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(( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما   ) ناگدازآ ربهر 

باتک تاصخشم 

داینب نارهت   : رشن تاصخـشم  یمولظم  یلعبجر  هتـشون  ناگدازآ  ربهر   : روآدیدپ مان  ناونع و   1306 یلعبجر 1377 -  یمولظم   : هسانشرس
یلبق یـسیونتسرهف   : یـسیون تسرهف  تیعـضو  لایر  95  : کـباش ص  [ 91  :] يرهاـظ تاصخـشم  یمالـسا 1362 . تاقیقحت  دـحاو  تثعب 
هرگنک يدـنب  هدر  ق61  ـالبرک ، هعقاو   : عوـضوم  4 موـس ق61 -  ماـما  یلع ع ،  نبنیـسح   : عوـضوم  90 همانباتک ص 91 -   : تشادداـی

م2308-64  : یلم یسانشباتک  هرامش   297/953  : ییوید يدنب  هدر  :BP41/4/م6ر9 

( همدقم  ) تداهش يهفسلف 

مایق یلصا  يهرهچ  دوشیمن ؟ شومارف  نیسح  ارچ  مراکم  هللا  هیآ  ترضح  زا  همدقم : میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  همدقم )  ) تداهش يهفـسلف 
یگدـنز خـیرات  تیمها  دوشیمن ؟ شومارف  ع )  ) نیـسح ارچ  تسیچ ؟ يارب  يراوگوس  دـش ؟ زوریپ  البرک  مایق  رد  یـسک  هچ  ع )  ) نیـسح

لاـس همه  هک  تسا  رظن  نیا  زا  اـهنت  هن  دـمآرد ، تیرـشب » خـیرات  ياـههسامح  نیرتزیگناروـش   » زا یکی  تروـص  هب  هک  ع )  ) نیـسح ماـما 
دوـجو هـب  رگید  مـسارم  ره  زا  رتروـش  رپ  یمــسارم  دزیگنایمرب و  دوـخ  فارطا  رد  ار  ناـسنا  اـهنویلیم  تاـساسحا  جاوـما  نیرتدــنمورین 
یمدرم یناـسنا و  ینید و  كاـپ  فطاوع  زج  یکرحم »  » هنوـگ چـیه  هک : تسا  رظن  نآ  زا  رتـشیب  نآ  تیمها  هکلب  هحفـص 8 ) دروآیم ( ،

ینیچ و همدـقم  هنوگچـیه  هب  دـنمزاین  دریگیم ، ماجنا  یخیرات  يهثداح  نیا  تشادـگرزب  رطاـخ  هب  هک  هوکـشرپ  تارهاـظت  نیا  درادـن و 
يرایـسب يارب  هک  ياهتکن  یلو  مینادیم ، اـبلاغ  ار  تقیقح  نیا  تسا . ریظنیب  دوـخ  عوـن  رد  تـهج  نـیا  زا  تـسین و  یتاـغیلبت  ياـهتیلاعف 

: هک تسا  نیا  هدـنام  یقاب  اهنآ  رظن  رد  یئامعم  تروص  هب  ناـنچمه  هدـشن و  نشور  یتسرد  هب  زونه  یمالـسا ) ریغ  نارکفتم  اـصوصخم  )
تـشادگرزب مسارم  ارچ  دوشیم ؟ هداد  تیمها  دراد  ناوارف  هباـشم  تیفیک » تیمک و   » رظن زا  هک  یخیراـت  يهثداـح  نیا  هب  ردـق  نیا  ارچ 

يرثا اهنآ  يهتسد  راد و  و  يوما » بزح   » زا هک  زورما  ارچ  ددرگیم ؟ رازگرب  شیپ ، لاس  زا  رتناجیهرپ  رتهوکـشرپ و  لاس  ره  هرطاخ  نیا 
دیاب ار  لاوئس  نیا  خساپ  تسا !؟ هتفرگ  دوخ  هب  تیدبا  گنر  البرک  هثداح  دنـشاب ، هدش  شومارف  تسیابیم  هثداح  نیا  نانامرهق  تسین و 

هک یناسک  يارب  هلئـسم  نیا  لـیلحت  و  هحفـص 9 ) هیزجت (  مینکیم  روصت  ام  درک ، وجتـسج  بالقنا  نیا  یلـصا  ياـههزیگنا  يـالهبال  رد 
بیقر ود  گنج  زا  يرادومن  البرک  نینوخ  يهثداح  تفگ : دیاب  رتنشور  تسین . لکـشم  هدیچیپ و  نادنچ  دنراد  مالـسا  خیرات  زا  یهاگآ 

ود ياههنیک  راجفنا  زا  هثداح  نیا  هتفرگن . تروص  یئاهنیمزرـس  كالما و  رـس  رب  ای  يرادمامز  یـسرک  ندروآ  تسد  هب  رـس  رب  یـسایس 
بتکم ود  يهزرابم  زا  ینـشور  يهنحـص  هثداح  نیا  تسا . هتفرگن  همـشچ  رـس  دریگیمرد  ياهلیبق  تازایتما  رـس  رب  هک  مصاختم  يهفیاط 

شوماـخ زگره  زورما ، اـت  هتفرگ  هنمزا  نیرترود  زا  تیرـشب ، يارجاـمرپ  خـیرات  لوط  رد  نآ ، ناوزرف  شتآ  هک  تسا  ياهدـیقع  يرکف و 
« بازحا ردب و   » ياهگنج يهلابند  رگید  ریبعت  هب  ناهج و  بلط  حالـصا  نادرم  ناربمایپ و  مامت  يهزرابم  يهلابند  هزرابم  نیا  تسا ، هدـشن 
یتسرپتب و عاونا  زا  تیرـشب  تاجن  يارب  یعامتجا  يرکف و  بالقنا  ربهر  کی  ناونع  هب  مالـسا » ربمایپ   » هک یماـگنه  مینادیم  همه  دوب .

دندوب لوحت  رصانع  نیرتمهم  هک  ار  یبلطقح  هدیدمتـس و  ياهرـشق  درک و  مایق  يرگدادیب  لهج و  لاگنچ  زا  اهناسنا  يدازآ  و  تافارخ ،
راوخابر تسرپتب و  نادـنمتورث  اهنآ  سار  رد  هک  یحالـصا  تضهن  نیا  نافلاخم  عقوم  نیا  هحفـص 10 ) رد (  دومن ، عمج  دوخ  درگ  هب 

ياهشالت نیا  راکتبا  و  دنتفرگ ، راک  هب  ار  دوخ  ياهورین  مامت  ادن ، نیا  ندرک  شوماخ  يارب  هتخاس ، هدرـشف  ار  دوخ  فوفـص  دندوب ، هکم 
هب مالسا  يهدننکهریخ  ذوفن  تمظع و  ربارب  رد  راک  نایاپ  رد  یلو  دوب . نایفسوبا  اهنآ  تسرپرـس  و  يوما » بزح   » تسد رد  یمالـسا  دض 

هکلب دوبن ، اـهنآ  يدوباـن  ندـش و  نک  هشیر  ینعم  هب  ندیـشاپ  مه  زا  نیا  تسا  یهیدـب  دیـشاپ . مه  زا  یلک  هب  ناـشنامزاس  هدـمآرد : وناز 
تـشپ ياهتیلاعف  هب  لیدبت  ار  دوخ  راکـشآ  حیرـص و  یمالـسا  دض  ياهتیلاعف  ینعی  دشیم ، بوسحم  اهنآ  یگدنز  رد  یفطع  يهطقن 
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زا سپ  هیماینب  دندوب . تصرف  راظتنا  رد  دندومن و  تسا  ياهدروخ  تسکش  فیعـض و  جوجل و  نمـشد  ره  يهمانرب  هک  یجیردت  هدرپ و 
ذوفن مالسا  يربهر  هاگتسد  رد  هک  دندیشوک  مالسا  زا  لبق  نارود  هب  مدرم  قوس  یعاجترا و  شبنج  کی  داجیا  يارب  ص )  ) ربمایپ تلحر 

ياهتنـس  » زا ياهراپ  اصوصخم  دـندیدیم . رتدـعاسم  ار  هنیمز  دـنداتفایم  رترود  ص )  ) ربماـیپ ناـمز  زا  ناناملـسم  ردـق  ره  و  دـننک ، ادـیپ 
زا تخاس . هدامآ  یلهاج » مایق   » کی يارب  ار  هداج  دـیدرگ ، ایحا  ینوگانوگ  للع  يور  هیماینب  ریغ  هحفص 11 ) تسد (  هب  هک  تیلهاج »

داژن دـش و  هدـنز  افلخ  زا  یـضعب  تسد  هب  اددـجم  دوب  هدیـشک  نآ  يور  خرـس  طخ  مالـسا  هک  یتسرپ  داژن  يهلئـسم  - 1 هک : نیا  هـلمج 
تشگ و راکـشآ  دوبن  راگزاس  ادـبا  مالـسا  حور  اب  هک  نوگانوگ  ياهضیعبت  - 2 دـنتفای . برع ) ریغ  « ) یلاوم  » رب یـصاخ  يرترب  برع » »
هب يدرومیب  تازایتما  دمآرد و  يرگید  تروص  هب  دشیم  میسقت  ناناملسم  نایم  رد  يواسم  روطب  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  هک  لاملاتیب » »

یملع و شزرا  تقایل و  ساسارب  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  هک  تاماقم  اهتسپ و  - 3 دیدرگ . ایحا  اددجم  یتاقبط  تازایتما  دش و  هداد  ياهدع 
. دـش میـسقت  افلخ  زا  یـضعب  ناگتـسب  ماوقا و  نایم  رد  و  دـمآرد ، يزاب  شیوخ  موق و  تروص  هب  دـشیم  هداد  دارفا  هب  يونعم  یقالخا و 

نیرتساسح زا  یکی  يرادـمامز  هب  تفای و  هار  یمالـسا  تموکح  هاگتـسد  هب  هیواعم » ، » نایفـسوبا دـنزرف  لاوحا ، عاـضوا و  نیمه  نراـقم 
مالسا تموکح  ندرک  هضبق  يارب  هحفص 12 ) ار (  هنیمز  تیلهاج ، بازحا  يهدنامیقاب  يرایتسد  اب  اجنیا  زا  دیـسر و  ماش )  ) مالـسا قطانم 
تفالخ نارود  مامت  رد  ار  ع )  ) یلع دننام  يدرم  كاپ  هک  دوب  دیدش  يردـقب  جوم  نیا  تخاس . راومه  تیلهاج  ياهتنـس  يهمه  يایحا  و 

ار نآ  دنتـسناوتیمن  زین  نآ  ناگدـننک  يربهر  هک  دوب  راکـشآ  يردـق  هب  یمالـسا  دـض  شبنج  نیا  يهفایق  تخاـس . لوغـشم  دوخ  هب  زین 
ماـمت تحاـقو  اـب  ناورم  ینب  هیما و  ینب  هب  تفـالخ  لاـقتنا  ماـگنه  دوـخ  یخیراـت  بیجع  يهـلمج  نآ  رد  نایفـسوبا  رگا  دـنراد . موـتکم 

نآ هب  نم  هچنآ  هب  دنگوس  دـیهد ) ساپ  رگیدـکی  هب  و   ) دـیئابرب نادـیم  زا  ار  يرادـمامز  يوگ  دیـشوکب و  هیما ! ینب  يا  ناه  : » دـیوگیم
رب طلـست  ماگنه  هیواعم »  » رگا ای  و  تسا !) هدوب  یـسایس  شبنج  کی  دمحم  مایق  و   ) تسین راک  رد  یخزود  تشهب و  منکیم  دای  دـنگوس 

تموکح امـش  رب  ماهدمآ  نم  دیریگب ، هزور  دیناوخب و  زامن  امـش  هک  ماهدـماین  نیا  يارب  نم  : » دـیوگیم هفوک  رد  دوخ  يهبطخ  رد  قارع 
هحفـص 13) رد (  هک  ینادرم  دازآ  ياهرـس  يهدـهاشم  ماگنه  دـیزی  رگا  و  درک »! مهاوخ  دوبان  ار  وا  دزرو  تفلاخم  نم  اـب  سک  ره  منک 

نتفرگ ماقتنا  يهرظنم  دندوب و  اجنیا  رد  دندش  هتشک  ردب  نادیم  رد  هک  نم  ناکاین  شاک  يا  : » دیوگیم دندیشون  تداهـش  تبرـش  البرک 
ردـق ره  دوب و  یمالـسا » دـض  یعاجترا و   » شبنج نیا  تیهام  رب  یئایوگ  دـهاوش  اهنیا  يهمه  دـندرکیم ...!» هدـهاشم  مشاـه  ینب  زا  ارم 
نامز رد  درکیم و  دیدهت  ار  زیزع  مالـسا  هک  گرزب  رطخ  نیا  ربارب  رد  ع )  ) نیـسح ماما  ایآ  دـشیم . رتداح  رتهدرپ و  یب  تفریم ، رتشیپ 

هداد شرورپ  ار  وا  هک  یکاپ  ياهنماد  ربمایپ و  ادـخ و  ایآ  دنیـشنب ، شوماخ  دـنک و  توکـس  تسناوتیم  دوب  هدیـسر  دوخ  جوا  هب  دـیزی » »
یمالسا يهعماج  رب  هک  ار  يرابگرم  توکس  قلطم ، یگتشذگ  دوخ  زا  هداعلا و  قوف  يراکادف  کی  اب  دیابن  وا  ایآ  دندیدنـسپیم ؟ دندوب 

كاپ نوخ  اب  دزاس و  راکشآ  هیماینب »  » یتاغیلبت ياههدرپ  تشپ  زا  ار  یلهاج  تضهن  نیا  موش  يهفایق  دنکشب و  مه  رد  دوب ، هدنکفا  هیاس 
ع)  ) نیسح يرآ  هحفص 14 ) دشاب ( . روشرپ  دیواج و  ياهسامح  هدنیآ  يارب  هک  دسیونب  مالـسا  خیرات  یناشیپ  رب  یناشخرد  روطـس  دوخ 

دـض ياههئطوت  دومن ، ضوع  ار  مالـسا  خـیرات  ریـسم  و  داد ، ماجنا  مالـسا  ربارب  رد  ار  دوخ  یخیرات  گرزب و  تلاسر  درک و  ار  راـک  نیا 
زا ع ،)  ) نیسح مایق  یقیقح  يهرهچ  تسا  نیا  و  درک ، یثنخ  ار  اهنآ  يهناملاظ  ياهشالت  نیرخآ  دیبوک و  مه  رد  ار  يوما  بزح  یمالـسا 

وا و دوبن ، نامز  کی  نرق و  کی  رـصع و  کی  هب  قلعتم  وا  دوشیمن . شومارف  زگره  ع )  ) نیـسح ماـما  خـیرات  ماـن و  ارچ  میمهفیم  اـجنیا 
یمدرم ياهـشزرا  ياـیحا  اـهناسنا و  تاـجن  هار  رد  مالـسا ، ادـخ و  هار  رد  یگدازآ ، تلادـع و  قح و  هار  رد  وا  دوب . ینادواـج  وا  فدـه 

رد يزوریپ  ایآ  دش ؟ زوریپ  یسک  هچ  یتسار  زگره !... هن ... ددرگیم ؟ شومارف  هنهک و  هاگ  چیه  میهافم  نیا  ایآ  دیـشون  تداهـش  تبرش 
هب قشع  هار  رد  هک  وا  زابناج  نارای  و  ع )  ) نیـسح ماما  نآ  زا  ای  دوب ؟ ناشتـسرپ  ایند  راوخنوخ و  نازابرـس  هیماینب و  اب  میظع  يهزرابم  نیا 

لاوئس هحفـص 15 ) نیا (  هب  تسکـش »  » و يزوریپ »  » یعقاو موهفم  هب  هجوت  دـندرک !؟ ادـف  ار  دوخ  زیچ  همه  ادـخ  يارب  تلیـضف و  قـح و 
نآ يزوریپ  دـنکفا ، كاله  كاخ  هب  ار  دوخ  نمـشد  ای  دـیآرد ، هب  ملاس  دربن  نادـیم  زا  ناسنا ، هک  تسین  نآ  يزوریپ  دـیوگیم : خـساپ 
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نینوخ دربن  یئاهن  يهجیتن  ینعم ، نیا  نیا  هجوت  اب  دراد . زاب  دوخ  دوصقم  هب  ندیسر  زا  ار  نمـشد  و  دربب ، شیپ  ار  دوخ  فده »  » هک تسا 
اما دندیشون ، تداهش  تبرش  هنانامرهق ، دربن  کی  زا  سپ  شرادافو  نارای  و  ع )  ) نیـسح هک  تسا  تسرد  و  دوشیم ، نشور  الماک  البرک 
دـض یعاجترا و  تضهن  تیهاـم  هک  دوب  نیا  فدـه  دـنتفرگ . زیمآراـختفا  تداهـش  نآ  زا  ینعم ، ماـمت  هب  ار ، دوخ  سدـقم  فدـه  اـهنآ 

نارود تابوسر  و  تیلهاج ، نارود  ناگدنامزاب  نیا  ياههئطوت  زا  دوش و  رادیب  ناناملسم  یمومع  راکفا  ددرگ ، راکـشآ  يوما »  » یمالـسا
عطق ار  هیماینب »  » يدادـیب ملظ و  تخرد  ياـههشیر  ماجنارـس  اـهنآ  دـش . ماـجنا  یبوخ  هب  فدـه  نیا  و  دـندرگ ، هاـگآ  یتسرپتب  رفک و 

يرگمتـس ضیعبت و  داسف و  یلهاج و  موسر  ندرک  هدنز  شراختفا  هک  بصاغ  تموکح  نآ  ضارقنا  تامدقم  نتخاس  مهارف  اب  دندرک و 
ربمایپ نادناخ  تلیضف  اب  نادرم  نتشک  اب  دیزی »  » تموکح هحفص 16 ) دنتخاس ( . هاتوک  ناناملسم  رـس  زا  ار  نآ  نیگنن  موش و  يهیاس  دوب 
سوکو داد ، ناشن  همه  هب  ار  دوخ  یعقاو  يهفایق  ص )  ) ربمایپ يهشوگ  رگج  مالـسا و  گرزب  ياوشیپ  ع )  ) نیـسح ماـما  اـصوصخم  (ص )
يهثداح زا  دـعب  هک  یئاهلوحت  اهبالقنا و  مامت  رد  هک  تسین  بیجع  و  دـندز . اج  همه  رد  ار  ص )  ) ربماـیپ ینیـشناج  نایعدـم  نیا  یئاوسر 

نیا زا  يرادربهرهب  اب  دوخ  هک  سابعینب  نامز  ات  هک  مینیبیم  ار  دـمحم » لِآل  اضرلا   » ای نادیهـش » نیا  یهاوخنوخ   » راعـش داد  يور  البرک 
دوخ سدقم  فده  هب  طقف  هن  هک  رتالاب  نیا  زا  يزوریپ  هچ  تفای . همادا  دنتفرگ ، شیپ  يرگمتس  هار  سپس  و  دندیسر ، تموکح  هب  هلاسم 

زوریپ ع )  ) نیـسح ماما  رگا  دنیوگیم  مینکیم !؟ يراوگوس  ارچ  دنتـشگ . ناهج  يهدازآ  مدرم  يهمه  يارب  یقـشمرس  هکلب  دنتـشگ  لئان 
ار داریا  نیا  هک  اهنآ  اما  تسا ؟ هتـسیاش  گرزب  يزوریپ  نآ  ربارب  رد  هیرگ  همه  نیا  اـیآ  مینکیم ؟ هیرگ  ارچ  میریگیمن ؟ نشج  ارچ  دـش 

ياههرطق نایرج  و  هیرگ »  » الوصا دننکیم . هابتـشا  هنالیلذ  ياههیرگ  اب  ار  نآ  دـننادیمن و  هحفص 17 ) ار (  يرادازع » يهفـسلف   » دننکیم
دنبلد دـنزرف  ندـید  زا  هک  يرداـم  يهیرگ  قوـش  ياـههیرگ  - 1 تسا : هنوـگ  راـهچ  تسا  یمدآ  بـلق  يهـچیرد  هـک  مـشچ »  » زا کـشا 

رمع کی  زا  سپ  هک  يزابکاپ  قشاع  راب  تیاضر  نیرفآ و  يداش  يهیرگ  ای  دوشیم  هداد  رـس  لاـس ، نیدـنچ  زا  سپ  شیوخ  يهدـشمگ 
هب تسا و  زیگناروش  نیرفآ و  قوش  البرک  ياههسامح  زا  يداـیز  تمـسق  تسا . قوش  يهیرگ  نیا  دـباییم ، ار  دوخ  قوشعم  تیمورحم ،
هب نانز  ندرم و  نیـشتآ  ياهینارنخـس  و  اهیدرم ، دازآ  اهتعاجـش ، اهیراکادـف ، اهتداشر ، همه  نآ  رطاخ  هب  قوش  کشا  بالیـس  نآ  لاـبند 

