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خیرات يهسامح  یلع  نب  نیسح 

باتک تاصخشم 

ینامرک یتجح  داوجدمحم  هتشون  خیرات  هسامح  یلع ع  نبنیسح  : روآدیدپ مان  ناونع و   1311 داوجدمحم - ، ینامرک  یتجح   : هسانشرس
، رـشن پاچ و  تکرـش  یمالـسا  تاغیلبت  نامزاس  نارهت :   :] رـشن تاصخـشم  شهوژپ  شزومآ و  تنواعم  یمالـسا  تاغیلبت  نامزاس  يارب  ]
؛  لایر 6500  : کـباش ( 609 شهوژپ شزوـمآ و  تنواـعم  یمالــسا  تاـغیلبت  ناـمزاس   :) تـسورف ص  [ 259 :] يرهاظ تاصخـشم  . 1377

نبنیسح  : عوضوم سیونریز  تروصهب  نینچمه  259 ؛]  ] همانباتک ص  : تشاددای یلبق  یسیونتسرهف   : یسیون تسرهف  تیعضو  لایر  6500
هسانش شهوژپ  شزومآ و  تنواعم  یمالـسا  تاغیلبت  نامزاس   : هدوزفا هسانـش  ق61  ـالبرک ، هعقاو   : عوضوم  4 موس ق61 -  ماـما  یلع ع ، 
هرامش  297/953  : ییوـید يدــنب  هدر  BP41/4/ح3ح5   : هرگنک يدـنب  هدر  رـشن  پاـچ و  تکرــش  یمالــسا  تاـغیلبت  ناـمزاس   : هدوزفا

م12328-77  : یلم یسانشباتک 

راتفگشیپ

رضاح يهتشون  رگا  تسین  روآتفگـش  سپ  دش ... دهاوخن  هنهک  هاگ  چیه  وا ، يالبرک  مالـسلاهیلع و  یلع  نب  نیـسح  ثیدح  راتفگـشیپ 
! دـشاب هزات  یندـناوخ و  هدـنزومآ و  بلاطم  زا  هدـنکآ  دوشیم ، هدرپس  رـشن  عبط و  تسد  هب  نآ ، شراگن  خـیرات  زا  لاس  زا 33  سپ  هـک 
هد نادنز  راهب 1344 و  ناتـسمز 1343 -  يههام  راهچ  نادنز   ) نادنز ود  نایم  يدازآ  يههام  تصرف 6  رد  باتک  يهلاس  يهدنسیون 33 
!... دهد تسد  نآ  رـشن  پاچ و  قیفوت  ات  درذگب  تدم  نیمه  هک  دوب  نآ  ریدـقت  و  تشون ؛ ار  باتک  نیا  زییاپ 1354 ) زییاپ 1344 -  هلاس 

نونکا هک  دوب  نیا  زا  رتاسر  رتتسرد و  یـسب  تفاییم ، ماجنا  لاس 1377 -  رترید -  لاس   33 شراگن ، نیا  رگا  هک  تسا  نشور  هتفگاـن 
يهتفگ رب  سپ  تسا )! هتفاـین  تسد  يدـیدج  یملع  درواتـسد  چـیه  هب  زارد  يهلـصاف  نیا  رد  هدنـسیون  دوش  ضرف  هک  نآ  رگم  .. ) تسه

يواح زین  رـضاح  يهتـشون  دـش و  دـهاوخن  هنهک  هاگ  چـیه  وا ، يالبرک  و  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ثیدـح  دـنچ  ره  هک  دوزفا  دـیاب  نیتسخن 
نیا رد  اما  دـناهتفای  یهاگآ  نآ  زا  رـضاح  هتـشذگ و  لسن  هک  تسا  يرایـسب  ياههتـشون  اههتفگ و  اما  تسا ، ياهزات  يهدـنزومآ  لـئاسم 

مه رگا  دوبن و  لاجم  اما  دنک ، ناربج  ار  نشور  يهصیقن  نیا  تقو ، فرص  اب  تسناوتیم  هدنراگن ، هتبلا  تسا ... هتفاین  يدومن  چیه  هتشون 
هب کـشیب  هک  یلک -  يدنبناوختـسا  ینوـگرگد  هب  هن  رگا  هـک  دادیم -  تسدـب  رگید  یباـتک  رـضاح ، باـتک  ددـجم  يرگنزاـب  دوـب ،

لـسن هب  ار  نآ  دراد ، شود  رب  ار  دوخ  ناـمز  راـب »  » هک ياهتـشون  تسا  غیرد  و  دـیماجنایم ... نآ  یناـمتخاس  داوم  حـلاصم و  ینوـگرگد 
يهویـش رد  مه  اما  تسا ، یندـشان  هنهک  یخیرات  ياهلیلحت  لیاسم و  يواح  هک  نآ  اـب  رـضاح ، باـتک  يرآ : دـنکن - ...! لـقتنم  رـضاح 
يهئارا تاعاجرا و  فعض  زا  نیع  ضمغ  يانعم  هن  تسا ؛ شیوخ  شراگن  رـصع  ياضف  لماح  تاجاتنتـسا ، اهلیلحت و  رد  مه  شراگن و 

ناربج هب  پاچ  زا  شیپ  دشیم  مک ، تسد  ای  دشاب و  نیا  زا  رتنقتم  تسناوتیم  زین  نامز  هحفص 8 ) نامه (  رد  هک  عبانم  هتفشآ  كدنا و 
رشن هار » يهقردب   » اهلاس زا  سپ  هک  یمالسا -  تاغیلبت  نامزاس  رـشن  پاچ و  تکرـش  مرتحم -  رـشان  تمه  دوجو  اب  یلو  تخادرپ ، نآ 

. دش هدرپس  رـشن  پاچ و  تسد  هب  رـضاح  باتک  اهیتساک ، يهمه  مغریلع  هک  دوب  نیا  و  دوبن ... اور  نیا  زا  شیب  يدرک  رید  دش ، رثا  نیا 
تـساوخرد رظن  بابرا  زا  زین  هدومن و  رکـشت  یمالـسا  تاغیلبت  نامزاس  رـشن  پاچ و  زکرم  دـنمجرا  نارهاوخ  ناردارب و  زا  منادیم  مزال 
تـسیرورض زین  مهم  هتکن  نیا  يروآدای  هللا  ءاشنا  ددرگ . هصیقن  ناربج  يدعب  ياهپاچ  رد  هک  دـنوش  روآدای  ار  باتک  ياهیتساک  منک 

ینیمخ ماما  ترضح  يربهر  هب  هک  دوب  ناریا  یمالسا  بالقنا  مالسا ، خیرات  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  مهم  تارثا  زا  یکی  هک 
زا دراد و  رارق  دوخ  لاس  نیمتسیب  يهناتـسآ  رد  نونکا  دیـسر و  يزوریپ  هب  بالقنا  ردق  نارگ  يادهـش  نوخ  تکرب  هب  هیلع و  هللا  ناوضر 

« ناریا یمالـسا  بالقنا  رد  البرک  يهثداح  ریثأت  «، » دراد مان  مالـسلاهیلع  نیـسح  بالقنا  زا  ام  يهرهب   » هک باتک  نیرخآ  لـصف  هب  ور  نیا 
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. دـهاوخب ادـخ  رگا  دـیدرگ -  لوـکوم  دـعب  ياـهپاچ  هب  زین  هصیقن  نـیا  ناربـج  تشذـگ  هـک  یلیـالد  ناـمه  هـب  اـما  دوـش  هدوزفا  دـیاب 
ياهجاتنتـسا اهلیلحت و  رد  هچ  نآ  زا  يرایـسب  هک  تشاد  دنهاوخ  هجوت  تیعقاو  نیدب  باتک  يهعلاطم  نمـض  رد  دـنمجرا ، ناگدـنناوخ 

باتک و شراگن  زا  لاس  تشذگ 33  زا  سپ  تسا  هدمآ  ام  یبهذم  يهعماج  ینید  یعامتجا و  یسایس و  لئاسم  اب  دنویپ  رد  رضاح  باتک 
لیاـسم اـب  هطبار  رد  رخآ  لـصف  رد  هچ  نآ  رب  منکیم  دـیکأت  صوصخب  دراد ! تیعقاو  ناـنچ  مه  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  لاـس   20

سلاجم و ینید و  غیلبت  عاضوا  یناماس  رسیب و  یگتفشآ و  لابق  رد  مدرم  زین  ینید و  ناغلبم  تیناحور و  هعماج  ریطخ  فیاظو  هب  طوبرم 
هب یمالسا  يروهمج  يهمیرک  تلود  صاخ  تیانع  اب  دوریم  دیما  تسا ... . هدمآ  مالسلاهیلع  ءادهشلا  دیـس  ترـضح  يراوگوس  مسارم 

يایوپ هتساخون و  لسن  ماظع و  عجارم  مالعا و  ياملع  تارضح  ششوک  یعس و  راکتـشپ و  تمه و  ياهنماخ و  هللاتیآ  ترـضح  يربهر 
. ددرگ لومعم  يدج  مادـقا  يزیر و  همانرب  هدـنهد ، رازآ  ریگمـشچ و  ياهیتساک  نیا  عفر  يارب  مدرم ، مومع  هیملع و  سدـقم  ياههزوح 

هحفص 9) ینامرک (  یتجح  داوج  دمحم  هام 1377  تشهبیدرا  متشه  اب  قباطم  مارحلا 1419  مرحم  مکی  هبنشهس  هللا  ءاشنا 

هچابید

کی دـنمزاین  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  ترـضح  مایق  یگدـنز و  یلیلحت  حرـش  هلمج  زا  خـیرات و  گرزب  ثداوح  لیلحت  هیزجت و  هچابید 
یملع ياهسنارفنک  اههاگشناد و  اهیمداکآ ، رد  کی  ره  هک  تسا  ینوگانوگ  یصصخت  ياههتشر  رد  موادم ، ریگیپ و  تاعلاطم  هلسلس 

یگدنز قیقد  لیلحت  هیزجت و  تسا . یسررب  ثحب و  دروم  نف ، نیصصختم  ناداتسا و  فرط  زا  هلاسر  باتک و  نارازه  نمـض  رد  ناهج و 
، خیرات هفـسلف  خیرات ، ثحابم : اب  ار  ام  اموزل  ددرگ ، میـسرت  مایق  یعقاو  هرهچ  ماما و  یقیقح  تیـصخش  هک  هنوگ  نادب  رارحا ، ماما  مایق  و 

عماوج تالوحت  تالاعفنا و  لعف و  رد  هعلاطم  تیبرت ، میلعت و  تثارو و  هب  طوبرم  ثحاـبم  هعماـج ، درف و  یـسانش  ناور  یـسانش ، هعماـج 
ياهثحب تاعامج ، رب  مکاح  یـسایس  ياهمیژر  اب  ییانـشآ  دارفا ، عماوج و  یحور  تـالاح  تفاـیرد  اـهتما و  هیحور  یـسررب  يرـشب ،

... دزاسیم طوبرم  اهنیا ... زج  یناسنا و  يهعماج  يداصتقا  یگدنز  عضو  ییایفارغج و  عاضوا  یبهذم ، یـسانش  ناور  بهذم و  هب  طوبرم 
هک ناـنآ -  ییاـیفارغج  يداـصتقا و  یـسایس ، یعاـمتجا ، یقـالخا ، تایـصوصخ  برع و  يهعماـج  يهـیحور  رد  هعلاـطم  اـهنیا ، رب  نوزفا 

تالاح يایاقب  برع و  هعماج  رب  مالـسا  ریثأت  دودـح  مالـسا ، زا  دـعب  لـبق و  عاـضوا  تسا - ، يرگید  تما  ره  ناـنآ و  خـیرات  يهدـنزاس 
يرادمامز هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  سپ  تالوحت  نیریز  لماوع  هیما ،»  » و مشاه »  » نامدود یصخش  لاوحا  مالسا ، زا  دعب  تیلهاج 

یگدـنز ریخا  نارود  صاخ  طیحم  یـسایس و  یعامتجا و  تیعقوم  هحفـص 10 ) یگداوناخ و (  عضو  یتیبرت و  متـسیس  هرخالاب  هیماینب و 
یلم و یبالقنا ، یبهذـم ، ناربهر  روهظ  ناـهج و  یخیراـت  ياـهبالقنا  يهعلاـطم  دراد . رارق  ضورفم  یلیلحت  عماـج  ثحب  نتم  رد  ماـما ،

يرورـض بلاج و  رایـسب  هدـنزومآ ، قیبطت  هسیاقم و  کـی  يارب  زین ، دـیدج  میدـق و  کـیدزن ، رود و  زا  یناـسنا  عماوج  رد  هاوخ  يدازآ 
ياههوحن تاـیبدا و  رد  هثداـح  ریـس  هتـشذگ ، نرق  لوـط 14  رد  هلأـسم  یـسایس  شقن  ـالبرک و  تضهن  موادـم  تاریثأـت  رد  ثحب  تـسا .
تـشذگرس نیا  زا  هک  ییاـهسرد  هرخـالاب  ناـکم و  ناـمز و  فـالتخا  بسح  رب  ماوقا  مما و  راـکفا  رد  روبزم  تضهن  ساـکعنا  فـلتخم 

هب بهذـم  مان  هب  ناهج  هک  یتابالقنا  رد  هوالع ، هب  تسا . بجاو  مزال و  یبـالقنا ، يوج  تقیقح  کـی  يارب  زین ، تفرگ ، دـیاب  زیگناروش 
مایق و يونعم » یهلا و   » هبنج نآ  دراد و  دوجو  هدش  شومارف  فرگش و  هتکن  کی  مالسلاهیلع  ینیسح  نینوخ  مایق  صوصخب  هدید و  دوخ 

يایلوا یحو و  لاجر  تفگـش  تالاح  تفایرد  ینافرع و  يونعم و  ياهریـس  یعقاو  كرد  دـنمزاین  هراب ، نیا  رد  يهعلاـطم  تسا  بـالقنا 
یط ار  يزیمآ  رارـسا  جرادـم  هچ  یبـالقنا ، میظع  يهـلحرم  نآ  رد  وا  داـهن  كاـپ  ناراـی  ماـما و  هـک  دـننادیم  هار  نایانـشآ  و  تسادـخ ؛

؛ تسا هناگادـج  یباتک  شراگن  روخ  رد  اهنت  هن  الاب ، هدربمان  لیاسم  زا  کی  ره  هک  تسا  هجوتم  کین  ام  دنمـشوه  يهدـنناوخ  دـناهدرک .
فلتخم ياههتـشر  یـسرک  بحاص  ناداتـسا  رظن و  بحاص  هدـیزرو و  نادنمـشناد  راکفا  ءارآ و  لدابت  یعمج و  یـسررب  هب  جایتحا  هکلب 

دح و زا  نوزف  یتارج  یفاک ، رازبا  نادـقف  اب  ریطخ ، يهلحرم  نیا  رد  ندز  ماگ  هک  تسا  نشور  یبوخب  نیا ، ربانب  و  دراد ، قوف  یـصصخت 

خیرات يهسامح  یلع  نب  زا 114نیسح  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


راچد ایرد  نیا  رد  نادرگرـس و  ناریح و  يداو  نیا  رد  ار  دوخ  روطـس ، نیا  يهدـنراگن  یتسار  هب  دراد و  مزال  لومعم  زا  هدایز  یتراـسج 
یهانگ تذل  دنرگنیم ، نادب  هدازآ  دنمتفارـش و  ناسنا  نارازه  هک  یگدز  نافوط  یگتـشگرس و  نیا  دوخ  یلو  دنیبیم ؛ نافوط  باقرغ و 

نیا هب  طوبرم  ياهتشاددای  يروآ  عمج  ماگنه  هب  هک  دوب  هدش  ثعاب  قوف  بلاطم  هب  هجوت  تسا ...! ضامغا  وفع و  روخ  رد  هک  دراد  ار 
حور زا  دادمتـسا  اب  ماجنارـس  یلو  دیآرد ؛ شدرگ  هب  همان  هحفص 11 ) يهحفـص (  رب  بارطـضا  دیدرت و  اب  هتـسویپ  هدنراگن ، ملق  باتک ،

کچوک و یباتک  تروص  هب  مشک و  مظن  هتـشر  هب  ار  اهتـشاددای  مک ، يهیامرـس  نیمه  روخ  رد  هک  مدـش  نآ  رب  مالـسلاهیلع  ماما  گرزب 
هوالع خیرات ، يراب : منک . دنمجرا  ناگدنناوخ  میدقت  هدش  هیامنارگ  هتفای و  یگرزب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهنادواج  مان  هب  هک  هیاممک 

رتبلاج و یخیرات  تسا ، لامک  بلط  رد  لمع و  درم  هک  سک  نآ  يارب  تسا و  زیگنا  تربع  هدنزومآ و  تسا ، یندناوخ  بلاج و  هکنآ  رب 
یناسنا یفطاع  یلقع و  یناور ، فلتخم  رـصانع  خیرات ، کی  رد  هک  ردـق  ره  و  دـشاب ، رتزیگنا  تربع  رتهدـنزومآ و  هک  تسا  رتیندـناوخ 

نامه نیا  دروآیم و  دوجو  هب  ار  هدنزومآ  خیرات  کی  هفسلف  رصانع ، نیا  حیرـشت  تفایرد و  دوب . دهاوخ  رتهدنزومآ  دشاب ، رادومن  رتشیب 
نیـسح ماما  مایق  یگدنز و  خیرات  دناهدشیم . رکذتم  نادـب  ار  نامدرم  هتـسویپ  هدوب و  ناهج  نایدا  بابرا  هجوت  دروم  زابرید  زا  هک  تسا 
تفایرد البرک و  روشرپ  هثداح  هیلوا  رصانع  تخانش  رـضاح ، باتک  یلـصا  فده  نیاربانب ، دوش . هدید  ههجو  نیا  زا  دیاب  زین  مالـسلاهیلع 

، تسین یسایس  یعامتجا و  یخیرات و  صاخ  طیارش  هب  رصحنم  مایق ، کی  لماوع  هک  تسناد  دیاب  یلو  تسا ؛ ینیسح  نینوخ  مایق  تیهام 
هک درادن  تقیقح  نیا  اب  تافانم  نیا ، تسا و  خـیرات  خرچ  هیلوا  تاکرحم  زا  زین ، تضهن  کی  يهدـنروآ  دـیدپ  تایحور  ایاجـس و  هکلب 

هزادنا هچ  ات  خیرات ، درم  کی  هک  نیا  يهرابرد  يرواد  دشاب . رگید  یعیبط  لماوع  للع و  هلـسلس  کی  لولعم  تاکلم ، ایاجـس و  نیا  دوخ 
زا هدـع  کی  تسین . روسیم  وا  یعقاو  تیـصخش  یحور و  تالاح  رب  فوقو  نودـب  دـناهداد ، ودـب  هک  هدوب  يدـنمجرا  ماقم  لاغـشا  قیـال 
زغم رد  اهنآ  زا  هک  یتب  دنتـسین و  هبترم  دنلب  گرزب و  مینکیم  نامگ  ام  هک  مه  اهردق  نآ  «: » لساردنارترب  » لوق هب  خـیرات ، گرزب  نادرم 

لاوحا تایئزج  هب  ناسنا  رگا  : » دـیوگیم رگید  ياج  رد  يو  هک  هنوگ  نامه  نیارباـنب  ( . 1 .« ) تسین تماق  دنلب  مه  اهردق  نآ  دـناهتخاس ،
ات دارفا  نیا  هک  دبایرد  هدومن و  هحفص 12 ) تواضق (  اهنآ  یقیقح  تیصخش  يهرابرد  دناوتب  هک  تسا  لاحم  دشابن ، انشآ  گرزب  نادرم 

يدرم تیصخش  الوا  هک  تسا  مزال  ام  يارب  اذل  ( 2 .« ) دناهتشاد یگتـسیاش  دناهدرک ، بسک  خیرات  رد  هک  يدنلب  ماقم  ذخا  يارب  دح  هچ 
ار وا  تایح  نارود  یخیرات  صاخ  طیارـش  هاگنآ  میبای و  فوقو  وا  یـصخش  یگدنز  رب  میـسانشب و  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  مان  هب 

لقن فرص  هب  ای  دناهتشون ، باتک  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهرابرد  هک  یناگدنـسیون  میوش . کیدزن  وا  فده  هب  میناوتب  ات  مینک  یـسررب 
هدـنکارپ ادـج و  مه  زا  یلکب  ار ، روبزم  يایاوز  یلو  هدرک  ثحب  مالـسلاهیلع  ماما  یگدـنز  ياـیاوز  زا  هکنآ  فصو  اـب  هتخادرپ و  خـیرات 

یحرـش هب  ای  دـناهدوبن و  البرک  بالقنا  ربهر  يهبناج  همه  تیـصخش  تفایرد  یگدـنز و  تاـیئزج  قیفلت  ددـص  رد  دـناهدرک و  هظحـالم 
هدیاف و مک  هدننک و  هتسخ  لوا ، عون  ياهباتک  دننک . هجوت  يو  یگدنز  تایئزج  همه  هب  هکنآ  نودب  دناهتخادرپ  مایق  یگدنز و  یلیلحت 

یگدنز حرش  شزومآ  نودب  ینیسح ، بالقنا  تیهام  تسا . کیرات  مهبم و  انایحا  دوشیم ، تفای  تردنب  رایـسب  هک  مود  عون  ياهباتک 
مینکیمن اعدا  ام  تسین . كرد  لباق  یتسرد  هب  البرک ، بالقنا  تشذگرـس  نتم  رب  عالطا  نودـب  وا و  هنامز  عاضوا  يهعلاـطم  نودـب  وا و 

ینابم لوصا و  زا  يرایـسب  اب  فرط  کی  زا  رذـگهر  نیا  زا  یلو  مینک ؛ میـسرت  ار  وا  مایق  ماـما و  یعقاو  هرهچ  میناوتیم  بیترت  نیدـب  هک 
نیا مینکیم  یعس  باتک  نیا  رد  ام  مینکیم . تفایرد  ار  مالسلاهیلع  ماما  مایق  یـساسا  يدابم  یفرط  زا  میوشیم و  انـشآ  یخیرات  ثداوح 

هجوت دیابن  دشاب ، ام  يهبناج  همه  يامنهار  دناوتیم  هک  مالسلاهیلع  نیسح  نوچ  یتیصخش  یگدنز  رد  هک  میزاس  للدم  ار  یـساسا  هتکن 
« خـیرات هساـمح   » ار مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  اـم  هک  نیا  درادزاـب . رگید  جرا  رپ  هدـنزومآ و  تاـهج  زا  ار  اـم  صاـخ ، تهج  کـی  هب 

یبتکم هب  ار  ناـهج  ناـهاوخ  يدازآ  شیوخ ، یگدـنز  زرط  یحور و  یقـالخا و  تایـصوصخ  همه  اـب  يو  هک  تسا  ور  نآ  زا  میاهدـیمان 
رد ام  دروآیم . رد  رگید  یگنر  هب  ار  نانآ  يهدـیا  دـنکیم و  توعد  دـنهاوخیم ، ناـهج  ناگدـنمزر  هچ  نآ  زا  رتیلاـع  ییاـنبم  رب  هژیو ،

یـسایس و تیعقوـم  كرد  یحور و  هحفـص 13 ) مزیناگرا (  سمل  تیبرت و  طیحم  هداوناخ و  یـسررب  مالـسلاهیلع و  ماـما  یگدـنز  حرش 
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عون عـضاوت و  سفن و  تراـهط  حور و  یگرزب  سفن و  تزع  رد  هک  مینکیم  دروـخرب  راوـگرزب  دنمتفارـش  ناـسنا  کـی  هب  وا  یعاـمتجا 
کی يارب  يدرم  نینچ  یگدـنز  سرد  دراد و  رارق  روـصت  قوفاـم  ياهـبترم  رد  یناـسنا ، يهدـیمح  لاـصخ  ریاـس  يراکادـف و  یتـسود و 

مالسلاهیلع ینیسح  یبالقنا  بتکم  رد  هک  یناسک  تیرثکا  دوب . دهاوخ  امنهار  قشمرـس و  یگدنز ، لحارم  مامت  رد  هدازآ ، يوج  تقیقح 
؛ دناهدید یبالقنا  درم  کی  هفایق  رد  اهنت  ار  ماما  و  هدرک ، تلفغ  جرا  رپ  قیاقح  نیا  زا  دـننکیم ، هقالع  زاربا  نادـب  ای  هتخادرپ و  هعلاطم  هب 

همه دوشیم و  جیسب  بالقنا  هزرابم و  تهج  رد  ناشراکفا  يهمه  هدش ، هدیشک  ریجنز  هب  هدز و  رامعتسا  للم  تسا : حضاو  رما  نیا  تلع 
مالـسلاهیلع ماما  یبالقنا  يهرهچ  میهدیم و  ماجنا  باتک  نیا  رد  ار  روبزم  يهعلاطم  هک  نیا  نیع  رد  ام  دـنرگنیم . هدـید  نیمه  اب  ار  زیچ 

میدـقتعم دوب و  میهاوخن  لفاغ  تسا ، هدـش  رادومن  هدوب و  رثوم  وا  بالقنا  رد  همه ، هک  وا  یناسنا  تاـهج  ریاـس  زا  مینکیم ، هدـهاشم  ار 
رظن زا  هتشاد ، تلاخد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یهلا  بالقنا  نتم  رد  هک  ار  لیصا  لیاسم  زا  يرایسب  هلحرم ، نیا  رد  ام  یگدزباتش  هابتـشا و 

دض راکفا  هیجوت  نآ  تسا و  یخیرات  تلاسر  کی  لماح  دیوگیم ، نخس  میظع  بالقنا  کی  زا  هک  رضاح  باتک  درک . دهاوخ  ناهنپ  ام 
نیا تسا ... مالسلاهیلع  ینیسح  دیواج  هشیمه  تیونعم  صالخا و  قدص و  یناهج و  عیسو  دید  ییادخ و  نییآ  تمس  هب  رامعتـسا  ملظ و 

، نایم نیا  رد  تسا و  دوجوم  هبناج ، همه  نیتسار و  لیـصا و  بالقنا  کی  هب  هجوت  رتوکین و  ياههیاپ  رب  رکفلا  رونم  تاقبط  رد  ساـسحا ،
دوصقم لزنمرس  هب  ناوتیم  نید ، نایاوشیپ  هیور  زا  ماهلا  یبهذم و  تامیلعت  وترپ  رد  هک  دنتسه  هدوب و  نآ  یعدم  هتـسویپ  بهذم  نایعاد 

لئالد اما  تسا ، هدوب  رادروخرب  یلئالد  زا  هک  نآ  اب  روبزم ، ياعدا  هنافـسأتم ، داد . نایاپ  تلذ ، رامعتـسا و  یتخبدـب و  نارود  هب  درب و  هار 
، زور يایند  رب  قیبطت  لباق  تروص  هحفص 14 ) هب (  ای  دنتسین و  هدننک  عناق  نادنچ  رضاح ، رـصع  يوجارجام  واکجنک و  رـشب  يارب  روبزم 

ياکتا هک  نیا  زا  میراذگب  دننک . نییبت  هیجوت و  ار  دوخ  زت »  » هعماج لاح  روخارف  هب  هک  دـناهدوبن  رکف  نیا  رد  زین  ناربهر  هدـشن و  ریـسفت 
؛ تسا هدوب  رضاح  يایند  تفرشیپ  زور و  تامولعم  تفایرد  دشر و  مدع  يرکف و  یلبنت  رورغ و  عون  کی  زا  یشان  قوف ، زت »  » هب نویبهذم 

نیا رد  مینک . رظن  فرـص  هدروآ ، دوجو  هب  هدربمان  يهدشن  نییبت  رکفت  هک  یمیظع  باصعا  ریدـخت  يرکف و  تاعیاض  زا  میناوتیمن  یلو 
، بهذـم یخیرات  مهم و  ياهتلاسر  زا  یکی  دربیم ، رـس  هب  هبناج  همه  بالقنا  کی  بات  بت و  رد  يرـشب ، تاـعامتجا  هک  هتفـشآ  ياـیند 
یگدنز و تشذگرس  زا  هک  یگرزب  سرد  ام  رظن  هب  تسا . يرـشب  یعامتجا  ناماسبان  عاضوا  ندیناسر  ناماس  هب  یبالقنا و  راکفا  يربهر 

رثا درک ...؛ میهاوخ  بیقعت  رـضاح  باتک  رد  ار  هلأسم  نیا  یهلا ، فطل  هب  ام  و  تسا ؛ نیمه  تفرگ ، دـیاب  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماـما  ماـیق 
یعامتجا و یسایس -  دید  هک  تسنیا  وا ؛ مایق  یلـصا  للع  نامز و  طیارـش  مالـسلاهیلع و  رارحا  ماما  یخیرات  فقوم  تیـصخش و  شزومآ 
درگنب و عاضوا  هب  هنانیب ، عقاو  زاب و  دـید  اب  هک  دـسریم  یلاعت  دـشر و  هب  یتما  هک  تسادـیپ  هتفگان  دـنکیم و  رتزاب  ار  ام  یـسانش  عقوم 

میهاوخرد وا ، نامز  كرد  مالـسلاهیلع و  یلع  نب  نیـسح  مایق  یگدـنز و  تخانـش  اب  ام  دزاس . راوتـسا  حیحـص  ياههیاپ  رب  ار  دوخ  شور 
حور تفایرد  زور ، عاضوا  رب  لماک  طلـست  یـسایس ، حیحـص  كرد  لآهدـیا ، شخبرمث و  بالقنا  کی  موادـت  يزوریپ و  يارب  هک  تفای 
هارمه هب  ینیب  کیراب  یـسانش و  عقوم  هدـش ، باسح  هنالقاع و  ياهکیتکات  هبناج و  همه  يژتارتسا  ياـپرید  تارثا  هب  هجوت  تاـعامج و 

، یـشیدنا رود  ریبدت و  تیارد ، شوه و  دیاب  تسا . يرورـض  مزال و  ریذـپان ، تسکـش  میمـصت  مزع و  تبالـص و  تماقتـسا ، يرادـیاپ و 
دناوتب ات  دوش ، جیسب  هدش  نییبت  نشور و  زت »  » کی هار  رد  یگمه  یگنادرم ، یتسار و  تیمیمص ، صالخا و  اب  حیحص ، تسرد و  يهشقن 

، رـصانع نیا  زا  يرادروخرب  نودب  هک  دیراد  غارـس  ار  ناهج  يهدیـسر  رمث  هب  تابالقنا  زا  کی  مادک  امـش  دروآ . دوجو  هب  رتهب  یعـضو 
ماما يونعم  یهلا و  يورین  هلـضاف و  تاکلم  راـتفر و  قـالخا و  تیـصخش و  زا  ثحب  اـب  رگید ، يوس  زا  هحفـص 15 ) دشاب ( ؟ هدش  روراب 

یعقاو ینعم  هب  یناسنا  یهلا و  مایق  کی  البرک ، تضهن  هک  دش  دهاوخ  للدم  ام  يارب  وا ، زابکاپ  نارای  وا و  تیعقوم  مالسلاهیلع و  نیـسح 
ام تسا . هدوب  رادروخرب  يراوگرزب  تشذـگ و  افو و  افـص و  رهاظم  نیرتیلاع  زا  تیناسنا و  صولخ و  لـحارم  يهمه  زا  هک  تسا  هملک 

نیا لیلحت  یـسررب و  نیاربانب  هدوب و  زاتمم  زین  یبهذـم  یبالقنا -  ياهتضهن  ریاس  زا  ـالبرک  تضهن  هک : دـیمهف  میهاوخ  هتـشون  نیا  رد 
زا ام ، ثحب  شور  تساشگهار . زومآ و  سرد  یتیگ  رـسارس  رد  یـصلخم  داهن و  كاپ  یبالقنا  ره  يارب  ساسح ، ارجاـمرپ و  تشذـگرس 
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مایق یگدنز و  ام  هک  تسا  نآ  هتفگ  نیا  موهفم  دـنکیم ؛ يوریپ  یعامتجا » یعیبط و  ياهسایقم  دودـح  اب  البرک  تضهن  شجنـس   » لصا
ثحب دروم  میراد ، تسد  رد  هک  یکرد  لباق  نشور و  نیزاوم  اب  میربورف ، ماهبا  زاجعا و  زا  ياهلاه  رد  هکنآ  نودب  ار  مالسلاهیلع  ینیسح 

ییانثتسا تلاح  هدوب و  كرد  لباق  روبزم  نیزاوم  اب  نآ ، ياپرید  تارثا  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  تداهـش  ام ، يهدیقع  هب  میهدیم . رارق 
كرد زا  رتارف  هلأسم   » لصا زا  هک  تسا  نیا  عورف -  لوصا و  زا  معا  بهذـم -  هب  طوبرم  لـیاسم  رد  لوادـتم  تاهابتـشا  زا  یکی  درادـن .

هب هک  يرامشیب  يرکف  تاعیاض  رب  هوالع  هویـش ، نیا  مینامیم ؛ ورف  لیاسم  نیا  رد  قیقحت  ثحب و  زا  هجیتن ، رد  مینکیم و  يوریپ  تسام »
يورین هک  یتضهن  هک  تسا  هدش  نآ  بجوم  لصا  نیمه  زا  يوریپ  تسا . هدـش  ماهوا  تافارخ و  زا  يرایـسب  شیادـیپ  أشنم  دروآیم ، راب 

لباق ریغ  یتروص  هب  هتفرگ ، رارق  عیشت  مالسا و  خیرات  متس  دادبتسا و  دض  ياهتضهن  هلـسلس  رـس  و  هدوب ، هعیـش  مالـسا و  خیرات  هکرحم 
قداص ماما  مالسلاهیلع و  رقاب  ماما  سرد  مالسلاهیلع و  نسح  ماما  حلص  هنوگچ  هک  میاهتـسنادن  زونه  ام  و  دوش ...! دادملق  دیلقت ، كرد و 

هناگادج و ياهفسلف  زا  ینیسح  مایق  یلو  تسا ؛ دیلقت  مهف و  لباق  تاناکما ، طیارـش و  هیلک  رد  اهناکم و  اهنامز و  يهمه  اب  مالـسلاهیلع 
يروط هب  هحفـص 16 ) هدوبن و (  راوتـسا  هزجعم  هیاپ  رب  ام ، ینید  نایاوشیپ  یگدنز  هک  تسناد  دـیاب  اساسا  تسا !!؟ هدوب  رادروخرب  روبزم 
نـشور یعیبط و  لماوع  هلـسلس  کی  لولعم  ناهج ، رگید  ياهمایق  نوچمه  زین  مالـسلاهیلع  ینیـسح  مایق  دـید : میهاوخ  باتک  نیا  رد  هک 
ناـیرج قیقد و  تیعقوم  مالـسلاهیلع و  ماـما  گرزب  ینامـسآ و  تیـصخش  هتـشون ، نیا  رد  اـم  تسا  موهفم  نادـب  هن  هتفگ  نیا  تسا . هدوب 

. تسین ینثتـسم  تسا ، مکاح  ناهج  رد  هک  يایهلا  ماظن  نوناق و  ورملق  زا  يو  مایق  مییوگیم  هکلب  میاهدرک ، شومارف  ار  وا  زیگنا  تریح 
نانچ نآ  مالـسا  ناهج  رد  هتـشاد و  لابند  هب  ار  یعیاقو  ثداوح و  البرک ، نینوخ  هثداح  هک  دید  میهاوخ  مایق  جیاتن  راثآ و  زا  ثحب  رد  ام 
يزاب مالسا  تما  یسایس  یعامتجا و  تایح  رد  ار  یساسا  شقن  هداتسیان و  زاب  زازتها  زا  هتشذگ ، نرق  لوط 14  رد  هک  هدرک  داجیا  یجوم 

یتح و  تسا . هدش  رهاظ  ناهج  يهمه  خیرات » هسامح   » تروص هب  ياهغلابم  چیه  نودب  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  بالقنا  تسا و  هدرک 
هعماج ریسم  فارحنا  رضاح  باتک  رد  تسا . هدز  تسد  يدیدج  حرط  هب  تراسا ، دنب  دیق و  زا  اهتما  ییاهر  يارب  مایق  نیا  تفگ  ناوتیم 

ياهدـنزومآ تشذگرـس  نینچ  زا  دـیاب  هدـیمهف  هدـنز و  تما  کی  هک  یئاـههرهب  یلک  فیرحت  اروشاـع و  ناـیرج  زا  هدافتـسا  رد  مالـسا 
يهعماج يرکف  تفرـشیپ  اب  هک  يدیدج  دـیما  ياههنزور  فیرحت و  فارحنا و  نیا  لماوع  هب  تفرگ و  دـهاوخ  رارق  ثحب  دروم  دریگرب ،

نیدـب تفر . دـهاوخ  هراشا  هدـش ، زاب  ینیـسح ، بالقنا  بتکم  زا  حیحـص  يدـنمهرهب  يارب  یناریا  هعیـش  يهداوناخ  صخالاب ، یمالـسا و 
تخانش الوا  روبزم ، ییاسانش  هب  ام  هار  تسا و  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  یخیرات  تلاسر  تخانـش  باتک ، یلک  حور  فده و  بیترت ،

تابجوم و لماوع و  تیهام  یسررب  هاگنآ  اروشاع و  تشذگرس  نتم  هب  فوقو  اثلاث  وا و  نامز  تفایرد  ایناث  مالسلاهیلع و  ماما  تیـصخش 
نیوکت زا  لوا ، شخب  رد  مییوگیم : نخـس  دـنمجرا  ناگدـنناوخ  اب  لـیذ  بیترت  هب  شخب  هس  رد  اـم  نیارباـنب  تسا ، ماـیق  جـیاتن  راـثآ و 

. مینکیم تبحص  مالسلاهیلع  ماما  یعامتجا  تیعقوم  یصوصخ و  هحفص 17 ) یگدنز (  اههدیا و  راکفا و  یحور و  مزیناگرا  تیصخش و 
یمالسا هعماج  تافارحنا  نیریز  لماوع  مینارذگیم و  رظن  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  سپ  نرق  مین  يامیس  مود ، شخب  رد 

، هیواعم گرم  ات  مالـسلاهیلع  یلع  تداهـش  زا  مالـسلاهیلع و  یلع  يرادـمامز  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  گرم  زا  هرود ، دـنچ  یط  ار 
يژتارتسا هتـشذگ ، شخب  ود  دراوم  ياکتا  هب  موس ، شخب  رد  مینکیم . هظحالم  نرق  مین  رد  ماما  یـسایس  هفایق  هاگنآ  مینکیم و  یـسررب 

زا هک  یئاهسرد  هرخالاب  مالسلاهیلع و  ینیسح  بالقنا  نایاپیب  نیگمهـس و  جاوما  نیمـصاختم و  ینورد  ياههزیگنا  رارحا و  ماما  بالقنا 
نآ زا  رتکچوک  رثا ، نیا  يهدـنراگن  دـنچ  ره  تفرگ . دـهاوخ  رارق  ثحب  دروم  تفرگ ، دـیاب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  یبالقنا  بتکم 

ضرعم رد  ار  نآ  دنک و  مالسلاهیلع  أدهشلا  دیس  ترضح  یتوکلم  جرا و  رپ  مایق  زا  عیسو  هبناج و  همه  حیحـص و  میـسرت  دناوتب  هک  تسا 
ورین یگدازآ ، تلیـضف و  يهمـشچرس  نآ  زا  شیوخ ، كدنا  تیفرظ  دودح  ات  هک  دـناوتب  دراد  دـیما  یلو  دراذـگ ؛ نارظن  بحاص  راکفا 

یگرزب گرزب ، یتیـصخش  مان  هب  هک  کچوک  رثا  نیا  هک  تسا  راودیما  دراذـگ ... ناگدـنناوخ  يور  ارف  ار  نآ  و  دوش . دـنمهرهب  دریگ و 
شیپاشیپ دناسر . ماجنا  هب  ار  شیوخ  تلاسر  یمالسا ، ياهتما  یبهذم  بالقنا  حور  نیوکت  رد  دتفا و  نارظن  بحاص  دنـسپ  دروم  هتفای ،
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ار اهشزغل  اـهاطخ و  هنامیمـص  يروآداـی  تساوخرد  رظن ، بحاـص  ناگدـنناوخ  زا  دـبلطیم و  شزوپ  دوخ ، ياـهشزغل  اـهتساک و  زا 
ص 26. نامه ، ( 2 . ) ص 52 خیرات ، كرد  ( 1 ( ) هحفص 20 ینامرک (  یتجح  داوج  دمحم  هام 1344  رویرهش  مود  نارهت -  دراد .

تیصخش ياههیاس 

یگدنز  < یعامتجا ياهنامرآ  یهلا ؛ ياههشیدـنا   < یحور مزیناگرا   < تیـصخش نیوکت   < شخب نیا  يهرابرد   < تیـصخش ياههیاس 
یعامتجا تیعقوم  یصخش و 

شخب نیا  يهرابرد 

وا مایق  تیهاـم  تفاـیرد  يارب  اـهنت  هن  مالـسلاهیلع ، هللادـبع  یبا  یـصخش  یگدـنز  هب  دورو  تیـصخش و  يروآ  داـی  شخب  نیا  يهراـبرد 
رد اـهنت  اـهناسنا ، یگدـنز  تسا . هدـنزومآ  یناـسنا ، لـیاضف  هتـسجرب  هنومن  کـی  ییاسانـش  يارب  ثحب  نیا  دوـخ  هکلب  تسا ، يرورض 
رب متـس  اب  دیاب  لوا  هجرد  رد  ناسنا ، ره  تسا . هدـشن  هصالخ  یجراخ  ناجیب  رادـناج و  ناتب  نتـسکش  ناراکمتـس و  متـس و  اب  يهزرابم 
اب قیـال و  یناـسنا  تروص  هب  دـبوکب و  دوخ  رد  ار  یقـالخا  لـیاذر  يدنـسپ و  دوخ  ربک و  تیبصع و  لـهج و  دزیخرب : راـکیپ  هب  شیوخ 

، قالخا تیبرت ، ياهـسرد  زا  کی  مادک  دوش . دراو  رامعتـسا  دادبتـسا و  متـس و  اب  يهزرابم  نادیم  هب  هاگنآ  دـیآ و  رد  تیرح  تلیـضف و 
ای و  دـشابن ؟ مزال  داهج  يهلحرم  رد  ام  يارب  هک  تسا  سفن  تزع  يراوگرزب و  یعامتجا ، نواـعت  تشذـگ ، عضاوت ، یتسرپ ، ادـخ  اوقت ،

لیـصا رـصانع  نیا  هک  تسور  نآ  زا  میلیاق  ینیـسح  ماـیق  يارب  ییاـیازم  هک  اـم  دـیآیمن ؟ رامـش  هب  گرزب  يداـهج  دوخ ، نآ ، نیمادـک 
تسا و نیرفآ » هثداـح   » دوجو غورف  زا  ياهوـلج  گرزب ، هثداـح  کـی  تسا . هدوـب  دوـجوم  ماـیق ، نیا  رد  لـمکا ، متا و  وـحن  هب  یناـسنا ،

نیـسح ماـیق  تـیزم  تـسا . رتیئانثتـسا  رتـگرزب و  نآ ، يهدـنروآ  دـیدپ  دـشاب ، یئانثتـسا  گرزب و  هدـیدپ ، کـی  دـنچ  ره  هـک  تسادـیپ 
یـصخش لاوحا  يهعلاطم  زا  ام  هک  یگرزب  سرد  تسا . یناسنا  رایع  لماک  گرزب و  حور  کی  ياـیاوز  رهظم  هک : تسا  نیا  مالـسلاهیلع 

. تسا ناـهج  یبهذـم  ياـهبالقنا  یلوصا  داوم  یناـسنا و  لیـصا  هدـش و  شومارف  رـصانع  هب  هجوت  میریگیم ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 
هب نورقم  میاهدرک ، فـقوت  هلحرم  نیا  رد  هزادـنا  زا  شیب  اـی  و  میاهتخادرپ ، تاررکم  رارکت  هب  شخب  نیا  رد  اـم  هـکنآ  روـصت  نیارباـنب ،

شیوخ یعامتجا  يدرف و  یگدنز  يارب  یـساسا  سرد  کی  نوچمه  ار  رـضاح  شخب  لوصف  دنمجرا ، يهدنناوخ  دوب و  دـهاوخن  باوص 
هحفص 21) تفرگ ( . دهاوخارف 

تیصخش نیوکت 

يالاو تیصخش  نیوکت  يایاوز  هب  ات  میزادرپیم  مالسلاهیلع  نیسح  یکدوک  لمح و  نارود  هب  یتخل  ام  لصف ، نیا  رد  تیـصخش  نیوکت 
الامجا دـیاب  ور  نیا  زا  دراد ؛ رارق  یناـسنا  تیـصخش  نیوکت  رد  تیبرت  تثارو و  ریثأـت  ساـسا  رب  نارود  نیا  يهراـبرد  ثحب  میرب . یپ  وا 

لماوع ریثأت  زا  رانکرب  ییانثتـسا و  يدوجوم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  درک  لایخ  دـیابن  مینک . یـسررب  ار  ماما  نادـناخ  رداـم و  ردـپ و 
هب اـت  دـلوت  ناوا  زا  تباـث ، يرون  ناـس  هب  یقـالخا  يایاجـس  یلمع و  تـالامک  يونعم و  ملاوع  رظن  زا  ناگتـشرف ، نوچمه  هدوب و  یعیبط 

، میاهدرکن تابثا  ي  ماقم »  » ماما يارب  اهنت  هن  ياهدـیقع  نینچ  اب  ام  تسا . هدوب  اراد  لوحت ، چـیه  نودـب  ار  لامک  بتارم  تداهـش ، ماـگنه 
! میاهدومن صیقنت  ار  يو  بیترت  نیدب  هدرک و  ادج  تسا ، تفرشیپ  لماکت و  لاح  رد  تقلخ  ياضتقم  هب  هک  یناسنا  تعیبط  زا  ار  وا  هکلب 

یلومعم يداع و  رـشب  کی  دح  رد  ینیوکت ، ياهتیلباق  یتاذ و  تایـصوصخ  رظن  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  تسین  ینعم  نادـب  نیا 
زا اموزل  دوش ، گرزب  مالسلاهیلع  ءادهـشلا  دیـس  یتیبرت  یتثارو و  طیارـش  رد  هک  يدولوم  دید ، میهاوخ  هک  هنوگ  نامه  هکلب  تسا ، هدوب 
هک تسا  نیا  دوصقم  تشاد ؛ میهاوخن  رایتخا  رد  یفاک  رازبا  وا  تخانـش  يارب  اـم  ظاـحل  نیدـب  و  دوب ؛ دـهاوخ  رتارف  یلومعم  رـشب  کـی 
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 ) رد تسا . هدـشن  هداد  مالـسلاهیلع  ماما  هب  اهناسنا  لامک  شنیرفآ و  نیزاوم  زا  نوریب  یعیبط و  ریغ  روط  هب  یناسنا ، قوفام  لحارم  نیمه 
هاک رتسکاخ ، الط و  لثملا  یف  دناهدشن ؛ هدیرفآ  دحاو  تیهام  ياراد  ناسکی و  تخاونکی و  تادوجوم  يهمه  تقلخ ، ناهج  هحفص 22 )

ار ماما  مییوگیم ؛ هکنیا  دـناهدماین . دوجو  هب  یعیبط  نیزاوم  زا  جراخ  مه  مادـک  چـیه  یلو  دـننکیمن ؛ يربارب  مه  اب  هاگ  چـیه  ساملا ، و 
ادـتبا رد  نارگید ، لثم  تسا و  تیبرت  تثارو و  ریثأت  تحت  نارگید  لـثم  يو  هک  تسا  ینعم  نیدـب  مینادـب  ییانثتـسا  دوجوم  کـی  دـیابن 

رد مه  وا  تالامک  تایقالخا و  هیحور و  ینامـسج ، دـشر  تازاوم  هب  دـنکیم و  یط  ار  یناوج  دـشر و  لـحارم  جـیردتب  تسا و  كدوک 
هب مییآیمنرب . نآ  كرد  يهدهع  زا  دسریمن و  نادب  ام  مهف  هک  تسالاو  ياهزادنا  هب  تالامک ، نیا  دـنچ  ره  تسا ؛ لامک  دـشر و  لاح 

، شیدـنا اطخ  رطاخ  يرایتسد  هب  اـسراپان ، سوفن  اـسران و  لوقع  تسه  هک  هنوگ  نآ  یهاـمک  ار  یهاـنتم  ریغ  یئیـش  هنوگچ  : » رهپـس لوق 
دنام نادب  نیا  دیامرف ؟ تخاس  تسد ، اب  ار  سلطا  کلف  و  دـیامیپ ؟ هنامیپ  اب  سک  چـیه  ار  رـضخا  يایرد  دـنزاس ؟ شیوخ  دوسرف  تسد 
یلو میریذـپیم ؛ ار  قوف  تقیقح  هملک  هب  هملک  ام ، و  ( . 1 .« ) دوش نوریب  نزوس  يهمشچ  زا  ای  دور و  رد  نز  هریپ  نزور  هب  دیـشروخ  هک 
ریثأت زا  ثحب  ( . 2  ) دـنتقلخ تباث  سیماون  نیناوق و  عبات  شنیرفآ ، ماظن  رد  یگمه  نازوس ،» يهمـشچ   » و نز » هریپ  نزور   » و دیـشروخ » »

يهوحن ردام و  ردـپ و  تاکلم  تاـیحور و  رد  هک  دزاـسیم  مزلم  ار  اـم  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماـما  تیـصخش  نیوکت  رد  تیبرت  تثارو و 
، تسا للدـم  نهربم و  یملع  رظن  زا  هلأسم  نیا  هکنیا  زا  رظن  فرـص  میزادرپ ؛ هعلاـطم  هب  هحفـص 23 ) یکدنا (  وا  یتیبرت  طیحم  تیبرت و 

ردپ صخـش ، کی  زا  رتشیب  یفرعم  ماگنه  هب  زین  مدرم  هک  تسا  يردق  هب  دنزرف  اب  ردام  ردپ و  تایـصوصخ  يهطبار  هک  دوشیم  هظحالم 
زا نخـس  نایماظن ، يهداوناخ  رد  دناهنوگ ، نامه  مه  نارگید  دشاب  هنوگ  ره  هداوناخ  سیئر  هداوناخ  ره  رد  : » دنکیم یفرعم  ار  وا  ردام  و 
هب ار  دوخ  کنیا  اـم  ظاـحل  نیدـب  و  ( 3 ...« ) تسا یناـحور  نیواـنع  باـقلا و  زا  نخـس  نویناـحور ، نیب  رد  تسا و  تاـماقم  تاـجرد و 

گرزب درم  نز و  نیا  هب  ار  دـنچ  يروطـس  مینیبیم و  دـنمزاین  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  مالـسلاهیلع و  بلاـطیبا  نب  یلع  ماـما  ییاـسانش 
رد شورـس » دـمحا   » ياقآ ( 2 . ) خـیراوتلا خـسان  ( 1  ) هللا لوـسر  ترـضح   < ارهز همطاـف   < یلع ماـما  : < مـیهدیم صاـصتخا  یخیراـت 

قارغا يردق  روطس  نیا  يهدنراگن  رظن  هب  هک  یحرش -  لابقا ، لاح  حرـش  زا  زجع  راهظا  ماقم  رد  یبلاطم  يروهال  لابقا  تایلک  يهمدقم 
هدافتسا اج  هب  هاتوک ، بلاج و  حرش  نیا  زا  هک  مروآیم  ع )  ) نیسح ماما  ماقم  رد  ار  نآ  ناشیا  يهزاجا  اب  نم  هک ، دناهتـشون  تسا -  زیمآ 

ملاع ناگدیزگرب  زا  هدیرفآ  نآ  هک  صوصخلا  یلع  تسین ، رودقم  رگید  هدیرفآ  يارب  ياهدیرفآ  چیه  لاح  تایئزج  نتـشون  : » دشاب هدش 
زا ياهلاه  رد  یناسنا ، نینچ  تشذگرـس  حور  لصا و  اریز  دشاب ؛ یمدآ  ياهگنهرف  اهندـمت و  نیرتقیمع  يهدـیکچ  هراصع و  تقلخ و 

یگدیزگرب و هجیتن  رد  ددجم و  تیالو  هب  رجنم  هک  ار  یناحور  هملک  هقیقد و  نآ  دیاب  لوا  نآ ، تفایرد  يارب  هدـیچیپ و  ماهبا  ضومغ و 
هک دـننادیم  هار  نایانـشآ  تسج و  وا  تلم  خـیرات  رد  ار  وا  روـظنم  وا و  لاـح  وا و  حور  سپـس  تفاکـش ، تسا ، هدـیدرگ  وا  يروآ  ماـن 
هک مینکیم  هفاضا  هتفگ  نیا  رب  ام  و  تسا ». ییاهناوخ  هچ  زا  روبع  تامـسلط و  هچ  نتـسکش  همزال  هضماـغ ، ود  نیا  نتفاـیرد  نتفاـکش و 
 - دنوشن هدیجنس  یقالخا  تبسن  چیه  هب  وا  اب  هک  یموق  نایم  زا  ياهدیزگرب  روهظ  نییبت  اریز  تسا ؛ نیا  زا  رتلکشم  نادنچ  دص  ود  راک ؛

(3 . ) تـسین روـسیم  مـه  اـهیناسآ  نـیا  هـب  دـشابن  لاـحم  رگا  تـسا -  قـیقحت  هار  رـس  رب  یلکـشم  دوـخ  ناـمز ، لوـط  هـکنآ  اـصوصخم 
. دشار ياهینارنخس 

یلع ماما 

: دسیونیم نینچ  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نوماریپ  هونب » یلع و   » باتک رد  يرـصم  رـصاعم  فورعم  دنمـشناد  نیـسح » هط   » یلع ماما 
اب تشادیم و  اـپرب  ار  ناـشزامن  دـشاب . هدرازگ  دـنراد  يرورپ  نید  رد  مدرم  هک  ار  یقح  ره  هک  دـشیم  دونـشوخ  شیوـخ  زا  هاـگنآ  »... 

لاؤس جنر  زا  ار  نانآ  تسجیم و  ار  نادـنمزاین  دادیم و  كاروخ  ماگنه ، بش  ار  ناشیورد  تخومآیم و  زیچ  ناشیا  هب  رادرک  راتفگ و 
راـگدرورپ هژیو  شتـسرپ  هـب  يراد  هدـنز  بـش  ندـناوخ و  زاـمن  اـب  تـسجیم و  يرود  مدرم  زا  دـشیم  بـش  نوـچ  دـیناهریم ، ندرک 
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دهاوخیم هک  دومنیم  نانچ  تفریم و  دجسم  هب  هناخ  زا  نشور ، کیرات و  تفاییم ، زاب  یـشیاسآ  باوخ  اب  هکنآ  زا  سپ  تخادرپیم .
مدرم و اب  دروخرب  رادرک و  راتفگ و  هک  دوب  صیرح  رایـسب  زامن ، زاـمن ، ادـخ ! ناگدـنب  تفگیم : و  دـنک . رادـیب  ار  دجـسم  رد  ناـگتفخ 

زور کی  دنک . ظفح  ار  يربارب  تاواسم و  تساوخیم  زاب  دوب  یلاؤس  ربارب  رد  يو  ششخب  رگا  یتح  درادهگن و  ار  يربارب  لام ، میـسقت 
یکاروـخ و هـک  داد  ناـمرف  دـنراد  یقح  هـک  تـسناد  نوـچ  دنـساوخ ؛ يزیچ  وا  زا  دـندرک و  راکـشآ  یـشیورد  دـندمآ و  وا  دزن  نز  ود 
 ) هک هناـهب  نیا  هب  دـهد . حـیجرت  يرگید  رب  ار  وا  ماـما  هک  تساوخ  ناـنآ  زا  یکی  داد  ناـشیا  هب  زین  یلوپ  دـندیرخ و  ناـشیارب  یکاـشوپ 

تشادرب یکاخ  تشم  مالسلاهیلع  یلع  برع ،) ریغ  يهدش  دازآ  ناگدازهدنب  ای  ناگدنب   ) یلاوم زا  يرگید  تسا و  برع  يو  هحفص 24 )
يربناـمرف و اـب  زج  دـهدیمن  يرترب  يرگید  رب  ار  سک  چـیه  ادـخ  هک  تسا  نیا  منادیم  نم  هچنآ  تـفگ : هاـگنآ  تـسیرگن و  نآ  هـب  و 

هداعلا قوف  تیصخش  ام  ربارب  رد  نونکا  : » دسیونیم مالسلاهیلع  یلع  يهرابرد  رصاعم  رگید  دنمشناد  رـصنلاوبا » رمع  ( . » 1 .« ) يراکزیهرپ
رد اتکی و  يراکزیهرپ ، قالخا و  ملع و  رد  هک  يدننامیب  تیـصخش  ینعی  درادن ؛ يریظن  هیبش و  باب  چـیه  رد  هک  تسا  رگهولج  یلیمج 

يهناگی ناگدنامرد ، ناگراچیب و  زا  يرادبناج  رد  و  رویغ ، هزادنایب  تقیقح ، قح و  زا  هعفادم  رد  و  درف ، يرادنید ، تورم و  تعاجش و 
هب ار  دوخ  حور  هک  برع  زا  دوب  صخـش  نیتسخن  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  : » دـسیونیم ناربج  لـیلخ  ناربـج  ( . 2 .« ) تسا راگزور 

اههشیدـنا زا  یلک  هب  هک  یهورگ  نایم  رد  ار  یناسنا  يهعماج  تبحم  ياون  هک  دوب  یـصخش  لوا  تسنادیم و  لصتم  یناسنا  هعماج  حور 
هدینـش شبل  ود  نایم  رد  دنوادخ  هب  زاین  تمحر و  تفأر و  راتفگ  گرم ، ماگنه  رد  دش و  دوخ  یگرزب  دیهـش  وا  درک ... دنلب  دندوب  رود 

یبوخ هب  مالـسا  تعیرـش  ملاعم  زا  : »... دـسیونیم بوشآ  رهـش  نبا  درپس »... ناج  دوخ  دـنوادخ  هب  قاـیتشا  قوش و  رپ  یلد  اـب  و  دـشیم ،
ار نآرق  دوب و  نیشنمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  یکدوک  زا  مه  دش ، تسناوتیمن  نآ  رکنم  سک  چیه  هکنانچ  تشاد ، یهاگآ 

نیا زا  دربیم و  رـسب  تافو  ماگنه  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تبحاصم  رد  دوب ، نآرق  هدنراگن  یحو و  بتاک  تخومآ و  يو  زا 
( . 3 .« ) دندرکیم هراشتسا  ماما  زا  اهراک  رتشیب  رد  رمع  رکبوبا و  دوب . هدروآ  تسد  هب  هداعلا  قوف  ییاناوت  ینید  ماکحا  طابنتسا  رد  تهج 

کنیا مینادب و  دوب  مزال  مالسلاهیلع ، ینیـسح  تیـصخش  نیوکت  میظع  ناکرا  زا  یکی  اب  یلامجا  ییانـشآ  يارب  هچنآ  زا  ياهمـش  دوب  نیا 
ص 18. ع )  ) یلع یگدنز  ( 2 . ) ص 195 هونب ، یلع و  ( 1 ( ) هحفـص 25 مینکیم ( . هراشا  زین  مالـسلااهیلع  رهطا  هقیدص  لاوحا  هب  المجم 

.333 صص 341 -  ج 3 ، بقانم ، ( 3)

ارهز همطاف 

یتسار و يراکوکین و  ظاحل  زا  دوب ، مالسا  لوا  صخش  میقتسم  تیبرت  تحت  لاس  هد  لقادح  هک  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  ارهز  همطاف 
ریش ار  شاهچب  لاح ، نامه  رد  تخادرپیم و  ساتسد  هب  شیوخ  تسد  اب  تشادن . ریظن  هک  دوب  نانچ  نآ  تعاجش  تیصخش و  يرادافو ،

ودـب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـش . يراکتمدـخ  راتـساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  تسد ، تحارج  رثا  رد  یتقو ، دادیم .
هیهت لزنم  يارب  ياهدرپ  گنج ، زا  شرهوش  ردـپ و  تشگرب  يارب  ( . » 1 « ) درادن نان  بآ و  دجسم  رد  ناملـسم  دصراهچ  نونکا  : » دومرف

دنبندرگ دنبتسد و  هارمه  هب  دنک و  ار  هدرپ  تسا ، یـضاران  يو  هک  دناوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يهرهچ  رد  یتقو  دوب و  هدید 
نیع رد  یتسه و  ربمغیپ  رتخد  هک  يوش  رورغم  اداـبم  : » درکیم تحیـصن  وا  هب  ردـپ  ( » 2 .« ) داتـسرف ردپ  روضح  هب  یمومع  فراصم  يارب 

هک تشاذگیم  مارتحا  شتیصخش  هب  تشادیم و  تسود  ار  يو  ردق  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ( 3 « ) یشوپب ناراکمتس  سابل  لاح 
يو هک  مینادیم  دـیناشنیم . شیوخ  ياج  هب  ار  وا  دیـسوبیم و  ار  شرتخد  تساخیمرب و  دـشیم ، دراو  وا  رب  مالـسلااهیلع  همطاـف  یتقو 

ربمغیپ دجـسم  رد  دوخ ، تیناقح  تابثا  روظنم  هب  تشاد و  رظن  فالتخا  تقو  تموکح  سیئر  اب  كدف  هلأسم  رـس  رب  ردپ ، گرم  زا  سپ 
، یگدـنزارب تیـصخش ، رادوـمن  یخیراـت ، جاـجتحا  هباـطخ و  نیا  درک ؛ جاـجتحا  هـفیلخ  اـب  جـیهم  ياهباـطخ  یط  هـلآ ، هـیلع و  هللا  یلص 
يداـبع و لـحارم  تسا . هدوب  اراد  مالـسلااهیلع  همطاـف  هک  تسا  یعاـمتجا  عاـضوا  رب  فوقو  یـسایس و  كرد  لاـمک ، مهف و  يرونخس ،
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ود قیفلت  اب  هک  يایگداوناخ  نوناک  هاتوک : نخـس  تسا . رادیدپ  یبوخ  هب  وا  ياهاعد  اهزامن و  بش و  همین  ياههیرگ  زا  زین ، يو  يونعم 
هحفص يراوگرزب ( ، ییاناد و  تفرعم ، لامک و  زا  راشرس  دیآ ، دیدپ  مالسلااهیلع  همطاف  مالسلاهیلع و  یلع  تلیضف  اب  گرزب و  يهیحور 

مه اب  هداس  رایسب  یمـسارم ، یط  مالـسلااهیلع  همطاف  مالـسلاهیلع و  یلع  هک  میناوخیم  خیراوت  رد  تسا ؛ هلـصوح  ربص و  يرابدرب و  ( 26
هب ار  شیوخ  هرز  درک ، يراگتساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  ار  مالسلااهیلع  همطاف  مالـسلاهیلع ، یلع  هکنآ  زا  سپ  دندرک : جاودزا 

نیرتلزان اب  ناشیگدـنز  عضو  دـندرکیم ، هرادا  ار  لزنم  روما  رگیدـکی  کمک  هب  ناوج ، رهوش  نز و  نیا  درک . یـسورع  جرخ  تخورف و 
ردپ و نینچ  زا  هک  يدولوم  دندرکیم . يریگتـسد  ار  ناگراچیب  نادنمزاین و  هتـسویپ  تعانق ، نیع  رد  دوب و  يواسم  زاجح  مدرم  یگدنز 

هتشاد فوقو  یبوخ  هب  تثارو  لماوع  هب  هک  سانـش  ناور  کی  دشابن و  هتـسارآ  لیاضف  هب  دوشیمن  دراذگ ، دوجو  يهصرع  هب  اپ  يردام 
رد زین  یتیبرت  طیحم  رظن  زا  رگا  ياهداوناخ ، نینچ  يهدنیآ  دنزرف  هک : دنزب  سدـح  يدـنزرف ، نینچ  دـلوت  زا  شیپ  یتح  دـناوتیم  دـشاب ،

تافص مه  هک : تسا  يرورـض  زین  هتکن  نیا  يروآدای  تشاد . دهاوخ  رارق  یناسنا  یقالخا -  یلاع  حطـس  رد  دریگ ، رارق  يدعاسم  عضو 
تثارو رد  لمح ، نارود  رد  وا  بارطـضا  شمارآ و  رثأت ، يداش ، لیبق  زا  رداـم  فلتخم  ياـهتفایرد  تـالاح و  مه  رداـم و  ردـپ و  یحور 

، یلاعفنا اـی  يرثأـت  تثارو  یخیراـت و  تثارو  تسا : مسق  ود  رب  تثارو  : » دـسیونیم نینچ  صوصخ  نیا  رد  یلیـالع » داتـسا  . » تسا رثؤم 
رارق نآ  ریثأـت  تحت  لـمح ، رد  نارداـم  هک  يروعـش  عاوـنا  لاـقتنا  مود ، مسق  تسا و  دـنزرف  هب  ناردـپ  یحور  تافـص  لاـقتنا  لوا  مـسق 

صصختم نارود ، نیرتیمیدق  زا  مشاه  لآ  : » دسیونیم هاگنآ  دنکیم و  لقن  ار  یجراخ  نادنمـشناد  زا  هنومن  ود  سپـس  يو  دنریگیم .»
تفای و لـیمکت  دوب  نآ  لکـش  ماـمت  اـب  ینید ، ریمـض  کـی  ياراد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اـب  ینید ، تثارو  دـندوب . ینید  نوؤش 
زا دوب ... یگتـسیاش  یکین و  زا  ياهمـسجم  همطاف ... .« » دوب زاینیب  تهج  نیا  زا  يو  دش و  بیکرت  نیـسح  نوخ  رد  ینید  تثارو  نیاربانب 

: هک دریگیم  هجیتن  هاگنآ  یلیالع  دوب .» نارگن  تحاران و  تدـشب  همطاف  داد و  يور  دـحا  هعقاو  دوب ، نینج  نیـسح ، هک  يرجه  موس  هنس 
رایـسب هدـنیآ  هب  درکیم و  یخوـش  يزاـب و  مـک  رایـسب  اذـل  درب و  ثرا  هـب  رداـم  زا  ار  ریثأـت  ینارگن و  یگتـسیاش و  يراـکوکین و  ماـما ،

رد زین  ماما  تخوسیم ، نمـشد  زا  ماقتنا  شتآ  رد  همطاـف  هک  ورنآ  زا  تشاد و  هحفص 27 ) يدیماان (  عون  کی  رکفت ، رد  دیـشیدنایم و 
، مالسلاهیلع نیسح  یگلماح  نارود  هک  هدرکن  دای  هتکن  نیا  زا  باب ، نیا  رد  داتـسا ، ( . 4 .« ) دوب تخس  رایـسب  ناهارمگ  ربارب  رد  تمواقم 
یتحاران و مغ ، يداش و  عامتجا ، نازاسون  هیحور  رد  یلو  تسا ؛ ناوارف  تالکـشم ، هکنآ  اب  هرود ، نیا  رد  دوب و  هعماج  يزاسون  يهرود 

نیجع دوب  اراد  نارود  نیا  رد  هک  مالـسلااهیلع  همطاف  فلتخم  تایـصوصخ  اب  مالـسلاهیلع  ماما  نیاربانب ، دزیمآیم . مه  هب  رطاـخ  طاـسبنا 
ام مینکیم . هدـهاشم  ار  تـالاح  هنومن  ود  ره  يو  یگدـنز  رد  اـم ، اذـل  دوـب و  هتفرگ  رارق  تثارو  ریثأـت  تحت  تمـسق  ود  ره  رد  هدـش و 

نیع رد  شرداـم  اریز  تشاد ؛ يراودـیما  رکفت  رد  مـه  دوـب و  هدـنیآ  يهشیدـنا  رد  مـه  درکیم و  یخوـش  يزاـب و  مـه  يو  مییوـگیم :
ياهطیحم نیرتهب  زا  زین  یتیبرت  هلحرم  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  دوب . راودیما  شردپ  مالـسا و  هدنیآ  هب  يزاسون  يهلحرم  کی  رد  اهیتحاران 

نیـسح یگداوناخ  طیحم  زا  يرـصتخم  يولبات  تشذگ ، هچنآ  زا  تخادرپ - ... میهاوخ  نادب  هدنیآ  روطـس  رد  هک  دوب . رادروخرب  یتیبرت 
یگنادرم و لهاست ، ینتورف و  تشذگ ، تیمیمص و  هفطاع ، رهم و  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دراد : رارق  مشچ  ربارب  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نب 

نارود زا  دوب ، هدـش  هتـشاک  وا  حور  رد  هک  کین  تافـص  رذـب  تفرگارف و  شیوخ  یگداوناخ  طیحم  زا  ار  ینمادـکاپ  لقعت و  تبـالص ،
یگدنز رد  هک  ياهتـسویپ  ياهبیـشن  زارف و  دـیدیم و  ردام  ردـپ و  يارجام  رپ  یگدـنز  رد  هچنآ  نیا ، رب  نوزفا  دـیدرگ . يرایبآ  تیلوفط 
یکدوک تیبرت  زرط  : » یلیالع لوق  هب  و  دروآ . رد  هدومزآراک  نیب و  نشور  يدرم  تروص  هب  ار  وا  دمآیم ؛ شیپ  نانآ  یسایس  مطالتم و 

تروص هب  ار  وا  تخادـنا و  دوخ  هار  رد  ار  وا  تثارو  گرزب ، تابالقنا  اب  ههجاوم  دوب و  تیمها  اـب  رایـسب  هنادرم و  هک  یگرزب  فقاوم  و 
لـصاح هب  دوـب ، هدرک  يزیریپ  شردـپ  هک  ياهبناـج  همه  یحالـصا  راـکفا  تشاد  یگتـسیاش  هک  هحفـــص 28 ) دروآ (  رد  یگرزب  درم 

(4 . ) 333 صص 341 -  ج 3  بقانم ، ( 3 . ) 333 صص 341 -  ج 3 ، بقانم ، ( 2 . ) 333 صص 341 -  ج 3 ، بقانم ، ( 1 ( . ) 5 .« ) دناسر
ص 213. نیسحلا ، خیرات  ( 5 . ) دعب هب  ص 208  نیسحلا ، خیرات 
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هللا لوسر  ترضح 

یتیبرت یتثارو  ناکرا  زا  رگید  نت  کی  يهرابرد  تسا  مزال  مالسلاهیلع ، نیسح  یتیبرت  یتثارو -  عضو  زا  عالطا  يارب  هللا  لوسر  ترضح 
هتسویپ مالسلااهیلع ، ارهز  مالسلاهیلع و  یلع  لزنم  رد  مییوگ : نخس  هتـشاد  وا  تیبرت  تثارو و  رد  یمهم  شقن  هک  مالـسلاهیلع -  نیـسح 

صوصخ رد  تلاخد و  نادازون  تیبرت  یگدنز و  یشم  طخ  میسرت  رد  هک  مینکیم  هدهاشم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  يهرهچ 
هک هدوب  دوب  ناس  نادب  وا  ياهتبحم  راهظا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  راتفر  تسا . هتشاد  يزیمآ  باجعا  راتفر  مالـسلاامهیلع  نینـسح 
 - تاـیاور قبط  يو -  دـناهدش . هدـناوخ  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نادـنزرف  ، » نوـنک اـت  دـلوت  زاـغآ  زا  مالـسلاامهیلع  نینـسح 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  هچنآ  تسا . مالسلاهیلع  یلع  بلص  زا  نم  نادنزرف  هدوب و  نانآ  دوخ  بلـص  زا  ناربمایپ  نادنزرف  دومرفیم :

هصاخ تاهجوت  هتفرگیم و  رارق  هعلاطم  ریسفت و  دروم  ماما ، يونعم  لحارم  دعب  زا  ناینیشیپ  ياههتـشون  رد  الومعم ، هدیـسر ، هراب  نیا  رد 
یناحور تاماقم  ياراد  مالسلاامهیلع  نینسح  هک  هدشیم  هیجوت  باسح  نیدب  مالسلاامهیلع  نینـسح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

هلأسم یتیبرت  یعیبط و  تهج  زا  دروم ، نیا  رد  یلو  تشاد ؛ ناشتـسود  و  تشاذـگ ، مارتحا  اهنادـب  دـیاب  رظن  نیا  زا  دـناهدوب و  یتوکلم  و 
همـشچرس یتیبرت  یقـالخا و  تیلوؤسم  ساـسحا  یعیبط و  يهفطاـع  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یتـیبرت  راـتفر  تسا . هدـش  تلفغ 

هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راتفر  تسا ؛ هدوب  باجعا  دروم  لفاحم و  سلاجم و  لقن  هدرکیم و  هولج  سونأمان  نامز  نآ  رد  هتفرگیم 
رد دنک ؛ هولج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  لثم  یتیصخش  نأش  اب  بسانتمان  دیاش  ای  هداعلا و  قوف  تسا ، نکمم  زین  ام  رصع  رد  یتح 

: هک دـنکیم  تیاور  هریرهوبا » : - » میروآیم هنومن  دـنچ  نونکا  تسا . هدوب  رادروخرب  یـشرورپ  یـسانش  ناور  لوصا  نیرتیلاـع  زا  عقاو ،
. دـیودیم نآ  يوس  هب  دـیدیم و  ار  وا  نابز  یخرـس  كدوک ، نیـسح  دروآیم ، نوریب  ناـهد  زا  ناـبز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

نم ادـخ  هب  ینکیم ؟ یتـکرح  نینچ  كدوـک  يارب  تـفگ  تشادـنپ و  هناـکدوک  ار  راـک  نـیا  تـشاد  هحفـص 29 ) روـضح (  هـک  يدرم 
مالسلاامهیلع نینسح  ( . - 1 . ) تسین اور  رهم  وا  رب  درادن ، رهم  هکنآ  دومرف : ترـضح  ماهدیـسوبن . ار  کی  چیه  زونه  هک  مراد  ینادـنزرف 

اب دزیخرب  هدجـس  زا  تساوخیم  هک  يو  دندشیم ؛ راوس  وا  تشپ  رب  دوب ، هتفر  هدجـس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  یلاح  رد 
دید ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  تفگیم ، نخـس  ربنم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زور  کی  دیناشنیم - . دوخ  رانک  ار  اهنآ  شمارآ  لامک 

رگید ناکدوک  اب  هچوک  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  تفرگرب - . هب  ار  يو  دـمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  دروخ ؛ نیمز  هب  دـیچیپ و  هماج  هب  شیاپ  هک 
هلآ هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  درکیم ، رارف  وا  زا  لـفط  دریگب ، ار  وا  هـک  دوـشگ  ار  اهتـسد  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  درکیم ؛ يزاـب 
رد مالسلاامهیلع  نینسح  نیسح - .». نم  انا  ینم و  نیسح  : » تفگ دیـسوب و  تفرگیم و  ار  وا  هرخالاب  ات  درکیم  لابند  ار  وا  دیدنخیم و 

هباطخ وضو و  رد  زامن و  رد  هقباسم  يزادـناریت و  يراوس ، بسا  طـخ ، هقباـسم  يزاـب ، هلاـچ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روضح 
ربارب ار  مالسلاامهیلع  نینسح  نخس ، ماگنه  هب  يو  دادیم ، شرورپ  ار  نانآ  هلیسو ، نیدب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دنتخادرپیم و 

هک میراد  هجوت  رتمک  ینعم  نیدـب  یلو  میناوخیم ؛ خـیراوت  رد  ار  بلاطم  نیا  هنومن  ام  دادیم ... رارق  بطاخم  ار  نانآ  دـیناشنیم و  دوخ 
ناگرزب زا  کی  چیه  هک  مریگ  تسین ، يداع  ریغ  لفط ، يهیحور  اب  بسانتم  حیحص و  تیبرت  کی  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  راتفر 

ات دوخ  لاسدرخ  نادـنزرف  هب  تسا ، ثحب  دروم  نزرب  يوک و  ره  رد  كدوک  تیـصخش  هب  هجوت  هلأسم  هک  رـضاح  رـصع  رد  یتح  ملاع ،
دح نیا  ات  رگید ، تافیرشت  ای  یبهذم و  مسارم  ماجنا  ای  هباطخ و  داریا  ماگنه  رد  یتح  نانآ  تیـصخش  هب  دنهدیمن و  يدازآ  هزادنا ، نیا 

ای هدش و  راوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  شود  رب  هک  زامن  لاح  رد  ار  مالسلاامهیلع  نینـسح  يهرظنم  هاگ  چیه  ایآ  دنراذگیمن . مارتحا 
مـسجم دودیم  وا  لاـبند  هب  هچوک  رد  اـی  دـیوگیم و  كرت  هچب  رطاـخ  يارب  ار  ربنم  هک  یلاـح  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  عضو 

نادـنزرف مارتحا  تیـصخش و  ندرک  لامیاپ  اـههچب و  ندرک  کـچوک  هحفـص 30 ) رد (  نامدوخ  یناسناریغ  راتفر  اـب  هاـگنآ  دـیاهدرک و 
، هفطاع رهم و  تیصخش ، يهبناج  همه  نیقلت  و  دراد ، هچب  رد  یتیبرت ، یسانشناور  لوصا  قباطم  راتفر  هک  يرثا  دیاهدومن ؟ هسیاقم  هراچیب ،
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میهدیمن ییانثتـسا  يهبنج  هلأـسم  هب  رگا  اـم  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هجوت  دروم  یگمه  نآ ، لاـثما  یعاـمتجا و  مارتحا 
هیکت لفط ، تیبرت  رد  هک : تسا  نآ  دوشیم  يوریپ  نادازون  شرورپ  رد  هک  یلک  لـصا  : » دـیوگیم لاـگهژر » . » مینک يوریپ  نآ  زا  دـیاب 

ره هک : وسور  كاژ  ناژ  هتفگ  لقن  زا  سپ  يو  درجم ».. یلک و  ياهناـسفا و  دوجو  نآ  هن  دـنهدیم  رارق  وا  صخـش  تیعقاو  ار  دوخ  هاـگ 
وـسور و زا  يوریپ  هـب  وـن ، شرورپ  نارادـفرط  : » دـسیونیم درک  هرادا  تروـص  نـیا  يور  زا  ار  نآ  دـیاب  دراد و  یـصاخ  تروـص  ینهذ ،
هیاس و بآ و  رون و  ینیعم  رادقم  صاخ و  نیمز  هب  دنک  دشر  هکنآ  يارب  یلاهن  ره  تسا و  یلاهن  دننامب  كدوک  هک  دندقتعم  يزولاتـسپ 

هجوت وا  یصخش  ياهدادعتسا  هب  دیاب  كدوک ، تیبرت  یط  رد  : » دسیونیم دوخ  باتک  زا  رگید  ياج  رد  يو  ( . 2 .« ) تسا دنمزاین  باتفآ 
میبایرد ار  كدوک  ياهتبغر  نآ  ره  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  تفرگ . شیپ  ار  يدرف  شزومآ  يهویش  اهدادعتسا ، نیا  رب  هیکت  اب  تشاد و 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  یتیبرت  يهویش  ( . 3 .« ) مینک راگزاس  دـیآیمرب ، وا  دوخ  دوجو  زا  هک  ینوناق  اب  وا و  لوحت  اـب  ار  وا  تیبرت  و 
نیسح دهد ...« . شرورپ  ار  يو  دشخب و  تیـصخش  ودب  كدوک  یعقاو  تیـصخش  اب  قباطم  هک  هدوب  نیمه  دش -  هظحالم  هکنانچ  هلآ - 

لادتعا يهیاپ  لامک و  يهجرد  هب  يو  توبن  هک  یلاح  رد  هتفای ، شرورپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ناماد  رد  دـلوت ، لوا  زا  مالـسلاهیلع 
هب تفات ، وا  رب  توبن  رون  زا  دنچ  ره  درک و  بلج  دوخ  هب  ار  توبن  باتفآ  يهعـشا  رولب ، يهچراپ  دـننام  مالـسلاهیلع  نیـسح  دوب . هدیـسر 
هب ار  ربمغیپ  هحفص 31 ) تایحور (  نادجو و  دیدرگ و  وا  تیتاذ  دش و  ربمغیپ  ینعم  مالسلاهیلع ، نیسح  داد . هولج  ار  نآ  رگید  یـشیامن 

توارط هک  يروطب  درکیم  نیقلت  هچب  حور  رد  ار  دوخ  یبلق  تانونکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ( . » 4 .« ) تشادهگن هدنز  دوخ  دوجو 
لمع کـی  اـب  ار  هشیدـنا  ناور و  نت و  ربـمغیپ ، دریگ . يدـج  درکیم ، نـیقلت  ودـب  هـک  ار  یگرزب  ياـنعم  مـه  دـشاب و  ظوـفحم  هناـگچب 
تسا قباطم  دسیونیم  يزولاتسپ »  » هچنآ اب  تسرد  بولـسا ، نیا  ( 5 .« ) درکیم عیزوت  اوق  يهمه  رب  ار  دـشر  دادیم و  شرورپ  كرتـشم ،

هک ياهچب  ( . 6 . ) درک کمک  یعونـصم  ياههار  نتـسب  راکب  نودـب  یعیبط و  تیبرت  کی  اب  لفط ، یلقع  یبدا و  یندـب ، ياوق  دـیاب  : » هک
حور  » رد ویکستنوم » . » دیآیم راب  كاپ  راکتسرد و  دوخ  هب  دوخ  دوشیم و  نیجع  شناج  يهریـش  اب  تلیـضف ، دبای ، تیبرت  بیترت  نیدب 

هن یتراپسا  کی  دشاب ، تلیضف  نودب  دناوتن  صخش  هک  دشیم  نیقلت  يروط  هب  تلیـضف  : » دیوگیم میدق  ياهتراپـسا  دروم  رد  نیناوقلا »
دیامنیم مزـال  ثحب  نیا  لـیمکت  يارب  ( . 7 . ) دوب هتفاـی  راـب  هنوگ  نیا  نوـچ  هکلب  تسا ، تلیـضف  یتـسار  هک  تفگیم  تسار  ور  نآ  زا 

هچب ییالال  ماگنه  فلتخم  هنسلا  رد  هک  مینادیم  مینراذگب : رظن  زا  ار  مالسلاهیلع  نیسح  یکدوک  نارود  یگداوناخ  تانیقلت  زا  ياهشوگ 
دروم رد  دوشیم . هدـناوخ  هدـش ، هدورـس  لزاـن  رایـسب  حطـس  رد  هک  ینعم  مک  ياهفینـصت  تروص  هب  ینوزوم  تـالمج  وا  شرورپ  اـی  و 

ناشفده هدیا و  ياراد  یکدوک  ناوا  زا  هدرک  تیوقت  ار  نانآ  يهیحور  هناگچب  ياههنارت  اب  یتح  هک  دوشیم  هدید  مالـسلامهیلع  نینـسح 
نع عفداو  نسح  ای  كابا  هبشا  دومرفیم : دادیم و  تکرح  دیناخرچیم و  ار  مالسلاهیلع  نسح  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  دناهدروآیم . راب 

يادخ ریگرب -  قح  ندرگ  زا  نامـسیر  شاب و  تردپ  لثم  نسح ! ینعی : هحفـص 32 ) نحالاذ (  لاوت  ننماذ و ال  اهلا  دبعا  نسرلا و  قحلا 
نبای تفگیم : دیناخرچیم و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ربمغیپ ) يومع  سابع  نز   ) لضفلا ما  وشم . تسود  سنجدـب  مدرم  اب  تسرپب و  ار  نانم 

هاج گرزب  دنزرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  ینعی : یهاودـلا  مما  نم  یهلا  هذاعا  هابـشا  الب  درف  هاجلا  ریثک  نبای  هللا  لوسر 
انشآ دوخ  تیصخش  هب  ار  كدوک  دراد ، هک  یناوارف  حطس  فالتخا  نیع  رد  هنارت  ود  نیا  درادهگن . اهتبیـصم  زا  تیادخ  ریظنیب ، کت و 

ار یتسرپادخ  هلـضاف و  تاکلم  لاح  نیع  رد  دنهدیم و  تکرح  ار  هچب  تسا ... هدومنیم  تیوقت  وا  رد  ار  یتسرپ  ادـخ  حور  هدرکیم و 
زا میناوتیمن  یلو  مییوگیمن ؛: نخس  هعماج  دب  بوخ و  تایحور  نیوکت  رد  تایبدا  شقن  زا  اجنیا  رد  دننکیم . قیرزت  ودب  هار  نیمه  زا 

توهـش هناقـشاع و  ياههنارت  هب  منرتم  یکدوک ، ناوا  زا  اههداوناخ ، ياهراـپ  رد  اـم  لاـسدرخ  ياـههچب  هک  مینک  يراددوخ  فسأـت  زاربا 
هدنیآ نانز  نادرم و  هاگآان ، هاگآ و  نوگانوگ ، ياههار  زا  مییامیپیمن ، حیحص  روط  هب  ار  كدوک  تیبرت  هار  هکنآ  رب  هوالع  ام  دندولآ .
ندوـب اراد  نیع  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هک : تسا  نـیا  ـالوا  رـضاح  لـصف  زا  اـم  سرد  مـینکیم ... . تـیبرت  فرحنم  لوا  زور  زا  ار 

ربمغیپ و دروخرب  يهوحن  تلاسر و  نادناخ  راتفر  زرط  ایناث ، تفای و  تیصخش  هدش ، باسح  حیحص و  تیبرت  کی  یط  اب  یثرا ، تالامک 
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يایاوز هب  ار  ام  لاح ، نیع  رد  سرد ، نیا  میریگب . قشمرس  نانآ  زا  دیاب  ام  هتشاد و  یتیبرت  يهبنج  ناکدوک ، اب  مالسلامهیلع  همطاف  یلع و 
ص نادراک ، رتکد  يهمجرت  ییامنهار ، لوصا  ( 2 . ) بقانم زا  خسان  ( 1 ( ) هحفص 33 دنکیم ( ... انشآ  رتشیب  مالسلاهیلع  ینیـسح  بالقنا 

كردم ( 7 . ) 216 صص 217 -  نیـسحلا  خیرات  ( 6 . ) ص 213 نیـسحلا ، خیرات  ( 5 . ) ص 76 دـنلب ، تمه  ( 4 . ) ص 68 ناـمه ، ( 3 . ) 72
. نیشیپ

یحور مزیناگرا 

دوب و مهارف  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يارب  یناسنا  یلاع  تیصخش  کی  نیوکت  طیارش  هک  میتفایرد  لوا ، لصف  بلاطم  زا  یحور  مزیناگرا 
لیاصخ يو  هک  دهدیم  ناشن  ام  هب  ماما ، یگدنز  مینکیم : سمل  ار  وا  هیحور  کیدزن ، زا  وا ، یگدنز  هتـسجرب  روطـس  هب  هجوت  اب  کنیا 

یلجت وا  یگدـنز  رد  فلتخم  تـالامک  تفرگارف و  یبوـخب  رداـم  ردـپ و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  ار  یحور  تمظع  یقـالخا و 
، ماما یگدـنز  یلو  دـنک . یم  دومن  تافـص  ریاس  زا  شیب  هتـسجرب ، تفـص  کی  الومعم  خـیرات ، گرزب  یمان و  دارفا  یگدـنز  رد  تفاـی .

فوسلیف کی  لثم  میناوتیمن  ام  : » یلیالع هتفگ  هب  دـنچ  ره  تسا ؛ یناسنا  داضتم  انایحا  نوگانوگ و  لیاضف  فلتخم  ياهدومن  اـب  هتخیمآ 
یـسرت و ادـخ  دـصاقم  هدوب و  وا  یگدـنز  رظان  رعاش ، کی  لثم  میناوتیم  یلو  میهد  رارق  لیلحت  هبرجت و  دروم  ار  نیـسح  حور  ملاـع ، و 

تافص زا  یکی  هدنیامن  هک  ار  یتیـصخش  دناوتیم  شناد  : » وا هتفگ  هب  دنچ  ره  میهد .» حیـضوت  ار  وا  راتفر  راتفگ و  يهطخ  یهاوخریخ و 
تیناسنا تافـص  همه  عمجم  فعاضم  هجوب  هک  ار  صخـش  نیا  هدـشن  قفوم  لاح  هب  ات  یلو  دـنک ؛ لیلحت  حرـش و  تسا  یناسنا  هدیدنـسپ 

يایاوز مامت  هدمآ و  لمع  هب  مزال  تقد  وا  تیبرت  رد  هک  يدرم  هک  تسا  نیا  مینک  كرد  میناوتیم  هچنآ  دیامن »... لیلحت  حرـش و  تسا 
رظن زا  هک  یناسنا  ناسب  هتفای و  دشر  یگدنز  فلتخم  تاهج  رد  اموزل  هتـشاد ، هک  يایتاذ  دادعتـسا  اب  هتفرگ ، رارق  هجوت  دروم  وا  یحور 

لاـمک هب  گـنهامه  تخاونکی و  لداـعتم ، روطب  وا  یحور  مزیناـگرا  دـنکیم ، دـشر  تخاونکی  شیاـضعا  هحفـص 34 ) مامت (  ینامـسج 
دیاب هک  ار  تعاجـش  لیـصا  رـصنع  یلو  دناهتـشاد ؛ غوبن  تمـسق  نیا  رد  اهنت  هک  میراد  غارـس  یمانب  ناراکتدابع  خیرات ، رد  ام  دـسریم .

لیاـسم زا  ار  ناـنآ  یملع ، لـیاسم  رد  روـغ  داـیز و  رکفت  هک  مینیبیم  ینادنمـشناد  دـندقاف . دـنک ، لاغـشا  ار  رـشب  حور  زا  يرگید  هیواز 
هرادا روما و  میظنت  تردـق  هک  مینیبیم  ینارادمتـسایس  دـنربیم ؛ رـس  هب  ییادـتبا  لحارم  رد  كدوک  کی  دـننامه  هتـشادزاب و  یعامتجا ،

ینایماظن نارادرس و  درادن . دوجو  اهنآ  رد  ناگدازیمدآ  قیال  ياهتشذگ  اهتفارش و  یلو  دنتـسه ؛ اراد  لامک  دح  رـس  رد  ار  يرـشب  عماوج 
ربکتم و نادنمـشیدنا  هشیدنا و  مک  نادهاز  دـهزیب و  ینادنمتواخـس  هرخالاب  دنبیـصنیب و  بلق ، تقر  هفطاع و  زا  هک  مینکیم  هدـهاشم 
«، سویـسوفنک «، » ادوب  » ناوتب دـیاش  دنتـسین . رادروخرب  لاعتم  دـشر  زا  مادـک  چـیه  هفطاعیب و ... نادـنمورین  وسرت و  ياههفطاع  بحاص 

لیاضف زا  کی  ره  زا  ییاههنومن  ناونع  هب  ار  ییالط » متاح   » و يدـناگ ،» «، » نوئلپان «، » جالح روصنم  «، » دـیزی اب  «، » نوطـالفا «، » طارقرـس »
ناونع هب  ار  يدارفا  نینچ  دـنروخیم و  ار  گنهامهان  ياهدـشر  نیا  بیرف  رایـسب  یناسنا ، لیاضف  ناگتفیـش  اما  داد ؛ ناشن  الاب  يهدربماـن 

! دشاب فیعض  نانآ  یعامتجا  كرد  هتـشادن و  عامتجا  رد  تلاخد  هک  دنراد  تسود  ار  یناراکتدابع  ناشنم ، یفوص  دننیزگیمرب . ربهر » »
ره هصالخ  دنشاب و  شیوخ  نارقا  دمآرس  يراد  تکلمم  رما  رد  هک  دنوریم  يردتقم  يروشک  يرکـشل و  نادرم  لابند  هب  نابلط ، تردق 
هب هک  یلاح  رد  دهدیم ، لد  ودـب  دـنکیم و  باختنا  دـشاب  هتـشاد  یگتـسجرب  وا  قوذ  قباطم  هک  يربهر  شیوخ ، عبط  ياضتقم  هب  سک 
یف هک  دننامیم  یناسنا  هب  نانیا ، دنتـسین . یگدادـلد  يربهر و  قیال  راوگرزب ، ناماما  ادـخ و  ناربمایپ  دـننامه  هجو ، چـیه  هب  نانیا  ام  رظن 

تسد و اب  هک  یـسک  ای  تسین و  رادروخرب  یفاک  يورین  زا  يورهار  راک و  يارب  وا  ياـپ  تسد و  یلو  دراد ؛ هتـشارفا  یندرگورـس  لـثملا 
هب ار  یـسک  تسا ، یناسنا  یلاع  لئاضف  هدادلد  هک  هدازآ  ناسنا  کی  دراد ! ناکدوک  رـس  دننامه  هتفاین ، دشر  يرـس  اناوت ، دـنمورین و  ياپ 

امتح ناـنیا ، دـشاب . اراد  لداـعت  لاـمک  زا  رادروـخرب  ياهیحور  هدوـب و  گـنهامه  لـیاضف  دـجاو  هـک  دـنیزگیم  هحفـص 35 ) يربـهر ( 
هظحـالم هکنیا  دنـشابیم ، رادروـخرب  حیحـص  یلوـصا و  تیبرت  زا  هدوـب و  لیـصا  فیرـش و  یگداوناـخ ، يداژن و  رظن  زا  هک  دـنایناسک 
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زا تسین ، نارگید  اب  سایق  لباق  هجو  چیه  هب  هک  دـنهدیم  لد  هنوگ  نآ  ادـخ ، ناربمایپ  ینامـسآ و  لاجر  هب  رـشب  فلتخم  دارفا  دوشیم ،
یتلیـضف هنوگ  ره  بلاط  یناسنا ، ره  دنتـسه و  يرـشب  نوگانوگ  لیاضف  يامن  مامت  ياههنییآ  گرزب ، الاو و  لاـجر  نیا  هک  تسا  ور  نیا 

دهاز هکنآ  دنیبیم ؛ تعاجـش  تسا ، عاجـش  هکنآ  دوشیم ؛ ناشهتفیـش  دـنکیم و  هدـهاشم  لماک  روط  هب  نانآ  رد  ار  تلیـضف  نآ  دـشاب 
هکنآ هرخالاب  دنیبیم و  تبحم  رهم و  تسا  فوؤر  بلقلا و  قیقر  هکنآ  دنیبیم و  تواخـس  تسا  دنمتواخـس  هکنآ  دـنیبیم ؛ دـهز  تسا 

توعد لصا  رد  هکنانآ  یتح ، هک  تساذـل  دـنیبیم و  انعم  نیا  لماک  هنومن  ار  اهنآ  تساهناسنا ، یگدازآ  يدنلبرـس و  لالقتـسا و  بلاـط 
فارتعا تیناـسنا  ناگدـیزگرب  نیا  یگرزب  تمظع و  هب  دـنیاشگیم ، یحو  ادـخ و  تقیقح  راـکنا  هب  بل  یتـح  دـندیدرت و  راـچد  ءاـیبنا 

زا یکی  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  دزوـمآیم . اـم  هب  ار  نید  یحو و  لاـجر  هبناـج  همه  ذوـفن  زمر  هـک  تـسا  یقیقد  هـتکن  نـیا  دـنراد .
دهاوخ وا  رد  ار  نآ  دشاب ، هک  تلیضف  ره  بلاط  یناسنا ، ره  هک  تسا  ینامسآ  ردان  لاجر  نآ  زا  یناسنا و  تالامک  يهتسجرب  ياههنومن 

، تقیقح رد  ناماما ، ناربمایپ و  یلیالع : لوق  هب  تسین . تلع  نودب  تیرشب  ناهج  مالسا و  يایند  رد  وا  بیجع  ذوفن  بیترت  نیدب  تفای و 
رد ار  یعاعـش  طوطخ  همه  هک  نیرولب ، هسدـع  لـثم  دـنناسنا ؛ دارفا  ماـمت  اـیوگ  دنـشابیم و  تیناـسنا  ینعم  ماـمت  ياراد  تیمدآ و  زکرم 
هب دربیم و  تذل  ییابیز  ره  زا  دیخرچیم و  فطاوع  هیاپ  رب  نیـسح ، یگدنز  : » دسیونیم داقع » سابع  داتـسا  . » دننک مهارف  دوخ  هحفص 

لادـتعا داصتقا و  تیاعر  اب  دوب  هتـسیاش  ییوا  نوچمه  زا  تشاد و  بسانت  شتـشرس  اب  هکیراک  ره  تاـحابم ، زا  دوب و  هتفیرف  یلاـمج  ره 
هحفـص 36) رتش ( ، کی  البرک  رفـس  رد  تشادیم ... تسود  ار  وبـشوخ  ياههایگ  اهلگ و  دـمآیم ، شـشوخ  تاـیرطع  زا  دادیم . ماـجنا 

ياههناسفا هب  یهاگ  تسـشنیم و  ناگدننادنخ  اب  اهراب  دوبن . دولآ  مشخ  يورـشرت و  سوبع و  درم  نیـسح  درکیم . لمح  ار  وا  تایرطع 
درگ هک  دـیدن  ار  يو  یـسک  دوـب ، بلاـغ  شنارـصع  مه  داـهن  هک  یـشایع  یتـسرپ و  تحار  همه  نآ  اـب  دادیم . شوـگ  ناـنآ  کحـضم 

( . 1 .« ) تخاس مناوت  شهوکن  هچ  منک و  هچ  مباییمن ... وا  ییوگ  تشز  يارب  ییاج  : » تفگ شاهراـبرد  یتقو  هیواـعم  ددرگ . یتسیاـشان 
هحلط نبا  ( . » 2 « ) دوب هدارا  توق  تیاهن  رد  تماهش و  تأرج و  اب  يدرمناوج  عاجش و  يدرم  یلع  نب  نیسح  : » دسیونیم رصنلاوبا » رمع  »

ار نـالئاس  دیـسریم ؛ ارقف  هب  دومنیم  محر  يهلـص  درکیم ، هدروآرب  ار  مدرم  شهاوخ  دوب ، زاوـن  ناـمهم  نیـسح  : » دـسیونیم یعفاـش »
اب درکیم ، يریگتـسد  ار  ناـناوتان  دادیم . لوپ  نارادـضرق  هب  درکیم . ریـس  ار  ناگنـسرگ  دـیناشوپیم ، ار  ناـگنهرب  درکیم ، لاحـشوخ 

: دـسیونیم یمـصعتسم » توقای  ( . » 3 .« ) دـننکن ییادـگ  رگید  هک  درکیم  کمک  تجاـح  باـبرا  هب  دومنیم ، راـتفر  تقفـش  هب  ناـمیتی 
دوب یتایلک  میدرک ، قوف  روطـس  رد  هنومن  ناونع  هب  هچنآ  ( . 4 .« ) درکیم هغلابم  لام ، لذب  رد  دوخ ، زاتمم  یششخب  دوجو و  اب  نیـسح ، »
مادک ره  هک  وا  یگدنز  زا  ناتـساد  دنچ  هب  کنیا  دـیدج و  میدـق و  دنمـشناد  دـنچ  نابز  زا  ینیـسح  فارطالا  عماج  لیاضف  صوصخ  رد 

نارگید هـچنآ  رارکت  ییارـس ؛ ناتـساد  زا  اـم  روـظنم  هـک  مـینکیم  رارکت  مـیزادرپیم و  تـسا ، ماـما  یحور  ياـیاوز  زا  یکی  يهدـنیامن 
لامک ضیف و  بسک  كاپرون ، نآ  زا  هدش و  انشآ  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  یتیـصخش  ياههولج  هب  میهاوخیم  هکلب  تسین ؛ دناهتـشون 

نیب وا  میلعت  يارب  تفرگیم . وـضو  طـلغ  هک  دنتـشذگ  يدرمریپ  راـنک  زا  مالـسلاهیلع  نسح  شردارب  وا و  یکدوـک ، نارود  رد  مـینک - .
هب هک  يو  دـنتخاس . وضو  وا  روضح  رد  دـنتفگ و  درمریپ  هب  ار  دوخ  ناتـساد  هحفـص 37 ) دنتخادرپ و (  هرجاشم  هب  وضو  رـس  رب  ناشدوخ 

ناتـساد نـیا  زا  هـک  یـسرد  ( . - 5  ) تسا طـلغ  نم  يوـضو  حیحـص و  امـش  يود  ره  يوـضو  تفگ : دوـب ، هتفاـیرد  ار  بـلطم  تـسارف ،
نیرتهب زا  ار  نانآ  دـیاب  دـناهتفرگ ، رارق  دوخ  ياهرتگرزب  طلغ  یمیدـق و  راکفا  ربارب  رد  هک  یناوج  نارکفنـشور  هک  تسا  نیا  میریگیم 

زا قوف ، ناتـساد  دنزاس . دوخ  هابتـشا  هجوتم  دـنراد ، یگرزب  تمـس  هک  نانآ  فطاوع  ندرک  رادهحیرج  نودـب  یـسانش و  ناور  قیقد  هار 
يور هک  درک  رذـگ  ارقف  زا  ياهدـع  رب  مالـسلاهیلع  ماما  تسا - . رادروخرب  نالهاج ، داـشرا  هفیظو  ماـجنا  یـسانش و  ناور  بدا ، رـصانع 

ناربکتم ادخ  دومرف : دروخ و  اذغ  تسشن و  اهنآ  اب  دمآ ، ماما  ایب . هللا ! لوسر  نبای  دنتفگ : ناشیا  هب  دندروخیم ، ياهراپ  نان  دوخ ، يدابع 
( . - 6 . ) داد لوپ  سابل و  اذغ و  درب و  لزنم  هب  ار  نانآ  هاگنآ  و  دـیریذپب . نم  زا  مه  امـش  متفریذـپ ، ار  امـش  توعد  نم  درادـن  تسود  ار 

هک درکیم  راـتفر  افعـض  ارقف و  مدرم و  اـب  يداـع  هنامیمـص و  هنوگ  نادـب  يو  تسا . ماـما  راـتفر  زرط  كرد  قوـف ، ناتـساد  زا  اـم  سرد 
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، یـصخشت نیعت و  ياعدا  چیه  هکنآ  نودب  مه  ماما  دننک و  توعد  دوخ  يهداس  ييهرفـس  رب  وا  زا  هک  دـندادیم  قح  دوخ  هب  ناگراچیب 
، یگرزب ياضتقم  هب  نانآ ، کچوک  هیدـه  ربارب  رد  دراذـگیمن و  شاداپ  نودـب  ار  نانآ  يایاطع  هاگنآ  درکیم و  تباجا  ار  نانآ  توعد 
! ردارب دیـسرپ : وا  زا  ماما  هامغا ! و  تفگیم : دوب و  هتفخ  رتسب  رد  يو  تفر . دـیز » نب  ۀـماسا   » تداـیع هب  ماـما  دومنیم - . گرزب  یفـالت 

اجنامه و  منکیم . ادا  تگرم  زا  شیپ  هحفص 38 ) مریمب ( . مسرتیم  نم - . يهدهع  رب  مضورقم - . مهرد  رازه  تصش  تسیچ - ؟ تمغ 
. مزادرپب الط ) رانید  رازه   ) هلماک يهید  کی  ماهدـش : نماض  نم  درک : ضرع  دـمآ  ماـما  روضح  هب  يدرم  ( . - 7 . ) درک ادا  وا  روـضح  رد 

کی یتفگ ، باوج  ار  یکی  رگا  مسرپیم ، وت  زا  هلأسم  هس  نم  مراذـگب - . نایم  رد  امـش  اب  مدیـشیدنا  دوخ  اب  میآیمنرب  هدـهع  زا  نونکا 
ملع لها  دوخ  هک  ییوت  وچمه  مهدیم - . وت  هب  ار  لوپ  يهمه  يداد ، باوج  ار  هس  ره  رگا  ثلث و  ود  يداد ، باوج  ار  ات  ود  رگا  ثلث و 

يهزادنا هب  یکین   ) ۀفرعملا ردقب  فورعملا  دومرفیم : مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  يرآ . دنکیم - ؟ لاوس  نم  زا  یفرـش  و 
رترب يراک  ره  زا  لمع  مادـک  مریگیمارف - . امـش  زا  هنرگو  میوگیم  متـسناد  رگا  سرپب . یهاوخیم  هچ  ره  تسا - ). صاخـشا  تفرعم 
نیا یسک  رگا  ییابیکـش - . اب  ییاناد  تسیچ - ؟ درم  تنیز  ادخ - . هب  دامتعا  تسیچ - ؟ رد  تکاله  زا  تاجن  ادخ - . هب  نامیا  تسا - ؟
نینچ و  دـیآ ، دورف  نامـسآ  زا  شتآ  دـشابن - ؟ مه  نیا  رگا  ربص - . اب  رقف  دـناوتن - ؟ رگا  تفارـش - . اـب  ییاراد  دـشاب - ؟ هتـشادن  ار  ود 

و ناسرب ، ضرق  فرصم  هب  ار  لوپ  دومرف : داد و  ودب  مهرد  تسیود  تمیق  هب  رتشگنا  کی  اب  رانید  رازه  دیدنخ و  ماما  دنازوسب ! ار  يدرم 
ادـغ مه  یگـس  اب  هک  درک  رذـگ  یمالغ  رانک  زا  ماما  هتلاسر - ». لعجی  ثیح  هحفـص 39 ) ملعا (  هللا  : » تفگ درم  نک . جرخ  ار  رتـشگنا 
ادـج وا  زا  مهاوخیم  تسا  يدوهی  مبحاص  مرادیم . داشلد  گس  نیا  يداـش  اـب  ار  دوخ  منیگمغ . تفگ : مـالغ  دیـسرپ . ار  شلاوحا  دوب .

