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میشلامراکم روثام  مکحلاملاعم و  روتسد  نوناق :

باتک تاصخشم 

40 ق. ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا نب  یلع هسانشرس :
. یسراف . میشلا مراکم روثام  مکحلا و  ملاعم روتسد  يدادرارق : ناونع 

یـضاق فیلات  (ع /) بلاطیبا نب  یلع نینموملاریما  نانخـس  زا  میـشلا / مراکم روثام  مکحلا و  ملاـعم روتـسد  نوناـق : روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
. یچریرح زوریف  همجرت  یعاضق ؛

.1362 ریبکریما ، نارهت : رشن : تاصخشم 
262ص. يرهاظ : تاصخشم 

964-00-0228-3 مود : پاچ  لایر : 4000 لایر ؛ 320 کباش :
. یبرع یسراف -  تشاددای :

.1375 مود : پاچ  تشاددای :
. نوناق دلج : يور  ناونع  تشاددای :

. سیونریز تروص  هب همانباتک  تشاددای :
. نوناق دلج : يور  ناونع 

. میشلا مراکم روثام  مکحلا و  ملاعم روتسد  رگید : ناونع 
راصق تاملک  . 40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا نب  یلع عوضوم :

ثیداحا . 40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا نب  یلع عوضوم :
مجرتم  -، 1320 زوریف ، یچریرح ، هدوزفا : هسانش 

ریسفت دقن و  نینموملاریما ع --  مالک  نم  میشلا  مراکم روثام  مکحلا و  ملاعم روتسد  454ق . ، - همالس نب  دمحم  یعاضق ، هدوزفا : هسانش 
BP39/15041 1362 هرگنک : يدنب  هدر 

297/9515 ییوید : يدنب  هدر 
م63-1318 یلم : یسانشباتک  هرامش 

مجرتم همدقم 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
يارب ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  نانخـس  زا  هزات  یباتک  يهمجرت  هللا  اناده  نا  ول ال  يدتهنل  انک  ام  اذهل و  انادـه  يذـلا  دـمحلا هللا 

يهمئا و  ص )  ) یمارگ ربمایپ  يرای  اتکی و  راگدرورپ  ددم  اب  زج  هک  تسا  يدنوادخ  ياهتکرب  تاقیفوت و  زا  یـسراف  نابز  هب  راب  نیتسخن 
. دوشیمن يدحا  بیصن  مالسلامهیلع )  ) راهطا

درگ يرمق  يرجه  لاس 454  هب  یفوتم  یعاضق  یـضاق  ار  نآ  هک  تسا  میـشلا » مراکم  روثام  مکحلا و  ملاعم  روتـسد   » باـتک یلـصا  ماـن 
هللا ناوضر   ) یضرفیرش يهویش  هب  دنمدوس  باب  هن  رد  ار  ع )  ) یلع ترـضح  زا  ینانخـس  یعاضق  یـضاق  رگید  ترابع  هب  تسا . هدروآ 
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. تسا هدومن  يروآعمج  هیلع )
یعفار دیعس  رداقلادبع  دمحم  یشاوح  مظع و  لیمج  داتسا  حیحصت  اب  يرمق  يرجه  لاس 1332  هب  راب  نیتسخن  يارب  ملاعم  روتسد  باتک 

وبا یـضاق  طسوت  هک  نآ  دوجوم  یطخ  يهخـسن  نیرتمیدق  ساسارب  ار  باتک  مظع  لیمج  داتـسا  تسا . هدیـسر  پاچب  رـصم  رد  یقوراف ،
تباتک هللادبع  وبا  یضاق  تسا . هدرک  حیحـصت  هدش  هتـشون  مشـش  نرق  ناگرزب  زا  لاهنم  نب  هفیلخ  نبروصنم  حتفلا  یبا  نب  دمحم  هللادبع 

. تسا هدیناسر  نایاپب  يرمق  يرجه  لاس 611  هب  هبنشراهچ  زور  هب  متفه  نرق  زاغآ  رد  ار  نآ 
ینعی نآ  يهدنروآدرگ  زا  باتک  نیا  يهدننکتیاور  يدیز  ینیسح  لیعامسا  نب  نسح  نبرصان  طسوت  هک  ياهخسن  يور  زا  ار  نآ  و  [ 1]

. تسا هدومن  لقن  هدش ، هتشون  یعاضق  یضاق 
هحفص 10] ]

باتک زا  رگید  ياهخسن  هغالبلاجهن » رداصم   » باتک بحاص  بیطخ و  ینیسح  ءارهزلا  دبع  دیس  ردقیلاع  دنمـشناد  اهلاس  تشذگ  زا  سپ 
تسیب دصیس و  رازه و  لاوش  متسیب  هبنشود  بش  رد  يدادغب ، یسولآ  دومحم  نب  نامعن  نب  نیدلا  ءالع  طسوت  نآ  تباتک  هک  ار  یعاضق 

حیحـصت هدرک و  هلباقم  اقیقد  رکذلا  قباس  يهخـسن  اب  ار  نآ  تسا و  هدروآ  تسدـب  هدیـسر ، نایاپب  هینطنطـسق  رد  يرمق ، يرجه  تفه  و 
تقد لامک  رد  هدومن  هراشا  باتک  يهمدقم  رد  بیطخ  ینیسح  ءارهزلادبع  دیـس  هکنانچ  زین  هخـسن  نیا  هک  دش  رکذتم  دیاب  تسا . هدومن 

روتسد باتک  نیاربانب  تسا . هتشاد  فالتخا  يردان  دراوم  رد  مهنآ  كدنا ، رایسب  مشش  نرق  يهخسن  اب  هدش و  هتشون  ییاناوخ  ییابیز و  و 
رد يدالیم  اب 1981  قباطم  يرجه  لاس 1401  رد  راب  نیلوا  يارب  حیحـص  حقنم و  ياهویـش  هب  یطخ  يهخـسن  ود  ساسارب  مکحلا  ملاعم 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  یبرعلا » باتکلاراد   » طسوت توریب 
یلع یبا  نب  دمحم  هللادبع  وبا  یـضاق  تسخن  تسا . هدـش  تیاور  هدینـش و  یعاضق  یـضاق  زا  هطـساو  هس  هب  مکحلا  ملاعم  روتـسد  باتک 

نب دمحم  هللادبع  وبا  زا  وا  يدیز و  ینیسح  لیعامسا  نب  نسح  نب  رصان  حوتفلا  وبا  بیطخ  فیرش  زا  يرماع  هللادیبع  نب  دمحم  نب  نسح 
. تسا هدرک  تیاور  یعاضق  یضاق  زا  وا  يوغل و  يوحن  يدیعس  لاله  نب  تاکرب 

[. 2]
هتفریم رامشب  تغل  بدا و  ناداتـسا  زا  هدوب و  رـصم  یلاها  زا  يدعـس ) ای   ) يدیعـس دحاولادبع  نب  لاله  نب  تاکرب  نب  دمحم  هللادبعوبا 

[. 3  ] تسا هتفر  ایند  زا  يرمق  يرجه  رد 520  هدش و  دلوتم  يرمق  يرجه  رد 420  هک 
هب ملاـعم  روتـسد  بلاـطم  تیاور  عامـس و  هدوب و  یعاـضق  یـضاق  نارـصاعم  زا  يو  هک  تفاـیرد  ناوتیم  وا  تدـالو  تاـفو و  خـیرات  زا 

. تسا هتفرگ  تروص  یعاضق  یضاق  زا  وا  يهلیسو 
یعاضق ملـسم  نب  دـمحم  نب  میهاربا  نب  نومکح  نب  یلع  نب  رفعج  نب  همالـس  نب  دـمحم  هللادـبعوبا  یعاضق : یـضاق  لماک  یلـصا و  مان 

و دومن ، ثیدح  عامـس  يرایـسب  ياملع  زا  رـصم  رد  وا  تسا . هتـشاد  لماک  تراهم  خیرات  ثیدح و  رد  هدوب و  یعفاش  ياهقف  زا  وا  تسا .
هتفر هینطنطسق  هب  ترافـس  يارب  یتدم  يو  تسا . هدرکیم  تباتک  نایمطاف  يهرود  رد  یناگرگ  دمحا  نب  یلع  ریزو  يارب  مه  يراگزور 

[. 4 . ] تسا هدوب  رصم  هاضقلا  یضاق  مه  يدنچ  و 
ءابناب ءابنالا  «، » راثالآ ططخلا و  رکذ  یف  راتخملا  : » زا ترابع  وا  راثآ  نیرتمهم 

هحفص 11] ]
و میـشلا » مراکم  روثام  مکحلا و  ملاـعم  روتـسد  «، » نیدـباعلا رخذ  نیظعاولا و  هرد  «، » ثیدـحلا یف  ءاـبنالا  «، » ءاـفلخلا خـیراوت  «، » ءاـیبنالا

[. 5 « ] هیعرشلا بادالا  لاثمالا و  مکحلا و  یف  رابخالا  باهش  »
. تسا هدومن  تافو  يرمق  يرجه  لاس 454  يهدعق  يذ  مشش  تسیب و  هبنش  جنپ  بش  رد  یعاضق  یضاق 

باتک ياهیگژیو  شزرا و  تیمها و 
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نب دحاولادبع  فیلات  ملکلاررد  مکحلاررغ و  یـضرفیرش و  فیلات  هغالبلاجهن  ياهمان  هب  رثا  ود  ع )  ) یلع ترـضح  زا  مینادیم  هکنانچ 
، گنهرف لیبق  زا  فلتخم  ياهنادیم  رد  ع )  ) راوگرزب ماما  نیا  يهویـش  هار و  دـیاب  هک  اجنآ  زا  تسا  هدیـسر  پاچب  يدـمآ  یمیمت  دـمحم 

مامه ماما  نآ  میلاعت  زا  يدنمهرهب  اب  یمالسا  يروهمج  ياپون  ماظن  ات  دریگ  رارق  یـسررب  هقادم و  دروم  هریغ  و  داصتقا ، تسایـس ، شترا ،
نسح اب  دنوهنییآ  قداص  ياقآ  مرتحم  لضاف  طسوت  باتک  نیا  يهمجرت  داهنشیپ  ددرگ ، رتمظنم  رتراوتسا و  رتافوکـش و  زور  هب  زور  (ع )

. دومن مالعا  نآ  پاچ  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  هلصافالب  مه  ریبکریما  يهسسوم  دش و  هجاوم  مجرتم  لابقتسا 
ياملع نیرتگرزب  زا  ع )  ) یلع نایقتم  يالوم  نانخس  يهدنروآدرگ  یعاضق  یـضاق  هک  تسا  تهج  نآ  زا  رتشیب  باتک  نیا  يوار  تیمها 

لها ياـهباتک  زا  يرایـسب  رد  هکنآ  اـب  يو  دراد . ربتعم  یتلزنم  ثیدـح  لـها  اـملع و  اـهقف و  ناـیم  رد  هدوب و  يرجه  مجنپ  مراـهچ و  نرق 
. تسا هتسناد  هعیـش  ینئارق  لیالد و  رب  انب  ار  وا  ص 367 ) ج 3 -  ) لئاسولا كردتـسم  رد  يرون  يهمالع  یلو  هدش  دادـملق  یعفاش  تنس ،

. تساعدم نیا  هاوگ  نیرتهب  رابخالا » باهش   » مان هب  شاهدنزرا  رثا  دوریم و  رامشب  دنمشناد  ربتعم و  نایوار  زا  یعاضق  یضاق 
رد ار  ص )  ) یمارگ ربمایپ  زا  نخـس  تسیود  رازه و  هکنآ  زا  سپ  يو  هدـش  رکذـتم  رـضاح  باتک  يهمدـقم  رد  یعاضق  یـضاق  هکناـنچ 

. دزادرپیم مکحلا  ملاعم  روتسد  باتک  نیودت  هب  دوخ  ناتسود  شهاوخ  هب  انب  دنکیم  يروآعمج  رابخالا  باهش 
دننامه يدنمشناد  باختنا  قوذ و  اب  مه  نآ  يراکتبا  باب  هن  رد  باتک  نیودت 

هحفص 12] ]
ینالوط ياههبطخ  زا  یخرب  يارب  یعاضق  هک  ینایوار  تسین . هدیـشوپ  نارظنبحاص  رب  هک  دراد  ياهژیو  تیمها  رابتعا و  یعاضق  یـضاق 

نب ءارب  ناوزغ ، نب  لیضف  نب  دمحم  لیبق : زا  دنوریم  رامشب  هقف  بدا و  تغل و  ثیدح و  ناگرزب  زا  دیامنیم  رکذ  ع )  ) هاتوک تاملک  و 
ریاظن دـیرد و  نبا  هیوطفن ، هیولاخ . نب  نیـسح  یلاکب ، يریمح  يهلاضف  نب  فون  یلظنح ، هتاـبن  نب  غبـصا  هبیـش ، یبا  نب  هللادـبع  بزاـع ،

. اهنآ
[. 6]

اهنآ مان  رکذ  دراد و  یصاخ  یگدنشخرد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  يافواب  نارای  مان  هدومن  رکذ  ار  اهنآ  یعاضق  یـضاق  هک  ینایوار  نایم  رد 
عقار نب  هعافر  سیق ، نب  فنحا  روعا ، ثراح  لیبق : زا  دشخبیم  یصاخ  تقد  تحـص و  هغالبلاجهن  ریظن  باتک  نیا  بلاطم  زا  یـضعب  هب 

دایز نب  لیمک  ناحوص ، نب  هعصعص  سیق ، نب  ثعشا  کلام ، نب 
. اهنآ ریاظن  و  [ 7]

: ریظن دوشیمن  هدید  مکحلا  ررغ  هغالبلاجهن و  رد  هدمآ  باتک  نیا  رد  هک  یتاملک  اههلمج و  زا  يرایسب 
. تسا هتفای  ماجنا  ع )  ) نسح ماما  شدنزرف  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  نایم  هک  یخساپ  شسرپ و 

. ترضح نآ  ياهخساپ  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  زا  لاوئس  باب  یمامت 
. تسا هدماین  مکحلارورغ  هغالبلاجهن و  باتک  ود  رد  هدمآ  باتک  نیا  رد  ع )  ) ترضح نآ  بیرغ  نانخس  شخب  رد  هک  یثحابم  زا  یخرب 

رادروخرب ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  هب  صوصخم  تغالب  تحاصف و  زا  هک  ترضح  نآ  تاجانم  هژیوب  تسا ، هزات  الماک  زین  متـشه  باب 
یتافالتخا اب  مه  نآ  تاجانم  نیا  دـشابیمن و  دوجوم  زین  لومعم  يهیعدا  ياهباتک  رد  هدـماین  مکحلاررغ  هغالبلاجـهن و  رد  اـهنت  هن  تسا 
یگتـسیاش زاب  دوبیم  اراد  مه  ار  باب  کی  نیمه  طقف  باتک  نیا  رگا  تسا و  هتـشذگ  مجرتم  رظن  زا  راونالا  راحب  ياعد  باـتک  رد  اـهنت 

. دوش همجرت  یسراف  هب  دور و  رامشب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نانخس  زا  يرگید  باتک  هک  تشاد 
نیا تالمج  تارابع و  زا  یخرب  هدنناوخ  تسا  نکمم  هک  تسا  نآ  رکذت  لباق  يهتکن 

هحفص 13] ]
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یتح هک  تسا  هدیـسر  هجیتن  نیدـب  هدروآ  لمعب  هک  یـصحفت  اب  مجرتم  یلو  دـبایب  مه  مکحلاررغ  رد  انایحا  هغالبلاجـهن و  رد  ار  باـتک 
الثم دراد . فالتخا  مک  شیب و  ریخا  باتک  ود  تارابع  اب  هدـمآ  مکحلا  ررغ  رد  انایحا  هغالبلاجـهن و  رد  اـهنآ  ریظن  هک  ینانخـس  بطخ و 

اوببلجت تاوصالا و  اونع  هیـشخلا و  اورعـشتسا  نیملـسملا  رـشعم  تسا : هدـمآ  نینچ  ملاـعم  روتـسد  رد  ع )  ) ترـضح نآ  نانخـس  باـب  رد 
تراـبع اـما  رـسیلا  ارتـنلا و  اوـنعطا  رزـشلا و  اوـظحلا  هلـسلا و  لـبق  دـمغلا  یف  فویـسلا  اوـقلقا  ننجلا و  اوـفخا  موـللا و  اوـلمکا  هنیکـسلا و 

: هغالبلاجهن
فویسلا اولقلق  هماللا و  اولمکا  ماهلا و  نع  فویسلل  یبنا  هناف  ذجاونلا  یلع  اوضع  هنیکسلا و  اوببلجت  هیشخلا و  اورعشتسا  نیملسملا  رـشاعم 

. رزشلا اونعطا  رزخلا و  اوظحلا - اهلس و  لبق  اهدامغا  یف 
[. 8]

. تسا يدایز  فالتخا  هبطخ  ود  نیا  تارابع  تاملک و  نایم  دینکیم  هظحالم  هکنانچ 
رد ترـضح  نآ  هب  بوـسنم  راعـشا  دـینادیم  هکناـنچ  تسا  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  هـب  بوـسنم  راعـشا  رکذ  باـتک  نـیا  بلاـطم  زا  رگید 

نیا ياوتحم  رب  هوالع  هدـنناوخ  هک  تسا  میجح  ياهزادـنا  هب  نیواود  نیا  زا  یخرب  هدیـسر و  پاچب  ددـعتم  ياهپاچ  اب  فلتخم  ياهناوید 
باتک رد  هک  یتایبا  مجرتم  يهدـیقع  هب  دـنیامنیم . دـیدرت  ع )  ) یلع ترـضح  هب  راعـشا  نیا  باستنا  رد  اهنآ ، يداـیز  هب  هجوت  اـب  راعـشا 

بدا و رد  هقث  ربتعم و  ینایوار  نابز  زا  راعشا  نیا  زا  یضعب  هچ  دراد  تبـسانم  ع )  ) یلع نانخـس  اب  رتشیب  الامتحا  هدش  رکذ  ملاعم  روتـسد 
راعـشا هب  تبـسن  راعـشا  نیا  دادـعت  هکنآ  رگید  تسا ، هدـیدرگ  رکذ  اهنآ  ریاظن  دـیرد و  نبا  هیولاخ و  نب  نیـسح  هیوطفن و  لـیبق  زا  تغل 

نامز کبـس  اب  هدـمآ  اهنآ  رد  هک  یثحابم  تایبا و  نیا  کبـس  رگید  فرط  زا  دـسریم . رتلوبق  لـباق  رظن  هب  ع )  ) یلع ترـضح  هب  بستنم 
: درادن دوجو  لوادتم  یپاچ  ياهناوید  رد  باتک ، نیا  تایبا  زا  یخرب  تسا . رتقابطنا  لباق  یخیرات  عیاقو  و  ع )  ) یلع ترضح 

دمحا هبرت  مش  نم  یلع  اذام 
ایلاوغ نامزلا  يدم  مشیالا 
اهناول بئاصم  یلع  تبص 

[. 9  ] ایلایل ندع  مایالا  یلع  تبص 
هحفص 14] ]

نب یلع  نانخـس  میهفت  یگداـس  یـسراف و  ناـبز  ییاویـش  ماهدومن  یعـس  بناـجنیا  هک  موش  رکذـتم  دـیاب  باـتک  نیا  يهمجرت  يهراـبرد 
یلع نانخـس  يهمجرت  هک  مراد  ناعذا  همه  نیا  اب  ماهتفرگ  رظن  رد  مه  ار  یبرع  نتم  تلاصا  لاـح  نیع  رد  منک . تیاـعر  ار  ع )  ) بلاـطیبا

نآ زیمآهزجعم  زیگناتفگـش و  نانخـس  قح  مرازه  کی  دـناوتیمن  زگره  یمجرتم  چـیه  دوش  ماجنا  تحـص  تقد و  اـب  مه  ردـق  ره  (ع )
. دیامن ادا  ار  ع )  ) ترضح

بدالا نوناق  يرـشخمز ، بدالا  همدـقم  لیبق  زا  يرگید  ياهگنهرف  زا  یـسراف  لوادـتم  ياهگنهرف  زا  هدافتـسا  رب  هوالع  همجرت  رد  انمض 
. ماهتسج ددم  زین  يدرک  بوقعیوبا  يهغلبلا  یسیلفت و  شیبح 

ار توریب  پاچ  یبرع  نتم  انیع  دریگب  رارق  مرتحم  ناگدنناوخ  سرتسد  رد  بارعا  ظاحل  زا  طلغ  یب  هکلب  طلغ  مک  یبرع  نتم  هکنآ  يارب 
يهمجرت زا  شیپ  دشابیم  بارعا  لکش و  ياراد  تسا و  هدش  حیحصت  بیطخ  ینیـسح  ءارهزلادبع  دیـس  مظع و  لیمج  داتـسا  طسوت  هک 

ار همجرت  دنناوتب  الضف  مه  دوش و  دنمهرهب  نآ  زا  درادن  یبرع  نابز  رد  تراهم  هک  ینابز  یسراف  ناملسم  مه  ات  ماهدروآ  باب  ره  یسراف 
ماما نآ  تاجانم  صوصخب  ع )  ) یلع ترـضح  نانخـس  ندـناوخ  رگید  فرط  زا  دـنیامن . هسیاقم  يرورـض  دراوم  رد  یبرع  نتم  لـصا  اـب 

« ههجو هللا  مرک   » يهلمج هک  اـج  ره  رد  یبرع  نتم  رد  هک  تسا  رکذـت  يهتـسیاش  دراد و  يرگید  باوـث  ضیف و  یبرع  ناـبز  هب  راوـگرزب 
یطخ يهخسن  رد  تسا  هدرک  هراشا  باتک  يهمدقم  رد  ینیسح  ءارهزلادبعدیس  هکنانچ  اریز  دش  لدبم  مالسلاهیلع »  » يهلمج هب  دوب  هدمآ 

میشلامراکم روثام  مکحلاملاعم و  روتسد  www.Ghaemiyeh.comنوناق : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 68زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدیدرگ  رکذ  مالسلاهیلع »  » باتک نیا  زا  مشش  نرق 
مراد و میدقت  ناشروضح  هب  ماهتسناوتن  صقن  بیع و  نودب  ار  همجرت  نیا  هک  مهاوخیم  رذع  دهعتم  يالضف  ناملسم و  تما  زا  نایاپ  رد 

شیوخ تیانع  نوهرم  ار  هدنب  نیا  شیوخ  يهنالـضاف  ياهییامنهار  اب  دـنرگنب و  نآ  تاوفه  رب  ضامغا  يهدـید  اب  نادنمـشناد  مراودـیما 
یملع و راثآ  پاچ  رد  ریبکریما  تاراشتنا  يهسسوم  رد  دوخ  يزور  هنابش  شـشوک  اب  هک  یناملـسم  دهعتم و  ناردارب  زا  نینچمه  دنزاس .
. داهد قیفوت  ناشیادخ  منکیم . يرازگساپس  هنامیمص  دنرادیمرب  يرثوم  ياهماگ  تیبلها  فراعم  یمالسا و  ینآرق و  گنهرف  يهعاشا 

یچریرح زوریف 
62 / 3 / 21

هحفص 19] ]

راتفگشیپ

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
نب دمحم  نب  نسح  یلع  یبا  هلودلا ) یضر   ) نب دمحم  هللادبعوبا  نیدلا ) ءانـس   ) دنمتداعـس لضاف  ملاع و  رهد ، يهناگی  راوگرزب ، یـضاق 

: تفگ ام  هب  دراد ) هاگن  ار  شدوجو  دنک و  ماود  اب  ار  وا  تمعن  ادخ   ) يرماع هللادیبع 
، ام رورس  تسا : هتفگ  وا  مه  ماهدینش . يرجه  لاس 611  يهدعق  يذ  رد  رصم  طاطـسف  رد  ار  نآ  دوخ  نم  دش و  هدناوخ  نم  رب  باتک  نیا 
رد داب ) دونشخ  وا  زا  ادخ   ) يدیز ینیسح  لیعامسا  نب  نسح  نب  رصان  حوتفلاوبا  تلود ) هوکش  راختفا و   ) بیطخ یضاق  راوگرزب  فیرش 

خیش مدناوخرب . يوحن  يدیعس  لاله  نب  تاکرب  نب  دمحم  هللادبعوبا  دوخ  داتسا  خیـش و  رب  ار  باتک  نیا  تفگ : ام  هب  يرجه  مرحم 558 
: تفگ ام 

ره رب  شملع  هک  ار  يادخ  شیاتس  تفگ : وا ) رب  داب  ادخ  تمحر   ) یعاضق یلع  نب  رفعج  نب  همالس  نب  دمحم  هللادبعوبا  راوگرزب  یضاق 
گرزب يادـخ  نآ  تسا . لـماش  ناگدـنب  يهمه  رب  شیراـبدرب  تشذـگ و  هدـنار و  یعونـصم  ره  رد  شمکح  اـضق و  هدرتـسگ و  يزیچ 

دنادرگیم و صوصخم  تمکح  هب  دهاوخیم  شیوخ  يایلوا  زا  هک  ار  هک  ره  شرایـسب ، لضف  تمعن و  نتـشاد  ینازرا  يارب  هک  یتردـق 
ار تمکح  هـک  سکنآ  و  «، ) يهیآ 272 هرقب - اریثک - اریخ  یتوا  دـقف  همکحلا  توی  نم  و   » دـنیزگیمرب ار  دوخ  ناکاپ  ناصلخم و  نادـب 

تـسوا تسین و  يزیچ  وا  دننامه  هکنآ   ) هاگآ میکح و  دـنوادخ  تسا  رترب  سپ  تسا ) هدـش  هداد  رایـسب  ریخ  وا  هب  سپ  تسا  هدـش  هداد 
نیرتنشور نابز و  نیرتاویـش  اـب  هکنآ  رب  داـب  ادـخ  دورد  و  يهیآ 9 » يروش ، ریـصبلا - عیمـسلا - وه  ءییـش و  هلثمک  سیل  (، » اـنیب اونش و 

ص)  ) دمحم وا  تسا . هدش  صوصخم  تمکح  هب  تمکح ، يهرطیس  تجح و  نیرتراکشآ  نایب و  تلالد و 
هحفص 20] ]

تفرگ و ندیـشخرد  نامیا  ماکحا  هک  ییاج  ات  تسا  یگریت  لد و  ییانیبان  يهدـنیادز  تمـصع و  تیادـه و  هب  دـیوم  یناـبرهم و  ربماـیپ 
تخر ناتهب  یهارمگ و  ياهلطاب  دش و  ایوگ  نابرهم  دنوادخ  دیحوت  يارب  هناصلاخ  اهنابز ، دـیدرگ و  هتـشارفارب  نآرق  تیادـه  ياهمچرپ 

اطع ناشیدب  ار  دوخ  باوث  زا  هرهب  نیرتشیب  دیزگرب و  شیوخ  باتک  تثارو  يارب  ناشیادـخ  هک  وا  نادـناخ  رب  داب  ادـخ  دورد  و  تسبرب .
وا و رب  ادخ  دورد  داد . رارق  شیوخ  نید  ماکحا  يارب  نامکاح  ناتـسرپرس و  و  تما ، يارب  تیاده  ياههناشن  نایامنهار  ار  نانآ  و  دومرف .

. داب ناشیا  رب 
ظعاوم و لاثما و  ایاصو و  باب  رد  ص )  ) ار ادـخ  لوسر  ثیدـح  زا  نخـس  تسیود  رازه و  هکنآ  زا  سپ  راگدرورپ ، شیاتـس  زا  سپ  اـما 

نب یلع  نینموملاریما  مالک  زا  هک  دنتساوخ  نم  زا  ینید  ناردارب  زا  یخرب  مدیمان  شباهش  هداهن و  یباتک  نمـض  رد  مدومن و  مهارف  بادآ 
منادیم و هقث  نیما و  ار  وا  هک  یـسک  فیلات  تیاور و  هب  مهم  نیا  رد  مروآ و  درگ  هدش  رکذ  رادقم  نیمه  دودـح  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا
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. منک نیودت  ماهدرک  باهش  باتک  رد  هک  يراک  دننام  اهدنس  فذح  اب  وکین و  شوخ و  یمظن  رد  ار  نآ  میوج و  دانتسا  مدنسپیم 
رعش تاجانم و  هیعدا و  اهخساپ و  بادآ و  اهتظعوم و  اهتمکح و  تغالب و  مالک و  زا  هدومن و  ریخ  بلط  تردق ، گرزب  دنوادخ  زا  سپ 

. مدروآ درگ  تسا  ییاهشخب  عاونا و  ياراد  زین  کی  ره  هک  باب  هن  رد  ار  ع )  ) ترضح نآ  تالیثمت  هدنام و  ياج  رب 
ع)  ) ترضح نآ  دنمدوس  ياهتمکح  رد  نیتسخن : باب 

. نآ هب  ع )  ) ترضح نآ  یلیمیب  ایند و  شنزرس  رد  مود : باب 
ع)  ) ترضح نآ  ياههظعوم  رد  موس : باب 

ع)  ) ترضح نآ  یهاون  اهتیصو و  رد  مراهچ : باب 
. اهشسرپ هب  ع )  ) ترضح نآ  ياهخساپ  رد  مجنپ : باب 

ع)  ) ترضح نآ  بیرغ  مالک  رد  مشش : باب 
ع)  ) ترضح نآ  ردان  نانخس  رد  متفه : باب 

ع)  ) ترضح نآ  تاجانم  اهاعد و  رد  متشه : باب 
. تسا هدیسر  ام  تسد  هب  ع )  ) ترضح نآ  زا  هک  يرعش  رد  مهن : باب 

رد ار  هتکن  نیا  هکنانچنآ  دوش  هدرب  یپ  نخـس  نآ  يوار  هب  تمالع  نادـب  اـت  مداـهن  ياهناـشن  منکیم  تیاور  هک  ینخـس  ره  ربارب  رد  نم 
دانسا میامنیم و  نشور  باتک  نایاپ 

هحفص 21] ]
رترب يادخ  زا  ماهتشاذگ . [ 10  ] میج تمالع  دشیم  هتخانـش  شاهدنـسیون  طخ  هک  اهنآ  زا  کی  ره  رب  ماهدرک و  رکذ  ار  ینالوط  ثیداحا 

هاگرد رد  یکیدزن  بجوم  هک  يراک  ماجنا  رد  دیامرف و  اطع  دـنک  مهارف  ار  وا  يدونـشخ  هک  هچنآ  رد  قیفوت  نسح  زا  ارم  هک  مهاوخیم 
. لیکولا معن  یبسح و  وه  و  دیامن . يرای  ددرگ  وا 

هحفص 23] ]

ترضح نآ  دنمدوس  ياهتمکح  رد 

ار نآ  رادرک  هک  تسا  نآ  راـتفگ  نیرتهب  دـنک . تیاـفک  ارت  هک  تسا  یـسک  وت  لـها  نیرتهب  دزومآ . دـنپ  ارت  هک  تسا  نآ  هبرجت  نیرتهب 
يارب تسا . یماجنارـس  يراک  ره  يارب  تساهنآ . ياههنایم  اهراک ، نیرتهب  دشک . شود  رب  ارت  هک  تسا  نآ  اهرهـش  نیرتهب  دنک . یهاوگ 

وت تسا و  یکاروخ  ینامز  ره  يارب  تسا . يزورهریت )  ) ياهدننکتشپ یتخبـشوخ )  ) ياهدنروآ يور  ره  يارب  تسا . یتدم  یناگدنز  ره 
ای درخ   ) یمک تسا . دنواشیوخ  دننام  هب  تسود  تسا . یشیدنا  رود  يار ، رد  يراوتسا  دنکفایم . رطخب  ار  دوخ  ناگرزاب  یگرم . يهمقل 

يدـنمزآ تسا . یگدـنز )  ) یهاـبت اـهراک ، رد  یهاـتوک  تسا . یمرـشیب  ییوجهزیتس ، تسا . یگدوسآ  فاـصنا ، تسا . يراوخ  ناـمیا )
، داـیز ینتورف  تسا . یگناـگیب  بجوم  یگیاـمورف  یکیدزن و  بجوم  یگدنـشخب  تسا . یتسدـیهت  بجوـم  اـنز  تسا . يراوـخ  بجوـم 

یگنتلد ببس  يدنک ، گنرد و  تسا . یگدنزغل  یگدزباتـش ، تسا . تفآ  یناوتان ، تسا . يراوخ  ببـس  یناوتان  تسا . یتسدیهت  يهناشن 
، بدا تسا . یکریز  یـشیدنارود ، تسا . يراوخ  ییوگغورد ، تسا . گنن  لخب ، تسا . یتساک  سرت ، تسا . يروآلد  ییابیکـش ، تسا .

يهناشن اههناهب ، ندروآ  رایـسب  تسا . ینمـشد  يهناـشن  نتـسج ) يرود   ) ندـینادرگ يور  تسا . شیوخ  ماـن  دـننام  تشز  تسا . يرورس 
. تسا نشور  يهنییآ  هشیدـنا ، تسا . شیاـشگ  راـظتنا  ادـخ ، شتـسرپ  تسا . نتـسسگ  دـنویپ  هار  يرگید ، هـب  هاـنگ  تبـسن  تـسا . لـخب 

يهماج ینیـشنهشوگ ، تسا . یتسدـیهت  يهناشن  يدـنمزآ ، تسا . یتسدـگنت  ربارب  رد  يرپس  ییابیکـش ، تسا . یتسود  بان  ییورهداشگ ،
. تسا رگتحیصن  يهدنهدمیب  يریذپدنپ ، تسا . باوص  فالخرب  ینیبدوخ  تسا . هدش  هدرب  هرهب  يدنواشیوخ  یتسود ، تسا . یتسدیهت 

میشلامراکم روثام  مکحلاملاعم و  روتسد  www.Ghaemiyeh.comنوناق : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 68زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


هار نتفرگ ، دنپ 
هحفص 24] ]

رـس تسا . یلدروک  زابنا  يوه ، دـیوگ . تسار  شنورد  هک  تسا  یـسک  تسود  دروآ . دـیدپ  یگنتلد  لـخب ، دـنک . هداـفا  وت  هب  ار  تسار 
و دیازفایم ، ار  كدنا  يورهنایم ، تسا . هیامرس  نیرتدنمدوس  ششوک ، دراذگیم . ثرا  هب  اههنیک  یخوش ، تسا . شنزرـس  غورد ، ماجنا 

رهـش رد  تسدیهت ، دشابن . یتسود  ار  وا  هک  تسا  یـسک  هناگیب  تسوا . زار  يهنیجنگ  دـنمدرخ ، يهنیـس  دـنکیم . دوبان  ار  رایـسب  یهابت ،
ره رس  تسا . یتشرد  نآ  تفآ  ییوخمرن و  شناد ، رس  تسا . نیقی  یتسرد  نید ، رس  تساهبیع . ناتسروگ  يرابدرب ، تسا . هناگیب  شیوخ 

هارمه یگدزباتش ، تسا . يرادیاپ  اب  یتمالس  تسا . گرزب  دنمجرا و  راگدرورپ  يرادربنامرف  نآ ، نوتـس  رترب و  يادخ  تخانـش  يراک ،
ییانیبان تیاده ، تسا . ناهانگ  زا  نتـسج  يرود  صالخا ، تسا . شخبافـش  يوراد  یتسار ، تسا . تمحر  دیلک  شیاین  تسا . یگدنزغل 

هک تسا  یـسک  دنمدرخ  تسا . وت  زا  دیوجیم  ارت  يدونـشخ  هک  یـسک  تسوت . درخ  يهدننکوگزاب  تاهداتـسرف ، دنکیم . نشور  ار  لد 
زا ناوتان ، رب  يرگدادیب  تسا . رتهدنرادهاگن  شیوخ  زار  يارب  ناسنا  دنسارهب . هدش ، هدناسرت  هک  یسک  يدب  زا  دهد . دنپ  ار  وا  اههدومزآ 

يرازگساپس تسا . يرگناوت  رویز  رکش ، تسا . یتسدیهت  رویز  ینمادکاپ ، تساههبرجت . يرادهاگن  يدنمدرخ ، تساهمتـس . نیرتتشز 
. تسا رترب  تشرس  يرابدرب ، تسا . ادخ ) هب   ) یکیدزن ببـس )  ) ییاسراپ تسوزرآ . یهاتوک  ایند ، رد  ییاسراپ  تسا . رپس  يراگزیهرپ ، و 

یتساـک يهنومن )  ) لـطاب و  لاـمک )  ) يهنوـمن قـح  تسا . یهارمگ  تلفغ  ییانـشور و  ندیـشیدنا ، تسا . تمارک  اـب  یگیر  هدرم  شناد ،
. تسا نیمـشیربا  هزات و  ياههماج  اهبدا ، تسا . نآ  نتـشاد  ناهنپ  يدرد ، ره  نامرد  دنکیم . دوبان  لطاب ، دـهد و  يراگتـسر  قح ، تسا .

نتسویپ تسا . دیدش  ناراب  زا  رتهب  رگداد ، ماما  تسا . ثاریم  نیرتهب  اهبدا ، تساوشیپ . نیرتهب  قیفوت ، تسا . نیشنمه  نیرتهب  ییوخشوخ ،
ياورنامرف تسا . راکمتس  ياورنامرف  زا  رتهب  راوخمدآ ، هدننکش و  هدنرد و  روناج  تسا . رگناوت  رگمتس  ترـشاعم )  ) زا رتهب  تسدیهت ، هب 

یگدودز زا  رتهب  تعامج ، رد  یگریت  تسا . رتابیز  ناوج  هرهچ  زا  لاس ، نهک  يهشیدـنا  تسا . رتوکین  جرم  جره و  يهمادا  زا  رگدادـیب ،
بوخ تسا . هارمه  تیمورحم  اب  یگدنمرـش  و  یماکان ، اب  سرت  تسا . يراک  هبت  اب  ینامداش  زا  رتهب  هشیپ ، جنر  اب  ینمادـکاپ  تسا . هقرفت 

يراکوکین تسا . رتهدنسب  فارسا ، اب  رایـسب  يزور  زا  وت  يارب  یفاک ، يزور  اب  ریبدت  نسح  تسا . مدرم  يوس  يدنمزاین  زا  رتهب  يدیمون ،
يرادـهاگن دیرامـشب . تمینغ  ار  کین  ياهتـصرف  سپ  درذـگیم  اهربا  تشذـگ  دـننام  تصرف  تساهژد . نیرتراوتـسا  اـهجنگ و  نیرتهب 

رد هک  تسا  يزیچ  نتساوخ  زا  رتهب  تسوت ، رایتخا  رد  هک  يزیچ 
هحفص 25] ]

تـسد زا  تنتفگ  نخـس  رطاخ  هب  هک  يزیچ  ندروآ  تسدب  زا  هدـمآ  دـیدپ  وت  یـشوماخ  رثارب  هک  يریـصقت  ناربج  تسا . يرگید  تسد 
يدـنمجرا و هب  يدامتعا  مک  دـشاب . ینیبنایاپ  رد  یهابت  تسا ) نکمم   ) هک ییاج  ات  تساهریدـقت  عبات  مار و  اهراک  تسا . رتناـسآ  هتفر ،

یتسود تسا . یگیامورف  تمعن ، نارفک  تسا . ربارب  دنمدرخ  هب  نتسویپ  اب  نادان ، زا  نتسسگ  تسا . يراوخ  ببس )  ) راگدرورپ يدنمورین 
. تسا يدیما  ان  يهجیتن )  ) اهراک رد  یهاتوک  دنکیمن . افو  هک  یـسک  اب  دـننک  گنرین  هک  تسا  هتـسیاش  هچ  تسا . تشز  موش و  نادان  اب 
( دـیاقع فالتخا   ) سوفن فالتخا  رد  تسار ، هار  تسا . قالخا  تعـسو  رد  يزور ، ياهجنگ  تسا . ینامیـشپ  زا  یگدوسآ  یـشوماخ  رد 
هب وت  كدـنا  لخب  تسا . يراوگرزب  دـهع ، هب  يافو  تساهلد . ینادابآ  ناراکوکین ، رادـید  تسا . هزات  شناد  اـههبرجت ، رد  دـیآ . تسدـب 
زا دـنواشیوخ  هب  نتـسویپ  تـسا . یگرزب  زا  ییوـخمرن  تـسا . يرگمتـس  اـب  ودـب )  ) یگدنـشخب زا  رتـهب  دـشاب  هارمه  فـطل  اـب  تتـسود ،

يهرهب نیرتـهب  زا  هتـسیاش  نیـشنمه  تسا . یـشیدنا  رود  زا  نتفرگ ، میمـصت  تسا . يراوگرزب  زا  اـهتمرح ، يرادـهاگن  تسا . يراوگرزب 
تـسا يزیچ  نیرتدب  زا  کشر  تسا . یهابت  زا  نتفرگرب ، هشوت  يراذگورف  تسا . ندنام  هرهبیب  ببـس )  ) اهراک رد  یتسـس  تسا . یمدآ 

زا وا  يزاینیب  نموم ، يدـنمجرا  تسوا . درخ  یبوخ  هب  ناسنا  هاگیاپ  تسا . قیفوت  يهناشن )  ) تریح رد  ندـنام  دوش . هارمه  ناـسنا  اـب  هک 
بیع وا  زا  دزرویمن و  تنایخ  وا  هب  سپ  تسا . نموم  ردارب  نموم  دنکیمن . متس  درادیم ، نمـشد  ار  وا  هک  یـسک  رب  نموم  تسا . مدرم 
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. دـشاب كرـش  لها  رد  ولو  يوجب  ار  دوخ  هدرک  مگ  سپ  تسا . نموم  يهدـشمگ  تمکح ، درادیمنرب . دوخ  زا  ار  وا  يرای  دـیوجیمن و 
دوخ اب  ار  وت  رمع  اهتعاس ، دربیم . یتمالس  يوس  هر  ینتورف  دزاس . دوخ  شوگ  يهزیوآ  ار  نآ  هک  یسک  يارب  تسا  یهاگهانپ  تحیصن ،
نید تفآ  کشر ، تساهبیع . یتساک  يهدـنروآدرگ  يدـنمزآ ، تسا . تمحز  نسوت  جـنر و  دـیلک  ایند ، هب  لیم  دـنکیم .) دوبان   ) دربیم

. تخاس شیوخ  راعـش  ار  يدـنمزآ  هکنآ  دومن  راوخ  ار  دوخ  سفن  دـش . ناوتان  شـسفن  هکنآ  دـید  ناـیز  رد  ار  شیوخ  یگنادرم  تسا .

. داد رد  نت  يراوخ  هب  درک  راکـشآ  ار  دوخ  رقف  هک  یـسک  دیـشک . یگیاـمورف  هب  شراـک  داد  رارق  دوـخ  سفن  رادربناـمرف  ار  ناـبز  هکنآ 
نارفک راکنا  اب  هک  دیآ  تسد  هب  يزیچ  اسب  هچ  رازگرکش  رکش  اب  دنکفا . هرطاخم  رد  ار  دوخ  تسج  يزاینیب  شیوخ  يار  هب  هک  یـسک 

دوخ اهییاهنت ، نیرتكانـساره  دشاب . يدوبان  يدنمزآ ، هک  یماگنه  تسا  ندروآ  تسدب  یهاگ  يدیماان ، دورب . تسد  زا  تمعن  يهدننک 
نیرتدنمدوس تسا . هدنناوخ  ناهانگ ، رد  دورو  هب  يدنمزآ  تسا . ییوخشوخ  بسح ، نیرتیمارگ  تسا . يدنسپ 

هحفص 26] ]
نمیا ینامیـشپ ، زا  ارت  لمع ، زا  شیپ  ندیـشیدنا  ددـنبیم . ورف  لیلد  ندروآ  زا  ار  دنمـشوه  نابز )  ) یتسدـیهت تساهلد . یتسود  اـهجنگ ،

. دناشوپیم یتسردنت  يهماج  ارت  ینتورف  تسا . دهز  ندناشوپ  ییاسراپ ، نیرتهب  تساهوزرآ . ندرک  اهر  اهیرگناوت ، نیرتزاینیب  دنکیم .
دنمجرا دنوادخ  ضیف )  ) زا شیوخ  يهرهب  رد  هک  تسا  یـسک  راکنایز  ار . ترخآ  ینادابآ  ایند و  یناریو  رگم  تسا  هتـساوخن  راگدرورپ 

وت و نایم  هک  تسا  ياهتـشر  یبایتسد  نادب  هک  يدـنویپ  نیرتراوتـسا  تسا . ییابیز  ره  يوس  يدـنویپ  یکانمرـش ، دـنک . نایز  گرزب  و 
نیرتیمارگ زا  ردام ، ردـپ و  هب  یکین  تساهنآ . ناگدـید  ربارب  رد  ترخآ  رد  رذـگدوز ، ناـهج  رد  ناگدـنب  ياـهراک  تسا . راـگدرورپ 

. دهدیم ربخ  وا  نورد )  ) زا سک  ره  راتفر  دیزگرب . ییاسراپ  هکنآ  دشن  تسدیهت  تسب . راکب  يور  هنایم  هکنآ  دیدرگن  هابت  تساهتشرس .
رب يدـش  دـنمناوت  هاـگره  تسا . ییوخمرن  یتشرد  سپ  دـشاب  یتـشرد  ییوخمرن  هاـگره  تسادـخ . مراـحم  زا  زیهرپ  یتـمعن ، ره  ساـپس 

اورنامرف هک  هاگره  شاب . ناوتان  گرزب  دنمجرا و  يادخ  یشکرس  زا  يدیدرگ  ناوتان  هاگره  شاب و  دنمورین  مه  راگدرورپ  يرادربنامرف 
ارف ادخ  رادید  ماگنه  يدوزب  دشاب ، وت  يورایور  مه  گرم  یـشاب و  هدوب  يزورهریت  رد  هک  هاگ  نآ  دوش . نوگرگد  زین  هنامز  دـنک  رییغت 

یطحق و ياهلاس  هب  دنراد  زاب  سمخ  نداد  زا  نوچ  دنیآ و  راتفرگ  ابو  هب  ددرگ ، راکـشآ  یهورگ  نایم  يراوخابر  هاگره  دیـسر . دهاوخ 
يدـب رادرک  هاگره  شاب . نتورف  ادـخ  هب  تبـسن  سک  ره  زا  رتشیب  سپ  يدـش  نومنهر  شیوخ  فدـه  هب  هاگره  دـنوش . راـچد  کـشخ 

هدیسرن وت  هب  هک  يزیچ  هب  سپ  ینک ، ییابیکشان  دزیرگیم  وت  گنچ  زا  هک  يزیچ  رب  هاگره  باتشب . نآ  يدوبان  رد  هبوت  اب  سپ  يدومن ،
نیرتهب ییابیکـش  تسا . یبوخ  نیـشنمه  يدونـشخ ، تسا . تقامح  یتسدـیهت ، نیرتشیب  درخ و  يرگناوت ، نیرتزاینیب  نک . یباتیب  تسا 

، وکین تایه  تسا . يوخ  نیرتهب  يراوگرزب ، تسا . هودنا  يهدننکرود  نیرتهب  نیقی ، تسا . نموم  يهرهب  نیرتهب  يدنـسرخ  تسا . يوخ 
( اهدنبندرگ  ) اهدهعت نیرتتخس  دشاب . مارح  هک  تسا  نآ  ماعط  نیرتدب  تسا . ییابیکش  نید ، روای  نیرتهب  تسا . شناد  راکددم  نیرتهب 
. دنک يرگداد  یکین  ای  یتشز  ندنکارپ  رد  ارت  نابز ، هک  دتفایم  قافتا  مک  رایـسب  تسا . نید  دنبندرگ )  ) دـهعت نمادـکاپ ، راکوکین  يارب 
ره هن  ناراکمتـس . تازاجم  تسا  کیدزن  هچ  دمآ . دهاوخ  ترـس  رب  یـسرتب ، هک  يزیچ  ره  هن  ددنب . راکب  یتسار  وت  اب  وزرآ  مک ، رایـسب 

. تسین رش  دشاب  تشهب  نآ  سپ  زا  هک  يرش  تسین . ریخ  دشاب  خزود  شتآ  نآ  یپ  رد  هک  يریخ  دوشیم . شنزرس  یبیرف ، هنتف و  راتفرگ 
اب زج  هک  یخارف  شیاسآ و  تسا و  یکین  هچ  دیاین  تسدب  يدب  اب  زج  هک  یییکین 

هحفص 27] ]
زا سپ  ینمـشد  يردارب و  زا  سپ  ییوختـشرد  نتـسویپ و  زا  سپ  نتـسسگ  تسا  تشز  هچ  تسا ؟ یگدوـسآ  هچ  ددرگن  مـهارف  یتـخس 

تسا تشز  هچ  تسا . هدرپس  وت  هب  نتشیوخ  تشونرس )  ) هک یـسک  اب  گنرین  تسا و  هدرمـش  نیما  ارت  هک  یـسک  يارب  تنایخ  یتسود و 
. مرازگ زامن  تعکر  ود  ات  متفاـی  تلهم  نآ  زا  سپ  هک  یهاـنگ  درکن  منیگهودـنا  يزاـینیب . ماـگنه  یتشرد  يدـنمزاین و  ماـگنه  ینتورف 

يوس وا  ییاـین ، نآ  دزن  هب  وت  رگا  يزور  نیا  دـیوجیم : ارت  وا  هک  ییيزور  ییوجیم و  ار  نآ  وت  هک  ییيزور  تسا : عوـن  ود  رب  يزور 
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هک یگرم  هب  فرشم  رایسب  هچ  دنک . هبوت  دوخ  یناگدنز  نایاپ  رد  تسا ، هدش  نیشنهشوگ  هانگ  يهناخ  رد  هک  یـسک  رایـسب  هچ  دیآ . وت 
زا نارگمتـس  رب  ياو  تسا . يدنمورین  ماگنه  يرگمتـس  یتسپ ، نیرتهیامورف  درمب . داتفیب و  هک  یتسردنت  رایـسب  هچ  درب و  تمالـسب  ناج 

یکین ياهجنگ  زا  دـب ، ياهدادـیور  نتـشاد  ناهنپ  اهیراوگان و  رب  ییابیکـش  دوبیم . حـلاص  يدرم  دوب ، درم  ییابیکـش  رگا  نارواد . رواد 
. تسا

دنیآ هوتـس  هب  اهرکیپ  دننامه  اهلد  دنک . شزرمآ  يوزرآ  زین  وا  زا  دنک و  يراشفاپ  دوخ  یـشکرس  رب  هدنب  هک  تسا  نآ  ادـخ  نداد  بیرف 
يارب دـشاب ، خاتـسگ  شاهدـیرفآ  رب  راـکهبت و  وا  نید  رد  هک  ار  یـسک  ـالاو  رترب و  دـنوادخ  دـیهاوخب . هزاـت  ياـهتمکح  اـهنآ  يارب  سپ 

ایند زا  ملاع  هاگره  نک . نینچ  سپ  دـشابن  یجناـیم ) ، ) یتمعن بحاـص  ادـخ ، وت و  ناـیم  یناوت  رگا  دروآیمرد . تشهب  هب  شیگدنـشخب ،
، دیـسر امـش  هب  يدـنوادخ  ياهتمعن  ياههشوگ  هاگره  ددرگن . هتـسب  تمایق  زور  ات  هک  دـیآ  دـیدپ  ياهنخر  مالـسا  رد  وا  گرم  اـب  دور ،

دنچ ره  دشاب  وا  يهدیرفآ  زا  هک  يرایـسب  زا  تسا  رتگرزب  ادخ  يوس  زا  یکدنا  دـینامرم . دوخ  زا  يرازگرکـش  یمک  اب  ار  اهنآ  نیرترود 
ددرگ تمعن  شیازفا  هتـسیاش  دروآ  ياجب  لد  نابز  اب  ار  نآ  رکـش  وا  دـهد و  یتمعن  ياهدـنب ، رب  دـنوادخ  نوچ  تسوا . يوس  زا  همه  هک 

( گنر  ) نابز و ياهـشزغل  زا  هکنیا  رگم  درکن  ناهنپ  دوخ  لد  رد  ار  يزار  سک  چـیه  دوش . راکـشآ  شناـبز  رب  نآ  ساپـس  هکنآ  زا  شیپ 
. تسا یگدنز  زور  ود  زا  یکی  قح  ندش  يرپس  تسانیب . يهدید  ود  ار  وا  هک  یـسک  يارب  قح  تسا  نشور  هچ  دـش . راکـشآ  شراسخر 

يراوشد رد  میلست  اضر و  رترب  الاو و  يادخ  يهتسیاش  اریز  مریگ  رارق  يراوشد  یتخس و  ای  تمعن  یخارف  ریت  جامآ  هکنیا  زا  مرادن  یکاب 
. تسا رتاـناد  ادـخ  دـیوگ : دـنادن ، هچنآ  دنـسرپ  وا  زا  نوـچ  هک  ملاـع  نآ  لد  دـش  مارآ  کـنخ و  هـچ  تـسا . یخارف  رد  يرازگرکـش  و 
. تسا نادرخبان  ینیـشنمه  ندرک  اهر  زین  شخب  کی  الاو و  يادـخ  رکذ  رگم  تسا  یـشوماخ  نآ  شخب  هن  تسا . شخب  هد  ار  یتسردـنت 