يهنیـس نورد  رد  هچنآ  یفطاع  ياههیرگ  - 2 تسا !؟ تسکش  رب  لیلد  هیرگ  نیا  ایآ  ددرگیم ، ریزارـس  هدنونـش  ناگدید  زا  ریـسا ، رهاظ 
يهرظنم يهدـهاشم  ماـگنه  هب  تسا  یناـسنا  فـطاوع  جاوـما  يهدننکمیـسرت  هک  بلق  نیا  و  گنـس !»  » هن تسا  بلق »  » دراد ياـج  ناـسنا 

هحفص ندرک (  ریزارس  اب  دیآیمرد و  هزرل  هب  دهدیم  ناج  ردپ  قارف  زا  یناتسمز  درس  بش  کی  رد  ردام  شوغآ  رد  هک  یمیتی  كدوک 
یمدرم فطاوع  زا  راشرس  هدنز و  یبلق  دهدیم  ناشن  دنکیم و  میـسرت  تروص  يهحفـص  رد  ار  جاوما  نیا  طوطخ  کشا ، بالیـس  ( 18

رد نوخ ، بالیـس  نایم  رد  ندز  اپ  تسد و  و  ردـپ ، شوغآ  رد  راوخ  ریـش  لـفط  کـی  ندرپس  ناـج  يهثداـح  ندینـش  اـب  رگا  اـیآ  تسا .
تسا یناوتان  فعض و  يهناشن  دنک  باترپ  جراخ  هب  کشا  ياههرطق  تروص  هب  ار  دوخ  نیـشتآ  ياههرارـش  و  دپتب ، یبلق  البرک  يهثداح 

دنهاوخیم هک  اهنآ  تساهفده ، روآ  مایپ  کشا  ياههرطق  یهاگ  فده  دنویپ  يهیرگ  - 3 ساسحا !؟ رپ  بلق  نآ  يرادیب  رب  تسا  لیلد  ای 
ياهراعـش نداد  اب  ار  راـک  نیا  تسا  نکمم  میتسه ، وا  بتکم  وریپ  گـنهامه و  وا  فدـه  اـب  هارمه و  ع )  ) نیـسح ماـما  مارم  اـب  دـنیوگب 

نیا ندینـش  اب  انایحا  هک  سک  نآ  یلو  دشاب ، یگتخاس  اهنآ  تسا  نکمم  یهاگ  اما  دـنراد ، زاربا  اههسامح  راعـشا و  ندورـس  اب  نیـشتآ ،
نالعا کـشا  يهرطق  نیا  دـنکیم ، ناـیب  ار  تقیقح  نیا  رتهناـقداص ، دتـسرفیم ، نوریب  لد ، نورد  زا  یکـشا  يهرطق  زوسناـج ، يهثداـح 

، متـس ملظ و  یتسرپتب و  هحفـص 19 ) اب (  گنج  نالعا  تساهنآ ، اب  ناج  لد و  دنویپ  نیـسح و  ماما  نارای  سدـقم  فادـها  هب  يرادافو 
تـسکش تلذ و  يهـیرگ  - 4 تسا !؟ نکمم  وا  كاـپ  فادـها  هب  یئانـشآ  نودـب  هیرگ  عوـن  نیا  اـیآ  تساـهیگدولآ و  زا  يرازیب  نـالعا 

، دـننیبیمن دوخ  رد  تفرـشیپ  يارب  یتماهـش  حور و  دـناهدناماو و  دوخ  فادـها  هب  ندیـسر  زا  هک  تسا  یناوتاـن  فیعـض و  دارفا  يهیرگ 
رگا تسا ، رفنتم  رازیب و  هیرگ  نیا  زا  وا  هک  نکم  ياهیرگ  نینچ  ع )  ) نیـسح ماما  يارب  زگره  دـنهدیم ، رـس  هیرگ  هنازجاـع  دننیـشنیم و 

و وا ، نارای  و  ع )  ) نیـسح ماما  بتکم  هب  یئانـشآ  يراوگوس ، زا  رتمهم  یلو  دـشاب ! فدـه  دـنویپ  و  هفطاع ، قوش ، يهیرگ  ینکیم  هیرگ 
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باتک نیا  رد  تسا . ندرک  لمع  ندیشیدنا و  تسرد  نتـسیز و  كاپ  ندوب و  كاپ  مهم  تسا ، راوگرزب  نآ  فادها  هب  یلمع  یگتـسویپ 
رتفد دـیئامرفیم . هعلاطم  گرزب  ماـیق  نیا  جـئاتن  تامدـقم و  يهراـبرد  ياهدـنز  هدرـشف و  ياـهثحب  درذـگیم  امـش  رظن  زا  نونکا  مه  هک 

هحفص 20) ناوج (  لسن  تاراشتنا 

راتفگشیپ

هار یناسنا ، لامک  هار  بهذـم  نیا  ناـهج . ود  یتسیزهب  يارب  ینیئآ  تسا و  یگدـنز  يهفـسلف  مالـسا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  راتفگـشیپ 
هانپ رد  ات  دهدیم  ناشن  ناسنا  هب  ار  شیاسآ  يدابآ و  هار  يرادناهج و  هار  داصتقا ، یگدنز و  هار  رگیدـکی ، اب  مدرم  زیمآرهم  یگتـسبمه 
يور رد  ادخ  نیـشناج  ناسنا  مالـسا ، رظن  زا  ددرگ . ریذپناکما  یمدآ  يونعم  لماکت  دوش و  لصاح  ناسنا  یناور  یمـسج و  شمارآ  نآ 

اب دزاس و  گنهامه  شیوخ  گرزب  ماقم  اب  ار  دوخ  راتفر  لامعا و  دناوتب  هک  دنک  ادیپ  يونعم  یحور و  لماکت  نانچنآ  دیاب  تسا و  نیمز 
هب هک  تسین  نآ  زج  یهار  دـنمجرا  یماـقم  نینچ  ندروآ  تسد  هب  يارب  دـبای و  شیوخ  يهتـسیاش  یماـقم  هدارا ، شناد و  درخ و  يورین 

یتـسود يزرورهم و  هب  مدرم  هحفـص 21 ) هک (  تسه  نیا  دوب و  نیا  یمالـسا  تاررقم  نیناوـق و  دریگ . یئادـخ  گـنر  دـیارگ و  نادزی 
هشیدنا و رد  ار  اهناسنا  يربارب  لصا  هک  یلماع  هناگی  دشاب . راوتسا  نانآ  نایم  رد  يردارب  يربارب و  دننک و  یگدنز  رگیدکی  اب  شیالآیب 

رـس وا  زج  سک  چیه  لباقم  رد  دـنرادن  قح  نایمدآ  هک  نیا  تسا و  هناگی  يادـخ  هب  نامیا  دـنکیم  رارقرب  ناناملـسم  يهعماج  رد  سپس 
يدازآ راعـش  هللا » الا  هلا  ال  . » دـسرب یناسنا  لامک  هب  تسناوت  دـهاوخن  رگید ، ياهناسنا  يهدـنب  ریـسا و  ناسنا  هک  اریز  دـنروآورف ، میظعت 

زا دزاسیم . دازآ  ادخ  ریغ  شتسرپ  یگدنب و  تلذ  زا  ار  مدرم  هدرک و  دوبان  ار  یگتخاس  ياهدوبعم  مامت  راعش  نیا  اب  مالسا  تسا . مالسا 
یعامتجا تلادـع  ربارب و  يهیاس  رد  زین  نآ  تسین و  ریذـپناکما  ناهج  نیا  رد  یتسیزهب  يهیاس  رد  زج  ناسنا  يونعم  لماکت  هک  ییاجنآ 
یعامتجا ياهیراکمه  هک  دـنک  رارقرب  هعماـج  رد  یتاـماظن  دـنکیم  یعـس  دوخ  یقـالخا  يداـقتعا و  لوحت  اـب  مالـسا  دـیآیم ، تسد  هب 

هک يرافک  تیلهاج و  نارـس  اب  ص )  ) دمحم مرکا  لوسر  راکیپ  ددرگ . ریذپ  ناکما  یعامتجا  دـیحوت  لماک و  تلادـع  يربارب و  ساسارب 
اب سک  ره  هحفص 22 ) هک (  دوب  نیا  نآ  تشاد و  هژیو  تلـصخ  کی  شیراوشد ، همه  اب  دنتـشاد  هقالع  نهک  ماظن  يراوتـسا  هب  نانچمه 

باقن هک  دوب  هک  یئوختـشز  نانمـشد  اب  ع )  ) نیـسح نسح و  بلاطیبانب و  یلع  راکیپ  اما  تخانـشیم ، ار  نمـشد  دیحوت ، مالـسا و  لوبق 
هتسویپ دنتشادن و  صیخـشت  تردق  هک  رازاب  هچوک و  يداع  مدرم  ندرک  رادیب  طیارـش  نآ  رد  تسین  کش  دندوب و  هدز  هرهچ  رب  سدقت 

تفرگ و ارف  ار  ناناملسم  تشونرس  نامـسآ  ياهریت  ياهربا  ص )  ) ادخ لوسر  توف  زا  سپ  دوب . لکـشم  تخـس  دندیـشیدنایم  رهاوظ  هب 
هب دوخ  تسیاشان  لامعا  اب  نورد  هریت  نایلاو  ماکح و  دـنتفای . كانلوه  تخـس  یتبیه  دـیزی  هیواعم و  نامثع و  ناـمز  رد  هریت  ياـهربا  نیا 

. تسا ریذپانبانتجا  یمالسا  ياهنامرآ  هب  دقتعم  لوؤسم و  ناملسم  کی  دربن  یطیارـش  نینچ  رد  دنتخادنا و  گنچ  مالـسا  يابیز  يامیس 
هک زیتس  هدوهیب و  دربن  ینمـشد و  هب  دـناوتیم  هک  اجنآ  ات  دـیامیپب و  یتشآ  شمارآ و  هار  ناسک  رگید  اب  هراومه  هک  تسا  ناـسنا  رب  هتبلا 

يذـلا اذاـف  نسحا  یه  یتلاـب  عفدا  : » دـیامرفیم نآرق  هک  اریز  دراـکن  یئوج  ماـقتنا  يزوت و  هنیک  مخت  دـیارگن و  تسا  يزیرنوخ  بجوم 
وت و نایم  هک  سک  نآ  یئوگ  تقونآ  نک ، عفد  تسا  رتوکین  هچنآ  هب  ار  يدب  ( » هحفص 23 ( . ) 1 «. ) میمح یلو  هناک  هوادع  هنیب  کنیب و 
تسین و هدیدنـسپ  هدوتـس و  یئوجگنج  نایمدآ ، یتسیزهب  يارب  تسا  ینیئآ  هک  مالـسا  رظن  زا  ددرگ !» ناـبرهم  یتسود  تسه  ینمـشد  وا 

هدز تسد  اهیراکبان  هب  تسا و  هدش  طلسم  مدرم  رب  دیزی ) نوچمه   ) رـسهریخ ینمـشد  هک  هاگنآ  اما  تسا ، یناریو  یهابت و  زین  نآ  ماجرف 
بجوم شمرن  تملاسم و  هک  وا -  لباقم  رد  یعقاو  ناناملسم  هک  تسین  یقطنم  دنارتسگیم  یمالسا  نیمزرس  رد  ار  اهداسف  اهیهابت و  و 

زیتس هب  رس  هریخ  نمشد  نیا  اب  دیاب  هک  دهدیم  نامرف  مالسا  ددرگ . میلـست  دنیـشنب و  مارآ  دوشیم - وا  رورغ  یتسرپ و  دوخ  سح  نایغط 
، يرادیاپان یلد و  ود  میب و  یتسـس و  هک  دنکیم  دـیکات  مالـسا  دـشکب . يدوبان  هب  شتردـق  دوش و  هتـسکش  مه  رد  شیورین  ات  تخادرپ 

اذا نیذلا  و  : » دنادیم یبهذم  ضئارف  ءزج  ار  ملاظ  یلامشوگ  هیبنت و  سفن و  زا  عافد  دنکیم و  رترادیاپ  ینمشد  رد  خاتـسگ و  ار  نمـشد 
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، يدب يازـس  دنبلطیم ، هحفـص 24 ) يرای (  دـسر  ناشمتـس  نوچ  هک  یناسک  و  اهلثم ،» ۀئیـس  ۀئیـس  ءازج  نورـصتنی و  مه  یغبلا  مهباـصا 
دروم هک  ناـنموم  هب  ینعی  ( . 3 «، ) ریدـقل مهرـصن  یلع  هَّللا  نا  اوملظ و  مهناب  نولتاقی  نیذـلل  نذا   » ای و  ( . 2 . ) تسا نآ  دـننامه  یتازاجم 

یلع ادخ و  لوسر  هک  دوب  تاهج  نیمه  هب  و  تساناوت . نانآ  يرای  رب  ادخ  هدـش و  هداد  راکیپ  يهزاجا  دـناهدش  مولظم  هتفرگ و  رارق  متس 
ياهنامرآ ات  دندیروشیم  دوخ  نامز  نارگدادیب  رب  دتفاییم  قح  هاپس  رد  یتردق  هک  یماگنه  یمالـسا  نایاوشیپ  ریاس  و  ع )  ) بلاطیبانبا

راصتخا هب  ار  ینیسح  تضهن  ام  کچوک ، يهوزج  نیا  رد  دنهن . داینب  مالسا  زاسیگدنز  ياهداینب  رب  ياهعماج  دنهد و  داب  رب  ار  تیغاوط » »
نامیا ياـشگهار  دناسانـشب و  اـم  هب  ار  ینیـسح  بتکم  دـناوتب  هک  میروادـیما  میاهتخادرپ و  تضهن  ياـههزیگنا  هب  رتشیب  هدرک و  یـسررب 

، يروش يهروس  ( 2 . ) يهیآ 34 تلـصف ، يهروس  ( 1 ( ) هحفـص 25 ناتـسبات 1353 (  مق -  یمیکح  دومحم  دـشاب . نامیاهبلق  رد  ياهزاـت 
يهیآ 39. جح  يهروس  ( 3 . ) تایآ 39 و40

يوقت تلیضف و  هاگیلجت  همطاف  يهناخ 

، همطاف يهناخ  ینعی  یکاپ  تفع و  تمـصع و  يهناخ  رد  ترجه ، مراهچ  لاس  نابعـش  موس  رد  يوقت  تلیـضف و  هاگیلجت  همطاف  يهناـخ 
ربمایپ بوبحم  رتخد  همطاـف  هک  اریز  دـش ، اـپرب  یبیجع  روش  دزیم ، جوم  ناـمیا  تلیـضف و  زا  یئاـیند  نآ ، فقـس  ریز  هک  ياهناـخ  ینعی 

ياهتلـصخ رظن  زا  تشگیم  يدازآ  رادمچرپ  دعب  اهلاس  هک  یگرزب  ناسنا  دنتـشاذگ . نیـسح »  » ار دازون  مان  دوب ! هدروآ  ایند  هب  يرـسپ 
وا دوب . يوقت  تفارـش و  تمـصع ، زا  یلماـک  يهنوـمن  و  ربماـیپ ، رتـخد  وا  رداـم  همطاـف  تشاد . صاـخ  یماـقم  یـشرورپ  طـیحم  یثرا و 

ماهداوناخ رد  ( » هحفـص 26 دومرف ( : ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  یمالـسا  فورعم  ثدحم  يذمرت » . » تفریم رامـشب  ربمایپ  دـنزرف  نیرتزیزع 
. دومنن یچیپرـس  یلع  تاروتـسد  زا  هاگ  چـیه  درکن و  تنایخ  تفگن و  غورد  زگره  یلع  يهناخ  رد  همطاف  تسا » رتبوبحم  همه  زا  همطاف 

دومنن كانمـشخ  ارم  هاگ  چیه  مه  همطاف  دوش ، كانبـضغ  ع )  ) همطاف هک  مدرکن  يراک  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
هتسشن ادخ  لوسر  يوناز  رب  هک  مدید  ار  ع )  ) نیسح دیوگیم : یـسراف  ناملـس  دنک . نینچ  هک  دوب  نآ  زا  رتدنلب  همطاف  يالاو  ماقم  و  ( 1)

هن ردپ  تجح و  رسپ  تجح ، وت  یتسه ، ناماما  ردپ  و  ماما ، رسپ  ماما ، هدازگرزب و  گرزب و  وت  رـسپ » : » دومرفیم دیـسوبیم و  ار  وا  دوب .
لها ناناوج  گرزب  مدرم و  ياوشیپ  امـش  : » دومرفیم نیـسح  نسح و  هب  ع )  ) بلاطیبانبا یلع  تسا .» مئاق  ناشرخآ  هک  یـشابیم  تجح 

یطیحم نانچنآ  نیـسح  ماما  شرورپ  طیحم  دنک .» ینمـشد  امـش  اب  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادـخ  دـیموصعم . هانگ  باکترا  زا  دـیتشهب و 
زیچ همه  دوبن ، يربخ  یـشنم  نمیرها  يدیلپ و  زا  طیحم  نآ  رد  تسا . هدیدن  نآ  دننام  راگزور  هک  دوب  يوقت  هحفص 27 ) زا (  رپ  كاپ و 

و ع )  ) یلع و  ص )  ) دمحم دوب و  هتفرگ  جوا  یناسنا  تاساسحا  نیرتفیطل  هک  اجنآ  اهیتسار ، زا  ولمم  دوب  یئایند  تشاد ، یئادـخ  گنر 
هنوگره يهدنروآ  دیدپ  هک  میب  سرت و  زا  دـیاب  یتسودـناسنا  تالیامت  رانک  رد  ناملـسم  هک  دـنتخومآیم  نیـسح  نسح و  هب  ع )  ) همطاف

دـنریلد و نادرم  دازآ  دـندرم و  دازآ  ادـخ  نادرم  هک  تخومآ  يرورپ  هدازآ  طیحم  نیا  رد  نیـسح  دـشاب . رود  هب  تسا  يراوخ  ینوبز و 
اهراب ربمایپ  دنهنیمن . ندرگرب  ار  گرزب  يادخ  زج  سک  چـیه  یگدـنب  دـنهدیمن و  نادـیم  ناراکمتـس  هب  زگره  نادرمناوج  نارداهب و 

مراد تسود  ار  نیسح  نم  ایادخ  نیسح . زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  دراد . شتسود  ادخ  دشاب  هتشاد  تسود  ار  نیسح  سک  ره  : » دومرف
ترضح شیمارگ  ردام  دعب  هام  دنچ  دومرف و  تلحر  ایند  زا  ربمایپ  هک  دوب  هلاس  تفه  یلعنبا  نیسح  دشاب .» هتـشاد  تسود  ار  وا  زین  وت  و 

يارب شگرزب  حور  تفاـییم و  شرورپ  ع )  ) یلع یهاوـخ  مدرم  بتکم  رد  ناـنچمه  نیـسح  هحفـص 28 ) تشذـگ ( . رد  زین  ع )  ) همطاف
نآ تیمها  تمظع و  هب  یهاگآ  ناملـسم  ره  هزورما  هک  دوب  میظع  نانچنآ  تلاسر  نیا  تشگیم . هدامآ  تشاد  هک  یمهم  تلاسر  ماـجنا 

ص 104. مالسلااهیلع ، ارهز  همطاف  مالسا  يهنومن  يوناب  باتکزا  لقن  هب  ص 256 ، یمزراوخ ، بقانم  ( 1 ( ) هحفص 29 دراد ( . ناعذا 

بالقنا ياههشیر 
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البرک یخیرات  دربن  ات  زاغآ  زا  ار  مالسا  خیرات  تعرسب  ام  نیسح ، ماما  بالقنا  یلـصا  لماوع  اههشیر و  تخانـش  يارب  بالقنا  ياههشیر 
ص)  ) دمحم میظع  ياهجنر  يهیاس  رد  مالسا  روهظ  زا  سپ  دربب . یپ  ماما  یخیرات  مایق  للع  هب  راصتخا  هب  هدنناوخ  ات  مینارذگیم  رظن  زا 
ناـسنا و زا  ناـسنا  يهناـملاظ  ياهیـشک  هرهب  زا  نآ  رد  هـک  دـش  رارقرب  برعلا  هریزج  رد  يربارب  دـیحوت و  ساـسارب  یماـظن  وا  ناراـی  و 

