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مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  یناگدنز 

باتک تاصخشم 

فیرش رقاب  فلوم  مالسلاهیلع /) ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  یناگدنز  روآدیدپ :  مان  ناونع و  م .  - 1926 فیرش ، رقاب  یشرق ، هسانشرس : 
يرهاظ تاصخشم  . 1373 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  مق : رشن :  تاصخشم  یمالسا . نسح  مجرتم  یـشرق ؛

تروصهب همانباتک  تشاددای :  لایر  1750 کباش :  ؛646  یمالـسا تاراشتنا  رتفد  مق ، هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج  تسورف :  224ص . : 
هدوزفا هسانش  مجرتم   - ، 1339 نسح ، یمالسا ، هدوزفا :  هسانش  همانتشذگرس  61ق -- . 26 - ؟ ع ،)  ) یلع نبسابع  عوضوم :  سیونریز 

297/9537 ییوید :  يدنب  هدر  BP42/4/ع2ق4041 1373  هرگنک :  يدنب  هدر  یمالسا  تاراشتنارتفد  مق . هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  : 
م3844-73 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

تسخن نخس 

لآ  () َنُوقَزُری ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ٌءَّایْحَءا  َْلب  ًاتاْومَءا  ِهّللاـِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسَْحت  ـالَو  ( ) ع  ) لـضفلاوبا تداهـش  ع )   ) ساـبع ناردارب  تداـهش 
دزن دـنا و  هدـنز  ناـنآ  هـکلب  دـنا ،  هدرم  دـنا ،  هدـش  هتــشک  ادــخ  هار  رد  هـک  یناـسک  ربـم  ناـمگ  زگره  ربماـیپ ) يا  ( )) ) 169 نارمع / 

زا ( )) 171 نارمع /  لآ   () َنِینِمْؤُْملا َرْجَءا  ُعیُِـضی  َهّللا ال  َّنَءاَو  ٍلْضَفَو  ِهّللا  َنِم  ٍۀَـمِْعِنب  َنوُرِْـشبَتْسَی  (( . ) دـنوش یم  هداد  يزور  ناشراگدرورپ 
(( . دنک یمن  عیاض  ار  نانم  ؤم  ِشاداپ  دنوادخ ،  هک )  دننیب  یم   ) دندرگ و یم  داش  وا  لضف  ادخ و  تمعن 

رتفد همدقم 

يا هژیو  یگدنشخرد  ؤل و  الت  ياراد  اهنآ  زا  يا  هراپ  اهنت  هک  هداد  خر  يرامش  یب  عیاقو  ثداوح و  رشب ،  تایح  خیرات  ینالوط  ریسم  رد 
زوسناج هعقاو  دراد ،  یگدنلاب  شـشخرد و  ثداوح ،  نیا  يرتشگنا  هقلح  رب  گنـس  نارگ  ینیگن  ناسب  هک  اهدادیور  نآ  زا  یکی  تسا . 

 ، دیزی یگدرکرس  هب  نامز  نایتوغاط  دربتسد  زا  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص   ) يدّمحم بان  مالسا  ظفح  يارب  هک  يا  هثداح  نامه  تسالبرک ؛ 
 . داد رارق  یـسررب  دروم  فلتخم  يایاوز  نوگانوگ و  داعبا  زا  ناوت  یم  ار  گرزب  دادـخر  نیا  دـمآ .  دـیدپ  دعـس و . . .  رمع  داـیز ،  نبا 

نیا تمظع  زا  يا  هشوگ  هدرب و  ملق  هب  تسد  شیوخ ،  لاح  روخارف  هب  کیره  يرایـسب ،  هنازرف  نادنمـشیدنا  ناـققحم و  هک  هنوگناـمه 
هک تسا  یـشرق  فیرـش  رقاب  خیـش  جاـح  ققحم  همـالع  راوگرزب ،  فل  ؤم  نازیزع ،  نآ  زا  یکی  دـنا .  هدروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  ار  هعقاو 

هضرع تراهط  تمصع و  نادناخ  نارادتسود  هب  هتشون و  ار  مالّسلا )  هیلع  سابعلا (  لضفلاوبا  ترـضح  البرک ،  گرزب  رادرـس  یناگدنز 
تفرگ و رارق  یسررب  دروم  اددجم  دوب  هدیسر  پاچ  هب  رتفد  نیا  رد  هدش و  نادرگرب  یسراف  هب  هک  روکذم  رثا  هناتخبـشوخ  تسا .  هدومن 
زا نازورف  یلعشم  نانوچ  شیوخ  یلماکت  ریسم  رد  ات  دیدرگ  میدقت  مالّسلا )  مهیلع  تیب (  لها  نارادتسود  هب  شیاریو  حالـصا و  زا  سپ 
یم اضاقت  زیزع  ناگدنناوخ  زا  نایاپ  رد  دهد .  رارق  شریذپ  دروم  ار  كدـنا  لمع  نیا  گرزب ،  دـنوادخ  هک  دـیما  دـنوش .  دـنم  هرهب  نآ 
بتک یـسررب  قیقحت و  شخب  یمالـسا  تاراـشتنا  رتفد  یتـسپ 749  قودنـص  مق :  سردآ :  هب  دـنراد  يداهنـشیپ  اـی  داـقتنا  هنوگره  مینک 

مق هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  ناوارف  رکشت  اب  دنراد .  لاسرا  یسراف ، 

هب میدقت 

 ( مالّسلا هیلع  نیسح (  ماما  نادیهش ،  رالاس  مرح و  رادساپ  هب  ناکم ،  نامز و  ره  رد  ناگدازآ  رورـس  هب  اهلد ،  ياورنامرف  گرزب و  حتاف 
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ار هناقداص  ِيردارب  ِتقیقح  ردارب ،  اب  كولس  رد  هک  ار  مالّسلا )  هیلع  سابعلا (  لضفلاوبا  یناگدنز  زا  لیلحت  یـسررب و  نیا  ینتورف ،  اب  . 
 . دریذپب دهن و  تنم  نم  رب  هکنآ  دیما  هب  منک .  یم  میدقت  درک ،  ردارب  يادف  ار  دوخ  داد و  ناشن 

فّل ؤم 

لبمَـس يدیـشخرد و  تفارـش ،  نامـسآ  رد  نویبالقنا  ناگدازآ و  رادرـس  يا  وت  ناندـع !  راـختفا  يا  و  مشاـه !  ینب  رمق  يا  تناتـسآ  رد 
یم قوس  لماک  یناریو  یهابت و  فرط  هب  ار  هعماج  هک  يدید  ار  يوما  شنمدد  تموکح  یتشگ .  يزابناج  يراکادف و  رهظم  اهینامرهق و 

یناگدـنز هب  ار  ناگمه  دـنک و  یم  فرـصت  دوخ  دوس  هب  ار  اهییاراد  دـنک ،  یم  بلـس  ار  اهیدازآ  دراذـگ ،  یم  اپ  ریز  ار  اهتمارک  دـهد ، 
رالاس ناگدازآ و  ردپ  تردارب ؛  هارمه  سپ  درب .  یم  شیپ  دروخ ،  یمن  مشچ  هب  یـسایس  یعامتجا  تلادـع  هیاس  یتح  نآ  رد  هک  یخلت 

یم نانآ  تمارک  ندنادرگزاب  هدارا و  يدازآ  يارب  دوب و  هدرک  مسجم  دوخ  رد  ار  اهتلم  ياهوزرآ  اهنامرآ و  هک  مالّسلا )  هیلع  نادیهش ( 
نمیا یگدنز  داجیا  ناسنا و  تمارک  هک  ار  هّللا  ۀملک  یتفرگ و  رارق  دحاو  يرگنـس  رد  تردارب ،  اب  یتشارفارب  ار  يدازآ  مچرپ  دیـشوک ، 
تما هب  دـنوادخ  زا  يا  هیدـه  شـشخب و  لضفلاوبا !  يا  وت ،  اما  دـیدناسر .  خـیرات  شوگ  هب  دراد  دوخ  رد  ار  ناـیغط  ملظ و  زا  رود  هب  و 

دـشاب و ادـخ  يارب  هناصلاخ  دـیاب  يزابناج  هک  یتخومآ  نانآ  هب  يدوشگ .  تمارک  یگدازآ و  زا  ناـشخرد  ییاـهقفا  ناـنآ  يارب  يدوب ، 
يا تیزاـبناج  هب  هک  دوب  لیـصا  یمالـسا  حور  نیا  اـب  دـیالاین .  ار  نآ  درب ،  یم  كاـخ  هب  رـس  هک  ییاـهزورآ  فـطاوع و  زا  کـی  چـیه 

مدرم ياهلد  ندرک  هتفیـش  وت و  يزابناج  ِیگنادواج  زمر  دروخ .  عافد  رهُم  تاداقتعا ،  اهـشزرا و  زا  يرادـساپ  قح و  هار  رد  لـضفلاوبا ! 
هب تیراـی  اـب  یتشاداـپرب و  مالـسا  برع و  ياـیند  رد  وت  ار  تقیقح  داـینب  ياـه  هیاـپ  مشاـه !  ینب  رمق  يا  تسا .  نیمه  خـیرات ،  لوط  رد 
 ، ناناملـسم يارب  دیگنج  ناگدیدمتـس  نامورحم و  رب  یهلا  تاریخ  عیزوت  یعامتجا و  تلادـع  تیمکاح  يارب  هک  ءادهـشلادیس  تردارب 

يادهش رگید  تردارب و  اب  بیترت  نیدبو  یتفرگ  شود  رب  ار  تلاسر  نیا  راب  تردارب ،  اب  يدرک .  رادیاپ  راوتـسا ،  الاو و  یتمارک  دجم و 
 . دیدوب نیمز  رسارس  رد  قح  هار  نادیهش  سدقم  ناراد  هیالط  نانآ ،  راصنا  تیب و  لها  زا  تلیضف  اب 

فّل ؤم  همدقم 

هک شا  هتسجرب  تافص  رگید  ردان و  ياهینامرهق  رد  تیناسنا  هک  يا  هناگی  رادرـس  نیرتگرزب  ناونع  هب  مالّـسلا )  هیلع  سابعلا (  لضفلاوبا 
یگداتـسیا اروشاع  زور  رد  لضفلاوبا  دش .  رهاظ  یمالـسا ،  خـیرات  هصرع  رد  دسانـش ،  یمن  وا  يارب  يدـننامه  تسا ،  ناهج  للم  دزنابز 

 . ریذپان تسکش  دوب  يرکشل  دنمورین ،  یمزع  مارآ و  نئمطم و  یبلق  اب  داد و  ناشن  دوخ  زا  يریذپان  فصو  راوتـسا و  هدارا  هداعلا و  قوف 
رد لضفلاوبا  ياهینامرهق  داد .  تسکـش  ار  نانآ  زین  مزر  نیداـیم  رد  هکلب  یحور ،  رظن  زا  اـهنت  هن  درک و  ناـساره  ار  داـیز )) نبا   )) هاـپس

زهجم هدرشف  مهرد  رکشل  رب  هودنا ،  مغ و  زا  نیگنـس  ِنت  کی  دنا  هدیدن  زگره  نانآ  تسا .  هدوب  مدرم  يوگتفگ  دروم  لاح ،  هتـشذگ و 
یگنج تاودا  نانآ و  هب  ینیگنـس  تاراسخ  دزاتب و  دوش ،  یم  تیوقت  ناـنچمه  هک  هراوس  هداـیپ و  رازه  اـههد  لـماش  یگنج ،  تـالآ  هب 

یلاح رد  درک ،  یم  هلمح  يرکـشل  هب  هاگ  ره  هک :  دنیوگ  یم  اروشاع  زور  رد  ترـضح  نآ  تعاجـش  هرابرد  ناخّروم  دـنک .  دراو  ناش 
هدرک مگ  ار  دوخ  هار  سرت ،  زا  دوب و  هدنکفا  هیاس  نانآ  رب  گرم  ساره  هدش و  ناشیرپ  ناشیاهلد  دندرک و  یم  هل  اپ  ریز  ار  رگیدکی  هک 

بجوم اهنت  هن  لضفلاوبا  ياهیگژیو  رگید  تعاجـش و  دیـشخب .  یمن  يدوس  نانآ  هب  تیعمج  ترثک  دنتخیرگ و  یم  شربارب  زا  دـندوب ، 
دنک یم  راداو  تشادگرزب ،  میرکت و  هب  ار  یناسنا  ياهشزرا  تیناسنا و  دنبیاپ  ناسنا  ره  هکلب  تسا ،  ناناملسم  يو و  راختفا  يزارفارس و 

يرادافو یشنمدنلب ،  تباجن ،  تماهش ،  دوب ،  گرزب  ياهشیارگ  تافص و  لماک  هنومن  ترضح ،  روآ ،  تفگـش  ياهینامرهق  رب  هوالع  . 
جـنر و ياهزور  نیرت  تخـس  رد  مالّـسلا )  هیلع  نیـسح (  ماما  شردارب  اب  ترـضح  دوب .  هدـش  مسجم  ناشیا  رد  یماگمه  يدردـمه و  ، 

روط هب  درک .  تیامح  ار  وا  دوخ  نوخ  اب  دومن و  ردارب  يادـف  ار  ناج  درک .  میـسقت  دوخ  اب  ار  وا  جـنر  دوب و  ماـگمه  دردـمه و  تنحم ، 
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 . تسین هتخاس  دشاب ،  هدوزفا  ناشتیاده  رب  هدومزآ و  نامیا  يارب  ار  ناشیاهلد  دنوادخ  هک  یناسک  زا  زج  یهارمه  یلدـمه و  نینچ  عطق ، 
شیاـمن هب  ار  یمالـسا  هناـقداص  ِيردارب  تقیقح  مالّـسلا )  هیلع  نیـسح (  ماـما  شردارب  اـب  راـتفر  رد  مالّـسلا )  هیلع  ساـبعلا (  لـضفلاوبا 

ار نآ  ترـضح  هکنآ  رگم  دـنامن ،  یکین  ناسحا و  بدا ،  عاونا  زا  کی  چـیه  درک .  راکـشآ  ار  نآ  ياهوگلا  اهـشزرا و  همه  تشاذـگ و 
رب هکنآ  زا  سپ  اروشاع  زور  رد  هک  دوب  نآ  يردارب  تاساوم و  ياه  هولج  نیرتابیز  هلمج  زا  تسب .  راک  هب  هدرک و  تیاعر  ماـما  هراـبرد 
نآ رد  ناهگان  دـنک ،  کنخ  ار  شرگخا  نوچ  نازوس  بلق  دـناشنورف و  ار  دوخ  شطع  ات  تفرگرب  بآ  یتشم  تفاـی ،  تسد  تارف  بآ 
هب ار  وا  عبط ،  ّولع  سفن و  تفارـش  دروآ ،  داـی  هب  ار  مالّـسلا )  مهیلع  شتیب (  لـها  نیـسح و  ماـما  شردارب  یگنـشت  كاـنلوه ،  تاـظحل 
 ، دیرگنب ار  اهتما  اهتلم و  خیرات  تاحفـص  داد .  ناشن  شردارب  اب  زین  نکـشرمک  تنحم  نآ  رد  ار  دوخ  يدردـمه  تشاداو و  بآ  نتخیر 

دیهاوخ ار  یتباجن  راثیا و  نینچ  ایآ  دـینک  هاگن  ایند  ناگداز  بیجن  نافیرـش و  همانراک  هب  تفاـی ! ؟  دـیهاوخ  هناـقداص  يردارب  نینچ  اـیآ 
يزابناج يراکادف و  نینچ  ربارب  رد  اهنامرآ  اهشزرا و  یمامت  اب  تیناسنا  تسا !  یتسود  تبحم و  هچ  تمحر و  هچ  نیا  ربکا !  هّللا  دید ! ؟
يزابناج تمظع  بجوم  هچنآ  دراد .  یم  ساپ  ار  ترـضح  تمظع  دروآ و  یم  دورفرـس  مالّـسلا )  هیلع  نیـسح (  ماـما  هار  رد  ترـضح ، 

ینوخ و دـنویپ  یـشیوخ ،  يردارب ،  هزیگنا  هب  يزابناج  نیا  هک  تسا  نآ  تسوا ،  يرای  و  مالّـسلا )  هیلع  نیـسح (  ماما  هار  رد  لـضفلاوبا 
اب یقیقح  نامیا  دوب .  راگدرورپ  هار  رد  تین ،  صولخ  اب  ییادـخ و  هزیگنا  هب  هکلب  تفرگن ،  تروص  مدرم  ناـیم  موسرم  تاراـبتعا  رگید 
هک  ) شتسار تسد  هک  یماگنه  ار  هتکن  نیا  ترضح ،  تفر .  یم  رامش  هب  ناشیا  زراب  رصانع  زا  یکی  دوب و  هدش  نیجع  ترـضح ،  تاذ 

نانچمه نم  دینک ،  عطق  ار  متـسار  تسد  رگا  دنگوس !  ادخ  هب   : )) درک نایب  زجر  نیا  ندناوخ  اب  دش  ادـج  نت  زا  دوب ) تکرب  ریخ و  عبنم 
هک دـندوب  ییاهـشزرا  تاداقتعا و  فادـها ،  رگنایامن  نامز  نآ  رد  اهزجر  ( 1 (( . ) درک مهاوخ  تیاـمح  مرواـب ،  تسرد  ِماـما  منید و  زا 
هک دهد  یم  ناشن  ینشور  تحارص و  هب  مالّسلا )  هیلع  سابع (  ترضح  زجر  دش .  یم  دیهـش  درک و  یم  راکیپ  اهنآ  رطاخ  هب  ناوخ  زجر 

ماما زا  تیامح  دوب و  هتفرگ  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ناـیوما  هایـس  تموکح  رد  هک  یمالـسا  لیـصا  ياهـشزرا  نید و  زا  عاـفد  يارب  ناـشیا 
 ، لماوع نیا  دیگنج .  یم  یناسنا  تمارک  عفادم  نیلوا  مالّسلا )  هیلع  نیسح (  ماما  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ ( لوسر  هناحیر  نیملـسم ، 
 ، اهلـسن اهنرق و  لوط  رد  ترـضح  يزابناج  تمظع  یگدنیاپ و  یگنادواج و  زمر  رگید .  یلماع  هن  تخیگنارب و  يزابناج  هب  ار  ترـضح 
 ( مالّـسلا هیلع  نیـسح (  ماما  شردارب  ناگدازآ ،  ردـپ  هک  الاو  ياهنامرآ  ققحت  هار  رد  مالّـسلا )  هیلع  ساـبعلا (  لـضفلاوبا  تسا .  نیمه 

مدرم و نایم  تلادع  شرتسگ  قرش ،  رد  نآرق  تموکح  ییاپرب  ماما ،  ياه  هتساوخ  نیرتمهم  زا  دش .  دیهش  دوب ،  هداد  رس  ار  اهنآ  گناب 
تمارک يدازآ و  ندـنادرگزاب  يارب  لضفلاوبا  درادـن .  ّقلعت  صاخ  یهورگ  هب  یهلا  ياـهتمعن  اریز  دوب ؛ ناـنآ  رب  نیمز  ياـه  هرهب  عیزوت 

داجیا دوب و  هتخاـس  دوخ  فدـه  ار  متـس  ملظ و  يدوباـن  هک  نید  نیا  گرزب  تمعن  مدرم و  ناـیم  یمالـسا  تمحر  شرتسگ  ناناملـسم ، 
 ، تفرگرب ار  تمارک  يدازآ و  لعـشم  لضفلاوبا ،  دیـسر .  تداهـش  هب  دـشاب ،  هتـشادن  ییاج  ساره  سرت و  زگره  نآ  رد  هک  يا  هعماج 

ياه همکچ  ریز  هک  ناملـسم  ياهتلم  يارب  ار  يزوریپ  درک و  يربهار  تزع ،  ياهنادـیم  فرـش و  ياه  هصرع  هب  ار  نادیهـش  ياـهناوراک 
نامه تفاتـش ؛  داهج  ياهنادیم  هب  نیمز  رد  هّللا ))  ۀملک   )) تیمکاح يارب  لضفلاوبا  دروآ .  ناغمرا  هب  دندز  یم  اپ  تسد و  متـس  روج و 
زاغآ ار  دوخ  گرزب  مایق  مالّسلا )  هیلع  نیـسح (  ماما  ناگدازآ ،  ردپ  دهد .  یم  ناشن  مدرم  هب  ار  هنامیرک  یگدنز  هار  هک  یمایپ  هملک و 

 . دیبوک مهرد  ار  روج  ملظ و  تاماکحتـسا  درک و  نادـنمدرخ  يارب  یتربع  ار  مایق  تخاس .  نشور  ار  ادـخ  باتک  میهافم  نآ ،  اب  درک و 
 ، دوب هدرکن  زاغآ  قمعت ،  نودـب  هناملاظ و  هنادـسفم ،  هناورجک ،  دوب  هدومرف  هک  روط  نامه  ار  دوخ  هدـنهد  تهج  دـننام و  یب  مایق  ماـما 
یم نآ  رد  اهتنـس ،  نیناوق و  ماـمت  فلاـخم  يوما و  فرحنم  تموـکح  یپ  رد  تما  هک  ار  يراوگاـن  خـلت و  تیعـضو  تساوـخ  یم  هکلب 

ملظ و عاونا  راچد  ار  یمالـسا  فلتخم  ياهرهـش  هدرک و  لدبم  ریذپان  لمحت  یمّنهج  هب  ار  مدرم  یگدنز  هک  یماظن  دهد ؛ رییغت  تسیز ، 
يرت تخس  طیارش  شعورـشمان ،  ردارب  قارع و  رب  هیواعم  یلاو  هیبا ))  نب  دایز   )) هطلـس ریز  ياهرهـش  نایم ،  نیا  رد  دوب .  هتخاس  ساره 

راـکهانگ و ياـج  هب  ار  هاـنگ  یب  درک ،  یم  راـتفر  ادـخ  مکح  فـالخرب  مدرم ،  ناـیم  دوـب ،  هتخورفارب  ار  هنتف  شتآ  داـیز ))  . )) دنتـشاد
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ار قوف  دراوم  شییاورنامرف  زاغآ  رد  دایز ))  . )) تشک یم  ار  دارفا  نامگ ،  تمهت و  اب  درک و  یم  تازاجم  يرارف ،  ياـج  هب  ار  هدـنامزاب 
راد هیامرـس  ناـیغاط  يوما و  ناراـبج  تخاـس .  قبطنم  مدرم  یگدـنز  رب  هدروآرد و  ارجا  هب  ار  اـهنآ  وم  هب  وم  درک و  مـالعا  تحارـص  هب 

هتفرگ و تسد  هب  ار  تما  تموکح  دنتشاد  رـس  رد  ار  تما  تمظع  دجم و  یمالـسا و  ياهدرواتـسد  یمامت  ندرب  نیب  زا  دصق  هک  شیرق 
ناهج رد  يداصتقا  نـالک  ياهدـمآرد  دوب و  رطخ  رد  ناـنآ  یعاـمتجا  يرکف و  یگدـنز  تاداـقتعا ،  دـندز ؛ یم  مقر  ار  ناـنآ  تشونرس 

ناناملسم نابهگن  لو  ؤسم  نیلوا  مالسا و  يوزرآ  و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا (  لوسر  هداون  دش .  یم  ماّکُح  ياهتوهش  فرص  مالسا ، 
ناناملسم ییاهر  يارب  ناگدازآ  ردپ  اذل  دنیشنب ،  تکاس  یگتخیـسگ  راسفا  نیا  ربارب  رد  تسناوت  یمن  نانآ ،  یعامتجا  یگدنز  ظفاح  و 

فطل ناناملسم  هب  رایـسب  هچ  دوب و  دیفم  مالـسا  يارب  ماما  ردقچ  دیروش ؛ نایوما  رب  نانآ  يارب  هنامیرک  یناسنا و  یگدنز  ندنادرگزاب  و 
رب هناحلسم  دربن  ياهنادیم  رد  هک  تسا  يروآ  تفگش  ياهششوک  نیرتمهم  زا  هکلب  یناهج ،  ثداوح  نیرتمهم  زا  البرک  هسامح  دناسر ! 

نـشور ياهقفا  داد و  رییغت  ار  یمالـسا  ياهتلم  خـیرات  ریـسم  مایق ،  نیا  تسا .  هتفای  تسد  دوخ  فادـها  مامت  هب  يرگنایغط ،  ملظ و  دـض 
يارب ار  ناـنآ  تخیگنارب و  ار  ناـگدازآ  فطاوع  هنادواـج ،  هساـمح  نیا  دوـشگ .  ناـنآ  ربارب  رد  ناـیغاط ،  ناـملاظ و  زا  یچیپرـس  يارب 

رد مالّسلا )  هیلع  ءادهشلادیس (  دناشک .  هناحلسم  دربن  هصرع  هب  عورشمان ،  تموکح  زا  ییاهر  يراوخ و  یگدنب و  غوی  زا  هعماج  يدازآ 
دـش سدقم  نادیواج و  گنج ،  يارب  ییوگلا  نآ ،  زا  سپ  دندش .  زوریپ  زین  ترـضح  ياهنامرآ  فادها و  دش ،  زوریپ  دوخ  دیواج  مایق 

نیرتـمهم هـلمج  زا  دـناسر .  یم  ددـم  يراکادـف ،  يزاـبناج و  حور  اـب  ار  نویبـالقنا  دـنار و  یم  ار  ناـیغاط  ناـملاظ و  ناـمز  ره  رد  هـک 
رد دـیزی  تموکح  هک  داد  ناشن  ترـضح  دوب ،  يوما  تموکح  زا  تیعورـشم  نتفرگ  دوخ ،  مایق  رد  مرح  نابهگن  ناـشخرد  ياـهیزوریپ 
رب نآ  ياه  هیاپ  تسا و  يروتاتکید  یتموکح  هکلب  دـشاب ،  یمن  تما  تیاضر  دروم  تسین و  ناناملـسم  مالـسا و  هدـنیامن  یتروص  چـیه 
راک يوما  تموکح  ياه  هیاپ  رد  تیمانید  ییوگ  ناگدازآ  ردـپ  تما .  رایتخا  هن  دراد ،  رارق  نتفگ ))]  ناـبرق  یلب  عطن [   )) و ریـشمش )) ))

 ، نآ زا  سپ  دومن .  وحم  ار  نانآ  توربج  روجف و  قسف و  يرگنایغط ،  ياه  هناـشن  بیترت  نیدـب  درک و  ناریو  هرـسکی  ار  نآ  تشاذـگ و 
زا ار  یمالـسا  ياهتلم  ناگدازآ ،  رورـس  مایق  دـش .  لدـب  تقیقح  قح و  زا  فرحنم  تموکح  ره  يارب  هایـس  يا  هنومن  هب  يوما  تموکح 
نآ زا  ییاهر  يارب  یناسنا ،  تمارک  لالقتسا و  يدازآ ،  راعش  نداد  اب  يا  هدننکـش  مهرد  ِيورین  نوچ  زین  نانآ  درک  رادیب  تلفغ  باوخ 

تموکح ماجنارـس  دوب ،  مالّـسلا )  هیلع  نیـسح (  مایق  همادا  هک  یپرد  یپ  ياهمایق  نیا  دـندز ؛ یپاـیپ  ياـهمایق  هب  تسد  هایـس ،  تموکح 
دمآ مالّسلا )  مهیلع  شتیب (  لها  نیسح و  ماما  رس  رب  هک  یتایانج  دنامن  هتفگان  دومن .  وحم  راگزور  هحفص  زا  درک و  نوگنرـس  ار  يوما 
عبنم نوچ  تموکح ،  هب  هک  دوب  ینالو  ؤسم  ماّکُح و  یـسایس  ياهیورجک  تافارحنا و  میقتـسم  هجیتن  هکلب  دوبن ،  هرظتنم  ریغ  یناهگان و  ، 

تمدخ رازبا  ار  تموکح  مالسا ،  هک  دندوب  هدرکن  كرد  ار  بلطم  نیا  نانآ  دنتسیرگن .  یم  نالک  ياهتورث  هب  یبایتسد  هلیسو  دمآرد و 
دنک راتفر  تسرد  تما ،  داصتقا  رد  ات  دسانـش  یم  لو  ؤسم  ادخ  ربارب  رد  ار  مکاح  دناد و  یم  مدرم  يداصتقا  يرکف و  لوحت  هعماج و  هب 
لیاق يزایتما  ناشناگتـسب  ای  دوخ  يارب  دـنرادن  قح  تموکح  ياضعا  رگید  تلود و  سیئر  دـنک .  طاـیتحا  نآ  رد  دـیاب  تدـش  هب  سپ  ، 

ناگدـنب هک  دنتـشاد  رارق  يوما  يافلخ  فرحنم ،  نامکاح  سءار  رد  دـنهد .  صاصتخا  ناـشدوخ  هب  ار  یتلود  لاوما  زا  یـشخب  دـنوش و 
روط هب  نانآ  تمارک  هب  يزادنا  تسد  تّما و  هب  ملظ  رب  هوالع  نانآ  دندوب .  هتفرگ  دوخ  ( 2  (() لویت  )) ار یهلا  لاوما  یگدرب و  هب  ار  ادخ 

تخس ياهتنحم  نیا  همه  مالّسلا )  هیلع  لضفلاوبا (  دنتشک .  یم  ار  نانآ  ِنایعیش  دنداد و  یم  رارق  يّدعت  متـس و  دروم  ار  نایولع  صاخ ، 
اهجنر و عاونا  نیرت  تخـس  شنورد  رد  دـیدرت  نودـب  درک و  یم  هدـهاشم  دـمآ ،  یم  نانآ  ناتـسود  شتیب و  لها  رـس  رب  هک  ار  راوگان  و 
ار شقن  نیرتگرزب  البرک  هسامح  رد  مالّـسلا )  هیلع  نیـسح (  ماما  زا  سپ  مالّـسلا )  هیلع  سابعلا (  لضفلاوبا  تشاذـگ  یم  اجب  ار  اـهدرد 

نادناخ دارفا  ماما و  باحصا  مامت  رب  مالّـسلا )  هیلع  نیـسح (  ماما  تلادع  قح و  يایند  رد  دیواج  هسامح  نیا  هدنزاس  زا  سپ  درک و  افیا 
تامدـخ دایز ،  نبا  نایرکـشل  ربارب  رد  شناشخرد  یگداتـسیا  روآ و  تریح  هناـنامرهق  عضاوم  رب  هوـالع  اریز  تشگ ؛  مدـقم  ترـضح ، 

رب میمصت  یگداتسیا و  مزع ،  هیحور  شردارب ،  تیب  لها  باحصا و  نایم  رد  مالّسلا )  هیلع  لضفلاوبا (  داد .  ماجنا  شردارب  يارب  یگرزب 
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رثا ماما  نارای  رب  هدیدپ  نیا  درک .  یم  دنخشیر  ار  یگدنز  تفرگ و  یم  کبـس  ار  گرم  درتسگ ،  یم  ار  ماما  هار  رد  يزابناج  تداهش و 
تخس مایا  رد  مالّسلا )  هیلع  سابع (  دنتفاتش .  داهج  نادیم  هب  هّللا  ۀملک  يدنلبرس  يارب  دندرک و  نت  هب  ار  تداهش  هماج  نانآ  تشاذگ و 

عافد وا  زا  ناج  نوخ و  اب  داد ،  ماجنا  ردارب  قح  رد  ار  اهیبوخ  اهیکین و  عاونا  درکن ،  كرت  ار  وا  دـنام و  ماما  هارمه  ردارب ،  گرزب  تنحم 
صالخا ّتبحم و   : )) دـنیوگ یم  نایوار  تفر .  یم  رامـش  هب  ماما  دـنمورین  تسد  ترـضح و  روما  تسرپرـس  دوب و  ماـما  رادـملع  درک ، 

درک و یم  غیرد  مالّـسلا )  هیلع  ترـضح (  تخاس ،  ردارب  يادـف  ار  دوخ  هکنآ  ات  دوب  هتفرگارف  ار  ماـما  بلق  ردارب ،  هب  تبـسن  لـضفلاوبا 
ات ار  ردارب  يرگتیامح  يدـنمناوت و  اریز  دندیـسر  تداهـش  هب  تیب  لها  نادرم  باحـصا و  مامت  هکنآ  زا  سپ  رگم  داد  یمن  راکیپ  هزاـجا 

ییاهنت و تبرغ ،  مالّسلا )  هیلع  نیسح (  ماما  دیسر ،  تداهـش  هب  سابع  هک  یماگنه  درک . )) یم  سح  دوخ  رانک  رد  دوب  هدنز  هک  یتقو 
درک و هبدن  ار  وا  نیزح  یبلق  اب  تسیرگ و  وا  رب  یخلت  هب  داد و  تسد  زا  یگدنز  رد  ار  دوخ  يوزرآ  همه  درک و  ساسحا  ار  ردارب  نادقف 
 ، تتداهـش یگدنز و  رد  هک  لضفلاوبا  يا  داب  وت  رب  ادخ  مالـس  دنک .  رادـید  نیرب  تشهب  رد  ار  ردارب  ات  تفاتـش  گنج  نادـیم  هب  سپس 
هلق هب  هک  يدوب  ( 3  ) فط نادیهش  زا  ییالاو  هنومن  ییاهنت  هب  هک  سب  ار  وت  راختفا  نیمه  يدوب و  یناسنا  ياهـشزرا  همه  يامن  مامت  هنییآ 

تفارـش و گنهاشیپ  مالّـسلا )  هیلع  سابعلا (  لضفلاوبا  هریـس  نتـشون  فرـش  ات  مدوب  نآ  رب  لبق  یناـیلاس  دـنتفای .  تسد  تمارک  دـجم و 
هب لاغتشا  نکیل  تشاد ،  نم  زا  ار  تساوخرد  نیا  زین  فجن  هیملع  هزوح  نایاقآ  الضف و  زا  یکی  مزاس .  دوخ  بیصن  ار  تما  نیا  تمارک 

منادنزرف زا  یکی  هکنآ  ات  تشادزاب  هتـساوخ  نیا  هب  ییوگخـساپ  زا  ارم  مالّـسلا )  مهیلع  تیب (  لها  ناماما  هرابرد  یفراعملا  ةرئاد  نتـشون 
ار وا  نم و  ياعد  لاعتم  دـنوادخ  میتساوخ .  اعد  هب  ار  يراتفرگ  نیا  عفر  دـنوادخ ،  زا  هناعـضاخ  وا  نم و  دـش و  راوگان  يا  هثداح  راـچد 

هیلع لضفلاوبا (  تداهـش  یگدـنز و  هرابرد  یباـتک  اـت  تساوخ  نم  زا  مدـنزرف  نآ  زا  سپ  هّللدـمحلا .  داد ،  تاـجن  ار  وا  درک و  تباـجا 
دنوادخ هکنآ  دیما  هب  و  مدرک .  فقوتم  متـشاد  نتـشون  تسد  رد  هک  ار  یعوضوم  مدروآرب ،  ار  شا  هتـساوخ  مه  نم  مراگنب و  مالّـسلا ) 
ترـضح هجوتم  مراگنب ،  تسا  هتـسیاب  ار  هچنآ  تقیقح ،  ظفح  تیعقاو و  نتفرگ  رظن  رد  لماک و  نشور و  يا  هنوگ  هب  ات  دنادرگ  مقّفوم 

یشرقلا فیرش  رقاب  چیه . ))  رگد  دیاب ،  یم  وت  فطل  ارم   : )) هک مداهن  هار  نیا  رد  ماگ  متشگ و  مالّسلا )  هیلع  لضفلاوبا ( 

دشر تدالو و  لّوا :  لصف 

ناشخرد نامدود 

تیـصخش و تخاس  رد  هک  ناشیا  كانبات  نامدود  زا  راصتخا  هب  مالّـسلا )  هیلع  سابعلا (  لضفلاوبا  دـشر  تدـالو و  هب  نتخادرپ  زا  شیپ 
بـسن زا  رتناشخرد  رتالاو و  یبَسَن  بَسَح و  مییوگ .  یم  نخـس  دنتـشاد ،  فرژ  يرثا  ناشیا  هسامح  رـسارس  یگدـنز  ناشخرد و  كولس 

نیرتفیرـش نیرتـالاو و  زا  یکی  تـسا ،  هتـساخرب  يوـلع  نادـناخ  نـطب  زا  ساـبع  درادـن .  دوـجو  بـسن  بـسح و  ياـیند  رد  ترـضح ، 
هار رد  نداد  ینابرق  اب  هک  تفارـش  یگرزب و  رد  راد  هشیر  روانت و  ینادناخ  تسا ،  هتخانـش  دوخ  خیرات  لوط  رد  تیرـشب  هک  ییاهنادناخ 

تشاذـگ و اـجب  ناـگمه  يارب  فرـش  تلیـضف و  زا  ییاـهوگلا  درک و  يراـی  ار  یمالـسا  یبرع و  ياـیند  مدرم ،  هـب  یناـسردوس  یکین و 
و مشاه ))  ینب  رمق   )) هک يردـقنارگ  ياه  هشیر  هب  هاـتوک  يا  هراـشا  اـج  نیا  رد  تخاـس .  رّونم  ناـمیا  اوقت و  حور  اـب  ار  هماـع  یگدـنز 

 . مینک یم  دمآ ،  دوجوب  اهنآ  زا  ناندع ))  راختفا  ))

ردپ

نیلوا توبن ،  ملع  هنیدـم  رد  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ ( لوسر  ّیـصو  نینم ،  ؤملاریما  مالّـسلا )  هیلع  سابع (  ترـضح  راوگرزب  ردـپ 
یمتخ ترـضح  دزن  یـسوم ))   )) يارب نوراه ))   )) هیاـپمه شربماـیپ ،  تخد  رـسمه  شلوسر ،  قدـصم  راـگدرورپ و  هب  هدـنروآ  ناـمیا 
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ناکیدزن و اب  نآ  گرزب  فادها  ققحت  یمالسا و  تلاسر  شرتسگ  يارب  هک  تسا  دیحوت  هملک  عفادم  نیتسخن  مالسا و  نامرهق  تبترم ، 
ناناملسم تسین .  وا  اب  تباقر  يارای  ار  یسک  لمع ،  تلیضف و  رد  دنزیچان و  وا  تمظع  ربارب  رد  ایند  ياهتلیـضف  مامت  دیگنج .  ناگناگیب 

همه رد  شیگرزب  هزاوآ  دـنناد .  یم  سک  نیرت  هنازرف  نیرت و  هیقف  نیرتاناد ،  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمایپ (  زا  سپ  ار  وا  عامجا  هب 
تخرد زا  هتـساخرب  هک  سب  يدنلبرـس  يزارفارـس و  نیمه  ار  سابع  درادـن .  فیـصوت  فیرعت و  هب  يزاـین  رگید  تسا و  هدـیچیپ  ناـهج 

 . تسا هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا (  ربمایپ  طبس  ود  ردارب  تماما و 

ردام

هناوتـسا زا  مازح ))   . )) تسا دـلاخ )) نب  مازح  تخد  همطاف   ، )) كاپ يوناب  مالّـسلا )  هیلع  سابعلا (  لـضفلاوبا  راوگرزب  یمارگ و  رداـم 
زا وناب  نیا  نادـناخ  دوب .  روهـشم  يدرمدار  يروالد و  يزاون ،  ناـمهم  شـشخب ،  رد  تفر و  یم  رامـش  هب  برع  ناـیم  رد  تفارـش  ياـه 
 ، یشنم گرزب  تعاجش و  هب  نادناخ  نیا  زا  یهورگ  دندوب .  فورعم  يریگتـسد  يریلد و  هب  هک  دوب  ردقلا  لیلج  راد و  هشیر  ياهنادناخ 
هب برع  ناراوس  نیرتفورعم  زا  هک  دوب  نینبلا ))  ما   )) گرزبردام ردام  هرمع ، ))   )) ردارب رماع  لیفط :  نب  رماع   1 هلمج :  زا  دندش ،  یمان 
یم مور ))  رـصیق   )) دزن برع  زا  یتءایه  رگا  هک  اجنآ  ات  دوب  هدیچیپ  نآ  ریغ  یبرع و  لفاحم  مامت  رد  وا  يروالد  هزاوآ  تفر و  یم  رامش 

 : کلام نب  رماع   2 دـش .  یمن  نآ  هب  یهجوت  هنرگو  تفرگ  یم  رارق  ریدـقت  لیلجت و  دروم  تشاد ،  یتبـسن  رماع  اب  هک  یتروص  رد  تفر 
بعالم  )) ار وا  شرایـسب ،  يریلد  ببـس  هب  تفر و  یم  رامـش  هب  برع  ناروالد  ناراوس و  زا  هک  تسا  نینبلا ))  ما   )) وناـب مّود  ّدـج  رماـع 

ار اهنادرگ  هرهب  دـنک و  یم  يزاب  اه  هزینرـس  اب  رماع   : )) دـیوگ یم  شا  هرابرد  يرعاش  دـندوب .  هداد  بقل  اـه ) هزین  يزاـبمه   (( ) ۀنّـسالا
ریگتسد ار  نافیعـض  وا  یگنادرم  دوب و  نامورحم  روای  نامیپ و  هب  نادنبیاپ  زا  يروالد ،  رب  هوالع  ( 4  (( . ) تسا هتخاس  دوخ  نآ  زا  اجکی 

زا نینبلا )  ما  گرزب  ردام  ردام   ) هرمع ردـپ  لـیفط  لـیفط :   3 دـنا .  هدرک  لقن  وا  زا  يددـعتم  ياـه  هنومن  باـب  نیا  رد  ناـخروم  هک  دوب 
 (( نینبلا ما   )) نانآ ردام  هب  هیواعم .  هدـیبع و  عیبر ،  هلمج :  زا  تشاد  برع  ناراوس  نیرتهب  زا  یناردارب  دوب و  برع  ناروالد  نیرترادـمان 

هدـهاشم دوب ،  ناشنانمـشد  زا  هک  ار  یـسبع ))  دایز  نب  عیبر   )) اجنآ رد  دـنتفر .  رذـنم )) نب  نامعن   )) دزن ردارب  دـنچ  نیا  دـش .  یم  هتفگ 
نادـنزرف ام  ییاراد !  زا  گرزب  ریخ  هدنـشخب  يا   : )) دورـس نینچ  هتخاس  بطاخم  ار  نامعن  دـش و  هتخورفارب  مشخ  زا  دـیبل ))  . )) دـندرک

 (( . مینک یم  ماعطا  نارگید  هب  گرزب  ياه  هساک  رد  هک  هعـصعص  نب  رماع  نادنزرف  نیرتهب  مییام   (( . )) میتسه نینبلا ))  ما   )) هناگراهچ
شدنپ سرپب و  ییاناد  زا  عیبر )   ) وا هرابرد   (( . )) میا هدمآ  تیوس  هب  ناریـش  مانک  زا  میبوک و  یم  اه  همجمج  نایم  رازراک ،  نادیم  رد  ))

زا نامعن  ( 5 (( . ) وشم هساک  مه  وا  اب  نکم و  تساخرب  تسـشن و  وا  اب  يرازیب ،  نعل  ییوگدب و  زا  رگا  شاب !  رایـشه  (( . )) دنب راک  هب  ار 
اب نیا  زا  شیب  وـش و  هناور  یهاوـخ  یم  هک  وـس  ره  هب  وـش و  رود  نم  زا   : )) تفگ وا  هب  درک و  رود  دوـخ  زا  ار  وا  دـش و  نادرگور  عـیبر 
هک نیا  ( 6 ( . ))؟  تسیچ نایم  نیا  رد  ترذـع  سپ  دـش ،  هتفگ  ییاهزیچ  تا  هرابرد  غورد ،  هچ  تسار و  هچ  (( . )) رازاـیم ارم  تلیطاـبا 

ردـپ هورع  هبتع :  نـب  ةورع   4 تسوا .  دزن  ناـنآ  يـالاو  تیعقوم  رگناـیب  دـنار ،  دوخ  زا  ار  عیبر  دروآرب و  ار  ناـنآ  هتـساوخ  ًاروـف  ناـمعن 
فرط زا  تفر و  یم  دوخ  رـصاعم  ناهاشداپ  رادـید  هب  دوب .  یبرع  ملاع  رد  هتـسجرب  ياهتیـصخش  زا  نینبلا و  ما  يرداـم  ياـین  هشبک ))  ))

ترـضح يردام  دادـجا  زا  یخرب  نانیا  ( 7  . ) دـمآ یم  لمع  هب  وا  زا  یناـیاش  ییاریذـپ  تفرگ و  یم  رارق  ینادردـق  لـیلجت و  دروم  ناـنآ 
ياهیگژیو تثارو ،  نوناق  مکح  هب  دنا و  هدوب  یناسنا  قیمع  ياهـشیارگ  الاو و  تافـص  هب  فصتم  هک  دنتـسه  مالّـسلا )  هیلع  لضفلاوبا ( 

 . دنا هدرک  لقتنم  شراوگرزب  نادنزرف  هب  نینبلا  ما  قیرط  زا  ار  دوخ  يالاو 

نینبلا ما  اب  ماما  دنویپ 

 ، نایملاع نانز  يوناب  و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا (  ربمایپ  هناحیر  نت و  هراپ  گوس  هب  مالّـسلا )  هیلع  نینم (  ؤملاریما  ماما  هک  یماگنه 
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يرسمه شیارب  تساوخ  وا  زا  دناوخارف و  دوب  برع  باسنا  هب  ناملاع  زا  هک  ار  لیقع ))   )) شردارب تسشن ،  مالّسلا )  اهیلع  ارهز ( همطاف 
ما وناب  لـیقع ،  ( 8  . ) دـنک يرای  البرک  رد  ار  نادیهـش  رالاس  دـناسرب و  دوجو  هصرع  هب  يریلد  رـسپ  ات  دـشاب  ناروالد  هداز  هک  دـنیزگرب 
رد يروالد  تعاجش و  رد  بالک  ینب  درک .  باختنا  ترـضح  يارب  دوب ،  دننام  یب  تعاجـش  رد  هک  ار  بالک ))  ینب   )) نادناخ زا  نینبلا 

اعدا نیا  رب  یـسک  و  میتسه . ))  هعـصعص  نب  رماع  ناگداز  نیرتهب  ام   : )) دورـس یم  نینچ  نانآ  هرابرد  دـیبلو  دـندوب  دزناـبز  برع  ناـیم 
تسا نادناخ  نیمه  زا  دوب ،  هدیدن  ار  وا  نوچ  تعاجش ،  رد  برع  هک  هّنـسالا )  بعالم   ) اه هزین  يزابمه  ءاربوبا ))  . )) تفرگ یمن  هدرخ 
رتخد دزن  كرابم ،  تلصو  نیا  زا  دونـشخ  ردپ  داتـسرف .  نینبلا  ما  ردپ  دزن  يراگتـساوخ  هب  ار  لیقع  دیدنـسپ و  ار  باختنا  نیا  ماما  ( 9 . )

ترضح تسب .  مالّـسلا )  هیلع  نانم (  ؤمریما  نایقتم ،  يالوم  اب  یگـشیمه  يدنویپ  داد و  تبثم  خساپ  راختفا ،  يدنلبرـس و  اب  وا  تفاتش و 
رد بلق  میمـص  زا  تشاد و  یمارگ  ار  وا  درک و  هدـهاشم  وکین  یتافـص  ـالاو و  یبادآ  راوتـسا ،  یناـمیا  دـنمورین ،  يدَرِخ  شرـسمه ،  رد 

 . دیشوک وا  ظفح 

 ( ص  ) ربمایپ طبس  ود  نینبلا و  ما 

نیـسح ماما  نسح و  ماما  تشهب ،  ناناوج  نایاقآ  ادخ و  لوسر  هناحیر  مرکا و  ربمایپ  ناگداون  لد  رد  ار  ردام  ياج  ات  دوب  نآ  رب  نینبلا  ما 
رد ادخ  لوسر  نادنزرف  دز .  دوخ  ياپون  نادنزرف  ناج  هب  شتآ  دش و  هدرمژپ  ییافوکـش  جوا  رد  هک  يردام  دـنک ؛ رپ  مالّـسلا )  امهیلع  ) 
 ) مرکا ربمایپ  یمارگ  تخد  نادنزرف  نینبلا  ما  دندرب .  یم  جنر  رتمک  ردام ،  نادقف  زا  دندید و  یم  ار  دوخ  ردام  اسراپ ،  يوناب  نیا  دوجو 

هجوتم ار  دوخ  هقالع  تبحم و  هدـمع  تشاد و  یم  مّدـقم  دـندوب  لامک  يالاو  ياه  هنومن  هک  دوخ  نادـنزرف  رب  ار  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص 
 . درادب مّدقم  دوخ  نادـنزرف  رب  ار  دوخ  ( 10  ) يووه نادـنزرف  هک  درادـن  دای  هب  ار  یـسک  كاپ ،  يوناب  نیا  زج  خـیرات ،  درک .  یم  نانآ 

هداد روتـسد  نانآ  تبحم  هب  دوخ  باتک  رد  لاعتم  دـنوادخ  اریز  درمـش ؛ یم  ینید  يا  هضیرف  ار  ربمایپ  نادـنزرف  هب  هّجوت  نینبلا  ما  نکیل ، 
 . دومن ادا  ار  نانآ  ّقح  درک و  مایق  ناشتمدخ  هب  نانآ  تمظع  كرد  اب  نینبلا  ما  دندوب ؛ ربمایپ  هناحیر  تناما و  نانآ  دوب و 

نینبلا ما  تیب و  لها 

تمصع تیب  لها  هکلب  دنامن ،  خساپ  یب  ءادهشلادیس  هار  رد  وا  نادنزرف  ياهیراکادف  ربمایپ و  نادنزرف  قح  رد  نینبلا  ما  هبئاش  یب  تبحم 
هقف ناگرزب  زا  هک  دیهش ))  . )) دندرکن راذگورف  يزیچ  نانآ  هب  تبسن  ینادردق  زا  دندیـشوک و  نانآ  تشادگرزب  مارتحا و  رد  تراهط  و 

تشاد و نانآ  هب  هناصلاخ  یتبحم  دوب .  مالّسلا )  مهیلع  تیب (  لها  قح  هب  فراع  تلیـضفاب و  نانز  زا  نینبلا  ما   : )) دیوگ یم  تسا  هیماما 
هب ندیـسر  زا  سپ  يربک  بنیز  دـندوب .  لیاق  هدـنزرا  یتیعقوم  الاو و  یهاگیاج  وا  يارب  زین  نانآ  دوب .  هدرک  ناـنآ  یتسود  فقو  ار  دوخ 

هداون نتفر  تفر . )) . . .  یم  وا  دزن  تیلـست  يارب  دایعا  رد  نینچمه  تفگ و  تیلـست  ار  شدنزرف  راهچ  تداهـش  تفاتـش و  شدزن  هنیدم 
شدنمورب نادنزرف  تداهش  نتفگ  تیلست  نینبلا و  ما  دزن  يربک ،  بنیز  نیسح ،  مایق  هدنپت  بلق  ینیـسح و  تضهن  کیرـش  مرکا ،  ربمایپ 

 . تسا مالّسلا )  مهیلع  تیب (  لها  دزن  نینبلا  ما  يالاو  تلزنم  هدنهد  ناشن  ، 

ناناملسم دزن  نینبلا  ما 

ار وا  يدنمدرد  رگا  تسالاو و  یتلزنم  دنوادخ ،  دزن  ار  وا  دـندقتعم  يرایـسب  دراد و  ناناملـسم  دزن  هژیو  یهاگیاج  راوگرزب ،  يوناب  نیا 
ردام نیا  یگدنامرد ،  اهیتخـس و  ماگنه  هب  اذل  دش .  دهاوخ  فرطرب  شهودـنا  مغ و  دـهد ،  رارق  یلاعت  يراب  ترـضح  دزن  دوخ  هطـساو 

نید يراوتسا  ادخ و  هار  رد  اریز  دشاب ؛ برقم  راگدرورپ  دزن  نینبلا  ما  هک  تسا  یعیبط  رایسب  هتبلا  دنهد .  یم  رارق  دوخ  عیفـش  ار  راکادف 
 . تشاد میدقت  هناصلاخ  ار  دوخ  رگج  ياه  هراپ  نادنزرف و  قح ، 
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گرزب دولوم 

ایند تسشن ،  لُگ  هب  هنیدم  شدلوت ،  اب  هک  دوب  مالّـسلا )  هیلع  سابعلا (  لضفلاوبا  نامراوگرزب  رالاس  نینبلا ،  ما  وناب  كاپ  دنزرف  نیتسخن 
لیاضف اب  هک  تفر  یم  دوب و  هدش  هدوزفا  نادناخ  نیا  هب  كانبات  يرَمَق ))   . )) تفرگارف ار  يولع  نادـناخ  يداش ،  جوم  تشگ و  غورفرپ 

هب دـش ،  هداد  مالّـسلا )  هیلع  نینم (  ؤملاریما  هب  سابع  تدالو  هدژم  هک  یماگنه  دراگنب .  یتیگ  هحفـص  رب  هنادواج  یـشقن  دوخ ،  نوخ  و 
ناذا و شتسار  شوگ  رد  درک .  ارجا  وا  هرابرد  ار  دلوت  یعرـش  مسارم  تخیر و  ورف  وا  رب  هسوب  ناراب  تفرگرب ،  رد  ار  وا  تفاتـش ،  هناخ 
رب نیمز ،  رد  اوقت  نامیا و  گنهاشیپ  شردـپ  هلیـسو  هب  هک  دوب  دـیحوت  شخبحور  گناب  تاملک ،  نیتسخن  تفگ .  هماقا  پچ  شوگ  رد 

ناربمایپ و مایپ  هراصع  هک  تاملک  نیا  هّللا . ))  ّالا  هلا  ال  ربکا . . .  هّللا   : )) تخاون ار  شناج  مالسا ،  نادیواج  دورـس  تسـشن و  شـشوگ 
رد هک  اجنآ  ات  دـش  لدـب  نامیا  زا  روراب  یتخرد  هب  دـش و  نیجع  شحور  اب  دز ،  هناوج  سابع  ناج  قامعا  رد  تسا ،  ناراگزیهرپ  دورس 
رس ترـضح ،  یمالـسا ،  ّتنـس  هب  انب  زین  دلوت  زور  نیمتفه  رد  تخیر .  نآ  ياپ  هب  ار  شنوخ  تخاب و  ناج  نآ ،  یگـشیمه  يروراب  هار 

لمع مالّسلا )  امهیلع  نینـسح (  هب  تبـسن  هک  هنوگ  نامه  داد و  هقدص  ناریقف  هب  هرقن )  ای   ) الط شیاهوم ،  گنـسمه  دیـشارت ،  ار  دنزرف 
 . درک حبذ  هقیقع  ناونع  هب  يدنفسوگ  دوب ،  هدرک 

دلوت لاس 

دوشگ ناهج  هب  هدید  يرجه  لاس 26  نابعش  هام  مراهچ  زور  رد  مالّسلا )  هیلع  سابعلا (  لضفلاوبا  ترـضح  هک  دننآرب  ناققحم  زا  یخرب 
(11 . )

يراذگمان

هک تسناد  یم  دوب و  هتفایرد  راکیپ  ياه  هصرع  رد  ار  دنزرف  يریلد  يرواگنج و  بیغ ،  ياه  هدرپ  سپ  زا  مالّـسلا )  هیلع  نینم (  ؤملاریما 
گنژآرپ ورـشرت و  لطاب ،  اهیژک و  ربارب  رد  اریز  دیمان ؛ ( 12  () هشیب ریش  مژُد :   ) سابع ار  وا  اذل  دوب ،  دهاوخ  مالـسا  نانامرهق  زا  یکی  وا 

هلیـسو هب  هک  ییاهگنج  مزر و  نیدایم  رد  شدنزرف  دوب ،  هتفایرد  ردـپ  هک  هنوگ  نامه  هدوشگ .  هرهچ  نادـنخ و  یکین ،  لباقم  رد  دوب و 
یم مهرد  ار  رفک  هاپـس  ناریلد  نادرگ و  دـیّرغ ،  یم  نیگمـشخ  يریـش  نوچ  دـمآ ،  یم  دوـجو  هب  مالّـسلا )  مهیلع  تیب (  لـها  نانمـشد 

گرم زا  ساره   : )) دیوگ یم  شترضح  هرابرد  رعاش  درک .  يروآ  گرم  ساره  راچد  ار  نمـشد  هاپـس  یمامت  البرک  نادیم  رد  تفوک و 
(13 (( . ) دوب مسبتم  نادنخ و  نایم  نیا  رد  سابع  نکیل  دوب ،  هدیشک  مهرد  ار  نمشد  هرهچ  ، 

اه هینک 

هب ار  وا  دوـب ،  لـضف ))   )) ماـن هـب  يدـنزرف  ار  ترـضح  هـک  اـجنآ  زا  لـضفلاوبا :   1 دـندوب :  هداد  ار  اـه  هینک  نـیا  ساـبع ،  ترـضح  هـب 
 ! يرادنتـشیوخ تلیــضف و  راذـگناینب  يا  لـضفلاوبا !  يا   : )) دـیوگ یم  ناـشیا  گوـس  رد  يرعاـش  دـندوب .  هداد  هـینک  لـضفلاوبا ))  ))
هب يدنزرف  ضرف  هب  رگا  وا  تسا و  گنهامه  ترـضح  يدوجو  تقیقح  اب  هینک  نیا  ( 14  (( . ) تفریذپن يردپ  هب  ار  وت  زج  تلیـضف ))  ))

یگدـنز رد  اریز  تفر ؛  یم  رامـش  هب  یتلیـضف  ره  ناشوج  همـشچرس  دوب و  تلیـضف )  عبنم   ) لضفلاوبا یتسار  هب  زاب  تشادـن ،  لضف  مان 
هاگهانپ تداهـش ،  زا  سپ  ترـضح  دیـشخب .  ادـخ  هار  رد  ار  شکاپ  نوخ  تخادرپ و  اهـشزرا  لیاضف و  زا  عافد  هب  یتسه  ماـمت  اـب  دوخ 

2 تخاـس .  فرطرب  ار  شهودـنا  جـنر و  راـگدرورپ  داد ،  رارق  عیفـش  دـنوادخ  دزن  ار  وا  فاـص  يریمــض  اـب  سکره  دـش و  نادـنمدرد 
دندقتعم ناخروم  زا  یخرب  دندوب .  هداد  هینک  مساقلاوبا ))   )) ار ناشیا  اذـل  مساق ، ))   )) مان هب  دوب  يرگید  دـنزرف  ار  ترـضح  مساقلاوبا : 
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 . درک ادف  ادخ  هار  رد  ار  وا  ردپ ،  دیسر و  تداهش  هب  البرک  نیمزرس  رد  مرکا  لوسر  هناحیر  زا  عافد  هار  رد  ردپ و  هارمه  مساق 

باقلا

 . دـنهد یم  یبـقل  دراد  هک  یتیـصوصخ  ساـسا  رب  ار  سک  ره  دزاـس و  یم  صخـشم  ار  یمدآ  دـب  کـین و  ياـهیگژیو  باـقلا ،  ًـالومعم 
ترضح مشاه :  ینب  رمق   1 هلمج :  نآ  زا  دنا ،  هداد  ییاهبقل  یمالسا ،  قیمع  ياهشیارگ  الاو و  تافص  نتـشاد  ببـس  هب  زین  ار  لضفلاوبا 

رد دـندوب .  هداد  بقل  مشاه  ینب  رمق  ار  وا  اذـل  تفر ،  یم  رامـش  هب  لامج  لامک و  تایآ  زا  یکی  هرهچ ،  ؤل  الت  وکین و  راسخر  اب  سابع 
یناشفا وترپ  تداهش  هار  رب  هک  تفر  یم  رامش  هب  مالـسا  ناهج  رد  ناشخرد  يرمق  هکلب  دوب ،  يولع  یمارگ  نادناخ  رمق  اهنت  هن  تقیقح 

باقلا رگید  زا  شیب  هک  ترضح  باقلا  نیرتهب  نیرتگرزب و  زا  اّقس :   2 دومن .  یم  راکشآ  ناناملسم  همه  يارب  ار  نآ  دصاقم  درک و  یم 
دنزرف ياهورین  هلیسو  هب  مالّسلا )  مهیلع  تیب (  لها  ناگنشت  هب  یناسر  بآ  هار  نتـسب  زا  سپ  دشاب .  یم  اّقـس ))  ، )) دوب شا  هقالع  دروم 
فوفـص اهراب  مالـسا ،  نامرهق  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ ( لوسر  نادـنزرف  ندروآرد  اـپ  زا  تهج  تسیرورت ،  راـکتیانج و  هناـجرم ، 
شرازگ ماگنه  ار  نآ  لیصفت  هک  تخاس  باریـس  ار  ماما  باحـصا  تیب و  لها  ناگنـشت  دناسر و  تارف  هب  ار  دوخ  تفاکـش و  ار  نمـشد 

هلیسو هب  دیسر و  تاهش  هب  نآ  هرانک  رب  ترضح  هک  دوب  يدور  مان  یمقلع ))   : )) یمقلع نامرهق   3 درک .  میهاوخ  نایب  ترضح  تداهش 
دشابن و بآ  هب  یبایتسد  يارای  ار  هّللادـبعابا  ترـضح  نارای  زا  یـسک  ات  دـش  یم  تظفاحم  هناجرم ،  دـنزرف  هاپـس  هدرـشف  مه  هب  فوفص 

دیلپ نانابهگن  هب  اهراب  تسناوت  دوخ  ریظن  یب  ینامرهق  دنمورین و  یمزع  اب  سابع  ترـضح  دننامب .  هنـشت  ناشیا  تیب  لها  ماما و  ناهارمه 
رانک رد  ترضح  راب ،  نیرخآ  رد  ددرگزاب .  دنلبرس  بآ ،  نتشادرب  زا  سپ  دزاس و  يراوتم  دنکـش و  مهرد  ار  نانآ  دنک ،  هلمح  یمقلع 
لماح  ) رادمچرپ ترضح ،  روهـشم  باقلا  زا  رادمچرپ :   4 دنداد .  بقل  یمقلع ))  نامرهق   )) ار وا  اذـل  دیـسر ،  تداهـش  هب  دور ،  نیمه 
لیلد هب  ترضح  دنتشاد .  تسد  رد  ار  مالّسلا )  هیلع  نیسح (  ماما  ناگدازآ ؛  ردپ  مچرپ  اهمچرپ ؛ نیرت  هدنزرا  ناشیا  اریز  تسا ؛  ءاوللا )
نیا دزمان  ار  وا  باحـصا ،  تیب و  لها  نایم  زا  دـندرپس و  ناشیا  هب  اهنت  ار  مچرپ  دوخ ،  ردارب  رد  هداعلا  قوف  یماـظن  ياـهییاناوت  هدـهاشم 

ناروـالد و اـهنت  تفر و  یم  رامـش  هب  هاپـس  رد  ساـسح  ياـهماقم  نیرتـگرزب  زا  هاپـس  مـچرپ  ندرپـس  ماـگنه  نآ  رد  اریز  دـندرک ؛ ماـقم 
زازتها هب  شراوگرزب  ردارب  رـس  زارفرب  نیدالوپ  یناتـسد  اـب  ار  مچرپ  زین  ساـبع  ترـضح  دنتـشگ .  یم  رختفم  زاـیتما  نیدـب  نادـمآراک ، 

ود هکنآ  زا  سپ  رگم  داتفین  نیمز  هب  ترـضح  تسد  زا  مچرپ  تشاد .  تسد  رد  نانچمه  البرک ،  ات  هنیدم  زا  جورخ  ماگنه  زا  دروآرد و 
ببس هب  هاپس  یهدنامرف  هدر  نیرتالاب  هب  هک  تسا  یبقل  هبیتکلا :  شبک   5 داتفا .  كاخ  هب  یمقلع  دور  رانک  رد  درک و  ادـف  ار  دوخ  تسد 

هب يریلد ،  ناشن  نیا  دوش .  یم  هداد  دـنک ،  یم  ظفح  ار  دوخ  رما  تحت  ياهورین  دـهد و  یم  ناـشن  دوخ  زا  هک  يروـالد  ریبدـت و  نسح 
 . تسا هدش  هداد  ودب  مالّـسلا )  هیلع  نیـسح (  ماما  رکـشل  زا  غیرد  یب  تیامح  اروشاع و  زور  رد  سابع  ترـضح  دننام  یب  تداشر  لیلد 

(15  : ) رالاسهپس  6 دوب .  لطاب  ناوریپ  مالسا و  نانمـشد  رب  كانلوه  يا  هقعاص  ردارب و  هاپـس  رد  هدنبوک  ییورین  زور ،  نیا  رد  لضفلاوبا 
حلـسم ياهورین  هدـنامرف  هکنآ  ببـس  هب  ار  ترـضح  و  دوش .  یم  هداد  یماظن  داتـس  یهدـنامرف و  تیـصخش  نیرتگرزب  هب  هک  تسا  یبقل 
روهشم باقلا  زا  ناوناب :  یماح   7 دنا .  هداد  بقل  هنوگ  نیا  تشاد ،  هدـهع  رب  ار  ماما  رکـشل  یماظن  يربهر  دوب و  اروشاع  زور  رد  ردارب 
ترضح گوس  رد  دوخ  يابیز  راوتسا و  هدیصق  رد  یلح ))  رفعج  دیس   . )) تسا هنیعظلا )) )  یماح   ) ناوناب یماح   ، )) لضفلاوبا ترضح 

هب ( 16 (( . ) اجک مَّدَـکُم  اجک و  نایقتم  ماما  هنیعظلا ،  یماح  ردـپ  اجک ،  هعیبر  اجک ،  هنیعظلا  یماح   : )) دـنک یم  هراشا  نینچ  هتکن  نیا  هب 
شالت مامت  ناشیا  تسا .  هدـش  هداد  ترـضح  هب  یبقل  نینچ  توبن ،  تیب  لها  مرح و  ناوناب  زا  تیامح  رد  ترـضح  ساسح  شقن  لـیلد 

رد تشاد و  هدـهع  هب  اراهنآ  هب  ندرک  راوس  ای  اهجدوه  زا  ندروآ  دورف  دومن و  تیب  لها  تاردـخم  تلاـسر و  ناوناـب  فورـصم  ار  دوخ 
هب برع  ناروالد  نارواگنج و  زا  یکی  هب  ار  بقل  نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  داد .  ماجنا  یبوخ  هب  ار  راوشد  هفیظو  نیا  البرک  هبرفـس  یط 

باب  )) مدرم نایم  رد  ( 17  . ) دندوب هداد  داد ،  ناشن  دوخ  زا  يریظن  یب  تعاجش  شرـسمه ،  زا  عافد  هار  رد  هک  مَّدَکُم )) .  نب  ۀعیبر   )) مان
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ار وا  تجاح  دنوادخ  هکنآ  رگم  دنک ،  یمن  ار  ترـضح  دصق  يدنمزاین  دنمدرد و  هک  دنراد  نیقی  بلطم  نیا  هب  نانآ  تسا .  جئاوحلا )) 
ترضح هناخ  ِرد  دصق  زین  نیسح ))  دمحم   )) مرسپ دیاشگ .  یم  ار  وا  تالکشم  هرگ  دزاس و  یم  فرطرب  ار  شهودنا  درد و  هدروآرب و 
یمیسن لضفلاوبا  تخاس .  فرطرب  ار  شهودنا  جنر و  دنوادخ  دش و  هدروآرب  شیاعد  هک  دش  راتساوخ  وا  زا  ار  شتالکـشم  عفر  درک و 

هجیتن تیعقوم ،  نیا  تسـالاو .  یتلزنم  دـنوادخ  دزن  ار  وا  تسوا و  لـیاسو  زا  يا  هلیـسو  شیاـهرد و  زا  یتمحر  ِرد  یهلا ،  ياـهتمحر  زا 
زا عافد  تسا ؛  طیارش  نیرت  تخـس  رد  نادیهـش  رالاس  زا  ینابیتشپ  یمالـسا و  تاداقتعا  اهنامرآ و  زا  عافد  ادخ و  هار  رد  هناصلاخ  داهج 

تیصخش ياهیگژیو  هک  تسا  ترضح  ياهبقل  زا  یخرب  اهنیا  شسدقم .  فادها  هار  رد  يزابناج  هلحرم و  نیرخآ  ات  ادخ  لوسر  هناحیر 
(18  . ) دنک یم  وگزاب  ار  وا  قالخا  مراکم  کین و  تافص  گرزب و 

لیامش

يریلد و راـثآ  هک  دوب  دـنمورین  بساـنتم و  شمادـنا  هوکـشرپ ،  شا  هرهچ  اـبیز ،  شا  هراـسخر  دوب .  ییاـبیز  لاـمج و  زا  یتیآ  ترـضح 
هب ناشیا  تماق  مادـنا و  تداشر   : )) دـنا هتفگ  دـنا و  هدرک  فصو  ابیز  وربوخ و  ار  وا  نایوار  تخاس .  یم  ناـیامن  یبوخ  هب  ار  تعاـجش 
یم ادخ  هب  ( 19  (( . ) تخادـنا یم  طخ  نیمز  رب  شیاهاپ  لاح  ناـمه  رد  نکیل  تسـشن ،  یم  یگرزب  دـنمورین و  بسا  رب  هک  دوب  يدـح 

هک دیـسرت  یم  وا  رب  نادوسح  مشچ  زا  ردام  دوب .  رتیمارگ  رتزیزع و  وا  دزن  یگدـنز  زا  سابع و  هب  تبحم  زا  هدـنکآ  ردام  بلق  تمراپس : 
 : دورـس یم  شا  هرابرد  ار  ریز  تاـیبا  داد و  یم  رارق  لاـعتم  دـنوادخ  هاـنپ  رد  ار  وا  اذـل  دـننک ،  شروجنر  دـنناسرب و  یبیـسآ  وا  هب  اداـبم 

دنوادخ هانپ  رد  ردپ  هداز و  کچوک و  گرزب و  رکنم ،  ناملـسم و  هدنور ،  هدـنیآ و  هداتـسیا ،  هتـسشن و  نادوسح  مشچ  زا  ار  مدـنزرف  ))
(20  (( . ) مهد یم  رارق  اتکی 

ردپ اب 

رب ینتبم  یتاذ  تایـصوصخ  تشاد ،  وا  هب  صاخ  یتیانع  درک و  یم  تیاعر  تدـشب  یکدوک  رد  ار  دوخ  دـنزرف  لاـح  نینم  ؤملاریما  ماـما 
درک یم  هدهاشم  ار  مالـسا  نانامرهق  زا  ینامرهق  شدـنزرف  هرهچ  رد  درک و  یم  لقتنم  دـنزرف  هب  ار  دوخ  یناسنا  قیمع  ياهـشزرا  نامیا و 

درک و یم  هسوب  قرغ  ار  رسپ  نینم  ؤملاریما  تشاذگ .  دهاوخ  راگدای  هب  تمارک  يزارفارس و  زا  یناشخرد  تاحفـص  ناناملـسم  يارب  هک 
تشاذگ دوخ  ناماد  رد  ار  سابع  نینم ،  ؤملاریما  يزور   : )) هک دننک  یم  لقن  ناخروم  دوب .  هدرک  رّخسم  ار  ردپ  بلق  فطاوع و  دنزرف ، 

زا هدز  تریح  نینبلا  ما  تخادرپ .  سابع  ياهدعاس  ندیـسوب  هب  تسیرگ  یم  تدـشب  هک  یلاح  رد  ماما  دز و  الاب  ار  شیاهنیتسآ  دـنزرف  ، 
ار هچنآ  متسیرگن و  تسد  ود  نیا  هب  داد :  خساپ  هدز  هودنا  مارآ و  ییادص  اب  ترضح  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  دیسرپ :  ماما  زا  هنحص ،  نیا 
مغ و زا  ّولمم  ییاوآ  اب  ترضح  دمآ ؟ دهاوخ  اهنآ  رس  رب  هچ  دیسرپ :  ناساره  ناباتـش و  نینبلا  ما  مدروآ .  دای  هب  دمآ  دهاوخ  ناشرـس  رب 
اب درک و  بوذ  ار  شبلق  دمآ و  دورف  نینبلا  ما  رب  يا  هقعاص  نوچ  تاملک  نیا  دش . )) دـنهاوخ  عطق  دـعاس  زا  اهنآ  تفگ :  رثءات  هودـنا و 

ظفاح شردارب ،  زا  عافد  مالـسا و  يرای  هار  رد  شدـنزرف  هک  داد  ربخ  وا  هب  ماـما  دـنوش ))؟ یم  عطق  ارچ   : )) دیـسرپ تعرـس  هب  تشهد و 
زین وا  هارمه  نانز  تسیرگ و  تدش  هب  نینبلا  ما  دش .  دنهاوخ  عطق  شناتـسد  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا (  لوسر  هناحیر  یهلا و  تعیرش 

هک تفگ  ساپـس  ار  يادـخ  دز و  گـنچ  يراـبدرب  ربـص و  نماد  هـب  نـینبلا  ما  سپـس  ( 21  . ) دـندش کیرـش  شهودـنا  جـنر و  مغ و  رد 
 . دوب دهاوخ  وا  هناحیر  و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  یمارگ  طبس  ییادف  شدنزرف 

دشر

هیاس رد  ترضح  ددرگ .  یم  رادروخرب  يدشر  ناکما  نینچ  زا  یناسنا  رتمک  دوب و  رادروخرب  يا  هتسیاش  یگدنلاب  زا  سابعلا ،  لضفلاوبا 
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 ، تشگ دنم  هرهب  وا  هزیکاپ  تاداع  الاو و  ياهـشیارگ  اوقت ،  مولع ،  زا  درک و  دشر  نیمز )  يور  رب  یعامتجا  تلادع  رادمچرپ   ، ) شردپ
تشاد و هتـسیاش  یمامتها  دنزرف  تیبرت  رد  زین  همطاف  وناب  شردام  دشاب .  نایقتم  ماما  زا  ایوگ  يریوصت  لماک و  هنومن  هدـنیآ  رد  هکنآ  ات 

یگدنز مامت  رد  سابع  ترـضح  نآ ،  رثا  رب  هک  تشاک ،  دنزرف  دوجو  رکب  نیمز  رد  ار  یتسودادخ  لیاضف و  لامک و  تافـص  همه  رذـب 
لوسر یمارگ  طبس  ود  هناحیر و  شناردارب  مزالم  لضفلاوبا ،  داد .  رارق  دوخ  راک  هحولرس  رد  ار  وا  تاضرم  بلج  ادخ و  تعاط  دوخ ، 
بادآ ياهداینب  تلیضف و  لوصا  نانآ  زا  دوب و  تشهب  ناناوج  نارورس  مالّسلا )  امهیلع  نیـسح (  نسح و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا ( 

رثا تدشب  شردارب  راتفر  زا  دـش و  یمن  ادـج  وا  زا  رـضح  رفـس و  رد  دوب و  ءادهـشلادیس  شردارب  اب  هرامه  ًاصوصخم  تفرگارف .  ار  الاو 
زا لماک  يا  هولج  هک  اجنآ  ات  درک  لثمتم  دوخ  رد  ار  وا  کین  تافـص  تخاس و  راوتـسا  دوخ  ناـج  رد  ار  وا  يراـتفر  ياـهوگلا  تفرگ و 

دوخ تیب  لها  همه  رب  ار  وا  دوب  هتفایرد  کین  ار  وا  يزابناج  هبئاش و  یب  تبحم  هک  زین  ماما  دش .  شیاههاگدید  تایـصوصخ و  رد  ردارب 
تیرشب گرزب  ناحلصم  حطس  هب  ار  وا  سابعلا ،  لضفلاوبا  يالاو  یتیبرت  ياهوگلا  دیزرو .  یم  تبحم  وا  هب  هناصلاخ  تشاد و  یم  مدقم 

 ، یناسنا دنلب  ياهنامرآ  يایحا  یگدـنب و  ّتلذ و  زا  تیرـشب  تاجن  يارب  رمتـسم  ياهـشالت  الاو و  ياهیزابناج  اب  هک  یناحلـصم  دـناسر ، 
ناهاوخ هک  مالـسا  مچرپ  نتـشارفارب  قح و  هملک  يالعا  هار  رد  هک  تخومآ  زاغآ ،  نامه  زا  لضفلاوبا  دـندرک .  ضوع  ار  خـیرات  ریـسم 

يزاب ناج  دشاب  مکاح  نآ  رب  یگتـشذگدوخزا  يراکادـف و  تبحم و  تلادـع ،  هک  تسا  ینیرب  هعماج  داجیا  یناسنا و  هدارا  ندرک  دازآ 
 . درک راکیپ  اهنآ  هار  رد  اوق  مامت  اب  هک  اجنآ  ات  دوب  هدش  نیجع  شا  یتسه  اب  تشاد و  هشیر  سابع  ناج  رد  گرزب  تاداقتعا  نیا  دـنک . 
رد ار  اهشزرا  لاهن  مالّسلا )  امهیلع  نیسح (  نسح و  شناردارب ،  و  مالّسلا )  هیلع  نینم (  ؤملاریما  شردپ  اریز  دشاب ؛ نینچ  هک  دوب  یعیبط 

نیمز يور  ياـهتلم  يارب  ینـشور  ياـهقفا  دـنتفرگ و  تسد  رد  ار  تمارک  تیّرح و  لعـشم  هک  یناراوگرزب  دـندوب ؛ هدرک  سرغ  شناـج 
 . دشاب مکاح  نانآ  رب  یناسنا  يالاو  ياهشزرا  تلادع و  قح و  دننک و  رواب  ار  دوخ  تمارک  يدازآ و  ات  دندوشگ ، 

اههاگدید و  ع )   ) سابع مّود :  لصف 

همدقم

؛  تشگ هنادواج  يدورـس  نامز  ره  اج و  همه  رد  ناگدازآ  يارب  درک و  دوخ  رّخـسم  ار  ناگرزب  هشیدنا  لد و  مالّـسلا )  هیلع  لضفلاوبا ( 
هنادواـج و تزع  ناناملـسم  يارب  دیــشورخ و  ناـیغط  مـلظ و  ربارب  رد  هـک  يردارب  دز ،  یگرزب  يراکادـف  هـب  تـسد  شردارب  يارب  اریز 

یم مالّسلا )  هیلع  لضفلاوبا (  تیـصخش  هرابرد  ار  ناگرزب  ياهرظن  راهظا  زا  یخرب  اجنیا ،  رد  تشاذگ .  ناغمرا  هب  یگـشیمه ،  یتمظع 
 . میروآ

 ( (ع داّجس ماما   1

راوگرزب ماما  نیا  دور .  یم  رامش  هب  مالسا  رد  تلیضف  اوقت و  نارورس  زا  مالّسلا )  هیلع  نیدباعلا (  نیز  ترـضح  نیـسحلا ،  نب  یلع  ماما 
درک و یم  دای  یکین  هب  مالّـسلا )  هیلع  نیـسح (  شردارب  هرابرد  شیاهیراکادـف  زا  درک و  یم  تمحر  بلط  سابع  شیومع  يارب  هراـمه 

میومع دـنوادخ   : )) مینک یم  رکذ  ار  دراوم  نیا  شیومع ،  هرابرد  ترـضح  نانخـس  هلمج  زا  دوتـس .  یم  ّبترم  ار  شگرزب  ياهیزابناج 
دش هدیرب  شناتسد  هکنآ  ات  درک  ردارب  يادف  ار  دوخ  دمآرب .  شیامزآ  هدهع  زا  کین  درک و  یگتشذگدوخ  زا  هک  دنک  تمحر  ار  سابع 

دنوادـخ دزن  ار  سابع  دـنک .  زاورپ  تشهب  رد  هکئالم  اب  اهنادـب  ات  درک  اطع  لاب  ود  بلاط ،  یبا  نب  رفعج  نوچ  اـهنآ  ياـج  هب  دـنوادخ  ، 
هار رد  ار  لضفلاوبا  ياهیراکادف  تاملک ،  نیا  ( 22  . . . (( . ) دنروخ یم  هطبغ  وا  رب  تمایق  زور  رد  نادیهش  همه  هک  تسا  یتلزنم  لاعتم 

ییاج ات  يزابناج  یگتشذگدوخ و  زا  راثیا و  رد  ترضح  دنک .  یم  نایب  یبوخ  هب  مالّسلا )  هیلع  نیـسح (  ماما  ناگدازآ ،  ردپ  شردارب ، 
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يرادیاپ هظحل  نیرخآ  ات  داد و  ردارب  هار  رد  اروشاع  زور  ار  شا  یمارگ  ناتـسد  تشگ ،  يراکادف  لبمَـس  خیرات و  دزنابز  هک  تفر  شیپ 
سابع هب  شیاهتمارک  اهـشاداپ و  اب  شترـضح  دنامن و  رجا  یب  دنوادخ  دزن  گرزب  ياهیراکادف  نیا  دیتلغرد .  دوخ  نوخ  هب  هکنآ  ات  درک 

 . دنروخ یم  هطبغ  وا  رب  همه  هک  اجنآ  ات  دیشخب  يرترب  نآ ،  ریغ  مالسا و  يایند  رد  تلیضف  قح و  هار  نادیهش  یمامت  رب  ار  وا  ، 

 ( ع  ) قداص ماما   2

لمع هب  لیلجت  سابع  شیومع  زا  هراومه  يرشب ،  شناد  دننام  یب  هرهچ  مالسا و  دنمـشیدنا  رگعادبا و  لقع  مالّـسلا )  هیلع  قداص (  ماما 
هلمج زا  تشاد .  یم  گرزب  ار  اروشاع  زور  رد  شا  هناـنامرهق  عضاوم  درک و  یم  داـی  وا  زا  نیگآرطع  ياهـشیاتس  دورد و  اـب  دروآ و  یم 

ذـفان و یتریـصب  مالّـسلا )  امهیلع  یلع (  نب  سابع  میومع   : )) دـشاب یم  ریز  نایب  تسا ،  هدومرف  مشاه  ینب  رمق  هرابرد  ماما  هک  یناـنخس 
ماما ( 23  . . . (( . ) تفر ایند  زا  دیهش  دمآ و  نوریب  شیامزآ  هتوب  زا  یبوخ  هب  درک ،  داهج  نیسح  شردارب  هارمه  تشاد .  مکحم  ینامیا 

 ، ینیبزیت ینیبزیت : ))   )) فلا درب :  یم  مان  نینچ  تسوا  یتفگـش  دروم  هک  شیومع  رد  مسجم  تافـص  نیرترب  زا  مالّـسلا )  هیلع  قداص ( 
دوخ زا  تین و  صولخ  ناور ،  یگدولاپ  زا  سپ  رگم  دـنک ،  یمن  ادـیپ  تسد  نادـب  یـسک  تسا و  رکف  تلاـصا  يءار و  يراوتـسا  دـمایپ 

ینیبزیت زا  دوب .  سابعلا  لضفلاوبا  ياهیگژیو  نیرتراکشآ  زا  ینیبزیت  یمدآ .  نورد  رب  اهنآ  هطلـس  مدع  یناسفن و  ياهاوه  رورغ و  ندنار 
فرش و هلق  هب  هنوگ  نیدب  تساخرب و  مالّسلا )  هیلع  نیسح (  ماما  ءادهشلادیس  تیاده و  ماما  زا  تیعبت  هب  ترضح  هک  دوب  قیمع  رکفت  و 

گرزب ار  اهنآ  ناسنا  تسا و  رادیاپ  یناسنا  ياهشزرا  یتقو  ات  سپ  تخاس .  هنادواج  خیرات ،  تاحفـص  رب  ار  دوخ  تفای و  تسد  تمارک 
 . دنک یم  شنرک  دیاس و  یم  نیمز  رب  رـس  تسا  هتفای  تسد  تیناسنا  ياه  هلق  رب  هک  ترـضح  دننام  یب  تیـصخش  ربارب  رد  درامـش ،  یم 
 ، ترضح نامیا  يراوتـسا  ياه  هناشن  زا  تسوا .  نیدالوپ  راوتـسا و  نامیا  ترـضح ،  زراب  تافـص  زا  رگید  یکی  راوتـسا : )) نامیا   )) ب

تفر یم  رامش  هب  لاعتم  راگدرورپ  تیاضر  بلج  شفده  هک  دوب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا (  لوسر  هناحیر  شردارب ،  رانک  رد  داهج 
نامیا رب  تسایوگ  یلیلد  نیمه  تشادن و  يدام  هزیگنا  نیرتمک  يزابناج  نیا  زا  تشاد  نایب  اروشاع  زور  شیاهزجر  رد  هک  روطنامه  و  . 