اعد يارب  دشاب  تخس  شجنر  دنچ  ره  الب ، هب  هدمآ  راتفرگ 
هحفص 28] ]

داهج زا  نآ  رب  یگریچ  هک  يزیچ  نیتسخن  تسا . زیچ  هس  داهج  دـشابیمن . الب  زا  نمیا  مه  وا  هک  اریز  تسین . الب  زا  هدوسآ  زا  رتهتـسیاش 
يوس نآ  يالاب  ددرگ و  هنوراو  دشاب  انشآ  یتشز  اب  هناگیب و  یکین  اب  لد  هاگره  لد . ماجنارس  نابز و  سپس  تسا ، تسد  دوریم  رامـشب 

، ناگدرم اب  ینیشنمه  نانز و  اب  تساخرب  تسـشن و  رایـسب  قمحا ، اب  ییوجهزیتس  هانگ ، یپ  رد  هانگ  دناریمب : ار  لد  زیچ  راهچ  دوش . نییاپ 
یـسک ار  نآ  هک  سب  نیمه  ملع  فرـش  دشاب . روهطوغ  تمعن  رد  هک  ياهدنب  ره  ع :)  ) دومرف دـننایک ؟ ناگدرم  نانمومریما  يا  دندیـسرپ :

وت هب  هک  اج  ره  رد  ار  یتسار  هک  تسا  نآ  نامیا  ددرگیم . بوسنم  نادـب  هک  هاـگره  دوشیم  داـش  دـنکیم و  اـعدا  دـنادیمن  بوخ  هک 
نآ زا  دراد  هدیشوپ  ار  دوخ  زار  هک  تسا  یـسک  نادرم  زا  دنمـشوه  ینیزگ . رب  دشخبیم  دوس  ارت  هک  اج  ره  رد  غورد  رب  دناسریم  نایز 

ینیقی ار  وا  هک  تسا  یـسک  نید  رد  دنمتریغ  دنکیم . الم  رب  شیوخ  لد  يهنیجنگ  زا  مشخ  ماگنه  هب  يدنـسپان  يور  زا  ار  نآ  هک  سک 
( شاداپ  ) ضوع نیتسخن  تسالب . لوزن  رد  ییابیکـش  تمعن و  رکـش  درادن  یپ  رد  يدب  هک  ییوکین  نآ  دشاب . لکوت  اب  يریبدت  مکحم و 

ادـخ هار  رد  هکنآ  زا  رادهدـنز و  بش  رادهزور  زا  دنمـشناد  دـننک . يراـی  ناداـن  هیلع  ار  وا  مدرم  هک  تسا  نآ  شیراـبدرب  زا  راـبدرب  يارب 
زادـنا ریت  دـننام  لمعیب  ملاع  دـتفا . ورف  وت  رب  نآ  زا  ياهویم  هک  يراظتنا  رد  هشیمه  تسامرخ  تخرد  نوچ  ملاع  تسا . رترب  دـنک  داـهج 

يور يدرم )  ) یـسک رب  ایند  هاگره  تسا . گرزب  ناـهانگ  يهراـفک  هدز ، مغ  زا  هودـنا  ندودز  هدیدمتـس و  يراـی  تسا . ناـمک  ریتیب و 
رد شاهتسناد  دبایرد  هک  تسا  یسک  ملاع  دیابرب . زین  ار  وا  ياهیکین  دنک  تشپ  وا  زا  نوچ  دهد و  هیراع  وا  هب  ار  يرگید  ياهییابیز  دروآ 

یسک نادان  دیازفیب و  شناد  يوجتسج  رد  شیوخ  ششوک  رب  ببس  نیدب  ات  دروآ  رامشب  نادان  ار  دوخ  تسا و  كدنا  شاهتـسنادن  ربارب 
هک دهد  دوس  يزیچ  تیایند  زا  ارت  دـنک . هدنـسب  شیوخ  يهشیدـنا  هب  درامـش و  ملاع  ار  دوخ  هتفاین  رد  شناد  زا  يزیچ  هکنآ  اب  هک  تسا 
هک مرادیم  مرـش  الاو  دـنوادخ  زا  نم  دریذـپب . دـننکفا  نآ  رد  هچ  ره  تسا  یلاـخ  نیمز  دـننام  ناوج  لد  یهد . ناـماس  ار  تترخآ  نادـب 

. ددنبن ار  يزاین  رد  میگدنشخب  دناشوپن و  ار  یتروع  مششوپ  ای  دشاب و  رتگرزب  نم  يرابدرب  زا  یمشخ  ای  نم  وفع  زا  یهانگ 
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ع)  ) یلع نانخس  زا  رگید  یشخب 
یسک رایسب  هچ  دناسریم . نایز  ار  وا  هک  يزیچ  يارب  دباتشیم  هک  یسک  رایسب  هچ 

هحفص 29] ]
اـسب هچ  دـشاب و  غورد  هک  ییوزرآ  اسب  هچ  دراد و  یپ  رد  يدـیماان  هک  يزآ  رایـسب  هچ  تسا . روآنایز  ار  وا  هک  يزیچ  هب  دـنک  تراـشا 

رایـسب هچ  دـماجنا . نتفر  جارات  هب  هک  یـشهاوخ  رایـسب  هچ  دـماجنا و  نایز  هب  هک  ییاهدوس  رایـسب  هچ  دـشک و  یگرهبیب  هب  هک  يدـیما 
رایسب هچ  تسا . رتکیدزن  انشآ  زا  هک  ياهناگیب  رایسب  هچ  دوش . لدبم  دج  هب  هک  یخوش  اسب  هچ  دنک . وجتسج  شیوخ  گرم  زا  هک  یسک 
دیمون هک  يدنمزآ  اسب  هچ  تسا . يرامیب  دوخ  هک  ییوراد  اسب  هچ  یـسرب . نادـب  رگا  دـشاب  وت  نید  يدوبان  ببـس  ینآ ، یپ  رد  هک  يرما 

اطخ هب  شیوخ  دوصقم  رد  تریصب ، اب  اسب  هچ  دنک . تنایخ  دشابن  هدنهددنپ  هکنآ  دهد و  دنپ  دشابن  رگتحیصن  هک  یسک  اسب  هچ  دوش .
رب ار  نآ  زا  رتهب  هدنیآ  رد  ای  يدوزب  هکنیا  ای  دنهدن  وت  هب  ار  نآ  یهاوخ و  يزیچ  اسب  هچ  دبای . تسد  دوخ  تسار  هار  هب  لد  انیبان  و  دور ،

شـشخب وت و  شهاوخ  اـت  دـتفا  ریخاـت  هب  وت  ياـعد  تباـجا  اـسب  هچ  تسا . هتفر  وـت  تسد  زا  رتـهب  يزیچ  هکنآ  لاـح  دـننک و  ینازرا  وـت 
. دوش رتشیب  دنوادخ ) )

ع)  ) ترضح نآ  نانخس  زا  رگید  یشخب 
. دبای یلست  دزرو ، قایتشا  هک  یسک  دروآ . تسدب  ییانیب  دشیدنیب ، هک  یسک  دشک . ییوگ  هوای  هب  شراک  دیوگ ، نخس  رایسب  هک  یـسک 
. دوش هتخانش  نامه  هب  دنک ، دای  رایسب  يزیچ  زا  هک  یسک  ددرگ . کبس  دنک ، حازم  هک  یسک  دنک . یشکندرگ  دسر ، ییاج  هب  هک  یسک 

یسک دور . نوریب  لادتعا  زا  دنک ، اهر  ار  يورهنایم  هک  یسک  دوش . شکرس  دراد ، اور  متس  هک  یسک  دننک . انز  وا  اب  دنک ، انز  هک  یـسک 
رد دریگ  کبس  ار  نید  هک  یسک  دتفا . ورف  نآ  رد  دوخ  دنک ، یهاچ  هک  یـسک  دوش . هتـشک  نامه  اب  دنک  هتخیمآ  يرگمتـس  ریـشمش  هک 

ار دوخ  اهراک  رد  هک  یسک  دبای . یتسردنت  ددنب  راکب  نوچ  درب و  راکب  دنادب  نوچ  دوش و  اناد  دنک ، شسرپ  بوخ  هک  یسک  دتفا . انگنت 
دوش و هارمگ  دنک ، یتفگش  دوخ  يهشیدنا  هب  هک  یسک  ددرگ . قرغ  دنکفا  ایرد  هب  ار  دوخ  لماتیب  هک  یسک  دوش و  دوبان  دنکفا  جنر  هب 

اهر ار  شیوخ  يهدید  نانع  هک  یسک  ددرگ . راوخ  دشورف  ربک  مدرم  رب  هک  یسک  دتفا . شزغل  رد  دیوج  يزاینیب  دوخ  ملع  هب  هک  یسک 
هک یسک  دتفا . انگنت  رد  شهار  دنک ، زواجت  قح  زا  هک  یسک  دروخ . نیمز  رب  دریگ ، یتشک  قح  اب  هک  یسک  دوش . رایسب  شهودنا  دنک ،
دب هک  یسک  دننک . دوخ  ياورنامرف  ار  وا  شموق  ددرگ ، هریچ  شیوخ  نابز  رب  هک  یسک  دراد . هاگن  ار  شردق  دنک ، راهم  ار  دوخ  توهش 

هک یسک  دروآ . تسدب  ار  نآ  زا  یخرب  ای  همه  دیوجب ، ار  يزیچ  هک  یسک  دنوش . هتسخ  وا  زا  شاهداوناخ  دشاب  يوخ 
هحفص 30] ]

دوش كدـنا  شمرـش  هک  یـسک  و  دوش . كدـنا  شمرـش  ددرگ ، رایـسب  شیاطخ  هک  ره  و  دـشاب ، ناوارف  شیاـطخ  دـیوگ ، نخـس  رایـسب 
رب يراب  هک  ره  دیآرد . خزود  شتآ  هب  دشاب  هدرم  لد  هک  ره  دریمب و  شلد  دـشاب ، كدـنا  شییاسراپ  هکنآ  دریذـپ و  شهاک  شییاسراپ 

یتسار هک  یـسک  دتفا . تمهت  رد  دراذگ ، اپ  ماندـب  ياهاج  هب  هک  یـسک  دوش . هدـنامرد  درادـن ، ار  نآ  ندیـشک  ییاناوت  هک  دـشک  شود 
عناق دوخ  يهزادنا  هب  هک  یـسک  دیآ . رامـشب  هورگ  نآ  زا  دنک ، دننام  یهورگ  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  ددرگ . کبـس  وا  رب  اهیتخـس  دـیوج ،

( ییوگبیغ  ) میجنت ملع  يوجتـسج  رد  هک  یـسک  دوش . تسدـیهت  دزاس ، هشیپ  يرگایمیک  هک  یـسک  دـنام . ظوفحم  رتشیب  وا  ماقم  دـشاب ،
نارگید ياطخ  دشاب ، دونـشخ  دوخ  شزغل  زا  هک  یـسک  ددرگ . قیدنز  دشیدنیب  رترب  الاو و  يادخ  تاذ  رد  هک  یـسک  دوش . نهاک  دشاب ،

اب هک  یسک  دبای . راقو  دنک ، شزیمآ  ناملاع  اب  هک  یسک  دبای . ینوزف  وا  يهدنریگ  مشخ  دشاب ، یـضار  دوخ  زا  هک  یـسک  ددنـسپب . زین  ار 
ياههشیدـنا زا  هک  یـسک  دـسرن . لاـمک  هب  شلقع  ددرگن ، هریچ  دوخ  مشخ  رب  هک  یـسک  دنرامـش . شراوـخ  دـنک ، شزیمآ  ناـگیامورف 

یسک درادب . ار  وا  رطاخ  ساپ  هناگیب  دسانشن ، ار  وا  ردق  شدنواشیوخ  هک  یسک  دسانشب . ار  شزغل  ياههاگیاج  دنک ، لابقتـسا  نوگانوگ 
تمـسق هب  هک  یـسک  دوش . غراف  نارگید  بیع  زا  دـنیبب ، ار  دوخ  بیع  هک  یـسک  دوش . دوبان  درادرب ، ماـگ  شیوخ  يوزرآ  راـسفا  اـب  هک 
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دنـسرخ كدنا  هب  ایند  زا  هک  دـنک  گرم  دای  رایـسب  هک  یـسک  دروخن . مغ  تسا  يرگید  تسد  هب  هک  يزیچ  رب  دـشاب ، دنـسرخ  دـنوادخ 
رد هک  یسک  تسا . دنمدوس  وا  رب  هک  يزیچ  رد  رگم  دشاب  كدنا  شراتفگ  تسوا ، رادرک  زا  زین  شنتفگ  نخـس  دنادب  هک  یـسک  ددرگ .

ار راـگزور  مرگ  درـس و   ) دـنک ور  ریز و  ار  لاوحا  هک  یـسک  تسا . قمحا  یتـسارب  ددنـسپب ، دوـخ  رب  ار  اـهنآ  دـنک و  رظن  مدرم  ياـهبیع 
ثرا هب  وا  يارب  ار  يراوـخ  راـگدرورپ  دـنک ، تذـل  ساـسحا  ادـخ ، یـشکرس  زا  هک  یـسک  دسانـشب . ار  ناـمدرم  رهوـگ  دـشاب ) هدیـشچ 

. دنرگنب راقو  اب  ار  وا  دوش  هتخانش  تمکح  هب  هک  یسک  دنکن . تلفغ  ترخآ  يهشوت  داز و  زا  دسانـشب  ار  راگزور  هک  یـسک  دراذگیم .

. دوش دـنمجرا  نامدودیب  دریگ و  سنا  هداوناخیب  ددرگ و  زاینیب  هیامرـسیب ، دـشاب ، وا  تمه  ترخآ  دای )  ) دـنک و دادـم  اـب  هک  یـسک 
هدنسب هزادنا ، هب  يزور  هب  هک  یـسک  دونـشب . وا  يهرابرد  ار  نارگید )  ) راتفگ دیابن  دنیبب  وکین  يدرمناوج  دوخ  نموم  ردارب  زا  هک  یـسک 

دوخ دنک ، رظن  اهنآ  نایاپ  هب  هکنآیب  اهراک  رد  هک  یسک  تسا . هدیزگ  نکسم  یگدوسآ  يهناخ  رد  تسا و  هتفاتـش  تمحر  يوس  دنک ،
فرصت يدزد ) مارح و  زا   ) ار يرگید  نیمز  زا  یتسدفک  هک  یسک  تسا . هتفرگ  رارق  گرزب  ياهیتخبدب  يهنهپ  رد  دنکفا  يراوشدب  ار 

هحفص 31] ]
دراپسهر ود  نآ  نانعمه  دشاب ، وا  بکرم  زور  بش و  هک  یسک  دزاس . روبجم  نآ  نداد  سپ  زاب  هب  زیخاتسر  رد  ار  وا  الاو  راگدرورپ  دنک 

ماقم رد  وا  اـب  هک  ار  هک  ره  راـگزور  دـنک و  تناـیخ  وا  هب  راـگزور  دـش ، نمیا  هناـمز  زا  هک  یـسک  درادیمنرب . یماـگ  رهاـظ  هب  هچ  رگا 
دربـب هاـنپ  وا  هب  هک  ار  هک  ره  دـناشن و  تلذ  كاـخ  هب  دـیآرب  وا  رب  یگریچ  ددـص  رد  هک  ار  هـکنآ  دـنکفا و  يراوـخ  هـب  دـیآرب  تـمظع 
تسپ ياهیدنمزآ  زا  ار  دوخ  ياهسفن  هک  یسک  میرتراودیما . وا  نورد  هب  ام  دنک ، هولج  کین  رظن  هب  شراکشآ  هک  یسک  دنک . شمیلست 
تسا ینتشاد  تسود  یلاصخ ، هدوتس  ره  دوشیم و  هدوتس  دیسر  لامک  هب  شیاهنـسح  هک  ره  دندرگ و  هدوتـس  شیاهیکین  دراد  هگن  رود 

ياهیتشز دنک  يرد  هدرپ  يرگید  زا  هک  یـسک  درادـب . تسود  ار  وا  رترب  يادـخ  هکنآ  رگم  دـنرادن  تسود  ار  ياهدـنب  زگره  ناگدـنب  و 
هتـسسگ ار  تیدنواشیوخ  دنویپ  هک  یلاح  رد  دشاب ؟ راودیما  ار  تدنویپ  ای  دنک  نانیمطا  وت  هب  یـسک  هچ  دوش . نایامن  وا  نورد ) و   ) هناخ

. یشاب
ع)  ) یلع نانخس  زا  رگید  یشخب 

ناوتن تعانق  زا  رتهدـننک  زاینیب  یجنگ  یتسردـنت و  زا  رتابیز  ياهماج  يراکزیهرپ و  زا  رتاهبنارگ  یجنگ  تسین و  مالـسا  زا  رتالاو  یفرش 
زاینیب یجنگ  تسین . یتمالـس  زا  رتهدنرادهگن  یـششوپ  هبوت و  زا  رتراگتـسر  ییجنایم  تسین . يراکزیهرپ  زا  رتراوتـسا  یهاگهانپ  تفای .

رد تسین . یتسدـیهت  يارب  رتهدـننک  دوباـن  هدنـسب ، يزور  هب  تعاـنق )  ) يدنـسرخ زا  ياهیامرـس  تسین . تعاـنق  يدنـسرخ و  زا  رتهدـننک 
هک یناسنا  تسین ، يریخ  ناسنا  ود  يارب  زج  ایند  رد  تسین . يریخ  دروآ ، ینامیـشپ  هک  یـشزغل  رد  تفای . ناوتن  يریخ  ریقح ، يراکددـم 

. دباتشب وکین  ياهراک  ماجنا  رد  هکنآ  دنک و  ناربج  هبوت  اب  ار  اهنآ  دهد  ماجنا  یناهانگ  نوچ 
. تسین نیقی  هب  زج  یتدابع  تین و  هب  زج  يراک  ره  تسین ، يراگزیهرپ  هب  زج  یتمارک  تسین . ینتورف  هب  زج  یبسح 

ع)  ) یلع نانخس  زا  رگید  یشخب 
. ددرگ زاب  ياهدننکتبیغ )  ) ياهدرک رفس  ره  هن  دروآ . تسدب  ياهدنهاوخ  ره  هن 

ریت جامآ  یتشز ، ره  دنز . فده  رب  دنکفا ، يریت  هک  ره  هن  دوش . راگتـسر  دنک  يراد  نتـشیوخ  هک  یـسک  ره  هن  دبایب . دـیوجب ، هک  ره  هن 
ناشخرد قرب  رد  دوشیمن . تمالم ) )

هحفص 32] ]
یتلادع راتـشک  اب  هن  و  يدادیب ، يرگداد  اب  هن  و  یندیلاب ، شیازفا و  يراکهبت  اب  هن  تسین . ياهرهب  دوریم  ورف  یگریت  رد  هک  یـسک  يارب 

. تسین وا  اب  يراتفردب  دنکیم  داش  ارت  هک  یـسک  يازـس  تسین . ینتفرگ  تفلا  يراگزاسان ، اب  تسا . يزاینیب  اهدـنویپ ، نتـسسگ  اب  هن  و 
. تسا تعاطا  يوریپ و  هب  طقف  هکلب  دشابیمن  يار  هشیدنا و  هب  نید 
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هحفص 33] ]

نآ هب  ترضح  نآ  یلیمیب  ایند و  شنزرس  رد 

دوش و هدوسآ  دنامب ، تمالـس  رد  نآ  زا  هک  ره  تسا . باذع  شمارح  باسح و  شلالح  رد  تسا ، يدوبان  شنایاپ  جـنر و  شزاغآ  ایند ،
يوس زاین  تسد  هک  ره  دتفا و  بیرف  هنتف و  رد  دـیوج  يزاینیب  نآ  رد  هک  ره  دوش و  نامیـشپ  ددرگ  رامیب  نآ  یتسود )  ) رطاخ هب  هک  ره 

رد هدید  هک  ره  دروآ و  يور  وا  هب  ایند  دنک ، اهر  ار  نآ  هک  ره  دورب و  شفک  زا  ایند  دنک ، یماگمه  نآ  اب  هک  ره  دروخ و  هودنا  درب ، نآ 
هک ار  یسک  دهد ) تکرب   ) دزرمایب ادخ  دهد . تریـصب  ار  وا  ایند  دنکفا ، رظن  نادب  تربع  اب  هک  ره  و  دنک . لد  انیبان  ار  وا  ایند  دزودب ، نآ 

ییالاو فده  دیوج و  يرود  هدش  رذحرب  زا  دروآ و  تسدب  ترخآ )  ) يهتخودنا دتـسرفب و  شیپ  زا  صلاخ  لمع  دـنک و  لمع  یکین  هب 
ار ییابیکـش  دراگنا و  غورد  ار  هدوهیب  ياهوزرآ  دوش و  زیتس  رد  سفن  شهاوخ  اب  دـنیزگرب و  اـیند  ياـج  هب  ار  ترخآ  دـنک و  لاـبند  ار 

. دهد رارق  شیوخ  تافو  گرب  زاس و  ار  يراکزیهرپ  يراگتسر و  بکرم 
ع)  ) ترضح نآ  نانخس  زا 

هداهن و نامک  رد  هز  راـگزور  هک  تسا  نآ  اـیند  ياـنف  يدوباـن و  تسا . اـهتربع  اـهینوگرگد و  ثداوح و  جـنر و  يدوباـن و  يارـس  اـیند 
يریپ و اـب  ار  ناوـج  دریذـپیمن . ماـیتلا  شیاـهمخز  دوریمن و  اـطخ  هب  شریت  تـسا . شیوـخ  نادـنزرف  يدوباـن  نـتفر و  هناـشن  يهداـمآ 
. ددرگیمن ریس  هک  تسا  ياهدنروخ  دوشیمن و  باریس  هک  تسا  ياهدنـشون  دوریم . هناشن  گرم  اب  ار  یگدنز  يرامیب و  اب  ار  تسردنت 

هکنآیب هاگنآ  دنیزگیمن . نکسم  نآ  رد  هک  ار  ياهناخ  دزاسیم  دروخیمن و  هک  ار  يزیچ  دنکیم  هتشابنا  یمدآ  هک  تسا  نآ  ایند  جنر 
ياهناخ

هحفص 34] ]
رد هک  تسا  نآ  ایند  نوگانوگ  ياهدادیور  زا  دوریم و  نوریب  ناهج ) نیا  زا   ) الاو دنوادخ  يوس  دـشک  شود  رب  ار  یلام  ای  دربب  دوخ  اب 

هتسب و رب  تخر  تمعن  يارب  طقف  رما  نیا  دهدیم و  رارق  وت  مشچ  شیپ  رد  يزوسلد  راوازس  ار  دوسحم  و  هدش ، هدرب  هطبغ  ار  محرت  روخ 
ندیـسر ارف  یلو  دوشیم  کیدزن  شیاهوزرآ  هب  ندیـسر ) يارب   ) ناسنا هک  تسا  نآ  ایند  ياهتربع  زا  و  تسا . هدمآ  دورف  نایز  یتخس و 

( هللاناحبـس  ) اتفگـش تسا . هدیـسر  شیوزرآ  هب  يدنموزرآ  هن  هدـمآ و  تسدـب  ییوزرآ  هن  تقیقح ) رد   ) سپ دلـسگیم ، ار  اهنآ  گرم 
زگره هتسیزیم ، ناهج  نیا  رد  هک  ره  ییوگ  تسا ! هدنزوس  هچ  شاهیاس  یکنخ  روآیگنشت و  هچ  نآ  یباریـس  هدنبیرف و  هچ  ایند  يداش 

هتـشذگ رد  هن  دوشیم و  فرـصنم  ندـمآ  زا  گرم )  ) يهدـنیآ هن  تسا . هدوب  مه ) نیا  زا  شیپ  ، ) تسه نونکا ) مه   ) هکنآ تسا و  هدوبن 
هب ییابیکـش  اب  هک  راگدرورپ  نابحم  تساجنآ . رد  خزود  تشهب و  تسا و  تماقا  شمارآ و  يارـس  ترخآ  اهنت  نامگیب  ددرگیم . زاـب 
رب هنادواج  نایاوشیپ ، نوچ  شیارـس  رد  ار  دـنوادخ  راوج  دنـشابیم ، تشهب  هب  ندیـسر  دـیما  رد  حـلاص  لمع  اب  دـنراد و  قایتشا  ترخآ 

. دناهدیزگ
: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 

يدوبان رد  ار  شاهدنیوج  ینوزف  تسا . تسس  ياهناوتشپ  هدنوش و  دیدپان  يهیاس  و  هدنیآ ، تسد  هب  رویز  گنراگنر و  بیرف  يارـس  ایند 
اب هدنکفا و  شیوخ  دنب  رد  ار  وا  ایند  هتـسب ، لد  هدرک و  نانیمطا  نادـب  هک  ناسک  رایـسب  هچ  دـناسر . نایز  ار  شاهدـنهاوخ  دوس  دـنکفا و 

. تسا هدومن  دوخ  ریسا  شنامسیر 
: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 

ندش و هدامآ  زور  زورما  هدیدرگ . کیدزن  دوخ  ندـمآ  رد  هب  هدروآ و  يور  ترخآ  تسا و  هداد  ربخ  دوخ  دوردـب  زا  هدرک و  تشپ  ایند 
. تسا نتفرگ  یشیپ  ماگنه  ادرف 

میشلامراکم روثام  مکحلاملاعم و  روتسد  www.Ghaemiyeh.comنوناق : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 68زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 
رتسب و ار  شکاخ  شرف و  ار  ادـخ  نیمز  هک  دنتـسه  یهورگ  اهنآ  دـندنب . لد  ترخآ  هب  دـننک و  رب  لد  ایند  زا  هک  یناسک  لاح  هب  اـشوخ 

. دندیربب میرم  نب  حیسم  يهویش  هب  ایند  زا  دنداد و  رارق  دوخ  راثد  ار  شیاین  راعش و  ار  نآرق  شوخ و  يوب  ار  شبآ 
: دومرف سپ  نک  فیصوت  ام  يارب  ار  ایند  تفگ : ع )  ) ترضح نآ  هب  يدرم 

ره دش و  نامیشپ  دیدرگ  رامیب  نآ  یتسود )  ) يارب هک  ره  دش و  هدوسآ  تسج ، یتمالس  نآ  زا  هک  ره  هک  ار  ییارـس  منک  فصو  هنوگچ 
شمارح رد  باسح و  نآ  لالح  رد  داتفا . هنتف  بیرف و  رد  تسج ، يزاینیب  نآ  رد  هک  ره  دروخ و  هودنا  درب ، زاین  تسد  نادب  هک 

هحفص 35] ]
. تسا باذع 

: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 
سپ دیـسریم . اـهنآ  يازج  هـب  دـیربیم و  یپ  ناـتیاهراک  رب  دـیوشیم و  هـتخیگنا  رب  گرم  زا  سپ  دـیوریم و  اـیند  زا  امـش  هـک  دـینادب 

تسا و فوصوم  گنرین  هب  دراد و  ترهـش  انف  هب  هدش و  هدنکآ  الب  زا  هک  تسا  ییارـس  ایند  اریز  دبیرفم . ار  امـش  يویند  تسپ  یناگدنز 
رد شلاوـحا  ددرگیم . تسدـب  تسد  یتناـما  تلود و  نوـچ  شلها  ناـیم  اـیند ) لاـنم  لاـم و  . ) تسا يدوباـن  هب  ور  تسا  نآ  رد  هچ  ره 
رد ناـهگان  دـناینامداش  یخارف و  رد  وا  تسد  زا  شلها  هک  یلاـح  رد  دنـشابیمن . نمیا  يدـب  زا  شناـنامهیم  تسا و  ینوگرگد  ضرعم 

رادیاپان نآ  رد  یگدوسآ  دنـسپان و  نآ  رد  یناگدنز  تسا . توافتم  تاقوا  فلتخم و  لاوحا  ار  ایند  و  دنیآ . رد  وا  يراکبیرف  یتخبدـب و 
گرم دنکـشیم . گرم  اب  ار  اهنآ  تشپ  دوریم و  هناشن  شیوخ  ياهریت  اب  ار  اهنآ  ایند  دـناهتفرگ . رارق  اهریت  يهناشن  رد  ایند  لـها  تسا .

. تسا رایسب  نآ  زا  شاهرهب  ردقم و  نآ  رد  سک  ره 
: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 

ای دـنکفا و  تکاله  رد  ار  نآ  دـشورفب و  ار  دوخ  سفن  هکنآ  ای  دناهتـسد : ود  نآ  رد  مدرم  تسا و  ترخآ  يارـس  هب  یهاگرذـگ  ناـهج 
. دزاس دازآ  ار  نآ  دنک و  يرادیرخ  ار  دوخ  سفن  هکنآ 

: تشون وا ) رب  داب  ادخ  تمحر   ) یسراف ناملس  هب  ع )  ) ترضح نآ 
. تسا هدنشک  شرهز  اما  ریذپلد ، مرن و  شندوسب  هک  تسا  يرام  دننام  ایند  لثم  ص .)  ) یمارگ ربمایپ  رب  دورد  ادخ و  شیاتس  زا  سپ  اما  »

اریز شاب  نادرگ  ور  دیآ  دنسپ  دنکفا و  یتفگـش  هب  ارت  ایند  رد  هک  يزیچ  زا  دیوج . يرود  نآ  زا  دنمدرخ  ددنب و  لد  نادب  نادان  كدوک 
هب وت  يوخ  تفلا و  هاگره  و  ياهدید . ار  نآ  ییادج  هکنآ  يارب  زاس  رود  دوخ  زا  ار  ایند  ياههودنا  دوش و  تبحـص  مه  وت  اب  یکدـنا  هک 
وا زا  ار  نآ  يدـنیاشوخان  دـمآ  شیپ  دـنک ، مارآ  لد  یینامداش  هب  ایند  زا  هاگره  راد  ایند  هک  اریز  شاـب  رتناـساره  نآ  زا  دـشاب  رتشیب  اـیند 

.« دیادزب
: تسا هدومرف  ایند  شنزرس  رد  ع )  ) ترضح نآ 

مـشچ رد  هتفیرفب و  اهوزرآ  اب  هدـنکفا و  هنتف  رد  یگدـنبیرف  اب  هتـسارآ و  اهرویز  هب  ار  دوخ  هک  هدـنبیرف  رایـسب  زاب  گـنرین  ناـهج  نیا  زا 
هتفیش ودب  اهناج  هدش و  هریخ  ودب  ناگدید  هک  یلاح  رد  هدمآ ، نوریب  یسورع  دننام  ایند  دینک . يرود  هتسارایب ، ار  دوخ  شناراگتساوخ 

هحفص 36] ]
زا هدنام  ياج  رب  هن  ناهج ) نیا  رد  . ) تسا شیوخ  نارسمه  يهمه  يهدنشک  سورع  نیا  و  تسوا . قایتشا  بات  بت و  رد  اهلد  هدیدرگ و 
نآ ياههبرجت  زا  دـنمدرخ  هن  و  دتـسیایم . زاب  ایند ) یتسود  زا   ) نیتسخن رب  ایند  دـب  ناشن  زا  هدـنیآ  نیـسپاو  هن  دریگیم و  تربع  هتـشذگ 

. دنزرون غیرد  ار  نآ  نداد  زج  اهناج  دنهاوخن و  ایند  یتسود  زج  اهلد  دربیم . دوس 
زا ندرک  رفـس  يارب  ار  نتفرگ  رب  هشوت  هدش و  هتفیرف  ودب  هدروآ و  تسدب  ار  نآ  هک  تسا  ياهدنهاوخ  ای  دـناهنوگ : ود  رب  ناهاوخ  ناهج 
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وا يوس  ینامداش  يهظحل  رد  شگرم  هدیزغلب و  شیاپ  هدنام و  یهت  شتـسد  هک  هدییاپن  يرید  نآ  رد  سپ  تسا . هدرپس  یـشومارف  هب  نآ 
رب گرم  تارکس  هدش و  رامشیب  گرزب و  شیتخبدب  هدروخ و  رایسب  ترـسح  هداتفا و  ینامیـشپ  رد  تخـس  ماگنه  نیا  رد  تسا . هتفاتش 
زا شیپ  هتفر ، نوریب  ناهج  نیا  زا  هک  تسا  یـسک  رگید  يهدنهاوخ  تسا . ریذپانفصو  هدمآ ، وا  رـس  رب  هچنآ  سپ  تسا . هدمآ  درگ  وا 
رد هک  ییوزرآ  هب  هتـساوخیم و  ایند  زا  هک  يزیچ  هب  هدش و  ادـج  شندروخ  بیرف  هودـنا و  اب  نآ  زا  دـنک و  هدروآ  رب  ار  دوخ  زاین  هکنآ 
هک اریز  شاب . هتـشاد  ایند  نیا  زا  ار  سرت  میب و  مامت  دناهتـسب . رفـس  راـب  اـیند  نیا  زا  هشوت  دازیب و  ود  ره  سپ  تسا . هدیـسرن  هتـشاد  نآ 
ور دنکفا  یتفگـش  هب  دیآ و  دنـسپ  ارت  نآ  رد  هچ  ره  زا  تسا . هدنـشک  شرهز  ریذـپلد و  مرن و  شندوسب  هک  تسا  رام  دـننام  نآ  ناتـساد 

رواب نآ  يدوبان  يدنت  باتش و  هب  هک  اریز  نادرگ  کبس  دوخ  رب  ار  ایند  ياهمغ  ینیگنـس  دیاپن و  يرید  وت  اب  شندنام  نوچ  شاب  نادرگ 
دنک مارآ  لد  ییناـمداش  هب  نآ  زا  هک  هاـگره  راداـیند  هچ  ینک . زیهرپ  نآ  زا  دـیاب  رتـشیب  یـشاب ، رتلاحـشوخ  اـیند  يارب  هـچ  ره  يراد و 

دنادرگب هودنا  یگریت و  هب  وا  زا  ار  نآ  ینتفات  رب  يور  دوش ، لاحـشوخ  نآ  زا  یندروآ  يور  هب  هاگره  دیادزب و  وا  زا  ار  نآ  يدنیاشوخان 
دنمهرهب هکنآ  هدروخ و  بیرف  تسا  نامداش  ایند  زا  هکنآ  دنک . یهت  وا  زا  ار  ییولهپ  ایند  دراذـگب  اپ  يور  رب  ياپ  رطاخ  شمارآ  هب  رگا  و 

رد ياپ  شیاهمغ  ماجنا  رس  هتخیمآ و  رد  هودنا  اب  شیداش  تسا . هارمه  انف  اب  شیاقب  هتـسویپ و  الب  اب  شیگدوسآ  تسا . هدرک  نایز  تسا 
هتفای شمارآ  ایند  نالف ! يا  نادب  نکم . هاگن  هتخابلد ، رادتـسود  دننامه  رگنب و  دوشیم  ادـج  نآ  زا  هک  ییاسراپ  نوچ  ودـب  دراد . یتسس 

ددرگیمن و زاب  هدرک  تشپ  هتـشذگ و  ایند  زا  هچنآ  دزاس . راتفرگ  يزورهریت  هب  ار  هدیتلغ  تمعن  زان و  رد  دزادـنا و  نوریب  شاهناخ  زا  ار 
مدآ دنزرف  تسا . یگدولآ  یگریت و  شلالز  هدوهیب و  شیاهدیما  نیغورد ، شیاهوزرآ  دننک . يرود  نآ  زا  ات  دوشیمن  هتسناد  مه  هدنیآ 

يهدنرب نایاپ  گرم  ای  زادنا و  رب  نامناخ  تبیصم  ای  هدنیآ و  دورف  يالب  ای  تسا و  رادیاپان  یتمعن  ار  وا  ای  هداتسیا ، هاگترپ  بل  رب  نآ  رد 
هحفص 37] ]

هداد ربخ  دوخ  نورد  زا  ار  وا  ایند  دشاب  رایشوه  رگا  و  هدرک ، راوگان  هریت و  وا  رب  ار  یناگدنز  ایند  دشاب ، دنمدرخ  یمدآ  رگا  یناگدنز .) )
نآ هب  یلیمیب  ییاسراپ و  هب  هدرواین و  یلیثمت  شیارب  هدادـن و  يربخ  نآ  يهرابرد  هوکـش  اـب  ـالاو و  دـنمجرا و  راـگدرورپ  رگا  و  تسا .

ار اناد  دزومآ و  دنپ  ار  رگمتـس  دـنک و  رادـیب  ار  هدـیباوخ  هک  تسا  ياهنوگ  هب  ایند  ياهیتخبدـب  اهدـماشیپ و  مه  زاب  دوب  هدادـن  يروتـسد 
زا ناوارف  ياهتریصب  اهیرگنـشور و  هتـشاد و  زاب  يراد  ایند  زا  هوکـش  اب  دنمجرا و  يادخ  هکنآ  لاح  دشابن و  نینچ  هنوگچ  دهد و  ییانیب 
نآ هدیـسر  ام  هب  هک  ییاج  ات  درادـن و  يرابتعا  شزرا و  هوکـش  اب  دـنمجرا و  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ایند  سپ  تسا . هدیـسر  ام  هب  وا  يوس 

نادب تیانع  هب  يرظن  شنیرفآ  ماگنه  زا  هدیرفاین و  ایند  زا  رتضوغبم  دوخ  شیپ  رد  ار  یقولخم  هوکـش ، اب  دنمجرا و  راگدرورپ  هک  تسا 
. تسا هدنکفین 

زاب یلو  تساکیمن  ترخآ  زا  ار  وا  يدنمهرهب  زا  يزیچ  رما  نیا  هکنیا  اب  دش و  هضرع  ص )  ) دمحم ام  ربمایپ  رب  شنیازخ  اهدیلک و  اب  ایند 
ره درادب و  نمـشد  ار  نآ  دیاب  مه  وا  ربمایپ  هتـشادن ، تسود  هک  ار  يزیچ  دنوادخ  تسنادیم : اریز  دیزرو  يراددوخ  نآ  شریذـپ  زا  مه 
الاب هداد ، رارق  یتسپ  رد  ار  نآ  راگدیرفآ  هک  ار  يزیچ  ماقم  دیابن  درامش و  زیچان  تسپ و  دیاب  مه  وا  هدرمـش ، راوخ  راگدرورپ  هک  ار  هچ 

يربخ شهاگـشیپ  رد  ایند  يراوخ  زا  راگدرورپ  رگا  درادـنپ و  دـنمجرا  هدرمـش ، كدـنا  شزرایب و  دـنوادخ  هک  ار  يزیچ  دـیابن  و  درب .
ار شباذـع  نارادربناـمرف و  باوـث  ار  شریخ  هک  تسا  هتـسناد  نآ  زا  رتـکچوک  ار  اـیند  دـنوادخ  هک  دوـب  سب  هتکن  کـی  نیمه  دادیمن ،

. دهد رارق  ناراکهانگ  تازاجم 
مـشچ نادـب  هک  تشاد  رذـحرب  ایند  زا  ار  شیوخ  نابحم  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  دـهد  یهاوگ  اـیند  یگیاـمورف  رب  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا 
ربمایپ ص )  ) دمحم ماقم  سپ  درتسگب . ندیزگ  رب  شیامزآ و  يارب  شنانمـشد  مشچ  شیپ  رد  ار  نآ  طاسب  و  دـننیزگ . رب  ار  نآ  دـنزود و 
مورحم ایند  زا  ار  دوخ  زارمه  میلک و  یسوم  و  دیچیپیم . دوخب  یگنسرگ  زا  وا  هک  هظحل  نآ  رد  دیشخب  تمارک  ایند  یتسود )  ) زا ار  دوخ 
دنوادخ زا  دوب  هدرب  هانپ  هیاس  هب  هک  يزور  رد  وا  دندشیم و  هدید  شمکش  نورد  زا  وا  يرغال  ببس  هب  هایگ  يزبس  هک  یماگنه  تخاس 
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يدش رگناوت  هاگره  درک : یحو  وا  رب  ادخ  هک  هدش  تیاور  وا  زا  و  تساوخن . دشخب  ییاهر  یگنسرگ  زا  ار  وا  اهنت  هک  يزیچان  ياذغ  زج 
. نادرم کین  راعش  هب  داب  دمآ  شوخ  وگب : يدش  تسدیهت  نوچ  دیشچ و  مهاوخ  ار  نآ  تبوقع  يدوزب  هک  تسا  یهانگ  وگب :

هحفص 38] ]
شوپ نت  نیمـشپ ، ياهقرخ  و  نم ، راعـش  ادـخ  زا  سرت  نم ، شروخ  نان  یگنـسرگ  تفگیم : هملک  حور و  بحاص  ع )  ) میرم نب  یـسیع 

ار نآ  نیمز  هک  تسا  ییاهیزبس  ماهویم  دیشروخ و  یمرگ  ناتـسمز  رد  مشتآ  تسا . نم  غارچ  ماگنهابـش ، هام  نم و  بکرم  میاپود  و  نم ،
. تسین نم  زا  رتزاینیب  مه  یسک  مرادن و  يزیچ  هک  یلاح  رد  مروآیم  زور  هب  ار  بش  تسا . هدنایور  نایاپراهچ  يارب 

وا بش  یهایـس  نوچ  دادیم . مدنگ  نان  شیوخ  لها  هب  دروخیم و  وج  نان  دوخ  دوب  هدش  ینازرا  وا  هب  هک  یکلم  نآ  اب  دواد  نب  نامیلس 
دادماب ره  دـنارذگیم و  ار  بش  نازیر  کشا  تخیوآیم و  ندرگ  هب  ار  شتـسد  دومنیم و  نت  رب  نشخ  ياهماج  دربیم  ورف  دوخ  رد  ار 

. دوب مهاوخ  ناراکنایز  زا  يرواین ، تمحر  نم  رب  يزرماین و  ارم  رگا  متشاد . اور  رایسب  متـس  نتـشیوخ  رب  نم  ایادخ  تفگیم : نینچ  ابلاغ 
زا هک  دننانیا  ادخ  ناگدیزگرب  ءایلوا و  ناربمایپ و  مناراکمتـس . زا  دنچ  ره  میوگیم  حیبست  منکیم و  شیاتـس  ارت  تسین . وت  زج  يدوبعم 

هتشاد نمشد  ادخ  هک  ار  هچنآ  دنتـسج و  يرود  هداد ، نامرف  نآ  زا  ندنک  لد  هب  راگدرورپ  هک  يزیچ  ره  زا  دنتـسش و  تسد  ایند  یتسود 
ناشهار رد  هدرک و  يوریپ  نانآ  راثآ  زا  ناراکوکین  دندرمـش . کچوک  دش  نوبز  راوخ و  ادـخ  شیپ  رد  هک  ار  هچ  ره  دنتـشاد و  نمـشد 

دوبان ماجنارـس  هک  ایند  يهدـنبیرف  يالاک  زا  هاتوک  رمع  نیا  رد  دنتـسج . دوس  اـهتربع  زا  دندیـشخب و  تفاـطل  ار  اههشیدـنا  دـنداهن . ماـگ 
نآ زاغآ  هب  دندنکفا و  رظن  ایند  نایاپ  هب  شیوخ  ياهدرخ  اب  دندومن . ییابیکش  دندیـشوپ و  مشچ  داد ، سپ  ار  نآ  باسح  دیاب  دوشیم و 

يراذگ ینیریـش  سپ  دندرک . هشیدـنا  ناهج  نیا  ماجرف  یخلت  رد  دـندرکن . رظن  نآ  رهاظ  هب  دنتـسیرگن و  ایند  نطاب  هب  دـندومنن . ییانتعا 
دنداد رارق  يرادرم  دـننامب  دوخ  مشچ  شیپ  رد  ار  ایند  دـنتخاس و  هشیپ  ار  ییابیکـش  تخیگنین . رب  یلاحـشوخ  ینامداش و  هب  ار  اهنآ  نآ ،

. دراد هگن  هدنز  ار  ناشناج  هک  دندروخ  ياهزادـنا  هب  نآ  زا  تسین و  لالح  يراچان  ماگنه  زج  نآ  زا  ندروخ  يریـس و  ار  سک  چـیه  هک 
ناربمایپ دریگب . ار  دوخ  ینیب  دنک  رذگ  نآ  کیدزن  زا  هک  ره  هتفرگ و  الاب  تخس  شتنوفع  يوب  هک  دنتـشاگنا  يرادرم  دننام  ار  ایند  نانآ 

رپ و شیوخ  مکش  نآ ، زا  هک  یسک  زا  نانیا  دندیسرن و  يریس  هب  بادنگ  نیا  زا  دندرک و  هدنـسب  هزادنا  نیرتمک  هب  ایند  زا  ادخ  يایلوا  و 
يارب اج  نیمه  رد  ترخآ و  رد  ایند  راـگدرورپ ، هب  دـنگوس  ناراـی . يا  دنتفگـش . رد  دـهد  رارق  دوخ  یگدـنز  يهرهب  ار  نآ  دـنک و  ریس 

رتدنیاشوخان مه  هدرم  زا  رتكانیوب و  مه  رادرم  زا  دزاسن  هدولآ  ار  دوخ  يهشیدنا  دهد و  دنپ  نآ  هب  نتـسیرگن  زا  ار  نتـشیوخ  هک  یـسک 
هکنآ اریز  تسا .
هحفص 39] ]

رازآ ار  هتـسشن  رذـگهر و  هکناـنچنآ  اـجنآ  يوب  دـباییمنرد و  ار  اـیند  دـنگ  شوخاـن و  يوـب  هتفاـی ، شرورپ  ناـیاریپ  تسوـپ  يهکد  رد 
رب رایسب  لانم  لام و  دوخ  زا  سپ  دریمب و  هکنآ  اریز  دسانـشب  ار  ناهج  شـشناد  اب  هک  تسا  یفاک  ار  دنمدرخ  دهدن . رازآ  ار  وا  دناسریم 
هک دشیم  لاحشوخ  هتـسیزیم  یتمالـس  رد  هکنآ  ای  تسیزیم . مانمگ  هداس و  مدرم  يهماع  دننام  ایند  رد  هک  دراد  تسود  دراذگب  ياج 

راگدرورپ هب  دنگوس  دنکیم . تیافک  ار  نآ  هب  تبسن  یلیمیب  ایند و  یتشز  هزادنا  نیمه  درکیم . یگدنز  ییانیبان  يراتفرگ و  اب  ایند  رد 
دنوادخ و قح  هکنآ  زج  دروآ  تسدب  یـششوک  تکرح و  جنر و  وجتـسج و  چیه  هب  دهاوخب  نآ  زا  هچ  ره  هک  دوب  یـسک  ناسب  ایند  رگا 

يهزادنا هب  زج  نآ  زا  هک  تسا  هتـسیاش  دنمدرخ  رب  زاب  دـهدب  سپ  باسح  هدیـسرپ و  هتفرگ ، رب  زا  دـشاب و  وا  ندرگ  رب  یهلا  رکـش  يادا 
. دشاب ناوتان  یهلا ) ياهتمعن   ) يرازگـساپس زا  زین  دننک و  هبـساحم  لاوئـس و  وا  زا  ادابم  هکنآ  میب  زا  دـنکن  لوانت  هنازور  تیافک  يزور و 
رب هرهچ  دنکیم و  جـک  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  ندرگ  دزادـنایم و  تمحز  هب  ایند  بلط  رد  ار  نتـشیوخ  هک  یـسک  لاح  تسا  هنوگچ  سپ 

نایاپ هک  دنادیمن  همهنیا  اب  دزادنایم  هرطاخم  هب  ار  نتـشیوخ  دوریم و  تبرغ  هب  دوخ  ناتـسود  زا  دربیم و  ناوارف  جنر  دلامیم و  نیمز 
ار نآ  دـیاب  ینآ و  رد  هک  يزور  ددرگیمن و  رب  هتـشذگ و  هک  يزور  دوشیم : هصالخ  زور  هس  رد  ایند  تسا . تسکـش  ای  يزوریپ  راک ،
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زومآتمکح و زورید ، اما  تسب . یهاوخ  رفس  راب  ایند  زا  مه  دیاش  ای  دنام  یهاوخ  زور  نآ  رد  ایآ  ینادیمن  هک  يزور  يرامش و  تمینغ 
، زورید رگا  تسا . وت  رایتخا  رد  زونه  هک  تسا  ییوزرآ  ادرف  دیوگ . یمه  دوردپ  ار  وت  هک  تسا  یتسود  دننامه  زورما  تسا . هدـننکبدا 
هدوب و ناـهنپ  رود و  رایـسب  وت  زا  هدـمآ ، رد  یتـسود  رد  زا  وـت  اـب  زورما  رگا  تسا و  هداـهنب  وـت  تسد  رد  ار  شتمکح  هتفر ، وـت  شیپ  زا 
زا نـک و  شـشوک  رادرک  يراوتـسا  رد  يوـگ . دوردـپ  یکین  هـب  ار  نآ  زودـنا و  هشوـت  نآ  زا  سپ  تـسب  دـهاوخ  رفـس  راـب  مـه  يدوزب 

دوخ يراتفرگ  اب  ادرف  تسا و  هدنسب  ار  وت  شهودنا  ار  زورما  هدم . هار  نتـشیوخ  رب  زورما  ار  ادرف  هودنا  شاب . رذح  رب  وزرآ  هب  یگدنبیرف 
نتـشابنا رد  ار  نتـشیوخ  ياهدوزفا و  شیوخ  جنر  هودنا و  رب  يراذگ ، زورما  شود  رب  ار  ادرف  هودـنا  راب  رگا  اریز  دـمآ ، دـهاوخ  رد  وت  رب 

يورین هتفای و  تدش  جنر  هدیدرگ و  نوزفا  يراتفرگ  هدش و  گرزب  هودنا  سپ  ياهدـنکفا . جـنر  رد  دـنکیم  تیافک  ارت  اهزور  هک  هچنآ 
يوزرآ دـنک و  هزاـت  ار  وت  رادرک  يهماـج  رما  نیا  ینک  یهت  وزرآ  زا  ار  تلد  وـت  رگا  تسا . هدـییارگ  یناوتاـن  هب  وزرآ  يرایـسب  هب  راـک 

ینیبیمن ایآ  ییازفیب . دوخ  هودنا  ینارگن و  رب  هکنآ  رگید  دنکفا ، ریخات  هب  ار  راک  هکنآ  یکی  دناسر : نایز  وس  ود  زا  ارت  زورما  هدوهیب ،
هحفص 40] ]

يهظحل ود  اـما  ینآ . رد  وـت  هک  ياهظحل  هدـنام و  ياـج  رب  هک  ياهظحل  هتـشذگ و  هک  ياهظحل  تسا ؟ هظحل  ود  ناـیم  ياهظحل  اـیند  هـک 
ینآ رد  هک  ار  ياهظحل  هتـشذگ و  يهظحل  سپ  یباییمن  يدرد  ناشیتخـس  يارب  و  یتذـل ، ود  نآ  شیاسآ  رب  هدـنام : ياـج  رب  هتـشذگ و 
دورف وت  شیپ  هکنآ  هتسب و  رفس  راب  تشیپ  زا  وت  شنزرس  اب  تسا  رفـس  هدامآ  هکنآ  سپ  دناهدمآ . دورف  وت  رب  هک  هد  رارق  ینامهیم  نانوچ 

اب ياهتخاس  هابت  هک  ار  هچنآ  سپ  درادرب . نایم  زا  هتشذگ  هب  تبـسن  ار  تیدب  هدننکلزنم ، اب  تکین  راتفر  هدومن و  لزنم  هبرجت  راب  اب  هدمآ 
هب رگا  و  دنکفا . يدوبان  رد  ارت  دیآ و  درگ  وت  رب  زور  ود  نآ  یهاوگ  هک  شاب  رذحرب  نک . یفالت  يراد  ور  شیپ  رد  هک  هچنآ  يدونـشخ 
رب تسا  هدوبن  ناشیا  رطاخ  هب  زج  ینارگن  ارت  هک  ینادـنزرف  يارب  ماجنا  ات  زاغآ  زا  ار  ایند  نیا  ایآ  دـنیوگب : ناـگدرم  زا  ياهدـمآ  رد  روگ 
نآ رد  هک  ار  يزور  وا  نامگیب  يوش  رادرکب  نتـشیوخ  يارب  نآ  رد  اـت  مینادرگ  سپ  زاـب  وت  يارب  ار  يزور  هکنیا  اـی  يراذـگیم  ياـج 

بیرف يا  سپ  دنیزگیم . رب  دراذگیم  ثرا  هب  شنادـنزرف  يارب  دوخ  زا  سپ  ار  نآ  هک  ایند  يهمه  رب  دـنک  ناربج  ار  هتـشذگ  ياهيدـب 
لمع گرم  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  تسا  وت  رایتخا  رد  هک  یتصرف  اـب  هک  درادیم  زاـب  ارت  زیچ  هچ  هدـنروخ ، باتـش  هب  هدـنامرد و  هدروخ و 
يارب اـیآ  یهنیم ؟ جرا  تسا  وت  راـیتخا  رد  نونکا  هک  هچنآ  زا  شیب  ار  هتفر  تسد  زا  هدـمآ و  رد  روگب  وـت  هک  تسا  هزیگنا  هچ  و  ینک ؟

