نم  دوب و  دایز  یلیخ  ناموت  هد  عقوم  نآ  لوپ  اب  ناموت !  هد  تفگ :  تسا ؟  ردـقچ  شتمیق  متفگ :  دـیرخب . 
يرایز شزرا  تسا  نکمم  دنا و  هتشون  یمالسا  نویـضایر  هک  تسا  ییاهباتک  زا  هک  مدیمهف  ًالامجا  مدرک ،  هاگن  ار  باتک  هک  یتقو  یلو 

باتک نآ  زونه  امآ  دهدب  فیفخت  دشن  رـضاح  شورفباتک  یهدب .  فیفخت  شتمیق  رد  هکنآ  طرـش  هب  مرخ  یم  نم  متفگ :  دـشاب  هتـشاد 
باتک نیا  تمیق  دیـسرپ :  داتفا ،  باتک  هب  شمـشچ  دـش و  دراو  یجراخ  درم  کی  هک  میدز  یم  هناچ  میتشاد  اـم  دوب و  نیرتیو  نآ  يور 
تـسد هب  تسد  باتک  نیا  میدیمهف  دـعب  تفر .  نوریب  قرب  لثم  داد و  ار  ناموت  هد  ًاروف  وا  ناموت .  هد  تفگ :  شورفباتک  تسا ؟  ردـقچ 

دوخ ًالوا  دش  مولعم  دوبن .  روصت  لباق  ام  يارب  هک  هدیدرگ  شورف  دیرخ و  یتفگنه  غلابم  هب  اهـسانش  هخـسن  نایم  نارهت  نیمه  رد  هدش و 
ار و باتک  نیا  هک  دنا  هتشاد  تیرومءام  اپورا  ياه  هناخباتک  هدوب و  درف  هب  رصحنم  هخسن  ایناث  هدوب و  سیفن  رایـسب  يوتحم  رظن  زا  باتک 

ردقچ اهباتک و  نیا  زا  ردقچ  دینیبب  الاح  دنربب .  دننک و  ادیپ  نیمز  قرشم  ياه  هناخباتک  زا  ار  باتک  نیا  ریظن  رگید  ياهباتک  یضعب  دیاش 
هقالع هناشن  دشاب ،  یم  تلم  موق و  نیا  ندـمت  هناشن  تسا و  هدوب  ناینیـشیپ  رنه  راگتبا و  نامیا و  قوذ و  هناشن  هک  سیفن  ياهنآرق  نیا  زا 

 . دننک یم  نفد  ار  يزیچ  هچ  دندیمهف  یمن  دندرک ،  یم  نفد  اهکاخ  ریز  دـندرب  یم  تسا  هدوب  ناشیبهذـم  سّدـقم  باتک  هب  مدرم  طرفم 
شزرا نتخانـشن  تمـالع  ناگتـشذگ و  ساـسحا  ردـق و  نتخانـشن  ناگتـشذگ ،  رنه  نتخانـشن  تمـالع  تسا ،  يدـشر  یب  تمـالع  نیا 

(143  . ) تسا رگید  ياهتلم  ربارب  رد  اهنآ  يزارفارس  تلم و  کی  يارب  اهنآ  یعامتجا 

مالسا هبذاج 

ناشیا يارب  مه  هزور  هکنآ  اب  دـندوب  هدـش  هدوسرف  ریپ و  هک  رمع  رخآ  هماقم  هّللا  یلعا  يرئاـح  میرکلادـبع  خیـش  جاـح  هّللا  تیآ  موحرم 
هریپ درمریپ و  يارب  دیا  هتشون  هلاسر  رد  ناتدوخ  هک  امش  دیریگ ؟  یم  هزور  ارچ  امش  دندوب :  هتفگ  ناشیا  هب  دنتفرگیم ،  هزور  دوب  تخس 
رییغت نم  ياوتف  دوب :  هدومرف  دـینک ؟  یمن  باسح  ریپ  ار  ناتدوخ  زونه  هکنآ  ای  تسا ؟  هدـش  ضوع  امـش  ياوتف  اـیآ  تسین ،  بجاو  نز 
مالسا دراذگ !  یمن  نم  یماوع  گر  نآ  دومرف :  دینک ؟  یمن  راطفا  ارچ  سپ  دندرک :  ضرع  مناد .  یم  رسپ  مه  ار  مدوخ  تسا و  هدرکن 

زا يرایسب  رد  دارفا  زا  یضعب  یتح  هک  دنک  بذج  ار  مدرم  يروط  تسا  هتسناوت  يریگناسآ  تجامـس و  نامه  اب  تسا و  يریگناسآ  نید 
(144  . ) دنرادنرب تسد  تسا  هدش  مه  بلس  اهنآ  زا  هک  یفیاظو  زا  تاقوا 

 ! مناد یمن  وگب  هنادرم 

زا ینز  درک .  یم  تبحـص  مدرم  يارب  تشاد  هلپ  هس  هک  يربـنم  يـالاب  دوب  هتفر  دوب  شدوخ  ناـمز  فورعم  ياـبطخ  زا  یکی  يزوج  نبا 
نارگید زا  هلپ  هس  ارچ  سپ  یناد  یمن  هک  وت  تفگ :  نز  مناد .  یمن  تفگ :  يزوج  نبا  دیـسرپ :  وا  زا  يا  هلئـسم  دـش و  دـنلب  ربنم  نییاـپ 
نیاربانب دیناد ،  یمن  امش  مناد و  نم  نم  هک  تسا  يا  هزادنا  نآ  هب  ما  هتـسشن  رتالاب  نم  هک  ار  هلپ  هس  نیا  داد :  باوج  يا ؟  هتـسشن  رتالاب 

کلف ات  هک  منک  تسرد  يربنم  کی  هک  دوب  مزـال  مورب  ـالاب  متـساوخ  یم  متـالوهجم  هزادـنا  هب  رگا  ما و  هاـتفر  ـالاب  متاـمولعم  هزادـنا  هب 
یمن هک  ار  هچنآ  وگب و  یناد  یم  ار  هچنآ  ملعت !  الام  لقت  ملعت و ال  ام  لق  دـیوگ :  یم  هراب  نیا  رد  دوعـسم  نبا  تفر .  یم  الاب  كـالفالا 
یمن وگب  هنادرم  تحارـص و  لامک  اب  یناد  یم  هک  ار  هچنآ  دندرک  لا  ؤس  وت  زا  رگا  و  رادزاب .  نتفگ  نخـس  زا  نابز  دـنب و  ورف  بل  یناد 

(145  . ) مناد
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 ! مناد یمن  سرد 

قئاـقد مهف  هب  اـهقف  ءاـملع و  مه  زونه  هک  دوب  راـگزور  هغباـن  يوـقت  ملع و  رد  هک  دوـب  يدرم  هیلع  هّللا  ناوـضر  يراـصنا  خیـش  موـحرم 
دنتـسناد یمن  رگا  دندرک  یم  لا  ؤس  يزیچ  ناشیا  زا  یتقو  هک  دوب  نیا  ناشیا  بلاج  وکین و  تافـص  زا  یکی  دـننک .  یم  راختفا  شمالک 

هک نیا  زا  دنناد  یمن  ار  يزیچ  هک  دنریگب  دای  نادرگاش  هک  دـنتفگ  یم  روطنیا  منادـن .  منادـن ،  منادـن ،  دـنیوگب  دـنلب  هک  دنتـشاد  دـمعت 
 . دیاین ناشگنن  مناد  یمن  دنیوگب 

یلیبدرا سدقم 

 . تسا هعیـش  ءاهقف  ناققحم  زا  لاـح  نیع  رد  تسا و  اوقت  دـهز و  لـثملا  برـض  یلیبدرا  سّدـقم  هب  فورعم  یلیبدرا ،  دّـمحم  نب  دـمحا 
وا هب  یتمدخ  یلیبدرا  سدقم  هک  دوب  لیام  یلیخ  سابع  هاش  دـنیوگ :  دوب  هیوفـص  رـصاعم  وا  دـیزگ ،  ینکـس  فجن  رد  یلیبدرا  سّدـقم 
هاش دزن  هک  تساوخ  یلیبدرا  سّدـقم  زا  فجن  رد  درک و  رارف  ناریا  زا  يریـصقت  تلع  هب  یـصخش  هک  داتفا  قافتا  هکنیا  اـت  دـنک  عاـجرا 
لّوا درم  نیا  هچ  رگا  دـنادب :  سابع  تیراع  کلم  یناب   : )) نومـضم نیا  هب  تشون  سابع  هاش  هب  يا  همان  سّدـقم  دـنک .  تعافـش  ساـبع 

 ، تیالو هاش  هدنب  ) درذگب وت  تاریـصیقت  يا  هراپ  زا  هناحبـس  قح  هک  دیاش  يرذگب  وا  ریـصقت  زا  هچنانچ  دـیامنیم  مولظم  نونکا  دوب  ملاظ 
دیما دیناسر  میدقت  هب  هتـشاد  تنم  ناج  هب  دیدوب  هدومرف  هک  یتامدخ  سابع  دناسر :  یم  ضرع  هب   : )) تشون سابع  هاش  یلیبدرا )  دمحا 

هک دش  ببـس  ناریا  هب  ندمآ  زا  یلیبدرا  سّدقم  عانتما  سابع ))  یلع ،  ناتـسا  بلک   . (()) دیئامنن شومارف  ریخ  ياعد  زا  ار  بحم  نیا  هک 
ياهاعدا فالخرب  هک  دـهدیم  ناـشن  قوف  دـهاوش  ( 146  . ) دوش ءاـیحا  ناهفـصا  هزوح  لـباقم  رد  رگید  يزکرم  ناوـنع  هب  فـجن  هزوـخ 

نامز رد  یتح  هدـشن  رئاج  نارادـمامز  ناهاشداپ و  میلـست  ینامز  چـیه  رد  هعیـش  تیناحور  ناربخ ،  یب  الامتحا  اـی  ناـضرغم و  زا  یـضعب 
(147  . ) تسا هدش  عیاش  رتشیب  بلطم  نیا  هک  هیوفص 

تقیقح فشک  تّذل 

تداـیع هب  هیاـسمه  دوب .  هیقف  هک  تشاد  يا  هیاـسمه  يو  تشاد .  رارق  توم  ضرعم  رد  ینوریب  ناـحیروبا  یمالـسا ،  فورعم  دنمـشناد 
زا يزیچ  تسا و  هلبق  هب  ور  حالطـصا  هب  درب و  یم  رـسب  گرم  راـظتنا  رد  هداـتفا و  رتـسب  رد  هـک  دـید  یلاـح  رد  ار  وا  هدـمآ و  ناـحیروبا 

رگا اما  مریم ،  یم  مراد  نالا  هک  مناد  یم  تفگ :  ناحیروبا  تسا ؟  هلئسم  ندیسرپ  تقو  هچ  الاح  درک :  لا  ؤس  هیقف  تسین .  یقاب  شرمع 
یعدم هیقف  نآ  داد .  ار  شباوج  هنقف  هدـب ؟  رتدوز  ار  مباوج  سپ  میوگب !  عادو  ار  ایند  منادـن و  ار  نآ  هکنیا  زا  تسا  رتهب  مریمب  منادـب و 

و رـشب ،  رد  تسا  یـسح  کـی  نیا  دـش .  دـنلب  ناـحیروبا  هناـخ  زا  نویـش  هیرگ و  يادـص  هک  دوـب  هدیـسرن  شا  هناـخ  هب  زوـنه  هک  تسا 
زا ناشیارب  تقیقح  فشک  تّذل  هک  دنسر  یم  يا  هلحرم  هب  دنا  هداد  شرورپ  ار  نآ  دنا و  هتـشاد  هاگن  هدنز  ار  سح  نیا  هک  ینادنمـشناد 

(148  . ) تسا رترب  رگید  زیچ  ره 

ملع قشاع 

هب دیدرگ و  جراخ  قاطا  زا  ًاروف  دیس  موحرم  دندش  داماد  سورع و  قاطا  دراو  اهنز  دوب ،  شفافز  بش  یناهفصا  رقاب  دّمحم  دیـس  موحرم 
اهنز بش  رخاوا  دش .  هعلاطم  لوغـشم  لمءات  نودب  هدرمـش  تمینغ  ار  تصرف  تسا  یبسانم  تقو  هعلاطم  يارب  دـید  تفر .  يرگید  قاطا 

ات دماین  دیایب  دیس  هک  دنام  رظتنم  هچ  ره  و  دنام !  اهنت  هراچیب  سورع  دنتفر و  دوخ  ياه  هناخ  يوس  هب  دندیدرگ و  جراخ  سورع  قاطا  زا 
سح نیا  درک .  شومارف  ار  شسورع  فافز  بش  هک  دیشک  يروط  ار  درم  نیا  ملع  هبذاج  ینعی  تسا ! !  حبـص  هک  دش  هجوتم  تقو  کی 
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یگتـسب و  دراد .  فعـض  تدـش و  رگید  ياه  سح  همه  لـثم  هتبلا  دراد ،  دوجو  شیب  مک و  رـشب  دارفا  همه  رد  تقیقح  ملع و  هب  هقـالع 
(149  . ) دهد شرورپ  ار  نآ  ردقچ  ناسنا  هکنیا  هب  دراد 

یقیقح قوشعم 

دعب تسا .  هتشاد  تنوکس  نادمه  رد  يا  هناخ  رد  لیصحت  ماگنه  هب  تسا  هدوب  یکـشزپ  يوجـشناد  رایرهـش ))  )) ام نامز  فورعم  رعاش 
یم ادـیپ  رتخد  يارب  يرترادـلوپ  رتابیز و  راگتـساوخ  ماگنه  نیمه  رد  اما  دوش !  یم  قشاع  مه  روج  هچ  دوش  یم  هناخبحاص  رتخد  قشاع 

هلئسم نیا  لابند  دراد و  یمرب  تسد  لیـصحت ،  لغـش ،  راک ،  زیچ ،  همه  زا  راو ،  نونجم  دنهد .  یمن  رایرهـش  هب  ار  رتخد  رگید  اذل  دوش 
نم دیوگ :  یم  وا  هب  رایرهـش  دـننک ،  یم  تاقالم  رایرهـش  اب  شرهوش  مناخ و  نامه  زور  کی  درذـگ  یم  هیـضق  نیا  زا  اهلاس  دـتفا .  یم 

بوخ رعش  نابز  هب  ار  تاقالم  نیا  رایرهـش  دعب  درادن !  يا  هدیاف  نم  يارب  يریگب  قالط  ترهوش  زا  رگا  یتح  مرادن !  يراک  وت  اب  رگید 
دوخ هب  هک  یلاح  رد  ما  هدرک  وخ  وا  قشع  هب  هنوگچ  نم  مناد  یمن  دـهد :  یم  حرـش  نینچ  ار  شدوخ  لاح  ناـبز  وا  تسا .  هدرک  فصو 

یقیقح قوشعم  هنرگ  تسا و  كرحم  طقف  دشاب  مه  يدام  قشع  رگا  دنا :  هتفگ  افرع  زا  یضعب  تهج  نیمه  هب  و  مرادن .  یتافتلا  قوشعم 
عقاو رد  دـنک و  یم  فشک  ار  وا  دـسر و  یم  وا  هب  ددرگ و  یم  دـحتم  وا  اب  ناسنا  حور  هک  دـشاب  یم  یعیبطلاءاروام  تقیقح  کی  ناـسنا 

(150  . ) تسا نورد  رد  یقیقح  قوشعم 

تخادرپ دیاب  ار  مدرم  ادخ و  قوقح 

دروم هیلع ،  هّللا  ناوضر  تجح  اقآ  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  موخرم  سلجم  نآ  رد  میدوب  هتسشن  يا  هسلج  رد  دارفا  زا  يا  هدع  اب  یگبلط  مایا  رد 
کی رد  یتح  مدوب و  هدـناوخ  سرد  ناـشیا  تمدـخ  اـهلاس  تشاد و  نم  ندرگ  هب  يداتـسا  قح  موحرم  نآ  هکنیا  اـب  تفرگ ،  رارق  تبیغ 
تقو کی  متـشاد .  روضح  همانرب  نآ  رد  مه  نم  هک  متفرگ  رارق  یطیارـش  رد  اذـه  عم  مدوب  هتفرگ  هزیاـج  موحرم  نآ  زا  یمومع  هقباـسم 

يو زا  منیبب و  ار  ناشیا  ات  مدوب  یبسانم  تصرف  یپ  اذـل  مریگب ؟  رارق  طیارـش  نآ  رد  دـیاب  ارچ  نم  تسین  تسرد  نیا  هک  مدرک  ساـسحا 
ناشیا هناخ  رد  هب  رهظ  زا  دعب  زور  کی  دندروآ .  فیرشت  میظعلادبع  ترـضح  هب  موحرم  نآ  یناتـسبات  کی  رد  هکنیا  ات  مبلطب .  تیاضر 

هک یتقو  تسه  مدای  دـنداد .  دورو  هزاجا  دـندوب  نوردـنا  رد  ناشیا  تسا .  ینـالف  دـییوگب  متفگ :  دـندرک ،  زاـب  ار  رد  مدز .  رد  متفر و 
اقا متفگ :  دندیسر .  یم  رظن  هب  ضیرم  دندوب و  هدرک  هیکت  یتشلاب  رب  دنتشاد و  رـس  رب  یهالک  هک  مدید  یلاح  رد  ار  ناشیا  مدش ،  لخاد 

نارگید زا  زین  يدایز  تبیغ  اما  ما .  هدرک  تبیغ  یمک  امـش  زا  نم  متفگ :  یبلطم ؟  هچ  دومرف :  میوگب !  امـش  هب  ار  یبلطم  کی  ما  هدـمآ 
و مدش ؟  رـضاح  دندرک  یم  تبیغ  امـش  زا  هک  يا  هسلج  رد  ارچ  هک  منک  یم  تمالم  ار  دوخ  منامیـشپ و  تخـس  راک  نیا  زا  ما و  هدـینش 

منکن عامتسا  زین  یسک  زا  منکن و  ار  امش  تبیغ  سپ  نیا  زا  رگید  هک  مراد  میمصت  نوچ  نم  دیایب ؟  زین  نم  نهد  هب  امش  تبیغ  انایحا  ارچ 
لاثما زا  ندرک  تبیغ  دومرف :  تشاد  هک  يا  يراوگرزب  اب  درم  نیا  دیرذگب .  نم  زا  دیـشخبب و  ارم  هک  میوگب  امـش  دوخ  هب  هک  ما  هدمآ  ، 

 . دوش یمام  دوخ  صخش  هب  طوبرم  هک  تسه  مه  تقو  کی  و  تسا .  مالسا  هب  تناها  هک  تسا  یلکـش  هب  تقو  کی  تسا :  روج  ود  ام 
هب طوبرم  هدوب  هچ  ره  هکلب  ما  هتفگن  دوشب  تراسج  نیهوت و  مالسا  هب  هک  يزیچ  هدنب  هن !  متفگ :  مدوب  هدیمهف  ار  ناشیا  دوصقم  هک  نم 

زامن تاکز ،  سمخ ،  رگا  دزادرپب .  ار  مدرم  قوقح  دیاب  دنک  هبوت  دهاوخ  یم  رگا  ناسنا  متـشذگ .  نم  تفگ :  تسا .  ناتدوخ  صخش 
یـسک زا  روز  هب  يا  هوشر  رگا  اما  دـنیوگ .  یم  هّللا  قح  اهنیا  هب  فرع  رد  هک  دروآ  ياجب  دزادرپب و  تسا  راکهدـب  ّجـح و . . .  هزور ،  ، 

تبیغ و رگا  دـنادرگرب و  شناـبحاص  هب  ار  اـهنآ  هدومن  يزواـجت  ملظ و  یـصخش  قـح  رد  اـی  هدرک و  بصغ  ار  یلاـم  يدرف  زا  اـی  هتفرگ 
رافغتـسا دیاب  لقاال  دنا ،  هتفر  ایند  زا  دارفا  نیا  ای  تسین و  نکمم  هک  یتروص  رد  هدومن و  یـضار  ار  صخـش  نآ  هدش  بکترم  ار  یتمهت 

دنوادـخ هک  دومن  ترفغم  بلط  دـنوادخ  زا  دـنا ،  هتفرگ  رارق  تمهت  تبیغ و  دروم  ای  هدـش و  لیاز  ناشیا  زا  یقح  هک  اـهنآ  يارب  درک و 
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(151  . ) دنک یم  یضار  ار  اهنآ  هّللاءاشنا 

درک بوذ  ار  شدوخ 

 . تسا هدوب  رعاش  میکح و  فوسلیف و  فراع و  يدرم  ناسارخ و  گرزب  نیدـهتجم  زا  یکی  یناسارخ  يوضر  بیبح  ازریم  جاـح  موحرم 
 . دوش یم  فداصم  هدوب  تقیقح  انعم و  لد و  لها  هک  يدرم  اب  شرمع  رخاوا  رد  صخـش  نیا  دوب .  قاچ  لکیه و  يوق  رایـسب  يدرف  يو 

درم نآ  دزن  دمآ ،  یم  رامش  هب  ناسارخ  لّوا  هجرد  دهتجم  هک  نیا  اب  یعامتجا و  ترهـش  نآ  اب  یملع و  تاماقم  نآ  اب  بیبح  ازریم  جاح 
هدهاشم یتدم  زا  سپ  دندوب ،  هدید  ار  بیبح  ازریم  جاح  هک  يدارفا  دنا :  هتفگ  دز .  وناز  شرـضحم  رد  تفر و  انعم  لها  یقتم و  دهاز و 

 ، هلب دـش !  بآ  هرابکی  وا  يوق  لکیه  راگنا  تسا ،  هدـش  کچوک  رغال و  یلیخ  هکلب  تسین  هتـشذگ  قاـچ  مدآ  نآ  رگید  وا  هک  دـندرک 
ییاهتـشوگ نیا  اریز  تسین .  ناسنا  تشوگ  اهنیا  ینک ،  شبآ  يا  هدـینایور  مارح  رد  هک  ار  ییاهتـشوگ  نیا  هک  تسا  هبوت  تقو  نآ  هبوت 

تنوخ تتشوگ ،  تتسوپ ،  تناوختسا ،  يا ،  هدرک  تسرد  مارح  زا  هک  یلکیه  نیا  تسا ،  هدمآ  وت  ندب  رد  ینیشن  بش  سلاجم  رد  هک 
هب هتبلا  ( 152  ، ) ینایورب شیوخ  رکیپ  رب  لالح  زا  ار  یتشوگ  اهنیا  ياـجب  ینک و  بآ  ار  اـهنیا  هک  ییاـمن  شـشوک  دـیاب  تسا ،  مارح  زا 

دوب هدینارذگ  ار  نافرع  زا  یلحارم  نوچ  یلو  دنا ،  هدوب  اوقت  اب  يدرم  لوا  نامه  زا  ناشیا  نوچ  دوشن  تراسج  بیبح  ازریم  جاح  موحرم 
هدیـشوک ناسنآ  هدز ،  تلفغ  رکیپ  نآ  ندرک  بوذ  رد  سپ  هتـسناد ،  یم  تلفغ  اب  نیرق  ار  نآ  تسا و  هدوبن  یـضار  شیوخ  هتـشذگ  زا 

(153  . ) تسا

هانگ زا  ترجه 

الاب يا  هناخ  راوید  زا  بش  کـی  دنتـشادن .  تحار  باوخ  وا  تسد  زا  مدرم  هک  يروط  هب  دوب  فورعم  نادزد  زا  یکی  ضاـیع  نب  لیـضف 
یم يراد  هدنز  بش  هک  دوب  يدهاز  دباع و  درم  زا  هناخ  نآ  اقافتا  دورب .  نییاپ  لزنم  رد  دورو  دصق  هب  ات  دنیـشن  یم  راوید  يور  دور  یم 
یم شوگ  هب  شندناوخ  نآرق  نیزح  يادص  دوب  لوغـشم  ندناوخ  نآرق  هب  هظحل  نیا  رد  اما  دـناوخ  یم  اعد  دـناوخ ،  یم  بش  زامن  درک 

ناشبلق نامیا  نایعدم  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  هّللا  رکذـل  مهبولق  عشَخت  اونمآ  نیذـلل  نءای  ملا  درک :  توالت  ار  هیآ  نیا  ناهگان  دیـسر ، 
زا ندنادرگرب  ور  تقو  ایآ  ندرک ؟  ادخ  هب  تشپ  یک  ات  نایصع ،  يرجت  یک  ات  بلق ،  تواسق  یک  ات  ینعی  دوش ؟  مارآ  مرن و  ادخ  يارب 
 ، دـش یحو  وا  دوخ  هب  راگنا  دینـش ،  راوید  يور  ار  هیآ  نیا  هک  نیمه  ضایع  نب  لیـضف  تسا .  هدیـسرن  ادـخ  يوس  هب  ندرک  ور  هاـنگ و 

راوید زا  تسا .  نآ  عقوم  مه  نالا  نیمه  تسا و  هدیـسر  شتقو  ارچ  ارچ  ایادـخ  تفگ :  اـجنامه  اذـل  تسا ،  وا  صخـش  بطاـخم  ییوگ 
نآ مامت  زا  درک  ترجه  همه  زا  تشاذـگ .  رانک  دوب  التبم  نآ  هب  انایحا  هک  ار  هچره  و  رامق ،  بارـش ،  يدزد ،  نآ  زا  دـعب  دـمآ و  نییاپ 
ياه یهاتوک  درک و  ادا  ار  یهلا  قوقح  داد ،  سپ  شنابحاص  هب  ار  مدرم  لاوما  دوب  رودقم  شیارب  هک  يدح  ات  دـیزگ ،  يرود  اهیگدولآ 
يارب هنومن  یملعم  یبرم و  هکلب  دـش  ییاوقت  اـب  درم  طـقف  هن  دـیدرگ ،  ناـگرزب  زا  یکی  اهدـعب  هک  ییاـجب  اـت  دومن .  ناربـج  ار  هتـشذگ 

ایند ناراک  هبوت  همه  قطنم  نیا  اب  دـنیزگ ،  يرود  ناهانگ  تائیـس و  زا  تسا  هتـسناوت  اریز  تسا ،  رجاهم  کـی  وا  سپ  دـیدرگ .  نارگید 
(154  . ) دنرجاهم

يراوزبس میکح 

رد لام 1212  رد  يراوزبس  یجاح  تسا .  ریخا  نرق  راهچ  هس ،  یهلا  يامکح  نیرتروهـشم  اردـصالم  زا  دـعب  يراوزبس  يداه  الم  جاـح 
يامکح ترهش  درک .  تماقا  لاس  هد  تفر و  دهشم  هب  لیصحت  يارب  یگلاس  هد  رد  درم .  شردپ  هک  دوب  هلاس  تفه  دش .  دلوتم  راوزبس 

دهشم هب  سپس  درک .  هدافتسا  یناهفصا  یکشوکبرد  لیعامـسا  الم  رـضحم  زا  لاس  تفه  دودح  رد  دیناشک .  ناهفـصا  هب  ار  وا  ناهفـصا 
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نامرک رد  یلاس  هس  ود  ًاراـبجا  تعجارم  رد  دـش .  هّللا  تیب  مزاـع  هاـگنآ  تخادرپ .  سیردـت  هب  دهـشم  رد  یلاـس  دـنچ  درک و  تعجارم 
تدم همه  رد  دنامب و  هتخانشان  درک  یعس  دهد ،  تضایر  دنک و  تیبرت  ار  دوخ  سفن  هک  نیا  يارب  نامرک  تماقا  تدم  رد  درک .  تماقا 

لهچ بیرق  دـش .  راوزبس  راپـسهر  تفرگ و  ینز  هب  ار  مداخ  نامه  رتخد  دـعب  درک .  یم  مایق  بالط  تمدـخ  هب  هسردـم  مداخ  کمک  هب 
نایاپ هب  شرمع  ات  تخادرپ  قیقحت  هعلاطم و  راک  هب  درک و  فقوت  رهـش  نآ  رد  دوش  جراـخ  رهـش  زا  تبون  کـی  یتح  هکنآ  نودـب  لاـس 

زا دـعب  فلتخم  دالب  رد  اهنآ  ندـنکارپ  اهنآ و  تیبرت  فانکا و  فارطا و  زا  درگاش  بذـج  یفـسلف و  مرگ  هزوح  لیکـشت  رظن  زا  دیـسر . 
زا تمکح  نابلاط  دیچیپ .  ناریا  جراخ  ياهتمسق  ناریا و  همه  رد  شترهش  تیص  دسر .  یمن  يراوزبس  میکح  هیاپ  هب  یسک  يرون  میکح 

زکرم تشگ و  یهلا  تمکح  ناگدنیوج  هلبق  ردقیلاع  میکح  نیا  دـجو  وترپ  زا  راوزبس  كورتم  رهـش  دنتفاتـش .  یم  شرـضحم  هب  وس  ره 
ترهـش جوا  نراقم  تسا ،  فورعم  خیرات  هفـسلف  رد  شـصاخ  رظن  هک  يوسنارف  فورعم  فوسلیف  ونیبوگ  تنک  دـش .  یملع  هزوح  کی 

 : دـسیون یم  وا  تسا .  هدرک  رـشتنم  ناریا  رد  لاـس  هس  ماـن  هب  مه  یباـتک  هدوب و  ناریا  رد  هسنارف  راـتخم  ریزو  لاـس  هس  يراوزبس  میکح 
هب وا  رضحم  زا  هدافتسا  يارب  ناتـسبرع  هیکرت و  ناتـسودنه ،  کلامم  زا  يدایز  بالط  هک  هدش  ریگملاع  يردق  هب  وا  تیـص  ترهـش و  ))
اب دوب ؛  ریرقت  شوخ  ناـیب و  شوخ  هداـعلا  قوف  يراوزبـس  میکح  ( 155  . (() دنتـسه لیـصحت  لوغـشم  وا  هسردم  رد  هدروآ و  ور  راوزبس 

طابظنا اب  يدرم  هوالعب  دوب .  رادروخرب  يراشرـس  ینافرع  قوذ  زا  یمکح  یملع و  تاماقم  زا  هتـشذگ  وا  درک  یم  سیردت  هبذج  روش و 
تدارا قشع  دح  رس  ات  وا  هب  وا  نادرگاش  هک  دوب  هدش  ببس  اهنیا  هعومجم  دوب .  هّللا  یلا  کلاس  هرخالاب  عرـشتم و  دبعتم ،  هبقارم ،  لها  ، 

وا زا  لاس  لهچ  هکنیا  اب  وا  زا  دـعب  وا  نادرگاش  زا  یـضعب  تسا .  دـننام  یب  يراوزبس  میکح  يدرگاـش  داتـسا و  هبذاـج  رظن  زا  دـنزروب . 
رعش یبرع  هب  یـسراف و  هب  يراوزبس  میکح  دنتخیر .  یم  کشا  دندمآ و  یم  ناجیه  هب  وا  يروآدای  ماگنه  مه  زاب  دندوب ،  هتفرگ  هلـصاف 

ود ره  رد  اما  دراد ،  ناوارف  نییاـپ  تسد  رعـش  تمـسق ،  ود  ره  رد  دـنچ  ره  تسا  هدرک  یم  صلخت  رارـسا  هب  شراعـشا  رد  هدورـس و  یم 
هبذـج تلاح  کی  رد  لاـس 1289  رد  يراوزبـس  میکح  تسا .  لاـح  روـش و  لاـمک و  ییاـبیز و  جوا  رد  هک  دراد  راعـشا  یخرب  تمـسق 

دش رب  هلان  شرع  هب  شرف  زا  دش  ردب  ناهج  زا  وچ  رارسا  تسا :  هدورس  نینچ  شتافو  خیرات  رد  شنادرگاش  زا  یکی  تشذگرد .  يدننام 
(156 (() دش رت  هدنز  درمن ،  هک   : )) میوگ ییوجب  را  شتافو  خیرات 

ینادمه یلقنیسح  ازریم  ینابر  فراع 

ینیزج رد  ینادمه  یلقنیـسح  الم  دـنوخآ  رادـمان ،  هیقف  یهلا ،  لماک  فراع  ینابر ،  میکح  موحرم  يراوزبس ،  میکح  هنـسح  نیرتگرزب 
 . دمآ نارهت  هب  نادمه  زا  لیصحت  همادا  يارب  دوب  تشرـس  كاپ  ناپوچ  کی  دنزرف  هک  راوگرزب  گرزب و  درم  نیا  تسا .  هرـس )  سدق  )

هزوح رد  مناد -  یمن  العف  ار  شرادقم  خیرات و  هک  یتدـم -  دـیناشک .  راوزبس  هب  ار  وا  يراوزبس  میکح  تیونعم  هبذاج  ترهـش و  تیص 
یضترم خیش  جاح  نیرخاتملءا  داتـسا  نادرگاش  ءزج  لوقنم  مولع  لیمکت  يارب  تفاتـش و  تابتع  هب  نآ  زا  سپ  درک .  تکرـش  میکح  نآ 

ریـس و لحارم  لماک  فراع  نآ  دزن  رد  تفای و  ار  يرتشوش  یلع  دیـس  اـقآ  روضح  فرـشت  قیفوت  ماـیا  ناـمه  رد  تفرگ .  رارق  يراـصنا 
هزوح نادرگاـش  همه  رگا  تسج .  ناوـت  یم  شیارب  يریظن  رتـمک  هک  دیـسر  تفرعم  لاـمک و  زا  یماـقم  هب  دوـخ  درک و  یط  ار  كوـلس 

موحرم تیبرت  میلعت و  هزوح  تسا .  رختفم  يدرم  نینچ  روضح  هب  میکح  هزوح  دـننک  یم  راختفا  وا  هزوح  رد  روضح  هب  يراوزبس  میکح 
هعلاطم زا  دـنا .  هتـساخرب  یگرزب  نادرم  هزوح  نیا  زا  دوب .  يزاس  ناسنا  هزوح  میلعت ،  ات  دوب  تیبرت  هزوح  رتشیب  یلقنیـسح  ـالم  دـنوخآ 
نیدلا لامج  دیـس  هرابرد  هرـشتنم  دانـسا  كرادم و  زا  هچنآ  قبط  درب .  یپ  نآ  هریاد  تعـسو  هب  ناوت  یم  رـشبلاءابقن  باتم  هقرفتم  عضاوم 

خیش یکی  تسا :  هدش  دنم  هرهب  رفن  ود  رضحم  زا  فجن  رد  شتماقا  تدم  رد  دیس  دیآ ،  یم  تسد  هب  یناغفا ))   )) هب فورعم  يدابآدسا 
زا هوالعب  هتشاد -  لاغتشا  یلقع  مولع  لیصحت  هب  فجن  رد  دیـس  هک  هدش  حیرـصت  هکنیا  هب  رظن  یلقنیـسح .  الم  دنوخآ  رگید  يراصنا و 

مولع دیـس  هک  تسا  نیا  رهاظ  تسا ،  هدرک  هدافتـسا  رفن  ود  نیا  رـضحم  زا  دیـس  هک  هدش  حیرـصت  مه  و  تسادـیپ -  شیب  مک و  شراثآ 
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 ، دوجوم كرادم  قبط  لامج  دیس  تسا .  يراوزبس  میکح  درگاش  هطساو  کی  اب  لامج  دیس  اذهیلع  تسا .  هتخومآ  دنوخآ  دزن  ار  یلقع 
هب هک  ینادـمه  دـنوخآ  نادرگاـش  زا  یبوبح  دیعـس  دیـس  موحرم  ینارهت و  ییـالبرک  دـمحا  دیـس  موحرم  اـب  فجن  رد  تماـقا  تدـم  رد 

قراخ درم  نیا  یگدنز  ياهیتفگش  زا  رگید  یکی  نیا  و  دنا ،  هتشاد  تیمیمص  تقافر و  دنفورعم  كولس  ریـس و  لحارم  یط  یگتـسراو و 
(157  . ) دشاب هدش  وا  یگدنز  زا  هتکن  نیا  هجوتم  یسک  میا  هدیدن  نونکات  دهد .  یم  وا  ّتیصخش  هب  يا  هزات  دعب  تسا و  هداعلا 

يا هشمق  میکح 

وا مان  ناتـسود  نادرگاش و  هک  اضر -  دّـمحم  اقآ  تسا .  ریخا  نورق  نافرع  نیطاسا  امکح و  مظاعا  زا  يا .  هشمق  میکح  اضر  دّـمحم  اقآ 
زا درک و  ترجاهم  ناهفصا  هب  لیصحت  يارب  یناوج  رد  تسا .  ناهفـصا  هشمق  لها  دندرک -  یم  ظفلت  اضرمآ ))  )) ففخم تروص  هب  ار 
 . دوب تمکح  نونف  سیردت  راد  هدهع  ناهفـصا  رد  اهلاس  دش .  دنم  هرهب  ( 159  ) يدورگنل رفعج  الم  و  ( 158  ) يرون نسح  ازریم  رضحم 

هدافتـسا شـضیفرپ  رـضحم  زا  الـضف  دیزگ و  نکـسم  ردص  هسردـم  هرجح  رد  درب و  رـس  هب  نارهت  رد  ار  دوخ  رمع  نایاپ  لاس  هد  دودـح 
اب دوب ؛  برـشم  فراـع  هتـسراو و  ینعم  ماـمت  هب  يدرم  يو  تسا .  رخآ  لاـس  هد  يا  هشمق  میکح  یناگدـنز  هرود  نیرتروشرپ  دـندرک . 

لوقنم و کلمی  ام  ماـمت  یلاسکـشخ 1288  رد  دوب ؛  دـنمتورث  یناوج  رد  نازیرگ .  يدودـح  ات  عمج  زا  دوب و  سونءام  ییاهنت  تولخ و 
سردـم میکح  یلع  اقآ  ترهـش  جوا  رد  يا  هشمق  میکح  تسیز .  هناشیورد  رمع  ناـیاپ  اـت  درک و  نادـنمزاین  فرـص  ار  دوخ  لوقنم  ریغ 
يازریم رازاب  درک و  سیردت  ار  یلعوب  بتک  دوب  ییاردـص  شا  یلـصا  برـشم  هکنآ  اب  دـمآ و  نارهت  هب  هولج  نسحلاوبا  ازریم  يزونز و 

هماج زگره  يا  هشمق  میکح  داتفا . )) هولج  زا  هولج   : )) دش فورعم  هک  يروط  هب  تسکش  دوب  یلعوب  هفسلف  رد  شـصصخت  هک  ار  هولج 
هدرک لقن  تسا  هدوب  وا  درگاش  اهلاس  هک  ییاقـشق  ناخ  ریگناهج  موحرم  دماین .  رد  املع  هماج  يز و  رد  درکن و  رود  نت  زا  ار  ییاتـسور 

ییاملع وا  ياهسابل  عضو  مدناسر .  وا  رضحم  هب  ار  دوخ  لّوا  بش  نامه  متفر .  نارهت  هب  يا  هشمق  میکح  رـضحم  زا  هدافتـسا  قوش  هب  هک 
یلحم تابارخ  تابارخ ؛  رد  ادرف  وت  نم و  داعیم  تفگ :  متفگ .  ودـب  ار  دوخ  تجاح  تسناـم .  یم  هدـس  ياـه  شورف  ساـبرک  هب  دوبن ، 

اب ار  اردـصالم  رافـسا  دـعب  زور  درک .  یم  هرادا  ار  نآ  یـشیورد  هک  دوب  يا  هناخ  هوهق  اجنآ  رد  نارهت و  میدـق )   ) قدـنخ جراخ  رد  دوب 
بلطم قیقحت  هب  سپس  دناوخ .  یم  رب  زا  ار  نآ  وا  مدوشگ ،  ار  رافسا  دوب .  هتسشن  يریصح  رب  هک  مدید  یهاگتولخ  رد  ار  وا  مدرب .  دوخ 

یلاـع يرعـش  قوذ  زا  يا  هشمق  میکح  موـش .  هناوـید  متـساوخ  یم  مدـش ،  دوـخ  یب  دوـخ  زا  هک  دروآ  دـجو  هب  ناـنچنآ  ارم  تـخادرپ . 
هنافراع یتوکس  تولخ و  ییاهنت و  رد  هسردم ،  هرجح  جنک  رد  لاس 1306  رد  وا  تسا .  هدرک  یم  صلخت  ابهص ))  )) هب دوب و  رادروخرب 
ناتسود دوب .  اپرب  ییاغوغ  رهـش  رد  ینک و  یلع  الم  جاح  موحرم  رهـش  گرزب  یتفم  توف  اب  دوب  فداصم  زور  نآ  ار  اضق  تفر .  ایند  زا 

(160  . ) دندرپس كاخ  هب  اقآ  ربق  رـس  رد  ار  وا  دودعم ،  هورگ  نآ  دـندش .  هاگآ  شتـشذگرد  زا  وا  توف  زا  سپ  اهتعاس  شنادـنمتدارا  و 
هب نیرز  خاـک  دوب :  هدرک  وزرآ  هدورـس و  لزغ  کـی  زا  یتیب  رد  دوخ  هک  تسیز ،  ناـنچنآ  تسیز و  هک  درم ،  ناـنچنآ  يا  هشمق  میکح 

(161  . ) تسین مک  ملاع  هب  هناریو  مهاوخ و  يا  هشوگ  هناوید  نم  هک  شوخ  ناهش 

تعانق رقف و  يوربآ 

يرون یلع  الم  هقبط  مه  هک  تسا  دیهش  يدهم  ازریم  موحرم  دافحا  زا  میکح ؛  گرزب  اقآ  هب  فورعم  يدهشم ،  يدیهش  يرکـسع  ازریم 
دص و دودح  رد  دهشم  رد  يدیهـش ،  تیب  دش .  دای  اهنآ  زا  ناریا )  مالـسا و  لباقتم  تامدخ  باتک  رد   ) متـشه تسیب و  هقبط  رد  تسا و 

موحرم درگاش  هک  تسا  دیهش  يدهم  ازریم  موحرم  درگاش  دنزرف و  گرزب  اقآ  موحرم  دوب .  تیناحور  تمکح و  ملع و  تیب  لاس  هاجنپ 
درگاش ادـتبا  ًارهاظ  میرادـن ؛  یتسرد  عالطا  گرزب  اقآ  موحرم  تالیـصحت  زا  تسا .  هدوب  یلماع  نیـسح  خیـش  يدابآدـیب و  دّـمحم  اـقآ 
موحرم نامز  یکدنا  هدمآ و  نارهت  هب  دعب  هدوب و  دهـشم  رد  يدقورـس  دّـمحم  ازریم  مالـسالا و  خیـش  نیـسحمالغ  الم  موحرم  شردـپ و 
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یبرع تامدقم  لیـصحت  يادتبا  رد  هدنب  نیا  تسا .  هدناوخ  سرد  زین  یهاشنامرک  میکح  يروکـشا و  میکح  دزن  هدرک و  كرد  ار  هولج 
ازریم مان  هب  تشاد  يدنزرف  يو  مدوب .  هدید  دوب  تسیز  هداس  يومدیپس و  يدرمریپ  هک  ار  وا  ق )  1354 ه -  ياهلاس 1352 -   ) دهشم رد 

هموظنم و حرش  داتسا  دیشخرد ؛  یم  هراتـس  دننام  تلیـضف  لضف و  رظن  زا  تقو  نآ  رد  دهـشم  قنور  رپ  میظع و  هزوح  همه  رد  هک  يدهم 
رفن ود  نیا  تشذگرد  اب  تشذگ .  رد  لاس 1354  رد  ناوج  نآ  درک .  یم  یط  ار  لهچ  یس و  نایم  نینس  تقو  نآ  دوب .  هنافک  رافـسا و 

یگدازآ و هجهل و  تحارـص  یگتـسراو و  هب  گرزب  اـقآ  موـحرم  دـش .  هتـسب  نادـناخ  نیا  رد  هفـسلف  تـمکح و  تیناـحور و  هدـنورپ  ، 
یتسود هقباس  وا  اب  هک  زکرم  ياملع  زا  یکی  تفرگ .  یمن  يزیچ  یـسک  زا  تسیز ،  یم  رقف  تیاهن  رد  هکنیا  اـب  دوب .  هرهـش  یـشنمدازآ 

 . دوش یم  رداص  وا  يارب  یهجوت  لباق  يررقم  غالبا  دریگ و  یم  سامت  ـالاب  تاـماقم  اـب  نارهت  رد  وا ،  رقف  زا  عـالطا  زا  سپ  تسا  هتـشاد 
زا ناوارف  یتحاران  نمـض  اوتحم  زا  عالطا  زا  سپ  گرزب  اقآ  موحرم  دوش .  یم  هداد  گرزب  اقآ  هب  يزکرم  ملاع  نآ  همان  هارمه  غالبا  نآ 
یم سپ  شیاوتحم  اب  ار  تکاپ  و  میرب )) . . .  یمن  تعانق  رقف و  يوربآ  ام   : )) دسیون یم  تکاپ  تشپ  رد  شا ،  ینارهت  تسود  لمع  نیا 

 . دتسرف

یشیدنا كزان  یلدزان و 

یطقس يرس  تسا .  هدوب  یفاح  رشب  ناهارمه  ناتـسود و  زا  يو  تسا .  هدوب  ییاجک  الـصا  میناد  یمن  تسا .  دادغب  لها  یطقـس ،  يرس 
کی زا  هک  تسا  لاس  یـس  تفگ :  يرـس  هک  تسا  هتـشون  نایعالا  تایفو  رد  ناکلخ  نبا  تسا .  هدوب  راثیا  ادـخ و  قلخ  هب  تقفـش  لـها 
مدمآ نوریب  داد .  خر  رازاب  رد  یقیرح  یبش  تفگ :  هنوگچ ؟  دـنتفگ :  منک .  یم  رافغتـسا  دـش  يراج  منابز  رب  هک  هّللدـمحلا ))   )) هلمج

مریگ هک  مدش  هبنتم  هبترم  کی  هّللدمحلا . ))   : )) متفگ تسا .  هدیـسرن  وت  ناکد  هب  دش  هتفگ  نم  هب  هن .  ای  هدیـسر  نم  ناکد  هب  هک  منیبب 
یم هراشا  توافت )  كدنا  اب   ) ناتـساد نیمه  هب  يدعـس  مشاب ؟  نیملـسم  هشیدنا  رد  نم  تسیاب  یمن  ایا  دشاب ،  هدـیدن  یبیـسآ  نم  ناکد 

هک دود  كاخ و  نآ  ردنا  تفگ  رکش  یکی  تخوسب  یمین  دادغب  هک  مدینـش  تخورفرب  یـشتآ  قلخ  دود  یبش  دیوگ :  یم  هک  اجنآ  دنک 
رگا ران  هب  دزوسب  يرهـش  هک  يدنـسپ  سب  دوب و  نتـشیوخ  مغ  دوخ  ار  وت  سوهلاوب  يا  شتفگ  يا  هدـیدناهج  دوبن  يدـنزگ  ار  ام  ناکد 
قشع دیحوت و  رد  يدایز  نانخـس  تسا .  يدادغب  دینج  ییاد  داتـسا و  یخرک و  فورعم  دیرم  درگاش و  يرـس  رانک  رب  دوب  تیارـس  دوخ 

یم شود  هب  ار  دب  کین و  راب  نیمز  دننام  دبات و  یم  ملاع  همه  رب  باتفآ  دـننام  فراع   : )) دـیوگ یم  هک  تسوا  مه  دراد و  هریغ  یهلا و 
دون و نس  رد   250 ای لاس 245  رد  يرـس  دنک . )) یم  یناشفا  وترپ  همه  هب  شتآ  دننام  تساهلد و  همه  یگدـنز  هیام  بآ  دـننام  دـشک و 

(162  . ) تسا هتشذگرد  یگلاس  تشه 

؟  تسیک نامرهق 

هک دـننک  یم  لقن  دـنناد .  یم  نافرع  یگنادرم و  توتف و  رهظم  ار  وا  مه  ناراکـشزرو  تسایند و  فورعم  ناناولهپ  زا  یکی  یلو  يایروپ 
رب ینزریپ  هب  هعمج  بش  رد  دـهدب .  هقباسم  ینیعم  تقو  ناکم و  کی  رد  اجنآ  لّوا  هجرد  ناولهپ  اب  اـت  دـنک  یم  رفـس  يروشک  هب  يزور 