یتاقبط ياهلیبق و  تازایتما  يهمه  رب  نآرق ، ینعی  لماک  یـساسا  نوناق  ندروآ  اب  مالـسا  ربمایپ  دوبن . يرثا  یتدیقع  یقالخا و  ياههدسفم 
تاظحل نیرخآ  رد  نینچمه  اهراب و  یگدـنز  لوط  رد  ربمایپ  تخاس . يوقت  تفارـش و  یکاپ و  ساسارب  ياهعماج  دیـشک و  نـالطب  طـخ 

هحفص 30) شوغآ (  رد  ار  یتخب  کین  يهتشرف  ات  دننز  گنچ  تیبلها »  » و نآرق »  » يهتشر ود  هب  هک  تساوخ  ناناملـسم  زا  شیوخ  رمع 
هب یمالسا  يهعماج  گرزب  ناسنا  نآ  يربهر  اب  ات  درک  یفرعم  دوخ  ینیشناج  هب  ار  ع )  ) یلع جح ، رفس  نیرخآ  زا  تشگزاب  رد  و  دنریگ ،

بلاطیبانب یلع  قح  هک  یمالسا  تفالخ  بصغ  اب  ادخ  لوسر  توف  زا  سپ  هک  سوسفا  اما  دور ، شیپ  لماکت  يربارب و  تفرشیپ و  يوس 
يارب میظع  ياهتورث  یمالسا  روشحلس  نازابرس  يهلیسو  هب  روانهپ  ياهنیمزرس  حتف  دنداد . رییغت  ار  ناناملـسم  تشونرـس  ریـسم  دوب  (ع )

ار نیرجاهم  مود  يهفیلخ  : » دـیدحلایبانبا لقن  هب  دـنتفرگ و  شیپ  ضیعبت  شور  اـهتورث  نآ  میـسقت  رد  اـفلخ  اـما  دروآ ، درگ  ناناملـسم 
نیا ( . 1 «. ) درک نیعم  هیمهـس  ماـنمگ  دارفا  زا  شیب  فورعم  ياـههداوناخ  هب  و  مجع ، زا  شیب  برع  هب  تشاد ، مدـقم  راـصنا  رب  اـعومجم 

یمالسا يهعماج  رد  ار  یعامتجا  تاقبط  شیادیپ  شور  نیا  هک  اریز  دروآ  دیدپ  یمالسا  يهعماج  رد  بولطمان  رایـسب  راثآ  اهدعب  شور 
تورث و ساسا  رب  دوب  ناملسم  قلخ  هب  رتشیب  تمدخ  يوقت و  ساسارب  مالسا  رظن  زا  هک  ار  یناسنا  هحفص 31 ) شزرا (  و  دومن ، يزیریپ 

نیا زا  هتـسویپ  دنتـسنادیم ، گرزب  سب  يرطخ  ار  یمالــسا  میلاـعت  حور  زا  فارحنا  هـک  بلاـطیبانبا  یلع  نادـناخ  داد . رارق  تیفارــشا 
مود يهفیلخ  رب  يزور  دوب ، تلادع  قح و  زا  يرگشیامن  دوخ  نانخس  اب  هتسویپ  هک  ع )  ) یلعنبا نیسح  دندربیم . جنر  بولطمان  شیارگ 

دمحم نادناخ  دندرکیم ، مایق  ادخ  يارب  نامیا  اب  دارفا  دـنتفرگیم و  ار  دوخ  قح  دنتـشاد و  نابز  مدرم  رگا  ادـخ  هب  : » تفگ دیـشورخ و 
ار وت  شاداپ  دـنوادخ  هک  شاب  هاگآ  سپ  ینیـشنب .... تسا  ناشیا  قح  هک  يربنم  هب  وت  دوبن  نکمم  دـندشیمن و  راـتفرگ  هنوگ  نیا  (ص )

یبایزرا باتک  زا  لقن  هب  ص 111 ، ج 8 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن  حرش  ( 1 ( ) هحفص 32 درک ( .» دهاوخ  لاوئـس  وت  لاعفا  زا  دهاوخ و 
(. ع  ) نیسح ماما  بالقنا 

نامثع تفالخ 

دوب نیا  دنک . ظفح  ار  یمالسا  رهاوظ  ات  تشاد  ناوارف  یعس  دربیم  راک  هب  لاوما  شخپ  رد  هک  ییئاه  ضیعبت  همه  اب  رمع  نامثع  تفالخ 
زین رهاوظ  نامه  یتح  نافعنبا ، نامثع  ندـمآ  راک  يور  هب  يو و  گرم  زا  سپ  اما  دادیمن . نادـیم  نادـنچ  دوخ  ناشیوخ  ماوقا و  اـب  هک 

رد يدوعـسم  دـنک . تمواقم  تسناوتیمن  دوخ  ناکیدزن  ماوقا و  ياههتـساوخ  لباقم  رد  دوب و  هدارایب  تخـس  يدرم  نامثع  دـشن . ظفح 
دیلپ راوخبارش و  يدرم  وا  دهدیم . حرش  ار  نامثع  ناشیوخ  ياهتراغ  اهضیعبت و  اهفارـسا ، كانتـشحو  يرامآ  رکذ  اب  بهذلا » جورم  »
هفوـک رد  میظع  یـشروش  میب  هک  دوـب  ناـنچنآ  یگزره  لواـپچ و  تراـغ ، رد  وا  داتـسرف . هفوـک  ینارمکح  هب  هبقع » نب  دـیلو   » ماـن هـب  ار 

بوصنم هفوک  تموکح  هب  ار  صاـعلانبا  دیعـس  ماـن  هب  يرگید  صخـش  لزع و  تموکح  زا  ار  وا  راـچانب  هحفـص 33 ) نامثع (  تفریم ،
شیرق غاب  قارع  : » دوب هتفگ  یتح  يو  يدوعـسم  لقن  رباـنب  تشادـن ، یمرـش  نیرتکچوک  لواـپچ  تراـغ و  رد  زین  دـیدج  نارمکح  درک .

يهحفص 346. دلج 2 ، بهذلا ، جورم  ( 1 ( ) هحفص 34 ( . ) 1 «. ) میریگیم هرهب  نآ  زا  میهاوخب  ردق  ره  ام  تسا و 

یلع تموکح 

عاضوا اهیناماسبان و  نآ  دیماجنا . نامثع  لتق  هب  دیـسر و  راجفنا  يهطقن  هب  اهیتلادـع  یب  اهضیعبت و  همه  نآ  ماجنارـس ، یلع  تموکح 
گرزب یتبیـصم  راچد  ار  شیوخ  ربمایپ ، نادناخ  زا  يرود  اب  هنوگچ  هک  دنوش  هجوتم  دنیآ و  دوخ  هب  ناناملـسم  هک  دـش  ببـس  شوشغم 
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زور نآ  دـندروآ  دای  هب  اهنآ  دـندروآ . دای  هب  ار  گرزب  يهثداح  نآ  ینعی  مخ  ریدـغ  يهرطاـخ  یطیارـش  نینچ  رد  ناناملـسم  دـناهتخاس .
ترـضح نآ  يهبطخ  درک . داریا  ار  دوخ  یخیرات  فورعم و  يهبطخ  مخ  ریدغ  رد  هجحیذ  مهدـجیه  زور  رد  ادـخ  لوسر  هک  ار ، گرزب 

هب ار  نیملسم  ینامسآ  باتک  زا  يرایسب  تایآ  دش و  روآ  دای  ار  یفلتخم  روما  تدم  نیا  يهلصاف  رد  دیشک و  لوط  تعاس  راهچ  کیدزن 
زاوآ هب  تسیرگنیم . مدرم  يهدوت  نایم  رد  دوخ  فارطا  هب  هک  یلاح  رد  دومن . گنرد  یکدنا  سپس  درک ، تئارق  دوخ  بلاطم  تبـسانم 
هدرک تیعمج  هب  باطخ  دـیناشن و  ربنم  زارف  رب  شیوخ  زا  رتنیئاـپ  هلپ  کـی  ادـتبا  ار  وا  دـناوخارف و  هحفـص 35 ) دوخ (  دزن  ار  یلع  دـنلب 

اهتحلـصم شجنـس  روـما و  رد  فرـصت  هب  رتراوازـس  ناـشدوخ  زا  یتـح  ناـنموم  هب  تبـسن  امـش ، زا  مسرپیم  مدرم ! يا  : » تفگ نـینچ 
. تسا نینچ  متـسین - ؟ امـش  دوخ  زا  امـش  هب  رتراوازـس  نم  ایآ  دـنرتاناد - .» لوسر  ادـخ و  : » دـنهدیم باوج  زاوآ  کی  مدرم  تسیک .»؟

لذخا هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  دناوخ : ار  تفالخ  ینامـسآ  روشنم  هاگنآ 
نمـشد دـشاب ! وریپ  تسود و  ار  یلع  هک  سک  نآ  اب  نک  یتسود  اراگدرورپ ! تسوا . يـالوم  یلع  میوا  يـالوم  نم  سک  ره   » هلذـخ نم 

هحفـص 36) دراذـگ ( ! شايراییب  هک  ار  یـسک  نکم  يراـی  دـنک ! شیراـی  سک  ره  نک  يراـی  درادـب ! نمـشد  ار  یلع  هک  ار  نآ  رادـب 
! ناه دشاب ! وا  هک  هنوگ  ره  ناخرچب  شدوجو  روحم  رب  ار  قح  دزیتسب ! يو  اب  هک  ار  نآ  هد  رفیک  دشاب ! یلع  تسود  هک  شاب  نآ  راتـسود 
هب تاصخـشم  تایـصوصخ و  مامت  اب  تشاد و  تسد  رـس  رب  نانچمه  ار  یلع  مالـسا  ردقیلاع  ربمایپ  دـنک .!! غالبا  نابیاغ  هب  يرـضاح  ره 

نانآ داد و  رارق  باطخ  دروم  سانلا » رـشاعم   » ناونع هب  ار  مدرم  هبترم  هس  داتفه و  دودح  رد  شتانایب  نمـض  ربمایپ  درک . شایفرعم  مدرم 
شناتـسود يارب  و  داد ، میب  يدنوادخ  مشخ  رهق و  يدـبا و  كاندرد  باذـع  هب  ار  وا  نافلاخم  یپردیپ  دـیناسرت و  یلع  اب  تفلاخم  زا  ار 

دنامیم و نوصم  ناملسم  تدایس  یگرزب و  یلع  يوریپ  رد  هک : دش  روآ  دای  یمه  درک و  تنامـض  ار  دوعوم  تشهب  ینادواج و  تداعس 
زا تیمورحم  نآرق و  مولع  زا  يرود  و  طـلغ ، ياهـشور  عاـمتجا و  داـسف  یهاـبت و  زج  هنرگ  و  تسا ، ملـسم  مالـسا  نید  یناـهج  يـالتعا 

درک و مامت  تما  رب  ار  تجح  دوخ ، يهتعاس  دنچ  ینارنخس  نیا  یط  ص )  ) دمحم تشگ . دهاوخن  ناشدیاع  رگید  يزیچ  حیحص ، تیبرت 
دـش و کیدزن  نایاپ  هب  وا  يهبطخ  هک  اجنآ  ات  دومن  غـالبا  مدرم  هب  دـنوادخ  بناـج  زا  ار  هحفـص 37 ) تماما (  تفالخ و  ریطخ  عوضوم 

دمحم دناوخب ، مدرم  يارب  هک  تخاس  رومام  ار  وا  دروآ و  دورف  ار  هیآ  نیا  یحو  يهتـشرف  هک  دوب  هدرک  شاهطاحا  تیعمج  يایرد  زونه 
زورما اـنید ،» مالـسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  : » دـناوخ نینچ  دوخ  رورپحور  يهجهل  اـب  (ص )
قامعا زا  یئوگ  هک  یئادـص  اب  سپـس  ( 1 . ) دشاب امـش  نییآ  مالـسا  هک  متـشگ  دونـشخ  مدرک و  مامت  امـش  رب  ار  متمعن  لماک و  ار  ناتنید 

یلع تماما  نم و  تلاسر  هب  راگدرورپ  تفریذپ و  مامتا  دنوادخ  تمعن  تشگ ! لماک  نید  ربکا »! هللا  : » دیـشک دایرف  تساخیمرب  تعیبط 
لوق هب  هک  یتلاح  رد  دـمآ  دورف  ربنم  زا  ناملـسم  رفن  رازه  تسیب  دـصکی و  زا  زواجتم  یهورگ  ربارب  رد  هاگنآ  دـش »! دونـشخ  نم  زا  سپ 

هحفـص یتفگ (  هک  دوب  كانحرف  نامداش و  يردق  هب  ندـمآ  نیئاپ  لاح  رد  دـمحم  دوب ، رـضاح  زور  نآ  رد  هک  برع ، ياحـصف  زا  یکی 
: دومرف ادخ  ربمایپ  هک  دندروآدای  هب  مکمک  مدرم  ( . 2 . ) تسا هدرک  غالبا  ار  یهلا  نامرف  نیرتگرزب  هداد و  ماجنا  ار  هفیظو  نیرتمهم  ( 38
وا ینمشد  هب  هک  تسا  یسک  اب  تسکش  دنک و  يوریپ  وا  زا  هک  تسا  یسک  اب  يزوریپ  تسا . نارفاک  لتاق  نانموم و  نیرتهب  ربهر و  یلع  »
الا رجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  : » يهیآ دننک  رکشت  وا  زا  رز  ياههسیک  اب  دنتساوخیم  هک  نانآ  خساپ  رد  ربمایپ  هک  دندروآ  دای  هب  و  دزیخرب .»

ار نانآ  هب  مارتحا  تدوم و  هیآ  نیا  هک  دنتسه  یناسک  هچ  هدع  نیا  ربمایپ  يا  هک  دندیسرپ  مدرم  نوچ  دناوخ و  ار  ( 3 « ) یبرقلا یف  هدوملا 
يهثداح ندروآ  رطاخ  هب  اههشیدـنا و  نیا  اـب  هحفـص 39 ) دنتـسه ( » ناشنارـسپ  ود  همطاف و  یلع ، اهنآ  : » دومرف ربمایپ  درامـشیم  بجاو 

یلع خـساپ  دریذـپب . ار  ناناملـسم  يربـهر  هک  دـندرک  تساوـخرد  وا  زا  دنتفاتـش و  یلع  يهناـخ  يوـس  هب  ناناملـسم  هک  دوـب  مـخ  ریدـغ 
هار و هتفرگارف و  تعدـب  ملظ و  هایـس  ياهربا  ار  مالـسا  ناهج  قافآ  دومرفیم ...« : وا  دوب . یفنم  ياهتـساوخ  نینچ  لباقم  رد  بلاـطیبانبا 

نخس هب  درک و  مهاوخ  راتفر  امش  اب  منادیم  دوخ  هچنآ  قبط  مریذپب  ار  تفالخ  نم  رگا  دینادب  ار  نیا  تسا . هتفای  رییغت  مالسا  نیئآ  شور 
زا یکی  دننامه  زین  نم  دیریذپب  تفالخ  لوبق  زا  ارم  رذع  رگا  یلو  داد  مهاوخن  شوگ  ياهدـننک  تمالم  چـیه  شنزرـس  هدـنیوگ و  چـیه 
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راتـساوخ ار  ع )  ) یلع يربهر  دندیزرو و  رارـصا  نانچمه  دندوب  تاحالـصا  تلادع و  يهنـشت  تخـس  هک  مدرم  اما  متـسه »... امـش  دارفا 
ار تموکح  یمالـسا  ياهتنـس  ياـیحا  ناـمورحم و  تاـجن  يارب  هدومرف  هیقـشقش  يهبطخ  رد  هک  روطناـمه  ع )  ) یلع ماجنارـس  دـندش .
، نآ زا  یشخب  تیرشب ، مالـسا و  خیرات  رد  گرزب  يهثداح  نیا  تیمها  رظن  زا  ( 2 . ) يهیآ 3 هدئام ، يهروس  ( 1 ( ) هحفص 40 تفریذپ ( .

هیآ يروش ، هروس  ( 3 . ) دش لقن  ناریبد  زا  یعمج  شراگن  همجرت و  ریدغ » ناتـساد  ای  خیرات  زارف  نیرتساسح   » يهدنزرا رایـسب  باتک  زا 
.23

یلع تموکح  یلصا  طوطخ 

، یئانب ریز  تاحالـصا  نیا  هانپ  رد  دوب . يداینب  یـساسا و  تاحالـصا  لماش  ع )  ) بلاطیبانبا یلع  تموکح  یلع  تموکح  یلـصا  طوطخ 
دیدش تامادقا  تفر و  نیب  زا  دوب  تیلهاج  هب  تشگزاب  يهدـنهد  ناشن  هک  یـشیوخ  ياهيرترب  دـندش . رانکرب  راک  زا  دـساف  نانارمکح 
مدرم لاملاتیب  زا  نانچمه  دنتساوخیم  هک  ار  نانآ  مشخ  شتآ  دیدج  یشم  طخ  نیا  لاح  ره  هب  دمآ . لمعب  یتاقبط  فالتخا  وحم  يارب 

راـک میظع و  یتالکـشم  اـب  دوـخ  تفـالخ  لاـس  جـنپ  لوـط  رد  ع )  ) بلاـطیبانبا یلع  ماـما  تهج  نـیمه  هـب  تـخورفارب و  دـننک  تراـغ 
یمدرم دـض  ياهورین  هیلع  ددـعتم  ياهگنج  نمـض  دـش  روبجم  ع )  ) یلع تفالخ ، لاس  جـنپ  لالخ  رد  تشگ . هجاوم  رایـسب  ياـهینکش 

یلع درک . هراشا  جراوخ  دض  رب  ناورهن  گنج  هیواعم و  دض  رب  نیفـص  هرـصب و  رد  لمج  ياهگنج  هب  ناوتیم  اهنآ  نایم  زا  هک  دگنجب 
دـص اما  دهد ، ناشن  ار  یمالـسا  تموکح  يرگداد  زا  یلماک  يهنومن  تسناوت  هحفص 41 ) تالکـشم (  نیا  يهمه  دوجو  اب  بلاطیبانبا 

سدقم و رهاظ  هب  يدرم  تسد  هب  هفوک  دجـسم  رد  ترجه  ملهچ  لاس  رد  لماک  ناسنا  يهنومن  تیرـشب و  خیرات  درمدار  نآ  هک  سوسفا 
ار یمالسا  تکلمم  یمامت  تموکح  تسناوت  هیواعم  گرزب ، يهعجاف  نیا  اب  دش و  هتـشک  مجلمنبا  مان  هب  روعـشیب  تخـس  لاح  نیع  رد 

هحفص 42) دریگ ( . تسد  رد 

هیواعم ياههئطوت 

تموکح نیرت  كانلوه  تسناوت  يو  دـش و  زاب  اهتیانج  اهيرگتراغ و  رد  هیواعم  تسد  بلاطیبانبا  یلع  تداهـش  اب  هیواـعم  ياـههئطوت 
نایچراج و زادرپغورد ، نیغلبم  هب  دیدش  يزاین  يدرف ، يدادبتسا  تموکح  لیکـشت  اب  هیواعم  دروآ . دوجو  هب  ار  شوخ  رـصع  يدادبتـسا 
دنناشکب و فارحنا  تملظ و  سای و  يوس  هب  ار  اهناسنا  ياههشیدنا  دننک و  غیلبت  وا  عفن  هب  زور  بش و  ات  تشاد  مرزآیب  نایوج  هدـبرع 

کین ار  یئاسآنت  هک  ار  ناگلفـس  زا  يرایـسب  هیواعم  یتسایـس ، نینچ  يهجیتن  رد  دـننارتسگب . اـج  همه  رد  ار  ساره  توکـس و  تملظ و 
زا یکی  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  دومن . میـسقت  ناـنآ  ناـیم  رد  راوهناوـید  ار  لاـملاتیب  ياـهلوپ  درک و  عـمج  شیوـخ  رود  هب  دنتـسنادیم ،

فده ود  يارب  هیواعم  رظن  زا  ثیدح  لعج  هحفـص 43 ) دوب ( . ثیداحا » لعج   » دوخ تموکح  میکحت  رد  هیواعم  تامادقا  نیرتکانرطخ 
یلع اب  ار  دوخ  هک  نامز  ره  وا  دربیم . جنر  نآ  زا  هتسویپ  هک  دوب  یگرزب  یناور  يهدقع  راچد  وا  هک  نیا  لوا  دوب . هتشگ  باختنا  گرزب 
دوب یتسپ  یگریت و  زا  رپ  روآ و  مرـش  کیرات ، هیواعم )  ) وا یگدنز  يهتـشذگ  دیدیم ، ریقح  تخـس  ار  دوخ  درکیم  هسیاقم  بلاطیبانبا 