یهاوخن دننابهگن  نآ  رب  ریگتخس  ناگتشرف  هک  یخزود  شتآ  زا  نتشیوخ  ندیـشک  رب  تندرگ و  زا  یگدنب  ياهدنب  نتـشادرب  ییاهر و 
؟ تفاتش

: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 
رد هک  هدشن  هدـیرفآ  هچیزاب  يور  زا  یمدآ  سپ  دـنراد . نمـشد  ار  نآ  هدـنک و  رب  لد  نآ  زا  هک  دـیرگنب  یناسک  دـننام  ایند  هب  مدرم ! يا 

يدب هک  تسین  یترخآ  نیشناج  هتـسارآ  رویز  هب  وا  يهدید  شیپ  رد  ار  دوخ  هک  ییایند  دیوگ . هوای  هک  هتفاین  تلهم  هدوهیب  دوش و  يزاب 
هک هچنآ  تسا . هدیـسرن  شیوخ  يهرهب  هب  هتفای ، تسد  ترخآ  ياج  هب  هیامورف  زیچب  هکنآ  تسا . هدـینادرگ  تشز  وا  يارب  ار  نآ  هاـگن ،

تربع سپ  دنـشاب . نآ  راظتنا  رد  ات  دوشیمن  هتـسناد  دیـسر  دـهاوخ  ارف  هدـنیآ  رد  هک  هچنآ  ددرگیمن و  زاـب  هتـشذگ ، هدـنادرگ و  يور 
هک هچنآ  ییوگ  دـیرگنب . تسامـش  يور  شیپ  رد  هک  هچنآ  روـضح  هب  و  هتفاـت ، رب  يور  امـش  زا  هک  هچنآ  ندـنادرگ  يور  هب  دـیزومآ و 

. تسا هدمآ  دورف  نیا  زا  شیپ  هدیسر ، ارف  هچنآ  هتشادن و  دوجو  زگره  هدوب ، نیا  زا  شیپ 
هحفص 41] ]

: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 
زا ار  دوخ  يهتفرگ  هناخ  هدـننک و  تماقا  راگدرورپ - هب  دـنگوس  ایند ، هک  اریز  دـندنک . رب  لد  نآ  زا  هک  دـیرگنب  نایاسراپ  دـننام  اـیند  هب 

هتسناد دمآ  دهاوخ  هک  هچنآ  و  ددرگیمن . زاب  هتشذگب ، هدرک و  تشپ  هک  هچنآ  دنکفایم . یتخبدب  رد  ار  هدوسآ  رگناوت و  دربیم و  نایم 
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زا يزیچ  سپ  دراد . یناوتان  یتسس و  رد  ياپ  نآ  رد  یناگدنز  نایاپ  تسا و  هتخیمآ  هودنا  اب  ایند  يداش  دنشاب . نآ  راظتنا  رد  ات  دوشیمن 
دشیدنیب و هک  ار  ياهدنب  دنک  تمحر  ادخ  دنک . یهارمه  كدنا  یسب  امش  اب  هک  اریز  دهدم . ناتبیرف  هتخاس  هتفیش  رایـسب  ار  امـش  هک  نآ 
هک هچنآ  ییوگ  دروآ . تسدب  ییانیب  هدیـسر ، ارف  هک  هچنآ  ندروآ  يور  هتـشذگب و  هک  هچنآ  ندرک  تشپ  رد  تربع  نیا  زا  دریگ و  دنپ 

. دمآ دهاوخ  يدوزب  تسا  هدنیآ  هچ  ره  تسا و  ینادواج  تسه  ترخآ  يارس  رد  هک  هچنآ  دوب و  دهاوخن  يدوزب  هدوب  ایند  رد 
: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 

يارب ار  یگدوسآ  ياهزور  نیا  دیناوتب  ات  هکنیا  منکیم و  شرافـس  دنمجرا  هوکـش و  اب  يادخ  يراگزیهرپ  هب  ار  امـش  ادخ ! ناگدـنب  يا 
سپ تصرف ، نتفر  تسد  زا  رطاخ  هب  امش  يارب  راک  هک  اریز  دیوش  رادرکب  دیرامش و  منتغم  دنمجرا  هوکـش و  اب  دنوادخ  زا  يرادربنامرف 

تسود ار  نآ  نتخاس  اهر  هچ ، رگا  دییوشب  تسد  دراذگیم  او  ار  امش  هک  ییایند  نیا  زا  منکیم  شرافـس  دش و  دهاوخ  راوشد  گرم  زا 
سپ دینک . نت  رب  ون  يهماج  نوچ  ار  نآ  دـیراد  تسود  هچ  رگا  دـیرادرب  تسد  دـنکیم  هدوسرف  ار  امـش  هک  ییایند  نیا  زا  دـیرادیمن و 
هداد رارق  شیوخ  فده  ار  ياهناشن  ای  دناهدرب و  نایاپ  هب  ار  نآ  ییوگ  هدش ، ناور  یهار  رد  هک  تسا  ینارفاسم  دننام  ایند  امش و  ناتـساد 
رمع اقب و  هک  یسک  رایسب  هچ  درب و  نایاپب  ار  نآ  ات  دنارب  هک  دراد  دیما  هک  يدصقم  يوس  هب  هدنوش  ناور  رایسب  هچ  دناهدیـسر . نآ  هب  و 

ایند و بلط  رد  سپ  دوش . ادج  ناهج  نیا  زا  هکنیا  ات  دناریم  ایند  نیا  رد  ار  وا  رگباتـش ، ياهدـنهاوخ  وا  یپ  رد  تسین  نوریب  يزور  زا  وا 
هک اریز  دـینکم . يراز  نآ  یتخـس  ناـیز و  زا  دیـشابم و  هدزتفگـش  نآ  ياـهرویز  هـب  دـیزیخن و  رب  تباـقر  هـب  رگیدـکی  اـب  نآ  راـختفا 
هب نآ  رد  یتدـم  ره  دوریم . يدوبان  يوس  شجنر  نایز و  یتسین و  يوس  نآ  تمعن  رویز و  دـسریم و  نایاپب  اـیند  هوکـش  يدـنمجرا و 

دیدیدن ایآ  تسین ؟ تریصب  تربع و  ياج  دناهتـشذگ  رد  هک  ناتناردپ  نانیتسخن و  راثآ  رد  ایآ  دیـشاب  دنمدرخ  رگا  دیـسر . دهاوخ  نایاپ 
ياهیرق رب  : » تسا هدومرف  دنمجرا  هوکش و  اب  دنوادخ  دنرادن ؟ ییاقب  امـش  ناگدنام  ياج  رب  دندرگیمن و  زاب  امـش  زا  ناگتـشذگ  رد  هک 

مارح و  دندرگنرب ». هک  تسا  بجاو  میدینادرگ  كاله  ار  نآ  هک 
هحفص 42] ]

يهدنـشچ یـسفن  ره  : » تسا هدومرف  هوکـش  اب  دنمجرا و  دـنوادخ  زاب  و  يهیآ 95 ) ءاـیبنا  يهروس  . ) نوعجری ـال  مهنا  اـهانکلها  هیرق  یلع 
رد تشهب  هب  دـش و  هدرک  رود  خزود  شتآ  زا  هک  ره  تفرگ و  دـیهاوخ  یمامت  هب  تمایق  زور  رد  ار  ناـتیاهرجا  ناـمگیب  تسا و  گرم 

همایقلا موی  مکروجا  نوفوت  امنا  توملا و  هقئاذ  سفن  لک  تسین ». بیرف  يالاک  زج  ایند  یناگدـنز  تفای و  تسد  يزوریپ  هب  دـش  هدروآ 
ایند لها  هک  دینیبیمن  ایآ  يهیآ 182 ) نارمع ، لآ  يهروس  . ) رورغلا عاتمالا  ایندلا  هایحلا  ام  زاف و  دقف  هنجلا  لخدا  رانلا و  نع  حزحز  نمف 

. دـنهدیم تیلـست  هدرم ) گوس  رد   ) ار يرگید  دـنیرگیم و  وا  رب  هک  تسا  هدرم  یکی  دـننارذگیم . نوگانوگ  لاوحا  رب  ار  زور  بش و 

. تسا شیوخ  گرم  هب  فرـشم  مه  یکی  دنکیم و  تدایع  دوخ  رامیب  زا  يرگید  تسا و  هدمآ  راتفرگ  الب  هب  هداتفا و  ورف  نیمز  رب  یکی 
هب ام  زا  هدـنام  ياج  رب  تسین . تلفغ  رد  وا  زا  گرم  هک  تسا  یلفاـغ  يرگید  تسوا و  يوجتـسج  رد  گرم  هک  تسا  ياهدـنهاوخ  یکی 

عبسلا و تاومسلا  بر  میظع ». شرع  راگدرورپ  هناگتفه و  ياهنامسآ  دنوادخ  يارب  شیاتس  سپ  : » دوشیم ناور  ام  زا  هتـشذگ  رد  لابند 
تـسوا يوـس  هب  دوـشیم و  دوباـن  تسوا  زج  هچ  ره  تسا و  یقاـب  هکنآ  يهیآ 88 ) زا  یـشخب  نوـنموملا ، يهروـس  . ) میظعلا شرعلا  بر 

. اهراک تشگزاب  قح و  هاگهانپ 
: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 

نیریش و ناتسود  ایند  يارب  ایند  اریز  مرادیم  رذح  رب  ایند  یتسود  زا  ار  امش  ص )  ) یمارگ ربمایپ  رب  دورد  راگدرورپ و  شیاتس  زا  سپ  اما 
اب دـنکفایم و  یتفگـش  رد  دـبیرفیم و  شیوخ  كدـنا  اب  اـیند  دـناهتفرگ . دوخ  رد  ار  نآ  دـیلپ  ياهـشهاوخ  اهتوهـش و  تسا . مرخ  زبس و 
زا دنامیمن و  ياج  رب  شیداش  تسا . هتسارآ  يراکبیرف  اب  هتفای و  رایسب  یناگدنز  اهوزرآ  اب  دنکیم و  یتسود  راهظا  رذگدوز ، ياهزیچ 

هدنروخ هدنور ، نایم  زا  ریذپ و  نایاپ  تسا و  هدنوش  دوبان  زاب ، گنرین  هدنناسر و  نایز  تسا و  راکبیرف  وا  دش . ناوتن  نمیا  شیاهیتخبدـب 

میشلامراکم روثام  مکحلاملاعم و  روتسد  www.Ghaemiyeh.comنوناق : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 68زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


هدومرف دـنمجرا  هوکـش و  اـب  دـنوادخ  هک  هچنآ  زا  درب  ناـیاپ  هب  ناراداـیند  يوزرآ  ندروآرب  يوس  ار  شیوخ  هار  نوچ  هدنـشک . تسا و 
هک يروطب  دـیدرگ  کشخ  هایگ  نآ  سپ  تخیمایب . نآ  اب  نیمز  هایگ  سپ  میداتـسرفورف  نامـسآ  زا  هک  یبآ  دـننام  : » دوب دـهاوخن  نوریب 

هورذت امیـشه  حبـصاف  ضرالا  تابن  هب  طلتخاف  ءامـسلا  نم  هانلزنا  ءامک  تساناوت ». زیچ  همه  رب  دنوادخ  دـننکیم و  هدـنکارپ  ار  نآ  اهداب 
(. يهیآ 43 فهک ، يهروس  . ) اردتقم ءییش  لک  یلع  هللا  ناک  حایرلا و 

یپ رد  ار  ینویش  شیوخ ، يوس  زا  ایند  هکنیا  رگم  هدوبن  ینامداش  رد  ایند  زا  یناسنا 
هحفص 43] ]

یگدوسآ ناراب  ياههرطق  وا  هب  و  تسا . هدرک  وا  هارمه  ار  شناـیز  اـیند  هکنیا  رگم  هدـیدن  یخارف  یـشوخ و  يور  وا  تسا و  هداتـسرف  وا 
ینک یگناگیب  نآ  اب  وت  دنک  نامداش  هرهچ ، وت  اب  ایند  هاگره  تسا  هتسیاش  تسا . هدومن  ریزارس  شرـس  رب  الب  بالیـس  هکنیا  رگم  هدیرابن 

دنکفا و یهابت  يدوبان و  رد  ار  وا  دزیر و  ورف  وا  ماک  رد  گنرش  رگید  يوس  زا  دنک  نیریش  اراوگ و  ار  یمدآ  ماک  ییوس  زا  ایند  رگا  اریز 
. دناشوپب وا  رب  یتخـس  جنر و  يهماج  شیاهیتخبدب ، زا  يدنچ  زا  سپ  ایند  دـنک ، نت  رب  ینامداش  لیم و  يهماج  ایند  توارط  زا  ناسنا  رگا 

نآ رد  هچ  ره  هدنبیرف و  رایسب  ایند  تسا . هتفر  ورف  میب  سرت و  لد  رد  دادماب  ماگنه  هکنیا  رگم  هدیباوخن  ایند  نما  هانپ  رد  یبش  سک  چیه 
. درادن يرابتعا  شزرا و  يراکزیهرپ  يهشوت  زج  زیچ  چیه  ایند  ریاخذ  زا  دنرپسیم و  یتسین  هار  نآ  رد  همه  تسا . هدنهدبیرف  زین  تسا 

نوزف ایند  زا  شاهرهب  هکنآ  هدروآ و  تسدب  رایـسب  دـنکفا ، يدوبان  رد  ار  وا  هک  يزیچ  زا  درمـش  كدـنا  ایند  زا  ار  شیوخ  يهرهب  هک  ره 
هب ار  وا  ایند  تشاد و  راوتـسا  ایند  هب  لد  هک  یـسک  رایـسب  هچ  دوشیم . جراـخ  وا  تسد  زا  يدوزب  تسین و  نآ  رد  ییاـقب  ماود و  دـیدرگ 

گنرین ایند  رطاخ  هب  هک  یسک  رایـسب  هچ  دز و  نیمز  رب  ار  وا  ایند  تفای و  مارآ  ایند  هب  شلد  هک  یـسک  رایـسب  هچ  درک و  راتفرگ  یتخبدب 
یـسک رایـسب  هچ  و  تخاس . نوبز  ار  وا  ایند  دوب و  يراوگرزب  تزع و  اب  نآ  رد  هک  یـسک  رایـسب  هچ  داد و  بیرف  ار  وا  ایند  تسب و  راکب 

. دنکفا كاخ  يور  رب  تسد  رس و  اب  ار  وا  ایند  هک  يروج  ات  رایـسب  هچ  دومن و  تسدیهت  كانمیب و  ار  وا  ایند  تشاد و  تمظع  نآ  رد  هک 
نیگآرهز خـلت و  نآ  ینیریـش  روش و  نآ  ياراوگ  بآ  تسا . هدولآ  هریت و  نآ  یناگدـنز  ددرگیم و  تسدـب  تسد  اـیند  رب  ییاورناـمرف 
تسردنت دباتشیم و  گرم  يوس  نآ  يهدنز  تسا . خلت  نآ  ياهتخرد  يهویم  هدیسوپ و  نآ  ياهزیوآ  تسد  مومـسم و  نآ  ياذغ  تسا .

دوریم تسد  زا  نآ  ییاورنامرف  تفر . دهاوخ  يدوبان  يوس  ماجنارـس  نآ  يهدنام  ظوفحم  هتـشاد و  هاگن  دوریم و  يرامیب  يوس  هب  نآ 
اهیتخـس و نیا  يهمه  سپ  رد  تسا . هتفر  امغی  هب  شلام  نآ  يهیاـسمه  یتخبدـب و  رد  نآ  ناـمهیم  دروخیم و  تسکـش  نآ  دـنمزوریپ  و 

دنوادخ ربارب  رد  نداتسیا  زا  سرت  دیآ و  دیدپ  اجنآ  رد  ترخآ  ياهراک  هک  تسا  یهاگیاج  زا  میب  گرم و  ياهسفن  نیـسپاو  اهیراوگان ،
اولمع و امب  اواسا  نیذلا  يزجیل  دندرک ». وکن  هک  ار  نانآ  دهد  شاداپ  دندرک و  هچنادب  دندرک  دب  هک  ار  نانآ  دـهد  ازج  ات  . » تسا رگداد 

هکنیا اب  دیاهتـسشنن  دـندوب  امـش  زا  شیپ  هک  یناـسک  ياـههاگیاج  رد  اـیآ  يهیآ 32 ) مجنلا ، يهروس  . ) ینـسحلاب اونـسحا  نیذـلا  يزجی 
ناشرمع

هحفص 44] ]
يرگشاخرپ امش  زا  شیب  دوب و  رتشیب  امش  زا  ناشنایرکشل  رتنوزفا و  امش  زا  ناشگرب  زاس و  رتهدنیاپ و  امـش  زا  ناشراثآ  رتزارد و  امـش  زا 

اب ایند  زا  ماجنارـس  یـشنیزگ و  هچ  مهنآ  دندیزگ  رب  ار  ایند  یگدـنب و  هچ  مهنآ  دـنتخاس  هشیپ  ار  ایند  یگدـنب  دـندرکیم ؟ ییوجهزیتس  و 
شیپ رد  اهنآ  زا  ای  و  دشاب ؟ هدیـشخب  گرم ) زا   ) هداد و هیدف  ار  یـسفن  اهنآ  يارب  ایند  هک  دیاهدینـش  ایآ  دنتـسب . رفـس  راب  يراوخ  تلذ و 

اب هتخاس و  ناوتان  تسـس و  شاهدنبوک  ياهدمآ  شیپ  اب  ار  اهنآ  سکع  رب  هکلب  دـنک ؟ یـشوپ  مشچ  دـناشکیم  ناشیدوبان  هب  هک  يدـمآ 
اهنآ رب  ار  راگزور  تخـس  ثداوح  و  هتخاـس ، ادـج  نارتش  نوچ  ناشیاهندـب  زا  ار  ناـشیاهندرگ  هدروآرد و  هزرلب  ار  ناـشیاهنت  اهیتخبدـب 

نآ ات  دنتسب  لد  نادب  دندیزگرب و  ار  نآ  دندنکفا و  كاخ  هب  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  یناسک  هب  ار  ایند  یگناگیب  امش  تسا . هدرک  جیسب 
روگ یگنت  زج  و  هدیشخب ، ياهشوت  يزورهریت  زج  اهنآ  هب  ایند  ایآ  دیاهدید . دندیدرگ  ادج  هشیمه  يارب  دنتسب و  رفس  راب  نآ  زا  هک  نامز 
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نینچ سپ  ایآ  هدومن ؟ هناور  نانآ  یپ  رد  خزود  شتآ  زج  يزیچ  هدیـشخب و  يرون  ییانـشور و  ربق  یکیرات  زج  و  هدروآ ، دورف  ییاج  رد 
هک یناسک  : » دیامرفیم هوکـش  اب  دنمجرا و  يادخ  دیباییم ؟ لد  شمارآ  نادـب  ای  دـیزرویم و  صرح  نآ  رب  ای  دـینیزگیم  رب  ار  ییایند 
رد هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  دنوشن . هدرک  مک  نآ  رد  میهدیم و  مامت  ار  ناشیاهرادرک  نآ ، رد  اهنآ  هب  دنهاوخب  ار  ایند  رویز  یناگدـنز و 

هویحلا دـیری  ناک  نم  تسا ». زیچان  دـندرکیم  هک  هچنآ  تسا و  لـطاب  دوباـن و  دـندرکب  نآ  رد  هچنآ  تسین و  اـهنآ  هب  شتآ  زج  ترخآ 
ام لطاب  اهیف و  اوعنـص  ام  طبح  رانلا و  الا  هرخالا  یف  مهل  سیل  نیذـلا  کئلوا  نوسخبی . مه ال  اهیف و  مهلاـمعا  مهیلا  فون  اـهتنیز  ایندـلا و 

.) 17  - يهیآ 18 دوه ، يهروس  . ) نولمعی اوناک 
هب امـش  اب  ایند  هک  هاگ  نآ  دشابن . رذح  رب  نآ  زا  درادنپن و  نیغورد  یلایخ و  ار  نآ  ياهرویز  هک  یـسک  يارب  ایند  تسا  يدـب  يارـس  هچ 

هیاپیب تسـس و  شهاگنالوج  دسریم و  نایاپب  يدوزب  درذگیم و  باتـش  اب  امـش  شیپ  زا  هنوگچ  دیروآ  دایب  دنکیم  راتفر  اهینوگرگد 
دندرک یگدـنز  رتشیپ  هک  یناسک  دـننام  ناشیا  اب  تسا و  هدرکن  راتفر  دـندوب  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  دـننام  هب  امـش  اب  ایند  اـیآ  تسا .

نینچ ار  همه  نیشیپ  نانیشناج  زا  سپ  نانیشناج  اهنرق ، زا  سپ  اهنرق  اهتما و  زا  سپ  اهتما  ناراگزور ، یپ  رد  ناراگزور  يرآ  تسا . هدوبن 
. هدوب یتشونرس 

. دهدیمن هار  لد  هب  یمرزآ  گنرین  زا  دوشیمن و  ریس  دنسرخ و  راوگان  ياهدماشیپ  زا  دنکیمن و  مرش  گنن  زا  یسک و  زا  ایند 
هحفص 45] ]

: هدومرف فیـصوت  ار  نآ  هوکـش  اب  دنمجرا و  دنوادخ  هک  تسا  نامه  ایند  نیا  تفر و  دیهاوخ  ایند  زا  ریزگان  هک  دـینادیم  اعطق  دـینادب و 
ایندلا هویحلا - امنا  اوملعا  تسا ». نادـنزرف  اههتـساوخرد و  یبلطتدایز  ناتنایم و  شزان  رویز و  وهل و  يزاب و  ایند  یناگدـنز  هک  دـینادب  »

(. يهیآ 19 دیدح ، يهروس  . ) دالوالا لاومالا و  یف  رثاکت  مکنیب و  رخافت  هنیز و  وهل و  بعل و 
هب دنتخاسیم  اهژد  دندومنیم و  یـشوخلد  اهنادب  دنتـشادیم و  اپ  رب  اهانب  اههوک ، اهیدنلب و  يور  رب  هک  نانآ  زا  دیریگب  دنپ  ایند  رد  سپ 

، تلـصف يهروس  . ) هوق انم  دشا  نم  اولاق  ورین »؟ هب  ام  زا  رتتخـس  تسیک  : » دنتفگ هک  یناسک  زا  دیزومآ  دنپ  و  دننامب . دیواج  هکنآ  دـیما 
ناشیاهروگ يوس  هب  هدرک ) توباـت  رب  راوس   ) ار اـهنآ  هنوگچ  هک  دـیدید  ار  دوخ  ناتـسود  ناردارب و  هکنیا  زا  دـیریگب  دـنپ  و  يهیآ 14 )

نیمز رد  اهنآ  يارب  دنوادخ  سپ  دنمانب . نانامهم  ار  اهنآ  هکنآیب  دندش  هدروآ  دورف  دننک و  ریبعت  ناراوس  هب  ار  اهنآ  هکنآیب  دندش  هدرب 
یمتس و  دنیوگن ، خساپ  ياهدنناوخ  هب  هک  یناگیاسمه  تخاس ، مهارف  یناگیاسمه  هتسکش ، ياهناوختـسا  زا  اهنفک و  كاخ ، زا  اهروگ و 

دنوشن و نامداش  دنیاشخبب  ناشیدب  رگا  دنناوتن . تداهـش  و  دنـسانشن ، ار  بوخ  دب و  دنباین و  رد  ار  ینویـش  درک و  دنناوتن  رود  دوخ  زا  ار 
هب اما  دنرگیدکی و  اب  مزب  رد  دنرود . مه  زا  دنرگیدکی و  يهیاسمه  دنیاهنت ، یلو  دنعمج  مه  درگ  دـندرگن . دـیماان  دـنتفا  یتخـس  رد  رگا 

نایز و زا  تسین . ناشیاهلد  رد  نمـشد  یلو  دنتـسه  نیگمـشخ  تسا . هتـسب  رب  تخر  لد  زا  ناشیاههنیک  دنرابدرب و  دنوریمن . مه  رادید 
: هدومرف گرزب  دنوادخ  هک  دننانچنآ  دناهدوبن و  هک  دنتسه  یناسک  دننام  اهنآ  تشاد . ناوتن  دیما  اهنآ  يرای  هب  دنسارهن و  اهنآ ، يراتفرگ 

مهدعب نم  نکست  مل  مهنکاسم  کلتف  میتسه ». اهنآ  ناثراو  ام  دشن و  نوکسم  یکدنا  زج  ناشیا  دعب  زا  هک  ناشیاهنکـسم  تسا  نیا  سپ  »
شیپ شبیرف  دولآ و  لگ  نآ  روخشبآ  دراد و  یتسس  رد  ياپ  شیوجتـسج  ایند  يهیآ 58 ) صصق  يهروس  . ) نیثراولا نحن  انک  الیلق و  الا 

شفیرظ یمشیربا و  ياههماج  همه  نیا  اب  تسا . تسس  شاهناوتشپ  هدنشک و  شیاههزین  رس  تسا و  رـضاح  رگهولج و  شنانکاس )  ) مشچ
. دنکیم دوخ  بوذجم  ار ) رادایند  )

دـنزیم و نـیمز  رب  هدـننک  دوباـن  ياهتوهــش  اهیــشوخ و  ندرب  ناـیاپ  اـب  ار  شاهدـنهاوخ  دوـس  دزاـسیم و  دوباـن  ار  شاهدــنیوج  نوزفا 
ار یتخبدب  ياههزین  دوریم و  هناشن  وا  يوس  هب  شیاهریت  اب  دنکیم و  راکـش  شاهدرتسگ  ياهماد  اب  دروآیمرد و  دنب  هب  ار  شاهدـنزیرگ 

یمدآ یناگدنز  ياهزور  رمع و  ياهبش  شیاهششخب  اب  دنکیم و  باترپ  دروآیم و  نوریب 
هحفص 46] ]
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روگ و یگنت  يوس  شیاهگرم ، اب  دنکفایم و  يدوبان  رد  شیاهیماکخلت  اب  ار  وا  دـنکیم و  مرگرـس  هتخیوآ  گرم  ياهنامـسیر  هب  هک  ار 
رب ناشراگزور  ینایاپ  تاـظحل  گـنز  هاـگنآ  دـناشکیم . لـمع  يازج  روگ و  ندـید  مشچب  ناـگدرم و  راوج  تشگزاـب و  ياـج  ساره 

اههناشن و هدوب و  دوخ  هتـشذگ  لاـمعا  ورگ  رد  ناـشیاهندرگ  هک  یلاـح  رد  تشگ  دـنهاوخنزاب  اـهنآ  سپ  دوشیم . هتخاون  ناشیاهـشوگ 
دـیماان و هدرک ، يرگمتـس  هدیـشک و  شود  رب  یمتـس  دوخ  اب  هکنآ  تسا و  هدـمآ  رد  شرامـش  هب  تجح  ماـمتا  رطاـخ  هب  ناـشیاهرادرک 

. تسا هدروخ  تسکش 
هحفص 47] ]

هلمج نآ  زا  ترضح  نآ  ياههظعوم  رد 

هتـسکش ياهناوختـسا  يهنوگ  هب  هتفرگ و  ياج  ییاهروگ  نوردنا  رد  و  دیاهتفای . شرورپ  رابجا  هب  هدش و  هدیرفآ  يدنمورین  يور  زا  امش 
هانگ هب  هک  ياهدنب  رب  دنک  تمحر  راگدرورپ  سپ  دیسریم . دوخ  لمع  هبـساحم  ازج و  هب  دیوشیم و  هتخیگنا  رب  ییاهنت  هب  دیاهدمآ . رد 
دبای تلهم  رمع و  و  دباتـشب ، کین  رادرک  يوس  هب  دشاب و  رذح  رب  دوش و  رادرکب  دسرتب و  دوش و  هانگ  بکترم  نوچ  دـنک  فارتعا  دوخ 
اوشیپ و  دنک . باتش  هبوت  رد  دروآ و  ياجب  هبوت  دنک و  تباجا  ار  قح  توعد  و  دتسیا ، زاب  هانگ  زا  ار  وا  دنهد و  میب  ار  وا  و  دزومآ ، دنپ  و 

دـیوج و يراگتـسر  ایند ) ياهیدـب  زا   ) زیرگ يارب  دـشاب و  وجتـسج  وپاکت و  رد  هتـسویپ  دـنک و  يوریپ  وا  زا  کـین  راـک  رد  دـنیزگ و  رب 
ترفاسم و زور  يارب  ار  يراکزیهرپ  يهشوت  و  دنک ، مهارف  یگدامآ  تمایق  زور  يارب  دنادرگ و  هزیکاپ  نوردنا  دروآ و  تسدب  هتخودـنا 
، ناتیاهندب یتسردنت  ماگنه  نتـشیوخ  يارب  سپ  دهد . رارق  یمرگ  تشپ  تسا  تسدیهت  هک  ییاج  رد  شیدنمزاین و  ماگنه  هار و  يهنیزه 

دنروهرهب یتسردنت  یگزات  زا  هک  نانآ  تماق و  هدیمخ  ناریپ  هب  زج  دنرادروخرب  یناوج  یباداش  زا  هک  یناسک  اریز  دینک  مهارف  یگدامآ 
دنزاسیم مسجم  شیوخ  مشچ  شیپ  رد  نامگیب  دننارذگیم  ار  دوخ  یتسه  ياهزور  هک  نانآ  دننکن و  هاگن  يرامیب  ياهیتخبدـب  هب  زج 

ساره رد  يدوبان  زا  دیاب  تسا و  کیدزن  رفـس  گرم و  ماگنه  دوریم و  تسد  زا  تصرف  يدوزب  دوشیم و  دـنلب  یتسین  دایرف  هاگانب  هک 
رد بآ  نتفرنورف  یتخبدب ، جنر  نیسپاو ، مد  نتفر  نوریب  يرامیب ، یباوخیب  ینیب ، ندیشک  ریت  یناشیپ ، زا  قرع  شزیر  درد ، یتخس  دوب و 

. دمآ دهاوخ  دیدپ  ولگ 
دیهاوخ یناسک  هار  هب  دیشاب  ایند  نیا  رد  هزادنا  ره  امش  دینادب  ادخ ! ناگدنب  يا 

هحفص 48] ]
رتراگدنام ناشیاهرثا  رتدابآ و  ناشیاهرهش  رتناوترپ و  ناشیورین  رتنوزفا و  امش  زا  ناشرمع  هک  نانآ  دنتشذگ : رد  امـش  زا  شیپ  هک  تفر 

ناشیاهنیمزرس دیسوپب و  ناشیاهدبلاک  دییارگ و  یـشوماخ  هب  اهینوگرگد  زا  سپ  اهنآ  ياهدایرف  هک  دیدید ) . ) دوب رترود  ياهتفاسم  رد  و 
يور هک  ییاهگنس  اهگنـس و  هتخت  ریز  رد  هدامآ ، مرن و  ياههاگنتـسشن  دنلب و  ياهخاک  ياج  هب  اهنآ  تفر . نایم  زا  ناشراثآ  دنام و  یهت 

ار اهنآ  يانب  كاخ  هدرک و  نایامن  ار  اهنآ  یناریو  هک  ییاهروگ  دـنتفرگ . هناـخ  تسا ، هداـتفا  ورف  دـحل  اـب  هدـیبسچ و  نیمز  رب  ياـهروگ 
ریز هب  ناگتفخ  نایم  دنربیم و  رسب  ییاهنت  رد  دناهناگیب و  يدابآ  لها  نایم  شنانکاس  دنکیدزن و  رگیدکی  هب  اهروگ  نیا  تسا  هتشارفارب 

هک دـنچ  ره  تفای  ناوتن  اهنآ  نایم  يدـنویپ  ناتـسود  ناگیاسمه و  دـننام  دـنرادن و  یتفلا  يدابآ  هب  اـهنآ  دـناهتخادرپ . رگیدـکی  هب  روگ ،
. تسا ياج  رب  اهنآ  نایم  هناخ ، یگیاسمه و  یکیدزن 

اهگنس و هتخت  هدنکفا و  دوخ  بایسآ  رد  ار  اهنآ  شیوخ  دنمورین  يهنیس  اب  یگدیسوپ  هکنآ  لاح  دیآ و  مهارف  يدنویپ  اهنآ  نایم  هنوگچ 
. دناهدش هتـسکش  ياهناوختـسا  یناگدنز ، ینامداش  زا  سپ  یناگدرم و  یگدنز  زا  سپ  اهنآ  تسا ؟ هدرب  ورف  دوخ  رد  ار  اهنآ  هوبنا  كاخ 
. تشگ دنهاوخن  رب  رگید  دناهتفر و  هتسب و  رفس  راب  دناهتفرگ و  ياج  كاخ  لد  رد  اهنآ  هکنآ  لاح  دناهتـسشن و  اهنآ  گوس  رد  ناتـسود 
رب هک  يزور  ات  تسا  یخزرب  ناشیا  شیپ  زا  تسا و  نآ  يهدنیوگ  وا  هک  ینخس  نیا  تسا  نینچ  نیا  يرآ  . » دندرگرب هک  تاهیه  تاهیه 
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(. يهیآ 102 نونموملا ، يهروس  . ) نوثعبی موی  یلا  خزرب  مهئارو  نم  اهلئاق و  وه  هملک  اهنا  الک  دنوش ». هتخیگنا 
نآ دیاهتفرگ و  ياج  هاگباوخ  نآ  رد  دیاهدمآرد و  ناگدرم  يارـس  ییاهنت  رد  دیاهدش و  یگدیـسوپ  نامه  يوس  اهنآ  دـننام  امـش  ییوگ 

هچنآ دنرآرب و  رـس  اهروگ  زا  ناگدرم  دسر و  نایاپب  اهراک  رگا  درک  دیهاوخ  هچ  سپ  تسا . هداد  ياج  دوخ  يهنیـس  رب  ار  امـش  هاگتناما 
نآ دنراد ؟ اپ  رب  هوکـش  اب  دنمورین و  دنوادخ  ربارب  رد  شیوخ  يهدرک  لصاح  ندروآ  تسدب  يارب  ار  امـش  دتفا و  نوریب  تساههنیـس  رد 

. دوش نایامن  ناتناهن  اهبیع و  دور و  وسکی  هب  ناتیاههرهچ  زا  اههدرپ  دوش و  هدـنک  ياج  زا  هتـشذگ  ناـهانگ  میب  زا  اـهلد  هک  تسا  ماـگنه 
نیذـلا يزجی  اولمع و  امب  اواسا  نیذـلا  يزجیل  . » دـنهد روخرد  يازج  تسا  هدرک  هتـشذگ  رد  هک  يراک  يارب  ار  سفن  ره  هک  تساـجنآ 

(. يهیآ 32 مجنلا  يهروس ، .«، ) ینسحلاب اونسحا 
زا شیپ  و  دیرامشب . تمینغ  يوریپ  زا  شیپ  ار  یناوج  يرامیب و  زا  شیپ  ار  یتسردنت 

هحفص 49] ]
هب راگزور  دهدیم و  داب  رب  ار  وزرآ  ناینب  گرم  اریز  درادـناو . تلفغ  يهمادا  رب  ار  امـش  ایند ، نیا  تلهم  دیباتـشب و  هبوت  يوس  ینامیـشپ 

گرم ندیـسر  ارف  زا  شیپ  هبوت ، يارب  داب ، امـش  لاح  لماش  ادخ  تمحر  تسا . هتـسب  زاب  رگیدکی  زا  نارای  نتخاس  ادج  تلهم و  یتساک 
کمک ادخ  زا  هار  يرود  میب  رد  دیوش و  نوریب  هدامآ  دوریمن  دیما  یتشگزاب  نآ  رد  هک  يرفـس  ندش و  ناهنپ  يارب  دـینک و  یتسدـشیپ 

تفرگ و لدب  يزارد  رود و  ياهوزرآ  دش و  مرگرس  دوخ  تلهم  هب  دنامب و  راوتـسا  شیوخ  تلفغ  رد  هک  يدنمدرخ  رایـسب  هچ  دییوجب .
نآ دیربب . ار  وا  يوزرآ  يهتشر  یناهگان  گرم  ندمآ  تفرگ و  یتساک  شگرم  یکیدزن  اب  شیوزرآ  ماجنارـس  یلو  تشارفارب  دنلب  يانب 
رب رگید  دـش و  ناـهنپ  اهمـشچ  زا  دـمآرد و  دوـخ  يهدـننکهابت  ياـهراک  هورگ  رد  ییـالاو  تکوـش و  تزع و  يدـنمجرا و  زا  سپ  هاـگ 
اب وا  يادرف  رد  يرگید  داـتفا و  یتخبدـب  رد  دوـب  هتـشابنا  مه  يور  شزورما  رد  هک  يزیچ  اـب  دربـن و  يدوـس  دـیدرگ و  نامیـشپ  تشگن :

شاهداهن ياج  رب  هکنآیب  درب  دای  زا  ار  شدنزرف  هداوناخ و  دنامب و  شیوخ  يهدرک  راک  ورگ  رد  وا  دیسر . یتخبشوخ  هب  يو  يهتخودنا 
یکیرات رد  مخ و  چیپ و  رپ  هار  نیا  ادخ  ناگدنب  يا  سپ  دشاب . هتـشاد  زیرگ  يوس  یهار  دیآ و  راکب  ییامرخ  يهتـسه  يهزادـنا  هب  ار  وا 

زا سپ  یکی  ار  ناـمدرم  رمع  يهتـشر  هداـتفا  وپاـکت  رد  هک  تسا  گرم  نیا  تسا ؟ دـصقم  مادـک  يوس  زیرگ  نیا  و  تسیچ ؟ يارب  نتفر 
هتخیگنارب و باتـش  اب  ار  ناـمز  ياـپ  داـب  مه  زور  بش و  دروآیمن و  تمحر  يراوگرزب  رب  دزرویمن و  رهم  ناوتاـن  رب  دربیم و  يرگید 
، همه نیا  سپ  زا  تسا و  کیدزن  شندمآ  دسر  ارف  دـیاب  هچنآ  ره  دـناسر . نایاپب  ار  هار  رتدوز  هچ  ره  ات  دـنناریم  ولج  يوس  يدـنتب  ارنآ 

. تسا یتفگش  ياج  مه  زاب 
هانگ ماجنا  زا  يرادربنامرف  اب  ار  امش  ام و  راگدرورپ   ) دیزودنا رایـسب  يهشوت  تمایق  زور  يارب  دینک و  هدامآ  خساپ  تساوخزاب  زور  يارب 

دنوادـخ میتسه . وا  نآ  زا  وا و  يارب  هک  اریز  داـهد ) يراـی  دـیامن  مهارف  ار  وا  هاگـشیپ  رد  یکیدزن  هک  هچنآ  رب  ار  امـش  اـم و  دراد و  زاـب 
ياهتمعن ناتیارب  تخاس و  دـنمهرهب  یگدـنز  یخارف  زا  تشاد و  ینازرا  اههماج  دز و  اهلثم  ناتیارب  درک و  هزادـنا  هب  امـش  يارب  ار  اهتدـم 

يارب  ) سپ داد . یخارف  یگدرتسگ و  ار  امش  یگدنز  ناوارف ، یگدنشخب  اب  داتسرف و  امـش  يوس  اسر  ياهتجح  شیپ ، زا  دیـشخب و  لماک 
. دیاهدمآ ردنا  دوخ  لامعا  يازج  ورگ  رد  امش  هتشذگ و  هزادنا  زا  امش  نوماریپ  ياهتمعن  شرامش  هک  ارچ  دیوش  هدامآ  شیاتس )

رد ادخ  زج  هک  ییوگ  دناهداهن  ماگ  شتسیاشان  هاگنالوج  رد  هدرپس و  یشومارف  هب  ار  شتسار  هار  هداتفا و  رود  هب  شیوخ  يهرهب  زا  اهلد 
. دنراد هشیدنا 

هحفص 50] ]
ماگنه هب  هتفاتـشب و  کین  رادرک  يوس  تلهم  راگزور  رد  هدـش و  هدامآ  دـجب  هدز و  رمکب  تمه  نماد  هک  یـسک  دـننام  دیـسرتب  ادـخ  زا 

. تسا هدنکفا  رظن  تشگرب  ياج  نایاپ  ییابیکش و  ماجنا  رس  نیسپاو و  هاگهانپ  هب  تشگزاب  رد  هدیدرگ و  رذح  رب  يدب ) زا   ) سرت
تـسا هدنـسب  ادخ  باتک  ار  امـش  دشاب و  شـشخب  شاداپ و  هک  تشهب  هب  تسا  سب  دشاب و  روای  هدنریگ و  ماقتنا  دنوادخ ، هک  تسا  سب 
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. دشاب مصخ  هدنروآ و  تجح  هک 
رد هدوهیب  رادنپ  زا  درادب و  لد  رد  ار  ادخ  هب  نیقی  دزاس و  شیوخ  راثآ  ار  ادخ  زا  سرت  راعش و  ار  هودنا  هک  ار  ياهدنب  دنک  تمحر  ادخ 

کـیدزن و نتـشیوخ  رب  ار  رود  دزورفرب و  وا  لد  رد  تیادـه  غارچ  دریگ و  ياـج  وا  لد  رد  رما  نیا  دوش و  یهت  اـنف  یتـسین و  یگنوـگچ 
ياهرد تیادـه و  ياهدـیلک  رامـش  رد  ار  دوخ  دور و  نوریب  ناگدرم ، اب  يزابنا  مه  لد و  ییانیبان  تفـص  زا  دـنادرگ و  ناـسآ  ار  راوشد 

رد وا  دـننامه  دـیاشگب و  شیوخ  يور  هب  ار  نآ  هدوشگ ، دوخ  رب  ار  شیاشگ  ياـهرد  دنمـشناد  هچنآ  ره  اـب  دـهد و  رارق  یهاـبت  يهتـسب 
گنچ اهنآ  نیرتمکحم  رب  اههتشر  زا  دوش و  هدنایامن  وا  رب  نشور  ياههار  رگم  ات  دور  ورف  نآ  جاوما  ندرپس  راگدیرفآ و  تمظع  يایرد 

اهیراوشد دیاشگیم و  ار  اهیگدیچیپ  و  درادیمرب . نایم  زا  ار  اهیتخس  هکنآ  اب  درب  هانپ  نآ  نیرتراوتـسا  نیرتاجرب و  اپ  هب  اههوک  زا  و  دنز ،
اهر ار  نآ  دـنیبب  یکین  زا  ياهناـشن  هک  ییاـج  ره  رد  دوشیم و  هار  لـیلد  درب ، ناوـتن  ییاـج  هب  هر  هک  ییاـهنابایب  رد  دـنکیم و  ناـسآ  ار 

. دیامنیم گنهآ  وس  نادب  دورب  نآ  رد  يریخ  نامگ  هک  اج  ره  دنکیمن و 
هحفص 51] ]

ترضح نآ  یهاون  اهتیصو و  رد 

هچنآ هک  نک  وجتـسج  دننک . یهاوخداد  وت  زا  هکنآ  زا  شیپ  هد  نتـشیوخ  زا  داد  دـننک . یکین  وت  هب  يراد  تسود  هک  نانچنآ  نک  یکین 
. تسا مار  نآ  ياپ  داب  هک  یماگنه  ات  ریگناسآ  راگزور  دمآ . دهاوخ  وت  يوس  هدش  وت  يهرهب 

يرگید يارب  ار  نآ  هک  يزیچ  هب  نـک  بدا  ار  نتـشیوخ  درب . ورف  وـلگ  رد  ناوـتن  یبآ  يهرطق  هـکنآ  زا  شیپ  نـک  یتسدـشیپ  ار  تـصرف 
نک یمرن  دنکیم ، شزیمآ  وت  اب  هک  یسک  اب  هد . رارق  دوخ  يایند  یپ  رد  ار  ترخآ  هد . ناماس  ار  شیوخ  ترخآ  يارس  يرادیم . دنسپان 

يرگید هب  يدنسپیم ، دوخ  يارب  هچنآ  هد . رارق  يرگید  نتـشیوخ و  نایم  ییوزارت  ار  دوخ  سفن  دنک . یمرن  وت  اب  يدوزب  مه  وا  هک  اریز 
يراوگرزب يرامشیم . تشز  يرگید  يارب  هک  ار  هچنآ  رامشب  تشز  نتشیوخ  يارب  و  دنسپیم . ار  يرگید  يدنـسپیمن ، هچنآ  دنـسپب و 

ار نتفگ  نخـس  نک . اهر  ار  منادیم  يزیچ  و  مراد ، نامگ  مرادنپیم ، نک . وگتفگ  ییوکن  هب  مدرم  اب  نک . شـشخب  یکین  هب  زومایب و  ار 
يارب دوخ  يوس  زا  هک  ار  يزیچ  شاب  دونـشخ  دوخ  يارب  مدرم  زا  نک . اهر  یتسین  نآ  نتفگ  هب  روبجم  ای  ینادیمن و  هک  يزیچ  يهرابرد 

يرگید روجنگ  نک و  قاـفنا  قح  يارب  دوش . هدوشگ  وت  يور  هب  یهلا  تمحر  ياـهرد  اـت  نک  يراـشفاپ  ندیـسرپ  رد  يدونـشخ . ناـشیا 
ار یسک  ياضر  ياشخبب . هدرک  يدب  هک  ار  تتـسود  ینکفا . باتـش  رد  ار  نآ  یناوت  یهاوخب ، هاگره  اریز  نکفا  ریخات  هب  ار  يدب  شابم .

شزوپ دلسگب . وت  زا  هچ  رگا  دنویپب  وا  هب  دنک و  یشکرس  ارت  هچ  رگا  نک  يرادربنامرف  تتـسود  زا  يراد . وا  يدونـشخ  هب  دیما  هک  يوج 
اب ار  تلد  دشاب . هدنسب  دناسر  نایز  هچنآ  زا  ارت  ات  سرتب  ناهن  رد  ادخ  زا  ریذپب . دنک  یهاوخ  شزوپ  وت  زا  هک  ار  یسک 

هحفص 52] ]
. شاـبم هدوـسآ  ناطیـش  ياـهگنرین  زا  نیزگ و  يرود  هاـشداپ  زا  دوـشیم . هتخورفا  رب  مزیه ، هب  شتآ  هک  ناـنچمه  زورفیب  تـیبرت  بدا و 

دوخ زا  ییابیکـش  يهدارا  اب  ار  هودـنا  ياههشیر  تسا . تداع  نانچمه  کین  يوخ  هک  اریز  نیزگ  رب  نتـشیوخ  يارب  ار  ییوخ  ره  نیرتهب 
نانآ رامـش  رد  ات  نک  ینیـشنمه  ناکین  اب  دزیهرپب . نآ  ندـش  اپ  رب  زا  مهرود  ات  راد  اپ  رب  دوخ  هب  کـیدزن  قح  رد  ار  یهلا  دودـح  نکرب .

تتسود نک . تحیصن  دریذپن  هچ  دریذپب و  دنپ  هچ  ار  دوخ  تسود  صالخا  يور  زا  یشاب . رود  نانآ  زا  ات  نیزگ  يرود  نادب  زا  يوش و 
. شاب رفس  يهدامآ  ایند  زا  ور . ورف  دراد  قح  يوس  هر  هک  یتخس  يراوشد و  ياهبادرگ  رد  امن . یهارمه  ار  وا  نک و  يرای  لاح  ره  رد  ار 

رذح رب  نید  رد  ینوگرگد  يریذپگنر و  زا  ریذـپب . ار  مدرم  زا  تشذـگ  نیزگرب . ار  تروخـشبآ  هد . تداع  نتـشیوخ  رب  ار  يدرمناوج 
. دراد راوخ  ارت  هک  ار  یـسک  رادب  یمارگ  دنک . متـس  وت  رب  هک  یـسک  زا  نک  تشذگ  دراد . یمارگ  ار  وت  هک  ار  یـسک  رادب  گرزب  شاب .
ار دنوادخ  دشخب . يزیچ  وت  رب  هک  یسک  يارب  نک  اعد  دنک . یکین  وت  اب  هک  ار  یـسک  هد  شاداپ  دنک . يدب  وت  اب  هک  یـسک  هب  نک  یکین 
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تلالد ارت  هک  یسک  يارب  نک  یکین  رادساپس . هداد  وت  هب  هک  ییالب  رد  ار  وا  نک و  يرازگرکش  هتشاد  ینازرا  وت  هب  هک  یتمعن  ببـس  هب 
زا يرادیم . دنـسپان  هک  ار  هچنآ  وـگم  یـسک  هب  زوماـیب . تشذـگ  مدرم  زا  ریذـپب . دـهاوخ  شزوـپ  وـت  زا  هـک  ار  سک  نآ  شزوـپ  دـنک .

ار الاو  دـنوادخ  ات  رآ  ياج  هب  دادـماب  زامن  مد  هدـیپس  ماگنه  شوپ . نترب  يدـیماان  يهماـج  اـهنآ  زا  نک و  ینمادـکاپ  مدرم  ياههتـساوخ 
اریز شاب  هتشاد  صالخا  راگدرورپ ، زا  نتساوخ  رد  هد . تداع  ار  دنسپان  رب  ییابیکش  نتـشیوخ  يارب  زومایب . نید  ملع  ینیب . يور  هداشگ 
يژد هانپ  رد  ار  دوخ  تروص  نیا  رد  هچ  راپـسب  ادخ  هب  ار  دوخ  اهراک  یگمه  رد  تسوا . تسد  رد  ود  ره  یبیـصنیب  یگدـنیاشخب و  هک 

زور يارب  ار  نآ  يادا  رامــشب و  تـمینغ  دـهاوخیم  ماو  وـت  زا  هـک  یــسک  يارب  ار  تـصرف  یهدیم . رارق  دـنمورین  یناـبهگن  راوتــسا و 
رد سپ  ینکیمن  نینچ  رگا  دنادرگب و  يور  وت  زا  هک  يزیچ  زا  بات  رب  يور  دسریم و  وت  هب  ار  هچ  ره  ریگب  ایند  زا  هد . رارق  تیتسدگنت 
زا هک  يزیچ  يارب  زگره  اریز  دـناشکب  یهاوخ  هچنآ  يوس  ار  وـت  دـنچ  ره  رادیمارگ  ینوـبز  ره  زا  ار  دوـخ  سفن  نکم . طارفا  نتـساوخ 

ریقح راوخ و  ای  ماقمالاو  سک  نآ  هاوخ  شاب  سانشقح  دسانش  ار  وت  قح  هک  یسک  يارب  تفای . یهاوخن  ینیـشناج  یـشخبیم  نتـشیوخ 
اب هارمه  تشذـگ  اریز  نک  تشذـگ  یکین  هب  نـک . رود  دوـخ  زا  نـیقی  یبوـخ  ییابیکـش و  ياـههدارا  اـب  ار  هدـنیآ  رد  ياههودـنا  دـشاب .