اولح وا  هب  دـمآ و  ولج  اذـل  تخانـش ،  یمن  ار  یلو  يایروپ  نزریپ  دراد .  اعد  سامتلا  مه  مدرم  زا  دـنک و  یم  تاریخ  اولح  هک  دروخ  یم 
ات هدـمآ  جراخ  زا  يرگید  نامرهق  نونکا  مه  تسا  یتشک  نامرهق  نم  رـسپ  یتجاح - ؟  هچ  نک - .  اعد  میارب  مراد  یتجاـح  تفگ  داد و 

نیمز نم  رـسپ  رگا  دوش ،  یم  هرادا  مدـنزرف  ینامرهق  قوقح  نیمه  اب  ام  یگدـنز  ماـمت  نوچ  دـهد و  هقباـسم  مرـسپ  اـب  اـهزور  نیمه  رد 
شاب نئمطم  تفگ :  ایروپ  مور .  یم  نیب  زا  مه  نزریپ  نم  و  دوش .  یم  هابت  زین  ام  یگدـنز  مامت  هکلب  هتفر  وا  يوربآ  هک  اـهنت  هن  دروخب ، 

؟  هن ای  دنزب  نیمز  هب  ار  وا  دوب  ناولهپ  نآ  زا  رتیوق  رگا  ایآ  دنکب ،  دـیاب  هچ  ادرف  هک  درک  رکف  دوخ  اب  ایروپ  نآ  زا  سپ  منک .  یم  اعد  نم 
 . . . تفرگ ار  شدوخ  میمصت  اذل  دنک ،  هزرابم  دوخ  سفن  اب  هک  تسا  یسک  نامرهق  هک :  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  لایخ  رکف و  یتدم  زا  دعب 
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هک يروطب  تفای .  فیعض  یلیخ  ار  فیرح  يوق و  رایسب  ار  نتشیوخ  دنکفا ،  دوخ  فیرح  هجنپ  رد  هجنپ  دیسر و  ارف  دوعوم  زور  نوچ  . 
يا هنوگ  هب  مه  دـعب  درک و  يدروآمه  وا  اب  یتدـم  دـمهفن  یـسک  هکنیا  يارب  یلو  دـناسرب .  كاخ  هب  ار  وا  تشپ  یناسآ  اـب  تسناوت  یم 

ار شبلق  هک  درک  ساسحا  تقو  نامه  رد  دنا :  هتشون  تسـشن .  شا  هنیـس  يور  دز و  نیمز  هب  ار  يو  فیرح  هک  دومن  تسـس  ار  شدوخ 
زا درم  نیا  دـعب  درک .  سفن  اب  داـهج  هظحل  کـی  هکنیا  يارب  ارچ ؟  دـنیب ،  یم  دوخ  بلق  اـب  ار  توکلم  ییوگ  دومن  زاـب  یلاـعتم  يادـخ 

همه زا  هک  داد  جرخ  هب  يا  ینامرهق  نانچ  هاوه  بلغ  نم  ساـنلا  عجـشا  قادـصم  هب  و  هسفن .  دـهاج  نم  دـهاجملا  اریز :  دـش .  هّللاءاـیلوا 
اهراکشزرو هتشذگ  رد  تسا ،  هتفر  نیب  زا  تایونعم  رگید ،  کلامم  رد  اصوصخ  زورما  ياهـشزرو  رد  هتبلا  ( 163  . ) دوب رتالاب  اهینامرهق 

ياهناسنا اب  هک  گنج  نادیم  رد  مه  تسا  نامرهق  ههبج  ود  ره  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دنتـسناد .  یم  یناولهپ  ینامرهق و  رهظم  ار  ع )   ) یلع
هک دوب  نیا  وک  هب  وک  منینچ  يدرم  بلاـط  وک  درم  توهـش  تقو  مشخ و  تقو  سفناـب :  هزراـبم  نادـیم  رد  مه  تسا و  زیتس  رد  فرحنم 

هکنآ ینعی  دوب .  مءاوت  سوه  زا  يدازآ  سفن و  ياوه  اب  هزرابم  يونعم و  تعاجش  یگنادرم ،  توتف ،  کی  اب  ینامرهق  یناولهپ و  هشیمه 
هزاجا وا  هب  ینامرهق  حور  درک ،  یمن  هاگن  مدرم  سومان  هب  دـش و  یمن  هریخ  رگید  داـتفا  یم  مرحماـن  هب  شمـشچ  هک  اـجنآ  دوب  ناـمرهق 

 ، درک یمن  یـسولپاچ  قلمت و  دز ،  یمن  تمهت  تفگ ،  یمن  غورد  دروخ ،  یمن  بارـش  درک ،  یمن  انز  نامرهق  دـنک .  هاـگن  اـت  داد  یمن 
دنلب ار  ینهآ  گنـس و  کی  ای  نیگنـس  هنزو  کی  هک  تسین  سکنآ  اهنت  نامرهق  داد .  یمن  ار  اهراک  نیا  هزاجا  وا  هب  ینامرهق  حور  نوچ 

(164  . ) دیآرب هراما  سفن  هدهع  زا  هک  تسا  نیا  هدمع  هکلب  دنک ، 

درک بلس  دوخ  زا  ار  تیعجرم  هک  یملاع 

دنتشاد یسرد  هزوح  فجن  رد  ناشیا  دندوب .  ناشدوخ  نامز  دیلقت  عجارم  زا  ءاملع و  رباکا  ناگرزب  زا  يا  هرمک  هوک  نیسح  دیس  موحرم 
هب هدـمآ و  ناریا  هب  دـعب  دنتـشاد و  تماقا  ار  یمک  تدـم  طقف  فجن  رد  هک  صوصخب  دـندوب ،  هدزن  مه  هب  يداـیز  ترهـش  زونه  یلو  ، 
يو زا  دنام و  یم  وا  دزن  ار  یتدم  دید  یم  يزربم  ملاع  کی  اج  ره  تشگ  یم  ار  ناریا  ياهرهش  هک  انعم  نیا  هب  دندوب ،  هتخادرپ  تحایس 

موحرم رـضحم  زا  ناشاک  رد  ار  يرتدایز  تدم  دنام و  ناهفـصا  رد  ار  يرتشیب  رادقم  دنارذگ ،  دهـشم  رد  ار  یتدـم  دومن ،  یم  هدافتـسا 
تماقا فجن  رد  هک  یماگنه  رد  دوب .  هدش  يزربم  درم  یتسارب  تشگرب ،  ناشاک  هب  هک  لاس  هس  تدم  زا  سپ  دوب ،  درک  هدافتـسا  یقارن 

یمخارت هدروخ و  مهب  ییاه  مشچ  اب  هثج  مک  یخیش  وا  یسرد  تعاس  زا  لبق  دجـسم  نامه  رد  درک ،  یم  سیردت  يدجـسم  رد  دنتـشاد 
زور کی  تفگ .  یم  سرد  رفن  هس  ود  يارب  زین  هنهک  يا  هماـمع  سردـنم و  ییاهـسابل  اـب  دـناسر  یم  اهیناتـسزوخ  هب  ار  يو  تهابـش  هک 
دید دوش ،  یم  دجسم  دراو  هک  دوب  هدنام  یـسرد  تعاس  هب  رگید  تعاس  کی  زونه  دیآ ،  یم  هشیمه  زا  رتدوز  نیـسح  دیـس  اقآ  موحرم 

هب ار  خیش  يادص  یلو  تسـشن  يرانک  مه  وا  دنک  یم  سیردت  رفن  هس  ود  يارب  هتـسشن و  هشوگ  نآ  مه  يربنلج  حالطـصا  هب  خیـش  کی 
کی نیـسح  دیـس  اقآ  الاح  تسا .  دـیفم  زین  وا  يارب  دـهد و  یم  سرد  هتخپ  یلیخ  دـید  درک ،  شوگ  ار  يو  ياهفرح  دینـش ،  یم  یبوخ 

 . تسا هتخانـش  یمن  ار  وا  زور  نآ  اـت  هک  تسا  یلوهجم  درم  کـی  خیـش ،  نآ  هک  یلاـح  رد  تسا  تیعجرملا  بیرق  فورعم  ربتعم  ملاـع 
کی لبق  زور  لثم  تفر و  رتدوز  تعاـس  کـی  ًادـمع  اذـل  تسا ؟  يروج  هچ  مینیبب  میورب  رتدوز  هدرخ  کـی  مه  زورما  تفگ :  شیادرف 

رت لضاف  مه  وا  زا  یتح  تسا و  یلـضاف  درم  خیـش  نآ  عقاو  رد  تسا و  هدوب  تسرد  زورید  صیخـشت  دید  درک  شوگ  تسـشن  يا  هشوگ 
درم نیا  هک  دـش  تباث  دـص  رد  دـص  شیارب  درک .  ار  راک  نیمه  مه  زاب  منک ،  یم  ناحتما  مه  رگید  زور  کی  تفگ  دوخ  اب  دـشاب ،  یم 

سیردت زور  ره  هک  ییاج  رد  تفر  دـعب  دـنک  هدافتـسا  خیـش  نآ  زا  دـناوت  یم  مه  وا  دوخ  تسا و  رتملاع  شدوخ  زا  لوهجم ،  فورعمان 
امش يارب  زورما  نم  تفگ :  شنادرگاش  هب  باطخ  دیـس  دوب ،  هدشن  مامت  خیـش  نآ  سرد  زونه  دندمآ .  شنادرگاش  ات  تسـشن  درک  یم 

تسا و رت  لضاف  رتملاع و  یلیخ  نم  زا  وا  هتـسشن ،  هشوگ  نآ  دینیب  یم  هک  یخیـش  نآ  تفگ :  دییامرفب .  دـنتفگ :  مراد .  يا  هزات  فرح 
وا سرد  ياپ  دیاب  رگیدمه -  اب  همه  امـش -  نم و  دـیهاوخب  ار  شتـسار  رگا  و  منک ،  یم  هدافتـسا  وا  زا  مه  نم  دوخ  مدرک ،  ناحتما  نم 
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دوب نیا  تقیقح  اما  دنتفر ،  خیش  نآ  سرد  ياپ  هب  وا  هارمه  هب  مه  نادرگاش  مامت  دش و  دنلب  ياج  زا  شدوخ  میتفر ،  ام  هک  هّللاای  میورب ، 
اهدعب یلو  دوب  هدشن  هتخانش  شردق  زونه  تقو  نآ  رد  یهتنم  دوبن ،  يراصنا  یضترم  خیش  زج  یسک  لج  نامسآ  هثج  مک  خیـش  نآ  هک 

تسا یهلا  یلاع و  هیحور  نیا  دراد ،  یم  او  تفگـش  هب  ار  ناسنا  ناتـساد  نیا  رد  هک  هچنآ  اما  دمآ .  رامـشب  املع  رباکا  ءاهقف و  مظاعا  زا 
اب دنک و  دوخ  هیلع  مایق  ات  دنک  یم  راداو  تیعجرم )   ) یعامتجا یملع و  هجرد  نآ  اب  ار  يا  هرمک  هوک  نیـسح  دیـس  اقآ  دـننام  یناسنا  هک 
 . دیامن ضیوفت  يرگید  هب  دنک و  بلـس  دوخ  وا  ار  نآ  دریگب و  هدیدان  ار  شیوخ  تیعجرم  تیعقوم و  يراصنا  خیـش  يدرگاش  نتفریذپ 

نیا شدوخ  عفانم  زا  وا  هکنیا  اما  تسا ،  يا  یلاع  رایـسب  ماقم  دـنک  هاگن  نآ  هب  ییایند  هبنج  زا  دـهاوخب  ناسنا  رگا  تسین ،  مک  تیعجرم 
نتـشیوخ هیلع  دـنک و  تواـضق  يرگید  شدوخ و  نیب  روطنآ  تسناوت  یم  هک  تسا  دازآ  یلاـعتم  حور  کـی  زا  یـشان  درذـگ  یم  نینچ 

(165  . ) دنک رداص  مکح 

زیمآرارسا يورین 

نادرگاش زا  هک  يو  تسا ،  هدوب  ریخا  راصعا  رد  كولـس  ریـس و  قـالخا و  گرزب  ياـملع  زا  ینادـمه  یلق  نیـسح  ـالم  دـنوخآ  موحرم 
دمآ يدرم  دنا  هتشون  تسا .  هدوب  يزاریش  يازریم  هجوت  مارتحا و  دروم  تخس  دور ،  یم  رامشب  يراصنا  خیش  يزاریش و  يازریم  موحرم 
رگید هک  دوب  هدش  يروط  وا  هفایق  اما  تشگرب ،  هدرک  هبوت  صخـش  نیا  زور  دنچ  زا  دعب  داد  هبوت  ار  وا  ناشیا  دـنوخآ و  موحرم  تمدـخ 

ار مدآ  نیا  زیچ  هچ  تسین ! !  شناوختسا  رب  یتسوپ  زج  هک  راگنا  فیحن ،  رغال و  دوب  هتخیر  شندب  اهتشوگ  تخانـش  یمن  ار  يو  یـسک 
هک ینادمه  یلق  نیسح  الم  دنوخآ  دنک ؟  مایق  شیوخ  هیلع  نینچ  نیا  هک  دوب  هتشاداو  ار  وا  یتردق  هچ  و  دوب ؟  هدروآرد  تروص  نیا  هب 
وا هک  دوب  مدآ  نآ  رد  يا  هتفهن  نادجو  هچ  نیا  تشاد .  داشرا  يورین  کی  طقف  يرشت ،  هن  یپوت ،  هن  يا  هزینرـس  هن  تشاد و  یقالـش  هن 

(166 ( ؟  تخیگنارب تسا  هدییور  تیصعم  زا  هک  ییاهتشوگ  نیا  هیلع  شتاوهش و  هیلع  شدوخ و  هیلع  نانچنآ  درک و  هدنز  ار 

رجاهم قشاع  شش 

مّوس لاس  رد  دـنا  هتـشاد  ینکـس  هّکم  ياه  یکیدزن  رد  دـنا و  هدوب  هشیرمه  شیرق  اب  ارهاظ  هک  ةراق ))   )) و لـضع ))   )) هلیبق زا  يا  هّدـع 
لخاد هب  ار  ناناملسم  زا  یهورگ  دنا ،  هدرک  رایتخا  مالـسا  ام  هلیبق  دارفا  زا  یخرب   : )) دنتـشاد راهظا  هدمآ  مرکا  لوسر  روضح  هب  ترجه 

ص  ) مرکا لوسر  دنهدب . )) دای  ام  اب  ار  مالـسا  نیناوق  لوصا و  دنهد و  میلعت  ام  هب  ار  نآرق  دننازومایب ،  ام  هب  ار  نید  ینعم  هک  تسرفب  ام 
درم ای  دثرم  یبا  نب  دثرم  مان  هب  يدرم  هدهع  رب  ار  هورگ  تسایر  داتسرف و  اهنآ  هارمه  روظنم  نیا  يارب  ار  شیوخ  باحصا  زا  رفن  شـش  ( 

هک يا  هطقن  رد  ات  دندش  هناور  دندوب  هدمآ  هنیدم  هب  هک  تئیه  نآ  هارمه  ادخ  لوسر  ناگداتـسرف  تشاذگ .  تباث  نب  مصاع  مان  هب  رگید 
هلیبق زا  یهورگ  هاگان  هک  دندوب  هدیمرآ  اج  همه  زا  ربخ  یب  ادخ  لوسر  نارای  دـندمآ ،  دورف  دندیـسر و  دوب  لیذـه  هلیبق  تنوکـس  لحم 
لّوا زا  دندوب  هدمآ  هنیدم  هب  هک  یتئیه  هک  دش  مولعم  دندروآ ،  هلمح  اهنآ  رـس  رب  هتخیهآ  ياهریـشمش  اب  رابـشتآ ،  هقعاص  دـننام  لیذـه 
هلیبق اب  دارفا  نیا  تسا  مولعم  لاح  ره  هب  دنا ،  هداد  شور  رییغت  هداتفا و  عمط  هب  دنا  هدیـسر  هک  هطقن  نیا  هب  ای  دـنا و  هتـشاد  هعدـخ  دـصق 

هب تعرـس  هب  دندش  هاگآ  عوضوم  زا  هک  نیمه  ادخ  لوسر  نارای  تسا .  ناملـسم  رفن  شـش  نیا  يریگتـسد  فده ،  دنا و  هتخاس  لیذـه 
ام فده  تسین ،  امـش  نتـشک  ام  فده  هک  دندرک  دای  دنگوس  اه  یلیذه  دنتـشگ .  شیوخ  زا  عافد  هدامآ  دنتفر و  شیوخ  هحلـسا  فرط 
 . میشکن ار  امش  هک  میدنب  یم  نامیپ  امش  اب  نونکا  مه  ام  میریگب ،  اهنآ  زا  یلوپ  میهدب و  هّکم  رد  نایـشیرق  لیوحت  ار  امـش  هک  تسا  نیا 
هس اما  دندش .  هتـشک  ات  دندیگنج  میریذپ ،  یمن  ار  كرـشم  نامیپ  گنن  زگره  ام  دنتفگ :  تباث  نب  مصاع  هلمج  نآ  زا  اهنیا و  زا  رفن  هس 
اب ار  رفن  هس  نیا  اه  یلیذه  دـندش .  میلـست  دـنداد و  ناشن  شمرن  قراط  نب  هّللادـبع  يدـع و  نب  بیبخ  هنثد و  نب  دـیز  مان  هب  رگید :  رفن 
هب تسد  دروآ و  نوریب  دـنب  زا  ار  شیوـخ  تسد  هّکم  کـیدزن  قراـط  نب  هّللادـبع  دـندش ،  هناور  هّکم  فرط  هب  دنتـسب و  مـکحم  باـنط 
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هک یلیذه  زا  ریسا  ود  لباقم  رد  دندش و  هدرب  هّکم  هب  بیبخ  دیز و  دنتشک .  ار  وا  گنس  برض  اب  دادن و  لاجم  نمـشد  اما  درب ،  ریـشمش 
نوخ ماقتنا  هب  هک  دیرخ  دوب  شرایتخا  رد  هک  سک  نآ  زا  ار  دـیز  یـشرق ،  هیما  نب  ناوفـص  دـنتفر .  دـنتخورف و  ار  اهنآ  دنتـشاد  هکم  رد 

نایرج رظان  هک  دندش  عمج  شیرق  مدرم  دندرب ،  هّکم  جراخ  هب  نتـشک  يارب  ار  وا  دـشکب .  دوب  هدـش  هتـشک  ردـب  ای  دـحا  رد  هک  شردـپ 
زا یکی  نایفـسوبا  دادـن .  هار  دوخ  هب  یلزلزت  نیرتـکچوک  دـمآ و  ولج  شا  هنادرم  ياهمدـق  ار  وا  دـندروآ ،  هاـگنابرق  هب  ار  دـیز  دنـشاب ، 

تمادـن و راهظا  کی  دـناوتب  دـیاش  دـنک ،  هدافتـسا  دـیز  تاـیح  رخآ  تاـظحل  نیا  رد  دوجوم  طیارـش  زا  درک  رکف  دوب ،  هکرعم  نارظاـن 
 : مهد یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  تفگ :  دیز  هب  ولج و  تفر  دشکب ،  نوریب  وا  زا  ص )   ) مرکا لوسر  هب  تبسن  يرفنت  راهظا  ای  ینامیـشپ و 

دیز یتفر )) ؟  یم  تنادـنزرف  نز و  دزن  هب  تحار  وت  میدز و  یم  ار  وا  ندرگ  ام  دوب و  وت  ياج  هب  دّـمحم  نالا  هک  يرادـن  تسود  اـیآ  ))
 (( مشاب هتسشن  تحار  مدنزرف  نز و  دزن  ما  هناخ  رد  نم  دورب و  يراخ  دّمحم  ياپ  رد  هک  مرادن  تسود  نم  هک  ادخ  هب  دنگوس   : )) تفگ

ردقنآ ار  وا  یسک ،  نارای  مدیدن  زگره  نم  دنگوس  ادخ  هب   : )) تفگ نایـشیرق  رگید  هب  درک و  ور  دنام ،  زاب  بجعت  زا  نایفـسوبا  ناهد  . 
ندز راد  يارب  زین  ار  وا  دیـسر  يدع  نب  بیبخ  هب  تبون  يدنچ  زا  سپ  دنراد . )) یم  تسود  ار  دمحم  دمحم ،  نارای  هک  دـنرادب  تسود 

رد زامن  تعکر  ود  وا  و  دـنداد ،  هزاجا  دـناوخب .  زامن  تعکر  ود  ات  دـنهد  هزاجا  درک  شهاوخ  تیعمج  زا  بیبخ  دـندرب .  هکم  جراخ  هب 
مریگ یم  رارق  تمهت  دروم  هک  دوبن  رگا  مسق  ادخ  هب   : )) تفگ درک و  تیعمج  هب  باطخ  هاگنآ  دـناوخ .  لاح  عوشخ و  عوضخ و  لامک 
زاونلد گنهآ  هک  دوب  تقو  نیا  رد  دنتـسب .  راد  هبوچ  هب  ار  بیبخ  مدـناوخ . ))  یم  زاـمن  داـیز  دـسرت ،  یم  گرم  زا  تفگ  دـیهاوخ  هک 

اب وا  دش .  هدینش  دندنکفا  كاخ  يور  هب  ار  دوخ  سرت  زا  یهورگ  داد و  رارق  ریثءات  تحت  ار  همه  هک  لماک  یتیناحور  اب  يدع  نب  بیبخ 
نیمه هک  میهاوخ  یم  وت  زا  میداد  ماـجنا  وت  لوسر  هیحاـن  زا  ار  شیوخ  تلاـسر  ایادـخ   : )) تفگ یم  درک و  یم  تاـجانم  دوـخ  يادـخ 

زا یکی  نک و  هراپ  هراپ  ار  اهنآ  ریگب و  رظن  رد  امامت  ار  رگمتـس  مدرم  نیا  ایادـخ  یناسرب .  تربمایپ  عالطا  هب  ار  اـم  ناـیرج  ناـهاگحبص 
کی اساسا  تسا و  مالسا  مرکا  لوسر  صخش  هب  تبسن  نیملسم  یئادیـش  دیدش و  هقالع  زا  يا  هنومن  نیا  ( 167  . (() راذگم یقاب  ار  اهنآ 

دنرادن ملعم  کی  ذوفن  زا  رتالاب  يذوفن  هفسالف  دنا و  ملعم  طقف  هفسالف  نادرگاش  هک  تسا  نیمه  هفسالف  بتکم  ءایبنا و  بتکم  نیب  قرف 
ياه هتشر  مامت  تسا و  هدنکفا  هجنپ  هتفای و  هار  بحم  حور  قامعا  ات  هک  یبوبحم  تسا ،  بوبحم  کی  ذوفن  لیبق  زا  ناشذوفن  ءایبنا  اما  ، 

(168  . ) تسا هتفرگ  تسد  رد  ار  وا  یتایح 

! ؟  ییوگ یم  انث  ار  وا  مه  زاب 

يراج يو  رب  دـح  تسیاب  یم  تفرگ و  ماجنا  یـشزغل  يو  زا  هنافـسءاتم  نامیا ،  اـب  تلیـضف و  اـب  ع ، )   ) نینم ؤملاریما  ناتـسود  زا  يدرم 
یجراخ ءاوکلا  نبا  تفر .  یم  وا  دیکچ و  یم  نوخ  تارطق  تفرگ ،  پچ  تسد  هب  ار  نآ  دیرب ،  ار  شتـسار  هجنپ  نینم  ؤملاریما  ددرگ . 

یک ار  تتسد  تفگ :  تفر و  زیمآ  محرت  يا  هفایق  اب  دنک ،  هدافتـسا  ع )   ) یلع هیلع  دوخ و  بزح  عفن  هب  نایرج  نیا  زا  تساوخ  رگبوشآ 
نانم ؤم  هب  تبسن  مدرم  نیرت  قحیذ  تمایق ،  نایوردیفس  ياوشیپ  ناربمایپ ،  نانیشناج  دیس  دیرب :  ار  ما  هجنپ   : )) داد خساپ  درم  نآ  دیرب ؟ 
 (( ، ناگـشیپ تلاهج   )) زا هدـنریگ  ماقتنا  ناعاجـش ،  زرابم  تمعن ،  ياهتـشهب  يوسب  زاتـشیپ  تیادـه . . .  ماما  ع ، )   ) بلاـطیبا نب  یلع  ، 

ياو تفگ :  ءاوکلا  نبا  افو )) اب  راوگرزب  یکم و  عاجش  باوص ،  نیتسار و  راتفگ  هدنیوگ  لامک ،  دشر و  هار  ربهر  تاکز . . .  هدنـشخب 
منوخ تشوگ و  اب  شیتسود  هکنیا  لاح  میوگن و  شیانث  ارچ  داد :  باوج  درم  ییوگ ؟  یم  شیانث  نینچ  نیا  درب و  یم  ار  تتسد  وت !  رب 

(169  . ) تسا هداد  رارق  دنوادخ  هک  یقح  رطاخ  هب  زج  ار  متسد  دیربن  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسا .  هتخیمآ  رد 

 ( (ص ربمایپ تیب  لها  یتسود 

شفک زا  هک  ار  شیاهاپ  تسا  هدرک  یط  هداـیپ  ار  رود  هار  نیا  ماـمت  وا  دوش  یم  بایفرـش  (ع )  رقاـب ماـما  روضح  هب  ناـسارخ  زا  يرفاـسم 
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مدمآ هک  اجنآ  زا  درواین  ار  نم  دنگوس  ادـخ  هب  دومن :  ضرع  و  (ع )  رقاب ماما  هب  درک  ور  دوب ،  هتـشادرب  كرت  هدـش و  هتفاکـش  دروآرد ، 
نیرق دـنک و  روشحم  ام  اب  ار  نآ  دـنوادخ  درادـب ،  تسود  ار  ام  یگنـس  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف :  ماما  تیب .  لها  امـش  یتسود  رگم 

نید رهوج  حور و  دیآ ،  یمرب  تایاور  زا  هک  نانچنآ  ( 170 ( ؟  تسا یتسود  زا  ریغ  يزیچ  نید  ایآ  بحلا ، ))  الا  نیدلا  له   )) دنادرگ و
(171  . ) دروآ یم  تعاطا  هک  تسا  ّتبحم  هقالع و  نیا  اساسا  اریز  تسین ،  يزیچ  ّتبحم  زا  ریغ 

تاظحل نیرخآ  رد  یتح 

 ، ربمغیپ يومع  هزمح  بانج  هلمج  نآ  زا  نیملسم و  زا  رفن  داتفه  تفای ،  نایاپ  نیملـسم  يارب  يزیگنا  مغ  تروص  هب  دحا  گنج  يارجام 
 (( لت  )) کـی يور  رب  ادـخ  لوسر  فرط  زا  هک  یهورگ  یطابـضنا  یب  رثا  رد  دـعب  دـندیدرگ و  زوریپ  ادـتبا  رد  نیملـسم  دـندش ،  دـیهش 

مرکا لوسر  رود  مه  یمک  هورگ  هدیدرگ و  هدنکارپ  یهورگ  هتـشک و  یهورگ  دندش ،  عقاو  نمـشد  نوخیبش  دروم  دندوب  هدش  هتـشامگ 
عیبر نب  دعـس  نیحورجم  زا  یکی  دندوب .  ربخ  یب  یلک  هب  ییاهن  تشونرـس  زا  هداتفا و  نیمز  يور  حورجم  يا  هدع  دـندنام .  یقاب  (ص ) 
هدینش تفگ :  وا  هب  دیسر و  دوب  هداتفا  نیمز  يور  رب  هک  دعـس  هب  ناناملـسم  زا  یکی  نیب  نیا  رد  دوب .  هتـشادرب  يراک  مخز  هدزاود  دوب ، 
تسا یقاب  مه  دّمحم  نید  تسا ،  هدشن  هتشک  هک  دّمحم  يادخ  دشاب  هدش  هتشک  دّمحم  رگا   : )) تفک دعس  تسا .  هدش  هتـشک  ربمغیپ  ما 

روج عمج و  ار  شیوخ  باحـصا  هکنآ  زا  سپ  ص )   ) مرکا لوسر  فرط  نآ  زا  ینک )) ! ؟  یمن  عافد  تدوخ  نید  زا  یلطعم و  ارچ  وت  ، 
زا دورب و  هک  تسیک  دیـسرپ :  تفاین ،  ار  عیبر  نب  دعـس  هدرم .  یک  تسا و  هدنز  یک  دـنیبب  ات  دز  ادـص  ار  دوخ  باحـصا  کی  کی  درک 

قمر هک  دیسر  دعس  رس  الاب  یتقو  يراصنا  درم  مرضاح .  نم  داد :  باوج  راصنا  زا  یکی  دروایب ؟  نم  يارب  یحیحص  عالطا  عیبر  نب  دعس 
 : داد خساپ  دعس  هدنز ؟  ای  يا  هدرم  هک  مرب  ربخ  شیارب  هک  هداتسرف  ارم  ربمغیپ  دعس ،  يا  تفگ :  دوب .  هدنام  یقاب  وا  تایح  زا  يرصتخم 

دعـس هک  ربمغیپ  هب  وگب  تسا  هدـنامن  یقاب  شرمع  زا  رتشیب  هظحل  دـنچ  اریز  تسا .  ناـگدرم  زا  دعـس  وگب  ناـسرب و  ربمغیپ  هب  ارم  مـالس 
کی تفگ :  يراصنا و  درم  هب  درک  باطخ  هاـگنآ  دـهدب . )) تسا  ربمغیپ  کـی  راوازـس  هک  اـه  شاداـپ  نیرتهب  وت  هب  دـنوادخ   : )) تفگ
رگا تشاد  دیهاوخن  ادخ  دزن  يرذـع   : )) دـیوگ یم  دعـس  وگب  نک ،  غالبا  ربمغیپ  نارای  ریاس  راصنا و  ناردارب  هب  نم  فرط  زا  مه  یمایپ 

اهیگدادلد و اهیتفگش و  نیا  زا  تسا  رپ  مالسا  خیرات  تاحفـص  ( 172  . (() دیشاب هتشاد  ندب  رد  ناج  امش  دسرب و  یبیسآ  امـش  ربمغیپ  هب 
نارشاعم نارای و  دارم  بوبحم و  هلآ  هیلع و  هّللا  لص  مرکا  لوسر  هزادنا  هب  هک  تفای  ار  یـسک  ناوتن  رـشب  خیرات  همه  رد  اهیئابیز .  نآ  زا 

(173  . ) دنشاب هتشاد  تسود  ار  وا  نادجو  قمع  زا  دح  نیا  ات  هک  دشاب  هدوب  شنادنزرف  نانز و  و 

 ( ع  ) یلع رهم 

هیوبیـس و دـننام  برع  نابز  نارظن  بحاـص  فیدر  رد  مه  زونه  تسا و  یبرع  بدا  ناـگرزب  ءاـملع و  زا  تیکـس  نبا  ماـن  هب  تسا  يدرم 
رد ع )   ) یلع تداهـش  زا  دـعب  لاس  تسیود  دودـح  رد  هتـسیز ،  یم  یـسابع  تفـالخ  نارود  رد  درم  نیا  دوش .  یم  هدرب  شماـن  نارگید 
 . درک باختنا  شنادـنزرف  ملعم  ناونع  هب  ار  وا  لکوتم  دوب  هتـسجرب  لضاف و  رایـسب  نوچ  اما  تسا .  هعیـش  هک  دـش  مهتم  لکوتم  هاگتـسد 

لکوتم دوب ،  هدمآرب  شیوخ  سرد  هدهع  زا  بوخ  و  دوب ،  رضاح  مه  تیکـس  نبا  دندمآ و  شروضح  هب  لکوتم  ياه  هچب  هک  زور  کی 
تیکـس نبا  زا  دراد  عیـشت  هب  لیامت  دوب :  هدینـش  هک  تشاد  وا  زا  هک  ینهذ  هقباس  لیلد  هب  دـیاش  تیکـس و  نبا  زا  تیاضر  راـهظا  نمض 

نیا زا  هلمج و  نیا  زا  تیکـس  نبا  ع ؟ )   ) یلع نادـنزرف  نیـسح  نسح و  اـی  دـنرت ،  بوبحم  وت  شیپ  شدـنزرف )  ود   ) اـت ود  نیا  دیـسرپ : 
اب ار  دوخ  نادـنزرف  هک  تسا  هدیـسر  ییاج  هب  رورغم  درم  نیا  راک  تفگ ،  دوخ  اـب  دـمآ ،  شوج  هب  شنوخ  تفـشآرب ،  تخـس  هسیاـقم 

ادخ هب  تفگ (( :  لکوتم  باوج  رد  اذـل  ما ،  هتفرگ  هدـهع  رب  ار  اهنآ  میلعت  هک  تسا  نم  ریـصقت  نیا  دـنک ؟  یم  هسیاقم  نیـسح  نسح و 
نبا نابز  داد :  روتـسد  سلجملا  یف  لـکوتم  تسا )) .  رتبوبحم  نم  دزن  ناشردـپ  زا  اـت و  ود  نیا  زا  بتارم  هب  ع )   ) یلع مـالغ  ربنق  مسق ، 
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یلع رهم  هار  رد  ار  دوخ  ناج  رایتخا  یب  هک  دسانش  یم  ار  يدایز  هتخانشن  اپ  زا  رس  دارفا  خیرات  دندروآ .  رد  شندرگ  تشپ  زا  ار  تیکس 
ینانمشد زین  تدش  نیمه  هب  یلع  دشاب !  هتـشاد  يریظن  ناهج  رد  دور  یمن  نامگ  تفای ؟  ناوت  یم  اجک  رد  ار  هبذاج  نیا  دنا ،  هدرک  ادف 

(174  . ) دشاب یم  ود  ره  زا  يا  هنومن  يایوگ  قوف  ناتساد  هک  دراد 

ناگدازآ نادنز و 

شرورپ نادـنز و  دـئاوف  رد  داـتفا و  نادـنز  هب  رعاـش  نیا  تسا ؛  اـناوت  يرعاـش  تسا ؛  یـسابع  لـکوتم  دـهع  يارعـش  زا  مهجلا  نـب  یلع 
یتلیضف و هچ  هناشن  ینید )  ياهنامرآ  يارب   ) نتفر هکنیا  هرابرد  هرخالاب ،  ناگدازآ و  رارحا و  يارب  نآ  ندوب  زیمآراختفا  نآ و  ناگدنهد 

لقن بدا  لها  يارب  ام  تسا و  هدرک  لقن  بهذلا ))  جورم   )) رد يدوعسم  دراد و  یلاع  رایـسب  يراعـشا  تسا  یلئاضف  هچ  هدنروآ  دوجوب 
راّنلاو ُدَّدرت ؟  عابِّسلا  شابوا  اًربک و  ًۀـلیغ  ُفلای  ثیَّللا  تیار  ام  وا  دَـمُغی ؟  ٍدَّنهُم ال  ُّياو  یـسبح  رئاضب  سیل  ُتلقف  َتْسبُح  اولاق  مینک :  یم 

ینادـنز هک  نم  هب  دـنتفگ   )) دروتـسملا ُلزنملا  َمعن  َءاعنـش  ٍۀَّیندـل  ُهُشغت  ملام  سبحلاو  ُدـُنزالا  اهرُثت  ملام  یلطـصت  ًةَءوبخم ال  اهراجحا  یف 
ار يا  هشوگ  ییانتعا  یب  یگرزب و  يور  زا  ریش  هک  ینیب  یمن  ایآ  دور ؟  یمن  فالغ  نادنز  هب  هک  تسا  زیت  ریشمش  مادک  متفگ  ندش ! ؟ 

دنک مداصت  نهآ  اب  هک  هاگنآ  رگم  دهج ،  یمن  تسا و  ناهنپ  گنـس  لد  رد  شتآ  دننز ؟  یم  هسرپ  اج  همه  تسپ  ناگدنرد  دریگ و  یم 
(175  . (() تسا یبوخ  ياج  رایسب  دشابن  تیانج  مرج و  رطاخ  هب  هک  مادام  نادنز ،  . 

یگدازآ

هدش دلوتم  لاس 80  رد  دیبع  نب  ورمع  تسا .  هدرک  یم  تمدخ  هرصب  سیلپ  رد  هدوب و  لباک  ناریـسا  زا  شردپ  باب .  نب  دنبع  نب  ورمع 
زا لبق  یـسابع  روصنم  اب  تسا .  فورعم  تعانم  هب  دراد و  يرگیجراخ  لـیامت  یـسابع  نب  ورمع  تسا .  هتـشذگرد  لاـس 150  زا  شیپ  و 

زردـنا هظعوم و  ياضاقت  وا  زا  تشاد و  یمارگ  ار  وا  روصنم  دـش و  دراو  وا  رب  يزور  روصنم  تفالخ  ماّیا  رد  دوب .  تسود  تفالخ  هرود 
یم رادیاپ  یسک  يارب  رگا  هداتفا  وت  تسد  هب  نونکا  هک  تنطلـس  کلم و   : )) دوب نیا  تفگ  روصنم  هب  ورمع  هک  ینانخـس  هلمج  زا  درک . 

ورمع هک  تقو  تسین . ))  تماـیق )   ) زور نآ  زا  دـعب  یبش  رگید  هک  تسا  يزور  نتـسبآ  هک  سرتـب  بش  نآ  زا  دیـسر .  یمن  وت  هب  دـنام 
درک دای  دنگوس  ورمع  يریذپب .  دیاب  هک  دروخ  مسق  روصنم  تفریذپن .  دـنهدب .  وا  هب  مهرد  رازه  هد  داد  روتـسد  روصنم  دورب ،  تساوخ 

رد وت  هچ ؟  ینعی  تفگ :  دـش و  تحاران  ناـیرج  نیا  زا  دوب و  سلجم  رد  رـضاح  روصنم  دـهعیلو  رـسپ و  يدـهم  تفریذـپ .  مهاوخن  هک 
 . تسا يدـهم  مدـهعیلو  مرـسپ و  تفگ :  تسیک ؟  ناوج  نیا  دیـسرپ :  روصنم  زا  ورمع  ینک ! ؟  یم  داـی  دـنگوس  هفیلخ  دـنگوس  لـباقم 
وا يارب  یبصنم  تسین و  مان  نآ  هتسیاش  هک  يدهم )   ) يا هتشاذگ  وا  يور  یمان  يا و  هدیـشوپ  وا  رب  ناکین  سابل  هک  مسق  ادخ  هب  تفگ : 
 ! ناج هدازردارب  یلب  تفگ :  يدـهم و  هب  درک  ور  ورمع  هاـگنآ  نآ .  زا  تلفغ  اـب  تسا  يواـسم  نآ  زا  يرادرب  هرهب  هک  يا  هدرک  هداـمآ 

تردپ ای  مهدب  مسق  هرافک  نم  دوشب  انب  رگا  دروآ ،  مهارف  ار  شمـسق  نتـسکش  تابجوم  تیومع  دروخب و  مسق  تردپ  هک  درادن  یعنام 
یپ رگید  هک  تسا  نیا  نآ  مراد و  تجاح  کی  طقف  تفگ :  وگب .  يراد  یتجاـح  ره  تفگ  روصنم  راـک .  نیا  رب  تسا  رتاـناوت  تردـپ  ، 

اب تفگ و  ار  نیا  تسا .  نیمه  مه  نم  تجاـح  تفگ :  درک .  یهاوخن  تاـقالم  رمع  رخآ  اـت  ارم  نیارباـنب  تفگ :  روصنم  یتـسرفن .  نم 
ساسحا ورمع  هب  تبـسن  دوخ  رد  هک  یلاح  رد  درک و  یم  هاگن  رـس  تشپ  زا  هریخ  هریخ  روصنم  داتفا .  هار  راقو  اـب  مءاوت  مکحم  ياهمدـق 

دیبع نب  ورمع  نیا  ( 176) دیبع نی  ورمع  ریغ  دیص  بلطی  مکلک  دیور  یـشمی  مکلک  دورـس :  ار  فورعم  عارـصم  هس  درک ،  یم  تراقح 
تخس ار  وا  درک و  یتالاوس  تماما  باب  رد  وا  زا  دش و  شسرد  سلجم  دراو  سانـشان  يروط  هب  مکحلا  نب  ماشه  هک  تسا  یـسک  نامه 
تیاهن ییاسانـش  زا  دعب  تسا .  مکحلا  نب  ماشه  وا  هک  دز  سدح  سانـشان  هدـننک  شـسرپ  نایب  توق  زا  دـیبع  نب  ورمع  تخاس .  باجم 

(177  . ) دروآ لمع  وا  هب  تبسن  ار  مارتحا 
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تداهش رس  رب  اوعد 

نایم نیا  رد  دنناسرب ،  مالسا  نایهاپس  هب  ار  دوخ  رتدوز  هچ  ره  هک  دندرک  یم  یعس  نموم  ناناملسم  دوب ،  ندش  عورش  هناتـسآ  رد  گنج 
داـهج و رد  نتفرگ  تبون  يارب  هک  دـندوب  يرـسپ  ردـپ و  نآ  دومن و  یم  بلج  دوخ  هب  ار  ناـگمه  هجوـت  هک  دـمآ  شیپ  ییاـبیز  ناـیرج 

نم نامب ،  وت  ریخ ،  تفگ :  یم  ردپ  نامب .  هناخ  رد  وت  داهج و  يارب  موریم  نم  تفگ :  یم  رـسپ  دنتـشاد .  اوعد  هعزانم و  مه  اب  تداهش 
 ! موشب هتـشک  مورب  مهاوخ  یم  مه  نم  داد :  یم  باوج  ردـپ  موشب !  هتـشک  مورب  مهاوخ  یم  مه  نم  تفگ :  یم  رـسپ  داهج .  هب  مور  یم 

تداعس رد  هک  دید  باوخ  ملاع  رد  ار  رسپ  ردپ  یتدم  زا  دعب  دش .  دیهش  تفر و  وا  دمآرد  رـسپ  مان  هب  هعرق  دندرک  یـشک  هعرق  شرخآ 
نم هب  ادخ  هک  ار  هچنآ  اقح ؟  یبر  یندعو  دق  هنا  ناج ،  ردـپ  تفگ :  ردـپ  هب  تسا  هدـمآ  لئان  یلاع  تاماقم  هب  تسا و  يا  هدـننک  هریخ 

لوسر ای  درک :  ضرع  ص )   ) مرکا لوسر  تمدخ  دمآ  ریپ  ردپ  درک .  افو  دوخ  هدعو  هب  دنوادخ  دوب ،  تسار  قح و  همه  دوب  هداد  هدعو 
نم هّللا  لوسر  ای  مراد .  تداهش  يوزرآ  یلیخ  اما  تسا  هدش  تسـس  فیعـض و  نم  ياهناوختـسا  هچ  رگا  ما ،  هدش  ریپ  نم  هچ  رگا  هّللا ! 

هدنب يارب  ایادخ  تفگ :  تشادرب و  اعد  هب  تسد  ربمغیپ  دنک .  يزور  تداهش  نم  هب  ادخ  هک  دینک  اعد  ات  منک  شهاوخ  امـش  زا  ما  هدمآ 
(178  . ) دش دیهش  دحا  رد  درم  نیا  دمآ و  شیپ  دحا  نایرج  هک  دیشکن  لوط  لاس  کی  امرف .  يزور  تداهش  تنموم 

ملاظ ربارب  رد  ینز 

تشاد ار  یقباوس  هیواعم  اب  ینمشد  و  ع )   ) یلع زا  يرادفرط  رد  هک  ینانز  زا  یکی  غارـس  دوب ،  هتفر  ّجح  هب  هیواعم  هک  اهلاس  زا  یکی  رد 
نیا يارب  ار  وت  ما ؟  هدرک  راضحا  ار  وت  ارچ  یناد  یم  چـیه  دیـسرپ :  وا  زا  دـندرک ،  رـضاح  ار  وا  داتـسرف  تسا .  هدـنز  دـنتفگ :  تفرگ ، 
دیاب امتح  هن  هیواعم :  ینزن .  فرح  باب  نیا  زا  تسا  رتهب  تفگ :  نز  نمـشد ؟  ارم  يراد و  تسود  ار  یلع  ارچ  مسرپب  هک  مدرک  راضحا 
نوچ مراد  یم  تسود  ار  یلع  يدیگنج ،  وا  اب  تهج  یب  وت  دوب و  تاواسم  رادفرط  لداع و  وا  هکنیا  تلع  هب  تفگ :  نز  یهدـب .  باوج 

رد يدـنکفا و  ناناملـسم  ناـیم  فـالتخا  يدرک و  يزیرنوـخ  قحاـن  هب  هـکنیا  يارب  مراد  یم  نمـشد  ار  وـت  تـشاد و  یم  تـسود  ار  ارقف 
اما دش ،  لدب  در و  نز  نآ  وا و  نایم  یتشز  هلمج  دش و  كانمـشخ  هیواعم  ییامن .  یم  راتفر  سفن  ياوه  قباطم  ینک و  یم  ملظ  تواضق 

هدید دوخ  مشچ  هب  ار  یلع  چیه  دیـسرپ :  داد و  ناشن  تمیالم  يور  راک ،  رخآ  دوب  شتداع  هک  روطنامه  دروخ و  ورف  ار  دوخ  مشخ  دعب 
هدرک لفاغ  هتفیرف و  ار  وت  هک  تنطلـس  کلم و  نیا  هک  مدید  یلاح  رد  ار  وا  دنگوس  ادخ  هب  يدـید - ؟  هنوگچ  ما - .  هدـید  یلب  يا - ؟ 

هک روطنآ  درب  یم  لد  زا  ار  ترودک  داد ،  یم  الج  ار  لد  ما - .  هدینش  يرآ  يا - ؟  هدینـش  چیه  ار  یلع  زاوآ  دوب - .  هدرکن  لفاغ  ار  وا 
مهدب رگا  هدب - .  وم  خرس  رتش  دص  مهد - .  یم  یهد - ؟  یم  میوگب  هچ  ره  يراد - ؟  یتجاح  ایآ  دیادز - .  یم  ار  راگنز  تیز  نغور 

وا هب  دنهدب و  وا  هب  رتش  دص  دوب  هتـساوخ  نز  نآ  هک  روطنامه  داد  روتـسد  هیواعم  ادبا ! !  دوب - ؟  مهاوخ  یلع  دننام  وت  رظن  رد  تقو  نآ 
اریز داد  یمن  نم  هب  ار  مه  ار  اهنیا  زا  يوم  کی  مسق ،  ادخ  هب  داد - .  یمن  وت  هب  ار  اهنیا  زا  یکی  دوب  هدنز  یلع  رگا  مسق  ادخ  هب  تفگ : 

(179  . ) دش نیرق  تلادع  مان  اب  اهدعب  ع )   ) یلع مان  هک  دوب  نینچ  نیا  يرآ  تسا .  نیملسم  مومع  لام  اهنیا 

نیقی

باحـصا هب  یهاگن  ترـضح  دندوب ،  هدمآ  هفـص  باحـصا  رادید  هب  ص )   ) مرکا ربمایپ  دوب ،  کیرات  اوه  زونه  اما  دوب  هدش  حبـص  بش 
رس هساک  هب  شیاهمشچ  دروخ .  یم  ولت  ولت  تشاد  يداع  ریغ  تلاح  کی  ناوج  داتفا ،  یناوج  کی  هب  ناشمـشچ  نایم  نآ  رد  تخادنا ، 
؟  وت يدرک  حبـص  هنوگچ  تحبـصا ؟  فیک  دـندومرف :  هلآ )  هیلع و  هّللا  هلـص  ) ربماـیپ دومن .  یم  يراـع  ریغ  درز و  شگنر  دوب  هتفر  ورف 
ای شوگ  هار  زا  امـش  هک  ار  هچنآ  ینعی  متـسه .  نیقی  لها  هک  یتلاـح  رد  مدرک  حبـص  هّللا ،  لوسر  اـی  اـنقوم  تحبـصا  داد :  باوج  ناوج 
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ۀمالع ام  دـندومرف :  دنـشکب  وا  زا  فرح  يرادـقم  کی  دنتـساوخ  ص )   ) مرکا ربمایپ  منیب .  یم  تریـصب  هار  زا  نم  يا  هدومرف  ام  هب  نابز 
هک تسا  نیا  شتمالع  درک ،  ضرع  تسیچ ؟  وت  نیقی  تمالع  یتسه ،  نیقی  لها  ینک  یم  اعدا  وت  دراد و  یتمـالع  يزیچ  ره  کـنیقی ؟ 

نیقی تمالع  اه  یباوخیب  اه و  يراد  هدـنز  بش  نیا  هزور و  ياـهزور  نیا  ینعی  باوخ  یب  ارم  اهبـش  دراد و  یم  هگن  هنـشت  ار  نم  اـهزور 
 . مشابن هزور  منک و  راطفا  ار  زور  کی  یتح  نینچمه  مراذـگب و  رتسب  هب  رـس  ار  بش  نم  هک  دراذـگ  یمن  نم  رد  نیقی  تلاح  تسا ،  نم 
نآ هکنیا  لثم  تسرد  اما  متسه  ایند  نیا  رد  نالا  نم  هّللا !  لوسر  ای  درک :  ضرع  وگب ؛  نیا  زا  رتشیب  تسین  یفاگ  نیا  دندومرف :  ترضح 
هب رگا  هّللا !  لوسر  ای  منهج ،  رد  ار  منهج  لها  يادـص  تشهب ،  رد  ار  تشهب  لها  يادـص  مونـش  یم  ار  نآ  ياهادـص  منیب و  یم  ار  اـیند 

ترضح یمنهج .  مادک  دنتسه و  یتشهب  امـش  باحـصا  زا  کیمادک  هک  منک  یم  یفرعم  کی  کی  ار  امـش  باحـصا  یهدب ،  هزاجا  نم 
 ! ادـخ هار  رد  تداهـش  تداهـش ،  هّللا !  لوسر  اـی  درک  ضرع  تسیچ ؟  تیوزرآ  ناوج  دوـمرف :  (ص )  ربماـیپ توکـس !  هن !  دـندومرف : 

ناسنا دوش  یم  نیا  مالـسا ،  نموم  دوش  یم  نیا  شیوزرآ ،  مه  نیا  شزور و  بش و  نآ  شتدابع و  نآ  دینیبب  دینک و  تقد  اعقاو  ( 180)
 . مالسا

تیصعم رب  ربص 

دوب ود  ره  هقالع  دروم  هک  دنتشاد  يرسپ  رهوش  نز و  نیا  میلس .  ما  مان  هب  تشاد  نامیا  اب  ینز  تسا .  ادخ  لوسر  نارای  زا  یکی  هحلطوبا 
مامت راک  تسناد  میلـس  ما  هک  دیـسر  يا  هلحرم  هب  تفای  تدش  شیرامیب  دش ،  رامیب  رـسپ  تشاد .  یم  تسود  تخـس  ار  رـسپ  هحلطوبا  . 
هظحل دنچ  زا  سپ  داتـسرف و  مرکا  لوسر  تمدخ  هب  يا  هناهب  هب  ار  وا  دنکن  یباتیب  دـنزرف  گرم  رد  شرهوش  هکنیا  يارب  میلـس  ما  تسا . 