 ) سابع البرک ،  نامرهق  شیومع ،  يارب  مالّسلا )  هیلع  قداص (  ماما  هک  يرگید  تلیضف  ع : )) )   ) نیسح اب  داهج   )) ج ترضح .  راوتـسا 
ناناوج ياقآ  و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا (  ربمایپ  یمارگ  طبـس  نادیهـش ،  رالاس  یهدـنامرف  تحت  داهج  درب ،  یم  ماـن  مالّـسلا )  هیلع 

هب شیامزآ  هدهع  زا  کین  تفای و  تسد  نادب  لضفلاوبا  ترـضح  هک  دوب  یتلیـضف  نیرتگرزب  ردارب ،  نامرآ  هار  رد  داهج  تسا .  تشهب 
ماما ع )   ) قداص ماما  ترایز  تسا .  دننام  یب  تعاجـش  يروالد و  يایند  رد  هک  داد  ناشن  دوخ  زا  ییاهینامرهق  اروشاع  زور  رد  دمآرد و 

 ( مالّسلا مهیلع  شتیب (  لها  نیسح و  ماما  ترایز  زا  سپ  تفر و  يراکادف  تداهش و  نیمزرس  البرک ،  ترایز  هب  مالّسلا )  هیلع  قداص ( 
هک ار  ریز  ترایز  داتـسیا و  راوگرزب  نآ  گرزب  دقرم  رـس  رب  تفاتـش و  سابع  شیومع ،  ربق  ترایز  هب  قوش  اب  شا  هدیزگرب  باحـصا  و 

يایبنا بّرقم و  هکئالم  مالـس  ادخ و  مالـس   : )) دـناوخ زاغآرـس  نیا  اب  دـهد  یم  یهاوگ  وا  تناکم  رب  دـهد و  یم  ناشن  ار  سابع  تلزنم 
سابع شیومع  قداص  ماما  نینم . )) . . .  ؤملاریما  رسپ  يا  داب  وت  رب  زور  هنابش  كاپ ،  ناقیدص  نادیهش و  همه  حلاص و  ناگدنب  لسرم و 

 ، دنوادخ مالس  دورد و  دهد .  یم  رارق  باطخ  دروم  تسا ،  تشادگرزب  لیلجت و  یناعم  میهافم و  همه  هدنرادربرد  هک  تاملک  نیا  اب  ار 
رادمچرپ يارب  تسا  یمالـس  نیرترب  نیرتهب و  نیا  دتـسرف و  یم  وا  رب  ار  ناقیدص  نادیهـش و  حلاص ،  ناگدنب  لسرم ،  ناربمایپ  هکئالم ، 

يراداـفو و قیدـصت ،  میلـست ،  هب   : )) دریگ یم  یپ  نینچ  ار  دوخ  تراـیز  مالّـسلا )  هیلع  قداـص (  ماـما  توـبن ،  هراـصع  سپـس  ـالبرک . 
 . . . (( . مهد یم  تداهش  هدیدمتس ،  مولظم  رگغالبا و  یّصو  ملاع ،  يامنهار  هدیزگرب ،  طبس  لسرم ،  ربمایپ  نیشناج  هار  رد  تیراکادف 

 . دراد یم  میدـقت  سابع  شیومع  هب  دوش  یم  میدـقت  گرزب  نادیهـش  هب  هک  ییاه  هناشن  نیرتهب  مالّـسلا )  هیلع  قداـص (  ماـما  اـجنیا  رد 
رب ار  وا  زا  تعباتم  فقاوم ،  لحارم و  همه  رد  درپس و  ءادهـشلادیس  شردارب  هب  ار  دوخ  روما  همه  میلـست :  فلا  هنوگ :  نیا  زا  یتاراـختفا 

تشاد یهاگآ  تسا  دنوادخ  هب  راوتسا  نامیا  رب  ینتبم  هک  شردارب  تماما  هب  اریز  دیسر ؛ تداهـش  هب  وا  هار  رد  هکنآ  ات  درک  بجاو  دوخ 
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شردارب مالّـسلا )  هیلع  ساـبع (  قیدـصت :  ب  تشاد .  رواـب  اهنادـب  تسناد و  یم  ار  ردارب  لیـصا  يءار  صلاـخ و  تـین  هار و  یتـسرد  و 
هب وا  نامرآ  تلادع  یتسرد و  رد  زگره  درک و  قیدـصت  اههاگدـید  فقاوم و  یمامت  رد  ار  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا (  لوسر  هناحیر 

یکی يراداـفو :  ج  تسا .  راکـشآ  یهارمگ  رد  دراد  زیتـس  رـس  وا  اـب  هکره  تسا و  قح  رب  شردارب  تشاد  نیقی  دادـن و  هار  کـش  دوخ 
هار رد  هک  ار  ینامیپ  ره  تسا ؛  يرادافو  دهد ،  یم  تبـسن  لضفلاوبا  شیومع  هب  مالّـسلا )  هیلع  قداص (  ماما  هک  یکین  تافـص  زا  رگید 
رد لحارم  طیارش و  نیرت  تخس  رد  دروآ و  اجب  دوب  هتسب  ادخ  اب  مالّسلا )  هیلع  نیسحلا (  هّللادبعوبا  تقیقح  قح و  ماما  شردارب  زا  عافد 

تافـص نیرتالاو  زا  هک  يرادافو  دیـسر .  تداهـش  هب  شهار  رد  دوخ  دش و  عطق  شناتـسد  هکنآ  ات  دـشن  ادـج  وا  زا  داتـسیا و  ردارب  رانک 
يراکادف د  دشاب .  رادافو  ناکیدزن  رود و  هب  تبسن  ات  دوب  هدش  هدیرفآ  وا  دوب ،  لضفلاوبا  ترضح  رصانع  یساسا و  ياهیگژیو  زا  تسا ، 

ترـضح دهد ،  یم  یهاوگ  مالّـسلا )  هیلع  ءادهـشلادیس ( شردارب  هار  رد  شیومع  يزابناج  يراکادف و  هب  مالّـسلا )  هیلع  قداص (  ماما  : 
یب گرزب و  ياهیزابناج  رد  ردارب  اب  تخادرپ و  زیتس  هب  لـطاب  رفک و  ناـیاوشیپ  اـب  درک و  يراکادـف  لـطاب ،  ندرب  نیب  زا  يارب  هناـصلاخ 

نینم و ؤملاریما  شربماـیپ و  فرط  زا  دـنوادخ  سپ   : )) مینک هجوت  گرزب  تراـیز  نیا  زا  يرگید  تمـسق  هب  درک .  تکرـش  خـیرات  ریظن 
 ، تشهب هک  دـهدب  شاداپ  نیرتهب  وت  هب  يدرک ،  يراـی  يرادنتـشیوخ و  يرادـیاپ ،  هچنآ  رب  داـب  ناـنآ  رب  ادـخ  تاولـص  نیـسح  نسح و 
اب اریز  تـسا ؛  مالّـسلا )  هـیلع  قداـص (  ماـما  يوـس  زا  ساـبع  ترـضح  ریدـقت  لـیلجت و  لـماش  تمـسق  نـیا  تـسا . ))  ماـجرف  نیرتـهب 
 . تسا تشادگرزب  نیا  هتـسیاش  وا ،  رانک  رد  یتخـس  هنوگره  لمحت  وا و  هار  رد  يزابناج  نادیهـش و  رالاس  هار  رد  گرزب  ياهیراکادـف 

نیـسح نسح و  نایقتم ،  يالوم  شربمایپ ،  ضوع  زین  دنوادخ  تشاد و  رظن  دم  ار  ادـخ  ياضر  اهنت  اهتمواقم  اهـشالت و  نیا  رد  ترـضح 
دریگ یم  یپ  ار  دوخ  ترایز  مالّسلا )  هیلع  قداص (  ماما  درک .  اطع  ار  اهشاداپ  نیرتهب  وا  هب  داهن و  جرا  ار  اهیزابناج  نیا  مهیلع  هّللا  مالس 
مریگ یم  هاوگ  ار  ادخ  مهد و  یم  یهاوگ   : )) دـیامرف یم  دـنک و  یم  دای  دـنوادخ  دزن  ار  شهاگیاج  سابع و  شیومع  يالاو  تافـص  و 

راوتـسا ناعفادـم  شنانمـشد و  داهج  رد  هاوخادـخ  ناریمـض  یفاص  ادـخ و  هار  رد  نادـهاجم  و  ردـب ))  )) نارگراکیپ هار  نامه  رد  وت  هک 
هب هک  یـشاداپ  نیرتلماک  نیرتالاو و  نیرتهب ،  دنوادخ  سپ  يدیـشوک ،  نانآ  نوچ  یتفر و  شیپ  شیایلوا ،  ناگدننک  يرای  شناتـسود و 

رگعادبا و لقع  مالّـسلا )  هیلع  قداص (  ماما  ( 24  . . . (( . ) دنک اطع  وت  هب  دـهد ،  یم  شتوعد  ناگدـننک  تباجا  شرما و  نایلاو  ناعیطم 
ردـپ شردارب ،  شوداـشود  شداـهج  رد  ساـبع  شیومع  هکنیا  رب  دـبلط  یم  تداهـش  هب  ار  ادـخ  دـهد و  یم  یهاوـگ  مالـسا  دنمـشیدنا 
مالسا یگشیمه  يزوریپ  دوخ  كاپ  نوخ  اب  هک  ینادرمدار  تفر ؛  شیپ  ردب  نادیهش  هار  نامه  رب  مالّسلا )  هیلع  نیسح (  ماما  ناگدازآ ، 

هملک دیحوت و  مچرپ  دندرک و  باختنا  ار  تداهش  مات ،  تریصب  یهاگآ و  اب  دوخ و  نامرآ  ندوب  هنالداع  هب  نیقی  اب  دندرک و  لّجـسم  ار 
یب لاگنچ  زا  مالـسا  تاجن  يارب  تخات و  شیپ  ناشخرد  هار  نیا  رد  زین  سابعلا  لضفلاوبا  دندروآرد .  زازتها  هب  خیرات  يادنلب  رب  ار  قح 

نیتسخن تیلهاج  هب  ار  مدرم  دچیپب و  مهرد  ار  مالسا  مچرپ  دنک و  وحم  ار  یهلا  هملک  تساوخ  یم  هک  هداز  نایفـسوبا  يوما و  ياپ  رس و 
اب داتسیا و  يوما  زیرنوخ  توغاط  ربارب  رد  ناگدازآردپ  شردارب ،  یهدنامرف  تحت  لضفلاوبا  دیسر .  تداهـش  هب  درک و  مایق  دنادرگرب ، 

قداص ماما  دندروخ .  تسکش  تدشب  ماما  تقیقح و  قح و  نانمشد  دش و  زوریپ  مالـسا  تیبثت و  قح  هملک  هک  دوب  نانآ  مایق  يرادیاپ و 
 : دـنک یم  دای  نینچ  ار  وا  شاداپ  درامـش و  یمرب  ار  سابع  شیومع  هدـیزگرب  تافـص  دـهد و  یم  همادا  ار  دوخ  ترایز  مالّـسلا )  هیلع  ) 

درک و ثوعبم  نادیهش  نایم  رد  ار  وت  دنوادخ  سپ  يدرک ،  ار  تشالت  تیاهن  يدروآ و  اجب  ار  تحیـصن  قح  هک )   ) مهد یم  تداهـش  ))
رد ار  تمان  درک و  اـطع  وت  هب  ار  هفرغ  نیرتهب  داد و  ياـج  یتشهب  لزنم  نیرتعیـسو  رد  تخاـس و  هارمه  نادیعـس  ياـهحور  اـب  ار  تحور 
وت هک  مهد  یم  تداهـش  درک .  تروشحم  دنتـسه  یناقیفر  بوخ  هچ  هک  ناحلاص  نادیهـش و  ناربمایپ ،  اب  تخاـس و  هزاوآرپ  نییّلع ))  ))

يوریپ ار  ناربمایپ  يدوب و  هدرک  ادتقا  ناحلاص  هب  هک  یلاح  رد  یتفر  شیپ  ترما  هب  تبسن  تریـصب  اب  یتسـشنن و  بقع  يدرکن و  یتسس 
 (( نانابرهم نیرتنابرهم  تسوا  هک  دنک  عمج  ناکاپ  ناگدیزگرب و  هاگیاج  رد  ار  شیایلوا  شربمایپ و  وت ،  ام ،  دـنوادخ  سپ  يدرک .  یم 

؛  میوش یم  مالّسلا )  هیلع  قداص (  ماما  دزن  سابع  ترـضح  يالاو  تیعقوم  دننام و  یب  تیمها  هجوتم  ترایز ،  ینایاپ  تمـسق  رد  ( 25 . )
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مالّسلا هیلع  نیسح (  ماما  هلآ ، )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  هناحیر  هار  رد  يراکادف  هناصلاخ و  تحیـصن  اب  راوگرزب  نامرهق  نیا  اریز 
دناسرب و برق  تاجرد  نیرتالاب  هب  ار  شیومع  دنوادخ  ات  دنک  یم  اعد  قداص  ماما  اذـل  دـیدرگ ؛ رادروخرب  ماما  دزن  صاخ  یمارتحا  زا  ( 

 . دنک روشحم  ناقیدص  ناربمایپ و  اب  ار  وا 

 ( ع  ) تجح ترضح   3

رد هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم ( لآ  مئاق  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  نامز  ماما  مظعالا ،  هّللا  ۀـیقب  ادـخ و  تجح  گرزب ،  حلـصم 
 ، نینم ؤملاریما  نب  سابع  لضفلاوبا ،  رب  مالس   : )) دیوگ یم  نینچ  مالّسلا )  هیلع  سابع (  شیومع  هرابرد  دوخ  يابیز  نانخـس  زا  یـشخب 

درک و تظافح  وا  زا  دوب و  ردارب  ییادف  هکنآ  دیزگرب ،  ار  شیادرف  هرهب  زورید  زا  تخاس و  وا  يادف  ار  شناج  هک  ردارب  گرزب  دردمه 
تنعل ار  ییاط ))  لیفط  نب  میکح   )) و داقر )) نب  دـیزی   ، )) شنالتاق دـنوادخ  تشگ .  عطق  شناتـسد  دیـشوک و  وا  هب  بآ  ندـناسر  يارب 

نینچ ار  ناندع  راختفا  هیام  مشاه و  ینب  رمق  شیومع ،  رد  راد  هشیر  يالاو  تافص  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  رـصع  ماما  ( 26  . . . (( . ) دنک
اجنآ ات  طیارش  نیرتراوشد  نیرت و  تخس  رد  مالّسلا )  هیلع  ءادهشلادیس ( شردارب  اب  یماگمه  يدردمه و   1 دیاتس :  یم  درامش و  یمرب 

3 رون .  تیاده و  ماما  يرای  يرادنتشیوخ و  اوقت ،  اب  ترخآ  هشوت  نداتـسرف   2 تشگ .  خیرات  لثملا  برـض  یلدمه  یماگمه و  نیا  هک 
اب شمولظم  ردارب  زا  تظافح   4 مالّسلا . )  هیلع  نیسح (  ماما  تشهب ،  ناناوج  رورـس  هار  رد  شنادنزرف  ناردارب و  دوخ ،  ناج  ندرک  ادف 
هب بآ  يا  هرطق  ندیـسر  زا  عنام  ملاظ  رگمتـس و  ياهورین  هک  یماگنه  شتیب  لها  ردارب و  هب  بآ  ندناسر  يارب  شـشوک   5 دوخ .  نوخ 

 . دندوب هدش  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ ( نادناخ 

نارعاش  4

دندوب و دیشخرد ،  یم  تفارش  یگرزب و  جوا  رد  هک  لضفلاوبا  تیـصخش  هتفیـش  مالّـسلا )  مهیلع  تیب (  لها  هب  کسمتم  هدازآ  نارعاش 
اجنیا رد  دور .  یم  رامـش  هب  برع  بدا  ياهراکهاش  زا  هک  دندورـس  ییابیز  دیاصق  وا  يالاو  تافـص  دننام و  یب  تیـصخش  ریثءات  تحت 

رد دوب و  لضفلاوبا  تمظع  هتخابلد  يدسا ))  تیمک   )) مالـسا رعاش  نیرتگرزب  تیمک :   1 مینک :  یم  لقن  ار  ناشرعـش  اهنآ و  زا  يا  هراپ 
دای ( 27  (( . ) تساهدرد زا  اهناج  نامرد  نانآ ،  نیریـش  هرطاخ  لضفلاوبا  و  دورـس . . . (( :  نینچ  دوخ  هنادواـج  تایمـشاه ))   )) زا یکی 

نینچمه تسا .  قلطم  لامک  تلیضف و  يروآدای  اریز  تسا ؛  نیریش  یـشنم  گرزب  ره  دزن  مالّـسلا )  مهیلع  تیب (  لها  ریاس  لضفلاوبا و 
نب نسح  نب  لضف  نب  دمحم  نب  لضف  دـمحم :  نب  لضف   2 تسا .  یحور  ياهیرامیب  رگید  رورغ و  لهج و  ياـهیرامیب  زا  اـهناج  يوراد 

رد تسالبرک .  رادمچرپ  شگرزب  ياین  تیـصخش  هتفیـش  ینامـسآ و  يرعاش  لضفلاوبا ،  ناگداون  زا  مالّـسلا )  هیلع  سابع (  نب  هّللادیبع 
مروآ یم  دای  هب  دروآ ،  یم  موجه  راو  هناوید  وس  همه  زا  نمشد  هک  يزور  البرک  رد  ار  سابع  یگداتسیا   : )) دیارس یم  نینچ  يا  هدیصق 

داد و یمن  ناشن  یتسـس  دـنادرگ ،  یمن  يور  درک و  یم  ینابهگن  ار  وا  یگنـشت  تیاهن  رد  هدومن و  مالّـسلا )  هیلع  نیـسح (  زا  تیامح  . 
یب هنحص  هچ  ما .  هدیدن  داب  وا  رب  فرش  تلیضف و  نیسح  اب  شراتفر  نوچ  يا  هنحـص  زگره  تشگ .  یم  ردارب  دوجو  درگ  هب  راو  هناورپ 

لضفلاوبا دننام  یب  يریلد  تعاجش و  تایبا  نیا  ( 28  (( . ) تسا هدرکن  هابت  ار  شرادرک  وا  نیشناج  دوب و  تلیضف  زا  راشرـس  هک  يدننام 
ار وا  نادناخ  ییاقس  دوخ و  نوخ  اب  وا  زا  عافد  ناگدازآ و  ردپ  شردارب  تیامح  رد  ار  وا  زیمآراختفا  ناشخرد و  شقن  و  مالّسلا )  هیلع  ) 
 . درادـن دوجو  شردارب  رانک  رد  لضفلاوبا  دـننام  یب  روضح  عضوم و  نیا  زا  رتاـبیز  رتناـشخرد و  يا  هنحـص  دـهد .  یم  ناـشن  یبوخ  هب 

یناج نیشتآ و  یبلق  اب  سپ  تسا ؛  هدرک  هتفیش  ار  وا  دراد و  روآ  تفگش  يریثءات  لضف ))   )) شا هداون  رب  لضفلاوبا  تیـصخش  عضاوم و 
رد ار  نیسح  هک  تسا  يدرمدار  وا ،  رب  نتسیرگ  يارب  سک  نیرت  هتسیاش   : )) دیوگ یم  هیثرم  نینچ  ار  شدج  یفیطل  تایبا  یط  هتخوس ، 

دروآ و اجب  ار  يردارب  قح  لاح  همه  رد  هکنآ  نوخ .  هب  هتـشغآ  لـضفلاوبا  یلع ،  شردـپ  دـنزرف  ردارب و  تشاداو ؛  نتـسیرگ  هب  ـالبرک 
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يارب نامدرم  نیرت  هتسیاش  يرآ ،  ( 29  (( . ) تشاد مدقم  دوخ  رب  ار  ردارب  یگنـشت ،  نیع  رد  میزجاع و  وا  ییوگانث  زا  هک  درک  تاساوم 
اب مالّسلا )  هیلع  نیسح (  ماما  تسا .  تلیضف  یگداتـسیا و  لبمـس  لضفلاوبا  شکانلوه ،  بیاصم  ببـس  هب  وا  رب  نتـسیرگ  تشادگرزب و 

یضار دیس   3 دوب .  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ردارب  نیرتکین  نیرتنابرهم و  اریز  تسیرگ ؛  یخلت  هب  وا  رب  تسکـش و  شرمک  ردارب ،  تداهش 
 ! لضفلاوبا يا   : )) دیاتس یم  ار  وا  نینچ  دوش و  یم  مالّسلا )  هیلع  لضفلاوبا (  تیصخش  هتفیش  ینیوزق  یضار  دیس  يولع  رعاش  ینیوزق : 

تسد یگرزب  تمظع و  جوا  هب  يدیشوک و  درکن .  لوبق  يردپ  هب  ار  وت  زج  تلیـضف  يرادنتـشیوخ !  یگداتـسیا و  تلیـضف و  رورـس  يا 
ناکیپ يدز و  زابرس  ملظ  نتفریذپ  زا  تّمه  ولع  يزارفارس و  تّزع و  اب  دنک .  یمن  ادیپ  تسد  شا  هتساوخ  هب  يا  هدنـشوک  ره  اما  یتفای ، 

رامش هب  مالسا  برع و  يایند  رد  یگداتسیا  تلیضف و  ناراذگناینب  زا  مالّـسلا )  هیلع  لضفلاوبا (  ( 30  (( . ) يدرک دوخ  بکرم  ار  اه  هزین 
هزین ناکیپ  ملظ ،  ّتلذ و  زا  ییاهر  يارب  تفای و  تسد  تمارک  فرش و  هّلق  هب  تشاذگ و  رس  تشپ  ار  لامک  بتارم  شترضح  دور .  یم 
ینب رمق  یمارگ  تافص  زا  شیاتس  رکذ و  هب  دوخ  ياویـش  هدیـصق  رد  يرزا ))  اضر  دمحم   )) جاح يرزا :  اضر  دمحم   4 دیزگرب .  ار  اه 

کین مان  هک  شوکب  کین  مان  دای و  بسک  يارب   : )) دیارـس یم  نینچ  تسا و  هتخادرپ  هدرک ،  ریخـست  ار  ناگدازآ  لقع  بلق و  هک  مشاه 
تـسا هدرک  رک  ار  کلف  شوگ  شدربن  رات و  هریت و  ار  نامـسآ  شراکیپ  رابغ  هک  ار  البرک  يارجام  اـیآ  تسا .  ناـمیرک  هیامرـس  نیرتهب 

 ، تیب نیتسخن  رد  دوب . )) هدش  هدنهانپ  لضفلاوبا  هب  تیادـه  ماما  هدـش و  هریت  نآ  دابدرگ  تدـش  زا  دیـشروخ  هک  يزور  يا ! ؟  هدینـشن 
هب تیب  نیمود  رد  تسا .  لیمج  رکذ  نیمه  رادـیاپ  یندـنام و  هیامرـس  اـهنت  اریز  دـناوخ ؛ یمارف  کـین  ماـن  بسک  هب  ار  یمدآ  يرزا ))  ))

تیب نیمّوس  رد  دنک .  یم  توعد  تسا ،  مالّسلا )  مهیلع  تیب (  لها  ياهیدرمدار  لیاضف و  ناشف  شتآ  هک  البرک  هعقاو  زا  نتفرگ  تربع 
 ( مالّـسلا هیلع  لضفلاوبا (  ترـضح  هب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ ( لوسر  هناحیر  مرکاربمایپ و  یمارگ  طبـس  ندرب  هاـنپ  زا  يرزا ))  ، ))
 : مینک هجوت  دـیوگ  یم  نخـس  شردارب  هار  رد  سابع  ياهیروالد  اـهیرای و  زا  اـهنآ  رد  هک  يرزا ))   )) رگید تاـیبا  هب  دـیوگ .  یم  نخس 

شبوک دـنک .  یم  عاـفد  دوخ  هشیب  زا  ( 31  (() يرـش  )) ربژه يرآ ،  دـیروش ،  نانمـشد  رب  درک و  يرادـساپ  دوخ  مانک  زا  يریـش  نوچ  ))
رورغ اب  دوش و  یم  ور  هب  ور  نانمـشد  هوبنا  اب  نادـنخ  هرهچ  اب  هک  يدرمریـش  زا  دوب ،  نیگنـس  ربا  ياهدـعر  ردـنت و  ناـنوچ  اهریـشمش ، 

تسناد یمن  شیرق  ایآ  دوش .  هریچ  ناگراتس  رب  هکنآ  ات  دوش  یمن  ریگیاج  متس  هناخ  رد  هک  يزارفارس  دنک ،  یم  گرم  میدقت  ار  شرس 
رد لضفلاوبا  ترضح  ناشخرد  شقن  اهینامرهق و  ّتقدب ،  تایبا  نیا  ( 32 ( . )) ! ؟  تسا اهیتخس  هدومزآ  يراوشد و  ره  گنهاشیپ  وا  هک 

ناویح نتسکش  مهرد  نمـشد و  فوفـص  هب  ار  ترـضح  ریـش  نوچ  موجه  ندیّرغ و  دنک و  یم  ریوصت  ار  ناگدازآ  ردپ  شردارب  زا  عافد 
هک ناگلفـس  نانمـشد و  هوبنا  هب  هّجوت  نودب  لضفلاوبا  دهد .  یم  ناشن  دندوب  هدـش  عمج  امن  ناسنا  ناگرگ  زا  عافد  يارب  هک  ار  یناتفص 
یم گرم  ماـج  ناـنآ  هب  شردارب  تّزع  دوـخ و  تمارک  هار  رد  تفر و  یم  ناـشراکیپ  هب  نادـنخ  يا  هرهچ  اـب  دـندوب ،  هدرکرپ  ار  ارحص 

هکنآ تسا ؛  مالّـسلا )  هیلع  یلع (  هدرورپ  تسد  دـنزرف و  اهیراوشد و  درم  سابع  دـنتفایرد ،  هک  دوب  دربن  نیا  رد  شیرق  لیابق  دـناشون . 
زا یخرب  موصعم و  ناـماما  تارظن  دوب .  هدرک  ناـشراداو  مالـسا  نتفریذـپ  هب  هدرک و  خـسن  ار  ناـشتیلهاج  هتـسکش و  مهرد  ار  ناـشیاهتب 

 . میرب یم  نایاپ  هب  اج  نیمه  رد  مالّسلا )  هیلع  سابعلا (  لضفلاوبا  هرابرد  ار  برع  بدا  ناگرزب 

یحور ياهیگژیو  مّوس :  لصف 

همدقم

وا تایتاذ  ءزج  درک ،  روصت  ناوتب  هک  ار  الاو  شیارگ  کین و  تفص  ره  دوب .  یکین  لیاضف و  زا  ییایند  مالّسلا )  هیلع  سابع (  نامرورس 
تافـص اهتلیـضف و  همه  لضفلاوبا  دوب .  ایند  لیاضف  یماـمت  ياراد  مالّـسلا )  هیلع  نینم (  ؤملاریما  هداز  هک  سب  ار  وا  راـختفا  نیمه  دوب و 
ترضح تافص  یخرب  راصتخا  هب  اجنیا  رد  تشگ .  الاو  یشزرا  ره  دامن  یتلیضف و  ره  لبمَـس  ناناملـسم  دزن  هکنآ  ات  درب  ثرا  هب  ار  ردپ 
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 : مینک یم  دای  ار 

تعاجش  1

نیا لضفلاوبا  دشاب .  یم  ثداوح  ربارب  رد  یگداتسیا  يراوتسا و  توق و  هناشن  اریز  تسا ؛  یگنادرم  ناشن  نیرتایوگ  تعاجش ،  يریلد و 
نیدب لیابق  ریاس  نایم  رد  دـندوب و  برع  رادـمان  ناروالد  زا  هک  شیاهییاد  تسا و  یتسه  ناسنا  نیرتعاجـش  هک  شردـپ  زا  ار  الاو  تفص 

شردپ هارمه  ياهگنج  رد  دنا  هتفگ  ناخروم  هک  هنوگنآ  دوب و  اهینامرهق  زا  ییایند  لضفلاوبا  دوب .  هدرب  ثرا  هب  دـندوب ،  روهـشم  تفص 
هک زور  نیا  رد  لضفلاوبا  تشگ .  خیرات  دزنابز  هک  داد  ناشن  دوخ  زا  یتعاجـش  نانچنآ  زین  اروشاع  زور  دادن .  هار  دوخ  هب  یـسرت  زگره 

ناعاجش هک  داد  ناشن  يروالد  ردقنآ  دندوب  هدرک  رپ  ار  تشد  هک  نانمشد  هوبنا  ربارب  رد  تسا ،  مالسا  خیرات  ياهزور  نیرت  یـسامح  زا 
داهنشیپ شترضح  هب  هک  اجنآ  ات  دنکفا  هیاس  نانآ  رب  گرم  دیزرل و  ناشیاپ  ریز  نیمز ،  درک و  ناساره  ار  نایهاپـس  هماع  لزلزتم و  ار  موق 

عافد شا و  هدیقع  نامیا و  رب  دز و  رخسمت  نآ  رب  سابع  نکیل  دنداد .  شردارب  يرای  زا  يریگ  هرانک  تروص  رد  ار  هاپـس  لک  یهدنامرف 
يدام يدوس  ندروآ  تسد  هب  يارب  اروشاع  زور  رد  مالّسلا )  هیلع  سابع (  ترضح  يروالد  تعاجش و  دش .  هدوزفا  شـسدقم  نامرآ  زا 

نامورحم و قوقح  عفادـم  نیرتگرزب  ءادهـشلادیس  شردارب  تضهن  رد  مسجم  ياهنامرآ  نیرتّسّدـقم  زا  عافد  هکلب  دوبن ،  یگدـنز  نیا  زا 
دراو يوما  هاپس  هب  هنت  کی  هک  یتسکش  ترضح و  يدرمدار  يریلد ،  تعاجش ،  زا  نارعاش  نارعاش  اب  تفر .  یم  رامـش  هب  ناگدیدمتس 
نخس داد  باب  نیا  رد  هک  ار  نانآ  زا  يرامـش  لاثم ،  يارب  دنا .  هتـشگ  وا  يالاو  تیـصخش  هتفیـش  دنا و  هدوب  تفگـش  رد  هراومه  درک ، 

زا يوما  هاپس  ساره  سرت و  دوخ ،  ناشخرد  هدیصق  رد  یلح ))  رفعج  دیـس   )) يولع رعاش  یلح :  رفعج  دیـس  فلا  میروآ .  یم  دنا  هداد 
يریـش موجه  زج  تخیر .  ورف  باذع  يوما ،  نایهاپـس  رب  اهدربن ،  هدومزآراک  ریـش  زا   : )) دـنک یم  ریوصت  نینچ  ار  ترـضح  ياهراکیپ 

ار ناـنآ  ياـه  هرهچ  گرم ،  زا  سرت  درکن .  ناـساره  ار  ناـنآ  يزیچ  دوـب ،  هدرک  راکـشآ  کـین  ار  شا  هتـساوخ  هک  ناّرغ  نیگمـشخ و 
تفوـک و یم  مهرد  ار  ناـنآ  تخیر ،  یم  مهرد  ار  هاپـس  هرـسیم  هنمیم و  دوـب .  نادـنخ  هناـیم  نآ  رد  ساـبع  اـما  دوـب .  هدرک  نیگهودـنا 
ار نابـسا  درک .  یم  تکرح  وا  شیپاشیپ  شرـس ،  تخیرگ و  یم  هکنآ  رگم  درک  یمن  هلمح  وا  هب  يروالد  درک .  یم  ورد  ار  ناـشیاهرس 

يالب هکنآ  رگم  دروآ  یمن  موجه  هناکانمـشخ  شراکـش  رب  دـندش .  ناسکی  ناشدـیپس  هایـس و  هک  درک  يزیمآ  گنر  شا  هزین  اـب  ناـنچ 
تعاجش هک  ینامرهق  دور .  یم  شیپ  میلست  يارب  ییوگ  تشاد ،  ساره  گنرد و  زا  یگنر  وا  يورشیپ  درک .  یم  ریزارس  وا  رب  ار  موتحم 

زا ار  نایوما  ریگارف  ساره  یلح ))   )) هنوگچ دینیب  یم  دیلام . )) كاخ  هب  ار  ناگداز  هارمگ  دابرپ  غامد  نادب ،  درب و  ثرا  هب  شردپ  زا  ار 
يا هرهچ  مارآ و  یبلق  اب  سابع  دـیامن .  یم  ریوصت  ار  نانآ  فوفـص  یگتفـشآ  دـنک و  یم  فصو  مالـسا  نامرهق  مشاـه ،  ینبرمق  موجه 

زگره میناد  یم  هک  ییاج  ات  دنک .  یم  نیگنر  ناشنوخ  اب  ار  نانآ  نابسا  دزاس و  یم  هتشپ  هتشک ،  زا  دزات و  یم  نمـشد  رکـشل  هب  نادنخ 
ینیگنس ياهتراسخ  دنا  هتشون  ناخروم  هک  هنوگنامه  سابع  ییوگفازگ ،  نودب  تسا و  هدرکن  میسرت  نینچ  ار  يریلد  تعاجـش و  یـسک 

هک ینامرهق   : )) دیوگ یم  دهد و  یم  نخس  داد  لضفلاوبا ،  تعاجش  فصو  رد  نانچمه  یلح ))  رفعج  دیـس   . )) درک دراو  هفوک  لها  هب 
یم لمحت  بوخ  ار  یهوک  نینچ  یبسا ،  هک  اتفگش  تسا و  هتسشن  بسا  رب  زارفارـس ،  یهوک  ییوگ  گرزب ،  بسا  رب  ندش  راوس  ماگنه 

اب دوبن ،  رّدقم  وا  تداهـش  رگا  مروخ  یمن  دنگوس  ینامـسآ ،  شخرذآ  هب  زج  نم  شریـشمش و  قرب  هب  دنگوس  دزات !  یم  راوهر  دـنک و 
غیت ( 33 (( . ) دـنار یم  مکح  نآ  رب  دزاـس و  یم  ردـقم  دـنک ،  هدارا  هچره  هک  تسا  دـنوادخ  نیا  نکیل  دودز ؛ یم  ار  یتـسه  شریـشمش 

ب درک .  یم  وحم  راـگزور  هحفـص  زا  ار  ناـنآ  دوبن ،  یهلا  ياـضق  رگا  دـمآ و  دورف  ناـیفوکرب  هک  دوـب  رگناریو  يا  هقعاـص  لـضفلاوبا 
 : دیاتـس یم  نـینچ  ار  وا  یناـشخرد  هدیـصق  یط  هدـش و  لـضفلاوبا  تعاجـش  هتفیـش  ءاـطغلا )) فشاـک  دـمحم   )) ماـما ءاـطغلا :  فشاـک 

گرم هب  درک .  یم  نیگهودنا )   ) مژد گرم ،  زا  ساره  ار  نایوما  ياه  هرهچ  تشاذـگ ،  یم  اپ  هاگمزر  هب  نادـنخ  سابع  هک  یماگنه  ))
یم جوا  هب  کیرات  یبش  نوچ  گنج ،  یتخـس  یگریت و  هک  یتقو  دروآ .  یمرد  اپ  زا  ار  ناگدومزآراک  شریـشمش  دوب و  هاـگآ  يروآ ، 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


نانامرهق ياهرـس  اریز  هدرک ،  هریت  ار  نایوما  ياه  هرهچ  لضفلاوبا  زا  ساره  ( 34 (( . ) دش یم  زاغآ  شنانمشد  زور  نیرترابگرم  دیـسر ، 
خیـش تیب ،  لها  هتخابلد  رعاش  یـسوطرف :  ج  دـیرابورف .  نانآ  رب  باذـع  زا  یناراب  تسکـش و  مهرد  ار  نانآ  هیحور  درک و  ورد  ار  نانآ 

 : دیاتس یم  نینچ  ار  دربن  نادیم  رد  لضفلاوبا  تعاجش  يریلد و  دوخ ،  نادیواج  هسامح  رد  درابب  شربق  هب  رون  یسوطرف ))  معنملادبع  ))
هـشیر وا  رد  یلع  شردـپ  تزع  يدرُگ و  یمامت  تسا .  یهوک  ییورایور  ماگنه  يراوتـسا  رد  تسا و  هوک  داـهج ،  رد  یموجه  ره  رد  ))

 (( تسا هدنکفا  نمشد  ناور  رد  یساره  رادید ،  ره  رد  هتشاذگ و  راگدای  هب  دوخ  زا  یـشقن  یناج ،  یلد و  ره  رد  تشگ .  روراب  دناود و 
بسا تشپ  رب  يژد ،  زارفرب  یمچرپ  نوچ   : )) دنک یم  میسرت  نینچ  ار  لضفلاوبا  هلیسو  هب  يوما  هاپس  نیگنس  ياهتـسکش  ومه ،  سپـس  . 

زا اوـه  نوـچ  تـخیر و  ورف  وا  تـبیه  ندـید  زا  ناروـالد  ياـهلد  دیــشخرد .  راوهاـم  گـنج ،  بـش  نوـچ  یگریت  رد  تســشن و  دوـخ 
ياضیب دی  اب  ار  نایرکشل  هوبنا  وا  دوب و  ناّرپ  ناشیاهرس  هک  یلاح  رد  داتفا  نیمز  رب  ناش  هتـسکش  مهرد  ياهندب  دمآرد و  هب  ناشیاهولهپ 

تشگ خیرات  لثملا  برض  درک و  دوخ  هتفیش  ار  گرزب  نارعاش  لضفلاوبا ،  يروالد  تعاجـش و  ( 35 (( . ) دنار یم  گرم  يوس  هب  دوخ 
ياهنامرآ زا  عافد  قح و  يراـی  هار  رد  ار  دوخ  تعاجـش  ترـضح ،  تسا .  نآ  ندوب  هّلل ))   )) دـیازفا یم  تعاجـش  نیا  تیمها  رب  هچنآ  . 

 . دوبن رذگدوز  یگدنز  يدام  ياهدرواتسد  دنبرد  زگره  تفرگ و  راک  هب  مالسا  يالاو 

ادخ هب  نامیا   2

زکرم نامیا ،  ناماد  رد  ترـضح  دوب .  لضفلاوبا  ياهیگژیو  نیرت  يداـینب  نیرتزراـب و  زا  یکی  نآ ،  رد  يراوتـسا  ادـخ و  هب  ناـمیا  توق 
نامیا و رهوج  اب  ار  شناج  نایقتم ،  رورـس  نادّـحوم و  ياوشیپ  شردـپ ،  تفای و  تیبرت  یهاوخادـخ ،  یتسرپادـخ و  هاگـشزومآ  اوقت و 

هیذـغت تعیبط ،  ياهزار  یتسه و  قیاقح  رد  قّمعت  یهاگآ و  رب  ینتبم  ناـمیا  اـب  ار  وا  ردـپ ،  درک .  هیذـغت  داد و  شرورپ  یقیقح  دـیحوت 
فرژ نامیا  نیا  دش . )) دهاوخن  هدوزفا  منیقی  رب  دنوش ،  هدز  رانک  میارب  اه  هدرپ  رگا   : )) دوب هدرک  شفصو  نینچ  دوخ  هک  ینامیا  دومن ؛
رادیاپ نامیا  نیمه  رثا  رب  و  تخاس .  لدب  دیحوت  اوقت و  ناگرزب  زا  یکی  هب  ار  وا  دش و  نیجع  سابع  ترضح  دوجو  تاّرذ  اب  راد  هشیر  و 

اب مالّـسلا )  هیلع  سابع (  درک .  ینابرق  ادخ  يارب  اهنت  ادـخ و  هار  رد  ار  شنادـنزرف  زا  يرامـش  ناردارب و  دوخ ،  ناشیا ،  هک  دوب  میظع  و 
هتفرگ رارق  نایوما  تموکح  نامز  رد  يدوبان  ندش و  فیرحت  هناتـسآ  رد  هک  یمالـسا  دیاقع  زا  تیامح  ادـخ و  نید  زا  عافد  هب  يروالد 

 . تشاد رظن  دم  ار  يورخا  هاگیاج  قح و  ياضر  دنوادخ و  طقف  راک  نیا  رد  تساخرب و  دوب ، 

يرادنتشیوخ  3

هیاـس ریز  راـب  تفخ  یگدـنز  زا  ترـضح  دوب .  يرادنتـشیوخ  سفن و  تّزع  مالّـسلا )  هیلع  لـضفلاوبا (  هتـسجرب  تافـص  زا  رگید  یکی 
شردارب لابند  هب  دوب و  هدرک  یـصخش  ییاراد  ار  لاملا  تیب  لاوما  دوخ و  هدرب  ار  ادخ  ناگدنب  هک  یتموکح  تشاد ؛  ابا  يوما  تموکح 

مالعا رابهودنا  ار  ناملاظ  اب  یگدنز  تداعس و  ار  اه  هزین  ياه  هیاس  ریز  گرم  دوب و  هداد  رد  تمارک  تّزع و  يالص  هک  ناگدازآ  ردپ  ، 
سفن و تّزع  اروشاع  زور  رد  مالّـسلا )  هیلع  لضفلاوبا (  تشاذـگ .  اـپ  داـهج  دربن و  نادـیم  هب  دز و  نینوخ  یماـیق  هب  تسد  دوب ،  هدرک 
 ، دنداد اوق  لک  یهدنامرف  هدعو  شردارب ،  زا  يریگ  هرانک  طرش  هب  ار  وا  نایوما  تخاس .  مسجم  شقافآ  داعبا و  مامت  اب  ار  يرادنتشیوخ 
هار رد  تفاتـش و  هاگدروآ  يوس  هب  صالخا ،  قوش و  اب  درک و  لامدـگل  ار  نانآ  هاپـس  یهدـنامرف  دز و  رخـسمت  نانآ  رب  ترـضح  نکیل 

 . درک ورد  ار  اهرس  تخادنا و  كاخ  هب  ار  ناروآدنُک  دوخ ،  یگدازآ  نید و  تیّرح ،  زا  عافد 

ربص  4

رب اروشاع  زور  رد  هک  یبیاصم  دوب .  راوشد  خـلت و  ثداوح  ربارب  رد  يرابدرب  ییابیکـش و  مالّـسلا )  هیلع  لضفلاوبا (  ياـهیگژیو  زا  یکی 
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 . دندرواین نابز  رب  يدنمدرد  رب  ّلاد  ینخـس  نیرتمک  دندوب و  راوتـسا  نانچمه  ناشیا  نکیل  تخادگ ،  یم  ار  اههوک  دمآ ،  ترـضح  رس 
زا يوریپ  هب  دوب و  شیب  هدیـشک ،  کـلف  هب  رـس  ياـههوک  ینیگنـس  تبالـص و  زا  شربـص  هک  ءادهـشلادیس  شردارب ،  نوچمه  ترـضح 
 . تسیرگن يدـنماضر  مشچ  اب  دـش  لزاـن  شنادـناخ  دوخ و  رب  ار  هچره  درک و  گرزب  راـگدرورپ  میلـست  ار  شا  هدارا  دوخ و  شماـما ، 
 ، باتفآ دنا و  هدیپت  نوخ  هب  اهینابرق  نوچ  البرک  نازوس  تشد  رب  هک  دید  یم  ار  افواب  باحصا  كانبات و  ناگراتس  لضفلاوبا ،  ترـضح 

دوخ ناگتشک  رب  یحو  مرح  ناوناب  هحون  دنا ،  هداد  رـس  شطعلا ))   )) گناب هک  دینـش  یم  ار  ناکدوک  دایرف  هیوم و  دزادگ ،  یم  ار  نانآ 
یـشیپ رگیدکی  رب  شنتـشک  يارب  هک  هناجرم  نبا  نارودزم  هفوک و  ياهـسکرک  نایم  رد  ار  ءادهـشلادیس  شردارب ،  ییاهنت  دینـش ،  یم  ار 

لاعتم يادخ  هب  ار  دوخ  رما  نکیل  دـید ،  یم  ار  نیگنـس  ثداوح  نیا  همه  يرآ ،  دـید .  یم  دـنوش ،  کیدزن  ناشربهر  هب  ات  دـنتفرگ  یم 
 . درک یم  تساوخرد  شراگدرورپ  زا  ار  شاداپ  یلزلزت  نیرتمک  نودب  دوب و  هدرک  راذگاو 

يرادافو  5

يوـگ تفـص ،  نیا  رد  ترـضح  تسا .  يراداـفو ))   ، )) تسا تافـص  نیرت  هتـسجرب  نیرترب و  زا  هـک  لـضفلاوبا  تافـص  زا  رگید  یکی 
یم اجنیا  رد  ار  ترضح  يرادافو  ياه  هنومن  دیسر .  نآ  دح  نیرتالاب  هب  تشاذگ و  ياجرب  ینادواج  يدروکر  دوبر و  ناگمه  زا  تقبس 

 . درک عافد  نآ  زا  تدـشب  دوب و  دوخ  نید  هب  ناسک  نیرتراداـفو  زا  مالّـسلا )  هیلع  ساـبعلا (  لـضفلاوبا  نید :  هب  يراداـفو  فلا  میروآ . 
وحم زور  هنابش  دنتساخرب و  نآ  راکنا  هب  دوجو  مامت  اب  نایوما  نآ  هتسب  رمک  نانمـشد  تفرگ و  رارق  يدوبان  رطخ  رد  مالـسا  هک  یماگنه 
هکنآ ات  درک  داهج  هناصلخم  دوخ ،  نید  هار  رد  تشاذگاپ و  هاگمزر  هب  لضفلاوبا  دندیگنج ،  نآ  اب  دـنداد و  رارق  دوخ  رظن  ههجو  ار  نآ 

 : تما هب  يراداـفو  ب  دـیتلغرد .  دوخ  نوخ  هب  تشگ و  عـطق  شناتـسد  شیداـقتعا  ياـهنامرآ  رد  دـشاب و  رارقرب  نیمز  رد  دـیحوت  هملک 
رابگرم یگدـنز  دـنز و  یم  اپ  تسد و  نایوما  هریت  سوباک  ریز  رد  یمالـسا  تما  هک  دـید  یم  مالّـسلا )  هیلع  سابع (  ترـضح  ام  رورس 

یم داب  هب  ار  نانآ  ياهتورث  هتفرگ ،  تسد  رد  ار  ناـنآ  تشونرـس  يوما  ناـمرجم  زا  یهورگ  دـنک .  یم  يرپس  ار  يراوخ  تلذ و  رـسارس 
هقطنم  : )) ) هک دنک  یم  مالعا  ایح  مرش و  نودب  تحاقو و  اب  يوما  نارازگـساپس  زا  یکی  یتح  دننک و  یم  يزاب  نانآ  تاردقم  اب  دنهد ، 

مایق رد  ار  تما  هب  يرادافو  لضفلاوبا  اسرف ،  تقاط  تیعضو  ربارب  رد  نیا .  زا  شیب  تما  هب  یتناها  هچ  و  تسا ))  شیرق  ناتسغاب  داوس ؛ ( 
نایوما یگدنب  غوی  زا  يدازآ  راعـش  تساخاپب و  نانآ  هتخابلد  ناگدازآ  تیب و  لها  نادرمدار  زا  یهورگ  شردارب و  اب  هارمه  سپ  دـید . 

ار نانآ  يارب  هنامیرک  یگدنز  ندنادرگزاب  يارب  سّدقم  يداهج  درک و  دوخ  فده  ار  نانآ  یگدرب  زا  یمالسا  تما  ییاهر  داد و  رس  ار 
يرادافو نیا  لثم  تما  هب  يرادافو  مادـک  سپ  دندیـسر .  تداهـش  هب  ناگتـساخاپب  یمامت  دوخ و  ـالاو ،  فدـه  نیا  هار  رد  درک و  زاـغآ 

 . دوب رو  هطوـغ  ناـیوما ،  تموـکح  ماـیا  رد  اـسرفناوت  ياـهجنر  تنحم و  بادرگ  رد  یمالـسا  نیمزرـس  نطو :  هب  يراداـفو  ج  تسا ! ؟ 
 . دوـب هتـشگ  لدـب  نارودزم  رگید  شیرق و  ناراد  هیامرـس  ناـیوما ،  يارب  یناتـسغاب  هب  دوـب و  هداد  تسد  زا  ار  دوـخ  تمارک  لالقتـسا و 

تحت سابع  ترضح  دوب .  هدنامن  رظن  رکف و  يدازآ  يارب  یلاجم  دندوب و  هدش  راوخ  ناگدازآ  ناحلصم و  ریگ و  همه  رقف ،  یتسدیهت و 
دوب نانآ  ياهیراکادف  رثا  رب  درک و  مایق  نآ ،  ياه  هیاپ  یشاپورف  هایس و  تموکح  نیا  نتسکش  مهرد  يارب  ءادهـشلادیس  شردارب  يربهر 

هب يرادافو  د  تسا .  نیمه  یمالسا  نطو  هب  يرادافو  نیرتگرزب  تقیقح  رد  دش ؛ هدیچیپ  مهرد  يدنچ  زا  سپ  يوما  تموکح  راموط  هک 
عفادم نیلوا  و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ ( لوسر  هناحیر  شردارب  اب  دوخ  تعیب  ظفح  يارب  دـنوادخ  اب  هک  ار  ینامیپ  لضفلاوبا  ردارب : 

ًاعطق دنا و  هدیدن  ار  ردارب  قح  رد  يرادافو  نیا  دننام  خیرات  لوط  رد  نامدرم  دنام .  رادافو  نادب  دوب ،  هتـسب  نامورحم  نامولظم و  قوقح 
 . دنک یم  بذج  دوخ  هب  ار  یفیرش  هدازآ  ره  هک  ییرادافو  تسا ؛  هدیسرن  تبث  هب  یناسنا  يافو  همانراک  رد  يرادافو  نیا  زا  رتابیز 

هدارا تّوق   6
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لاحم اریز  دنا ؛ هدوب  قفوم  دوخ  راک  رد  هک  تسا  خـیرات  دـیواج  ناگرزب  تافـص  نیرتزراب  نیرتمهم و  زا  هدارا ))  تردـق  يراوتـسا و  ))
 ) لضفلاوبا دنرب .  نایاپ  هب  ار  یسایس  يراک  ای  دننک  ققحم  ار  یعامتجا  فده  نیرتمک  دنناوتب  هدارالا  فیعض  رصنع و  تسس  دارفا  تسا 

شیپ دیدرت ،  ای  لزلزت  نودب  تسویپ و  قح  هاگودرا  هب  تشاد .  رارق  حطـس  نیرتالاب  رد  مزج ،  مزع و  دـنمورین و  هدارا  رد  مالّـسلا )  هیلع 
لوط رد  یگنادواج  راختفا و  دوبن ،  وا  رد  تفـص  نیا  رگا  دش و  هتخانـش  دننام  یب  هدـنامرف  نیرتگرزب  ناونع  هب  خـیرات  هصرع  رد  تفر و 

 . دش یمن  تبث  شیارب  خیرات 

ینابرهم  7

راکـشآ البرک  رد  دوخ  لکـش  نیرتابیز  هب  هدـیدپ  نیا  دوب و  یلوتـسم  لضفلاوبا  دوجو  رب  ناگدیدمتـس  نامورحم و  هب  ینابرهم  تبحم و 
ياهبل هک  لضفلاوبا  دندرگ .  میلست  ای  دنریمب  یگنشت  رثا  رب  نانآ  ات  دنتـسب  تیب  لها  رب  ار  تارف  روخـشبآ  نایوما  هاپـس  درک ؛ هولج  دش و 

تفوطع و زا  تشگ و  هدرـشف  شبلق  دید ،  یگنـشت  تدش  زا  ار  ناکدوک  رگید  شردارب و  نادنزرف  هدیرپ  گنر  ياه  هرهچ  هدیکـشخ و 
درک باریس  ار  نانآ  دروآ و  بآ  ناکدوک  يارب  دوشگ و  دوخ  يارب  یهار  درک ،  هلمح  نامجاهم  هب  سپس  تفرگ .  شتآ  شلد  ینابرهم 

تشادرب و یکـشم  دنک .  اج  زا  ار  وا  نانآ ،  هب  رهم  دمآ و  درد  هب  شلد  دینـش ،  ار  ناکدوک  شطعلا ))   )) گناب زین  مرحم  مهد  زور  رد  . 
دوخ یگنشت  ات  تشادرب  بآ  یتشم  تخاس ،  ناشرود  تارف  زا  تخیوآرد و  نانآ  اب  تفر ،  ادخ  نانمشد  هدرشف  مه  هب  فوفـص  نایم  رد 

اهتما و خیرات  رد  لاح  تخیر .  ورف  ار  بآ  سپ  دوش ،  باریـس  شناکدوک  ردارب و  زا  لبق  دادن  هزاجا  وا  ینابرهم  نکیل  دنک ،  فرطرب  ار 
لیاضف تافـص و  زا  يا  هراپ  اهنیا  تفای ! ؟  دـیهاوخ  ناندـع  راختفا  مشاه و  ینب  رمق  رد  زج  ار  یتمحر  تبحم و  نینچ  ایآ  دـیدرگب  اهتلم 

 . تفای تسد  تمارک  دجم و  هّلق  نیرتالاب  هب  شردپ  نوچ  اهنآ  نتشاد  اب  هک  تسا  لضفلاوبا 

اهدادیور اب  مراهچ :  لصف 

همدقم

داجیا ناناملـسم  يرکف  ياهداینب  رد  قیمع  یـشنت  هک  دوب  یگرزب  ثداوح  ماگمه  دـعب ،  هب  یکدوک  نامه  زا  مالّـسلا )  هیلع  لـضفلاوبا ( 
هطلـس ریز  هب  هعماج و  یـسایس  زکارم  زا  تیب  لها  ندرک  رود  ًاـقیقد  هک  راد  هشیر  هدـیچیپ و  سب  هکلب  هداـس  هن  درخ و  هن  یثداوح  درک ؛

زا يرایـسب  اب  هک  تفرگ  تروص  یـسایس  يداصتقا و  ياـه  هنیمز  رد  یلاـمعا  نارود ،  نیا  رد  دوب .  هداد  رارق  فدـه  ار  ناـنآ  ندروآرد 
يرادا و بصانم  ندیـشخب  هک  دوب  نامثع  تموکح  رد  يراذگتـسایس  نیا  راکـشآ  هولج  تشاد .  تریاـغم  یمالـسا  تاروتـسد  لوصا و 

تمه ههجو  ار  يدـیلک  لغاشم  هنوگره  زا  هباحـص  نادـنزرف  زا  نانآ  نارای  مشاه و  ینب  ندـنار  و  طیعم )) لآ   )) ناـیوما و هب  یتلود  روما 
دوجو هب  ناناملـسم  نایم  رد  يداح  ياهنارحب  هتـساوخان ،  هتـساوخ و  دـندش و  ّطلـسم  یتلود  ياههاگتـسد  یمامت  رب  ناـیوما  درک .  دوخ 

يا هعماج  نتخاس  يارب  یمالـسا  نیناوق  هب  تبـسن  یتخانـش  نیرتمک  هن  دنتـشاد و  مالـسا  هب  یـشیارگ  هن  نانآ  رثکا  عطق  روط  هب  دندروآ . 
هعماـج رد  ار  يراد  هیامرـس  ناـمثع ،  تموـکح  دـندوب .  هدروآ  تسد  هب  ندز ،  اـجرد  زا  يرود  يراـکمه و  تبحم و  رب  ینتبم  هدـنلاب و 

رب ار  عورـشمریغ  روط  هب  لاوما  نتـشابنا  يروآدرگ و  هار  درک و  اطع  هژیو  تازایتما  شیرق  نادـنزرف  زا  یخرب  ناـیوما و  هب  درک ،  مکاـح 
یگدـنز ياه  هولج  مامت  رد  هکلب  مدرم ،  يداصتقا  یناگدـنز  رد  اهنت  هن  ریگارف ،  ییاهـشنت  بجوم  هناورجک  تسایـس  نیا  دوشگ .  ناـنآ 

هب رـصم  قارع و  رد  هک  شترا  زا  ییاـههورگ  هکنآ  اـت  تشاداو  تسایـس  نیا  زا  يریگ  هدرخ  هب  ار  یمالـسا  لـفاحم  ماـمت  تشگ و  مدرم 
ًاصوصخم تموکح و  هاگتسد  زا  نایوما  ندرک  رود  تسایس ،  رد  لادتعا  نامثع  زا  دنتفرگ و  شیپ  ار  هنیدم  هار  دندوب  لوغـشم  يرادزرم 

نامثع دـندش .  راتـساوخ  تخورفا  یمرب  هعماج  رد  ار  هنتف  شتآ  راکـشآ  تروص  هب  هک  ار  مکح  نب  ناورم  شریزو  راشتـسم و  يراـنکرب 
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دـش و شنادـناخ  ناماد  هب  تسد  نانچمه  دادـن ،  شنازوسلد  ناگدـنهدزردنا و  يءار  هب  نت  درکن ،  هدروآرب  ار  نویبالقنا  ياه  هتـساوخ 
یپایپ شناگدـناشن ،  تسد  طسوت  یهلا  تامرحم  ماجنا  يورجک و  رابخا  دـنام .  نانآ  رایتخا  تحت  دوخ  تفرگ و  هانپ  رد  ار  شناـکیدزن 

اب ینمشد  هب  ار  نایوگدنپ  درک و  یم  هیجوت  يا  هنوگ  هب  ار  کی  ره  لامعا  دوب و  هدرک  زاب  ار  یشارترذع  هار  نامثع  اما  دیـسر ،  یم  وا  هب 
نویبالقنا دش ،  هتسب  شیاهتسایس  همادا  زا  نامثع  نتشادزاب  يارب  زیمآ  تملاسم  ياههار  یمامت  هک  یماگنه  درک .  یم  مهتم  دوخ  نادناخ 

نب دمحم  هلمج  زا   )) هباحـص نادنزرف  نیرتهب  دنیوگ  یم  ناخروم  دیـسر .  لتق  هب  یلکـش  نیرتدـب  هب  نامثع  دـندش و  وا  نتـشک  هب  راچان 
وا نتشک  رسای ،  رامع  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا (  لوسر  هارمه  رای  راوگرزب و  یباحص  نانآ  سءار  رد  باحـصا و  ناگرزب  و  رکبوبا ))

ربارب رد  دوب ،  راگزور  نآ  ثداوح  نیرتگرزب  زا  هک  نامثع  تموکح  هنوگ  نیدـب  دنتـشاذگ .  هحـص  ناـنآ  لـمع  رب  دـندرک و  دـییءات  ار 
نابلط تصرف  هنوگچ  دید  هک  دوب  یناوج  ییافوکش و  هناتـسآ  رد  ترـضح  دیـسر .  نایاپ  هب  لضفلاوبا  ياونـش  ياهـشوگ  زاب و  نامـشچ 

مایق يارب  يراعش  ار  نآ  دندرب و  الاب  ار  وا  نینوخ  نهاریپ  دندرک ،  انرک  قوب و  رد  دندادرارقدوخ ،  یتاغیلبت  زیواتـسد  ار  نامثع  لتق  يوما 
تورث رـصح  ناناملـسم و  نایم  هنتف  داجیا  يو ،  تموکح  ثاریم  نیرتدـب  دـنداد .  رارق  نینم  ؤملاریما  ماـما  هنـالداع  قح و  تموکح  هیلع 

هک دوب  تورث  نیمه  ياکتا  هب  نانآ  دوب .  یعامتجا  تلادـع  نافلاخم  نانمـشد و  نانآ  هدـناشن  تسد  نایـشرق  طیعم و  لآ  نایوما و  ناـیم 
هیلع هّللا  یّلص  راوگرزب ( ربمایپ  تموکح  یقیقح  دادتما  یعیبط و  هلابند  هک  نینم  ؤملاریما  ماما  تموکح  هیلع  هناحلـسم  یـشروش  هب  تسد 

داد يور  مالّسلا )  هیلع  لضفلاوبا (  نامز  رد  هک  یثداوح  هیقب  رکذ  هب  میراذگ و  یماو  ار  نامثع  يارجام  لاح ،  ره  هب  دندز .  دوب  هلآ )  و 
فرط زا  ترـضح  تسا .  تفـالخ  هب  نینم  ؤملاریما  ندوب  یباـختنا  ناـگمه  لوبق  دروـم  یعطق و  هلءاـسم  ماـما  تموـکح  میزادرپ .  یم  ، 

اب نانآ  دندرک .  نوگنرس  ار  نامثع  تموکح  هک  دندوب  یحلـسم  ياهورین  نانآ  سءار  رد  دش و  هدیزگرب  تفالخ  هب  مدرم  تاقبط  یمامت 
مدرم لوبق  دروم  باختنا  نیا  دندرپس .  ناشیدب  ار  روما  مامز  دندرک و  یفرعم  عزانمالب  هفیلخ  ار  ناشیا  هتفاتـش و  ماما  يوس  هب  مامت  قوش 

و رمع )) نب  هّللادـبع  صاقو ،  یبا  نب  دعـس   )) دـننام هنیدـم  لها  زا  نت  دـنچ  ماش و  لها  اهنت  دـش ،  عقاو  یمالـسا  قطانم  اهرهـش و  یمامت 
ار ماما  ياهتـسایس  دنتـسناد و  یم  ناشدوخ  تورث  تردـق و  راصحنا  نایاپ  یعامتجا و  تلادـع  زاغآ  ار  ماما  تموکح  هک  ناـیوما  یخرب 

يدازآ رب  ینتبم  مالـسا  نامرف  قبط  زین  ماما  دنتفریذپن .  ار  ترـضح  تموکح  دندز و  زابرـس  تعیب  زا  دنتخانـش ،  یم  دوخ  عماطم  اب  ریاغم 
 ، دننزن يزیگنا  هنتف  داسف و  هب  تسد  دننکن و  هدافتسا  ءوس  يدازآ  نیا  زا  هکنآ  طرش  هب  نآ  فلاخم  هچ  تموکح و  قفاوم  هچ  مدرم  همه 
ار يدازآ  نیا  دشن .  راتساوخ  ار  نانآ  هیلع  عطاق  یتامیمصت  ذاختا  هیئارجا  هیئاضق و  هوق  زا  تشاذگن و  انگنت  رد  تفرگن و  تخس  نانآ  رب 
هب مزلم  یمالـسا  تلود  هک  تسا  تروص  نآ  رد  دنک و  یم  دودحم  هئطوت  هنوگره  تلود و  هیلع  هناحلـسم  شروش  یبلط ،  بوشآ  اولب و 
اب ناشیا  اـب  تعیب  نینم و  ؤملاریما  باـختنا  لاـح ،  ره  هب  تسا .  ناگدـننک  هدافتـسا  ءوس  هیلع  صاـخ  نیناوق  يریگراـک  هب  ناـنآ و  راـهم 
يا هنوگ  هب  تعیب  باختنا و  نیا  زا  ار  دوخ  يدونـشخ  ناگمه  دـش و  ور  هبور  یمالـسا  ياـهتلم  نادـنزرف  مدرم و  هبطاـق  لـماک  تیاـضر 

ترضح تموکح ،  نتفرگ  تسد  هب  درجم  هب  دندشن .  دنم  هرهب  نآ  زا  ترضح  زا  سپ  ای  نیشیپ  يافلخ  زا  کی  چیه  هک  دندرک  راکـشآ 
شناگتسب ای  دوخ  هب  نآ  دوس  هک  ار  یـصخش  تحلـصم  هنوگره  درک و  هضرع  ار  بان  قح  صلاخ و  تلادع  ریگارف ،  تبثم و  یلکـش  هب 

هک دوب  نآ  ترضح  تداعس  يدنسرخ و  تشاد .  مدقم  رگید  حلاصم  مامت  رب  ار  نایاونیب  ناتسدیهت و  حلاصم  تشاذگ و  رانک  دیـسر  یم 
تقیقح و قح و  هب  يدنبیاپ  نیدب  ینارمکح  زگره  قرـش  خیرات  رد  دنیبب .  یگدـنامرد  رقف و  زا  رود  تداعـس و  ریخ و  رد  ار  مدرم  راشقا 

مینک نایب  ار  مالّسلا )  هیلع  ماما (  تموکح  لیاسم  یخرب  میریزگان  اجنیا  رد  تسا .  هدشن  هدید  نایاونیب  نامورحم و  هب  تبحم  يزوسلد و 
ار لضفلاوبا  هک  یناشوج  همشچ  ناوت  یم  هیواز  نیا  زا  دراد .  مالّسلا )  هیلع  لضفلاوبا (  شدنزرف  شور  هریس و  اب  راوتـسا  یطابترا  اریز   ؛
رد تفایرد .  رتکین  نیمز  رد  یعامتجا  تلادـع  گنهاشیپ  يردـپ  نینچ  ناماد  رد  ار  دـنزرف  يـالاو  تیبرت  تخانـش و  رتهب  درک ،  باریس 

ياه هزیگنا  نینم ،  ؤملاریما  تموکح  همانراک  هب  یهاگن  اب  نینچمه  تخومآ .  ار  يراکادف  ادخ و  هار  رد  ندش  ینابرق  هک  دوب  ردپ  ناماد 
اب ناشتداهـش  زا  سپ  ناـشیا و  اـب  گـنج  ناـشیا و  ربارب  رد  نداتـسیا  ترـضح و  اـب  تـعیب  زا  فرحنم ،  دـنمزآ و  ياـهورین  ندز  زاـب  رس 
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دـشر و ساسا  رب  دوب و  ناشخرد  مالّـسلا )  هیلع  ماما (  دزن  تموکح  هفـسلف  شور و  ع )   ) ماـما تموکح  هویـش  تفاـیرد .  ار  شنادـنزرف 
تموکح دننام  یتموکح  دوخ ،  ياه  هرود  زا  کی  چیه  رد  تیرشب  نم ،  داقتعا  هب  تشاد .  رارق  یمالسا  ياهتلم  نتفرگ  ناج  تفرـشیپ و 
گنسمه تسا و  هدیدن  دوخ  هب  دشاب ،  هداد  رارق  دوخ  رظن  ههجو  ار  يداصتقا  یـسایس و  یعامتجا ،  تلادع  دح ،  نیا  ات  هک  ار  ترـضح 

 : مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  تسا .  هدوبن  دهاش  هدرک ،  داجیا  اه  هنیمز  نیا  رد  ترضح  هک  يریظن  یب  ياه  هویش 

اهیدازآ شرتسگ   1

درمش و یم  نانآ  هیلوا  قوقح  زا  ار  نآ  تشاد و  نامیا  تما ،  نادنزرف  همه  هب  یمومع  ياهیدازآ  نداد  ترورض  هب  مالّـسلا )  هیلع  ماما ( 
ياه هدـقع  دـجوم  نانآ  زا  ار  يدازآ  نتفرگ  تسناد و  یم  تلم  نادـنزرف  کیاکی  يارب  نآ  شرتسگ  يدازآ و  داـجیا  لو  ؤسم  ار  تلود 

دـح و اما  تخانـش .  یم  ناـنآ  يارب  يرگید  رایـسب  ياـهنایز  یتسـس و  ندز و  اـج  رد  مدرم ،  یعاـمتجا  يرکف و  تفرـشیپ  عناـم  یناور ، 
تاداقتعا رد  مدرم  هک  تسا  نآ  رب  مالّـسلا )  هیلع  ماما (  ینید : ))  يدازآ   )) فلا تسا :  حرـش  نیدـب  اهنآ  داـعبا  اـهیدازآ و  نیا  تعـسو 

همه رد  دنتـسین  مزلم  مدرم  درادزاب .  دوخ  یبهذم  ياهتنـس  تاداقتعا و  زا  ار  نانآ  دیابن  تلود  دنتـسه و  دازآ  دوخ  ینید  راکفا  یبهذم و 
ب دننک .  يوریپ  دوخ  تعیرـش  اهقف و  زا  دنناوت  یم  یبهذم ،  ماکحا  صاخ و  یندم  لیاسم  رد  هکلب  دـننک ،  یماگمه  ناناملـسم  اب  روما 

دوخ لـیم  هقـالع و  دروم  یـسایس  بتاـکم  هب  نداد  نت  يارب  مدرم  هب  لـماک  يدازآ  نداد  يدازآ ،  نیا  زا  اـم  دارم  یـسایس : ))  يدازآ  ))
تایرظن زا  ندیشک  تسد  هب  روبجم  ار  نانآ  دنک و  متح  نانآ  رب  ار  مدرم  یسایس  تاداقتعا  فلاخم  یسایس  رظن  دناوت  یمن  تلود  تسا . 

