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خیرات رد  كدف 

باتک تاصخشم 

1931  - 1979 رقابدمحم ، ردص ، هسانشرس : 

 . نارهت ،] تثعب داینب  رشن :  تاصخشم  يدباع  دومحم  همجرت  ردص ؛ رقابدمحم  زا  يراتشون  خیرات  رد  كدف  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

ص 196 يرهاظ :  تاصخشم 

هرامـش سیوـنریز  تروـص  هب  نینچمه  196 ؛ [ - 195  ] هماـنباتک ص تشادداـی :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تـسرهف  تیعــضو 
123057 یلم :  یسانشباتک 

یمالسا تاقیقحت  دحاو  همدقم ي 

ار نآ  يادص  دنـشوک  یم  مکاح  ياه  تردق  هک  یئاهدادـیور  .دریگ  یم  تأشن  کچوک  رهاظب  ياهدادـیور  زا  گرزب ، ياهبالقنا 
دـنهد و هولج  یهاو  تیمها و  مک  رادـقم ، یب  یلئاسم  ار  اهنآ  دـنناوتب  هک  اجنآ  ات  .دـنزیخرب و  هلباقمب  نآ  اـب  دـننک و  هفخ  هفطن  رد 

یلکشب ار  نآ  یعقاو  هرهچ ي  ینکارپ ، هعیاش  ارتفا و  تمهت و  اب  هتخاس ، فرحنم  دوخ  ریسم  زا  ار  دادیور  ناکما  دح  رس  ات  هرخألاب 
.دنروآرد تیصاخ  گنر و  یب  هنوگژاو و 

مشچ نآ  زا  ناوتب  یگداس  هب  هک  تسین  يزیچ  مالسا ، خیرات  فلتخم  راودا  رد  عیشت  یپایپ  ياهمایق  و  نینوخ ، ياه  تضهن  یگژیو 
روشرپ تضهن  نیا  نیرفآ  هسامح  یبالقنا و  تکرح  نیتسخن  دیاب  ًاصوصخ ، نایعیش  هژیوب  ناناملـسم  ًامومع و  ناهج  مدرم  .دیـشوپ 

نرق هدراهچ  خیرات  یط  نآ ، زا  دعب  یلاوتم  ياه  تکرح  شخب  ماهلا  هک  ار  نآ  هرهوج ي  .دنرگنب و  فرژ  یهاگن  اب  ار  زاس  خیرات 
یتیلؤسم موادت  رد  نآ ، يزاس  خیرات  ینیرفآ و  تکرح  دنور  رب  ات  دنسانش  زاب  ار  شا  یبالقنا  یلصا  طوطخ  .دنبایرد  تسا  یمالسا 

.دنرادرب ماگ  دنناوتب  تسا ، هداهن  اهنآ  شودب  خیرات  نامز  نیا  رد  هک 

یم هک  اـم ، نکـش  تب  رورپدیهـش و  تلم  هتـساخ و  اـپب  روشک  يارب  هژیوب  و  ناـهج ، حطـس  رد  یبـالقنا  ههرب ي  نیا  رد  ًاـصوصخم 
دوخ ياهسرد  و  دنک ، در  ار  يزواجت  هنوگ  ره  دهاوخ 
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.تشاذگ دهاوخ  ياجب  ام  تکرح  رد  یلاّعف  شقن  اه ، هقلح  رس  هب  هجوت  دزاس ، هدایپ  لمع  رد  ار 

خیرات ياهدادیور  نیرت  هدنزومآ  نیرت و  هدنرب  نیرت ، هدنبوک  نیرتمهم ، کش  یب 

هحفص 8] ] 

تسا كدف » نیرفآ  هسامح  عوضوم   » نآ سدقم  هزرابم ي  نیتسخن  عّیشت و 

یکلم فلتخا  يارجم  رد  ار  نآ  و  دـنهد ، هولج  یلاـم  هلأـسم ي  کـی  تروص  هب  ار  كدـف  دـنا  هدیـشوک  يا  ّهدـع  اـهلاس  لوـط  رد 
مـصخ یقطنم و  لئالد  هب  یکتم  دنچ  ره  ار  نآ  همکاحم ي  .دـنزادنیب و  رکبوبا »  » لوا هفیلخ ي  و  ص )  ) دـمحم تنب  همطاف  نیبامیف 

.دننک یقلت  يو  تموکح  نماد  رب  یفعض  هطقن ي  ای  و  هداس ، يدادیور  دشاب ، نکش 

هنیمز نیا  رد  ناـیب  تردـق  و  دادعتـسا ، شنیب ، روـخ  رد  يا  هنوـگب  سک  ره  هتفرگ و  تروـص  یناوارف  ياـه  لـیلحت  دروـم  نـیا  رد 
.دنا هدرک  اه  یئاسرفملق 

ریـسم رد  ار  ربمایپ  یمارگ  تخد  تکرح  دـنا  هدیـشوک  یبالقنا  طخ  رد  تسا و  ریدـقت  نیـسحت و  لـباق  اـه  لـیلحت  نیا  زا  يا  هراـپ 
سدقم و تضهن  هب  تبسن  یخرب  فسأت  لامک  اب  یلو  دنروآ ، لمعب  حیحـص  يرادرب  هرهب  نآ  زا  هداد  رارق  تضهن  هیلاع ي  فادها 

.دنا هداد  ناشن  ار  دوخ  تینءوس  ای  هتشاد  اور  تنایخ  هقیدص ، يونعم  ماقم 

نینچ .تسا  تیمها  مک  هداس و  يرما  تفالخ  بضغ  دنک ، كرد  ار  تفالخ  هلأسم ي  ندوب  یهلا  تیونعم و  دناوتن  هک  یسک  يارب 
دبای هار  ع )  ) همطاف هاگدید  جواب  تسناوت  دهاوخن  و  درادن ، یتوافت  اهنزرب  ماب و  اهراوید و  رد و  اهنابایخ و  رب  ینارمکح  اب  یتفالخ 

.دراد یمرب  ضارتعا  دایرف  دچیپ و  یم  دوخ  هب  درغ و  یم  هزرش  ناریش  نوچمه  وا  هک  تسیچ  يارب  دنادب  و 

تروص رتمک  دشاب  مهم  دادیور  نیا  هتسیاش ي  هک  یلیلحت  نونکات  تفگ  ناوت  یم  ور  نیا  زا 
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.دنا هدوبن  نادیم  نیا  درم  دوخ  دنا ، هداد  ماجنا  يا  هناققحم  راک  مه  رگا  دنا  هتخادرپ  مهم  نیدب  هک  یئارگ  لیلحت  هتفرگ و 

رقاب دمحم  دیـس  دیهـش  هللا  هیآ  دهاجم ، همالع ي  شلها  شودـب  گرزب  يادـخ  ار  تیلؤسم  نیا  لمحت  ترورـض  هک  تسا  اجنیا  زا 
فلخ دنزرف  دیدرگ ، سدقم  تضهن  نیمه  نیتسار  نادیهـش  زا  دوخ  هک  دیرب  يدرمدار  ياسر  تماق  رب  ار  هماج  نیا  داهن و  ردـص ،

.لوتب همطاف  ناگدید  رون  و  لوسر ،

ارهز هداون ي  كدف ، بصغ  خیرات  زا  لاس  دص  راهچ  رازهکی و  هلصاف ي  اب  يرآ 

هحفص 9] ] 

ار ایر  قرز و  هدرپ ي  .دیامن  حیرـشت  ار  نآ  یهلا  یعامتجا و  یـسایس ، فادها  دنک ، عافد  هقیدص  يارهز  شردام  زا  ات  دزیخ  یمرب 
تـسد زا  ار  هریغ » تبارق و  تیرثکا ، اروش ، : » لیبق زا  تفالخ  تاکـسمتسم  و  دزاس ، ـألمرب  ار  فلاـخم  بزح  ياـه  هئطوت  درد و  رب 

ار نآ  دنت  لحارم  ماجنارس  دنک و  حیرشت  هلحرم  هب  هلحرم  دزسیم  وا  نوچ  یتیصخش  زا  هک  نانچ  نآ  ار  ع )  ) ارهز مایق  دریگب و  اهنآ 
اب هک  دومرف  دیهاوخ  هظحالم  باتک  نیا  رد  خیرات » رد  كدف   » لالخ رد  ار  بلاطم  نیا  لیـصفت  هک  دیامن ، میـسرت  شور  طوطخ  اب 

.دریگ یم  رارق  ناگدنناوخ  راکفا  ضرعم  رد  هنابیدا ، يا  هماخ  فیرظ و  یتارابع 

، تقد رظن و  لـها  یـسراپ و  يانـشآ  بدا  يدـباع  دوـمحم  ياـقآ  بیـصن  ار  سیفن  رثا  نیا  همجرت ي  قـیفوت  هـک  ار  يادـخ  ساـپس 
يا همجرت  فلؤم  دیهـش  دـنلب  حور  زا  دادمتـسا  اب  تفرگ و  رارق  باتک  يونعم  هبذاج ي  ریثأت  تحت  زین  راـک  لـالخ  رد  دـینادرگ و 

.دیدرگ یمارگ  ناگدنناوخ  میدقت  ناور  ایوگ و 

ات میبلط  یم  دادمتسا  وا  زا  و  میئوگ ، یم  ساپس  یمظع  تمعن  نیا  رب  ار  دنوادخ 

خیرات رد  www.Ghaemiyeh.comكدف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 228زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


رـشان و میناوتب  مینک و  ادا  وکین  عیـشت ، تلاسر  غیلبت  رد  تسا  هداهن  ملق  ملع و  لها  هدـهعب ي  زورما ، یبـالقنا  ناریا  هک  ار  یتیلؤسم 
.دنیامن يرای  مهم  نیا  رد  ار  ام  هک  میناهاوخ  نارکفه  مومع  زا  .میشاب  عیشت  یمالسا و  راثآ  هنوگ  نیا  غلبم 

یمالسا تاقیقحت  دحاو 

تثعب داینب 

هحفص 10] ] 

هب میدقت 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

...هب میدقت 

.تسین كدف  هصق ي  كدف ،

، تسا خیرات  ینارکیب  رد  يدایرف 

، میناوخ یم  باتک  رد  هک 

...و تسا  ییالبرک  یکدف و  ینیمز  ره  و 

: دننک یم  دایرف  یلع  نارای  كدف ، زور  رد 

، مشچ رد  راخ  »

، ولگ رد  ناوختسا 

« میروخ یم  نوح  هتخود ، درد  هب  بل  دوش ، زوریپ  قح  ات 

، لطاب قح و  خلت  تشذگرس  كدف : هصق ي  اجنیا ، و 

، تسا نامرد  هار  درد و  تخانش 

.تساجیب دنیوگن  ات 

، تفگ میارب  ار  كدف  ناتساد  هک  ییاتسور  نآ  هب  منک و  یم  میدقت  یلع  نارایب  و 
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ياقآ ملضاف  تسود  زا  اصوصخم  دندرک - میرای  هار  نیا  رد  هک  نانآ  همه ي  نآ  زا  و 

.مرازگ رکش  شغیرد  یب  تبحم  ببس  هب  يوسوم  رتکد  بانج  یناقهد و 

يدباع دومحم 

هحفص 11] ] 

فلؤم همدقم ي 

! زیزع هدنناوخ ي 

سدـقم هزوح ي  رد  تالیطعت ، ياه  هرود  زا  یکی  رد  نم  يارب  هک  تسا  یتصرف  مانتغا  لـصاح  تسامـش ، راـیتخا  رد  نونکا  هچنآ 
نیا .مداد  صاصتخا  مالسا  خیرات  هدمع ي  لئاسم  زا  یکی  یسرب  هب  ار ، منتغم  تصرف  نیا  نم  .دمآ  تسدب  فرـشا  فجن  هیملع ي 

.تسا هدـمآ  شیپ  لوا ، هفیلخ ي  و  مالـسلااهیلع - ارهز - ترـضح  نیبامیف  هک  تسا  یعازن  كدـف و  هب  طوبرم  یخیراـت ، هلأـسم ي 
هب ار  اهنآ  و  تفای ، یم  رولبت  نم  نهذ  رد  ییاـه  هشیدـنا  مدیـسر و  یم  ییاـه  تشادرب  هب  هراـب  نیا  رد  ماـیا  تشذـگ  اـب  نم ، يراـب 

طیارـش و ّتیعقوم و  یـسررب  و  كدف ، دانـسا  كرادم و  هعلاطم ي  زا  هک  يزور  ات  مدرپس ، یم  هدنکارپ  یقاروا  هنیـس ي  هب  جـیردت 
اه نآ  ور  نیا  زا  .مهد  رارق  یفاک  یقیقحت  هیام ي  هیاپ و  ار  اه  تشاددای  نآ  مناوت  یم  هک  متفاـیرد  متخادرپب ، نآ  رب  مکاـح  لاوحا 

رظن هب  و  متسارایب ، یتاظحالم  ددم  هب  ار 
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.تفرگ دوخ  هب  يا  هلاسر  تروص  راک ، نایاپ  رد  ات  مداد  بیترت  یلوصف 

هک یهام  کی  راک  داـی و  ناونعب  اـهلاس  هنوگ  نیدـب  .مرادـهاگن و  زاـین  زور  يارب  یتشادداـی  هلزنم ي  هب  ار  نآ  هک  مدوب  نآ  رب  اـما 
پاچ هک  درک  داهنشیپ  ناتسود  زا  یکی  هک  نیا  ات  متـشاد  دوخ  دزن  رد  دوب ، قیقحت  بات  چیپ و  شوختـسد  نآ  رد  نم  يرکف  تایح 
هلیسو هب  یمالـسا  یبرع و  هناخباتک ي  رد  يو  هناقداص ي  ياه  شـشوک  تمه و  لذب  زا  هک  دیما  نیا  هب  نم  .دریگ  هدهع  هب  ار  نآ 

.متفریذپ ار  يو  هتساوخ ي  مشاب ، هدرک  ینادردق  يا 

.تسامش سرتسد  رد  کنیا  هک  دش  یباتک  بیترت ، نیدب  و 

فلؤم

هحفص 13] ] 

مایق هنحص ي  رب 

هراشا

هک نادب  .دیـسر و  دهاوخ  ارف  نامگیب  رـشح  زور  اما  ریگ ! رایتخا  رد  هداهن ، رب  زاهج  هدرک و  راهم  يرتشا  نوچمه  ار  تفالخ  نونکا 
رد نایزب  ناراکهابت  زور ، نآ  رد  تسا و  تمایق  هاـگداعیم  نیرتهب  دّـمحم و  یّعدـم ، نیرتهاوخداد  دـنوادخ و  مکاـح ، نیرترگداد 

.دنام دنهاوخ 

ع)  ) ارهز هبطخ ي  زا 

هحفص 15] ] 

نخس دمآرد 

ّتیعقوم نآ  زا  ای  دـیوج ، هار  شرطاخ  هب  يدـیدرت  يرتمک  هک  نآ  یب  تساخ  اپ  هب  گرتس  يراک  دـصق  هب  خـیرات ، گرزب  نامرهق 
و دبای ، تسد  وا  رب  یساره  هیاس ي  ای  دلخب ، یللخ  هسوسو ي  وا  میمصت  هب  هک  دوبن  روّصت  لباق  .دسارهب  یمیب  ّهرذ ي  هب  زیخ ، رطخ 

.دنز گنچ  شرطاخ  تینما  هب 

نیا رد  .دوب  مدق  تابث  يرادیاپ و  تیاهن  رد  دوخ ، یعافد  هویش ي  حرط و  يارجا  رد  و  ییاناوت ، هّلق ي  دادعتسا و  جوا  رد  وا  نونکا 
زج و  دوب ، هتسب  وا  رب  ار  هبناج  همه  ییوجتـسج  و  ریگنامز ، يدیدرت  هار  هک  دید  یم  يرطخ  ههار ي  ود  رـس  رب  ار  وا  سک  ره  لاح ،

تلع هب  نز ، يارب  نآ  رد  نداـهن  ياـپ  هـک  دـیزگرب  ار  یهار  ریزگاـن  .تشادـن و  يزیرگ  هار  دـنیزگرب ، ار  ود  نآ  زا  یکی  هـک  نـیا 
رحـس هکلم ي  یبدا ، تردـق  تعاجـش ، تمه و  رب  هوالع  هکلب  دوبن ، ناسآ  اهنت  هن  اهیراوشد ، یناوارف  یتخـس و  شیعیبط و  فعض 

هب هک  تسج  یم  ینیرفآرنه  تراهم  .دزاس و  رابرپ  یبالقنا  یناـعم  زا  یماـمت  هب  ار  تاـملک  اـت  دـیبلط  یم  يا  هقّـالخ  هوق ي  ناـیب و 
تایح و حور  میـسرت ، دقن و  نیا  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دـنک ، میـسرت  دـقن و  ار  دوجوم  عضو  و  ریوصت ، ار  اه  جـنر  درد و  رنه ، زاجعا 
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رد یگنادواج  ینعم 
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.دزاس يدبا  يدنس  نامیا ، هدیقع و  خیرات  رد  و  دشوپ ، زاس  بالقنا  يدهاجم  سابل  نآ ، فورح  کیاکی  و  دیآرد ، ظفل  بلاق 

نوصم یناوت  ناوتان ، عیابط  رد  و  تّوق ، فیعـض  سوفن  رد  هچ  نآ  اریز  دوب ، ناسآ  وا  يارب  يراوشد  نیا  اه ، یتخـس  نیا  همه ي  اب 
نیا زا  .دوب و  رادروخرب  نسحا  هجو  هب  ود  ره  نیا  زا  وا  هک  تسادخ ، هار  رد  ییاورپ  یب  نامیا و  دنیرفآ ، یم  فعض ، زا 

هحفص 16] ] 

و قح ، يزوریپ  هب  قشع  ار ، نآ  یلصا  هتسه ي  هک  وا ، تیصخش  اب  و  دوب ، قفاوم  ًالماک  وا  عبط  اب  یبالقنا ، هویـش ي  نیا  باختنا  ور 
.تشاد مات  يراگزاس  داد ، یم  لیکشت  وا  هار  رد  هزرابم 

اهنآ همه ي  هک  دندوب  هدمآ  درگ  مظنمان  یفوفص  رد  هدنکارپ ، ناگراتـس  دننام  وا ، ناشیوخ  ناکیدزن و  زا  يدنچ  نانز  شفارطا  رد 
هیهت ي زا  و  دوب ، گرزب  یمادقا  حرط  هئارا ي  مرگرس  ناشنایم ، رد  ربهر  .دندوب  راکیپ  هدامآ ي  هدیـشیدنا و  ار  هزرابم  نیا  بناوج 
ار یتقیقح  يورین  و  دوزفا ، یم  شبلق  تّوق  يرادنتـشیوخ و  رب  تفر ، یم  شیپ  هچ  ره  اما  .تفگ  یم  نخـس  راک ، مزاول  تامدقم و 
، هتفر تسد  زا  قح  قاقحا  رد  شا  هزیگنا  تکرح ، رد  شمدق  يراوتسا  تبالص و  و  درک ، یم  فعاضم  دوب ، مکاح  شدوجو  رب  هک 

.تفرگ یم  ورین  ریطخ  ّتیعقوم  نآ  رد  شروّهت  هزرابم ، رد  شتعاجش  ششوک و 

تـسد هللااـب - ذاـیعلا  هک - دوب  هتفرگ  تیراـع  هب  ار  دوخ » گرزب  درم   » بلق اـه ، يراوشد  اـب  ییوراـیور  يارب  هظحل ، نآ  رد  ییوـگ 
، شکرـس هوک  لد  رد  هدوب  نانچ  دوب ، هتـشون  وا  رب  میکح  دـنوادخ  هک  یتشحو  هعجاف ي  و  تشادـن ، يدـننامه  وا  اـب  ردـق  تردـق 

هزرل تخس ، گنس  ناج  رب  و  تخیر ، یم  ساره 
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.تخادنا یم 

يربا هکل ي  زا  خلت  یمغ  هک ، دومن  یم  یحبـش  دننامه  دوب ، هتـساخ  اپ  هب  عفادم ، يزابرـس  شقن  رد  هک  رطخ ، هظحل ي  نآ  رد  وا » »
فیعض شبناج  هتخیر ، ورف  شناکرا  ردّکم ، شرطاخ  دردرپ ، شبلق  هتفرگ ، شا  هرهچ  هدیرپ ، شگنر  .دشاب  هدیراب  ورف  نآ  رب  هایس 

همـشچ ي و  دـیمد ، یم  تجهب  يداش و  حبـص  شنیب  رود  هشیدـنا ي  يافرژ  دوجو و  قمع  رد  اما  .دیـسر  یم  رظن  هب  ناوتان  شنت  و 
ییاـیور تذـّل  هب  رطاـخ  اـی  هدرک ، شوـخ  ییوزرآ  هب  لد  وا  هک  دوـب  نآ  زا  هن  وا ، يارب  تلاـح  ود  ره  نکیل  .دیـشوج  یم  هنینأـمط 
شیاناوت هشیدنا ي  زا  هک  دوب  یتیاضر  لصاح  رطاخ ، تّرسم  نیا  هکلب  .دشاب  هدرپس  يدنیاشوخ  هجیتن ي  هار  هب  مشچ  ای  و  هدوسآ ،

رد ار  یعقاو  يزوریپ  نآ ، ره  هک  دوب  نآ  زا  رطاخ ، نانیمطا  نیا  و  دیـسر ، یم  شمایق  هدـنیآ ي  زا  هک  یتراشب ، زا  و  تساـخ ، یمرب 
.دید یم  مسجم  مشچ ، ربارب 

يرگید هجو  هلأسم ي  هکلب  میدرک ، یفن  ار  نآ  ًالبق  هک  تسین  ییانعم  نامه  نیا  هتبلا 

هحفص 17] ] 

یّتما دش ، نانچ  زین  اجنیا  و  دنرورپ ، یم  دوخ  داهن  رد  ار  یگرزب  يزوریپ  تسکش  نیع  رد  اه  تسکش  ضعب  هک  بیترت  نیدب  دراد ،
زا ار ، نآ  موادت  يارب  مزال  يورین  و  دوخ ، تضهن  رارمتسا  تابث و  ناشورخ ، مایق  نیا  میرکت  سیدقت و  اب  و  تساخاپ ، هب  یمامت  هب 

.تفرگ وا »  » مایق

یتخبـشوخ هک  دروآ ، شدای  هب  ار  يزور  درک و  هدنز  وا  يارب  ار  کیدزن  ياه  هتـشذگ  دای  نوگانوگ  راکفا  موجه  هماگنه ، نآ  رد 
كرابم ندب  و  تسویپ ، یم  یلعا  ألم  هب  شردـپ  كاپ  حور  هک  ار  يزور  هاگ  نآ  و  دز ، یم  جوم  وا  رابتداعـس  یگدـنز  هیاس ي  رد 

رد وا 
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ذـفان و تمظع  دـجم و  دنـسم  و  دوجوم ، تموکح  رقتـسم  زکرم و  وا ، هناـخ ي  لاوـحا  نیا  هه ي  رد  و  تفخ ، یم  كاـخ  شوـغآ 
.درک یم  يرادربنامرف  هنانتورف  نآ ، هاگشیپ  رد  نامز  هک  دوب ، يراوتسا 

هنیـس ي رب  ار  وا  راوگرزب ، نآ  هک  دروآ  رطاخب  ار  ینامز  ات  درک ، یم  تیاده  شراوگرزب ، ردـپ  لایخ  دایب و  ار  وا  راکفا ، نیا  دـیاش 
كاپ و ناـهد  تشاد ، هک  یتداـع  هب  اـنب  وا  و  دوب ، هتخاـس  وا  رب  يا  هلاـه  دوخ  ینامـسآ  تقفـش  رهم و  زا  هدنابـسچ ، دوخ  كراـبم 

.تفرگ یم  نآ  زا  ار  دوخ  ناج  توق  یماش ، حبص و  ره  و  دیسوب ، یم  ار  ردپ  سدّقم 

.درک وربور  راوشد ، تخس  یتّیعقاو  اب  ار  وا  دش و  هنوگرگد  هنامز  و  تشذگ ، يراگزور  هک  دیسر  اجنآ  ات  و 

نونک اّما  دریگ ، یم  ینـشور  وا  ناتـسآ  زا  دنلب ، نامـسآ  و  تسا ، توبن  هنیجنگ ي  و  رون ، نادـغارچ  شا  هناخ  هک  تسا  یـسک  وا » »
ناهج ّتیـصخش  نیمود  شمع  رـسپ  هک  تسا  یـسک  وا »  » .دراد رارق  دـیدهت  رطخ و  ضرعم  رد  هاـگیب  هاـگ و  هناتـسآ ، هناـخ و  نیا 

، شمع رـسپ  یلع ، و  تسوا ، نانیمطا  دروم  نیـشناج  رایتسد و  یـسوم  نوراه  نوچ  و  ربمایپ ، صلخم  ریزو  تّوبن ، ملع  باب  مالـسا ،
رای و توعد  حبص  رد  یلع  .درادن  يا  هلـصاف  مه  زا  ص )  ) مالـسا راوگزب  لوسر  توبن  زاغآ  و  وا ، یگدنز  عورـش  هک  تسا  یـسک 

.دوب ص )  ) وا تما  دیما  تلحر  بورغ  رد  و  ربمایپ ، روای 

بلس و وا  زا  تسوا - مّلسم  قح  هک  ص -)  ) لوسر ینیشناج  نونکا  اما 

هحفص 18] ] 

ياهرایعم يا  هراپ  اـب  شدرف  هب  رـصحنم  قباوس  دوش و  یم  هئطخت  دـنا ، هداد  تداهـش  نادـب  نیمز  نامـسآ و  هک  وا ، يـالاو  لـیاضف 
هتخاسون
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.ددرگ یم  یقّلت  شزرا  یب  هدیدان و  یمالسا  ریغ 

رهاظ زا  و  راکـشآ ، وا  هرهچ ي  زا  هک  دوبن  يا  هیرگ  وا  هیرگ ي  اما  تسیرگ ! هنادنمدرد  هچ  دناد  یم  ادـخ  .تسیرگ و  وا »  » اجنیا و 
یترسح راخ  و  تسـشن ، شناج  هب  هک  یجنر  درد و  و  دیـشک ، هنابز  وا  لد  هناخ ي  زا  هک  دوب  يا  هلعـش  هکلب  دوش ، هدناوخ  وا  لاح 

.تفرگ مارآ  شنورد  نافوت  شتآ  دیود ، وا  هنوگ ي  رب  هک  یمرگ  کشا  رطق  ود  اب  هاگان  .دیلخ و  ورف  شبلق  رب  هک 

هب دـندوب - وا  درگ  هب  هک  دوخ - ناهارمه  اب  دـیرپ و  اج  زا  شتآ  هرارـش ي  دـننام  درکن ، گـنرد  دوخ  ياـج  رد  نیا ، زا  شیب  رگید 
ینز گرزب  هک  ار - يدـبا  يراکیپ  و  داتـسیا ، رد  دـبا  يارب  تشارفارب و  یمچرپ  نادـیم  نیا  رد  .دیـسر  گرزب  راـکیپ  نادـیم  ناـیم 

تفلاخم هب  یفارحنا  اهنایرج  و  اهدادـیور ، یـضعب  رگا  داهن ، زاـغآ  دریگ - هدـهعرب  دـناوت  یم  ناـمز ، نیمز و  هنهپ ي  رد  ناملـسم ،
.دوب هدیبوک  مهرد  ار  هار  ياه  گنس  هتفرگورف و  ار  تفالخ  شدننام ، یب  مایق  جوم  اسب  هچ  دوب ، هتساخنرب 

.ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا ، راوگرزب  ربمایپ  یمارگ  تخد  همطاف  گرزب ، يارهز  دوب ، ارهز  راوگرزب ، هقیّدص ي  نیا 

هب وا  نونکا  .ناناملـسم و  نایم  رد  ربمایپ  راگدای  و  دوب ، رون  ناـبات  هلاـه ي  و  تمـصع ، يـالعا  لـثم  توبن ، ناتـسوب  لـگ  ع )  ) ارهز
، نیرتزوسلد نیرترب ، هک  يردپ  .دوب  هداد  تسد  از  ار  ص -)  ) مالـسا ربمایپ  شردپ - هزات  هک  دوب  ینامز  نامز ، .تفر و  یم  دجـسم 
و دیشک ، یم  وا  ماکب  ار  لجا  یخلت  مد  ره  هک  يا  هعقاو  زور ، نآ  وا ، تبیصم  دوب و  ناسنا  خیرات  ردپ  نیرت  سّدقم  و  نیرت ، نابرهم 

، ار زوس  تایح  گرم  نآ ، ینیگنس  یتخس و 
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.درک یم  زیگنا  لد  ییوزرآ  و  اراوگ ، نیریش و  وا  يارب  زوس ، تایح  گرم  نآ ، ینیگنس  نیریش و  وا  يارب 

زا دنوادخ  و  دونـشخ ، یهلا  فطل  تمعن و  زا  هک  یلاح  رد  و  تسویپ ، یلعا  توکلم  هب  شیمارگ  ردـپ  هک  يزور  دوب  نینچ  ارهز  و 
تشهب هب  شا  هناگی  حور  دوب ، یضار  يو 

هحفص 19] ] 

.درک زاورپ  ادخ  نیرب 

نماد رد  و  وا ، كاپ  ناج  رد  ریثأت  رظن  زا  هک  دروآ ، يور  ودب  يرگید  هعقاو ي  هکلب  .دنامن  دح  نیمه  رد  راگزور  خلت  ثداوح  اما 
تساوخ هک  دوب ، یتمظع  دجم و  نداد  تسد  زا  نآ  و  دوبن ، رتمک  نیتسخن  هعجاف ي  زا  شتبیـصم ، هلعـش ي  تنحم و  شتآ  هب  ندز 

يربـهر و ناـمه  تمظع ، دـجم و  نیا  زا  نم  روظنم  .دوـب  هدرک  ص )  ) تّوـبن نادـناخ  ّصاـخ  ار  نآ  خـیرات ، لوـط  يارب  ینامـسآ ،
تیب لها  تسد  رد  تما ، هرادا ي  تسایس و  ص ،)  ) دمحم زا  دعب  دوب  نیا  رب  یهلا  نامرف  مکح و  هک  تسا ، یمالـسا  تّما  ییاوشیپ 

زا ار  يربهر  نوناک  راک ، هنوگژاو  ریدقت  ناهگان  هک  اغیرد  و  دـندوب ، نانآ  اهنت  هبّیط  لصا  نیا  لیـصا  ياه  هخاش  هک  اریز  دـشاب ، وا 
هعماج رب  هنارسدوخ  ار ، یناریما  افلخ و  و  درب ، یم  ردب  ناگتـسیاش ، رایتخا  زا  ار  یتموکح  بصانم  و  تخاس ، یم  رود  شلها  تسد 

.درک یم  لیمحت  یمالسا  ي 

- ار ناربمایپ  ناردـپ و  نیرتسدـقم  زور ، هنابـش  کی  زا  رتمک  ینامز  رد  ع )  ) همطاف هعجاف ، ود  نیا  اب  دوب ، یکاندرد  هعقاو ي  یتسارب 
هب تیّلها ، یگتـسیاش و  هب  انب  یهلا  مکح  هک  ار - یتسایر  ییاوشیپ و  نیرت  هنادواج  و  دوب - هدـنکفا  تیاـمح  هیاـس ي  وا  رـس  رب  هک 

و داد ، تسد  زا  دوب - هداد  صاصتخا  وا  نادناخ 
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هنحص ي رد  مئاد  روضح  هزرابم و  يارب  دوب ، ریـسا  مغ  درد و  زا  ییایند  گنچ  رد  هک  نیا  اب  ار  وا  شزاورپ  دنلب  حور  بیترت  نیا  هب 
.تخیگنارب راکیپ 

، دـندوب وا  قداـص  وریپ  هار  نیا  رد  و  قفاوم ، وا  تضهن  و  ع )  ) ارهز یتدـیقع  یناـبم  اـب  هک  یهورگ  زا  هک  تسا ، نیا  مّلـسم  تقیقح 
نیا رگم  ددنب ، راک  هب  هزرابم  رد  ار  وا  ياهیزاس  هسامح  اه و  يروالد  زا  يا  هشوگ  و  دریگ ، رارق  وا  ّتیعقوم  رد  یـسک  دوبن  نکمم 

ره تنوشخ ، تیاهن  و  يریگتخـس ، راشف و  جوا  رد  هک  دـشاب  يا  همکاح  تردـق  ذـیذل  نازرا و  همقل ي  دوخ ، مایق  رادوریگ  رد  هک 
، هزورما هک  یناقفخ  عضو  دننامه  انیع  تفگ ، یم  خساپ  یباقع ، هب  ار  ياک  ره  و  یباسح ، هب  ار  ینخـس  ره  و  یباتع ، هب  ار  يا  هراشا 

يارب رما  نیا  هتبلا  دص  میسانش و  یم  ناروتاتکید  یماظن  تموکح  ار  نآ 

هحفص 20] ] 

نافلاخم زا  یناسآ  هب  اعطق  .تسا و  يریزگان  هار  دننز ، یم  اپ  تسد و  دوخ  تردق  ناینب  ساسا و  ماکحتـسا  یپ  رد  هک  ینارادمروز 
.دنرذگ یمن  دوخ 

نت و هراپ ي  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم ، دنزرف  هتـساخرب ، دوخ  قوقح  زا  عافد  هب  هدـیروش و  متـس  هاگتـسد  رب  هک  یـسک  رگا  اما 
یـساره هنوگ  چیه  و  تسا ، نوصم  هتفرگ  اپون  تردق  رطخ  زا  سدقم ، یگتـسب  نیا  راتبعا  هب  کش  یب  دشاب ، وا  يافوکـش  هرهچ ي 

ار وا  هتسویپ  هک  تسا ، یـصیاصخ  تمرح و  ياراد  نز  الوصا  مالـسا  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هوالعب  دروآ ، یمن  دوجو  هب  وا  يارب 
.دنک یم  تیامح  ظفح و 

؟ تخیگنا یمرب  هزرابم  هب  ار  گرزب  يارهز  یلماوع  هچ 

.درک زاورپ  شگرزب ، ردپ  يایند  هب  و  دوخ ، هتشذگ  یگدنز  ناهج  هب  لایخ ، لابب  ع )  ) ارهز
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، یگدنز بیـشن  زارف و  رد  هک  دناشفا  یم  يرون  وا  ناج  هب  مادم  هک  دوب ، يا  هرطاخ  وا  لد  رد  ص ،)  ) ردپ تلحر  زا  دعب  هک  یناهج 
دنچ نامز ، رامـش  زا  هچ  رگا  وا  .تخیر  یم  شمارآ  يداش و  وا  بلق  رد  و  درک ، یم  یئاـمنهار  ددـم و  ار  وا  رهم ، فطل و  عاونا  هب 

ترـضح نآ  زا  يا  هظحل  دوب ، هتفرگرب  رد  ار  شدوجو  هک  یتارطاخ  و  حور ، رظن  زا  اما  دوب ، هدـنام  رود  ردـپ  زا  یهام  دـنچ  ای  زور 
.دوبن ادج  (ص )

يورین هب  ار  شتماق  یناوت  و  دـپتن ، شلد  زگره  هک  داد  یم  يرای  ینامیا  يورین  ار ، وا  رطاخ  راوشد  تاـظحل  نیا  رد  بیترت  نیدـب  و 
نآ يالاو  حور  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم ، توبن  زا  يا  هنادواج  وترپ  و  دریمن ، ورف  شا  هدـنبوک  مایق  هک  تشارفا  یمرب  یتسار 

.دراذگب وا  ياپ  شیپ  رد  تیاده ، هب  ار ، میقتسم  تسار و  هار  هک  دوب ، وا  هار  غارچ  ترضح ،

مامت اب  و  هدـش ، جراخ  یلاـخ و  مدرم  ملاـع  زا  یّلک  هب  تفرگ ، یم  ندـیلاب  شماـیق ، هناوج ي  هک  يا  هظحل  رد  ع ،)  ) گرزب يارهز 
هتفر ورف  هدنز ، هشیمه  هرطاخ ي  نآ  رد  دوجو ،

هحفص 21] ] 

.دنک سابتقا  هدنزوس  يا  هلعش  دریگ و  ماوب  ترارح  ینشور و  نآ ، رون  زا  ینارحب ، ّتیعقوم  نآ  رد  ات  دوب ،

: داد رد  ادن  تشادرب و  رس  ناهگان  ص ،)  ) ردپ تارطاخ  رد  هقرغ  وا 

شیپ تسین ! رّوصتم  نآ  رب  یبیکش  زگره  هک  دیتشگرب ، یتخب  هریت  هب  نانچ  هک  ییاه  یتخبـشوخ  دیئایب  نم  شیپ  اه  یتخبـشوخ  يا 
نم رب  دوخ  یهلا  رون  زا  هشیمه ، نوچ  رگید  راب  و  نزب ، فرح  نم  اب  نم ...! نیرت  بوبحم  يا  ناج و  زا  رتزیزع  يا  ایب  نم 
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! نارابب

يا منک ، لد  درد  زاین و  زار و  وت  اب  مهاوخ  یم  دشاب ، دنیاشوخ  تیارب  نم  تاجانم  زاین و  زار و  رگا  نم ! زیزع  ردپ  يا  ایب  نم  شیپ 
زاـب وت  يارب  ار  دوـخ  ياـهمغ  و  میاـشگب ، وـت  يورب  ار  دوـخ  درد  زا  لاـمالام  بلق  هچیرد ي  مهاوـخ  یم  نم  نم ! راوـخمغ  هشیمه 

تـسد نم  تیاـمح  زا  درک ، یم  ظـفح  ارم  اـیند  نیا  ترارح  زوس  زا  هک  يربا  تمالـس  هیاـس  وت ، زا  رود  هک  مهد  ربخ  وتب  و  میوگ ،
.تسا هدیشک 

ٌهَثَْبنَه ُءاْبنَا َو  َكَدَْعب  َناک  ْدَق 

بْطَخلا ُرثکت  َْمل  اهَدِهاش  َْتنَک  َول 

یتّیمها نم  يارب  اهنآ  زا  کی  چـیه  يدوب  رگا  هک  دیـسر  نم  هب  ییاسرف  تقاط  ياه  تبیـصم  هچ  راوگان و  ياهربخ  هچ  وت  زا  دـعب  »
« .تشادن

رد يا  هویش  نم  هب  و  دیئوگب ، نم  اب  ار  دوخ  نیشنلد  زیگناروش و  ثیدح  و  دیئآ ، زاب  نم  شیپ  هتـشذگ ! ياهزور  زیزع  تارطاخ  يا 
مردپ ماقم  دوخ  سوه  تساوخ و  هب  هک  یهورگ  مزاس ، اپرب  بلط  تردـق  هورگ  نیا  هیلع  هدـنبوک ، ناما و  یب  یگنج  هک  دـیزومآ ،
سوه لامیاپ  ار  نآ  و  دنتخانشن ، ار  ع )  ) يدمحم نادناخ  مّلـسم  قوقح  و  دنتـسشنرب ، وا  ربنم  هب  یگتـسیاشان  هب  و  دندرک ، بصغ  ار 

.دنتخادرپ نآ  بیرخت  ندز و  شتآ  هب  هک ، دنتشادن  يا  هزادنا  هب  ار  نانآ  هناخ ي  تمرح  یتح  و  دنتخاس ، دوخ 

، داهج رد  وا  داماد  ردارب و  ياهیروالد  اه و  یناـمرهق  زا  ص -)  ) مالـسا گرزب  لوسر  مردـپ - تاوَزَغ  دِـهاشَم و  اـیآ  دـیئوگب ! نمب 
وا يرترب  و  دیوگ ، یمن  اه  هسامح 

هحفص 22] ] 

نیرفآ تعاجش  روضح  و  تاظخل ، نیرت  تخس  رد  ص ،)  ) ربمایپ باکر  رد  وا  تمواقم  يرادیاپ و  زا  دنایامن ؟ یمن  نارگید  رب  ار 
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اب هلباقم  ییوربور و  زا  ناعاجـش  و  دنتخیرگ ، یم  هدز  تشحو  هناکانمیب و  نالف  نالف و  هک  گنج - ياهنادـیم  نیرتکانرطخ  رد  وا ،
و ص )  ) ادخ لوسر  ربنم  رب  ار  رکبوبا  تسا ، راوازـس  همه  نیا  زا  دـعب  ایآ  درادـن ؟ زیگنارورغ  ياه  ناتـساد  دندیـسرت - یم  نانمـشد 

؟ میرآ دورف  تسنآ  هتسیاش ي  قحب  هک  یماقم  زا  ار  ع )  ) یلع میناشنب و  مالسا  تما  يربهر  دنسم 

هروس ي  ) نآرق تایآ  غالبا  يارب  ار  وا  یهلا  یحو  هک  تسین ، یـسک  نامه  رکبوبا  ایآ  .دـیئوگ  زاـب  نم  هب  ردـپ ! زیزع  تارطاـخ  يا 
ع)  ) یلع هک  دراد  ینعم  نیا  زج  باـختنا  نیا  اـیآ  دـیزگرب ؟ ار  یلع  مّهم  نیا  يارب  و  درمـشن ، نیما  راوازـس و  نیکرـشم ، هب  تـئارب )
ص)  ) ربمایپ يارب  امیقتـسم  يرما ، نداد  ماـجنا  رگا  هک  تسا  یتّیلباـق  ناوت و  ناـنچ  ياراد  و  یعیبط ، ـالاو و  يا  هنومن  مالـسا ، يارب 

؟ دوش راذگاو  وا  هب  دیاب  دشابن ، رسّیم 

و درک ، بوصنم  دوخ  ياج  هب  هنیدم  رد  ار  یلع  ص )  ) مردپ هک  ار  يزور  مراد ، رطاخ  هب  یبوخ  هب  ار ، راوشد  تخس و  زور  نآ  نم 
هک یهوجو  هب  ار ، ینیشناج  نآ  یهورگ  هنوگچ  و  دندنکارپ ! یتاعیاش  هچ  نایارس  هوای  زور ، نآ  رد  .دومرف  تکرح  گنج  دصق  هب 

نازاس و هنتف  ياولب  بوشآ و  زگره  و  داتـسیا ، رد  راوتـسا  یهوک  نوچ  طیارـش ، نآ  رد  یلع ، اما  دـندرک ! ریـسفت  دوب ، ناـشهاوخلد 
تاعیاش دروم  رد  ات  ددنویپب ، مردپ  هب  وا  هک  مدیـشوک  یم  نم  لاح  نآ  رد  .دروآ  دیدپ  وا  رد  یتسـس  يا  هرذ  تسناوتن  نارگبوشآ ،

.دیوگب نخس  يو  اب  مدرم 

، مدید هتفکـش  نادنخ و  تیاهن  هب  يا  هرهچ  اب  ار  وا  تشگزاب  رد  و  تفاتـش ، ص )  ) ربمایپ روضح  هب  ماجنارـس  ع )  ) یلع هک  دوب  نیا 
هک
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یهلا يراختفا  ینامـسآ و  یتّیزم  هب  یبایتسد  هناشن  هکلب  ییایند ، یناـعم  اـیازم و  زا  هن  نآ  هک  تشاد ، گرزب  یتراـشب  دوخ ، رـسمه 
وت  » دوب هدومرف  وا  هب  و  هتفگ ، دـمآ  شوخ  یمرگ  هب  هدرک ، لابقتـسا  وا  زا  ص )  ) ربماـیپ هنوـگچ  هک  درک ، ناـیب  نم  يارب  یلع  .دوـب 