ار ناتلوپ  و  مدرک ، امـش  شکـشیپ  غاب  اب  اب  ار  مالغ  تفگ : يدوهی  تشاذگ . وا  شیپ  ار  مالغ  ياهب  دـمآ و  يدوهی  دزن  مالغ  اب  ماما  موش .
( . 8  ) مدیـشخب مالغ  هب  مدرک و  لوبق  ار  لوپ  تفگ : يدوهی  مشخبیم - . وت  هب  ار  لوپ  نیا  نم  دومرف : ماما  مرادیم - . درتسم  ناتدوخ  هب 
دوخ يوربآ  دومرف : ماما  درک . تجاح  ضرع  ماما  هب  يراصنا  درم  مدیشخب - .! ودب  ار  غاب  لام و  مدرک و  دازآ  ار  مالغ  نم  دومرف : ماما  - 
. - دـهد متلهم  هاوخب  وا  زا  هدروآ . راشف  نم  رب  تسا و  راکبلط  نم  زا  رانید  دـصناپ  ینـالف  سیونب - . یهاوخیم  هچ  ره  و  نک ، ظـفح  ار 
دوخ تجاح  هک  دومرف  هیصوت  ودب  هاگنآ  ماما  يراذگ . هیامرـس  يارب  رانید  ضرق و 500  يادا  يارب  رانید   500 دیهدب ؛ وا  هب  رانید  رازه 

نکمت و يرظن و  دنلب  تواخس و  تلیضف ، الاب  ياهناتساد  عومجم  زا  بسح - . يهدنراد  درمناوج و  رادنید ، ربم : سک  هس  دزن  هب  زج  ار 
(9  ) تسا یتیـصخش  اب  رادهقباس و  مدرم  هک  هماسا  دروم  رد  ماما  هک  دوشیم  هظحالم  ایاضق  رد  تقد  اب  دوشیم . مولعم  ماـما  يدـنمتورث 

هجاوم وا  اـب  هدـمآ  ناـبایب  زا  یبارعا و  يدرم  هک  رگید  ناتـساد  رد  اـما  دـهدیم ؛ سلجملا  یف  ار  شـضرق  باوـج ، لاوـس و  چـیه  نودـب 
رد دوریم و  يدوـهی  شیپ  رگید ، صخـش  هحفـص 40 ) تالاح (  یـسررب  يارب  دهدیم . لوپ  ودـب  دـنکیم و  شیامزآ  ار  يو  دوشیم ،
رد هک  یلوپ  رادقم  دنک . ظفح  ار  دوخ  تیصخش  هک  دنکیم  تحیصن  هتشاذگ ، ورگ  هب  ماما  شیپ  ار  دوخ  يوربآ  هک  يراصنا  درم  دروم 
ام هب  فلتخم ، راتفر  زرط  نیا  دندیـشخبیم . هدننک  تساوخرد  هب  لاؤس  رادقم  رب  دیاز  هشیمه  اما  تسا ؛ فلتخم  زین  هدـش  رکذ  دراوم  نیا 

، دـنزب بیج  هب  یلوپ  تساوخ  شلد  سک  ره  هک  هدوبن  روط  نیا  تسا و  هدادیمن  لوپ  مدرم  هب  باـتک  باـسحیب و  ماـما ، هک  دزوـمآیم 
ای هک  مینیبیم  کی  ره  رد  تقد  اب  تسا و  ناوارف  مالـسا ، ناـیاوشیپ  ياـیاطع  ناتـساد  دورب ، دریگب و  یتفگنه  لوپ  دـیآ و  وا  شیپ  يروف 
ار وا  ای  و  هدوب ، رهاظ  یتسار  یکاـپ و  راـثآ  وا  راـتفر  هتفگ و  زا  اـی  هدوب و  گرزب  صخـشم و  فورعم و  دـناهدادیم  لوپ  ودـب  هک  يدرم 
، تفرگ مهرد  رازه  هدـش 4  لقن  هچنآ  قبط  رعـش  دـنچ  ندـناوخ  اب  هک  یبارعا  درم  دروم  رد  دـناهدادیم . رارق  یـسرزاب  شیامزآ و  دروم 
هب مدرم  نداد  تداع  يرورپ و  ادگ  روظنم  هب  مالـسلامهیلع ، همئا  يایاطع  تسا . هدوب  تفرعم  لامک و  بحاص  درم ، هک  دوشیم  هظحالم 

ياج هب  دـنریگ و  شمرـس  هیور ، نیا  زا  دـیاب  اـم  نینکمتم  دـننکن . لاوس  رگید  هک  دـندرکیم  زاـینیب  ار  مدرم  هشیمه  اذـل  هدوبن و  لاوس 
رظن دروم  صاخ  دارفا  دننکیم ، اجنآ  اجنیا و  هک  یـصقان  ياهکمک  ای  دنهدیم و  ياهفرح  ياهادگ  هب  باسحیب  هک  ياهقرفتم  تاقدـص 
همئا هب  طوبرم  راـبخا  زا  دـنزاس . ناـش  اـفک » دوخ   » و دـنزادنا . شدرگ  هب  ار  ناـنآ  یگدـنز  یفاـک ، لوپ  نداد  اـب  دنـسانشیم  هک  ار  دوخ 
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هک مالـسا  حور  اب  ام  هیور  دـسریم  رظن  هب  هدیـسرن و  دراد -  جاور  ام  نیب  هک  كدـنا -  مک و  يایاطع  رب  رعـشم  يزیچ  اـم  مالـسلامهیلع 
رظن و فالتخا  ینیمز  دروم  رد  هیواـعم  مالـسلاهیلع و  ماـما  رگید -  دروم  دـنچ  دراد . تاـفانم  دـنکیم ، راداو  تیلاـعف  راـک و  هب  ار  مدرم 

رمع نب  هللادبع  ای  هدب و  نم  هب  ار  مقح  ای  نک  يرادیرخ  نم  زا  ارم  قح  ای  ریذپب : ار  داهنشیپ  هس  زا  یکی  دومرف : ودب  ماما  دنتـشاد . وگتفگ 
« لوضفلا فلح   » هب مرادیمرب و  ریـشمش  ینعی  منکیم ، باختنا  هحفـص 41 ) ار (  مراهچ  هار  هنرگ ، هد و  رارق  مکح  ار  ریبز  نب  هللادـبع  و 

دیـسر هیواعم  هب  ربخ  داد . تدعاسم  لوق  وا  هب  دید و  ار  ماما  ریبز ، دش . جراخ  هیواعم  دزن  زا  هتفگ ، نیا  زا  سپ  يو  منکیم . توعد  ( 10)
، نیمز بآ و  هنیمز  رد  هنیدم  یلاو  هبتع » نب  دـیلو   » وا و نیب  ( . - 11  ) میدـیرخ وت  زا  ار  نآ  ام  ریگب . ار  نیمز  تمیق  ایب  داد : ماغیپ  ماـما  هب 

لثم مدیدن  ادخ  هب  تفگ : تشاد  روضح  هک  ناورم  دیـشک . تخادـنا و  شندرگ  هب  ار  دـیلو  همامع  مالـسلاهیلع  ماما  دـش . یظفل  هرجاشم 
هدش نیگمـشخ  نم  رطاخ  يارب  هک  یتفگ  نخـس  نیا  ور  نآ  زا  هن  وت  ناورم ! تفگ : دیلو  دـشاب . هتـشاد  تأرج  دوخ  ریما  رب  یـسک  زورما 

بآ و دومرف : مالسلاهیلع  ماما  تسا . مالسلاهیلع  نیـسح  لام  نیمز ، بآ و  مدرک . ییابیکـش  وا  اب  نم  ارچ  هک  يدش  تحاران  هکلب  یـشاب ؛
، دـینکن راختفا  همطاف  هب  امـش  رگا  تفگ : ماـما  رب  نعط  لـیبس  رب  هک  ییوگ  ناورم  يزور  ( . - 12  ) دـمآ نوریب  مدیـشخب و  وت  هب  ار  نیمز 

دزن دوخ  تیبوبحم  زا  ياهمش  هاگنآ  درشف و  تخس  ار  شیولگ  تسجرب و  دش و  مشخ  رد  مالسلاهیلع  ماما  دینکیم ؟ راختفا  زیچ  هب  رگید 
هب تبسن  وت  زا  رتنمشد  دناهتـسب ، دوخ  هب  ار  مالـسا  هک  یناسک  نیب  رد  نم  تفگ : نایاپ  رد  درک و  حرـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

؛ دومن تحاران  رایسب  ار  دیزی  شرسپ  هیواعم و  هک  درک  یبیجع  راک  ماما  فورعم : بلاج و  يارجام  کی  رد  مسانـشیمن - . لوسر  ادخ و 
هرهش لامک ، لامج و  رد  هک  تشاد  رادلوپ  فرش و  اب  يور و  ابیز  ینز  قارع ، رادناتسا  یشرق » مالـس  نب  هللادبع  : » دوب رارق  نیا  زا  هیـضق 
يارب هیواعم  دـناسرب . هیواعم  هب  وا  هک  تفگ  مرح  ناگجاوخ  زا  یکی  هب  لد  زار  دوب  هدـش  نز  نیا  قشاـع  هک  دـیزی  دوب . لـثملا  برـض  و 

ار هریرهوبا »  » و ءادردوبا »  » لاوحا نیمه  رد  درک . راضحا  زکرم  هب  ار  هللادبع  ياهمان  یط  و  نک . نامتک  ار  دوخ  قشع  هک  داتسرف  مایپ  دیزی 
تـسا ماقم  بحاص  فرـش و  اب  يدرم  هک  ار  مالـسنبا »  » مرتخد يارب  تفگ : هحفـص 42 ) درک و (  راضحا  دـندربیم ، رـس  هب  ماش  رد  هک 

نیا یط  زا  سپ  دریذپن . شنز  قالط  تروص  رد  زج  ار  هللادبع  يرسمه  هک  تفگ  هنایفخم  دوخ  رتخد  هب  و  دییوگب . وا  هب  امش  ماهدیدنسپ .
قالط طرش  رتخد ، درب . شرتخد  شیپ  ار  ود  نآ  هیواعم  داتـسرف . هیواعم  شیپ  يراگتـساوخ  هب  ار  ءادردوبا  هریرهوبا و  مالـسنبا ، لحارم ،

زا یمـسر  روط  هب  هک  هیواعم  تفگ . قالط  لداع !! دهاش  ود  روضح  رد  ار  شیوخ  نز  اج ، همه  زا  لفاغ  هللادـبع ، تشاذـگ و  نایم  رد  ار 
رگید راب  هک  تساوخ  اهنآ  زا  درک و  یتیاضران  راهظا  قالط  يارجام  زا  درادن ، ربخ  شرتخد  طرش  زا  هک  یسک  لثم  تفای ، عالطا  نایرج 

داتفا و اهنابز  رـس  رب  نایرج  منک ! قیقحت  رتشیب  مالـسنبا  يهرابرد  دـیاب  تفگ  دادـن و  ناشن  یلیامت  راب  نیا  رتخد  دـننک ! هعجارم  رتخد  هب 
فارطا رد  هک  هک : درک  مالعا  امـسر  رتخد ، ماجنارـس  داتـسرفیم و  هیواعم  شیپ  هتـسویپ  راـک ، هب  نداد  ناـیاپ  يارب  ار  نادـصاق  هللادـبع ،

وا نایرج  دناهداد . شبیرف  هک  تسناد  نایرج ، رب  فوقو  زا  سپ  هللادبع  متفاین ! شیوخ  رطاخ  دنسپ  ار  وا  مدرک و  قیقحت  مالـس  نب  هللادبع 
يارب ار  ءادردوبا  هیواعم ، دیسر ، نایاپ  هب  هللادبع  نز  بنیز  يهدع  هکنآ  زا  سپ  دوب . اهنابز  درو  سلاجم و  لقن  اج  همه  هیواعم ، گنرین  و 

، مالسلاهیلع ماما  لاوس  باوج  رد  تفر و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ندید  هب  لوا  هفوک ، رد  يو  داتسرف . هفوک  هب  دیزی  يارب  وا  يراگتساوخ 
هک هیرهم  ناـمه  اـب  زین  نم  فرط  زا  یتفر  هک  اـجنآ  مدوب . لاـیخ  نیمه  رد  مه  نم  دومرف - : مالـسلاهیلع  ماـما  تفگزاـب : ودـب  ار  ناـیرج 
ره يراتخم  تفگ  دیناسر و  بنیز  عالطا  هب  ار  يراگتساوخ  ود  ره  ءادردوبا  نک . يراگتساوخ  ار  وا  هداد ، رارق  دیزی  شرسپ  يارب  هیواعم 

تسا و رتهب  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  نم  رظن  هب  تفگ : باوج  رد  دـصاق  درک . تروشم  وا  اب  توکـس  یتدـم  زا  سپ  نز  ینک . رایتخا  ار  مادـک 
دقع هب  بنیز  هیواعم ، يهنارهام  ياههشقن  نآ  همه  زا  سپ  بیترت ، نیدب  مدرک ! باختنا  ار  نیسح  نم  سپ  تفگ : نز  دنادیم . رتهب  ادخ 

هک هللادبع  فرط ، نآ  زا  تفشآرب . ءادردوبا  رب  دش و  تحاران  تخس  ربخ ، تفایرد  زا  سپ  هیواعم ، دمآرد . نیسح  هحفص 43 ) جاودزا ( 
شیپ مالـسنبا ، تشگزاب . قارع  هب  یتسدگنت  زا  يو  درک . عطق  ار  وا  قوقح  هیواعم ، تفگیم . دب  هیواعم  هب  اج  همه  دوب ، هدش  هدـنامرد 

اذل درک ؛ دـهاوخن  درتسم  ودـب  ار  لوپ  هدـش ، ینابـصع  هک  نز  درکیم  رکف  دوب و  هدرپس  تناما  هب  شنز  شیپ  لوپ  يرادـقم  ترفاسم ، زا 
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دومن قیدصت  يو  درک و  شرازگ  بنیز  هب  ار  نایرج  ماما ، دریگب . نز  زا  ار  لوپ  هک  درک  دصاق  ار  وا  تفر و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  شیپ 
هب ار  يرادقم  مه  مالـسنبا  تشاد و  درتسم  شقباس  رهوش  هب  ار  لوپ  ياههتـسب  نز  دنتفر . بنیز  شیپ  مه  اب  دید و  ار  هللادبع  رگید  راب  و 
هک ینادیم  وت  ایادخ  مداد . قالط  ار  نز  نیا  نم  هک  شاب  دهاش  ایادخ  دومرف : ماما  دنداتفا . هیرگ  هب  هتـشذگ  دای  هب  ود  ره  داد و  هیده  وا 

نیـسح هک  ياهیرهم  تفگ : هللادـبع  منادرگزاب . شرهوش  هب  هک  دوب  روظنم  نادـب  اهنت  هکلب  مدوب ، هتفرگن  ییاراد  ای  ییابیز  يارب  ار  وا  نم 
. تشگزاب شقباس  رهوش  هناخ  هب  رگید  راب  بنیز  بیترت ، نیدب  و  درکن . لوبق  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تفریذپ ؛ نز  هد ؛ زاب  ودب  هتخادرپ 

دوخ صاخ  لصف  رد  هک  تقو  تموکح  ربارب  رد  ماما  ياهيریگ  عضوم  یعامتجا و  تیعقوم  كرد  رب  هوالع  قوف  ناتساد  دنچ  زا  ( . 13)
قاقحا ماقم  رد  دـشاب و  بظاوم  مکحم و  دـیاب  صخـش  یلام ، لیاسم  رد  الوا ، هک  میریگیم  ار  سرد  نیا  تفگ -  میهاوخ  نخـس  نآ  زا 

ایند تسین و  صقن  دگنجب ، يرگید  اب  ایند  لام  رـس  رب  دنمتفارـش  ناسنا  کی  هکنیا  دنک . قح  هبلاطم  تردـق  لامک  ییاراد ، دروم  رد  قح 
ماما لثم  ماگنه ، نیا  رد  دشاب و  هتشاد  تیساسح  دوخ ، قح  ییاراد و  هب  تبـسن  دیاب  هعماج ، کی  ای  درف  کی  دوشیمن . بوسحم  یتسرپ 
يارب دسارهن و  هجو  چـیه  هب  دریگ ، رارق  مه  اه  تردـق  نیرتگرزب  ربارب  رد  دـسرب و  مه  نینوخ  گنج  هب  رگا  یتح  مالـسلاهیلع  نیـسح 
هجوتم يروف  هلحرم ، نیا  رد  ناملـسم ، رادنید و  حالطـصا  اب  دارفا  یمالـسا و  ياهتما  هک  سوسفا  دشاب . هحفص 44 ) رـضاح (  زیچ  همه 

، مدرم يهدنیآ  سومان و  تیثیح و  زا  عافد  رد  هک ، نآ  رگید  دننکیم ! یفاب  یفنم  دنیوگیم و  نخس  ردق  اضق و  زا  ای  دنوشیم و  ترخآ 
مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  تسا . مزال  حیحـص و  یقالخا -  نیزاوم  دودح و  ظفح  اب  ییانثتـسا -  هناکریز و  ياهراک  هشقن و  هب  ندز  تسد 

میزومایب دیاب  ام  دنامیمن . توافتیب  هیواعم  هنارهام  هشقن  هب  تبسن  دنکیم و  یکریز  دزیریم و  حرط  دشکیم و  هشقن  بنیز ، نایرج  رد 
لامعا زا  مینک و  تلاخد  حیحـص  هشقن  اب  مدرم ، روما  رد  نیذـفنتم  ياج  هب  ان  یـصوصخ و  ياهتلاخد  کـچوک و  لـئاسم  رد  یتح  هک 

کی يارب  هک  نیا  نیع  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک : میتسناد  تشذگ ، هک  ياهنومن  دنچ  عومجم  زا  مییامنن . يراددوخ  یکریز  ریبدت و 
هیحور زا  هچ  نآ  هب  هجوت  اـب  رگید : يوس  زا  دوب ... . رادروخرب  زین  یناـسنا  يـالاو  ياهیگتـسجرب  زا  دوب ، هدـش  هتخاـس  گرزب  بـالقنا 

هک تسین  نامیا  تسس  ای  ارگهدام  غباون  زا  ياهراپ  ياهبالقنا  عون  زا  وا ، بالقنا  هک  مینک  كرد  میناوتیم  میتفایرد ، مالسلاهیلع  نیسح 
نامیا و تسـس  ای  ارگ  هدام  یبالقنا  درف  کی  یهاگ  دـناهدز . بالقنا  هب  تسد  یعامتجا  یحور و  ناوارف  ياههدـیقع  اهدوبمک و  لیلد  هب 

ساسحا قیفر و  نتـشادن  ای  هداوناخ و  يافـص  رپ  مرگ و  طیحم  زا  ندوبن  رادروخرب  ای  یعامتجا ، ناوارف  ياـهتیمورحم  رثا  رب  هتفاـین  تیبرت 
دنناوتیم هک  نیا  نیع  رد  دارفا ، هنوگ  نیا  ددرگیم ؛ میظع  بالقنا  کـی  أـشنم  دوشیم و  یـصاع  عاـمتجا  رب  یکدوک ، ماـیا  رد  تراـقح 

حیحـص تیبرت  یهلا و  تامیلعت  رثا  رب  هک  يدارفا  اما  دوب . دنهاوخ  هدنیآ  يارب  گرزب  رطخ  کی  أشنم  دوخ ، اما  دـننک ؛ ضوع  ار  یعـضو 
طیحم زا  رتالاب  رترب و  ار  دوخ  هتفای و  غوبن  ناشرکف  هدیـسر و  یماـقم  ییاـج و  هب  یتیبرت ، یتثارو و  دـعاسم  ـالماک  هنیمز  نتـشاد  ینید و 

ياهیوخ زا  نوچ  ناـنیا  هحفـص 45 ) دـناهدرک ( . يربهر  کین  زین  ار  هدـنیآ  دـناهدروآ ، دـیدپ  یبالقنا  هتفایرد و  ار  دوخ  تلاسر  هدـید و 
تموکح ناشدوجو  رد  مه  هفطاع  رهم و  تردق ، نیع  رد  و  هتـشاد ، مه  بلق  تقر  تبحم و  تبالـص ، نیع  رد  دناهدوب ، دـنمهرهب  یناسنا 

متسیس يارب  هکنآ  نودب  تسا ، دوجوم  عاضوا  ندرک  نوگنرس  طیحم و  زا  ماقتنا  تسا ، یلجتم  رتشیب  لوا  هتسد  رد  هچنآ  تسا ؛ هدرکیم 
هفطاع و زا  ییایند  هب  یبالقنا ، ياههنومن  رب  هوالع  مالسلاهیلع  نیسح  يارجام  رپ  یگدنز  رد  امش  دنشاب . هتشاد  حیحـص  تنامـض  يدعب ،
هک دییامنیم  هظحالم  دینکیم و  دروخرب  یـشیدنارود  تسایک و  یکریز و  تیعطاق ، تحارـص و  يرورپ ، شناد  یتسودعون و  ناسحا و 

« خـیرات يهساـمح   » هدـیزگرب و يربـهر  هب  ار  وا  قح ، هب  اـم  ور  نیا  زا  تسا و  هدوب  دوخ  نارقا  دـمآ  رـس  یناـسنا  داـضتم  لـیاضف  رد  يو 
تلم نآ  ناگرزب  خیرات  اعقاو  یتلم ، ره  خیرات  : » مینکیم لقن  یلیالع »  » زا ار  ریز  حرش  هک  مینیبیم  بسانم  لصف  نیا  نایاپ  رد  میاهدیمان .
دجم نیـسح ، اما  و  دـناهدرک ؛ فرـص  نیمز  يراوگرزب  دـجم و  لیـصحت  رد  ار  دوخ  رمع  هتخانـش ، خـیرات  هک  ار  ملاع  نادرم  همه  تسا .

اما دنفورعم ؛ يدنمشناد  ای  دهز  ای  تداهش  ای  ینامرهق  ای  تعاجش  هب  طقف  ناگرزب ، یـضعب  درک ، نآ  يادف  ار  دوخ  ناج  دیبلط و  نامـسآ 
عمج وا  رد  ناهج  ياهتمظع  همه  تسا . مالـسلاهیلع  نیـسح  هدوب ، لیاضف  نیا  همـشچرس  ییوگ  هتـشاد و  ار  لـیاضف  نیا  همه  هک  یگرزب 
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مالسلاهیلع یلع  یگنادرم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  توبن  تمظع  زا  وا  شیادیپ  هدرک ، ادیپ  یگناگی  هدیدنـسپ  تصرف  ره  رد  هدش و 
هکلب تسین ؛ ناهج  نادرم  زا  يدرم  دای  وا ، دای  تسا . تانیب  تایآلا  ۀیآ  ناسنا و  تمظع  يهدنیامن  وا  تسا . مالسلااهیلع  همطاف  تلیـضف  و 

هک يدرم  تسا . دننامیب  يراوگرزب  رابخا  هکلب  دشاب ، رفن  کی  هب  طوبرم  هک  تسین  يرابخا  وا  رابخا  تسا . يدـبا  هک  تسا  تیناسنا  دای 
تـسا هتـسیاش  درک . وا  دای  هشیمه  دیاب  هدش و  مسجم  وا  رد  یگرزب  تقیقح  رد  هک  تسا  يراوگرزب  تسا . ناهج  نادرم  تیآ  شدوجو ،

اناوت و ملاـع  نیا  رد  وا  تسا ، یهلا  ماـهلا  روصم  وا  اریز  میوش ؛ راتـساوخ  ار  بیغ  ملاـع  ياـهزار  وا  داـی  هب  میـشاب و  وا  داـی  هب  هشیمه  هک 
هب دوخ  راونا  هعـشا  رد  ار  تیاهنال  ات  تفای . یگدنـشخرد  هشیمه  دادـتما و  یلاوتم  ياـهنرق  رد  شایتسه  وترپ  دـش و  رگهولج  هدنـشخرد 

(1 ( ) هحفص 47 ( . ) 14 ( »؟ دوش فقوتم  نآ  رد  هک  تسا  يدح  ار  يادخ  رون  رگم  دیآ . رگهولج  نیمز  نامسآ و  ءاروام  رد  دشک و  مظن 
لماک ( 4 . ) ج 1 ص 107 يرصم ، لالج  یلع  نیـسحلا  ص 12 ، هحلط ، نبا  بقانم  ( 3 . ) ص 72 ءادهشلا ، دیس  ( 2 . ) ص 71 ءادهشلاوبا ،

(6 . ) ص 323 ج 4 ، ریبک ، خـیرات  ص 76 و  ءزج 4 ، خسان ، ( 5 . ) ص 119 ج 1  نیـسحلا ، ءامکحلا ، رارـسا  زا  لقن  ص 81  ج 1 ، دربم ،
رد هک  تسا  نامه  هماسا  ( 9 . ) ص 86 ج 4 ، خسان ، ( 8 . ) ص 14 ناجـشالا ، جعاول  ص 76 -  ج 4 ، خسان ، ( 7 . ) ص 400 ج 1 ، بقانم ،

(10 . ) دندوب رکشل  نآ  رد  رمع  رکبوبا و  هک  تشاد  ار  يرکـشل  یهدنامرف  يو  فرط  زا  یگلاس  نس 19  رد  ادخ  لوسر  ياهزور  نیرخآ 
ص ج ، دـیدحلا ، یبا  نبا  ( 11 . ) تشاد تکرـش  نآ  رد  مه  ص )  ) ربمغیپ دـش و  هتـسب  نیمولظم  زا  عافد  يارب  مالـسا ، زا  شیپ  هک  ینامیپ 

ص 104. دنلب ، تمه  ( 14 . ) ص 29 نیرادلا ، ةریخذ  ص 204 -  ج 1 ، ۀمامالا ، ۀسایسلا و  ( 13 . ) ص 82 دلج 4 ، خسان ، ( 12 . ) 464

یعامتجا ياهنامرآ  یهلا ؛ ياههشیدنا 

ياههنیمز رد  وا  رکفت  زرط  هب  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  تانایب  زا  هدافتـسا  اـب  لـصف ، نیا  رد  اـم  یعاـمتجا  ياـهنامرآ  یهلا ؛ ياههشیدـنا 
صاخ و بلاطم  رب  هوالع  رـضاح ، لصف  زا  ام  شزومآ  میربیم . یپ  یعاـمتجا ، یـسایس و  یبهذـم ، یقـالخا ، روما  یـسانشادخ ، فلتخم 

نیـسح ماـما  ینورد  ياـهكرحم  یلـصا و  ياـههزیگنا  كرد  ماـیق و  حطـس  رب  فوـقو  تسا ، سکعنم  ماـما ، تاـنایب  رد  هـک  نوگاـنوگ 
ماما زا  یـسانشادخ  يهرابرد  یبلاطم  رـضاح ، ثحب  رد  امـش  تسوا . یخیرات  بالقنا  رد  هصاخ  یگدـنز و  لـحارم  ماـمت  رد  مالـسلاهیلع 
رصنع دش ، هراشا  هچابید  رد  هک  هنوگ  نامه  یلو  تسا ؛ باتک  عوضوم  زا  جراخ  تانایب ، نیا  لقن  هک  درک  دیهاوخ  رکف  دینـش و  دیهاوخ 

يهدنناوخ میوش . انـشآ  راگدرورپ  هب  وا  هطبار  يهوحن  ادخ و  يهرابرد  وا  رکفت  هب  دـیاب  ور  نیا  زا  تسادـخ و  شتـسرپ  ماما ، مایق  یلـصا 
نیا رکذ  درک ؛ دهاوخ  هظحالم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  رد  زین  ار  تمایق  گرم و  هب  طوبرم  ثحابم  یقالخا و  ياهثحب  دنمجرا ،

زاغآ و هب  هتـسویپ  هجوت  ساسا  رب  ینید ، تیبرت  اریز  تسا ؛ مزـال  یبـالقنا -  درم  کـی  رادـیاپ  يدـبا و  يهدـیا  هب  هجوت  يارب  زین  ناـنخس 
کی ياههتفگ  دراد . رارق  الاو  رایـسب  یحطـس  رد  دـشاب ، رادروخرب  هجوت  نیا  زا  هک  یبـالقنا  تسا ، نشور  هتفگاـن  تسا و  تقلخ  ماـجنا 

. ) دزاسیم انـشآ  رتشیب  وا  يالاو  تیـصخش  هب  ار  ام  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  تانایب  تسوا و  لاـمک  هجرد  رکفت و  زرط  يهدـنیامن  درم ،
ار ناهج  نیرکفتم  زابرید ، زا  هک  ياهلأسم  نیرتمهم  اریز  مینکیم ؛ رکذ  یتسرپ  ادـخ  عوضوم  رد  ار  ماما  تانایب  ادـتبا ، رد  اـم  هحفص 48 )

دیاب دـشابیم . ادـخ »  » عوضوم دـننکیم ، نآ  رتشیب  هچ  ره  مهف  هب  لـیم  ساـسحا  دوخ  رد  مدرم ، يهمه  هتـشاد و  لوغـشم  دوخ  هب  اـقیمع 
ار ادخ  رکف  الوصا  يدام ، بتاکم  هک  دوشیم  هدید  دنراد و  ادخ  زا  رگید  تادوجوم  سایق  هب  يروصت  ناتـسرپ ، ادـخ  یهاگ  هک  تسناد 

هنیمز نیا  رد  يو  تسا . عوضوم  نیا  هب  عجار  مینکیم ، لقن  ماما  زا  هک  یتالمج  نیلوا  دناهتـسناد . اهناسنا  نیب  يراج  ياهتردق  زا  سابتقا 
فرحنم میقتـسم  هار  زا  هدیـشک و  راصح  دوخ  رود  هب  هتـسویپ  دراذـگ  سایق  رب  ار  دوخ  نید  هک  یـسک  عفاـن ! : » دومرف قرزا » نب  عفاـن   » هب

هب دوـخ  هک  منکیم  فـصو  هنوـگ  ناـمه  ار  دوـخ  يادـخ  نم ، تسا . هتفگ  تسیاـشان  هدرک و  مگ  ار  هار  هداـتفا و  یهارمگ  هـب  هتـشگ و 
هب تایدام  زا  تسین . هدیبسچ  نادـب  اما  تسا ؛ قلخ »  » هب کیدزن  وا  ددرگن  سایق  نامدرم  هب  دوشن و  كرد  ساوح  اب  تسا : هدروآ  فصو 

. دیآ فصو  هب  دوش و  هتخانـش  تامالع  اههناشن و  هار  زا  اهنت  تسین . ریذپ  ضیعبت  تسا و  کی  دشاب . ادـج  نآ  زا  هکنآ  هن  اما  تسا ؛ رود 
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. دـیزیهرپب دـناهدرک ، هیبـشت  دوخ  هب  ار  ادـخ  هک  ناـنیدیب  نیا  زا  مدرم ! : » دوـمرفیم رگید  ياـج  رد  ( . 1 .« ) لاعتملا ریبکلا  وه  ـالا  هلا  ـال 
وا دـننکن و  كرد  ار  وا  اهمـشچ  تسانیب . اونـش و  وا  تسین . ادـخ  لثم  يزیچ  چـیه  تسا . باتک  لها  راـفک  راـتفگ  هب  هیبش  ناـنیا  يهتفگ 

ار شیوخ  ملع  هدارا و  تردق و  تیشم و  دینادرگ و  دوخ  صلاخ  ار  توربج  تینادحو و  تسا . هاگآ  نیب و  کیراب  وا  دبایرد  ار  اهمشچ 
دح و  درک ؛ دنناوتن  تفایرد  ار  وا  تمظع  هنک  ناروآ ، فصو  دباین . اهیگزات  دریذپن و  نوگانوگ  تالاح  درک . ارذگ  تادوجوم  يهمه  رب 
رد ار  وا  شیوخ  يهشیدنا  اب  رکفت  لها  دوخ و  ياهدرخ  اب  نادنمـشناد ، درادـن . لدـع »  » رگید ءایـشا  رد  دـنکن . رذـگ  اهلد  هب  وا  توربج 

فصو ناگدیرفآ  تافـص  زا  تفـص  چیه  هب  وا  اریز  تسه ؛» وا   » هک دننک  نیقی  اهنت  دنرآ و  نامیا  بیغ »  » هب قیقحت ، اب  هکنآ  رگم  دنباین ؛
راـگدرورپ دـیآ  رکف  كرد  ریز  هب  هچنآ  تسا و  وا  فـالخ  ادـخ  دـیآ ، مهو  هب  هچ  ره  تسا . قلخ  زاـین  دروم  یقیقح و  هناـگی  وا  دوـشن .

ناهنپ زین  اهدرخ  زا  تسا ، ناـهنپ  هحفـص 49 ) اههدـید (  زا  هک  هنوگ  ناـمه  دـشابن ! دوبعم  دوش ، تفاـی  اوه  ریغ  اوه و  رد  هچنآ  تسین و 
هب ناـمیا  دورب  دـناوتیم  ار  باوص  هار  نیا  اـهنت  رکف ، تسا . ناـهن  زین  ناینامـسآ  زا  تسا  دـیدپان  نیمز  مدرم  زا  هک  هنوـگ  ناـمه  تسا و 

. دیآ فصو  هب  تافـص  نیا  اب  وا  دوشب  اهنآ  هکنآ  هن  دش ، تفـص  اهتفـص  همه  هک  تسا  وا  زا  دمهفب . ار  شتفـص  هکنآ  هن  دروآ  وا  دوجو 
تسین و يزیچ  وا  دننامه  درادـن و  یمـسا  مه  هک  هللا  تسنیا  دوش . هتخانـش  فراعم  هار  زا  وا  هکنآ  هن  دوش ؛ هتخانـش  وا  دوجو  هب  فراعم ،

قیمع كاپ و  كرد  کی  هب  الامجا  نانخـس  نیا  رد  ام  اما  تسا ؛ هناگادج  یباتک  روخ  رد  قوف ، تاملک  حرـش  ( . 2 .« ) ریصبلا عیمسلا  وه 
. دراد دوجو  ییادخ  مینک  نیقی  نقتم ، لیالد  اب  میناوتیم  اما  دیآ ؛ ام  كرد  هب  هک  تسا  نیا  زا  رتگرزب  ادـخ  میدـش . انـشآ  ادـخ  هب  عجار 
زا يرادومن  هک  هدروآ  دوجوب  یتافـص  وا  دـشاب . بابـسا  هلیـسو  هب  هک  تسین  ام  تافـص  لثم  ییانیب ، ییاونـش و  لیبق  زا  مه  ادـخ  تافص 

هلحرم ود  یـسانشادخ  رد  هک  مینک  هجوت  هتکن  نیدـب  تسا  مزال  نونکا  دـشاب . فصتم  تافـص  نیدـب  دوخ  هکنآ  هن  تسوا ؛ دوخ  لاـمک 
. تبحم ساسحا و  ای  هفطاع  قشع و  هلحرم  رگید : تراـبع  هب  ییانـشآ ؛ هطبار و  هلحرم  يرگید  رکفت و  لـقعت و  هلحرم  یکی  دراد : دوجو 

ادخ يهناقشاع  یـساسا و  لحارم  ینعی   ) مود هلحرم  صوصخ  رد  اما  تسا ؛ هتـشاد  نایب  لوا  هلحرم  رد  ماما  هک  تسا  یتاملک  الاب ، تانایب 
نوزوم و تالمج  نیرتهب  بلاق  رد  ار  یتسرپادخ  تاساسحا  نیرتیلاع  هفرع ، ياعد  رد  دنراد : يدنمشزرا  رایسب  بلاطم  ماما ، زین  یتسرپ )

نیا موهفم  هب  هداهنن  ماگ  هلحرم  نیا  رد  هکنآ  تشاد . زاربا  دوب ، يراـج  فعـش  قوش و  رـس  زا  شاهدـید  زا  بآ  هک  یلاـح  رد  گـنهامه 
روشرپ و تاناجیه  فطاوع و  تاساسحا و  هچ  اعد  نیا  رد  هک  دنفقاو  کین  یهلا ، قشع  ناگدادـلد  هار و  نایانـشآ  اما  دربیمن ؛ یپ  هتفگ 

لامک بتارم  نیرتیلاع  ماما ، هک  دـنک  كرد  دـناوتیم  دـشاب ، هتـشاد  یتالاح  نینچ  هنومن  یهاگ  هک  یـسک  دراد . دوجو  یندـشان  فصو 
روشرپ ياعد  نیا  زا  یتمـسق  کنیا  تسا . هدش  دراو  لالج  لامج و  تیونعم و  رون و  زا  یناهج  رد  و  هحفص 50 ) هدومیپ (  ار  ناسنا  کی 

، دنریگارف هبناج  همه  ياهسرد  مالـسلاهیلع  ینیـسح  بتکم  زا  دنهاوخیم  هک  یلدکاپ  ناتـسرپ  ادخ  حور  شرورپ  يارب  ار  زیگنا  ناجیه  و 
عنص ياپ  هب  هدنزاس  چیه  يهتخاس  دنادرگنرب . ار  شناوارف  ياطع  دنکن و  عفد  یسک  ار  شایمتح  ياضق  هک  ار  ادخ  دمح  : » مینکیم لقن 

ناهنپ وا  زا  اههتـشر  رـس  دزاس . مکحم  تمکح ، هب  شیوخ  عیانـص  درآ و  دیدپ  فلتخم  ياههدیدپ  تسا ، غیردیب  رگـشیاشخب  دسرن . وا 
وا درآ . تمحر  ناعـضاخ  رب  دزاس و  زاینیب  ار  هشیپ  تعانق  دـهد و  شـشاداپ  دـنک  يراک  هک  ره  دوشن . عیاـض  شدزن  هب  اـهتناما  تسین و 

. دزاس نک  هشیر  نارگمتـس  درب و  الاب  اههجرد  دـیادزب و  اهمغ  دونـشب و  اهاعد  تسا . نآرق )  ) عماـج باـتک  ناوارف و  عفاـنم  هدـننک  لزاـن 
راگدرورپ هک  منک  رارقا  مهد و  یهاوگ  وت  يراگدرورپ  هب  مرآ و  يور  وت  يوس  هب  ایادخ  ددرگن . وا  لدع  يزیچ  تسین و  وا  زج  يدوبعم 

رد يدـیرفآ و  مکاخ  زا  يدرک . ینازرا  دوجو  تمعن  نم  هب  مبای  ناشن  ماـن و  نم  هکنآ  زا  شیپ  وت  تسوت . يوس  هب  نم  تشگزاـب  ینم و 
رد ات  مدرکیم  رذگ  اهمحر  اهبلص و  زا  هتـسویپ  نورق  راصعا و  لوط  رد  نم  يداد . میاج  زور ، بش و  شدرگ  ثداوح و  زا  نمیا  اهبلص ،

شیالآیب و یتسرپ  اتکی  منیقی و  تامیمـصت  مکحم  ياـنب  و   » مناـمیا تقیقح  هب  نم  ادوبعم ، متـشاذگ . ناـهج  هب  اـپ  هدـنخرف  يهرود  نیا 
شدرگ ياههرفح  ياهزرد  مایناشیپ و  يهحفـص  ياـهنیچ  ماهدـید و  رون  ناـیرج  ياـههار  ياـههزیوآ  مداـهن و  نوناـک  نورد  محیرص و 

مـبل و ود  نآ  رب  هداـهن  مـه  رب  هـچنآ  مشوـگ و  خامـص )  ) ییاونـش يهدرپ  ياـهرات )  ) ياـههرفح ماینیب و  هـغیت  يهـمرن  ياـههرپ  مـسفن و 
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یندروخ و شراوگ  هاگتـسد  میاهنادند و  ياههاگنتـسر  ماهراورآ و  مناهد و  ماک  یگتفرورف  ياج  منابز و  يهنازاس  نخـس  ياهشدرگ 
رمک ماهنیـس و  هسفق  نآ  رب  تسا  لمتـشم  هچنآ  مندرگ و  ياهبانط  لماک  ییاسر  مرـس و  زغم  هتـسوپ  هاگ  هیکت  همـست و  مایندـیماشآ و 

ياهفورـضغ هدـناجنگ  رب  رد  هچنآ  مرگج و  تاـعطق  ملد و  شـشوپ  هـتخیوآرد  ياهدـنویپ  مرگج و  لد و  هـب  لـصتم  یتاـیح  ياهدـنب 
متسوپ و يهیور  میوم و  منوخ و  متشوگ و  مناتشگنا و  رـس  ياههشوگ  متالـضع و  ضابقنا  میاهلصفم و  ياهدنب  ياههریگ  میاههدند و 
ره هدیبات و  مه  هب  بیترت  نیدب  یگراوخریـش  مایا  رد  هچنآ  و  ( « 3  ) میاضعا يهمه  میاهگر و  مزغم و  میاهناوختسا و  میان و  مبـصع و 

دهاش ار  وت  اـهنیا  يهمه  هب  مدوجـس ... عوکر و  تاـکرح  مشمارآ و  میرادـیب و  مباوخ و  و  هحفـص 51 ) دریگیم (  دوـخ  هب  ارم  نیمز  هچ 
، منک ادا  ار  وت  ياهتمعن  زا  یکی  رکـش  هک  منک  شـشوک  تدم  نیا  رد  منک و  یگدـنز  هنمزا  قامعا  راصعا و  همه  رد  رگا  هک  مریگیم 

یلاح رد  رگید ، هلمج  دنچ  زا  سپ  مالـسلاهیلع  ماما  تسا »... ياهزات  يدـبا  دـیدج  رکـش  بجوم  زین  نآ  دوخ  هک  وت  تنم  اب  رگم  مناوتن ؛
يوقت هب  ارم  مسرتیم . وت  زا  منیبیم و  ار  وت  ایوگ  هک  نادرگ  هنوگ  نآ  ارم  ایادـخ  : » داد همادا  نینچ  دوب ، يراج  کشا  شاهراسخر  هب  هک 

رد يزاینیب و  مسفن  رد  ایادخ  نادرگ . ریخ  كرابم و  ماهرابرد  ار  تردـق  اضق و  نکفیم و  متواقـش  هب  تیـصعم  رـس  زا  زاس و  دـنمتداعس 
سک نآ  ربارب  رد  زاس و  دنمهرهب  محراوج  اضعا و  زا  ارم  داد و  رارق  تریـصب  منید  رد  رون و  ممـشچ  رد  صالخا و  ملمع  رد  نیقی و  مبلق 

زا ار  ناطیـش  زرمایب و  میاطخ  ناشوپب و  ماییاوسر  اشگب و  ممغ  ایادخ  نادرگ . نشور  ناسنیدب  ممـشچ  نک و  میرای  دنک  متـس  نم  رب  هک 
یتخاس مکین  هک  ادخ ! يدرک . میانیب  اونـش و  يدیرفآ و  لادتعا  اب  ارم  هک  میوگ  دمح  ار  وت  ایادخ  رآ . ردب  ورگ  زا  ارم  نادرگ و  رود  نم 

ارم هک  ادخ ! یتشاد . اور  ساسحا  نم  سفن  رد  نم  اب  ادخ ! يدرک . وکین  متروص  يدروآ و  دـیدپ  ارم  هک  ادـخ ! يدرک . لدـتعم  مترطف  و 
اطع نم  هب  یکین  ره  زا  يدرک و  مایتسرپرـس  هک  ادـخ ! يدـش . میاـمنهار  يدومن و  ماـعنا  نم  رب  هک  ادـخ ! يداد . مقیفوـت  یتـشاد و  هگن 

. یتخاس مزیزع  يدش و  مراک  کمک  هک  ادخ ! يدومن . يرادـهاگن  يدرک و  مزاینیب  هک  ادـخ ! يداد . مبآ  كاروخ و  هک  ادـخ ! يدرک .
دورد شلآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  يدرک . ناسآ  نم  هار  شیوخ  یفاک  يزاسراک  اب  يدناشوپ و  هزیکاپ  شـشوپ  اب  ارم  هک  ادخ !

راگزور رش  زا  هد و  متاجن  ترخآ  ياهمغ  ایند و  ياهلوه  زا  يامرف و  کمک  بش  زور و  شدرگ  راگزور و  رـش  ربارب  رد  ارم  تسرفب و 
متیافک دنهد  ماجنا  نیمز  رد  ناراکمتس  هچنآ  رش  زا  هد و  متاجن  ترخآ  ياهمغ  ایند و  ياهلوه  زا  يامرف و  کمک  بش  زور و  شدرگ  و 

مظفح مرفـس ، رد  نک . تظافح  ارم  ناج  نم و  نید  امرف . مايرادهاگن  منک  رذح  هچ  ره  زا  نک و  متیافک  مسرت  نآ  زا  هچنآ  ایادخ ! نک .
مزیزع مدرم ، ياهمشچ  رد  و  نک . ملیلذ  مدوخ  شیپ  رد  هد . تکرب  ینک  يزور  نم  هب  هچنآ  رد  نک . نم  نیـشناج  ار  ملاـیع  لاـم و  اـمرف .

زا تیاهتمعن  زاسم و  التبم  مرادرک  هب  نکم و  حضتفم  میناهنپ  ياهاک  هب  نکم و  اوسر  مناهانگ  هب  و  راد . مملاس  سنا  نج و  رش  زا  امرف .
ور هک  نارود  ای  دـنربب ؟ نم  زا  هک  ناـکیدزن  هب  يراذـگیم ؟ او  هک  هب  ارم  ایادـخ ! راذـگماو . هحفـص 52 ) تدوخ (  هب  نکم و  بلـس  نم 

دوب مک  شیارب  مايرازگساپس  هک  يا  ینم .! رادهتشر  رس  راگدرورپ و  وت  هک  یلاح  رد  دنرامـش ...؟ ناوتان  ارم  هک  نانآ  هب  ای  دننک ؟ شرت 
یکدوک رد  ارم  هک  يا  تخادناین . اهنابز  رـس  رب  ممان  دید و  تیـصعم  لاح  رد  ارم  دومنن . میاوسر  دوب و  گرزب  میاطخ  درکن . ممورحم  و 
يراـمیب لاـح  رد  هـک  يا  تـسین . یندرک  یفـالت  تیاــههداد  یندرمــش و  تیاــهتمعن  هـک  يا  داد . مايزور  یگرزب  رد  درک و  ظــفح 

رد درک ، مزیزع  تلذ  رد  دومن ، مباریـس  یگنـشت  رد  درک ، مریـس  یگنـسرگ  رد  دیناشوپ ، ارم  یگنهرب  لاح  رد  داد ، میافـش  شمدـناوخ و 
، درک مايرای  یبلط  يرای  رد  درک ، مزاینیب  يرادان  رد  دنادرگرب ، ارم  تبیغ  تبرغ و  لاح  رد  دوزفا ، نمب  ییاهنت  رد  درک ، میانشآ  ینادان 
! رکش ار  وت  دمح و  ار  وت  درک . عورـش  وا  مدرک ، يراددوخ  اعد  زا  تالاح  نیا  همه  رد  هک  یلاح  رد  و  دومرفن ، بلـس  متمعن  يزاینیب  رد 

دارم هب  يدیزرمآ و  مناهانگ  يدناشوپ و  ماینتفگان  رس  يدومرف و  تباجا  متوعد  يدرک و  فرطرب  ممغ  یتفریذپ و  ارم  تشگزاب  هک  يا 
تنا تلمجا ، يذـلا  تنا  تنـسحا ، يذـلا  تنا  تمعنا  يذـلا  تنا  تننم ، يذـلا  تنا  يالوم  ای  .« » يدرک يرای  منمـشد  رب  يدـناسر و  ملد 
تنا تینقا ، يذلا  تنا  تینغا ، يذلا  تنا  تیطعا ، يذـلا  تنا  تقفو ، يذـلا  تنا  تقزر ،، يذـلا  تنا  تلکو ، يذـلا  تنا  تلـضفا ، يذـلا 
يذلا تنا  تلقا ، يذلا  تنا  ترفغ ، يذلا  تنا  ترتس ، يذلا  تنا  تمصع ، يذلا  تنا  تیده ، يذلا  تنا  تیفک ، يذلا  تنا  تیوا ، يذلا 
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يذلا تنا  تیفـش ، يذلا  تنا  ترـصن ، يذلا  تنا  تیدیا ، يذلا  تنا  تدضع ، يذلا  تنا  تنعا ، يذـلا  تنا  تززعا ، يذـلا  تنا  تنکم ،
، یل اهرفغاف  یبونذب  فرتعملا  یهلا  ای  انا  مث  ادبا . ابصاو  رکشلا  کل  امئاد و  دمحلا  کلف  تیلاعت ، تکرابت و  تمرکا ، يذلا  تنا  تیفاع ،

يذلا انا  تدمتعا ، يذـلا  انا  توهـس ، يذـلا  انا  تلفغ ، يذـلا  انا  تلهج ، يذـلا  انا  تممه ، يذـلا  انا  تاطخا ، يذـلا  انا  تأسا ، يذـلا  انا 
. یبونذب ءوبأ  يدنع و  یلع و  کتمعنب  تفرتعا  يذلا  انا  تررقا ، يذلا  انا  تثکن ، يذلا  انا  تفلخا ، يذـلا  انا  تدـعو ، يذـلا  انا  تدـمعت ،
، يدرک لـضفت  هک  ییوت  يدومن ، یکین  هک  ییوـت  يدرک ، ناـسحا  هک  ییوـت  يداد ، تمعن  هک  ییوـت  یتشاذـگ ، تنم  هک  ییوـت  : » ینعی
هک ییوت  يدرک ، اطع  هک  ییوت  يدرک ، تیانع  قیفوت  هک  ییوت  يداد ، يزور  هحفص 53 ) هک (  ییوت  يدیسر ، تدوخ  ارم  راک  هک  ییوت 

ظفح هک  ییوت  يدرک ، تیادـه  هک  ییوت  يدرک ، تیافک  هک  ییوت  يداد ، اج  هک  ییوت  يدومرف ، يرادـهگن  هک  ییوت  یتخاـس ، زاـینیب 
هک ییوت  یتخاس ، مزیزع  هک  ییوت  يداد ، نکمت  هک  ییوت  يدرک ، تشگزاب  هک  ییوت  يدیزرمآ ، هک  ییوت  يدناشوپ ، هک  ییوت  يدرک ،

تیفاع هک  ییوت  يداد ، افـش  هک  ییوت  يدرک ، مايرای  هک  ییوت  يدرک ، مايریگتـسد  هک  ییوت  یتفرگ ، میوزاب  هک  ییوت  يدرک ، مکمک 
نم هاگنآ ، تسا . وت  صاخ  يدبا ، هتـسویپ و  رکـش  یگـشیمه و  دـمح  سپ  یتسه ! یلاعتم  كرابم و  وت  یتشاد ، یمارگ  هک  ییوت  يداد ،

، ملفاغ هک  منم  منیگمغ ، هک  منم  مدرک ، اطخ  هک  منم  مدرک ، دب  هک  منم  زرمایب ، مهانگ  سپ  منک  یمه  فارتعا  دوخ  هانگ  هب  هک  ادـخ  يا 
نامیپ هک  منم  مدرک ، هدعو  فلخ  هک  منم  مداد ، هدعو  هک  منم  مدرک ، دب  ادـمع  هک  منم  مدرک ، اجیب  دامتعا  هک  منم  مدرک ، وهـس  هک  منم 

رارقا نوخ  ناـهانگ  هب  مراد و  فارتـعا  تسا  نم  دزن  ياهتـشاد و  ینازرا  نم  هب  هک  ییاـهتمعن  هب  هک  منم  مدرک ، رارقا  هک  منم  متـسکش ،
هب يو  اب  هنوگ  نیا  درپسیم و  رس  یلاع  تقیقح  نیدب  هک  یـسک  نآ  دشاب ، هتـشاد  دوجو  مان ، ادخ  ملاع ، رد  یتقیقح  رگا  ( . 4 ،...« ) مراد

ياعد زا  ام  هک  ار  هچنآ  رگید  راب  کی  امـش  دراد . ار  ناسنا  کی  تالاح  نیرتیندـشان  فصو  نیرتیلاع و  دزادرپیم ، هناقـشاع  زاین  زار و 
نیا هک  یکاپ  بلق  دینک . ساسحا  دوخ  هشیدنا  حور و  رب  ار  نآ  بیجع  ریثأت  دـیناوخب و  میدروآ ، اجنیا  رد  هفرع »  » لصفم ردـقلا و  لیلج 
لانم لام و  لوپ و  تورث و  تردـق و  ربارب  رد  اجک  هداد ، لد  ناکم ، نوک و  يهمه  يهدـننیرفآ  شنیرفآ و  ناهج  میظع  تقیقح  هب  هنوگ 

دوـمن اـج  همه  درک و  یلجت  اـهنآ  یگدـنز  رد  گرزب  ياـههیحور  نیا  دـندوب . نـینچ  یگمه  ینید ، ناـیاوشیپ  دروآیم .!؟ ورف  رـس  اـیند 
هظحالم موس  شخب  رد  ام  تبیـصم . یتخـس و  جـنر و  تدـش و  لامک  رد  هچ  دـندوب و  یتحار  شیاسآ و  لامک  رد  هک  اجنآ  هچ  تشاد .

دزیم و هحفص 54 ) مد (  نآ  زا  هتسویپ  یگدنز  لوط  رد  هک  تفگیم  نامه  طیارش ، نیرتتخس  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  مینکیم 
انشآ یقالخا ، یحور و  ياههنیمز  رد  ماما  راکفا  اب  نونکا  دوب . هتفرگارف  ار  شدوجو  رـسارس  هک  دوب  يزیچ  نیرتالاو  ادخ ، دای  ادخ و  مان 

ندروآ تسد  هب  رد  دـینک و  تباقر  رگیدـکی  اب  یقالخا  مراکم  رد  مدرم ! : » دومرف نینچ  یناسنا  یقالخا  لیاضف  هنیمز  رد  ماـما  میوشیم :
، یگدنز رد  تیقفوم  يزوریپ و  اب  دینکن . هتـسباو  دـیاهدرک ، یتسد  شیپ  نادـب  هک  یکین  راک  هب  ار  دوخ  دـییوج . یـشیپ  مه  زا  اهتمینغ 
ار وا  یکین  شیاتس  وا  هک  دینیبیم  هدرک و  یکین  يرگید  هب  یـسک  رگا  دیرخن . تلذم  دوخ  هب  یلبنت  يراکیب و  اب  دینک و  شیاتـس  بسک 

مدرم هک  یتاجاح  هک  دـینادب  ار  نیا  تسا . رتمیظع  شرجا  رتراشرـس و  یهلا  ياـطع  هک  تسا  یفاـک  وا  تاـفاکم  يارب  ادـخ  درازگیمن ،
مدرم هب  یکین  هک  دینادب  و  دـیاین . رد  تمقن  تروص  هب  هک  دـیوشن  لولم  اهتمعن  زا  تسامـش . يارب  ادـخ  ياهتمعن  دـنرآ ، امـش  شیپ 

ار نارظان  تسور و  ابیز  وکین و  هک  دیدیدیم  دـمآیم ، رد  يدرم  تروص  هب  مدرم  هب  یکین  رگا  دراد . لابند  هب  رجا  درآ و  راب  هب  شیاتس 
زا اهمـشچ  دریگ و  ترفن  وا  زا  اـهلد  تسا و  تشز  جمـس و  هک  دـیدیدیم  دـشیم  يدرم  تروص  هب  تئاـند ، یتسپ و  رگا  دزاـس و  داـش 

نتخاـس هجوتم  هنیمز  رد  ( . 5 ...« ) ددرگ تسپ  دزرو ، لخب  هک  ره  و  دوش ، رورـس  دـنک ، هشیپ  شیاـشخب  هک  ره  مدرم ! دـتفاورف . شندـید 
ياهمچرپ مراد و  رذـح  رب  وا  ياهراگزور  زا  منک و  شرافـس  یهلا  ياوقت  هب  ار  امـش  : » دومرف نینچ  ایند ، لاوز  گرم و  تقیقح  هب  مدرم 

دزیوآ رد  ناتاهناج  هب  هک  هدش  روآ  ور  امش  هب  یماک  خلت  یمدق و  دب  تشحو و  اب  روآ  سرت  یحبش  ییوگ  مزارفارب ، ناتربارب  رد  هدنیآ 
روط هب  هک  منیب  نینچ  دیـشاب و  تسدـشیپ  شیوخ  مسج  تحـص  هب  دوـخ ، رمع  تدـم  رد  امـش  دـنکفا . ییادـج  ناـتاهراک  امـش و  نیب  و 

هک نییاپ  نآ  هب  تسا ، یخارف  ینـشور و  یتحار و  سنا و  هارمه  هک  ییالاب  نیا  زا  دـیدرگ و  لقتنم  نآ  مکـش  هب  نیمز  تشپ  زا  یناـهگان 
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تدایع یمدآ  زا  يرامیب  ناسب  هن  دـیآ و  ناسنا  ندـید  هب  یتسود  هن  اجنآ  دـیورورف . تسا ، یگنت  تملظ و  تشحو و  هب  هتخیمآ  گـنت و 
تاجن نآ ، باتع  زا  ار  امـش  هحفـص 55 ) ام و (  دنک و  يرای  زور  نآ  ياهلوه  رب  ار  امـش  ام و  ادخ  دنیوگ . خـساپ  ار  اهدایرف  هن  دـننک و 

هک یسک  يارب  سپ  تسا ، يزور  نینچ  امش ، ریس  نایاپ  امش و  تمه  سر  ریت  رگا  ادخ ! ناگدنب  دهد . لیزج  باوث  امـش  ام و  هب  دشخب و 
لفاغ ایند  زا  دـهد و  رارق  نآ  يارب  ار  دوخ  ياـهنزح  اـهمغ و  همه  ددرگ و  لوغـشم  زور  نآ  رکف  هب  هک  سب  ناـمه  تسا  يراـک  یپ  رد 
يزور نینچ  اعطق  هکنآ  رب  هوالع  صخـش -  هکنآ ، ياج  هچ  دـنک . نوزفا  يزور  نینچ  زا  ییاهر  زا  ییوجیپ  يارب  شیوخ  مهـس  دوش و 

تازاجم و زا  هک  تسین  یناـبیتشپ  عفادـم و  اـجنآ  دـنرادیم . هگن  هبـساحم  يارب  ار  وا  تسا و  شیوخ  ياـهراک  ورگ  رد  دراد -  شیپ  رد 
زا هک  یشاب  یناسک  زا  ادابم  ( . 6 . ) اریخ اهنامیا  یف  تبسک  وا  لبق  نم  تنمآ  نکت  مل  اهنامیا  اسفن  عفنی  موی ال  دنراد . شرانک  رب  تافاکم 

تـسوا دزن  هچنآ  هب  تعاط ، هار  زا  زج  دز و  ناوتیمن  لوگ  ار  ادخ  دننمیا . شیوخ  هانگ  بوقع زا  اما  دنسرتیم ؛ رگید  ناگدنب  ناهانگ 
رفح اهرهن  هتخاـس ، داـبآ  ار  نآ  ياـهیبارخ  هک  اـیند  باـبرا  ناـهاشداپ و  وگب  نک و  رکف  دوخ  شیپ  مدآ ! دـنزرف  ( . 7 . ) دیسر ناوتیمن 
نامز كدنا  هب  مه  ام  دنتـشاد و  شوخان  هک  یلاح  رد  دندش  ادج  ایند  زا  اهنآ  دنیاجک ؟؟ دندوب ، هتخاس  اهرهـش  هتـشاک و  ناتخرد  هدرک ،
رآدای هب  روگ  رد  ار  دوخ  هاگباوخ  ياهدروخ . تسکـش  گرم  اب  راکیپ  رد  هک  رآ  دای  هب  ار  ینامز  مدآ ! دنزرف  دش . میهاوخ  قحلم  اهنآ  هب 

دـسر و اههرجنح  هب  اهلد  دزغلب و  اهماگ  هک  زور  نآ  دـنهد و  تداهـش  وت  دـض  رب  تحراوج ، اـضعا و  هک  هاـگنآ  ادـخ ، ییوت و  اـهنت  هک 
ار راعـشا  نیا  رگید ، ياهلمج  زا  سپ  ماما  رآدای ». هب  ار  اهنیا  دوش ... هداهن  لدـع  نازیم  دوش و  دـیدپ  ییاهناهن  ددرگ و  دـیپس  ییاـههرهچ 

توملا قاذو  ابارخ  تداع  ۀیلاخ  قافآلا  یف  نئادملا  کلت  اهیقاس  توملا  سأکب  اهاقـس  یتح  تلفغ  اهظفح  نع  یتلا  كولملا  نیا  دناوخ :
ار گرم  تبرش  ات  دننک  ظفح  ار  دوخ  دنتـسناوتن  هک  یناهاشداپ  دنیاجک   » اهینبن رهدلا  بارخلانرود  اهعمجن و  ثراولا  يوذل  انلاوما  اهیناب 

اههناخ مینکیم و  عمج  دوخ  ناثراو  يارب  ار  اهلام  نیا  ام  دناهدرم . اهنآ  نایناب  هدش و  یلاخ  ایند  قافآ  رد  بارخ  ياهرهـش  نیا  دندیـشچ .
دـیجم و نآرق  رد  نآ  رترب  ياههنومن  هک  قوف  تانایب  هنیمز  رد  هک  یلامجا  حیـضوت  هحفـص 56 ) میزاسیم ( »...! راگزور  یبارخ  يارب  ار 

نادنزرف تشونرـس  نیرتیعطق  هک  گرم  هلأسم  هب  ینامـسآ  نایدا  قیمع  هجوت  هک : تسا  نیا  دوشیم ، هدـید  نید  نایاوشیپ  تاملک  رد  زین 
رد ار  یمدآ  دراد و  تیاـکح  ینیب  عقاو  کـی  زا  تسا ، یملـسم  نشور و  بلطم  هک  نآ  ییاـفویب  اـیند و  تشذـگ  هب  هجوـت  تسا و  مدآ 
زا رتالاب  رایـسب  ار  یمدآ  يهدیا  دشکیم و  لیاضف  ریاس  یگتـشذگ و  دوخ  زا  عون و  هب  تمدخ  تحـص و  تقد و  راک و  هب  ایند  یگدـنز 

ياهیتشز يدعت و  فاحجا و  ملظ و  هب  دـشیدنایم  شیوخ  تشونرـس  نیرخآ  يهرابرد  هک  یـصخش  دـهدیم . رارق  ایند  يدام  یگدـنز 
یمدآ نادـجو  گرم ، هلأسم  هب  هجوت  اما  دراد ؛ زاب  تافارحنا  هنوگ  نیا  زا  ار  وا  مدآ ، کی  نادـجو  تسا  نکمم  دـیالآیمن ، تسد  رگید 

رد قح  ءایلوا  ءایبنا و  ریس  هک  تشاد  هجوت  دیاب  تسا . نیمه  نید  بتکم  زایتما  دنکیم و  رتيدبا  رتعیـسو و  ار  ناسنا  يهدیا  رترادیب و  ار 
، دـید میهاوخ  موس  شخب  رد  هک  يروط  هب  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مایق  ددرگیم و  رگید  ناهج  هب  یهتنم  دوخ ، تازرابم  یگدـنز و 

یگدنز نیا  هب  رـصحنم  یمدآ  هک  تسنیا  قوف  تالمج  رد  مالـسلاهیلع  ماما  مایپ  يهصالخ  تسا و  هدرکیم  بیقعت  ار  ییاهن  فدـه  نیا 
رد مالـسلاهیلع ، ماما  دـشابیمن . روصحم  هدام  ناهج  يهراوید  راـهچ  رد  اـهنت  وا  تادـهاجم  تازراـبم و  اـهراک و  تسین و  يویند  يداـم 

ماـما درک ؛ هلمح  یتخـس  هب  ینید  نادنمـشناد  هب  لـیذ  حرـش  هب  درک ، داریا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هـنیمز  رد  هـک  ياهـبطخ  نـمض 
هک ياییوگدب  زا  مدرم  دشاب و  تربع  هیام  قشمرس و  مالسا  ياملع  يارب  دیاب  نانخس  نیا  : » دیامرفیم نآرق  زا  یتایآ  رکذ  اب  مالسلاهیلع 

مهلوق نع  نوینابرلا  مهاهنی  الول  : » دـیامرفیم دـنریگ ، تربع  هدومرف  هظعوم  نادـب  ار  شناتـسود  هدرک و  ینید  ياملع  يهرابرد  دـنوادخ 
نعل ( » هحفص 57 دیامرفیمزاب ( : و  دنرادیمنزاب ؟ يراوخ  مارح  هانگ و  هتفگ  زا  ار  نانیا  ینید ، نادنمـشناد  ارچ  تحـسلا » مهلکأ  مثالا و 

سئبل هولعف  رکنم  نع  نوهانتی  اوناک ال  نودتعی  اوناک  اوصع و  امب  کلذ  میرم  نب  یـسیع  دواد و  ناسل  یلع  لیئارـساینب  نم  اورفک  نیذلا 
رب ور  نآ  زا  دنوادخ  . » دندرکیم ییاهراک  دب  اهنیا  دـندش . تنعل  میرم  نب  یـسیع  دواد و  نابز  رب  لییارـساینب ، نارفاک  نولعفی » اوناک  ام 
مه دندشیم و  دنمهرهب  ناشیا  زا  نوچ  اما  دندیدیم ؛ داسف  تسیاشان و  دندوب  ناشناگدـید  ولج  هک  یناراکمتـس  زا  هک  هتفرگ  بیع  نانیا 
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و دیـسرتب . نم  زا  دیـسرتم و  ناـنیا  زا  نوشخاو » مهوـشخت  ـالف  : » هدوـمرف ادـخ  هک  یلاـح  رد  دـندرکیمن . ناـشیهن  دندیـسرتیم  ناـنآ  زا 
ای . ) دنتسود مه  اب  نمؤم  نادرم  نانز و  « » رکنملا نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأی  ضعب  ءایلوا  مهـضعب  تانمؤملا  نونمؤملا و  و  : » دومرفزاب

نیا رگا  هتـسنادیم  هدرک و  بجاو  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ادـخ  .« » دـننکیم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  دـنمه ) ناتـسرپرس 
تفلاخم ملاظم ، در  مالسا ، هب  توعد  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دتفایم . هار  هب  ناسآ  لکـشم و  زا  تابجاو ، يهمه  دوش ، ادا  هفیظو 

یتعامج تعامج ، يا  امـش  : » دومرف نید  ياملع  هب  باطخ  هاگنآ  مالـسلاهیلع  ماما  دوشیم ». ثعاب  ار  میانغ  حیحـص )  ) میـسقت ملاظ و  اـب 
. دـیراد تباهم  مدرم  لد  رد  ادـخ  مان  هب  دـیتسه و  یهاوخریخ  هب  فورعم  دـننکیم  دای  یبوخ  هب  امـش  زا  دیروهـشم و  ملع  هب  هک  دـیتسه 
زا یتعیب  هتـشادن ، يرترب  هنوگ  چیه  ناشیارب  امـش  هک  اهنآ  دنرادیم و  یمارگ  ار  امـش  ناتـسدریز  دـنراد و  تبیه  امـش  زا  گرزب  نامدرم 

تعافـش ناشیارب  امـش  دنروخرب ، یعنام  هب  یتقو  تجاح ، بابرا  دننکیم . راثیا  امـش  هب  تبـسن  دیرادن ، ناشرـس  رب  یتسد  هتفرگن و  نانآ 
دیاهدیـسر ور  نآ  زا  ماقم ، همه  نیا  هب  امـش  هک  تسا  نیا  هن  ایآ  دیوریم .! هار  نارتگرزب  يراوگرزب  ناهاشداپ و  تأیه  هب  امـش  دینکیم .

کبـس زین  ار  همئا  قح  دـینکیم و  یهاـتوک  ادـخ  قح  رتشیب  زا  امـش  هکنآ  لاـح  دـینک ، ادـخ  قح  هب  ماـیق  هک  دـنراد  نآ  دـیما  مدرم ، هک 
رد امش  دیدرک . ییوج  یپ  هحفص 58 ) ار (  شیوخ  قح  دوخ ، نامگ  هب  اما  دیتخاس ! عیاض  ار  ناناوتان  افعـض و  قح  امـش  دیرامـشیم ...!

ناتنادناخ هریبن و  اب  ادخ  رطاخ  يارب  هن  و  دـیتخادنا . هرطاخم  هب  هدرک ، شتقلخ  هکنآ  هار  رد  ار  ناتناج  هن  دـیدرک و  لذـب  یلام  هن  هار  نیا 
نم اما  دراد ؛ ناما  رد  شباذع  زا  دزاس و  نیـشنمه  شنالوسر  اب  دربب و  ناتتشهب  هب  هک  دیراد  عقوت  ادخ  زا  امـش  دیتخادرپ ...! ینمـشد  هب 

یتلزنم هب  ادخ  تمارک  رثا  رب  امـش  اریز  دییآ ؛ راتفرگ  وا  تمقن  هب  هک  مناسرت  نآ  زا  دـیراد ، اجیب  يوزرآ  ادـخ  زا  هک  یناسک  يا  امـش  رب 
نیب رد  ادخ  رطاخ  يارب  امش  هک  یلاح  رد  دیتشادن  یمارگ  تشاد ، ییانشآ  ادخ  اب  هک  ار  یسک  اما  دیتفای ؛ يرترب  نارگید  رب  هک  دیدیـسر 
عزف هب  ناتناردپ  نامیپ  دروم  رد  هک  یلاح  رد  دینکیمن ؛ عزف  یلو  دنتسکش ؛ ار  ادخ  ياهنامیپ  هک  دینیبیم  امش  دیتسه . یمارگ  وا  ناگدنب 

اهرهـش يهمه  رد  ندروخ  زور  خرن  هب  نان  يرک و  يروک و  دندرمـش ، کچوک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  همذ  دـییآیمرد ...!
ناراکمتـس اب  يراکـشزاس  هانپ  رد  دیراک و  کمک  دننکیم  راک  هک  اهنآ  هب  هن  دـینکیم و  راک  دوخ  نأش  روخ  رد  هن  امـش  تفای و  جاور 

تبیـصم دیلفاغ . امـش  یلو  دینک ؛ یتسیازاب  ناتدوخ  هتخادرپ و  نارگید  یهن  هب  هک  هدرک  رما  امـش  هب  هراب  نیا  رد  ادـخ  دـییوجیم . ینمیا 
دشاب ییاملع  تسد  هب  دیاب  ماکحا  روما و  : » دومرف هاگنآ  دیتفای »... تسد  نادنمـشناد  ماقم  هلزنم و  هب  اریز  تسا ؛ رتشیب  مدرم  همه  زا  امش 
لیالد زا  دعب  دیدش و  هدنکارپ  قح  درگ  زا  اریز  هدش ! بلس  امش  زا  ماقم  نیا  دنشاب . نمیا  ادخ  مارح  لالح و  هب  تبـسن  هدوب و  ادخ  اب  هک 

روما دیدشیم ، تقـشم  تمحز و  لمحتم  ادخ  هار  رد  دـیدرکیم و  ربص  اهرازآ  رب  امـش  رگا  دـیدرک . فالتخا  تنـس »  » هنیمز رد  نشور 
دیداد و اج  دوخ  تلزنم  ماقم و  هب  ار  ناراکمتس  امـش  یلو  تشادیم ؛ تشگزاب  ناتدوخ  هب  دشیم و  رداص  امـش  زا  دراو و  امـش  رب  یهلا 

راک نیا  رب  ار  نانآ  هک  يزیچ  .« » دنهن ماگ  اهتوهش  هار  هب  دنیالآ و  تسد  دولآ  توهش  ياهراک  هب  هک  دیدرک  نانآ  میلـست  ار  ادخ  روما 
ناناوتان امش  دیدوب . هتفیش  دش ، دهاوخ  ادج  امش  زا  ماجنارس  هک  یگدنز  هب  دیدرکیم و  رارف  گرم  زا  امـش  هک  دوب  نیا  تخاس ، طلـسم 
موکحم فعضتسم و  مه  رگید  يهتسد  دیتخاس و  شیوخ  روهقم  هدروآرد و  شیوخ  یگدنب  هب  ار  هتـسد  کی  دیدرپس . نانآ  تسد  هب  ار 
یتخبدب لابند  دندرکیم ، كرد  هکنآ  اب  نانآ  ياهاوه  اب  دندیخرچ و  نانآ  يأر  هب  تکلمم  راک  رد  دندش و  شیوخ  يهرمزور  یگدـنز 

عفن هب  دنلب  يادص  اب  هک  دنراد  یبیطخ  رهش ، نآ  ربنم  رب  يرهـش ، ره  رد  دنتفای  تأرج  رابج ، يادخ  رب  دندرک و  رارـشا  هب  ءادتقا  دنتـشگ .
دننامه مدرم  هدش و  زاب  روشک  رـسارس  رد  ناشتـسد  هدنام و  محازم  نودب  هحفص 59 ) ناشربارب (  رد  ادخ  نیمزرس  دنک . ینارنخـس  نانآ 
تخـس ناناوتان  هب  تبـسن  هک  تردـق  بحاص  زوتهنیک و  يوگروز  هدـع  کی  دـننک . عطق  ار  نیزواـجتم  تسد  دـنناوتیمن  هک  دـنناگدنب 

ار نیمز  هک  یلاح  رد  منکن ؟ بجع  ارچ  بجع ...! يا  دناهدش . طلسم  مدرم  رب  دنـشاب ، نارگد  عیطم  دیاب  هک  یـسانشن  ادخ  مدرم  دنریگ و 
عازن هب  نآ  رطاـخ  هب  اـم  هک  روـما  نیا  رد  ادـخ  تسا ...! هدرک  رپ  محریب  نیرومأـم  شکمتـس و  ياههدـب  تاـیلام  راکمتـس و  نارگهلیح 

هن تنطلس و  هب  لیم  زا  هن  دز ، رس  ام  زا  هچنآ  ینادیم  وت  ایادخ ! درک . دهاوخ  تواضق  مکح و  هدرک ، داجیا  ینمشد  ام  نیب  میاهتساخرب و 
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ناگدنب هک  میرآ  دیدپ  حالـصا  اهرهـش  رد  مینایامنب و  مدرم  هب  ار  وت  نید  ملاعم  میتساوخیم ، ام  هکلب  دوب  دـنراد ، نانمـشد  هچنآ  هب  لیم 
دراو یهاوخریخ  فاصنا و  رد  زا  اـم  اـب  دـینکن و  يراـی  ار  اـم  رگا  امـش  دوش . لـمع  وت  موسر  ماـکحا و  هب  دـندرگ و  نمیا  تاهدـیدمتس 
انبسح و  . » دش دنهاوخ  راک  هب  تسد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رون  ندرک  شوماخ  رد  دش و  دنهاوخ  طلسم  امـش  رب  نارگمتـس  دیوشن ،
نامز رصع و  رد  ار  وا  ییوگ  مناوخیم ، ار  ماما  هنادواج  راب و  ررد  نانخس  نیا  یتقو  نم  ( . 8 « ) ریصملا هیلا  انبنا و  هیلا  انلکوت و  هیلع  هللا و 

درذـگیم و عامتجا  رد  هچنآ  ياـههشیر  لوصا و  دـهدیم و  حرـش  ار  یعاـمتجا  تاـفارحنا  ياـهيراک  هزیر  دراد  هک  مینیبیم  ناـمدوخ 
یساسا شقن  نید  ییاوشیپ  سابل  رد  هک  اهنآ  زا  وا  لد  ياهدرد  اصوصخم  درامشیمرب ، ار  اهمتس  اهملظ و  طلغ و  تاماظن  نیریز  لماوع 

ندرگ هب  تافارحنا  یـساسا  ریـصقت  ماما ، يهدـیقع  هب  تسا ...! تقد  نایاش  هجوت و  لـباق  رایـسب  دـننکیم ، يزاـب  ار  یعاـمتجا  تاـفارحنا 
توعد هحفص 60> ) دناهتشاذگ ( . زاب  نارگمتس  يارب  ار  هار  و  هداد . تلذ  یتسپ و  هب  نت  هدش و  فرحنم  نید  ریسم  زا  هک  تسا  ییاملع 

يهمجرت زا  تسا  همویگ  لـخاد  هچنآ  ( 3 . ) ص 3 نامه ، ( 2 . ) رکاسعنبا خـیرات  زا  لقن  ص 5  نیـسحلا ، ۀغالب  ( 1  ) رذوبا اب   < گـنج هب 
ۀغالب ( 7 . ) هیآ 158 ماـعنا ، ( 6 . ) ص 7 نیـسحلا ، ۀغالب  ( 5 . ) نانجلا حـیتافم  ص 25 -  نیـسحلا ، ۀغالب  ( 4 . ) تسا يرتسبـش  یبیط  ياقآ 

. راحب زا  لقن  ص 57 ، نیسحلا ، ۀغالب  ( 8 . ) ص 10 نیسحلا ،

گنج هب  توعد 

ار مدرم  ریز  يهبطخ  اب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  درکیم ، زیهجت  رگشل  ماش ، يارب  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  یتقو  گنج  هب  توعد 
ندرک شوماخ  رد  دییام . نت  هب  هتسویپ  سابل  مکح  رد  یمارگ و  ناتـسود  امـش  هفوک ! مدرم  يا  دنوش : راپـسهر  ماش  هب  هک  دومرف  توعد 

هدنرادزاب يرش  گنج ، دیشاب  هاگآ  دینک . تیدج  دیراد ، شیپ  رد  هک  یتخس  هار  ندرک  ناسآ  هدیشک و  هلعش  امـش  نیب  هک  ینوخ  شتآ 
شدرد هب  نآ  ندیسرارف  زا  شیپ  گنج  مخز  دزاس و  هدامآ  ار  دوخ  درادرب و  گنج  گرب  زاس و  سک  ره  دراد . راوگان  تخس  یمعط  و 

گنج هب  ششوک ، تیلاعف و  لماک  دیدزاب  زا  لبق  تصرف و  ندیـسرارف  زا  شیپ  رگا  یلو  تسا ؛ گنج  رادافو  رای  سک ، نینچ  نیا  دراین ،
هبطخ نیا  رد  ماما  هک  يایلک  لصا  ( . 1 . ) دزاس كاله  زین  ار  شدوخ  دناسرن و  هدیاف  شمدرم  هب  هک  تسا  نآ  راوازس  دنک ، یتسد  شیپ 

دید هیهت  گنج  گرب  زاس و  دیاب  هک  تسا  نیا  دنکیم ، حرطم  دشاب ، هتشاد  گنج  نادیم  رد  زابرـس  دیاب  هک  ياهیحور  داهج و  هب  عجار 
ص 9. نیسحلا ، ۀغالب  ( 1 . ) دراین راب  هب  يزیچ  ررض ، زج  هدشن ، ینیب  شیپ  يواسمان و  گنج  کی  هنرگو  تشاد  حیحص  يهشقن  و 

رذوبا اب 

هب ردـپ  روتـسد  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  داتـسرف ، هذـبر  هب  درک و  دـیعبت  هنیدـم  زا  ار  رذوبا  نامثع ، راب ، نیمود  يارب  هک  یتقو  رذوبا  اب 
زا ار  وت  اهنیا  دراد . ياهویش  زور  ره  ادخ  دنک . نوگرگد  ینیبیم  هک  یعضو  دناوتیم  ادخ  ورب ، : » دومرف نینچ  وا  هب  تفاتش و  وا  تعیاشم 
زا هک  ینید  هب  نانیا  یلو  يزاینیب ؛ دـنتفرگ  وت  زا  هک  ییایند  زا  وت  هک  بجع ، و  یتفرگزاب ! ناـشنید  زا  ار  ناـنآ  وت  دنتـشادزاب و  ناـشایند 

يراوگرزب يرادنید و  زا  يرابدرب  هک  رب  هانپ  ودب  ینورد  هتفـشآ  يدنمزآ و  رد  هاوخ و  يزوریپ  ربص و  ادخ  زا  دندنمزاین ! یتفرگ ، ناشیا 
یگدنز يهمانرب  هحولرـس  دومرف ، رذوبا  هب  ماما  هک  یبلطم  ( . 1 .« ) دزادـنا ریخاـت  هب  گرم  هن  درآ و  شیپ  يزور  هن  زآ ، صرح و  تسا و 

يزور زا  دوب ؛ وا  یگدنز  همانرب  هحولرس  راب ، ررد  راتفگ  نیا  ییوگ  وت  ( » هحفص 61 داقع ( : لوق  هب  تسا و  راکادف  زرابم و  مدرم  يهمه 
باختنا ماما  زا  هلمج  دنچ  زین ، یقالخا  ياههنیمز  رد  ( . - 2 .« ) تفگ ناهج  دوردب  البرک  هاگدروان  رد  هک  يزور  ات  دش  ادج  ردام  زا  هک 

. دنک لذب  درادن ، دیما  ودب  هک  یسک  هب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدنمتواخـس  : » درذگیم دنمجرا  ناگدنناوخ  رظن  زا  الیذ  هک  میاهدرک 

. دنک دنویپ  دناهدیرب ، وا  زا  هکنآ  اب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتراددنویپ  دنک . وفع  تردق ، نیع  رد  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتتشذگ  اب 
ار نآ  دوش ، دراو  وا  رب  هک  ادرف  دـنک ، یتسد  شیپ  شردارب  ریخ  يارب  یـسک  رگا  سپ  دراد . يرترب  اههخاش  رب  دوخ  هاـگیاج  رد  اـههشیر 
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يایالب زا  يرتشیب  يایالب  دنک و  تافاکم  يدنمزاین  تقو  هب  ادخ  دـنک ، یبوخ  شردارب  هب  تبـسن  ادـخ  يارب  اهنت  هک  ره  تفای و  دـهاوخ 
ودب ادخ  دنک ، یکین  هک  ره  دنک . فرطرب  وا  زا  ار  ترخآ  ایند و  مغ  ادخ  دزاس ، لیاز  ار  ینمؤم  نزح  مغ و  هک  ره  و  دـنادرگب . وا  زا  ایند 

رب سپ  دوب ، یهاوخ  وا  يارب  وت  دشابن ، وت  يارب  رگا  ار ، ییاراد  : » دومرف زاب  و  ( . - 3 .« ) دراد تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  هک  دنک ... یکین 
هک تسوا  روهـشم  تاملک  زا  ( . 4 !« ) روخب دروـخب ، ار  وـت  هک  نآ  زا  شیپ  ار  ییاراد  درک . دـهاوخن  اـقبا  وـت  رب  وا  هک  نکم  اـقبا  ییاراد 

ياـههبرجت دزاـس و  روراـب  ار  تفرعم  ملع ، سرد  : » دوـمرفیم زاـب  و  ( . 5 .« ) تسا تلذ  اـب  یگدـنز  زا  رتـهب  تزع ، اـب  گرم  : » دومرفیم
تنمشد دراد و  تزاب  روما  ياهراپ  زا  هک  تسا  نآ  وت  رادتسود  تسا . نت  تحار  تعانق ، يوقت و  دنک . نوزفا  ار  فرـش  لقع و  ینالوط ،

هب تبـسن  و  وسرت ، نانمـشد ، ربارب  رد  هک  تسا  نآ  ناهاشداپ  تفـص  نیرتدب  ( » هحفـص 62 ( . ) 6 .« ) دـنکفا تایهارمگ  هب  هک  تسا  نآ 
: - تسا رادومن  یبوخ  هب  ریز  باوج  لاؤس و  زا  ییوگخساپ  رد  ماما  تعرس  ( . 7 .« ) دنشاب لیخب  ششخب ، ماقم  رد  لد و  تخس  ناناوتان ،

دیشروخ هک  يردق  هب  تسا - ؟ ردقچ  هلصاف  برغم ؛ قرـشم و  نیب  باجتـسم - ! ياعد  کی  تسا - ؟ هلـصاف  ردقچ  نیمز  نامـسآ و  نیب 
لثم کین ، راک  تسا . نینچ  هن  دومرف - : دوشیم ؟ عیاـض  ینک ، یکین  لـها ، ریغ  هب  رگا  تفگ : ودـب  يدرم  ( . - 8 ! ) دنک ریس  هزور  کی 

زا شیپ  مالـس ، دومرف - : دهد . تیفاع  تیادـخ  يروطچ ؟ تفگ : ودـب  يدرم  ( . - 9 . ) دسر راکدـب  راکوکین و  هب  هک  دـنام  ناوارف  ناراب 
میتفای نانچ  ار  ماما  تشذـگ ، لصف  نیا  رد  هچنآ  عومجم  زا  ( . 10 . ) دیهدن هزاجا  مالـس ، زا  شیپ  سک  چیه  هب  دهد ! تیفاع  ادخ  مالک !

تیدوبع و لحارم  رد  هک  هاـگنآ  و  دـیوگیم ، نخـس  یلقع  قیقد  نیزاوم  قباـطم  یهلا ، یفوسلیف  دـننامه  لالدتـسا ، قطنم و  ماـقم  رد  هک 
یگدادلد قشع و  ادخ و  یتسود  ار  شدوپ  رات و  دـنکیم ، شومارف  ار  دوخ  دزادرپیم ، هناقـشاع  زاین  زار و  هب  نابرهم ، يادـخ  اب  یگدـنب 

یعطق سومان  زا  هک  هاگنآ  ماما  دنیبیم . لالج  تمظع و  تیاهن  رد  ار  ادخ  يرادقمیب و  یکچوک و  تیاهن  رد  ار  نتـشیوخ  دریگیمارف ؛
ار ناهج  نیا  دزودیم و  رگید  ناهج  هار  ارف  مشچ ، دهدیم و  تیدبا  هب  لد  دیوگیم ، نخس  ناهج  نیا  رد  رشب  ییاهن  تشونرس  گرم و 
، ناجیه روش و  نیع  رد  شنخس  درامـشیمرب ، ار  نایوگروز  هطلـس  مدرم و  یگراچیب  هعماج و  تافارحنا  لماوع  یتقو  دنکیم و  شومارف 
رد وا  دـیوگیم . ار  ضرم  هشیر  دراذـگیم و  تسد  هعماـج  ضبن  يور  يو  دـنکیم . هحفـص 63 ) قیبطت (  یعامتجا ، حیحـص  نیزاوم  اب 

، دیوگیم نخس  تسا ، حیحص  کیتکات  زابرس و  نیدالوپ  میمصت  هک  یگنج  ینابم  نیرتیلوصا  زا  نمـشد ، اب  داهج  هب  مدرم  عیجـشت  ماقم 
اب دوشیم و  رهاـظ  تسا ، اراد  دوخ ، دـیوگیم ، هچنآ  ره  هک  قـالخا  يهتـسراو  ملعم  نیرتـگرزب  تروـص  هب  زردـنا ، ظـعو و  ربـنم  رد  و 

حیحـص یباوج  ار  اجبان  لاؤس  کی  گنردیب  دـناوتیم  یبوخ  هب  وا  دـنکیم . نیقلت  ار  هلـضاف  تاکلم  رثؤم ، هاـتوک و  زغم و  رپ  تـالمج 
بدا لامک  رد  یبدایب  هب  دنزیم و  لثم  يروف ، تسردان ، يأر  کی  خساپ  رد  يو  دزاس ، هجوتم  شیوخ  هابتشا  هب  ار  هدننک  لاؤس  دهد و 
جرا رپ  ياههبطخ  تاملک و  حرش  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  یعامتجا  یهلا و  ياههدیا  راکفا و  هب  ییانشآ  دنکیم . ضارتعا  عطاق  روطب  و 
نمـض رد  ار  وا  ياههدـیا  راـکفا و  زا  يرتـشیب  یلجت  باـتک ، نیا  هدـنیآ  ياـهشخب  رد  اـم  تـسا و  میخـض  روـطق و  یباـتک  روـخ  رد  وا 
ۀغالب ( 3 . ) ص 65 ءادهـشلاوبا ، ( 2 . ) ص 10 نیـسحلا ، ۀغالب  ( 1 ( ) هحفـص 65 تفاـی ( . میهاوخ  يو ، یبـالقنا  زیگناروش و  ياـههبطخ 
ۀغالب ( 8 . ) ص 127 قباس ، كردـم  ( 7 . ) ص 131 قباس ، كردـم  ( 6 . ) ص 130 ناـمه ، ( 5 . ) ص 131 ناـمه ، ( 4 . ) ص 8 نیـسحلا ،

ص 119. نیسحلا ، ۀغالب  ( 10 . ) ص 119 نامه ، ( 9 . ) ص 137 نیسحلا ،

یعامتجا تیعقوم  یصخش و  یگدنز 

تیعقوم یـصخش و  یگدـنز  هب  یکدـنا  دـیامنیم  مزال  ماما ، يهرهچ  يهبناج  همه  میـسرت  يارب  یعاـمتجا  تیعقوم  یـصخش و  یگدـنز 
یعامتجا تیعقوم   < یصخش یگدنز  . < میبای فوقو  وا  یعامتجا 

یصخش یگدنز 
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نارهاوخ و نادنزرف و  دادعت  یلام و  یگدنز  عضو  تافو و  دلوت و  خیرات  رب  عالطا  ناگرزب و  یـصخش  یگدنز  حرـش  یـصخش  یگدـنز 
دارفا دروـم  رد  اـما  دـسرن ؛ رظنب  تیمها  دـجاو  نادـنچ  یـشزومآ  رظن  زا  دـنچ  ره  دوـشیم ، هدـیمان  یفارگوـیب »  » هک نآ  لاـثما  ناردارب و 

یفارگویب لامجا  روطب  رضاح ، لصف  رد  ور ، نیا  زا  دریگ ؛ سرد  نآ  زا  دبای و  فوقو  زین  تایصوصخ  نیا  رب  دراد  لیم  سکره  یخیرات ،
، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  یتسرپرـس  هب  ار  یکدوک  نارود  دوشگ و  ناهج  هب  مشچ  يرجه  لاس 4  رد  يو  مینارذـگیم : رظن  زا  ار  ماما 
رد تسبورف و  مشچ  ناـهج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  تشاد ، لاـس  تفه  يو  هـک  يرجه  لاـس 11  رد  درک . يرپس  همطاـف ، یلع و 

ردپ اب  ار  لاس   30 هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  سپ  تفر . ایند  زا  زین  مالـسلااهیلع  همطاف  شردام  یهاتوک ، تدـم  زا  سپ  لاـس  نیمه 
گرم زا  سپ  لاس  تشاد و 10  کیدزن  يراکمه  مالسلاهیلع ، نسح  ماما  شگرزب ، ردارب  اب  لاس   10 شردپ ، تداهش  زا  سپ  دنارذگ و 
شردپ هک  لاس 34  رد  درک و  تکرش  ناتسربط »  » گنج رد  لاس 30  رد  مالسلاهیلع  ماما  هحفص 66 ) دیسر ( . تداهـش  يهجرد  هب  ردارب 

مالـسلاهیلع و یلع  ماما  تداهـش  زا  سپ  دوب . ردـپ  اب  ناورهن  نیفـص و  لمج ، ياـهگنج  رد  تفر و  هفوک  هب  يو  اـب  دیـسر ، تفـالخ  هب 
فلاخم درف  نیرتصخاش  تروص  هب  لاس   10 ردارب ، گرم  زا  سپ  تشگزاب . هنیدم  هب  شردارب  اب  مالسلاهیلع ، نسح  ماما  حلـص  يارجام 

گرم زا  سپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  درک . تکرـش  اقیرفآ  گنج  ياهههبج  هینطنطـسق و  گـنج  رد  لاـس 49  رد  وا  دـمآرد . تموکح 
هفوک هار  یلبق ، توعد  قبط  دنامب و  تسناوتن  زین  هکم  رد  یلو  دیآ ؛ هکم  هب  دیوگ و  كرت  ار  هنیدم  دـش  روبجم  دـیزی ، تفالخ  هیواعم و 

؛ تشاد لاس   57 تداهش ، ماگنه  هب  يو  دیسر . تداهش  هب  دش و  هرـصاحم  البرک  مان  هب  ینیمزرـس  رد  هدیـسرن  هفوک  هب  تفرگ و  شیپ  ار 
هفوک رد  نآ  زا  دعب  يدنچ  مالـسلاهیلع و  یلع  ترـضح  تفالخ  تدم  رد  اهنت  دنارذگ و  هنیدـم  رد  ار  دوخ  رمع  رتشیب  يو  بیترت  نیدـب 

، رفعج سابع ، رمع ، هفینح ، دـمحم  دوب ، وا  رتگرزب  ردارب  اـهنت  هک  مالـسلاهیلع  نسح  یماـسا : هب  تشاد  ردارب   10 دـیفم ، لقن  هب  ماما  دوب .
بنیز هسیفن ، هلمر ، نسحلاما ، هیقر ، موثلکما ، بنیز ، یماـسا ؛ هب  تشاد  رهاوـخ  هللادبع و 16  رغـصا ، دمحم  ربکا ، هللادـبع  ییحی ، نامثع ،

هب وا  نز  هس  تـشاد . دـنزرف  تـفرگ و 6  نز  يو 4  همطاف ، هجیدـخ ، هنومیم ، هملـسما ، هماما ، هناـمج ، مارکلاما ، یناـهما ، هیقر ، يرغص ،
لقن هب   ) تسا مانمگ  شرگید  نز  کی  هدش و  تبث  نایقسوبا  يهدازرتخد  یلیل  درگدزی ، رتخد  ونابرهـش  سیقلاءرما ، رتخد  بابر  ياهمان ،

ياهمان هب  رتخد  ود  دنوشیم . هدیمان  رفعج ، هللادبع ، رغـصا ، یلع  نیدباعلانیز ،)  ) ربکا یلع  ياهمان : هب  وا  روکذ  نادنزرف  یمق .) ثدـحم 
همطاف دنام . یقاب  نیدباعلانیز  ماما  اهنت  دندش و  دیهش  البرک  رد  هللادبع  رغصا و  یلع  درم و  ردپ  نامز  رد  رفعج  تشاد . هنیکـس  همطاف و 

يو دمآرد ، يرگید  درم  جاودزا  هب  وا  گرم  زا  سپ  دـمآرد و  ریبز  نب  بعـصم  جاودزا  هب  هنیکـس  دـش و  ینثم  نسح  نز  ماما ، نامز  رد 
هحفـص 67) هشیاع (  لزنم  لامـش  رد  عقاو  همطاف » راد   » فورعم لزنم  رد  هنیدـم ، رد  ماـما  دوب . نکمتم  صخـشم و  رعاـش و  بیدا و  ینز 
اب هدش و  دلوتم  لزنم  نیمه  رد  يو  تشاد . تنوکس  تشاد ، هار  زین  یبنلا  دجـسم  هب  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هرونم  هضور  )

« دیلو  » نامز رد  روبزم  لزنم  دیزگ . ینکـس  لزنم  نیمه  رد  زین  هفوک  زا  تشگزاب  زا  سپ  ماما ، درکیم . یگدنز  اج  نیمه  رد  ردام  ردپ و 
تنوکس مالسلاهیلع  یلع  ماما  هک  یلزنم  نامه  رد  هفوک ، رد  تماقا  تدم  رد  يو  دش . دجسم  ءزج  دوب  هنیدم  رادناتسا  دبع » نب  رمع   » هک

هکم رد  مالسلاهیلع ، ماما  ( . 1 . ) تسا ظوفحم  هفوک  دجسم  تشپ  رد  نآ  راثآ  کنیا  هک  تسا  نامه  لزنم ، نیا  درکیم ؛ یگدنز  تشاد ،
هک دوب  رکذتم  دـیاب  دـش ... دراو  اج  نامه  زین  رفـس  نیرخآ  رد  درکیم و  لزنم  یلع » بعـش   » مان هب  ياهناخ  رد  شیرق  يهلحم  رد  هشیمه 

هتـشون نیا  رد  ام  يارب  تسا و  فالتخا  نآ  لاثما  دالوا و  ددع  دلوت و  لاس  لیبق  زا  ماما ، یـصوصخ  یگدـنز  هب  طوبرم  تایئزج  رثکا  رد 
هک تسا  نآ  زا  یکاح  تسا ، روطسم  خیراوت  رد  ترضح  یگدنز  عضو  زا  هچنآ  ماما و  ناوارف  يایاطع  تسا . یفاک  یلامجا  عالطا  کی 

. تسا هدوب  یهار  هچ  زا  وا  راشرـس  دـمآرد  مینادـب  تسا  بوخ  تسا . هتـشاد  يدـنموربآ  یلاـم  عضو  هدوـب و  تنکم  بحاـص  يدرم  يو 
تایح نامز  رد  هک  تشاد  ییاهناتـسلخن  كالما و  يو  یلو  دراذـگن ؛ یقاـب  يزیچ  شنادـنزرف  يارب  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  هک  مینادیم 
دمآرد هک  یلاـح  رد  تشاد ، زادـناسپ  مهرد  دصتـشه  اـی  دـصتفه  دیـسر  تداهـش  هب  یتـقو  مالـسلاهیلع ، یلع  دوـب . هدرک  فـقو  دوـخ 

زا سپ  كالما ، نیا  تیلوت  دـنکیم . زاینیب  ار  شیرق  يهمه  دومرفیم : و  دوب ، راـنید  رازه  داتـشه  وا  ياهناتـسلخن  كـالما و  يهناـیلاس 
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تشاد هبغیغب » « » رزین یبا  نیع   » ياهمان هب  گرزب  يهعرزم  ود  يو  هلمج ، نم  و  دیسر . مالسلاامهیلع  نینسح  هب  بیترت  هب  مالسلاهیلع  یلع 
سپ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  مینکیم  هظحالم  رما ، قباوس  هب  يهعجارم  اب  اهنیا ، زا  ریغ  دندوب . هنیدم  يارقف  رب  فقو  هک 
یلـص هللا  لوسر  زا  سپ  كالما  نیا  هحفص 68 ) درک ( . نایاونیب  رب  فقو  ار  شدوخ  مهس  ریـضنینب ، نایدوهی  ياهنیمزرـس  رب  طلـست  زا 

تافوقوم يهفاضا  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نامز  رد  دش . راذگاو  مالـسلاهیلع  نینـسح  هب  وا  زا  سپ  مالـسلاهیلع و  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا 
تعارز هب  مالسلاهیلع  راهطا  همئا  هک  مینادیم  دوب . رانید  نویلیم  کی  يولع  تافوقوم  دمآ  رد  مالـسلاهیلع ، نسح  ماما  تافوقوم  كدف و 

رب هوالع  تشاد . دـمآرد  اهناتـسلخن  ندرک  داـبآ  تعارز و  هار  زا  بیترت  نیدـب  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دـنتخادرپیم و  تحـالف  و 
رظن هب  دندروآیم . ناوارف  لام  لوپ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  نیـشن  هعیـش  طاقن  ریاس  قارع و  نیملـسم  فرط  زا  قوف  ياهدـمآرد 

زا هک  تشاد  ییاهنیمز  مالـسلاهیلع  ماما  تسا . هدوب  زین  ماما  مهـس  ناونع  هب  فحت ، ایادـه و  رب  هوـالع  لاوما  اـهلوپ و  نیا  هک  دـسریم 
ياهدـمآرد وزج  زین  لاملا  تیب  زا  وا  يررقم  دوب . ینیمز  کلام  هنیدـم ، کـیدزن  هرح »  » رد هلمج  نم  و  تخادرپیم . تاـیلام  نآ ، تباـب 

عـضو رظن  زا  ماما  هک  دوشیم  هظحالم  الاب ، گرزب  ماقرا  هب  هجوت  اـب  دوب . مهرد  نویلیم  کـی  رب  غلاـب  هناـیلاس  يررقم ، نیا  دوب ، وا  تباـث 
زا دوب و  يولع  نادناخ  صاخ  فقو  تافوقوم ، زا  يرایـسب  هک  تسناد  دیاب  تافوقوم  دروم  رد  تسا . هدوب  نکمتم  زاینیب و  الماک  یلام ،
هب یتـقو  نینمؤـملاریما ، هک  تسا  بساـنم  یخیراـت  هتکن  نیا  رکذ  ( 1 . ) دیـسریم ماـما  هب  نآ  تیلوـت  تباـب  زا  یقح  مه  تاـفوقوم  رگید 

مدرم دـش ، هفوک  دراو  لمج  گنج  زا  سپ  ماـما ، یتقو  درک  لـقتنم  هفوک  هب  ار  تختیاـپ  ناریا ، قارع و  هب  یکیدزن  يارب  دیـسر  تفـالخ 
!. منکیمن لزنم  اجنآ  رد  زگره  نم  دییوگیم ؟ ار  رگمتس  خاک  دومرف : دنک ، لزنم  هرامالاراد  هک  دنداد  داهنشیپ 

یعامتجا تیعقوم 

ذوفن هکم  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  تلاـسر  زا  لـبق  دـندوب ، شیرق  زا  ياهخاـش  هک  مشاـهینب  نادـناخ  یعاـمتجا  تیعقوم 
لوسر صاـخ  تیعقوم  يونعم و  ذوفن  دوب . هدروآرد  شیوخ  يهضبق  هب  ار  زاـجح  هقطنم  ماـمت  رمع ، رخاوا  رد  زین  ربمغیپ  دنتـشاد . ناوارف 

مادک ره  مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  مالسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  دوب . هدرک  ریخست  ار  مدرم  ياهلد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
ماما دوب . نمشد  تسود و  دزنابز  زین  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  لالج  تبیه و  دندوب . هدنزرا  رایـسب  ياهتیعقوم  ياراد  دوخ ، هبون  هب 

 ) نیرتهب و زور ، نآ  یمالـسا  عامتجا  رد  وا  نوچ  يدرم  دوب و  هدرک  تیعقوم  بسک  اـعبط  اـهتیعقوم ، نیا  يهمه  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح 
كولـس شوخ و  مسر  هار و  یقـالخا و  لـیاضف  لـیلد  هب  رگید  يوـس  زا  تسا . هدوـب  اراد  ار  یعاـمتجا  تیـصخش  نیرتیلاـع  هحفص 69 )

بولق رب  تموکح  درکیم و  بذـج  دوخ  هب  ار  اهلد  میدرک -  هعلاطم  مود  لصف  رد  ار  نآ  زا  ياهمـش  و  تشاد -  مدرم  اب  هک  ياهتـسیاش 
رهم رد  اهلد  درکیم و  دوخ  هتفیرف  ار  سکره  دوب ، رادروخرب  نیـشنلد  نینط و  رپ  ییادص  باذج و  ریذـپلد و  ياهرهچ  زا  هک  وا ، تشاد .
هللا یلص  مرکا  لوسر  وا  يهراسخر  رد  مدرم  تشاد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  مات  یتهابـش  هرهچ ، رد  وا ، دمآیم . شپط  هب  وا 

يراددوخ وا  لـیاضف  هب  فارتـعا  زا  دنتـسناوتیمن  ینوخ  نانمـشد  یتـح  هک  دوب  مومع  هجوت  دروم  يردـق  هب  و  دـندیدیم . ار  هلآ  هیلع و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دجـسم  دراو  رگا  تفگ : شیرق  زا  یکی  هب  هیواـعم  تسوا - : يـالاو  تیعقوم  ياـیوگ  ریز  ياـههنومن  دـننک .
رد هیواعم  تسا - . ندرک  تبحص  لوغشم  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  نادب  دنهدیم ، ارف  شوگ  هتـسشن ، تکاس  یتیعمج  هک  يدید  يدش و 
رد دمآ  هنیدم  هب  هک  يرفـس  رد  هیواعم  مباییمن - . وا  ییوگتـشز  يارب  ییاج  تفگ : دوخ  نیرواشم  خساپ  رد  دـش و  رایتخایب  وا  ندوتس 

نهاریپ اب  ار  مالـسلاهیلع  ماـما  نیلعن  درگ  هریرهوبا ،» .« -» تسا فانمدـبع  گرزب  اوشیپ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  : » تفگ احیرـص  مدرم  ربارب 
رب ار  وت  دنتـسنادیم  نارگید  رگا  منادیم ، وت  يهرابرد  نم  هچنآ  هک  راذـگ  دوخ  لاح  هب  ارم  تفگ : يو  باوج  رد  درکیم و  كاپ  دوخ 

هتسشن یبنلا  دجسم  رد  یتعامج  هک  یتقو  تسا ، لاحلا  مولعم  یسایس  رظن  زا  هک  صاعورمع  رسپ  هللادبع ، دنتشادیمرب - . دوخ  ياهشود 
؟ تسا نیمز  مدرم  زا  رتبوبحم  ناینامـسآ ، دزن  هب  هک  منک  یفرعم  ار  یـسک  امـش  هب  تفگ : نیرـضاح  هب  تشذـگ ، اـجنآ  زا  ماـما  دـندوب و 
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مرتحم رایـسب  دوخ  نادـناخ  نیب  رد  نینچمه  ماما  هحفـص 70 ) دوریم ( . هار  امـش  ربارب  رد  هک  یـسک  نیمه  ادخ  هب  تفگ : وگب . دـنتفگ :
ار مالـسلاامهیلع  نینـسح  باکر  يراوس ، تقو  دـشیم ، بوسحم  ناـمز  نآ  ماـنب  نادنمـشناد  زا  شیرق و  ناـگرزب  زا  هک  ساـبعنبا  دوب .