صاخ هدـیقع  نآ  داسف  یتسردان و  هک  تسا  یلیالد  ندرک  نایب  ندروآ و  نایم  نیا  رد  تلود  هفیظو  نکیل  دـیامنب ،  دوخ  صاخ  یـسایس 
هب ار  نانآ  تلود  هنرگو  رتهب  هچ  هک  دـندروآ  ور  تقیقح  هارهاش  هب  دـندش و  نادرگور  رظن  نآ  زا  مدرم  رگا  لاح  دـنک ،  یم  راکـشآ  ار 

هراـبرد هک  روط  ناـمه  دـنا ،  هدزن  یمومع  يدازآ  رد  لـلخ  داـجیا  نیمز و  رد  داـسفا  داـسف و  هب  تسد  هک  یتقو  اـت  دراذـگ ،  یماو  دوخ 
یهارمگ لهج و  تملظ  یگریت و  رد  دنتـشاذگ و  اپریز  ار  یملع  تایهیدـب  يرکف و  ياهداینب  مامت  نانآ  داتفا ؛ قاـفتا  بلطم  نیا  جراوخ 

مامتا زا  سپ  دوب ،  هتـشاذگاو  دوخ  هب  ار  نانآ  اهتدـم  هک  ماما  دـندرک .  داـجیا  تشحو  بعر و  دنتـشک و  ار  هاـنگ  یب  مدرم  دـنتفر و  ورف 
دای راوازـس  دناکـشخ .  ار  نآ  همـشچرس  دـنکرب و  دومرف  دوخ  هک  هنوگنامه  ار  هنتف  مشچ  تسب و  نانآ  رب  هار  رذـع ،  هار  نتـسب  تجح و 

تاداقتنا اهیگتـسبلد و  رد  مدرم  تسا .  نآ  ياضعا  مامت  تلود و  سیئر  زا  داقتنا  يدازآ  یـسایس ،  يدازآ  ياهدـمایپ  زا  هک  تسا  ندرک 
 ، دوخ هطلاـغم  لـهج و  رب  ینتبم  هیاـپ و  یب  تاداـقتنا  اـب  دـندرک و  یم  عطق  ار  مالّـسلا )  هیلع  ماـما (  نانخـس  جراوخ  دنتـسه .  دازآ  دوخ 

درک و یمن  رداص  يروتسد  نانآ  هیلع  ترـضح  نکیل  دنداد ،  یم  رارق  یتاغیلبت  موجه  دروم  ار  ترـضح  دندرک و  یم  روجنر  ار  نارگید 
نتخاس یمومع و  یهاگآ  شرتسگ  ماما  هک  دوب  هنوگ  نیدـب  دـننیبب .  ار  دوخ  لاـمعا  يازج  اـت  داتـسرف  یمن  ییاـضق  مکاـحم  هب  ار  ناـنآ 

مایا رد  نینم  ؤملاریما  ماما  هک  دـندوب  يدازآ  ياـه  هولج  یخرب  اـهنیا  دـندرک .  ضرف  ناـگمه  رب  ار  ناملـسم  ناـسنا  يافوکـش  تیـصخش 
ناشن تسا ،  تفرشیپ  عادبا و  ياپمه  هک  ار  ترضح  یـسایس  شور  تلاصا  یبوخ  هب  دندرک و  نیمـضت  داجیا و  دوخ  ناشخرد  تموکح 

 . دهد یم 

ینید یهاگآ  رشن   2

گنس اریز  درک ؛ هجوت  ناناملسم  نایم  یمالـسا  ياهـشزرا  شرتسگ  ینید و  یهاگآ  رـشن  هب  لاعف  تبثم و  يا  هنوگ  هب  نینم  ؤملاریما  ماما 
ندـش رود  تیاـنج و  نتفر  نیب  زا  ینید ،  یهاـگآ  ياهدرواتـسد  نیتـسخن  زا  تـسا .  نـیمه  طـباور  دوـبهب  هیاـپ  هعماـج و  حالـصا  ياـنب 

هب تسا .  هتفای  تسد  تفرـشیپ  ییافوکـش و  تیاهن  هب  دوش  كاپ  تاـفارحنا  نیا  زا  هعماـج  رگا  و  تسا .  هعماـج  زا  يورجک  تاـفارحنا و 
ماما اهنت  دنـشاب ،  هتـشاد  رظندم  ار  یقالخا  ینید و  تیبرت  نینچ  نیا  هک  میا  هدیدن  ار  یمالـسا  نامکاح  افلخ و  زا  کی  چـیه  ام  عطق  روط 
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هغالبلا جهن  ياه  هبطخ  زا  يرایـسب  درک ؛ یمن  شومارف  ار  مهم  نیا  فلتخم ،  عاضوا  رد  هرامه و  هک  تسا  مالّـسلا )  هیلع  نینم (  ؤملاریما 
یمدآ ربارب  رد  ار  لیاضف  ییابیز ،  دهد ،  یم  قوس  ییوج  کین  ییوخ و  کین  هار  هب  دنازرل ،  یم  ار  نآ  دراذـگ ،  یم  رثا  ناج  يافرژ  رب 

ناکاپ و زا  یناسفن  کین  هک  هنوگنامه  دـنارورپ .  یم  وجادـخ  یناگتخابکاپ  تیاهن ،  رد  دـنک و  یم  نایع  ار  لـیاذر  یتشز  دـیارآ و  یم 
تموکح ناـمز  رد  هک  يرگ  یحاـبا  رکفت  اـب  دنداتـسیا و  یقـالخا  طوقـس  اهـشزرا و  نارحب  ربارب  رد  هک  داد  شرورپ  ناملـسم  ناـحلاص 

دیـشر  )) ناوت یم  یمالـسا ،  هشیدـنا  ناگدـنزاس  نیا  زا  دـنتخاب ؛ ناج  یمالـسا  ياهنامرآ  رـس  رب  دـندرک و  راکیپ  دوب  هدـش  عیاش  نایوما 
 . درک دای  ار  یعازخ ))  قمحلا  نب  ورمع   )) و يرَجَه )) 

یسایس یهاگآ  رشن   3

 . دوب یمالسا  هعماج  فلتخم  تاقبط  نایم  رد  یسایس  یهاگآ  رـشن  شتموکح ،  مایا  رد  ماما  رظن  دروم  یـسایس  فادها  نیرتمهم  زا  یکی 
یعامتجا و لیاسم  لک  ربارب  رد  يرایـشه  یهلا ،  تیلو  ؤسم  هب  تبـسن  لیاسو  مامت  اب  هعماج  ندرک  هاگآ  یـسایس ،  یهاگآ  زا  ام  دوصقم 
رد يدنک  ات  دـنلو  ؤسم  دراد ،  رثا  نآ  تفرـشیپ  هعماج و  ریـس  رب  يوحن  هب  هک  یعامتجا  روما  هب  تبـسن  ناناملـسم  تسا ؛  یمومع  عاضوا 
رب مالـسا  ار  تیلو  ؤسم  نیا  ددرگن .  دوکر  راچد  ناـنآ  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  دـیاین و  دوجو  هب  ناـنآ  فوفـص  رد  هقرفت  تکرح و 
لو ؤسم  مکلک  عار و  مکلک   : )) دومرف هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا (  ربمایپ  تسا ؛  هتـسناد  نآ  هب  مزلم  ار  همه  هتـشاذگ و  ناگمه  شود 

ناناملسم ظفح  يارب  لمع  نآ و  زا  داسف  نتشاد  رود  هعماج ،  تمالس  تیلو  ؤسم  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( ربمایپ  ( 36  (( . ) هتیعر نع 
 ، دناوخ یمارف  متـس ،  ملظ و  نایاوشیپ  ربارب  رد  یگداتـسیا  هب  هک  یمهم  ثیداحا  هلمج  زا  تسا .  هتـشاذگ  نیملـسم  کیاکی  شود  رب  ار 

هّللا یّلص  ادخ ( ربمایپ  مدرم !  يا   : )) دناوخ یم  هناجرم  نبا  شابوا  ناگدنب و  نارودزم ،  يارب  ناگدازآ  رورس  هک  تسا  يوبن  ثیدح  نیا 
ربمایپ تنس  اب  هتـسکش ،  ار  ییادخ  نامیپ  هدرک ،  لالح  ار  یهلا  مارح  هک  دنیبب  ار  رگمتـس  رئاج و  یمکاح  سک  ره  دومرف :  هلآ )  هیلع و 

ای راتفگ  اب  رگا  دـنک ،  یم  راتفر  یـشک  قح  زواجت و  هاـنگ و  اـب  ادـخ  ناگدـنب  ناـیم  رد  هدرک و  تفلاـخم  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ (
( . . . (( . دزاس راچد  شتـشز  تبقاع  هب  و   ) دروآرد شا  هتـسیاب  هاگیاج  هب  ار  وا  هک  تسا  دنوادخ  قح  سپ  دـنکن ،  راکنا  ار  وا  يرادرک 

هک دوب  يوما  رگمتـس  تموکح  دض  رب  سدقم  داهج  مالعا  يارب  مالّـسلا )  هیلع  ءادهـشلادیس ( ياه  هزیگنا  زا  فیرـش  ثیدـح  نیا  ( 37)
یشک قح  روج و  اب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  دوب و  هدرک  تفلاخم  ادخ  ربمایپ  تنـس  اب  هتـسکش ،  ار  یهلا  نامیپ  هدرک ،  لالح  ار  ادخ  مارح 

رب یبالقنا  یهاگآ  روعش و  دوب ،  هدرتسگ  ناناملـسم  نایم  دوخ  تموکح  مایا  رد  نینم  ؤملاریما  ماما  هک  یـسایس  يرادیب  دنار .  یم  مکح 
رد تخیگنارب و  نایغاط  اب  دربن  هب  ار  هیحور  نیا  هتخومآ  ترـضح و  هدرورپ  تسد  نادـهاجم  درک و  داجیا  ناگماکدوخ  ناـملاظ و  دـض 
زا كانبات  یهورگ  و  مالّـسلا )  اـمهیلع  ساـبعلا (  لـضفلاوبا  اـتمه ،  یب  ناـمرهق  شردارب ،  ءادهـشلادیس و  ناـگدازآ ،  ردـپ  ناـنآ  سءار 

ندروآزاب یگدـنب و  ّتلذ و  زا  ناناملـسم  ییاهر  يارب  هک  دنتـشاد  رارق  نانآ  هیاـمنارگ  باحـصا  و  مالّـسلا )  مهیلع  تیب (  لـها  ناـناوج 
نب ریـصح   )) گرزب حلـصم  زین ،  ناگرزب  نیا  زا  شیپ  دندیروش .  هیواعم  نب  دیزی  نامز ،  توغاط  رب  ناناملـسم  نایم  تمارک  اب  یگدـنز 

نیمه یعامتجا ،  حالصا  نارگتوعد  هاوخیدازآ و  ناگرزب  رگید  و  رامت )) مثیم  يرَجَه ،  دیـشر  یعازخ ،  قمحلا  نب  ورمع  يدنک ،  يدع 
ناشماما زا  هک  ار  یـسرد  دندیروش و  مالـسا ،  نافلاخم  رادمدرـس  نامز و  تیلهاج  هدنیامن  نایفـس ،  یبا  نب  ۀیواعم  رب  نانآ  دنتفر ؛ ار  هار 

ياهناج رد  ار  نایغط  ملظ و  هیلع  شروش  نایـصع و  رذب  مالّـسلا )  هیلع  نینم (  ؤملاریما  ماما  لاح ،  ره  هب  دنتـسب .  راک  هب  دندوب ،  هتخومآ 
 . دنهدن نت  دننامن و  تکاس  مولظم ،  یگنسرگ  ملاظ و  يریس  ربارب  رد  ات  تشاد  نآ  رب  ار  نانآ  دیشاپ و  ناناملسم 

اه یمشچرون  فذح   4

دشن لیاق  صاخ  يزایتما  سک  چیه  يارب  درب و  نایم  زا  ار  اهیزاب  یتراپ  اه و  یمشچرون  عاونا  دوخ  تموکح  مایا  رد  مالّسلا )  هیلع  ماما ( 
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نایم هنافرط  یب  يا  هنوگ  هب  ترـضح  دندش .  یم  رادروخرب  یتخاونکی  تازایتما  قوقح و  زا  دـندوب و  ناسکی  یلومعم  دارفا  اب  ناکیدزن  . 
تماما هب  دنتسب و  ترضح  هب  لد  یلاوم ،  ات  دش  ثعاب  نیمه  تسیرگن .  مشچ  کی  هب  ار  همه  تخاس و  رارقرب  تاواسم  یلاوم ،  برع و 

 ، تیموق داژن و  هب  هجوت  نودـب  ناناملـسم  نایم  تخادـنارب و  ار  يرگ  یمـشچرون  يداژن و  تاضیعبت  عاونا  ماـما  دـندروآ .  ناـمیا  ناـشیا 
مالـسا رهوج  تقیقح و  حور  ماما ،  تاواسم  تسا .  هدوب  دننام  یب  اهتما  اهتلم و  خـیرات  رد  يربارب  هنوگ  نیا  دـش .  لیاق  هنالداع  تاواسم 

هک یمالسا  ندرک ،  لصف  هن  تسا  هدمآ  ندرک  لصو  يارب  هک  یمالسا  تشاد ؛  دوخ  رد  دوب  هدش  لزان  نایملاع  راگدرورپ  دزن  زا  هک  ار 
 . دیایب دوجو  هب  نانآ  تدحو  ندش  تسس  نیملسم و  هقرفت  نانمشد و  طلست  يارب  يا  هنخر  ناناملسم  فوفص  نایم  رد  دهد  یمن  هزاجا 

رقف ندرک  دوبان   5

تـسا يا  هعجاف  رقف ،  اریز  تسا ؛  مدرم  زا  شروفنم  حبـش  ندرک  رود  رقف و  اب  راکیپ  رب  ینتبم  تموکح ،  رد  مالّـسلا )  هیلع  ماما (  هفـسلف 
دناوت یمن  رقف  دوجو  اب  ار  دوخ  یتشادـهب  یگنهرف و  فادـها  زا  کی  چـیه  تما ،  دـنک و  یم  ناریو  ار  یناـسنا  ياـهتبهوم  قـالخا و  هک 

هلمج زا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  هعماج .  رد  شیاسآ  لوحت و  تفرشیپ ،  نوچ  ییاه  هتـساوخ  تما و  نایم  تسا  يّدس  رقف ،  دشخب .  ققحت 
ب نکـسم .  داجیا  فلا  تسا :  لـیذ  دراوم  ددرگ ،  یم  مدرم  یتسیزهب  بجوم  هک  رقف  هلءاـسم  يداـینب  لـح  يارب  یمالـسا  ياـه  هماـنرب 

ییاهشور زا  یخرب  اهنیا  راکتحا .  ندرب  نیب  زا  و  يراوخابر .  ياههار  نتسب  ه  رامثتـسا .  ندرب  نیب  زا  د  راک .  داجیا  ج  یعامتجا .  نیمءات 
مامت شیرق  ناراد  هیامرـس  تسب .  راک  هب  ار  اهنآ  شتموکح  مایا  رد  ماـما  تسا و  هداد  رارق  هجوت  دروم  دوخ  داـصتقا  رد  مالـسا  هک  تسا 

رد دـننک .  نوگژاو  دوب ،  هدرب  نیب  زا  ار  نانآ  دودـحم  زیچان و  حـلاصم  عفانم و  هک  ار  ماما  تموکح  ات  دـنتفرگ  راک  هب  ار  دوخ  تاـناکما 
 . میرب یم  نایاپ  هب  ار  ماما  یتموکح  هفسلف  شور و  زا  نخس  اجنیا 

 ( ع  ) ماما نافلاخم 

همدقم

 ، تفلاـخم زا  ناـنآ  هزیگنا  اـهنت  هکلب  دنتـشادن ،  ـالاو  یفدـه  هک  ماـما  تموکح  نانمـشد  تخانـش  يارب  میراد  هاـتوک  یگنرد  اـجنیا  رد 
 . دوب ناناملسم  هدرگ  رب  قحان  هب  تیمکاح  اهروشک و  ياهتورث  زا  يرو  هرهب  يارب  تموکح  هب  یبایتسد 

هشیاع

مرکا ربمایپ  شرسمه  هقالع  هب  میناد  یم  هک  اجنآ  ات  نآ  تلع  دیاش  تشاد .  تخس  یترفن  رگناریو و  يا  هنیک  ماما ،  زا  هشیاع  هنافسءاتم ، 
) ارهز همطاف  ملاع  نانز  يوناـب  شبوبحم  یمارگ و  تخد  نت و  هراـپ  و  مالّـسلا )  لع نینم (  ؤـملاریما  ماـما  هب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ) 
زا ربمایپ  ررکم  شیاتس  و  مالّسلا )  امهیلع  نیسح (  ماما  نسح و  ماما  تشهب  لها  ناناوج  نارورس  ترـضح ،  هناحیر  ود  و  مالّـسلا )  اهیلع 

میرک نآرق  رد  درک و  بجاو  ناناملـسم  همه  رب  ار  نانآ  تبحم  لاعتم  دـنوادخ  ددرگ .  یمرب  دـنوادخ ،  دزن  نانآ  يـالاو  تلزنم  ناـنآ و 
یلومعم يراتفر  هشیاع  اب  تقو  نامه  رد  نکیل  مهاوخ ، ))  یمن  يزیچ  یبرق  هب  تبحم  زج  امـش  زا  متلاسر  رب  وگب :  ربمایپ !  يا   : )) دومرف

دومرف شنارسمه  هب  ترضح  درک ؛ یم  راد  هحیرج  ار  وا  فطاوع  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر (  ترضح  يرایـسب ،  دراوم  رد  دش و  یم 
 : دومرف هشیاع  هناخ  هب  هراشا  اب  ترضح  نینچمه  دزغلب . )) طارص  زا  ات  درک  دنهاوخ  سراپ  امـش  زا  کی  مادک  رب  بءاوح ،  ياهگـس  : ))

يارب ناوت  یم  هک  يرگید  تلع  تخیگنا .  یمرب  ار  وا  فطاوع  هک  يرگید  دراوم  و  دریگ )) یم  اپ  اجنیا  زا  دوش و  یم  هداز  اجنیا  ّرـش ،  ))
وا و باـختنا  میرحت  رکبوبا و  هشیاـع ،  ردـپ  تفـالخ  لاـبق  رد  ترـضح  عطاـق  عـضوم  درک ،  داـی  مالّـسلا )  هیلع  ماـما (  زا  هشیاـع  ترفن 
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دنادرگزاب میت )   ) دوخ هلیبق  هب  ًاددجم  ار  تفالخ  ات  تشاد  نآ  دصق  نامثع  تموکح  طوقس  زا  سپ  هشیاع  دوب .  وا  اب  تعیب  زا  يراددوخ 
نیقی اریز  دـنادرگب ؛ دوخ  يوزرآ  تساوخ و  عبات  ار  تفالخ  ددرگ و  طلـسم  نآ  ياههاگتـسد  تلود و  تسایـس  لـک  رب  بیترت  نیدـب  و 

يا هرهب  هژیو  يزایتما  زا  دـش و  دـهاوخ  راتفر  نادنورهـش  رگید  نوچ  وا  اب  تفالخ ،  هب  مالّـسلا )  هیلع  ماما (  یباـیتسد  تروص  رد  تشاد 
هتفرگ رظن  رد  يداصتقا  یـسایس و  روما  مامت  رد  اهرایعم  نیا  تسا و  تنـس  باتک و  قبط  رب  ترـضح  تموکح  هکنوچ  تشاد ؛  دـهاوخن 

نایصع درمت و  سپ  تسناد ،  یم  ار  لیاسم  نیا  همه  هشیاع  داد .  دهاوخن  اهاوه  فطاوع و  يارجا  يارب  یلاجم  ترـضح ،  دش و  دهاوخ 
زا هک  شیرق  لیابق  زا  قح  هار  زا  نافرحنم  نادنمزآ و  رگید  و  ریبز )) هحلط و   )) درک و مالعا  نینم  ؤملاریما  ِقح  تموکح  دـض  رب  ار  دوخ 

لماوع نیرتـمهم  زا  هشیاـع  لاـح ،  ره  هب  دـندش .  تسدـمه  وا  اـب  دـندوب ،  هتخادرپ  دربـن  هب  یمالـسا  توعد  اـب  مالـسا  رون  شباـت  زاـغآ 
شیپ ار  هکم  هار  هشیاع  دوب ،  تکاله  هناتـسآ  رد  نامثع  هک  یماـگنه  دوب .  هداد  شلتق  بوجو  هب  اوتف  دوب و  ناـمثع  تموکح  ینوگنرس 

ربخ اب  ناهگان  نکیل  درک ،  تفایرد  يرایـسب  یلاحـشوخ  اـب  ار  ناـمثع  ندـش  هتـشک  ربخ  دوب و  راـبخا  ناـیرج  رد  ناـنچمه  یلو  تفرگ ، 
دایرف ترارح ،  اب  داد و  رـس  ار  ناـمثع  یهاوخنوخ  راعـش  درک و  ضوع  ار  دوخ  عضوم  ًاروف  دـش و  هکوش  مالّـسلا )  هیلع  ماـما (  تفـالخ 

وا نینوخ  نهاریپ  درک و  هیوم  وارب  هناراکایر  و  تساخ )) ! !  مهاوخرب  وا  یهاوخنوخ  هب  ادخ  هب  دش ! !  هتـشک  هنامولظم  نامثع   : )) دیـشک
حلاصم دوب و  هداد  رارق  رظن  عمطم  ار  ناسنا  قوقح  هک  ماما  هنابلط  قح  عورـشم و  تموکح  رب  شروش  يارب  يراعـش  ار  نآ  تفرگرب و  ار 

تفر یم  رامـش  هب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا (  لوسر  تموکح  یقیقح  همادا  دوب و  هتخاـس  تمه  ههجو  ار  ناگدیدمتـس  ناـمورحم و 
ات تخادرپ  ارآ  لدابت  هب  درک و  اـهنمجنا  ناـیوما ،  رگید  ریبز و  هحلط و  نوچ  دوخ  بزح  هتـسجرب  ياـضعا  اـب  هکم  رد  هشیاـع  داد .  رارق 

تموکح ینوگنرـس  ماـما و  هیلع  ار  کـنج  اـجنآ  زا  دـنزیرب و  ار  دوخ  تموـکح  هیاـپ  نآ  رد  دـنهد و  رارق  ضرعت  دروـم  ار  رهـش  مادـک 
نآ رد  هک  ار  هرصب ))   )) رهش ات  تفرگ  رارق  نآ  رب  ناشرظن  یمالسا ،  ياهرهش  روما  رد  تقد  اهشاکنک و  زا  سپ  دننک .  زاغآ  ترـضح ، 
مدآ ياهناویح  دندرک و  يورشیپ  هرصب  يوس  هب  دندرک و  مالعا  ار  دوخ  هناحلسم  شروش  نآ ،  زا  سپ  دننک .  لاغشا  دنتشاد ،  مه  ینارای 

يریگرد زا  سپ  دندناسر .  هرـصب  هب  ار  دوخ  هرـسکی  دنتـسویپ و  اهنادب  دـنرادن  يروعـش  یهاگآ و  نیرتمک  هک  هعماج  ناگدـناماو  امن و 
تـسد ار  فینح ))  نب  لهـس   )) اجنآ مکاح  دـننک و  لاغـشا  ار  رهـش  دنتـسناوت  اجنآ ،  رد  يزکرم  تموکح  ياهورین  نانآ و  نایم  یتخس 

زا سپ   (( لهس )) ودندرکارجا ار  وا  روتسد  زین  ناناوع  ناشابوا و  دنشارتب و  ار  لهـس  نساحم  داد  روتـسد  هشیاع  دنروایب .  هشیاع  دزن  هتـسب 
ؤملاریما هب  شدارفا  هلیـسو  هب  هرـصب  لاغـشا  هشیاع و  شروش  ربخ  هک  نیمه  دش .  لدـب  وم  یب  یناوج  هب  نساحم ،  يدـنلب  نس و  تلوهک 

ار هرصب  هار  شنایهاپس  اب  تعرس  هب  یمالسا ،  ياهرهش  رگید  هب  هنتف  شرتسگ  زا  يریگولج  يارب  ترضح  دیـسر ،  مالّـسلا )  هیلع  نینم ( 
گرزب یباحـص  نوچ  یتریـصباب  هاگآ و  دارفا  زا  ماما  هاپـس  دنکـشب .  مهرد  ار  نایـشروش  دـبوکب و  مهرد  ار  هنتف  نوناک  اـت  تفرگ  شیپ 

نآ ياه  هیاپ  يزاسراوتسا  مالـسا و  يانب  رد  هک  دوب  هدش  لیکـشت  یناسک  و  ناهیتلا ))  نبا  يدع ،  نب  رجح  رتشا ،  کلام  رـسای ،  رامع  ))
ینایرکشل هلیسو  هب  ار  رهش  دندیسر ،  اجنادب  هک  یماگنه  دنتفرگ و  شیپ  ار  هرصب  هار  ماما ،  نایهاپس  دنتشاد .  هتـسیاش  یـشقن  نیمز ،  رد 

نوچ هشیاع  رکشل  یهدنامرف  دزن  ییاهکیپ  ترضح  دندوب .  هتشاد  مالعا  هشیاع  زا  ار  دوخ  يوریپ  تعاطا و  هک  دندید  هدش  لاغشا  هوبنا ، 
 ، دنهدب ماما  اب  یتارکاذم  هب  نت  ات  تساوخ  نانآ  زا  ناناملـسم  نوخ  ظفح  يارب  تشاد و  هضرع  ار  حلـص  نانآ  رب  داتـسرف و  ریبز  هحلط و 

ناـمثع یهاوخنوخ  هب  هک  دـندرک  مـالعا  تحاـقو  اـب  دـندومن و  يراـشفاپ  دوخ  نایـصع  رب  دـندرک و  در  ار  حلـص  حرط  نایـشروش  نکیل 
حلـص و ياههار  یمامت  هک  یماگنه  دـندوب .  هتـشک  ار  وا  هدرک و  نوگژاو  ار  نامثع  تموکح  ناـشدوخ  هک  یتروص  رد  دـنا ،  هتـساخرب 
هد زا  شیب  نآ ،  رثا  رب  هک  تفرگرد  یتخـس  گنج  رکـشل ،  ود  نایم  دناوخب و  گنج  هب  ار  نانآ  دـش  راچان  ترـضح  دـش ،  هتـسب  یتشآ 

هتشک زا  مزر  نادیم  دندش ،  هتشک  ریبز  هحلط و  درک ،  زوریپ  شنانمشد  رب  ار  ماما  دنوادخ ،  راک ،  ماجرف  رد  دندش .  هتـشک  یهاپـس  رازه 
 . دنتخیرگ رازراک  نادیم  زا  یگتسکشرس  تفخ و  اب  نآ  رثا  رب  هک  دنکفا  یسرت  نانآ  ناگدنز  لد  رد  دنوادخ  دش و  هتشابنا  نمـشد  ياه 

ماما دندُرب .  هرـصب  ياه  هناخ  زا  یکی  هب  مارتحا  اب  ار  وا  دنتفای و  تسد  نایـشروش  لک  هدنامرف  هشیاع ،  رب  مالّـسلا )  هیلع  ماما (  نایرکـشل 
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قبط ات  داتـسرف  هنیدـم  هب  نانز )  زا  يا  هدـع  هارمه  یبوخ  هب   ) ار وا  درک و  راتفر  یکین  هب  وا  اب  هشیاع  هیلع  نشخ  یمیمـصت  نتفرگ  نودـب 
هک هنتف  نیا  دـنک .  يراددوخ  درادـن ،  تیلو  ؤسم  شربارب  رد  هک  يروما  رد  تلاخد  زا  دنیـشنب و  دوخ  هناـخ  رد  شلوسر  ادـخ و  روتـسد 
 ، تشاذگ اجب  ناناملـسم  نایم  رد  میظع  یگوس  هودـنا و  دوخ ،  سپ  رد  دیـسر و  نایاپ  هب  دـنا  هداد  مان  لمج ))  گنج   )) نادـب ناخروم 

لیالد دـندوبن و  ملاس  گـنج  نیا  ياـه  هزیگنا  عطق  روط  هب  درک .  گرزب  يّرـش  راـچد  ار  ناـنآ  تخیر و  مه  هب  ار  ناـنآ  دـّحتم  فوفص 
هژیو تازایتما  نآ  رد  هک  ماما  تموکح  زا  ناشدـیدش  ترفن  لیلد  هب  يدام و  يرو  هرهب  يارب  نانآ  هکلب  دوبن ،  یقطنم  شبزح ،  هشیاع و 

لضفلاوبا دندز .  زیمآ  هعجاف  ماجرفان و  گنج  نیا  هب  تسد  دش ،  یم  راتفر  ناناملـسم  رگید  نوچ  نانآ  اب  دندوب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ 
دوب نیمز  رد  یعامتجا  تلادع  گنهاشیپ  شردپ  تموکح  يزادنارب  هک  نآ  فادها  هب  دوب و  دهاش  ار  نینوخ  گنج  نیا  مالّسلا )  هیلع  ) 
يارب نانآ  هکلب  تسا ،  هدرکن  ذوفن  نانآ  ناـج  قاـمعا  رد  نید  هک  تسناد  تشگ و  راکـشآ  وا  رب  شیرق  لـیابق  ياـه  هنیک  دـش و  فقاو 

 . دنا هدروآ  نامیا  نابز  هب  دوخ  حلاصم  ناج و  ظفح 

هیما ینب  هیواعم و 

یهت نامیا  زا  ار  نانآ  بولق  دنوادخ  دنتشاد .  رارق  هیما  ینب  و  نایفس ))  یبا  نب  ۀیواعم   ، )) وا نادناعم  ماما و  تموکح  نافلاخم  سءار  رد 
ینمـشد هب  وا  توعد  ربمایپ و  اب  زین  ًالبق  هیما  ینب  دندوب .  ماما  نانمـشد  نیرت  تخـسرس  زا  سپ ،  دوب ،  هدنکفارد  هنتف  رد  ار  نانآ  هدرک و 

ات دندز ،  تسد  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمایپ (  هیلع  يرگ  هئطوت  هب  زور  هنابش  دندیزرو و  رفک  ترضح  تلاسر  هب  دندوب و  هتساخرب 
دـندش و ناملـسم  یبلق  نامیا  اب  هن  هارکا  اب  نانآ  تخاس .  بولغم  درک و  راوخ  ار  نانآ  داد و  ترـصن  تّزع و  ار  شربمایپ  دـنوادخ  هکنآ 

رگید اب  نوچمه  نانآ  اب  دیـشخب و  تفریذپ و  ار  نانآ  دوخ  میظع  تمحر  تفءار و  يرظن و  دـنلب  اب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا (  ربمایپ 
 ) مرکا ربمایپ  نارود  رد  هیما  ینب  درک .  یم  وحم  راگزور  هحفص  زا  ار  نانآ  دوبن ،  ترـضح  يالاو  قالخا  نیا  رگا  درک و  راتفر  نانمـشد 

دنتسیرگن و یم  نانآ  هب  ینمـشد  مشچ  اب  ناناملـسم  دنتـسیز و  یم  يراوخ  اب  دنتـشادن ،  رکذ  نایاش  یتلزنم  ردق و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص 
تافو هعجاف  زا  سپ  هنافسءاتم  دندرک .  یم  وگزاب  ار  شتوبن  و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ ( اب  نانآ  ياهگنج  اهینمـشد و  اهیراکتـشز ، 

یـسایس لیالد  هب  التعا  روهظ و  نیا  دنتـشگ .  هزاوآ  دنلب  دندش و  رهاظ  یعامتجا  هنحـص  رد  نایوما  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا (  ربمایپ 
وا عیدوت  هقردب و  يارب  هنیدـم  نوریب  ات  دوخ  تشامگ و  قشمد  تراما  هب  ار  نایفـس ))  یبا  نب  دـیزی   ، )) رکبوبا تفرگ .  تروص  یـصاخ 

یمن لیاق  یمارتحا  نینچ  دوخ  نارازگراک  رگید  يارب  درک و  ار  راک  نیا  دـیزی ،  يارب  اهنت  رکبوبا   : )) دـنیوگ یم  ناخروم  دـش .  جراـخ 
هب قشمد  تراما  دش ،  كاله  دیزی  هک  یماگنه  دوب .  هداد  شنادناخ  دیزی و  هب  رکبوبا  هک  تسا  یـشزرا  هاوگ  بلطم  نیمه  دوخ  دش . ))
یم هفیلخ  هب  شیاهیورجک  تافارحنا و  هرابرد  هک  ار  يرایـسب  رابخا  دوب و  رمع  هجوت  دروم  رایـسب  هیواعم  دـش .  راذـگاو  هیواعم  شردارب 

رد دـنک و  یم  نت  هب  اـبید  ریرح و  دوش ؛ یم  بکترم  مالـسا  ریاـغم  یلاـمعا  هیواـعم  هک  دـنداد  ربخ  رمع  هب  تفرگ .  یم  چـیه  هب  دیـسر ، 
هب تسد  وا  زا  عاـفد  وا و  لاـمعا  هیجوـت  رد  هفیلخ  تسا  مارح  مالـسا  رد  اـهراک  نـیا  هـک  یلاـح  رد  دروـخ  یم  اذـغ  هرقن  ـالط و  فورظ 
مه ضرف  هب  و  دوب ! ؟ برع  يارسک  تسپ ،  نزهار  ياپ  رس و  یب  نیا  یک  تسا . )) ! !  برع  يارسک  هیواعم   : )) تفگ دز و  یـشارترذع 

اب درادن و  يدنویپ  یشیوخ و  یـسک  اب  دنوادخ  دهدن ! ؟ سپ  یباسح  دوش و  بکترم  ار  یهلا  تامرحم  دوب  زاجم  وا  ایآ  دشاب ،  نینچ  هک 
 ) مرکا ربمایپ  دید .  دهاوخ  رفیک  ددرگ ،  بکترم  تسیاشان  لامعا  دوش و  جراخ  یهلا  تعیرـش  دودـح  زا  هک  ره  دراد ؛ تبـسن  کی  همه 
یم نیدـباعلا  نیز  مراهچ  ماـما  و  ( 38 (( . ) درک مهاوـخ  طوقـس  منک ،  نایـصع  رگا   : )) دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  هلآ )  هـیلع و  هـّللا  یّلص 

 ، درک قلخ  نایـصاع  يارب  ار  خزود  دنـشاب و  یـشبح  ناـگدرب  هچرگا  دـیرفآ ،  دوخ  ناـعیطم  يارب  ار  تشهب  لاـعتم  دـنوادخ   : )) دـیامرف
داد شرتسگ  ار  وا  یتموکح  هنماد  تخاس و  ایازم  فاطلا و  عاونا  لومشم  ار  هیواعم  رمع ،  لاح ،  ره  هب  دنشاب . )) یـشرق  نارورـس  هچرگا 

ار ناسانـشرس  ناگرزب و  تخادرپ ،  تراما  هب  هناهاوخ  تنطلـس  دوخ ،  یتموکح  هطخ  رد  زین  هیواعم  دیمد .  وا  رد  ار  يزاورپ  دنلب  حور  و 
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 . دـناشن یم  ناگلفـس  ياهلد  رد  ار  دوخ  یتسود  دـیرخ و  یم  ار  نانآ  نامیا  لقع و  لد و  اهـششخب  عاونا  اـب  درک و  یم  کـیدزن  دوخ  هب 
نیرتناـشخرد هک  ماـما  تموـکح  هیلع  هیواـعم  هناحلـسم  شروـش  يارب  ار  هنیمز  مالّـسلا )  هیلع  ماـما (  تموـکح  هـیلع  شروـش  اـب  هشیاـع 

يارب يزیواتـسد  نآ  زا  یلهاج  گرگ  نیا  هیواعم  درک و  هدامآ  تسا  هدمآ  دوجو  هب  یبرع  قرـش  رد  خـیرات  لوط  رد  هک  تسا  یتموکح 
نوخ لو  ؤسم  هک  درک  مهتم  ار  ماما  داد و  رارق  اهاپ  رـس و  یب  بیرف  يارب  يا  هلیـسو  ار  نامثع  یهاوخنوخ  هیواعم ،  تخاـس .  دوخ  درمت 

فالخ هک  یلامعا  زا  ار  وا  دنهدرس و  ار  نامثع  تیمولظم  گناب  داد  روتسد  دوخ  یتاغیلبت  ياههاگتـسد  هب  تقو  نامه  رد  تسا و  نامثع 
نازاب تسایـس  گرزب و  ياهتاملپید  اب  هیواـعم  دـننک .  هئربت  یـسایس  هچ  يداـصتقا و  ياـه  هنیمز  رد  هچ  دوب  هدـش  بکترم  دوب و  مالـسا 

هک یقیمع  تخانش  اب  نارواشم  نیا  دوب و  هدش  زهجم  نانآ  دننام  و  صاع ))  نب  ورمع  هبعـش و  نب  ةریغم   )) دننام برع  ناهج  هدومزآراک 
 . دوش زوریپ  راوشد ،  ثداوح  رب  ات  دندرک  یم  هئارا  يا  هدیچیپ  ياه  همانرب  شیارب  دنتشاد ،  نآ  لاوحا  هعماج و  زا 

گنج نالعا 

یصو هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  ردارب  اب  تسناد  یم  هک  یلاح  رد  درک .  گنج  نالعا  دز و  زابرس  ماما  اب  تعیب  زا  ًامسر  هیواعم 
هب نینم  ؤملاریما  اب  وا  دگنج .  یم  تسا ،  یـسوم  دزن  نوراه  تلزنم  نوچمه  ربمایپ  دزن  شتلزنم  هک  یـسک  ترـضح و  ملع  هنیدـم  باب  ، 
اب گنج  هار  هک  هیواعم  نایهاپـس  درک .  گنج  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا (  ربمایپ  اب  نایفـسوبا  شردـپ  هک  روطنامه  تساـخرب  گـنج 

دننام دنتـسه و  اهتلم  نادرخ  یب  اهاپ ،  رـس و  یب  ناگلفـس :  فلا  دـندش :  یم  لیکـشت  لـیذ  رـصانع  زا  دـندوب ،  هتفرگ  شیپ  ار  ترـضح 
دوخ ياهرس  دنزاس و  هدروآرب  ار  شفادها  ات  دنریگ  یم  رارق  تموکح  يریگ  هرهب  هدافتسا و  دروم  ینامز  ره  رد  رتدب  یتح  نایاپراهچ و 

زا ار  قح  هک  دـندوب  هدروخ  بیرف  دارفا  نیمه  هیواعم  نایهاپـس  عطاق  تیرثکا  ددرگ .  راوتـسا  تموکح  ياه  هیاـپ  اـت  دـنهد  یم  داـب  رب  ار 
دـصاقم هب  ات  تخاس ،  یلپ  نانآ  زا  هیواعم  دروآ .  یمرد  تساوخ  یم  هک  یگنر  ره  هب  ار  نانآ  تاـغیلبت ،  دـنداد و  یمن  صیخـشت  لـطاب 

دـندوب و هدرک  ناهنپ  دوخ  لد  رد  ار  مالـسا  اب  ینمـشد  رفک و  هدروآ و  مالـسا  نابز ،  هب  ناقفانم  ناقفانم :  ب  دـبای .  تسد  دوخ  هناریرش 
تنحم جـنر و  هریت ،  نیا  تسد  زا  تدـشب  ناناملـسم  مالـسا و  دـندوب ،  لوغـشم  مالـسا  هیلع  ینیچ  هئطوـت  يزیگنا و  هـنتف  هـب  زور  هناـبش 

نب ورمع  هبعش ،  نب  ةریغم  دننام  ناقفانم  ناتوسک  شیپ  نارس و  دندوب .  مالـسا  ناناملـسم و  هیلع  رطخ  نوناک  هشیمه  نانآ  اریز  دندیـشک ؛
رکـشل هب  دندوب ،  نآ  ياه  هشیر  ندنک  مالـسا و  يدوبان  يارب  بسانم  یتصرف  دصرتم  هرامه  هک  نایغاب  رگید  مکح و  نب  ناورم  صاع ، 

گنج هب  شهاپس  هارمه  دندرک و  يرای  ار  وا  ودنتسویپ  تفر ،  یم  رامش  هب  مالسا  نمـشد  نیرتگرزب  هک  هیواعم  هب  دندش و  قحلم  هیواعم 
 ( هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا (  ربمایپ  اب  هک  ینیقفانم  مامت  دنتفاتـش .  مالـسا  عفادم  نیرتگرزب  و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ ( لوسر  ردارب 

تـسدمه مالّـسلا )  هیلع  نینم (  ؤملاریما  اب  گنج  يارب  دنتـشگ و  وا  بزح  ياضعا  نارای و  زا  دندش و  قحلم  هیواعم  هب  دندوب ،  هدـیگنج 
زا یناسنا  تلادع  گنهاشیپ  ماما  تموکح  رد  ار  دوخ  عورشمان  عفانم  تازایتما و  هک  یناسک  ینعی  ناتسرپدوس ؛  ناتسرپدوس :  ج  دندش . 

دندوب نامثع  نارود  ماکح  نادنمراک و  نارازگراک ،  رشق ،  نیا  سءار  رد  دندوب .  هیواعم  نایهاپـس  زا  يرگید  شخب  دندوب ،  هداد  تسد 
لاوما دندیـسرت  یم  دـندوب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  عفانم  هک  ناـنآ  دوب .  هدرک  ناـشلوزعم  تموکح ،  نتفرگ  تسد  هب  درجم  هب  ماـما  هک 

نانیا دـنگنجب .  ماما  هنالداع  تموکح  اب  ات  دـندش  ماگمه  هیواعم  اب  دوش ،  هرداصم  دـندوب ،  هدرک  سالتخا  لاملا  تیب  زا  هک  یعورـشمان 
 . دننک راکیپ  یناسنا ،  تلادع  گنهاشیپ  مالسا و  هدنامرف  اب  ات  دنتفر  یم  هک  دندوب  هیواعم  هاپس  هدنهد  لیکشت  رصانع  زا  یخرب 

تارف لاغشا 

 ، لک یهدنامرف  دنداد .  رارق  دوخ  یگنج  زکرم  ار  اجنآ  دندز و  ودرا  نیفـص ))   )) هقطنم رد  دنتفرگ و  شیپ  ار  قارع  هار  هیواعم  نایهاپس 
مورحم بآ  هب  یبایتسد  زا  ماما  رکـشل  ات  دنهد  رارق  یعناوم  نآ  روخـشبآ  رب  دننک و  لاغـشا  ار  تارف  داد  روتـسد  نایرکـشل  زا  یهورگ  هب 
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یبوخ هب  ار  وا  عبط  تئاند  یتاذ و  ثبخ  هک  یتکرح  تسناد ؛  یم  يزوریپ  زاغآرـس  ار  تکرح  نیا  هیواعم  دنریمب .  یگنـشت  زا  دـندرگ و 
زا هیما  ینب  هیواـعم و  نکیل  تسا ،  ناویح  یتح  ناـسنا و  ره  یعیبط  قح  بآ ،  زا  هدافتـسا  اـهتما ،  اـهتلم و  ماـمت  رظن  زا  دـهد .  یم  ناـشن 

توبن تیب  لها  ادخ و  لوسر  هناحیر  نانآ  دنتفرگ .  راک  هب  دوخ  ياهگنج  رد  یحالـس  ناونع  هب  ار  بآ  دـندنادرگ و  يور  اهتنـس  یمامت 
هب هیواعم  رکشل  تکرح  ربخ  هک  یماگنه  دنتفرگ .  رارق  گرم  هناتسآ  رد  یگنشت  تدش  زا  هکنآ  ات  دندرک  عنم  بآ  زا  البرک  هعقاو  رد  ار 

هیواعم نایهاپس  هلیسو  هب  هدش  لاغشا  ار  اجنآ  دندیسر ،  تارف  هب  هکنیمه  دنتفرگ  شیپ  ار  هار  نامه  زین  ناشیا  دیسر ،  ترضح  هب  نیفص ، 
 . دنتـساوخ نمـشد  اب  راکیپ  هزاجا  ماما  زا  دنتفر و  ناشیا  دزن  ترـضح ،  هاپـس  ناهدنامرف  دـننک .  ادـیپ  تسد  بآ  هب  دنتـسناوتن  دـندید و 

عیارـش و مامت  رد  بآ ))   )) اریز دـنوش ؛ راتـساوخ  ار  بآ  هب  یبایتسد  يدازآ  هیواعم ،  نایهاپـس  اب  راـکیپ  زا  لـبق  هک  دوب  نآ  رب  ترـضح 
دوخ یهارمگ  رب  دز و  زابرـس  ماـما  تساوخرد  شریذـپ  زا  نمـشد  نکیل  درک ،  عنم  نآ  زا  ناوـت  یمن  تسا و  حاـبم  ناـگمه  يارب  ناـیدا 
کی اب  نانآ  درک و  رداص  ار  نمـشد  رب  گنج  شتآ  ندوشگ  هزاجا  دوخ  حلـسم  ياـهورین  هب  ریزگاـن  ماـما  نآ ،  زا  سپ  درک .  يراـشفاپ 

لاغـشا ار  تارف  ماما ،  نایهاپـس  دـندومن و  كرت  ار  دوخ  عضاوم  اهرگنـس و  نانآ  دـندرک و  راچد  تخـس  یتسکـش  هب  ار  نمـشد  هلمح ، 
نانآ رب  ار  بآ  دننک و  لثم  هب  هلباقم  نمـشد  اب  ات  دنتـساوخ  هزاجا  ناشیا  زا  دـنتفر و  ترـضح  دزن  هاپـس  ناهدـنامرف  زا  یهورگ  دـندرک . 
حابم ناگمه  يارب  یهلا  تعیرـش  رد  هک  هنوگنامه  تخاس ،  حابم  نانآ  يارب  ار  بآ  درک و  در  ار  ناـنآ  تساوخرد  ماـما  نکیل  دـندنبب ، 
عطق البرک  رد  ترضح  نادنزرف  رب  ار  بآ  نانآ  دنداد .  تشز  یخساپ  دندرک و  یـساپسان  ار  ماما  هنامیرک  لمع  نیا  تسپ  نایوما  تسا . 

 . تفرگ شتآ  ناشیاهرگج  تخادنا و  اپ  زا  ار  نانآ  یگنشت ،  هکنآ  ات  دندرک 

حلص هب  ع )   ) ماما توعد 

تساوخ وا  زا  داتـسرف و  دنه  رـسپ  دزن  ییاهتءایه  درک ،  یم  توعد  تقفاوم  حلـص و  هب  اذل  دوب ،  رازیب  يزیرنوخ  گنج و  زا  تدشب  ماما 
یتسردان يورجک و  رب  تفریذـپن و  ار  الاو  تساوخرد  نیا  هیواعم  نکیل  دراد ،  زاب  گنج  زا  ار  ناـنآ  دـیآرد و  ناناملـسم  رگید  هرمز  رد 

 . دومن دوب  هدیسر  لتق  هب  دوخ  يرادا  یسایس و  تسردان  ياهراتفر  رثا  رب  هک  نامثع  یهاوخنوخ  ياعدا  غورد  هب  درک و  يراشفاپ  دوخ 

گنج

یگنج دـش ؛ دراو  گنج  رد  زا  ریزگان  ناشیا  دروخ ،  تسکـش  ناناملـسم  نوخ  ظفح  حلـص و  يارب  ماما  ياهـشالت  یماـمت  هکنآ  زا  سپ 
دیـسر و یم  دوخ  جوا  هب  گنج  یهاگ  دیـشک .  لوط  لاس  ود  تشاذگ و  اجب  فرط  ود  زا  هتـشک  رازه  اههد  نالولعم  زا  ریغ  هک  رگناریو 

نادـیم لرتنک  لماک و  يزوریپ  هناتـسآ  رد  ترـضح  گنج ،  همتاخ  رد  داد .  یم  خر  یکچوک  ياـهدروخرب  درک و  یم  شکورف  یناـمز 
زیرگ دصق  هیواعم  دندش و  هدنکارپ  وا  یماظن  ياههاگیاپ  یمامت  تشگ و  راکـشآ  هیواعم  نایهاپـس  رد  تسکـش  راثآ  تفرگ و  رارق  دربن 

هب میاهـششخب  دـنمورین ،  نامرهق  اب  مراکیپ  ممرزآ ،  تفع و   : )) دـمآ شدای  هب  لـیذ  نومـضم  هب  هباـنطا ))  نب  ورمع   )) تاـیبا هک  تشاد 
مارآ دوب :  نیا  دیپت  یم  تدشب  دش و  یم  نکاج  ساره ،  زا  هک  یماگنه  مبلق  هب  منخس  ما و  هتفایرد  هک  ینوزف  شیاتس  ناگدید و  بیسآ 

يرادیاپ تابث و  هب  ارم  اهنیا  همه  یبای ،  یم  شمارآ  يوش و  یم  هتشک  ای  يریگ و  یم  رارق  شیاتس  دروم  يوش و  یم  زوریپ  ای  هک  شاب ، 
 . دـناوخارف یگداتـسیا  تابث و  هب  ار  وا  تفگ  یم  تردـق  نامز  رد  هعقاو و  نآ  زا  سپ  دوخ  هک  روط  ناـمه  رعـش  نیا  ( 39 (( . ) دنتشاداو
 ، دوب هدربن  قوف  تایبا  میهافم  رگید  مرزآ و  تفع و  زا  ییوب  دـنه ،  رـسپ  اریز  دـناوخنارف ؛ ربص  تابث و  هب  ار  وا  رعـش  نیا  اـم  رظن  هب  هتبلا 

 . تشاداو يرادیاپ  هب  ار  وا  دنار  میهاوخ  نخس  نآ  زا  ام  درک و  هقرفت  راچد  ار  قارع  هاپس  هک  يدنفرت  هکلب 

گرزب گنرین 
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 ، ماما هاپس  حلسم  ياهورین  لک  هدنامرف  هک  روط  نامه  دوب و  يزوریپ  هناتسآ  رد  ترضح  دوب و  هدیسر  ارف  ماما  هاپس  یمتح  يزوریپ  نامز 
نیمه رد  هنافـسءاتم  ددرگ .  ریـسا  ای  دوش  هتـشک  هیواعم  ات  دوب  یقاب  تصرف  يدنفـسوگ  ریـش  ندیـشود  هزادـنا  هب  تفگ  یم  رتشا  کـلام 

هیواـعم هاپـس  دـندرک .  درمت  نایهاپـس  زا  یگرزب  شخب  داد و  خر  یماـظن  ياـتدوک  ماـما ،  رکـشل  رد  هدـننک ،  نییعت  ساـسح و  تاـظحل 
یتمسق دندناوخ .  یمارف  ناناملـسم  نوخ  ظفح  گنج و  هب  نداد  نایاپ  نآرق ،  يرواد  هب  ار  مدرم  دندوب و  هدرک  اه  هزین  رـس  رب  ییاهنآرق 
شردـپ هیواعم و  اتفگـش !  دـنداد .  تبثم  خـساپ  دـنتفریذپ و  ار  نآرق  تلود  لوفاو  ماما  تموکح  هدـننک  ناریو  توعد  نیا  ماـما  هاپـس  زا 

يارب هک  دنه  رسپ  ایآ  دهد ! ؟ یم  نآرق  يرواد  هب  نت  هیواعم  هاپس  هک  تسا  هدش  هچ  لاح  دندیگنج ،  نآرق  اب  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن 
تسا و هدروآ  نامیا  نآرق  هب  تشک .  یم  ار  ناناملـسم  درک و  یم  يراج  نوخ  طش  مالـسا ،  زا  ماقتنا  دوخ و  یلهاج  ياهوزرآ  ياـضرا 
هک دوب  سیق ))  نب  ثعشا   )) يوما رودزم  تفریذپ ،  ار  هناراکبیرف  توعد  نیا  هک  یسک  نیتسخن  دشوک ! ؟ یم  نیملسم  نوخ  ظفح  يارب 

منیب یم   : )) تفگ تخاس و  بطاخم  ار  ترـضح  دنونـشب  نایهاپـس  هک  يدنلب  يادـص  اب  دـیود و  ماما  فرط  هب  نانک  سراپ  یگـس  نوچ 
ماما دهاوخ . )) . . .  یم  هچ  هیواعم  يرگنب  هک  رتهب  هچ  سپ  دنتـسه ،  یـضار  دونـشخ و  نآرق  يرواد  شریذپ  يارب  موق  توعد  زا  مدرم 

رد دـندش و  عمج  ثعـشا  درگ  نانئاخ ،  زا  یهورگ  درک .  يراددوخ  تشاد ،  گنجرـس  مالـسا  اب  ًاتاذ  هک  قفاـنم  رودزم  نیا  هب  خـساپ  زا 
نآ داد و  نت  نانآ  هتساوخ  هب  ریزگان  ترـضح  ریذپب . )) ار  ثعـشا  فرح   : )) دندز یم  دایرف  دندرک  یم  هرـصاحم  ار  ترـضح  هک  یلاح 

ام و هکنیا  يارب   : )) داد خساپ  هناراکبیرف  هیواعم  دیا . ))؟ هدرک  اه  هزین  رـس  ار  اهنآرق  نیا  ارچ   : )) دیـسرپ وا  زا  تفر و  هیواعم  دزن  نئاخ ، 
ار دوخ  تیاضر  دروم  درم  زین  ام  دـینیزگ و  یمرب  دیدونـشخ  وا  زا  هک  ار  يدرم  میهن .  ندرگ  شباتک  رد  لاـعتم  دـنوادخ  ناـمرف  هب  اـمش 

ًاقفتم ار  یمیمصت  ره  هاگنآ  دننکن ،  لودع  نآ  زا  دننک و  راتفر  دنوادخ  باتک  قبط  رب  ات  مینک  یم  دهع  نانآ  اب  سپس  مینک ،  یم  باختنا 
هک یلاح  رد  ثعـشا ،  تسا . ))  نیمه  قح   : )) تفگ تشادرب و  گناب  ثعـشا  مینک . ))  یم  تعباتم  نآ  زا  میدنب و  یم  راک  هب  دنتفرگ ، 
 ، عطق روط  هب  دـش .  جراخ  هیواـعم  دزن  زا  تفگ ،  یمزاـب  ار  نآ  درک و  یم  دـیکءات  ادـخ  باـتک  هب  تشگزاـب  سب و  شتآ  ترورـض  رب 
نآ زا  لبق  هاتوک  نادـنچ  هن  ینامز  هب  هکلب  دوبن ،  اه  نآرق  ندرک  هزین  رـس  رب  هجیتن  دوب ،  نآ  رادمدرـس  رودزم ،  قفاـنم  نیا  هک  یـشروش 

دوجو هب  هئطوت  نیا  ققحت  يارب  صاع ))  نب  ورمع   )) شراکبیرف كریز و  ریزو  هیواعم و  ثعـشا و  نایم  یناهن  ياهدنویپ  تشگ .  یمزاب 
يارب ماما  رکـشل  نایم  رد  یـسرزاب  یتاعالطا و  نامزاس  کی  دوجو  مدع  دزاس ،  یم  لجـسم  ار  هتکن  نیا  هک  یلیالد  زا  یکی  دوب .  هدـمآ 

زا یخرب  ثعـشا و  اب  هیواعم  ناـیم  يداـیز  ياهدـنب  دز و  دوب و  زاـب  هار  دوب .  دـنراد ،  دـمآ  تفر و  هیواـعم  رکـشل  اـب  هک  یناـسک  لرتنک 
اب هتفیرف و  ار  نانآ  رایـسب ،  لاوما  الاو و  ياهتلزنم  هدـعو  نالک و  ياه  هوشر  نداد  اب  هیواعم  دوب .  هتفرگ  تروص  قارع  هاپـس  ناهدـنامرف 

هدیشکرب و ياهریـشمش  اب  ترـضح  هاپـس  زا  ییاهـشخب  تشگ .  میکحت ))   )) شریذپ هب  روبجم  ماما  لاح ،  ره  هب  دوب .  هدرک  هارمه  دوخ 
يارب يراعـش  هب  لدب  ادن ،  نیا  جـیردت  هب  تسادـخ . ))  نآ  زا  اهنت  مکح   : )) دـندز یم  دایرف  دـنتفرگ و  نایم  رد  ار  ماما  هدامآ  ياه  هزین 

ار يرایـسب  ياهـشنت  اه و  هنتف  تشگ و  لیدـبت  شروش  هب  درمت  دوز  یلیخ  تشگ .  ناشیا  ربارب  رد  نداتـسیا  ماـما و  روتـسد  زا  ناـشدرمت 
 ، دـمآرب قح  هار  هب  ناشندـنادرگزاب  نانآ و  ندرک  عناق  ددـصرد  دوخ  ياهکیپ  هلیـسو  هب  ای  ناشدوخ  ماما  تروص ،  ره  رد  دـش .  بجوم 

دادرد نت  نانآ  هتساوخ  هب  ریزگان  دنتسه .  ناشیا  عورشم  تموکح  ینوگنرس  ترضح و  اب  گنج  هدامآ  نانآ  هک  دید  دشن و  قفوم  نکیل 
ینیشن بقع  دربن  نادیم  زا  فقوتم و  ار  یماظن  تایلمع  داد  روتـسد  رتشا )) کلام   ، )) گرزب رادرـس  دوخ ،  یماظن  ياهورین  هدنامرف  هب  و 

رب درک و  يراددوخ  روتـسد  ماجنا  زا  تشاد .  یمک  رایـسب  هلـصاف  لماک  يزوریپ  اب  تشاد و  دوخ  لرتنک  رد  ار  نادـیم  هک  کـلام  دـنک . 
هک دش  ریزگان  سپ  دنا ،  هدرک  هرـصاحم  ار  ناشیا  نادرمتم  تسا و  رطخ  رد  ماما  هک  دنداد  ربخ  وا  هب  نکیل  دیزرو ،  دیکءات  گنج  همادا 

شیارب ماما  رب  يزوریپ  تاظحل ،  نامه  رد  دـش و  هدروآرب  ماما  تموکح  يزادـنارب  هیواعم  دوصقم  هنوگ  نیدـب  دـنک .  فقوتم  ار  گنج 
 . تفرگ اپ  دش و  زوریپ  زین  یشرق  یتسرپ  تب  هیواعم ،  يزوریپ  اب  رصاعم ،  ناگدنسیون  زا  یکی  هتفگ  هب  تشگ و  تبث 

میکحت
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رب نانآ  دـندرک .  یم  راکـشآ  ار  رودزم  نایـشروش  تیهام  هک  یلاح  رد  دنتـشارفا  یمرب  دـق  ماـما  ربارب  رد  یپاـیپ  ياـهنارحب  تالکـشم و 
یب ینمـشد  يدیلپ و  ثبخ و  قافن و  رب  هوالع  يرعـشا ،  دندرک .  یم  يراشفاپ  نایقارع  هدنیامن  ناونع  هب  يرعـشا ))  یـسوموبا   )) باختنا

يارب یلپ  نوچ  وا  زا  ماما  هاپـس  نایـشروش  ناقفانم و  دوب .  ندوک  تشادـن و  یبیـصن  عیاقو ،  كرد  یهاگآ و  نیرتمک  زا  ماما ،  اـب  دـننام 
شرتسگ تسناوتن  ماما  دندرک .  یم  هدافتسا  دوخ ،  هاگیاج  رد  هیواعم  تیبثت  يرادمامز و  زا  ماما  يرانکرب  ینعی  دوخ ؛ دصاقم  هب  ندیسر 
شریزو هیواعم و  فرط  زا  ار  مزال  ياهدومنهر  تاروتـسد و  ترـضح ،  هاپـس  ناهدنامرف  هک  اجنآ  ات  دنک  فقوتم  هاپـس  رد  ار  هئطوت  نیا 

یمن تعاطا  یـسک  اما  داد  یم  روتـسد  ماما  دش ؛ هتـشاذگ  رانک  یـسایس  هصرع  زا  یلکب  ترـضح  دـندرک و  یم  تفایرد  صاع  نب  ورمع 
 . تـفرگ رارق  هیواـعم  راـیتخا  رد  تموـکح  یتـشک  ناّکـس  هرخ  ـالاب  تـشاد و  یمن  تفاـیرد  یخـساپاما  دـناوخ ،  یمارف  ار  هاپــس  درک ، 

يرانکرب اب  میکحت  يزاب  هنوگ  نیدـب  داد و  روتـسد  هیواعم  تیبثت  اقبا و  هب  صاع  نب  ورمع  درک و  مکح  ماما  يرانکرب  هب  یـسوموبا ))  ))
تفر یم  دـیما  دوب و  هتفرگ  اپ  قرـش  رد  هک  یتموکح  نیرت  سدـقم  دیـسر .  نایاپ  هب  هیواـعم ،  هب  راـک  ماـمز  ندرپس  تموکح و  زا  ماـما 

 ، شیرق لیابق  رگید  يوما و  ناگدنرد  راوخنوخ و  ياهگرگ  دش و  هدیچیپ  مهرد  دنک ،  مکاح  مدرم  نایم  ار  یعامتجا  یـسایس و  تلادع 
يدژارت نیا  ياه  هدرپ  یناوج ،  نارود  رد  مالّسلا )  هیلع  لضفلاوبا (  دندش .  نآ  يالاو  ياهنامرآ  فادها و  ققحت  عنام  دنتفاتنرب و  ار  نآ 

هب شتیب  لها  يارب  نیگنـس  یبیاصم  تشاذگ .  وا  رب  راگدـنام  يرثا  دـیزرل و  شفطاوع  تشگ ،  هدرـشف  شبلق  درک ،  هدـهاشم  ار  گرزب 
 . دوب هتشاذگ  اجب  اهنآ  يارب  اهیراوشد  اهتنحم و  دوب و  هدمآ  دوجو 

جراوخ شروش 

نانآ هدرگرب  هیواعم  هک  دندوب  رشب  میاهب  زا  نانآ  تیرثکا  دوب .  جراوخ  شروش  درک ،  روجنر  ار  ترضح  هک  ماما  بیاصم  زا  رگید  یکی 
لوبق هب  راداو  ار  ترـضح  نانآ  دوخ ،  ياهوزرآ  فادـها و  هب  یبایتسد  يارب  تخاس  یلپ  ناـنآ  زا  دـننادب  دوخ  هکنآ  نودـب  دـش و  راوس 

 ، میکحت شریذپ  زا  سپ  دندرک .  يراشفاپ  قفانم ،  يرعـشا  یـسوموبا  باختنا  رب  دندش و  گنج  فقوت  راتـساوخ  دـندرک و  میکحت ))  ))
هجوتم نانآ  هزات  درک .  اقبا  دوخ  هاگیاج  رد  ار  هیواعم  شبابرا  صاع  ورمع  لاح  نامه  رد  درک و  لزع  دوخ  بصنم  زا  ار  ماـما  یـسوموبا 

 . تشگ راکشآ  نانآ  رب  یمالسا  هعماج  رما  رد  ناشیهاتوک  دندوب و  هدروخ  وا ،  ندرک  هزین  رس  نآرق  صاع و  ورمع  زا  هک  دندش  یگنرین 
ریفکت ار  ماما  میکحت ،  نتفریذـپ  رطاخ  هب  دـنتفرگ و  هدرخ  ترـضح  رب  نکیل  دـندوب ،  اهدـمایپ  نیا  مامت  لو  ؤسم  دوخ  ناـنآ  تقیقح  رد 

هار دـندرک و  يراددوخ  نآ  اـب  یهارمه  زا  جراوخ  دـمآ ،  هفوک  يوـس  هب  درک و  تکرح  نیفـص  زا  ماـما  رکـشل  هک  یماـگنه  دـندرک ! ! 
 ، دیـسر یم  نت  رازه  هدزاود  هب  ناخروم  هتفگ  هب  ناشدادـعت  هکنانآ  دـندش .  بوسنم  هیرورح ))   )) هب دـنتفرگ و  شیپ  رد  ار  ءارورح )) ))

ماما هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ ( لوسر  هناحیر  اب  دـش و  البرک  رد  دایز  نبا  نارادرـس  زا  یکی  اهدـعب  هک  ار  قفانم ))  یعبر  نب  ثبـش  ))
زا سپ  ار  راک  دندیزگرب و  تعامج  تماما  هب  ار  يرکـسع ))  ءاوکلا  نب  هّللادبع   )) گنج و یهدنامرف  هب  دیگنج  مالّـسلا )  هیلع  نیـسح ( 

یفرعم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـندیگنج ،  یم  شیارب  هک  یماـکحا  نیرتـمهم  زا  دنتـشاذگاو و  ادـخ  اـب  تعیب  اروش و  هب  يزوریپ 
يزیرنوخ ناهانگ و  یب  راتشک  اب  دندرک و  شومارف  ار  دوخ  راعش  دوز  هچ  اما  دندومن .  باختنا  هّللالا ))  مکحال   )) ار ناشراعـش  دندرک و 

داتسرف و ناشدزن  یکیپ  ماما  دنتخانش .  مکاح  ار  نارب  غیت  دنتشاذگاو و  ریـشمش  هب  ار  تموکح  ناناملـسم ،  نایم  ساره  فوخ و  داجیا  و 
ناـگرزب هارمه  دوخ ،  ماـما  دیـسرن .  هجیتـن  هب  کـیپ  اـما  داد .  ناـشن  نانادـب  ار  قح  هار  درک و  شنزرـس  ناـشباوصان  هشیدـنا  رب  ار  ناـنآ 

 . درک تباث  ار  ناشهار  یهابت  هشیدـنا و  داسف  یتسردان و  راوتـسا ،  لیالد  اب  درک و  هجاحم  هرظانم و  نانآ  اب  تفر و  ناـنآ  دزن  شباحـصا 
ماما زا  ار  نانآ  زور  هب  زور  نانآ  زیمآداسف  لامعا  دندرک .  يراشفاپ  دوخ  دیاقع  رب  رگید  یهورگ  دنتفریذپ و  ار  ترضح  نانخس  یهورگ 

كرت ار  هفوک  دندز ،  يزیگناداسف  تشحو و  بعر و  داجیا  يرگناریو و  هب  تسد  جراوخ ))   . )) دش یم  راوشد  اهراک  درک و  یم  رترود 
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 ، دوب ردقلا  لیلج  راوگرزب و  نایباحـص  زا  هک  ترالا ))  نب  بابخ  نب  هّللادبع   )) راوگرزب یباحـص  دندز .  ودرا  ناورهن ))   )) رد دندرک و 
دح نیمه  رد  نانآ  داسف  رش و  دنتـشک .  ار  شرـسمه  هّللادبع و  دنتخات و  وا  رب  نانآ  درک .  لدب  در و  ینانخـس  نانآ  اب  تشذگ و  نانآ  رب 
زا ات  داتـسرف  نانآ  دزن  ار  يدـبع ))  هّرم  نب  ثراح   ، )) ماـما دـندز .  ناناملـسم  ناـیم  تشحو  سرت و  داـجیا  هب  تسد  هکلب  درکن ،  فقوت 

یگرزب رطخ  نانآ  هک  دید  ترـضح  نآ ،  زا  سپ  دنتـشک .  ار  وا  دندرک و  کیپ  دصق  نانآ  نکیل  دـنک ،  شـسرپ  يزیگنا  داسف  نیا  ببس 
رد تفر و  نانآ  فاصم  هب  يرکـشل  اب  ماما  درک .  راکیپ  نانآ  اب  دـیاب  سپ  دنناناملـسم  نایم  يرگناریو  هنتف و  همـشچرس  تموکح و  يارب 

هیلع سابعلا (  لضفلاوبا  تفای .  نایاپ  ناورهن  گنج  هرخ  ـالاب  و  ( 40) دندرب ردـب  ناج  رفن  ُهن  اهنت  دروآرد و  اپ  زا  ار  همه  كانلوه  يدربن 
مدرم نایم  قح  هماقا  رد  ترضح  ندش  بوذ  ماما و  تلادع  زا  نانآ  يدونشخان  هلمج  زا  نآ  ياه  هزیگنا  دوب و  گنج  نیا  دهاش  مالّسلا ) 

نادنزرف و زا  یخرب  دننام  ار  وا  ماما ،  درکن ؛ تکرش  ناورهن  نیفص و  گنج  رد  مالّـسلا )  هیلع  لضفلاوبا (  هک  دنامن  هتفگان  تفایرد .  ار 
باب رد  هک  یناخروم  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  لیالد  زا  یکی  تشادزاب .  نادـیم  هب  نتفر  زا  نانآ  ناج  ظـفح  يارب  دوخ  گرزب  باحـصا 

 . دنا هدرکن  رکذ  اهنآ  رد  سابع  ترضح  يارب  یشقن  نیرتمک  دنا ،  هدز  ملق  ناورهن  نیفص و  گنج 

كانتشهد ياهدمایپ 

یم ار  لیذ  دراوم  هلمج  زا  هک  درک  روجنر  تدشب  ار  ناشیا  تشاد و  ماما  يارب  يدـنیاشوخان  رایـسب  ياهدـمایپ  نیفـص  لمج و  ياهگنج 
یگتخابدوخ دندوبن .  ترضح  رماوا  عیطم  نآ  ياهشخب  زا  کی  چیه  هک  اجنآ  ات  ماما  هاپس  رد  لماک  ینامرفان  یچیپرس و   1 درب :  مان  ناوت 

زا سپ  هیواعم   2 دندوب .  هدش  نوبز  تدشب  داد  یم  يور  هک  یثداوح  لابق  رد  نانآ  دوب و  هتفرگربرد  ار  هاپس  رسارس  یحور ،  تسکـش  و 
زوریپ ماـما  هاپـس  رب  هک  درک  ادـیپ  نیقی  دـیمد و  صـالخا  مزع و  حور  نآ  رد  تسب و  رمک  دوخ  رکـشل  ظـفح  تیوـقت و  هب  نیفـص  هعقاو 
هیواعم هک  دـنتفرگ  رارق  يراکتیانج  ياههورگ  یتسیرورت  تالمح  ضرعم  رد  دـندوب  ماما  تموکح  عباـت  هک  ییاهرهـش   3 دش .  دـهاوخ 
هیواعم تسیرورت  ياهگـس  تالمح  دروم  زین  ماما  تختیاپ  هب  کیدزن  ياهرهـش  دوب .  هداتـسرف  ار  نانآ  مدرم  ناـیم  رد  سرت  داـجیا  يارب 
نایهاپس ترارح ،  اب  ترضح  دیامن ،  ظفح  اهنآ  رد  ار  رارقتـسا  تینما و  دنک و  عافد  اهنآ  زا  تسناوت  یمن  ماما  هک  یلاح  رد  دنتفرگ  رارق 

رصم هیواعم ،  نایهاپس   4 دنتفگ .  یمن  کیبل  نانآ  زا  کی  چیه  نکیل  دـناوخ ،  یم  ارف  زواجت  زا  نطو  روغث  دودـح و  زا  تسارح  يارب  ار 
نیا زا  سپ  هدـش و  درگبقع  تسکـش و  راچد  ماما  تموکح  دـنتخاس .  جراخ  ماـما  تموکح  تحت  زا  ار  نآ  دـندرک و  یماـظن  لاغـشا  ار 

 . تشگ رادیدپ  تموکح  هصرع  رد  یهت  نایم  یلکش  ثداوح ، 

 ( ع  ) ماما تداهش 

لطاب و هک  دید  یم  دندیـسر ،  یم  ارف  رگیدـکی  لابند  هب  هک  ییاهنارحب  تالکـشم و  هوبنا  نایم  رد  هفوک ،  هموح  رد  هدیـشک  تنحم  ماما 
ات دنز  يراک  هب  تسد  دناوت  یمن  وا  نکیل  دوش ،  یم  ریگارف  وا  یتساران  رـش و  تسا و  يدـنمورین  ندـش و  راوتـسا  لاح  رد  هیواعم  یهابت 

هودنا جنر و  دشخب .  دوبهب  روج ،  ملظ و  تموکح  نتفرگاپ  قح و  تموکح  بورغ  يارب  دوب  يرادـشه  هک  ار  یعامتجا  ناماسبان  عاضوا 
هنتفرپ و ناهج  نیا  زا  ار  وا  ات  تساوخ  دنوادخ  زا  ترارح  اب  درک و  دنلب  اعد  هب  ار  قاتـشم  ناتـسد  سپ  دوب .  هدرـشف  مهرد  ار  ماما  بلق  ، 

هکم رد  جراوخ ،  ناراکتیانج  زا  یهورگ  درک ؛ تباجا  ار  ترـضح  ياعد  زین  دـنوادخ  دـنک .  لـقتنم  دوخ  راوج  هب  دـنک و  تحار  لـطاب 
فسءات راهظا  دوب و  هدرک  ورد  ار  نانآ  ياهرس  ناورهن ،  رد  قح  ریشمش  هک  ناشیاه  هتشک  يروآدای  زا  سپ  دنداد و  لیکشت  یـسنارفنک 

ار اهنآ  لماع  دوخ ،  نامگ  هب  دنتخادرپ و  دوب ،  هداد  خر  هک  یفاکش  یمالـسا و  ملاع  ياه  هنتف  تالکـشم و  زا  ثحب  هب  نانآ ،  رب  غیرد  و 
رد یـصاخ  نامز  راک ،  نیا  يارب  دننک و  رورت  ار  نانآ  دنتفرگ  میمـصت  سپ  دنتـسناد .  صاع  ورمع  هیواعم و  مالّـسلا ، )  هیلع  یلع (  ماما 

نیا هک  دنامن  هتفگان  تفرگ .  هدهع  هب  ار  نینم  ؤملاریما  ماما  ندـناسر  تداهـش  هب  هداز ))  يدوهی  مجلم  نب  نمحرلادـبع   . )) دـنتفرگ رظن 
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فرحنم و ياـهورین  دوـب و  طاـبترا  رد  نآ  اـب  داـیز  لاـمتحا  هب  دـش و  لیکـشت  هکم  یلحم  تموـکح  شوـگ  مـشچ و  ربارب  رد  سنارفنک 
نیمز لها  يارب  رش  زا  ینابنا  اب  مجلم  نبا  لاح ،  ره  هب  دناسرب .  تداهش  هب  ار  ترـضح  ات  دنداد  یلام  کمک  مجلم  نبا  هب  ماما ،  فلاخم 

سامت قفانم ))  سیق  نب  ثعـشا   )) نایوما رودزم  اـب  دورو ،  درجم  هب  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هفوک  هار  ناناملـسم ،  يارب  رگناریو  یثداوح  و 
ماجنا يارب  ار  اـهکمک  عاونا  درک و  قیوشت  تیاـنج  نیا  باـکترا  هب  ار  وا  ثعـشا  تشاذـگ .  ناـیمرد  وا  اـب  ار  دوخ  تیرومءاـم  تفرگ و 

دجـسم هار  نایقتم ،  دیـس  نادحوم و  ياوشیپ  دنوادخ  كرابم  هام  ناضمر  هام  مهدزون  بش  دادماب  رد  تشاذـگ .  شرایتخا  رد  دوصقم ، 
 ، تشادرب هدجـس  زا  رـس  هک  یماگنه  تخادرپ و  ندناوخ  زامن  هب  دروآ .  يور  دـنوادخ  هب  دـنک .  ادا  ار  حبـص  زامن  ات  تفرگ  شیپرد  ار 
زج نآ  رد  دوب و  نامیا  تمکح و  ملع و  زا  يا  هنیجنگ  هک  يرـس  تفاکـش ؛  ریـشمش  اب  ار  شکرابم  رـس  تخاـت و  وا  رب  هداز  يدوهی  نآ 
هک یماگنه  دوبن .  يزیچ  یهلا ،  ماکحا  رـشن  مدرم و  نایم  تلادـع  قح و  شرتسگ  ناگدـنامرد و  ناـمورحم و  يارب  یهاوخریخ  هشیدـنا 

 ! (( مدش راگتسر  هبعک ،  دنوادخ  هب   : )) تفگ دش و  رهاظ  شنابل  رب  يدنسرخ  يزوریپ و  دنخبل  درک ،  سح  ار  ریشمش  شزوس  ترـضح 
داهج شهار  رد  هنادحوم  هناصلاخ و  يدیـشخب و  دنوادخ  يارب  ار  تیگدـنز  يدـش ،  راگتـسر  هک  یتسار  هب  ناحلـصم !  ماما  يا  ( 41 . )
هکلب يدرک ،  هنهادم  هن  يداد و  بیرف  هن  يدز ،  گنرین  هن  تیگدنز ،  یمامت  رد  اریز  يدش ؛  راگتـسر  نایقتم ،  ماما  يا  يرآ ،  يدرک ، 

 . دوب نیمه  گرزب  يراگتسر  هک  اقح  یتفر ،  شیپ  مامت  یتریصب  اب  يدرک و  ادتقا  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  تّمع (  رسپ  نالوسر ،  دیـس  هب 
تاذل زا  يدرک و  شا  هقالط  هس  سپ  یتفای ،  ریذپانف  رادیاپان و  يارس  ار  نآ  يدومزآ و  ار  ایند  اریز  يدش ؛  راگتـسر  وت  هنازرف !  ماما  يا 

 ، درک یم  رتکیدزن  شناتـسآ  هب  ار  وت  يدیدنـسپ و  یم  ار  هچنآ  یتفاتـش و  دنوادخ  يوس  هب  يدنادرگور و  شیاهیـشوخ  نآ و  رذـگدوز 
 . تفرگارف ار  ناشدوجو  هودنا  مغ و  تشگ و  ناشیرپ  ناشیاهلد  نایرگ و  مدرم  نامشچ  دندناسر ،  شا  هناخ  هب  ار  ترضح  يداد .  ماجنا 

ینیـشنمه و هاگرد ،  نآ  زا  دوب و  هتفر  ورف  قح ،  ترـضح  اب  زاین  زار و  رد  هدـش و  یتسه  ءادـبم  هجوتم  رطاخ ،  هنیکـس  شمارآ و  اب  ماما 
شدنزرف هب  صاخ  یتبحم  هجوت و  دنارذگ و  رظن  زا  ار  نادنزرف  کیاکی  ترضح  سپس  دوب .  هدش  راتساوخ  ار  ایصوا  ناربمایپ و  تقفارم 

يرای هب  دوب و  دـهاوخ  نآرق  مچرپ  ناگدـنزارفارب  زا  سابع  هک  دوب  هتفایرد  بیغ  هدرپ  سپ  زا  اریز  درک ؛ مالّـسلا )) )  هیلع  لـضفلاوبا (  ))
 . تساخ دهاوخرب  مالسا  تلاسر  عفادم  نیرتگرزب  و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  هناحیر  شردارب 

هنادواج ياهتیصو 

قالخا و مراکم  نتـسب  راک  هب  هدومن و  تحیـصن  ار  شنادنزرف  تفایرد ،  ار  یمتح  لجا  ندوب  کیدزن  مالّـسلا )  هیلع  ماما (  هک  یماگنه 
ياهدـنب زا  یخرب  اجنیا  رد  دـنزاس .  مسجم  دوخ  شور  راتفر و  رد  ار  مالـسا  داد  روتـسد  نانآ  هب  درک و  شرافـس  نانادـب  ار  کین  لامعا 

یهاگآ ییافوکـش و  بجوم  تسا و  یمالـسا  تیـصخش  يانب  ساسا  هک  یهلا  ياوقت  هب  یگتـسارآ  فلا  مینک :  یم  لقن  ار  ماما  تیـصو 
مدرم نایم  یعامتجا  تلادـع  ددرگ و  یم  ظـفح  قوقح  هلیـسو  نیدـب  هک  رادرک  راـتفگ و  رد  قح  هب  يدـنبیاپ  ب  ددرگ .  یم  درف  لـماک 

ار نآ  هک  مالـسا  فادها  نیرتگرزب  زا  یکی  بیترت  نیدـب  هک  مولظم ،  يرای  وا و  ربارب  رد  یگداتـسیا  ملاظ و  اب  زیتس  ج  دوش .  یم  مکاح 
هنیک و ندودز  صاخـشا ،  نایم  هطبار  دوبهب  نیبلا ،  تاذ  حالـصا  يارب  شالت  د  ددرگ .  یم  ققحم  لدـع ،  هماقا  ینعی ،  دـنک ؛ یم  لاـبند 
تبحم و رب  ینتبم  يا  هعماـج  هنوگ  نیدـب  اریز  تسا ؛  یمالـسا  لاـمعا  نیرتمهم  نیرترب و  زا  هک  ناـفلاخم  نداد  یتـشآ  اـهلد و  زا  ترفن 

یعامتجا نیمءات  لوصا  زا  لصا  نیا  نانآ ؛  ياه  هتساوخ  نتخاس  هدروآرب  نانآ و  اب  دنویپ  نامیتی ،  لاح  تیاعر  ه  دریگ .  یم  اپ  یتسود ، 
؛  نانآ هب  یناسر  کمک  ناگیاسمه و  هب  یکین  و  تسا .  هدرک  عادبا  دوخ  يداصتقا  ماظن  رد  ار  نآ  مالسا  هک  تسا  یمالسا  تیلو  ؤسم  و 

هعماج یگناگی  تدـحو و  ظفح  ياهـشور  نیرتمهم  زا  لاح  نیع  رد  ددرگ و  یم  ناناملـسم  نایم  تبحم  شرتسگ  بجوم  راـک  نیا  اریز 
حطس ندربالاب  حور و  شیالاپ  یمدآ و  راتفر  یتمالس  نماض  نیرتهب  هک  نآرق ،  بادآ  ننس و  ماکحا ،  هب  ندرک  لمع  ز  تسا .  یمالـسا 

هب ار  یمدآ  تسا و  نم  ؤم  جارعم  نید و  نوتـس  زامن  اریز  لکـش ؛  نیرتهب  هب  دوخ  تقو  رد  اهزامن  نتـشاداپرب  ح  تسوا .  لمع  هشیدنا و 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


هدنز ظفح و  ط  دـناسر .  یم  لامک  هلحرم  نیرتالاب  هب  ار  وا  هجیتن  رد  دـهد و  یم  لاصتا  فرـش  یگدـنز ،  هدنـشخب  یتسه و  راگدـیرفآ 
ي تسا .  ناناملـسم  نایم  اهتلیـضف  بادآ و  شرتسگ  زکارم  نیرتمهم  زا  دجاسم  اریز  تدابع ؛  ای  ملع  زا  معا  ادخ ،  دای  اب  دجاسم  نتـشاد 

یتسود تبحم و  شرتسگ  ك  تعدب .  ندـناریم  تنـس و  ندرک  هدـنز  نید ،  ياهداینب  نتـشاداپرب  يارب  لام  ناج و  اب  ادـخ  هار  رد  داهج 
هطبار عطق  دننام  ددرگ ،  یم  نانآ  نایم  تدحو  نتفر  نایم  زا  بجوم  هچنآ  ره  نتشاذگ  رانک  ندرک و  یکین  اهدنویپ و  اب  ناناملـسم  نایم 
مکاح نآ  رب  تلادع  هک  یملاس  هعماج  داجیا  هب  لمع  نیا  اریز  رکنم ؛ زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تنس  نتشاداپرب  ل  مه .  هب  ندرک  تشپ  و 

ناقـساف و ندش  مکاحدننام  دزادنا ،  یم  الب  هنتف و  بادرگ  هب  ار  هعماج  هک  دراد  يراوگان  ياهدمایپ  نآ ،  كرت  یلو  دماجنا .  یم  تسا 
رتسب رد  هک  دوب  ترـضح  ياهتیـصو  زا  یخرب  اـهنیا  دیـسر .  دـهاوخن  تباـجا  هب  مدرم  ياـعد  رگید  تروص ،  نآ  رد  هک  مدرم  رب  رارـشا 
هتشغآ رهز  هب  هک  هداز  يدوهی  مجلم  نبا  ریشمش  هنادرمناوجان  هبرـض  نیرب  سودرف  يوس  هب  ( 42  . ) دندرک شرافس  شنادنزرف  هب  گرم 

اب نایقتم  ماما  دش و  یم  کیدزن  ترـضح  هب  تعرـس  هب  گرم  درک .  هنخر  ترـضح  ندب  مامت  رد  ّمس  داتفا و  رگراک  ترـضح  رد  دوب ، 
ادخ و رکذ  زا  يا  هظحل  هکنآ  نودب  یهلا و  ردق  اضق و  هب  یضار  یحور  یلاعت و  قح  رادید  هنـشت  یبلق  مارآ ،  یـسفن  نادنخ ،  يا  هرهچ 

هقلح ردپ  درگ  هب  رابنوخ  ینامشچ  اب  تبیصم و  زا  هحرش  هحرـش  ییاهبلق  اب  نادنزرف  تفر .  یم  نآ  لابقتـسا  هب  دتـسیازاب ،  نآرق  توالت 
دزن ایصوا ،  ناربمایپ و  حاورا  نامحر و  هکئالم  لابقتسا  نایم  رد  شدنلب  حور  هک  درک  شیاتـس  ار  ادخ  دش و  هلبق  هب  ور  ماما  دندوب .  هدز 

 ، نیمز رد  یعاـمتجا  تلادـع  گـنهاشیپ  یناـسنا و  ضحم  لـقع  ـالاو و  هشیدـنا  نـیا  دـش .  افوکـش  نآ  زا  تـشهب  تفاتـش و  راـگدرورپ 
؛ دـشن فقاو  شیالاو  ياهنامرآ  فادـها و  هب  تخانـشن و  ار  وا  ردـق  یـسک  تسیز و  بیرغ  هعماج ،  رد  راوگرزب  ماـما  نیا  تشذـگرد . 
رب یهلا  ياهتمعن  عیزوت  اهناسنا و  همه  ییاون  یب  تجاـح و  ندودز  نیمز و  رد  یتسدـیهت  رقف و  ندرب  نیب  زا  اـهنآ ،  نیرتمک  هک  یفادـها 

هدرب ار  ادـخ  ناگدـنب  دوخ و  هچیزاب  ار  یهلا  ياهتمعن  هک  هیما  ینب  شاـب  وا  رگید  شیرق و  ناراد  هیامرـس  زا  راـکتیانج  هورگ  دوب .  ناـنآ 
رد داتسیا و  نانآ  ربارب  رد  تشگنزاب و  دوخ  فادها  زا  ماما  نکیل  دندیروش ،  وا  رب  دندرواین و  ار  ترضح  فادها  بات  دندوب  هدرک  دوخ 

 . دیسر تداهش  هب  شفادها  اهشزرا و  زا  عافد  هار 

نفد نفک و 

 ، دـنداد لسغ  ار  ردـپ  رهطم  رکیپ  رابنوخ ،  ینامـشچ  اب  لـضفلاوبا ،  هلمج  زا  شراوگرزب ،  ناردارب  رگید  اـب  مالّـسلا )  هیلع  نسح (  ماـما 
ناقاتـشم ناریاز و  هلبق  ار  اجنآ  زین  لاعتم  دـنوادخ  دـندرپس .  كاخ  هب  فجن  رد  لزنم  نیرخآ  رد  دـندرک و  عییـشت  ار  نآ  دـندرک و  نفک 
هدیـشوپ تشادـگرزب ،  زا  يا  هلاه  اب  كرابم  دـقرم  نآ  کنیا  درک .  لیدـبت  كربتم  دـهاشم  نیرت  سدـقم  زا  یکی  هب  ار  اجنآ  داد و  رارق 

ثداوح وا و  تالکـشم  بیاصم و  ردـپ ،  تفالخ  مالّـسلا )  هیلع  لضفلاوبا (  ترـضح  تسا .  ناناملـسم  مامت  میرکت  دروم  تسا و  هدـش 
دیـشک اهجنر  هچ  ناناملـسم  هماع  یگدنز  رد  یعامتجا  تلادع  يارجا  يارب  شردپ  هک  دید  دوب و  دهاش  ار  ماما  يرادمامز  هرود  نیگنس 

 ، سابع دندیگنج .  شعورشم  تموکح  اب  دنتساخرب و  زیتس  هب  شترضح  اب  هنوگچ  یعامتجا  تاحالصا  نانمشد  مالـسا و  زا  نافرحنم  و 
هارمه ترـضح  درک .  داهج  اهنآ  هار  رد  دروآ و  نامیا  اهنادـب  تفایرد و  کین  دوب ،  هتـشاد  مالعا  ار  اهنآ  هک  ار  ردـپ  ناـشخرد  فادـها 

ناشخرد شورو  دـنادرگزاب  ناناملـسم  يارب  ار  ردـپ  هریـس  هکنآ  ات  تخاـت ،  داـهج  تفارـش و  ياهنادـیم  يوس  هب  ءادهـشلادیس  شردارب 
 . دنک هدنز  تموکحو  تسایس  هصرع  رد  ار  نینم  ؤملاریما 

 ( ع  ) نسح ماما  تفالخ 

هب ار  یمالـسا  تلود  يربهر  دندوب ،  وا  دض  رب  یعامتجا  یـسایس و  عاضوا  هک  یلاح  رد  ردـپ ،  تافو  زا  سپ  مالّـسلا )  هیلع  نسح (  ماما 
اب هتفر و  ناشگنج  هب  رز  اب  وا  دنتـشاد و  شیارگ  هیواعم  هب  راکـشآ  ناهن و  رد  یماظن  ناهدـنامرف  نارـس و  عطاـق  تیرثکا  تفرگ .  هدـهع 
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راعش دوب و  يورشیپ  لاح  رد  ترضح ،  هاپس  فلتخم  ياهـشخب  نایم  رد  هروخ  ناسب  زین  جراوخ  هشیدنا  دوب .  هدرک  ناش  هدرب  دوخ  لاوما 
ترـضح اب  تعیب  زا  یلابقتـسا  نادنچ  مدرم  اذـل  درک .  یم  مالعا  ار  نینم  ؤملاریما  ماما ،  تموکح  نسح و  ماما  تموکح  ندوب  عورـشمان 

كانشیدنا نانآ  هب  تبـسن  ار  ماما  هلءاسم  نیا  دندش .  تعیب  هب  روبجم  هکلب  دندادن ،  ناشن  یترارح  دوخ  زا  زین  حلـسم  ياهورین  دندرکن و 
هیواعم رطخ  زا  شیب  ماما  يارب  نآ  رطخ  دوب و  یلددب  هنتف و  بادرگ  رد  هتفرورف  هاپس  ماما ،  هاپـس  رد  یـسایس  نارظان  هدیقع  هب  تخاس و 

لاح ره  هب  دراذگاپ .  دربن  نیدایم  زا  کی  چیه  هب  هارمهان  هتفشآ و  هاپس  نینچ  اب  ماما  هک  دوبن  تحلصم  هجو  چیه  هب  تفر و  یم  رامش  هب 
ریز هب  یعامتجا و  عاضوا  رب  طلـست  تفرگ .  هدهع  هب  دوب ،  شنت  هنتف و  فعـض ،  یگتفـشآ ،  یتسـس ،  راچد  هک  ار  تموکح  مامز  ماما  ، 

ياهیدازآ بلـس  اهرهـش ،  رد  یماـظن  تموکح  يرارقرب  لوا :  هار  دوب :  نکمم  هار  ود  زا  اـهنت  هاپـس ،  هلیـسو  هب  اهرهـش  ندروآرد  هطلُس 
ناـیم رد  هزورما  دـنیوپ و  یم  تردـق  ناگتفیـش  هک  یـشور  ناـمگ ؛  تمهت و  اـب  مدرم  تشادزاـب  تشحو و  سرت و  شرتـسگ  یموـمع ، 
رجنم يزوریپ  هب  هچرگا  هتـشادن  یتیعورـشم  نیرتمک  مالّـسلا )  مهیلع  تیب (  لها  ناماما  رظن  زا  شور  نیا  دـننک ،  یم  ارجا  دوخ  ياـهتلم 

 : مود هار  دـندوب .  ناـنآ  زا  یفارحنا  ياهـشور  ندـنار  مدرم و  يارب  هناـمیرک  دازآ و  یگدـنز  شرتـسگ  داـجیا و  هب  دـقتعم  ناـنآ  ددرگ . 
نانآ نتشاد  مدقم  نانآ و  هب  لاوما  ندیشخب  ساسح و  ياهتسپ  صاخ و  تازایتما  نداد  ذوفن و  نابحاص  يراد و  هیامرـس  هقبط  ندیـشکرب 
یمرب يداع  لاور  هب  اهراک  دـش ،  یم  لح  تالکـشم  همه  دـیزگ ،  یمرب  ار  هار  نیا  درک و  یم  ار  راک  نیا  ماما  رگا  تلم .  ياـههورگ  رب 

یمن اور  ار  نآ  ادخ  تعیرش  اریز  دوب ؛ رود  یلکب  شور  نیا  زا  ترضح  نکیل  دندیشک ،  یم  تسد  یچیپرس  دّرمت و  زا  نایهاپس  تشگ و 
يزوریپ هب  هچرگا  اه  ههاریب  زا  ندرک  يرود  قح و  هب  کسمت  دوب ؛ ماهبا  نودب  نشور و  مالّسلا )  هیلع  نسح (  ماما  یـسایس  شور  دراد . 