يارب نوراه  هلزنم ي  هب  نم  يارب 

هحفص 23] ] 

هب ار  وا  ناوریپ  يربهر  و  دوب ، یـسوم  کیرـش  تموکح  رد  نوراـه  مینادـیم  و  [ « 1  ] دوب دـهاوخن  يربمایپ  نم  زا  سپ  اما  ییاـسوم 
وا هک  تسا  نیا  روظنم  دوش ، هتفگ  ص )  ) دّـمحم نوراـه  یـسک  هب  یتقو  املـسم  و  دـش ، یم  هدرمـش  يو  نیـشناج  و  تشاد ، هدـهع 

.تسا وا  زا  دعب  ص )  ) دّمحم نیشناج  و  ناناملسم ، ّیلو  تسرپرس ،

دنوادخ هک  تسا  هتشذگ  هب  تشگزاب  تعجر و  نامه  نیا  دز : دایرف  دیـسر ، اجنیا  هب  دوخ ، راکفا  نایرج  ریـس  رد  نوچ  ع )  ) ارهز و 
: تسا هدومرف  هک  اجنآ  هداد ، میب  نآ  زا  ار  ناملسم  نآرق ، رد 

؟ مِکباقْعَا یلَع  ُمْتبَلَْقنِا  َِلُتق  وَا  َتاَم  ْنِاَفأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  دَق  ٌلوُسَر  ِّالا  ٌدمُحم  ام  َو 

گرم هب  زین  وا  رگا  دنتـشذگ  رد  ناهج  نیا  زا  و  دندوب ، یناربمغیپ  زین  وا  زا  شیپ  هک  ادخ ، فرط  زا  يربمغیپ  رگم  تسین  دّـمحم  «و 
« نارمع لآ  هروس ي  هیآ ي 144  درک  دیهاوخ  عوجر  دوخ  ّتیلهاج  نید  هب  امش  زاب  تشذگرد ، تداهش  ای 

هشیدنا رب  ار  دوخ  موش  هایس و  هیاس ي  یلهاج ، قطنم  و  هتشگزاب ، دوخ  ناگتـشذگ  نیئآ  هب  دندوب ، یناسک  نانآ  نونکا  هک  اغیرد  و 
: تفگ یکی  دنتفگ ، یم  نخس  رخافت  هب  رگیدکی  اب  هفیقس ، رد  نانآ  زا  هورگ  ود  یتقو  هک  نانچ  هدرتسگ ! اهنآ  ي 

هلیبق ي
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يرگید .دوش  باختنا  ام  نایم  زا  ربمایپ  نیـشناج  دیاب  .تسا و  رتشیب  ّتیعمج  دارفا و  رامـش  زا  مه  و  تردـق ، تّزع و  ياراد  مه  ام ،
: داد خساپ 

وا نادناخ  ياضعا  ناتسود و  اریز  دزیخرب ؟ زیتس  هب  ام  اب  ص )  ) دمحم ینیـشناج  و  تردق ، نتفرگ  تسد  هب  رد  دناوت  یم  یـسک  هچ 
تسام قح  وا  ینیشناج  میتسه و  ام 

ورف یلهاج  ياهسایقم  رد  ص )  ) يدمحم ّتنس  باتک و  هنوگ  نیا  هب  هک  ادرد ! و 

هحفص 24] ] 

: تفگ نینچ  ع )  ) ارهز هاگ  نآ  .دوب  هداتفا 

هب هّکم  رد  هک  یـسک  نامه  يدش  يراج  نم  دوجو  رد  گر ، رد  نوخ  دننام  دلوت ، هظحل ي  زا  هک  ص )  ) يدّـمحم يالاو  نیئآ  يا 
لها هناخ  هب  نونکا  درک ، هلمح  دوب - هتـشاد  اپرب  تلاـسر  غـالبا  و  توعد ، هاـگیاپ  ناونع  هب  ار  نآ  ص )  ) دـمحم هک  وت - هاـگ  لزنم 

...تسا کیدزن  و  دنز ، یم  شتآ  نآ  هب  و  دروآ ، یم  شروی  وا  نادناخ  تیب و 

هب یندشن  شومارف  یسرد  ص ،)  ) راوگرزب لوسر  تمدخ  رد  دوخ ، هزرابم  داهج و  رـسارس  یگدنز  اب  وت  نم ! ردام  گرزب  حور  يا 
.درک مهاوخ  يرگید  هجیدخ ي  ار  دوخ  وت ، زا  يوریپ  هب  یلع ، یگشیمه  ياهجنر  رد  نم  و  یتخومآ ، نم 

قامعا زا  دـناوخ  یم  ارف  نارگ  تموکح  نادـنمروز و  اب  هزرابم  هب  ارم  هتـسویپ  هک  ار  وت  يادـص  نم ! زیزع  ردام  يا  کـیبل ! کـیبل !
.مونش یم  دوخ  ناج 

: تفگ مهاوخ  وا  هب  و  تفر ، مهاوخ  رکبوبا  شیپ  هب  نونکا ، مه 

اما ریگب ! رایتخا  رد  هداهنرب ، زاهج  و  هدرک ، راهم  یبکرم  دـننام  ار  تفالخ  نونکا  هک  میوگب  وت  هب  .يا  هدرک  یباوصاـن  رایـسب  راـک  »
نیرتلداع هک  نادب ! .دیسر و  دهاوخ  ارف  وت ، رشح  زور  نامگیب 

خیرات رد  www.Ghaemiyeh.comكدف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 228زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


« تسا تمایق  هاگداعیم  نیرتهب  و  ص )  ) دمحم یعدم ، نیرت  هاوخ  داد  دنوادخ و  مکاح ،

هب دـنا ، هداهن  ناینب  دوخ  تسدـب  هک  ار  یکیرات  هدـنیآ ي  و  تخاس ، مهاوخ  هاگآ  ناـشیاهراک ، موش  بقاوع  زا  مه  ار  ناناملـسم  و 
: تفگ مهاوخ  نانآ  هب  .دنایامن  مهاوخ  اهنآ 

زیر هنتف  ناتسپ  زا  هاگ  نآ  .دیآرد  نداد  ریش  هب  و  دیازب ، ثداوح  نتسبآ  هک  درذگن  یسب  و  تسا ، هدش  هتسب  هنتف  هفطن ي  کش  یب  »
یناریو ناگدـنیآ ، دـننامرد و  نایز  هب  ناراکهابت  هک  تساج  نآ  رد  و  دنـشودب ، ناـشوج  هزاـت و  نوخ  زا  لاـمالام  ياـه  حدـق  نآ ،

« .دنبایرد دنا ، هتخیر  یپ  ناشناردپ  هک  ار ، یموش  ساسا 

ع)  ) یلع ینامرهق  و  هجیدـخ ، حور  ص ،)  ) دّـمحم نید  وا ، ناج  رد  هک  یلاـح  رد  درک ، تکرح  راـکیپ  نادـیم  يوس  هب  هاـگ  نآ  و 
.دش یم  رترو  هلعش  دوب ، هداتفا  شلد  رب  یمالسا ، تما  کیرات  هدنیآ ي  مغ  زا  هک  یشتآ  و  دز ، یم  شوج 

هحفص 25] ] 

مایق هار 

هناخ دوب ، ع )  ) یلع هناخ ي  اعبط  دش ، هتخورفا  نآ  ررـش  نیلوا  هک  ییاج  اریز  دوبن ، ینالوط  نادـنچ  دومیپ ، ع )  ) ارهز مایق  هک  یهار 
اب يراوید  اهنت  و  ص )  ) ربمایپ دجسم  راوج  رد  هناخ  نیا  .دوب  هدرک  باختنا  توبن  تیب  هلزنم ي  هب  ار  نآ  ص )  ) مالـسا ربمایپ  هک  يا 

.دش دجسم  لخاد  دش  یم  یهتنم  نآ  هب  شا  هناخ  زا  هطساو  یب  و  زاب ، نادب  هک  يرد  زا  ع )  ) ارهز دیاش  ور  نیا  زا  تشاد  هلصاف  نآ 

زا ع )  ) وا دورو  دشاب ، حیجرت  رارق  رگا  نم ، رظن  هب  یلو  درادن ، یتّیمها  نادـنچ  هدـش ، دراو  رد  مادـک  زا  هک  نیا  نییعت  تروص  رهب 
زا یکاح  ینئارق  دوخ  دیوگ ، یم  ار  تضهن  نیا  تشذگرس  هک  یتیاور  قایس  نوچ  تسا ، رت  ینتفریذپ  یمومع  رد 
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مذق دجـسم  دوخ  نحـص  رد  دنک  یمن  روبجم  ار  وا  یـصوصخ ، رد  زا  ع )  ) ارهز لوخد  هک  بیترت  نیدب  دراد ، رظن  نیا  دییأت  نایب و 
ارچ ربخ  يوار  هک  دیـسر ، دهاوخ  هدنناوخ  نهذ  هب  لاؤس  نیا  دشابن  نینچ  رگا  و  دـیامیپب ، ار  دجـسم  هناخ و  نیب  هلـصاف ي  و  دـنز ،

: دیوگ یم  دنک و  یم  فیصوت  ار  ع )  ) ارهز نتفر  هار  تیفیک 

، دشاب ع )  ) ارهز هارمه  تسا  هتـسناوت  یمن  يو  روکذم ، ضرف  هب  انب  هک  تسا ، یهیدب  اریز  تشاد » یمرب  ماگ  ص )  ) ربمایپ دننام  وا  »
لوخد ضحم  هب  هکلب  دماجنا ، یمن  هفیلخ  رب  شدورو  هب  دجسم  رد  وا  ریس  تسا ، هدومیپ  یم  ار  دجسم  هصرع ي  دوش  روّصت  رگا  و 

یسک رب  هظحل ، نامه  رد  دراذگ ، یم  مدق  دجسم ، لخاد  هب  هک  یـصخش  اریز  دوش ، یم  دراو  وا ، نارای  عمج  هفیلخ و  رب  دجـسم  هب 
هوحن ربخ ، يوار  هک  میناد  یم  هوالعب  .دیامیپب  مه  ار  يا  هلصاف  دجسم  نحص  رد  هچ  رگا  ددرگ ، یم  دراو  دراد ، روضح  نآ  رد  هک 

هک دنتـسه  ینئارق  اـه  نیا  همه ي  و  دـنک ، یم  فیـصوت  رکبوـبا ، هـب  شندـش  دراو  زا  شیپ  ار ، ع )  ) ارهز ندز  ماـگ  نـتفر و  هار  ي 
.دننک یم  دیئأت  ار  ام  سدح 

هحفص 26] ] 

نانز

یهارمه نیا  اما  تشذـگ  نآ  رکذ  ًالبق  هک  دـندوب - يو  هارمه  ع )  ) ارهز دـنواشیوخ  کیدزن و  نانز  زا  یهورگ  دـیوگ : یم  تیاور 
نانآ هجوت  بلج  مدرم و  ندرک  هاگآ  هک  هتفرگ ، ماجنا  صاـخ  یـضرغ  یپ  رد  دجـسم ، هب  دورو  يارب  یمومع  رد  باـختنا  ناـنز و 

یم ناـنز  نآ  هارمه  ار  وا  هک  یتـقو  اـت  دزاـس ، دوخ  هجوتم  هاـگآ و  ار  مدرم  هویـش ، نیا  اـب  تساوخ  یم  ع )  ) ارهز ینعی  .تسا  هدوب 
وا دصق  زا  یهاگآ  مزع  هب  دننیب ،
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نیدب و  دنونـشب ، دـننیبب و  ار  وا  نانخـس  اهراک و  اجنآ  رد  و  دـنوش ، عمج  دجـسم  رد  و  دـننک ، تکرح  تسا ، ناور  وا  هک  ییوس  هب 
هاـگآ دوخ ، هعماـج ي  مهم  لـئاسم  زا  ناناملـسم  همه ي  یگتفـشآ ، ناـجیه و  نآ  ناـیم  رد  و  دوش ، اـپرب  ینلع  يا  همکاـحم  هنوـگ 

.دندرگ

ارهز راتفر  رهاظ 

.تشاد یمرب  ماگ  ص )  ) شردـپ دـننام  دجـسم ، هب  نتفر  ماگنه  ع )  ) ارهز دـیوگ : یم  یخیراـت  تیاور  ّصن  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ 
نودب تلاح  نیا  و  هدوب ، ع )  ) ارهز یعیبط  تداع  نتفر ، هار  زرط  نیا  .مینک  وجتـسج  ار  دیلقت  نیا  زمر  زار و  هک  تسنآ  ياج  نونکا 

وخ نیا  رب  ترـضح  نآ  اریز  تسین ، دیعب  زین ، تهابـش  نیا  دوخب  دوخ  دوجو  تسا ، هداتفا  دوهـشم  يو ، زا  یـصاخ  دّـمعت  فّلکت و 
.دنک دیلقت  وا  زا  و  دهد ، رارق  قشمرس  ار  ص )  ) دوخ ردپ  راتفگ  راک و  هتسویپ  هک  دوب ، هتفرگ 

فدـه بیقعت  يارب  دـمعب و  ع ،)  ) ارهز هک  ینعم  نیدـب  تفای ، ناوت  یم  زین  يرگید  هیجوت  مّلـسم ، تهباشم  نیا  يارب  فصو  نیا  اب 
لوسر دـننامه  ار ، دوخ  نتـشادرب  ماـگ  شور  هنوگ  نیدـب  و  درک ، دـیلقت  یهجو  نیرتـهب  هب  ص )  ) دوـخ ردـپ  زا  زور ، نآ  یـصاخ ،

مدرم فطاوع  تاساسحا و  رعاشم و  رب  هلیسو  نیدب  تساوخ  و  تخاس ، ص )  ) گرزب

هحفص 27] ] 

دوخ کیدزن  ياه  هتـشذگ  هب  دـیاش  ات  دراداو ، یهاـتوک  ریـس  تکرح و  هب  ار  اـه  نآ  نهذ  لـماک ، دـیلقت  نیا  اـب  و  دـیوج ، ـالیتسا 
ربمایپ هیاس ي  ریز  هک  ار  ییاهزور  ار ، ینامداش  زا  راشرـس  ياهزور  نآ  دـنرآ ، داـی  هب  ار  ص )  ) ربماـیپ سدـقم  رـصع  و  دـندرگرب ،

.دندوب هدنارذگ  دوخ  گرزب 

و فطاوع ، تاساسحا و  نآ  کیرحت  اب  بیترت  نیا  هب 
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تباـجا و  یهاوـخداد ، داـیرف  نتفریذــپ  يارب  اـه ، بـلق  تـشگ و  یم  راوـمه  ماـیق ، زاــغآ  يارب  هار  نآ ، هرهچ ي  زا  راــبغ  ندودز 
.دیئارگ یم  يزوریپ  هب  دوب ، يدیمون  سای و  شوختسد  هک  وا  ياه  ششوک  و  دش ، یم  مرن  وا  هنانگمغ ي  تساوخداد 

ار وا  رثأـت  نیمه  هتفرگ و  رارق  ریثأـت  تحت  هتـسنادن ، اـی  هتـسناد  يا ، هنوـگب  دوـخ  ثیدـح ، يوار  مینیب  یم  هک  تسا  نـیا  زا  يراـب ،
.دنک ریوصت  ار  تلاح  نآ  ع ،)  ) همطاف تضهن  يارجام  نایب  رد  ات  تسا ، هتشاداو 

هنابز شا  هلعش  ات  تساخرب و  نآ  تیاعر  هب  نامسآ  درک و  دایرف  ع )  ) ارهز هک  دوب  يا  هناهاوخداد  هلان ي  مایق ، نیا  هاتوک  ینخس  اب 
هب ار  نآ  بیرفلد  ییاهوزرآ  زاغآ ، رد  هک  یمیقع  شـشوک  و  دوب ، هدش  لامیاپ  هک  یقح  نآ ، هانپ  رد  هک  تخاس  یهاگیاپ  دیـشک ،

یگدنز تیعقاو  هک  دش  لیدبت  یمیلـست  هب  نارکیب و  یـسای  و  خلت ، یـسوبع  هب  راک ، نایاپ  رد  .دمآ و  درگ  دیـشک ، یم  دوخ  بناج 
.درک یم  لیمحت  ع )  ) وا رب  زور ، نآ  مدرم 

زا شیب  هکلب  دیـشیدنا  یمن  اـه ، ماـیق  رگید  بولطم و  هجیتن ي  هب  اـهنت  زگره ، رگماـیق ، نآ  رد  هک  دوب  یماـیق  گرزب ، يارهز  ماـیق 
طوـطخ ناوـنع  هب  خـیرات  هک  ییاـهراکهاش  ناـیم  رد  نآ  تـبث  و  تـشاد ، تـیمها  شزرا و  وا  يارب  ماـیق ، رارمتـسا  ینآ ، هجیتـن ي 

.دنک یم  ظفح  دوخ  هتسجرب ي  ناشخرد و 

نآ يارب  ًالمع  هک  دوب ، تیدبا  هب  نتـسویپ  یگنادواج و  نیمه  نآ  و  تفای ، تسد  دوخ  بولطم  لامک  هب  ع ،)  ) ارهز مایق  نیا  ربانب  و 
.میراد داقتعا  نیقی و  نآ  يزوریپ  هب  ام  دروخ - تسکش  رهاظ  هب  هچ  رگا  هک -  تسا  نیا  زا  و  دمآ ، شیپ 

میهاوخ نایب  لیصفت  هب  باتک  رگید  لوصف  رد  ار  ینعم  نیا 
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.درک

هحفص 29] ] 

یخیرات تشونرس  ییایفارغج و  تاصخشم  كدف ،

هراشا

(: یقیقح ینعم  رد   ) كدف

بصغ و لامیاپ  یهورگ  تسخ  صرح و  نامرفب  مه  نآ  دوب ، ام  تسد  رد  كدف  اهنت  هدنکفا ، هیاس  نآ  رب  نامسآ  هچ  نآ  زا  يرآ  »
« .میتشذگرد نآ  زا  راچانب  زین  ام  دش و  زواجت 

مالسلا هیلع  یلع 

(: يزمر ینعم  رد   ) كدف

مور و يایرد  هرانک ي  هب  يدـح  هرخالاب  اقیرفا و  هب  يدـح  دنقرمـس ، هب  يدـح  ندـع ، هب  يدـح  ریز : دودـحب  دودـحم  ینیمزرـس  »
« .ناتسنمرا

مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

هحفص 31] ] 

تاصخشم كدف ،

نیـشن يدوهی  ینیمزرـس  دوخ ، خیرات  زاغآ  زا  هیرق  نیا  .دوب  هار  زور  هس  ای  ود  هنیدـم  ات  نآ  هلـصاف ي  و  زاجح ، رد  يا  هیرق  كدـف 
متفه لاس  رد  مالـسا ، نتفای  تردـق  اـب  اـت  تشاد ، همادا  اـهلاس  عضو  نیا  .دـندرک  یم  یگدـنز  نآ  رد  دوهی ، زا  يا  هفیاـط  هک  دوب ،

هب كدف و  همین  هب  یلوق  هب  ساره  میب و  نیا  زا  نتفای  ناما  دصق  هب  دوهی  و  دنکفا ، یبعر  شتآ  نآ  نانکاس  لد  رد  دنوادخ  يرجه ،
.دندرک هحلاصم  ص )  ) ادخ لوسر  اب  نآ  یمامت  هب  یتیاور 

تیکلام هب  دوب ، هدشن  حتف  هیرهق  ياوق  یماظن و  يورین  هب  كدـف  نوچ  .دوش  یم  زاغآ  مالـسا ، رد  كدـف  یخیرات  تایح  اج  نیا  زا 
زور ات  كدف  .درک  راذگاو  ع )  ) ارهز دوخ ، زیزع  دنزرفب  ار  نآ  یتدـم  زا  سپ  زین ، ترـضح  نآ  .دـمآرد  ص )  ) ادـخ لوسر  صاخ 

قعاوـص ریبـعت  هـب  اـنب  لوا - هـفیلخ ي  مالـسا ، راذـگناینب  تشذـگرد  زا  سپ  .دوـب  ع )  ) همطاـف راـیتخا  رد  ص )  ) مرکا یبـن  تـلحر 
هجدوب نیمأت  یمومع و  دـمآرد  عبانم  زا  یکی  كدـف  رمع  تفـالخ  عورـش  زور  اـت  سپ  نآ  زا  و  تفرگزاـب ، ع )  ) ارهز زا  هقرحملا -

زاغآ رد  رمع  اما  .دش  یم  بوسحم  یتموکح 
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نانآ فرـصت  تسد  رد  تفای ، تسد  تفالخ  هب  نامثع ، هک  يزور  اـت  و  درپس ، ص )  ) ادـخ لوسر  هثرو ي  هب  ار  نآ  دوخ ، تفـالخ 
.دوب

لویت ناونعب  ار  نآ  هدش - لقن  هچنآب  انب  موس - هفیلخ ي  نافع ، نب  نامثع 

هحفص 32] ] 

یمن نایم  هب  نآ  زا  يرکذ  نامثع  زا  دعب  دراپـس و  یم  یـشومارف  هب  ار  كدف  خیرات  یتدم ، يارب  اج  نیا  زا  .دیـشخب  مکح  ناورم  هب 
هرود ي رد  هیما  ینب  هک  يرگید  ياه  تورث  لاوما و  همه ي  دـننام  نامثع - تفـالخ  هرود ي  ماـمت  رد  هک  نیا  ضرف  هب  اـما  .دروآ 

.تسا هتفرگ  سپ  زاب  يو  زا  ار  نآ  ع )  ) یلع نانمؤمریما  هک  تسا  ملسم  دشاب ، ناورم  رایتخا  رد  دندرب - لواپچ  هب  دوخ  تموکح 

زا ار  كدف  رکبوبا  هریـس ي  زا  يوریپ  هب  ع )  ) یلع هک  دنیوگب  دـنا  هتـساوخ  كدـف ، هلأسم ي  رد  لوا  هفیلخ ي  ناعفادـم  زا  یـضعب 
.درک یمن  ار  راک  نیا  تسناد ، یم  بئاص  قداص و  شیاعدا  رد  ار  ع )  ) ارهز هچ  نانچ  نیاربانب  و  درکن ، ادج  یمومع  لاوما 

مه ار  نیا  اما  منک  هیجوت  ار  ع )  ) یلع خـلت  توکـس  هلأسم  و  حرطم ، یفوتـسم  یثحب  هیّقت ي  باب  رد  اـجنیا ، هک  مناد  یمن  مزـال  نم 
نآ حیرـص  ّصن  هکلب  درادن ، ینخـس  دروم  نیا  رد  خیرات ، اهنت  هن  اریز  .دشاب  هتفر  قیدـص  هار  هب  ار  ع )  ) یلع هک  مریذـپب  مناوت  یمن 
نب نامثع  يارب  هک  يا  همان  رد  حوضو  هب  ار  رظن  نیا  و  هتسناد ، یم  ع )  ) تیب لها  ملسم  قح  ار  كدف  ع )  ) یلع هک  تسا  نیا  رب  لاد 

.تسا هدومرف  دیکأت  نایب و  دمآ - دهاوخ  ادعب  و  هتشون - فینح 

- وا نادنزرف  رسمه و  ع )  ) ارهز هثرو ي  هب  ار  كدف  لوصحم  دمآرد و  ع ،)  ) یلع تسا  نکمم 
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، ددرگ ربخ  عویـش  بجوم  و  دوش ، یقلت  يداـع  ریغ  يرما  هک  تسا  هدوبن  يا  هنوگب  صاـصتخا ، نیا  هتبلا  و  دـشاب ، هداد  صاـصتخا 
؟ دش دناوت  یم  ربخ  هعاشا  بجوم  هنوگچ  دننآ ، ینوناق  نابحاص  هک  دـیآرد  ع )  ) وا نادـنزرف  یلع و  فرـصت  هب  كدـف  یتقو  نوچ 
ای [ 2 ، ] هدومن ناناملسم  حلاصم  فرص  ار  كدف  دمآرد  مامت ، تیاضر  هب  ع )  ) شنادنزرف وا و  هک  دراد ، دوجو  زین  لامتحا  نیا  هتبلا 

.دنشاب هدرک  فقو  هماع  تاقدص  مدرم و  روما  يارب  ار  نآ  هک  نیا 

هحفص 33] ] 

هیما ینب  كدف و 

فافختسا يزابب و  شیپ  زا  شیب  ار  هدش  لامیاپ  قح  نیا  درک ، لیمحت  ناناملسم  رب  هفیلخ  ناونع  هب  ار  دوخ  هیواعم ، هک  یماگنه  اما 
ثلث و  نامثع ، نب  ورمع  هب  یشخب  و  مکح ، ناورم  هب  یمهس  و  درک ، میسقت  شخب  هس  هب  ار  نآ  دوخ ، لد  ياوه  مکح  هب  و  تفرگ ،

ناورم تموکح  رد  هک  نیا  ات  تشگ  یم  تسد  هب  تسد  یتدم ، كدف  هنوگ  نیدب  و  دومن ، راذگاو  دیزی  دوخ  نادنزرف  هب  ار  رگید 
، تفالخ هب  ندیـسر  اب  وا  .تفرگ  رارق  ناورم  نب  زیزعلادـبع  نب  رمع  تسد  رد  وا  زا  دـعب  .دـمآرد  يو  راـیتخا  هب  نآ  یماـمت  مکح ،
- مزح نب  ورمع  رکبوبا  هنیدم - رد  دوخ  یلاو  هب  هک  يا  همان  نمـض  رد  راک  نیا  يارب  و  دنادرگرب ، ع )  ) همطاف نادنزرف  هب  ار  كدـف 

: تشون خساپ  رد  مزح  نب  ورمع  نب  رکبوبا  .دننک  میلست  نانادب  ار  كدف  داد  روتسد  تشون ،

»؟ منک میلست  کیمادک  هب  دیاب  دنا ، هدنکارپ  نالف  نالف و  لآ  نامثع و  لآ  نایم  رد  همطاف  نادنزرف  »

ینابرق ار  يا  هدام  واگ  مهد  روتسد  وت  هب  رگا  دعب ، اما  : » داد خساپ  زیزعلادبع  نبا 
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نایم رد  ار  نآ  دیسر ، وت  هب  طخ  تسد  نیا  یتقو  درک ؟ یهاوخ  هناهب  یلیئارـسا  ینب  ياهداریا  و  دیـسرپ ، یهاوخ  نآ  گنر  زا  ینک ،
« .نک میسقت  ع )  ) همطاف یلع و  يرارذ 

هلیسو نیا  هب  : » دنتفگ وا  هب  و  دندرک ، شنزرس  باوص ، راک  نیا  يارب  ار  وا  و  دندش ، نیگمـشخ  زیزعلادبع  نب  رمع  رب  هیما  ینب  یلو 
هب ار  وا  و  دـندمآ ، وا  شیپ  هب  هفوـک ، لـها  زا  یعمج  اـب  سیق ، نب  ورمع  هک  تسا  هدـش  هتفگ  زین  و  يدرک » هئطخت  ار  نیخیـش  راـک 

.دندرک شهوکن  یتخس  هب  كدف  يراذگاو  ببس 

و ما ، هدرکن  شومارف  نم  یلو  دیا ، هدرک  شومارف  دیا ، هتـسناد  یم  رگا  و  دـیناد ، یمن  امـش  تفگ : ناشباوج  رد  زیزعلادـبع  نب  رمع 
: دومرف ص )  ) ربمغیپ هک  درک  لقن  شدج  زا  وا  و  شردپ ، زا  مزح  نبورمع  نبدمحم  نبرکبوبا  هک  مناد  یم  یتسردب 

هحفص 34] ] 

دونـشخ ار  وا  هچ  ره  دنک ، یم  دونـشخ  ارم  و  دنک ، یم  نیگمـشخ  زین ، ار  وا  دروآ  مشخ  هب  ارم  هچ  ره  .تسا  نم  نت  هراپ ي  همطاف  »
« .دزاس

، دش راذگاو  ناورم  هب  یتدم  زا  دعب  هک  نآ  ات  دوب ، ناشیا  تسد  رد  اجکی  رمع - رکبوبا و  نیخیش - دهع  رد  كدف  نیا ، زا  هتـشذگ 
هب ار  دوخ  مهس  متساوخ ، اهنآ  زا  نم  دیـسر  ثاریمب  مناردارب - نم و  ینعی  شناثراو - هب  وا  زا  دیـشخب ، زیزعلادبع ، مردپ  هب  زین  وا  و 

ار نآ  مدید ، تحلصم  تقو  نیا  رد  .دمآرد  نم  کلمتب  نآ  یمامت  ات  دنتخورف ، یضعب  هدیشخب و  یضعب  مه  نانآ  و  دنـشورفب ، نم 
.مدرک نینچ  منادرگزاب و  ع )  ) همطاف نادنزرف  هب 

وراد دوخ  کلمت  رد  ار  نیمز  يریذپ ، ین  ار  ام  ياهداهنشیپ  رگید  رگا  دنتفگ : دندینش ، ار  هفیلخ  نانخس  یتقو  نانآ 
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.درک نینچ  زین  وا  و  نک ! میسقت  نانآ  نایم  رد  ار ، نآ  لوصحم 

ینب رایتخا  رد  هتـسویپ  نانآ ، تلود  ضارقنا  نامز  ات  و  تفرگزاب ، همطاف  ینب  زا  ار  كدـف  کلملادـبع ، نبدـیزی  هراـبود  نآ  زا  سپ 
.دوب ناورم 

سابع ینب  كدف و 

دعب .درپس  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  هلادبع  هب  ار  كدف  تفالخ ، ندروآ  گنچ  هب  دوخ و  مایق  اب  حافس  سابعلاوبا  اما 
هب راب ، نیمدـنچ  يارب  روصنم  نب  يدـهم  یتدـم  زا  سپ  نکیل  .تفرگزاب  نسحلا  ینب  زا  شتفالخ ، ناـمز  رد  روصنم ، رفعجوبا  وا  زا 

.دناتسزاب ناشتسد  زا  يدهم  نب  یسوم  وا ، زا  سپ  زاب  و  داد ، نییمطاف  نادناخ 

نآ يرجه ، هد  تسیود و  لاس  رد  وا  .دیـسر  نومأم  هب  تفالخ  تبون  هک  نیا  ات  دوب ، نایـسابع  تسد  رد  كدف  هراومه  سپ ، نیا  زا 
نومأم .تشاد  درتسم  نایمطاف  هب  ار 

هحفص 35] ] 

: تشون رفعج  نب  مثق  هنیدم - رد  دوخ  رازگراک  هب 

تنـس يایحا  رد  يو  اب  يدـنواشیوخ  ربمایپ و  ینیـشناج  ببـس  هب  و  دراد ، یهلا  نید  رد  هک  یماـقم  شقن و  ببـس  هب  نینمؤملاریما  »
رتراوازـس یـسک  ره  زا  وا ، تاقدـص  يارجا  و  هدیـشخب ، یـسک  هب  یمارگ  لوسر  هچنآ  میلـست  ندـنادرگزاب و  رد  و  ص ،)  ) وا ياـه 

هک يراـک  هب  يو  هک  تسا  يدـنوادخ  قوش  هزیگنا ي  هب  و  دـهد ، یم  تمـصع  قیفوت و  نینمؤـملاریما  هب  هک  تسا  دـنوادخ  .تسا 
نیا هدیـشخب و  ع )  ) ارهز دوخ  یمارگ  دـنزرف  هب  ار  كدـف  ص ،)  ) ادـخ لوسر  کش  یب  .دزای  یم  تسد  تسا ، یهلا  برقت  بجوم 

هب ات  یـسک  ع )  ) ارهز زا  رتراوازـس  زین  و  درادن ، فالتخا  لوسر  نادناخ  زا  یـسک  نآ  رد  هک  تسا ، ملـسم  فورعم و  يدـحب  هلأسم 
نانچ نینمؤملاریما  ور  نیا  زا  .تسا  هدشن  نآ  یعدم  لاح 
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لدع قح و  ندرازگ  اب  ار  یهلا  برقت  تیاضر و  و  دنک ، اهنآ  میلـست  و  دنادرگزاب ، ع )  ) همطاف هثرو ي  هب  ار  نآ  هک  دید ، تحلـصم 
یتموکح نیواود  رد  ار  عوضوم  نیا  هک  داد  روتسد  .دنادرگ و  دونشخ  شرما ، يارجا  هب  ار  ص )  ) ادخ لوسر  رطاخ  و  درآ ، تسدب 

رد هلاس  همه  مرکا ، لوسر  تلحر  زا  دـعب  رگا  هک  نیا  مکح  هب  و  دـنراد ، مـالعا  ًاـبتک  زین  تاـیالو  نارازگراـک  يارب  و  دـننک ، تبث 
شقح هتفریذپ و  شنخس  تسا ، هدش  هداد  يا  هدعو  وا  رب  ای  دراد ، یقح  ترضح  نآ  رب  یـسک  ره  هک  دش ، یم  هداد  ادن  جح  مسوم 
میلست وا  هب  هتشاد ، ررقم  ص )  ) ادخ لوسر  هچنآ  و  ددرگ ، قیدصت  شنخس  هک  دوب  رتراوازـس  یـسک  ره  زا  ع )  ) هطماف دوش ، یم  ادا 

.دوش

هب طوبرم  بوسنم و  هک  یقوقح  دودح و  یمامت  كدف و  هک  داد  روتسد  دوخ - يالوم  يربط - كرابم  هب  نینمؤملاریما  هک  دوب  نیا 
هب ار  نآ  دوخ  و  دنک ، راذگاو  ص ،)  ) ادخ لوسر  دنزرف  ع ،)  ) همطاف هثرو ي  هب  ار ، نآ  دیاوع  رگید  تّالغ و  اه و  هدرب  و  تسا ، نآ 

یلع نب  نیسح  نب  یلع  نب  نسح  نب  هللادبع  نبدمحم  بلاطیبا و  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نبدیز  نب  نیـسح  نب  ییحی  نبدمحم 
هک نادب  .دیامن  میلـست  دنتـسه ، نآ  تالوصحم  دیاوع و  میـسقت  راد  هدهع  و  تیلوت ، دـهعتم  نینمؤملاریما  بناج  زا  هک  بلاطیبا  نب 

رد دنوادخ  هک  تسا  یماهلا  هجیتن ي  نینمؤملاریما و  تساوخ  دوخ ، نیا 

هحفص 36] ] 

.دیامیپب ار  یهلا  تقفاوم  تعاط و  هار  شربمایپ ، ودب و  برقت  يارب  ات  هدنکفا ، وا  لد 

يربط كرابم  اب  هک  هنوگ  نادب  و  نک ، مالعا  دنتسه  وت  شیپ  رد  هک  مه  یناسک  هب  ار  بلطم  نیا 
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ینادابآ بجوم  ادخ - تساوخ  هب  هک - ییاهراک  مامت  رد  .شاب و  هلادبع  نبدمحم  ییحی و  نبدمحم  اب  يدرک  یم  راتفر  تدعاسمب 
« مالسلاو نک ، تنواعم  یهارمه و  نانآ  اب  دوش  یم  تالغ  ینوزفا  و 

.دیشخب رایزاب  رمع  نب  هلادبع  هب  هصلاخ ، ناونع  هب  و  تفرگ ، نایمطاف  زا  ار  كدف  دیـسر ، تفالخب  یـسابع  لکوتم  هک  یماگنه  اما 
نب نارـشب  مان  هب  يدرم  رایزاب  رمع  نب  هلادبع  .دوب  هدش  هتـشاک  ص )  ) ربمایپ كرابم  تسد  هب  هک  تشاد  هلخن  هدزای  كدف  زور  نآ 

.دش جلف  تشگزاب  زا  سپ  و  دیرب ، ار  اه  لخن  نآ  نارشب  .داتسرف  هنیدم  هب  ار ، یفقث  هیما 

.دسر یم  نایاپ  هب  رایزاب  رمع  نب  هلادبع  هب  نآ  ندیشخب  یسابع و  لکوتم  تفالخ  اب  نایمطاف ، كدف و  هطبار ي  بیترت  نیدب 

نآ رب  یصخشم  حیحـص و  هدعاق ي  طخ و  زارد ، ياه  لاس  نیا  لوط  رد  هک  دهد  یم  ناشن  كدف ، ناشیرپ  خیرات  یلامجا  یـسررب 
نامز رد  هک  اج  نآ  نیا ، فصو  اب  .تسا  هتـشگ  یم  تسد ، هب  تسد  تقو  ياهتـسایس  تالایامت و  ياضتقا  هب  یتح  و  هدوبن ، مکاح 
ریـسم هتـشگ و  یمرب  تماقتـسا ، لدـع و  هار  هب  یخیرات  ریـس  نیا  هدـش ، یم  هدـنادرگزاب  دوخ  یقیقح  نابحاص  هب  نوگانوگ ، ياه 

.تسا هتفای  یم  زاب  ار  دوخ  یلصا 

ّتیمها زا  شنرادـمامز ، یمالـسا و  هعماـج ي  رظنرد  هلأـسم ، کـی  ناوـنع  هب  كدـف  اـمئاد  مینیب ، یم  هک  تسا  نیا  یلـصا  هتکن ي 
و نارادـمامز ، تسایـس  هوحنب ي  میقتـسم  طابترا  هلاسم ، نیا  لح  هار  دوش ، یم  هظحالم  هک  نانچ  و  تسا ، هدوب  رادروخرب  یـصاخ 

رادروخرب رظن  لادـتعا  و  يار ، تماقتـسا  زا  هاگره  هفیلخ ، هک  ینعم  نیدـب  تسا ، هتـشاد  توبن ، نادـناخ  هب  تبـسن  نانآ  يریگتهج 
نامز هفیلخ  ياهراک  ردص  رد  كدف ، نتفرگ  زاب  تروص  نیا  ریغ  رد  و  هدرپس ، یم  نایمطاف  هب  ار  كدف  هدوب ،
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.تسا هتفرگ  یم  رارق 

رظن رد  كدف ، هک  دهد  یم  ناشن  ام  هب  تسا ، هتخاس  یعازخ  لبعد  هک  يا  هدیصق 

هحفص 37] ] 

ار هیصق  نیا  يرجه - موس  نرق  فورعم  رعاش  یعارخ - لبعد  .تسا  هدوب  يونعم  شزرا  تیمها و  زا  يا  هجرد  هچ  ياراد  ناناملسم 
: تسا نینچ  هدیصق  علطم  .دنادرگزاب  یمطاف  نادناخ  هب  ار  كدف  یسابع - هفیلخ  نومأم - هک  دورس  یتقو 

اکحضدق نامزلا  هجو  حبصا 

اکدف مشاه  نومأم  درب 

« دش نادنخ  افوکش و  راگزور  هرهچ ي  دنادرگزاب ، مشاه  ینب  نادناخ  هبار  كدف  نومأم  هک  يزور  ینعی : »

كدف يدام  شزرا 

هک نانچ  تسا  هدوبن  لصاح  یب  يا  هعرزم  ای  کچوک ، ینیمز  هعطق  كدـف ، هک  تسا  نیا  دوش  هفاضا  دـیاب  هک  يا  هتفگاـن  هتکن ي 
تورث هک  دوب  نانچ  دـش ، یم  شبحاص  دـیاع  نآ  زا  هک  یتـالوصحم  تفگ  ناوت  یم  ناـنیمطا  هب  هچنآ  هکلب  دـنرادنپ - یم  یـضعب 

هراپ رد  هک  تفگ  نخـس  نآ  هنالاس ي  دـمآرد  دروم  رد  ناوت  یمن  نیا  زا  شیب  تروص ، رهب  اما  داد ، یم  لیکـشت  يا  هظحالم  لباق 
.تسا هدش  رکذ  ییالاب  رایسب  حطس  رد  نآ  هزادنا ي  عبانم ، زا  يا 

.درب یپ  كدف  لوصحم  رادقم  يدام و  شزرا  نازیم  هب  ناوت  یم  یتاراما  نئارق و  زا 

نارگـشروش بوشآ  هّدر و  ياه  گـنج  رطخ  ضرعم  رد  تموکح  هک  لـیلد  نیا  هب  رمع  دـش ، دـهاوخ  رکذ  ًادـعب  هچ  نآ  رب  اـنب  ( 1
.درک تفلاخم  رکبوبا  اب  يریگولج و  ع ،)  ) ارهز هب  كدف  میلست  زا  تسا ، فیعض  نآ  یلام  يورین  و  عقاو ،

اـه و بوشآ  دـننام  یتخـس ، عقاوم  رد  نآ  تیوقت  و  یتـلود ، هجدوب ي  دوبمک  عفر  رد  ناوتب  ینیمز  لوصحم  رگا  هک  تسا  یهیدـب 
.دشاب هبانتعم  نآ  رادقم  دیاب  کش  یب  دهد ، يرای  ار  تموکح  هاگتسد  یلخاد ، ياه  گنج 

هحفص 38] ] 
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یئزج هکلب  تشادن  صاصتخا  ص )  ) ربمایپ هب  كدف  دیوگ : یم  دـنک  یم  ثحب  كدـف  هرابرد ي  ع )  ) همطاف اب  لوا  هفیلخ  یتقو  ( 2
هک میناد  یم  و  دومن ، یم  فرـصم  ادـخ  هار  رد  قافنا  و  نامجاهم ، بوکرـس  يارب  ار  نآ  ص ،)  ) ربماـیپ هک  دوب  ناناملـسم  لاوما  زا 

.دنک نیمات  ار  يرکشل  جراخم  هک  دراد  ناکما  یمهم  هجدوب ي  هلیسو ي  هب  اهنت  مجاهم ، نافلاخم  نانمشد و  بوکرس 

ار نآ  زا  یثـلث  ناـمثع ، نبورمع  ناورم و  دـیزی و  زا  مادـک  رهب  و  درک ، میـسقت  شخب  هس  هب  ار  كدـف  هیواـعم  هـک  میتـفگ  ًـالبق  ( 3
هک ینایلاو  زا  رفن  هس  نایم  رد  یتورث  یتقو  اریز  .دـهد  یم  ناشن  ار  كدـف  زا  لـصاح  دـمآرد  رادـقم  یبوخ  هب  بلطم  نیا  .دیـشخب 

.تسا زیگنا  صرح  ریگمشچ و  یتورث  کش  یب  دوش ، یم  میسقت  .دنرایسب  یلاوما  باسح و  یب  يا  هتخودنا  بحاص  دوخ 

دیدحلا یبا  نبا  دننام  یضعب  زین  مشـش  نرق  رد  یتح  .تسا  هدمآ  نادلبلا  مجعم  رد  هک  نانچ  دنا ، هتـسناد  يا  هیرق  ًابلاغ  ار  كدف  ( 4
.دنا هتفگ  هفوک  ياه  ناتسلخن  هزادنا ي  هب  ار  نآ  ياه  ناتسلخن  هغالبلا  جهن  حرش  رد 