اهنیا ینادیم  تفگ : يریگب . ار  اهنآ  باکر  هک  دزـسیمن  تساهنیا و  زا  رتدایز  وت  نس  سابعنبا ! تفگ : داـیز » نب  كردـم  « ؛ تفرگیم
راومه يراوس  يارب  ار  نآ  مریگب و  ار  لاـم  يهنهد  مناوتیم  هک  تسین  یتـمعن  نم  يارب  نیا  اـیآ  دـنیادخ . لوسر  نارـسپ  اـهنیا  دنتـسیک ؟

لقن سابعنبا  تشاد : ياهتـسجرب  تیعقوم  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  ياـهتموکح  رظن  زا  مالـسلاهیلع ، ماـما  منک - ؟
ارچ هک  درک  ضارتعا  وا  هب  شرـسپ  داد ، لاـملا  تیب  زا  مهرد  رازه  مادک 10  ره  ار  مالسلاامهیلع  نینـسح  يایاطع  رمع  یتقو  هک  دنکیم 

هلاخ و ییاد و  ردام و  ردپ و  دج و  تفگ : رمع  يرادیم ؟ مدـقم  تسا ، زرحم  مالـسا  رد  ماهقباس  منیلوا و  نیرجاهم  زا  هک  نم  رب  ار  اهنآ 
مهرد رازه   5 مالـسلاهیلع ، یلع  دننامه  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  يررقم  يو  مهدب - . مه  وت  هب  ات  روایب  اهنآ  لثم  ییومع 

اهنآ صوصخم  تشون  يروف  هدیسرن ، مالـسلاامهیلع  نینـسح  هب  هک  دش  هجوتم  رمع  یتقو  دندوب ، هدروآ  نمی  زا  ییاههلح  ینامز  دادیم .
ادخ هب  هک  داد  مایپ  داتسرف و  مهرد  رازه  تسیود  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  هنیدم  زا  تشگزاب  زا  سپ  هیواعم  دندروآ -. هلح  نمی  زا 
تقو کی  ماما ، ( . - 1 . ) دنتسین نم  زا  رتهب  يدحا  وت  نایدعب  ناینیشیپ و  هک  داد  خساپ  ماما  مدوب . هدادن  یـسک  هب  یلوپ  نینچ  نونکات  نم 
دراو هیواعم  رب  ماما  تشون - . هیواعم  هب  ياهمان  یط  ار  نایرج  درک و  فیقوت  هنیدـم  رد  تفریم ، ماش  هب  هک  ار  تموکح  تایلام  ناوراک 

ار مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  نآ  زا  سپ  درم  دـشن . یهجوت  ودـب  تساوخیم و  یتجاح  هیواعم  زا  يدرم  دوب . تبحـص  لوغـشم  وا  اـب  دـش و 
یفطصملا نبا  وه  تفگ : مالسلاهیلع  نیـسح  حدم  رد  يراعـشا  درم  نآ  داد . لوپ  وا  هب  هیواعم  درک و  هطـساو  هیواعم  شیپ  ار  وا  تخانش ،

وت هب  نم  تفگ : هیواعم  لوهملا  یلع  عیبرلا  لضف  اـمک  مکیلع  الـضف  مشاـهل  نا  و  هحفـص 71 ) لوتبلا (  ةرهطملا  لسن  نم  ادوجو و  اـمرک 
یعامتجا و تیـصخش  یتخاس . اور  وا  يهتفگ  هب  ار  متجاـح  يداد و  نم  هب  وا  قح  زا  وت  داد : باوج  ینکیم ؟ فیرعت  وا  زا  وت  مداد ، لوپ 

نیـسح لـیاضف  زا  هیواـعم  ربارب  رد  تأرج  لاـمک  اـب  درم ، تسا ، رادومن  یبوـخ  هب  ـالاب  ناتـساد ، زا  هیواـعم ، هاگتـسد  رظن  زا  وا  تیعقوـم 
نیـسح لام  لام ، هک  تسا  دقتعم  هوالع ، و  دوب ! هتفرگ  لوپ  هیواعم  زا  هکنآ  اب  دیارـسیم  رعـش  شاهرابرد  دیوگیم و  نخـس  مالـسلاهیلع 

تیبوبحم یگداوناخ و  ناشخرد  يهقباس  یعامتجا و  میظع  تیعقوم  نیمه  ظاحل  زا  هیواعم ...! لام  هن  دناهداد  وا  هب  هک  تسا  مالـسلاهیلع 
لاجر نیعبات و  باحـصا و  دـنتفرگ ؛ ار  شرود  مدرم ، تفر ، هکم  هب  هک  رفـس  نیرخآ  رد  یماـش ،» ریثکنبا   » لـقن هب  هک  دوب  مدرم  نیب  رد 
تداع مدرم  هکم ، رد  وا  فقوت  ریخا  هام  جنپ  رد  دندرکیم . لقن  رگیدکی  يارب  دندینـشیم و  ار  شنانخـس  رگید ، مدرم  تسارد و  ملع و 

راوید تشپ  ینوریب  هک  دنتفریم  شلزنم  هب  باحـصا  صاوخ  دنوش . دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  رـضحم  هب  رـصع  حبـص و  هک  دـندوب  هدرک 
ص 37. ج 3 ، ریثانبا ، لماک  ( 1 ( ) هحفص 74 دوب ( . هبعک 

نرق مین  يامیس 

، تیاده ناکرا   < يزاسون تالکشم  تیروهمج و   < یـسارکوتسیرا  < ون هنهک و  ياهسایقم   < شخب نیا  يهرابرد   < نرق مین  يامیس 
یسایس ياههنحص  رد  ماما ،  < هدنکارپ تازرابم  تما و  يهیحور   < دزیریمورف

شخب نیا  يهرابرد 

لماش یـسررب  نیا  مینکیم ؛ یـسررب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبع  یبا  ترـضح  یگدـنز  طیحم  شخب ، نیا  رد  ام  شخب  نیا  يهرابرد 
هب ار  ام  ثحب ، نیا  دوب . دهاوخ  قفاوم  فلاخم و  ياههرهچ  هب  ییانشآ  یتموکح و  ریغتم  ياهمتسیس  وا و  يهنامز  مدرم  تایحور  تخانش 

تهج رد  همکاح  تأیه  برخم  شقن  نآ و  لماوع  داینب و  ون  يهعماج  نیا  یـسایس  یعامتجا و  داسف  یمالـسا و  يهعماـج  میظع  فارحنا 
تخانش و میهاوخ  دناهدوب  هنابلطهاج  یبیرخت و  تسایس  نیا  یلصا  ياههرهم  هک  ار  یکانرطخ  رصانع  درک و  دهاوخ  انشآ  یمالـسا ، دض 
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تمظع تیعقوم و  تیصخش و  نیب  یقیبطت  رظن  کی  اب  دش . میهاوخ  انشآ  البرک  يهعجاف  تابجوم  هب  ماما  تاکلم  تایحور و  رب  قیبطت  اب 
هب وا  رـصع  یعامتجا  یـسایس -  وج  هرخالاب  اههدیـسر و  نارود  هب  هزات  هعماج و  نارادمدرـس  راـکفا  فارحنا و  يهجرد  ماـما و  يهیحور 

لعف و اهراسکنا و  رسک و  هلسلس  کی  هدییاز  البرک ، نایرج  دش . میهاوخ  فقاو  البرک  نایرج  عوقو  زمر  ماما و  ییانثتـسا  ریطخ و  فقوم 
كرد هک  ارچ  مینکیم . اـشامت  شخب  نیا  رد  نآ  يامیـس  هک  دوـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  سپ  نرق  مین  تدـم  رد  اـهلاعفنا 

هحفص 75) دوب ( . دهاوخن  رسیم  نآ  کیدزن  رود و  لماوع  تابجوم و  سمل  نودب  ماما ، مایق  تیهام 

ون هنهک و  ياهسایقم 

سایقم هب  مارتحا  تقایل ، بسحرب  تاماقم  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربغیپ  هک  یمالـسا  طیحم  رد  ون  هنهک و  ياـهسایقم 
یـسایس لکـش  دـندوب و  هجوت  دروم  رظن و  بحاص  يراد  تکلمم  روما  رد  مدرم  دوب . لماک  تاواسم  زاین و  يهیاپ  رب  یلام  روما  يوقت و 

ربمغیپ گرم  زا  سپ  نرق  مین  يامیس  رد  یلو  دوب . یسارکومد  نآ -  یسارکوئت »  » حالطـصا هب  یهلا و  يهبنج  زا  رظن  فرـص  تموکح - 
ماـما تداهـش  هب  یهتنم  هک  نارود  نیا  ناـیاپ  رد  هک  يروـطب  ددـنبیم ؛ شقن  مارآ  مارآ  یفارحنا  طوـطخ  مینیبیم  هلآ ، هـیلع و  هللا  یلص 

هللا یلص  ربمغیپ  زا  سپ  لوا  نرق  عبر  خیرات  رد  یلامجا  يریس  دوشیم ، ادج  مالـسا  ریـسم  زا  یلک  هب  هعماج  هار  دش ، مالـسلاهیلع  نیـسح 
هتـشادرب مالـسا  ورملق  هعـسوت  هار  رد  هک  يدـنلب  ياهماگ  اب  هارمه  یمالـسا ، داـینب  ون  يهعماـج  رد  هک  دـهدیم  ناـشن  یبوخب  هلآ  هیلع و 

اهيزیگناهنتف اهترودـک و  اهراقن و  اهداضت ، یعامتجا ، یماظن و  يداصتقا ، یـسایس ، فلتخم  نوؤش  رد  هدـمآ و  مه  یتاـفارحنا  دوشیم ،
زا تسا . هتفای  همادا  هدـش و  عورـش  اههلیبق  اـههورگ و  بازحا و  نیب  ینلع  یفخم و  تازراـبم  اـهوگتفگ و  اـهرظن و  فـالتخا  هتفاـی و  هار 

تاحوتف اب  تسا . هدرک  ادـیپ  جاور  یمومع ، یتحاران  يزیچیب و  رقف و  یفرط  زا  و  اهییوگروز ؛ اهيزودـنالام ، اهیبلط ، تردـق  یفرط 
اونیب ياهتـسد  هدیـسر و  اون  هب  ياهدـع  هدروآ ، تسد  هب  نیمز  بآ و  هدـش و  انـشآ  ياهزاـت  عاـضوا  اهرهـش و  اـب  مدرم  مالـسا ، نایرکـشل 

عورـش یلخاد  موادـم  ریگیپ و  ياـهگنج  دـسریم و  تدـش  جوا  هب  یلخاد  تاـفالتخا  نرق ، مـین  مود  عـبر  رد  هحفـص 76 ) دناهدش ( .
هراب کی  تاـماظن ، دـسریم و  تدـش  جوا  هب  يروتاـتکید  دـتفایم و  هیماینب  تسد  هب  تردـق  اـهگنج ، يرـس  کـی  زا  سپ  دوشیم و 

زا یمالـسا  تموکح  فارحنا  لولعم  تفاییم ، رـشن  یمالـسا  عامتجا  رد  يدـعاصت  روطب  هک  یتافارحنا  یلک ، روطب  ددرگیم . نوگرگد 
ماگ ره  یلو  دوشیم ؛ عورش  کچوک  يهطقن  کی  زا  هشیمه  فارحنا ، دوب : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يهتفای  میلعت  حیحص و  ریـسم 
رظن زا  ار  یفارحنا  ناـیرج  يدـعاصت  ریـس  کـنیا  اـم  و  دزاـسیم . رتـشیب  یلـصا  طـخ  زا  ار  هلـصاف  دوـش ، هتـشادرب  یفارحنا  تهج  رد  هک 

رگیدـکی رد  هلحرم ، راهچ  نیا  زا  کی  ره  هک  مینکیم  روصت  نینچ  میاهدومن و  هصالخ  هلحرم  راهچ  رد  ار  تمـسق  نیا  ام  مینارذـگیم .
-3 يداـصتقا ، فارحنا  - 2 یـسایس ، فارحنا  - 1 تسا : هدوـب  يرگید  تلع  مادـک  ره  رگید ، بیترت  هـب  هـک  مریگ  هتـشاد ، لـباقتم  ریثأـت 

یمومع فارحنا   < یماظن فارحنا   < يداصتقا فارحنا   < یسایس فارحنا   < یمومع فارحنا  - 4 یماظن ، فارحنا 

یسایس فارحنا 

هب روما  تشگ و  ون  راب  رگید  هنهک ، ياهسایقم  دش و  ضوع  تسایـس ، روحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  یـسایس  فارحنا 
فارحنا کی  هب  رجنم  هرخألاب  تفای و  ذوفن  زین  گنج  ياهههبج  رد  درک و  لمع  زین  یلام  نوؤش  رد  اـهسایقم  نیمه  دـیخرچ و  نآ  رود 

ياهلیبق و ياهتباقر  يانبم  رب  یمالـسا  تفالخ  هلأسم  هفیقـس  تاباختنا  رد  هکنآ : ارجام ، نیا  حرـش  دـیدرگ . یمالـسا  هعماج  رد  یمومع 
نیا تفر . نیب  زا  دوب ، ربتعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  هک  يراکتـسرد  تلیـضف و  تقاـیل و  ساـیقم  دـش و  حرطم  یبزح 
مادک هک  دوبن  نآ  زا  تبحص  هجو  چیه  هب  هفیقس  رد  تفای . هار  یمالسا  هعماج  رد  یسایس  رظن  زا  هک  تسا  یفارحنا  نیرتیـساسا  نیلوا و 

درک و حرطم  ار  تمارغ  تمینغ و  ینعی  مرغ  منغ و  هلأسم  هدابع » نب  دعـس  « » راـصنا  » دزماـن هکلب  دـنرتحلاص و  رتقیـال و  اـهدزمان  زا  کـی 
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هحفـص 77) تمارغ (  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  اهگنج  رد  ام  نوچ  هک  دش  یعدم  دروآ و  نایم  هب  ار  مرغلاب » منغلا   » فورعم هدعاق 
تـسایس تالمج  يادا  زا  سپ  وا  باوج  رد  رکبوبا ،» ، » نیرجاهم دزمان  میریگ . تمینغ  تفالخ ، هلأسم  رد  اجنیا  رد  دـیاب  ـالاح  میاهدـید ،

زا ریما  کی  : » تفگ رذنم » نب  بابخ   » درک و لزلزتم  ار  راصنا  يهیحور  هتفگ ، نیا  دیشاب ». ریزو  امـش  میـشاب و  ریما  ام  : » تفگ ياهنارادم 
دیشاب ریما  امش  هک  دوشیمن  یضار  برع  ادخ  هب  : » تفگ بابخ  هب  يدنت  دمآ و  راوگان  رایسب  رمع  رب  نخس ، نیا  امش .» زا  ریما  کی  ام و 

یلاح رد  دراد ؟ عازن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تنطلس  رد  ام  اب  یسک  هچ  دوبن  امش  يهفیاط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  یلاح  رد 
هک دینکن  شوگ  ار  درم  نیا  يهتفگ  دـیریگ . مکحم  ار  دوخ  راک  راصنا ! : » تفگ رگید  راب  بابخ  میتسه » وا  ناگتـسباو  ناتـسود و  ام  هک 

رگا نم  : » تفگ تفـشآرب و  رایـسب  زین  دعـس »  » و دینک ». دلب  یفن  ار  اهنآ  دـندز . زابرـس  مه  رگا  دـنزاس . بیـصنیب  هیـضق  نیا  رد  ار  امش 
اهتفلاخم و اهوگتفگ و  نیا  اب  هفیقـس  تاباختنا  ( . 1 .« ) دیتخیرگیم رهـش  نیا  زا  تنارای  وت و  مدرکیم و  ادص  ریـش  لثم  مدوب ، دنمورین 
هب رکبوبا  دـندش و  زوریپ  نیرجاهم  ماجنارـس  تفاـی و  ماـجنا  تسا ، رادومن  نآ  زا  یبلط  هاـج  ياهلیبق و  تیبصع  حور  هک  ییاـهشکاشک 
مک مک  جیردت و  هب  هکلب  دنکیمن ، یط  هعفد  کی  ار  یفارحنا  لحارم  مامت  لوا  زا  دیارگیم ، فارحنا  هب  هک  هعماج  کی  دیـسر ، تفالخ 

برـشم زا  یبوخب  هفیقـس ، نارادمدرـس  هک  نیا  تابثا  يارب  یتسار  دـنکیم . ضوع  ار  هعماج  روحم  دوشیم و  دوبان  تلیـضف  ياهسایقم 
هللا دنع  مکمرکا  نا  : » هیآ هب  رفن  کی  دوبن . تلیـضف  يوقت و  زا  تبحـص  اجنآ  رد  تسین ؟ یفاک  اهوگتفگ ، نیمه  دندوبن ، باریـس  مالـسا 

، راصنا تسکش  نیرجاهم و  يزوریپ  تفرگ . هدیدان  ار  نآ  جیاتن  راثآ و  درمـش و  کچوک  دیابن  ار  تافارحنا  نیا  دشن . کسمتم  مکیقتا »
، درک میهاوخ  ثحب  نآ  زا  هک  نیدترم  ندش  ادـیپ  زا  رظن  فرـص  دومن . میـسقت  هحفص 78 ) ار (  نانآ  يورین  درک و  بعـشنم  ار  نیملـسم 

یتصرف ره  زا  هک  دننکیم  ششوک  تناطف  یکریز و  اب  هتسویپ  دیدج ، ماظن  کی  نیفلاخم  هک  مینک  هجوت  دیاب  ار  یساسا  رایـسب  هتکن  نیا 
دیدپ رظن  فالتخا  دیدج  ماظن  نارادفرط  ناوریپ و  نیب  هک  تسا  نیا  اهتصرف  نیرتهب  زا  یکی  دننک . هدافتـسا  نآ  ندرک  نوگنرـس  يارب 
نوؤش رد  وا  ناوریپ  نیب  تکلمم ، کی  رادمامز  ای  بزح و  کی  ربهر  ای  بتکم و  کی  راذگناینب  گرم  زا  سپ  هک  تسا  یعیبط  نیا  دیآ .

دیقف ربهر  فده  هب  ندیـسر  يارب  دیاب  هک  تسا  ییـشم  طخ  رـس  رب  الومعم  تافالتخا ، نیا  دنکیم . زورب  هقیلـس  رظن و  فالتخا  هطوبرم ،
لگ بآ  نیا  زا  دناهتـشاد ، تفلاخم  فده  لصا  اب  هک  اهنآ  نایم ، نیا  رد  یلو  وا . يهدـیا  بتکم و  زا  فارحنا  تهج  رد  هن  درک ، بیقعت 

ار هعماج  دنرادرب و  ماگ  بتکم ، ناوریپ  يهیلاع  فادها  سوکعم  ریسم  رد  هک  دنوشیم  حلـسم  زهجم و  اوق  مامت  اب  هدرک و  هدافتـسا  دولآ 
هاگآ و هک  تسا  ییاهیبلط  هاج  ساسا  رب  اهرظن  فالتخا  رتشیب  يرادـمامز ، دروم  رد  هک  مینک  شومارف  دـیابن  دـنهد . قوس  ریـسم  نادـب 

دعب تانایرج  رد  درادن . یلصا  فده  هب  نامیا  اب  تافانم  تایحور ، نیا  هتبلا  دنکیم . ماقم  لاغشا  هزرابم و  نادیم  دراو  ار  ینادرم  هاگآان ،
ياههزیگنا لولعم  ای  مینادـب و  لماک  تین  نسح  رب  ینبم  ار  اـهنآ  دوخ ، ینـس  ناردارب  لـثم  هک  نآ  زا  معا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا 

زا هک  تسا  نیا  مینکیم  هدهاشم  جراخ  رد  ام  هچنآ  اریز  تسا ؛ یکی  هجیتن  تروص  ره  رد  هتـشذگ ، تاساسحا  ندش  رادـیب  هنابلطهاج و 
هدرک هدافتسا  ءوس  دندوب ، هدرک  يرپس  دیدج  نییآ  اب  هزرابم  رد  ار  دوخ  رمع  دندوب و  فلاخم  مالسا  یلصا  فده  اب  هک  اهنآ  ارجام ، نیا 

توهش يرگمتس و  نوخ ، ملظ و  باقرغ  رد  ار  مالسا  ناهج  هدیسر و  هقلطم  تردق  هب  دوخ  ماجنارس  هتخاس و  فرحنم  ار  هعماج  ریـسم  و 
، هیماینب هک  مینادیم  میراد و  هجوت  مشاهینب  اب  هیماینب  نادـناخ  تموصخ  نیرید  هقباس  هب  ثحب  نیا  رد  اـم  دـندربورف . یگزره  ینار و 

هطلـس مالـسا و  نییآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تفرـشیپ  زا  تدـشب  یلیماف ، تباقر  رظن  زا  مه  یفدـه و  یلوصا و  تهج  زا  مه 
نآ دـئاق  سییر و  هکنآ  رگم  دـشیمن  هتـشارفارب  مالـساهیلع  یمچرپ  : » يربط لوق  هب  دـندوب و  تحاراـن  هحفـص 79 ) مشاهینب (  نادناخ 

گرم دندمآرد و  هدروخ  تسکـش  بزح  کی  تروص  هب  نانیا  دـش ، مامت  مالـسا  عفن  هب  زیچ  همه  هک  هکم  حـتف  زا  سپ  دوب ». نایفـسوبا 
هب وا  یناهج  تلاسر  نیلماح  فدـه و  نیثراو  هک  کنیا  دـش . زاب  نانآ  يور  هب  هک  دوب  يدـیما  هنزور  نیلوا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

دندرک تیلاعف  اهتدم  هیماینب  دنزادرپ . دوخ  تسکـش  ناربج  هب  هک  دناهتفایزاب  ار  تیعقوم  نیرتهب  هیماینب  دـناهدش ، راچد  رظن  فالتخا 
شقن هب  هجوت  يارب  دنناتسزاب . مشاهینب  زا  ار  دوخ  ماقتنا  دنسر و  قلطم  يرادمامز  هب  هتشذگ ، ياهتسکش  ناربج  رب  هوالع  دنتـسناوت  ات 
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يدونشوخ اب  يوما  بزح  ربهر  نایفسوبا  هک : دشاب  رظندم  دیاب  یناور  هتکن  نیا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دعب  تانایرج  رد  هیماینب 
هب دنتـسین  نآ  هجوتم  نارگید  هک  ییاـهتیعقوم  زا  هدافتـسا  اـب  و  دـنکیم . حرط  هشقن  دریگیم و  ورین  دراد ، ربماـیپ  گرم  زا  هک  یناوارف 
رد تفالخ  دیاب  ارچ  : » تفگ دمآ و  یلع  دزن  هب  هفیقـس  تاباختنا  زا  سپ  نایفـسوبا  دیوگیم : خیرات  دـناشوپیم . لمع  هعماج  دوخ  هشقن 

ودـب مالـسلاهیلع  یلع  منکیم ». رپ  هداـیپ  هراوس و  نازابرـس  زا  ار  هنیدـم  یهاوخب ، رگا  ادـخ  هب  دـشاب ؟ شیرق  ياهنادـناخ  نیرتفـیعض 
عفن هب  تموکح ، نیفلاـخم  تیعقوم  زا  دـهاوخیم  دوخ  لاـیخ  هب  نایفـسوبا  يدرکیم » ینمـشد  لوسر ، ادـخ و  اـب  زاـبرید  زا  وت  : » دوـمرف

تاهج یخیرات و  عیاقو  دوشیم . بآ  رب  شقن  شاهشقن  ماما ، ینیب  نشور  ربارب  رد  یلو  دنک ؛ هدافتـسا  دوخ  یناطیـش  هنابلطهاج و  دصاقم 
هکم بزح  نیرتیوق  يزوریپ  ینعم  هب  نایکم  يزوریپ  دـندش . زوریپ  نیرجاـهم  هفیقـس ، تاـباختنا  رد  : » یلیـالع لوق  هب  هک  درک  تباـث  رما 

رثا رب  تسا ، رادومن  ادخ  لوسر  زا  سپ  نرق  مین  يهرهچ  رب  هک  ینوخ  مخز و  یناشیرپ ، یگتفشآ و  دوب ». يوما  بزح  بزح ، نیا  و  دوب .
، دیـسر تفالخ  هب  دوب -  هیماینب  زا  دوخ  هک  - موس هفیلخ  نامثع  هک  ینامز  زا  عضو  نیا  دوب و  هیماینب  يهدـننک  دوبان  تابرـض  اـهنیتفت و 

امش يارب  هشیمه  هحفـص 80 ) هک (  مروخیم  دـنگوس  : » تفگ نامثع  يزوریپ  زا  سپ  نایفـسوبا  هک  تسین  تهجیب  سپ  تفاـی . تدـش 
یسایس و عاضوا  لماش  هک  دنتشاد  يریطخ  ياهفده  اهنیا  : » دسیونیم نینچ  یلیالع  هیماینب ، فادها  دروم  رد  متـشاد ». ییوزرآ  نینچ 
هب هقلطم  یهاشداپ  ناکما ، يهلحرم  نیلوا  رد  دشاب . نادناخ  کی  رد  یلاع  تاماقم  هک  دوب  نآ  اهنآ  تایرظن  نیرتمهم  دـشیم ، یعامتجا 

رهظم هک  ياهقبط  کـی  تروص  هب  ار  ناـنآ  هتخاـس و  طلـسم  اـهداژن  ریاـس  رب  ار  برع  داژن  دـننک . یثوروـم  ار  تنطلـس  دـنروآ و  دوـجو 
علق و دنتـسه ، اهنآ  ضارغا  عنام  کنیا  دـندوب و  میهـس  تعیرـش  نامتخاس  رد  هک  ار  یناسک  هرخالاب  دـنروآرد و  تسا  یـسارکوتسیرآ » »

تفالخ ندش  رقتسم  زا  يوما  بزح  .« » دندرکیم تیلاعف  يرس  روط  هب  نامثع  زا  شیپ  ياهتموکح  لظ  رد  فادها  نیا  يارب  دننک . عمق 
دیسر هیلاع  تاماقم  هب  درک و  یـسولپاچ  دش و  کیدزن  افلخ  هب  درک و  هدافتـسا  تموکح ، زا  مشاهینب  نادناخ  ندش  رود  شیرق و  يارب 

نارادناتسا و تیرثکا  بیترت  نیدب  دومن و  فیعضت  نکمم  هلیسو  ره  هب  ار  شیوخ  دض  بازحا  درک و  روهلعـش  ار  ياهلیبق  ياهتیبصع  و 
نآ رب  لیلد  دیماجنا ، وا  ندش  هتشک  هب  ماجنارس  هک  نامثع  نامز  رد  ار  تسایس  یعفد  رییغت  یلیالع ، دندش ». هیماینب  زا  اهرهش  نارادنامرف 
راک رـس  ار  یلع  درک و  بـالقنا  دوب و  هدـش  رادـیب  تلم  : » دـسیونیم وا  دـندرکیم ؛ بیقعت  ار  یتباـث  تسایـس  يوما ، بزح  هک  دـنادیم 

دیناود هشیر  تکلمم  نوؤش  رد  درک و  بلج  دوخ  هب  ار  افلخ  دامتعا  الوا  تشاد ، یسایس  روما  رد  هک  يایخیرات  هقباس  اب  هیماینب  دروآ ».
مینکیم هظحالم  دندوب ». هدرک  رپ  ار  اج  همه  هیماینب  هک  یلاح  رد  دندوبن ، اجک  چـیه  یلاو  مشاهینب  افلخ ، نامز  رد  : » يزیرقم لوق  هب  و 
هاگچیه نانیشن ، هفیقس  دیاش  دنکیم . زاب  ار  وا  تسد  دهدیم و  رپ  لاب و  هنوگچ  نمشد  هب  یمالسا ، تامیلعت  یلصا  ریسم  زا  فارحنا  هک 

و دروآیم ، راب  هب  یموش  راثآ  جیاتن و  هچ  دـبای  هنماد  یتقو  دـناهدرک ، حرطم  تاباختنا  رد  هک  يدـیدج  ياهسایقم  هک  دـندرکیمن  رکف 
هحفـص تدـحو و (  یگناگی و  بیترت ، هچ  هب  دوشیم و  هدـنز  ون  زا  هنوگچ  یلیماف ، ياهاوعد  هلیبق و  هب  راختفا  تیلهاـج و  ياـهبصعت 

نآ تقیقح  دـنکیم . هدافتـسا  دوخ  عفن  هب  تیعقوم  زا  رادـیب ، نمـشد  هنوگچ  ددـنبیمرب و  تخر  هعماج  ناـیم  زا  تیونعم  یتسود و  ( 81
ارجام نیا  رد  میهاوخب  ام  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  دـندوب و  مالـسا  داینبون  تما  یمومع  حور  يهدـنیامن  هفیقـس ، نارادمدرـس  هک  تسا 

ریثأت رگیدکی  رد  تما  همکاح و  تأیه  تسا : یسانش  هعماج  یساسا  هتکن  کی  هب  هراشا  ام  روظنم  هکلب  مینک ، دادملق  رـصقم  ار  تما  اهنت 
رتلماک و روطب  همکاح  تأیه  رد  هعماـج ، یلک  حور  تسا . رثؤم  يرگید  رد  کـی  ره  راـتفگ  راـتفر و  راـکفا و  دـنراد ، يرود »  » لـباقتم و

قالخا تایحور و  زا  هچ  ره  تسا ، هعماـج  يهتفاـی  دـیدشت  مسجم و  رکف  هک  همکاـح  تأـیه  لاـح  نیمه  رد  دوشیم و  مسجم  رتدـیدش 
زا اقیمع  هتـسد ، ود  نیا  هکنآ  اب  بیترت  نیدب  دنناسریم و  روهظ  زورب و  هصنم  هب  دوخ  ياهراک  اب  تسا  نومک  رد  هک  ار  هعماج  رادهشیر 

رتدنمورین نوچ  دـهدیم و  زورب  تسوا  یحور  عبط  ياضتقم  هچنآ  مامت  دوخ ، يهرطیـس  اب  تموکح ، یلو  دـنرادروخرب ، یلک  حور  کی 
یلـصا لماع  ود  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  نایرج  دـهدیم . دـشر  دوخ  نماک  یقـالخا  تهج  رد  ار  هعماـج  تسا ،

، يرگید دوب و  هدادن  تسد  زا  ار  تیلهاج  نارود  لیاذر  هتفرگن و  وخ  یمالـسا  تیبرت  اب  زونه  هک  هعماج  یلک  حور  یکی  دوب : رادروخرب 
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نرق هدراهچ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  یـسایس  فارحنا  دـندوب . هیحور  نیا  لماک  ياههمـسجم  هک  روما  نانادرگراک 
رظن زا  میدرک  هظحالم  هک  یبیترت  هب  هداد ، هولج  گرزب  ار  فارحنا  نیا  هتسویپ  هعیش ، هتـشاد و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  یمالـسا  هعماج  تسا 

هک دـهدیم  ناـشن  فارحنا ، نیا  رد  رتـشیب  تـقد  دوـب . عاـضوا  رب  هـیماینب  طلـست  نآ ، نیرتـمهم  هـک  تـشاد  يداـیز  تاـعیاض  یخیراـت 
نیا ناتـساد  نیا  لیـصفت  تشاد . دوخ  یفنم  هبنج  زا  هفیقـس  تاباختنا  هک  دوب  يرگید  يهعیاض  هدر ،»  » ياهگنج یلخاد و  ياهنایـصع 
قبط دوب و  مالسا  راذگناینب  هب  درف  نیرتکیدزن  هک  يو  تشادن و  تکرش  هفیقس  تاباختنا  رد  مالسلاهیلع  یلع  ماما  هک  مینادیم  هک : تسا 

هحفص 82) تفالخ (  دزمان  هحارصلاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  فرط  زا  ینس  ناگدنـسیون  زا  ياهراپ  فارتعا  هب  هعیـش و  يهدیقع 
زا هتفرگ ، رارق  ثحب  دروم  نیفرط ، زا  ینف ، بتک  رد  هک  هلأسم  یمالک  تافالتخا  زا  رظن  فرـص  دش . رانک  رب  راک  زا  دوب ، هدش  وا  زا  دـعب 

ربمغیپ زا  ناتـسبرع  شکرـس  مدرم  تاعالطا  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  رگا  ام  تسا . هظحالم  لباق  ناتـساد  زین  یـسایس  یعاـمتجا و  يهبنج 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  سپ  يرادـمامز  هک  مینک  كرد  میناوتیم  دوب ، وا  یهلا  يهبنج  تلاـسر و  ناونع  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 
ناج لد و  رب  دوب و  اراد  ار  یسایس  يهطلـس  تردق و  یـساسا  رـصنع  کی  تشادیم ، ار  ییادخ  تیرومأم  یهلا و  يهبنج  نامه  رگا  مه ،
نینچ اهنآ  يهرابرد  مدرم  هن  دندوب و  تهج  نیا  یعدم  دوخ  هن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دعب  نارادـمامز  درکیم . تموکح  مدرم ،

دیامنیم حیحص  هتکن  نیا  هعماج ، یحور  عاضوا  رظن  زا  تسا ، دقتعم  تماما  هلأسم  لصا  رد  هعیش  هچنآ  زا  رظن  فرص  دنتـشاد . ياهدیقع 
اـمرفمکح و تـما  رد  تعاـطا  حور  دیـسریم ، يرادـمامز  هـب  یمـشاه ، نادـناخ  لوـبق  دروـم  هتـسجرب و  درف  مالـسلاهیلع ، یلع  رگا  هـک 

باتک نیا  رد  ار  نآ  زا  ياهمـش  هک  هنوگ  نادـب  ار  مالـسا  زاسون  يانبریز  مالـسا ، نیرید  نانمـشد  دـیدرگیم و  رتشیب  هعماـج  یگتـسبمه 
ياههشیر حیرـشت  رد  زین  ینـس  رـصاعم  دنمـشناد  یلیـالع  داتـسا  هکلب  مییوگیم ؛ اـم  هن  ار  تقیقح  نیا  دـنتخاسیمن . ناریو  میناوخیم - 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ياهنادناخ  زا  یکی  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دعب  هطلـس  رگا  : » هک تسا  هدیقع  نیدب  ارـصم  دادترا 
هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دندیدیم  یحور  نامه  زا  ییزج  ار  نادناخ  نیا  اریز  تشاد ؛ يرتشیب  ماجـسنا  یبرع  حور  اب  دوب ، هدـش  هلاحا 

يارب برع  دوب ، هدیـسر  تموکح  هب  مالـسلاهیلع  یلع  رگا  دـنراد و  لـیامت  ینید  تثارو  هب  يرطف ، روـطب  مدرم  دـندیدیم . نآ  اـب  ار  هلآ 
هب مدرم  همه  زا  شیب  مالـسلاهیلع ، بلاط  یبا  نب  یلع  هصاخ  مشاـهینب و  نادـناخ  هکنآ  رتمهم ، دـندوب ». رترـضاح  وا  مچرپ  ریز  یگدـنز 

ار يراک  ره  شزرا  دندوب . هزنم  كاپ و  اهیبلط  هاج  یقالخا و  ياهیگدولآ  ياهلیبق و  تابصعت  زا  انـشآ و  یمالـسا  هیلاع  تامیلعت  قمع 
، یتسرپ ادخ  ینعی   ) هدیمد یعامتجا  يدرف و  ياهراک  همه  رد  مالـسا  هک  یحور  میجنـسب . مالـسا  یلـصا  يهدیا  فدـه و  سایقم  اب  دـیاب 

تفرـشیپ اـب  هارمه  ول  ریـسم و  نیا  زا  فارحنا  دراد . شزرا  لـمع ، نآ  دوبیم ، راـک  رد  رگا  یناـسنا ،) لـیاضف  هحفـص 83 ) صالخا و ( 
تیبرت تحت  موادم  روطب  رگا  هدش ، انشآ  مالسا  اب  هزات  هک  تما  کی  تسا . يراع  یلـصا  يهدیا  زا  نطاب ، رد  دشاب ، نییآ  مارم و  يرهاظ 

نایدا مالـسا ، زا  شیپ  هکنآ ، هصاخ  ددرگیم ، دـیدرت  لزلزت و  راچد  ون ، یتدـیقع  لوصا  یناـبم و  رد  يدوزب  دریگن ، رارق  قیمع  یبهذـم 
رد ینید  قیمع  تاـمیلعت  نیقلت  هب  هجوت  مدـع  دنتـشاد . ینید  دـیدرت  بارطـضا و  تلاـح  ـالوصا  مدرم ، تشاد و  دوجو  برع  رد  یفلتخم 

رکبوبا و نامز  رد  دادـترا  هلأسم  دروآ . راب  هب  یناوارف  تاعیاض  دـمآ و  دـیدپ  ربمایپ  زا  سپ  هک  دوب  قیمع  یلوصا و  فارحنا  کـی  مدرم ،
زا مدرم  هک  یتعاطا  دایقنا و  هب  هجوت  اب  دوب ، عاضوا  رب  طلسم  ربمایپ  نادناخ  رگا  دوب . لصا  نیمه  يور  فلتخم ، ياههقرف  روهظ  نینچمه 

، یمدرم نینچ  دنکیمرب و  نانآ  داهن  زا  ار  تیلهاج  ياههشیر  تلیضف ، اب  كاپ و  تایحور  شرورپ  یبهذم و  قیمع  تانیقلت  دنتشاد ، اهنآ 
، برع رد  ینید  تیبرت  ذوفن  مدع  یلخاد و  تابارطضا  رب  هوالع  سپ  دندوب . مالسا  حور  هلـضاف و  تاکلم  لماح  دنداهنیم ، ماگ  اجره  هب 
. دش یبایزرا  يرگید  ياهسایقم  اب  دش و  جراخ  یمالسا  یلـصا  روحم  زا  بیترت ، نیدب  زین ، یمالـسا  تاحوتف  مالـسا و  یجراخ  يهرهچ 

لماح ار  دوخ  نیملـسم  دش . نیملـسم  تیعمج  رب  ندوزفا  فورـصم  اهنآ  تمه  مامت  دندادیم و  تیمها  تیفیک  زا  شیب  تیمک ، هب  مدرم 
هک دـندوب  هدرک  شومارف  یلو  دـندرکیم ؛ تیلاعف  ناهج  راطقا  رد  ون  نییآ  مچرپ  نتـشارفارب  يارب  دنتـسنادیم و  مالـسا  یناـهج  تلاـسر 

، لامک مهف و  هلـضاف ، قالخا  رـشن  روظنم  هب  ناشیا  راـکفا  هب  نداد  دـشر  ملاـع و  لازیـال  قیاـقح  هب  مدرم  توعد  یمالـسا  داـهج  ساـسا 
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هچنآ زا  دوخ  نیدـهاجم ، دـمآرد و  صلاـخ  ییاـشگ  روشک  روظنم  هب  داـهج ، رگا  و  تسا . یتسرپقح  ییوجقح و  یناـبرهم ، تفوطع و 
هقبط کی  تروص  هب  ار  حتاف  بارعا  فارحنا ، نیا  تقیقح ، رد  دناهدش . فرحنم  یمالـسا  رظن  زا  دندنام ، ربخیب  دـندیگنجیم  نآ  يارب 

نیرتـالاب ار  دوخ  بارعا ، هحفـص 84 ) درک ( . رارقرب  یـسارکوتسیرا »  » ماظن دروآرد و  تخورفیم ، ییاـقآ  نارگید  رب  هتـسویپ  هک  زاـتمم 
رتشیب عالطا  يارب  ( 1 . ) تخاس نک  هشیر  ار  یمالسا  تیمیمص  حور  یبرع ، تیبصع  دندیمان و  دوخ  یلاوم »  » ار نارگید  دنتسناد و  اهداژن 

. ددرگ هعجارم  هطوبرم  بتک  ریاس  داهتجالا و  صنلا و  ریدغلا ، ياهباتک  هب  هفیقس  تانایرج  رب 

يداصتقا فارحنا 

، هلحرم نیا  رد  دـنتخادرپ . تورث  يروآ  عـمج  هب  دـیدج  نیحتاـف  دـیماجنا و  يداـصتقا  فارحنا  هـب  یـسایس ، فارحنا  يداـصتقا  فارحنا 
هب نارگید  دندرک و  لیم  فیح و  ار  یمومع  لاوما  دندمآرد و  گرزب  ناراد  هیامرس  تروص  هب  ياهدع  دمآ . دوجو  هب  یتاقبط  تافالتخا 

نودـب هک  یمدرم  دـمآیمن . شیپ  تاعیاض  نیا  هاگچیه  درکیم ، شدرگ  یمالـسا  تاـمیلعت  روحم  رب  روما ، رگا  دـنداتفا . تکـالف  رقف و 
عفانم هتخادرپ و  يزودنا  تورث  هب  هک  تسا  نشور  دنـسرب ، لوط  ضرع و  رپ  تورث  کی  هب  هداس  یگدنز  کی  هلحرم  زا  یقالخا  هیفـصت 

ینازابرس ینعی  مدرم  هک  یلاح  رد  تفای ؛ جاور  تدشب  هعماج  نارادمدرـس  نیب  رد  يزودنا  تورث  رد  هقباسم  دننکیم . لامیاپ  ار  یمومع 
نآ تشاد و  مه  رگید  یساسا  تلع  کی  نایرج ، نیا  هک  دنامن  هتفگان  دندنام . زیچیب  دندوب ، هدرک  اهيراکادف  گنج  ياهههبج  رد  هک 

جارخ اهنآ  زا  درک و  راذـگاو  ناشنابحاص  هب  دـنک ، میـسقت  نیملـسم  نیب  تسیابیم  هک  ار  جارخ  ياهنیمز  رمع ، دوب : رمع  یلام  تسایس 
دش ثعاب  یلام  تسایس  نیا  دنتفین . لام  عمط  هب  نایرکشل  دیاین و  دوجو  هب  يداصتقا  جرم  جره و  تساوخیم  بیترت ، نیدب  رمع  تفرگ .
رب اطع  ، » دوب رثؤم  تدشب  يداصتقا  فارحنا  رد  هک  رگید  لماع  کی  دندش . زیچیب  تشذـگ ، گنج  زا  هک  يدـنچ  زا  سپ  نازابرـس  هک 

بیترت نیدـب  دروآ و  دوجو  هب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رظن  فـالخ  رب  رمع  هک  دوب  يایلاـم  تسایـس  زین  نیا ، دوب . هقباـس » بسح 
یناسک راصنا ، ناگرزب  نیرجاهم ، ناگرزب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  يابرقا  اهنز و  بیترت ، نیدب  دش . رادیدپ  مالـسا  رد  یتاقبط  ماظن 

هدرک تکرـش  گنج  هحفـص 85 ) رد (  هدـمآ و  نابایب  زا  هک  یناـسک  گـنج ، تیمها  تبـسن  هب  دـندوب ، هدرک  تکرـش  اـهگنج  رد  هک 
لام و هب  يرایـسب  دـش و  لیم  فیح و  هیماینب  تسد  هب  نیملـسم  ییاراد  نامثع ، ناـمز  رد  دنتـشاد . تواـفتم  رایـسب  ياـهيررقم  دـندوب ،
رد يهحماسم  تشذـگ ، هچنآ  رب  هوالع  مینکیم ). تبحـص  هناگادـج  لصف  کـی  رد  صوصخ  نیا  رد  اـم  و   ) دندیـسر ناوارف  ياـهلانم 

کی رادومن  هک  تسا  یخیرات  قیاقح  هلسلس  کی  رمع ، اصوصخم  رکبوبا و  نامز  رد  دیدج  ياهيراذگ  نوناق  ینوناق و  تاررقم  يارجا 
دش و هدیرب  تیب  لها  سمخ  نآرق ، صن  فالخ  رب  رکبوبا  نامز  رد  تسا . یمالسا  داینب  ون  يهعماج  رد  یلوصا  تافارحنا  زا  رگید  هتـشر 

نب دلاخ  دنتخادرپ و  گنج  هب  تاکز  نتخادرپن  مرج  هب  ياهدع ، اب  دمآ . نوریب  مالـسلااهیلع  همطاف  تسد  زا  نوناق ، کی  لعج  اب  كدف » »
تازاجم ار  وا  رکبوبا  دلاخ ، تازاجم  رب  ینبم  رمع  دایز  ياهرارـصا  فصو  اب  دش و  رتسبمه  شنز  اب  تشک و  ار  هریون » نب  کلام  ، » دـیلو

رد دش . هدیرب  دنتشاد ، قوقح  نآرق -  صن  قبط  نیملسم -  اب  یتسدمه  مالـسا و  هب  اهنآ  بلج  روظنم  هب  هک  یناناملـسم  ریغ  مهـس  درکن .
. دش مارح  رمع  طسوت  دوب ، لالح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  هک  جـح » هعتم   » و ءاسن » هعتم   » فورعم نوناق  ود  رمع ، نامز 

طارفا فرط  ود  هب  نیناوق ، دودح و  يارجا  رد  يو  ( . 1 . ) دمآ لمع  هب  یتافرـصت  وا  طسوت  ثرا ، تاررقم  رد  نینچمه  ناذا و  لوصف  رد 
: دومنیم رظن  فرـص  یللع  هب  ناراکهانگ  تازاجم  زا  یهاگ  درکیم و  تازاجم  ار  مهتم  لـیلد ، هماـقا  نودـب  یهاـگ  تفریم . طـیرفت  و 

لیم هک  دـینامهف  دوب ، هیبا » نب  دایز   » هک مراهچ  رفن  هب  رمع  هدرک ، هنـصحم  يانز  هک  دـنداد  تداهـش  هبعـش » نب  ةریغم   » هیلع رفن  هس  یتقو 
ینامز 2 ؛ ) ! ) دنزب دح  ار  وگغورد ! دهاش  هس  نوناق ، قبط  هک  داد  روتسد  هریغم  هب  هاگنآ  دادن و  تداهـش  دایز  دوشن . تازاجم  هریغم  دراد 

مان هب  شرسپ  ( . 3 . ) درک ارجا  انز  دح  هدـعج »  » مان هحفص 86 ) هب (  یـصخش  رب  رتشیب ، قیقحت  نودب  مان ، هدیرب  يدرم  تداهـش  هب  رگید ،
اب دنداتـسرف  هنیدـم  هب  ار  وا  یتقو  دـش . تازاجم  هللادـبع  شردارب  روضح  رد  صاعورمع  طسوت  دروخ و  بارـش  رـصم  رد  نمحرلادـبع » »
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هب تسب و  قالـش  هب  ار  وا  راـب  رگید  تشاد ، نمحرلادـبع  هک  يدـیدش  تلاـسک  دوجو  اـب  دـح و  يارجا  رب  ینبم  هللادـبع  تداهـش  دوجو 
دوخ هک  یمالـسا  لوصا  اب  قباطم  هداس و  یگدـنز  دوجو  اب  رمع ، ( . 4 . ) درم قالـش  يرامیب و  رثا  رب  يدنچ  زا  سپ  يو  دنکفا . شنادـنز 

ریاظن اهنیا و  ( . 5 . ) منکیمن یهن  رما و  وت  هب  نم  تفگ : درکن و  ضارتعا  ودب  دید ، ار  هیواعم  یفارـشا  عضو  تفر و  ماش  هب  یتقو  تشاد ،
، نامثع نامز  رد  هک  تسا  بلاج  تسناد . یمالسا  نیناوق  ماکحا و  قیقد  يارجا  رد  یتموکح  هاگتـسد  یتسـس  زا  ياهنومن  ناوتیم  ار  نآ 
هچ ره  یلو  ( 6 ( ؛ دـناوخ لـماک  ار  زاـمن  رفـس  رد  راـب  کـی  هک  مینیبیم  ار  يو  طـقف  تسین و  نیب  رد  دـیدج  ياهيراذـگنوناق  زا  نخس 

رتیلوصا و فارحنا ، نیخیـش ، نامز  رد  دوشیمن ، روصت  ایآ  تفای . جاور  يزاـب  شیوخ  موق و  یلاـم و  روما  رد  طـیرفت  طارفا و  دـیهاوخب 
دـیآ و راوشد  ام  ینـس  ناردارب  يارب  نخـس  نیا  تسا  نکمم  تسا ؟ هدـش  رتشیب  شدومن ، هولج و  نامثع  ناـمز  رد  یلو  هدوب ؛ رترادهشیر 

رکبوبا نامز  يهبناج  همه  ياهفارحنا  يالبال  زا  دیاب  دمآ ، دوجو  هب  وا  زا  دعب  نامثع و  نامز  رد  هک  ار  هچنآ  هشیر  هک  دـنریذپب  دـنناوتن 
تسا یخیرات  قیاقح  هلسلس  کی  اهنیا  هک  درک  دیاب  هچ  یلو  درک ؛ وجتسج  اهنآ  يهزات  ياهيراذگ  نوناق  دیدج و  ياهسایقم  رمع و  و 
طیرفت طارفا و  هعت و  میرحت م0 دیلو ، نب  دلاخ  وفع  كدف ، هلأسم  هفیقس ، تارکاذم  ام ، ینـس  ناردارب  ایآ  مینآ .! هب  فارتعا  زا  ریزگان  هک 

رد المجم  هچنآ  ایآ  دـننادیمن ؟ تاـماظن  نیناوق و  سییاـقم  هحفـص 87 ) رییغت (  تاـفارحنا و  رب  لـیلد  ار  نآ  لاـثما  ماـکحا و  يارجا  رد 
نیرید لماوع  هب  ار  ام  هک  تسین  یفاک  میتفگ ، یماظن  یـسایس و  يداصتقا و  رظن  زا  مدرم  یمومع  تلاح  ینید و  یناـبم  زا  تلفغ  يهنیمز 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  گرم  زا  سپ  زور  زا  البرک ، هعجاف  لماوع  بیترت ، نیدب  ایآ  و  دزاس ؟ انشآ  مالسا  يایند  رب  هیماینب  موش  هطلس 
(3 . ) نایعألا تایفو  زا  لقن  هب  ص 281 ، داهتجالا ، صنلا و  ( 2 «. ) داهتجالا صنلا و   » سیفن باتک  رد  لیصفت  ( 1 ( ؟ دمآیمن مهارف  هلآ ، و 
و صنلا  ( 6 . ) ص 293 ناـمه ، ( 5 . ) دـیدحلایبا نبا  حرـش  زا  لـقن  ص 289 ، ناـمه ، ( 4 . ) دعـسنبا تاـقبط  زا  لـقن  ص 210 ، ناـمه ،

. دمحا دنسم  زا  لقن  ص 314 ، داهتجالا ،

یماظن فارحنا 

تـسا یفاک  ردـق  نیمه  ناملـسم ، هزات  بارعا  رب  یئاشگ  روشک  ییوجگنج و  حور  يهطلـس  ای  یماظن  فارحنا  دروم  رد  یماـظن  فارحنا 
نآ زا  سپ  يوـما و  تموـکح  رد  هک  مود  تـسد  دارفا  تروـص  هـب  برع ، ریغ  ناناملـسم  اـب  راـتفر  تـبورع و  حور  يهـبلغ  هـک  میئوـگب 
دش بجوم  دش ؛ اهنیا  زج  یناریا و  ناناملسم  هنابلط  لالقتـسا  ياهبالقنا  اهمایق و  بجوم  دوب و  طلـسم  جئار و  فرع  یـسابع ، تموکح 
ریاس رـصم و  ناریا و  ياهروشک  ناناملـسم  هزات  يوس  زا  مالـسا  نید  شریذـپ  قصو  اـب  شرتسگ ، زاـغآ  ناـمه  زا  یمالـسا  ناـمکاح  هک 

ینارمکح اهنآ  رب  دادـغب  ای  ماـش  زا  هک  ناملـسم  ناـمکاح  مالـسا و  نیب  اـهروشک  ناناملـسم  و  دـنورب . لاؤس  ریز  زور ، نآ  مهم  کـلامم 
نید نافلاخم ، راتشک  راشف و  رهق و  روز و  لامعا  رب  یـسابع  يوما و  نامکاح  نداد  قوس  رب  هوالع  نیا ، دنوش و  لیاق  توافت  دندرکیم ،

. تسا هتفر  شیپ  ریـشمش  روز  هب  مالـسا ، هک  درک  تفای -  همادا  اهنرق  هک  تسردان -  يرواد  نیا  اب  هجاوم  یخیرات  رظن  زا  زین ، ار  مالـسا 
دانتـسا هب  دـیاب  تسا  هتفرگارف  ار  یمالـسا  تیمکاح  زا  نرق  نیدـنچ  هک  هلوقم ، نیا  رد  اریز  میئوگیمن  نخـس  نیا  زا  شیپ  هراـب ، نیا  رد 

... تسا روطق  باتک  دلج  نیدنچ  روخ  رد  هک  تفگ  نخس  مالسا  یسایس  لصفم  خیرات 

یمومع فارحنا 

ناـنارمکح و اـملع و  زا  هقبط ، رـشق و  ره  زا  یمالـسا  تما  موـمع  ناـمز ، رورم  هب  هک  تسنیا  یموـمع  فارحنا  زا  دارم  یموـمع  فارحنا 
ای هنایارگ ، یماظن  دبتسم و  تیمکاح  زا  يوج  رد  ناخروم ، نافوسلیف و  هحفص 88 ) نارگتعنص و (  نادنمرنه و  ناروهشیپ و  نارگادوس و 

روز و اب  هجاوم  دننز  زابرس  دبتسم  ياهتیمکاح  شریذپ  زا  دنتـساوخیم  رگا  ای  دندشیم و  تموکح  گنرمه  ای  دندوب و  هیقت  هب  روبجم 
هحفص 89) درکیم ( . رتهدرتسگ  رتزاب و  هچ  ره  هعماج  رد  ار  فارحنا  هنماد  دوخ ، نیا  دندشیم و  مادعا  هجنکش و  سبح و  رهق و 
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یسارکوتسیرا

جیاتن رب  فوقو  يارب  کنیا  میدرک و  حرش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  یلوصا  تافارحنا  هتشذگ ، لصف  رد  یسارکوتسیرا 
هب تشگزاب  ياهلاهن  ندـش  افوکـش  لیاوا  هک  ناـمثع  نارود  عاـضوا  زا  یـشرازگ  لـصف  نیا  رد  نیتسخن ، تموکح  يهویـش  زا  هلـصاح 
«، یلع  » زا بکرم  يرفن  شش  ياروش  کی  رد  رمع  روتـسد  قبط  نامثع  باختنا  هک  مینادیم  مینارذگیم . رظن  زا  تسا ، هتـشذگ  تیلهاج 

رگا هک  دوب  بیترت  نیدب  روتـسد ، قبط  اروش  تفرگ . تروص  صاقویبا ،» نب  دعـس  «، » فوع نب  نامحرلادـبع  «، » ریبز «، » هحلط «، » نامثع »
هک دـشاب  ياهتــسد  هدـنرب  ارآ ، يواـست  تروـص  رد  دـنوش و  هدز  ندرگ  دــننک ، تفلاـخم  هـک  يرفن  ود  اـی  کـی  درب ، ار  تیرثـکا  یکی 

. دوب نامثع  رادفرط  نامحرلادبع  نامحرلادبع و  عبات  دعـس ، اریز  دوب ؛ مولعم  عضو  بیترت ، نیدب  تساهنآ ! نیب  رد  فوع  نب  نامحرلادبع 
 - ار هیماینب  نامثع ، باختنا  ( . 2 . ) درکیم شـشوک  رگید  بازحا  هیلع  تخاونکی  روطب  دوب ، بلاغ  تاباختنا  رد  هک  يوما  بزح  و  ( 1)

نانیا دـمآ . مهارف  نانآ  يارب  عاضوا ، يهبناج  همه  ندرک  هضبق  تامدـقم  دـیناسر و  دوخ  لد  دارم  هب  تفگ -  نایفـسوبا  هک  هنوگ  ناـمه 
اب دـندش و  لوغـشم  نیملـسم  لاملا  تیب  جارات  هب  یتکلمم ، نوؤش  همه  رد  تلاـخد  یتموکح و  بصاـنم  لاغـشا  رب  هحفـص 90 ) هوالع ( 

یمالسا تکلمم  عضو  هکنآ  يارب  ام  کنیا  و  دندروآ ... رد  رگید  یتروص  هب  ار  یعامتجا  یـسایس و  يهفایق  هفیلخ ، یئوخمرن  زا  هدافتـسا 
یتقو مینکیم : رکذ  تسا ، نامز  نآ  عاضوا  یگتخیر  مهرد  زا  یکاح  همه  هک  یخیرات  دـهاش  دـنچ  مینک ، یـسررب  ناـمثع  نارود  رد  ار 

شیرق يهدمآرب  نان  مکح  قارع  داوس  : » ینعی شیرقلا » ریطف  داوسلا  امنأ  : » تفگ ینیـشن  بش  کی  رد  قارع  رادناتـسا  صاع » نب  دیعـس  »
ریـشمش اـب  روشک  نیا  تفگ : دـندز و  کـتک  ار  وا  داد ، روتـسد  شناـمالغ  هب  دوب  قارع  ذـفنتم  لاـجر  زا  یکی  هک  رتشا  کـلام  دراد ؛» ار 

نت دنچ  ناحوص و  نب  ۀعـصعص  لیمک ، کلام ، دیعـس ، وگتفگ ، نیا  رثا  رب  تسا ؛ مالـسا  نیدهاجم  لام  هدش و  هتفرگ  مالـسا  نیدـهاجم 
هیواعم درک . تبحص  وا  اب  يدنت  هب  هعـصعص ، دش و  ناشوگتفگ  هیواعم  هعـصعص و  دندش ، دراو  هیواعم  رب  نانیا  داتـسرف . ماش  هب  ار  رگید 

هک دوب  دیلو  نب  دلاخ  رـسپ  نامحرلادبع  صمح  یلاو  دنتـسرف ، صمح »  » هب ار  نانآ  داد  روتـسد  نامثع  درک . شرازگ  نامثع  هب  ار  نایرج 
ار نیمرتحم  نیا  دـشیم و  بسا  راوس  هکنآ  هلمج  نم  درکیم و  يراتفر  دـب  رایـسب  اهيدـیعبت  اب  صخـش  نیا  دوب  وگروز  نشخ و  رایـسب 

تسا رتهب  هک  تشون  زکرم  هب  هرخالاب  دادیم و  ناشجنر  مه  درکیم و  فیفخ  ار  اهنآ  مه  بیترت  نیدب  دیناودیم و  شیوخ  بسا  يولج 
دیلو : » رگید دروم  دوب - . نامثع  هیلع  نایغط  لماوع  زا  یکی  طوبرم ، رابخا  راشتنا  قارع و  هب  هدـع  نیا  تعجارم  دـندرگرب . قارع  هب  اهنیا 
سپ ياهدع  دناوخ . تعکر  راهچ  ار  زامن  دمآ و  دجسم  هب  هدولآ  بارش  باوخ  نهاریپ  اب  حبـص  زور  کی  دوب ، هفوک  یلاو  طیعم » یبا  نب 

يدـنت هب  نامثع  دـنتفر . نامثع  شیپ  یهاوگ  يارب  هدروآ و  رد  ار  وا  رتشگنا  دـنتفای ، تسم  ار  وا  هدرب و  موجه  شاهناخ  هب  وا  تشگزاب  زا 
ار ماما  يأر  يو  درک ؛ ضارتعا  نامثع  هب  مالـسلاهیلع  یلع  دـندمآ و  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  روضح  هب  ناـیکاش  درک . در  ار  ناـنآ 

دیشک ار  يو  داد ، شحف  ودب  دیلو  یتقو  دز و  هنایزات  وا  رب  مالسلاهیلع  یلع  وا ، راضحا  زا  سپ  نک ؛ راضحا  ار  دیلو  دومرف : ماما  تساوخ .
. - مناوتیم مه  نیا  زا  رتدب  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ینک . هحفـص 91 ) نینچ (  وا  اب  يرادـن  قح  تفگ : ناـمثع  دز ، نیمز  هب  و 
دوخ دعب  دوب . سجن  دیلپ و  دیلو  دینک ؛ ریهطت  ار  ربنم  تفگ  تسشنن و  ربنم  يالاب  دش ، هفوک  یلاو  دیلو  ياج  هب  دیعـس  یتقو  رگید : دروم 

نیمه رد  دـندرک . ار  وا  لزع  ياضاقت  دـنتفر و  نامثع  شیپ  راوس  داتفه  یهارمه  هب  رتشا  کـلام  دز . تسد  تسیاـشان  ياـهراک  هب  دـیعس 
يارب هک  داد  يأر  يو  درک . تروشم  هللادبع  اب  نامثع  دندمآ . تختیاپ  هب  زین  هفوک  یلاو  دیعس  و  حرسیبا » نب  هللادبع   » رـصم یلاو  لاوحا 

وت تکوـش  داـتفا و  دـهاوخ  مدرم  تسد  هب  یلاو  بصن  لزع و  ینک  نینچ  رگا  تفگ : دیعـس  تسا . بوـخ  دیعـس  لزع  مدرم ، رظن  بـلج 
هحلط و هب  ار  نایرج  دمآ و  دجسم  هب  دینش ، ار  وگتفگ  نیا  هک  صاعورمع  تسرف ! گنج  نادیم  هب  نادهاجم  اب  ار  نانیا  دوشیم . هتـساک 

هفوک هب  رتدوز  متشاد  لوپ  رگا  تفگ : رتشا  کلام  دش ! رتمکحم  دیعـس  تیعقوم  هک  دنداد  عالطا  ودب  دمآ  رتشا  کلام  یتقو  تفگ : ریبز 
هب درک و  ضرق  مهرد  رازه  هاـجنپ  مادـک  ره  زا  ریبز  هحلط و  داهنـشیپ  قـبط  هرخـالاب  دوـش و  هفوـک  دراو  دیعـس  متـشاذگیمن  مـتفریم و 
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و ددرگیمرب ، دـیتشاد  هلگ  وا  زا  هک  يریما  تفگ : مدرم  هب  دـمآ و  دجـسم  هب  ریـشمش  اب  دـیناسر و  هفوک  هب  ار  دوخ  يروف  داد و  نایفارطا 
هب هنایفخم  ار  نایرج  ددرگرب . هفوک  هب  دیعـس  دـنراذگن  هک  تفرگ  تعیب  رفن  رازه  هد  زا  يو  دتـسرف . گنج  ههبج  هب  ار  امـش  تسا  رومام 

ردارب حرـسیبا » نب  هللادـبع   » ملاظم زا  نایرـصم  ( 3 . ) دـش یلاو  يرعـشا » یـسوموبا   » تـشگرب و هار  نـیب  زا  يو  دـندرک . شرازگ  دـیعس 
يارب يزیمآ  دیدهت  همان  نایکاش ، طسوت  نامثع  دندرک . ار  هللادـبع  لزع  ياضاقت  هدـمآ و  زکرم  هب  دـندوب  هدـمآ  هوتـس  هب  نامثع  یعاضر 
ثعاب دش و  یمومع  یتحاران  بجوم  هلأسم  نیا  تشک ! ار  نانآ  زا  یکی  دش و  تحاران  تدشب  همان  ندـناوخ  ار  هللادـبع  داتـسرف . هللادـبع 

اب مه  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دنداتسرف . هفیلخ  شیپ  تطاسو  هب  ار  هنیدم  ناگرزب  هدمآ و  هنیدم  هب  يرفن  رازه  تیعمج  هک  دیدرگ 
هب ار  وا  دـیدرک  باختنا  هک  ار  هک  ره  تفگ : مدرم  هب  نامثع  هحفـص 92 ) هدب ( ، مدرم  بناج  هب  قح  تفگ : دمآ و  نامثع  شیپ  یتعامج 

نیب رد  دنتفرگ ؛ شیپ  رد  ار  رـصم  هار  راصنا  نیرجاهم و  زا  ياهدع  اب  يو  دندرک . باختنا  ار  رکبیبا » نب  دمحم   » مدرم متـسرفیم . رـصم 
یتقو : » نومضم نیدب  حرسیبا  نب  هللادبع  هب  باطخ  تسا  ياهمان  لماح  هک  دش  مولعم  شیتفت  زا  سپ  دندروخرب و  یکوکشم  درم  هب  هار 
همان دـسرب »! وت  هب  نم  همان  ات  هدـش  همادا  راک  هب  نک و  هراـپ  ار  ناـشهمان  شکب و  ار  ناـنآ  دـندمآ ؛ شناـهارمه  رکبیبا و  نب  دـمحم  هک 

هنیدـم رد  ربخ  دنتـشگزاب . هنیدـم  هب  ناهارمه  رکبیبا و  نب  دـمحم  دـش و  سلجم  تروص  راصنا ، نیرجاـهم و  رهم  ءاـضما و  هب  هفوشکم 
ار همان  نتـشون  نامثع  دندمآ . نامثع  شیپ  دعـس  رامع و  مالـسلاهیلع ، یلع  هارمه  هب  ياهدع  درک . ینابـصع  تدشب  ار  مدرم  دش و  رـشتنم 
. درک عانتما  نامثع  دنک . مدرم  میلست  ار  ناورم  هفیلخ ، دنتساوخ  مدرم  تسا . ناورم  طخ  هب  همان  دش  مولعم  يواکجنک  زا  سپ  دش و  رکنم 

نامثع امن ! مارآ  ار  نانآ  نک و  تبحـص  مدرم  اب  تفگ : دـمآ و  نامثع  شیپ  دـنک ، فرطرب  ار  فـالتخا  تساوخیم  هک  مالـسلاهیلع  یلع 
: تفگ تفر و  نامثع  شیپ  تشادـن  روضح  نامثع  يهباـطخ  ماـگنه  رد  هک  ناورم  دـمآ . لزنم  هب  درک و  ینامیـشپ  راـهظا  ياهباـطخ  یط 

عمج تاهناـخ  رود  مدرم  نـالا  تفگ : ناورم  تسا . هتـشذگ  هتـشذگ ، تـفگ : دـش و  نامیـشپ  ناـمثع  يدرک » يرج  تدوـخ  رب  ار  مدرم  »
شود رـس و  زا  هک  مدرم  اب  ناورم  نک . تبحـص  اهنآ  اب  ورب  وت  مشکیم ، تلاجخ  نم  تفگ : نامثع  دراد . ییاضاقت  یـسک  ره  دـناهدش و 

تنطلس دیهاوخیم  داب  هایس  ناتیور  دیاهدمآ ؟ يرگلواپچ  يارب  دیاهدش ؟ عمج  ارچ  دیراد ؟ راک  هچ  اجنیا  تفگ : نینچ  دنتفریم ، الاب  مه 
مالـسلاهیلع یلع  ضرع  هب  نایرج  دنتـشگرب ؛ دیدش  یتحاران  اب  مدرم  دـش ! میهاوخن  امـش  بولغم  ام  دـیوش ، مگ  دـیورب  دـیریگب ! ام  زا  ار 

ار ناورم  میلـست  ياضاقت  دندمآ و  نامثع  لزنم  رد  هب  رگید  راب  نویبالقنا  درک . تحیـصن  ار  وا  دـمآ و  نامثع  شیپ  رگید  راب  يو  دیـسر .
هحفـص نامز (  رد  هک  دهدیم  ناشن  عیاقو  نیا  ( 4 . ) دش نامثع  نتـشک  هب  یهتنم  نایرج  نیا  درک . يراشفاپ  عانتما  رد  مه  هفیلخ  دنتـشاد ؛
شایع لقعیب و  مدرم  هدع  کی  نامثع  نیرواشم  ناگدنیامن و  دوب و  هدش  دیدش  جرم  جره و  راچد  یتموکح  هاگتـسد  کی  نامثع ، ( 93

. دندرکیم هدافتسا  ءوس  لمکا  متا و  وحنب  وا  یتسس  زا  نایفارطا  و  دوبن . رادروخرب  هدارا  میمصت و  يورین  زا  زین  هفیلخ  دندوب و  رسدوخ  و 
جیگ راـمآ  کـنیا  میدرک و  هدـهاشم  کـیدزن  زا  ار  وا  ناـیفارطا  ذوـفن  هجرد  هفیلخ و  یتسایـسیب  حازم و  نوـلت  قوـف ، شرازگ  دـنچ  رد 

نآ مامت  سمخ  هینیمرا »  » حتف زا  سپ  نامثع  مینکیم . رکذ  نامثع  نارود  ياهيزودـنا  تورث  اهيرگامغی و  جرم و  جره و  زا  ياهدـننک 
دلاخ نب  هللادبع  دیـشخب . ودب  لاملا  تیب  زا  مهرد  رازه  دص  نامثع  دروآ و  فرـصت  هب  زین  ار  كدـف »  » هوالع ناورم  دیـشخب . ناورم  هب  ار 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  يهدش  درط  مالسا و  فورعم  نمـشد  صاعلا » نب  مکح   » هب داد . مهرد  رازه  دصراهچ  تساوخ ، هلـص  وا  زا  هک 

دیشخب و مکح » نب  ثرح   » هب دوب ، هدرک  فقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  ار  زورهن »  » رازاب داد . هلص  ناونع  هب  مهرد  رازه  دص  هلآ  و 
نامز رد  هک  دوب  يزبسرـس  ياههاگارچ  هنیدم  فارطا  رد  تخادرپ . وا  هب  مهرد  رازه  دـص  داد ، هدربمان  ثرح  هب  ار  هشیاع  شرتخد  یتقو 

ات رـصم  زا  ار  اقیرفآ  دـمآ  رد  درک . هیماینب  صاخ  ار  نآ  نامثع  دوب . نیملـسم  ماـشحا  فقو  رمع  رکبوبا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
ناورم هب  مهرد  رازه  دـص  تساوخیم  هک  يزور  داد . لوـپ  مهرد  رازه  نایفسوبا 200  هب  دیـشخب . حرـسیبا  نب  هللادبع  هب  تسبرد  هجنط 

ار وا  نامثع  تسا . دایز  لوپ  نیا  تفگ : تخادنا و  وا  شیپ  ار  دیلک  نانک  هیرگ  دوب ، لاملا  تیب  راد  دیلک  هک  مقرا » نب  دیز  . » دـهد مکح 
داد و شداماد  هب  اجکی  ار  نآ  دمآ ، تاقدص  لماح  رتش  کی  دومن . میـسقت  هیماینب  نیب  ار  همه  دندروآ  قارع  زا  یلاوما  یتقو  درک . لزع 
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بیترت نیا  هـب  هحفـص 94 ) ( . ) 5  ) دیـشخب ودـب  دوب  نوـیلیم  هس  رب  غلاـب  هک  ار  تاقدـص  نیا  درک و  هعاـضق »  » تاقدـص تسرپرـس  ار  وا 
مورحم و هقبط  هب  یگدیسر  رادهدهع  دیاب  هک  یمالسا  تفالخ  دوب و  یتروص  هچ  هب  نیملسم  لاملا  تیب  زور  لاح و  هک  دوشیم  هظحالم 

ریبز : » مینکیم لقن  يدوعـسم »  » لوق زا  مه  ار  لیذ  رامآ  الاح  دیدناوخ ؛ ار  الاب  هدنهد  ناکت  رامآ  دوب . هدش  خسم  هنوگچ  دـشاب ، كولفم 
. تشاذـگ ياـج  هب  زینک  رازه  بـسا و  رازه  رز ، راـنید  رازه   150 تخاس ، ددـعتم  لزاـنم  هفوک  رد  هیردنکـسا و  رد  هرـصب ، رد  ماوع » نب 

جوراس رجآ و  چـگ و  زا  هنیدـم  رد  ياهناخ  يو  دوب . رانید  رازه  يزور  قارع  رد  وا  يهلغ  تخاـس و  هناـخ  هفوک  رد  هللادـبع » نب  ۀـحلط  »
. تشاد تمیق  الط  رانید  رازه  دص  وا  رگید  لاوما  دنتـسکشیم . ربت  اب  میـسقت  يارب  ار  شیاههرقن  الط و  درم ، هک  تلاث » نب  دیز  . » تخاس

عیـسو ياهناـخ  فوع » نب  نامحرلادـبع  . » تشاد شزرا  راـنید  رازه  دـص  تشاد ، هک  ییاـهنیمز  بآ و  تمیق  درم ، یتقو  هیما » نب  یلعی  »
وا هکرت  متشه  کی  تمیق  دندرک ، میـسقت  ار  شلاوما  یتقو  دوب . بسا  دص  دنفـسوگ و  رازه  هد  رتش و  رازه  شاهلیوط  رـس  رد  هک  تخاس 

یقاب وا  زا  دقن  لوپ  مهرد  نویلیم  کی  الط و  رانید  رازه  هاجنپ  دص و  درم ، یتقو  موس  هفیلخ  دوخ  دشیم . الط  رانید  رازه  راهچ  داتـشه و 
يو هک  يرایـسب  نارتش  اهبـسا و  هفاضا  هب  اهنیا ، دوب . الط  راـنید  رازه  دـص  هریغ ، و  نینح »  » و يرقلا » يداو   » رد وا  كـالما  تمیق  دـنام و 

، درک جرخ  الط  رانید  هکم 16  رفس  رد  رمع  یتقو  هک  دنکیم  قیبطت  رمع  مالـسلاهیلع و  یلع  ماما  عضو  اب  ار  عضو  نیا  يدوعـسم  تشاد .
مردـپ يررقم  زا  تفگ  ربـنم  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  تفر ، ناـهج  زا  یتـقو  مالـسلاهیلع  یلع  میدرک و  فارـسا  اـم  تفگ : شرـسپ  هب 

ياـههرهچ زا  دوـب . هدروآ  هوتـس  هب  ار  نیملـسم  يهـمه  ناـمثع ، ناـمز  عاـضوا  ( . 6 . ) تسوا هکرت  ماـمت  هک  هدـمآ  داـیز  مـهرد  دـصتفه 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  راکادف  هحفـص 95 ) یمیمـص و (  رای  هک  تسا  يرافغ » رذوبا  ، » دنکیم هجوت  بلج  وا  نامز  رد  هک  یناشخرد 

: تفگیم تخادرپیم و  ینارخـس  هب  اـج  نآ  اـج و  نیا  دـشیم و  باـتیب  جرم  جره و  نیا  ربارب  رد  رذوبا  دوب . وا  داـمتعا  دروـم  هلآ و  و 
رقف یتقو  : » تفگیم زاب  و  دیآیمن ». نوریب  لزنم  زا  دشکیمن و  ریشمش  هنوگچ  درادن ، توق  دوخ  لزنم  رد  هک  یسک  زا  منکیم ، بجع  »

هیواعم ءارضخلا »  » فورعم خاک  دمآ و  ماش  هب  یتقو  رذوبا  ربب ». دوخ  اب  ارم  دیوگیم ؛ وا  هب  ینامیایب  رفک و  دوریم  يرهـش  هب  يرادان  و 
ار حیرـص  فیرـش و  درم  نیا  نامثع ، تسا » فارـسا  تسا ، وت  لام  نیا  رگا  تسا و  تنایخ  تسادـخ ، لام  لام ، نیا  رگا  : » تفگ دـید  ار 

هـصالخ یلیالع  نابز  زا  هنوگ  نیدـب  ار  افلخ  نامز  فارحنا  لوصا  لصف  نیا  نایاپ  رد  درمب ! هاگدـیعبت  رد  مود  راب  درک و  دـیعبت  هراـبود 
تعیب رد  راصنا  رجاـهم و  فـالتخا  - 1 تسا : نینچ  دـش ، مالـسا  تما  بارطـضا  ثعاـب  دوب و  اـفلخ  تموکح  رد  هک  یتاـهج  : » مینکیم

. دش ياهدع  تأرج  درمت و  دادترا و  ثعاب  تشاد و  مالسا  ملاع  رد  یمهم  ساکعنا  هک  تعیب  زا  مشاهینب  همطاف و  يریگ  هرانک  هفیقس و 
رکبوـبا يدوعـسم ، تیاور  قـبط  اـصوصخم  تخیگنارب و  ناـنآ  يراـی  يارب  ار  ياهدـع  هک  مالـسلامهیلع  تـیب  لـها  رب  يریگ  تخـس  - 2

هب افلخ  تموکح  - 3 مدوب . هداد  وا  هب  ار  كدف  شاک  تفگیم : هک  دـیوگیم  يربط  مدرکیمن و  شیتفت  ار  همطاف  هناخ  شاک  تفگیم :
-4 تشادـن . یتموکح  يهطلـس  تموکح ، دوب . تنـس  نآرق و  رد  هک  ینیناوق  زج  نوناق . نودـب  یـسارکومد  دوب . یـسارکومد  ینعم  مامت 
تفای و یناماس  رـس و  ناشیگدنز  مالـسا  ندمآ  اب  دندوب ، شیدنین  تبقاع  كابیب و  تیلهاج و  ياهبرع  نامه  هک  افلخ  رـصع  نیملـسم 

دای هب  ار  مدرم  هک  دندش  ادیپ  جـیدخ » نب  عفار   » و رذوبا »  » دـننام ینیغلبم  - 5 دمآ . دوجو  هب  تما  یتسرپ  زایتما  دنداد و  تیفارشا  لیکـشت 
. ) دندوب رثؤم  رایـسب  مدرم ، يهیحور  رد  نیغلبم  نیا  دـندرکیم . داقتنا  دوجوم  عضو  زا  دـنتخادنایم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـصع 
نیب ار  میانغ  همه  اـفلخ ، - 7 دـمآ . رد  نانآ  هگرج  رد  مه  شدوخ  درکیم و  یتسـس  ناتـسرپ  ایند  لیـس  ربارب  رد  ناـمثع  - 6 هحفص 96 )

هنیدـم دجـسم  رد  هقلح  هقلح  راکیب ، مدرم  ، » يدوعـسم لوق  هب  دـش و  دایز  اـسف  ینارذـگ و  شوخ  يراـکیب و  دـندرک . تمـسق  نیملـسم 
يراک ره  رد  دندش و  لوضف  دندوب و  لاملا  تیب  دامتعا  هب  مدرم  دنتشادن . روما  رد  تلاخد  ییوگ و  تشذگرس  زج  يراک  دنتـسشنیم و 
تفرگ دای  ار  یماظن  نونف  هکنآ  اب  مالسا  رکـشل  هیحور ، نیا  يهجیتن  رد  دوب ». گرزب  تاماقم  يوزرآ  رد  سک  ره  و  دندرکیم ، هلخادم 

دیآ دوجو  هب  اهنآ  رد  قوفام  زا  تعاطا  دایقنا و  حور  دـشاب و  حیحـص  یماظن  حور  ياراد  هک  ياهدـیزرو  مظنم و  شترا  تروص  هب  یلو 
توعد دوخ  فرط  هب  ار  ریبز  هحلط و  لـثم  یناعاجـش  نارکـشلرس و  دـندرکیم و  تلاـخد  يروشک  روـما  رد  نایرکـشل  اذـل  دـماین و  رد 
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ساسا رب  مدرم  تیبرت  نید و  تامیلعت  ذافنا  مالـسا و  توعد  رـشن  هب  اـفلخ  - 8 دنتـسکشیم . مهرد  ار  تقو  تموکح  هطلـس  دندرکیم و 
هب ار  مدرم  نیرـشبم ، مازعا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یلاـح  رد  دـندوب ، اـنتعایب  تبغر ) تریـصب و  اـب  ناـمیا  ینعی   ) مالـسا حور 

. دنتشاد هجوت  تهج  نیدب  افلخ  هک  میرادن  یکردم  ام  یسانش ، نوناق  فرص  هن  دشاب ، هدیقع  افص و  يور  زا  هک  درکیم  توعد  یمالسا 
تشاد و جاور  زور  نآ  نیملـسم  نیب  رد  تسا ، فالتخا  يهیاـم  دوخ  هک  يدرگ  ناـبایب  ياهلیبق و  حور  يودـب و  ياههویـش  دـیلاقت و  - 9

زور نآ  دوجوم  عضو  هصالخ  دوب  نیا  دنام ».) دهاوخن  رارق  رب  و   ) تسین راوتـسا  دـشاب  ياهلیبق  يدرگ و  نابایب  حور  هیاپ  رب  هک  یتموکح 
یعیش دنمشناد  کی  هن  ار  اهنیا  تشاد . دایز  توافت  دوب ، هداد  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  ییاهسایقم  مالـسا و  حور  اب  هک 
خیرات ( 3 . ) نیسحلا خیرات  ( 2 . ) داهتجالا صنلا و  ( 1 ( ) هحفص 97 تسا ( . هدروآ  تنس  لها  گرزب  دنمشناد  یلیالع  داتسا  هکلب  بهذم ،

ج یلع ، مامالا  ص 98 -  هغالبلاجهن ج 1 ، حرش  ( 5 . ) 885 صص 892 -  ج 4 ، یلع ، مامالا  ( 4 . ) يدوعـسم زا  لقن  هب  ص 37 ، نیسحلا ،
صص 422 و 426. ج 2 ، بهذلا ، جورم  ( 6 . ) ص 857 ، 4

يزاسون تالکشم  تیروهمج و 

دنتفرگ و روز  دندرک و  هدافتسا  ءوس  دوخ  تاماقم  زا  دنتسناوت  هچ  ره  هیماینب  میدناوخ ؛ هک  یحرش  هب  يزاسون  تالکـشم  تیروهمج و 
، راب فسأت  يارجام  کی  لابند  هب  ماجنارس  و  دندومن ؛ دیعبت  دندنکفا و  نادنز  هب  دنداد و  هجنکـش  رجز و  فلتخم ، ءاحنا  هب  ار  نابلط  قح 

ییاهرذع نامثع  يارب  باحصا  دیوگیم : دیدحلایبا  نبا  دش . هتشک  هرصاحم و  نامثع ، میدناوخ ، هتـشذگ  لصف  رد  ار  نآ  تامدقم  هک 
قادرج جرج   » هک يروـطب  اـما  ( . 1 . ) دـشاب لـتق  قحتـسم  هک  دوبن  هزادـنا  نآ  هب  وا  مرج  هک  تسا  نیا  مییوگیم  اـم  هچنآ  یلو  دـندروآ ؛

زا هک  ار  ضاـیع » نبا  راـین   » ماـن هب  يدرم  ناـمثع ، نارادـفرط  زا  یکی  یلو  دـندوبن ، هـفیلخ  نتـشک  دـصق  هـب  مدرم  : » دـسیونیم یحیـسم »
میلست هدرک  میرای  هک  ار  یسک  نم  تفگ : نامثع  دینک ، میلست  ار  ضایعنبا  لتاق  دندز : دایرف  نیریاس  رصم و  مدرم  تشک . دوب  نویبالقنا 

يارب ردـپ  روتـسد  قبط  مالـسلاامهیلع  نینـسح  هک  یـششوک  یعـس و  دوجو  اـب  تخورفارب و  ار  بـالقنا  شتآ  هتفگ ، نیا  منکیمن ! اـمش 
، افلخ نامز  رد  هتسویپ  مالسلاهیلع  یلع  دش ». هتشک  نامثع  هدیسر و  نایـصع  جوا  هب  تلم  دندرکیم . یئوس  هثداح  هنوگ  ره  زا  يریگولج 

يارب تطاسو  هفیلخ و  ندرک  تحیصن  اب  اهراب  تموکح ، ریخا  نارود  رد  اصوصخم  و  درکیم . يزاب  ار  تما  تموکح و  نیب  طبار  شقن 
يو هک  یششوک  میدناوخ و  هتـشذگ  هحفـص 98 ) لصف (  رد  هچنآ  ددرگن . هتـسسگ  مه  زا  تما  تموکح و  طـباور  درکیم  یعـس  مدرم 

دـندوب و تحاران  هدـمآ و  ناجیه  هب  هک  مدرم  لاح  ره  رد  اما  تسا . اعدا  نیا  رب  یبوخ  دـهاش  درک ، نامثع  لـتق  زا  مدرم  نتـشادزاب  يارب 
یلع دـندرک . تـعیب  يو  اـب  دـندرب و  موـجه  وا  يهناـخ  هـب  دنتـشادن ، مالـسلاهیلع  یلع  هناـخ  زا  ریغ  یهاـنپ  أـجلم و  ناـمثع ، لـتق  زا  سپ 

زا سپ  يو  دنوش » بوک  دگل  مالـسلاامهیلع  نینـسح  دوب  کیدزن  هک  دوب  ياهزادنا  هب  ماحدزا  : » دیوگیم هنیمز  نیا  رد  دوخ  مالـسلاهیلع 
دراد تسد  رد  هک  ییاهدنپ  زا  هک  یـسک  میآیمرب . هدهع  زا  مریگیم و  ندرگ  هب  میوگیم  هچ  ره  : » دومرف نینچ  مدرم  هب  باطخ  تعیب ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تثعب  زور  هک  ییالب  نامه  دیشاب ! هاگآ  درادزاب . اهههبش  رد  نداتفارد  زا  ار  وا  يراکزیهرپ ، يوقت و  دوش ، انیب 
مه هب  تدـشب  امـش  هداتـسرف ، یتسارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  سک  نآ  هب  دـنگوس  تسا و  هتـشگزاب  تأیه  نامه  اـب  دـیتشاد ،
... ددرگ نیرتنییاـپ  نیرتـالاب ، دوـش و  نیرتـالاب  نیرتنییاـپ ، هک  دـش  دـیهاوخ  ناـشوج  گـید  نوـچمه  هدـش و  لاـبرغ  هدـش و  هـتخیمآ 

یلع ماما  ( . 2 ...« ) دش دهاوخ  هاتوک  ناشتسد  دندوب ، هداتفا  شیپ  هک  اهنآ  داتفا و  دنهاوخ  شیپ  هرابود  دندوب  هداتفا  بقع  هک  ییاهورشیپ 
دندوب لوغـشم  امغی  جارات و  هب  هک  یهورگ  هب  تیعطاق  اب  درک و  هراشا  دوجوم  یعامتجا  داسف  تاـفارحنا و  هب  هبطخ ، نیا  رد  مالـسلاهیلع 
مالعا يو  دیدرگ . دهاوخ  الاب  ریز و  هراب  کی  هب  دساف  تاماظن  دش و  دـهاوخ  ماجنا  نوؤش  هیلک  رد  یمومع  هیفـصت  کی  هک  دومن  مالعا 
لوحت تما ، ینابیتشپ  اب  نوؤش  مامت  رد  دـنز و  تاحالطـصا  هب  تسد  اعیرـس  تما ، یمومع  ناـجیه  زا  هدافتـسا  اـب  دراد  میمـصت  هک  درک 
لاوما تشاد  مـالعا  تفگ و  نخـس  ناـمثع  یعاـطقا  میژر  هعماـج و  یلاـم  عاـضوا  صوصخ  رد  تفـالخ ، مود  زور  رد  يو  دـنک . داـجیا 
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هب هجوت  اب  هک  تفگ  يو  دـش . دـهاوخ  هرداصم  امومع  دـناهدرک ، هدافتـسا  ءوس  نیملـسم  لاملا  تیب  زا  فلتخم  عاونا  هب  هک  ینارگجاراـت 
دناهتفرگ نز  اهییاراد  نیا  اب  منیب  دنچ  ره  ادـخب  : » تفگ نینچ  هراب  نیا  رد  يو  تخیر . دـهاوخورف  نارگامغی  ياهوزرآ  مامت  وا ، يهقباس 

 ) رتشیب روج  ملظ و  زا  دـیآ  گنت  هب  تلادـع  زا  هک  یـسک  تسا و  عیـسو  تلادـع  اریز  تفرگ  مهاوخ  سپ  ار  اهنآ  دـناهدیرخ ، زینک  اـی  و 
هوتـس هب  ار  وا  نامثع ، نامز  ياهیگتفـشآ  دوب و  هاوخ  تلادـع  كاپ و  یمدرم  هک  مالـسلاهیلع  یلع  دـمآ ». دـهاوخ  گنت  هب  هحفص 99 )
یطعا ینید و ال  یف  نهادا  ال  : » تفگیم يو  دیـشوکیم . یمالـسا  هناهاوخ  تلادـع  متـسیس  کی  يرارقرب  يارب  هناتخـسرس  دوب ، هدروآ 

لوا زور  ناـمه  زا  لـصا  نیمه  يور  مهدیمن . یتـسپ  هب  نت  دوـخ  راـک  رد  منکیمن و  هنهادـم  دوـخ  نیا  رد  نم  ینعی : يرما » نم  ۀـیندلا 
درک و راـنکرب  راـک  زا  تعرـسب  دوب ، هیواـعم  اـهنآ  سأر  رد  هک  ار  روما  ناـنادرگراک  زا  ياهدـع  تخادرپ . تموکح  میمرت  هب  تموکح ،

لیم فیح و  زا  ادـیدش  ار  ناـنآ  تشوـن ، یمالـسا  تـالایا  نارادـنامرف  هب  هک  ییاـههمان  یط  يو  تفرگ . رظن  تحت  اـقیقد  مه  ار  نارگید 
کنیا دربب . نیب  زا  ار  ماکح  عورـشم  ریغ  ياهذوفن  لامعا  یتاقبط و  فالتخا  تشاد  رظن  رد  بیترت  نیدب  تشاد و  رذـحرب  یمومع  لاوما 

یلاو هرـصب  رد  سابع  نبا  ياج  هب  هک  هیبا » نب  دایز   » هب يو  مینارذـگیم - : رظن  زا  تایالو  ماکح  هب  باطخ  ار  وا  هماـن  دـنچ  هنومن  يارب 
زا هچ  ياهدرک ، تنایخ  نیملسم  لاوما  میانغ و  رد  هک  دسر  ربخ  نم  هب  رگا  هک  میوگیم  تسار  مروخیم و  دنگوس  ادخ  هب  : » تشون دوب 
زا هک  یضاق » حیرش   » دینـش یتقو  یتفا - »... يرانک  هب  فیعـض  رابنارگ و  لامیب و  هک  مریگب  تخـس  وت  رب  نانچ  کچوک ، هچ  گرزب و 
وا هب  يدـنت  اب  درک . رارقا  وا  دیـسرپ و  وا  زا  ار  نایرج  تسا ، هدـیرخ  رانید  داتـشه  غلبم  هب  اهنت  ياهناخ  تشاد ، ییاضق  تیرومأم  وا  فرط 

هدرک ناـنچ  رگا  هک  هدیـسر  ربـخ  نم  هب  وت  زا  : » تشون دوخ  لاـمع  زا  یکی  هب  تفگ - . نخـس  وا  اـب  اـیند  تشذـگ  هنیمز  رد  تسیرگن و 
دنچ ره  يدرک و  كاپ  ار  نیمز  هک  ماهدینش  ياهدرک . تنایخ  تناما ، رد  هدرک و  ینامرفان  ار  دوخ  ماما  هدروآ و  طخس  هب  ار  ادخ  یـشاب ،
ادـخ باسح  هک  شاب  هتـسناد  تسرفب و  نم  يارب  ار  دوخ  باـسح  تروص  يدروخ . دیـسر  تتـسد  هب  هچ  ره  یتفرگ و  دـمآ  تمدـق  ریز 

نهاریپ يهلزنم  هب  ار  وت  متـسناد و  کیرـش  دوخ  تناما  رد  ار  وت  نم  : » تشون يرگید  هب  هحفـص 100 - ) تسا ( ». مدرم  باسح  زا  رتالاب 
نامیتی لام  زا  یماشآیم و  مارح  يروخیم و  مارح  هک  ینادیم  وت  : » تشون نینچ  وا  ياهتنایخ  زا  یحرـش  زا  سپ  و  متـسناد ». دوخ  نت 

يریگیم و نز  هدرک  ظفح  ناشیا  هلیـسو  هب  ار  اهرهـش  هداد و  رارق  نانآ  يارب  ار  اهییاراد  نیا  ادخ  هک  نادـهاجم  نینمؤم و  ناگراچیب  و 
هک منک  يراک  مبای  تسد  وت  رب  نم  ینکن و  نینچ  رگا  ادـخ  هب  هدـب ؟! سپ  ار  ناـشییاراد  مدرم ، نیا  هب  سرتب و  ادـخ  زا  يرخیم ؛! زینک 
ادخ هب  دز . مهاوخ  ندرگ  ار  وت  دیآرد -  شتآ  هب  دوش  هتشک  نآ  اب  یسک  ره  هک  مریشمش -  اب  مشاب و  روذعم  وت  راک  ربارب  رد  ادخ  شیپ 

زا ار  لطاب  متفرگیمن و  نانآ  زا  ار  قح  ات  دنتـشادن و  یتیـصوصخ  چیه  يدرک ، وت  هک  دندرکیم  نآ  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  رگا 
، تشون رتشا  کلام  هب  هک  یفرعم  نامرف  یط  وا  یمومع ، يهیفصت  يهمانرب  رب  هوالع  دنتشادن »... ییاهر  نم  ریگ  زا  متشادیمنرب  ناششود 

راـب رگید  تفریم  نیب  زا  تشاد  هک  ار  مالـسا  يهبناـج  همه  حور  تساوخیم  درک و  يزیر  حرط  ار  دـیدج  یبـالقنا  هماـنرب  کـی  لوصا 
مه رب  دشاب  زیچان  و  كدنا ، دنچ  ره  متـس ، ملظ و  زا  شدوجو  دوپ  رات و  دوب و  بهتلم  دربیم و  جنر  هدوت  ياهیتحاران  زا  وا  دنک . هدـنز 
رد یلو  دــنیوگ  نینمؤـملاریما  ارم  متــسین  عناـق  . - » دــشاب وا  شورخرپ  بـهتلم و  حور  زا  يرادوـمن  دــناوتیم  ریز  تاـملک  دــیزرلیم .

يوج زغم  رد  ار  ادـخ  هک  دـنهد  نم  هب  دراد  کلف  ریز  هب  هچ  ره  نیمز و  میلقا  تفه  رگا  .« - » مشابن کیرـش  مدرم  اب  راگزور  ياهیتخس 
رتکبس دشاب ، یخلم  ناهد  رد  هک  یگرب  زا  نم  شیپ  امـش  يایند  ادخ  هب  و  درک ! مهاوخن  منکن ، ینامرفان  مریگزاب ، ياهچروم  ناهد  زا  هک 
لوسر ادخ و  هک  مراد  رتتسود  دنشک ، نیمز  هب  دندنب و  اهلغ  هب  ارم  منام و  رادیب  مرآ و  زور  هب  بش  اهراخ  يور  رگا  ادخ  هب  !« - » تسا
...« - مشاب هدرب  بضغ  هب  ار  ایند  لام  زا  يزیچ  ای  مشاب و  هدرک  ملظ  ناگدـنب  زا  ياهراـپ  هب  هک  یلاـح  رد  منک  تاـقالم  تماـیق  زور  ار  وا 

راک يور  هحفـص 101 ) مریگب ( » وا  زا  ار  قح  ات  تسا  فیعـض  نم  دزن  هب  يوق ، مریگ و  وا  عفن  هب  ار  قح  ات  تسا  زیزع  نم  دزن  هب  لیلذ ، »
، عامتجا نیمورحم  ناشکمتس و  ناگدید و  جنر  هک  هزادنا  نامه  هب  دیدج ، يزاسون  رب  ریاد  وا  عطاق  ياههباطخ  مالـسلاهیلع و  یلع  ندمآ 
هک ار  هیماینب  اصوصخم  هعماج و  نارادمدرـس  فلتخم و  ياهتیـصخش  تخاسیم ، راودـیما  لاحـشوخ و  ار  وا  ناگدـننک  باختنا  ینعی 
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يو تشاداو . وپاکت  تیلاعف و  هب  تخاس و  برطـضم  تحاران و  تدشب  دـشیم ، بآ  رب  شقن  یلکب  تشاد  بیترت  نیدـب  اهنآ  ياههشقن 
تخانشیم کین  ار  مدرم  يهیحور  دشاب . لفاغ  يزاسون  هلحرم  تالکشم  زا  هک  دوبن  روط  نیا  دوب و  قوبـسم  لیاسم  نیا  زا  یبوخ  هب  زین 

لمع ماجنا  ناونع  هب  یظفاحادخ  يارب  دـندیروش ) وا  هیلع  هک  یناسک  نیلوا   ) ریبز هحلط و  یتقو  اذـل  و  تسنادیم . اقیقد  ار  راک  بقاوع  و 
رفن ود  نیا  هک  تسنادیم  يو  دـیوریمن »! هرمع  يارب  امـش  ناتراک ! یپ  دـیورب  : » دومرف دـندمآ . شروضح  هب  ادـخ  هناخ  ترایز  هرمع و 

دنوریم نوریب  هنتف  بوشآ و  دصق  هب  دوشیمن و  هدروآرب  مالسلاهیلع  یلع  تموکح  رد  ناشیبلط  هاج  سح  دنراد و  رس  رد  تفالخ  عمط 
هار هب  ار  لـمج  فورعم  گـنج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـسمه  هشیاـع  یتسدـمه  اـب  دـنتفر و  ناـنیا  دـش . روط  نیمه  هک  مینادیم  و 
یلص ادخ  لوسر  رسمه  ترضح ، نآ  تفای و  ماجنا  مالسلاهیلع  یلع  تیقفوم  ریبز و  هحلط و  ندش  هتـشک  اب  گنج  نیا  هچ  رگ  دنتخادنا .
یلع گنج  هب  هدرک و  عمج  ینارادـفرط  دنتـسناوت  نانیا  هک  لـیلد  ناـمه  هب  یلو  داتـسرف ، زاـب  هنیدـم  هب  ماـمت  مارتحا  اـب  ار  هلآ  هیلع و  هللا 
ناوا رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  تموکح  دـش و  نیملـسم  نیب  یفاکـش  بجوم  درک و  داجیا  ییاههدـیقع  نانآ ، تسکـش  دـنیآ ، مالـسلاهیلع 
فرط زا  دوب . یمالسا  تموکح  ورملق  زا  یمیظع  تمسق  ياورنامرف  ماش و  ردتقم  درم  هک  هیواعم  رگید : يوس  زا  تخاس . لزلزتم  نارود ،
یهاو ماهتا  نامثع و  یهاوخ  نوخ  هناهب  هب  يو  تخادرپ . نایغط  هب  دز و  زابرـس  مالـسلاهیلع  یلع  مکح  زا  دش و  لوزعم  مالـسلاهیلع  یلع 

زا هدافتسا  اب  تشاد و  زکرم  رد  هک  ینایانشآ  طسوت  تساوخیم  درک و  زاغآ  یعیسو  تاکیرحت  نامثع ، لتق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تکرش 
مالـسلاهیلع یلع  هیلع  ار  تختیاـپ  دـنتحاران ، هحفــص 102 ) مالــسلاهیلع (  یلع  يزوریپ  زا  دادیم  لاـمتحا  هـک  ياهدـع  یحور  يهدـقع 

لها ناـمثع ، يراـی  يارب  رتراوازـس  مدرم  همه  زا  : » تشوـن صاـقویبا » نب  دعـس   » هب ياهماـن  یط  روـظنم ، نیدـب  يو  هلمج  نم  دـناروشب ؛
باوج رد  دعـس  دندوب »... اهنآ  اب  زین  نینموملاما ، دنتـساخرب و  دندوب ، وت  ناکیرـش  هک  ریبز  هحلط و  دندرک ... تیبثت  وا  قح  هک  دـنیاروش ،

رد دعـس  باوج  ( . 3 .« ) دوب رتهب  دـندوب ، هتـسشن  ناـشلزنم  رد  مه  ریبز  هحلط و  رگا  تسا و  نارگید  زا  لـضفا  مالـسلاهیلع ، یلع  : » تشون
شروش وا  دض  رب  دندیدیمن  حالص  وا  نیفلاخم  هک  دوب  مالسلاهیلع  یلع  تیعقوم  ماکحتـسا  رادومن  درکیم  دیماان  ار  هیواعم  هکنآ  نمض 

مالـسلاهیلع یلع  رکـشل  هیواعم ، نارادفرط  یگتـسبمه  تبالـص و  ماکحتـسا و  تازاوم  هب  هک  نیفـص  گنج  راب  فسا  يارجام  رد  دننک .
و مینکیم . هدهاشم  لمج  نومیمان  گنج  يهدنام  یقاب  راثآ  یحور و  ياههدـقع  رب  يزراب  دـهاش  دنتـشادن ، يأر  داحتا  هدوب و  هدـنکارپ 
، دندوب هدیگنج  هیواعم  اب  مالسلاهیلع  یلع  زا  يرادفرط  هب  هام  هک 18  ینایرکشل  دوب و  موش  دح  هچ  ات  گنج ، نیا  ماجنارـس  هک  مینادیم 

هیواعم اب  گنج  نادیم  زا  رتشا  کلام  رگا  هک  دنتشاد  هگن  مالسلاهیلع  یلع  رس  رب  اهریشمش  تفر ، الاب  اههزین  رـس  رب  اهنآرق  هکنآ  زا  سپ 
رب هک  يرعشا -  یسوموبا  وا -  رکـشل  يهدنیامن  فرط  زا  مالـسلاهیلع  یلع  لزع  تیمکح  هلأسم  نایاپ ، رد  دش و  دهاوخ  هتـشک  ددرگنرب ،

یلع رکـشل  رد  یگتفــشآ  یگدـنکارپ و  ناـنچ  صاـعورمع ، فرط  زا  تفـالخ ، هـب  هیواـعم  بـصن  دوـب و  هدـش  باـختنا  وا  رظن  فـالخ 
. تفرگ رارق  جراوخ »  » مان هب  دیدج  گرزب و  رطخ  کی  ربارب  رد  مالسا ، يایند  دش و  یشالتم  وا  تردق  ناکرا  هک  درک  داجیا  مالسلاهیلع 

گنج هدش و  لکشتم  نیفص ، زا  سپ  دنتـسناد  لتقلا  بجاو  دندرک و  ریفکت  يرابجا  تیمکح  هلأسم  رـس  رب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هک  نانیا 
تورث نیب  هسیاقم  کی  اب  اما  نآ . ياسرف  تقاط  تالکشم  يزاسون و  لحارم  زا  یلمجم  رایـسب  حرـش  دوب  نیا  دندروآ ... دیدپ  ار  جراوخ 

ام يارب  یبوخب  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ياـهتقد  اهيریگتخـس و  هحفـص 103 ) نامثع و (  نامز  ياـهیراب  دـنبیب و  اهيزودـنا و 
تـسنادیم وا  دـندمآ . هوتـس  هب  وا  زا  دنتـشادن و  ار  وا  هنالداع  تموکح  لیلحت  تردـق  نیذـفنتم ، زا  يداـیز  يهدـع  هک  دوشیم  حـضاو 

مامت نارگ  وا  يارب  دناهدرک ؛ دوخ  هتشذگ  يراگنا  لهس  حماست و  يهیور  اب  هک  ینارادنامرف  تالو و  هب  تبسن  شايریگتخـس  تیعطاق و 
رد اصوصخم  تشادن . يراک  مکحم  لمع و  تدـش  زج  ياهراچ  دوجوم  یـسایس  یعامتجا و  طلغ  متـسیس  رییغت  يارب  یلو  دـش ؛ دـهاوخ 

يدنمتردق رادمامز  اریز  درک ؛ لمع  حیحـص  زین  یـسایس  ظاحل  زا  مالـسا ، هناهاوخ  تلادع  بتکم  زا  يوریپ  رب  هوالع  ماما ، هیواعم ؛ لزع 
نیلوا رد  دـیاب  دـناهدمآ ، هوتـس  هب  روج  ملظ و  زا  هک  تسا  یتما  یبالقنا  راکفا  يهدـیزگرب  هدـش و  باختنا  تما  يهیحان  زا  امیقتـسم  هک 

رد تساهنآ و  رادفرط  اتقیقح  دیدج ، تموکح  هک  دمهفب  تما  ات  دـنک ، هاتوک  عامتجا  رـس  زا  ار  یهابت  داسف و  نارادمدرـس  تسد  هلهو ،
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رد تموکح  ضرعت  زا  تیعقوم  ره  رد  نارگمتس  دسانـشیمن و  کچوک  گرزب و  یعامتجا ، تلادع  يرارقرب  اهنآ و  شیاسآ  هافر و  هار 
راـک نیا  يارب  یمومع  راـکفا  شورخ  شوج و  تردـق و  نوا  زا  رتبـسانم  یتـیعقوم  هکنیا  رب  هوـالع  درکیمن ، نینچ  رگا  وا  دنتـسین . ناـما 

هک مولعم  اجک  زا  درکیم و  نیبدـب  دوخ  هب  مه  ار  تما  درادرب ، تسد  دوخ  هناراـک  هظفاـحم  یـشم  زا  دـناوتب  ادـعب  دوبن  مولعم  تشادـن و 
نارگفارـسا و ناراکعمط ، هکنیا  هب  افاضم  دشیمن ! وا  هجوتم  تما  هیحان  زا  دـمآ ، شرـس  رب  وا  رگید  بلط  هاج  نیفلاخم  هیحان و  زا  هچنآ 
رب ار  هیواعم  يو  هک  لیلد  نیدب  دوب  نکمم  دنوش ، لرتنک  اقیقد  ای  دنریگ و  رارق  هیفصت  دروم  دیاب  هک  هیواعم  زا  رتکچوک  ياههشیپ  متس 

چیه هب  تسد  درکیمن ، راـنک  رب  راـک  زا  ار  هیواـعم  اـت  اـما  دـننز . تاـکیرحت  هب  تسد  دـنزرو و  فاکنتـسا  وا  تعاـطا  زا  دراد ، راـک  رس 
رد وا  لمع  تدش  هک  تسا  تسرد  دنامیم . میقع  راک  نیا  نودب  وا  یحالـصا  ياههشقن  همه  بیترت  نیدب  دنزب ، تسناوتیمن  یحالـصا 
 ) وا مطالتم  ارجامرپ و  تموکح  نارود  هب  مه  ماجنارـس  دـش و  یمالـسا  هعماج  رد  راوگان  ثداوح  زا  يرایـسب  هلـسلس  رـس  هیواـعم ، لزع 

مهم نیا  دهد ، ناشن  مدرم  هب  ار  يراکتـسرد  تلادع و  یقیقح  يهرهچ  دهاوخیم  هک  وا  قطنم  رد  یلو  داد ، نایاپ  تعرـسب  هحفص 104 )
ندنایامن تما و  نداد  دشر  يارب  دوخ  تیعقوم  هک  تسا  نیا  مهم  وا  يارب  دوش . هاتوک  شتموکح  نارود  تلادع  يارجا  رثا  رب  هک  تسین 

هدرخ وا  يهیور  هب  یناسک  تسا  نکمم  دنک . هدافتـسا  نسحا  متا و  وحنب  نارگمتـس ، ندیبوکورف  ناشکمتـس و  زا  متـس  عفر  تسار و  هار 
سپ نسلکین »  » لثملا یف  تسا . هدوب  وا  یتسایسیب  رثا  رب  مالـسلاهیلع  یلع  نامز  ياهیگتفـشآ  یلخاد و  ياهگنج  دننک  لایخ  دنریگ و 

وا دوخ  نامز  رد  اهيریگ  هدرخ  نیا  ( . 4 .« ) تشادن ار  نارادمتسایس  ياهد  مزح و  يو  : » دیوگیم مالسلاهیلع ، یلع  زا  ناوارف  فیرعت  زا 
دنکیم و رکم  رذـع و  وا  یلو  تسین ؛ نم  زا  رترادمتـسایس  هیواعم ، ادـخ  هب  : » درک نایب  وا  دوخ  هک  تسا  نامه  باوج  نیرتهب  هدوب و  مه 
ار هیواعم  هک  دش  هیـصوت  ودـب  هریغم ، سابعنبا و  فرط  زا  یتقو  مدوب ». رترادمتـسایس  مدرم  همه  زا  نم  تشادـن  هانگ  بیرف ، رکم و  رگا 
دـنمتریغ و رادمتـسایس  درف  ره  ام  رظن  هب  و  دـشاب ». راک  رـس  رب  هیواـعم  مراذـگیمن  زور  ود  ادـخ  هب  : » دومرف درادـب ، راـک  رـس  رب  يدـنچ 

دنریگیم هدرخ  وا  رب  هک  ناـنیا  هتفگ  موهفم  دـنکب . تسناوتیمن  درک ، وا  هکنآ  زج  يراـک  دوب ، مه  مالـسلاهیلع  یلع  زا  ریغ  يدـنمتفارش 
نیا دزاسب . نانآ  اب  دزادرپ و  هلماجم  هب  دندوب  هدیسر  ماقم  لانم و  لام و  هب  هتـشذگ  رد  هک  ياهتـسد  راد و  اب  تسیابیم  يو  هک  تسا  نیا 
اریز تشادـن ؛ شزاس  دـندوب ، هدرک  باختنا  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هک  مه  یمدرم  رظن  اب  دوب ، ادـخ  ياضر  فالخ  رب  هکنآ  رب  هوـالع  راـک ،

دوب و هدروآ  هوتس  هب  ار  مدرم  درازآیم ، ار  مالسا  حور  هکنآ  رب  هوالع  دوب ، مکاح  مالـسا  عامتجا  رب  مالـسلاهیلع  یلع  زا  شیپ  هک  یماظن 
هحفـص 105) نامه (  وا ، زور  هب  دیاش  دشیم و  موکحم  تما  فرط  زا  دنهاوخیم ، ناریگ  هدرخ  هک  درکیم  نانچ  رگا  مالـسلاهیلع  یلع 

ياهینکـشراک اب  هجاوم  دزاسب ، ون  زا  دـبوک و  مهرد  ار  دـساف  يانب  نیا  دـهاوخیم  هک  وا  نیارباـنب ، دـمآ . وا  فلـس  زور  هب  هک  دـمآیم 
وا دوشگ . يدیدج  لصف  یمالسا  هعماج  رد  مالـسلاهیلع  یلع  یبلط  تلادع  هک  مینیبیم  درادن و  نیا  زا  ریغ  ياهراچ  دوشیم و  نوگانوگ 

تفگ دیاب  دادیم . قوس  تاواسم  تاواسم و  تلادع ، يوقت و  هب  ار  هعماج  رگید ، يوس  زا  تفریم و  داسف  ناربهر  گنج  هب  وس  کی  زا 
سک ره  هک  مریگ  دوب . يدعت  زواجت و  اب  لیامتم  دوب و  هدش  فارحنا  راچد  میتفگ ، هتـشذگ  رد  هک  هنوگ  نامه  مدرم ، یمومع  حور  هک :

ورف دوز  ناـجیه ، نیا  اـما  دـندیزگرب  ار  وا  هدـمآ ، هوتـس  هب  مدرم  هک  تسا  تسرد  دـیالآ . تسد  زواـجت  نیدـب  دوخ  دودـحم  طـیحم  رد 
تسا تسرد  دروخ ! تسکـش  تما  نیمه  تسد  هب  اذل  دوب و  هتفر  تما  یمومع  حور  يهزرابم  هب  مالـسلاهیلع  یلع  تقیقح ، رد  تفخ ...!