قح هک  درپس  هناخ  لها  همه  هب  درک  یفخم  قاطا  رد  دیچیپ و  يا  هچراپ  هب  ار  هّچب  هزانج  میلـس  ما  درک .  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  لفط 
دعب یتعاس  دومن .  وبـشوخ  تسارآ و  زین  ار  دوخ  درک و  هدامآ  ییاذغ  تفر و  سپـس  دیزاس .  هاگآ  دـنزرف  گرم  زا  ار  هحلطوبا  دـیرادن 

يرفن ود  درک و  رضاح  دوب  هدرک  هدامآ  البق  هک  ار  ییاذغ  میلس  ما  دش ؟  هچ  هچب  دیـسرپ  تفای ،  نوگرگد  ار  هناخ  عضو  دمآ و  هحلطوبا 
رگا ایآ  تفگ :  سرپب .  تفگ :  مسرپب ؟  وت  زا  مهاوخ  یم  یبلطم  تفگ :  میلس  ما  تفرگ .  مارآ  هحلطوبا  دندش .  رتسبمه  دندروخ و  اذغ 

یتحاران زگره ،  هن  تفگ :  هحلطوبا  يوش ؟  یم  نیگمشخ  میا  هدرک  در  شبحاص  هب  ار  نآ  ام  هدوب و  ام  دزن  یتناما  هک  مهد  عالطا  وت  هب 
دزن دوب  وا  تناما  هک  ار  ام  دنزرف  دنوادخ  هک  مهد  عالطا  وت  هب  دیاب  هّللا ،  ناحبس  تفگ :  میلـس  ما  داد .  سپ  دیاب  ار  مدرم  تناما  درادن ، 

رد هک  مرتراوازـس  یتسه  ردام  هک  وت  زا  نم  مسق  ادـخ  هب  تفگ :  دروخ ،  یتخـس  ناکت  نز  نیا  نایب  زا  هحلطوبا  درب .  تفرگ و  اـم  زا  اـم 
ار ارجام  مرکا و  لوسر  روضح  هب  تفر  دروآ و  اجب  زامن  تعکر  ود  درک و  تبانج  لسغ  دش و  دنلب  اج  زا  مشاب .  رباص  نامدنزرف  گوس 

دهد رارق  تکرب  نیرق  ار  امش  زورما  دنوادخ  دندومرف :  هلآ )  هیلع و  هّللا  هلص   ) مرکا لوسر  داد .  حرـش  ترـضح  نآ  يارب  رخآ  ات  لّوا  زا 
نیا يرآ  داد .  رارق  لیئارـسا  ینب  هرباص ))   )) دننام نم  تما  رد  هک  میرازگ  یم  ساپـس  ار  ادخ  دـنادرگ .  امـش  بیـصن  يا  هزیکاپ  لسن  و 

(181  . ) تداعس تذل و  یشوخ و  هب  اهنآ  لیدبت  رد  هکلب  اهتقشم  اهیتخس و  هیفصت  رد  بهذم  نامیا و  ریثات  تسا 

نافراع نانیبزیر و  نابز  زا  ییاهتیاده  اهتیاکح و  موس :  لصف 

سفن حالصا  لماع  داهج 

کی دوب ،  هدنام  داهج  هضیرف  اهنآ  نیب  زا  طقف  داد ،  یم  ماجنا  بحتـسم  بجاو و  زا  ار  اهتدابع  همه  دوب  دبعتم  دـیقم و  دـهاز و  يدرم  وا 
تـسادرف هدمآ و  رـسب  نام  رمع  هک  ام  مینامن ،  مورحم  زین  داهج  باوث  زا  میا  هداد  ماجنا  ار  تادابع  همه  ام  هک  الاح  هک  داتفا  رکف  هب  زور 

هدـنام مورحم  داهج  باوث  زا  ام  تفگ :  يزابرـس  هب  يزور  هزیگنا  نیا  اب  میوشن  لـفاغ  زین  گرزب  رجا  نیا  زا  هک  رتهب  هچ  میریم ،  یم  هک 
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عالطا وت  هب  دیسر  هک  شعقوم  دراد ،  یعنام  هچ  داد :  باوج  زابرـس  ینک ؟  توعد  مه  ار  ام  دمآ  شیپ  داهج  یتقو  رگا  تسا  نکمم  میا 
ار نیملسم  نیمزرس  دنا ،  هدرک  هلمح  ییاج  هب  رافک  میتسه  مزاع  ادرف  سپ  الثم  شاب ،  هدامآ  هک  درک  ربخ  دمآ  يدنچ  زا  سپ  مهد .  یم 

دیشوپ مزر  سابل  اروف  دباع  وش ،  هدامآ  رتدوز  هچ  ره  دنا  هدرک  ریسا  ار  نانآ  ياهنز  دنا و  هتـشک  ار  ناملـسم  ياهدرم  دنا ،  هدومن  تراغ 
دیسر نالعا  یمومع و  يالص  ناهگان  دنتسب ،  ار  اهبسا  دندز ،  همیخ  دندمآ ،  نییاپ  اهبسا  زا  ییاج  رد  هداتفا .  هارب  تشادرب و  ار  هحلسا  و 

مین شیوضو  هک  يدهاز  یلو  دنداتفا  هارب  تازیهجت  هحلسا و  اب  قرب  لثم  هدومزآ  ياهزابرس  دینک .  تکرح  دوز  تسا  هدیسر  نمشد  هک 
ار شا  هحلسا  دروایب و  ار  شبسا  دنک و  ادیپ  ار  شا  همکچ  هک  تفر  دیبنج و  شدوخ  هب  ات  تعاس  کی  شلسغ  دیـشک و  یم  لوط  تعاس 

هراچیب دندروآ .  دنتفرگ و  ریـسا  مه  يا  هدع  دنتـشک و  ار  يا  هدع  دندش و  هتـشک  يا  هدع  دندیگنج و  دـنتفر و  اهنآ  دوش  هدامآ  دـبایب و 
یکی مینکب ؟  هچ  سپ  میدرکن ،  ادیپ  قیفوت  ام  دش ،  دب  یلیخ  تفگ :  یم  دوخ  اب  میدنام ،  مورحم  باوث  زا  ام  زاب  هک  دش  تحاران  یلیخ 

هتشک و ار  هانگیب  ناملسم  ردقنآ  درف  نیا  ینیب ،  یم  ار  ریسا  نیا  دنتفگ :  دنداد و  ناشن  وا  هب  دندوب ،  هتسب  فتک  هک  ار  نمـشد  يارـسا  زا 
هب ار  وا  باوث  رجا و  هب  ندیـسر  يارب  وت  الاح  میرادـن .  رظن  رد  شیارب  نتـشک  زج  یتازاجم  چـیه  نونکات  هک  تسا  هدرک  تیانج  ردـقنآ 
 . دیایب دنزب و  ار  شندرگ  ات  يا  هبارخ  رد  اهبقع  نآ  درب  تفرگ و  ار  ریسا  يو  دنداد  وا  هب  ار  ریـشمش  ریـسا و  نزب .  ندرگ  ربب و  يا  هشوگ 
هک يا  هبارخ  نآ  هب  ات  دنتفر  يا  هدع  دماین .  دهاز  ارچ  دینیبب  دیورب  دنتفگ :  نازابرـس  زا  یخرب  دشن ،  يربخ  دهاز  زا  اما  تشذـگ  یتدـم 

ندب يور  رب  هتـسب  ياهتـسد  اب  ار  شدوخ  ریـسا  كدرم  نآ  تسا و  هداتفا  شوهیب  دهاز  هک :  دندید  بجعت  اب  اما  دندیـسر  دوب  هتفر  دهاز 
همیخ هب  ار  دهاز  دنتـشک و  دنتفرگ و  ار  ریـسا  درم  دـنک !  عطق  ار  وا  ندرگ  گرهاش  ات  دـیامن  یم  شالت  شیاهنادـند  اب  هتخادـنا و  دـهاز 

 ، هبارخ نایم  رد  مدرب  ار  وا  ات  نم  مدیمهفن ،  هک  نم  هّللاو  تفگ :  دش ؟  روطنیا  ارچ  دندیـسرپ  وا  زا  دمآ  شوه  هب  دهاز  هک  یتقو  دندروآ 
هک تسا  یتیبرت  لماع  کی  دوخ  داهج ،  هلئـسم  دـش .  روطچ  هک  مدـیمهفن  نم  درک و  يداـیرف  اهناملـسم  لـتاق  يا  نوعلم ،  يا  متفگ :  و 

هیحور رظن  زا  هدـیدن  مزر  هتفرن و  داهج  ناملـسم  نموم  کی  اب  هتفر  داهج  ناملـسم  نموم  کی  هک  درادـن  ناکما  ینعی  درادـن ،  نیـشناج 
ظفح يارب  دـیاب  و  تسوربور .  حلـسم  هدامآ و  نمـشد  اب  هک  دریگ  یم  رارق  یطیارـش  رد  ناسنا  تسا  لاحم  يزیچ  نینچ  دنـشاب  ناـسکی 
اهلماع رگید  زا  تسا  هتخاس  ناسنا  ندرک  صلاخ  تیبرت و  يارب  لماع  نیا  زا  هک  يراک  دزادـنیب  گرم  ياهدژا  ماک  رد  ار  دوخ  شناـمیا 

دوش یم  شوهیب  دـسرت و  یم  خـپ  کی  اب  دـشاب  هدرک  مه  ار  اـهتدابع  همه  ولو  دـشاب  هدـیدن  ار  گـنج  نادـیم  هک  یمدآ  تسین .  هتخاـس 
یناملسم قافنلا  نم  ۀبعـش  یلع  تام  زغب و  هسفن  ثدحی  مل  زغی و  مل  نم  هک :  میرب  یم  یپ  ربمغیپ  شیامرف  نیا  ینعم  هب  هک  تسا  تقونآ 

ار وزغ  ربمغیپ  هدرم .  قافن  زا  يا  هبعـش  رب  اعقاو  دریمب  رگا  دـشاب  هتـشادن  شلد  رد  وزغ  ثیدـح  لقاال  ای  دـشاب ،  هدرکن  داـهج )  ) وزغ هک 
 . دراد دوجو  شحور  رد  قافن  زا  هبعش  کی  دیوگ  یم  دشاب  نیا  زا  ریغ  تسا و  هدناوخ  سفن  حالصا  لماع  قالخا و  حالصا  لماع 

کیدزن جنگ 

اهکاخ ریز  رد  اهنآ  ياهجنگ  دـنا و  هدـمآ  ایند  هب  اهمدآ  همه  نیا  ایادـخ  درک :  یم  ضرع  ادـخ  هب  امئاد  وا  اـما  دوب ،  جـنگ  بلاـط  يدرم 
ات درک ،  یم  يراز  حبـص  ات  اهبـش  دوب  نیا  شراک  اهتدم  نایامنب !  نم  هب  ار  اهجنگ  نآ  زا  يرادقم  ایادخ  تسا .  هدنام  یقاب  هدش و  ناهنپ 

فرط زا  مه  نم  مهاوخ - !  یم  جنگ  ادخ  زا  نم  یهاوخ - ؟  یم  هچ  ادخ  زا  تفگ :  دـمآ و  یـسک  هک  دـید  باوخ  رد  یبش  کی  هکنیا 
یم تدوخ  اب  مه  ینامک  ریت و  يور و  یم  هپت  نالف  يالاب  هدب !  ناشن  بوخ  رایـسب  مهدب - !  ناشن  وت  هب  ار  جـنگ  ياج  هک  مرومام  ادـخ 

اب تسه  ینـشور  باوخ  بجع  دید  دش  رادیب  تسا .  جنگ  اجنامه  داتفا  نآ  هک  اج  ره  ینک ،  یم  اهد  يراذگ و  یم  نامک  هب  ار  ریت  يرب 
تفر مرادن ،  یسپاولد  رگید  تسین  ای  موش و  یم  قفوم  تسا و  تسرد  اه  یناشن  ای  درادن ،  ررـض  هرخالاب  مینیبب  میور  یم  ام  تفگ  دوخ 

اب دراذگب .  نامک  هب  ار  ریت  دیاب  لاح  هدوب ،  تسرد  اه  یناشن  اجنیا  ات  اقافتا  دید  دنک ،  اهر  اجنآ  زا  ار  ریت  تسیاب  یم  هک  هپت  نآ  غارس  هب 
تـسرد هک  هّللاءاشنا  مینک  یم  باختنا  ار  هلبق  تهج  ام  الاح  منک ،  باترپ  فرط  مادک  هب  ار  ریت  دنا  هتفگن  باوخ  رد  اما  تفگ :  شدوخ 
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هچ ره  اجنآ  تفر  تشادرب و  ار  گنلک  لیب و  دتفا  یم  اجک  دنیبب  درک  هاگن  تخادنا  هلبق  هب  ور  توق  اب  تشاذگ و  نامک  هب  ار  ریت  تسا . 
باترپ لامـش  هب  يور  الثم  هبترم  نیا  منک ،  یم  باترپ  رگید  فرط  هب  بوخ  تفگ :  دوخ  اب  دـسر  یمن  جـنگ  هب  دـید  درک  لاـچ  دـنک و 
هرخالاب دوب ،  نیا  شراک  یتدم  یبرغ ،  لامش  یقرش و  لامش  نآ  زا  سپ  یبرغ و  بونج  یقرش و  بونج  مه  دعب  درکن  ادیپ  تفر و  درک 

دشن هکنیا  يدرک ؟  نم  هب  هک  وب  يا  ییامنهار  هچ  نیا  ایادخ  تفگ :  دجسم ،  هب  تشگزاب  هبترم  ود  دش ،  تحاران  دماین  شتسدب  يزیچ 
یناشن نآ  هک :  درک  شاخرپ  وا  هب  دید و  باوخ  رد  ار  درم  نآ  مّود  راب  يارب  یتدم  زا  دعب  درک .  یم  يراز  هلان و  هبترم  ود  زاب  اهتدم  ات  ! 

توق اب  مدومن و  نامک  رد  ریت  يدرک - ؟  هچ  دعب  يرآ - .  يدرک - ؟  ادیپ  ار  هطقن  تفگ :  صخش  نآ  دوب .  طلغ  يداد  نم  هب  هک  ییاه 
هکنیا هن  داتفا  ریت  اجک  ره  متفگ  نم  ینک ؟  اـهر  ار  نآ  توق  هر  متفگ  یک  هلبق و  فرط  هب  متفگ  یک  نم  مدرک - .  باـترپ  هلبق  فرط  هب 

الاح تفگ :  دیـشکن  ار  نآ  اما  تشاذگ  نامک  هب  ار  ریت  تشادرب  ار  نامک  ریت و  گنلک و  لیب و  دـش  هک  ادرف  ینک !  اهر  یـشکب و  ار  نآ 
هدشمگ لابند  يرآ  ( 182  . ) تساجنامه جـنگ  دـید  دـنک ،  ار  شیاپ  ریز  داتفا  شدوخ  ياپ  شیپ  دـید  درک  اهر  ات  دور  یم  اجک  هب  منیبب 

انتعا یب  زین  تعیبـط  هب  نآرق  هتبلا  نورـصبت )  ـالفا  مکـسفنا  یف  و   ، ) تسوت شیپ  ادـخ  رگنب  دوخ  رد  يدرگ ؟  یم  اـجک  رد  ادـخ )  ) دوخ
مه تعیبط  تسادـخ  هنیئآ  کی  لد  هن !  تسادـخ ؟  هنیئآ  لد  طقف  اـیآ  تسین ،  قح  تیآ  تسین ،  چـیه  رگید  تعیبط  دـیوگ  یمن  تسین 

(183  . ) تسادخ رگید  هنیآ  کی 

ادخ کیبل  اعد و 

هـسوسو ار  يو  دـش و  رهاظ  وا  رب  ناطیـش  يزور  تشاد .  هّللا  هّللا  داد  دومن و  یم  زاین  زار و  شیوخ  يادـخ  اب  هشیمه  دـباع و  دوب  يدرم 
زوس و نیا  اب  يدش و  دنلب  یتشذگ و  شیوخ  شوخ  باوخ  زا  اهرحـس  هّللا ،  هّللا ،  یتفگ ،  وت  هک  همه  نیا  درم ،  يا  تفگ :  وا  هب  درک و 

هلان هزادـنا  نیا  يدوب و  هتفر  سک  ره  هناخ  رد  رگا  وت  يونـشب ؟  کیبل  وت  هک  دـش  هبترم  کی  رخآ  هّللا ))  هّللا ،  هّللا ،   : )) یتفگ یه  درد 
دعب هب  نآ  زا  داتفا و  رثوم  وا  رد  اذـل  و  یقطنم !  تسا  یفرح  ارهاظ  دـید  درم  نیا  دـندوب .  هداد  ار  تباوج  هبترم  کی  لـقاال  يدوب ،  هدرک 

 : داد خساپ  يدرک ؟  كرت  ار  تدوخ  تاجانم  ارچ  وت  تفگ :  وا  هب  یفتاه  ایور  ملاع  رد  تفگ !  یمن  هّللا  هّللا ،  رگید  دش و  هتسب  شناهد 
فتاه دوش .  هتفگ  کـیبل  نم  باوج  رد  دـشن  هبترم  کـی  مراد  هک  يزوس  درد و  همه  نیا  منک و  یم  هک  تاـجانم  همه  نیا  منیب  یم  نم 
تـسام کیپ  تدرد  زوس و  زاین و  نآ  تسام  کیبل  وت  هّللا  نامه  تفگ  مهدـب .  ار  وت  باوج  هک  مرومام  ادـخ  فرط  زا  نم  یلو  تفگ : 

رد ع )   ) یلع ـالوم  یمه  يارب  ( 184  ! ) تسام کـیبل  شدوخ  نیا  میداد  رارق  وت  لد  رد  اـم  هک  یقوش  قشع و  زوس و  درد و  ناـمه  ینعی 
سبح نم  ندرک  اعد  دوش  یم  ببـس  هک  یناهانگ  نآ  ایادخ  اعدـلا .  سبحت  یتلا  بونذـلا  یل  رفغا  مهللا  دـنک :  یم  ضرع  لیمک  ياعد 

هک تسا  نیا  زرمایب .  ار  مناهانگ  نآ  ایادخ  دوش ،  هتفرگ  نم  زا  ندومن  تاجانم  درد  ندرک و  اعد  درد  دوش  یم  ببـس  هک  یناهانگ  دوش 
 ، هدـش تباجتـسا  دوشن  تباجتـسا  مه  رگا  اعد  تسین ،  تباجتـسا  يارب  ینعی  هلیـسو  مه  تسا و  بولطم  اعد  مه  ناسنا  يارب  دـنیوگ  یم 

(185  . ) تسا بولطم  شدوخ  سپ 

نیقلت رثا 

ناشا یـشوخلد  مه  اه  هّچب  درک و  یم  تیذا  یلیخ  ار  اه  هچب  دوب ،  وخدـنت  يدرف  يو  یقالخا  رظن  زا  اما  تشاد  يدایز  نادرگاش  یملعم 
يا هشقن  دنتـسشن و  مه  اـب  اذـل  دـننک .  لـیطعت  ار  سرد  دـنوشب و  صـالخ  ملعم  نیا  تسد  زا  هدـش  مه  زور  کـی  يارب  ولو  هک  دوـب  نیا 
دب ادـخ  ملعم  بانج  تفگ :  درک و  مالـس  ملعم  هب  اه  هّچب  زا  یکی  دـش  دراو  ملعم  هک  یماـگنه  دـندمآ ،  سـالک  هب  هک  ادرف  دندیـشک . 

تفگ دمآ و  رگید  درگاش  تسـشن .  تفر  نیا  نیـشب .  ورب  متـسین  لسک  هن  داد :  باوج  دیراد ؟  یتلاسک  دیتسه  ضیرم  هکنیا  لثم  دهدن 
 . تیاج رـس  نیـشیب  ورب  تفگ  رت  شاوی  دروخ ،  هکی  هعفد  نیا  دیراد ؟  یتلاسک  هدرکن  يادـخ  هدـیرپ  زورما  ناتیور  گنر و  ملعم  بانج 
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 . متـسه ضیرم  نم  دیاش  هک  درک  دیدرت  دش و  رت  لش  شیادـص  نتفگ  باوج  تقو  ملعم  درک .  رارکت  ار  نومـضم  نامه  دـمآ و  یموس 
یلب تفگ :  دش و  هبتـشم  ملعم  رب  رما  ماجنارـس  درک .  رارکت  ار  بلطم  نامه  دـمآ  هک  يا  هچب  ره  یمـشش ،  یمجنپ ،  یمراهچ ،  مک  مک 

ییابروش زورما  ات  دـیهدب  هزاجا  ملعم  اقآ  دـنتفگ :  تسا  شوخان  وا  هک  دـنتفرگ  رارقا  هک  یتقو  اه  هچب  تسین .  شوخ  ملاـح  زورما  اـیوگ 
اه هچب  هب  ندرک و  هلان  هب  درک  عورش  دیشک و  زارد  تفر  دش و  ضیرم  اعقاو  ملعم  مک  مک  مییامن .  يراتسرپ  امـش  زا  مینک و  هّیهت  ناتیارب 

ادخ زا  یگمه  دنتـساوخ  یم  ار  نیمه  هک  اه  هچب  مهدـب .  سرد  مناوت  یمن  متـسه و  شوخان  زورما  دـیورب ،  لزنم  هب  دـیزیخرب و  تفگ : 
(186  . ) دنتفر ناشدوخ  يزاب  حیرفت و  لابند  دندرک و  اهر  ار  بتکم  هتساوخ 

لولهب دجسم 

 : دنداد خساپ  هچ  يارب  تفگ :  میزاس .  یم  دجسم  دنتفگ :  دینک ؟  یم  هچ  دیسرپ  دیسر و  رس  لولهب  دنتخاس  یم  يدجـسم  دنیوگ :  یم 
یگنـس داد  شرافـس  هنامرحم  دـنامهفب ،  ناشدوخ  هب  ار  ریخ  ناـیناب  صـالخا  نازیم  تساوخ  لولهب  ادـخ .  ياـضر  يارب  درادـن  هچ  يارب 

دندمآ و دعب  زور  دجسم  ناگدنزاس  درک .  بصن  دجسم  رد  رـس  يالاب  ار  نآ  هنابـش  لولهب ؛ ))  دجـسم   )) دنتـشون نآ  يور  دندیـشارت و 
ار نارگید  تامحز  هک  دنتفرگ  کتک  داب  هب  هدرک  ادیپ  ار  لولهب  دندش ؛  تحاران  لولهب  دجسم  تسا  هدش  هتشون  دجسم  رد  يالاب  دندید 

نامگ دننک و  هابتشا  مدرم  اضرف  میا ؟  هتخاس  ادخ  يارب  ار  دجسم  هک  دیتفگن  امش  رگم  تفگ :  لولهب  ینک ! ؟  یم  دادملق  تدوخ  مان  هب 
يزیشپ ادخ  دزن  رد  یلو  تسا  گرزب  ام  رظن  زا  هک  یگرزب  ياهراک  اسب  هچ  دنک .  یمن  هابتشا  هک  ادخ  ما  هتخاس  ار  دجـسم  نم  هک  دننک 

نینچ اه  هسردـم  اهارـسناوراک و  اهلپ و  اهناتـسرامیب و  اههاگترایز و  دـجاسم و  دـباعم و  زا  میظع  ياـهانب  زا  يرایـسب  دـیاش  دزرآ .  یمن 
(187  . ) تسادخ اب  شباسح  دنشاب  هتشاد  یتشونرس 

شک نامهم  دجسم 

هب الومعم  تشادـن  ییانـشآ  تسود و  دـش و  یم  یلحم  دراو  یـسک  رگا  دوبن .  نکاما  لـیبق  نیا  زا  لـته و  هناـخنامهم و  میدـق  ناـمز  رد 
دیباوخ یم  اجنآ  بش  یسک  ره  اریز  دوب  هدش  فورعم  تهج  نیا  زا  شک  نامهم  دجسم  دیزگ .  یم  نکسم  اجنآ  رد  تفر و  یم  دجـسم 

ییاج نوج  دمآ و  رهـش  نیا  هب  یبیرغ  صخـش  يزور  تسیچ .  تلع  تسناد  یمن  مه  یـسک  دندروآ و  یم  نوریب  ار  شا  هزانج  حـبص ، 
تـسا هدیباوخ  دجـسم  نیا  رد  سک  ره  ورن  دجـسم  نیا  هب  هک  دندرک  شتحیـصن  مدرم  دباوخب ،  دجـسم  رد  هک  تفر  تفاین  ندـنام  يارب 

یم هچ  مور  یم  مسرت و  یمن  مه  گرم  زا  مرازیب و  یگدـنز  زا  نم  تفگ  دوـب  يریلد  عاجـش و  مدآ  هک  بیرغ  درم  تسا .  هدـنامن  هدـنز 
فارطا زا  درکیم  بآ  ار  ریـش  هرهز  هک  یبـیهم  كاـنلوه و  ياهادـص  بش  ياـه  همین  دـیباوخ .  دجـسم  رد  ار  بش  درم  لاـح  رهب  دوش ؟ 
یگدنز زا  نم  مسرت ،  یمن  گرم  زا  نم  ولج !  ایب  یتسه  هک  ره  دیـشک :  دایرف  دش و  دـنلب  اج  زا  ادـص  هدینـش  اب  درم  دـش .  دـنلب  دجـسم 
ياهجنگ تخیر و  ورف  دجسم  ياهراوید  دش و  دنلب  یکانمهس  يادص  ناهگان  درم  دایرف  اب  نکب .  دهاوخ  یم  تلد  يراک  ره  ایب  مرازیب ، 

دنک یم  يریگ  هجبتن  ناتساد  نایاپ  رد  دنک و  یم  لقن  يولوم  يونثم  زا  يدابآدسا  نیدلا  لامج  دیس  ار  ناتساد  نیا  دش .  رادیدپ  دجـسم 
نورد هب  دنسرتب  یـسایس  یکیرات  زا  نوچ  ناهارمگ  هک  تسا  یگرزب  هاگـشتسرپ  نینچ  رگید ) رگرامعتـسا  تردق  ره  ای  ) ریبک يایناتیرب  : 

یلو هدـش  دـیمون  یگدـنز  زا  هک  يدرم  يزور  مسرت  یم  دروآ ،  یم  رد  ياپ  زا  ار  ناشیا  زیگنا  ساره  ماـهوا  هاـگنآ  دـنرب و  یم  هاـنپ  نآ 
هتـسکش مظعا  مسلط  دفاکـشب و  اهراوید  سپ  دروآرب ،  يدیمون  دایرف  نآ  رد  هرابکی  دورب و  هاگـشتسرپ  نیا  نورد  هب  دراد  راوتـسا  تمه 

(188  . ) دوش

يدردمه
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رد ار  میهاربا  هک  یـشتآ  يارحـص  هب  اوه ،  ناغرم  زا  یکی  دنتخادنا  شتآ  هب  ار  لیلخ  میهاربا  هک  یتقو  هک :  دنا  هدرک  لقن  لیثمت  باب  زا 
شتآ ياه  هلعش  هب  درک و  یم  بآ  زا  رپ  ار  شناهد  تفر و  یم  درک ،  هدهاشم  ار  نازوس  شتآ  نوچ  غرم ،  نیا  دمآ .  دندوب  هتخادنا  نآ 

رد مهنآ  دراد ،  یـشزرا  هچ  وت  ناـهد  بآ  نیا  ناوـیح !  يا  دـنتفگ :  وا  هب  دـنک ،  درـس  میهاربا  عـفن  هب  ار  شتآ  هکنیا  يارب  تخیر ،  یم 
 . منک زاربا  ار  میهاربا  هب  مدوخ  یگتـسباو  هقالع و  نامیا و  هدـیقع و  مهاوخ  یم  هلیـسو  نیا  هب  طـقف  نم  تفگ :  شتآ ؟  همه  نیا  لـباقم 

دنزادرپ یم  مالسا  نانمـشد  ندرک  دوبان  نآرق و  ياهفده  درب  شیپ  يارب  نافعـضتسم  ناناملـسم و  هک  یکچوک  ياهکمک  نیا  هلب  ( 189)
رد هک  يدوهی  ات  ود  لوپ  ردـقب  میزادرپ  یم  سدـق  يدازآ  يارب  هک  ییاهلوپ  همه  نایناریا  ام  همه  دـیاش  دـشابن و  ریگ  مشچ  یلیخ  دـیاش 

شیناملـسم طرـش  ناملـسم  هک  تسا  نیا  باسح  یلو  دوشن  دـنرب  یم  اـیند  تورث  يدزد  اـبر و  هار  زا  ار  اـیند  لوپ  دـنا و  هتـسشن  اـکیرما 
 . تسا یلدمه  شیناملسم  طرش  تسا  يدردمه 

نافرحنم ناورجک و  یگدنز  زا  ییاهتیاده  اهتیاکح و  مراهچ :  لصف 

ریش ياپ  ياج 

هب زواجت  دصق  هب  هدومن و  عمط  نز  نآ  رد  ناوریشونا  تشاد .  هناخ  رد  ابیز  ینز  یناساس ،  ملاظ  هاشداپ  ناوریـشونا ،  ناگنهرـس  زا  یکی 
تـسد زا  هک  ار  شنز  دید  گنهرـس  هراچیب  دیناسر ،  شیوخ  رهوش  هب  ادـعب  ار  نایرج  نیا  نز  دـمآ .  يو  لزنم  هب  شرهوش  بایغ  رد  وا 

هب ربـخ  نیا  هک  یماـگنه  دـنامب .  نوصم  نآ  بقاوع  زا  اـت  داد  قـالط  ار  دوخ  نز  اروف  دـشاب ،  یم  رطخ  رد  زین  شناـج  تسا  لهـس  هداد 
اهر ار  نآ  اریخا  يا و  هتشاد  ییابیز  رایـسب  ناتـسوب  کی  ما  هدینـش  تفگ :  وا  هب  هدومن و  راضحا  اروف  ار  گنهرـس  نآ  دیـسر  ناوریـشونا 
رگد تفگ :  دیدنخ و  ناوریشونا  دردب .  ارم  مدیـسرپ  مدید  ناتـسوب  نآ  رد  ریـش  ياپ  ياج  نوچ  داد :  خساپ  گنهرـس  ارچ ؟  يا ،  هدرک 

تنطلـس و هزوح  رد  تسا ،  عیاجف  نیا  اب  هراومه  رگمتـس  ماکح  نیطالـس و  خـیرات  الوصا  ( 190  . ) دمآ دهاوخن  ناتـسوب  نآ  هب  ریـش  نآ 
هدـش لقن  قوف  ناتـساد  رد  هک  هچنآ  هزات  تسا و  تلم  سومان  فرـش و  لام و  ناـج و  درادـن  تینما  تیمها و  هک  ار  هجنآ  اـهنآ  تردـق 

 . دنا هدیمان  لداع ))   )) طلغ هب  ار  وا  هک  هداد  خر  یناطلس  تنطلس  یگدنز و  رد  هک  تسا  يرایسب  تایانج  زا  یکچوک  هنومن 

 ! هن دییوگب :  يرآ ،  دییوگب : 

ینیما موحرم  ناگتـسب  زا  دوـب و  هعیـش  هک  قارع  سلجم  ناگدـنیامن  زا  یکی  تشاد  تموـکح  قارع  رب  دیعـس )) يروـن   )) هک یناـمز  رد 
؟  دیا هدروآ  اجک  زا  ار  یندل  ملع  نیا  الکو  امش  دوب :  هدیـسرپ  وا  زا  ینیما  هّللا  تیآ  موحرم  دوب .  هدمآ  ناشیا  تمدخ  دمآ ،  یم  رامـشب 

هنوگچ اما  میراد  رظن  تقد  یـسررب و  تقو و  فرـص  هعلاطم و  هب  جایتحا  يدروم  ره  رد  رظن  راهظا  يارب  نامدوخ  یملع  ياهراک  رد  اـم 
؟  دـینک یم  در  اـی  بیوصت  تعاـس ،  هس  ود  ضرع  رد  دـنروآ  یم  سلجم  هب  هک  ار  مهم  یـسایس  ياـه  هحیـال  نیا  ـالکو  امـش  هک  تسا 

تسا رارق  يا  هلئسم  هچ  میناد  یمن  الصا  میور  یم  سلجم  هب  هک  حبـص  ام  تسا .  هداس  یلیخ  عوضوم  دوب :  هداد  باوج  هدنخ  اب  هدنیامن 
امش معن ،  لق  دیوگ :  یم  الکو  زا  يا  هدع  هب  باطخ  دیآ  یم  سلجم  هب  دیعـس  يرون  بناج  زا  هدنیامن  کی  تقو  لّوا  دوشب .  حرطم  هک 

اب تقفاوم  رد  دیاب  یناسک  هچ  هک  دوش  یم  مولعم  بیترت  نیا  هب  هن !  دـییوگب  امـش  لق ال ،  دـیوگ :  یم  رگید  یهورگ  هب  يرآ .  دـییوگب 
میوش و یم  ربخاب  شیاوتحم  زا  هزات  دوش  یم  هدروآ  سلجم  هب  هحیال  هک  مه  دعب  نآ .  اب  تفلاخم  رد  یناسک  هچ  دننک و  تبحص  هحیال 

(191  . ) میریگ یم  میمصت  نآ  هب  تبسن  دوعق  مایق و  کی  اب  روتسد  کی  قبط 

یعرش هلاسم  کی  عارتخا 
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هزوح ياهـسرد  دوب و  ناـضمر  هاـم  هک  دوب  تلع  نیا  هب  مه  نآ  میدوب  هتفر  ناهفـصا  داـبآ  فجن  هب  اـهلاس  زا  یکی  رد  لیـصحت  ماـیا  رد 
کی مدیـسر  هک  نابایخ  طسو  هب  مدش  یم  در  نابایخ  ضرع  زا  مایا  نیمه  زا  يزور  دنتـشاد .  فیرـشت  اجنآ  رد  مه  ام  ناتـسود  لیطعت و 

نت هب  تبانج  لسغ  ایآ  وگب - !  مهاوخ - .  یم  ار  نآ  باوج  امش  زا  مراد و  يا  هلئـسم  کی  نم  اقآ !  تفگ :  تفرگ و  ارم  يولج  یتاهد 
کی دـیاش  مدرک  رکف  تسا .  يرکید  لسغ  ره  لثم  تباـنج  لـسغ  ممهف ،  یمن  ار  فرح  نیا  ياـنعم  نم  نوج - ؟  هب  اـی  دریگ  یم  قلعت 

هب رگید  تهج  زا  دهاوخ و  یم  تین  نوچ  تسا  طوبرم  ناسنا  حور  هب  تهج  کی  زا  متفگ :  اذل  دشاب و  هتـشاد  رظن  رد  یحیحـص  يانعم 
تبانج لسغ  ایآ  هدب !  تسرد  باوج  اقآ !  هن  تسا - ؟  نیمه  تدوصقم  متفگ :  دیوشب .  دـیاب  ار  نت  ناسنا  نوچ  تسا  طوبرم  ناسنا  نت 

ياهانعم نیا  زا  یـضعب  هتبلا  ( 193 ( ؟ ) 192  ) یتـشه ترـس  ارچ  ار  هماـمع  نیا  سپ  مناد - !  یمن  نم  نوج - ؟  هب  اـی  دریگیم  قلعت  نت  هب 
مه ار  انعم  یب  ياهامعم  نیا  همه  ینید  ملاع  یناحور و  کـی  هکنیا  یفرط  زا  تسا و  ساـسا  هیاـپ و  یب  یبهذـم  لـئاسم  هب  عجار  هناـیماع 
نآ بیع  تسین ،  بیع  مناد  یمن  تفگ  یـسک  رگا  مه  یمالـسا  ساسح  لئاسم  روما  رد  الـصا  تسا و  ییاجیب  عقوت  دـهد  باوج  دـناوتب 

 . دهدب حیحص  ریغ  طلغ و  باوج  رورغ  لهج و  يور  زا  هتسنادن و  یسک  هک  تسا 

 ! اج یب  تیساسح 

سول و اعبط  دوب  ریزع  یلیخ  شیارب  رـسپ  نآ  دوب .  هداد  وا  هب  دنوادخ  رـسپ  کی  اهنت  سّدقم و  یلیخ  دوب  يرجات  اهناتـسرهش  زا  یکی  رد 
هب تسد  يرنن  یـسول و  يرادلوپ ،  یتحار ،  یناوج ،  دش .  دنمورب  یناوج  مک  مک  رـسپ  نیا  دوب  هدمآ  راب  زین  ردام  ردـپ و  رب  مکاح  رنن و 

یفرط زا  داد و  یمن  شوگ  زگره  شنانخـس  هب  رـسپ  دوب و  تحاران  یلیخ  هراچیب  ردپ  دوب  هدروآ  راب  هزره  یناوج  ار  وا  هداد و  مه  تسد 
مک هک  دیـسر  ییاج  هب  دنزرف  یگزره  راک  تخاس .  یم  تخوس و  یم  دنک ،  شدرط  دش  یمن  رـضاح  ردپ  دوب ،  ردپ  دنزرف  هناگی  نوج 
ره نانز  اجیردـت  درک  یم  نهپ  بورـشم  طاسب  دـش ،  یمن  رازگرب  رگید  یـسلجم  یبهذـم  سلاجم  زج  تقو  چـیه  هک  ردـپ  هناخ  رد  مک 

هدمآ ناریا  هب  یگنرف ))  هجوگ   )) هزات تاقوا  نآ  رد  تفگ .  یمن  يزیچ  تشاذـگ و  یم  رگج  هب  نادـند  هراچیب  ردـپ  دروآ  یم  ار  ییاج 
مه مدرم  تسا و  مارح  هدـمآ  گـنرف  زا  تسا و  یگنرف  هکنیا  ناونع  هب  دـندرک  یم  غیلبت  یگنرف !  نوعلم  هجوگ  نیا  هیلع  يا  هدـع  دوـب . 

رتمارح ناشرظن  رد  یمارح  ره  زا  دندوب و  هدرک  ادیپ  یگنرف  هجوگ  هرابرد  يدـیدش  تیـساسح  رهـش  نآ  مدرم  اجیردـت  دـندروخ و  یمن 
اریز دوب ،  رتدـنت  رتداـح و  یگنرف ))  هجوگ   )) بقل زا  بقل  نیا  دـنتفگ ،  یم  ناـجمداب ))  ینمرا   )) یگنرف هجوـگ  نیا  هب  رهـش  رد  دوـب . 