هحفص 39] ] 

ارهز مایق  خیرات 

هراشا

هثبنه ءابنا و  كدعب  ناک  دق 

بطخلا رثکت  مل  اهدهاش  تنک  ول 

مهرودص يوجن  انل  لاجر  تدبا 

برتلا کنود  تلاح  تیضم و  امل 

اهناول بئاصم  یلع  ّتبص 

ایلایل نرص  مایالا  یلع  ّتبص 

دمحم لالظ  تحت  عترا  تنک  دق 

ایلامج ناک  امیض و  یشتخا  ال 

یقتاو لیذلل  عضخأ  مویلاو 

ایئادرب یملاظ  عفداو  یمیض 

هحفص 40] ] 
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« تشادن یتّیمها  کی  چیه  يدوب  رگا  هک  دیسر  نمب  ییاه  تبیصم  هچ  راوگان و  ياهربخ  هچ  ص -)  ) ردپ يا  وت - زا  دعب  »

يزور »
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« دندرک راکشآ  دنتشاد ، هتفهن  دوخ  هنیس ي  رد  یضعب  هک  ار  ییاه  ینمشد  يدیشوپ ، كاخ  باقن  رد  يور  یتفر و  هک 

« دیشک یم  نآ  رس  رب  ار  بش  یهایس  دیراب ، یم  راگزور  رس  رب  رگا  هک  تخیر  نم  ناج  رب  ییالب  وا  گرم  اب  »

« .مدوب نامارد  یساره  میب و  ره  زا  دوب - نم  یگدنز  هوکش  ییابیز و  هک  ص -)  ) دمحم هیاس ي  رد  زور  نآ  »

« منک یم  عفد  دوخ  يادر  اب  تسا  هدروآ  شروی  نم  رب  هک  ار  یمتس  دادیب و  مرذگ و  یم  هنانتورف  ناگیامورف  شیپ  زا  زورما  یلو  »

ع)  ) ارهز هب  بوسنم  راعشا  زا 

هحفص 41] ] 

؟ مینیشنب خیرات  تواضق  هب  هنوگچ 

، یلقع تاـقیقحت  تاـعوضوم  عاوـنا و  هـیلک ي  رد  ینف ، یتراـهم  صـصخت و  هـب  و  هدـنیاز ، راـبرپ و  يرکفت  هـب  ندیـسر  يارب  رگا 
زا تامدقم  نیمه  ًانیع  دوش ، هدرمـش  مزال  طارـش  زا  هشیدـنا ، دازآ  و  يأر ، راهظا  رد  تقد  لمأت و  و  تاینهذ ، اهرواب و  زا  يرانکرب 

ار یناـنیمطا  لـباق  قیقد و  خـیرات  ناینیـشیپ ، لاوحا  یـسررب  رد  دـهاوخب  هک  تسا  یخروـم  ره  راـک  مزاوـل  طیارـش و  نیرت  یـساسا 
زا يرـصانع  و  دـنک ، میـسرت  تسا - هدـش  هدرپـس  ناـمز  راد  هنیجنگ  هب  هک  ار  ناگتـشذگ ، یگدـنز  طوـطخ  هک  یخیراـت  دـسیونب ،

یتاقیقحت يارب  ار  مزال  هنیمز ي  و  دـیامن ، ریوصت  دـنا - هتخانـش  ناـنآ  رد  ناشنیرـصاعم  اـی  هتخانـش ، دوخ  رد  هک  ار - ناشتیـصخش 
یخیرات و عون  تاقیقحت ، نآ  ددـم  هب  ات  دـنک ، مهارف  هتـشذگ  صاخ  هرود ي  نآ  تاـعوضوم  زا  یعوضوم ، ره  هراـبرد ي  عماـج ،
قیقحت و رادـم  هک  يدرف  یگدـنز  یعامتجا و  یگدـنز  فلتخم ، ياه  هبنج  زا  نآ  ّتیمها  شزرا و  هجرد ي  و  هرود ، نآ  یعامتجا 

یسایس و یقالخا و  ینید ، تایح  قیقحت ، داعبا  نیا  .دوش  هتخانش  تسا  ققحم  هجوت  دروم 
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.دیآ یم  دوجو  هب  اهنآ  فالتئا  زا  یناسنا  هعماج ي  کی  هک  تسا  يرگید  ياه  هبنج 

ناسنا یعقاو  ناهج  زا  ار ، دوخ  یملع  تیدوجوم  هک  دـناسر ، یم  دوصقم  لزنم  هب  ار  ام  هاـگ  نآ  اـه ، شهوژپ  تاـقیقحت و  نیا  اـما 
هک نیا  هن  دنک ، بسک  هعلاطم  دروم  ياه 

هحفص 42] ] 

هدـید ي شیپ  تایعقاو ، زا  ضحم  دـیلقت  دـبعت و  هک  ییایند  دـشاب ، خروم  فطاوع  اهرواب و  تاّینهذ و  يایند  هتخادرپ ي  هتخاـس و 
ازورپ کبس  لایخ  اب  اهنت  و  دهن ، یم  ناینب  اوه ، هب  رس  یتایس  دح  و  ذخأم ، یب  یتایـضرف  اب  ًانایحا  دوخ  هک  نآ  هن  درتسگ  یم  ققحم 
تسد رب  هک  تسا  يدنب  دیق و  نآ  زا  غراف  و  هدش ، انب  ملسم  تاجاتنتـسا  قیقحت و  هیاپرب ي  هک  ییایند  دیاشگ ، یم  لاب  نآ  يوس  هب 

.دریگ راکب  تسا ، هتسیاش  یملع  قیقحت  رد  هک  يا  هنوگب  ار  دوخ  هشیدنا ي  دناوت  یمن  هک  نانچ  دچیپ ، یم  هدنسیون  ياپ  و 

هویـش رد  ار  دوخ  قیقحت  ای  مینک ، یمن  تبث  دب  ای  بوخ و  تسه - هک  نانچ  ار - تیعقاو  اما  میزادرپ ، یم  یخیرات  شهوژپ  هب  یتقو 
زا شوشغم ، شزرا و  یب  داوم  اه ، نآ  کمک  هب  هک  ار  یتایـضرف  تـالامتحا و  اـی  میزاـس ، یمن  دودـحم  یملع  دـصرد  دـص  ياـه 
هک میوش  یم  ییاه  يروادشیپ  فطاوع و  ریسا  اهنت  هکلب  میریگ ، یمن  راک  هب  دنوش ، یم  هتخانش  زاب  یـسررب ، قیقحت و  لباق  لئاسم 

تسد هب  هچ  نآ  .مینک  یم  مادقا  دوخ  هتشذگ  ياه  لسن  خیرات  تخانـش  رد  اه ، نآ  ریثأت  تحت  ام  و  تسا ، هدیـسر  ام  هب  نارگید  زا 
و دـنا ، هدوب  تیرـشب  لک  زا  ییزج  و  هتـسیز ، یکاـخ  هرک ي  رب  يزور  هک  تسین ، ییاـه  ناـسنا  یگدـنز  خـیرات  زگره  میا ، هدروآ 

ياه هزیگنا  و  هدناشک ، یم  عازن  فالتخا و  هب  ار  نانآ  ینوگانوگ  روعش و  ساسحا و 
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ام نهذ  قولخم  هک  تسا ، ییاه  ناسنا  لاوحا  حرـش  یخیرات ، نانچ  هکلب  تسا ، هدرک  یم  ناـجلخ  اـهنآ  لد  رد  رـش  ریخ و  فلتخم 
.تسا هداد  زاورپ  لایخ ، تسد  رود  يایند  هب  ار  اه  نآ  ام  تاینهذ  دنتسه و 

نآ هک  يزادرپ  هصق  دننام  هن  و  میـشاب ، اه  ناسنا  يایند  یخیرات  تیعقاو  هدننک ي  نایب  هشیدـنا ، يدازآ  لامک  رد  میهاوخب ، رگا  اما 
هک میریگ ، تسد  هب  نآ  راهم  نانچ  ای  میراذـگب و  يراـنک  هب  ار  دوخ  فطاوع  دـیاب  تسوا ، نهذ  ماـهلا  هتخادرپ و  دـسیون ، یم  هچ 

قیقحت هار  غارچ  هک  ار  شیوخ  هشیدـنا ي  لاوحا  همه ي  رد  و  دراذـگن ، رثا  يزیچ  یـسک و  نآ  رد  و  دـشاب ، ام  راـیتخا  رد  هراومه 
هب دوخ  راک  رد  میتفریذپ و  ار  خیرات  رد  وجتـسج  شهوژپ و  ّتیلؤسم  هک  نآ  زا  سپ  اریز  میزاس ، دازآ  دوخ  هب  قلعت  دیق  زا  تسام ،

طیارش نیا  لوصح  اب  .دوش  هدرمش  ام  کلم  وزج  ام  هشیدنا ي  دیابن  میدرک ، دّهعت  تناما 

هحفص 43] ] 

.دوش یم  هدیمان  قیقد ، جاتنتسا  حیحص و  رکفت  رب  ینتبم  و  طیارشلا ، عماج  ینعم  مامت  هب  ام  قیقحت  هک  تسا 

، لاثم ناونع  هب  .تسا  هدوب  ناوارف  هتخاس  مورحم  هشیدنا  يدازآ  زا  ناشتاقیقحت ، رد  خـیرات  ناداقن  هک  ینوگانوگ  لماوع  هنافـساتم 
هدنسب تسا ، هدوب  اهنآ  هعلاطم ي  دروم  هک  یگدنز  زا  یصاخ  داعبا  یسررب  هب  اهنت  ناخروم ، زا  يرایسب  رت  تسرد  ریبعت  هب  و  همه -
هتـساوخ نخـس ، شوخ  خروم  یتقو  ًاصوصخم  دنایامنب ، ار  اهنآ  ییوگابیز  رنه  اهنت  هک  دنا  هتخیر  یبلاق  هب  ار  خیرات  ًانایحا  و  هدرک ،

زا يزیچ  هک  تسا  خیرات  زا  یقمر  گنر و  یب  تروص  راک ، نیا  لصاح  ًابلاغ  اما  .دنک  نایب  لیـصفت  هب  ار  دوخ  ياه  تشادرب  تسا 
ار هعماج  نآ  يایند 
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.دنک یم  ریوصت  ار  اه  نآ  راک  تکرح و  ششوک ، زا  راشرس  یگدنز  نوئش  تالاح و  هک  ییایند  دهد ، یمن  ناشن 

هعلاـطم ي دروـم  لوـصف  نیا  رد  هک  ینارحب  هرود ي  نیمه  زا  عوـضوم - هلـصوح ي  بساـنت  هـب  هدـنیآ ، ياـه  ثـحب  رد  هدـنناوخ 
تلحر زا  دـعب  هک  تسا  یتیعقوم  ناـمز و  ینارحب ، هرود ي  زا  روظنم   ) .تفاـی دـهاوخ  ییاـه  هنومن  تاـقیقحت  عون  نیا  زا  تساـم -

و تفرگ ، ناینب  ریذپانرییغت ، یلکـش  اب  مالـسا  خیرات  رد  یـساسا  يا  هلاسم  هرود ، نآ  رد  و  دـمآ ، شیپ  ص )  ) مالـسا یمارگ  لوسر 
( ...دریگ هدهع  هب  ار  ناناملسم  روما  یتسرپرس  تسیاب  یم  هک  دوب  یتردق  عون  نآ ،

نآ تحاس  و  كاپ ، يا  هبئاش  ره  زا  ینعم  مامت  هب  دوخ ، ناشخرد  نیتسخن و  هرود ي  رد  مالـسا ، خـیرات  هک  میهاوخ  یم  ام  همه ي 
الاو ياه  هنومن  زا  مالسا ، ردص  خیرات  هک  میناد  یم  .دشاب  هزنم  دیالآ ، یم  اه  يدنمسوه  اه و  ترارش  هب  ار  یناسنا  تایح  هچنآ  زا 

.تسا راشرس  ناسنا ، خیرات  هتسجرب ي  و 

هرک ي نیا  خـیرات  رد  هزاـت  یقرو  ندوشگ  يارب  راـگزور ، زاـسخیرات ، نیرتـگرزب  هک  دوش  یم  زاـغآ  يا  هظحل  زا  رـصع  نیا  عولط 
هدـیزاین تسد  نادـب  ملع  هفـسلف و  ملاع  رد  یهلا  تمکح  زگره  هک  داد  ءاقترا  يا  هجرد  ات  ار  یهلا  هدـیقع ي  و  درک ، مایق  یکاـخ 

نآ دبلاک  رد  دوخ ، سدقم  حور  تاحفن  زا  ص )  ) ادخ لوسر  اهنت  هن  تقیقح  رد  .دوب 

هحفص 44] ] 

تشرس نانچ  وا  هدیزگرب ي  نارای  هکلب  تفرگ ، یهلا  يا  هیامنورد  كرزب  حور  نآ  ریثأت  تحت  مالسا ، ردص  خیرات  و  دیمد ، رـصع 
، هتفرگ ییانـشور  وا  رون  زا  یتسه  هک  دنتـشاد  يراگدیرفآ  بناج  هب  لد  يور  اهنت  هک  دندرک  یناف  یهلا  رهوج  رد  ار ، دوخ  يدوخ 

نانچ مه  .ددرگ  یم  زاب  وا  يوس  هب  و  تسا ، هدیبات  و 
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دینـش یم  ار  یهلا  يادن  وس  ره  زا  دوب و  هدید  انف  هدیدب ي  ار  یتسه  مامت  یهلا ، یحو  نیلوا  لوزن  هظحل ي  رد  ناشگرزب ، ملعم  هک 
.دوب یهلا  زیگناروش  تایآ  زا  يرادومن  وا  مشچ  هب  ناهج  رسارس  و  دید ، یم  ار  يدنوادخ  راثآ  وترپ  اجره  رد  و 

يارجا نوناق و  ربارب  رد  ربنامرف  هدنامرف و  تخیرورف ، يدام  تازایتما  اه و  شزرا  هرابکی  مالسا ، ردص  ینعی  رـصع ، نیا  رد  یتسارب 
ات سفن  یلاعت  يرادنتـشیوخ و  حور ، یگتـسارآ  ینعی : یهلا  يوقت  اهنت  یناسنا ، تمارک  يونعم و  شزرا  نازیم  .دـندش  ناسکی  نآ 
هب رقف  ندرمـش  راوخ  و  شلام ، ببـس  هب  ینغ  تشادگرزب  رـصع ، نیا  یـشزرا  ياهرایعم  اب  .دش  هتخانـش  تیناسنا ، هجرد ي  نیرترب 
اهل هک : دـش  اه  نآ  راک  يورین  میرک - نآرق  حیرـص  صن  قبط  رب  اه - ناسنا  زایتما  هیام ي  اهنت  و  دودرم ، مارح و  شتـسدیهت ، ببس 

بـسک هچ  نآ  تسوا  هیلع  رب  هدرک و  بـسک  هـچ  نآ  تـسوا  يارب   » هیآ ي 286 زا  هرقب  هروس ي  تبـستکا : ام  اهیلع  تبـسک و  اـم 
« تسا هدرک 

، داهج نیا  موهفم  دنریگ  یم  تقبـس  رگیدـکی  رب  هنارگراثیا  عون ، دوبهب  هار  رد  داهج  دـصق  هب  اهناسنا  هک  مینیب  یم  ینامز  نینچ  رد 
یمالـسا ياهراک  رامـش  زا  ار  نآ  و  دـنک ، یم  ءاغلا  هدـش ، داینب  ناـهج  نیا  رد  يدرف  تداعـس  ساـسا  رب  هک  ار  یبتکم  هشیمه  يارب 

.دناد یم  جراخ 

ریدقت باجعا و  لیجبت و  سیدقت و  نیرتهب  روخ  رد  یتسارب  هدش ، عمج  نآ  رد  تاراختفا  همه  نیا  هک  يرصع  میوگب : دیاب  اج  نیا 
یتروص رد  منک ، هدرتسگ  ار  ثحب  دوش ، ینالوط  نخس  نادنچ  متساوخ  یمن  هک  یعوضوم ، نوماریپ  رد  دیاب  نم  ارچ  ایآ  اما  .تسا 

- تسا ثحب  دروم  لیصفت  هب  هک  یلصا - عوضوم  رانک  رد  هک 
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رصع نیا  هسامح ي  یبنج ، هلاسم ي  نیمه  یتسارب  هک  تفگ  دیاب  درک ؟ طارفا  يرگید  هلأسم ي  رد  دیابن 

هحفص 45] ] 

.مزادرپب حورشم  ثحب  هب  هک  دنک  یم  راداو  ارم  هک  تسا  يا  هبذاج  نانچ  ياراد  و 

ار نیا  یلب  .تسا  یناسنا  یخیرات  هرود ي  نیرتناشخرد  یتسرد ، لادتعا و  رد  و  تیناحور ، تیونعم و  رد  دـیدرت  یب  مالـسا ، ردـص 
یملع تاقیقحت  رد  قمعت  تقد و  زا  ار  ام  زایتما ، نیا  منک  یمن  ناـمگ  اـما  .مراد  لوبق  ار  نآ  رورغ ، لاـمک  اـب  و  مناد ، یم  یبوخ  هب 

ای .دـشابن  بسانم  قفاوم و  نآ  اب  تسام - ثحب  دروم  نونکا  هک  صاـخ - هرود ي  نیا  زا  یعوضوم  یخیراـت  یـسررب  اـی  دراد ! زاـب 
راچان هب  عرش ، نیزاوم  بسح  رب  اجنآ  هک  دریگ  تروص  ساسا  انبم و  نیا  رب  رگا  كدف ، هلاسم ي  رد  قیقحت  درادنپب ، یـسک  الوصا 

و هفیقس ، تفالخ و  یبنج  ثداوح  هلـسلس ي  تداهـش  هب  هرخالاب  ای  تسا ، هدوب  اطخ  رب  ع -)  ) ارهز ای  رکبوبا  اوعد - نیفرط  زا  یکی 
يدنمهوکش ششخرد و  تسا ، هدوبن  یلبق  هنیمز ي  همدقم و  نودب  يا  هعقاو  هفیقس ، حرط  تفالخ و  هصق ي  نآ ، رب  مکاح  طیارش 

.دنک یم  ضقن  ار  رصع  نآ 

هب و  زور - نآ  نادرم  هک  میروصت ، نیا  رب  هرود ، نآ  تاراختفا  حیرـشت  نییبت و  رد  اـم ، زا  يرایـسب  هک  نیا  تسا  يدـب  رادـنپ  هچ  و 
نیدب دنریگ  رارق  همکاحم  دقن و  دروم  دیابن  دنرـصع ، نآ  هعماج ي  ناسانـشرس  زا  هک  نانآ - لاثما  رمع و  رکبوبا و  رتحیرـص  ریبعت 

و تسا ، راگزور  نآ  خیرات  نانآ ، یگدنز  خیرات  دنا و  هرود  نآ  یئالط  طوطخ  ناگدننک  میسرت  زور و  نآ  تمظع  نایناب  هک  لیلد 
هک تسا  نانچ  دوش ، بلس  نانآ  زا  یتبقنم  ّتیزم و  هچ  نانچ  اذل 
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.دوش هتفرگ  نآ  زا  تسا - ناناملسم  همه ي  داقتعا  دروم  هک  مالسا - ردص  خیرات  تمظع  هوکش و 

هدـهع ي هب  ار  ینـالوط  ثحب  و  قیقد ، یـسررب  مرذـگب و  دراد - یلـصفم  قیقحت  ياـج  هک  ثحب - نیا  زا  راـصتخا  هب  مهاوـخ ، یم 
.مسرپب نآ  تیعقاو  هجرد ي  زا  منک و  حرطم  یبلاطم  هک  تسا  یفاک  اهنت  نونکا  .مراذگب  يرگید  فیلات  تصرف و 

راشرس مه  یمالسا ، هعماج ي  یگدنز  یپ ، رد  یپ  نیملـسم  تاحوتف  دنمتردق ، لوا  هفیلخ ي  ود  نامز  رد  مالـسا  هک  تسا  تسرد 
یئافوکـش رد  نآرق ، تامیلعت  وترپ  رد  ناشخرد و  یناـحور  يونعم و  ياـه  هزیگنا  زا  اـه  هنیمز  یماـمت  رد  مه  و  تاـکرب ، ریخ و  زا 

مامت

هحفص 46] ] 

؟ تسا هدوب  تموکح  دنسم  رب  قوراف  قیدص و  دوجو  بهاوم ، نیا  لماع  اهنت  هک  تفریذپ  ناوت  یم  ایآ  یلو  دوب ،

هفیلخ ي ود  رصع  رد  ناناملـسم  هک  میناد  یم  نکیل  تسا ، جراخ  ام  ثحب  عوضوم  لاجم و  زا  نونکا  لاؤس ، نیا  لماک  باوج  هتبلا 
نیا خـیرات  یتح  .دـندوب  يزابناج  یئاورپ و  یب  لامک  رد  هدـیقع ، زا  عافد  رد  و  رورغ ، تریغ و  جوا  هب  نید ، تیامح  راـک  رد  لوا ،

هب فورعم  ياهراک  زا  ار  امـش  يزور  رگا  : » دیـسرپ مدرم  زا  تفر و  ربنم  هب  رمع  يزور  هک  تسا  هدرک  تبث  ام  يارب  ار  هدنز  دـهاش 
و دناوخ ، میهاوخارف  هبوت  هب  ار  وت  تروص  نآ  رد  : » داد باوج  ناناملسم  عمج  نایم  زا  یصخش  درک »؟ دیهاوخ  هچ  مینادرگب ، رکنم 

تندرگ : » داد باوج  درم  نآ  مدرکن »؟ هبوت  رگا  و  : » تفگ رمع  .میرذگ » یم  رد  تیاطخ  زا  و  میریذـپ ، یم  وت  زا  يدرک ، هبوت  رگا 
هب هک  ار ، يادخ  ساپس  : » تفگ دینش ، ار  وا  باوج  یتقو  رمع  دز » میهاوخ  ار 
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« .درآ یتسارب  ار  ام  میئارگ ، يژک  هب  رگا  هک  داد  ینادرم  ام  تما 

رتمک اب  زور ، نآ  دندوب و  مکاح  هفیلخ  ياهراک  بقارم  دـصرتم و  هتـسویپ  ع )  ) یلع نارای  فلاخم - هورگ  دارفا  هک  میناد  یم  زین  و 
ای دـیرخ ، يرـصق  ناـمثع  هک  يزور  هـک  نـیا  اـمک  .دـننک  ور  ریز و  ار  ییاـیند  هرـسکی  دنتـسناوت  یم  تموـکح ، فارحنا  هابتـشا و 

مدرم هک  نآ  اب  دندیروش ، وا  رب  درک ، لودع  ص ،)  ) ربمایپ يالاو  هریـس ي  زا  هک  يزور  ای  دناسر ، نیملـسم  تیالو  هب  ار  شناشیوخ 
.دندوب نیشیپ  هفیلخ  ود  نامز  زا  رتراک  هحماسم  و  رتمرن ، رایسب  نامثع  نامز  رد 

یلاجم زگره  دنتـساوخ - یم  ضرف  هب  مه  رگا  هک  دـندوب - یـساّسح  تیعـضو  نانچ  رد  ماکح  هک  تفاـیرد ، ناوت  یم  هعقاو  نیا  زا 
مئاد تراظن  تبقارم و  تحت  نانآ  ياهراک  مامت  نوچ  دنتفای ، یمن  نآ  هدـمع ي  لئاسم  و  تسایـس ، ساسا  رد  لیدـبت  رییغت و  يارب 

تموکح و راـک  رب  هک  دنتـسناد  یم  فظّوم  ار  دوخ  و  دنتـشاد ، داـقتعا  یمالـسا  لوصا  هب  صـالخا ، لاـمک  اـب  هک  دوـب  یناناملـسم 
یهورگ دیدش  داقتنا  ضارتعا و  ضرعم  رد  دندرک ، یم  اطخ  هب  يراک  ماکح  رگا  هوالعب  دنشاب ، هتشاد  هتسویپ  تراظن  نیمکاح 

هحفص 47] ] 

دقتعم و  دوش ، لامعا  یمالـسا  بان  دـعاوق  يانبمرب  دـیاب  تموکح  هک  دندرـشف  یم  ياـپ  لـصا  نیا  رب  هراومه  هک  دـنتفرگ  یم  رارق 
و ص ،)  ) ادخ لوسر  یصو  ثراو و  ع )  ) یلع دزاس ، رولبتم  تموکح  بلاق  رد  ار  مالـسا  حور  دناوت  یم  هک  یـصخش  هناگی  دندوب :

.تسا ترضح  نآ  زا  دعب  نانمؤم  یلو 

تموکح يارب  تاحوتف  نیا  میناد  یم  همه  نکیل  دـیآ ، یم  باسح  هب  هرود  نیا  ثداوح  اهراک و  ردـص  رد  یمالـسا ، تاحوتف  اـما 
نادب نیخیش - نامز  رد  دوجوم 
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حرط و  تازیهجت ، هیهت  و  گنج ، ياهراک  همه ي  یتقو  اریز  .دروآ  یمن  رابب  يراختفا  دـجم و  خـیرات  رد  تسا - فورعم  هک  هنوگ 
یقاب یلمع  ار  نآ  دوخ ، لماک  تیـصخش  مکح  هب  هک  دوب  یتما  یهورگ  راـک  یعون  هک  تفرگ  یم  ماـجنا  يا  هنوگب  نآ  هشقن ي  و 
اهراک رد  و  هدیـسرن ، وا  نماد  هب  گنج  شتآ  زا  يررـش  هک  دشاب  یمکاح  تسد  هتخاس ي  دناوت  یم  راک  نیا  هنوگچ  تسناد ، یم 
يزاب يزوریپ  رد  یـشقن  نیرتمک  مه ، نآ  هک  هدش  یم  هصالخ  گنج  نامرف  رودص  هب  وا  شقن  اهنت  و  تسا ، هتـشادن  لقتـسم  ییأر 

؟ تسا هدرک  یمن 

ای تموکح ، رد  یتردـق  هنوگ  چـیه  رـصم ، قارع و  ریخـست  ماگنه  رد  هچ  ماش و  حـتف  نامز  رد  هچ  زور  نآ  هفیلخ ي  گنج  نالعا 
نخـس تّوق  هکلب  دوش ، بوسحم  يو  هلیـسو ي  هب  تازیهجت ، هیهت ي  هناشن  راک  نیا  ات  دـنک ، یمن  تابثا  وا  يارب  یـصخش  ییاناوت 

ناملـسم ناج  لد و  تراشب ، نیمه  و  دوب ، هدومرف  یمتح  يا  هدع  و  ار ، مور  ناریا و  ياهروشک  حتف  هک  دـیامن ، یم  ار  ص )  ) ربمایپ
.تخاس یم  راشرس  نیقی ، نامیا و  وزرآ ، رورغ و  زا  ار 

ینیـشن هشوگ  دوخ ، یلمع  یگدنز  رد  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دعب  هک  نانآ  زا  يرایـسب  هک  تسا ، تقیقح  نیا  يایوگ  زور  نآ  خیرات 
لد رد  زکترم  نامیا  تراشب و  نیا  .دـندروآ  رطاخ  هب  ار  يوبن  ياه  تراشب  نیا  هک  دـندش  جراخ  اوزنا  زا  یتقو  اهنت  دـندرک ، رایتخا 

ناناملـسم یبایماک  ببـس  هک  يرگید  رما  .درک  یم  هدامآ  ار  گنج  تازیهجت  نایهاپـس و  و  مزال ، طیارـش  مامت  هک  دوب  ییورین  اـه ،
یترهش نسح  زا  تشادن - اروش  تموکح  هب  یطابترا  هنوگ  چیه  و  دناسر - يزوریپ  هب  گنج ، ياه  نادیم  رد  ار  اه  نآ  و  دش ،
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حتف دصق  هب  ییوس  ره  هب  نیملـسم  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، هدنکارپ  ناهج  فانکا  فارطا و  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دـش ، یم  یـشان 
.دوب هتخاس  راومه  ار  هار  هتفر و  هناحتاف  مالسا ، لوصا  جیورت  غیلبت و  هب  يونعم  یهاپس  اه  نآ  شیاشیپ  رد  دندومن  یم  يور 

هیقب ي ناناملـسم  و  دـمآ ، یم  رامـشب  نیمکاـح  هفیظو ي  اـهنت  هک  دوب  حرطم  يرگید  شقن  تیلؤسم و  تاـحوتف ، عوـضوم  رد  اـما 
، دش یم  حتف  نیملـسم  يورین  اب  يروشک  یتقو  هک  نیا  زا  دوب  ترابع  ماّکح ، یـصاصتخا  هفیظو ي  نیا  دـنداد ، یم  ماجنا  ار  اهراک 

تخانـش ینادجو و  روعـش  و  دنیامن ، هئارا  مدرم  هب  ار  ینآرق  يالاو  ياه  هنومن  و  دنهد ، شرتسگ  نآ  رد  ار  مالـسا  تیّونعم  حور و 
يزایتما نیخیـش  يارب  میناوت  یم  دروم ، نیا  رد  مناد  یمن  اـما  .دنـشخب  قمع  تعـسو و  تسا  نیتداهـش - زا  رترب  هک  ار - مدرم  ینید 

دیوگ یم  دوخ  یمالسا  هرود ي  رد  هحوتفم ، کلامم  خیرات  هک  ار  هچ  نآ  و  مینک ، دیدرت  ناققحم  زا  يا  هراپ  دننام  ای  میوش ؟ لئاق 
؟ میریذپب

هک صاخ  تسایـس  يانب  رد  و  دمآ ، دوجو  هب  نانآ  ناراگزور  رد  هک  يرثؤم  یماظن  یگدنز  نیوکت  رد  ار  نیخیـش  طیارـش  همه ي 
ع)  ) یلع اب  ار ، دوخ  تیعقوم  طیارـش و  ود ، نآ  هک  دـش  یم  نکمم  رگا  میناد  یمن  اـما  .درک  يراـی  تدـعاسم و  دـنتفرگ ، شیپ  رد 

یمالـسا هعماج ي  يرادمامز  و  دنتفرگ ، یم  رارق  ع )  ) یلع تیعقوم  رد  قوراف  قیدص و  رگا  دوب ؟ هنوگچ  اهنآ  عضو  دـننک ، ضوع 
دیدج یتموکح  هویـش ي  و  تسایـس ، نتفرگ  شیپ  رد  ار  یلع  تهج  ره  زا  هک  یطیارـش  دش - یم  راذگاو  نانآ  هب  طیارـش ، نآ  رد 

یلع دننام  ود ، نآ  ایآ  تخاس - یم  رسیم  ار  اه  تمعن  زان و  اه و  ینارذگشوخ  عاونا  زا  يرادروخرب  و  داد ، یم  ناکما 
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یمرب تفلاـخم  هب  ییوجماـک  یئاـسآ و  نت  اـب  دـندرک و  یم  مورحم  قح ، مالـسا و  دوـس  هب  ذـیاذل ، بهاوـم و  نآ  زا  ار  دوـخ  (ع ،)
.دش خیرات  لثملا  برض  تموکح  رد  تناما  تقادص و  و  ضحم ، ییوجادخ  لمع و  صالخا  رد  و  درک ، نینچ  یلع  دنتساخ ؟

، یگدنز تسایس و  رد  لادتعا  نتفرگ  شیپ  رد  و  تموکح ، رد  هدیدنسپ  شور  لامعا  رد  نیخیـش ، هک  میوگب  مهاوخ  یمن  نم  هتبلا 
نم روظنم  هکلب  دندوب ، روبجم  الماک 

هحفص 49] ] 

یلک روط  هب  مهاوخ  یمن  هوالع  هب  و  درک ، یم  باـجیا  ار  يا  هویـش  نینچ  زور  نآ  رب  مکاـح  طیارـش  هاوخاـن ، هاوخ و  هک  تسا  نیا 
هّیلک ي هفیقس ، يارجام  رد  زور ، نآ  رد  هک  دندوب  نانآ  تسا ! نکمم  يراک  نینچ  هنوگچ  و  منک ، دادملق  رثا  یب  خیرات  رد  ار  نانآ 

ياهیزوریپ رد  دوخ و  نامز  خـیرات  يانب  رد  اصوصخم ، اـهنآ ، هک  تسا  نیا  دـصقم  اـهنت  .دـندرک  میـسرت  ار  مالـسا  خـیرات  طوطخ 
.دندوب رثا  مک  هرود  نآ  يونعم  یماظن و 

كدف هلأسم ي  داقع و  داتسا 

قوش اب  نم  .تسا  هدوشگ  نم  يور  شیپ  رد  داقع ، دومحم  سابع  داتـسا  نّویمطاف » همطاـف و   » باـتک بلاـطم ، نیا  نتـشون  نیح  رد 
مراد نیقی  هک  یلاح  رد  منادـب  لوا ، هفیلخ  و  ع )  ) همطاف عازن  هرابرد ي  ار  يو  رظن  يرواد و  دـیاش  ات  مدروآ ، تسد  هب  ار  نآ  مامت ،

زا هک  ینامز  تسا و  هدش  يرپس  نانآ ، رظن  راودّلقم  لّمأت و  یب  دییات  و  ناگتشذگ ، راک  يارچ  نوچ و  یب  نتفریذپ  راگزور  زورما ،
ياهلاس هنافـسأتم ، هک  نآ  اب  هتفای ، نایاپ  دـش  یم  زیهرپ  نآ  ریغ  یخیراـت و  یبهذـم ، ینید ، تاـعوضوم ، زا  یعوضوم  ره  رد  ّقمعت 

یسک نیتسخن  دیاش  تسا - هتشذگ  نینچ  مالسا  خیرات  رب  يدامتم ، نورق  ناوارف و 
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رارق میب  سرت و  دروم  ار  وا  و  دز ، دایرف  درم  نآ  رـس  رب  هک  يزور  نآ  دوب  لوا  هفیلخ ي  تشاذـگ ، ار  انب  نیا  جـک  تشخ  نیلوا  هک 
هویـش ي زا  ار  ام  دـنوادخ  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  اما  دیـسرپ - یم  ریدـقت  ناسنا و  يدازآ  هراـبرد ي  يو  زا  هک  يدرم  داد !

؟ دنک هدوسآ  تسا  هدرزآ  ار  مالسا  حور  هراومه  هک  ینومیمان 

ار كدـف  فلتخم  ياـه  هبنج  داتـسا ، هک  مشاـب  عقوتم  و  میـشاب ، هتـشاد  ار  يدـنمدوس  قیقحت  راـظتنا  هک  تشاد  اـج  تروـص ، ره  هب 
نخس اریز  دوب ! نیا  فالخ  رب  رما  تیعقاو  هنافسأتم ، اما  دشاب  ام  يارب  يزیگنا  لد  هفحت ي  وا ، يوجتسج  دروآ  هر  و  هدرک ، یسررب 

يزیچ هک  نآ  یب  متسناد  حالص  هک  دوب ، لامجا  راصتخا و  هب  نانچ  هراب ، نیا  رد  ناشیا 

هحفص 50] ] 

: دیوگ یم  ناشیا  .مهد  رارق  زیزع  هدنناوخ ي  تواضق  هعلاطم و  ضرعم  رد  ار  نآ  انیع  میازفیب ، نادب 

تسا نیا  تسین  فالتخا  نآ  رد  هک  یتقیقح  نکیل  دسر ، یمن  هیلع  قفتم  لوق  هب  هک  تسا  یثیداحا  زا  زین ، كدف  هلأسم  ناتساد  اما  »
رب همطاف  هک  ار  یقح  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  زین ، قیدص  و  دـنک ، اعدا  يزیچ  اوران  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  همطاف ، مینادـب  هک 
اب یلع  دیسرت  یم  نوچ  رکبوبا  دوش : هتفگ  هک  تسا  یفیخس  ینخـس  هچ  اما  .دیامن و  بلـس  يو  زا  تسا ، هدرک  دوهـش  هماقا ي  نآ 
راد هدـهع  یلع  نامثع و  رمع ، رکبوبا ، اریز  .تفرگ  زاب  ارهز  زا  ار  نآ  دـنک ، توعد  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  كدـف ، لوصحم  قاـفنا 

چیه رد  و  درک ، تعیب  نانآ  اب  تفرگ ، هک  یلام  ببس  هب  یصخش  تفگن : یسک  و  دندش ، نیملسم  تفالخ 
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يارب كدف ، هلأسم ي  رد  هفیلخ  يأر  زا  رت  نشور  یلیلد  ام  هوالعب ، تسا  هدـشن  دراو  ینخـس  نینچ  زین ، يا  هعیاش  یتحای  قثوم  ربخ 
یم ار  كدـف  لوصحم  دـمآرد و  همطاف  تیاضر  اب  هفیلخ ، هک  دـش  ناـنچ  ماجنارـس  اریز  .مینیب  یمن  تواـضق  رد  يو  هّمذ ي  تئارب 
هیلع یسک  ات  تشاد  یمنرب  دوخ  يارب  ار  كدف  دیاوع  زا  يزیج  مه  هفیلخ  و  دندوب ، دونـشخ  يو  تیاضر  اب  زین ، هباحـص  و  تفرگ ،

- هک ینیفرط  .دـیماجنا  نیفرط  نایم  فالتخا  هب  راک  ناـیاپ  رد  هک  دوب  تواـضق  رما  يراوشد  هلأـسم ، اـهنت  .دـشاب  هتـشاد  ییاـعدا  وا 
« دندوب قّدصم  قداص  نیعمجا - مهیلع  هللا  ناوضر 

، نآ رد  ثحب  تسا و  يریذپان  نایاپ  لادج  كدف ، هلأسم ي  هک  دنک ، دومناو  نانچ  دهاوخ  یم  داتـسا  هک  مینیب  یم  زیچ ، ره  زا  لبق 
نیا همکاـحم ي »  » شخب رد  نم  .دزرو  يراددوخ  نآ  قیقد  یـسررب  زا  هناـهب  نیا  هب  اـت  دـسر ، یمن  يدـنمدوس  عطاـق و  هجیتن ي  هب 

هلأسم ي ثیدح  هک  نیا  زا  دـعب  يو ، هک  مینیب  یم  هتـشذگ ، نیا  زا  درک ، مهاوخ  نایب  هدـنناوخ  يارب  ار  تاماهبا  نیا  باوج  باتک ،
ع)  ) هقّیدص لوا : .دنیب  یم  راکنا  لباقریغ  تقیقح  ود  نآ ، رد  دـسر ، یمن  هیلع  قفتم  عطقم  هب  هک  دسانـش  یم  یثیداحا  زا  ار  كدـف 

نآ رب  هک  دنک  بلـس  ار  یقح  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  قیدص  مود : .داد  تبـسن  وا  هب  ار  یبذـک  تمهت  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو 
عضوم یتسرد  رد  یتقو  نیا  ربانب  .تسا  هدش  هنّیب  هماقا ي 
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هک تسا  هنوگچ  و  تسا ؟ یعوضوم  هچ  هرابرد ي  ، درادن نایاپ  هک  یلادج  سپ  دشابن ، ینخـس  ياج  نوناق ، اب  نآ  قابطنا  و  هفیلخ ،
؟ دسر یمن  یهیلع  قفتم  عطقم  هب  كدف  ناتساد 

ره هرابرد ي  هک  تسا ، دازآ  هدنسیون  اعطق 
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رب ار  دوخ  يأر  دانسا  كرادم و  هک ، نیا  رب  طورـشم  اما  دنک ، رظنراهظا  دوخ ، هشیدنا ي  بولطم  قوذ و  دنـسپ  مکح  هب  یعوضوم 
ار داتـسا  نخـس  اما  .دراد  نایب  دوش ، یم  یهتنم  صاخ  يا  هجیتن  هب  هلاسم ، نآ  رد  هک  ار  یتاضورفم  همه ي  دنک و  هضرع  هدـنناوخ 
هب یکردم ، هئارا  نودب  و  هلـصافالب ، هاگ  نآ  و  تسا » ناققحم  ثحب  دروم  هلاسم  نیا  : » دیوگ یم  یتقو  تفریذـپ ، ناوت  یم  هنوگچ 

هجوت ناـشیا  يأر  هب  یتقو  تسا ؟ یناوارف  رظن  تقد  روخ  رد  دراد و  يزاـین  رایـسب  حرـش  حیـضوت و  هب  هک  دزادرپ  یم  یئأر  راـهظا 
: دوش یم  حرطم  بیترت  نیدب  یتالاؤس  مینک ،

هماـقا هب  يزاـین  هچ  اوعد  نآ  رد  سپ  داد ، تبـسن  نآ  هب  یبذـک  تمهت  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتکاـپ  ع )  ) ارهز سدـقم  تخاـس  رگا 
انب هک  تفگ  ناوت  یم  دشاب ، نینچ  رگا  و  دنک ؟ یم  عنم  دوخ  ملع  دانتـسا  هب  ار  یـضاق  مکح  مالـسا ، ییاضق  نیناوق  ایآ  دوب ؟ دوهش 
همه رب  دـیاب  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  زین  يرگید  تالاؤس  اه  نیا  رب  هوالع  تسا ؟ زیاج  کـلام  زا  کـلم  نتفرگ  نید  فرع  هب 

.میراذگ یم  بسانم  تقو  هب  هک  دمآرب  اهنآ  خساپ  يوجتسج  رد  طابنتسا  کمک  هب  داد و  یملع  یباوج  اه  نآ 

اریز .تسا  نکممریغ  هفیلخ ، و  (ع ) ارهز اوعد ، فرط  ودره  هئربـت  هک  میوگب  داتـسا  هزاـجا ي  اـب  يرظن ، یب  نیع  رد  مهاوخ  یم  نم 
تفلاخم يو  تساوخ  اب  هفیلخ  و  تساخ ، یمرب  كدـف  هبلاطم  هب  ع )  ) همطاـف هک  دوب  نیا  هب  رـصحنم  هعزاـنم ي  دروم  عوضوم  رگا 

رد ع ،)  ) ارهز هبلاطم ي  هیضق ي  و  دهد ، يأر  ع ،)  ) ارهز عفن  هب  نآ ، مکح  هب  ات  دوبن ، ینوناق  یکـسمتسم  هک  لیلد  نیا  هب  درک ، یم 
میئوگب میتسناوت  یم  دیسر ، یم  نایاپ  هب  دح  نیمه 
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نآ میلـست  زا  هفیلخ  یعرـش ، یکردـم  نتـشادن  ببـس  هب  نوچ  اـما  تساوـخ ، یم  دوـب ، نآ  بحاـص  هک  ار  یقح  راوـگرزب ، نآ  هک 
یقح كدف  هب  تبسن  عرش ، ننس  ییاضق و  نیناوق  بسح  رب  هک  دش  هجوتم  اریز  دیـشوپ ، مشچ  دوخ  هتـساوخ ي  زا  درک ، يراددوخ 

.درادن

هحفص 52] ] 

همادا ییاـج  اـت  تفرگ و  دوـخ  هب  یفلتخم  ياهلکـش  ود ، نآ  عازن  تموـصخ و  .تسا  اـه  نیا  همه  فـالخ  رب  میناد  یم  هچ  نآ  اـما 
.دوب دهاوخ  دونشخان  وا  زا  هشیمه  يارب  هک  دروخ  دنگوس  و  داد ، رارق  ماهتا  دروم  تحارص  هب  ار  رکبوبا  ع )  ) ارهز هک  تفای ،