نآ رد  تتشت  هقرفت و  ماما و  رکـشل  زا  هک  یتخانـش  اب  هیواعم  هیواعم  هلیـسو  هب  گنج  نالعا  دوب .  ترـضح  نآ  مسر  هار و  ددرگ ،  رجنم 
اب ار  ماما  هاپـس  ناهدنامرف  رتشیب  شیپاشیپ ،  وا  دـش ؛ مدقـشیپ  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ ( لوسر  هناحیر  هب  گنج  نالعا  يارب  تشاد ، 
رد هوشر  زا  هدافتـسا  اب  دوب و  هدرک  تسدمه  هتفیرف و  هریغ ،  ندش و  هفیلخ  داماد  الاب و  تاماقم  لیبق  زا  دنیاشوخ ،  ياه  هدـعو  عیمطت و 

لیوحت وا  هب  دننک و  ریسا  دهاوخب  هیواعم  تقو  ره  ار  ماما  دنداد ،  لوق  وا  هب  هک  اجنآ  ات  دوب ،  هدرک  بلج  ار  نانآ  تقفاوم  عیـسو ،  حطس 
نایهاپـس اب  هیواعم  تخیگنارب .  دوخ  دوس  هب  لضعم  لح  گنج و  نتخادنا  شیپ  هب  ار  وا  لماوع  نیا  دـننک .  رورت  ار  ترـضح  ای  دـنهد ، 

ار هیضق  درک و  عمج  ار  دوخ  حلـسم  ياهورین  دش ،  ربخ  اب  ارجام  زا  هک  ماما  تفرگ .  شیپ  رد  ار  قارع  هار  دوخ  نامرف  هب  رـس  هچراپکی و 
هریچ نانآ  رب  ساره  سرت و  دـندنام و  شوماخ  ناـنآ  نکیل  دـنتفیب ،  هار  هب  زواـجت  عفد  داـهج و  يارب  تساوخ  ناـنآ  زا  تفگ و  ناـنآ  هب 

رد هک  متاح ))  نب  يدـع   )) گرزب رادرـس  دـندوب .  رازیب  گنج  زا  هدـیزگرب و  ار  تیفاـع  اریز  دادـن ؛ ار  ترـضح  خـساپ  یـسک  تشگ . 
زا ار  دوخ  قلطم  يربنامرف  درک و  شنزرس  ینوبز ،  نیا  رب  ار  نانآ  تفاتـش و  نانآ  يوس  هب  دش و  هتخورفارب  مشخ  زا  دید  ار  نانآ  ندزاج 
زین یمیمت ))  هعـصعص  نب  داـیز  یحاـیر و  سیق  نب  لـقعم  هداـبع ،  نب  دعـس  نب  سیق   )) نوچ يراوگرزب  نارادرـس  تشاد .  مـالعا  ماـما 

داهج هب  ار  نانآ  دندرک و  شنزرـس  ناشتفارـش  زا  رود  هب  هنافـصنمریغ و  شور  رب  ار  نایهاپـس  دـندرک و  مالعا  ماما  اب  ار  دوخ  یگتـسبمه 
اجنآ رد  دز .  ودرا  هلیخن ))   )) رد دـش و  جراخ  هیواعم  اب  هلباقم  يارب  فلتخم  ياههورگ  هارمه  مالّـسلا )  هیلع  نسح (  ماـما  دـنتخیگنارب . 

زور هس  اجنآ  رد  دیـسر و  نامحرلادبع ))  رید   )) هب هکنآ  ات  داتفا  هار  هب  ترـضح  دنتـسویپ و  وا  هب  دندوب  هدـناماج  هک  هاپـس  زا  ییاهـشخب 
 (( نئادم  )) هب دوخ  هاپس  زا  ییاهتمسق  هارمه  ماما  نئادم :  رد  داد .  همادا  ار  هار  تفرگ و  شیپ  ار  دوخ  ریسم  هرـسکی  سپـس  درک و  فقوت 

ییاهتبیصم دوخ  راکتنایخ  هتفشآ و  هاپس  زا  و  دندوب .  هتفرگ  رب  رد  ار  ترضح  ددعتم ،  تالکشم  اهنارحب و  دز .  ودرا  اجنامه  رد  دیسر و 
ترضح تالکشم  نیرتگرزب  زا  یکی  لک :  هدنامرف  تنایخ   1 هلمج :  زا  دندیشکن ،  نیملسم  يافلخ  ناهدنامرف و  زا  کی  چیه  هک  دیشک 

مهرد نویلیم  کی  بیرق  هیواعم  دوب .  حلسم  ياهورین  لک  هدنامرف  سابع ))  نب  هّللادیبع   )) شا هدازومع  تنایخ  ساسح ،  طیارـش  نآ  رد 
ار رکـشل  هّللادـیبع ،  تنایخ  ربخ  تسویپ .  هیواعم  هاگودرا  هب  تخیرگ و  هنابـش  يراوخ ،  گنن و  اب  زین  وسرت  نئاخ  نیا  داد و  هوشر  وا  هب 

ییاه هوشر  تفایرد  اب  زین  یماظن  ناهدنامرف  نارس و  زا  یهورگ  سپـس  دیمد  نانآ  رد  ار  تنایخ  حور  درک و  يدننام  یب  یگتفـشآ  راچد 
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تسس دارفا  يارب  تنایخ  باب  نآ ،  زا  سپ  دروخ و  ماما  هاپس  هب  هک  دوب  ییاه  هبرض  نیرتگرزب  زا  هّللادیبع  تنایخ  دنتـسویپ .  هیواعم  هب  ، 
نامه رد  تشگ .  نایهاپـس  یگتخابدوخ  هیحور و  فیعـضت  بجوم  نینچمه  دنـشورفب .  هیواعم  هب  ار  دوخ  ياهنادـجو  ات  دـش  زاب  رـصنع 

يدنبیاپ نیرتمک  دنراکتنایخ و  یهورگ  هاپس  ناهدنامرف  هک  دش  هجوتم  ترـضح  اریز  دروخ ؛ ماما  هب  هک  دوب  يا  همدص  نیرتگرزب  لاح ، 
لحارم هب  هکلب  دنامن ،  یقاب  دح  نیمه  رد  شهاپس  زا  ماما  تبیصم  يراتفرگ و  ع : )   ) ماما رورت  يارب  ششوک   2 دنرادن .  نطو  نید و  هب 

مامت هک  دندز  ماما  ندـناسر  تداهـش  هب  يارب  يددـعتم  تایلمع  هب  تسد  جراوخ ،  ناروناج  يوما و  نارودزم  دیـسر ؛ يرتراوشد  رایـسب 
رد ار  ماما  ب  تشادن .  ترضح  رب  يرثا  هک  دندز  ریت  اب  زامن  لاح  رد  ار  ماما  فلا  زا :  دندوب  ترابع  اه  هئطوت  نیا  دروخ ،  تسکش  اهنآ 

هوبنا دوب و  هدش  گنت  ادـخ  لوسر  رـسپ  رب  ایند  دـندرک .  یمخز  يرجنخ  اب  ار  ماما  نار  ج  دـندز .  مخز  يرجنخ  اب  ندـناوخ  زامن  ماگنه 
ترـضح هکنآ  ای  تفر و  دهاوخ  رده  هب  شنوخ  دش و  دهاوخ  رورت  ای  هک  دومن  نیقی  دـید و  یم  دوخ  درگادرگ  ار  اهنارحب  تالکـشم و 

 ( : ع  ) ماـما ریفکت   3 درک .  نارگن  تدـش  هب  ار  ماما  رود ،  ياه  هشیدـنا  نیا  داتـسرف .  دـنهاوخ  هیواعم  دزن  تراـسا  هب  هدرک  تشادزاـب  ار 
زا رتنارگ  ترـضح  رب  هک  هدـنزگ  یتاملک  اب  ار  ماما  دـنداد و  یم  همادا  تنایخ  يرگ و  هنتف  هب  نانچمه  ماـما  هاپـس  رد  نارودزم  ناـنئاخ و 

يادص اب  دمآ و  ترضح  فرط  هب  نانک  سراپ  یگس  نانوچ  نانس ))  نب  حاّرج   . )) دنداد یم  رارق  تناها  دروم  دوب ،  هزین  ریشمش و  مخز 
نیا دیبنجن .  اج  زا  مرجم  نیا  نداد  رفیک  يارب  نایهاپس  زا  کی  چیه  يدش . )) ! !  كرـشم  تردپ  نوچ  زین  وت  نسح !  يا   : )) تفگ دنلب 
نید زا  جورخ  رفک و  تبـسن  وا  یـصو  دـنزرف  ناشربمایپ و  هداون  هب  دـندرک و  كرت  ار  میقتـسم  هار  دـندش و  نادرگ  يور  قح  زا  ناـنئاخ 

شرف یتح  دـندرک ،  هلمح  ترـضح  هب  نایهاپـس  مشچ  ربارب  رد  شابوا  ع : )   ) ماما لیاسو  تراغ   4 رتالاب ! ؟ نیا  زا  یهارمگ  هچ  دـنداد . 
ناشن یلمعلا  سکع  چیه  نایهاپـس  اما  دندرب ؛ امغی  هب  ار  ترـضح  لیاسو  رگید  دندنک و  ار  ترـضح  يادر  دندیـشک ،  ار  ناشیا  ياپ  ریز 
هعماج نآ  زا  يریگ  هرانک  حلـص و  شریذپ  زا  راچان  ار  ناشیا  دندناجنر و  ار  ماما  هکدندوب  يرابتـشهد  ثداوح  زا  يا  هراپاهنیا  دـندادن . 

 . دنتخاس هدیقع  قالخا و  رد  رامیب 

حلص ترورض 

رد دهدب و  حلص  هب  نت  دوب  بجاو  ترـضح  رب  یعرـش  رظن  زا  هکنانچمه  دوب ،  يرورـض  هیواعم  اب  ماما  حلـص  تسایـس ،  قطنم  ساسا  رب 
رد تفر ،  یم  هیواعم  گنج  هب  دوخ  تتـشتم  یحور و  هدروخ  تسکـش  رکـشل  اـب  ترـضح  رگا  دوب .  نآ  يارجا  لو  ؤسم  دـنوادخ  ربارب 

شیپ دوب  نکمم  تلاح  ود  تروص  نآ  رد  دنک .  بسک  يزوریپ  چـیه  دـش  یمن  قفوم  ترـضح  دـش و  یم  زوریپ  نمـشد  مجاهت ،  نیلوا 
اب هیواعم  اریز  درب ؛ یمن  دوس  نآ  زا  یمالـسا  نامرآ  دـش  یمدیهـش  رگا  تشگ ؛  یم  ریـسا  ای  دـش و  یم  دیهـش  ماما  هکنآ  ای  فلا  دـیایب : 

ب و دومن .  یمطقاس  دوخ  ندرگزا  ار  یتیلو  ؤسم  عونره  ودرک  یم  یفرعمدوخ  لـتق  لو  ؤسم  ار  ماـما  شا  هناراـکم  هدـیچیپ و  یـساملپید 
دوخ تنم  نیهر  ار  توبن  نادناخ  هنوگ  نیدب  دیشخب و  یم  ار  وا  هیواعم  ًاعطق  تفر ،  یم  هیواعم  دزن  تراسا  هب  دش و  یمن  دیهش  ماما  رگا 

ره هب  درک .  یم  كاپ  دوب ،  هدز  شنادـناخ  هیواعم و  یناشیپ  رب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ ( هک  ار  هدـش ))  دازآ   )) رهم تخاـس و  یم 
هارمه لیصفت  هب  هک  یطیارش  قبط  رب  حلص  دنامن .  نآ  زا  ندز  زابرس  يارب  یهار  دش و  حلص  هب  ریزگان  مالّسلا )  هیلع  نسح (  ماما  لاح ، 

ساـسا رب  عـطق  روـط  هب  دـش .  رارقرب  میا ،  هدرک  ناـیب  ( 43  ( (() مالّـسلا هیلع  نسحلا (  مامالا  ةاـیح   )) ناـمرگید باـتک  رد  نآ  لـیلحت  اـب 
اه و هشیدنا  حلـص ،  زا  سپ  دنتخاس .  راکـشآ  ار  هیواعم  هرهچ  يوس  نآ  دندش و  زوریپ  حلـص  دقع  رد  ماما  یـسایس ،  یملع و  ياهرایعم 
 ، دش تسار  وا  رب  اهراک  هکنیمه  داد .  ناشن  همه  هب  ار  ناناملسم  مالـسا و  اب  دوخ  ینمـشد  هنیک و  وا  تشگ و  نایع  هیواعم  هتفهن  دصاقم 

ثداوح شتایانج  اب  هیواعم  تفرگ .  ماقتنا  يدـع ))  نب  رجح   )) گرزب یباحـص  نوچ  نید  ناگرزب  زا  دـمآ و  مالـسا  گنج  هب  اراکـشآ 
میهاوخ نخـس  نآ  زا  هدـنیآ  ياهثحب  رد  هک  تخاس  راچد  ریگارف  يّرـش  هب  ار  نانآ  تشاذـگ و  اجب  ناناملـسم  يارب  یعیاـجف  اـسرفناج و 

وا ملظ  هیواعم و  رظتنم  ات  درک  كرت  دوب ،  هدز  گنرین  شردـپ  هب  وا و  هب  هک  ار  هفوک  حلـص ،  زا  دـعب  مالّـسلا )  هیلع  نسح (  ماما  تفگ . 
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زا ناگدـنامزاب  تفرگ .  شیپ  رد  ار  هنیدـم  هار  هرـسکی  لضفلاوبا ،  شدـنمناوت  يوزاـب  صوصخب  ناردارب و  تیب ،  لـها  اـب  دوخ  دـشاب و 
ناشیا درگ  اهقف  املع و  دش و  راگدنام  اجنآ  رد  ماما  دنتفریذپ .  یمرگ  هب  ار  نانآ  دندمآ و  نادراو  هزات  لابقتـسا  هب  ناشنادنزرف  هباحص و 

ار نایاونیب  ناتسدیهت و  ماما ،  ششخب  ضیف و  دندش .  دنم  هرهب  دوخ  لاح  روخارف  هب  ناشیا  تمکح  تفرعم و  همشچرس  زا  دندش و  عمج 
تشگزاب و مالّسلا )  هیلع  نینم (  ؤملاریما  نارود  تلاح  هب  رگید  راب  هنیدم  دندرب ،  یبیصن  ترضح ،  تامعن  زا  کی ،  ره  تفرگارف و  زین 

هچنآ مالّسلا )  هیلع  لضفلاوبا (  لاح ،  ره  هب  دنتفایزاب .  دندوب ،  هداد  تسد  زا  نایقتم  يالوم  هلیسو  هب  رهش  كرت  اب  هک  ار  یحور  يربهر 
نیا تفایرد و  شردارب  هب  تبـسن  ار  هفوک  لها  ینکـش  نامیپ  تناـیخ و  ردـغ و  دوب ،  دـهاش  تشذـگ  شردارب  رب  تنحم  یتخـس و  زا  ار 

زا يرثا  دـندز و  یم  ماـگ  دوخ  عفاـنم  یپ  رد  ناـنآ  عطاـق  تیرثـکا  درک ؛ راکـشآ  وا  رب  ار  هعماـج  تقیقح  یعاـمتجا ،  یـسایس و  عاـضوا 
هب دوب ،  دـهاش  مالّـسلا )  هیلع  لضفلاوبا (  هک  ار  یکانتـشهد  ثداوح  زا  یخرب  زا  نخـس  اـجنیا  رد  دوبن .  ناـشدوجو  رد  ینید  ياهـشزرا 

 . میرب یم  نایاپ 

كانلوه سوباک  مجنپ :  لصف 

همدقم

 . تفرگ هدهع  هب  ار  یمالـسا  تلود  يربهر  دید ،  یم  هدروآرب  ار  دوخ  دیلپ  لامآ  هک  هیواعم  مالّـسلا )  هیلع  نسح (  ماما  اب  حلـص  زا  سپ 
مرکا ربمایپ  تموکح  يایوگ  هدنز و  هنومن  ناگدیدمتـس و  نامورحم و  تموکح  ینعی  يولع ؛  تموکح  نتـشادرب  نایم  زا  هیواعم  فده 

تشاذگ و اپ  ریز  ار  نیبم  نید  نیا  يالاو  فادها  یمالسا و  ياهشزرا  یمامت  تفالخ ،  نتفرگ  تسد  هب  اب  دوب و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ) 
سوباک راچد  داد و  تسد  زا  ار  تینما  شمارآ و  شیاسآ ،  یمالسا ،  ناهج  تشگ .  وا  هنامرش  یب  عماطم  ینابرق  مالـسا ،  دنلب  ياهنامرآ 

يور اهتنـس  اهـشزرا و  همه  زا  هیواـعم  دـنکفا .  هیاـس  نآ  رب  يراوخ  تیدوبع و  تشاد و  دوـخ  رد  یعیاـجف  اـهتنحم و  هک  دـش  یکاـنلوه 
یم شیاهیدیلپ  مامت  اب  یتسرپ  تب  يزوریپ  ار  وا  يزوریپ  یـسایس ،  نارظان  درک .  تموکح  يا  هقباس  یب  هنوگ  هب  ناناملـسم  رب  دنادرگ و 

تشگزاب و نیشیپ  تسرپ  تب  ناگبخن  هب  تموکح  ماش ،  رد  تفالخ  هب  هیواعم  ندیسر  اب   : )) دیوگ یم  يدنهریم ))  یلع  دیـس   . )) دنناد
هزات و يزیخاتسر  هک  ییوگ  تفرگ ،  ناج  شیاهیدیلپ  تحاقو و  همه  اب  یتسرپ  تب  درک و  لاغشا  ار  یمالسا  یسارکومد  تموکح  ياج 
یقـالخا و فارحنا  تلاذر ،  دـش ،  هتـشارفارب  اـجره  ماـش  هاپـس  ناهدـنامرف  يوما و  ماـکح  مچرپ  دوب .  یتسرپ  تب  يارب  هراـبود  يزاـغآ 

يریذپان فصو  تالکشم  بیاصم و  راچد  هایـس ،  تموکح  نآ  رد  ناناملـسم  ( 44  . . . (( . ) تفای شرتسگ  عیـسو  ییاـضف  رد  يورجک 
 : مینک یم  دای  ار  اهنآ  زا  یخرب  راصتخا ،  هب  هک  دندش 

ناهاگآ ندرک  دوبان 

ياهنادیم راپـسهر  ار  نانآ  زا  یهورگ  دز و  ینینوخ  ياه  هیفـصت  هب  تسد  تسب و  رمک  یمالـسا  هاگآ  ياهورین  ندرک  دوبان  هب  دنه  رـسپ 
نیرت هتـسجرب  زا  داهج و  هصرع  نانامرهق  مالـسا و  ناـگرزب  زا  يدـْنِک ))  يدـع  نب  رجح   : )) يدـع نب  رجح   1 هـلمج :  زا  درک ،  مادـعا 

هب نادـنبیاپ  نینم و  ؤملاریما  بتکم  ناشخرد  هدـبز و  ناـگدرورپ  تسد  زا  وا  تسا .  یمالـسا  یبرع و  تما  يدنلبرـس  دـجم و  ناـگیالط 
تسیرورت راکتیانج و  هیبا  نب  دایز  هک  یماگنه  درک و  ادف  ادخ  يارب  ار  دوخ  یگدنز  گرزب ،  هناگی و  نیا  دوب .  نآ  ياهشزرا  فادها و 

زا سپ  مالسا  يداقتعا  يانب  راذگناینب  نیمود  مالـسا و  رد  غورف  هشیدنا و  هدیپس  مالّـسلا ، )  هیلع  نینم (  ؤملاریما  هب  ییوگازـسان  ًامـسر  ، 
تفلاـخم هک  مرجم  یغاـط و  داـیز  دـیروش .  وا  رب  درک ،  رارقرب  ار  هلآ )  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  نءاـشلا (  مـیظع  ربماـیپ  شربـهر  مـع و  رـسپ 

دهاجم ناگرزب  زا  رگید  یهورگ  هارمه  هتخاس  شریگتـسد  درک و  حابم  ار  گرزب  دـهاجم  نیا  نوخ  تفایرد ،  ماما  ّبس  اـب  ار  رجح )) ))
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نآ نادّالج  دش و  رداص  نادرمدار  نیا  مادعا  روتسد  داتـسرف .  دنه  رـسپ  هیواعم  شراکتیانج  شیکمه  ردارب و  دزن  ظفحلا  تحت  مالـسا ، 
هنامیرک یگدنز  يوس  هب  مدرم  يارب  ار  هار  داتفا و  نیمز  هب  ءارذعلا )) جرم   )) رب نانآ  تداهـش  نوخ  زا  رّطعم  ياهرکیپ  دـندرک و  ارجا  ار 

 ، مالسا هنادواج  نادیهش  زا  رگید  یکی  قمحلا :  نب  ورمع   2 درک .  نشور  دنشاب ،  هتشادن  يرورس  نآ  رد  ناگماکدوخ  ناملاظ و  هک  يا 
دوب و رادروخرب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا (  ربمایپ  دزن  يرایـسب  مارتحا  زا  هک  تسا  یعازخ ))  قمحلا  نب  ورمع   )) ردقلا لیلج  یباحص 
هک یلاح  رد  ورمع  درک و  تباجا  ار  ربمایپ  ياعد  لاعتم  دنوادخ  دزاس .  شدنم  هرهب  یناوج  زا  دنوادخ  ات  دندرک  اعد  وا  قح  رد  ترضح 

فقاو و یمالسا  ياهـشزرا  هب  ورمع ،  ( 45  . ) دش یمن  هدید  زین  دـیپس  يوم  رات  کی  شکرابم  راسخر  رد  دوب  هدیـسر  یگلاس  داتـشه  هب 
 ، شعورـشمان ردارب  فرط  زا  دالج  هیبا  نب  داـیز  هک  یماـگنه  درک .  یم  داـهج  دوجو ،  ماـمت  اـب  اـهنآ  هار  رد  دوب و  نم  ؤم  نآ  هب  ًاـقیمع 

نایعیـش زا  اریز  دـننک ؛ تشادزاب  بیقعت و  ار  ورمع  اـت  داد  روتـسد  دوخ  ناوعا  ناـسوساج و  هب  دـش ،  بوصنم  هفوک  تراـما  هب  هیواـعم ، 
زا لبق  دنتخیرگ و  لصوم  فرط  هب  داّدش )) نب  ۀعافر   )) دوخ رای  اب  ورمع  تفر .  یم  رامش  هب  مالّسلا )  هیلع  نینم (  ؤملاریما  ماما  هتـسجرب 

هعافر نکیل  درک ،  ریگتـسد  ار  ورمع  دش و  كوکـشم  نانآ  هب  یلحم  سیلپ  دننک .  تحارتسا  ات  دـندش  ناهنپ  یهوک  رد  اجنآ  هب  ندیـسر 
تساوخ روتسد  ورمع  باب  رد  هیواعم  زا  زین  وا  داتـسرف و  لصوم  مکاح  یفقث  نمحرلادبع  دزن  ظفحلا  تحت  ار  ورمع  سیلپ ،  دومن .  رارف 

ارجا ار  روتسد  زین  مکاح  نارودزم  دنروآرد .  اپ  زا  ناروناج )  راکـش  صوصخم   ) نهپ ناکیپ  ریت  هن  اب  ار  ورمع  ات  داد  روتـسد  دنه  رـسپ  . 
نیا و  دنروآرد ؛ شدرگ  هب  قشمد  رهش  رد  ار  نآ  ات  داد  روتسد  هیواعم  دندیرب و  ار  شرس  دیسر ،  تداهـش  هب  ورمع  ریت  نیلوا  اب  دندرک و 

رد هک  دیرش )) تنب  هنمآ   ، )) شرسمه دزن  ار  ورمع  رس  داد  روتسد  دنه  رسپ  سپـس  دمآرد .  شدرگ  هب  مالـسا  رد  هک  دوب  يرـس  نیتسخن 
دوب کیدزن  تفر و  شوه  زا  تفای ،  دوخ  ناماد  رد  ار  رسمه  هدیرب  رـس  دمآ و  دوخ  هب  ناهگان  هنمآ  دنربب .  درب  یم  رـس  هب  هیواعم  نادنز 

ره زا  وا  ندش  یهت  هیواعم و  خسم  لیلد  هک  تفرگرد  نانآ  نایم  يدـیدش  يوگتفگ  دـندرب و  هیواعم  دزن  ار  وا  نآ  زا  سپ  دراپـسب .  ناج 
دیشر  : )) يرَجَه دیشر   3 میا .  هدروآ  مالّسلا )) )  هیلع  نسحلا (  مامالا  ةایح   )) نامباتک رد  لیصفت  هب  ار  بلطم  نیا  تسا .  یناسنا  شزرا 

هّللا یّلص  مرکا (  لوسر  ملع  هنیدم  باب  یـصو و  نینم و  ؤملاریما  هب  تبـسن  تدش  هب  تسا .  نامیا  باطقا  مالـسا و  ناگرزب  زا  يرجه )) 
نآ ربارب  رد  دیـشر  هک  یماگنه  دندروآ .  وا  دزن  هتـسب  تسد  هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  دایز ))  )) نارودزم دیزرو .  یم  صالخا  هلآ )  هیلع و 
هب هجوت  نودب  دیـشر  تسا . ))؟  هتفگ  هچ  وت  اب  ام  راتفر  هرابرد  نینم  ؤملاریما  تتـسود   : )) دز گنابوارب  دایز  تفرگ ،  ارق  یغابراکتیانج 

بیذکت يارب  دیلپ  ثیبخ  نآ  دز . )) دیهاوخ  راد  ارم  دینک و  یم  عطق  ار  میاپ  تسد و  هک  تسا  هتفگ   : )) داد خساپ  نامیا  قدص و  اب  وا و 
دازآ ار  دیشر  دایز ،  ناوعا  دینک . )) . . .  دازآ  ار  وا  ددرگ ،  غورد  شا  هتفگ  هک  منک  یم  نانچ  مسق  ادخ  هب  ناه !   : )) تفگ ماما ،  هتفگ 

دش رضاح  دیـشر  هک  یماگنه  دننک ،  راضحا  ار  وا  داد  روتـسد  دش و  نامیـشپ  شا  هتفگ  زا  دایز  هک  تشذگن  یمک  تدم  نکیل  دندرک ، 
اهتسد یشوک .  یم  ام  یهاوخدب  يارب  نانچمه  ینامب  رگا  وت  میبای ،  یمن  تسا ،  هتفگ  وت  هب  تتسود  هک  هچنآ  زا  رتهب   : )) دز گناب  وا  رب 

درد هب  هجوت  نودـب  گرزب  درمدار  نیا  نکیل  دـندرک ،  عطق  ار  وا  ياهاپ  اهتـسد و  تعرـس  هب  نادالج  دـینک . )) . . . !  عطق  ار  شیاهاپ  و 
 ، نارومءام درک .  نانآ  دض  رب  شروش  هب  قیوشت  ار  اه  هدوت  دومن و  ناشیاهمتـس  نایوما و  ياهیدـیلپ  ندرمـشرب  هب  عورـش  دوخ ،  هاکناج 
هک یلاح  رد  دندیرب و  ار  شنابز  دننک ،  عطق  ار  دیشر  نابز  داد  روتسد  زین  وا  دنتشاذگ ،  نایم  رد  يو  اب  ار  ارجام  دنتفر و  دایز  دزن  ناباتش 

ناگرزب زا  يا  هراپ  اهنیا  درپس .  ناـج  درک ،  یم  عاـفد  تیب  لـها  اـب  یتسود  تاداـقتعا و  زا  تاـیح  هظحل  نیرخآ  اـت  گرزب  دـهاجم  نیا 
یم رشن  دنتسه ،  یمالسا  هشیدناو  یهاگآ  همشچرس  هک  ار  تیب  لها  لیاضفاریز  دندش ؛ یکیزیف  هیفصت  هیواعم  هلیسو  هب  هک  دندوب  مالسا 

 . دنداد

 ( ع  ) تیب لها  اب  زیتس 

ثاریم و هک  تیب  لها  اـب  زیتس  يارب  ار  دوخ  یغیلبت  لـیاسو  یتلود و  ياـهنامزاس  یماـمت  دـش ،  تسار  هیواـعم  يارب  اـهراک  هک  یماـگنه 
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ار لیاسو  نیرتکانرطخ  یلهاج ،  گرگ  نیا  تفرگ .  راک  هب  دنتـسه ،  یمالـسا  هعماج  ساسح  بصع  تما و  رد  ربمایپ  ياـهبنارگ  هعیدو 
هب اهنآ  نداد  تبسن  رابخا و  لعج  هنیمز  رد  دوخ  نارودزم  زا  يا  هکبـش  هیواعم  رابخا :  لعج   1 هلمج :  زا  تسب  راک  هب  نانآ  اب  زیتس  يارب 

نانآ ندرک  ملع  يارب  هباحص  تلیـضف  رد  يرابخا  یهاگ  زین  نالعاج  داد .  لیکـشت  تیب ،  لها  تیمها  تلزنم و  زا  نتـساک  يارب  ربمایپ ، 
یهاگ تسا .  هدرمـشرب  هنیمز  نیا  رد  ار  ثیدـح  دـص  زا  شیب  مالّـسلا )  هیلع  رقاب ( دـمحم  ماـما  هک  دـنتخاس  یم  یحو  نادـناخ  ربارب  رد 
مالسا اب  هشیمه  هک  نایوما  شیاتـس  حدم و  رد  یثیداحا  نینچمه  نانآ  دندرک .  یم  لعج  مالّـسلا )  مهیلع  تیب (  لها  تمذم  رد  يرابخا 

رد يرابخا  هکلب  درکن ،  افتکا  رادقم  نیمه  هب  رگناریو  هکبش  نیا  دنداد .  تبسن  نانآ  هب  ینیغورد  لیاضف  دندرک و  لعج  دنتـشاد  زیتسرس 
یمالـسا تعیرـش  زا  یـشخب  تفای و  هار  زین  ننـس  حاحـص و  ياهباتک  هب  تالوعجم  نیا  هنافـسءاتم  دـندرک و  لعج  یمالـسا  ماکحا  هنیمز 

هلمج زا  دـندز ،  یبتک  فیلءات  هب  تسد  هنیمز  نیا  رد  ناـققحم  زا  یهورگ  دنتـشگن .  اـهنآ  ندوب  یلعج  هجوتم  بتک ،  نافنـصم  تشگ و 
زا يدایز  ثیداحا  نآ ،  رد  و  ۀعوضوملا ))  رابخالا  یف  ۀعونـصملا  یلائللا   )) مان هب  دراد  یباتک  یطویـس ))  نیدلا  لالج  ققدـم ؛  ققحم  ))
هب دنک .  یم  تبث  نویلیم  مین  ات  ار  ثیداحا  نیا  دادعت  ریدغلا ))  ، )) دوخ راگدنام  رثا  رد  زین  ینیما ))  همالع   . )) تسا هدرب  مان  ار  لیبق  نیا 

تـسا لوعجم  ثیداحا  نیمه  هدرک ،  گرزب  يرـش  راچد  ار  ناناملـسم  هدیناجنر و  ار  یمالـسا  ناهج  هک  يا  هعجاف  نیرتگرزب  لاح ،  ره 
یم مالسا  ياه  هریخذ  زا  هک  اهنآ  حیحص  ثیداحا  ناماما و  ناناملسم و  نایم  يا  هدرپ  تسا و  هدرک  شودخم  ار  مالسا  كانبات  هرهچ  هک 

زا دـننک و  ّبس  ار  نینم  ؤـملاریما  هـک  دوـب  هداد  روتـسد  ًامـسر  هیواـعم  ع : )   ) نـینم ؤـملاریما  هـب  ییوگازـسان   2 تـسا .  هـتخیوآ  دـشاب ، 
يراگدـنام يراوتـسا و  رد  یـساسا  يرـصنع  ار  راک  نیا  دـنهد و  هعاـشا  ناناملـسم  ناـیم  ار  نآ  دوب  هتـساوخ  دوخ  ناـیلاو  نارازگراـک و 

یـصوصخ و لـفاحم  رد  اـهنت  هن  هیواـعم  هتـساوخ  يارجا  یپ  رد  نیطالـسلا  ظاّـعو  تموکح و  ناگتـسباو  تشادـنپ .  یم  دوخ  تموکح 
دوبان و ار  ماما  تیـصخش  هک  داقتعا  نیا  اب  دـنتخادرپ ،  ماما  ّبس  هب  ینید ،  ياهتبـسانم  رگید  هعمج و  زامن  ياه  هبطخ  رد  هکلب  یمومع ، 
ناشدوخ و هب  اهنعل  ّبس و  نیا  دزوسب  شا  هشیر  دنک  فپ  سک  نآ  ره  دزورفرب  دزیا  هک  ار  یغارچ  هکنآ :  زا  لفاغ  دننک ،  وحم  ار  وا  مان 

ياهداینب هک  یناسنا  نیرتناشخرد  ناونع  هب  خیرات  هرتسگ  رد  ماما  تشگزاب و  دندوب ،  هدرک  ناشطلـسم  ناناملـسم  رب  هکنانآ  ناشناروای و 
هب ماما  یسایس ،  یللملا و  نیب  ياهفرع  مامت  رظن  زا  دش .  رهاظ  تخاس ،  رارقرب  نیمز  رد  ار  قح  ناکرا  درک و  راوتسا  ار  یعامتجا  تلادع 

نکیل دـش ،  هتخانـش  رـشب ،  قوقح  هدـننک  مـالعا  ناگدیدمتـس و  ناـمورحم و  قوقح  راذـگناینب  نیلوا  قرـش و  مکاـح  نیرتگرزب  ناونع 
ماما هک  دندش  نآ  زا  عنام  نانآ  درادن ،  ریظن  تیناسنا  رب  ناشتیانج  هک  دندوب  ناگدیرفآ  نیرتدب  تیرشب و  ياه  هلافت  ترـضح ،  نانمـشد 

3 دـنک .  افیا  یـسایس ،  یعامتجا و  يداصتقا ،  ياه  هنیمز  مامت  رد  هماـع  یناگدـنز  لوحت  یناـسنا و  ندـمت  ياـنب  هنیمز  رد  ار  دوخ  شقن 
لها هب  تبـسن  ضغب  اب  ار  ناگوابون  ات  تفرگ  راک  هب  یـصاخ  یمیلعت  ياهنامزاس  اههاگـشزومآ و  هیواعم  يرورپ :  هنیک  ياههاگـشزومآ 

) ربمایپ ترتع  اب  ینمشد  نیملسم  ياپون  نادنزرف  هب  زین  اههاگتسد  نیا  دنرورپب .  دنتسه ،  مالـسا  ساسح  زکرم  هک  مالّـسلا )  مهیلع  تیب ( 
هیواعم هتـساوخ  سکع  رب  دنوادخ  تشاد و  يرذگدوز  جـیاتن  اهراک  نیا  یلو  دـنتخومآ .  یم  ار  یحو  نادـناخ  و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص 

شمراکم تسایند و  دزنابز  وا  فصو  هک  تسا  مالّـسلا )  هیلع  نینم (  ؤملاریما  نیا  کـنیا  داد .  داـب  هب  ار  وا  ياـهوزرآ  دوب و  هدرک  هدارا 
شرون هب  هک  قرـش  نامـسآ  رد  تسا  یناشخرد  هراتـس  تسا .  یناکم  ناـمز و  ره  رد  ناـگدازآ  دورـس  دوش و  یم  وگزاـب  اـهنابز  همهرد 

هتسیرگن اهنادب  داسف ،  هموثرج  نوچ  هک  دنتسه  نایوما  هیواعم و  نیا  و  دننز .  یم  ماگ  ناراگزیهرپ  شقیرط  رب  دنیوپ و  یم  هار  ناحلـصم 
دروخ و تسکـش  یعامتجا  یـسایس و  نادـیم  رد  هیواعم  دوش .  یمن  دای  نانآ  زا  يّرـش ،  هب  تبقاع  يراوخ و  نالذـخ و  اب  زج  دوش و  یم 

یمکاح نیرتدـیلپ  وا  هک  دـش  نشور  ناگمه  رب  درک و  راکـشآ  ار  وا  تایانج  ناهانگ و  هب  هدولآ  نورد  شزیتس ،  تیب  لها  ياـه  هماـنرب 
 . تسا هدش  رهاظ  یمالسا  یبرع و  قرش  رد  هک  تسا 

ملظ شرتسگ 
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باکترا رد  هنامحر  یب  نانآ  درک و  طلسم  ناناملسم  رب  راوخنوخ  ینامکاح  درتسگ ،  یمالـسا  ملاع  طاقن  مامت  رد  ار  روج  ملظ و  هیواعم 
زا يرابگر  قارع  مدرم  رب  هک  دوب  هیبا ))  نب  دایز   ، )) رتراوخنوخ رتلدگنـس و  رتدـیلپ ،  نانآ  همه  زا  دـنتفر .  شیپ  يرازآ  مدرم  تیانج و 

ار نامهتم  درک و  یم  مکح  یماهتا ،  نامگ و  کش و  نیرتمک  اب  دوب  هتفگ  شیاه  هبطخ  زا  یکی  رد  هک  هنوگناـمه  داـیز  دـیراب .  باذـع 
ساره و ياه  هیاس  ندرتسگ  زا  تشادن و  یـساره  قحان ،  هب  يزیرنوخ  رد  دنار و  یم  مادـعا  گرم و  فرط  هب  قیقحت  هنوگ  چـیه  نودـب 

ملظ دوب .  شعورـشمان  ردارب  نوچ  یهلا  تامّرحم  همه  باکترا  رد  وا  هلمج ،  کی  رد  درک .  یمن  هانگ  ساسحا  ناناملـسم  نایم  تشحو 
نایعیش همه ،  زا  شیب  ( 46 (( . ) دمآرد اپ  زا  دیعس  دش ،  اهر  دعس  رگا   : )) دنتفگ یم  هکنآ  ات  درک ،  یم  دادیب  یمالـسا  قطانم  رد  متـس  و 

نانآ زا  يرایسب  داد ،  یم  رارق  دوخ  يرگزواجت  ملظ و  دروم  ًاصوصخم  ار  نانآ  تموکح ،  دندوب .  انگنت  رد  مالّـسلا )  مهیلع  تیب (  لها 
 . داد هجنکش  ار  نانآ  فلتخم  ياحنا  هب  دروآرد و  هقدح  زا  ار  نانآ  ياهمشچ  درک ،  سوبحم  هجنکش  ياهقاتا  کیرات و  ياهنادنز  رد  ار 

ياهیریگ ماقتنا  اهمتـس و  دـهاش  مالّـسلا )  هیلع  لضفلاوبا (  دوب .  نانآ  هب  یگتـسبلد  و  مالّـسلا )  مهیلع  تیب (  لها  یتسود  نانآ  مرج  اهنت 
نایوما دض  رب  هناحلـسم  مایق  داهج و  ترورـض  هب  وا  نامیا  رب  تادهاشم ،  نیا  دندش .  یم  لمحتم  تیب  لها  نایعیـش  هک  دوب  یکانتـشحو 

ار تیانج  نیرتگرزب  هیواعم  دیزی :  هب  یشخب  تفالخ  دوزفا .  ناناملسم ،  نایم  یمالسا  تایح  ندنادرگزاب  تنحم و  زا  تما ،  تاجن  يارب 
هدرپسرـس دوب و  يراع  یناسنا  ياهـشزرا  همه  زا  ناخروم  عامجا  هب  هک  دیزی  شدـنزرف  هب  ار  یمالـسا  تفالخ  دـش و  بکترم  مالـسا  رد 

ادـخ هب  هن  دوب ،  هتفگ  شرعـش  رد  هک  روط  نامه  دـیزی  درپس .  دوب ،  یلهاج ))   )) يدرف هملک  یعقاو  يانعم  هب  يراـب و  دـنب و  یب  هاـنگ و 
ودـب دز ،  گناب  غالک   : )) تفگ دـندرک ،  دراو  وا  رب  قشمد  رد  ار  ربماـیپ  نادـناخ  ناریـسا  هک  یماـگنه  ازج و  زور  هب  هن  تشاد و  ناـمیا 

سپزاب هکم  حتاف  دـنزرف  زا  ار  نایوما  ياهبلط  يرآ ،  ( 47  (( . ) متفرگ ربمایپ  زا  ار  مصاقت  نم  ینزن ،  گـناب  هچ  ینز و  گـناب  هچ  متفگ 
هچنآ ماقتنا  ربمایپ  نادنزرف  زا  رگا  متسین ،  فدنخ  زا   : )) تفگ ومه  رگید  هعفد  درک .  ریـسا  ار  شنادناخ  تشک و  ار  شنادنزرف  تفرگ ؛ 

دنک و یم  راوس  ناناملـسم  هدرگ  رب  ار  وا  هیواعم  دوخ ،  ینید  یب  داحلا و  اب  هک  تسا  دـیزی  نیا  يرآ ،  ( 48  (( . ) مریگن دوب ،  هداد  ماجنا 
نتـشک و اب  دهد و  یم  رارق  رظن  دم  ار  یعامتجا  یگدنز  زا  يداقتعا  يرکف و  ییادز  مالـسا  یلهاج ،  گنهرف  یگدـنز و  يایحا  اب  زین  وا 
هب ناناملسم  نایم  رد  هشیمه  يارب  ار  هاکناج  یثداوح  تمصع ،  نادناخ  ندرک  ریـسا  و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ ( ترتع  ندرک  دوبان 

 . دراذگ یم  اج 

ناملسم ياهتیصخش  رورت 

هب تسد  دـنریگب ،  رارق  ناناملـسم  هجوت  دروم  دنتـسناوت  یم  هک  یناسک  ندرب  نایم  زا  دـیزی و  تفـالخ  هنیمز  ندرک  راومه  يارب  هیواـعم 
نب دعس   1 دروآرد .  اپزا  ساسا  نیمه  رب  ار  لیذ  دارفا  دز و  دـندوب ،  نیملـسم  نایم  ییالاو  تلزنم  ياراد  هک  ناملـسم  ياهتیـصخش  رورت 

دیدناک یمالـسا  تفالخ  يارب  ار  نانآ  رمع  هک  هرفن  شـش  ياروش  ياضعا  زا  یکی  قارع و  حـتاف  صاقو ))  یبا  نب  دعـس   : )) صاقو یبا 
زا دلاخ )) نب  نامحرلادبع   : )) دلاخ نب  نامحرلادبع   2 ( 49  . ) تشک ار  وا  رهز  نداد  اب  سپ  دمآ ،  نارگ  هیواعم  رب  شدوجو  دوب ،  هدرک 

یـسک هچ  هب  دوخ  زا  سپ  ار  تفالخ  هک  درک  تروشم  نانآ  اب  هیواعم  هک  یماگنه  دوب و  رادروخرب  نایماش  نایم  یعیـسو  يا  هدوت  هاگیاپ 
رامیب نامحرلادبع  دعب  يدنچ  دیچ .  يا  هئطوت  وا  يارب  ناهن  رد  درواین و  دوخ  يور  هب  هیواعم  دندرک .  یفرعم  ار  نامحرلادـبع  دراپـسب ، 

تسب و راـک  هب  ار  روتـسد  زین  بیبـط  دـهد .  رهز  وا  هب  دریگ و  هدـهع  هب  ار  وا  هجلاـعم  اـت  درک  هراـشا  يدوهی  یبـیبط  هب  هیواـعم  تشگ و 
هیواعم نافلاخم  نیرت  هتـسجرب  زا  رکب )) یبا  نب  نامحرلادبع   : )) رکب یبا  نب  نمحرلادـبع   3 ( 50  . ) تشذگرد رهز ،  رثا  رب  نمحرلادـبع 
هیواعم دوب .  هدـیچیپ  قشمد  هنیدـم و  رد  وا  تفلاـخم  ربخ  دوب .  هدرک  راکـشآ  ار  دوخ  تفلاـخم  دوب و  دـیزی  يارب  نتفرگ  تعیب  هنیمز  رد 

درک و يراددوخ  هوشر  نتفریذـپ  زا  وا  نکیل  داتـسرف ،  شیارب  هوشر  ناونع  هب  نمحرلادـبع  تیاـضر  بسک  يارب  مهرد  رازه  دـص  کـی 
ع  ) نسح ماما   4 ( 51  . ) دروآرد اپ  زا  درک و  مومـسم  ار  وا  هیواعم  هک  دننآرب  عبانم  زا  یخرب  مشورف . ))  یمن  میایند  هب  ار  منید   : )) تفگ
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نامیپ ياهدنب  رد  اریز  دوب ؛ ترضح  نآ  زا  ییاهر  يارب  یهار  لابند  هب  وا  هدش و  نیگنـس  هیواعم  رب  مالّـسلا )  هیلع  نسح (  ماما  دوجو  ( : 
نانآ زا  یکی  نادجو  ات  دنارذگ  رظن  زا  ار  ماما  ناکیدزن  اذل  دوش ،  راذگاو  ماما  هب  شگرم ،  زا  سپ  تفالخ ،  هک  دوب  هدرک  دهع  حلص ، 

نز نیا  تفاین .  ار  نئاخ  ثعشا ))  تنب  هدعج   ، )) ماما رسمه  زج  یـسک  شواک ،  نیا  رد  دزیگنارب .  ترـضح  نتـشک  هب  ار  وا  هدیرخ و  ار 
دنتشادن نامیا  یناسنا ،  ياهـشزرا  هب  نانآ  زا  کی  چیه  دوب و  هدناسرن  روهظ  هصرع  هب  يا  هداز  بیجن  زگره  هک  تشاد  قلعت  ینادناخ  هب 

لاوما و نداد  اب  زین  ناورم  دـش .  راتـساوخ  وا  زا  ار  هئطوت  يارجا  تفرگ و  سامت  مکح  نب  ناورم  هنیدـم ،  رد  دوخ  لماع  اب  هیواعم  سپ  . 
اب ار  ترـضح  هیواعم ،  هناراکتیانج  هتـساوخ  يارجا  یپ  رد  هدـعج ))   . )) تخیگنارب تیانج  نیا  ماـجنا  هب  ار  وا  دـیزی ،  اـب  جاودزا  هدـعو 
 : دومرف داد و  رارق  بطاـخم  ار  ثیبـخ  نز  نآ  درک ،  رثا  ناـشیا  رد  رهز  هک  یماـگنه  دوب و  هزور  ترـضح  درک .  مومـسم  لاـّتق ،  يرهز 
 ، داد رارق  هچیزاب  تفیرف و  ار  وت  هیواـعم  وا  تفرگ ،  دـهاوخن  وت  يارب  ارم  ياـج  یـسک  ادـخ !  هب  دـشکب ،  ار  وت  دـنوادخ  یتشک ،  ارم  ))
 ، دوب هدش  هدوسرف  نیگنس ،  ياهدرد  راب  ریز  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا (  ربمایپ  هناحیر  هداون و  دنک . )) . . .  راوخ  ار  وا  وت و  دنوادخ 

لوغـشم نآرق  تایآ  توالت  ادخ و  رکذ  هب  نانچمه  نکیل  دوب ،  هدش  گنردرز  شراسخر  هدرمژپ و  ترـضح  هرهچ  هداتفا ،  رگراک  رهز 
یلاح رد  ماما  درک .  جورع  شراگدرورپ  يوس  هب  ناربمایپ  حاورا  نامحر و  هکئالم  لابقتـسا  ناـیم  رد  ترـضح  میظع  حور  هکنآ  اـت  دوب 

 ، درک بصغ  ار  وا  تفـالخ  درک .  ملظ  ترـضح  هب  دـنه  رـسپ  دـندوب .  هدرک  روـجنر  ار  ناـشناج  تالکـشمو ،  بیاـصم  هک  تشذـگرد 
 . درک هراپ  هراپ  ار  ماما  ياشحا  گنرش ،  اب  نایاپ  رد  تفگ و  ازسان  ًانلع  ار  شردپ  وا و  تشک ،  ای  دنکفا  نادنز  هب  ار  شردپ  وا و  نایعیش 

نفک لسغ و 

سدقم دسج  رابنوخ  ینامـشچ  اب  نایولع  نانآ  سءار  رد  ناگدننک و  عییـشت  درک و  نفک  داد و  لسغ  ار  ردارب  سدقم  رکیپ  ءادهـشلادیس 
 . دنراپسب كاخ  هب  شراوگرزب  ّدج  راوج  رد  ار  ترضح  رکیپ  دنتساوخ  یم  اجنآ  رد  دندرک .  عییشت  ربمایپ  هاگمارآ  ات  دنتفرگرب و  ار  ماما 
 ، دوش هدرپس  كاخ  هب  ناشیا  رانک  رد  هکنآ  ات  دـندروآ ،  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا (  ربمایپ  ربق  کـیدزن  ار  سدـقم  رکیپ  ناـیوما  هنتف 

نسح ایآ   : )) دنداد رس  دایرف  ناگدننک  عییشت  لباقم  دندیروشرب و  مکح  نب  ناورم  هغابروق ،  دنزرف  هغابروق  ناشسءار  رد  نایوما و  نکیل 
هک هشیاع  يوس  هب  ناگـس  نوچ  و  دشاب )) . . .  نینچ  تسا  لاحم  ددرگ ،  نفد  عیقب  يوس  نآ  رد  نامثع  اما  دوش ،  نفد  شدـج  راوج  رد 

راختفا دوش ،  نفد  شدج  رانک  رد  نسح  رگا   : )) دـندرک کیرحت  ار  وا  هنوگ  نیدـب  دنتفاتـش و  دنتـسناد ،  یم  تیب  لها  زا  ار  وا  فارحنا 
تفاکـش یم  مه  زا  ار  مدرم  فوفـص  هک  یلاح  رد  داتفا و  هار  هب  دیهج ،  اج  زا  زین  هشیاع  تفر . )) . . .  دـهاوخ  نیب  زا  شروای  تردـپ و 

سپـس درک . )) . . .  هراشا  دوخ  يوسیگ  هب  دـش و  دـهاوخ  هدـیرب  نیا ،  هنیآ  ره  دوش ،  نفد  شدـج  رانک  رد  نسح  رگا   : )) دز یم  دایرف 
تبـسن ار  دوخ  هنیک  بیترت ،  نیدب  و  دینکم . )) . . .  دراو  ما  هناخ  هب  مرادن ،  تسود  ار  هک  نآ   : )) تفگ دش و  ناگدـننک  عییـشت  هجوتم 

زا شردپ  رگم  دمآرد ،  هشیاع  تیکلم  هب  اجک  زا  هناخ  نیا  هک  تسا  شسرپ  نیا  ياج  لاح  درک .  راکشآ  مالّـسلا )  مهیلع  تیب (  لها  هب 
سپ يا ، ))  هرقن  هن  میراذگ و  یم  ثاریم  هب  ییالط  هن  ناربمایپ  هورگ  ام   : )) تفگ یم  هک  درکن  لقن  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمایپ ( 

 ، نیاربانب تسا .  ناناملـسم  همه  هب  قلعتم  دوش و  یمن  نآ  کلام  یـسک  تسادـخ ،  ياه  هناخ  زا  يا  هناخ  تیاور  نیا  قبط  رب  ربمایپ  هناخ 
نوچ ربمایپ  دنک و  یمن  لمع  تیاور  نیا  هب  هشیاع  رگا  دـننک و  نفد  اجنآ  رد  ار  رمع )  ) وا روای  شردـپ و  دـهد  یم  هزاجا  هشیاع  هنوگچ 
نانز یلو  تسا ،  ربمایپ  هداون  اریز  درب ؛ یم  ثرا  هک  تسا  نسح  ماما  نیا  تروص  نآ  رد  دنرب ،  یم  ثرا  وا  زا  شنادـنزرف  ناربمایپ  رگید 

 ، لاح ره  هب  دنرب .  یم  ثرا  دنا ،  هدرک  رکذ  اهقف  هک  رادقم  نآ  مه  انب  زا  دـنرب و  یمن  ثرا  هناخ  زا  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمایپ ( 
شیوخ نارودزم  هب  دـنداد و  ناشن  تیب  لها  هب  تبـسن  ار  دوخ  هنازوت  هنیک  نطاب  دـندرک و  يراشفاپ  اولب  داـجیا  يزیگنا و  هنتف  رب  ناـیوما 

مشاه ینب  نایم  یگنج  دوب  کیدزن  دندرک و  يزادناریت  هب  عورش  دوخ  ياهنامک  اب  زین  نانآ  دننک ،  نارابریت  ار  ماما  رکیپ  ات  دنداد  روتسد 
 ) نیـسح ماما  شردارب  نکیل  تخات ،  شیپ  نانآ  ندـنکارپ  نایوما و  اب  راکیپ  يارب  مالّـسلا )  هیلع  سابعلا (  لضفلاوبا  دریگبرد .  نایوما  و 
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هنوگره ماـجنا  زا  ار  وا  دوش ،  هتخیر  نوـخ  يا  هرطق  دـیابن  هکنآ  رب  ینبم  مالّـسلا )  هیلع  نسح (  ماـما  تیـصو  ظـفح  يارب  مالّـسلا )  هیلع 
نیدب دندرپس و  كاخ  هب  تلیضف  فرش و  يرابدرب ،  هتسجرب  تافص  هارمه  اجنآ  رد  دندرب و  عیقب  هب  ار  سدقم  رکیپ  تشادزاب .  یتکرح 

رب هک  دوب  یکانلوه  ثداوح  دهاش  مالّسلا )  هیلع  سابعلا (  لضفلاوبا  دروخ .  قرو  تماما ،  توبن و  تاحفص  زا  یناشخرد  هحفـص  هنوگ 
هار رد  داهج  مایق و  هب  تشگ و  ترـضح  یگدنز  زا  ندش  ریـس  ایند و  زا  ندنک  لد  ثعاب  دمآ و  مالّـسلا )  هیلع  نسح (  ماما  شردارب  رس 

 . تسب لد  ادخ 

هیواعم اب  ع )   ) نیسح ماما  تفلاخم 

 ، ناگدازآ رورـس  داد ،  همادا  نانچمه  ار  نانآ  فادـها  ریاغم  ناناملـسم و  حـلاصم  فلاخم  دوخ و  یفارحنا  تسایـس  هیواعم  هک  یماگنه 
دـض رب  ماـیق  هب  ار  ناناملـسم  دز و  تسد  وا  ندرک  اوسر  هب  داـعبا  ماـمت  رد  درک و  حـیبقت  ار  هیواـعم  لاـمعا  مالّـسلا )  هیلع  نیـسح (  ماـما 

هب هیواعم  دـنداد .  شرازگ  ماش  هب  ار  تموکح  دـض  رب  ترـضح  یـسایس  ياهتیلاعف  هیواعم ،  یـسوساج  نامزاس  دـناوخ .  ارف  وا  تموکح 
تروص رد  تخـس  دیدش و  تامیمـصت  ذاختا  هب  دیدهت  تفلاخم و  زا  ماما  نتـشادزاب  يارب  ینحللادیدش  تشاددای  دش و  ناساره  تدـش 
فلاخم درکلمع  دومن و  زاب  کیاکی  ار  شیاهتسایس  تفگ و  خساپ  دیدش  ینحل  اب  ار  وا  ماما  داتسرف .  ترـضح  يوس  هب  تفلاخم ،  همادا 

قمح نب  ورمع  يدع ،  نب  رجح   )) نوچ یناحلـصم  ناگدازآ و  هب  تبـسن  شیاهتیانج  تفرگ و  هدرخ  وا  رب  ار  ربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک 
رد هک  تسا  یسایس  دانسا  نیرتناشخرد  زا  ماما  خساپ  درک .  موکحم  دندوب ،  یمالسا  هشیدنا  ناگرزب  زا  هک  ار  يرَجَه ))  دیشر  یعازخ و 

ار دوخ  یبالقنا  عضوم  تشاد و  نایب  لیصفت  هب  دوب  هداد  خر  نامز  نآ  رد  هک  ار  یکانلوه  ثداوح  درک ،  فرطرب  ار  یماهبا  هنوگره  نآ 
(52  . ) درک راکشآ  هیواعم  تموکح  هیلع 

هکم رد  ع )   ) نیسح ماما  سنارفنک 

رد هک  نیعبات  راصنا و  نارجاهم ،  زا  يریثک  تیعمج  نآ  رد  تخاـس و  دـقعنم  یـسایس  یـسنارفنک  هّکم  رد  مالّـسلا )  هیلع  نیـسح (  ماـما 
دوخ و بیاصم  اهتنحم و  کیاکی  اسر  ینایب  اـب  تساـخاپب و  سنارفنک  نیا  رد  ماـما  دـندرک .  تکرـش  دـندوب ،  هدـش  رـضاح  جـح  مسوم 

دنوادخ شیاتس  دمح و  زا  سپ  ار  ماما  هباطخ  زا  یتمسق  سیق ))  نب  میلس   . )) درمـشرب يوما ،  توغاط  هیواعم ،  دهع  رد  ار  دوخ  نایعیش 
دیا هدید  دیناد و  یم  هک  تسا  هتشاد  يراتفر  ام  نایعیـش  ام و  اب  هیواعم  توغاط  نیا  هک  یتسرد  هب  دعب :  اما   : )) دنک یم  لقن  نینچ  لاعتم 

ار ما  هتفگ  دینک .  مبیذکت  میوگب ،  غورد  رگا  دینک و  مقیدصت  میوگب ،  تسار  رگا  مهاوخ ،  یم  يزیچ  امـش  زا  نم  دـیا .  هدوب  دـهاش  و 
زا هچنآ  يوس  هب  دیتفای ،  دوخ  دامتعا  دروم  ار  سک  ره  اجنآ  رد  دیدرگزاب .  دوخ  لیابق  اهرهش و  هب  سپس  دیسیونب ،  ار  منخس  دیونـشب ، 

دیـشخب دهاوخ  تیمامت  ار  دوخ  رون  دنوادخ ،  دوش و  بولغم  ددرگ و  سردنم  تناید  نیا  مسرت  یم  نم  دینک .  توعد  دـیناد  یم  ام  قح 
لزان تیب  لها  قح  رد  دنوادخ  هک  ار  یتایآ  مامت  هباطخ  نیا  رد  ماما   : )) دـیوگ یم  میلـس  دنـشاب . )) . . .  هتـشادن  شوخ  نارفاک  هچرگا 

کیاـکی شنادـناخ  دوخ و  قح  رد  ار  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا (  ربماـیپ  ياـه  هتفگ  همه  درک و  ریـسفت  دوـمن و  توـالت  دوـب ،  هدرک 
یم نیعباـت  و  میهد ))  یم  یهاوگ  میا و  هدینـش  ار  نآ  ادـخ  هب  يرآ ،   : )) دـنتفگ یم  هباحـص  کـی ،  ره  زا  سپ  درک و  لـقن  دـناوخرب و 
امش رب  ار  ادخ   : )) دومرف ترضح  سپس  تسا . ))  هدرک  تیاور  میارب  مقوثو ،  دامتعا و  دروم  یباحـص  ار  نآ  ادخ !  هب  يرآ ،   : )) دنتفگ
نآ رد  هک  دوب  یسنارفنک  نیتسخن  نیا  ( 53  . . . (( . ) دییوگزاب دوخ  قوثو  دروم  نیدـتم و  دارفا  يارب  ار  میاه  هتفگ  هک  مریگ  یم  دـهاش 

ار یحو  نادناخ  لیاضف  ندناشوپ  تیب و  لها  زا  مدرم  ندرک  ادج  رب  ینبم  هیواعم  تسایس  عمجَم ،  نآ  رد  ترضح  دش .  لیکشت  ماگنه ، 
نانآ قح  رد  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ ( زا  هک  یتایاور  لقن  بقانم و  شرتسگ  لیاضف و  رشن  هب  ار  سنارفنک  نارـضاح  درک و  موکحم 

دنسانشب یمالسا ،  تما  هدنپت  بلق  نیا  مالّسلا ؛)  مهیلع  تیب (  لها  دض  رب  ار  هیواعم  دیلپ  ياهتین  مدرم  ات  درک  توعد  تسا ،  هدش  رداص 
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.

هیواعم تکاله 

یم سوسفا  هک  یلاح  رد  تفر ،  گرم  لابقتـسا  هب  ناهانگ ،  نیگنـس  راـب  ریز  دوب و  هدـش  بکترم  هک  یتاـیانج  زا  بارطـضا  رد  هیواـعم 
 (( . تشاد مهاوـخ  شیپ  رد  يراوـشد  زور  وا  رطاـخ  هب  دوـب  يدـع  نب  رجح  شدوـصقم  ربدا  نبا  زا  نم !  رب  ياو   : )) تفگ یم  دروـخ و 

ناناملسم نوخ  نتخیر  قحان  هب  ببس  هب  هکلب  رجُح ،  رطاخ  هب  اهنت  هن  دراد ؛ دنوادخ  هاگشیپ  رد  تخس  یباسح  راوشد و  يزور  وا ،  يرآ 
دیگنج و یمالـسا  تموکح  اب  هک  دوب  وا  درک .  رارقرب  اه  هناخ  رد  ار  هودـنا  گوس و  داد و  نتـشک  هب  ار  ناناملـسم  زا  نت  رازه  اههد  وا  . 

نیرتریرش هک  دوب  وا  دروآ .  دوجو  هب  تخاس ،  دوخ  یـصخش  لاوما  ار  لاملا  تیب  درک و  دوخ  هدرب  ار  ادخ  ناگدنب  هک  ار  نایوما  تلود 
 ، دوخ زا  سپ  هک  دوب  وا  دنک .  لامدـگل  ار  نانآ  دراد و  اور  ملظ  نانآ  رب  ات  درک  طلـسم  ناناملـسم  رب  هیبا  نب  دایز  نوچ  ار  ادـخ  ناگدـنب 

راتفر نایفسوبا  دوخ  ياین  نوچ  ربمایپ  مالسا و  اب  تیدض  رد  دنیرفایب و  مالسا  رد  ار  كانتشهد  ثداوح  نآ  ات  دیزگرب  تفالخ  هب  ار  دیزی 
رداص ار  ربانم  رب  مالّـسلا )  مهیلع  تیب (  لها  ّبس  روتـسد  هک  دوب  ومه  و  درک .  مومـسم  ار  مالّـسلا )  هیلع  نسح (  ماـما  هک  دوب  وا  دـنک . 

نیگنـس و دنوادخ ،  دزن  ار  وا  باسح  هک  يرگید  ياوران  لامعا  هفاضا  هب  داد .  رارق  ناناملـسم  یتدیقع  یگدنز  زا  یـشخب  ار  نآ  درک و 
هب متـس  ياه  هیاپ  تسکـش و  ملظ  راوید  نارگید .  لابقتـسا  دروم  راوخ و  یتکاله  دش ؛ كاله  هیواعم  لاح ،  ره  هب  درک .  دهاوخ  تخس 

ینعی هیواعم ؛  دهعیلو  تفگ .  شابداش  ناناملسم  هب  ار  هیواعم  تکاله  یلشهن ))  دوعـسم  نب  دیزی   )) یقارع گرزب  رادرـس  دمآرد و  هزرل 
همه زا  ناگدنزاون  نارگاینخ و  ياه  همغن  نایم  رد  هناتسم و  ياه  هدبرع  اب  اههاگراکش  رد  هکلب  دوبن ،  اجنآ  رد  ردپ ،  گرم  ماگنه  دیزی 
راچد ار  یمالسا  ملاع  تفر و  یم  رامش  هب  نامز  نآ  رد  سوباک  نیرت  نیگنس  هک  ار  هیواعم  تموکح  زا  نخس  اجنیا  رد  دوب .  ربخ  یب  اج 

تموکح نآ ،  ياه  هیاس  هک  دوب  یکانتـشحو  عیاجف  دـهاش  مالّـسلا )  هیلع  سابعلا (  لـضفلاوبا  میرب .  یم  ناـیاپ  هب  درک ،  خـلت  یبیاـصم 
 . دوب هتفرگارف  ار  ناناملسم 

ینیسح تضهن  اب  مشش :  لصف 

همدقم

زاغآ مالّسلا )  هیلع  نیسح (  ماما  ءادهشلادیس  ناگدازآرورس و  شردارب  هک  یمالسا  گرزب  تضهن  اب  مالّـسلا )  هیلع  سابعلا (  لضفلاوبا 
یم رامـش  هب  نیمز  يور  ياهتلم  يارب  اهنآ  نیرترمثرپ  یناهج و  ياهتـضهن  نیرتگرزب  زا  هک  یمیظع  تضهن  دـش ؛ هارمه  ماگمه و  درک ، 

هب ار  ناملسم  یلم  ياههورگ  دومن و  دازآ  ار  ناملـسم  ناسنا  داد ،  ناکت  ار  ملاع  همه  درک ،  نوگرگد  ار  خیرات  ریـس  تضهن ،  نیا  دور . 
یـشقن درک و  تکرـش  هنالاعف  تضهن ،  نیا  رد  ناندـع  راختفا  مشاـه و  ینب  رمق  تخیگنارب .  يزیتس ،  ملاـظ  ملظ و  تموکح  زا  یچیپرس 

هناـمیحر و ياـه  هتـساوخ  فادـها و  ماـمت  درک ،  يراـکمه  مالّـسلا )  هیلع  نیـسح (  شردارب  اـب  نآ  لـحارم  ماـمت  رد  دومن ،  اـفیا  تبثم 
ناشخرد تضهن  نیا  وضع  نیرت  هتـسجرب  سابع ،  دروآ .  نامیا  اهنآ  هب  تسناد و  ناگدیدمتـس ،  ناـمورحم و  يارب  ار  شا  هناـهاوخریخ 

عضاوم و دروآ ،  نامیا  شا  هتفگ  هب  تشگ ،  وا  دنمناوت  يوزاب  دروآرب ،  ار  وا  ياه  هتـساوخ  تفرگ ،  یپ  ار  ردارب  تمزالم  هناعیطم  دوب . 
ره رد  دشن .  ادج  ردارب  زا  تداهش ،  تمارک و  نیمزرس  هب  سپـس  هکم و  هب  هنیدم  زا  شا  هنادواج  ریـس  رد  درک و  قیدصت  ار  شیاهنامرآ 

یخیرات ياهلصف  یخرب  زا  راصتخا  هب  اجنیا  رد  دوب .  وا  کیرش  هارمه و  سابع  مالّسلا )  هیلع  نیـسح (  ماما  تضهن  زا  یعـضوم  فقوم و 
 . مییوگ یم  نخس  دوب ،  نآ  هتسجرب  هرهچ  سابع  هک  گرزب  تضهن  نیا 

دنک یمن  تعیب  ع )   ) نیسح
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ار ترضح  هبقع ))  نب  دیلو   )) هنیدم مکاح  هک  دوب  یماگنه  نآ  دز و  زاب  رـس  دیزی  اب  ندرک  تعیب  زا  ًامـسر  مالّـسلا )  هیلع  نیـسح (  ماما 
دوخ تیامح  يارب  ار  مشاه  ینب  ناناوج  رگید  سابع و  شدـنمناوت ،  يوزاب  تسناد  یم  ار  دـیلو  هتـساوخ  هک  ترـضح  دـناوخارف .  هنابش 

 . دنوش هناخ  لخاد  ترـضح ،  تاجن  يارب  دش ،  دنلب  ترـضح  يادص  هکنیمه  دنتـسیاب و  دـیلو  هناخ  رد  رب  تساوخ  نانآ  زا  دـناوخارف و 
دیزی هک  تفگ  داد و  ترـضح  هب  ار  هیواعم  گرم  ربخ  دیلو  نآ ،  زا  سپ  تفرگ .  رارق  وا  مرگ  لابقتـسا  دروم  دش و  دیلو  هناخ  دراو  ماما 

 . تساوخ تلهم  دـنوش  عمج  مدرم  هکنآ  ات  حبـص و  ات  ماـما  تسا .  هدـش  راتـساوخ  ًاـصوصخ  ار  ماـما  تعیب  ًاـمومع و  هنیدـم  لـها  تعیب 
نآ هیلع  مایق  تموکح و  زا  یچیپرس  هب  ار  نانآ  دنک و  مالعا  دیزی  تفالخ  اب  ار  دوخ  لماک  تفلاخم  نانآ  ربارب  رد  تساوخ  یم  ترضح 

اج زا  يزیگنا  هنتف  يزورفا و  شتآ  يارب  تشاد و  روضح  دوب ،  لطاب  ياه  هیاپ  نیقفانم و  نارس  زا  هک  مکح ))  نب  ناورم   . )) دنک توعد 
زا سپ  رگم  تفای ،  یهاوخن  تسد  یتصرف  نینچ  هب  رگید  دوش ،  ادج  وت  زا  تعیب  نودب  کنیا  نیـسح  رگا   : )) دز گناب  دیلو  رب  دیهج و 

نیسح ماما  توبن ،  مرح  نابهگن  نزب . )) . . .  ار  وا  ندرگ  درک ،  تفلاخم  رگا  ریگب و  تعیب  راد و  زاب  ار  وا  امش ،  نایم  رایسب  ياه  هتـشک 
 . يدش راوخ  یتفگ و  غورد  دنگوس !  ادخ  هب  وا ؟ ای  یشک  یم  ارم  وت  ایآ  ءاقرز !  رسپ  يا   : )) دومرف دش و  هریخ  ناورم  هرهچ  رد  ریقحت  اب 
ام ریما !  يا   : )) درک مالعا  نینچ  ار  دـیزی  اب  تعیب  مدـع  رب  ینبم  دوخ  میمـصت  مزع و  تشگ و  دـیلو  هجوتم  ناگدازآ  ردـپ  سپـس  . . (( . 

درک متخ  ام  اب  درک و  زاغآ  ام  اب  ار  توبن  دنوادخ  میتسه .  تمحر  هاگیاج  هکئالم و  تفر  دمآ و  لحم  تلاسر ،  ندعم  توبن ،  تیب  لها 
هب دـنک ؛ یمن  تعیب  وا  لثم  اب  نم  نوچ  یـسک  تسا .  قسف  هب  رهاـجتم  اوراـن و  هب  سفن  هدنـشک  هراوخ ،  یم  قساـف ،  يدرم  دـیزی ،  اـما  . 