نآ تقیقح  دزیم . زابرـس  وا  تلادع  خلت  يوراد  نتفریذپ  زا  مه  عامتجا  جازم  یلو  دوب ، فرط  رگادوس  بلط و  هاج  هدـع ، کی  اب  وا  هک 
اب یلو  دروآیم ؛ راک  رـس  رب  لآهدیا  يربهر  دـنزیم و  تسد  اتدوک  هب  دـنکیم و  نایغط  متـس  ملظ و  تدـش  زا  یهاگ  یمدرم ، هک  تسا 
ار مدرم  ناـمه  دارفا  کـچوک  ياهمتـس  وـلج  دـیدج  تکرح  رگا  هک  دـیمهف  ناوـتیم  لوا  ناـمه  زا  مدرم ، دارفا  داـحآ  هیحور  رد  تقد 
هک یمدرم  مومع  هک  تسین  موهفم  نادب  هتفگ  نیا  دنکیم . نوگنرس  ار  وا  دزیخیمرب و  تیفرط  هب  دوخ  ثوعبم  تموکح  اب  مدرم  دریگب ،

تیاـمح وا  تموـکح  هیاـس  رد  ماـقم  ره  زا  شیب  ناـنیا  سکع ، رب  هکلب  دـندوب ؛ یـضاران  وا  زا  دـندوب  هدرک  باـختنا  ار  مالـسلاهیلع  یلع 
دومخ و لاح  هب  نارگید  رد  دنکیم و  یلجت  ياهدع  رد  هک  تسا  مدرم  رب  مکاح  یمومع  حور  حیرـشت  قوف  نخـس  زا  دوصقم  دندشیم .
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رـضاح و  دـنتفرگ . هرانک  تسایـس  زا  اـهنآ  رتشیب  درک و  لاـحیب  هدوسرف و  ار  مدرم  هدـننک ، هتـسخ  یپ و  رد  یپ  ياـهگنج  تسا . نومک 
هحفص هب (  یمومع  هیحور  دش و  تولخ  ماما  رود  دنتسویپ و  هیواعم  هب  فلتخم ، تاهج  هب  مه  ياهدع  دننک . تکرـش  اهارجام  رد  دندشن 

ار دوخ  نارای  اهنآ ، نداد  تسکـش  جراوخ و  اـب  گـنج  زا  سپ  لاس 38  رد  یتقو  مالـسلاهیلع  یلع  اذل  و  دیارگ . یتسـس  فعـض و  ( 106
هک هد  تلهم  ام  هب  هدـش ، مامت  ام  ياهریت  دـنک و  ام  ياهریـشمش  : » دـنیوگیم مدرم  دـنکیم ، زیهجت  ماش  رکـشل  اب  ددـجم  يهلباـقم  يارب 

يهلاس جـنپ  نارود  میدرک  هظحالم  هکنانچ  ( . 5 . ) دندرگیم زاب  هفوک  هب  دنزیرگیم و  وا  هاگرکـشل  زا  مینک ،» حالـصا  ار  دوخ  ياهراک 
تهج ره  زا  عاضوا  دـنامن . یقاب  وا  یحالـصا  تاـیرظن  يارجا  يارب  لاـجم  دوب و  ماؤت  نیگمهـس  نینوخ و  ياـهگنج  اـب  ماـما  تموکح 

ار راک  تفاکـش ، ار  مالـسلاهیلع  یلع  نویامه  قرف  يرجه ، ملهچ  لاس  ناضمر  هام  مهدزون  زور  هک  يریـشمش  ماجنارـس ، دش و  دعاسمان 
يزوریپ دهاش  نایفسیبا  نب  ۀیواعم  يربهر  هب  يوما  بزح  ینعی  مالـسلاهیلع ، یلع  فلاخم  بازحا  نیرتدنمورین  نیرتیوق و  درک : هرـسکی 

هغالبلاجهن ( 2 . ) ص 98 ج 1 ، دیدحلایبا ، نبا  حرـش  ( 1 ( ) هحفـص 107 دیـشک ( . شوغآ  رد  بارطـضا  هغدـغد و  لاس  جـنپ  زا  سپ  ار 
ص 295. ج 1 ، مالسا ، یسایس  خیرات  ( 5 . ) ص 298 مالسا ج 1 ، یسایس  خیرات  ( 4 . ) ص 940 یلع ، مامالا  ( 3 . ) ص 52 ج 1 ، هدبع ،

دزیریمورف تیاده ، ناکرا 

تیادـه ناکرا  نتخیرورف  اب  قواسم  ĘəĘ Ř̠ اهیلع بلاطیبا  نب  یلع  ماما  تداهـش  ریذـپان  ناربج  يهعیاض  دزیریمورف  تیادـه ، ناـکرا 
لماوـع لـیاذر و  ساـسا  تساوـخیم  هـک  يریذـپان  تسکـش  ربـهر  نتـشاد  زا  ار  مالـسا  تـما  هـشیمه  يارب  مـیظع ، يهعجاـف  نـیا  دوـب .

مالسلاهیلع یلع  تداهـش  درک . مورحم  دزاسب ، تقیقح ، مالـسا و  يانبم  رب  لآ  هدیا  ياهعماج  دزیرورف و  مه  رد  ار  یعامتجا  ياهیتخبدب 
لیاـضف ماـمت  هنومن  هک  یبوبحم  ياوشیپ  تشذـگرد  رثا  رب  يدـیمون  هب  هتخیمآ  قیمع و  رثاـت  یکی  تشاذـگ : قارع  مدرم  حور  رد  رثا  ود 

مالـسلاهیلع یلع  لـتق  ناـنآ . نیب  رد  یحور  یتسـس  فعـض و  زورب  رگید  و  تشاد . يوـنعم  ذوـفن  نیفلاـخم  نیب  رد  یتـح  دوـب و  یناـسنا 
نایرکـشل يهیحور  يهقباس  هب  هجوت  اب  دوب . هیواعم  اب  گـنج  يهداـمآ  هدرک و  جیـسب  ار  نت  رازه  يو 40  هک  تسویپ  عوقو  هب  یماـگنه 

سأی و هب  هتخیمآ  یتحاران  یگمه  نازابرـس ، هاپـس و  ناهدنامرف  ماما ، ندش  هتـشک  اب  کنیا  گنج ، زا  نانآ  یگتـسخ  مالـسلاهیلع و  یلع 
مالسلاهیلع نسح  ماما  اب  يرطف ، ششک  بسح  رب  مالسلاهیلع ، یلع  ماما  تداهـش  زا  دیدش  رثأت  رثا  رب  هفوک ، مدرم  دناهدرک ، ادیپ  يدیمون 

نوچ هفطاع ، نیا  دوب و  اهنآ  فطاوع  تاساسحا و  رادومن  دشاب ، مدرم  هدارا  میمـصت و  زا  یکاح  هکنآ  زا  شیپ  تعیب ، نیا  دندرک ؛ تعیب 
هیواعم دوب . يرگید  رارق  زا  عاضوا  ماش ، رد  یلو  تفخ . ورف  دوخ  هب  دوخ  نامز ، تشذـگ  اب  دوب ، مالـسلاهیلع  یلع  گرم  زا  رثأـت  لومعم 

زا سپ  دوب ، نطف  كریز و  يدرم  زین  دوخ  تشاد و  هدـیزرو  ینیرواشم  مظنم و  ینارای  و  هحفص 108 ) مکحتسم (  یتیعقوم  ماش ، رد  هک 
هـصاخ دوب ، رتزیگنا  طاشن  زیچ  ره  زا  وا  يارب  مالـسلاهیلع  یلع  لتق  هعجاـف  دروآ . تسد  هب  ار  تیعقوم  نیرتهب  مالـسلاهیلع  یلع  تداـهش 

زا وا ، ییوج  ماقتنا  نسح  کیرحت  مالسلاهیلع و  یلع  لتق  زا  طاشن  رثا  رب  هیواعم ، ( . 1  ) دش یثنخ  وا  دوخ  دروم  رد  جراوخ  يهشقن  هکنآ 
لکـشتم دـش . زوریپ  ههبج  ود  ره  رد  تخادرپ و  زیتس  گنج و  هب  جراوخ  اب  رگید  فرط  زا  مالـسلاهیلع و  یلع  نارادـفرط  اـب  فرط  کـی 

دزیر و مهرد  ناشتالیکشت  هک  یتروص  رد  ناوارف ، تیعمج  یلو  دوب ؛ هیواعم  هار  رس  رب  گرزب  عنام  ود  نایعیـش ، یناوارف  جراوخ و  ندوب 
ار تبسن  هبساحم ، نیا  رد  هتبلا  مک . دادعت  اب  ولو  لکـشتم  تیعمج  اب  هزرابم  زا  تسا  رتناسآ  اهنآ  اب  هزرابم  دنـشاب . هتـشادن  يزکرم  هتـسه 

اهنآ رب  تسناوتیمن  هیواعم  هاگچیه  دوب ، بسانتم  اهنآ ، يهیحور  تالیکـشت و  اب  نایعیـش  دادعت  رگا  هک  ینعم  نیدـب  مینکیمن ، شومارف 
، تسایـس يهصرع  رد  دنتـسناوتیمن  هجو  چیه  هب  دـندوب ؛ نایعیـش  یتالیکـشتیب  هیحور و  ياراد  جراوخ ، رگا  سکع ، رب  و  دـبای ؛ تسد 

رهاظ هیواعم  اب  گنج  رد  لکـشتم  روطب  دـش و  رتیوق  ناـشهیحور  مالـسلاهیلع ، یلع  لـتق  رد  تیقفوم  رثا  رب  جراوخ ، دـننک . مادـنا  ضرع 
، گنج يارب  اوق  زیهجت  يهناتـسآ  رد  اریز  دندوب ؛ یگتفـشآ  بارطـضا و  راچد  یحور  رظن  زا  دایز ، دادعت  فصو  اب  نایعیـش  یلو  دـندش ؛

دادعتـسا یلاوتم  ياهگنج  رثا  رب  هک  یمدرم  يارب  هعقاو  نیا  دـیدرگ و  فیعـضت  رایـسب  نایرکـشل ، يهیحور  دـش و  هتـشک  لک  هدـنامرف 
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نیا زا  یبوخب  مه  هیواعم  درک . مهارف  ار  یگتفراو  لزلزت و  تابجوم  شیپ  زا  شیب  دـندوب ، هدرک  ادـیپ  اوزنا  ینیـشن و  هشوگ  يارب  يداـیز 
هب ار  وا  نایرکـشل  یناسآ  هب  تسناوت  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  ياهیـشکرکشل  يارجام  رد  اذل  تشاد و  ربخ  هفوک  مدرم  رادیاپان  يهیحور 
اب مالـسلاهیلع  نسح  ماما  حلـص  دنک . حلـص  هب  روبجم  ار  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  دـهد و  نایاپ  دوخ  عفن  هب  ار  عاضوا  دـنک و  بلج  دوخ 

. تسا مدرم  بلط  اوزنا  هدـنکارپ و  تایحور  زا  يرادومن  هحفـص 109 ) دوشیم ( ، هدش و  نآ  يهرابرد  هک  ياهناهاگآان  تاداقتنا  يهمه 
کی زا  رتشیب  مالـسلاهیلع ، نسح  ماما  اب  مدرم  تعیب  هک : تسا  مزـال  رما  نیا  هب  هجوت  میتفگ ؛ هکناـنچ  مدرم ، یحور  عضو  رب  عـالطا  يارب 

و تشاد . دوجو  مدرم  رد  مالـسلاهیلع  یلع  تداهـش  زا  سپ  هک  تفرگیم  همـشچرس  یحور  رادیاپان  صاخ و  تلاح  یمومع و  يهفطاع 
هب ار  مالـسلاهیلع  نسح  هک  ناهدنامرف  زا  ياهراپ  تفای ، فیفخت  مالـسلاهیلع  یلع  گرم  زا  مدرم  رثأت  تشذگ و  يدنچ  هکنآ  زا  سپ  اذل 

هنیدم هب  دش و  حلص  هب  روبجم  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  دنتفرگ و  هرانک  گنج  ههبج  زا  ای  و  دنتـسویپ ، هیواعم  هب  دندوب ، هدیزگرب  تفالخ 
يروشک تامیظنت  هب  دـش  تحار  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  تهج  زا  شرکف  هکنآ  زا  سپ  هیواـعم  دـیدرگ . راـک  رب  طلـسم  هیواـعم  تفر و 

ار نانآ  دیـشک و  دوخ  فرط  هب  ار  تایالو  ماکح  تشاد ، تسد  رد  هک  یناوارف  لوپ  اـب  دوخ و  صاـخ  تنطیـش  تسایـس و  اـب  تخادرپ و 
هک اجنآ  مربن و  راک  هب  ریـشمش  دـنک ، راک  هنایزات  هک  ییاج  تفگیم : هک  دـنکیم  لقن  وا  لوق  زا  صاع ،» نب  دعـس  . » تخاس دوخ  عیطم 

ناـنآ هاـگ  ره  : » تفگ ینکیم ؟ هچ  دـش : هتفگ  مربن . ار  وم  نآ  دـشاب  ییوم  مدرم  نم و  نیب  رگا  مراذـگن و  هناـیزات  دـنک ، تیاـفک  ناـبز 
. تسبیم ار  شناهد  دادیم و  شیاطع  يروف  تفگیم  دب  وا  هب  هک  ره  مشکب »، نم  دننک  تسـس  نانآ  هاگ  ره  منک و  تسـس  نم  دنـشکب 

نب یلع  فرط  زا  تسا ، برع  فورعم  تاهد  زا  هک  هیبا » نب  دایز  : » مینارذـگیم رظن  زا  درمتم  نایلاو  اب  ار  وا  راتفر  زرط  زا  ياهنومن  ـالیذ 
: تفگ دناوخ و  ياهبطخ  همان ، تفایرد  زا  سپ  دایز  تشون . يزیمآ  دیدهت  يهمان  وا  هب  هیواعم  دوب . سراف  رادنامرف  مالـسلاهیلع  بلاطیبا 

گرم زا  هک  هک  نز  ریـشمش  رازه  دوـن  اـب  مالـسلاامهیلع ) نینـسح   ) ادـخ لوـسر  دـنزرف  ود  دـنکیم . دـیدهت  ارم  راوـخ  رگج  دـنه  رـسپ  »
رظن زا  دایز  هک  مینادیم  متسه ». نز  ریشمش  تخس و  هنوگچ  هک  دید  دهاوخ  دسرب ، نم  هب  رگا  ادخ  هب  دنتـسه . وا  نم و  نیب  دنـسرتیمن 

نایفسوبا دوخ  ردپ  هب  درک و  توعد  ار  وا  داتسرف و  ار  هبعش » نب  ةریغم  ، » درک هدافتسا  وا  یماندب  نیا  زا  هیواعم  دوب و  فالتخا  دروم  ردپ ،
هب ار  هرصب  تیالو  هاگنآ  هیواعم ، تسوا ، ردارب  دایز  هدرک و  انز  دایز ، ردام  هیمـس ،»  » اب شردپ  هک  تفرگ  دهاش  ار  ياهدع  دومن و  قحلم 
زا ار  دایز  تسا ، مالـسا  خیرات  تاحفـص  نیرتاوسر  نیرتنیگنن و  زا  یکی  هک  حـضتفم  هحفـص 110 ) راب و (  تبکن  يارجاـم  نیا  داد . وا 

نیقفاوم زا  داتـسرفیم ، هیواعم  گـنج  هب  نز  ریـشمش  درم  رازه  دون  هک  يدرم  بیترت ، نیدـب  درک و  يوما  تموکح  ذـفان  رثؤم و  لـماوع 
دوخ يارب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  هیواـعم  : » دـسیونیم هیواـعم  طلـست  دودـح  تموکح و  يهویـش  دروم  رد  یبوقعی  دـش ! هیواـعم  تموکح 

تخت رب  وا  دـنداتفایم . هار  حلـسم  دارفا  شیولج  داد و  رارق  دوخ  بتاک  ار  يراصن  تخیوآ و  هدرپ  داد و  رارق  نابرد  هطرـش و  ظـفاحم و 
دوخ صوصخم  درک و  هرداصم  ار  مدرم  لاوما  تخاس و  مکحم  ياـهنامتخاس  يو  دـندوب . وا  تسد  ریز  مدرم  هک  یلاـح  رد  تسـشنیم 
داوس میمهفب : میناوتیم  هدیسریم  وا  تسد  هب  هک  یجارخ  يهزادنا  زا  یمالسا ، تکلمم  راطقا  رب  ار  ار  هیواعم  طلـست  دودح  ( . 2 .« ) درک

،10 هلجد : فارطا  مهرد  نوـیلیم  ، 15 نیرحب : هماـمی و  مهرد  نوـیلیم  ، 40 زاوها : مهرد  نوـیلیم  ، 70 سراـف : مهرد  نویلیم  ، 120 قارع :
مهرد نویلیم  ، 45 هموح : لصوم و  مهرد  نویلیم  ، 20 ناولح : مهرد  نویلیم  ، 30 ير : مهرد  نویلیم  ، 40 نادمه : دنواهن و  مهرد  نویلیم 
هحفص مهرد (  نویلیم  ، 450 نیطسلف : مهرد  نویلیم  ، 55 هعیبر : رـضم و  مهرد  نویلیم  ، 353 رصم : ( . 3  ) مهرد نویلیم  ، 30 ناجیابرذآ :
ماجنا یمهم  تاحوتف  وا  نامز  رد  مهرد  رازه  مهرد و 200  نویلیم  ، 1 نمی : مهرد  نویلیم  ، 450 قشمد : مهرد  نویلیم  ، 180 ندرا : ( 111
مکحم رد  دوخ ، هبون  هب  مادـک  ره  زین  اههدیـسر  نارود  هب  هزاـت  فارـشا و  ناـیفارطا و  دوزفایم و  يو  تیعقوـم  میکحت  رب  زین  نیا  دـش و 

، دیـشوپ لمع  يهماج  يوما  نادناخ  يهنیرید  يوزرآ  تکلمم ، راطقا  رب  هیواعم  قلطم  هطلـس  اب  دندوب . رثوم  وا  تموکح  ياههیاپ  نتخاس 
یتهج فالخرب  تسرد ، هک  دـنارذگیم  ار  يراگزور  مالـسا  يایند  نونکا  تفرگ ، رارق  ناـنآ  راـیتخا  رد  تسبرد  یمالـسا ، تموکح  و 

رادهنماد طلـست  للع  زا  ثحب  رد  دوب ؟ هچ  عاـضوا  نیا  لـماوع  دـش و  نینچ  ارچ  دـید  دـیاب  دوب . هتـساوخ  نآ  ردـقیلاع  راذـگناینب  هک  دوب 
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رد هک  نایفـسیبا » نب  دیزی   » شردارب ياج  هب  رمع  نامز  رد  هک  يو  مییوگ ! نخـس  هتـشذگ  زا  میدرگزاب و  میدق  نارود  هب  دـیاب  هیواعم ،
تامیلعت رثا  رب  هک  ياهیحور  رثا  رب  مه  ماش  مدرم  دیـشک و  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  یکریز ، ءاـهد و  اـب  دـیدرگ ، ماـش  رادـنامرف  درم ، ماـش 

رمع یتقو  هک  میدناوخ  دندوب . مظنم  عیطم و  ندمتم ، یمدرم  اهنآ  دنتسنادیم . هعاطالا  بجاو  ار  مکاح  ای  اورنامرف  دنتشاد ، نایمور  میدق 
، دـنداد رپ  لاب و  ماش  رد  ار  هیواعم  هک  نامز  نامه  زا  دـسریم  رظنب  منکیمن ،» یهن  رما و  وت  هب  : » تفگ دـید ، ار  وا  عضو  دـمآ و  ماـش  هب 

تیبـثت تشادیمرب ، ماـگ  هک  یطلغ  ریـسم  رد  هاـگچیه  وا  درکیم ، شنزرـس  رییعت و  ار  وا  رمع  زور ، ناـمه  رگا  دـش . نیمأـت  وا  يهدـنیآ 
دح نادب  یگدنکارپ  نیا  دوب ؛ هیواعم  طلـست  مهم  للع  زا  یکی  نایعیـش ، فوفـص  یگدنکارپ  میتفگ ، هک  نانچ  هتـشذگ ، نآ  زا  دـشیمن .

دیاب دش . حلـص  هب  روبجم  یتحاران  لامک  اب  گنج  رب  میمـصت  اوق و  زیهجت  یـشکرکشل و  دوجو  اب  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  هک  دوب 
فالخرب هک  یشیدنا  تحلصم  اریز  دوب ؛ مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يارب  گنج  زا  رتراوگان  مالـسلاهیلع ، نسح  ماما  يارب  حلـص  هک  تسناد 

گنج زا  تسد  نیملـسم ، نوخ  یمالـسا و  هیلاـع  حـلاصم  ظـفح  روظنم  هب  ترورـض و  هحفـص 112 ) راـبجا و (  مکح  هب  ینطاـب و  لـیم 
دوریم و گنج  نادیم  هب  هفیظو  مکح  هب  هک  تسا  یسک  زا  رتتحاران  یسب  ددرگیم ، نینئاخ  عورشمان  طلـست  رظان  جالعال ، دشکیم و 

فعض هب  مهتم  دنیزگرب ، ار  لوا  قش  تحلصم ، بسح  رب  یسک  نیا ، رب  هوالع  ددنبیم . ورف  مشچ  متـس  ملظ و  ندید  زا  دوشیم و  هتـشک 
يهرابرد هچنآ  سپ  دوشیم ! دای  یکین  هب  هتـسویپ ، گنج ، درم  هک  یلاح  رد  دـنیبیم ؛ تمالم  دوشیم و  ییوخمرن  رطاخ و  لالم  هدارا و 

زا تسا . حلـص  ناتـساد  نتم  رب  عالطا  مدع  یتح  عاضوا و  لاوحا و  رد  تقد  مدع  زا  یکاح  دوشیم ، هتفگ  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  حلص 
نیـسح ماـیق  مالـسلاهیلع -  نسح  حلـص   ) عوـضوم ود  نیا  هـشیمه  دراد و  ینیـسح  تـضهن  اـب  کـیدزن  یگتـسب  هلأـسم ، نـیا  هـک  ور  نآ 

هیواعم و تموکح  يهلاس  تسیب  عاضوا  هب  مه  ات  مینک  تبحـص  رتشیب  هنیمز  نیا  رد  تسا  مزال  دریگیم ، رارق  هسیاقم  دروم  مالـسلاهیلع )
، مالـسلاهیلع نسح  ماما  حلـص  دروم  رد  مینک . سمل  ار  البرک  يهعجاف  کیدزن  للع  مه  میوش و  انـشآ  موش  نارود  نیا  هایـس  يروتاتکید 

ثحب رد  یـساسا  هتکن  نیا  تخادرپـن ؟ گـنج  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  شردارب  لـثم  يو  ارچ  هک : تسه  هدوب و  حرطم  لاؤـس  نیا  هشیمه 
رثا رب  عیاقو ، فالتخا  هک  تسادـیپ  دـیآ و  دوجوب  یخیرات  للع  نودـب  دـناوتیمن  یخیرات  يهعقاو  چـیه  هک  دـشاب  ام  دای  هب  دـیاب  رـضاح 

هب تسا ؛ رگید  طیارـش  اهتیعقوم و  لماش  مه  اهنآ و  صاخ  تایحور  زاس و  خـیرات  لاجر  لماش  مه  للع ، نیا  تساهنآ . لـلع  فـالتخا 
ياج هب  رگا  هک  بیترت  نیدب  - دیآیم دوجو  دراد  خیرات  درم  کی  هک  یصاخ  هیحور  رثا  رب  یخیرات  هعقاو  هک  هنوگ  نامه  رگید : ترابع 

رد يرگید  تروص  هب  درکیم و  ادـیپ  تیهام  بالقنا  یخیراـت ، يهعقاو  تشادیم ، ار  وا  دـض  تافـص  هک  دوبیم  يرگید  درم  درم ، نیا 
اب سپ  دراد . مهـس  یخیرات  هعقاو  نتخاس  رد  زین ، خـیرات ، درم  یـصخش  لمع  يهزوح  رایتخا و  زا  جراـخ  لـماوع  روط ، نیمه  دـمآیم - 

هحفـص 113) هب (  یخیرات  يهعقاو  کی  وا ، رایتخا  زا  جراخ  لاوحا  عاضوا و  طیارـش و  خـیرات و  درم  رکفت  زرط  یحور و  لیاصخ  قیفلت 
نودب مادک  ره  يهعلاطم  تخادرپ و  هعلاطم  هب  فلتخم  تهج  ود  رد  دیاب  صاخ  هعقاو  کی  تلع  يهعلاطم  يارب  نیاربانب ، دیآیم . دوجو 

هک میتفگ  میوشیم . فقاو  تهج  ود  ره  هب  حلص ، رابفسا  تشذگرـس  يهعلاطم  یط  الیذ  ام  دناسریمن و  حیحـص  هجیتن  هب  ار  ام  يرگید 
هک ماجرفان ، تعیب  نیا  دندرک . تعیب  مالـسلاهیلع  نسح  شدنزرف  اب  فطاوع ، کیرحت  مالـسلاهیلع و  یلع  لتق  زا  دیدش  رثات  رثا  رب  مدرم ،
لاح نیع  رد  یلو  تسین ؛ مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  تیعقوم  نماـض  هک  دوب  مولعم  لوا  ناـمه  زا  تفرگ ، ماـجنا  یحور  صاـخ  طیارـش  رد 

رد هیواعم  دنکیم . توعد  دوخ  زا  يوریپ  هب  ار  وا  دـسیونیم و  همان  هیواعم  هب  تعیب ، زا  سپ  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هک  دوشیم  هظحالم 
گنج رب  میمـصت  مالـسلاهیلع ، نسح  ماـما  هرخـالاب  دوشیم و  لدـب  در و  اـهنآ  نیب  هماـن  دـنچ  دـشکیم و  شیپ  ار  ناـمثع  نوخ  باوج ،

يهرابرد یحرـش  زا  سپ  ماما ، مینکیم : لـقن  اـجنیا  رد  هصـالخ  روطب  هیواـعم  زا  هماـن  کـی  ماـما و  زا  هماـن  کـی  هنومن ، يارب  دریگیم .
روظنم هب  نانآ  توکـس  تیب و  لها  قح  تفالخ و  هب  عجار  شیرق  لالدتـسا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  گرم  زا  سپ  تافالتخا 

ياهدوتـس رثا  روهـشم و  تلیـضف  مالـسا ، نید  رد  وت  یتسین ، نآ  لها  هک  دز  يراک  هب  تسد  هیواعم ! : » دسیونیم یمالـسا  تدـحو  ظفح 
یلع شردـپ  بقانم  هب  هراـشا  ادـخ و  باذـع  زا  وا  ریذـحت  هظعوم و  زا  سپ  يو  يربمغیپ »... نیفلاـخم  بازحا  زا  یبزح  رـسپ  وت  يرادـن .
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ینادیم وت  وش ، نیملسم  تعیب  رد  لخاد  نکم و  زارد  ار  لطاب  هتشر  هیواعم ! دندیزگرب ... تفالخ  هب  ارم  نیملسم  : » دسیونیم مالـسلاهیلع 
... هدم رده  هب  ار  نیملسم  نوخ  ورم و  یـشکرس  یهارمگ و  هار  سرتب و  ادخ  زا  مرتراوازـس . تفالخ  هب  وت  زا  ناتـسرپادخ  ادخ و  دزن  نم 

يریذپن و ار  منخس  هاگره  و  نکم ... هزیتس  تسا  رتاوازـس  وت  زا  تفالخ  هب  هک  یـسک  اب  يآرد و  يرادرب  نامرف  تملاسم و  رد  زا  هیواعم !
اب تفلاخم  هب  مهتم  ار  ماما  خساپ ، رد  هیواعم  هحفص 114 ) دمآ ( »... مهاوخ  وت  يوس  هب  نیملسم  رکشل  اب  يزرو  رارصا  دوخ  یشکرس  رد 

لثم زورما ، وت ، نم و  لاح  يدـناوخ ، دوخ  تعیب  هب  ارم  : » تشونرـس هاگنآ  و  دروآ . نایم  هب  هفیقـس  تاباختنا  زا  ياهچخیرات  درک و  اـفلخ 
منادیم یلو  متفریذپیم ؛ وت  زا  تسا ... نم  زا  رتهب  وت  تسایس  ینکیم و  هرادا  رتهب  ار  تیعر  متـسنادیم  رگا  تسوت ! ردپ  رکبوبا و  لاح 

دیق هب  نونکا  وت  ینک ...! تعیب  نم  اب  وت  هک  دزـسیم  نانچ  نیاربانب ؛ تسا . رتشیب  وت  زا  منـس  ماهبرجت و  ماهدوب و  رادـمامز  یتدـم  نم ، هک 
يارب يرگید  يهمان  باوج ، نیا  تفایرد  زا  سپ  ماما  دـشاب .»... وت  لام  مه  قارع  لاملا  تیب  شاب ...! هفیلخ  نم  زا  سپ  آرد و  نم  تعاطا 

. دوب دـهاوخن  ریـشمش  زج  وت  نم و  نایم  هک  دوب  هداد  ماغیپ  ماما ، باوج  رب  هوالع  هیواعم  درک ، تفاـیرد  يرگید  باوج  تشون و  هیواـعم 
هدـش یبلط  اوزنا  راـچد  هک  یمدرم  دومن . داـهج  هب  توعد  ار  ناـنآ  درک و  عمج  دجـسم  رد  ار  مدرم  يو  دیـسر ، ماـما  هب  هک  ماـیپ  هماـن و 
امـش دنکیم و  توعد  ار  امـش  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دنزرف  هک  درک  تمالم  ار  اهنآ  متاح » نب  يدع  ! » دنتفگن ار  وا  خساپ  دـندوب ،

اب ار  هللادیبع » ، » مالسلاهیلع نسح  ماما  دمآ . مهارف  رفن  رازه  دودح 40  رد  يرکشل  رایسب ، ياهوگتفگ  زا  سپ  هرخالاب  دییوگیمن ! باوج 
یچیپرـس سیق  هتفگ  زا  تفگ : ودـب  درک و  وا  هارمه  یماظن  رواشم  ناونع  هب  مه  ار  هدابع » نب  دعـس  نب  سیق  . » داتـسرف ولج  نت ، رازه   12

ماما هک  تشون  همان  هللادـیبع  هب  هنابـش  هیواعم ، دـندرک . ینیـشن  بقع  هیواعم  نایرکـشل  تفرگرد و  رکـشل  ود  نایم  یتخـس  گنج  دـنکن .
اب سیق  وا ، زا  دـعب  دـش . قـحلم  هیواـعم  هب  بش  ناـمه  رد  مه  وا  داتـسرف و  شیارب  مهرد  نوـیلیم  کـی  و  درک ! حلـص  مالـسلاهیلع  نـسح 
زا رگید  رفن  کی  دوب و  رابنا  رومأم  هک  يدـنک » مکح   » هیواعم یلو  دـشن ؛ هیواـعم  يهدـعو  میلـست  درب و  هلمح  هیواـعم  هب  دوخ  نایرکـشل 
ره هک  تشون  همان  مالسلاهیلع  نسح  ماما  نایرکشل  هب  هنایفخم  درک و  يرادیرخ  مهرد  رازه  دصناپ  غلبم  هب  مادک  ره  ار  رکـشل  ناهدنامرف 

مالـسلاهیلع ماما  دش . دـهاوخ  رکـشل  ریما  هفیلخ و  داماد  داد و  دـهاوخ  وا  هب  مهرد  رازه  تسیود  دـشکب ، ار  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  سک 
وا فرط  هب  شدوخ  نایرکـشل  فرط  زا  مه  رابکی  دـشیم ! رهاظ  شیوخ  نایرکـشل  نایم  رد  هرز »  » اـب هشیمه  اـههمانرب ، زا  عـالطا  زا  سپ 
ره موریم ؛ نئادـم  هب  نم  : » دومرف لاوحا ، عاضوا و  يهمه  اب  داتفاین . رگراک  تشاد  نت  هب  هرز  نوچ  هحفص 115 ) یلو (  دش ؛ يزادناریت 

یلحم رد  هار  ریسم  رد  تشاد . نایب  احورـشم  ار  هیماینب  موش  ضارغا  دناوخ و  ياهبطخ  يو  دندمآ . وا  اب  ياهدع  دیایب ». تسا  نم  اب  سک 
دایرف دـندوب ، هدز  اج  ماما ، يهدـنکارپ  رکـشل  نیب  رد  ار  دوخ  هک  نارگلـالخا  جراوخ و  درک . هظعوم  ار  مدرم  راـب  رگید  طاـباس »  » ماـن هب 

لزلزتم مدرم  يهیحور  غورد ، تاعیاش  نیا  هدش .» هتشک  مالسلاهیلع  نسح  رکـشل  هدنامرف  سیق  : » دز دایرف  یکی  هدش » رفاک  نسح  : » دندز
زا یعمج  دنتـشادرب . شـشود  زا  ابع  دندیـشک و  ماما  ياپ  ریز  زا  شرف  دـنتخیر و  هدرک ، هدافتـسا  تیعقوم  زا  نیدـناعم  درک . رتلزلزتم  ار 
زا زونه  درک . تکرح  نئادم  تمـس  هب  دشن و  فرـصنم  دوخ  دصق  زا  زاب  يو  دـندرک . عفد  ار  رارـشا  دـنتفرگ و  ار  شرود  یعقاو  نایعیش 

نینچ ياهباـطخ  یط  ارجاـم ، نیا  زا  سپ  ماـما  درک . حورجم  هزین  اـب  ار  يو  نار  نانـس » نب  حارج   » ماـن هب  يدرم  هک  دوب  هتـشذگن  طاـباس 
ربص و توادع و  هب  تمالس ، تسا . مزال  سفن  تمالـس  ییابیکـش و  ربص و  رازراک  نادیم  يارب  یلو  میتفاتنرب ؛ يور  گنج  زا  ام  : » تفگ

رما نایرج  کـنیا  یلو  دـیتشاد ؛ رـس  بقع  ار  اـیند  ولج و  ار  نید  گـنج ، لوا  رد  امـش  دـش . لیدـبت  يرارقیب  بارطـضا و  هب  ییاـبیکش ،
رب کنیا  امـش  دـیدرک . تنایخ  دـیتسین و  ام  زا  امـش  کنیا  یلو  دـیدوب ؛ ام  زا  امـش  میدوب و  امـش  زا  اـم  اـهزور  نآ  تسا . هدـش  سکعرب 

يزیچ هب  ار  امـش  هیواـعم  تسا . هدروـخ  تسکـش  دزیخنرب ، گـنج  هـب  دـنک و  هـیرگ  هـکنآ  دـینکیم ! هـیرگ  ناورهن  نیفـص و  ناگتـشک 
ترخآ هب  لد  رگا  و  میناباوخورف . مشچ  راخ  نیا  رب  میریذپب و  وا  زا  دیاب  دیراد  ایند  هب  لد  رگا  فاصنا . هن  دراد و  تزع  هن  هک  دـناوخیم 

زا دنداد ! هیقت  داهنشیپ  هک  دوب  نیا  درک ، مدرم  رد  هبطخ  نیا  هک  يرثا  اهنت  میرب » ادخ  شیپ  يرواد  مینک و  يزابناج  ادخ  هار  رد  دیاهداد ،
هتـشون هیواعم  هب  هک  ار  هفوک  مدرم  ياههمان  و  تشون ، مالـسلاهیلع  ماـما  هب  یمیـالم  يهماـن  دـش ، علطم  ناـیرج  زا  هک  هیواـعم  فرط ، نآ 
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هبطخ رگید  راب  ماما ، داتـسرف ! ماما  يارب  میتسرفیم ». وت  شیپ  هتـسب  ندرگ  تسد و  ار  مالـسلاهیلع  نسح  ام  ایب ، قارع  هب  هیواعم ! : » دـندوب
منادیم نم  دنک ، افو  نم ، نتشک  يارب  دوخ ، يهدعو  هب  هک  تسین  یسک  هیواعم  دیـشکب ، ارم  رگا  مدرم  ( » هحفص 116 دومرف ( : دناوخ و 

دوخ نم  منک . لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مسر  هار و  هب  تشاذگ  دهاوخن  مهد ، وا  هب  تسد  منک و  راتفر  تملاسم  هب  هیواعم  اب  رگا 
ناشدوخ لام  هک  ینان  بآ و  هداتـسیا و  ناشیا  نادـنزرف  لزنم  رد  رب  امـش  نادـنزرف  هک  منیبیم  یلو  متـسرپب ؛ ار  ادـخ  مناوتیم  ییاهنت  هب 

هب رگا  هک  داد  رکذت  درک و  يریگهرانک  مالعا  هیواعم  باوج  رد  ماما ، ناتدوخ »... ياهراک  يهجیتن  تسا  نیا  و  دنبلطیم ! نانآ  زا  تسا ،
يروآدای نمض  رد  و  دوب ، یهاوخن  رابکبس  ینک  تنایخ  رگا  تسین و  نارگ  تیارب  ینک ، لمع  هدش ، هتشون  هناگادج  هک  حلـص  طیارش 

یهاوخ نامیـشپ  مه  وت  هک  تشون  ودب  دندش ، نامیـشپ  دنتـسکش و  نامیپ  هک  صاقویبا » نب  دعـس   » و رمع ،» هللادـبع   » و ریبز »  » تشونرس
تشون و دوب  هدرک  ءاضما  رهم و  دیفـس ، ار  نآ  هیواعم  نیخروم ، زا  ياهدـع  لقن  هب  هک  ياهمان  رد  هناگادـج  ار  حلـص  طیارـش  ماما ، دـش .

يافلخ هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تنـس  ادـخ و  باتک  قبط  رب  دـیاب  هیواـعم  - 1 دوب : رارق  نیا  زا  حلـص  طیارـش  داتـسرف . هیواعم  يارب 
نیملسم مومع  دیاب  هیواعم  - 3 دراذگ . دازآ  هفیلخ  باختنا  رد  ار  نیملسم  دیاب  دنک و  نییعت  دهعیلو  دیابن  هیواعم  - 2 دنک . لمع  نیدشار 

دیابن هیواعم  - 5 دهد . ناما  ار  مالسلاهیلع  یلع  نایعیش  دیاب  هیواعم  - 4 دنک . یمومع  وفع  مالعا  دهد و  ناما  ار  زاجح  نمی و  قارع ، ماش ،
دنک و دای  یکین  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  دیاب  هیواعم  - 6 دنک . رطاخ  هدیجنر  دناسرتب و  دزادرپ و  تاکیرحت  هب  مالسلاامهیلع  نینـسح  هیلع 

سمـشدبع نادنزرف  دیابن  هیواعم  - 8 دـنک . راذـگاو  مالـسلاهیلع  نسح  هب  ار  هفوک  لاـملا  تیب  لاوما  دـیاب  هیواـعم  - 7 دـنکن . بـس  ار  وا 
 ) هثرو فرصم  هب  هک  دراذگاو  مالسلاهیلع  نسح  هب  ار  درجباراد )  ) جارخ دیاب  هیواعم  - 9 دهد . يرترب  مشاهینب  رب  ایاطع  رد  ار  هیماینب ) )
رد دیابن  مالسلاهیلع  نسح  - 11 دناوخب . نینمؤملاریما  ار  هیواعم  دیابن  مالسلاهیلع  نسح  - 10 دسرب . لمج  نیفص و  نیلوتقم  هحفص 117 )

، حلص دقع  زا  سپ  ماما ، تسا . هاوگ  وا  رب  ادخ  دنک و  افو  هتـسب  هک  يدهع  هب  دیاب  هیواعم  - 12 دوش . رضاح  تداهش  يارب  هیواعم  رضحم 
شیپ کنیا  مه  امش  فارـشا  دیدرک ، یچیپرـس  گنج  زا  روبجم و  تیمکح  رب  ار  مردپ  هک  هنوگ  نامه  : » دومرف دوخ  نایفارطا  هب  باطخ 

رد هفوک  هار  رد  یلو  تفریذـپ ؛ ياهدـع  یهاوگ  هب  ار  طیارـش  مامت  همانحلـص  تیؤر  زا  سپ  هیواعم  دـندومن ». یچیپرـس  دـنتفر و  هیواـعم 
هک مدیگنج  امـش  اب  تهج  نآ  زا  نم  مدرکن ، گنج  تاکز  جح و  هزور و  زامن و  يارب  امـش  اب  نم  : » هک دناوخ  هبطخ  مدرم  يارب  هلیخن » »

ار ياهدـع  حلـص ، دادرارق  ياضما  مراذـگیم »...! اپ  ریز  ماهدرک ، مالـسلاهیلع  نسح  اب  هک  ییاهطرـش  همه  نونکا  مشاب و  امـش  ياورنامرف 
نینمؤم هک  وت  يا  مالس ، : » داد مالس  نینچ  ماما  هب  یخاتسگ  لامک  اب  ریـسا » نبا  نایفـس   » هلمج نم  دنیاشگ و  بل  ضارتعا  هب  هک  تشاداو 

تسا نامه  نم  حلص  تلع  : » داد باوج  الدتسم  دیعسوبا »  » باوج رد  و  دوب .» نینچ  ریدقت  : » دومرف ودب  مالـسلاهیلع  ماما  يدرک »! لیلذ  ار 
هب ار  دوخ  تماما  يو  درک ». حلص  هیبیدح  زا  تشگزاب  زا  سپ  هکم  مدرم  و  عجشاینب »  » و هرمـضینب »  » اب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک 
زا رگید ، ناوارف  تاضارتعا  باوج  رد  مالـسلاهیلع  ماما  درک . يروآداـی  یـسوم  هب  وا  ياـهباوج  رـضخ و  ياـهراک  زا  داد  رکذـت  دـیعس 
هب مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  قافتا  هب  تفگ و  كرت  ار  قارع  ارجام ، نیا  زا  سپ  يو  تفگ . نخـس  دوخ  دیدحالـص  نیملـسم و  تحلـصم 
ماش هب  نایعیـش  دوب ، هدنز  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  ات  هک  تسا  یکاح  خـیرات  ( . 4 . ) دـنارذگ اجنآ  رد  ار  رمع  نایاپ  لاـس  تفر و 8  هنیدم 

اب یضتقم  تاقوا  رد  هحفص 118 ) زین (  ماما  دنتـشگیمرب . دنتفرگیم و  وا  زا  ار  دوخ  قح  دندرکیم و  يدنت  هیواعم  هب  وربور  دنتفریم و 
یلع تفگ : تفر و  ربنم  هب  دمآ  هنیدم  هب  هک  هیواعم  درکیم . شنزرـس  رییعت و  لفاحم  عماجم و  رد  ار  وا  تفگیم و  نخـس  وا  اب  تیعطاق 
ادـخ : » دومرف هاگنآ  تفگ و  یهلا  يانث  دـمح و  تساخرب و  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تسیک ؟ مالـسلاهیلع  یلع  رـسپ  تسیک ؟ مالـسلاهیلع 
ردام دنه و  وت  ردام  يرخص »  » رسپ وت  متـسه . مالـسلاهیلع  یلع  رـسپ  نم  دنیوا . نانمـشد  نیمرجم  زا  ياهدع  هکنآ  رگم  هداتـسرفن  یلوسر 

: دـنتفگ دـنلب  يادـص  اب  مدرم  دـنک ». تنعل  تسا ، قفانم  رفاـک و  ماـنمگ و  تسپ و  بسح ، رظن  زا  هک  ار  سک  نآ  ادـخ  تسا . همطاـف  نم 
رد هک  داتسرف  مالسلاهیلع  ماما  روضح  هب  ياهمان  نایرج ، نیا  زا  سپ  هیواعم  ( . 5 . ) تفر لزنم  هب  دیرب و  ار  شاهبطخ  هیواعم  نیمآ ! نیمآ ،

هدیقع الاح  مدرک  كرت  ار  وت  اب  گنج  تما ، تحلصم  يارب  نم  هللا ! ناحبس  تشون : مالـسلاهیلع  ماما  دنک . کمک  وا  هب  جراوخ  اب  گنج 
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ماجنا روظنم  هب  دوشگن و  دیزی  يدهع  تیالو  هب  بل  هیواعم  دوب ، هدنز  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  ات  ( . 6 ( ؟ مگنجب وت  عفن  هب  میایب  هک  يراد 
ار نایعیـش  رب  يریگتخـس  راک  وس ، کی  زا  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  تداهـش  زا  سپ  اما  دز . مالـسلاهیلع  نسح  ماما  لتق  هب  تسد  راک  نیا 

ءاکتا هب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  نامز  رد  هک  ینایعیش  دزاس . یلمع  ار  دیزی  يدهع  تیالو  هشقن  هک  دمآرب  ددصرد  یفرط  زا  درک و  عورش 
« دایز . » دندش عمق  علق و  وا  تداهش  زا  سپ  دندرکیم ، اهییانتعایب  يوما  تموکح  هب  تبسن  دوب و  زاب  ناشنابز  ماما ، تبیه  تیـصخش و 
و قمح » نب  ورمع  : » ریظن ییاهتیـصخش  دنتخادرپ . نایعیـش  لتق  هب  نمی  رد  ةاطرا » نب  رـسب   » هرـصب و رد  بدـنج » نب  ةرمـس   » هفوک و رد 

درک همانشخب  روشک  رسارس  رد  مالسلاهیلع  نسح  ماما  گرم  زا  سپ  هیواعم  دندش . هتـشک  هیواعم  تسد  هب  اهنآ  نارای  و  يدع » نب  رجح  »
ات 60 لاس 50  زا  هعیش  رازه  دودح 40  رد  هدش  لقن  هچنآ  قبط  دوش و  هتشک  هتفرگ و  تسا  مالسلاهیلع  یلع  یتسود  هب  مهتم  سک  ره  هک 
اهيدـنت و هیواـعم و  اـب  ماـما  طـباور  همانحلـص و  داوم  حلـص و  هب  طوبرم  ثداوـح  عوـمجم  يهعلاـطم  زا  هحفـص 119 ) دندش ( . هتـشک 
هب طوبرم  یلصا  رصنع  ود  هب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  تداهش  زا  سپ  ياهارجام  نینچمه  يوما و  ردتقم  يهفیلخ  ربارب  رد  وا  ياهتحارص 

تیصخش تبالص و  نامز . طیارش  حلص و  تیهام  رگید ، وا و  تیعقوم  مالسلاهیلع و  نسح  ماما  تایحور  یکی  میدش : انـشآ  حلـص  هعقاو 
نانچ نآ  دوبن ، گنج  درم  رگا  وا  دش . مولعم  زین  وا  طیحم  دعاسمان  طیارش  دش و  رادومن  یبوخ  هب  هتشذگ  روطـس  لالخ  زا  وا  تیعقوم  و 

دـص درکیم -  لمع  هیواعم  رگا  هک -  ییایازم  همه  نآ  اب  ار  هبناج  کی  همانحلـص  نآ  دوب ، هدش  هیواعم  میلـست  رگا  دیدیمن و  هیهت  ورین 
هب همه  نآ  وا ، تایح  نامز  رد  هیواعم  دوب ، نینموملا » لذم  ، » دنتفگ ودب  هک  روط  نآ  وا  رگا  درکیمن ؛ ءاضما  دوب ، نایعیش  عفن  هب  دص  رد 
رپ هیواـعم ، تردـق  ربارب  رد  هنوگ  نآ  نایعیـش ، و  دادیمن . ناـشن  راـبدرب  میلح و  مالـسلاهیلع  یلع  ناتـسود  ربارب  رد  دوـخ  وا ، يهظحـالم 
وا زا  هاگ  چیه  هتفرگ ، هرانک  تسایس  زا  هدش و  میلست  هک  دوب  يدرم  هیواعم ، رظن  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  رگا  دندوبن . روسج  تأرج و 

، دزرـس ماما  نامز  رد  هیواعم  زا  هک  همه  نیا  رگا  و  دزن ... مد  وا  تایح  نامز  رد  دـیزی ، يدـهع  تیالو  زا  هک  دزیمن  مشچ  هزادـنا  نیا  اـت 
تیانج ردـق  نآ  تشک و  مدآ  همه  نآ  درک ، مومـسم  ار  ماـما  هکنآ  زا  سپ  ارچ  دوب ، هیواـعم  یتاذ  شوخ  مهف و  ملح و  ياـنبم  رب  یتسار 

هب هجوت  اب  مالـسلاهیلع  ماما  ینیب  عقاو  یـشیدنارود و  لولعم  حلـص ، يهعقاو  دهدیم  ناشن  هک  تسا  ییایوگ  یخیرات  دهاوش  اهنیا ، درک ؟
وا ناج  ددـصرد  هک  یقفانم  لزلزتم و  نولتم و  مدرم  ربارب  رد  دوب  مه  وا  زا  ریغ  يدـنمورین  ردـتقم و  هدـنامرف  ره  تسا . هدوب  نامز  طیارش 

نارای و دوخ و  يدوبان  نآ  ماجنارـس  هک  ياهشقنیب  هیوریب و  راک  هب  تسد  درک و  وا  هک  درکیم  نامه  دندزیم ، تبرـض  ودب  و  دندوب ،
تموکح نتخانش  تیمسر  هب  ینعم  هب  هاگ  چیه  مالسلاهیلع  ماما  حلـص  هک  دناسریم  همانحلـص  داوم  هب  هجوت  دزیمن . دوب ، مالـسا  ناوریپ 

و تسوا . یهلا  يهدیا  رب  قبطنم  رسارس ، روبزم  داوم  تسا : هدشن  فرحنم  دوخ ، یشم  طخ  زا  یلوصا  رظن  زا  هاگ  چیه  يو  هدوبن و  هیواعم 
هدـش و دراو  حلـص  نیا  رب  هک  یتاضارتعا  درک . یقلت  نکی  مل  ناک  ار  نآ  تشاذـگ و  اـپ  ریز  ار  هماـن  ناـمیپ  احیرـص  هک  دوب  هیواـعم  نیا 

ماما یهلا  فده  هک  نآ  نودب  تسا ؛ هتشاد  دوجو  ناهذا  رد  حلـص  موهفم  زا  هک  هحفص 120 ) تسا (  یمهبم  ریوصت  زا  یکاح  دوشیم ،
بل ضارتعا ، نیدـب  هک  تسا  رـصاعم  ناگدنـسیون  ریاس  و  داقع »  » و یلیالع »  » نوچ یناگدنـسیون  زا  بجعت  دـنرآ . دای  هب  ار  مالـسلاهیلع 

یلیالع ( . 7 . ) دـننادیم مالـسلاهیلع  نیـسح  تلیـضف  رب  لیلد  نیا  هتـسناد و  رما  نیا  ضرتعم  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  یتح  هدوشگ و 
گنج هب  راداو  ار  مدرم  تیعمج ، جیهت  هباطخ و  داریا  اب  تسناوتیم  وا  یلو  دندوب ؛ هدییارگ  یتسـس  هب  مدرم  هک  تسا  تسرد  دسیونیم :

ار اهنآ  تسناوت  کلذ  عم  دوب ، هتفرورف  گنج  رد  ناملآ  مدرم  هک  ینالوط  تدـم  زا  سپ  هک  دـنزیم  لثم  ار  رلتیه  هاـگنآ  یلیـالع  دـنک .
هدنارذگن و رظن  زا  یبوخ  هب  ار  مدرم  لزلزت  نولت  ماما و  حلـص  طیارـش  الوا  یلیالع  هک  تسا  یکاح  هتفگ ، نیا  دراد . او  گنج  هب  هرابود 
دوش و هتـشک  دوخ  نارادـفرط  تسد  هب  ماـما  دوـب  نکمم  هینغم :»  » لوـق هب  اریز  تسا ؛ هدرک  شوـمارف  هسیاـقم  نیا  رد  ار  وا  يهدـیا  اـیناث ،

تردق هب  شفده  هک  یماظن  هدنامرف  کی  اب  وا  دیازفیب . شیوخ  تردـق  رب  دـنک و  بسک  يدـیدج  ههجو  وا ، لتاق  تازاجم  اب  مه  هیواعم 
، رلتیه نیا ، زا  هتشذگ  دوبن . هیوریب  هنابلط و  هاج  تاساسحا  روهقم  وا  تشاد . قرف  رایسب  تسا ، ندش  زوریپ  گنج ، نادیم  رد  ندیـسر و 
زا دـعب  ثداوح  هعلاطم  زا  دوب ؟ هچ  دـندوب ، هدـمآ  ناـجیه  هب  وا  ياـهقطن  رثا  رب  همه  نآ  هک  یمدرم  نآ  ماجنارـس  و  درک ؟ هچ  ناـیاپ  رد 
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نسح ماما  یعامتجا  یسایس -  تیعقوم  يرترب  نآ ، دوشیم و  مولعم  زین  رگید  مهم  بلاج و  بلطم  کی  مالـسلاهیلع ، نسح  ماما  تداهش 
، تشاد هیواعم  مدرم و  رظن  رد  ار  تیصخش  تبیه و  نامه  مه ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رگا  تسا . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رب  مالـسلاهیلع 

دراد یعامتجا  یسانش  ناور  يهتکن  نیا  دنزب . تسد  هیوریب  عینش و  لامعا  نآ  هب  مالسلاهیلع  نسح  زا  دعب  تسناوتیمن  هیواعم  هاگ  چیه 
مالسلاهیلع یلع  هحفـص 121 ) ياـج (  هب  هک  دوب  ياهفیلخ  مالـسلاهیلع ، نسح  تسا . یموـمع  راـکفا  رد  ماـقم »  » و ناوـنع »  » ریثأـت نآ ، و 

رد یعامتجا ، صخاش  تیعقوم  فصو  اب  مالـسلاهیلع ، نیـسح  یلو  هدرک ، حلـص  هیواعم  اـب  ماجنارـس  هتخادرپ و  یـشکرکشل  هب  هتـسشن و 
زا شیب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  زا  ياهدـع -  نامگ  فالخ  رب  هیواـعم -  هک  تسا  یعیبط  اذـل  دوب و  هدرکن  یماـقم  زارحا  یتکلمم  نوؤش 

هشقن نتخاس  یلمع  ددصرد  مالسلاهیلع ، نسح  ماما  تداهش  زا  سپ  هیواعم  میتفگ : دشاب . هتشاد  تشحو  دسرتب و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما 
ياهتیـصخش هنیدـم و  مدرم  اـصوصخم  برع و  ناـگرزب  ناسانـشرس و  هن  مدرم و  هن  هـک  تـسنادیم  وا  دـمآرب ، دـیزی  يدـهع  تیـالو 

فرطرب هبعش » نب  ةریغم   » يهنانئاخ داهنشیپ  اب  دیدرت ، نیا  تشاد . دیدرت  رایـسب  هلأسم ، راهظا  رد  اذل  دنوریمن ، راک  نیا  راب  ریز  یمـشاه ،
هب ینان  هکنیا  يارب  یـسولپاچ و  قلمت و  هار  زا  دـمآ و  ماش  هب  تسناد ، هفوک  تموکح  زا  وا  لزع  رب  ینبم  ار  هیواعم  دـصق  هک  هریغم  دـش .
رد هیواعم  دنک . ششوک  دزی  يارب  تعیب  نتفرگ  رد  هک  داد  دعاسم  لوق  وا  هب  درک و  ناونع  ار  دیزی  يدهع  تیالو  هلأسم  دهدب ، وا  ضرق 
هب هراـشا  باوج ، رد  داـیز  تسا . میمـصت  نیا  رـس  رب  هک  داد  عـالطا  دوب ، وا  داـمتعا  دروم  شوـه و  اـب  يدرم  هک  هیبا » نب  داـیز   » هب نمض 

درادرب و تسد  اهراک  نیا  زا  يدنچ  دیزی  تسا ، حالص  تفگ  درک و  اهيزاب ) رامق  اهیناوخ ، هزاوآ  اهيزاب ، گس   ) دزی تشز  ياهراک 
رد ار  وا  هیواعم  اذـل  دتـسرف و  گنج  ههبج  هب  خاک  هفرم  یگدـنز  زا  ار  دـیزی  هک  داد  داهنـشیپ  نینچمه  يو  دوش . مالعا  وا  يدزمان  هاگنآ 

ندرک رارقرب  ياهلیبق و  یبرع  بصعت  يانبم  رب  هک  ياهنانئاخ  يهشقن  هک  مینکیم  هظحـالم  ( . 8 . ) درک رکشل  ریما  هینطنطسق  مود  يهوزغ 
یلمع شورف  دیرخ و  هلماعم و  کی  اب  هدش ، يراذگ  هیاپ  يرسک ، رابرد  يهویش  زا  يوریپ  روظنم  هب  يوما و  نادناخ  رد  یثوروم  تنطلس 
غورد ریوزت ، ایر و  داهنـشیپ  روظنم ، نیدب  مه  دایز  و  دزادرپیم ؛ دزی  يرادـمامز  يارب  غیلبت  ار  شیوخ  ماقم  رد  اقبا  ياهب  هریغم ، دوشیم .

ماما تخس  ضارتعا  اب  و   ) لاس 50  ) درک ناونع  یمومع  عامتجا  یط  ار  هلأـسم  هحفـص 122 ) هنیدم (  رد  رابکی ، هیواعم  دهدیم . بلقت  و 
هب ار  دوخ  میمصت  يرجه ، لاس 56  رد  ماجنارس ، هیواعم  دنام . توکسم  يدنچ  هیضق  دش و  وربور  سیق » نب  فنحا   » مالسلاهیلع و نیسح 

ار شیوخ  نارکاچ  زا  یکی  البق  وا  درک : ناونع  مدرم  يارب  بیترت  نیدـب  ار  هلأسم  ماش ، دجـسم  رد  یعامتجا  یط  دروآ و  رد  لمع  هلحرم 
زا زین  رگید  نت  دنچ  دنک و  داهنـشیپ  دهعیلو  ناونع  هب  ار  دیزی  هک  دهاوخب  وا  زا  یمومع  عمجم  رد  مدرم ، زا  یکی  ناونع  هب  هک  دوب  هدـید 

نایرج درک و  لمع  دوب ، هتفگ  هیواعم  هک  یبیترت  هب  تشاد ، مان  يرهف » صیق  نب  كاحـض   » هک درم  نیا  دـنک . دـییأت  ار  وا  تیعمج ، ناـیم 
. دوب يرگید  رارق  زا  بلطم  زاجح ، اصوصخم  قارع و  رد  یلو  دوبن ؛ لکـشم  نادـنچ  هلأسم  تشاد  ذوفن  وا  هک  ماش  رد  تفای . نایاپ  تعیب 
درک و سراف  ناسارخ و  هرـصب ، هفوک ، تعیب  رومأم  تشاد ، تیالو  وا  فرط  زا  قارع  یحاون  رد  شردـپ  گرم  زا  سپ  هک  ار  داـیزنبا  وا 

لیبق زا  یمهم  ياهتیـصخش  هک  دوب  هنیدم  هیواعم ، يارب  مهم ، دریگ . تعیب  هنیدـم  مدرم  زا  هک  تشون  هنیدـم  یلاو  صاع » نب  دیعـس  هب  »
یلاو دنتـشاد . تنوکـس  نآ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  رتمهم  همه  زا  و  رفعج » نب  هللادبع  «، » سابع نب  هللادبع  «، » رمعنبا «، » ریبزنبا »

ار داهنـشیپ  نیا  هک  نآ  زا  شیپ  هیواعم  دور . هنیدـم  هب  هیواـعم  دوخ  داد ؛ داهنـشیپ  دـننکیمن و  تعیب  هنیدـم  مدرم  هک  داد  شرازگ  هنیدـم 
هب مراد . قح  مشکب  نامثع  لتق  يارب  ار  وت  رگا  نم  تشون . سابعنبا  هب  تشون ، شیرق  ناگرزب  هب  يزیمآ  دـیدهت  ياـههمان  دـنک و  لـمع 
هک یباوج  تشون : همان  زین  نارگید  هب  و  دش ، یهاوخ  روبجم  تعیب  رب  الا  تسا و  روکـشم  وت  تعیب  ینک  تعیب  رگا  تشون : رفعج  هللادـبع 

تعیب هب  ارم  هک  يدوب  هتـشون  : » مینکیم لقن  ار  رفعج  هللادبع  يهمان  زا  هلمج  دـنچ  هنومن  يارب  دوب و  فاکنتـسا  رب  رعـشم  دـنداد ، یگمه 
امـش میدناشک ، مالـسا  هب  اروبجم  ار  تردپ  وت و  مه  ام  ینک ، روبجم  راک  نیا  رب  ارم  وت  رگا  هک  مدوخ  ناج  هب  درک . یهاوخ  روبجم  دیزی 
مدرم دننکن  تعیب  ناگرزب  نیا  رگا  هک  تشاد  تیاکح  زین  دیعس  ياهشرازگ  دمآیم ». ناتدب  مالسا  زا  دیتشادن و  یناملـسم  هب  لیم  چیه 
ادتبا دمآ ؛ هنیدم  هب  وا  دنک  مامت  ار  تعیب  راک  دور و  هنیدم  هب  اصخش  تفرگ  میمـصت  هیواعم ، درک . دنهاوخن  تعیب  هحفص 123 ) هنیدم ( 
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ار دیزی  یقالخا  دسافم  احیرص  هیواعم  باوج  رد  هسلج  نیا  رد  مالسلاهیلع  ماما  تفرگ . سامت  یصوصخ  روطب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اب 
دروآ و دجـسم  هب  حلـسم  ياهدع  اب  دوخ  هارمه  هب  ار  نانآ  لقن ، کی  قبط  تفرگ و  سامت  ریبزنبا  رمعنبا و  اب  هاگنآ  هیواعم  داد . رکذـت 

تعیب ( ، 9  ) تفرگ تعیب  هنیدم  مدرم  زا  بیترت  نیدـب  و  دـش . دـنهاوخ  هتـشک  يروف  دـنیوگ ، فلاخم  نخـس  وا  ربارب  رد  رگا  درک  مالعا 
هیواعم ناکیدزن  نارادـفرط و  هکلب  تشاد ، رثا  ءوس  تلود ، فلاخم  ياههورگ  یتکلمم و  مهم  ياهتیـصخش  نیب  رد  اـهنت  هن  دـیزی  يارب 

رب دریگ ، تعیب  هنیدـم  مدرم  زا  تفاـی  تیرومأـم  یتقو  تشاد ، تفـالخ  يادوس  دوخ  هک  مکح » ناورم  . » دـندوب فلاـخم  راـک  نیا  اـب  زین 
وا هب  هتـسهآ  یلقن  ربانب  تشامگ و  ار  صاعلا » نب  دیعـس   » وا ياج  هب  درک و  لزع  ار  وا  هیواعم  دـننکیمن ». تعیب  مدرم  : » تشون تفـشآ و 

دنزرف دیعـس ، تشامگ . وا  ياج  هب  ار  هبقع » نب  دیلو   » يدنچ زا  سپ  و  يدهعیلو » وت  دیزی  زا  دـعب  ینم و  يوزاب  هناوتـشپ و  وت   » هک تفگ 
شردپ زا  مردپ  ینادیم  یتشاذگ ؟ ارم  یتفرگ و  تعیب  دیزی  يارب  ارچ  تفگ : هیواعم  هب  تشاد  رس  رد  تفالخ  ياوه  هک  نافع  نب  نامثع 

ۀطرق رتخد  هتخاف » . » تفای ناسارخ  تیالو  بیترت  نیدب  وا  يدیسرن ، هیاپ  نیدب  مردپ  مان  يرایتسد  هب  زج  تسا و  رتهب  شردام  زا  مردام  و 
هک دوب  يأر  هچ  نیا  تفگ  هیواعم  هب  دوش . دـهعیلو  هللادـبع  هک  دوب  نآ  رـس  رب  تشاد و  هللادـبع »  » ماـن هب  يرـسپ  هیواـعم  زا  هک  بیبح  نب 
ره هیواعم  یلو  دوب ؛ ماؤت  لادـج  رهق و  وگتفگ ، لاجنج ، تفلاخم ، اب  هشیمه  رخآ  هب  ات  لوا  زا  روبزم ، تعیب  يراب : دز ؟ وت  راـک  رد  هریغم 

: درکراک یلصا  لماع  ود  دیزی  يارب  نتفرگ  تعیب  رد  هحفص 124 ) درکیم ( . شوماخ  تکاس و  یصاخ  بیترت  هب  ار  یهورگ  ای  صخش 
تیالو هلأسم  ماش  رد  هک  یتقو  میسانشب : رتهب  ار  دیزی  يدهع  تیالو  نایعاد  ات  مینکیم  لقن  ار  لیذ  ناتـساد  هنومن  يارب  عیمطت . دیدهت و 
دجسم رد  دوب ، دوخ  يهلیبق  سأر  رد  هک  يدارم » يهورع  نب  یناه  ، » دندربیم رس  هب  ماش  رد  هفوک  ناگرزب  زا  ياهدع  دوب ، ناونع  يدهع 

.« تسین نکمم  يزیچ  نینچ  ادخ  هب  دنک ؛ روبجم  لاحلا  مولعم  دیزی  اب  تعیب  يارب  ار  ام  دهاوخیم  هیواعم  هک  تسا  بجعت  : » تفگ قشمد 
دـنک و تحیـصن  ار  یناه »  » شدوخ لوق  زا  دـیایب  هک  تفای  تیرومأم  وا  فرط  زا  دـیناسر  هیواعم  هب  ار  یناه »  » راتفگ شرازگ  هک  یمالغ 
. دنتـسدشیپ يرج و  اهراک ، رد  هک  دنتـسه  یمدرم  هیماینب  تسین . رمع  رکبوبا و  ناـمز  نـآلا  هدیـسر ، هیواـعم  شوگ  هب  وت  فرح  دـیوگب 
درک و راضحا  ار  شناراداوه  یناه و  زور  دنچ  زا  سپ  هیواعم  هرخالاب  و  يدناسر ، بوخ  ار  هیواعم  ياهفرح  تفگ : وا  باوج  رد  یناه 
؟ يراد يرگید  تجاح  تفگ : هدرک ، یناه  هب  باطخ  نایاپ  رد  درک . نینچ  و  دنک ، هدروآرب  دنراد  یتجاح  ره  هک  تساوخ  ارصم  اهنآ  زا 

تعیب نیا  تفرگیم ...! تعیب  دـیزی  يارب  قارع  رد  يو  ینک ...! دـیزی  يارب  نتفرگ  تعیب  رادهدـهع  ارم  هکنیا  نآ  تجاـح و  کـی  تفگ :
مالسا لوصا  هب  هک  ینانآ  یتح  تسا و  هدرک  کیرحت  هیواعم  دض  رب  ار  ناهاوخ  يدازآ  راکفا  هدوب و  داقتنا  دروم  هتـسویپ  موؤشم  موش و 

هدنکارپ روط  هب  ار  لیذ  راتفگ  دنچ  هنومن  يارب  دناهداد . رارق  داقتنا  دروم  ار  هلأسم  يرادمتـسایس  يرادمکح و  دید  زا  اهنت  دنرادن ، نامیا 
انتم ۀثالث  دـعن  يرـسک  ماق  يرـسک  تامام  اذا  انینمؤملاریما  اهعیابن  دـنهب  وا  ۀـلمرب  اوتأت  ناف  تفگ : یلولـس  مامی  نب  هللادـبع  مینکیم : لقن 

، دریمیم ییارـسک  هاگ  ره  مینکیم . تعیب  وا  اب  نینمؤملاریما  ناونع  هب  ام  دیروایب ، مه  ار  دـنه »  » ای هلمر »  » رگا رگید ) الاح  زا   ) ینعی انیقس 
فوسلیف رعاش و  ءـالعلاوبا  ( . 10 . ) میرامشیم رگیدکی  هحفـص 125 ) لابند (  هب  ار  رفن  هس  نیا  ام  دنیـشنیم ، وا  ياج  هب  رگید  ییارـسک 

امـش ینعی : دیزی  مکتفالخ  یلع  ناک  انیـسح و  تلتق  مکـشیرق  سیلا  دـیزتسم  بئاجعلا  یف  انا  امف  رکن  لک  لعفت  مایالا  يرت  دـیوگ : هرعم 
امـش يهفیلخ  دیزی  تشکن و  ار  نیـسح  امـش  شیرق  ایآ  دنکیمن . نوزفا  یبجعت  نم  يارب  نیا  دنکیم . ار  یتشز  راک  ره  راگزور  دنیبیم 

يهراوهگ رد  يهدمآ  راب  هسیـسد و  دولوم  دوب  یکدوک » ، » تعیب نیا  دوبن ، ییاجرباپ  رقتـسم و  تعیب  دیزی ، تعیب  : » دسیونیم داقع  دشن ؟
راک نیا  هب  ار  وا  یـصخش ، عفن  يارب  نایرابرد  زا  یکی  اـت  دـیوگب ، نآ  يهراـبرد  ینخـس  دـیدیمن  حالـص  مه  هیواـعم  دوخ  یتح  قلمت .»
نیا درک . داجیا  اههیحور  رد  یناوارف  ياههدـقع  تخاس و  برطـضم  هدرـسفا و  ار  مدرم  زیچ  ره  زا  شیب  تعیب  نیا  لاـح ، ره  هب  تشاداو .

تـشونرس دوشیم و  رارق  هچ  زا  عاضوا  هک  مینکیم  هظحالم  وا  زا  سپ  یلو  درکن ؛ زورب  نادـنچ  هیواعم  ناـمز  رد  بارطـضا  یتحاراـن و 
ام رب  نامـسآ  زا  تفریم  میب  هک  یتقو  رگم  میدیروشنرب  دیزی  رب  دنگوس  ادخ  هب  : » تفگیم هلظنح » نب  هللادبع  . » دماجنایم اجک  هب  دـیزی 
نم اب  سک  چیه  رگا  ار  يدرم  نینچ  تسا  هاوگ  ادخ  دـناوخن ، زامن  دـشون و  هداب  دزیمایب و  دوخ  رهاوخ  رتخد و  اب  هک  يدرم  دراب . گنس 
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ییاج رد  نیخروم  نخـس  رگا  : » داقع لوقب  و  میآرب . وا  هب  تبـسن  ادـخ  ناحتما  يهدـهع  زا  ات  مداتفایم  شاهراچ  یپ  رد  دوبن ، ناتـسادمه 
داهن رد  گرزب  ناهانگ  يریگ  تسس  لد و  رد  ینارسوه  یگتخابلد  رس و  رد  هداب  یگتفیش  ار  دیزی  هکنیا  رد  نکیل  دشاب ؛ هتشاد  فالتخا 

هک هزادنا  نامه  هب  نارود  نیا  دوشیم . بوسحم  هیماینب  ییالط  نارود  هیواعم ، يهلاس  تسیب  تموکح  تسا ... ». یکی  همه  نخـس  دوب .
يوما بزح  شیوخ و  يهلاس  نیدنچ  ياهشالت  وا  داد ، رارق  راشف  یتخس و  رد  ار  نایعیش  اصوصخم  مدرم و  دوب . هدیدنسپ  نایتلود  يارب 

نایفسوبا زیگنا  لد  يایؤر  دیناسر و  رمث  هب  دوب ، هدش  عورش  تدشب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  گرم  هحفص 126 ) زا (  سپ  هک  ار 
ياراوگ ماج  هک  دـشیم  وربور  تما  زا  يدیـشر  دارفا  اـب  اـهيروتاتکید  اـهيزاتکرت و  يهمه  اـب  وا  تسناد  دـیاب  یلو  دیـشخب ؛ ققحت  ار 

(1 ( ) هحفص 127 مینارذگیم ( . رظن  زا  ار  اهدروخرب  نیا  زا  یلمجم  هدنیآ  هاتوک  لصف  رد  ام  و  درکیم . خلت  رایسب  شماک  هب  ار  تنطلس 
زا سپ  دوبن و  يراـک  دـمآ  دراو  وا  رب  هک  یمخز  یلو  دـش ؛ بورـضم  جراوخ  فرط  زا  دروخ ، تبرـض  ع )  ) یلع هک  زور  ناـمه  زین  يو 

دوخ يارب  ار  ماـقرا  نیمه  لداـعم  سراـف  ناـیاورنامرف  هک  دـیوگیم  خـیرات  ( 3 . ) ص 168 یبوـقعی ، خـیرات  ( 2 . ) تفاـی يدوبهب  يدـنچ 
.4 : 6 دیدحلایبا ، نبا  ( 6 . ) ص 160 ریدغلا ، ( 5 . ) تسا هدش  هدافتسا  نشور ) دادماب   ) باتک زا  حلص  هب  طوبرم  بلاطم  ( 4 . ) دنتشادیمرب

نبا لماک  ( 8 . ) مییوگیم نخس  ع )  ) نسح ماما  حلص  يهرابرد  ع )  ) نیسح ماما  رظن  هب  عجار  هدنیآ  لصف  رد  ( 7 . ) 3 : 177 ریثا ، نب  لماک 
هنیمز نیا  رد  مهد  لصف  رد  اـم  . 256 صص 257 -  ج 10 ، ریدـغلا ،»  » سیفن باتک  دزی ، تعیب  لماک  ناتـساد  ( 9 . ) ص 197 ج 3 ، ریثا ،

. دیزی هیواعم ، نامثع ، ( 10 . ) مینکیم تبحص  رتلصفم 

هدنکارپ تازرابم  تما و  يهیحور 

نیا تفرگ . رارق  ام  مشچ  يولج  هیواعم ، يهلاس  تسیب  تموکح  زا  یکچوک  يولبات  هتشذگ  لصف  رد  هدنکارپ  تازرابم  تما و  يهیحور 
نامز رد  تیعمج  داوس  هک  میتفگ  درک . میسرت  ار  وا  يرگهلیح  يزاب و  تسایس  يروتاتکید ، دادبتسا و  یلصا  طوطخ  اهنت  صقان ، يولبات 

يهدوت يدیما  ان  سأی و  دش . يدیمون  ناقفخ و  راچد  تما  دییارگ و  فعـض  هب  مالـسلاهیلع ، نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  اصوصخم  و  وا ،
روطب هدـع ، نیا  درکیم و  تحاران  یتخـسب  دـندوب ، تکلمم  رانک  هشوگ و  رد  هک  ار  ياهدازآ  نانیب  نشور  نامیا و  اـب  فدـه و  اـب  دارفا 

یگتخاب دوخ  زا  يهدافتـسا  اب  درکیم و  رتيرج  ار  هیواعم  هدنکارپ ، تازرابم  نیا  دنداتفایم . فلاخم  تاغیلبت  هزرابم و  رکف  رد  هدـنکارپ 
الب تفالخ  ناوا  زا  تازرابم ،، نیا  دـیبوکیم . تدـشب  دنتـشادن ، یتالیکـشت  يزکرم و  يهتـسه  هدوبن و  لکـشتم  هک  ار  نیفلاخم  هعماج ،

هنومن دنچ  نونکا  و  تشاد . همادا  وا  یگدنز  نایاپ  ات  نانچمه  دش و  عورش  دش ، اجرب  اپ  مالسلاهیلع  نسح  ماما  حلص  زا  سپ  هک  وا  عزانم 
: تفگیم دـشیم ، دراو  هک  ره  دریگ ، تعیب  مدرم  زا  تساوخیم  هفوک  رد  هیواعم  یتقو  میرامـشیمرب - : ار  وا  نارود  مدرم  تاـیحور  زا 

هکنآ زا  سپ  و  تسا ». هداد  رارق  يداـیز  ریخ  دیدنـسپیمن  امـش  هچنآ  رد  ادـخ  : » تفگیم هیواـعم  منک ». تعیب  وـت  اـب  مراد  تهارک  نم  »
تزع دیدیزگرب و  ریخ  ياج  هب  ار  رش  امش  مدرم  : » تفگ دوب  موق  ناگرزب  زا  هک  هدابع » نب  دعس  هحفص 128 ) نب (  سیق   » دش مامت  تعیب 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مع  رـسپ  نیملـسم و  ياقآ  هک  نینموملاریما  تیالو  زا  دعب  دیدرک . لیدبت  رفک  هب  ار  نامیا  تلذ و  هب  ار  دوخ 
یتلاهج هنوگچ  دنارب  دوخ  زا  درب و  نیمز  هب  ار  امـش  ادخ  دش . امـش  تسرپرـس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يهدـش  دازآ  دـنزرف  دوب  هلآ 

دناوخ و ياهبطخ  دمآ و  ماش  لها  زا  يدرم  دوب ، رـضاح  مه  سیق » نب  فنحا  ، » دندوب هتـسشن  هیواعم  شیپ  مدرم  هوجو  یتقو  دیدرک - »؟
، يوشیم دونـشوخ  مه  ادـخ  نالوسر  هب  مانـشد  زا  وت  تسنادیم  صخـش  نیا  رگا  هیواعم ! : » تفگ فنحا  درک . بس  ار  مالـسلاهیلع  یلع 

نخس هیوریب  يداهن و  راخ  رب  مشچ  فنحا ! : » تفگ هیواعم  رادرب ». مالسلاهیلع  یلع  زا  تسد  سرتب و  ادخ  زا  دادیم ، مانـشد  زین  ار  نانآ 
هچ : » تفگ میوـگیم ». نخـس  فاـصنا  هب  مورب  ربـنم  هب  رگا  : » تفگ يو  ینک ». بـس  ار  مالـسلاهیلع  یلع  يورب و  ربـنم  هـب  دـیاب  یتـفگ ،

: میوگیم متـسرفیم و  دورد  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  مروآیم و  اج  هب  ار  یهلا  ياـنث  دـمح و  موریم  : » تفگ فنحا  ینکیم »؟
مه اب  دـندرک و  فالتخا  مه  اب  هیواعم  مالـسلاهیلع و  یلع  دیـشاب  هاگآ  منک ، تنعل  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هک  هدرک  رما  نم  هب  هیواعم  مدرم !
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.« نک تنعل  هدرک ، متـس  نارگید  هب  هک  ياهتـسد  راد و  هدرک و  ملظ  يرگید  رب  هک  نآ  ایادـخ  دـندناوخ . یغاـی  ار  رگیدـکی  دـندیگنج و 
راضحا ینانک » هیمراد   » مان هب  ار  تیصخش  اب  ياهنز  زا  یکی  تفریم  جح  هب  هیواعم  هک  يرفـس  رد  متـشاد - ». تروذعم  : » تفگ هیواعم 

. راد مروذعم  يراد - ؟ نمـشد  ارم  تسود و  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ارچ  مسرپب  مهاوخیم  مدرک ؟ تراضحا  ارچ  ینادیم  تفگ  ودب  درک و 
رادتسود درکیم و  هحفص 129 ) میسقت (  هیوسلاب  ار  ییاراد  دوب و  لداع  تیعر  هب  تبسن  هک  ور  نآ  زا  ار  مالسلاهیلع  یلع  دوشیمن - . - 

يدرک و نیملسم  ياصع  قش  یتخادرپ و  گنج  هب  دوب ، وت  زا  رتقیال  هک  یسک  نآ  اب  هک  تهج  نادب  ار  وت  مراد و  تسود  دوب  ناگراچیب 
لثملا برـض  نیا  دوب - ) گرزب  شمکـش  هیمراد  ! ) هدرک داب  تمکـش  اذـل  مراد - . نمـشد  يدرک ، تواضق  سوه  اوه و  ملظ و  يور  زا 

لوغـشم ار  وت  هک  تمعن  نیا  تفیرف و  ار  وت  هک  يایهاشداپ  نیا  یتفاـی - ؟ هنوگچ  ار  مالـسلاهیلع  یلع  تسا - . دـنه  وت  رداـم  يهراـبرد 
رتش دص  يراد - ؟ یتجاح  یتفگ ، تسار  دادیم - . الج  ار  اهلد  يرآ . ياهدینش - ؟ ار  وا  راتفگ  درکن - . لوغشم  تفیرفن و  ار  وا  تشاد ،

نادب ار  ناگرزب  مهدیم و  اذـغ  اهنآ  ریـش  اب  ار  ناکدوک  ینک - ؟ هچ  نآ  اب  یهاوخیم  ( ، 1 « ) کلامک ـال  یتف و  . - » مهاوخیم وم  خرس 
یلع رگا  تفگ - : داد و  ار  وا  یتـساوخرد  هیواـعم  مهدیم . حلـص  اـههداوناخ  نیب  مـنکیم و  مراـکم  بـسک  نآ  اـب  مرادیم . هـگن  هدـنز 

تازراـبم قمع  ناتـساد ، نیا  زا  دادیمن . یـسک  هب  اهناملـسم  لاوما  زا  وم  کـی  یتح  يرآ  دادیمن - . چـیه  وت  هب  دوب  هدـنز  مالـسلاهیلع 
. - دوشیم مولعم  اهنآ  درم  نز و  تبالـص  تعاجـش و  نینچمه  هیواعم و  نیفلاخم  مالـسلاهیلع و  یلع  نارادفرط  داح  يهیحور  هدنکارپ و 

ضارتعا دایز  هب  يزور  دربیم ، رس  هب  قارع  رد  هک  يو  دوب . هیواعم  فورعم  نمشد  راکادف و  تخـس و  رـس  نیزرابم  زا  يدع » نب  رجح  »
فرط هحفص 130 ) زا (  رومأم  دنچ  هدیسرن  ماش  هب  داتسرف ، ماش  هب  هفوک  زا  رگید  نت  هدزای  اب  ار  يو  هیواعم ، روتسد  قبط  وا  درک و  يدنت 
ییاهر نت ، شش  دندش و  هتشک  رگید  نت  اب 5  درک  عانتما  هک  وا  دندرک . مالـسلاهیلع  یلع  بس  هب  فیلکت  ار  وا  هدمآ و  اهنآ  ولج  هیواعم 

تزع و برع  يارب  رجح  ادـخ  هب  : » تفگ هنیمز  نیا  رد  هشیاـع  داد . ناـکت  ار  راـکفا  دروآ و  دوجو  هب  یبـالقنا  رجح ، گرم  ربخ  دـنتفای .
هداد خر  ياهثداح  مالـسا  رد  : » تفگ تفر و  ربنم  هب  زامن  زا  دعب  تشاد  مان  دایز » نب  عیبر   » هک ناسارخ  رادنامرف  دوب ». ییاناد  يدنلبرس و 
رگا هتـشک . ار  وا  ناراـی  رجح و  هیواـعم ، هک  هدیـسر  ربخ  تسا . هتـشادن  هقباـس  نآ  ریظن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  تاـفو  زا  دـعب  هک 

، مالسلاهیلع یبتجم  ماما  تداهش  زا  دعب  میدناوخ ، هتشذگ  لصف  رد  هکنانچ  ( . 2 .« ) دننک شبنج  دنتفا و  هار  هب  دیاب  دنراد  تریغ  نیملسم 
اب روحم  نیمه  رب  مه  نایعیش  اعبط  درک و  عورش  وا  ناتسود  مالسلاهیلع و  یلع  مان  روحم  رب  ار  هزرابم  هیواعم  دش و  رتشیب  يریگتخـس  راک 

تیاکح دـیدش  یحور  يهدـقع  کی  زا  درک ، مالـسلاهیلع  یلع  هجوتم  ار  دوخ  تاغیلبت  زیت  يهبل  هیواعم  هکنیا  دـنتخادرپیم . هزرابم  هب  وا 
رخآ ات  دمآ و  دراو  هیواعم  حور  رب  مالسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  یندشان  شومارف  تیعطاق  زا  هک  تسا  یتابرـض  لولعم  هدقع  نیا  دراد .

يو تروص ، ره  رد  درک و  زورب  اجنیا  رد  تشاد ، مشاـهینب  نادـناخ  اـب  هک  یگداوناـخ  رادهقباـس  ینمـشد  هوـالع ، درکن . شومارف  رمع 
یلع مسر  هلأـسم  رتـشیب  مدرم  يهدـنکارپ  تازراـبم  رد  هـک  دوـشیم  هدـید  اذـل  درک و  ضوـع  راـکفا  رد  ار  هزراـبم  ریـسم  بـیترت  نیدـب 
هتبلا دـنیوگیم . نخـس  همکاح  هاگتـسد  یهابت  داسف و  اهيراک و  بارخ  زا  رتمک  تسا و  حرطم  مالـسلاهیلع  یلع  لـیاضف  مالـسلاهیلع و 

شومارف زین  ار  وا  يهدیا  مالسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  صخش  زا  عافد  رب  هوالع  يدع » نب  رجح   » لیبق زا  هدیمهف  نامدرم  نانیب و  نشور 
هحفـص 131) هریغم (  ربـنم  ياـپ  زور  کـی  تشاد ، اوعد  هریغم  اـب  هفوک  رد  هشیمه  هک  رجح  دـندرکیم . عاـفد  زین  نآ  زا  دـندوب و  هدرکن 

تشذگ هچنآ  ( . 3 . ) هدـب ار  مدرم  يهدـنام  سپ  او  قوقح  نک و  راتفر  تلادـع  هب  مدرم  اـب  مالـسلاهیلع  یلع  زا  ییوگدـب  ياـج  هب  تفگ 
زین نارگید  يهیحور  هب  هکنآ  يارب  کنیا  دوب و  ناـنآ  يهدـنکارپ  تازراـبم  مالـسلاهیلع و  یلع  رادـفرط  زراـبم  مدرم  يهیحور  هب  طوبرم 

تنعل ار  یلع  ارچ  تفگ : يرس  روطب  صاقویبا  نب  دعس  هب  هکم  رفس  رد  هیواعم  : - » مینک هجوت  لیذ  ناتـساد  ود  هب  تسبوخ  میوش  انـشآ 
یلع لاـصخ  زا  یکی  نـم  رگا  ینکیم ؟ بلـس  ار  یلع  ياهدـناشن و  یناـهنپ  هـب  ارم  تـفگ : وا  هـب  تفــشآرب و  تخــس  دعــس  ینکیمن ؟

نیگمـشخ و يو  میآیمن ... هناـخ  نـیا  رد  رگید  نـم  دـنکفایم . هیاـس  نآ  رب  باـتفآ  هـک  دوـب  يزیچ  ره  زا  رتـهب  متـشاد ، ار  مالـسلاهیلع 
. دروخن ماش  دمآ و  هناخ  هب  كانهودنا  مردپ  بش  کی  دیوگیم : هبعش  نب  ةریغم  رسپ  فرطم  ( . - » 4 .« ) تفگ كرت  ار  هیواعم  تحاران ،
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دایز تنـس  متفگ : هیواـعم  هب  تولخ  رد  هدـش :- ؟ هچ  ماهدـمآ :- . مدرم  نیرتثیبخ  نیرترفاـک و  شیپ  زا  ینینچ :- ؟ ارچ  متفگ :- : وا  هب 
. دـنامیم وت  يارب  نیا ، ینک . محر  يهلـصو  ناسحا  یـسرتب -  اهنآ  زا  هک  دـنرادن  يزیچ  رگید  نونکا  هک  مشاـهینب -  هب  تسبوخ  هدـش ،
ره یلو  دربیم ؟ ار  اهنآ  مسا  یـسک  کنیا  دندرک ؟ تیلاعف  ردـقچ  رمع  رکبوبا و  دـنامیم ؟ يریخ  رکذ  هچ  تاهیه ! تفگ : نم  هب  هیواعم 
هک يرامآ  هحفص 132 ) ( . ) 5 .«! ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ادمحم  نا  دهـشا  : » دننزیم دایرف  هشبکیبا »  » رـسپ يارب  هبترم  جنپ  زور 
دض تامادقا  اهیگماکدوخ و  اب  هک  ياهدیشک  متس  تما  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دهدیم ، ناشن  یمومع  راتشک  رظن  زا  ار  هیواعم  تایانج 

هتـشک مدرم ، تکلمم ، رانک  هشوگ و  رد  همه  نیا  هنرگو ، دـندوبن . تکاس  وا  تموکح  هایـس  نارود  رد  دـندوب ؛ فلاخم  هیواعم  یمالـسا 
راودا همه  رد  هک  هنوگ  ناـمه  یلو  هدوب ، یـضاران  يوما  هاگتـسد  زا  مدرم ، یمومع  يهیحور  هک  دـهدیم  ناـشن  تقد  کـی  دـندشیمن .

يهیحور یلو  دنهد . ناج  هار  نیا  رد  دننک و  مسجم  ار  یمومع  یتیاضران  هک  دندرکیم  ادیپ  ار  نآ  تماهـش  هدـع ، کی  اهنت  هدوب ، نینچ 
رد هک  دوب  نیا  تلع  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  و  دش . رتهتفای  لکـشت  نانآ ، تازرابم  رهاظ و  رتشیب  دیزی ، يدـهع  تیالو  هلأسم  رد  مدرم 

نیا دنتـساخرب . تفلاخم  هب  دنتـشاد  رـس  رد  تفالخ  عمط  دوخ  هک  مه  يرگید  يهدـع  فدـه ، اب  یلوصا و  نیفلاخم  رب  هوالع  هلأسم  نیا 
، عیمطت دیدهت و  اب  تاعامتجا ، یمومع  حور  زا  هدافتـسا  اب  هیواعم  یلو  هدوب ؛ دنت  داح و  انایحا  ینلع و  میدناوخ  هک  يروط  هب  اهتفلاخم 

لوسر زا  سپ  نرق  مین  يامیس  زا  ياهدرـشف  دوب  نیا  دنتـسویپ . نیقفاوم  فص  هب  مه  نارگید  دندش و  تکاس  ياهدع  درک . مامت  ار  بلطم 
بانتجا كاکطـصا  مینک و  اشامت  هتـشذگ  نرق  مین  عاضوا  لاـبق  رد  ماـما  یـسایس  يهرهچ  تسا  مزـال  نونکا  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

درمناوج و صاخـشا  دروم  رد  تسا و  یفرعم  لثم  ( 1 ( ) هحفـص 133 مینارذگب ( . رظن  زا  ملظ  فارحنا و  نرق  مین  لوصح  اب  ار  وا  ریذـپان 
ج 4، ع ،)  ) یلع مامالا  ( 2 (. ) دوب يدرمناوج  لثملا  برض  هک  هریون  نب  کلام  . ) کلام دننام  هن  یلو  تسا  درمناوج  ینالف  ینعی  رظن . دنلب 

ص 779. یلع ، مامالا  ( 5 . ) ص 810 ج 4 ، ع ،)  ) یلع مامالا  ( 4 . ) عبانم نامه  ( 3 . ) ص 828

یسایس ياههنحص  رد  ماما ،

مزال میدرک ، اشامت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  گرم  زا  سپ  نرق  مین  یـسایس  يامیـس  هک  نونکا  یـسایس  ياههنحـص  رد  ماما ،
سپ صخالاب  مالسلاهیلع  یلع  ماما  تداهش  زا  سپ  اصوصخم  هتشذگ و  نرق  مین  یط  ار  وا  یسایس  شقن  و  ع )  ) نیسح ماما  يهرهچ  تسا 

ياههنحص نیا  رد  ار  وا  یـسایس  كرد  تیعقوم و  مه  ماما ، یـسایس  قباوس  هب  هجوت  اب  ام  مینک . هظحالم  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  گرم  زا 
رد ربـمغیپ  . < میوشیم عـلطم  وا  فارحنا  نودـب  یلوـصا و  یـشم  ردـص و  يهعـس  يأر و  تماقتـسا  زا  مه  مینکیم و  تفاـیرد  ارجاـمرپ 

تفلاـخم  < دـیزی يدـهع  تیـالو  نیـسح و  ماـما   < ردارب زا  سپ   < حلـص دروم  رد  ماـما  عوـضوم   < تفرگ تعیب  نینـسح  زا  یکدوـک 
هیواعم گرم  زا  سپ  ماما   < دیزی يدهعیلو  اب  مالسا  ياهتیصخش 

تفرگ تعیب  نینسح  زا  یکدوک  رد  ربمغیپ 

تیمسر هب  یـسایس ، یعامتجا و  تیـصخش  نیقلت  هلاس ،  7 كدوک 8 -  کـی  اـب  تعیب  ینعم  تفرگ  تعیب  نینـسح  زا  یکدوک  رد  ربمغیپ 
شوه یتاذ و  دادعتسا  اب  دش و  یعامتجا  یسایس -  لیاسم  دراو  یکدوک  ناوا  زا  نیسح  ماما  بیترت ، نیدب  تسوا . يهدیا  رکف و  نتخانش 

ضارتعا وا  يهتفگ  هب  تخادرپ و  وگتفگ  هب  رمع  اب  دجـسم  رد  هک  دوب  هلاس  هد  يو  درکیم . رظن  راهظا  لـیاسم ، رد  تشاد  هک  يراـشرس 
يهناشن وگتفگ  نیا  ( . 1 .« ) ورب تدوخ  دج  ربنم  رب  ایب و  نییاپ  مدج  ربنم  زا  : » دز دایرف  دـناوخ ، نینمؤملاب » یلوا   » ار دوخ  رمع  یتقو  درک ؛
یـسایس يهنزو  یگرزب  رد  نینچ ، نـیا  یکدوـک  تسادـیپ  هحفـص 134 ) تسا و (  یکدوـک  نینـس  رد  ماـما  تیـصخش  یحور و  تردـق 

هب رذوبا ، یتقو  دـنوش : رتهدـیزرو  هلحرم  نیا  رد  ات  دادیم  یـسایس  ياهتیرومأم  ار  شردارب  وا و  ردـپ ، هکنآ  اصوصخم  تفاـی ؛ دـهاوخ 
تعیاشم نیا  دنور . وا  تعیاشم  هب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  شگرزب ، ردارب  قافتا  هب  هک  تفای  تیرومأم  ردپ  فرط  زا  دشیم ، دیعبت  هذـبر 
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رد هک  وا  يهیامرپ  نیتم و  راتفگ  دـهدیم و  ناشن  نامثع  ربارب  رد  ار  وا  فلاخم  يهرهچ  تموکح ، فلاخم  یبالقنا  درم  کی  زا  لیلجت  و 
مـشش لصف  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا . تقو  تموکح  دض  رب  رذوبا ، تازرابم  يهبناج  همه  دییات  رادومن  تشذـگ ، باتک  نیا  موس  لصف 

اب يو  هک  تسا  نشور  هتفگاـن  یلو  دوب ؛ تما  تموـکح و  نیب  هطـساو  ناـمثع ، ناـمز  رد  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ماـما  تشذـگ ،
عفد يارب  ار  مالـسلاامهیلع  نینـسح  نامثع ، لـتق  يهیـضق  رد  لاـح  نیع  رد  دوبن و  قفاوم  مالـسا ، فـالخ  ياـهراک  اـهيراک و  فاـحجا 

داسف و دض  رب  ار  هدید  رجز  هدیشک و  متس  تما  کی  نایغط  هنحص ، نیا  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  داتـسرف . وا  يهناخ  رد  هب  نایـشروش 
نودب هتخانشن و  اپ  زا  رـس  هنوگچ  یـصاع ، تما  کی  هک  دومرف  هدهاشم  کیدزن  زا  درک و  هدهاشم  یجرخ  هصاخ  يزاب و  شیوخ  موق و 

، دنریگب ار  نامثع  لتق  يولج  دنتسناوتن  مالسلاامهیلع  نینسح  رگا  بیترت  نیدب  دنکیم . ار  دوخ  راک  میالم ، ياهزردنا  حیاصن و  هب  هجوت 
ادرف هک  یسک  يارب  اههنحص  نیا  دندرک و  هدهاشم  تموکح ، ياهيراکفالخ  ربارب  رد  ار  مدرم  لرتنک  لباق  ریغ  مطالتم و  يهیحور  یلو 
ردارب ردـپ و  اـب  یلخاد ، یگنج  ياـهههبج  رد  تشذـگ ، هک  يروـط  هب  وا  تسا . يرورـض  مزـال و  دـنک ، تلاـخد  مدرم  نوؤـش  رد  دـیاب 

هاـج هک  ییاـهشتآ  ندرک  شوماـخ  يارب  وا  دـش . فـقاو  شردـپ  نیفلاـخم  رادرک  راـتفگ و  هـب  کـیدزن  زا  تـشاد و  تکرـش  شگرزب 
هدرک نشور  جراوخ ، تابصعت  اهینادان و  هیواعم و  یگلیبق  ینید و  ياهینمشد  هنیرید و  یگداوناخ و  ياههنیک  ریبز و  هحلط و  ياهیبلط 
طیحم يهدولآ  راکفا  كاپان و  رهاظم  ینمـشد  اـب  اههنحـص  نیا  رد  وا  ناـج  ياـههشیر  درک و  يراـکمه  ردارب  ردـپ و  اـب  هنامیمـص  دوب ،

ربهر کی  يهرهچ  رد  ار  هحفـص 135 ) وا (  درک ، داریا  ماش  هب  اوق  مازعا  ماگنه  هفوک ، مدرم  هب  باطخ  يو  هک  ياهبطخ  رد  دـش . هتخیمآ 
همه اـهنیا  میدرک و  هدـهاشم  تسا ، رادروـخرب  مه  یفاـک  تیارد  تناـتم و  زا  خـسار ، میمـصت  تبالـص و  نـیع  رد  هـک  یگنج  یبـالقنا 

تقایل هک  دش  اناوت  اناد و  مکحم ، ممـصم و  هدیمهف ، هدیزرو و  يدرم  ردپ ، میقتـسم  تیبرت  تحت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دـناسریم 
هچنآ فالخرب  تشاد و  کیدزن  يراکمه  ردارب  اب  ردپ  گرم  زا  سپ  مالـسلاهیلع  ماما  دوش . نیملـسم  يرادمامز  رادهدهع  يزور  تشاد 

شگرزب ردارب  يهرابرد  يو  هک  یناوارف  ياهفیرعت  زا  دوبن و  فلاخم  حلـص ، هلأسم  رد  ردارب  يأر  اب  دـنیوگیم  ناگدنـسیون  زا  ياهراپ 
، تسا رادومن  اج  همه  مالـسلامهیلع ، نیموصعم  يهمئا  ياههتفگ  رد  هک  ینامیا  تقادـص و  هب  هجوت  اب  دومرفیم ، مالـسلاهیلع  نسح  ماما 

.25 صص 24 -  نیسحلا ، خیرات  ( 1 . ) دوشیم طابنتسا  هنیمز  نیا  رد  وا  يأر 

حلص دروم  رد  ماما  عوضوم 

يهدنزرا تیـصخش  لاح  نیع  رد  دـمآرد و  هیواعم  اب  تملاسم  رد  زا  شردارب  هک  هنوگ  نامه  تسناد  دـیاب  حلـص  دروم  رد  ماما  عوضوم 
ماما دش ، مومـسم  هیواعم  يهسیـسد  اب  هرخالاب  ور  نیا  زا  درک و  ظفح  تموکح  فلاخم  کی  يهرامـش  درم  ناونع  هب  ار  شیوخ  یـسایس 
رمع نایاپ  ات  ار  عضوم  نیمه  دوب و  هتفرگ  ار  یـسایس  عضوم  نامه  مالـسلاهیلع  نسح  رادـفرط  نواـعم و  ناونع  هب  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح 
هنوگ نآ  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  رگا  دیشک و  لوط  لاس  هد  زا  شیب  هیواعم ، گرم  ات  مالسلاهیلع  نسح  ماما  گرم  زا  درک . ظفح  هیواعم 

اهيراشفاپ و ربارب  رد  تشادـن ، یـشوخ  يور  شردارب  زیمآ  تملاسم  حلـص  اب  هک  دوب  ياهشقنیب  داـح  درم  دـننکیم  روصت  يرایـسب  هک 
، مالـسلاهیلع یلع  هب  ینلع  بس  نایعیـش ، عمق  علق و  یعمج و  هتـسد  ياهراتـشک  درکیم . ماـیق  شنارادـفرط  ناتـسود و  داـیز  ياهرارـصا 

روطب میدید ، هک  يروط  هب  هکلب  دشن ، مک  اهنت  هن  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  لاس  تدم 10  رد  لاملا ، تیب  ریذبت  فارـسا و 
کی هب  وا  گرم  زا  سپ  دوب ، فلاخم  شگرزب  ردارب  حیحـص  يهشقن  اب  دوب و  هشقنیب  یبالقنا  کی  وا  رگا  تفای . شیازفا  يروآ  ماسرس 

نتـشک هب  زین  ار  شدوخ  درکیم و  تحاران  ار  مدرم  دومرفیم : گنج  هبطخ  رد  شدوخ  هک  هنوگ  نامه  دزیم و  تسد  سردوز  شروش 
یسک هکلب  تسین ، نامز  لماک  كرد  حیحص و  هشقن  نودب  مه  نآ  بالقنا ، مایق و  اهنت  تماهـش ، هک  مینادب  دیاب  هحفص 136 ) دادیم ( .

تشذگ و دروخ ، نمـشد  تسود و  تمالم  بوچ  دنیب و  حلـص  رد  تحلـصم  نیملـسم ، تحلـصم  ظفح  نامز و  حور  تفایرد  اب  هک  مه 
. تسا هتـشادنرب  نیملـسم  تحلـصم  ادخ و  ياضر  فالخ  رب  یمدق  یحطـس ، مدرم  ياضر  بلج  يارب  اریز  تسا ؛ هدرک  رتشیب  يراکادـف 
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؛ دـنامیم یقاب  نورد  لوط  رد  تمالم  ضارتعا و  دـسریم و  نایاپ  هب  نارود  نیمه  رد  وا  رمع  مالـسلاهیلع -  نسح  لثم  یهاـگ  هیاـهنلا - 
رظن رد  دوشیم و  شومارف  اههتـشذگ  هک  دراذـگیم  قیمع  ریثأت  راکفا  رد  نانچ  نآ  دـتفایم و  قافتا  ـالبرک  لـثم  ياهعجاـف  یهاـگ  یلو 
نیا بالقنا . نایغط و  يرگید  شمارآ و  حلـص و  يهرهچ  یکی  دـنکیم . هولج  اـهرظن  رد  داـضتم  فلتخم و  هرهچ  ود  ییادـتبا  یحطس و 

، تروص ره  رد  دـش . دـهاوخ  يریگولج  یخیرات  ياهتواضق  رد  تاهابتـشا  زا  يرایـسب  زا  مینک ، هجوت  نادـب  رگا  هک  تسا  یقیقد  هتکن 
کی هشیمه  ار  ماما  دناهتساوخ  یضعب  تشاد . ار  مالسلاهیلع  نسح  ماما  یـسایس  يهیور  نامه  شردارب  نامز  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 

هب ار  وت  : » تفگ شردارب  هب  حلـص  نایرج  رد  ماما  دـناهتفگ : نانیا  تسین . فاطعنا  لباق  هجو  چـیه  هب  هک  دـنهد  هولج  نشخ  یبـالقنا  درم 
زا نم  هک  شاب  شوماخ  : » تفگ وا  هب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  نکم ». بیذکت  ربق  رد  ار  تردپ  قیدصت و  ار  هیواعم  نکم  ار  راک  نیا  ادخ 

تفلاـخم وت  هکنآ  رگم  مدرکن  مادـقا  ار  يراـک  چـیه  نم  ادـخ  هب  : » تفگ مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  هک ؛ دـناهدوزفا  ياهراـپ  و  مرتعلطم » وت 
: تفگ تسا  نیگمـشخ  وا  دید  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  مریگب ،» لگ  ار  نآ  رد  مزاس و  سوبحم  ياهناخ  رد  ار  وت  دـهاوخیم  ملد  يدرک ،
هب هدرک و  رارکت  ار  بلاطم  نیمه  مه  رـصاعم  ناگدنـسیون  زا  ياهراپ  ( . 1 .« ) نکب یهاوخیم  راک  ره  ینم  ردـپ  ياـج  هب  يرتگرزب و  وت  »

كرد یتـیبرت و  یحور و  قباوس  هب  هجوـت  اـب  هحفص 137 ) دناهدرک ( . رکذ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تماقتـسا  تعاجـش و  دهاش  ناونع 
، تشذگ مالسلاهیلع  نسح  ماما  يهیحور  تیصخش و  هب  عجار  متـشه  لصف  رد  هچنآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  یگداوناخ  تابـسانم 
هدوب و رادروخرب  يدحاو  كرتشم  تیبرت  زا  مالـسلاامهیلع  نینـسح  نیخروم ، يهمه  رارقا  هب  اریز  دوشیم ؛ حـضاو  بلاطم  نیا  یتسردان 

نیـسح ماما  هک  تسا  تسد  رد  یعطاق  دـهاوش  هلأـسم ، نیا  رب  هوـالع  دـناهدمآراب . تخاونکی  روطب  تاـیقالخا ، تاـیحور و  رد  نیارباـنب 
رادروخرب حیحـص  راوتـسا و  يأر  زا  ار  وا  هتـسیرگنیم و  یمالـسا  يهعاطالا  بجاو  ربهر  کـی  ناونع  هب  ار  شرتگرزب  ردارب  مالـسلاهیلع 

هنوگ نآ  دوخ  ياج  رد  ار  قح  وت  دانک . تمحر  تیادخ  دمحم ! ابا  : » تفگ نینچ  ودب  باطخ  ردارب ، گرم  زا  سپ  يو  تسا . هتـسنادیم 
يدادیم و يرترب  ار  ادـخ  يوقت ، تاعارم  هدیدنـسپ و  کین و  يهیور  اب  وت  دـیبوکیم ، هداج  لطاب  هک  یماگنه  هب  يدـیدیم و  دـیاب  هک 
. يدیـشکیم تسد  اهنآ  رب  دوخ  كاپ  تسد  اب  یتسیرگنیم و  دیدیم ، کچوک  كدـنا و  ار  اهنآ  هک  یمـشچ  اب  ار  ایند  گرزب  ياهراک 
توبن و نامدود  دنزرف  وت  هک  یلاح  رد  دشابن  نینچ  ارچ  و  يدربیم ... نیب  زا  ناسآ  لهـس و  رایـسب  ياهنوؤم  اب  ار  نمـشد  طاشن  تدح و 

مالسلاهیلع نسح  مردارب  دومرف : رباج  هب  البرک  هب  تمیزع  ماگنه  يو  میعن »... ۀنج  ناحیر و  حور و  یلاف  ... یتمکح ناتسپ  زا  هدروخ  ریش 
زا سپ  هک  يرازف ،» هبجن  نب  بیـسم   » هب منکیم . راـک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ادـخ و  رما  هب  زین  نم  درکراـک ؛ لوـسر  ادـخ و  رما  هب 
هب تشاد  هک  یتین  رب  ار  مردارب  رجا  ادخ  : » دومرف دنداد ، ار  هیواعم  علخ  داهنشیپ  دندمآ و  وا  روضح  هب  ياهدع  اب  مالـسلاهیلع  نسح  گرم 

رکفتم کـی  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  رگا  اـم  هصـالخ ؛ و  تشاد ». تسود  ار  يزیرنوخ  زا  يریگولج  يراددوخ و  تمالـس و  وا  داد . یکین 
میهاوخن ردارب  يهویـش  اب  فلاخم  عضوم  رد  ار  وا  هاگ  چـیه  مینک ، مسجم  دوخ  شیپ  ار  زور  نآ  عاـضوا  میـسانشب و  یبـالقنا  نیب  نشور 

ص ج 2 ، ۀباغلادسا ، ( 1 ( ) هحفص 138 دناهدرک ( . صیقنت  ار  يو  هتـسنادن  دناهدومن ، میـسرت  نینچ  نیا  ار  ماما  يهرهچ  هک  یناسک  دید و 
ص 222. ج 3 ، رکاسعنبا ، - 

ردارب زا  سپ 

هک میتسناد  میدنارذگ و  رظن  زا  مالسلاهیلع ، نسح  گرم  زا  شیپ  ات  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یسایس  عضو  المجم  اجنیا  ات  ردارب  زا  سپ 
. مینارذگیم رظن  زا  ردارب  گرم  زا  سپ  ار  وا  عضو  نونکا  تسا . هدوب  تسایس  نادیم  نارگ  ياههنزو  زا  یکی  ردارب ، ردپ و  نامز  رد  يو 

ترـضح نآ  تماما  هب  عجار  نایعیـش  هچنآ  رب  هوالع  دوب . یمیظع  یخیرات  تلاسر  لماح  مالـسلاهیلع ، یبتجم  ماـما  تداهـش  زا  سپ  يو 
هفیظو یعامتجا ، یسایس -  دید  زا  دننادیم ، ادخ  فرط  زا  بوصنم  هعاطلا و  ضرتفم  ماما  مالـسلاهیلع ، یبتجم  ماما  زا  سپ  ار  وا  دنلیاق و 
يهبناج همه  فارحنا  اب  هزرابم  مالـسلامهیلع و  نسح  یلع و  ربمایپ و  یهلا  ياههدیا  ندیناسر  ماجنا  هب  یمالـسا و  يهعماج  يربهر  میظع 
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ار وا  نایعیـش ، هک  درک  تفایرد  یناوارف  ياـههمان  مالـسلاهیلع ، نسح  ماـما  گرم  زا  سپ  وا  دـش . هتـشاذگ  وا  هدـهع  هب  یعاـمتجا  نوؤش 
هک یحلـص  هظحالم  هب  دیفم ، خیـش  لوق  هب  دنک ، توعد  دوخ  يوس  هب  ادـتبا  رد  تسیابیم  هک  وا  دـندرکیم . نایغط  بالقنا و  هب  توعد 
اب هک  داد  رکذت  درک و  عانتما  زین  مدرم  توعد  شریذپ  زا  دومرفن و  توعد  دوخ  يوس  هب  دوب ، نآ  هب  مزتلم  هدش و  رارقرب  هیواعم  وا و  نیب 

لمع مادک  چیه  هب  هدرک و  ضقن  ار  همانحلـص  داوم  مامت  هیواعم  هک  تسناد  دـیاب  یلو  دنکـشب ؛ ار  نآ  دـناوتیمن  هک  دراد  ینامیپ  هیواعم 
مایق وا  دـض  رب  ناونع  نیدـب  درکیم و  حرطم  ار  هیواعم  ینکـش  نامیپ  دـیدیم  دـعاسم  ار  عاـضوا  ماـما  رگا  اـنئمطم  نیارباـنب  دوب ، هدرکن 
مایق زا  عنام  مالسلاهیلع  نسح  ماما  شگرزب ، ردارب  دهع  هب  مارتحا  نامیپ و  هلأسم  اهنت  هن  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  بیترت  نیدب  دومرفیم .
هکنآ اب  تشذگ ، هک  يروط  هب  يو ، دنزن . بالقنا  هب  تسد  نارود  نآ  رد  هک  دیدیم  نآ  رد  ار  نیملـسم  مالـسا و  حالـص  هکلب  هدوب ، وا 

وا زا  لاـح  نیا  اـب  تشاد ، وا  هب  هیواـعم  هک  یناـنیمطا  نیع  رد  درک  ظـفح  فلاـخم  ناونع  هب  ار  دوـخ  تیـصخش  یلو  دزن ، ماـیق  هب  تسد 
دینـش ناوارف  هنیدم  نابـصنم  بحاص  زا  تفر ، هنیدـم  هب  هیواعم  هک  يرفـس  رد  دوب - : یلامتحا  تارطخ  بظاوم  هشیمه  تشاد و  تشحو 

هب تفگ - : ناورم  هحفص 139 ) هب (  سپ  دروشب  وا  رب  مالسلاهیلع  ماما  يزور  هک  دیسرت  هیواعم  تسا ؛ مالسلاهیلع  نیسح  اب  مدرم  لد  هک 
ار تدوخ  یهاوخیم  يربب - ! وا  زا  ار  هفوک  مدرم  دیما  يربب و  ماش  هب  دوخ  اب  ار  وا  تسا  حالص  منک - ؟ هچ  مالسلاهیلع  نیسح  اب  وت  رظن 
دندیـسر و مالـسلاهیلع  ماما  روضح  هب  هفوک  نیـصخشتم  زا  ياهدع  يدع ، نب  رجح  عیجف  لتق  زا  سپ  ( . - 1 . ) يزاس التبم  ارم  صـالخ و 
: تشون باوج  رد  يو  درک . شرازگ  هیواعم  هب  ار  نایرج  درک ، رطخ  ساـسحا  هک  ناورم  دنتـشاد . بـالقنا  ماـیق و  رب  ینبم  ییاهداهنـشیپ 

ناشن ور  وت  هب  ات  میوش  وا  ضرتعم  هتـساخنرب ، عازن  هب  تنطلـس  رد  ام  اب  تسام و  تعیب  هب  راداـفو  وا  اـت  میهاوخیمن  اـم  وشم ، وا  ضرعتم  »
منامگ هب  دشاب ، تسار  رگا  هک  هدیسر  ییاهزیچ  نم  هب  وت  زا  تشون ...« : نینچ  مالـسلاهیلع  ماما  هب  ياهمان  یط  و  رواین ». وا  يور  هب  هدادن 

تما ياصع  قش  زا  نک و  افو  ادخ  دهع  هب  يرت ! رانک  رب  لیاسم  نیا  زا  مدرم  همه  زا  وت  هک  تسا  غورد  رگا  ياهدرک و  رظن  فرص  نآ  زا 
يراوخ هب  ار  وت  ناـنادان  نادرخباـن و  نک و  رظن  دـمحم  تما  تنید و  تدوخ و  تحلـصم  هب  ياهدـید  ار  ناـنآ  ياولب  ار  مدرم  وت  زیهرپـب !