تیعقاو رد  دـنچ  ره  هک  دوب - یلام  یعّدـم  ارـصم  ع )  ) ارهز میریذـپب  هک  نیا  یکی  میراد : رارق  ضرف  ود  نایم  رد  ام  تروص ، ره  هب 
هفیلخ هجوتم  ار  تّیلؤسم  هک  نیا  مود  .تشادـن و  یقح  هنوگ  چـیه  نآ  رد  یمالـسا ، ياـضق  نیناوـق  مکح  هب  دوـب - نآ  کـلام  رما 

یتوافت هب  هجوت  اب  دهد - يار  يو  عفن  هب  ای  دنک  ادا  ار  نآ  دوب  بجاو  هفیلخ  رب  هک  دـش ، عنم  یقح  زا  ع )  ) همطاف میئوگب : مینادـب و 
- دش دهاوخ  نشور  هدنیآ  لوصف  رد  دراد و  دوجو  ریبعت  ود  نیا  نیب  یقوقح  رظن  زا  هک 

عنم زا  هفیلخ ، تحاس  نتسناد  رترب  لاح  نامه  رد  و  تسا ، هدوب  یعرش  نیناوق  فالخ  رب  هک  ییاعدا  زا  ع )  ) ارهز هئربت  بیترت  نیدب 
.تسا نییضیقن  عامتجا  ناشعمج  هک  دنتسه  يروما  تسا ، بجاو  شیادا  نوناق  نامه  ساسارب  هک  یقح 

مدق تباث  و  تئارب ، لیلد  نیرتنـشور  كدف  هرابرد ي  ار  هفیلخ  مکح  داتـسا ، اما  .میراذگ  یم  يرگید  تصرف  يارب  ار  ثحب  نیا  ام 
شزواجت مدع  و  قح ، يارجا  رد  وا 
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دش و یم  یـضار  يو  املـسم  درک ، یم  میلـست  ع )  ) همطاف هب  ار  كدـف  رگا  هک  نیا  لیلد  هب  مه  نآ  درمـش ! یم  تعیرـش  دودـح  زا 
.درکن يراک  نینچ  وا  اما  .دندش  یم  دونشخ  وا  تضار  هب  زین  هباحص 

زا ارچ  اما  .دهد  يار  كدف  ندوب  هقدص  هب  ات  درک ، یم  مزلم  ار  هفیلخ  یمالـسا ، نوناق  ياضتقم  هک  مینک ، یم  ضرف  وا  دـننام  اجنیا 
يراددوخ ارهز  هب  دنتـشذگ ، یم  نآ  زا  ع )  ) ارهز تیاـضر  بلج  رطاـخب  داتـسا  حیرـصت  هب  هک  هباحـص - رگید  دوخ و  مهـس  نداد 

اه نیا  زا  دنز ؟ زابرس  راک  نیا  زا  هک  تشاد ، یم  نآ  رب  ار  وا  يرگید  عوضوم  ای  دش ؟ یم  هدرمـش  مارح  نید  رظن  زا  راک  نیا  درک ؟
، دنک فرـص  مومع  حلاصم  ریخ و  هوجو  رد  ار  كدف  تالوصحم  دیاوع و  هک  داد  یمتح  لوق  ع )  ) ارهز هقیدـص ي  یتقو  هتـشذگ ،

؟ درک يریگولج  نآ  میلست  زا  یلماع  هچ 
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هک تسناد  میهاوخ  لصف  نیمه  رد  دناد ، یم  فیخس  هفیلخ  مکح  هیجوت  رد  نّویمطاف ،» همطاف و   » باتک هدنسیون  هک  ار  هچ  نآ  اما 
.تسا فیخس  ییأر  هچ  اعقاو 

نآ یفطاع  ياه  هشیر  هعزانم و  نیفرط  عضوم 

هتـسب نآ  رب  يا  هلداجم  ثحب و  هنوگره  هار  هک  تسین ، ینامـسآ  یحو  هلزنمب ي  الوصا  مدرم ، تاـینهذ  اـهرواب و  هک  میریذـپب  رگا 
یمن بوسحم  توبن  هدـمع ي  لوصا  راکنا  هقدـنز و  رفک و  دـنا - هتـشادنپ  یـضعب  هک  نانچ  ناگتـشذگ - لئاسم  یـسررب  و  دـشاب ،

هک یتدـش  هب  مه  نآ  دـنک ، زاغآ  كدـف  اب  ار  دوخ  ماـیق  هک  تشاد  نآ  رب  ار  هقیدـص  يا  هزیگنا  هچ  میـسرپب : میناوت  یم  سپ  دوش ،
یم هک  یلالج  هوکـش و  دسانـشب ؟ دهاوخن  ای  دسانـشن  یلالج  تبیه و  هنوگ  چیه  زور ، طلـسم  يورین  مکاح و  تردـق  يارب  الوصا 

هنابز ي شکرس و  رارش  زا  ار  نارگ  تموکح  تسناوت ،
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هک دـنک  ناـنچ  و  دراد ، زاـب  ندـش  اوسر  زا  ار ، تموکح  هاگتـسد  و  هعقاو ، تقیقح  دوخ  ذوـفن  تحت  و  دـنک ، ظـفح  وا  ماـیق  شتآ 
هعزانم ي هیلوا ي  لحارم  تاظحل و  نیتسخن  هکلب  و  ددرگن ، راکـشآ  خیرات  يارب  دنامب و  شـشوپ  ریز  تموکح ، ياهراک  تقیقح 
، هملک یعقاو  مامت و  ینعم  زا  رادروخرب  یبالقنا  هدنبوک  یبالقنا  تروصب  املع  ینایاپ ، زور  و  لکـش ، رد  و  مایق ، رطخ  ریژآ  ع ،)  ) وا

.دیآرد بیسآ  فعض و  هنوگره  زا  نوصم  رانک و  رب  و 

صخش فده  میئوگب  رتهب  ای  مکاح ، تردق  فده  همطاف ، تیناقح  حیرص  یفن  هک  دیشخب  توق  نآ  هب  یلماع  هچ  هک  میسرپب  زاب  و 
تاحفـص نیلوا  رد  خیرات  راک ، نیا  اب  هک  درذگن ، شرطاخ  هب  زگره  و  دتـسیاب ، ع )  ) ارهز يور  رد  رور  هک  يوحن  هب  ددرگ ، هفیلخ 

؟ درک دهاوخ  نایب  ار  ص )  ) لوسر تیب  لها  اب  وا  ینمشد  و  دوشگ ، دهاوخ  یباب  وا  يارب  دوخ ،

هک ع -)  ) ارهز اب  ضراعم  صخش  نیلوا  ناونع  هب  وا - راک  ایآ  تروص  ره  هب 

هحفص 54] ] 

زا و  تفرگ ، دوخ  هب  فلاـخم ، تقیقح  رد  قفاوم و  يا  هفاـیق  رهاـظ  هب  اـی  فلاـخم ، یعـضوم  و  دـیزرو ، یخاتـسگ  قح ، میلـست  رد 
هب مزتلم  ار  دوخ  دـنرادنپ ، یم  یـضعب  هک  نانچ  و  دوب ، نوناـق  زا  تعاـطا  وا  شور  اـساسا  اـی  دـش ؟ یم  یـشان  صـالخا  تیاـضر و 

بجعت دروخرب  هک  نیا  هرخـالاب  اـب  دـنک ؟ زواـجت  یهلا  نوناـق  زا  یهجو ، چـیه  هب  تساوخ  یمن  و  درمـش ، یم  نوناـق  صن  تیاـعر 
؟ دوب طابترا  رد  هفیقس  يارجام  رد  وا  شقن  اب  ع ،)  ) همظاف اب  شروآ 

فده ود  ای  درک ، یم  لابند  ار  یصاخ  فده  تلاح  ود  نیا  هک  تسا ، نیا  طابترا  زا  روظنم 
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ياجب ار ، تامادقا  نیا  ییاهن  دوصقم  تیاغ و  هک  تسا  رتهب  دیـسر ؟ یم  دحاو  يا  هطقن  هب  اجکی  رد  هک  تشاد ، هناگادـج  رهاظ  هب 
ود ياهوزرآ  ینیریـش  هب  هفیلخ  هک  ص )  ) ربمایپ تفالخ  تلود و  یگدرتسگ  تعـسو و  هب  روانهپ  يا  هرئاد  .میئوگب  يا  هریاد  هطقن ،

.دوب هدیشوک  نآ  لاصو  هار  رد  رایسب  هچ  و  هدز ، دنخبل  اهراب  نآ ، ییالط  ياه  باوخ  تسد ،

رد مشاه ، ینب  نادـناخ  يارب  هک  دـهد  یم  ناشن  زین  ع )  ) همطاف تضهن  رب  مکاح  یخیراـت  طیارـش  و  تسا ، كرد  لـباق  ینـشور  هب 
هزات یتموکح  سیـسات  و  نآ ، نتخاس  نوگرگد  و  دوجوم ، عضو  هیلع  مایق  تابجوم  همه  گرزب ، ياوشیپ  تشذگرد  تبیـصم  نیع 

ناضراعم نآ  رد  هک  يا  هلباقم  هضراعم و  .دوب  هدمآ  درگ  هضراعم  بابسا  مایق و  تاناکما  همه ي  زین ، ع )  ) ارهز يارب  هدش و  مهارف 
.ددرگن نیملسم  قّرفت  هیام ي  دشاب و  زیمآ  تملاسم  يا  هضراعم  دماجنیب ، اجرهب  راک  هک  دندوب  نیا  رب 

، هلاسم نیا  هک  دوش  یم  راکـشآ  مینک ، یـسررب  ار  نآ  هب  طوبرم  ياهـشکمشک  و  كدـف ، هلأسم ي  یخیرات  تیعقاو  یتقو  نینچمه 
یشروش تقیقح ، رد  تاعزانم ، نیا  ياه  هزیگنا  تیعقاو و  هک  درک  میهاوخ  نشور  ادعب  ام  و  تسا ، هتفرگ  دوخب  ار  مایق  نآ  تیعبط 

نیا یتسارب  و  دوب ، هتفرگ  وخ  نآ  اب  ع )  ) ارهز هک  یتموکح  ياـه  هویـش  اـب  هناـگیب  تسایـس  دوب  نآ  رهاـظم  مکاـح و  تسایـس  هیلع 
انایحا هک  نیا  وگ  تشادن ، یطابترا  دوب  هتفرگ  شیپ  رد  ار  اروش  تفالخ  هک  يداصتقا  ماظن  یلام و  روما  اب  هجو  چیه  هب  هعزانم ،

هحفص 55] ] 

.تفرگ یم  دوخ  هب  يدام  یلکش 

هثداح ود 

میسانش زاب  دوش ، هتخانش  لوصا  دیاب  هچ  نآ  ای  نآ ، لوصا  یسررب  زا  ار ، ع )  ) همطاف مایق  ياه  هشیر  میهاوخب  رگا 
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دوجو براقتم  هثداح ، ود  مالـسا ، ردـص  خـیرات  رد  هک  دوش  نشور  ات  مینکفیب ، زور  نآ  لـئاسم  هب  قیمع  هبناـج و  همه  يرظن  دـیاب 
هب تشاد  دادـتما  مه  راـنک  رد  هثداـح ، ود  نآ  هّیلوا  ياـه  هشیر  .دوـب و  يرگید  یعیبـط  لـمعلا  سکع  باـتزاب و  یکی  هک  تـشاد ،

هیام ي دوب  دعتـسم  اتعیبط  هک  دندیـسر  یم  يا  هطقن  هب  رت - تسرد  ریبعت  هب  ای  درک - یم  دروخرب  يرگید  اب  یکی  یهاگ  هک  یهجو 
.ددرگ هثداح  ود  نآ  همادا ي 

دنک لزلزتم  ار  وا  یـسایس  تیدوجوم  دوب  کیدزن  هک  تفر  شیپ  اج  نآ  ات  و  دوب ، لوا  هفیلخ ي  هیلع  ع )  ) همطاف مایق  اهنآ ، زا  یکی 
هفیلخ ي رتخد  نینمؤملا ، ما  هشیاع  اج  نیا  رد  .نآ  لباقم  هطقن ي  مود  هعقاو ي  .دراپسب و  خیرات  هناخ ي  شومارف  هب  ار  شتفالخ  و 

.دوب هدرک  مایق  شردپ  رب  هک  هقیّدص  رسمه  یلع  .داتسیا  ع )  ) یلع يور  رد  دیقف ،

نآ و  تشاد ، دوجو  ود  نآ  راک  رد  هک  یئاه  توافت  اب  دـنوش ، وربور  تسکـش  اب  رگماـیق  ود  ره  هک  دوب ، هتـساوخ  ناـنچ  تشونرس 
هک يا  هرهب  و  تشاد ، دوخ  راک  یتسرد  هب  هک  یبلق  نانیمطا  و  درک ، یم  ساسحا  دوخ ، مایق  رد  کیره  هک  دوب  یتیاـضر  هب  طوبرم 
هک دوب  بیترت  نیدـب  ناـنآ  تسکـش  اـما  .دروآ  یم  تسد  هب  تسین - یفارحنا  هنوگ  چـیه  نآ  رد  هک  یقح  قح - هار  رد  يزوریپ  زا 

هشیاع هدیـس ي  و  دیریگ »! سپ  زاب  ارم  تعیب  : » تفگ نایرگ  نامیـشپ و  هفیلخ  هک  نیا  زا  دعب  اما  دروخ ، تسکـش  ارهاظ  ع ،)  ) ارهز
یمن نایـصع  هب  ار  دوخ  تعاـط  مدـش و  یمن  جراـخ  گـنج  دـصقب  شاـک  يا  : » درک یم  وزرآ  هک  يروط  هب  دروخ ، تسکـش  زین ،

« .مدروآ

اما دندوب ، کیدزن  مهب  ربهر  عوضوم و  رد  ود  ره  مایق  ود  نیا  يرآ ،
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هک یتلاح  رییغت  میناد  یم  یبوخ  هب  ام  .دندوب  هتفرگن  هیام  يدننامه  هاگتساخ  همشچرس و  زا  هاگ  چیه 

هحفص 56] ] 

رسمه و هک  ییاهزور  .ددرگ  یم  زاب  هشیاع  یلع و  یگدنز  لوا  ياهزور  هب  دش ، ضراع  هشیاع  رب  ع ،)  ) یلع تفالخ  ربخ  ندینش  اب 
دوخبدوخ هک  دوب  نآ  تباقر ، نیا  یعیبط  همزال ي  .دندیزرو  یم  تباقر  مه  اب  گرزب  نآ  بلق  بحاصت  رـس  رب  ص ،)  ) ربمایپ رتخد 

رد یناتـسود  نارای و  جیردت  هب  و  دـنک ، داجیا  بیقر  ود  نیب  ام  ینمـشد  هنیک و  زا  یفلتخم  ساسحا  دراذـگ و  ياجب  ناوارف  يراثآ 
شیپ ار  یلع  هشیاع و  موش  هیضق ي  نآ  و  تفای ، تردق  فرط ، ود  زا  یکی  رد  المع  هک  دوب  تباقر  نیمه  .دروآ  درگ  نانآ  فارطا 

رد هتـسویپ  شرتخد - نینمؤملا - ما  هک  تفرگ  ارف  ار  یـسک  و  دش ، نینچ  هک  درک ، یم  ادـیپ  هنماد  زین  رگید  يوس  زا  راچان  .دروآ و 
.درک یم  راک  يو  عفن  هب  ص ،)  ) ربمایپ هناخ 

وا قالط  هب  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  ع ،)  ) یلع هک  دوب  ییاـهزور  تارطاـخ  ياـیحا  نینمؤملا ، ما  تلاـح  رییغت  ینوگرگد و  أـشنم  یلب ،
.تسا روهشم  کفا - نآ - ناتساد  درک و  صیرحت 

تسا تحاران  ع )  ) ارهز اب  وا  تباقر  زا  هدرزآ و  هشیاع ، راک  زا  يو  هک  تسا  نآ  دهد  ناشن  ار  يزیچ  رگا  ع ،)  ) یلع هیـصوت ي  نیا 
هک یناسک  و  ع )  ) یلع هب  هک  هتفاـی  شرتسگ  ناـنچ  وا ، دـنزرف  و  ص )  ) یمارگ لوسر  رـسمه  زیتس  عازن و  هک  دـنک  یم  نشور  زین  و 

.تسا دوب  هدیسر  دندرک ، یم  یقلت  تیمها  اب  ار  تباقر  نیا  جیاتن 

ساسحا ع ،)  ) شرسمه یلع و  هب  تبسن  لوا  هفیلخ  هب  طیارش ، نیا  هک  تفایرد  ناوت  یم  ارجام  نیا  زا 
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.داد یم  يا  هزات 

تباجا اب  نآ  زا  سپ  یلو  هتفریذـپن ، ار  نآ  ص )  ) ربماـیپ و  هدرک ، يراگتـساوخ  ع )  ) ارهز زا  رکبوبا ، هک  میرب  یمن  داـی  زا  هوـالع  هب 
ياراد و  یعیبط ، یناسنا  دـح  رد  یتقو  هفیلخ - لد  رد  لوبق ، ّدر و  نیا  .دوب  هدـمآرد  ع )  ) یلع يرـسمه  هب  ارهز  ع ،)  ) یلع ياـضاقت 
اجنیا تخیگنارب و  یلع  هب  تبـسن  مینک - طایتحا  ریبعت  رد  رگا  صاخ - يا  هطبغ  ترـسح و  دوش - هتـسناد  نارگید  دـننام  یـساسحا 

.دیماجنا بیقر  يزوریپ  هب  هک  دروآ ، شیپ  وا  یلع و  نیب  ار ، تباقر  نآ  هک  دوب  ع )  ) ارهز

ار وا  ص ،)  ) گرزب لوسر  هک  تسا  یصخش  رکبوبا ، هک  مینادب  دیاب  نینچمه  و 

هحفص 57] ] 

هتفرگ رارق  نیا  رب  یهلا  هدارا ي  زین  اج  نیا  .دنادرگزاب و  هار  ياه  همین  زا  یلو  داتـسرف ، راّفک  بناج  هب  هبوت  هروس ي  ندناوخ  يارب 
.دیوج قّوفت  وا  رب  رگید  راب  دوب - هدش  زوریپ  ارهز  هلأسم ي  رد  هک  یسک  نامه  بیقر - هک  دوب 

ص)  ) ادـخ لوسر  دزن  رترب ، ماقم  بسک  يارب  ع )  ) ارهز اب  هک  يا  هقباسم  رد  ار ، شرتخد  رکبوبا  ات  دـش  یم  ثعاب  لماوع  نیا  ماـمت 
.دریگ رارق  وا  فطاوع  ریثأت  تحت  ناردپ  همه  دننام  و  دشاب ، هتشاد  ّتقد  تراظن و  تحت  هتسویپ  تشاد ،

هدرک یم  قیوشت  راداو و  دجـسم  رد  تعامج  زامن  هماقا ي  هب  ار  شردـپ  زین ، همطاـف  درک ، یم  رکف  یهاـگ  دـیاش  میناد ؟ یم  هچ  و 
رد وا  ات  درک  مهارف  ار  هنیمز  درک - یم  راک  ردـپ  عفن  هب  ص )  ) ربماـیپ هناـخ  رد  هراومه  هک  نینمؤملا - ما  هک  يزور  ساـیق  هب  تسا ،

.دشاب تعامج  ماما  ترضح ، نآ  يرامیب  نامز 

، دراذگب ام  رایتخا  رد  یفاک ، یحرش  يا  هعقاو  ره  يارب  خیرات ، هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یمن 
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رارق یلاوحا  نانچ  ریثأت  تحت  یـسک ، یتقو  هک  تفریذپ  ناوت  یم  اما  .دشاب  هدمآ  عمج  نآ  تابثا  يارب  یفاک  یلیالد  هک  يرما  رگم 
هجاوم اه  تباقر  نامه  اب  ینز ، رگا  .دـهد و  ناشن  ار  وا  فورعم  ياـه  شنکاو  دوب ، هتفرگ  دوخ  ذوفن  رثا و  ریز  ار ، رکبوبا  هک  دریگ 

یتقو اصوصخم  دـنک ، توکـس  دـیابن  زگره  داد ، یم  تداهـش  نآ  رب  شردـپ ، وا و  هناخ ي  نیب  هطـساو ، هرجنپ ي  یتح  هک  ددرگ ،
.دننک بلس  يو  زا  تسین - يدیدرت  نآ  ّتیعورشم  رد  هک  ار - يو  ینوناق  قح  هک  دنشاب  نآ  رب  نافلاخم 

ارهز مایق  یسایس  دعب 

ظاحل ره  زا  نآ  یـسایس  دـعب  تهج و  هک  دراد ، ینوگانوگ  داعبا  وا  مایق  اما  .دوب  ع )  ) همطاف مایق  یفطاـع  هبنج ي  تشذـگ  هچ  نآ 
رد هک  تسین ، ام  راگزور  يانشآ  جیار و  موهفم  زگره  یسایس ، هملک ي  زا  ضرغ  هتبلا  .تسا  رت  تیمها  اب  رت و  هتسجرب 

هحفص 58] ] 

يزابغورد يراک و  ناـهنپ  هنوگره  زا  هزنم  هک  تسا ، نآ  یقیقح  موهفم  روظنم  هکلب  دوش ، یم  هصـالخ  يزاـبلغد  يراـک و  یفخم 
.تسا

ینیمز یعطق  هبلاطم ي  ینعم  زگره  دریگ ، یم  دوخب  عازن  نیا  هک  یفلتخم  لاکـشا  لحارم و  یـسررب  هعلاطم و  رد  قیقد ، هدنیوج ي 
نآ رب  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  یخـسار  میمـصت  دوخ  قامعا  رد  و  دراد ، يرت  هرتسگ  موهفم  وا  يارب  هعزاـنم ، نیا  هکلب  دـنیب ، یمن  ار 

هتـشذگ ي ّتیلهاج  هب  هک  ار  یتما  دناتـسزاب و  ار  هداتفا ، یهابت  هب  يدجم  تردـق و  و  هدـش ، بصغ  یتموکح  جات  تخت و  ات  تسا 
.دروآ زاب  لادتعا  هار  هب  تسا ، هتشگ  سپزاب  دوخ 

.دجنگ و یمن  زاجح ، هدـش ي  بحاصت  نیمز  هعطق  نآ  بوچراهچ  رد  زگره ، هک  تسا  میظع  یئانعم  زا  یلبمـس  كدـف  ور  نیا  زا 
نیمه
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عیـسو و يا  هزرابم  مایق و  بناج  هب  دودحم ، یحطـس و  يا  همـصاخم  بلاق  زا  ار ، نآ  هب  طوبرم  عازن  هک  تسا  كدـف  يزمر  يانعم 
.دهد یم  قوس  هنمادرپ 

نیا هب  دـنک و  هعلاـطم  ار  كدـف  ملـسم  یخیراـت و  كرادـم  دانـسا و  هک  منک  یم  توـعد  ار  هدـنناوخ  ینعم ، نـیا  رد  قـیقحت  يارب 
- نآ صخـشم  دودـحم و  ینعم  هب  كدـف - فارطا  رد  ایآ  دـناد ؟ یم  يّدام  یعازن  ار  كدـف  هلأسم ي  اـیآ  دـیوگ : خـساپ  اهـشسرپ 

هدوب يا  هقباسم  يا و  هعزانم  دوش ، هتفگ  هک  مه  يا  هزادنا  ره  هب  نآ ، دمآرد  تالوصحم و  بحاصت  رـس  رب  ایآ  دنیب ؟ یم  یفالتخا 
؟ دندوب هتساخرب  عازن  تموصخ و  هب  مهاب  دشاب ، نیب  رد  یعوضوم  هک  نیا  نودب  هعزانم ، فرط  ود  الوصا  ایآ  تسا ؟

همطاف هک  يریگ  نامـسآ  دایرف  و  تسا ، یتموکح  ساسا  هیلع  یمایق  كدـف  هعزانم ي  دوش ! روصت  نینچ  كدـف  هلأسم ي  هک  اشاح 
.دنکشورف مه  رد  دش ، انب  نآ  رب  هفیقس  يارجام  زا  دعب  خیرات  هک  ار  یجک  گنس  نآ  هلیسو ي  هب  تساوخ  (ع )

یهوبنا ّتیعمج  روضح  رد  و  هفیلخ ، يورایور  ص )  ) یبن دجـسم  رد  ع )  ) ارهز هک  يا  هبطخ  هب  تسا  یفاک  ینعم ، نیا  تاـبثا  يارب 
یمالـسا و ياه  يریگ  عضوم  شیاتـس  یلع  حدـم  رد  نخـس  رتشیب  هبطخ ، نیا  رد  مینکفیب ، یهاگن  دومرف ، داریا  راصنا ، رجاهم و  زا 

: دیوگ یم  هک  اج  نآ  ص ،)  ) لوسر تیب  لها  قح  تابثا  و  تسوا ، هنادواج ي 

هحفص 59] ] 

تموکح تفالخ و  ناربثاریم  و  یهلا ، بیغ  ناهاوگ  و  دـنیوا ، ناکاپ  ناصاخ و  و  دـنوادخ ، هب  اـه  ناـسنا  ندیـسر  هلیـسو ي  اـهنآ  )
«.( دنناربمایپ

یب اطخ و  هب  ار  یتسیاشان  و  دـنا ، هداـتفارد  یتخب  نوگن  هب  ناـنآ  هک : داد  یم  رادـشه  ناناملـسم ، شهوکن  شنزرـس و  نمـض  رد  و 
هدیزگرب ریبدت 
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هب ار ، تفالخ  مهم  رما  و  دـنا ، هدـیزای  تسد  نرگید  روخـشبآ  هب  بآ ، دـصق  هب  .دـنا و  هتـشگ  سپزاب  دوخ ، ناگتـشذگ  نیئآ  هب  و 
یماو نآرق  كرت  هب  ار  ناـنآ  هک  یموش  ياـه  هزیگنا  هب  سپـس  دـناداتفاورف و  یمیظع  هنتف ي  هب  اـهراک ، نیا  اـب  هدرپس و  نآ  لـهاان 

.دراد یم  نایب  تماما  تفالخ و  باب  رد  یهلا ، نامرف  مکح و  هب  ار  ناشراکشآ  تفلاخم  هرخالاب  و  دهد ، یم  هّجوت  دراد ،

تسا و طوبرم  مکاح  تسایـس  عوضوم  هب  هک  يا  هزادـنا  نامه  هب  رگم  تسین ، هقدـص  ثاریم و  هلأسم ي  اجنیا  رد  هلأـسم ، نیارباـنب 
قافن و نامیا و  رفک و  مالـسا و  هلأسم ي  هلأسم ، ع )  ) ارهز دـید  زا  هکلب  درادـن ، یطابترا  زین  هناـخ  نیمز و  هبلاـطم ي  هب  هنوگ  چـیه 

: دیوگ یم  هک  اجنآ  مینیب : یم  راصنا  رجاهم و  نانز  اب  شنانخس  رد  ار  یسایس  یلاع  فده  نیا  رگید  راب  و  تسا ، اروش  صن و 

ناهاگآ تسد  زا  ار  نآ  و  دـنتخاس ، رود  نیمالا  حور  طبهم  و  توبن ، راوتـسا  دـعاوق  تلاـسر و  هاـگیاپ  زا  ار ، تما  يربهر  هنوگچ  »
اهنت دنگوس ، ادخ  هب  دنتساخرب ؟ ینمشدب  نسحلاوبا  اب  ارچ  اما  تسا ، راکشآ  ینایز  راک  نیا  هک  دننادب  دیاب  دنتفرگ ؟ زاب  نید  ایند و 

وا زومآ  تربع  شروی  قح ، ربارب  رد  وا  لمع  تدش  يریگ و  تخـس  داهج ، رد  وا  ریـشمش  تردق  دش ، ینمـشد  نیا  ثعاب  هک  یتلع 
هب ص ،)  ) ادخ لوسر  هک  ار  یمامز  ات  دندش  یمن  عنام  رگا  ادـخ  هب  .دوب  ادـخ  هار  رد  وا  ییاورپ  یب  یخاتـسگ و  نانمـشد و  ياج  هب 

شیپ هناراوگرزب  هنالداع و  نانچ  ار  تما  ناوراک  و  تفرگ ، یم  تماما  تسد  رد  ار  نآ  درادرب ، دوب ، هتخادـنا  ع )  ) یلع تسد  شیپ 
دنیبب یجنر  بکرم  هن  ناوراک ، نیا  رد  هک  درب  یم 
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دشوجب و ییاراوگ  هب  هتـسویپ  نآ ، نیـشون  لالز و  همـشچ ي  هک  دـناسر  یم  يروخـشبآ  هب  ار  نانآ  .دـبای و  یبارطـضا  بکار  هن  و 
هک ي دنادرگ  یم  ناشزاب  باریس  نانچ 

هحفص 60] ] 

شطع تدـش  اهنت ، هک  نیا  رگم  دـیآرب ، يا  هرهب  دوس و  یپ  رد  تیلؤسم  راـک و  نیا  ربارب  رد  هک  نیا  نودـب  .دـنام  تریح  هب  لـقع 
نامـسآ و زا  یهلا ، تاکرب  ياهرد  تروص ، نآ  رد  .دناشن و  ورف  یکـشخ  نان  هب  ار  یگنـسرگ  فعـض  و  یبآ ، هعرج ي  هب  ار  دوخ 

.درک دهاوخ  هذخاؤم  ناشراک  نیدب  ار  اه  نآ  دنوادخ  دندرکن و  ار  راک  نیا  اغیرد ! اما  دش  یم  هدوشگ  نانآ  رب  نیمز 

هچ نانچ  و  داد ، دهاوخ  ناشن  وت  هب  ار  دوخ  ياه  یتفگـش  راگزور  ینامب ، رید  ناهج  نیا  رد  رگا  راد ! ارف  شوگ  نم  نخـس  هب  ایب و 
اجک هب  نانیا  دیـسرپ : یهاوخ  و  دـناشک ، دـهاوخ  رگید  یباجعا  هب  يرت  هزات  زا  رت  هزات  ار  وت  مه  زاب  ینامرد ، بجع  هب  نآ  راـک  رد 

رایتخا يزاسمد  دب  دنتفای و  يدوبعم  دعب  رایـسب  « ؟ دندز گنچ  يا  هتـشر  مادـک  هب  دـندرک و  دانتـسا  یلیلد  هچ  هب  دـندش و  هدـنهانپ 
!« دندومن يا  هلدابم  دب  هچ  ناملاظ  یتسار  و  دندرک ،

غامد و  دندیزگرب ، نادنمورین  رب  ار  ناوتان  دنتـشاد و  مدقم  ناورـشیپ ، رب  ار  ناگداتفا  بقع  ناگدناماو و  راک  نیا  اب  دـنگوس ، ادـخب 
« دنناد یمن  دوخ  یلو  دندسفم  تخـس   » هک دننادب  دنرادنپ ، یم  راکهاش  ار  دوخ  دب  راک  هک  نانآ  دندییاس ؟ ّتلذ  كاخ  رب  ار  تّزع 

دوـخ هک  نآ  رگم  دـناد ؟ یمن  هک  نآ  اـی  تسا  يوریپ  هب  رتراوازـس  دـنک ، یم  يربـهر  قـحب  ار  قـلخ  هک  نآ  اـیآ  ناـنآ ! رب  ياو  يا 
ار امش  سپ  .دوش  تیاده 
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)؟ دینک یم  مکح  نینچ  هک  تسا  هدش  هچ 

نیا ور  نیا  زا  دنـشاب ، هتـساخرب  همـصاخم  هب  رکبوبا  اب  ثاریم ، باب  رد  هک  تسا  هدـشن  لقن  ص )  ) ربمایپ نانز  زا  ییاج ، رد  هوـالعب 
رتـکیدزن ص )  ) ربماـیپ هریـس ي  هب  یگدـنز  رد  و  رتاـسراپ ، ع ،)  ) ارهز زا  يویند  ماـطح  ربارب  رد  ناـنآ  اـیآ  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس 

عاضوا هرخالاب  ای  دوب ؟ رطاخ  هدوسآ  ردـپ  گوس  رد  ادـخ  لوسر  دـنزرف  و  دـندوب ، هتـسشن  ص )  ) ربمایپ متام  هب  هک  نیا  اـی  دـندوب ؟
كانرطخ دـیدش و  يا  هعزانم  هلباقم و  هب  ار  ع )  ) ارهز و  دوب ، هدروآ  دوجوب  ار  تواـفت  نیا  ناـیتموکح  ياـهراک  رد  زور ، یـسایس 

؟ دوش مهارف  يرسدرد  ربمایپ  نانز  يارب  هک  نآ  یب  هتشاداو ،

هحفص 61] ] 

يدیدرت هنوگ  چیه  هک  ع -)  ) يو هدیزگرب ي  نارای  و  شرـسمه ، ناوریپ  نایم  رد  تسناوت  یم  ع )  ) ارهز هک  تسا  نیا  رب  بلاغ  نظ 
هک میناد  یم  اما  دیامن  هماقا  دوخ ، ياعدم  تابثا  رد  ار  مزال  هنّیب  ع ،)  ) یلع هارمه  هب  و  دنک ، ادیپ  ار  یسک  دنتـشادن - وا  تقادص  رد 
یم ار  نآ  یبوـخ  هب  ناـبلط  تردـق  هک  ع )  ) همطاـف يـالاوا  فدـه  هک  دـهد  یمن  ناـشن  اـم  هب  راـک  نیا  اـیآ  .درکن  نینچ  زگ  ره  وا 
هنّیب هماقا ي  اب  هن  دوصقم ، نیا  لوصح  و  دوب ، هتسب  هفیقس  راثآ  وحم  رد  تمه  يو  هکلب  دوبن ، يردپ  لام  ثاریم و  تابثا  دنتخانش -

رد ار  هنّیب  نیا  و  دهد ، هئارا  يا  هدنز  دهاوش  مدرم ، يراکاطخ  یهارمگ و  زا  يو  هک  دوب  نکمم  هلیـسو  نیا  اب  هکلب  كدف ، باب  رد 
.داد یم  لیکشت  ار  ع )  ) ارهز یلصا  فده  تازرابم ، لوط  رد  هک  يرما  نآ  دوب  نیا  يرآ  .دیامن  هماقا  ّتلم  یمامت  هاگشیپ 

تّیصخش هنیئآ  نخس 
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ربنم هب  يو  تفگ ، كرت  ار  دجـسم  دیـسر و  نایاپ  هب  ع )  ) ارهز هبطخ ي  یتقو  مینک ، هجوت  هفیلخ  نانخـس  هب  تسا  مزال  اـج  نیا  رد 
: تفگ نینچ  تفر و 

هدینـش سک  ره  دوب ؟ حرطم  ص )  ) ادـخ لوسر  نامز  رد  اـهزورآ  نیآ  اـجک  دراد ! یفرح  سک  ره  تسیچ ؟ وهاـیه  نیا  مدرم ! يا  »
ما دننام  تساه ، هنتف  مامت  نوناک  وا  تسوا ، مد  وا  دهاش  هک  تسا  یهابور  وا  دهد ! تداهـش  تسا ، هدید  سک  ره  و  دیوگب ! تسا ،

توکـس دـشابن  راک  نم  اب  هک  یمادام  یلو  منک ، یم  شاف  ار  رارـسا  میوگب  رگا  و  میوگ ، یم  مهاوخب  رگا  نم  هک  دـینادب  ...لاـحط 
« .درک مهاوخ 

لاح تسا ، هدیسر  نم  هب  دنیامـش  نایم  رد  هک  نانادان ، زا  یـضعب  نخـس  ادخ ! لوسر  نارای  يا  : » تفگ درک و  راصنا  هب  ور  هاگ  نآ 
هانپ وا  هب  و  دمآ ، ناترهش  هب  ربمایپ  هک  دیتسه  یناسک  نامه  امـش  .دیـشاب  ادخ  لوسر  امیپ  دنبیاپ  سک  ره  زا  شیب  دیاب  امـش  هک  نآ 

ره هب  منابز  تسد و  هک  متسین  یسک  نم  دینادب  .دیدرک  شیرای  و  دیداد ،

هحفص 62] ] 

« .دشاب زاب  مرک  فطل و  هب  يراوازسان 

هتکن ي دـنک  یم  نشور  يو  اب  ار  ع )  ) ارهز هعزاـنم ي  عضوم  دـنایامن و  یم  اـم  هب  ار ، هفیلخ  تیـصخش  زا  يا  هشوگ  اـه  هتفگ  نیا 
هک تفایرد  الماک  هفیلخ ، هک  تسا  نیا  دوش ، یم  راکـشآ  اـم  يارب  نآ  زا  هفیلخ ، یقّلت  و  ع )  ) ارهز هعزاـنم ي  زا  نونکا ، هک  یّمهم 

یهاوخداد دصق  هب  تسا و  یسایس  يا  هزرابم  زورما ، حالطصا  هب  اهنت  درادن و  یطابترا  هلحن  ای  ثاریم  هب  ع ،)  ) ارهز جاجتحا  زگره 
یهلا ماقم  زا  ار  يو  دنتساوخ  یم  شنایفارطا  هفیلخ و  هک  شراوگرزب - رسمه  عفن  هب 
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، ار وا  هللااـب  ذاـیعلا  تفگ و - نخـس  ع )  ) یلع زا  اـهنت  رکبوبا  ور  نیا  زا  .تسا  هدرک  زاـغآ  دـننک -  رود  مالـسا  ملاـع  رد  شیعیبط ، و 
هیبشت وا ، هلابند ي  وریپ و  مد ، هب  ار  گرزب  همطاـف ي  و  درمـش ، لاـحط  ما  هنتف و  نوناـک  و  درک ، دـننام  هاـبور  هب  ار  بلاـغلا  هلادـسا 

.درواین نایم  هب  ینخس  هنوگ  چیه  ثاریم ، زا  و  دومن ،

كدف نتسناد  ثاریم  سابع و  یلع و 

نبرمع راگزور  رد  هک  دیوگ  یم  تیاور  نیا  تسا ، هدمآ  ّتنس  لها  حاحـص  رد  هک  میزادرپب ، یتیاور  هظحالم ي  هب  دیاب  اجنیا  رد 
همطاف هب  دوخ  تاـیح  رد  ار  كدـف  ربماـیپ  : » تفگ یم  یلع  .دوب  فـالتخا  كدـف  باـب  رد  يدـنچ  ساـبع ، یلع و  نیباـم  باـطخ ،

نیا ات  میوا .» ثراو  زین  نم  تسادخ و  لوسر  کلم  كدف  : » تفگ یم  دز و  یم  زابرس  نخس  نیا  لوبق  زا  سابع  و  .تسا » هدیـشخب 
، دیسانش یم  رتهب  شیوخ  راک  امـش  : » تفگ درک و  ابا  ود  نآ  نیب  يرواد  زا  رمع  .دندرب  هفیلخ  هب  ار  اوعد  عفر  ود ، نآ  ماجنارـس  هک 

:« منک یم  راذگاو  امش  هب  ار  كدف  مه  نم  و 

يریگعضوم و  تقوم ، یـسایس و  یمکح  كدف  هرابرد ي  رکبوبا ، مکح  هک  دیآ  یمرب  نینچ  نآ  زا  دشاب ، حیحـص  ثیدح  نیا  رگا 
ارچ سابع ، یلع و  هعزانم  ماگنه  رد  رمع  هنرگ  .تسا و  هدوب  تموکح  عفانم  حلاصم و  ياضتقم  هب  ساسح ، تاظحل  نآ  رد  وا 

هحفص 63] ] 

راذـگاو ساـبع  یلع و  هب  ار  كدـف  دـنکفا و  یـشومارف  هشوگ  هب  ار  نآ  تفرگ و  هدـیدان  دوب  هدرک  لـقن  هفیلخ  ـالبق  هک  ار  یتیاور 
نیا رب  هکلب  لیکوت ، هجو  هب  هن  كدف ، میلست  هک  دهد  یم  ناشن  ود ، نآ  ربارب  رد  وا ، راک  انمض  و  دومن ؟
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رد سابع ، یلع و  فالتخا  هعزانم و  دوش  ضرف  تلاکو  ناونع  هب  راک  نیا  رگا  اریز  .دسانـش  یم  ربمایپ  ثاریم  نآ  هک  تسا  ساـسا 
هدـنام زاب  ص )  ) يو زا  ای  تسا ، هدیـشخب  همطاف  هب  ار  كدـف  ص )  ) ربمایپ ایآ  هک  یتروص  هب  مه  نآ  دـیامن ، یمن  هّجوم  كدـف  رما 

؟ تسا

لیکو ار  ود  نآ  و  تسناد ، یم  نیملـسم  لاوما  ءزج  ار  كدف  رکبوبا  مینک ، ضرف  رگا  دراد  ییانعم  هچ  عازن ، فالتخا و  نیا  هوالعب 
یمن همطاف  قح  ای  ص )  ) ربمایپ ثاریم  ار  كدـف  هک  تفگ  نانآ  هب  ناشعازن  عطق  اب  رمع  و  دنـشاب ، نآ  تظاـفح  راد  هدـهع  اـت  درک ،

ارـصحنم ار  نآ  یتقو  هک  يروطنامه  دنزادرپب ؟ نآ  يدابآ  يرادهگن و  هب  يو  تباین  هب  ات  تشاذگاو ، اهنآ  دوخ  هب  هرخالاب  و  دناد ،
كدف میلست  هک  نآ  هجیتن  تسا ، هدیشخب  همطاف  هب  ار  كدف  ربمایپ  هک  تسا  هتشادن  رواب  رمع  هک  میمهف  یم  دنک ، یمن  یلع  میلست 

.تشاد دناوت  یمن  يرگید  هجو  ثرا  قیرط  هب  زج  سابع  یلع و  هب 

لعج هب  ص -)  ) ربماـیپ نتـشاذگ  ثرا  یفن  باـب  رد  ار - هفیلخ  رمع  لوا : .تسا  روصت  لـباق  هجو  ود  هلاـسم ، نیا  رد  تروص  ره  هب 
، تفگن رکبوبا  هب  ار  لیوأت  نیا  اما  دیمهف ، ثیروت  یفن  زا  ریغ  ییانعم  نآ  زا  و  درک ، لیوأت  ار  ثیدح  رمع  مود : .درک  مهتم  ثیدح 

.درواین شیپ  یثحب  هلداجم و  ثیدح  نایب  نیح  رد  زین  وا  اب  و 

طابترا رد  يزاب  تسایس  اب  یتقو  هنرگ - .تسا و  راکـشآ  هلاسم  یـسایس  گنر  تهج و  دوش ، هتفریذپ  ینعم  ود  زا  کی  ره  هرخالاب 
ریسفت و  دراد ، یم  یفخم  ار  دوخ  لیوأت  ارچ  و  دنک ؟ یم  مهتم  ثیدح  لعج  هب  ار  هفیلخ  رمع  هنوگچ  دشابن -
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یتح لوا و  هفیلخ  اب  تفلاخم  راـهظا  زا  دـهاوخب  وا  هک  يراوم  رد  میناد  یم  هک  یلاـح  رد  دـیوگ ، یمن  عقوم  هب  ار  دوخ  تشادرب  و 
؟ درادن یکاب  ص )  ) ربمایپ