روای نیرتتیافک  اب  ادـخ  هک  اریز  يوجب  کمک  دـنمجرا  هوکـش و  اب  دـنوادخ  زا  تسا . رتراوشد  تازاـجم  زا  دـنمدرخ  رظن  رد  شنزرس 
. تسا

هحفص 53] ]
راکشآ وا  رب  ار  دوخ  ياهزار  یگمه  اما  رادینازرا  وا  رب  ار  يرای  يهمه  نکم و  نانیمطا  ودب  یلو  ياشخبب  ار  یتسود  يهمه  تتسود ، رب 

ياهایرد دناشنیم  ورف  هتـشاداو و  شاهیرگ  هب  هک  ار  نآ  دبوکیم  مه  رد  هک  شاب  رذحرب  ناهاگرحـس  رد  نموم  يهدید  کشا  زا  نکم .
بآ ناهد ، هب  راسفا  دنامن و  رایـسب  اهنآ  يور  رب  راب  هک  ییاج  ات  نک  ارادم  نایاپ  راهچ  اب  تسا . هدرک  اعد  ار  وا  هک  یـسک  يارب  ار  شتآ 

يراددوخ اریز  نک ، يراددوخ  یسرتب  نآ  رد  یهارمگ  زا  هک  یهار  هب  نتفر  زا  دنراذگن . اهنآ  رب  راب  ناشناوت ، زا  شیب  دنوشن و  هدناروخ 
اب ییآ . رامـشب  ناراکوکین  زا  ات  هد  نامرف  یکین  هب  تسا . رتهب  اهرطخ  نسوت  رب  ندـش  راوس  زا  یهارمگ ، ینادرگرـس  ماگنه  هب  ندـیزرو 

تیانـشآ و يارب  ار  تیرای  تتـسود ، هب  ار  تاهیامرـس  يوش . ادج  ات  شوکب  دنک  يدب  هکنآ  زا  نک و  یگناگیب  يدـب ، زا  تتـسد  نابز و 
وا دبات  رب  يور  نوچ  ددنویپب و  وا  اب  دلـسگب  وت  زا  تتـسود  نوچ  هک  رادنآ  رب  ار  دوخ  سفن  ياشخبب . ناگمه  يارب  ار  تمارتحا  مالس و 
وا اب  دنک  یتشرد  نوچ  دوش و  کیدزن  وا  هب  دنیزگ  يرود  نوچ  دیاشخبب و  وا  رب  دزرو  لخب  نوچ  دنک و  راداو  نتـسویپ  هب  ینابرهم  اب  ار 

. تمعن بحاص  گرزب و  وا  ياهدنب و  وت  هک  نانچنآ  دهاوخ  رذع  وا  زا  دریگ  مشخ  نوچ  دیامن و  یمرن 
دنامن یقاب  شدنـسپان  ماجرف  دـنام و  ياج  رب  نآ  يوکین  راثآ  هک  دـشاب  ییاـهزیچ  زا  دـناسریم ، دوس  ارت  هک  هچنآ  رد  وت  شهاوخ  دـیاب 

رگم یـشاب  رادرک  دـب  هچ  راکوکین و  هچ  دـید  یهاوخ  ار  شیوخ  راک  ماجرف  هک  دـیاپن  يرید  اریز  وا ، هن  یناـم و  وت  هن  هک  دـشابن  يزیچ 
. درذگ رد  تهانگ  زا  هدنشخب  راوگرزب و  يادخ  هکنیا 

ع)  ) یلع نانخس  زا  رگید  یشخب 
اب نکم . راکـشآ  هدرک ، اـشفا  ارت  زار  هک  ار  یـسک  زار  دـنک . تناـیخ  ار  وت  دـنچ  ره  نکم  تناـیخ  هداد ، رارق  دوخ  نیما  ارت  هک  یـسک  هب 
هک ناـنچنآ  نکم  متـس  تسا . زاـب  هبوت  رد  هک  وشم  دـیماان  هاـنگ  زا  لـسگم . يو  زا  وا ، يدونـشخ  بلطیب  ربـم و  تتـسود  زا  ینامگدـب ،

. نکم شنزرس  رایـسب  یهانگ  چیهیب  ینادیم . هک  ار  هچ  ره  وگم  هکلب  ینادیمن ، هک  ار  هچنآ  وگم  دننک . متـس  وت  رب  هک  يرادن  تسود 
تحیـصن زا  تاهداوناخ  هب  تسا . هیاـمورف  ییوخ  هک  وشم  رادرک  هب  گـنرین  اـب  ینکیم . هیکت  اـههلفان  رب  هکنآ  اـب  نکم  عیاـض  ار  ضیارف 

درگ ابیز ) تشز و   ) مزیه بش  رد  هک  یـسک  و  وگهدوهیب )  ) لیـس كاشاخ  سخ و  دـننام  یلووئـسم . ناـنآ  ربارب  رد  هک  ارچ  نکم  تلفغ 
یـشاب و نیگمـشخ  هکنآ  اب  نکم  يرواد  دزیگنایمرب . ینمـشد  درذگیم و  ثرا  هب  هنیک  رما  نیا  هک  نکم  شنزرـس  رایـسب  شابم . دروآ 

رامخ
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هحفص 54] ]
ار ندیدنخ  زاسم . شراوخ  درادیم ، یمارگ  ار  وت  هکنآ  هدم . هار  تسین  وت  دننام  هک  ار  یسک  شیوخ  سلجم  رد  دشاب . ترـس  رب  باوخ 

لها اب  نکم و  یتسود  مشخ  لها  اب  دنکیم . خاتسگ  زواجت  رب  ار  تنانمشد  دربیم و  نایم  زا  ار  هوکش  راقو و  هک  هدم  تداع  نتشیوخ  رب 
هب ار  مدرم  ياههنیک  ددرگ . يراع  تسوپ  زا  ياهخاش  دننام  هک  اجنادب  دوش  شنزرـس  ات  نکم  تفلاخم  ینموم  اب  شابم . نیگمـشخ  اضر ،

، دیما يراوتسا  رد  یشاب . هدرک  ینمشد  تتسود  اب  هک  هدم  رارق  تسود  ار ، تتسود  نمشد  دشابیمن . زروهنیک  رادنید  هک  اریز  ریگم  لد 
یتسود مکحم  دنویپ  هب  ءاکتا  اب  ار  تتـسود  قح  دشاب . هدرک  تناهد  رد  كاخ  وا  هچ  رگا  هاوخم  ار  تتـسود  تازاجم  رادـم . اور  دـیدرت 

زا ندیزرو  لخب  يارب  ندرک و  یکین  زا  ندرک  يدب  يارب  دوب . دـناوتن  وت  تسود  رگید  ینک  عیاض  ار  وا  قح  هک  یـسک  اریز  راذـگم  ورف 
راتفرگ ییالب  هب  هک  یتقو  رگم  دنربیمن  يدوس  دنپ  زا  هک  شابم  یناسک  رامـش  رد  شابم . رتهدامآ  یگدنـشخب  زا  روصق  يارب  شـشخب و 

هچنآ ساپـس  زا  هک  شابم  یناسک  رامـش  رد  دنریگن . دنپ  ندز  هب  زج  نایاپراهچ  دریذپ و  دنپ  بدا  هب  دنمدرخ  اریز  دنوش . دنمدرد  دنیآ و 
زا تمعن  یـساپسان  هک  اریز  نکم  یـساپسان  ار  ياهدنـشخب  دنیوجیم . ینوزف  هدـنام ، هک  يزیچ  رد  دـنناوتان و  تسا  هدـش  ینازرا  اهنآ  رب 

، تاهداوناـخ دـیابن  دراذـگن . یتشآ  ياـج  تتـسود  وت و  ناـیم  هک  اریز  دوشن  هریچ  وت  رب  ینامگدـب  هک  راـهنز  تساهیـساپسان . نیرتتسپ 
وت اب  نتـسویپ  زا  رتدنمورین  وت  زا  شنتـسسگ  دیابن  تتـسود  دباترب . يور  وت  زا  هک  یـسک  رب  نکم  يور  دشاب . وت  يارب  مدرم  نیرتتخبدب 

رگم دوب  دهاوخن  تسود  تسود ، درادیمرب . ماگ  وت  دوس  شیوخ و  نایز  رد  وا  هک  دیاین  نارگ  هدرک ، متـس  وت  رب  هک  یـسک  دادیب  دشاب .
. دراد رامیت  زین  ار  شناگدنامزاب  وا ، گرم  زا  سپ  دیامن و  يرادهاگن  وا  زا  يزورهریت  ماگنه  دنک و  بیغ  ظفح  شیوخ  تسود  زا  هکنآ 

زاب تسود  زا  ارت  ینامگدب  دوب . دهاوخ  شهاوخ  يهزادنا  هب  یگدنـشخب  هک  اریز  دتفا  ریخات  هب  وت  شهاوخ  تباجا  رگا  دنکن  دـیما  ان  ارت 
هک دیوگیم  ساپـس  ارت  تمعن  یـسک  یهاگ  اریز  درادن  زاب  يراکوکین  زا  ارت  هدرک ، یـساپسان  وت  قح  رد  هک  سک  نآ  یـساپسان  درادن .

تـسا نکمم  نادان  اما  ینام  هرهبیب  شریخ  زا  تسا  نکمم  ملاع ، اما  يوجم  هزیتس  ملاع  لهاج و  اب  تسا . هدرواین  تسدـب  نآ  زا  ياهرهب 
. دنکفا هودنا  رد  ارت  شنایز  ینادان و 

ع)  ) یلع نانخس  زا  رگید  یشخب 
يدنمزآ ياهبکرم  هک  زیهرپب  دنکن . یشکرس  وت  اب  يزوتهنیک  نسوت  هک  رادشه 

هحفص 55] ]
تـسدب یهاوخ  شزوپ  رد  وت  يارب  راـک  نیرتـهب  اریز  يراد  نآ  كرت  يارب  ياهلیـسو  هک  یهاـنگ  شزوـپ  زا  راـهنز  دـنارن . باتـش  اـب  ارت 

اهوزرآ رب  هک  زیهرپب  تسا . یگیامورف  يزغم و  کبـس  يهناشن  راک  نیا  هک  زیهرپب  یگنتلد  زا  تسا . ناهانگ  زا  ییاـهر  يهلیـسو  ندروآ 
هتخانش و هچنآ  ندرواین  اجب  زا  زیهرپب  تسا . ایند  ترخآ و  تداعس )  ) يهدنرادزاب نادرخبان و  يهیامرـس  يراتفر ) نینچ   ) اریز ینک  هیکت 
وا اریز  نیزگ ، يرود  زغم  کبس  اب  یتسود  زا  تسا . شیوخ  يهدارا  راتفگ و  رادرک و  زا  لووئسم  تسانیب  مشچ  ار  هک  ره  اریز  ياهتسناد 
وت هب  ار  کیدزن  و  کیدزن ، وت  هب  ار  رود  وا  اریز  زیهرپب  وگغورد  اب  یتسود  زا  دـنکفایم . نایز  رد  ارت  یلو  دـناسر  دوس  وت  هب  دـهاوخیم 
اب یتسود  زا  دزرویم . غیرد  يدـنمزاین  نادـب  هک  يزیچ  نیرتيرورـض  ندروآرب  زا  اریز  نک  يرود  لـیخب  اـب  یتـسود  زا  دزاـسیم . رود 
زا نیزگ . يرود  يراد ، میب  تیوربآ  نید و  رب  وا  زا  هک  یسک  یتسود  زا  دشورفیم . ارت  دوخ ، ییورود  قافن و  اب  اریز  نک  يرود  راکهبت 
زا راهنز  يریذـپب . ياهیدـه  نانمـشد  زا  هک  راهنز  تسا . ناوتان  ناشیا  يهدارا  اسران و  نانآ  يهشیدـنا  هک  اریز  نک  زیهرپ  نانز  اـب  ینزیار 

. دنک ماقتنا  راتفرگ  ار  امش  راک ، نیا  هک  تمعن  رب  یساپسان 
ع)  ) یلع نانخس  زا  رگید  یشخب 

نارادایند دننام  دیوگیم و  نخـس  نایاسراپ  نوچ  ایند  رد  دراد و  دـیما  ار  هبوت  وزرآ ، يزارد  اب  ترخآ و  رادرکیب ، هک  یناسک  زا  شابم 
، هچنآ ساپس  زا  ددرگیمن ، عناق  زگره  دنراد  زاب  نآ  زا  ار  وا  رگا  دوشیمن و  ریـس  زگره  دنـشخب  ودب  ییاهزیچ  ایند  زا  رگا  دنکیم  راتفر 
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هک يزیچ  هب  دتـسیایمن . زاب  دوخ  دنکیم و  یهن  دـیوجیم . ینوزف  هدـنام  یقاب  هک  يزیچ  رد  همه  نیا  اب  و  تسا ، ناوتان  هدـش  هداد  ودـب 
هکنآ لاح  دراد و  نمشد  ار  ناراکهبت  دنکیمن و  يوریپ  ناشراتفر  زا  اما  دراد  تسود  ار  ناراکوکین  دهدیم . نامرف  دهدیمن  ماجنا  دوخ 

ددنسپیمن ار  گرم  اهنآ  رطاخ  هب  هک  یناهانگ  باکترا  رد  درادن و  تسود  شناهانگ  يدایز  رطاخ  هب  ار  گرم  تساهنآ . رامش  رد  دوخ 
تـسدب یتمالـس  هاگ  ره  دیآ . راتفرگ  تلفغ  هب  دبای  یتسردنت  رگا  ددرگ و  نامیـشپ  اههدرک ) زا   ) دوش رامیب  رگا  تسا . راوتـسا  نانچمه 

تلاح رد  وا  یلو  دنکیم  هبلغ  دراد  هک  ياهدوهیب  رادنپ  هب  ار  وا  شـسفن  ددرگ . دیماان  دوش  راتفرگ  الب  رد  نوچ  دلابیم و  دوخ  رب  دروآ ،
تـسا بجاو  وا  رب  هچنآ  ماجنا  زا  تسین و  نئمطم  دونـشخ و  هدـش  وا  بیـصن  هرهب و  هک  ییزور  هب  دوشیمن . هریچ  شیوخ  سفن  رب  نیقی 

، دتفا یتسدیهت  رد  رگا  دیامن و  هشیپ  یشکرس  دسر ، يرگناوت  هب  رگا  دنزیم . زابرس 
هحفص 56] ]

ساپـس ار  ادـخ  دـیوجیم و  ینوزف  مـه ) زوـنه  یلو   ) تـسا هدـش  نیگنـس  تـمعن  یناوارف  هاـنگ و  راـب  زا  وا  سپ  ددرگ . ناوتاـن  دـیماان و 
یهاـبت يوـس  ار  شیوـخ  سفن  هتـسویپ  دـناهدادن . يروتـسد  نآ  يهراـبرد  وا  هـب  هـک  دـهاوخیم  ار  يزیچ  مدرم  زا  روز  هـب  دـیوگیمن و 

زا باتـش  اب  ار  تصرف  یلو  تسا  ناساره  گرم  زا  دزرویم . یهاـتوک  راـک  رد  دـنکیم و  يورهداـیز  شهاوخ  شـسرپ و  رد  دـشکیم ،
نآ زا  رایـسب و  ار  دوخ  تعاط  درامـشیم . مک  تسا  رتنیگنـس  هک  ار  دوخ  هانگ  دـهدیم و  هولج  داـیز  ار  يرگید  هاـنگ  دـهدیم . تسد 

ندرک دای  زا  وا  يارب  نارگناوت  اب  ییوگ  هوای  دیاتـسیم . ار  دوخ  سفن  دریگیم و  دنخـشیر  هب  ار  ناـمدرم  درامـشیم . كدـنا  ار  يرگید 
يرگید دوس  شیوخ و  نایز  هب  دـنکیم و  يرواد  دوخ  دوس  هب  نارگید و  ناـیز  هب  و  تسا . رتینتـشاد  تسود  نادنمتـسم  راـنک  رد  ادـخ 

. دنکن افو  دوخ  دریگب و  لامک  مامتب و  ار  دوخ  قح  دنک و  یشکرس  وا  دننک و  يرادربنامرف  وا  زا  دهاوخیم  دهدیمن ، يار 
وا دیزی و  نب  هللادبعوبا  زا  وا  باشخ و  بلاطوبا  زا  وا  و  ینغلا ، دبع  نب  دمحم  رهاطوبا  زا  داد  ربخ  لدعملا  رمع  نب  نمحرلا  دبع  دمحموبا 
درک شرافس  تلصخ  یـس  هب  ارم  شتداهـش  زا  شیپ  مردپ  دومرف : هک  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  زا  وا  يدادغب و  دمحم  نب  دمحا  زا 
نیا مردپ  دیـسرپ : ع )  ) نسح ماما  دراد . هگن  تمالـس  ترخآ  ایند و  يدب  زا  ارت  راگدرورپ  ینک  لمع  نادب  ایند  رد  رگا  مدـنزرف  تفگ : و 

زیچ هس  هب  راودیما و  زیچ  هس  هب  شاب . كانمیب  زیچ  هس  زا  و  رذح ، رب  زیچ  هس  رد  اهراک  زا  دومرف : ع )  ) یلع سپ  تسا ؟ مادک  تفص  یس 
هـس زا  زیرگب ، زیچ  هس  زا  يوج . ییاهر  زیچ  هس  زا  زروب و  لخب  زیچ  هس  هب  تبـسن  رب ، هانپ  زیچ  هس  هب  نک و  مرـش  زیچ  هس  زا  شاب . قفاوم 

ربک و متشاد ، رذح  رب  نآ  زا  ارت  هک  يزیچ  هس  نآ  اما  دنک . مهارف  وت  يارب  ترخآ  ایند و  رد  ار  یتریس  وکین  دنوادخ  ات  نیزگ  يرود  زیچ 
هک ار  یـسک  تسا و  دنمجرا  گرزب و  يادخ  يهماج  يراوگرزب ) ای   ) ءایربک تسا و  ناراک  دب  تلـصخ  ربک  اما  تسا  يدـنمزآ  مشخ و 

ندوب اب  دنک و  زغم  کبـس  ار  اناد  نادان و  ار  رابدرب  مشخ ، اما  دروآرد . خزود  شتآ  هب  ار  وا  دهد ، ياج  ربک  زا  ياهرذ  شلد  رد  دنوادخ 
اب هک  تسوا  میظع  نتخادنا  ماد  يارب  يرازبا  ناطیـش و  ياهماد  زا  یماد  يدـنمزآ  دـیآیم . دـیدپ  ینادان  دوریم و  تسد  زا  درخ  مشخ ،
زا دیاب  هک  زیچ  هس  زا  ارم  مردپ  یتفگ  تسار  دومرف : ع )  ) نسح ماما  دنکفا . ماد  رد  ار  تریـصب  تفرعم و  لها  نادنمدرخ و  نایاناد و  نآ 
هک اریز  شاب  كانمیب  تنابز  زا  زین  سرتب و  دسارهیمن  ادخ  زا  هک  یـسک  زا  ادـخ و  زا  مرـسپ . يرآ  دومرف : ع )  ) یلع هد . ربخ  دیـسرت  نآ 

اهنیا زا  رگا  و   ) تسوت نید  نمشد 
هحفص 57] ]

هک تنخـس  نیا  زا  ارم  مردپ ، یتفگ  تسار  دومرف : ع )  ) نسح ماما  دنادرگ . نمیا  یـشاب  ناساره  هچ  ره  زا  ارت  دنوادخ  یـسرتب  متفگ ) هک 
تربمایپ تعافش  تیوکین و  ياهرادرک  شاداپ  هب  تناهانگ و  زا  راگدرورپ  شـشخب  هب  دومرف : ع )  ) یلع هد . ربخ  شاب  راودیما  زیچ  هس  هب 

نآرق و ادخ  باتک  اب  يرآ  تفگ : هد  ربخ  نک  تقفاوم  زیچ  هس  اب  هک  تنخـس  نیا  زا  ارم  مردپ . یتفگ  تسار  متفگ  شاب . راودـیما  (ص )
تنخس نیا  زا  ارم  مردپ . یتفگ  تسار  متفگ : نک . یناتسادمه  دشاب  هتـشاد  تقفاوم  ادخ  باتک  قح و  اب  هچنآ  ره  اب  و  ص )  ) ربمایپ تنس 

ار دنـسپان  ياهرادرک  ماجنا  وت  دـشاب و  وت  نارگن  ـالاب  زا  ادـخ  هک  نک  مرـش  مدـنزرف . يرآ  ع :)  ) دومرف هد . ربخ  نک  مرـش  زیچ  هس  زا  هک 
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تنخس نیا  زا  ارم  مردپ . یتفگ  تسار  متفگ : نک . مرش  راکزیهرپ  نانموم  زا  دنـسیون و  ار  تلامعا  يهمان  هک  یناگتـشرف  زا  یهد و  همادا 
روما رد   ) هبوت و هب  ترادرک  ياهیدـب  رد  راـگدرورپ و  هب  تیاـهراک  يراوشد  رد  دومرف : ع )  ) یلع هد . ربـخ  مرب  هاـنپ  دـیاب  زیچ  هس  هب  هک 

: دومرف ع )  ) یلع هد . ربخ  زروب  لـخب  زیچ  هس  رب  هک  تنخـس  نیا  زا  ارم  مردـپ ! یتفگ  تسار  متفگ : ربـب . هاـنپ  ناـبیدا  ناـملاع و  هب  رگید )
رب ینکیمن و  فرـص  تسا  وت  دوس  هب  هچنآ  رد  یناـسر و  ناـیاپ  هب  شخب  ناـیز  يراـک  رد  ار  نآ  هکنیا  زا  تیناگدـنز  تاـظحل  هب  يرآ 

تسا وت  نایز  هب  هچنآ  رد  هن  دشاب و  دنمدوس  وت  يارب  هک  هچنآ  رد  رگم  تنتفگ  نخـس  رب  یهدیم و  داب  رب  ار  نآ  مشخ  رـس  زا  هک  تنید 
تـسخن دومرف : ع )  ) یلع هد . ربخ  يوج  ییاهر  يراتفرگ ) زا   ) زیچ هس  اـب  هک  تنخـس  نیا  زا  ارم  مردـپ ! یتفگ  تسار  متفگ : زروب . لـخب 

يراذگ یمانمگ  رد  ار  دوخ  هکنآ  موس  يراکزیهرپ . مود  يزرو . ینمشد  اهنآ  اب  ینک و  نایامن  شیوخ  ياهبیع  یـسانشب و  ار  دوخ  هکنآ 
زا يرآ  دومرف : ع )  ) یلع تخیرگ . اهنآ  زا  دیاب  هک  زیچ  هس  زا  هد  ربخ  ارم  مردپ . یتفگ  تسار  متفگ : يراد . هدیشوپ  ار  شیوخ  ترهش  و 

: متفگ زیرگب . تسا  وت  ییابیکـش  دنمزاین  هک  يراتفرگ  جـنر و  ياههاگیاج  زا  دـشاب و  تردـپ  ای  دـنزرف  هچ  رگا  رگمتـس  زا  زیرگب و  ایند 
زا نازابسوه و  سفن و  ياوه  زا  مدنزرف . يرآ  دومرف : ع )  ) یلع نک . يرود  زیچ  هس  زا  هک  تنخس  نیا  زا  هد  ربخ  ارم  مردپ ! یتفگ  تسار 

. دریذپب ار  اهدنپ  نیا  هک  یسک  رب  دورد  نیزگ و  يرود  دنشاب  هصاخ  نالاسنهک  ای  ناکیدزن  زا  هچ  رگا  نادرخبان  زا  ناراکدب و  يدب و 
زا وا  و  بیدا ، یبکوک  نب  رمع  نب  دـمحم  لـضفلاوبا  زا  تیاور  هزاـجا  اـب  يرتشوش )  ) يرتست هللادـبعوبا  زا  هللادـبع  نب  روصنم  نب  دـمحم 

نب تباث  زا  وا  دیمح و  نب  مصاع  زا  وا  درص و  نب  رارض  زا  وا  هبیش و  یبا  نب  نامثع  نب  دمحم  زا  وا  بویا و  نب  دمحا  نب  نامیلس 
هحفص 58] ]

یلع نینموملاریما  تفگ : داد و  ربخ  هیلع ) هللا  ناوضر   ) دایز نب  لیمک  زا  وا  بدنج و  نب  نمحرلادبع  زا  وا  یلامث و  هزمح  یبا  هیفـص  یبا 
هاگ نآ  دیـشک  رب  لد  زا  يدـنلب  هآ  میدـمآ  رد  ارحـص  هب  نوچ  درب ، ارحـص  هب  دوخ  اب  ارم  تفرگ و  تسد  رد  ارم  تسد  ع )  ) بلاـطیبا نب 
نم زا  میوگیم  هک  ار  هچنآ  تسا . ار  شناد  اـهنآ ، نیرتهدـنراد  هاـگن  اـهنآ ، نیرتـهب  سپ  دـنیاهفرظ  ناـنوچ  اـهلد  نیا  لـیمک  يا  دومرف :

دنناسگم و نوچ  یناگیامورف  هیقب  يراگتـسر و  يوجتـسج  رد  تسا  يدرگاش  ای  ینابر و  تسا  یملاع  ای  دـنهورگ . هس  هب  مدرم  رادهاگن .
وترپ زا  دنرادیمرب . مدق  يداب  ره  ماگمه  دننکیم و  يوریپ  دـناوخب  ناشیهارمگ  هب  هک  يراجنهان  گناب  ره  زا  نانیا  نایاپراهچ ، اههشپ و 
شناد تسا . هیامرـس  هتـساوخ و  زا  رتهب  شناد  لیمک  يا  دـناهدربن . هاـنپ  راوتـسا  نما و  یهاـگیاج  هب  هدرواـین و  تسدـب  ییانـشور  شناد 

، دنمشناد یتسود  لیمک ! يا  دبای . ینوزف  ندیشخب  اب  شناد  دهد و  شهاک  ار  لام  ندیـشخب ، لام . هدنرادهگن  وت  تسا و  وت  يهدنرادهگن 
یگدنز و رد  ار  هوکـش  اب  دـنمجرا و  دـنوادخ  تعاط  ملاع ، يارب  شناد  دـنهد و  شاداپ  زیخاتـسر ) زور  رد   ) نآ رطاخ  هب  هک  تسا  ینید 

مکاح لام  رب  شناد  هکنآ  لاح  دوریم و  نیب  زا  نآ  يدوبان  اب  هیامرس  دوس  دنکیم . بسک  گرم  زا  سپ  ار  وکین  دای  ییوگ و  هدیدنـسپ 
راگزور ات  نادنمـشناد  دناهدنز و  رهاظب  هکنآ  اب  دـندرمب  یگمه  لام  ناگدـنروآدرگ  لیمک  يا  موکحم . شناد  هاگـشیپ  رد  لام  تسا و 

. دیشاب هاگآ  تسا . هدنز  اهلد  رد  اهنآ  ياهدای  اما  هدش  دیدپان  هتسب و  رب  تخر  ایند  زا  ناشیاهدبلاک  دندیواج . یقاب و  زین  نانآ  تسا  یقاب 
یناسک يرآ  دیـشک . شودب  دـنناوت  هک  متفاییم  یناسک  نآ  يارب  رگا  درک ) هراشا  شکرابم  يهنیـس  هب   ) تسا و یناوارف  شناد  اجنیا  رد 

اب دربیم و  راـکب  اـیند  يارب  ار  نید  رازبا  وا  اریز  دـش  دـناوتن  رادـتناما  شناد  يارب  هک  تسا  یلاـقتنالا  عیرـس  دنمـشوه و  اـی  منکیم  ادـیپ 
تقیقح قح و  لها  زا  رهاظ  هب  هک  مباییم  ار  یـسک  ای  دـیوجیم  يرترب  شباـتک  رب  وا  ياـهتمعن  اـب  وا و  ياـیلوا  رب  راـگدرورپ  ياـهتجح 

هناـبز وا  لد  رد  ههبـش  زا  هناـشن  نیتسخن  اـب  دـیدرت  ناـمگ و  دـشاب و  هتـشاد  یهاـگآ  تریـصب و  نید ، ياـیحا  رد  هکنآیب  دربیم  ناـمرف 
نامرف دـیلپ  ياهـشهاوخ  زا  تساهتذـل و  يهنـسرگ  هنـشت و  هک  مباییم  ار  یـسک  ای  ار . نآ  هن  مهاوخیم و  ار  نیا  هن  اـهلا ! راـب  دـشکیم .

هب دنتسین و  نید  نایماح  اهنیا  ود  ره  تسا . لام  نتخودنا  يهتفیـش  هک  تسا  یـسک  ای  دراپـسیم . اهنآ  تسد  هب  ار  شیوخ  نانع  دربیم و 
. دوریم نایم  زا  شناگدنشک  شود  هب  گرم  اب  اهشناد  هنوگ  نیا  يرآ  دنراد . تهابش  رتشیب  نابایب  رد  ارچ  ماگنه  نایاپراهچ 

یلاخ دراد  اپ  رب  ار  ادخ  تجح  هکنآ  زا  زگره  نیمز  يور  هک  منادیم  ایادخ  راب 
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هحفص 59] ]
ادخ ياهیرگنشور  اهتجح و  ات  دنکیم  یگدنز  ناهنپ  كانمیب و  ناراکهبت  میب  زا  ای  تسا  روهشم  راکـشآ و  ای  تجح  نیا  دنام و  دهاوخن 

رد شزرا  رظن  زا  دـنرتمک و  همه  زا  دادـعت  ظاحل  زا  ناراوگرزب  نیا  دـننکیم ؟ یگدـنز  اجک  دـنرفن و  دـنچ  ناـنیا  ددرگن . هاـبت  هدوهیب و 
ریاظن بولق  رد  ار  اهنآ  يدنچ  زا  سپ  درادیم و  هگن  ار  شیوخ  ياهتجح  ادـخ  هک  تساهنآ  يهلیـسو  هب  دـنرتشیب . همه  زا  ادـخ  هاگـشیپ 
تقیقح ار  ناملاع  هنوگ  نیا  دنراذگیم . تناما  هب  شیوخ  نانگمه  ياههنیس  رد  ار  یهلا  عیادو  نآ  زین  ناشیا  دراپـسیم و  تناما  هب  اهنآ 

ناـسآ لهـس و  دناهتـشادنپ ، راوـشد  ناـگراوخ  تمعن  هک  ار  هچنآ  دـناهدرک و  سمل  ار  نـیقی  حور  اـهنآ  هدروآ و  يور  هراـبکی  ناـمیا 
الاب ملاع  هب  ناشیاهناور  هک  ییاهندـب  يهلیـسو  اـیند  اـب  و  دـناهتفرگ . وخ  نادـب  دـنراد  تشحو  نآ  زا  نـالهاج  هک  ار  هچ  ره  دناهتـسناد و 

قایتشا ملیام و  اهنآ  رادید  هب  ردقچ  دنیوا . نید  هب  مدرم  ناگدـنناوخ  دـنانیمز و  رد  ادـخ  نانیـشناج  نانیا  دـناهدش . وربور  تسا  هتـسویپ 
. مراد

. ورب زیخرب و  یهاوخیم  رگا  لاح  منکیم و  شزرمآ  بلط  دوخ  يارب  لیمک و  يا  وت  يارب  دنوادخ  زا 
دزب ریشمش  اب  وا ) رب  داب  ادخ  تنعل   ) مجلم نبا  ار  ع )  ) ماما هک  یماگنه  ع )  ) ترضح نآ  تیصو 

شیاتـس دوـمرف : ماـما  دـندش . عـمج  وا  درگ  هب  شاهژیو  ناراـی  زا  یهورگ  وا و  نادـناخ  دروـخ ، تبرـض  ع )  ) نینموـملاریما هک  یماـگنه 
زا شیوخ  باتک  رد  داهن و  ياهزادـنا  يزیچ  ره  يارب  دومرف و  ردـقم  ار  ناگدـنب  يزور  درک و  نیعم  ار  اهگرم  نامز  هک  ار  يراـگدرورپ 

تخـس هتـشارفا و  رب  ياهجرب  رد  هک  دـنچ  ره  دـباییمرد  ار  امـش  گرم  دیـشاب  اج  ره  : » دومرف هک  اجنآ  درکن . یهاـتوک  يزیچ  هب  هراـشا 
هتفگ هوکش  اب  دنمجرا و  دنوادخ  و  يهیآ 80 ) ءاسن ، يهروس  . ) هدیشم جورب  یف  متنک  ول  توملا و  مککردی  اونوکت  امنیا  دیشاب ». راوتسا 

ول لق  دـندمآیم ». شیوخ  هاگنتـشک  هب  دوب ، هدـش  ررقم  اهنآ  رب  ندـش  هتـشک  هک  یناسک  دـیدوب ، شیوخ  ياههناخ  رد  رگا  وگب : : » تسا
ص)  ) شربمایپ هب  لاـعتم  يادـخ  و  يهیآ 148 ) نارمع ، لآ  يهروس  . ) مهعجاـضم یلا  لـتقلا  مهیلع  بتک  نیذـلا  زربـل  مکتوـیب  یف  متنک 
فورعملاب و رما  و  تساهراک ». تمیزع  زا  نیا  هک  شاب  ابیکـش  دسر  ار  وت  هچنآ  رب  راد و  زاب  يدب  زا  هد و  نامرف  یکین  هب  : » تسا هدومرف 
زا وا  هدــیزگ  رب  ادــخ و  تـسود  يهـیآ 16 ) هدجــسلا  يهروـس  . ) رومـالا مزع  نـم  کـلذ  نا  کـباصا  اـم  یلع  ربـصا  رکنملا و  نـع  هـنا 

یهاوگ وگتسار و  هک  شناگدیرفآ 
هحفص 60] ]

ریخیب یهورگ  نایم  هک  ینامز  تشذگ  دهاوخ  هچ  وت  رب  یلع  يا  دومرف : درک و  تیـصو  نم  اب  داد و  ربخ  يزور  نینچ  زا  ارم  تسا  هدش 
. دننکیمن يرای  ار  وت  ینکیم و  تحیـصن  ادـخ  نید  تیاعر )  ) باب رد  یباییمن ، یخـساپ  ینک و  توعد  ار  نانآ  ییآ . راتفرگ  تکرب  و 

وت يارب  هدزیم  یتسود  فال  وت  اب  هک  یـسک  نآ  سپ  دنبات . رب  يور  وت  زا  نارگ  تحیـصن  دنوش و  هدنکارپ  وت  نوماریپ  زا  کیدزن  نارای 
شیوخ تیامح  هب  هاـگ  ره  دـننادرگب و  يور  وت  زا  یناوخارف  يرایـشه  يرادـیب و  هب  ار  اـهنآ  نوچ  دوب . دـهاوخ  رتكاـنرطخ  نمـشد  زا 

هار رد  وپاکت  زا  ار  نانآ  ياهتـساوخ و  رب  لج  زع و  يادخ  راک  يارب  وت  دننیبیم  اریز  دـنهاوخ . ارت  يدوبان  دـننک و  يرود  وت  زا  يزیگنارب 
هک تسا  یسک  ای  دربیم و  ورف  ار  دوخ  مشخ  ریزگان  وا  ياهدیرب ، ار  شیدنمزآ  يهتـشر  هک  تسا  یـسک  اهنآ  نایم  زا  ياهتـشاد . زاب  ایند 

ياهیتخبدب ات  تسا  وت  نیمک  رد  هتـساخرب و  یهاوخنوخ  هب  سپ  ياهدرب ، نایم  زا  ادخ  هار  رد  دیلابیم  ناشیدـب  هک  شناکیدزن  هداوناخ و 
رـس ات  دوب  یهاوخ  نینچ  نیا  اهنآ  نایم  هتـسویپ  هتخورفا . رب  مشخ  زا  تسا و  هدـنکآ  هنیک  زا  ناشیاههنیـس  یگمه  دروآ . ور  وتب  راـگزور 

ییاهمان اـب  ارت  يدوزب  دـنروآیم و  راـشف  وت  رب  فرط  ره  زا  دنـسپان  ياـهرادرک  اـب  اـی  دـنناسریم ، تداهـش  هب  ار  وت  رکم  يور  زا  ماـجنا 
شاب ابیکـش  سپ  مدنبیم . ارتفا  متـسه و  وگغورد  ای  مرگوداج و  نهاک و  نم  دنتفگ  هکنانچ  دندناوخیم . نادـب  ارم  هک  دـناوخ  دـنهاوخ 

ادـخ لوسر  رد  تسار  امـش  : » دـیامرفیم هک  اـجنآ  تسا ،. هداد  ناـمرف  راـگدرورپ  راـک ، نیدـب  و  ماهنومن ، هوـسا و  وـت  يارب  نم  هک  اریز 
هب ارت  هـک  تـسا  هداد  ناـمرف  ارم  ادـخ  یلع  يا  يهیآ 21 ) بازحا ، يهروس  . ) هنـسح هوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  ناـک  دـقل  وـکین ». ياهوـسا 
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سپ مرپسن . يرهمیب  هار  منک و  یتسود  وت  اب  مراذگناو و  دوخ  هب  ار  وت  مهد و  میلعت  وت  هب  منکن و  رود  دوخ  زا  مزاس و  کیدزن  نتشیوخ 
زا عافد  يارب  هتساوخ و  اپب  ادخ  راک  يارب  هک  یناسک  يا  ار  امش  نم  نونکا  تسا . نم  اب  وا  يهمان  نامیپ  و  ص )  ) ترضح نآ  تیصو  نیا 

شرافـس يراکزیهرپ  هب  شیوخ  زا  سپ  دیاهداتـسیا ، دج  هب  ناگراچیب  ناگدنامرد و  قوقح  نتفرگ  زاب  رد  هتـسب و  تمه  رمک  ادـخ  نید 
هار زا  دیوش  رود  تسا . بیرف  يالاک  ایند  هک  اریز  مرادیم . رذح  رب  نآ  ياهرویز  اهییابیز و  هب  ندروخ  بیرف  ایند و  زا  ار  امش  منکیم و 

دنتـشادن و نامگ  رد  هک  يزیچ  ناـشیا  هب  دیـسر  راـگدرورپ  يوس  زا  هکنیا  اـت  دز  رهم  ناـشلد  رب  تلفغ  دنتـسب و  لد  اـیند  هب  هک  یناـسک 
نانآ نیـشناج  ناشناربمایپ ، ياههناشن  زا  يوریپ  اب  هک  دـندوب  یمدرم  امـش  زا  شیپ  دنـشاب . هاگآ  شیپ  زا  هکنآیب  دـندرپس  ناج  ناـهگانب 

شتیب لها  ادخ و  باتک  ص )  ) ربمایپ اریز  دیوشن  هارمگ  دینک  راتفر  نیشیپ  ناربمایپ  تنس  تیاده و  هب  امش  رگا  لاح  دندش .
هحفص 61] ]

راکشآ و راومه و  یهار  اهنآ  دنهاگآ . دینکیم  زیهرپ  ای  دیروآ  ياج  هب  هچنآ  زا  تیبلها  سپ  تسا . هتشاذگ  ینیـشناج  هب  امـش  نایم  ار 
تخرد زا  دننکیم  يوریپ  ناشییامنهار  زا  دنیوجیم و  ییانشور  اهنآ  رون  زا  دنلدع . ناگدنراد  اپرب  نیمز و  ياههیاپ  ناشخرد و  يوترپ 

رد تخرد  نآ  تسا . راوگشوخ  هزیکاپ و  شاهویم  هدیـشک و  رـس  شاهخاش  راوتـسا و  شاهشیر  هدوب و  یمارگ  نآ  هاگنتـسر  هک  یتیالو ) )
نادنزرف نیرتهزیکاپ  زا  هدیدرگ و  كاپ  اهیدیلپ  سخ و  راخ و  اهیگدولآ و  زا  هدش و  باریس  تمارک  بآ  زا  هدییورب و  یتمرح  اب  هاگیاج 

ببـس هک  دـیباتن  رب  يور  اـهنآ  زا  تسامـش و  یگدـنکارپ  ببـس  هک  دـیرادن  رب  تسد  اـهنآ  نـماد  زا  سپ  تـسا . هدـش  هدـیزگ  رب  یمدآ 
رد ار  ص )  ) ادخ لوسر  ینیشناج  دیور و  تسار  هار  هب  دیبای و  تیاده  ات  دیرادنرب  تیبلها  نماد  زا  تسد  تسا . ینادرگرس  یهارمگ و 
ات دوب  دنهاوخن  ادـج  رگیدـکی  زا  تیب  لها  باتک و  تسا : هتفگ  هداد و  ربخ  ار  امـش  ربمایپ ، اریز  دـیراد . ساپ  شور  نیرتهب  هب  اهنآ  نایم 

هچنآ هب  ار  امـش  راگدرورپ  ددرگن . عیاض  شیاهتناما  هک  مراپـسیم  ییادـخ  هب  ار  امـش  دـنیآرد . وا  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  هک  هاـگ  نآ 
رطاخ ساپ  دراد و  هگن  ار  امش  ادخ  دیناوخرب . ارم  دورد  نم ، نانیشناج  ناتسود و  رب  دراد . هاگن  دیراد  میب  هچنآ  زا  دناسرب و  دیراد  وزرآ 

. درادب هاگن  امش  نایم  ار  ناتربمایپ 
. دز ریشمش  اب  ار  وا  مجلم  نبا  هک  یماگنه  ع )  ) نسح ماما  هب  ع )  ) ترضح نآ  تیصو 

مدنزرف دومرف : ع )  ) یلع سپ  دش . دراو  وا  رب  نانکهیرگ  ع )  ) نسح ماما  دزب  ریـشمش  اب  ار  وا  وا ) رب  داب  ادـخ  تنعل   ) مجلمنبا هک  یماگنه 
رارق اـیند  زور  نیرخآ  ترخآ و  زور  نیتـسخن  رد  نوـنکا  وـت  هکنآ  اـب  منک  هیرگ  ارچ  تفگ : ع )  ) نسح ماـما  دـنایرگیم ؟ ارت  يزیچ  هچ 

: متفگ دـناسرن . نایز  ار  وت  يزیچ  ینک ، لمع  اهنآ  هب  رگا  هک  يزیچ  راهچ  رادهاگن ، نم  زا  ار  زیچ  راـهچ  مدـنزرف  دومرف : ع )  ) یلع يراد .
و يزغم ، کبـس  یتسدـیهت ، نیرتـشیب  و  درخ ، يرگناوـت  اـهیرگناوت ، نیرتزاـینیب  دوـمرف : ع )  ) یلع تـسا ؟ مادـک  زیچ  راـهچ  نـیا  مردـپ 

. تسا ییوخشوخ  بسح ، نیرتیمارگ  اب  يدنسپ و  دوخ  ییاهنت ، نیرتاهنت 
وا هک  اریز  نک  يرود  نادان  اب  یتسود  زا  مدـنزرف  دومرف : ع )  ) یلع نک . ینازرا  نم  رب  ار  رگید  ياتراهچ  تساـتراهچ ، نیا  مردـپ  متفگ :
وت رب  ار  کیدزن  کیدزن و  وت  رب  ار  رود  وا  اریز  نک  زیهرپ  وگغورد  اب  یتسود  زا  و  دـنکفا . نایز  رد  ار  وت  دـناسر ، دوس  وت  هب  دـهاوخیم 

يزیچ نیرتدنمزاین  ندروآرب  زا  وا  اریز  نک . يرود  لیخب  اب  یتسود  زا  دنادرگ و  رود 
هحفص 62] ]

. دشورفب يرگید ) هب   ) شیوخ ییورود  رطاخ  هب  ار  وت  اریز  زیهرپب  راکهبت  اب  یتسود  زا  دتسیا و  زاب  يدنمزاین  وا  هب  هک 
تیاور نادمح  نب  دیعـس  نب  دمحم  نب  نسح  تفگ : هداد  نم  هب  هک  یتیاور  يهزاجا  رد  يرتشوش )  ) يرتست روصنم  نب  دمحم  هللادـبعوبا 

بیعش نب  لیهـس  زا  وا  نابا و  نب  زیزعلادبع  زا  وا  یمیکح و  شیرق  نب  میهاربا  نب  دمحم  زا  وا  يوحن و  لضف  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  درک 
نامسآ هب  تفریم و  رایسب  نابعش  يهمین  بش  رد  هک  مدید  ار  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  تفگ : یلاکب : فون  زا  وا  یلعا و  دبع  زا  وا  یمهن و 

نآ ماهتخود . مشچ  نینموملاریما  هب  هک  متـسه  ياهدـنرگن  هکلب  ریخ  متفگ : یباوخ ؟ رد  ایآ  فون ! يا  دومرف : نینچ  هکنیا  اـت  تسیرگنیم 
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شرف و ار  نیمز  هک  دنتـسه  یهورگ  نانیا  دـنروآ . يور  ترخآ  هب  دـننکرب و  لد  ایند  زا  هک  یناسک  لاح  هب  اـشوخ  تفگ : ع )  ) یلع هاـگ 
لد میرم  نب  حیـسم  يهویـش  هب  ایند  زا  هاگ  نآ  دـنداد . رارق  دوخ  راثد  ار  اـعد  راعـش و  ار  نآرق  شوخ و  يوب  ار  شبآ  رتسب و  ار  شکاـخ 
زا ياهناـخ  هب  اـت  هد  ناـمرف  ار  لیئارـساینب  هک  درک  یحو  حیـسم  ترـضح  دوخ  يهدـنب  هب  هوکـش  اـب  دـنمجرا و  دـنوادخ  اریز  دـندنکرب 

ار مناگدیرفآ  زا  کی  چیه  ياعد  نم  دنوشن و  دراو  هزیکاپ  ياهتـسد  نتورف و  هدیـشوپ و  ورف  ياهمـشچ  كاپ و  ياهلد  زج  نم  ياههناخ 
يهدـننکاشفا راک و  متـس  رازاب و  گنهرـس  و  لوصو ) رومام   ) ناتـس کی  هد  رعاش و  منکیمن . تباـجا  دـشاب  هتفر  یمتـس  وا  يوس  زا  هک 

ار لج  زع و  يادـخ  ياهدـنب  چـیه  تفگ : تفر و  نوریب  یبش  نینچ  رد  ع )  ) دواد ادـخ  ربمایپ  اریز  شاـبم  نز  روبنط  نز و  لـهد  رارـسا و 
ای رازاب  گنهرـس  ای  لوصو ) رومام   ) ناتـس کـی  هد  اـی  رعاـش  هکنیا  رگم  دـنک ، تباـجا  تعاـس  نیا  رد  ار  وا  ياـعد  هکنآ  رگم  دـناوخن ،

دینک و هشیپ  ادخ  يراگزیهرپ  منکیم : شرافس  ار  امـش  ادخ  ناگدنب ! يا  دشاب . نز  روبنط  نزلهد و  ای  رارـسا و  يهدننکاشفا  راکمتس و 
زا  ) ناتیاهناج یـصالخ  رد  دیـسرتب و  تمایق  زور  زا  دـیزیخرب و  تباقر  هب  رگیدـکی  اب  زیخاتـسر ) رد   ) اهبنارگ يهرهب  ندروآ  تسدـب  رد 
زور هـکنآ  زا  شیپ  دـیریگرب  هشوـت  دوـخ  يارب  دــیزاس و  دازآ  یگدــنب  زا  گرم  يدوباـن و  زا  شیپ  ار  اـهنآ  دیــشوکب و  خزود ) شتآ 

. دسر ارف  تساوخزاب 
رب ار  امش  نتفای ، تلهم  دیباتشب و  هبوت  يوس  ینامیشپ  زا  شیپ  دیرامشب و  تمینغ  يریپ  زا  شیپ  ار  یناوج  يرامیب و  زا  شیپ  ار  یتسردنت 
زاب رگیدکی  زا  ناتـسود  نتخاس  ادـج  تلهم و  یتساک  هب  راگزور  دـهد و  داب  رب  ار  وزرآ  يهناخ  گرم  هک  اریز  درادـناو  تلفغ  يرایـسب 

. تسا هتسب 
یتسدشیپ گرم  ندیسر  ارف  زا  شیپ  هبوت  يارب  سپ  دنک . تمحر  ار  امش  دنوادخ 

هحفص 63] ]
کمک ادـخ  زا  سرت  يرایـسب  هار و  يرود  رب  دیـشاب و  رفـس  يهدامآ  دوریمن  دـیما  یتشگزاـب  نآ  رد  هک  يرفـس  تبیغ و  يارب  دـینک و 

لدـب ار  يزارد  رود و  ياهوزرآ  دـش و  مرگرـس  دوخ  تلهم  هب  دـنام و  اج  رب  اپ  شیوخ  يربخیب  رد  هک  یهاـگآ  اـن  رایـسب  هچ  دـیریگب 
يوزرآ يهتـشر  یناهگان  گرم  داهن و  یهابت  هب  ور  شگرم  نامز  یکیدزن  اب  شیاهوزرآ  يرود  یلو  تشارفا  رب  یخماش  يانب  تفرگ و 
اهمـشچ زا  دمآ و  راتفرگ  دوخ  يهدننکهابت  ياهراک  بقاوع  هب  فرـش  یگرزب و  راختفا و  تزع و  زا  سپ  هاگ  نآ  تخیـسگ . مه  زا  ار  وا 
یتخبدب رد  دوب  هتخودنا  شزورما  رد  هک  ياهیامرـس  اب  دیـشخبن و  يدوس  مه  ینامیـشپ  دش و  نامیـشپ  ددرگرب و  هکنآیب  دـیدرگ  ناهنپ 

نادـناخ و يزودـنا  لاـم  رطاـخ  هب  دـنامب و  شیوـخ  رادرک  ورگ  رد  وا  دـش و  تخبـشوخ  وا  يهتخودـنا  اـب  وا  يادرف  رد  يرگید  داـتفا و 
. دشاب هتشاد  زیرگ  يوس  یهار  دناسر و  يدوس  ودب  ییامرخ  هتسه  يهزادنا  هب  شاهداهن  ياج  رب  هکنآیب  درپس  یشومارف  هب  ار  شدنزرف 

گرم نیا  تسا ؟ دصقم  مادک  يوس  زیرگ  نیا  و  تسیچ ؟ يارب  بش  یکیرات  رد  نتفر  مخ و  چیپرپ و  هار  نیا  ندومیپ  ادـخ  ناگدـنب  يا 
ینابرهم يراوگرزب  چیه  رب  دروآیمن و  تمحر  ياهدنامرد  ناوتان و  رب  دنکیم و  عطق  ار  کیاکی  رمع  يهتشر  تسامش و  يوجتسج  رد 

ار ناتیگدـنز  هار  رتدوز  هچ  ره  ات  دـنناریم  ولج  هب  يدـنت  اب  ار  نآ  هتخیگنا و  رب  باتـش  اب  ار  نامز  ياـپ  داـب  مه  زور  بش و  دزرویمن و 
تـساوخزاب زور  يارب  سپ  تسا . رگید  ياهیتفگـش  همه  نیا  سپ  زا  تسا و  کیدزن  شندیـسر  ارف  دیایب  دـیاب  هچنآ  ره  دـنناسرب . نایاپب 

تابجوم دراد و  زاب  هانگ  ماجنا  زا  يرادربنامرف  اب  ار  امـش  ام و  دـنوادخ  دـیزودنا . رایـسب  يهشوت  تمایق  زور  يارب  دـینک و  هداـمآ  خـساپ 
. میتسه وا  نآ  زا  وا و  يارب  ام  دیامن . مهارف  ام  يارب  ار  دوخ  هاگرد  هب  یکیدزن 

ره زا  يرادهاگن  بجوم  يدوبان و  ره  زا  ییاهر  ببس  يراگزیهرپ  اریز  منکیم  شرافس  راگدرورپ  يراگزیهرپ  هب  ار  امـش  ادخ ! ناگدنب 
دنهاوخ هچنآ  هب  ناگدنیوج  ییاهر و  هب  ناگتخیرگ  ییاورماک و  هب  ناتخبکین  يزوریپ و  هب  نادنمزوریپ  يراگزیهرپ ، اب  تسا . یهارمگ 

رب ادخ  ياوقت  هک  تسا  ناسک  نآ  اب  ادـخ  انامه  : » دـنداتفا رد  يراکنایز  هب  دـنوادخ  يراگزیهرپ  يراذـگ  ورف  اب  نآ  رد  هزره  دندیـسر و 
يهیآ 129) لحنلا ، يهروس  . ) نونسحم مه  نیذلا  اوقتا و  نیذلا  عم  هللا  نا  دنناراک ». وکین  هکنانآ  دندیزگ و 
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ندرگ ناهانگ  دسلگب و  مه  زا  اهزور  ياههتـشر  دکـشخب و  تشونرـس )  ) ياهملق هکنآ  زا  شیپ  دینک  هشیپ  يراگزیهرپ  ادخ  ناگدنب  يا 
ترسح و دایرف  هکنآ  زا  شیپ  دوش و  ریگ 

هحفص 64] ]
هب ار  امـش  ادـخ ! ناگدـنب  يا  دـیآ . دورف  راکـشآ  اـی  هتـسهآ و  اـی  ناـهگانب  دـنوادخ  باذـع  دـسر و  شوـگب  یتخبدـب  يهجـض  غـیرد و 

ار هچنآ  اهنآ  ات  دومن  زاب  ار  ناتیاهـشوگ  درک و  هزادنا  هب  ار  اهرمع  نامز  دز و  اهلثم  ناتیارب  هک  منکیم  شرافـس  يدـنوادخ  يراگزیهرپ 
دروآ دیدپ  یشیاشگ  ناتیاهلد  رد  دنرادرب و  هدرپ  دوخ  ییانیبان  زا  ات  دوشگ  ار  ناتیاهمشچ  دنراپـس و  رطاخب  دنونـشب و  تسا  دنمدوس  هک 

تشاذگناو دوخ  لاح  هب  دادن و  تلهم  ثبع  ار  امـش  دیرفاین و  یگدوهیب  هب  ار  امـش  دنوادخ  دننک . سح  درذگیم  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  ات 
نیرتریگ ارف  اهـششخب و  نیرتشیب  نیرتهب و  درب  نایم  زا  اسر  ياهتجح  اب  ار  ناتیاههناهب  تشاد و  یمارگ  لـماک  ياـهتمعن  اـب  ار  امـش  هکلب 

امـش نیمک  رد  یتخـس  شیاسآ و  ماگنه  ار  دب  کین و  يازج  درک و  دـیناوت  دوخ  نوماریپ  ار  اهنآ  شرامـش  هک  تشاد  ینازرا  ار  اهـشهد 
کین راک  ماجنا  يارب  گرم  ندیـسر  زا  شیپ  دیـشوکب و  ادخ  ياضر  بلط  رد  دینک و  هشیپ  يراگزیهرپ  ادخ ! ناگدنب  يا  سپ  داد . رارق 

ناتیادـخ هک  دـینک  هدامآ  ار  دوخ  دیـشاب . رذـحرب  دـهدیم  داب  رب  ار  اهتذـل  هک  یگرم  زا  دـیربب و  دوخ  زا  ار  اـهتمهت  يهتـشر  و  دیباتـشب .
يور شیپ  رد  هک  يراگزیهرپ  يهشوت  اب  دیهاکب و  ایند  رب  دوخ  يروآ  يور  زا  و  دناهداد . رد  امـش  نایم  رفـس  يادـص  اریز  دـنک  تمحر 
دیاب امش  هک  تسا  ياهتخانشان  كانسرت و  ياهلزنم  اسرف و  ناوت  تخس و  ياههندرگ  دوخ  يور  ارف  رد  انامه  دیدنبرب . رفـس  راب  تسامش 

شیامزآ یتخس  یکانمهس و  زا  دبایرد و  ار  امش  لج  زع و  دنوادخ  تمحر  تسا  نکمم  سپ  دینک  گنرد  اهاجنآ  رد  دیرذگب و  اهنآ  زا 
نیا رد  هک  دماجنا  يدوبان  هب  ناتراک  درک و  دیناوتن  روبع  ماجنا  رس  ای  دیوش و  راگتسر  اههار  هروک  نآ  ياههرظنم  يدنسپان  يراوشد و  و 

. دومن دیناوتن  ناربج  رگید  تروص 
سابع نبا  هب  ع )  ) ترضح نآ  تیصو 

. ماهدربن دوس  هتـشون  نم  هب  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  نینموملاریما  هک  ینانخـس  دـننام  يزیچ  زا  ص )  ) ربماـیپ زا  سپ  تسا : هتفگ  ساـبع  نبا 
: تشون نم  هب  ع )  ) یلع

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هب دوشیم و  نامداش  هتفرن  نوریب  وا  تسد  زا  هک  يزیچ  ندروآ  تسدب  زا  ناسنا  انامه  ص )  ) ربمایپ رب  دورد  راگدرورپ و  شیاتس  زا  سپ 

دیشخب يزیچ  ایند  زا  ار  وت  دنوادخ  هاگ  ره  ددرگیم . نیگهودنا  هدرواین  تسدب  ار  نآ  زونه  هک  يزیچ  نداد  تسد  زا  رطاخ 
هحفص 65] ]

سپ يارب  وت  هودنا  هچ  روخم  ناوارف  هودنا  نآ  رب  سپ  تخاس  مورحم  ایند  زا  يزیچ  هب  ارت  نوچ  نکم و  ینامداش  رایسب  نآ  رطاخ  هب  سپ 
. مالسلا دشاب و  گرم  زا 

هحفص 66] ]

اهشسرپ زا  یضعب  هب  ترضح  نآ  ياهخساپ  رد 

دیاب دسرپب  ياهدننکشـسرپ  هاگ  ره  دـینادب )  ) مدرم يا  ص )  ) ربمایپ رب  دورد  راگدرورپ و  شیاتـس  زا  سپ  تسا : هتفگ  ع )  ) نینموملاریما
یماگنه روما  قیاقح  الب و  ياهیتخـس  ادخ  هب  دنگوس  دـیوگ . خـساپ  لمات  گنرد و  اب  دـیاب  دنـسرپ  يزیچ  وا  زا  نوچ  دـنک و  يزرودرخ 

. دندش هریخ  نیمز  هب  توهبم  تام و  ناگدننکشسرپ  دنداد و  ناشن  دوخ  زا  رایسب  یتسس  یناوتان و  ناگدنیوگ  خساپ  هک  داد  يور 
: دومرف ع )  ) یلع هب  ص )  ) ربمایپ

دیرفاـین نز  سنج  زا  دـیرفآ و  درم  سنج  زا  ارم  هک  تسا  نآ  دوـمرف : تسیچ ؟ هتـشاد  ینازرا  وـت  رب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  یتـمعن  نیتـسخن 
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هب نم  رب  دناسانـش و  نم  هب  ار  نآ  درک و  تیاده  مالـسا  هب  ارم  هکنآ  تفگ : ع )  ) یلع ینادیم ؟ هچ  رگید  نآ  زا  سپ  دومرف : ص )  ) ربمایپ
دیهاوخب رگا  : » هک تسا  نآ  تفگ : ع )  ) یلع تسیچ ؟ رگید  تمعن  نآ  زا  سپ  دومرف : ص )  ) ربمایپ داـهن . تنم  ادـخ  ربماـیپ  يا  وت  دوجو 

يهیآ 37) میهاربا ، يهروس  . ) اهوصحت هللا ال  همعن  اودعت  نا  و  دیناوتن ». نآ  رامش  دیرامشب  ادخ  تمعن 
ع)  ) نسح شدنزرف  و  ع )  ) یلع نایم  تسا  یخساپ  شسرپ و 

: تفگ ع )  ) نسح تسیچ ؟ ییاج  رب  اپ  هکنآ : هلمج  زا  دومرف  لاوس  ع )  ) نسح شدـنزرف  زا  یگنادرم  زا  ییاـههولج )  ) يهراـبرد ع )  ) یلع
نامدود هب  هک  تسا  نآ  تفگ : ع )  ) نسح تسیچ ؟ فرش  تفگ : ع )  ) یلع تسا . یکین  اب  یتشز  ندرک  رود  ییاجرب ، اپ  مردپ 

هحفص 67] ]
: تفگ ع )  ) یلع هیامرس . نتساریپ  ینمادکاپ و  تفگ : نسح  تسیچ ؟ یگنادرم  تفگ : ع )  ) یلع دنریگ . شود  رب  ار  وا  هانگ  دننک و  یکین 
؟ تسیچ یگیامورف  تفگ : ع )  ) یلع نداـهن . جرا  ار  كدـنا  ياـهزیچ  نتـسیرگن و  تسپ  ياـهزیچ  هب  تفگ : ع )  ) نسح تسیچ ؟ یگدرب 
؟ تسیچ يدرمناوج  تفگ : ع )  ) یلع ددرگ . شیوخ  رـسمه  میلـست  اهراک  رد  درامـش و  کچوک  ار  دوخ  ناـسنا  هکنآ  تفگ : ع )  ) نسح

نـسح تسیچ ؟ لخب  تفگ : ع )  ) یلع دننک . یگدنـشخب  ود  ره  یخارف  یتسدـگنت و  لاح  رد  هک  تسا  نآ  يدرمناوج  تفگ : ع )  ) نسح
ع)  ) نسح تسیچ ؟ يردارب  تفگ : ع )  ) یلع ياهدرک . فلت  هدوهیب  ار  نآ  هک  دشاب  نآ  وت  رادنپ  ینک و  قافنا  ار  يزیچ  هکنآ  تفگ : (ع )

ربارب رد  یناوتان  تسود و  رب  يروـالد  تفگ : ع )  ) نسح تسیچ ؟ سرت  تفگ : ع )  ) یلع يرگناوت . یتسدـگنت و  ماـگنه  هب  يراـی  تفگ :
مهارف تمحز  جنریب و  هک  تسا  یتمینغ  ایند  زا  ندـنک  لد  يوقت و  هب  لیم  تفگ : ع )  ) نسح تسیچ ؟ تمینغ  تفگ : ع )  ) یلع نمـشد .