تردـق ژد  هرامالاراد و  رد  ماما  ( 54  . . . (( . ) میرتراوازـس تعیب  تفالخ و  هب  ام  زا  کی  مادک  هک  دـید  دـیهاوخ  دـید و  میهاوخ  يدوز 
زا ناناملـسم  ییاهر  يارب  ات  دوب  هدرک  هدامآ  ار  دوخ  ترـضح  درک .  مالعا  دیزی  اب  ار  دوخ  تعیب  مدـع  نانآ ،  هب  یهجوت  نودـب  مکاح ، 

دوخ رظن  ههجو  دندنـسپ ،  یمن  هچنآ  هب  ار  نانآ  نتـشاداو  هدرک و  دوخ  فده  ار  نانآ  ندرک  راوخ  هک  دیزی  یتسیرورت  رابج و  تموکح 
هب ار  ناناملـسم  درک ،  یم  اضما  ار  وا  تموکح  رگا  دوب و  اناد  دیزی ،  ینید  یب  قسف و  هب  ماما  دنک .  يراکادف  يزابناج و  دوب ،  هداد  رارق 

ربارب رد  هیلع  هّللا  مالس  ترضح  نکیل  درک ،  یم  ناهن  یهارمگ  قیمع  ياه  هّرد  رد  ار  یمالسا  تاداقتعاو  تخاس  یمراچد  یگدنب  تلذ 
مچرپ تشاذگ و  ناغمرا  هب  الاو  یتمارک  راوتسا و  یتزع  ناناملـسم ،  يارب  دیدنخ و  گرم  هب  هدز ،  رخـسمت  یگدنز  رب  داتـسیا ،  اهنافوط 

 . دروآرد زازتها  هب  ناهج  نامسآ  رد  ار  دیحوت 

هّکم يوس  هب 

فادـها نییبت  توعد و  شرتـسگ  يارب  یهاـگیاپ  ار  اـجنآ  دورب و  هکم  يوس  هب  دـنک و  كرت  ار  هنیدـم  تفرگ  میمـصت  ناـگدازآ  رورس 
 . دزیگنارب دوب ،  هدرک  مسجم  دوخ  دـیلپ  داعبا  مامت  اب  ار  تیلهاج  هک  يوما  تموکح  هیلع  ماـیق  هب  ار  ناناملـسم  دـهد و  رارق  دوخ  تضهن 

اهنارحب تالکشم و  راب  هکیلاحردرابهودنا  ییادص  اب  تفر و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا (  ربمایپ  شدج  ربق  دزن  تکرح  زا  لبق  ترضح 
رادـید نیرخآ  يارب  سپـس  درک .  تیاکـش  راگزور  ياه  هنتف  زا  تخادرپ و  ناشیا  رهطم  حور  اب  وگتفگ  هب  تشاد ،  كراـبم  شود  رب  ار 

هدـش هکم  راپـسهر  هداوناخ  دارفا  مامت  اب  ینیـسح  ناوراک  کنیا  درک .  عادو  نانآ  اب  تفر و  نسح  ماما  شردارب  راوگرزب و  رداـم  ربق  دزن 
هب ار  وا  نادناخ  ماما و  ياهراک  مامت  یتسرپرـس  لضفلاوبا  دنوش .  هدـنهانپ  دـشاب ،  نما  ياج  ناگمه  يارب  دـیاب  هک  ادـخ  هناخ  هب  ات  دـنا 

ماما دور .  یم  شیپ  ممـصم ،  تسا و  هدروآرد  زازتها  هب  ار  مچرپ  ردارب ،  رانک  رد  ساـبع  دـیآ .  یمرب  اـهنآ  سپ  زا  کـین  دراد و  هدـهع 
زا بیترت  نیدب  دـنک و  تکرح  ههاریب  زا  ریبز )) نبا   )) دـننام دومن  داهنـشیپ  ترـضح  هب  ناهارمه  زا  یکی  تفرگ ،  شیپ  ار  یمومع  هداج 

نانچمه ار  هار  نیا  دنگوس !  ادخ  هب   : )) داد خـساپ  سفن  هب  دامتعا  تعاجـش و  اب  ترـضح  نکیل  دـنام ،  ناما  رد  یتلود  ياهورین  بیقعت 
 . . . (( . دـهد ماجنا  تسوا ،  ّیـضرم  دـنک و  هدارا  ار  هچنآ  باب  نیا  رد  دـنوادخ  اـت  منیبب ،  ار  هکم  ياـه  هناـخ  هکنآ  اـت  مهد ،  یم  همادا 

زا یمرگ  لابقتـسا  هکم  لها  دـمآ .  دورف  بلطملادـبع ))  نب  سابع   )) هناـخ رد  دیـسر و  هکم  هب  نابعـش  موس  هعمج  بش  ماـما ،  ناوراـک 
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 . دنتفاتـش یم  ترـضح  رادید  هب  ناشربمایپ  ثیداحا  دوخ و  نید  ماکحا  ندروآ  تسد  هب  يارب  ماش  حبـص و  دندروآ و  لمع  هب  ترـضح 
رد یـسایس  ینید و  یهاگآ  رـشن  يارب  ترـضح  دنتفر .  یم  ناشیا  دزن  ماما  ترایز  يارب  زین  طاقن  همه  زا  هّللا  تیب  ناریاز  رگید  جاجُح و 
هب دـصق  هک  يوما  تموـکح  هیلع  ماـیق  هب  ار  ناـنآ  درک و  یمن  راذـگورف  يا  هظحل  نآ  ریغ  هچ  یّکم و  هچ  دوـخ  ناگدـننکدیدزاب  ناـیم 

 . درک یم  توعد  تشاد ،  ار  نانآ  ندرک  راوخ  ندیشکدنب و 

هّکم مکاح  ساره 

هکم مکاح  دـش .  ناساره  دوخ ،  تضهن  مالعا  توعد و  يارب  يزکرم  هب  رهـش  لیدـبت  اـجنآ و  هب  ماـما  ندـمآ  زا  هکم  رد  یلحم  تردـق 
تفالخ هب  ماما  تیولوا  رب  ینبم  نانآ  ياه  هتفگ  دوب و  ماما  درگ  هب  ناناملسم  ماحدزا  دهاش  دوخ  هک  یتوغاط  قدشا ))  دیعس  نب  ورمع  ))

 : تفگ نیگمشخ  تفر و  ترضح  دزن  ناباتش  درک  یم  هدهاشم  دندوبن ،  لیاق  دنوادخ  يارب  یتمرح  هک  نایفسوبا  نادناخ  یگتـسیاشان  و 
هب دامتعا  شمارآ و  اب  ترضح  ناناملـسم !  همه  هب  قلعتم  هن  تسا و  هیما  ینب  کلم  ادخ  هناخ  ییوگ  يا . ))؟  هدمآ  مارحلا  تیب  هب  ارچ  ))
رد ار  وا  تشون و  دـیزی  شبابرا  هب  يا  همان  ًاروف  مه  توغاط  نآ  ما . ))  هدـش  هدـنهانپ  هناـخ  نیا  دـنوادخ و  هب  نم   : )) داد خـساپ  سفن ، 

يرطخ هلءاسم  نیا  هک  درک  دزـشوگ  داد و  رارق  ترـضح ،  رود  هب  نانآ  عمجت  ناشیا و  اب  مدرم  دمآ  تفر و  هکم ،  هب  ماما  ندـمآ  نایرج 
نبا  )) يارب یتشاددای  دش و  ناساره  تدش  هب  دـناوخ ،  ار  قدـشا ))   )) همان دـیزی ،  هک  یماگنه  درادربرد .  دـیزی ،  تموکح  يارب  يّدـج 

نتشادزاب روما و  دوبهب  يارب  تساوخ  سابع  نبا  زا  درک و  دیدهت  شکرحت  ببس  هب  ار  نیسح  ماما  ترـضح  نآ ،  رد  داتـسرف و  سابع )) 
درک تحیـصن  ماما  هب  ضرعت  مدع  هب  ار  دیزی  نآ  رد  تشون و  دیزی  هب  يا  همان  خساپ ،  رد  سابع  نبا  دنک .  تلاخد  دیزی ،  اب  زیتس  زا  ماما 
هدرک ترجه  هکم  هب  نانآ  طسوت  ترـضح ،  ماقم  تناکم و  تیاعر  مدع  هنیدـم و  یلحم  تردـق  زا  ییاهر  يارب  ماما  هک  داد  حیـضوت  و 

ياهورین دنک .  مایق  نایوما  هیلع  ات  دنتساوخ  یم  ناشیا  زا  دنتفر و  یم  ترـضح  رادید  هب  نانچمه  مدرم  درک ،  فقوت  هکم  رد  ماما  تسا . 
رادید ناشیا و  نایم  ار  هچنآ  دندرک ،  یم  تبث  ار  ناشیا  یـسایس  ياهتیلاعف  تاکرحت و  مامت  دـندوب ،  ترـضح  بقارم  تدـش  هب  یتّینما ، 

 . دریگ رارق  روما  نایرج  رد  ات  دنداتسرف  یم  قشمد  هب  دیزی  يارب  ار  همه  دنتشاگن و  یم  تشذگ ،  یم  ناگدننک 

هفوک نایعیش  كّرحت 

هناخ رد  یمدرم  یـسنارفنک  دـندرک و  زاربا  هعقاو  نیا  زا  ار  دوخ  یناـمداش  ناـنآ  درک و  دونـشخ  ار  هفوک  نایعیـش  هیواـعم ،  تکـاله  ربخ 
تنحم جنر و  لیصفت ،  هب  یـسامح  ياه  هباطخ  داریا  اب  نآ  رد  دنداد و  لیکـشت  یعازخ ، ))  درـص  نب  نامیلـس   ، )) دوخ ربهر  نیرتگرزب 
یتءایه ًاروف  دننک .  در  ار  دیزی  اب  تعیب  هدرک و  تعیب  نیسح  ماما  اب  دنتفرگ  میمـصت  ًاقفتم  دندرمـشرب و  هیواعم  تموکح  مایا  رد  ار  دوخ 

رهـش نآ  رد  تموکح  لیکـشت  هفوک و  هب  ندـمآ  هب  ار  ناشیا  هتفر  ماما  دزن  اـت  دـندیزگرب  دوب ،  یلجب ))  هّللادـبع   )) نآ دارفا  زا  یکی  هک 
هب ار  يوما  تموکح  رد  ناـش  هتفر  تسد  زا  شیاـسآ  تمارک و  تینما ،  دوخ ،  تموکح  اـب  ماـما  هک  دنتـساوخ  یم  ناـنآ  دـننک .  قیوشت 

تءایه دـنک .  لدـب  یمالـسا  تلود  تختیاپ  هب  دوب  مالّـسلا )  هیلع  نینم (  ؤملاریما  نامز  رد  هک  روطنامه  ار  ناشرهـش  دـنادرگزاب و  نانآ 
درک هضرع  ار  هفوک  لـها  ياـه  هتـساوخ  هدـش و  بایفرـش  مالّـسلا )  هیلع  ماـما (  روضح  هب  ناباتـش  هتفر و  هکم  هب  تعرـس  هب  یگدـنیامن 

 . دباتشب هفوک  هب  ندمآ  يارب  دومن  تساوخرد  ترضح  زا  هناّرصمو 

نایفوک ياه  همان 

دیکءات ماما  يرای  هب  تبـسن  دوخ  مزع  رب  همان  نارازه  لاسرا  اب  هکلب  دـندرکن ،  افتکا  دـندوب ،  هداتـسرف  ماما  دزن  هک  یتءایه  هب  هفوک  لـها 
ترـضح زا  ًاددـجم  درک و  دـنهاوخ  عافد  ترـضح  زا  دوخ  لام  ناج و  اب  داتـسیا و  دـنهاوخ  ناشیا  راـنک  رد  هک  دنتـشاد  مـالعا  هدومن و 
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ار ترضح  نینچمه  دهد .  لیکشت  تسا ،  نانآ  يوزرآ  تیاهن  هک  ینآرق  یمالـسا و  تموکح  ات  دباتـشب  هفوک  هب  ندمآ  يارب  دنتـساوخ 
ناشیا رب  هدش و  مئاق  یعرش  تجح  هک  دید  مالّـسلا )  هیلع  ماما (  دنتـسناد .  لو  ؤسم  دنکن  تباجا  ار  نانآ  هتـساوخ  رگا  دنوادخ  ربارب  رد 

 . دهد نانآ  هب  یتبثم  خساپ  هک  تسا 

هفوک هب  ملسم  نداتسرف 

نتفریذـپ زا  ریزگان  ناشیا  دـش ،  رایـسب  ناشرهـش ،  هب  ترـضح  ندـمآ  يارب  نایفوک  زیمآ  قیوشت  ياه  همان  اهتءایه و  دادـعت  هک  یماگنه 
تلیضف و رد  هک  ار  لیقع ))  نب  ملسم   ، )) دوخ مع  رسپ  هداوناخ و  گرزب  دامتعا و  دروم  هقث و  درف  ترضح ،  سپ  تشگ .  ناش  هتساوخ 
ناـیفوک و دوب  فظوم  ناـشیا  دوب ،  دودـحم  صخـشم و  ملـسم ،  تیرومءاـم  داتـسرف .  هفوک  يوس  هب  دوخ  یگدـنیامن  هب  دوب  هنومن  اوقت 

هار ماما  تروص  نآ  رد  ات  دنتـسه ،  ماما  تموکح  راتـساوخ  ًاتقیقح  دـنیوگ و  یم  تسار  ایآ  هک  درگنب  دـنک و  یبایزرا  ار  ناـنآ  هتـساوخ 
درک و تکرح  هفوک  يوس  هب  گنرد  یب  تعرـس و  هب  ملـسم ))   . )) دزاس رارقرب  ار  نآرق  تموکح  اـجنآ  رد  دریگب و  شیپ  ار  ناـنآ  رهش 
یـسایس و روما  رد  مات  یتریـصب  یهاـگآ و  زا  هک  یفقث ))  هدـیبع  یبا  نب  راـتخم   )) ینعی هعیـش ؛  ناروآ  مزر  ناربهر و  زا  یکی  هناـخ  رد 

زکرم هب  اجنآ  دوشگ و  ملسم  رب  ار  شا  هناخ  ياهرد  راتخم  دمآ .  دورف  تشاد ،  ازسب  یتعاجش  دوب و  رادروخرب  یعامتجا  یناور و  لیاسم 
دنتفگ و دماشوخ  ناشیا  هب  یمرگ  هب  دنتفر و  ترضح  دزن  دندرک ،  تفایرد  ار  ملسم  دورو  ربخ  هک  نایعیش  تشگ .  لدب  ینیسح  ترافس 
ات دندش  نآ  راتساوخ  دندز و  هقلح  ملسم  درگ  هب  نانآ  دندرک .  مالعا  ناشیا  زا  ار  دوخ  ینابیتشپ  دنتشاد و  میدقت  ار  مزال  تامارتحا  عاونا 

تعیب یماـسا  تبث  يارب  يرتـفد  تفریذـپ و  ار  ناـنآ  هتـساوخ  ملـسم  دـننک .  تعیب  مالّـسلا )  هیلع  نیـسح (  ماـما  هدـنیامن  ناوـنع  هب  وا  اـب 
هب زور  ناگدننک  تعیب  دادعت  دندرک .  تعیب  ماما ،  زا  تباین  هب  ترضح  اب  نت  رازه  هدجه  زا  شیب  یمک  تدم  رد  درک .  نییعت  ناگدننک 

دیایب هفوک  يوسب  تعرس  هب  دهاوخب  ناشیا  زا  دنک و  هبتاکم  ماما  اب  ات  دنتساوخ  یم  ملسم  ترضح  زا  رارصا ،  اب  تفای و  یم  شیازفا  زور 
نکیل دوب ،  ربخاب  نایعیـش  كرحت  رهـش و  ياهدادیور  یمامت  زا  هفوک  یلحم  تردق  هک  دنامن  هتفگان  دوش .  راد  هدـهع  ار  تما  يربهر  و 

 ، هفوک مکاح  هک  دوب  نآ  یتواـفت  یب  نیا  تلع  دوب .  هدرک  يراددوخ  ناـنآ  هیلع  یـشنکاو  هنوگره  زا  هدومن و  ذاـختا  هناـفرط  یب  عضوم 
راتخم رـسمه  نامعن ،  رتخد  نآ ،  رب  هوالع  دوب .  نادرگور  تشاد ،  راصنا  دـض  یعـضوم  هک  دـیزی ))  )) زا يراصنا ))  ریـشب  نب  ناـمعن  ))

رد نامعن  هناراگنا  لهس  زیمآ و  تمیالم  عضوم  يوما ،  ناگتسباو  نارودزم و  هک  دوب  یعیبط  تفر .  یم  رامـش  هب  ملـسم  ماگمه  نابزیم و 
ياج هب  دندش و  راتـساوخ  ار  وا  يرانکرب  دندرک ،  هاگآ  نامعن  عضاوم  زا  ار  دیزی  دنتفرگ ،  سامت  قشمد  اب  نانآ  دندنـسپن ،  ار  هفوک  لابق 
دیزی دندرک .  تساوخرد  دشکب ،  دیزی  تموکح  غوی  ریز  هب  ار  مدرم  دنک و  بوکرـس  ار  مایق  دناوتب  هک  ار  شیدـنارود  یمکاح  نییعت  وا 

دـناوخ و ارف  دوب ،  بّرجم  هدومزآراک و  یتاملپید  هک  ار  نوجرـس ))   ، )) دوخ صوصخم  رواـشم  دـش و  ناـساره  راـبخا  نیا  تفاـیرد  زا 
 . دنک یفرعم  وا  هب  دنک ،  لرتنک  ار  هفوک  زیمآراجفنا  عاضوا  دـناوتب  هک  ار  یـسک  تساوخ  وا  زا  سپـس  تشاذـگ .  نایم  رد  وا  اب  ار  ایاضق 

بـسانم هفوک  تراما  يارب  دوب ،  شردپ  نوچ  یناسنا  تلـصخ  ره  زا  ندوب  یهت  يزیرنوخ و  رد  هک  ار  دایز )) نب  هّللادـیبع   )) زین نوجرس 
درک راذگاو  دایز  نبا  هب  زین  ار  هفوک  تراما  هرصب ،  تیالو  رب  هوالع  یمکح  یط  دیزی  دوب .  هرـصب  مکاح  نامز  نآ  رد  هّللادیبع  تسناد . 
مایق دناوتب  ات  درک  رداص  هفوک  هب  يروف  ندیسر  يارب  يدیکا  تاروتسد  دایز  نبا  تفرگ .  رارق  وا  هرطیـس  تحت  قارع  مامت  هنوگ  نیدب  و 

 . دروآرد ياپ  زا  ار  ملسم  دنک و  بوکرس  ار 

هفوک هب  دایز  نبا  رفس 

ندیسر رد  نیسح  ماما  زا  نتفرگ  تقبس  يارب  تفرگ و  شیپ  ار  راید  نآ  هار  تعرس  هب  تفایرد ،  ار  هفوک  تراما  مکح  دایز  نبا  هکنیمه 
 ، تسا نیـسح  ماما  هک  دـنک  دومناو  ناـیفوک  هب  هکنآ  يارب  اـجنآ  رد  تخاـت .  رهـش  نآ  ياـهیکیدزن  اـت  یگنرد  نیرتمک  نودـب  هفوک  هب 
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وا لابقتـسا  هب  مدرم  دش و  عقاو  ّرث  ؤم  گنرین ،  نیا  تشاذگ .  رـس  رب  هایـس  يا  همامع  دیـشوپ و  ینمی  سابل  داد و  رییغت  ار  دوخ  ياهـسابل 
لتق هب  دوش و  راکشآ  شزار  ادابم  هکنآ  سرت  زا  دش ،  نارگن  تدش  هب  دایز  نبا  دنداد .  یم  رس  داب )) هدنز   )) گناب هک  یلاح  رد  دنتفاتش 

راکشآ راوید  زارف  زا  نامعن  دروآرد .  ادص  هب  ار  رد  دید ،  هتـسب  ار  اهرد  اجنآ  رد  دیـسر .  هرامالاراد  هب  ات  دوزفا  دوخ  تعرـس  رب  دسرب ، 
هقالع داد ،  مهاوخن  لیوحت  وت  هب  ار  متناما  نم  هّللا !  لوسر  نبای   : )) تفگ تمیالم  اب  تسا ،  رد  تشپ  نیـسح  ماما  هکنآ  نامگ  هب  دش و 

زا یکی  داب . )) !  زارد  تبـش  ینکن !  زاب  مهاوخ  یم  هک  نک  زاب  ار  رد   : )) دز گناب  وا  رب  هناجرم  رـسپ  مرادـن . ))  وت  اب  گـنج  هب  مه  يا 
هقعاص نوچ  نخـس  نیا  تسا . ))  هناجرم  رـسپ  وا  هبعک !  دـنوادخ  هب   : )) دز گناب  مدرم  رب  تخانـش و  ار  وا  دوب ،  وا  سپ  رد  هک  یناسک 

دراو توغاط  نآ  دنتفاتش .  دوخ  ياه  هناخ  فرط  هب  دوب ،  هدش  رپ  ناشدوجو  سرت ،  ساره و  زا  هک  یلاح  رد  نانآ  همه  دوب .  نانآ  يارب 
و ثعشا ))  نب  دمحم  نشوجلا ،  يذ  نب  رمش  دعـس ،  نب  رمع   )) نوچ يوما  نارودزم  تشاذگ و  تسد  تاحیلـست  لاوما و  رب  دش ،  رـصق 

نآ بوکرس  يارب  كانلوه  ياه  هشقن  حرط  هب  نآ ،  هتـسجرب  ياضعا  یفرعم  مایق و  نایب  زا  سپ  دنتفرگ و  ار  وا  رود  هفوک ،  نارـس  رگید 
ناعیطم درک ،  هاگآ  هفوک  رب  دوخ  تراما  زا  ار  نانآ  درک ،  عمج  رهش  مظعا  دجسم  رد  ار  مدرم  هناجرم  رـسپ  زور ،  نآ  يادرف  دنتخادرپ . 

؛ دز مدرم  ناـیم  سرت  تشحو و  ندرتـسگ  هب  تسد  سپـس  درک .  دـیدهت  تخـس ،  ياـهرفیک  هب  ار  نایـصاع  داد و  هدـعو  شاداـپ ،  هب  ار 
نیا زا  درک و  رپ  ناگدش  تشادزاب  زا  ار  اهنادنز  درک و  رداص  ار  نانآ  مادعا  روتـسد  یقیقحت  نیرتمک  نودب  درک و  تشادزاب  ار  یهورگ 

راتخم هناخ  زا  دش ،  ربخ  اب  وا  هنایشحو  لامعا  هفوک و  هب  دایز  نبا  ندمآ  زا  ملسم  هک  یماگنه  دومن .  هدافتسا  رهش  رب  طلـست  يارب  هلیـسو 
یناه  . )) دش لقتنم  دوب  روهشم  تیب  لها  یتسود  هب  هک  ةورع ))  نب  یناه   ، )) گرزب رادرس  نانآ ،  عاطم  رورس  نایفوک و  گرزب  هناخ  هب 

یناـبیتشپ يراوتـسا و  يارب  هک  یتامیمـصت  هنیمز  رد  دوشگ و  وا  نایعیـش  رب  ار  هناـخ  ياـهرد  درک و  لابقتـسا  ملـسم ))   )) زا یمرگ  هب  (( 
 . درک يراکمه  دش ،  یم  ذاختا  نآ  نانمشد  اب  زیتس  تضهن و 

كانلوه ياه  همانرب 

همدقم

رایتخا رد  هکنآ  زا  سپ  هفوک  درک .  لرتنک  ار  رهش  عاضوا  دش و  زوریپ  یسایس ،  ياه  هنیمز  رد  ییاه  همانرب  يارجا  حرط و  اب  هناجرم  رسپ 
مان ناوت  یم  ار  لیذ  دراوم  دایز ،  نبا  هدش  ارجا  ياهحرط  هلمج  زا  دروآ .  يور  دایز  نبا  فرط  هب  داد و  تهج  رییغت  هرسکی  دوب ،  ملـسم 

 : درب

 ( ع  ) ملسم ییاسانش   1

یم ترضح  فارطا  رد  هچنآ  تضهن و  فعض  توق و  طاقن  هب  یبایتسد  ملسم ،  یسایس  ياهتیلاعف  ییاسانش  هناجرم ،  رسپ  همانرب  نیتسخن 
 ، دوب گـنرین  تسایـس  هب  هاـگآ  شوهاـب و  كریز ،  يدرف  هک  داـیز  نبا  مـالغ  لـقعم ))   ، )) تیرومءاـم نیا  ماـجنا  يارب  دوـب .  تشذـگ 
هب نانآ  رثکا  هک  یلاوم  زا  ار  دوخ  دریگب و  سامت  تضهن  ياضعا  اب  داد  روتـسد  هداد و  مهرد  رازه  هس  وا  هب  هناجرم  رـسپ  دش .  هدـیزگرب 

نتفرگ يارب  هفوک  هب  مالّسلا )  هیلع  نیسح (  هدنیامن  ندمآ  ربخ  ندینش  رثا  رب  هک  دیوگب  دنک و  یفرعم  دنتـشاد  ترهـش  تیب  لها  یتسود 
رب ندش  زوریپ  يارب  نآ  زا  ات  دراذگب  ملسم  رایتخا  رد  ار  نآ  دهاوخ  یم  هک  دراد  یلوپ  دوخ  هارمه  تسا و  هتشاذگاپ  رهش  نیا  هب  تعیب ، 
 . تخادرپ دسانشب ،  ار  نیسح  ریفس  هک  یسک  زا  شاکنک  هب  داتفا و  هار  هب  دوخ  تیرومءام  يارجا  یپ  رد  لقعم ))   . )) دیوج دوس  نمشد 
 ، غورد هب  تفر و  وا  دزن  لقعم  دندرک .  یفرعم  وا  هب  دوب ،  تضهن  هتـسجرب  ناربهر  زا  هعیـش و  ناگرزب  زا  هک  ار  هجـسوع ))  نب  ملـسم  ))

بیرف هجـسوع  نبا  داد .  ناـشن  ملـسم ،  ماـما ،  ریفـس  رادـید  يارب  ار  دوخ  شطع  هناراـکبیرف  درک و  دومناو  تیب  لـها  ناـبحم  زا  ار  دوخ 
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 ، درک تعیب  ملـسم  اب  لقعم  درب .  لیقع  نب  ملـسم  دزن  ار  وا  دروخ و  ار  نیـسح  هدنیامن  ندـید  يارب  وا  نیغورد  یگتفیـش  لقعم و  نانخس 
دـمآ و یم  ملـسم  دزن  همه  زا  رتدوز  لقعم  ناخروم ،  هتفگ  قبط  تخادرپ .  ناـشیا  دزن  دـمآ  تفر و  هب  سپ ،  نآ  زا  داد و  وا  هب  ار  اـهلوپ 
زا تخانـش ،  ار  نآ  ترارحرپ  نارادفرط  اضعا و  دش ؛ فقاو  تضهن  روما  لیاسم و  مامت  هب  بیترت  نیدـب  دـش و  یم  جراخ  همه  زا  رترید 
زا هناجرم  رـسپ  هک  دوب  نینچ  نیا  درک .  لقتنم  دایز  نبا  هب  هملک  هب  هملک  ار  دوخ  ياه  هدینـش  هدـید و  مامت  دـیدرگ و  ربخ  اـب  اهدادـیور 

 . دنامن هدیشوپ  وا  رب  يزیچ  تشگ و  علطم  لیاسم  مامت 

یناه تشادزاب   2

 (( هورع نب  یناـه   )) داد روتـسد  درک ؛ نیمـضت  شیاـهحرط ،  يارجا  رد  ار  وا  يزوریپ  هک  دز  یتاـیلمع  نیرتکاـنرطخ  هب  تسد  داـیز  نـبا 
یجوم تکرح ،  نیا  دننک .  ریگتسد  دنداد  یم  لیکشت  ار  هفوک  نینکاس  عطاق  تیرثکا  هک  ار  جحذم ))   )) لیابق ربهر  اهنت  هفوک و  گرزب 

دش مکاح  ملسم  نارای  رب  یگتخابدوخ  سرت و  دز .  تضهن  هب  يرگناریو  تخس و  هبرض  درک و  داجیا  نایفوک  رد  ار  ساره  تشحو و  زا 
تنوشخ و اب  هناجرم  رـسپ  دـندروآ ،  دایز  نبا  دزن  ار  یناه  هک  یماـگنه  لاـح ،  ره  هب  دـندش .  يدـیدش  یحور  تسکـش  راـچد  ناـنآ  و 
رد هلءاسم  نیا  اریز  دـش ؛ رکنم  ار  شا  هناخ  رد  ملـسم  ندوب  یناـه ،  دـنک .  میلـست  ار  دوخ  ناـمهیم  ملـسم ،  ًاروف  تساوخ  وا  زا  یـشنمدد 
هب ار  شرس  تفراو و  دید ،  ار  وا  یناه  هک  نیمه  دننک و  رضاح  ار  لقعم  شـسوساج  داد  روتـسد  دایز  نبا  دوب .  افخ  يراکناهنپ و  تیاهن 

ار وا  درک و  هرخسم  ار  دایز  نبا  دیرغ و  هزرش  يریش  نوچ  دنکفا و  وترپ  سلجم ،  تیعضو  رب  وا  يریلد  تعرـس ،  هب  نکیل  تخادنا ،  ریز 
 . درک یم  تبث  دوخ  يارب  یگنن  يراوخ و  راک ،  نیا  اب  اریز  درک ؛ يراددوخ  تدـش  هب  شراوگرزب  نامهیم  نداد  لیوحت  زا  دومن و  درمت 
هب دوخ  ياصع  اب  سپ  درواـیب ،  کـیدزن  ار  وا  اـت  داد  روتـسد  نارهم ))   )) دوخ مـالغ  هب  سپـس  دز و  گـناب  دـیروش و  وا  رب  توغاـط  نآ 
راک نیا  دش و  ریزارس  شیاهـسابل  نساحم و  رب  نوخ  درک و  هراپ  ار  وا  ياه  هنوگ  تسکـش ،  ار  یناه  ینیب  هکنآ  ات  دز  شکرابم  تروص 

 . دننک ینادنز  رصق  ياهقاتا  زا  یکی  رد  ار  یناه  داد  روتسد  نآ  زا  سپ  تسکش و  شیاصع  هکنآ  ات  داد  همادا  ردقنآ  ار 

جحذم مایق   3

 ، تسپ بلط  تصرف  ار  نانآ  يربهر  دـندش .  ریزارـس  یتموکح  رـصق  فرط  هب  جـحذم  لیابق  دـش ،  رـشتنم  یناه  تشادزاـب  ربخ  هکنیمه 
اب ورمع  دندیـسر ،  رـصق  هب  هک  یماـگنه  تشاد .  هدـهع  هب  دوـب ،  يوـما  نارودزم  نیرتریقح  ناگتـسباو و  زا  هک  جاّـجحلا ))  نب  ورمع  ))

تعاط نامیپ  زا  هن  دنتسه ،  جحذم  ناگرزب  ناراوس و  نانیا  متسه و  جاّجحلا  نب  ورمع  نم   : )) دز دایرف  دونشب  دایز  نبا  هک  يدنلب  يادص 
اپارـس هکلب  دوبن ،  یناه  يدازآ  تساوخرد  تنوشخ و  زا  يرثا  نانخـس  نیا  رد  میا . )) . . .  هتـشگ  ادج  تعامج  زا  هن  میا و  هدـش  جراخ 

هیاپ نیطالسلا و  ظاعو  زا  هک  یـضاق  حیرـش  هب  دادن و  نادب  یتیمها  دایز  نبا  اذل  دوب ؛ دابز  نبا  ینابیتشپ  تردق و  ربارب  رد  شمرن  تلذ و 
دهد و ربخ  ار  وا  یتمالـس  ندوب و  هدنز  دوش و  رهاظ  نایجحذـم  ربارب  رد  سپـس  دورب و  یناه  دزن  داد ،  روتـسد  دوب  يوما  تموکح  ياه 

دید ار  وا  یناـه  هکنیمه  تفر و  یناـه  دزن  زین  حیرـش  دـنک .  غـالبا  ناـنآ  هب  ناـشیاه  هناـخ  هب  جـحذم  لـیابق  نـتفر  رب  ینبم  ار  وا  روتـسد 
ایآ دنتسه ؟ اجک  هفوک  لها  دنتسه ؟ اجک  نینیدتم  دنا ؟ هدش  كاله  ما  هریـشع  ایآ  دیـسرب .  مداد  هب  ناناملـسم !   : )) دز دایرف  هناهاوخداد 
وا هب  دش و  حیرش  هجوتم  دوب ،  هدینش  ار  دوخ  نادناخ  دارفا  يادص  هک  یلاح  رد  سپـس  دنراذگ . )) . . . ! ؟ یم  اهنت  دوخ  نانمـشد  اب  ارم 

دنهاوخ تاجن  ارم  دنوش ،  دراو  نم  رب  نت  هد  رگا  دشاب .  نم  هاوخاوه  ناناملسم  جحذم و  ياهادص  نیا  منک  نامگ  حیرش !  يا   : )) تفگ
وا مدید ،  ار  امش  رای   : )) تفگ نایجحذم  هب  دش و  جراخ  دوب ،  هتخورف  هناجرم  رسپ  هب  ار  دوخ  نادجو  ترخآ و  هک  حیرـش  داد . )) . . . 

دنونشب نایجحذم  هک  يدنلب  يادص  اب  خساپ ،  رد  ًاروف  نایوما ،  رکون  رودزم و  جاّجحلا  نب  ورمع  تسا . ))  هدشن  هتشک  دشاب و  یم  هدنز 
هدـش دازآ  نادـنز ،  زا  ییوگ  دنتـسشن  بقع  تنایخ  يراوخ و  اب  جـحذم  لیابق  هّللدـمحلا . ))  سپ  تسا ،  هدـشن  هتـشک  رگا   : )) تفگ ، 
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هناجرم رسپ  اب  نانآ  ناربهر  نایم  هنایفخم ،  دنب  دز و  رثا  رب  نایجحذم  عیرس  ینیـشن  بقع  تسکـش و  قیقحت  هب  دندش .  هدنکارپ  دنـشاب و 
تردق جوا  رد  نایجحذم  دنتخاس .  یم  دازآ  ار  وا  دندرک و  یم  هلمح  نادـنز  هب  نانآ  دوبن ،  نینچ  رگا  و  دوب .  یناه  ندروآرداپ  زا  يارب 
دهاوخب روط  ره  ات  دندرک  اهر  تراسا  هب  تسیرورت ،  هناجرم  رسپ  تسد  رد  دوب ،  هدیشک  تمحز  ناشیارب  هک  ار  يربهر  هفوک ،  رد  دوخ 

 . دندرکن افو  ناشربهر  ربارب  رد  دوخ  قوقح  هب  نانآ  دنک .  راوخ  روهقم و  ار  وا 

 ( ع  ) ملسم مایق   4

 . تفرگ دایز  نبا  هیلع  مایق  زاغآ  هب  میمـصت  درک ،  تفایرد  ار  تضهن  هتـسجرب  وضع  نیا  هب  نیهوت  یناه و  تشادزاب  ربخ  ملـسم  هکنیمه 
 . دناوخب ارف  دندوب ،  هدش  عمج  اه  هناخ  رد  هک  ار  دوخ  نارای  ات  داد  روتـسد  مزاح ))  نب  هّللادبع   )) دوخ هاپـس  ناهدـنامرف  زا  یکی  هب  سپ 

رارکت ار  تما )) . . .  روصنم  ای   )) ردـب گنج  رد  ناناملـسم  راعـش  هک  یلاح  رد  نت  رازه  لهچ  یلوق  هب  هدـنمزر و  رازه  راهچ  هب  کیدزن 
هب ار  تیب  لها  ناصلُخم  ناّبحم و  تخادرپ ،  دوخ  هاپـس  شیارآ  هب  ملـسم  دندش .  هدامآ  دـنداد و  خـساپ  ار  ترـضح  يادـن  دـندرک ،  یم 

دوب و هتخادرپ  هباطخ  هب  دجسم  رد  ماگنه  نآ  رد  دایز  نبا  درک .  يورشیپ  هرامالاراد  فرط  هب  هاپس  اب  دیزگرب و  هاپس  ياهشخب  یهدنامرف 
راتـساوخ هک  ار  نویبالقنا  دایرف  گناب و  دیـسر ،  نایاپ  هب  وا  هباـطخ  هکنیمه  درک .  یم  دـیدهت  ار  دـیزی  تعیب  نارکنم  تلود و  ناـفلاخم 

دوخ نایعیش  زا  يرایسب  تیعمج  سءار  رد  لیقع  نب  ملسم  هک  دنتفگ  وا  هب  درک ،  شسرپ  ارجام  زا  هدز  تشحو  دینـش ؛ دندوب ،  شطوقس 
فرط هب  نانز  َهل  َهل  یگـس  نوچ  دش و  گنت  وا  رب  ایند  تخاب ،  ار  دوخ  گنر  سرت ،  زا  دـش ،  ناساره  لدزب ،  نآ  دـیآ .  یم  وا  گنج  هب 

هفوک فارشا  زا  نت  تسیب  یماظتنا و  يورین  زا  نت  یس  اهنت  هکلب  دوبن ،  شرانک  رد  يا  هدننک  تیامح  یماظن  يورین  اریز  تفاتـش ؛  رـصق 
هتشارفارب و ار  اهمچرپ  دش ،  یم  هدوزفا  نانچمه  ملسم  نایهاپس  دادعت  رب  دندوب .  دایز  نبا  هارمه  هتـشگ ،  فورعم  نایوما  يرودزم  هب  هک 

هدنهانپ راوتـسا  ینکر  هب  اریز  درک ؛ نیقی  دوخ  تکاله  هب  توغاط ،  نآ  دمآرد و  ادص  هب  گنج  ياهلبط  دندوب .  هدیـشکرب  ار  اهریـشمش 
 . دوب هدشن 

باصعا گنج   5

ریثءات هب  هک  ینکارپ  هعیاش  باصعا و  گنج  زج  دیشیدنا و  دنک ،  نیمـضت  ار  وا  يزوریپ  هک  يا  هلیـسو  نیرتهب  نیرتکیدزن و  هب  دایز  نبا 
فوفـص رد  ات  داد  روتـسد  دـندوب ،  هداد  نت  وا  يرودزم  هب  هک  هفوک  ناگرزب  فارـشا و  هب  سپ  تفاین ،  یهار  دوب ،  هاگآ  ناـیفوک  رب  نآ 
ینکارپ هعیاش  يزادرپ و  غورد  هب  دـنتفر و  ملـسم  هاپـس  نایم  زین  نارودزم  دـننکارپب .  ار  ساره  تشحو و  رذـب  دـننک و  هنخر  ملـسم  هاپس 

زا يوریپ  هب  نانچمه  رگا  هکنیا  ماش و  هاپـس  هب  ملـسم  نارای  دیدهت  فلا :  تشگ :  یم  لیذ  ياهروحم  رب  نانآ  تاغیلبت  هدمع  دنتخادرپ . 
ار نانآ  درک و  دهاوخ  عطق  ار  نانآ  قوقح  يدوز  هب  تموکح ،  ب :  تفرگ .  دهاوخ  یتخس  ماقتنا  نانآ  زا  ماش  هاپس  دنهد ،  همادا  ملـسم 
هب ریما ،  د :  درک .  دـهاوخ  راتفرگ  نایماش  گنج  هب  ار  نانآ  تلود ،  ج :  تخاـس .  دـهاوخ  مورحم  ناـش  يداـصتقا  ياهدـمآرد  ماـمت  زا 
هب نانآ  هرابرد  دراد ،  دوخ  اب  ار  یناریو  گرم و  ياه  هناـشن  هک  ار  هیبا  نب  داـیز  تسایـس  درک و  دـهاوخ  رارقرب  یماـظن  تموکح  يدوز 

نازرل ناساره و  ناشیاهلد  تخاس ،  جنشتم  ار  نانآ  باصعا  درک ،  ادص  پوت  نوچ  ملسم  هاپـس  نایم  رد  تاعیاش  نیا  تسب .  دهاوخ  راک 
ینامز كدنا  دندش .  هدنکارپ  نیطالـس )) !  روما  رد  تلاخد  هب  راک ،  هچ  ار  ام   : )) دـنتفگ یم  هک  یلاح  رد  دندیـسرت و  تدـش  هب  دـش ، 
برغم زامن  ات  تفرگ  شیپ  رد  ار  مظعا  دجسم  هار  دندوب ،  هدنام  هک  یمک  هورگ  اب  ملسم  دنتخیرگ و  نانآ  مظعا  شخب  هک  دوب  هتـشذگن 
هتشاذگ اهنت  ار  ترضح  زامن ،  نایم  دوب ،  ناشیرپ  ناشیاهلد  هتخادنا و  اپ  زا  ار  نانآ  سرت  يابو  هک  زین  هاپـس  هدنامیقاب  دناوخب .  ار  اشع  و 

راع گنن و  سابل  راک ،  نیا  اب  نایفوک  دهد .  هانپ  ناشیا  هب  ای  دهد و  ناشن  ار  هار  ناشیا  هب  ات  دنامن  یقاب  نت ،  کی  یتح  دـندرک و  رارف  و 
ذوفن نانآ  دوجو  قامعا  رد  رذـگدوز و  یـساسحا  مالّـسلا )  مهیلع  تیب (  لها  هب  تبـسن  نانآ  تبحم  هک  دـندرک  تباث  هدومن و  نت  هب  ار 
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یقاب ات  دوب  يا  هناخ  لابند  هب  دـش و  نادرگرـس  هفوک  ياهیوک  رد  مشاه  ینب  راختفا  ملـسم ،  دنتـسین .  افو  ناـمیپ و  دـنبیاپ  ناـنآ  هدرکن و 
 . دوب هدش  رارقرب  دمآ  تفر و  عنم  تارّرقم  ییوگ  دوب .  هدش  یهت  رذگهر  زا  رهش  تفاین .  ییاج  نکیل  درب ،  رـس  هب  نآ  رد  ار  بش  هدنام 

دنا و هدوب  ملسم  هارمه  هک  دننادب  دنسانشب و  ار  نانآ  یتینما ،  ياهورین  دایز و  نبا  ناسوساج  ادابم  دندوب .  هتـسب  دوخ  رب  ار  اهرد  نایفوک 
 . دننک هجنکش  تشادزاب و  ار  نانآ  هجیتن ،  رد 

هعوط يارس  رد   6

هناتـسآ رد  درد ،  نافوط  تدش  زا  شبلق  دوب و  هتفرگارف  ار  وا  هودـنا  مغ و  جاوما  دربب .  هانپ  اجک  هب  تسناد  یمن  دوب و  ناریح  لیقع  رـسپ 
هچوک نادرگرـس ،  دوش .  یمن  تفای  دنک ،  ییاریذپ  وا  زا  تیامح و  ار  وا  هک  فیرـش  يدرم  رهـش ،  رد  هک  تفایرد  تشاد .  رارق  راجفنا 

رهش همه  دمارس  تباجن  تفارش و  تیناسنا ،  رد  هک  دیـسر  هعوط ))   )) مان هب  يراوگرزب  يوناب  هب  هکنآ  ات  تشاذگ ،  یم  رـس  تشپ  ار  اه 
هب دـید  ار  وا  ملـسم  هکنیمه  دوب .  كاـنمیب  وا  رب  زور  نآ  ثداوح  زا  دوب و  هداتـسیا  شرـسپ  ندـمآ  راـظتنا  هب  هناـخ ،  رد  رب  هعوط ،  دوب . 
 . مهاوخ یم  بآ  یمک  یهاوخ ! ؟  یم  هچ   : )) دیسرپ تعرس  هب  هعوط  داتسیا ،  ملسم  داد .  خساپ  هعوط  درک  مالـس  وا  رب  تفر و  شیوس 

بآ ایآ  دیسرپ :  درک و  کش  ناشیا  هب  هعوط  تسـشن ،  سپـس  دیـشون و  ار  بآ  ملـسم  تشگزاب .  بآ  اب  تفاتـش و  هناخ  نورد  هب  هعوط 
رگید راب  هعوط  دـنام .  تکاس  ملـسم  تسا . ))  زیگنارب  کـش  وت  نتـسشن  هک  تفیب  هار  تا  هداوناـخ  يوس  هب  سپ  ارچ . . .  يدروخن ! ؟ 

 : دز گناب  وا  رب  دوب  هدـش  ناساره  هک  هعوط  دـنام .  تکاس  ملـسم  زاـب  دـنک ،  كرت  ار  اـجنآ  تساوخ  وا  زا  درک و  رارکت  ار  دوخ  نخس 
تساخرب ترضح  درک ،  مارح  ملسم  رب  ار  هناخ  رد  رب  نتسشن  هعوط  هکنیمه  ینیشنب . ))  نم  هناخ  رد  رب  متسین  یـضار  نم  ادخ !  رب  هانپ  ))

ییاریذپ نم  زا  بشما  یتسه ،  يراکوکین  ناهاوخ  ایآ  مرادن .  یناگتـسب  هناخ و  رهـش ،  نیا  رد   : )) تفگ راب  هودـنا  مارآ و  ییادـص  اب  و 
و ـالاب .  تلزنم  تناـکم و  ياراد  تسا و  بیرغ  درم ،  نیا  هک  تسناد  نز  منک . )) . . .  ناربـج  ار  وت  لـمع  نیا ،  زا  سپ  اـسب  هچ  ینک ؟ 

ینامـشچ اب  ملـسم  تسیچ . ))؟  هیـضق  ادخ ،  هدنب  يا   : )) دیـسرپ وا  زا  سپ  درک .  دـهاوخ  ناربج  هدـنیآ  رد  دـنک ،  یکین  وا  قح  رد  رگا 
تشهد و اب  تخاب و  ار  دوخ  وناب  نآ  دنداد . )) . . .  مبیرف  دنتفگ و  غورد  نم  هب  موق  نیا  متسه ،  لیقع  نب  ملسم  نم   : )) تفگ رابکـشا ، 

هناخ هب  ات  داد  هزاجا  شراوگرزب  نامهیم  هب  ینتورف  اب  وناب  نآ  يرآ . )) . . .  (( . )) ! ؟  یتسه لیقع  نب  ملـسم  وت   : )) دیـسرپ تشادـگرزب 
یّلص ادخ ( لوسر  هناحیر  ریفس  مشاه ،  ینب  هدیزگرب  تشادگرزب ،  اب  هعوط  درک .  دوخ  نآ  زا  ار  یگرزب  تفارش و  هنوگ  نیدب  دیآرد و 

نآ رد  هکنآ  زج  یقاتا  هب  ار  ملسم  هعوط ،  تفرگ .  شود  هب  دایز  نبا  لابق  رد  ار  وا  هب  نداد  هانپ  تیلو  ؤسم  داد و  هانپ  ار  هلآ )  هیلع و  هّللا 
ار ناشیا  بلق  هودـنا ،  جـنر و  درک .  عانتما  اذـغ  ندروخ  زا  ترـضح  دروآ .  ناشیا  يارب  اذـغ  ییانـشور و  درک و  ییامنهار  تسیز ،  یم 
دیـشیدنا و یم  دمآ ،  دـهاوخ  شغارـس  هب  هک  یثداوح  هب  دوب ،  هدرک  ادـیپ  نیقی  تشاد ،  ار  شراظتنا  هک  يا  هعجاف  هب  هدومن و  هراپ  هراپ 

كدنا ملـسم . . .  اب  هک  درک  دـنهاوخ  نامه  ماما  اب  نایفوک  دوب ؛ رو  هطوغ  دـیایب ) ،  هفوک  هب  دوب  هتـساوخ  وا  زا  هک   ) نیـسح ماما  رکف  رد 
تفر و دایز  ندرک ،  تمدخ  يارب  دوب ،  نآ  رد  ملسم  هک  یقاتا  هب  شردام  هک  دید  دش و  دراو  هعوط  رـسپ  لالب ))   )) هک تشذگن  ینامز 
زا سپ  دومن و  يراددوخ  نداد  خـساپ  زا  ردام  اما  درک ،  شـسرپ  اجنآ  هب  ار  شدـمآ  تفر و  تلع  ردام  زا  هدز  تفگـش  دـنک .  یم  دـمآ 

تـسپ نآ  تفگ .  وا  هب  ار  ارجام  يرادـهگن ،  زار  يارب  رـسپ ،  زا  نامیپ  دـنگوس و  نتفرگ  اب  ردام  درک ،  يراشفاپ  شلا  ؤس  رب  لالب  هکنآ 
دهد و ناشن  تموکح  هب  ار  ملـسم  هاگیاج  ناباتـش ،  دادماب ،  ات  دنام  رادـیب  ار  بش  مامت  دـیجنگ و  یمن  تسوپ  رد  یلاحـشوخ  زا  ترطف 

يزاون نامهیم  باب  رد  یبرع  ياهتنس  قالخا و  اهفرع ،  مامت  دیلپ ،  نیا  دنک .  تفایرد  يا  هزیاج  دیوج و  برقت  دایز  نبا  هب  هلیـسو  نیدب 
یناسنا شزرا  ره  زا  داد  ناشن  دوخ  تکرح  اب  تشاذگ و  اپ  ریز  دوب  مکاح  تیلهاج  رصع  رد  یتح  هک  ار  وا  زا  يدنزگ  ره  نتشاد  رود  و 

ریفـس مشاه و  هداز  لاح ،  ره  هب  دندوب .  هدرک  لامدـگل  اپ ،  ریز  ار  یناسنا  ياهـشزرا  هعماج ،  نآ  تیرثکا  هک  وا ،  اهنت  هن  تسا ؛  رود  هب 
هک تشاد  نیقی  دوب .  لوغـشم  نآرق  توالت  تدابع و  هب  ار  بش  رثکا  ناشیا  درب .  رـس  هب  شنت  بارطـضا و  هودنا ،  اب  ار  بش  نآ  نیـسح 
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 ( مالّـسلا هیلع  نینم (  ؤملاریما  دوخ  ّمع  باوخ ،  رد  دوبررد ،  ار  وا  باوخ  يا  هظحل  بش  نآ  رد  تسوا .  یگدـنز  بش  نیرخآ  بش  نآ 
هدش کیدزن  یمتح ،  لجا  هک  درک  نیقی  ملـسم  هک  دوب  اجنآ  دش ؛ دهاوخ  قحلم  شیومع  ردـپ و  هب  دوز  یلیخ  داد  ربخ  وا  هب  هک  دـید  ار 

 . تسا

 ( ع  ) ملسم هاگیاج  نداد  ناشن   7

 . دهد ناشن  ار  ملسم  ياج  ات  دش  راپسهر  ةرامالاراد ))   )) يوس هب  درک ،  یم  هجوت  بلج  هک  هتفـشآ  یتلاح  اب  لالب  دیمد ،  هدیپس  هکنیمه 
هـس ار  یکین  فرـش و  هک  دوب  یبلط  تصرف  نادناخ  هب  قلعتم  نمحرلادبع ،  تفر ؛  ثعـشا ))  نب  دـمحم  نب  نمحرلادـبع   )) دزن اجنآ  رد 
دایز نبا  دزن  ار  ربخ  يرگید  ات  دـنامب  تکاس  تساوخ  وا  زا  نمحرلادـبع  تشاذـگ .  نایم  رد  يو  اب  ار  ارجام  لالب  دـندوب .  هدرک  هقـالط 

یلاحـشوخ زا  دمحم  هرهچ  داد .  وا  هب  ار  گرزب  ربخ  تفر و  شردـپ  دزن  تعرـس  هب  شدوخ  دـهدن و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  هزیاج  دربن و 
ار وا  تسا  تموکح  هب  طوبرم  هک  یمهم  ربخ  دـیاب  هک  تفایرد  یکریز  هب  دایز  نبا  دـش .  رهاظ  نآ  رب  يدنـسرخ  ياـه  هناـشن  دز و  قرب 

هدنیاپ ریما   : )) داد خساپ  هتخانـشن  اپ  زا  رـس  دمحم  تفگ . ))؟  هچ  وت  هب  نمحرلادبع   : )) درک لا  ؤس  سپ  دـشاب ،  هدرک  لاحـشوخ  نینچ 
هعوط هناـخ  رد  ملـسم  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  مرـسپ  دـهد . . .  یمن  هدژم  وت  نوچ  سک  چـیه  تسه ؟  هچ  گرزب . )) . . .  هدژم  داـب ! 

ینب هدـیزگرب  هب  یبایتسد  هناتـسآ  رد  وا  دـید .  یم  هدروآرب  ار  دوخ  ياهوزرآ  لامآ و  دـمآرد و  زاورپ  هب  یلاحـشوخ  زا  دایز  نبا  تسا . 
درک و ثعشا ))  نبا   )) هب ماقم  لام و  نداد  هدعو  هب  عورش  دنک ؛ ینابرق  دوخ ،  يوما  عورشمان  نیغورد و  دنویپ  يارب  ار  يو  ات  دوب  مشاه 

یناهد اب  ثعـشا  نبا  دـش . )) دـهاوخ  هداد  وت  هب  یـشاب ،  هتـساوخ  لماک  بیـصن  هزیاج و  هچره  هک  روایب  نم  دزن  ار  وا  زیخرب و   : )) تفگ
 . داتفا هار  هب  ملسم  يریگتسد  دایز و  نبا  تسپ  هتساوخ  يارجا  لابند  هب  عمط  زا  هداتفا  بآ 

 ( ع  ) ملسم هب  موجه   8

رد ار  هفوک  ناراوس  زا  نت  دصیـس  درک و  نییعت  ملـسم  اـب  گـنج  يارب  ار  یموزخم  ثیرح  نب  ورمع  ثعـشا و  نب  دـمحم  هناـجرم ،  رـسپ 
زا ار  نانآ  تساوخ  یم  هک  ملسم  گنج  هب  دندوب ،  هدربن  یگنادرم  تفارش و  زا  ییوب  هک  راوخنوخ  ناگدنرد  نیا  تشاذگ .  نانآ  رایتخا 

هدمآ شگنج  هب  هک  تفایرد  ملـسم  دندش ،  کیدزن  هعوط  هناخ  هب  نانآ  هکنیمه  دندمآ .  دناهرب ،  نایوما  متـس  ملظ و  یگدـنب و  تلذ و 
يزاون نامهیم  ببـس  هب  هعوط  زا  تسب و  رمک  رب  ریـشمش  درک ،  نت  رب  ار  هرز  دز ،  ماـگل  درک و  نیز  ار  دوخ  بسا  تعرـس  هب  سپ  دـنا . 

ات تخیر  هناـخ  هب  نمـشد  تسا .  هدرک  شرازگ  داـیز ،  نبا  هب  ار  وا  ياـج  شدرمناوجاـن  رـسپ  هک  داد  ربـخ  وا  هب  هدومن و  رکـشت  شبوخ 
 . داد يرارف  دندوب ،  هدش  جیگ  سرت  تدش  زا  هک  ار  همه  ریشمش  تابرض  اب  تخات و  نانآ  رب  يریـش  نوچ  ناشیا  نکیل  دریگب ،  ار  ملـسم 

یلاح رد  دش ،  جراخ  نانآ  لابند  هب  درک و  نوریب  هناخ  زا  ار  نانمـشد  يرگید  هلمح  اب  ناشیا  دـندمآ و  ترـضح  فرط  هب  زاب  دـعب  یمک 
زا یخیرات ،  لحارم  زا  کی  چـیه  رد  هک  داد  ناـشن  دوخ  زا  ییاـهینامرهق  ملـسم  زور  نآ  رد  درک .  یم  ورد  ار  اهرـس  شریـشمش ،  اـب  هک 
روآ تریح  يدنمناوت  زا  دوب .  اهیمخز  زا  ریغ  دادعت  نیا  تشک و  ار  رفن  کی  لهچ و  ناخروم ،  یخرب  هتفگ  هب  تسا ؛  هدشن  هدید  یسک 

رد مییوگ ،  یم  دـیکءات  هب  درک .  یم  باترپ  ماب  يالاب  هب  یگنـس  هراپ  نوچ  تفرگ  یم  ار  ناـمجاهم  زا  یکی  هاـگ  ره  هک  دوب  نآ  ناـشیا 
 ) نینم ؤملاریما  ماما ،  ملـسم ،  يومع  اریز  تسین ؛  بیجع  نیا  هتبلا  و  تسا .  هدوب  دننام  یب  يدنمورین ،  ینامرهق و  نینچ  تیناسنا  خـیرات 

ناوتان ترضح ،  اب  میقتسم  ییورایور  زا  هک  هفوک  ياهاپ  رـس و  یب  تسا .  نامدرم  نیرتراوتـسا  نیرتریلد و  نیرتدنمورین ،  مالّـسلا )  هیلع 
گنج رگا  کش  نودب  دندرک .  عورش  ار  ملسم  فرط  هب  ناشیاه  هناخ  ياهماب  يور  زا  نیشتآ  ياه  هتخادگ  گنـس و  باترپ  دندوب  هدش 

اب دوب .  اهنابایخ  اه و  هچوک  رد  رباربان  گنج  نیا  نکیل  دروآ ،  یمرد  اپ  زا  ار  ناـنآ  ملـسم  درک ،  یم  ادـیپ  همادا  راومه  زاـب و  ياـضف  رد 
شرتسگ نانآ  نایم  رد  یتسین  گرم و  دندش .  هدنامرد  اتکی  نامرهق  نیا  اب  هلباقم  زا  دندروخ و  تسکـش  هفوک  دـیلپ  نامجاهم  همه ،  نیا 
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نیا اب  هلباقم  زا  اریز  درک ؛ تساوخرد  گنج  يارب  يرتشیب  تارفن  وا  زا  تفر و  هناجرم  رـسپ  شبابرا ،  دزن  ریزگان  ثعـشا  نبا  تفای و  یم 
وت ادخ !  رب  هانپ   : )) تفگ درک و  خیبوت  ار  ثعـشا  نبا  يربهر  تساوخرد ،  نیا  زا  هدز  تریح  هفوک  توغاط  دوب .  ناوتان  گرزب  نامرهق 

ثعـشا نبا  رب  شنزرـس ،  نیا  تسا . )) !  هدـش  دراو  تدارفا  هب  نیگنـس  تامدـص  نیا  یلو  يروایب ،  ام  يارب  ار  رفن  کی  ات  میداتـسرف  ار 
ای هفوک  نـالاقب  زا  یلاـقب  گـنج  هب  ارم  يا  هدرک  ناـمگ  وـت   : )) تفگ تخادرپ و  لـیقع  رـسپ  ياـهینامرهق  شیاتـس  هب  سپ  دـمآ ،  نارگ 
زا دـننام  یب  ینامرهق  تسد  رد  نارب  يریـشمش  هزرـش و  يریـش  گنج  هب  ارم  تقیقح  رد  يا ؟  هداتـسرف  ( 55  ) هریح هقمارج  زا  یناـقمرج 

نامرهق ملسم ،  تشاد .  لیسگ  ار  وا  تشاذگ و  وا  رایتخا  رد  يدایز  یکمک  يورین  مه  دایز  نبا  يا . ))  هداتسرف  نامدرم  نیرتهب  نادناخ 
هب زج  ما ،  هدروخ  دنگوس   : )) دـناوخ یم  ار  لیذ  زجر  هک  یلاح  رد  تخادرپ  یتخـس  گنج  هب  سفن  هزات  يورین  اب  ناندـع  رخف  مالـسا و 
یم دیشروخ  عاعش  درذگب ) یکدنا  هاگره  نمشد  هرصاحم  لاح  رد   . ) ما هتفای  دنیاشوخان  ار  گرم  هچرگا  مهدن .  نتشک  هب  نت  یگدازآ 

(56  . ) دش دهاوخ  هجاوم  يدنسپان  هتساوخان  اب  يزور  سکره  دزاس ) یم  راوشد  نم  رب  ار  راک   ) دنک یم  خلت  مرگ و  ار  درـس  بآ  دبات و 
لیقع رسپ  يا  ملسم !  يا  هآ !  میتفرگ . ))  هلیح  هب  ار  وا  ای  دش ) ریگتسد  دوب و  ناوتان  وا  دنیوگب   ) هتشادنپ وگغورد  ارم  هکنیا  زا  مسرت  یم 

یناگدـنب تنانمـشد ،  اّما  يداد ،  رـس  يدازآ  راعـش  یتشارفارب و  ار  تمارک  تزع و  مچرپ  يدوب ،  ناگدازآ  نارادنتـشیوخ و  رـالاس  وت  ! 
نانآ هب  ار  هنامیرک  دازآ و  یگدنز  ینک و  ناشدازآ  یتساوخ  وت  دنتفر .  تلذ  یگدنب و  راب  ریز  دنداد و  نت  يراوخ  یتسپ و  هب  هک  دندوب 

 . دـنداد تسد  زا  ار  يونعم  یگدـنز  ياهداینب  تیناسنا و  بیترت ،  نیدـب  دنتـساخرب و  گنج  هب  وت  اب  دـنتفریذپن و  نانآ  یلو  ینادرگزاب ، 
مییوگ و یمن  غورد  وت  هب   : )) تفگ ناـشیا  هب  بیرف  دـصق  هب  دینـش ،  ار  نافیرـش  ناـگدازآ و  گرم  رب  ینبم  ملـسم  زجر  هک  ثعـشا  نبا 

ياهغورد هب  هجوت  نودب  ملـسم  دـنناسر . )) یم  یبیـسآ  وت  هب  هن  دنـشک و  یم  ار  وت  هن  دنتـسه ،  وت  ناگدازومع  نانآ  میهد ،  یمن  تبیرف 
دنتخیرگ و یم  ترضح  لباقم  زا  نانآ  تخادرپ  نانآ  ياهرس  ندرک  ورد  هب  هداد و  همادا  نانمشد  اب  ار  دوخ  راکیپ  تدش  هب  ثعشا ،  نبا 
اب ارم  ارچ  امـش !  رب  ياو   : )) دز گناب  ناشیا  رب  درک و  خـیبوت  ار  هنادرمناوجان  تکرح  نیا  ملـسم  دـندرک .  یم  باـترپ  گنـس  ناـشیا  هب 

هّللا یّلـص  ادخ ( لوسر  قح  ایآ  امـش !  رب  ياو  متـسه  ناکین  نادناخ  زا  هک  یلاح  رد  دـننز ! ؟ یم  ار  رافک  هک  روط  نآ  دـینز ،  یم  گنس 
یّلص مرکا (  لوسر  قح  دندوب و  رود  هب  اهتنـس  اهـشزرا و  همه  زا  ناتمه  نود  نیا  دینک . )) ! ؟ یمن  تیاعر  ار  وا  نادنزرف  و  هلآ )  هیلع و 

دندرک ادا  نینچ  نیا  دش  هریخ  اهمشچ  هک  اجنآ  ات  دناسر  يرشب  ندمت  هلحرم  نیرتالاب  هب  ینیـشنارحص  زا  ار  نانآ  هک  ار  هلآ )  هیلع و  هّللا 
گرزب نامرهق  نیا  ربارب  رد  تمواقم  زا  دایز  نبا  نایهاپس  لاح ،  ره  هب  دنهد .  رجز  دنشکب و  هجو  نیرتدب  هب  ار  ترضح  نآ  نادنزرف  هک 

تفگ دنلب  يادص  اب  دش و  کیدزن  ملسم  هب  ریزگان  سپ  دش ،  هدنامرد  ثعشا  نبا  تشگ .  رهاظ  نانآ  رب  تسکـش  راثآ  دندش و  ناوتان  ، 
رارق وا  ياـه  هتفگ  ریثءاـت  تحت  ملـسم  تسا . )) . . .  نم  ندرگ  هب  تنوخ  یناـما و  رد  وت  هدـم ،  نتـشک  هب  ار  دوـخ  لـیقع !  رـسپ  يا  : ))
یمن مان  زج  نامیپ ،  افو و  رهم و  زا  هک  دراد  قلعت  ینادـناخ  هب  ثعـشا  نبا  هک  تسناد  یم  اریز  درکن ؛ یهجوت  وا  نداد  ناـما  هب  تفرگن و 

نیا هن ،  درک .  مهاوخن  میلـست  ار  دوخ  زگره  مراد ،  ندیگنج  تردق  ات  ثعـشا !  رـسپ  يا   : )) داد خساپ  نینچ  نیا  ترـضح  اذل  دنـسانش ؛
ترضح یتخس ،  یگنشت ،  تخیرگ ،  نانز  َهل  َهل  یگس  نوچ  لدزب ،  نآ  هک  دش  رو  هلمح  وا  هب  نانچ  ملـسم  سپـس  تسا . ))  لاحم  راک 

هرـصاحم ار  ملـسم  تشحو ،  سرت و  اب  نایهاپـس  دروآرد . )) اپ  زا  ارم  یگنـشت  اراـگدرورپ !   : )) دـنتفگ ناـشیا  هکنآ  اـت  داد  یم  رازآ  ار 
هتـشاد ساره  نینچ  نیا  درم ،  کی  زا  امـش  هک  تسا  روآ  گنن   : )) دز گناب  ناـنآ  رب  ثعـشا  نبا  دـندش .  یمن  کـیدزن  نکیل  دـندرک ، 

ار ناشیا  ناشیاه  هزین  اهریشمش و  اب  دندرک و  هلمح  ترـضح  هب  زین  مرـش  یب  نادیلپ  نآ  دیربب . )) . . .  هلمح  وا  رب  مه  اب  یگمه  دیـشاب ، 
نیریز بل  هب  تفاکش و  ار  نآ  هک  دز  ترضح  يالاب  بل  هب  يا  هبرض  ریـشمش ،  اب  يرمحا ))  نارمَح  نب  ریُکب   ، )) دندرک حورجم  تخس 

 . دنکفا كاخ  رب  ار  درمناوجان  نآ  يا  هبرض  اب  زین  ناشیا  دیسر ، 
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هب ار  ناشیا  اپ  رـس و  یب  نامجاهم  دنک ؛ یگداتـسیا  تسناوتن  رگید  درب و  لیلحت  ار  ترـضح  يورین  موادم ،  يزیرنوخ  رایـسب و  ياهمخز 
زا نانآ  ندـناهر  اجنآ و  رد  نآرق  تیمکاح  ناشرهـش و  يدازآ  يارب  هک  یگرزب  ربهر  تراسا  ربخ  ندـناسر  يارب  دـندروآرد و  تراـسا 

ِنمشد دنک ،  زاورپ  تساوخ  یم  یلاحشوخ  زا  دایز  نبا  دنتفرگ .  یم  یشیپ  رگیدکی  رب  هناجرم  رـسپ  هب  دوب ؛ هدمآ  هفوک  هب  نایوما ،  متس 
فص هب  هدرک ،  ماحدزا  یهورگ  دندروآ ،  نایوما  رودزم  هدنب و  دزن  ار  ملسم  دوب .  هدرک  بوکرس  ار  تضهن  تشاد و  گنچ  رد  ار  دوخ 
دراو تنایخ  رد  زا  یلو  دندوب ،  هتـسب  يرادافو  ياهنامیپ  هدرک و  تعیب  ملـسم )   ) وا اب  هک  دندوب  یناسک  نانآ  دـندوب ؛ هتـسویپ  نایچاشامت 

يدرـس بآ  هزوک  اجنآ  رد  درزآ ،  یم  ار  ناشیا  تدش  هب  یگنـشت  دـندوب ،  هدروآ  رـصق  رد  ات  ار  ملـسم  دـندیگنج .  ترـضح  اب  هدـش و 
هب یلهاب ))  ورمع  نب  ملـسم   ، )) نایوما میئل  تسپ و  رودزم  دیناشونب . )) بآ  نیا  زا  ارم   : )) دنتفگ دندش و  نایفارطا  هجوتم  سپ  دـندید ، 

 (( ، میمح  )) خزود شتآ  رد  هکنآ  ات  دیـشچ  یهاوخن  يا  هرطق  نآ  زا  دنگوس !  ادـخ  هب  تسا !  کنخ  ردـقچ  ینیب  یم   : )) تفگ تعرس 
یناسنا شزرا  ره  زا  نانآ  هک  دهد  یم  ناشن  دش ،  یم  رداص  ناگدش  خسم  نیا  زا  هک  نآ ،  دننام  تکرح و  نیا  یشونب . ))  ناشوج  بآ 

نیا زا  هدز  تفگش  ملسم  تسا .  ناحلـصم  ناربمایپ و  نالتاق  زا  تیثیح ،  یب  نادیلپ  یمامت  يایوگ  هناشن  نیا  عطق  روط  هب  دندوب .  رود  هب 
قح هک  منآ  نم   : )) تفگ تسناد و  تموکح  ياه  هلابند  ناگدنب و  زا  ار  دوخ  یلهاب ))  (( . ))؟  یتسیک وت   : )) دیـسرپ هدش ،  خسم  ناسنا 

 ، درک تعاطا  دینـش و  يدز .  گنرین  وت  هک  یتقو  تخادرپ ،  ماما  تما و  یهاوخریخ  هب  يدرک ،  كرت  ار  نآ  وت  هک  ینامز  تخانـش ،  ار 
وا و هکنیا  هن  رگم  دوب !  هتخانش  رس  کبس  قمحا  نیا  ار  قح  مادک  متسه . ))  یلهاب  ورمع  نب  ملسم  نم  يدرک ؛  نایـصع  وت  هک  یماگنه 

نآ مرش ،  یب  نیا  راختفا  نیرتالاب  دندز .  یم  اپ  تسد و  رکنم  لطاب و  بادرگ  رد  دنتـسیز ؛ یم  نآ  رد  هک  يا  هعماج  دارفا  عطاق  تیرثکا 
ضایف دنمورین و  قطنم  اب  لیقع  نب  ملسم  دشاب .  یم  تسا  هتخانش  يرشب ،  خیرات  هک  یقولخم  نیرتدیلپ  هناجرم ،  رسپ  هدرپسرـس  هک  تسا 

شتآ رد  دولخ  میمح و  هب  هلهاب !  رسپ  يا  وت  يراکافج !  نشخ و  لدگنس ،  ردقچ  دنیشنب !  تیازع  هب  تردام   : )) داد خساپ  نینچ  دوخ ، 
بآ سپ  دش ،  هدنمرش  یلهاب ،  یتسپ  یلدگنـس و  زا  دوب ،  رـضاح  اجنآ  رد  هک  ۀبقع ))  نب  ةرامع   (( . )) یتسه نم  زا  رتراوازـس  خزود ، 

ناشیا ياهبل  نوخ  زا  رپ  حدـق ،  دـشونب ،  ار  بآ  تساوخ  ترـضح  هکنیمه  داد .  ملـسم  هب  تخیر و  یحدـق  رد  ار  نآ  تساوخ و  يدرس 
ار نآ  دوب  نم  يزور  بآ  نیا  رگا   : )) دومرف ترـضح  سپـس  دش ؛ یم  نوخ  زا  رپ  حدق  راب ،  ره  دندرک و  ضوع  ار  بآ  هبترم  هس  دـش . 