هحفص 64] ] 

مایق همدقم ي  كدف 

درک و هبلاطم  ثاریم  ناونع  هب  ار  نآ  تفرگ ، فرـصت  هب  ار  كدـف  مکاح ، بزح  هک  نآ  زا  سپ  ع ،)  ) ارهز هک  میتسناد  نوچ  لاـح 
نذا هفیلخ  زا  شنابحاص ، هب  نآ  میلـست  رد  ای  دوخ ، ثیراوم  فرـصت  رد  مدرم  ات  دوبن  یترورـض  الوصا  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  مه  نآ 

وا هوـالعب  دـهاوخب و  رظن  وا  زا  و  دـنک ، هعجارم  هفیلخ  هب  رما  نیا  رد  هک  دـید  یمن  يزاـین  مه ، ع )  ) ارهز بیترت  نـیا  هـب  و  دـنریگب ،
هک هفیلخ ، مادـقا  لباقم  رد  دوب  یلمعلا  سکع  وا  هبلاطم ي  و  تسناد ، یم  نارگید  قوقح  هب  زواجتم  راکمتـس و  یـصخش  ار  هفیلخ 

.دوب هدرک  یّلم  زورما  حالطصا  هب  و  هتفرگ ، فرصت  هب  ار  كدف 

هب دوخ  درکن ، هبلاـطم  دـنریگب  يو  زا  هک  نآ  زا  شیپ  ار  شیوخ  قوـقح  ع )  ) گرزب يارهز  هک  دـش  نشور  ینعم  نیا  یتـقو  يرآ ،
 - ناشنارای و  ع ،)  ) همطاف یلع و  مکاح - تئیه  نیضراعم  هک  دوب  نانچ  نامز ، تیعقوم  طیارش و  هک  دوش  یم  راکشآ  ام  يارب  دوخ 

هعماج ي هیلاع ي  حـلاصم  هک  زیمآ  تملاـسم  یـشور  اـب  و  دـننادب ، منتغم  هلباـقم ، زاـس  هنیمز  ناونع  هب  ار  ثاریم  درک ، یم  راداو  ار 
مهتم نوناق ، تحاس  هب  یتمرح  یب  و  عرش ، لوصا  نتفرگ  يزاب  هب  لاوما ، بضغ  هب  ار  تموکح  درک ، یم  باجیا  زور ، نآ  یمالسا 

.دنزاس موکحم  و 

نابلط تردق  يزاب  بزح 

، میسانشب هعزانم  هلأسم  رد  ار  طیارش  نآ  ریثأت  و  نآ ، رب  مکاح  طیارش  تخانش  ددم  هب  ار  هعزانم  لاکشا  بابـسا و  هک  میهاوخب  رگا 
هک یئاج  ات  بالقنا -»  » ینوگرگد و زور  نآ  زا  ینـشور  ریوصت  و  مینک ، یـسررب  ار  لاوحا  نآ  رذگ ، دوز  یهاگن  اب  هک  تسا  مزال 

تسدب تسا - طوبرم  ام  ثبح  هب 
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.میهد

هحفص 65] ] 

ینوگرگد و اب  ربارب  هک  تسا  هملک  یقیقح  موهفم  دوش - یم  فیصوت  یبالقنا  ریبعت  اب  لوا ، هفیلخ  رصع  یتقو  بالقنا - زا  دوصقم 
ّتیحالـص دریگ و  یم  لکـش  اروش ، رب  ینتبم  يروهمج  تروصب  يربهر  تماما و  یبالقنا ، زور  نیا  رد  .تسا  همکاح  تردق  نّولت 

زا ار  ّتیناقح  ورین و  هک  دوخ  یمالـسا  نیتسخن  لکـش  زا  دـنک و  یم  بسک  رگباـختنا  ارهاـظ  ياـه  هورگ  زا  ار ، دوخ  تیعّورـشم  و 
.دوش یم  ادج  تفرگ ، یم  نامسآ 

رد تشاذـگ ، هفیلخ  تسد  رد  تعیب  تسد  رفن ، نیلوا  ناونع  هب  دعـس ، نبریـشب  هک  يا  هظحل  یتسار  هب  میروآ ، داـیب  دـیاب  اـجنیا  رد 
يرواد یسررب و  ام  درک - زاغآ  ار  يرگید  راگزور  و  درب ، نایاپ  هب  ار  مالسا  هرود ي  نیرتهب  هک  دش  یلوحت  هطقن ي  مالـسا  خیرات 

.داتفا قافتا  یصاخ  هظحل ي  رد  هعقاو  نیا  اما  میراذگ - یم  زاب  خیرات  هدهعب ي  ار  ارجام  نآ  رد 

الج هیام ي  نیرتهب  و  تمعن ، ریخ و  همشچرس ي  نیرت  ناشوج  كرابم و  نیمز ، نامسآ و  طابترا  هلیسو  نیرت  سدقم  هک  يا  هظحل 
درک و يرپس  ار  دوخ  سدقم  تایح  هظحل ي  نیرخآ  رـشب ، دیـس  هک  یموش  خـلت و  هظحل ي  ینعی  دـش ، عطق  ناسنا  حور  يافـص  و 

ربمایپ هناخ ي  يوس  هب  یلاح ، هدیروش  هب  ناملسم  مدرم  تعاس  نآ  زا  دومرف ، زاورپ  یندا  وا  نیسوق  باق  یلعا و  ألمب  وا  یهلا  حور 
يداو لیلد  هک  ار  یتّوبن  دـننک و  عادو  وا  نیرفآ  تداعـس  راگزور  اب  اـت  دـندروآ  موجه  دـیبات - یم  نآ  زا  شدوجو  رون  هک  (ص -)

.دنیامن عییشت  دوب  تما  تمظع  ناهج  هیامرس ي  دجم و 

، اهرطاخ رد  ربمایپ  تمظع  تّوبن و  ياـه  یتفگـش  داـی  سدـقم ، تیب  نآ  درگ  رب  نوگاـنوگ ، تارطاـخ  شوختـسد  ناملـسم ، مدرم 
، ناشیاه هشیدنا  هنحص ي  نیرفآ  شقن  اه  هرطاخ 
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هتسیز اه  تحار  اه و  تمعن  نماد  رد  و  ناردپ ، نیرتنابرهم  ءایبنا و  نیرتهب  تیاده  تیاعر و  تحت  هک  ار  یلاسهد  دندروآ  یم  دایب 
هانپ رد  دوخ ، تایح  نامز  زا  يا  ههرب  رد  تیناسنا  و  دـندوب ، هدـش  دـنم  هرهب  نآ  زا  يراـگزور  هک  دوب  ینیـشنلد  ياـیؤر  هچ  دـندوب 

دناوت یم  يا  هتفخ  هک  یلاح  نیرتراوگان  هب  .دندوب  هدش  رادـیب  شوخ  باوخ  زا  نانآ  نونکا  و  دوب ! هدیـسر  ییافوکـش  هب  نآ  فطل 
؟ دوش رادیب 

هحفص 66] ] 

خیرات رد  لوحت  هطقن ي 

رد ار  سفن  كاندرد ، توکس  نیا  و  دناشک ، یم  یگریت  هب  ار  ناناملسم  ناج  میظع ، تبیصم  نیا  هایس  هیاس ي  هک  لاوحا  نیمه  رد 
یم نخس  نانآ ، هرهچ ي  رطاخ و  رد  گرزب ، هتشذگ ي  رد  نآ  دای  مارتحا و  زا  هک  دوب  ترـسح  کشا و  اهنت  و  دوب ، هتـسب  اه  هینس 
نیا .دیرب  دوب ، هداد  دـنویپ  مهب  ار  نارـضاح  همه ي  ناج  هک  ار  یتوکـس  هتـشر ي  و  دـنکفا ، نینط  اضف  رد  ییادـص  ناهگان  تفگ ،

: درک یم  نالعا  ادص 

تسد و تشگ و  دهاوخرب  ربمایپ  .درم  دهاوخن  دنکن  زوریپ  راکـشآ و  نایدا  همه ي  رب  ار  دوخ  نید  ات  وا  تسا ، هدرمن  ادـخ  لوسر  »
ربمایپ گرم  زا  یـسک  ادابم  : » تفگ یم  و  .درب » دهاوخ  دزادنا ، هار  هب  يرگیچوه  دنکارپب و  ار  وا  گرم  هعیاش ي  هک  ار  یـسک  ياپ 

« .دز مهاوخ  ار  وا  ندرگ  ریشمش  اب  هنرگ  و  دیوگب ، نخس 

راو بیطخ  تسا ، باطخ  نبرمع  دنتفایرد  تریح ، زا  دعب  .دبایرد  ار  رگدایرف  ات  دش ، هریخ  ادص  بحاص  بناج  هب  اه  مشچ  همه ي 
دوب نیا  زا  .ددنب  یم  ار  ییارچ  نوچ و  هنوگره  هار  هک  دنک ، یم  دایرف  یتوق  نانچ  اب  ار  دوخ  يارو  فرح  و  هداتسیا ، مدرم  نایم  رد 

اهنابز رب  ترضح  نآ  تایح  هلاسم ي  اددجم  هک 
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.دندمآ درگ  وا  فارطا  رد  يا  هدع  دش و  عورش  رمع  نخس  هرابرد ي  وگتفگ  تثحب و  داتفا و 

هلداجم وا  اب  دندیـشوک  زین  یهورگ  و  دش ، نانآ  زا  يرایـسب  بیذکت  دروم  هرخالاب  یتفگـش و  ثعاب  رمع ، هتفگ ي  دایز  لامتحا  هب 
راک و هرابرد ي  و  دندش ، یم  عمج  وا  رب  يرتشیب  مدرم  هظحل  ره  هک  لاح  نیمه  رد  .داتسیا  دوخ  نخس  يور  یتخس  هب  وا  اما  .دننک 
- دوب حنس  رد  دوخ  لزنم  رد  ص )  ) ربمایپ تافو  ماگنه  هک  رکبوبا - دندومن ، یم  یتفگـش  وا  راتفر  زا  و  دنتفگ ، یم  نخـس  وا  فرح 

: تفگ درک و  مدرم  هب  دوخ  يور  دیسر و  رد 

ریمان هدنز ي  دنوادخ  دیتسرپ  یم  ار  دنوادخ  رگا  تسا و  هتـشذگ  رد  وا  هک  دـنادب  دـیاب  دـیتسرپ ، یم  ار  ص )  ) دـمحم یـسک  رگا  »
هیآ 30 .تفر  دهاوخ  ایند  راد  زا  گرم  هب  هتبلا  قلخ  همه ي  وت و  صخش  : » دیامرف یم  یلاعت - كرابت و  دوخ - هک  تسا 

هحفص 67] ] 

؟ درک دیهاوخ  عوجر  دوخ  تیلهاج  نید  هب  امش  زاب  تشذگرد ، تداهـش  ای  گرم و  هب  زین  وا  رگا  : » دیامرف یم  زین  و  رمز ، هروس ي 
« .نارمع لآ  هروس ي  هیآ ي 144 

« .مدوب هدینشن  زگره  ار  هیآ  نیا  ییوگ  : » تفگ تفریذپ و  ار  ادخ  ربمایپ  تشذگرد  هعقاو  دینش ، ار  وا  نخس  رمع  نوچ 

ساسح و تاظحل  نآ  نامرهق  لوا ، هفیلخ ي  اهنآ  رظن  هب  مینیب ، یمن  دنا ، هتشادنپ  ناققحم  زا  یضعب  هک  ار  هچنآ  تیاکح  نیا  رد  ام 
نیا الوصا  هک  اریز  ، » درک مهارف  ار  وا  تفـالخ  تامدـقم  رمع ، نانخـس  ربارب  رد  شعـضوم  هک  یـسک  ناـنچ  نآ  زین  و  دوب ، ینارحب 

ار رمع  رظن  هک  میرادن  غارس  ار  یسک  خیرات ، رد  دوبن و  یتیمها  نادنچ  ياراد  هلاسم 
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.دوب شزرا  یب  يدرف و  يرظن  وا  نخس  نیا  ربانب  دشاب  هدرک  دیئأت 

لوسر تلحر  ماگنه  رد  هفیلخ  ساسحا 

شتآ زا  هک  یتوافت  یب  ساسحا و  زا  یلاـخ  فیـصوت  .مینک  هجوت  تلاـح ، نآ  زا  هفیلخ  فیـصوت  هب  هک  دراد  نآ  ياـج  ثحب ، اـما 
زا يزیچ  یلک  روط  هب  تفگ  تیعمج  ناـیم  رد  هک  ینانخـس  رد  و  دوب ، هدزن  نآرب  يا  هقرج  زور ، نآ  رد  مدرم ، ياـه  لد  راذـگناج 
یم ار  ص )  ) دـمحم یـسک  رگا  : » تشاد راهظا  راظتنا  فالخ  رب  و  يدرـس ، هب  هک  ییاـج  اـت  .تفرن  وا  ناـبز  رب  يربک  هعجاـف ي  نآ 

تـسد رد  ار  مدرم  يربـهر  تساوخ  یم  هک  رکبوبا - زا  تیعقوم  لاـح و  نآ  هک  یتروص  رد  ...تشذـگ » رد  وا  هک  دـنادب  دـیتسرپ ،
نآ ترسح  دای و  زا  راشرـس  تاساسحا  فطاوع و  اب  هک  دنک  شیاتـس  یهجو  هب  لقادح  مظعا  دیقف  نآ  زا  هک  دیبلطم  نانچ  دریگ -

.دشاب قفاوم  زور ،

یم ار  ص )  ) دمحم هک  ره  : » دیوگ یم  وا  هک  دیتسرپ ، یم  ار  ص )  ) نیدحوم دیس  یـسک  هچ  هک  تسا  حرطم  ام  يارب  لاؤس  نیا  اما 
ایآ تسا ؟ هدیتسرپ  یم  ار  ص )  ) ادخ لوسر  وا  هک  دوش  یم  هدـیمهف  رمع  نانخـس  زا  ایآ  تسا ؟» هتـشذگ  رد  وا  هک  دـنادب  دـیتسرپ ،

زا نینوخ ، کشا  نابز  هب  هک  ینانمؤم  عامتجا  زور ، نآ  عامتجا  رگم 

هحفص 68] ] 

ياقب رمع و  دنک  راطخا  رکبوبا  ات  دوب ، دادترا  زا  یجوم  تفگ ، یم  نخـس  یهلا  نید  هب  شیگتـسبلد  يرادـیاپ و  لوسر و  تارطاخ 
؟ تسین دوبعم  دنوادخ  وا  اریز  دوش  یمن  ص )  ) دمحم تایح  هب  دودحم  یهلا  نید 

طابترا و یب  رمع  رظن  اب  و  تشادن ، یتبسن  اهنآ  تیعقوم  عضو و  اب  تفگ ، مدرم  هب  لاح  نآ  رد  رکبوبا  هک  ینخس  تروص  ره  هب 
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هـشقانم هب  رمع  اـب  هک  دـندوب  یناـسک  مه ، رکبوبا  زا  شیپ  هک  میئوگب  دـیاب  .دوـب  قفاوماـن  زین ، مدرم  زور  نآ  تلاـح  ساـسحا و  اـب 
.دمآ دهاوخ  ادعب  نآ  رکذ  هک  دندوب ، هتخادرپ 

هفیقس يارجام 

هدـعاس ینب  هفیقـس ي  رد  جرزخ ، هفئاط  گرزب  هدابع ، نبدعـس  تسایر  هب  راصنا ، زا  يرگید  عمج  روکذـم ، عامتجا  اب  نامزمه  اـما 
نانخـس دـنتفریذپ ، اهنآ  هک  نیا  زا  سپ  دـنراذگاو  وا  هب  ار  تفـالخ  تساـیر و  تساوخ  مدرم  زا  وا  عاـمتجا  نیا  رد  .دوب  هدـش  اـپرب 

.تشذگ اهنآ  نیبام  يرایسب 

»؟ میربمایپ ترتع  ءایلوا و  ام  هک  دنیوگب  دنریذپن و  نیرجاهم  رگا  : » دنتفگ هلمج  زا 

« .دوش باختنا  راک  نیا  يارب  رفن  کی  مه  نانآ  زا  رفن و  کی  ام  زا  مینک  یم  داهنشیپ  : » دنداد باوج  راصنا  زا  يا  هتسد 

« .تسام يراوخ  لوا  نیا  : » تفگ دعس 

اب ار  یـصخش  دـمآ و  دوب  اـجنآ  رد  مه  رکبوبا  هک  ص )  ) ادـخ لوسر  لزنم  هب  دـش و  هاـگآ  هفیقـس  ربخ  زا  رمع  رادوریگ ، نیمه  رد 
يرورـض يرما  هک  داتـسرف  ار  یـسک  رمع  زاب  ملوغـشم » راتفرگ و  نم  : » داد باوج  وا  ایب ! نم  شیپ  هک  داتـسرف  رکبوبا  دزن  هب  ماغیپ ،

عمج يوس  هب  باتـش  هب  دـناسر و  يو  عـالطا  هب  ار  هّیـضق  رمع  .تفاتـش  رمع  شیپ  رکبوبا  لاـح  نیا  رد  .ییاـیب  دـیاب  اـمتح  و  تسا ،
هارمه زین  هدیبعوبا  .دندش  ناور  هفیقس 

هحفص 69] ] 

ءایلوا و نانآ  هک  ار  هتکن  نیا  و  ص ،)  ) ادـخ لوسر  اب  ار  نیرجاهم  تبارق  تبـسن و  تخادرپ و  نخـس  هب  رکبوبا ، اجنآ  رد  دوب  ناـنآ 
ییار دوخب  زگره  ام  و  ترازو ، بصنم  رد  امش  میتراما و  ماقم  رد  ام  : » دوزفا و  درک ، يروآدای  دنربمایپ ، ترتع 
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« .داد میهاوخن  ماجنا  يراک  امش  روضح  تروشم و  یب  و 

رد مدرم  اریز  دـیریگ ! دوخ  تسد  رد  ار  دوخ  راـک  راـصنا ! هورگ  يا  : » تفگ تساـخرب و  حوـمج  نبرذـنم  نب  باـبح  تقو  نیا  رد 
تّزع و لها  امـش  .دش  دـهاوخن  ارجا  امـش  يأر  زج  و  درادـن ، ار  امـش  اب  تفلاخم  تأرج  یـسک  زگره  و  دنیامـش ، تردـق  هیاس ي 

هنرگ دـیزرون و  فالتخا  .تسامـش  راک  تسد و  هب  اـهنت  مدرم  مشچ  و  رادروخرب ، تمظع  تردـق و  ترثک و  ددـع و  زا  و  دـّیتوق ،
ام زا  دشاب و  يریما  امـش  زا  تفگ : میهاوخ  دـنریذپن  متفگ  ار  هچنآ  نیرجاهم ، رگا  .تفر  دـهاوخ  نوریب  امـش  رایتخا  زا  اهراک  مامز 

« .يریما مه 

نت امـش  تراـما  هـب  برع ، ادـخب  دـجنگ ، یمن  فـالغ  کـی  رد  ریـشمش  ود  زگره  تاـهیه ! : » تـفگ دینـش  ار  وا  فرح  یتـقو  رمع 
هب ار ، دوخ  يرادـمامز  يربهر و  هک  تسا  یعیبط  يرما  برع  يارب  اما  .تسین  امـش  زا  مالـسا  ربماـیپ  هک  یلاـح  رد  داد ، دـهاوخنرد 
رد دزیخرب ، زیتسب  ام  اب  ص )  ) دمحم ینیشناج  تردق و  بسک  رد  دناوت  یم  یسک  هچ  .تسا  هدوب  نانآ  زا  ربمایپ  هک  دراپسب  یناسک 

»؟ میتسه وا  هریشع ي  ناتسود و  زا  هک  میئام  هک  یلاح 

یمهـس هورگ  نیا  دیریذپن ! ار  وا  نارای  درم و  نیا  فرح  و  دـیریگ ، تسد  رد  ار  رما  مامز  راصنا ! هورگ  يا  : » تفگ رذـنم  نب  بابح 
يارب امش ، نوچ  .دینک  نوریب  رهـش  نیا  زا  ار  اهنآ  دنریذپن ، ار  امـش  داهنـشیپ  رگا  .درب  دنهاوخ  نیب  زا  دیراد  تموکح  رما  رد  هک  ار 

راختفا و هانپ و  هک  نآ  منم  .دـنداهن  ندرگ  نید  نیا  هب  مدرم  هک  دوب  امـش  ياهریـشمش  تردـق  زا  .دـیرت  هتـسیاش  ناـنآ  زا  راـک  نیا 
درد نامرد 
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« .میروآ یمرد  لوا  تروص  نامهب  ار  عاضوا  دیهاوخب  رگا  هک  دنگوس ، ادخب  .مناریش  هشیب ي  گرزب  .مریشمش 

« .دشکب ار  وت  ادخ  ینینچ  رگا  : » تفگ رمع 

هحفص 70] ] 

« .دشکب ار  تدوخ  : » داد باوج 

ثعاب هک  دیـشابن  یناسک  نیلوا  نونکا  .دیتساخرب  مالـسا  يرای  هب  هک  دیتسه  یناسک  نیلوا  امـش  راصنا ! هورگ  يا  : » تفگ هدـیبعوبا 
!« دیوش لیدبت  رییغت و 

و تسا ، شیرق  زا  ص )  ) دمحم هک  دینادب  راصنا ! هورگ  يا  : » تفگ تساخرب و  ریـشب  نب  نامعن  ردـپ  دعـس  نبریـشب  ماگنه ، نیا  رد 
« .تخادرپ مهاوخن  عازن  هب  نانآ  اب  زگره  نم  هک  ادخب  دنرتکیدزن ، وا  هب  يو  موق 

!« دینک تعیب  دیلیام ، ود  نیا  زا  کی  ره  اب  هدیبعوبا ، مه  نیا  و  رمع ، نیا  : » تفگ رکبوبا 

تـسا نید  هدمع ي  لصا و  هک  زامن  رد  و  نیرجاهم ، گرزب  وت  اریز  تفریذپ ، میهاوخن  ار  داهنـشیپ  نیا  وت  ندوب  اب  : » دنتفگ ود  نآ 
!« روآ شیپ  ار  تتسد  يربمایپ ، هفیلخ ي 

.دومن تعیب  رکبوبا  اب  ود ، نآ  زا  لبق  و  درک ، یتسدشیپ  دعس  نبریشب  دننک ، تعیب  يو  اب  هک  دروآ  شیپ  ار  شتسد  نوچ  و 

يارب ار  تراما  تباقر ، مکح  هب  ایآ  يدرک ! داجیا  یفاکـش  بجع  ریـشب ! يا  : » دروآرب دایرف  دید ، ار  وا  تعیب  یتقو  رذـنم  نب  بابح 
»؟ يدیدنسپن دوخ  مع  رسپ 

دهاوخ ادیپ  امش  رب  يدبا  يزایتما  جرزخ  دیدرکن ، تعیب  امش  رگا  ادخب ، : » تفگ دوخ  نارایب  سوا ، هلیبق ي  سیئر  ریضح ، نبدیـسا 
« .درک

[ . 3  ] .دندرک نینچ  اه  نآ  لابند  هب  زین ، مدرم  دنتساخرب و  رکبوبا  تعیب  هب  نانآ  وا ، فرح  نیا  اب 

.دنک یم  هاگآ  نآ  زا  ار  رکبوبا  و  دونش ، یم  ار  راصنا  عامتجا  هفیقس و  يارجام  رمع  هک  مینیب  یم  تیاکح ، نیا  رد 

هحفص ] 
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[71

نّیعم هشقن ي  ساسا  رب  اهراک 

لوسر تافو  زا  وا  نیقی  رکبوبا و  ندیسر  زا  دعب  يو  میئوگب ، دیاب  ریزگان  هدناسرن ، رمع  هب  ار  ربخ  نیا  یهلا ، یحو  هک  میریذپب  رگا 
اب تفگ ؟ رکبوبا  هب  اهنت  ار  هفیقـس  ربخ  ارچ  و  درک ، كرت  ار  ربمایپ  هناخ  وا  ارچ  اما  .تسا  هدرک  كرت  ار  ربمایپ  هناخ ي  ص )  ) ادـخ

رمع رکبوبا و  نیبام  اجنیا ، رد  هک  درک  لوبق  دیاب  تسین ، یلوبق  لباق  هیجوت  حیـضوت و  اهنآ  يارب  هک  يرگید  رایـسب  تاکن  هب  هجوت 
ناوت یم  يدایز  دهاوش  یخیرات  ضرف  نیا  دـیئأت  يارب  تسا ، هتـشاد  دوجو  یلبق  قفاوت  شزاس و  ینیعم ، هشقن ي  يور  هدـیبعوبا ، و 

.تفای

يراددوخ نتفر  زا  هلغـشم  رذـع  هب  وا  هک  نیا  زا  سپ  و  داد ، صاصتخا  رکبوبا  هب  اهنت  ار  هفیقـس  ربخ  رمع  تشذـگ ، هک  نانچ  ـالوا :
هب مه  اـب  لـیجعت  هب  دـمآ و  وا  فرط  هب  دـنامهف ، وا  هب  ار  دوـخ  دوـصقم  هک  نیا  ضحم  هب  و  دـیزرو ، رارـصا  شدـناوخارف  رد  درک ،

ناگرزب زا  يرگید  صخـش  هکم  دوب  نکمم  یناسآ  هب  رکبوبا ، ندروآ  رذع  زا  دعب  هک  تسا  نشور  دـندرک ، تکرح  هفیقـس  بناج 
، تسناد ود  نآ  نیبامیف  یتسود  ناوت  یمن  ار  رارـصا  صاصتخا و  نیا  تلع  هتبلا  درکن ؟ ار  راک  نیا  ارچ  اما  .دـنک  بلط  ار  نیرجاهم 
، دـبایب دوخ  يارب  یتسود  رمع  هک  تشادـن  نیا  هب  یطبر  راصنا ، نایم  لادـج  شکمـشک و  و  دوبن ، یتسود  هلأسم ي  عوضوم ، نوچ 

.دشاب دهاوخ  یم  هک  سک  ره  مه  نآ  و  دنک ، ادیپ  یتسدمه  نیرجاهم ، تیناقح  تابثا  يارب  هک  دوب  رما  نیا  هب  فقوتم  هکلب 

ربخ اصخش  ات  تفرن ، يو  شیپ  دوخ  و  داتسرف ، رکبوبا  دزن  ار  یسک  وا  هک  مینک  یمن  شومارف 
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کیپ ناـمه  زا  مود ، راـب  يارب  زین  .دنونـشب و  نارگید  اـی  مشاـه  ینب  دوش و  رـشتنم  نآ  ربخ  هک  دوب  نیا  میب  نوچ  دـناسرب  يو  هب  ار 
ار رکبوبا  صاخ  روضح  اج  نیا  رد  ام  .دوش  رضاح  دیاب  امتح  وا  و  تسا ، شیپ  رد  یمهم  رما  هک  عالطا  رکبوبا  هب  تساوخ 

هحفص 72] ] 

.دشاب نیب  رد  يا  هتخاس  شیپ  زا  هشقن ي  يارجا  ینعی  صاخ ، یعوضوم  هک  میناد  یم  لوبق  لباق  ینعم ، نیا  هب  اهنت 

تفگ ناوت  یمن  هک  تسا  هدرمن  ترـضح  نآ  هکنیا  رب  لاد  وا  ياعّدا  و  ص ،)  ) ربمایپ تافو  ربخ  لباقم  رد  رمع  لمعلا  سکع  اـیناث :
مامت اریز  .دروآ  نابز  رب  ار  اهفرح  نآ  يرایـشهان  يدوخیب و  زا  دوب و  هدش  یناشیرپ  بارطـضا و  ریـسا  هعجاف ، هظحل ي  نآ  رد  رمع 

رد هیـضق ، نآ  زا  دعب  امیقتـسم  وا  هک  یـشقن  اصوصخم ، و  دشاب ، یتلاح  نینچ  ياراد  وا ، هک  دـهد  یمن  ناشن  ار  يا  هظحل  رمع  رمُع 
لقع و  هتخاب ، ار  دوخ  يربک ، هعجاف  گرزب و  تبیصم  نآ  ریثأت  تحت  هک  یسک  ینعی  .تسا  ینعم  نیمه  دیؤم  زین ، درک  افیا  هفیقس 

.تخادرپ تمواقم  هزرابم و  هب  مدرم  لباقم  رد  یتخس  هب  تساخرب و  هلداجم  جاجتحا و  هب  دعب  یتعاس  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ 

راوشد هظحل  نآ  رد  شیپ  تعاس  دنچ  ای  زور  دنچ  هک ، ینخـس  اب  هچ  تشادـن ، داقتعا  رظن  نیا  هب  دوخ ، رمع  هک  میناد  یم  نینچمه 
و دوب ، هتفای  تدش  ص )  ) ربمایپ يرامیب  هک  دوب  یتقو  راوشد ، هظحل ي  نآ  .درادن  داقتعا  رظن  نیا  هب  هک  درک  تباث  تفگ  تخس ، و 

زاب دوخ  زا  دعب  یهارمگ  زا  ار  مدرم  یبوتکم ، نتشون  اب  هک  تساوخ  یم  ترضح  نآ 
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درد و ای  دـیوگ ، یم  نایذـه  ربمایپ  و  تسا ، یفاک  ام  يارب  ادـخ  باتک  : » تفگ تساخرب و  تفلاـخم  هب  ص )  ) وا اـب  رمع  اـما  دراد ،
ص)  ) ادـخ لوسر  هک  دوب ، ملـسم  رمع  يارب  نیاربانب  .تسا  هدـمآ  ّتنـس  لها  حاحـص  رد  هک  نانچ  .تسا » هدرک  هبلغ  وا  رب  فعض 

.دش یم  ضارتعا  ودب  هنرگ  و  دیماجنا ، دهاوخ  راوگرزب  نآ  تلحر  هب  يرامیب  نآ  و  درم ، دهاوخ 

رمع یلو  درک ، تئارق  يو  يارب  وا  زا  لبق  دناوخ ، رمع  يارب  رکبوبا  هک  ار  يا  هیآ  هدئاز ي  نبرمع  تسا : هدمآ  ریثک  نبا  خـیرات  رد 
.دش یضار  نآ  هب  و  تفریذپ ، دینش ، رکبوبا  صاخ  نابز  زا  ار  مالک  نامه  یتقو  اما  .دشن  عناق 

اه لد  رد  بارطـضا  رذب  دوخ ، نانخـس  اب  تساوخ  رمع  هک  درک ، هیجوت  ریـسفت و  ناوت  یم  یهجو  هچ  هب  نیا  زج  ار  عیاقو  نیا  مامت 
وا هجوتم  رضاح  ّتیعمج  ات  دشاپب 

هحفص 73] ] 

وا ریبعت  هب  انب  دریگن و  تروص  يراک  تفالخ  رما  رد  .دوش و  لوغـشم  وا  دییأت  ای  بیذکت  هب  رکبوبا ، بایغ  رد  همه ، راکفا  دـنوش و 
، دش هدوسآ  شرطاخ  دیسر  رکبوبا  هک  نیا  زا  دعب  اما  .دوشن  ثداح  يو  تبیغ  رد  دبای ، ماجنا  رکبوبا  روضح  رد  اعطق  دیاب  هک  يرما 

سپـس .داتفا و  دهاوخن  مشاه  نادناخ  تسد  هب  تلوهـس ، هب  یمامت و  هب  تفالخ  دیآ ، یمرب  یفلاخم  يادـص  ات  هک  تفای  نانیمطا  و 
.دید يور  شیپ  رد  دیشک ، یم  راظتنا  ار  هچنآ  ماجنارس  .دش و  ناور  دز ، یم  سدح  هک  یعیاقو  ربخ  تفایرد  يارب  اجنآ  زا 

و لاملا ، تیب  هیلام و  روما  تیلؤسم  هدـیبعوبا ، تفالخ ، رکبوبا  نآ  رد  هک  دـش ، هداز  هفیقـس  يارجاـم  زا  هک  یتموکح  لکـش  اـثلاث :
رمع
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و يداـصتقا ، یلاـم و  یلوما  تساـیر  هیرجم  ّهوـق  تساـیر  زورما ، حالطـصا  هب  هک  يا  هیلاـع  بصاـنم  [ . 7  ] .تفرگ تسدـب  ار  اـضق 
نـشور .داد  یم  لیکـشت  ار  یـساسا  و  یلـصا ، ياه  ماقم  بصانم و  اه و  ّتیلؤسم  نیا  هعومجم ي  .میمان و  یم  هیئاضق  هوق  تساـیر 
بحاص هدعاس  ینب  هفیقـس ي  رد  هک  يرفن  هس  نایم  رد  هنوگ ، نیدـب  مه  نآ  زور ، نآ  تموکح  رد  یتایح  زکارم  میـسقت  هک  تسا 

.دشاب دناوت  یمن  هدشن ، ینیب  شیپ  یفداصت و  يرما  دندوب ، فورعم  یشقن 

[ . 8 « ] مدرک یم  یفرعم  هفیلخ  ناونعب  ار  وا  دوب  هدنز  دیبعوبا  رگا  : » تفگ هک  دوخ  تایح  مد  نیسپاو  رد  رمع  هتفگ ي  اعبار :

، تفالخ يارب  ع )  ) یلع یگتـسیاش  هب  وا ، اریز  .دنایور  رمع  لد  رب  ار  وا  تفالخ  يانمت  هک  دوبن  هدـیبعوبا  تیافک  نیا  هک  میناد  یم 
، حـیجرت نآ  تلع  زین  و  [ 6  ] .دوش هدرپس  ودـب  یمالـسا  تما  رما  تساوخ  یمن  دوخ  تایح  گرم و  رد  اذـهعم  .دـیزرو  یم  داـقتعا 

هکلب دوب ، هدوتسن  ار  وا  اهنت  راوگرزب ، ربمایپ  اریز  .دوب  هداد  تداهش  نآ  رب  ص )  ) ربمایپ قوراف ، معز  هب  هک  دوبن  مه  هدیبعوبا  تناما 
هدیسر ص )  ) ربمایپ ياه  شیاتس  عاونا  راختفا  هب  وا ، زا  رتشیب  هک  یناسک  دندوب  زور ، نآ  رد  مالسا و  ناگرزب  نایم  رد 

هحفص 74] ] 

.تسا هدمآ  عیشت  ّتنس و  لها  ربتعم  بتک  رد  هک  نانچ  دندوب ،

.دید میهاوخ  هدنیآ  لصف  رد  هکنانچ  يزاب ، تسایس  هب  ار  نارگتموکح  ع )  ) ارهز ندرک  مهتم  ًاسماخ :

: دیامرف یم  هک  اجنآ  رمع - اب  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  نانخس  ًاسداس :

دـسر وت  هب  يریگ  هرهب  تبون  ادرف  ات  نک  راوتـسا  مکحم و  ار  وا  راک  زورما  یـشاب ، میهـس  نآ  رد  دوخ  هک  شودب  يریـش  رمع ! يا  »
[ «. 7]

هک تسا  نشور 
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یمن دوخ  هفیقـس  زور  هنرگ  دـیامرف و  یم  هراشا  نّیعم ، يا  هشقن  يور  اهنآ  یلبق  شزاس  هب  و  ود ، نآ  قفاوت  ینابت و  هب  ترـضح  نآ 
.دروآ تسدب  نآ  رتش  ریش  زا  يا  هرهب  دناوتب  رمع  هک  دشاب  یسایس  تالماعم  تابساحم و  عون  نیا  لاجم  تسناوت 

ار رمع  و  رکبوبا - وا - ردپ  هیواعم  همان  نیا  رد  تسا ، هدمآ  هیلع - هللا  ناوضر  رکب - یبا  نبدـمحم  هب  هیواعم  همان ي  رد  هچنآ  ًاعباس :
میظنت مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  هلمح  يارب  يّرـس  ییاـه  هشقن  و  هدرک ، یناـبت  شزاـس و  ع ،)  ) یلع قـح  بصغ  يارب  هک  دـنک  یم  مّهتم 

: دیوگ یم  هیواعم  دنا ، هدومن 

هک هاگ  نآ  اما  .میدوب  هتفریذـپ  دوخ  رب  ار  وا  زایتما  و  میتخانـش ، یم  هناقداص  ار  یلع  قح  تلیـضف و  ربماـیپ  دـهع  رد  تردـپ ، اـم و  »
و درک ، رهاظ  ار  شتجح  و  راکـشآ ، شتوعد  مامت ، شا  هدـعو  و  دـیزگرب ، ادـخ  لوسر  يارب  دوب ، وا  هاگـشیپ  رد  ار  هچنآ  دـنوادخ 
رد و  دندوبر ، ار  شقح  هک  دندوب  یناسک  نیلوا  قوراف  وت و  ردپ  ماگنه ، نآ  رد  دناوخ ، ارف  شیوخ  ترـضح  هب  ار  وا  سّدـقم  حور 

.دادنرد نت  نادب  دیزرو و  لّلعت  راک  نیا  رد  وا  اما  .دندناوخارف  دوخ  تعیب  هب  ار  وا  دنتـساخرب و  تفلاخم  هب  ینابت  قفاوت و  اب  وا  راک 
[ . 8 « ] .دندمآرب وا  رازآ  یپ  رد  ود ، نآ  هجیتنرد ،

ماما زا  رمع  رکبوبا و  نتساوخ  تعیب  هیواعم ، هک  مینیب  یم  حوضو  هب  همان  نیا  رد 

هحفص 75] ] 

هدـش و باسح  یلبق و  يا  هشقن  اب  عوضوم  دـنک  یم  تیاکح  دوخ ، نیا  هک  تسا  هدرک  فطع  اقـّستا ) اقّفتا و   ) لعف ود  هب  ّمث  اب  ار ،
هدوب ییاهراک  نآ  زا  شیپ  تفالخ  هب  ندیسر  يارب  شزاس  و  هدش ، یم  لابند  مّظنم 
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.دنشاب هتخادرپ  نادب  تسایس  ياضتقا  هب  زور  نآ  هک  تسا 

تفالخ يوزرآ  هفیلخ و 

میوگب مناوت  یم  یخیراـت ، ضرف  نیا  کـمک  هب  اـما  منک ، ثحب  نیا  زا  شیب  مهاوخ  یمن  كدـف ، یخیراـت  هبنج ي  نیا  هراـبرد ي 
هناشن درک  یم  يزاـب  هفیقـس  رد  وا  هک  ییاـه  هشقن  رد  یتح  و  دوبن ، تبغر  یب  تموکح  هب  هفیلخ  يرایـسب - رّوصت  فـالخ  رب  هک -

نانچ ار  هیـضق  درمـشرب ، ار  هدـنیآ ي  هفیلخ ي  یـساسا  طیارـش  هک  نیا  زا  سپ  الثم  .تسا  هدوب  هاگآ  هیـضق  رب  هک  مینیب  یم  ییاـه 
- شرایود هب  ار  تفالخ  رما  هک  بیترت  نیدـب  .تفای  تسد  نادـب  مه  ماجنارـس  دریگ و  رارق  وا  راـصحنا  رد  مهم  نآ  هک  درک  حرطم 
هب تفالخ  هک  دش  نیا  فراعت ، دیدرت و  نیا  هجیتن ي  دوخب  دوخ  و  درک ، فراعت  دنتـشادن - يرترب  وا  رب  زگره  هک  هدـیبعوبا  رمع و 

.دبای صاصتخا  دوخ 

شرای ود  هب  اهنت  تشاد ، مزـال  زور  نآ  هفیلخ ي  وا  رظن  هب  هک  ار  یطیارـش  و  تسب ، راـکب  رکبوبا  هک  يا  هناـهاگآ  باتـش  نیا  سپ 
، دحاو نآ  رد  و  دریگب ، راصنا  زا  ار  تفالخ  تساوخ  یم  هک  دوب  نیا  يارب  همه  دـش ، رجنم  وا  دوخ  باختنا  هب  ًاتیاهن  و  درک ، قبطنم 

ناشن دوخ  زا  مه  يدیدرت  هناشن  نیرتکچوک  یتح  دـندرک ، داهـشنیپ  وا  هب  ار  تفالخ  شرای  ود  یتقو  اذـل  و  دـنک ، تیبثت  دوخ  يارب 
هنارهام هفیقس ، زور  رد  رکبوبا  هک  داد  تداهش  دناوخ ، شیرق  نیرتزرودسح  ار  يو  هک  یلصفم  نخـس  نمـض  رد  دوخ ، رمع  .دادن 

[ . 9  ] .تسا هدرک  يزاب  ار  یبیجع  یسایس  شقن 

هحفص 76] ] 

تـسایر یـسایس و  تالیامت  هک  مینیب  یم  یتاکن  تسا  هدش  تیاور  نیخیـش ، هرابرد ي  ص ،)  ) ادـخ لوسر  نامز  زا  هک  یبلاطم  رد 
لد رد  ار  یبلط 
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هدیـسر هّماع  قیرط  زا  هک  نانچ  .دنا  هدیـشیدنا  یم  رتمک  رگید  لئاسم  هرابرد ي  نانآ ، هک  دنک  یم  مّلـسم  دهد و  یم  ناشن  اه ، نآ 
: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  يزور  .تسا 

هار رد  هک  يروط  نامه  تساخ  دنهاوخرب  گنج  هب  وا  اب  نآرق  لیوأت  رس  رب  مالسا  نانمشد  هک  مسانـش  یم  ار  یـسک  امـش  نایم  زا  »
« .دندیگنج نم  اب  نآ  لیزنت 

»؟ متسه نم  سک  نآ  ایآ  هللا  لوسر  ای  : » تفگ رکبوبا 

« هن : » دومرف

»؟ هللا لوسر  ای  منم  ایآ  : » تفگ رمع 

.دوب یلع  شدوصقم  و  .دنک » یم  ریمعت  ار  دوخ  شفک  هک  تسا  یسک  وا  هن ، : » دومرف

راچان تساخ  یمرب  هزرابم  هب  هار  نیا  رد  هک  یـسک  و  تفای ، یم  ّققحت  ربماـیپ ، تاـفو  زا  دـعب  اـهنت  نآرق  لـیوأت  رـس  رب  گـنج  اـما 
نآرق لیوأت  هار  رد  هک  یـسک  شاک  يا  هک  دندرک ، یم  وزرآ  ترـسح  هب  مادک  ره  رمع ، رکبوبا و  ور  نیا  زا  .دوب و  مدرم  رادـمامز 

زا و  دوب ، رـسیم  نانآ  يارب  ص )  ) هللا لوسر  دهع  رد  نآرق ، لیزنت  هار  رد  گنج  میناد  یم  هک  یتروص  رد  دنـشاب ، نانآ  دـگنج ، یم 
.میتسه نآ  نتخانش  ددص  رد  ام  هک  يا  هبنج  نامه  دهد ، یم  ناشن  ار  نانآ  تیصخش  زا  يا  هبنج  ینعم  نیا  .دنتشادن  يا  هرهب  نآ 