دناوتیم ثیداحا  لعج  اب  درکیم  روصت  هیواعم  هک  دوب  نیا  تشاد ، نیسحت  لباق  هوکش و  اب  ناشخرد ، ياهتشذگ  ع )  ) یلع هک  یلاح  رد 
يارب ار  مشاه  ینب  نادناخ  مان  موادم ، رمتسم و  تاغیلبت  هلـسلس  کی  اب  تساوخیم  هیواعم  دشخبب . یئالج  گنر و  شیوخ  تیـصخش  هب 

نعل رب  ناکدوک »  » دوخ لایخ  هب  ات  دهد  شرتسگ  نانچنآ  ار  ع)  ) یلع دـض  رب  تاغیلبت  هک  دوب  هدرک  دای  دـنگوس  وا  دزاس . رادهکل  هشیمه 
رد هیواعم  هچ  رگا  درواین !» نایم  هب  وا  لیاضف  زا  يرکذ  سک  چـیه  هک  اـجنآ  اـت  دـندرگ  ریپ  راـک  نیا  رـس  رب  ناـناوج  دـنبای و  شرورپ  وا 

هداتفا رثوم  شیئاورنامرف  يهزوح  رد  وا  تاغیلبت  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  اـما  دروخ  تسکـش  یتاـغیلبت  دربن  نیا  رد  خـیرات ، يهنحص 
نیا دوب  هتفگ  مالساهیلع - ) یلع   ) بارت وبا  هب  تبسن  نعل  ندینـش  زا  سپ  ماش - مدرم  زا  یکی  ( » هحفص 44 دنکیم ( : لقن  يدوعسم  دوب .
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رگید ییاـج  رد  وا  مه  و  تسا .»! هدوـب  هنتف  ماـیا  نادزد  زا  یکی  منکیم  ناـمگ  دـنکیم ، نـعل  ربـنم  رب  ار  وا  ماـما  هـک  تـسیک  بارت  وـبا 
مـسق حافـس  سابعلاوبا  روضح  هب  نایـسابع  رارقتـسا  ناـیوما و  تموکح  ضارقنا  زا  سپ  ماـش  نارـس  ناـنکمتم و  زا  یهورگ  : » دـسیونیم

( . 1 !«. ) دنتخانـشیمن هیما  ینب  زج  ینادـناخ  نادـنواشیوخ و  ربـمغیپ  يارب  مدرم  دنـسرب  تفـالخ  هب  ساـبع  ینب  هک  نآ  زا  شیپ  دـندروخ 
ار دوعوم  ضرا  یسریم ، تفالخ  هب  نم  زا  دعب  وت  هک  دشکیمن  یلوط  تفگ  ادخ  ربمایپ  مدرم ! يا  : » تفگ تفر و  ربنم  رب  هیواعم  يزور 
تاغیلبت و نیا  يربهر  ( . 2 !«. ) دینک تنعل  ار  ع)  ) یلع سپ  مدیزگرب  ار  امش  مه  نم  دنـشاب . اجنآ  رد  ناکین  ادخ و  نادرم  اریز  نک  رایتخا 
، دوب مرزآیب  اورپیب و  تدش  هب  نیغورد  ثیداحا  لعج  لقن و  رد  هک  دوب  هریرهوبا »  » مان هب  هحفص 45 ) يرودزم (  درم  اب  ثیداحا  لعج 
رد هیواعم .»! لیئربج و  نم ، درک ، دامتعا  یحو  لوزن  يارب  رفن  هس  هب  دـنوادخ  دومرف  ربمایپ  : » هک درک  لقن  ربماـیپ  لوق  زا  هک  دوب  وا  مه  و 
نآ زا  سپ  دـش و  مومـسم  شکاپان  يدایا  يهلیـسو  هب  وا و  يهلیح  هب  نامز ، شیدـنا  رود  ماـما  ع)  ) یلع نب  نسح  هیواـعم ، طلـست  نارود 
هب مکح » نب  ناورم   » يوس زا  دعب  يدنچ  اما  دزاس ، يوزنم  یمومع  راکفا  رظن  زا  ار  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ات  درک  یثبع  ياهـششوک  هیواعم 

تضهن کی  يهنیمز  تیبوبحم  نیا  زا  هدافتسا  اب  وا  هک  تسین  دیعب  دناهدش و  دنمقالع  ع)  ) نیسح هب  تدش  هب  مدرم  هک  دیـسر  عالطا  يو 
نیـسح ماما  يارب  نومـضم  نیا  هب  ياهماـن  شرازگ  نیا  تفاـیرد  زا  سپ  هیواـعم  ماـما  هب  هیواـعم  يهماـن  دزاـس . مارف  ار  هدرتسگ  عیـسو و 

 ) نونکات مراد  نامگ  دـشاب  هتـشاد  تقیقح  رگا  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  يرابخا  وت  ياهراک  زا  یخرب  يهراب  رد  دـعب ، اما  تشون ...« : (ع)
نامیپ و ظفح  رد  مدرم  نیرتهتـسیاش  تسا و  ریزگان  ار  شیوخ  دـهع  هب  ياـفو  ددـنبب ، یناـمیپ  هک  ره  . » ياهتفگ كرت  ار  نآ  هحفص 46 )

زین رگا  . » تسا هتـشاد  ینازرا  وا  هب  دـنوادخ  هک  دـشاب  یتلزنم  یگرزب و  فرـش و  بحاص  وت  نوچمه  هک  تسا  یـسک  قاـثیم  يرادـهگن 
مدرم نیرتلداع  وت  اریز  دیامنیم  راوازس  ییوت  نوچ  زا  تحاس  یکاپ  نیا  تسا  رود  هب  یتسار  زا  هدیسر  نم  هب  وت  يهرابرد  هک  یـشرازگ 
مهاوخ وت  راکنا  هب  زین  نم  یـشوکب ، نم  راـکنا  رد  رگا  شاـب ، راوتـسا  ادـخ  قاـثیم  رد  و  نکیم ، تظعوم  ار  شیوخ  سفن  يراـب  . » یتسه

رد وت  تسد  هب  ار  ناشیا  يادخ  هک  نیا  زا  قلخ و  یگدـنکارپ  زا  . » درک مهاوخ  نانچ  وت  اب  زین  نم  يزادرپب  دـیک  هب  نم  اب  رگا  تخادرپ و 
نانخس زا  شاب و  دمحم  تما  شیوخ و  نیدو  شیوخ  نارگن  سپ  ياهدومزآ ، هتخانـش و  بوخ  ار  مدرم  نیا  وت  نک . رذح  دنکفا  بوشآ 

یئاهنامیپ يهمه  دوخ  وا  هک  اریز  دوب . هیواعم  تحاقو  زا  یلماک  يهنومن  هماـن  نیا  هحفص 47 ) ( . ) 3 !«. ) نک زیهرپ  نادان  هناوید و  مدرم 
هب ماما  هدـنهد  ناکت  يهمان  تفگیم . نخـس  نامیپ  دـهع و  هب  يافو  زا  لاح  هدرک و  ضقن  اراکـشآ  دوب  هتـسب  ع )  ) یبتجم نسح  اب  هک  ار 

. دیسر نم  هب  وت  يهمان  دعب ، اما  تسا ...« : ماما  مشخ  تحارـص و  تماهـش ، زا  ياهنومن  هک  تشون  ياهمان  وا  خساپ  رد  ع)  ) نیـسح هیواعم 
ياهرد . » تسا هداد  ناشن  یتشاد  راظتنا  وت  هک  نآ  زج  يروما  هب  ارم  هک  هدیـسر  وت  هب  یئاهـشرازگ  نم  يهرابرد  هک  يدوب  هدـش  روآ  دای 
يهتخاس نخـس  نیا  هدیـسر ، وت  هب  نم  يهرابرد  هک  ياهدرک  دای  هچنآ  اما  ددرگن و  هتـسب  زاب و  یـسک  يور  هب  یهلا  تیـشم  هب  زج  یکین 

زا سپ  يدرمـش و  زیچان  ار  وا  قاثیم  يدـیزرو و  تارج  ادـخ  رب  هک  یتسین  نآ  وت  ایآ  اما  و  . » تسا نازادرپ  غورد  نانیچنخـس و  نامامن ،
يرازیب يرگمتـس  زا  هک  ار  شاهشیپ  تدابع  رازگ و  زامن  نارای  یتشک و  ار  يدـع  نبرجح  ناـما ، رب  ینتبم  دـکوم  ياـهنامیپ  اهدـنگوس و 

زا ادخ  هار  رد  و  دـندناوخیم ، اهیدـب  زا  زیهرپ  و  هحفـص 48 ) يراکوکین (  هب  ار  قلخ  و  دندرمـشیم ، هورکم  ار  اهتعدـب  و  دنتـسجیم ،
زا هک  یتسین ، ادـخ ، يهدـنب  و  ص )  ) ربمایپ رای  قمح ، نبورمع  يهدنـشک  وت  ایآ  ! » يداتـسرف گرم  ماک  هب  دنتـشادن  كاـب  میب و  شنزرس 

ار ياهدـنرپ  رگا  هک  يدیـشخبن  ناما  ار  وا  وت  ایآ  ! » تشاد هتـسکش  درز و  يراـسخر  هتـسخ و  روجنر و  حورجم و  يرکیپ  تداـبع  ترثک 
ردارب ار  فیقث » دـیبع   » شارف دولوم  هیمـس  نب  دایز  هک  یتسین  نآ  وت  ایآ  ! » تسجیم زاورپ  وت  يوس  هب  هوک  زارف  زا  يدرکیم  نمیا  نانچ 

ود نآ  هب  قلعتم  دوشیم  دـلوتم  يراد  رهوش  نز  زا  هک  يدـنزرف  دومرف : يادـخ  ربمغیپ  هک  یلاـح  رد  يدـناوخ  نایفـسوبا  رـسپ  شیوخ و 
نیقارع هب  ار  داـیز  یتـفگ و  كرت  شیوخ  سفن  ياوه  هب  ییادـخ  تجحیب  ار  لوسر  تنـس  ! » تسا گنـس  طـقف  راـکانز  يهرهب  تسا و 

وت ییوگ  ! » دزیوآ راد  هب  ناتخرد  يهخاش  زا  ار  ناشیا  رکیپ  دنک و  روک  نانآ  مشچ  هدرک  عطق  نیملسم  ياپ  تسد و  ات  يدیـشخب ، طلـست 
ع)  ) یلع نییآ  رب  اـهنآ  هک  دادـن  شرازگ  ار  وت  داـیز  اـیآ  یتـسین ، نییمرـضح »  » لـتاق وت  اـیآ  ! » دنتـسین وـت  زا  ناـنآ  یتـسین و  مدرم  نیا  زا 
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لوسر شمع  رسپ  نییآ  ع ،)  ) یلع نییآ  ( » هحفـص 49 دناسر ( ! لتق  هب  دوریم  یلع  نییآ  رب  هک  ره  هک  يدرک  نامرف  ار  وا  وت  دنوریم و 
جنر لمحت  نانچمه  تردپ  وت و  تفارش  یگرزب و  دوبن ، نیا  رگا  ياهتـسشن و  ماقم  نیا  رد  وا  دوجو  وترپ  زا  کنیا  وت  هک  دوب  ص )  ) ادخ

ص)  ) دـمحم تما  شیوخ و  نید  شیوـخ و  سفن  رد  ياهتفگ  ارم  دوـخ  يهماـن  رد  ! » دوـب يرد  هب  رد  یناتـسبات و  یناتـسمز و  ياـهرفس 
وت تموکح  زا  مدرم  نیا  رب  ار  یبوـشآ  هنتف و  نم  نک ، زیهرپ  ناـشیا  ندـنکفا  بوـشآ  رد  تلم و  نیا  دارفا  یگدـنکارپ  زا  شاـب و  نارگن 

داهج نیا  رد  رگا  منیبیمن ، وت  اب  راکیپ  زا  رترب  ار  یتلیـضف  چـیه  ص )  ) دـمحم تما  شیوخ و  نید  شیوخ و  سفن  رب  منادیمن و  رتگرزب 
زا شیوخ  راـک  رد  لاـح  ره  هب  میوجیم و  رافغتـسا  شیوخ  هاـنگ  رب  مشوپب  هدـید  نآ  زا  رگا  ماهتفاـی و  یکیدزن  دوخ  يادـخ  هب  مشوکب 
اب دیک  رد  رگا  تسج و  یهاوخ  نم  راکنا  میوج  وت  راکنا  رگا  ياهتفگ : شیوخ  يهمان  رد  نانچمه  . » مراد تلئسم  تیاده  قیفوت  دنوادخ 
زج وت  یهاوخ  دب  زا  یـسک  دسرن و  نم  رب  ینایز  وت  دیک  زا  هک  تسا  نآ  رب  نم  دیما  وت ! رب  ياو  . » دـیزرو یهاوخ  دـیک  نم  رب  مشوکب  وت 
هک دنگوس  ادـخ  هب  یتسه و  صیرح  دوخ  نامیپ  هحفـص 50 ) ضقن (  رب  راوس و  شیوخ  لهج  بکرم  رب  نانچمه  ! » دنیبن ررـض  وت  سفن 
ای هتشک  ار  یـسک  هک  نآ  یب  یتشک ، ناما  نداد  دنگوس و  يادا  یتشآ و  زا  سپ  ار  هورگ  نیا  ياهدوبن و  راوتـسا  شیوخ  قاثیم  رد  زگره 
هک نآ  میب  زا  یتشک  ار  نانآ  وت  و  دنتشاد ، گرزب  ار  ام  قح  و  دنتخادرپ ، ام  لئاضف  رکذ  هب  هک  نیا  رگم  تسین  نیا  دنشاب ، هدرک  يراکیپ 
هک تسا  یباتک  ار  دنوادخ  هک  نادب  مهدیم ، یهگآ  رامـش  زور  صاصق و  هب  ار  وت  هیواعم ! يا  ! » دـنناسر یبیـسآ  ار  وت  دـننام  هدـنز  رگا 
رای زا  ای  یتشک و  تمهت  هب  یتفرگ و  نظ  ءوس  هب  ار  نامدرم  هک  نیا  زا  ادخ  دوشیم . روطـسم  نآ  رد  گرزب  کچوک و  لمع  ره  باسح 

اب هک  تسین  نیا  زج  ! » تشذگ دهاوخن  یتفرگ  تعیب  تسا  هراوخبارـش  یناوج  هک  شیوخ  رـسپ  يارب  يدنکفا و  تبرغ  هب  شیوخ  راید  و 
يدرک و هاـبت  دوخ  تناـما  يدیـشک و  شاـشتغا  هب  قلخ  يداد و  تسد  زا  ار  نید  يدـیرخ و  نارـسخ  شیوخ  سفن  يارب  يرادرک  نینچ 

زین همان  نیا  یتح  اما  هحفص 51 ) ( . ) 4 !«. ) يدنکفا تشحو  سرت و  رد  ار  سانـش  ادخ  ناراکزیهرپ  يدینـش و  نادان  هلبا و  مدرم  نانخس 
هب ار  تفالخ  تشذـگرد و  يزومرم  يراـمیب  رثا  رب  دـعب  لاـس  دـنچ  يو  دراد . زاـب  دوب  هتفرگ  شیپ  هک  یتشز  هار  زا  ار  هیواـعم  تسناوتن 

، اروشاع هعیش و  ( 2 . ) نایوما عیاجف  باتک  زا  لـقن  هب  يهحفـص 309 ، بهذلا ، جورم  ( 1 ( ) هحفـص 52 درپس ( . دیزی  دوخ  كاپان  دـنزرف 
. یشنم دومحم  ياویش  يهمجرت  اب  نیسح » رب  مالس   » زا لقن  هب  ص 284 ، ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و  ( 3 . ) يهحفص 183 هینغم ، داوج  دمحم 

يهحفص 34. نیسح ،» رب  مالس   » زا لقنب  ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  ( 4)

تواقش يدیلپ و  رهظم 

زا دـیزی  تثارو  رظن  زا  دوب . هلبا  رـسکبس و  هک  نیا  هفاـضا  هب  نشخ ، هماـک ، دوخ  يدرم  شردـپ  دـننام  زین  دـیزی  تواقـش  يدـیلپ و  رهظم 
هدهع رب  ار  یمالـسا  دض  ياهراکیپ  يربهر  هک  دوب  یناسک  زا  دیزی  دج  نایفـسوبا  مالـسا  ردـص  رد  دوب . يوخ  تشز  دـیلپ و  ياهداوناخ 

دوخ نادـند  اـب  ار  مالـسا  ربمغیپ  يومع  هزمح  ترـضح  رگج  دـحا  گـنج  رد  هک  تشاد  یناویح  يوخ  ناـنچ  نآ  هیواـعم  رداـم  تشاد .
سح زا  ولمم  دوب  یطیحم  دیزی  شرورپ  طیحم  راجنهان . یناور  تالاح  اب  دوب  یناسنا  دض  ياهتلـصخ  اب  يدرم  زین  دوخ  هیواعم  دـیوج ،
هدرب نیب  زا  ار  هیما  ینب  تازایتما  هدرک و  دوبان  ار  وا  نادـناخ  يهتـشذگ  تردـق  تورث و  مالـسا  تضهن  هک  دـیدیم  دـیزی  یئوج . ماـقتنا 

« رمخلا نارکـس   » ار وا  تهج  نیمه  هب  دوب و  كابیب  تخـس  يراوخبارـش  دـیزی  دوب . ماقتنا  يهشیدـنا  رد  هتـسویپ  تهج  نیمه  هب  تسا و 
دمحا نید  رد  يزور  رگا  مشونیم  نم  هک  یبارـش  نیا  : » تفگ یتـح  دـیزی  هک  دناهتـشون  نیخروـم  زا  یـضعب  هحفـص 53 ) دناهدناوخ ( .
دننامه هاگآ  ریغ  عامتجا  هک  دوب  هاگآ  کین  تهالب  يرسکبس و  دوجو  اب  دیزی  شونب .» ریگب و  حیسم  نید  هب  ار  نآ  زورما  دوب  هدش  مارح 

نآ يهدنهدناشن  يو  ياهلالدتـسا  شردپ و  گرم  زا  سپ  وا  ینارنخـس  داد . بیرف  ناوتیم  هنابیرفماوع  ینارنخـس  کی  اب  ار  ماش  عامتجا 
: دـناوخ ماش  مدرم  يارب  نینچ  نیا  ياهبطخ  هیواعم  گرم  زا  سپ  دـیزی  تسیرگنیم . یحطـس  ار  لئاسم  یمومع  راـکفا  هنوگچ  هک  تسا 
هک اریز  میاتـسیمن  ار  وا  نم  تشاد . ینازرا  وا  هب  ار  دوـخ  ياـهتمعن  عاوـنا  دـنوادخ  دوـب ، ادـخ  ناگدـنب  زا  ياهدـنب  هیواـعم  مدرم ! يا  »
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رد دیزی  دناسریم .» شرفیک  هب  دـیامن  هدارا  رگا  هدرک و  وفع  ار  وا  دـهاوخب  رگا  تسا . هاگآ  وا  لاح  هب  رگید  سک  ره  زا  شیب  دـنوادخ 
ار دوخ  ملع  يوعد  رد  متـسین و  شیوخ  لهج  هاوخ  رذـع  مدـش و  رما  نیا  يدـصتم  وا  زا  سپ  نم  کـنیا  : » تفگ دوخ  نانخـس  يهلاـبند 

راوخبارش درم  نآ  دیزی  هحفص 54 ) دزاس ( .» نوگرگد  دراد  هورکم  رگا  دهد و  ماجنا  دراد  تسود  يادخ  ار  هچنآ  انامه  مشابن ، يوگانث 
نآ زا  هبطخ  نیا  ندینـش  زا  سپ  ماش  مدرم  زا  يرایـسب  هک  تفرگ  هنادنـسپ  ادخ  بناجب و  قح  يهرهچ  نانچنآ  هبطخ  نیا  نایب  رد  دـیلپ  و 

كاـنلوه تیعقاو  نیا  يهدـنهدناشن  نیا  تسا و  هدرپس  ادـخ  هب  ار  شیوخ  هتفرگ و  شیپ  دوخ  هار  دـیدج  يهفیلخ  هک  دـندوب  لاحـشوخ 
رسارس هک  يوما  تموکح  هب  ینارنخـس  کی  ندینـش  اب  هک  نانچنآ  دوب . هدناشک  سالفا  یندوک و  هب  ار  ماش  یلاها  نهذ  هیواعم  هک  تسا 