نم روخ  رد  ياهتـشادن و  لیم  هک  هدیـسر  وت  هب  نم  يهرابرد  ییاهزیچ  يدوب  هتـشون  دیـسر . وت  يهمان  : » تشون باوج  رد  ماما  دنزادنین ».
ادخ هب  ماهتـشادن و  ار  وت  اب  تفلاخم  گنج و  دصق  نم  دناهتفگ . غورد  هدرک و  یـسولپاچ  دـناهدرک ، شرازگ  وت  هب  هک  اهنیا  تسا . هدوبن 

. مسرتیم ادخ  زا  ماهتشاد ، روذعم  دننیطایش  تسود  نارگمتـس و  بزح  رد  هک  ار  وت  دحلم  ناتـسود  وت و  هدرک و  كرت  ار  مایق  هک  نیا  زا 
هب رما  دندرمـش و  دـب  ار  اهتعدـب  هک  دـندوب  یمدرم  اهنیا  یتشک ؟ ار  وا  راکتدابع  رازگزامن و  نارای  يدـع و  نب  رجح  هک  یتسین  وت  اـیآ 

ظالغ و مکحم و  ياهنامیپ  دهع و  زا  سپ  ار  نانیا  وت  دندیـسرتن . نانک  تمالم  تمالم  زا  ادخ  هار  رد  دـندرک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
ادخ لوسر  رای  قمح » نب  ورمع   » هک یتسین  وت  ایآ  يدرمش . کبس  ار  وا  دهع  يدش و  يرج  ادخ  رب  یتشک و  ینمشد  ملظ و  رـس  زا  دادش 

هحفـص 140) دوب ( ، هدرک  درز  ار  شگنر  رغال و  ار  شنت  هدوسرف و  ار  وا  تدابع  هک  يدرم  ار ، ادخ  حلاص  يهدنب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ایآ یتشک ؟ دندمآیم ، ریز  هب  هوک  زا  يدوب ، هدرک  يدـهع  نینچ  ياپ  زیت  ناوهآ  اب  رگا  هک  يدرک  يدـهع  نانچ  نآ  وا  اب  هک  نآ  زا  سپ 

! تسوت ردپ  رسپ  وا  يدرک  لایخ  يدناوخ و  شیوخ  ردارب  دوب ، هدش  دلوتم  یفقث  يهدرب  باوختخر  هب  هک  هیمـس » نب  دایز   » هک یتسین  وت 
هب ار  نانآ  دروآ و  رد  هب  ار  ناشیا  نامـشچ  دربب و  ار  ناشیاپ  تسد و  دـشکب و  ار  اهنآ  هک  یتخاس  طلـسم  مالـسا  لها  رب  ار  وا  هاـگ  نآ  و 
هک ( 2 « ) یمرـضح  » نتـشک هب  وت  اـیآ  دـنرادن . یطبر  وت  هب  تما  نیا  یتسین و  تما  نیا  زا  وت  ییوگ  دزیوآ ! رد  اـمرخ  تخرد  ياـههخاش 
وا تسا ، مالسلاهیلع  یلع  نید  رب  هک  ره  هک  یتشونن  دایز  هب  و  يدزن ؟ تسد  تسا ، مالسلاهیلع  یلع  نید  رب  وا  دوب  هتـشون  وت  يارب  دایز » »

يربمغیپ تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نید  نامه  مالسلاهیلع  یلع  نید  هک  یلاح  رد  درک ...؟. هلثم  تشک و  ار  نانآ  مه  وا  شکب . ار 
قالیی و ترفاسم  هب  هک  دوب  نامه  وت  ناردپ  فرش  وت و  فرش  دوبن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رگا  تسا ! هدناشن  ماقم  نیا  رد  ار  وت  هک 
هب ار  نانآ  هکنیا  نیملـسم و  ياصع  قش  زا  نک و  رظن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  تنید و  تدوخ و  هب  يدوب  هتـشون  دیور ! قالـشق 

دمحم تما  منید و  مدوخ و  رظن  زا  نم  یـشاب و  اهنآ  تسرپرـس  وت  هک  منادـن  رتالاب  نیا  زا  تما  نیا  رب  ياهنتف  نم  زیهرپب . ینکفا ، رد  هنتف 
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يارب منکن  رگا  موش و  کـیدزن  ادـخ  هب  منک  راـک  نیا  رگا  مزیخرب . هدـهاجم  هب  وـت  اـب  هک  منادـن  رترب  نآ  زا  يزیچ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 
ناورم و شرازگ  يهعلاطم  زا  مشاب ». هتـشاد  دشر  مراک  هب  هک  دهد  قیفوت  ارم  هک  مراد  تساوخرد  وا  زا  مهاوخ و  شزرمآ  ادخ  زا  مهانگ 
زا يوما ، هاگتسد  نابـصنم  بحاص  هک  میمهفیم  تشاد -  یپ  رد  يدنت  خساپ  نینچ  هک  مالـسلاهیلع -  نیـسح  هب  وا  همان  هیواعم و  باوج 

ربص و تسایس  هب  ار  وا  هدرکن و  فیعضت  ار  ناورم  يهیحور  يو  تسا ، هدوب  نینچ  زین  هیواعم  دوخ  دناهتشاد و  تشحو  مالـسلاهیلع ، ماما 
تاـکیرحت تامادـقا و  زا  ار  وا  هتـشون و  هماـن  ماـما  صخـش  هب  یلاـمتحا ، دـمآ  شیپ  هنوگ  ره  زا  يریگولج  يارب  هدرک و  هیـصوت  راـظتنا 

رگا هک  دنکیم  مالعا  وا  هب  مرادن ، گنج  دـصق  نم  دـیوگیم : احیرـص  هکنیا  نمـض  رد  ماما ، اما  و  تسا . هتـشاد  رذـح  رب  زیمآ  تفلاخم 
هدرک و یهانگ  هک  دنادیم  یسک  مکح  رد  ار  دوخ  تسا و  تحاران  رایـسب  هدرک  گنج  كرت  هک  مه  الح  دیگنجیم و  وا  اب  تسناوتیم 

تسنآ زا  یکاح  هیواعم ، یمالسا  دض  هناملاظ و  تسایس  هب  ماما  يهبناج  همه  دیدش و  ضارتعا  دنک . رافغتـسا  هحفص 141 ) نآ (  زا  دیاب 
مایق و هب  حیحـص  تالیکـشت  نودـب  يدارفنا و  روط  هب  هدربیم و  جـنر  عاضوا  زا  هک  ار  ناـهاوخ  يدازآ  نویبـالقنا و  نیزراـبم و  يو  هک 

روطـس لالخ  زا  ماما  يهدولآ  بضغ  ممـصم و  يهفایق  دنکیم . حیبقت  تدشب  ار  هیواعم  يهیوریب  لامعا  دییأت و  دناهتخادرپیم ، بالقنا 
هدوب هنوگ  نیمه  زین  مالـسلاهیلع  نسح  شگرزب ، ردارب  تشذـگ ، هک  هنوگ  نامه  تسا و  هیواعم  وا و  طباور  زا  ياهنومن  تسادـیپ و  همان 
ناوتن تسد  نادب  هک  تسا  ياهنیک  وا  رطاخ  رد  : » تفگ دـناوخ  ار  همان  یتقو  يو  دوب ،؟ هچ  همان  نیا  ربارب  رد  هیواعم  لمعلا  سکع  تسا .

زین صاعورمع  رسپ  هللادبع » . » دوش ییوگدب  شردپ  وا و  هب  تبسن  دوش و  هتشون  وا  باوج  رد  یتخس  يهمان  هک  داد  داهنـشیپ  دیزی  تفای ».
هدعو و ار  وا  ياهمان  یط  متـساوخ  نم  میوگب ؟ هچ  وا  بیع  رد  نم  : » تفگ دـیدنخ و  هیواعم  اما  درک ؛ دـییأت  ار  داهنـشیپ  نیمه  وا  زا  سپ 

هظحالم داد ! شیازفا  مهرد  نویلیم  کی  غلبم  هب  لاملا  تیب  زا  ار  ماما  يررقم  هیواـعم  هماـن ، نیا  زا  سپ  تسین »!... اور  مدـید  مهد ، دـیعو 
اهزیواتسد نیدب  هک  تسا  یناطیش  هدیزرو و  رادمتـسایس  مه ، هیواعم  وا  فرط  دسیونیم ، ار  زیمآ  تنوشخ  همان  نآ  ماما  رگا  هک  دوشیم 

يهیحور هب  دسانـشیم و  کین  ار  هیواعم  تسا و  فقاو  رما  نیدب  مه  ماما  دزاسیمن ! روهلعـش  ار  گنج  شتآ  دنزیمن و  مه  هب  ار  طباور 
هظحالم هیواعم  لابق  رد  ار  مالـسلاهیلع  ماما  راک  زرط  زا  رگید  يهنومن  ود  الیذ  دنکیمن . یمادقا  باسحیب  اذـل  تسانـشآ و  یبوخ  هب  وا 

لد رد  ياهدـقع  مالـسلاهیلع ، ماما  يهمان  زا  هک  هیواعم  دـندرک ، رادـید  مه  اب  هکم  رد  هیواعم  مالـسلاهیلع و  ماـما  يرفـس ، رد  مینکیم - :
هچ میدرک - ؟ هچ  تردـپ  هعیـش  وا و  ناتـسود  رجح و  اب  اـم  يدـیمهف  هللادـبع ! اـبا  اـی  تفگ : دیـشک و  شیپ  ار  رجح  لـتق  هلأـسم  تشاد ،

ار وت  ناتـسود  ام  رگا  یلو  دنتـشاد ؛ ینمـشد  وت  اب  هدع  نیا  . - » میدناوخ زامن  اهنآ  رب  میدرک و  نفک  میتشک و  هحفص 142 - ) دیدرک ( ؟
ندرک مک  يارب  وت  مایق  مالسلاهیلع و  یلع  يهرابرد  وت  راجنهان  ياهراک  مینکن . روگ  رد  میناوخن و  زامن  میـشوپن و  نفک  ار  نانآ  میـشکب 

هب ینکیم  ار  اـهراک  نیا  وت  هک  یتقو  تسا . هدیـسر  اـم  هب  یگمه  مشاـهینب  بویع  هب  ندـش  ضرتـعم  یمالـسا و  هعماـج  رد  اـم  تیثـیح 
رب زج  نزم و  ریت  شیوخ  نامک  زا  زج  هیواعم ! وت ؟ ناـیز  هب  اـی  تسا  وت  دوس  هب  دـنکیم ؟ تواـضق  هچ  نیبب  نک و  هعجارم  دوخ  نادـجو 
رد ار  لاوما  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  دـندربیم ، ماش  هب  هنیدـم  هار  زا  ار  نمی  جارخ  هک  لاس 54  رد  نکم - »...! اـهر  ریت  دوخ  فدـه 

تنیز لام و  لماح  هک  درک  رذـگ  ام  رب  ياهلفاق  هیواعم : هب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  : » تشون نینچ  هیواعم  هب  درک و  فیقوت  هنیدـم 
متـشاد و جایتحا  نم  یهدـب . دـننآ  هنـشت  هک  تماوقا  هب  يراذـگ و  تناما  هب  قشمد  ياههنیزخ  رد  ار  اهنآ  وت  اـت  دوب  رطع  ربنع و  تـالآ و 
رد درک و  يوریپ  مالـسلاهیلع  ماما  دروم  رد  تمیالم  ربص و  تسایـس  زا  زاب  یلو  دـش ؛ تحاران  رایـسب  دیـسر ، هیواـعم  هب  هماـن  متـشادرب ».

رگا دوب ؛ رتشیب  روبزم  ییاراد  هب  یلاو  قح  اریز  ینک ؛ نینچ  تسیاـبیمن  یلو  يدرک ! فیقوت  ارم  ییاراد  هک  یتشون  : » تشون وا  هب  باوج 
دشاب نم  نامز  رد  يراک  نینچ  هک  رتهب  هچ  يرادن ، ارادم  لایخ  رـس ، رد  وت  مدادیم . زین  ار  وت  قح  دوب ، هدیـسر  نم  تسد  هب  ییاراد  نیا 
بیترت نیدب  ( . 3 .« ) دـهدن تلهم  چـیه  وت  هب  هک  يوش  ـالتبم  یـسک  هب  هک  مسرت  نآ  زا  یلو  مرذـگیم ؛ رد  وت  زا  مسانـشیم و  ردـق  هک 

هیواعم و برطـضم  هیحور  رب  فوقو  اـب  شیوخ و  یعاـمتجا  یـسایس -  تیـصخش  زا  هدافتـسا  اـب  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  مینکیم  هظحـالم 
ینارنخس داریا  اب  هک  دیدیم  شیوخ  هفیظو  ریطخ ، عقاوم  رد  تایضتقم و  طیارش و  دودح  رد  تشاد و  مالـسلاهیلع  ماما  زا  وا  هک  یتشحو 
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هب درب و  هحلـسا  هب  تسد  هکنیا  نودـب  دـنک ، مـالعا  تموکح  هب  ار  دوخ  دـیدش  ضارتـعا  نآ ، لاـثما  ییاراد و  فـیقوت  هماـن و  نتـشون  و 
مایق زا  رتشیب  اـعطق  هحفـص 143 ) نآ (  ءوس  بقاوـع  هک  یماـجرفان  ماـیق  هب  درآ و  مه  درگ  يرکـشل  تسناوـتیم  يو  دزادرپ . يزیرنوـخ 

، تسکـش نیا  هک  دوب  هجوتم  تسنادیم و  تسکـش  بجوم  طیارـش  نیا  رد  ار  داح  ینلع  مادقا  هنوگ  ره  وا  یلو  دنز ، تسد  دوب  شرادرب 
دب زا  رتدـب  هعماج  تشونرـس  هیواعم  ياهيزاب  تسایـس  اهینادراک و  اب  ـالمع  دـنکفایم و  یمالـسا  هعماـج  رب  ار  يدـیمون  سأـی و  حور 

ياههیور اب  دـندوب و  هدرک  راتفر  هنوگ  نآ  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  اـب  دنتـشادن و  یحور  یگداـمآ  هک  یمدرم  ربارب  رد  يو  دـش . دـهاوخ 
ار دوخ  تیعقوم  هک  تشادن  نآ  زج  ياهراچ  دندوب ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  هیحور  هدـش و  بوعرم  یعمج  هتـسد  ياهراتـشک  هنامـصخ و 

يارب یهاگهانپ  أجلم و  تروص  هب  دـشاب و  رثؤم  تموکح  تسایـس  لیدـعت  رد  فلاـخم ، دـنمورین  تردـق  کـی  ناونع  هب  دـنک و  مکحم 
هفیظو دـیآرد و  يرگید  تروص  هب  عاـضوا  اـت  دنیـشنب  تصرف  رظتنم  دـیآرد و  نایعیـش  يارب  يدـیما  يهیاـم  ناشکمتـس و  ناـگراچیب و 

وا نادیم  هب  تیعطاق  اب  دشیم ، فرحنم  یمالسا  دودح  زا  هیواعم  هک  یلحارم  مامت  رد  ماما  تشذگ ، هک  يروط  هب  اما  دیآ . شیپ  يرگید 
هیواعم ینیب  شیپ  ( 3 . ) دندش هتشک  رجح  اب  هک  يرفن  شـش  زا  یکی  یمرـضح  ( 2 . ) بقانم ( 1 . ) دادیم ماـجنا  ار  دوخ  هفیظو  دـمآیم و 

!. دادن تلهم  چیه  ع )  ) ماما هب  دوب  هتفگ  وا  هک  هنوگ  نامه  دیزی ، وا ، زا  سپ  تفای و  ققحت 

دیزی يدهع  تیالو  نیسح و  ماما 

زا شیپ  ( 1  ) مینک هظحالم  دـیزی  يدـهع  تیالو  هلأسم  ربارب  رد  وا  لمعلا  سکع  تسا ، مزال  کنیا  دـیزی  يدـهع  تیـالو  نیـسح و  ماـما 
شردام دـش ، دـلوتم  نامثع  ناـمز  رد  لاس 26  رد  دـیزی  : » میراـگنیم وا  یفرعم  رد  يرطـس  دـنچ  دـیزی ، يدـهع  تیـالو  هلئـسم  هب  دورو 

ارحص هب  شرسپ  اب  تشادن ، تسود  ار  خاک  رد  یگدنز  هک  شردام  دوب . تغالب  تحاصف و  رعـش و  عبط  ياراد  يو  تشاد . مان  نوسیم » »
بجوم همه  نیا  دـشیم ، گرزب  یفارـشا  يهداوناـخ  رد  نوچ  یلو  تفرگ ؛ وـخ  ماد  تیبرت  یتـسود و  راکـش  هب  ارحـص ، رد  هچب  تفر و 

يرادـتکلمم روما  زا  ار  وا  يزاب ، گس  راکـش و  راـک  درکیم و  توعد  يراوخیم  ياـهنمجنا  رد  ار  ارعـش  اذـل  دـش ؛ وا  ینارـسوه  دـیزم 
شراوـس رخ  هداـم  تشپ  رب  یهاـگ  دـیناشوپیم و  وا  هب  گـنراگنر  ياـهسابل  هک  تشاد  سیخوـبا »  » ماـن هب  ینوـمیم  يو  تشادیمزاـب .

. دنرادن فالتخا  چیه  دوب ، راسگ  هداب  نارسوه و  دیزی  هکنیا  رد  نیخروم  دروآیم . یناود  بسا  ياهنادیم  هحفص 144 ) رد (  درکیم و 
یلابا نا  ام  دناوخ : ار  راعشا  نیا  دناهدش ، هقوذآیب  نایرکـشل  دینـش  هک  دعب  دز و  يرامیب  هب  هار  نیب  رد  ار  دوخ  هینطنطـسق  گنج  رد  يو 

رد مرادـن  كاب  نم  ینعی : موثلکما  يدـنع  نارم  ریدـب  اقفترم  طامنالا  یلع  تأکتا  اذا  موم  نم  یمح و  نم  ۀـنودقرفلاب  مهعومج  تقالامب 
رعش نیا  تسا . موثلکما »  » نم نیشنمه  مهدیم و  هیکت  نارم » رید   » رد مرن  ياهیتشپ  رب  نم  دیآ . نوعاط  بت و  نایرکشل  رس  رب  هنودقرف » »

يدهلا لاط  نا  لکف و  ةذل  میعن و  نم  بیـصنب  اوذـخ  منرتی  يوهلا  تابابـص  یعادو  مهلمـش  سأکلا  تمـض  بحـصل  لوقا  تسوا : زا  زین 
میوگ یمه  تسا  منرتم  اهاوه  ياهششک  هب  هک  یسک  نآ  هتـسویپ و  مه  هب  ار  ناشعمج  بارـش ، ماج  هک  دوخ  نانیـشنمه  هب  نم  مرـصتی 

یطویـس و لاثما  زا  بجعت  لاح  نیع  رد  و  دریذپیم . نایاپ  دـماجنا -  لوط  هب  هچ  رگ  همه -  هک  دـیریگ  هرهب  تذـل  تمعن و  ران و  زا  هک 
نآ يزوجنبا »  » هک هتـشون  دیزی  تلیـضف  رد  یباتک  زین  يدادغب » ثیغملادبع   » و دناهدرک . يرادفرط  يدـیلپ  درم  نینچ  زا  هک  تسا  یلازغ 

روظنم هب  جـح  رفـس  کـی  رد  هیواـعم  يراـب : تسا . هتـشون  دـیزی  زا  يرادـفرط  هب  یباـتک  مه  سیناـم » ـال  شیـشک  . » تسا هداد  باوج  ار 
، داد ماجنا  رکبیبا  نبا  رمعنبا ، ریبزنبا ، هشیاع ، اب  هک  یتارکاذم  زا  سپ  دمآ و  هنیدـم  هب  هکم  زا  دـیزی  يدـهع  تیالو  يارب  يزاسهنیمز 

سابعنبا زا  لـصفم ، تاـنایب  زا  سپ  يو  تخادرپ . هرکاذـم  هب  یـسلجم  رد  ناـنآ  اـب  تساوخ و  ار  ساـبعنبا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما 
ادخ لوسر  رب  دورد  یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ  هاگنآ  دیوگب و  نخس  دهاوخیم  هک  درک  هراشا  مالسلاهیلع  ماما  دیوگ ؛ نخـس  تساوخ 

، یتـفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تما  يرادـمامز  يارب  وا  تقاـیل  دـیزی و  تـالامک  هراـبرد  هچنآ  : » تفگ نینچ  هلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
زا اـی  ینکیم و  فصو  هدرپ  هحفـص 145 ) سپ (  زا  ار  یـسک  ییوگ  يزادنا . هابتـشا  هب  دـیزی  يهرابرد  ار  مدرم  یهاوخیم  وت  مدـیمهف !
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دودـح هب  ار  اـم  دـناوتیم  دوخ  دـیزی ، یهدیم ! ربـخ  نآ  زا  هک  يراد  یـصاخ  ملع  تدوخ  اـی  ینکیم ! فیرعت  تسا ، بیاـغ  هک  یـسک 
دزادرپب يزاب  رتوبک  هب  نارتخد  اب  دنک و  يزاب  اهگـس  اب  هدیزگرب : شدوخ  هک  نیزگرب  ار  همانرب  نامه  دیزی ، يارب  دـشاب . نومنهر  شیأر 

! ربم ادخ  شیپ  ار  قلخ  نیا  رزو »  » نیا زا  شیب  نک و  رظن  فرـص  دصق ، نیا  زا  و  دوش ...! بکترم  تایوهل  عاونا  دزاونب و  ناگدنناوخ  اب  و 
. يرادن يرتشیب  ندز  مه  هب  مشچ  کی  گرم  ات  رگید  الاح  يدرک . رپ  ار  اهماج  يدش و  روهطوغ  لطاب  ملظ و  روج و  رد  دنگوس  ادخ  هب 

رمع رکبوبا و  نارـسپ  اب  رگید  راب  هیواعم  تشاد ». یهاوخن  یهاگ  رارف  اجنآ  رد  و  دنام . دهاوخ  ظوفحم  تمایق  زور  يارب  ینک  يراک  ره 
هب : » دومرف تساخرب و  مالـسلاهیلع  ماما  تفگ . نخـس  مدرم  اـب  تعیب ، هنیمز  رد  دـمآ و  دجـسم  هب  زور  هس  زا  سپ  درک و  تبحـص  ریبز  و 

ماما ییوگیم ؟ ار  تدوخ  هکنیا  لـثم  تفگ : هیواـعم  يدرک . كرت  تسا ، رتهب  دـیزی  زا  شرداـم  شردـپ و  شدوخ و  هک  ار  یـسک  ادـخ 
. تسوا ردام  زا  رتهب  وت  ردام  هتبلا  وا » زا  رتهب  : » یتفگ هکنیا  میوگیم : وت  هب  الاح  تفگ : هیواعم  دروآ »! حالـص  هب  تیادـخ  يرآ  : » دومرف
دوب و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  هک  یلاح  رد  دوب ، رتالاب  شیرق  رگید  ياهنز  زا  دوب  مه  شیرق  يداع  نز  کی  وت  ردام  رگا 

.!... درک مکح  وت  ردپ  ررـض  رب  وا و  ردپ  عفن  هب  ادخ  دنتفر و  همکاحم  هب  ادخ  شیپ  وا  ردپ  اب  وت  ردپ  اما  تشاد و  يرترب  هقباس  نید و  رد 
رتهب تدوخ  یتفگ  هکنیا  اما  و  : » تفگ هیواعم  يداد »! حیجرت  هدـنیآ  رب  يدـید و  ار  کیدزن  تسا ، سب  وت  ینادان  رد  نیمه  : » دومرف ماما 

زا رتهب  رگیزاب ، رمخلا و  براش  دـیزی  تسا ! روز  تمهت و  رگید  نیا  : » داد خـساپ  ماما  تسوت »! زا  رتهب  تما  يارب  دـیزی  ادـخ  هب  ییوا ، زا 
هیواعم هحفـص 146 ) دـهدیمن ( . مانـشد  وت  هب  دوش  هدرب  وا  شیپ  وت  مان  رگا  هدـم  مانـشد  ار  تیومع  رـسپ  تفگ : هیواـعم  تسا »...!؟ نم 
تفالخ هب  ار  یسک  هک  یلاح  رد  تفر ، ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دینادیم  امش  مدرم ! : » تفگ درک و  ور  مدرم  هب  هاگنآ 

هللا یلـص  ربمغیپ  تنـس  ادخ و  باتک  هب  وا  دوب . تیاده  تعیب  وا  تعیب  دننک . هفیلخ  ار  رکبوبا  هک  دـندید  نینچ  اهناملـسم  ( 2 . ) دیزگنرب
رارق يرفن  شـش  ياروش  رد  ار  هلأسم  هک  دـش  نیا  شیأر  تافو ، ماگنه  هب  رمع  دـیزگرب و  ار  رمع  دوخ ، زا  دـعب  درک و  لـمع  هلآ  هیلع و 
عفن هب  همه  دوب و  هدرکن  رکبوبا  هک  درک  يراک  رمع  دوب و  هدرکن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  درک  يراک  رکبوبا  نیاربانب  دهد و 

يهدـید اب  نیملـسم و  نیب  فالتخا  عفر  روظنم  هب  هک  تسا  نیا  مرظن  کنیا  مه  نم  دـندرک . راک  اهناملـسم  دیدحالـص  يارب  نیملـسم و 
راب کـی  هک  هتفگ  نیا  ( 2 . ) تسا هدش  هدافتـسا  ریدغلا ، زا  هطوبرم  بلاطم  ( 1 ...« ) مریگ تعیب  دـیزی  يارب  مرگنیم ، ار  مدرم  هک  یفاـصنا 

. تسا داضت  رد  ریدغ »  » هعقاو اب  حوضو ، هب  هدمآ ، ریبزنبا  نابز  زا  مه 

دیزی يدهعیلو  اب  مالسا  ياهتیصخش  تفلاخم 

یتح اهتیصخش و  مامت  فرط  زا  دیزی  يدهع  تیالو  هیلع  تازرابم  تشذگ  هکنانچ  دیزی ...  يدهعیلو  اب  مالسا  ياهتیصخش  تفلاخم 
لامآ هب  ندیـشخب  ققحت  هار  رد  تسا و  رادروخرب  یلاع  یفده  زا  هک  ياهزرابم  نیب  تسا  قرف  یلو  تشاد ؛ نایرج  ینلع  روطب  نارادفرط 
نازرل ییاههیاپ  رب  دشاب و  هتـشاد  نآ  لاثما  تیـصخش و  ظفح  تیمح ، یتسرپ ، دوخ  زا  ياهبئاش  هک  ياهزرابم  اب  تسا ، یتوکلم  یناسنا و 
نامثع نب  دیعـس  مکح و  ناورم  میدناوخ ، هک  يروط  هب  دـیزی  يدـهعتیالو  نیفلاخم  نیب  رد  دزیرورف . يدـیعو  هدـعو و  اب  هدوب و  راوتـسا 

نینچمه و  دیآیمرد . يوما  هاگتـسد  لامع  رامـش  رد  يروف  درادیمرب و  تفلاخم  زا  تسد  عیمطت  اب  يرگید  دیدهت و  اب  یکی  هک  دندوب 
توافت رایسب  نآ  لاثما  ناورم و  تاب  فده  هدیا و  رظن  زا  اهنیا  هک  مریگ  دنتشاد ، رس  رب  تفالخ  ياوه  دوخ ، هک  دندوب  ریبزنبا  رمعنبا و 

اهنآ يهدیا  تفایرد  يارب  تسین  تبسانمیب  دنتـشادن . صالخا  دوخ  تازرابم  رد  دوبن و  ایر  گنر و  زا  جراخ  اهنآ  فادها  یلو  دنتـشاد ؛
قیبطت مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تاملک  اب  ار  نآ  دنمجرا  يهدنناوخ  ات  میروایب  اجنیا  رد  دناهدنار ، نابز  رب  هراب  نیا  رد  هچنآ  زا  دنچ  يزارف 
صاخ تفالخ ، نیا  تفگ ...« : نینچ  هنیمز  نیا  رد  ریبز  نیب  هللادـبع  هحفـص 147 ) دنادب ( . ار  یلوصا  ریغ  یلوصا و  تازرابم  قرف  دنک و 

! هیواعم دنزای . تسد  نادب  دیاب  شیوخ  یمارگ  نادنزرف  فیرش و  ناردپ  هتـسیاش و  ياهراک  اهبنارگ و  ياههقباس  رثا  رب  هک  تسا  شیرق 
هک منم  نیا  دنیادخ و  لوسر  ياهومع  رـسپ  هک  تسا  رفعج  نب  هللادبع  نبا  سابع و  نب  هللادبع  نیا  نک . راتفر  فاصنا  اب  زیهرپب و  ادـخ  زا 

حسین بن علی حماسهي تاریخ             صفحه 64 از 114

http://www.ghaemiyeh.com


! دننایک نانیا  ینادیم  وت  هک  هتشاذگ  دوخ  نیشناج  ار  مالسلاهیلع  نیسح  مالـسلاهیلع و  نسح  مالـسلاهیلع ، یلع  میادخ . لوسر  همع  رـسپ 
زا نارسپ  هک  تسین  يرسک  رصیق و  لقره ، يهویـش  رب  تفالخ  نیا  : » تفگ رمعنبا  نک »! مکح  شیوخ  ام و  نیب  تدوخ  زیهرپب و  ادخ  زا 

يرفن شـش  ياروش  رد  ارم  ور  نآ  زا  مردپ  ادخ  هب  مزیخرب . تفالخ  هب  تسیابیم  مردـپ  زا  دـعب  نم  دوب ، نینچ  رگا  دـنرب  ثرا  هب  ناردـپ 
ار سک  ره  دراد و  تیلها  نآ  يارب  هک  یـسک  هتبلا  تسا . شیرق  لام  تفالخ ، هکلب  تسین و  يدنب  طرـش  طرـش و  هلأسم  هک  درکن  لخاد 

دمحم تما  هک  یحالص  ره  رد  مه  نم  دندییارگ  تماقتسا  هب  مدرم  رگا  دوزفا ...« : و  دشاب ». رتهدیدنسپ  رتنقتم و  دندنسپب و  نیملسم  هک 
راـک هب  عجار  هک  یتراـسج  رد  ار  وت  میراد  تسود  ادـخ  هب  : » تفگ نینچ  رکبیبا  نبا  نمحرلادـبع  دـش ». مهاوـخ  دراو  دـندش ، نآ  دراو 

میهاوخرب لوا  تروص  هب  ار  نآ  اـی  يراذـگاو و  يروـش  رد  ار  تفـالخ  دـیاب  اـی  هک  ادـخ  هب  میراذـگاو . ادـخ  هب  ياهدـش  بکترم  دـیزی 
نیـسح ماما  یلوصا  بلاطم  اب  تسین ، ياهلیبق  تابـصعت  زا  یلاخ  دیزی ، يدـهعیلو  اب  تفلاخم  نیع  رد  هک  ار  نانخـس  نیا  رگا  دـینادرگ »..

ماما یلو  دنیوگیم  نخس  هتشذگ  ياهدنبودز  یگلیبق و  ياههبنج  هب  هجوت  اب  نانیا ، بلغا  هک  مینیبیم  نایعلاب  مینک ، هسیاقم  مالسلاهیلع ،
هک دسرپیم  وا  زا  هیواعم  هک  هاگنآ  دنکیمن و  هجوت  لیاسم  نیدب  دیوگیم و  نخس  دوخ  یلوصا  فده  بیقعت  رد  مالـسلاهیلع ، نیـسح 

هتـسیاش قح ، هب  ار  دوخ  هکنآ  دوریمن . ههاریب  زا  قح ، راـهظا  يارب  هاـگچیه  دـهدیم و  تبثم  باوج  ۀحارـصلاب  ییوـگیم ؟ ار  تدوـخ 
یپ رد  هک  یـصاخشا  هیحور  یلو  درادـن ؛ كاب  تحارـص  زا  دـهاوخیم ، فدـه  يارب  هکلب  ماقم ، يارب  هن  ار  ماقم  نآ  دـنادیم و  یماـقم 

هدرپ ریز  ار  دوـخ  بلاـطم  اراـبجا  هک  تسا  يروـط  دنـشک ، هدرپ  ناـشیبلط  هاـج  سح  يور  هحفـص 148 ) دنهاوخیم (  دنتـسه و  یماقم 
نیفلاخم ریاس  ماما و  زا  يرگید  فقوم  تسا  مزال  ثحب ، نیا  لیمکت  يارب  دربن : یتسرپ  دوخ  نامگ  اهنآ  يهراـبرد  یـسک  هک  دـنیوگیم 

قارع ماش و  تعیب  زا  سپ  هیواعم  يرگید  رفس  رد  مییامن - . تفایرد  رتهب  ار  ماما  یسایس  يهویـش  مینک و  هظحالم  ار  دیزی  يدهع  تیالو 
: تفگ دمآ و  رد  هشیاع  رب  وا  تفگ . نخـس  يدنت  هب  هنیدم  ياهتیـصخش  همه  اب  و  تفرگ ، دنت  زیمآ و  تنوشخ  ياهرهچ  دمآ ، هنیدم  هب 
هلص و اب  دمآ و  هکم  هب  دنام  هنیدم  رد  هک  يدنچ  زا  سپ  زین  وا  دنتفر . هکم  هب  یگمه  اهتیـصخش  مشکیم »! دننکن ، تعیب  رگا  ار  نانیا  »

يدصقم وا  دنکیمن ! ار  راک  نیا  یتسود  هار  زا  هیواعم  دیروخن ! بیرف  دـنتفگ : رگیدـکی  هب  اهتیـصخش  درک . ضوع  ار  شاهرهچ  ماعنا ،
درک راضحا  ار  نانآ  هیواعم  دندیزگرب . شیوخ  يوگ  نخس  ناونع  هب  ار  ریبزنبا  ءارآ ، قافتا  هب  و  درک ! هیهت  باوج  شیارب  دیاب  هک  دراد 
ولج تفالخ  مان  هب  ار  وا  هک  مراد  لیم  تسامـش و  يومع  رـسپ  و  ردارب )!(  دیزی ، دـیدید ! دوخ  يهرابرد  ارم  مسر  هار و  تفگ - : نینچ  و 

. دـندرک توکـس  یگمه  دزیخنرب . هضراعم  هب  امـش  اب  هراب  نیا  رد  وا  دـیزادرپب و  لاـم  میـسقت  بصن و  لزع و  هب  ناـتدوخ  یلو  دـیزادنا !
نیب ار  وت  ام  ییوت - ! نانآ  بیطخ  هک  وگب ، نخس  تفگ : درک و  ریبزنبا  هب  ور  هاگنآ  و  دیهدیمن ؟ باوج  ارچ  تفگ - : هبترم  ود  هیواعم 
- ؟ دـندرک هچ  اهنیا  رمع - . لثم  ای  رکبوبا و  لثم  اـی  نک ، راـتفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لـثم  اـی  وگب -  میزاـسیم - . ریخم  راـک  هس 

یسک امش  نیب  دندیدنسپ - . هحفص 149 ) ار (  رکبوبا  مدرم  و  ( 1  ) درکن دوخ  نیشناج  یسک -  تافو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ناشیوخ موق  زا  هک  یـشیرق  دارفا  زا  یکی  هب  هک  نک  راتفر  رکبوبا  لثم  سپ  تسرد ، دوش - . فـالتخا  مسرتیم  نم  تسین و  رکبوبا  لـثم 
تکرـش نآ  رد  شماوقا  نادـنزرف و  زا  يدـحا  هک  يرفن  شـش  ياروش  کی  رد  ار  هلأسم  هک  رمع  لـثم  اـی  و  درک . تیـصو  دوبن ، شدوخ 

اهامش تفگ - : هدرک و  نارگید  هب  ور  هاگنآ  هیواعم  ریخ ! يراد - ؟ نیا  زا  ریغ  یفرح  دیـشیدنا - . یکدنا  هیواعم  درک . راذگاو  دنتـشادن 
« تسا روذعم  رگید  درک ، راذنا  سک  ره   » هک میوگب  امش  هب  ار  نانخس  نیا  رتولج ، تفگ - . ریبزنبا  هک  تسا  نامه  ام  يهتفگ  روطچ - ؟

یلو متـشذگیم ؛ مدرکیم و  لمحت  نم  دیدرکیم . بیذکت  ارم  مدرم  يور  يولج  دیتساخیمرب و  امـش  مدناوخیم ، هبطخ  اقباس  هک  نم 
دورف شرـس  رب  يریـشمش  هتفگن  ار  مود  يهملک  دنک ، در  نم  رب  هملک  کی  امـش  زا  رفن  کی  رگا  ادخ  هب  میوگیم  نخـس  نم  هک  راب  نیا 
اهنیا زا  یکی  رگا  نک ، رومأم  حلـسم  رفن  ود  رفن  کی  ره  اب  تفگ - : درک و  راضحا  ار  دوخ  دراگ  سییر  هاگنآ  هیواـعم ، دـمآ ...! دـهاوخ 

نیا تفگ - : نینچ  هاگنآ  تفر . ربنم  رب  درب و  دجـسم  هب  دوخ  اب  ار  نانآ  بیترت  نیدـب  و  دـنزب . ار  وا  ریـشمش  اب  دـیوگ  نخـس  هملک  کـی 
دیزی اب  دـنداد و  تیاضر  اهنیا  ددرگن ! لصف  لح و  نانآ  تروشم  نودـب  يراک  چـیه  دـننانآ ! ناگدـیزگرب  نیملـسم و  نارورـس  تعامج 
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اب مدرم  هاگنآ  تفر . هنیدم  هب  هکم  زا  هلـصافالب  تفرگ و  تعیب  بیترت  نیدب  مدرم  زا  و  دینک ... تعیب  ادخ  مان  هب  مه  امـش  دـندرک ! تعیب 
دیداد تیاضر  هنوگچ  دینکن . تعیب  دیوشن و  یضار  امـش  میدرکیم  رکف  ام  ادخ  هب  هحفص 150 - ) دنتفگ ( : دندرک و  تاقالم  هدع  نیا 
هنیدم رد  نایرج  نیا  زا  دعب  هیواعم  دشکب ! ار  ام  میدیـسرت  دـیدرکن - ؟ در  ار  وا  راتفگ  ارچ  سپ  میدرکن - ! تعیب  ام  دـیدرک - ؟ تعیب  و 

ياضتقم هب  دوب و  شیدنا  رود  ریبدت و  اب  یبالقنا  کی  ماما ، هک  دهدیم  ناشن  قوف  تشذگرـس  رد  تقد  ( . 2 . ) تفرگ تعیب  مدرم  زا  زین 
داریا دروم  بیجع و  رظن  ودب  رد  كانرطخ  تیعقوم  نیا  رد  مالسلاهیلع ، ماما  توکس  تسا . هدرکیم  توکـس  ای  هتفگیم و  نخـس  لاح ،
کی ره  هک  گنهامهان  يدارفا  هارمه  هب  بسانمان و  تیعقوم  کی  رد  اـجنیا  رد  ار  دوخ  هک  دـنادیمن  حیحـص  يو  یلو  دـسریم ؛ رظن  هب 

هک درادن  هدیقع  یلو  دزابیم ؛ يداش  قوش و  رـس  زا  ادخ  ربارب  رد  ار  دوخ  ناج  هچ  رگ  وا ، دهد ! نتـشک  هب  ار  دوخ  دراد ، رـس  رد  ییاوه 
يرادـبناج يوما  دـض  نویبالقنا  نازرابم و  زا  دـنچ  ره  يو  منیبیم  ظاحل  نیدـب  تسا . تسرد  حیحـص و  تیعقوم ، ره  رد  يزابناج ، نیا 

بالقنا کی  يارب  ار  دوخ  وا ، دنزیمن . تسد  تامادقا  هنوگ  نیدب  دوخ ، یلو  دیاتـسیم ، ار  تسرپ  قح  راکادف و  نیزرابم  نآ  دنکیم و 
عاـمتجا ناـیم  زا  هک  نمادـکاپ  صلخم و  هدـیقع و  مه  فدـه و  اـب  دارفا  یهارمه  هب  هک  ياهزراـبم  دـنکیم ؛ هداـمآ  ارجاـمرپ  رادهـنماد و 
ياهدنیآ اب  یلو  دوب ؛ داریا  شسرپ و  ياج  درکیم ، نینچ  همهاو ، سرت و  رـس  زا  وا  رگا  يرآ ، دریگ . تروص  دناهدش ، هدیزگرب  یمالـسا 

لماک ( 2 . ) تسا راگزاسان  ریدـغ »  » يهعقاو اـب  هتفگ  نیا  ( 1 . ) دوـشیم مسجم  اـم  رظن  رد  وا  ریبدـت  اـب  گرزب و  حور  مینیبیم ، وا  زا  هـک 
.221 ص 318 -  ج 3 ، ریثانبا ،

هیواعم گرم  زا  سپ  ماما 

. ) میـسانشیم زاب  ار  ماما  يهدـنیآ  تیعقوم  مینکیم و  یـسررب  هیواعم  گرم  زا  سپ  ار  ارجاـم  هیقب  کـنیا  هیواـعم ...  گرم  زا  سپ  ماـما 
يوما نادـناخ  هب  هکلب  یمالـسا ، هعماج  هب  اـهنت  هن  ار  تناـیخ  نیرتگرزب  دـیزی  يدزماـن  رد  یکریز  ءاـهد و  همه  هب  هیواـعم  هحفص 151 )

. دش خیرات  لوط  رد  نانآ  يدـبا  یماندـب  نادـناخ و  نیا  ضارقنا  يهیام  رـسکبس ، سیون و  هداب  ناوج  نیا  يرادـمامز  اریز  دـش ؛ بکترم 
يدح هب  وا  رد  هدولآ  يهدیا  نیا  تشاد . رـس  رد  ار  هیماینب  یثوروم  تنطلـس  ياوه  يو  هک  دوب  نآ  يدزمان  نیا  رد  هیواعم  یحور  لماع 

ضرعت مدع  دروم  ار  وا  حیاصن  دیزی ، هک  درکیم  میسرت  نینچ  ار  هیـضق  يربک  يرغـص و  شیوخ ، یعقاو  كرد  فالخرب  هک  دوب  دیدش 
مک مک  تشاد و  دهاوخ  رب  تسد  يرـسکبس  زا  دوخ ، هب  دوخ  يرادتکلمم ، نایرج  رد  و  درک ؛ دهاوخ  شوگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب 
اعبط هک  ار  هچنآ  هیـضق و  عقاو  هک  دادیمن  هزاجا  دوخ  هب  رگید  وا  دـیخرچ ...! دـهاوخ  وا  لد  ماک  هب  عاضوا  دـش و  دـهاوخ  هدومزآ  راـک 

هلیـسو نیدب  ار  شتـسایس  مهف و  درکیم و  دوخ  هب  هک  دوب  نیقلت  نیمه  لولعم  هیواعم  هابتـشا  دنک . مسجم  شرظن  رد  درک ، دهاوخ  دـیزی 
نیا ... دشیمن بکترم  ینشور  حضاو و  هابتشا  نینچ  هجو  چیه  هب  دوبن ، يوما  نادناخ  رد  تفالخ  تیبثت  يهشقن  رد  وا  رگا  دزیم و  لوگ 

یـسایس كرد  اـب  ار  ياهلأـسم  رادمتـسایس ، دـنکیم ... لالحمـضا  تسکـش و  راـچد  ار  گرزب  ياهتسایـس  هک  يریطخ  يهلحرم  تسا 
ياـهراک هب  یگلیبـق ، تیـصخش  تاذ و  بح  يهزیرغ  ياـضرا  عورـشمان و  فدـه  کـی  هب  ندیـسر  يارب  یلو  دـنادیم ، هابتـشا  شیوـخ 

دنک كرد  ار  مدرم  تایحور  تسناوتیمن  دوب و  ربخیب  یـسایس  یعامتجا و  لوصا  زا  یلک  هب  وا  دیزی : اما  و  دـنزیم ... . تسد  هناراکبان 
لامعا و راثآ  يهبساحم  هیحور و  حیحص  كرد  روحم  رب  ار  دوخ  تسایـس  دیامن و  یبایزرا  ار  صاخـشا  یـسایس  یعامتجا و  ياهنزو  و 

ربارب رد  میدـناوخ  هتـشذگ  تاحفـص  رد  هک  يروطب  دوب و  قیقد  هلأسم  نیا  رد  رایـسب  هک  هیواعم  فـالخرب  وا  دزاـس . راوتـسا  دوخ  راـتفر 
 ) لحارم نیا  هب  یهجوت  كدنا  درکیم ، راتفر  تسایـس  لامک  اب  لاملا ، تیب  لاوما  فیقوت  یتح  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  دـنت  ياههمان 
هچ اب  شردـپ  هک  درکیم  هشیدـنا  یتسیاـب  دوبیم ، مهف  رکف و  لـها  دـیزی  رگا  دـنک . كرد  ار  نآ  تسناوتیمن  تشادـن و  هحفص 152 )

فلاخم وا  يرادـمامز  اب  هتـسویپ  ناگرزب ، اهتیـصخش و  لاجر و  هک  دیـشیدنایم  دـیاب  تسا و  هتفرگ  تعیب  وا  يارب  اـههلیح  اهدـنفرت و 
یتسیاب وا  دنک . مکحتـسم  اهنآ  اب  ندرک  ارادـم  ناگرزب و  دارفا و  بلج  اب  ار  ناج  همین  لزلزتم و  تموکح  نیا  دـیاب  ور  نیا  زا  دـناهدوب و 
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نارود ياهراشف  يروتاـتکید و  نادـنز  زا  يدازآ  ماـقتنا و  تصرف  راـظتنا  رد  دـنراد و  لد  رد  یناوارف  ياههدـقع  مدرم ، هک  درکیم  رکف 
ررض وا  تنطلس  يارب  تخاس و  دهاوخ  رتروهلعـش  ار  رتسکاخ  ریز  شتآ  نیا  تنوشخ ، يدنت و  هنوگ  ره  دنتـسه و  شردپ  هلاس  هایس 20 
لایخ وا  دیاش  درکیم ؛ باختنا  تفر ، هک  یهار  فلاخم  تهج  رد  تسرد  یهار  تشاد ، رکف  هشیدـنا و  یکدـنا  رگا  وا ، تشاد . دـهاوخ 

مالـسلاهیلع ماما  هک  يایـسایس  هقباس  یعامتجا و  تیـصخش  تیعقوم و  اب  دراذـگ ، دوخ  لاح  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رگا  درکیم 
نیا هک  میمهفیم  تاراما ، نیارق و  هب  هجوت  اـب  یلو  دریگ ؛ تعیب  وا  زا  هک  تشاد  رارـصا  اذـل  دـنک و  رطخ  داـجیا  وا  تنطلـس  يارب  دراد ،

يرادیاپان لزلزت و  ياراد  هک  یسک  تسا . هدرکیم  هدهاشم  یـسایس  قیقد  هبـساحم  کی  اب  هن  یکیرات و  رد  ماهبا و  کی  اب  يو  ار  بلطم 
تعرـسب ار  نآ  هک  دروآیم  هلمح  دـسارهیم و  دـنزیم ، همطل  وا  ماقم  تیدوجوم و  هب  هک  دـهدب  لاـمتحا  هک  يزیچ  ره  زا  تسا  یحور 

اجنیا زا  لزلزت ، نیا  دوب ؛ وا  یحور  لزلزت  نیمه  لولعم  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  زا  نتفرگ  تعیب  هلأسم  رد  دیزی  یگدز  باتش  دزاس . دوبان 
تـساوخیم نیارباـنب  دوب و  هدـش  رادهدـهع  هک  تسنادیم  یماـقم  زا  رتتسپ  رتکچوک و  ار  دوخ  عقاو  رد  يو ، هک  تفرگیم  همـشچرس 

لاـح رد  بعل و  وهل و  رد  هشیمه  هک  تشاد  ار  يرمخلا  میاد  تسپ  درف  يهیحور  وا  دزاـس ...! رارقرب  راکرـس  رب  ار  دوخ  یعونـصم  روـطب 
؛ تسا هچیزاـب  وا  رظن  هب  كرد و  لـباق  ریغ  وا  يارب  لـیاسم ، نیا  و  تسانـشآ ، اـن  یتـکلمم ، يدـج  ياـهراک  هـب  دربیم و  رـس  هـب  بارخ 
زا وا ، دیمهفیم . بلطهاج  رادمتسایس  درف  کی  هک  دوب  نآ  هن  دیمهفیم ، نیملسم  هحفص 153 ) رب (  تسایر  تنطلس و  زا  وا  هک  یموهفم 

يداع و رایسب  يدرم  میدرک -  لقن  وا  زا  هک  یتاملک  اب  وا -  دربیم . تذل  تنطلس  تموکح و  زا  شیب  يزاب ، رامق  ینارسوه و  یـشایع و 
سییر کـی  هک  دوـب  نآ  دـننام  هـن  تموـکح ، يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  رطخ  زا  وا  كرد  نیارباـنب ، دوـب و  نارذگـشوخ  لـقعیب و 

هک نانچ  مهبم -  روط  هب  هکلب  دنکیم . مادـقا  نآ  نتفوکورف  يارب  دـنیبیم و  يرطخ  ياهیحان  زا  هنزاوم ، هبـساحم و  کی  يور  تموکح ،
هک ياهدزتشحو  مدآ  دـننام  دـیدیم و  دوخ  هجوتم  مالـسلاهیلع  ماما  يهیحان  زا  یکانلوه  حبـش  تسا -  رومخم  هشیدـنایب  نامدرم  نأش 

یـشومارف هتوب  رد  یلک  هب  ار  ردپ  راتفگ  دـش و  مالـسلاهیلع  نیـسح  زا  نتفرگ  تعیب  راک  هب  تسد  دـشاب ، هدرک  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و 
اب هجو  چـیه  هب  هک  تفرگ  رارق  یبیجع  عضو  ربارب  رد  مالـسلاهیلع ، ماـما  دـش و  ضوع  یلکب  تیعقوم ، هک  دوب  بیترت  نیدـب  و  تشاذـگ .
ای تشونیم و  هماـن  وا  هب  یتـقو  هک  دوب  وربور  یکریز  مهف و  زیچ  رادمتـسایس  اـب  هیواـعم ، ناـمز  رد  وا ، دوبن . ساـیق  لـباق  هیواـعم  ناـمز 
هب ار  نایرج  هت  رـس و  هناکریز ، دزیم ، تسد  تشاد ، داقتنا  ضارتعا و  يهبنج  هک  يرگید  راک  ره  هب  اـی  درکیم و  يدـنت  وا  هب  يروضح 

يزیچ یناوخ  زاوآ  يزابگـس و  بارـش و  رامق و  زج  هک  تسا  وربور  لقعیب ، رـسکبس و  يهچب  رـسپ  کـی  اـب  کـنیا ، اـما  دروآیم ؛ مه 
رد هک  یسک  دسانشب ! تیمسر  هب  ار  شتموکح  دهدب و  وا  تسد  هب  تسد  مالسلاهیلع  ماما  دهاوخیم  فاصوا ، نیا  يهمه  اب  و  دنادیمن .

متـسیس دـیاب  کنیا  هدـش ، هتخانـش  يوما  هاگتـسد  رد  فلاخم  صخاش  درف  ناونع  هب  هتـشادن و  وا  اب  تقفاوم  هجو  چـیه  هب  هیواـعم  ناـمز 
يزابسوه يروتاتکید و  نامرف  هب  رس  و  دسانشب ، تیمسر  هب  هدش ، هتـشاذگ  يرگیزاب  يرـسکبس و  يهیاپ  رب  هک  ار  دیزی  یثوروم  یتنطلس 

ماما هب  مشچ  کنیا  دنیآ ، ردب  متـس  ملظ و  راب  ریز  زا  هک  دندوب  یتیعقوم  ندیـسرارف  راظتنا  رد  اهلاس  هک  نایعیـش  رگید ، يوس  زا  دهن ! وا 
، هتشذگ لاس  فرظ 20  هک  نایعیـش  ياههدقع  دنز . یمادقا  هب  تسد  عاضوا ، رییغت  يارب  هک  دنبلطیم  وا  زا  هتخود و  مالـسلاهیلع  نیـسح 
، عـقاوم نیا  رد  رگا  تسا . هدیـسر  یجرف  کـنیا  هتـسکش ، مهرد  ياـهبلق  زوـس و  هآ و  رپ  ياـهلد  يارب  هدرک و  زابرـس  هدـش ، مکارتـم 

یهجوت نانآ  بهتلم  ياههیحور  هب  دنیشنب و  تکاس  مدرم  عورشم  هحفص 154 ) ياضاقت (  ربارب  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  لثم  یـصخش 
هـشیمه هک  وا  لثم  يردق  یلاع  تیـصخش  یتقو  اریز  دش ؛ دهاوخ  طلـسم  مدرم  رب  عاضوا ، ربارب  رد  میلـست  سأی و  يدیماان و  حور  دنکن ؛

يدـیماان راهظا  کنیا  دـناهدوشگیم ، تیاکـش  هب  بل  وا  دزن  هب  دـناهدربیم و  هانپ  ودـب  یتحاران  هنوگ  همه  يارب  هدوب و  وا  هب  مدرم  دـیما 
زا جرم و  جره و  راثآ  موس ، يوس  زا  دننزن . يراک  هب  تسد  دنهد و  متـس  ملظ و  هب  نت  هک  دنراد  قح  مدرم  دنزن ، یمادقا  هب  تسد  دنک و 
رد نت  دـیزی  تعیب  راک  هب  عیمطت  دـیدهت و  اب  هک  ینابـصنم  بحاص  نارادـنامرف و  هدـش و  رهاظ  یتکلمم  نوؤش  مامت  رد  یگتخیـسگ  مه 

ار دیزی  يهقباس  نانیا  دننک . هدافتـسا  دوخ  عفن  هب  تیعقوم  نیا  زا  دـنیازفیب و  دوخ  تردـق  رب  دـنناوتیم  هچ  ره  هک  دـننآ  رـس  رب  دـناهداد ،
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وا دنهدیم و  رارق  دوخ  موش  ضارغا  يهلیسو  ار  وا  ور  نیا  زا  دنفقاو و  کین  يراد  تکلمم  رما  رد  وا  یتسایسیب  یتسـس و  هب  دننادیم و 
تـسا نیا  دنزادرپیم . تکلمم  هیزجت  رما  هب  دننکیم و  زاس  ياهمغن  کی  ره  اوق  يروآعمج  مدرم و  کیرحت  اب  و  دنزادنایم » تسد   » ار

هیماینب هک  ياهنانئاخ  ياهتیلاعف  خلت  يهرمث  تسا  نیا  تسا و  هجاوم  نآ  اب  هیواعم  گرم  زا  سپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  یعاضوا 
ار مدرم  نرق ، مین  لوط  رد  یفارحنا  ياهماگ  دندز . تسد  نادب ، زور  هنابش  مالـسا  یعامتجا  ماظن  ندرک  نوگرگد  روظنم  هب  نرق  مین  یط 
هار همادا  رب  هوالع  تسا ، روهـشم  دیزی  زا  هک  هچنآ  اب  دیدج ، تموکح  تشادن و  مالـسا  مسر  هار و  هب  یتهابـش  هک  داد  قوس  يریـسم  هب 

دمحم نییآ  زا  يرثا  اهنت  هن  هدنیآ ، رد  درک و  دهاوخ  لزلزتم  ار  مالـسا  تلود  تیثیح  تیـصخش و  اساسا  ردـپ ، يهتـشذگ  یمالـسا  دـض 
يزکرم تردـق  دـیزی ، ياهيرگیزاب  اهيرـسکبس و  ربارب  رد  مدرم  يدـج  لمعلاسکع  اب  هکلب  دـنام ، دـهاوخن  یقاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. دش دهاوخ  دـیدجت  هراب ، رگد  بارعا  يودـب  ياهلیبق و  ماظن  قباس و  یفیاوطلا  كولم  طاسب  تفر و  دـهاوخ  نیب  زا  یلکب  زین ، یتموکح 
ره هیواعم  تفرگیم . هچیزاب  هب  زین  ار  هحفص 155 ) يراد (  تکلمم  یسایس و  ياهراک  هکلب  دوب ، فلاخم  قالخا  نییآ و  اب  اهنت  هن  دیزی 

نوگرگد ار  مالـسا  يهشقن  دـش و  فرحنم  یمالـسا  یلـصا  ریـسم  زا  تسناوت  هچ  ره  تخادرپ و  نایعیـش  عمق  عـلق و  هب  لـخاد ، رد  دـنچ 
ار تسایر  تنطلـس و  هک  دیزی  فالخرب  دوب ، هدیزرو  قیال و  ییاشگ  روشک  رادـتکلمم و  یـسایس ، دـید  کی  زا  اهنت  لقاال  یلو  تخاس ؛

سپ دیمهفیمن . ار  يراد  تکلمم  ینعم  تشادن و  یسایس  كرد  اساسا  تساوخیم و  ییاج  ره  نانز  اب  يزابقشع  يراسگیم و  يارب  اهنت 
هحفص 158) تکلمم ( ...! هن  دنام و  دهاوخ  نید  هن  وا  تنطلس  اب 

بالقنا يژتارتسا 

زا ام  يهرهب   < جـیاتن راثآ و   < اههدـیا اههزیگنا و  اههیحور ، ! < ریذـپان باـنتجا  ییوراـیور   < شخب نیا  يهراـبرد   < بـالقنا يژتارتسا 
ینیسح بالقنا 

شخب نیا  يهرابرد 

یـسایس یعامتجا و  لماوع  وا ، هیلاع  فادـها  ماما و  ياههزیگنا  بـالقنا ، یلـصا  طوطخ  يژتارتسا و  شخب ، نیا  رد  شخب  نیا  يهراـبرد 
یـسررب ار  زیگناروش  ناتـساد  نیا  يهدـش  فیرحت  یلـصا و  سورد  دروآ و  راـب  هب  ع )  ) نیـسح ماـما  ماـیق  هک  یجیاـتن  ـالبرک ، يهثداـح 

هعقاو نتم  زا  هدافتسا  اب  و  وا ، یگدنز  نارود  تخانش  و  ع )  ) نیسح تخانش  ینعی  مود ؛ مکی و  شخب  داوم  ءاکتا  هب  یسررب  نیا  مینکیم ؛
رد هک  دشاب  هتـشاد  راظتنا  دیابن  مرتحم  يهدنناوخ  تفرگ . دـهاوخ  تروص  دوشیم ، طابنتـسا  ناتـساد  نانامرهق  راتفر  راتفگ و  زا  هچنآ  و 

هتـسیاش هک  هنوگ  نآ  ع ،)  ) نیـسح یبالقنا  بتکم  یلاـع  سورد  لیـصافت  ناتـساد و  یعقاو  زومر  ماـما و  یهلا  ياـههزیگنا  هب  باـتک  نیا 
راـکفا لداـبت  هلاـس و  نیدـنچ  تاـعلاطم  مزلتـسم  روما ، نیا  رب  فوقو  تفر ، هراـشا  هچاـبید  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  اریز  دـبای ؛ تسد  تسا ،

ابفلا نیا  شزومآ  اب  ام  و  دوب . دـهاوخ  جرا  رپ  بتکم  نیا  يابفلا  اب  ییانـشآ  اهنت  رـضاح ، شخب  زا  اـم  لوصحم  تسا . گرزب  نادنمـشناد 
هحفص 159) اءاشنا ( ... میهد . رارق  قشمرس  شیوخ  یگدنز  رد  ار  نآ  میوش و  انشآ  وا  يهدیا  فده و  زا  ياهشوگ  اب  میناوتیم 

! ریذپان بانتجا  ییورایور 

سدـح دـناوتیم  دـنک ، هعلاطم  ار  رـضاح  باتک  مود  لوا و  شخب  رگا  یعامتجا ، سانـشناور  دنمـشناد  کی  ریذـپان ! بانتجا  ییورایور 
، تسوا يهدیقع  هدیا و  اب  نیابتم  داضتم و  الماک  هک  یطیحم  اب  میدش ، انـشآ  وا  اب  يدودـح  ات  هک  ام ، تلیـضف  اب  نامرهق  هک  دـنزب  یعطق 

نیا هک  نیا  اـما  و  درک . دـهاوخ  شروـش  یعاـمتجا  ناـماسبان  عاـضوا  دـض  رب  تـشاد و  دـهاوخ  ریذـپان  باـنتجا  دروـخرب  كاکطـصا و 
؛ تسین ینیب  شیپ  لباق  یتسردـب  تفاـی ، دـهاوخ  ماـجنا  اـجک  یک و  قیقد ، روطب  تیفیک و  هچ  هب  تروص و  هچ  هب  شروش  كاکطـصا و 
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نیدب دنک و  میـسرت  ار  یعطق  يهدش  ینیب  شیپ  بالقنا  کی  یعرف  یلـصا و  طوطخ  یتح  دـناوتب  الاب  رایـسب  ياهشوه  دراد  ناکما  یلو 
یلع هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـبز  زا  هطوـبرم  بتک  رد  ـالبرک  هثداـح  ینیب  شیپ  يهراـبرد  هـچنآ  تفاـی  ناـنیمطا  ناوـتیم  ظاـحل 
یلع هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  بیغ  ملع  زاـجعا و  هار  زا  اـهنت  هن  ار  رظن  نـیا  اـم  تـسا و  تحـص  هـب  نورقم  هدـش ، لـقن  مالـسلاهیلع 

ره زا  هیماینب  هک  تسنادیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  میرادیم : زاربا  یـسانش  هعماـج  قـیقد  دـید  کـی  ساـسا  رب  هـکلب  مالـسلاهیلع ،
نیملـسم نیب  وا  ینیـشناج  هلأسم  رـس  رب  هک  دزیم  یعطق  سدح  وا  درک . دنهاوخ  يرادرب  هرهب  وا  نادناخ  نییآ و  دـض  رب  بسانم  تصرف 

ناربـج ار  دوخ  يهتـشذگ  تسکـش  درک و  دـنهاوخ  هدافتـسا  دوخ  عفن  هب  هیماینب  عازن ، نیا  زا  هک  درکیم  ینیب  شیپ  دریگیم و  رد  عازن 
دزیم و جوم  فلتخم  هحفـص 160 ) لیابق (  بولق  رد  هک  یناوارف  ياههدقع  اههنیک و  تشذـگیم و  اهلد  رد  هچنآ  زا  وا  دومن . دـنهاوخ 

هعماـج هک  دیـشیدنایم  هتـسویپ  دوب و  ربخاـب  یبوخب  دوب و  هدـش  يرپس  ناـشتزع  راـگزور  هک  ینارادمدرـس  یبـلط  تصرف  زا  اـصوصخم 
يهتفای شرورپ  هک  وا  یقالخا  یحور و  مزیناگرا  مالسلاهیلع و  نیسح  اب  وا  وس  نآ  زا  تشگ . دهاوخرب  قباس  تلاح  هب  وا  زا  سپ  یمالسا 

وا منیـسح ». نآ  زا  نم  نـم و  نآ  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  : » دوـب هـتفگ  وا  يهراـبرد  وا ، هـب  قـشع  رـس  زا  تـشاد و  ییانـشآ  دوـب ، وا  دوـخ 
تکاس طیحم  ربارب  رد  ادرف -  يهتسجرب  درم  زورما و  بوبحم  كدوک  مالسلاهیلع -  نیـسح  هک  دبایرد  هداس  یبایزرا  کی  اب  تسناوتیم 

نیا هک  ینامز  لوط  یتح  تسناوتیم  رتقیقد  یلامجا  دروآرب  کی  اب  وا  هک  تشادـنپ  ناوتیم  درک . دـهاوخ  بـالقنا  تسـشن و  دـهاوخن 
مالعا یناور ، یعامتجا و  قیمع  تاکاردا  نیا  وترپ  رد  دنک و  تفایرد  دروآیم ، قیقحت  هلحرم  هب  ار  ریذپان  بانتجا  دروخرب  كاکطصا و 

مالسلاهیلع نینمؤملاریما  ینیب  شیپ  دید ، نیا  زا  تشک . دنهاوخ  ار  مالسلاهیلع  نیسح  مدنزرف  دش و  دنهاوخ  راک  ردصم  هیماینب  هک : دنک 
ماهلا یحو و  هبنج  زا  رظن  فرص  تسا . ریسفت  لباق  رتهب  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  سپ  تانایرج  رظان  لاس  یـس  دوخ  هک 

نوگانوگ ياههنیمز  رد  ماهلا -  یحو و  نودـب  یتح  ییانثتـسا -  ياهدـید  تسا ، لومعم  زا  رتالاب  ـالاو و  ینیب  نشور  عون  کـی  دوخ  هک 
شیپ ار  تانایرج  زا  يرایـسب  دوخ ، صاخ  ياهكرد  اب  یماظن ، یـسایس و  لاجر  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـننک . ییاهینیب  شیپ  دـنناوتیم 
لامک زا  یهاگ  هک  مینزیم  ییاهسدح  نایانـشآ  ناتـسود و  هرابرد  نامدوخ ، ام ، دیآیم . رد  راک  زا  مه  تسرد  یهاگ  دننکیم و  ینیب 

ياهویـش نیا  اب  ینالف  ای  دیـسر ، دـهاوخ  یلاع  تاماقم  هب  دراد و  یناشخرد  يهدـنیآ  ینالف  میئوگیم : لثملایف  تسا ؛ رادروخرب  تحص 
مزال داوم  دوبمک  ای  هبساحم و  رد  ياطخ  هیحان  زا  ای  دیآیم ، شیپ  اهینیب  شیپ  لیبق  نیا  رد  هک  یتاهابتشا  درک . دهاوخ  طوقس  دراد  هک 

. داتفا دهاوخن  هابتشا  هب  دشاب ، قیقد  هلحرم ، هس  نیا  رد  یسک  رگا  تسا و  عیاقو  یلـصا  رـصانع  ياهراپ  زا  تلفغ  ای  هدنیآ و  تفایرد  يارب 
یلص ربمغیپ  تسا  یعدم  هک  یـسک  رگم  هحفـص 161 ) تسا ( . بیترت  نیمه  هب  هیـضق  میرگنب ، مه  ماهلا  زاجعا و  هدـید  زا  رگا  ار  هلأسم 

مه هب  تابجوم  لولعم و  تلع و  ریجنز  ثداوح و  طباور  كرد  زا  ار  وا  هداد ، ربخ  هدـنیآ  زا  بیغ ، ملع  زاـجعا و  لـیبس  رب  هلآ  هیلع و  هللا 
هشیدنا نیا  تسا  نکمم  یلو  دنادیم ، طباور  نیا  هب  ملاع  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هتبلا  دنادیم ؟ يراع  البرک  يهعجاف  يهتسویپ 
يرگید زا  يادـج  مادـک ، ره  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  مولع  تسا و  طوـبرم  مه  هب  اهینتـسناد  يرـس  نیا  هک  دـشاب  هتفاـین  هار  وا  رد 

نامه و  مینکیم ؛ تفایرد  ار  ینیـسح  بالقنا  يژتارتسا  دـید ، نیا  اب  ام  تسا . قداـص  نخـس  نیمه  زین  مالـسلاهیلع  یلع  دروم  رد  تسین .
ام ریگ  نابیرگ  زابرید ، زا  هک  تسا  ياهعیاض  ندرک ، دادملق  كرد  نیا  زا  رتارف  ار  هلأسم  ام ، رادنپ  هب  میدش ؛ روآدای  هچابید  رد  هک  هنوگ 

رکذ لثم  ناونع  هب  ار  اهدید  نیا  زا  هنومن  ود  اجنیا  رد  تسا . يراس  يراج و  ناگدنسیون ، ملق  ناگدنیوگ و  نابز  رب  زین  نونکا  مه  هدوب و 
هتـشک تسنادیم  هک  نیا  فـصو  اـب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ارچ  هک  لاؤـس  نیا  خـساپ  رد  ءاـطغلا  فشاـک  هللا  تیآ  موـحرم  مـینکیم :

؛ تسین ثحب  لباق  اهنآ  لمع  هک  یلاح  رد  تسا ! مالـسلامهیلع  همئا  هب  ضارتعا  تالاؤس ، هنوگ  نیا  : » دسیونیم دـمآ ؟ البرک  هب  دوشیم ،
راموط نومـضم  زا  اهنآ  دوخ  یهاگ  یتح  تسا ، هدـش  دـیق  نآ  رد  اهنآ  ياهتـشونرس  همه  هک  تسا  يراـموط  يور  زا  اـهنآ  لاـمعا  نوچ 

اومس یف  ینعملا  ومـس   » باتک مجرتم  ینیمخ  رقاب  دمحم  ياقآ  ( . 1 .« ) دننک لمع  دیاب  عالطا  زا  سپ  ارچ  نوچیب و  یلو  دـنرادن ؛ عالطا 
ياهراک تلع  دندوب و  موصعم  مالسلامهیلع ، همئا  هک  دراد  هدیقع  هعیش  : » دسیونیم دوخ  همدقم  رد  یلیالعلا  هللادبع  داتسا  فیلأت  تاذلا »
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نیا قیبطت  رد  یلیالع  داتسا  جنر  هچ  رگ  دوب . هماع  حلاصم  هقح و  فطاوع  قباطم  همه  هچ  رگ  دوبن ؛ يرشب  فطاوع  يداع و  قالخا  اهنآ 
ار مالـسلامهیلع  همئا  تسرد  هک  یناـسک  يارب  تسا و  ریدـقت  لـباق  یعاـمتجا ، یـسایس و  راـکفا  ياـضتقم  فـطاوع و  هفـسلف  هـب  لاـمعا 

ندوب بوتکم  مایق و  نیا  هب  عجار  ماما  تیرومأم  نیسح و  مایق  ندوب  یهلا  ام ، رظن  هب  هحفص 162 ) ( . ) 2 .« ) تسا دیفم  رایسب  دناهتخانشن ،
هک تسا  هنوگچ  دشاب . ریسفت  كرد و  لباق  یعیبط و  لاح ، نیع  رد  نایرج ، نیا  هک  تسین  نآ  اب  یفانم  مادک  چیه  تقلخ ، لوا  زا  هلأسم ،

هفسالف و راکفا  هدش و  هیبعت  یمدآ  درف  ره  رد  هک  يدح  زا  نوزفا  رصانع  اوق و  رشب و  یحور  مزیناگرا  ندوب  زومرم  هب  ناعذا  فصو  اب  ام 
یپ نآ  تابجوم  للع و  هب  هدرک و  لیلحت  هیزجت و  ار  سک  ره  يهنازور  ياهراک  میناوتیم  هتـشاد ، لوغـشم  دوخ  هب  هتـسویپ  ار  نیرکفتم 
درف کی  یحور  يایاوز  هیلک  هک  هبناج  همه  یحور  قوفت  نیا  دنراد ؛ يرترب  نارگید  رب  دودحمان ، روطب  رشب ، دارفا  زا  ياهراپ  هتبلا  میربب ؟

رپ و  دروآیم ؛ رد  تساراد ، ار  یناسنا  یلاع  رـصانع  مامت  هک  یتیـصخش  تروص  هب  ار  وا  دـهدیم ، رارق  نارگید  زا  رتیلاـع  یحطـس  رد  ار 
یتح ( . 3 . ) دننک تفایرد  یبوخ  هب  ار  وا  دـنناوتیمن  دـنراد  رارق  وا  زا  رتتسپ  وا و  زا  رترود  رایـسب  یلحارم  رد  هک  یناسک  تسا  حـضاو 

وا يزغم  ياههدروآرف  رکفت و  زرط  یحور و  نامزاس  هب  دناوتیم  یسک  نیتشینا ) الثم   ) دشاب هتشاد  غوبن  تهج ، کی  رد  هک  مه  ار  يدرف 
كرد لباق  یعیبط و  وا ، یمـسج  یحور و  ياهناگرا  هک  درادن  نآ  اب  تافانم  همه ، نیا  یلو  دشاب ؛ وا  دوخ  دننامه  لقاال  هک  دبای  هطاحا 

، لاح نیع  رد  یلو  تسا ؛ رتصقان  یتفایرد ، نینچ  زا  میظع ، یسایقم  اب  مالـسلاهیلع ، یلع  نب  نیـسح  زا  ام  كرد  دشاب ... ریـسفت  سمل و  و 
طوطخ هب  هدنام ، ياجرب  وا  زا  هک  یتاملک  هدمآ و  ام  تسد  هب  وا  يهنامز  زا  هک  یطیارـش  میاهدـیمهف و  وا  تیـصخش  زا  هچنآ  یـسررب  زا 

دید اب  ار  البرک  يهیضق  ادتبا ، رد  هک  دهدیم  ناشن  زین  ناگتشذگ  راثآ  هب  هعجارم  میریگیم . قشمرس  نآ  زا  میوشیم و  انـشآ  وا  بالقنا 
هعجاف زا  يرادرب  هرهب  مالـسلامهیلع ، همئا  زا  سپ  هک  ماگنه  نآ  اصوصخم  خیرات ، لوط  رد  ادـعب  یلو  دناهتـسیرگنیم ؛ نشور  حـیحص و 

« داشرا  » باتک نیب  هسیاقم  کی  دناهدرکیم . ریسفت  زومرم ، انشآان و  ریسافت  اب  ار  روبزم  يهیـضق  دوب ، هدیـسر  دوخ  تمظع  جوا  هب  البرک 
هحفص نهربم (  ام  يارب  ار  ناتساد  هفرطکی  یلماکت  ریس  راونالاراحب ،»  » ادعب بوشآ و  رهش  نبا  بقانم »  » باتک دیفم و  مظعا  خیـش  فیلأت 

هک تسادـیپ  میراد و  رارق  هتـشذگ  تامیلعت  لمعلا  سکع  ربارب  رد  میربیم ، رـس  هب  یلاقتنا  هرود  کـی  رد  اـم  هک  کـنیا  دـنکیم . ( 163
دوجو لوبق  زا  يرایسب  ام  رصع  رد  هک  مینکیم  هظحالم  بیترت  نیدب  تشاد و  دهاوخ  هفرطکی  الماک  شنکاو  هتشذگ ، هفرطکی  تامیلعت 

هار هب  نیرـصاعم  هدرک و  طارفا  ناینیـشیپ  ام ، هدـیقع  هب  دـنهنیمن ...! ندرگ  نادـب  دـننزیم و  زابرـس  كاردا ، قوفام  لیاسم  هلـسلس  کی 
هتشذگ مهبم  تاروصت  هک  یتالاکشا  زا  يرایسب  لیدعت ، نیا  اب  تسا . لصف  لح و  لباق  حالـصا  لیدعت و  کی  اب  هلأسم  دناهتفر و  طیرفت 

نیرتکیدزن یناسنا و  قوف  تیـصخش  کـی  هنوگچ  هک  دوب  رارق  نیا  زا  تالاکـشا ، نیا  دوریم ؛ نیب  زا  دوخ  هب  دوخ  دوب ، هدروآ  دوجو  هب 
رادقم : » هک دوب  لیبق  نیا  زا  دـشیم  هداد  هک  ییاهباوج  و  دـهدیمن ؟ تاجن  ار  وا  ادـخ  دوشیم و  هتـشک  مدرم  تسد  هب  ادـخ ، هب  صخش 

نامیپ و هب  يافو  يارب  وا  تداهـش  درکن . لوبق  یلو  دـندمآ ؛ شیرای  هب  هنجا  هکیالم و  تساوخن . شدوخ  یلو  تسناوتیم ؛ وا  دوب . نینچ 
رد بولصم » حیسم   » تروص هب  بیترت ، نیدب  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  لیبق ... نیا  زا  و  دوب ». شدج  هایـس  ور  تما  ناهانگ  تعافـش  يارب 
هک دوب  زومرم  مهبم و  ریـسافت  نیمه  رثا  رب  دشیم . دادملق  يرـشب  كاردا  قوفام  حیـسم ، بیلـص  دـننامه  وا  ندـش  هتـشک  هک  دوب  هدـمآ 
رد ار  هعیش  یعرف  دیاقع  راکفا و  مامت  لداعم  ناوتیم  : » دیوگیم هتفر و  طیرفت  هار  هب  جیربمک »  » هاگشناد یبرع  داتـسا  زنکیو »  » روسفورپ

هدوشخب يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  قیرط  زا  تعافـش  ندش و  ینابرق  دننام  درک ؛ ادیپ  یناتـساب  تیحیـسم  میدق و  یتسرپ  تب  بهاذـم 
یلو میزجاع ؛ ماما  یحور  كاردا  قوفام  یلاع و  لحارم  كرد  زا  هکنیا  نیع  رد  ام  میئوگب : هک  تسا  نآ  هناـیم  هار  ( 4 ...« ) ناهانگ ندش 

رب هطاحا  تفای ، میهاوخن  فوقو  نادـب  ام  هک  هچنآ  مینک . هیجوت  ار  وا  مایق  میناوتیم  میراد  راـیتخا  رد  هک  يایلومعم  ياـهرازبا  نیمه  اـب 
هب یلامجا  ییانـشآ  زا  یتح  اـم  هک  هحفـص 164 ) تسا (  ینعم  نادـب  هن  نیا  تسوا و  ینامـسآ  یتوکلم و  ياـههزیگنا  یحور و  تـالاح 

تاحفص رد  مینکیم . یـسررب  هداس  رایـسب  یبیترت  هب  ار  هلأسم  قوف ، قیاقح  وترپ  رد  نونکا  و  میـشاب . زجاع  وا  راک  تشذگرـس  هیحور و 
. میدـناوخ لامجا  روطب  يرادـمامز ، ناوا  رد  ار  وا  یحور  تالاح  دـیزی و  يرادـمامز  تایـصوصخ  هیواـعم و  ریخا  نارود  عضو  هتـشذگ 
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هب درم ، هیواعم  یتقو  مینارذگیم : رظن  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اب  ار  فارحنا  نرق  مین  لوصحم  ریذپان  بانتجا  مداصت  تشذگرس  کنیا 
هلاس تموکح 20  هایـس  نارود  رد  هک  نایعیـش  همه ، زا  شیب  دـمآ و  دوجو  هب  روشک  رـسارس  رد  بـالقنا  کـی  يهنیمز  هتـشذگ ، لـیالد 

دیزی و یتیافکیب  زا  هدافتـسا  اب  ات  دندمآرب  ددـصرد  دـنتخادرپ و  تیلاعف  شوج و  بنج و  هب  کنیا  دوب ، هدیـسر  بل  هب  ناشناج  هیواعم ،
هب بالقنا ، يارب  رابکی  هاگ ، دنچ  ره  هیواعم ، نامز  زا  نایعیش ، دننز . زابرـس  دیزی  تعاطا  زا  یمومع ، یتیاضران  عاضوا و  یگتخیر  مهرد 

. دنسرب دوخ  يهنیرید  يوزرآ  هب  هک  تسا  نآ  عقوم  کنیا  دندوب و  وا  يرادمامز  يوزرآ  رد  هشیمه  دندرکیم و  هعجارم  مالسلاهیلع  ماما 
هب رما  مامز  دیاب  هک  تسا  دقتعم  دسانشیم و  یمالسا  هتسیاش  هفیلخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نیـشناج  ار  دوخ  زین  مالـسلاهیلع ، ماما 

نیا دریگب . تعیب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  هک  درک  رومأم  ار  هنیدم  یلاو  دیلو » ، » عیرـس هدزباتـش و  دیزی ، رگید ، يوس  زا  دتفا . وا  تسد 
عالطا هب  هنامرحم  یـصوصخ و  يهسلج  کی  یط  هنابـش  ناورم ، يهنایـشان  ياهدیدهت  هارمه  هب  دیلو ، طسوت  هناقمحا  هناگچب و  داهنـشیپ 

، دریگ تروص  ینلع  دیاب  تعیب  هک  رذع  نیا  هب  دنک ، در  ار  داهنشیپ  احیرص  یمـسر  يهسلج  رد  هکنیا  نودب  يو  دیـسر . مالـسلاهیلع  ماما 
وا تفگ . كرت  ار  هنیدم  شاهداوناخ ، هیلک  اب  دعب ، بش  دیدیم ، رطخ  رد  ار  دوخ  ناج  دعاسمان و  ار  عاضوا  هک  وا  تفگ . كرت  ار  هسلج 

اهنم جرخف  ( » هحفص 165 تسا ( : نیا  هیآ  تسوا . یتحاران  بارطضا و  زا  یکاح  هک  دناوخیم  ياهیآ  تشاذگ  رـس  تشپ  ار  هنیدم  یتقو 
نارگمتس هورگ  زا  ارم  ایادخ  تفگ : دش و  جراخ  رهـش  زا  راظتنا  سرت و  لاح  رد  ( . » 5 « ) نیملاظلا موقلا  نم  ینجن  بر  لاق  بقرتی  افئاخ 

نیدب دوب و  هاگتـسب »  » یمالـسا طیحم  رظن  زا  هکم  دـمآ . هکم  هب  درک و  یط  ار  هکم  هنیدـم و  نیب  تفاسم  هزور ، جـنپ  يو  شخب ». تاجن 
دـید و هظعوم و  مرگرـس  هکم  رد  هام  جـنپ  درب و  هانپ  نیملـسم  يهبعک  هب  یـسایس  يهدـنهانپ  کـی  تروص  هب  مالـسلاهیلع ، ماـما  بیترت ،

ندرک تحیصن  يارب  ار  وا  تشون و  سابعنبا  يارب  دیزی  هک  دوب  ياهمان  هکم ، هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دورو  لمعلا  سکع  دوب . دیدزاب 
حرطم مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اب  تعیب  هلأسم  هکم ، رد  دمآ . هکم  هب  دوخ  داد و  در  باوج  وا  هب  سابعنبا  درک و  هطـساو  مالـسلاهیلع  ماما 

ماـما دوب . هتفرگ  شیپ  رد  راـظتنا  ربـص و  تسایـس  مالـسلاهیلع ، ماـما  یـسایس  یگدـنهانپ  ربارب  رد  تدـم  نیا  رد  يدـیزی  هاگتـسد  دوبن و 
هک دزیم  سدح  و  تسوا ؛ هجوتم  ياهزات  رطخ  دش ، دهاوخ  مکارتم  نیریاز  تیعمج  هک  جح  مایا  رد  هک  دوب  هدرک  طابنتسا  مالـسلاهیلع ،

تاعامتجا دوب ؛ دایز  ناـجیه ، نایعیـش -  رقم  هفوک -  رد  فرط ، نآ  زا  دنـشکب . اـتلفغ  ار  وا  تیعمج ، یناوارف  زا  هدافتـسا  اـب  ماـیا  نیا  رد 
هفوک هب  ار  ملـسم »  » دوخ يهدـنیامن  البق  هک  يو  دیـسر . وا  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  توعد  رب  ینبم  یناوارف  ياـههمان  دـش و  لیکـشت  يداـیز 

یـسایس مش  اـب  وا  دور . هفوک  هب  رطخ ، زا  ییاـهر  يارب  هک  دـید  نآ  ار  هار  نیرتـهب  دـناهدرک ، تعیب  وا  اـب  مدرم  هک  دوب  عـلطم  هداتـسرف و 
دوخ دیابن  هک  وا  یلو  تسا ؛ هداتـسیا  وا  ناج  ياپ  ات  درادیمنرب و  وا  زا  تسد  دـیزی ، نئاخ  تموکح  هک  تسنادیم  تشاد ، هک  یحیحص 

، یطاـیتحایب رثا  رب  تساوـخیمن  یلو  دـیدیم ؛ یعطق  ار  رطخ  وا  هک  دـهدیم  ناـشن  هکم  رد  وا  يهبطخ  دـهدب ! نتـشک  هب  یتـحار  هـب  ار 
ربارب رد  وا  دوب . رادروخرب  مه  رگید  لـماع  کـی  زا  هفوک  هب  وا  تکرح  دورب . نیب  زا  هناـخ  تمرح  دوش و  هتخیر  ادـخ  هناـخ  رد  شنوـخ 

يادیـش قشاـع  هک  وا  یفرط  زا  هحفـص 166 ) دـیوگ ( . تبثم  خـساپ  مدرم  عورـشم  يهتـساوخ  هب  هک  تشاد  هفیظو  لصفم ، ياههمانتوعد 
نتخادنارب يارب  ییالقع  هلیسو  ره  هب  دورب و  یلمتحم  هار  ره  هب  دنیبیم  فلکم  ار  دوخ  ور ، نیا  زا  دوب و  عامتجا  رد  لدع  قح و  يرارقرب 

نامزمه یلو  دننک ؛ يرای  ار  وا  دنشاب و  دوخ  دهع  رس  رب  نایفوک  هک  تشاد  دوجو  لامتحا  کی  یـسایس  رظن  زا  دنز . تسد  مکاح ، میژر 
رد يو  تفای . نایاپ  هاگتسد  عفن  هب  زیچ  همه  ملـسم ، ندش  هتـشک  اب  دش و  نوگرگد  هفوک  رد  عاضوا  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  تکرح  اب 

. دیزرو عانتما  تشگزاب  زا  یلو  تسا ؛ کیرات  مهبم و  تخس  عاضوا ، هک  تسناد  دینـش و  ار  دایزنبا  ياتدوک  ملـسم و  لتق  ربخ  هار ، نیب 
هک دوب  لاـمتحا  نیا  دوجو  نآ ، تشاد و  يرگید  لـماع  دـیاش  دوب ، وا  یحور  تمظع  ياـضتقم  هکنیا  رب  هوـالع  تشگزاـب ؛ زا  وا  عاـنتما 

نیمه رثا  رب  اریز  دوب ؛ حیحـص  ییـالقع و  رایـسب  لاـمتحا ، نیا  دوش ؛ وا  عفن  هب  دـنک و  نوـگرگد  ار  عاـضوا  رگید  راـب  هفوـک  هب  وا  دورو 
ار مالـسلاهیلع  ماما  و  درک ، عطق  جراخ  اب  ار  هفوک  يهطبار  لرتنک و  ار  تفر  دـمآ و  تسب و  ار  روغث  دودـح و  هفوک ، ياورناـمرف  لاـمتحا 
هب تشگزاب  رب  ینبم  زیمآ ، تملاسم  ياهداهنـشیپ  اب  دش ، هرـصاحم  یتقو  مالـسلاهیلع ، ماما  دومن . هرـصاحم  دسرب ، هفوک  هب  هکنآ  زا  شیپ 
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نیرخآ تعیب ، هلأسم  دندرک . يریگولج  تدشب  نیرومأم  یلو  دهد ؛ تاجن  هکلهم  زا  ار  دوخ  درک  یعـس  يرگید ، نما  ياج  ره  ای  هکم و 
داهنشیپ نیا  ربارب  رد  اوق  مامت  اب  دوب ، هدش  هتفاب  تزع  يدنلبرـس و  تراهط و  اب  شدوپ  رات و  هک  مالـسلاهیلع  ماما  دیدرگ و  مالعا  لح  هار 

هدرک شیوخ  ناج  ظفح  يارب  ینادجو  ینید و  هفیظو  رظن  زا  هک  یمزال  ياهطایتحا  يهمه  فصو  اب  يو  بیترت  نیدب  درک و  یگداتـسیا 
زا دوب و  هتفرگ  رارق  تعیب  يارب  تموکح ، راشف  تحت  وسکی  زا  يو  هک : تسا  رارق  نیا  زا  ناتـساد  يرهاظ  ناـیرج  سپ  دـش . دیهـش  دوب ،

، لاـمتحا رظن  زا  تشاد و  توعد  هفوک  هب  یفرط  زا  دـهد و  ماـجنا  دـیدج  نیاـخ  تموکح  لاـبق  رد  ار  دوخ  يهفیظو  تساوـخیم ، یفرط 
هحفـص 167) دوب ( . هفوک  دنک ، بیقعت  دناهدرک ، توعد  وا  زا  هک  یمدرم  دوخ و  فده  مه  دـنک و  ظفح  ار  دوخ  ناج  دـناوتب  هک  ییاج 

رگا هک  تسنادیم  دوب و  فقاو  یمالسا  يهعماج  رد  شیوخ  ریثأت  ذوفن و  دودح  دوخ و  تیـصخش  هب  لاح ، نیع  رد  يو  رگید ، يوس  زا 
، وا لتق  يهعجاف  زا  مدرم ، یتحاران  یمومع و  ترفن  نیا  تساخ و  دـهاوخرب  روشک  رـسارس  زا  همکاح  تأـیه  زا  ترفن  جوم  دوش ، هتـشک 
ملظ و اب  يهزرابم  ادخ و  ماکحا  يارجا  يارب  دیاب  هک  دیـشیدنایم  نینچ  بیترت  نیدب  و  دش . دـهاوخ  ییاهشروش  ثداوح و  هلـسلس  رس 

هزات دروخ ، تسکـش  و  دـسرن ، دـصقم  هب  رگا  و  رتهب ؛ هچ  هک  دـناسرب  دـصقم  هب  ار  وا  اـههار  نیا  رگا  دـنک . مادـقا  نکمم  هار  ره  زا  متس 
لامتحا نیا  هتبلا  درک . دـهاوخ  عمج  دوخ  رود  هب  ار  تکلمم  رانک  هشوگ و  نیزرابم  هک  دـمآ  دـهاوخ  رد  یمچرپ  تروص  هب  وا  تسکش 

یلو دوب ؛ كانرطخ  تشونرس  کی  زا  رابخا  روحم  رب  هشیمه  هار ، نیب  رد  وا  تاملک  اذل  تشاد و  حیجرت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رظن  رد 
تـسنادیم هکنآ  اب  يو  مییوگب  هک  تسا  نآ  تسرد  تفریم ». ندش  هتـشک  يارب  يو  : » دنیوگ مهبم  روط  هب  یـضعب  هک  بیترت  نادـب  هن 

ار نآ  الامتحا  دنک و  مهارف  ار  هیماینب  تموکح  لزلزت  تابجوم  هک  یمادـقا  هنوگ  ره  هب  تسد  هک  دـیدیم  مزلم  ار  دوخ  دوشیم ، هتـشک 
شاهشقن نیفلاخم ، داتـس  هب  هدیـسرن  یلو  دـمآیم ؛ قارع  هب  تموکح  لیکـشت  روظنم  هب  يو  تشذـگ ، هچنآ  ربانب  دـنزب . دزاس ، نوگنرس 

ناگدـنیوگ و تسا و  انـشآ  اـن  يرایـسب  شوـگ  هب  هـک  تـسا  یتـیعقاو  نـیا  دـیدرگ . نوـگرگد  ناـیرج  دـش و  یثـنخ  نیروماـم ، طـسوت 
نتفرگ تسد  هب  يارب  ماما  هک  یخیرات  تیعقاو  نیا  هب  فارتعا  اب  دـننکیم  لایخ  نانیا  دـننازیرگ . نآ  هب  فارتعا  زا  طـلغ  هب  ناگدنـسیون ،

رتهب اذـل  دـمآ و  دـهاوخ  رد  رگید  یـسایس  هدروخ  تسکـش  نازرابم  تروص  هب  یخیراـت ، رظن  زا  دروخ ، تسکـش  درک و  ماـیق  تموکح 
دـش و دـهاوخن  رادـمامز  تسنادیم  هک  نآ  اب  يو  ام ، رظن  هب  هک  یلاح  رد  دـنزاس . كاپ  اوران  ماـهتا  نیا  زا  ار  ماـما  ناـماد  هک  دـننادیم 

دوخ تماعز  هب  مه  نآ  حلاص و  تموکح  کی  لیکـشت  یمالـسا  يهعماج  حالـصا  هار  اهنت  هک  دوب  دقتعم  تسین ، دعاسم  وا  يارب  عاضوا 
يهیحور هب  ماما  تفگ : ناوتیمن  درکیم . کیدزن  شیوخ  دـصقم  هب  ار  يو  ـالمتحم  هک  دروآ  یفیلکت  وا  يارب  زین  هفوک  توعد  تسوا .

همه زا  رتهب  ار  مدرم  وا  تسا ؛ تسد  رد  هحفص 168 ) وا (  راتفگ  زا  هک  يدهاوش  اب  اریز  تسا ؛ هدروخ  ار  نانآ  لوگ  هدوبن و  فقاو  مدرم 
تباـث ـالمع  مدرم  اـت  دـیتسین ! راداـفو  نم  هب  دـییوگیم و  غورد  امـش  هـک  داد  هنوـگ  نیدـب  دوـشیمن  ار  مدرم  باوـج  یلو  تخانـشیم ؛

، یفرط زا  دیدشن ! رضاح  امش  میدوب و  رـضاح  ام  هک  دننکیم  لیلد  هماقا  مالـسلاهیلع  ماما  دض  رب  هتـسویپ  دنتـسین ، راک  لها  هک  دناهدرکن 
، یعقاو كردم  هیارا  نودب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رگا  دناهتشادن ...!؟ افو  وا  ناگدننک  توعد  هک  میتسنادیم  اجک  زا  ام  دمآیمن ، وا  رگا 
ام نیخروم  تسا ، زونه  هک  زونه  تشاد ؟ تسد  رد  یلیلد  هچ  خـیرات  رظن  زا  تیعقاو و  رظن  زا  درکیم ، مهتم  ییاـفویب  هب  ار  هفوـک  مدرم 
ار يو  دـنراد و  ابا  داد ، حلـص  هب  نت  تفرگ و  رارق  روذـحم  رد  یتسار  وا ، گرزب  ردارب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هک  تیعقاو  نیا  كرد  زا 

ورملق هک  ياهفوک  مه  نآ  دورن ؟ هفوک  هب  تسناوتیم  لیلد  هچ  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  بیترت ، نیدب  دننکیم ! یبلط  شمارآ  هب  مهتم 
هوتس هب  ار  شمدرم  اهيرگتراغ ، سفن و  لتق  ناوارف و  تایدعت  اهملظ و  هفوک و  هرصب و  رد  يوما  هاگتسد  تایانج  دوب و  وا  يونعم  ذوفن 

رد وا  باحصا  هک  هنوگ  نامه  دیاش  مینادیم ؟ هچ  ام  و  دوب ... هدامآ  رضاح و  عاضوا  ندرک  نوگنرس  يارب  اهنآ  ياههیحور  دوب و  هدروآ 
نامه سدح  نیا  دشیم . هبنپ »  » هرـسکی دایز » رـسپ   » ياههتـشر تشگیم و  نوگرگد  عضو  دشیم  دراو  هفوک  هب  وا  رگا  دـنتفگ : هار  نیب 
تـسد هب  يارب  وا  مایق  داتفا . راک  هب  هفوک  هب  ماما  دورو  زا  تعنامم  يارب  اوق  مامت  ور  نیمه  زا  و  تسا ، حیحـص  رایـسب  تشذـگ  هک  هنوگ 

هب نتفر  زا  هک  دندرکیم  هیصوت  هتسویپ  وا  ناتـسود  دشیم و  یقلت  دیدش  یتحاران  اب  یـسایس  نیرظان  فرط  زا  هکنآ  اب  تموکح ، نتفرگ 
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فده هب  مه  ندش  هتشک  تروص  رد  یتح  دیدیم و  ار  عاضوا  رتهبناج  همه  رتعیـسو و  يدید  اب  هک  وا  يارب  یلو  دنک ؛ رظن  فرـص  هفوک 
رارف دنک . لابند  ار  شیوخ  دـصقم  دـشاب ، كدـنا  وا  يزوریپ  لامتحا  دـنچ  ره  دـهد و  همادا  دوخ  ریـس  هب  هک  دومنیم  بجاو  دیـسریم ،
ناـنآ هک  تسور  نآ  زا  دـمآیم ، قارع  هب  تموـکح  نتفرگ  تسد  رد  يارب  يو  هکنیا  هب  رارقا  زا  اـم  ناگدنـسیون  نیخروـم و  زا  ياهدـع 

هحفص 169) نتفرگ (  تسد  رد  يارب  شالت  دننکیم  رکف  دنراد و  دوخ  رکف  رد  تردق  هب  ندیسر  يارب  هزرابم  يهزیگنا  زا  یطلغ  روصت 
ساسا رب  دـناوتیم  یـشالت  نینچ  هک  یلاـح  رد  ؛ تسا راوتـسا  یبلط  هاـج  ساـسا  رب  اـهنت  تساـیند و  تاـماقم  ییوجیپ  ینعم  هب  تردـق ،
يدازآ ياـهتضهن  همه  نیا  رگم  دریگ . تروص  تما  قوقح  نید و  نوؤش  سیماوـن و  ظـفح  روـظنم  هب  تیلوؤـسم و  هفیظو و  ساـسحا 

دریگیم و تروص  یلم  هاوخ  يدازآ  گرزب و  ناربهر  طسوت  تموکح ، نتفرگ  تسد  رد  میژر و  رییغت  ساـسا  رب  ناـهج  رد  هک  یـشخب 
اب مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  لـثم  یـصخش  رگا  تسین ؟ میرکت  سیدـقت و  دروم  دـنکیم ، ضوع  ار  هعماـج  یـسایس  یعاـمتجا -  متـسیس 

نیمه رـس  رب  تساخرب و  عازن  هب  دیزی  لثم  یتسپ  رـصنع  اب  تفالخ  هلأسم  رـس  رب  میراد  غارـس  وا  زا  هک  يايونعم  یقالخا و  تایـصوصخ 
هزرابم هنحـص  رد  ار  وا  هنابلط  هاج  ياههزیگنا  هک  یـسک  نیب  تسا  قرف  دوشیم ؟ مک  وا  يهدیا  مارم و  تیمها  زا  يزیچ  دش  هتـشک  اوعد 

مایق هب  عورـشم  تردـق  کی  وترپ  رد  یعامتجا  حـلاص  ماظن  کـی  يرارقرب  هدـیقع و  هدـیا و  زا  عاـفد  هار  رد  هک  یـسک  نآ  اـب  دـشکیم ،
ياهشنیب تاضارتعا و  لـمعلا  سکع  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماـما  ماـیق  رد  تردـق  تساـیر و  زارحا  رـصنع  هب  فارتعا  زا  رارف  دزیخیمرب .

دـناهدید و دروخیم ، مشچ  هب  خـیرات  لوط  رد  نآ  ریظن  اهدـص  هک  یـسایس  يهداس  يهزرابم  کی  افرـص  ار  روبزم  مایق  هک  تسا  ياهدـع 
رد ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  انایحا  دننادیمن و  رتارف  یلومعم ؛ تسکش  کی  دودح  زا  ار  هلأسم  مالسلاهیلع ، ماما  يهزیگنا  هب  هجوت  نودب 

« هیمالـسالا ممالا  خیرات   » باتک رد  یمرـضح » دمحم   » الثم دـننادیم . راک  هابتـشا  یـسایس  عاضوا  رد  هبـساحم  شیوخ و  تردـق  یبایزرا 
نایاپ شدوخ  یشیدنا  لام  نودب  یطایتحایب و  رثا  رب  مالسلاهیلع  نیـسح  لتق  هثداح  تسا ، روآدرد  رایـسب  هک  لکـش  نیدب  و  : » دسیونیم
باتک هنیمز  نیا  رد  ردقچ  دیدرگ ... مالـسا  تما  يهقرفت  هیام  وا  جورخ  اریز  دش ؛ بکترم  ار  یگرزب  ياطخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  تفای ...