هب ص )  ) لوسر نامز  رد  هصفح ، هشیاع و  اهنآ  شیپاشیپ  رد  و  مدرم ، زا  يرایسب  هک  تسا  ملـسم  اریز  تسا ، نیا  زا  شیب  نخـس  اما 
راک [ ، 10 ، ] رکبوبا رمع و  عفن 

هحفص 77] ] 

- دوب هدش  عمج  ترضح  نآ  ّتیصو  نامز  ندیسر  رب  لیالد ، همه ي  هک  ص -)  ) ربمایپ رمع  رخآ  تاظحل  رد  هک  نانچ  دندرک ، یم 
زا یضعب  : » دیوگ یم  هک  دنتسه  یتیاور  روظنم  رفن  ود  نیمه  کش  یب  .دندناوخ  ارف  ار  دوخ  ناردپ  مامت ، باتش  اب 
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و میبای ، یهاگآ  روکذم  هتکن ي  رب  یتقو  [ 11 « ] دنک ریخأت  شیوخ  رفس  رد  هک  دنداتسرف  هماسا  شیپ  هب  ار  یکیپ  ص )  ) ربمایپ نانز 
تکرح رد  هک  دومرف  روتـسد  یتقو  دوب ، نیا  زج  رگا  اریز  تسا - هتفرگ  ماجنا  ص ،)  ) ربمایپ يأر  فالخ  رب  راک  نیا  هک  مینادـب  زین 

زا کش  یب  دنـشاب  وا  هارمه  دوب  بجاو  هک  یناسک  اـب  وا  رفـس  هک  یلاـح  رد  درک ؟ يراددوخ  یخاتـسگ  هب  وا  هنوگچ  دـنک ، هلجع 
یعیبط و شور  اب  هک  دـهد  یم  ناـشن  ار  يا  هتـسویپ  مهب  قیقد و  هماـنرب ي  اـهنیا  همه ي  درک - یم  يریگولج  هفیقـس ، جـیاتن  ققحت 

.میا هدرک  زاربا  البق  هک  تسا  يرظن  دیؤم  هتشاد و  نایرج  هدش ، باسح 

نآ هک  بیترت  نیدـب  .تسا  فورعم  تـشاد ، یم  او  هماـسا  هاپـس  زیهجت  هـب  ار  ص )  ) یمارگ لوـسر  هـک  یتـلع  ناـیب  رد  هعیـش ، رظن 
لباقم رد  ار  یفلاخم  ههبج ي  یتسدمه  شزاس و  نیا  و  دنا ، هدش  تسدمه  يرما  رد  باحصا  زا  یضعب  درک  یم  ساسحا  ترـضح 

.تسا هدروآ  دوجوب  ع )  ) یلع

هفیلخ هبوت و  هروس ي 

ار رکبوبا  و  ع )  ) یلع اهراب  ص ،)  ) گرزب ربمایپ  هک  میرادـن  یکـش  عوضوم  نیا  رد  دـشاب ، يدـیدرت  ياج  روکذـم  هتکن ي  رد  رگا 
.دنتسین ربارب  زگره  ود  نآ  تلادع ، نازیم  رد  هک  دننیبب  دوخ  مشچ  هب  نانآ  ات  داهن ، سایق  يوزارت  هب  نیملسم ، همه ي  تواضق  يارب 
فلکم راک  نیدب  ار  وا  ترـضح  نآ  هک  نآ  زا  دعب  مه  نآ  راّفک  يارب  هبوت ، هروس ي  ندـناوخ  زا  رکبوبا  نتـشاد  فاعم  ایآ  هنرگ  و 

ارچ هوالعب  تسا ؟ یعیبط  يرما  درک -

هحفص 78] ] 

يارب .ددرگرب و  وا  داد  روتسد  دش و  لزان  یمارگ  لوسر  رب  دیسر ، هار  همین  هب  رکبوبا  هک  نیا  زا  سپ  یهلا  یحو 
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، هلأسم ای  تسناد ؟ ناوت  یم  یهاگآان  هابتـشا و  زا  یـشان  ای  ثبع ، يراک  ار  لمع  نیا  ایآ  دوش ؟ هداتـسرف  یلع  مّهم  نآ  نداد  ماـجنا 
(، ص  ) وا مع  نبا  یـصو و  تخـسرس  فلاخم  ضراـعم و  بیقر  هک  درک  ساـسحا  مرکا  لوسر  هک  بیترت  نیدـب  دراد ، یثلاـث  هجو 

دنناـمه هک  ار - یلع  و  دـنادرگزاب ، مدرم ، همه ي  یهاـگآ  زا  سپ  دتـسرفب و  ار  وا  هک  تساوخ  دـنوادخ  رما  هب  اذـل  تسا و  رکبوبا 
رادقم زین  .دزاس و  راکـشآ  ناناملـسم  يارب  ار  تیـصخش  ود  نیا  نیب  فالتخا  هجرد ي  هلیـسو ، نیدب  ات  .دراد  مزعا  دوب - يو  دوخ 
تـسا نکمم  هنوگچ  سپ  درامـش ، یمن  نیما  ار  وا  یهورگ ، يارب  نآرق  هروس ي  کی  غالبا  رد  دـنوادخ ، هک  دـیامنب  ار  بیقر  نیا 

؟ دنادب وا  تیحالص  رد  ار  هقلطم  تموکح  تفالخ و 

ثحب هجیتن ي 

: دیسر میناوت  یم  ریز  هجیتن ي  ود  هب  دش ، نشور  هتفگ و  حرش  هب  هچ  نآ  زا  هصالخ ، روطب 

مامت قایتشا  یگتخابلد و  اب  هفیقـس  زور  رد  و  درک ، یم  يرامـشزور  نآ ، يزورآ  رد  و  دیـشیدنا ، یم  تفـالخ  هب  مئاد  رکبوبا  لوا :
.دوشگ شوغآ  نآ  يارب 

ینـشور طوطخ  اب  میناوت  یمن  نونکا ، دنچ  ره  هک  دندوب ، یمهم  بزح  ندروآ  دوجوب  ددص  رد  هدیبعوبا ، قوراف و  قیدـص و  مود :
نأش يارب  یصقن  رسک و  ار  راک  نیا  هتبلا  هک  درک  تباث  ناوت  یم  يددعتم ، نئارق  لیالد و  اب  ار  نآ  دوجو  یلو  مینک ، ریوصت  ار  نآ 

تسایـس و رب  ای  دنـشیدنیب  نآ  هب  طوبرم  روما  رد  هک  نانچ  دـشابن ، لوسر  زا  یّـصن  تفالخ  رما  رد  رگا  و  میناد ، یمن  ناـنآ  ماـقم  و 
مرکا یبن  زا  یملسم  صن  رگا  اما  .تسناد  ییاطخ  ناوت  یمن  نانآ  رب  دننک ، شزاس  قفاوت و  مه  اب  يدحاو ، یشم 
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هدوب ههادـبلاب  هفیقـس  زور  رد  تفالخ ، رکف  ای  دـنا ، هدوب  رانک  رب  تسایر  ياوه  یـسایس و  تـالیامت  زا  ناـنآ  هک  ضرف  نیا  دـشاب ،
هئربت نادجو  هاگداد  دنوادخ و  هاگشیپ  رد  ار  اهنآ  زگره  تسا ،

هحفص 79] ] 

.دنک یمن 

نافلاخم رگید  لوسر و  تیب  لها  اب  نآ  راتفر  یگنوگچ  مکاح و  بزح  تیعقوم  طیارش و 

هب هک  مهاوخ  یمن  .دندرک و  یتسدـمه  هدـیبعوبا  رمع و  رکبوبا و  اب  راصنا ، نآ  رد  هک  متـسین  یتّیعقوم  لیلحت  ددـص  رد  نونکا  نم 
ینخس برع  تعیبط  قیمع  ياه  هشیر  رب  هفیقس  يارجام  قیبطت  زا  ای  مزادرپب ، نآ  یسایس  تعیبط  و  یمالـسا ، عامتجا  تیهام  حرش ،

زا لکشتم  بزح  هک  منک  یم  هدنسب  عوضوم  نیا  یـسررب  هب  اهنت  .تسا  جراخ  ام  ثحب  عوضوم  زا  لئاسم  نیا  همه ي  اریز  میوگب ،
هـس زا  هک  دوب  ینیفلاخم  ياراد  دوش - یمالـسا  هعماج ي  روما  راد  هدـهع  دـش  ردـقم  هک  هدـیبعوبا -) رکبوبا ، رمع ،  ) هناگ هس  دارفا 

: دش یم  لیکشت  ریز  هورگ 

هرخالاب تشذگ و  اهنآ  نایم  رد  ییاهوگتفگ  دنتساخرب و  هلداجم  هب  شرای ، ود  رکبوبا و  اب  هفیقس  رد  هک  یناسک  ینعی  راصنا ، لوا :
تلع هب  راـصنا ، ًانمـض  و  دوـب ، خـسار  برع  نهذ  عـبط و  رد  ینید  تثارو  هشیدـنا ي  هک  ببـس  نیا  هب  دـیماجنا ، شیرق  يزوریپ  هب 

.دنداتسیا رگیدکی  لباقم  رد  دندش و  هتسد  هتسد  نوگانوگ ، تالیامت 

دوخ یسایس  هوکش  زا  یتمسق  هلیسونیدب  دنروآ و  تسد  هب  تموکح  زا  یمهـس  ات  دندوب  ددص  رد  هک  یناسک  ینعی  هیما ، ینب  مود :
.دوب نایفسوبا  نانیا  هدرکرس ي  .دننادرگزاب  ار  تیلهاج  هرود ي  رد 

هک مدرم  زا  ییاه  هورگ  و  مهیلع - هللا  ناوضر  دادـقم - رذوبا و  ناملـس ، رامع ، دـننام  ناشنارای  صاوخ  مشاـه و  ینب  نادـناخ  موس :
ص)  ) ربمایپ یعیبط  ثراو  دندوب  هتفرگ  وخ  نآ  اب  مالسا  رد  هک  یتسایس  هوحن ي  و  یهلا ، مکح  هب  ار  مشاه  ینب 
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.دنتخانش یم 

هطقن هجوتم  ار  دوخ  رظن  ّتیعقوم  نآ  رد  و  دـندرک ، شزاس  لوا  هورگ  اب  هدـعاس  ینب  هفیقـس ي  يارجام  رد  شرای ، ود  رکبوبا و  اما 
زا يرایسب  رظن  زا  هک  دندومن ، يا 

هحفص 80] ] 

رگید زا  هلیبق ، نآ  یعیبـط  روط  هب  تشاد ، ّقلعت  شیرق  هب  ص )  ) ربماـیپ یتـقو  هک  دوب  بیترت  نیدـب  نآ  تشاد و  ماـت  تیلوبقم  مدرم 
.دندوب رتراوازس  تردق  تفالخ و  نتفرگ  تسد  هب  رد  ناناملسم 

.درب دوس  تهج  ود  زا  هفیقس ، رد  راصنا  عامتجا  زا  شبزح ، رکبوبا و  هک  تسا  نیا  تقیقح  اما 

، تسیاب هک  نانچ  ار  وا  مکح  دنـشاب و  یلع  طخ  رد  دعب  هب  زور  نآ  زا  دنناوت  یمن  هک  دندیـسر  رکف  زرط  نیا  هب  راصنا  هک  نیا  لوا :
.درک میهاوخ  نشور  ادعب  ار  هتکن  نیا  دنهن ، ندرگ 

عفادم اهنت  نانچ  راصنا ، عامتجا  رد  ار ، وا  دـمآرد و  رکبوبا  تمدـخ  هب  یهجو ، نیرتهب  هب  هفیقـس ، رد  دوجوم  طیارـش  همه ي  مود :
نآ هک  نیا  هب  هجوت  اب  دـنک ، نیمأت  ار  وا  عفانم  هک  هنوگ  نادـب  تسناوت  یمن  یتیعقوم  چـیه  هاگ و  چـیه  هک  درک ، یفرعم  نیرجاـهم 

.دیماجنا یمن  هفیقس  زور  نآ  هجیتن ي  هب  تفالخ  هلئسم ي  نانآ ، روضح  اب  زگره  و  دوب ، یلاخ  نیرجاهم  ناگرزب  زا  عمج ،

هداد تعیب  تسد  وا  هب  نیملـسم  زا  یهورگ  و  تشاد ، نت  رب  ار  تفالخ  سابل  هک  یلاح  رد  دمآ ، نوریب  هفیقـس  شـشوپ  زا  رکبوبا  و 
.دنتسناد یم  لمحت  لباقریغ  ار  هدابع  نبدعس  تفالخ  ای  و  دوب ، ناشلوبق  دروم  وا  ياهرظن  هطقن  ای  هک  دندوب 

ار اهنآ  نایفسوبا  هچ  رگا  دورآ ، دوجوب  يرسدرد  همکاح  تئیه  يارب  ناشتفلاخم ، هک  دندوبن  یهورگ  هیما - ینب  مود - هتـسد ي  اما 
تشگزاب عقوم  و  داد ، میب  ییاهدیدهت  هب 
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ینانخـس ناـنآ  هیلع  شناراـی  دوخ و  شروش  زا  دوـب ، هداتـسرف  تاـکز  يروآ  عـمج  يارب  ار  وا  ص ،)  ) گرزب ربماـیپ  هک  يرفـس  زا 
تموکح يارب  ناتـشیامح  بلج  دندوب ، هاگآ  نانآ  یتسودلام  یبلط و  هاج  هیما و  ینب  تعیبط  زا  نارگ  تموکح  نوچ  نکیل  .تفگ 

یم تیاور  هک  نانچ  رت و  حیحـص  ریبعت  هب  و  داد -  هزاجا  دوخب  .درک و  ار  راـک  نیا  رکبوبا  ماجنارـس  هک  ناـنچ  .دوب  يا  هداـس  راـک 
ار هچنآ  هک  [ - 12  ] داد هزاجا  وا  هب  رمع  دیوگ ،

هحفص 81] ] 

هیما ینب  يارب  یمهـس  تموکح  ناوخ  زا  مه  نآ  زا  دعب  و  [ 13  ] دراذگاو وا  هب  دوب ، نایفسوبا  تسد  رد  نیملـسم  تاکز  لاوما و  زا 
.دراپسب نانآ  هب  ار  تکلمم  مهم  یحاون  زا  یضعب  و  دنک ، نییعت 

شحاف یضقانت  هب  دوخ  یسایس  طخ  رد  ار  نآ  يزوریپ ، نیا  اما  .تفای  تسد  يزوریپ  هب  ههبج  ود  رد  مکاح ، بزح  هک  دوب  نینچ  و 
یصاخ كالم  شزرا و  ص ،)  ) لوسر اب  تبارق  يدنواشیوخ و  ات  درک ، یم  مزلم  ار  نارگ  تموکح  هفیقس  طیارـش  هک  اریز  دناشک ،

رت نایامن  ار  نآ  دیـشخب و  هضراعم  هب  يا  هزات  عون  گنر و  ادـعب  لاح  نیمه  .دـننادب و  ینید  يربهر  لـصا  ار  تثارو  دـننک و  یقلت 
هب دش  یم  هتـسناد  وا ، ینیـشناج  هب  رتیلوا  و  رتکیدزن ، ص )  ) ادخ لوسر  هب  برع  لیابق  مامت  زا  شیرق ، رگا  هک  ینعم  نیدـب  تخاس ،

نامه ًانیع  ینعم  نیا  .تفای  یم  يرترب  شیرق  هیقب ي  هب  تبـسن  زین  مشاه  ینب  دوخ  هب  دوخ  دوب ، شیرق  زا  ص )  ) ربمایپ هک  نیا  لیلد 
: دیامرف یم  هک  اج  نآ  دنک  یم  هراشا  نآ  هب  دوخ ، نانخس  نمض  رد  ع )  ) یلع هک  تسا  یبلطم 

ادخ لوسر  اب  يدنواشیوخ  نیرجاهم  یتقو  »
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هب دـناسرب  تابثا  هب  ار  یقح  رگا  دراد و  دوجو  ام  يارب  نیرجاهم  لـباقم  رد  تجح  نیمه  دـننادب ، راـصنا  هب  دوخ  يرترب  تجح  ار ،
« .دوب دنهاوخ  یقاب  دوخ  ياعدا  رب  راصنا  تروص  نیا  ریغ  رد  و  اه ، نآ  هن  تسام  عفن 

لوسر هرجش ي  امـش  ییوگ ، یم  هک  نیا  اما  : » تفگ يو  داد ، حیـضوت  رکبوبا  يارب  ار  ینعم  نیمه  دوخ ، نخـس  لالخ  رد  سابع  و 
يربهر هک  ع )  ) یلع ههبج ، نیا  رد  هبّیط » لصا  نآ  لیصا  هخاش ي  میئام  دیناگیاسمه و  امش  هک  تسا  تقیقح  زا  يراع  دیتسه  ادخ 

دض رب  قیرط ، ود  زا  ار  وا  شصاخ  طیارـش  اریز  .دوب  هتخادنا  نارگ  تموکح  لد  رد  یمیظع  تشحو  تشاد ، هدهع  هب  ار  مشاه  ینب 
.داد یم  توق  يرای و  تموکح 

هحفص 82] ] 

يأر و دوب  نشور  هک  ع ،)  ) یلع هب  نانآ  ریاظن  هبعـش و  نب  هریغم  هیما و  ینب  دـننام  يدام ، تسرپرز و  ياـه  هورگ  نتـسویپ  تسخن :
یم نایفسوبا  ياه  هتفگ  رد  ياج  ياج  ار  ینعم  نیا  دنتـشگ ، یم  يرتشیب  تمیق  لابند  هب  هتـشاذگ ، شورف  رازاب  هب  ار  دوخ  تیامح 

ار وا  و  دنیشن ، یم  وگتفگ  هب  یلع  اب  هک  ینامز  دنک  یم  دروخرب  هفیقـس ، زا  هدمآرب  تفالخ  اب  هک  هنیدم ، هب  شدورو  زور  رد  .مینیب 
، هفیلخ اب  تفلاخم  نالعا  زا  سپ  شیاـهبنارگ  توکـس  و  تموکح ، بناـج  هب  وا  نتـسویپ  رد  هرخـالاب  .دـیامن و  یم  ماـیق  هب  قیوشت 

دوخ هب  هدرک ، لوصو  دوخ  رفس  رد  تایلام ، تاکز و  ناونع  هب  یلاوما  همه ي  رکبوبا  روتسد  هب  هک  تسا  یتقو  توکس ، نیا  رایتخا 
میهاوخ هراشا  وا  راک  زمر  زار و  هب  لـصف  نیمه  رد  هک  دومیپ  ار  هار  نیمه  زین  دیـسا  نب  باـتع  نایفـسوبا  زا  ریغ  .دریگ  یم  قلعت  وا 

.درک
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و هدـنکفا ، ورف  زور  نآ  مدرم  زا  یهورگ  ناج  لد و  رب  ار  دوخ  موش  هیاـس ي  یتسرپ ، لاـم  یگدـنبرز و  هک  مینیب  یم  بیترت  نیدـب 
دیاوع هک  كدف - ياهنیمز  تالغ - سمخ و  زا  دوب  هتـشاذگ  يو  يارب  ص )  ) ادخ لوسر  هچنآ  کمک  هب  ع )  ) یلع هک  دوب  حـضاو 

دوخ يوس  هب  ار  اهنآ  دـنک و  اضرا  ار  نانآ  تالیامت  تسناوت  یم  تشذـگ ، نآ  حرـش  البق  و  تشاد ، يا  هظحـالم  لـباق  لوصحم  و 
.دروآ

لـصا :» دـیامرف یم  هراـشا  هب  دوـخ  هک  تسا  ییاـنعم  ناـمه  دوزفا ، یم  ار  ع )  ) یلع هلباـقم  يرادـیاپ و  ناـکما  هک  يرگید  هجو  اـما 
، زور نآ  هک  یمدرم  یمومع  تیاـمح  رظن و  هک  تسا  نیا  روظنم  .دـندومن » عیاـض  ارنا  هویم  و  دـندرک ، هناـهب  زیواتـسد و  ار  تخرد 

يارب هضراعم ، نیا  راد  ریگ و  رد  دندوب  هدـمآ  درگ  اجنآ  رد  نانآ ، تیناقح  يرترب  هب  فارتعا  و  ع ،)  ) يوبن تیب  لها  شیاتـس  يارب 
.دوب یمکحم  هناوتشپ ي  ع )  ) یلع

زا تلود  هجدوب  هک  تکلمم ، فلتخم  یحاون  اریز  .دـید  یم  وربور  یمیخو  يدام  عضو  اب  ار  دوخ  همکاح  تئیه  لاوحا ، نیا  رد  اما 
رد .داد  یمنرد  نت  نآ  تعاطا  نامرف و  هب  زکرم ، رد  شهاگیاپ  ماکحتـسا  و  دیدج ، تموکح  لماک  رارقتـسا  ات  دـش ، یم  نیمأت  نآ 

.دشن مکاح  بزح  یملست  زگره  زین ، سپ  نآ  زا  هنیدم  یمامت  هک  یلاح 

هحفص 83] ] 

دـنرادرب و تسد  هفیلخ  تیامح  زا  دـندوب - هتخورف  تموکح  رز  هب  ار  ناشیأر  هک  نارگید - نایفـسوبا و  يزور  هک  رما  نیا  ناـکما 
هتخاس ع )  ) یلع یلام  تردـق  زا  لاح  ره  رد  يراک  نینچ  هک  دـننک - خـسف  ار  دوخ  داد  رارق  يرگید ، عفن  هب  رتشیب ، لاـم  لـباقم  رد 

رب ار  مکاح  بزح  دوب -
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، دوـبن هلباـقم  هداـمآ ي  تاـظحل  نآ  رد  هک  یلع ، زا  دـیرفآ ، یم  شتیدوـجوم  يارب  یگرزب  رطخ  هک  ار  یلاوـما  اـت  تشاد ، یم  نآ 
لوپ نادنمزاین و  زا  یبزح  سیسأت  رد  ار  نیفلاخم  یلام  تردق  هفیلخ ، زا  راصنا  تیامح  يراکمه و  نیمـضت  نمـض  رد  ات  دریگزاب ،

.دنک حالس  علخ  ار  نانآ  و  درب ، لیلحت  هب  ور  ناتسرپ ،

هتفرگ شیپ  رد  هاوخان  هاوخ  هک  یشور  تایـضتقم  اب  الماک  اریز  میناد ، یمن  دیعب  مکاح  هورگ  راک  هویـش  هرابرد ي  ار  ضرف  نیا  ام 
نیملسم لاوما  زا  هچنآ  همه ي  زا  هک  يزور  .دیرخ  لام  هب  یهاگ  ار  هیما  ینب  رظن  يأر و  قیدص ، میناد  یم  و  دراد ، مات  قابطنا  دوب ،

یم خـیرات  رد  هراـب  نیا  رد  درک ، بوـصنم  تیـالو  هب  ار  وا  هک  يزور  .ماـقم  هب  یهاـگ  دیـشوپ و  مـشچ  دوـب ، نایفـسوبا  راـیتخا  رد 
: تفگ ناییسوبا  دیسر ، تفالخ  هب  رکبوبا  هک  زور  نآ  میناوخ :

« .دریگ رارق  نانآ  تسد  رد  دیاب  و  تسا ، فانمدبع  ینب  نآ  زا  تفالخ  راک ! هچ  لیصفوبا  هب  ار  ام  »

« .درک بوصنم  يرگیلاو  هب  ار  ترسپ  : » دنتفگ وا  هب 

[ «. 14  ] .درک ادا  ار  يدنواشیوخ  قح  : » تفگ

هلیـسو نیدـب  ات  تفرگ ، زاب  ار  ناشیلام  تاناکما  ص )  ) لوسر تیب  لها  زا  رکبوبا ، دوش  هتفگ  رگا  تسین ، یتفگـش  ياـج  نیارباـنب ،
مدرم توعد  هار  رد  ار  نآ  ریغ  كدف و  تالوصحم  یلع  ادابم  دوب  كانمیب  هکنیا  ای  و  دشخب ، ماکحتـسا  ار  دوخ  تموکح  ياه  هیاپ 

هک یتروص  رد  دوش ؟ هدرمـش  بیجع  دیعب و  رکبوبا  دننام  یـصخش  زا  تسا  نکمم  هنوگچ  راک  نیا  الوصا  .دنک و  فرـص  دوخ  هب 
يارب لاملا  تیب  لوپ  زا  ییاج  ات  وا ،

هحفص 84] ] 

هک تسج  دوس  مدرم ، بولق  بلج  و  يأر ، ندیرخ 
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وا دـندوب ، هدـمآ  عمج  رکبوبا  رب  مدرم  هک  يزور  تسا : هدـمآ  هک  نانچ  .دـش  عقاو  دوخ  نامز  راکزیهرپ  ناـنز  زا  یکی  ماـهتا  دروم 
هلیـسو هب  ار ، راجنلا  نب  يدـع  ینب  زا  ینز  هیمهـس ي  هلمج  زا  و  داد ، صاـصتخا  راـصنا  رجاـهم و  ناـنز  هب  ار  لاـملا  تیب  زا  یمهس 

.داتسرف تباث  نبدیز 

؟» تسیچ نیا  : » دیسرپ تباث  دیز  زا  راوگرزب  نز  نآ 

«. تسا هداتسرف  نانز  يارب  رکبوبا  هک  تسا  یمهس  : » داد باوج 

[ . 15  ] .دنادرگ زاب  رکبوبا  هب  ار  نآ  و  .تفریذپ » مهاوخن  يزیچ  وا  زا  زگره  ادخب  دینادرگ ! یم  زاب  منید  زا  ارم  هوشر  اب  : » تفگ

بیج هب  هدرک  لوصو  تاـکز  ناوـنع  هب  تموـکح ، رومأـم  نایفـسوبا ، هک  یتورث  یتـقو  هک  تسا  حرطم  نم  يارب  لاؤـس  نیا  اـجنیا 
هیقب هک  مینک  ضرف  رگا  هدروآ ، تسد  هب  اجک  زا  ار  لاوما  نیا  هفیلخ  مناد  یمن  دوش ، یم  وا  دوخ  بیـصن  و  ددرگ ، یم  زاب  شدوخ 

؟ دندرک یم  هبلاطم  ار  نامه  زین  تیب  لها  دوب و  هدنام  زاب  ص ،)  ) مرکا یبن  زا  هک  دوبن  یلاوما  ي 

هچ و  درک - یم  هبلاطم  ار  نآ  ع )  ) ارهز دوب و  هدـنام  زاـب  ص )  ) ربماـیپ زا  هک  دوب  ناـمه  لاـم  نیا  هک  دـشاب - تسرد  ضرف  نیا  هچ 
زورما هک  ار  هچنآ  هفیلخ ، نارـصاعم  زا  یـضعب  تیاور ، نیا  هب  انب  هک  دروآ  یمن  دوجوب  یتوافت  هلأسم ، نیا  لصا  رد  دشابن ، تسرد 

.دنا هدرک  ساسحا  مینک ، یم  كرد  زور  نآ  هرابرد ي  یخیرات ، تاقیقحت  کمک  هب 

شیپ لباق  ثداوح  ربارب  رد  یگدامآ  يارب  تموکح ، هک  درک  یم  باجیا  زور ، يداـصتقا  طیارـش  هک  میراد  هجوت  زین ، هتکن  نیا  هب 
كدف نارگ  تموکح  هک  دش ، ثعاب  رما  نیا  دوخ  دـیاش  .دـشوکب و  نآ  شیازفا  هار  رد  و  دـنک ، تیوقت  ار  دوخ  یلام  هّوق ي  ینیب ،

ار
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هیجوت رد  درک ، عنم  كدف  میلست  زا  ار  رکبوبا  یتقو  هدربمان  .دوش  یم  هدیمهف  رمع  نانخـس  زا  حوضو  هب  هک  نانچ  دنریگ ، تسد  هب 
: تفگ دوخ  راک 

هحفص 85] ] 

يا هنابلط  هیزجت  تاکرح  و  دنک ، مار  ار  نایغای  و  دشخب ، ماکحتـسا  ار  تموکح  داینب  نآ  فرـص  اب  هک  تسا  یلام  دـنمزاین  تلود  »
« .دیامن بوکرس  دریگ ، یم  ماجنا  نیدترم  تسد  هب  هک 

رد فرـص  يارب  دراد  قح  هفیلخ  نانآ ، يأر  هب  انب  ینعی  .دوش  یم  نشور  زین ، یـصخش  تیکلاـم  دروم  رد  نیخیـش  رظن  راـک  نیا  زا 
هک ینامز  رد  بیترت  نیدـب  دـنک ! هرداصم  هزاجا - نودـب  وضعالب و  دـنچ  ره  ار - مدرم  لاوما  تموکح ، ياـهراک  و  تکلمم ، روما 
هک نانآ  زا  يرایسب  میناد  یم  .دنرادن و  یتباث  تیکلم  ناشراقع  لام و  هب  تبسن  دارفا  دنراد ، جایتحا  یلام  هب  رگ ، هطلس  ياه  تردق 

ناتـساد زا  تسا  رپ  نانآ ، یگدنز  خیرات  و  دنتفرگ ، شیپ  رد  ار  نومیمان  تنـس  نیا  دـنتفای ، تسد  تفالخ  هب  رمع  رکبوبا و  زا  دـعب 
، ار دنـسپان  تعدـب  نیا  رکبوبا  هک  دوب  نآ  زج  اهراک ، نیا  همه ي  زاغآرـس  ایآ  .تسا  هتفرگ  ماجنا  اهنآ  تسد  هب  هک  ییاه  هرداصم 

؟ دوب هتسب  راکب  ص )  ) ربمایپ دنزرف  كالما  هرابرد ي  اهنت 

.دوب ددرم  رما  ود  نیب  مشاه  ینب  هضراعم  مود  تهج  ربارب  رد  مکاح  بزح  اما 

رکبوبا تفـالخ  رب  هک  ییعرـش  ساـبل  ینعی  دـنادن ، یـشزرا  ص )  ) ربماـیپ اـب  يدـنواشیوخ  لـصا  يارب  تفـالخ ، هلأـسم ي  رد  لوا :
.دنک علخ  نآ  زا  دوب ، هدناشوپ 

يزایتما هنوگ  چیه  و  دنادن ، مشاه  ینب  يارب  یقح  یلو  دنامب ، رادیاپ  هفیقـس  رد  هدـش  نالعا  لوصا  رب  و  دـنک ، هزرابم  دوخ  اب  مود :
نانآ يارب  یتقو  ای  .دوشن  لئاق  نانآ  يارب  نیملسم  ناگرزب  ربارب  رد 
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.دشابن مدرم ، دییأت  دروم  عضو  و  دوجوم ، تموکح  اب  هلباقم  يانعم  هب  نانآ  تفلاخم  هضراعم و  هک  دسانشب ، یقح 

رادافو درک ، یم  تیاـمح  هفیقـس - رد  راـصنا - هرگنک  رد  ار  نآ  هک  یئارآ  هب  هک  دـیزگرب  ار  مود  هار  نیا  بلط ، تردـق  هورگ  اـما 
هک يرگبوشآ - يزاس و  هنتف  زج  ییانعم  هفیلخ  اب  مدرم  تعیب  زا  دعب  ناشتفلاخم ، هک  دبوکب  ار  نافلاخم  زیواتسد ، نیا  اب  یلو  دنامب 

.درادن تسا - هدش  میرحت  مالسا  فرع  رد 

لباقم رد  هنابلط  تصرف  نایوج ، تموکح  هک  دوب  یتقوم  هویش ي  راک ، نیا  هتبلا 

هحفص 86] ] 

.تفگ میهاوخ  ادعب  هک  نانچ  دمآ  نانآ  يرای  هب  زین ، زور  نآ  صاخ  طیارش  و  دنتفرگ ، شیپ  رد  مشاه  ینب 

رد لوا  هظحل ي  نامه  زا  هک  دوب  هنوگ  نیدب  نارگ  تموکح  تسایس  دیوگ ، یم  ار  نامه  زین  خیرات  و  مینک ، یم  ساسحا  هچنآ  اما 
ینابیتشپ دوخ  تازرابم  رد  ار  مشاه  ینب  هتسویپ  هک  ار  يا  هشیدنا  ات  دنتفرگ ، شیپ  رد  ینیعم  یـشمطخ  ص )  ) دمحم نادناخ  لباقم 

لابند ار  فده  دنچ  تسایس ، نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  .دندرک  هفخ  هفطن  رد  ار  نانآ  تفلاخم  هک  يروط  نامه  دنزادنا  رب  درک ، یم 
نآ یتموکح  مهم  ياهراک  زا  نانآ  صلخم  ناراداوه  نارای و  ندرک  رود  مشاه ، ینب  نادناخ  صاخ  زایتما  ءاغلا  هلمج : زا  .درک  یم 

یخیرات هعقاو ي  دـنچ  رد  ار  رظن  نیا  .تشاد  نیملـسم  ناهذا  رد  زاستمرح  نادـناخ  نآ  هک  يدـنمجرا  ماـقم  شزرا و  ندودز  زور ،
.دنک یم  دییأت 

، درک دیدهت  هناخ ، ندنازوس  هب  ار  وا  رمع  هک  دوب  تنوشخ  يریگ و  تخس  زا  يا  هجرد  هب  هک  یلع ، اب  وا  نارای  هفیلخ و  راتفر  ًالوا :
تسا نآ  دیدهت  نیا  موهفم  .دشاب  ص )  ) ادخ لوسر  دنزرف  همطاف  وا  هناخ ي  رد  هچ  رگا 
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هک دنریگ  شیپ  رد  ار  یـشور  نامه  زین ، نانآ  اب  هک  دندوبن  رادوخرب  یتمرح  نانچ  زا  همکاح ، تئیه  رظنرد  وا  نادـناخ  همطاف و  هک 
، تنونـشخ نیا  هدـنزگ  ياه  هنومن  زا  .دوش  هتـشک  وا  دنتـساوخ  یم  مدرم  هک  زور  نآ  رد  دـندرک ، ذاّختا  هداـبع  نبدعـس  لـباقم  رد 
هک لاحط ، ّما  هب  ار - ناسنا  تفارش  هیام ي  نآ  و  تسا -، هنتف  ره  نوناک  .هللااب  ذایعلا  وا - تفگ : هک  تسا  ع )  ) یلع زا  رکبوبا  فصو 

« .تسامش ام و  زا  ادخ  لوسر  : » تفگ یلع  هب  تحارص  هب  رمع  مه  درک و  هیبشت  یغبلا ، اهیلا  اهلها  بحا 

هب ار  نانآ  زا  یـسک  یتح  دادـن و  تکرـش  تموکح ، مهم  ياـهراک  زا  يراـک  رد  ار  مشاـه  ینب  زا  سک  چـیه  لوا ، هفیلخ ي  اـیناث :
تـسد رد  ار  یتـکلمم  روـما  زا  یمیظع  شخب  هیما  ینب  هـک  یتروـص  رد  .درکن  بوـصنم  مالـسا ، گرزب  روـشک  زا  یبـجو  تیـالو 

.دنتشاد

دهاوخرد یبوخ  هب  تشذگ ، سابع  نبا  رمع و  نیبام  هک  ییوگتفگ  زا  هدنناوخ 

هحفص 87] ] 

زا هک  دیوگ  یم  اراکـشآ  رمع  وگتفگ ، نیارد  دش ، یم  بیقعت  اهتدم  هک  دوب ، يا  هناهاگآ  تسایـس  هدـییاز ي  تلاح  نیا  هک  تفای 
زا يا  هیحان  تیالو  هب  مشاه ، ینب  ادابم  هک  دراد  تشحو  نیا  زا  .تسا و  كانیمب  سابع ، نبا  هب  صمح  تموکح  ددجم  نتشاذگاو 

تـسوا لیم  فالخ  رب  هک  يا  هعقاو  تفالخ  رما  رد  و  دنـشاب ، یقاب  دوخ  راک  رب  وا  تشذگ  زا  سپ  و  دنبای ، تسد  یمالـسا  تکلمم 
[ . 16  ] .دیآ شیپ 

، یمالسا روشک  زا  يا  هیحان  تیالو  هب  گرزب ، ياه  نادناخ  زا  ینادناخ  نتفای  تسد  رمع  رظن  هب  هک  میـشاب ، هتـشاد  هجوت  یتقو  اما 
تسایس هراومه  هیما  ینب  زین  و  دنک ، یم  مهارف  یتموکح ، ماقم  نیرت  یلاع  و  تفالخ ، هب  ار  نانآ  ندیسر  تامدقم 
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هدمع بصانم  لغاشم و  رمع ، رکبوبا و  نامز  رد  هک  نانچ  دنوش ، بوصنم  اهراک  هب  نانآ  زا  يدارفا  ات  دننک  یم  بیقعت  ار  ینـشور 
هب راـکتبا و  هب  دوخ  هک  ییاروـش  دـناد  یم  لقادـح  رمع  رگید ، فرط  زا  و  دـنا ، هدروآ  گـنچ  هب  تکلمم  هرادا ي  هصرع ي  رد  ار 

ار یمهم  هجیتن ي  همه  همه و  يرآ  دناسر ، دـهاوخ  تفالخ  هب  ار  نامثع - هیما - ینب  نادـناخ  گرزب  تسا  هدرک  يزیر  یپ  تعدـب 
هک تسا  نیا  زا  تسا  ترابع  نآ  .دراد و  دوجو  نآ  دییأت  يارب  زین ، يدـهاوش  هک  دـنک  یم  تباث  ار  یتقیقح  و  دـهد ، یم  تسد  هب 

ياـیحا داـجیا و  دنتـشاد ، نیقی  هک  یلاـح  رد  دـندرک ، مهارف  هیما  ینب  تموـکح  رارقتـسا  يارب  ار  مزـال  هینمز ي  لوا ، هـفیلخ ي  ود 
تفلاخم و لیدـبت  و  نآ ، ربارب  رد  نایوما ، زا  تسا  یبیقر  ندیـشارت  مشاـه - ینب  هنیرید ي  نانمـشد  هیما - ینب  يارب  ددـجم  تردـق 

ایهم شیوخ  تاذ  رد  تروص  نیرتلماـک  هب  ار ، تباـقر  عازن و  دادعتـسا  هک  تسا  يا  هلیبـق  یعازن  ینمـشد و  هب  تسا  يدرف  هنیک ي 
.تشاد

صخـش دوجو  زا  زگره  اریز  دوش ، یم  رترو  هلعـش  رت و  هدرتـسگ  هتـسویپ  هک  تسا  نیا  اـهزیتس ، هلباـقم و  هنوگ  نیا  شتآ  تعیبـط 
تسا نشور  نئارق  نیا  زا  ام  يارب  .دریگ  یم  دوخ  صیرح  ماک  رد  ار  گرزب  ینادناخ  هکلب  دشک و  یمن  هنابز  يدحاو 

هحفص 88] ] 

، ناـمز لوط  رد  هک  دوب  تسایـس  نیمه  دـنراذگب و  ار  هیما  ینب  تموکح  ياـنب  گنـس  هک  دوـب  نیا  رب  رمع ، قیدـص و  تسایـس  هک 
[ . 17  ] .درک نیمضت  ع )  ) شنادناخ یلع و  يارب  ار  يا  هدمع  نیفلاخم  تفلاخم و 

مه نآ  درک ، رانکرب  دوب ، هتشاد  لیسگ  ماش  حتف  يارب  رکشل ، یهدنامرف  ماقم  رد  هک  ار ، صاع  نبدیعس  نبدلاخ  هفیلخ ، اثلاث :
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وا عضوم  و  درک ، هاگآ  رایشوه و  ص ،)  ) دمحم لآ  مشاه و  ینب  هب  تبـسن  دلاخ  هقالع  لیامت و  زا  ار  وا  رمع  هک ، نیا  ببـس  هب  اهنت 
[ . 18  ] .دوب هدروآ  وا  دای  هب  ص ،)  ) مرکا لوسر  تافو  زا  دعب  نانآ ، لباقم  رد  ار 

یئاج ات  رمع ، اروش  نیا  رد  .دوزفا  میهاوخ  دهاوش  نیدـب  مه  ار  رمع  ياروش  هّصق ي  میزادرپب ، يرتشیب  قیقحت  هب  هنیمز  نیا  رد  رگا 
، یمالـسا ياهتلـصخ  یناعم و  زا  ییانعم  چیه  رد  هک  داد  رارق  يرفن  جنپ  فص  رد  ار  وا  دروآ و  دورف  ار  یلع  ماقم  تسناوت ، یم  هک 
عورـشم و قح  ار  تفالخ  ص ،)  ) گرزب لوسر  تشذگرد  زور  هک  دوب  یـسک  و  نانآ ، زا  یکی  ریبز ، هلمج  زا  .دـندوبن  یلع  ياتمه 

.تسناد یم  ع )  ) یلع ملسم 

، دودز شرطاخ  زا  ار  هشیدنا  نآ  هنوگچ  داد ، رارق  یلع  ربارب  رد  اروش  رد  ار  ریبز  نیمه  هک  ینامز  تسایس ، نیا  اب  رمع  هک  مینیب  یم 
دـنک و دادـملق  ربارب  مدرم  رئاـس  اـب  ار  مشاـه  ینب  دیـشوک ، یم  مکاـح  هورگ  تروص  ره  هب  .تخاـس  یلع  تخـسرس  بیقر  ار  وا  و 
هیام ي هتسویپ  هک  ار  يا  هشیدنا  هلیـسو ، نیا  هب  دیاش  ات  دریگ ، زاب  نانآ  زا  ار ، ص )  ) ادخ لوسر  اب  يدنواشیوخ  تبارق و  صاصتخا 

نآ رد  ع )  ) یلع هک  دـندوب  نئمطم  نارگتموکح  هچ  رگا  .دـنک  فیعـضت  دوب ، هضراعم  هزراـبم و  راـک  رد  ناـنآ  تیاـمح  تیوقت و 
اذل و  دندوبن ، هدوسآ  هاگ  چـیه  وا  شروش  مایق و  بارطـضا  زا  یلو  تساخ ، دـهاوخنرب  نانآ  هیلع  مالـسا ، راوشد  ساسح و  تاظحل 

هدافتسا دوجوم  شمارآ  زا  هک  دوب  یعیبط 

هحفص 89] ] 

شیپ دنشوکب ، دوخ  يونعم  يدام و  زیهجت  رد  دننک و 
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.دزاس ریگلفاغ  هدننکدوبان  یگنج  هب  ار  نانآ  یلع  هک  نآ  زا 

نیفلاخم فیعضت  اب  دوخ  تیوقت 

، كدف عوضوم  رد  و  ع )  ) ارهز لباقم  رد  ار ، دوخ  یخیرات  فورعم و  تلاح  نآ  هفیلخ ، هک  تسا  یعیبط  تشذگ ، هچنآ  هب  هجوت  اب 
، دوش یم  يزیر  یپ  وا ، تسایـس  یـساسا  حرط  ود  و  دروخ ، یم  هنرگ  مهب  وا  هناگ  ود  ضارغا  هک  تساجنیا  رد  اریز  دریگ ، دوخ  هب 