؟ تسیچ يرگناوـت  تفگ : ع )  ) یلع يراد . نتـشیوخ  مشخ و  ندروـخ  ورف  تفگ : ع )  ) نسح تـسیچ ؟ يراـبدرب  تـفگ : ع )  ) یلع دـیآ .
. تسا سفن  يزاینیب  طقف  يرگناوت  دـشاب و  كدـنا  هچ  رگا  هدومرف  اطع  لج  زع و  دـنوادخ  هچنآ  هب  رطاخ  يدونـشخ  تفگ : ع )  ) نسح
؟ تسیچ رد  يراوـگرزب  فرـش و  تفگ : ع )  ) یلع زیچ . ره  رد  سفن  يدـنمزآ  تـفگ : ع )  ) نـسح تـسیچ ؟ یتسدـیهت  تـفگ : ع )  ) یلع
ع)  ) نسح تسیچ ؟ يراوـخ  تفگ : ع )  ) یلع يدـیما . اـن  يورین  اـب  راـکیپ  تسار و  هار  ندوـمیپ  رد  سفن  ییاـج  رب  اـپ  تفگ : ع )  ) نسح

بآ نتفرگ و  تسد  رد  شیر  تفگ : ع )  ) نسح تسیچ ؟ ندـنام  ورف  نخـس  رد  يهناشن  تفگ : ع )  ) یلع یتسار . ماگنه  هب  ساره  تفگ :
جنر رد  تفگ : ع )  ) یلع درادـن . يدوس  هک  ینخـس  ندـنار  ناـبز  رب  تفگ : ع )  ) نسح تسیچ ؟ يریلد  تفگ : ع )  ) یلع ندرب . ورف  ناـهد 

: تفگ ع )  ) نسح تسیچ ؟ يزارفا  رـس  تفگ : ع )  ) یلع درادـن . يدوـس  هک  ینخـس  ندـنار  ناـبز  رب  تـفگ : ع )  ) نـسح تـسیچ ؟ ندـش 
رد لد  يرادهگن  تفگ : ع )  ) نسح تسیچ ؟ درخ  تفگ : ع )  ) یلع نتـشذگ . رد  هانگ  زا  دهد و  يزیچ  ناوات  دـیاب  هک  یـسک  هب  شـشخب 

گناـب وا  رب  یهاوخ و  یگریچ  تیاوـشیپ  رب  تفگ : ع )  ) نسح تسیچ ؟ یتـشرد  تفگ : ع )  ) یلع يراد . هاـگن  ار  نآ  یهاوـخ  هک  اـج  ره 
یـشیدنا رود  تفگ : ع )  ) یلع یتشز . ندرک  اـهر  یکین و  ندـیزگرب  تفگ : ع )  ) نسح تسیچ ؟ ییـالاو  فرـش و  تفگ : ع )  ) یلع ینز .

: تفگ ع )  ) یلع نامدرم . هب  تبـسن  ینامگدـب  زا  يراد  نتـشیوخ  نارادـنامرف و  اب  ارادـم  يرابدرب و  يرایـسب  تفگ : ع )  ) نسح تسیچ ؟
؟ تسیچ يدرخیب  تفگ : ع )  ) یلع ناگیاسمه . يرادهاگن  ناتسود و  اب  يراگزاس  تفگ : ع )  ) نسح تسیچ ؟ فرش 
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ار دجـسم  هکنآ  تفگ : ع )  ) نسح تـسیچ ؟ تـلفغ  تـفگ : ع )  ) یلع ناـهارمگ . اـب  یتـسود  ناـگیامورف و  زا  يوریپ  تـفگ : ع )  ) نـسح
رب دـنچ  ره  ینک  اهر  ار  شیوخ  يهرهب  هکنآ  تفگ : ع )  ) نسح تسیچ ؟ یگرهبیب  تفگ : ع )  ) یلع يرب . نامرف  راک  هبت  زا  يراذـگاو و 

شیوخ لام  رد  تشاد ، مشچ  باـسح و  يور  زا  هکنآ  تفگ : ع )  ) نسح تسیک ؟ رتهم  رورـس و  تفگ : ع )  ) یلع دـشاب . هدـش  هضرع  وت 
يرادهاگن عافد و  رد  هکنآ  دیوگن و  یخساپ  وا  دیوگ و  مانـشد  ار  وا  دهد و  ناشن  يرابدرب  دوخ  يوربآ  زا  عافد  رد  دنکن و  یگدنـشخب 

. تسا رورس  دشوکب  شیوخ  نادناخ 
ار لطاب  هکنآ  تفگ : تسیک ؟ دنمدرخ  دش : هتفگ  دنک . يرود  مارح  ياهراک  زا  هک  سک  نآ  تفگ : تسیک ؟ اناد  دندیسرپ : ع )  ) یلع زا 
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( دیعو  ) خزود زا  هکنآ  تفگ : تسیک ؟ تخبشوخ  دش : هتفگ  تسا . هدیدنـسپ  شراتفر  هکنآ  تفگ : تسیک ؟ رورـس  دش : هتفگ  دنک . اهر 
هدنامرد ناوتان و  اب  هکنآ  تفگ : تسیک ؟ فیرش  دش : هتفگ  دناسر . دوس  ار  تسدیهت  هکنآ  تفگ : تسیک ؟ راوگرزب  دش : هتفگ  دسارهب .

هکنآ تفگ : تسیک ؟ هبرجت  مک  دش : هتفگ  دبای . ترهـش  یتسرپدوخ  هب  هکنآ  تفگ : تسیک ؟ هدومزآان  دش : هتفگ  دنک . راتفر  فاصنا  اب 
. دنرب خزود  کلام  يوس  ار  وا  هکنآ  تفگ : تسیک ؟ هدنونش  دوبان  دش : هتفگ  دنک . نانیمطا  شیوخ  رمع  هب 

: تفگ تساخ و  رب  ع )  ) یلع روضح  رد  يدبع  ناحوص  نب  دیز 
؟ تسا رتهدننکراوخ  يراوخ ، مادک  دیـسرپ : دـیز  سفن . ياوه  تفگ : تسا ؟ رتدـنمورین  رتهدـنوش و  هریچ  تردـق  مادـک  نانمومریما ! يا 

رتهدننکهارمگ یتوعد  مادک  دیـسرپ : دیز  نامیا . زا  سپ  رفک  تفگ : تسا ؟ رتتخـس  نادقف ، مادک  دیـسرپ : دیز  ایند . هب  يدنمزآ  تفگ :
: دیـسرپ دیز  يراگزیهرپ . تفگ : تسا ؟ رترب  رادرک  مادک  تفگ : دیز  دوب . دهاوخن  زگره  هک  يزیچ  هب  دـنک  توعد  هکنآ  تفگ : تسا ؟

تیـصعم هکنآ  تفگ : تسا ؟ رتدب  قیفر  مادک  تفگ : دیز  تسادخ . دزن  رد  هچنآ  يوجتـسج  تفگ : تسا ؟ رتشخب  ییاهر  راتفر  مادـک 
هدیرفآ مادک  تفگ : دیز  تسا . رابدرب  هکنآ  دومرف : ع )  ) یلع تسا ؟ رتدـنمورین  هدـیرفآ  مادـک  دیـسرپ : دـیز  دـهد . رویز  وت  دزن  ار  ادـخ 

رتلـیخب هدـیرفآ  مادـک  تفگ : دـیز  دـشورفب . يرگید  يدونـشخ  رطاـخ  هب  ار  شیوخ  نید  هک  یـسک  تفگ : ع )  ) یلع تسا ؟ رتزورهریت 
ع)  ) یلع تسیک ؟ مدرم  نیرتكریز  تفگ : دیز  دـنک . فرـص  قحان  هب  ار  نآ  دروآ و  تسدـب  لالح  هار  ریغ  زا  لام  هکنآ  تفگ : تسا ؟

ع)  ) یلع تسیک ؟ مدرم  نیرترابدرب  دیسرپ : دیز  دوش . لیام  تسار  هار  هب  دسانشزاب و  یهارمگ  زا  ار  تسار  هار  هکنآ  دومرف :
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سفن زا  يوریپ  هب  ار  وا  مدرم ، هکنآ  تفگ : تسا ؟ رتراوتـسا  هشیدنا  رد  مدرم  زا  کی  مادک  دیـسرپ : دـیز  دوشن . نیگمـشخ  هکنآ  تفگ :
يدوجو اب  دروخ  ایند  بیرف  هکنآ  تفگ : تسا ؟ رتزغم  کبس  یسک  هچ  مدرم  زا  تفگ : دیز  دبیرفن . ار  وا  شیاهرویز ، اب  ایند  دنرادناو و 

ترخآ ایند و  زا  هکنآ  تفگ : تسیک ؟ مدرم  نیرتهودنارپ  دیـسرپ : دیز  دنکیم . هدـهاشم  تسوا  رد  هچنآ  ار و  ایند  لاوحا  ینوگرگد  هک 
نیا اب  دنک و  راک  ادخ  زج  يارب  هکنآ  تفگ : تسا ؟ رتلدروک  هدیرفآ  مادک  تفگ : دیز  تسا . راکـشآ  ینایز  دوخ  نیا  هک  دشاب  هرهبیب 

هتـشاد ینازرا  وا  رب  ادخ  هچنآ  هب  هک  یـسک  تفگ : تسا ؟ رترب  تعانق  مادک  تفگ : دیز  دهاوخ . شاداپ  الاو  دنوادخ  زا  شیوخ  يهدرک 
زع و دنوادخ  يارب  اهرادرک  زا  کی  مادک  تفگ : دیز  نید . رد  تبیصم  تفگ : تسا ؟ رتتخـس  تبیـصم  مادک  تفگ : دیز  دنک . تعانق 

ادـخ زا  هکنآ  تفگ : تسیک ؟ ادـخ  دزن  مدرم  نیرتهب  تفگ : دـیز  ندوب . اهراک  شیاشگ  راظتنا  رد  تفگ : تسا ؟ رتینتـشاد  تسود  لج 
ندرک دای  رایسب  تفگ : تسا ؟ رترب  ادخ  دزن  نخس  مادک  تفگ : دیز  تسا . رتهدننکرب  لد  ایند  زا  و  رتابیکـش ، يراگزیهرپ  رد  رتکانمیب و 

دزن نامیا  مادک  تفگ : دیز  ادخ . یگناگی  هب  یهاوگ  تفگ : تسا ؟ رتتسار  نخس  مادک  تفگ : دیز  وا . هاگرد  هب  شیاین  يراز و  يو و 
همه رد  هکنآ  تفگ : تسا ؟ رتراوگرزب  مدرم  زا  کی  مادک  تفگ : دیز  ادخ  يراگزیهرپ  اضر و  میلـست و  تلاح  تفگ : تسا ؟ رترب  ادخ 

. دنک عنم  یتشز  زا  دهد و  نامرف  یکین  هب  دراد و  زاب  مارح  راتفگ  زا  ار  شنابز  دیوگ و  تسار  اج 
: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 

ربخ ص )  ) ادخ ربمایپ  شیوخ  بوبحم  نآ ، زا  ارم  هک  تسا  رایـسب  شناد  میولهپ  ود  نایم  اریز  دیهدب  تسد  زا  ارم  هکنیا  زا  شیپ  دیـسرپب 
يا دومرف : ع )  ) یلع دـمآ ؟ دـهاوخ  نوریب  ینامز  هچ  لاـجد  ناـنمومریما ! يا  تفگ : تساوخرب و  ناـحوص  نب  هعـصعص  سپ  تسا . هداد 
رکذ روخ  رد  هک  تسا  يروآمرش  ياههناشن  ار  لاجد  یلو  دنادیم . ارت  ماقم  تسا  هوکش  اب  وا  شیاتـس  هک  ییادخ  اریز  نیـشنب  هعـصعص 

هعـصعص مهد . ربخ  نآ  ياههناشن  زا  ارت  یهاوخ  رگا  داتفا . دـنهاوخ  قافتا  لاس  کی  رد  یپ  رد  یپ  هک  تسا  ییاهدادـیور  ار  وا  تسین و 
هک هاگنآ  هعـصعص . يا  رامـشب  تسد  ناتـشگنا  اب  دومرف : ع )  ) یلع سپ  مدیـسرپ . اـههناشن  نآ  یگمه  زا  ارت  نم  ناـنموم ! ریما  يا  تفگ :
زا دنزارفا و  رب  دنلب  ياهخاک  دنناتـس و  هوشر  دنروخ و  ابر  و  دننادب ، لالح  ار  غورد  دنزاس و  هابت  ار  يرادتناما  دـننک و  اهر  ار  زامن  مدرم 

یتسس ییابیکش ، يرابدرب و  دنرامشب . ناسآ  کبس و  ار  نتخیر  قح  انب  ياهنوخ  دنشورفب و  ایند  هب  ار  نید  دننک . يوریپ  سفن  ياهـسوه 
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متس دوش و  یقلت  یناوتان  و 
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ناگـشیپ و تنایخ  زا  تموکح  نادـمتعم  ناریزو و  ناراکهبت و  نادـساف و  زا  نایاورنامرف  ددرگ و  بوسحم  راختفا  نتـشاد ، اور  یـسک  رب 
دجاسم دنیارایب و  ار  اهنآرق  ددرگ . ناوارف  یناهگان  گرم  دبای و  ینوزف  قالط  دوش و  راکشآ  يرگدادیب  دنـشاب . ناقـساف  زا  نآرق  نایراق 

دـنرب و راکب  برط  يداش و  ياهرازبا  دننکـشب ، ار  دوخ  ياـهنامیپ  دـننک و  ناریو  ار  اـهلد  دـنزاس و  رتدـنلب  ار  اـهربنم  دـننک و  هتـسارآ  ار 
رد ایند  رب  يدنمزآ  ببس  هب  شرهوش  اب  نز  دنک و  هولج  نئاخ  نیما ، صخـش  رادتناما و  نئاخ  ددرگ ، عیاش  يراک  انز  دننک و  یـشونهداب 

هزیگنا اـب   ) دـننک و انـشآ  رب  عمط ) يور  زا   ) طـقف مالـس  دـنوش . بسا  رب  راوس  ییاـمندوخ ، رطاـخ  هب  ناـنز  و  ددرگ . کیرـش  دتـس  داد و 
هانگیب و رهاظ  هب   ) دـننک نت  رب  نادنفـسوگ  يهماـج  گرگ ، نوچ  ياـهلد  اـب  دـنهاوخب و  ناـشیا  زا  هکنآیب  دـنهد  یهاوگ  یتسرپدوس )
دیهد و تاجن  ار  دوخ  سپ  تسا . رتوبدب  رادرم  زا  رتخلت و  رهز  زا  زور  نآ  ناشیاهلد  دنـشاب ) وخهدـنرد  گرگ  نوچ  نطاب  رد  نابرهم و 

. تسا سدقملاتیب  وکین  هاگتماقا  زور  نآ  رد  هک  دیشوکب  دیباتشب و  ییاهر  يارب 
: دیسرپ تساوخرب و  ع )  ) یلع رضحم  رد  هتابن  نب  غبصا 

ار وا  هک  یـسک  هراچیب  تسا . ذـئاع  نب  یفیـص  لاجد ، مان  هک  غبـصا  يا  شاب  هاگآ  دومرف : ع )  ) یلع سپ  تسیچ ؟ لاجد  نانمومریما ! يا 
زور زا  تعاس  هس  دوشیم  هدیمان  قیف »  » هک ماش  کیدزن  یهاگرذگ  رد  وا  دـیامن . راکنا  ار  وا  هک  سک  نآ  تخبـشوخ  و  دـنک ، قیدـصت 

دیـسر و دهاوخ  ارف  يربک ) هماط   ) گرزب زیخاتـسر  نآ  سپ  زا  دوشیم و  هتـشک  ع )  ) میرم نب  یـسیع  حیـسم  ترـضح  تسد  هب  هتـشذگ 
يریخ راک  شنامیا  تدم  رد  ای  هدرواین و  نامیا  شیپ  زا  هک  یسک  زور  نآ  رد  . ) دیارگ یگریت  هب  شینشور  دنز و  رس  برغم  زا  دیشروخ 

، ماعنالا يهروس  .« ) اریخ اهنامیا  یف  تبسک  وا  لبق  نم  تنمآ  نکت  مل  اهنامیا  عفنی  ال  .( » دناسر دهاوخن  يدوس  ار  وا  شنامیا  هدادن ، ماجنا 
ص)  ) ادخ ربمایپ  نم  بیبح  دومرف : ع )  ) یلع هاگ  نآ  دوشن . شرازگ  ادـخ  هب  يرادرک  دوشن و  هتفریذـپ  هبوت  زور  نآ  رد  سپ  يهیآ 59 )

. مهدن ربخ  داد  دهاوخ  يور  نآ  زا  سپ  هک  ار  هچنآ  دومرف : شرافس  نم  هب 
: تفگ دمآ و  ع )  ) ترضح نآ  يوس  يدرم 

ارم نانموم  ریما  يا  تفگ : زاب  وشم . لخاد  نآ  رد  فرژ ، تسا  ییایرد  ردق »  » تخانـش دومرف : سپ  هد . ربخ  ردق »  » زا ارم  نانموم ! ریما  يا 
زا ارم  نانمومریما  يا  تفگ : ینک . راکشآ  ار  نآ  دیابن  هدنام و  هدیشوپ  وت  رب  هک  تسا  لج  زع و  دنوادخ  زار  ردق  دومرف : هد . ربخ  ردق  زا 

تیشم ربانب  ارت  لاعتم  دنوادخ  ایآ  هدننکشسرپ  يا  دومرف : هد . ربخ  ردق 
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راکب دهاوخیم  هچنآ  رد  ارت  دنوادخ  ایآ  دومرف : مدش . هدیرفآ  ات  درک  هدارا  دنوادخ  تفگ : يوش ؟ هدیرفآ  یتساوخیم  وت  ای  دیرفآ  دوخ 
زا دومرف : ارچ . تفگ : یهاوخیمن ؟ یتسردنت  ادخ  زا  ایآ  دومرف : دـنک . هدارا  هک  هچنآ  رد  تفگ : یهاوخیم ؟ وت  هک  يزیچ  رد  ای  دربیم 

ییالب زا  تفگ : تسالتبم ؟ نادب  يرگید  هک  ییالب  زا  ای  ییالتبم  نادب  وت  هک  ییالب  زا  ایآ  ینامب ؟ تمالـس  رد  هک  یهاوخیم  يزیچ  هچ 
دنلب يادخ  هب   ) میظعلا یلعلا  هللااب  تفگ : رگم ؟ تسین  یتردق  ورین و  ییوگیمن : وت  ایآ  دومرف : ع )  ) یلع تخاس . التبم  نادـب  ارم  ادـخ  هک 

. تسا هتخومآ  وت  هب  ادخ  هک  ار  هچنآ  نانمومریما  يا  هد  میلعت  ارم  تفگ : ینادیم ؟ ار  نخس  نیا  ریـسفت  دومرف : ع )  ) یلع گرزب ) هبترم و 
يا دنوادخ . يهدارا  اب  رگم  تسین  رداق  زین  هانگ  رب  درادن و  ییاناوت  ادخ  زا  يرادربنامرف  رب  هدـنب  هک  تسا  نآ  شریـسفت  دومرف : ع )  ) یلع

زا رتمک  یتیـشم  ارت  هک  يرادنپ  رگا  ادـخ ؟ زا  رتمک  ای  رتشیب و  الثم  دوب  دـناوت  ياهدارا  لج  زع و  يادـخ  تیـشم  اب  ارت  ایآ  هدننکشـسرپ !
سپ تسا  راـگدرورپ  زا  رتشیب  وت  تیـشم  هک  یمک  ناـمگ  رگا  و  ياهدرک . هدنـسب  راـگدرورپ  تیـشمیب  دوخ ، تیـشم  هب  سپ  تسادـخ 
سپ تسا  یتیشم  دنوادخ  يهدارا  هارمه  ار  وت  هک  ینک  نامگ  رگا  تسا و  رترب  ادخ  يهدارا  تردق و  زا  وت  يهدارا  ورین و  هک  ياهتشادنپ 

مه يو و  زا  درد  مه  دـنک ، نامرد  دـهد و  یتسردـنت  دـنوادخ  هدنـسرپ ! يا  يراد . تکرـش  راگدرورپ  اب  تیـشم  رد  هک  ياهدرک  ناـمگ 
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دیورگ مالسا  هب  امـش  ردارب  نونکا  دومرف : ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هاگ  نآ  يرآ . تفگ : ياهدیـشیدنا ؟ لئاسم  نیا  رد  ایآ  تسوا . زا  نامرد 
متفرگیم و ار  وا  ندرگ  دوب  نم  دزن  هیردق  زا  يدرم  رگا  ادخ  هب  دـنگوس  دومرف : ع )  ) یلع هاگ  نآ  دـیهن . وا  تسد  رد  تسد  دـیزیخرب و 

. دنتما نیا  سوجم  اسرت و  دوهی ، هیردق ، هک  اریز  متخاسیم  ادج  شرکیپ  زا  ار  نآ  ات  مدادیم  راشف  ردقنآ 
: تفگ دمآ و  ع )  ) یلع شیپ  هقدان ) زا   ) يدوهی يدرم 

: تفگ ناوتیمن  تسین و  تسرد  وت  شسرپ  قیدنز )  ) يدوهی يا  دومرف : ع )  ) یلع تسا ؟ هدوب  ینامز  هچ  زا  ام  راگدرورپ  نانمومریما ! يا 
نودـب تسا  يدوجوم  ادـخ  هدرک . ادـیپ  یتـسه  هدوبن و  هک  دـنیوگ  يزیچ  هب  ار  ناـمز )  ) یک اریز  هدرک  ادـیپ  یتـسه  هدوبن و  اـم  يادـخ 

وا هب  اهتیاهن  تسا . یتیاهن  تیاغ و  ره  رب  مدـقم  شیپ و  ره  زا  رتشیپ  وا  هتـشادن . دوجو  وا  يارب  یلبق  تسا و  یلزا  وا  یتسه  و  تنونیک » »
. تساهتیاغ تیاغ  اهتیاهن و  ماجنارس  وا  و  دوشیم . متخ 

هحفص 72] ]
. دیسرپ هللااب  الا  هوق  لوح و ال  ریسفت ال  يهرابرد  ع )  ) یلع زا  يدرم 

: دومرف ع )  ) یلع
دوخ هک  ییاهزیچ  نایم  زا  دـشخب  تیکلام  ار  ام  دـنوادخ  رگم  میتسین  کلام  وا  یب  ادـخ و  دوجو  اـب  ار  يزیچ  اـم  هک  تسا  نآ  شریـسفت 
زاب ار  نآ  ام ، زا  نوچ  هدرک و  فلکم  ار  ام  سپ  تسا  رتکلام  نآ  هب  دوخ  هک  دهد  رارق  يزیچ  کلام  ار  ام  ادخ  هاگره  تساهنآ . کلام 
رذح رب  يارب  هداد و  نامرف  یکین  هب  دیامزایب  هکنآ  يارب  ار  ام  داب  یمارگ  شمان  هک  ییادـخ  تسا . هتـشاد  رب  ام  زا  ار  شفیلکت  دریگ  سپ 

راـبجا يور  زا  زگره  ار  ادـخ  یـسک  تسا . هدیـشخب  ناوارف  شاداـپ  اـم  كدـنا  تعاـط  لاـبق  رد  تسا و  هدومرف  یهن  يدـب ) زا  ، ) نتـشاد
. دوش هانگ  بکترم  دناوتن  وا  رب  یگریچ  روظنم  هب  دنکن و  يرادربنامرف 

: تفگ دش و  دراو  ع )  ) یلع رب  يدرم 
دنوادخ نخـس  نیا  ياجک  رد  رگنب  نک و  عوجر  ادخ  باتک  هب  دومرف : ع )  ) یلع مرادـن . دـنزرف  لام و  مریقف و  يدرم  نم  نانمومریما ! يا 

رب ار  نامـسآ  دتـسرف  وا  تسا و  هدنزرمآ  رایـسب  يو  هک  دوخ  راگدرورپ  زا  دییوج  شزرمآ  متفگ :  » سپ يریگیم ؟ رارق  یلاعت  كرابت و 
تلقف ییاهیوج ». امـش  يارب  دـهد  رارق  ییاـهغاب و  امـش  يارب  دـهد  رارق  نادـنزرف و  اههتـساوخ و  هب  ار  امـش  دـنک  يراـی  هدـنزیر و  اـمش 
يهروس . ) اراهنا مکل  لعجی  تانج و  مکل  لعجی  نینب و  لاوماب و  مکددمی  و  اراردم . مکیلع  ءامسلا  لسری  ارافغ . ناک  هنا  مکبر  اورفغتسا 

وت زا  اـهلا  راـب  وگب : نینچ  نیا  دومرف : ع )  ) یلع مهاوخب . شزرمآ  هنوگچ  هک  زوماـیب  ارم  ناـنمومریما ! يا  تفگ : تایآ 9-10-11 ) حون ،
، وت تمعن  لضف  هب  نم  ناوت  تفرگ و  ورین  نآ  ماجنا  رب  وت ، يوس  زا  یتمالـس  زا  يریگهرهب  اب  مندـب  هک  یهانگ  ره  زا  مهاوخیم  شزرمآ 
يرابدرب و رب  نآ ، باـکترا  زا  سرت  ماـگنه  هب  اـی  مدوشگ و  تسد  نآ  يوس  وت  لـماک  يزور  زا  يدـنمهرهب  اـب  اـی  دـیزای و  تسد  نآ  رب 
هب نآ  رد  هک  یهانگ  ره  زا  مهاوخیم و  شزرمآ  وت  زا  اـهلا  راـب  متـشاد . مکحم  وت  ییابیکـش  هب  لد  مدومن و  هیکت  وت  شـشخب  یگرزب و 
ره رب  ار  مدـیلپ  شهاوخ  یـشوخ و  ای  و  متخورف ، اهب  نیرتنازرا  هب  ار  دوخ  سفن  يزیچان ، رازفا  ياپ  هب  اـی  مدرک و  تناـیخ  شیوخ  تناـما 
ره زا  میوجیم  شزرمآ  وت  زا  ایادخ ! تشاد . زاب  هانگ  باکترا  زا  ارم  هک  یسک  ره  زا  مدومن  یـشکرس  و  مدیزگرب ، مداد و  يرترب  يزیچ 

ار نآ  هاگ  نآ  و  مداد ، ماجنا  مدیلپ  ياهـشهاوخ  يدنـسرخ  يارب  دوخ و  لیم  هب  ار  نآ  مداهن و  ماگ  شیوخ  يهدارا  هب  نآ  رد  هک  یهانگ 
دنسپان تخس  ار  وت  نامرف  زا  یشکرس  اریز  مشاب  هتشاد  وت  اب  ییامزآ  روز  رس  شیوخ  راتفر  نیا  اب  هکنآیب  مدومن  تلاوح  وت  رب 

هحفص 73] ]
نآ هب  رابجا  يور  زا  ارم  وت  سپ  يدیـشوپ . مشچ  نم  تبوقع  زا  هظحل  نامه  يدوب  هاگآ  نم  لاح  هب  شیپ ، زا  هک  اـجنآ  زا  یلو  مرادیم .
وت زج  ار  مناهانگ  اریز  زرمایب  ارم  ایادـخ ! یتشادـن . اور  نم  رب  یمتـس  یتشامگن و  نآ  ماجنا  هب  ارم  میلیم ، فـالخ  رب  یتخیگنین و  رب  هاـنگ 

. دزرماین یسک 
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؟ تسا هلصاف  ردقچ  نیمز  نامسآ و  نایم  دندیسرپ : ع )  ) ترضح نآ  زا 
زا ار  نآ  دناوتیمن  یعنام  چیه  دوریم و  الاب  نامـسآ  يوس  نیمز  زا  هدش  تباجا  ياعد  ینعی   ) دوش تباجا  هک  ییاعد  يهزادنا  هب  دومرف :

. دیشروخ زور  کی  تکرح  يهزادنا  هب  دومرف : تسا ؟ ردقچ  برغم  قرشم و  نایم  دش  هتفگ  و  دراد ) زاب  راگدرورپ  هب  ندیسر 
: تفگ بزاع  نب  ءارب 

ارت ص )  ) ربماـیپ هک  يزیچ  نیرتـگرزب  هب  ینادرگ  صوصخم  ارم  هک  مهاوخیم  وـت  زا  ادـخ  رطاـخ  يارب  متفگ : مدـش و  دراو  ع )  ) یلع رب 
ع)  ) یلع دینادرگ . صوصخم  نادب  ار  وا  داتـسرف و  ص )  ) شربمغیپ رب  لیئربج  طسوت  ار  نآ  هدـنیاشخب  دـنوادخ  درک و  صوصخم  نادـب 

ياج مروگ  رد  هک  ياهظحل  اـت  مراد ، هگن  هدرپ  رد  ار  نآ  متـساوخیم  هک  ار  يزیچ  مدروآیمن  ناـبز  رب  يدیـسرپیمن  نم  زا  رگا  دومرف :
هللا وه   ) هیآ نیا  زا  رـشح  يهروس  رخآ  زا  دـیدح و  يهروس  زاغآ  زا  هروس  شـش  ینک ، اعد  گرزب  يادـخ  مان  هب  یهاوخ  هاگ  ره  دـنهد .
يا وگب : سپ  ییآرد  نخـس  هب  يوش و  غراف  نوچ  ناوخ و  رب  شنایاپ  ات  تسین ) وا  زج  يدوبعم  هک  تسا  ییادـخ  وا  وه - الا  هلا  يذـلا ال 

رب تایآ  نیا  توالت  اب  رگا  ادـخ  هب  دـنگوس  روآ ) نابز  رب  یهاوخ  ادـخ  زا  ار  هچنآ   ) نک نانچ  نینچ و  نم  اب  ینانچ  نینچ و  هک  ییادـخ 
انامه ینک  اعد  تخبدـب  رب  تایآ  نیا  توالت  اب  رگا  ادـخ  هب  دـنگوس  تفگ : براـع  نب  ءارب  دوش . تخبـشوخ  اـنامه  ینک  اـعد  تخبدـب 

. يدـیمهف تسرد  دومرف : ع )  ) یلع منکن . اعد  اـیند  يارب  زگره  اـهنآ  اـب  نم  دـنوادخ  هب  دـنگوس  تفگ : براـع  نبءارب  دوش . تخبـشوخ 
شیپ روـما  رد  هک  یگرزب  ياـهیراتفرگ  اهتبیـصم و  رد  هک  داد  ناـمرف  ارم  هکنیا  زج  دوـب  هدرک  شرافـس  نیمه  هـب  ارم  مـه  ص )  ) ربـمغیپ

. منک اعد  هلیسو  نیدب  دیآیم 
: تسا هتفگ  ءاطع  وبا 

دوب دیهاوخ  هنوگچ  دومرف : سپ  دزیم . سفن  دوبیم و  نیگهودـنا  هک  یلاح  رد  دـمآ  نوریب  ام  يوس  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما 
اب دننادرگب . تسد  هب  تسد  یتمینغ  نوچ  ار  لام  دنرادن و  اپ  رب  ادخ  دودح  نآ  رد  دنکفا و  هیاس  امش  رب  هک  يراگزور  اب 

هحفص 74] ]
ع)  ) یلع مینک ؟ راتفر  هنوگچ  میدومن  كرد  ار  راـگزور  نآ  رگا  متفگ : دـننک ؟ یتسود  وا  نانمـشد  اـب  دـنزرو و  ینمـشد  ناتـسرپ  ادـخ 

يرادربنامرف رد  گرم  هک  دنتسناد  دندرب و  الاب  راديهبوچ  رب  دندرک و  همین  ود  ار  اهنآ  اههرا  اب  هک  دیشاب  ع )  ) یـسیع نارای  دننام  دومرف :
. تسوا نامرف  زا  یشکرس  يراکهانگ و  رد  یگدنز  زا  رتهب  لج  زع و  يادخ 

: تفگ تساوخرب و  ع )  ) یلع روضح  رد  سیق  نب  دابع 
ملع رب  انب  ار  اهراک  لاعتم  دنوادخ  سیق  نبا  يا  بوخ : رایـسب  دومرف : ع )  ) یلع تسیچ ؟ مالـسا  نامیا و  هک  هد  ربخ  ار  ام  نانمومریما ! يا 

ییاـهزیچ هلمج  زا  دـیرفایب . ار  شنیرتهب  تشادیم  تسود  هک  ار  هچنآ  دـیزگ و  رب  تساوخ  هک  ار  هچنآ  دوخ  يارب  درک و  زاـغآ  شیوخ 
ادـخ نید  سپ  مالـس »  » ینعی تفرگ  دوخ  مان  زا  شمان  داد و  رارق  دوخ  ناگدـنب  نید  دـیزگرب و  ار  نآ  هک  دوب  مالـسا  تشاد  تسود  هک 

مالـسا هب  هاـگ  نآ  دومرف . ینازرا  تشادیم  تسود  شناگدـنب  زا  هک  ره  هب  سپـس  دیدنـسپ و  دوـخ  يارب  ار  نآ  تسخن  هک  تسا  مالـسا 
ربارب رد  ار  نآ  ياههیاپ  دینادرگ و  ناسآ  دوش  دراو  دهاوخب  هک  یسک  يارب  ار  نآ  ياهروخشبآ  زا  يدنمهرهب  دیـشخب و  فرـش  راختفا و 

. تخاس راوتسا  مکحم و  دیوج  هزیتس  نآ  اب  دهاوخب  هک  یسک 
تـسود ار  نآ  هک  یـسک  يارب  تسا  يدنمورین  يراوگرزب و  مالـسا  اریز  دزادنارب . نب  خیب و  زا  ار  مالـسا  دناوت  يرگناریو  هک  تسا  رود 
ییانشور دنیزگ و  رب  دوخ  ربهر  ار  نآ  هک  یسک  يارب  تسا  ییامنهار  دروآ و  نامیا  نادب  هک  یسک  يارب  تسا  شمارآ  حلص و  درادب و 

يارب تساهبنارگ  يرویز  دـیوج و  کـسمت  نآ  هب  هک  یـسک  يارب  تسا  مکحم  یناـهرب  دـنک و  رون  بسک  نآ  زا  هک  یـسک  يارب  تسا 
نابز رب  ار  نآ  هک  یسک  يارب  تسا  لیلد  دناد و  هتسباو  نادب  ار  دوخ  هک  یـسک  يارب  تسا  روای  رای و  دزیوآ و  رکیپ  رب  ار  نآ  هک  یـسک 
يارب تسا  شناد  دـهد و  رارق  تجح  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  تسا  يزوریپ  و  دور ، نمـشد  دزن  نآ  اب  هک  یـسک  يارب  تسا  هاوگ  دروآ و 
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دیامن و يرواد  نآ  اب  هک  یسک  يارب  تسا  مکح  دنک و  تیاور  ار  نآ  هک  یسک  يارب  تسا  مهف  و  دنک ، ظفح  هنیس  رد  ار  نآ  هک  یـسک 
تسا نیقی  دنک و  هشیدنا  نآ  قیاقح  رد  هک  یسک  يارب  تسا  يدنمدرخ  دنک و  توالت  ار  نآرق  هک  یسک  يارب  تسا  يرابدرب  شمارآ و 

دنپ نآ  اب  هک  یـسک  يارب  تسا  تربع  ددنب و  راکب  يدنمـشوه  اب  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  تسا  ییاناد  دشیدنیب و  نآ  رد  هک  یـسک  يارب 
يارب تسا  ییاهر  هار  دزیوآ و  تسد  نآ  هب  هک  یسک  يارب  تسا  مکحم  ياهتشر  دزومآ و 

هحفص 75] ]
یسک يارب  تسا  یکیدزن  ببس  دهد و  ناماس  نآ  اب  ار  دوخ  یگدنز  هک  یسک  يارب  تسا  تبحم  یتسود و  دراد و  رواب  ار  نآ  هک  یسک 
دشاب راکزیهرپ  هک  یسک  يارب  تسا  هماج  دراپـسب و  ادخ  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  يارب  تسا  شیاسآ  و  دروآ ، ور  ادخ  هاگرد  هب  نآ  اب  هک 

. نایوگتسار يارب  تسا  ینامداش  یگدوسآ و  دروآ و  مالسا  هک  یسک  يارب  تسا  ینمیا  و  دروآ ، نامیا  هک  یسک  يارب  تسا  یگدنسب  و 
و راکـشآ ، شهار  مالـسا  تسا . يراوگرزب  شیاـههناشن  یکین و  شیـالاک  تسا و  يراگتـسر  هار  قح  و  تسا ، قح  يهشیر  مالـسا  سپ 
. تسا ناسآ  ناگمه  رب  شهار  رد  نتفر  یلاع و  شفده  غورفرپ و  مالسا  غارچ  تسا . كانبات  رگنـشور و  شیاههناشن  نازورف و  شغارچ 
دـننک و تباـقر  رگیدـکی  اـب  نآ  يهزیاـج  هب  لـین  رطاـخ  هب  تـسا . نـیرید  هـنهک و  شراـگزور  هدروآ و  درگ  دوـخ  رد  ار  اـهرویز  هـمه 
. دنناراوگرزب شناراوس  تسا و  هیاپ  دـنلب  دوخ  نشور و  نآ  لیلد  دـنور ، مالـسا  هار  هب  نایوگتسار  تسا . ریگتخـس  ياهدـننکتبوقع 
، نارادتـسود وا و  ياهغارچ  ینمادـکاپ ، و  شهار ، ياههناشن  وکین  ياـهرادرک  و  گرب ، زاـس و  يراـگزیهرپ  مالـسا و  نشور  هار  ناـمیا ،

سپ تسوا . ماقتنا  خزود  و  شاداپ ، تشهب  و  هقباسم ، نادـیم  تمایق  و  هاگنالوج ، ایند  و  ناـهج ، نیا  رد  هار  ناـیاپ  گرم ، دـنیوا . ناراوس 
يرگنشور اب  تجح  هکنآ  زا  سپ  دروخ  دنهاوخ  تسکش  دننک  یشکرس  ار  ادخ  هک  ینازور  هریت  تسا و  نامیا  ناگتفای  تداعس  هاگهانپ 

تـشز تمایق  زور  رد  دـنک  اهر  ار  قح  هک  یـسک  يهرهچ  سپ  ددرگ . راکـشآ  اهنآ  رب  تیادـه  هار  ياههناشن  دـیآ و  هدرک  مامت  اـهنآ  رب 
. دنوش زوریپ  تشهب  ندروآ  تسدب  اب  هک  ینامز  نآ  دشاب  هدوهیب  وا  لیلد  ددرگ و 

ایند رد  نانموم  اما  دـسریم . نایاپ  هب  ایند  گرم ، اب  و  دنـسارهب . گرم  زا  هک  تسا  يراگزیهرپ  اب  دـناهتفای و  هار  يراگزیهرپ  هب  نامیا  اـب 
دنپ اهنآ  ندرک  دای  اب  نایاسراپ  دـنراد و  لد  رد  تشهب  ترـسح  نایخزود  دـنیوج و  یکیدزن  تشهب  هب  تمایق  رد  دـنراد و  ترخآ  ساـپ 

زگره دنک  راتفر  نآ  نامرف  هب  هک  ره  دتفین و  یهابت  يدوبان و  رد  زگره  دنک  لابند  ار  نآ  هک  ره  هک  تسا  یفده  يراگزیهرپ  دـنزومآ و 
ناراگزیهرپ دیاب  دناهداتفا . نایز  رد  ادخ  یشکرس  اب  ناراکنایز  دناهدیسر و  يزوریپ  هب  يراگزیهرپ  اب  نادنمزوریپ  هک  ارچ  دوشن  نامیـشپ 

يارب نآ  هاگنالوج  رد  دنتـسیاب و  رگداد  رواد  ربارب  رد  هکنآ  رگم  دـسریمن ، ناـیاپب  زیخاتـسر  زور  رد  ناگدـیرفآ  راـک  هک  دـنروآ  داـیب 
نورد زا  سپ  دنراپـسهر . دناوخیم  ارف  ار  ناشیا  هکنآ  يوس  هب  ناباتـش  دنباتـشب و  رترود  تیاغ  رترب و  فده  يوس  تقبـس  يوگ  ندوبر 

هک تساجنآ  دندنویپب . شیوخ  هنادواج  یمتح و  تشونرس  هب  ات  دنروآ  رب  رس  اهروگ 
هحفص 76] ]

تخـس شباذع  هک  ییادخ  تبوقع  يوس  ار  شیوخ  هار  اهنآ  دلـسگب و  مه  زا  دناهداتفا  یتخبدب  رد  هک  یناسک  يارب  اههتـشر  اههلیـسو و 
دنوادخ تعاطا  رب  هک  ار  نانآ  يرادربنامرف  دناهدنام و  تسدیهت  اهیکین  زا  تسین . ایند  يارـس  هب  یتشگزاب  هار  ار  اهنآ  دنرب . نایاپب  تسا 

رسپ يا  نامیا  دناهدروآ و  تسدب  يزوریپ  نامیا  یهارمه  یتسود و  اب  ناگتفای  تداعس  و  دشخبیمن . يدوس  ناشیا  رب  دناهدیزگرب  لاعتم 
زا سرت  قاـیتشا ، روـش و  تسا : نکر  راـهچ  ياراد  دوـخ  ییایبیکـش  داـهج . يرگداد ، نیقی ، ییابیکـش ، تسا : نـکر  راـهچ  ياراد  سیق 

دبای و شمارآ  دیوش و  تسد  دـیلپ  ياهـشهاوخ  زا  دـشاب  تشهب  قایتشا  رد  هک  یـسک  ندوب . گرم  راظتنا  رد  ایند ، زا  ندـنک  لد  خزود ،
راظتنا رد  هکنآ  ددرگ و  ناسآ  وا  رب  اهیتخـس  دنک ، رب  ایند  زا  لد  هکنآ  دتـسیا و  زاب  مارح  ياهراک  ماجنا  زا  دـسارهب  خزود  شتآ  زا  هکنآ 
لیوات اهتربع و  زا  نتفرگ  دـنپ  يدنمـشوه ، یهاگآ و  ندروآ  تسدـب  تسا : نکر  راهچ  ياراد  نیقی  دباتـش و  اـهیکین  يوس  دوش ، گرم 

یهار هب  هتسیزب و  نانیتسخن  نایم  ییوگ  دسانش  تنس  هکنآ  و  دسانش ، تنس  دشاب  تربع  يوجتـسج  رد  هک  ره  اهتربع . يهیاپ  رب  اهتمکح 
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. تسا هدش  نومنهر  تسا  رتراوتسا  هک 
سپ يرواد ) رد  تراهم   ) يرواد ناتسلگ  اهتمکح ، يهفوکـش  شناد ، يرایـسب  تخانـش ، يراوشد  تسا : نکر  راهچ  ياراد  زین  يرگداد 

ياـهتمکح يهمــشچ  رد  دروآ  تسدـب  ییاـناد  هـکنآ  دـنک و  نـشور  ار  شناد  ياـهیراوشد  دــشاب ، وا  رد  تخانــش  يورین  هـک  یــسک 
هک ره  ددرگن و  هارمگ  دـبای و  هار  يرابدرب  ندـعم  هب  دـشونب  زیگناتفگـش  ياـهتمکح  ياهروخـشبآ  زا  هکنآ  دوش و  دراو  زیگناتفگش 

: تسا نکر  راهچ  ياراد  زین  داهج  دنک . تسیز  دنمجرا ، هدوتس و  مدرم  نایم  دیامیپن و  یهاتوک  روصق و  هار  شیوخ  راک  رد  دوش  رابدرب 
ار نانموم  تشپ  دـهد  نامرف  یکین  هب  هکنآ  ناراک . هبت  اـب  ینمـشد  رادرک ، راـتفگ و  رد  یتسرد  یتسار و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

ددـنب راکب  ار  یتسار  اـج  همه  رد  هکنآ  تسا و  هدـیلام  كاـخ  هب  ار  ناـقفانم  يهزوپ  دراد  زاـب  يدـب  زا  هکنآ  هتـشاد و  دـنمورین  راوتـسا و 
هار رد  وا  مشخ  هک  ره  تسا و  لج  زع و  يادـخ  يارب  وا  مشخ  دزرو ، ینمـشد  ناراک  هبت  اب  هک  ره  دـنک و  يرواد  دوخ  نایز  هب  دـناوت ) )

. تسا هدروآ  اجب  ار  راگدرورپ  تمعن  ساپس  رکش و  دشاب ، ادخ 
ارم هکنانچمه  دوش  نومنهر  تسار  هار  هب  ارت  ادخ  نانمومریما . يا  يرآ  یتخانش ؟ ار  نآ  ایآ  تسا . نیا  شیاههیاپ  نامیا و  سیق ! رسپ  يا 

. يدش نومنهر  تسار  هار  هب 
هحفص 77] ]

ترضح نآ  بیرغ  مالک  رد 

ار اهنامسآ  يدرتسگب و  ار  اهنیمز  هکنآ  يا  ایادخ ! تفگیم : تخومآیم و  ار  ص )  ) ربمایپ رب  تاولص  شیوخ  نارای  هب  ع )  ) ترـضح نآ 
نارکیب ياهتمحر  هدـنیازف و  ياهتکرب  گرزب و  ياهدورد  یتخاسب . شترطف  رب  انب  شزور  هریت  هتفاـی و  تداعـس  زا  ار  اـهلد  يدـیرفایب و 

قح و يهطـساوب  قح  رگنایامن  ناربماـیپ و  متاـخ  هتـسب و  ره  يهدـنیاشگ  هکنآ  نک . ینازرا  تربماـیپ  هدـنب و  ص )  ) دـمحم رب  ار  شیوخ 
. تسا نب  خیب و  زا  لطاب  ياهتکرح  يهدننکرب 

رد دراذـگ و  سپاو  یماـگ  هکنآیب  تفاتـشب  تیاهیدونـشخ  ندروآ  تسدـب  هار  رد  تفرگ و  ناوـت  تیرادربناـمرف  يارب  وـت  ناـمرف  هب  وا 
ره هار  رـس  رب  ییاـمنهار  يارب  هکنیا  اـت  دوب  وت  ناـمرف  یپ  رد  هدـنوش  ناور  وـت و  ناـمیپ  یحو و  ناـبهگن  وا  دـیآ  دـیدپ  یتسـس  شاهدارا 

ياهـشهد اـت  تخاـس  كاـنبات  راـگدرورپ ، ياـهتمعن  اـب  نشور ، ياـههناشن  يارب  زا  ار  ياهدرک  مگ  هر  ره  هار  تخورفا و  شتآ  ییورهر 
بوشآ و رد  هکنآ  زا  سپ  دـش  تیادـه  وا  اب  اهلد  سپ  ددـنویپب . شلها  هب  ار  وا  ییادـج  ياههتـشر  هدـیدرگ و  وا  لاح  لماش  يدـنوادخ 
. تفرگ ياج  مالسا  ماکحا و  ياههلعـش  راکـشآ و  ياههناشن  لد  رد  برط  يداش و  وا ، دوجو  تکرب  زا  دوب و  هتفر  ورف  هانگ  اهـشروش و 

نیتسار ربمایپ  تمعن و  يارب  زا  وت  يهداتـسرف  زیخاتـسر و  زور  رد  وت  هاوگ  وت و  يهداهن  هنیجنگ  رد  شناد  روجنگ  تلاسر و  نیما  وا  سپ 
. تسا تمحر  يارب  زا  وت 

دورف شاداپ  زا  و  تشیاشخب ، لالز  اراوگ و  ياههمـشچ  زا  نک و  ینازرا  هاگیاج  یخارف  ار  وا  تنیرب  تشهب  تلدـع و  هاگیاج  رد  ایادـخ 
ياهینوزف زا  تناگدنب و  رب  هدمآ 

هحفص 78] ]
. زاس دنمهرهب  ار  وا  تناسحا 

ار شتلاسر  وترپ  راد و  یمارگ  دوخ  شیپ  رد  ار  وا  مدـقم  ییاریذـپ و  هد و  رارق  تهاگرد  ناصاخ  يارـس  زارف  رب  ار  وا  يارـس  اراگدرورپ 
اـیوگ و رتسگداد و  يراـتفگ  زا  دریگ و  رارق  هتفریذـپ  شراـتفگ  تداهـش و  هک  نک  ناـنچنآ  شیربماـیپ  زا  ار  وا  شاداـپ  نادرگ و  لـماک 

. دشاب روهرهب  دنمورین  مکحم و  یناهرب 
: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 
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تـشک يراگزیهرپ  اب  تسا : هتکن  نیا  رگنـشور  دشاب  هدش  راکـشآ  هک  یـسک  يارب  اهتربع  هک  منکیم  دـهعت  مریگیم و  ندرگ  رب  راهنز 
ار یـسک  ناگدـیرفآ  يهمه  زا  راگدرورپ  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا . هدـنامن  هنـشت  یهایگ  يهشیر  ییاسراپ  اب  هدـیدرگن و  کشخ  یتعاـمج 

يهناخناهن رد  هچنآ  هب  تسا و  ربخیب  بوشآ  هنتف و  ياهیگریت  زا  هدروآ و  درگ  یشناد  اجنآ  اجنیا و  زا  هک  درادیم  نمـشد  همه  زا  شیب 
شمارآ رد  شیوخ  ملع  زا  يریگهرهب  اـب  ار  يزور  هکنآ  لاـح  دـنناوخیم و  ملاـع  ار  وا  شناـنگمه  تسا . هدیـسرن  تسا  رطاـخ  شمارآ 

رتشیب ار  نآ  هک  هچنآ  زا  وا  شناد  كدنا  هکنآ  لاح  هدیدرگ و  رایـسب  وا  كدنا  شناد  هک  درادنپ  نینچ  دادماب  ره  تسا . هدـیناسرن  نایاپب 
هک ار  ياههبـش  ات  دنیـشن  مدرم  نایم  يرواد  يارب  هاگ  نآ  دـنک  رایـسب  هدوهیب  راک  دوش و  باریـس  هدولآ  بآ  زا  نوچ  تسا . رتهب  درادـنپ 

مهارف يرظن  دوخ  شیپ  زا  لمات  نودـب  دریگ  رارق  وا  يور  ارف  راوشد  ياهـشسرپ  زا  یکی  رگا  دزاـس . فرط  رب  هدـمآ  دـیدپ  نارگید  يارب 
رب ای  تساطخ  رب  هک  دـنادیمن  داتفا  اـطخ  رد  هک  ییاـج  رد  اریز  تسا  تسـس  توبکنع  راـت  ندـینت  دـننام  اهههبـش  عفر  رد  وا  سپ  دـنک ،

تمالس رد  ات  دهاوخیمن  شزوپ  دنادیمن  هچنآ  زا  تسا و  راوس  اهینادان  نسوت  رب  دنکیم و  بوکدگل  ار  زیچ  همه  اهیکیرات  رد  باوص .
داب رب  ار  هدـش  کشخ  هزیر و  ناهایگ  اهداب  هکنانچنآ  دـنکیم  هابت  هراپ و  هراپ  ار  تیاور  تسین . يراوتـسا  رواب  هیاـپ و  رب  ملع  رد  دـنامب .