رد ارهق  دومن !  یم  نیعم  ار  نآ  نید  بهذم و  ناجمداب  ینمرا  هملک  یلو  درک  یم  صخشم  ار  هجوگ  نیا  نطو  طقف  یگنرف  هجوگ  هملک 
شدوخ دوب و  هدـش  یلاباال  هزره و  شرـسپ  هک  یجاح  نآ  هب  يزور  دوب .  رتشیب  دراو  هزاـت  نیا  هیلع  مدرم  تیـساسح  بصعت و  رهـش  نآ 

دوخ اب  ناجمداب  ینمرا  لامتـسد  کی  تسا  هدرک  يا  هزات  راک  رـسپ  اقآ  زورما  هک  دـنداد :  ربخ  هناخ  لها  دوب  شوماخ  دروخ و  یم  نوخ 
بارـش رـسپ !  تفگ :  دز و  ادص  ار  رـسپ  دمآ  داد ،  تسد  زا  ار  ناوت  بات و  رگید  دینـش  ار  ربخ  نیا  هک  یتقو  ردپ  تسا .  هدروآ  هناخ  هب 

 ، مدرک ربص  يدرک  ءاشحف  بارـش و  زکرم  ار  ما  هناـخ  مدرک ،  ربص  يدرک  راـمق  مدرک ،  ربص  یتفر  ءاـشحف  لاـبند  مدرک ،  ربص  يدروخ 
رسپ وت  زا  نم  رگید  تسین .  لمحت  لباق  نم  يارب  رگید  نیا  يا ،  هدروآ  نم  هناخ  هب  ناجمداب  ینمرا  هک  يا  هدناسر  ییاج  هب  ار  راک  الاح 
دوش یم  ادیپ  ساسا  یب  روما  دروم  رد  هک  ییاهتیـساسح  زا  يا  هنومن  نیا  يورب .  یهاوخ  یم  هک  يروگ  ره  هب  نم  هناخ  زا  دیاب  متـشذگ 

(194  . ) ددرگ یم  رتراوشد  ءاشحف  رامق و  بارش و  لمحت  زا  ناجمداب  ینمرا  لمحت  هک  دسریم  ییاج  هب  تیساسح  راک 

 ! مراد ار  مدج  رایتخا  نم 

يدیـس لاـح  رد  دـنتفای ،  روـضح  سلجم  نیا  رد  مه  گرزب  ياـملع  زا  یکی  وـب  هدـش  رازگرب  يا  هضور  سلجم  اهناتـسرهش  زا  یکی  رد 
هاگآ دـهتجم  ردـقلا و  لیلج  ملاـع  نآ  دـناوخ .  مه  ار  تسرداـن  عقاو و  فـالخ  ياـه  هضور  زا  یـضعب  هدومن و  تبیـصم  رکذ  هب  عورش 
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 : هک درک  باطخ  ناوخ  هضور  هب  اذل  دوش ،  هتفگ  غورد  تیب  لها  هب  ّتبحم  بهذـم و  نید و  مسا  هب  هک  دریذـپب  دـنک و  لمحت  تسناوتن 
نیا  ! )) مراد ار  مدـج  رایتخا  مدوخ  نم  ناتلوصا ،  هقف و  لابند  دـیورب  امـش  اـقآ  داد :  باوج  ناوخ  هضور  یناوخ ؟  یم  هک  تسیچ  اـهنیا 

 ، تسا سّدـقم  هک  فدـه  اریز  تسا  هدرک  دراو  نید  هب  ییاـه  هبرـض  هک  تسا  ییاـههار  زا  یکی  ندومن  لـمع  ندرک و  دروـخرب  هنوـگ 
اهنت هن  مینزب .  تمهت  دیابن  مینک ،  تبیغ  دیابن  مییوگب ،  غورد  دیابن  ام  دشاب .  سّدقم  كاپ و  دـیاب  تسا  نآ  تمدـخ  رد  هک  مه  یلیاسو 

 ، نید عفن  هب  روما  نیا  ماجنا  هک  نوچ  میوش  بکترم  ار  مارح  تشز و  روما  نیا  دیابن  مه  نید  عفن  يارب  هکلب  نامدوخ  یصخش  عفن  يارب 
(195  . (() تسین هتفریذپ  زگره  مالسا  سّدقم  نید  رظن  زا  نیا  تسا و  ندرک  ینید  یب 

نآرق هبذاج 

لقن تسا -  فورعم  دیلو  نب  دلاح  ردـپ  فورعم و  لهجوبا  يومع  شیرق و  ياسور  زا  هک  یموزخم -  هریغم  نب  دـیلو  زا  یناتـساد  نآرق 
یم شیرق  درم  نیرتگرزب  ار  وا  اذـهلو  ناوارف  ناشیوخ  دالوا و  ياراد  مه  دوب و  دـنمتورث  مه  دوب  صخـشتم  رایـسب  يدرم  يو  دـنک .  یم 
درم ود  زا  یکی  هب  دیاب  دوش  لزان  نارق  تسانب  رگا  ( 196  ) میظع نیتیرقلا  نم  ٍلجر  یلع  نارقلا  َلُّزن  ول ال  دنتفگ :  تقو  کی  هک  دنتسناد 

رد دنتـشاد و  رظن  رد  ار  هریغم  دیلو  هّکم  رد  دنتـسه .  تیـصخش  اب  یلیخ  هک  دوش  لزان  هّکم  رد  یکی  تسا و  فئاط  رد  یکی  هک  یگرزب 
هدشن ناملسم  لیاوا  نامه  رد  دیلو  یلو  تفر  ایند  زا  مه  ناملسم  دش و  ناملسم  دعب  شدوخ  هورع  هتبلا  هک  یفقث  دوعسم  نب  ةورع  فئاط 

ار شنایرج  نآرق  دعب  درک و  شوگ  ار  نارق  دـمآ  دنتـشاد .  فارتعا  رارقا و  وا  یـسانش  نخـس  هب  دوب و  مرتحم  يدرم  دـیلو  تفر .  ایند  زا 
 ، ) رَّدـق فیک  لـتُقَف  درک  رکف  نیا  يور  درک  باـسح  شدوـخ  شیپ  دیجنـس  دیـشیدنا و  ینعی  رّدَـق  َرّکف و  ّهنا  دـنک :  یم  لـقن  روـط  نیا 

رب كاخ  يا  شرـس )))  رب  كاخ   )) مییوگ یم  اـی  داـب )) هدرم   )) مییوگ یم  یـسراف  رد  اـم  هک  نیمه  داـب ،  هتـشک  تسا :  نیرفن  َلـُِتق )) ))
روطنیا ار  وا  شجنس  دیجنس ! ؟  هنوگچ  داب ،  هتشک  يا  دریمب ،  يا  شرس ،  رب  كاخ  مه  زاب  رَّدق  فیک  لتق  َّمث  دیجنـس ! ؟  هنوکچ  شرس 

 ، تـفر ورف  هشیدـنا  رد  ینعی  درک ،  مژد  درک ،  مـهرد  ار  شا  هرهچ  دـعب  رََـسب  سَبَع و  ّمـُث  دـنکفا  رظن  دـعب  رظن )) مـث   : )) دـنک یم  ناـیب 
ینورد یتحاران  بارطـضا و  راچد  وا  دنک  تیاکح  ار  یتقو  دهاوخ  یم  رظن )) مث   . )) درک شرت  ار  شیور  دیـشک و  مه  رد  ار  شیاهوربا 

کی راچد  اذـهلو  دوبن  هارمه  وا  اب  شنادـجو  نهذ و  دـیوگب  شدوخ  ياه  کلـسم  مه  اهرکفمه و  اـب  تساوخ  یم  هک  هچنآ  ینعی  دوب ؛ 
نا لاقف  دوب  هدـش  یلوتـسم  وا  رب  ربک  هک  یلاح  رد  تفر  درک و  تشپ  دـعب  رَبکَتـسا  ربدا و  َّمث  دوب  یلخاد  یناور و  یحور و  یتحاران  عون 
رشب نخس  زج  ( 197  ) رَـشَبلا ُلوق  الا  اذه  نا  تسین  رگید  زیچ  رحـس  کی  زج  نیا  منک  یم  نم  رکف  هچ  ره  نم  تفگ  َرث  ؤی  ٌرحـس  الا  اذـه 
دنتفگ یم  دندناوخ و  یم  وداج  رحس و  ار  نآرق  هک  نیمه  تسوداج .  رحس و  هب  هتخیمآ  هک  تسا  يرشب  نخـس  یلو  تسین  يرگید  زیچ 
ینمـض قیدصت  یعون  اهنیا  بیذکت  نیمه  ( 198  ) یعفار قداص  لوق  هب  دندرک  یم  بیذکت  لکـش  نیا  هب  ینعی  تسوداج ،  رحـس و  نیا 

کی لاح  نیع  رد  نیا  دـنیوگب  دنتـساوخ  یم  یتقو  یلو  تسین ،  يزیچ  هک  اهنیا  تسیچ ،  اـهفرح  نیا  اـباب !  يا  دـنتفگ  یمن  ینعی  تسا ؛ 
ار شا  هبذاج  هوق  یگدنیابر و  نآ  ار  شا  هداعلا  قوف  ریثات  یگداعلا و  قوف  هبنج  نآ  انمض  دراد ،  یگداعلا  قوف  هبنج  کی  تسا و  يزیچ 

بذج بلج و  روجنیا  هک  تسه  نآ  رد  يزیچ  ییوداج  یمـسلط  هچ  ره  تسوداج  عون  کی  نیا  دنتفگ  یم  اهتنم  دـندرک ،  یم  قیدـصت 
(199  . ) دنک یم 

باوث بحاص 

يرهاظ راکنیا  تسا .  هّللا  تیب  راوز  هدافتـسا  دروم  نونکات  نامز  نآ  زا  هک  تسا  هتخاس  يراج  هّکم  رد  يرهن  دیـشرلا  نوراه  نز  هدـیبز 
هدزاود بیرق  تخاس و  يراج  هکم  بآ  یب  نیمزرـس  هب  هّکم  فئاط و  نیب  ياهخالگنـس  زا  ار  رهن  نیا  هدیبز  تمه  دراد .  حـلاص  رایـسب 

یتوـکلم رظن  زا  یلد  تسا  یمیظع  سب  راـک  یکلم  هرهچ  رظن  زا  دـننک .  یم  هدافتـسا  نآ  زا  بل  هنـشت  لد  هدـیتفت  جاـجح  هک  تسا  نرق 
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يروط اهنآ  هن ،  دوش ؟  یم  هریخ  هیریخ  نیا  يرهاظ  مجح  هب  مه  نانآ  مشچ  ایآ  دـننک ؟  یم  باسح  اـم  دـننام  مه  هکئـالم  اـیآ  روطچ ؟ 
اجک زا  ار  راک  نیا  لوپ  هدـیبز  هک  دـننک  یم  باسح  دنجنـس ؛  یم  ار  لمع  رگید  داعبا  یهلآ  ساـیقم  اـب  ناـنآ  دـننک .  یم  باـسح  رگید 
یم سوه  روط  ره  تشاد و  رایتخا  رد  ار  نیملسم  لاملا  تیب  هک  دوب  دیشرلا  نوراه  مان  هب  رگمتس  رابج و  درم  کی  رسمه  هدیبز  هدورآ ؟ 

اب شتوافت  درک ؛  مدرم  فرـص  ار  مدرم  لام  درکن ؛  ریخ  لمع  فرـص  ار  دوخ  لام  تشادن و  یتورث  دوخ  زا  هدیبز  دومن .  یم  لمع  درک 
نیا زا  یتمسق  وا  دندرک و  یم  یصخش  تاوهش  فرـص  ار  مدرم  لام  نارگید  هک  دوب  تهج  نیا  رد  دنا  هتـشاد  ار  وا  ماقم  هک  ینانز  ریاس 

ای دـنامب ؟  خـیرات  رد  شمان  هتـساوخ  یم  ایآ  تسا ؟  هدوب  هچ  راک  نیا  زا  هدـیبز  دوصقم  هزات  درک .  هعفنملا  ماع  رما  کی  فرـص  ار  لام 
وا زا  دندید و  باوخ  رد  ار  هدیبز  هدـش  هتفگ  هک  تسا  باسح  نیا  رد  سب .  دـنادیم و  ادـخ  تسا ؟  هتـشاد  رظن  رد  ار  ادـخ  ياضر  اعقاو 

(200  . ) داد اهلوپ  یلصا  نابحاص  هب  ار  نآ  ياهباوث  مامت  داد  باوج  درک ؟  هچ  وت  اب  یتخاس  يراج  هک  يرهن  نیا  اب  ادخ  هک  دندیسرپ 

 ! دنک یم  هیجوت  ار  هلیسو  فده 

ياج هب  ( ؟  یهد یم  نتـشک  هب  ار  اهناملـسم  ردقنیا  ارچ  هیواعم  يا  دز :  دایرف  دمآ و  نادـیم  هب  ع )   ) یلع دوب  هدـش  عورـش  نیفـص  گنج 
سپ دوب  تلاذر  تنطیش و  همسجم  هک  صاعلا  نب  ورمع  مینک .  دربن  مه  اب  ات  ایب  نادیم  هب  تدوخ  یتسرفب )  گرم  يوس  هب  ار  مدرم  هکنیا 

 ! ! یتسه یعاجش  درم  هک  مه  وت  دیوگ  یم  تسرد  یلع  هیواعم ،  يا  تفگ :  رخسمت  يور  زا  هیواعم و  هب  درک  ور  نخـس  نیا  ندینـش  زا 
وا نحس  دش  دهاوخ  هتشک  دورب  نادیم  هب  رگا  تسین و  ترضح  نآ  فیرح  تسناد  یم  هک  هیواعم  هدب .  ار  یلع  باوج  ریگب و  ار  هحلـسا 
یب سرتن و  درم  اتبسن  هک  صاع  ورمع  دتسرفب .  نادیم  هب  ار  صاع  ورمع  تسناوت  گنرین  هعدخ و  اب  هیواعم  يزور  هرخالاب  تفریذپن .  ار 
مه ار  رانک  هشوگ و  انمـض  دیبلط و  هزرابم  دمآ و  گنج  نادیم  هب  دیـشوپ و  مزر  سابل  دوب .  هدرک  حتف  وا  مه  ار  رـصم  یتح  دوب و  یکاب 
نیا اب  یلو  دشاب .  یمن  ترضح  نآ  فیرح  هک  تسناد  یم  بوخ  هن  رگ  دراذگن و  اپ  نادیم  هب  ع )   ) یلع وا  باوج  رد  هک  درک  یم  هاگن 

هک يروطب  هتسهآ  یلیخ  ع )   ) نینموملاریما تسین ) ؟  يربخ  یلع  زا  ارچ   ) ار نسحلاابا  منیب  یمن  یلو  ار  امش  منز  یم  دز :  یم  دایرف  لاح 
یشیرق ماما  نم  نمتوملا ،  یشیرقلا  مامالا  انا  دز :  دایرف  هاگنآ  دیسر  وا  کیدزن  هکنیا  ات  دمآ  ولج  مک  مک  مک و  مک  دمهفن  صاع  ورمع 

درک و بیقعت  ار  وا  ع )   ) یلع درک  رارف  دـنادرگرب و  ار  بسا  رـس  اروـف  تخاـب و  ار  شدوـخ  صاـع  ورمع  یلع !  مـنم  متـسه ،  نمتوـم  و 
تـسا يدرم  ع )   ) نینموملاریما هک  تسناد  یم  نوچ  درک و  باترپ  نیمز  رب  بسا  يور  زا  ار  دوخ  صاع  ورمع  تخادـنا  وا  رب  يریـشمش 

هلیسو نیا  هب  صاع  ورمع  دنادرگرب و  يور  وا  زا  ترضح  هجیتن  رد  درک  تروع  فشک  اروف  دهد .  یمن  ماجنا  ار  يراک  عرش  فالخ  هک 
یم هدافتـسا  فده  هب  ندیـسر  يارب  يا  هلیـسو  ره  زا  هک  صاع  ورمع  دننام  يدارفا  قطنم  تسا  نیا  درک .  كرت  ار  هکرعم  تفای و  تاجن 
دننک یمن  لودـع  هک  یعرـش  طباوض  زا  گنج  مرگ  امرگ  رد  یتح  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  نید  همئا  ریاـس  یلع و  سکع  هب  یلو  دـننک 

(201  . ) دنناد یم  قالخا  مراکم  تیاعر  هب  مزلم  ار  دوخ  یتح  دراد  دوخ  ياج 

یتسم دب 

یهاش کی  تفگ :  شورف  قرع  هدب .  قرع  یهاش  کی  اقآ  تفگ :  هدنـشورف  هب  تفر و  یـشورف  قرع  هزاغم  هب  یـصخش  مایا  زا  یکی  رد 
ولو تسا  نکمم  هک  رادقم  ره  اقآ  مهدب - .  مناوت  یمن  رادقم  چـیه  یهاش  کی  اب  هدـب - .  دوش  یم  ردـقچ  ره  دوش - ! ؟  یمن  قرع  هک 

دروآ یمن  یتسم  هک  یمک  نیا  هب  رادقم  نیا  دنوشب  تسم  هک  دنروخ  یم  قرع  مدرم  هراچیب !  رخآ  دیهدب - ؟  دشاب  مک  مه  یلیخ  هکنیا 
اعقاو دوش !  یم  هک  ندرک  یتسمدـب  يارب  يا  هناهب  نیا  لـقاال  تسا  رهاـظ  نآ  یتسمدـب  رثا  ناـبرق  دراد - ؟  يرثا  هدـیاف و  هچ  نیارباـنب  و 

ار یغورد  ره  تعدـب  لها  يارب  ات  دـنا  هداد  هزاجا  ام  هب  هکنیا  الثم  یتسمدـب  يارب  دنتـسه  يا  هناهب  لابند  روط  نیمه  مه  مدرم  زا  یـضعب 
لها وا  هک  مینزب  بسچرب  وا  هب  اروـف  میتـشاد  یـصخش  یتـموصخ  هک  سک  ره  هب  مینک و  هدافتـسا  ءوـس  بلطم  نیا  زا  مییاـیب  مینک  لـعج 
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مییوگ یم  اروف  درک  ضارتعا  یسک  رگا  میراد  مه  هناهب  تقو  نآ  ییوگازسان  نتخاس و  غورد  ندز و  تمهت  هب  مینک  انب  تسه و  تعدب 
رب یعرش  بلطم  کی  زا  هدافتسا  ءوس  نیا  طقف  دینیبب  دینک و  تقد  مییوگب  میتساوخ  هج  ره  تعدب  لها  هب  تبسن  هک  دنا  هداد  هزاجا  ام  هب 

(202 ( ؟  دروا دهاوخ  هچ  نید  رس 

هّکم رد  هکع  زایپ 

دوب و داسک  هّکم  رد  زایپ  رازاب  اما  دـشورفب  ات  دوب  هدروآ  هب  زاـیپ  يداـیز  رادـقم  يدرم  دوب  هّکم  مکاـح  هیواـعم  بناـج  زا  هک  یناـمز  رد 
دزن هب  ات  تفرگ  میمصت  ماجنارس  منک ؟  هچ  رازاب  يداسک  عضو  نیا  اب  هک  دیشیدنا  دوخ  اب  هراچیب  شورف  زایپ  دیرخن ،  يزیچ  وا  زا  یسک 

ینکب یباوث  کی  یناوت  یم  ایآ  هریرهوبا  يا  تفگ - :  دیسر  هریره  وبا  نوچ  دیوگب  ار  شیوخ  لاخ  حرـش  دورب و  رهـش  مکاح  هریره  وبا 
زاین زایپ  هب  مه  اجنیا  مدرم  تسا و  بایان  دوش و  یمن  ادیپ  زایپ  هّکم  رد  هک  مدوب  هدینش  نوچ  متـسه  ناملـسم  کی  نم  یباوث - ؟  هچ   - ؟
یمن مه  ار  زایپ  غارـس  یـسک  هک  منیب  یم  نونکا  مه  اما  مدروآ  هّکم  هب  مدـیرخ و  زایپ  ار  همه  متـشاد  هراجتلا  لام  هچ  ره  نم  اذـل  دـنراد 
فلت زا  ار  یناملـسم  کی  لاوما  دـینک و  کمک  امـش  الاح  تسا .  نتفر  نیب  زا  لاـح  رد  اـهزایپ  درخ و  یمن  يزیچ  نم  زا  یـسک  دریگ و 
ینیعم ياج  کی  رد  ار  اهزایپ  همه  دیـسر  ارف  هک  هعمج  زامن  عقوم  هدنیآ  هعمج  زور  بوخ  رایـسب  تفگ :  هریره  وبا  دیهد .  تاجن  ندـش 

هک یماگنه  دـش  هک  هعمج  زور  تسـشن .  راظتنا  هب  هعمج  زور  ات  درک و  لمع  هریرهوبا  روتـسد  هب  درم  شاـب .  شورف  هداـمآ  دـیراذگب و 
زایپ هک  ره  دومرف :  هک  مدینش  (ص )  ادخ لوسر  مدوخ ،  بیبح  زا  نم  مدرم  يا  تفگ :  هریره  وبا  دندیدرگ ،  رضاح  هعمج  زامن  هب  مدرم 

تدـم فرظ  رد  دـندرک و  ماـحدزا  دندینـش  هریرهوبا  زا  ار  مـالک  نیا  مدرم  نوچ  دوش .  یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دروـخب  هّکم  رد  ار  هکع 
دعب مداد ،  تاجن  ار  ینموم  کی  نم  الثم  هک  دوب  یـضار  مه  یلیخ  شنادجو  رد  هریرهوبا  ياقآ  دیاش  دـندیرخ .  ار  اهزایپ  مامت  یهاتوک 

هچ هار  نیا  زا  دندرک و  تسرد  نید  مسا  هب  هک  اهزیچ  هچ  لام  هاج و  ندروآ  تسد  هب  رطاخب  دوخ و  یـصخش  عفانم  رطاخ  هب  دارفا  نیمه 
یمن هدافتـسا  لطاب  زا  قح  يارب  یتح  هک  تسا  هدوب  نیا  ءاـیلوا  ءاـیبنا و  هریـس  ءزج  هک  یلاـح  رد  دـندز .  بهذـم  نید و  هب  هک  اـه  هبرض 

(203  . ) دنا هدرک 

تسین يربخ  هفطاع  زا  برغ  رد 

لمع ناـیاپ  زا  سپ  دـندوب ،  هدرب  شیرتا  هب  ار  ناـشیا  هجلاـعم  يارب  دوـب و  هدـش  ضیرم  یتـقو  کـی  هک  درک  یم  لـقن  ناتـسود  زا  یکی 
ییاریذپ نم  زا  درک و  یم  تمدخ  ارم  مه  مرسپ  مدوب و  هتسشن  یناروتسر  کی  رد  يزور  دیوگ :  یم  تهاقن  مایا  ندش  عورـش  یحارج و 

دنرهوش و نز و  مه  اب  دوب  مولعم  هک  مدید  ار  يدرم  نز و  ناروتـسر  زا  يا  هشوگ  رد  مدرک  هاگن  دوخ  فرطا  هب  ماگنه  نیا  رد  دومن  یم 
يو دننک و  یم  لاوس  يزیچ  وا  زا  هک  مدش  هجوتم  درذـگب  اهنیا  رانک  زا  تساوخ  یم  مرـسپ  هک  نیمه  دـندوب .  ام  ياهراک  بظاوم  راگنا 

هزادنا نیا  وت  هک  تسیک  صخـش  نیا  هک  دندیـسرپ  یم  تفگ :  دنتفگ ؟  یم  هچ  اهنآ  متفگ :  تشگرب  هک  دعب  دـهد  یم  ار  ناشباوج  مه 
بجعت یلیخ  مناوخب !  سرد  نم  ات  دتسرف  یم  لوپ  نم  يارب  نیا  رخآ  مداد :  باوج  اهنآ  هب  ناشدوخ  قطنم  اب  نم  و  ینک ؟  یم  شتمدخ 

ام هلب  دنتفگ :  ندرک و  تبحص  هب  دندرک  عورـش  دندمآ و  ام  شیپ  اهنآ  هقیقد  دنچ  زا  سپ  دهدب .  ار  شدنزرف  جراخم  يردپ  هک  دندرک 
يرـسپ الـصا  دنا  هتفگ  غورد  اهنآ  مدید  مدرک  قیقحت  تفگ :  یم  مرـسپ  دعب  دـناوخ .  یم  سرد  تکلمم  نالف  رد  هک  میراد  يرـسپ  مه 

اب نامز  نامه  رد  دنا و  هدش  انـشآ  رگیدمه  اب  لاس  یـس  هک  دـنا  هتفگ  ندوب و  هدرک  راهظا  نارگید  هب  ار  تیعقاو  البق  اهنآ  اریز  دـنرادن . 
اهنیا دنا ،  هدرکن  ادیپ  ار  ندرک  جاودزا  تصرف  نالا  ات  دنیامن و  جاودزا  امسر  تشاد  قفاوت  مه  اب  ناشقالخا  رگا  هک  دنا  هتشاذگ  رارق  مه 

مک مک  اـه  یقرـش  هک  تسا  نیا  دنتـسه ؛  یبلقلا  یـسق  مدرم  اـهنآ  تسا و  تواـسق  اـه  یبرغ  هیحور  قمع  اـساسا  دنتـسه .  یمدرم  نینچ 
(204  . ) تسا کشخ  یگدنز  نیمز  برغم  رد  دراد و  دوجو  نیمز  قرشم  رد  طقف  یناسنا  فطاوع  دنیوگ :  یم  دنا و  هدرک  ساسحا 
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تخورف ار  ردپ  دسج  یتح 

یلیخ هک  دـندوب  هدرک  لقن  ار  یناتـساد  دـندوب  هتفر  ناـملآ  هب  يدرجورب  یمـضعلا  هّللا  تیآ  ترـضح  فرط  زا  هک  ققحم  ياـقآ  موحرم 
دوجو يروسفورپ  کـی  دـندوب  هدـش  ناملـسم  ناـمز  نآ  رد  هک  يدارفا  نیب  رد  دـندوب :  هدوـمرف  هک  تسا  رارق  نیا  زا  نآ  تسا و  بیجع 

ياهناملـسم ام و  دـیدرگ  يرتسب  ناتـسرامیب  رد  تفرگ و  ناطرـس  وا  میدز .  یم  رـس  وا  زا  زین  مه  ام  دـیآ و  یم  ام  شیپ  داـیز  هک  تشاد 
صیخـشت اهرتکد  مدیدرگ و  يرتسب  مدـش و  ضیرم  هک  یماگنه  نم  تفگ :  دوشگ و  تیاکـش  هب  نابز  يزور  میتفر .  شتدایع  هب  رگید 

ام ظفاحادخ  نیاربانب  دیریم  یم  و  دیراد !  ناطرس  امش  هک  دش  مولعم  سپ  دنتفگ :  نم  هب  منز  مه  مرسپ و  مه  مراد  ناطرس  نم  هک  دنداد 
دندوب هتفگ  نینچمه  ققحم  ياقآ  دراد .  جایتحا  ینابرهم  ّتبحم و  هب  تخبدب  نیا  طیارـش  نیا  رد  هک  دـندرکن  رکف  دـنتفر و  اهنآ  میتفر ! 

نفک و يارب  ار  دوخ  ام  تسا .  هدرم  صخـش  نیا  هک  داد  ربخ  ناتـسرامیب  زور  کی  هکنیا  اـت  میتفر  یم  وا  رادـید  هب  ررکم  داـیز و  اـم  هک 
شیپ شیپ ،  ار  شردپ  هزانج  وا  میدید  میدرک  قیقحت  هک  بوخ  تسا  هدمآ  مه  شرـسپ  میدـش  هجوتم  ناهگان  هک  میدرک  هدامآ  وا  نفد 
مدرم اهیبرغ  هکنیا  رد  شراک ،  لابند  دورب  دریگب و  ار  شلوپ  دـهدب و  لیوحت  ار  نآ  هک  تسا  هدـمآ  ـالاح  تسا و  هتخورف  ناتـسرامیب  هب 
تسین هفطاع  میراذگ  یم  هفطاع  ار  شمسا  هک  مه  ام  ياهراک  زا  يرایسب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  تسین  یکـش  دنتـسه  يا  هفطاع  یب 

هدافتـسا دـهاوخ  یم  يرگید  عفن  هب  شدوخ  عورـشم  قح  زا  ناـسنا  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  هفطاـع  نوچ  تسا ،  یهاوخدوخ  یعوـن  هکلب 
مرتحم ار  مدرم  قوقح  دنکن و  زواجت  مدرم  قوقح  هب  هک  تسا  نیا  نآ  دشاب و  هدرک  یط  ار  نیا  زا  لبق  سالک  یتسیاب  یمدآ  نینچ  دنکب 

(205  . ) درامشب

 ! تدابع رد  يور  هدایز 

تسرپایند ایند و  لها  دوب  شردپ  پیت  مه  دّمحم  ینعی  یمود  رـسپ  دمحم ،  رگید  هّللادبع و  مان  هب  یکی  تشاد  رـسپ  ود  صاعلا  نب  ورمع 
زا ضوـع  رد  دـید و  یهاوـخن  يریخ  يو  زا  هک  ورن  یلع  بناـج  هب  زگره  هک  دوـمن  یم  هیـصوت  دوـخ  ردـپ  هب  هشیمه  بلط و  تساـیر  و 
یم تروشم  وا  اب  رمع  شردپ  هک  یماگنه  دوب و  بیجن  دّـمحم  سکعب  هّللادـبع  اما  نکم .  یهاتوک  هاگچیه  هیواعم  هب  کمک  نتـسویپ و 

وا هب  هار  رد  (ص )  ربمایپ يزور  کی  تشاد  یلیامت  زین  يدابع  ياه  هبنج  هب  هّللادـبع  دومن .  یم  بیغرت  ع )   ) یلع بناج  هب  ار  ردـپ  دومن 
 : درک ضرع  يریگ ؟  یم  هزور  ار  اهزور  ینک و  یم  تدابع  حبص  ات  اهبـش  وت  هک  دنا  هداد  ربخ  نینچ  نم  هب  هّللادبع !  دندومرف :  دیـسر و 

(206  . ) تسین تسرد  نیا  مرادـن و  مه  لوبق  متـسین و  نینچ  نم  یلو  دـندومرف :  ترـضح  تسا !  روط  نیمه  تسرد  هّللا ،  لوسر  اـی  هلب 
 ، دسرب شا  یگدنز  راکب و  مه  دشاب  هزادنا  هب  شتدابع  مه  دشاب ،  گنهامه  شزیچ  همه  دنکن  طیرفت  طارفا و  دشاب  لدـتعم  دـیاب  ناسنا 

 . لماک ناسنا  دوشب  ات  دنک  ظفح  ار  شا  یعامتجا  طباور  مه 

دسح شتآ 

دننام وا  اب  دوب  هدیرخ  ار  مالغ  نیا  هک  یلوا  زور  زا  اما  دـیرخ  رازاب  زا  ار  یمالغ  يو  يزور  دوب ،  يدـنمتورث  درم  افلخ  زا  یکی  نامز  رد 
یم شیارب  ار  اهـسابل  نیرتهب  داد  یم  وا  هب  ار  اهاذـغ  نیرتهب  ینعی  دومن .  یم  راتفر  وا  اب  اقآ  کی  دـننام  هکلب  درک ،  یمن  لمع  مالغ  کی 
همه نیا  رب  هوالع  رتهب  مه  شدنزرف  زا  دیاش  یتح  دیـسر ،  یم  يو  هب  شدـنزرف  دـننام  تسرد  درک .  یم  مهارف  ار  شـشیاسچآ  دـیرخ ، 

ار وا  دید و  یم  رکف  لاح  رد  هشیمه  ار  دوخ  بابرا  مالغ  یلو  دراذگ .  یم  شرایتخا  رد  مه  يدایز  لوپ  درک  یم  وا  هب  هک  یفطل  هجوت و 
وا هب  مه  يدایز  هیامرـس  لوپ و  کی  دزاس و  دازا  ار  شیوخ  مالغ  ات  تفرگ  میمـصت  باـبرا  هرخـالاب  تفاـی .  یم  تحاراـن  تاـقوا  بلغا 

دازآ ار  وت  هک  مرـضاح  نم  مالغ  يا  تفگ :  درک و  مالغ  هب  ور  تخیر و  نوریب  ار  دوخ  لد  درد  تسـشن و  وا  اب  بش  کـی  دـعب  دـهدب ، 
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؟  هچ يارب  هن  مالغ :  دوب ؟  هچ  يارب  مدرک  وت  هب  نم  هک  ییاهتمدخ  همه  نیا  هک  یناد  یم  ایآ  یلو  مهدب  وت  هب  مه  لوپ  هزادنا  نیا  منک و 
ار نیا  رگا  و  داب .  تناج  شون  لالح و  مداد  وت  هب  نم  هک  هچ  ره  یهد  ماجنا  ار  اضاقت  کی  نیا  وت  رگا  طقف  اـضاقت !  کـی  يارب  تفگ : 
ره تفگ :  مالغ  مهد .  یم  وت  هب  اهنیا  زا  شیب  نم  ینک  رضاح  نآ  ماجنا  يارب  ار  دوخ  هچنانچ  اما  متـسین ،  یـضار  وت  زا  نم  یهدن  ماجنا 

داهنشیپ هک  مسرت  یم  اریز  یهدب ،  یعطق  لوق  هن  بابرا :  يداد ،  تایح  نم  هب  وت  یتسه  نم  تمعن  یلو  وت  منک  یم  تعاطا  ییامرفب  هچ 
 : تفگ تفرگ ،  لوق  مالغ  زا  بوخ  باـبرا  هکنیمه  اـمرفب !  ینک  داهنـشیپ  یهاوخ  یم  هچ  ره  شاـب  نئمطم  مـالغ  هن !  ییوگب  وت  منک و 
 : تفک مالغ  يربب !  خیب  زا  ارم  رس  درک  مهاوخ  نیعم  ادعب  هک  یصوصخم  ناکم  رد  صاخ و  عقوم  کی  رد  وت  هک  تسا  نیا  نم  داهنـشیپ 

دوخ لوق  هب  دـیاب  وت  متفرگ و  لوق  وت  زا  نم  بابرا :  تسین .  نکمم  يزیچ  نینچ  تفک :  مالغ  تسا .  نیا  نم  فرح  بابرا :  هچ ؟  ینعی 
ار وا  رگید  تسد  داد و  وا  تسدـب  يزیت  دراک  درک  رادـیب  ار  مالغ  بش  همین  اهبـش  زا  یکی  ات  تشذـگ  وگتفگ  نیا  زا  یتدـم  ییامن .  افو 

مالغ هب  مه  ار  شلوپ  هسیک  دیباوخ .  دیـشک و  زارد  اجنآ  رد  بابرا  دنتفر .  هیاسمه  لزنم  ماب  تشپ  هب  دندرک و  تکرح  هتـسهآ  تفرگ و 
نم هکنیا  يارب  بابرا :  هچ ؟  يارب  درک  لاوس  مالغ  ورب .  يورب ،  یهاوخ  یم  هک  اجک  ره  هب  ربب و  ار  نم  رـس  اـج  نیمه  وت  تفگ :  داد و 
ولج نم  زا  وا  نونکا  یلو  هدوب  نم  بیقر  مه  وا  مدوب  وا  بیقر  نم  تسا  رتهب  یگدنز  زا  نم  يارب  ندرم  منیبب ،  مناوت  یمن  ار  هیاسمه  نیا 
نآ ياپب  یلتق  کی  هکلب  مهاوخ  یم  مهد  یم  روتـسد  وت  هب  هک  یلمع  نیا  زا  اذل  مزوس  یم  شتآ  رد  مراد  نالا  نیمه  يارب  تسا و  هداتفا 
یم ادرف  موشب  هتـشک  اج  نیا  رگا  هک  منادیم  نم  موش !  یم  تحار  نم  تقونآ  دوشب ،  یلمع  يزیچ  نینچ  رگا  نادنز ،  هب  دورب  وا  دتفیب و 
سپ هدش  ادیپ  شبیقر  ماب  تشپ  رد  هک  مه  شدسج  تسا و  هتشک  ار  وا  شبیقر  داد :  دنهاوخ  خساپ  تقو  هتشک ؟  ار  وا  یـسک  هچ  دنیوگ 

ات درم  نیا  دید  هک  مالغ  تسا .  هدش  لصاح  اجنآ  مه  نم  دوصقم  دوش و  یم  مادعا  هرخالاب  دـنزادنا و  یم  نادـنز  هب  دـنریگ و  یم  ار  وا 
رب ار  دراک  تسه .  بوخ  ندـش  هتـشک  نامه  يارب  نیا  منکن ؟  ار  راک  نیا  ارچ  نم  سپ  تفگ  دوخ  شیپ  تسا  هراچیب  قمحا و  دـح  نیا 

ار وا  بیقر  دـش  رـشتنم  اـج  همه  رد  ربـخ  تفر .  هک  تفر  تشادرب و  مه  ار  لوـپ  هسیک  دـیرب و  خـیب  ار  وا  رـس  تشاذـگ و  باـبرا  ندرگ 
 ، دشاب لتاق  نیا  رگا  هک :  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  دوز  یلیخ  دننک  یگدیـسر  شمرج  هب  دنتـساوخ  هک  دعب  دـنتخادنا  نادـنز  هب  دـنتفرگ و 

تحار ار  وا  شنادـجو  شرخآ  مـالغ  دوـب ،  هدـش  ییاـمعم  هیـضق  دـنک !  یمن  باـختنا  شبیقر  نتـشک  يارب  ار  شدوـخ  هناـخ  ماـب  تشپ 
ياضاقت هب  هتبلا  متـشک و  نم  ار  وا  هک  تسا  رارق  نیا  زا  هیـضق  تفگ :  دومن ،  ءاشفا  ار  تقیقح  و  تقو ،  تموکح  شیپ  تفر  تشاذـگن 

نیا زا  هیـضق  دـندیمهف  هک  یتقو  داد .  یم  حـیجرت  یگدـنز  رب  ار  گرم  هک  تخوس  یم  نانچنآ  يدـسح  کی  رد  يو  اریز  دوب ،  وا  دوخ 
زا دـمآ  یم  رامـشب  هراچیب  بابرا  بیقر  هک  ار  مهتم  ینادـنز  نآ  مه  مالغ و  مه  دـیوگ  یم  تسرد  مالغ  هک  دـنتفای  نانیمطا  تسا و  رارق 

ياهمدآ هک  دوش  یم  هدـید  یتح  دـسح ،  يرامیب  هب  ـالتبم  دوش  یم  راـمیب  ناـسنا  تسا ،  یتقیقح  کـی  نیا  اـعقاو  دـندرک .  دازآ  نادـنز 
همدص يرگید  هب  هجرد  هاجنپ  دیاش  ات  دنزب  همدص  دوخ  هب  هجرد  دـص  دـنوش  یم  رـضاح  الثم  هک  دنـسر  یم  يا  هلحرم  هب  یهاگ  دوسح 

(207  . ) دنیامن دراو 

دنک ای  دور  یم  دنت  ای  لهاج 

فورعم دـهاز  تشه  زا  یکی  ینعی  هینامث  داـهز  زا  وا  تسا ،  ع )   ) یلع نینم  ؤملاریما  باحـصا  زا  عیبر  هجاوخ  هب  فورعم  میثخ  نب  عیبر 
هدامآ شدوخ  يارب  يربق  شرمع  رخآ  نارود  رد  هک  دوب  هدیشک  ییاج  هب  شراک  تدابع  دهز و  رد  میثخ  نب  عیبر  دور .  یم  رامـشب  ایند 

يا  : )) تفگ یم  درک ،  یم  هظعوم  ار  نتـشیوخ  دیباوخ و  یم  تفر و  یم  تاقوا  زا  یهاگ  دوب  هدـنک  نآ  رد  هک  يدـحل  رد  دوب و  هدرک 
وا زا  اعد  رکذ و  زا  ریغ  هک  يا  هلمج  اهنت  تفگ ،  یمن  ادخ  رکذ  زا  ریغ  ینخـس  هاگ  چیه  وا  اجنیا . )) ییایب  دیاب  تبقاع  دورن  تدای  عیبر ! 

رثات و راهظا  رد  اذـل  دـنا ،  هدرک  دیهـش  ار  ادـخ  ربمغیپ  دـنزرف  ع )   ) یلع نب  نیـسح  يا  هدـع  درک :  ادـیپ  عالطا  هک  وب  یتقو  نآ  دـندینش 
(( . دندرک دیهش  ار  ناشربمغیپ  دنزرف  هک  تما  نیا  رب  ياو   : )) تسا نیا  نآ  نومـضم  هک  درک  نایب  هلمج  کی  يا  هثداح  نینچ  زا  فسات 
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ما هدروآ  نابز  هب  تسا  هدوب  ادخ  رکذ  زا  ریغ  هک  ار  هملک  دنچ  نیا  نم  ارچ  تفگ :  یم  دومن و  رافغتـسا  نخـس  نیا  زا  اهدعب  دـنیوگ  یم 
دهاش هلـصاف  نیا  رد  هک  یلاـح  رد  دزن .  ار  اـیند  فرح  حالطـصا  هب  مه  هملک  کـی  دـینارذگ و  تداـبع  رد  ار  شرمع  زا  لاـس  تسیب  وا 
نینم ؤملاریما  نارود  رد  مدا  نیمه  تسا ! ! !  هدوب  ع )   ) نیـسح ماما  و  ع )   ) نسح ماما  ع ، )   ) یلع ماما  ینعی  راوگرزب ،  ماما  هس  تداـهش 
گنج نیا  هرابرد  ام  نینم  ؤملاریما  ای  درک :  ضرع  ماما  تمدخ  دمآ  زور  کی  تسا .  هدمآ  یم  رامشب  ترضح  نایهاپـس  وزج  ع )   ) یلع

ام لثم  هک  میگنج  یم  یمدرم  اب  میگنج  یم  هلبق  لها  اب  میراد  ام  نوچ  ارچ - ؟  دـشابن - !  یعرـش  گـنج  نیا  میـسرت  یم  میراد !  کـش 
هرانک ع )   ) یلع زا  احیرـص  تساوخ  یمن  تسناد و  یم  هعیـش  ار  دوخ  عیبر  مه  یفرط  زا  دنناوخ .  یم  زامن  ام  لثم  دنیوگ ،  یم  نیتداهش 

هب ار  نم  دشاب ،  هتـشادن  دوجو  کش  نآ  رد  هک  دینک  راذگاو  يراک  نم  هب  منک  یم  شهاوخ  نینموملاریما !  ای  تفگ :  اذل  دـنک ،  يریگ 
دش یگنج  رگا  هک  داتسرف  تادحرس  زا  یکی  هب  ار  وا  تفریذپ و  مه  ترضح  دشابن .  دیدرت  نآ  رد  هک  تسرفب  یتیرومام  لابند  ییاج و 
دهز نیا  اما  دنا ،  هدوب  رصع  نآ  رد  هک  يدابع  داهز و  زا  دوب  يا  هنومن  کی  نیا  دنشاب !  اهناملسم  ریغ  نیکرشم و  رافک و  شلباقم  فرط 

 ( ع  ) یلع هک  یهار  رد  یلو  دـشاب  ع )   ) یلع دـننام  يدرم  باکر  رد  مدآ  درادـن  مه  یـشزرا  چـیه  نیا  دراد ! ؟  شززا  ردـقچ  تدابع  و 
نیا دهاوخ  یم  مه  اب  ار  لمع  تریـصب و  مالـسا  دـیامن !  طایتحا  هب  لمع  و  دـنک ،  کش  دـهدیم  داهج  نامرف  دـنک و  یم  ییامنهار  دراد 
یم يا  هشوگ  هب  اقآ  دنیب  یم  ار  دیزی  هیواعم و  ياهینکش  مالسا  اه و  يرگمتس  اهتیانج و  هک  یتقو  رد  درادن  تریصب  عیبر )  هجاوخ   ) مدآ

ربمغیپ دـنزرف  تداهـش  زا  فسات  راهظا  ناونع  هب  هک  هلمج  کی  يارب  هزات  دزادرپ و  یم  ادـخ  رکذ  زاـمن و  هب  طـقف  ار  زور  بش و  دور و 
ای دور  یم  دنت  ای  لهاج  طَرفم ،  وا  طِرفُم  ُلهاجلا  هشیمه ،  دـیآ  یمن  رد  روج  یمالـسا  تامیلعت  اب  نیا  دـیوج ،  یم  رافغتـسا  تسا  هتفگ 

ياه هبنج  تادابع و  هب  سکعلاب  ای  كرت و  ار  مالـسا  یعامتجا  یـسایس و  هبنج  دـنک و  یم  افتکا  تداـبع  اـعد و  رکذ و  هب  طـقف  اـی  دـنک 
(208  . ) تساطخ ود  ره  نیا  دشیدنا و  یم  نآ  یعامتجا  يداصتقا و  یسایس و  داعبا  هب  طقف  دنزیم و  اپ  تشپ  نآ  يونعم 

فیرحت رطخ 

نحص رد  ای  داش )) رهوگ  دجسم   )) رد اهزر  دوب و  هدمآ  دهـشم  هب  نارهت  زا  یحادم  شیناوج  مایا  رد  هک  درک :  یم  لقن  املع  زا  رفن  کی 
شاب و ناهج  هاش  مالغ  لد !  يا  دناوخ :  یم  ار  ظفاح  هب  بوسنم  فورعم  لزغ  هلمج  زا  دناوخ  یم  هحیدم  دناوخ  یم  رعـش  داتـسیا و  یم 

هکنیا يارب  اقآ  نیا  شاب  هاگراب  نآ  رد  رب  سوبب و  ناج  زا  اضر  نید  ناطلس  متشه و  ماما  ربق  شاب  هلآ  فطل  تیامح  رد  هتسویپ  شاب  هاش 
متـشه و ماما  ربق  یناوخب :  روطنیا  دیاب  یناوخ ؟  یم  طلغ  ار  رعـش  نیا  ارچ  اقآ  دوب :  هتفگ  حادـم  نآ  هب  دوب و  هتفر  دزادـنیب ،  تسد  ار  وا 

يور زا  ار  هاک ))   )) راب کی  هک  روطنامه  يدیـسر  مرح  رد  هب  یتقو  ینعی  شاب  هاک ،  راب  نآ ،  رد  رب  سوبب و  ناـج  زا  اـضر  نید  ناـطلس 
ياجب دـناوخیم ،  ار  رعـش  نیا  هراچیب ،  حادـم  تقو  ره  سپ ،  نآ  زا  زادـنیب .  نیمز  هب  ار  تدوخ  اروف  مه  وت  دـنزادنا ،  یم  نیمز  هب  غـالا 

کی دراد  یتاـجرد  فیرحت  هچ  رگ  فیرحت ،  دـنیوگ  یم  ار  نیا  تخادـنا .  یم  نیمز  هب  مه  ار  دوخ  هاـک و  راـب  تفگ  یم  هاـگراب ))  ))
يداقتعا ای  یعامتجا و  گرزب  عوضوم  کی  رد  فیرحت  تقو  کـی  درادـن و  یتیمها  نادـنچ  نیا  تسا و  ظـفاح  رعـش  رد  فیرحت  تقو 

(209  . ) درک فیرحت  دیابن  مه  شزرا  اب  رعش  ای  یبدا و  باتک  کی  رد  یتح  هتبلا  یلو  تسا .  كان  رطخ  یلیخ  نیا  هک  تسا 

؟  یتسه ناوخ  هیثرم  وت 

اب مدید  باوخ  يدـید - ؟  یباوخ  هچ  مدـید - .  یکانتـشحو  باوخ  بشید ،  تفگ :  ( ، 210  ) عماقم بحاص  موحرم  دزن  تفر  یـصخش 
نییاپ ار  شرـس  دـیزرل  نخـس  نیا  زا  عماقم  بحاـص  منک .  یم  مراد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ندـب  ياهتـشوگ  مدوخ  ياهنادـند  نیا 
كرت ار  یناوخ  هیثرم  اساسا  ای  نیا  زا  دـعب  دومرف :  هلب .  درک :  ضرع  یتسه ؟  ناوخ  هیثرم  وت  دـیاش  تفگ :  درک ،  رکف  یتدـم  تخادـنا 

ادخ فطل  نیا  ینک !  یم  تیاهنادند  اب  ار  ع )   ) نیسح ماما  ندب  تشوگ  راگنا  تیاهغورد  نیا  اب  وت  نک .  لقن  ربتعم  ياهباتک  زا  ای  نک و 
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اروشاع خـیرات  اهخیرات ،  نیرت  عبنمرپ  زا  نیرتدنتـسم و  نیرت و  هدـنزرا  هکنا  اب  ( 211  . ) دـهدب ناـشن  وت  هب  ار  نیا  اـیور ،  نیا  رد  هک  دوب 
بلاطم لقن  هب  دنوش ،  روآدای  دننک و  ادیپ  ار  هتفگان  ربتعم و  تسرد و  بلاطم  دنورب  هکنآ  ياجب  اهناوخ  هضور  زا  یخرب  هنافساتم  تسه 

(212  . ) دنزادرپ یم  یلعج  ساسا و  یب 

ادص دب  نذوم 

شیارب يدوهی  کی  دید :  تقو  کی  تفگ .  یم  ناذا  يراجنهان  دب و  يادص  اب  زور  ره  وا  درک  یم  یگدنز  يرهش  رد  ادص ،  دب  ینذوم 
نم یتمدخ ؟  هچ  يدرک - .  نم  هب  یگرزب  تمدخ  کی  یچ - ؟  يارب  ینک - ؟  یم  لوبق  ار  لباقان  هیده  نیا  تفگ :  دروآ و  يا  هیدـه 

ار ربکا  هّللا  دییوگ و  یم  ناذا  امـش  هک  یتقو  زا  تشاد  مالـسا  هب  لیامت  دوب  یتدم  هک  مراد  يرتخد  نم  ما - .  هدرکن  امـش  هب  یتمدخ  هک 
ناملسم رتخد  نیا  یتشاذگن  يدرک و  نم  هب  یتمدخ  وت  هکنیا  يارب  ما  هدروا  ار  هیده  نیا  لاح  هدش  رازیب  مالسا  زا  رگید  دونـش  یم  وت  زا 

هک تسا  روطنیا  یمدآ  عبط  اریز :  دشاب .  ادص  شوخ  ینعی  تیص ))   )) نذوم تسا  بحتـسم  هک  تسا  هدمآ  یمالـسا  هقف  نتم  رد  دوشب . 
هک ندرک ،  غیلبت  ندـناوخ ،  نارق  تسا  روطنیمه  دراذـگ .  یم  رثا  شبلق  رب  يرگید  روج  نآ  تـالمج  دوش  یم  ادـص  شوخ  ناذا  یتـقو 

(213  . ) دراذگ یم  رثا  هدنونش  رب  رتدوز  دشاب  شوخ  نحل  اب  رگا 

گنس روز  هب  هیرگ ، 

تاهد زا  یکی  رد  متفر .  ناـسارخ  هب  ریوک  هار  زا  هداـیپ  يرفـس  یناوج  رد  هک  درک :  یم  لـقن  دوب ،  دزی  لـها  هک  فجن  بـالط  زا  یکی 
اب نیب  نیا  رد  تفر .  ربنم  دعب  دناوخ و  زامن  دمآ و  دجسم  زامنـشیپ  متفر .  دجـسم  هب  متـشادن  ار  ییاج  نوچ  نم  دوب و  يدجـسم  روباشین 
ار اهغارچ  داد  روتـسد  درک  عورـش  ار  هضور  یتقو  داد .  زامنـشیپ  لـیوحت  دروآ و  گنـس  يرادـقم  دجـسم  شارف  مدـید :  بجعت  لاـمک 

اهغارچ دش .  دنلب  مدرم  دایرف  يادص  ناهگان  هک  درک  باترپ  نیعمتـسم  فرط  هب  ار  اهگنـس  دش ،  شوماخ  هک  اهغارچ  دـندرک ،  شوماخ 
هب زامنشیپ و  دزن  متفر  دنتفر .  نوریب  دجسم  زا  تخیریم  ناشکـشا  هک  یلاح  رد  تسا و  هدش  حورجم  مدرم  ياهرـس  مدید  دش  نشور  هک 

هیرگ نوـچ  دـننک و  یمن  هیرگ  يا  هضور  چـیه  اـب  مدرم  نیا  هک  ما  هدرک  ناـحتما  نم  تفگ :  يدرک ؟  هک  وـب  يراـک  هچ  نیا  متفگ :  وا 
زا منزب  ناشا  هلک  هب  گنس  هکنیا  هب  تسا  رصحنم  اهنیا  ندنایرگ  هار  هک  مدید  نم  دراد و  يدایز  باوث  رجا و  ع )   ) نیـسح ماما  رب  ندرک 
 ( ع  ) نیـسح ماما  رب  هیرگ  فده  دنک .  یم  حابم  ار  هلیـسو  فدـه  دـندقتعم :  المع  هک  يدارفا  قطنم  نیا  منایرگ ! ! !  یم  ار  اهنیا  هار  نیا 

(214  ! ) دنزب مدرم  هلک  هب  گنس  نماد  کی  هکنیا  ولو  تسا 

لثمب هلباقم 

هب درم  نیا  ناتـشگنا  وزاب و  دـنا :  هتـشون  نیخروم  تسا .  هدـما  یم  رامـشب  هیواعم  نایرکـشل  زا  هک  حابـص  نب  بیرک  ماـن  هب  تسا  ندرم 
زا یکی  دـیبلط .  زرابم  دـمآ و  ولج  نیفـص  گنج  رد  درب .  یم  نیب  زا  مه  ار  نآ  رثا  دـیلام و  یم  شتـسد  اب  ار  هکـس  هک  دوب  يوق  يردـق 

شا هزانج  تشک و  ار  نینم  ؤملاریما  یباحص  نیا  بیرک  هک  دنشکن  یلوط  یلو  نادیم  هب  تفر  دوب  ولج  هک  نینموملاریما  رکـشل  ناعاجش 
نییاپ و دیرپ  بسا  زا  اروف  تشک  هکنیا  زا  دـعب  تشک و  مه  ار  وا  دـمآ  رگید  رفن  کی  دـیبلط .  زرابم  هرابود  فرط .  کی  هب  تخادـنا  ار 