رد درم  نیا  هک  تسا  نیا  رخآ  بلطم  دوب ... اهناملـسم  نیب  يرود  داجیا  هنتف و  شتآ  نتخورفارب  روظنم  هب  اـهباتک  نیا  يهمه  دنتـشون و 
: هک بیترت  نیدـب  دریگیم  تربع  هعقاو ، نیا  زا  خـیرات  دنتـشک . دـنتفرگ و  ار  وا  يولج  دوب . هدـشن  اـیهم  وا  يارب  هک  دـمآ  رد  يرما  بلط 

دیزی اب  مالسلاهیلع  نیـسح  دور . هحفـص 170 ) نآ (  لابند  هب  یعیبط  لیاسو  هیهت  نودـب  دـیابن  دوریم ، گرزب  ياهراک  لابند  هک  یـسک 
هدشن رهاظ  زونه  دومن ، مایق  نآ  ربارب  رد  ات  تسا  مزال  هک  يروج  ملظ و  همه  نآ  دـندوب و  هدرک  تعیب  وا  اب  مدرم  هکنآ  اب  درک ، تفلاخم 

هک تشونیم  یمالـسا  تفالخ ، طیارـش  نوؤش و  رب  هطاحا  زا  سپ  ار  قوف  بلاطم  هدنـسیون ، نیا  شاک  : » ینیما همالع  لوق  هب  ( . 6 .« ) دوب
مک ( . 7 ...« ) ددرگ تلم  ياوشیپ  دناوتب  ات  دشاب  كاپ  لیاذر ، زا  هتـشاد و  سوفن  بیذهت  هک  دیآ  رب  نوؤش  ریبدت  يهدهع  زا  هفیلخ ، دـیاب 

یـسررب يرگید  يهدید  زا  افرـص  ار  هلأسم  دننک و  يریگرگنـس  ماما ، نادنمتدارا  نیدقتعم و  هک  دـش  ثعاب  ناگدنـسیون ، هنوگ  نیا  ینیب 
ار ریـسفت  نیا  دروآ . دوـجو  هب  هاگتـسد  ندرب  نیب  زا  يارب  یبوـخ  یتاـغیلبت  يهژوـس  دوـش و  هتـشک  اـت  دوـب  هدـمآ  يو  دـنیوگب : دـننک و 
کته و مه  يو  : » دـسیونیم ءاطغلا » فشاک  هللا  تیآ   » لثملا یف  دـنهدیم و  تیمها  رتشیب  مالـسلامهیلع ، تیب  لها  تراسا  اب  اـصوصخم 

کته وا  زا  هکنیا  زج  تشادن  یهار  وا  دوبن . مهم  نادـنچ  برع  دزن  رد  لتق  نوچ  دـشاب ؛ رتشیب  شرثا  هک  درک  لوبق  ار  سومان  ضرعت  مه 
مالسلاهیلع نیسح  ماما  هک  هدش  نایب  بیترت  نیدب  يرتبلاج  تروص  هب  راتفگ  نیمه  ( . 8 .« ) دراذگ اهلد  رد  یقیمع  رثا  هک  دوش  تمرح 

نینچ يهنیمز  داجیا  يارب  تخادرپ . درـس  گنج  حالطـصا  هب  باصعا و  گنج  هب  اذل  تشادن ، ار  هاگتـسد  اب  یماظن  گنج  تردـق  نوچ 
دیاب اذـل  دوشیمن ؛ داجیا  يوق  يهدام  کی  داجیا  هار  زا  زج  هنیمز ، نیا  دـنک و  داجیا  یمومع  راـکفا  رد  ياهنیمز  ـالوا  یتسیاـب  وا  یگنج ،

تاغیلبت هک  دوب  يايوق  هدام  نامه  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ندـش  هتـشک  تخادرپ . تاـغیلبت  هب  نآ  يور  درک و  هیهت  ار  یتاـغیلبت  يوق  هداـم 
. داد نتشک  هب  ار  دوخ  دمآ و  البرک  هب  روظنم  نیمه  يارب  ماما  دیخرچیم و  نآ  يهیاپ  رب  مالسلامهیلع  نیدباعلا  نیز  مالسلااهیلع و  بنیز 
، هظحل نیرخآ  ات  ماـما  ارچ  سپ  دوب ، هحفـص 171 ) نینچ (  رگا  تسا . لاکـشا  دروم  هفرط و  کی  یلو  تسا ، بلاج  هکنآ  اـب  ریـسفت  نیا 
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هک تسا  نیا  رما ، عـقاو  تفگیمن . ینخـس  تقیقح ، فـالخ  رب  دوـب و  يزاـس  هنحـص  فراـعت و  درم  هک  وا  دادیم !؟ تشگزاـب  داهنـشیپ 
هدام درـس و  گنج  زا  تسد  یگداس  نیمه  هب  تساوخیم  وا  ایآ  تشگیمزاب . دـندادیم ، هزاـجا  وا  هب  رگا  تشاد و  تقیقح  وا  داهنـشیپ 

اوق زیهجت  دورب و  دراد  ياهنیمز  هک  يرگید  ياـج  هب  تشاد  رظن  رد  يو  هک  دوب  نیا  هلأـسم  اـی  و  درادرب ؟ دوخ  يوق  يهژوـس  یتاـغیلبت و 
مالـسلاهیلع و نیـسح  ماما  دوخ  نانخـس  وترپ  رد  ام  ددرگ ؟ هدامآ  هدش  ینیب  شیپ  مایق  کی  يارب  عاضوا ، ات  دنیـشنب  تصرف  رظتنم  دنک و 

يوس هب  : » دـندوب هتـشون  وا  هب  هک  هفوک  مدرم  باوج  رد  وا  مینکیم . كرد  ار  قیاقح  نیا  یبوخب  يراج  ياهوگتفگ  هار و  نیب  تاـنایرج 
مکح ادـخ  باتک  هب  هک  تسین  سک  نآ  زج  ماما  ادـخ  هب  : » تشون میدرگ ،» عمج  قح  درگ  هب  وت ، هلیـسو  هب  ات  میرادـن  اوشیپ  ام  هک  ایب  ام 

هیماینب تسد  رد  ار  هچنآ  رگا  : » تفگ وا  هب  عیطم » نب  هللادـبع  «. » دراداو راـک  نیا  رب  ادـخ  يارب  ار  دوخ  دـشاب و  تلادـع  هب  مئاـق  دـنک و 
: تسا هدوب  ینشور  رما  ماما ، نایانشآ  رظن  رد  هلأسم  هک  دناسریم  هتفگ  نیا  دنشکیم ». ار  وت  یهاوخب ، تموکح ) تنطلس و  ینعی   ) تسا

تیب لها  ام  : » دومرف دناوخ ، رح  اب  تاقالم  زور  نیلوا  رد  هک  يرصع  زامن  زا  سپ  ماما  تشاد . اوعد  دیزی  اب  تفالخ ، رد  مالـسلاهیلع  ماما 
دننکیم اعدا  هچنآ  دننکیم و  راتفر  ناودع  روج و  هب  امـش  نیب  هک  نایعدـم  نیا  زا  رما  نیا  یتسرپرـس  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

ماقم نیا  راوازـس  ار  دوخ  هدوب و  تفالخ  یعدم  ماما ، هک  تسا  نیا  زا  یکاح  تسا ، ناوارف  هک  نانخـس  لیبق  نیا  میرتهتـسیاش .» دـنرادن ،
« هیفنح دمحم   » شردارب هب  ماما  تسا : یکاح  يرگید  تقیقح  زا  هک  دراد  دوجو  يرگید  تارکاذم  نانخس و  اجنیا  رد  اما  تسا . هدیدیم 

وت تسا  هتـساوخ  ادخ  تفگ : نم  هب  هک  مدید  باوخ  ار  ادخ  لوسر  : » تفگ تشادیمزاب ، نتفر  زا  هنیدم ، زا  تکرح  هار  رـس  رب  ار  وا  هک 
هک دـناهدیزگرب  یهاگرارق  نم  يارب  ( » هحفـص 172 دومرف ( : دنک ، تکرح  هکم  زا  تساوخیم  یتقو  دـنیبب ». ریـسا  ار  تلایع  هتـشک و  ار 
ناج ام  هار  رد  هک  ره  دـننک ... هراپ  البرک  سیواون و  نیب  ییاج  رد  نابایب  ياـهگرگ  ار  مدـنبدنب  هک  منیبیم  ناـنچ  دیـسر  مهاوخ  نادـب 

فرط هب  : » تفگ وا  هب  يدرمریپ  ملـسم ، لتق  ربخ  تفایرد  زا  سپ  دنک ». چوک  ام  اب  دنیبیم ، هدامآ  ادخ  اب  تاقالم  يارب  ار  دوخ  دهدیم و 
سپ دنرآ ». نوریب  منوردنا  زا  ار  هتخل  نیا  هکنآ  رگم  دناهدناوخن  ارم  ادخ  هب  : » دومرف يو  دییأت  نمض  ماما  يوریم »؟ اهریـشمش  اههزین و 
يرس نیا  دوب . وا  كانرطخ  تشونرـس  زا  یکاح  همه  هک  تفگیم  ینانخـس  دوخ  تیب  لها  اب  دوب و  يراعـشا  هب  منرتم  رح ، اب  تاقالم  زا 

. دش دهاوخ  هتـشک  دیـسر و  دـهاوخن  تفالخ  هب  هک  تسنادیم  لاح  نیع  رد  مالـسلاهیلع ، ماما  هک  تسا  نآ  رادومن  تارکاذـم  نانخس و 
ار وا  قدزرف » ، » درک تکرح  هکم  زا  ماما  یتقو  دنکیم : نشور  ام  يارب  ار  یموس  تقیقح  هک  مینکیم  هظحالم  زین  ار  يرگید  تارکاذـم 
دناوخ و هبطخ  رهظ ، زامن  زا  شیپ  رح ، رکشل  اب  تاقالم  زا  سپ  دندرکیم ». مریگتسد  مدرکیمن  تکرح  رگا  : » دومرف وا  باوج  رد  دید ،
اج نامه  هب  دیراد ، شوخان  ارم  مودق  رگا  دیهدب و  شخب  نانیمطا  قاثیم  دهع و  نم  هب  دـیتشون ، اههمان  هک  دیمیمـصت  نآ  رب  رگا  : » دومرف

هقلح تساوـخیم  تفریم و  پچ  فرط  هب  درب و  هاـنپ  مسح » يذ   » هوـک هب  باحـصا  اـب  هرواـشم  زا  سپ  يو  مدرگیمرب ». ماهدـمآ ، هـک 
رد هک  ياهنامرحم  تارکاذم  زا  سپ  ( . 9 . ) دیامن يروآ  عمج  یناروای  دور و  نیادم  رابنا و  هب  دنک و  روبع  تارف  زا  دنکشب و  ار  هرصاحم 

، بلاطم لیبق  نیا  ددرگرب . دوخ  لوا  ياج  هب  هدـش  رـضاح  ماـما  هک  داد  شرازگ  هفوک  هب  دعـسنبا  دـش ، ماـجنا  دعـسنبا  وا و  نیب  ـالبرک 
هفوک هب  یقـالخا  ینید و  مازلا  ياـضتقم  هب  مه  یلبق و  توـعد  بسح  رب  مه  و  شیوـخ ، ناـج  ظـفح  يارب  مه  يو  هک  تسا  نآ  رادوـمن 

، نیا زا  ریغ  ياهتفگ  ره  و  تسا . هدوب  رادروخرب  هناگدنچ  لماوع  زا  دش  رجنم  شتداهـش  هب  هک  وا  رفـس  هحفص 173 ) تسا و (  هدمآیم 
ریاد وا  ياهینیب  شیپ  اب  هدمآیم ، روظنم  نیدب  هدوب و  تفالخ  هب  ندیـسر  يهشقن  رد  اهنت  وا  هک  هتفگ  نیا  دوب : دهاوخ  لاکـشا  اب  هجاوم 

تکرح يوما  هاگتـسد  دـض  رب  تاـغیلبت  يارب  يوـق )!(  يهداـم  يهیهت  يارب  اـهنت  وا  هک  زین  هتفگ  نیا  تسین و  راـگزاس  ندـش ، هتـشک  رب 
هب هجوت  اب  یلو  دزاسیمن ؛ هرصاحم  نتسکش  هار و  ندرک  جک  تشگزاب و  رب  ریاد  وا  ياهداهنشیپ  اب  تراسا ،) تداهـش و  ینعی   ) هدرکیم

هکنآ اب  يو  هک : لاوس  نیا  باوج  الاب  روطـس  زا  تسوا . مایق  فلتخم  تابجوم  رب  رعـشم  ماما ، توافتم  ياههتفگ  قوف ، يهدربمان  لـماوع 
هب ار  دوخ  يو  هک : تسا  نیا  باوج  کـی  دوشیم . حـضاو  یبوخب  دـنکفا ؟ كـاله  ضرعم  رد  ار  دوـخ  ارچ  دوـشیم ، هتـشک  تسنادیم 

هفوک دراو  رگا  دیاش  دنتشک و  دندرک و  هرصاحم  ار  وا  هدیسرن ، هفوک  هب  یلو  دمآیم ؛ قارع  هب  شیوخ  ناج  ظفح  يارب  وا  دادن ، نتـشک 
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رد هک  دوب  یهاپـس  يهدـنامرف  دـننامه  يو  هک : تسا  نآ  رگید  باوـج  دـنامیم . تمالـسب  مه  وا  ناـج  تشذـگ ، هک  يروـط  هب  دـشیم 
هنحـص رد  دوشیم ، هتـشک  دـنادیم  هکنیا  اب  وا  دوشیم . هتـشک  هک  تسا  یکاح  تاراـما ، نیارق و  یلو  دـنکیم ؛ تکرـش  دربن ، يهنحص 

نیب زا  هک  دنادیم  مه  ار  نیا  یلو  دربب ؛ نیب  زا  ار  نمشد  هک  دوریم  دهدیم ؛ نتشک  هب  ار  دوخ  دوریم  هکنآ  هن  دنکیم ، تکرش  گنج 
يهناعاجـش تاـیلمع  ییوـگ  دریگیم ، مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  ار  داریا  نیا  هک  یـسک  تسوا ؛ نتفر  نیب  زا  مزلتـسم  نمـشد  نـتفر 

هتشک هب  ملع  يزابرس  هک  یتروص  رد  ار  نمشد  اب  دربن  گنج و  يهنحص  رد  تکرـش  الوصا  دنکیم و  هئطخت  ار  راگزور  روالد  نازابرس 
یـسک هاـگ  چـیه  یلو  دـتفایم ؛ قاـفتا  گـنج  ياـهههبج  رد  اـیند  رد  زور  ره  هیـضق  نیا  يهنومن  دـنادیم ! هدوـهیب  دـشاب ، هتـشاد  ندـش 

داریا تسا  نکمم  تسا . هدرکن  هئطخت  دـنهدیم ، نتـشک  هب  ار  دوخ  مدرم  هک  ساـسا  نیا  ارب  ار  شخب  يدازآ  هناـبلط و  قـح  ياـهگنج 
نیا ددرگ ؟ وا  ندش  هتـشک  هب  رجنم  هک  درک  دراو  هیماینب  اب  يهزرابم  يهکرعم  رد  ار  دوخ  اساسا  ارچ  يو  هک : دوش  حرطم  تروص  نیدب 

شور نیا ، درکن . هکرعم  دراو  ار  دوـخ  ادـتبا  وا  هک  نیا  یکی  دوـش : هداد  باوـج  تروـص  ودـب  تـسا  نـکمم  هحفـص 174 ) زین (  لاؤـس 
تعیب و زا  رارف  يارب  هنیدم ، زا  وا  تکرح  هک  تسا  نیا  هن  رگم  درک . هکرعم  دراو  امازلا  ار  وا  هک  دوب  یتموکح  هاگتسد  راشف  يدادبتسا و 

دارفا زا  ياهدع  ور ، نیا  زا  و  دورب ، اهنت  هک  تشادن  یناج  نیمأت  ردق  نآ  وا  درک ، توعد  تعیب  يارب  ار  وا  دیلو  هک  یبش  دوب ؟ ناج  ظفح 
دراو هحلـسا  اب  دش  دنلب  ییادص  رـس و  رگا  هک  داد  روتـسد  اهنآ  هب  دـیناشن و  هناخ  رد  رب  درب و  دوخ  اب  هناحلـسم  ار  دوخ  یلاوم  هداوناخ و 

وا زا  الاح  نیمه  ای  تفگ : دـیلو  هب  تشاد  روضح  یـصوصخ  هسلج  رد  هک  ناورم  اریز  دوبن ؛ اـجیب  وا  طاـیتحا  دـننک . عاـفد  وا  زا  دـنوش و 
زا هک  دوب  يرطخ  ساسحا  رثا  رب  زین  هکم  زا  وا  تکرح  دز ! کتک  تدش  هب  ار  وا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  شکب ! ار  وا  ای  ریگب و  تعیب 
زا هک  دعـسنبا  تسا . دـیزی  اب  تعیب  وا ، ییاهر  يارب  هار  اهنت  هک  دـش  مالعا  وا  هب  راب  دـنچ  زین  البرک  رد  درکیم . يوما  هاگتـسد  يهیحان 
رد دایزنبا  هبترم  ود  ره  داتـسرف و  هفوک  هب  هنابلط  حالـصا  ياههمان  هبترم  ود  دوب ، تحاراـن  تخـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  نوخ  رد  تکرش 

یلع نب  سابع  باوج  رد  دندروآ ، شروی  نایرکشل  یتقو  اعوسات  رـصع  دشکب . ار  وا  ای  دریگب و  تعیب  ماما  زا  دیاب  هک  درک  دیکأت  باوج 
، وا جیهم  زوسناج و  يهبطخ  زا  سپ  اروشاع  زور  گنج ! ای  تعیب  ای  دنتفگ ، دیراد ؟ راک  هچ  دیسرپ  نانآ  زا  ماما  فرط  زا  هک  مالـسلاهیلع 
، نایرج رخآ  ات  لوا  زا  هک  دوشیم  هظحالم  هد ! رد  نت  دـیزی )  ) تمع رـسپ  مکح  هب  ییوگیم ؟ هچ  میمهفیمن  ام  دز : دایرف  یهاپـس  کـی 

ناونع دیزی  دـیدج  تموکح  فرط  زا  ادـتبا  هک  دوب  ياهلأسم  نیا  و  تسا . دـیزی  اب  تعیب  نآ  دراد و  دوجو  ماما  تاجن  يارب  هار  کی  اهنت 
. دـیدرگ اهنابایب  هراوآ  دربیم و  هانپ  اجنآ  اجنیا و  هب  شیوخ  ناج  ظفح  يارب  هک  دـمآ  رد  روهقم  روبجم و  يدرم  تروص  هب  ماما  دـش و 

دیما أـجلم و  اـهنت  تسنادیم و  یمالـسا  حـلاص  هفیلخ  ار  دوخ  وا  هک : نآ  رگید  باوج  درک !؟ هکرعم  دراو  ار  دوخ  وا  بیترت ، نیدـب  اـیآ 
يداهنشیپ تعیب  زا  رظن  فرـص  سپ  هحفـص 175 ) دوب ( ؛ یمالـسا  تاواسم  تلادع و  ساسا  رب  ون  عضو  کی  ندروآ  دـیدپ  يارب  هعماج 

کی لیکـشت  يارب  یلامتحا  ناکما  ره  زا  الوا  هک  تسنادیم  فظوم  ار  دوخ  مه  زاب  دنتـشاذگیم ، دوخ  لاـح  هب  ار  وا  مه  رگا  يراـبجا ،
لالقتـسا کی  وترپ  رد  دوب ، هیواعم  نامز  رد  وا  يهویـش  هک  هنوگ  نامه  تروص ، نیا  ریغ  رد  و  دنک ، هدافتـسا  یمالـسا  لاهدـیا  تموکح 

ياهراک رد  هتـسویپ  هک  دـیآ  رد  تسایـس  يهفک  رد  ینیگنـس  يهنزو  تروص  هب  دسانـشب ، تیمـسر  هب  ار  تموکح  هکنآ  نودـب  لماک و 
، هداتـسیا وا  ناج  ياپ  ات  تعیب  يارب  هک  يدیزی  یلو  دـنک ؛ يریگولج  ییاناوت  دودـح  ات  ملاظم  دـسافم و  زا  داقتنا و  رظن و  راهظا  یتکلمم 

نیرتدـیدش هب  تموکح  دـض  رب  تارکاذـم ، اههمان و  یط  دـنک و  فیقوت  ار  تلود  لاوما  هیواعم ، نامز  لثم  وا  هک  دـهدیم  هزاـجا  اـجک 
، هک ارچ  دوب ! لاحم  يزیچ  نینچ  دنک ؛ یگدنز  هنادنمتفارش  تروص  هب  تسناوتیم  ماما  مینک  لایخ  رگا  تسا  هابتشا  دنز ؟ تسد  تالمح 

یتروـص رد  اـهنت  وا  دـندرکیم  رظن  فرـص  میمـصت  نیا  زا  هیماینب  هک  مه  ضرف  رب  دوـب و  دـیزی  اـب  تعیب  وا ، یگدـنز  يهـمادا  هار  اـهنت 
تدشب هیماینب ، يهیحان  زا  هک  یمـشاه  دض  تاغیلبت  هب  هجوت  اب  و  دشاب . لیلذ  ریذپ و  ملظ  مدرم ، ریاس  لثم  هک  دنک  یگدـنز  تسناوتیم 

دارفا نیرتفیعـض  تروص  هب  بیترت  نیدـب  وا  و  دـنامیمن ، ظوفحم  وا  یگداوناـخ  مارتـحا  یگداوناـخ و  تیـصخش  یتـح  تشاد ، جاور 
، بیترت نیدب  دوب . دـیدج  تموکح  سیـسأت  میژر و  ندرک  نوگژاو  يهدـیا  بیقعت  وا  درف  هب  رـصحنم  هار  نیاربانب ، دـمآیمرد . تکلمم 
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سپ رـصع ، زامن  زا  دعب  وا  يهبطخ  درکیم . هکرعم  دراو  ار  دوخ  تسـشنیمن و  تکاس  دوبن ، روهقم  روبجم و  مه  تعیب  هلاسم  رد  وا  رگا 
ار ادـخ  مارح  هک  دـنیب  يرگمتـس  هاشداپ  سک  ره  دومرف : ادـخ  لوسر  مدرم ! : » تسوا لکـشم  ریطخ و  هفیظو  زا  یکاح  رح  اب  تاـقالم  زا 
ار هاش  هک  درب  اجنامه  ار  وا  هک  تسادخ  رب  دـنکن ، شنزرـس  يراتفگ  ای  يراک  هلیـسو  هب  ار  وا  هتـسکش و  ار  ادـخ  دـهع  هدرمـش و  لالح 

يهتفشآ عاضوا  اب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  كاکطصا  ییورردور و  يرآ ، مرتراوازس ». رما  نیا  يارب  نم  : » هک دومرف  حیرصت  يو  دربیم »!
زا ياهصالخ  دوب ، نیا  درک . وا  هک  درکیم  ناـمه  وا ، لـثم  يدنلبرـس  دنمتفارـش و  درم  ره  دوب و  ریذـپان  هحفـص 176 ) بانتجا (  دیدج ،
هک هدوب  ریذپان  بانتجا  یعیبط  يهعقاو  کی  البرک  ناتـساد  هک  میدـیمهف  اجنیا  ات  تفگ . ناوتیم  البرک  مایق  یمومع  للع  نییبت  رد  هچنآ 

. دنکیمن جراخ  يونعم  یهلا و  تیـسدق  زا  ار  وا  مایق  ماما و  ور ،، چیه  هب  تشذگ  هک  هنوگ  نامه  نیا ، و  تفایرد . ناوتیم  ار  نآ  لماوع 
زا جراخ  تسناوتیم  دوب ، هدـش  ینیب  شیپ  مالـسلاهیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يوس  زا  البق  هک  وا  ییانثتـسا  یهلا و  ماـیق  رگم 

هیضق رگا  دسرپب : یـسک  تسا  نکمم  نونکا  تسادخ ؟ لازیال  تردق  زا  نوریب  اهتنـس  نیزاوم و  نیا  رگم  دشاب ؟ یعیبط  یتنـس و  نیزاوم 
، هدنیآ لصف  رد  ام  هک  تسا  یلاؤس  نیا  دناهتخادرپ ؟ تاغیلبت  هب  نآ  يهرابرد  دناهداد و  هولج  مهم  هزادنا  نیا  ات  ار  هلأسم  ارچ  تسا  نینچ 
ص ك. دنلب ، تمه  ( 2 . ) ص 34 زیربت ، پاچ  هینیسحلا ، ۀسایس  ( 1 ( ) هحفص 177 میهدیم ( . خساپ  نادب  مایق ، ياههزیگنا  حیرشت  نمض 
. دنکیم نایب  رـصم  زا  جورخ  ماگنه  ار  ع )  ) یـسوم لاح  هیآ ،  21 صصقلا : ( 5 . ) ینیسح مایق  هفـسلف  ( 4 . ) دوش عوجر  لوا  لـصف  هب  ( 3)

ص 78. نیسحلا ، ۀضهن  ( 9 . ) ص 30 هینیسحلا ، ۀسایس  ( 8 . ) ص 259 ریدغلا ، ( 7 . ) ص 282 نیسح ، و  ع )  ) نسح ( 6)

اههدیا اههزیگنا و  اههیحور ،

نآ تابجوم  لماوع و  هک  ینعم  نیدب  دوب ؛ يداع  دمآشیپ  کی  البرک  دمآشیپ  دید ، کی  اب  هک  تسا  تسرد  اههدیا  اههزیگنا و  اههیحور ،
هک ار -  وا  زا  يریوصت  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  لثم  یتیـصخش  هک : درک  شومارف  دـیابن  ار  هتکن  نیا  یلو  میتفاـی ؛ سمل  لـباق  یعیبط و  ار 

رارق میدرک ، هظخالم  مود  شخب  رد  هک  يایفارحنا  هتفـشآ و  عضو  ربارب  رد  میدـید ، لوا  شخب  رد  تسا -  یناسنا  یلاع  تالامک  ياراد 
رارق طیحم  لیاذر  مامت  ربارب  رد  یقالخا ، لیاضف  مامت  اب  يو  ناس  نیدب  دسانـشب . تیمـسر  هب  ار  دوجوم  عضو  دـنهاوخیم  وا  زا  هتفرگ و 
هدام اب  وا  یتسرپ  ادـخ  هکلب  دـبای ؛ ییاهر  طیحم ، راشف  زا  اـی  دـنک و  نوگنرـس  ار  تموکح  هک  دوبن  نیا  يارب  اـهنت  وا  گـنج  دوب . هتفرگ 

دومج و اب  وا  فطاوع  تاساسحا و  طیحم ، یلقعیب  يرـسکبس و  اب  وا  رکف  هشیدـنا و  طیحم ، ملظ  اـب  وا  یهاوخ  تلادـع  طـیحم ، یتسرپ 
رتمک دوب و  هتـساخرب  راکیپ  هزرابم و  هب  طیحم  متـس  ملظ و  ياهدومن  همه  اب  وا  يدازآ  لدع و  ياهدومن  یمامت  هصالخ  طیحم و  بصعت 

ود رد  هچنآ  هب  هجوت  مایق ، رد  وا  نارای  ماما و  يهزیگنا  تفاـیرد  يارب  دـشاب . رادروخرب  رـصانع  نیا  همه  زا  هک  اـیند ، رد  تسا  ياهزراـبم 
ماما یـسایس  قباوس  یحور و  مزیناگرا  یگداوناـخ و  طـیحم  یتیبرت و  عضو  زا  هچنآ  هب  هجوت  اـب  تسا : یفاـک  میدـناوخ ، هتـشذگ  شخب 

یبـلط و قح  زج  ياهزیگنا  دـناوتیمن  وا  نوچ  یتلیـضف  اـب  رـصنع  هحفـص 178 ) ماـیق (  هک  دـسریم  رظن  هب  یهیدـب  بلطم  نیا  تشذـگ ،
یلـص ادخ  لوسر  زا  سپ  یفارحنا  تالوحت  هنیمز  رد  هچنآ  اب  نینچمه  و  دشاب . هتـشاد  سفن  تزع  تفارـش و  تلیـضف و  یهاوخ ، تلادع 
هدنز ون  زا  هتـشذگ ، یگداوناخ  ياهلیبق و  تابـصعت  هنهک و  ياهفرح  زور  نآ  یمالـسا  طیحم  رد  هک  میتسناد  میدـناوخ ، هلآ  هیلع و  هللا 

یسولپاچ و ییور و  ود  قافن و  هدروآ و  راب  تسس  هدارایب و  هدرمژپ و  دساف و  ار  اههیحور  هیواعم ، تموکح  نارود  هتفرگ ، ناج  هدش و 
رد ام  تسادیوه . نشور و  ام  يارب  زین  وا  نیفلاخم  ياههزیگنا  بیترت  نیدـب  دوب و  هدـش  نیزگیاج  اهزغم  رد  یبلط  هاج  يزودـنا و  تورث 

تاملک و اهوگتفگ ، اهدروخرب ، زا  یـشرازگ  نیفرط ، ياههزیگنا  تفایرد  تایحور و  سمل  یناعم و  نیا  رتشیب  یـسررب  يارب  لـصف ، نیا 
، اههیحور فلتخم  ياهدومن  راـکیپ  يهنحـص  یبوخ  هب  شرازگ ، نیا  میاهدرک . هیهت  مادـک ، ره  یتاـغیلبت  رازبا  نیمـصاختم و  ياـههباطخ 
رد تعیب  داهنـشیپ  يدژارت  رد  اههزیگنا ، دومن  يهنحـص  نیتسخن  تسا . هدنزومآ  بلاج و  رایـسب  هک  دـهدیم  ناشن  ار  اههدـیا  اههزیگنا و 

دیلو دیوگیم . نآ  ریخأت  تعیب و  ندوب  ینلع  زا  نخس  تیارد ، تناتم و  لامک  اب  روبزم  داهنشیپ  رد  مالـسلاهیلع ، ماما  دش : رادیدپ  هنیدم ،
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ای دنک و  تعیب  ای  نک . ینادنز  ار  وا  هک : دنکیم  تحیصن  دیلو ، هب  هتخادرپ و  يزیگنا  هنتف  هب  هدزباتش  هناخاتسگ و  ناورم  یلو  تسا ؛ عناق 
تعیب هک  مشکب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  نم  هللا ! ناحبـس  : » تفگ تسا ، رتشیب  ماما  قح  هب  يو  تفرعم  رتلقاع و  وا  زا  هک  دـیلو  شکب ! ار  وا 

دید و هچوک  رد  ار  ماما  ناورم  ادرف ، دوب ». دهاوخ  نزو  کبس  تمایق  زور  دوش  هبساحم  مالـسلاهیلع  نیـسح  نوخ  اب  هک  یـسک  دنکیمن ؟
نونکا درک  دیاب  عادو  مالـسا  اب  « » دیزی لثم  عارب  ۀمالا  تیلب  دق  ذا  مالـسلا  مالـسالا  یلع  : » دومرف ماما  دنک . تعیب  هک  درک  تحیـصن  وا  هب 

 ) ام تعاط  هب  هک  ره  : » تشون باوج  رد  دیزی  درک و  شرازگ  ماش  هب  ار  نایرج  دـیلو  تسا ». هدـش  دـیزی  نوچ  یتسرپرـس  راچد  تلم  هک 
دنچ شرازگ  نیا  زا  تسرفب ! ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  رـس  همان ، هارمه  سیونب و  ام  يارب  هدـش  نوریب  نآ  زا  ای  هداهن و  ندرگ  هحفص 179 )

، هدادن در  خساپ  حیرص  روطب  تعیب ، داهنشیپ  ربارب  رد  هدوبن و  هیوریب  دنت و  تاساسحا  روهقم  ماما ، هکنآ  یکی  مینکیم : تفایرد  بلطم 
قیوعت اب  هدیزرو ، رادمتـسایس  کی  دننامه  اذل  دبای و  هلـصیف  شمارآ  اب  هیـضق  دنکیم  یعـس  وا  دوشن . ییوس  دماشیپ  بجوم  الامتحا  هک 

. تسا هدیقع  هدیا و  ساسا  رب  دیزی  يرادمامز  اب  يو  تفلاخم  هکنآ  رگید  دوریم . نوریب  هنیدم  زا  هدرک و  ریگلفاغ  ار  هنیدم  یلاو  هلأسم ،
تـسا مالـسا  رادافو  رای  شیوخ و  دج  ردپ و  تلاسر  لماح  هک  وا  دـنادیم . مالـسا  تما  مالـسا و  يارب  ياهعجاف  ار  دـیزی  يرادـمامز  وا 

ات ار  اهنآ  ياههنومن  هک  مینیبیم  هفایق  ود  هنحـص ، نیلوا  رد  مالـسلاهیلع ، ماما  ربارب  رد  دسانـشب . تیمـسر  هب  ار  دیزی  تموکح  دـناوتیمن 
تنوشخ و يدنت و  اب  ار  ناورم  رـصنع . تسـس  هیامورف و  يرگید  وگروز و  هماکدوخ و  یکی  درک ؛ میهاوخ  هظحالم  البرک  ناتـساد  رخآ 
، تسا باـتک  باـسح و  لـها  هک  يرگید  دـیوگیم و  روز  دـمهفیمن و  قـطنم  یکی  مینکیم ؛ هظحـالم  یتـسپ  یگیاـمورف و  اـب  ار  دـیلو 

دنتـشاد دوجو  دیلو  دننام  ییاههیحور  اب  يدارفا  البرک  يارجام  رد  دید ، میهاوخ  هدنیآ  رد  هک  يروطب  تسا . يرادـمامز  ماقم و  يهتفیش 
رمع ناتساد  دندشیم . میلست  یبلطهاج ، يوخ  ربارب  رد  میلست  رثا  رب  هرخالاب  یلو  دنتسجیم  زارتحا  وا  نتشک  زا  دنتخانشیم و  ار  ماما  هک 

وا تسد  هب  رمـش  يهشقن  دش و  شیوخ  یبلط  هاج  روهقم  دعـس  رمع  صاخ ، تیعقوم  رد  هک  تسا ؛ ناورم  دـیلو و  لثم  انیع  رمـش  دـعس و 
رد وا  هیوریب . دـنت و  تسا  يدرم  دـیزی  دـیلو . هن  تسا  ناورم  عوـن  زا  دـیزی  ینعی  تکلمم ، رادـمامز  هک  تسا  نـیا  هلأـسم  دـیدرگ . ارجا 
رما مالسلاهیلع  نیسح  نتشک  دنکیم  لایخ  و  تسرفب ، ار  مالسلاهیلع  نیسح  رـس  دسیونیم : دوخ  یلاو  هب  تعیب ، فاکنتـسا  مالعا  باوج 

تسس ناگیامورف  دروآ . هحفص 180 ) دوجو (  هب  اهرمش  اهدیزی و  ربارب  رد  اهدیلو  اهدعس و  رمع  میلست  ار  البرک  يارجام  تسا ! ياهداس 
هدرک و شومارف  ار  شیوخ  ییزج  نادجو  هشیدنا و  نامه  یلو  دـندرکیم ؛ تشحو  مالـسلاهیلع  نیـسح  لتق  روصت  زا  ادـتبا  هک  يرـصنع 
اب مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دروخرب  يهنحـص  نیتسخن  رد  دـندرک . لمع  نآ  فالخ  رب  هک  دنتـشاد  ياهدـیقع  دـنداد ؛ بیرف  ار  دوخ  لقع 

يرـصنع و تسـس  یناـمیایب ، ییوـگروز ، یگماـکدوخ و  ربارب  رد  ناـمیا ، هشیدـنا و  لـقع و  هک  مینکیم  هظحـالم  يدـیزی ، تموـکح 
ماـما ضرف ، رب  دـیدج »! تموـکح  کـی  نتخانـش  تیمـسر  هـب  يارب  هشیدـنا  بـش  کـی  : » تـسا هتـساخرب  راـکیپ  دربـن و  هـب  یگیاـمورف 

ییوگروز باسح  باسح ، یلو  دشاب ! ریشمش  شباوج  هک  تسین  يزیچ  نیا ، اما  دنکب ، ار  راک  نیا  دهاوخب  هک  دشاب  یـسک  مالـسلاهیلع ،
رد ماما  يهبطخ   < البرک رد  دورف   < رح اب  رادید   < هفوک هار  رد  ماما   < لیقع نب  ملـسم  تداهـش  . < قطنم لقع و  هن  تسا  یگیوریب  و 

البرک هب  دورف 

لیقع نب  ملسم  تداهش 

قح و ياههزیگنا  اههدـیا و  اههیحور ، دومن  لیقع » نب  ملـسم   » تداهـش ات  دورو  زا  هفوک ، رابفـسا  ياهارجام  رد  لیقع  نب  ملـسم  تداهش 
ملسم دنتساوخیم  یتقو  مینارذگیم : رظن  زا  ار  دایزنبا  دعسنبا و  اب  ملسم  يههجاوم  يریگتسد و  هنحـص  اجنیا  رد  ام  تسا و  دایز  لطاب 
عاعـش در  ارم  انخـس  درابلا  طـلخی  ارکنائیـش و  توملا  تیأر  ینا  ارح  ـالا  لـتقا  ـال  تمـسقا  دـناوخیم : زجر  نینچ  يو  دـننک ، ریگتـسد  ار 

رد دندرب ؛ هرامالاراد  هب  ار  وا  داد و  ناما  ار  يو  ثعـشا » نب  دـمحم   » ارغا وا  بذـکا  نا  فاخا  ارـش  قالم  اموی  ءرما  لک  ارقتـساف  سمـشلا 
ددرگرب مالسلاهیلع  نیسح  هک  تسرفب  يراد  ياهلیسو  رگا  : » تفگ دمحم  هب  تخیریم و  کشا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  هک  یلاح 
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ییانشآ هک  درک  نیرضاح  هب  یهاگن  ملسم  دش . یهاوخ  هتـشک  تفگ  ودب  دایزنبا  درکن . مالـس  دش و  دراو  دایزنبا  رب  دیاین ». هفوک  هب  و 
رمع يروآرب . دـیاب  وت  هک  مراد  يرـس  تجاح  کی  نم  میـشیوخ . موق و  ام  رمع ! تفگ : دـید . ار  دعـس  رمع  دـنک . تیـصو  وا  هب  دـنیبب و 

: تفگ یـصوصخ  يو  دـمآ ، ملـسم  رانک  هب  تساخرب و  وا  نکم . عاـنتما  تفگ : هللادـیبع  دـنک . شوگ  وا  يرـس  هتفگ  هب  هک  دـشن  رـضاح 
نک و نفد  ریگب و  دایزنبا  زا  ار  مدسج  هدب و  ماهدرک ، هفوک  رد  هک  یـضرق  مهرد  دـصتفه  شورفب و  ار  ماهرز  هحفص 181 ) ریشمش و ( 

لام تفگ : ملسم  هب  باطخ  دایزنبا  درک . وگزاب  دایزنبا  هب  درک و  ینلع  ار  وا  يرس  بلاطم  رمع ، دیاین ! هک  سیونب  مالسلاهیلع  نیسح  هب 
: تفگ هاگنآ  میرادن . يراک  وا  اب  دشاب  هتـشادن  راک  ام  اب  رگا  مه  مالـسلاهیلع  نیـسح  میرادـن . يراک  ار  تدـسج  تسا . تدوخ  لام  وت ،

اهنآ نابوخ  وت  ردپ  هک  دندید  رهش  نیا  لها  مدماین . نیا  يارب  نم  هن ، !« - » يدناروش رگیدکی  رب  يدرک و  قرفتم  ار  مدرم  يدمآ  ملـسم ! »
نآرق مکح  هب  ار  مدرم  مینک و  لدـع  هب  رما  هک  میدـمآ  اـم  درک . لـمع  رـصیق  يرـسک و  قـیرط  رب  تخیر و  ار  ناـشیاهنوخ  تـشک و  ار 
بارـش نم  « - »؟ يدرکن نینچ  يدروـخیم  بارـش  هنیدـم  رد  هـک  یتـقو  نآ  ارچ  قساـف ! طوـبرم ؟ هـچ  وـت  هـب  اـهنیا  .« - » مییاـمن توـعد 

، يرمخ برـش  هب  يالوا  وت  متـسین . ییوگیم  وت  هک  هنوگ  نآ  نم  ینزیم  فرح  ملعیب  ییوگیم و  غورد  هک  دنادیم  ادخ  مدروخیم ؟
وهل هب  يدرمش و  لالح  هدرک  مارح  ادخ  هک  ار  ینوخ  نظءوس ، ینمشد و  بضغ و  رثا  رب  يروخیم و  هطوغ  نیملـسم  نوخ  رد  هک  ییوت 
ینعی ! ) یتسین نآ  لها  وت  هتـساوخن و  ادـخ  هک  دـهاوخیم  يزیچ  تلد  قساـف ! ياهدرکن - »! مه  راـک  چـیه  هک  ییوگ  یتخادرپ و  بعل  و 

ادخ هک  میاهداد  تیاضر  نادب  ام  لاح . لک  یلع  هللادـمحلا  ! - » دـیزی نینمؤملاریما  دراد - »؟ تیلها  یـسک  هچ  سپ  ( - » تیالو تفالخ و 
زا وت  ! - » دشاب هدشن  هتـشک  نآ  دننامب  مالـسا  رد  سک  چیه  هک  هنوگ  نآ  مشکن . ار  وت  رگا  دشکب  ارم  ادخ  دشاب - ». مکح  امـش  ام و  نیب 

یلع هب  ازـسان  ياـنب  وـگتفگ ، نیا  زا  سپ  داـیزنبا  تـسا ». هتـشادن  هقباـس  هـک  يروآ  دوـجو  هـب  يزیچ  مالـسا  رد  هـک  يرتراوازـس  هـمه 
درکیم و رافغتسا  تفگیم و  ریبکت  ملسم  دندرب . رصق  يالاب  ار  ملسم  داد  روتسد  تشاذگ و  ار  لیقع  مالسلاهیلع و  نیسح  مالـسلاهیلع و 

مکح دندومن ، نامراوخ  دندرک و  نامبیذکت  هحفص 182 ) دندز و (  ناملوگ  هک  ام  موق  ام و  نیب  ایادخ  : » تفگیم داتـسرفیم و  تاولص 
هب ار  ملـسم  لزنم  بحاص  یناه »  » داد روتـسد  ارجام ، نیا  زا  سپ  دایزنبا  دندنکفا . رـصق  نییاپ  هب  ار  شندـب  دـندز و  ندرگ  ار  يو  نک ».

یناوختـسا يدراک . ییاصع ، تفگ : درک و  زاب  ار  شیاهتـسد  دیچیپ و  دوخ  هب  يو  دـندوب ؛ هتـسب  ار  شیاههناش  هک  یلاح  رد  دـندرب  رازاب 
یتواخـس نینچ  نم  تفگ : ریگب ! ار  ترـس  دنتفگ : دنتـسب و  ار  شیاپ  تسد و  دنتخیر و  شرـس  رب  دـنک ؟ عافد  شدوخ  زا  مدآ  هک  تسین 

یلا مهللا  داـعیملا . هللا  یلا  : » دوـب منرتـم  نینچ  دـندزیم  ندرگ  ار  وا  هک  یتـقو  منکیمن ! کـمک  امـش  هـب  مدوـخ  ناـج  هـیلع  رب  مرادـن و 
اههزیگنا و اههیحور ، يههجاوم  زا  يرادومن  تسالبرک ، روش  رپ  ناتـساد  لصف  رـس  هک  زیگنا  مغ  تانایرج  نیا  کناوضر »... کتمحر و 

يهدنیامن يهنادرم  یناوخزجر  تسا ، رگید  فرط  زا  ییوگروز  یتسپ و  رکم و  فرط و  کی  زا  يراوگرزب  یبلط ، قح  تیرح ، ياههدیا 
، وا دـشکیم . وا  گرزب  يهیحور  سمل  هب  ار  ام  درادیمرب و  هدرپ  وا  يهنابلط  قح  يهزیگنا  زا  یبوخ  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یبـالقنا 

یلو دـهدیم  ناما  ار  يو  هک  منیبیم  ار  ثعـشا  رـسپ  یگیامورف  لغد و  ربارب ، رد  یلو  دوشن ؛ هتـشک  یگدازآ  اب  زج  هک  هدروخ ، دـنگوس 
ضرع زا  يو  هک  دنکیم  دومن  بیترت  نیدب  لیقع  نب  ملـسم  عبط  ولع  يراوگرزب و  هرامالاراد ، رد  دنکیم . دایزنبا  میلـست  هنادرمناوجان ،

هک دشکیم  تلاجخ  هوالع ، دشاب و  تیصخش  اب  یشرق و  یلیماف ، رظن  زا  هک  دنک  ادیپ  ار  یسک  دهاوخیم  دراد و  ابا  سک  ره  هب  بجاح 
زا یکی  اـب  ار  دوـخ  لد  درد  تساوـخیم  وا  دـنک . حرطم  ار  دوـخ  ضرق  مـهرد  دـصتفه  دـنک و  کـچوک  ار  دوـخ  یموـمع ، عـمجم  رد 

سرت زا  هک  منیبیم  ار  دعسنبا  دننام  یسولپاچ  راک و  هظحالم  وسرت ، تسپ و  درم  وا ، ربارب  رد  و  دهن . نایم  رد  تیـصخش  اب  نادنواشیوخ 
رـسپ يهتفگ  نتفریذپ  زا  دـنک ، داجیا  یتمحز  بابـسا  شیارب  تموکح ، لوا  هجرد  فلاخم  اب  وا  تیمیمـص  ییانـشآ و  راهظا  ، ادابم هکنآ 

وا هب  تبـسن  ییوس  لایخ  همهاو و  هنوگ  ره  عفد  يارب  زاب  دوشیم ، عمج  شرطاخ  دایزنبا  رظن  زا  هکنآ ، زا  دعب  دراد و  عانتما  دوخ  يومع 
تیصخش دعسنبا ، يرآ ، دنکیم ... شاف  ار  وا  هنامرحم  تیصو  دهنیم و  نایم  رد  هتفگ  وا  هب  يرـس  روطب  لیقعنبا  هچنآ  هحفص 183 ) ) 

هک میمهفیم  نینچ  دایزنبا  لیقعنبا و  تارکاذم  زا  تسا . هدیرب  شیوخ  ناکیدزن  زا  هتخورف و  دایزنبا  هب  ار  دوخ  تفارـش  یگداوناخ و 
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دنکیم و حرطم  ار  دوخ  يهنابلط  حالصا  يهدیا  ریذپان ، راکنا  هدنز و  دهاوش  دانتسا  هب  قطنم و  لالدتسا و  اب  فرط  کی  هنحـص ، نیا  رد 
نودب و  وربور ، ار  دایزنبا  یقالخا  تائیس  دروآیم و  نایم  هب  ار  وا  ياهیـشک  مدآ  اهلتق و  دایز و  ءوس  قباوس  مدرم و  یتخبدب  زا  نخس 

ار دیزی  دیوگیم و  تسایس  رد  وا  تسکـش  زا  نخـس  دنزیم و  تمهت  دهدیم ، شحف  رگید ، فرط »  » اما دراذگیم  نایم  رد  وا  اب  همهاو 
هب ادخ  دمح  هک  نآ  زج  دیوگب ، درادن  ینخـس  رگید  يروسج  قطنمیب و  درم  نینچ  ربارب  رد  ملـسم ، دـنکیم . یفرعم  تفالخ  يهتـسیاش 

رسارس تیونعم  رون و  زا  ياهلاه  ناسب  وا ، ياهرافغتسا  اهاعد و  دنربیم ، نتشک  يارب  ار  وا  هک  هاگنآ  دبلطب . تیمکح  هب  ار  وا  دروآ و  اج 
مالسلاهیلع نیـسح  زج  يرکذ  رکف و  افـص ، افو و  زا  تدم ، نیا  مامت  رد  وا  دنکیم . وا  يهتفیـش  هریخ و  ار  هدننیب  هتفرگارف و  ار  شدوجو 
ياورنامرف درک و  تعافش  وا  زا  ثعـشانبا  دوب  هداد  هار  دوخ  لزنم  هب  ار  ملـسم  وا  دوب !؟ هچ  یناه »  » مرج تسا . تحاران  وا  يارب  درادن و 

بضغ شتآ  شزورفا  زج  یتلع  ارچ ؟ دشکب ! ار  وا  تفرگ  میمصت  هبقرتم ، ریغ  روط  هب  تهج و  نودب  هرابکی  یلو  داد ؛ دعاسم  لوق  هفوک ،
. دناشنورف ار  شدانع  هنیک و  شتآ  دنک و  بوعرم  تدشب  ار  طیحم  تساوخیم ، بیترت ، نیدب  وا  تشادـن . دوجو  دایزنبا  یگماکدوخ  و 

. دیوگیم یهلا  ناوضر  تمحر و  زا  نخس  یناه ، دنکیم و  یگماکدوخ  دایزنبا ،

هفوک هار  رد  ماما 

عاضوا زا  تکرح ، ماگنه  يو  درک . تکرح  هفوک  تمـس  هب  هکم  زا  مالـسلاهیلع  ماما  اهزور ، نیمه  نراقم  هک  مینادیم  هفوک  هار  رد  ماما 
گرم : » دوـمرف يو  دـیدیم ، كاـنرطخ  ار  هدـنیآ  وا ، هـک  هحفـص 184 ) دوـشیم (  طابنتـسا  وا ، يهبطخ  زا  یلو  تشادـن ؛ عـالطا  هفوـک 
رادید هب  بوقعی  نوچمه  شیوخ ، ناینیشیپ  رادید  هب  نم  هک  هو ! تسا ، هتسب  شقن  نایمدآ  ندرگ  هب  ناوج  رتخد  يابیز  دنبندرگ  نوچمه 

ياج رد  نابایب  ياهگرگ  ار  میاهدنبدنب  هک  منیب  نانچ  دیـسر . مهاوخ  نادب  هک  دناهدیزگرب  یهاگدروان  نم  يارب  مراد . قایتشا  فسوی ،
هدش هتـشون  ریدقت  ملق  اب  هک  يزور  زا  دننک ، رپ  نادب  ار  شیوخ  يهنـسرگ  یلاخ و  ياهمکـش  دننک و  ادج  مه  زا  البرک  و  سیواون »  » نیب

ام هب  لـماک  روطب  ار  نارباـص  ياـهرجا  وا  مینکیم و  ربص  وا  يـالب  رب  اـم  تسا . تیب  لـها  اـم  ياـضر  ادـخ ، ياـضر  درک . رارف  ناوتیمن 
نانادب وا  مشچ  دش . دنهاوخ  عمج  وا  درگ  تشهب  رد  همه  دش و  دهاوخن  ادج  وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نت  ياههراپ  داد . دهاوخ 

راگدرورپ ياقل  هب  ار  شیوخ  دشخب و  ام  هار  رد  ار  شلد  نوخ  هک ، ره  درک . دهاوخ  افو  نانآ  هب  تبسن  ار  شاهدعو  دش و  دهاوخ  نشور 
طاشن ناجیه و  قوش ، روش و  زا  زیربل  هبطخ ، نیا  درک ». مهاوخ  تکرح  هللاءاشنا  حبـص  ادرف  نم  هک  دنک  چوک  ام  اب  دنیب ، هدامآ  رـضاح و 

هدیشوپ و مشچ  ناهج  نیا  زا  هتخود و  مشچ  تیدبا  ادخ و  هب  وا  دزرویم . قشع  نآ  هب  دنیبیم و  زیوآالد  ابیز و  یـسب  ار  گرم  وا  تسا .
رون و زا  یناهج  وا ، ریذپان  بانتجا  یعطق و  یهلا و  تشونرس  هک  دنکیم  ساسحا  وا  تسوا . ياضر  هب  یضار  راگدرورپ و  ياقل  يهتفیش 
وا هب  ار  دوخ  دیوگیم و  نخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دای  هب  وا  تسا . نتخاب  دوخ  نداد و  لد  راوازـس  هک  دراد  یپ  رد  تلیـضف 
ریس يارب  هک  دنیبیم  ياهنسرگ  ناگرگ  ناسب  ار  شیوخ  ناگدنـشک  وا  دوش . نیـشنمه  تشهب  رد  يو  اب  دنکیم  وزرآ  دنیبیم و  هتـسویپ 
ادـخ رهم  هب  لد  دـنیوشب و  ناج  زا  تسد  دـیاب  وا  نایهارمه  هک  دـنکیم  مالعا  وا  دـننکیم . هراپ  هراپ  ار  وا  شیوخ ، یلاـخ  مکـش  ندرک 

زیگناروش بالقنا  زاتمم  رـصانع  تیاهنال ، يدبا و  ياههدیا  نیا  ینامـسآ و  ینارون و  يهزیگنا  نیا  یتوکلم ، یلاع و  يهیحور  نیا  دنهد .
، هتفای نایاپ  هدش و  زاغآ  تیدـبا ، تقیقح و  هب  قشع  زا  هدـنکآ  یحور  اب  ادـخ و  دای  هب  مان و  هب  هک  یبالقنا  ناس  نیدـب  و  تسا . ینیـسح 
هحفص 185) نب (  هللادبع   » ای و  يوادیص » رهـسم  نب  سیق   » طسوت ياهمان  همرلا » نطب   » زا ماما  تسا . ردق  نارگ  جرا و  رپ  تیدبا ، نوچمه 
هک دایزنبا  يهطرـش  سییر  ریمن ،» نب  نیـصح   » دوب هدش  هتـسب  اههار  نوچ  درک . علطم  دوخ  تکرح  زا  ار  نانآ  و  داتـسرف . هفوک  هب  رطقی »

نیـسح  » ورب و ربنم  تفگ : ودب  هللادیبع  داتـسرف . دایزنبا  شیپ  درک و  ریگتـسد  ار  مالـسلاهیلع  ماما  دـصاق  دوب ، تفر  دـمآ و  لرتنک  رومأم 
مالـسلاهیلع همطاـف  رـسپ  ادـخ ، قلخ  نیرتهب  مالـسلاهیلع ، یلع  نب  نیـسح  نیا  مدرم ! تفگ : تفر و  ربنم  هب  سیق  هد . مانـشد  ار  وگغورد »

بلاـطیبا نب  یلع  رب  درک و  تـنعل  ار  شردـپ  داـیزنبا و  هاـگ  نآ  يو  دـینک . تباـجا  ار  وا  مـیوا . دـصاق  نـم  تسادـخ و  لوـسر  رتـخد 
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اب تعاجـش ، تمه و  زین ، هنحـص  نیا  رد  دش . یـشالتم  شندـب  هک  نانچ  دـندنکفا  ریز  هب  رـصق  يالاب  زا  ار  وا  داتـسرف . دورد  مالـسلاهیلع 
. تسا هدش  هجاوم  ییوگروز  يرسدوخ و 

رح اب  رادید 

! مدرم يا  : » دومرف نینچ  رهظ  زامن  زا  شیپ  مینارذگیم : رظن  زا  الیذ  هک  هدـش  لقن  هبطخ  ود  رح ، اب  تاقالم  زا  سپ  ماما ، زا  رح  اب  رادـید 
دیتسه میمصت  نامه  رب  رگا  دندمآ . نم  شیپ  امش  ناگداتسرف  دیـسر و  نم  هب  امـش  ياههمان  هک  ور  نآ  زا  رگم  مدماین  امـش  يوس  هب  نم 

زاـب ماهدـمآ  هک  اـج  ناـمه  هب  نم  دـیراد ، شوخاـن  ارم  مودـق  دـینکیمن و  نینچ  رگا  دـیهد و  شخب  ناـنیمطا  قاـثیم  دـهع و  نم  هـب  هـک 
سک ره  هدومرف : ادخ  لوسر  مدرم ! : » دومرف نینچ  رصع  زامن  زا  سپ  تفگن . هملک  کی  یتح  سک  چیه  دندوب ؛ تکاس  مدرم  مدرگیم ».

هب ادخ  ناگدنب  نیب  رد  هتساخرب و  تفلاخم  هب  وا  تنس  اب  هتسکش و  ار  ادخ  دهع  هدرمـش و  لالح  ار  ادخ  مارح  هک  دنیب  يرگمتـس  هاشداپ 
راچد هاش  نآ  تشونرس  نامه  هب  ار  وا  هک  تسادخ  رب  دنکن ، شنزرس  يراتفگ  ای  يراک  يهلیـسو  هب  ار  وا  دنکیم و  راک  ینمـشد  هانگ و 
دودح دندرک و  دیدپ  یهابت  داسف و  دندز . زابرس  نامحر  يادخ  يربنامرف  زا  دندش و  ناطیش  مزالم  تعامج ، نیا  هک  دیشاب  هاگآ  دزاس .

نارگید زا  نم  دندرک و  مارح  ار  ادخ  لالح  لالح و  ار  ادخ  مارح  دـندرک ، يراصحنا  ار  یمومع  لاوما  و  ءیف » . » دـندومن لیطعت  ار  یهلا 
تعیب هب  رگا  دیاهدرک . تعیب  امش  هک  دندمآ  نم  شیپ  امش  ناگداتسرف  امش و  ياههمان  مرتراوازـس . هحفص 186 ) تفالخ ( )  ) رما نیا  رب 

ناج میادخ . لوسر  رتخد  مالـسلاامهیلع ، همطاف  دنزرف  مالـسلاهیلع ، یلع  نب  نیـسح  نم  دیاهتفای . دشر  دیاهدش و  دنمهرهب  دینک  افو  دوخ 
زا مدرم ! يا  : » دـناهدرک تیاور  زین  لیذ  بیترت  هب  ار  رـصع  زامن  زا  دـعب  هبطخ  تسامـش ». يهداوناخ  اب  نم  يهداوناخ  امـش و  ناج  اـب  نم 

یتسرپرس يارب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تیب  لها  ام  دوب . دهاوخ  یضار  امـش  زا  ادخ  دیـسانشب . قح  لها  يارب  ار  قح  دیـسرتب و  ادخ 
ار ام  ادـج  رگا  میرتهتـسیاش . دـننکیم . راتفر  ناودـع  روج و  هب  امـش  نیب  رد  دـنرادن و  دـننکیم ، اـعدا  هچنآ  هک  نایعدـم  نیا  زا  رما  نیا 

یعالطایب راهظا  اههمان ، زا  رح  مدرگیمرب ». نم  تسامـش ، ياهدصاق  اههتـشون و  زا  ریغ  امـش  يأر  دیلهاج و  ام  قح  هب  دیرادن و  شوخ 
دایزنبا میلـست  ار  امـش  میرومأم  طقف  هتـشون و  همان  هک  میتسین  اهنآ  زا  ام  ادخ  هب  تفگ : دندرک ، هیارا  وا  هب  ار  اههمان  هکنآ  زا  سپ  درک و 

هب ترداـم  : » دومرف وا  هب  دـش ، عناـم  رح  دـنک و  تکرح  تساوخ  یتـقو  و  تسا »! رتـکیدزن  وـت  هب  راـک  نیا  زا  گرم  : » دوـمرف ماـما  مینک .
ادخ هب  تفگ : مالسلاهیلع  ماما  هب  رح  دنچیپب ، هیسداق - »  » و بیذع »  » هداج پچ -  فرط  هب  هک  دش  قفاوت  یتقو  هرخالاب  و  دنیشن »! تیازع 
ادخ لوسر  يرای  هب  تساوخیم  هک  یسوا  درم  نآ  هک  میوگ  مه  نم  یناسرتیم ؟ گرم  زا  ارم  دومرف : ماما  يوشیم ، هتـشک  یگنجب  رگا 

لاجرلا یـساو  املـسم و  دـهاج  اقح و  يونام  اذا  یتفلا  یلع  راع  توملاـب  اـم  یـضمأس و  تفگ : دـیناسرتیم ، ار  وآ  شیومع  رـسپ  دور و 
موریم نم   » ینعی امغرت  شیعت و  نا  الذ  کب  یفک  ملا  مل  تم  نا  مدـنا و  مل  تشع  ناف  امرجم  فلاخ  اروبثم و  قراف  هسفنب و  نیحلاـصلا 

رب هتسیاش  نادرم  هار  رد  ار  شیوخ  ناج  دزادرپ ، داهج  هب  یناملسم  رس  زا  دشاب و  هتـشاد  قح  تین  رگا  تسین  راع  درمناوج  يارب  گرم  و 
وت يارب  مشکن . تمالم  مریمب ، رگا  موشن و  نامیـشپ  منام ، هدنز  رگا  نم  دزیخ . تفلاخم  هب  نامرجم  اب  دربب و  ناگدش  هابت  زا  دریگ ، فک 

دروخرب نیرتمارآ  هک  هنحـص  نیا  رد  مالـسلاهیلع ، ماما  هحفـص 187 ) دـنلام ( ». كاخ  هب  ار  تغامد  یناـمب و  هدـنز  هک  سب  تلذ  نیمه 
ربارب رد  ار  عاـمتجا  يهـفیظو  وا  دـنکیم . حیرـشت  ار  دوـخ  مارم  یناـبم  لوـصا و  هفوـک ، مدرم  يارب  راـب  نـیلوا  يارب  تـسا ، نیمــصاختم 

تیعبت ار  تافارحنا  لوصا  وا  دیوگیم . تقو  تموکح  هاگتسد  رد  يراج  تافارحنا  زا  نخس  هتخاس و  حرطم  رگمتـس  هاش  ياهيرگمتس 
متس و روج و  یلاخ ، وت  غورد و  ياهاعدا  یمومع ، لاوما  ندرک  يراصحنا  یهلا ، دودح  لیطعت  یهابت ، داسف و  ادخ ، ینامرفان  ناطیش ، زا 
و درادیم ، مالعا  تفالخ  يهتـسیاش  دنکیم و  یفرعم  ار  دوخ  سپـس  وا ، دنادیم . ادـخ  مارح  ندرک  لالح  لالح و  ندرک  مارح  هرخالاب 

نم دیاهداد  هدیقع  رییغت  الاح  رگا  هدوب ، مدرم  توعد  يانبم  رب  وا  ندمآ  نوچ  دـیوگیم  دـهدیم و  زیمآ  تملاسم  داهنـشیپ  لاح  نیع  رد 
نیا ربارب  رد  فلاخم  هاپس  لمعلا  سکع  درادیم . مالعا  تداهش  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  یسوا ، زابرس  راعشا  هب  داهشتسا  اب  وا  مدرگیمرب .
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هک تسا  رح »  » هب باطخ  ماما  زا  دنت  يهلمج  ود  دوشیم  هظحالم  هنحـص  نیا  رد  هک  ییوگتفگ  اهنت  و  دوب . توکـس  اهنت  یلوصا ، تانایب 
میدرک هراشا  هک  روط  نامه  . دـیآیمنرب ییوگخـساپ  ماقم  رد  دـنکیم و  مالـسلاهیلع  ماـما  مارتحا  تاـعارم  تباـجن ، بدا و  مکح  هب  يو 

تلع زا  ثحب  هتکن و  نیا  هب  هجوت  تسین ؛ تلع  نودب  نیا  تسا و  نیفرط  ههجاوم  ياههنحص  نیرتمارآ  رح ،»  » اب مالسلاهیلع  ماما  دروخرب 
رب یهدـنامرف  هک  نآ  یکی  تسا : زیچ  ود  تلع ، دـسریم  رظن  هب  تسا . يرورـض  مزـال و  مـصخ ، تاـیحور  تفاـیرد  يارب  شمارآ ، نـیا 
رـس تشپ  وا  دـننیبیم  رح  نایهارمه  یتقو  تسا . رثؤم  نایهاپـس  رد  هدـنامرف ، يهیحور  تسا و  یلوصا  بیجن و  بدؤم و  يدرم  يهدـهع 

یمومع يهیحور  هک  نآ  رگید  دنتـسه . وا  يهیور  زا  يوریپ  هب  ریزگان  زین  اهنآ  دنکیم ، بدا  وا ، يدـنت  خـساپ  رد  دـناوخیم و  زامن  ماما 
داوس دوب و  بوبحم  زیزع و  مدرم  لد  قمع  رد  مرتحم و  اـهرظن  رد  ماـما  یلو  دوب ، زجاـع  ماـما  هب  تبـسن  يراداـفو  زا  هدوسرف و  دـنچ  ره 

دـیزی و نوچ  یناـگیامورف  ناگلفـس و  فیوخت  باـعرا و  دـیعو و  دـعو و  رگا  تشادـن و  هنیک  ضغب و  وا  هب  تبـسن  هاـگ  چـیه  تیعمج 
. ) دنزیرب ار  شنوخ  دنـشک و  ریـشمش  شیور  هب  هک  دندوبن  روسج  دـنت و  هزادـنا  نیا  ات  وا  ربارب  رد  مدرم  هاگ  چـیه  دوبن ، رمـش  دایزنبا و 

یـسررب داـیزنبا و  صوصخ  هب  يوما  تموکح  یتاـغیلبت  رازبا  رب  فوـقو  دـید ، میهاوـخ  هدـنیآ  تاحفـص  رد  هک  يروـطب  هحفص 188 )
هک تسا  نیا  زا  یکاح  یگمه  ارـسا ، دورو  ماـگنه  هب  هفوک  درم  نز و  ياـههیرگ  يدـعب و  تاـبالقنا  اروشاـع و  زور  رد  مدرم  تاـیحور 
اب يرهق و  روطب  دعـسنبا ، لثم : یناسک  يهنابلط  هاـج  تاـیحور  مادختـسا  یمومع و  سرت  فعـض و  زا  هدافتـسا  اـب  دـیزی  راـبج  هاگتـسد 

نیا و  دـندوب . نازیرگ  يو  اب  گنج  زا  اـعبط  مدرم  هنرگ ، دـندوب و  هداتـسرف  ماـما  گـنج  هب  و  هدرک ، عمج  ینایهاپـس  هناراـکبیرف  تکرح 
هدولآ و یعامتجا  وج  کی  یتاذ ، تیـصخش  نشور و  هار  تباـث و  يهدـیا  نتـشادن  رثا  رب  هک  تسا  دـشر  مک  ياـههعماج  حور  تیـصاخ 

تشحو ياهقرب  دعر و  هنوگ  ره  هک  دنباییم  لاجم  یـسایس ، ياههنحـص  نارگیزاب  طیحم و  نارادمدرـس  دنروآیم و  دوجو  هب  کیرات 
و دنبیرفب . تروص  نیدب  ار  ياهتـسد  دنناسرب و  بیترت  نادب  ار  ياهدع  ات  دنهد  شیامن  زیوالد  بیرفلد و  ياههنحـص  دننک و  داجیا  زیگنا 

. درک میهاوخ  سمل  رتهب  ار  تقیقح  نیا  هدنیآ ، ياههنحص  رد  ام 

البرک رد  دورف 

فرط زا  هک  يدرم  دـنوشیم . هفیظو »! ماـجنا   » رومأـم یبدایب  نشخ و  دارفا  دوـشیم و  ضوـع  اههنحـص  دـعب ، هب  نیا  زا  ـالبرک  رد  دورف 
ماما هب  هکنآ  نودب  دورو ، ماگنه  دزاس ، فقوتم  یفلع  بآیب و  نیمزرس  رد  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  هدروآ  رح  يارب  همان  دایزنبا ،

نآ زا  تیاکح  تیرومأم ، نیا  دشاب . رح  بقارم  هک  تشاد  تیرومأم  هوالع ، يو  درک . غالبا  رح  هب  ار  دوخ  تیرومأم  دـنک ، انتعا  مالس و 
: - تفگ وا  هب  ریهز  تشاد . ییانـشآ  نیق » نب  ریهز   » اب رومأم  نیا  دوب . هدیـسر  دایزنبا  هب  رح  ياهشمرن  هب  عجار  ییاـهشرازگ  هک  دراد 

ار دوخ  تسا . نینچ  هن  منکیم - . افو  شیوخ  تعیب  هب  يوریپ و  دوخ  ماما  زا  ياهتفرگ - ؟ شیپ  رد  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  يریمب ! یهلا 
( . ) 1 ...« ) رانلا یلا  نودهی  ۀمئا  مهانلعج  و  : » هدومرف ناشهرابرد  ادخ  هک  تساهنآ  زا  وت  ماما  يدـیرخ . گنن  دوخ  يارب  يدرک و  كاله 

دهاوخ رتتخس  يدعب  تانایرج  تفگ : ماما  هب  ریهز  درک . فقوت  هب  روبجم  ار  ماما  دوب ، هتفرگ  رارق  رظن  تحت  دوخ  هک  رح  هحفص 189 )
گنج هب  نم  : » دومرف ماما  دمآ . دـنهاوخ  نیا  زا  دـعب  هک  تسا  یناوارف  هدـع  اب  گنج  زا  رتناسآ  میگنجب  هدـع  نیا  اب  اج  نیمه  رگا  دوب و 

شرازگ تشاد . لابند  هب  ار  اروشاع  يهعجاف  داتفا ، قافتا  يرجه  لاس 61  مرحم  مود  زور  رد  هک  نایرج  نیا  دمآ . دورف  و  منکیمن » زاغآ 
يارب ماما  ارچ  هک  دروآیم  شیپ  ار  لاؤس  نیا  لاح ، نیع  رد  دنکیم ، مسجم  ام  يارب  ار  ماما  زیمآ  تملاسم  يهیور  زا  ياهنحص  هک  قوف ،

نیا باوج  دوبن !؟ نمشد  ربارب  رد  میلـست  عون  کی  دوخ  نیا ، ایآ  و  دزن !؟ تسد  يریگـشیپ  هب  نونکا  مه  زا  هدنیآ ، تارطخ  زا  يریگولج 
، ینادـجو يهفیظو  ياضتقم  هب  یلبق و  توعد  قبط  میتفگ : هک  يروط  هب  وا  دوب ! هدـماین  گنج  يارب  هک  ماـما  تسا : نشور  رایـسب  لاؤس ،

لرتنک اب  تشاد ؛ وا  یـشیجلا  قوس  تیعقوم  هک  یطیارـش  اب  دزیم ، گـنج  هب  تسد  رگا  وا  هزاـت  و  دـمآیم ؛ هفوک  هب  یقـالخا ، یعرش و 
دمآیم رکشل  وا  یبوکرـس  يارب  يروف  تسین ، یهار  هفوک  ات  البرک  زا  تشادن . يزوریپ  لامتحا  هجو  چیه  هب  رورم ، روبع و  عطق  اههار و 
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رثا رب  اهنت  شیوخ و  يورین  یبایزرا  نودـب  يو  هک  تفریم  نآ  زا  نخـس  اج  همه  دـشیم ؟ هچ  هاـگنآ  تسکـشیم ، مه  رد  ار  وا  ياوق  و 
رد درک و  لمع  هویـش  نیمه  رب  زین  رخآ  ات  درکن و  گنج  هب  عورـش  وا  یلو  تسا ؛ هدرب  گنج  هب  تسد  ریبدـت  نودـب  ینآ و  ناجیه  کی 

.41 صصق /  ( 1 . ) دیگنجیم شیوخ  مرح  ناج و  زا  عافد  يارب  زین ، اروشاع  زور 

البرک هب  دورف  رد  ماما  يهبطخ 

شیوخ نارای  يارب  هلـصافالب  دـمآ و  دورف  البرک  رد  رابجا  روطب  میدـید ، هک  یبیترت  هب  مالـسلاهیلع ، ماما  البرک  هب  دورف  رد  ماـما  يهبطخ 
هدییارگ یتشز  هب  هدش و  نوگرگد  ایند  هدیـشک . اجنیا  هب  ام  راک  دینیبیم  هک  هنوگ  نامه  : » دناوخ هبطخ  نینچ  یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ 

نوچ مه  نیگنن ، یگدـنز  نیا  هدـنامن و  یقاـب  فرظ  هت  رد  بآ  يهدـنام  دـننام  هب  شیب  ياهدـنام  هت  اـیند ، زا  تسا . هتفر  نآ  ياـهیبوخ  و 
ءاقل یف  نموملا  بغریل  هنع ، یهانتی  لطابلا ال  یلاو  هب  لمعی  قحلا ال  یلاإ  نورت  الأ  ( » هحفص 190 دشاب ( ». هتفرگ  ابو  هک  دنام  یهاگارچ 

؟ دنتسیایمنزاب لطاب  زا  دوشیمن و  لمع  قح  هب  دینیبیمن  رگم  « » امرب الا  نیملاظلا  عم  ةویحلا  ةداعـس و ال  الا  توملا  يرأ  یناف ال  اقح  هبر 
زج ار  ناراکمتـس  اـب  یگدـنز  يراگتـسر و  زج  ار  گرم  نم  هک  یتـسار  دـشاب ، شیوخ  راـگدرورپ  ياـقل  هب  بغار  نمؤـم  دـیاب  یتـسار 

نید رود  تسا ، هار  هب  ور  ناشیگدنز  هک  مادام  تسا ؛ هداتفا  ناشنابز  رـس  رب  نید  دـنیایند و  ناگدـنب  مدرم  : » دومرف زاب  و  منیبن ». یگراچیب 
رثأت کی  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هک  دیآیمرب  نینچ  الاب  يهبطخ  زا  دنوش ». مک  نارادنید  درک ، ناشهطاحا  الب  هک  هاگنآ  یلو  دـنریگیم ؛ ار 

لطاب لابند  هب  مدرم  دوشیمن و  لمع  قح  هب  هک  هتفرگ  رارق  یطیحم  رد  هکنیا  زا  دیوگیم ؛ نخس  ایند  ییافویب  زا  دربیم . رـس  هب  یحور 
هدشن و شومارف  وا  يهدیا  تاملک  نیا  رد  دیوگیم . هنادنمتداعـس  گرم  راگدرورپ و  ياقل  هب  تبغر  زا  نخـس  دربیم و  جنر  دـنوریم ،

یکانرطخ تشونرس  هدش و  راتفرگ  هکنیا  زا  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسا  ینعم  نادب  هتفگ ، نیا  تسا . هدیقع  هدیا و  اب  نیجع  زین  وا  تارثأت 
نیا زا  وا  رثأت  هکلب  دوشیم ، هتـشک  هک  ور  نآ  زا  هن  یلو  تسا ؛ رثأتم  دوشیم -  طابنتـسا  وا  مالک  نحل  زا  هک  يروط  هب  و  دراد ، شیپ  رد 

اب دروخرب  زا  وا  دننک . شوماخ  ار  شاهنابلط  قح  دایرف  دنشکب و  لطاب  اب  هزرابم  قح و  زا  يرادفرط  مرج  هب  ار  وا  دیاب  ارچ  هک  تسا  هیحان 
قوش و بیترت  نیدـب  دـنیبن و  ار  راب  تبکن  عاضوا  نیا  دریمب و  دراد  لیم  هک  يدـحب  دوشیم ؛ رثأـتم  دربیم و  جـنر  رایـسب  یطیحم  نینچ 
زوس و یگتخیمآ  تسا . هتخیمآ  مه  هب  مالـسلاهیلع  ماما  گرزب  حور  رد  یـشوخان  یتحاران و  اب  یـشوخ ، یتحار و  ملأـت ، رثأـت و  اـب  قشع 

تـشونرس زا  تسا ، یناـسنا  فطاوع  يـالعا  هنومن  هک  يدرم  دوشیم و  رتـشیب  هظحل  هب  هظحل  ـالبرک  ثداوح  رد  يداـش  هیرگ و  زادـگ ،
رد دراد و  تبحم  هقالع و  العا  دحب  شردارب  رهاوخ و  دـنزرف و  نز و  هب  هفطاع  مکح  هب  تسا و  بلقنم  تدـشب  شیوخ  نادـناخ  راوگان 

رظانم هدـنیآ ، رد  دـیوگیم . نخـس  ادـخ  اـب  یبلق  تارثأـت  یحور و  مـالآ  نیا  يهمه  زا  هدز و  دـنویپ  تیدـبا  هب  ار  شاهیحور  لاـح ، نیع 
ياههدـیا اـههزیگنا و  اـههیحور ، میوشیم ، رتکیدزن  ـالبرک  يهعجاـف  هب  هچ  ره  هحفـص 191 ... ) دـید ( . میهاوخ  تـالاح  نیا  زا  يرتشیب 

تایحور اههنحص  نیا  رد  مینارذگیم . رظن  زا  راوتسرهف  ار  روشرپ  يارجام  نیا  ياههنحـص  کنیا  ام  و  ددرگیم ، رادومن  رتشیب  نیفرط ،
راکفا تایحور و  شکاشک  رد  يو  دـش ، البرک  هب  نتفر  داهنـشیپ  دعـس  رمع  هب  یتقو  مینکیم - : هظحـالم  بیترت  نیدـب  ار  لـباقم  فرط 

هب ار  مالسلاهیلع  نیسح  لتق  هانگ  ای  مرادرب و  تسد  تسا  نم  يوزرآ  هک  ير  کلم  زا  منادیمن  : » تفگیم تفرگ و  رارق  شیوخ  داضتم 
راهچ اب  دوب  رومأم  دعـس  نب  رمع  دندوب و  هدـیروش  دـیزی  رب  ملید ، مدرم  دـش - . دوخ  هنابلط  هاج  هیحور  میلـست  ماجنارـس  و  مریگ » ندرگ 

روز هب  ار  نازابرـس  دـش و  وا  هب  البرک  هب  نتفر  داهنـشیپ  نیب ، نیا  رد  ددرگ . ير  مکاح  هاـگنآ  دور و  ناـشیا  یبوکرـس  يارب  زابرـس  رازه 
یکی دش ، علطم  نایرج  زا  هک  هللادیبع  دنتشگیمزاب . هفوک  هب  دندرکیم و  يریگهرانک  رکشل  زا  یناهنپ  روط  هب  نایهاپس  دندرک . وا  هارمه 

تملاسم ماـیپ  هکنآ  زا  سپ  ـالبرک ، رد  دعـس  نب  رمع  ( . - 1 . ) دنتـشگزاب رکـشل  هب  سرت  زا  نارگید  دز و  ندرگ  ار  فلتخم  نازابرـس  زا 
دراد فاعم  وا  اب  گنج  زا  ارم  ادخ  مراودیما  تفگ : درک ، تفایرد  ددرگزاب ، تسا  رـضاح  هدمآ و  توعد  قبط  هکنیا  رب  ریاد  ار  ماما  زیمآ 

تفرگ تروص  ماما  داهنشیپ  قبط  ماما ، وا و  نیب  هنابش  هک  ياهنامرحم  تاقالم  زا  سپ  درک - . شرازگ  دایزنبا  هب  ياهمان  یط  ار  نایرج  و 
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رضاح مالسلاهیلع  نیـسح  دیدرگ . حالـصا  تما  نیا  رما  درک و  شوماخ  ار  هنتف  شتآ  ادخ  تشون : دایزنبا  هب  يو  دیـشک ، لوط  رایـسب  و 
یگنج تیرومأم  دمآ و  البرک  هب  رمـش  یتقو  دنک - . هرکاذم  دـیزی  اب  دور و  ماش  هب  ای  دور و  تادـح  رـس  زا  یکی  هب  ای  ددرگرب ، ای  هدـش 

هب راک ، میتساوخیم  ام  يدرک ! بارخ  ار  راک  یتشاذـگن و  وت  داب ! هتـسب  تتـسد  بارخ ! تاهناخ  وت ! رب  ياو  تفگ : وا  هب  دعـسنبا  دروآ ،
رـصع صخـش  نیمه  دوشیمن - . میلـست  دراد و  هحفـص 192 ) ار (  شردپ  هیحور  نامه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ادخ  هب  دریذـپ . نایاپ  حـلص 

، صخش نیمه  دیهد - . تراشب  تشهب  هب  دیوش و  راوس  ادخ  رکشل  يرشبا »! ۀنجلاب  و  یبکرا ! هللا ! لیخ  ای  : » دز دایرف  نایرکشل  هب  اعوسات 
نایاپ زا  سپ  مدوب - ! نم  تخادـنا ، ریت  هک  یـسک  نیلوا  دیـشاب  دـهاش  تفگ : درک و  عورـش  ار  گنج  دوخ ، يزادـناریت  اـب  اروشاـع  زور 
يوریپ رجاف  ملاظ  قساف  دایزنبا  زا  نم  دوریمن ! لزنم  هب  نم  لثم  سک  چـیه  تفگ : تشگزاـب ، داـیزنبا  شیپ  زا  دعـسنبا  یتقو  ارجاـم ،

ماما هب  باطخ  دناهتخورفارب ، شتآ  مایخ  رود  دید  رمـش  یتقو  اروشاع  زور  مدومن - ! ینامرفان  ار  لداع  مکاح  مدـیرب و  ار  تبارق  مدرک و 
« ریرب . » شتآ يارب  يرتراوازـس  وـت  نارچ ! زب  نز  رـسپ  دوـمرف : ماـما  يدرک ؟ باتـش  شتآ  هب  تماـیق  زا  شیپ  نیـسح ! تفگ : مالـسلاهیلع 
زا تفگ : رمـش  دـیوشن ، نم  مرح  ضرعتم  دومرف : ماما  یتقو  منکیمن - . گنج  هب  ادـتبا  دومرف : درک و  شعنم  ماما  دـشکب ، ار  وا  تساوخ 

! نیـسح دز : دایرف  تارف  هعیرـش  نتـسب  زا  سپ  يدرم  تسا - . يراوگرزب  رادافو  رای  ینعی  تسا  یمیرک » وفک   » وا هک  دـیوش  رود  وا  مرح 
ار هیآ  نیا  ماـما  اروشاـع  بش  يریمب - . ینگـشت  زا  اـت  میهدیمن  وـت  هب  هرطق  کـی  ادـخ  هـب  دـنزیم . جوـم  یهاـم  مکـش  لـثم  بآ  نیبـب 
هب دنتـسه  هک  يروط  نیمه  ار  نینموم  ادخ  ( . 2 « ) بیطلا نم  ثیبخلا  زیمی  یتح  هیلع  متنا  ام  یلع  نینموملا  رذـیل  هللا  ناک  ام  : » دـناوخیم

میناگزیکاپ و ام  هک  هبعک  راگدرورپ  هب  دز : دایرف  دعسنبا  نایرکـشل  زا  يدرم  دزاس . ادج  كاپ  زا  ار  كاپ  ان  هکنآ  ات  دراذگیمن  او  دوخ 
. ) يآ دورف  تمع  رـسپ  مکح  هب  ییوگیم ؟ هچ  وت  میمهفیمن  ادـخ  هب  تفگ : وا  باوج  رد  ثعـشا » نب  سیق  . - » میاهتفاـی زاـیتما  امـش  زا 

تـساوخ هک  یلوخ  دنتـسب - . نامثع ، یکز ، یقت  رب  هک  هنوگ  نامه  دنبب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  رب  ار  بآ  تشون : دایزنبا  هحفص 193 - )
ار هعیجف  نآ  دوخ  و  يزرلیم ؟ ارچ  دنکـشب ، ار  تتـسد  ادخ  تفگ : رمـش  تفر . بقع  دیزرل و  دـنز ، مالـسلاهیلع  ماما  لتق  هانگ  هب  تسد 
اما سانلا  ریخ  تلتق  ابجحملا  دیـسلا  تلتق  ینا  ابهذ  ۀضف و  یباکر  رفوا  تفگ : دمآ و  دعـسنبا  يهمیخ  رد  هب  رمـش  ای  نانـس  داد - . ماجنا 

ردپ و بسن  هک  متـشک  ار  یـسک  متـشک . ار  یگرزب  رورـس  نم  هک  نک  هرقن  الط و  زا  رپ  ارم  باکر  ینعی : ابـسن  نوبـسنی  ذا  مهریخ  اباو و 
ناـیاپ زا  سپ  ( . - 3  ) دـشکیم ار  وت  دونـشب  وت  زا  ار  فرح  نیا  داـیزنبا  رگا  ياهناوید ، رگم  تفگ : دعـسنبا  دوب . رتهب  همه  زا  شرداـم 

نب دـیمح  دنـشکب . ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  هک  دـندوب  هتخیر  دـندربیم و  سابل  تنوشخ  روز و  اب  نارتخد  نانز و  زا  ارجام ،
اههمیخ لخاد  یـسک  داد  روتـسد  يو  دنتخادرپ . يراز  هیرگ و  هب  اهنز  دیـسر . دعـس  رمع  مدرک ، هدـنکارپ  ار  اهنآ  نم  دـیوگیم : ملـسم 

يرادومن الاب ، يهدنکارپ  هاتوک و  شرازگ  دنچ  تخاس ... . لکوم  اههمیخ  تظافح  يارب  ار  ياهدع  دنهد و  سپ  دـناهتفرگ  هچ  ره  دوشن ،
مه راب  کی  میدناوخ ، هچنآ  رد  تسا . مصخ  نازابرـس  ناهدـنامرف و  قطنمیب  ساسایب و  نشخ ، دـنت و  برطـضم ، جنـشتم ، تایحور  زا 
هک میباییم  تسد  ياهتفوکورف  ياهنادـجو  هب  یهاگ  ارچ ، مینکیمن . هظحالم  ياهیور  اب  هنالقاع و  لمع  اـی  یلدتـسم و  یقطنم و  نخس 

يهقباـس هـک  دعــسنبا  زا  غورف ، مـک  ياـههولج  نـیا  دراد ! یغورف  مـک  يهوـلج  و  هدز ، راـنک  ار  بـصعت  راـبغ و  درگ و  هاـگآ ، دوخاـن 
 ) نینچ تسا . بجعت  ثعاب  نانس  رمش و  لثم  یناسک  زا  یلو  تسین ؛ باجعا  دروم  نادنچ  تسا ، هداز  گرزب  دراد و  یمالسا  یگداوناخ 

بوذـجم ار ، اهلد  نیرتکیراـت  یتح  هک  دوب  ماـما  یتوکلم  گرزب و  حور  زا  دـنمورین  يوق و  هعـشا ، نیا  هک  مینکیم  روصت  هحفص 194 )
ندرک شوماخ  يارب  شالت  همه  نآ  یلد و  ود  دیدرت و  همه  نآ  زا  سپ  يو  هک  میناوخیم  دعـسنبا  هب  طوبرم  ياهشرازگ  رد  درکیم .

نینچ نیا  وا ، دهدیم ! تراشب  تشهب  هب  دنکیم و  باطخ  ادخ » رکشل   » ار دوخ  رکـشل  دریگیم ، گنج  رب  میمـصت  هک  یتقو  هنتف ، شتآ 
رد یلو  دنک  شوماخ  ار  شنادجو  يادن  دهاوخیم  یعنصت ، روطب  و  دنکیم ! كاپان  هدولآ و  ار  شنادجو  و  دیوگیم ! غورد  شدوخ  هب 

یکدـنا دروخیم و  یناکت  ارجام ، نایاپ  زا  سپ  یلو  تسا ؛ نشخ  دـنت و  لوا  زا  وا  تسا : سکع  رب  هیـضق  رمـش ، هب  طوبرم  ياـهشرازگ 
شحف و يدـنت ، یگتفـشآ و  اب  هک  میناوخیم  نارگید  ياـهشرازگ  رد  تسا . رذـگدوز  هاـتوک و  رایـسب  هجوت  نیا  یلو  دوشیم ؛ هجوتم 
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فدهیب و مدرم  نانادرگراک ، هک  میدیمهف  میتسناد و  شیپ  زا  زین  ار  هاپـس  يروآ  عمج  لماوع  دننکیم . لاجنج  وه و  دـنهدیم و  ازـسان 
راکیپ يهنحـص  هب  قطنمیب  نامیایب و  لزلزتم و  ياههیحور  نینچ  اب  هک  یمدرم  تسین  بیجع  دندیناشک . عیجف  هنحـص  نآ  هب  ار  هیوریب 

لثم ناشفده  هار و  دنرادن و  یکاب  گرم  زا  دعـسنبا  لوق  هب  هک  یممـصم  لدنـشور و  نامیا و  اب  مدرم  اب  تمواقم  بات  دـناهدمآ ، البرک 
رتکیدزن مدـق  هچ  ره  نامیا ، اب  نامدرم  یلو  دـنراد ؛ نادـجو  یتحاران  دـنزرلیم و  مدـق  ره  رد  نانیا  دنـشاب . هتـشادن  تسا ، نشور  باتفآ 

ماما يهدیا  هزیگنا و  هیحور ، اب  اروشاع  زور  بش و  ياهوگتفگ  اههبطخ و  يهعلاطم  اب  کنیا  و  دـنوشیم ... . رتممـصم  رتیوق و  دـنهنیم ،
ار دوخ  مدوب ؛ ضیرم  نم  اروشاع  بش  دیوگیم : مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  میوشیم : انـشآ  گنج  يهصرع  رد  شنارای  مالـسلاهیلع و 

یتخـس یتسـس و  رد  منک و  اهشیاتـس  نیرتهب  ار  ادخ  : » تفگ نینچ  دوخ  يهبطخ  رد  يو  دیوگیم . هچ  منیبب  مدـناسر ، ردـپ  کیدزن  هب 
هحفـص هب (  يدرک و  نامهیقف  نید ، رد  یتخومآ و  ام  هب  نآرق  یتشاد و  یمارگ  توبن  هب  ار  ام  هک  میوگ  دـمح  ارت  ایادـخ ؟ مرازگ . رکش 

ینادـناخ دوـخ و  باحـصا  زا  رتـهب  رتاـفواب و  یباحـصا  نم  نادرگ ، نارازگرکـش  زا  ار  اـم  ایادـخ  يداد . لد  شوـگ و  مشچ و  اـم  ( 195
امـش هب  میـشاب . هتـشاد  يرگید  زور  منکیمن  نامگ  نم  دهد . ریخ  يازج  امـش  هب  ادخ  مدیدن . دوخ  نادـناخ  زا  رتراددـنویپ  رتراکوکین و 

سابع و دینک ». تکرح  هدیـسر  ارف  بش  مرادـن . امـش  اب  ینامیپ  تسین . یعنام  ام  فرط  زا  دـیورب . تسا ، زاب  ناتتـسد  یگمه  مداد . هزاجا 
امش يارب  ملسم  تفگ : لیقع  نادنزرف  هب  مینبب . ار  يزور  نینچ  دنکن  ادخ  مینامب ؟ وت  زا  دعب  مینکن . نینچ  ام  دنتفگ : نینچ  وا  لیماف  رگید 

نیرتـهب رتـگرزب و  رورـس و  اـم  مییوـگب : مییوـگب ، هچ  باوـج  هـب  اـم  و  دـنیوگیم ؟ هـچ  مدرم  هللا ! ناحبـس  : » دـنتفگ دـیورب . تـسا ، سب 
، مینکیمن نینچ  ام  ادخ  هب  دـندرک ؟ هچ  اهنآ  اب  هک  میتسنادـن  میدزن و  ریـشمش  هزین و  ریت و  اهنآ  هارمه  میدرک و  اهر  ار  دوخ  ناگدازومع 

نب ملـسم  !« » دنک تشز  ادخ  ار  وت  زا  دعب  یگدنز  میوش . دراو  امـش  هاگیاج  هب  ات  مینکیم و  وت  يادـف  ار  نامنادـناخ  لام و  نامدوخ و  ام 
رد ماهزین  ادخ  هب  هک  ناه  میرب ؟ يرذع  هچ  ادخ  شیپ  وت  قح  يادا  رد  هاگنآ  میراذگ ؟ یلاخ  ار  وت  رود  ام  : » تفگ تساخرب و  هجـسوع »

. دز مهاوخ  گنس  اهنادب  موش ، هحلسایب  رگا  و  دنام ، دهاوخن  ياج  رب  متسد  رب  ریشمش  هتـسد  منزن  ناشریـشمش  اب  مربنورف و  نانیا  يهنیس 
داتفه منادب  رگا  ادخ  هب  میدرک . ظفح  وت  هرابرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شرافـس  ام  دنادب  ادخ  ات  میوشیمن  ادج  وت  زا  ام  ادخ  هب 

،!؟ منکن نینچ  هنوگچ  تسین ، رتشیب  گرم  کی  هک  الاح  مریمب . وت  ربارب  رد  ات  موشیمن  ادج  وت  زا  موشیم ، هدنازوس  هدنز و  هتـشک و  راب 
هلیـسو نیدب  ادخ  موش و  هدنز  هتـشک و  راب  رازه  مراد  تسود  نم  : » تفگ تساخرب و  ریهز  دورن ». نیب  زا  هاگ  چیه  هک  تسا  یتمارک  نیا 

هب مالـسلاهیلع ، ماما  دـنتفگ . نیماضم  نیدـب  ینانخـس  مادـک  ره  زین  رگید  باحـصا  دـناهرب ». نتـشک  زا  ار  وت  تیب  لها  ناناوج  وت و  ناج 
یهلا ياوقت  مرهاوخ ! ( » هحفص 196 دومرف ( : نینچ  وا  هب  دیـشاپ و  بآ  دوب ، هداتفا  رد  شوهیب  درکیم و  یباتیب  رایـسب  هک  دوخ  رهاوخ 

هب ار  قلخ  هک  ییادخ  زج  زیچ  همه  دـننامیمن و  یقاب  نامـسآ  لها  دـنریمیم و  نیمز  لها  هک  نادـب  ریگ و  وخ  یهلا  يازع  هب  نک و  هشیپ 
، مردپ مدج ، دحاو ، تسا و  درف  ادـخ  دـهدیم ، تشگزاب  دـنکیم و  ثوعبم  ار  همه  ادـخ  هاگنآ  دوریم و  نیب  زا  هدـیرفآ ، دوخ  تردـق 

وت هب  مرهاوخ ! میریگ . قشمرـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـیاب  یناملـسم ، ره  نم و  دـندوب  نم  زا  رتهب  یگمه  مردارب ، مردام ،
دایرف ناشارخم و  راسخر  ردـم و  نابیرگ  مدـش ، هتـشک  نم  یتقو  ینک ، ارجا  یتسار  زا  ار  دـنگوس  منکیم و  شهاوخ  مهدیم و  دـنگوس 

دماشیپ ره  رد  وت  ایادخ  : » درک اعد  نینچ  مالـسلاهیلع  ماما  مالـسلاهیلع ، نیـسحلا  نب  یلع  لقن  هب  اروشاع  حبـص  رد  نزم ». روبث »  » و یلیو » »
هچ ینم ، يهیامرـس  قوثو و  هاـگیاپ  دـنک ، دـمآ  شیپ  نم  يارب  هک  يراـک  ره  رد  دـیما و  يایتخـس  ره  رد  ناـنیمطا و  يهیاـم  يراوگاـن 

شیپ ار  نآ  نم  یلو  دناهدرک ؛ تتامش  نانمشد  دناهتشاذگاو و  ناتسود  هتشگ و  مک  نآ  يهراچ  هتشگ و  تسـس  نآ  زا  لد  هک  اهینارگن 
سپ يدوشگ . لد  مغ  يدرک و  فرط  رب  ار  اهینارگن  وت  مدوب . بغار  وت  هب  نادرگ و  ور  همه  زا  مدرک . وت  هب  ار  نآ  تیاکش  مدروآ و  وت 

يودرا میظنت  زا  سپ  مالـسلاهیلع ، ماما  ییاهدـصقم ». اهتبغر و  ياهتنم  اهیبوخ و  يهمه  يهدـنراد  اـهتمعن و  يهمه  تسرپرـس  وت 
تسا راوازس  هچنآ  هب  ار  امش  ات  دینکن  باتش  دیونـشب و  ار  مراتفگ  مدرم ! يا  : » تفگ نینچ  مدرم  هب  باطخ  دش و  بسا  رب  راوس  شیوخ ،

رگا دیاهدش و  دنمتداعـس  هک  دـیدییارگ  فاصنا  هب  رگا  مراذـگن ؛ یقاب  امـش  يارب  يرذـع  رگید  ات  منک  هظعوم  دـینک ، لمع  نم  هب  عجار 
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وا يارب  هک  ار  نایرکـشل  زا  نت  راهچ  درک و  یفرعم  ار  شیوخ  تفگ و  یهلا  يانث  دمح و  هاگنآ  يو  دینیبب . ار  دوخ  يأر  دیدادن  فاصنا 
دورف تمع  رسپ  مکح  هب  ییوگیم  هچ  میهفیمن  ام  تفگ : هک  سیق )  ) اهنآ زا  یکی  خساپ  رد  دومرف و  باطخ  مسا ، هب  دندوب ؛ هتشون  همان 

رارف ناگدنب  نوچ  مهدـن و  امـشب  تسد  تلذ  هب  ادـخ ، هب  هن  .« » دـیبعلا رارف  رفا  لیلذـلا و ال  ءاطعا  يدـیب  مکیطعا  هللا ال  ال و  : » دومرف يآ ،
ال هحفـص 197 ) ربکتم (  لک  نم  مکبر  یبرب و  تذـع  ینا  نومجرت و  نا  مکبر  یبرب و  تذـع  ینا  هللا ! دابع  : » دز دایرف  هاگنآ  و  میاـمنن ».

مدآ ره  زا  مربیم  هانپ  دینک و  منارابگنـس  هکنیا  زا  مربیم  هانپ  امـش  مدوخ و  راگدرورپ  هب  نم  ادخ ! ناگدنب  ( . » 4 ...« ) باسحلا میب  نموی 
ار هچنآ  زا  مادک  چیه  ادـخ  هب  : » تفگ نایاپ  رد  درک و  یفرعم  ار  دوخ  يرگید  هباطخ  یط  يو  درادـن ». تمایق  زور  هب  نامیا  هک  يربکتم 

هناخ ایند  دینادب ، مدرم ! : » تفگ نینچ  يرگید  هباطخ  نمض  رد  وا  منک ». تاقالم  ار  ادخ  نوخ ، هب  هتشغآ  ات  منکن  تباجا  دنهاوخ ، نم  زا 
دمحم هک  دیتسناد  دیدناوخ و  نآرق  دیدش و  انشآ  مالسا  اب  امش  مدرم ! دندرگ . رگید  لاح  هب  یلاح  زا  هتـسویپ  ایند  لها  تسا . لاوز  انف و 

هب ور  هاـگنآ  يو  دنـشکب ». ار  شدـنزرف  ینمـشد ، ملظ و  رـس  زا  هک  دیاهتـساخ  اـپ  هب  کـنیا  یلو  تسادـخ ؛ لوـسر  هلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
مه ناطیـشلا  بزح  نا  ـالأ  ناطیـشلا  بزح  کـئلوا  هللا  رکذ  مهیـسناف  ناطیـشلا  مهیلع  ذوحتـسا  موقلا ) نا  : ») دومرف درک و  دوخ  باحـصا 
دعب و  دنناراکنایز . ناطیـش  بزح  دنناطیـش و  بزح  نانیا  هدرب ، ناشادـخ  دای  زا  هدرک و  هبلغ  ناطیـش  تعامج ، نیا  رب  ( . 5 «! ) نورساخلا
ناک امأ  انب  مکاصوأ  قلخلا  ریخ  ناک  امأ  ادـمحم  یبنلا  انیف  اومتفلاخ  مکیغبب و  موق  رـش  ای  متیدـعت  دـناوخ : ار  راعـشا  نیا  مدرم  هب  باـطخ 

دق اهرح  اران  نولـصتس  متینج  دق  امب  متیزخا  متنعل و  ددسملا ! مانالا  ریخ  وخا  یلع  يدلاو  یما و  ءارهزلا  تناک  امأ  ادمحا  هللا  ةریخ  يدج 
. دـیدرک تفلاخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  ام  دروم  رد  هدرک و  يدـعت  ام  رب  ینمـشد  رـس  زا  دـیرتدب ! همه  زا  هک  یمدرم  يا   » ادـقوت

ردام دوبن ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحا  ادخ  يهدیزگرب  نم  دج  دندرکن ؟ امش  هب  ار  ام  تیصو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) مدرم نیرتهب 
نیا يهطساو  هب  دیتشگ و  اوسر  دیدش و  تنعل  امش  دوب ؟ راکتسرد  مدرم  نیرتهب  هک  تسین  مالسلاهیلع  یلع  مردپ  مالسلااهیلع و  ارهز  نم 
نینچ دندرک ، شاهطاحا  رکـشل  هک  هاگنآ  يو  داتفا ». دیهاوخ  منهج  يهدـنزورف  شتآ  رد  يدوز  هب  دـیدرک ، هحفص 198 ) هک (  یتایانج 
يارب مه  ام  دـیدناوخ و  دوخ  کمک  هب  ار  ام  ناریح ، هتـشگرس و  امـش  تعامج ! يا  داب  امـش  بیـصن  یتخبدـب  تکاله و  : » دـناوخ هبطخ 
يارب ام  هک  ار  یشتآ  دیاهدیشک و  ام  يور  هب  دیراد ، تسد  رد  هک  ییاهریشمش  کنیا  یلو  میدش ؛ امـش  یـسردایرف  يهدامآ  هفیظو  يادا 

يرایتسد هب  نانآ  دض  رب  دیدش و  دوخ  ناتسود  نمشد  بیترت ، نیدب  امش  دیتخورفا ! ام  يارب  میدوب ، هدرک  نشور  نامدوخ  امش و  نمـشد 
؛ دشاب هتفای  ققحت  نانآ  دروم  رد  امـش  يوزرآ  ای  دنـشاب و  هدرک  رـشتنم  امـش  نیب  رد  يداد  لدع و  نانیا  هکنیا  نودب  دیتخادرپ ، نانمـشد 
ای میشاب و  هدروآ  دیدپ  ياهزات  زیچ  ام  هکنآیب  دندیناروخ  امـش  هب  یتسپ  يزور  دنداد و  امـش  هب  ار  ایند  مارح  لام  زا  يرادقم  هکنآ  رگم 

. دیدرک نامکرت  دیتشاد و  شوخان  ار  ام  هک  دشابن ؟ امش  يارب  اهلیو  اهباذع و  ارچ  میشاب . هدش  فیعـض  هتفر و  اطخ  هب  شیوخ  يأر  رد 
راد و رد  دـیدش و  ناطیـش  وریپ  دـیدنکفا و  رود  هب  ار  نآرق  هک  دـیتسه  بازحا  ياههدـناماو  تما و  نایغای  امـش  داب !... تشز  امـش  يور 
ار ءایبنا  دالوا  دیدومن و  شوماخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مسر  هار و  دیرک و  فیرحت  ار  ادخ  باتک  دـیتشگ و  ناراکهنگ  يهتـسد 

دندـناوخ سردایرف  هب  ار  امـش  اهیچهرخـسم  نایاوشیپ  دـیداد و  رازآ  ار  نینموم  دـیدرک و  قحلم  شیوخ  تبـسن  هب  ار  اـنز  دـالوا  دـیتشک .
دینکیم و دامتعا  وا  ناوریپ  و  نایفسوبا )  ) برح دنزرف  هب  امش  دندرک . هراپ  هراپ  ار  نآرق  هک  دنیاهنآ  6 ؛ ) « ) نیضع نآرقلا  اولعج  نیذلا  »
هدرب و ثرا  هب  ار  نآ  امـش  عرف  لصا و  هدـییور و  نآ  اب  امـش  قورع  تسا . هتـسیاش  امـش  نیب  رد  ییافویب  يرآ  دـینکیمن ؟ يراـی  ار  اـم 

نیبصاغ ندروخ  نان  عبنم  نازادناریت و  نامک  تروص  هب  امـش  هجیتن  رد  هدـنام و  هدرپ  رد  ناتاههنیـس  هدـش و  راوتـسا  نآ  رب  امـش  ياهلد 
نامیپ دناهتفرگ ، دهاش  نآ  رب  ار  ادـخ  هک  یلاح  رد  نامیپ ، نتخاس  دـکؤم  زا  سپ  هک  ینانکـش  نامیپ  رب  ادـخ  تنعل  هک  ناه ! دـیدمآرد .