 (( . مدیشون یم 

هناجرم رسپ  اب   10

هدرخ ترضح  رب  هفوک  شابوا  زا  یکی  درکن .  مالس  دایز  نبا  هب  اما  درک ،  مالس  نارـضاح  هب  دندرک ،  دراو  هناجرم  رـسپ  رب  ار  ناندع  هام 
هب ردام !  یب  يا  شاب  تکاس   : )) داد خـساپ  شریما ،  وا و  ریقحت  اـب  راوگرزب  ناـمرهق  يدرکن . ))؟  مالـس  ریما  رب  ارچ   : )) تفگ تفرگ و 

مالـس هچ  تسین ،  مهم   : )) تفگ دـش و  نیگمـشخ  هتخورفارب و  هفوک  توغاط  منک . ))  مالـس  وا  رب  اـت  تسین  يریما  ارم  دـنگوس !  ادـخ 
 ، یحالـس نینچ  نیا  تسا  لاحم  تسین و  راتـشک  یناریو و  زج  توغاـط  نیا  هیامرـس  يوش . ))  یم  هتـشک  وت  ینکن ،  مالـس  هچ  ینکب و 

ياهوگتفگ رادـید ،  نیا  رد  دـناسارهب .  دـندرک ،  راوتـسا  ار  نآ  ندـمت  ياـنب  دـنتخاس و  ار  تما  نیا  خـیرات  هک  ملـسم  نوچ  یناـگدازآ 
نآ لابق  رد  ار  دوخ  یگداتـسیا  يوق و  مزع  يراوتـسا ،  يریلد ،  اهنآ  رد  ترـضح  هک  تفرگ  تروص  هناجرم  رـسپ  ملـسم و  نیب  يرایـسب 
هب هشیر ،  یب  كاپان و  هناجرم  رـسپ  تسود  يوس  هب  تسا .  خـیرات  هناگی  دارفا  زا  هک  درک  تباث  دوخ ،  يروالد  اـب  داد و  ناـشن  توغاـط 

ار شندرگ  اجنآ  رد  ربب و  رصق  ماب  هب  ار  وا  ریگرب و  ار  ملسم   : )) تفگ درک و  ور  دوب ،  هدز  یتبرض  ار  وا  ملـسم  هک  نارمح ))  نب  ریکب  ))
اب راوتـسا ،  مارآ ،  نانچمه ،  دش و  اریذپ  ار  گرم  نادنخ  يا  هرهچ  اب  ملـسم ،  دوش . )) کنخ  تلد  دنیـشنورف و  تمـشخ  ات  نزب  تدوخ 

ناراوخنوخ و رب  نیرفن  ادـخ و  شیاتـس  رکذ و  لوغـشم  هک  ار  ترـضح  ریکب ))  . )) داد یهلا  ياـضق  هب  نت  نئمطم ،  یبـلق  يوـق و  یمزع 
 . تخادنا نییاپ  هب  ار  ترضح  نت  رس و  سپـس  دز ؛ ار  ناشیا  ندرگ  دناشن و  وناز  رب  ار  ناشیا  دالج ،  درب ،  ماب  يالاب  هب  دوب ،  ناراکتیانج 
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تـشونرس ياهنامرآ  یناـسنا و  تمارک  ناگدیدمتـس و  ناـمورحم و  قوقح  زا  عاـفد  هار  رد  هک  یگرزب  ناـمرهق  یناگدـنز  نینچ ،  نیا  و 
دنتـشک و ار  وا  ناناملـسم  ربارب  رد  اراکـشآ  هک  دوب  توبن  نادـناخ  زا  دیهـش  نیتسخن  ملـسم ،  تفای .  نایاپ  دیـسر ،  تداهـش  هب  شزاس ، 

رادرس یناه ،  داد  روتسد  ملـسم ،  لتق  زا  سپ  تنایخ ،  گنرین و  هداز  یناه  تداهـش  دیبنجن .  ياج  زا  وا ،  زا  عافد  ییاهر و  يارب  یـسک 
 ، دندوب هرـشح  نوچ  هک  دوخ  نادناخ  ربارب  رد  هک  یلاح  رد  دندروآرد ،  نادنز  زا  ار  وا  دننک .  مادعا  ار  تضهن  هتـسجرب  وضع  گرزب و 
 ، دنتشاد تیمح  تریغ و  ینزوس  رـس  وا  نادناخ  رگا  دیـسرب . )) !  مداد  هب  ما !  هریـشع  دیـسرب !  مداد  هب  نایجحذم !   : )) دیـشک یم  دایرف 

نانآ نکیل  دنتساخ ،  یم  اپب  دوب ،  هدرک  نانآ  قح  رد  تمدخ  هنوگ  همه  دوب و  نانآ  يارب  يردپ  نوچ  هک  دوخ  گرزب  ربهر  تاجن  يارب 
نادــیم هـبار  یناــه  دــندوب .  هدربـن  تـمارک  فرــش و  زا  ییوـب  هدوـمن و  هقــالط  هـس  ار  تریغ  یکین و  هفوـک ،  لــیابق  رگید  نوـچ  زین 

هب دوب ،  هدش  نوگلگ  تداهش  نوخ  اب  هک  یلاح  رد  یناه  ندب  دندرک و  ارجا  ار  مادعا  مکح  اجنآ  رد  نادالج  دندروآ .  ناشورفدنفسوگ 
ینامرهق باتک  زا  هحفص  نیرت  ناشخرد  وا  تداهش  اب  دیسر و  تداهـش  هب  شا  هدیقع  اهنامرآ و  نید ،  زا  عافد  هار  رد  یناه  داتفا .  كاخ 

ار یناه  ملسم و  داسجا  شابوا ،  نابلط و  تصرف  دایز و  نبا  ناگدنب  نارودزم و  داسجا  ندیـشک  نیمز  رب  دش .  هتـشون  مالـسا  رد  داهج  و 
نانآ و نایم  تشحو ،  شرتسگ  مدرم و  هماع  ندناسرت  يارب  راک  نیا  دندیـشک .  نیمز  رب  دندروآرد و  تکرح  هب  اهنابایخ  اه و  هچوک  رد 
ار مدرم  نایم  شیاسآ  تینما و  تلادـع ،  شرتسگ  هک  ییالاو  تضهن  تکرح ،  نیا  اـب  تفرگ .  تروص  ملـسم  ناراـی  ناوریپ و  هب  نیهوت 
رد تخادرپ ،  يرگمتس  هب  هفوک  توغاط  دنداد .  نت  تلذ  یگدنب و  هب  نایفوک  مایق ،  تسکـش  زا  سپ  دیـسر و  نایاپ  هب  تشاد ،  رظن  دم 

مادقا نتشک  هب  نامگ ،  تمهت و  اب  درک و  تازاجم  راکهانگ  ياج  هب  ار  هانگیب  دایز  شردپ  نوچ  درک و  مالعا  یماظن  تموکح  هطخ  نآ 
ربمایپ هداون  اب  گنج  ینعی  يرـشب ؛  خـیرات  تیانج  نیرت  هنایـشحو  باکترا  يارب  دنفـسوگ ،  ياه  هلگ  نوچ  ار  ناـیفوک  هرخ  ـالاب  درک و 

 . دروآرد تکرح  هب  مالّسلا )  هیلع  نیسح (  ماما  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا ( 

تداهش نیمزرس  يوس  هب  متفه :  لصف 

تداهش نیمزرس  يوس  هب 

ندناسر تداهـش  هب  يارب  ار  تسیرورت  یهورگ  دیزی  دوب  هتـسناد  اریز  دنامن ؛ اجنآ  رد  درک و  كرت  ار  هکم  مالّـسلا )  هیلع  نیـسح (  ماما 
نما هک  ادخ  مرح  رد  ادابم  هک  دش  كانـشیدنا  عوضوم  نیا  زا  اذل  تسا ؛  هداتـسرف  دـشاب  هدز  گنچ  هبعک  ياه  هدرپ  هب  هچرگا  ترـضح 
يارب نایفوک  یگدامآ  دوب و  هتـشون  همان  ماما  هب  لیقع  نب  ملـسم  ماما ،  ریفـس  نآ ،  رب  هوالع  دوش .  هتخیر  شنوخ  مارح ،  هاـم  رد  تسا و 
مالعا ترـضح  زا  ار  نانآ  لـماک  یناـبیتشپ  هطخ و  نآ  رد  يولع  تموکح  لیکـشت  يارب  ناـشیا  هار  رد  يزاـبناج  ترـضح و  زا  لابقتـسا 

ياـه هوسا  هک  مشاـه  ینب  نادـنمورب  زا  كاـنبات  یهورگ  هداوناـخ و  هارمه  ماـما  دوب .  هدرک  قیوشت  هفوـک  هب  ندـمآ  هب  ار  ماـما  هدوـمن و 
هار هکم  زا  هک  نیسح  ماما  رس  رب  هتشارفارب  یمچرپ  اب  تشاد ،  رارق  لضفلاوبا  ترضح  ناشسءار  رد  دندوب و  يراوتـسا  مزع و  یگنادرم ، 

نادنزرف ناوناب و  ياه  هتساوخ  ندروآرب  ناوراک و  بقارم  هراومه  سابع  ترضح  دنتفرگ .  شیپ  ار  يرادافو  تداهش و  نیمزرس  البرک ، 
تبحم و هک  ییا  هزادنا  هب  تخاس ،  یم  هدروآرب  ار  نانآ  تالکشم  درک و  یم  ناسآ  ار  هار  یتخـس  دوخ ،  ياهـششوک  اب  دوب و  شردارب 

یناسک نامه  تشاد  نیقی  درک ،  یم  لابند  ار  دوخ  ینادواج  ریسم  خلت ،  ياه  هشیدنا  زا  ینافوط  اب  ماما  دنتفای .  ریذپان  فصو  ار  وا  هجوت 
گرزب رعاـش  هار ،  رد  دـناسر .  دـنهاوخ  تداهـش  هب  ار  شنادـناخ  وا و  دـندوب ،  هدرک  قیوشت  ندـمآ  هب  ار  ماـما  دوـخ  ياـه  هماـن  اـب  هک 

هچ هّللا !  لوسر  نبای  تیادف  هب  مردام  ردپ و   : )) تفگ دورد  مالـس و  زا  سپ  دش و  فرـشم  ماما  تمدـخ  هب  بلاغ ))  نب  مامه  قدزرف  ))
یمن هلجع  رگا   : )) داد همادا  تفگ و  وا  هب  ناـشیا  ندـناسر  تداهـش  هب  يارب  ار  تموکح  شـالت  ماـما  يدرک . ))؟  اـهر  ار  جـح  هک  دـش 

(( . وگزاب میارب  ار  مدرم  رابخا   . )) هفوک زا  ییآ . ))؟  یم  اجک  زا   : )) دیسرپ وا  زا  ًاعیرس  ترضح  سپس  مدش . )) . . .  یم  هتـشک  مدرک ، 
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صخش هب   : )) تفگ دومن و  فیـصوت  هدننک  دیماان  ار  نآ  درک ،  نایب  ماما  يارب  ار  هفوک  دوجوم  تیعـضو  تقادص ،  یهاگآ و  اب  قدزرف 
دنک هدارا  هچ  ره  دنوادخ  دیآ ،  یم  دورف  نامسآ  زا  اضق  تسا ،  هیما  ینب  اب  ناشیاهریـشمش  وت و  اب  مدرم  ياهلد  يا .  هتفای  تسد  یهاگآ 
مزع زا  ار  وا  درک ،  دـییءات  ار  قدزرف  نانخـس  لیذ ،  تانایب  اب  ماما  تسا . )) . . .  يراک  رد  زور  ره  ام  راـگدرورپ  و  دـهد . . .  یم  ماـجنا 
رتهب هچ  هک  تفای  تسد  دوصقم  هب  رگا  هک  داد  حیضوت  تخاس و  ربخ  اب  مالسا  میرح  زا  عافد  داهج و  يارب  دوخ  دنمورین  هدارا  راوتـسا و 

دهد و یم  ماجنا  دنک  هدارا  هچنآ  دـنوادخ  تسادـخ ،  نآ  زا  اهراک ،  همه  یتفگ ،  تسار   : )) تسا هدیـسر  تداهـش  هب  ادـخ  هار  رد  ّالاو 
يادا يارب  میرازگ و  یم  ساپـس  ار  وا  شیاهتمعن  رب  تفرگ ،  رارق  ام  دوصقم  رب  یهلا  ياضق  رگا  تسا ،  يراک  رد  زور  ره  ام  راـگدرورپ 

زا دـشاب ،  وا  تنیط  يراـگزیهرپ  وا و  ّتین  قح ،  هکنآ  تشگ ،  اـم  هتـساوخ  عناـم  قح ،  ياـضق  رگا  میهاوخ و  یم  يراـیومه  زا  شرکش 
یهلا شاداپ  هناخ  سپ  دوش ،  یم  یقلت  دنمـشزرا  ایند  رگا   : )) دندورـس ار  تایبا  نیا  ترـضح  سپـس  تسا . ))  هدشن  ادج  تقیقح  هداج 

رگا و  تسا .  رتهب  ادخ ،  هار  رد  ریـشمش  اب  یمدآ  ندش  هتـشک  سپ  دـنا ،  هدـش  هتخاس  گرم  يارب  اهندـب  رگا  و  تسا .  رت  هدـنبیز  رترب و 
يروآ عمج  زا  دوصقم  رگا  و  تسا .  رتابیز  يزور ،  ندروآ  تسد  هبرد  یمدآ  رتمک  شالت  سپ  دـشاب ،  نیعم  رّدـقم و  نایمدآ  ياهیزور 

ترـضح دهز  يایوگ  تایبا ،  نیا  ( 57 ( . ))؟ دزرو یم  لخب  اه  ینتشاذگاو  نیا  هب  تبـسن  یمدآارچ  سپ  تساهنآ ،  نتـشاذگاو  لاوما ، 
ماما رادید  تسادخ .  هار  رد  تداهش  داهج و  رب  ناشریذپان  للخ  راوتـسا و  میمـصت  لاعتم و  دنوادخ  رادید  هب  ناشدیدش  هقالع  ایند ،  رد 

يا هتـسجرب  یگنهرف  یعامتجا و  یهاگآ  زا  هک  قدزرف  داد .  ناشن  ار  قح  يرای  هب  ناش  یهجوت  یب  مدرم و  نداد  تلذ  هب  نت  قدزرف ،  اب 
يارب لطاب  ياهورین  دور و  یم  شیپ  تداهـش  يوس  هب  هک  دـید  ار  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا (  لوسر  هناـحیر  ماـما و  دوب ،  رادروخرب 

رگا داد .  حیجرت  تداهـش  رب  ار  یگدنز  درک و  يراددوخ  ناشیا  يرای  ترـضح و  اب  یهارمه  زا  نکیل  دـنا ،  هدـش  هدامآ  ناشیا  اب  گنج 
! ؟  تفگ دیاب  هچ  رکشل  یهایس  نادان و  مدرم  نالهاج و  هرابرد  سپ  دشاب ،  نینچ  قدزرف  لاح 

 ( ع  ) ملسم تداهش  ربخ 

يدرم مالّسلا ، )  هیلع  نیسح (  ماما  ترضح  اجنآ  رد  دیسر ،  دورز ))  )) هب هکنآ  ات  دیدرونرد ،  ار  ارحص  فقوت ،  نودب  ینیـسح  ناوراک 
هیلع نیـسح (  ماما  درم  نآ  هک  یناـمز  درک ،  فقوت  اـجنامه  رد  وا  ندـمآ  راـظتنا  هب  اذـل  دـیآ ،  یم  هفوک  تمـس  زا  هک  درک  هدـهاشم  ار 

هک يدسا ))  لعمْـشُملا  نب  رذنم  يدسا و  نامیلـس  نب  هّللادبع   . )) داد همادا  دوخ  هار  هب  هدش و  جراخ  یلـصا  ریـسم  زا  دید ،  ار  مالّـسلا ) 
 . دندیسرپ وا  زا  ار  هفوک  رابخا  دندناسر و  وا  هب  ار  دوخ  باتش  هب  دنتفایرد ،  درم  نآ  زا  وج  سرپ و  هب  ار  ناشیا  هقالع  دندوب و  ماما  هارمه 

ناـشیاهاپ رد  نامـسیر  دنتـشک و  ار  هورع  نب  یناـه  لـیقع و  نب  ملـسم  هک  مدـید  هفوک  زا  جورخ  زا  لـبق   : )) تفگ رفن  ود  نآ  خـساپ  رد 
دورف هیبلعث ))   )) رد ترضح  هکنیمه  دندمآ .  ماما  دزن  ناباتش  دندرک و  عادو  درم  نآ  اب  نانآ  دندیشک . )) نیمز  رب  اهرازاب  رد  دنتخادنا و 

رگا مییوگ و  راکشآ  ار  نآ  یهاوخب  رگا  میراد ،  يربخ  دهد ،  رارق  دوخ  تمحر  لومـشم  ار  وت  دنوادخ   : )) دنتفگ ناشیا  هب  نانآ  دمآ ، 
(( . دنزار مرحم  نانیا   : )) تفگ سپـس  درک و  دوخ  راوگرزب  باحـصا  هب  یهاگن  ترـضح  مییوگب . ))  امـش  هب  یناهن  ار  نآ  ینک ،  هدارا 

سرپ و وا  زا  متـساوخ  یم  يرآ ،  [ : )) دومرف ماما  [ . ))؟ دیدید دمآ  نامیور  هب  ور  زا  زورید  بورغ  هک  ار  يراوس  [ : )) دنتفگ رفن  ود  نآ  ]
 ، اـم زا  تسا  يدرم  وا  میدروآ ،  تسد  هب  امـش  يارب  ار  وا  راـبخا  دـنگوس !  ادـخ  هب  [ : )) دـندرک ضرع  ماـما  هب  همادا  رد   (( . ] مـنک وـج 
رد ار  ناشداسجا  دنتـشک و  ار  یناه  ملـسم و  دـید  هک  دوب  هدـشن  جراخ  هفوک  زا  هک  تفگ  ام  يارب  يو  درخ ،  قدـص و  يءار و  بحاـص 
 ، هیوم هیرگ و  راجفنا  دـش ،  هراپ  هراپ  زیمآ ،  هعجاف  ربخ  نیا  زا  نانآ  نایعیـش  نایولع و  ياهلد  دندیـشک . )) . . .  نیمز  رب  هفوک  ياهرازاب 

نایفوک گنرین  ینکـش و  نامیپ  ناشیارب  و  دـندش .  نانآ  هیرگ  کیرـش  زین  تیب  لها  ناوناب  دـش ؛ ریزارـس  کشا  لیـس  دـنازرل و  ار  اـجنآ 
لیقع ناگداون  نادنزرف و  هجوتم  ماما  تشگ .  راچد  ملسم  هک  دش  دنهاوخ  راچد  یتشونرس  نامه  هب  تیب  لها  هک  دنتفایرد  دش و  راکشآ 

 ، دندرمش راوخ  ار  گرم  دندیهج ،  اج  زا  یناریش  نوچ  نادرمدار  نآ  تسا . ))  هدش  هتشک  ملسم  تسیچ ؟  امـش  رظن   : )) دومرف تشگ و 
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هکنآ ات  میدرگ  یمن  زاب  مسق !  ادخ  هب  هن ،   : )) دنتفگ دـندرک و  مالعا  ملـسم  هار  همادا  رب  ار  دوخ  يرادـیاپ  دـندرک ،  هرخـسم  ار  یگدـنز 
یگدـنز رگید  نانآ  زا  سپ   : )) دومرف نانآ  هتفگ  دـییءات  رد  ناگدازآ  ردـپ  میـسرب . ))  تداهـش  هب  وا  نوچمه  ای  میریگب  ار  ملـسم  ماقتنا 

رد دـشاب و  هتـشاد  یقح  تین  رگا  تـسین ،  گـنن  درمدار  رب  گرم  مور ،  یم  شیپ   : )) دـناوخرب ار  ریز  تاـیبا  سپـس  درادـن . )) یـشزرا 
سب ار  وت  گنن  نیمه  مدرگ .  یمن  تمالم  منامب ،  هدـنز  رگا  موش و  یمن  نامیـشپ  مریمب ،  رگا  سپ  دـنک .  داهج  تسا  ناملـسم  هکیلاح 

نشور يا  هرهچ  اب  مزعاب و  دنلبرس ،  ممصم ،  راوتسا ،  وت  ناگدازآ !  ردپ  يا  ( 58 (( . ) دننک روبجم  تسیاشان  هب  ار  وت  يدرگ و  لیلذ  هک 
تکاس يدادـن و  نت  يدـشن ،  تسـس  لیاذر ،  هانگ و  بادـنگ  رد  هقرغ  نادـیلپ  نآ  ربارب  رد  یتفر و  شیپ  گرم  يوس  هب  تمارک  هار  رد 

 . يدنامن

هّللادبع تداهش  كاندرد  ربخ 

گرزب نامرهق  تداهش  زادگناج  ربخ  اجنآ  رد  دیـسر .  ( 59  (() هلابز  )) هب هکنآ  ات  تفر ،  یم  شیپ  نانچمه  گنرد  نودـب  ماما  ناوراـک 
ار وا  دایز  نبا  نارومءام  اما  دوب ،  هداتـسرف  لیقع  نب  ملـسم  اب  تاقالم  يارب  ار  هّللادبع  ماما ،  دنداد .  ترـضح  هب  ار  رطقی )) نب  هّللادـبع  ))

ربنم يالاب  رب   : )) دز گناب  وا  رب  دندروآ ،  تسپ  دیلپ  نآ  شیپ  ار  وا  هکنیمه  دنداتسرف .  هناجرم  رسپ  دزن  ظفحلا  تحت  دندرک و  ریگتـسد 
وا هناجرم  رسپ  منک . )) . . .  رداص  وت  باب  رد  ار  دوخ  يءار  هاگنآ  ات  نک ،  نعل  ار  باّذک  رـسپ  دوب  نیـسح  ماما  شدوصقم  باّذک  وش و 
یب ناگدازآ  زا  هّللادبع  هکنآ  زا  لفاغ  دـندوب ،  هتخورف  وا  هب  ار  ناشریمـض  هک  تشادـنپ  یم  شنادالج  خنـس  زا  دوخ و  نارومءام  لثم  ار 

 . دـنا هتـشاذگ  راگدای  هب  راختفا  فرـش و  تما ،  نیا  يارب  دـنا و  هدـش  هدرورپ  مالّـسلا )  مهیلع  تیب (  لـها  بتکم  رد  هک  تسا  يدـننام 
رسپ نیـسح  هداتـسرف  نم  مدرم !  يا   : )) تفگ درک و  دنلب  دوب  هاوخ  قح  هدنبوک و  ییادص  هک  ار  شیادص  تفر ،  ربنم  رب  گرزب  نامرهق 

نانخـس هّللادـبع  دیـشاب . )) . . .  ترـضح  نابیتشپ  هدازانز ،  رـسپ  هدازانز ،  نیا  هیلع  دـینک و  يرای  ار  وا  ات  متـسه  امـش  يوس  هب  همطاـف ، 
هدرک و راوخ  ار  ناناملسم  هک  يوما  تموکح  اب  زیتس  وا و  زا  عافد  ادخ و  لوسر  هناحیر  يرای  هب  ار  نایفوک  تفرگ و  یپ  ار  دوخ  یبالقنا 

گرزب نیا  داد  روتسد  سپ  دیچیپ ،  دوخ  رب  دش و  هایـس  مشخ ،  زا  هناجرم  رـسپ  درک .  توعد  دوب ،  هدومن  بلـس  ار  ناش  هدارا  اهیدازآ و 
هّللادبع ياهناوختسا  نآ ،  رثا  رب  هک  دنتخادنا  نییاپ  هب  اجنآ  زا  دندرب و  رـصق  يالاب  رب  ار  وا  نارومءام  دنزادنا .  ریز  هب  رـصق  ماب  زا  ار  درم 

درک ادج  نت  زا  ار  هّللادبع  رس  هناجرم ،  رـسپ  هب  برقت  يارب  یمخل ))  کلملادبع   )) دیلپ رودزم  هک  تشاد  ندب  رد  ناج  زونه  دش و  درخ 
داد روتسد  اذل  دور ،  یم  شیپ  گرم  يوس  هب  هک  تسناد  درک و  دیمون  یگدنز  زا  ار  ناشیا  دوب و  نیگنس  ماما  رب  هّللادبع  تداهـش  ربخ  . 

يریگ تهج  ماما و  يرای  زا  مدرم  يریگ  هرانک  سپس  دنوش ،  عمج  دندوب ،  هداتفا  هار  ماما  هارمه  هنابلط  تیفاع  هک  یناهارمه  باحـصا و 
تـسود امـش  زا  سک  ره  سپ  دنتـشاذگاو ،  ار  ام  ام ،  نایعیـش  دـعب :  اما   : )) دومرفو تشاذـگ  نایم  رد  ناشیااب  ار  هیما  ینب  يوس  هب  نانآ 

هب یباـیتسد  تمینغ و  ندروآ  تسد  هب  يارب  هـک  ینادـنمزآ  متـشادرب . ))  ار  مـتعیب  نـم  هـک  دورب  دریگب و  ار  دوـخ  هار  دـناوت  یم  دراد ، 
ترضح زا  هناهاگآ  هک  راوگرزب  باحصا  اهنت  دندش ،  هدنکارپ  دنتشاذگاو و  ار  ناشیا  دندوب ،  هدش  عمج  ترضح  درگ  یتلود ،  بصانم 

باحـصا اب  ار  تیعقاو  تحارـص ،  هب  ماما  هدننک ،  نییعت  هلحرم  نآ  رد  دـندنام .  ناشیا  اب  دنتـشادن  یعمط  نیرتمک  دـندوب و  هدرک  يوریپ 
ادخ ياضر  بسک  اب  دنامب  وا  اب  سک  ره  تردـق و  تنطلـس و  هن  دور  یم  تداهـش  يوس  هب  هک  تفگ  نانآ  هب  تشاذـگ ،  نایم  رد  دوخ 

رد اریز  تشاد ؛  یم  ناهنپ  ار  یلیاسم  تفگ و  یمن  نخس  تحارص  هب  نینچ  دوب ،  تموکح  ناگتفیـش  زا  ماما  رگا  دش .  دهاوخ  راگتـسر 
هرانک وا  زا  ات  تساوخ  یم  دوخ  تیب  لها  باحـصا و  زا  یتیعقوم ،  ره  رد  ماما  تشاد .  ناـبیتشپ  رواـی و  هب  ار ،  زاـین  نیرتشیب  ماـگنه  نآ 

تیعقاو زا  دنکن  اعدا  یسک  دننادب و  ار  دوخ  تکرح  نایاپ  هناهاگآ  همه  هک  دوب  نآ  راک  نیا  تلع  دنراذگاو .  ار  ترضح  دننک و  يریگ 
 . تسا هدوب  ربخ  یب 
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ّرح اب  رادید 

هچره داد  روتسد  شنادرمدار  هب  ترضح  دوب .  یبآ  همشچ  اجنآ  رد  دیسر .  فارش ))   )) هب هکنآ  ات  دیدرون  یمرد  ار  ارحـص  ماما  ناوراک 
گناب ماما ،  باحـصا  زا  یکی  ناهگان  دـمآرد .  تکرح  هب  ًاددـجم  ماما  ناوراک  دـندرک و  نانچ  نانآ  دـنرادرب .  بآ  دوخ  اب  دـنناوت  یم 

یم ار  هار  هک  ماـما  باحـصا  زا  یکی  مدـید .  یناتـسلخن  یتفگ . ))؟  ریبکت  ارچ   : )) دیـسرپ وا  زا  هدز  تفگـش  ترـضح  داد ،  رـس  ریبـکت 
هطقن نآ  رد  ماما  دننابـسا . )) ياهـشوگ  اه و  هزین  ياهناکیپ  اـهنآ  تسین ،  یلخن  ًالـصا  اـجنیا   : )) تفگ درک و  در  ار  وا  نخـس  تخاـنش ، 
دنتسه يوما  هاپس  ناگیالط  نانآ  هک  تسناد  ماما  منیب . ))  یم  ار  نابـسا  ياهـشوگ  اه و  هزین  اهنآ  مه  نم   : )) تفگ سپـس  درک و  لمءات 

رارق دوخ  تشپ  ار  نآ  میربب و  هانپ  نادـب  ات  میرادـن  یهاگهانپ  ایآ   : )) دومرف دوخ  باحـصا  هب  سپ  دـنا ،  هدـمآ  ناشیا  اب  گنج  يارب  هک 
رد ارچ ،   : )) تفگ ترـضح  هب  دوب  انـشآ  کـین  اـههار ،  هب  هک  باحـصا  زا  یکی  میوش . ))؟  ور  رد  ور  تهج  کـی  زا  ناـنآ  اـب  میهد و 

هدش هدروآرب  امـش  هتـساوخ  دیـسرب ،  رتدوز  دیبای و  تسد  نآ  رب  دـیچیپب و  ناتپچ  تمـس  هب  رگا  دراد ،  رارق  مَسُح ))  وذ   )) هوک ناترانک 
 . درک فقوتم  ار  نانآ  یحایر ))  دیزی  نب  رح   )) يربهر هب  یهوبنا  رکشل  هک  تشذگن  یکدنا  دیچیپ .  تمس  نادب  ماما  ناوراک  تسا . )) 

هتفگ هب  ّرح  نایهاپـس  دادـعت  دـیامن .  تشادزاب  هدرک  ادـیپ  ار  ماـما  اـت  دـنک  یط  ار  هریزج ))  يارحـص   )) دوب هتـساوخ  وا  زا  هناـجرم  رـسپ 
ترضح دندوب .  تکاله  هناتسآ  رد  یگنـشت  تدش  زا  هک  یلاح  رد  دنتـسب  ماما  رب  ار  هار  رهظ ،  رد  نانآ  دوب .  راوس  رازه  دودح  ناخروم 

دندرک باریس  ار  نمشد  هاپس  دارفا  مامت  ماما  نارای  دننک .  باریس  ار  ناشنابسا  نانآ و  داد  روتسد  دوخ  باحـصا  هب  درک و  محرت  نانآ  رب 
هکنآ زا  سپ  دنتفرگ و  یم  یبسا  لباقم  رد  ار  فرظ  دندرک ؛ باریـس  زین  ار  اهنآ  یـصوصخم ،  فورظ  اب  دندش و  نابـسا  هجوتم  سپـس  و 
گنج هب  هک  تسپ  ناگدنرد  نآ  هب  ماما  دـندش .  باریـس  نابـسا  یمامت  هکنآ  ات  دـنتفر  یم  رگید  بسا  دزن  دیـشون ،  یم  نآ  زا  راب  دـنچ 

تشادن و يرثا  نانآ  رد  ماما  تیناسنا  تّورم و  نیا  نکیل  داد ،  ناشتاجن  هدنـشُک  یگنـشت  زا  درک و  فطل  نینچ  دندوب ،  هدـمآ  ترـضح 
 . دش هراپ  هراپ  یگنشت  زا  ناشیاهلد  هکنآ  ات  دنتسب  توبن  نادناخ  رب  ار  بآ  دندرک ،  راتفر  سکع  رب  نانآ 

 ( ع  ) ماما ینارنخس 

 ، تسا هدـماین  نانآ  اب  گنج  يارب  هک  درک  نشور  نآ  یط  درک و  داریا  یغیلب  ینارنخـس  هاپـس  نآ  ياهدـحاو  يارب  مالّـسلا )  هیلع  ماـما ( 
هب ناـشیا  ندـمآ  نینچمه  دـهد .  تاـجن  ناـیوما  متـس  ملظ و  زا  ار  ناـنآ  دـهاوخ  یم  تـسا و  هدرک  تـکرح  ناـشیا  ییاـهر  يارب  هـکلب 
رد دـنا .  هدرک  توعد  نآرق  تموکح  ییاپرب  يارب  ترـضح ،  زا  اه  همان  ناگدـنیامن و  لاسرا  اب  هک  تسا  هدوب  ناـیفوک  دوخ  تساوخرد 
یم ار  رذـع  هار  منک و  یم  مامت  ار  تجح  امـش  رب  دـنوادخ  ربارب  رد  مدرم !  يا   : )) مینک یم  لقن  ار  راوگرزب  نآ  تانایب  زا  یتارقف  اـجنیا 

ام يوس  هب  سپ  تسین ،  یماما  ار  ام  و  دیدوب :  هتفگ  هک  ناتناگداتسرف  ناتیاه و  همان  ندیسر  زا  سپ  رگم  مدماین  امـش  يوس  هب  نم  مدنب ، 
نم هک  دیتسه  دوخ  ياه  هتفگ  رب  نانچمه  رگا  سپ  دـنک .  عمتجم  تیادـه  قیرط  رب  وت  هلیـسو  هب  ار  ام  دـنوادخ  هک  اسب  هچ  روایب ،  يور 

منادرگ و یم  يور  امش  زا  دیتسین ،  دونـشخ  نم  ندمآ  زا  رگا  دینک و  نئمطم  ناتدوخ  هب  ارم  ینامیپ  دهع و  نداد  اب  اذل  ما ،  هدمآ  ناتدزن 
هبتاکم ترـضح ،  اب  هک  دندوب  یناسک  زا  ناشتیرثکا  اریز  دندنام ؛ شوماخ  نانآ  مدرگ . ))  یم  زاب  مدـمآ ،  ناتیوس  هب  نآ  زا  هک  ییاج  هب 

دوخ نذ  ؤم  هب  ماما  دش ،  رهظ  زامن  ماگنه  دـندوب .  هدرک  تعیب  ناشیا  بیان  ناونع  هب  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح ،  گرزب  ریفـس  اب  هدرک و 
یم ایآ   : )) دومرف تشگ و  ّرح  هجوتم  ترضح  هماقا ،  نایاپ  زا  سپ  دیوگب .  هماقا  ناذا و  زامن ،  ياربداد  روتـسد  قورـسم ))  نب  جاجح  ))

هناحیر ماما و  هب  ّرح  نایهاپـس  مینک . ))  یم  ادـتقا  امـش  هب  هکلب  هن ،   : )) داد خـساپ  هناـبّد  ؤم  ّرح ،  یناوخب . ))؟  زاـمن  تناراـی  اـب  یهاوخ 
نایهاپـس اب  ّرح  زین  رـصع  زامن  ماگنه  دنتـشگزاب .  دوخ  لحم  هب  زامن  نایاپ  زا  سپ  دـندرک و  ادـتقا  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا (  لوسر 
نومـضم نیا  هب  ییارغ  هباطخ  دنوادخ ،  ساپـس  دمح و  اب  ترـضح ،  زامن ،  نایاپ  زا  سپ  دنتـسویپ .  ماما  تعامج  زامن  هب  دندمآ و  دوخ 
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نادناخ ام  دوب .  دیهاوخ  ادـخ  تیاضر  دروم  دـیهاوخب ،  نآ  لها  يارب  ار  قح  دـینک و  هشیپ  ادـخ  ياوقت  رگا  مدرم !  يا   : )) دـندرک داریا 
دیشاب هتشاد  تهارک  ام  زا  رگا  میتسه .  امش  نایم  رد  متـس  ملظ و  هب  ناگدننکراتفر  نیغورد و  نایعدم  نیا  زا  رتراوازـس  تفالخ  هب  توبن 
ياوقت هب  ار  نانآ  ماما ،  تشگ . )) . . .  مهاوخزاب  دوب ،  یکاح  نآ  زا  ناتیاه  همان  هک  دـشاب  نآ  زج  ناترظن  دـیزروب و  لهج  اـم  قح  هب  و 

 . تسا ناشدوخ  تاجن  دنوادخ و  يدونـشخ  بجوم  ماما ،  شیامرف  زا  تعاطا  اریز  دناوخارف ؛ تلادع  نایعاد  قح و  لها  تخانـش  ادخ ، 
مالـسا رد  یعامتجا  تلادع  نارگتوعد  تلیـضف و  فرـش و  نارادساپ  هک  مالّـسلا )  مهیلع  تمـصع (  تیب  لها  يرای  هب  ار  نانآ  نینچمه 

دندرک یم  تموکح  هنارگمتس ،  ادخ و  ماکحا  فالخ  هک  نایوما  هن  تسناد ،  ناناملسم  تفالخ  هتسیاش  ار  نانآ  درک و  بیغرت  دنتـسه ، 
نامه زا  ناشیا  دنرادن ،  ار  ماما  يرای  دـصق  رگید  تسا و  هدـش  ضوع  نانآ  رظن  رگا  هک  درک  دـیکءات  هتکن  نیا  رب  ترـضح  نایاپ ،  رد  . 

 ، ییوگ یم  هک  ییاه  همان  نیا   : )) دیـسرپ ترـضح  زا  ناباتـش  دوب ،  عالطا  یب  نایفوک  ياهیراگن  همان  زا  هک  ّرح ،  ددرگزاب .  هدـمآ ،  هار 
رب ّرح  لباقم  ار  اهنآ  دوب و  همان  زا  رپ  هک  دروآ  ینیجرخ  زین  وا  دروایب ،  ار  اه  همان  داد  روتـسد  ناعمـس ))  نب  ۀـبقع   )) هب ماما  تسیچ . ))؟ 

ماما میتسین . ))  دنا ،  هتـشون  همان  تیارب  هک  یناگدنـسیون  زا  ام   : )) درک ضرع  ماما  هب  دـش و  هریخ  اهنآ  هب  هدز  تریح  ّرح  تخیر .  نیمز 
موشن ادج  امش  زا  مدید ،  ار  امش  هکنیمه  مراد  روتسد   : )) تفگودش ناشیا  عنامّرح  یلو  ددرگزاب  هدمآاجنآزا ،  هک  يا  هطقن  هبدرکدصق 
گرم  : )) دز گناب  ّرح  رب  نیگمشخ  ناشیا  درزآ و  ار  ماما  شین ،  نوچ  خلت  نانخس  نیا  مربب . ))  دایز  نبا  دزن  هفوک و  هب  ار  امش  هکنآ  ات 

شیپ ار  برثی  هار  دننیـشنب و  دوخ  ياهبکرم  رب  دـنداد  روتـسد  دوخ  نارای  هب  ترـضح  سپـس  تسا . ))  راـک  نیا  ماـجنا  زا  رتکیدزن  وت  هب 
 ، ّرح یهاوخ . ))؟  یم  هچ  ام  زا  دنیـشنب ،  تیازع  هب  تردام   : )) دز گناب  وا  رب  ماـما  تفرگ .  رارق  برثی  هار  ناـنآ و  ناـیم  ّرح ،  دـنریگ . 

نیرتهب هب  زج  ادخ !  هب  نم  یلو   : )) تفگ ماما  هب  بدا  اب  تفرگ و  الاب  ار  دوخ  رس  سپس  درک و  گنرد  یکدنا  تخادنا ،  نییاپ  ار  شرس 
. ))؟  یهاوخ یم  هچ  ام  زا   : )) دیـسرپ ًاددجم  تسـشن و  ورف  ماما  مشخ  مربب . ))  مان  ناتردام  زا  مناوت  یمن  تاملک  نیرت  هتـسیاش  لکش و 

شتآ تشاذـگ .  مهاوخناو  ار  وت  ادـخ  هب  تروص ،  نآ  رد  دـمآ . )) مهاوخن  تلابند  هب  ادـخ !  هب   . )) مربب داـیز  نبا  دزن  ار  وت  مهاوخ  یم 
نم هب  هک  يروتسد  اهنت  مرادن .  ار  امش  اب  راکیپ  روتسد  نم   : )) تفگ تشگ و  ّطلـسم  دوخ  رب  ّرح  هک  دوش  هتخورفارب  دوب  کیدزن  گنج 

هب هن  دور و  یم  هفوک  هب  هن  هک  ریگ  شیپ  یهار  ینک ،  یم  يراددوـخ  هفوـک  هب  ندـمآ  زا  هک  لاـح  تسا ،  هفوـک  هب  امـش  ندرب  دـنا  هداد 
 . . . (( . دراد زاب  امـش  اب  ندش  ریگرد  زا  دنک و  تیفاع  لومـشم  ارم  دنوادخ  هک  تسا  دـیما  مسیونب ،  يا  همان  دایز  نبا  هب  نم  ات  هنیدـم ، 

ماما ناوراک  دیچیپ و  پچ  تمس  هب  تفگ و  كرت  ار  هیسداق ))   )) و بیذع ))   )) هار ترضح  دندرک و  تقفاوم  داهنشیپ  نیا  اب  ّرح  ماما و 
 . دندوب نانآ  بقارم  تدش  هب  کیدزن  زا  دنتفر و  یم  شیپ  ترضح  ناوراک  لابند  هب  زین  ّرح  نایهاپس  تخادرپ .  ارحص  ندومیپ  هب 

 ( ع  ) ماما هباطخ 

ار دوخ  تضهن  ياه  هزیگنا  داد ،  رارق  باطخ  دروم  ار  وا  نایهاپـس  رح و  اسر ،  یتانایب  اب  ماما  اجنآ  رد  دیـسر .  هضیب ))   )) هب ماما  ناوراک 
هّللا یّلص  ادخ ( ربمایپ  مدرم !  يا   : )) مینک یم  لقن  ار  هباطخ  نیا  زا  ییاهتمـسق  اجنیا  رد  دنزیخرب .  شیرای  هب  تساوخ  نانآ  زا  درمـشرب و 

تنـس اب  تفلاخم  هب  هتـسکش ،  ار  ادخ  نامیپ  هدرک ،  لالح  ار  ادـخ  مارح  هک  دـنیبب  ار  يرگمتـس  ناطلـس  سکره   : )) دومرف هلآ )  هیلع و 
اب دروشن و  وا  رب  رگا  دنک ،  یم  مکح  یـشک  قح  هانگ و  اب  ادخ  ناگدـنب  نایم  رد  تسا و  هتـساخرب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ ( لوسر 

(( . دروآرد شا  هتـسیاب  هاگیاج  هب  دـنک و  راچد  یموش  تبقاـع  هب  ار  وا  هک  تسا  دـنوادخ  قح  نیا  دـنکن ،  راـکنا  ار  وا  یلمع  اـی  ینخس 
 ، هتشاد لطعم  ار  ادخ  دودح  هدرک ،  راکـشآ  ار  داسف  هتـشاذگاو ،  ار  نامحر  زا  تعاطا  هتفرگرب ،  ار  ناطیـش  تعاطا  نانیا  دیـشاب !  هاگآ 

ناناملـسم هعماج  يربهر  هب  نم  و  دنا .  هدرک  مارح  ار  ادخ  لالح  هدرک و  لالح  ار  ادـخ  مارح  هداد ،  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ( 60 (() یف ء ))
دیا و هدرک  تعیب  نم  اب  هک  دندمآ ،  ناتناگداتـسرف  دیـسر و  ناتیاه  همان  مرت .  هتـسیاش  دنا ،  هداد  رییغت  ار  مّدج  نید  هک  نیدـسفم  نیا  زا 

نب نیسح  نم  تفای .  دیهاوخ  تسد  تیاده  دشر و  هب  دیـشاب ،  دوخ  تعیب  دنبیاپ  رگا  سپ  دیراذگ .  یمن  میاهنت  دینک و  یمن  میلـست  ارم 
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هوسا امش  يارب  تسامش و  نادناخ  اب  منادناخ  امش و  ناج  اب  مناج  متسه .  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ ( لوسر  تخد  همطاف  دنزرف  یلع ، 
ًالبق امش  تسین ؛  امش  زا  يا  هزات  راک  دنگوس !  مناج  هب  دینک ،  شومارف  ار  متعیب  دینک و  ینکـش  نامیپ  دیریذپن و  رگا  متـسه و  لماک  يا 

زا ار  دوخ  هرهب  دروخب .  ار  امش  بیرف  هک  تسا  یـسک  هدروخ  بیرف  دیا .  هدرک  ار  راک  نیمه  زین  ملـسم  میومع  رـسپ  مردارب و  مردپ ،  اب 
زاین یب  امـش  زا  ار  ام  دنوادخ  يدوزب  تسا و  هدز  نایز  دوخ  هب  دـنک  ینکـش  نامیپ  سک  ره  دـیا .  هدرک  مگ  ار  دوخ  هار  دـیداد و  تسد 
مایق نیا  درامش .  یمرب  دیزی  تموکح  هیلع  ار  دوخ  سدقم  مایق  ياه  هزیگنا  اویش ،  ینارنخـس  نیا  رد  ناگدازآ  ردپ  درک . )) . . .  دهاوخ 

راکنا هضیرف  ینید ؛  فیلکت  هضیرف و  کی  هب  تسا  یخـساپ  هکلب  تسا ،  هتفرگن  تروص  صاخ  عفاـنم  بلج  يارب  یـصخش و  لـیالد  هب 
نینچ یسک  رگا  دنک .  یم  تفلاخم  ادخ  ربمایپ  تنس  اب  دنکـش و  یم  ار  وا  نامیپ  دنک ،  یم  لالح  ار  ادخ  مارح  هک  يا  هنارباج  تموکح 

هدومن و ءاشفا  ار  نایوما  بویع  مالّـسلا )  هیلع  ماما (  دوب .  دهاوخ  شیاهیرگمتـس  کیرـش  زابنا و  دروشن  وا  رب  دشاب و  دهاش  ار  یتموکح 
هداد و صاصتخا  دوخ  هب  ار  یف ء ))  ، )) هتـشاذگاو ار  نامحر  تعاط  هدـیزگرب و  ار  ناطیـش  تعاط  هک  دومرف  فیـصوت  هنوگنیا  ار  ناـنآ 

یمالسا ناشخرد  یناگدنز  ندنادرگزاب  دوجوم و  عاضوا  رییغت  يارب  سک ،  نیرت  هتسیاش  ماما  دنا .  هتفگ  كرت  ار  یهلا  ماکحا  دودح و 
دوب و دـهاوخ  نانآ  زا  یکی  دـننام  دریگ ،  تسدـب  ار  تموکح  رگا  دـنک  یم  نشور  ماـما  تسا .  ناناملـسم  ناـیم  نآ ،  یعیبط  يارجم  هب 

فرطرب ار  تاماهبا  هباطخ ،  نیا  اب  ماما  تشاد .  دهاوخن  نانآ  رب  يزایتما  چـیه  ددرگ و  یم  ناسکی  نانآ  ياه  هداوناخ  اب  زین  شا  هداوناخ 
ترضح ّرح ،  دناسر ،  نایاپ  هب  ار  دوخ  نانخس  ماما  نوچ  و  دنتشاد !  تریصب  مشچ  نانآ  شاک !  يا  دومن .  راکشآ  ار  دوخ  فده  درک و 

 ، یگنجب رگا  هک  مهد  یم  یهاوـگ  نم  ینک ، )  كرد  ار  دوـخ  عـضو  هک   ) مروآ یم  تداـی  هب  ار  ادـخ   : )) تـفگ هتخاـس و  بطاـخم  ار 
هچ وت  هب  مناد  یمن  دیشکب ! ؟ ارم  هک  دیراد  یم  اور  ایآ  و  یناسرت ! ؟  یم  گرم  زا  ارم  ایآ   : )) داد خساپ  ماما  دش . )) . . .  یهاوخ  هتـشک 

دورب مرکا  ربمایپ  يرای  هب  تساوخ  یم  هک  یماگنه  میوگ ؛  یم  وت  هب  تفگ ،  شیومع  رسپ  هب  سوا ))   )) ِردارب هک  ار  نامه  یلو  میوگب ، 
گنن درمدار ،  رب  گرم  هک  مور  یم  شیپ  داد :  خساپ  یـسوا  درم  نآ  يوش !  یم  هتـشک  يور ! ؟  یم  اجک  تفگ :  وا  هب  شیومع  رـسپ  ، 

يزابناج يدردـمه و  نادرم  کین  اب  دوخ  یتسه  مامت  اب  دـنک و  داهج  تسا  ناملـسم  هکیلاح  رد  دـشاب و  هتـشاد  یکین  تین  رگا  تسین ، 
وت يراوخ  نیا  موش .  یمن  شهوکن  مریمب  رگا  متـسین و  نامیـشپ  منامب  هدنز  رگا  سپ  دوش ،  ادج  نامرجم  زا  تفلاخم و  گنن  اب  دیامن و 

گرم رب  ناشیا  هک  تسناد  دش و  رود  ترضح  زا  دینش ،  ار  تایبا  نیا  ّرح  هک  یماگنه  یهد . ))  رد  نت  ّتلذ  هب  یشاب و  هدنز  هک  سب  ار 
 . تسا ممصم  هدامآ و  نایوما ،  ياهمتس  بیاصم و  زا  ناناملسم  تاجن  يارب  يزابناج  و 

ّرح هب  هناجرم  رسپ  همان 

هب ار  نانآ  ّرح ،  نایهاپـس  درک .  یم  لیم  پچ  هب  یهاگ  تسار و  هب  یهاگ  داد .  یم  همادا  ارحـص  رد  ار  دوخ  هار  ناـنچمه  ماـما  ناوراـک 
 . درک یم  عاـنتما  وس  نآ  هب  نتفر  زا  ینیـسح  ناوراـک  نکیل  دنتـشاد ،  یمزاـب  ارحـص  فرط  هب  نتفر  رد  و  دـنداد ،  یم  قوس  هفوک  فرط 
ّرح هب  ار  دوخ  دوب  دایز  نبا  کیپ  هک  راوس  دسرب .  وا  ات  دندرک  گنرد  یکدنا  سپ  تخات ،  یم  تعرـس  هب  هک  دندید  ار  يراوس  ناهگان 

نینچ نآ  رد  دـید  دوشگ و  ار  همان  رح  درک .  وا  میلـست  ار  دایز  نبا  همان  درکن و  مالـس  ماـما  هب  ثیبخ  نآ  یلو  درک  مالـس  وا  هب  دـناسر ، 
هب رواـیب .  دورف  بآ  ظاـفح و  نودـب  یناـبایب  رد  ار  وا  ریگب و  تخـس  نیـسح  رب  دـمآ ،  تدزن  نم  کـیپ  هماـن و  هکنیمه   : )) تسا هدـمآ 

يارجا نسح  زا  هتشگزاب و  نم  دزن  سپس  یهد ؛  ماجنا  ار  مروتسد  ات  دشاب ،  تبقارم  نانچمه  دنکن و  كرت  ار  وت  هک  ما  هتفگ  ما  هداتـسرف 
زا ًالامتحا  دوب .  هدرک  ضارعا  هفوک ،  هب  ناشیا  مازعا  ماما و  يریگتسد  رب  ینبم  دوخ  قباس  رظن  زا  هناجرم  رـسپ  دزاس . )) مربخاب  روتـسد ، 

يدابآ زا  رود  ییارحص  رد  ار  ترضح  دید  رتهب  اذل  دوش ؛ نوگرگد  ماما  عفن  هب  رهـش  نآ  عاضوا  هفوک ،  هب  ماما  ندمآ  اب  دیـسرت  یم  نآ 
ریسم همادا  راتساوخ  هک  ار  ناشیا  دناوخ و  ترضح  رب  ار  دایز  نبا  همان  ّرح ،  دنک .  ادیپ  تسد  دوخ  فادها  هب  هار  نیا  زا  دنک و  هرـصاحم 

فلاخم تکرح  ره  تسیرگن و  یم  ار  وا  دایز  نبا  کیپ  نامـشچ  اریز  تشادزاب ؛  نتفر  زا  دـشاب ،  یبآ  يدابآ و  هک  ییاـج  هب  ندیـسر  و 
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 ، درک داهنشیپ  ترضح  هب  دوب ،  ماما  ناصاخ  باحصا و  ناگرزب  زا  هک  نیق ))  نب  ریهز   . )) درک یم  تبث  ار  هناجرم  رـسپ  شبابرا ،  نامرف 
(( . دوب مهاوخن  نانآ  اب  گنج  مدق  شیپ  زگره   : )) دومرف دومن و  عانتما  ترضح  نکیل  دنگنجب ،  ّرح  اب 

البرک رد 

باحصا هجوتم  سپس  دندمآ ،  دورف  ریزگان  ترضح  دنیایب .  دورف  اجنآ  رد  درک  رارـصا  ناشیا  هب  رح  دوب .  هدیـسر  البرک  هب  ماما  ناوراک 
(( الب  )) و برک ))   )) زا اراگدرورپ !   : )) دنتفگ دش و  کشارپ  ترضح  نامشچ  البرک . . .  تسیچ . ))؟  اجنیا  مسا   : )) دندیـسرپ دندش و 

نینچ ار  ناشیا  دوخ و  تداهش  زا  ربخ  درک و  باحـصا  هب  ور  سپ  درک .  نیقی  هدنبوک  هعجاف  ندمآ  دورف  هب  ماما  مرب . ))  یم  هانپ  وت  هب  ، 
نیمز هب  ام  ياهنوخ  هک  تساجنیا  تسام و  ندـمآ  دورف  لحم  رفـس و  نایاپ  اجنیا  تسا ،  الب ))  )) و برک ))   )) هاـگیاج نیا   : )) درک ناـیب 
بصن هب  راوگرزب  باحصا  رگید  و  مالّـسلا )  مهیلع  تیب (  لها  ناناوج  هارمه  مالّـسلا )  هیلع  سابعلا (  لضفلاوبا  تخیر . )) . . .  دهاوخ 

دهاش يدوز  هب  لحم  نیا  رد  درک  نیقی  تفاتـش و  دوب ،  هدـنکفا  هیاس  نانآ  رب  سرت  هک  توبن  تاردـخم  یحو و  نادـناخ  يارب  اـه  همیخ 
نینچ دوخ  میظع  گرزب و  ياهتنحم  زا  دـنوادخ  هب  درک و  دـنلب  اعد  هب  ار  شناتـسد  هدیـشک  تنحم  ماما  دوب .  دـهاوخ  یکانلوه  ثداوح 

دنتخاس رود  هدرک و  نوریب  نامّدج  مرح  زا  ار  ام  میتسه ،  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم ( تربمایپ  ترتع  ام  اراگدورپ !   : )) دومن تیاکش 
باحصا دزن  ترضح ،  سپس  هد . )) . . .  ترصن  رگمتـس  موق  رب  ار  ام  ریگب و  ار  ام  قح  اراگدرورپ !  دنتـشاد .  اور  متـس  ام  رب  هیما  ینب  و 

ناشراگزور هک  دنتـسه  نآ  دـنبیاپ  ییاج  ات  تسا .  نانآ  نابز  هقلقل  نید  دنتـسه و  اـیند  ناگدـنب  مدرم ،   : )) دومرف ناـنآ  هب  دـمآ و  دوخ 
ار مدرم  ياهشیارگ  تیعقاو و  ییالط ،  نانخس  نیا  ابیز ،  ردقچ  دوب . )) دنهاوخ  مک  نارادنید  دنوش ،  الب  شیامزآ و  راچد  رگا  ددرگب و 
درادن و نانآ  دوجو  قامعا  رد  ییاج  الاو ،  ياهـشزرا  نید و  اّما  و  دناروز ،  رز و  ناگدنب  نانآ  دهد .  یم  ناشن  یخیرات  لحارم  مامت  رد 

يارب ار  نانآ  بولق  دنوادخ  هک  دننام  یم  راوتـسا  نانچمه  یناسک  اهنت  دننک و  یم  رارف  نید  زا  دندش  یتبیـصم  ای  یلکـشم  راچد  هکنیمه 
 ، لاعتم دنوادخ  ساپـس  دمح و  زا  دعب  ماما  وا .  نارای  نیـسح و  ینعی  تیب ؛  لها  راوگرزب  ناگدیزگرب  دننام  دـشاب ،  هدرک  ناحتما  نامیا 
 ، تسا هدش  هتخانـشان  نوگرگد و  ایند  دـینیب ،  یم  هک  ار  هچنآ  هدـمآ  دورف  ام  رب  یتسار  هب  دـعب :  اما   : )) دومرف دـش و  دوخ  نارای  هجوتم 

یمن ایآ  تسا .  هدنامن  یقاب  ماجرفان  ییاذغ  هدـنام  سپ  فرظ و  بآ  هدـنامیقاب  دـننام  مه  نآ  زا  یکدـنا  زج  هدـش و  نادرگور  نآ  یکین 
گرم نم  دشاب .  دنوادخ  رادید  قاتشم  نم ،  ؤم  لاح ،  نیا  رد  هک  تسا  هتـسیاش  دننک ؟ یمن  عنم  لطاب  زا  دوش و  یمن  لمع  قح  هب  دینیب 

هودـنا و جـنر و  زا  هچنآ  هباـطخ ،  نیا  رد  ناـگدازآ  ردـپ  ( 61  . . . (( . ) مـنیب یمن  تـنحم  زج  ار  ناـملاظ  اـب  یگدـنز  تداعــس و  زج  ار 
قح ییاپرب  لطاب و  اب  دربن  يارب  دوخ  دنمورین  هدارا  زا  ار  دوخ  باحـصا  تیب و  لها  درمـشرب ،  دوب  هدـش  لزان  ناشیا  رب  هک  ار  تالکـشم 

شنیب و تیلو و  ؤسم  لمحت  هدـنیآ و  هب  تبـسن  تانایب  نیا  اب  ار  نانآ  تخاس و  ربخ  اب  تشاد ،  نامیا  نادـب  یگدـنز  نارود  ماـمت  رد  هک 
 ، دندرک یم  تبث  ار  يراکادـف  يزابناج و  ياهوگلا  نیرتابیز  هک  یلاح  رد  ادـصکی  لدـکی و  باحـصا ،  درک .  هیجوت  ناشراک  تریـصب 

ریهز  ، )) تفگ نخس  هک  یسک  نیتسخن  دندرک .  مالعا  قح  تموکح  ییاپرب  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  هدینش  ناج  شوگ  اب  ار  ماما  نانخس 
ام يارب  ایند  رگا  میدینـش .  ار  تنانخـس  هلآ ! )  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا (  لوسر  نبای   : )) تفگ نینچ  هک  دوب  هناگی  ناـگدازآ  زا  نیق ))  نب 
 ، تاملک نیا  میداد . )) . . .  یم  حیجرت  نتـسیز  هنوگ  نیا  رب  ار ،  امـش  اب  مایق  مه  زاب  میتسیز ،  یم  نآ  رد  هشیمه  يارب  ام  دوب و  هنادواج 
(( ریُرب  . )) دنک یم  وگزاب  شهار  رد  يزابناج  يارب  ار  مرکا  لوسر  هناحیر  ناگتخابلد  لد  فرح  دهد و  یم  ناشن  ار  يدـننام  یب  تفارش 
ات تسا  هداهن  تنم  ام  رب  دـنوادخ  هّللا !  لوسر  نبای   : )) تفگ تساخرب و  تخاب )  ناج  ادـخ  هار  رد  هک   ) ترـضح نارای  زا  رگید  یکی  ، 
 ، تیرـشب نایم  ددرگ . )) . . .  ام  عیفـش  تّدج  تمایق  زور  رد  هک  دشاب  دـنوش ،  ادـج  رگیدـکی  زا  ام  ياضعا  مینک و  راکیپ  ترانک ،  رد 
وا رب  دنوادخ  هک  تسا  یتنم  مالّـسلا )  هیلع  نیـسح (  هار  رد  يزابناج  تصرف  دراد  نیقی  ریرب ))  ، )) دوش یمن  تفای  یـصلاخ  نامیا  نینچ 
هک دومن  نالعا  تساخرب و  عفان ))   )) مان هب  ماما ،  باحصا  زا  رگید  یکی  دشاب .  ازج  زور  رد  مرکا  ربمایپ  تعافش  لومـشم  ات  تسا  هداهن 
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دوخ تبحم  تسناوتن  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا (  ربمایپ  تدـج  هک  یناد  یم  کین  وت   : )) تفگ هدرک و  باختنا  ار  باحـصا  ریاس  هار 
 ، دـنداد یم  يرای  هدـعو  وا  هب  هک  دـندوب  ینیقفانم  نانآ  نایم  رد  دزیگنارب .  تساوخ  یم  هچنادـب  ار  نانآ  دـهد و  ياج  ناگمه  لد  رد  ار 
اب تفلاخم  هب  لظنح  زا  رت  خـلت  یلامعا  اب  دـنداد ،  یم  دـیون  ار  ربمایپ  لسع ،  زا  رت  نیریـش  ینانخـس  اب  دنتـشاد ،  نیتسآ  رد  گنرین  نکیل 

يرای هب  یهورگ  سپ  تشاد ؛  یعضو  نینچ  زین  یلع  تردپ  دناوخارف .  دوخ  يوس  هب  ار  شلوسر  دنوادخ  هکنآ  ات  دنتساخ .  یمرب  ناشیا 
تمحر و يوس  هب  دیـسر و  رـس  ترـضح  لجا  هکنآ  ات  دـندرک  راکیپ  نیقراـم ))  نیطـساق و  نیثکاـن ،   )) اـب ناـشیا  هارمه  دنتـساخرب و  وا 
هب زج  دـیامن ،  شومارف  ار  دوخ  تعیب  دـنک و  ینکـش  ناـمیپ  سک  ره  سپ  یتسه ؛  یعـضو  نینچ  رد  زین  وت  زورما  تفاتـش .  قح  ناوضر 

ردـق اضق و  زا  مسق !  ادـخ  هب  برغ ،  هچ  قرـش و  تمـس  هب  هچ  ورب ؛ شیپ  یهاوخ  یم  وس  ره  هب  ام  اب  وت  اـما  دـنز .  یمن  يررـض  شدوخ 
 ، تنانمـشد اب  یتسود و  وت  ناتـسود  اب  تسرد  یتین  تریـصب و  اب  اـم  میتسین ،  دونـشخان  ناـمراگدرورپ ،  رادـید  زا  میرادـن و  یمیب  یهلا 
ار هتکن  نیا  عفان  تسا .  ثداوح  هب  تبـسن  عفان  قیمع  شنیب  یهاگآ و  ياـیوگ  ناـشخرد ،  تاـنایب  نیا  ( 62  . . . (( . ) مـینک یم  ینمـشد 
ار نانآ  دنک و  دوخ  تبحم  نیهر  ار  مدرم  همه  تسناوتن  شا ،  هیـسدق  سافنا  زیگنا و  تریح  ياهییاناوت  نآ  اب  ربمایپ  هک  دنک  یم  راکـشآ 
 ، دندوب هدروآ  مالسا  نابز ،  هب  هک  دندنام  یقاب  ناناملـسم  فوفـص  رد  نیقفانم  زا  يا  هفیاط  نانچمه  هکلب  دزاس ،  نم  ؤم  دوخ  تلاسر  هب 
ار مرکا  ربمایپ  فلتخم ،  ياحنا  هب  دـندوب و  لوغـشم  بیرف  رکم و  هب  زور  هنابـش  دوب و  هدـش  نیجع  قافن  رفک و  اب  نانآ  هیاـم  ریمخ  نکیل 

نوچ تشاد و  یعـضو  نینچ  زین  مالّـسلا )  هیلع  یلع (  ماما  هلآ ، )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ ( ملع  هنیدـم  باـب  یـصو و  دـنداد .  یم  رازآ 
نوچ زین  نیـسح  ماما  تیعـضو  دنتـساخرب .  زیتس  هب  يو  اب  یهورگ  دـندروآ و  نامیا  وا  هب  یهورگ  دوب ؛ هتفرگ  رارق  هتـسد  ود  نایم  ربمایپ 

نامیا دنوادخ  هک  نانآ  زا  يرامش  یب  هورگ  لباقم ،  رد  دنا و  هدروآ  نامیا  وا  هب  نیتسار  نانم  ؤم  زا  كدنا  یهورگ  تسا ،  شدج  ردپ و 
نابز هب  عفان  تاملک  نومـضم  هب  ینانخـس  ماما ،  باحـصارتشیب  لاحره ،  هب  دـنا .  هتـساخرب  زیتس  هب  ترـضح  اب  تسا ،  هتفرگ  ناـنآ  زا  ار 

زا ناشیارب  داتسرف و  دورد  نانآرب  درکرکشت ،  نانآ  زا  مه  ناشیا  دندرک .  نایب  ترـضح  هب  تبـسن  ار  دوخ  يزابناج  صالخا و  دندروآ و 
 . درک ترفغم  ناوضر و  بلط  دنوادخ 

 ( ع  ) نیسح ماما  اب  گنج  يارب  هاپس  لیسگ 

ورف هشیدنا  رد  سپ  دش .  هدروآرب  شیاهوزرآو  ریبعت  دایز  رـسپ  ياهباوخ  ادـخ ،  لوسر  هناحیر  رب  هناجرم  رـسپ  هاپـس  ناگیالط  طلـست  اب 
زا رتدیلپ  رت و  تسپ  ار  یسک  ینهذ ،  شواک  نیا  رد  دنیزگرب ؛ ماما  اب  گنج  يارب  دوخ  هاپـس  لک  یهدنامرف  يارب  ار  یـسک  هچ  هک  تفر 

دایز نبا  ار ،  رمع  تسپ  ياهـشیارگ  رگید  یتسرپ و  لام  تفاین .  دوب ،  یهانگ  ره  باکترا  یتیانج و  ره  ماـجنا  هداـمآ  هک  دعـس )) رمع  ))
دریذپب ار  هاپس  یهدنامرف  ادخ ،  لوسر  هداون  اب  گنج  يارب  درک  داهنشیپ  رمع  هب  یگدازمارح ،  هراصع  هناجرم و  رـسپ  تسناد .  یم  کین 
داهنشیپ دش ،  دیدهت  دوب ،  نآ  هتـسبلد  هک  ير  تموکح  زا  يرانکرب  هب  هک  یماگنه  درک و  يراددوخ  نآ  نتفریذپ  زا  دعـس  رـسپ  نکیل  ، 

يور دارفا  نیرتهب  هک  ربمایپ  نادـنزرف  گنج  هب  هک  تسناد  یم  وا  درک .  تکرح  البرک  تمـس  هب  راوس  رازه  راـهچ  هارمه  تفریذـپ و  ار 
دایز نبا  هبطخ  دش .  قحلم  یحایر  دیزی  نب  رح  یهدنامرف  هب  اجنآ  رد  دوجوم  نایهاپس  هب  دیسر و  البرک  هب  رمع  رکشل  دور .  یم  دننیمز ، 

 . دـندروآ موجه  اجنادـب  دنفـسوگ  دـننام  هناجرم ،  رـسپ  سرت  زا  نانآ  دـنوش و  عمج  دجـسم  نحـص  رد  مدرم  داد  روتـسد  هفوک  توغاط 
هنوگ نآ  ار  نانآ  دیدومزآ و  ار  نایفسوبا  نادناخ  امـش  مدرم !  يا   : )) تفگ تساخرب و  هباطخ  هب  دایز  نبا  دش ،  رپ  دجـسم  هک  یماگنه 

راکوکین تقیرط ،  هدوتـس  تریـس ،  کین  يدرم  دیا ،  هتخانـش  ار  وا  هک  تسا  دیزی  نینم  ؤملاریما  نیا  کنیا  و  دیتفای .  دـیراد  تسود  هک 
کنیا و  دوب .  نینچ  دوخ  رصع  رد  زین  هیواعم  شردپ  تسا .  هدش  نمیا  وا  نامز  رد  اههار  تسا .  دوخ  ياج  رد  هدنشخب  تیعر و  قح  رد 

هک تسا  هداد  روتسد  نم  هب  هدرک و  ربارب  ود  ار  امـش  يزور  دنک ،  یم  زاین  یب  ییاراد ،  اب  دزاون و  یم  ار  ناگدنب  هک  تسا  دیزی  شرـسپ 
اب ( 63  . . . (( . ) دینک تعاطا  دیونشب و  سپ  منک ؛  جراخ  نیسح ،  وا ،  نمشد  اب  گنج  يارب  ار  امش  منک و  ارجا  میوگب و  امـش  هب  ار  نآ 
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 . دندوب نآ  هتـسبلد  هک  لوپ  نابز  تفگ ؛  نخـس  دندرک ،  یم  كاله  ار  دوخ  دـنداد و  یم  ناج  نآ  رب  دـندیمهف و  یم  هک  ینابز  هب  نانآ 
نیـصح  ، )) دایز نبا  دنداد .  رارق  هناجرم  رـسپ  رایتخا  رد  ار  دوخ  يرـشب ،  تیانج  نیرتدیلپ  باکترا  يارب  دنداد و  تبثم  باوج  زین  نانآ 

دـیزگرب و هاپـس  فلتخم  ياهتمـسق  یهدـنامرف  هب  ار  نانآ  دـننام  و  یعبر ))  نب  ثبـش  نشوجلا ،  يذ  نب  رمـش  رجبا ،  نب  راجح  ریمن ،  نب 
 ، دنتـشاد دوخ  اب  اجکی  ار  نیمز  يور  ياهیدیلپ  هک  راکتیانج  هورگ  نآ  تارف  لاغـشا  درک .  هناور  البرک  هب  دعـس  نبا  يرای  يارب  ار  نانآ 
رب ینبم  دش ،  رداص  لک  یهدـنامرف  زا  يدـیکا  تاروتـسد  دنتـشاذگ و  نابهگن  نآ  ياهروخـشبآ  مامت  رب  دـندرک و  لاغـشا  ار  تارف ))  ))

لبق زور  هس  دنیوگ :  یم  ناخروم  دسرن .  دنتسه ،  ادخ  قلخ  نیرتهب  هک  مرکا  ربمایپ  نادناخ  هب  بآ  يا  هرطق  ات  لماک  لرتنک  يرایشوه و 
ار دوخ  ناکدوک  دولآدرد  يادص  هک  دوب  نیمه  ترضح ،  ياهتبیصم  نیرتگرزب  زا  یکی  ( 64  . ) دنتسب ناشیا  رب  ار  بآ  ماما ،  تداهش  زا 

لافطا هدیکشخ  ياهبل  كانلوه  هنحص  ندید  زا  و  نانآ ،  هلان  ندینش  زا  دندوب .  هدادرـس  شطعلا ))   (( ، )) شطعلا  )) گناب هک  دینـش  یم 
نینچ ار  زیمآ  هعجاف  هنحص  نیا  يدنج ))  رونا   . )) دش یم  هدرشف  مهرد  ماما  بلق  ناردام ،  ياهریـش  ندش  کشخ  نانآ و  هدیرپ  ِگنر  و 

 ، دنامب هنشت  ریش ،  هک  تسا  متـس  ردقچ  دنتـسه .  بل  هنـشت  توبن  نادناخ  نکیل  دندنم ،  هرهب  بآ  زا  هدنرد  ناگرگ   : )) دنک یم  ریوصت 
(65  (( . ) تساجک یـسردایرف  سپ  اراگدرورپ !  دـنیرگ ،  یم  ارحـص  رد  نیـسح  لافطا  راوتـسا .  شیاـضعا  تسا و  ملاـس  هک  یلاـح  رد 

کی چیه  دنتشاذگ .  اپ  ریز  ار  اهفرع  اهشزرا و  یمامت  دندش و  رکنم  ار  دوخ  تیناسنا  سپ  دوب ،  هتفرگ  نانآ  زا  ار  تورم  محر و  دنوادخ 
تعیرـش دـنناد .  یم  ربارب  کیرـش و  نآ  رد  ار  مدرم  همه  ددرگ و  عـنم  ناـکدوک  ناـنز و  رب  بآ  دـنهد  یمن  هزاـجا  ناـیدا ،  عیارـش و  زا 

دادن و یتیمها  مالسا  تاروتسد  هب  يوما  هاپـس  یلو  تسا .  هتـسناد  یناسنا  ره  یعیبط  قح  ار  نآ  هدرک و  دییءات  ار  بلطم  نیا  زین  یمالـسا 
هجوتم یمدرمان ،  يدیلپ و  نیا  زا  شوخرـس  سوا ))  نب  رجاهم   )) مان هب  ناگدـش  خـسم  زا  یکی  تسب .  توبن  یحو و  نادـناخ  رب  ار  بآ 

دیشچ یهاوخن  نآ  زا  مسق !  ادخ  هب  دنز ؟ یم  جوم  هنوگچ  هک  ینیب  یم  ار  بآ  ایآ  نیـسح !  يا   : )) تفگ دنلب  يادص  اب  دش و  ترـضح 
هب یلاحـشوخ  اب  دـشاب ،  هتفای  تسد  یتنکم  ای  یتمینغ  هب  ییوگ  زین  جاجح ))  نب  ورمع  ( )) 66  . . . (( . ) یهد ناج  شراـنک  رد  هکنآ  اـت 
زا دنگوس !  ادخ  هب  دنشون .  یم  نآ  زا  اهزارُگ  نایاپراهچ و  ناگس ،  هک  تسا  تارف  نیا  نیسح !  يا   : )) دز دایرف  دیود و  ترضح  فرط 

ماما هب  هک  تسا  یناسک  نامه  زا  درمناوجاـن  نیا  ( 67  (( . ) یـشونب خزود  شتآ  رد  ار  میمح ))   )) هکنآ ات  دیـشون  یهاوخن  يا  هعرج  نآ 
هک ییادـص  اب  يدزا ))  نیـصح  نب  هّللادـبع   )) مان هب  هفوک  شابوا  زا  رگید  یکی  دـندش .  هفوک  هب  ناشیا  ندـمآ  راتـساوخ  دنتـشون و  همان 
هب هک  بآ  نیا  هب  ایآ  نیـسح !  يا   : )) تفگ دـنک ،  ادـیپ  تسد  هفوک  توغاط  زیاوج  هب  بیترت  نیدـب  دنونـشب و  هناجرم  رـسپ  ناـسوساج 
اعد هب  تسد  ماـما  يریمب . ))  یگنـشت  زا  هکنآ  اـت  دیـشون ،  یهاوخن  يا  هرطق  نآ  زا  مسق !  ادـخ  هب  يرگن ؟  یم  تسا  نامـسآ  تیفاـفش 

یهابت رد  نانچمه  ناگدش  خسم  نیا  ( 68 (( . ) زرماین ار  وا  زگره  ناریمب و  یگنـشت  اب  ار  وا  اراـگدرورپ !   : )) درک نیرفن  ار  وا  تشادرب و 
 . دندرک طوقس  تسین  يزیرگ  هار  نآ  زا  هک  ناهانگ  تایانج و  كانلوه  هّرد  رد  دنتفر و  شیپ 

 ( ع  ) سابع تیاقس 

ّتیـصخش نآ  سپ  تفرگ  شتآ  مشخ  درد و  زا  دید ،  ار  شردارب  لافطا  تیب و  لها  هدنـشک  یگنـشت  لضفلاوبا ،  ترـضح  هک  یماگنه 
 . دنداتفا هار  هب  مسجم  تماهش  نیا  هارمه  هدایپ  تسیب  راوس و  یـس  ددرگ .  لسوتم  روز  هب  بآ ،  ندروآ  تسد  هب  يارب  ات  دش  نآ  رب  الاو 

ترضح گرزب  باحصا  زا  هک  يدارم ))  لاله  نب  عفان   . )) دنتفرگ شیپ  ار  تارف ))  هعیرـش   )) هار دنتـشادرب و  بآ  کشم  تسیب  دوخ  اب 
 ، دوب تارف  زا  ینابهگن  لو  ؤسم  البرک و  گنج  ناراکتیانج  زا  هک  يدیبز  جاجح  نب  ورمع  تخات .  یم  نانآ  شیپاشیپ  دوب ،  نیـسح  ماما 
 . تیاراوگ شونب ،  میـشونب .  يا  هتـشادزاب  نآ  زا  ار  ام  هک  ار  یبآ  میا  هدمآ  يا ؟  هدمآ  راک  هچ  هب  دیـسرپ :  وا  زا  تفرگ و  عفان  رب  ار  هار 

نانآ ات  دنا  هتشاذگ  اجنیا  ار  ام  درب ،  بآ  دوش  یمن  نانآ  يارب  دنشاب ! ؟ هنشت  ینیب  یم  هک  شباحـصا  رگید  نیـسح و  یلو  مشونب  نم  ایآ 
تارف تمس  هب  بآ  نتشادرب  يارب  دنتفرگ و  هرخسم  هب  ار  وا  نانخس  دندرکن ،  وا  هب  یهجوت  ماما ،  نامرهق  باحصا  مینک .  عنم  بآ  زا  ار 
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دندرک عفد  ار  نانآ  هلمح  عفان ،  لضفلاوبا و  البرک  نامرهق  نکیل  دنتخات ،  نانآ  رب  شنایهاپس  زا  یتعامج  اب  جاجح ))  نب  ورمع   . )) دنتفر
 . دـشن هتـشک  یـسک  فرط ،  چـیه  زا  يریگرد ،  نیا  رد  دنتـشگزاب .  دوخ  ناـکم  هب  لـضفلاوبا ،  یهدـنامرف  هب  هدوـمن و  رپ  ار  اهکـشم  و 
زا هک  دـش ،  اّقـس ))  )) هب بّقلم  ترـضح  زور ،  نآ  زا  داد .  تاجن  یگنـشت  زا  ار  ناـنآ  دـناشون و  بآ  ار  تیب  لـها  ناگنـشت  لـضفلاوبا ، 

(69  . ) دنسانش یم  بقل  نیا  اب  رتشیب  ار  ناشیا  مدرم  تسا و  ترضح  باقلا  نیرتبوبحم  نیرتروهشم و 

 ( ع  ) سابع يارب  ناما 

هکنیا نامگ  هب  تفرگ  شراوگرزب  ناردارب  رگید  سابع و  يارب  یناما  هناجرم ،  رسپ  شبابرا  زا  تسپ ،  دیلپ و  نشوجلا ))  يذ  نب  رمـش  ))
نیرتریلد زا  نانآ  اریز  دـنک ؛ یم  فیعـضت  ار  ماـما  هاپـس  هجیتن  رد  دراد و  یمزاـب  ناـشردارب  يراـی  زا  دـبیرف و  یم  ار  ناـنآ  بیترت  نیدـب 

ناگداز رهاوخ   : )) دز دایرف  داتسیا و  نآ  ربارب  رد  تخات و  ماما  هاپس  فرط  هب  نانک  سراپ  تین ،  نیا  اب  رمش ،  دنتـسه .  برع  نارواگنج 
یهاوخ یم  هچ  نشوجلا !  يذ  رـسپ  يا   : )) دنتفگ دـندیهج و  اج  زا  ناریـش  نوچ  نادرمدار  نآ  دنتـسه . ))؟ اجک  شناردارب  سابع و  ام ، 

ار نانآ  یـشین ،  نوچ  وا  نخـس  ما . ))  هدروآ  ناما  ناتیارب   : )) داد هدژم  نینچ  داد ،  یم  ناـشن  ینیغورد  تبحم  هک  یلاـح  رد  رمـش   . ))؟
رـسپ یلو  یهد ،  یم  ناما  ام  هب  اـیآ  دـنک !  تنعل  ار  تناـما  ار و  وت  دـنوادخ   : )) دـندز داـیرف  یگتخورفارب  مشخ و  اـب  سپ  درک ،  رجزنم 

ناگرزب و نیا  دوب  هتـشادنپ  تشگزاب ،  هدروخرـس  دیلپ ،  نآ  ( 70 ( . )) ! ؟ دشاب هتـشادن  ناما  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ ( ربمایپ  تخد 
دوخ یگدنز  دنتخورف و  دایز  نبا  هب  سخب ))  نمث   )) هب ار  دوخ  ياهنادجو  هک  یناگدش  خسم  دنتـسه ؛ شدوخ  نارای  دننام  ماما  ناردارب 

راختفا ناسنا ،  يارب  دندرک و  انب  ار  یناسنا  تمارک  هک  دـنخیرات  ياه  هوسا  نیـسح ،  ناردارب  هک  تسنادـن  یلو  دندیـشخب .  ناطیـش  هب  ار 
 . دندروآ ناغمرا  هب  یگرزب 

 ( ع  ) نیسح ماما  اب  گنج  يارب  نایهاپس  موجه 

 . دنتخات شیپ  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  هناحیر  اب  گنج  يارب  رفک ،  كرش و  هاپس  ناگیالط  مرحم ،  هام  مهن  هبنـشجنپ ،  رـصع 
هک تفر  یم  نآ  میب  اریز  دوب ؛ هدـش  رداص  لضعم  لـح  راـکیپ و  هب  عیرـس  نداد  ناـیاپ  يارب  هناـجرم  رـسپ  فرط  زا  يدـیدش  تاروتـسد 

دوب هداهن  دوخ  ریشمش  رب  رـس  شا ،  همیخ  لباقم  هظحل  نآ  رد  ماما  دوش .  لصاح  نانآ  نایم  رد  یگتـسد  ود  دنیایب و  لقع  رـس  نایهاپس ، 
نتخات نایهاپـس و  يوهایه  مالّـسلا )) )  اهیلع  بنیز (  ترـضح   ، )) ماما رهاوخ  مشاـه  ینب  گرزب  يوناـب  دوبر .  رد  ار  ناـشیا  باوخ  هک 

مزع و اب  درک و  هاگن  دوخ  نارگن  رهاوخ  هب  تشادرب ،  رـس  ماـما  دومن .  رادـیب  باوخ  زا  ار  وا  تفر و  ردارب  دزن  ناـساره  دینـش ،  ار  ناـنآ 
يوناب گرزب  ییآ . )) . . .  یم  ام  يوس  هب  وت  تفگ :  یم  هک  مدید  باوخ  رد  ار   ( هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر   : )) تفگ يراوتـسا 

 ! . . . (( . نم رب  ياو  يا   : )) تفگ تخاون و  شا  هنوگ  رب  دنک ،  يراددوخ  تسناوتن  تسکـشورف ،  دـش ،  هدرـشف  شبلق  هودـنا ،  زا  مرح 
ار نانآ  ندمآ  تلع  تساوخ  وا  زا  ماما  دنیآ . )) یم  وت  يوس  هب  نانآ   : )) درک ضرع  دـناسر و  ردارب  هب  ار  دوخ  لضفلاوبا  ترـضح  ( 71)

ماما دیهاوخ . ))؟ یم  هچ  هدش و  هچ  ار  امـش  سرپب  نانآ  زا  ورب و  نانآ  دزن  وش و  راوس  تیادـف !  هب  مناج  مردارب !   : )) دومرف دوش و  ایوج 
نامیا و هلق  هب  ترـضح  هک  دنک  یم  راکـشآ  تسوا و  گرزب  تلزنم  الاو و  تناکم  هدـنهد  ناشن  نیمه  دور و  یم  ردارب  نابرق  نینچ  نیا 
هب رهاظم ، )) نب  بیبح  نیق و  نب  ریهز   : )) هلمج زا  باحـصا  زا  راوس  تسیب  هارمه  لضفلاوبا ،  تسا .  هتفاـی  تسد  نیقی ،  هبترم  نیرتـالاب 

هداد نامرف  ام  هب  ریما   : )) دـنتفگ نانآ  دیـسرپ ،  ار  يورـشیپ  نیا  هزیگنا  نانآ  زا  سپـس  دـناسر ،  نانآ  هب  ار  دوخ  تخات و  نایهاپـس  فرط 
ناشیا اب  ار  نانآ  هتساوخ  تشگزاب و  ردارب ،  فرط  هب  سابع  ترـضح  ( 72  (( . ) مینک یم  راکیپ  امـش  اب  ای  دیریذپب و  ار  وا  مکح  ای  تسا 

رب ادخ  رفیک  باقع و  زا  ار  نانآ  درک و  یم  تحیصن  ار  دعس  رسپ  نایهاپس  دوب و  هدنام  اج  نامه  رد  رهاظم  نب  بیبح  تشاذگ .  نایم  رد 
لجوزع و يادـخ  رب  تمایق  يادرف  هک  دنتـسه  یناسک  هورگ ،  نیرتدـب  مسق !  ادـخ  هب  دیـشاب !  هاـگآ   : )) تفگ یم  نینچ  هتـشاد و  رذـح 
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هب زور  هنابـش  دنراد و  هدنز  بش  هک  ربمایپ  تیب  لها  نادنزرف و  هک  یلاح  رد  دنوش  یم  دراو  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  شراوگرزب (  ربمایپ 
يا  : )) داد خساپ  یمرش  یب  اب  سیق ))  نب  ةرزع  ( )) 73  . . . (( . ) دنا هدناسر  لتق  هب  ار  نانآ  کین  راگزیهرپ و  نایعیش  دنلوغشم و  ادخ  دای 
يا  : )) تفگ دـش و  هرزع  هجوتم  نیق ))  نب  ریهز   ، )) اتمه یب  نامرهق  يراگنا . )) ! ؟  یم  راکزیهرپ  كاـپ و  ار  تدوخ  وت  رهاـظم !  رـسپ 

هدـیزگرب ادـخ و  لوسر  ترتع  كاـپ و  هیکز  سفن  دـننک و  یم  کـمک  یهارمگ  رب  هک  شاـبم  یناـسک  زا  سرتـب و  ادـخ  زا  سیق !  رـسپ 
فرـش و قطنم  اب  ریهز ،  تسا . )) ! ؟  هدـش  هچ  لاح  يدوب ،  ینامثع  اـم  دزن  هک  وت   : )) دیـسرپ هرزع  دـنناسر . )) یم  لـتق  هب  ار  ناربماـیپ 

یماگنه مدروخرب .  وا  هب  هک  دوب  هار  رد  اهنت  مداتسرف و  وا  دزن  یکیپ  هن  متشون و  نیـسح  هب  همان  هن  نم  مسق !  ادخ  هب   : )) داد خساپ  نامیا 
دیدوب هتفرگ  رظن  رد  نیسح  يارب  يدرمناوجان  زا  هچنآ  یتسرپایند و  گنرین ،  ینکش ،  نامیپ  مداتفا و  ادخ  لوسر  دای  هب  مدید ،  ار  وا  هک 

(74  (( . ) مدـنویپب وا  بزح  هب  منک و  يرای  ار  وا  دـیدوب  هدرک  عیاـض  ار  نآ  هک  ربماـیپ  قح  ظـفح  يارب  اـت  مدـش  نآ  رب  سپ  متـسناد .  ار 
ناـمثع هب  اریز  تسا ؛  هتـشونن  هماـن  هفوک  هب  ندـمآ  يارب  ماـما  هب  هک  درک  نشور  دوب و  داـعبا  ماـمت  رد  یتسار  زا  راشرـس  ریهز ،  ناـنخس 

 ، تسناد وا  قح  رد  ار  نایفوک  یمدرمان  ینکش و  نامیپ  گنرین و  دش و  فداصم  ترـضح ،  اب  هار  رد  هک  یماگنه  یلو  تشاد .  شیارگ 
هب سک  نیرتکیدزن  ماما  اریز  داد ؛ ناشن  يرادافو  دیزرو و  تبحم  ناشیا  هب  همه  زا  شیب  دش و  ماما  نارای  زا  درک ،  ضوع  ار  دوخ  عضوم 

ترضح درک ،  وگزاب  ردارب  يارب  ار  نایهاپس  ياه  هتفگ  مالّسلا )  هیلع  لضفلاوبا (  لاح ،  ره  هب  دوب .  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمایپ ( 
اعد میناوخب ،  زامن  ادخ  يارب  میناوتب  ار  بشما  اسب  هچ  ریگب .  تصرف  نانآ  زا  ادرف  ات  یناوتب  رگا  درگزاب و  نانآ  يوس  هب   : )) دـنتفگ وا  هب 

 . . . (( . ما هتـسبلد  رایـسب ،  رافغتـسا  اعد و  شباتک و  توالت  هب  مراد و  تسود  ار  زاـمن  هک  دـناد  یم  دـنوادخ  مییاـمن ،  رافغتـسا  مینک و 
عادو ار  ایند  نآرق ،  توالت  رافغتـسا و  اعد ،  زامن ،  ینعی  هشوت ؛  نیرترابرپ  اـب  تساوخ  یم  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ ( لوسر  هناـحیر 

تخات و هناجرم  رـسپ  هاگودرا  يوس  هب  مالّـسلا )  هیلع  لضفلاوبا (  دباتـشب .  دـنوادخ  رادـید  هب  اهنآ  زا  رتشیب  هچره  یبایتسد  اـب  دـیوگ و 
تفر و یم  رامش  هب  هاپـس  یهدنامرف  يارب  وا  بیقر  اهنت  هک  رمـش  زا  دروم  نیا  رد  دعـس  نبا  درک .  وگزاب  نانآ  يارب  ار  شردارب  هتـساوخ 

نتفریذـپ تروص  رد  هک  دیـسرت  یم  نآ  زا  رمع  درک .  یهاوخ  رظن  دوب  سوساج  وا  رب  تشاد و  رظن  ریز  ار  شیاهراک  مامت  لاح  نیع  رد 
یکیرش دوخ ،  يارب  ماما ،  هتساوخ  نتفریذپ  رد  هک  دوب  نآ  رمع  فده  نینچمه  دنک و  ییوگدب  دایز  نبا  دزن  وا  زا  رمـش  ماما ،  هتـساوخ 

هب ار  نآ  درک و  يراددوخ  رظن  راهظا  زا  رمـش  نکیل  دشاب ،  ناما  رد  گنج  ریخءات  رب  ینبم  دایز ،  نبا  یلامتحا  تساوخزاب  زا  دنک و  ادیپ 
ماما هتـساوخ  شریذپ  رد  گنرد  دیدرت و  نیا  زا  يدیبز ))  جاجح  نب  ورمع   . )) دشاب نآ  بقاوع  لو  ؤسم  وا  دوخ  ات  تشاذگ  رمع  هدهع 
دوب هتـسیاش  تشاد ،  امـش  زا  ار  هتـساوخ  نیا  دوب و  اه  یملید  زا  وا  رگا  مسق !  ادخ  هب  ادخ !  رب  هانپ   : )) تفگ یتحاران  اب  دمآ و  هوتـس  هب 

اب ار  ترضح  هک  دندوب  نانآ  تسادخ و  لوسر  دنزرف  وا  هک  تفگن  رگید  درک و  افتکا  رادقم  نیمه  هب  جاجح  نبورمع  ( 75 (( . ) دیریذپب
شیاه هتفگ  دایز ،  نبا  ناسوساج  هک  تشاد  میب  نآ  زا  اریز  تفگن ؛  ار  اهنیا  يرآ ،  دندومن .  توعد  هفوک ،  هب  ندـمآ  هب  دوخ  تابتاکم 

اب دعـس  رمع  سپ  درک .  دییءات  ار  ورمع  هتفگ  زین  ثعـشا  نبا  ددرگ .  رفیک  یتح  نامرح و  راچد  هجیتن  رد  دـنناسرب و  هفوک  توغاط  هب  ار 
دنلب يادـص  اب  تفر و  ماما  هاگودرا  کیدزن  درم  نآ  دـنک .  مالعا  ار  نآ  هک  تفگ  دوخ  دارفا  زا  یکی  هب  درک و  تقفاوم  گـنج  ریخءاـت 

وا دزن  ار  امش  دیداد ،  نت  ریما  نامرف  هب  دیدش و  میلست  رگا  سپ  میهد ،  یم  تصرف  امـش  هب  ادرف  ات  یلع !  نب  نیـسح  نارای  يا   : )) تفگ
دعس رمع  نایهاپس  دش و  لوکوم  مّرحم  مهد  زور  حبـص  هب  دربن  ( 76 (( . ) دیگنج میهاوخ  امـش  اب  دیدرک ،  يراددوخ  رگا  درب و  میهاوخ 

 . دنک یم  در  ار  نانآ  توعد  هکنآ  ای  دهد ،  یم  نانآ  ياهتساوخ  هب  نت  ماما  ایآ  دننیبب  ات  دندنام  ادرف  رظتنم 

دراذگ یم  دازآ  ار  باحصا  ع )   ) ماما

هب ار  دوخ  تداهش  ربخ  درک ،  عمج  ار  شباحصا  تیب و  لها  مرحم ،  مهد  بش  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  هناحیر  نیـسح ،  ماما 
تبـسن نانآ  تساوخ  یم  ناشیا  دنراذگ .  اهنت  شموتحم  تشونرـس  اب  ار  ترـضح  هتفرگ ،  شیپ  ار  دوخ  هار  تساوخ  نانآ  زا  داد و  نانآ 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


یم ساپـس  هجو  نیرتهب  هب  ار  دـنوادخ   : )) درک نخـس  زاغآ  نینچ  ساسح ،  بش  نآ  رد  ماما  دنـشاب .  هاگآ  اـنیب و  دوخ  راـک  هدـنیآ و  هب 
هب ار  نآرق  يدیشخب ،  توبن  تمارک  ار  ام  هک  میوگ  یم  ساپس  ار  وت  اراگدرورپ !  منک .  یم  دمح  یشوخان ،  یشوخ و  رد  ار  وا  میوگ و 
نم دعب :  اما  يدادن .  رارق  ناکرـشم  زا  ار  ام  يداد و  رارق  هاگآ  لد  مشچ و  شوگ و  ام  يارب  يدرک ،  تیانع  نید  رد  شنیب  یتخومآ ،  ام 

هاگآ دنک .  تیانع  کین  شاداپ  امـش  همه  هب  دنوادخ  مسانـش .  یمن  مدوخ  باحـصا  تیب و  لها  زا  رتهب  رترادافو و  ینادناخ  باحـصا و 
متشادرب امش  زا  ار  متعیب  مداد و  هزاجا  امش  همه  هب  نم  دشاب .  هتشاد  ییادرف  نانمشد ،  نیا  تسد  زا  ام  زورما  مرادن  نامگ  نم  هک  دیشاب ! 