نآ نارگ  تموکح  دید  زا  هک  ار  یتورث  ات  دنک ، لابند  ار  حرط  نآ  هک  تشاد  یماو  ار  وا  كدف ، نتفرگزاب  رد  وا  ياه  هزیگنا  نوچ 
ارهز هک  نآ  اب  دوبن  نینچ  رگا  .دشخب  ماکحتسا  ار  دوخ  تردق  نآ ، کمک  هب  دیابرب و  نمشد  تسد  زا  دوب ، دنمورین  یحالس  زور ،

يراددوخ نآ  میلست  زا  رکبوبا  ارچ  دنک ، فرص  هماع  حلاصم  ریخ و  هار  رد  ار ، كدف  تالوصحم  دمآرد و  هک  داد  یعطق  لوق  (ع )
كدف لوصحم  فرص  اب  هک  دنک  ریسفت  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  هتفگ ي  ع )  ) ارهز دیـسرت  یم  وا  هک  تفگ  میناوت  یم  اهنت  [ 19 [ ؟ درک

بلج زا  ار  وا  یلماـع  هچ  تشاد  قـلعت  نیملـسم  همه ي  هب  كدـف  هـک  میئوـگب  رگا  هوـالعب  .ددرگ  قـبطنم  یـسایس  دـصاقم  هار  رد 
دوخ و مهـس  زا  یـشوپ  مشچ  اب  رکبوبا  يارب  راک ، نیا  هک  یتروص  رد  تشاد ؟ یم  زاـب  ص ،)  ) ادـخ لوسر  رتخد  همطاـف ، تیاـضر 

؟ دنک تیوقت  ار  دوخ  تفالخ  هیلسو  نیا  هب  تساوخ ، یم  وا  هک  دوب  نیا  زج  لماع  نآ  ایآ  .دش  یم  رسّیم  هباحص ،

هیلع یلع  وا - تیناقح  تابثا  رد  و  دوب ، عطاق  يدنس  يوق و  ینابیتشپ  دوخ  رسمه  يارب  گرزب ، يارهز  میناد  یم  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
ارهز ماقم  تیمها  نیا  هب  هجوت  اب  دمآ ، یم  رامش  هب  یفاک  یتجح  اما  نارای  يارب  تفالخ ، رد  مالسلا -
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(، (ع

هحفص 90] ] 

، دوب قفوم  الماک  تسا - ص )  ) ادخ لوسر  هقدص  كدـف  دوب  یعدـم  هک  ع -)  ) وا ربارب  رد  دوخ  شقن  يافیا  رد  هفیلخ  هک  مینیب  یم 
و درک ، هدافتـسا  یبوخ  هب  هدـمآ  تسد  هب  تصرف  زا  وا  .دومیپ  درک ، یم  باجیا  ساسح  تیعقوم  نآ  هک  ار  یبسانم  یـسایس  طخ  و 
رد یتح  وا ، يواعد  ءارآ و  و  تسا ، یمالسا  هعماج ي  نانز  زا  ینز  ارهز  هک  دومن  ءاقلا  نیملـسم  ناهذا  رد  میقتـسمریغ ، هناکریز و 

هبلاطم ي هب  زورما  وا  یتقو  هوالعب  تفالخ ، دننام  یعوضوم  هب  دسر  هچ  ات  دشاب  تجح  دناوت  یمن  كدف ، دننام  یکچوک  هلاسم ي 
یمالـسا تکلمم  مامت  هبلاطم ي  دـصرد  هویـش ، نیمه  هب  ادرف  تسا  نکمم  اـسب  هچ  درادـن ، یقح  نآ  رد  هک  تسا  هتـساخرب  ینیمز 

.تسا لطاب  هب  مه  اجنآ  هک  دیآرب ،

ریسفت لباق  هج.ود  هب  یمومع - لاوما  هب  كدف  ندرک  همیمـض  ینعی  رکبوبا - راک  نیا  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  هتـشذگ  ثحب  زا 
.تسا

.درک یم  باجیا  ار  راک  نیا  صاخ  يداصتقا  طیارش  - 1

رد وا  عضوم  .دـنک و  هدافتـسا  تردـق  هب  نتفای  تسد  يارب  همطاف ، دوخ ، رـسمه  تورث  زا  یلع  ادابم  هک  دوب  كانـشیدنا  رکبوبا  - 2
: ددرگ یم  زاب  ریز  تلع  ود  هب  همطاف ، نانخس  نتفریذپن  رد  وا  یخاتسگ  و  ع )  ) ارهز يوعد  لباقم 

هراشا نآ  ياه  همـشچرس  زا  يا  هراـپ  هب  هتـشذگ  رد  اـم  و  دوب ، هتفرگ  دوخ  جاوما  ناـیم  رد  ار ، هفیلخ  هک  یتاـساسحا  ناـفوط  هب  - 1
.میدرک

راثآ زا  ار  نآ  ام  دوب و  هتخاس  هناهب  هتـشاذگ و  نآ  هیاـپ ي  رب  مشاـه  ینب  اـب  ار ، دوخ  راـک  شور  رکبوبا  هک  هعماـج  تدـحو  هب  - 2
.میداد ناشن  زور  نآ  تموکح 

مکاح ربارب  رد  وا  ياسآزجعم  ربص  ماما و  تمظع 

يا هنومن  نیرترب  دیاش 
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تارابتعا و  دوخ ، زا  ار  وا  هک  یصالخا  داد - ناشن  یهلا  قشع  رد  صالخا  و  مالـسا ، هار  رد  يراکادف  زا  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  هک 
یصخش

هحفص 91] ] 

هیلع یلع - .دوب  اروش  تفالخ  رد  وا  يا  هناسفا  شقن  دز - دنویپ  ّتیدبا  هب  تخاس و  يا  هنوگادـخ  الاو و  تقیقح  وا  زا  و  درک ، یهت 
.داد ناشن  دوب  وا  تعیبط  زا  یئزج  هک  ار  هللا  یف  يانف  يالعا  ِلثَم  راک  نیا  اب  مالسلاو - هولصلا 

، تخومآرد یلع  هب  یهلا  قیاقح  زا  هچنآ  کمک  هب  دزاس ، دوبان  دزیر و  مهرد  ار  یتسرپ  تب  ياـنب  تسناوت  ص )  ) ادـخ لوسر  رگا 
دریم و ورف  شتاساسحا  تالیامت و  اب  یناـسنا  تاـیح  وا ، دوجو  رد  هک  دـنک ، اـنیب  ادـخ  هب  ار  وا  ناـج  مشچ  ناـنچ  هک  تسناوت  زین ،

[ . 20  ] .دوش مئاق  یتدیقع  یهلا و  تایح  هب  وا  یتسه  دریم و  ورف  شتاساسحا  تالیامت و  اب  یناسنا  تایح  هب  وا  یتسه 

یگنادواج رون  هب  ار  شرطـس  رطـس  هک  باتک ، نآ  زاغآرـس  دوش ، هتـشون  یباـتک  ناـسنا ، زیگنا  شیاتـس  ياـه  يراکادـف  يارب  رگا 
[ . 21  ] .تسا یلع  ياهراک  دنا ، هتشاگن 

هنومن نیمز  يور  رد  اه  لسن  اه و  نامز  يزارد  رد  دروآ ، تیناسنا  يارب  ص ،)  ) دمحم هک  ینامسآ  لوصا  ماکحا و  نآ  يارب  رگا  و 
.تسا نآ  هدنز ي  ِلثَم  یلع  دوش ، وجتسج  یمسجم  ي 

ار اهنآ  یتسارب  [ 22  ] تشاذـگ ياج  رب  ار  نآرق  یلع و  شیوخ ، تما  نایم  رد  دوخ  زا  دـعب  ص )  ) ربمایپ هک  دوب  نیا  تقیقح  رگا  و 
.دشاب میرک  نآرق  یلمع  هنومن  یلع  و  گرزب ، یلع  یظفل  ریسفت  نآرق  ات  دناجنگ  رگیدکی  رد 

ص)  ) ادخ لوسر  سفن  ار  یلع  هلهابم ، هفیرش ي  هیآ ي  رد  لاعتم ، دنوادخ  رگا  و 
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و ص ،)  ) دمحم یعیبط  دادتما  دوجو و  هک  دنک  هاگآ  ار  نیملسم  تساوخ  یم  [ 23  ] درمش

هحفص 92] ] 

.تسوا گرزب  حور  ناشخرد  وترپ 

وا ياجب  ات  دـناباوخ  دوخ  رتسب  رب  ار  یلع  دـش و  جراخ  شیوخ ، ناج  رب  ناساره  و  ترجه ، دـصق  هب  هکم  زا  ص )  ) مرکا یبن  رگا  و 
، درک یم  مسر  ار  گرزب  ود  نآ  یگدنز  طوطخ  هک  یمیکح  گرزب و  يادخ  هک  دوب  ینعم  نیدب  وا  راک  دشاب ، رافک  موجه  جامآ 
، دنک ادـف  نآ  هار  رد  شیوخ  ناج  يرگید  و  دـنامب ، مالـسا  يالعا  يارب  یکی  هک  نیا  زج  دوبن  يا  هراچ  شتمکح  ياضتقا  هب  یتقو 

.دهد ماجنا  ار  راک  نامه  ندش  ینابرق  اب  زین ، مود  تیصخش  و  درادب ، هدنز  ار  مالسا  لوا ، ّتیصخش  هک  دیدنسپ  یم  نینچ  هنامیکح 

زیاج [ ، 24  ] تبانج تلاح  هب  نآ  رد  ار  شندـش  لـخاد  دجـسم و  رد  ار  شندـیباوخ  ینامـسآ ، مکح  هک  دوب  یـسک  اـهنت  یلع  رگا 
زمر لبمـس و  دجـسم  هک  اریز  دوب ، وا  تافـص  تمظع  زا  ییزج  دجـسم  یکاـپ  تسادـق و  هک  دوب  نآ  صاـصتخا  نیا  ینعم  درمش ،

.دوب هدیقع  حور و  ناهج  رد  یهلا  هدنز  زمر  لبمس و  یلع  و  هدام ، يایند  رد  ینامسآ  تماص 

ّالا فیسال  تفگ : ینامسآ  يدانم  هک  نامچ  درک - نالعا  وا  زا  ار  دوخ  يدونشخ  و  دوتس ، ار  یلع  يدرمناوج  توتف و  نامـسآ  رگا 
مالـسا و دـناوت ، یم  هک  تسا  ع )  ) یلع توـتف  تردـق و  دـیوگب : تساوـخ  یم  شیاتـس  نیا  اـب  [ - 25  ] یلع ّالا  یتفـال  راـقفلاوذ و 

نازابکاپ صالخا  تفای و  دهاوخن  تسد  نآ  هیاپ ي  هب  تیناسنا  هک  تسوا  یگنادرم  و  درتسگب ، نیمز  هنهپ ي  رب  ار  ینآرق  تامیلعت 
هب نانامرهق ، يروالد  و 
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.دیسر دناوتن ، نآ  ینتفاین  تسد  عیفر و  جوا 

یبیع و هفیقـس ، خـیاشم  مشچ  هب  تسا - ینامـسآ  فتاه  سیدـقت  دروم  هک  يدرمناوج - جوا  نیمه  هک  نیا  راگزور  بیاجع  زا  اما 
هک تسا  نیا  شزایتما  اهنت  هک  قیدص  .دریگ  رارق  قیدص  زا  رتورف  دنیب و  تازاجم  یلع ، دیاب  نآ  هانگ  هب  هک  دیآ  یم  یصقن 

هحفص 93] ] 

.تسا هدنارذگ  كرش  رفک و  رد  ار ، دوخ  رمع  زا  ییاهلاس 

اب ار  دوخ  رمع  رسارس  هک  یتیصخش  رب  وا  هک  دش  ببس  صخـش ، کی  یگدنز  رد  مالـسا  تیلهاج و  دنویپ  هنوگچ  مناد  یمن  نم  و 
!؟ دیوج يرترب  دوب ، هدنارذگ  ادخ ، يارب  مامت  صالخا 

یم نیعم  يروحم  درگرب  و  صخـشم ، يرادـم  رد  ماسجا  نآ  اـب  هک  ار ، یعیبط  يورین  نیا  دـیدج  تاـقیقحت  کـمک  هب  ناـسنا  رگا 
میهاـفم زا  جراـخ  تقیقح  نیا  نکیل  تشگ  رادـیدپ  یلع  دوـجو  رد  نآ  دـننام  ییورین  شیپ  لاـس  اهدـص  تسا ، هتفاـیرد  دـنخرچ ،

يرطف يورین  یلع  هب  مالسا ، يارب  یهلا  هدارا ي  هک  ینعم  نیدب  .تفرگ  یم  هیام  ینامـسآ  ياهورین  یهلا و  ياوق  زا  و  دوب ، کیزیف 
رود هب  یمالـسا  لوقعم  تایح  هک  دـشاب  يروحم  شیوخ ، تایح  نامز  رد  ات  داد ، الاو  یماقم  يو  هب  نآ  يرادـساپ  يارب  دیـشخب و 

.دریگ ددم  وا  زا  رهوج  حور و  و  لقع ، ملع و  تیونعم ، تیناحور و  رد  و  ددرگب ، وا  دوجو 

ماقم رد  زگره  نآ ، زا  شندنام  رانکرب  ای  يرهاظ ، تفالخ  هب  وا  ندیسر  و  دوب ، یلع  يالاو  یناحور و  نأش  يونعم و  تیـصخش  نیا 
.تشادن ریثأت  يا  هرذ  ع )  ) وا

طخ ریثأت  تحت  ار  وا  اهراب  تشاذگ و  یم  رمع  لدع  رد  ار ، دوخ  زیمآرحس  رثا  هک  دوب  ینامسآ  يورین  نیمه 
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اب ناناملـسم ، هک  دـش  راکـشآ  يزور  نآ  يربـج  رثا  و  رمعلا » کـلهل  یلع  ـالول  : » تفگ هک  اـج  نآ  اـت  .دروآ  یمرد  دوـخ  میقتـسم 
تـسد رد  نیملـسم ، هماع ي  تفـالخ  تشونرـس  دـندمآ و  درگ  وا  دوجو  عمـش  فارطا  رد  اـه ، تلم  خـیرات  رد  ریظن  یب  یعاـمتجا 

.تفرگ رارق  وا  تیافک  تردق و 

بانتجا تارورض  زا  یترورض  دوب ، هداهن  وا  تاذ  رد  دنوادخ  هک  ییورین  اب  یلع ، دوجو  هک  دوش  یم  نشور  قیاقح  نیا  هب  هجوت  زا 
هک يدیشروخ  و  [ ، 26  ] دوب مالسا  ریذپان 

هحفص 94] ] 

- یتح دیآ ، شیپ  نآ  رد  يرییغت  دوبن  نکمم  هک  دیخرچ  یم  وا  درگ  هب  دوخ ، نیئآ  هب  نانچ  یمالسا  هموظنم ي  ص )  ) ربمایپ زا  دعب 
.داهن ندرگ  نآ  شدرگ  طخ  هب  زین  رمع  دناد - یم  هدنناوخ  هک  نانچ 

رب هوالع  نوچ - دوبن  رـسیم  زور ، نآ  همکاح ي  تسایـس  رد  یناهگان  ینوگرگد  بـالقنا و  هنوگچ  هک  دوش ، یم  راکـشآ  نینچمه 
اب هک  دوب  یعیبـط  اذـل  .دـش  یم  وربور  دوب  ماـما  تیـصخش  دوجو و  رد  هک  يرظف  يورین  نآ  تفلاـخم  اـب  شندوـب - لاـحم  هرفط و 

، ماجنارس ات  دریگ  شیپ  رد  ینحنم  یهار  جیردت  هب  دوب ، ماظتنا  لادتعا و  رادساپ  هک  يرایشه  رادیب و  يورین  نآ  زا  زارتحا  طایتحا و 
نآ هب  هجوت  اب  .دـنیب  یم  فارحنا  تسد  رد  ار  دوخ  لیبموتا  يا  هدـننار  یتقو  هک  ناـنچ  .دـبای  دـنویپ  يوما  تموکح  هب  يا  هطقن  رد 

.دنک یم  جک  فلاخم  تهج  رد  ار  دوخ  ریسم  دهد ، یم  لادتعا  نآ  هب  تکرح  لاح  رد  هک  یعیبط  يورین 

رد ام  هک  دریگ  رارق  قیقحت  دروم  دـیاب ، هک  نانچ  نآ  و  هناگادـج ، هک  تسا  نیا  روخ  رد  ماما  ماقم  تمظعرپ  ناشخرد و  لصف  نیا 
میهاوخ نآ  هب  هدنیآ  ياه  تصرف 
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رادـساپ تسا و  دوجوم  تموکح  فلاخم  هنوگچ  هک  میهد  ناشن  و  مینک ، فشک  یلع  تیـصخش  زا  ار  يا  هشوگ  رگم  ات  تخادرپ ،
.دنک یم  تفلاخم  نآ  اب  لاح  نامه  رد  دراد ، یم  زاب  فارحنا  زا  ار  مکاح  طلسم  تردق  هک  نیا  نیع  رد  هنوگچ  و  یمالسا ! لوصا 

زا دعب  تفالخ  رما  رد  ع )  ) يو عضوم  یتسارب  اما  تسا ، زیگنا  تفگش  روآ و  تریح  ماما ، ياه  يریگ  تهج  اهراک و  مامت  هچ  رگا 
.تساهنآ نیرتاسآزجعم  نیرتناشخرد و  ص ،)  ) ادخ لوسر 

نیا هک  تساوخ  یم  يرگید  نامرهق  نینچمه  دنک ، يراکادـف  نآ  هار  رد  ناج  هب  هک  دـیبلط  یم  يزابکاپ  ینامز  ره  رد  مالـسا  رگا 
رتسب هب  ار  یلع  ترجه ، كرابم  زور  رد  هک  دوب  تمکح  نیمه  و  دـهد ، يرای  ار  مالـسا  يادـخ  هلیـسو  نیا  هب  دریذـپب و  ار  یناـبرق 

ياهزور رد  ماما ، يارب  اما  .میتفگ  هراشا  هب  ـالبق  هک  ناـنچ  درک ، ناور  تاـجن  هنیدـم ي  يوس  هب  ار  ص )  ) ربماـیپ و  داتـسرف ، گرم 
، مرکا لوسر  شراوگرزب  ردارب  تلحر  زا  دعب  تخس 

هحفص 95] ] 

یم ادـف  دوخ ، یهلا  ریـسم  رد  تفالخ ، رارقتـسا  هار  رد  ار  دوخ  ناج  وا  رگا  اریز  .دزیخرب  مایق  هب  ات  تشادـن ، دوجو  ناـمرهق  ود  نآ 
ار یکدوک  نینـس  زونه  ص ،)  ) ادخ لوسر  زیزع  نادـنزرف  هک  دریگ ، تسد  رد  ار  تیلؤسم  هتـشر ي  بناج  ود  هک  دوبن  یـسک  درک 

.دنتشادن ار  مزال  تردق  دندنارذگ و  یم 

؟ درک توکس  ارچ  و 

! راوشد تخس و  هار  ود  دوب ، یهار  ود  رس  رب  یلع  و 

.دتسیاب رکبوبا  لباقم  رد  ًانلع  و  دنز ، تسد  هناحلسم  مایق  هب  لوا :

مایق يارب  اما  دنک ، لمحت  ولگ  رد  ار  مغ  هدقع ي  و  مشچ ، رد  ار  راخ  شین  و  دزاسب ، یشوماخ  خلت  رهز  هب  مود :
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.میبای تسد  نآ  باوج  هب  راوشد ، تاظحل  نآ  طیارش  یسررب  اب  میهاوخ  یم  ام  هک  تسا  یلاؤس  نیا  دوب ؟ يزور  هچ  راظتنا  رد 

ظفح رد  میـسانش  یم  ار  اه  نآ  هک  يروط  هب  .دـنیآ و  نیئاپ  تردـق  دنـسم  زا  یتفلاخم  ره  اـب  هک  دـندوبن  یناـسک  نارگ ، تموکح 
یم عافد  ناج  ياپ  ات  دوخ ، هتفایون ي  تردـق  زا  هک  ینعم  نیدـب  دـندوب ، قشع  يزابناج و  تدـش  و  یگتـسبلد ، تیاهن  رد  تفالخ ،

ار تصرف  هدابع  نبدعـس  دننام  یـصخش  هک  دوب  یعیبط  یلاح  نینچ  رد  .دنتـساخ  یمرب  نافلاخم  هلباقم ي  هب  هناتخـسرس  و  دـندرک ،
وا زا  ناگدیـسر ، تردق  هب  یتقو  میناد  یم  نوچ  .دنک  گنج  نالعا  دوخ ، یـسایس  ياه  هتـساوخ  هب  ندیـسر  يارب  و  دنادب ، تمینغ 

: تفگ درک و  دیدهت  شروش  مایق و  هب  ار  اهنآ  دنک ، تعیب  هک  دنتساوخ 

ار امش  و  منک ، یم  باضخ  امش  نوخ  اب  ار  هزین  ننس  و  مناشن ، یم  امش  ناج  رب  مراد  شکرت  رد  هک  يریت  .منک  یمن  تعیب  ادخب  هن  »
تعیب امـش  اـب  زگره  میگنج و  یم  مناراـی  هداوناـخ و  دوخ و  دـنیایب ، ناـتیرای  هب  مه  سنا  نوـج و  رگا  منارذـگ و  یم  دوـخ  غـیت  زا 

« .درک میهاوخن 

هحفص 96] ] 

يور رب  فلاخم ، نیلوا  ماقم  رد  هک  تشادن  ار  تأرج  یخاتـسگ و  نیا  و  درک ، یم  دیدهت  اهنت  ار  همکاح  تئیه  وا  دایز ، لامتحا  هب 
راظتنا رد  و  دیزرو ، یم  تعانق  دوب ، گنج  نالعا  هلزنم ي  هب  هک  ظیلغ  دیدش و  دیدهت  هب  .دـشاب  هدیـشک  ریـشمش  دوجوم ، تفالخ 

تحلصم وا ، رظن  زا  بیترت  نیدب  .دنک  ادص  مه  نافلاخم ، رگید  اب  ار  دوخ  تفلاخم  ریشمش  عاضوا ، ندش  رتمیخو  اب  هک  دوب  يزور 
دیدهت و  دهد ، همادا  ار  دوخ  یناوخزجر  ییارس و  هسامح  هک  دوب  نینچ 
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ار دوخ  مایق  زین  وا  ماگنه  نآ  رد  دزیخرب ، تفلاخم  هب  ییاسر ، يادص  و  دوش ، ناوتان  مکاح  تردـق  رگم  ات  دـشخب ، تدـش  ار  دوخ 
جارخا هنیدـم  زا  ار  نیرجاهم  ریـشمش  روز  هب  و  دریگ ، شیپرد  ون  زا  ار  دوخ  تفلاخم  اهاعدا و  هار  لوا  زور  نوچ  و  دزاس ، راکـشآ 

.تفگ یم  وا  نابز  زا  رذنم - نب  بابح  هفیقس - زور  يوگنخس  هک  ییاهراک  نامه  .دنک 

رد هک  میروآ  یم  دای  هب  مینک و  یمن  شومارف  ماقم ، تردـق و  بسک  هار  رد  ار  اهنآ  یـسایس  لکـشت  هیما و  ینب  ام  نیا ، زا  هتـشذگ 
یبا نب  دیـسا  نب  باـتع  و  ص )  ) ربماـیپ مالـسا و  ناـفلاخم  هکم و  راـفک  ياوشیپ  نایفـسوبا ، هّکم ، تیلهاـج  هرود ي  رخآ  ياـهلاس 

.دوب هکم  عاطم  ریما  هیما ، نب  صاعلا 

نیا ربخ  و  دومرف ، تلحر  مالسا  گرزب  ربمایپ  هک  يزور  مینیب : یم  میرگن  یم  [ ، 27 ، ] دیوگ یم  زور  نآ  خیرات  هچنآ  هب  یتقو  ام  و 
یفخم و باتع  هک  لاح  نیمه  رد  و  دـش ، يراوتم  باتع  دیـسر ، هیما  نب  صاعلا  یبا  نب  دیـسا  نب  باتع  نآ ، لـماع  هکم و  هب  هعقاو 

يارب هک  یتـلع  هتبلا  دـندرگ ، زاـب  رفک  هب  نآ  مدرم  هـک  دوـب  کـیدزن  و  دـیدرگ ، بوـشآ  جرم و  جره  راـچد  هنیدـم  دوـب ، يراوـتم 
دشاب ببس  نادب  مالـسا  هب  اهنآ  هرابود ي  تشگزاب  هک  مرادن  نیقی  نم  دنک و  یمن  عناق  ار  ام  هدش ، نایب  مالـسا  زا  اه  نآ  تشگزاب 

زا رکبوبا ، تفالخ  اریز  .دنا  هدرک  نامگ  یـضعب  هک  نانچ  دنتـشادنپ ، هنیدم  مدرم  رب  دوخ ، هبلغ ي  يزوریپ و  ار  رکبوبا  يزوریپ  هک 
ربخ دایز  لامتحا  هب  دوش و  یم  زاغآ  ص )  ) ربمایپ تلحر  زور 
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هب .دیسر  هکم  هب  نامزمه  ص ،)  ) ربمایپ تلحر  وا و  تفالخ 

خیرات رد  www.Ghaemiyeh.comكدف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 228زکرم  هحفص 107 

http://www.ghaemiyeh.com


رد تاظحل  نآ  رد  وا ، نادـناخ  هک  ار  یتسایـس  تساوخ  یم  دیـسا ، نب  باتع  ینعی  يوما  ریما  هک  دوب ، بیترت  نیا  هب  هلاسم  نم  رظن 
، رهق مشخ و  زا  دعب  نایفسوبا ، هک  دیمهف  یتقو  اما  .درک  عیاش  ار  جرم  جره و  نآ  و  دش ، یفخم  ور  نیا  زا  دنادب و  تفرگ  یم  شیپ 

یباتفآ دـمآ و  نوریب  هاگناهنپ  زا  ًاددـجم  تسا ، هتفای  تسد  هیما  ینب  عفن  هب  ییاه  قفاوت  هب  نارگ  تموکح  اـب  هدیـسر و  تیاـضر  هب 
.تشگزاب وا  دوس  هب  و  دوخ ، یعیبط  يراجم  هب  اهراک  و  دش ،

هتفگ سپ  رد  هک  ار  یناهنپ  تردـق  ضرف  نیا  و  دوب ، رارقرب  یـسایس  یطابترا  ناـیوما  نیباـم  زور  نآ  رد  هک  مینیب  یم  بیترت  نیدـب 
زج هک  منیب  یم  ینافوط  نم  : » تفگ وا  نارای  رکبوبا و  اب  مشخ  هب  هک  ینانخـس  .دـنک  یم  نشور  ام  يارب  دوب ، هتفهن  نایفـسوبا  ياه 

مهاوخ يرای  هب  ار  نانآ  تسد  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  یـسک  هب  : » تفگ سابع  یلع و  دروم  رد  و  دـنک » یمن  مارآ  ار  نآ  نوخ 
« .درب مهاوخ  الاب  تفرگ و 

نآ يارب  دـنک ، يربهر  ار  فلاخم  ههبج ي  ات  دـندرک ، داهنـشیپ  یلع  هب  یتقو  اصوصخم  و  دـندوب ، جورخ  هداـمآ  هیما  ینب  نیارباـنب 
هب وا  هلیسو ي  هب  دنهاوخ  یم  اهنت  دنتسین و  يدامتعا  لباق  ّتیعمج  نانآ  هک  دوب  راکشآ  وا  يارب  مه  نیا  اما  .دش  رتراکشآ  ترضح 

یتـقو هیما ، ینب  هک  دوـب  ینیب  شیپ  لـباق  زور  نآ  هوـالعب  .درک  در  ار  اـه  نآ  داهنـشیپ  اذـل  و  دـنبای ، تـسد  دوـخ  عاـمطا  ضارغا و 
نوریب تعاطا  هقلح ي  زا  رس  دننک ، ساسحا  ناشعفانم  نیمضت  رد  ار ، همکاح  تئیه  یناوتان  و  دننیبب ، ار  حلـسم  ياههورگ  تفلاخم 

، اهناملسم هیقب ي  زا  اه  نآ  قاقشنا  باعشنا و  موهفم  و  دیشک ، دنهاوخ 

خیرات رد  www.Ghaemiyeh.comكدف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 228زکرم  هحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوب هنیدم  زا  هکم  ییادج  نید و  زا  ناشجورخ  راهظا  زور ، نآ  رد 

هنیمز نآ  اب  .تشاد و  لابند  هب  نوگانوگ ، فادها  اب  يرگید ، ياهـشکمشک  اهعازن و  دوب و  نینوخ  یمایق  یلع ، مایق  طیارـش  نیا  رد 
.دنبای تسد  دوخ  ياهزورآ  هب  ناقفانم  سپ  نآ  زا  نارگبوشآ و  راک  زاغآ  رد  هک  دش  یم  مهارف  يا 

نانچ اریز  .دروآرب  ضارتعا  دایرف  تموکح ، لباقم  رد  ییاـهنت ، هب  هک  داد  یمن  هزاـجا  یلع  هب  يراوشد  تسخ و  طیارـش  نینچ  نیا 
اپرب یفلتخم  ياه  شروش  میتفگ ، هک 

هحفص 98] ] 

ضرعم رد  ار  مالـسا  تیدوّجوم  ناینب و  ياه  يریگرد  نیا  .دندش  یم  لاتق  ریگرد  ددـعتم  عّونتم و  ضارغا  اب  ياه  هورگ  دـش و  یم 
زکرمت اب  و  دنوش ، عمج  يدحاو  يربهر  درگ  رب  ناناملسم  همه  دوب  يرورـض  هک  یـساسح  تاظحل  رد  مه  نآ  داد ، یم  رارق  دیدهت 

.دشاب نآ  نتسبآ  راگزور  تفر  یم  نامگ  هظحل  ره  هک  دنشاب  ییاه  بوشآ  اب  هلباقم  هب  رداق  دوخ  ياوق 

تیاصو یلع و 

هک يزور  زا  وا  دـنک ، راثن  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هک  دوب  یگدامآ  تیاـهن  رد  شیوخ ، یگدـنز  راـظتنا  رد  هک  دوب  یـسک  یلع ،
اب درب ، لاوز  هب  ار  دوخ  رمع  بورغ  هفوک ، دجـسم  رد  تداهـش  اب  هک  یحبـص  اـت  درک  عولط  مارحلا ، هّللا  تیب  رد  شدوجو ، باـتفآ 

، دوب هتخاس  نآ  نابهگن  هدرک و  شرافـس  نآ  رب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  يا  هیلاـع  حـلاصم  هار  رد  دوخ ، یهلا  بصنم  يرطف و  ماـقم 
.درک يراکادف 

غیلبت هب  رومأم  ص ،)  ) ادـخ لوسر  یتقو  اریز  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  يانعم  زا  یـشخب  ص )  ) دـمحم تلاسر  یلع ، ینیـشن  هناخ  اب  اما 
و درک ، عمج  ار  شیوخ  هریشع ي  نادناخ و  .دش  راذنا  توعد و 
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: دومرف توبن ، نالعا  نمض  رد 

و دشاب » هدروآ  دوخ  نادناخ  يارب  ما ، هدروآ  امش  يارب  نم  هچ  نآ  زا  رتهب  هک  مسانـش  یمن  ار  یناوج  برع ، مامت  رد  نم  هک  هّللاو  »
: دومرف نینچ  زین  دوخ  ردارب  تماما  زا 

[ . 28 «. ] دینک تعاطا  وا  زا  دیونشب و  ار  وا  نخس  .تسامش  نایم  رد  نم  هفیلخ ي  و  یّصو ، ردارب ، یلع ، »

تّوبن نامزمه ، یهلا  یحو  و  تسا ، ص )  ) دـمحم توبن  یعیبط  هلمکت ي  یلع ، تماما  هک  تسا  نیا  ص ،)  ) ربماـیپ راـک  نیا  موهفم 
دمحم تماما  ریبک و  ص )  ) دمحم

هحفص 99] ] 

.تسا هدرک  نالعا  ار  ریغص 

دنزرف ود  مالسا  یلع و  ینعی  .درک  گرزب  و  داد ، شرورپ  ار ، مالـسا  وا  کمک  هب  و  ار ، وا  ص )  ) یمارگ لوسر  هک  دوب  یـسک  یلع 
یتسه مامت  اب  هک  تشاداو  ار  وا  ساسحا  نیا  و  درک ، یم  يردارب  ساسحا  مالسا  هب  تبـسن  یلع  ور ، نیا  زا  .دندوب و  ص )  ) وا زیزع 

تسج و تکرـش  دندرک ، اپ  هب  زور  نآ  ناناملـسم  هک  [ ، 29  ] هّدر ياه  گنج  رد  مینیب  یم  یتح  .دـنک  يراکادـف  نآ  هار  رد  دوخ ،
هدرک و بلـس  ار  وا  قـح  رکبوـبا  هچ  رگا  اریز  .درکن  عـنم  سدـقم  بجاو و  راـک  نـیا  هـب  ماـیق  زا  ار  وا  يرگید  صخـش  یهدـنامرف 
، رون طخ  هب  ار  نآ  و  هتخانـش ، ار  وا  قداص  تّوخا  و  هدروآرب ، الاو  عیفر و  یهاگیاپ  هب  ار  وا  مالـسا  دوب ، هتفرگ  اوران  هب  ار ، شثاریم 

.دوب هدرک  تبث  میرک  نآرق  تاحفص  رب 

؟ درک تسناوت  یم  هچ  توکس  زج  دوب و  زاب  یلع  يارب  یهار  هچ 

اب تسناوت  یم  ایآ  تفرگ ؟ تسناوت  یم  شیپ  رد  ار  یهار  هچ  ای  درک ؟ تسناوت  یم  هچ  اما  دنک  توکـس  هک  دش  نآ  رب  ع )  ) یلع و 
، یمارگ ربمایپ  نانخس 
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یلع هک  دوب  هدرک  نالعا  اهنآ  رد  ربمایپ  هک  ینانخـس  دیوج ، دانتـسا  يدوبن  ثیداحا  هب  دزیخرب و  جاجتحا  هب  مکاح ، هورگ  ربارب  رد 
لها يارب  ار  وا  یهلا ، هدارا ي  تردـق و  تسد  هک  تسا  یئاوـشیپ  و  دـخرچب ، نآ  رود  هب  دـیاب  یمالـسا ، کـلف  هک  تسا  يروـحم 

؟ تسا هداد  شرورپ  نیمز 

هک دوب  ییاز  تلـالم  باوج  نآ ، باوج  اـما  تشذـگ ، وا  نهذ  هب  لاؤس  نیا  اـهراب  دـنک ؟ جاـجتحا  ربماـیپ  نانخـس  هب  دـیاب  یتـسار 
هب لسّوت  زا  یتدم  يارب  راچان  هب  .درک  یم  لیمحت  وا  رب  دوجوم  تیعضو  و  داد ، یم  وا  هب  زور ، نآ  ياه  یتخس  تالکشم و 

هحفص 100] ] 

.دنام شوماخ  ص ،)  ) ربمایپ صوصن 

هدز و بت  راکفا  هک  زور  نآ  رد  هک  درک  میهاوخ  نشور  میا ، هتخانش  لاوحا  طیارـش و  نآ  زا  هک  یناشیرپ  شوشم و  هرهچ ي  زا  ام 
ار راجفنا  هطقن  اهنآ ، یبلط  تردـق  هرارحلا ي  نازیم  هتفرگ و  تردـق  گنچ  هب  ار  مکاح  بزح  ناج  زغم و  زیخ ، هلعـش  ياـه  سوه 
(، ص  ) ربمایپ هک  ار  یثیداحا  رثکا  اریز  .تشاد  لابندـب  ار  يراـبنایز  ـالماک  جـیاتن  يوبن ، سدـقم  مـالک  هب  جاـجتحا  داد ، یم  ناـشن 
هب ثیداحا ، نیا  اذل  .دندوب و  هدینش  دنتشاد ، تنوکـس  هنیدم  رد  هک  راصنا ، رجاهم و  زا  یناسک  اهنت  دوب ، هدومرف  تفالخ  هرابرد ي 

اـه و ناـمز  و  زور ، نآ  نیملـسم  رگید  هب  ناـنآ ، هلیـسوب ي  تسیاـب  یم  هک  دوب  ناـنآ  رطاـخ  هنیزخ ي  رد  اـهبنارگ  یتناـما  هلزنم ي 
، دـندوب هدینـش  ربمایپ  سدـقم  نابز  زا  هک  ینانخـس  اب  هنیدـم ، مدرم  ربارب  رد  ع )  ) یلع ماما  هچناـنچ  .دـبای و  لاـقتنا  هدـنیآ  ياهلـسن 

مکاح بزح  لمعلا  سکع  دـیدرت  یب  دومن  یم  هماقا  دوخ  تفـالخ  تماـما و  رب  یلیلد  يوبن ، ثیداـحا  نآ  زا  و  درک ، یم  جاـجتحا 
دوب نیا 
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درک و یم  یفن  ار  اروـش  تفـالخ  ّتیعورـشم  هـک  ار ، یثیداـحا  دـنک و  بیذـکت  شیاّعدـم  رد  ار ، تـما  ّقیدـص  گرزب ، یلع  هـک 
.دیامن راکنا  تفرگ ، یم  نآ  زا  ار  ینید  تیّونعم  تّیلوبقم و 

و شیرق ، زا  يرایـسب  نوچ  .دینـش  یمن  ار  ییاسر  يادص  دوخ  دـییأت  رد  و  نانآ ، راکنا  لابق  رد  مّسجم ، قح  نآ  رگید ، فرط  زا  اما 
ساسا رب  هفیلخ  باختنا  و  دندوب ، هتخود  مشچ  یهاشداپ ، زیگنا  لد  مّعنت  و  تردـق ، يابیرف  هوکـش  هب  هیما ، ینب  اه  نآ  شیپاشیپ  رد 
تفالخ دبای ، قّقحت  یمالسا  تموکح  لکش  رد  هیرظن ، نیا  رگا  دندرک  یم  نامگ  و  دندید ، یم  یهلا  تماما  تیبثت  ار ، يوبن  مالک 
هکرعم زا  هدیـشک  تراسخ  هدید و  نایز  نارگید ، دمآ و  دهاوخ  رد  ص )  ) يدـمحم هداوناخ ي  راصحنا  رد  مشاه ، ینب  نادـناخ  زا 

هیلع یلع - زا  تفـالخ  ندرک  مورحم  تلع  ناـیب  رد  وا  .مـنیب  یم  رمع  نانخـس  رد  ار  رکفت  زرط  نـیا  اـنیع  اـم  .دـش  دـنهاوخ  جراـخ 
: دیوگ یم  سابع  نبا  هب  مالسلا -

[ . 30 «. ] دوش هدرپس  امش  تسد  هب  توبن  تفالخ و  هک  دنوش  یمن  یضار  امش  هلیبق ي  »

هحفص 101] ] 

مـشاه ینب  رد  تفالخ  راصحنا  ینعم  هب  هماع ، نهذ  رد  رما ، تیادب  رد  یلع ، هب  تفالخ  نتـشاذگاو  هک  دهد  یم  ناشن  نانخـس  نیا 
هک دوـب  یتفـالخ  يارب  تباـث ، یلکـش  رارقتــسا  مدرم ، هدوـت ي  يارب  يوـلع ، تفـالخ  زور  نآ  تـقیقح  رد  هـک  یتروـص  رد  .دوـب 
یم یناـبیتشپ  هارمه و  شیرق ، ناـگرزب  زا  یلع  رگا  نیارباـنب ، مدرم ، باـختنا  زا  هن  و  تفرگ ، یم  یهلا  یحو  زا  ار  دوخ  تیعورـشم 
یم هعجارم  مدرم  هب  یتقو  وا  .دوبن  نینچ  هنافـسأتم  اما  .تخاس  یم  راودـیما  ممـصم و  نارگ  تموکح  اب  ییورایور  رد  ار  وا  تفاـی ،

، دروآ یم  نانآ  دای  هب  ار ، ص )  ) ادخ لوسر  مالک  درک و 
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: دوب هدومرف  و  هداد ، صاصتخا  تیب  لها  هب  ار  تفالخ  هک 

یمنرب يراداوه  هب  ییادـص  ار .» دوخ  تیب  لها  ینعی  ترتع ، ادـخ و  باتک  مراذـگ ، یم  لقث  ود  امـش ، ناـیم  رد  دوخ ، زا  دـعب  نم  »
.دش یمن  دنلب  يراکددم  هب  یتسد  تساخ و 

تموکح هب  ناشعلو  صرح و  تدش  زا  نانآ  .دنتشادنپ  جرا  یب  دنتفرگ و  مک  ار  ربمایپ  نانخـس  راصنا  نیملـسم ، همه ي  زا  شیپ  اما 
ربمایپ نانخس  هب  نانیا  ربارب  رد  ع )  ) یلع رگا  دنهد  تعیب  تسد  دوخ ، نایم  زا  یصخش  هب  ات  دندرک  اپرب  ار  هفیقـس  عامتجا  تردق ، و 

تداهـش وا  نخـس  دییات  رد  یـسک  یتح  هن  تفای و  یم  نانآ  زا  یهارمه  رای و  هن  تلادع ، ياوعد  نیا  رد  درک ، یم  لالدتـسا  (ص )
نیا دندوب و  هدروآ  دوجوب  شحاف  یضقانت  دوخ  راک  رد  زور ، کی  لوط  رد  دندرک ، یم  دییات  ار  یلع  ضرف ، هب  رگا  نوچ  .داد  یم 

.دنتسناد یم  راوشد  ار  نآ  دنتشاد و  زیهرپ  نآ  زا  اتعیبط  هک  دوب  يرما 

ضرف دـننام  درک » میهاوخن  تعیب  یـسک  اـب  زگره  یلع ، زج  هب  : » تفگ هک  یـصخش  هتفگ ي  رکبوبا و  اـب  سوا  هلیبـق  تعیب  رد  اـما 
ینعی يوبن ، مالک  زا  تعباتم  هن  دوب ، هفیلخ  باختنا  هلأسم  هفیقس ، عامتجا  لیکشت  زا  صخشم  فده  نوچ  تسین ، یـضقانت  هتـشذگ 

.تشادن یهار  زور  کی  لوط  رد  فده ، نآ  زا  تشگزاب  الوصا 

هفیقـس رد  يدـحاو  رظن  اب  راصنا  میناد  یم  هک  نیا  يارب  تسین ، یثحب  ياج  زین ، یلع  تیناـقح  هب  نیرجاـهم  رارقا  فارتعا و  رد  اـما 
يارب اهنت  هکلب  هدماین ، درگ 

هحفص 102] ] 

هسامح و حور  نتخیگنارب  اب  هک  دیشوک  یم  راصنا - زا  رذنم - نب  بابح  مینیب  یم  ور  نیا  زا  و  دندوب ، هدش  عمج  هرکاذم  هرواشم و 
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و دنک ، هارمه  هدیقع و  مه  دوخ  اب  ار  اه  نآ  هاگآ  دوخان  دوخ ، يادص  رس و  رپ  ياه  یناوخزجر  نانخـس و  اب  نانآ و  لد  رد  ناجیه 
.دنراد لوبق  ار  نآ  یهورگ  اهنت  هک  دنا ، هدمآ  یحرط  رکف و  دییأت  يارب  راصنا  هک  دوب  نشور 