نارادناتـسا ماکح و  هب  یئاهروتـسد  لاسرا  اب  ار  دوخ  راک  يهمانرب  نآ  زا  سپ  زور  دنچ  دیزی  دندنام . رادافو  دوب  گنرین  یهابت و  داسف و 
ناهج نیا  رد  یتدم  دیـشوپ و  تفالخ  سابل  هک  دوب  ادخ  ناگدنب  زا  ياهدـنب  هیواعم  : » دوب هتـشون  نیمارف  اههمان و  نآ  رد  يو  درک . زاغآ 
بجاو نونکا  درم . وکین  یگرم  هب  درک و  ياهتسیاش  یگدنز  ناهج  نیا  رد  هک  دزرمایب  ار  وا  ادخ  تفاتش . رگید  ناهج  هب  سپس  تسیز و 

فارـصنا و تصخر  ار  سک  چـیه  دـننک و  تعیب  اـم  اـب  هک  دـیزاس  راداو  ار  دوخ  راـید  رهـش و  دارفا  يهمه  هماـن  نیا  ندـید  اـب  هک  تسا 
هحفص 55) دیهدن ( »! فارحنا 

گرزب يهثداح  زاغآ 

همان نیا  ندیـسر  اب  : » تشون نینچ  داتـسرف  هنیدـم  مکاح  هبقع  نب  دـیلو  يارب  هک  مه  یـصوصخم  يهمان  رد  دـیزی  گرزب  يهثداح  زاـغآ 
اهنآ رـس  دندرک  عانتما  رگا  دننک  تعیب  نم  اب  زاس  ناشروبجم  هدب و  اهنآ  ناشن  ار  همان  ریگب ! ار  نیـسح »  » و ریبز » هللادبع   » و رمع » هللادـبع  »

یگنادرم تعاجـش و  زا  يو  دـش  یلد  ود  دـیدرت و  راچد  تخـس  همان  نیا  ندـناوخ  زا  سپ  دـیلو » !« » تسرفب نم  يارب  هماـن  باوج  اـب  ار 
يدرم هک  مکح  ناورم  ترواشم  اب  ماجنارـس  یلو  دریذپیمن ، ار  دیزی  اب  تعیب  گرزب  درم  نآ  هک  تسنادیم  تشاد و  عالطا  ع)  ) نیـسح

تساوخ و دوخ  رـصق  هب  ار  بلاطیبانب  یلع  دـنزرف  یبش  ور  نیا  زا  دزاـس  تعیب  هب  روبجم  ار  نیـسح  هک  تفرگ  میمـصت  دوب  دـیلپ  تخس 
، داد ماجنا  هحفـص 56 ) ناهنپ (  رد  ار  نآ  دوشب  هک  تسین  يرما  تعیب  : » تفگ خـساپ  رد  یلع  نب  نیـسح  داد  ناشن  وا  هب  ار  دـیزی  يهماـن 

درکیم ساسحا  نوچ  دـش و  جراـخ  هراـمالاراد  زا  نآ  زا  سپ  یلع  نب  نیـسح  ناوخب »! ار  اـم  ینکیم  عمج  تعیب  يارب  ار  مدرم  هک  ادرف 
تلم يارب  كانلوه  رایسب  ییاهزور  نونکا  دوش ، جراخ  هنیدم  زا  هک  تفرگ  میمصت  دنریگب  تعیب  وا  زا  روز  اب  دنراد  دصق  دیلو  نیرومام 
شیپ مالـسا  يارب  گرزب  یتبیـصم  دندرکیم  تعیب  وا  اب  دنادیم و  رد  نت  دـیزی  تموکح  هب  مدرم  يهمه  رگا  دوب . هدـمآ  شیپ  یمالـسا 

هتخانـش نیملـسم  ربهر  مالـسا و  يهفیلخ  مان  هب  راکتیانج ، دیلپ و  يدرم  راوخبارـش ، دـیزی  درکیم ! یتواضق  هچ  خـیرات  یتسارب  دـمآیم ،
ادـخ لوسر  شدـج  ربق  ترایز  هب  راب  نیرخآ  يارب  ع)  ) نیـسح لاح  ره  هب  دوب !؟ زیاج  وا  يارب  توکـس  ایآ  یطیارـش  نینچ  رد  دـشیم و 

تسیب و رد  موشیم »... رود  وت  زا  هارکا  اب  نم  کنیا  راوگرزب ! دـج  يا  هآ ، : » دومرف و  درک ، راثن  کشا  یتارطق  كاپ  تبرت  نآ  رب  تفر و 
هحفص تفریم ( . شیپ  هکم  يوس  هب  تشذگیم و  هنیدم  ياهناتسلخن  رانک  زا  ع)  ) نیسح ناوراک  يرجه  تصـش  لاس  بجر  هام  متـشه 

(57

نادیهش نیتسخن 

ضوع گنر  تعرـس  هب  یـسایس  طیارـش  رییغت  اب  نانآ  دنکیم . تریح  تخـس  هفوک  مدرم  تایحور  يهعلاطم  زا  ناسنا  نادیهـش  نیتسخن 
يوـس هب  ار  ع )  ) یلع نب  نیـسح  دـنتفرگ  میمـصت  هفوـک  مدرم  هیواـعم  گرم  زا  سپ  دـندادیم ، رییغت  ار  دوـخ  يریگتهج  دـندرکیم و 
نایفوک هشیدـنا  نیا  اـب  دـنچیپ . مه  رد  ار  ناـیوما  تموکح  راـموط  دـننک و  يریگولج  دـیزی  تفـالخ  زا  وا  يربهر  اـب  دـنناوخب و  شیوخ 

اهتساوخرد زا  یهوبنا  ربارب  رد  هکم  رد  ع)  ) نیسح دندرک . توعد  هفوک  هب  ار  وا  دنداتسرف و  ع)  ) یلع نب  نیـسح  يوس  هب  ناوارف  ياههمان 
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یتسرپ و رز  بیرف ، رکم و  طاسب  ناـیفوک  يراـی  اـب  دور و  هفوک  هب  دنتـساوخیم  وا  زا  همه  هک  یئاهتـساوخرد  اـههمان و  دوب . هتفرگ  رارق 
هحفـص 58) نایفوک (  يرادافو  زا  نانیمطا  يارب  ع)  ) نیـسح دزیرب . مه  رد  ار  نایوما  بعل  يراوخبارـش و  یتاقبط ، تازایتما  يرگدادـیب و 
. دـش دراو  یفقث » هدـیبع  وبا  نب  راتخم   » يهناخ هب  هفوک  رد  ملـسم  تخاس . هناور  رهـش  نآ  يوس  هب  ياهمان  اب  هارمه  ار  لـیقع » نب  ملـسم  »

کیپ زا  هفوک  مدرم  لوا  ياهزور  تشاد . کیدزن  یـشیوخ  هفوک  یلاو  نامعن »  » اب رگید  يوس  زا  دوب و  وا  یکدوک  ناـمز  تسود  راـتخم 
زیگناروش لابقتسا  نآ  يهدهاشم  اب  ملسم  دندرکیم . تعیب  وا  اب  دندمآیم و  وا  دزن  هتـسد  هتـسد  اهنآ  دندرک . تفگـش  یلابقتـسا  نیـسح 

دـمآ و دـیدپ  ياهزات  ثداوح  کیپ ، نتفر  زا  سپ  اما  داتـسرف . ع )  ) یلعنبا نیـسح  يوس  هب  دوب  نایفوک  يراداـفو  زا  یکاـح  هک  ياهماـن 
راک و ایر  يدرم  تخاس و  رانکرب  راک  زا  ار  هفوک  یلاو  ناـمعن ، یـسایس ، يهنارهاـم  روناـم  کـی  اـب  دـیزی  تخاـس . نوگرگد  ار  عاـضوا 

دیاب هک  درک  ساسحا  ملـسم  هفوک ، تموکح  زا  ناـمعن  لزع  اـب  درک . بوصنم  هفوک  تموکح  هب  ار  داـیز » نب  هللادـیبع   » ماـن هب  راوخنوخ 
یناه  » مانب دوخ  نارای  زا  رگید  یکی  يهناخ  هب  ور  نیا  زا  دـنک ، لقتنم  يرگید  ياج  هب  یفقث  راتخم  يهناخ  زا  ار  دوخ  ياـهتیلاعف  زکرم 
دیدـش ینارنخـس  کـی  رد  درک و  عمج  هفوک  دجـسم  رد  ار  مدرم  هفوک  هب  دورو  زا  سپ  داـیزنبا  هحفـص 59 ) تفر ( . يدارم » هورع  نـب 

داد هک  تخاس  رومام  و  امـش ، میانغ  امـش و  دودـح  امـش و  رهـش  رب  تخاس  اورنامرف  ارم  دـیزی  : » تفگ هنابیرفماوع  لاح  نیع  رد  نحللا و 
هنایزات و مهد . رارق  ناسحا  دروم  نابرهم  ردـپ  نوچ  ار  راد  تعاـط  رادربناـمرف و  مدرم  مناـسرب و  وا  هب  ار  مورحم  قح  مناتـسب و  ار  مولظم 
: تفگ هاگ  نآ  و  دنسرتب .»! شیوخ  ناج  زا  دیاب  مدرم  مرجال  دنکشب . ارم  دهع  دنک و  تفلاخم  ارم  رما  هک  تسا  یسک  صاخ  نم  ریشمش 

ناساره ار  هفوک  نامیپ  تسـس  نوبز و  مدرم  دایزنبا ، زیمآ  دیدهت  دـنت و  نانخـس  دزیهرپب .»! نم  مشخ  زا  هک  دـیئوگب  ار  لیقع  نب  ملـسم  »
« یناه  » يهناخ رد  دـندرک و  اـهر  ار  يو  هراـبکی  دـندوب  هداد  تعیب  تسد  لـیقع  نب  ملـسم  هب  روش  یمرگ و  ناـنچ  اـب  هک  ناـنآ  تخاـس .

نیرخآ دندینارتسگ . هفوک  رب  ار  رورت  تشحو و  دنتشک و  هنامحریب  ار  ملسم  یناه و  دایزنبا  دیلپ  نارای  دعب  زور  دنچ  دنتشاذگ . شیاهنت 
زا ربخیب  هحفص 60 ) وا (  دشیم . کیدزن  هفوک  رهش  هب  نانز  سفن  يراوس  هک  دشیم  ناهنپ  برغم  ياههوک  سپ  رد  دیشروخ  يهعـشا 
هب ار  ع )  ) یلعنبا نیسح  يهمان  دناسرب و  هفوک  هب  ار  دوخ  رتدوز  هچ  ره  تشاد  یعس  دوب  هتسویپ  عوقو  هب  رهـش  رد  هک  یکانلوه  ثداوح 
هب ار  شیوخ  بسا  هک  نانچمه  يو  دوب ، عاجـش  ناـمرهق و  یناملـسم  و  ماـما ، راداـفو  ناراـی  زا  یکی  راوس  نیا  دـهدب . رهـش  ناگدـنیامن 

يهماج ریز  رد  نانچمه  ار  ماما  يهمان  نوچ  دربیم و  هنیـس  هب  ار  شیوخ  تسد  راب  کی  هظحل  دـنچ  ره  درکیم  قیوشت  رتعیرـس  تکرح 
رد دوب ، لاحشوخ  تشاد  دوخ  اب  ار  ماما  يهمان  هک  نیا  زا  دوب و  يوادیص » رهسم  نب  سیق   » درم نیا  درکیم . مسبت  درکیم  ساسحا  دوخ 

ار دـننام  اتمهیب و  دـنوادخ  نامیا ، اب  ناردارب  يوس  هب  یلع  نب  نیـسح  زا   » میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  دوب : هدـش  هتـشون  نینچ  ماـما  يهماـن 
ام ترصن  هب  دیاهدش و  قفتم  يار  نسح  هب  امش  هک  داد  یهاگآ  ارم  داتـسرف ، نم  يارب  یبوتکم  لیقع  نب  ملـسم  دعب ، اما  منکیم . شیاتس 

و رما ، نیا  رد  ارم  شیوخ  فطل  هب  دنادرگ  وکین  هک  مدش  راتساوخ  دنوادخ  زا  نم  دیاهتشگ و  ناتـسادمه  قح ، بلط  رد  دیاهتـسب و  رمک 
نونکا متشگ . راپسهر  امـش  بناج  هب  نوریب و  هکم  هحفص 61 ) زا (  هجحیذ  متشه  هبنـش  هس  زور  نم  و  ار ، امـش  دیامرف  تیانع  میظع  رجا 
مهاوخ رضاح  امش  دزن  هب  مایا  نیا  رد  زین  نم  دوخ و  رما  رد  دییامن  ششوک  دینک و  هلجع  دیسر  ارف  امـش  کیدزن  هب  نم  يهداتـسرف  نوچ 

سیق هک  دوـب  نیا  زا  عناـم  زین  بش  یکیراـت  اـما  تشگیم  رادـیدپ  رود  زا  رهـش  مک  مک  هتاـکرب » هللا و  هـمحر  مـکیلع و  مالـسلا  و  دـش .
نانابهگن هک  دیمهف  یئانـشور  نآ  زا  سیق  دروخ و  مشچ  هب  رود  زا  یفیعـض  یئانـشور  دعب  یتدم  دنزب . سدح  رهـش  ات  ار  دوخ  يهلـصاف 

طقف هک  اریز  دنیبب  هتسب  ار  نآ  هک  تشادن  راظتنا  دیـسر  هزاورد  ولج  هب  سیق  هک  یتقو  دناهدرک . نشور  ار  هزاورد  لعـشم  رهـش  يهزاورد 
سدح هزاورد  ندوب  هتسب  زا  سیق  دوب ، هتشذگن  بش  زا  يدایز  تدم  هک  الاح  و  دشیم ، هتـسب  اههزاورد  گنج  ای  يداع و  ریغ  عقاوم  رد 

هب دوب  هزاورد  رانک  رد  شیوخ  بسا  يور  رب  هک  ریمن » نب  نیـصح   » ماـنب وختـشز  يدرم  ماـگنه  نیا  رد  تسا . یئاـهربخ  رهـش  رد  هک  دز 
نازابرـس زا  یکی  لعـشم  رون  هانپ  رد  بش  یکیرات  هحفـص 62 ) رد (  نیـصح  تشادزاب ، رهـش  لـخاد  هب  نتفر  زا  ار  وا  تفر و  يو  يوس 

تعرـس هب  تسا  هتـسویپ  عوقو  هب  یثداوح  رهـش  رد  دـیمهف  يو  نانخـس  تالاوئـس و  زا  هک  سیق  تخادرپ . يو  زا  یئوجزاـب  هب  داـیزنبا ،
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« نیـصح  » نظ ءوس  رب  سیق  لـمع  نیا  درک . هراـپ  ار  نآ  دروآ و  نوریب  دوخ  يهماـج  ریز  زا  ار  یلع  نبا  نیـسح  شیوـخ  ياوـشیپ  يهماـن 
دعب زور  دنورب . دایزنبا  دزن  هب  وا  اب  دعب  زور  ات  دنزاس  ینادـنز  ار  يو  هدرک  هرـصاحم  ار  وا  فرط  ره  زا  تساوخ  نانابهگن  زا  سپ  دوزفا .

دیـسرپ ار  شمان  هک  دایزنبا  خـساپ  رد  يو  تخادرپن . هبالو  سامتلا  هب  نوبز  نادرم  نوچمه  رهـسم » نب  سیق   » داـیزنبا هموکحلا  راد  رد 
دوخ اب  هک  ار  ياهمان  دز - : داـیرف  داـیزنبا  منیـسح ! وا  رـسپ  و  ع )  ) بلاـطیبانبا یلع  نینموملاریما  نایعیـش  زا  نت  کـی  نم  داد - : باوج 

يدرم تشادن  راظتنا  زگره  هک  دایزنبا  دوب . هدش  هتـشون  هچ  نآ  رد  ینادـن  وت  هک  نآ  يارب  داد - : خـساپ  سیق  يدرک ؟ هراپ  ارچ  یتشاد 
زا همان  دوب - ؟ هک  يوس  هب  یـسک و  هچ  زا  همان  تفگ - : تفوک و  نیمز  رب  ار  شیوخ  ياپ  دـیوگ  نخـس  يو  هحفص 63 ) اب (  نینچ  نیا 

ار تناج  ادخ  هب  دـنگوس  : » تفگ نخـس  نیا  ندینـش  اب  دایزنبا  منادـن . ار  ناشیا  مان  نم  هک  هفوک  لها  زا  یتعامج  يارب  دوب . ع)  ) نیـسح
هعطق ار  تندب  مهدیم  روتسد  هنرگ  یتسرف و  تنعل  نسح  شردارب  یلع و  وا  ردپ  نیـسح و  رب  يور و  ربنم  رب  هک  نآ  رگم  تفرگ  مهاوخ 
مدرم يهمه  هب  هک  تساوخیم  يو  دوب . هدرمـش  منتغم  رگید  یتاغیلبت  رونام  کی  يارب  ار  تصرف  دایزنبا  درک . لوبق  سیق  دـننک »! هعطق 

روتـسد نازابرـس  هب  تهج  نیمه  هب  و  دنتـسرفیم ، تنعل  وا  رب  دناهدرک و  تنایخ  وا  هب  ع )  ) نیـسح نارای  نیرتکیدزن  یتح  هک  دـنک  تباث 
يو تفر ، ربنم  يور  هب  سیق  تشگ ، ولمم  تیعمج  زا  هفوک  دجسم  هک  ینامز  دنزاس . هناور  دجـسم  يوس  هب  ار  مدرم  دنناوتیم  ات  هک  داد 

دایز و نب  هللادـیبع  ناوارف  یتماهـش  اب  سپـس  تفگ . اـنث  ع )  ) نیـسح نسح و  یلع و  رب  سپـس  داتـسرف و  دورد  وا  لوسر  ادـخ و  رب  ادـتبا 
! هفوک مدرم  يا  : » دروآرب گناب  هاگنآ  و  هحفص 64 ) داتسرف ( . نیرفن  نیسپاو  ات  نیتسخن  زا  ار  هیما  ینب  ناشکرـس  درک و  تنعل  ار  شردپ 

نیا ندینـش  اب  دایزنبا  دینک »! تباجا  ار  دوخ  ماما  نامرف  دـیئوش و  تسد  دـیلپ  دایزنبا  زا  مدـمآ . امـش  يوس  هب  ع)  ) نیـسح بناج  زا  نم 
، دنزادنا شنیئاپ  هب  يدـنلب  زا  دـنرب و  هموکحلا  راد  رـصق  يالاب  رب  ار  يو  و  دـنزاس ، هفخ  ولگ  رد  ار  سیق  يادـص  هک  داد  روتـسد  نانخس 
ع)  ) نیسح شیوخ  يالوم  زا  نانچمه  یلو  دیشکیم  دایرف  درد  زا  هدش  درخ  ياهناوختسا  اب  وا  دنتخادنا و  نیئاپ  هب  رصق  يالاب  زا  ار  سیق 

هحفص 65) دندوب ( ... نیتسخن  نادیهش  سیق  یناه و  ملسم و  يرآ  دنتخاس . ادج  شنت  زا  رس  یتیاور  هب  داد و  ناج  ات  تفگیم  نخس 

مدرم ییاهر  يارب  مایق 

هب ع )  ) یلع نبا  نیـسح  ینارنخـس  نیا  رد  تسالبرک . ریبک  دربن  ياهنامرآ  يهدـنهدناشن  انم »  » رد ماما  ینارنخـس  مدرم  ییاهر  يارب  ماـیق 
.« دناوخیم هیغاط »  » ار هیواعم  دنکیم و  هراشا  هیماینب  یشک  مدرم  يرتسگتشحو و  يرگلواپچ ، یتسرپ ، جنگ  یگماک ، دوخ  یئوگ ، روز 

دادبتـسا داسف و  یگریت و  يوس  هب  ار  هعماج  هک  تسا  شنم  روتاتکید  يازکیرات  لماع  نآ  دوخ  عیـسو  موهفم  رد  توغاط »  » اـی و  هیغاـط »
دنکیم هراشا  هیما  ینب  تادهعت  ندراذگ  اپ  ریز  اهیشکندرگ و  زا  یتمسق  هب  هک  نآ  زا  سپ  دوخ  یخیرات  قطن  نیا  رد  اما  دناریم . شیپ 

تاـماظن و هک  یعاـمتجا  ياـهداد  رارق  ینعی   ) هدـش ادـخ  ربارب  رد  هک  یتادـهعت  هک  دـینیبیم  دوـخ  مشچ  هب  : » هک دزاـسیم  ناـشن  رطاـخ 
هحفص 66) تسادخ ( ) ربارب  رد  یتادهعت  تقیقح  رد  یبتجم و  ماما  اب  هیواعم  هک  ینامیپ  نینچمه  دزاسیم ، ار  یمالـسا  هعماج  تابـسانم 