تلذ هب  ای  میشک و  ریشمش  ای  هدرک : ریخم  زیچ  ود  نیب  ارم  هدازانز ، رـسپ  يهدازانز  هک  ناه  دییاهنآ ! امـش  هک  دنگوس  ادخ  هب  دننکـشیم .
تیمح و اب  ياهغامد  هزیکاپ ، كاپ و  ناردام  ناردـپ و  دـنراد ؛ ابا  لوسر  ادـخ و  ار  راک  نیا  مهدـن ؛ نت  یتسپ  هب  نم  تاهیه ! میهدـب . نت 
هک ناـه ! مییآرد . ياـپ  زا  ناراوگرزب  نوچ  هک  هکنآ  رب  میهد  حـیجرت  هحفـص 199 ) ار (  نامیئل  يوریپ  هک  دریذپیمن  دنلبرـس  ياهناج 
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: دناوخ ار  راعشا  نیا  هاگنآ  يو  تخادرپ ». مهاوخ  گنج  هب  امش  اب  مک  يهدع  نیمه  اب  مدناسرت و  ار  امـش  مدرک و  فرطرب  ار  امـش  رذع 
هلک الک  سانلا  نع  عفر  توملا  ام  اذا  انیرخآ  ۀـلود  انایانم و  نکل  نبج و  انبط  نا  ام  انیمزهم و  ریغف  مزهن  نا  و  ( 7) امدق نوبالغف  بلغن  ناف 
انب نیتماشلل  لقف  انیقب  اذا  مارکلا  یقب  ول  اندـلخ و  اذا  كولملا  دـلخ  ولف  انیلوالا  نورقلا  ینفا  امک  یموق  تاورـس  مکلذ  ینفاف  انیرخآب  خانا 

تقیقح رد  میدروخ ، تسکـش  رگا  میاهدوب و  بلاـغ  هشیمه  میدـق  زا  هک  مینک ، هبلغ  رگا  اـم  : » ینعی اـنیقل  اـمک  نوتماـشلا  یقلیـس  اوـقیفا 
کی زا  ار  دوخ  هنیـس  گرم  هاگ  ره  دنـسرب ! تلود  هب  نارگید  هک  میریمب  دـیاب  ام  یلو  میرادـن ؛ سرت  هب  تداـع  اـم  میاهدروخن ، تسکش 
رگا درب . نیب  زا  ار  نیـشیپ  ياـهلسن  هکنیا  اـمک  درب ؛ نـیب  زا  ارم  موـق  ناـگرزب  گرم ، نـیمه  دزادـنایم . نارگید  هـب  درادرب ، مدرم  هدـع 
شوه هب  وگب  ام  نارگ  تتامش  هب  میتفاییم . مه  ام  دنتفاییم ، اقب  ناراوگرزب  رگا  میدنامیم و  دیواج  مه  ام  دندنامیم ، دیواج  ناهاشداپ 
ضوع خرچ  نامز ، كدـنا  هب  هک  درک  ینیب  شیپ  دوخ  يهبطخ  ناـیاپ  رد  يو  میدیـسر . اـم  هک  دنـسر  ناـمه  هب  نارگ  تتامـش  هک  دـییآ 

انلکوت و کیلع  انبر  . » داد ناـیاپ  نینچ  ار  دوخ  يهبطخ  درک و  نیرفن  ناـنآ  هب  ناـیاپ  رد  دیـسر و  دـنهاوخ  تازاـجم  هب  یگمه  دوشیم و 
ینافک مشاه  لآ  نم  رهطلا  یلع  نبا  انا  دـناوخ : زجر  نینچ  تفرگ ، گنج  هب  میمـصت  یتقو  مالـسلاهیلع  ماما  ریـصملا » کیلا  انبنا و  کیلا 

یتقو مالـسلاهیلع  ماما  هحفـص 200 ) رهزی (  قـلخلا  یف  هللا  جارــس  نـحن  یــشم و  نـم  مرکا  هللا  لوـسر  يدـجو  رخفأ  نـیح  ارخفم  اذـهب 
نیفرطلا میرک  ریخلا  نسح  هنباو  اـیلع  موقلا  لـتق  نیلقثلا  بر  هللا  باوث  نع  اوبغر  امدـق  موـقلا و  ارفک  دـناوخیم : زجر  نینچ  دـیگنجیم ،

ار مالـسلاهیلع  نسح  شرـسپ  مالـسلاهیلع و  یلع  تیعمج  نیا  دناهدش . نادرگ  ور  ادخ  باوث  زا  میدق  زا  هدـش و  رفاک  تیعمج  نیا  ینعی :
رب شردـپ  لـیاضف  هتـشذگ و  تازراـبم  زا  ياهچخیراـت  زجر  نیا  رد  ماـما  دنتـشک . دوب ، راوگرزب  رداـم  ردـپ و  فرط  زا  بوخ و  درم  هک 

نینچ رگید  يهلمح  رد  رانلا و  لوخد  نم  یلوا  راعلا  راعلا و  بوکر  نم  یلوا  لتقلا  دـناوخ : زجر  نینچ  هلمح  کـی  رد  يو  تسا . هدرمش 
اههبطخ و مینکیم  هظحالم  هک  يروطب  ( . 8) یبنلا نید  یلع  یضما  یبا ، تالایع  یمحا  یثنا  نا ال  تیلآ  یلع  نب  نیسحلا  انا  دناوخ : زجر 

يرایسب رب  لمتشم  دنمورین و  دنلب و  یحور  مارآ ، نئمطم و  یلد  زا  یکاح  زردنا و  ظعو و  قطنم ، لالدتـسا و  زا  نوحـشم  ماما ، ياهزجر 
، اهیگریت اهیهارمگ و  زا  هدـنکآ و  تیدـبا  ادـخ و  هب  قشع  زا  هک  تسا  یگرزب  حور  شاورت  تاملک ، نیا  تسا . تاـیعقاو  قیاـقح و  زا 
رطیسم و سوفن ، حاورا و  مامت  رب  دوخ  دنلب  هاگیاج  رد  هک  گرزب  یحور  تسا . هدرزآ  نایمدآ  ياهطاطحنا  طوقس و  اهتملظ ، اهملظ و 
ام يارب  میدناوخ ، باتک  يهتشذگ  تاحفص  رد  مالسلاهیلع  ماما  ياههشیدنا  راکفا و  زا  هچنآ  اب  تاملک  نیا  ياوتحم  قیبطت  تسا . طلسم 

تراهط و زا  هتـسویپ ، یگدـنز ، نایاپ  ات  نارود و  مامت  رد  مالـسلاهیلع  ماما  ياههزیگنا  اههدـیا و  اهنامرآ ، اههشیدـنا ، هک  دـنکیم  نشور 
شیاههبطخ رد  البرک  يهصرع  هحفص 201 ) رد (  وا  یحور  تاناجیه  زا  هچنآ  تسا . هدوب  رادروخرب  یـشیدنا  دنلب  ینیب و  نشور  تزع ،

دنویپ ملاع  تقیقح  اب  هک  تسا  یگرزب  نادرم  حور  ياضتقم  نیا  تسا . قبطنم  میاهدید  وا  زا  اقباس  هچنآ  اب  ءزج ، هب  ءزج  هدـش ، سکعنم 
ادج ملاع  سومان  زا  نوچ  دـننکیم و  تکرح  رون  رد  هتـسویپ  نانیا  دـناهدشن . ادـج  ملاع  تقیقح  زا  شیوخ  رادرک  راتفگ و  رد  دـنراد و 

، ناهج تسا و  یکی  تقیقح  نوچ  و  دنیوگیم . نخس  ناهج  نابز  زا  دناهتـسویپ و  ناهج  هب  دنوشیمن . ددرم  لزلزتم و  هاگ  چیه  دنتـسین ،
تیعقاو يهدـنیامن  هک  زین  ناـنیا  دوشیمن -  نوگرگد  هاـگ  چـیه  تسه و  هک  تسناـمه  تسه  هچ  ره  ینعی  درادـن -  شیب  تیعقاو  کـی 
دننادیم دنراد و  دنویپ  قح  اب  نوچ  دنسارهیمن  گرم  زا  نانیا  دنرادن ، ینوگرگد  هدیقع  هدیا و  رد  هاگچیه  دننآ ، يایوگ  نابز  ناهج و 

نمث هب  ار  یناسنا  تفارـش  دننکیم و  بوکرـس  ار  شیوخ  نادجو  دـنیوگیم و  غورد  دوخ  هب  هک  نانآ  یلو  دـنوشیمن . مگ  ملاع  رد  هک 
سرت و ساره و  زرل و  رد  هتسویپ  دنرادن ، یگتسویپ  ییاج  هب  نوچ  دنربیم و  ملاع  زا  ار  دوخ  يهتشر  دوخ ، تسد  هب  دنـشورفیم ، سخب 

یتسه اریز  دنـسرتیم ؛ گرم  زا  زیچ  ره  زا  شیب  دنرادیمرب و  یلد  ود  اب  ار  ماگ  ره  دـنربیم . رـس  هب  ینادرگرـس  بارطـضا و  تشحو و 
رد زین  وا و  نارای  ماما و  رد  البرک : راکیپ  رد  ام  ار  هیحور  ود  نیا  لـماک  ياـههنومن  دـننیبیم . شیوخ  کـیرات  یگدـنز  ورگ  رد  ار  دوخ 

نانآ یلدنـشور  تماقتـسا و  نامیا و  زا  یکاح  هک  ماما  نارای  تاراهظا  زا  ياهنومن  هتـشذگ ، رد  مینکیم . هدـهاشم  یبوخ  هب  وا  نانمـشد 
زا بانتجا  روظنم  هب  یلو  مینک ؛ هدـهاشم  زین  البرک  زور  رد  ار  اهنآ  تاـملک  یحور و  عضو  تسا  مزـال  لاـح ، نیع  رد  میدرک ؛ رکذ  دوب ،
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دروم ام  ثحب  رد  تهج  ود  زا  دراد و  ییانثتسا  تلاح  هک  یحایر - » دیزی  نب  رح   » روشرپ تاملک  بلقنم و  يهیحور  تسخن  مالک ، لوط 
میباییم تقیقح  تفایرد  دعتسم  ار  وا  کنیا  اذل  میتخانش و  ییوخ  مرن  بدا و  هب  شیپ  زا  ار  رح  مینکیم . یـسررب  دریگیم  رارق  هدافتـسا 

نادرم دازآ  نیـسحت  ناهج ، نایاپ  ات  هک  شهج  کی  هحفـص 202 ) اب (  ددـنویپیم و  تقیقح  عمج  هب  هنوگچ  يو  هک  مینکیم  هظحالم  و 
قیاقد نآ  تسا  زیگنالد  زیوـالد و  روش  هک  هو ! دـنکیم . میلـست  تقیقح  ياـمن  ماـمت  يهدـنیامن  هب  ار  شیوخ  تسا ، هتخیگنارب  ار  یتیگ 

جـنر و همه  نآ  زا  ار  وا  دـناشک و  شمارآ  ناـنیمطا و  هب  بارطـضا  تشحو و  زا  دروآ و  روـن  هب  تملظ  زا  ار  دـیزی  نب  رح  هـک  یناـحور 
مدرم هب  باطخ  تفرگ ، تروص  مالـسلاهیلع  ماـما  وا و  نیب  هک  یفورعم  ياـهوگتفگ  هبوت و  زا  سپ  يو  دوشخب ! ییاـهر  نادـجو  باذـع 

هب هدمآ ، هک  الاح  یلو  دیدرک ؛ توعد  ار  حلاص  يهدنب  نیا  امش  دیرگب . ناتیارب  دنیشن و  ناتازع  هب  ناتردام  هفوک ! لها  يا  : » تفگ نینچ 
ار وا  دیشکب ؛ ار  وا  هک  دیاهدز  گنرین  وا  هب  کنیا  دیزادرپ و  گنج  هب  وا  هار  رد  هک  دیدوب  لایخ  نیدب  هک  یلاح  رد  دیتشاذگ ؛ دوخ  لاح 
زا هاـگنآ  يو  دور »... ادـخ  ضیرع  ياهرهـش  نیا  هب  دـناوتن  هک  دـیتفرگ  ار  شرود  فرط  ره  زا  هدـش و  شریگناـبیرگ  هدرک و  تشادزاـب 

موی هللا  مکاقسال  هتیرذ  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادمحم  متفلخ  امـسئب  : » داد همتاخ  نینچ  ار  دوخ  راتفگ  تفگ و  نخـس  تیب ، لها  شطع 
يهمه میتفگ ، هک  يروطب  دـنکن ». ناتباریـس  یگنـشت ، زور  هب  ادـخ  دـیدرک ! دـب  وا  نامود  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  زا  سپ  « » أمظلا

زور ای  بش  دـندمآ و  نوریب  دنلبرـس  هکرعم  نیا  زا  هک  دوب : رگید  نت  دـنچ  رح و  طـقف  یلو  دـندوب ؛ یحور  شکاـشک  راـچد  نایرکـشل ،
زا يرادومن  قیقد  روطب  دراد ، تیاکح  ناشرادـیب  نادـجو  یگدازآ و  زا  هکنیا  نیع  رد  نانیا ، لمع  دنتـسویپ . مالـسلاهیلع  ماما  هب  اروشاع 

؛ دنباهتلا بارطضا و  رد  نازابرس  ناهدنامرف و  یگمه  هک  دننکیم  مسجم  بیترت  نیدب  نانیا  تسا . دعـسنبا  نایرکـشل  یحور  یگتفـشآ 
، رح يرآ : دنیوگیمن . خساپ  نادجو  يادن  هب  دننکیمن و  انتعا  درذـگیم ، ناشنوردـنا  رد  هچنآ  هب  یتمه  نود  یتسـس و  رثا  رب  دـنچ  ره 

ماما نارای  يهمه  دننام  يو  دیسر . نایناهج  شوگ  هب  ناهج  نایاپ  ات  هک  دوب  شیوخ  هتـشذگ  ناکلـسم  مه  يهدش  بوکرـس  نادجو  مایپ 
اهيراکادف اب  هک  دـندوب ، ياهتخاس  دوخ  نادرم  وا ، يوج  راکیپ  نامزرمه  هدازآ و  درم  نیا  دوب ؛ رح »  » هملک یعقاو  ینعم  هب  مالـسلاهیلع ،

نـشور ار  ناشهار  دـندرکیم و  تکرح  رون  رد  یگمه  نانیا  هحفـص 203 ) دـندرک ( . ریـسفت  المع  ار  تیرح » ، » شیوخ ياهيزابناج  و 
تفاتش و ردام  روضح  هب  راکیپ ، زا  سپ  وا  هک  میاهدینش  تسا ، بهو »  » رگید دروم  دنتـشادن . هغدغد  بارطـضا و  هنوگ  چیه  دندیدیم و 

هدفه زا  شیب  دوب و  هدرک  جاودزا  هزات  هک  يو  يوش . هتـشک  مالـسلاهیلع  ماما  ربارب  رد  هکنآ  رگم  هن  تفگ : يدش ؟ یـضار  نم  زا  تفگ :
دمحم  » هب رگید : دروم  داد . تراشب  تشهب  هب  ار  وا  ناوج ، مناخ  تفگ ؛ نخس  هراب  نیا  رد  دوخ  رسمه  اب  تشذگیمن  وا  یسورع  زا  زور 

مندب ناروناج  رگا  تفگ : ورب . یهاوخیم  تفگ  وا  هب  مالسلاهیلع  ماما  دناهدرک ؛ ریسا  ير »  » رد ار  شرسپ  دیسر ، ربخ  یمرضح » ریـشب  نب 
زا البرک ، بالقنا  مییوگیم  ام  هک  تسا  ور  نیا  زا  دندوب و  هنوگ  نیدـب  همه ، مالـسلاهیلع  ماما  نارای  مرادیمنرب ! وت  زا  تسد  دـنردب ؛ ار 
اریز تسا ؛ هدوب  ریظنیب  زین  ینید  ياهداهج  رد  البرک ، راکیپ  تفگ : تأرج  هب  دیاب  تسا . هدوب  رادروخرب  یناسنا  زاتمم  لیـصا و  رـصانع 

رد ار  اههدیقع  اههدیا و  دوب  هچ  ره  دندادیم ، ماجنا  مالسلاهیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لثملایف  هک  يایبهذم  ياهگنج  رد 
مه رگا  دنتـشاد  نامیا  دندوب  یعدـم  هچنآ  هب  مادـک  ره  دـندیگنجیم و  مه  اب  یلوصا  يور  اوعد ، نیفرط  درکیم . ییارآ  فص  مه  ربارب 

اب تبثم و  يهیحور  اـب  هک  دوـبن  نمـشد  نایرکـشل  زا  رفن  کـی  یتـح  ـالبرک ، رد  یلو  دـندوب ؛ روـط  نیا  يرایـسب  دـندوبن ، روـط  نیا  همه 
هک دـندوبن  مادـک  چـیه  زرابم ، درف  نیرتکچوک  اـت  هتفرگ  ماـما  زا  زین ، فرط  نیا  زا  و  دـگنجب ! تسرد  يهدـیا  ساـسا  رب  نشور  يهزیگنا 

تضهن تمظع  زایتما و  زمر  نآ ، هب  هجوت  هک  تسا  یقیقد  رایـسب  يهتکن  نیا  دنـشاب . هتفاین  نشور  ار  دوخ  ياههدیا  اههزیگنا و  اههیحور ،
، گـنج هدـنامرف  اـهگنج ، يهمه  رد  مینادیم  هکناـنچ  دـنکیم : رتنشور  ار  ـالاب  يهتکن  ریز ، بلطم  دزاـسیم . نشور  کـین  ار  ـالبرک 

مینادیم و  دزاسیم . هدامآ  راکیپ  يهنحص  رد  دورو  يارب  ار  اهنآ  يهیحور  هباطخ  داریا  اب  دنکیم و  صیرحت  عیجـشت و  ار  دوخ  نازابرس 
هب نامیا  قوش و  اب  راکدوخ ، روطب  هدـنامرف . جـییهت  گنج و  يهباطخ  نودـب  هک  دنتـسین  هتخاـس  دوخ  نازابرـس  يهمه  اـهگنج ، رد  هک 

تیفرظ و فده و  هب  نامیا  رظن  زا  نازابرس  ندوب  گنهامهان  رثا  رب  همه ، نیا  هک  مینادیم  و  هحفص 204 ) دنوش ( . دراو  گنج  يهصرع 
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، دارفا مالـسلاهیلع ، ینیـسح  تضهن  رد  یلو  تـسا . هدوـب  رارق  نـیمه  زا  بـلطم  زین  یبهذـم  ینید  ياـهگنج  هـیلک  رد  تـسا . تماقتـسا 
یناسک تسادیپ  و  دورب . دورب ، دهاوخیم  سک  ره  هک  درک  مالعا  مالسلاهیلع ، ماما  اریز  دندوب ؛ فده  هب  لماک  نامیا  ياراد  گنهامه و 

هن هدنامرف ، گنج ، مادک  رد  دنگنجیم . هچ  يارب  دـننامیم و  هچ  يارب  دـننادب  ینیب ، نشور  اب  الماک و  هک  دـنام  دـنهاوخ  هکرعم  نیا  رد 
انثتسا الب  یگمه و  فرط ، کی  نازابرس  گنج ، مادک  رد  و  تسا ؟ هدرک  باختنا  هیفـصت و  ار  دارفا  هکلب  هدرکن ، صیرحت  عیجـشت و  اهنت 

نیا دـناهدوب ...! لزلزتم  ددرم و  نامیایب و  انثتـسا  الب  یگمه و  رگید ، فرط  هدوب و  رطاـخ  ناـنیمطا  لـماک و  ناـمیا  ینیب و  نشور  ياراد 
اهزجر و اههبطخ و  رد  هک : تسنیا  میوش  روآدای  اجنیا  رد  دـیاب  هک  يرگید  يهتکن  تسا ... هناگادـج  شراگن  کی  دوخ  رد  مهم  يهتکن 

مالـسلاهیلع نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  يدـنواشیوخ  ياهیگتـسویپ  وا  نادـناخ  مالـسلاهیلع و  ماما  ياـهوگتفگ 
هک یناسک  دروآ ؛ شیپ  ار  مهوت  نیا  تسا  نکمم  اهراتفگ ، نیا  ياوتحم  تسا . هدمآ  نایم  هب  نخس  زین  هدج  دج و  زا  یتح  هدش و  حرطم 

یگتخیمآ زا  ياهنومن  نیا ، ایآ  دنروآ . نایم  هب  نخـس  یـصخش  یگداوناخ و  لیاسم  زا  یتسیابن  دـنگنجیم  شیوخ  فدـه  رطاخ  هب  اهنت 
هب نمشد ، هک  میشاب  هتـشاد  رظن  رد  الوا ، دیاب  مهوت  نیا  خساپ  رد  تسین ؟ بسن  بسح و  هب  راختفا  يداژن و  ياهلیبق و  تابـصعت  اب  هزرابم 

یلص ادخ  لوسر  اب  وا  نادناخ  ماما و  هک  يايروص  دنویپ  ایناث ، تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تیعبت  مالـسا و  یعدم  غورد 
لماک ياـههنومن  تروص  هب  ار  ناـنآ  یگداوناـخ ، طـیحم  تیبرت و  تثارو و  مکح  هب  دنتـشاد ، مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا 

رد وا  هتـشذگ  تمظع  تشاد و  تموکح  هفوک  رد  یتدـم  فرط ، کـی  زا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  اـثلاث ، و  دوـب . هدروآرد  یمالـسا  تیبرت 
اب وا ، نادناخ  ماما و  دـشیم . هحفـص 205 ) رـشتنم (  يوما  هاگتـسد  يهلیـسو  هب  وا  دض  رب  یمومـسم  تاغیلبت  فرط  کی  زا  دوب و  اهرظن 

دندرکیم میهفت  تیمالـسا  نیغورد  نایعدم  هب  الوا ، مالـسلاهیلع ، یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  یبسن  یگداوناخ و  دـنویپ  مالعا 
ربمایپ نتخاس  مسجم  اب  ار  شیوخ  تمظع  تبیه و  ایناث ، دنتـسرپ و  ادخ  ناملـسم و  نوخ ، تسوپ و  گر و  اب ، نادناخ ، داژن و  رظن  زا  هک 

عافد مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  تفارش  تیثیح و  زا  اثلاث ، دنتخاسیم و  رادومن  وا  تمظع  تبیه و  مالـسلاهیلع و  یلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 
مصخ هب  دندیگنجیم ، نآ  هار  رد  هک  یسدقم  نییآ  هب  ار  شیوخ  يونعم  يروص و  دنویپ  نامیا  دندوتسیم و  یکین  هب  ار  وا  دندرکیم و 
نینچ دوخ  زجر  رد  مالسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دینک  هظحالم  دندرکیم . شیوخ  تبیه  تمظع و  روهقم  ار  رکـشل  دنتـشادیم و  مالعا 
برض یبا  نع  یماحا  فیـسلاب  برـضا  یعدلا  نبا  انیف  مکحی  هللاات ال  یبنلاب  یلوا  هللا  تیب  نحن و  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  انا  دیوگیم :

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  دنگوس -  ادخ  يهناخ  هب  ام -  و  متسه . مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نم  ینعی : یشرق  یمـشاه  مالغ 
یـشرق یمـشاه و  ناوج  هک  هنوگ  نامه  منکیم ، تیامح  مردپ  زا  منزیم و  ریـشمش  دنکن . مکح  ام  نیب  رد  انز  دنزرف  ادخب  میرتراوازس .

شرعلا ال بر  قداصم و هللا  اهدـعب  نم  ترهظ  قیاـقحلا و  اـهل  تنابدـق  برحلا  دـناوخ : زجر  نینچ  رگید  يهلمح  رد  و  دـنزیم ! ریـشمش 
زا دورن ، ماین  رد  اهریـشمش  ات  ادخ  هب  دنتـشگ ! رادومن  نآ  ناروالد  دش و  رادیدپ  گنج  قیاقح  ینعی : قراوبلا  دمغت  وا  مکعومجز  قرافن 

تیلاصملا یف  يراوا  یتح  اقز  توملا  ذأ  توملا  بهرأ  ـال  دـناوخیم : زجر  نینچ  مالـسلاهیلع  یلع  نب  ساـبع  و  میوشن ! ادـج  امـش  عمج 
فاخا اقسلاب و ال  ودغا  سابعلا  انا  ینا  اقرفملا  يرفأ  ماهلا و  برضا  لب  اقرط  نا  اقراط  فاخا  یقو و ال  رهطلا  یفطصملا  سفنل  یسفن  اقللا 

( گرم ( ) هحفـص 206 كدـنا (  زیچ  نیا  رد  راکیپ  نادرم  يهنایم  رد  اـت  مسرتن  گرم  زا  نم  دـیآ ، گرم  یتقو  ینعی : یقتلملا  دـنع  رـشلا 
هک مسابع  نم  مزاس ، ادج  شقرف  منز و  ریـشمش  هکلب  مسرتن و  وا  زا  دیآ  ولج  هک  ره  داب ، ربمایپ  كاپ  ناج  رادـهگن  نم  ناج  موش ، ناهنپ 
نع بذا  دـتهم  بلقب  موقلا  لتاقا  دـناوخیم : نینچ  رگید  راب  و  مسرتیمن . يدـب  چـیه  زا  دروخرب  ماـگنه  رد  موریم و  ندروآ  بآ  يارب 

اب نم  ینعی : دیؤملا  یضترملا  یلع  لجن  ددوتلاوذ  سابعلا  انا  ینا  يدیس  لاتق  نع  اودیحت  یتح  دنهملا  مراصلاب  مکبرضا  دمحا  یبنلا  طبس 
زا ات  منزیم  نارب  ریشمش  اب  ار  امش  نم  منکیم . يرادبناج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دنزرف  زا  مگنجیم و  موق  نیا  اب  هتفای  تیاده  یلد 
هک دوشیم  هضحالم  دوب . دیؤم  ادـخ  فرط  زا  هک  میاضترم  یلع  دـنزرف  ( ، 9  ) منابرهم سابع  نم  دـینک . رارف  نم  ياقآ  اب  ندرک  گـنج 

، دیوگ نخس  هک  اهنآ  زا  کی  ره  تسا و  هدوب  هتخیمآ  رد  اهنآ  يهشیر » گر و   » داژن و اب  یمشاه  نادناخ  ياههدیا  اههزیگنا و  اههیحور ،
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ییاههرهچ البرک ، رد  هک  میتسناد  میدش و  انشآ  یبوخ  هب  نیمـصاختم  تایحور  اب  ام  اجنیا  ات  دراد . ریذپان  کیکفت  یگتـسویپ  يرگید  اب 
نیابتم داضتم و  دنـشاب ، كرتشم  یناسنا  میهافم  زا  یموهفم  چیه  رد  هکنآیب  لماک و  روطب  دص و  رد  دص  هک  دـنتفرگ  رارق  مه  يوربور 

زرابم دش و  زاغآ  نت  هب  نت  ادتبا  رد  گنج ، مینکیم . یسررب  راکیپ  يهنحـص  رد  ار  هیحور  ود  نیا  یلمع  یلجت  کنیا  و  دندوب ، رگیدکی 
هاپس هجوتم  هرسکی  تافلت ، تفای و  همادا  تروص  نیدب  یتدم  گنج ، دندمآیم . رد  ياپ  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  دعسنبا ، رکـشل  نابلط 

. ) دش روهلمح  دندوبن  رفن  زا 32  شیب  هک  مالسلاهیلع ، ماما  باحصا  تسار  نوتس  هب  رکشل  نوتس  کی  دندید ، نینچ  یتقو  دوب . دعـسنبا 
؛ دنتخادرپ يزادناریت  هب  مالـسلاهیلع  ماما  نازادناریت  دـش و  عفد  تدـشب  وا  دودـعم  ناراد  هزین  ماما و  دوخ  طسوت  هلمح ، نیا  هحفص 207 )
. درک قرفتم  ار  نانآ  درب و  هلمح  دعسنبا  نایهاپس  هب  رح » ، » ماگنه نیا  رد  دوب . دعسنبا  نایرکشل  هجوتم  هرـسکی  تافلت  زین  هلمح  نیا  رد 

یمدرم اب  رهـش ! نیا  ناعاجـش  اب  دیگنجیم :؟ یناسک  هچ  اب  دینادیم  اهقمحا ! دز : دایرف  جاجح » نب  ورمع   » هک دش  يداع  ریغ  نانچ  عضو 
زا سپ ، نیا  زا  و  دینک . ناشنارابگنـس  دیناوتیم  امـش  دنمک و  نانیا  دورن . ناشیا  نادیم  هب  امـش  زا  یـسک  دناهدمآ ! گرم  لابقتـسا  هب  هک 

و ورمع »  » یهدنامرف هب  پچ  زا  يرگید  تسار و  زا  یکی  تخس ؛ يهلمح  ود  نیا ، زا  سپ  و  دش . نغدق  نت  هب  نت  گنج  دعـسنبا ، فرط 
عفد تدشب  زین  هلمح  نیا  یلو  دمآ ؛ رد  ياپ  زا  مالـسلاهیلع  ماما  نارادفرط  زا  هجوسع » نب  ملـسم  . » دش مالـسلاهیلع  ماما  رکـشل  هب  رمـش » »

زورما ام  ینیبیمن  رگم  هک  داد  مایپ  ورمع »  » هب دوب  هدش  جیگ  هک  ماظن  هراوس  هدنامرف  اذـل  دوب و  زیگنا  تریح  هلمح ، نیا  ندز  بقع  دـش .
«، رمـش ، » لاوحا نیمه  رد  دـندرک و  يزادـناریت  مالـسلاهیلع  ماـما  هاپـس  هب  زادـناریت ، دـصناپ  ناـمز  نیا  رد  مینیبیم ؟ هچ  مک  هدـع  نیا  زا 

فرط زا  ياهلمح  رهظ ، زاـمن  زا  دـعب  دیـشک ... ... لوط  رهظ  اـت  حبـص  زا  ناـیرج  نیا  دوـب . داـیز  نیفرط  زا  تاـفلت  درب و  يرگید  يهلمح 
نیدنچ هدع  کی  دننکیم . رام  رات و  ار  نایرکشل  دنوریم و  رازراک  نادیم  هب  هک  دنتسه  ماما  نازابرس  نیا  دوشیمن و  دعـسنبا  نایهاپس 

هب نتشاذگ  مدق  تأرج  هک  دندوب  هدز  تشحو  نانچ  مالسلاهیلع ، ماما  باحـصا  يهدنام  یقاب  رفن  رثکادح 50  ربارب  رد  دنتسه  يرفن  رازه 
تسپ يهدیا  تسس و  يهزیگنا  هدز و  تشحو  هدوسرف و  يهیحور  هب  ار  ام  ملظ ، نایهاپـس  رارف  تبکن  يهرظنم  دنتـشادن ...! گمج  نادیم 

سرت و نوعلم  دـش ، دراو  دعـسنبا »  » رارج رکـشل  هب  وا ، نارای  مالـسلاهیلع و  ماما  هیحاـن  زا  هک  یناوارف  تاـفلت  دـنکیم . ییاـمنهار  ناـنآ 
ریز دنتخیریم و  مه  يور  يدایز  هدـع  دـندرکیم ، رارف  نایرکـشل  هک  هلمح  کی  رد  دوب . اهنآ  عاضوا  یگتخیر  مهرد  رارف و  تشحو و 

هحفـص 208) ياهزجر (  تشاد ، ار  یمهم  شقن  نایرکـشل ، نتخاس  هدنکارپ  رد  هک  یمهم  لماع  دندشیم . لامدگل  نابـسا  ياپ  تسد و 
نانآ رثؤم  ذفان و  باذج و  ياههرهچ  ینامـسآ و  یتوکلم و  ياههفایق  رگید ، لماع  و  وا ؛ نادناخ  نارای و  مالـسلاهیلع و  ماما  ياسآ  دـعر 

هللا یلص  ادخ  لوسر  اب  نایوج  راکیپ  کیدزن  یگتسویپ  رب  لمتشم  فده و  هدیا و  رادومن  تعاجش و  نامیا و  زا  یکاح  هک  اهزجر ، دوب .
ياههتشر تفرگیم و  نافوط  ار  ناشدوجو  رسارس  دومن . داجیا  هلغلغ  ناشزغم  رد  درکیم و  هراپ  ار  ناششوگ  دعر ، لثم  دوب ، هلآ  هیلع و 

تخبدب نینچ  ار  نینچ  ار  مدآ  هک  تسا  ینامیایب  نیا ، دندیودیم . وس  نآ  وس و  نیا  هب  نادرگرس  ناریح و  تسـسگیم و  مه  زا  ناشلد 
رد دروآ . دهاوخن  راب  یتخبدب  ییاوسر و  نینچ  زگره  دنشاب ، هتشاد  نامیا  دوخ  راک  هب  طلغ -  هب  ولو  یسک -  رگا  الا  دنکیم و  هراچیب  و 

نانز و هب  تبـسن  تمرح  کته  ندرب و  هلمح  یحور  لماع  تفایرد  نآ ، دـسریم و  رظن  هب  بسانم  نآ  رکذـت  هک  تسا  هتکن  کـی  اـجنیا 
ياهههبج رد  نانآ  تسکـش  زا  یلمعلا  سکع  دوب ، نانآ  یتاذ  يدـیلپ  تواقـش و  لامک  زا  یکاح  هکنآ  رب  هوالع  تسا  ناکدوک  راتـشک 

تیعمج لیـس  هب  مالـسلاهیلع  ماما  یـصخش  يهنت  کی  هلمح  يهرظنم  رتزیگنا ، روش  رتبلاج و  همه  زا  دوشیم . بوسحم  ناگرزب  اب  گنج 
نایم زا  ار  همه  وا  دنورب  مالسلاهیلع  نیسح  نادیم  هب  مدرم  يهمه  رگا  ریما ! دز : دایرف  رمش »  » هک تخیر  مهرد  ار  هاپس  نانچ  نآ  وا  تسا ؛
یلو دش ؛ یلمع  رمش  داهنشیپ  میریگب . ار  وا  رود  فرط  ره  زا  مه  اب  نازادناریت ، نارادهزین و  ماظن و  هراوس  هک  مهد  يأر  نینچ  درادیمرب .
«... میظعلا یلعلا  هللااب  ـالا  ةوق  ـال  لوح و  ـال  : » دومرفیم داتـسیایم و  دـیناسریم و  اـههمیخ  هب  ار  دوخ  تفاکـشیم و  ار  هرـصاحم  هقلح  وا 

فرط ره  زا  تسا ! برعلا » لاتق   » دـنزرف نیا  دـیگنجیم ؟ یـسک  هچ  اـب  دـینادیم  دز : داـیرف  دـید ، دـعاسمان  رایـسب  ار  عضو  هک  دعـسنبا 
مرح يوس  هب  دندیرب و  مرح  اب  ار  شاهطبار  و  دندرک ، هرصاحم  ار  مالـسلاهیلع  ماما  زادناریت ، رازه  راهچ  لاح ، رد  هک  دینک ! شاهرـصاحم 
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مکایند و یف  ارارحا  اونوکف  داعملا  نوفاـخت  ـال  نید و  مکل  نکی  مل  نا  نایفـسیبا  لآ  ۀعیـش  اـی  مکلیو  : » دیـشک داـیرف  يو  دـندرب . هلمح 
ادخ هب  تشگزاب  زا  دیرادن و  نید  رگا  نایفـسوبا ! نامدود  ناوریپ  يا  امـش  رب  ياو  ( » هحفـص 209 ابرع ( ». متنک  ذا  مکباسحا  یلا  اوعجرا 

ياهلغلغ روش و  نانچ  ماما ، يهتفگ  نیا  دـینک ». عوجر  شیوخ  قلخ  بسح و  هب  دـیبرع  هک  امـش  دیـشاب . دازآ  دوخ  يایند  رد  دیـسرتیمن 
ماما خساپ  دیوشن ! ممرح  ضرعتم  ماهدنز  ات  دنرادن  هانگ  اهنز  میگنجیم و  مه  اب  ام  دومرف : ییوگیم ! هچ  دروآرب : دایرف  رمش  هک  دنکفا 
رود دـیوش و  رود  درم  نیا  مرح  زا  رکـشل ! بوخ ، رایـسب  تفگ : يو  داـتفا . رثؤم  رمـش  رد  هک  دوـب  ذـفان  زوسناـج و  يردـقب  مالـسلاهیلع 

ار ام  رمش ، نوچ  یلدگنس  نمشد  ناج  لد و  رد  مالـسلاهیلع  ماما  مالک  ياسآ  هزجعم  ریثأت  تسا - ... یمیرک  وفک  هک  دیریگب  ار  شدوخ 
تقیقح نیا  زا  ریز ، هاتوک  تالمج  رد  دشار  ياقآ  دنکیم ... انشآ  وا  نمـشد  مالـسلاهیلع و  رارحا  ماما  ياههدیا  اههزیگنا و  اههیحور ، هب 
ییاهنابز اب  دروخیم  لقیص  هک  دوب  ریشمش  ياههغیت  يادص  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ياههمیخ  زا  اروشاع  بش  رد  : » تسا هتفرگرب  هدرپ 

اروشاع زور  دندادیم . شیامن  مافلین  يهدرپ  نیا  ریز  رد  ایند  نید و  رما  رد  ار  دوخ  تیمامت  تیفیک  نیا  اب  دـندرکیم و  نآرق  توالت  هک 
ینامـسآ ياهباهـش  دـننام  قافن  كرـش و  کیرات  قفا  رد  اهنآ  نابز  زا  هک  دوب  سفن  تزع  تعاجـش و  تریغ و  تمکح و  تاـملک  زین 

رـس تسد و  دندشیم ، رتهدنز  دندرمیم و  دندشیم ، باترپ  نیمز  رب  ای  زاورپ و  اوه  هب  ادـخ  هار  رد  هک  دوب  رـس  تسد و  دیـشخردیم و 
سپ ( . 10 ...« ) دندوبریم تقبـس  يوگ  کیالم  زا  دندزیم و  دنخبل  گرم  يهرهچ  رب  دنتـشگیم ، نیمز  نامـسآ و  ياراد  دـنتخابیم و 

، دشاب رتکیرات  ردق  ره  اضف  : » ناشیا لوق  هب  اریز  دـنکانبات ؛ هدـنزورف و  تسا . یقاب  ناهج  ات  البرک ، نایوج  راکیپ  هک  تسین  تلع  نودـب 
هولج کین  تلادـع  يهرهچ  متـس  طیحم  رد  ددرگیم و  رادومن  بوخ  دـیحوت  يهولج  بش  تملظ  رد  دوشیم . رتنایامن  نآ  رد  رون  هلعش 
نیا خساپ  يهصالخ  دمآ : تسد  هب  رـضاح  لصف  ياوتحم  زا  ( 12  ) هتشذگ لصف  شسرپ  نیرخآ  خساپ  هحفص 210 ) ( . ) 11 .« ) دنکیم

، زین مایق  يرهاظ  لکـش  دنچ  ره  تسوا ؛ داهنکاپ  نارای  وا و  يهدیا  هزیگنا و  هیحور ، تمظع  مالـسلاهیلع ، ماما  مایق  تمظع  أشنم  هک  تسا 
یلو تسا ؛ شیاتس  سیدقت و  هنوگ  همه  روخ  رد  وا ، نارای  مالسلاهیلع و  ماما  يریذپان  تسکش  يدرمیاپ و  تماقتـسا و  تسا و  ریظن  مک 

سونأمان و ياهریـسفت  مینیبیم . نآ  زا  يدایز  ياـههنومن  ناـهج ، یبهذـم  ریغ  یبهذـم و  تازراـبم  رد  تسین و  وا  ماـیق  هب  رـصحنم  اـهنیا 
لیاضف هب  هجوت  مالـسلاهیلع و  ماما  مایق  یهلا  لیـصا و  رـصانع  هب  یبایتسد  دیازفایم . لکـشم  رب  هکلب  دـیاشگیمن و  ياهدـقع  زین  زومرم ،
يدازآ تضهن  نیا  هب  ناهج ، ناگدازآ  قیمع  مارتحا  زمر  اهنت  تیناسنا ، لامک  رهاظم  يهمه  زا  البرک  ماـیق  يرادروخرب  یناـسنا و  گرزب 

رد هک  يرادـیاپان  تاساسحا  بصعت و  لیبق  زا  يرگید  لماع  چـیه  دوب و  نیجع  تیدـبا  ادـخ و  قشع  اب  هک  یتضهن  تسا ؛ یناسنا  شخب 
. تسا ریظنیب  اتکی و  ناهج  ياهتضهن  نایم  رد  قح  هب  ینیـسح  یتضهن  تشادـن ، یـشقن  نآ  رد  دوشیم ، هتخورفارب  گـنج  ياـههنحص 

مشچ و  درادیم . او  البرک  يهنحص  داژن  کین  ناروآ  مزر  ریاس  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  ربارب  رد  مارتحا  هب  ار  یمدآ  هک  هچنآ  تسا  نیا 
ص 102. ءادهشلاوبا ، ( 1 ( ) هحفص 211 دزودیم ( ... تلیضف  اب  هتشذگ و  ناج  زا  نابلط  قح  نآ  يوسارف  ار  يدازآ  تلیـضف و  ناگتفیش 
(6 . ) 19 هلداـجم /  ( 5 . ) رفاـغ يهروس  يهیآ 27  ناـخد و  يهروـس  يهیآ 20  ( 4 . ) ص 267 طبـس ، هرکذت  ( 3 . ) 179 نارمع /  لآ  ( 2)

رثا رب  نیا  دوشیم و  رتهاتوک  بیترت  هب  ماما  ياهزجر  ياهعارـصم  تفگیم : دـشار  ياقآ  ( 8 . ) امدـق نومازهف  مزهن  ناف  ( 7 . ) 91 رجحلا ،
افو رهم و  درک . یلجت  یناسنا  رهاظم  يهمه  ـالبرک  رد  ( 9 . ) تسا هدشیم  فیعض  مک و  جیردتب  هک  تسا  راکیپ  رد  ماما  سفن  یگتـسخ 

دهاش افو  رـس  زا  وا  ندـیماشاین  بآ  ناتـساد  دوب . يردارب  رهم  لماک  يهنومن  کـی  ع )  ) یلع نب  ساـبع  دوب و  یلعا  دحرـس  هب  ـالبرک  رد 
(10 . ) تـسا هدوـب  رادروـخرب  هـجرد ، نیرتـالاو  رد  یناـسنا  یقـالخا  رــصانع  ماـمت  زا  ـالبرک  بـالقنا  هـک  تـسا  اعدـم  نـیا  رب  ییاـیوگ 

مهم نینچ  نیا  ع ،)  ) نیـسح مایق  ارچ  هک  دوب  نیا  شـسرپ  ( 12 . ) ص 344 ج 2 ، قباس ، كر  ( 11 . ) ص 148 ج 5 ، دشار ، ياهینارنخس 
.؟ دناهتخادرپ تاغیلبت  هب  نآ  يهرابرد  هدش و  هداد  هولج 

جیاتن راثآ و 
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يهدـنکارپ ياهتضهن  يارب  ینوناک  دوخ ، تضهن  اب  ماما  هک : تسا  نیا  دیـشیدنا ، کین  نآ  يهرابرد  دـیاب  هک  یلیاسم  زا  جـیاتن  راـثآ و 
حیضوت داد . تاجن  لالحمضا  هیزجت و  رطخ  زا  ار  یمالسا  تما  تموکح و  مه  مالـسا و  نییآ  مه  بیترت ، نیدب  دروآ و  دوجو  هب  هدنیآ 

، تشاد دیزی  هک  يایتسایـسیب  يرـسکبس و  اب  تشذگیم و  دیزی  نیفلاخم  ياههنیـس  رد  هک  یناوارف  ياههدـقع  هب  هجوت  اب  هکنآ  نخس 
ناگدـننک تضهن  ياـههزیگنا  اههدـیا و  تشادـن و  نوناـک  نوچ  اهكاکطـصا ، نیا  یلو  دوـب ؛ یعطق  مدرم  تموـکح و  نیب  كاکطـصا 

رد شیوخ  راصحنا  رد  ار  هزرابم  لوصحم  دـندرکیم و  يرادرب  هرهب  نآ  زا  تموکح ، ناقـشاع  نابلط و  هیزجت  اج ، ره  رد  دوب ، هدـنکارپ 
يایند هک  تشارفارب  یمچرپ  تشادرب و  مالـسا  يایند  يهدـنیآ  زا  ار  گرزب  رطخ  نیا  مالـسلاهیلع ، ماما  ماـیق  دـندرکیم . طبـض  هدروآ و 

مالـسلاهیلع ماما  مایق  مدـع  تروص  رد  يوما  دـض  ياهمایق  زا  ام  هک  يایـضرف  ریوصت  تخادرپ . بـالقنا  هب  نآ  لـظ  رد  مالـسا  يهدـنیآ 
عوـقو هـب  يدروـخ  دز و  دـشیم و  زاـس  ياهـمغن  ییاـج  رد  يزور  ره  مدرم ، یتیاـضران  دـیزی و  یتقاـیلیب  رثا  رب  هـک  تـسا  نـیا  مـیراد ،

هب دنـشاب و  هدـیقع  هدـیا و  بحاص  نایم ، نیا  رد  دوب  نکمم  ياهدـع  کی  اـهنت  تشاد و  یتلع  مادـک  ره  اـهدروخ  دز و  نیا  تسویپیم ؛
ياهلیبق و تابـصعت  هب  میدـناوخ ، هحفـص 212 ) مود (  شخب  رد  هک  یلیـالد  هب  یعاـمتجا  وـج  یلو  دـننک ؛ ماـیق  مالـسا  زا  عاـفد  روـظنم 
دـیآیم و دـیدپ  جرم  جره و  ماجنارـس  تاعامتجا ، هنوگ  نیا  رد  دوب . هدولآ  تخـس  کچوک ، یمـسوم و  ياهاوعد  تاماقم و  ییوجیپ 

هـضبق ار  عاضوا  دنرتزابلغد ، رتراکم و  همه  زا  هک  اهنآ  ذفنتم و  ياهنادناخ  لیابق و  نادنمتردق و  تسین ، نشور  هعماج  مسر  هار و  نوچ 
ینییآ مارم و  دوریم ، نیب  زا  یلک  هب  نیب  نیا  رد  هک  يزیچ  دنزادنایم . هار  یفیاوطلا  كولم  طاسب  هرخالاب  دنزاتیم ، مه  هب  و  دـننکیم .

هدـش سیـسأت  هزات  هک  تسا  یتما  یگچراپکی  و  درذـگیمن ؛ نآ  نس  زا  نرق  مین  زا  شیب  هتـشاذگ و  دوجو  يهصرع  هب  اپ  هزاـت  هک  تسا 
ندیشخب نوناک » !. » تما هن  تموکح و  هن  دوب و  یندنام  نید  هن  دیزی ، تموکح  اب  میدرک : هراشا  اج  کی  هک  يروطب  بیترت  نیدب  تسا .

رب نییولع  زا  ياردفرط  هب  مالسا  يایند  مالـسلاهیلع ، ماما  تداهـش  زا  سپ  هک  يروط  هب  هزرابم ، يهدیا  ندرک  نشور  هدنیآ و  تازرابم  هب 
زا يرایـسب  دوب ، هدرکن  مایق  مالـسلاهیلع  ماما  رگا  هکنآ : رگید  يهتکن  دوب . مالـسلاهیلع  ماما  مایق  راثآ ، نیرتناشخرد  زا  یکی  تساخ ، اـپ 

تازرابم هک  دندرکیم  هظحالم  دندیدیم و  برطـضم  هتفـشآ و  رایـسب  ار  عاضوا  نوچ  هدـیقع ، نابحاص  نابوخ و  ناشیدـنا و  تحلـصم 
رد یتکرـش  هنوگ  ره  زا  اساسا  دوب  نکمم  هدـش ، عورـش  هنابلط  هاج  هدولآ و  راکفا  اب  فلتخم  فئاوط  اههورگ و  دارفا و  فرط  زا  هیوریب 

لوا فص  رد  ار  هدـع  نیا  مالـسلاهیلع ، ماما  ماـیق  یلو  دنـشک ؛ بقع  یـسایس  ياـههکرعم  زا  ار  دوخ  دـننک و  يراددوخ  هدـنیآ  تازراـبم 
رظن زا  دنـشاب -  هتـشاد  رـس  رد  رگید  ياهاوه  نیزرابم  زا  ياهدع  دنچ  ره  هدنیآ -  تازرابم  فدـه  هک  دـش  ثعاب  نیا  داد و  رارق  هزرابم 

دننادیم نآ  اهنت  ار  مایق  کی  يهجیتن  هک  يایحطـس  مدرم  نانیب و  کیدزن  ـالومعم  هک  هنوگنآ  يدـعب -  تاـنایرج  دوش . نشور  یمومع 
هب حیحص  روحم  رب  دیآ -  دوجو  هب  تلادع  لامک  يانبم  رب  يدیدج  عضو  دوش و  نوگنرـس  ملاظ  تردق  نوگرگد و  لکلاب  یعاضوا  هک 

اهدروخرب هکلب  دوش ، تیاده  يرگید  ریسم  هب  ریبزنبا  لاثما  هنابلط  هاج  ياهگنج  هک  دشن  ثعاب  البرک  بالقنا  ینعی  دماین ؛ رد  شدرگ 
صلاـخ و ماـیق  هک  تسا  نیا  هتکن  یلو  دوب ؛ تموکح  تفـالخ و  رـس  رب  يدودـعم  هحفـص 213 ) يانثتـسا (  هب  يدـعب  ياهدروخ  دز و  و 

نیرتـمهم زا  یکی  درک و  ذوفن  راـکفا  رد  دوخ ، ياوتحم  اـب  دوب ، رادروـخرب  یحـضاو  فدـه و  هدـیا و  زا  هک  مالـسلاهیلع  ماـما  ییانثتـسا 
زا عافد  صالخا  ینعی   ) دوخ ياوتحم  زا  هاگچیه  مالـسلاهیلع  ماما  مایق  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  دـش . هدـنیآ  نیزراـبم  یتاـغیلبت  ياـهرازبا 

توعد یکاـپ  اوقت و  نییآ  هب  ار  مدرم  هشیمه  دوخ ، ياوتحم  اـب  تضهن  نیا  سپ  دـشیمن ، يراـع  مدرم ) قوقح  زا  عاـفد  مالـسا و  میرح 
زاغآ يراتفردب  مشاهینب  اب  تردق  هب  ندیـسر  زا  سپ  تشاد و  رـس  رب  تفالخ  ياوه  دوخ ، تضهن  رد  هک  دوب  يدرم  ریبزنبا » . » درکیم

زا یتـح  يو  درک ؛ دـیعبت  رگید  راـب  ینادـنز و  دـندرکن ، تعیب  وا  اـب  هکنآ  يارب  راـب  کـی  ار  ساـبعنبا  هفینح و  دـمحم  لـثملایف  درک و 
یلص ربمغیپ  نادناخ  تفگ : مدرم ، داریا  باوج  رد  دیزرو و  عانتما  شیوخ  ياههبطخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رب  نداتسرف  تاولص 

هب مایق  رد  زین  راتخم  يهزیگنا  دنزارفایم ! ندرگ  نانیا  مربب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مسا  رگا  نم  دنتـسه و  یمدرم  دب  هلآ  هیلع و  هللا 
لاح و حرـش  تسین و  هقباس  شوخ  مالـسلاهیلع ، ماما  ناگدنـشک  زا  عیـسو  ناشخرد و  یهاوخنوخ  فصو  اـب  يو  تسین ؛ نشور  یتسرد 
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هب دنتفرگ و  ماهلا  البرک  مایق  زا  نانیا  دوشیم  هظحالم  فصولا  عم  تسا . هدوبن  یـصلخم  درم  زین  وا  هک  دناسریم  ریبزنبا  اب  وا  تارکاذم 
نیا هک  دندز  تسد  ینینوخ  مایق  هب  ییاوه  چیه  نودب  تیرح و  تأرج و  لامک  اب  هک  مینیبیم  ار  نیباوت »  » هنایم نیا  رد  دنتخادرپ ؛ تضهن 

هک دنچ  ره  دریگیم ، ماهلا  البرک  تضهن  زا  هاگ ، يدعب ، ياهتضهن  هک  دوشیم  هظحالم  درک . دیدجت  ار  البرک  يادهـش  يهرطاخ  مایق 
ماما مایق  هک  نیمه  و  دنکیم ؛ بیقعت  ار  البرک  تضهن  فده  تسرد ، هاگ ، دـنکیمن و  بیقعت  لماک  روط  هب  ار  نآ  يهدـیا  مسر و  هار و 
ماهلا نیقلت و  اهمایق  نیا  هب  زین  ار  دوخ  ياوتحم  دوشیم ، يدعب  ياهمایق  يهکرحم  لماوع  یلصا و  رصانع  زا  یکی  تروص  هب  مالسلاهیلع 
جوم تروص  هب  هلأسم ، نیا  دروخیم . مشچ  هب  اجنآ  اجنیا و  سدقم ، يهدیا  کی  تروص  هب  هشیمه  صالخا ، دیحوت و  روحم  دـنکیم و 

سابعلاینب ناورمینب و  هیماینب و  نامز  زا  ار  تسرپ  ادـخ  هتخوسلد و  هحفص 214 ) راکتـسرد و (  مدرم  ياهدع  نانچمه  هک  دش  ییاپرید 
اهلاس و رد  ام  درک . دومن  هولج و  هنابلط  هاج  مایق  همه  نآ  نایم  رد  تلیـضف ، یتسار و  ساسا  رب  نییولع  ياهمایق  دـناشک و  دوخ  هارمه  هب 
و هیکز » سفن  دمحم   » و خف » دیهش   » مالسلاهیلع نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  لیبق  زا  ینیزرابم  مالـسلاهیلع ، ینیـسح  تضهن  زا  دعب  ياهههد 
، هاگچیه دوبن ، ماما  مایق  رگا  دنتـشادن . تلادع  قح و  زج  ياهزیگنا  دندرکیم و  مایق  سابعلاینب  يافلخ  لباقم  رد  هک  مینیبیم  ار  نارگید 

هکنآ رگید ، تفاییم . ماجنا  یبلط  هاج  یتسرپ و  اوه  گنت  ياههبوچ  راهچ  رد  هرـسکی  يدعب ، تازرابم  دنداتفایمن و  مایق  رکف  هب  نابوخ 
، دندش نامیشپ  هک  یناسک  نیلوا  ارجام  نایاپ  زا  سپ  دنتـشادن و  نامیا  دوخ  راک  هب  هفوک  لدک  يرات  نایـشروش  میتسناد : هک  هنوگ  نامه 
زا هک  یـسک  دوب ، هدرک  هداـمآ  هناحـضتفم  تسکـش  هنوگ  ره  يارب  ار  هنیمز  لـعفنم ، هدروخ و  تسکـش  يهیحور  نیا  دـندوب ؛ ناـشدوخ 

دوخ تسا و  رضاح  یتناها  فیفخت و  ره  شریذپ  يارب  دنک ، رازیب  دوخ  زا  ار  وا  هک  دشاب  يدح  هب  ینامیشپ  دشاب و  نامیشپ  دوخ  يهدرک 
دـنکیم و راومه  یبوخ  هب  اـهنآ  نیفلاـخم  يارب  ار  هار  داد ، تسد  یتعاـمج  اـی  یـصخش  يارب  رگا  تلاـح ، نیا  دـنادیم ؛ نآ  راوازـس  ار 

یتقو دنکیم و  تنعل  ار  وا  درط و  دوخ  زا  ار  دایزنبا  یتقو  دونـشیم و  تمالم  دوخ  نادناخ  زا  دیزی  یتقو  دناسریم . هجیتن  هب  ار  بالقنا 
هک تسا  ینورد  تمادن  یتخبدب و  کی  راتفرگ  دنکیم ، راتفر  تبحم  مارتحا و  هب  تناها ، همه  نآ  زا  سپ  مالـسلامهیلع ، تیب  لها  اب  هک 

یناسک ای  یـسک  يارب  هک  تسا  یتلاح  نیرتدب  نیا ، دنک ؛ شوماخ  ار  دوخ  نطاب  يادن  ای  دهد و  نیکـست  ار  نآ  دـناوتیمن  هجو  چـیه  هب 
نانآ ینورد  یتحاران  تمادن و  بارطضا و  نیمه  نانآ ، رادهنماد  ییاوسر  هیماینب و  لالحمضا  رس  مینک ، تقد  کین  رگا  دیآیم و  شیپ 

. دـمآیمرد ياـپ  زا  نیفلاـخم  ياـهمایق  ربارب  رد  اـهيدوز  نیدـب  يوما  هاگتـسد  دـمآیمن ، شیپ  فط »  » يهعقاو رگا  هک  دوبن  مولعم  دوب .
ناوارف ياهیتحران  زا  یکاح  یگمه  ادـخ ، يهناخ  ندز  شتآ  و  هرح »  » عیاقو دوبن . میلـست  يهدامآ  فیعـض و  ردـق  نیا  اههیحور  املـسم 
راتفرگ دندوب و  هدنامرد  وس  هحفص 215 ) ره (  زا  هک  ییاهتردق  دننک . نامتک  ار  نآ  دنتـساوخیم  هلیـسو  نیدب  هک  دوب  يوما  هاگتـسد 

هک یتردق  یعونصم  نتفایزاب  يارب  دنتـشاد ، هک  ياینامیـشپ  ناشیرپ و  يهیحور  هب  هجوت  اب  دندوب ، هدش  اههنتف  اهبوشآ و  ماسقا  عاونا و 
يوما هاگتسد  ربارب  رد  مدرم  دمآیمن ، شیپ  فط  هعقاو  رگا  وس ، نآ  زا  دندشیم . لسوتم  اههبرح  نیرخآ  هب  دوریم ، نیب  زا  دنتـسنادیم 

کی زا  سپ ، دنریگ . هدهع  رب  ار  يربهر  انایحا  دننک و  مادنا  ضرع  يدعب  ياهتضهن  رد  دنناوتب  هک  دـندشیمن  يرج  روسج و  ردـق  نآ 
هدـنیآ نیزرابم  بیترت ، نیدـب  درک و  فیعـضت  ار  هیماینب  هیحور  رگید ، فرط  زا  دـیمد و  يدـیدج  حور  مدرم  رد  البرک  ناـیرج  فرط ،

هفوک و رفس  رد  تراسا  ناوراک  هچ  مالسلاهیلع ، ماما  ناگدنامزاب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دنزاس . نک  هشیر  ار  دساف  تموکح  نآ  دنتسناوت 
نتخیگنارب رد  شیوخ  هناهاگآ  تاغیلبت  اب  نانیا  دنتـشاد . يرفاو  مهـس  البرک  بالقنا  ندناسر  رمث  هب  رد  هعیـش  يهمئا  هچ  هنیدـم و  ماش و 

زا هک  دـندش  قفوم  دـندرک و  لـماک  هجوت  یمالـسا  تما  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  ماـیق  يهزیگنا  حور و  نیقلت  مدرم و  فطاوع  تاـساسحا و 
بلج البرک ، بالقنا  ياوتحم  نیقلت  رب  هوالع  دننک . يرادرب  هرهب  شیوخ  یهلا  هدـیا  فدـه و  عفن  هب  مالـسلاهیلع  ناگدازآ  ماما  تداهش 
سپ هک  درک  هبوت  یتموکح ، هاگتـسد  هک  داد  رارق  يزاتمم  تیعقوم  رد  ار  مالـسلامهیلع  همئا  تیمولظم ، يهرهچ  نتفرگ  مدرم و  فطاوع 

هک دندیمهف  یتموکح  ياههاگتسد  دوب . البرک  مایق  جیاتن  نیرتمهم  زا  رگید  یکی  نیا  و  دهد ! مالسلامهیلع  همئا  هب  تعیب  داهنـشیپ  نآ ، زا 
تعیب هلأسم  رگید  بیترت ، نیدب  دروآ و  دوجو  هب  ییاهیتحاران  تابارطضا و  هچ  دوشیم و  هجاوم  یلمعلا  سکع  هچ  اب  يداهنشیپ  نینچ 
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یگدنز لقتـسم  دنلبرـس و  نرق ، ود  لوط  رد  دنتـسناوت  نایاوشیپ ، نیا  دش و  هموتخم  هشیمه  يارب  مالـسلامهیلع  نیموصعم  همئا  زا  نتفرگ 
ناشن مالـسلاهیلع ، اضر  ترـضح  ات  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  نامز  زا  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  همئا  تیعقوم  ینحنم  مسر  دـننک .
دنروآ تسد  هب  یتیعقوم  نانچ  شیوخ ، راختفا  رپ  یگدنز  لوط  رد  ریبدـت  نسح  اب  دنتـسناوت  ردـق  یلاع  ناربهر  نیا  هنوگچ  هک  دـهدیم 

لصفالب يهدنامزاب  هحفـص 216 ) نوچ (  هک  مینیبیم  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  دـنیآ . لیان  یتکلمم  تاماقم  نیرتیلاع  هب  هک 
نیدب هکنآ  نمض  رد  تفرگ و  شیپ  یصاخ  مسر  هار و  دنک ، کیرحت  تسناوتیم  رتشیب  ار  مدرم  فطاوع  دوب و  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما 

تیعقوم مالسلاهیلع ، قداص  ماما  مالـسلاهیلع و  رقاب  ماما  نامز  رد  درک . راومه  زین  ار  ناگدنیآ  هار  دنک ، یگدنز  زارفارـس  تسناوت  بیترت 
، دناهتشون مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  یسابع » روصنم   » یتموکح هاگتـسد  تشحو  سرت و  زا  هچنآ  دوب و  یلاع  رایـسب  گرزب ، ماما  ود  نیا 

تـشحو سرت و  نیا  داتفا . تشحو  هب  نانآ  زا  زاب  تموکح ، دنتفایزاب و  ار  شیوخ  تیعقوم  ینیـسح ، نامدود  راب ، رگید  هک  تسا  یکاح 
، مالسلاهیلع متـشه  ماما  نامز  رد  و  دننکفایم . نادنز  هب  لاس  نیدنچ  ار  ماما  هک  دوشیم  نوزفا  نانچ  نآ  مالـسلاهیلع  متفه  ماما  نامز  رد 

تداهـش رگا  هک  دریگیم  رارق  يولع  نادـناخ  رایتخا  رد  تکلمم  يدـهع  تیالو  ماقم  طیارـش ، رابجا  مازلا و  اب  نومأم و  ینادراـک  رثا  رب 
ماما ات  وا  نادنزرف  هک  تشاد  یتیعقوم  نانچ  يو  دوش . نیملـسم  رادمامز  یتسیابیم  دوب ، هدنز  نومأم  زا  سپ  يو  دوبن و  مالـسلاهیلع  ماما 

یلامجا و تسرهف  نیا  دندوب . تسایس  يهنحص  نیگنس  ياههنزو  زین  نانآ  دوخ  دنتـشاد و  اضرلانبا »  » بقل یگمه  مالـسلاهیلع  يرکـسع 
تمصع و نادناخ  یعامتجا  یـسایس -  تیعقوم  تیـصخش و  ظفح  رد  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  مایق  ياپرید  راثآ  زا  يرادومن  هاتوک 

هدوبن مهم  تیعقوم ، نیا  ظفح  درک  رکف  دیابن  تفای . یلجت  یمالسا  هعماج  مالـسا و  ظفح  تهج  رد  نانآ  یهلا  فادها  دربشیپ  تراهط و 
یحو و تلاسر  لماح  قح ، هب  هک  ینادناخ  اهنت  میدناوخ  مود  شخب  رد  هک  يروطب  اریز  تسا ؛ هتشاد  یگداوناخ  یصخش و  يهبنج  ای  و 

هعیـش هـمئا  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  نادـناخ  دنتـشاد ، دـنویپ  نادـب  ناـج  يهـشیر  زا  دـندوب و  مالـسا  نـید  عورف  لوـصا و  ياـنب 
يهدـیا تبـسن ، نامه  هب  دناهتـشاد ، تیـصخش  تیعقوم و  مالک و  ذوفن  دـی و  طـسب  نادـناخ ؛ نیا  هک  تبـسن  ره  هب  دـندوب . مالـسلامهیلع 
تـصرف رد  هکنیا  درجم  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  مالـسلاهیلع و  رقاب  ماما  هک  مینکیم  هظحالم  اذل  و  تسا . هدوب  تیقفوم  نیرق  یمالـسا 

ار دیجم  نآرق  مالـسا و  دندناوخارف و  شناد  ملع و  نییآ  هب  ار  نامدرم  دنتـشامگ و  تمه  یمالـسا  گنهرف  رـشن  هب  دنتفرگ ، رارق  یبسانم 
مدرم و تاساسحا  جییهت  متس و  ملظ و  دض  لیصا  ياهتضهن  يربهار  هصالخ : روطب  دنداد . رارق  ریـسفت  هحفص 217 ) حیرشت و (  دروم 

يهجیتـن هـس  تراـهط ، تمـصع و  نادـناخ  تیـصخش  تیدوـجوم و  ظـفح  تیاـنج و  نارادمدرـس  داـسف و  ناربـهر  يهـیحور  فیعـضت 
، يرهاظ تسکش  فصو  اب  مالـسلاهیلع ، ماما  هک  تسنآ  الاب  ياههتفگ  موهفم  دش . لصاح  مالـسلاهیلع ، ماما  مایق  زا  هک  تسا  ياهتـسجرب 

يروآمان زا  ترابع  اهنت  هتفای ، میسرت  ياهدع  ناهذا  رد  هچنآ  فالخ  رب  هبلغ  نیا  تفای و  هبلغ  نمـشد  رب  دش و  قفوم  دوخ  قح  يهدیا  رد 
تقیقح و هاگشیپ  رد  تسین و  شیب  رذگدوز  يرابتعا  ترهش ، مان و  هکنآ  هچ  تسین ؛ وا  داهنکاپ  نارای  ماما و  کین  مان  ياقب  ترهش و  و 

یمیظع ياهتیصخش  راصعا ، نورق و  لوط  رد  فلتخم  للم  ماوقا و  رد  هک  يدارفا  دنرایسب  درادن . یشزرا  تایعقاو ، قیاقح و  هب  سایق  اب 
دیآ و تلیضف  نانیب ، تقیقح  مشچ  هب  هک  تسین  يزیچ  اهنیا  اما  دنتـسه . دناهدوب و  يرـشب  سوفن  اهنویلیم  میرکت  مارتحا و  دروم  هتفای و 
دوش و زوریپ  دروخ  دز و  گنج و  زا  سپ  هدارا  ود  زا  یکی  هک  تسا  نیا  هبلغ  یناجنز :» هللادبعوبا   » لوق هب  دوش . هدیمان  يزوریپ  هبلغ و  ای 

هیماینب لاوز  يهلـسلس  رـس  خیرات ، تداهـش  هب  ار  دـیزی  مالـسلاهیلع و  نیـسح  گنج  رگا  دوش . زیاج  دوجو  ملاع  رد  ار  تفرـشیپ  ذوفن و 
ياهروشک همه  رد  البرک  راتشک  يدنه :» یلع  ریم  دیس   » لوق هب  و  ( . 1 . ) مینادب مالسلاهیلع  نیسح  ار  بلاغ  هک  تسین  بیرغ  سپ  مینادب .

. دنزاس ضرقنم  ار  يوما  تلود  دنتسناوت  نایـسابع  اهنآ ، تیمح  هجیتن  رد  دروآ و  ناجیه  هب  ار  نایناریا  دش ؛ میب  تشحو و  هیام  یمالـسا ،
یگتشذگ دوخ  زا  ناجیه و  یفاک  ردق  هب  یلع ، نارادفرط  ای  هعیش  هتسد  ام  يهدیقع  هب  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  زین  نوارب » روسفورپ  ( . » 2)

مدرم نیرتتسس  فطاوع  هک  هحفص 218 ) دوب (  یفاک  شطع  البرک و  راکذت  دش و  نوگرگد  هیضق  البرک  هثداح  زا  سپ  یلو  دنتشادن ،
هچ دهد ؛ حیـضوت  ار  ماما  يهبلغ  دـناوتیم  ياهزادـنا  ات  اهراتفگ  نیا  ( . 3 «. ) دـنوش انتعایب  گرم  هب  تبـسن  یتح  هک  دروآ  ناـجیه  هب  ار 
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زا رگید  یکی  دنشاب . هدرکن  تواضق  هبناج  همه  هدوبن و  عماج  هک  تسا  نکمم  هچ  رگ  تسا . یخیرات  قیاقح  هلسلس  کی  هب  یکتم  هکنآ 
هیماینب نامز  رد  : » دـیوگیم یلیالع  تسا . نوناق  ظـفح  تسا ، رگید  راـثآ  همه  يهحولرـس  هک  مالـسلاهیلع  ماـما  ماـیق  يهتـسجرب  جـیاتن 

، یمالـسا نوناق  هطلـس  مارتحا  ییاضق و  نوناق  ذوفن  سابعینب  دهع  رد  یلو  تفاییم  ماجنا  نوناق  هب  ءاکتا  نودـب  نارادـمامز  زا  ییاهراک 
هدوب و ناـهج  ناـگرزب  هجوت  دروم  هشیمه  هک  تسا  یلیاـسم  نیرتـمهم  زا  دوشن ، لـمع  نادـب  ولو  نوناـق ، ظـفح  ( . 4 .« ) دیدرگ راکـشآ 
دنامب و یقاب  دوخ  تیمسر  هب  یمالـسا  نوناق  هک  دش  ثعاب  ماما ، مایق  دناهتـسنادیم . دوخ  رخافم  زا  ار  نوناق  يرادساپ  تسارح و  هشیمه 

ماما تداهـش  ساکعنا  تسا ». مالـسا  نید  هیقبم  تلع  نیـسح ، ماما  : » دـنیوگیم هک  یفورعم  يهلمج  ینعم  تسا  نیا  دـتفین و  تینوناق  زا 
رد تیب  لها  يارسا  ناوراک  اب  دعـسنبا ، نایرکـشل  ددرگیم - : رادومن  یبوخ  هب  لیذ  هنومن  دنچ  زا  مدرم ، راکفا  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح 

نیسح يازع  رد  هدرک و  عامتجا  اسیلک  رد  اهشیشک  اهفقـسا و  دندوب . ینارـصن  رهـش  نآ  نینکاس  هک  دندیـسر  تیرکت »  » مان هب  يرهش 
. میرازیب دناهتشک ، ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رتخد  رسپ  هک  هدع  نیا  زا  دنتفگ  دندروآرد و  ادص  هب  ار  اسیلک  سوقان  مالـسلاهیلع 

درم نز و  زا  رهش  مدرم  انیل »  » رهش رد  هحفص 219 - ) دندرب ( . رس  هب  نابایب  رد  ار  بش  دنوش و  رهش  لخاد  هک  دندرکن  تأرج  نایرکـشل 
دایرف هدرک و  تنعل  ار  ناشناوریپ  نییوما و  دنداتـسرف و  شردـپ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  رب  تاولـص  دـنتخادرپ و  تارهاظت  هب  ناوج  ریپ و  و 

دنگوس مدرم  هک  دـندش  عـلطم  متـس ، نایهاپـس  هنیهج ،»  » هب دورو  ماـگنه  هب  دـیور - ! نوریب  رهـش  زا  ءاـیبنا ! دـالوا  ناگدنـشک  دندیـشک :
الالـضا و  نامیالا ؟ دعب  ارفکا  : » دنتفگ دنتخادرپ و  تارهاظت  هب  مدرم  صمح »  » رد دـندشن - . دراو  سرت  زا  دـنگنجب و  اهنآ  اب  دـناهدروخ 

یتلامتـسا نانآ  زا  هک  دندش  توعد  ماش  هب  هنیدم  ناگرزب  زا  ياهدع  البرک ، نایرج  زا  سپ  دنتـشک - . ار  رفن  گنس 26  اب  و  يده »؟ دعب 
هلظنح  » هفیاط سییر  دندرمـشیمرب - . ار  دـیزی  عیاجف  دـندرکیم و  کیرحت  تلود  دـض  رب  ار  مدرم  دنتـشگرب ، یتقو  ناـنیا  دـشاب . هدـش 

ور نآ  زا  نم  داد و  رز  نم  هب  يو  دـیروش ، مهاوـخ  دـیزی  رب  مشاـب ، هتـشادن  سک  چـیه  مدـنزرف  تشه  زج  نم  رگا  تـفگیم : يراـصنا »
لوق هب  ( . 5 . ) دش هتـشک  دیزی  اب  هزرابم  رد  شدنزرف  اب 8  درک و  لمع  دوخ  لوق  هب  يو  مرب ! راک  هب  وا  اـب  دربن  هار  رد  ار  نآ  هک  متفریذـپ 
رتشیب زین  یمیمص  رادفرط  کی  نتشادن  تموکح و  بارطضا  رب  دمآ ، شیپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  شبنج  زا  سپ  هک  یثداوح  : » داقع داتـسا 

نیدـنچ ات  شگرم  زا  سپ  هچ  دـیزی و  رـصع  يهدـنامیقاب  رد  هچ  مه ، تشپ  هک  ییاهیگریت  تابالقنا و  اهبوشآ ، همه  نآ  درک و  تلـالد 
رفیک البرک  نیلتاق  هک  دشن  لاس  شش  درم ؛ دیزی  هک  دشن  لاس  راهچ  دوب . ینعم  نیا  هاوگ  دهاش و  دش ، يوما  تموکح  ریگ  نابیرگ  لاس 

مچرپ شقن  مالـسلاهیلع ، نیـسح  یهاوـخنوخ  دـییاپن . یعیبـط  ناـسنا  کـی  رمع  هزادـنا  هب  شبنج  نـیا  زا  سپ  يوـما  تموـکح  دـندید و 
روطـس نیا  تسا ؛ مزـال  لـیذ  روطـس  هب  هجوت  وا ، تیقفوـم  ماـما و  يهبلغ  تیعقاو  مهف  يارب  ( . 6 .« ) دندمآ دیدپ  ادـعب  هک  دـش  ییاهتلود 

ملاظ تموکح  کی  ندش  نوگنرس  ریس  هحفص 220 ) طخ (  ایناث ، درادن و  تبقاع  هشیپ  متـس  متـس و  الوا ، هک  تسا  تقیقح  نیا  يایوگ 
رظتنم هک  دراد  ناکما  هن  دناهدنام و  رظتنم  هن  دنتـشگ ، رادیدپ  دـنیاشوخان  ياهتلود  ربارب  رد  هک  ییاهـشبنج  زگره  درادیم ...« : نایب  ار 

، دنـسرتیم نارگید  هچنآ  زا  هک  يدـحاو  درف  تکرح  هب  طقف  اهنآ  دریگ . ینوزف  هدـیبرچ و  دنـسپان  تلود  نآ  يورین  رب  ناـشیورین  دـننام 
ره ات  شیب  مک و  نیمراهچ ، نیمیس و  ای  نیمود و  سپس  دوشیم و  زاغآ  دزرویم ، مادقا  درادن ، یخاتسگ  يارای  یـسک  هچنآ  رب  دسرتن و 

اهنآ راهچ  ای  هس  ره  هک  دـیاپیمن  يرید  یلو  دـنوشیم ؛ قحلم  نیتسخن  درف  نادـب  دـیامن  باجیا  مدرم  ندـمآ  گنت  دـشک و  ناـیرج  اـج 
هب دـباییم و  عویـش  مدرم  نایم  اـهیتیاضران  مشخ و  هک  تسا  تقو  نیا  رد  دـندرگ و  یمه  تلود  نآ  تخـس  هجنکـش  دروم  ریگتـسد و 
ملظ ساـسحا  دوـشیم و  رادـیب  تسا ، هدوـب  لـفاغ  نونکاـت  سک  ره  هک  ناسنادـب  دـتفایمرب ، اهيرگمتـس  ملاـظم و  يور  زا  هدرپ  راـبکی 

او ار  وا  دریگیمرب و  ار  وا  ییانیب  ندـمآ ، گنت  اب  راشف  نیمه  دروآیم و  گنت  هب  ار  ملاـظم  شنکاو ، ناـیرج و  نیا  مک  مک  و  دـیامنیم ،
لادوگ کی  زا  زونه  هک  نادـنچ  دـنک ، دروخرب  یگنـس  اـی  راوید و  هب  مد  ره  دـتفا و  هلاـچ  نآ  هب  هلاـچ  نیا  زا  ناروک  دـننام  هک  درادیم 

هن اـما  دـتفایم ؛ رتهنادرخباـن  رتهناـهلبا و  بتارم  هب  يرگید  لادوـگ  رد  تسا  هدرکن  ناربـج  ار  دوـخ  ياـطخ  کـی  تـسا و  هدـماین  نوریب 
دـیآیم و هاـتوک  یکدـنا  شیوخ  دادـیب  زا  رگمتـس  هن  دـنهاکب و  شیوخ  ینیبدـب  یلددـب و  زا  دنـشک و  تسد  دوـخ  نیک  زا  ناـشکمتس 
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ياپ زا  لیاسو  هدینادرگ و  تسس  هدوسرف و  ار  دادیب  خاک  دنزیم و  رخآ  هب  رس  يراکبارخ  یگراب و  متـس  هک  اجنآ  ات  دنکیم  يراددوخ 
ملظ و دض  تابالقنا  هک  ینیب  کیدزن  مدرم  رظن  زا  هچنآ  تسا  نیا  و  مییازفایم : قوف  روطـس  رب  ام  و  دـیامنیم »... مهارف  ار  شاهدـمآ  رد 
سیماون و هب  نانیا  دنبایرد . ارنآ  یتسرد  هب  دنناوتیمن  هدـنام و  رود  دـننکیم ، هئطخت  دـسریمن ، هجیتن  هب  يدوز  هب  هکنآ  لیلد  هب  ار  متس 
هک تسا  کچوک  تارطق  نیمه  هتفای و  لیکـشت  کـچوک  یتارطق  زا  لیـس  هک  دـننادیمن  دنتـسین و  فقاو  خـیرات  ریـسم  فرگـش  نیناوق 

مهنا نیلسرملا  اندابعل  انتملک  تقبس  دقل  و  : » دیامرفیم دنوادخ  دنکیم . ياج  زا  ماجنارـس  دنکیم و  نازرل  ار  مکحم  راوتـسا و  ياهخاک 
یسایس خیرات  ( 2 . ) ص 106 ینیـسح ، تمظع  ( 1 ( ) هحفـص 221 میظعلا (  یلعلا  هللا  قدـص  نوبلاـغلا .» مهلاندـنج  نا  نوروصنملا و  مهل 

(6 . ) یحیرط بختنم  زا  لقن  ص 133 ، البرک ، ۀلطب  عم  ( 5 . ) ص 7 دنلب ، تمه  ( 4 . ) ص 321 مالسا ، یسایس  خیرات  ( 3 . ) ص 321 مالسا ،
ص 200. ءادهشلاوبا ،

ینیسح بالقنا  زا  ام  يهرهب 

هعماج نونکا  هک  ار  هچنآ  اب  تفرگ ، دیاب  البرک  مایق  زا  هک  ار  ییاهـسرد  هک  تسا  نیا  لصف ، نیا  رد  ام  رظن  ینیـسح  بالقنا  زا  ام  يهرهب 
. میدرگ انـشآ  نآ  ینید  تفایرد  نامدوخ و  هعماج  مهف  نازیم  هب  رذگهر  نیا  زا  هداد و  رارق  هسیاقم  دروم  دـننکیم ، تفایرد  نآ  زا  هعیش 

نارگ رهوگ  ندوب  اراد  فصو  اب  یسک  مینیبیم  رگا  ام  تسوا و  روعش  كرد و  تبسن  هب  هعقاو ، ره  زا  سک  ره  تفایرد  هک  تسا  یهیدب 
ار نآ  شزرا  اـی  و  تسین ؛ فـقاو  دراد ، تسد  رد  هچنآ  شزرا  هب  وا  هک  مینک  تفاـیرد  نشور  روـطب  تسا ، یتخبدـب  رقف و  راـچد  تمیق ،

تمظع يدنلبرس و  یتقو  تسا ! دنسرخ  دونشوخ و  نآ  ؤلالت  یگدنشخرد و  زا  اهنت  ناکدوک ، دننام  لثملا  یف  هدرک و  كرد  مهبم  روطب 
میمهفیم یبوخ  هب  مینک ، هسیاقم  نامدوخ  لاح  زور و  اب  ار  ینید  نایاوشیپ  ریاس  نینچمه  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  یتمه  دنلب  یحور و 

نودب میاهتخانش ؛ دنشخردیم »، دوخ  يارب   » هک یهلا  رون  کی  ناونع  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  ینید و  نایاوشیپ  ام  هک 
عبانم و ریاخذ و  نتـشاد  اـب  هک  میناـمیم  یمدرم  نآ  هب  اـنیع  اـم  دـنک . نشور  زین  ار  اـم  یگدـنز  دـیاب  رون ، نیا  میـشاب  هتـشاد  هجوت  هکنآ 

نید ناغلبم  اب  ینخس   < تسه هچنآ   < تفرگ دیاب  هک  ییاهـسرد  هحفـص 222> ) دنزیم ( . هلان  رقف  یگراچیب و  زا  اهبنارگ ، ياهرهوگ 
مدرم يهفیظو   < ناغلبم هب  یتیآ  رتکد  حیاصن   < بوخ بیطخ   < دنزیهرپب نآ  زا  دیاب  ناغلبم  هچنآ  <

تفرگ دیاب  هک  ییاهسرد 

میدـناوخ و یمالـسا  یتایح  شخب و  يدازآ  تضهن  نیا  هب  عجار  باتک ، هتـشذگ  لوصف  رد  هچنآ  يهعلاـطم  تفرگ  دـیاب  هک  ییاهـسرد 
رارق ام  سرتسد  رد  تفرگ ، روبزم  مایق  زا  دـیاب  ار  یـسورد  یلامجا  تسرهف  البرک ؛ مایق  نیفرط  یحور  لـماوع  نتفرگ  رظن  رد  اـصوصخم 

، ددرگ بوسحم  مالـسلاهیلع  ینیـسح  بالقنا  زا  ام  يهرهب  ناونع  هب  دـناوتیم  هچنآ  رکذـت  يروآ و  دای  يارب  اجنیا  رد  اـم  یلو  دـهدیم ؛
، نیا هک  میتسناد  مایق ، یحور  لماوع  رب  فوقو  اب  میهدیم . رارق  یـسرب  دروم  ار  ناـمدوخ  دوجوم  عضو  هاـگنآ  مییوگیم و  نخـس  یتخل 

تـشرس یهاوخ و  تقیقح  حور  اب  ناسنا  یغاط  هتفای و  فارحنا  زیارغ  هبناج  همه  دیدش و  كاکطـصا  يرـشب و  داضتم  تایحور  فاصم 
یمدآ دارفا  رد  نانچمه  تافارحنا ، نیا  هک  مینادیم  دروآ و  دوجو  هب  ار  البرک  ناتـساد  هک  دوب  یناسنا  عماوج  دارفا و  نایم  یناسنا  كاـپ 

يهصرع رد  امیاد  ام  سپ  دوب ؛ دـهاوخ  یعیبط  ریذـپان و  بانتجا  هتـسویپ  یناـسنا ، عماوج  دارفا و  ناـیم  كالطـصا  نیارباـنب  دراد و  دوجو 
رد هداوناـخ ، رد  یمومع : یـصوصخ و  یگدـنز  رهاـظم  نوؤش و  همه  رد  اـج و  همه  رد  راـکیپ  نیا  میتسه . ـالبرک  راـکیپ  ریظن  يراـکیپ 

ترابع دراد . دوجو  یناد  یلاـع و  کـچوک ، گرزب و  زا  تاـقبط ، فانـصا و  هیلک  نیب  رد  و  دجـسم ... رد  هرادا ، رد  رازاـب ، رد  هسردـم ،
ياـههولج ربارب  رد  ار  یمدآ  تقیقح ، نیا  هب  هجوـت  اـما  تسا . تقیقح  نیمه  هـب  رظاـن  اروشاـع » موـی  لـک  ـالبرک و  شرا  لـک  : » فورعم

قح و ياپرید  رثا  دشاب و  انشآ  ملاع  سومان  هب  هک  یصخش  دنکیم . مارآ  نئمطم و  فرحنم ، زیارغ  نایغط  یقالخا و  تافارحنا  يهدنبیرف 
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يزاتکرت راگزور  ای  دـنروآرد و  یتسار  تقیقح و  بلاق  هب  ار  دوخ  اهغورد ، اهلطاب و  هک  دـنچ  ره  دزومایب ، البرک  نایرج  زا  ار  تقیقح 
سرد نیا  رد  رگا  دزغلیمن . قح  هار  رد  دزرلیمن و  دوـخرب  دروـخیمن و  بیرف  هاـگ  چـیه  دـماجنا ، لوـط  هب  متـس  ملظ و  اـیر و  بیرف و 

ام یگدنز  کنیا  مینک . راوتـسا  ریذپان  للخ  نیتم و  يانبم  رب  ار  دوخ  یگدنز  میناوتیم  میریگارف ، البرک  روشرپ  تشذگرـس  زا  ار  گرزب 
مییآیمرد و یگنر  هب  يزور  ره  تسین ، نشور  یبوـخ  هب  یگدـنز ، رد  اـم  يهدـیقع  هدـیا و  میتـسین و  یلوـصا  یمدرم  اـم  درادـن و  اـنبم 
زا هک ، تسا  نآ  رب  لـیلد  همه  نیا  و  ( 1 (؛ مییآیم درگ  یمچرپ  هحفـص 223 ) ریز (  میوریم و  ياهمغن  لابند  هب  میریذپیم و  ياهدـیقع 

ینالقع و فعـض  یقالخا و  رقف  نیا  میاهدـشن . دـنمهرهب  یلوصا ، حیحـص و  یگدـنز  کی  يراذـگ  هیاـپ  يارب  ماـما ، ياـهب  نارگ  رهوگ 
ار البرک  ناتـساد  همه ، نیا  اـم  تسا . هدرک  هراـچیب  نینچ  نیا  نارگ ، ياههیامرـس  نتـشاد  تسد  رد  اـب  ار  اـم  هک  تسا  هشیدـنا  یتسرداـن 
؛ میدروخ ار  لطاب  بیرف  ام  تسا ! اروشاع  زور  زین  اـم  زور  ـالبرک و  نیمزرـس  زین  اـم  نیمزرـس  هک  میدیـشیدنین  چـیه  یلو  میدرک ، شوگ 

بالقنا دناوخیمارف . یگدازآ  يدرمیاپ و  هب  ار  ام  البرک  بالقنا  هتسویپ  هک  یلاح  رد  میتشادرب ، مدق  قح  فالخرب  میدش و  لزلزت  راچد 
، تقیقح قح و  هک  دزومآیم  ام  هب  البرک  بالقنا  دنـسریمن . ییاـج  هب  ناـمیایب  مدرم  تشاد و  ناـمیا  دـیاب  هک  دزومآیم  اـم  هب  ـالبرک 

دنناوتیمن ار  ملاع  ساسا  بیرف ، رکم و  همه  اب  لطاب  ناوریپ  تسا و  بلاغ  زوریپ و  هشیمه  تسا ، راوتسا  ملاع  یمیاد  ماظن  يهیاپ  رب  نوچ 
ره ناج و  لام و  رظن ، دنلب  لد و  نشور  ياهدع  شکمـشک ، عازن و  همه  نیا  نایم  رد  هک  دزومآیم  ام  هب  البرک  بالقنا  دـننک . نوگرگد 

نامه هب  هجوت  اـب  همه ، نیا  و  دـنیوشب . تسد  تمارک  يراوگرزب و  زا  دنتـسین  رـضاح  دـننکیم و  تقیقح  قح و  يادـف  دـنراد  هک  ار  هچ 
راک هب  یگدـنز  رد  ار  لوصا  نیا  هظحل  ره  تسا  مزـال  هک  دـیآیم  رد  زور  هلأـسم  تروص  هب  یمدآ  يارب  يرـشب  داـضتم  عیاـبط  تقیقح 

راکیپ دندوب . زیتس  دربن و  رد  شیوخ ، يرـشب  تاساسحا  هفطاع و  لقع و  اب  ماما ، نانمـشد  میدناوخ  هک  يروط  هب  هکنآ  رگید  هتکن  ددنب .
يورین مه  سک ، ره  نطاب  رد  دـنکیم . یلجت  دومن و  ام  زا  کی  ره  دوجو  رد  نونکا  مه  هتفاین و  نایاپ  زین  نانیا  داـضتم  ياـهداهن  یناـهن 
یناـهن دربـن  زا  ياهنوـمن  هک  یمیاد  دربـن  نیا  رد  متـس . داـسف و  ناـیغط و  هب  لـیم  مه  دراد و  دوـجو  تقیقح  قـح و  زا  تیعبت  یگدازآ و 

هحفص رح ( »  » دننام دشاب ، هتفرگ  حیحص  سرد  هدش و  دنمهرهب  البرک  بالقنا  زا  هک  یـسک  نآ  تسا ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نانمـشد 
نایصع و هب  نت  هک  یسک  نآ  و  دنکیم . بوکرـس  شیوخ  دوجو  رد  ار  داسف  نایغط و  هب  لیم  ددنویپیم و  قح  فص  هب  دوشیم و  ( 224
قـح و زا  ییاـههولج  اـم  زا  مادـک  ره  نطاـب  رد  تسا . هتخادرپ  لادـج  گـنج و  هب  شیوـخ  ینورد  قـح  اـب  تـقیقح  رد  دـهدیم ، داـسف 
: دـشار ياقآ  لوق  هب  مینکیم . باختنا  ار  دوخ  هار  میوشیم و  هتفیرف  کی ، ره  هب  هک  میتسه  اـم  نیا  دراد و  دوجو  لـطاب  زا  ییاـهشیامن 

رگا : » هک میئازفایم  الاب  يهنامیکح  يهتفگ  رب  ام  و  تقیقح ». تسا و  قح  نآ ، تسه و  ام  دوخ  دوجو  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  کـی  »
دعـسنبا هک  دوب  نیا  هن  رگم  میاهدـیگنج »! مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  تقیقح  رد  میزادرپ ، گنج  هب  شیوخ  ینورد  تقیقح  قح و  اب  ام 

؟ دـندش متـس  رکـشل  یهایـس  رعـشی  ثیح ال  نم  ای  دـنتفر و  البرک  هب  لوپ  ياوه  هب  ای  دندیـسرت و  ای  وا  نایرکـشل  دـش و  یبلط  هاج  راچد 
میاهدرک نامه  میهد ، رد  نت  شیوخ  یناسفن  ياهاوه  زا  يوریپ  رب  مینک و  شوماخ  ار  شیوخ  فطاوع  رون  یگدـنز ، رد  رگا  ام  نیارباـنب 

هک تسا  ییاپرید  راکیپ  هاگنالوج  هصرع و  هظحل  ره  رد  ام  دوجو  هصالخ  و  دـناهتفر . اهنآ  هک  میاهتفر  هار  نامه  زا  دـناهدرک و  اـهنآ  هک 
رارحا ماما  وریپ  میدـنویپیم و  تقیقح  فص  هب  تیرح  يدازآ و  اب  ای  هک  مییاـم  نیا  درک و  یلجت  نسحا  متا و  وحن  هب  ـالبرک  هنحـص  رد 
یهاـبت داـسف و  لاـبند  هب  نطاـب ؛ قح  يادـن  ندرک  شوماـخ  نادـجو و  نتفوکورف  تلذ و  یگدنکفارـس و  اـب  اـی  میوـشیم و  مالـسلاهیلع 

رد دوبریم و  نامـشوگ  زا  هراوشوگ  تشادیمرب و  رداـچ  اـم  رـس  زا  دعـسنبا »  » نایرکـشل زا  یکی  دوـمرف : مالـسلااهیلع  بنیز  میوریم .
تسا یبلط  تعفنم  ساسا  رب  دنکیم  هچ  ره  هک  یسک  اب  درم  نیا  قرف  دسیونیم : ناتساد  نیا  لقن  لیذ  هینغم » . » درکیم هیرگ  لاح  نیمه 

لقع و رب  يرـسکبس  ییوجدوس و  درم ، نآ  دوجو  رد  هک  هنوگ  ناـمه  اریز  دـنرادن ؛ یقرف  اـم  رظن  هب  تسیچ »؟ تسین ، نید  هب  دـنبياپ  و 
، يرازاب يرادا ، یناحور ، زا  معا  تاقبط ، يهمه  دوجو  رد  نایرج  نیا  تسا . رارق  نیمه  زا  ناتـساد  زین  اجنیا  رد  دـمآ ، بلاـغ  شاهفطاـع 

هدیسرارف یلحارم  هک  دنکیم  هدهاشم  زور  ره  سک  ره  دراد و  دوجو  همه  همه و  ریبک ،... ریغص و  يروشک ، يرکشل و  وجشناد ، داتـسا ،
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رد تسا . دربن  رد  وا  ینمادکاپ  يراکتـسرد و  اب  رگید  ياهاوه  ای  ترهـش و  هحفـص 225 ) ای (  ماقم  ای  لوپ  هب  وا  تبغر  لـیم و  هک  تسا 
، مییوگن غورد  میریگ ؛ قشمرـس  وا  زابکاپ  نارای  البرک و  راکادـف  ياوشیپ  رارحا و  ماما  بالقنا  زا  دـیاب  ام  هک  تسا  ساسح  تاـظحل  نیا 

نادـجو هچ  ره  هصـالخ  مینکن و  زواـجت  نارگید  قوقح  هب  میریگن ، میهدـن و  هوشر  مینکن ، قحاـن  هب  مکح  مییوگن . قـلمت  مینکن ، بلقت 
هب تسا ؟ یبلط  تعفنم  ییوج و  دوس  ساـسا  رب  تاـفارحنا ، نیا  يهمه  هک  تسا  نیا  هن  رگم  مینک . لـمع  دـنکیم  مکح  نادـب  اـم  كاـپ 
رد دـشکن و  متـس  دـهدن و  تلذ  یتسپ و  هب  نت  یگدـنز  رد  ام  زا  مادـک  چـیه  هک : تسا  نیا  نآ  تسا و  يرگید  سرد  سرد ؛ نیا  لابند 

همه رد  زکرم ، رد  ناتـسرهش ، رد  شخب ، هد ، رد  دروخیم ؛ مشچ  هب  ام  یگدنز  لحارم  مامت  رد  زین  نایرج  نیا  دزیخ . اپ  هب  راکمتـس  ربارب 
جاور گرزب  کچوک و  ياهمتـس  اـهملظ و  میتفگ  نخـس  نآ  زا  هتـشذگ  رد  هک  یفارحنا  ناـمه  ياـضتقم  هب  تاـقبط  همه  نیب  رد  اـج و 

قح و قاقحا  يارب  دـهد و  اضق  هب  نت  دـشوپب و  مشچ  دوخ  حورـشم  قح  زا  حـماست  تشذـگ و  يراگنا و  لهـس  حور  اب  هک  یـسک  دراد .
هداوناخ کچوک  طیحم  زا  هلأسم ، نیا  تسا . هتـشادرب  ماگ  مالـسلاهیلع  ینیـسح  بالقنا  بتکم  فـالخ  رب  دزیخن ، اـپ  هب  تقیقح  زا  عاـفد 

رد کچوک  ياهمتـس  دـباییم . طسب  يرـشب  يهعماج  هب  ات  دوشیم  رترادهنماد  دراذـگیم ، نوریب  هب  اپ  هناـخ  زا  هچ  ره  دوشیم و  عورش 
رد یتقو  دنکیم و  ادیپ  هنماد  دباییم و  جاور  رـصنع  تسـس  لاح و  هدوسرف  نامدرم  ياهیـشک  متـس  رثا  رب  هسردم  هداوناخ و  ياهطیحم 

رامعتـسا يرامعتـسا و  طباور  اهتما و  اهتلود و  يهنامولظم  هناـملاظ و  طـباور  تروص  هب  دـنکیم ، مادـنا  ضرع  يرترواـنهپ  يهصرع 
هب هک  تسا  هرادا  ای  هسردم و  ای  هداوناخ و  طیحم  کچوک  ییوگروز  نامه  نیا ، دـیآیمرد . فیعـض  للم  دـنمروز و  ياهتلود  یگدز 

، نیا دـیآیمرد . فیعـض  للم  دـنمروز و  ياهتلود  یگدزرامعتـسا  دادبتـسا و  تروص  هب  هدرک و  دـشر  هتفای و  شرورپ  طیحم  بساـنت 
هحفـص 226) تسا ( . هدمآ  رد  رامعتـسا  دادبتـسا و  تروص  هب  هدرک و  دـشر  هتفای و  شرورپ  هک  تسا  کچوک  طیحم  ییوگروز  نامه 

تـشذگ حـماست و  کچوک ، ياهقح  قاقحا  رد  هک  دنتـسه  ییاهرـصنع  تسـس  اههدوسرف و  ناـمه  زین  ناـگدز  رامعتـسا  ناـشک و  متس 
رارق رگیدکی  رانک  هک  دوب  دشریب  دارفا  کت  کت  يهیحور  تسا . هدمآ  رد  تروص  نیدـب  ات  هدـش  نیجع  اهنآ  رد  هیحور  نیا  دنتـشاد و 
ربارب رد  یگداتـسیا  اهنت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مایق  زا  ام  سرد  دـمآرد . اونیب  شک و  متـس  هدز و  تبکن  یعامتجا  تروص  هب  تفرگ و 

ای ناتـسود و  نایانـشآ و  هیحان  زا  یکچوک  ياهمتـس  اب  شیوخ  یـصوصخ  یگدـنز  طیحم  رد  اـم  زا  مادـک  ره  تسین ، گرزب  ياـهمتس 
، دـشاب رتنوزفا  متـس  هچ  ره  هک  تسا  تسرد  مینکیم . توکـس  میهدیمن و  تیمها  میهجاوم و  دـنراد ، يرترب  ام  هب  تبـسن  هک  یناـسک 
، زین درادن  یشزرا  ام  رظن  هب  هک  کچوک  ياهیشک  متس  هک  تشاد  هجوت  تقیقح  نیدب  دیاب  یلو  تسا ؛ رتنوزفا  زین  ندیـشک  متـس  هانگ 
هب مینکیم و  رامعتـسا  ار  رگیدکی  ام  ات  دوشیم . هدرمـش  کچوک  هک  تسا  یگرزب  هانگ  تسا ، ملظ  دادیب و  خاک  يانبریز  هک  ور  نآ  زا 
روز دننکیم و  رامعتـسا  ار  ام  زین  نارگید  مینکیم ؛ يرادربهالک  مه  زا  میرگیدکی و  قوقح  عییـضت  ددصرد  مییوگیم و  روز  رگیدـکی 

زا ییوگروز  چیه  راب  ریز  هک  تسا  نیا  مالـسلاهیلع  ماما  مایق  زا  دوخ  طیحم  رد  درف  کی  سرد  دننکیم . عیاض  ار  ام  قوقح  دنیوگیم و 
رد هک  تسا  نـیمه  زین  هعماـج  سرد  دـنک . عاـفد  دـنزب و  فرح  دـشاب ، کـچوک  وـلو  دوـخ  عورـشم  قـح  ربارب  رد  دورن و  یماـقم  چـیه 
زا ار  اهب  نارگ  سرد  نیا  رگا  دنک . یگدـنز  دنلبرـس  زارفارـس و  دریگب و  یللملانیب  نارگمتـس  زا  ار  دوخ  قح  يرـشب ، گرزب  يهداوناخ 

هدز و رامعتسا  للم  رگا  هک  تسا  یـسرد  نیا  میاهدز . ماگ  يراگتـسر  حالـص و  هار  هب  اعطق  میتفرگ ، مالـسلاهیلع  نیـسح  یبالقنا  بتکم 
(: هر  ) یصلاخ هللا  تیآ  موحرم  لوق  هب  تفرگ . دنهاوخ  رـس  زا  ار  دوخ  تمظع  دجم و  راگزور  دنریگارف ، یمالـسا  ياهروشک  اصوصخم 

ناملسم نویلیم  کی  تداهش  « » دنریگب سرد  مالـسلاهیلع  نیـسح  زا  دیاب  ینیچ  ناملـسم  نویلیم  نیدنچ  یـسور و  ناملـسم  نویلیم  هاجنپ  »
هحفـص 227) یگدـنز (  یقیقح و  یگدـنز  اهيریازجلا ؛ گرم  تسا . گنن  نیطـسلف  بارعا  یگراوآ  تسا و  تزع  فرـش و  يریازجلا ،
دـنک و ذوفن  ام  يهمه  حور  رد  دـیاب  داهج » ةدـیقع و  ةویحلا  نا   » ماـما يهنادواـج  راعـش  ( . 2 .« ) تسا یقیقح  گرم  تـلذ و  ناینیطـسلف ،

يدازآ ياهبتکم  رد  ار  سرد  نیا  ام  تسا  نکمم  میهاوخن . يدنلبرـس  تزع و  یتسرد و  یتسار و  داد و  لدع و  وترپ  رد  زج  ار  یگدنز 
ام شخب  ماهلا  عبنم  دـنناوتب  زین  دنتـسین  دـنبیاپ  نید ، لصا  هب  هک  اهنآ  یتح  میریگارف و  مه  اـیند  رگید  ناربهر  يرامعتـسا  دـض  یهاوخ و 
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هزرابم و ره  رد  یتسار  قدص و  تسا . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مایق  یهلا  رصنع  رد  هلأسم  یساسا  قرف  یلو  دنشاب ؛ تیرح  تماهش و  يارب 
لباق ریغ  روطب  ار  اهنآ  حطـس  هک  دـنراد  يرگید  رـصنع  یبهذـم  ياهمایق  یلو  تفرگ ؛ ماـهلا  نآ  زا  دـیاب  هک  تسا  یتقیقح  عاـفد ، ره  رد 

هک نانچ  زین  یبهذـم  ياهمایق  ریاس  رب  تسا  هدوب  لیـصا  رـصنع  نیا  ياراد  رـسارس ، نوچ  مالـسلاهیلع ، ماما  مایق  تسا و  هدرب  الاب  یـسایق 
تانیاک و هیلک  ربدـم  ملاع و  مامت  رب  رطیـسم  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ناهج  رد  گرزب  الاو و  یتقیقح  رگا  ایآ  تسا . هتفاـی  زاـیتما  میتفگ ،

یـسب دوش ؛ ماجنا  وا  روتـسد  نامرف و  نتـسب  راک  هب  يارب  دشاب و  وا  يوجتـسج  رد  ییاهن ، لیلحت  رد  هک  یمایق  هاگ  نآ  دـشاب ، تادوجوم 
بتکم هک  تسا  تسرد  دـشابن ؟ رادروخرب  تسا ، تیاهنال  يدـبا و  هک  یناسنا  لیـصا  تیزم  نیا  زا  هک  تسین  یتضهن  زا  رتـالاب  رتـالاو و 

یتـسرد و هب  ار  هیحور  نیا  دـنکیم و  هداـمآ  ندـش  هتـشک  يارب  یتـح  شیوخ  قح  زا  عاـفد  هار  رد  ار  ناـمدرم  اـنایحا  زین  ناسانـشن  ادـخ 
، ماجنا زاغآ و  رد  يو  هک  دهدیم  ناشن  یبالقنا  سانـشادخ  کی  یحور  مزیناگرا  هب  هجوت  یلو  تفای ، ناوتیم  زین  مدرم  نیا  رد  تقیقح 

ناهج أدبم  هب  ار  دوخ  دریگیم و  ورین  تسورین ، تردق و  رـسارس  هک  ییدبم  زا  هتخود ؛ مشچ  تیدـبا  هب  دـشوکیم و  ادـخ  يارب  رـسارس 
يهلحرم کی  گرم ، تسا ؛ دقتعم  هکلب  دـنادیمن و  يدوبان  ار  گرم  دوریمن و  نیب  زا  دوشیمن و  مگ  هک  دـمهفیم  دـنادیم و  هتـسباو 

هحفـص هکنیا (  نیع  رد  وا  دنکیم . هدامآ  تلیـضف  رون و  ناهج  هب  دورو  يارب  ار  نتـشیوخ  تسا و  يدـبا  ناهج  هب  ناهج ، نیا  زا  یلاقتنا 
يایازم اهنیا  دراد و  طاشن  روش و  تبحم و  قوش و  زا  لامالام  یلد  یلو  تسا ، ریذپان  تسکـش  عطاق و  حیرـص و  رگمتـس ، ربارب  رد  ( 228

ناـهج یبـالقنا  ياـهبتکم  زا  کـی  ره  رد  ار  گرم  زا  ندیـسرتن  تسا ، نکمم  تسا . نآ  دـقاف  یبـالقنا  سانـشنادخ  هک  تـسا  یبـیجع 
، مینکن نیقلت  نامدوخ  هب  عقاو  رد  میتفین و  هدند  کی  يور  حالطصا  هب  میوشن و  تنوشخ  تینابـصع و  ناجیه و  روهقم  ات  یلو  میریگارف ؛
هک تسا  یبهذـم  ياـهبتکم  تیزم  نیا  دوـب . دـهاوخن  شخب » تذـل   » اـم يارب  گرم  زین  تروـص  نیا  رد  تـشاد و  میهاوـخن  یگداـمآ 

ثحب دنهدیم . ناج  نادواج ،» تایح   » و ادخ »  » ینعی دشاب  هتشاد  رـشب  درف  کی  تسا  نکمم  هک  ياهدیا  نیرتیلاع  هار  رد  نآ  هب  نیدقتعم 
رد هک  دننک  راکنا  دنناوتیمن  ادخ  نیرکنم  یلو  تسا ؛ یلوصا  هناگادـج و  یبلطم  ریخ ، ای  تسا  باوص  هب  نورقم  هدـیا ، نیا  ایآ  هکنیا  زا 

ینییآ نامه  نیا  دنوریم و  گرم  لابقتسا  هب  رتلابکبس  رتدنلب و  حور  اب  رتزیمآ و  طاشن  رتنشور و  یساسا  رب  ناتسرپ ، ادخ  تروص ، ره 
تـسا يدیدج  حرط  دناوخیمارف و  نادـب  ار  ناهج  مدرم  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  نآ ، شخب  يدازآ  ربهر  البرک و  بالقنا  هک  تسا 

ماما یهلا  مایق  رد  سانـشنادخ ، سانـشادخ و  نویبـالقنا  يارب  دـهدیم . رارق  یتیگ  دنلبرـس  ناگدـنمزر  تقیقح و  ناگدـنیوج  هار  ارف  هک 
ماما مایق  زا  ام  تسایاضق . تاهج  هیلک  یبایزرا  حیحص و  کیتکات  هشقن و  زا  يوریپ  نآ ، دراد و  دوجو  يرگید  سرد  مالسلاهیلع ، نیسح 

ساـسارب متـس و  دادبتـسا و  دـض  رب  و  داد ، لدـع و  يرارقرب  يارب  هک  یماـیق  مادـقا و  هک  مـیریگیمارف  ار  هـتکن  نـیا  مالـسلاهیلع  نیـسح 
رگا دـشاب . رادروخرب  حیحـص  هشقن  هیور و  زا  هک  دـسریم  فدـه  هب  یتروـص  رد  ددـنویپیم ، عوـقو  هب  یگدازآ  ییوـجقح و  يهزیگنا 

دهاوخ دـنک ، لیمکت  البرک  نایرج  نتم  زا  يرتشیب  تاعلاطم  اب  هدرک ، هعلاطم  باتک  نیا  رد  الامجا  هک  ار  هچنآ  اـم  دنمـشوه  يهدـنناوخ 
هحفص 229) نامه (  تسناوتیم  وا  لثملایف  تسا ... هدوب  یلبق  ریبدت  رکف و  اب  درک ، لمع  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هچنآ  مامت  هک  تسناد 

ینادنز ریگتسد و  اجنامه  دزادرپ و  لادج  اوعد و  هب  دنز و  زاب  رس  تعیب  زا  يدنت  اب  احیرـص و  دش ، حرطم  وا  اب  تعیب  هلأسم  هک  لوا  بش 
شیوخ و تیـصخش  نامز و  عاـضوا  هب  هجوت  اـب  تساوخیم  وا  دوبن . ماـخ  راـکفا  دـنت و  تاـساسحا  روهقم  وا  یلو  دوش ؛ هتـشک  یتح  اـی 
هب شنوخ  دروخیم ، تسکش  رگا  ای  دنک و  هضبق  ار  عاضوا  ای  یـسایس ، حیحـص  مادقا  ره  هب  ندز  تسد  یلامتحا و  هار  ره  زا  يهدافتـسا 

مدرم ناوارف  ياـهوگتفگ  ناـجیه و  روش و  بجوم  هک  هنیدـم  زا  وا  تکرح  دروآ . دوجو  هب  مالـسا  ناـهج  رد  یمیظع  جوم  دورن و  ردـه 
هب هدنیامن  مازعا  هرـصب و  هفوک و  هب  وا  ياههمان  دش ، یقلت  ناوارف  بجعت  اب  جاجح  هیلک  نیب  رد  هک  جح  عقوم  رد  هکم  زا  وا  تکرح  دش ،

يارجام لایع و  لها و  نتـشادرب  اهنیا ، رب  هوالع  دـنکیم و  تیاکح  هدـش  باـسح  هشقن  کـی  زا  یگمه  وا ، هار  نیب  ياـهراتفگ  و  هفوک ،
هک ناـنآ  یبـالقنا و  ناـمدرم  هک  تسا  تقیقح  نـیا  يهدـنزومآ  دیـشخب ، ناوارف  يهعـسوت  ار  ماـیق  هـنماد  هـک  تداهـش ، زا  سپ  تراـسا 
هار زا  یتسیاب  دـنزادرپ ، مایق  هب  دبتـسم  نیاخ و  میژر  کی  دـض  رب  دـننز و  یبـالقنا  هب  تسد  یگدازآ  تیرح و  ياـضتقم  هب  دـنهاوخیم 
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عون نییعت  رد  ار  یـساسا  شقن  ناکم ، نامز و  هک  ور  نآ  زا  و  دـنزاس . قبطنم  دوجوم  طیارـش  اب  ار  دوخ  ياـهراک  دـنوش و  دراو  حـیحص 
نیا تسا و  طیحم  طیارـش  هب  هجوت  نامز و  حور  تفایرد  بالقنا ، هب  ندز  تسد  لوا  طرـش  نیارباـنب ، دـنکیم . يزاـب  هشقن ، کـیتکات و 

هتـسش ناج  زا  تسد  راکادف و  دارفا  یهارمه  هب  دیاب  هنماد ، رپ  اپرید و  مایق  کی  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  لابند  هب  يرگید  تقیقح  هتکن ،
رگا دـندوب و  رادروخرب  تیمیمـص  صولخ و  زا  دـنراد ، کیدزن  يراکمه  یبـالقنا  ربهر  کـی  اـب  هک  يدارفا  یماـمت  رگا  دریگ . تروص 

وا نارای  هتفر و  تسد  زا  ربهر  هک  دنتـشاد  ار  تیمیمـص  صالخا و  ناـمه  هدـیقع و  هدـیا و  ناـمه  بـالقنا ، کـی  ناگدـنامزاب  نیثراو و 
ضارغا رگا  یلو  دـسریم ؛ هجیتن  هب  بالقنا  دـنتخادرپ ، حیحـص  تاغیلبت  هب  دندیـشوک و  وا  فدـه  بیقعت  رد  لد  ناـج و  زا  دناهتـشاد و 

رمث هب  دریگیمن و  جـضن  بالقنا  داد ، دـنویپ  مه  هب  اتقوم  ار  یتیعمج  نوگانوگ ، ياههدـیا  تشاد و  قرف  رگیدـکی  اـب  ناگدـننک  تضهن 
تیرح تعاجـش و  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  صلخم  ریلد و  ناراـی  يهیحور  تمظع  هک  دـیاهدرک  رکف  امـش  هحفـص 230 ) دسریمن ( .
فده رد  مالـسلاهیلع  ماما  دوبن ، همه  اهنیا  رگا  املـسم  تشاد ؟ هدـهع  رب  ار  يایـساسا  شقن  هچ  وا ، مایق  فدـه  نییبت  رد  وا  ناگدـنامزاب 

يهدیقع شیامزآ ، هبرجت و  سح و  هلأسم  هب  ناهج ؛ زورما  نادنمـشناد  هک : تسا  يرورـض  زین  هتکن  نیا  رکذت  دشیمن . بایماک  شیوخ 
زا مایق ، نیا  نادـیواج  تارثا  البرک و  روش  رپ  نایرج  دـننادیم . تیعقاو  تخانـش  تقیقح و  تفایرد  ساسا  ار  هلأسم  نیا  دـنراد و  ناوارف 
هب البرک ، بالقنا  تسا . زیگنا  تربع  هدـنزومآ و  رایـسب  زین  تسا ، دوهـش  شیامزآ و  يهریخ  هک  يراـکفا  یبرجت و  نادنمـشناد  هاگدـید 

هبرجت و مادـک  درک و  مسجم  نشور  روـطب  ار  لـطاب  تسکـش  قـح و  يورـشیپ  يرـشب ، خـیرات  يهنحـص  رد  هک  تـسا  یـشیامزآ  ناوـنع 
دـش و مالـسا  خـیرات  خرچ  هکرحم  ياهورین  زا  وا ، میظع  هاگتـسیا  مالـسلاهیلع و  ماما  تمظع  هک  رتالاب  نآ  زا  دوهـش  سح و  شیامزآ و 
، هبرجت سح و  نارادفرط  ایآ  دناسرب . نایناهج  شوگ  هب  متـس ، ملظ و  يهریت  جاوما  نایم  زا  ار  یهاوخ  تلادع  یبلط و  قح  دایرف  تسناوت 

يارب ار  مالـسلاهیلع  نادیهـش  ماما  مایق  يراصحنا  ناتـساد  هک  ام  دـننادیمن ؟ تقیقح  تفایرد  يارب  ياهدـنزومآ  سرد  ار  البرک  يارجاـم 
، میمانیم خیرات » يهسامح   » ار یخیرات  تضهن  نیا  يهدنروآ  دوجو  هب  میـسانشیم و  بالقنا  دـیدج  بتکم  کی  ناونع  هب  زورما ، ناهج 
وا اهنت  دنتسین و  قفاوم  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهدیقع  هدیا  اب  ساسا ، رد  هک  دراد  دوجو  ناهج  رد  يراکفا  هک  میراد  هجوت  هتکن  نیا  هب 
هک ناهج  مدرم  زا  هتـسد  نآ  یتح  میدـقتعم : ام  هک  تسا  هتکن  نیاب  هجوت  اب  دنیاتـسیم . دادبتـسا  اب  هزرابم  تیرح و  یگدازآ و  رظن  زا  ار 

يارب دنبای . هار  تقیقح  يهدرپارـس  هب  دننک و  یـسررب  ار  البرک  يارجام  ناشدوخ  ياهسایقم  اب  دنناوتیم  دنتـسه ، يراکفا  نینچ  ياراد 
سح لیاضف ، مامت  أشنم  : » دیوگیم دـشار  ياقآ  هحفـص 231 ) مینکیم ( : لقن  یلیالع  دـشار و  لوق  زا  ار  لیذ  روطـس  ثحب  نیا  لیمکت 

رد نت  دشاب  شنید  هدـیقع و  ای  نأش و  فلاخم  هک  ییاهراک  هب  درامـش و  مرتحم  ار  نتـشیوخ  یمدآ  هک  تسا  عبط  تعانم  تاذ و  مارتحا 
اهدماشیپ زا  کی  چیه  هک  دشاب  يوق  رایـسب  دناوتیم  دازیمدآ  دروآیم . راب  هب  یلیاضف  تسا و  یمدآ  تفارـش  ثعاب  سح ، نیا  دـهدن .