لالح تسا  مارح  هک  یـسومان  وا  يرواد  اب  دنـشکیم . دایرف  وا  دادـیب  زا  اهثاریم  دـنراد و  تیاکـش  وا  زا  هتخیر  قحانب  ياهنوخ  دـهدیم .
يهتـسیاش زگره  درادن و  ياهرهب  دنک  باریـس  هدـمآ  رد  وا  رب  هک  ار  یـشسرپ  نآ  اب  دـناوتب  هک  یبآ  زا  وا  راگدرورپ  هب  دـنگوس  دوشیم .

. تسین دننکیم  وا  زا  هک  یشیاتس 
روکذم نانخس  بیرغ  تاحالطصا  تاملک و  ریسفت 

يارب يرگید  هب  ود  نآ  زا  یکی  ندرک  هفاضا  هشیر و  خبسلا : دکشخیمن . جیهی : ال 
هحفص 79] ]

رد وا  رادرک  دنک ، راک  ادخ  يارب  سک  ره  هک  تسا  نآ  شروظنم  ع )  ) ترضح نآ  دراد . دوجو  هملک  ود  نیا  ظفل  رد  هک  تسا  یفالتخا 
ياهیگریت هنتف : شابغا  دوب . دـهاوخ  مرخ  زبسرـس و  هتـسویپ  نآ  هکلب  دوشیم  هابت  یندـییور  هایگ و  هکنانچنآ  دوبن  هدوهیب  دـتفین و  یهابت 

هتفهن شمارآ  رد  يریخ  هچ  هنتف و  رد  يرش  هچ  دنادیمن  ملع  یعدم  هک  تسا  نآ  ع )  ) ترـضح نآ  كرابم  روظنم  شمارآ . هنده : هنتف .
شـسرپ تاـمهبملا : يدـحا  هدـش . نوـگرگد  نآ  يهزم  گـنر و  هک  یبآ  نجآ : تسا . هدربـن  رـسب  لـماک  يزور  ملع  رد  نغی : مل  تسا .
سرـضب ملعلا  یف  ضعی  ال  دـنکیم . بوک  دـگل  ار  زیچ  همه  دراذـگیم و  مدـق  اهیکیرات  رد  هک  تسا  یـسک  وا  تاوشع : طاـبخ  راوشد .

. تسا حدم  ینعم  هب  ظیرقت  هدش . شیاتس  هک  هچنآ  هب  هب : ظرق  امل  تسا . هتفرگن  ارف  یبوخ  يراوتسا و  اب  ار  نآ  عطاق :
: تسا هتفگ  هدرک و  تیاور  سابع  نبا 

ع)  ) ترضح نآ  دیشخردیم . یغارچ  دننام  شیاهمشچ  تشاد و  رس  رب  دیفس  يراتسد  هک  مدید  نیفص  زور  هب  ار  ع )  ) یلع نینموملاریما 
: دومرف هاگ  نآ  مدوب . تعامج  نایم  رد  مه  نم  دیسر و  نم  هب  هکنیا  ات  دناوخیم  ارف  گنج  هب  هنانیگمشخ  ار  شیوخ  نارای 

دیـشوپب و ياهماج  نوچ  ار  شمارآ  دیناشوپب و  ولگ  رد  ار  ناتیاهدایرف  دـیهد و  رارق  شیوخ  راعـش  ار  ادـخ  زا  سرت  ناناملـسم ! هورگ  يا 
اب ار  نمـشد  و  دـییامزایب )  ) دـینابنجب اهماینرد  نتخیمآ  زا  شیپ  ار  اهریـشمش  دـیریگ و  کبـس  ار  اهرپس  دـینک و  نت  رب  ار  لـماک  ياـههرز 

اهنیا يهمه  يرآ  دینزب  هزین  وربور  زا  ای  يراک و  ياههبرـض  ای  رگید ) تیاور  هب   ) تسار پچ و  زا  دیرگنب و  كانمـشخ  مشچ و  يهشوگ 
ترضح هکنآ  رگید  تسا . هدینش  همه  ار  رسی  رتن - رزش - دیوگیم  یعاضق  یضاق  هکنآ  یکی  تسا  لامتحا  ود  ار  نخس  نیا   ) ماهدینش ار 

شیپب تسا ) هاتوک  رگا   ) ار اهریـشمش  دـینک و  راکیپ  ریـشمش  ياههبل  اـب  و  تسا ) هدینـش  ربماـیپ  زا  ار  نخـس  نیا  هک  دـیامرفیم  ع )  ) یلع
هک تسامـش  رب  و  دیور . یناسآ  هب  گرم  يوس  دـیزاس و  هارمه  اهریت  اب  تسا ) رود  نمـشد  رگا   ) ار اههزین  رـس  دـیدنویپب و  اهماگ  نداهن 
رد تسا ) هیواعم  دارم   ) ناطیـش اریز  دـینزب  همیخ  نآ  طـسو  هب  سپ  دـیبایرد . هدـیدرگ ، اـپ  رب  هدـش و  هتـسب  باـنط  اـب  هک  ار  ياهمیخ  نیا 

( تسین وا  رد  هک  يزیچ  هب  دنکیم  راختفا  هکنآ  رگید  يروخرپ  تهج  هب  یکی   ) هتخادنا شیولهپ  ود  ره  رد  داب  هدـیمل و  نآ  زا  ياهشوگ 
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. تسا هداهن  سپاو  زیرگ  نتشگرب و  يارب  ار  ییاپ  هدنکفا و  شیپ  هب  شروی  نتسج و  يارب  ار  یتسد  هدومن و  نهپ  ار  شجنرآ  ود  و 
هحفص 80] ]

هبطخ نیا  بیرغ  تاملک  ریسفت 
سبح ار  اهدایرف  تاوصالا : اونع  هورگ . فتک : تخاسیم . هتفـشآ  رب  تخیگنایمرب و  مشخ  تمالم و  اب  ار  اـهنآ  شمحی : نغور . طـیلس :
هکنیا زا  شیپ  دینک  ناسآ  ار  اهنآ  فویسلا : اوقلقا  دیریگ . کبس  ار  اهرپس  دیوگیم : اهرپس . ننج : هرز - همال : عمج  مول  دیناشوپب . دینک و 

ندز يارب  هاگ  ره  اهریشمش  ینعی  یطخلاب : فویسلا  اولـص  ریـشمش . هبل  هبظ : عمج  یبظ : ددرگن . راوشد  امـش  رب  ات  دیـشاب  دنمزاین  اهنآ  هب 
رـس وا  هب  دیهاوخیم  هک  ار  یـسک  هکنآ  يارب  دنـشاب . هاتوک  اههزین  رـس  هاگ  ره  ینعی  لبنلاب : حامرلا  و  دیباتـشب . دیورب و  ولج  دشاب  هاتوک 
هدش اپ  رب  هتسب و  بانط  اب  هک  هدرپارس ) همیخ -  ) هناخ ناویا  قاور : ناسآ . نتفر  احجس : هیشم  دینزب . ریت  اب  ار  وا  سپ  تسا ، رود  دینزب  هزین 

وربور زا  هک  ياهبرض  رسیلا : نعطلا  نمشد . ندرک  هاگن  دننام  تسا  مشچ  يهشوگ  اب  ندرک  هاگن  رزـشلا : اوظحلا  ولهپ . ود  نانـضح  تسا .
. دیدش يراک و  يهبرض  رتن : دشاب . تسار  پچ و  زا  هک  ياهبرض  رزش : دشاب .

: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 
ار هماج  دهاکب و  نانز  اب  شزیمآ  زا  دروخ و  ییاتـشان  هاگپ  دـیاب  سپ  تسین  یندـنام  ياج  رب  هکنآ  اب  دـهاوخ  ندـنام  ياج  رب  هک  یـسک 

اریز هدومرف ، هیانک  ار  تشپ  هماج  زا  نتـشاد ، مک  ماو  دومرف : تسیچ ؟ هماج  یکبـس  زا  روظنم  نانمومریما ! يا  دش  هتفگ  دـنیزگرب . کبس 
. دنادرگن نیگنس  ماو  اب  ار  نآ  دنک و  کبس  ار  دوخ  تشپ  دیاب  دیامرفیم : دتفا . تشپ  رب  هماج  هک 

: دومرف سپ  دید  باتفآ  رد  ار  يدرم  ع )  ) ترضح نآ 
دـنکیم و هدوسرف  ار  هماج  شوخان و  ار  اوه  دربیم و  ناـیم  زا  ار  ناـنز  هب  لـیم  تسا و  هدـننکراخب  دیـشروخ  هک  اریز  نآ  ربارب  زا  زیخرب 

. دزاسیم راکشآ  ار  ناهنپ  يرامیب 
ع)  ) ترضح نآ  بیرغ  تاملک  ریسفت 

هک ینز  هلفت : هارما  دنیوگ : تسا . لفت  هملک  نیا  زا  مسا  و  دـنکیم . وبدـب  ار  نآ  حـیرلا : لفتت  دـنکیم . نک  هشیر  ار  نانز  هب  لیم  هرفجم :
. تسا هدش  هریچ  وا  رب  تعیبط  هک  ناهنپ  يرامیب  نیفدلا : ءادلا - دهد . شوخان  يوب 

. دنکیم راکشآ  ار  نآ  دهدیم و  تسکش  تعیبط  ربارب  رد  ار  وا  دیشروخ  سپ  دیامرفیم :
هحفص 81] ]

: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 
. تسا شیپ  رد  اسرف  ناوت  تخس و  ییالب  گرزب و  ینالوط و  ییاههنتف  ار  امش 

بیرغ تاملک  ریسفت 
دنربیم راکب  زین  هاپـس  يارب  ار  نآ  میظع و  گرزب و  حادر : عمج  حدر  دـشکیم . ازاردـب  نآ  راک  هک  ییاههنتف  ینعی  ینالوط  هلحاـمتملا :

هتفگ دندش . ورشرت  شیتخس  تهج  هب  مدرم  حلکم : دنیامن . لامعتـسا  دشاب  هتـشاد  گرزب  ینیرـس  هک  ینز  يارب  دشاب و  هوبنا  هک  هاگ  ره 
. درک ورشرت  ناشیرپ و  ار  وا  هودنا  دش و  ورشرت  درم  مهلا : هحلکا  لجرلا و  حلک  دوشیم :

: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 
. دشاب فرشم  هبعک  يهناخ  رب  الاب  زا  هک  تسا  نآ  دابآ  يهناخ 

بیرغ ریسفت 
.« هلظ هناک  مهقوف  لبجلا  انفتن  اذا  و   » تسا هدـش  هتفرگ  لاعتم  دـنوادخ  لوق  نیا  زا  نخـس  نیا  تسا و  فرـشم  نآ  رب  ـالاب  زا  هبعکلا : قاـتن 

يهیآ 170) فارعالا ، يهروس  )
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: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 
تکرح هب  وا  لد  رد  هتـسویپ  دـشاب . قفانم  يهنیـس  رد  تسا  نکمم  زیمآتمکح  نخـس  هک  اریز  دـشاب ، هک  اج  ره  زا  ریگب  ارف  ار  تمکح 

. دریگ رارق  شرادتسود  شیپ  رد  هکنیا  ات  دیآیمرد 
بیرغ تاملک  ریسفت 

ار تمکح  هک : تسا  نآ  ع )  ) ترـضح نآ  روظنم  دربـن . ورف  قلح  رد  ار  نآ  دـینادرگ و  ناـهد  رد  ار  همقل  هیف : یف  همقللا  جـلجل  دـنیوگ :
دونـشیم و اناد  اـی  نموم  ار  نآ  هکنیا  اـت  دریگیمن  مارآ  دـنکیم و  تکرح  وا  يهنیـس  رد  هتـسویپ  تمکح  دـنادیم و  مه  قفاـنم  یهاـگ 

. دریگیم رارق  وا  يهنیس  رد  زیمآتمکح  ياههملک  رگید  اب  دریگیم و  ارف  یبوخب 
هحفص 82] ]

ترضح نآ  ردان  نانخس  رد 

رد يدنمورین  زا : تسا  ترابع  نموم  تفـص  تسا : هدرک  فصو  نینچ  ار  نموم  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  تفگ : ملـسا  نب  دیز 
اب يدنمـشوه  يراگتـسر . هب  تبغر  لـمع . اـب  ملع  يرادـیاپ . رد  یکین  تخانـش . رد  ییاـفرژ  نیقی . اـب  ناـمیا  ییوـخمرن . اـب  يریلد  نید .

ربکت تبیغ و  زا  دهاوخیم و  نارگید  تحار  دوخ و  جـنر  دزاسیمن ، اوسر  ار  وا  یگرابمکـش  ددرگن و  هریچ  نموم  رب  توهـش  ینابرهم .
. دیوجیم يرود 

راودیما لد  رگا  تفای . ناوت  نآ  فالخ  رب  ییاهاتمهان  تفرعم و  تمکح و  زا  ییاههیام  لد  يارب  تسوا ، لد  ناسنا  رد  زیچ  نیرتتفگش 
ددرگ هریچ  وا  رب  يدیما  ان  رگا  دزاس و  كاله  ار  وا  یبلط  تدایز  دزیگنارب  ار  وا  يدنمزآ  رگا  دـنکفا و  يراوخ  رد  ار  وا  يدـنمزآ  ددرگ 
يراد نتـشیوخ  دوش  تخبـشوخ  اضر  میلـست و  اب  رگا  دریگ و  توق  وا  رد  هنیک  دیآ  دیدپ  وا  رد  مشخ  رگا  و  تشک . دـهاوخ  ار  وا  هودـنا 

ار وا  يربخیب  دروآ  يور  وا  رب  ینمیا  رگا  دنک و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  زیچ  ره  زا  نتـشاد  میب  دـبای ، هار  وا  رب  سرت  رگا  دـنک و  شومارف 
رگا دـهد و  شرازآ  ییابیکـشان  دـتفا ، یتسدـیهت  هـب  رگا  دزیگنارب و  یـشکرس  هـب  ار  وا  يرگناوـت  دروآ ، تسدـب  یلاـم  رگا  و  دـیابر . رد 

یطیرفت ره  سپ  دنکفا . جنر  رد  ار  وا  يروخرپ  دـنک  يورهدایز  يریـس  رد  رگا  و  دزاس . ریگنیمز  ار  وا  یناوتان  دـبایرد ، ار  وا  یگنـسرگ 
. تسا هدننکدوبان  وا  يارب  یطارفا  ره  روآنایز و  وا  يارب 
: دومرفیم تسیرگنیم  لاله  هب  هاگ  ره  ع )  ) ترضح نآ 

نوگرگد ریبدت  کلف  رد  هکنآ  يا  ياهدـنوش و  ناور  هدنباتـش و  هدـندرگ و  ریدـقت  ياههناخ  رد  ییادـخ و  رادربنامرف  هک  ياهدـیرفآ  يا 
وت اب  هک  یسک  هب  مدروآ  نامیا  ياهدنوش .

هحفص 83] ]
يارب ارت  سپ  دومن . شیوخ  يهرطیـس  تردـق و  ياههناشن  زا  ياهناـشن  ارت  دیـشخب و  ینـشور  ار  اـهیگریت  دـینادرگ و  نشور  ار  اـهیکیرات 
نامرف دوخ  يادـخ  زا  اهنآ  يهمه  رد  وت  و  درب . راکب  ندـش  فوسک  رد  نداد و  ییانـشور  ندـش و  ناهنپ  ندـمآرب و  یتساـک و  ینوزفا و 
یتعنص نآ  تسا  کیراب  فیطل و  هچ  تسب و  راکب  وت  رد  هک  ار  يریبدت  نآ  تسا  زیگناتفگش  هچ  ياهدنباتش . وا  يهدارا  يوس  هدنرب و 
قاحم رد  ار  نآ  راگزور  هک  دهد  رارق  یتکرب  لاله  هدنیآ و  دادیور  يارب  یهام  شیاشگ  دـیلک و  ارت  راگدرورپ  درکب . وت  راک  رد  هک  ار 

لاله اهیدب و  زا  یتمالـس  اهبیـسآ و  زا  ینمیا  لاله  ار  وت  دنوادخ  دزاسن . هدولآ  ار  نآ  اهلاس  تشذگ  هک  دنادرگب  یتراهط  هام  دـنکفین و 
لاله دشابن و  یتسدگنت  نآ  رد  هک  یخارف  لاله  دـشابن و  یگرهبیب  نآ  رد  هک  تکرب  لاله  دـشابن و  يزورهریت  نآ  رد  هک  یتخبـشوخ 

. دهد رارق  دزیماینرد  يدب  اب  هک  یکین 
هک یناسک  نیرتتخبشوخ  زا  دننک و  اشامت  ار  وا  هک  یناسک  نیرتکاپ  زا  دباتب و  نانآ  رب  هام  هک  یناسک  نیرتدنسرخ  زا  ار  ام  اراگدرورپ !
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. هد رارق  دنزادرپ  وت  تدابع  هب  هام  ره  رد 
ناشوپب و ام  رب  ار  یتسردنت  يهماج  نک و  ینازرا  ام  رب  ار  تمعن  ساپس  راد ، نامهاگن  هانگ  زا  ار  ام  امرف و  تیانع  هبوت  قیفوت  ار  ام  ایادخ 

. ياهدوتس هدنهد و  تمعن  وت  هک  اریز  نادرگ . مامت  هام  نیا  رد  دوخ  تعاط  لیمکت  اب  ام  يارب  ار  تمعن 
: تسا هدومرف  ملاع  ماقم  رد  ع )  ) ترضح نآ 

رد دسریم  رظنب  هتسخ  هک  ماگنه  نآ  رد  ینکفین و  جنر  هب  ییوگ  خساپ  رد  ار  وا  یسرپم و  وا  زا  رایسب  هک  تسا  نآ  یکی  ملاع  قوقح  زا 
شیپ یسک  زا  يزاسن و  راکـشآ  سک  چیه  رب  ار  وا  زار  يریگن و  رب  ار  وا  يهماج  دراد  تمیزع  دصق  یتقو  ینکن و  يراشفاپ  وا  رب  لاوئس 

ات ییوـگ و  مالـس  سلجم  رد  نارـضاح  هـب  وا  زا  سپ  ینک و  مالـس  ییآ  وا  دزن  نوـچ  ینیـشن و  وا  ربارب  رد  هـکنیا  رگید  ینکن . تـبیغ  وا 
زا يزیچ  ماگنه  هچ  هک  يراظتنا  رد  وت  تسامرخ و  تخرد  دـننام  ملاع  ینکن . شاف  ار  وا  زار  دروآیم  اـجب  ار  ادـخ  تعاـط  هک  یماـگنه 

گرم اب  دور  ایند  زا  ملاع  هاگ  ره  تسا و  رترب  دنکیم  داهج  ادخ  هار  رد  هک  يراد  هدنز  بش  هدنریگهزور و  زا  ملاع  دتفا و  ورف  وت  رب  نآ 
زا رازه  تفه  داتفه و  دورب ، ایند  زا  ملاع  هاگ  ره  ددرگن و  نکمم  تمایق  زور  اـت  نآ  ناربج  هک  دـیآ  دـیدپ  یفاکـش  هنخر و  مالـسا  رد  وا 

. دننک هقردب  ار  وا  نامسآ  ناگتشرف 
هحفص 84] ]

: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 
رد هکنانچنآ  دنروآ  تعدـب  یهلا  ماکحا  رد  دـننک و  يوریپ  دـیلپ  ياهـشهاوخ  زا  هک  تسا  نآ  اهبوشآ  اههنتف و  شیادـیپ  زاغآ  مدرم ! يا 

دـنامیم و صلاخ  قح  رگا  دنرامـشب . گرزب  ار  رگید  نادرم  ینادرم  لطاب ) ماکحا  نیا  يهیاپ   ) رب دـنزرو و  تفلاخم  ادـخ  مکح  اب  اـهنآ 
دنزیمآ و رد  رگیدکی  اب  ار  ود  نآ  دنریگرب و  لطاب  زا  یمـسق  قح و  زا  یمـسق  یلو  دـنامیمن  هدیـشوپ  يدـنمدرخ  رب  دـشیم  لمع  نادـب 

تـسا هدـیدرگ  ناشلاح  لماش  ام  فطل  ناسحا و  هک  یناسک  اهنت  ددرگ و  هریچ  شناوریپ  رب  ناطیـش  هک  تسا  ماـگنه  نیا  رد  دـنرب  راـکب 
. دنوشیم راگتسر 

سوقان ربخ 
: دومرف ع )  ) یلع سپ  دروآ . رد  ادصب  ار  سوقان  رید ) تسرپرـس   ) رید بحاص  ناهگان  دوب . وا  اب  مه  روعا  ثراح  تشذـگیم و  ع )  ) یلع
: دومرف ع )  ) یلع دنرتاناد . ربمایپ  يومع  رـسپ  و  ص )  ) ربمایپ ادـخ و  تفگ : ثراح  دـیوگیم ؟ هچ  سوقان  نیا  هک  ینادیم  ایآ  ثراح  يا 
هدـنکفا و بیرف  رد  ار  اـم  اـیند  هک  اریز  ورهتـسهآ . ورهتـسهآ ، اـیند  دـنزرف  يا  دـیوگیم : دـنکیم و  فـصو  ار  اـیند  یناریو  سوقاـن  نیا 
. میدنبرب تخر  نآ  زا  هکنیا  ات  میربیمن  یپ  میاهدرک  ایند  رد  هک  يروصق  هب  ام  تسا . هدیشخب  رویز  ام  مشچ  شیپ  رد  ار  دیلپ  ياهشهاوخ 
هک ار  هچنآ  دـنکیمرب . نب  خـیب و  زا  دـنکیم و  نوگژاو  ار  اـم  یگدـنز  رمع و  زا  ياهیاـپ  اـیند  هکنیا  رگم  دوشیمن  يرپس  رمع  زا  يزور 

. نک یبایزرا  ینکیم 
. دوریم نایم  زا  مه  یپ  رد  اهنرق  دوشیم و  یناف  ایند  ایند ! دنزرف  يا 

. تسا هدرک  نیگنـس  هاـنگ  زا  ار  اـم  تشپ  زور  نآ  هکنیا  رگم  دوـشیمن  يرپـس  اـم  رمع  زا  يزور  دربیم . ورف  دوـخ  ماـک  رد  ار  همه  اـیند 
میاهتخاس و هابت  دـنامیم  ياج  رب  هک  ار  ياهناخ  ام  دـمآ و  میهاوخن  درگ  رـشحم  رد  ملاس  بیعیب و  ام  هک  تسا  هداد  ربخ  ام  هب  دـنوادخ 

. میاهدیزگ نکسم  دوشیم  دوبان  هک  ییارس  رد 
نم ملع  سپ  دنادیمن  يربمایپ  یـصو  ای  یقیدص  ای  يربمایپ  زج  ار  نآ  دومرف : دننادیم ؟ ار  نیا  مه  اراصن  ایآ  تفگ : ع )  ) یلع هب  ثراح 

. تسا هتفرگ  همشچرس  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ملع  زا  لییربج  ملع  لییربج و  زا  وا  ملع  و  ص )  ) ربمایپ ملع  زا 
هحفص 85] ]

هناخ دیرخ  يارب  ع )  ) ترضح نآ  زا  تسا  ياهماندهع 

میشلامراکم روثام  مکحلاملاعم و  روتسد  www.Ghaemiyeh.comنوناق : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 68زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


! حیرش يا  دومرف : ع )  ) یلع سپ  دیسر . ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هب  ربخ  نیا  تشون . زین  ياهلابق  تفرگرب و  یناهاوگ  دیرخ و  ياهناخ  حیرش 
شکلام ریغ  زا  ياهناخ  هک  شاـب  رذـح  رب  بوخ ، رایـسب  دومرف : ع )  ) یلع ماهتفرگرب  مه  یناـهاوگ  يرآ  تفگ : ياهدـیرخ ؟ ياهناـخ  اـیآ 

هاگن وت  لیلد  هب  هک  لییارزع )  ) دمآ دهاوخ  وت  يوس  یـسک  يدوزب  اریز  یـشاب . هتخادرپ  نآ  يارب  لالح  ریغ  زا  مه  یلام  یـشاب و  هدیرخ 
ای وت  رگا  دوب و  یهاوخ  راکنایز  ترخآ  ایند و  يارس  رد  وت  سپ  دنکیم . جراخ  روز  هب  نآ  زا  ارت  دسرپیمن و  مه  تاهلابق  زا  دنکیمن و 
هب ار  رادیرخ  هدروخ و  بیرف  يهدنـشورف  نآ  رد  هک  مسیونب  ياهلابق  ناتیارب  ات  دییآ  نم  شیپ  دینک  يرادـیرخ  ياهناخ  دـیهاوخب  يرگید 

. متشونیم ارچ  دومرف : دیتشونیمن . نیا  زا  شیپ  امش  متفگ : مناوخ . ارف  يراگزیهرپ  دهز و 
نابرهم يهدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

ياهدـماشیپ زا  هک  ار  ییارـس  وا  تسا . هدـیرخ  دـش  دـهاوخ  هداد  چوـک  يدوزب  هک  ياهدرم  زا  راوـخ  ياهدـنب  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  نیا 
راهچ ياراد  يارـس  نیا  تسا . هدـیرخ  دراد  رارق  ناربخیب  هاگیاج  رد  هدـنام و  ياج  رب  هتفر ، ناـیم  زا  یهورگ  گـیر  هدرم  زا  راوگاـن و 

يهشوگ ددرگیم و  یهتنم  گرزب  ياهتبیـصم  هب  مود  يهشوگ  دراد و  راوگان  ياهدماشیپ  يوس  هب  یهار  نیتسخن  يهشوگ  تسا . هشوگ 
نیا هک  ییارس  نیا  رد  دباییم و  نایاپ  رگناریو  دیلپ و  ياهشهاوخ  هدننکهارمگ و  ناطیش  هب  مراهچ  يهشوگ  دراد و  اهتلفغ  يوس  هر  موس 

گرم زا  سپ  هک  دشاب  دوز  رادیرخ  نیا  دوشیم و  زاب  مراهچ  هشوگ  نیدب  هدـیرخ  وزرآ ، هب  هدروخ  بیرف  نیا  زا  گرم ، هب  هدـش  نوریب 
نارگمتـس و دزادـنا و  نوریب  يارـس  نـیا  زا  ار  اهندـب  هـک  ییادـخ  نآ  دوـش  هدیـشک  يرواد  هـب  راـگدرورپ  هاـگرد  هـب  تساوخزاـب  يارب 

ياراد هکنآ  يارب  تسا  نشور  قح  ردقچ  دنکـش . مه  رد  ار  ریمح  نمی و  نایاورنامرف  ریبک و  روپاش  رـصیق و  ورـسخ و  نوچ  ینادـنمروز 
. تسا زور  ود  نیرتتخس  زا  یکی  چوک  زور  تسا و  هدید  ود 

: دناهتشون هعافر  هب  ياهمان  رد  ع )  ) ترضح نآ 
تفاـی و ناوتن  مکحم  يراـصح  هناـخدور و  هاـچ و  میرح  دوش و  راوس  نآ  رب  رگداـهج  هک  يراوه  ار  بکرم  نموـم و  تشپ  زج  یمیرح 

نآ تفای و  ناوتن  یهاگارچ  نیمزرـس  نیا  رد  هک  دوش  تیاعر  دـیاب  مارح  لالح و  نایم  میرح  تسا و  باجح  نانز  نادرم و  ناـیم  میرح 
دنویپ تمرح و  رگید  میرح  دناهدوبن و  نمیا  نآ  زا  نانیسپاو  ناینیشیپ و  هک  تسا  یمیرح 

هحفص 86] ]
. تسا يرواد  میرح  دوب  ناوتن  یتلاخد  نآ  رد  ار  یسک  تسا و  نوریب  اهمیرح  رگید  زا  هک  یمیرح  تسا و  يدنواشیوخ 

: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 
ار یییگنهرب  نم  شـشوپ  هکنیا  ای  دـشاب  رتنوزفا  رتشیب و  میرابدرب  زا  یمـشخ  ای  متـشذگ و  زا  یهانگ  هک  مراد  مرـش  مراگدرورپ  زا  نم 

. ددنبن ار  يزاین  رقف و  رد  مشیاشخب  ای  دناشوپن و 
: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 

ینوزف زگره  سپ  دناهتـسویپ . مه  هب  هتـشر  کی  اب  اهنیا  ود  ره  تسا ، هتخیوآ  رتشیب  شیاشخب  هب  ساپـس  هتـسباو و  يرازگـساپس  اب  تمعن 
. دنراذگ لمهم  ار  ساپس  رکش و  بناج  ناگدنب  هکنآ  رگم  دوشن  عطقنم  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  تمعن 

: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 
يا دـش  هتفگ  نالد . هدرم  اب  نتـسشن  نانز و  اب  رایـسب  شزیمآ  زغم ، کبـس  اـب  ییوجهزیتس  هاـنگ ، یپ  رد  هاـنگ  دـناریمب : ار  لد  زیچ  راـهچ 

. دشاب تمعن  زان و  رد  قرغ  هک  ياهدنب  ره  دومرف : دنتسه ؟ یناسک  هچ  نالدهدرم  نانمومریما !
: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 

هک یـسک  و  دونـشن . وا  يهرابرد  ار  نارگید  نانخـس  دیاب  سپ  دنادب  وکین  يراتفر  يدرمناوج و  دوخ  نموم  ردارب  زا  هک  یـسک  مدرم ! يا 
ردارب زا  هکنآ  اریز  درورپن  دـب  نامگ  نتـشیوخ  رد  امـش  زا  کی  چـیه  دیـشاب  هاگآ  میرتراودـیما . وا  نورد  هب  ام  دـشاب  هدیدنـسپ  شرهاظ 
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و تسا . هدـنکفا  دـب  نامگ  هب  ار  نتـشیوخ  دـنک ، شوگ  وا  قح  رد  ار  اههتفگ  همه  نیا  اب  دـنادب و  يراتفر  کین  يدرمناوج و  دوخ  نموم 
تکاله یهابت و  رد  ار  وا  اهریت  نیا  نتفر  اطخ  هب  انامه  دور و  اطخ  هب  شریت  مه  یهاـگ  دـنز و  هناـشن  رب  ریت  یهاـگ  زادـناریت  هک  دـینادب 

. دنکفا
نآ قح  سپ  داهن ) دوخ  شوگ  مشچ و  رب  ار  اهنآ  دومن و  هراشا  دوخ  تشگنا  راهچ  هب   ) تسا تشگنا  راهچ  لطاب  قح و  نایم  هک  دـینادب 

. مدینش شوگ  اب  اهنت  ییوگب : هک  تسا  نآ  لطاب  مدید و  دوخ  مشچ  هب  ییوگب  هک  تسا 
: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 

دوش و هدوتـس  دـشاب  نوزفا  شیاـهیکین  هک  ره  ددرگ و  نوزفا  شیاـهیکین  دراد ، هگن  رود  تسپ  ياهیدـنمزآ  زا  ار  دوـخ  سفن  هک  یـسک 
ار وا  لج  زع و  دنوادخ  هکنآ  زا  سپ  رگم  دنرادن  تسود  ار  ياهدنب  ناگدنب ، زگره  دشاب . ینتشاد  تسود  مه  لاصخ  هدوتس 

هحفص 87] ]
نیا هک  ره  دشیدنیب و  زین  شیوخ  داعم  هب  دهد و  ناماس  ار  دوخ  یناگدنز  نادب  هک  تسا  ینابدرن  هیاپ و  یتسود ، نیا  سپ  درادب . تسود 

. دنک راتفر  نیا  فالخ  رب  هک  تسا  یسک  لماک  تخبهریت  دشاب و  لامک  رد  شایتخبشوخ  دیآ  درگ  وا  رد  ار  تلصخ  ود 
: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 

دیاب مدرم  هب  تبسن  وت  تاهابم  دشاب و  رایـسب  تیرابدرب  ملع و  هک  تسا  نآ  یکین  هکلب  دشاب  ناوارف  تدنزرف  لام و  هک  تسین  نآ  یکین 
شزرمآ وا  زا  ینک  راتفر  يدب  هب  رگا  ياهدروآ و  ياجب  ار  وا  تمعن  رکـش  ینک  راتفر  یکین  هب  رگا  اریز  دـشاب  تراگدرورپ  شتـسرپ  رد 

هک يدرم  ای  دـیامنیم و  ناربج  هبوت  اب  ار  نآ  دـنکیم و  هانگ  هک  يدرم  ای  دـشابن  رـسیم  صخـش  ود  يارب  زج  اـیند  رد  یکین  ياهتـساوخ .
؟ دنک هولج  زیچان  دتفا  لوبقم  دوخ  هاگشیپ  رد  هک  یلمع  هنوگچ  سپ  دنکن  هولج  كدنا  يراگزیهرپ  اب  رادرک  دباتشیم . اهیکین  يوس 

: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 
هب دوش و  فرحنم  تسار  هار  زا  ار  وا  دیامن و  راذگاو  نتشیوخ  هب  ار  وا  لج  زع و  دنوادخ  هک  يدرم  دندرم . ود  ادخ  هب  مدرم  نیرتنمشد 

دوخ دتفایم و  هنتف  رد  ودب  هک  یـسک  يارب  تسا  هنتف  وا  سپ  دروآ . نابز  رب  زین  هزور  زامن و  رد  ار  نآ  دشاب و  نامداش  روآتعدـب  نخس 
زا سپ  هچ  ندوـب و  هدـنز  رد  هچ  ودـب  هک  یـسک  يارب  تسا  هدـننکهارمگ  وا  تسا و  هدـیدرگ  هارمگ  هدوـب  وا  زا  شیپ  هـکنآ  تیادـه  زا 
هک تسا  يدرم  رگید  دـشابیم . زین  دوخ  ياهـشزغل  رادراهنز  دـشکیم و  شود  رب  ار  نارگید  ياهـشزغل  وا  تسا . هداـتفا  هنتف  رد  شگرم 

. تسا هدرتسگب  نیغورد  نخـس  بیرف و  ياهماد  يارب  هناد  نوچ  ار  اهنآ  هدومن و  مهارف  اهیهارمگ  اهلطاب و  اب  ار  یملع  نادان ، مدرم  ناـیم 
ار گرزب  ناهانگ  دراپـسیم و  شیوخ  یناسفن  ياهـشهاوخ  تسد  هب  ار  قح  نانع  دـنکیم و  ریـسفت  دوخ  يار  قباـطم  ار  ادـخ  باـتک  وا 
هک يدراوـم  رد  اـت  دـنیبیمن  دوـخ  سپ  رد  ار  شراگدـیرفآ  تـبقارم  یناـبهگن و  درامـشیم و  ناـسآ  ار  نیگنـس  ياهـشزغل  دـیارآیم و 
هک ار  یناسک  اهنآ ، اب  دـهدیم و  بیرف  دـنهدیم  یهاوگ  وا  یتسار  هب  هک  ار  یناراکهبت  اـهراک  نیمه  اـب  وا  دـنیزگ . یـشوماخ  دـنادیمن 

ییانیبان هب  ار ) نامدرم   ) هک تسا  ینادرگرـس  لد و  روک  هدنام و  رودب  هار  زا  راکمتـس و  وا  دنکفایم . ینادان  رد  دننامیم  ناسنا  هب  ارهاظ 
گنرد تاهبـش  رد  نم  دـیوگیم : هتـسویپ  درادـنپیم . لـئاسم  رد  ندیـشیدنا  ینیب و  فرژ  ندرک  اـهر  رد  ار  ییاـنیب  دـناوخیم و  ارف  لد 

رانک رب  اهتعدب  زا  هک  دراد  اعدا  وا  تسا . هتفر  ورف  اهنآ  رد  هکنآ  لاح  مرامشیم و  دودرم  ار  اهنآ  منکیم و 
هحفص 88] ]

ناریح و یلد  یلو  دراد  ناـسنا  يهرهچ  هـک  تـسا  يدوـجوم  مدرم  ناـیم  وا  سپ  تـسا . هدـیمرآ  اهتعدــب  رتـسب  رد  هـکنآ  لاـح  تـسا و 
وا رب  ناگدرم  تفـص  یلو  دراد  دـمآ  تفر و  ناگدـنز  نایم  تسا . رتهب  وا  زا  مه  اپ  راـهچ  هکلب  تسین  شیب  ییاـپراهچ  دراد و  نادرگرس 

مایا رد  هک  يدوس  زا  دراد و  تلفغ  هنتف  ياهیگریت  زا  دـنکیم و  بوکدـگل  ار  زیچ  همه  اـهیکیرات  رد  تسا . رتهدـنوش  هریچ  رتهدـنزارب و 
زا زور  کی  وا  هک  یملع  هچ  دنمانیم  ملاع  ار  وا  دنراد  ناسنا  هب  یتهابش  رهاظ  هب  دوخ  هکنانآ  تسا . ربخیب  دراد  دوجو  حلص  شمارآ و 
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ناوارف ار  نآ  هک  يزیچ  زا  وا  ملع  كدـنا  هکنآ  اـب  درامـشیم  رایـسب  ار  دوخ  شناد  هتـسویپ  تسا . هدربـن  رـسب  شمارآ  رد  یهاـگآ  يور 
نایم يرواد  يارب  تخودنا  رایـسب  اهیگدوهیب  زا  دیدرگ و  باریـس  دش  نوگرگد  شیوب  گنر و  هک  یبآ  زا  نوچ  تسا و  رتهب  دراگنایم 
هتشاد فالتخا  نایضاق  زا  یکی  وا  يار  اب  رگا  دروآ . نوریب  هدنام ، هدیـشوپ  يرگید  رب  هک  ياههبـش  زا  ار  بان  تقیقح  ات  دنیـشنیم  مدرم 
شیپ زا  دروآ ، يور  وا  رب  راوشد  ياهـشسرپ  زا  یکی  رگا  دریذپیمن و  تسوا  تسد  ریز  هک  ار  یـسک  مکح  دنکیم و  ریفکت  ار  وا  دشاب ،

هک دنادیمن  اریز  تسا  توبکنع  رات  ندینت  دـننامب  اهههبـش  عفر  رد  وا  سپ  دـناسریم . نایاپب  ار  هلاسم  دـنکیم و  مهارف  ياهشیدـنا  دوخ 
ناوتن زیچ  نآ  شیاشگ  رد  يرگید  ییاناد  هک  دنکیم  نامگ  دنادن  يزیچ  نوچ  و  تسا . هتفر  اطخ  رب  ای  هتـشاد  زاربا  باوص  قباطم  يرظن 

، دجنـسب يرگید  زیچ  اب  ار  يزیچ  رگا  دراد . دوجو  زین  يرگید  هار  هدروآ ، تسدـب  وا  هک  يزیچ  رب  هوالع  هک  تسا  نآ  زا  لـفاغ  تفاـی و 
فرتـعم شیوخ  یناداـن  هب  اریز  دـناشوپیم  ار  نآ  دـنامب  هریت  کـیرات و  وا  رب  راوشد  ياهتکن  رگا  درادـنپیم و  تقیقح  نیع  ار  دوخ  رظن 

وا سپ  دزادرپیم . يرواد  هب  لئاسم  يهمه  رد  ییاورپیب  اب  همه  نیا  اب  دنادیمن . وا  دنیوگن : مدرم  هک  دهاوخیم  ندناشوپ  نیا  اب  تسا و 
تمالس رد  ات  دهاوخیمن  شزوپ  دنادیمن  هک  هچنآ  زا  وا  تساهینادان . يداو  رد  هدنراذگ  ماگ  اهههبـش و  نسوت  رب  راوس  اهیگریت و  دیلک 

ار کشخ  هایگ  داب ، هکنانچنآ  دهدیم  داب  رب  ار  تیاور  دروآ . تسدب  دـنمدوس  ياهجیتن  ات  تسین  یکتم  ینیقی  رواب و  رب  ملع  رد  دـنامب و 
مارح سومان  وا  يرواد  اب  دنـشکیم . دایرف  وا  تسد  زا  هدـش  هتخیر  قح  انب  ياهنوخ  دـنراد و  بل  رب  نویـش  وا  زا  اهثاریم  دـهدیم . داب  رب 

هک يراک  يهتـسیاش  درادن و  ياهرهب  دنک  باریـس  هدمآ ، رد  وا  رب  هک  ار  یـشسرپ  نآ  اب  دناوتب  هک  یـشناد )  ) یبآ زا  وا  و  دوشیم ، لالح 
. تسا ناوتان  مدرم  قوقح  يافیتسا  زا  دراد  ندوب  ملاع  رد  هک  ییاعدا  همهنآ  اب  تسین و  هدیدرگ ، راذگاو  ودب 

رب یگریچ  رد  شیادخ  هک  تسا  ياهدنب  ادخ ، دزن  مدرم  نیرتبوبحم  هک  دینادب 
هحفص 89] ]

نامگ زا  هتـشاد و  لد  رد  ار  ادخ  هب  نامیا  هدرک و  نت  رب  ار  هودنا  يهماج  هدومن و  شیوخ  راعـش  ار  سرت  وا  تسا . هداد  يرای  دوخ  سفن 
( گرم  ) زور رطاخ  نیمه  هب  هدش و  نشور  شلد  رد  تیاده  ياهغارچ  تسا . گرم  يهشیدنا  رد  هتـسویپ  تسا و  هدیزگ  يرود  ههبـش  و 

رایـسب ترخآ )  ) يهشوت هتفر و  ورف  گرم  يهشیدـنا  رد  و  تسا . هدرمـش  ناسآ  نتـشیوخ  رب  ار  گرم )  ) یتخـس هدـینادرگ و  کـیدزن  ار 
نیتسخن رد  هدیـشونب و  هدش ، ناسآ  وا  رب  شدورو  ياههار  هک  ییاراوگ  بآ  زا  هکنیا  ات  تسا  هدروآ  تسدـب  ییانیب  رکفت  اب  و  هتخودـنا ،

تسا و هدرب  یپ  نآ  ییانـشور  هب  هتـشادرب  مدـق  هک  یکیرات  هار  ره  رد  هداهن و  ماگ  ناـسآ  یهار  رد  تسا و  هدـیدرگ  باریـس  نآ  زا  راـب 
. تسا هدروآ  نوریب  نت  زا  ار  دیلپ  ياهشهاوخ  ياههماج  تسا و  هتخانش  ار  نآ  نایاپ  هکنیا  رگم  هدومنن  اهر  ار  يراوشد  هدیچیپ و  شسرپ 

تفـص زا  تسا . هدـنام  یهت  دزاس  لوغـشم  دوخ  هب  ار  اهدرخ  دـنکفا و  هنتف  رد  ار  وا  هک  یفادـها  زا  دـشیدنایم و  فدـه  کی  هب  طقف  وا 
رب تسا . هدـیدرگ  تکاله  ياهرد  ياهلفق  تیادـه و  ياهرد  ياهدـیلک  زا  هدـمآ و  نوریب  ینارتوهـش  سوه و  اـب  يزاـبنا  مه  یلدروک و 

هتفر و ورف  تیاده  ياهایرد  قامعا  رد  دیاشگب . ار  اهنآ  ینابر  ملاع  هک  هنوگنادب  هدرک  زاب  ار  تیاده  ياهرد  صلخم  نادنمشناد  يهویش 
اههتـشر و نیرتراوتـسا  هب  وا  تسا و  هدـیدرگ  نشور  وا  رب  نآ  ياههناشن  تیادـه و  ياـههار  سپ  تسا . هدـید  رون  رد  ار  نآ  ياـهبادرگ 

دنمجرا دنوادخ  يارب  ار  دوخ  هک  تسا  ناشفا  وترپ  دیشروخ  ینـشور  نوچ  نیقی  هب  ندیـسر  رد  وا  تسا . هدز  گنچ  اهدنویپ  نیرتمکحم 
سپ دنادرگ . زاب  شلصا  هب  ار  یعرف  ره  دنک و  باریس  دوشیم  دراو  وا  رب  هک  ار  ياهنشت  ره  ات  هتشامگرب  اهراک  نیرتالاو  رد  هوکـش  اب  و 

هار شیپ  زا  ار  اـهیگریت  وا  تـسا . شمارآ  رد  وا  يرواد  يهیاـس  رد  كاـنبات و  وا  ییانـشور  اـب  دـنکیم  یگدـنز  نآ  رد  وا  هـک  ینیمزرس 
اهر ار  یکین  زا  وجتسج  تساهنابایب . يامنهار  تاملظ و  غارچ  تالکـشم و  لالح  وا  تسا . هدیـشک  اهیراوشد  راسخر  زا  هدرپ  هتـشادرب و 

اب راگدرورپ  ات  دـیوپیم  هریخذ  يارب  ار  نآ  دـباییم و  هار  نادـب  هک  تسوا  يالاو  فدـه  ناج و  يوزرآ  لد و  يهویم  ملع ، دزاسیمن و 
هدیزگرب ار  اهنآ  هار  هویش و  اریز  تسادخ . ربمایپ  نانیشناج  زا  ینیـشناج  وا  دراذگب . یقاب  دوخ  تجح  نید و  يارب  ار  وا  دنمجرا  هوکش و 

ار نآ  هدرپس و  ادخ  باتک  تسد  هب  ار  دوخ  مامز  وا  درادیم . اپ  رب  ار  اهنآ  تجح  و  دـناوخیم . ارف  دـندرکیم  توعد  اهنآ  هک  هچنآ  هب  و 
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دورف ادـخ  باتک  نیگنـس  اـهبنارگ و  يـالاک  هک  اـج  ره  دراذـگیم  نیمز  رب  ار  شیوخ  يهنبور  اـب  تسا . هداد  رارق  دوخ  ياوشیپ  ربهر و 
رد دناهتفر و  ورف  ترخآ  زا  تلفغ  بادرگ  رد  هتشگ و  فرحنم  تسار  هار  زا  مدرم  هک  یلاح  رد  دیآیم 

هحفص 90] ]
. دنربیم رسب  ینادرگرس 

: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 
نامرف مدرم  هب  نانیا  دنناوخیم . دوخ  شتسرپ  هب  ار  مدرم  هک  دنناینوعرف  نیتسخن  يهدر  دناهتسد . هدر و  تفه  رب  مدرم  دیـشاب . هاگآ  ناه .