ربمایپ تعیب  قیرط  زا  هک  یمالـسا  تابـسانم  ینعی   ) هتفرگ ماجنا  ربمایپ  ربارب  رد  هک  یتادهعت  تسا ... هدـش  هداهن  اپ  ریز  هتـسسگ و  یگمه 
. تسا یئاـنتعایب  دروم  هتفرگ ) ماـجنا  ربماـبپ  ربارب  رد  مخ  ریدـغ  رد  هک  یلع  ینیـشناج  زا  يوریپ  تعاـطا و  دـهعت  نینچمه  هدـش ، دـهعت 
هب ماما  فورعم  يهمان  تیصو  دوشیمن .»... محرت  اهنآ  رب  دناهدنام و  تسرپرس  یب  اهرهـش  مامت  رد  ناوتان  ناریگ  نیمز  و  اهلال ، نایانیبان ،

جرخا مل  ینا  تشون : همان  تیـصو  نیا  زا  یـشخب  رد  ماما  تسا . تضهن  ياـهنامرآ  زا  رگید  یتمـسق  يهدـنهدناشن  زین  هیفنح  نب  دـمحم 
رکنملا و نع  یهنا  فورعملاب و  رمآ  نا  دیرا  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  يدج  هما  یف  حالصالا  بلطل  تجرخ  امنا  ًاملاظ و  ًارطب و ال  ًارشا و ال 
هب رمک  رطاخ  نیا  هب  طقف  هکلب  هنارگمتـس ، ای  هناراـکهبت  هن  ماهدرکن و  ماـیق  هناـسوهلاوب  نم  ینعی  بلاـطیبانب . یلع  يدـج و  ةریـسب  ریـسا 
هب منک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوـخیم  منادرگ . حالـصا  مرآ و  حالـص  هب  ار  ص )  ) مدـج تـما  راـک  هـک  ماهتـسبرب  تـضهن 

هحفص 67) میامن ( . لمع  بلاطیبا  نبا  یلع  مردپ  مدج و  يهویش 
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دعس نبا  زا  رتهب  یسک  هچ 

یناه و ملسم و  زیگنارثات  تداهش  زا  ار  يو  نارفاسم ، اج  نآ  رد  دیسر  هلابز »  » هاگلزنم هب  ع)  ) نیسح ناوراک  دعـس  نبا  زا  رتهب  یـسک  هچ 
ام هب  رابهودـنا  رایـسب  یئاـهربخ  ناراـی ، يا  تفگ  ناوارف  هودـنا  اـب  درک و  عمج  دوخ  رود  هب  ار  شیوخ  ناراـی  نیـسح  دـنداد . ربخ  سیق 

سپ تسام ، راظتنا  رد  یتخس  ياهزور  نونکا  دندمآرد ، گنرین  رد  زا  ام  اب  قارع  مدرم  دناهتـشک و  هفوک  رد  ار  ام  ناگداتـسرف  دسریم ،
ای ماقم و  هب  ندیـسر  يارب  هک  نانآ  نانوبز ، زا  ینت  دـنچ  تسا . دازآ  دورب  يرگید  تشونرـس  يوس  هب  دوش و  ادـج  اـم  زا  دـهاوخ  هک  ره 
رد تفریم  شیپ  نینوخ  یگنج  يوس  هب  هک  ناوراک  نیا  یهارمه  هک  دـندرک  ساـسحا  دـندوب  هدـمآ  نیـسح  ناوراـک  لاـبند  هب  یترهش 

، داتفا هار  هب  هرابود  ع )  ) نیسح ناوراک  هحفص 68 ) دنتفر ( . رگید  یهار  هب  دندش و  راوس  شیوخ  ياهبکرم  رب  سپ  تسین . اهنآ  حالص 
دادیم هزاجا  هن  دوش و  دراو  هفوک  هب  ترـضح  هک  تشاذگیمن  هاپـس  يهدنامرف  رح  درک . دروخرب  شنایهاپـس  و  رح »  » اب ات  تفر  تفر و 
تـسین هدـناوخان  نامهم  هک  تخاس  ناشن  رطاخ  يو  هب  تفگ و  اهنخـس  رح  اب  ع)  ) یلع نب  نیـسح  ددرگ . زاب  هنیدـم  يوس  هب  ناوراک  هک 

، متسین دناهتشون  همان  هک  ناسک  نآ  زا  نم  تفگ : باوج  رد  رح  دناهدرک . توعد  ار  وا  دناهتشون و  رایسب  ياههمان  يو  يارب  نایفوک  هکلب 
درمناوج و يدرم  هک  رح  تاظحل ، نیا  رد  میورب . دایزنبا  دزن  هفوک  هب  ات  مشاب  وت  اب  مدرک  دروخرب  وت  اب  هک  اجک  ره  ات  مرومام  طـقف  نم 

تخس دوب  هدرک  راتفر  تنوشخ  هب  يو  اب  هتسب و  ارهز  دنزرف  رب  هار  هک  نیا  زا  يو  دوب  هتفرگ  رارق  كانرطخ  یهار  ود  کی  رد  دوب  هدازآ 
، مهد ربخ  دایزنبا  هب  نم  ات  يریگ  شیپ  هنیدم  هفوک و  زا  ریغ  یهار  تسا  رتهب  : » تفگ ع )  ) نیسح هب  يور  نیا  زا  درکیم ، مرـش  ساسحا 

زور دنچ  دنتفریم . شیپ  هیسداق  فرط  هب  هتسهآ  هتسهآ  ناوراک  ود  ره  درک و  لوبق  ع )  ) نیـسح دراد » روذعم  تیرومام  نیا  زا  ارم  دیاش 
ینابایب رد  ار  نیسح  ناوراک  هک  دوب  هداد  هحفص 69 ) نامرف (  يو  هب  دایزنبا  همان  نیا  رد  دیـسر ، رح  يارب  دایزنبا  بناج  زا  ياهمان  دعب 

يو تخاس . ناشیرپ  تخـس  ار  رح  نامرف  نیا  دوش ، رداص  دـیدج  ياـهنامرف  اـت  دـنکن  اـهر  ار  وا  و  دروآ . دورف  نازوس  فلع و  بآیب و 
نادـجو اما  دـنداتفا ، هار  هب  هرابود  ناوراک  ود  دراد . نیگمهـس  تخـس  يرفیک  ادـخ  لوسر  دـنزرف  رب  یملظ  نینچ  يارجا  هک  تسنادیم 

هب رح  ینورد  ياهجنر  لاح  نیمه  رد  دـمآ و  دورف  ع )  ) نیـسح ناوراک  البرک »  » نیمزرـس رد  درزآیم . ار  وا  نانچمه  رح  رادـیب  هاـگآ و 
ار شنارای  یلع و  نب  نیسح  کنیا  : » داتسرف دایزنبا  يارب  نومضم  نیا  هب  ياهمان  تفرگ و  ار  دوخ  میمـصت  سپ  دیـسر ، دوخ  تدش  جوا 
هک دوب  شیوخ  هاگراب  رد  دایزنبا  تسین .»! وا  اـب  هزراـبم  يهدارا  ارم  يراد  گـنج  يهدارا  وا  اـب  وت  رگا  مدروآ  ـالبرک  هب  ههاریب  هار و  زا 
وا سپ  تسین ، ع )  ) نیسح اب  هزرابم  هب  رضاح  تسا و  هتفرگ  ار  دوخ  میمـصت  رح  هک  دادیم  ناشن  يهناعطاق  نحل  دیـسر . وا  هب  رح  يهمان 

، دوب دعس  نب  رمع  زا  رتهب  یسک  هچ  نایم  نیا  رد  دریذپب . ار  ع )  ) نیسح لتق  نیگنن  يهفیظو  هک  دشاب  هدارایب  يرودزم  يهشیدنا  رد  دیاب 
ماقم و يهتفیـش  فدـه و  یب  یناسنا  کی  يهنومن  دعـسنبا  هحفـص 70 ) تخوسیم ( ! ير  تموکح  قـشع  شتآ  رد  هتـسویپ  هک  يدرم 

کین مشاه  ینب  نادناخ  و  ع )  ) نیسح تیناقح  هب  يو  تشادن . ینایاپ  وا  نوچ  یکانسوه  درم  لد  ياهشهاوخ  اههتساوخ و  دوب . تسایر 
هب هک  دومن  توعد  ار  دعـسنبا  ع )  ) نیـسح اهدروخرب ، زا  یکی  رد  . » دـیوش تسد  شیوخ  ماقم  هداوناخ و  زا  تسناوتیمن  اـما  دوب  هاـگآ 

دومرف نیـسح  دوش . ناریو  نب  خـیب و  زا  ماهناخ  مسرتیم  تفگ  باوج  رد  دعـسنبا  دریگرب . تعیب  تسد  دایزنبا  زا  دزیخرب و  يو  يراـی 
نم دومرف  ع )  ) نیسح دور ، رد  هب  مگنچ  زا  نم  کلم  لام و  هک  مسرتیم  تفگ  دعـسنبا  منکیم . ناینب  وت  رهب  ار  نآ  زا  رتهب  ياهناخ  نم 
نیا ( . 1 «. ) مناـساره داـیزنبا  يوس  زا  ناـشیارب  هک  تسا  لاـیع  لـها و  هفوک  رد  ارم  تفگ  دعـسنبا  منکیم . اـطع  وـت  هب  ار  نآ  زا  رتـهب 

نتـشیوخ لاوـما  شیوـخ و  يهداوناـخ  زج  زیچ  چـیه  هب  هک  تسا  بـلط  تـصرف  ناـسنا  کـی  يهـیحور  يهدـنهدناشن  هـمه  تالالدتـسا 
نا لق  : » تسا هدومرف  دـنوادخ  هک  نیا  اب  تسا ، تواـفت  یب  اونیب  مورحم و  رازه  هحفص 71 ) نارازه (  تشونرـس  لباقم  رد  دشیدنایمن و 

میکلا بحا  اهنوضرت  نکاسم  اهداسک و  نوشخت  هراجت  اهومتفرتقا و  لاوما  مکتریشع و  مکجاوزا و  مکناوخا و  مکؤانبا و  مکؤابآ و  ناک 
ناتنادـنزرف و ناتناردـپ و  رگا  وگب  نیقـسافلا ؛» موقلا  يدـهی  ـال  هَّللا  هرماـب و  هَّللا  یتأـی  یتح  اوصبرتف  هلیبس  یف  داـهج  هلوسر و  هَّللا و  نم 

رهبر آزادگان )امام حسین )علیه السالم((            صفحه 19 از 28

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نآ هب  هک  یئاهنکـسم  دیـسارهیم و  نآ  داسک  زا  هک  یتراـجت  دـیاهدروآ و  تسد  هب  هک  یلاوما  ناـتناشیوخ و  ناتنارـسمه و  ناـتنردارب و 
نایصع هورگ  ادخ  هک  دروایب  ار  شیوخ  نامرف  ادخ  ات  دیرب  راظتنا  تسا  رتبوبحم  يو  هار  رد  داهج  ربمغیپ و  ادخ و  زا  امش  دزن  دیـشوخلد 

ار وا  همه  زا  شیب  هک  زیچ  نآ  اما  دوب  یمهم  رما  دعـسنبا  رظن  رد  نانآ  هافر  هداوناخ و  شیاـسآ  هتبلا  ( . 2 «. ) دنکیمن تیاده  ار  ناگشیپ 
ير تموکح  ندروآ  تسد  هب  يارب  وا  يهقالع  يو و  رصح  دح و  یب  یبلط  هاج  ددنویپب ، تقیقح  نانمشد  فص  هب  هک  دوب  هتخاس  راداو 

تساوخ و تلهم  بش  کی  درک  داهنـشیپ  يو  هب  ار  هفوک  هاپـس  یهدـنامرف  دایزنبا  هک  یماگنه  اهنیا  يهمه  دوجو  اب  هحفص 72 ) دوب ( .
هک تشاد  ناوارف  یعـس  نیـسح  ماما  درک . تاقالم  ع )  ) نیـسح ماـما  اـب  راـب  نیدـنچ  ـالبرک  يارحـص  رد  داهنـشیپ  نتفریذـپ  زا  سپ  یتح 

هاپـس یهدـنامرف  دوب  لیام  تدـشب  هک  دـیزی » نبا  یلوخ   » رگید فرط  زا  درادزاب . كانلوه  تیانج  نآ  زا  ار  هفوک  نایهاپـس  و  دعـسنبا » »
رما نیا  رد  رگا  تسا و  شزاس  حلص و  يوگتفگ  لوغشم  نیسح  اب  دعـسنبا  هک  داد  شرازگ  دایزنبا  هب  هنامرحم  دوش  راذگاو  وا  هب  هفوک 
نیا زا  دایزنبا  درک . یناوتن  هراچ  تقو  نآ  دوشیم و  هدیشک  وت  رب  دراد  دوخ  یهدنامرف  ریز  هک  یمیظع  رکـشل  ياهریـشمش  ینک  تلفغ 

یهدیم و لیکشت  هسلج  نیسح  اب  بش  ره  ماهدینش  : » تشون دعسنبا  هب  نومضم  نیا  هب  يدنت  يهمان  سپ  دش . برطضم  تخس  شرازگ 
هب گنرد  یب  وگب  نیسح  هب  همان  نیا  تفایرد  درجمب  دراد  همادا  بش  همین  زا  یـساپ  ات  وت  تاسلج  نیا  يزیریم و  تدوم  یتسود و  حرط 

تعاطا میلست و  هحفـص 73 ) هب (  روبجم  ات  دنبب  وا  نادناخ  وا و  رب  ار  بآ  هنرگ  رتهب و  هچ  درک  تعاطا  رگا  دـیآرد . نم  روتـسد  مکح و 
تفایرد زا  سپ  دعـسنبا  مارح »! وا  نادناخ  نیـسح و  رب  منادیم و  لالح  يراصن  دوهی و  رب  ار  بآ  نم  هک  نادب  وت  مه  ار  رما  نیا  دوش و 

شنایرکشل نیسح و  رب  ار  بآ  هک  درک  رومام  ار  وا  تشاذگ و  جاجحنب » ورمع   » رایتخا رد  وجگنج  راوس  دصناپ  گنرد  یب  روتـسد  نیا 
يهطقن هب  ای  ددرگرب و  هنیدـم  هب  ای  نیـسح  دـهد  هزاجا  هک  تساوخ  وا  زا  تشون و  داـیز  نب  هللا  دـیبع  هب  يددـجم  يهماـن  سپـس  ددـنبب .

نآ نومـضم  هک  تشاد  زین  ياهمان  دوخ  هارمه  يو  دیـسر . البرک  نیمزرـس  هب  دوخ  سفن  هزات  يورین  اب  رمـش  دعب  زور  دنچ  دور . يرگید 
ینارورپب و دوخ  يهشیدـنا  رد  ار  وا  تمالـس  يوزرآ  ینک و  يراگنالهـس  نیـسح  راک  رد  هک  مداتـسرفن  ار  وت  نم  دعـسنبا ! : » دوب نینچ 

رگا و  نک ! هناور  نم  دزن  گنرد  یب  ار  وا  دراذگ  نم  تسد  رد  ار  شتـسد  دهد و  رد  نت  نم  مکح  هب  وا  رگا  ینک : نم  دزن  ار  وا  تعافش 
ار ناشدسج  زاتب ! اهنآ  تشپ  هنیس و  رب  بسا  ناسرب و  لتق  هب  ار  شباحصا  شدوخ و  نک ! هلمح  شنارای  وا و  رب  درکن  تعاطا  دیچیپرس و 

میلست رمش  هب  ار  نایهاپـس  یهدنامرف  هحفـص 74 ) یهد (  ماجنا  یناوتیمن  ار  روتـسد  نیا  رگا  ناسرب ! نایاپ  هب  ار  راـک  و  نک ، هعطق  هعطق 
تـشاد ناکما  هظحل  ره  دوب  هدیـسر  البرک  هب  رمـش  نوچ  كانرطخ  یبیقر  هک  لاح  دایزنب ! هللا  دیبع  مدرک ! راک  نیا  رومام  ار  وا  هک  نک 

وا نارای  نیـسح و  نوخ  هب  ار  شدوخ  تسد  هک  تفرگ  میمـصت  دعـسنبا  دـنک ، نییعت  هاپـس  یهدـنامرف  ار  وا  يرگید  ناـمرف  اـب  داـیزنبا 
ممـصم الماک  الاح  دعـسنبا  يرآ  دزاس . یـضار  دوخ  زا  ار  هفوک  رادنامرف  مه  دـنک و  ظفح  ار  شیوخ  ماقم  مه  بیترت  نیا  هب  دـیالایب و 

« هینیـسحلا سلاجم   » يهمجرت اروشاع ، هعیـش و  ( 1 ( ) هحفـص 75 دزیم ( . جوم  ير  تموکح  قشع  روـش و  وا  يهشیدـنا  رد  دوـب و  هدـش 
يهیآ 24. هبوت ، يهروس  ( 2 . ) يهحفص 67 هینغم ، داوج  دمحم 

ناکاپان یبیرف  دوخ 

دوخ زا  تسد  زاب  دنیب  روهطوغ  يدیلپ  داسف و  زا  یبادرگ  رد  ار  شیوخ  رگا  هک  تسا  نیا  ناسنا  حور  ياهیتفگـش  زا  ناکاپان  یبیرف  دوخ 
، مرحم مهن  هبنشجنپ  بش  رد  دنکیم . هیجوت  يوحن  هب  ار  دوخ  ياهیدیلپ  دنیبیم و  بیط  كاپ و  ار  شیوخ  نانچمه  درادیمن و  رب  یبیرف 

دیشکیم ار  نانآ  راظتنا  هک  يراکیپ  زا  هدز و  هقلح  مه  رود  هب  اههمیخ  رد  زین  باحصا  تشاد و  ياج  شیوخ  يهدرپ  ارس  رد  ع )  ) نیسح
رکـشل زا  ریمـس  نب  هللادبع  مانب  نورد  هریت  يوختـشز و  يدرم  ماگنه  نیا  رد  دندناوخیم . نآرق  دنلب  يادص  اب  یـضعب  دـنتفگیم ، نخس 
شیوخ ياهیگنسرگ  یگنشت و  زا  نیـسح  نارای  هک  تشاد  راظتنا  يو  دش . کیدزن  شنارای  نیـسح و  ياههمیخ  هب  هدش و  ادج  نمـشد 

 ) يروشحلـس یلاع  ياهدورـس  اههمیخ و  زا  نآرق  توالت  يادص  اما  دنـشاب . دربن  نادیم  زا  رارف  يهشیدنا  رد  زین  ياهدع  دـنیوگ و  نخس 
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امنا اورفک  نیذلا  نبـسحی  و ال  . » دـشیم هدینـش  هیآ  نیا  اهرداچ  زا  یکی  زا  دومن . یتفگـش  راچد  تخـس  ار  يو  ینامرهق ، و  هحفص 76 )
ثیبخلا زیمی  یتح  هیلع  متنا  ام  یلع  نینموملا  رذـیل  هللا  ناک  ام  نیهم -  باذـع  مهل  امثا و  اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مسهفنال  ریخ  مهل  یلمن 

نانآ هب  ام  تساـهنآ ، دوس  هب  میداد  تلهم  ناـنآ  هب  رگا  دـننکن  روصت  دـنتفرگ ) شیپ  ناـیغط  هار  و   ) دـندش رفاـک  هک  اـهنآ  بیطلا ،... نم 
نامه هب  ار  نانموم  دـنوادخ  هک  دوبن  نکمم  دـشابیم ، اهنآ  يارب  ياهدـننک  راوخ  باذـع  دـنیازفیب و  دوخ  ناهانگ  رب  هک  میهدیم  تلهم 

: دز گناب  دینش  ار  هیآ  نیا  ریمـس  نب  هللادبع  نوچ  ( . 1 ...« ) دزاس ادج  كاپ  زا  ار  كاپان  هک  نآ  رگم  دراذگاو ، دیتسه  امـش  هک  تروص 
رس هک  دش  نیگمشخ  نانچنآ  نیسح  رادافو  یباحص  ریضخ » نبریرب  ! » تسادج امـش  زا  نامهار  هک  نوبیط  میئام  هبعک  دنوادخ  هب  دنگوس 

ناراوخنوخ رکشل  هب  هک  یـسک  يا  رودزم ! يهلفـس  یئوگیم  هچ  هحفص 77 ) دیـشک ( : دایرف  نارغ  يریـش  نوچ  دروآ و  نوریب  همیخ  زا 
هچ سپ  مشابن  ناکاپ  زا  نم  رگا  تفگ - : هللا  دـبع  هدروآ !؟ رد  ناـکاپ  رامـش  رد  ار  وت  دـنوادخ  هک  یتسه  یـسک  نآ  وت  اـیآ  ياهتـسویپ !