اما دـندمآ  نادـیم  هب  ع )   ) یلع باحـصا  زا  یمراهچ  یموس و  مهاوخ .  یم  زرابم  تفگ :  زاب  یلوا .  هزانج  يور  تخادـنا  ار  شا  هزاـنج 
 : هک درک  ییاـمنرنه  ردـقنآ  يدـنمروز  تعاجـش و  رد  درم  نیا  هرخـالاب  دـندش .  هتـشک  دـندمآرد و  وـناز  هب  بیرک  ربارب  رد  دوز  یلیخ 

شدوخ ع )   ) یلع هک  دوب  اجنیا  دننکن .  ریگ  یتسیابردور  رد  ات  دنتفر ،  بقع  هب  دندوب  ولج  فوفص  رد  هک  ع )   ) یلع باحصا  زا  يدارفا 
مه ار  میود  دـمآ ،  مود  لجر .  ـالا  دز  داـیرف  نآ  زا  سپ  فرط .  کـی  هب  تخادـنا  ار  شا  هزاـنج  تشک و  ار  وا  شدرگ  کـی  اـب  دـمآ و 
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یلع الوم  ریـشمش  لباقم  رد  دـندمآ و  روطنیمه  رفن  راهچ  ات  لجر ،  الا  تفگ :  هرابود  یلوا .  يور  تخادـنا  ار  شا  هزاـنج  اروف  تشک و 
نمف دناوخ :  ار  نآرق  هیآ  نیا  ع )   ) یلع تقونآ  دیایب  ولج  درکن  تارج  یـسک  رگید  دـندش .  هتـشک  دـنداد و  تسد  زا  ناوت  بات و  (ع ) 

ام دیدوب  هدرکن  عورـش  ار  گنج  رگا  امـش  ماش !  لها  يا  دومرف :  دعب  ( 215  . ) هّللااوقتا مکیلع و  يدتعا  ام  لثمب  اودتعاف  مکیلع  يدـتعا 
(216  . ) میدرک ار  راک  نیا  مه  ام  دیدرک  نینچ  امش  نوچ  میدرک ،  یمن  عورش  مه 

 ( ع  ) نیسح فذح  فیرحت  مان و  فذح 

نیا اب  لکوتم  يزور  دندوب .  وا  رظن  ریز  اه  هصاقر  ریاس  هک  يا  هصاقر  هدنناوخ و  یمناخ  ینعی  تشاد  هینغم ))  رس   )) کی یسابع  لکوتم 
یتدم زا  دعب  تسا .  هتفر  ترفاسم  هب  دنداد :  باوج  تساجک ؟  دیـسرپ :  تسین .  دنتفگ :  تفرگ .  ار  وا  غارـس  ورنیا  زا  تشاد  راک  مناخ 

هن تسین  هّکم  ترایز  تقو  هک  نالا  مدوب - .  هتفر  هّکم  هب  يدوب - ؟  هتفر  اجک  درک - :  لاوس  وا  زا  لـکوتم  تشگرب  رفـس  زا  نز  نیا  هک 
؟  يدوب هتفر  اـجک  ییوگب  دـیاب  ار  شتـسار  سپ  دـشاب .  هرمع  تقو  هک  تسا  بجر  هاـم  هن  دـشاب و  ّجـح  تقو  هک  تسا  هجحلا  يذ  هاـم 

یمن ار  نیسح  مان  دیمهف  تفرگ .  شتآ  هلئسم  نیا  زا  لکوتم  تسا .  هتفر  ع )   ) یلع نب  نیـسح  ماما  ترایز  هب  نز  نیا  دش  مولعم  هرخالاب 
نآ دز و  رگید  هویـش  هب  تسد  درب  اه  هرطاخ  زا  ار  البرک  اروشاع و  نیـسح و  ماـن  دوش  یمن  روطنیا  دـید  یتقو  نمـشد  دـناشومارف .  دوش 

دنتخاس عیاش  ع )   ) نیسح هرابرد  دنا ،  هتفگ  نیسح  دروم  رد  اه )) یحیسم   )) هک ار  يدنرچ  نامه  هک  نانچنآ  دوب  نیسح  فده  فیرحت 
(217  ! ! ) دریگب شود  هب  ار  تما  هانگ  راب  هکنآ  يارب  دش  هتشک  نیسح  دنتفگ :  و 

فده یب  يرادازع 

ربخ ناشیا  هب  دنتـشاد  يا  هداعلا  قوف  تردـق  ناشیا  هک  یناـمز  دوب .  هیلع  هّللا  ناوضر  يدرجورب  هّللا  تیآ  موحرم  تیعجرم  لّوا  ياـهلاس 
زا اقآ  دـنیایب .  ناشیا  لزنم  هب  ات  اه  تئیه  ياسور  ماـمت  زا  دـندرک  توعد  تسا .  روجاـن  بارخ و  یلیخ  مق  یناوخ  هیبش  عضو  هک  دـنداد 

ییاه هیبش  نیا  هک  تسا  نیا  نم  ياوتف  دیتسه  نم  دلقم  رگا  دومرف :  امش .  دلقم  دنتفگ :  همه  دیتسه ؟  یک  دلقم  امش  دیسرپ :  نیرـضاح 
الا میتسه  امـش  دلقم  لاس  مامت  رد  ام  اقآ  هک  دندرک :  ضرع  اقآ  هب  تحارـص  لامک  اب  تسا .  مارح  دیروآ  یمرد  لکـش  نیا  هب  امـش  هک 

 ، تسین مالـسا  فده  تسین  ع )   ) نیـسح ماما  فده  هک  دـهدیم  ناشن  نیا  بوخ ،  دـندرکن .  دـیلقت  امـش  زا  ادـبا  هک  زور  راهچ  هس  نیا 
(218  . ) دنرب یم  یتذل  لقاال  يرگید و  ياه  هدافتسا  نآ  زا  هک  تسا  یشیامن 

ناینیسح نیسح و  ياه  هسامح  زا  ییاهتیاده  اهتیاکح و  مجنپ :  لصف 

دیرفآ هعجاف  یبلط  تسایر 

رانکرب راک  زا  ار  وا  نایفـس  یبا  نبا  هیواعم  دوب ،  هفوک  مکاح  یتدـم  يو  تسا  برع  ياـهکریز  اـه و  شک  هشقن  زا  هبعـش ))  نب  هریغم  ))
هب هبترم  ود  هکنیا  يارب  ور  نیا  زا  دـش .  تحاراـن  تدـش  هب  عوضوم  نیا  زا  تشاد  هفوک  تموـکح  هب  هک  یعمط  ببـس  هب  هریغم  اـما  درک 

مناد یمن  تفگ :  وا  هب  دومن و  تاقالم  هیواعم  نب  دـیزی  اـب  دـمآ و  ماـش  هب  هک  تروص  نیا  هب  دیـشک ؛  يا  هشقن  ددرگرب  هفوک  تموکح 
دیزی دـنک ؟  یمن  یفرعم  مدرم  هب  شدوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  وت  ارچ  تسیچ ؟  یلطعم  رگید  دـنک  یم  یهاتوک  وت  هراـبرد  هیواـعم  ارچ 
مدرم دینک  یم  رکف  دیراد ؟  میب  اجک  زا  امش  تسا !  یلمع  هن  داد :  باوج  هریغم  تسین .  یلمع  هیضق  نیا  هک  دنک  یم  رکف  مردپ  تفگ : 
نالف رگا  هنیدم  مدرم  اما  تسین .  ینارگن  اهنآ  زا  دننک و  یم  تعاطا  ماش  مدرم  دیوگب  هیواعم  هچ  ره  درک ؟  دنهاوخن  لمع  ناماس  مادـک 
هفوک  ) قارع رتکانرطخ  رتمهم و  اج  همه  زا  تسین .  یلکشم  مه  اجنآ  نیاربانب  دهد و  یم  ماجنا  ار  هفیظو  نیا  وا  دیتسرفب  اجنآ  هب  ار  سک 
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ار هریغم  هیواعم  تسا .  هتفگ  یفرح  نینچ  هریغم  دیوگ :  یم  دور و  یم  هیواعم  شیپ  دیزی  مهدـب .  ماجنا  هک  نم  هدـهع  هب  مه  نیا  تسا  ( 
هک ار  هفوک  راک  تسا و  هدامآ  هنیمز  هک  دزاس  یم  عناق  ار  وا  دوخ  يوق  نایب  ینابز و  برچ  اب  هدـمآ و  هیواـعم  دزن  هریغم  دـناوخ .  یم  ارف 
هب ار  وا  دـنک و  یم  رداـص  غـالبا  هریغم  ماـن  هب  مود  راـب  يارب  هیواـعم  مهد .  یم  ماـجنا  مدوـخ  تـسا  رت  لکـشم  رت و  تخـس  اـج  هـمه  زا 
وا دورب .  هنیدم  هب  دوخ  هک  دش  روبجم  هیواعم  دندرکن .  لوبق  ار  داهنشیپ  نیا  هنیدم  هفوک و  مدرم  اما  دیامن .  یم  بوصنم  هفوک  تموکح 
نب هّللادبع  ریبز و  نب  هّللادبع  ع ، )   ) نیـسح ماما  ترـضح  دننام  يدارفا  دـندوب ،  مدرم  مارتحا  دروم  هک  یناسک  ینعی  هنیدـم  لها  ياسور 

تسد رد  يرهاظ  تموکح  هک  دنک  یم  باجیا  روطنیا  العف  مالسا  تحلـصم  هکنیا  ناونع  هب  ات  دیـشوک  ینابز  برچ  اب  تساوخ .  ار  رمع 
دـشاب امـش  تسد  رد  روما  مامز  المع  دینک  تعیب  العف  دییایب  امـش  دهدن  خر  مدرم  نایم  یفالتخا  ات  امـش  تسد  رد  راک  یلو  دـشاب  دـیزی 
هنیدم دجـسم  رد  یگنرین  اب  نآ  زا  دعب  دشن .  یلمع  تساوخ  یم  هیواعم  دیاب و  هک  يروطنآ  دندرکن .  لوبق  اهنآ  یلو  دـنک .  عناق  ار  اهنآ 
تخـس ندرم  ماگنه  هیواعم  تفرگن .  مه  گنرین  نآ  هک  دندرک  لوبق  دـندش و  رـضاح  اهنآ  هک  دـنک  دومناو  نینچ  مدرم  هب  تساوخ  یم 

نب هّللادـبع  اب  نک ،  راتفر  روطنیا  ریبز  نب  هّللادـبع  اب  نتفرگ  تعیب  يارب  وت  تفگ  درک ،  وا  هب  یحیاـصن  دوب و  دـیزی  شرـسپ  عضو  نارگن 
ربمغیپ دـنزرف  وا  تفگ :  دـیامن ،  راتفر  يدایز  یمرن  قفر و  اب  ع )   ) نیـسح ماـما  اـب  هک  داد  روتـسد  اـصوصخم  نک ،  دروخرب  روطنآ  رمع 

شیپ الماک  هیواعم  ینک !  راتفر  تنوشخ  اب  ع )   ) یلع نب  نیسح  اب  هکنیا  زا  سرتب  نیاربانب  دراد و  نیملـسم  نایمرد  یمیظع  هاگیاج  تسا 
تـسناوت دهاوخن  رگید  دنک ،  هتـشغآ  وا  نوخ  هب  ار  دوخ  تسد  دنک و  راتفر  تنوشخ  اب  ع )   ) نیـسح ماما  اب  دـیزی  رگا  هک  درک  یم  ینیب 

ینیب شیپ  دننام  وا  ياه  ینیب  شیپ  دوب ،  یکریز  رایـسب  درم  هیواعم  تفر .  دـهاوخ  نوریب  نایفـس  وبا  نادـناخ  زا  تفالخ  دـنک و  تفالخ 
سکعرب اما  دنک .  ینیب  شیپ  تسناوت  یم  بوخ  دیمهف و  یم  بوخ  ینعی  دیآ .  یم  رد  بآ  زا  بوخ  ابلاغ  يرگید  رادمتـسایس  ره  ياه 

هتفرگ و وخ  نآ  اب  دوب و  هدـنارذگ  یگدازهاـش  یگداز و  فارـشا  رد  ار  راـگزور  لّوا  زا  هک  دوب  يدرم  اـیناث  و  دوب ،  ناوخ  ـالوا  دـیزی  ، 
تورث و تسایر ،  یناوج و  رورغ  درک ،  یمن  كرد  اعقاو  ار  تسایـس  تشاد ،  یناوارف  سنا  بعل  وهل و  اـب  ور  نیا  زا  دوب ،  هدـش  گرزب 

نوچ تخاب .  هیـضق  نیا  رد  همه  زا  شیب  نادناخ  نیا  دش و  مامت  نایفـسوبا  نادناخ  نایز  هب  لّوا  هجرد  رد  هک  درک  يراک  تشاد  توهش 
یلع نب  نیسح  دنداد .  تسد  زا  مه  ار  نآ  دندرک  یمن  رکف  يرگید  زیچ  هب  تنطلس  تموکح و  هب  زج  دنتـشادن و  يونعم  فده  هک  اهنیا 
 . دندیسرن ناشدوخ  ياهفده  هب  لکش  چیه  هب  نایفس  وبا  نادناخ  هک  یلاح  رد  دیسر  شدوخ  يونعم  ياهفده  هب  یلو  دش ،  هتشک  (ع ) 

ینیسح تسایس 

توم نآ  یط  دسیون و  یم  يا  همان  وب  هیما  ینب  زا  هک  هنیدم  مکاح  هب  دیزی  دریم  یم  متـصش  لاس  تجر  هام  همین  رد  هیواعم  هکنیا  زا  دـعب 
هتخود نآ  هب  همه  مشچ  تسا و  زکرم  هنیدـم  هک  تسناد  یم  وا  ریگب .  تعیب  نم  يارب  مدرم  زا  دـیوگ :  یم  دـنک و  یم  مـالعا  ار  هیواـعم 
تعیب رگا  ریگب و  تعیب  وا  زا  هاوخب و  از  یلع  نب  نیـسح  دیوگ :  یم  دنک ،  یم  رداص  ار  شدوخ  دیدش  روتـسد  یـصوصخ  همان  رد  هدش 
هّللادبع دندوب ،  ربمغیپ ) دجـسم   ) هنیدم دجـسم  رد  ماما  ماگنه  نآ  رد  تساوخ ،  ار  ماما  هنیدـم  مکاح  تسرفب .  نم  يارب  ار  شرـس  درکن 

 : دنداد خساپ  دراد .  امش  اب  یتبحـص  مکاح  تفگ :  دنورب و  مکاح  شیپ  درک  توعد  ود  ره  زا  مکاح  رومام  دوب .  ناشیا  دزن  مه  ریبز  نب 
؟  دینز یم  سدح  هچ  امـش  هتـساوخ و  ار  ام  مکاح  هک  عقوم  نیا  رد  درک :  ضرع  ع )   ) ماما هب  ریبز  یب  هّللادـبع  مییآ .  یم  ام  دـعب  ورب  وت 
 : تفگ هّللادـبع  دـهاوخیم .  تعیب  يارب  ار  ام  هدـش و  فلت  اهنیا  نوعرف  هک  منک  یم  رکف  کله ،  دـق  مهتیغاط  نا  نظا  دومرف :  ع )   ) ماـما

باوج هّللادبع  ینک ؟  یم  هچ  وت  موریم  نم  دومرف :  ع )   ) ماما دینک ؟  یم  هچ  الاح  منک ،  یم  رکف  روطنیمه  مه  نم  دیدز ،  سدح  بوخ 
هب ات  دش  هدامآ  مالـسلا  هیلع  ماما  دش .  نصحتم  اجنا  رد  درک و  رارف  هّکم  هب  ههاریب  زا  ریبز  نب  هّللادبع  تفرگ .  مهاوخ  میمـصت  ادعب  داد : 

لخاد دیزیرب  دش  دنلب  نم  دایرف  رگا  دـیتسیاب ،  نوریب  امـش  تفگ :  درب و  شدوخ  اب  مه  ار  مشاه  ینب  ناناوج  زا  يا  هدـع  دورب  مکاح  دزن 
مکاح ینامز  هک  فورعم  دیلپ  يوما  نیا  مکح  ناورم  دینک .  يراددوخ  ندش  لخاد  زا  دینامب و  اجنیمه  رد  هدشن  دنلب  نم  يادص  ات  یلو 
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ینابز برچ  هب  درک  عورـش  مکاح  دـیهاوخ ؟  یم  هچ  دومرف :  ماما  دـناسر .  ماما  هب  ار  ینلع  همان  مکاـح  تشاد .  روضح  اـجنا  دوب  هنیدـم 
امش هک  روط  ره  دب  تسا  نیا  رد  مالسا  تحلصم  تسا ،  هدوب  نینچ  شرظن  هیواعم  دنا  هدرک  تعیب  دیزی  اب  مدرم  تفگ :  ندرک ،  تبحص 

؟  دیهاوخ یم  تعیب  نم  زا  هچ  يارب  امش  دومرف :  ع )   ) ماما دوش .  یم  عفترم  دراد  دوجو  هک  یصیاقن  مامت  دش ،  دهاوخ  تعاطا  دینک  رما 
یمن تعیب  نم  زا  هک  دوش  یعرـش  تفالخ  نیا  نم  تعیب  اب  هک  تهج  نیا  زا  دیهاوخ ؟  یمن  هک  ادـخ  يارب  ینعی  دـیهاوخ  یم  مدرم  يارب 

رفن هس  ام  هک  تولخ  قاطا  نیا  رد  نم  تعیب  نیا  سپ  دومرف :  هلب .  تفگ :  مکاح  دننک ؟  تعیب  رگید  مدرم  ات  دیهاوخ  یم  هکلب  دـیهاوخ 
مکاح مورب .  دیاب  نم  دومرف :  ع )   ) ماما دعب .  يارب  دـشاب  سپ  تسا  تسرد  تفگ :  مکاح  دراد ؟  يا  هدـیاف  هچ  امـش  يارب  میتسین  رتشیب 

نیا شیانعم  دورب  اجنیا  زا  نیـسح  رگا  ییوگ ؟  یم  هچ  تفگ  درک و  مکاـح  هب  ور  مکح ،  ناورم  دـیربب .  فیرـشت  بوخ  رایـسب  تفگ : 
وا تفرگ و  ار  ناورم  نابیرگ  ع )   ) ماما نک !  ارجا  ار  هفیلخ  نامرف  درک ! ؟  دهاوخ  تعیب  دورب  اجنیا  زا  رگا  ایا  منک ،  یمن  تعیب  هک  تسا 
رد مه  رگید  بش  هس  نآ  زا  دـعب  تفر ،  نوریب  ماـما  یتسه .  اـهفرح  نیا  زا  رتـکچوک  وت  دومرف :  دـیبوک و  نیمز  هب  مکحم  درب و  ـالاب  ار 
 . تسوا رد  وت  ياضر  هک  راذگب  نم  يولج  یهار  ایادخ  تفگ :  یم  درک ،  یم  اعد  تفر و  یم  (ص )  ربمغیپ ربق  رـس  اهبـس  دنام .  هنیدـم 

ربمغیپ ایور  ملاع  رد  درب ،  یم  شباوخ  اجنامه  دیرگ و  یم  رایـسب  دنک و  یم  اعد  دور  یم  ص )   ) مرکا ربمغیپ  ربق  رـس  ماما  مّوس  بش  رد 
هارهاش نامه  زا  دمآ و  نوریب  هنیدم  زا  زور  نآ  يادرف  ترضح  تشاد .  یحو  یهالا و  مکح  وا  يارب  هک  یباوخ  دنیب  یم  ار  ص )   ) مرکا

زا امش  تسا  رتهب  مظعالا . . . .  قیرطلا  تبکنت  ول  هّللا !  لوسر  نب  ای  دندرک :  ضرع  ناهارمه  زا  یضعب  تفر .  هّکم  فرط  هب  ههاریب  زا  هن 
نم دومرف :  دریگ .  تروص  يدروـخ  دز و  دـننک ،  داـجیا  تمحازم  دـننادرگرب  ار  امـش  تموـکح  نیروماـم  تسا  نکمم  دـیورن  هارهاـش 

(219  . ) دش دهاوخ  نامه  دهاوخب  ادخ  هج  ره  مور  یم  هارهاش  نیمه  زا  مریگب  دوخ  هب  ار  يرارف  یغای و  مرآ  کی  لکـش  مرادن  تسود 
زا ات  تفریذـپن  ار  يرهاـظ  تعیب  یتح  دـنامن و  هنیدـم  رد  ع )   ) نیـسح ماـما  ارچ  هک  دـیا  یم  شیپ  لاوس  نیا  خـیرات  زارف  نیا  هعلاـطم  اـب 

دروم رد  یتـح  هک  دـید  یم  دـیزی  اـب  تعیب  رد  هدـسفم  ود  ع )   ) ماـما هک  تسا :  نیا  باوج  دـنامب ؟  ناـما  رد  هدـنیآ  تارطخ  ثداوح و 
درف کی  تفالخ  هلئـسم  ینعی  دوب ،  ع )   ) نیـسح ماما  فرط  زا  یثوروم  تفالخ  تیبثت  دیزی  اب  تعیب  هکنیا  یکی  تشادـن .  دوجو  هیواعم 

 . دوب دیزی  صاخ  تیـصخش  درک ،  یم  زیامتم  رگید  نامز  ره  زا  ار  نامز  نآ  عضو  هک  مود ،  عوضوم  دوب .  یثوروم  تفالخ  هلئـسم  دوبن 
لآ يافلخ  زا  يرایـسب  هیواعم و  تشادـن .  مه  یـسایس  یگتـسیاش  دوب و  قسف  هب  رهاجتم  رهاظتم و  هکلب  دوب  يرجاف  قاف و  درم  اهنت  هن  وا 

کلم و دنهاوخب  رگا  هک  دندیمهف  یم  هکنیا  نآ  دـندرک و  یم  كرد  الماک  ار  بلطم  کی  یلو  دـندوب  يرجاف  قساف و  نادرم  مه  سابع 
یم كرد  ار  نیا  دننک  ظفح  يدودح  ات  ار  یمالسا  نوئـش  دننک ،  تیاعر  ار  یمالـسا  حلاصم  يدایز  دودح  ات  دیاب  دنامب  یقاب  ناشتردق 

رد هچ  ایـسآ ،  رد  هچ  فلتخم  ياهداژن  زا  تیعمج  نویلیم  اهدص  هک  دنتـسناد  یم  دوب .  دنهاوخن  مه  اهنآ  دـشابن  مالـسا  رگا  هک  دـندرک 
هک تسا  لیلد  نیا  هب  طقف  دـننک  یم  يوریپ  دادـغب  ای  ماش  تموکح  زا  دـنا و  هدـما  رد  دـحاو  تموکح  ریز  رد  هک  اپورا  رد  هچ  اقیرفآ و 

هفیلخ هک  دننک  ساسحا  هک  يزور  نیلوا  الاو  دنناد .  یم  یمالسا  هفیلخ  کی  ار  هفیلخ  لاح  ره  هب  دنراد و  داقتعا  نارق  هب  دنناملـسم  اهنیا 
دندیمهف یم  ار  نیا  دندوب  رادمتسایس  هدیمهف و  لقاع ،  هک  ییافلخ  نیا  يارب  و  دننک .  یم  لالقتسا  مالعا  هچ  تسا ،  مالـسا  دض  رب  دوخ 

 ، دوب یکتهتم  مدآ  تشادـن .  مه  ار  روعـش  نیا  هیواعم  نب  دـیزی  یلو  دـننک ،  تیاعر  ار  مالـسا  حـلاصم  يداـیز  دودـح  اـت  دـنروبجم  هک 
ناشن خیرات  زگره  یلو  دروخ  یم  بارش  دناش  مه  هیواعم  دنکشب !  ار  یمالسا  دودح  دنک  ییانتعا  یب  مالسا  مدرم و  هب  دمآ  یم  ششوخ 

نیا هک  یلاح  رد  دشاب .  هدش  سلجم  دراو  تسا  تسم  هک  یتلاح  رد  ای  دشاب  هدروخ  بارـش  ینلع  سلجم  کی  رد  هیواعم  هک  دـهد  یمن 
دنا هتشون  ربتعم  نیخروم  مامت  ییارس .  هوای  هب  درک  یم  عورش  دعب  دش  یم  لقعیال  تسم  دروخ ،  یم  بارش  یمـسر  سلجم  رد  انلع  درم 
نوچ تشاد .  تسود  یلیخ  ار  نومیم  نیا  دوـب ،  هداد  سیقاـبا  هینک  نآ  هب  هک  تشاد  ینوـمیم  دوـب  زاـبزوی  زاـب و  نوـمیم  درم ،  نیا  هک  : 
هقالع سنا و  نومیم  زوی و  گس و  اب  تشاد  مه  ینیشن  هیداب  قالخا  دوب  هدش  گرزب  هیداب  رد  مه  شدوخ  دوب و  نیشن  هیداب  نز  شردام 

 ! دناشن یم  يرکـشل  يروشک و  لاجر  زا  رتالاب  دوخ  تسد  ولهپ  رد  دـیناشوپ و  یم  ابیز  ریرح و  ياهـسابل  ار  نومیم  تشاد .  یـصوصخب 
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هیلع غیلبت  دیزی )  ) صخـش نیا  دوجو  الـصا  دـیزی .  لثم  عارب  همالا  یلب  ذا  مالـسلا  مالـسالا  یلع  و  دومرف :  ع )   ) نیـسح ماما  هک  تسا  نیا 
هج چـیه و  هب  نم  دومرف :  یم  درک و  یم  عانتما  تعیب  زا  ماـما  دـنهاوخ  یم  تعیب  ع )   ) نیـسح ماـما  زا  یـصخش  نینچ  يارب  دوب .  مالـسا 

نیمه دـندوب و  هداد  صیخـشت  مه  بوخ  دنتـسناد ،  یم  ناشدوخ  تموکح  میژر  يارب  يرطخ  ار  ندرکن  تعیب  مه  اهنا  منک .  یمن  تعیب 
بجاو ار  وا  اـب  تفلاـخم  هکلب  ندرمـشن  مزـال  ار  دـیزی  تعاـطا  نتـشادن  لوبق  ندوب ،  ضرتـعم  ینعی  ماـما ،  ندرکن  تعیب  دوب .  مه  روج 
دینکن تعیب  رگا  دـنتفگ :  یم  مهد .  یمن  نت  تلذ  نیا  هب  دومرف :  یم  ماما  دـینک و  تعیب  دـیاب  هک  دـنتفگ :  یم  اهنآ  ور  نیا  زا  نتـسناد . 

 . تسا هن ))   )) کی ع )   ) نیسح باوج  اجنیا  رد  منکن .  تعیب  یلو  موش  هتشک  مرضاح  نم  هک :  دوب  نیا  باوج  دیوش .  یم  هتشک 

تداهش مزع 

نما مرح  ار  هّکم  نوچ  دـش و  جراخ  هنیدـم  زا  تعیب  زا  عانتما  يارب  دوب  دـیزی  تموکح  لیاوا  هک  بجر  هام  رخآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
مه تموکح  هاگتـسد  دنتـسه و  لئاق  اجنآ  يارب  يرتشیب  مارتحا  ناملـسم ،  مدرم  دراد و  دوجو  يرتشیب  تینما  اجنآ  رد  دـناد و  یم  یهلآ 

نابعش بجر و  هام  رد  اریز :  دبای .  یم  يرتشیب  عامتجا  زکرم  ار  هّکم  هکنیا  يارب  هکلب  دناد  یم  يرتهب  مارتحا  هّکم  هب  تبسن  تسا  روبجم 
ارف ّجـح  مسوم  مه  دـعب  داد .  یهاگآ  درک و  داـشرا  ار  مدرم  ناوت  یم  رتهب  دـنیا و  یم  هب  فاـنکا  فارطا و  زا  مدرم  تسا  هرمع  ماـیا  هک 
رد نیا  و  ( 220  . ) دسر یم  هفوک  مدرم  ياه  همان  هّکم  رد  فقوت  هام  ود  دودـح  زا  دـعب  تسا .  غیلبت  يارب  يرتبـسانم  تصرف  هک  دـسریم 

حلـسم یـسک  اتدـعاق  هک  مارحا  لاح  نامه  رد  تسا  نکمم  دـنامب  هکم  رد  ّجـح  مایا  رد  رگا  هک  تسا  هتفایرد  ع )   ) ماما هک  تسا  یلاـح 
مه دوش ،  مالـسا  کته  ّجح و  کته  دوش  هبعک  هناخ  کته  دوش ،  هبعک  هناخ  کته  دنزیرب  ار  وا  نوخ  هیما  ینب  حلـسم  نیرومام  تسین ، 

یفالتخا صخـش ،  نالف  اب  یلع  نب  نیـسح  هک  دننک  عیاش  دـعب  دور .  ردـه  شنوخ  مه  دوش و  هتـشک  ادـخ  هناخ  میرح  رد  ربمغیپ  دـنزرف 
اب ترـضح  نآ  ور  نیا  زا  ( 221  . ) دور ردـه  هب  ماـما  نوخ  هجیتن  رد  درک ،  یفخم  ار  شدوخ  مه  لـتاق  تشک و  ار  ترـضح  وا  تشاد و 

بناج هب  دندوب  هداد  ترـضح  نآ  تیامح  يرای و  هدعو  هدرک و  هفوک  هب  توعد  ار ،  ع )   ) ماما اهنآ  رد  هک  هفوک  مدرم  ياه  همان  لوصو 
کی دوب ،  هدـش  هتخاس  باطخلا  نب  رمع  نامز  رد  هک  رهـش  نیا  دوب .  یمالـسا  شترا  زکرم  گرزب و  تلایا  هفوک ،  درک .  تکرح  هفوک 

یم یقاب  دوخ  نامیپ  رد  هفوک  مدرم  رگا  تشاد و  یمالـسا  ياهروشک  تشونرـس  رد  يرثوم  رایـسب  شقن  دوب و  ( 222  ) نیشن رکشل  رهش 
يانب دـندش و  عمج  وا  رود  ناکیدزن  ناشیوخ و  زا  يا  هدـع  تکرح ،  زاغآ  رد  دـش .  یم  قفوم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  الامتحا  دـندنام 

رد ار  ع )   ) ماما هک  یتقو  سابع ))  نبا   )) هلمج زا  دـننک .  فرـصنم  راک  نیا  زا  ار  ع )   ) نیـسح دـیاش  ات  دـندراذگ  ار  تحیـصن  هیـصوت و 
ورب و نآ  فارطا  ياهناتسهوک  نمی و  هب  سپ  يراد  ار  هّکم  زا  تمیزع  دصق  هک  الاح  درک :  داهنشیپ  وا  هب  تفای  راوتـسا  شیوخ  میمـصت 

داجیا یللخ  دناوت  یمن  وا  خسار  مزع  رد  نانخس  نیا  تسا و  هتفرگ  میمـصت  هناهاگآ  ع )   ) نیـسح یلو  ( 223  . ) هد رارق  هاگهانپ  ار  اـجنآ 
هنیدم رد  وت  هک  دوب  نیا  شنخس  ینعم  يدمآ ؟  نوریب  ارچ  دسرپ :  یم  ماما  زا  یکی  هار  نیب  رد  دهد .  یم  همادا  دوخ  هار  هب  نیاربانب  دنک 

هک نونکا  مارحلا ،  هّللا  تیب  رانک  يدنام  یم  هّکم  رد  ای  دش .  یمن  ضرتعم  یسک  ربمغیپ  ربق  رانک  تدج  مرح  رد  اجنآ  یتشاد  ینما  ياج 
ناهنپ مه  ناویح  کی  خاروس  رد  رگا  نم  ینک ،  یم  هابتـشا  دومرف :  باوج  رد  ع )   ) ماما يدرک !  داجیا  رطخ  تدوخ  يارب  يدمآ  نوریب 

زا اهنآ  تسین  يریذپ  یتشآ  فالتخا  اهنآ  اب  نم  فالتخا  دـنزیرب ،  نوریب  نم  بلق  زا  ار  نوخ  نیا  ات  درک ،  دـنهاوخن  اهر  ارم  اهنآ  موش ، 
یمن لوبق  هجو  چـیه  هب  اهنآ  هک  مهاوخ  یم  يزیچ  مه  نم  مورب  نآ  راـب  ریز  متـسین  رـضاح  هجو  چـیه  هب  نم  هک  دـنهاوخ  یم  يزیچ  نم 

هب باطخ  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ددرگ ،  یم  هجاوم  رح  رکـشل  اب  ماگنه  نیا  رد  دسر  یم  هفوک  دح  رـس  هب  ماما  هلفاق  ( 224  . ) دننک
هتبلا مدرگ .  یم  رب  دیهاوخ  یمن  دیدش و  فرـصنم  رگا  اما  مدرک ،  تباجا  مه  نم  و  دـیدرک ،  توعد  ارم  امـش  دـیامرف :  یم  هفوک  مدرم 
عویـش رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باب  رد  هک  ییاهفرح  ماـمت  زا  منک و  یم  تعیب  دـیزی  اـب  مدرگ و  یمرب  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  نیا 

 ! منک یم  توکس  منیشن و  یم  ادخ  هناخ  رد  هدرک و  تعیب  منک ،  یم  رظن  فرـص  ما ،  هتفگ  طیارـش  نیا  رد  ناناملـسم ،  هفیظو  اهداسف و 
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 ! نیسح يا  دیتفگ :  دیدرک  توعد  ارم  هفوک  مدرم  امش  متـسه .  لئاق  يا  هفیظو  دوخ  يارب  مناد و  یمن  حلاص  ار  تموکح  نیا  نم  ریخ ، 
زا يراد ،  ضارتعا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناونع  هب  وت  نکن .  ینک ،  یمن  تعیب  رگا  میهد ،  یم  يراـی  يراد  هک  یفدـه  رد  ار  وت 

مدرم دـییوگ :  یم  الاح  دـنا ،  هداد  يرای  هدـعو  نم  هب  هک  یناسک  غارـس  ما  هدـمآ  مه  نم  مینک  یم  يرای  ار  وت  اـم  يا ،  هدرک  ماـیق  ورنیا 
تسا نامدوخ  یلصا  زکرم  هک  ییاج  هب  میدرگ  یمرب  میور ،  یمن  هفوک  هب  مه  ام  بوخ !  رایسب  دننک  یمن  لمع  ناشدوخ  هدعو  هب  هفوک 

 . میوش هتـشک  ندرک  تعیب  رـس  رب  ولو  مینک  یمن  تعیب  ام  لاح  رخب  دـهاوخ ؟  هچ  ادـخ  اـت  میور  یم  هّکم  هب  اـی  زاـجح  هب  اـی  هنیدـم  هب  . 
(225)

ملسم تداهش  و  ع )   ) نیسح

بناج هب  دیاب  هک  يزور  نامه  رد  دندش و  یم  هّکم  دراو  جاجح  هک  یـشورخ  شوج و  نامه  رد  هجحلا  يد  متـشه  رد  ع )   ) نیـسح ماما 
ءاشنا تسا ،  سوواط  نب  دیس  زا  لقن  هک  ار  فورعم  يارغ  نانخـس  نآ  دومن و  تکرح  درک و  هّکم  هب  تشپ  دننک ،  تکرح  تافرع  انم و 
ناتساد تسا .  ملاع  ادخ  درذگ  یم  هچ  تسا و  ربخ  هج  الاح  هفوک  رد  دیـسر .  قارع  دح  رـس  ياهیکیدزن  هب  ات  دمآ  لزنم  هب  لزنم  درک . 

هب دیآ  یم  هفوک  فرط  زا  هک  دندید  ار  یصخش  هار  نیب  رد  ع )   ) نیسح ماما  تسا .  هداد  خر  اجنآ  رد  ملسم  بانج  زیگنا  فسا  بیجع و 
تهج رد  هک  يدارفا  تسا و  هدوب  ناـبایب  دـنوشب .  در  رگیدـکی  راـنک  زا  هک  هدوبن  هسوـش  هار  هداـج و  ناتـسبرع  نیمزرـس  رد   ) فرط نیا 

مراد و راـک  وت  اـب  نم  هکنیا  تملع  هب  دـندرک  فقوت  يا  هظحل  دـندش ) یم  در  رگیدـکی  زا  یلـصاوف  اـب  دـندرک  یم  تکرح  مه  فـالخ 
ماما کیدزن  دورب  رگا  هک  دـیمهف  وب  يروآ  فسا  ربخ  لـماح  رگید  فرط  زا  تخانـش و  یم  ار  ع )   ) نیـسح ماـما  صخـش  نیا  دـنیوگیم 

درک و جک  ار  شهار  اذل  دهدب  ار  ربخ  نآ  تساوخن  دهدب .  ناشیا  هب  ار  يدب  ربخ  دیاب  ربخ ؟  هچ  هفوک  زا  هک  دیسرپ  دهاوخ  وا  زا  نیسح 
هب ناشجح  راک  هکنآ  زا  دعب  دندوب  هدرک  تکرـش  ّجح  لامعا  رد  دندوب و  هّکم  رد  هک  دـسا  ینب  هلیبق  زا  رگید  رفن  ود  رگید .  فرط  تفر 

هلفاق هب  دنناسرب  ار  ناشدوخ  ات  دـندرک  تکرح  ناشیا  رـس  تشپ  زا  تعرـس  هب  دنتـشاد  ار  نیـسح  ماما  ترـصن  دـصق  نوچ  دیـسر ،  نایاپ 
مسر هب  دندیـسر  هک  رگیدکی  هب  دمآ ،  یم  هفوک  زا  هک  یـصخش  نامه  اب  دندرک  دروخرب  دندوب  بقع  لزنم  کی  ابیرقت  اهنیا  هّللادبعابا . 
هلیبق زا  نم  تفک  یتسه ؟  هلیبق  مادک  زا  وگب ،  ار  تبـسن  دندیـسرپ :  وا  زا  رفن  ود  نیا  کیلع  مالـس و  زا  دعب  ینعی  دـندرک  باستنا  برع 

وا تسیک ؟  تگرزب  ردـپ  تسیک ،  تردـپ  وگب  سپ  میتسه  دـسا  ینب  زا  هک  مه  ام  نایدـسا  نحن  بجع  دـنتفگ :  اهنیا  متـسه .  دـسا  ینب 
 : تفگ ربخ ؟  هچ  هفوک  زا  دـنتفگ :  دـندمآ  یم  هنیدـم  زا  هک  رفن  ود  نیا  دـعب  دنتخانـش .  ار  رگیدـمه  ات  دـنتفگ  مه  اهنیا  تفگ ،  خـساپ 
نم دندرک و  یفقوت  دندید  ارم  یتقو  دنتفر  یم  هفوک  هب  هّکم  زا  هک  هّللادبع  ابا  تسا و  يراوگان  رایسب  ربخ  هفوک  زا  هک  تسا  نیا  تقیقح 
نیا درک .  فیرعت  اهنیا  يارب  ار  هفوک  يایاضق  مامت  مهدب .  ترضح  هب  ار  موش  ربخ  متـساوخن  تسا  هفوک  زا  رابختـسا  يارب  مدیمهف  نوچ 

دندمآ دورف  یلزنم  رد  هّللادبع  ابا  هک  هاگنآ  ات  دندرک  ربص  دندزن  یفرح  دندیسر  هک  یلوا  لزنم  هب  ترضح .  هب  دندیسر  ات  دندمآ  رفن  ود 
يا هدع  هتسشن و  همیخ  رد  ترضح  تشاد .  ینامز  هلصاف  دندوب  هدرک  تاقالم  صخـش  نآ  اب  هک  تقو  نآ  زا  زور  هنابـش  کی  ابیرقت  هک 

نیمه رد  ار  نآ  دیهد  یم  هزاجا  میراد ،  يربخ  ام  هّللادبع ،  ابا  ای  دندرک :  ضرع  دندمآ و  رفن  ود  نآ  هک  دندوب  ناشیا  هارمه  باحصا  زا 
منک یمن  یفخم  ار  يزیچ  مدوخ  باحصا  زا  نم  دومرف :  مینک ؟  ضرع  امـش  هب  تولخ  رد  دیهاوخ  یم  ای  میناسرب  امـش  ضرع  هب  سلجم 
امـش اـب  زورید  هک  يدرم  نآ  اـب  اـم  هّللا ،  لوسر  نباـی  درک :  ضرع  رفن  ود  نآ  زا  یکی  دـییوگب .  نم  باحـصا  روـضح  رد  تسه  هچ  ره 

زا ام  تسا .  دسا  ینب  زا  تسام  هلیبق  مه  میسانش ،  یم  ار  وا  ام  دوب  يدامتعا  لباق  درم  وا  میدرک ،  تاقالم  درکن  فقوت  یلو  درک  دروخرب 
ملـسم و هک  مدـید  دوخ  مشچ  هب  هکنیا  رگم  مدـشن  جراـخ  هفوک  زا  نم  تفگ :  تشاد  يدـب  ربخ  تسا ؟  ربـخ  هچ  هفوک  رد  میدیـسرپ  وا 

یم هفوک  ياهرازاب  اه و  هچوک  نایم  رد  دندوب  هتسب  ناشیاهاپ  هب  نامسیر  هک  یلاخ  رد  ار  اهنآ  سّدقم  ندب  ندوب و  هدرک  دیهـش  ار  یناه 
ٌلاجر نینم  ؤملا  نِم  درک :  توالت  ار  هیآ  نیا  اروف  یلو  دش  کشا  زا  رپ  شیاهمـشچ  دینـش  هک  ار  ملـسم  گرم  ربخ  هّللادبعابا  دندیـشک . 
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ار هفوک  دیوگ  یمن  هّللادبع  ابا  یتیعقوم  نینچ  رد  الیدبت .  اولَّدب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هَبحن و  یـضق  نم  مهنمف  هیلع  هّللا  اودهاع  ام  اوقدـص 
تفگ يا  هلمج  میدرگرب .  اج  نیمه  زا  میدروخ ،  تسکش  ام  دش  مامت  نامراک  سپ  دش  هتشک  هک  یناه  دش  هتشک  هک  ملسم  دنتفرگ  هک 

اب ناشدوخ  نامیپ  هب  نینموم  یـضعب  ینعی  تسا .  بازحا  گنج  هرابرد  ارهاظ  هک  ار  نآرق  هیآ  نیا  تسا .  يرگید  زیچ  بلطم  دناسر  هک 
سپس درک و  توالت  ار  دسرب  اهنآ  يزابناج  تبون  یک  هک  دنشک  سم  راظتنا  رگید  یـضعب  دندش و  دیهـش  قح  هار  رد  دندرک و  افو  ادخ 
هفیظو هب  وا  شیدـنا  یم  ریگ و  هتفر  هار  ناو  شیپ  زا  تفر  دیهـش  ناوراـک  تساـم .  تبوـن  داد  ماـجنا  ار  شدوـخ  هـفیظو  ملـسم  دوـمرف : 
قحلم هّللادـبع  ابا  هب  هار  نیب  رد  هک  دـندوب  مه  يا  هدـع  دـنتفگ .  ینانخـس  کی  ره  اجنیا  رد  هتبلا  تسام .  تبون  رگید  درک  لمع  شدوخ 
يربخ هفوک  رد  دـندیمهف  هک  نیمه  اهنیا  درک .  رود  شدوخ  زا  ار  اـهنآ  فلتخم  لـصاوف  رد  هّللادـبع  اـبا  هک  لیـصا  ریغ  دارفا  ندوب  هدـش 
ناکین نادـناخ و  طـقف  هتوفـص ،  هتیب و  لـها  ـالا  هعم  قبی  ما  اهتـضهن ) همه  لـثم  ) دـنتفر دـندش و  دـنلب  تسین  یئولپ  شآ و  ینعی  تسین ، 

هتفر هدش و  لافغا  البق  هک  یناسک  زا  يا  هدع  البرک  دوخ  رد   ) دوب مک  یلیخ  تقو  نآ  رد  اهنآ  هدع  هتبلا  هک  دندنام  یقاب  وا  اب  شباحـصا 
رد دندوبن ،  هّللادبع  ابا  هارمه  رتشیب  رفن  تسیب  دیاش  دندیدرگ ، ) قحلم  هّللادبع  ابا  هب  دندش و  رادیب  کی  کی  دعس  رمع  رکـشل  رد  دندوب 

لقن نیخروم  زا  یـضعب  دیوگ :  یم  بیغلا  ناسل  بحاص  دیـسر .  وا  نارای  هّللادبعابا و  هب  یناه  ملـسم و  هدـنه  دـناکت  ربخ  یعـضو  نینچ 
اه هّچب  اهنز و  همیخ  هب  تسیاب  یم  ربخ  نیا  ندینش  زا  دعب  درک  یمن  ناهنپ  شدوخ  باحصا  زا  ار  يزیچ  هج  ع )   ) نیـسح ماما  دنا :  هدرک 

ناردارب دنتسه  ملـسم  کچوک  ياه  هچب  تسه ،  ملـسم  هداوناخ  اهنآ  نایم  رد  هک  یلاح  رد  دهدب  اهنآ  هب  ار  ملـسم  تداهـش  ربخ  دورب و 
 . دهدب عالطا  اهنآ  هب  لکش  هچ  هب  هّللا  دبع  الا  الاح  دنتسه .  ملسم  ناسک  اهومع و  رتخد  زا  یضعب  ملسم و  رهاوخ  دنتسه  ملسم  کچوک 

دناشن ار  وا  دندروآ  ار  ملـسم  رتخد  دیایب .  دییوگب  دومرف :  درک ،  ادـص  ار  وا  تسـشن  هک  یتقو  نیـسح  ماما  تشاد  یکچوک  رتخد  ملـسم 
تسا هداعلا  قوف  شزاون  کی  شزاون  نیا  هک  دید  دوب  شوه  اب  كریز و  كرتخد  ندرک .  شزاون  هب  درک  عورـش  شدوخ و  يوناز  يور 

هب نم  مکرتخد  دومرف :  دش  رثاتم  هّللادبع  ابا  روطچ ؟ . . .  دریمب  مردپ  رگا  هّللا ،  لوسر  نبا  ای  هّللادبعابا  ای  درک  ضرع  اذل  تسا  هناردـپ  ، 
نادنزرف هب  درک  ور  هّللا  دبع  ابا  دش .  دنلب  هّللادبعابا  نادناخ  زا  هیرگ  يادص  مریگ .  یم  ار  تردپ  ياج  نم  وا  زا  دعب  میتسه  تردپ  ياج 

 ، دیدرگرب دیهاوخ  یم  رگا  امـش  تسا  یفاک  ملـسم  کی  لیقع  ینب  زا  تسا ،  یفاک  دیداد  ملـسم  کی  امـش  لیقع  دالوا  دومرف :  لیقع و 
هک الاح  میدوب ،  وت  باکر  رد  میدوب ،  هدادن  دیهش  ار  یملسم  هک  لاح  ات  ام  هّللا ،  لوسر  نبا  ای  هّللادبع ،  ابا  ای  دندرک :  ضرع  دیدرگرب . 
مه ام  بیصن  دش  ملسم  بیصن  هک  یتشونرـس  نامه  ات  دوب  میهاوخ  امـش  تمدخ  رد  مه  ام  ادبا  مینک ؟  اهر  میتسه ،  ملـسم  نوخ  راکبلط 

ندناوخ اب  ع )   ) ماما دینک ؟  یم  ادیپ  یعقوم  نینچ  يارب  بازحا  هروس  مّوس  تسیب  هیآ  زا  رتبـسانم  يا  هیآ  نآرق  رد  یتسار  ( 226  . ) دوشب
هفوک مدرم  توعد  لولعم  طقف  ام  تکرح  درک .  هک  درک  طوقـس  هفوک  میدـماین .  هفوک  يارب  طقف  ام  هک  دـنامهفب  دـهاوخ  یم  هیآ ،  نیا 
هفیظو اـم  هفوک .  فرط  هب  مییاـیب  هّکم  زا  اـتلاجع  هک  درک  یم  داـجیا  ار  هفیظو  نیا  اـم  يارب  هک  دوب  لـماوع  زا  یکی  نیا  تسا .  هدوبن  هک 