يرتش نوچ  نآ  زا  سپ  هدناشوپ ،  ار  امـش  هک  تسا  بش  نیا  کنیا  دیورب .  دیریگب و  شیپ  ار  دوخ  هار  تمالم ،  نودـب  یگدوسآ و  اب  ات 
سپس دهد و  ریخ  يازج  امش  همه  هب  دنوادخ  دریگب  ار  منادناخ  دارفا  زا  یکی  تسد  امش  زا  کی  ره  دینک و  هدافتسا  ( 77  ) يرپس نوچ  ای 

زا دننک ،  ادـیپ  تسد  نم  هب  رگا  دـنهاوخ و  یم  ارم  اهنت  نانمـشد  دـهد .  یـشیاشگ  دـنوادخ  هکنآ  ات  دـیوش  هدـنکارپ  دوخ  ياهرهـش  رد 
راکـشآ گرزب ،  هباطخ  نیا  رد  ماما  تیـصخش  تماما و  هراصع  باـن و  ناـمیا  ( 78  . . . (( . ) دـننک یم  يراددوـخ  نارگید  يوجتـسج 

اب دـنک و  یم  يراددوخ  دـیقعت ،  ییوـگ و  ماـهبا  هنوـگره  زا  زاـس ،  تشونرـس  ساـسح و  طیارـش  نیا  رد  ترـضح  ددرگ .  یم  یّلجتمو 
رد يویند  دوس  چیه  دننامب ،  ماما  تیب  لها  باحـصا و  رگا  دـهد ؛ یم  ناشن  ناشیا  اب  ندوب  تروص  رد  ار  نانآ  موتحم  هدـنیآ  تحارص ، 
 ، بش یگریت  زا  دـهاوخ  یم  نانآ  زا  ترـضح  اذـل  تسا .  تداهـش  يزابناج و  نآ  هک  دـنیامیپب ؛ دـیاب  ار  ریـسم  کی  دوب و  دـهاوخن  راک 
اج ره  هب  تسا  هدرک  فاعم  دوخ  تعیب  نامیپ و  دهع و  هب  يافو  زا  ار  همه  ماما  اریز  تعیب  هغدغد  نودب  شوخ و  یلد  اب  دننک و  هدافتـسا 
یم دیکءات  نینچمه  ماما  تسا .  تصرف  نیرتهب  کنیا  دنراد ،  مرـش  زور ،  رد  ترـضح  زا  يریگ  هرانک  زا  رگا  دـنورب و  دـنهاوخ  یم  هک 
دوخ دوصقم  هب  رگا  تسا و  نیـسح  نوخ  نتخیر  هنـشت  نمـشد ،  و  يرگید .  هن  تسوا و  راوخنوخ ،  ناگدنرد  نیا  فدـه  اهنت  هک  دـنک 

 . درادن يراک  نانآ  اب  رگید  دنک ،  ادیپ  تسد 

 ( ع  ) تیب لها  خساپ 

یگتـسبمه رابکـشا ،  ینامـشچ  اب  نانآ  دـمآ و  دوجو  هب  تیب  لها  رد  یـشبنج  روش و  هک  دوب  هدـناسرن  نایاپ  هب  ار  دوخ  هباطخ  ماما  زونه 
بطاخم ار  ماما  نانآ ،  زا  یگدـنیامن  هب  مالّـسلا )  هیلع  لضفلاوبا (  ترـضح  دـندرک .  مالعا  وا  هار  رد  ار  دوخ  يزابناج  ماما و  اب  ار  دوخ 

 ! (( . درواین ار  يزور  نینچ  زگره  دـنوادخ  مینامب ! ؟  هدـنز  وت  زا  سپ  اـیآ  درک .  میهاوخن  كرت  ار  وت  زگره   : )) درک ضرع  تخاـس و 
امش هب  هک  دیورب  تسا ،  یفاک  نیمه  دیسر ،  تداهـش  هب  ملـسم  امـش ،  زا   : )) تفگ دش و  لیقع  نادنزرف  دوخ ،  ناگدازومع  هجوتم  ماما 

تفگ و دنهاوخ  هچ  مدرم  تروص  نآ  رد   : )) دندز گناب  نیگمـشخ  یناریـش  نانوچ  لیقع ،  نادناخ  نادرمدار  مهد . ))  یم  نتفر  هزاجا 
نانآ اـب  هن  میدرک !  كرت  ار  دوخ  ناـگدازومع  نیرتهب  میتشاذـگاو !  ار  دوخ  رورـس  دارم و  گرزب و  مییوگب :  تفگ ! ؟  میهاوخ  هچ  اـم 

اب هکلب  درک ،  میهاوخن  نینچ  مسق !  ادـخ  هب  هن  دـندرک ،  هچ  ناـنآ  میناد  یم  هن  میدز و  يریـشمش  هن  میدز ،  يا  هزین  هن  میتخادـنا ،  يریت 
یگدـنز دـنوادخ  میورب .  زین  ام  يور  یم  هک  یهار  نامه  هب  ات  مینک  یم  راکیپ  تهارمه  میوش و  یم  وت  يادـف  هداوناخ ،  لاـم و  ناـج و 

ریز گرم  دندیزگرب و  ار  وا  فادها  تاداقتعا و  زا  عافد  ماما و  زا  تیامح  راوتسا ،  یمزع  اب  نانآ ،  ( 79 (( . ) دنادرگ تشز  ار  وت  زا  سپ 
 . دنداد حیجرت  فده ،  نودب  یگدنز  رب  ار  اه  هزینرس 

باحصا خساپ 

يزابناج و هدامآ  هک  دـنتفگ  دـندرک و  مالعا  ماما  اب  نیـشتآ  یمالک  اـب  ار  دوخ  یگتـسبمه  کـیاکی  زین  اـیند  ناـگدازآ  ماـما و  باحـصا 
 : تفگ نخس  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  هجـسوع ))  نب  ملـسم   . )) دگنج یم  اهنآ  يارب  ماما  هک  دنتـسه  یـسدقم  تاداقتعا  هار  رد  تداهش 
هب ناه  تشاد ! ؟  میهاوخ  يرذع  هچ  تقح ،  رد  یهاتوک  ببـس  هب  دـنوادخ  ربارب  رد  تروص  نآ  رد  مینک ! ؟  كرت  ار  وت  ایآ  زگره !  ))
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تسا متسد  هب  نآ  هتـسد  هک  یتقو  ات  مریـشمش  اب  مفاکـشب و  ار  نانآ  ياه  هنیـس  ما  هزین  اب  هکنآ  رگم  درک  مهاوخن  كرت  ار  وت  مسق !  ادخ 
قیمع نامیا  تاملک ،  نیا  مهد . ))  ناج  هار ،  نیا  رد  منارب و  سپ  ار  نانآ  گنـس  اب  دنامن  نم  ابراکیپ  يارب  یحالـس  رگا  منزب و  تبرض 

نانامرهق زا  رگید  یکی  دـهد .  یم  ناشن  تداهـش  ات  گـنج  يارب  ار  وا  یگداـمآ  و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ ( لوسر  هناـحیر  هب  ار  وا 
ار وـت  مسق !  ادـخ  هب   : )) درک مـالعا  نینچ  ترـضح  اـب  ار  دوـخ  ینتـسسگان  دـنویپ  یفنح ))  هّللادـبع  نب  دیعـس   )) ماـن هـب  ماـما  باحـصا 

داتفه منادـب  رگا  مسق !  ادـخ  هب  ناه !  میا .  هدرک  تیاعر  وت  باب  رد  ار  وا  قح  ربمایپ ،  تبیغ  رد  دـنادب  دـنوادخ  ات  تشاذـگ  میهاوخناو 
ارچ لاح  مریمب .  وت  هار  رد  هکنآ  ات  درک  مهاوخن  اهر  ار  وت  زاب  دـنهد ،  داب  هب  ار  مرتسکاخ  دـننازوسب و  ارم  موش ،  هتـشک  تهار  رد  هبترم 

رت و تسار  افو ،  سوماق  رد  تسا . ))  یگـشیمه  ریذـپان و  نایاپ  یتمارک  نآ  زا  سپ  تسین و  رتشیب  تداهـش  کـی  هک  منکن  ار  راـک  نیا 
قح هنوگ  نیدب  ات  دنـشکب  راب  داتفه  ار  وا  شاک !  يا  دـنک ،  یم  وزرآ  بلق  میمـص  زا  دیعـس  دوش .  یمن  تفای  يرادافو  نیا  زا  رت  بیجن 

اب دـیابن  ارچ  یگـشیمه ،  هنادواج و  یتمارک  نآ  لابند  هب  تسا و  گرم  کی  هک  لاـح  دـنک .  تیاـعر  شدـنزرف  باـب  رد  ار  ادـخ  لوسر 
مالعا نینچ  ترضح  اب  ار  دوخ  راوتـسا  دنویپ  نادهاجم ،  رگید  نوچمه  ینانخـس  اب  زین  نیق ))  نب  ریهز   ! )) ددرگ شیاریذپ  زاب ،  شوغآ 

وت و زا  ار  گرم  هلیسو ،  نیدبدنوادخ  هکنآ  ات  موش  هدنکارپ  هدنازوس و  هتـشک و  تهار  رد  راب  رازه  متـشاد  وزرآ  مسق !  ادخ  هب   : )) درک
نانآ دیراد ! ؟ يرگید  هنومن  خـیرات ،  رد  نآ  يارب  ایآ  دـینیب و  یم  ار  نانامرهق  نیا  يرادافو  ایآ  ( 80 (( . ) دنک رود  تیب ،  لها  نادرمدار 
يارب یناشخرد  ياهـسرد  هنوگ  نیدب  تسین و  مه  نآ  روصت  ار  نارگید  هک  دندیـسر  ییادنلب  هب  دنتفای و  تسد  تماهـش  تباجن و  هّلق  هب 

نانآ يارب  ترـضح  دـندرک .  مالعا  ماما  هار  رد  تداهـش  زا  ار  دوخ  يدونـشخ  زین  ماـما  باحـصا  رگید  دـنداد .  ناـگمه  هب  قح  زا  عاـفد 
دوب دنهاوخ  رادروخرب  دیواج ،  تامعن  زا  نیقیدص  ناربمایپ و  رانک  نیرب و  سودرف  رد  نانآ  هک  دومن  دیکءات  درک و  بلط  کین  یشاداپ 

نب ای  دیشخب .  تفارش  وت  اب  تداهش  هب  تمارک و  وت  يرای  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  شیاتـس   : )) دندز دایرف  ادصکی  باحـصا  نآ ،  زا  سپ  . 
مامت زا  نانآ  دوب و  هدـش  نیجع  قیمع ،  نامیا  اب  ناـنامرهق  نیا  یتسه  ( 81  (( . ) میـشاب امـش  هجرد  مه  ام ،  یهاوخ  یمن  ایآ  هّللا !  لوسر 

 . دندروآرد زازتها  هب  یتسه  ياه  هصرع  مامت  رد  ار  مالسا  مچرپ  دنداهن و  مدق  ادخ  هار  هب  دنتفای و  ییاهر  رذگدوز ،  ياهیدنبیاپ 

يراد هدنز  بش 

هب ناج  لد و  اب  دـنتخادرپ ،  شیاین  هب  دـندش ،  ادـخ  هجوتم  شنارای ،  تیب و  لها  زا  نم  ؤم  كاپ و  ناگدـیزگرب  اب  مالّـسلا )  هیلع  ماـما ( 
 ، عوکر لاح  رد  یهورگ  دـیباوخن ،  ناـنآ  زا  کـی  چـیه  بش  نآ  دـندرک .  تساوخرد  ترفغم  وفع و  دـنوادخ  زا  دـنتخادرپ و  تاـجانم 

ندزرس رظتنم  يربص ،  یب  اب  دنتشاد .  لسع  روبنز  نوچ  يا  همهمه  دندوب و  لوغشم  نآرق  توالت  هب  یهورگ  دوجـس و  لاح  رد  یهورگ 
رظتنم قوش  اب  ار  بش  نآ  زین  دایز  نبا  هاگودرا  دارفا  دننک .  ادیپ  تسد  ادخ  لوسر  هناحیر  هار  رد  تداهـش  راختفا  هب  ات  دـندوب  دیـشروخ 

 . دنوشب کیدزن  هناجرم  رسپ  ناشبابرا  هب  بیترت  نیدب  دنزیرب و  ار  مالّسلا )  مهیلع  تیب (  لها  نوخ  ات  دندوب  دادماب 

اروشاع زور 

رب زور  نآ  رد  هکنآ  رگم  دوـبن  یتـنحم  هعجاـف و  تسا .  خـیرات  زور  نیرتزیگنا  مغ  نیرت و  هثداـحرپ  نـیرت ،  خـلت  مرحم ،  هاـم  مـهد  زور 
 . تشگ هنادواج  مغ ،  ناهج  رد  اروشاع  دش و  لزان  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  هناحیر 

 ( ع  ) ماما ياعد 

نوخ نتخیر  يارب  ار  دوخ  ياهریـشمش  هک  تسا  ناگدایپ  ماظن و  هراوس  زا  ولمم  دید  ار  ارحـص  دش ،  جراخ  دوخ  همیخ  زا  ناگدازآ  ردپ 
اب هک  ار  ینآرق  ترـضح ،  دننک .  ادیپ  تسد  هناجرم ،  رـسپ  راکتیانج  تسیرورت  زا  زیچان  يا  هلاون  هب  ات  دنا  هدیـشکرب  ادخ  لوسر  هناحیر 
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 ، يراتفرگ ره  رد  یتسه ،  نم  نابیتشپ  یتخس  ره  رد  اراگدرورپ !   : )) دنتفگ دنتشادرب و  اعد  هب  ناتـسد  دندوشگ و  رـس  رب  دنتـشاد ،  دوخ 
 ، درادن ار  اهنآ  بات  لد ،  هک  ییاههودنا  رایـسب  هچ  یتسه ،  نم  ییاناوت  دامتعا و  هیام  تسا  هدمآ  نم  رـس  هب  هچنآ  رد  یتسه ،  نم  دـیما 

هدروآ تیاکش  وت  هب  ما و  هتشاد  هضرع  وت  رب  ار  اهنآ  هک  دوش  یم  یماکنمشد  بجوم  ددرگ ،  یم  لوذخم  تسود  دوش ،  یم  هتسب  اههار 
ره بحاـص  سپ  يا ؛  هدرک  تیاـفک  ارم  فرطرب و  ار  مهودـنا  يا ،  هدرک  عفر  ار  اـهنآ  وـت  يرگید و  هن  مراد  هجوـت  وـت  هب  اـهنت  اریز  ما ؛ 

ییاهن هاگهانپ  هب  دوش و  یم  دوخ  یلو  هجوتم  هبانا  صالخا و  اب  ماما  ( 82  . . . (( . ) يا هتساوخ  ره  تیاهن  يا و  هنسح  ره  ياراد  یتمعن و 
 . دنک یم  شیاین  شیادخ  اب  دروآ و  یم  يور 

 ( ع  ) ماما هبطخ 

 ، تساوخ ار  دوخ  بکرم  سپ  دیامن .  تجح  مامتا  دنک و  تحیـصن  یتیانج ،  هنوگ  ره  ماجنا  زا  لبق  ار  ناگدنرد  نآ  هک  دش  نآ  رب  ماما 
يادـص اب  ماما  دوب .  رایـسب  ياهتجح  اه و  هظعوم  لماش  هک  درک  داریا  یخیراـت  يا  هبطخ  دـیدرگ و  کـیدزن  ناـنآ  هب  دـش ،  راوس  نآ  رب 

منک ادا  تحیصن  اب  دوخ  هب  تبسن  ار  امش  قح  ات  دینکم  باتش  دیونشب و  ار  منخس  مدرم !  يا   : )) دومرف دندینـش  یم  نانآ  رثکا  هک  يدنلب 
دیهاوخ رتدنمتداعس  دیتشاد ،  اور  فاصنا  دیدرک و  قیدصت  ار  ما  هتفگ  دیتفریذپ ،  ار  مرذع  رگا  سپ  مهاوخب .  ار  امـش  رب  مندمآ  رذع  و 

امـش و سپ  دـیتشادن ،  اور  فاـصنا  دـیتفریذپن و  ار  مرذـع  رگا  دـیرادن و  یهار  نم  رب  امـش  ما و  هداد  ماـجنا  ار  متیلو  ؤسم  مه  نم  دوب و 
ار باتک  هک  يدنوادخ  یتسرد  هب  دیهدن ،  نم  هب  مه  تصرف  دیهد و  ماجنا  دـیهاوخ  یم  هچنآ  ره  ماهبا  نودـب  دـیوش و  ادـصکی  ناتنارای 

نانآ دـناسر و  توبن  مرح  ناوناب  هب  ار  تاملک  نیا  داب ،  دـنک . )) . . .  یم  یتسرپرـس  ار  ناحلاص  وا  تسا و  نم  تسرپرـس  هدروآ ،  دورف 
هب هک  دینک  تکاس  ار  نانآ   : )) تفگ نانآ  هب  داتـسرف و  نانآ  دزن  ار  یلع  شدنزرف  سابع و  شردارب  ماما ،  دش .  دنلب  هیرگ  هب  ناشیادـص 

ار دـنوادخ  درک ،  زاغآ  ار  دوخ  هباطخ  ترـضح  دنتـشگ ،  شوماخ  نانآ  هک  یماگنه  دـش . )) دـهاوخ  دایز  ناـنآ  هیرگ  دـنگوس !  مناـج 
تفگ ینانخس  هبطخ  نآ  رد  داتسرف و  دورد  ایبنا  هکئالم و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا (  ربمایپ  شدج  رب  تفگ ،  ساپـس  درک و  شیاتس 

ترضح ( 83  (( . ) تسا هدیسرن  هدشن و  هدینـش  ییاسر  ییاویـش و  زا  ّدح  نادب  ینانخـس  نآ  زا  دعب  نآ و  زا  لبق  دیاین و  رامـش  هب   : )) هک
دوخ لها  اب  هک  داد  رارق  يدوبان  انف و  يارس  ار  نآ  دیرفآ و  ار  ایند  لاعتم  دنوادخ  مدرم !  يا   : )) دومرف نینچ  دوخ  نانخس  زا  یتمـسق  رد 
ادابم دزاس .  شهارمگ  ایند  هک  تسا  یـسک  تخبدب  دهد و  بیرف  ار  وا  ایند  هک  تسا  نآ  هدروخ  بیرف  سپ  دنک .  یم  دـهاوخ  هچنآ  ره 

هدروخرـس دزرو ،  عمط  نآ  رد  هکنآ  دـهد و  یم  داب  رب  ار  شدـیما  ددـنب ،  دـیما  ایند  هب  هک  ره  دزاس .  ناترورغم  دـهد و  ناتبیرف  ایند  نیا 
شماقتنا هتفرگرب و  امش  زا  ار  شمرک  دیا ،  هدروآ  مشخ  هب  ار  ادخ  راک  نیا  رد  هک  دیا  هدرک  مزع  يراک  رب  منیب  یم  ار  امش  دش .  دهاوخ 

هب دیدرک ،  فارتعا  رارقا و  تعاط  هب  دیتسه .  امـش  ناگدـنب ،  نیرتدـب  تسام و  يادـخ  راگدرورپ ،  نیرتهب  تسا .  هدرک  امـش  هجوتم  ار 
ناطیش دیشکب .  ار  نانآ  دیهاوخ  یم  دیا و  هدمآ  وا  نادناخ  نادنزرف و  گنج  هب  اما  دیدروآ ،  نامیا  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا (  ربمایپ 

 ، نوعجار هیلا  اناو  هّلل  انا  داب !  ناتیاه  هتساوخ  امش و  رب  گرم  سپ  تسا .  هدودز  ناتریمض  زا  ار  گرزب  يادخ  دای  هتشگ و  هریچ  امـش  رب 
شور روآدای  هک  ینانخس  اب  ماما  ادخ . )) تمحر  زا  ملاظ  موق  داب  رود  سپ  دندیزرو  رفک  ندروآ ،  نامیا  زا  سپ  هک  دنتـسه  یموق  نانیا 
تیانج باکترا  زا  ار  نانآ  تشاد ،  ناشرذح  رب  ایند  هنتف  بیرف و  زا  درک ،  تحیصن  ار  ناشیا  دوب ،  ناشیاهتما  يارب  نانآ  يزوسلد  ایبنا و 

 ، هدیدجنر ماما  تشگ .  دنهاوخ  یهلا  هنادواج  كاندرد و  باذع  راوازـس  تروص  نآ  رد  هک  درک  نشور  دناسرت و  توبن ،  نادـناخ  لتق 
ار نآ  دـینک و  عوجر  دوخ  نادـجو  هب  سپـس  متـسیک ،  نم  هک  دـیرگنب  مبـسن  هب  مدرم !  يا   : )) درک لاـبند  نینچ  ار  دوخ  نانخـس  سپس 
وا و مع  رسپ  وا و  یـصو  رـسپ  ناتربمایپ و  هداون  نم  ایآ  دینک ! ؟ کته  ارم  تمرح  دیـشکب و  ارم  تسا  راوازـس  ایآ  دینیبب  دینک و  شنزرس 

ایآ تسین ! ؟  مردپ  يومع  ءادهشلادیس  هزمح  ایآ  متـسین ! ؟  تبترم ،  یمتخ  ترـضح  تلاسر  ناگدننک  قیدصت  ادخ و  هب  نانم  ؤم  نیلوا 
(( . دنتـشهب ناناوج  نارورـس  ود ،  نیا   : )) دومرف هک  دـیا  هدینـشن  ار  مردارب  نم و  قح  رد  ربمایپ  نخـس  ایآ  تسین ! ؟  میومع  راّیط ،  رفعج 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 75 

http://www.ghaemiyeh.com


هذخا ؤم  ار  نایوگغورد  دنوادخ  متـسناد  هک  اجنآ  زا  دـنگوس !  ادـخ  هب  تسا .  نامه  مه  قح  هک  دـینک  یم  قیدـصت  مراتفگ  رد  ارم  رگا 
یناسک دنتـسه  امـش  نایم  رد  دینک  یم  بیذکت  ارم  رگا  و  ما .  هتفگن  غورد  زگره  دسر ،  یم  نآ  هدنیوگ  هب  ییوگغورد  نایز  دنک و  یم 

نب دیز  يدعاس و  دعس  نب  لهس  يردخ و  دیعسوبا  يراصنا و  هّللادبع  نب  رباج   )) زا داد .  دنهاوخ  ربخ  امـش  هب  دیـسرپب ،  نانآ  زا  رگا  هک 
نیمه ایآ  دـننک .  لقن  امـش  يارب  ار  مردارب  نم و  هرابرد  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ ( راتفگ  نیا  ات  دیـسرپب ،  کلام ))  نب  سنا  مقرا و 

زا ددرگزاب و  نانآ  هدیمر  ياهدَرِخ  ناشخرد ،  نانخس  نیا  اب  دوب  هتسیاش  ددرگ . )) ! ؟ یمن  نم  نوخ  نتخیر  زا  امش  عنام  ربمایپ ) راتفگ  )
تیانج باـکترا  زا  اـت  دـناوخ  ارف  یکدـنا  دـنچ  ره  لـمءات  هب  ار  ناـنآ  درک و  فرطرب  ار  یماـهبا  هنوگره  ماـما  دنتـسیا .  زاـب  يرگناـیغط 
ناناوج رورس   )) دوب هتفگ  ربمایپ  هک  هنوگنامه  نیسح  هن  رگم  دوبن ! ؟ ربمایپ  یصو  دنزرف  ناشربمایپ و  هداون  نیـسح  ایآ  دننک .  يراددوخ 

ناـنآ دـنتفریذپن ،  ار  قطنم  نیا  يوما  نایهاپـس  نکیل  تشگ ! ؟  یم  وا  تمرح  کـته  نوخ و  نتخیر  زا  یعناـم  نیمه ،  و  تسا ))  تشهب 
ناگدش خسم  زا  هک  نشوجلا  يذ  نبرمـش  دوب .  هداتفا  هدرپ  ادخ ،  دای  نانآ و  نایم  دوب و  هدـش  هایـس  ناشیاهبلق  دـندوب و  تیانج  راپـسهر 

دوب یعیبط  دیوگ !  یم  هچ  ماما )   ) هک دنادب  رگا  دشاب  هدیتسرپ  نابز  هب  ار  ادخ  رمـش )  ) وا تفگ :  تفرگ و  هدـهع  هب  ار  ماما  خـساپ  دوب ، 
ناگرزب و زا  هک  رهاظم )) نب  بیبح   . )) دوب هتفر  ورف  هانگ  رد  وا  هدرک و  هریت  ار  وا  بلق  لطاب ،  راگنز  اریز  دنکن ؛ كرد  ار  ماما  هتفگ  هک 
 ( نیقی زا  یُهت  یشتسرپ  ینعی   ) فرح داتفه  هب  ار  ادخ  وت  هک  منیب  یم  مسق !  ادخ  هب   : )) داد خساپ  نینچ  ودب  دوب ،  حالص  اوقت و  نیفورعم 

ياهـشخب هجوتم  ماما  تسا . ))  هدز  رهم  تبلق  رب  دـنوادخ  یلو  دـیوگ .  یم  هچ  ماما  یناد  یمن  کین  هک  مهد  یم  تداهـش  یتسرپ و  یم 
رد دـنگوس !  ادـخ  هب  دـیراد ! ؟ کش  زین  متـسه  ناتربمایپ  هداون  هکنیا  رد  اـیآ  دـیراد ،  کـش  هتفگ  نیا  رد  رگا   : )) دومرف تشگ و  هاـپس 
هب اـیآ  امـش !  رب  ياو  دوش .  یمن  تفاـی  نارگید ،  ناـیم  رد  هن  امـش و  ناـیم  رد  هن  يربماـیپ ،  هداون  رگید  نم ،  زج  ملاـع  برغم  قرـشم و 

نانآ دـیا . )) ! ؟ هدـمآ  ما  هدز  هک  یمخز  صاصق  هب  ای  ما و  هداد  داب  رب  هک  یلاـم  اـی  دـیا ! ؟ هدـمآ  ما  هدـش  بکترم  هک  یلتق  یهاوخنوخ 
درک ور  دندوب ،  هدش  هفوک  هب  ندمآ  راتساوخ  ناشیا  زا  هک  هاپس  ناهدنامرف  هب  ترـضح  سپـس  دندنامرد .  نداد  خساپ  زا  دندش و  ناریح 

هب ناتخرد  هک  دیتشونن  نم  هب  امـش  ایآ  ثرح !  نب  دیز  يا  و  ثعـشا !  نب  سیق  يا  رجبا !  نب  راجح  يا  یعبر !  نب  ثبـش  يا   : )) دومرف و 
همان و نانئاخ ،  نآ  يوش . )) . . .  یم  دراو  دریگ ،  یم  رارق  ترایتخا  رد  هک  زهجم  يرکـشل  رب  وت  دنا و  هدش  زبس  اهرازغرم  هتـسشن و  راب 
رب هانپ   : )) تفگ هدز  تریح  یمرـش ،  یب  نیا  زا  ماما  میا . )) . . .  هدرکن  نینچ  ام   )) دنتفگ دندرک و  راکنا  ار  ماما  هب  يرای  هدعو  نامیپ و 
زا رگا  مدرم !  يا   : )) تفگ نایهاپس  همه  هب  باطخ  دنادرگ و  يور  نانآ  زا  ترـضح  سپـس  دیا . )) . . .  هدرک  نینچ  مسق  ادخ  هب  ادخ ! 
ایح فرش و  دوب و  نیقفانم  نارس  زا  هک  ثعشا ))  نب  سیق   (( . )) مورب كاخ  طیـسب  رب  مهاگیاج  هب  ات  دیراذگاو  ارم  دیراد ،  تهارک  نم 

اب يراد  تسود  هک  هنوگنآ  زج  نانآ  یهد ؟  یمن  نت  تدوخ  ناگدازومع  مکح  هب  ارچ   : )) تفگ ماما  خـساپ  رد  دوب ،  هدرک  لامدـگل  ار 
 ، یتسه ثعشا  نب  دمحم  تردارب  ردارب  وت   : )) دومرف وا  هب  باطخ  ماما  دیسر . )) دهاوخن  يدنزگ  وت  هب  نانآ  زا  درک و  دنهاوخن  راتفر  وت 

داد و مهاوخ  نانآ  هب  تلذ  تسد  هن  مسق !  ادـخ  هب  دـننک ! ؟ یهاوخنوخ  وت  زا  لیقع ،  نب  ملـسم  نوخ  زا  شیب  مشاه  ینب  یهاوخ  یم  ایآ 
مراگدرورپ هب  مرب ،  یم  هانپ  دینک ،  مراسگنس  هکنآ  زا  ناتراگدرورپ  مراگدرورپ و  هب  ادخ !  ناگدنب  درک .  مهاوخ  رارف  ناگدنب  نوچ  هن 

ناگدازآ و تزع  ياـیوگ  تاـملک ،  نیا  ( 84  . . . (( . ) مرب یم  هاـنپ  درادـن ،  ناـمیا  باـسح  زور  هب  هک  يربـکتم  ره  زا  ناـتراگدرورپ  و 
دایز نبا  نایهاپـس  اب  زین  ماما  باحـصا  درکن .  يرثا  هانگ ،  لـهج و  رد  هتفر  ورف  نالدگنـس  نآ  بولق  رد  یلو  دوب ،  نارادنتـشیوخ  فرش 
دوب رثا  یب  اهدنپ  نیا  اما  دندروآ .  ناشدای  هب  ار  نانآ  یگماکدوخ  نایوما و  ياهیرگمتس  دندرک و  هماقا  نانآ  رب  ار  اهتجح  دنتفگ ،  نخس 
یم يزارفارـس  ساسحا  دـننک ،  رازراک  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ ( لوسر  هناـحیر  اـب  دنـشاب و  هناجرمرـسپ  قریب  ریز  هکنیا  زا  ناـنآ  و 

 . دندرک

 ( ع  ) ماما زا  يرگید  هبطخ 
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تحیـصن يارب  رگید  راب  تسا ،  هدوب  عالطا  یب  رما  تقیقح  زا  دـنکن  اعدا  یـسک  هکنیا  تجح و  ماـمتا  يارب  ادـخ  لوسر  هداون  نآ  ماـما 
رب هدوشگ و  ار  نآرق  هداهن ،  رس  رب  ار  شدج  همامع  هدرک ،  نت  رب  هرز  هک  یلاح  رد  ترـضح  تفر .  دایز  نبا  نایرکـشل  فرط  هب  ییوگ 
رب هودنا  گرم و   : )) دومرف تفرگ و  رارق  نانآ  لباقم  رد  ایصوا  ایبنا و  تبیه  اب  دوب ،  هتفرگارف  ار  ناشیا  رون  زا  يا  هلاه  دوب و  هتشاذگ  رس 

هدروخ دنگوس  هک  ار  يریـشمش  میدمآ ،  امـش  يرای  هب  ناباتـش  ام  دـیتساوخ و  يرای  ام  زا  یگتفیـش  اب  هک  یماگنه  ایآ  هورگ !  يا  امش ! 
دیتفرگ و راک  هب  ام  هیلع  رب  میدوب ،  هتخورفارب  امش  ام و  نمشد  يارب  هک  ار  یشتآ  دیدیـشکرب و  ام  دض  رب  دینک ،  يرای  ار  ام  نادب  دیدوب 

امش رب  گرم  سپ  دیشاب .  هدش  راودیما  اهنادب  ای  دنشاب و  هدرتسگ  امش  Ơ یم یتلادع  هکنآ  نودب  دیتسویپ  ناتناتسود  هیلع  ناتنانمشد  هب 
نآ يوس  هب  درُخ  ياه  هناورپ  دازون و  ناخلم  نوچ  امش  دوب ،  راوتسا  هشیدنا  مارآ و  بلق  ماین ،  رد  ریـشمش  هداتفین ،  یقافتا  زونه  هک  داب ! 

باتک و نازادنارود  يا  و  بازحا !  زا  ناگدش  هدنکارپ  يا  و  تما !  ناگدنب  يا  امش  رب  گرم  سپ  دیتسکش ،  نامیپ  دوز  یلیخ  دیدمآ و 
نانیا هب  ایآ  امـش !  رب  ياو  اهتّنـس !  ناگدـننک  شوماخ  يا  و  ناطیـش !  ياه  هلافت  يا  و  راکهانگ !  هورگ  يا  و  تایآ !  ناگدـننک  فیرحت 

دیا هتفرگ  اپ  نآ  رب  امش  تسا و  راد  هشیر  امش  نایم  رد  گنرین  ردغ و  تخرد  ادخ !  هب  يرآ ،  دیراذگ ! ؟ یماو  ار  ام  دینک و  یم  کمک 
يارب يا  همقل  درگن و  یم  هدـننیب  هک  دـیتسه  یتـخرد  نیرت  تسپ  امـش  سپ  تسا .  هدـش  دـنمورین  روراـب و  امـش  ناـیم  رد  تخرد  نیا  و 

 ! ّتلذ اجک و  نداد ،  يراوخ  هب  نت  ای  ندیشک  ریشمش  تسا ؛  هتـشاذگن  شیب  هار  ود  هدازمارح !  دنزرف  هدازمارح  ناه !  دیتسه .  نابـصاغ 
رب ناگیامورف  تعاطا  هک  دندنـسپ  یمن  ام  رب  ار  نآ  عبط ،  دـنلب  سوفن  نادـنمتریغ و  كاـپ و  ياـهنماد  ناـنم و  ؤم  شلوسر و  دـنوادخ و 

 . . . (( . مور یم  شیپ  ناروای ،  يراددوخ  دادعت و  یمک  دوجو  اب  نادناخ  نیا  اب  نم  دیـشاب !  هاگآ  دوش .  هتـشاد  مدقم  نامیرک  تداهش 
تـسکش رگا  تسا و  هدوـب  نینچ  اـم  هویـش  میهد ،  تسکـش  رگا   : )) دـش لـثمتم  يدارم ))  کیـسم  نب  ةورف   )) تاـیبا هب  ترـضح  سپس 

ام نارگـشهوکن  هب  تسا ؛  هدـش  زاـغآ  نارگید  تلود  هدیـسر و  رـس  هب  اـم  لـجا  هکلب  تسا ،  هدوبن  اـم  نبج  زا  و  تسین ؛  یگنن  میروخب 
يرگید هورگ  هب  دوش ،  غراف  یهورگ  زا  گرم  هک  یماگنه  دـش ؛ دـنهاوخ  راچد  اـم  تشونرـس  هب  زین  ناـنآ  هک  دـیوش  رایـشه  دـییوگب ، 

نوچ هک  تفای  دـیهاوخن  تصرف  بسا ،  رب  ندـش  راوس  زا  نوزف  تیانج ،  نیا  زا  سپ  مسق !  ادـخ  هب  ناه !  ( )) 85  (( . ) تخادرپ دهاوخ 
 ( مالّـسلا هیلع  ادخ ( لوسر  مّدـج  زا  مردـپ  هک  تسا  يدـهع  نیا  دـمآ .  دـیهاوخرد  شزرل  هب  نآ  روحم  دـننام  نادرگرـس و  ایـسآ  گنس 

هچنآ ره  هرابرد  سپـس  دـینک ،  رود  ناتدوخ  زا  ار  ماـهبا  دـیناوخب و  ار  ناتناکیرـش  دـیریگ ،  شیپ  ار  دوخ  راـک  سپ  تسا  هدومن  وگزاـب 
رگم تسین  يا  هدـنبنج  ما .  هدرک  لکوت  ناتراگدرورپ  مراـگدرورپ و  دـنوادخ ؛ هب  نم  دـیهدن .  نم  هب  یتصرف  دـیهد و  ماـجنا  دـیهاوخ ، 

 : تفگ تشادرب و  اـعد  هب  ار  شناتـسد  ترـضح  سپـس  تـسا . ))  میقتـسم  طارـص  رب  مراـگدرورپ  اـنامه  تـسوا  تردـق  دـی  رد  هـکنآ 
نانآ رب  ار  یفقث  مالغ  نک و  فسوی  ياهلاس  نوچ  یطحق ،  نایلاس  راـچد  ار  ناـنآ  نک و  عطق  ناـنآ  رب  ار  نامـسآ  شراـب  اراـگدرورپ !  ))

لکوت وت  رب  ام ،  راگدرورپ  ییوت  دنتسش .  ام  يرای  زا  تسد  دنتفگ و  غورد  ام  هب  نانآ  هک  دناشونب  گنرش  ياهماج  نانآ  هب  ات  زاس  طلسم 
یم ناشن  ار  ماما  يراوتـسا  يروالد و  دـنمورین ،  مزع  تبالـص ،  یبالقنا ،  هباطخ  نیا  و  ( 86  . . . (( . ) مییآ یم  وـت  يوـس  هب  مینک و  یم 

زا سپ  هک  ارچ  دـنک  یم  ریقحت  دـهد ،  تاجن  نیّیوما  متـس  ملظ و  زا  ار  نانآ  ات  دنتـساوخ  يرای  وا  زا  هک  ار  یناـشابوا  تقیقح  رد  دـهد . 
 ، ناشکرـس هب  ار  دوخ  ات  دـنتفرگ  رارق  وا  ربارب  رد  ناشیاه  هزین  اهریـشمش و  اـب  هدومن و  تشپ  وا  رب  ناـنآ  يوس  هب  ترـضح  ندروآ  يور 
اب ار  دوخ  تعیب  دندیـشک و  ریـشمش  نانآ  رانک  رد  دنـشاب ،  هدید  یتلادع  نانآ  زا  هکنیا  نودب  هدومن و  کیدزن  ناگماکدوخ  نارگمتس و 

هداون یناسنا و  تمارک  هدنیامن  نیرتگرزب  سوماق  رد  هچنآ  تسا  میلست  يراوخ و  نّمضتم  هک  ار  هناجرمرـسپ  تساوخرد  دنتـسکش .  ماما 
زا داب  رود  دوب و  هتـساوخ  مالّـسلا )  هیلع  ماما (  يارب  ار  يراوخ  ّتلذ و  هناجرم  رـسپ  دنز ،  یم  سپ  زاب  درادن  دوجو  زگره  ادـخ ،  لوسر 

تمارک يوگلا  نیرتالاب  داب و  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ربمایپ  هداون  وا  هک  یلاح  رد  هدش  گنن  ياریذپ  مالّسلا )  هیلع  ماما (  هکنیا 
تما دوخ و  تمارک  ظفح  هنادواج و  ياهینامرهق  نتـشاذگ  اـجب  گـنج و  يارب  ار  شنادـناخ  دوخ و  یگداـمآ  ور  نیا  زا  تسا ؛  یناـسنا 

هب تشاد و  دنهاوخن  یشوخ  یگدنز  نانآ  درک :  نایب  هنوگ  نیا  ار  اهنآ  راک  ماجرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ماما  و  دراد .  یم  مالعا  یمالـسا 
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دهاوخ میلا  یباذع  جنر و  راچد  تخیر و  دهاوخ  ناشماک  رد  گنرـش  ماج  هک  تخاس  دهاوخ  طلـسم  نانآ  رب  ار  یـسک  دـنوادخ  يدوز 
 ، یبالقنا رادرـس  مالـسا و  روای  گرزب ،  نامرهق  دش .  ققحم  ماما  ینیب  شیپ  هک  دوب  هتـشذگ  تیانج  نیا  باکترا  زا  یمک  تدـم  درک . 
وا نارومءام  تفرگ .  نانآ  زا  تخس  یماقتنا  درک و  زیربل  تشحو  سرت و  زا  ار  ناشدوجو  دیروش ،  نانآ  رب  یفقث ))  فسوی  نب  راتخم  ))
زا سپ  دندش .  رارف  هب  قفوم  يدودعم  دارفا  اهنت  دندناسر و  لتق  هب  یکانلوه  لکـش  هب  دنتفای  تسد  سک  ره  هب  دـندرک و  بیقعت  ار  نانآ 

 . دنتفر یم  ورف  نیمز  هب  شاک !  يا  دندرک  یم  وزرآ  نانآ  زا  يرایسب  دنام و  شوماخ  دعس  نبا  هاپس  دیواج ،  یخیرات و  هباطخ  نیا 

(( ّرح  )) کّیبل

رد شا ،  یگدنز  زاس  تشونرس  تاظحل  نآ  رد  دروآ و  يور  قح  يوس  هب  شناج  دش و  رادیب  رح ،  نادجو  ماما ،  هباطخ  ندینش  زا  سپ 
رود ادـخ  مشخ  باذـع و  زا  ار  دوـخ  دـنک و  ظـفح  ار  دوـخ  ترخآ  بیترت  نیدـب  دوـش و  قـحلم  نیـسح  هـب  اـیآ  هـک  تـفر  ورف  هشیدـنا 

هناجرم رـسپ  ياهـشاداپ  اه و  هلـص  زا  دـنامب و  یقاـب  يوما  هاپـس  زا  یـشخب  هدـنامرف  ناونع  هب  دوخ  بصنم  رد  ناـنچمه  هکنآایدرادـهگن 
لبق ددنویپب .  مالّسلا )  هیلع  نیـسح (  ماما  هب  ات  دش  نآ  رب  دش و  بلاغ  سفن  ياوه  رب  تفریذپ و  ار  نادجو  يادن  رح ،  ددرگ !  رادروخرب 

نودـب دعـس  نبا  درک . ))؟ یهاوخ  راکیپ  درم  نیا  اب  ایآ   : )) دیـسرپ تفر و  نایهاپـس  لک  هدـنامرف  دعـس  نب  رمع  دزن  ماما ،  هب  نتـسویپ  زا 
ندش عطق  اهرس و  نداتفا  نآ  رثا  نیرتمک  هک  يراکیپ  ادخ  هب  يرآ ،   : )) داد خساپ  تیعطاق  اب  تعرـس و  هب  رح ،  یحور  بالقنا  هب  هجوت 

ًاددجم ّرح  دهد .  ناشن  هناجرمرسپ  هب  تبسن  ار  دوخ  صالخا  ات  دروآ  نابز  هب  اهتمـسق  ناهدنامرف  ربارب  رد  ار  نخـس  نیا  دشاب . )) اهتـسد 
 ، مدرک یم  لوبق  دوب  نم  تسد  هب  اهراک  رگا   : )) داد خساپ  رمع  دیهد . ))؟ یمن  تیاضر  وا  ياهداهنـشیپ  زا  کی  چـیه  هب  ایآ   : )) دیـسرپ

ماما هاگودرا  هب  درک  مزع  دـنگنجب ،  ماما  اب  دـنراد  میمـصت  نانآ  هک  درک  ادـیپ  نیقی  ّرح  هک  یماگنه  دریذـپ . )) یمن  ار  اهنآ  تریما  یلو 
 : تفگ بارطـضا  نیا  زا  هدز  تفگـش  سوا ))  نب  رجاهم   )) شتـسود دوب .  هدش  یتخـس  شزرل  شنت و  راچد  تاظحل ،  نآ  رد  ددنویپب . 

هفوک لها  نیرتریلد  هرابرد  نم  زا  رگا  ما و  هدیدن  اجنیا  نوچ  ار  وت  یفقوم  چیه  رد  ادخ  هب  تسا ،  زیگنارب  کش  وت  راک  مسق !  ادـخ  هب  ))
تشهب و نایم  ار  مدوخ  دنگوس !  ادخ  هب   : )) تفگ درک و  راکشآ  وا  رب  ار  دوخ  میمصت  ّرح  مدرب . ))  یمن  مان  ار  وت  زج  دش ،  یم  شسرپ 
زا هک  یلاح  رد  سپـس  دننازوسب . )) دـننک و  هعطق  هعطق  ارم  هچرگا  داد  مهاوخن  حـیجرت  ار  تشهب  زج  زگره  یلو  منیب ،  یم  ریخم  خزود 

هکنیمه ( 87  ، ) تخات ماما  يوس  هب  دیچیپ و  ار  بسا  نانع  دوب ،  هتخادنا  ریز  هب  ار  رس  دوب  هداد  ماجنا  ترضح  هرابرد  هچنآ  مرزآ  مرش و 
بولق منک ،  یم  هبوت  هبانا و  وت  يوس  هب  اراگدرورپ !   : )) تفگ درک و  دنلب  ار  دوخ  يادـص  رابکـشا ،  ینامـشچ  اب  دـش  کیدزن  ناشیا  هب 

زا سپس  تسا . )) . . . ؟  هتفریذپ  نم  هبوت  ایآ  متسه ،  بئات  ما  هتـشذگ  زا  نم  هّللادبعابا !  ای  مدنازرل .  ار  تربمایپ  نادنزرف  وت و  ناتـسود 
ارم دنوادخ  هّللا !  لوسر  نبای   : )) تفگ نینچ  شا  هبوت  ندش  هتفریذـپ  يارب  دروآ و  يور  ماما  هب  هناعرـضتم  هنانتورف و  دـمآ ،  دورف  بسا 

تسین ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  مدروآ .  دورف  تخس  ياج  نیا  رد  ار  امش  مدش و  امش  تشگزاب  عنام  هک  منامه  نم  دنادرگ .  ناتیادف 
نانآ زا  اهراک  یـضعب  رد  متفگ :  یم  مدوخ  اب  دـنناسرب .  اجنیا  هب  ات  ار  راک  دـننک و  در  ار  امـش  ياهداهنـشیپ  نانآ  متـشادنپ  یمن  زگره  ، 
رگا مسق !  ادخ  هب  تفریذپ .  دنهاوخ  ار  امـش  ياه  هتـساوخ  هک  نیا  مه  دنناد و  یم  دوخ  عیطم  ارم  نانآ  مه  درادن .  یلاکـشا  منک  يوریپ 
هدرک هچنآ  زا  ما و  هدمآ  تدزن  کنیا  و  مدرک .  یمن  نانچ  امش  قح  رد  زگره  تفریذپ .  دنهاوخن  ار  امش  نانخـس  نانآ  مدرک  یم  نامگ 
. ))؟ دوش یم  هتفریذـپ  ما  هبوت  ایآ  موش ،  هتـشک  تهار  رد  هکنیا  ات  منک  يزاـبناج  مهاوخ  یم  امـش  هار  رد  ما و  هدرک  هبوت  میادـخ  دزن  ما 

(( . دیاشخب یم  ار  وت  دریذپ و  یم  ار  تا  هبوت  دنوادخ  يرآ ،   : )) تشاد مالعا  ار  دوخ  تیاضر  درک و  وفع  ار  وا  داد و  تراشب  وا  هب  ماما 
 ، دنک تحیصن  ار  هفوک  لها  ات  تساوخ  هزاجا  ناشیا  زا  تشگ و  يدونشخ  زا  راشرـس  تفریذپ ،  ار  شا  هبوت  ترـضح  هکنیا  زا  ّرح  ( 88)
يا  : )) تفگ دنلب  يادص  اب  تفر و  نایهاپـس  فرط  هب  ّرح  داد و  هزاجا  وا  هب  ماما  دـننک .  هبوت  دـندرگزاب و  باوص  هار  هب  یناسک  اسب  هچ 
ایآ دـینک ! ؟ یم  شنمـشد  میلـست  دـمآ ،  هک  یماگنه  دـینک و  یم  توعد  ار  واایآ  دـنیرگب .  دننیـشنب و  ناتیازع  هب  ناتناردام  هفوک !  لـها 
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هب نتفر  زا  ار  وا  دـیدرک و  هرـصاحم  دـیتساوخ ،  ار  وا  دـیگنج ! ؟ یم  شدـض  رب  اـما  دـینک ،  یم  يزاـبناج  راـکیپ و  شهار  رد  دـیتشادنپ 
یم يدوس  دوخ  يارب  هن  تسامش ،  تسد  رد  يریـسا  نوچ  هک  اجنآ  ات  دیتشادزاب ،  شنادناخ ،  دوخ و  ینمیا  يارب  ادخ  گرزب  ياهرهش 

ناگس اهزارگ و  دندنم و  هرهب  نآ  زا  ناسوجم  نایحیسم و  نایدوهی ،  هک  زین  ار  تارف  بآ  دزاس .  رود  دوخ  زا  ینایز  هن  دروآورف و  دناوت 
قح دب ،  هچ  تسا .  هدروآرد  اپ  زا  ار  نانآ  یگنشت ،  هک  دنتـسه  شنادناخ  وا و  کنیا  دیتسب .  شنادناخ  وا و  رب  دننز ،  یم  هطوغ  نآ  رد 

 . . . (( دناشونن بآ  دینکن  هبوت  رگا  دینآرد  هچنآ  زا  ساره  یگنشت و  زور  ار  امش  دنوادخ  دینک .  یم  ادا  شنادنزرف  باب  رد  ار  ناتربمایپ 
هتفیرف نکیل  دنتـشاد ،  نیقی  ناـشگنج  یتسرداـن  دوخ و  یهارمگ  هب  ناـنآ  دـنور .  ورف  نیمز  هب  دـندرک  یم  وزرآ  نایهاپـس  زا  يرایـسب  . 
یتجح اهنت  نیا  دندرک و  باترپ  ّرح  فرط  هب  ریت  هک  دندناسر  اجنادب  ار  تحاقو  نانآ  زا  یـضعب  دندوب .  هدش  اقب  ّبُح  یناسفن و  ياهاوه 

 . دنتشاد مزر  نادیم  رد  هک  دوب 

گنج

ماما هب  زین  نارگید  ادابم  هک  دیسرت  نآ  زا  درک و  هچاپتسد  ار  دعس  نبا  دوب  رکشل  مانب  ناهدنامرف  زا  هک  ماما ،  هاگودرا  هب  رح  نتسویپ  ربخ 
تشاذگ و نامک  رد  هدیـشکرب  دوب  هتـسشن  شبلق  رد  ییوگ  هک  ار  يریت  تخات و  ماما  هاگودرا  فرط  هب  تسپ  رودزم  نآ  سپ  دندنویپب . 

تمـس هب  هک  مدوب  یـسک  نیتسخن  نم  هک  دـیهد  تداهـش  میارب  ریما ،  دزن   : )) دیـشک یم  دایرف  هک  یلاح  رد  درک  باـترپ  ماـما  تمـس  هب 
یهاوگ هناجرمرسپ  شبابرا  دزن  هک  تساوخ  نایهاپس  زا  درک و  هدافتسا  گنج  زاغآ  ناونع  هب  تکرح  نیا  زا  رمع  متخادنا . ))  ریت  نیسح 

دوش و نئمطم  هّیما  ینب  هب  تبـسن  وا  يرادافو  صالخا و  زا  شریما  ات  درک ،  باترپ  ماما  فرط  هب  ریت  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  وا  هک  دـنهد 
هک نآ  رگم  دنامن  نانآ  زا  یـسک  تفرگ و  ندـیراب  ماما ،  باحـصا  رـس  رب  ریت  ناراب  دـنک .  فرطرب  ار  نیـسح  اب  گنج  رد  یتسـس  ههبش 

ياهکیپ اهنیا  ناراوگرزب !  يادیزیخرب   : )) دومرف هداد و  گنج  هزاجا  نانآ  هب  هلمج  نیا  اب  دش و  باحـصا  هجوتم  ماما  دروخ .  وا  هب  يریت 
زا تیامح و  ادـخ  نید  زا  ات  دـندش  هناور  دربن  نادـیم  يوس  هب  ماما  باحـصا  زا  فرـش  دـجم و  ناگیالط  دنتـسه . )) امـش  يوس  هب  نانآ 

یهارمگ نـالطب و  دوخ و  تیناـقح  هب  یّکـش  چـیه  نودـب  قلطم و  ینیقی  اـب  دـننک ؛ عاـفد  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا (  لوـسر  هناـحیر 
هب ماما  باحـصا  زا  هداـیپ  نت  لـهچ  راوس و  ود  یـس و  تسا .  هتفرگ  مشخ  ناـنآ  رب  هدرک و  بضغ  ناـنآ  هب  دـنوادخ  هک  يوما  ناـیهاپس 

ياهرازبا حالـس و  هب  زهجم  رامـش  یب  هورگ  نآ  ربارب  رد  عاجـش  نم  ؤم  كدنا  هورگ  نیا  دنتفر .  يوما  نایهاپـس  زا  نت  رازه  اههد  گنج 
 . دندرک هدز  تفگش  ار  اهدرخ  دنداد و  ناشن  دوخ  زا  يدننام  یب  ياهتداشر  نیگنس ، 

هلمح نیتسخن 

رد ماما  ياهورین  اب  دنتشاد و  تکرـش  هاپـس  ياهتمـسق  مامت  نآ  رد  هک  دندز  يا  هبناج  همه  هدرتسگ و  هلمح  هب  تسد  دعـس  نبا  ياهورین 
هب گنـس  زا  رتراوتـسا  یبولق  اب  اـهگنج و  خـیرات  یماـمت  رد  دـننام  یب  یـصالخا  مزع و  اـب  ماـما  باحـصا  دـندش .  ریگرد  نینوخ  یگنج 

دندیسر تداهش  هب  ماما  باحصا  زا  یمین  هلمح ،  نیا  رد  دندرک .  دراو  نانآ  هب  یناج  یلام و  نیگنس  ياهتراسخ  دندز و  نمشد  فوفص 
(89 . )

رکشل ود  نایم  هزرابم 

دربن همادا  يارب  دندوب ،  هدنام  هدنز  هک  نانآ  دـنتخاب ،  ناج  تداهـش  تمارک و  نیمز  رب  ماما  باحـصا  زا  كاپ  ناگدـیزگرب  هک  یماگنه 
اب ماما  نارای  هکنیا  زا  ریظن و  مک  ياـهینامرهق  نیا  زا  نمـشد  هاپـس  یماـمت  دـنتفر .  گرم  لابقتـسا  هب  ماـمت  يدونـشخ  اـب  دـنتخات و  شیپ 
 (( يدیبز جاجح  نب  ورمع   . )) درک یم  ناغف  دوخ  نیگنس  ياهتراسخ  زا  دوب و  هدز  تریح  دنور ،  یم  گرم  لابقتسا  هب  مامت  یلاحشوخ 
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 ! اهقمحا يا   : )) تفگ هدرک و  عنم  لکش  نیدب  دربن  همادا  زا  ار  نانآ  دنلب  يادص  اب  دوب ،  دعس  نبا  هاپس  یهدنامرف  هتسجرب  ياضعا  زا  هک 
هب امـش  زا  یـسک  دینک و  یم  رازراک  بلط ،  تداهـش  یهورگ  هعماج و  ناراوسَا  ناگدـیزگرب  اب  دـینک ؟ یم  رازراک  هک  اب  دـیناد  یم  ایآ 
 (( تشک دیهاوخ  ار  نانآ  ّکش  یب  دینزب ،  گنس  اب  طقف  ار  نانآ  رگا  دنگوس !  ادخ  هب  دوش .  یم  هتـشک  هکنآ  رگم  دور  یمن  نانآ  يوس 

يوق و هدارا  تعاجش ،  اب  نانآ  دنک .  یم  وگزاب  ار  ماما  باحصا  ناشخرد  تافص  یبوخ  هب  تسا  نمشد  نابز  زا  هک  تاملک  نیا  ( 90 . )
نیرتمک دنا و  هتـساخرب  ماما  يرای  هب  دنراد  هک  یتریـصب  اب  هناهاگآ و  نانآ  دنتـسه .  هعماج  نارواگنج  ناراوسَا و  زا  دـنراد ،  هک  یـشنیب 

چیه دـننز و  یم  اپ  تسد و  لطاب  یگریت  رد  هک  نانمـشد  سکع  رب  دنتـسه و  بلط  تداهـش  یهورگ  هکلب  دـنرادن ،  یگدـنز  هب  يدـیما 
 ، نامیا لیبقزا  الاو ،  تافـص  کین و  ياهـشیارگ  همه  دـننک .  یم  لمح  دوخ  اب  هوک  تبالـص  هب  ینامیا  تاداـقتعا و  دـنرادن ،  يداـقتعا 
هب دیدنـسپ و  ار  جاجح  نب  ورمع  رظن  دعـس  رمع  دـنیوگ :  یم  ناـخروم  دوب .  دوجوم  ناـنآ  رد  یناـسفن ،  تفارـش  تعاجـش و  یهاـگآ ، 

هلمح ماما  باحـصا  هدنام  یقاب  هب  یگمه  شدارفا  اب  جاجح  نب  ورمع  دـننک .  يراددوخ  نت  هب  نت  هزرابم  همادا  زا  داد  روتـسد  شیاهورین 
کمک يارب  ماظن  هدایپ  زادناریت و  يورین  دعس  رسپ  زا  سیق ))  نب  ةورع  ( )) 91  . ) تفرگرد تخس  یگنج  دنتخیوآرد و  نانآ  اب  دندرک و 

ناـگدایپ و ناـنآ ،  يوس  هب  تسا ! ؟  هدیـسر  اـهالب  هچ  كدـنا ،  هورگ  نیا  زا  منایرکـشل  هب  ینیب  یمن  اـیآ   : )) تفگ درک و  تساوـخرد 
 : تفگ درک و  يراددوخ  وا  نکیل  دباتـشب ،  هورع  کـمک  هب  هک  تساوـخ  یعبر ))  نب  ثبـش   )) زا دعـس  رـسپ  تسرفب . ))  ار  نازادـناریت 
هک دعس  رمع  یبای . )) ! ؟  یمن  ار  نم  زج  راک  نیا  يارب  ایآ  یتسرف ! ؟  یم  نازادناریت  اب  ار  رهش  لها  هماع  رضم و  گرزب  ادخ !  رب  هانپ  ))

دنتسب و ریت  هب  ار  ماما  باحصا  نانآ  درک .  هارمه  يو  اب  ار  زادناریت  دصناپ  ماظن و  هدایپ  دناوخارف و  ار  ریمن )) نب  نیصح   ، )) دینـش ار  نیا 
دوزفین و ناشتعاجـش  نامیا و  رب  زج  هلءاسم  نیا  یلو  دندش  لدب  یناگدایپ  هب  ماما  باحـصا  نآ  زا  سپ  دـندروآرد .  اپ  زا  ار  نانآ  نابـسا 
هب گنج  دیگنج .  یم  هدایپ  نانآ ،  هارمه  یحایر  دیزی  نب  رح  دنتشاذگن .  سپاو  یماگ  دنتخادرپ و  دربن  همادا  هب  راوتسا  ياههوک  نانوچ 

(92  . ) تسا هدیرفآ  دنوادخ  هک  دنناد  یم  یگنج  نیرت  تخس  ار  گنج  نیا  ناخروم  تفای و  همادا  زورمین  ات  تدش 

تعامج زامن 

رظتنم ییوگ  تسیرگن ،  نامـسآ  هب  داتـسیا و  زاب  يدـئاص ))  همامثوبا   )) نم ؤم  دـهاجم  دوب .  هدیـسرارف  رهظ  زاـمن  ماـگنه  همین و  هب  زور 
هب مناج   : )) درک ضرع  دـش و  ماـما  هجوتم  درک ،  هدـهاشم  ار  باـتفآ  لاوز  هکنیمه  دوب .  رهظ  زاـمن  يادا  ینعی  شا ؛  هتـساوخ  نیرتزیزع 

تسود مشاب .  هدش  هتشک  وت  هار  رد  نم  هکنآ  رگم  دش ،  یهاوخن  هتـشک  ادخ  هب  تسا .  هدش  کیدزن  وت  هب  نمـشد  هک  منیب  یم  تیادف ! 
رتمک ای  یمدق  کی  رد  گرم  مشاب . ))  هدناوخ  تسا ،  نآ  تقو  هک  کنیا  ار  زورما  رهظ  زامن  هک  منک  تاقالم  یلاح  رد  ار  میادـخ  مراد 
نینچ دنتـشاد و  ار  یگژیو  نیا  ماـما  باحـصا  ماـمت  دوـبن و  لـفاغ  شتاـبجاو  يادا  شیادـخ و  داـی  زا  لاـح  نیع  رد  یلو  تـشاد  رارق  وا 

هـضیرف يادا  ماگنه  هک  دید  درک ،  لّمءات  تقو ،  رد  تسیرگن و  نامـسآ  هب  ماما  دنداد .  یم  ناشن  دوخ  تدابع  نامیا و  رد  ار  یـصالخا 
تقو لوا  کنیا  يرآ ،  دـهد ،  رارق  رکاذ  نارازگزامن  زا  ار  وت  دـنوادخ  يدرک ،  دای  ار  زاـمن   : )) تفگ وا  هب  سپ  تسا ،  هدیـسرارف  رهظ 
يارب نانآ  اـت  دـننک  فقوتم  ار  گـنج  دـنیامن  تساوخرد  داـیز  نبا  نایهاپـس  زا  داد  روتـسد  دوخ  باحـصا  هب  ماـما  سپـس  تسا . ))  نآ 

(( . دوش یمن  هتفریذپ  ناتزامن   : )) تفگ نانآ  هب  دیلپ  ریمن )) نب  نیـصح   . )) دندرک نانچ  ماما )  باحـصا   ) نانآ دنناوخب .  زامن  ناشیادخ 
نیصح تسا . )) ! ؟  لوبقم  وت  زامن  اما  تسین ،  هتفریذپ  ربمایپ  نادناخ  زامن  يراد ،  نامگ  غالا !  يا   : )) داد خساپ  رهاظم  نب  بیبح  ( 93)

درک و دنلب  ار  شیاهتسد  بسا  نآ ،  رثا  رب  هک  تفاکش  ریـشمش  اب  ار  شبـسا  تروص  تخات و  ودب  زین  رهاظم  نب  بیبح  درک .  هلمح  وا  رب 
ار ماما  هتـساوخ  هناراکبیرف  ادخ ،  نانمـشد  ( 94  . ) دـنداد تاجن  ار  وا  دـندیود و  شیپ  تعرـس  هب  شناراـی  سپ  داـتفا .  نیمز  رب  نیـصح 

رارق ناشیا  لباقم  یفنح ))  هّللادبع  نب  دیعـس   )) داتـسیا و زامن  هب  نارای  اب  ماما  دروآ .  اجب  ار  رهظ  زامن  ترـضح  دنداد  هزاجا  دـنتفریذپ و 
دندرمش و تمینغ  ار  زامن  هب  شباحـصا  ماما و  ِندوب  لوغـشم  ادخ  نانمـشد  دزاسب .  يرپس  اه  هزین  اهریت و  ربارب  رد  دوخ  ندب  اب  ات  تفرگ 
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تباصا زا  عنام  داد و  یم  رارق  اهگنس  اه و  هزین  اهریت ،  تهج  رد  ار  دوخ  هنیـس  یفنح  دیعـس  دندرک .  نانآ  تمـس  هب  يزادناریت  هب  عورش 
ًالماک زامن  زا  ماما  زونه  دننازرلب .  دنتـسناوتن  ار  تبالـص  نامیا و  هوک  نیا  دندوب  هتفرگ  فده  ار  وا  هک  ییاهریت  تشگ .  یم  ماما  هب  اهنآ 

 ! اراگدرورپ  : )) تفگ یم  دوب ،  هدش  نوگلگ  دوخ  نوخ  زا  هک  یلاح  رد  داتفا و  نیمز  رب  رایسب  يزیرنوخ  رثا  رب  دیعس  هک  دوب  هدشن  غراف 
نیا اب  متـساوخ  نم  وگزاب .  شیارب  مدرب  اهمخز  زا  هک  ار  یجنر  ناسرب و  ارم  مالـس  تربمایپ  هب  نک .  تنعل  دومث  داع و  نوچمه  ار  ناـنآ 
نبای  : )) درک ضرع  تقادص  صالخا و  اب  تشگ و  ماما  هّجوتم  سپـس  منک . ))  يرای  ار  تربمایپ  دنزرف  هدرک و  بسک  ار  وت  شاداپ  راک 
نخـس نیا  دوب . )) یهاوخ  نم  لباقم  تشهب  رد  وت  يرآ ،   : )) داد خساپ  هنارازگـساپس  ماما  مدرک . ))؟  افو  دوخ  دـهع  هب  ایآ  هّللا !  لوسر 

رب زین  ریت ،  هدزیس  هزین  ریشمش و  مخز  زج  دیعس  درک .  جورع  شقلاخ  يوس  هب  شگرزب  ناور  سپس  درک .  يداش  زا  راشرـس  ار  وا  دوجو 
 . تسا یتسود  قح  صالخا و  نامیا ،  تیاهن  نیا  و  ( 95) دومن تباصا  شندب 

باحصا تداهش 

دیجمت حدم و  زا  نابز  دندرک .  افو  دوخ  دهع  هب  یبوخ  هب  دـنتخات و  مزر  نادـیم  تمـس  هب  ناکدوک  ناوج و  ریپ و  ماما ،  باحـصا  رگید 
اب دوخ ،  كدنا  دادعت  اب  نانآ  درادـن .  غارـس  یگنج  تایلمع  زا  کی  چـیه  رد  ار  داهج  يزابناج و  نیا  دـننام  خـیرات  تسا و  رـصاق  نانآ 
 ، دنامنزاب راک  همادا  زا  دشن و  تسس  دوخ  مزع  رد  نانآ  زا  یسک  دندرک .  دراو  نانآ  رب  ینیگنس  تاراسخ  دنتخیوآرد و  هوبنا ،  نانمـشد 
 . دنتخاب ناج  دندش و  هتـشغآ  دوخ  نوخ  هب  دنهد ،  ماجنا  دنتـسناوتن  رتشیب  هک  نآ  زا  كانهودنا  دندرک و  هچنآ  زا  زارفارـس  یگمه  هکلب 
 : تفگ ناـنک  همزمز  دـید و  هدـیپت  نوـخ  رد  ار  همه  تسیرگن ،  ناـنآ  رد  ناـنک  عادو  درک ،  ثـکم  ناـنآ  هاـگلتق  راـنک  راوـگرزب ،  ماـما 

یب يراختفا  هک  یلاح  رد  تسویپ ،  یلعا  توکلم  هب  نانآ  كاپ  حاورا  ( 96  (( . ) ناربمایپ نادناخ  ناربمایپ و  ناگتشک  نوچ  یناگتشک  ))
ره هب  دـندوب .  هداد  خـیرات ،  لوط  رد  ریظن  یب  یناغمرا  تیناسنا  هب  دـندوب و  هدرک  تبث  تما  يارب  اتمه  یب  یتفارـش  هدرک و  بسک  دـننام 
زا ناـنآ  تشاد .  تکراـشم  ناـشداهج  رد  تفاتـش و  گـنج  نیداـیم  هب  راوگرزب  باحـصا  نیا  هارمه  مالّـسلا )  هیلع  لـضفلاوبا (  لاـح ، 

هرـصاحم هقلح  رد  ناـنآ  زا  یکی  هک  يدراوم  رد  دـنتفرگ .  یم  ماـهلا  يزاـبناج  يارب  دـندرک و  یم  بسک  تعاجـش  تیونعم و  ترـضح 
 . داد یم  تاجن  ار  وا  تسکش و  یم  ار  هرصاحم  ترضح  تفرگ ،  یم  رارق  نمشد 

 ( ع  ) توبن نادناخ  تداهش 

ادخ لوسر  هناحیر  زا  عافد  يارب  نیگمشخ  یناربژُه  نوچ  ربمایپ  نادناخ  نادرمدار  ماما ،  ریمض  نشور  زابکاپ و  باحصا  تداهش  زا  سپ 
هب تریـس  تروص و  رظن  زا  صخـش  نیرت  هیبش  داتفا ،  شیپ  هک  یـسک  نیتسخن  دنتـساخ .  اـپب  مرح ،  ناوناـب  توبن و  میرح  زا  تیاـمح  و 

ناـمرف هب  نت  دـیزگرب و  دوخ  تمارک  هار  رد  ار  گرم  تفرگ ،  رخـسمت  هب  ار  يویند  یگدـنز  هک  دوب  مالّـسلا )  هیلع  ربکا ( یلع  ربماـیپ ، 
هتفرگ شتآ  هودنا ،  مغ و  زا  هک  یلاح  رد  تسیرگن  وا  هب  دید ،  نتفر  هدامآ  ار  دنزرف  ماما ،  هک  یماگنه  دادن .  هدازمارح  دنزرف  هدازمارح 

رب اراگدرورپ !   : )) تفگ قیمع  یجنر  ترارح و  اب  تفرگ و  نامـسآ  فرط  هب  ار  دوخ  نساـحم  سپ  تشاد .  رارق  راـضتحا  هناتـسآ  رد  و 
تقو ره  ام  و  تسا ،  تربمایپ  هب  قطنم  وخ و  تقلخ و  رظن  زا  مدرم  نیرت  هیبش  هک  تسا  هناور  نانآ  يوس  هب  یناوج  شاب ،  دهاش  موق  نیا 

هتـسد و هتـسد  هقرف ،  هقرف  ار  نانآ  رادزاب و  نانآ  زا  ار  نیمز  تاکرب  اراـگدرورپ !  میتسیرگن .  یم  وا  رد  میدـش  یم  تلوسر  رادـید  هنـشت 
ام دض  رب  گنج  يارب  نکیل  دننک ،  نامیرای  ات  دندرک  توعد  ار  ام  نانآ  نکم .  دونشخ  نانآ  زا  ار  نامکاح  زگره  هد و  رارق  مه  فلاخم 
ار وا  راختفا  نیمه  دوب و  هدـش  مسجم  مالّـسلا )  هیلع  ربکا ( یلع  شا  هداون  رد  گرزب  ربمایپ  یمـسج  یحور و  تافـص  دنتـشگ . )) هداـمآ 
ار تدـنویپ  ادـخ  يدرک !  هچ   : )) دز گناب  دعـس  نبا  رب  دـمآ و  درد  هب  دـنزرف  قارف  زا  شبلق  ماما  دـشاب .  ربمایپ  يامن  مامت  هنیآ  هک  سب 

محر دنویپ و  هک  هنوگنامه  دناسرب !  لتق  هب  ار  وت  تباوختخر  رد  هک  دنک  طلسم  ار  یسک  وت  رب  و  دنادرگن !  كرابم  ار  تراک  دنک !  عطق 
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ًاحُْونَو َمَدآ  یفَطْـصا  َهّللا  َّنِا   : ) دندرک توالت  ار  هیآ  نیا  ترـضح ،  سپـس  يدرکن ،  ربمایپ  اب  ارم  يدـنواشیوخ  تیاعر  يدرک و  عطق  ارم 
میهاربا و نادـناخ  حوـن و  مدآ و  دـنوادخ  ( )) 97  ( . ) ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  ُهّللاَو  ٍضَْعب  ْنـِم  اهُـضَْعب  َۀَّیِّرُذ  َنیَِملاـْعلا  یَلَع  َنارْمِع  َلآَو  َمـیِهاْربِا  َلآَو 

رگید ضعب  زا  یـضعب  تلیـضف ) ،  اوقت و  یکاپ و  رظن  زا   ) هک دندوب  ینامدود )  و   ) نادنزرف نانآ  دیزگرب ،  نایناهج  رب  ار  نارمع  نادناخ 
ناوناب درک و  هقردب  ار  دوخ  رگج  هراپ  هودنا ،  جنر و  رد  قرغ  مالّـسلا )  هیلع  ماما (  تساناد . ))  اونـش و  دـنوادخ  و  دـندوب ؛ هدـش  هتفرگ 

نآ دوب .  دنلب  درب  دنهاوخ  امغی  هب  ار  وا  ندـب  ياضعا  اه  هزین  اهریـشمش و  يدوز  هب  هک  ربمایپ  هیبش  رب  ناش  هیوم  ترـضح ،  لابند  هب  مرح 
يرادنتـشیوخ هزمح ،  شردپ  يومع  يریلد  مالّـسلا ، )  هیلع  یلع (  شّدج  تعاجـش  ساره ،  یب  راوتـسا و  یبلق  ربمایپ ،  تبیه  اب  درمدار 

نب نیـسح  نب  یلع  نم ،   : )) دش هکرعم  دراو  دناوخ ،  یم  زجر  راختفا ،  اب  هک  یلاح  رد  تشاذـگ و  اپ  هاگمزر  هب  يزارفارـس  اب  نیـسح و 
(98 (( . ) درک دهاوخن  مکح  ام  نایم  هدازمارح  دنزرف  مسق !  ادخ  هب  میتسه .  رتکیدزن  ربمایپ  هب  ام  دـنگوس !  هبعک  يادـخ  هب  متـسه .  یلع 
هب و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا (  ربمایپ  هب  تردـپ  وت و  تما !  تمارک  مایق و  گـنهاشیپ  يا  تما و  راـختفا  يا  نیـسح !  رـسپ  يا  يرآ 

یلع دیتسه .  رتراوازـس  رت و  هتـسیاش  دندرک  لدب  ریذـپان  لمحت  یخزود  هب  ار  نیملـسم  یگدـنز  هک  ناگدازانز  نیا  زا  شماقم  بصنم و 
مکح هب  نداد  نت  يراوخ ،  رب  ار  گرم  دومن  دیکءات  درک و  وگزاب  ار  دوخ  راوتـسا  هدارا  دنمورین و  مزع  شزجر  رد  مالّـسلا )  هیلع  ربکا (

ینب راختفا  دوب .  هدرب  ثرا  هب  ملاع  نارادنتـشیوخ  گرزب  شردپ ؛  زا  ترـضح  ار  یگژیو  نیا  دـهد .  یم  حـیجرت  هدازانز ،  رـسپ  هدازانز 
یلع  : )) دـنیوگ یم  ناخروم  دومن .  هدز  تشحو  ار  نانآ  درک ،  هئارا  هک  یفـصو  لباق  ریغ  تعاجـش  اب  تخیوآرد و  نانمـشد  اب  مشاه ، 

 ، ناحورجم زجب  تخادـنا و  هدرک  قلخ  ادـخ  هک  تساـهناسنا  نیرتعاجـش  هک  مالّـسلا )  هیلع  نینم (  ؤملاریما  ياـهینامرهق  داـی  هب  ار  ناـنآ 
تشگزاب ردپ  يوس  هب  سپ  دومن ،  روجنر  ار  ناشیا  درک و  هبلغ  ترضح  رب  یگنشت  ( 99 (( . ) دناسر تکاله  هب  ار  راوس  تسیب  دصکی و 

 ! مردـپ يا   : )) تفگ یلع  درک .  لابقتـسا  وا  زا  هودـنا  نزح و  اب  ردـپ  دـیامن .  عادو  وا  اب  راب  نیرخآ  يارب  دـنک و  بلط  بآ  يا  هعرج  ات 
بلق مریگب . ))؟  ورین  نانمـشد  رب  هلیـسو  نادب  ات  دیآ  یم  تسد  هب  یبآ  هعرج  ایآ  تخادنا .  میاپ  زا  نهآ  ینیگنـس  تشک و  ارم  یگنـشت 

یهاوخ رادید  ار  تدج  دوز  رایسب  هچ  هاثوغاو !   : )) تفگ ودب  مرن ،  ییادص  رابکشا و  ینامـشچ  اب  تفرگ و  شتآ  درد  تنحم و  زا  ماما 
یگنـشت ات  دیکم  تفرگ و  ماک  هب  ار  وا  نابز  سپـس  دـش . )) یهاوخن  هنـشت  زگره  نآ  زا  سپ  هک  دـناشون  دـهاوخ  یماج  وت  هب  وا  درک و 

هنحص نیا  دراذگ .  ناهد  رد  ات  داد  دنزرف  هب  ار  دوخ  متاخ  ماما  دوب ،  ناهوس  هحفص  نوچ  یگنشت  تدش  زا  شنابز  دهد ،  ناشن  ار  دوخ 
جوا رد  هدراهچ  بش  هام  نوچ  ار  دوخ  دـنمورب  دـنزرف  رگج و  هراپ  هک  دوب  ترـضح  بیاـصم  نیرت  خـلت  نیرتروآدرد و  زا  كانتـشهد ، 

ترـضح نکیل  دشاب ،  هدناشوپ  ار  وا  نت  اهریـشمش  مخز  دنیبب ،  گرم  هناتـسآ  رد  یگنـشت  تدـش  زا  هتـسخ و  یمخز و  نینچ  ییافوکش 
 : دیارس یم  نینچ  هراب  نیا  رد  قداص ))  نیسحلادبع  خیش   )) مالـسالا ۀجح  دناسر .  يرای  ودب  دهد و  رارق  وا  رایتخا  رد  یبآ  هعرج  دناوتن 

همه دوب ،  هنشت  تدش  هب  دوخ  هک  درب  یسک  دزن  ار  دوخ  رگج  زوس  تیاکش  یلو  دنک ،  یم  تیاکـش  ردپ  نیرتهب  دزن  دوخ  یگنـشت  زا  ))
بآ ات  دش  نآ  رب  ردپ  دوب .  هدش  نشخ  کشخ و  ناهوس  هحفـص  دننام  یگنـشت  زا  شنابز  دوب و  نازوس  يرگخا  نانوچ  شنورد  رگج و 

 ، تشگزاب دربن  نادـیم  هب  مشاه  ینب  راـختفا  ( 100 (( . ) دـشاب هدیکـشخن  هدـنام و  زین  یناهد  بآ  رگا  هتبلا  دـهد ،  رـسپ  هب  ار  دوخ  ناهد 
 . تشادـن یهجوت  دوخ  ياسرف  تقاط  ياهدرد  زا  کی  چـیه  هب  نکیل  دوب ،  هدرک  روجنر  ار  شبلق  یگنـشت  هتخادـنا و  اپ  زا  ار  وا  اـهمخز 

ابدنتساوخ یم  دندوب و  وا  نوخ  هنشت  هک  يا  هدنّرد  ناگرگ  هرـصاحم  رد  اهنت  يردپ  دوب ؛ شردپ  ییاهنت  هجوتم  شفطاوع  هشیدنا و  همه 
راکـشآ یقیاقح  گنج ،  رد   : )) دش رهاظ  نانمـشد  ربارب  رد  لیذ  زجر  اب  نیـسح  نب  یلع  دـنوش .  کیدزن  هناجرمرـسپ  هب  شنوخ  نتخیر 

ماین رد  ار  اهریـشمش  هکنآ  ات  درک  میهاوخن  ناتیاهر  دنگوس !  شرع  راگرورپ  دـنوادخ ،  هب  تشگ .  نشور  اهتقادـص  نآ ،  زا  سپ  دـش و 
نیب زا  يارب  مالّـسلا )  هیلع  نیـسح (  ماما  دوب .  هدـش  نشور  فرط  ود  يارب  نآ  فادـها  هتـشگ و  راکـشآ  گنج  قیاقح  ( 101 (( . ) دینک

نایوما شترا  اّما  و  دیگنج ؛ یم  نانآ  يارب  يا  هنامیرک  یگدنز  داجیا  ناگدیدمتس و  نامورحم و  قوقح  نیمضت  یعامتجا و  بیرف  ندرب 
دنهاوخ یم  هچ  ره  هب  ار  نانآ  دـنربب و  امغی  هب  ار  ناـنآ  ياهـشالت  اـت  ناـیوما  يارب  یناتـسغاب  هب  هعماـج  لیدـبت  مدرم و  ندرک  هدـنب  يارب 
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ناـنچمه مـیظع ،  ياـهنامرآ  ـالاو و  فادــهازا  يرادــساپ  ياربدرک  مــالعادوخزجررد  نیــسح  نـب  یلع  دــیگنج .  یم  دــننک  روـبجم 
هکنآ ات  تخادرپ  دربن  هب  يدـننام  یب  يروالد  اب  نیـسح  دـنزرف  دـنک .  فالغ  ار  اهریـشمش  دنیـشن و  بقع  نمـشد  هکنآاتدـیگنجدهاوخ 

ناشدایرف هجـض و  دوب ،  هدش  لمحتم  نایوما  شترا  هک  یتافلت  تاراسخ و  تدـش  زا  و  ( 102) دـناسر تکاله  هب  ار  نانآ  زا  نت  تسیود 
 (( مناشنن شیازع  هب  ار  شردپ  رگا  نم  شود  رب  برع  ناهانگ   : )) تفگ يدبع ))  ذقنم  نب  ةرم   )) تسپ ثیبخ  ماگنه ،  نیا  رد  دش .  دنلب 
یلع تفاکش .  ار  شرس  ریـشمش ،  اب  دز و  شرمک  هب  یتبرـض  هزین  اب  تشپ  زا  هنادرمناوجان  تخات و  ادخ  لوسر  هیبش  فرط  هب  و  ( 103 . )

هب ار  وا  بسا  نکیل  دـنک ،  عادو  راـب  نیرخآ  يارب  اـت  دـنادرگ  دـهاوخزاب  شردـپ  دزن  ار  وا  هک  رادـنپ  نیا  هب  درک  بسا  ندرگ  رد  تسد 
ماقتنا هکنآ  ات  دـندرک  هعطق  هعطق  ار  وا  ناشیاهریـشمش  اـب  دـندرک و  هرـصاحم  فرط  همه  زا  ار  یلع  ناـنآ  درب و  نمـشد  هاـگودرا  فرط 

هک تسادخ  لوسر  مدج  نیا  کنیا  هّللادبعابا !  يا  داب  وت  رب  ممالـس   : )) درک دنلب  ار  شیادـص  یلع  دـنریگب .  ار  دوخ  تافلت  تاراسخ و 
نیا داب ،  تسا . ))  هدـش  هریخذ  یماـج  زین  وت  يارب  تفگ :  یم  هک  یلاـح  رد  موش ،  یمن  هنـشت  نآ  زا  سپ  هک  دـناشون  دوخ  ماـج  اـب  ارم 

رد داد .  تسد  زا  ار  شتردـق  تخیر ،  ورف  شیورین  تخیـسگ ،  مه  زا  شلد  دـنب  دـش .  هراپ  هراـپ  شبلق  دـناسر ،  شردـپ  هب  ار  تاـملک 
اب ماما  دوب ،  تکرح  یب  دنزرف  هراپ  هراپ  رکیپ  تشاذگ .  شا  هنوگ  رب  هنوگ  دناسر ،  دنزرف  هب  ار  دوخ  ناباتش  تفرگ و  رارق  گرم  هناتسآ 
 ! مرـسپ دـشکب ،  دنتـشک ،  ار  وت  هک  ار  یموق  دـنوادخ   : )) تفگ یم  رابنوخ  ینامـشچ  تشاد و  دوخ  رد  ار  شبلق  ياه  هراپ  هک  ییادـص 
رد مالّسلا )  هیلع  سابع (  ( 104 (( . ) داب ایند  رـس  رب  كاخ  وت ،  زا  سپ  دنراد !  تراسج  ربمایپ ،  تمرح  کته  دنوادخ و  رب  نانآ  ردـقچ 

کی هک  شردارب  رـسپ  هک  ارچ  دوب .  هدمآ  ناشرـس  رب  هک  یتبیـصم  زا  درد  جنر و  زا  هراپ  هراپ  هتفرگ و  شتآ  یبلق  اب  دوب ،  شردارب  رانک 
 ، یفطصم كاپ  هداون  تسا !  یکانتشهد  تبیصم  ردقچ  كانلوه و  هعجاف  نیا  ردقچ  دوب .  هدیسر  تداهـش  هب  دوب  راختفا  تلیـضف و  ایند 

شیوـخ کـشا  اـب  هـک  یلاـح  رد  تخادـنا و  نآ  رب  ار  دوـخ  دـناسر ،  ردارب  رـسپ  رکیپ  رـس  رب  ار  دوـخ  ناباتـش  مالّـسلا )  اـهیلع  بـنیز ( 
ماما رد  روآ  نزح  هنحص  نیا  ملد . )) !  هویم  يا  هآ  مردارب !  رـسپ  يا  هآ   : )) تفگ یم  دوب و  هداد  رـس  هیوم  گناب  داد ،  یم  شیوشتـسش 

 : تفگ یم  هنادـنمدرد  دوب و  راـضتحا  تلاـح  رد  ماـما  دوـخ  هک  یلاـح  رد  رهاوـخ ،  هب  نتفگ  تیلـست  هب  درک  عورـش  سپ  درک ،  ریثءاـت 
ار اههوک  دـندروآ و  هوتـس  هب  ار  ربص  هک  يرابتـشهد  ثداوح  نیا  رب  دـنوادخ  هّللادـبعابا !  ای  ایند . )) رـس  رب  كاـخ  وت  زا  سپ  مرـسپ !  ))
هب گنرـش  دـندوب ،  هتفرگ  يزاب  هب  ار  نآ  ناـشنارودزم  يوما و  راـکتیانج  یهورگ  هک  نیبم  نید  نیا  هار  رد  دـهد .  تشاداـپ  دـندنازرل ، 

 . يدیشک اهتبیصم  تفر و  تماک 

لیقع لآ  تداهش 

 ، گرم رب  ناگدـننکریقحت  یگدـنز و  رب  نانز  رخـسمت  وا  هار  رد  يزابناج  نیملـسم و  ماما  زا  عافد  يارب  لـیقع  لآ  زا  راوگرزب  نادرمدار 
لآ يا  شکب ،  ار  لیقع  لآ  نالتاق  اراـگدرورپ !   : )) دومرف سپ  تفاـیرد ،  دوخ  زا  عاـفد  هب  ار  ناـنآ  قوش  تعاجـش و  ماـما  دنتـساخاپب . 