دعس رمع  رگشل  زا  دارفا  نیرت  ثیبخ  دیدرت  نودب  هک  نشوجلا  يذ  رمش  تفرگ . الاب  تخـس  اهنآ  يهرجاشم  ماگنه  نیا  رد  تسا ؟ یـسک 
میناکاپ و زا  ام  تسا . هدومن  ادـج  دـیلپ  زا  ار  كاپ  دـنوادخ  دیـشک : دایرف  يو  دادیم . شوگ  نانآ  نانخـس  هب  دوب و  یکیدزن  نآ  رد  دوب 

وت هک  ینکیم  نامگ  ادخ ! نمشد  يا  دز - : دایرف  تفر و  نوریب  رداچ  زا  درب و  ریـشمش  يهضبق  رب  تسد  رایتخایب  ریرب » ! » نادیلپ زا  امش 
رفیک هب  ات  شاب  تخاس ! ناوتن  دننام  ناگناوید  اب  زج  ار  وت  هک  يادخ  هب  دنگوس  نادیلپ ! زا  وا  ناردارب  و  ع )  ) یلع نب  نیـسح  یناکاپ و  زا 

هحفـص 78) اب (  ادرف  هک  يوگب  يراد  لد  رد  هچنآ  بشما  درم ! يا  تفگ - : خساپ  رد  وا  ینامب ! یقاب  یخزود  رد  نادیواج  لطاب ، راتفگ 
هار رد  هک  نیا  زا  نم  هک  دنادیم  رهاق  دـنوادخ  یهدیم ! میب  گرم  زا  ارم  ادـخ ! نمـشد  يا  تفگ : ریرب  دـش ! یهاوخ  هتـشک  ام  ریـشمش 
هک ادخ  هب  دنگوس  یلو  منکیم ، راختفا  موش  هتشک  دنربیم  رس  هب  نامرشیب  متـس  ملظ و  ریز  رد  هک  یمدرم  تاجن  وا و  فادها  نیـسح و 

، نارمعلآ يهروس  ( 1 ( ) هحفـص 79 تشاد ( ! دیهاوخن  ياج  خزود  شتآ  رد  زج  درب و  دـیهاوخن  هرهب  ص )  ) یفطـصم تعافـش  زا  امش 
تایآ 178و 179.

اروشاع

مه لباقم  رد  رکشل  ود  دشیم ، هدید  نوخ  زا  ياهچایرد  قفا  رد  دشن . زاغآ  يدیپس  اب  يرجه  لاس 61  مرحم  مهد  زور  مد  هدیپس  اروشاع 
رهاـظم و نب  بیبـح  اـب  پچ  حاـنج  یهدـنامرف  ع )  ) نیـسح هاپـس  رد  دنداتـسیا . مه  ربارب  رد  لـطاب »  » هاپـس و  قح »  » هاپـس دـنتفرگ ، عضوم 

سابعلا لضفلاوبا  نوچ  يروالد  دندوب ، هداتسیا  هوک  تمظع  هب  ینانامرهق  هک  رکـشل  نیا  رد  دوب ، نیق  نب  ریهز  اب  تسار  حانج  یهدنامرف 
باتیب و ياـهناج  هب  تشاد  تسد  رد  ار  يدازآ  شفرد  راوتـسا ، یهوک  نوچ  هک  لاـح  ناـمه  رد  يو  اـما  دوب . هتفرگ  تسد  هب  ار  مچرپ 

دعـسنبا هاپـس  رد  دـندروآیم . رب  شطعلا »  » دایرف یگنـشت  تدـش  زا  هک  دیـشیدنایم  یناکدوک  يهدیکـشخ  ياهبل  هناسمتلم و  ياههاگن 
رب ع )  ) نیسح هحفـص 80 ) تشاد ( . هدهعب  يدیبز » جاجح  نب  ورمع   » ار تسار  حانج  یهدـنامرف  دوب و  رمـش »  » اب پچ  حانج  یهدـنامرف 

ینارنخس هب  عورش  دزاس  هاگآ  دوب  عوقو  فرش  رد  هک  یتیانج  هب  ار  نانمشد  هک  نآ  يارب  دمآ و  رگشل  ولج  تشگ و  راوس  شیوخ  بسا 
دوخ يوس  هب  ارم  شیوخ  ياههمان  اب  هک  دیدوبن  امش  رگم  هفوک ! مدرم  يا  : » دومرف سپس  تفگ و  نخس  شیوخ  بسن  زا  ادتبا  يو  دومن ،

ياههمان اهنآ  هک  نآ  زیگنا  تریح  تفگ و  نخـس  ناشیاههمان  زا  درک و  ادـص  مان  هب  ار  ناـنآ  زا  ياهدـع  ناـیم  نیا  رد  و  دـیدرک » توعد 
دایز يادص  رس و  دسرن  رکـشل  يهمه  هب  ع )  ) نیـسح نخـس  هک  نآ  يارب  شابوا  لذارا و  زا  ياهدع  عقوم  نیا  رد  دندش ! رکنم  ار  شیوخ 

نم هک  نآ  لاح  دیهدیمن  ارف  شوگ  نم  نانخس  هب  هک  دوشیم  هچ  ار  امش  امـش ! رب  ياو  : » دیـشک دایرف  یلع  نب  نیـسح  دنتخادنا . هار  هب 
سک نآ  و  تسا ، هتفای  زاب  ار  شیوخ  تداعـس  دـشر و  هار  دـنک  نم  تعاطا  هک  سک  نآ  منکیم ، توعد  داشرا و  تسار  هار  هب  ار  اـمش 

نم نامرف  هب  دـیاهدیروش و  نم  رب  امـش  يهمه  هک  منیبیم  دور ! شیپ  يزور  هریت  تکاله و  يوس  هب  دـنام ، یقاـب  شیوخ  نایـصع  رب  هک 
هاپس هحفـص 81 ) تسا ( »! هتفر  ورف  میظع  یتملظ  رد  ناـتیاهلد  هتـشگ و  ولمم  مدرم  لاوما  زا  امـش  ياهمکـش  هک  اریز  دـیرادیمن  شوگ 
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: دومرف ثکم ، یتاظحل  زا  سپ  ع )  ) یلع نب  نیسح  دندش . تکاس  ماجنارـس  دنتخادرپ و  رگیدکی  تمالم  هب  نانخـس  نیا  ندینـش  اب  هفوک 
هو تشگ ، میهاوخ  وربور  امش  اب  ریـشمش  اب  ام  دیاهدمآ و  ام  يوس  هب  هدزتریح  هتـشگرس و  نونکا  داب ! امـش  رب  تلذ  گرم و  يدوبان و  »

نیب ار  شتآ  نازوس  بیهل  نیا  هنوگچ  امش  نانمشد  ام و  نمشد  هک  دینادیمن  امش  دیاهتخورفارب ، بوشآ  هنتف و  زا  ینازوس  شتآ  هچ  هک 
يارب دیدز و  ياپ  تشپ  ار  داد  لدع و  دـیدمآ و  درگ  مه  رود  هب  امـش  سپ  دـندز ! نماد  هنتف  شتآ  نیا  رب  هظحل  ره  هتخورفا و  امـش  ام و 

دیدروآ و يور  مارح  يوس  هب  هک  نآ  زج  دـیدشن  راوس  شیوخ  ياهوزرآ  لامآ و  بکرم  رب  همه  نیا  اب  و  دـیدش ، ناتـسادمه  ام  يدوبان 
هنوگچ سپ  ! » دیدوب هدیدن  اطخ  هب  ییار  هدوتـسان و  یلمع  ام  زا  هک  یلاح  رد  دـیداد  حـیجرت  قلخ  شیاسآ  رب  ایند  رب  ار  شیوخ  شیاسآ 

دوب ماین  رد  اهریشمش  هک  یلاح  رد  !« » دیدرک هیهت  ام  ندرک  دوبان  يارب  اهرگـشل  هک  یلاح  رد  دیـشابن  كانلوه  یباقع  باذع و  راظتنا  رد 
يوختـشز هچ  هو ! دـیدنکفا . شتآ  نیا  رد  ناگناورپ  نوچ  ار  شیوخ  دـیتخورفا و  داـسف  ملظ و  زا  یـشتآ  دـیدمآ ، درگ  مه  رود  رب  اـمش 

رکنم ار  ادخ  باتک  هداد  لیکـشت  ار  اههورگ  نیرتدیلپ  دیتسه ، تما  ناشکرـس  هارمگ و  ناربهر  زا  هک  امـش  دیتسه  هحفص 82 ) یمدرم ( 
یفطـصم تعیرـش  دیراد و  ار  نآرق  فیرحت  دصق  دـیاهتفرگ ، شیپ  رد  ار  يراکهزب  امـش  دـیاهتخادرپ . ناطیـش  زا  يوریپ  هب  و  دیاهتـشگ ،

نید ناوریپ  دیرامشیم و  دنزرف  ار  انز  دالوا  امش  دیشابیم ! ایصوا  ترتع  لتاق  ءایبنا و  نادنزرف  يهدنشک  امش  دیاهدرمش  چیه  هب  ار  (ص )
نایفـسوبا و امـش  مدرم ! يا  ناه ، ! » دنراگنایم رحـس  رامـش  رد  ار  نآرق  دنراد و  امـش  هب  تیانع  مشچ  ناگدننک  ازهتـسا  و  دیرازآیم ، ار 

امش رظن  رد  تلذ  یتسپ و  هک  يادخ  هب  دنگوس  دیرادیم ! زاب  تسد  ام  يرای  زا  دیرامـشیم و  نانیمطا  لباق  دمتعم و  ار  وا  هارمگ  ناوریپ 
رود ناکاپ  زا  هداتسیا  راوتسا  تلصخ  نیا  رد  امـش  ياهلد  دراد و  دوجو  تلذم  یتسپ و  نوخ  امـش  ياهگر  رد  دیامنیم و  هدوتـس  یتفص 

دنوادخ ! » دندرک ضقن  ار  شیوخ  نامیا  دنتسکش و  ار  ادخ  نامیپ  هک  نانآ  رب  يادخ  تنعل  دیاهتسویپ  تقیقح  قح و  نابـصاغ  هب  هدرک و 
هداز كاپان  دـنزرف  هدازكاـپان  نآ  هک  يادـخ  هب  دـنگوس  ( » هحفـص 83 درک ( ! دـهاوخ  ناـشتازاجم  ناشیدـیلپ  رب  تسا و  ناـشیا  نارگن 

، داد میهاوخن  تلذ  هب  نت  زگره  ام  یلو  میشوکب  راکیپ  تزرابم و  نادیم  رد  هن  رگ  میشوپ و  تلذ  سابل  ام  هک  تسا  هتـشگ  نآ  راتـساوخ 
تریغ اب  ناگرزب  روش و  رپ  ناربهر  تریـس و  هزیکاپ  ناردام  رتخا و  کین  ناردپ  دیامرفن ، لوسر  دـهدن و  اضر  تلذ  هب  دـنوادخ  هک  اریز 

اب و  مدرک ، مامت  امش  رب  ار  تجح  نونکا  دنرامش ، مدقم  یمیلـست  نانچ  رب  ار  زیمآ  راختفا  تداهـش  دنریذپن و  ار  تسپ  نامدرم  یگدنب  ام 
ینامز زا  نوزفا  و  دینکن ، تسیز  ناوارف  تدم  نم  زا  دعب  امش  هک  يادخ  هب  دنگوس  درک . مهاوخ  هناریلد  یمزر  امش  اب  دوخ  نادنواشیوخ 

نم ردپ  و  دزاس ، انف  لامیاپ  ناشیرپ و  ار  امش  و  دنادرگرب ، امش  رس  رب  گرم  يایسآ  راگزور  دیئاپن . دوش  راوس  شیوخ  گرم  رب  هدایپ  هک 
هدیـشوپ امـش  رب  رما  ات  دـیوش  هشیدـنا  رد  شیوخ  نارای  اـب  دـیروآ و  مه  رد  ار  دوخ  روما  نونکا  ! » داد یهگآ  زور  نیدـب  ارم  نم  دـج  زا 

راوتسا تلادع  قیرط  رب  هک  تسوا  و  دوب ، دناوتن  وا  تردق  زا  نوریب  ياهدیرفآ  چیه  هک  مدرپس  یهلا  ياضق  هب  ار  شیوخ  نم  انامه  دنامن !
هحفـص 84) هک (  ناـنچنآ  رب ! ورف  يزیچیب  یطحق و  رد  ار  ناـشیا  نک و  عـطق  تعاـمج  نیا  زا  ار  ناراـب  بآ  نم ! راـگدرورپ  يا  ! » تسا
ملظ و نیگآرهز  ماج  اب  ار  هارمگ  تعامج  نیا  ات  هد ، تنطلـس  ناـشیا  رب  ار  نادـیلپ  يدرب و  ورف  یطحق  رد  فسوی  ناـمز  رد  ار  نایرـصم 
و دنیبب ، ار  شیوخ  تیانج  يازـس  سک  ره  هک  نآ  الا  راذگم  ياج  هب  ار  هورگ  نیا  زا  يدحا  نم ! راگدرورپ  يا  ! » دننک یئاریذـپ  تواقش 

نیا هچ  نم ، نایعیش  نم و  تیب  لها  نم و  ناتسود  يارب  زا  نم و  يارب  تسا  یتمحر  نیا  دوش ! تازاجم  رگید  یتبرض  هب  یتبرض  ربارب  رد 
وت هب  لکوت  لسوت و  نم  راگدرورپ ! يا  دـندیئارگ ! يدـیلپ  هب  دـندرک و  بیذـکت  هاـگنآ  دـنداد  تعیب  تسد  دـنتفیرفب و  ار  اـم  تعاـمج 

شناج قمع  رد  ع )  ) نیـسح ياهدایرف  هک  دوب  نت  کی  طقف  نایم  نیا  رد  راک  هبوت  عاجـش  میاـمنیم .» تشگزاـب  وت  يوس  هب  میوجیم و 
يراد دـصق  وت  ایآ  رمع ! يا  : » تفگ يو  هب  درک و  هاپـس  يهدـنامرف  هب  ور  رح » . » تخاـسیم راداو  هنادرم  یمیمـصت  هب  ار  وا  هدرک و  ذوفن 

رمع نخس  نیا  تسا . هتساوخ  هحفص 85 ) نینچ (  دایزنبا ، ریما ، هک  اریز  يرآ  داد  باوج  رمع  يزادرپب ،» گنج  هب  ع )  ) نیسح اب  یتسار 
دش رود  دعس  رمع  رکشل  زا  دوب  هتشگ  هدیمخ  هودنا  مرش و  تدش  زا  یئوگ  هک  نازرل  يرکیپ  اب  سپ  تخاس ، رتناشیرپ  ار  رح  دعـس ، نب 
نآ ع ،)  ) نیـسح دـهد . ياج  شیوخ  نارای  کلـس  رد  ار  وا  دـیاشخبب و  يو  رب  ار  شتراسج  هک  تساوخ  وا  زا  تفر و  نیـسح  يوس  هب  و 
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هک دوب  رح  نیا  نونکا  تشگزاب و  دعسنبا  هاپس  يوس  هب  ناهانگ  ندش  كاپ  زا  لاحشوخ  رح  دیشخب  ار  وا  میرک ، دنمتواخـس و  يهدازآ 
يوس هب  دیدرک و  توعد  ار  حلاص  درم  نیا  دـیرگب ! امـش  رب  و  دنیـشنب ، امـش  يازع  هب  ردام  هفوک ! مدرم  يا  : » تفگیم نخـس  تقیقح  زا 
هتفگ هک  نآ  لاح  دیداد  شنمـشد  تسد  هب  دیتشادرب و  وا  زا  تسد  دـمآ  امـش  نیمزرـس  هب  درک و  تباجا  هک  یماگنه  دـیدیبلط ، شیوخ 

دیناسرب لتق  هب  ار  وا  ات  دیدرک  ینکش  نامیپ  هنوگ  نیا  سپ  دیزرو ! دیهاوخن  غیرد  ناج  لذب  زا  درک و  دیهاوخ  داهج  وا  هار  رد  هک  دیدوب 
زا شطع  زا  هک  دـنربمغیپ  نادـنزرف  نانیا  کنیا  دـیتسب و  شنادـنزرف  نانز و  وا و  يور  هب  دـنروخیم  يراصن  دوهی و  هک  ار  تارف  بآ  و 
رد ار  امش  دنادرگن  باریـس  هحفـص 86 ) دنوادخ (  وا ! نادنزرف  قح  رد  ربمغیپ  زا  سپ  دـیدوب  امـش  هک  یمدرم  دـب  هچ  دـناهدمآ ! رد  ياپ 
رد هاتوک  يریس  باتک  ( 1 ( ) هحفص 87 داتفین ( . رثوم  لدکاپان  ناتریس  وید  نآ  رب  زین  رح  نانخس  اما  ( . 1 ! ) دنشاب هنشت  نامدرم  هک  يزور 

. میدرب ناوارف  ياهرهب  هدنزرا  باتک  نیا  زا  البرک  عیاقو  نتشون  يارب  ام  هحفص 123 . فسوی  دمحم  يهتشون  گرزب ، ياهسامح 

دربن زاغآ 

يهمه اب  ار  نآ  داد و  رارق  نامک  رد  يریت  دمآ . هاپـس  ود  نایم  هب  دـنار و  ولج  ار  شیوخ  بسا  هک  دوب  یـسک  نیلوا  دعـس  رمع  دربن  زاغآ 
دنلب يادص  اب  هاگنآ  دعسنبا  دمآ . دورف  ماما  رگشل  يولج  رد  ریت  درک . باترپ  ع )  ) یلعنبا نیسح  يودرا  يوس  هب  دیـشک و  دوخ  يورین 

! مدرک اهر  ریت  نیـسح  يوس  هب  دـیزی ! نینموملاریما  هار  رد  هک  مدوب  یـسک  نیتسخن  دوخ  نم  هک  دیـشاب  هاوگ  هفوک  مدرم  يا  دز - : دایرف 
زاـغآ ار  ع )  ) نیـسح يودرا  ناراـب  ریت  هفوک  هاپـس  نارادـنامک  يهمه  هک  دوب  هتـشگن  جراـخ  وا  فیثک  ناـهد  زا  ـالماک  فرح  نیا  زونه 
اهیریلد دنتفاتـشیم . هاگدروآ  هب  هنانامرهق  هزرـش ، ناریـش  نوچمه  نیـسح  نامیا  اب  زرابم و  نارای  دش . زاغآ  البرک  نینوخ  راکیپ  دـندرک .