رهاظم دـش ، دودـسم  یمدآ  رد  تالیامت  نآ  رگا  ندـش ، مک  ای  ندـش  مگ  زا  وا  سرت  ناسنا و  یناسفن  تـالیامت  درواـین . رد  اـپ  زا  ار  يو 
ار دوخ  صخـش ، ادخ ، هب  هجوت  رثا  رب  تسا ، تردـق  ناسنا ، ياهوزرآ  زا  یکی  دراذـگیمن و  رثا  وا  رد  ناهج  يازفا  تشحو  ای  از  تجهب 
ام هب  دوب . ام  تفارش  رکف  رد  سفن  نیرخآ  ات  ام و  نابهگن  نیـسح ، : » دسیونیم هنیمز  نیا  رد  یلیالع  قلخ ». زا  زاینیب  دید و  دهاوخ  يوق 

. ددرگن لطاب  میلست  دوشن و  مرن  زگره  دشاب و  هتـشاد  تباث  يهدارا  دیاب  ینید  میعز  درک . راک  ینید  فده  يارب  دیاب  هنوگچ  هک  داد  دای 
هن نیا  میشاب و  هتشادن  انتعا  سک  چیه  هب  دوخ  زج  هب  میسانشب و  ار  دوخ  تیتاذ  هنوگچ  هک  داد  دای  ام  هب  ار  یسانشدوخ  مالـسلاهیلع ، ماما 
اب نوچ  تسا  تمارک  هارمه  یـسانشدوخ  هدـیمهفن ، ار  دوخ  دوـجو  دـمهفن ، ار  دوـخ  لالقتـسا  هک  یـسک  تسا . یهاوـخ  دوـخ  تیناـنا و 

نکمم دصقم  زا  عافد  هک  تسا  نیا  مالسلاهیلع  نیسح  سرد  میتخومآ . مالسلاهیلع  نیـسح  زا  ار  هماع  حلاصم  هب  تمدخ  هتخیمآ ، نادجو 
گنج ياوشیپ  کی  تروص  وا  تسا . تخـس  ردقچ  هک  تسا  مولعم  ددرگ و  عفادـم  صخـش  ناج  حور و  ءزج  دـصقم ، هکنآ  زج  تسین 

تخومآ مینک و  تسارح  میهن و  ندرگ  ار  يدابم  هنوگچ  هک  تخومآ  ام  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  تشگنرب . نادیم  زا  زگره  هک  تسا  روآ 
نیا ( 1 ( . ) 3 .« ) مینک یگدـنز  هدـیقع  تمارک  اب  هنوگچ  میریمب و  هنوگچ  تخومآ  ام  هب  مینک ؛ عافد  نآ  زا  سیدـقت و  ار  هدـیقع  هنوگچ 
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رامآ انمض  دینک - ! فطع  الاب  يهلمج  رب  دیتساوخ  يرگید  فیدر  ره  امش  و  ( 2 . ) 1344 تسا : باتک  شراگن  نامز  هاگشیامن  شراگن ،
ص 304. نیسحلا ، خیرات  ( 3 . ) تسا باتک  شراگن  لاس  هب  طوبرم 

تسه هچنآ 

هک ییاهسرد  هب  کنیا  تفای و  شراگن  دشاب ، البرک  بالقنا  زا  ام  يهرهب  دـیاب »  » هچنآ زا  ياهدرـشف  رایـسب  هصالخ  اجنیا  ات  تسه  هچنآ 
ام رگا  دریگیم و  سرد  هعقاو  ره  زا  دوخ  دادعتـسا  هزادـنا  هب  سک  ره  میتـفگ : هحفص 232 ) میزادرپیم ( . تسه ،»  » هعیـش يهعماج  نیب 

یناوخ و هضور  هب  اهنت  میریگب و  سرد  دوخ  یگدـنز  فلتخم  نوؤش  رد  وا  يـالبرک  بـالقنا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  زا  میاهتـسناوتن 
يهبنج رتشیب  هک  میاهدرک  تعانق  ناتـساد  زا  تمـسق  ناـمه  هب  اـهنت  اـم  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  میاهدرک ، اـفتکا  نآ  لاـثما  نتفر و  تراـیز 

تاروتـسد و يانبم  رب  دنچ  ره  میراد ، تاهابم  رخف و  نادـب  مینکیم و  ام  هک  يراک  هشیدـنا . رکف و  يهبنج  هن  دراد ، یـساسحا  یفطاع و 
زا ام  كرد  دودح  البرک و  بالقنا  اب  ام  يهطبار  یلو  تسا ، هدیدنسپ  بوخ و  تین ، رظن  زا  تسا و  مالـسلامهیلع  نیموصعم  همئا  يهویش 
راک ره  لثم  ام و  نتخاس  دجـسم  ام و  يهزور  ام و  زامن  لثم  ینید  فلتخم  نوؤش  اب  ام  طـباور  تاـکاردا و  ریاـس  لـثم  سدـقم ، ماـیق  نیا 

هیثرم تسا . طیرفت  طارفا و  تهج  رد  ضارغا و  هب  هدولآ  تاـفارخ و  اـب  هتخیمآ  حوریب و  صقاـن و  دوشیم ، نید  هب  طوبرم  هک  يرگید 
نیرتگرزب مالسلامهیلع  همئا  راگزور  رد  هک  البرک  راختفا  رپ  يادهش  روبق  ترایز  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  بیاصم  يارب  هیرگ  یناوخ و 

!... تسا هداتفا  اهتباقر  شکاشک  رد  هدـمآ و  رد  یبساک  راک و  تروص  هب  یـضعب ، يوس  زا  زورما  دوب ، متـس  ملظ و  هیلع  یتاغیلبت  يهژوس 
هک يراب  تقر  يهنحـص  تروص  هب  تسا ، یبلط  تحار  یتسرپ و  دوخ  هب  هدولآ  هک  ام  راکفا  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یبـالقنا  بتکم 

مهبم ریوصت  دنچ  اهنت  میظع ، هسردـم  نیا  زا  ام  يهرهب  تسا و  هدـش  مسجم  دـنکیم  تموکح  نآ  رب  يراز  هیرگ و  هلان و  هآ  زوس و  اهنت 
يهرطق کی  يارب  رخآ  يهظحل  ات  هک  میدرک  مسجم  نانچ  ار  مالـسلامهیلع  رارحا  ماـما  تسا . تراـهط  تمـصع و  نادـناخ  تیمولظم  زا 

هک ـالاح  دـنکیم  ساـمتلا  هک  مـیدروآ  رد  يردهـبرد  هراـچیب و  نز  تروـص  هـب  ار  مالـسلامهیلع  بـنیز  درکیم و  يراز  هجـض و  بآ ،
« رامیب  » ار دنلب  كاپ و  حور  نیا  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  منک و  زارد  هلبق  فرط  هب  ار  شیاپ  دیراذگب  دیشکب ، ار  مردارب  میهاوخیم 
هب میدادرـس و  هیرگ  هبدن و  میدینـش و  میدناوخ و  رتدـیدش  ار  بیاصم  میتسناوت  هچ  ره  میدـیمان و  هحفـص 233 ) لیلذ (  و  ( 1  ) میدناوخ

تفاـیرد ار  مالـسلاهیلع  ینیـسح  تضهن  حور  میتخوماـین و  وا  یبـالقنا  بتکم  ياـبفلا  زا  مه  فرح  کـی  همه ، نیا  اـب  میتخادرپ و  يراز 
رجنخ تقاط  وت  بل  هنشت  يا  میدناوخ : نینچ  یعمج  هتسد  ماما ، هب  باطخ  میتخادنا و  هار  لوط  ضرع و  رپ  ینز  هنیس  ياههتسد  میدرکن .

ام داجـس  وچ  ریـسا  کلف  مشچ  تفگ : نینچ  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  هب  عجار  ام  زا  يرعاش  یتشادن ! ردام  يدوب و  بیرغ  ایوگ  یتشادـن !
امـس ضرا و  دیدن  امنهر  نآ  ندرگ  رتحورجم ز  یندرگ  چیه  لد  يهدید  هب  لغ  ریجنز و  دـیدن  اور  سک  ادـخ  رون  هتـسب  تسد  اب  دـیدن 
ماما زا  یتمظع  ناـیب  ددـصرد  ناگدـنیوگ  ناگدنـسیون و  مه  رگا  دـیدن !!! ـالتبم  ردهبرد و  بیرغ و  وا  نوچ  ردـبرد  دـید و  نوزف  بیرغ 
لاثم دهاش  ار  نآ  لاثما  نامـسآ و  ندیراب  نوخ  نیمز و  نامـسآ و  يراز  هیرگ و  دـنتخادرپ و  ملـسم  ریغ  انـشآ و  ان  بلاطم  هب  دـندمآرب ،

ار مساق »  » هنایم نیا  رد  زین  ینادان  نایارس  هناسفا  اهزادرپ و  غورد  دنداد . نخـس  داد  وا  یناسنا )!(  تارثأت  زاربا  و  حانجلاوذ »  » زا دندروآ و 
لها دـشاب ، هتـشاد  يرتشیب  قنور  ماما  ملهچ  هکنآ  يارب  دـندناوخارف و  ماما  يرای  يارب  ار  ینج » رفعز   » دـندرک و داماد  ـالبرک  نادـیم  رد 

هدنخ و هب  ار  نمشد  تسود و  دنتسب و  البرک  ناتساد  هب  هیاریپ  نارازه  دنداد و  تشگزاب  البرک  هب  نیعبرا  رد  يروف  ار  مالـسلامهیلع  تیب 
نینچ دنتـسناد و  شیوخ  اهيراکبارخ  اهتیـصعم و  اهینامرفان ، یناـبرق  ار  ماـما  همه ، نیا  اـب  و  دـندرک . راداو  هیاـنک  شین و  تتاـمش و 

. تفر تشهب  هب  دش و  هدـیزرمآ  تفرورف ، شمـشچ  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  خـبطم  دود  هکنآ  يارب  اهنت  ياهراکدـب  نز  هک  دنتـشادنپ 
تعانم حور و  تمظع  تراهط ، یکاپ و  يهدنیامن  هک  ار  یماما  اوران ، هتخپان و  ياهكرد  طلغ و  ياهریسفت  اب  ام  يهعماج  بیترت ، نیدب 

یکاپان و اب  يهزرابم  يارب  هک  سک  نآ  تشادـنپ و  ناکاپان  ناراکدـب و  عیفـش  تسناد و  اههملظم  لالد  دوب ، تعاجـش  تماهـش و  عبط و 
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اناوت و يربهار  میظع و  یماما  هک  سوسفا ! دـمآرد ! یکاپان  عیفـش  تروص  هب  هللااـب -  ذوعن  دوب - ، هدرک  ناـبرق  ار  شیوخ  ناـج  فارحنا ،
نیدباعلانیز مالـسلامهیلع و  بنیز  نوچ  ياهدازآ  نانز  نادرم و  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  هحفـص 234 ) نوچ (  تمظع  اب  يرادمچرپ 

فادها سوکعم  تهج  رد  تسرد ، ام ، دنتفای و  تیهام  بلق  نینچ  ام  رکف  رد  نشور ، يهمانرب  نآ  ناشخرد و  خیرات  نآ  اب  مالـسلامهیلع 
میتفگ تسام ... ... يهتفاین  دـشر  فیعـض و  ياهكرد  دـهاش  همه  اهنیا  و  میدرک . لـمع  رکف و  تقلخ ، ملاـع  ناگدـیزگرب  نآ  يهیلاـع 
نینوخ مایق  کی  يهرطاخ  هتـسویپ  هک  هنامیکح  روتـسد  نیا  تسا ؛ ینید  نایاوشیپ  روتـسد  تیب ، لها  بیاـصم  يارب  هیرگ  یناوخ و  هیثرم 

اب طیارش و  اب  یتسرد و  هب  رگا  درادیم ، هگن  هدنز  ام  يهشیدنا  رد  تیونعم  قالخا و  قدص و  زا  نآ  ياوتحم  مامت  اب  ار  متـس  ملظ و  دض 
مالـسلاهیلع و نادیهـش  ردق  یلاع  ياوشیپ  ماقم  تشادـگرزب  حیحـص و  كرد  اب  رگا  دوش و  یلمع  ینید  نوؤش  ریاس  هب  هبناج  همه  هجوت 

دوخ شقن  هتـشذگ ، رد  هک  هنوگ  نامه  دناوتیم ، ددرگ ، كاپ  كاپان ، راکفا  تسردان و  ضارغا  زا  رگا  دشاب و  مأوت  وا  دنلبرـس  نامدود 
میکحت هیماینب و  نامدود  ینوگنرـس  بجوم  درک و  افیا  قح  زا  عافد  يراوگرزب و  يراکادـف و  حور  نیقلت  راـکفا و  جـییهت  تهج  رد  ار 

فصو اب  ام  اذل  و  دهد . ماجنا  ار  تلاسر  نامه  زین  کنیا  دش ، یمالسا  فراعم  رـشن  مالـسا و  ياقب  مالـسلامهیلع و  نییدهم  همئا  تیعقوم 
ردو عیرـس  یعطق و  تاحالـصا  هلـسلس  کی  هب  دقتعم  میراد و  هنیرید  تنـس  نیا  هب  طوبرم  راتفر  كرد و  يهوحن  زا  هک  یتاداقتنا  يهمه 

موحرم ( 1 . ) میدرک هراشا  نادـب  قوف  روطـس  رد  هک  میتسه  ياهدـیقع  نآ  رب  هلأسم ، لصا  رد  میتسه ، یبهذـم  یعامتجا و  میظع  نأش  نیا 
ماما ای  دـن  رمـش »  » ای ام  نیرومأم  : » دوب هتـشون  یتلود  نیرومأم  زا  داقتنا  ماقم  رد  تاـعالطا  يهلجم  رد  یکی  هک  دـنکیم  لـقن  یتیآ  رتکد 

ع)  ) داجس ماما  زا  ام  ام ، تسردان  كرد  دهاش  ار  هلمج  نیا  دیعس ، دیقف  دراد ،»! جایتحا  سابع  ترـضح  هب  تکلمم  رامیب ،! نیدباعلا  نیز 
. دنادیم

نید ناغلبم  اب  ینخس 

هب طوبرم  نوؤش  هیلک  رد  شور  کبس و  رییغت  نتخاس و  مظنم  ندرک ، دودحم  لماش : مییوگیم  ام  هک  یتاحالطصا  نید  ناغلبم  اب  ینخس 
نارادم هفوقوم  نایناب و  لوا و  يهجرد  رد  ناناوخ  هیثرم  ناحادم و  ناگدـنیوگ و  ظاعو و  تاحالطـصا ، نیا  رد  تسا . يرادازع  سلاجم 

لامک تفرشیپ و  يوسب  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  گرزب ، هحفـص 235 ) ياوشیپ (  كاپ  تایونم  زا  يوریپ  هب  یتسیاب  مود ، يهجرد  رد 
تشذگ و يراکادف و  يراکمه و  اب  دنرادرب و  يرثؤم  ياهماگ  نامز ، عاضوا  كرد  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  یلـصا  فده  هب  هجوت  و 

نارگید فرط  زا  اـهشور  اهکبـس و  اـهمظن ، اهتیدودـحم ، هکنآ  زا  شیپ  هتفرگ و  رظن  رد  ار  مالـسا  هیلاـع  حـلاصم  ییوـج ، تـقیقح 
ناگدنونش دننزب . دراد ، یخیرات  ترورض  هک  يراک  نینچ  هب  تسد  تیرح ، يدازآ و  اب  دوخ ، دوش ، لمع  ارجا و  هاوخان  هاوخ  داهنشیپ و 

اب اجنیا  رد  ام  دنهد . ماجنا  ار  شیوخ  يهفیظو  یحالـصا  همانرب  نیا  رد  یتسیاب  دـنیراوگوس ، سلاجم  لیکـشت  موس  نکر  هک  زین  سلاجم 
نآ سأر  رد  یبهذم و  نوؤش  رد  هبناج  همه  یعطق و  حالصا  کی  هک  میرادیم  مالعا  تیعطاق  اب  نامز  كرد  طیحم و  ترورـض  زا  ماهلا 

رتبجاو رتيرورض و  زیچ  ره  زا  ددرگیم ، بوسحم  هعیش  بهذم  غیلبت  سلاجم  هتخیمآ و  مه  هب  نید  غیلبت  اب  هک  يراوگوس  سلاجم  رد 
نانچ نینچ و  تکلمم  نید و  نانمـشد  دوبن ، اـههحون  هتـسد و  نیا  اـهيرادازع و  نیا  سلاـجم و  نیا  رگا  هک  دوشیم  هتفگ  رایـسب  تسا .

ار مالـسا  يهحتاـف  رامعتـسا  يورین  اـهتسینومک و  دوبن  رگا  سلاـجم  نیمه  : » دـسیونیم هدازیـصلاخ  هللا  ۀـیآ  لـثملا  یف  و  دـندرکیم .
وا هب  روبزم  غلبم  تسا ؟ هنوگچ  امش  یغیلبت  عضو  هک : دیسرپ  یحیسم  نیغلبم  سییر  زا  هاشنامرک  رد  هک  دنکیم  لقن  يو  دندوب ». هدناوخ 

ناریو ار  ام  هلاـس  کـی  يهتخاـس  اروشاـع ) ینعی  « ) نیـسح نسح ،  » ماـیا یلو  مینکیم  ار  دوخ  شـشوک  لاـس  ماـیا  رد  اـم  هک  داد  باوج 
هب اههتـسد  نیا  رگا  : » متفگ وا  هب  دمآیم ، يدایز  يرادازع  ياههتـسد  هک  برـضلا » نیما  جاح   » لزنم رد  هک  دـنکیم  لقن  زاب  و  دـنکیم .

يزیچ یحیسم  نیرشبم  ربارب  رد  اریز  میوش ؛ اهنیا  محازم  ام  تسین  راوازس  : » تفگ وا  دوب ». بوخ  ردقچ  دشیم ، هرادا  یحیحـص  تروص 
رتدیفم مالـسا  يارب  هک  میروآرد  یحیحـص  تروص  هب  میوگیم  میوش ، عنام  میوگیمن  : » متفگ دـنکیمن »! يرادـهگن  ار  مدرم  اهنیا  زج 
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ناوج و لسن  میناوتیمن  لیاسو  نیدـب  ام  هدـنیآ ، راگزور  رد  تسین و  تیعقاو  مامت  برـضلا  نیما  جاـح  یحیـسم و  غلبم  يهتفگ  دـشاب ».
دیاب تسا ، هتفگ  هدازیصلاخ  هللا  ۀیآ  هک  هنوگ  نامه  میرادزاب و  یقالخا  یتدیقع و  فارحنا  يدج  رطخ  زا  ار  تکلمم  يهدرک  لیـصحت 
نییاپ تاقبط  اصوصخم  مدرم و  مومع  يارب  زونه  هک  مینکیم  قیدـصت  دریگ . تروص  هنیمز  نیا  رد  يدـج  تاحالطـصا  هحفص 236 ) ) 

هب هن  یلو  تسا ؛ نید  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  اب  اهنآ  لاصتا  هتـشر  سلاجم ، نیا  اهناتـسرهش  زا  ياهراـپ  تاـهد و  نینکاـس  عاـمتجا و 
هک میرادـن  هدـیقع  ام  مینادیم . همه  هک  ییاهطیرفت  طارفا و  تاـفارحنا و  ناـمه  اـب  میتفگ و  نخـس  نآ  زا  هک  یموهوم  هدـننز و  تروص 

اذـل دـشاب و  وا  سدـقم  يهدـیا  اب  قبطنم  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  رطاخ  لوبقم  مهبم ، صقاـن و  يرادـنید  نینچ  نیا  رب  نتـشاذگ  هحص 
زا هدوبن و  انـشآ  هنامز  عاضوا  اب  هک  تسا  یتاقبط  صاخ  یلو  دـشاب ، هتـشاد  مه  يراثآ  نینچ  سلاجم ، هنوگ  نیا  هک  ضرف  رب  مییوگیم :
زور روط  هب  تخیر و  دـهاوخ  مهرد  اـعطق  ارهق و  تروص  ره  رد  عـضو  نیا  هک  رظن  نآ  زا  دنتـسین و  رادروـخرب  دـیدج  فراـعم  موـلع و 
دارفا تیرثکا  هدنیآ  رد  هک  رـشق  نیا  رد  نید  ظفح  يارب  یتسیاب  نیاربانب ، دش ، دـهاوخ  هدوزفا  هدـیمهف  رکف و  نشور  هقبط  رـشق  رب  نوزفا 
هلأسم صوصخ  رد  مومع و  روطب  ار  بهذم  هب  طوبرم  نوؤش  رد  حالطـصا  ام  هک  تسا  نیا  درک . يرکف  داد  دنهاوخ  لیکـشت  ار  تکلمم 

، تشذـگ هک  يروـط  هب  مینادیم . بجاو  مزـال و  تسا ، ریذـپان  کـیکفت  هتخیمآ و  رد  يراوـگوس  سلاـجم  اـب  ـالمع  هک  یبهذـم  غـیلبت 
بهذم تفرـشیپ  للع  نیرتمهم  زا  هدوب و  یخیرات  تابالقنا  زا  يرایـسب  أشنم  هتـشذگ ، رد  البرک  روشرپ  هرطاخ  تشادگرزب  تشادگرزب ،

هک دراد  ياهژیو  طیارش  صاخ و  طیحم  هب  یگتسب  خیرات ، رد  نآ  شقن  يافیا  تنس و  ره  تلاسر  هک  تسناد  دیاب  یلو  تسا ؛ هدوب  هعیش 
اهنآ زا  هک  ییاهتراغ  اهلتق و  دوبن و  ناشتـسد  هب  تسایر  هکنیا  رثا  رب  هعیـش  : » دسیونیم فزوژ  رتکد  تسا . لیدـبت  رییغت و  رد  هتـسویپ 
اذل دوش ، ظفح  ناشناج  ات  دـندرکیم  رما  هیقت  هب  ار  نانآ  مود  نرق  لیاوا  رد  مالـسلامهیلع  همئا  دـندشیمن و  رهاظ  لوا  نرق  رد  دوب  هدـش 

رب دندادیم . لیکشت  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يارب  يرادازع  سلاجم  یمـسر  روطب  نانیا  تخانـشیمن . ار  نانآ  نمـشد  نوچ  دنتفرگ  توق 
هدربمان دش ». لیکشت  ناریا  رد  هحفص 237 ) هیوفص (  تنطلس  ات  دنتساخرب  ناشیا  زا  ءارما  نیطالـس و  دنتفای و  اقترا  هفطاع  ماکحتـسا  رثا 

مالـسلاهیلع نیـسح  يازع  هماقا  مه  شتلع  دش و  دـهاوخ  يرتشیب  قرف  ریاس  زا  رگید  نرق  ود  ای  کی  زا  سپ  هعیـش  : » هک دـهدیم  لامتحا 
لثم دناوتیم  زین  هدنیآ  رد  هلأسم  نیا  هک  تسا  هدرک  لایخ  نینچ  هتشادنپ و  ناسکی  ار  طیارـش  هدربمان ، رتکد  هک  دوشیم  هظحالم  تسا ».

هب ام  اذل  دهدیم . ناشن  ار  وا  رظن  سکع  لاوحا ، عاضوا و  هکلب  تسین و  هدنیآ  نماض  سک  چیه  هک  یلاح  رد  دشاب  ذفان  رثوم و  هتشذگ ،
یلصا فده  هب  تشگزاب  نودب  حیحص و  قیمع و  حالصا  کی  نودب  هک  میدقتعم  مینادیم و  هابتـشا  یهارمگ و  ار  اههتفگ  نیا  تحارص 

هار هب  مدرم  حیحص  تیاده  نید و  هبناج  همه  تاروتـسد  نتـسب  راک  هب  نودب  مالـسلاهیلع و  ینیـسح  سدقم  تضهن  حور  هب  هجوت  مایق و 
هنوگ چـیه  تایعقاو ، كرد  یهاوخ و  تقیقح  يهدـیا  اب  یگدـنز  قیبطت  نودـب  فراـعم و  مولع و  هب  ییانـشآ  نودـب  یتسار و  یتسرد و 
تسا نیا  زا  رتنشور  رتهدنزومآ و  یـسب  یلو  تسا ، روآدرد  دنچ  ره  تایعقاو ، سمل  تسین . تکلمم  یتآ  لسن  یبهذم  هدنیآ  هب  يدیما 

سلاجم وترپ  رد  مالـسا  نید  دـشاب . هدوسآ  ناتلایخ  هک : میهد  نانیمطا  میهد و  ربخ  بیغ  زا  میراد و  شوخ  هناسفا ، لاـیخ و  هب  ار  لد  هک 
رشنت ال   » تفگیم یلماع  نیدلا  فرش  دیـس  موحرم  یبهذم ، ریمـض  نشور  ياوشیپ  دنام ! دهاوخ  ظوفحم  دبا  ات  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 

يهلمج نیا  يانعم  ایآ  دوشیمن ». رشتنم  هتفای ، رشن  یهارمگ  هک  ییارجم  نامه  زا  زج  تیاده  : » ینعی لالضلا » رـشتنا  ثیح  نم  الا  يدهلا 
ار بهذم  هنادواج  قیاقح  مینک و  هدافتـسا  نامز  یتاغیلبت  لیاسو  رازبا و  زا  میهد و  قیبطت  زور  طیارـش  اب  ار  دوخ  هک  تسین  نیا  هنامیکح 

نیغلبم ناگدنیوگ و  هک  تسین  نآ  روتـسد  نیا  نتـسب  راک  هب  ياضتقم  ایآ  میرادـب ؟ هضرع  مدرم  هب  مینک و  كاپ  نوگانوگ  ياههیاریپ  زا 
هدـنراگن دـنریگ ؟ شیپ  رد  تسار  هار  هب  قلخ  داشرا  يارب  ینیون  مسر  هار و  دـننک و  ادـیپ  هدرک ، ادـیپ  یهارمگ  هک  ار  ییاـههار  یبهذـم 

لیاسم عون  نیا  هک  دنادیم  مزال  دیوگ و  نخس  هدرپیب  دوخ  ناسابل  مه  اب  هک  دهدیم  قح  دوخ  هب  تسا ، تیناحور  سابل  رد  دوخ  نوچ 
تـسا دـقتعم  هدـنراگن  دوش . هتفگ  انلع  صقاون  بویع و  حرطم و  تیعطاق  اب  دنتـسه ) يدوخ  هک   ) شدوخ لاثما  فرط  هحفص 238 ) زا ( 

مدرم هب  میناوخب و  مدرم  زا  رتالاب  ار  نامدوخ  قیاقح ، يور  ندیشک  هدرپ  اب  میناوتیمن  رگید  ام  هتـشذگ و  فراعت  هلماجم و  راگزور  هک :
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هک تسا  نآ  عقوم  کنیا  تخیر - . هنامیپ  نآ  تسکـشب و  وبـس  نآ  میهدـن -  ار  لاکـشا  داریا و  روما و  رد  رظن  راهظا  تلاخد و  يهزاجا 
حرط هدش ، راتفرگ  داسف  ماک  رد  هک  ياهتـشگ  رـس  لسن  يربهر  يارب  دتفا و  شیوخ  لخاد  رد  هبناج  همه  حالـصا  کی  رکف  هب  تیناحور 

يافیا يهدهع  زا  میهدن  ناماس  رـس و  ناماس ، رـسیب و  عاضوا  نیا  هب  رگا ، هک  درک  ناعذا  احیرـص  دـیاب  دراذـگ . ارجا  يهلحرم  هب  ینیون 
ذخاؤم لوؤسم و  تقیقح  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  دـمآ و  میهاوخن  رب  تسا ، هتـشاذگ  ام  يهدـهع  رب  خـیرات  ترورـض  هک  ینید  يربهر  شقن 

لماش دوش ، ماجنا  دیاب  غیلبت  زرط  رد  اصوصخم  یبهذم و  نوؤش  رد  هک  ياهبناج  همه  تاحالـصا  هک : تسا  دقتعم  هدنراگن  دوب . میهاوخ 
نیا زا  تشاد و  دهاوخ  یناوارف  تالکشم  یناحور ، عجارم  هیحان  زا  يربهر  کی  نودب  هک  دوب  دهاوخ  هظحالمیب  یمومع و  هیفصت  کی 
دیاب هک  ياهلأسم  نیتسخن  مینادیم . ینید  ناگرزب  دیلقت و  عجارم  یناحور و  نارادمامز  شود  هب  امیقتـسم  ار  دوجوم  عضو  تیلوؤسم  ور 

بسک و زا  ار  غیلبت  هک  تسا  نآ  زا  ترابع  هلأـسم  نیمود  تسا و  ینید  نیغلبم  دروم  رد  يداوسیب  اـب  هزراـبم  دـیآ ، رد  ارجا  يهلحرم  هب 
همه حالـصا  کی  ياههشیر  نیرتیـساسا  هلأسم ، ود  نیا  دنـشاب . تیناحور  هاگتـسد  ریگب  قوقح  امیقتـسم  ینید  نیغلبم  دننک و  ادج  راک 

دنکن تفایرد  ار  شیوخ  عمتسم  دسانشنزاب و  مه  زا  ار  میقس  حیحـص و  دشابن و  داوس  اب  غلبم  ات  تسا . بهذم  هب  طوبرم  نوؤش  رد  هبناج 
اب مدرم و  نابز  اب  دـناوتن  دـباین و  فوقو  یعامتجا  هیحور  هب  دریگنارف و  حیحـص  روطب  ار  یمالـسا  فراـعم  مولع و  اـت  رگید  تراـبع  هب  و 

نیرتریطخ ضرعم  هحفـص 239 ) رد (  ار  دوخ  دراذگ و  ربنم  هب  مدق  دیابن  دـیوگب ، نخـس  تکلمم  رکفنـشور  لسن  تامولعم  هب  يهطاحا 
مه زا  یتسیاب  دنراد ، رارق  تمـس  نیا  رد  طیارـش ، ندوب  اراد  نودب  هک  یناسک  دـهد . رارق  تسا ، هدوب  ءایبنا  يهدـهع  رب  هک  یهلا  تلاسر 

ات هک  تسا  یلیاسم  نیرتیرورض  زا  زین ، بسک ، زا  غیلبت  کیکفت  هلأسم  دننک . باختنا  يرگید  لغش  ای  دیازفیب و  دوخ  تامولعم  هب  نونکا 
یبهذم غیلبت  تشاذگ . دهاوخن  رثا  دیاب  هک  هنوگ  نآ  مدرم  حور  رد  تشاد و  دهاوخن  لماک  يدازآ  یبهذم ، هدنیوگ  دـشوپن ، لمع  هماج 

زورما هک  هنوگ  نامه  دـتفایم و  دوخ  يافـص  الج و  تیونعم و  حور و  زا  دـش ، تایدام  هب  هدولآ  رگا  تسادـخ  ءاـیبنا  فدـه  بیقعت  هک 
. تسین یبهذم  نیغلبم  نایاوشیپ و  نأش  قیال  هجو  چـیه  هب  هک  دـیآیمرد  يرـسدرد  ارجامرپ و  راک  بسک و  تروص  هب  مینکیم  هظحالم 

ياج رب  میدـق  زا  هک  یطلغ  رمتـسم  ماظن  رثا  رب  هک  تسا  یلیاسم  نیرتروآ  فسأـت  زا  یبهذـم ، ناگدـنیوگ  نیغلبم و  شاـعم  رارما  هلأـسم 
صاخشا و تیـصخش  تیعقوم و  اهتقایل و  نازیم  اههفیظو و  اهلغـش و  هک  يروط  هب   ) رگیدکی هب  فلتخم  نوؤش  طالتخا  رثا  رب  هدنام و 
ار ياهدع  اضاقت ، هضرع و  لصا  هب  هجوت  اب  یمومع ، ینالقع  دشر  مدـع  هفاضا ، هب  و  تسین ) نیعم  صخـشم و  هجو  چـیه  هب  اهنآ  دودـح 
فیرش و دارفا  رایـسب  هچ  نویناحور ، رد  تسا . هدیناسر  تمعن  زان و  هب  باتک  باسح و  چیه  نودب  ار  ياهتـسد  هدرک و  مومغم  مورحم و 
« دنب دز و   » لها هک  لیلد  نیا  هب  اهنت  یعجرم  ماقم و  چیه  فرط  زا  اهنآ  یگدنز  تنامـض  مدـع  رثا  رب  هک  دـنراد  دوجو  ياهدرک  لیـصحت 
لوپ و هب  اهدنب  دز و  ریاس  ربنم و  هار  زا  هک  داوسیب  دایش و  دارفا  رایسب  هچ  دنشاب و  مورحم  طسوتم  يداع و  یگدنز  کی  زا  دیاب  دنتـسین .

يربهر تاماقم  هجوت  مدع  تیناحور و  هاگتسد  رد  ینیعم  طباض  چیه  ندوبن  یطابضنایب و  رثا  رب  زج  تسین  نیا  و  دنـسریم . ماقم  لام و 
نایرع حیرـص و  ار  لیاسم  نیا  ام  رگا  دبای !؟ همادا  دـیاب  یک  هب  ات  هتخیر  مهرد  ناماسبان و  عضو  نیا  یبهذـم ، تاغیلبت  نوؤش  هب  یناحور 

نامدوخ ام  ای  و  میراد ؟ حالصا  عقوت  یـسک  هچ  زا  مینزن ، تسد  یلخاد  تاحالطـصا  هب  مییاشگن و  داقتنا  هب  بل  نامدوخ  مینکن و  حرطم 
تـسین مولعم  اساسا  هک  تسین  طلغ  هشیر  زا  ماظن  نیا  ایآ  هحفص 240 ) مینادیم ( ؟ حیحص  حلاص و  ار  يراج  تاماظن  هدش و  حالـصا  ار 
ماجنارـس و  دیوگب ؟ دیاب  هچ  مدرم  يارب  دناوخب ؟ دیاب  ییاهسرد  هچ  دناوخب ؟ سرد  دیاب  لاس  دنچ  غلبم  کی  تسیچ ؟ نتفر  ربنم  طیارش 

رد دوش . بیقعت  حرطم و  تیناحور  دوخ  فرط  زا  يدـج  تروص  هب  دـیاب  سپ  نیا  زا  هک  تسا  یلیاسم  اهنیا  دـنک !؟ شاعم  رارما  هنوگچ 
تسرامم اهلاس  فلتخم ، مولع  یصصخت  ياههتشر  زا  ياهتشر  ره  رد  هتفای و  هار  يرشب  عامتجا  نوؤش  مامت  رد  تعنـص  ملع و  هک  ییایند 

تسور نیا  زا  دبای و  لماکت  مولع ، یمومع  تفرـشیپ  تازاوم  هب  یتسیاب  زین  غیلبت  هتـشر  دیآیم ، لمع  هب  قیقحت  صحف و  يواکجنک و  و 
« نخـس هیامرـس   » لوا دلج  يهمدـقم  رد  دراد . ینالوط  ناوارف و  لیـصحت  هب  جایتحا  هتـشر  نیا  تیحیـسم ، يایند  رد  مینکیم  هظحالم  هک 

درکیم حیرشت  ار  اکیرمآ  ياههاگشناد  تالیصحت  یبهذم و  تالیکشت  ياهباطخ  نمـض  اکیرمآ ، نادنمـشناد  زا  نت  کی  دسیونیم ...« :
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ناحتما زا  سپ  هدومیپ و  ار  یملع  جرادم  نیرخآ  دـنک ، لیمکت  ار  تدـم  نیا  هک  یـسک  تسا ، لاس  هدـجه  اکیرمآ  یلیـصحت  نارود  هک 
لیـصحت هب  رگید  لاس  هس  تسا  مزال  دـننک ، یبهذـم  ینارنخـس  دنـشاب و  نید  غلبم  دـنهاوخب  هک  یناسک  یلو  دریگیم ؛ ار  دوخ  يهجرد 

هدناوخ سرد  لاس  لقاال 21  هک  دناهتسناد  یبهذم  ییاوشیپ  ینید و  غیلبت  يهتسیاش  ار  یسک  اکیرمآ  يهدحتم  ياهروشک  رد  دنهد . همادا 
دوشیم و طبـض  وا  يادـص  لثملا  یف  دریگیم  تروص  لمع ، نارود  لیـصحت و  نمـض  رد  هک  يرگید  ياهشیامزآ  زا  رظن  عطق  دـشاب ،

نوبیرت تشپ  دـیآرب و  هباطخ  ربنم  رب  دوشیم  یملع ، تقایل  زاربا  یقـالخا و  تیحالـص  زارحا  زا  سپ  دونـشیم ، ار  دوخ  راـتفرگ  شدوخ 
لباق سوملم ، تقیقح  نیا  ایآ  دیآیمرب ؟! نآ  يهدهع  زا  یسک  رتمک  هک  یمالـسا  یغیلبت  ربنم  لکـشم  طیارـش  لثم  تسرد ، دریگ ». رارق 

؟ دور ربنم  هب  دراو و  تیناحور  توسک  هب  دشاب -  هتشاد  یبوخ  يادص  رگا  دناوتیم -  ام  تکلمم  رد  داوسیب ، درف  کی  هک  تسا  نامتک 
ربنم زارف  رب  ظعاو  کـی  لـثم  دـنزادرپیم و  یناوخ  هضور  هب  لغـش ، ندوب  اراد  اـب  هک  مراد  غارـس  اقـس »  » و هلمع »  » و یناملـس »  » دوخ نم 

نایادـگ و ام  زا  مادـک  ره  هحفـص 241 ) تسه ( ، زین  تیناحور  سابل  ندیـشوپ  رد  يراب  دـنبیب و  لولعم  يراـب ، دـنبیب و  نیا  دـنوریم !
ییادگ هب  ربعم  دجـسم و  رد  اورپیب  دنراد و  نت  رب  ابع  هدابل و  ابق و  همامع و  زا  ار  یناحور  کی  یمـسر  مامت  سلبل  هک  میاهدید  ینیلئاس 

رام اهریگ و  هکرعم  دنکیم ! مادختـسا  نآرق  کی  يارب  مه  ار  شئابآ  دج و  دـشاب ، مه  دیـس  غورد ، ای  تسار  یـسک ، رگا  دـنزادرپیم و 
یبهذم و ناتساد  رکذ  یناوخ و  هضور  هب  دنریگیم و  شود  رب  ییابع  انایحا  دندنبیم و  رس  هب  يزبس  ای  دیفس  لاش  مه  هلحم  رس  ياهریگ 

لرتنک نودب  شزرایب و  دـح  نیا  ات  لغـش  نیا  سابل و  نیا  دـیاب  یک  ات  دـنزادرپیم . يرونخـس  یلاقن و  مالـسلامهیلع و  تیب  لها  بقانم 
تـسا نیا  درک . دیابن  شتمالم  دریمب  دنک و  قد  عضو  نیا  يارب  یـسک  رگا  دنک ؟ هدافتـسا  ءوس  نآ  زا  دناوتب  ییاپ  رـسیب و  ره  هک  دشاب 

هایس يولبات  تسا  نیا  و  بالقنا ! ماما  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  یهلا  مایق  زا  رصنع  تسس  هتفاین و  دشر  هدز و  رامعتسا  هعماج  کی  هرهب 
مالسلاهیلع نیسح  مان  وترپ  رد  مالسا  نییآ  ظفح  هب  ام  دیما  يهیام  تسا  نیا  و  يرـشع ! ینثا  يرفعج  يهعیـش  روشک  رد  غیلبت  رما  شوشم 

سابل و تاماقم و  نوؤش و  روغث و  دودـح و  هزین ، رـس  روز و  اب  دـنیایب و  نارگید  هک  تسا  نآ  رظتنم  تیناحور  ایآ  يرادازع ! سلاـجم  و 
رود نادـنچ  زور  نآ  هک  دنـشاب  رظتنم  دننیـشنب و  دـنراد ، يراـظتنا  نینچ  رگا  دـنروآرد !؟ مظن  تحت  دـننک و  لرتنک  ار  تیناـحور  لـغش 

رد نارگید  ياـهتلاخد  زا  و  دـنزادرپ . سوسفا  هآ و  هب  اـی  دـنیاشگب و  ضارتـعا  هب  بل  دـنرادن  قـح  زور  نآ  رد  نویناـحور  یلو  تسین !
مالک و ذوفن  تردق و  تصرف و  ییاناوت و  راگزور  رد  هک  یتیعمج  يازـس  ازج و  دـنیوگ . لد  درد  اجنآ  اجنیا و  ناشدوخ  هسدـقم  نوؤش 
! دنوش بدا  نارگید  تسد  هب  هک  تسا  سب  نیمه  دنهد ، هار  دوخ  هب  ار  سکان  سکره و  دنوش و  لفاغ  دوخ  زا  تیصخش ، لوپ و  نتشاد 

همه نیا  و  دـسریم ؛ روشک  رـسارس  رد  یناحور  تاماقم  تسد  هب  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  كراـبم  مهـس  ناونع  هب  هک  یلوپ  همه  نیا  اـیآ 
مظنم و تالیکـشت  کـی  دـناوتیمن  دـننکیم ، تیناـحور  تحاـس  هب  تکلمم ، نیا  ناملـسم  لدـکاپ و  مدرم  هک  یـصولخ  تدارا و  زاربا 
 ) مزال هک  تسام  دوجوم  یگدـنز  نتم  اههیـشاح  نیا  یلو  متفر ؛ هیـشاح  هب  داـیز  دـیاش  دـنک ؟ تسرد  نید  غیلبت  يارب  یلوصا  حـیحص و 

دارفا زا  یکی  هک  دنـشاب  دونـشخ  دـیاب  دوش . ام  ناکلـس  مه  شجنر  بجوم  دـیابن  قوف  راتفگ  مییوگب . نخـس  نآ ، زا  تسا  هحفص 242 )
حالـصا کی  راتـساوخ  یناحور  تاماقم  زا  یـضرم  ضرغ و  چیهیب  دنکیم و  حیرـشت  ار  قیاقح  نشور ، حیرـص و  نینچ  نیا  ناشدوخ ،

زا لوا  لوحت ، کی  دیسر ... . میهاوخ  نآ  هب  لصف  نایاپ  رد  هک  میراد  تکلمم  نیا  مدرم  اب  مه  ینخـس  هنیمز  نیا  رد  دوشیم . هبناج  همه 
لوحت هناتخبـشوخ  دـنکیم ، یلجت  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  يهصرع  رد  دـسریم و  روهظ  هلحرم  هب  سپـس  دوـشیم و  عورـش  راـکفا 

ناوج هقبط  تیرثکا  رد  يراوگوس ، سلاجم  نآ ، سأر  رد  هلمج و  نآ  زا  بهذم و  هب  طوبرم  نوؤش  تیناحور و  حالـصا  رب  ینبم  يرکف 
نـشور هتـسراو و  نادنمـشناد  هتخاس و  دوخ  دارفا  تسا . ترـسم  يدنـسرخ و  لامک  هیام  نیا  هدش و  ادـیپ  عجارم  زا  يدادـعت  یناحور و 

هدنیآ دیما  هیام  دنـشیازفا ، هب  ور  زور  ره  هناتخبـشوخ  دنوشیم و  هدید  رانک  هشوگ و  رد  هک  یعلطم  بلط و  حالـصا  ناگدنیوگ  ریمض و 
، دـسریم شوگ  هب  هیملع  ياههزوح  زا  ياهراـپ  رد  صقاـن ، روطب  اـما  شیب ، مک و  هک  مه  هک  يایحالـصا  تامادـقا  يهمزمز  دنـشابیم .

مریگ یبهذم -  عجارم  یناحور و  تاقبط  زا  یعیسو  رشق  تین  نسح  یکاپ و  تسادق و  تسا . هدنیآ  يرورض  تالوحت  رادومن  لصفرس و 
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نامز تفایرد  اب  رگا  تسا -  یمیظع  يونعم  يهیامرـس  فصولا  عم  یلو  تسین  تاحالـصا  ترورـض  نامز و  لماک  كرد  اب  هتخیمآ  هک 
نـشور تاـقبط  شود  رب  نونکا  هک  يریطخ  رایـسب  يهفیظو  دـسریم  رظن  هب  درک . دـهاوخ  راومه  ار  هبناـج  همه  لوـحت  هار  دوـش ، مأوـت 

هاوخ ار  یناحور  ناربهر  هک  تسا  يدج  ياضف  کی  داجیا  تاحالصا و  تهج  رد  دوخ ، ناکلـس  مه  راکفا  ندرک  جیـسب  تسا ، یناحور 
نینیدتم و نایوجشناد و  يرازاب و  تاقبط  هاگشناد و  دیتاسا  زا  معا  ناملـسم ، نارکفنـشور  دنک . عیرـس  يدج و  تامادقا  هب  راداو  هاوخان 

تسد هنادنسپ  ادخ  يدج و  تیلاعف  کی  هب  هحفص 243 ) هنیمز (  نیا  رد  دیاب  زین  دنراک ، لوغشم  فلتخم  ياهتسپ  رد  هک  ینادنمهقالع 
. دننز

دنزیهرپب نآ  زا  دیاب  ناغلبم  هچنآ 

يهفیظو ماجنا  زین  هدنیآ و  هار  ندرک  راومه  هار  رد  هک  تسا  بسانم  دیـسر ، اجنیا  هب  نخـس  هک  نونکا  دنزیهرپب  نآ  زا  دیاب  ناغلبم  هچنآ 
نف نیا  ناگرزب  نابز  زا  دننک ، لمع  نادـب  ای  هتـسج و  زارتحا  نآ  زا  یبهذـم  ناگدـنیوگ  یتسیاب  هچنآ  زا  ياهمـش  رـضاح ، لاح  يرورض 

غیلبت و حور  هک  هلـضاف  تاکلم  ندش  اراد  يونعم و  ياههبنج  هب  هجوت  هک  تسا  یفلتخم  تاهج  رب  لمتـشم  هدنیآ  حیاصن  میوش . رکذـتم 
لبق هسفن  میلعتب  ءدـبیلف  اـماما  هسفن  بصن  نم  : » دومرفیم مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تساـهنآ . يهحولرـس  تسا ، یمالـسا  توعد  ساـسا 

هک یـسک  : » ینعی مهبدؤم ». سانلا و  ملعم  نم  لالجالاب  قحا  اهبدؤم  هسفن و  ملعم  هناسلب و  هبیدأـت  لـبق  هتریـسب  هبیدأـت  نکیلو  هریغ  میلعت 
دوخ لمع  اب  نابز ، زا  شیپ  دـنک و  زاغآ  شیوخ  شزومآ  هب  نارگید ، میلعت  زا  لبق  دـیاب  هدرک ، بوصنم  مدرم  ییاوشیپ  ماـقم  رد  ار  دوخ 

دهدیم و شزومآ  ار  مدرم  هک  یـسک  ات  تسا  لیلجت  راوازـس  رتشیب  دـنکیم ، بدا  دـهدیم و  میلعت  دوخ  هک  یـسک  دـنک . بدا  ار  مدرم 
ملح و ردـص و  يهعـس  ینابرهم و  عضاوت و  یقالخا و  لیاضف  زا  ام  اـت  دـشاب و  اـم  يهماـنرب  يهحولرـس  دـیاب  راـتفگ  نیا  دـنکیم ». بدا 

میناوتیمن میـشابن ، رادروخرب  تسا ، یقالخا  ملعم  کی  یبهذـم و  ربهر  کی  يهمزال  هک  يرگید  لاصخ  تماقتـسا و  ربص و  يراـبدرب و 
ؤلؤل و  » باتک رد  تسا ، رضاح  نرق  نیثدحم  ناگرزب  زا  هک  يرون » ثدحم   » موحرم میزاس . انشآ  شیوخ  یهلا  توعد  فده  هب  ار  مدرم 
هحـضاو و دارفا  زا  : » دسیونیم دـنروخیم ، نان  مالـسلاهیلع  تیب  لها  هار  زا  هک  یناسک  تمذـم  يهنیمز  رد  یتایاور  لقن  زا  سپ  ناجرم »

قلعتم هچنآ  نتخومآ  نف و  نیا  ملعت  زا  ناشیا  ضرغ  لصا  هک  ناناوخ  هضور  يهلیلج  يهفیاط  زا  یتعامج  تسا  ناشیا  يهمولعم  قیداصم 
ناشیا حالطـصا  هب  هک  هینید  لیاسم  زا  یـضعب  هکلب  ظعاوم  بطخ و  بیاصم و  لیاضف و  رابخا  زا  تسا  هحفص 244 ) یناوخ (  هضور  هب 

رد دننک و  هلماعم  تراجت  بسک و  لها  ریاس  لثم  هکلب  هیروت ! هیقت و  رتس و  نودب  تسا  لام  لیـصحت  بسک و  درجم  تسا ... زیرگ  ياج 
میتفگ هچنآ  زا  : » دسیونیم دـنراد ، رظن  ایند  هب  هک  یناسک  تمذـم  رد  يرابخا  لقن  زا  سپ  و  دـنیامن ». وگتفگ  همکاحم و  یمک  يدایز و 

اب ناوخ ، هضور  هک  اریز  رابخا ؛ زا  فنـص  نیا  رد  دنلخاد  ملع  نیبلاط  زا  ياهفیاط  دننام  ناناوخ ، هضور  تما  نیا  هک  دش  نشور  حضاو و 
روصق ترطف و  یتسپ  تهج  هب  دـسرب و  اهنآ  لاصو  هب  درخب و  هیهانتم  ریغ  ياهباوث  همیاد و  ياهتمعن  دنتـسناوتیم  دـیوگیم ... هچنآ 

هب ار  اهب  نارگ  يهیامرس  نآ  هدرک و  ضارعا  هحبار  كرابم  يهلماعم  نآ  زا  تقاف ، رقف و  فوخ  تبغر و  صرح و  شتآ  لاعتشا  تمه و 
اب نابلاط  یناوارف  نایرتشم و  ترثک  تهج  هب  ار  دوخ  لآم ، نارـسخ  بسک  نیا  رازاب  هاگ  ره  هک  بجعلا  هدومن و  هضواعم  هدودعم  مهارد 

دـشاب و طاـسبنا  حرف و  طاـشن و  دـجو و  تیاـهن  رد  هنیمث ، ياـهتعلخ  لیـصحت  میـس و  رز و  ندروآ  درگ  ياوه  هب  دـنیب ، جاور  قنور و 
، نایرتشم لیـصحت  بلج و  ماقم  رد  تیاکـش و  هودـنا و  نزح و  تیاغ  رد  نابغار  نایرتشم و  تلق  شیوخ و  عاتم  رازاب  داسک  زا  سکعلاب 
زا لاؤس  لذ  لثم  دنلقتـسم ؛ ببـس  وا  ناج  تکاله  نید و  ندرک  هابت  رد  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دـیامن  يریذاـحم  دـسافم و  راـتفرگ  ار  دوخ 

ندرزآ اهنآ و  بیاعم  رـشن  دوخ و  راطق  لها  يهلماـعم  رد  لوخد  هحیبق و  تاـقلمت  عاونا  هب  شناـمداخ  هکلب  وا ، باحـصا  يرتشم و  دوخ 
داشرا و يهنیمز  رد  نایربنم  هچنآ  يهنیمز  رد  یحرـش  زا  سپ  يو  دوصقم »!... رادقم  ندیـسرن  تهج  هب  تیذا  عاونا  هب  ار  سلجم  بحاص 
هب يهدولآ  ایند و  يهفیج  يهتفیش  نانچ  دوخ  نکلو  دسیونیم ...« : نینچ  دنیوگیم ، ربنم  رد  هلضاف  قالخا  هب  مدرم  توعد  مدرم و  ظعو 

10 از 114 حسین بن علی حماسهي تاریخ             صفحه 5

http://www.ghaemiyeh.com


، تسا عقوتم  هک  وا  ریقوت  میرکت و  مزاول  هب  دنک و  تلفغ  وا  جورخ  ای  لوخد  تقو  رد  سلجم  بحاص  رگا  هک  تسا  نآ  لیاذر  ثیابخ و 
سلجم متخ  تسا  رتالاب  شاهبتر  سک  ره  هک  تسا  هورگ  نیا  يهحیبق  ياهتعدـب  زا  هک  دـهدن  رارق  سلجم  متاخ  ار  وا  اـی  دـنکن  لـمع 

نیا دهد »... سپ  ار  دزم  دیوگ ، دب  دیامن ، داریا  دنک ، هلگ  دوش ، مومهم  دهدب ، رتمک  نارق ، ود  ناراطق  مه  زا  ار  وا  دزم  ای  دوشب  وا  هب  دیاب 
غورد هب  دوش  ـالتبم  یبارخ ، نیا  رب  هوـالع  هللااـب  ذاـیعلا  رگا  ( » هحفـص 245 دـسیونیم ( : باتک ، زا  يرگید  لصف  رد  ماقم  یلاـع  ثدـحم 
ناحلا اب  ار  دراما »  » لافطا ندرک و  یگدـنناوخ  مالـسلامهیلع و  نیرهاـط  همئا  ادـخ و  لوسر  لـجوزع و  دـنوادخ  رب  نتـسب  ءارتفا  نتفگ و 

نیرـضاح ندرزآ  نتفر و  الاب  ربنم  رب  ندمآ و  رد  ریغ  هناخ  هب  حیرـص  یهن  اب  هکلب  نذایب  نتـشاداو و  یگدـنناوخ  هب  دوخ  زا  شیپ  قوسف 
نید و ناـگرزب  هب  تناـها  دنتـسین و  حدـم  قحتـسم  هک  یناـسک  حدـم  نآ و  زا  لـبق  اـعد و  تقو  رد  لـطاب  جـیورت  و  ندرکن ... هـیرگ  رد 

ندرک طلخ  رظن و  رد  ار  یـصاعم  ندومن  کچوک  نیقـساف و  ندومن  يرجتم  نیمرجم و  ندرک  رورغم  نیملاظ و  تناعا  هنتف و  نتخیگنارب 
و نآ ... تیلها  نتشادن  اب  نداد  يوتف  هدساف و  هلطاب  یناعم  هب  رابخا  لقن  هدساک و  ءارآ  هب  هفیرش  تایآ  ریـسفت  رگید و  ثیدح  هب  یثیدح 
زا یـضعب  نتخادـنا  مالـسلامهیلع و  همئا  تاماقم  ندومن  دـنلب  ندرک و  گرزب  تهج  هب  مالـسلامهیلع  مارک  ءایلوا  ماـظع و  ءاـیبنا  صیقنت 

لخاد سلجم و  همتاخ  رد  مارح  ياـعد  هب  ندرک  اـعد  هضقاـنتم و  نانخـس  نتفگ  وا و  دـساف  ضرغ  اـب  ندوب  یفاـنم  تهج  هب  ربخ  تارقف 
هرجف راعشا  هکحـضم و  تایاکح  هرفک و  نانخـس  هب  سلجم  نتفرگ  قنور  مالک و  نداد  تنیز  يارب  ندش  لسوتم  هصق و  رد  هصق  ندومن 

نید لوصا  هیاپ  ندرک  بارخ  نآ و  توق  نتـشادن  اـی  نآ  عفر  ناـیبیب  نید  لوصا  لـیاسم  رد  تاهبـش  رکذ  هرکنم و  بلاـطم  رد  هقـسف  و 
ضارغا تهج  هب  نخس  نداد  لوط  تسا و  مالـسلامهیلع  توبن  تیب  لها  يهمئا  تراهط  تمـصع و  یفانم  هچنآ  رکذ  نیملـسم و  افعض و 
فورعم ثدحم  یمق » سابع  خیش  جاح   » موحرم دسافم »... نیا  لاثما  زامن و  تلیضف  تاقوا  زا  ار  نیرضاح  ندومن  مورحم  هدساف و  هریثک 
نامولظم دیس  تبیصم  نیرکاذ  ربنم و  لها  يهلیلج  يهلسلس  هک  تسا  مزال  هتـسیاش و  ردقچ  : » دسیونیم نینچ  هنیمز  نیا  رد  زین ، رـصاعم 

لوذـبم ار  شیوخ  سوـفن  میظع  رعـشم  نیا  میظنت  يارب  دندیـشک و  شود  رب  ار  هللا  ریاعـش  میظعت  ملع  دـندز و  رمک  رب  تمه  نماد  هک  ار 
زج نآ  ندروآ  ياج  هب  ماگنه  رد  هک  دوش  تدابع  هاگنآ  لمع  نیا  تسا و  تاداـبع  ریاـس  دـننام  تداـبع  نیا  هک  دنـشاب  تفتلم  دنتـشاد ،

يدسافم زا  دشابن و  راک  رد  يدصقم  یـضرغ و  نیعمجا -  مهیلع  هللا  تاولـص  يده -  همئا  ادخ و  لوسر  يدونـشوخ  دـنوادخ و  ياضر 
هاج ای  لام  لیصحت  يارب  میظع  تدابع  نیا  رد  دنک  مادقا  هللااب  ذایعلا  ادابم  هک  دنـشاب  رذح  رد  هدش  يراس  يراط و  گرزب  راک  نیا  رب  هک 

شیوخ داتـسا  بلاطم  نیع  لـقن  زا  سپ  یموق  ثدـحم  هحفـص 246 ) یلاعت ( »... يادـخ  رب  نتـسب  ءارتفا  نتفگ و  غورد  هب  دوش  ـالتبم  اـی 
غارچ لاح  شلاح  سک  نینچ  هک  تسا  فوشکم  سفن  بویع  سـسجتم  ریـصب و  ياناد  رب  : » دـسیونیم ناـیاپ  رد  يرون  ثدـحم  موحرم 

و نوواغلا » مه و  اـهیف  اوبکبکف  : » يهمیرک يهیآ  رد  نیواـغ  يهرمز  رد  لـخاد  دزورفایم و  ار  نارگید  دزوسیم و  ار  نتـشیوخ  هک  تسا 
و مکسفنا » نوسنت  ربلاب و  سانلا  نورمأتأ  : » يهکرابم يهیآ  و  هللا » بنج  یف  تطرف  ام  یلع  یترسح  ای  لوقت  نا  : » يهفیرش يهیآ  لومـشم 

ناظعاو دروآیم : شیوخ  يهتفگ  دـهاش  ار  ظفاح  راعـشا  روبزم  ثدـحم  دـشابیم ». اـهریغ  و  نولعفت » ـالام  نولوقت  مل  : » يهمیرک يهیآ 
هبوت سرپزاب  سلجم  دنمـشناد  مراد ز  یلکـشم  دننکیم  رگید  راک  نآ  دـنوریم  تولخ  هب  نوچ  دـننکیم  ربنم  بارحم و  رد  هولج  نیاک 
دوخ تحیـصن  دننکیم و  رواد  راک  رد  لغد  بلق و  همه  نیاک  يرواد  زور  دنرادیمن  رواب  اییوگ  دننکیم ؟ رتمک  هبوت  دوخ  ارچ  نایامرف 
مهنا نوبـسحی  مه  ایندـلا و  ةویحلا  یف  مهیعـس  لـض  نیذـلا  ـالامعا  نیرـسخالاب  مکئبنن  لـه  لـق  : » دـهدیم ناـیاپ  همیرک  يهیآ  نیا  اـب  ار 

تحیـصن نایربنم  هب  روکذم  ماقم  یلاع  ثدحم  هک : دنکیم  لقن  نخـس » هیامرـس   » رد يراوزبس  رقاب  دمحم  دیـس  ياقآ  اعنـص ». نونـسحی 
زا هک  میهد  لیوحت  نانآ  هب  يزیچ  دـیاب  نادـجو  لـقع و  مکح  هب  دـننراذگیم ، اـم  ربنم  ياـپ  ار  ناـشیاهب  نارگ  تقو  هک  مدرم  درکیم :
زا سپ  ینید » ناربهر  يهفیظو   » ناونع تحت  دوخ  ینارنخس  یط  دشار ، ياقآ  رـصاعم ، يهدنیوگ  دنمـشناد و  دشاب . رتاهب  نارگ  ناشرمع 

يرای هب  ات  درک  تمدخ  صالخا  قدص و  اب  مایق و  ادخ  يارب  دیاب  هک  تسا  یماگنه  نینچ  : » دـیوگیم هعماج  یقالخا  طاطحنا  زا  یحرش 
دیاب نید  اما  دنهاوخیم ؛ نید  مدرم  داد . توق  نیملسم  داهن  رد  ار  کین  قالخا  تخاس و  هدنز  اهلد  رد  ار  یمالسا  فطاوع  هرابود  ادخ 
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عفر ار  یعامتجا  یقالخا و  ياهيدنمزاین  دناوتیم  ینامز  ره  رد  تسا و  هدنز  شیاهروتسد  هک  مالسا  سدقم  نید  دشاب . ابرلد  دنـسپلد و 
مدرم هب  هتـسیاش  كاپ  صاخـشا  تسد  هب  تسرد و  هاگ  ره  هحفـص 247 ) هک (  تسا  یکاپ  یناحور  لامج  اـبیز و  يهرهچ  ياراد  دـنک ،
هاگآ دوخ  نامز  عاـضوا  هب  نید  نیا  هب  ناگدـننک  توعد  دـیاب  نکیل  تخاـس ؛ دـهاوخ  شیوخ  بوذـجم  ار  اـهنآ  رتشیب  دوش  هداد  ناـشن 

هب مدرم  جایتحا  دننک . نایب  ار  نیبم  نید  نیا  ياهتمکح  دنراد ، هک  یتاجایتحا  روخ  رد  نامز و  نآ  مدرم  نابز  هب  ینامز  ره  رد  دنـشاب و 
رکذ زا  سپ  هر )  ) دـشار ياـقآ  دـهد »... تینما  مدرم  هـب  دـهد و  جاور  ار  اـهیبوخ  دـهاکب و  اهيدـب  زا  نـید  هـک  تـسا  نـیا  يارب  نـید 
ربارب رد  نآ  هب  عـجار  هک  میراد  ندرگ  رب  یگرزب  يهفیظو  دروـم  نـیا  رد  اـم  : » دـیوگیم نـید  هـب  مدرم  يهرمزور  جـیاوح  زا  ییاـهلاثم 

زا مدرم  هک  دـشاب  نیا  ناـمدوصقم  ادـخ  يارب  دـیاب  میاهداد ، رارق  نید  هب  توعد  ار  دوخ  راـک  هک  يدارفا  اـم  میلوؤـسم . لاـعتم  دـنوادخ 
حیحـص و ياهباتک  ام  تسد  رد  دروآرب ...« »... دشیم ، هدربمان  هک  جیاوح  هنوگ  نیا  دروخب و  ناشدرد  هب  هک  دنمهفب  يزیچ  ام  نانخس 
باختنا و نودـب  باتک  کی  زا  ار  بلاطم  دـیابن  ام  هتخیمآ ، مه  هب  غورد  تسار و  بلاـطم  عاونا  اـهباتک ، رتشیب  رد  تسا و  رایـسب  میقس 

روظنم قفاوم  یکی  �̘ هد ح نایم  زا  ای  درک  اـهر  ار  هیقب  تفرگ و  ار  شتیب  ود  دـیاب  ياهدیـصق  کـی  زا  تسه  یهاـگ  مییوگب  صیخـشت 
دیاب هکنیا  هصالخ  تشاذگ ...« »... هنع  توکـسم  ار  رگید  تمـسق  دروآ و  ار  شتمـسق  کی  دیاب  ياهبطخ  زا  ای  دیچرب  ار  نآ  دیاب  تسا ،

، تسا هنوگچ  شحالصا  هار  تسیچ و  اهیبارخ  دید ، درک و  هعلاطم  ار  اهنآ  لامعا  داد و  شوگ  مدرم  نانخـس  هب  تشگ و  مدرم  نایم  رد 
تیاعر ار  هتکن  هس  دیاب  مدرم ، بیاعم  حالصا  ینعی  دوصقم ، نیا  لوصح  يارب  دمآرب ...« ». هار  نامه  زا  اهیبارخ  حالـصا  ماقم  رد  هاگنآ 

یتخبدب یتخبـشوخ و  هک  دنامهف  مدرم  هب  دیاب  تفگ ؛ رتمک  دـیاب  دزاسیم  رورغم  ار  مدرم  هک  یبلاطم  ءاجر و  ثیداحا  هکنآ  یکی  درک :
فک زا  ار  یتسرد  یتسار و  تریغ و  یگنادرم و  تفگ : اهنآ  هب  دـیاب  تساهنآ . دوخ  لمع  يهجیتن  ترخآ  رد  تاجن  كاله و  ایند و  رد 

نخـس کـی  همه  دوش و  یکی  قطنم  هک  تسا  نیا  دوش  تیاـعر  دـیاب  هک  مود  هتکن  دـیوشن . اوسر  راوـخ و  ترخآ  اـیند و  رد  اـت  دـیهدم 
لمع دوخ  هتفگ  قباطم  شدوخ  دیوگیم  هکنآ  دیاب  تسا . لمع  دوش ، تیاعر  دیاب  هک  موس  هتکن  دننک . توعد  شور  کی  هب  دـنیوگب و 
مدرم داشرا  ماقم  رد  بلق  میمص  زا  ادخ  يارب  دننک و  تمه  ینید  ناگدنیوگ  رگا  دراد . نامیا  دیوگیم  هچنآ  هب  هک  دننادب  مدرم  ات  دنک 
مدرم رد  متس  تنایخ و  غورد و  اهنآ  ياههظعوم  يهجیتن  رد  هک  دوش  سوسحم  روشک  رـسارس  رد  هک  يروط  هب  دنیآرب  کین  ياهراک  هب 

مه دنریگب ، ياهجیتن  نینچ  دنناوتب  دـننک و  يراک  نینچ  هحفـص 248 ) رگا (  تسا ؛ هتفر  حالـص  هب  ور  اتبـسن  هعماج  قالخا  هدش و  رتمک 
بیبـط هب  هک  يروـط  ناـمه  مدرم  هک  درک  دـنهاوخ  تباـث  هک  تـسا  تروـص  نآ  رد  ار . ناـشدوخ  مـه  تخاـس  دـنهاوخ  هدـنز  ار  نـید 

زا هظعوم ، نالف  ندینـش  يهجیتن  رد  شرتخد  ای  شرـسپ  دید  هک  یتقو  اقآ  نالف  اریز  دـنراد ؛ جایتحا  مه  ینید  ظاعو  نید و  هب  دـنجاتحم ،
هب التبم  شاهچب  یتقو  هکنانچ  تسا ؛ جاتحم  یـسک  نینچ  دوجو  هب  هک  درک  دـهاوخ  سح  هتبلا  دروآ ، حالـص  هب  ور  تشگرب و  اـطخ  هار 

تروص نآ  رد  تسا . جایتحا  بیبط  دوجو  هب  هک  دنکیم  سح  داد ، تاجن  گرم  لاگنچ  زا  ار  وا  بیبط  نالف  دنیبیم  دوشیم و  يرتفید 
تحت هک  يرگید  ینارنخـس  رد  دشار  ياقآ  تشگ ». دهاوخ  مکحتـسم  هعماج  رد  ناشتیعقوم  دش و  دـهاوخ  ضوع  اهنآ  هرابرد  مدرم  رظن 

دوخ هب  نوگاـنوگ  ياـهتروص  ربـنم ، نونک  اـت  هدـش و  مگ  ربـنم  زا  دوـصقم  تساهتدـم  دـیوگیم ...« : نینچ  هدرک ، داریا  ناوـنع  نیمه 
ار يرتـشوش » رفعج  خیـش  جاـح  موحرم   » هک نیرمعم  زا  یـضعب  دـهدب ...« »... مدرم  هب  تسا  یقیقح  دوـصقم  هچنآ  هتـسناوتن  یلو  هتفرگ ؛

هچنآ مینک و  ادیپ  ار  هدشمگ  نیا  هرابود  میناوتب  ام  ادخ  يرای  هب  رگا  درک ، رادیب  بوخ  ار  مدرم  شدوخ  رـصع  رد  وا  : دنیوگیم دناهدید ،
هعماـج هب  مه  نـید و  هـب  مـه  گرزب ، یتمدـخ  میهدـب ، اـهنآ  هـب  ار  مدرم  لاـمعا  قـالخا و  حالـصا  ینعی  تـسا  ربـنم  زا  یقیقح  دوـصقم 

نآ هب  هجوت  یبهذم ، ناگدنیوگ  يارب  هک  هدش  روآدای  مدرم  هیحور  زا  ار  یقیقد  بلاج و  هتکن  ینارنخـس ، نیا  رد  دشار  ياقآ  میاهدرک ».
بلاـط رتـشیب  دـننازیرگ و  يدـج  روـما  زا  هدـشن ، لـماک  ناـشلقع  هـک  یناـمدرم  تـسناد  دـیاب  : » دـیوگیم يو  تـسا . يرورــض  رایــسب 

یتشادهب یقالخا و  ياهباتک  مدرم  هک  مینیبیم  اههعماج  زا  یضعب  رد  الثم : دزاسیمن ؛ دراو  اهنآ  رب  یتمحز  هک  دنتـسه  ییاهیمرگرس 
رد دـنرخیم و  رتـمک  دـنایامنیم  اـهنآ  هب  ار  یگدـنز  زا  يهشوگ  ره  شور  هار و  دروخیم و  یگدـنز  راـک  هب  هک  ار  نآ  دـننام  ینف و  و 
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نیمه شتهج  دنراد . هقالع  رتشیب  تسین ، یقالخا  نیزاوم  یملع و  بولـسا  هب  دیقم  هک  یتایاکح  اههناسفا و  ندناوخ  ندیرخ و  هب  ضوع 
نوناق و لالدتـسا و  اب  تسا  قباطم  قباـطم  هدـش  هتـشون  اـهنآ  رد  هچنآ  ینعی  تسا ؛ يدـج  بلاـطم  ياراد  لوا ، عون  ياـهباتک  هک  تسا 

هنوگ نآ  ندـناوخ  زا  تسا ، كدوک  مکح  رد  هدـشن  غلاـب  شلقع  هک  یـسک  هدـش و  هتـشون  باـسح  يور  هصـالخ  یملع و  ياـهلومرف 
؛ دریگب يرـسرس  ار  راک  دنک و  نایب  نوناق  هدعاق و  تمحزیب  هاوخلد و  هب  ار  یگدنز  هک  دهاوخیم  ییاهزیچ  وا  دوشیم . هتـسخ  بلاطم 

لیصحت یپ  هن  دشاب  غلابان  شلقع  رگا  دبایب ، ار  تورث  هحفص 249 ) ندروآ (  تسد  هب  هار  دهاوخیم  تسا و  تورث  ناهاوخ  یمدآ  الثم ،
ياهباسح نوناق و  هدعاق و  نارازه  اهباتک  نآ  اریز  دناوخیم ؛ هدش  هتشون  تراجت  داصتقا و  نف  رد  هک  ییاهباتک  هن  دوریم ، تعنص 

رد شیورد  نالف  هنوگچ  هک  دـنک  تیاکح  هک  دـناوخ  دـهاوخ  ار  ییاـههناسفا  رتشیب  مدآ ، نینچ  نیا  دـنکیم . ناـیب  راـک  نیا  يارب  قیقد 
وا يارب  هک  درک  دـهاوخ  وزرآ  دـندروآ و  نایلرب  ياههناد  الط و  ياهشمـش  نایرپ  اونیب  نالف  يارب  اـی  تفر ، ورف  جـنگ  هب  شیاـپ  ناـبایب 

باسح رب  تعنص ، ملع و  يانبم  اریز  تفر ؛ دنهاوخن  شیپ  تعنص  ملع و  رد  دنشاب  لاح  نیا  هب  ات  مدرم  هنوگ  نیا  ( 1 . ) دتفیب یقافتا  نینچ 
اههدعاق و ياراد  ندـعم  نالف  شیادـیپ  ای  هایگ  کی  نامتخاس  ای  ناسنا  ندـب  الثم : میرگنب ، ار  ناهج  زا  هشوگ  ره  هک  ارچ  تسا ؛ نوناق  و 
. اهنآ نتـسب  راـک  هب  ینعی  تعنـص  و  اـهباسح ، اههدـعاق و  نآ  نتـسناد  ینعی  ملع  تسین . ریذـپ  فلخت  ياهرذ  هک  تسا  یمظنم  ياـهباسح 

دنچ ره  دعاوق  دنهد و  تمحز  هب  نت  دنناوتیمن  دنـشابن ؛ نوناق  باسح و  دنبیاپ  دـنزاسب و  هاوخلد  هب  ار  زیچ  همه  دـنهاوخیم  هک  یمدرم 
زین نید  رد  مدرم  هنوگ  نیا  : » دنکیم نایب  حرش  نیدب  نید  زا  ار  يدرم  نینچ  یقلت  زرط  هاگنآ  دشار ، ياقآ  دندنب ». راک  هب  دنریگارف و  ار 

یباسح مظن و  هب  ندش  میلست  زا : تسا  ترابع  یقیقح  نید  اریز  دنشاب ؛ نآ  وریپ  دنریذپب و  ار  یقیقح  نید  دنناوتیمن  اهنآ  دنروط ، نیمه 
باتک باسح و  دوجو  زا  یکاح  هک  نآرق  زا  هیآ  دـنچ  هب  داهـشتسا  زا  سپ  يو  دوشیم ». تلادـع  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  ناهج  رد  هک 

، هدـشن غلاب  ناشلقع  هک  یمدرم  رب  تهج  نیا  زا  تسا ، باسح  تلادـع و  هب  لیاق  یقیقح  نید  نوچ  : » دـیوگیم تسا ، یناسنا  لاـمعا  رد 
هاوـخلد هب  ار  نید  راـچان  دنـشاب ، هدرک  هدوـسآ  ار  دوـخ  لاـیخ  دـنهاوخیم  فرط  نآ  زا  دـنهد و  نت  نید  نینچ  نیا  هب  هک  تسا  تـخس 
ماکحا هب  هک  دـنک  یفرعم  يروط  ار  ادـخ  دـنک و  مک  اهنآ  شود  زا  ار  باسح  لمع و  راشف  هک  دـنوشیم  ییاههتفگ  بلاـط  دـنزاسیم و 

.« دیزرمآ دنهاوخ  ار  اهنآ  ادخ  زاب  دنزادنا ، اپ  ریز  ار  ادخ  ياهروتـسد  دننک و  ینامرفان  ناگدنب  دنچ  ره  دـهدیمن و  تیمها  نادـنچ  دوخ 
اهنیا اریز  تفگن ؛ نخـس  اهنآ  لیم  هب  مدرم  هنوگ  نیا  اب  هک  دوب  هجوتم  دیاب  دنکیم ...« : نایب  نینچ  ار  ینید  ناگدنیوگ  هفیظو  هاگنآ  يو 
رتدب هکلب  تفای ؛ دهاوخن  هحفـص 250 ) دوبهب (  شرامیب  دـیوگب ، نخـس  رامیب  لیم  اب  قفاوم  بیبط  رگا  تسین . لماک  ناشلقع  دـنرامیب و 

هاوخ دورورف و  ناشزغم  رد  قیاقح  نیا  ات  درک  يراشفاپ  نادنچ  دیاب  دنهدن ؛ شوگ  يدج  نانخـس  مدرم ، هنوگ  نیا  دنچ  ره  دش . دـهاوخ 
قفر اب  ار  مدرم  هک  دوب  هجوتم  دیاب  فرط  نآ  زا  اما  دنوش . ملسم »  » ینعی دنوش ؛ یهلا  تاررقم  میلـست  دنهد و  نت  باسح  مظن و  هب  هاوخان 

دیابن دننک ...« ». روصت  یگدنز  اب  فلاخم  ار  نآ  دنمرب و  نید  زا  هرابکی  هک  درکن  يروط  تخاس و  انـشآ  نید  مکح  قیاقح و  هب  ارادم  و 
هک یبلاطم  یفالخ و  لیاسم  نوماریپ  دـیاب  زین  درک و  یگدـنز  دوشیمن  نید  اب  هک  دـننک  نامگ  مدرم  ات  تخادرپ  تیمهایب  ییاـهزیچ  هب 
.« دـیازفایم نامیا  تسـس  مدرم  تریح  دـیدرت و  اهنیا  درک  زیهرپ  ادـج  لادـج  فالتخا و  زا  تشگن و  دوشیم  مدرم  نهذ  یناشیرپ  ثعاب 

زایتما سح  باختنا و و  نسح  : » دـننکیم لقن  ربنم  يارب  ار  طرـش  نیا  يدـنجریب » يداه  خیـش  جاح   » يهلاـسر زا  ینارنخـس ، نیا  رد  يو 
، هدـش هتفگ  رایـسب  سباـی » بطر و   » دـنارب نخـس  دـهاوخب  هدـنیوگ  هک  هلوـقم  ره  رد  هک  ارچ  تسا ؛ ینتفگن »  » نخـس زا  ینتفگ »  » نخس

لوصا اب  هک  ینخس  دجنسب و  عامتجا  لوصا  تعیبط و  سیماون  درخ و  نیزاوم  اب  دنکیم  باختنا  هباطخ  يارب  هک  ار  ینخـس  دیاب  هدنیوگ 
دنامیم ییادن  هب  دوش ، هتفگ  یمومع  حلاصم  روظنم  هب  هک  یماگنه  نخس  : » دیوگیم رگید  ینارنخس  رد  يو  دیوگن ». دیاین ، زاس  هدربمان 

تسپ و هزادـنا  نیا  دروخب ، نیمز  هب  نامـسآ  زا  هک  تسا  يزیچ  لـثم  دـش ، هجوتم  یـصاخ  دروم  هب  ءاـنثا  رد  رگا  دـیایب و  نامـسآ  زا  هک 
زا مد  دنرادن و  نید  هب  هدیقع  الصا  یضعب  دناهداهن . دوخرب  ناملسم  مان  نانچمه  هداتفا و  جک  هار  هب  اهناملسم  رتشیب  دوشیم ... رادقمیب 

هکنیا زا  تسا  رتمک  شنایز  دناوخب ، ینیدیب  هب  ار  مدرم  نیدیب ، الثم  دنک ، توعد  دراد ، هدیقع  هچ  نامه  هب  سک  ره  رگا  دننزیم ، نید 
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نید و زا  ار  یـشوهاب  دـنمدرخ و  ره  هک  تسا  يروط  ناـشلمع  یلو  دـنراد ؛ هدـیقع  رگید  یـضعب  دـنزب .! نید  زا  مد  نید ، هب  يهدـیقعیب 
ره يارب  دـنهاوخیم  دـنعالطا و  مک  لد و  هداس  رگید  یـضعب  دـنیوگیم . تسار  هن  دـننکیم ، تفاظن  تیاعر  هن  دزاسیم ، رازیب  نیدـتم 

اهنیا دنزاس . تباث  ار  اهنآ  تحـص  هار  نیا  زا  دـننک و  لقن  دـیدج  تافاشتکا  یجراخ و  نادنمـشناد  لوق  زا  يدـیاوف  نید ، ماکحا  زا  کی 
؛ تسا هدننک  عناق  دنریذپیم ، ارچ  نوچیب و  هحفص 251 ) هک (  نیملسم  ماوع  يارب  نانخـس ، نیا  دناهبرجت ... مک  یلو  دنراد ؛ تین  نسح 

ینید بلاطم  يهمه  رد  هاگنآ  دـنریگب و  ار  ناسنا  چـم  دـنوش و  ادـیپ  ینادنمـشناد  یهاگ  تسا  نکمم  هک  دراد  یناـیز  فرط  نآ  زا  یلو 
دنراد و هدیقع  نید  هب  هن  نانیا  دنعالطایب . یلکب  نآ  بادآ  اهروتسد و  زا  یلو  دناهدینش ؛ نید  مان  هک  دنتسه  رگید  يهتسد  دننک . دیدرت 

ياههسیـسد يهمیمـض  هب  اهنیا  دندنخیم . دننکیم و  هرخـسم  هک  دننیبیم  یلامعا  مه  نارادنید  رد  دنناریح و  تقیقح  رد  دننآ ، رکنم  هن 
. دنهدیم جاور  اهنآ  نایم  رد  نید  تروص  هب  دنراد  هک  يدصقم  ای  دنبوشآیمرب  ار  نالد  هداس  دنربیم و  راک  هب  نید  مان  هب  هک  نیضرغم 
رد هراومه  هک  یبهاذم  نایدا و  همیمـضب  اهنیا  دنزاسیم ، يرادـیب  باوخ و  رد  نادایـش  هزور  همه  هک  یتاداع  قراوخ  يهمیمـض  هب  اهنیا 

بلاطم نامه  دـیاب  تسا ...« »... هدرک  یقالخا  طاطحنا  یفیلکتالب و  یگیوریب و  نیا  راچد  ار  هعماج  اـهنیا  يهمه  دوشیم . عارتخا  قرش 
تایفالخ و درگ  درک و  قیبطت  اهنآ  یناگدنز  رب  دنامهف و  اهنآ  هب  تفگ و  مدرم  يارب  دایز  مکیب و  تنس  نآرق و  دوخ  زا  ار  نید  حیحص 
لزلزت و زا  دـنوش و  ناـمیا  ياراد  مدرم ، هک  درک  یعـس  تشگن و  الـصا  دـنروخیمن ، مدرم  یگدـنز  راـک  هب  هچنآ  موهفم و  ریغ  بلاـطم 

لـصا نیمه  يور  زین  سناش  فداصت و  راظتنا  ییامزآ و  تخب  ياهطیلب  دـیرخ  عویـش  ( 1 .« ) دنیارگ یتسرد  یتسار و  هب  دـنهرب و  دـیدرت 
. تسا

بوخ بیطخ 

، دنناوخیم هتشون  يور  زا  هک  یناسک  لوا : تسا : هدرک  میسقت  هتسد  هس  هب  ار  ابطخ  نخس » هیامرـس   » لوا دلج  يهمدقم  رد  بوخ  بیطخ 
رب تأرج  مدق  عوضوم ، هیهت  یلبق و  رکف  نودـب  برغ ، قرـش و  يابطخ  زا  يرایـسب  : » دـسیونیم هاگنآ  و  یلاجترا »  » موس و  یظفح »  » مود

ربنم دـنتفگیم : اهنآ  خـساپ  رد  دـندرکیم ، يریگ  هدرخ  اهنآ  رب  يدارفا  رگا  دنتـشاذگیمن . هباـطخ  زیم  يور  تسد  و  دنتـشادن ، ربنم  هلپ 
ار مدرم  فیرش  تقو  دراذگب و  نیا  رب  تراسخ  تسد  نآ و  رب  تراسج  ياپ  هقباسیب ، یـسک  هک  تسا  نآ  زا  رتسدقم  نوبیرت ، هباطخ و 

هـس ینارنخـس  کی  زا  تسا  رفـس  مزاع  دعب ، هتفه  ود  هکنیا  رذع  هب  نارهت  رد  يوسنارف  بیدا  کی  : » هک دنکیم  لقن  هاگنآ  دنک . عییـضت 
(1 ...« ) تسا مزال  هعلاطم  تعاس  جنپ  لهچ و  لقاال  هحفص 252 ) ینارنخس (  هقیقد ، جنپ  لهچ و  يارب  تفگ : تساوخ و  رذع  هتعاس  عبر 

ربنم هب  مدـق  هعلاطمیب  زگره  هک  متخانـشیم  ار  ربنم  لها  ناـگرزب  زا  يرایـسب  : » هک دـنکیم  لـقن  هاـگنآ  نخـس  يهیامرـس  يهدنـسیون  . 
البق ار  دوخ  ياهرکف  هک  تسا  یـسک  دسیونیم ...« : یلاجترا » بیطخ   » يهرابرد هاگنآ  دنتـشونیم ». ار  دوخ  ربانم  یتح  دنتـشاذگیمن و 

، یگنهرف فلتخم  تامولعم  تردق ، نیا  يهمزال  دیوگب . بوخ  ظافلا  اب  ار  بوخ  بلاطم  دناوتیم  هک  دوشیم  ياهکلم  ياراد  دنکیم و 
قیال و بیطخ  نخـس ، هاتوک  تسا . یـسانش  هعماج  یـسانش و  ناور  ناـفرع ، هفـسلف ، تیارد ، تیاور ، ثیدـح ، ریـسفت ، یخیراـت ، یملع ،

ابیز ظافلا  سابل  هب  ( 2 « ) راکفا راکبا  . » دشاب فراعملا » ةرئاد   » دیاب دوش  اهناملـسم  يوگدنلب  نید و  غلبم  دنهاوخیم  هک  دنمرنه  هدنیوگ 
رب رگا  يداقتعا  روما  هدش ، مک  شریذپ  لوبق و  سح  شناد  ملع و  مان  هب  زورما  دنک . داریا  ماقم  ياضتقم  هب  دشخب و  نیذآ  دـنک و  نییزت 

رطخ ینیگنـس و  هجوـتم  یبهذـم ، ناگدـنیوگ  رگا  دـنامن . راوتـسا  هدـش و  عـقاو  داـقتنا  دروـم  دـشابن ، یکتم  یملع  يهیاـم  یلقع و  هیاـپ 
باختنا نسح  دنشاب ، تیارد  لها  دیاب  ناگدنیوگ  دننک ، يراددوخ  رابتعایب  تایاور  لقن  راب و  دنبیب و  راتفگ  زا  دنشاب ، دوخ  تیلوؤسم 

یتیاور میتسناد و  لـیلد  اـب  ار  یتقیقح  رگا  دـشاب ، راوتـسا  ناـهرب  لـیلد و  يهیاـپ  رب  هک  تسا  مرتحم  یتقو  هدـیقع  ناـمیا و  دـنهد . ناـشن 
هاگ ره  تسا ، رودـصلا  عوطقم  هک  نآرق  درک ...« »... حرط  دـیابن  هنرگ  میهد و  قیبطت  يوحن  هب  دـیاب  دوشیم  رگا  میدـید ، نآ  فـالخرب 

...« »... مینکیم تیاعر  ظفح و  ار  نآرق  تمکح  لیوأت و  تیارد  مکح  هب  ار  لیزنت  تیآ  تشادـن ، شزاس  ناهرب  لـیلد و  اـب  نآرق  رهاـظ 
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لوـبق ناوـنع  هب  اـهنیمز  ناگدـنرپ و  مذ  حدـم و  رد  هک  يراـبخا  يهنیمز  رد  دوـب  هعیـش  یتـفم  هـک  یـضترم » دیـس   » زا شیپ ، لاـس  رازه 
بتک رد  تایاور  نیا  هکنآ  اب  دومرف : يو  دـش . لاؤس  هدـش ، دراو  اهنآ  ینمـشد  رفک و  ای  مالـسلاهیلع  یلع  تیـالو  دـنوادخ و  تینادـحو 
خیـش یجاح  تسین ...« »... حیحـص  تسا و  لقع  فلاخم  تایاور  نیا  دنرادن ، فیلکت  نیمز  ناگدنرپ و  نوچ  یلو  هدـمآ ، عورف  لوصا و 

ار اهینادرگ  هیزعت  اهینادرگ و  هیبش  مومع  اـضاقت ، هحفـص 253 ) هس (  نمـض  درک  هاش  نیدلا  رـصان  اب  هک  یتاقالم  رد  يرتشوش  رفعج 
هدش تمیق  ره  هب  تسا  ضحم  غورد  مالسا و  نأش  فالخ  هک  مساق  یـسورع  هیزعت  القا  هک  تشاد  تساوخرد  ارـصم  درک و  مالعا  مارح 

(2 . ) دیآیم تسار  ینف ، یملع و  یصصخت  ياهینارنخـس  دروم  رد  اما  دیامنیم  زیمآ  هغلابم  دنچ  ره  نخـس  نیا  ( 1 ...« ) دوش يریگولج 
. ون رکب و  ياهرکف  ینعی 

ناغلبم هب  یتیآ  رتکد  حیاصن 

هک دراد  ینید  ناگدنیوگ  هب  یلـصفم  حیاصن  دوخ  راتفگ  نمـض  یتیآ  رتکد  موحرم  هیلع  فوسأم  دنمـشناد  ناغلبم  هب  یتیآ  رتکد  حیاصن 
هک ار  یبلاـطم  تقیقح  نتفاـیرد  - 2 ندـش . ـالم  ندـناوخ و  سرد  زیچ  هـمه  رب  مدـقم  - 1 مـیروآیم : اـجنیا  رد  ار  نآ  زا  ياهصـالخ  اـم 

عافد - 6 ینید . بلاطم  هب  نتـشاد  تیانع  - 5 نامز . تخانش  - 4 بلاطم . لقن  رد  يراد  تناـما  - 3 دننک . وگزاب  مدرم  يارب  دـنهاوخیم ،
ار شاهظعوم  ظعاو  یصصخت : يهتـشر  زا  ندرکن  زواجت  - 8 نابز . نتخومآ  - 7 تسین . ملـسم  نید  زا  اهنآ  ندوب  هک  یبلاـطم  زا  ندرکن 

يهعس - 11 ندناوخن . ار  فیعض  بلاطم  - 10 یمومع . سلاجم  رد  تاهبش  ندرکن  حرط  - 9 دناوخب . ار  شاهضور  ناوخ ، هضور  دنکب و 
رد - 14 ندرک . غیلبت  نید  ساـسا  رب  - 13 نتـشاد . مدقم  قلخ  ياضر  رب  ار  ادـخ  ياضر  - 12 مدرم . تاهبش  تایرفک و  ندینـش  رد  ردص 

دروآ و نایم  هب  نابز  زا  نخس  نادرم  اب  دنک و  تبحص  هوشر  هرابرد  نایرازاب  اب  هکنآ  هن  ندومن ، غیلبت  ار  فنص  نامه  یفنـص  ره  سلجم 
دایز - 16 هحفـص 254 ) ندرک ( . یفرعم  دنتـسه  هک  هنوگ  نآ  ار  نید  ناگرزب  - 15 دنک . داقتنا  نارگید  فنص  زا  یفنـص  ره  سلجم  رد 

. ندرکن نآرق  زا  سونأمان  ياهریسفت  - 17 ندرکن . تلفغ  کلذ  لاثما  یفاک و  هغالبلاجـهن و  زا  نتخادرپن و  تالجم  زور و  بتکم  هب  مه 
صیخـشت هار  هک  مدرم  هب  نداد  رکذـت  - 20 منادیمن . دـیوگب : دـنادیمن ، هچنآ  باوج  رد  - 19 مزـال . ریغ  ياـهزیچ  هب  ندوبن  مزتلم  - 18

، نتفگ نخس  نیعمتسم  لاح  تیاعر  اب  - 23 ندوبن . قفانم  - 22 نتسنادن . شیوخ  یبوخ  رب  لیلد  ار  مدرم  تدارا  - 21 تسین . سابل  يوقت 
اهنآ تابثا  يارب  تقو  تسین ، يرورـض  هک  یتایاور  - 24 دـنک . حرطم  مشـش  سالک  هچب  يارب  ار  مهن  سالک  لیاسم  لـثملا  یف  هکنآ  هن 
نیقی - 26 دـنراد .! دوجو  ینادنمـشناد  یمومع  سابل  رد  مدرم  نیب  رد  هکنیا  نداد  لامتحا  ای  نتـشاد و  نیقی  - 25 ندرکن . فرص  هدوهیب 

هب نتشاد  رواب  - 29 نتفگن . هدینـش  ناونع  هب  ار  زیچ  ره  - 28 نتـشادن .! سابل  مارتحا  هب  عجار  اجیب  عقوت  - 27 باتک .! باسح و  هب  نتشاد 
هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  رکاچ  مالغ و  ار  ناربمغیپ  - 30 نتفگن . درادن ، هدیقع  هدنیوگ  دوخ  دراد و  يرتشم  ار  يزیچ  رگا  دـیوگیم و  هچنآ 

زا - 32 ندـناوخن . تسا ، مالـسلامهیلع  همئا  قح  رد  يور  هدایز  رب  لمتـشم  هک  يراعـشا  - 31 ندرواین . رامـشب  مالـسلاهیلع  یلع  هلآ و  و 
مدرم ناگدنیوگ و  اب  ینخـس  البرک » ۀـلطب  عم   » باتک رد  هینغم ، داوج  دـمحم  هحفـص 255 ) ( . ) 1  ) ندرکن جـیورت  ساسایب  ياهباتک 

تشادیمرب و تمـصع  تیب  لها  رـس  زا  رداچ  هک  يدرم  ناتـساد  لقن  زا  سپ  يو  مینکیم : رکذ  اـجنیا  رد  راـتفگ  لـیمکت  يارب  هک  دراد 
هک منکیم  میـسرت  ییاهنآ  يارب  دنکیم ، هیرگ  هک  یلاح  رد  ار  دعـسنبا  يهرهچ  مه  درم و  نیا  يهرهچ  نم  : » دـسیونیم درکیم ، هیرگ 

یسوساج دننک و  تسب  دنب و  دنیامن و  هسیـسد  دنزرو و  قافن  دننک و  ایر  ول  تسا و  یفاک  اهنآ  يارب  یکابت  هیرگ و  درجم  دننکیم  لایخ 
زا دـنوریم و  ءادهـشلادیس  ربـنم  رب  هک  مینکیم  میـسرت  یناـسک  يارب  ناـنچمه  ار  اـههفایق  نـیا  دـننک . ریگ  تـفرگ و  مدرم ، رب  دـنیامن و 

ربارب رد  دنیآیم  نییاپ  ربنم  زا  یتقو  یلو  دننکیم ؛ داشرا  ظعو و  ار  مدرم  دـنیوگیم و  نخـس  وا  يدابم  تمظع  سفن و  يابا  تعاجش و 
ییارـس هحیدـم  ربـنم  رد  یناـسک  هک  ماهدـید  ررکم  نم  دـننکیم . زارد  زاـین  تسد  نازاـینیب  فرط  هـب  دـنروآیم  دورف  رـس  ناسانـشرس 

تسا و هدـش  بصن  تیانج  اب  هزرابم  ملاظ و  اب  گنج  يارب  اساسا  ربنم  نیا  هک  دـندوب  هدرک  شومارف  دـندوب و  هدـش  روهطوغ  ناراـکمتس 
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زور یلو  دنتسین ؛ دیقم  هزور  زامن و  هب  دنتسه و  يزاب  رامق  رمخ و  برش  لوغشم  یگدنز  نارود  رد  هک  منکیم  میـسرت  ییاهنآ  يارب  مه 
نیا دوبدای  دنروآرد و  اهتروص  نیرتتشز  هب  ار  عیـشت  هعیـش و  دـننز ، ریجنز  هناش  رب  ریـشمش و  رـس  رب  هک  یلاح  رد  ناشوپ  نفک  اروشاع 

یگدـنز يهتـسیاش  امـش  دـنیوگب  اهنآ  هک  دـننک  زاب  ار  هار  نانز  تمهت  نایوگغورد و  يارب  هاـگنآ  دـنرادب و  هجو  نیرتدـب  هب  ار  هعجاـف 
: دـیوگیم يو  تسا - . هدیـسر  پاچ  هب  هام  راتفگ  موس  دـلج  رد  هک  ینید  هناـهام  نمجنا  رد  یتیآ  رتکد  موحرم  ینارنخـس  ( 1 .« ) دنتسین

دنزیم لثم  یتیآ  رتکد  درک - . جراخ  رد  مالـسا  غیلبت  يارب  نانز  میلعت  فرـصم  هب  ار  ماما  مهـس  ناوتیم  هک  هدشن  مضه  ام  هعماج  يارب 
هدنونـش هک  تسا  یتقو  نامه  هیرگ  ياج  هک  یلاح  رد  دننکیم  شعنم  دنکیم  هیرگ  یـسک  ناشتبحـص  نایم  رد  یتقو  ناناوخ  هضور  هک 

!. دهدیم خر  بالقنا  الماک  نخس  نیب  رد  دوش  بلقنم 

مدرم يهفیظو 

ضقن هنیمز  رد  هچنآ  هب  رـصحنم  مالـسلاهیلع ، ینیـسح  بالقنا  زا  حیحـص  يرادرب  هرهب  زا  ام  يهعماج  تافارحنا  يراب : مدرم ...  يهفیظو 
نوؤش رد  نآ  لماک  یلجت  یلو  دراد ؛ جاور  ام  نوؤش  يهمه  رد  فارحنا  نیا  تسین . دش ، هتفگ  يرادازع  ملاسان  شور  یبهذم و  تاغیلبت 

رد دیارگ ، حالصا  هب  صاخ ، نأش  نیا  رگا  اریز  میتفگ ؛ نخس  لیضفت  هب  هلحرم  نیا  رد  ام  ور  نیا  زا  دنکیم و  هجوت  بلج  رتشیب  یبهذم 
نیـسح ماما  لوق  زا  یعامتجا » ياهنامرآ  یهلا ؛ ياههشیدـنا   » لـصف رد  هچنآ  دراذـگیم . رثا  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  یحاون  يهمه 
هکنانچ تسا ؛ راتفگ  نیا  رد  ام  دنتسم  هحفص 256 ) میدرک ( ، لقن  نید  نادنمـشناد  ءاملع و  ریطخ  فقوم  هفیظو و  هنیمز  رد  مالـسلاهیلع 

ملظ و عویش  هعماج و  فارحنا  رد  ار  یبهذم  ناربهر  تافارحنا  میظع  رثا  نشور ، نایرع و  راتفگ  نآ  رد  مالسلاهیلع  ماما  میدرک ، هظحالم 
ناشن رطاخ  دـیاب  زین  ار  یـساسا  يهتکن  نیا  یلو  تشاد ، رذـح  رب  دوخ  راتفر  ءوس  تبقاع  زا  ار  نانآ  تشاد و  نایب  الدتـسم  داسف  یهابت و 
دومن هشیمه  هیحور ، کی  يهدش  مسجم  رهاظم  دـنکیم . یلجت  رهاظم  هنوگ  نیا  رد  هک  تسا  هعماج  کی  یمومع  حور  نیا ، هک  تخاس 

قوف يهتفگ  موهفم  تسا . نارگید  رد  هیحور  نآ  رتشیب  دـشر  شرورپ و  أـشنم  مه  تسا و  مشچ  شیپ  مه  دراد ؛ يرتـشیب  يورین  رتـشیب و 
زین مدرم  هکلب  تسین ، ینید  ناگدـنیوگ  یبهذـم و  ناربهر  شود  هب  اهنت  البرک ، بالقنا  زا  ام  يرادرب  هرهب  فارحنا  ریـصقت  هک  تسا  نیا 

هک دیآیم  دوجو  هب  هتفای  دشر  ملاس و  طیحم  کی  دـشاب ، تسرد  رکفت  حیحـص و  لقعت  ياراد  رگا  هعماج  کی  دنرـصقم . هنیمز  نیا  رد 
هنافـسأتم دنـشوکب . شیوخ  يهیحور  حالـصا و  هب  دننک و  هجوت  هتکن  نیدب  دیاب  مدرم  تاقبط  تسا . بابان  يهدیدپ  هنوگ  ره  دـشر  عنام 

ناگدنونـش مدرم و  هک  یلاح  رد  تسا ؛ نیغلبم  نویناـحور و  هجوتم  اـههلمح  يهمه  ور  نیا  زا  هدـشن ، لـصا  نیا  هب  هجوت  اـم  عاـمتجا  رد 
نیغلبم نویناـحور  شور  رییغت  بجوم  دـنهد  ماـجنا  رگا  هک  دـنراد  ياهفیظو  یبهذـم  ناگدـنیوگ  نویناـحور و  لـثم  زین  یغیلبت  سلاـجم 
راـتفگ دـشار  ياـقآ  زین  هراـب  نیا  رد  تسا ؛ رثؤـم  هدـنیوگ  رد  زین  هدنونـش  دراد ، رثا  هدنونـش  رد  هدـنیوگ  هک  هنوـگ  ناـمه  دـش . دـهاوخ 
داصتقا نوناق  ياضتقم  هب  ایناث : دیـشاب ، قح  يایوج  مهف و  بلاط  الوا : ناگدنونـش  امـش  رگا  مینکیم ...« : لقن  انیع  هک  دراد  ياهناـمیکح 

دیونـشیم هچنآ  رد  اثلاث : دیربب ، دوخ  لیاضف  لیمکت  بیاعم و  حالـصا  هار  رد  ار  هجیتن  رثکادح  دـینکیم ، فرـص  هک  یتقو  زا  دـیهاوخب 
ار امـش  ياضاقت  هک  دنیوگب  يزیچ  دش  دنهاوخ  مزلم  ناگدنیوگ  تروص  نآ  رد  دینک  تیاعر  ار  هتکن  هس  نیا  هاگ  ره  دـینک ، لمأت  کین 

هتخارفا ران  رون و  سب  نایم ، رد  تسا  هتخاسرب  نامـسآ  نیمز و  قح  دـنکیم : رکذ  دـهاش  ناونع  هب  ار  راعـشا  نیا  دـشار ، ياـقآ  دروآرب ».
رگ دوب  ادیپ  ناکم  ره  يرتشم  دوب  الاب  نمشد  یلفـس  درم  هحفص 257 ) نایکالفا (  نکسم  ار  نامـسآ  نایکاخ  يارب  زا  ار  نیمز  نیا  تسا 
هچ هک  دیاهدناوخ  ار  یناکاز » دیبع   » باتک امـش  دیوگیم ...« : هاگنآ  يو  دننک  نوچ  دشابن  نوچ  وت  يزور  دـننک  نونکم  رد  رپ  ار  ناهج 

یگدنز راک  هب  هک  اهتمکح  نیرتهب  ياهدـنیوگ ، رگا  درادـن ...« ». رادـیرخ  لضف  مدـید  مدوب ، یلـضاف  درم  نم  : » دـیوگیم دـیوگیم ؟
ندینـش هب  دـنوش و  عمج  اهیلاقن  ياـپ  ضوع ، رد  دـنوش و  هتـسخ  وا  ياـههتفگ  زا  دـنهدن و  شوگ  مدرم  نآ  دـیوگب و  دروخیم ، مدرم 
ناشیارب دنهاوخیم ، مدرم  هچنآ  روبزم  هدنیوگ  هک  دش  دـهاوخ  نآ  هجیتن  دـش ؟ دـهاوخ  هچ  هجیتن  دـنهد ، ناشن  هقالع  غورد ، ياههناسفا 
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ناروتـس و تیبرت  مدمآ  غیرد  : » دیوگیم يدعـس  دزرو ». تماقتـسا  نانچمه  هک  دشاب  ادخ  هجوتم  يوق و  درم  رایـسب  هکنآ  رگم  دـیوگب ؛
شوخ هدنشکیب  ناج  ناتسپ  رد  تسا  ریـش  نخـس  نیا  دینـش . قح  امـش  يارب  ات  دیوش  قح  ناهاوخ  نایاقآ  ناروک .» هلحم  رد  يراد  هنییآ 

یتقو دـیاشگب و  هرهچ  تیارب  قح  ات  وش  قح  مرحم  دـش  هدـنیوگ  دوب  هدرم  را  ظعاو  دـش  هدـنیوج  هنـشت و  نوچ  عمتـسم  ناور  ددرگیمن 
هضرع وا  رب  نامه  تشاد  هچ  ره  ياضاقت  سک  ره  تسین ، اضاقتیب  يهصرع  ناهج  نیا  رد  یـشاب ، قح  بلاط  هک  دش  یهاوخ  قح  مرحم 
دهاوخ دوجو  هب  وگ  قح  هاوخ  قح  يهعماج  دش . دنهاوخ  هتخاس  يدارفا  هنوگ  نامه  دوب ، ییاضاقت  هنوگ  ره  زین  هعماج  رد  دـش . دـهاوخ 

دروم رد  يو  دینـش ». دـیهاوخ  رتمک  ماخ  نخـس  دیـشاب ، قیقحت  لها  امـش  هک  یتروص  رد  زین  وگ و  هناسفا  هاوخ ، هناسفا  يهعماج  دروآ و 
تسیچ ناویح  ناسنا و  نایم  قرف  دیسرپ  هب  دش  انشآ  هفسلف  اب  یکدنا  هک  وجشناد  کی  زا  رگا  امـش  : » دیوگیم هتخپ  ماخ و  ياهمدآ  قرف 

زا سپ  انیـس  یلعوبا  درگاش  راینمهب  اما  دینادیمن ؛ امـش  ار  یحـضاو  نیا  هب  يزیچ  هک  درک  دیهاوخ  بجعت  درک و  دهاوخ  نایب  قرف  رازه 
. دیامرف نایب  ار  ناویح  ناسنا و  نایم  قرف  دنک و  لضفت  خیـش  هک  درک  اضاقت  تشون و  ياهضیرع  داتـسا ، نآ  تمدـخ  رد  يدرگاش  اهلاس 

اههبـساحم يهمه  تسا و  یعطق  اـهنآ  دزن  اـیاضق  ماـمت  دـننادیم و  زچ  همه  ماـخ ، ناـمدرم  یلب  مناوتب »!... رگا  : » تشون باوـج  رد  خـیش 
دنهدیم و يأر  تعرس  هحفـص 258 ) هب (  دننکیم و  تواضق  دوز  روما  يهمه  رد  درادن و  تافانم  زیچ  چیه  اب  زیچ  چیه  تسا و  تسرد 

زرل سرت و  اب  مه  ار  هملک  نآ  و  دـنیوگب ؛ هملک  کی  دـنناوتب  ات  دـننکیم  رکف  اهلاس  هتخپ  نادرم  اما  دنتـسین ؛ يدـساف  یلات  چـیه  هب  مزتلم 
ناج هک  دناد  دزیا  میارایب  ياهدیصق  هک  مهاوخ  میآ  زارف  نخس  رـس  هب  نم  نوچ  دیوگیم : هک  دروآیم  دهاش  يرونا  زا  يو  دنیوگیم ».

هب دیاب  نخـس  دیوگیم : یماظن  میآ  نورب  نخـس  کی  يهدهع  زا  نم  ات  موش  رد  هدقع  هب  راب  دص  میامرف  جنر  درد و  دـنچ  ات  ار  نیکـسم 
نایاپ نک  یکی  ار  دص  نکم  دص  ار  یکی  نک  یکدنا  يراد  رایسب  نخس  ندرک  جرخ  هگنآ  هدیجنس  رد  وچ  ندرک  جرد  شناد 
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