مینک ادیپ  مه  ام  دیاب  ار  ملسم  تشونرس  نآ  دش .  دیهش  تشذگ ،  شراک  درک و  افو  دوخ  نامیپ  هب  ملسم  میراد .  يرت  نیگنس  رتگرزب و 
(227 . )

 ! گرم يوس  هب  شیپ 

هب اـی  بسا  هشاـق  يور  رب  ار  رـس  تفرگ ،  ارف  باوـخ  ار  مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  اـبا  تکرح ،  نیح  رد  تسا ،  تکرح  رد  ینیـسح  ناوراـک 
ار هلمج  نیا  ات  نوعجار .  هیلا  انا  هّلل و  ایا  دومرف :  درک و  دنلب  ار  رـس  هک  دیـشکن  یلوط  تشاذـگ .  نیز  سوبرق  رب  اه  یناسارخ  حالطـصا 

نیا رد  تسا ؟  يا  هزات  ربخ  ایا  دوب ؟  هچ  يارب  هلمج  نیا  دـنتفگ :  رگیدـکی  هب  همه  دروآ ،  نابزب  ار  عاجرتسا  هملک  حالطـصا  هب  تفگ و 
هوالع درک ،  یم  راهظا  ار  نیا  تشاد و  تسود  رایـسب  ار  وا  ع )   ) هّللادبع ابا  هک  یـسک  نامه  ربکا  یلع  ینعی  نیـسح ،  زیزع  دنزرف  ماگنه 

یم ردپ  دزن  رد  وا  رتشیب  تیبوبخم  ثعاب  هک  تشاد  مه  يرگید  تیصوصخ  دنکیم  بوبحم  ردپ  يارب  ار  يدنزرف  هک  یتاصخشم  همه  رب 
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هیلا اـنا  هّلل و  اـنا  ارچ  تعجرتسا ؟  مل  اـتبا  اـی  درک :  ضرع  دـمآ و  ولج  تشاد  ص )   ) مرکا ربـمغیپ  هب  هک  دوب  یلماـک  تهابـش  نآ  دـش و 
نیا ینعی :  مهب .  رسیت  توملا  نوریسی و  موقلا  تفگ :  هک  دیـسر  مشوگ  هب  یفتاه  يادص  باوخ  ملاع  رد  دومرف :  ماما  یتفگ ؟  نوعجار 
یم گرم  یعطق  تشونرـس  يوس  هب  میراد  ام  نونکا  مه  دهد .  یم  تکرح  ار  هلفاق  نیا  هک  تسا  گرم  یلو  دـنک  یم  نکرح  دراد  هلفاق 

یتقو سپ  مزیزع - .  دـنزرف  ارچ  میقح - ؟  رب  اـم  هک  تسا  نیا  هن  رگم  قَحلا ؟  یلَع  انـَسل  ََوا  ناـج !  ردـپ  درک :  ضرع  ربـکا  یلع  میور . 
نیا ساسا  دـنک ،  یمن  یتوافت  تایح  اـی  دـشاب  گرم  تشونرـس  هاوخ  میور .  یم  هک  یتشونرـس  ره  يوس  هب  اـم  تسا  رارق  نیا  زا  بلطم 

نم دومرف :  هک  دش  رورسم  دمآ و  دجو  هب  نخس  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  هّللادبع  ابا  يردقب  هن ؟  ای  مینز  یم  مدق  قح  هداج  يور  ام  هک  تسا 
نیا هتسیاش  هک  ار  یشاداپ  نآ  وت  ایادخ !  مهاوخیم :  ادخ  زا  ور ) نیا  زا   . ) مهدب دشاب  وت  نوچ  يرسپ  هتـسیاش  هک  ار  یـشاداپ  متـسین  ردق 

(228  ) ءازَجلا ریخ  یَّنع  هّللا  َكازج  امرف ،  اطع  نم  ياج  هب  تسا  دنزرف 

لوبقم هبوت 

اب هلباقم  يارب  راوس  رازه  دهاوخ  یم  هفوک  مکاح  دایز  نی  هّللادـیبع  هک  راب  نیلوا  تسا ،  دـنمورین  عاحجـش و  يدرم  یحایر  دـیزی  نب  رح 
 ، دـگنجب ع )   ) نیـسح اب  ات  تسا  هدـش  هدامآ  رح  کنیا  دـنک .  یم  باـختنا  هورگ  نیا  یهدـنامرف  هب  ار  وا  دتـسرفب  ع )   ) یلع نب  نیـسح 

دنکیم هچ  ع )   ) نیسح اب  يریلد  يدنمورین و  تعاجش و  نآ  اب  رح  دنونشب  هک  دنربخ  نیا  رظتنم  اهـشوک  تسا  ییاشامت  بیجع  يا  هنحص 
یم دـیب  لثم  هک  یلاح  رد  مدـید  رمع  رکـشل  رد  ار  یحایر  دـیزی  نب  رح  ماگنه  نآ  رد   ، )) راظتنا روصت و  فالخرب  دـیوگ :  یم  يوار   ؟

عاجش دندیسرپ  یم  نم  زا  رگا  هک  يروطب  متسناد  یم  یعاجـش  رایـسب  درم  ار  وت  نم  رح !  متفگ :  ولج  متفر  مدرک  بجعت  نم  دیزرل )) ! 
رح تسا ! ؟  هداـتفا  تمادـنا  رب  هزرل  هنوگنیا  هک  يا ؟  هدیـسرب  روطچ  وت  کـنیا  مرذـگب .  متـسناوت  یمن  وت  زا  تسیک ؟  هفوک  مدرم  نیرت 
یم منهج  تشهب و  یهار  ود  رـس  رد  ار  مدوخ  نم  يا - ؟  هدیـسرت  هچ  زا  سپ  مسرت - .  یمن  گنج  زا  نم  يا  هدرک  هابتـشا  داد :  باوج 

 ، دز رانک  ار  شدوخ  بسا  مارآ  مارآ  تفرگ ،  ار  شمیمـصت  تبقاع  منک ؟  باختنا  ار  نآ  ای  مریگب  ار  هار  نیا  منک ؟  هچ  مناد  یمن  منیب ، 
هب ناهگان  دنریگب  ار  شیولج  دنتـسناوت  یمن  رگید  هک  يا  هطقن  هب  دیـسر  هک  نیمه  دراد  یفدهو  دوصقم  هچ  دـیمهفن  یـسک  هک  يروطب 
ما هدـماین  گنج  يارب  هکنیا  زا  هیاـنک  درک  هنوراو  ار  شرپس  دـناسر .  ع )   ) نیـسح همیخ  کـیدزن  هب  ار  دوخ  دز و  یقالـش  شیوخ  بسا 

هتفریذپ نم  زا  هبوت  ایآ  ٍۀبوت ؟  یل  له  تفگ :  سپس  درک و  ضرع  مالـس  دیـسر  هک  ع )   ) نیـسح ماما  کیدزن  هب  مهاوخ .  یم  ناما  هکلب 
ار شیوخ  ناج  مورب و  نادـیم  هب  ات  دـیهدب  هزاجا  نم  هب  ناج ،  نیـسح  اـقا  درک :  ضرع  رح  هاـگنآ  تسا .  لوبق  هتبلا  هلب  دومرف :  تسا ؟ 

رگا اقآ !  نامب - .  ام  دزن  رد  ار  يا  هظحل  دـنچ  نییاپ و  ایب  بسا  زا  یتسه  ام  ناـمهم  وت  کـنیا  دومرف :  ع )   ) ماـما منکب .  امـش  هار  يادـف 
یم همزمز  شدوخ  اب  نوچ  ارچ ؟  تشاد ،  مرـش  دیـشک  یم  تلاجخ  رح ) ) درم نیا  هک  راگنا  تسا .  رتهب  مورب  نادیم  هب  ات  دییامرفب  هزاجا 
یم رظن  هب  برطـضم  یلیخ  رح  منازرل .  ار  وت  ربمغیپ  ياه  هچب  وت ،  ءایلوا  لد  راب  نیلوا  هک  متـسه  راکهنگ  ناـمه  نم  ادـخ !  يا  هک  درک 

زا یکی  ما  هتـسشن  اجنیا  هک  لاح  نیمه  رد  نونکا  مه  دنکن  دیـشیدنا  یم  دوخ  اب  هک  اریز  تشاد  هلجع  یلیخ  نادـیم  هب  نتفر  يارب  دیـسر 
هبوت درک  هبوت  رح  يرآ  ( 229 ( ! ؟  موش لجخ  هدنمرش و  نیا  زا  شیب  نم  دتفیب و  نم  هب  شمـشچ  دیایب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ياه  هچب 

رکشل زا  تخادرپ ،  تلادع  قخ و  زا  يراداوه  هب  تشادرب و  تسد  داسف  ملظ و  يرادفرط  زا  تشگرب ،  دوب  هتفر  هک  یهار  زا  يدج ،  يا 
هک یتقو  درک .  یم  اضتقا  نینچ  ینیسح  مرک  اریز  تفریذپ ،  طرش  دیق و  یب  ار  وا  مه  نیسح  تسویپ ،  نیـسح  هاپـس  هب  دش و  نوریب  دیزی 

نیـسح یلم  ینک ؟  هبوت  ات  يا  هدـمآ  ـالاح  يا  هدـناشی  یتخبدـب  نیا  هب  ار  اـم  تسا ؟  هبوت  تقو  هچ  نیا  هک  دومرفن  ماـما  زگره  دـمآ  رح 
رمع نایرکشل  دندش  دیهش  مه  شناناوج  مامت  هک  نآ  زا  دعب  رگا  یتح  تسا  مدرم  تیاده  لابند  شا  همه  نیسح  دنک ،  یمن  رکف  روجنیا 

نب یلع  هب  البرک  هثداح  زا  دـعب  عهیواعم  هب  دـیزی  هک  نیا  لیلد  هب  منک ،  یم  لوبق  ار  نانآ  همه  هبوت  تفگ  یم  دـندرک  یم  هبوت  زین  دـعس 
 . درکن هبوت  زگره  وا  یلو  دوش ،  یم  لوبق  ینکب  هبوت  اعقاو  رگا  وت  هلب !  دوش ؟  یم  لوبق  منک  هبوت  نم  رگا  تقگ :  ع )   ) نیسحلا
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اروشاع بش 

نآ دـشاب و  هدرکن  داـیز  نبا  زا  يدرمت  هک  درک  یم  شـشوک  ار ،  اـمرح  مه  تساوخ  یم  ار  ادـخ  مه  هک  وب  ییاـهمدآ  نآ  زا  دعـس  رمع 
درک یم  شـشوک  یلیخ  لاح  نیع  رد  و  دـهدن .  تسد  زا  دوب  هدـش  رداص  نارهت )  هقطنم  نیمه   ) ير تموکح  يارب  شیارب  هک  یغـالبا 

هب ار  نآ  شرازگ  هک  یتقو  درک  تبحـص  وا  اب  ترـضح  هک  يراب  هس  ود  تهج  نیمه  هب  دنکن .  هدولآ  گرزب  هانک  نیا  هب  ار  شدوخ  هک 
شیپ زا  ار  ییاهزیچ  کی  تسا  هتشون  خیرات  انایحا  و  دناباوخب .  اب  دایز  نبا  ضیغ  هک  درکیم  هئارا  يروج  ار  ياه  شرازگ  دادیم  هّللادیبع 

تفلاخم رس  یلیخ  دیا  هدینـش  امـش  هک  مه  ردقنا  یلع  نب  نیـسح  هک :  نیا  الثم  دندوب .  هتفگن  هّللادبعابا  ترـضح  هک  تفگ  یم  شدوخ 
راک نیا  رد  دینکن  هلجع  امـش  هک  تشون  يزیچ  نینچ  کی  دایز ،  هّللادیبع  هب  شا  همان  نیرخآ  رد  تسین .  روجنا  تسین و  روجنیا  درادن ، 
مه یلع  نب  نیسح  نوخ  دوشب و  رارقرب  حلـص  هک  مینکب  يراک  میناوتب  هکلب  هکنیا  هب  میتسه  راودیما  ام  دیریگن  يدیدش  یلیخ  میمـصت  و 

ار دایز  نبا  هک  دوب  هتـشون  يا  همان  کی  اهفرح .  رومجنیا  زا  دشاب و  رارقرب  تسه  هک  يروجنیمه  مه  امـش  تموکح  عضو  دوشن و  هتخیر 
هیـشاح رد  يا  هدـع  دـنهد .  یم  زورب  ار  ناـشدوخ  يدوجو  رثا  دنـشاب  هک  اـج  ره  تاذ  دـب  ثیبخ  ياـهمدآ  درب .  ورف  رکف  هب  یمک  کـی 

 ، تسا هدمآ  يا  همان  نینچ  دعس  رسپ  زا  تفگ :  دایز  نبا  یتقو  دوب ،  نشوجلا  يذ  نب  رمش  نیمه  اهنیا  زا  یکی  دندوب  هتـسشن  شا  سلجم 
زا وت  دنا  هدنکارپ  فلتخم  دالب  رد  اهنیا  نایعیش  تسا ،  یلع  رسپ  نیـسح  يوشن  ماخ  دعـس  رمع  ياهفرح  هب  ریما !  تفگو :  دش  دنلب  اج  زا 
هک دنک  یم  اضتقا  تسایس  تسا .  لکشم  رایـسب  راک  دندمآ  رگا  هتبلا  و  اجنیا ؟  دنیاین  دننکب  ادیپ  عالطا  رگا  اهنآ  هک  يراد  نانیمطا  اجک 

دایز نبا  یتقو  ار  هلمج  نیا  دـنیوگ :  یم  ینک !  هرـسکی  ار  نیـسح  راک  وت  دوشب  شخپ  فلتخم  دـالب  هب  ربخ  نیا  هکنا  زا  لـبق  تعرـس  هب 
هدش دنب  یلع  نب  نیـسح  هب  بوخ  نامیاهلاگنچ  نالا  هن  تفگ :  دعب  يدرک ،  مرادیب  مدوب  باوخ  هکنیا  لثم  تفگ :  دروخ و  ناکت  دینش 

ام يارب  هک  اجنآ  میداتـسرفن  ار  وت  ام  تشون :  وا  هب  يدـنت  همان  رد  دـش  تحاراـن  مه  دعـس  رمع  هب  تبـسن  تسا .  هتـسب  شیارب  رارف  هار  و 
يارب ار  شرس  یشکب ،  ار  یلع  نب  نیسح  دیاب  ای  يراک ،  ود  زا  یکی  دومام  وت  یسیون ؟  یم  نم  يارب  هیچ  اهنیا  ینک ،  یشیدنا  تحلصم 

ار رگید  صخش  نم  یتسین  رضاح  نک ،  ارجا  ینک  ارجا  ار  ام  روتسد  يرضاح  رگا  یهدب  نم  لیوحت  هتسب  تک  ار  شدوخ  ای  یتسرفب  نم 
درک ولبق  رگا  هدب  وا  هب  ار  همان  نآ  تفک :  داد  رمـش  دوخ  تسدـهب  تشون  هنامرحم  مه  همان  کی  منک .  یم  بوصنم  هاپـس  یهدـنامرف  هب 

تـسرفب نم  يارب  ار  شرـس  نزب  ار  شندرگ  اروف  دنک  یمن  لوبق  ندـید  رگا  نکب  تعاطا  ار  وا  رما  مه  وت  دـشاب  ریما  وا  بوخ  رایـسب  هک 
درک رمـس  ياپارـس  هب  یهاگن  کی  دـناوخ  لوا )  ار  همان   ) داد دعـس  نبا  هب  ار  همان  نآ  دـمآ  رمـش  هک  یتقو  نک .  هرـسکی  ار  راـک  تدوخ 
ینک یم  ارجا  ار  ریما  روتـسد  ینک ؟  یم  راک  هچ  لاح  ره  هب  تفگ :  رمـش  يدرک .  وت  ار  هسوسو  نیا  ممهف  یم  نم  یتشاذگن  وت  تفگ : 
ریما وت  تسیچ - ؟  نم  فیلکت  بوخ  رایسب  منک - !  یم  ارجا  هتبلا  تفگ  دش  دهاوخ  هچ  هن  دیوگب  رگا  هک  دز  سدح  دعـس  رـسپ  هن ؟  ای 

تعرس هب  هک  دوب  دیدش  دیکا و  رایسب  روتسد  مه  دایز  نبا  روتسد  دش  البرک  دراو  اعوسات  زور  نیمع  رد  رفن  رازه  اب  رمش  شاب !  ناگدایپ 
تداهش هکنیا  يارب  و  رمش ،  زا  دشاب  هدرواین  مک  رگید  هکنیا  يارب  دعس  نبا  تسا .  مهن  زور  رصع  تسرد  دوشب .  ارجا  دیاب  تیروف  هب  و 
کیدزن دـننک .  هلمح  سپـس  تکرح و  هک  داد  روتـسد  رکـشل  هب  اروف  درک  ارجا  بوخ  یلیخ  ار  امـش  روتـسد  هک  راـیز  یبا  شیپ  دـنهدب 

ریسمش و يور  شیاهتسد  دوب و  هتسشن  هک  یلاح  رد  اه  همیخ  زا  یکی  يولج  رد  تقو  نآ  رد  مالسلا  هیلع  هّللادبع  الا  تسا  باتفآ  بورغ 
هحلسا مدروخ  مهب  يادص  نابسا و  مس  يادص  رکشل  همهمه  يادص  تقو  کی  دوب .  هدرب  شباوخ  دوب  هداد  هیکت  شتـسد  زور  ار  شرس 

دودح اهنت  هک  هرفن  ود  داتفه و  هورگ  کی  ربارب  رد  دشورخب  دنزب و  جوخ  هک  ییایرد  لثم  تسرد  زهجم  هاپـس  رفی  رازه  یـس  مه  دـعب  و 
رود ات  رود  دعـس  نبا  هاپـس  دیـسر و  یمن  رفن  دص  يادص  هب  ناشـسوفن  همه  ینعی  دندوب  هجب  نز و  هدع  کن  هیهب  درم و  اهنآ  رفن  تصش 
دیود نوریب  اروف  همیخ  زا  اهیلع  هّللا  مالس  بنیز  دیچیپ  اضف  رد  هک  نمشد  يادص  رـس و  دندرک .  رتگنت  ار  هقلح  دندومن و  هرـصاحم  اهنیا 

نیا ناج  ردارب  درک :  ضرع  تشاذـگ .  هّللادـبع  ابا  هناش  يور  تسد  هّللادـبع  اـبا  غارـس  دـمآ  دـید  ار  عضو  نیا  اـت  تسا ،  ربخ  هچ  دـنیبب 
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نم هب  هک  مدید  ار  ربمغیپ  مدج  ایور  ملاع  رد  نالا  دومرف :  عضو  نیا  هب  انتعا  یب  یلو  درک  دنلب  ار  رـس  هّللادبع  ابا  يونـش ؟  یمن  ار  اهادص 
اج زا  هّللادـبعابا  اروف  دـنک !  یم  ادـیپ  یلاح  هچ  بنیز  اجنیا  دـینک  هظحالم  الاح  دـش !  یهاوخ  قحلم  نم  هب  يدوز  اب  وت  منیـسح  دومرف : 

بیبح بانج  لثم  دندوب  مالسا  يایند  ریهاشم  زا  هک  هباحص  ناگرزب و  زا  رفن  هس  ود  اب  لضفلاابا  دیایب !  سابع  مدارب  دومرف :  درک  تکرح 
هچ ام  زا  اهنیا  تسا  ربخ  هچ  نیبب  ورب  ردارب  دومرف :  دندما .  دندوب  ربمغیپ  هباحص  همه  هک  اهنیا  لاثما  نیقلا و  نب  ریهز  بانج  رهاظم و  نب 
مه اهنآ  میراد  فرح  امـشش  اب  دـیتسیاب  دـندرک  مالعا  دنداتـسیا و  رکـشل  لباقم  رد  دـنتفر و  رفن  هس  ود  نیا  اب  لـضفلاوبا  دـنهاوخ ؟  یم 

ار راک  ود  زا  یکی  دیاب  نیـسح  هک  تسا  هدیـسر  دایز  نبا  ریما  زا  عطاق  رما  دنتفگ :  دیهاوخ ؟  یم  هچ  تسا ؟  هدش  هچ  دومرف :  دنداتـسیا 
رد مردارب  اب  ار  داهنـشیپ  نیا  مورب و  نمات  دیروخن  ناکت  ئدوخ  ياج  زا  دیتسیاب و  امـش  سپ  دومرف :  گنج !  ای  میلـست  ای  دـنک :  باختنا 

زگره هک  تسا  بدا  اب  يردـقب  هّللادـبعابا  ربارب  رد  یلو  تسا  هدرک  باختنا  ار  یهار  هچ  نیـسح  هک  دـناد  یم  لضفلاوبا  مراذـگب !  نایم 
تبحص هب  دندرک  عورش  دنداتـسیا  رفن  ود  نآ  یلو  دناسرب .  هّللادبعابا  هب  ار  ماغیپ  دهاوخ  یم  دنزب ،  فرح  شدوخ  فرط  زا  دهاوخ  یمن 

هچ ره  دنیوگ  یم  نینچ  ناج !  ردارب  تفک :  تشگرب و  ع )   ) نیـسح دزن  لضفلاوبا  ندرک .  تحیـصن  نداد ،  زردـنا  نداد ،  دـنپ  ندرک ، 
عوضوم کی  طقف  ادـخ .  هار  رد  موشب  دیهـش  اـت  مگنج  یم  نم  تسا .  لاـحم  میلـستاما  دومرف :  مییوگب ؟  ار  ناـمه  نم  دـییامرف  یم  رما 

ار هلمج  نیا  دناد  یم  شدوخ  ادخ  ادرف  يارب  دنراذگب  ار  گنج  تسا  بش  رـس  نالا  هکنیا  نآ  مراذگب و  نایم  رد  اهنیا  اب  دـیاب  هک  تسه 
مدوخ يادـخ  اب  حبـص  ات  ار  بشما  مهاوخ  یم  هکلب  مشاب  هتخادـنا  ریخات  هب  ار  تداهـش  مهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  يارب  هن  میوگ  سم  هک 
کی طقف  یلو  مدرک  باختنا  ار  گنج  نم  دـیوگ  یم  مردارب  دـندومرف :  دنتـشگرب و  لضفلاوبا  ترـضح  مناوخب .  زامن  منک و  زاین  زار و 

هک تسا  هتفگ  ریما  هن !  تلهم  ریخ  هک  دندرک  دایرف  يا  هدع  کی  دیهدب .  تلهم  ام  هبار  بشما  هک  تسا  نیا  نآ  میراد و  امش  زا  اعدتسا 
اهنآ دوخ  ياسور  زا  یکی  ناشناسم  رد  داتفا  فالتخا  ادرف ،  دشاب  تسا  يا  هلجع  هچ  اقآ  هن  دـنتفگ  مه  هدـع  کی  دـیوشن !  لطعم  زگره 

دنتفگ یم  ام  هب  اهنآ  رگا  میدـیگنج  یم  یتقو  نیکرـشم  رافک و  اب  ام  تسا  يزیچ  بوخ  مه  اـیح  مرـش و  تفگ  ریغت  اـب  داتـسیا  ولج  دـما 
هک دید  دعس  رـسپ  مینکن ؟  تقفاوم  دهاوخ  یم  یتلهم  نینچ  ام  زا  ربمغیپ  رـسپ  الاح  میدیگنج ،  یمن  زگره  اهنآ  اب  بش  ام  دیهد ،  تلهم 
 : تفگ دوشب .  دب  رکـشل و  نایم  رد  دتفیب  هقرفت  هک  تسا  نکمم  شدوخ  رارـصا  يور  دنکب  يراشفاپ  رگا  تسا  هدیـشک  فالتخا  هب  راک 

یملاع تخادرپ ،  شدوخ  ياهراک  نداد  ناماس  هب  ار  بشما  لـثم  رگید  هّللادـبعابا  ادرف .  اـت  میهد  یم  تلهم  اـم  ار  بشما  بوخ !  رایـسب 
تعرـس هب  ار  اه  همیخ  دومرف :  بش  نامه  رد  ئاد  ماجنا  هک  ییاـهراک  زا  یکی  هّللادـبع  اـبا  داد  ماـجنا  ییاـهراک  اروشاـع  بش  نیا  هدوب 

هک دوشب  هدیبوک  اه  همیخ  لخاد  رد  بانط  ره  ياهخیم  هک  يروط  هب  دـینک  کیدزن  رگیدـکی  هب  ار  همیخ  ياهبانط  دـینک  اجباج  دـینکب ، 
زاب دننک و  اپ  هب  هریاد  مین  لکش  هب  ار  اه  همیخ  داد :  روتسد  مه  دعب  درذگب  اه  همیخ  طسو  زا  دناوتب  یسک  دشابن  يا  هلـصاف  اه  همیخ  نیب 

هک دوب  نیا  روظنم  دندرک  عمج  دایز  اه  ینتخوس  مزیه و  ین و  زا  دوب ،  رازین  مه  ارحـص  دـندنک .  یقدـنخ  اه  همیخ  تشپ  رد  داد  روتـسد 
شنادناخ تیب  لها  يارب  هّللادبعابا  هک  دوب  يریبدت  نیا  دنک  هلمح  دناوتن  رـس  تشپ  زا  نمـشد  هک  دـننزب  شتا  ار  ته  ین  نیا  حبـص  ادرف 

ریشمش داد  دوتشد  هکنیا  رگید  دوشب .  تیب  لها  میرح  ضرعتم  دیایب  دناوتن  رـس  تشپ  زا  یـسک  دنتـسه  هدنز  لقاال  اهنیا  ات  هک  داد  بیبرب 
يرافغ رذوبا  هدش  دازا  هک  نْوَج  مان  هب  دوب  يدرم  دندرک .  هدامآ  بش  نآ  رد  ار  اهنیا  همه  دننک و  هدامآ  ار  اهخالس  دننزب  لقیص  همه  اه 

هک دوب  نیا  شراک  درم  نیا  دوب  زاس  هحلـسا  ینعی  دوب  راـک  نیا  لـها  تفر  یم  رامـش  هب  هّللادـبع  اـبا  صلخم  صلاـح و  نایعیـش  زا  دوت و 
 . دندرک یم  تراظن  شراک  رب  دنتفرگ و  یم  ربخ  وا  زا  دندما  یم  ترضح  دوخ  بش  نآ  رد  درک  یم  هداما  ار  نارگید  هحلسا 

شنارای و  ع )   ) نیسح

 . بآ ياهکـشم  همیخ  ینعی  ءاسملا ،  برق  دـنع  ای  ءاملا  برق  دـنع  هباحـصا  عمجف  اروشاع ،  بش  رد  ع )   ) نیـسح ماـما  دـنا :  هدرک  لـقن 
بـش نآ  رد  همیخ  نآ  هک  تهج  نیا  هب  دـیاش  مناد .  یمن  نم  درک ؟  عمج  اجنآ  ارچ  الاح  دوب  هدرک  عمج  اـجنآ  رد  ار  شدوخ  باحـصا 
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ربتعم لباقم  بابرا  هک  هدوب  ناـمه  نتـشاد  بآ  رثکادـح  تشادـن .  دوجو  اـجنآ  رگید  یبآ  کـشم  نوچ  تشادـن  بارعا  زا  یلحم  رگید 
تارف هعیرـش  زا  دندش و  قفوم  اهنآ  دنداتـسرف و  یتیعمج  اب  ار  ربکا  یلع  شزیزع  دنزرف  هّللادـبع  ابا  ترـضح  اروشاع  بش  رد  دـنا  هتـشون 
نیرخآ نیا  هک  دینادب  دیهدب و  وشتـسش  ار  ناتدوخ  دینک و  لسغ  با  نیا  اب  دومرف  دعب  دندیـشون  با  نآ  زا  همه  دـنردوا و  با  يرادـقم 

ار باحصا  لاح  ره  هب  درک .  عمج  ار  اهنآ  بورغ  کیدزن  ینعی  دشاب  ءاسملا )) برق  دنع   )) هلمج نآ  رگا  اما  ایند .  با  زا  تسامش  هشوت 
 . دوب هدما  شیپ  زور  نامه  رد  هک  دوب  يا  هثداح  هب  فطع  هبطخ  نیا  تسا .  یلاع  ارغ و  رایسب  رایـسب  هک  دناوخ  يا  هبطخ  درک و  عمحج 

هّللادـبع اـبا  فیلکت  ندـش  یعطق  زا  دـعب  دوب ،  یعطق  فیلکت  ادرف  يارب  دـش  هداد  یتلهم  طـقف  دـش و  هرـسکی  فیلکت  اـعوسات  رـصع  رد 
باحصا ع )   ) ماما هک  يا  همیخ  نآ  دنیامرف :  یم  دندوب  احنآ  ناشدوخ  هک  تسا  ع )   ) نیدباعلا نیز  ماما  يوار  دندرک  عمج  ار  باحـصا 

 : تفگ انث  ار  ادخ  درک  عمج  ار  شباحـصا  یتقو  مردپ  مدوب  يرتسب  اجنا  رد  نم  هک  دوب  يا  همیخ  رواجم  درک  عمج  همیخ  نآ  رد  را  دوخ 
 . نیّدلا یف  انتهّقف  نارقلا و  انتمّلع  و  هّوبّنلاب -  انتمرکا  نا  یلع  كدمحا  ّینا  مهّللا  ءارّضلاو  ءارّسلا  یلع  ُهدمحاو  ءاَّنثلا  نسحا  هّللا  یلع  ینثا 

ماگ تقیقح  ثح و  قیرط  رد  هکنا  مریگب .  ررق  یطیارش  ره  رد  متـسه  هدوب و  رازگـساپس  هشیمه  اهانث  نیرتیلاع  میوگ  یم  انث  ار  ادخ  نم 
اب دسانـش و  یم  ار  شیوـخ  صاـح  يا  هفیظو  یطیارـش ،  ره  رد  قـح  درم  تـسا .  ریخ  وا  يارب  دریگت ،  رارق  یطیارـش  ره  رد  دراد  یم  رب 

یسک لد  يا  میقتسملا  طارص  رد  تسوا  ریخ  دیآ  هچ  ره  کلاس  شیپ  تقیرط  رد  تسین .  رش  يدمآ  شیپ  چیه  تیلوسم  هفیظو و  ماجنا 
یب زاسان  تماق  زا  تسه  هچ  ره  تسین  هار  ناشورف  یم  يوک  هب  ار  ناشورف  دوخ  دوب  ناگنر  کی  راـک  نتفر  هناخـسم  رد  رب  تسین  هارمگ 

باوح رد  يا  هلمج  دـما ،  یم  البرک  فرط  هب  تشاد  هک  یماـگنه  شدوخ  تسین  هاـتوک  سک  يـالاب  رب  وت  فیرـشت  هنرو  تساـم  مادـنا 
 : دیامرف یم  ماما  دنک  یم  فیرعت  میخو  ار  قارع  عضو  قدزرف  هکنا  زا  دـعب  تسا .  بلاج  هک  دراد  هنیمز  نیمه  رد  فورعم  رعاش  قدزرف 
نم دُعبی ) ملف   ) َّدعتی ملف  ءاجَّرلا  نود  ُءاضقلا  لاح  ناو  رکُّشلاو  ءادَا  یلع  ُناعتـسملا  وه  هئامعن و  یلع  هّللا  ُدِـمحنف  ُّبحن  امب  ءاضقلا  لزن  ْنا 

رکـش يادا  يارب  وا  زا  مییوگ و  یم  ساپـس  ارادخ  دـما  رد  ام  يوزرآ  قفاوم  ردـق  اضق و  نایرج  رکا  ینعی  ُهَتریرـس  يوقَّتلاو  ۀَّتینُّقحلا  ناک 
درادن تقیقح  قح و  زج  یفده  دصق و  هکنآ  مه  زاب  تفای  نایرج  مینک  یم  وزرا  ام  هجنآ  فالخرب  سکعرب  رگا  و  میهاوخ .  یم  کمک 

دیا شیپ  هج  ره  لاح  ره  هب  سپ  تسا .  هدشن )  رود  ای  و   ) هدرکم نایز  تسا  كاپ  یضرم  ضرغ و  ده  زا  تس  اوقت  تشرـس  شتـشرس  و 
ياهزور يارب  مه  یناسا و  یتحاد و  ياهزور  يارب  مه  میوگ  یم  ساپس  ار  وا  نم  ءارّضلا  ءاّرّسلا و  یلع  هدمحاو  تسین .  رش  تسا و  ریخ 

ربمایپ يوناز  يور  یکدوک  رد  هک  ییاهزور  دننام  ما ،  هدید  دوخ  رمع  رد  یـشوخ  یتحار و  ياهزور  نم  دیامرفب :  دـهاوخ  یم  یتخس . 
اهزور نآ  رب  ار  ادخ  مدوب ،  مالسا  ملاع  ناکدوک  نیرترنزع  هک  تسا  هتشذگ  نم  رب  یتاقوا  مدش  یم  راوس  ربمایپ  شود  يور  متـسشن  یم 

ام ایادخ !  مناد .  یم  ریخ  مناد 7  یمن  دب  دوخ  يارب  هدمآ  شیپ  هچنآ  نم  میوگ  یم  ساپس  مه  زورما  ياهیتخس  ب  میوگ ،  یم  ساپـس  ، 
نآرق هک  میتسه  ام  يداد  ام  هب  ار  نآرق  ملع  هک  مییوگ  یم  ساپس  ارت  ایادخ !  يداد  رارق  ام  مادناخ  رد  ار  توبن  هک  مییوگ  یم  ساپس  ارب 
يدرک نید  رد  هیقف  يداد ،  رارق  نید  رد  تریصب  اب  ار  ام  هک  مییوگ  یم  ساپـس  ارت  میمهف و  یم  مینک و  یم  كرد  تسه  هک  يروجنا  ار 

میمهفب میمهفب ،  دـیاب  هک  يروجنا  ار  نید  يور  ریز و  میمهفب  ار  شنطاب  حور و  مینک  كرد  قمع  يور  زا  ار  نید  هک  يداد  قیفوت  ینعی 
الو ًاریخ  اباحـصا  ملعا  ینا ال  دومرف :  درک  رداص  شتیب  لها  هرابرد  شباحـصا و  هرابود  ار  یخیرات  همانتداهـش  نآ  دعب  درک ؟  هچ  دـعب  . 

دهاوخ یم  مرادـن .  غارـس  رتافو  اب  رتهب و  مدوخ  باحـصا  زا  یباحـصا  نم  یتیب .  لها  نم  لضفا  الو  رَّبا  ٍتیب  لها  الو  یباحـصا  نم  یفوا 
لمج و رد  هک  یلع  مردـپ  باخـصا  رب  مهد  یم  حـیجرت  دـندش  دیهـش  ربمایپ  باکر  رد  هک  ربمایپ  باحـصا  رب  یتح  ارامـش  نم  دـیامرفب 

هلص رتوکین و  یتیب  لها  تسا و  رتمهم  اهنا  طیارش  زا  امش  صاخ  طیارش  اریز  مهد  یم  حیجرت  دندش  دیهش  وا  باکر  رد  ناورهن  نیفص و 
 . اهنآ زا  درک  رکشتو  اهنآ  ماقم  هب  درک  فارتعا  درک و  رارقا  هلیسو  نیا  اب  مرادن  غارـس  دوخ  تیب  لها  زا  رت  تلیـضف  اب  رتروآ و  اجب  محر 

راک رگید  سک  اب  نم  صخش  اب  زج  موق  نیا  هک :  مدوخ  تیبلها  هب  مهو  مدوخ  باحـصا  هب  مه  منک  یم  نالعا  امـش  همه  رب  دومرف :  دعب 
نیب زا  از  نم  دـنهاوخ  یم  منک ،  یمن  تعیب  هک  دـنهاوخ  یم  تعیب  نم  دـنناد ا ز  یم  ناشدوخ  محازم  ار  نم  دوحجو  العف  اهنیا  دـنرادن ، 
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زا هن  دیراد و  ندنام  هب  يرابجا  نمشد  هیحان  زا  هن  امش  سپ  متشادرب  امش  زا  ار  مدوخ  تعیب  نم  اما  دنرادن .  راک  امـش  مادکچیه  هب  دنربب 
ارم نادـناخ  زا  یکی  تسد  امـش  زا  کـی  ره  دومرف :  باحـصا و  هب  درک  ور  دورب .  دورب  دـهاوخ  یم  سک  ره  قـلطم  دازآ  تسود  هیحاـن 
نآ اب  و  دندوبن ،  راید  نآ  لها  اهنآ  دنتـشاد  دوجو  گرزب  نانز  نادرم و  کچوک و  لافطا  نیـسح  ماما  تیب  لها  نایم  رد  دورب .  دریگب و 
زا دریگب و  ار  اهنآ  زا  یکی  تسد  امـش  زا  یکی  ره  هکلب  دنورن  نم  تیبلها  یعمج  هتـسد  هک  دـییامرفب  تساوخ  یم  دـندوب  انـشآان  طیحم 
رد مییوگب  هک  نمـشد  هیحان  زا  هن  يرابجا  چیه  دوش ،  یم  نشور  هّللادـبعابا  باحـصا  ماقم  هک  تساجنیا  دـیورب .  دـینک و  جراخ  هکرعم 
اج نیمه  رد  داد .  يدازآ  ناش  همه  هب  هّللادبع  ابا  دنتـشادن .  دوب  تعیب  دهعت  هلاسم  هک  ترـضح  هسحان  زا  هن  دنراتفرگ و  نمـشد  لاگنچ 

بش رد  ع )   ) نیسح دندرک .  ضرع  هّللادبعابا  هب  خساپ  رد  شباحصا  تیب و  لها  کی  کی  ار  هوکشرپ  ياه  هلمج  نآ  دینیب  یم  هک  تس 
لفط نآ  زا  دنیآ ،  یم  دـنراد  شمدـق  هب  مدـق  دـینیب  یم  هک  تسا  شتیب  لها  هب  شگرزب  یـشوخلد  دراد  یـشوخلد  ات  ود  اروشاع  زور  و 

هک ادرف  دنرادن  یفعض  هطقن  نیرتکچوک  دنیب  یم  هک  تسه  شیافواب  باحـصا  رب  شرگید  یـشوخلد  شگرزب .  درف  ات  هتفرگ  شکچوک 
 . دندرک بذج  دوخ  هب  ار  يدارفا  نمشد  زا  یلو  دشن  قحلم  نمشد  هب  اهنیا  زا  رفن  کی  درکن  رارف  اهنیا  زا  رفن  کی  دوش  یم  اروشاع  زور 

یکی یحایر  دیزی  نب  رح  هک  دندرک  ناشدوخ  بوذجم  ار  نمـشد  اروشاع  زور  رد  مه  دندش و  قحلم  اهنا  هب  يدارفا  اروشاع  بش  رد  مه 
باوج هب  دنرک  عورـش  کی  کی  دوب .  هّللادبعابا  یـشوخلد  ياه  هیام  اهنیا  دندش ،  قحلم  دندمآ  اروشاع  بشر  رفن د  یـس  تساهنآ ،  زا 
تـسین امـش  لباق  هک  ناج  کی  مسق !  ادخب  هن  میراذـگب !  اهنت  ار  امـش  میورب و  ام  دـیئامرف !  یم  صخرم  ارام  اقآ  ترـضح :  نآ  هب  نداد 

داب هب  ار  مرتسکاح  دنتخوس  یم  ار  ما  هزانج  دنتـشک  یم  ارم  هک  دـهاوخ  یم  ملد  تفگ :  یکی  درادـن .  شزرا  امـش  هار  رد  هک  ناج  کی 
يرگید تسین .  يزیج  هک  رابکی  دش ،  یم  رارکت  راب  داتفه  ات  مدش  یم  هتـشک  وت  هار  رد  زاب  مدش ،  یم  هدنز  نم  هبترم  ود  زاب  دـنداد  یم 

نیا هک  یسک  لّوا  مدرک .  یم  وت  نابرق  متشاد و  یم  ناح  رازه  نم  دنتشک  یم  رگیدکی  رس  تشپ  ارم  راب  رازه  متشاد  تسود  نم  تفگ : 
لّوا ینعی  ع )   ) بلاطیبا نب  یلع  ُنب  ُساّبعلا  هوُخا  کلذب  مُُهئدب  دوب .  لضفلاوبا  شردارب  دـنتفرگ  ار  وا  نخـس  لابند  نارگید  هک  تفگ  ار 
هیبش نارگید  ترـضح  نآ  رـس  تشپ  دوب .  سابعلا  لضفلاوبا  شدیـشر  ردارب  دروآ ،  نابز  هب  ار  تاراهظا  نیا  دمآ و  نخـس  هب  هک  یـسک 
هدـش ریـسا  رافک  گنج  نالف  رد  ترـسپ  هک  دیـسر  ربخ  وا  هب  مرحم  مایا  نامه  رد  اقافتا  هک  دوب  يدرم  دـندرک .  رارکت  ار  اه  هلمجح  نآ 

 . دنک ادیپ  یتشونرس  نینچ  مرـسپ  مشاب و  هدنز  هک  متـشادن  تسود  نم  تفگ :  دیآ .  یم  شرـس  رب  هچ  دوبن  مولعم  دوب و  شناوج  بوخ 
رفن کی  تسا  راتفرگ  ترسپ  یتسه  نانچ  نینچ و  درم  وت  هک :  دومن  رکشت  وا  زا  درک و  بلط  ار  وا  ترضح  دیسر .  هّللادبعابا  هب  ربخ  نیا 
دوب احنآ  هک  ییاهسابل  اهالاک و  ع )   ) ماما ور  نیا  زا  دننک .  دازا  ار  ریسا  ات  دهدب  اهنا  هب  دربب و  يا  هیده  ای  یلوپاجنآ  دورب  هک  تسا  مزال 
یهد یم  دعب  ینک  یم  لوپ  هب  لیدبت  اجنآ  رد  يور  یم  يریگ و  یم  ار  اهنیا  دومرف :  نشخب و  وا  هب  درک  لیدبت  لوپ  هب  ار  اهنآ  دش  یم  و 

نم رگا  دـنروخب  رم  هدـنز  هدـنز  نابایب  ياه  هدـنرد  درک :  ضرع  درم  نآ  دومرف  ار  هلمج  نیا  ترـضح  اـت  ینک .  یم  دازا  ار  تدـنزرف  و 
تسیاب یم  اهنیا  هک  دوب  شیامزآ  نیرخآ  نیا  ( 230 ( ؟  تسا رتزیزع  امش  زا  نم  رسپ  رگم  دشاب .  تسا  راتفرگ  مرسپ  منکب .  يراک  نینچ 

ادرف قیقخ  يور  زا  هدرپ  هّللادـبع  ابا  تقونآ  دـنرک  نالعا  ار  ناـشدوخ  میمـصت  دـص  رد  دـص  هک  نیا  زا  دـعب  دـندش .  شیاـمرا  دـنوشب و 
ادرف ام  هک  رکش  ار  ادخ  نیملاعلا ؛  بر  هّلل  دمحلا  دنتفگ :  همه  دش .  دیهاوخ  دیهش  ادرف  امش  همه  میوگب :  امشب  سپ  دومرف :  تشادرب و 

یم قطنم  نیا  دوبن  دیهـش  قطنم  قطنم ،  رکا  تسا  باسح  هک  تساجنیا  رکـش .  ار  ادخ  میوش  یم  دیهـش  نامدودخ  ربمغیپ  دـنزرف  هار  رد 
هتـشک مه  اهنیا  هک  نیا  زج  دراد  يریثات  هچ  دارفا  همه  نیا  ندـنام  دوش ،  یم  هتـشک  لاح  ره  هب  یلع  نب  نیـسح  هک  الاح  بوخ  هک  دـمآ 
یسک نوچ  تفگن  ارچ  دنورب ؟  هک  درکن  روبجم  ار  اهنیا  ارچ  دننامب ؟  اهنیا  هک  داد  هزاجا  ارچ  هّللادبع  ابا  دندنام ؟  ارچ  اهنیا  سپ  دنوشب . 