« ریمع نب  هللا  دبع   » نیـسح هاپـس  زا  اروشاع  زور  دیهـش  نیلوا  دنتفرگیم . شوغآ  هحفـص 88 ) رد (  ار  گرم  هنادنمهوکـش  و  دندرکیم ،
زا سپ  ( . 1 . ) دیسارهیمن ثداوح  نافوط  زا  هک  دوب  راوتسا  خسار و  یهوک  نوچ  بلاطیبانبا  یلع  شیامرف  هب  انب  هک  نامرهق  يدرم  دوب ،

، متسه ریرب  نم  دیشکیم : دایرف  ندز  ریشمش  ماگنه  رد  ریرب » . » دندرک اهیروالد  دندمآ و  نادیم  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  نیـسح  نارای  وا 
هزات زا  هک  عفان » نب  لاله  . » تسا نیمه  ریرب »  » کین راک  يرآ  منارذگیم ، ریشمش  مد  زا  ار  امش  دنـسارهیم ، مشرغ  زا  ناریـش  هک  يریش 
یلع شیک  نم  شیک  : » دزیم دایرف  نانمـشد  رـس  رب  دعر  نوچ  يو  دریگب ، گرم  زا  ماک  هک  درکیم  وزرآ  دوب  هتفرگن  ماک  دوخ  سورع 

ره تداهش  زا  سپ  درکیم و  هراظن  ار  نازابناج  نیا  تماهش  ع )  ) نیسح موش »! هتشک  زورما  هک  مراد  وزرآ  هحفص 89 ) تسا ( ، نیسح  و 
مدرم نانمشد  فص  زا  هتشاذگ و  رس  تشپ  ار  تورث  ماقم و  تمشح و  هک  یحایر » دیزی  نب  رح  . » دیناسریم وا  نیلاب  رب  ار  دوخ  ینامرهق 

ار نآ  زا  یتمسق  یهدنامرف  دوخ  هک  یهاپس  رب  دشاب  هدش  جراخ  نامک  يهلچ  زا  هک  يریت  نوچ  دوب  هتسویپ  نادرم  دازآ  هب  هدش و  جراخ 
ياهتحارج اهمخز و  زا  ماجنارـس  زین  دوخ  دیـشک و  نوخ  كاخ و  هب  ار  رازآیب  مدرم  نآ  زا  رایـسب  ياهدـع  درب . شروی  تشاد  هدـهع  هب 

نانچمه رح  تفرگ . نماد  هب  ار  وا  رس  دیناسر و  وا  نیلاب  هب  ار  دوخ  تعرس  هب  ع )  ) نیسح دیتلغ . رد  نیمز  يور  رب  اهریت  هزین و  ریـشمش و 
...؟ يدیـشخب ارم  ایآ  يدش ؟ یـضار  نم  زا  ایآ  دیـسرپ - : لاح  نامه  رد  درگنب و  شیوخ  يالوم  يهرهچ  هب  تسناوتیمن  دوب و  نیگمرش 

رح داهن . مان  هدازآ  ار  وت  ردام  هک  نانچمه  ياهدازآ  ناهج  ود  رد  وت  رح ! يا  دش . یضار  مه  ادخ  مدش . یضار  نم  داد - : باوج  نیـسح 
ناج گرزب  نامرهق  دعب  هظحل  دنچ  تخود . مشچ  شیوخ  يالوم  نامشچ  هحفص 90 ) هب (  دیشک و  تحار  هب  یسفن  نخس  نیا  ندینش  اب 
يوس هب  هکم  زا  نیـسح  ناوراک  هک  یماگنه  دـیآیم  نادـیم  هب  نیق » نب  ریهز  . » دیـسر يرگید  نادرم  يراد  نادـیم  هب  تبون  هاـگنآ  داد .
بـش رد  تسا . زیگنا  تریح  اروشاع  زور  رد  شدربن  ناتـساد  هک  تسویپ  ناوراک  نیا  هب  نامرهق ، هتـشذگ و  ناج  زا  يدرم  دمآیم  قارع 

ندیبوک مه  رد  يارب  ام  دومرف - : ماما  دندوب  هدز  هقلح  وا  نوماریپ  ع )  ) نیسح ماما  يافواب  هتـسیاش و  باحـصا  هک  ماگنه  نآ  رد  اروشاع 
نامیپ دـندوب  هتـسب  يرادافو  نامیپ  ام  اب  هک  نانآ  دـینادیم  کین  امـش  اما  میدـمآ . نادـیلپ  يایر  باقن  ندرک  هراـپ  ناراـکبان و  تموکح 

نآ يارب  نم  ياهـشالت  دنیالایب . كانلوه  یتیانج  هب  ار  شیوخ  تسد  دنراد  دصق  زین  نونکا  دندراذگ و  اهنت  ار  ام  دنتـسکش و  ار  شیوخ 
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اب هحفـص 91 ) ار (  تعامج  نیا  دـناهدنام . یقاب  شیوخ  میمـصت  رد  نانچمه  اهنآ  دیـسرن و  یئاج  هب  مراد  زاب  تیانج  نیا  زا  ار  نانآ  هک 
اهنت ارم  هک  مداد  هزاـجا  زین  منادـناخ  دارفا  امـش  هب  مدرک و  دازآ  شیوـخ  ناـمیپ  ورگ  زا  ار  امـش  نم  دـنیوجیم . ارم  تسین . يراـک  اـمش 

وت زا  سپ  هک  میورب  ام  هک  نیا  ینعی  تفگ - : زیگنا  رثات  ینحل  اب  ع )  ) سابع دـینک ! رفـس  تسامـش  هاوخلد  هک  بناـج  ره  هب  دـیراذگب و 
رد تشاذگ ... میهاوخن  اهنت  ار  وت  زگره  ام  دندیـشک - : دایرف  همه  هرابکی  سپـس  و  درواین ! ام  يارب  ار  يزور  نانچ  دنوادخ  مینامب . هدنز 
زاب نانچمه  موش و  هدـنز  سپـس  هتـشک و  راب  رازه  هک  مرادیم  تسود  مسق  ادـخ  هب  تفگ - : ممـصم  ینحل  اب  نیق » نب  ریهز   » ماگنه نیا 
ناج زا  يرادافو و  دـنگوس  رب  اهنت  هن  اروشاع  زور  يو  درادـب ! هدـنز  ار  وت  نادـناخ  ناناوج  ار و  وت  دـنوادخ  نآ  ياج  هب  ات  مدرگ  هتـشک 

لباقم رد  هک  یماگنه  يو  دندنویپب . ع )  ) نیـسح هاپـس  هب  دننک و  يراد  دوخ  دـیزی  شترا  اب  يراکمه  زا  هک  تساوخ  نمـشد  یگتـشذگ 
ناگدنامزاب يهلیـسوب  ار  امـش  ام و  دـنوادخ  ( » هحفـص 92 دز ( : بیهن  نانمـشد  رب  نیگمـشخ  يربـب  نوـچمه  تفرگ  رارق  نمـشد  هاـپس 

دیئامن و يرای  ار  ناشیا  هک  مینکیم  توعد  ار  امـش  ام  مینکیم . نانآ  اب  يراتفر  هچ  امـش  ام و  دنیبب  ات  دیامزآیم  ص )  ) دـمحم شربمایپ 
هب نانیا  دید . دیهاوخن  يدب  زج  ناش  يرادمامز  لوط  رد  رفن  ود  نیا  زا  امـش  اریز  دیرادرب ! دایز  نب  هللا  دـیبع  هماک و  دوخ  دـیزی  زا  تسد 

نآرق كاپ و  نادرم  دننزیم ، راد  هب  لخن  يهنت  رب  ار  امش  دننکیم ، نات  هجنکـش  دنرب ، یم  ار  ناتیاپ  تسد و  دنـشکیم ، لیم  امـش  مشچ 
عطق ار  نیق  نب  ریهز  نخـس  دـیزی  هاپـس  دارفا  زا  یکی  دنـشکیم ». ار  شلاثما  هورع و  نب  یناه  شناتـسود و  يدـع و  نب  رجح  ریظن  یناناد 

هب هجوـت  نودـب  ریهز  میـشکب ! شناـهارمه  اـب  ار  تربـهر  اـت  تشاد  میهاوـخن  رب  تسد  امـش  زا  اـم  درم ! شاـب  شوماـخ  تفگ - : درک و 
رگا تسا ، يراکددم  یتسود و  روخ  رد  دیزی  زا  شیب  همطاف  دـنزرف  ادـخ ! ناگدـنب  : » داد همادا  نینچ  دوخ  نانخـس  هب  درم  نآ  یمرـشیب 

زا دـیزی  مدوخ  ناج  هب  دـیراذگاو ! دـیزی  اـب  ار  درمگرزب  نیا  دـیئالاین و  ناـشنوخ  هب  تسد  دیـسرتب و  ادـخ  زا  دـینکیمن  يراـی  ار  ناـشیا 
نکمم هظحل  ره  هک  درک  ساـسحا  عقوم  نیا  رد  رمـش  تسا »! هحفص 93 ) یضار (  دیشکب  ار  ع )  ) نیـسح هک  نیا  نودب  امـش  يادربنامرف 

ریهز يوس  هب  يریت  دیزی  هاپس  دارفا و  يهیحور  ندش  فیعض  زا  يریگولج  يارب  سپ  دنریگ ، رارق  وا  نانخس  ریثات  تحت  هاپـس  دارفا  تسا 
یناویح وت  دوبن ، وت  اب  منخـس  يور  دیـشک - : دایرف  باوج  رد  ریهز  يدروآ ! گنت  هب  دوخ  یفرح  رپ  اـب  ار  اـم  وت  تفگ - : درک و  باـترپ 
باذـع یئاوسر و  گـنن و  يارب  ار  دوخ  دـیاب  وـت  یناوـخب ، تسرد  ار  نآرق  زا  هیآ  ود  یتـح  یناوـتب  منکیمن  رکف  ادـخ  هب  یتـسین ! شیب 

رد ندش  هتـشک  یناسرتیم ! گرم  زا  ارم  : » تفگ ریهز  دیوش ! گرم  يهدامآ  دیاب  تربهر  وت و  درک : دیدهت  رمـش  ینک ! هدامآ  كاندرد 
زا تعاطا  مدع  هب  ار  نانآ  اسر  گناب  هب  درک  هاپس  هب  ور  سپس  و  امش »! اب  نتـسیز  هنادواج  زا  تسا  رتینتـشاد  تسود  میارب  نیـسح  رانک 

مـسق ادخ  هب  دـنکیم  فرحنم  ناتنید  زا  ار  امـش  شلاثما  رگدادـیب و  رـسکبس  نیا  ادـخ ! ناگدـنب  : » دـناوخ ارف  تفـص  ناطیـش  يهدـنامرف 
ار ناشـسیماون  نانآ و  ناعفادـم  دـنزیرب و  ار  شنامدود  ناگدـنام و  زاـب  نوخ  هک  یتعاـمج  بیـصن  هحفـص 94 ) ص ( )  ) دـمحم تعافش 

درب هلمح  رگشل  بلق  هب  نایژ  يریش  نوچ  رح  لابند  هب  ریهز  دننک . ناراب  ریت  ار  گرزب  نامرهق  هک  داد  نامرف  رمـش  دش »! دهاوخن  دنـشکب 
داتفا و نیئاپ  هب  بسا  زا  ریـشمش  ياههبرـض  تاحارج و  تدش  زا  هک  دیئاپن  يرید  اما  دنکفا  كاخ  هب  ناتفـص  وید  نآ  زا  تسناوتیم  ات  و 
هب هراشا  ( 1 ( ) هحفـص 95 دیـسر ( . شیوخ  يزورآ  هب  درپس و  ناـج  دوب  هتـسویپ  ناـگدازآ  ناوراـک  هب  هار  همین  رد  هک  يدرم  ماـجنارس :

«. فصاوعلا هکرحی  خسارلا ال  لبجلاک  نموملا  : » دومرف هک  الوم  يهتفگ 

دیشاب درم  دازآ  لقا  دیرادن ال  نید  رگا 

ور يرگید  نادرم  دوب ، مالسا  خیرات  ياهزامن  نیرت  هنادنمهوکش  عقاو  رد  هک  رهظ ، زامن  زا  سپ  دیـشاب  درم  دازآ  لقا  دیرادن ال  نید  رگا 
نیرتبوبحم ادتبا  دیـسر . نیـسح  نادناخ  دارفا  هب  يراکادف  تبون  هاگنآ  دندش . هتـشک  رایـسب  ياهیروالد  زا  سپ  دنداهن و  نادـیم  يوس  هب 

يهمه هک  داد  ناشن  دوخ  زا  یتعاجـش  نانچ  نآ  نادـیم  رد  يو  تفرگ ، نادـیم  تزاجا  دـمآ و  ردـپ  دزن  هب  ربکا ، یلع  مشاـه ، ینب  ناوج 
موجه وا  رب  هزین  ریشمش و  اب  دندز و  ناوارف  ياههبرض  تریس  كاپ  ناوج  نآ  رب  مرزآیب  نانمشد  دندش . یتفگش  راچد  تخس  نایرکشل 
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هحفـص 96) اب (  اسر  يادص  اب  رود  زا  داتفا و  نیمز  رب  بسا  زا  تشادن  راکیپ  ناوت  بات و  ناوارف  تاحارج  مخز و  زا  هک  یماگنه  دندرب .
ناشن هناناج  یئاه  تسش  برض  نمـشد  هب  هک  نآ  زا  دعب  دندمآ و  نادیم  هب  نیـسح  نادناخ  زا  يرگید  نادرم  وا  زا  سپ  درک . عادو  ردپ 
عاجـش ردارب  سابع ، تداهـش  تسویپ . مالـسا  نامرهق  يادهـش  حاورا  هب  ناشکاپ  حور  هاـگ  نآ  دـندیتلغ و  رد  نوخ  كاـخ و  هب  دـنداد ،

يور رب  سپـس  داد و  تسد  زا  ار  شیوخ  تسد  ود  ادتبا  نمـشد ، زا  یهوبنا  اب  ربارب  ان  دربن  کی  رد  يو  دوب . رتزادـگناج  همه  زا  نیـسح ،
هدرک باتیب  تخس  ار  نانآ  یگنشت  هک  اریز  دناسرب  بآ  هنشت  نانز  ناکدوک و  هب  هک  دوب  نآ  رب  سابع  شـشوک  يهمه  دیتلغ . رد  نیمز 
نادیم هب  ینامز  يو  تشگ . زاغآ  ع )  ) نیسح ینعی  درم  نیرخآ  دربن  ماجنارـس  و  دندادن . يو  هب  یتصرف  نینچ  راوخنوخ  نانمـشد  اما  دوب .

نایهاپـس هب  یهاگن  ادتبا  تعاجـش ، نادـیم  زات  هکی  نآ  وا ، دوب . هداد  تسد  زا  ار  شیوخ  زابناج  نارای  زا  نت  ود  داتفه و  هک  دـمآ  گنج 
نانمادکاپ نانموم و  ادخ و  ربمایپ  ( » هحفص 97 دیشکرب ( : دایرف  سپس  دنکفا و  دندوب  هتشگ  راوخنوخ  یناگرگ  نوچ  نونکا  هک  دعسنبا 

زا دوشیمن و  لمع  یتسرد  قح و  هب  رگید  هک  دـینیبیمن  رگم  دـنرازیب ! ناـگیامورف  زا  تعاـطا  یگدـنب و  زا  یگمه  گرزب ، ياـهحور  و 
هب هتخآ  ریـشمش  اب  نیـسح  هاگنآ  و  منادیم »! گنن  ار  ناراکمتـس  اب  یتسیزمه  تداعـس و  ار  گرم  نم  اما  دوشیمن ، هدـنادرگ  ور  لـطاب 
داد روتـسد  دوخ  ناراوس  زا  هتـسد  کی  هب  دوب  شحوتم  ع )  ) یلعنبا نیـسح  يوزاب  تردق  زا  هک  دعـسنبا  درک . هلمح  راوخنوخ  ناگرگ 

تسکش گنج  رد  ار  وا  دنزاس و  ناشیرپ  ار  نیسح  رکف  هلیسو  نیدب  ات  دننزب  شتآ  ار  اهنآ  دننک و  هلمح  وا  ياههمیخ  هب  رس  تشپ  زا  هک 
تازاجم زا  دیرادن و  ینامیا  هدیقع و  ادخ  هب  امـش  رگا  نایفـسیبا ! ناوریپ  يا  : » دز دایرف  هنادرمنوجان  موجه  نآ  ندـید  اب  نیـسح  دـنهد .

هب یگنـس  يو  خـساپ  رد  دـیلپ  يدرم  دـعب  هظحل  دـنچ  دیـشاب »! نادرم  دازآ  رارحا و  زا  ناتدوخ  يایند  رد  لقا  دـینکیمن ال  میب  زیخاتـسر 
. تفر ورف  شاهنیس  رد  رپ  هس  يریت  دوب  نوخ  زا  دوخ  یناشیپ  ندرک  كاپ  لوغشم  نیسح  هک  لاح  نامه  رد  درک و  باترپ  نیـسح  یناشیپ 

ماجنارس تفرگ و  ندیراب  نیـسح  حورجم  رکیپ  يوس  هب  ریت  ناراب  داد . یعمج  هتـسد  موجه  نامرف  دعـسنبا  ماگنه  نیا  رد  هحفص 98 ) ) 
.... دومن تکرح  وا  يوس  هب  هنامرـشیب  رمـش  و  دـیتلغ . رد  نیمز  رب  فرـش  تماهـش و  رهظم  نادرم و  دازآ  ریبک  ربـهر  ناـنامرهق و  ناـمرهق 

هک هو  دشیم  هدینش  ناکدوک  نانز و  دایرف  و  دیـشکیم . بیهل  اههمیخ  زا  شتآ  ياههلعـش  نایم ، نآ  رد  تشگ  نوزفا  مد  ره  اوه  یگریت 
هحفص 99) اروشاع (  دوب  یکاندرد  زور  هچ 

ترضح راصق  تاملک  اهتمکح و  ظعاوم ، زا : ياهشوگ 

. دوب هوکش  اب  رایسب  ناناملسم  ياههناخ  هب  تبسن  هک  دوب  هتخاس  ياهناخ  يدرم  ترضح  راصق  تاملک  اهتمکح و  ظعاوم ، زا : ياهشوگ 
رد هک  مرادیم  تسود  ماهتخاس و  ياهناـخ  تفگ - : دـمآ و  ع )  ) نیـسح ماـما  دزن  هب  هناـخ  ناـمتخاس  هحفـص 100 ) ماـمتا (  زا  سپ  يو 
: - دومرف رثات  اب  دعب  دنکفا و  نآ  نامتخاس  هب  یهاگن  تشگ  هناخ  لخاد  نوچ  یلو  تفریذپ  ار  وا  توعد  ترضح  دیئآ . دورف  نم  يهناخ 

وت هب  نیمز  لها  هناخ ، نیا  نتخاس  اب  ياهدومن ، دابآ  نارگید  ياـیند  يارب  ياهناـخ  ياهدرک و  ناریو  تسا  تماـیق  رد  هک  ار  دوخ  يهناـخ 
: دنتفگ دندرک و  لاوئس  ع )  ) نیسح هللا  دبع  ابا  زا  ع )  ) بلاطیبانبا یلع  ترضح  دنرادیم . نمشد  ار  وت  نامسآ  لها  دنراذگیم و  مارتحا 
نادنواشیوخ و هداوناخ و  هب  ندرک  یکین  هحفص 101 - ) داد ( : خساپ  ع )  ) نیسح دنکیم ؟ راوگرزب  اقآ و  ار  یمدآ  زیچ  هچ  مرـسپ  يا  - 
ندـیزرو و عمط  تسیچ - ؟ رقف  دیـسرپ - : اـهوزرآ  ندرک  مک  داد - : باوج  تسیچ ؟ تورث  اـنغ و  دیـسرپ - : ثداوح . ربارب  رد  لـمحت 
ار نتـشیوخ  دـهاوخب و  دوخ  يارب  ار  زیچ  ره  هک  تسا  نآ  رد  ناـسنا  یتسپ  داد - : باوج  تسیچ ؟ یتسپ  دیـسرپ - : تیقفوم  زا  يدـیماان 

یسک هحفص 102 ) اب (  ای  دزرو  ینمشد  شهدنامرف  اب  ربنامرف  هک  نیا  رد  داد - : باوج  تسیچ ؟ یتشز  دیسرپ - : دنک . اهینامداش  میلـست 
هب ار  لاعتم  راگدرورپ  هک  سک  نآ  دنراگتسر . یمدرم  دنیرگب  ادخ  سرت  زا  هک  نانآ  دنکفارد . هجنپ  دنکیم  مکح  شنایز  دوس و  رب  هک 

ماتیا زا  یمیتی  هک  سک  نآ  دنام . هدوسآ  شیوخ  يادخ  هانپ  رد  دبایرد و  یگدنز  رد  ار  شیوخ  يوزرآ  لامک  دـنک ، تدابع  یگتـسیاش 
ناهج ود  ياهتمعن  زا  راگدرورپ  دنادرگ ، شرو  هرهب  دوخ  شنیب  شناد و  زا  دـشخب و  شهانپ  يهیاس  رد  دـهد و  هار  نتـشیوخ  هب  ار  ام 
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. تسا نوزفا  تراـسج  تأرج و  تسا  كاـپ  نماد  هک  ار  نآ  و  تسا ، رطاـخ  هدوـسآ  تسا  نیما  هک  سک  نآ  دوـمرف . دـهاوخ  شزاـینیب 
هب شرکف  ات  دزیهرپب  بارطـضا  هودنا و  زا  دشیدنیب و  عزج  ياج  هب  دـیآ  شیپ  ياهثداح  نوچ  ار  دـنمدرخ  و  دـشاب ، هدزتشحو  راکهانگ 

ياهتمعن يارب  ار  يادخ  رگا  دینادرگرب . يور  هحفص 103 ) اهینیریش (  زا  دینک و  ربص  اه  یخلت  رب  تقیقح  هار  رد  دبای . هار  راک  يهراچ 
لقع یتدایز  بجوم  نتخومآ  هبرجت  دنکیم . روراب  ار  تفرعم  تخرد  ملع  دوب . دهاوخ  وت  راظتنا  رد  هدنیآ  تمعن  یئوگ ، ساپس  نیـشیپ 

نایاپ تسا . يراک  زیهرپ  رد  يراوگرزب  فرش و  تسا .
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