سپ دـنربیم . نامرف  مه  اهنآ  دـنناوخیم و  دوخ  يرادربنامرف  هب  ار  اهنآ  هکلب  دـنریگب . هزور  دـنرازگ و  زاـمن  نوعرف  يارب  هک  دـنهدیمن 
. دناهدیزگرب شیوخ  يارب  هناگی  يادـخ  زج  ینایادـخ  دـناهداتفا و  لاعتم  راگدرورپ  زا  یـشکرس  رد  ناینوعرف  نیا  زا  يرادربنامرف  اب  اهنآ 

دننازیرگ نید  زا  هک  دنناراک  هبت  موس  يهدر  تساهنآ . تالماعم  مارح  يالاک  اهنآ و  كاروخ  ابر  هک  دننارگمتس  نادنمروز و  مود  يهدر 
رد هک  دنزاب  گنرین  نایراق  مجنپ  يهدر  دننکن . شتسرپ  ار  رانید  مهرد و  زج  هک  دنناراک  ایر  مراهچ  يهدر  دنزیرگیم . نارتش  هکنانچنآ 

دنروآ و تسدـب  ینان  همقل  ات  دـنراد  دوصقم  نآ  رب  تمه  هک  دننادنمتـسم  ناتـسدیهت و  مشـش  يهدر  دـنیوجب . ار  ایند  نایاسراپ ، يهماج 
اب دنوادخ  هک  دنـشابیم  یناسک  متفه  يهدر  مارح . ای  دناهدروآ  تسدب  لالح  هار  زا  ار  نآ  هک  دـنرادن  یکاب  دـننک و  ریـس  ار  دوخ  مکش 

شمارآ هب  نیمز  يور  رب  هک  دنناسک  نآ  نابرهم  يادخ  ناگدنب  : » تسا هدومرف  ناشیا  قح  رد  هدومن و  شیاتـس  ار  اهنآ  دنمجرا  هوکش و 
اذا انوه و  ضرالا  یلع  نوشمی  نیذلا  نمحرلا  دابع  و  دنیوگن ». یتشآ  هب  زج  نخس  دنیوگ ، نخـس  اهنآ  اب  نانادان  نوچ  دنرادیمرب و  ماگ 

ار ناج  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادخ  هب  دـنگوس  دومرف : ع )  ) یلع هاگ  نآ  يهیآ 63 ) ناقرفلا ، يهروس  . ) امالـس اولاق  نولهاجلا  مهبطاخ 
دایز نب  لیمک  يا  دومرف : درک و  دایز  نب  لیمک  هب  يور  سپـس  دوب . دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  دـنربیم و  ثرا  هب  ار  تشهب  نانآ  دـیرفایب :

هک دنتـسه  یناسک  اهنآ  ینکیم . ادـیپ  نیمز  رانک  هشوگ و  رد  ار  اهنآ  دومرف : میوجب ؟ ار  اهنآ  اجک  تفگ : لیمک  نک . وجتـسج  ار  ناشیا 
نیکرچ ناشیاههماج  نایرگ و  ناشمـشچ  دناهداد . رارق  دوخ  راثآ  ار  اعد  راعـش و  ار  نآرق  و  بالگ )  ) شوخ يوب  ار  بآ  رتسب و  ار  نیمز 

دننک يراگتساوخ  رگا  و  دنوشن ، هتخانش  دنشاب  رضاح  رگا  دشابن و  اهنآ  يوجتسج  رد  یـسک  دنوش ، ناهنپ  رگا  دناهدیربب . ایند  زا  تسا و 
هب هوکـش  اب  دـنمجرا و  راگدرورپ  دـننکن . شوگ  ناشراتفگ ، هب  دـنیوگ  نخـس  رگا  دـنهدن و  رـسمه  یمانمگ ) رقف و  ببـس  هب   ) ناشیا هب 

ياههرطق دـنکیم و  باریـس  ناراب  زا  ار  نامـسآ  اهنآ  تکرب  ضیف  زا  دزاسیم و  فرط  رب  مدرم  رگید  زا  ار  اـهتفآ  اـهالب و  اـهنآ ، هلیـسو 
. دنیادخ ناگدنب  یتسارب  نانیا  دزیریم . ورف  اهربا  زا  ار  ناراب 

هحفص 91] ]
: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 

: زا دنترابع  اههدر  نیا  دنتسین . زاین  هب  رگید  هورگ  زا  یهورگ  و  دریذپن ، ناماس  رگید  یخرب  هب  زج  اهنآ  زا  یخرب  هک  دناهتـسد  تفه  مدرم 
ناگدـنهد هب  زج  لوصو ) نایدـصتم   ) ناوید ناگدنـسیون  يرتسگداد ، تاضق  تموکح ،)  ) یـصوصخ یمومع و  ناریبد  ادـخ ، نایرکـشل 

هدرب مان  ار  کی  ره  يهرهب  راگدرورپ  ناگراچیب . نادنمزاین  نییاپ  يهدر  نارگتعنص ، ناناگرزاب و  ناملـسم ، ناگدنهد  جارخ  و  همذ ، لها 
. تسا هدرک  نیعم  تسا ، ظوفحم  ام  دزن  ادخ  زا  یتناما  نوچ  هک  ص )  ) شربمایپ تنس  ای  شیوخ  باتک  رد  ار  مادک  ره  بجاو  يهزادنا  و 

تیعر دنتسه و  شیاسآ  تینما و  ياههار  نید و  يدنمورین  يدنمجرا و  نانارمکح و  رویز  تیعر و  ياهژد  ادخ ، نامرف  هب  نایهاپس  سپ 
مهارف ناشیا  يارب  ار  نآ  دنمجرا  هوکـش و  اب  دنوادخ  هک  یجارخ  اب  رگم  دـشابن  يراوتـسا  مظن و  ار  نایهاپـس  دریگن و  ناماس  اهنآ  هب  زج 

ار اهنآ  ياهیدـنمزاین  جارخ  دـننک و  هیکت  دوخ  راک  نداد  ناماس  رب  دنـشاب و  دـنمورین  هدامآ و  نانمـشد  اب  گـنج  يارب  نادـب  اـت  دـنکیم 
تـسدب دنـشاب  ناگدنـسیون  نارازگراـک و  نایـضاق و  هک  موـس  يهدر  اـب  زج  هتـسد  ود  نیا  يارب  یماکحتـسا  مظن و  دزاـسیم و  فرطرب 

( جارخ لوصو  اب   ) مه نارازگراک  دننکیم و  ارجا  ار  تلادع  مکح و  دقع ) دتـس و  داد و  لیبق  زا   ) اهراک رد  اهیـضاق  اریز  دـمآ . دـهاوخن 
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زج یمظن  يرادیاپ و  اهنیا ، يهمه  يارب  دنریگیم و  رارق  تموکح  دامتعا  دروم  یـصوصخ  یمومع و  ناریبد  دـنروآیم و  دـیدپ  اهتعفنم 
راک اب  ار  مدرم  دـنرادیم و  اپ  رب  اهرازاب  دـنیامنیم و  مهارف  ار  یمومع  عفانم  اـهنآ  هکنیا  يارب  دوب ، دـهاوخن  نارگتعنـص  ناـناگرزاب و  هب 

ناگراچیب نادنمزاین و  نییاپ  يهدر  دسریمن . نارگتعنص  ناناگرزاب و  يهیاپ  هب  سک  چیه  دوس  هکنانچنآ  دننکیم  زاینیب  شیوخ  يهیام 
یقح نارمکح  ندرگ  رب  ار  کی  ره  تسا و  یشیاشگ  دنوادخ  دزن  اههدر  نیا  زا  کی  ره  يارب  تسا و  بجاو  نانآ  هب  کمک  هک  دنتـسه 

هدـینادرگ بجاو  وا  رب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هک  ياهفیظو  يهدـهع  زا  نارمکح  دـهد و  ناـماس  ار  وا  راـک  هـک  ياهزادـنا  هـب  تـسا 
. دیامن هدامآ  ناسآ ، راوشد و  ياهتیلووئسم  ماجنا  رد  ییابیکش  قح و  نتسب  راکب  يارب  ار  نتشیوخ  هکنیا  رگم  دمآ  دهاوخنرب 

: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 
يارب زا  تندادـن  ناشن  ور  ببـس  سپ  ياهداد  رارق  دوخ  تمه  يههجو  ار  قح  هار  رد  راثیا  هک  یتسه  يدرم  اـی  یتسه  درم  ود  زا  یکی  وت 

سپ ياهدش  راتفرگ  نارگید  ندرک  مورحم  هب  هک  یتسه  يدرم  هکنیا  ای  و  تسیچ ؟ مدرم  اب  يراتفرشوخ  بجاو و  قح  ياطعا 
هحفص 92] ]

. دنوشیم دیماان  وت  ششخب  زا  هک  اریز  دننادرگب  يور  وت  زا  دنهاوخن و  يزیچ  وت  زا  رگید  مدرم ، هک  دشاب  دوز 
: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 

دیامن تباجا  ار  وا  دنک . تاقالم  وا  اب  هک  هاگ  ره  دهد  مالس  وا  رب  زا : دنترابع  اهنآ  تسا و  تلصخ  تفه  ناملـسم  ردارب  رب  ناملـسم  قح 
وا يارب  دورب و  ایند  زا  هک  هاگ  ره  ددرگ  رـضاح  شاهزانج  رب  دوش و  رامیب  هک  هاگره  دـنک  تداـیع  يو  زا  دـنک . توعد  ار  وا  هک  هاـگره 

کمک وا  هب  دوخ  لاـم  زا  درادیم و  دنـسپان  دوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  درادـب  دنـسپان  دراد و  تسود  دوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  درادـب  تسود 
. دیامن

: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 
ادخ هک  يزیچ  يارب  اسراپ  اما  شیوخ ، ياهتوهـش  ناهاوخ  رادربنامرف و  سفن ، اب  داهج  رد  اجرباپ  هدارا ، اب  ياسراپ  دنهورگ : هس  رب  مدرم 

یسک سفن  اب  داهج  رد  اج  رب  اپ  دروخیمن . هودنا  رایسب  هداد  تسد  زا  هک  يزیچ  رب  ددرگیمن و  نامداش  رایسب  هتشاد  ینازرا  وا  هب  ار  نآ 
. تسا هتـشاد  زاـب  ار  نآ  وا  هتخود و  مشچ  اـیند  ياهیـشوخ  هب  هتـساخرب و  تفلاـخم  هب  نآ  اـب  وا  هدروآ و  يور  اـیند  رب  شـسفن  هک  تسا 
هدرک و هدولآ  ار  شیوربآ  اـیند  رطاـخ  هب  هتفگ و  خـساپ  نادـب  وا  هدرک و  توعد  اـیند  يوس  ار  وا  شـسفن  هک  تسا  یـسک  اـیند  ناـهاوخ 

. تسا هدرک  هابت  ار  شترخآ  هتخاس و  نوبز  راوخ و  ار  شفرش 
: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 

ره اریز  لد . ماجنارس  نابز و  دعب  تسا و  یمدآ )  ) تسد دوریم  رامـشب  داهج  نآ  رب  ندش  هریچ  هک  يزیچ  نیتسخن  تسا : زیچ  هس  داهج 
(. دیارگ یتسپ  هب  يرترب  زا  . ) دوش نییاپ  يوس  نآ  يالاب  ددرگ و  نوگژاو  دنکن  یگناگیب  يدب  اب  دشابن و  انشآ  یکین  اب  لد  هاگ 

: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 
ياهدنباتش دریگرب . ار  وا  يوزاب  ود  هوکش  اب  دنمجرا و  دنوادخ  هک  يربمایپ  دنک . زاورپ  لاب  ود  اب  هک  ياهتشرف  دشابن . یمشش  ار  زیچ  جنپ 

نآ نشور  تسار و  هار  تسا و  یهارمگ  تسار  پچ و  دزوسب . خزود  شتآ  رد  هک  يراگنا  لهـس  تسا . راودیما  هک  ياهدنهاوخ  اشوک .
ددنب ارتفا  يرگید  هب  هک  یـسک  دتفا و  يدوبان  رد  دـنک  هدوهیب  يوعد  هک  یـسک  دـشاب . نآ  رب  يربمایپ  ياههناشن  ادـخ و  باتک  هک  تسا 

تازاجم ود  نیا  زا  ماما  دزن  تسا  راکهانگ  هکنآ  هدرک و  بدا  هنایزات  ریـشمش و  اب  ار  تما  نیا  هوکـش  اب  دنمجرا و  دنوادخ  دوش . دـیمون 
و دزیخرب ). هنتف  هک  هاگنآ   ) دیوش ناهنپ  دوخ  ياههناخ  رد  تسین . رانک  رب 

هحفص 93] ]
. دیهد ناماس  ورس  ار  شیوخ  طباور 
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: تسا هدومرف  هوکش  اب  دنمجرا و  دنوادخ  یگناگی  رد  ع )  ) ترضح نآ 
تافـص یفن  صالخا  تسوا و  هب  تبـسن  صالخا  وا  یگناگی  لامک  شنتـسناد و  هناگی  وا ، نتخانـش  لامک  ادخ و  نتخانـش  تناید ، زاغآ 

تسا و تفـص  ریغ  وا  هک  تسا  نآ  هاوگ  یفوصوم  ره  تسا و  فوصوم  ریغ  وا  هک  دهدیم  یهاوگ  یتفـص  ره  اریز  تسوا . تاذ  رب  دئاز 
فـصو ار  هوکـش  اب  دنمجرا و  دنوادخ  هک  یـسک  سپ  دوب ، دناوتن  يدبا  یلزا و  ثداح  دوجوم  هک  دـنهدیم  یهاوگ  دوخرب  اهنیا  ود  ره 

ودـب هک  ره  هدومن و  لطاب  ار  وا  تیلزا  درامـش ، رب  ار  وا  هک  ره  هدرمـش و  رب  ار  وا  دـنک  دودـحم  ار  وا  هک  ره  هدرک و  دودـحم  ار  وا  دـنک 
: دیوگ هک  ره  هداد و  رارق  زیچ  نآ  رد  ار  وا  سپ  دراد  رارق  يزیچ  هچ  رد  وا  هک  دیوگب  یسک  ره  هدرک و  فصو  ار  وا  دهد  تبسن  یتیفیک 
: دـیوگ هک  ره  هدومن و  فصو  ار  وا  سپ  تساـجک  رد  وا  دـیوگ  هک  ره  و  هتـسناد ، یهت  وا  دوـجو  زا  ار  زیچ  نآ  سپ  تسا  يزیچ  هچ  رب 
مولعم و هک  هاگ  نآ  تسا  راگدرورپ  اـناوت و  اـناد و  ادـخ  هکنآ  لاـح  هتـسناد و  يزیچ  يوس  هب  هدـنور  ار  وا  سپ  تسا ؟ يزیچ  هچ  يوس 
ره زا  رترب  وا  تسا و  نینچ  نیا  اـم  يهناـگی  دـنوادخ  يرآ  دوبن . يروـصم  هک  هاـگنآ  تسا  هدـنروآرب  شقن  دوـبن و  ياهدرورپ  رودـقم و 

. دنهد تبسن  ودب  ناگدننکفصو  هک  تسا  یتفص 
: تسا هدومرف  ناحبس  دنوادخ  دیحوت  رد  ار  روکذم  نخس  دننام  ع )  ) ترضح نآ 

تسا ياهدننیرفآ  دنـشاب . هدروآ  دوجوب  ار  وا  هکنآیب  تسا  يدبا  یلزا و  تاذ  دشاب . دننام  يزیچ  هب  هکنآیب  تسا  هناگی  دنوادخ ، انامه 
هکنآیب تسا . هدیدرگ  هتخانش  يدح  هنوگره  نودب  هدش و  فصو  یتیاهنیب  هب  یجنر  چیه  هب  تساجرب  اپ  مئاق و  تمحز و  فلکتیب و 

شتزع ربارب  رد  اهدرخ  وا و  تمظع  ساسحا  زا  اهلد  تسا  میدق  دوخ  تمدـق  رد  هتـسویپ  تسا . دـنمورین  یقاب و  دـنک  يربارب  وا  اب  يزیچ 
. دنرادن یهار  وا  تیـشم  یگنوگچ  هب  اهنورد  دنربن و  یپ  اهلد  وا  تاذ  هنک  هب  دننک . يرادربنامرف  وا  تردـق  زا  اهندرگ  دـناهدنام و  ناوتان 
ار دوخ  هتـشاد و  ررقم  وا  هک  ياهزادنا  زا  شیب  شیوخ  روما  ریبدت  رد  نادنمـشیدنا  دـنباین و  رد  ار  وا  تمظع  شیوخ  ياهدرخ  اب  ناملاع 

. دنرادن ییاناوت  هدناسانش ،
: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 

باوخ رد  اهنایاپ  نآ  ندـمآ  رـس  ات  هک  تسا  هتـسیاش  دـنمدرخ  رب  سپ  دوشیم  یهتنم  نادـب  ریزگان  هک  تسا  ییاهماجنارـس  ار  يدنـسپان 
. تسا دنیاشوخان  ثداوح  يدنسپان و  رب  نوزفا  دنسر  ارف  هکنیا  زا  شیپ  اهنآ  زا  ییوجهراچ  اریز  دنکن  تردابم  دشاب و 

هحفص 94] ]
: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 

سپ تسوا . يارب  ناحبـس  يادـخ  باوث  یمارگ و  راگدرورپ  يارب  وا  سفن  دـنوادخ و  میرح  وا ، تشپ  اریز  نک  عاـفد  نموم  زا  یناوت  اـت 
. دشاب نمشد  وت  اب  نموم  دیابن  تسادخ و  نمشد  دب و  هدننکمتس 

: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 
تـشهب هب  دناهدروآ  ياجب  هرمع  جـح و  هتفرگ و  هزور  هدرازگزامن و  مدرم  يهمه  زا  رتشیب  هک  یهورگ  زیخاتـسر  زور  ادـخ . هب  دـنگوس 

. تفر دنهاوخ  تشهب  هب  ناشیاهرادرک  رد  صالخا  اهدرخ و  يهزادنا  هب  نانموم  هکلب  تفرگ . دنهاوخن  تقبس  نادیواج 
نـسحلاوبا زا  وا  رازب و  حلاص  نب  یـسیع  نب  دـمحا  نب  دـهف  نب  مساق  نب  دـمحم  رکبوبا  زا  نسح  نب  کلملادـبع  مساقلاوبا  داد  ربخ  ار  ام 

یلجع و دیوس  نب  هزمح  نب  جاجح  زا  وا  دـیمح و  نب  دـمحم  زا  وا  ناذاش و  نب  لضف  نب  سابع  زا  وا  یتسب و  راوس  نب  فرطم  نب  دـمحا 
بلاطیبا نب  یلع  هک  مدینش  تفگ  هک  هربس  نب  لازن  زا  وا  كاحض و  زا  وا  ربیوج و  زا  وا  ثعـشا و  نب  یـسیع  زا  وا  بابح و  نب  دیز  زا  وا 
بوغرم يامرخ  تفه  هک  یـسک  ددـنبب و  وا  رب  ار  اهیدـب  زا  رد  داتفه  راگدرورپ  دـنک  زاـغآ  کـمن  اـب  ار  دوخ  ياذـغ  هک  ره  دومرف : (ع )

تشوگ دنیبن ، دیآ  دنسپان  ار  وا  هک  يزیچ  شندب  رد  دنک  لوانت  خرـس  زیوم  کی  تسیب و  هک  ره  دوش و  دوبان  شاهدعم  رد  روناج  دروخب 
مکش و یگرزب  ببس  دنـشاب  هدیچ  اذغ  زا  رپ  ياهباقـشپ  نآ  رد  هک  گرزب  ياهینیـس  تسا . برع  یتنـس  ياذغ  دیرت  ددرگ . یهبرف  ببس 
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هـشیر زا  ار  يرامیب  دوخ  دـننام  واگ  هیپ  تسا و  شخبافـش  شریـش  نامرد و  نآ  هیپ  ازيراـمیب و  واـگ  تشوگ  ددرگ ، نیرـس  یگدـمآرب 
، شیوخ تخب  اب  ناسنا  تسین . هزات  يامرخ  زا  رتهب  ییوراد  دـشاب  هدـییاز  هزات  هک  ینز  يارب  زگره  دـنک و  رغال  ار  ندـب  یهام  و  دـنکرب .
اب دروخ و  اتشان  هاگپ  تسین ، ییاقب  یتسارب  هکنآ  اب  دهاوخ  یگدنز  ياقب  هک  ره  دربیم . دوخ  زیت  يهبل  اب  شریـشمش  دنکیم و  شـشوک 

. ماو یمک  دومرف : تسیچ ؟ هماج  یکبس  نانمومریما  يا  دش : هتفگ  دنادرگ . کبس  هماج  دزیمآ و  رتمک  نانز 
هحفص 95] ]

ترضح نآ  تاجانم  اهاعد و  رد 

زا وا  دمحم و  نب  دمحا  یـضاق  زا  وا  بارغ و  نب  نسح  نب  دـمحم  زا  تیاور  يهزاجا  اب  يرتست  ناکیـش  نب  روصنم  نب  دـمحم  هللادـبعوبا 
: تـفگ درک و  تـیاور  ارم  يدـسا  هللادـبع  زا  وا  لیـضف و  نـب  دـمحم  زا  وا  هبیـش و  یبا  نـب  هللادـبع  زا  وا  قاحـسا و  نـب  یــسوم  یــضاق 
ار يروصق  رگا  متـشادن و  یتیاکـش  میاهـشزغل  زا  مدوبن ، ربخیب  شیوخ  راک  زا  رگا  ایادخ  تفگیم : دوخ  تاجانم  رد  ع )  ) نینموملاریما
هک ینم  رب  يادزب و  ماهدش  ناور  ياهکـشا  اب  ار  هدننام  ياج  رب  ياهـشزغل  ایادـخ  تخیریمن . ورف  میاهکـشا  مدروآیمن ، دایب  ماهدرک  هک 

. ياشخبب تسا  كدنا  میاهیکین  رایسب و  مهانگ 
، کین لامعا  اهنت  رگا  دنرب و  هانپ  هک  هب  دـناهدرک  یهاتوک  هکنانآ  سپ  يرواین  تمحر  تیرادربنامرف  رد  ناگدنـشوک  رب  اهنت  رگا  ایادـخ 
رد رگا  و  دننک ؟ هچ  نارادرکدب  سپ  يرادن  یمارگ  ار  ناراکوکین  زج  رگا  و  دـنوریم ؟ اجک  هب  ناراکاطخ  سپ  يریذـپن  ار  ناراکزیهرپ 

شیهانگیب زج  طارـص  لپ  زا  ار  یـسک  رگا  ایادخ  دننک ؟ یهاوخ  دایرف  هنوگچ  ناراکهنگ  سپ  دـنوشن  راگتـسر  نایاسراپ  زج  تمایق  زور 
رواب ار  تیگناگی  هکنانآ  زا  رگا  ایادخ  تشذگ . دهاوخ  هنوگچ  هدرکن  هبوت  وت  هاگشیپ  رد  شگرم  ندیـسر  زا  شیپ  هکنآ  سپ  دنراذگن ،

. دنکفایم دننیبیم  باذع  ناکرشم  هک  اجنآ  رد  ار  ناشیا  وت  مشخ  دنامب  هدیشوپ  ناشیراک  دب  دنراد 
تـسا هدرک  هریت  ناـهانگ  هک  ار  هچنآ  تتمارک  تشذـگ و  اـب  نادرگ و  بجاو  اـم  رب  ار  تاهتخودـنا  ياهـششخب  مالـسا  تکرب  هب  ایادـخ 
رجآ تشخ و  زا  نامروگ  ياهفقس  دنهد و  ياج  دوخ  لد  رد  ار  ام  اهروگ  هک  هاگ  نآ  نک ، محر  ام  ییاهنت  هب  اراگدرورپ ! نک . هدودز 

هحفص 96] ]
نامیاهنت اههاگباوخ ، نیرتگنت  رد  ار  ام  دنور و  دوخ  راک  لابند  هب  دوخ  دـنناباوخب و  اجنآ  رد  نامنامیا  يهیاپ  رب  ار  ام  دـنوش و  هدیـشوپ 

لاح تسا و  يدابآ  اجنآ  رد  ییوگ  هک  میور  یموق  ياههناخ  يوس  دنکفا و  نیمز  رب  اهنادـیم  نیرتتشز  رد  ار  ام  اهگرم  يرآ  دـنراذگ .
كاخ زا  ناماههرهچ  دولآرابغ و  روگ ، كاخ  زا  نامیاهرـس  مییآ و  وت  يوس  هنهرب  هک  هاـگ  نآ  ایادـخ  تسا . یلاـخ  شناـنکاس  زا  هکنآ 
ربارب رد  نامیاهیتشز  هنـسرگ و  نداتـسیا ، اپ  رب  يرایـسب  زا  نامیاهمکـش  هدنکفا و  ورف  تمایق ، میب  زا  نامیاههدید  هدـیرپ و  گنر  اهدـحل 
هدرب دای  زا  تسا  هدیسر  ام  هب  هک  یتبیصم  يارب  ار  نامنادنزرف  هداوناخ و  دای  دشاب و  نیگنس  ناهانگ  راب  زا  نامیاهتشپ  نایامن و  ناگدید ،
هتـسب لد  نادب  وزرآ  هک  ار  ياهرهب  دوس و  نکم و  نادنچ  ود  ام  رب  ار  اهیتخبدـب  ام ، زا  تراوگرزب  يهرهچ  ندـنادرگ  يور  اب  سپ  میـشاب 
دنزرف نانز  دننامه  دننکیمن و  ریزارس  ناراب  نوچ  ار  ناشاهکشا  دنرادن و  نتـسیرگ  هب  قایتشا  اههدید  نیا  اراگدرورپ ! ریگم . ام  زا  تسا 

رب میرک  دـنوادخ  يا  وت  دـنراد و  یهاگآ  تهاگرد  زا  دوخ  یگدـنمر  یـشکرس و  رب  هکنیا  رگم  دـنهدن  رـس  نویـش  هتفاین  یلـست  هدرم و 
يوجتسج رد  ملد  هک  ییاسراپ  نآ  اب  درامشیم  اراوگ  ار  نآ  ییاویـش  منابز  هک  يراتفگ  ینیریـش  اراگدرورپ  ییاناوت . ناشیاهمغ  ندودز 

نامرف و  يرتهتـسیاش . یـسب  ناگتفای  نامرف  زا  ییوکین  رد  دوخ  هکنآ  اـب  يداد  ناـمرف  یکین  هب  ایادـخ  نادرگ . راوتـسا  دزرویم  قشع  نآ 
يور ام  يوس  تندیـشخبن  زا  يدیماان  هنوگچ  يادخ  یناگدش . هدیـسرپ  نیرتهب  دوخ  وت  هکنآ  اب  میهاوخب  وت  هاگرد  زا  هتـسویپ  هک  يداد 

. میاهدیـشوپ نت  رب  هرز  نوچ  ار  تشـشخب  ياههماج  نیرتاسر  وت  يوس  دوخ  يراودـیما  زا  هدروآ و  ناـبز  رب  ار  وت  تمحر  هکنآ  اـب  دروآ 
هک میدـناوخرب  وت  تافـص  زا  هک  هاـگ  نآ  میدـش و  ساره  رد  تسا  تخـس  تتبوقع  هک  میدـناوخ  رب  وـت  تافـص  زا  هک  هاـگ  نآ  ایادـخ 
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هب دیما  مشچ  میدیدرگ  سویام  تتمحر  زا  هن  میدش و  نمیا  تمشخ  زا  هن  لاح ، ود  ره  نایم  سپ  میدیدرگ . نامداش  ینابرهم  هدنزرمآ و 
وت تمحر  زا  نینچمه  میشابن  تتیانع  يهتسیاش  هک  تسا  نآ  يهزیگنا  نامیاهرادرک  رد  یهاتوک  یتسس و  هچ  رگا  میاهتخود : وت  تمحر 

، ام ياهندروخ  بیرف  هنوگچ  و  ددرگ ؟ نامداش  ایند  یتسود  هب  هنوگچ  نامیاهلد  اراگدرورپ  يرادـنرب . ام  زا  ار  دوخ  ماـقتنا  هک  تسا  رود 
داش هنوگچ  ایادخ  دنناوخیم ؟ ارف  نامیاهگرم  ندش  کیدزن  هب  ار  ام  نامیاهروگ ، هکنآ  اب  دراپـس  يزاب  یمرگرـس و  تسد  هب  ار  ام  نانع 

ياههعرج و  هدرک ، ور  ریز و  ار  ام  اهگرم ، تسد  اب  شگنرین  ياهماد  و  هدش ، هدنک  نآ  رد  شندنکفا  ورف  ياهلادوگ  هک  ییارس  هب  میوش 
نیا یناگدنز  نتفای  نایاپ  رب  ار  ام  اهتربع  هتخیر و  ورف  ام  ماک  رد  میهاوخب  هکنآیب  ار  شخلت 
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يرای وت  زا  شیاهلپ  زا  نتـشذگ  رب  میربیم و  هانپ  وت  هب  ارـس  نیا  گـنرین  ياـهماد  زا  اراـگدرورپ ! تسا ؟ هتخاـس  نومنهر  رادـیاپان  يارس 

شتریح ياهباجح  هک  میهاوخیم  وت  زا  دربیم و  هانپ  وت  نماد  هب  دنک  تفلاخم  شدیلپ  ياهـشهاوخ  اب  هکنآ  يارب  ام  ياضعا  مییوجیم و 
. ییاناوت دیارگ  لادتعا  هب  اهلد  ینادان  یشکرس و  هکنآ  يارب  وت  ییاشگب و  ار 

! اهلا راب  تسا ؟ هتفر  هناـشن  ار  ياهناـخ  ره  گرم  ياـهریت  زا  يریت  هکنآ  اـب  دراد  هاـگن  ار  شناگدنـشاب  دـناوتیم  هنوگچ  اـههناخ  ایادـخ !
يرود ایادـخ ! یتشاذـگیمن . اهنت  ناراکوکین  اب  یهارمه  زا  اـجنآ  رد  ار  اـم  رگا  میدـیدیمن  رادـغاد  اهارـس  نیا  زا  نتفر  زا  ار  نتـشیوخ 

نآ نک  ینابرهم  نم  رب  ایادخ  يدومنیم . کیدزن  دوخ  هب  ار  ام  اهششخب  بحاص  يا  رگا  دناسریمن  ینایز  ام  رب  نادنواشیوخ  ناتسود و 
اهدای زا  هک  مشاب  یـسک  نوچ  ناگدـش  شومارف  عمج  رد  دوش و  دوبان  ناگدـیرفآ  نایم  زا  ممان  ددـنبرب و  تخر  ایند  زا  ماهناـشن  هک  هاـگ 

هدناسر و نایاپب  ار  مراک  راگزور ، هدـش و  کیراب  كزان و  متـسوپ  ناوختـسا و  هدـیدرگ و  نوزف  ملاس  اراگدرورپ ! تسا . هدـش  شومارف 
هتفر نایم  زا  میاهییابیز  هدنام و  ياج  رب  نآ  بقاوع  هتسب و  رب  تخر  مدیلپ  ياهشهاوخ  هدمآ و  رسب  مرمع  ياهزور  هدش و  کیدزن  مگرم 
رهم مناهانگ  روآ . تمحر  نم  رب  ایادـخ  تسا . هدـنکارپب  رگیدـکی  زا  میاـضعا  هتـسسگ و  رگیدـکی  زا  میاهدـنب  و  هتـشگ ، هدوسرف  منت  و 

رد هدومن و  فارتعا  میراکهانگ ، هب  نم  سپ  تسا . هدنامن  نم  يارب  يرذـع  تجح و  هدیـسر و  نایاپب  مراتفگ  هداهن و  منابل  رب  یـشوماخ 
نادرگرـس هداتفا و  رود  وت  تسار  هار  زا  هدوب و  اورپیب  میاهـشزغل  رد  مراتفرگ و  دوخ  رادرک  ورگ  رد  ماهتـشگ و  ریـسا  شیوخ  هانگ  دـنب 

ینابرهم نم  رب  تتمحر  ساپ  هب  تسرف و  دورد  ص )  ) دمحم نادناخ  و  ص )  ) دمحم رب  اراگدرورپ  مرادن . وت  زج  یهاگهانپ  ماهدـیدرگ و 
وت شیاشخب  لابق  رد  نم  دـیما  سپ  تسا  زیچان  نم  رادرک  وت ، زا  يرادربنامرف  ربارب  رد  رگا  اراـگدرورپ  رذـگب . نم  ریـصقت  رـس  زا  نک و 

دهاوخ رارق  تتمحر  لماش  تشیاشخب  هب  نم  ینامگ  شوخ  هکنآ  اب  مدرگ  زاب  تهاگرد  زا  يدـیماان  اب  هنوگچ  اراـگدرورپ  تسا . رایـسب 
ناراودـیما نایم  ار  مدـیما  یتسار  مه  وت  سپ  منکن . هریچ  دوخ  رب  ار  نادـیماان  يدـیماان  مراد  وت  هب  هک  یناـمگ  شوخ  يارب  نم  يرآ  داد .

میاهداد تسد  زا  ار  نآ  ام  تسا و  وت  يرادربنامرف  يهتسیاش  هک  هچنآ  رب  سپ  میشاب  وت  تمحر  روخ  رد  رگا  اراگدرورپ  نادرگم . هدوهیب 
نیگنـس مهانگ  ایادـخ  مینکیم . نویـش  مییوجیم  ار  نآ  اـم  هتفر و  اـم  تسد  زا  هک  هچنآ  رب  سپ  میـشاب  مورحم  رگا  و  میزیریم ، کـشا 

يرایـسب هانگ و  یناوارف  هک  هاگ  نآ  یـشاب . وت  هدـننک  تساوخ  زاب  رگا  تسا  رایـسب  مهانگ  ییآ ، رب  نآ  اب  هزراـبم  ماـقم  رد  وت  رگا  تسا 
دایب ار  وت  شزرمآ 
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، هدنکفا تشحو  رد  تینابرهم  نساحم  زا  ارم  میاهـشزغل  رگا  اراگدرورپ  منیبیم . وت  تیاضر  تشذـگ و  ار  ود  نآ  نایم  لصاح  مروآیم ،

تـسدب یگدامآ  وت  رادید  يارب  ات  هدرب  ورف  باوخ  رد  ارم  تلفغ ، رگا  ایادخ  هدـناوخ . ارف  سنا  يوس  ارم  تشیاشخب  ياهیگرزب  هب  نامیا 
مراک هک  ار  هچنآ  ات  هدش  هدیـشوپ  نم  رب  مدرخ  رگا  ایادخ  تسا . هدینادرگ  رادیب  ارم  تنایاپیب  ياهتمعن  تمارک و  اب  ییانـشآ  سپ  مروآ 

وت هاگرد  هب  نیگهودنا  اراگدرورپ  تسا . هدنامن  ناهنپ  دناسر  دوس  ار  ام  هک  هچنآ  رد  تتیانع  هب  مرواب  سپ  مراد  راوتـسا  دـهد  ناماس  ار 
وت ایادخ  تسا . هدناشن  نانوبز  هاگیاج  رب  وت  شیپ  رد  ارم  يدنمزاین ، يراوخ  ماهدرک و  نت  رب  ار  يدنمزاین  یتسدگنت و  يهماج  ماهدـمآ و 
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رب ایادخ  زیمآ . رد  ناگدنشخب  اب  ارم  ياشخبب و  نم  رب  ار  تیکین  مربیم ، وت  يوس  تجاح  تسد  رگا  نک  تمارک  نم  رب  سپ  ياهدنـشخب 
نیگهودنا و ياهدنهاوخ  ارم  هک  تسین  وت  تمعن  راوازس  سپ  ماهدنادرگ  يور  وت  ریغ  نتساوخ  زا  هداتسیا و  تیاهـششخب  ياهرد  زا  يرد 

سپ ماهدش  هدومزآ  اهتربع  اهرادرک و  اب  هداتـسیا و  اهرطخ  لپ  يور  رب  ایادخ  يراذـگ . شیوخ  نامرف  راظتنا  رد  هتفرگ  تفلا  هدـنامرد و 
ياهدیرفآ ناتخبدب  رامش  زا  ارم  ایادخ  ییامنن . يرای  اهنآ  زا  نتشذگ  رب  مناهانگ  راب  ندرک  کبس  اب  ارم  وت  رگا  داتفا ، مهاوخ  تکاله  رد 

يدرکیمن نومنهر  مالسا  هب  ارم  رگا  ایادخ  مهد ؟ هدژم  شیوخ  يراودیما  هب  ات  ياهدیرفآ  ناگتفای  تداعـس  زا  ارم  ای  منک  رایـسب  هیرگ  ات 
مدروآیمن نامیا  يدادیمن  يزور  تنامیا  زا  ارم  رگا  مدرکیمن و  اعد  يدوشگیمن ، دوخ  ياعد  يارب  ار  منابز  رگا  مدشیمن و  تیادـه 

. متـسجیمن یهاگهانپ  يدرکیمن  نشور  ار  تتبوقع  یتخـس  رگا  متخانـشیمن و  ار  نآ  یتخاـسیمن  انـشآ  تتمعن  ینیریـش  اـب  ارم  رگا  و 
اپ رب  ریخ  لها  نابدرن  رب  ارم  وت ، هب  مرواب  يراوتـسا  سپ  هدـناشن ، ياـجرب  ناراـکوکین  اـب  نتفرگ  یـشیپ  زا  ارم  ندـنام ، سپاو  رگا  ایادـخ 

؟ یناشک تلذم  هب  خزود  شتآ  ياههقبط  نایم  ار  نآ  هنوگچ  ياهتشاد ، دنمجرا  یمارگ و  تنامیا  يراوتسا  اب  هک  ار  یسفن  ایادخ ! هتشاد .
ایادخ دباییم ؟ هار  نآ  يوس  شتآ  نازورف  ياههلعـش  هنوگچ  ياهدناشوپ  شیوخ  یگناگی  زا  ار  اههماج  نیرتهزیکاپ  هک  ار  ینابز  ایادـخ 

. دراد وت  هب  دیما  ياهدزمغ  ره  دربیم و  هانپ  وت  يوس  نیگهودنا  ره 
تعانق رد  دندیـشوین و  ار  تتمحر  یگدرتسگ  ناراکهانگ ، دندرک و  ینتورف  دندینـش و  ار  ترایـسب  شاداپ  ناگدـننک ، شتـسرپ  ایادـخ !

دندینش و ارت  شزرمآ  یخارف  ناراکهزب  دنتشگزاب و  وت  يوس  دندینش و  ار  تشـشخب  دندوب  نادرگ  يور  تتـسار  هار  زا  هک  اهنآ  دندش و 
دایرف و دندمآ و  درگ  تهاگرد  رب  تشکرس  ناگدنب  هک  ییاج  ات  دندیشچ  ار  نآ 
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دناشک و وت  يوس  هنادنمزاین  ار  شبحاص  هک  تسا  ییوزرآ  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  تساخ و  رب  وت  يوس  تیاهنیمزرـس  رد  ناشیاعد  گناب 

شیپ رد  اههتساوخ  يهرهچ  هک  یتسه  ياهدش  هدیسرپ  وت  سپ  تسا . هدنکفا  ناجیه  رد  وت  زا  سرت  میب و  ار  نآ  هک  تسا  یلد  ار  کی  ره 
. دنادرگنرب اهیدوبان  ار  وا  ششخب  ددرگن و  هایس  وا 

هک وـت  يوـس  هب  یگدـنهانپ  هار  ندروآ  تسدـب  رد  سپ  متفر  اـطخ  هب  تسا  نآ  رد  سفن  تمارک  هـک  یهار  ندـید  رد  رگا  اراـگدرورپ !
تفای دنمتداعـس  دنکفا  يدوبان  رد  ار  وا  هک  هچنآ  رد  یـشکرس و  رد  ارم  مسفن  رگا  اراگدرورپ  ماهتفای . قیفوت  تسا  نآ  رد  سفن  یتمالس 

هک هچنآ  اـب  مسفن  رب  يرواد  اـب  رگا  ایادـخ  منیبیم . دـیامن  راگتـسر  ار  وا  هک  هچنآ  رد  وت  يوس  هب  اـعد  اـب  ار  شیوخ  یتخبـشوخ  نونکا 
رگا ایادـخ  مدرک . يرگداد  وا  قح  رد  متخاس  انـشآ  شینابرهم  ياههتـشر  اب  ار  وا  هکنیا  زا  سپ  متـشاد  اور  متـس  دـنک  وا  يهرهب  سوسفا 
ایادخ متـسویپ . وت  هب  مدروآ  مهارف  هک  یـششخب  ياههتخودنا  اب  تتمحر ، هب  هیکت  اب  ار  نآ  دیربب  وت  يوس  هب  ارم  هار  داز ، هشوت و  یکدنا 

داـی تمـشخ  زا  هک  ناـمز  نآ  دـنیاشگیم و  هدـنخ  هب  بل  ماهتخیگنارب  هک  ییاههلیـسو  ناگدـید  مروآیم  داـیب  ار  تتمحر  هـک  هاـگ  نآ 
وت زا  دشاب و  هتشادن  يدیما  وت  زا  زج  شیاعد  رد  هک  یسک  دننام  مناوخیم  ارت  ایادخ  دوشیم . ریزارـس  میانمت  ناگدید  زا  کشا  منکیم 

هکنآ اب  مشاب  هدز  یـشوماخ  رهم  ماهبال  يراز و  نابز  رب  هنوگچ  اراگدرورپ  درادن . روظنم  ار  وت  زج  شدیما  رد  هک  یـسک  دننام  مراودـیما 
زین ياهتسناد و  يدش  نآ  رادهدهع  میناگدنز  رد  هک  ییيزور  هب  ار  منت  زاین  ایادخ  تسا ؟ هدومن  رطاخ  هتفشآ  ارم  نم ، ماجرف  یگدیـشوپ 
همه ارم  هنادنمتواخس  رذگدوز ، يایند  رد  هک  یسک  يا  سپ  مرادن  تغارف  اهیدنمزاین  نآ  زا  زین  تشهب  رد  مگرم  زا  سپ  هک  یتسه  انشآ 

ياهدـنب سپ  ییامن  تبوقع  ارم  رگا  اراـگدرورپ  نادرگم . مورحم  مدـنمزاین  نادـب  هک  هچ  نآ  زا  ارم  زین  ترخآ  يارـس  رد  يدیـشخب  زیچ 
رادرک هب  ار  وا  هک  متسه  ياهدنب  يزروب ، ینابرهم  نم  رب  رگا  ياهدومن و  شباذع  ياهدیرفآ و  ياهتـساوخ  هک  هچنآ  يارب  ار  وا  هک  متـسه 
رودقم وت  يهدارا  اب  زج  وکین  ياهراک  هب  نتفای  هار  وت و  يرادهاگن  تیـشم و  اب  زج  هانگ  زا  يرود  ایادخ  ياهدیـشخب . شتاجن  ياهدید و 

هک یناـمز  اـت  متـسیا  زاـب  هاـنگ  زا  مناوـتیم  هنوـگچ  تسا و  هتفرگ  نم  زا  ار  نآ  وـت  يهدارا  هک  ار  يزیچ  مروآ  تسدـب  هنوـگچ  تـسین .
يانمت هب  ییانشآ ، زا  سپ  مه  سفن  يدش و  نومنهر  شنتخانش  زا  شیپ  تشهب  نتـساوخ  رب  ارم  ایادخ  تسا ؟ هتفاین  رد  ارم  وت  يرادهاگن 
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وت هکنآ  اب  يرادیمزاب  نم  زا  ار  نآ  هاگ  نآ  يوشیم و  نومنهر  تناسحا ، یکین و  نتساوخ  هب  ارم  ایآ  سپ  دروآ  يور  وت  هب  تشهب 
هحفص 100] ]

. ياهدوتس ینکیم  هک  يراک  ره  رد  وت  هوکش  اب  راوگرزب و  يا  ياهدنشخب و 
. ییاشخبب ناراکهانگ  رب  تناسحا  ینایاپیب  اب  هک  ینآ  راوازس  وت  سپ  مشاب  راودیما  تتمحر  هب  هک  متـسین  نآ  يهتـسیاش  رگا  اراگدرورپ 
هک نک  نآ  نم  اب  سپ  تسا . هدنکفا  هیاس  وا  دوجو  رب  وت ، رب  شلکوت  يراوتـسا  هداتـسیا و  وت ، هاگـشیپ  رد  هک  تسا  نم  سفن  نیا  ایادخ 
هب فارتعا  سپ  هدینادرگن  کیدزن  وت  هب  ارم  مرادرک  هدیـسر و  ارف  نم  گرم  رگا  ایادخ  رب . ورف  تتمحر  يایرد  رد  ارم  ینآ و  يهتـسیاش 

یهد مباذع  رگا  و  تسا ؟ رتهتسیاش  وت  زا  نادب  یسک  هچ  سپ  ینک  تشذگ  رگا  مهدیم  رارق  تتمحر  هب  یشوخلد  يهلیـسو  ار  مناهانگ 
دوخ ناسحا  سپ  ياهدوب ، راکوکین  نم  هب  تبسن  میناگدنز  رد  هشیمه  وت  ایادخ  تسا ؟ رترگداد  يرواد  رد  وت  زا  اجنآ  رد  یسک  هچ  سپ 

یکین زج  میناگدنز  رد  هک  يدوجو  اب  موش  دـیماان  گرم  زا  سپ  تتیانع  نسح  زا  هنوگچ  ایادـخ  رادـم . غیرد  نم  زا  زین  گرم  زا  سپ  ار 
مراک ناماس  سپ  تسا . هداد  رارق  تتمحر )  ) هانپ رد  ارم  وت ، تبحم  هدـنکفا و  میب  سرت و  رد  ارم  مناهانگ  ایادـخ  یتشادـن ، ینازرا  نم  هب 

. تسا هدرب  ورف  دوخ  رد  ار  وا  شینادان  هک  ياشخبب  یسک  رب  تناسحا  اب  ینآ و  يهتسیاش  هکنانچنآ  ریگ  هدهع  رب  ار 
مدرم يهدید  زا  هک  یناهانگ  رد  ارم  و  تسرف ، دورد  ع )  ) وا نادـناخ  و  ص )  ) دـمحم رب  تسین ، هدیـشوپ  وا  رب  یناهنپ  چـیه  هک  یـسک  يا 
سپ دشاب . زاینیب  شرذع  نتفریذپ  زا  هک  تسین  یسک  یهاوخ  شزوپ  دننام  وت  يوس  نم  یهاوخ  شزوپ  ایادخ  زرمایب . تسا  هدنام  ناهنپ 

. دننک یهاوخ  شزوپ  وا  يوس  نارادرک  دب  هک  یسک  نیرتهب  يا  ریذپب  ارم  شزوپ 
هب ارم  سپ  يدادیمن ، نم  هب  یتسردـنت  یتساوخیم  ارم  ییاوسر  رگا  يدرکیمن و  ییامنهار  ارم  یتساوخیم ، ارم  يراوخ  وت  رگا  ایادـخ 

هدرکن ار  یناهانگ  رگا  ایادخ  راد . ماود  رب  يدـناشوپب  ار  مناهانگ  نادـب  هک  ار  هچنآ  نک و  دـنمهرهب  يدـینادرگ  متیادـه  هزیگنا  هک  هچنآ 
ندروآرب يارب  ناگدنشخب  نیرتهدنشخب  وت  مدوبن و  راودیما  تشاداپ  هب  مدشیمن  انشآ  تششخب  اب  رگا  متـشادن و  یمیب  تتبوقع  زا  مدوب 

مسفن ایادخ ، دنهاوخب  ینابرهم  تمحر و  وا  هاگـشیپ  زا  ناراکهانگ  تشذگ ، يارب  هک  یتسه  یـسک  نیرتنابرهم  ینادنموزرآ و  يوزرآ 
هب ار  وا  شیوزرآ ، ناگدـنهد  هدژم  هک  اریز  نـک  تـمارک  نادـب  مـیوزرآ  ندروآ  رب  اـب  سپ  يزرماـیب  ارم  وـت  هـک  دـنکیم  دـنموزرآ  ارم 

ایادـخ ياشخبب . دـناهدرک  مهتم  هدرکان  هانگ  هب  ارم  هک  ار  یناـسک  نم  رب  تناـسحا  اـب  دـناهداد و  هدژم  تیگدنـشخب ، یتسار  تتـشذگ و 
يازج شاداپ و  هک  مراودیما  تسا . هدـنکفا  تشزرمآ  تشذـگ و  نایم  ارم  میاهیدـب  هداد و  رارق  وت  تمارک  شـشخب و  نایم  ارم  میاهیکین 

نآ نیا و  نایم  راک  وکین  راکهانگ و 
هحفص 101] ]

رب ارم  نآرق  دوشیم و  هدوشگ  وت  شیاتـس  يارب  مناـبز  دـهدیم و  یهاوگ  وت  یگناـگی  هب  مناـمیا  هک  یماـگنه  اراـگدرورپ  دوشن . عیاـض 
ندوـب یپ  رد  یپ  ایادـخ  مشاـبن ؟ لاحـشوخ  وـت  کـین  ياههدـعو  هب  يراودـیما  زا  هنوـگچ  سپ  ددرگیم  نوـمنهر  تشـشخب  ياهتلیـضف 

رگا ایادخ  دوشیم ؟ تخبدب  ياهتـشاد  ینازرا  تیانع  نسح  ار  وا  هک  یناسنا  هنوگچ  سپ  دوشیم  نومنهر  تتیانع  نسح  هب  ارم  تناسحا 
. دوبن باوخ  رد  دشخب  ییاهر  يدوبان  زا  ارم  هکنآ  يارب  تتمحر  نامشچ  ضوع  رد  دومن  هاگن  نم  يوس  تکاله  يارب  تمشخ  ناگدید 

راتفر تناسحا  هب  يزرمایب  رگا  اهلا  راب  تسا . هدومن  کیدزن  وت  شاداپ  هب  میراودیما  هداد ، رارق  تباذع  ضرعم  رد  ارم  مهانگ  رگا  ایادـخ 
تتلادع زا  زج  تشاد و  ناوتن  دیما  شیاشخب  زج  وت  زا  هک  یـسک  يا  سپ  ياهدومن . متازاجم  دوخ  تلادع  اب  یهد  مباذع  رگا  ياهدرک و 
يهرابرد ار  تلدع  یگمه  راذـگ و  تنم  تناسحا  اب  نم  رب  تسرف و  دورد  ع )  ) وا نادـناخ  و  ص )  ) دـمحم رب  داد . ناوتن  هار  لد  هب  یمیب 

. دنبم راکب  نم 
يدونشخ مشخ و  یشکرس و  ای  يرادربنامرف  يهلیسو  اهنآ  مادک  ره  هک  يداد  رارق  ییاهمادنا  شیارب  يدیرفآ و  یمـسج  نم  يارب  ایادخ 

هاگ نآ  دوب . هدنکآ  اهبیـسآ  اهنایز و  زا  هک  يداد  ياج  ییارـس  رد  ارم  يداد و  رارق  دیلپ  ياهـشهاوخ  هزیگنا  نم  سفن  رد  دندیدرگ و  وت 
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. نک يراد  دوخ  ندرک  هانگ  زا  یتفگ :
وت زا  میوجیم و  قیفوت  دـنک  مهارف  ارت  يدنـسرخ  هک  هچنآ  ماجنا  رد  وت  زا  منکیم و  زیهرپ  هانگ  زا  وت  يرای  اب  مروآیم و  هانپ  وت  هب  سپ 
نآ دوب ، هانگ  هب  فارتعا  زا  رتاسر  یهاـنگیب  یهاوخ و  شزوپ  رگا  اراـگدرورپ  دـشابن . راوشد  نارگ و  وت  رب  نم  شهاوخ  هک  مهاوخیم 

. ینادرگن رب  سویام  تهاگرد  زا  تشگزاب  ماگنه  هب  ارم  هک  مراودـیما  و  شخبب . مدومن  فارتعا  هکنیا  اب  ار  مهانگ  سپ  مدادیم  ماجنا  ار 
و هتــشگرب ، وا  زا  شنادـناخ ، زا  ناگدـننکهقردب  هداـهن و  نـیمز  رب  رــس  شروـگ  لادوـگ  رد  هـک  مـنیبیم  ار  دوـخ  رکیپ  ییوـگ  ایادــخ 

تمحر وا  رب  روگ  لد  رد  شنداتفا  ورف  ماگنه  هب  هدوب  نمـشد  یناگدنز  رد  وا  اب  هکنآ  دـناهداد و  رد  ادـن  ربق  رانک  زا  ار  وا  شنارادتـسود 
ار كاخ  دـننیبیم  هک  یناسک  رب  شیگراچیب  یناوتاـن و  تسا و  هدـنامن  هدیـشوپ  دـنرگنیم  وا  هب  هکناـنآ  رب  شیدـنمزاین  ینوبز  هدروآ و 
دناهدیزگ و يرود  وا  زا  شناسک  هک  تسا  يدـنواشیوخ  نیا  ناگتـشرف ! يا  ییوگیم  وت  سپ  تسا . هدـنامن  ناهنپ  هتخاس  دوخ  شلابزان 

. دناهتسش تسد  وا  يرای  زا  دندوب  هتسب  دیما  ودب  هکنانآ  دناهتشاد و  اور  متس  وا  رب  شاهداوناخ  هک  تسا  ياهناگیب 
يارس رد  وا  تسا . هدنام  اهنت  دوخ  روگ  رد  هدمآ و  دورف  نم  رب  ینامهم  نوچ  نونکا 

هحفص 102] ]
تبسن درک و  یهاوخ  ییاریذپ  نم  زا  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  سپ  تسا . راودیما  نم  تمحر  هب  مه  زورما  دوب و  هتخود  نم  هب  مشچ  ایند 

. دوب یهاوخ  رتنابرهم  ماهداوناخ  نادنواشیوخ و  زا  نم  هب 
وربآیب و نایناهج  ربارب  رد  ارم  دید  مهاوخ  ارت  هک  يزور  رد  سپ  يدومنن  راکشآ  ار  اهنآ  يدرک و  یشوپهدرپ  ایند  رد  ار  مناهانگ  ایادخ 

. ناشوپب زین  اجنآ  رد  نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  ار  اهنآ  زاسم و  اوسر 
عقوت زا  ارم  يدیماان  ساسحا  زگره  دـسرب ، نیمز  لد  هب  درذـگب و  ناگراتـس  رامـش  زا  دـنک و  رپ  ار  نیمز  نامـسآ و  مناهانگ  رگا  ایادـخ 

. دوب مهاوخ  وت  وفع  راظتنا  رد  هتسویپ  درادیمن و  زاب  تشزرمآ 
سپ یهد . رارق  دوخ  تمحر  يهتـسیاش  یـشخبب و  ار  وا  هک  دهاوخیم  وت  زا  هدمآ و  وت  يوس  دوخ  ياپ  هب  هک  تسا  نم  سفن  نیا  ایادخ 