 . دیهدب تسد  زا  ار  دوخ  ناج  مه  امش  هک  تسنیا  شرثا  اهنت  درادن  يا  هدئاف  نیرتکچوک  ام  لاح  هب  مه  امش  ندنام  درادن و  راک  امـش  هب 
ملق دوب  هتسشن  عرش  دنـسم  رب  دوب و  یم  ع )   ) نیـسح ماما  ياج  هب  ام  دننام  يدرف  رگا  مارح .  ندنام  تسا و  بجاو  نتفر  دیورب  دناب  سپ 
امش رفـس  نیا  زا  دینامب  رکا  تسا و  بجاو  امـش  نتفر  مارح و  دعب  هب  نیا  زا  امـش  ندنام  هک  نیا  هب  تسا  مکح  تشون  یم  تشادیم و  رب 
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مالعا سکع  رب  درکن و  ار  راک  نیا  ارچ  درکن  ار  راک  نیا  نیـسح  ماـما  اـما  رـصق .  هن  دـیناوخب  ماـمت  دـیاب  ار  دوخ  زاـمن  تسا و  تیـصعم 
ینیرفآ هسامخ  يارب  انایحا  دیهـش  تسا .  يرکید  قطنم  قطنم  دوش  یم  مولعم  درک ،  میرکت  سیدـقت و  تداهـش  يارب  ار  اـهنآ  یگداـمآ 

هک تسین  نیا  يارب  اهنت  تداهـش  دوب .  دراوم  نآ  زا  ردوم  نیا  دوش  دیهـش  دـیاب  هعماج  هب  نداد  تایح  يارب  هعماـج  هب  نوخ  قیرزت  يارب 
یم دوجوب  یک  هسامح  ایند  کی  نیا  دـندش  یمن  دیهـش  زورنآ  رد  اهنآ  رگا  تسه  مه  ینیرفآ  Ř ə تداهش  رد  دوشب  بولغم  نمـشد 
اهنآ رگا  دنداد .  يرتشیب  هوکش  لالج و  هّللادبع  ابا  تداهش  هب  باحصا  اما  تسا  هّللادبعابا  صخش  تداهش  يزکرم  هتـسه  هج  رگا  دما ؟ 
لاس اهرازه  هکلب  اهدص و  اههد و  هک  درک  یمن  ادیپ  ار  هوکش  تیمها و  تمظع و  نیا  ع )   ) یلع نب  نیسح  تداهش  دندوب  هدشن  همیمض 

(231  . ) دنیآ تکرح  هب  دنریگب و  حور  دنزومایب و  سرد  دننک و  شوگ  دنیایب و  مدرم  دنامب  هدنز 

اروشاع رد  جارعم 

یم ار  ناشندـب  ياهوم  دـندرک  یم  هزیکاپ  ار  ناشدوخ  دوب .  امرفمکح  ترـسم  تجهب و  يداش و  ایند  کی  دوب  جارعم  بش  اروشاع  بش 
لوغشم نآ  لخاد  رد  یسک  فیظنت ))  همیخ   )) مان دوب  يا  همیخ  دننک .  یم  هدامآ  ینامهم  نشج و  کی  يارب  ار  دوخ  هک  راگنا  دندرتس ، 

نآ دـنک  یم  یخوش  حازم و  يرگید  اـب  تسا  ریَُرب )) )) ارهاـظ هک  اـهنا  زا  یکی  دـنوب  هتفرگ  تبون  همیخ  نوریب  رد  مه  رفن  ود  دوب  شیوخ 
یم بسانم  حازم  يارب  ار  بشما  یلو  متـسین  حازم  لها  نم  دـهد :  یم  باوج  ریرب  تسین !  حازم  بش  هک  بشما  دـیوگ :  یم  ریرب  هب  درف 

هدرکرپ ار  اضف  ناحلا  شوخ  نالبلب  نآ  شوخ  زاوآ  دـش .  یم  هدینـش  دایز  اعدو  رکذ  نآرق و  توص  يادـص  اـه  همیخ  زا  بش  نآ  منیب ! 
نیا هک  راگنا  تفگ :  یم  درک ،  یم  روبع  یعقاو  مناگدـننک  هبوت  نیرفغتـسم و  نیا  ياـه  همیخ  کـیدزن  زا  نمـشد  یتقو  هک  يروطب  دوب 

دندرک و یم  زاین  زار و  هدرک و  تولح  شیوخ  راکدرورپ  اب  اروشاع  بش  رد  ع )   ) نیـسح نارای  ناسنیا  تسا .  لسع  روبنز  هنال  اه  همیخ 
هیلع نیـسح  یتح  هبوت ؟  زا  زاین  یب  ام  دنتـسه و  دـنمزاین  اهنآ  میرادـن ؟  هبوت  هب  يزاـینام  اـیآ  تقونآ  دـندومن .  یم  هبوب  دوخ  هتـشذگ  زا 

(232 ( ! ؟  ام هب  دسر  هچ  ات  مهد  رارق  دوخ  هبوت  رافغتسا و  بش  مهاوخ  یم  ار  بشما  نم  دیامرف :  یم  مالسلا 

زامن نیرخآ 

كاخ و هب  تفرگ  ماجنا  نمشد  هلیـسو  هب  هک  يزادناریت  کی  نایرج  رد  ع )   ) نیـسح باحـصا  زا  رفن  یـس  دش  یم  کیدزن  اروشاع  رهظ 
ناهگان دـندومن .  یم  يرارق  یب  دـندرک و  یم  يرامـش  هظحل  يزابناج  راـظتنا  رد  زین  هیقب  دندیـشون .  تداهـش  تبرـش  دـندیطلع و  نوخ 

زاـمن تقو  هّللادـبعابا !  اـی  درک :  ضرع  دـمآ و  ع )   ) ماـما تمدـخ  اذـل  تسا .  هدـش  رهظ  هـک  دـش  هجوـتم  هّللادـبعابا  باحـصا  زا  يدرم 
هک دومن  قیدصت  درک و  یهاکن  ترضح  میناوخب .  امـش  اب  یتعاممج  زامن  یگدنز  رد  راب  نیرخا  يارب  دهاوخ  یم  ناملد  ام  هدیـسرارف و 

رارق نارازگ  زامن  زا  ار  وت  دنوادخ  يدرک ،  دای  ار  زامن  نیلـصملا  نم  هّللا  کلعج  ةولـصلا  ترکذ  دومرف :  ار  هلمج  نیا  تسا و  زامن  تقو 
هقف حالطـصار  هک د  يزامن  دندرک  ادتقا  ترـضح  نآ  هب  مه  باحـصا  داتـسیا و  زامن  هب  گنج  نادیم  نامه  رد   ( ع  ) نیـسح اروف  دـهد . 
نوچ دنناوخب  لصفم  ار  زامن  دنتشادن  لاجم  هکنیا  يارب  رفاسم  زامن  دننامب  تعکر  ود  ياراد  ینعی  دوش ،  یم  هدیمان  فوخ  زامن  یمالـسا 

یم نارازگزامن  دندرک .  ادتقا  تعامج  هب  یمین  دنداتسیا و  نمـشد  لباقم  رد  نارای  زا  تهج  نیمه  هب  دروخ .  یم  مه  هب  ناشیعافد  عضو 
اهنا هتفرک و  لیوحت  ناشناتـسود  زا  ار  تسپ  رتدوز  ات  دنروایب  اجب  دوخ  ار  رگید  تعکر  دـنناوخب و  ماما  اب  ار  زامن  زا  تعکر  کی  تسیاب 

وا هک  اریز  دوب  یـصاح  عضو  کی  ع )   ) هّللادـبعابا عضو  لاح  نیا  رد  اما  دـنبای .  رد  ار  نیـسح  اـب  ندـناوخ  زاـمن  تعاـمج و  تلیـضف  زین 
رپس مصح  لباقم  ار  دوخ  هک  یباحـصا  داد  ماجنا  نمـشد  هک  يا  هنادرمناوجاـن  هلمح  رد  اذـل  دـندوبن و  رود  نادـنچ  نمـشد  را  شیاراـیو 
یم اهر  نامک  زا  هک  يریت  دش و  یم  جراح  نابز  زا  هک  يریت  ریت ،  روج  ود  مهنآ  دنتفرگ  رارق  نمـشد  ياهریت  موجه  دروم  دندوب  هتخاس 

دیزی تدوخ  نامز  ياوشیپ  رب  وت  درادـن  يا  هدـیاف  رگید  وت  زامن  اما  ناوخب !  زامن  نیـسح  يا  دروارب  راـیرف  نمـشد  دارفا  زا  یکی  تشگ . 
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كاخ هب  ار  ینیـسح  میرح  ناعفادـم  زا  یـضعب  دـش ،  یم  پاترپ  زین  اه  نامک  زا  هک  ییاهریت  تسین ! ! !  لوبق  وت  زاـمن  اذـل  یتسه  یغاـی 
نب دیعـس  اهنآ  زا  یکی  تفاـی ،  ناـطلغ  نوخ  كاـخ و  رد  ار  نادرمدار  نآ  زارفن  ود  یکی  دـش  ماـمت  شزاـمن  ع )   ) ماـما هک  یتقو  دـنکفا 
درک ضرع  تفگ  یبیجع  هلمج  هدمآ  شنیلاب  هب  ع )   ) نیسح هک  دش  هجوتم  دیعـس  ات  دناسر  وا  نیلاب  هب  ار  شدوخ  اقآ  دوب  یفنح  هّللادبع 

رادـقم نیا  درک  یم  رکف  هک  تسناد  یم  گرزب  الاب و  ار  نیـسح  قح  ردـقنا  وا  مدروآ ؟  اجب  ار  افو  قح  نم  اـیا  ُتیفُوا  هّللادـبع !  اـبا  اـی  : 
 ! ! البرک نیمزرس  رد  اروشاع و  رهظ  رد  شزابکاپ  نارای  هّللادبعابا و  زامن  نیرخآ  دوب  نیا  ( 233  . ) دشابن یفاک  دیاش  مه  يراکادف 

بحاص یب  بسا 

نیب زاو  دوب  نامه  ندمآ  یلو  دندمآ  ترضح  گنج  هب  نمشد  هاپس  زا  رفن  دنچ  ادتبا  دیسر  هّللادبعابا  صخـش  هب  نتفر  نادیم  تبون  نوچ 
یم دـیراد  یک  اب  امـش  تسوا  رکیپ  رد  یلع  حور  تسا  یلع  رـسپ  نیا  دـینک ! ؟  یم  هچ  درک  دایرف  دعـس  رـسپ  ورنیا  زا  ناـمه .  مه  نتفر 

 . دز يدیدج  يدرمان  هب  تسد  نمشد  ماگنه  نیا  رد  دش .  مامت  نت  هب  نت  گنج  رگید  دیگنجن  نت  هب  نت  وا  اب  دیگنج ! ؟ 

 ! يزادنا ریت  ینارپ ،  گنس 

یلاح رد  دننارپ ،  یم  گنس  ای  دننک  یم  يزادنا  ریت  دنا  هداتسیا  رود  زا  دنشکب  ار  رفن  کی  دنهاوخ  یم  رفن  رازه  یـس  دودح  رد  یتیعمج 
هتبلا دـندرک .  رارف  دـننک  یم  رارف  يریـش  يولج  زا  هک  ابور ه  تفگ  کی  لثم  تسرد  درک  هلمح  ع )   ) هّللادـبع الا  هک  یتقواـه  نیمه  هک 

هزاجا ینیسح ))  تریغ   )) نوچ دوش .  دایز  شمرح  مایخ  اب  شا  هلـصاف  عتـساوخ  یمن  هکنیا  يارب  داد  یمن  همادا  یلیخ  ار  هلمح  ترـضح 
رد دما  یم  تشگ  یمرب  تخاس  یم  رود  ار  اهنآ  درک و  یم  هلمح  هک  يرادقم  دنک .  تناها  شتیب  لها  هب  یسک  تسا  هدنز  ات  هک  دادیمن 

دندیدیمن ار  نیـسح  رگا  تیب  لها  ینعی   . ) دوب مرح  هب  سر  ادـص  هک  دوب  يا  هطقن  هطقن ،  نآ  دوب  هداد  رارق  زکرمار  نآ  هک  يا  هطقن  نآ 
نیـسح ندب  رد  ناج  زونه  هک  دهدب  نانیمطا  شیاه  هچب  شا ،  هنیکـس  شبنیز  هب  هک  دوب  نیا  يارب  نیا  و  دندینـش ) یم  ار  شیادـص  یلو 

الو لوح  ال  تفگ :  یم  دـما و  یم  تکرح  هب  کشخ  ناهد  نآ  رد  کشح  ناـبز  نآ  داتـسیا  یم  هطقن  نآ  رد  دـما  یم  هک  یتقو  تسه . 
هب مه  داد  یم  دیحوت  راعـش  مه  تسا .  هداد  ورین  نیـسح  هب  هک  تسادـخ  نیا  تسین  نیـسح  زا  ورین  نیا  ینعی  میظعلا .  یلعلا  هّللاب  الا  ةوق 
قح یـسک  متـسه  هدنز  نم  ات  هک  دوب  هداد  روتـسد  شنادـناخ  هب  وا  تسا .  هدـنز  وت  نیـسح  زونه  ناج !  بنیز  هک  داد :  یم  ربخ  شبنیز 

درک و عادو  دمآ  راب  کی  دـمآ ،  اه  همیخ  هب  عادو  يارب  هرابود  ع )   ) هّللادـبعابا دـندوب .  اه  همیخ  لخاد  رد  همه  اذـل  دـیایب  نوریب  درادـن 
یم وت  نیسح !  دزادص :  یسک  لاح  نیا  رد  دشونب .  با  یمک  تساوخ  دناسر و  تارف  هعیرش  هب  ار  شدوخ  هک  دوب  یتقو  رگید  راب  تفر 
درک ور  دنک  عادو  شتیب  لها  اب  مّودراب  يارب  دمآ  تشگرب .  هنشت  دروخن و  بآ  رگید  تمرح !  مایخ  هب  دنتخیر  یـشونب ! ؟  بآ  یهاوخ 

نیرتکچوک تقو  کی  ناتتذاسا  تدم  رد  هک  دیشوکب  یلو  دیوش  یم  ریسا  نم  زا  دعب  هک  دیـشاب  نئمطم  نم !  تیب  لها  دومرف :  اهنا و  هب 
نمـشد راک  نایاپ  نیا  هک  دنـشاب  نئمطم  یلو  دهاکب  امـش  رجا  زا  هک  دیروایب  نابز  هب  يا  هملک  ادابم  دـینکن ،  ناتیعرـش  هفیظو  زا  یفلخت 

دندش و لاحشوخ  تیب  لها  دنک .  یم  ظفح  تلذ  زا  دهد و  یم  تاجن  ار  امـش  ادخ  هک  دینادب  دروآرد ،  اپ  زا  ار  نمـشد  راک  نیا  تسا . 
بـسا ههیـش  يادص  زاب  هعفد  کی  یتدم  زا  دـعب  دـندماین .  نوریب  اه  همیخ  زا  ترـضح  نآ  رما  هب  دـندرک و  یظفاحادـخ  وا  اب  زینر  اب  نیا 

یب بسا  ددن  دمآ  نوریب  هک  یتقو  یلو  دنک  یظفاحادخ  اهنآ  اب  ات  تسا  هدمآ  مّوس  راب  يارب  نیسح  هک  دندرک  لایخ  دندینش  ار  هّللادبعابا 
 ! بسا يا  تفگ :  یم  هّللادبعابا  زیرع  لفط  تفگ ،  یم  بسا  نیا  اب  ینخـس  مادک  ره  دنتفرگ  ار  بسا  رود  دندید .  ار  هّللادبع  ابا  بحاص 
ای دندرک  دیهش  هنشت  بل  اب  ار  مردپ  ایآ  هک  ممهفب  مهاوخیم  نم  تفر ؟  هنشب  بل  اب  تفر  یم  هک  مردپ  ایآ  منک  یم  لاوس  کن  وت  زا  نم 
دج دیوگ :  یم  ع )   ) نیـسح هب  باطح  هک  تسا ،  نامز  ماما  هب  بوسنم  يا  هضور  اج  نیا  رد  دـنداد ؟  بآ  هعرج  کی  وا  هب  رخآ  مد  رد 
هب همه  دـندرک و  ناشیرپ  ار  اه  وم  دـندید  ار  تبحاص  یب  بسا  هک  یتقو  اما  دـن  دـماین  نوریب  هناخ  زا  امـشر  ما  هب  وت  تیب  لها  راوگرزب ! 
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(234  . ) دندمآ وت  هاگلتق  فرط 

رادافو نارای 

یباحصا نم  دومرف :  اروشاع  بشرد  ع )   ) نیسح ماما  هک  مدینـش  ای  مدناوخ  هک  یماگنه  زا  نم  دیوگ :  یم  هعیـش  گرزب  ياملع  زا  یکی 
دشاب ع )   ) هّللادبعابا زا  نخس  نیا  هک  مریذپب  متسناوت  یمن  مدش و  دیرت  راچد  فرح  نیا  رد  مرادن  غارس  دوخ  باحـصا  زا  رتافو  اب  رتهب و 
دنزرف نامز و  ماما  ربمغیپ و  هناحیر  تسا و  نیـسح  ماما  بوخ  دـندرکن  رنه  یلیخ  ترـضح  نآ  باحـصا  هک  مدیـشیدنا  یم  دوخ  اـب  اریز 
يرای هک  اهنا  درک و  یم  يراـی  ار  وا  دـیدیم  عضو  رد ن  ار  ع )   ) نیـسح ماـما  رکا  مه  يداـع  ناملـسم  ره  تسا  رهطا  يارهز  و  ع )   ) یلع

نیا رد  هک  یتدم  زا  سپ  دندوب .  يدب  تسپ و  ياهمدآ  یلیخ  دندرکن  يرای  هک  اهنا  دنادن و  جرخ  هب  ینامرهق  مه  یلیخ  نیا  ربانب  دندرک 
هنحـص مدـید  ایور  ملاع  رد  یبش  اذـل  درواـیب  نوریب  هابتـشا  تلاـهج و  تلفغ و  نیا  زا  ارم  تساوخ  یم  راـکنا  لاـعتم  دـنوادخ  مدوب  رکف 

امش يرای  يارب  نم  هّللا  لوسر  نبای  متفگ :  مدرک  مالـس  مبفر  ترـضح  تمدخ  ما  هدامآ  ع )   ) هّللادبع ابا  تمدخ  رد  مه  نم  تسالبرک . 
هک میدوب  هدناوخ  لتقم  بتک  رد  هک  روطنامه   ) دیـسر ارف  زامن  تقو  مک  مک  مهد .  یم  روتـسد  وت  هب  عقوم  هب  دومرف  ع )   ) ماما ما .  هدمآ 
ام دومرف :  زین  نم  هب  ترـضح  دنناوخب ) زامن  ناشیا  ات  دنداد  رارق  هّللادبع  ابا  رپس  ار  دوخ  دندمآ  يرگید  دارفا  یفنح و  هّللادـبع  نب  دـیعس 
 : متفگ يوشب .  نمشد  ریت  ندیسر  زا  عنام  دنک  یم  يزادناریت  نمشد  هک  یتقوات  تسیاب  اجنیا  رد  وت  میناوخب  زامن  نونکا  مه  میهاوخ  یم 
ات دیا  یم  ترضح  فرط  هب  تعرس  هب  ریت  کی  مدید  ناهگان  دندش ،  زامن  لوغشم  ترضح  و  مداتسیا .  ترضح  يولج  سپ  متـسیا ،  یم 

یبر هّللارفغتـسا  متفگ :  ایور  ملاع  رد  درک  تباصا  ع )   ) هّللادبع ابا  سّدقم  ندب  هب  ریت  هاگان  مدرک  مخ  ار  دوخ  رایتخا  یب  دش  نم  کیدزن 
 ! دروخ ترضح  هب  زاب  مدش  مه  دش  نم  کیرزن  ات  دمآ  يریت  مّود  هعفد  دوش  رارکت  مراذگ  یمن  رکید  دش  يدب  راک  بجع  هیلا ،  بوتاو 
 : دومرف دومن و  یمـسبت  ترـضح  مدید  ناهگان  درک  تلاصا  بانج  نآ  هب  مدرک و  مخ  ار  دوخ  تروص  نیمه  هب  مه  مراهچ  مّوس و  هعفد 

مدـمآ و مدوخ  هب  اروف  مدرکن . ))  ادـیپ  مدوخ  باحـصا  زا  رتافو  اب  رتهب و  یباحـصا   )) ینعی یباحـصا ،  نم  یفوا  ُربا و  اباحـصا  تیار  اـم 
نیا هب  میدوب و  وت  اب  مه  ام  شاک  يا  ینعی  اـمیظع  ازوف  زوفنف  کـعم  اـنک  اـنتیلای  دـیوگب :  دنیـشنب و  هناـخ  ناـیم  رد  مدآ  هک  نیا  مدـیمهف 

یعقاو رادـنید  هک  دوش  یم  مولعم  تقو  نآ  دـنآ  نایم  هب  لمع  ياـپ  رگا  هنرگ  تسا و  یناـسآ  راـک  میدـش  یم  لـئان  گرزب  راگتـسر ي 
تباـث دـنداد و  سپ  بوخ  ار  دوـخ  ناـحتما  هّللا  دـبعابا  باحـصا  یلو  ناـبز .  فرح و  درم  یـسم  هچ  تسا و  لـمع  درم  یک  و  تسیک ! 

(235  . ) دنتسه رادیاپ  مکحم و  شیوخ  مزر  مزع و  رد  هک  دندرک 

ربمغیپ يامن  مامت  هنیئآ 

دوخ هک  دوب  ربکا  یلع  شدیـشر  ناوج و  دنزرف  دنک  هزاجا  بسک  ع )   ) هّللادبعابا زا  دش  قفوم  هک  یـسک  لّوا  ربمغیپ  تیب  لها  ناناوج  زا 
ربمغیپ هب  مدرم  نیرت  هیبش  نتفگ ،  نخـس  قطنم و  قالخا ،  لیامـش ،  مادـنا و  رظن  زا  هک  تسا :  هداد  تداهـش  شا  هرابرد  ع )   ) هّللادـبعابا

 : دومرف یم  هّللادبعابا  هک  دوب  دایز  ربمغیپ  هب  شتهابش  ردقنآ  دیوگ .  یم  نخس  هک  تسا  ربمغیپ  ییوگ  تفگ  یم  هک  نخـس  تسا .  هدوب 
نیا دوب .  ربمغیپ  يامن  مامت  هنیئآ  میدرک  یم  هاگن  ناوج  نیا  هب  میدش ،  یم  ربمغیپ  رادـید  قاتـشم  ام  یتقو  هک  یناد  یم  تدوخ  ایادـخ ! 
ربکا یلع  تخادنا .  نییاپ  ار  شیوخ  رـس  طقف  ع )   ) نیـسح هدـب .  داهج  هزاجا  نم  هب  ناج !  ردـپ  درک :  ضرع  ردـپ  تمدـخ  دـمآ  ناوج 

هک دیماان  صخش  رظن  دننام  درک  رظن  وا  هب  دوب  هتفرگ  دوخ  هب  هتفخ  مین  تلاح  شنامـشچ  هک  یلاح  رد  ع )   ) هّللادبعابا دش .  نادیم  هناور 
اهنیا گنج  خب  یناوج  هک  شاب  هاوگ  تدوخ  ایادخ !  تفگ :  هک  دوب  اجنیا  تفر  وا  رـس  تشپ  مه  یمدق  دنچ  دـنک .  یم  هاکن  شناوج  هب 
لسن ادخ  دومرف :  دینش ) دعس  رمع  هک  يروط  هب  ) دز دایرف  دعس  رمع  هب  باطخ  هاگنآ  تسا .  رت  هیبش  وت  ربمغیپ  هب  مدرم  همه  زا  هک  دوریم 

یگتشذگ ناج  زا  تماهش و  اب  تفر و  نادیم  هب  ربکا  یلع  تروص  نیا  هب  ( 236  . ) يدرک عطق  دنزرف  نیا  زا  ارم  لسن  هک  دنک  عطق  ار  وت 
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دـشک یم  ارم  دراد  یگنـشت  شطعلا ))   ! )) ناج ردپ  تفگ :  ردپ و  تمدخ  دـمآ  تشذـگ  هک  يرادـقم  زا  دـعب  درک .  هزرابم  يریظن  یب 
ناج نخس  نیا  منک .  یم  هلمح  زاب  مریگ و  یم  ورین  دسرب  نم  ماک  هب  با  هرطق  کی  رگا  تسا  هدرک  هتسخ  یلیخ  ارم  هحلسا  نیا  ینیگنس 

زا هک  مهد  یم  هدـعو  وت  هب  نم  یلو  تسا  رت  کشخ  وت  ناهد  زا  نم  ناـهد  نیبب  ناـج !  رـسپ  دـیامرف :  یم  دـنز  یم  شتا  ار  هّللادـبع  ـالا 
هاپـس رب  هک  یتقو  يا ! ؟  هزرابم  هچ  مهنآ  دنکیم .  هزرابم  ددرگ و  یم  زاب  نادیم  هب  ناوج  نیا  دیـشون .  یهاوخ  بآ  ربمغیپ  تدـج  تسد 
روبع نم  کـیدزن  زا  ناوج  نیا  رگا  مروخ  یم  مسق  تفگ :  ناـنا  زا  رفن  کـی  دـندرک .  یم  رارف  وا  يولج  زا  همه  درک  یم  هلمح  نمـشد 

قـساف درم  نیا  دنک  روبع  ملاظ  نآ  کیدزن  زا  هک  دمآ  ربکا  یلع  ات  تشذـگ  يا  هظجل  تشاذـگ .  مهاوخ  شردـپ  لد  هب  ار  شغاد  دـنک 
لداعت هک  يروط  هب  دـش  هتفرگ  ربکا  یلع  زا  ناوت  رگید  هک  دز  وا  هب  یتبرـض  ناـنچنآ  یمکحم  هزین  اـب  درک و  ریگلفاـغ  ار  نیـسح  دـنزرف 

ردپ هّللا ،  لوسر  يدج  يذـه  ابا !  ای  دیـشک :  دایرف  اجنیا  رد  بسا ،  ندرگ  هب  تخادـنا  ار  شیاه  تسد  راچان  داد و  تسد  زا  ار  شدوخ 
(237  . ) مشون یم  بآ  تبرش  منیبیم و  لد  مشچ  هب  ار  مدج  مراد  نالا  ناج 

همان ناما  در 

دایرف دیا و  یم  کیدزن  نمشد  تارفن  زا  یکی  تقو  نامه  رد  تسا .  هتسشن  مالـسلا  هیلع  هّللادبعابا  تمدخ  رد  سابع  تسا  اروشاع  بش 
نانجنآ دنک ،  یمن  انتعا  تسا ،  هدینـشن  ادبا  هکنیا  لثم  یلو  دونـش ،  یم  سابع  دنیایب .  دـییوگب  ار  شناردارب  یلع و  نب  سابع  دـنز :  یم 

يذ نب  رمـش  دـنیب  یم  دـیا  یم  ولج  تسا !  قساـف  دـنچ  ره  هدـب ،  ار  شباوج  دومرف :  وا  هب  اـقآ  هک  تسا  بدوم  ع )   ) نیـسح روـضح  رد 
هفوک زا  هک  یتقو  دنا  هلیبق  کی  زا  ود  ره  هکنیا  نآ  دراد و  سابع  اب  ردام  فرط  زا  هک  رود  يدنواشیوخ  هقالع  کی  يور  تسا .  نشوج 

ات تسا .  هدرک  یتمدـخ  شدوخ  لایخ  هب  تسا .  هدروآ  وا  يردام  ناردارب  لضفلاابا و  يارب  يا  هماـن  ناـما  شدوخ  لاـیخ  هب  تسا  هدـمآ 
هب ار  همان  ناما  نیا  هک  یـسک  نآ  ار و  وت  ادـخ  دومرف :  درک ،  وا  هب  يا  هنادرم  شاخرپ  مالـسلا  هیلع  سابع  تفگ .  ار  شدوخ  فرح  رمش 

يارب هک  متـسه  یمدآ  نم  يا  هدرک  لاـیخ  وت  يا ؟  هدرک  رکف  هچ  نم  هراـبرد  يا ؟  هتخانـش  هچ  ارم  وـت  دـنک  تنعل  تسا  هداد  وـت  تسد 
میا هدش  گرزب  نآ  رد  ام  هک  ینماد  نآ  وت ،  لابند  میایب  مراذگب و  اجنیا  ار  ملـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مردارب  مماما ،  مدوخ  ناج  ظفح 

(238  . ) تسا هدرکن  تیبرت  ار  ام  روجنیا  میا ،  هردوخ  ریش  نآ  زا  هک  یناتسپ  نآ  و 

البرک ياقس 

شردام و زا  ار  تداـشر  دـندوب .  هداد  بقل  مشاـه  ینب  هاـم  ار  يو  ورنیا  زا  دوب ،  اـبیز  ورـشوخ و  دـق و  دـنلب  عاجـش و  دیـشر و  رایـسب  وا 
 ( ع  ) نینموملا ریما  جاودزا  هک  اریز  تفای .  ققحت  لضفلاوبا  رد  یلع  يوزرآ  نیاربانب  دوب و  هدرب  ثرا  هب  ع )   ) یلع شردپ  زا  ار  تعاجش 

ع  ) نیسح تمدخ  دیآ ،  یم  ولج  لضفلاوبا  دوش  یم  اروشاع  زور  دوب .  هتفرگ  تروص  عاجش  دیشر و  يدنزرف  نتشاد  روظنم  هب  نیبلا  مااب 
یم مروآ ،  یمن  تقاط  رگید  تسا .  هدش  گنت  نم  هنیـس  نیا  مورب  نادـیم  هب  دـییامرفب  هزاجا  مه  نم  هب  ناج !  ردارب  دـنک :  یم  ضرع  ( 

هکلب ورب !  يورب  نادـیم  هب  یهاوخ  یم  هک  لاـح  مردارب  دومرف :  ع )   ) ماـما منک .  امـش  يادـف  ار  مدوـخ  ناـج  نیا  رتدوز  هچ  ره  مهاوـخ 
يارب ار  بآ  هک  زور  هنابـش  هس  لوط  رد  نوج  تسا  هتفرک  بقل  ـالبرک )) ياقـس   )) وا يرواـیب .  نم  نادـنزرف  يارب  بآ  يرادـقم  یناوـتب 

شیوخ ياهندب  هدرک و  لسغ  بآ  نآ  اب  یتح  دومن  هّیهت  بآ  اروشاع  بش  هلمج  زا  رابود  یکی  دندوب  هدرک  عونمم  شباحـصا  نیـسح و 
ار بآ  رود  نمـسد  نایهاپـس  زا  رفن  رازه  راـهچ  درک .  یگداـمآ  ملعا  بآ  ندروآ  يارب  لـضفلاولا  زین  راـب  نیا  دـندوب .  هداد  وشتـسش  ار 

هارمه هک  ار  یکشم  لّوا  درب  بآ  لخاد  ار  بسا  دش  تارف  هعیرش  دراو  دز  نمشد  تیعمجختب  ار  شدوخ  هنت  کی  دندوب  هدرک  هرـصاحم 
هتفرگارف ار  بسا  مکـش  ریز  اـت  بآ  تسا و  اروـس  هک  روطناـمه  تسا  هدـیگنج  تسا  مرگ  اوـه  تفرگ .  شود  هـب  درک و  بآرپ  تـشاد 

هک دـندید  دـندرک  یم  هاگن  ار  وا  رود  زا  هک  ییاهنآ  دروآ .  شـسدقم  ياهبل  کیدزن  ات  شتـسد  ود  اـب  بآ  يرادـقم  درب  با  ریز  تسد 
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! ؟  دیماشاین بآ  اجنآ  رد  لضفلاوبا  ارچ  هک  دیمهفن  یـسک  تخیر .  بآ  يزور  رب  درک و  اهر  تسد  زا  ار  بآ  دعب  درک و  لمات  یکدـنا 
تفگ داد و  رارق  بطاخم  ار  دوخ  درک .  يراددوخ  بآ  ندیشون  زا  ارچ  دندیمهف  نآ  زا  هک  دناوخ  يزجر  دمآ  نوریب  هعیرـش  زا  یتقو  اما 

دشاب و هداتشیا  هنشت  بل  اب  اه  تمیخ  رانک  رد  دشونب و  گرم  بترش  نیـسح  ینامن  هدنز  نیـسح  زا  دعب  مهاوخ  یم  لضفلائبا  سفن  يا  : 
 ، یتسین وا  مومام  وت  رگم  تسین ؟  وت  ماما  نیـسح  رگم  تفر ؟  اجک  یلدـمه  تاساوم و  تفر ،  اـجک  یکنادرم  سپ  یماـشایب ؟ !  بآ  وت 

ماـگنه هب  اـما  درک  تیگزاـب  مزع  دـهد .  یمن  ار  يا  هزاـجا  نینچ  نم  هب  نم ،  ياـفو  نم  نـید  زگره  تاـهیه ،  یتـسین ؟  وا  عباـت  وـت  رگم 
 . دناسرب اه  همیخ  هب  تمالـس  هب  ار  بآ  هک  دوب  نیا  شتمه  همه  نوج  دمآ  اهناتـسلخن  هار  زا  راب  نیا  درک  ضوع  ار  دوخ  ریـسم  نتـشگرب 

ّینِا ینیمَی  اوُُمتعُطق  نِا  هّللاَو  دز :  دایرف  تسا ،  هدمآ  شیپ  يا  هثداح  دوب  مولعم  دش ،  ضوع  لضفلاوبا  زجر  هک  دندینش  لاح  نیمه  رد  اما 
نماد زا  تسد  نم  دینک  عطق  ارم  تسار  تسد  رگا  مسق  ادخ  هب  ِنیمالا  رهاّطلا  ّیبنلا  لجن  ینیقیلا  قداص  ماما  نع  ینید و  ْنع  ًادـبا  یماُحا 
دیسلا یبنلا  عم  رابجلا  ۀمحرب  يرْشباَو  رافکلا  نِم  یشخت  الا  سفن  ای  تفگ :  نینچ  درک و  رییغت  زجر  هک  دیشکن  یلوط  مرادیمنرب ،  نیسح 

هب تشاد  هک  یتسارف  رنه و  نآ  اب  دنا  هتشون  تسا .  هدش  هدیرب  مه  شپچ  تسد  هک  دنامهف  زجر  نیا  رد  يراسی  مهیغبب  اوعطق  دق  راتخملا 
(239  . . . ) دمآ دورف  شقرف  رب  نینهآ  دومع  هاگان  هک  تخادنا  نآ  يور  ار  شدوخ  دناخرچ و  ار  بآ  کشم  دوب  تمحز  ره 

دیهش راهچ  ردام 

زا مهاوخ  یم  هک  اریز ) ) دشاب ناگداز  عاجـش  زا  هک  نک  باختنا  نم  يارب  ینز  هک  دنک  یم  هیـصئت  لیقع  شردارب  هب  هب  ع )   ) یلع يزور 
هک تسا  ینز  نامه  عون  زا  نز  نیا  فگ  درک :  ضرع  اقآ  هب  دومن و  باختنا  ار  نینبلا  ما  لیقع ،  ( 240  . ) دیایب ایند  هب  عاجش  يدنزرف  وا 
نز نیا  زا  تسا  سابعلا  لضفلاابا  سدقم  دوجو  ناشدـشرا ))   )) هک رـسپ  راهچ  نینبلا ، )  مااب  ع )   ) یلع جاودزا  زا  سپ   . ) یهاوخ یم  وت 

مـشاه ینب  هب  دربن  تبون  هک  یماگنه  اروشاع  زور  دـننک .  یم  تکرح  هّللادـبعابا  باکر  رد  البرک  رد  رـسپ  راـهچ  نیا  دـیآ .  یم  اـیند  هب 
رجا مهاوخ  یم  نوج  دـیورب  نادـیم  هب  نم  زا  لبق  امـش  دـهاوخیم :  ملد  نم  تفگ :  شنردارب  هب  دوب ،  دـشرا  ردارب  هک  لضفلاابا  دیـسر ، 
اهنآ تداهـش  زا  سپ  و  دـندش .  دیهـش  هس  ره  نادـیم و  هب  دـنتفر  ینک .  رما  وـت  هچ  ره  دـنتفگ :  مشاـب .  هدرک  كاردا  ار  ردارب  تداـهش 

ربخ اما  دـنک .  هدـهاشم  ار  شیوخ  نادـنزرف  تداهـش  کـیدزن  زا  اـت  دوبن  ـالبرک  رد  نینبلا  ما  دـیدرگ .  قحلم  نانادـب  زین  ع )   ) لـضفلاابا
هار رس  یهاگ  تخادرپ ،  هبدن  هیرگ و  هب  تسشن و  شزیرع  نادنزرف  گوس  وا  دندناسر .  يو  هب  هنیدم  رد  ار  رـسپ )) راهچ   )) نیا تداهش 
همه نآ  اب  دوب ،  هنیدم  مکاح  هک  مکح  ناورم  دـندش .  یم  عمج  وا  رود  مه  اهنز  درک ،  یم  هی  رگ  تسـشن و  یم  عیقب  رد  یهاگ  قارع و 

مویلاو مهب  یعدا  یل  نویب  تناک  تسا :  نیا  شیاه  هبدن  هلمج  زا  تسیرگ  یم  داتسیا و  یم  دمآ و  یم  اجنآ  هب  یهاگ  تواسق  ینمـشد و 
ما نوچ  دـیناوخن ،  نینبلا  ما  بقل  اب  ارم  نیا  زا  دـعب  هک :  تسا  نیا  ناظ  مراد و  اضاقت  کی  امـش  زا  نم  نانز !  يا  نینب  نم  ـال  تخبـصا و 

نادـنزرف دای  هب  دـیناوخ  یم  مسا  نیا  هب  ارم  یتقو  امـش  دـیناوخن  مسا  نیا  هب  ار  نم  رگید  نارـسپ ،  ریـش  رداـم  نارـسپ ،  رداـم  ینعی  نینبلا 
هب عـجار  دراد  يا  هیثرم  متـسین ،  نارـسپ  رداـم  نینبلا و  ما  نـالا  یلو  مدوـب  نینبلا  ما  يزور  کـی  دریگ  یم  شتآ  ملد  متفا و  یم  معاـجش 

بیـصا ینبا  ننا  تئبنا  دـبل  يذ  ثیل  لک  ردـیح  ءانبا  نم  هارو  دـقنلا و  ریهامج  یلع  رک  سابعلا  يار  نم  ای  ساـبعلا :  لـضفلاابا  صوصخ 
نم سابع  هک  ار  يا  هرظنم  نآ  يدوب و  البرک  رد  هک  یمـشچ  يا  دیوگ :  یم  دخا  کنم  یند  امل  کیدی  کفیـس  یلیو  دی  عوطقم  هسارب 

یمن دنا  هدرک  لقن  یناتـساد  نم  يارب  دیا !  هدوب  رـضاح  اجنآ  هک  یمدرم  يا  يا !  هدید  يدـید و  یم  درک ،  یم  هلمح  نم ))  هچب  ریـش  ))
تسار مناد  یمن  دنا ،  هداد  نم  هب  زادگناج  یلیخ  ربخ  کی  دی .  عوطقم  هسارب  بیصا  ینبا  نا  تئبنا  هن ؟  ای  تسا  تسار  ناتساد  نیا  مناد 

نیعل درم  کی  تشادن  ندـب  رد  تسد  وت  دـنزرف  هک  یلاح  رد  دـعب  دـش  هدـیرب  ترـسپ  ياهتـسد  الوا  هک  دـنا :  هتتفگ  نم  هب  هن ؟  ای  تسا 
رـس رب  دنیوگ  یم  هک  نم ،  رب  ياو  نم ،  رب  ياو  دمعلا .  برـض  هسارب  لاما  یلبـش  یلع  یلیو  دز .  وا  قرف  رب  نینهآ  دومع  دمآ و  یـسکان 
چنه یتشاد  ندب  رد  تسد  رگا  هک  مناد  یم  مدوخ  نم  مزیزع !  دنزرف  مناج !  سابع  دیوگ :  یم  دعب  دمآ .  دورف  نینهآ  دومع  ما  هچب  ریش 
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(241  . ) درک یمن  ار  وت  هب  ندش  کیدزن  تارج  سک 

البرک رد  لاسدرخ  يزابرس 

شراوگرزب ردپ  هک  دوب  راوخ  ریـش  یلوقب  ای  ردام و  محر  رد  زونه  لفط  نیا  دراد ،  مان  هّللادبع  ع )   ) یبتجم نسح  ماما  نادـنزرف  زا  یکی 
يردپ هلزنم  هب  ع )   ) نیسح نیاربانب  تفرگ  هدهع  هب  ع )   ) نیسحلا هّللادبعابا  شیومع  ار  وا  یتسرپرس  تهج  نیمه  هب  دیـسر .  تداهـش  هب 
يرجه لاس 61  مرحم  دش .  هلاس  هد  وا  ات  تشذگ  اهلاس  تشاد .  هقالع  ترضح  نآ  هب  لفط  نیا  ور  نیا  زاو  دمآ  یم  رامـش  هب  يو  يارب 

نیا دیاین و  نوریب  اه  همیخ  زا  یسک  هک  دندوب  هداد  روتسد  ع )   ) نیسحلا هّللادبعابا  دش ،  اروشاع  زور  دمآ  شیپ  البرک  هثداح  دیـسر ،  ارف 
ییاناوت هک  يا  هنوگ  هب  دوب  هداتفا  هاگلتق  رد  ترـضح  نآ  دـش  یم  کیدزن  ع )   ) نیـسح رمع  تاظحل  نیرخآ  دـیدرگ ،  تعاـطا  روتـسد 

بنیز دیود ،  نوریب  همیخ  زا  دید  لاح  نآ  هب  ار  دوخ  يومع  ات  تخادنا  هاگلتق  هب  یهاگن  کی  همیخ  هشوگ  زا  هّللادبع  دنتشادن .  تکرح 
ادمج میومع  زا  مسق  ادخ  هب  تفگ :  دیناهر و  بنیز  شا  همع  تسد  زا  ار  دوخ  دوب  يوق  رـسپ  نیا  نوچ  اما  تسب  وا  يور  رب  ار  هار   ( (س

رد ار  لفط  ع )   ) هّللادبعابا دراد ؟  یبلق  هچ  ربص و  هچ  نیسح  هّللا !  ناحبـس  تخادنا ،  ع )   ) نیـسح شوغآ  رد  ار  دوخ  دیود و  موش  یمن 
يومع یهاوخ  یم  وت  تفگ :  لفط  عقوم  نیمه  رد  درآ  دورف  ترضح  نآ  رب  یتبرض  ریشمش  اب  ات  دمآ  یملاظ  لاح  نامه  رد  درشف ،  لغب 

دمآ و نییاپ  ریشمش  دوش  شیومع  هب  ندیسر  بیسا  زا  عنام  ات  دروا  الاب  ار  دوخ  کچوک  تسد  لفط  درک  هلاوح  ار  ریشمش  ات  ینزب ؟  ارم 
 : دومرف تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  ع )   ) نیـسح بایرد !  ارم  ومع  يا  دش :  دنلب  شدایرف  درک  ادج  ندب  زا  ار  لاسدرخ  كرـسپ  نیا  تسد 

(242  ! ) يوش یم  قحلم  تردپ  دج و  هب  يدوز  نیمه  هب  نک  ربص  ردارب  دنزرف 

دربن نادیم  رد  تخل 

دوجو وا  حور  رد  نیـسح  هسامح  دوب و  عاجـش  یلیخ  هک  درم  نیا  تسا  يرکاش  بیبش  یبا  نب  سباـع  ع )   ) هّللادـبعابا باحـصا  زا  یکی 
درکن تارج  نمشد  هاپـس  زا  یـسک  اما  دیبلط .  دروامه ))  )) داتـسیا و نادیم  طسو  دمآ ،  دربن  نادیم  هب  اروشاع  زور  هک  یماگنه  تشاد ، 
همکچ دروآ  نوریب  ندب  زا  ار  هرز  تشادرب  رـس  زا  ار  دوخ )) هالک   )) تشگرب و دش و  ینابـصع  تحاران و  سباع  دیایب ،  وا  گنج  هب  هک 

هنادرمناوجان لمع  کی  اب  دعب  دندرکن .  تارج  مه  زاب  دیگنجب .  سباع  اب  دییایب و  نالا  تفگ :  دمآ و  نادیم  هب  تخل  دروآرد و  اپ  زا  ار 
(243  . ) دندومن دیهش  ار  وا  هلیسو  نیا  هب  دندرک و  باترپ  گرزب  درم  نیا  يوس  هب  ار  هتسکش  ریشمش  خولک و  گنس و 

مرسپ نیرفآ 

هزاـت دوب و  عاجـش  يوق و  یناـمرهق  وا  ندوب .  شهارمه  شرداـم  مه  شنز و  مه  ـالبرک  رد  هک  تسا  يدارفا  زا  یکی  یبـلک  نب  هّللادـبع 
یک هب  ار  نم  يور ؟  یم  اجک  تفگ :  درک و  تعنامم  وا  نز  دورب  نادـیم  هب  تساوخ  یم  اروشاـع  زور  هک  یماـگنه  دوب ،  هدرک  جاودزا 

يادف ار  دوخ  زورما  رگا  تسا ،  وت  ناحتما  زور  زورما  يونشب .  ار  تنز  فرح  ادابم  مرسپ  تفگ :  ولج و  دمآ  شردام  اروف  يراپـس ؟  یم 
شردام دش .  دیهش  ات  دیگنج  تفر و  نادیم  هب  تفریذپ و  ار  ردام  رما  مه  هّللادبع  درک  مهاوخن  لالح  وت  هب  ار  مناتسپ  ریش  ینکن ،  نیسح 

درگرب نز  يا  دیامرف :  یم  وا  هب  باطخ  ع )   ) هّللادـبعابا دـنک .  یم  هلمح  نمـشد  هب  دراد و  یمرب  ار  همیخ  دومع  اروف  نایرج  نیا  زا  سپ 
شدنزرف رس  دهد و  یم  جرخ  هب  تلاذر  نمـشد  یلو  دنک  یم  تعاطا  ار  ع )   ) ماما رما  نز  ریپ  تسا .  هدرکن  بجاو  ار  داهج  نانز  رب  ادخ 

 : دیوگیم دسوب  یم  دنابسچ  یم  هنیس  هب  دریگ ،  یم  لغب  ار  شناوج  رس  نزریپ  دننک .  یم  باترپ  شردام  يوس  هب  هدرک و  ادج  ندب  زا  ار 
دیوگ یم  دزادنا و  یم  نمشد  فرط  هب  ار  نآ  دئعب  مدرک .  لالح  وت  هب  ار  مریش  مدش و  یضار  وت  زا  نم  نالآ  مرسپ  نیرفآ  مرسپ ،  ابحرم 
یلیخ دنداد  ناشن  یگنادرم  یلیخ  اروشاع  زور  رد  ع )   ) نیسحلا هّللادبعابا  باحـصا  میریگ .  یمن  سپ  میداد  ادخ  هار  رد  هک  ار  يزیچ  ام 

يرهطم یضترم  هللا  ۀیآ  دیهش  داتسا  راثآ  رد  اهتیاده  www.Ghaemiyeh.comاهتیاکح و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 120زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


رد اهولبات  نیا  رگا  تسا .  ریظن  یب  هک  دـنتخاس  تیرـشب  خـیرات  رد  ییاهولبات  اعقاو  ناشیاهدرم .  مه  اهنز و  مه  دـنداد ،  ناشن  افو  افص و 
(244  . ) دنتخاس یم  هچ  ایند  رد  اهنآ  زا  دش  یم  مولعم  تقونآ  دوب  اه  گنهرف  خیرات 

ندش نیسح  یباحص  ات  ندوب  نامثع  ناراداوه  زا 

دوب یناسک  زا  ینعی  دوب ،  نامثع  ناراداوه  ناوریپ و  زا  لوا  وا  نیقلا ))  نب  ریهز   )) ماـن هب  تسا  يدرم  ع )   ) نیـسح ماـما  باحـصا  نیب  رد 
هنایم ع )   ) یلع اب  ساسا  نیمه  رب  هتـشاد و  تلاخد  هنتف  نیا  رد  ع )   ) یلع هّللاب  ذایعلا  تسا و  هدـش  هتـشک  مولظم  نامثع  تشاد  داقتعا  هک 

رد اما  دوب .  هدش  ریسم  مه  ترضح  نآ  اب  مه  ریهز  دندوب ،  تکرح  رد  قارع  بناح  هب  هّکم  زا  ع )   ) نیـسح هک  یماگنع  تشادن .  یبوخ 
دوب نموم  شلد  قمعرد  هک  دوب  يدرف  لاح  نیع  رد  نوچ  هن ؟  ای  دوشب  وربور  ع )   ) نیـسح ماما  اب  اـیآ  هک  تشاد  دـیدرت  تدـم  نیا  همه 
یم تهج  نیمه  هب  و  دراد .  تما  نیا  رب  یگرزب  قـح  تسه و  نیمه  زین  قـح  تسه و  زین  ربـمغیپ  دـنزرف  یلع  نب  نیـسح  هک  تسناد  یم 
هتبلا نیا  دـیامن و  یهاتوک  نآ  ماجنا  رد  وا  دـنک و  ییاضاقت  يو  زا  ع )   ) ماما دوب  نکمم  هک  اریز  دوش  وربور  ترـضح  نآ  اـب  هک  دیـسرت 
لبند ار  یـصخش  ع )   ) ماما دـمآ .  دورف  ماما  اب  ارابجا  بآ  هاچ  کی  رـس  رب  هاز  نیب  لزانم  زا  یکی  رد  اضق  زا  تسا .  يدنـسپان  دـب و  راک 
شا هلیبق  ناوعا و  ریهز و  دیسر  ریهز  هاگیاج  هب  ع )   ) نیسح هداتسرف  هک  یتقو  ام ،  دزن  دیایب  دییوگب  ار  ریهز  هک  داد  ماغیپ  داتسرف و  ریهز 
ریهز يا  ینعی  نیـسحلا ،  بجا  ریهز  ای  تفگ :  درک و  ریهز  هب  ور  ع )   ) نیـسح ماما  هداتـسرف  دـندوب .  ندروخ  راهن  لوغـشم  يا  همیخ  رد 

 : دـنا هتـشون  دـش ،  متـساوخ  یمن  هچنآ  تفگ :  دـیرپ ،  شراـسخر  زا  گـنر  دینـش  ار  هملک  نیا  ریهز  اـت  ار ،  ع )   ) نیـسح توعد  ریذـپب 
میآ یم  دیوگب  تسناوت  یم  هن  دندرک .  ادیپ  ار  تلاح  نیمه  زین  شناوعاو  نایفارطا  دنام  هرفـس  يوت  شتـسد  دروخ  یم  اذغ  هک  روطنامه 

ع  ) هّللادبعابا هدنیامن  باوج  رد  ریهز  هک  دید  دش ،  هیـضق  هجوتم  تشاد  يا  هنموم  هحلاص و  نز  وا  اما  میا .  یمن  دیوگب  تسناوت  یم  هن  ، 
هتـساوخ ار  وب  ارهز  دنزرف  ربمغیپ  رـسپ  یـشک ؟  یمن  تلاجخ  ریهز !  دز :  دایرف  یبیجع  تمالم  کی  اب  ولج و  دمآ  اذل  هدرک ،  توکـس  ( 

مدق تهارک  اب  اما  درک  تکرح  ع )   ) نیسح هاگ  همیخ  بناج  هب  دش و  دنلب  ریهز  وش !  دنلب  يراد ؟  مه  دیدرت  هزات  ینک  راختفا  دیاب  تسا 
 ، درک تاقالم  ریهز  اب  هّللادبعابا  هک  یتدم  نآ  رد  هک  دنادن  سک  چیه  دیاش  تسا و  هتـشونن  مه  خیرات  ینعی  مناد  یمن  نم  تشاد  یم  رب 
رد وا  هرهچ  ریغ  نتـشگرب  زا  دـعب  ریهز  هرهچ  هک 8  تسا  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ  اما  دینـش .  هچ  تفگ و  هچ  تشذـگ ؟  هچ  ود  نآ  ناـیم 