ناریـش نانوچ  هتخاس و  دراو  يریذپان  ناربج  ياهنایز  نمـشد  هب  نانآ  ( 105  (( . ) تسا تشهب  امـش  هاگ  هدعو  هک  دینک  يرادـیاپ  لیقع 
كاپ و نادرمدار  نآ  زا  نت  ُهن  دندوب .  رس  نمشد  هاپس  ياهشخب  مامت  رب  دوخ  راوتسا  هدارا  دنمورین و  مزع  اب  دندز و  نمشد  بلق  هب  هزرش 
رب ینک  یم  هیوم  رگا  هد و  رـس  هلان  رابب و  نوخ  مشچ !  يا   : )) دـیوگ یم  نانآ  هرابرد  رعاش  دندیـسر .  تداهـش  هب  يوبن  نادـناخ  راختفا 
هب نانآ  كاـپ  حاورا  ( 106 (( . ) دندیـسر تداهـش  هب  لـیقع  نادـنزرف  زا  نت  هن  یلع و  نادـنزرف  زا  نت  تفه  نک .  هیوـم  لوـسر  نادـناخ 

 . دش دراو  دنتسه  یناهارمه  بوخ  هچ  و  تسا .  ناحلاص  ناقیّدص و  ناربمایپ ،  هاگیاج  هک  نیرب  سودرف  هب  تسویپ و  یلعا  توکلم 

 ( ع  ) نسح ماما  نادنزرف  تداهش 

 . دنتـساخاپب ترـضح ،  بیاصم  زا  رابنوخ  یبلق  اب  وا  يرای  دوخ و  يومع  زا  عافد  يارب  مالّـسلا )  هیلع  نسح (  ماما  نادـنزرف  زا  نادرمدار 
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یحور هیذـغت  ار  وا  ماما  دوب .  هدراهچ  بش  هاـم  نوچ  دـنا :  هتفگ  شفـصو  رد  ناـخروم  هک  دوب  نسح  نب  مساـق  ناروـالد ،  نیا  زا  یکی 
ناـشیومع تبیـصم  تنحم و  زا  شناردارب  مساـق و  تشگ .  بدا  لاـمک و  یلاـع  ياـه  هنومن  زا  یکی  هکنآ  اـت  دوب  هداد  شرورپ  هدرک و 

 : تفگ یم  مساق  دننک .  عفد  یمامت ،  هب  دوخ  ناج  نوخ و  اب  ار  نمـشد  تابرـض  دـنناوتب  شاک  يا  دـندرک  یم  وزرآ  دـندش و  یم  ربخاب 
رد تفرگربرد  ار  وا  ترـضح  دریگب .  داهج  نذا  ات  دـمآ  ماما  دزن  مساق  ( 107  (( . ) مشاب هدنز  نم  دوش و  هتـشک  میومع  درادـن  ناکما  ))
یم ار  ماما  ياپ  تسد و  درک و  یم  يراشفاپ  نانچمه  مساق  هکنآ  زج  دور ،  نادیم  هب  دادـن  هزاجا  یلو  دوب  رابکـشا  شنامـشچ  هک  یلاح 

ریقحت يارب  تفرگ و  شیپ  ار  هاگمزر  هار  یمالـسا ،  توتف  گنهاشیپ  نآ  داد و  نذا  ترـضح  سپ  دـنک .  تفایرد  ار  وا  هزاجا  ات  دیـسوب 
نیح رد  دوب .  شا  هدارا  عیطم  گرم  ییوگ  تخادنا ،  یم  كاخ  هب  ار  نادرُگ  درک و  یم  ورد  ار  اهرس  درکن .  نت  رب  هرز  ناگدنرد ،  نآ 

زا سپ ،  دشاب ،  نیلعن  نودب  شیاهاپ  زا  یکی  هک  دیدنـسپن  توبن ،  هداز  دش .  هدـنک  دوب  رتشزرااب  رکـشل  نآ  زا  هک  شنیلعن  دـنب  گنج ، 
نب ورمع   )) مان هب  رکشل  نآ  ناگس  زا  یگس  دوب .  نانآ  ریقحت  تقیقح  رد  تکرح  نیا  تخادرپ و  نآ  دنب  نتـسب  هب  داتـسیا و  زاب  تکرح 

تفگ تفرگ و  هدرخ  وا  رب  ملسم ))  نب  دیمح   (( . )) تخات مهاوخ  وا  رب  ادخ  هب   : )) تفگ درمـش و  تمینغ  ار  تصرف  نیا  يدزا ))  دعس 
تسیفاک و وا  يارب  تشاذگ ،  دـنهاوخن  یقاب  ار  نانآ  زا  کی  چـیه  هک  موق  نیا  درب ! ؟ یهاوخ  يا  هجیتن  هچ  راک  نیا  زا  ادـخ !  رب  هانپ  : ))

يا هراتس  نوچ  مساق  دز .  وا  رس  رب  یتبرـض  ریـشمش  اب  تخات و  شیپ  درکن و  شا  هتفگ  هب  یهجوت  دیلپ  نآ  نکیل  تسین . ))  وت  هب  يزاین 
ماما يارب  ادـص  نیا  زا  گرم  بایرد . )) !  ارم  ومع !  يا   : )) دز دایرف  يدـنلب  يادـص  اب  دز و  هطوغ  شخرـس  نوخ  رد  داـتفا و  كاـخ  هب 
سپ تفر ،  شردارب  رـسپ  فرط  هب  تعرـس  هب  دـمآرد و  زاورپ  هب  شناج  ترـسح  هودـنا و  زا  تخیـسگ و  مه  زا  شلد  دـنب  دوب ،  رتکبس 

 . داتفا نیمز  هب  شدوخ  درک و  عطق  جنرآ  زا  ار  نآ  ریشمش  دروآ و  الاب  ار  شتسد  ورمع  دز .  وا  هب  یتبرض  ریـشمش  اب  درک و  وا  لتاق  دصق 
دنزرف هجوتم  ماما  سپـس  دیـسر .  تکاله  هب  ناروتـس  مس  ریز  ترطف ،  تسپ  نآ  یلو  دـنتخات  شیپ  وا  تاـجن  يارب  هفوک  لـها  ناـیهاپس 
يرگج اـب  دـش و  یم  هدرـشف  شبلق  ماـما  دز و  یم  اـپ  تسد و  هدیربرـس  يرتوبک  نوـچ  مساـق  درک .  هسوـب  رد  قرغ  ار  وا  تشگ و  ردارب 

رب ادـخ  هب  دوب .  دـهاوخ  تدـج  تماـیق  زور  رد  وت  هاوخنوخ  دنتـشک !  ار  وت  هک  یموق  دنـشاب  رود  ادـخ  تمحر  زا   : )) تفگ یم  هتخوس 
نآ هاوخنوخ  هک  تسا  يزور  نیا  دشخبن .  يدوس  وت  هب  نکیل  دهد ،  تخساپ  ای  دهدن ،  تخساپ  یناوخب و  ار  وا  هک  تسا  نارگ  تیومع 
رد هکنآ  ات  ( 109  . ) دز یم  اپ  تسد و  نانچمه  مساق  درک .  دنلب  شناتسد  رب  ار  شردارب  رـسپ  ماما  ( 108  (( . ) تسا مک  نآ  رای  رایـسب و 

نانآ هب  تشاذـگ ،  توبن  نادـناخ  ردـقنارگ  يادهـش  رگید  ربکا و  یلع  شرـسپ  يولهپ  دروآ و  ار  وا  ترـضح  تخاب .  ناج  ماما  شوغآ 
 : تشادرب اعد  هب  تسد  دندوب ،  هدرک  حابم  ار  ناشربمایپ  نادـناخ  نوخ  هک  يراکتیانج  نازیرنوخ  هیلع  دـمآ و  درد  هب  شبلق  دـش ،  هریخ 

لها يا  دـینک ؛ يرادـیاپ  مناگدازومع !  يا  زرماین .  زگره  ار  نانآ  راذـگمورف و  ار  نانآ  زا  یـسک  روآ ،  رامـش  هب  ار  همه  اراگدرورپ !  ))
دمحم رفعج و  نب  هّللادـبع  نب  نوع  نآ ،  زا  سپ  ( 110 (( . ) دید دیهاوخن  ار  يراوخ  يور  زگره  زورما ،  زا  سپ  دـینک .  يرادـیاپ  متیب ! 

دنتـساخاپب ادخ  لوسر  هناحیر  ماما و  زا  عافد  يارب  دوب  يربک  بنیز  مرکا  ربمایپ  هداون  راوگرزب  يوناب  ناشردام  هک  رفعج  نب  هّللادـبع  نب 
رد سابع  دنامن .  یقاب  یـسک  سابع ،  ناشـسءار  رد  ماما و  ناردارب  زج  توبن  نادناخ  زا  نانآ  زا  سپ  دـندش .  لیان  تداهـش  فرـش  هب  و 

اـهدرد و یماـمت  کیرـش  دومن و  یم  ظـفح  يزواـجت  هلمح و  ره  زا  ار  ناـشیا  درک و  یم  لـمع  هدـنرادزاب  ییورین  ناونع  هب  ردارب  راـنک 
 . دوب ردارب  ياهجنر 

همقلع هنارک  رب  متشه :  لصف 

همقلع هنارک  رب 

هدنز ره  هک  كانلوه ،  ثداوح  نیا  دهاش  دیابُر و  رد  ار  وا  گرم ،  هک  درک  یم  وزرآ  دوب و  هدش  هدرـشف  هودنا  جنر و  زا  لضفلاوبا  بلق 
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ناگدـنب رب  هدومزآ و  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  ناربمایپ  زا  تمیزع  نابحاص  زج  درک و  یم  نوگژاو  ار  ربص  داـینب  دروآ و  یمرد  اـپ  زا  ار  يا 
هب هظحل  ره  مالّـسلا )  هیلع  لـضفلاوبا (  هک  دوب  نآ  كاـنلوه  ثداوح  نیا  هلمج  زا  دـشابن .  تشادـن  ار  اـهنآ  تقاـط  یـسک  هداد ،  يرترب 

دینش یم  ار  مرح  ناوناب  يادص  دندوب و  هدرک  هراپ  هراپ  ار  وا  مادنا  هّیما  ینب  ياه  هزین  اهریشمش و  هک  تفاتش  یم  یـسرون  ناوج  لابقتـسا 
لوسر هناحیر  زا  عافد  هار  رد  هک  ار  هدراهچ  بش  ياههام  دـنتفوک و  یم  دوخ  تروص  رب  دـندرک و  یم  هیوم  دوخ  زیزع  رب  یتخـس  هب  هک 

نایم ار  دوخ  ياهنت  ردارب  لضفلاوبا  اهنیا ،  همه  رب  هوالع  دـنتفرگ .  یم  شوغآ  رد  دـندوب ،  هدـیپت  نوخ  هب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ (
اهجنر اهتنحم و  نیا  نکیل  دنتـسه ،  ماما  نوخ  نتخیر  هنـشت  هناجرم ،  رـسپ  تئاند ،  هموثرج  هب  برقت  يارب  هک  دـید  یم  یناـسکرک  هوبنا 
ممصم ناشیا  درک و  یم  مزج  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا (  ربمایپ  هداون  هار  رد  يزابناج  ادخ و  نانمـشد  اب  راکیپ  يارب  ار  ترـضح  مزع 

 . میزادرپ یم  نآ  هب  رجنم  ثداوح  ترضح و  تداهش  زا  ثحب  هب  راصتخا  هب  اجنیا  رد  دندش .  یم  رت 

شناردارب اب  ع )   ) سابع

دیئآرد دربن  نادیم  رد  کنیا  تفگ :  درک و  ور  دوخ  ناردارب  هب  البرک  نامرهق  سابع  مالّسلا )  مهیلع  تیب (  لها  ناناوج  تداهش  زا  سپ 
ناردارب زا  ( 111  . ) دید دیهاوخن  ینایز  لمع ،  نیا  زا  مناد  یم  نیقی  اریز  دییامن  رازراک  وا  نانمشد  اب  ادخ  نید  يرای  هار  رد  هناصلخم  و 

يرگید زیچ  هب  دوخ  يزابناج  رد  دنیامن و  داهج  شلوسر  ادخ و  هار  رد  هناصلاخ  دننک و  ینابرق  ادـخ  يارب  ار  دوخ  تساوخ  شراوگرزب 
دزن منیبـب و  هتـشک  ار  وـت  اـت  ورب  شیپ  مردارب !   : )) تفگ تشگ و  هّللادـبع  شردارب  هجوـتم  لـضفلاوبا  دنـشیدنین .  هریغ  بـسن و  زا  مـعا 
نب نیسح  تماما ،  توبن و  نادناخ  گرزب  زا  عافد  يارب  دنتفگ و  کیبل  ار  قح  يادن  نادرمدار  نآ  ( 112  (( . ) مروآ باسح  هب  تیادخ 

 . دنتخات شیپ  مالّسلا )  هیلع  یلع ( 

تسس نخس 

مربب ثرا  امش  زا  ات  دیورب  شیپ  تفگ :  دوخ  ناردارب  هب  سابع   : )) هک تسا  ریثا )) نبا   )) راتفگ نانخس ،  نیرت  قحان  نیرتروآ و  هدنخ  زا 
نکمم ایآ  دنهاکب .  ناناملسم  راختفا  هیام  نیا  مالسا و  هردان  نیا  تیمها  زا  ات  دنا  هتفگ  ار  نخـس  نیا  دیرادن . )) ! !  يدنزرف  امـش  اریز   ؛

رارق يوما  ناگرگ  هرـصاحم  رد  شردارب  دوب و  وا  یمدـق  کی  رد  گرم  هک  كاـنلوه  تاـعاس  نآ  رد  مشاـه  ینب  يزارفارـس  هیاـم  تسا 
رد دـشیدنیب ! ؟ يدام  لـیاسم  هب  دینـش ،  یم  ار  تلاـسر  مرح  ناوناـب  هیوم  دـمآ و  یمن  شیراـی  هب  یـسک  تساوخ و  یم  يراـی  تشاد و 

لها هک  یهار  نامه  ربمایپ  طبس  هار  رد  تداهش  هفیظو و  يادا  سب ؛  دیشیدنا و  یم  زیچ  کی  هب  تاظحل  نآ  رد  سابع  ترـضح  تقیقح 
اریز درب ؛ یم  ثرا  هک  دوب  وا  دوش ،  میسقت  یثرا  دوب  رارق  رگا  دوب و  هدنز  ناراوگرزب  نیا  ردام  نینبلا  ما  نآ ،  رب  هوالع  دندومیپ .  وا  تیب 

نادنزرف سپ  یمیـس ،  هن  تشاذـگ و  اجب  يرز  هن  تافو  ماگنه  نینم  ؤملاریما  ناشردـپ  یهگناو ،  تشاد .  رارق  نارب  ثاریم  لوا  هقبط  رد 
مریگب ار  امـش  نوخ  ماـقتنا  اـت   : )) تسا هدوب  نینچ  ساـبع  ترـضح  تراـبع  يوـق  لاـمتحا  هب  دـندوب ! ؟ هدز  مه  هب  ییاراد  اـجک  زا  ماـما 

 . تسا هدش  فیرحت  ای  فیحصت  ترضح  نانخس  یلو  ( ، 113 (()

ع)  ) سابع ناردارب  تداهش 

هیلع و هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  هناحیر  ناشردارب  زا  عافد  يارب  دنتـساخاپب و  رازراک  تهج  دنداد ،  تبثم  خساپ  ار  شیادن  سابع ،  ناردارب 
رد تخیوآرد  يوما  نایهاپـس  اب  تخات و  شیپ  مالّـسلا )  امهیلع  نینم (  ؤملاریما  دـنزرف  هّللادـبع  دنتـشگ .  گرم  يزابناج و  هداـمآ  هلآ ) 

دنزرف نیـسح  نیا  کنیا  تسا .  هدیزگرب  یپ و  کین  مشاه  هداز  الاو ،  تاراختفا  بحاص  یلع  مردپ   : )) دناوخ یم  ار  زجر  نیا  هک  یلاح 
نم هب  اراگدرورپ !  منک .  یم  يراوگرزب  ردارب  نینچ  يادف  ار  مناج  مینک .  یم  عافد  وا  زا  هداد  لقیـص  ریـشمش  اب  ام  تسا و  لسرم  ربمایپ 
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ؤملاریما شردـپ  هب  تبـسن  ار  دوخ  راختفا  يدنلبرـس و  زجر ،  نیا  رد  هّللادـبع ))  ( )) 114  (( . ) نک اطع  دـیواج ،  يارـس  ترخآ و  باوث 
درک دـهاوخ  يزابناج  ردارب  هار  رد  درک  مالعا  تشاد و  زاربا  تشهب ،  ناناوج  رورـس  شردارب  وا و  یـصو  ربمایپ و  ملع  هنیدـم  باب  نینم 

 . دنک اطع  شراگدرورپ  هک  تسا  يا  هعیفر  تاجرد  يورخا و  باوث  راتساوخ  بیترت ،  نیدب  و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص   ) ربمایپ رسپ  وا  اریز 
ار وا  تخات و  وا  رب  یمرـضح ))  تیبث  نب  یناه   )) مان هب  هفوک  لها  نادیلپ  زا  یکی  هکنآ  ات  درک  یم  راکیپ  تدـش  هب  نانچمه  درمدار  نآ 

شردارب لتاق  هکنآ  ات  دـیگنج  هناریلد  تخادرپ و  راکیپ  هب  دوب ،  هلاس  هدزون  هک  رفعج ))  )) شردارب وا  زا  سپ  ( 115  . ) دناسر تداهش  هب 
هک دز  ریت  اب  ار  وا  یلوخ  تخادرپ .  گنج  هب  دوب  هلاـس  هک 21  ناـمثع ))   ، )) شردارب نآ ،  زا  سپ  ( 116  . ) دناسر تداهـش  هب  زین  ار  وا 

برقت هناجرم  نب  هّللادیبع  هراکدـب ؛  رـسپ  دزن  نادـب  ات  تفرگرب  ار  شرـس  تخات و  وا  رب  مراد ))  ینب   )) زا دـیلپ  يدرم  تخاس و  شناوتان 
هب ار  قح  رد  يانف  هار و  یتسرد  هب  نامیا  يزابناج و  نیرتابیز  نانآ  تفر .  الاب  ناشراگدرورپ  يوس  هب  ناـنآ  كاـپ  حاورا  ( 117  . ) دیوج
یب يرادافو  الاو و  ياهتریس  دش ،  هریخ  ناش  ینارون  هرهچ  رد  داتسیا ،  ناردارب  هراپ  هراپ  ياهرکیپ  رانک  رب  لضفلاوبا  دنتـشاذگ .  شیامن 

هدامآ نآ  زا  سپ  دوب و  هدیـسر  تداهـش  هب  نانآ  زا  لبق  شاک  يا  درک  وزرآ  تسیرگ و  نانآ  رب  یخلت  هب  تشگ ،  روآداـی  ار  ناـنآ  ریظن 
 . تشگ دنوادخ  ناوضر  هب  یبایتسد  تداهش و 

ع)  ) لضفلاوبا تداهش 

وا دزن  دـید ،  دنتـشاد ،  ینازرا  دـنوادخ  هب  ار  دوخ  یتسه  هک  ار  شتیب  لها  نارای و  ندـش  هتـشک  ردارب ،  ییاهنت  لضفلاوبا ،  هک  یماگنه 
وت  : )) دومرف نیزح  ییادـص  اب  دادـن و  هزاجا  وا  هب  ماـما  دـنک .  لاـبند  ار  دوخ  ناـشخرد  تشونرـس  اـت  تساوخ  تصخر  وا  زا  تفاـتش و 
رد رگتیامح  هدـنرادزاب و  يورین  ناونع  هب  سابع  اریز  درک ؛ یم  يدـنمناوت  ساسحا  لضفلاوبا ،  ندوب  اـب  ماـما  یتسه . )) !  نم  رادـمچرپ 
 ، تسا هدش  گنت  ما  هنیس  نیقفانم  نیا  تسد  زا   : )) تفگ رارصا  اب  لضفلاوبا  دومن .  یم  یثنخ  ار  نانمشد  دنفرت  درک و  یم  لمع  وا  رانک 

نوچ ار  ناوراـک  دارفا  رگید  شناـگدازومع و  شناردارب ،  هک  یماـگنه  يرآ ،  مریگب . ))  ناـنآ  زا  ار  مناردارب  نوـخ  ماـقتنا  مهاوـخ  یم 
زا دـش و  هدرـشف  شبلق  دروآ ،  یم  درد  هب  ار  لد  نانآ  هراپ  هراـپ  ياهدـسج  دـنا و  هداـتف  ارحـص  رب  هک  دـید  هتـسشن  نوخ  رد  یناـگراتس 
 ، یگنـشت هک  یلافطا  يارب  تساوخ  شردارب  زا  ماما  ددـنویپب .  نانآ  هب  دریگب و  ار  نانآ  ماقتنا  هک  دـش  نآ  رب  اذـل  تشگ .  رازیب  یگدـنز 

ینابرهم زا  یهت  ناشیاهلد  هک  نانآ  مه  ناگدش  خسم  نآ  فرط  هب  زین  راوگرزب  روالد  نآ  دـنک .  هیهت  بآ  تسا ،  هدروآرد  اپ  زا  ار  نانآ 
 : تفگ درک و  دعـس  رمع  هجوتم  ار  دوخ  نخـس  سپـس  تشاد و  رذحرب  یهلا  ماقتنا  باذع و  زا  داد ،  دـنپ  ار  نانآ  تفر ،  دوب  تفوطع  و 

هداوناخ و کنیا  دیا و  هتشک  ار  شتیب  لها  باحصا و  هک  تسا  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ ( رتخد  دنزرف  نیـسح  نیا  دعـس !  رـسپ  يا  ))
ارم دـیوگ :  یم  زاـب  هک  تسا  نیـسح  نیا  و  تـسا .  هدز  شتآ  ار  ناـشرگج  یگنـشت ،  هـک  دـیهد  بآ  ار  ناـنآ  دـنا ،  هنـشت  شناـکدوک 
ارف ار  دعـس  رـسپ  ياهورین  كانلوه  یتوکـس  مراذگب . ))  امـش  يارب  ار  قارع  زاجح و  مورب و  دنه ))  )) ای مور ))   )) يوس هب  ات  دیراذگاو 

 : داد خساپ  نینچ  كاپان ،  دیلپ و  نشوجلا  يذ  نب  رمش  سپ  دنور .  ورف  نیمز  هب  هک  دندرک  وزرآ  دندنکفا و  ورف  رـس  ناشرتشیب  تفرگ ، 
دیزی اب  تعیب  هب  نت  هکنآ  ات  میداد  یمن  امش  هب  يا  هرطق  تشاد ،  رارق  ام  رایتخا  رد  دوب و  بآ  همه  نیمز  حطس  رگا  بارتوبا !  رـسپ  يا  ))
ردارب يوس  هب  لضفلاوبا  دوب .  هداد  لزنت  یکاـپان  زا  هجرد  نیدـب  اـت  ار  درمناوجاـن  نیا  تماـئل ،  یترطف و  تسپ  عبط ،  تئاـند  دـیهدب . ))

هدیکشخ ياهبل  دندوب ،  هدادرس  شطعلا  ياوآ  هک  دینش  ار  ناکدوک  كاندرد  يادص  درک ،  وگزاب  ار  نانآ  یشکرس  نایغط و  تشگزاب ، 
قامعا رد  درد ،  يایرد  دـش ؛ ناساره  دنتـسه ،  گرم  هناتـسآ  رد  یگنـشت  تدـش  زا  هک  درک  هدـهاشم  دـید و  ار  نانآ  هدـیرپ  ياهگنر  و 

ار کشم  تساخرب ؛  نانآ  یـسردایرف  هب  تعاجـش  اب  دیـشک و  مهرد  ار  شا  هرهچ  طوطخ  هدنبوک  يدرد  دز ،  یم  جوم  ترـضح  دوجو 
مهرد ار  هرـصاحم  هقلح  تخاس ،  هدنکارپ  ار  نانآ  تخیوآرد ،  نانابهگن  اب  تخات ،  تارف  هعیرـش  فرط  هب  تسـشن ،  بسا  رب  تشادرب ، 

هب نکیل  دـشونب ،  ات  تفرگرب  بآ  یتشم  تخوس ،  یم  يرگخا  نوچ  یگنـشت  تدـش  زا  شرگج  تفرگ .  رایتخا  رد  ار  اـجنآ  تسکش و 
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تسپ نیـسح ،  زا  سپ  سفن !  يا   : )) تفگ دناشنورف و  ار  دوخ  شطع  تخیر ،  ار  بآ  داتفا ،  ناکدوک  ناوناب و  شردارب و  یگنـشت  دای 
راـک نیا  ادـخ  هب  یـشون ،  یم  کـنخ  بآ  وت  یلو  دـشون  یم  گرم  ماـج  هک  تسا  نیـسح  نیا  یـشاب ،  یقاـب  هک  داـبم  نآ  زا  سپ  وش و 

یم مالـسا  تلیـضف و  يایند  رد  هک  ار  راوگرزب  حور  نیا  دراد و  یم  ساپ  ار  يراکادـف  نیا  تیناسنا ،  ( 118  (( . ) تسا نم  نید  فـالخ 
نامز بوچ  راهچ  رد  هک  راثیا  نیا  درامش .  یم  گرزب  دزومآ ،  یم  فلتخم  ياهلسن  هب  یناسنا  تمارک  زا  ار  اهـسرد  نیرتابیز  دشخرد و 

هک دریذپب  تسناوت  یمن  ماما  هتفیش  ترـضح و  بوذجم  تیـصخش  دوب .  لضفلاوبا  نامیاقآ  ياهیگژیو  نیرتزراب  زا  دجنگ  یمن  ناکم  و 
هار بآ ،  کشم  ندرک  رپ  زا  سپ  زارفارـس ،  مشاه ،  ینب  رمق  تسا ! ؟  رتالاو  رت و  هناقداص  نیا  زا  راثیا  مادـک  دـشونب .  بآ  ردارب  زا  لبق 

نانمـشد اب  تشگزاب ،  رد  درک .  یم  لمح  دوخ  اب  تشاد  یم  رتیمارگ  ناج  زا  هک  ار  هیدـه  نیرتزیزع  نیا  تفرگ و  شیپ  رد  ار  اـه  همیخ 
 . دندش توبن  نادناخ  ناگنـشت  هب  بآ  ندناسر  زا  عنام  دندرک و  هرـصاحم  فرط  همه  زا  ار  وا  تخیوآرد ،  رادقم ،  یب  ياهناسنا  ادـخ و 

هکنآ ات  مرادـن ،  یمیب  دروآ  يور  هک  یماگنه  گرم  زا   : )) تشک ار  يرایـسب  درک و  رام  رات و  ار  نانآ  ریز ،  زجر  ندـناوخ  اـب  ترـضح 
ساره يرش  چیه  زا  دربن  زور  مروآ و  یم  بآ  ناگنشت  يارب  هک  سابع  منم  داب !  یفطـصم  هداون  هانپ  مناج  متفا ،  كاخ  هب  ناروالد  نایم 

هرهچ اب  هک :  تفگ  داد و  ناـشن  گرم  زا  ار  دوخ  یکاـب  یب  تخاـس ،  راکـشآ  ار  دوخ  دـننام  یب  يریلد  زجر ،  نیا  اـب  ( 119  (( . ) مرادن
ناگنشت يارب  بآرپ  یکشم  هکنیا  زا  دوب  زارفا  رـس  تفاتـش .  دهاوخ  گرم  لابقتـسا  هب  ردارب  هار  رد  يزابناج  قح و  زا  عافد  يارب  نادنخ 

هیاپ هدنبوک  مهرد  ربیخ و  حتاف  شردپ ،  ياهینامرهق  دای  هب  ار  نانآ  سابع  دنتخیرگ ،  یم  ناساره  وا  ربارب  زا  نایهاپـس  درب .  یم  تیب  لها 
درک و هلمح  ناشیا  هب  تشپ  زا  تسـشن و  ترـضح  نیمک  رد  هفوک  نادرمناوجاـن  نـالدزب و  زا  یکی  نکیل  تخادـنا ؛  یم  كرـش ،  ياـه 

نیا البرک  نامرهق  درک .  یم  عافد  نانآ  قوقح  زا  دوب و  ناگدیدمتس  نامورحم و  رس  رب  هراومه  هک  یتسد  درک ؛ عطق  ار  ناشتـسار  تسد 
مهاوخ عافد  منید  زا  نانچمه  نم  دیدرک ،  عطق  ار  متـسار  تسد  رگا  مسق !  ادخ  هب   : )) تخادرپ یناوخزجر  هب  تفرگ و  چیه  هب  ار  هبرض 

ياهنامرآ گرزب و  فادها  زجر ،  نیا  اب  ( 120 (( . ) دومن مهاوخ  تیامح  كاپ ،  نیما و  ربمایپ  دـنزرف  دوخ ،  رواب  تسرد  ماما  زا  درک و 
راکیپ تشهب ،  ناناوج  دیس  ناناملـسم و  ماما  مالـسا و  زا  عافد  يارب  هک  درک  نشور  داد و  ناشن  دیگنج ،  یم  اهنآ  رطاخ  هب  هک  ار  ییالاو 

تسـشن و ترـضح  نیمکرد   (( لیفط نب  میکح   )) مان هب  هفوک  نادیلپ  نادرمناوجان و  زا  رگید  یکی  هک  دوب  هدشن  رود  یکدنا  دـنک .  یم 
يارب رایسب ،  درد  يزیرنوخ و  هب  هجوت  نودب  تفرگ و  نادند  هب  ار  کشم  عبانم  یخرب  هتفگ  هب  ترـضح  درک .  عطق  ار  ناشیا  پچ  تسد 

زا یناسنا  هک  تسا  تبحم  يرادافو و  فرـش ،  هلحرم  نیرتالاب  نیا  ًاـتقیقح  درک .  ندـیود  هب  عورـش  تیب  لـها  ناگنـشت  هب  بآ  ندـناسر 
ار وا  هودـنا  داتـسیا ،  البرک  رادرـس  تخیرورف .  ار  نآ  بآ  درک و  تباصا  کشم  هب  يریت  دـیود  یم  هک  یلاح  رد  دـهد .  یم  ناشن  دوخ 
اب دش و  رو  هلمح  ترـضح  هب  نادیلپ  نآ  زا  یکی  ناهگان  دوب .  شناتـسد  ندش  ادـج  زا  رت  نیگنـس  شیارب  بآ  ندـش  هتخیر  تفرگارف ، 
ای  : )) داتسرف ردارب  يارب  ار  شدورد  مالس و  نیرخآ  داتفا ،  نیمز  رب  ترـضح  تفاکـش و  ناشیا  قرف  تفوک ،  ناشیا  رـس  رب  نینهآ  دومع 

همقلع فرط  هب  تخیـسگ ،  مهزا  شلد  دش ،  هحرـش  هحرـش  شبلق  دناسر ،  ماما  هبار  سابع  يادص  داب ،  ریذپب . )) ار  ممالـس  هّللادبعابا ! 
زا هدنکآ  یبلق  اب  داد و  وشتسش  ار  وا  شکشا  اب  تخادنا  وا  يور  رب  ار  دوخ  داتسیا ،  ردارب  رکیپ  رـس  رب  تخیوآرد ،  نانمـشد  اب  تفاتش ، 

ییورین هتـسکش ،  مهرد  یمادنا  اب  ماما  مدش . ))  داشنمـشد  دش و  هتـسب  نم  رب  اههار  تسکـش و  مرمک  کنیا  هآ !   : )) تفگ هودنا  درد و 
تلاح یلح ))  رفعج  دیـس   . )) دـشاب هدیـسر  تداهـش  هب  وا  زا  لبق  درک  وزرآ  دـش و  هریخ  شردارب  هب  هتفر  داب  رب  ییاهوزرآ  هتخیرورف و 

اجنآ ات  اه  همیخ  زا  شنامشچ  هک  یلاح  رد  تفر  سابع  هاگتداهش  فرط  هب  نیسح   : )) تسا هدرک  فصو  نینچ  تاظحل ،  نآ  رد  ار  ماما 
شکـشا داتفا و  وا  رکیپ  رب  دشاب ،  ناهن  هتـسکش  اه  هزین  ریز  هک  هدراهچ  بش  هام  ییوگ  تفای ،  ناهنار  ردارب  لامج  درک .  یم  شواک  ار 

رد هک  دیـشک  يدایرف  دـسوبب ،  ات  تفاین  حالـس  مخز  زا  ناما  رد  وا  ندـب  رد  ییاج  نکیل  دـسوبب ،  ار  وا  تساوخ  درک .  نوگلگ  ار  نیمز 
هک يوش  یضار  متشادن  نامگ  زگره  داب ،  كرابم  وت  رب  تشهب  مردارب !  دروآ :  درد  هب  شهودنا  زا  ار  تخـس  ياهگنـس  دیچیپ و  ارحص 

نکیل دنهاوخ  یم  محرت  هک  درک ،  دهاوخ  تیامح  ار  دمحم  نارتخد  یسک  هچ  رگید  مردارب !  منیبب .  ار  وت  تبیصم  نم  یـشاب و  معنت  رد 
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وت ریغ  يارب  دنکـشب .  مرمک  دوش و  انیبان  منامـشچ  دـتفیب ،  راک  زا  مناتـسد  هک  متـشادنپ  یمن  وت  زا  سپ  دـنک .  یمن  محر  نانآ  هب  یـسک 
وت و زادـگناج  تداهـش  نایم  دوش .  یم  هدـیبوک  میناـشیپ  هب  هتخآ  ياهریـشمش  اـب  هک  تسا  وت  يارب  کـنیا  دـنزاون و  یم  هنوگ  هب  یلیس 
 ، نآ اـب  یـسک  هچ  رگید  تسا ،  وت  ریـشمش  نیا  تسین .  يا  هلـصاف  يدـنم ،  هرهب  میعن  زا  وت  مناوخ و  یم  ار  وـت  هکنآ  زج  نم ،  تداـهش 

کبـس نم  رب  ار  منادنزرف  گرم  مردارب !  تفر ! ؟  دهاوخ  شیپ  نآ  اب  یـسک  هچ  رگید  تسوت ،  مچرپ  نیا  دنک ! ؟ یم  راوخ  ار  نانمـشد 
نادـقف زا  سپ  ماما  هک  یبیاصم  زا  تسا  یقیقد  فیـصوت  رعـش  نیا  ( 121 (( . ) دـهد یم  نیکـست  رتکاندرد ،  مخز  اـهنت  ار  مخز  يدرک و 

وا رب  ار  دوخ   : )) دنک یم  فیصوت  نینچ  ار  ماما  تیعـضو  يدزا ))  اضر  دمحم  جاح   )) مان هب  يرگید  رعاش  دندش .  راچد  اهنآ  هب  ردارب ، 
زا ار  دوخ  ماما  ناگتفای ،  هار  زورما  تفر ،  تسد  زا  هاپـس  رادرـس  زورما  داتفا ،  فک  زا  ریـشمش  زورما  تفگ :  یم  هک  یلاـحرد  تخادـنا 

مارآ دنتفر  یمن  باوخ  هب  تندوب  اب  هک  ینامـشچ  زورما  تخیـسگ ،  مه  زا  اه  هیاپ  زورما  دـش .  ناشیرپ  ام  تیعمج  زورما  دـنداد ،  تسد 
رب نامیئل  وت  زا  سپ  هک  یناد  یم  ایآ  ردارب !  ناج  يا  دـندش .  مورحم  نتفخ  زا  دـندیباوخ  یم  یتحار  هب  هک  ینامـشچودندیباوخودنتفرگ 
وت تبیـصم  زیچ  کی  نکیل  تسا ،  هتخیر  ورف  اههوک  ياه  هلق  هکنآ  ای  تسا  هدمآ  نیمز  هب  نامـسآ  ییوگ  دندروآ ،  شروی  دنتخات و  وت 

نارعاش و هچره  همه  نیا  اب  ( 122  (( . ) تساناد راگدرورپ  هتساوخ  نیا  موش و  یم  قحلم  وت  هب  يدروز  هب  هکنیا  دنک ؛ یم  ناسآ  میارب  ار 
ناگدنسیون دننک .  ریوصت  ًالماک  ار  وا  گوس  نکشرمک و  هودنا  جنر و  ماما ،  تبیصم  داعبا  دنناوت  یمن  دنسیونب ،  دنیوگب و  ناگدنسیون 

 ، دوب هدـش  ضراع  ناشیارب  تسکـش  درادرب و  مدـق  تسناوت  یمن  تساخرب ،  ردارب  رکیپ  رانک  زا  هک  یماگنه  ماما  دـننک  یم  لقن  اـهلتقم 
لـضفلاوبا میوـمع   : )) تفگ دـمآ و  شلابقتـسا  هب  هنیکـس  تفر ،  اـه  همیخ  فرط  هب  رابکـشا  ینامـشچ  اـب  دوـب ،  روبـص  ترـضح  نکیل 

دنلب شا  هیوم  هدز  تشهد  هنیکـس  داد .  ار  وا  تداهـش  ربخ  هیرگ  تدش  زا  هدیرب  هدـیرب  یتاملک  اب  دـش و  هیرگ  قرغ  ماما  تساجک . ))؟ 
 ، دوب هدرک  رهاوخ  هب  یتمدـخ  هنوگ  همه  هک  شردارب  تداهـش  زا  مالّـسلا )  اهیلع  يربک (  بنیز  مرکا ،  ربماـیپ  هداون  هک  یماـگنه  دـش . 

نیا زا  ياو  تسا  نیگنـس  ام  رب  تنادـقف  ردـقچ  مسابع !  هآ  مردارب !  هآ   : )) دز دایرف  داهن و  دوخ  هتفرگ  شتآ  بلق  رب  تسد  دـش ،  علطم 
دندوب هتفای  ردارب  نادقف  هب  نیقی  هک  مرح  ناوناب  تفرگ و  ندـیزرل  هیوم  هیرگ و  تدـش  زا  نیمز  گرزب . )) !  گوس  نیا  زا  ياو  هعجاف ! 

ردقچ لضفلاابا !  ای   : )) تفگ دش و  کیرـش  نانآ  گوس  مغ و  رد  زین  نادیهـش  ردپ  نیگهودنا ،  راوگوس  دنتخاون .  اه  هنوگ  هب  یلیـس  ، 
 . درک یـسک  یب  ییاهنت و  ساسحا  تشادن ،  يدننام  يرادافو  یکین و  رد  هک  ردارب  نادقف  زا  سپ  ماما  تسا . )) !  نیگنـس  ام  رب  تنادقف 

يا دوردب ،  مشاه !  ینب  رمق  يا  دوردـب ،  تخادـنا .  اپ  زا  ار  وا  درک و  نیمغ  ار  ماما  هک  دوب  يا  هعجاف  نیرت  تخـس  ردارب ،  گرم  هعجاف 
هدنز هک  يزور  يدش و  دیهش  هک  يزور  يدش ،  هداز  هک  يزور  وت !  رب  مالس  يزابناج !  يرادافو و  لبمـس  يا  دوردب ،  بش !  ره  هدیپس 

 . يوش یم  هتخیگنارب  ، 

اهتشون یپ 

اهتشون 1 یپ 

تسا ینّیعم  هیحان  هنیزه  دمآرد و  يراذگاو  لویت :))  -)) نیقیلا 2 قداص  ماما  نع  ینید و  نع  ًادـبا  یماحا  ینا  ینیمی  متعطق  نا  هّللاو  - 1
 ، بناج فط :))  -)) 3 نیعم .)  گنهرف   ) هنایلاس قوقح  بجاوم و  يازا  هب  اـی  تقاـیل  زاربا  رثا  رب  صاخـشا ،  هب  تلود  هاـشداپ و  فرط  زا 
ظح هل  حارف  رماع  ۀنس  الا  فارطا  بعالی  - 4 تسه .  زین  البرک  رگید  مان  فط ،  نیعم ،)  گنهرف   ) نیمز زا  يدـنلب  هیحان ،  هنارک ،  رانک ،

ۀعدعدملا ۀنفجلا  نومعطملا  ۀعـصعص  نب  رماع  ریخ  نحنو  ۀـعبرالا  نینبلا  ما  ونب  نحن  ۀعـس  نم  لیزجلا  ریخلا  بهاو  ای  عمجا 5 - بئاتکلا 
کلحرب دّرش  هعم 6 - لکءاتال  نعللا  تیبا  ًالهم  هعمـساف  ًاریبخ  اذـه  نع  ربخت  ۀعبـسم  ًادالب  انزواج  کیلا  ۀعـصیحلا  طسو  ماهلا  نوبراضلا 

 ، مشاه ینب  رمق  ًالیق 7- اذا  یش ء  یف  كراذتعا  امف  ًابذک  نا  ًاقح و  نا  کلذ  لیق  دق  ًالیطابالا  کنع  عدو  َّیلع  رثکت  الو  تئش  ثیح  ینع 
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تاـیقاب یمارگ و  نادـناخ  نیا  هراـبرد  لیـصفت  هب  یمقلعلا ))  لـطب   )) دوخ باـتک  رد  رفظم  دـحاولادبع  خیـش  گرزب  ققحم  ص 1113 .
رهوش کـی  هک  نز  ود  -10 ص 128 . ج 2 ، لاقملا ،  حـیقنت  -9 ص 128 . ج 2 ، لاقملا ،  حـیقنت  -8 تسا .  هدـنار  نخـس  نانآ  تاحلاص 
هوجو تسبع  - 13 برالا .  یهتنم  -12 مشاه .  ینب  رمق  -11 ج 2 .  دیمع ، گنهرف  دوش ؛ یم  هدیمان  يرگید  يووه  مادکره  دنشاب  هتـشاد 

نتم رد  ابا 15- هل  نوکت  نا  ّالا  لضفلا  یبءا  ابالاو  لضفلا  سّسا  نم  ای  لضفلا  ابا  مّسبتم 14 - کحاض  مهیف  سابعلاو  توملا  فوخ  موقلا 
(( ءاول  )) یبیرقت لداعم  یبرع  رد  هک  رالاسهپس ))  )) اذل تسا ،  یـسراف  رد  پیترـس ))   )) لداعم هزورما  هک  تسا  هدمآ  دیمع )) گنهرف  ))

هدمآ نینچ  ص 331  ج 3 ، دیرفلا ، دقع  رد  مرکُم 17- هیبا  ایّلع  نم  نیا  ما  ۀعیبر  هنم  نیا  ۀنیعظلا  یماح  - 16 دیسر م .  رظن  هب  حجرا  تسا 
تشاد ّقلعت  نانآ  هب  هک  مرخا  يداو  دراو  هنانک  ینب  هب  شروی  دصق  هب  مشج  ینب  ناروالد  زا  یهورگ  هارمه  همـصلا ))  نب  دیَرُد   : )) تسا

، راوس دروایب . ار  نز  نآ  دورب و  هک  داد  روتـسد  شنارای  زا  یکی  هب  دیرد ))  )) سپ دندید ، شرـسمه  اب  ار  يدرم  يداو  هرانک  رد  دندش . ، 
يریـس تفگ :  نز  هب  درک و  اهر  ار  رتش  راـسفا  درم  نآ  هد .))  تاـجن  ار  تناـج  راذـگاو و  ار  نز   : )) تفگ دـناسر و  درم  نآ  هب  ار  دوخ 

رطاخ نانیمطا  ینمیا و  اب   )) ینیاعو يربخاف  یئالب  یلبا  ینئاش  ینرق  نود  ینءاتلا  نا  نماط  شاج  تاذ  جارد  ریس  نم  الا  ریس  کلسر  یلع 
نوریب زارفارس  نومزآ  نیا  زا  تسا ،  روآ  گنن  مفیرح  ربارب  رد  ندمآ  هاتوک  شابم .  لوغشم  لد  هدب و  همادا  ار  تدوخ  هار  راوتسا  یلد  و 

ار يرگید  دـیرد )) . )) داد نز  هب  ار  شبـسا  دروآرد و  اـپ  زا  ار  وا  درک و  هلمح  راوـس  هـب  سپـس  رگنب .)) ریگب و  ربـخ  سپ  دـمآ ، مهاوـخ 
ار نز  بکرم  راسفا  زین  وا  دز ، ادص  ار  درم  نآ  درک ، هدهاشم  ار  هنحص  دیـسر و  اجنادب  هک  نیمه  دماین و  یلّوا  راوس  ارچ  دنیبب  ات  داتـسرف 

ياـهبقل نیرتانـشآ  نیرتروهـشم و  زا  یکی  جـئاوحلا :  باـب  دـناوخ : یم  ار  ریز  تاـیبا  هک  یلاـحرد  تشگزاـب  شیوـس  هـب  تشاذـگاو و 
ۀعیرش يرولا  یف  ینم  نعطلاو  ۀعیرس  ۀنعط  اهذخف  الوا  ۀعینم  ۀیطخ  هفک  یف  ۀعیبر  اهنود  قال  کنا  ۀعینملا  ةرحلا  لیبس  لخ  ع )  ) لضفلاوبا

زا لبق  هک  راذـگبزاب  ار  نمادـکاپ  دازآ و  نز  هار   )) سبای حـمر  لماع  امهادرا  سرافلا  دـعب  سرافلا  يرت  امءا  سباع  مئیـش  نم  يرت  اذاـم 
اهرکیپ رد  نم  ياهتبرـض  هک  ریگب  عیرـس  یتبرـض  تسخن  تسا .  هدـنرادزاب  يا  هزین  شتـسد  رد  هک  یتسه  فرط  هعیبر  اب  وا ، رب  یبایتسد 

تشونرس زا  يریگربخ  يارب  ار  صخـش  نیموس  دیرد  تشذگ ،  هک  يدنچ  دروآرداپ . زا  زین  ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  تسا ،))  هدنورورف 
هب ار  دوخ  هزین  هک  درک  هدـهاشم  ار  درم  نآ  دـید و  ار  دوخ  هداتفا  اپ  زا  رای  ود  دیـسر ، دربن  هنحـص  هب  هک  نیمه  راوس  داتـسرف . نت  ود  نآ 
 : تفگ دش و  راوس  هجوتم  سپـس  ریگب ،)) شیپ  ار  اه  هناخ  هار   : )) تفگ شرـسمه  هب  دوب ، هدید  ار  راوس  هک  نز  رهوش  دـشک . یم  لابند 
رب و  تخادنا ))؟  اپ  زا  ار  نانآ  کشخ  يا  هزین  هک  ینیب  یمن  رگید  راوس  زا  سپ  ار  راوس  ایآ  يراد !؟  يراظتنا  هچ  نیگمشخ  يریـش  زا  ))

هتـشک و ار  درم  نت ،  هـس  نآ  تشادـنپ  تـفر و  ورف  شناراـی  هشیدـنا  رد  دـیرد  تسکـش .  شا  هزین  دروآرد و  اـپ  زا  ار  وا  درب و  هـلمح  وا 
لاح رد  هک  هعیبر  هب  ار  دوخ  دـندوب . هدـش  هتـشک  نانآ  هک  دیـسر  ییاج  هب  داتفا و  هار  نانآ  لابند  هب  سپ  دـنا . هدرب  دوخ  اـب  ار  شرـسمه 

نیگمـشخ ناراوس  منیب .  یمن  يا  هزین  وت  اب  دوش و  هتـشک  دیابن  وت  دننام  یـصخش   : )) تفگ وا  هب  دناسر و  دوب  شا  هلیبق  هب  ندش  کیدزن 
بحاص  : )) تفگ دناسر و  شنارای  هب  ار  دوخ  دـیرد ))  ((. )) مرادزاب وت  هب  هلمح  زا  ار  نارای  مدرگرب و  نم  ات  ریگب  ار  ما  هزین  سپ  دنتـسه 

شیپ دوخ  هار  زین  نانآ  تسین ،))  یـسرتسد  وا  رب  ار  امـش  رگید  تفرگ .  ار  ما  هزین  تشک و  ار  ناـتنارای  تساـخرب ،  وا  زا  تیاـمح  هب  نز 
ةزهت اونوکی  مل  سراوف  يدرا  لتقی  مل  اسراف  ۀنیعظلا  یماح  هلثمب  تعمـسالو  تیار  نا  ام  دورـس : ار  ریز  تایبا  هراب  نیا  رد  دیرد ، دنتفرگ .

عقو نیشخ  تاغبلا  لثم  هحمر  بحـسیو  ۀنیعط  یجزی  لقیـصلا  فک  هتلج  ماسحلا  لثم  ههجو  ةرـسا  ودبت  کلهتف  لعفی  مل  هناک  رمتـسا  مث 
یم ار  دنمورین  یناروالد  دنامب ، هدنز  دزادرپب و  رـسمه  تیامح  هب  نینچ  هک  يراوسا  ما  هدینـشن  هدـیدن و  يرگتیامح  وا ، نوچ   )) لدـنجلا
نوچ ار  شیاـبقر  دـشخرد ، یم  هداد  لقیـص  ریـشمش  نوچ  شا  هرهچ  هداـتفین و  یقاـّفتا  ییوگ  دـنک  یم  لاـبند  ار  دوخ  هار  سپـس  دـشُک 
يارب -18 دـشک .)) یم  دوخ  سپ  ار  شا  هزین  دزادـنا و  یم  كاخ  هب  تردـق  اب  دـنراد  ساره  گـنج  زا  هک  رادـقم  یب  درخ و  یناگدـنرپ 

ص شیرق ،  رابخا  یف  قمنملا  -20 نییبلاطلا .  لتاقم  -19 ص 128 .) ج 2 ، لاقملا ،  حیقنت  ك :  ر .   ) دنا هدرمشرب  بقل  هدزناش  ات  ترضح 
ص مشاه ،  ینب  رمق  دلاولاو 21- مهدلوم  دراولاو  مهرداص  دحاجلاو  مهملـسم  دعاقلاو  مهمئاق  دساح  لک  نیع  نم  دحاولاب  هذـیعا  : 437
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 : ك 24-ر .  بلاطلا .  ةدـمع  زا  لـقن  هب  ص 123  نیرادـلا ،  ةریخذ  -23 بلاطلا .  ةدـمع  زا  لـقن  هب  ص 123  نیرادـلا ،  ةریخذ  -22 . 19
، رازملا -26 تارایز .  هیعدا و  بتک  رگید  یمق و  سابع  خیش  نانجلا  حیتافم  -25 مالّسلا )  هیلع  سابع (  ترضح  ترایز  نانجلا ،  حیتافم 

حراش هکنآ  بیجع  ماقسا  نم  سوفنلا  ءافش  ولحلا  مهرکذ  نا  لضفلاوباو  تایمـشاهلا :  -27 مشش .  نرق  ناگرزب  زا  يدهـشم ،  نب  دمحم 
رکذال ینا  يدـجملا :  زا  لقن  هب  ص 147  مشاـه ،  ینب  رمق  -28 فل .)  ؤم  ) دـنک یم  یفرعم  بلطملادـبع  نب  سابع  ار  لـضفلاوبا   ، ناوید

هدهشمک ًاموی  ًادهـشم  يراالو  فلتخیف  ینـشیالو  ّیلویالو  امظ  یلع  هیمحیو  نیـسحلا  یمحی  فطتخی  موقلا  ماهو  ءالبرکب  هفقوم  سابعلل 
یکبی نا  سانلا  قحا  ص 5 : ج 3 ، ریدغلا ، فلخ 29- هلاعفا  هل  عاضا  ام  هتلیضف و  تناب  ًادهشم  هب  مرکا  فرشلاو  لضفلا  هیلع  نیـسحلا  عم 

ءامب 30- شطع  یلع  هلداجو  یش ء  هینثیال  هاساو  نمو  ءامدلاب  جرضملا  لضفلاوبا  یلع  هدلاو  نباو  هوخا  ءالبرکب  نیسحلا  یکبا  یتف  هیلع 
لامتحا نودو  ابلطتام  غلاب  عاس  لکامو  اهتغلبف  یلعلا  بابـسا  تبلطت  ابءا  هل  نوکت  نا  الا  لضفلا  یبءا  ابالاو  لضفلا  سـسا  نم  ای  لضفلاابا 

: دش یم  هتفگ  دش و  تعاجش  لثملا  برض  اهدعب  هک  تارف  رانک  رد  ناریش  مانک ))  -)) ابکرم 31 ۀنسالا  فارطا  تریخت  ۀعنمو  ازع  میضلا 
غلب دـقو  ینا  البرک  ۀـعقو  ثیدـح  كاتااموا  اهمارک  هتنتقاام  یقبءا  رکذـلاف  ًارمـشم  لیمجلا  رکذـلا  یلا  ضهناف  - 32 م .)   ) يرـشلا دساک 

يرـشلا نود  نم  بذـیو  اهنود  مدـمدو  هتنیرع  یمحف  اهماثل  جاجعلا  ردـک  نم  سمـشلاو  يدـهلا  هبراجتـسا  لضفلاوبا  موی  اـهماتق  ءامـسلا 
اهماه ۀینملاب  حـشری  سوشلاو  ًامـساب  ۀـبیتکلا  یقلی  لساب  نم  اهمامغ  رهفکا  اذا  دوعرلا  لجز  اهعقو  بسحت  ضیبلا  قوف  ضیبلاو  اهماغرض 

یلع باذـعلا  عقو  اهمادـقم 33 - ۀـینث  لک  عالط  ّهنا  شیرق  يردـت  نکت  مل  وا  اـهماغر  موجنلا  یلع  لقتـسی  وا  ۀمیـضه  راد  لـتحیال  مشاو 
توملا فوخ  موـقلا  هوـجو  تسبع  مدـمدیو  هظفل  مجعی  ناریغ  مغیـض  محقتـالا  مهعار  اـم  ملعم  عیاـقولا  یف  وـه  لـساب  نم  ۀـیما  شوـیج 

ورفو الا  ًامدـقتم  هل  سءابوذّرکام  مطحیو  سو  ؤرلل  دـصحی  طاسوالا  یف  صاغو  لامـشلا  یلع  نیمیلا  بلق  مسبتی  کحاض  مهیف  سابعلاو 
یلا هلو  مربملا  ءالبلا  اهب  لحوالا  ۀـموملم  یلع  ًانابـضغ  ّدـشام  مهدالاو  اهنول  رقـشا  ناّیـس  ادـغ  یتح  هحمرب  لویخلا  غبـص  مدـقتملا  هسءار 
البج هتلخ  مهطملا  بکر  اذا  لطب  مغرت  ۀلالضلا  ینب  فونا  اهیف  ۀعاجش  هیبا  نم  ثروت  لطب  ملسی  مدقتلاب  وه  اّمنءاکف  براه  ۀعزن  مادقالا 

ءاشیام یـضقی  هّللاو  هفیـسب  دوجولا  احمل  اضقلا  الول  مسقاال  ءامـسلا  ۀـقعاص  ریغ  یف  ینناو  لقیـصلا  همراـصب  ًامـسق  مهطم  هیف  فخی  ّمشا 
ناو ملعم  ۀـهیرکلاب  نم  یلع  لوزت  هفیـس  ۀـّینملا  لـیوءاتب  میلع  مّسبتی  یغولا  ساـبع  ّرک  اذا  ۀـیما  هوـجو  فوـخ  نم  سبعتو  مکحیو 34 -
یف ملع  فحز  لک  یف  داـهجلل  ملع  ص 329330 : ج 3 ، تیبلا ،  لهءا  ۀـمحلم  مویارـشلاب 35- هنم  هادـع  مویف  الیلا  عقنلاب  برحلا  لیلداع 

یقتراف ءار  لک  نم  نانجلا  عور  وهو  عور  لک  یف  نانجلا  تبث  وه  ءاـباو  ةدـجنب  یلع  نم  زعو  سءاـب  لـک  هیفاـمن  دـق  ءاـقللا  دـنع  تاـبثلا 
نم تغرفا  بولق  ةامکلا  نم  تراطتـساف  ءاملظلا  بهاـیغ  یف  ًارمق  ماـثق  لـیل  برحلاو  یلجتو  ءاّمـش  ۀـعلق  قوف  اـملع  ًـالطم  داوجلا  ةوهص 

ءاضیبلا دیلا  نم  ایانملاب  ًامجر  دوسلا  بئاتکلا  یمری  وهو  ءابهلاک  مهـسو  ؤر  تراطتـساو  یعرـص  یهو  مهموسج  تواهت  ءاوهلاک  اهعولض 
یـسفن ءاـیحو  یتفع  یل  تبا  - 39 تیوهل .  تیـصع  ول  -38 ص 80 . ج 3 ، نیـسحلا ،  مامالا  ةاـیح  -37 ص 2163 . ۀحاصفلا ،  جـهن  -36
کناکم  )) تشاج تءاشج و  املک  یلوقو  حـیبرلا  نمثلاـب  دـمحلا  يذـخاو  یلاـم  هورکملا  یلع  یئاـطعاو  حیـشملا  لـطبلا  یلع  یمادـقاو 

 ، هغالبلا جـهن  ك :  42-ر .  ۀبعکلا .  ِّبرو  تُزف  -41 مّوس .)  پاـچ   ) ص 358 ج 1 ، نسحلا ،  مامالا  ةاـیح  -40 یحیرتست ))  وا  يدـمحت 
 ( م  ) تسا هدرک  رـشتنم  دلج  ود  رد  ار  نآ  تثعب  تاراشتنا  هدش و  همجرت  يزاجح  نیدـلارخف  ياقآ  هلیـسو  هب  باتک  نیا  -43 باتک 47 . 
حص تلقف  بارغلا  بعن  - 47 م )   ) تسا متس  بوشآ و  هنتف و  زا  هیانک  -46 ص 526 . ج 2 ، هباصالا ،  -45 ص 296 . مالسالا ،  حور  -44

-50 ص 29 . نییبلاطلا ،  لتاقم  لعف 49- ناکام  دمحا  ینب  نم  مقتنا  مل  نا  فدنخ  نم  تسل  ینوید 48 - یبنلا  نم  تیضق  دقلف  حصتال  وا 
ج 2. نیسحلا ،  مامالا  ةایح 

اهتشون 2 یپ 

ص ج 1 ، ۀسایسلاو ))  ۀمامالا   )) رد ۀبیتق  نبا  ار  همان  نتم  -52 ص 89 . ج 8 ، ۀیاهنلاو ،  ۀیادبلاو  ص 210  ج 2 ، نیسحلا ،  مامالا  ةایح  -51
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ص 255. ج 2 ، نیسحلا ،  مامالا  ةایح  -54 ص 228229 . ج 2 ، نیسحلا ،  مامالا  ةایح  -53 دنا . هدروآ  دوخ ، لاجر ))   )) رد یـشک  189 و 
توملا تیءار  ناو  ًارحالا  لتقاال  تمـسقا  - 56 ادخهد .) همانتغل  . ) دـنتفرگ تنوکـس  لصوم  هب  مالـسا  لیاوا  رد  هک  مجع  زا  یهورگ  -55

ایندلا تناک  نئل  اّرغا 57 - وا  بذکا  نا  فاخا  ًاّرش  یقالی  ًاموی  ٍئرما  لک  ارقتـساف  سمـشلا  عاعـش  در  ًاّرم  ًانخـس  درابلا  طلخیوا  ًارکن  ًائیش 
ًائیـش قازرالا  ِتناک  ناو  لضفا  هّللا  یف  فیـسلاب  يْرما ء  ُلتَقف  تئـشنُا  توملل  ُنادبالا  تناک  ناو  لبناو  یلعا  هّللا  ِباوث  ُرادـف  ًۀـسیفن  ُّدَُـعت 

راع توملاب  امو  یضماس  لخبی 58 - ءرملا  هب  كورتم  لاب  امف  اهعمج  كرتلل  لاومالا  تناک  ناو  لمجا  قزرلا  یف  ءرملا  یعس  ۀّلِقَف  ًارّدقم 
تسا یّلحم  هلابُز ))  -)) امغرتو 59 لذت  نا  اراع  کب  یفک  ملا  مل  تشع  ناو  مدنا  مل  ّتم  ناف  املـسم  دـهاج  اقح و  يونام  اذا  یتفلا  یلع 

عقاو هیبلعث ))   )) و هصقاو ))   )) نیب ّلحم  نیا  دـشاب  یم  ییاـهرازاب  ياراد  هک  داـبآ  تسا  یناـکم  هفوک و  قیرط  زا  هّکم  ریـسم  رد  فورعم 
ج نیسحلا ،  مامالا  ةایح  -61 دراد . صاصتخا  ربمایپ  نادناخ  هب  هک  یقوقح  تورث و  یف ء )) -)) 60 (. 129 نادلبلا 3 /  مجعم   )) تسا هدش 
ص 89. نایعالا ،  خیراوت  یف  نامزلا  ةآرم  -64 ص 230 . ج 6 ، يربط ،  خیرات  -63 ص 231 . مّرقملا ،  قازرلادبع  لتقم ،  -62 ص 98 . ، 3

نوکبی نیسحلا  راغـصو  ءاضعالا  قثوم  ثیللاو  ثیللا  بلق  ءامظی  رادقالا  ملظل  ای  ءام  ریغ  نم  ّیبنلا  لهاو  ءاملاب  معنت  رورـشلا  بائذو  - 65
یف يوسلا  طارصلا  -68 ق 1 . ج 2 ، فارـشالا ،  باسنا  -67 ق 1 . ج 2 ، فارـشالا ،  باسنا  ءاضقلا 66- ثوغ  نیا  بر !  اـی  ارحـصلا  یف 

ص 284. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماکلا ،  -71 ق 1 . ج 1 ، فارشالا ،  باسنا  -70 ق 1 . ج 1 ، فارشالا ،  باسنا  -69 ص 86 . یبنلا ،  لآ  بقانم 
، ریثا نبا  خیرات  -75 ق 1 . ج 1 ، فارشالا ،  باسنا  -74 ص 172 . ج 3 ، نیسحلا ،  مامالا  ةایح  -73 ص 177 . ج 8 ، ۀیاهنلاو ،  ۀیادبلا  -72

نبا -78 م .)   (( ) ۀـّنُج  )) و ًالمج ))  : )) هبطخ نتم  رد  تیاور  فالتخا  اـب  -77 ص 165 . ج 3 ، نیـسحلا ،  مامالا  ةایح  -76 ص 285 . ج 3 ،
ج 3، نیسحلا ،  مامالا  ةایح  - 81 ص 168169 . ج 3 ، نیسحلا ،  مامالا  ةایح  -80 ص 238 . ج 6 ، يربط ،  خیرات  -79 ص 285 . ج 3 ، ریثا ،

ناف - 85 ص 43 . ج 6 ، يربط ،  خیرات  -84 ص 242 . ج 6 ، يربط ،  خیرات  -83 ص 14 . ج 13 ، رکاسع ، نبا  خیرات  -82 ص 168169 .
امک نوتماشلا  یقلیـس  اوقیفا  انب ، نیتماشلل  لقف  انیرخآ  ۀـلودو  انایانم  نکلو  نبج  اـنبط  نا  اـمو  اـنیمزهم  ریغف  مزُهن  ناو  ًامدـق  نومازهف  مزهَن 

-88 ص 244 . ج 6 ، يربط ،  خیرات  -87 ص 7475 . ج 13 ، رکاسع ، نبا  خیرات  انیرخآب 86- خانا  ۀلکلکب  سانا  نع  عفر  توملاام  اذا  انیقل 
 ، نیسحلا مامالا  ةایح  -91 ق 1 . ج 1 ، فارشالا ،  باسنا  - 90 ص 203 . ج 3 ، نیسحلا ،  مامالا  ةایح  -89 ص 288 و229 . ج 3 ، لماکلا ، 
 ، باـتک عـبنم  هب  هعجارم  اـب  تسا .  مهبم  صقاـن و  نتم  تراـبع  اـج  نیا  رد  - 93 ص 291 . ج 3 ، ریثا ، نبا  خـیرات  -92 ص 211 . ج 3 ،
 ، نیسحلا لتقم  -95 توریب .   1385 رداص ، راد  ص 70 ، ج 4 ، ریثا ، نبا  خیراتلا ،  یف  لماکلا  -94 م .)   ) تسا هدش  همجرت  لماک  تارابع 
انا ص 293 : ج 3 ، ریثا ، نبا  خیرات  -98 هیآ 33 34 . نارمع ،  لآ  هروس  -97 ص 239 . ج 3 ، نیسحلا ،  مامالا  ةایح  -96 ص 297 . مرقملا ، 

وکشی - 100 ص 30 . ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  یعدلا 99- نبا  انیف  مکحیال  هّللات  یبنلاب  یلوا  تیبلا  بر  نحن و  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع 
هیلع هرثوی  عاصناف  دربم  ۀقشک  ءامظ  هناسلو  اضغلا  ۀیلاصک  هتشاشح  لک  يدصلا  یماظلا  یلا  ّالا  اشحلا  ءامظ  یکتشا  امو  هءامظ  بءا  ریخل 

قداصم اهدـعب  نم  ترهظو  قئاقح  اهل  تناب  دـق  برحلا  ص 247 : ج 3 ، نیـسحلا ،  مامالا  ةایح  دـمجی 101- مل  هقیر  ۀـمث  ناک  ول  هقیرب 
بسن -104 ص 316 . مّرقم ،  لـتقم  -103 ص 31 . ج 2 ، یمزراوخ ،  لـتقم  قراوبلا 102- دـمغت  وا  مکعومج  قراـفنال  شرعلا  بر  هّللاو 

لآ تبدن  نا  یبدناو  لیوعو  ةربعب  يدوج  نیع  ص 204 : فراعملا ،  -106 ص 249 . ج 3 ، نیسحلا ،  مامالا  ةایح  -105 ص 57 . شیرق ، 
ص ج 8 ، هیاهنلاو ،  ۀیادبلا  -108 ص 255 . ج 3 ، نیـسحلا ،  مامالا  ةایح  لیقعل 107- ۀعستو  اوبیصا  دق  یلع  بلـصل  مهلک  ۀعبـس  لوسرلا 
 ، نییبلاطلا لتاقم  -112 ص 269 . داشرا ، -111 ص 28 . ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  -110 ص 256 . ج 3 ، نیسحلا ،  مامالا  ةایح  -109 . 186

یلع یخیش  - 114 م .)   (( ) مکرءاثا یتح   : )) تسا نینچ  فل  ؤم  لاـمتحا  مکثرا .))  یتح   : )) تسا نینچ  ریثا  نبا  تراـبع  -113 ص 82 .
لّجبم ٍخا  نم  یسفن  هیدفت  لقصملا  ماسحلاب  یماحن  هنع  لسرملا  یبنلا  نب  نیسح  اذه  لضفملا  میرکلا  ریخلا  مشاه  نم  لاوطالا  راخفلاوذ 

-118 ص 83 . نییبلاطلا ،  لتاقم  -117 ص 269 . داشرا ، -116 ص 262 . ج 3 ، نیسحلا ،  مامالا  ةایح  لزنملا 115- باوث  ینحنماف  بر  ای 
ینید 119- لاعف  اذهام  هّللات  نیعملا  دراب  نیبرشتو  نونملا  ثراو  نیـسحلا  اذه  ینوکت  نا  تنکال  هدعب  ینوه و  نیـسحلا  دعب  نم  سفن  ای 
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فاخا الو  اقـسلاب  ودعا  سابعلا  انا  ینا  اقو  رهطلا  یفطـصملا  طبـسل  یـسفن  یقل  تیلاصملا  یف  يراوا  یتح  اقز  توملا  ذا  توملا  بهرا  ال 
یشمف ینیمالا 121 - رهاطلا  یبنلا  لجن  ینیقیلا  قداص  ماما  نعو  ینید  نع  ادبا  یماحا  ینا  ینیمی  متعطق  نا  هّللاو  یقتلملا 120 - موی  رشلا 

غبـص هعمد  هیلع و  َاینحنم  بکاف  مثلم  جیـشولا  مطحنمب  ردب  ّهناک  لامجلا  بوجحم  هافلا  مسنتم  هنیبو  مایخلا  نیب  هفرطو  نیـسحلا  هعرـصمل 
َملءاتت اهلوهل  روخصلا  مص  ًۀحیص  يداوبلا  الم  دق  يدان و  مثلیف  حالسلا  ضع  همدی  مل  ًاعضوم  ری  ملف  همثلی  مار  دق  مدنع  وه  امناک  طیسبلا 
تلخام محریال  نم  نمحرتسی  نرـص  ذا  دـمحم  تانب  یمحی  نم  یُّخءاءا  معنم  تناو  يزرا  ناب  یـضرت  لـخا  ملو  میعنلا  کـینهی  یُّخءاءا 

نیباـم مطلت  ینیبـج  یف  کـل  یبـضلا  ضیب  هذـهو  فکـالاب  مطلی  كاوـسل  مصقی  يرهظو  یترـصاب  فـکتو  يدـعاوس  لـشت  نا  كدـعب 
یبا نبای  تنوه  مدقتی  هب  نم  اذـه  كاولو  يادـعلا  هب  لذـی  نم  کماسح  اذـه  معنتو  لبق  كوعدا  امک  یعرـصمو إ ال  عیظفلا  کعرـصم 

بئاتکلا نع  راـس  مویلا  اـهماسح  نیمیلا ،  نع  ناـب  مویلا  ًـالئاق  کـلانهام  هیلع  يوهو  ملآوه 122 - يذـلا  هنکـسی  حرجلاو  یتیتف  عراصم 
يرخا تدّهـستو  منت  مل  کب  نیعا  تمان  مویلا  اهماظن  دونبلا  نع  لح  مویلا  انعمج  قرفتلا  یلا  لآ  مویلا  اهماما  ةادهلا  نع  ناب  مویلا  اهـشبک 
یبرلا قوف  تکدکد  وا  يرثلا  یلع  ءامسلا  تقبطا  تلخ  دق  اهمائل  کیلع  تلاثناو  تردوغ  نا  تملع  كارت  له  یحور  قیقـشا  اهمانم  زعف 

اهمّالع یضق  ًارما  قحال  کب  یّننا  يدنع  بطخلا  ناها  نکل  اهمالعا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
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تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،
یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،

ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،
ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،

لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 
خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 

: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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