. یناگدنشخب نیرتهدنشخب  نادنموزرآ ، يوزرآ  ندروآ  رب  يارب  وت  هک  اریز  شخبب  وا  رب  هتساوخ ، وا  هک  ار  هچنآ 
ارم سپ  يراد  یهاگآ  هکنانچ  ماهدرک  يورهدایز  هانگ  ماـجنا  رد  نتـشیوخ  رب  ینادیم و  هک  ار  هچنآ  ماهدـش  بکترم  ناـهانگ  زا  ایادـخ 
نآ دوخ  هک  ییاعد  اب  مدرک  اعد  ارت  ایادخ  يروآ . تمحر  وا  رب  هک  یـشکرس  يهدنب  ای  يراد  زیزع  ار  وا  هک  هد  رارق  يرادربنامرف  يهدـنب 

نـسح هب  ارم  هک  تسا  یگرزب  تمعن  دوـخ  نیا  نکم و  مورحم  يدرک  انـشآ  نآ  اـب  دوـخ  هک  یـششخب  زا  ارم  سپ  ياهتخوـمآ . اـم  هـب  ار 
مراد راظتنا  ار  تتـشذگ  ایادخ  ینادرگ . نم  يهتـسیاش  ار  تاهدیدنـسپ  شاداپ  هک  تسا  نآ  تمعن  نیا  مامتا  و  ياهدش . نومنهر  تیاعد 

ار مدـیما  يهنماد  تشـشخب  ایادـخ  متـسین . دـیماان  دـنراد  مشچ  ناراکوکین  هک  مه  تتمحر  زا  دـننآ و  راـظتنا  رد  ناراـکهانگ  هکناـنچنآ 
رادید هب  ارم  تسرف و  دورد  ع )  ) وا نادناخ  و  ص )  ) دمحم رب  سپ  تسا . هدناشوپ  لوبق  فیرشت  ار  ملامعا  وت  ساپـس  هتخاس و  رتهدرتسگ 

. نک رتشیب  تشاداپ  يارب  ار  مدیما  هد و  تراشب  دوخ 
. ددرگن عیاـض  ناـگتفرگ  یـشیپ  تقبـس  دوشن و  لدـب  يدـیماان  هب  نادـنموزرآ  يوزرآ  تهاگـشیپ  رد  هک  یتـسه  ياهدنـشخب  وـت  ایادـخ 
هک یناـسک  هب  اـهنت  ار  شناـسحا  راوگرزب  هک  ارچ  نک  يراوگرزب  نم  رب  دوخ  وت  سپ  مرادـن  یگتـسیاش  تناـسحا  يارب  رگا  اراـگدرورپ 

. دهدیمن صاصتخا  دننآ  بجوتسم 
وت هب  ارم  هک  هچنآ  رد  ایادـخ  دزاسن . زاینیب  تیاـهتمعن  زج  ار  میوزرآ  دـنکن و  ییوجهراـچ  وت  شیاـشخب  زج  ارم  یگراـچیب  اراـگدرورپ 

هچنآ زا  مهاوخیم و  قیفوت  وت  زا  دنک  کیدزن 
هحفص 103] ]

هار هب  ارم  نادب  هک  دوب  وت  تیاده  نم  يارب  اهزیچ  نیرتدـنمدوس  اهراک و  نیرتینتـشاد  تسود  مربیم . هانپ  وت  هب  دزاس  رود  وت  زا  ارم  هک 
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. يرتنابرهم نم  زا  وا  هبوت  هک  اریز  رادراکب  رامگب و  راک  نیا  رد  ارم  سفن  سپ  يدش . نومنهر  نم  رب  ار  تتمحر  يدروآ و  تسار 
وت زا  سرت  اب  ارم  سپ  مسرتیم . وت  زا  دراد  دیما  وت  شاداپ  هب  هک  یـسک  دننام  زین  مراودیما و  دراد  میب  وت  زا  هک  یـسک  دننام  وت  هب  ایادخ 

راظتنا ار  تتـشذگ  ایادـخ  ياشخبب . موش  هریچ  يدـب  رب  نآ  اب  هک  ار  يزیچ  نیرتهب  میراودـیما  اـب  رادهاـگن و  مسرتیم  نآ  زا  هک  يدـب  زا 
ناهانگ ریـسا  هک  ار  یتسد  ایادخ  متـسین . دـیماان  دـننآ  هارب  مشچ  ناراکوکین  هک  زین  تتمحر  زا  دـننآ و  رظتنم  ناراکهانگ  هکنانچنآ  مراد 

ینامیشپ زا  ارت  هک  یسک  قح  رد  تسا  هتسیاش  متسیرگن و  وت  يوس  هدیشاپ ، نآ  رد  دیما  مخت  هک  یمشچ  اب  مدرک و  زارد  وت  يوس  هدوب ،
، هداد رارق  تتبوقع  يهصرع  رد  ارم  مناهانگ  رگا  ایادخ ! ینک . تباجا  ار  شیاعد  راتفر و  تناسحا  لیمج  اب  دناوخیم  ینتورف  ینوبز و  اب 
، منکن هریچ  نتـشیوخ  رب  ار  نادیما  ان  يدیما  ان  وت ، هب  مینامگ  شوخ  رطاخ  هب  ایادخ  تسا . هدومن  کیدزن  وت  هب  ارم  تشاداپ  هب  میراودیما 

. نادرگم هدوهیب  ناراودیما  نایم  ار  مدیما  یتسار  مه  وت  و 
. تسا هدنارذگ  نامیا  رد  ار  نآ  ماهتشذگ  ياهلاس  یلو  هدیسر  نایاپب  متشادیمن  تسود  ار  نآ  هک  يرادرک  رد  مراگزور  رگا  ایادخ 

تمالـس هک  وت  يوس  هب  ندروآ  هانپ  هار  نتفاـی  رد  سپ  ماهتفر ، اـطخ  هب  دـشاب  نآ  رد  مسفن  تمارک  هک  یهار  ندرک  ادـیپ  رد  رگا  ایادـخ 
هناگیب ردقج  هار  یشابن و  وا  يامنهار  وت  هک  یـسک  يارب  تسا  راوشد  هار  ندومیپ  ردقچ  ایادخ  ماهتفر . باوص  هار  هب  تسا  نآ  رد  مسفن 

مروآیم دایب  ار  میاهشزغل  هک  هاگ  نآ  دوشیم  ریزارس  میاهکشا  اراگدرورپ  یـشابن . وا  نانعمه  وت  هک  یـسک  يارب  تسا  زیگنا  تشحو  و 
ییانـشآ دومیپ  دـیاب  مرمع  نایاپ  زا  سپ  هک  یهار  هب  منادیمن و  ار  شیوخ  تشونرـس  هکنیا  اب  دوشن  ناور  ناگدـید  زا  کـشا  هنوگچ  و 

رد زاورپ  هب  مرـس  يالاب  رب  گرم  ياهلاب  ددنبیم و  راکب  گنرین  نم  اب  مراگزور  دهدیم و  بیرف  ارم  هک  منیبیم  ار  شیوخ  سفن  مرادن .
رپ ار  مشوگ  گرم  گنهآ  هکنآ  اب  هدـنامن  میارب  يا  هناـهب  سپ  تسیرگن . دـهاوخ  کـیدزن  زا  میوس  هب  گرم  ناگدـید  يدوزب  هدـمآ و 

دوخ ياهینابرهم  ياهـششخب و  اب  زین  ناگدرم و  نایم  دیناشوپب  یتمالـس  يهماج  ناگدـنز  نایم  ارم  هک  یـسک  مراد  نآ  دـیما  تسا . هدرک 
دوخ شزرمآ  اب  گرم  ماگنه  هب  ارم  دومن ، یتسرپرس  دوخ  ناسحا  اب  یگدنز  رسارس  رد  ارم  هک  یسک  زا  مراودیما  و  دزاسن . هنهرب 
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يا روآ و  تمحر  نم  ییاهنت  رب  روگ  رد  نایاهنت . روای  يا  نک . لدـبم  سنا  هب  روگ  رد  ارم  ییاهنت  ياهناـگیب . ره  مدـمه  يا  دـنک . يراـی 

ییاهنت يارس  رد  درک و  یهاوخ  هاگن  هنوگچ  كاخ  ناگتفخ  نایم  نم  هب  یتخبدب . ررض و  يهدنزاس  دوبان  يا  راکـشآ و  ناهن و  يهدنناد 
ناگدـنهد و تمعن  نیرتـهب  يا  يدوـب  ناـبرهم  نم  اـب  اـیند  رد  یگدـنز  ياـهزور  رد  درک ؟ یهاوـخ  هچ  نم  اـب  یگدوـسرف  تـشحو و  و 

يارب وت  ساپـس  يهدهع  زا  میوزاب  مناوتان و  اهنآ  شرامـش  زا  هک  ییاج  ات  تسا  رایـسب  نم  دزن  تیاهتمعن  ناگدننکناسحا . نیرتهدنـشخب 
شاهدـهع زا  هک  هچنآ  يارب  تسارت  ساپـس  یتشاد و  ینازرا  هک  ییاـهتمعن  يارب  تسارت  شیاتـس  سپ  دـیاین . رب  تیاهیگدنـشخب  شاداـپ 

ساپ هب  دناهتـسب . ودب  لد  ناراودیما  هک  یـسک  نیرتهب  يا  تسوا و  يوس  هب  نالد  هتخوس  ياعد  هک  یـسک  نیرتهب  يا  يدمآ . رب  یبوخب 
و ص )  ) دـمحم رب  سپ  میوجیم  یکیدزن  تهاگرد  هب  ص )  ) دـمحم اـب  مدرک . داـمتعا  وت  رب  نآرق  ساـپ  هب  مدروآ و  وت  يوس  ور  مالـسا 
رامگ و راکب  تیرادربناـمرف  رد  ارم  سانـشب و  مراد  دـیما  ار  متجاـح  ندـش  هدروآرب  نادـب  هک  ار  مراـهنز  تسرف و  دورد  ع )  ) وا نادـناخ 
اوـسر و نارگید  رب  گرم  رد  هچ  یگدـنز و  رد  هـچ  ار  مـنورد  هد و  ياـج  تـشهب  رد  زاـس و  مدازآ  خزود  شتآ  زا  نـک و  ریخب  تبقاـع 

یضار تسا  هتفر  اهنآ  رب  نم  يوس  زا  هک  ییاهمتس  رد  نم  زا  ار  تناگدنب  ياشخبب و  تسا  وت  نم و  نایم  هک  ار  یناهانگ  زاسم و  راکـشآ 
يهـمه ياهدرک و  مارح  ناـنآ  رب  ار  نآ  باذـع  خزود و  شتآ  ياهدــش و  دونــشخ  اـهنآ  زا  هـک  هد  رارق  یناـسک  رامــش  زا  ارم  نادرگ و 

راوگرزب و دنوادخ  يا  هدنهد و  تمعن  يا  نابرهم و  يا  نک . حالصا  ماهدومن  اعد  ارت  ایند ، ترخآ و  رد  اهنآ  دوبهب  يارب  هک  ار  میاهراک 
رب داب  تکرب  تسا . وت  نآ  زا  نامرف  شنیرفآ و  هک  یـسک  يا  اتمهیب و  يهدنیاپ  يا  نادیواج و  یتسه  يا  ناگدنب و  يهدـننکیمارگ  يا 

، ناشیا رب  وا و  رب  تسرف و  دورد  ع )  ) وا كاپ  نادناخ  و  ص )  ) دمحم رب  اناوت . يا  هدنشخب و  يا  نابرهم و  يا  ناگدننیرفآ . نیرتهب  يا  وت 
. تسوا راکوکین  راوگرزب و  هدوتس و  هک  داب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و 
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ام هب  شردـپ  زا  وا  یبلک و  دابع  نب  دـمحم  زا  وا  دیعـس و  نب  نکـس  زا  وا  دـیرد و  نبا  زا  ار  وا  هیولاـخ و  نب  نیـسح  زا  هللادـبع  نب  هزمح 
وا رب  ادـخ  ياهدورد  ( ) ع  ) یلع نینموملاریما  دزن  هب  ار  مراد  ینب  زا  یتعامج  ندـمآ  دوب  لاـس  رایـسب  يریپ  هک  ساـمره  نب  هرثوح  تفگ :

: تسا هتفگ  نآ  يهرابرد  هدومن و  رکذ  یمامت  هب  ار  یلاسکشخ ) يارب  ادخ  زا  ناراب  شزیر  نتساوخ   ) ءاقستسا ثیدح  و  داب )
، نانمومریما يا  تفگ  تساوخرب و  ع )  ) ترضح نآ  يوس  ام  نایم  زا  لسح  زا  يدرم 

هحفص 105] ]
رب یتخبدـب  راسخر  زا  هدرپ  تتاکرب  زا  هتفای و  یمامت  اهتمعن  وت  هب  تسا . هدـش  رایـسب  وت  دزن  رد  الب  جـنر و  هدومن و  شزیر  وت  رب  اـهناراب 
زا وت  رب  و  دناهدیدرون ، رد  ار  اهنابایب  ياهلد  دنمورین ، تماق و  دنلب  ياهرتش  اب  هدمآ و  وت  يوس  مراد  يهلیبق  زا  یتعامج  تسا . هدش  هتشاد 
زا هک  دنهاوخیم  وت  زا  تیئور  هداشگ  فطل  هب  دنیوجیم و  برقت  وت  هب  دنراد و  تیاکـش  یلاسکـشخ  ياهیراوشد  تبیـصم و  ياهیتخس 

تفگ ینانخس  تساخرب و  وا  يوس  قدارس  وبا  ییادزب . هلیبق  نآ  زا  ار  الب  هک  دنهاوخیم  وت  تنـس  ریبدت و  اب  یهاوخ و  ناراب  شزیر  ادخ 
. یماقمیلاع ییاوشیپ  راوگرزب و  رورـس  دنمزاین و  روظنم  یکیرات و  غارچ  یمدرم و  يهدیکچ  يراگزور و  راهب  وت  دوب : نینچ  شنایاپ  هک 

: دومرف داب ) وا  رب  ادخ  دورد   ) هک نانمومریما  تفای . ناوتن  وت  زج  یهاگهانپ  تسین و  وت  هاگرد  رد  يراد  هدرپ 
تعامج زامن  ماگنه  هک  هد  رد  گناب  ربنق  يا  وا ، ناگدنب  زا  ناگدیزگرب  رب  مالـس  ادخ و  ناگدیرفآ  نیرتهب  رب  دورد  ار و  يادخ  شیاتس 
کیدزن شـشخرد  تسا و  هدراهچ  بش  هام  شکرابم )  ) يهرهچ ییوگ  هدش  دـنلب  شیاج  زا  نیگنر  ياهماج  رد  یگنتلد  اب  سپـس  تسا .

بل ریز  ار  ینانخـس  دش و  کیدزن  ص )  ) ربمغیپ هاگمارآ  هب  هاگ  نآ  درازگ . زامن  تفر و  دجـسم  يوس  هب  دیابرب . نارظان  زا  ار  ییانیب  دوب 
تفه دـنوادخ  يا  ایادـخ . راـب  دومرف : نینچ  داتـسیاب و  توـنق  لاـح  رد  سپـس  مونـشب . متـسناوتن  ار  نانخـس  نآ  نم  درک . همزمز  هتـسهآ 

يا و  اههودـنا ، يهدـنرب  يا  و  اهناهن ، ياناد  يا  و  يزور ، يهدـننارتسگ  يا  ناگدـیرفآ و  يهدـننیرفآ  يا  راوتـسا . ياهنامـسآ  و  نامـسآ ،
يهنیجنگ زا  ار  اهتکرب  هکنآ  يا  اهـشزغل ! زا  هدنـشوپ  مشچ  يا  و  اهیدب ، يهدنزرمآ  يا  و  اهیکین ، يهدنریذپ  يا  و  اهاعد ، يهدننکتباجا 

و تناگدـنب ، زا  نآ  نارکنم  تیاهتمعن و  نارازگرکـش  رب  تشیاشخب  ياهزرم  زا  نامـسآ و  تفه  زارف  زا  شیوخ  نایاپیب  ملع  اب  تتمحر 
زا یهورگ  یناگدنزیرگ . هاگهانپ  ناگدنهاوخ و  روظنم  وت  ياهداتسرف . ورف  تمعن ، نتشاد  ینازرا  ینابرهم و  يور  زا  تیاهرهش ، نانکاس 

دوخ وت  هک  هچنآ  زا  دـناهداد و  رارق  تهاگرد  برقت  يهلیـسو  ار  تاهدـنب  هدروآ و  هانپ  وت  هب  ص )  ) تربمایپ هاگمارآ  رانک  رد  تناگدـنب 
تسا و هدمآرب  يدنلب  رب  هک  تنامسآ  هب  تسین و  يزیچ  رتگرزب  نآ  زا  هک  تتمظع  ساپ  هب  اهلا  راب  دنراد . تیاکش  وت  رب  يرتهاگآ  نادب 

دمحم رب  هک  میهاوخیم  وت  زا  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  اـیرد  یکـشخ و  هدرتـسگ و  نیمز  نامـسآ و  رد  يزیچ  ره  رب  هک  تیراوگرزب  ساـپ  هب 
. یتسرف دورد  نیرخآ  نیتسخن و  رورس  ناربمایپ و  متاخ  (ص )

هدرب ورف  دوخ  رد  ار  اهنآ  شیاههناشن  هک  ار  ییالب  شیوخ  ناگدنب  زا  ییاهیتخـس . يهدنیادز  اهنایز و  يهدنرادرب  نایم  زا  هک  ییادـخ  يا 
هدمآ راوشد  اهنآ  رب  هک  ار  تتازاجم  و 

هحفص 106] ]
. ینابرهم زوسلد و  يادخ  وت  دربن و  نایم  زا  وت  زج  ار  يدب  اریز  ییادزب  تسا 

هحفص 107] ]

ترضح نآ  زا  هدنام  ياج  رب  رعش  رد 

: تسا هدرک  تیاور  ع )  ) نینموم ریما  رعش  زا  يوحن  هیوطفن  يدزا  هفرع  نب  دمحم  نب  میهاربا  هللادبعوبا 
. تسین وا  کیرش  یسک  ملاع  ییاورنامرف  رد  تسا و  نادنمزاین  هانپ  رتهم و  هدننیرفآ و  هکنآ  تسا  نم  راگدرورپ  هک  ار  يادخ  شیاتس 

. دشخبیم شاداپ  هداد ، هدعو  هک  هنوگنادب  ار  نانموم  هدناسانش و  نارفاک  رب  ار  رفک  تبقاع  وا 
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؟ دید ناوتیم  ار  تیاده  دشر و  هنامز ، یهارمگ  رد  ایآ  تسا و  يزومآ  دنپ  يهزیگنا  ار  ام  دشاب ، ام  تسد  رب  يراگزور  رگا 
هک هاگ  نآ  ار  نارفاک  تسا و  يزوریپ  يروای و  شاهدنراد  تسود  يارب  ار  ادخ  درادب و  تسود  ار  وا  هک  ار  نآ  دنکیم  يرای  راگدرورپ 

كاخ هب  دحا  زور  رد  ام  زا  هک  یناردارب  رطاخ  هب  امش  زا  يدحا  يارب  دییاشگب  ییاتس  دوخ  هب  نابز  رگا  دنکیم . تبوقع  دنزروب  ینمشد 
. دوب دهاوخن  يراختفا  دندش  هدرپس 

. دوشیم هتخورفا  رب  ام  نایم  هک  تسا  یشتآ  ار  ام  ياهریشمش  میدرک و  اهر  نیمز  يور  رب  هدیتلغ  نوخ  كاخ و  رد  ار  هحلط  سپ 
.« دوب وا  تسد  هب  دحا  زور  رد  ناکرشم  مچرپ  هک  تسا  يردبع  هحلط  یبا  نب  هحلط  ع )  ) ترضح نآ  روظنم  »

. دیدرگ هراپ  هراپ  دش  هاگآ  ربخ  نیا  زا  هک  یماگنه  شرسمه  نابیرگ  دنکفا و  يدوبان  رد  ام  ياههزین  رس  دشاب  نامثع  هک  ار  درم  نآ 
هحفص 108] ]

.« دروآرد ياپ  زا  دحا  زور  رد  بلطملادبع  نب  هزمح  ار  وا  هک  تسا  هحلط  یبا  نب  نامثع  وا  »
. دنداهنن سپاو  یماگ  دندمآ  رد  گرم  روخشبآ  هب  اهنآ  هک  یماگنه  دوب ، اهنآ  نایم  مچرپ  هک  ینت  هن  نایم  رد 

مه درگ  هلیبق  کی  دارفا  اههریت و  تشرـس و  كاپ  نارورـس  هک  اج  ره  رد  دـندوب  هلیبق  نآ  مدرم  نیرتیمارگ  رهف و  يهلیبق  ناگرزب  ناـنآ 
. دنیآ

. دیشک يدوبان  رابغ  ریز  هب  دیشوکیم  شیوخ  ییاهر  رد  هک  ار  یبا  باتش  اب  تسا  مدرم  نیرتهب  هک  ص )  ) دمحا و 
.« دروآرد ياپ  زا  هبرض  کی  اب  شیوخ و  تسد  هب  ار  وا  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  فلخ  نب  یبا  وا  »

وا يهشال  يور  یخرب  دـندربیم و  دوخ  اب  وا  زا  ار  یتشوگ  هراپ  اهنآ  زا  یخرب  دـندوب ، راوس  وا  يهشال  رب  اهراتفک  ناغرم و  زور  مامت  رد 
. دندوب هتسشن  نانچمه 

. دندیشک شوغآ  رد  ار  یتخبشوخ  مه  دندروآ و  گنچ  ارف  ار  یکین  مه  دیتشک  ام  زا  یتفگش  يهمه  اب  هک  ار  یناسک  نآ  و 
. دنرادن هار  امرس  امرگ و  هب  نآ  رد  هک  ییاهغاب  تسا  هدمآ  مهارف  تشهب  يهزیکاپ  ياهغاب  اهنآ  يارب 

تـشهب نیتسار  هاگیاج  رد  روضح  هب  مه  نیا  زا  شیپ  اسب  هچ  دـیآ و  نابز  رب  ناشاهمان  هک  هاگ  ره  دتـسرفیم  دورد  ناشیا  رب  راـگدرورپ 
دش نیگنر  وا  نوخ  هب  دولآنوخ  ياهزین  رس  هکنیا  ات  دیرغیم  نیگمشخ  ریش  نوچ  ص )  ) ربمایپ هاپس  شیپاشیپ  رد  بعصم  دناهدمآ . لیان 

.( دندش یکی  دنتسویپ و  رگیدکیب  ود  ره  (و 
.« دیسر تداهش  هب  هک  دوب  دحا  زور  رد  ص )  ) ادخ لوسر  رادمچرپ  ریمع  نب  بعصم  »

. تسا هدش  هتسب  ناشیور  هب  شیاهرد  هک  دروآرد  یخزود  شتآ  هب  ناشیادخ  هک  دنتسین  رافک  ناگتشک  نوچ  اهنآ 
دنوادخ نخـس  نیا  زا  هک  تسا  هناخ  ناخـشیپ  يانعم  هب  دیـصو : متـسب . ار  نآ  هتدـصا : بابلا و  تدـصوا  دـنیوگ  تسا . دیـصو  زا  دـصا 

. دیـصولاب هیعارد  طـساب  مهبلک  و  تسا ». هدرک  زاـب  ناخـشیپ  رد  ار  دوـخ  يوزاـب  ود  ناشگـس  و   » تسا هدـش  هتفرگ  دـنمجرا  راوـگرزب و 
يهیآ 17) فهکلا ، يهروس  )

هحفص 109] ]
: تسا هتفگ  دو  نب  رمع و  نتشک  يهرابرد  ار  تایبا  نیا  ع )  ) ترضح نآ 

دش و رود  وا  زا  ع )  ) ترضح نآ  سپ  دش . نایامن  شتروع  داتفا و  نیمز  يور  هب  ورمع  دروآرد  اپ  زا  ار  وا  هک  یماگنه  ع )  ) ترـضح نآ 
يدرمناوج و تیمح و  زورما  دـیوش . رود  اـهنآ  زا  نم و  زا  نم  ناراـی  يا  دـننکیم ؟ یخاتـسگ  نینچ  نیا  نم  رب  ناراوس  نیا  اـیآ  دوـمرف :

. درادیم زاب  رارف  زا  ارم  تسین  نادرگ  يور  رس  قرف  ناوختسا  زا  هک  مریشمش 
ورف اهولهپ  رد  کمن ) گنر  نوچ   ) ناشخرد دیپس و  هدنرب و  ریشمش  هک  مدید )  ) مدرکیم وجتسج  ار  ریـشمش  اب  راکیپ  مدش و  دادماب  رد 

هچ وگغورد  دـینادب  ات  دـینک  شوگ  امـش  سپ  مدروخ ، مسق  مه  نم  دروخ  دـنگوس  یتخـس  هب  هک  یماگنه  دودـبع  نب  ورمع  تسا . هتفر 
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؟ تسا یسک 
. دنتسویپ رگیدکیب  ندز  ریشمش  يارب  یگنج  درم  ود  سپ  درواین . نابز  رب  مه  هللا  الا  هلا  دزیرگن و ال  نادیم  زا  هک  دروخ  دنگوس  وا 

. تسا هداتفا  ولهپ  هب  دنلب  ياههپت  اهرازگیر و  يور  رب  شیاههرز  رد  دودبع  نب  رمع و  مدید  هک  یماگنه  متشگ  رب  گنج  زا 
. دوبریم ارم  ياههماج  وا  مدوب  هداتفا  ولهپ  هب  وا  ياج  هب  نم  رگا  مدیشوپ و  مشچ  وا  ياههماج  زا  نم 

ار ص )  ) دمحم يادخ  متـشاد  دوخ  نامیا  یتسرد  هب  هک  ینانیمطا  اب  نم  دوب و  هتـساخ  رب  گنـس  زا  یتب  يرای  هب  يدرخیب  ینادان و  زا  وا 
. درک دهاوخن  يرای  ار  ص )  ) شربمایپ نید و  دنوادخ  هک  دیربم  نامگ  مدرم  هورگ  يا  مدرک . يرای 

سپ ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دنتفگ : تشک ؟ ار  وا  یـسک  هچ  تفگ : دـید و  هتـشک  ار  دوخ  ردارب  دیـسر و  رـس  ورمع  رهاوخ  ماگنه  نیا  رد  »
: تفگ

: دورس ار  تایبا  نیا  سپس  دش . هتشک  یتمارک  اب  فیرح  تسد  هب  وا 
. مدرکیم نویش  دبا  ات  وا  رب  دوبیم  وا  زج  ورمع  يهدنشک  رگا 

. دراد ترهش  رهش ، هناگی  هب  زاب  رید  زا  هک  تسا  یسک  وا  تفای و  ناوتن  وا  رد  یبیع  هک  تسا  یسک  وا  يهدنشک  یلو 
: تسا هدومرف  دودبع  نب  ورمع  نتشک  زا  سپ  ع )  ) ترضح نآ 

. دش هتشک  دمآ و  رد  اپ  زا  هورگ  هس  نیا  زا  یکی  دندیروشب . هدمآ و  درگ  مالسا  رب  هفیاط  هس 
.« دندمآ درگ  وا  رب  هیلع : اوبلات  دنیوگ  ناگدنوشدرگ . ابلا : »

زا هدومزآ  هدید و  گنج  راوس  اریز  دیدرگن  زاب  ام  يوس  مه  هریبه  تخیرگب و  ورمع  وبا 
هحفص 110] ]

. ددرگیم زاب  نادیم 
يارب اههزین  رـس  میدومن و  رادید  رگیدکی  اب  هک  يزور  نامه  دادماب  رد  تشاد  زاب  دنوش  وربور  ام  اب  هکنیا  زا  ار  اهنآ  يدنه  ياهریـشمش 

. دوب هتسشن  نیمک  رد  ناشراکش 
: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 

. میدرک دوبان  میدز و  دندوب  هدیدن  ار  تیاده  تسار و  هار  هک  ار  مدرم  ناهارمگ  یگرزب ، يور  زا 
. میدش يراگزیهرپ  قح و  زا  يوریپ  نابرهم و  يادخ  يرادربنامرف  رب  همه  میدید  ینشورب  ار  ییامنهار  هک  یماگنه  سپ 

. دندروآ يور  وا  يوس  دنمدرخ  ناناملسم  و  دنتفات . رب  يور  وا  زا  اهنآ  هک  یماگنه  میدرک  يرای  ار  ادخ  ص )  ) ربمایپ
: تسا هدومرف  دحا  زور  رد  ع )  ) ترضح نآ 

. دندیزرو تجاجل  یهارمگ  ینادان و  رد  دنتشاد و  اور  متس  ام  رب  هک  مدید  ار  نیکرشم 
. میوش هدنکارپ  ماشآ  نوخ  ياههزین  رس  اهریشمش و  اب  سرت ) زور   ) گنج زور  دادماب  هک  هاگ  نآ  میرتشیب  ام  هک  دنتفگ 

 … تسا هتفرگ  ياج  تشهب  یلاع  ياههفرغ  رد  وا  هکنآ  اب  دینکیم  راختفا  ع )  ) هزمح ترضح  نتشک  هب  دیرادیم و  اور  متس  ام  رب  رگا 
داهج یهاتوک  یتسـسیب و  دـمآ و  نوریب  یبوخب  ناحتما  يهدـهع  زا  دروآ و  رد  ياپ  زا  ردـب  زور  رد  ار  هبتع  نیا  زا  شیپ  مه  هزمح  سپ 

. میدرک اهر  يدوبان  رد  اراکشآ  هللا ، دمحب  ار  هحلط  اهنآ  رورس  گرزب و  درک .
: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 

راوتسا اهنآ  ياههناشن  هک  ییاهتمکح  زا  و  مدومن . رواب  ار  قح  نم  و  دروآیم . تسدب  تفرعم  دوب  لادتعا  یتسار و  رب  هک  ره  متخانـشب و 
. متفاتن رب  يور  دوب  هدمآ  نابرهم  يادخ  يوس  زا  و 

. تسا هدیزگ  رب  ار  ص )  ) یفطصم دمحا  اهمایپ  نآ  اب  راگدرورپ  دوشیم  هدناوخ  نانموم  نایم  هک  ییاهمایپ 
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. دیدرگ دنمجرا  ام  نایم  شهاگیاج  تماقا و  دش و  دنمورین  زیزع و  ام  نایم  ص )  ) دمحا ترضح  سپ 
هحفص 111] ]

. تسا هدومنن  راتفر  یتشردب  هتشادن و  اور  یمتس  وا  هکنآ  اب  دینکیم  دیدهت  ینادان  يور  زا  ار  وا  هک  یناسک  يا 
. دربیم رسب  ساره  میب و  رد  هک  تسین  یسک  دننام  تسا  نمیا  ادخ  زا  هک  یسک  هکنآ  اب  دیسرتیمن  راگدرورپ  باذع  زا  ایآ 

. داتفا ورف  نیمز  يور  هب  فرشا  نب  بعک  هکنانچنآ  دناهداتفین  نیمز  رب  ص )  ) ترضح نآ  ياهریشمش  ریز  رد  اهنآ 
ار دوخ  ياپ  فک  راتفر ، ماگنه  هب  هک  يرتش   ) هارمگ رتش  دـننام  سپ  دـنک  ییاـمن  دوخ  هک  تساوخ  دوخ  یـشکرس  رثا  رب  بعک  دادـماب ،

. دش نادرگ  يور  تسار  هار  زا  دراذگ ) تسار  فرط  يوس 
. داتسرف ورف  تشاد  فطل  وا  اب  هک  شاهدنب  يوس  یحو  يارب  ار  ع )  ) لییربج وا  لتق  رد  راگدرورپ  سپ 

. دندش نازیر  کشا  دش  هداد  ربخ  بعک  گرم  هاگ  ره  دندروآرب و  نویش  دایرف  وا ، گوس  رد  اهمشچ  سپ 
. میاهتفاین یفشت  زونه  ندرک  نویش  زا  ام  هک  اریز  نک  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  ام  یکدنا  دنتفگ : ص )  ) دمحا هب  اهنآ  سپ 

. تسام نآ  زا  يزوریپ  امش ، لیم  فالخ  رب  دینک و  چوک  تفگ : سپس  درک و  دلب  یفن  ناشراید  زا  ار  اهنآ  ص )  ) ربمغیپ
. دنتسیزیم رویز  رپ  ییارس  رد  نیا  زا  شیپ  هکنآ  اب  داتسرف  هبرع  يوس  هب  ناشراید  زا  ار  ریضن  يهلیبق 

. تشاد لیسگ  ماش  تاعرذا  يوس  رغال  هتسخ و  رامیب و  نارتش  رب  راوس  ار  اهنآ  ياهناوتان  و 
: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 

ياج ینوبز  يارـس  رد  ار  نارفاک  هکنآ  يارب  دومزایب ؟ یناسحا  اب  دنمورین و  ندومزآ  دـننام  ار  ص )  ) شربمایپ راگدرورپ  هک  يدـیدن  ایآ 
. دندیدرگ دنمهرهب  ندش  هتشک  تراسا و  يراوخ  زا  اهنآ  داد و 

. دوب هدش  هداتسرف  تلادع  يارجا  يارب  ص )  ) ادخ ربمایپ  دیدرگ و  راوتسا  دنمورین و  شیزوریپ  ص )  ) ادخ ربمایپ 
نادنمدرخ يارب  تسا  هدمآ  دورف  ادخ  يوس  زا  هدش و  نشور  شتایآ  هک  ار  نآرق  وا 

هحفص 112] ]
. دروایب

. دش لدبم  یگناگی  هب  اهنآ  يهقرفت  هک  ار  ادخ  رکش  دندومن و  نیقی  دندروآ و  نامیا  نادب  ییاههورگ  سپ 
. دوزفیب اهنآ  یهابت  رب  یهابت  مه  دنوادخ  دش و  فرحنم  تسار  هار  زا  اهنآ  ياهلد  دندرک و  راکنا  ییاههورگ  و 

: درک هریچ  اهنآ  رب  دوب  راک  نیرتهب  ناشراک  هک  ار  ینیگمشخ  تعامج  و  ص )  ) شربمایپ ردب  زور  رد  و 
ناماس رس و  نداد  یلقیص  ندرک و  زیت  اب  ار  دوخ  ياهریشمش  دندزیم و  هبرض  اهنآ  اب  دوب و  زیت  ياهریـشمش  ناشیاهتـسد  رد  هک  یهورگ 

. دندوب هداد 
اب دـیرگیم و  اهنآ  رب  هدننکنویـش  نانز  ناگدـید  دـندرک . اهر  هداتفا ، نیمز  رب  ار  لاـسنایم  ناولهپ  ردـقچ  دـنمتریغ و  ناوج  ردـقچ  سپ 

. دنزرویمن غیرد  اهنآ  رب  کشا  شزیر  زا  دوخ  كدنا  رایسب و  ياهکشرس 
. دندادیم رگیدکی  هب  ار  لهجوبا  هبیش و  گرم  ربخ  دندرکیم و  نویش  شرسپ  هارمگ و  هبتع  رب  رگهحون  نانز 

هنیک بحاص  گرم  ربخ  دـناهداد ، تسد  زا  ار  دوخ  نادـنزرف  تسا و  نازوس  ناشیاهرگج  هدرک و  نت  رب  يراوگوس  يهماج  هک  یناـنز  و 
. دنهدیم رگیدکیب  ار  ناعدج  نبا  و  لهجوبا ) )

. دندوب هداد  ناشن  دوخ  زا  اهیروالد  یلاسکشخ ، اهگنج و  رد  اهنآ  هکنیا  اب  دنتفرگ  ياج  ردب  هاچ  رد  اهنآ  زا  یهورگ 
هدوسرف و ياههتـشر  تلالـض  يارب  دومن و  تباجا  ار  نآ  مه  وا  سپ  دـناوخ . ارف  دوخ  يوس  تساوخ  ار  هک  ره  اـهنآ ، ناـیم  زا  یهارمگ ،

. تسین ریذپناکما  رگیدکی  اب  اهنآ  دنویپ  هک  تسا  ياهنهک 
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. دنداتفا رودب  متس  نتشاد  اور  يرش و  هنتف و  ره  نتشاد  اپ  رب  زا  دندش و  مرگرس  شیوخ  راک  رد  دنتفرگ و  ياج  خزود  يارس  رد  سپ 
: تسا هدومرف  ص )  ) ربمایپ ياثر  رد  ار  تایبا  نیا  ع )  ) ترضح نآ 

. دوبر منامشچ  زا  باوخ  ناهگانب  داد  رد  ادن  هک  یماگنه  تخاس و  كانمیب  ارم  دمآ و  رد  یبش  گرم ، يهدنهد  ربخ  ناه .
هدروآ یسک  گرم  ربخ  رگا  متفگ : وا  هب  مدش  هاگآ  دوب  هدروآ  هک  يربخ  زا  نوچ  سپ 

هحفص 113] ]
؟ تسا ادخ  ربمایپ  زج  سک  نآ  ایآ  یشاب 

تمظع و یگدـنخرف و  نم  يارب  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  نم ، تسود  هک  تشادـن  نآ  زا  یکاـب  داد و  ربخ  متـشاد  میب  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  سپ 
. دوب ییابیز 

. منک رذگ  ياهناخدور  زا  نم  دنرب و  ینیمزرس  هب  ارم  نارتش  هک  ینامز  ات  درک  مهاوخن  شومارف  ارت  دمحا  يا  راگدرورپ  هب  دنگوس 
. منیبیم منکیم و  ساسحا  ار  وا  زا  هنهک  ای  ون  ياهناشن  میآیم  دورف  نیمز  زا  ياهپت  يور  هب  هاگ  ره 

. دناهدش وربور  روهلمح  يریش  اب  دوخ  ربارب  هک  ییوگ  دنتخیرگیم ، وا  زا  ناراوس  هک  دوب  يدرمناوج 
. دنتخیرگیم وا  ربارب  زا  رگید  ناریش  تشادیمه و  شیوخ  تبیه  زا  ار  هشیب  هک  دوب  یناریش  زا 

. دروآیمرد ياپ  زا  ار  گرم  وا  دشیم  روهلمح  وا  رب  گرم  هک  هظحل  نآ  دوب و  هنیس  ربتس  دنمورین و  روالد و  تخس  يریش 
ص)  ) ادـخ لوسر  رب  دـنکیم  رات  هریت و  ربا  نوچ  ار  اضف  اهنآ ، گـنج  راـبغ  دـنزیگنایم و  رب  ار  راـبغ  هک  ياهدـنرب  شروی  ناراوس  دـیاب 

. دنیرگب
شیپاشیپ رد  هشیمه  دـنوشیم و  نمـشد  يدوبان  زغم و  نتخیر  نوریب  رـس و  یگتـسکش  بجوم  ندز  ریـشمش  ماـگنه  هک  یناـسک  دـیاب  و 

. دنزیرب کشا  ص )  ) ادخ ربمایپ  رب  دنراد  رارق  ناروآمزر 
: تسا هدومرف  دینازوسب  دروآرد و  ياپ  زا  ار  اهنآ  هک  اهقیدنز  زا  یتعامج  يهرابرد  ع )  ) ترضح نآ 

. مدناوخ ارف  ار  ربنق  متخورفارب و  ار  شتآ  مدید  يدنسپان  رادرک  ار ، ناکرشم  راک  هک  یماگنه 
: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 

. دروآ ولجب  ار  نآ  وا  رآ ، شیپ  ار  نآ  هک  دنیوگب  نیضح  هب  هاگ  ره  تسیک ؟ نآ  زا  هدمآرد  زازتها  هب  شاهیاس  هک  یهایس  مچرپ 
دزیریم نوخ  گرم و  ياـههرطق  نآ  زا  هک  یلاـح  رد  گرم  ياهروخـشبآ  زا  ار  نآ  اـت  دـنکیم  دراو  رکـشل  فـص  ناـیم  ار  نآ  وا  سپ 

. دنادرگزاب
اهنآ اب  گرم ، اب  ییورایور  ماگنه  هب  يزور  هک  ار  یهورگ  دهد  شاداپ  راگدرورپ 

هحفص 114] ]
. دنیمارگ دنمجرا و  ردقچ  اهنآ  سپ  دندومن . راکیپ 

. دوشن هدیمهف  ناروالد  ياهادص  هک  هاگنآ  تسا  تمارک  اب  ردقچ  ناشیوخ  قلخ و  كاپ و  نیریش و  ردقچ  ناشیا  رابخا  و 
. دنوش وربور  یهوبنا  هاپس  اب  هک  یماگنه  دنتسه  يروالد  لها  اهنآ  اریز  مراد  روظنم  ار  هعیبر  يهلیبق 

زور نآ  زا  سپ  وا  دوب و  وا  تسد  هب  نیفـص  زور  رد  دوخ  موق  مچرپ  هک  تسا  ناـساس  وـبا  رذـنم  نب  نیـضح  وا  تسا و  داـض  اـب  نیـضح 
. دوب هدنز  اهلاس 

: تسا هدومرف  ع )  ) ترضح نآ 
ره تسا و  ییادـج  تسود  ود  زا  یعامتجا  ره  يارب  تسا . راـمیب  گرم  ماـگنه  اـت  راد  اـیند  منیبیم و  رایـسب  دوخ  رب  ار  اـیند  ياـهیرامیب 

. تسا زیچان  گرم  زج  هب  يرامیب 
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. دراد دوجو  یتسود  يارب  یماود  هک  تسا  نآ  هاوگ  دوخ  منکیم  وجتسج  ناشتبیغ  ماگنه  هب  کی  هب  کی  ار  ناتسود  نم  هکنیا  و 
میهاربا و نب  نیـسح  زا  وا  لیلخ و  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  دمحا  تسا : هتفگ  یتیاور  يهزاجا  رد  يرتشوش )  ) يرتست نب  دمحم  هللادبعوبا 
زا وا  ءيرقم و  ءالع  نب  ورمع  وبا  زا  وا  یعمـصا و  زا  وا  زرحم و  نب  بنعق  زا  وا  دمحم و  نب  نوراه  زا  ءاجر و  نب  دـمحا  نب  دـمحم  زا  وا 

زوس اب  تفریم و  ص )  ) ادـخ لوسر  هاگمارآ  يوس  هاگماش  دادـماب و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  هلمرح  نب  لاـیذ 
نآ تسا . تشز  ردقچ  وت  يارب  زج  نتسیرگ  تسابیز و  ردقچ  وت  گرم  يارب  زج  ییابیکش  ادخ ! لوسر  يا  دومرفیم : تسیرگیم و  لد 

: دومرفیم هاگ 
. مداد رارق  هیرگ  يهزیگنا  ارت  تبیصم  هکنیا  رگم  داتسیان  زاب  شزیر  زا  دیدرگن و  كدنا  کشخ و  یتبیصم  چیه  رد  نم  کشا 

ریزارـس منامـشچ  زا  کشرـس  دـنوشیم و  زیربل  هیرگ  زا  دـنزیریم و  کشا  مناگدـید  ياهتفر  اـیند  زا  وت  هک  مروآیم  داـیب  هک  یماـگنه 
. ددرگیم

ص)  ) ربمغیپ توف  زا  سپ  وا  رـس  رب  هک  ار  یتبیـصم  درکیم و  يراز  هیرگ و  دـییاسیم و  كاخ  رب  ار  شکرابم  يهرهچ  ع )  ) یلع هاـگنآ 
: تفگیم دروآیم و  دایب  دوب  هدمآ 

. دیوبن ار  شوخ  ياهیوب  رگید  راگزور ، رسارس  رد  هک  تسین  یکاب  دنک  مامشتسا  ار  ص )  ) دمحا كاخ  يوب  هک  یسک  رب 
هتخیر اهزور  ماک  رد  اهنآ  رگا  هک  تسا  هدش  هتخیر  نم  ماک  رد  ییاهتبیصم  گنرش 

هحفص 115] ]
. دندشیم لدب  هریت  ياهبش  هب  یگمه  دشیم 

وا یعمـصا و  زا  وا  ییحی و  نب  ایرکز  زا  وا  يرهوج و  زیزع  نب  هللادبع  زا  وا  دیعـس و  نب  هللادبع  نب  نسح  تسا : هتفگ  هللادبعوبا  نینچمه 
دنـسپان ار  يدرم  تبحاـصم  هک  يدرم  هب  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  تفگ : درک و  تـیاور  یبعـش  زا  وا  دـهاجم و  زا  وا  لـالب و  نـب  هملـس  زا 

: دومرف تشادیم 
. دنیزگرب دوخ  تسود  ار  وا  اناد  هک  یماگنه  دنکفا  يدوبان  رد  ار  دنمدرخ  نادان ، اسب  هچ  نک . يرود  وا  زا  ریگم و  دوخ  تسود  ار  نادان 

. دوشیم هدیجنس  دنک  یماگمه  وا  اب  هک  یماگنه  ناسنا ، اب  ناسنا 
. دنیبیم ار  وا  هک  یماگنه  دوشیم  نومنهر  لد  هب  لد  و 

. تساهدننامه اهیریگهزادنا و  رگید ، زیچ  زا  يزیچ  ره  يارب  و 
. دنیاشگ نخس  هب  بل  اهناهد  هک  یماگنه  دوشیم  زاینیب  مشچ  زا  مشچ 

دبع نب  دـمحا  زا  وا  یبوقرق و  داـیز  نب  میهاربا  نب  ییحی  لـضفلاوبا  تسا : هتفگ  هداد  نم  هب  هک  یتـیاور  يهزاـجا  رد  هللادـبعوبا  نینچمه 
درک و تیاور  سیق  نب  فنخا  شردـپ  زا  وا  ریرج و  نب  ءالع  زا  وا  یعمـصا و  زا  وا  فیـس و  نب  نامیلـس  زا  وا  یقر و  دوراج  نب  نمحرلا 

یک ات  نانمومریما  يا  متفگ : وا  هب  سپ  دوب ، لوغـشم  دادماب  زامن  ندناوخ  هب  وا  مدـش و  دراو  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نانموم  ریما  رب  تفگ :
درک و مالـس  هاگ  نآ  منیـشنب . هک  درک  هراشا  نم  هب  تخادرپ ؟ یهاوخ  زور  بش و  رد  لفاون  ماجنا  هب  یک  ات  دوب و  یهاوخ  تداع  نیا  رب 

: مهفب نک و  شوگ  دومرف :
. نک ییابیکش  اهتجاح  هب  ندیسر  يارب  اهیباوخیب  رب  ندش و  هاگماش  دادماب و  رد  نتفر و  بش  زاغآ  جنر  رب 

دوبان یگنتلد  یناوتاـن و  ناـیم  زاـین ، هب  یـسرتسد  وزرآ و  هب  ندیـسر  قوش  هک  اریز  دـنکفا  هودـنا  رد  ارت  ياهتـساوخ  دـیابن  وشم و  دـیماان 
. دوشیم

. تسا وکین  یماجنارس  هدیدنسپ و  یماجرف  ییابیکش  يارب  هک  هدیسر  هبرجت  هب  مه  راگزور  رد  متفایرد و  نم 
تـسد يزوریپ  هب  ییابیکـش  اب  هکنیا  رگم  دنک  یتبحـص  مه  ییابیکـش  اب  دشوکب و  دـیوجیم  ار  نآ  هک  يراک  رد  هک  تسا  یـسک  رتمک 
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. دشاب هتفای 
ورف روآمشخ  نانخـس  ندینـش  زا  ار  دوخ  شوگ  نم  تسا : هدومرف  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  ناـنمومریما  تفگ : داد و  ربـخ  نم  هب  هللادـبعوبا 

منکیم و يرابدرب  مدنبیم و 
هحفص 116] ]

. تسا رتهدننام  نم  هب  يرابدرب 
. موشن هداد  خساپ  مرادیم  دنسپان  ار  نآ  هک  ینخس  اب  ات  منکیم  اهر  ار  نیریش  نخس  نم 

. مرتنادان وا  زا  نم  سپ  دوش  هدناشک  نم  رب  نادان  یخاتسگ  مدش  بجوم  هک  یماگنه 
. دننز گنرین  وت  هب  هاوخ  دنهد و  رویز  وت  رب  ار  دوخ  اهنآ  هاوخ  روخم  ار  نادرم  يهرهچ  بیرف  وت 

. تسا نوگانوگ  ياههرهچ  اهنابز و  ار  وا  هکنآ  اب  دنکفایم  یتفگش  رد  ار  ناگدننیب  هک  يدرمناوج  اسب  هچ 
. تسا رادیب  یگیامورف  ربارب  رد  یلو  هتفر  ورف  باوخ  رد  اهیگرزب  ندروآ  تسدب  رد  وا  هک  ینیبیم 

نب دمحم  زا  وا  يرابنا و  دمحم  نب  دمحا  زا  وا  ورمع  نب  یلع  زا  وا  بارض و  لیعامسا  نب  نسح  زا  وا  حامق و  یسیع  نب  دمحم  نب  نسح 
نبرباج زا  وا  دعـس و  نب  نمحرلادـبع  زا  وا  يرهز و  زا  وا  کلام و  زا  وا  دـیز و  نب  هراـمع  زا  وا  يولب و  دـمحم  نب  هللادـبع  زا  وا  لـهس و 

: دادیم شوگ  مه  ادخ  ربمایپ  تفگیم و  رعش  ع )  ) یلع هک  مدینش  تفگ : رباج  هک  درک  تیاور  هللادبع 
. دنشابیم نم  نادنزرف  وا  يهون  ود  ماهتفای و  شرورپ  وا  اب  نم  تسین ، نم  بسن  رد  یکش  متسه و  ص )  ) یفطصم ردارب  نم 

. تسین غورد  مه  نخس  نیا  تسا و  نم  رسمه  همطاف  تسا و  یکی  مه  اب  ص )  ) ادخ ربمایپ  دج  مدج و 
. دندوب روهطوغ  یتکرب  ریخیب و  كرش و  یهارمگ و  ياهیگریت  رد  مدرم  يهمه  هکنآ  اب  مدومن  قیدصت  ار  وا 

. تسا یقاب  تدم  نودب  تسا و  راکوکین  شیوخ  هدنب  هب  هک  تسوا  درادن و  یکیرش  هک  تسار  ادخ  يرازگساپس  يارب  زا  شیاتس 

یقرواپ

باتک ص 8. يهمدقم  هب  دینک  عوجر  [ 1]
ص 42. دلج 10 - هلاحک . اضر  رمع  نیفلوملا - مجعم  [ 2]

ص 277. ج 6 - یلک - رز  نیدلا  ریخ  مالعالا - [ 3]
ص 42. دلج 10 - هلاحک . اضر  رمع  نیفلوملا - مجعم  [ 4]

تاراشتنا هلـسلس  زا  هوژپ  شناد  یقت  دـمحم  داتـسا  حیحـصت  هب  رابخالا » باهـش  یـسراف  حرـش   » ماـن هب  باـتک  نیا  یـسراف  يهمجرت  [ 5]
يهدامآ یگنهرف  یملع و  تاراشتنا  زکرم  رد  باتک  نیمه  زا  يرگید  یسراف  حرش  و  تسا . هدیـسر  پاچب  لاس 1349  هب  نارهت  هاگشناد 

هب دینک  عوجر  دشابیم . دوجوم  نیلرب  يهناخباتک  رد  بدالا  هناحیر  بحاص  يهتفگ  هب  انب  باتک  نیا  یبرع  يهخـسن  انمـض  تسا . پاچ 
. یعاضق یضاق  ناونع  ریز  بدالا  هناحیر 

دیرفلا ج 3 ص دقع  ص 260 . ج 4 - ص 14 . ج 2 - ص 222 . ج 7 - مالعالا -  ) بیترت هب  دینک  هعجارم  اهنآ  لاوحا  حرـش  يهرابرد  [ 6]
(. ص 189 ج 9 - نیفلوملا - مجعم  ص 602 . نیفلوملا ج 1 - مجعم  ص 310 . نیفلوملا ج 2 - مجعم  ص 31 . مالعالا ج 9 - 298 و 
مالعالا ص 263 - مالعالا ج 1 - يزاریش ص 60 - قاحسا  نبا  ءاهقفلا  تاقبط  : ) بیترت هب  دینک  هعجارم  اهنآ  لاوحا  حرـش  يهرابرد  [ 7]

(. ص 334 مالعالا ج 1 - ص 54 - ج 3 -
دلج مالـسالا - ضیف - يهمجرت  هغالبلاجهن - ص 168 و  ج 5 - یبرعلا - ثارتلا  ءایحا  راد  پاچ  دیدحلایبا . نبا  حرـش  هغالبلاجـهن - [ 8]

ص 149. - 1
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. توریب رداـص  راد  بلاـطیبا  نب  یلع  ماـمالا  یلا  بوسنملا  رعـشلا  نم  درادـن : دوجو  ع )  ) یلع ناوـید  زا  ریز  پاـچ  هس  رد  تاـیبا  نیا  [ 9]
. هیبدا یشورفباتک  پاچ  یفجن - دمحم  يهمجرت  ع )  ) یلع ترضح  ناوید  دابآردیح - پاچ  بلاطیبا - نب  یلع  هب  بوسنم  ناوید 

. دوشیم هتفگ  هداج  ثیدح و  ملع  حالطصا  رد  دوش  هتخانش  شاهدنسیون  طخ  هک  یثیداحا  [ 10]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
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... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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