یبـالقنا هچ  دوـب .  نادـنخ  لاحـشوخ و  شا  هرهچ  دـمآ  یم  یتـقو  یلو  تشاد  مهرد  هتفرگ و  يا  هرهچ  تفر  یم  یتـقو  دوـب  نتفر  تقو 
 ، ملاوما دنک :  یم  ّتیصو  دراد  ریهز  دندید  شنایفارطا  راظتنا  فالخ  رب  هک  دروآ ؟  شدایب  ار  زیچ  هچ  درک ؟  داجیا  وا  دوجو  رد  نیـسح 

دندیمهف همه  متفر .  نم  تفگ  درک و  زهجم  ار  شدوخ  دیناسرب و - . . .  شردپ  هناخ  هب  ار  منز  نانچ ،  ار  ماه  هّچب  دـینک  نینچ  ار  متورث 
 : تفگ تفرگ و  ار  وا  نماد  دـمآ و  شنز  ددـنویپب  ع )   ) نیـسح هب  دورب و  تساو  یم  هک  یتقو  دـنیوگ :  یم  تسا .  ماـمت  راـک  رگید  هک 

تمایق رد  هک  مریگ  یم  ار  وت  نماد  زورما  نم  درک  دهاوخ  تعافـش  وت  زا  نیـسح  اریز  يدـش ،  لئان  عیفر  ماقم  کی  هب  اما  یتفر  وت  ریهز ! 
ریهز نز  دش .  البرک  مدقم  فص  باحصا  زا  تفر و  ع )   ) نیسح هارمه  هب  ریهز  دنیامن .  تعافش  نم  زا  زین  مه  نیـسح  ردام  نیـسح  دج 

هب مه  ریهز  دندش و  دیهش  همه  شباحصا  نیسح و  هک  دیسر  ربخ  وا  هب  هکنیا  ات  دماجنا ؟  یم  اجک  هب  هیضق  هرخالاب  هک  دوب  نارگن  یلیخ 
سپ درادـن  نفک  ریهز  یلو  دـنراد  نفک  همه  نارگید  دـبال  هک  درک  رکف  شدوخ  شیپ  تسا .  هدـمآ  لـئان  تداهـش  ضیف  هب  اـهنآ  دـننام 
ندب درک  ایح  مرش و  هک  دید  ار  یعضو  کی  دمآ  هاگلتق  هب  مالغ  نآ  هک  یتقو  یلو  دنیامن .  نفک  ار  ریهز  ندب  ات  داد  یمالغ  هب  ار  ینفک 
هدنام البرک  مرگ  كاح  يور  رب  نفک  یب  نانجمه  دیا  یم  رامـش  هب  وا  يالوم  اقآ و  هک  نیـسح  ندب  دید  یم  هک  اریز  دنک  نفک  ار  ریهز 

(245  . ) تسا

ناوجون کی  تداهش  تماهش و 
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هک نسحلا  نب  مساق  دیوش ،  یم  دیهـش  امـش  همه  ادرف  هک  دهد  یم  هدژم  شباحـصا  هب  هّللادـبعابا  ترـضح  هک  یماگنه  اروشاع  بش  رد 
اب دنیوگ ،  یم  هچ  نارگید  هک  دیشک  یم  كرس  بترم  دوب و  هتسشن  باحصا  رـس  تشپ  ایوگ  تشذگ و  یم  شرمع  زا  راهب  هدزیـس  هزات 

ناگرزب هک  تسا  نیا  اقآ  دوصقم  دـیاش  متـسه  کچوک  نم  رخآ  هن ؟  ای  دـش  دـهاوخ  مه  نم  لماش  هتفگ  نیا  اـیآ  هک  درک  رکف  شدوخ 
الاح متسه ؟  ناگدش  هتشک  ءزج  مه  نم  ایآ  لتقی ؟  نم  یف  اناو  درک :  ضرع  اقآ و  هب  درک  ور  اذل  مریغـص  زونه  نم  دنئـش و  سم  هتـشک 
نیا اـقآ  دـیاش  مهد .  یم  ار  وت  باوج  نم  دـعب  هدـب ،  ارم  باوج  منک  یم  لاوس  کـی  وت  زا  نم  لّوا  دومرف :  ماـما  تسیچ ؟  وزرآ  دـینیبب 

هدـیمهفن هتـسنادن و  ناوج  نیا  هک  دـننکن  رکف  هدـنیآ  مدرم  اـت  دـیایب  شیپ  باوج  لاوـس و  نیا  تساوـخ  یم  درک ،  اـصوصخم  ار  لاوـس 
یم لاوس  نم  لّوا  هک  دومرف  اـقآ  اذـل  دـننک  تسرد  هلجح  شیارب  دوب  يداـماد  يوزرا  رد  ناوج  نیا  دـنیوگن  داد و  نتـشک  هب  ار  شدوخ 

 : تفگ  )) اروف دراد ؟  يا  هزم  هچ  وت  هقئاذ  رد  ندش  هتـشک  ندرم و  هک  وگب  لّوا  مردارب !  دنزرف  مکرـسپ !  كدـنع ؟  توملا  فیک  منک . 
نم يارب  ینعی  تسا .  رتنیریـش  نم  هقئاذ  رد  لـسع  زا  گرم  هک  یـسرپ  یم  نم  هقئاذ  زا  رگا  تسا .  رتنیریـش  لـسع  زا  لـسعلا ،  نم  یلحا 
ولبت نا  دعب  يوش ،  یم  هتـشک  مه  وت  مردارب و  دنزرف  دومرف :  باوج  نیا  نتفرگ  زا  دعب  ماما  درادـن .  دوجو  وزرا  نیا  زا  رتنیریـش  یئوزرآ 

اب هکنآ  زا  سپ  اروشاع  زور  اذـل  ینک .  یم  ادـیپ  يدـیدش  رایـسب  يراتفرگ  تسا  توافتم  یلیخ  نارکید  اب  وت  نداد  ناج  اما  میظع  ٍءـالبب 
رس اب  بسانم  دوخ  هالک  درادن .  دوجو  وا  مادنا  اب  بسانتم  یهرز  تسا  کچوک  هک  اجنآ  زا  تفرگ  ار  نادیم  هب  نتفر  هزاجا  دایز  رارـصا 

يردقب هتـشون :  ردق  نیمه  دوب  هتـشاذگ  رـس  هب  يا  همامع  دنا  هتـشون  درادن .  دوجو  وا  مادنا  اب  بسانم  همکچ  هحلـسا و  درادن ،  دوجو  وا 
یم اجک  داب  ار  خرـس  لگ  گرب  تفگ  دید  ار  وت  هک  ره  وردنت و  سرف  رب  تسا .  هام  هراپ  کی  لثم  تفگ :  نمـشد  هک  دوب  ابیز  هچب  نیا 

هدوبن شیاپ  همکچ  دوش  یم  مولعماجنیا  زا  دوب  شپچ  ياپ  هک  دوریمن  مدای  تسا و  زاب  شیاهـشفک  زا  یکی  دـنب  مدـید  تفگ :  يوار  درب 
ماما دینش !  يدایرف  هبترم  کی  هک  تسا  رظتنم  دوب  مولعم  دوب .  شتسد  رد  شبسا  ماجل  هداتـسیا و  همیخ  رانک  ماما  هک  دنا :  هتـشون  تسا . 
ناوج نیا  نیلاب  هب  یتقو  اقا  دوب .  نسحلا  نب  مساق  ُهاّمع  ای  دایرف  دایرف  نآ  درک .  هلمح  دـیرپ و  بسا  يود  يراکـش  زاـب  کـی  تعرـس  هب 
هدمآ نیئاپ  بسا  زا  هک  نانمشد  زا  یکی  دندرک و  رارف  اهنآ  درک  هلمح  ماما  دندوب .  هتفرگ  ار  هّچب  نیا  رود  رفن  تسوید  دودح  رد  دیـسر 

اروشاع زور  رد  دنیوگ  یم  هک  ار  یـسک  نآ  دش .  لامیاپ  شیاقفر  بسا  ياپ  ریز  رد  شدوخ  دنک  ادج  ندب  زا  ار  مساق  بانج  رـس  ات  دوب 
مـساق نیلاب  هب  یتقو  ترـضح  لاح  ره  هب  مساق .  ترـضح  هن  دوب  اهنمـشد  زا  یکی  دـش ،  لاـمیاپ  اهبـسا  مس  ریز  دوب  هدـنز  هک  یلاـح  رد 
دندید تقو  کی  تسشی  اه  رابغ  درگ و  نیا  هک  یماگنه  تسا .  رارق  هچ  زا  هیضق  دیمهف  یمن  یسک  دوب و  رایز  رابغو  درگ  هک  دندیـسر 
ُهوعدت نا  کِّمع  یلع  هّللا  وُّزعی  دومرف :  هک  دندینـش  اقآ  زا  ار  هلمج  نیا  تسا .  هتفرگ  نماد  هب  ار  ماق  رـس  هتـسشن و  مساق  نیلاب  رب  اقآ  هک 

 ، دنک تباجاار  وت  دـناوتن  یناوخب ،  ار  وا  وت  هک  تسا  تخـس  وت  يومع  رب  یلیخ  هداز !  ردارب  ُهتوص .  کعفنی  الف  کبیجن  وا  کبیُجی  الف 
تدش زا  دوب و  ع )   ) نیسح نماد  هب  ماق  بانج  رس  هک  یلاح  رد  دیوگ :  یم  يوار  دهدب .  ماجنا  يراک  وت  يارب  دناوتن  اما  دنکب  تباجا  ای 
ناکت ردقچ  هرظنم  درک .  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  دیشک و  يدایرف  تامف  ۀقهش ))  قهشف  )) دیبوک یم  نیمز  هب  مکحم  ار  اپ  هنـشاپ  درد 

ینیـسح هن  رگید  نوج  میراد  هگن  هدنز  ار  هثداح  نیا  دیاب  ام  هدرک و  یخیرات  گرزب  هثداح  کی  ار  هثداح  نیا  هک  تساهنیا  تسا  هدنهد 
ناشمانب يا  هینیـسح  رگا  نرق  هدراـهچ  زا  دـعب  هک  دـهد  یم  شزرا  رادـقم  نیا  هک  تسا  نیا  ینـسحلا .  نب  مساـق  هن  دـش و  دـهاوخ  ادـیپ 

هینیسح دهاوخ  یمن  ندرک  فرـص  لوپ  دهاوخ  یمن  ندرک  فرـص  تقو  هک  نتـشاد  يداماد  يوزرآ  هن  رگو  میا .  هدرکن  يراک  میزاسب 
اهنیا دنتـسه  ۀـفیلخ  ضرالا  یف  لعاج  ینا  قادـصم  دنتـسه .  تیناسنا  هرهوح  اهنیا  یلو  دـهاوخ ،  یمن  ینارنخـس  دـهاوخ ،  یمن  نتخاس 

(246  . ) دنتسه هتشرف  زا  رتالاب 

هنومن يوناب 

هّللا مالـس  يربک  بنیز  بانج  دـنزرف  رفعج )) نب  هّللادـبع  نب  نوع   )) تشاد روضح  شردام  دـش و  دیهـش  البرک  رد  هک  یناناوج  زا  یکی 

يرهطم یضترم  هللا  ۀیآ  دیهش  داتسا  راثآ  رد  اهتیاده  www.Ghaemiyeh.comاهتیاکح و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 120زکرم  هحفص 112 

http://www.ghaemiyeh.com


هک دندوب  البرک  رد  رسپ  ود  بنیز  رهوش  رفعج  نب  هّللادبع  زا  دوب .  شراوگرزب  رسپ  تداهش  دهاش  مالسلا  اهیلع  بنیز  ینعی  تسا .  اهیلع 
نآ زا  یکی  تسا و  هدـش  دیهـش  ـالبرک  رد  زین  بـنیز  رـسپ  نیارباـنب  دـندش .  دیهـش  ود  ره  دوـب و  رگید  نز  زا  يرگید  بـنیز و  زا  یکی 

لبق و هچ  بنیز  هک  دنا  هتشونن  یلتقم  چیه  رد  هک  تسا  نیا  دناسر ،  یم  از  هللجم  يوناب  نیا  یلاع  رایسب  رایـسب  تیبرت  هک  تسا  یبیاجع 
ای ینعی  تسا .  یبدا  یب  یعون  هک  درک  یم  رکف  دربب  ار  وا  مان  تساوخ  یم  رکا  ییوگ  دشاب .  هدرب  وا  زا  یمان  شرسپ  تداهـش  زا  دعب  هچ 

مردارب و يا  دز :  دایرف  دمآ و  نوریب  همیخ  زا  بنیز  ربکا  یلع  تداهـشر  الثم د  دوش ،  وت  يادف  هک  تسین  نیا  لباق  نم  دنزرف  هّللادـبعابا 
 . دـشاب هدرک  يراک  نینچ  شدـنزرف  تداهـش  رد  هک  دـنا  هتـشونن  چـیه  یلو  دوب  هدرک  رپ  اراضف  شدایرف  هک  يروطب  مردارب !  دـنزرف  يا 

(247)

هایس مالغ  اروشاع و 

هک تسا  ملسم  ارهاظ  هک  دنتـسه  يدارفا  اهنآ  زا  رفن  ود  دنتـسه .  يدودعم  هدع  تسا  هدناسر  اهنآ  نیلاب  هب  ار  دوخ  هّللادبعابا  هک  یناسک 
ینعی يرافغ ))  رذ  یبا  یلوم   : )) دنیوگ یم  هک  تسا  نوج ))   )) اهنآ زا  یکی  مسا  دنا .  هدوب  هدش  دازآ  ياه  هرب  ینعی  دنا  هدوب  هدرب  البق 
ینعی تسا .  هدشن  رود  ربمغیپ  تیب  لها  هناخ  رد  زا  شیدازآ  زا  دـعب  ارهاظ  تسا و  هایـس  صخـش  نیا  يرافغ .  رذ  یبا  بانج  هدـش  دازآ 
هزاجا مه  نم  هب  دیوگ :  یم  هّللادبعابا  شیپ  دیا  یم  هایس  نوج  نیمه  اروشاع  زور  رد  تسا .  هتـشاد  هناخ  نآ  رد  ار  راکتمدخ  کی  مکح 

هب هک  تمدـخ  همه  نیا  یـشاب ،  اقآ  ایند  رد  نیا  زا  دـعب  يورب  هک  تسا  نیا  تقو  نالا  وت  يارب  هن  دـیامرف :  یم  ترـضح  دـیهدب .  کنج 
هب داتفا  درم  نیا  دعب  دنک .  یم  عانتما  ترضح  دنک  یم  شهاوخ  سامتلا و  زاب  وا  میتسه .  یـضار  وت  زا  ام  تسا  سب  يا  هدرک  ام  هداوناخ 
وا هب  هک  تسنادن  زیاج  هّللادـبعابا  هک  تفگ  يا  هلمج  سپـس  دـیئامرقن و  مورحم  ارم  اقآ  هک  ندیـسوب  هب  درک  عدرـش  هّللادـبع و  ابا  ياهاپ 

نیا اب  هایـس و  گند  نیا  اب  نم  اجک ،  یتداعـس  نینچ  اجک و  نم  دیهد  یمن  هزاجا  نم  هب  ارج  هک  مدیمهف  اقآ  درک :  ضرع  دـهدن .  هزاجا 
 . يورب دربن  نادیم  هب  هک  مداد  هزاجا  سپ  تسین  يزیچ  نینچ  هن  دومرف :  متـسین .  یماقم  نینچ  هتـسیاش  نفعتم  ندـب  نیا  اب  فیثک و  نوخ 
ار وا  هرهچ  ناهج  نآ  رد  ایادخ  تفک  درک ،  اعد  اجنآ  رد  درم  نیا  نیلاب  هب  تفر  هّللادبعابا  دوش .  یم  هتشک  دناوخ و  یم  زجر  دور و  یم 
رد ایادخ  نییلع )  یفل  راربالا  باتک  نا  دنتـسه ،  نیقتم  قوفام  راربا   ) نک دوشحم  راربا  اب  ار  وا  ایادخ  نادرگ ،  شوخ  ار  وا  يوب  دـیفس و 

(248  . ) نک رارقرب  لماک  ییاسانش  دّمحم  لآ  وا و  نیب  ناهج  نآ 

اهتشون یپ 

اهتشون 1 یپ 

دلج ناربمایپ ))  متاخ  دمحم   )) باتک رد  یناجنز  دهتجم  ياقآ  هلاقم  دانتسا  هب  ار  بلاطم  نیا  دیهش ، داتسا  ص 169 ؛ توبن ،  یحو و  - 1
ص ج 4 ، راثآ ، هعومجم  تماـما ،  - 5 ص 73 . يوبن ،  هریـس  - 4 ص 168 . لماک ،  ناـسنا  ص 29 3 - يوبن ،  هریـس  - 2 دنا . هتـشون  لّوا 
ص 194. راتفگ ، تسیب  - 8 ص 894 و 795 . ج 4 ، راثآ ، هعومجم  تماما ،  - 7 ج 4 ص 879 و 880 . راثآ ، هعومجم  تماما ،  - 6 . 879
 ، یناپمک پاچ  ص 56 ، لوا ،  ءزج  ج 15 ، راونالاراحب ، - 10 یفاک .  زا  لقن  یناپمک ،  پاچ  ص 56 ، لوا ،  ءزج  ج 15 ، راونالاراحب ، - 9

مراهچ ءزج  مق ،  يدمحملا  ۀبتکم  پاچ  هعیشلا ،  لئاسو  - 12 ص 179 و 180 . ج 1 ، راثآ ، هعومجم  هلآ ي ،  لدع  - 11 یفاک .  زا  لقن 
-14 هرامش 33 . دّمحم ، هروس  ص 1206 ، دلج 2 ، زا  مّودءزج  مق ،  يدّمحملا  ۀبتکم  پاچ  هعیـشلا ،  لئاسو  - 13 ص 1208 . دلج 2 ، زا 

هلاقم جـع ،)   ) يدـهم باالقنا  مایق و  - 16 ص 234 . ج 1 ، راـثآ ، هعومجم  یهلا ،  لدـع  - 15 هرامـش 93 . هثلث ،  باب  قودـص ،  لاصخ 
مالسا و لباقنم  تامدخ  ج 2 ص 625 18 - دواد ، یبا  ننـس  زا  لقن  هب  ص 74 ، ناریا ،  مالـسا و  لباقتم  تامدخ  - 17 ص 108 . دیهش ،
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مالسا لباقتم  تامدخ  - 20 ص 75 . ناریا ،  مالسا و  لباقتم  تامدخ  - 19 تیاور 203 . ج 8 ، یفاکلا ،  ۀضور  زا  لقن  هب  ص 75 ، ناریا ، 
، راثآ هعومجم  ناریا ،  مالسا و  لباقتم  تامدخ  - 21 یلو ))   )) هدام ص 692 و 693 ، ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  زا  لقن  هب  ص 129 ، ناریا ،  و 
: زا لقن  هب  ص 119 ، يوبن ،  هریس  زین  و  ص 81 و 82 ، ج 14 ، راثآ ، هعومجم  ناریا ،  مالسا و  لباقتم  تامدخ  - 22 ص 80 و 81 . ج 14 ،

ةدر تناک  و  : )) دیوگ ص 228  ج 2 ، خیراوتلا ،  لماک  رد  ریثا  نبا  - 23 ص 295 . ج 2 ، يربط ،  خیرات  ص 260 ، ج 1 ، يربکلا ،  تاقبط 
-25 ص 13 و 14 . ج 14 ، راثآ ، هعومجم  ناریا ،  مالـسا و  لباقتم  تامدـخ  - 24 هّللا )).  لوسر  دـهع  یلع  مالـسالا  یف  ةدر  لّوا  دوسالا 
ج 14،ص 90 راثآ ، هعومجم  ناریا ،  مالسا و  لباقتم  تامدخ  - 26 ص 84 و 85 . ج 14 ، راثآ ، هعومجم  ناریا ،  مالسا و  لباقتم  تامدخ 
-31 ص 139 . يوبن ،  هریس  - 30 ص 175 . توبن ،  یحو و  - 29 ص 175 . توبن ،  یحو و  - 28 ص 69 و 70 . يوبن ،  هریس  - 27 . 85 - 
ص ج 5 ، یفاک ،  زا  لقن  هب  ص 25  باجح ،  هلئسم  - 33 ص 28 و 29 .  يورخا ،  تایح  ای  دیواج  یگدنز  - 32 ص 107 .  يوبن ،  هریس 
ص يونعم ،  ياهراتفگ  - 36 ص 77 .  يونعم ،  ياهراتفگ  - 35 ص 567 .  ج 5 ، یفاک ،  زا  لقن  هب  ص 27  باجح ،  هلئسم  - 34  . 496

صص  ، مالسا رد  نز  قوقح  ماظن  - 39 ص 56 و 57 .  مالسا ،  رد  نز  قوقح  ماظن  - 38 ص 159 . يونعم ،  ياهراتفگ  - 37 156 و 157 . 
 ، مالسا رد  نز  قوقح  ماظن  - 42 ص 273 .  مالسا ،  رد  نز  قوقح  ماظن  - 41 ص 271 .  مالسا ،  رد  نز  قوقح  ماظن  - 40  . 217  - 219
 ، نیحیحصلا كردتسم  - 45 ص 108 و 109 .  ع ، )   ) یلع هعفاد  هبذاـج و  - 44 ص 349 .  مالـسا ،  رد  نز  قوقح  ماظن  - 43 ص 348 . 

هبذاج و - 46 تسا .  هدش  لقن  تنـس  لها  ربتعم  بتک  رد  لقن  هدـجیه  زا  زواجتم  هب  فلتخم  ياه  تیفیک  اب  ناتـساد  نیا  ص 131 . ج 3 ،
يونثم - 49 حلاص .  یحبـص  هغالبلا ،  جهن  هبطخ 51 ، - 48 و 20 .  ص 21  يونعم ،  ياـهراتفگ  - 47 و 98 .  ص 97  ع ،)   ) یلع هـعفاد 

 (( نوخ نیباک   )) ناونع تحت  یناتساد  رد  ناتسار  ناتساد  باتک  رد  داتسا  - 50 لماک .  ناسنا  هحفص 65 و 66 ، زا  لقن  ص 97 ، يولوم ، 
ع  ) یلع هعفاد  هبذاج و  - 51 ع .)   ) یلع الوم  لتق  شارخلد  هعجاف  دنا و  هتخادرپ  جراوخ  نایرج  هب  رتشیب  اما  دـنا  هدرک  هراشا  ارجام  نیا  هب 

لقن زین  دـئاوفلا  زنک  راحب ، يربط ،  ص 33 . ج 3 ، مکاح ،  كردتـسم  . 345 ص 335 -  ج 2 ، یبلح ،  هریـس  - 52 ات 122 .  ص 111  ( ، 
-56 ص 106 .  هغالبلا ،  جهن  رد  يریس  - 55 ص 106 .  یمالسا ،  بالقنا  نوماریپ  - 54 ص 133 و 134 . يوبن ،  هریس  - 53 دنا . هدرک 
 . صص 183 و 184 هغالبلا ،  جهن  رد  يریس  - 58 ص 157 .  هغالبلا ،  جهن  رد  يریس  - 57 صص 157 و 158 .  هغالبلا ،  جهن  رد  يریس 

نومـضم رتشیب  دش  ندروآ  الوم  تاشیامرف  ناونع  تحت  هک  هچنآ  هتبلا  ص 44 . لماک ،  ناسنا  - 60 ص 262 .  يونعم ،  ياهراتفگ  - 59
 ، حلاص یحبص  هغالبلا ،  جهن  - 62 ص 214 .  ج 1 ، نادیواج ،  پاچ  لامالا ،  یهتنم  - 61 نآ .  قیقد  همجرت  ات  تسا  ترضح  نآ  راتفگ 

فحت - 65 ص 421 .  حلاص ،  یحبـص  هغالبلا ،  جهن  - 64 ص 69 .  لماک ،  ناـسنا  - 63 لماک .  ناسنا   48 زا ص 45 -  لقن  ص 379 .
هب ددع  نیا  هک  دـنا  هداد  رکذـت  دوخ  باتک  یقرواپ  رد  دیهـش ، داتـسا  - 67  . 71 صـص 69 -  لماک ،  ناسنا  - 66 ص 135 .  لوـقعلا ، 

ياهراتفگ - 69 ص 10 .  هغالبلا ،  جـهن  رد  يریـس  - 68 مشاـب .  هدرکن  هابتـشا  شرامـش  رد  رگا  دـشاب ، یم  ما  هدرمـش  نم  هجنآ  بسح 
ص 325 ج 3 ، راثآ ، هعومجم  - 72 هبطخ 207 .  هغالبلا ،  جهن  - 71 یمالسا ص 62 .  بالقنا  نوماریپ  - 70 ص 236 و 237 .  يونعم ، 
رد يریس  - 76 ص 114 .  يوبن ،  هریس  رد  يریـس  - 75 ص 58 .  يوبن ،  هریس  رد  يریـس  - 74 ص 249 .  قالخا ،  هفـسلف  - 73 و 326 .

/ ءاسن - 79 ص 49 .  مالسلا ،  مهیلع  راهطا  همئا  هریس  رد  يریـس  - 78 ص 47 .  راهطا ، همئا  هریس  رد  يریس  - 77 ص 256 .  يوبن ،  هریس 
باب رفکلا  نامیالا و  باتک  یفاک ،  - 83 سانلا .  فانصا  باب  رفکلا  نامیالا و  باتک  یفاک ،  - 82 . 60 هبوت /  - 81 . 106 هبوت /  - 80 . 98

ص ج 1 ، راثا ، هعومجم  - 86 ص 401 .  لالضلا ،  باب  ج 2 ، یفاک ،  - 85 ص 322 و 323 .  ج 1 ، راثا ، هعومجم  - 84 سانلا .  فانصا 
-90 ص 333 .  ج 1 ، راثآ ، هعومجم  - 89 صص 331 و 332 .  ج 1 ، راثآ ، هعومجم  - 88 ص 464 .  ج 2 ، یفاک ،  - 87 326 و 325 . 
ج 1، راثآ ، هعومجم  - 93 ص 65 .  میدق )  پاچ   ) ج 10 راونالا ، راحب  - 92 هیآ 46 .  دوه ، هروس  - 91 ص 301 .  ج 3 ، راثآ ، هعومجم 
 ، یمق ثدحم  رودصملا ، ۀـثفن  زا  لقن  هب  صص 97 و 98 ، يوبن ،  هریس  - 95  . 139 صـص 136 -  راتفگ ، تسیب  باتک  - 94 ص 335 . 

ماظن - 98 تسا .  هدش  فرصت  جاتنتـسا  رد  يرادقم  ص 257 - يونعم ،  ياـهراتفگ  - 97 ص 15 و 16 .  لماک ،  ناـسنا  - 96 ص 46 . 
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ناسنا .) هیآ 33 فسوی ،  هروس  - 101 ص 248 .  راتفگ ، تسیب  باـتک  - 100 لمن .  هروس  ص 208 و 209 99 - مالـسا ،  رد  نز  قوقح 
102 تافاص /  - 103 دنا . هتشون  هغالبلا  جهن  هبطخ 190  ساسا  رب  ار  ناتساد  نیا  داتسا  ص 20 . توبن ،  یحو و  - 102 ص 81 .) لماک ، 

توریب پاچ  دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  - 107 921 ص 919 -  ج 4 ، راثآ ، هعومجم  تماما ،  - 106 124 هرقب /  - 105 102 تافاص /  - 104
-110 یقرواپ .  ص 237  ج 1 ، راثآ ، هعومجم  یهلآ ،  لدع  ص 334 109 - ج 1 ، راثآ ، هعومجم  یهلآ ،  لدع  ص 863 108 - ج 2 ، ، 
ص 332 و ج 4 ، راثآ ، هعومجم  دیحوت ، صص 19 و 20 112 - هغالبلا ،  جهن  رد  يریس  صـص 11 و 12 111 - هغالبلا ،  جهن  رد  يریس 

هعومجم توبن ،  صص 473 و 474 115 - ج 4 ، راثآ ، هعومجم  توبن ،  ص 333 و 334 114 - ج 4 ، راثآ ، هعومجم  دیحوت ، - 113 333
صص 493 و ج 4 ، راثآ ، هعومجم  توبن ،  صص 492 و 493 117 - ج 4 ، راثآ ، هعومجم  توبن ،  صص 474 و 475 116 - ج 4 ، راثآ ،
 ، توبن و 525 120 - صص 524  ج 4 ، راـثآ ، هعومجم  توـبن ،  و 520 119 - صص 519  ج 4 ، راـثآ ، هعومجم  توـبن ،  - 118 494

ص 487 ج 4 ، راثآ ، هعومجم 

اهتشون 2 یپ 

ص 275. ج 3 ، راثآ ، هعومجم  اـهتیالو ، اـهءالو و  - 123 بهذلا .  ۀلـسلس  - 122 492 ص 490 -  ج 4 ، راـثآ ، هعومجم  توـبن ،  - 121
(1 ص 472 و 473 126 - ج 14 ، راثآ ، هعومجم  ناریا ،  مالـسا و  لباقتم  تامدخ  - 125 ص 277 . یطفق ،  نبا  ءامکحلا ، خـیرات  - 124
 ، ناریا مالـسا و  لباقتم  تامدـخ  ( 2 نیعم .  دّـمحم  رتکد  موحرم  فیلات  نخـس  نیریـش  ظـفاح  زا  لـقن  ظـفاح ، ناوید  رب  يوجنا  همدـقم 

صص 567 و ج 14 ، راـثآ ، هعومجم  انیـس 128 - یلعوب  لاوحا  لیذ  ناروشناد ،  هماـن  - 127 503 صص 501 -  ج 14 ، راـثآ ، هعومجم 
ءایحا - 131 ص 195 . یمالـسا ،  بالقنا  نوماریپ  - 130 ص 573 . ج 14 ، راثآ ، هعومجم  ناریا ،  مالـسا و  لباقتم  تامدـخ  - 129 568

ناشراوگرزب ردـپ  تایح  نامز  رد  ار  بلاطم  نیا  يرهطم  دیهـش  ص 95 . یمالـسا ،  رکفت  ءایحا  صص 77 و 78 132 - یمالـسا ،  رکفت 
ار تیاکح  لاعفا  ياهنامز  ام  درذگ  یم  يرهطم  نیـسح  دّمحم  جاح  ياقآ  موحرم  تافو  زا  لاس  نیدـنچ  هک  نونکا  مه  دـندوب و  هدومرف 

صص لماک ،  ناسنا  - 135 رخآ . هحفص  لماک ،  ناسنا  ص 171 و 172 134 - لماک ،  ناسنا  - 133 میا .  هدرک  لیدبت  یضام  هب  لاح  زا 
نآرق - 137 داهج . ترجه و  هلاقم  ص 255 ، يونعم ،  ياهراتفگ  - 136 دنا . هدرک  لقن  ناروشناد  همان  باتک  زا  ار  ناتساد  نیا  25 و 26 .
صـص مالـسا ،  رد  تیبرت  میلعت و  باتک :  هب  دـینک  عوجر  رتشیب ، یهاگآ  يارب  - 139 هرقب 2/110 .  نارق ،  59/18 و 19 138 - رشح ، ، 

 ، ینیسح هسامح  - 142 صص 89 و 90 . رشب ، یگدنز  رد  یبیغ  ياهدادما  - 141 ص 117 و 118 .  باجح ،  هلئسم  - 140 233 و 234 .
 ، يوبن هریس  - 145 ص 124 . يوبن ،  هریس  - 144 164 ص 163 -  یمالسا )  دشر  هلاقم   ) یبیغ ياهدادما  - 143 صص 298 و 299 . ج 1 
ره هک :  دنا  هدومرف  موقرم  ناتساد  نیا  لیذ  دیهش ، داتـسا  - 147 ص 75 . هقف ،  هقف ،  لوصا  یمالسا ،  یمولع  اب  ییانـشآ  - 146 ص 114 .

قیقحت هب  دنمزاین  هشدخ و  لباق  سابع  هاش  سولج  یلیبدرا و  ققحم  توف  لاس  هب  هجوت  اب  یلو  هدش  لقن  ربتعم  ذخام  رد  ناتساد  نیا  دنچ 
ص 164 يونعم ،  ياـهراتفگ  صص 59 و 60 151 - ترطف ،  - 150 صـص 51 و 52 . ترطف ،  - 149 ص 51 .  ترطف ،  - 148 تسا . 
-154 میا .  هتـشون  دیهـش  داتـسا  موحرم  هاتوک  رکذـت  هب  هجوت  اب  اـم  ار  حیـضوت  نیا  و 150 153 - ص 149  يوـنعم ،  ياـهراتفگ  - 152
زا ترجه  یکی  تسا :  هدـش  لامعتـسا  ینعم  ود  هب  ترجه  یمالـسا  گنهرف  رد  هکنیا  حیـضوت  . 226 صـص 228 -  يونعم ،  ياهراتفگ 

ریبعت زین  یقافآ  ترجه  یـسفنا و  ترجه  ور  نیا  زا  دراد ، یگتـسبلد  نادب  ناسنا  هک  ییاج  ناکم و  زا  ترجه  يرگید  یناسفن و  ياهاوه 
بهاذم و باتک  زا  لقن  هسس  ؤم  نآ  پاچ  يراوزبس  هموظنم  حرش  رب  لیگ ))  کم  یمالسا  تاعلاطم  هسس  ؤم   )) همدقم - 155 دنا . هدرک 
صص 527 و ج 14 ، راثآ ، هعومجم  - 157 524 ج 14 ص 524 -  راثآ ، هعومجم  - 156 ونیبوگ . تنک  فیلءات  یطسو  نورق  رد  هفـسلف 
ص ناهفصا ،  رعاش  هس  ناوید  هدیزگرب  باتک  رب  ییامه  ياقآ  همدقم  - 159 ص 2 . يا ،  هشمق  میکح  تیالو  هلاسر  همدقم  - 158  . 528
و 530 162- صص 529  ج 14 ، راـثآ ، هعومجم  - 161 ناهفـصا .  رعاش  هس  ناوید  هدـیزگرب  باتک  رب  ییامه  ياقآ  همدـقم  - 160 . 21
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بلاطم زا  هدافتسا  اب  باتک  نامه  ص 230 و 231 164 - يونعم ،  ياهراتفگ  صص 647 و 648 163 - ناریا ،  مالـسا و  لباقتم  تامدخ 
ص 85- ع ،)   ) یلع هعفاد  هبذاج و  صص 44 و 45 167 - يونعم ،  ياهراتفگ  صص 39-42 166 - يونعم ،  ياهراتفگ  - 165 یقرواپ . 
ص 37- ع ،)   ) یلع هعفاد  هبذاج و  ص 77 169 - ع ،)   ) یلع هعفاد  هبذاج و  ص 169-173 168 - ج 3 ، ماشه ،  نبا  هریـس  زا  لقن  هب  ، 82
، راحبلا ۀنیفس  - 170 فهک .  هروس  هن  هیآ  لیذ  يزار ،  رخف  ریبکلا  ریسفتلا  دیدج و  پاچ  ص 281-282  ج 2 ، راونالاراحب ، زا  لقن  هب   36

نبا حرش  زا  لقن  هب  ص 86 و 87  ع )   ) یلع هعفاد  هبذاـج و  ص 59 172 - ع ،)   ) یلع هعفاد  هبذاـج و  - 171 بح .  هدام  ص 201 ، ج 1 ،
روش و یگژیو و  نامه  اـب  يربهر  هب  قشع  نیا  ص 94 173 - ج 2 ، ماشه ،  نبا  هریس  ص 574 ، موس ،  دلج  توریب ،  پاچ  دـیدحلا ، یبا 
هبذاج و - 174 دیدرگ . دیدجت  راب  رگد  یلاعلا  هلظ  دم  ینیمخ  ماما  ترضح  هّللا  لوسر  حلاص  فلـس  نامز  رد  مالـسا  ردص  ياه  هسامح 
ص 131 و 132 ج 3 ،  ناکلخ ،  نبا  خیرات  صص 181 و 182 176 - ج 1 ، راثآ ، هعومجم  یهلا ،  لدع  ص 24 175 - ع ،)   ) یلع هعفاد 
مایق و و 457 178 - ص 456  ج 14 ، راثآ ، هعومجم  ناریاو ،  مالـسا  لباقتم  تامدـخ  ص 170 . ج 1 ،  ، يدـنوخآ پاچ  یفاـک ،  - 177
-180 تسا ).  هدش  رکذ  خیراوت  رد  هینادـمح  هدوس  نز  نیا  مان  ص 56( راتفگ ، تسیب  ص 97 179 - دیهـش ، هلاقم  ع ،)   ) يدهم بالقنا 

نیا هتبلا  ص 588 ، يونثم ،  ص 103 182 - ج 1 ، راثا ، هعومجم  هلآ ي ،  لدـع  - 181 یفاک .  لوصا  زا  لـقن  هب  ص 61  لماک ،  ناـسنا 
داتسا هک  تسا  یلیثمت  ناتساد  نیا  هتبلا  صص 117-120 184 - لماک ،  ناسنا  - 183 تسا .  هدرک  لقن  لیثمت  باب  زا  يولوم  ار  ناتـساد 
يالم موحرم  زا  تسا  لـیثمت  کـی  دـش  رکذ  هک  هچنآ  هتبلا  صـص 42 و 43 186 - لماک ،  ناسنا  - 185 دـنک . یم  لقن  يونثم  زا  دـیهش 

مدرم و هماع  ياهتواضق  ار  اه  دـب  بوخ و  كالم  ارثکا  اریز  تسا .  هبرجت  لباق  زین  یعامتجا  تیعقاو  کی  ناونع  هب  اـما  يونثم  رد  یمور 
تسا یتانیقلت  تائاقلا و  رثا  رد  یعامتجا  يدرف و  موسر  تاداع و  بادا و  رد  اجبان  ياهدیلقت  زا  يرایسب  دنک و  یم  نییعت  ررکم  تاغیلبت 
رـسیم مالـسا  میلاعت  هیاس  رد  يوق  يا  هیحور  هدش و  تیادـه  یلقع  اب  زج  تانیقلت  اهتواضق و  نیا  ربارب  رد  تمواقم  دوش و  یم  لامعا  هک 

رثا یقثولا  ةورع  زا  لـقن  هب  ص 46-47  یمالـسا ،  بالقنا  نوماریپ  ص 303 188 - ج 1 ، راـثآ ، هعومجم  هلآ ي ،  لدـع  - 187 تسین . 
ءایحا - 189 درک . ار  يراک  نینچ  لامج  دیس  دوخ  هک  دسیون : یم  يرهطم  دیهش  داتـسا  ص 224 و 223 . يدابآدسا ،  نیدلا  لامج  دیس 

نیا تسا و  تروص  نیمه  هب  اـبیرقت  اـهتموکح  اـهروشک و  همه  رد  عضو  ص 30 191 - باجح ،  هلئـسم  ص 26 190 - یمالـسا ،  رکفت 
رما رد  يار  لالقتسا  یبتکم و  ياهرایعمو  یعامتجا  ياهیهاگا  زا  يرادروخرب  اب  مدرم  یعقاو  ناگدنیامن  هک  تسا  یمالسا  ناریا  رد  طقف 

ص 115 194- يوبن ،  هریس  - 193 یتشاذگ ؟  ترس  ارچ  ینعی  تسا  یلحم  حالطصا  رد  یتشه :  - 192 دنریگ . یم  میمصت  يراذگنوناق 
-197 . 31 فرخز /  ص 73 196 - يوـبن ،  هریــس  صـص 181-183 195 - یمالـسا ،)  دشر  هلاقم  ) رـشب یگدـنز  رد  یبیغ  ياهدادـما 

رگآ تسا  یعفان  بوخ و  باتک  تسا و  هدرک  همجرت  ار  نآ  نیدلا  نبا  موحرم  هک  نارق  زاجعا  رد  هتشون  یباتک  يو  - 198 18-25/ رثدم
ص 302 201- ج 1 ، راثآ ، هعومجم  هلآ ي ،  لدع  ص 545 و 546 200 - ج 4 ، راثآ ، هعومجم  توبن ،  - 199 تسا .  ینف  یملع و  هج 

ناسنا ص 169 و 168 205 - لماک ،  ناـسنا  ص 67 و 68 204 - يوبن ،  هریـس  ص 67 203 - يوبن ،  هریـس  ص 75 202 - يوبن ،  هریس 
. اردص پاچ  ص 51-54 ، يونعم ،  ياهراتفگ  ص 12-14 208 - لماک ،  ناـسنا  ص 23 207 - لماک ،  ناـسنا  ص 170 206 - لماک ، 

هدوب یکگرزب  نادرم  ود  ره  هک  تسا  یناهبهب  دیحو  موحرم  رـسپ  یلع ،  دّمحم  اقآ  موحرم  ص 10 210 - ج 1 ، ینیسح ،  هسامح  - 209
ياهفیرحت  )) تسخن شخب  ینیـسح ،  هسامح  - 211 درکادیپ . رادـتقا  ذوفن و  مه  یلیخ  تفر و  هاشنامرک  هب  یلع  دـمحم  اقآ  موحرم  دـنا .

هسامح - 213 تسا .  هتـشاد  ناـیب  هنیمز  نیا  رد  دیهـش  داتـسا  هک  یطوـسبم  بلاـطم  زا  تسا  يا  هصـالخ  نـیا  ص 47 212 - اروشاـع ،))
داتـسا هک  یلـص  حیـضوب م  زا  تسا  یلاـمجا  میدروآ  هجیتـن  ناوـنع  هب  ناتـساد  نیا  لـیذ  اـم  هچنآ  و 193 . صـص 192  ج 1 ، ینیـسح ، 

تسا هدرک  نایب  يرون  یجاح  زا  لقن  هب  ار  تیاکح  نیا  دیهش  داتسا  ص 44 و 45 . ج 1 ، ینیسح ،  هسامح  - 214 دنا . هدومرف  ریرقتدیهش 
ص 109 و 110 218- ج 1 ، ینیـسح ،  هسامح  صص 262 و 263 217 - ج 1 ، ینیـسح ،  هسامح  هیآ 194 216 - هرقب ،  هروـس  - 215 . 
رد هجنآ  هک  دوش  یم  مولعم  اـجنیا  زا  ص 21-29 220 - ج 2 ، اردص ، پاچ  ینیـسح ،  هسامح  ص 185 219 - ج 1 ، ینیـسح ،  هسامح 
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ساسا و یب  تسا  یفرح  دندرک  یم  یفرعم  هفوک  مدرم  ياه  همان  ار  ع )   ) نیسح مایق  هزیگنا  نآ  رد  دوب و  هدمآ  هتشذگ  سرادم  ياهباتک 
ود زا  سپ  هفوک  مدرم  ياه  همان  هک  یلاح  رد  دوب و  هدرک  زاغا  هنیدـم  زا  ار  شیوخ  تضهن  مایق و  ع )   ) نیـسح ماـما  اریز  عقاو ،  فـالخ 

ص 34. ج 2 ، ینیسح ،  هسامح  - 221 صص 31 و 32 . ج 2 ، ینیسح ،  هسامح  باتک  دسر . یم  ترـضح  نآ  تسدب  هکم  رد  تماقا  هام 
هسامح - 224 ص 32 . ج 2 ، ینیـسح ،  هساـمح  ماـش 223 - هفوـک و  تـشاد :  دوـجو  زور  نآ  یمالـسا  روـشک  رد  ورین  زکرم  ود  - 222

: دسیون یم  دیهش  داتسا  ص 201 227 - ج 1 ، ینیـسح ،  هسامح  - 226 ص 33 . ج 2 ، ینیـسح ،  هسامح  - 225 ص 34 . ج 2 ، ینیسح ، 
زا شیب  شزرا  هفوک  مدرم  توعد  لماع  يارب  هک  تسا  نیا  نم  رظن  هب  تسا  هدرک  اجنیا  رد  دیواج  دیهش  هدنسیون  هک  یتاهابتشا  زا  یکی 

تیاکح لیذ  ار  رگید ي  مهم  هدـنزرا و  بلاطک  ننچمع  تسا .  نیا  یلـص  یـساسا و  لماع  هک  هدرک  لایخ  ییوگ  تسا  هدـش  لئاق  دـخ 
-228 ینیـسح .  هسامح  ج 2 ، صـص 267-265 ، هب :  دوش  عوجر  تسا .  رادروخرب  یـصاخ  تفاـطل  ماکحتـسا و  زا  هک  دـنا  هدروآ  قوف 
صص 244-246 231- ج 1 ، ینیسح ،  هسامح  ص 127 و 128 230 - يونعم ،  ياهراتفگ  صص 60-62 229 - ج 2 ، ینیسح ،  هسامح 
 ، يونعم ياـهراتفگ  صـص 125-126 233 - يونعم ،  ياـهراتفگ  - 232 صـص 124-134 . دیهـش ، همیمـض  هب  يدهم ،  بالقنا  مایق و 

دنا و هدوب  رثاتم  هشیمه  زا  شیب  تبیصم  نیا  لقن  ماگنه  هی  دیهـش  داتـسا  صص 212-215  ج 2 ، ینیـسح ،  هسامح  صص 97و98 234 -
 ، يونعم ياهراتفگ  - 235 تفایرد .  موحرم  نآ  راون  هب  نداد  شوگ  اب  ناوت  یم  طقف  ار  وا  ساسحا  قمع  اذل  دـنا و  هتـسیرگ  یم  تدـشب 

یلاح رد  نیا  تشک و  ار  دعـس  رمع  راتخم  هک  دیـشکن  لوط  رتشیب  لاس  هس  ود  هّللادـبعابا  ياعد  نیمه  زا  دـعب  صص 239 و 240 236 -
يور رب  هک  یلاح  رد  ار  دعس  رمع  رس  شردپ .  تعافش  يارب  راتخم  شیپ  دوب  هدمآ  دوب  رضاح  راتخم  سلجم  رد  دعس  رمع  رـسپ  هک  دوب 

ار هچراپ  یسانش ؟  یم  تساجنیا ،  هک  يرـس  ایآ  دنتفگ  شرـسپ  هب  تقو  کی  دندروآ  راتخم  سلجم  رد  دوب  هدش  هدیـشک  يا  هچراپ  نآ 
 ، يونعم ياهراتفگ  - 237 دینک . قحلم  شردپ  هب  ار  وا  تفگ :  راتخم  درک . تکرح  اج  زا  رایتخا  یب  دید  ار  شردپ  هدیرب  رس  ات  تشادرب 

داتسا اجنیا  رد  صص 50-55 240 - ج 1 ، ینیـسح ،  هسامح  ص 85 239 - ج 2 ، يونعم ،  ياـهراتفگ  و 202 238 - صص 205  ج 1 ،
 ( ع  ) یلع ینیب  نشور  هب  هک  اهنآ  اما  تسیچ  نم  روظنم  تفده و  دشاب  هتفگ  ع )   ) یلع هک  درادن  خیرات  نتم  رد  دنا : هدومرف  رکذت  دـیهش 

صـص 85-88 242- ج 2 ، ینیـسح ،  هساـمح  - 241 درک . یم  ینیب  شیپ  ار  راــک  رخآ  نآ  ع )   ) یلع دــنموگ  نـم  دــننموم  فرتـعم و 
ص يونعم ،  ياهراتفگ  ص 243 245 - يونعم ،  ياـهراتفگ  ص 243 244 - يونعم ،  ياـهراتفگ  ص 266 243 - يونعم ،  ياـهراتفگ 
ج 1، ینیسح ،  هسامح  ص 263 248 - يونعم ،  ياهراتفگ  ص 146 247 - زین ج 2 ، ص 32 و  ج 1 ، ینیسح ،  هسامح  - 246 160-162

ص 302

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 
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زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 
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ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

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