! درکن جاجتحا  يوبن  ثیداحا  هب  یلع  و 

بزح دـنک ، دانتـسا  يوبن  ثیداحا  هب  اراکـشآ  دوخ ، ّتیناقح  تابثا  يارب  رگا  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  ع )  ) ماـما تروص  ود  ره  هب 
يرای ار  وا  هزراـبم  هار  رد  یـسک  زین  رگید  فرط  زا  دـنار و  دـهاوخ  يرتشیب  یخاتـسگ  و  ثیداـحا ، نیا  راـکنا  بناـج  هب  ار  مکاـح 

دتسناوت یمن  و  تشاد ، یماو  ربمایپ  نخـس  راکنا  هب  ار  نانآ  هنابلط  تردق  تالیامت  هک  دندوب  يا  هتـسد  ای  مدرم ، نوچ  .داد  دهاوخن 
مـشاه نادناخ  هب  تفالخ  فقو  ار  ص )  ) ربمایپ نخـس  موهفم  هک  دندوب  یعمج  ای  و  دـننک ، عوجر  رارقا  هب  راکنا  زا  یتاعاس  زا  سپ 

امسر يوبن ، ثیداحا  راکنا  رد  شناگتسباو  همکاح و  تئیه  رگا  اجنیا  رد  .تساخ  یمنرب  عافد  هب  یسک  مه  نانآ  زا  و  دنتسناد ، یم 
یعقاو رثا  شزرا و  مالسا ، گرزب  ربمایپ  نانخس  دندرک ، یم  توکس  لقادح  هراب ، نآ  رد  زین  نیریاس  و  دروآ ، یم  تسد  هب  يدییأت 

زا ریغ  مالـسا  ناهج  هوـالع ، هب  و  تشگ ، یم  عیاـض  يولع  تماـما  تاکـسمتسم  همه ي  هلیـسو  نیا  هب  و  داد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ 
.تفای یمن  تسد  نآ  تقیقح  هب  و  دش ، یم  دقتعم  دوب ، زور  نآ  طلسم  تردق  قطنم  هک  یلع ، تیناقح  راکنا  هب  ص ،)  ) یبنلا هنیدم 

یم قفوم  یتسدـمه  هورگ  بلج  هب  يوبن ، مالک  اـب  تداهـش  هماـقا ي  دوخ و  ياوعد  رد  ع ،)  ) یلع رگا  هک  مینیب  یم  رگید  فرط  زا 
تموکح و هیلع  دوخ  نارای  اب  تقیقح  رد  داتسیا ، یم  نارگ  تموکح  راکنا  لباقم  رد  و  دش ،
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زرم ات  هک  یبزح  دیماجنا ، یم  مکاح  صیرح  بزح  اب  گنج  هب  راک  ماجنارـس  هک  دـش ، یم  هجاوم  نارگ  تموکح  دـیدش  هلمح ي 
هضراعم تفلاخم و  نآ  ربارب  رد  زگره  و  درک ، یم  عافد  دوخ  تیدوجوم  زا  يدوبان 

هحفص 103] ] 

یم میقتـسم  هزرابم  ییورایور و  هب  ار  وا  ـالمع  ربماـیپ  نانخـس  هب  یلع  راکـشآ  جاـجتحا  هجیتن  رد  و  دـنام ، یمن  تکاـس  كاـنرطخ 
راکیپ هب  نابلط  تردق  نآ  اب  و  دنک ، مایق  دوجوم  تموکح  هیلع  انلع  تسناوت  یمن  گرزب  نآ  میتسناد  البق  هک  یتروص  رد  دیناشک ،

.دزیخرب

هویش ي ره  هب  ات  دراداو  ار  مکاح  تسایس  هک  تشادن  نیا  زا  رت  نشور  يا  هجیتن  طیارـش ، نآ  رد  ربمایپ ، مالک  هب  جاجتحا  هوالع  هب 
نیا اب  اریز  دزادرپب  مزال  ياهطایتحا  لامعا  هب  و  دیآرب ، نیملـسم  ناهذا  زا  ثیداحا  نآ  ندودز  ندرک و  وحم  دـص  رد  نکمم ، قیقد 
ماـیق يارب  ار  مزـال  هنیمز ي  دـناوت  یم  یناـمز  ره  رد  هک  تسا ، هتفهن  یکاـنرطخ  تردـق  يوبن ، مـالک  رد  هک  دوـب  هدـیمهف  ناـیرج 

.دنک هدامآ  نیفلاخم 

و دوـمرف ، جاـجتحا  يوـبن  ثیداـحا  هب  دوـخ  تفـالخ  ناـمز  رد  ع )  ) یلع هک  نیا  زا  دـعب  هیما ، ینب  هک  ار  يرطخ  رمع ، رگا  نیقی  هب 
رون ندرک  شوماخ  رد  هّیما  ینب  زا  شیپ  رایـسب  و  دنک ، عطق  هشیر  زا  ار  نآ  تسناوت  یم  تخانـش  یم  دنتفایرد ، دش ، نایعیـش  دزنابز 
نینچ يارجا  يارب  ار  رمع  ساسح ، هظحل ي  نآ  رد  ص ،)  ) ربمایپ ثیداـحا  هب  لـسوت  اـب  ماـما  ضارتعا  املـسم  .دـشوکب و  نآ  یهلا 

و درک ، توکـس  یماک  خـلت  نیع  رد  يزاب  تسایـس  تارطخ  زا  ثیداحا  نیا  ظـفح  يارب  ع )  ) یلع اذـل  .درک  یم  رایـشوه  يا  هشقن 
، تفگ تحارص  هب  رمع  هک  ییاج  ات  تخاس ، لفاغ  نآ  زا  ار  نمشد 

هتفگ ي حیرص  قبط  »
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[ . 31 «. ] تسا نمؤم  نز  درم و  ره  تسرپرس  یلو و  یلع ، ربمایپ 

دیـسرت و یم  دوب ، رتزیزع  وا  يارب  زیچ  ره  زا  هک  شردارب ، شبیبـح و  ماـقم  تفارـش  رب  ع )  ) یلع هک  درک  روصت  ناوت  یمن  اـیآ  اـما 
ار قوراف  ياهراک  وا  يرآ  دنرامش ؟ ردق  جرا و  یب  ار  ص )  ) ربمایپ هتفگ ي  دنک ، دانتسا  يوبن  ثیداحا  هب  انلع  رگا  هک  دوب  كانمیب 
ملق و گرزب  لوـسر  هک  تشاد  مشچ  شوـگ و  رد  ار  زور ، نآ  ریوـصت  ادـص و  نیا  .دوـب  هدرکن  شوـمارف  ص ،)  ) ربماـیپ لـباقم  رد 

نآ اب  دسیونب و  یبوتکم  ات  دیبلط ، يذغاک 

هحفص 104] ] 

!« تسا هدرک  هبلغ  وا  رب  درد  ای  دیوگ ! یم  نایذه  ربمایپ  : » تفگ رمع  درادزاب و  یهارمگ  زا  هشیمه  يارب  ار  نیملسم 

زا وا  دـنک و  نییعت  تفالخ  يارب  ابتک  ار  یلع  تساوخ ، یم  ادـخ  لوسر  هک  درک  فارتعا  ساـبع  نبا  روضح  رد  اهدـعب  دوخ  رمع  و 
[ . 32  ] .تسا هتشادزاب  راک  نآ  زا  ار  ترضح  نآ  هنتف ، سرت 

نیا مهم  .هن  ای  دنک  دیکات  ًابتک  تفالخ  يارب  ار  یلع  تّیناقح  تساوخ ، یم  ص )  ) ربمایپ ایآ  هک  تسین  نیا  رـس  رب  نخـس  اج  نیا  رد 
، هنتف زا  سرت  مان  هب  ادخ ، لوسر  روضح  رد  رمع  یتقو  مینیبب  میشیدنیب و  ربمایپ ، روتـسد  اب  رمع ، ندش  وربور  یگنوگچ  هب  هک  تسا 
اب هک  مه  ردق  ره  تسا ، هدرک  هیزنت  نآ  زا  ار  ترضح  نآ  مالسا ، تارورض  و  میرک ، نآرق  صن  هک  دنک  یم  مهتم  یتصقنم  هب  ار  وا 

ترضح نآ  تحاس  هب  تسبن  يرگید  ماهتا  زا  ار ، وا  تسناوت  یم  یلماع  تافو ، زا  دعب  هک  میئوگب  میناوت  یم  ایآ  میشاب ، تین  نسح 
ع)  ) یلع جاجتحا  نیاربانب  درادزاب ؟
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، دـنوادخ بناج  زا  هن  ار ، یلع  ربمایپ  هک  دـنتفگ  یم  نیفلاخم  و  دـش ، یم  یقلت  ضحم  ياعدا  هباثم ي  هب  اهنت  هن  يوبن ، ثیداـحا  هب 
هنتف نوچ  دش ، یم  رتدـیدش  مه  دوخ  نیتسخن  لکـش  زا  هزیتس  لادـج و  یتح  تسا ، هدـیزگرب  تفالخ  يارب  فطاوع  مکح  هب  هکلب 

یهاگآ و  یلع ، تماما  یبتک  نـالعا  اـب  درک  یم  ینیب  شیپ  رمع  هک  دوب  نآ  زا  رتکاـنرطخ  اـعطق  تساـخ ، یمرب  راـک  نیا  زا  هک  يا 
.دمآ دهاوخ  دوجو  هب  مدرم ، همه ي 

يراددوخ تفالخ ، باب  رد  حیرصت  زا  رمع  نانخس  تلع  هب  دوخ ، تکربرپ  رمع  رخآ  تاظحل  رد  ص ،)  ) ادخ لوسر  هک  یماگنه  و 
.درک دهاوخ  كرت  تفگ  دهاوخ  ومه  هک  ینانخس  زا  ار ، يوبن  جاجتحا  زین  وا  یصو  هک  تسا  یهیدب  دومرف ،

: دنک يراددوخ  يوبن  مالک  هب  دانتسا  زا  دوب  ریزگان  یضتقم ، نامز  ات  یلع  ریز ، تاهج  هب  هک  تسا  نیا  ثحب  لصاح 

هحفص 105] ] 

.دشاب وا  ینابیتشپ  دییأت و  زا  نئمطم  هک  تفای ، یمن  ار  مالسا  ناگرزب  زا  یسک  زور  نآ  رد  - 1

دوبان رد  هک  تشاد  یم  نآ  رب  ار  اهنآ  و  درک ، یم  هاگآ  نآ  یعقاو  شزرا  زا  ار  نیمکاح  لوا ، هجرد ي  رد  ثیداحا ، هب  جاجتحا  - 2
.دنزای تسد  لئاسو  عاونا  هب  يوبن ، ثیداحا  ندرک  رابتعا  یب  و 

.تساوخ یمن  ار  نآ  یتیعقوم  نانچ  رد  ماما  هک  دوب  تموکح  هیلع  هبناج ، همه  مایق  ینعم  هب  مرکا ، یبن  نانخس  هب  ضارتعا  - 32

ندیـسر هار  رد  هنوگچ  نابلط ، تردق  هک  داد  ناشن  یلع  هب  شیگدنز ، رخآ  تاظحل  رد  ص )  ) ربمایپ كاپ  تحاس  هب  رمع  ماهتا  - 4
هک داد  رادشه  واب  .دننک و  عافد  نآ  زا  دنا  هدامآ  يدادعتسا  هچ  اب  دنرذگ و  یم  دوخ  زیچ  همه  زا  تموکح  هب 
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.دش دهاوخ  رارکت  هتشذگ  دننام  يراک  اسب  هچ  دنک ، دانتسا  يوبن  ثیداحا  هب  دوخ ، تماما  باب  رد  رگا 

درک زاغآ  كدف  اب  ار  دوخ  هزرابم  ماما  و 

ناهن و رد  نیمکاح  ربارب  رد  هناحلـسم  مایق  كرت  توکـس ! رایتخا  .دیـسر  دوخ  ییاهن  میمـصت  هب  راچان  هب  مالـسلا - هیلع  یلع - ماما 
، ار یمومع  راکفا  دـناوت  یم  هک  دـبای  نانیمطا  هک  ینامز  ات  توکـس ! .دوب و  ربمایپ  حیرـصت  مکح و  نآ  حالـس  هک  یمایق  اراکـشآ !

.دنک جیسب  شرای  ود  رکبوبا و  هیلع 

اب یناهنپ  هک  دوب  نینچ  راک  يادتبا  .دوب  هدرک  زاغآ  نآ  اب  ار  دوخ  ششوک  و  دوب ، وا  فده  نیا  راوشد  تخـس و  ياهزور  نامه  زا 
رد .دروآ  یم  نانآ  دای  هب  ار ، يدـنوادخ  تایآ  یهلا و  نیهارب  ظعو ، نابز  هب  درک و  یم  رادـید  هنیدـم  ناگرزب  و  نیملـسم ، ناربهر 

نیا رد  و  درک ، یم  دییأت  ار  وا  تّیناقح  عضوم و  وا ، رانک  رد  شرسمه  لاوحا  نیا  همه ي 

هحفص 106] ] 

یم اریز  دنک ، لکشتم  گنج  يارب  ار  یهورگ  هک  دوبن  نآ  رب  اه  سامت  رادید و  نیا  رد  اما  .دوب  وا  تسدمه  مزرمه و  يرس ، داهج 
یم هکلب  دندوب ، وا  درگ  راو  هناورپ  هناقشاع و  و  دندرک ، یم  دایرف  ار  وا  یبلق  شیاتس  هب  هک  تشاد  ینارای  لاح  همه  رد  یلع  میناد ،

.دزاس هارمه  دوخ  اب  ار  مدرم  همه ي  اهرادید ، نیا  اب  تساوخ 

هب نآ  قیقد  حرط  هک  ع ،)  ) گرزب همطاف ي  ماـیق  و  مینیب ، یم  یلع ، دـیدج  هماـنرب ي  نیتسخن  ناونع  هب  ار ، كدـف  هک  تساـجنیا  و 
ار ییورین  نانچ  دروخ و  یم  دنویپ  هنابـش  شدرگ  نآ  اب  دوخ ، هفـسلف ي  لصا و  رد  دوب ، هدـش  هتخیر  ع ،)  ) یلع یبن ، نوراه  تسد 

، دزادنا رطخ  هب  ار  هفیلخ  تیعقوم  جیردت ، هب  هک  دروآ  یم  تسد  هب 
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.دوش یم  یهتنم  نآ  هب  یناتساد  یشیامن  هک  یتلاح  نامه  اب  درب  نایاپ  هب  ار  وا  تفالخ  و 

رد هشقانم  يارب  يا  همدقم  ار  نآ  دنک و  هبلاطم  دوب ، هتفرگ  وا  زا  قیدص  هک  ار  یلاوما  هک  دوش  یم  هصالخ  نیا  رد  ع )  ) همطاف شقن 
فرحنم رکبوبا  يوس  هب  و  دنتـشگرب ، یلع  بناـج  زا  هک  يزور  دـنامهفب  مدرم  هب  و  دـهد ، رارق  تفـالخ ، ینعی  یـساسا ، يا  هلاـسم 

يروخـشبآ زا  و  دنتـساخرب ، تفلاخم  هب  یهلا  باتک  اب  و  دنداتفارد ، اطخ  هب  دوخ  راک  اب  و  دوب ، نانآ  فارحنا  سوه و  زور  دـندش ،
.دندیشون دوبن  نانآ  زا  هک 

.دهد قوس  یهلا  میقتـسم  طخ  هب  یفارحنا  ریـسم  زا  ار  نامز  عضو  هک  تشاد  نآ  رب  ار  وا  ع ،)  ) ارهز نهذ  رد  رکف  نیا  نتفرگ  لکش 
هب هناریلد  ور  نیا  زا  .دنک  كاپ  ار  فارحنا  یگدلآ  دوب ، هدش  هداهن  هفیقس  رد  شا  هیلوا  ياه  هیاپ  هک  یمالسا ، تموکح  ناماد  زا  و 

باختنا هکرعم ي  جـیاتن  تخاس و  مهتم  یهلا ، نوناق  تفارـش  نتفرگ  يزاب  هب  راکـشآ و  تنایخ  هب  ار ، مکاح  هفیلخ ي  تساخ و  اپ 
.درک موکحم  لقع  حالص  باوص و  ادخ و  باتک  اب  تفلاخم  هب  دمآرب ، رکبوبا  نآ ، زا  هک  ار  هفیقس 

.دهد ماجنا  شرسمه  ياجب  ار  نآ  دوخ  تسناوت  یمن  ع )  ) یلع هک  دوب  رادروخرب  صاخ ، زایتما  یگژیو و  ود  زا  ع )  ) ارهز راک  نیا 

زا رتهب  تشاد ، ص )  ) دوخ ردـپ  شیپ  رد  هک  ییالاو  ماـقم  جرا و  و  دوب ، هدیـسر  وا  هب  هک  یمیظع  تبیـصم  ببـس  هب  ع )  ) ارهز لوا :
ار فطاوع  تسناوت  یم  یلع 

هحفص 107] ] 

ناشخرد راگزور  فیط  و  دوخ ، ردپ  گرزب  حور  هبذاج ي  ریثأت  تحت  ار  ناناملسم  و  دناروشب ،
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.دزاس تیب  لها  لئاسم  هجوتم  ار  اهنآ  تاساسحا  دهد و  رارق  وا ،

یحلـص خـلت و  یتوکـس  هب  شیوخ ، هناخ ي  رد  یلع - ص -)  ) دـمحم نوراه  و  هتـساخ ، اپب  نز  کی  ماقم  رد  وا  هک  ینامز  ات  مود :
نیا ریغ  رد  و  دزیخرب ، مایق  يربهر  هب  دـنک ، باجیا  نامز  رگا  و  دـنوش ، عمج  وا  رب  مدرم  هک  نیا  راـظتنا  هب  دوب ، هداد  رد  نت  تقوم ،

هک تشاد  يربـهر  هـب  يزاـین  هـک  هنالحـسم - یگنج  لکـش  زگره ، ع )  ) ارهز هعزاـنم ي  دـشوکب ، اـه  هـنتف  ندـناباوخ  رد  تروـص 
یماـیق هچ  درک ، یم  يرادـیاپ  و  دوـب ، هتـساخ  اـپ  هب  ع )  ) ارهز ریدـقت ، ره  هب  .تـفرگ  یمن  دوـخ  هـب  دـنک - دـهعت  ار  نآ  یهدـنامرف 

یمن ییاجب  ار  راک  وا  یلو  .دـنامب  يداـع  یعازن  لادـج و  هدودـحم ي  رد  وا  هزراـبم ي  هچ  دـهد و  بیترت  هفیلخ  هیلع  ار  یناـگمه 
.ددرگ یمالسا  هعماج ي  رد  قاقشنا  هنتف و  هیام ي  هک  دناشک 

بسانم یتصرف  راظتنا  رد  دوخ  و  دناسرب ، مدرم  شوگ  هب  ع )  ) ارهز نابز  اب  ار  شدایرف  هک  دوب  میمـصت  نیا  رب  ع )  ) ماما بیترت  نیدب 
.دنک هماقا  مئاق  یناهرب  دوجوم  تفالخ  نالطب  رد  نآرق ، ناوریپ  همه ي  يارب  ارهز ، مایق  اب  تساوخ  یم  زین  و  دـنامب ، هکرعم  زا  رود 

رنه و حور  زا  راشرـس  هک  ینانخـس  اب  ار ، یلع  تیناقح  قح و  ارهز  هک  ارچ  .دـش  لـصاح  یماـمت  هب  ع ،)  ) ماـما هتـساوخ ي  نیقی  هب 
.درک غالبا  اه  ناسنا  همه ي  هب  دوب - یگدنزیتس  راکیپ و  و  ییابیز ،

ارهز هزرابم  مایق و  لحارم 

: دوب هلحرم  دنچ  رد  ع )  ) همطاف هزرابم ي 

ارهز هک  دوب  یماگ  نیلوا  نیا  .دیامن  هبلاطم  ار  وا  قوقح  دـنک و  ثحب  وا  اب  ثاریم  لئاسم  رد  هک  داتـسرف  رکبوبا  شیپ  یلوسر  لوا :
دش يا  همدقم  و  تشادرب ، (ع )
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.دزیخرب راک  نیا  هب  امیقتسم  دوخ  هک 

تساوخ هلباقم  نیا  اب  داتسیارد و  هفیلخ  يورردور  صاخ  یعامتجا  رد  مود :

هحفص 108] ] 

اما .دسانـشب  ار  هفیلخ  یگداـمآ  هجرد ي  و  دزرو ، تمواـقم  رارـصا و  نآ - ریغ  كدـف و  سمخ و  زا  دوـخ - قوـقح  بـلط  رد  هـک 
، شـشخب هلحن و  ناونع  هب  كدف ، هبلاطم ي  نآ ، رد  هک  مینادب  يا  هنوگ  هب  ار ، ع )  ) ارهز تامادقا  اهراک و  بیترت  هک  درادن  یموزل 

نوچ .درمـش  مدقم  ار  ثرا  هبلاطم ي  دیاب  نم ، رظن  هب  هکلب  دنا - هتـسناد  هعیـش  نیققحم  زا  یـضعب  هک  نانچ  دشاب - ثاریم  رب  مدقم 
و تلاسر ، نیا  ماقم  بسانت  هب  و  دوب ، هدش  هداتـسرف  ثاریم  هبلاطم ي  هب  اهنت  ع )  ) ارهز هداتـسرف ي  هک  دراد  تحارـص  دوخ  تیاور ،

.دشاب مدق  نیلوا  ثاریم  ياعدا  هک  تسا  رت  حیحص  نینچ  زین ، هلاسم  یعیبط  بیترت  مکح  هب 

هک نیا  يارب  تسا  هار  نیرتـکیدزن  قـح ، قاـقحا  يارب  ثاریم  هبلاـطم ي  ثاریم - هلحن و  بـلط  قرط - ود  نـیا  ناـیم  رد  هوـالع  هـب 
ردـپ ثاریم  ناونع  هب  ار  كدـف  ع ،)  ) ارهز رگا  تسین  یلاکـشا  ياـج  و  مّلـسم ، تسا  یلـصا  یمالـسا ، نیناوـق  رد  ثراوـت  عوـضوم 

و دراد ، نیقی  نآ  ندوب  ثاریم  هب  کش  یب  دشاب ، كدف  ندوب  هقدـص  زا  ربخ  یب  ضرف ، هب  هفیلخ  رگا  اریز  دـهاوخب ، ص )  ) شیوخ
مامت هکلب  دوش ، یمن  كدف  لماش  اهنت  ربمایپ ، ثاریم  نوچ  درادن ، یـضقانت  هلحن ، ناونع  هب  كدف  ياعدا  اب  يا ، هبلاطم  نینچ  انمض 

.دریگ یمرب  رد  ار  ترضح  نآ  كرت  ام 

دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  رد  هک  نانچ  ص .)  ) ربمایپ تلحر  زور  نیمهد  رد  یبنلا ، دجـسم  رد  ترـضح  نآ  هبطخ ي  موس :
.تسا هدمآ 

يارب هک  ینامز  رمع ، رکبوبا و  اب  ع )  ) وا نانخس  مراهچ :
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ار وا  لوسر  دنوادخ و  مشخ  و  دـیامرف ، یم  زاربا  ود ، نآ  زا  ار  دوخ  یتیاضران  يو  اجنآ  رد  دـندوب ، هتفر  وا  رادـید  هب  یهاوخرذـع 
.دراد یم  نایب  يدونشخان ، نامه  ببس  هب  ناشیا  هب  تبسن 

.دندوب هدمآ  وا  راید  هب  هک  يزور  راصنا ، رجاهم و  نانز  اب  وا  نانخس  مجنپ :

نیفدت زیهجت و  مسارم  رد  شنانمشد  زا  سک  چیه  هک  یلع ، هب  وا  تیصو  مشش :

هحفص 109] ] 

.تسا تموکح  زا  يو  يدونشخان  هدنهد ي  ناشن  مه ، ع )  ) ارهز تیصو  نیرخآ  نیا  مینیب  یم  هک  نانچ  .دنوشن  رضاح 

؟ دروخ تسکش  دوخ  مایق  رد  ارهز  ایآ 

اب ار ، هفیلخ  تموکح  ناینب  تسناوتن  هک  رظن  نیا  زا  .دیسر  يزوریپ  هب  يرگید ، تاهج  زا  دروخ و  تسکش  ییانعم  هب  ع )  ) ارهز مایق 
ماـمت میناوت  یمن  اـم  هتبلا  .دروخ  تسکـش  دزادـنارب  تخاـس ، نآ  هجوـتم  ص ،)  ) ربماـیپ تلحر  مهد  زور  رد  هک  يا  هدـنبوک  هلمح 

وا نوچ  دوب ، لماع  نیرتمهم  رکبوبا - هفیلخ - ّتیـصخش  هک  میناد  یم  اما  مینک  نشور  داـتفا ، رثوم  تسکـش ، نیا  رد  هک  ار  یلماوع 
رد ار  تسایـس  نیا  زا  يا  هنوـمن  .دـش  وربور  هلاـسم  اـب  یـصاخ ، یتـسدرت  اـب  و  تشاد ، یفاـک  هرهب ي  يزابتـسایس ، نـف  توـف و  زا 

ار دوخ  هبطخ ي  گرزب ، همطاف  هک  نیا  زا  دـعب  هک  دوب  نینچ  هّیـضق  .مینیب  یم  راصنا ، اب  نآ  زا  سپ  و  ع ،)  ) ارهز ربارب  رد  شنانخس 
زا سپ  هک  یلاح  رد  .دزادـگ  یم  دزوس و  یم  ع )  ) ارهز هب  تبـسن  يزوسلد  ّتقر و  زا  هک  دومن  یم  نانچ  درب ، ناـیاپ  هب  دجـسم  رد 

: تفگ هک  دش  دوخ  بصغ  هلعش ي  ریسا  کش  یب  و  دیشک ، هنابز  هفیلخ  مشخ  شتآ  دجسم ، زا  نز  گرزب  نآ  جورخ 

تسا یهابور  وا  دراد ! ییوزرآ  نخس و  سک  ره  تسیچ ؟ وهایه  نیا  »
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« ...تسوا دهاش  وا  مد  هک 

رادـقم شکرـس ، دـنت و  مشخ  نیا  هب  تمیالم ، یمرن و  هه  نآ  زا  بالقنا  ینوگرگد  نیا  .میا  هتفگ  البق  ار  وا  نانخـس  همه ي  اـم  و 
یم تیعقوم ، بسانت  هب  شقن  ياـفیا  و  طیارـش ، اـب  يزاـسمه  رد  ار  وا  ییاـناوت  و  رعاـشم ، ساوح و  رب  ار  وا  هنادـنمرنه ي  يـالیتسا 

.دنایامن

زهجم رهاق  يا  هوق  هب  ار  قح  وا  دش ، زوریپ  ع )  ) ارهز هزرابم ي  رگید  رظن  زا  اما 

هحفص 110] ] 

لوط رد  مه  ار ، يزوریپ  نیا  و  دنامب ، رادیاپ  یبهذم  تازرابم  نادـیم  رد  نادواج  ات  هک  دوزفا ، نآ  ناوت  هب  يدـیدج  تقاط  و  درک ،
هدمآ شرادید  هب  صاخ  یتلاح  اب  هک  یماگنه  هب  قوراف ، قیدـص و  اب  شا  هنوگ  جاجتحا  نانخـس  رد  مه  و  داد ، ناشن  دوخ  تکرح 

.درک نایب  دندوب ،

»؟ درک دیهاوخ  لمع  نآ  هب  تفریذپ و  دیهاوخ  منک ، لقن  ناتیارب  ص )  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  رگا  : » تفگ وا 

« يرآ : » دنتفگ

همطاف يدونـشخ  : » دومرف هک  دیدنیـشن  ملـس - هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ - لوسر  زا  ایآ  مهد ، یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  : » تفگ
مـشخ رـس  رب  ار  همطاف  سک  ره  و  دراد ، تسود  ارم  درادب  تسود  ار  همطاف  سک  ره  .تسا  نم  مشخ  همطاف  مشخ  نم و  يدونـشخ 

[ . 33 [ ؟» تسا هدروآ  مشخ  هب  ارم  دروآ 

«. میا هدینش  ادخ  لوسر  زا  ار  نانخس  نیا  يرآ  : » دنتفگ

ددـص رد  زگره  دـیا و  هتخاـس  نیگـشمخ  هدرزآ و  ارم  رفن  ود  امـش  هک  مبلط  یم  تداهـش  هـب  ار  شناگتـشرف  ادـخ و  نـم  : » تـفگ
[ . 34 « ] درک مهاوخ  تیاکش  امش  زا  وا  شیپ  رد  منک ، تاقالم  ار  ادخ  لوسر  هاگ  نآ  .دیا  هدوبن  نم  تیاضر 

يارب ثیدح  نیا 
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ات درک ، یم  راکشآ  نانآ  هب  تبسن  ار  دوخ  بصغ  مشخ و  و  درشف ، یم  ياپ  دوخ  ضارتعا  رد  هتسویپ  ع ،)  ) وا هک  دنک  یم  نشور  ام 
نآ قیقد  یسررب  هب  هک  میتسین  نآ  رب  نونکا ، هک  يا  هجیتن  .دسرب  يا  هجیتن  هب  دوخ  هعزانم ي  رد  هرخالاب 

هحفص 111] ] 

یم نیا  زا  شیب  زین  ار  هفیلخ  راـک  تسا ، جراـخ  ثحب ، عوضوم  زا  هک  نیا  رب  هوـالع  اریز  .میهد  تسدـب  ار  یـصاخ  رظن  میزادرپب و 
دح ات  ار  وا  رظن  ههجو ي  و  ع )  ) ارهز راکفا  هک  تسا  نیا  رـضاح  لاح  رد  ام  دـصق  .میوش  دراو  يا  هشقانم  نینچ  رد  وا ، اب  هک  میناد 

.مینک نشور  نکمم 

- دوب ینید  یتدـیقع و  يزوریپ  وا ، يزوریپ  اما  .تسا  هدرک  بسک  ار  یگرزب  يزوریپ  دوخ  هزراـبم ي  رد  هک  تشاد  نیقی  ع )  ) ارهز
اریز تسوا  لوسر  ادـخ و  بضغ  هتـسیاش ي  قیدـص  درک  تباث  هک  دوب  نیا  رد  وا ، يزوریپ  نم  رظن  هب  یماـظن - يزوریپ  ـالثم  هن  و 

وا بضغ  اـب  شلوسر  ادـخ و  حیحـص ، يوبن  ثیدـح  ّصن  هب  اـنب  هک  دوـب  هدرزآ  ار  یـسک  ناـج  لد و  و  هدروآ ، مشخ  هب  ار  یـسک 
رادـمامز شلوسر  ینیـشناج  ادـخ و  تفالخ  هب  دـناوت  یمن  ور  نیا  زا  دـندرگ و  یم  نیگمـشخ  وا  مشخ  اـب  دـندش و  یم  كانبـضغ 

: مینک یم  لقن  تسا  ینعم  نیا  دیؤم  هک  ار ، یهلا  مالک  زا  یتایآ  ثحب  نیا  نایاپ  رد  دشاب ، نیملسم 

: امیظع هللا  دنع  ناک  مکلذ  نا  ادبا  هدعب  نم  هجاوزا  اوحکنت  هللا و ال  لوسر  اوذءوت  نا  مکل  ناک  ام  و 

دزن راک  نیا  هک  دیروآرد  دوخ  حاکن  هب  ار  ناشنانز  هاگچیه  تافو  زا  سپ  هن  دیرازایب و  ار  ادخ  لوسر  زگره  دیابن  «و 

خیرات رد  www.Ghaemiyeh.comكدف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 228زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


.53  / بازحا .تسا  گرزب  رایسب  یهانگ )  ) ادخ

: انیهم اباذع  مهل  دعا  هرخالاو و  ایندلا  یف  هللا  مهنعل  هلوسر  هللا و  نوذوی  نیذلا  نا 

یباذع نانآ  رب  و  هدرک ، نعل  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  ادخ  دننک  یم  تیذا  رازآ و  تفلاخم  نایصع و  هب  ار  لوسر  ادخ و  هک  نانآ  »
.57  / بازحا .تسا » هتخاس  اّیهم  يراوخ  ّتلذ و  اب 

: مهیلع هللا  بضغ  اموق  اولوتت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای 

.13  / هنحتمم .دیریگم » دوخ  رادتسود  رای و  هدرک  بضغ  نانآ  رب  ادخ  هک  ار  یموق  زگره  نامیا ! لها  يا  الا  »

: يوه دقف  یبضغ  هیلع  للحی  نم  و 

.81  / هط .دش » دهاوخ  كاله  راوخ و  انامه  دیدرگ  نم  مشخ  بجوتسم  سک  ره  «و 

هحفص 113] ] 

ارهز مالک  زا  ییاه  هشوگ 

هراشا

میتو يّدع  یلا  تءاج  موی 

اهاکب لاطا  ام  هجولا  نمو 

باطخ ّمتا  یف  موقلا  ظعت 

اهاکحو هب  یفطصملا  تکح 

( يرزالا )

.تسیرگب رایسب  هچ  نزح  تدش  زا  دمآرد و  رمع ) رکبوبا و   ) میتو مدع  شیپ  هب  يزور  »

« .درک هدنز  اهرطاخ  رد  ار  ربمایپ  دای  دوخ  نانخس  راک و  اب  و  داد ، رادشه  زردنا و  ار  اهنآ  اه  هباطخ  نیرتلماک  اب 

هحفص 115] ] 

تغالب هزجعم ي 

میزادرپب حیضوت  لیلحت و  هب  تسا  راوازس  هک  نانچ  دیاش  ات  میریگ ، یم  سابتقا  هب  ار  گرزب  يارهز  هباطخ ي  زا  ییاه  شخب  اجنیا 
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.میبایرد ار  نآ  زیگنا  تفگش  تقیقح  یگنادواج و  زاجعا و  و 

، مردپ ص ،)  ) دمحم نونکا  دناوخ و  دوخ  يوس  هب  ار  ص )  ) وا راثیا  تبغر و  و  رایتخا ، تفأر و  هب  دنوادخ  هاگ  نآ  تفگ  ع )  ) ارهز
دنوادـخ تمحر  راوج  رد  دـنا ، هتفرگ  نایم  رد  ار  وا  راگدرورپ  ناوضر  راربا و  هکئالم  هک  یلاـح  رد  اـیند ، نیا  ياـهجنر  زا  هدوسآ 

« .تسا هدیمرآ  راّبج 

يّدام ياه  تمعن  دزادرپ ، یم  ردپ  هندواج ي  تشهب  يدبا و  سودرف  فصو  هب  یتقو  مینک ، تقد  رونخس  نز  گرزب  نیا  مالک  رد 
زا يزاین  یب  نماد  ص )  ) وا هک  دـناد  یم  ص ،)  ) گرزب نآ  یلاعتم  تافـص  هب  هجوت  اب  اریز  دراگنا ، یم  چـیه  هب  ار  یـسح  ذـیاذل  و 

دناوت یم  ییاهب  جرا و  هچ  ص )  ) دمحم رظن  رد  يویند ، ای  يورخا  يّدام  ياه  تّذـل  یتسار  هب  .تسا و  هدـیچ  مهارف  اه ، تذـل  نیا 
نآ وا ، زج  یسک  و  دیناسرن ، توکلم  يادنلب  هب  ار  یناسنا  حور  نوچ  يدحا  هک  تسا ، یناحور  ّتیصخش  نآ  ص )  ) دمحم تشاد ؟

ار یناسنا  حور  وا  دننام  یحلصم  چیه   ) .دادن زاورپ  دوخ  ینامسآ  جوا  هب  ار 
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هب

هحفص 116] ] 

رب ناسنا ، فاوط  تیاهن  و  تسا ، زاورپ  رود  لقع  هار  تیاغ  هشیدنا ، نادیم  رد  هک  یلامک  دـنارورپن ، لاک  هب  یهلا  هدـیقع ي  يورین 
[ .( 35  ] .دیاسآ یم  نانیمطا  هب  لد ، دمارآ و  یم  ناج  شهانپ ، رد  هک  یسّدقم  تقیقح  درگ 

شا هزراـبم  رد  ار  شا  هنادواـج  يزوریپ  وا  تیار  تحت  رد  یناـسفن ، تـالامک  هک  ییاوشیپ  هناـگی  .دوـب  حور  گرزب  یبرم  وا  يرآ 
.تشاد دوجو  هدام ، لد  رد  ناج ، لقع و  تایح  زور  نیتسخن  زا  هک  يا  هزرابم  نآ  رد  .دروآ  تسدب  يدام ، ياهورین  هیلع 

ار ینامـسآ  ناربمایپ  هلـسلس ي  وا ، تلاسر  و  دنک ، یم  ادج  هّدام  زا  ار  ینعم  يایند  هک  تسا  يا  هکرعم  زات  هکی  ص ،)  ) وا هک  مادام 
هک هاگ  نآ  دوخ ، نخـس  رد  زین  ع )  ) ارهز و  دوش ، هتـسناد  یناعم  يایند  روحم  لصا و  شکاپ  حور  هک  دیاب  دـهن ، یم  نایاپ  هطقن ي 

: دیوگ یم  ار  ینعم  نیمه  دنک ، یم  فیصوت  ار  ص )  ) يدمحم سودرف 

« .دنا هتفرگ  نایم  رد  ار  وا  راربا  هکئالم  و  تسا ، هدوسآ  ناهج  نیا  جنر  زا  ص )  ) دمحم »

، دـمآ دراو  وا  رب  اه  جـنر  زا  یناهج  ایند  رد  هک ، تسا  نیا  تسه  هک  یتوافت  .تسا  ترخآ  ایند و  يدـبا  راوتـسا و  بطق  وا  نیاربانب 
هباثم هب  اج  نآ  رد  اریز  تسا ، هدوسآ  ترخآ  رد  و  دزاس ، راوتسا  دوخ  یقیقح  رادم  رب  ار ، یناسنا  تایح  شدرگ  دیـشوک  یم  نوچ 

ءانث دـمح و  ات  دـنیآ ، یم  درگ  وا  رب  دـنوادخ  هکئالم ي  و  ددرگ ، یم  وا  رون  هبذاـج  نادـیم  رد  یکلم  تاـیح  هک  تسا  يروحم  ي 
.دنراد میدقت  وا  رب  ار ، دوخ 

و وا ، يالاو  ماقم  اب  بسانتم  تشهب ، رد  ص )  ) وا عیفر  هاگیاج  میسانش ، یم  ادخ  گرزب  ربمایپ  ار  ترضح  نآ  هک  مادام  و 
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و تسا ، يونعم  تاـعّتمت  زا  نوحـشم  ییاـیند  دـشاب - یئاـسر  ریبعت  رگا  رتـقیقد - ینعم  هب  يداـم و  تّذـل  شیع و  هنوگره  زا  یلاـخ 
، راّفغ راگدرورپ  ناوضر  لاـصو  و  راـّبج ، دـنوادخ  تمحر  فطل و  راوج  زا  رتهب  دـناوتب  هک  تسا  يونعم  داذـتلا  تّذـل و  نیمادـک 

؟ دوش ضرف 

هنوگنیدب تشهب  رد  ار  دوخ  گرزب  ردپ  هاگیاج  هلمج  ود  رد  ع ،)  ) ارهز يرآ 

هحفص 117] ] 

، رون يایند  رد  یهلا ، ناگتـشرف  هک  تسا  يدیـشروخ  و  دراد ، دنویپ  رون  أدبم  هب  هک  تسا  یبطق  هلزنم ي  هب  وا ، هک  دنک  یم  فصو 
.دنا هتفرگ  نایم  رد  ار  وا 

نارگید یلع و  نیب  همطاف  زیگنا  باجعا  هسیاقم ي 

شتآ نامـشچ ، هنـسرگ  ذـیذل  همقل ي  ناماک ، هنـشت  ياراوگ  هعرج ي  دـیدوب ، شتآ  زا  یلادوگ  هاگترپ  رب  امـش  : » تفگ ع )  ) ارهز
ياهگرب زا  دـیدیماشآ و  یم  اـه  هّداـج  راـنک  زیخ  شتآ  بآ  زا  ناـمجاهم ، مدـق  لاـمیاپ  دـیدوب و  هدنباتـش  ناـیوج  شتآ  باـیدوز 

هب ار  امـش  نایفرطا ، ادابم  هک  دـیپط  یم  بارطـضاب  هرامه  ناتلد  و  دـیتسیز ، یم  يراوخ  تلّذ و  رد  .دـیدروخ  یم  ناهایگ ، لامکاخ 
ییاهر تشذگ ، وا  رب  هک  ییاه  یتخـس  همه  اب  ص ،)  ) دمحم تسد  هب  ار  امـش  دنوادخ  هک  دیدوب  هنوگنیدب  .دـنریگ و  تراسا  دـیق 

شتآ هاگره  دـش ، ـالتبم  باـتک  لـها  ناشکرـس  و  برع ، ناتریـس  گرگ  تروص و  یمدآ  نادد  تبیـصم  هب  هک  نآ  زا  دـعب  .داد و 
زا ییاـهدژا  اـی  تشاد ، یمرب  رـس  ناطیـش ، ناربناـمرف  زا  يزارفندرگ  یتـقو  .درک  شوماـخ  ار  نآ  دـنوادخ  دـندز ، نـماد  ار  گـنج 

یمن ار  نانمـشد  زغم  ات  زین ، وا  .دـنکفا و  یم  نآ  ناصقر  شتآ  ماک  رد  ار  یلع  شردارب  دوشگ ، یم  ناـهد  يراوخنوخ  هب  نیکرـشم 
وا هک  لاوحا  نیا  همه ي  رد  .تفرگ و  یمن  مارآ  درک ، یمن  شوماخ  ریشمش ، بآ  هب  ار  نانآ  شکرس  شتآ  تفوک و 
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هدامآ ي قح  هار  رد  و  ادخ ، ناتسود  رورس  و  لوسر ، کیدزن  دنواشیوخ  دیشوک ، یم  ادخ  رما  رد  و  دیشک ، یم  یتخس  ادخ  هار  رد 
رد و  دیدوب ، هدونغ  شیاسآ  نماد  رد  اهرطخ  نآ  هحوبحب ي  رد  امـش  .دوب  شوک  تخـس  يدج و  یحـصان  نید  غیلبت  رد  يزابناج ،

[ «. 36  ] .دیدیدنخ یم  نارگید ، جنر  و  دوخ ، یگدوسآ  هب  ناما  نماد و 

هتسب راک  هب  يزیگنا  تفگش  هسیاقم ي  هچ  رنه ، زاجعا  هب  ع )  ) ارهز هک  مینیب  یم 

هحفص 118] ] 

زا يراع  و  ینامرهق ، حور  دـقاف  نایامن  درم  رگید  يوس  رد  و  مالـسا ، يایند  رد  يروالد  هنومن ي  نیرتـالاو  وس  کـی  رد  هک  تسا ،
یهاوگ نآ  نایامن  راثآ  هب  نیمز ، نامـسآ و  هک  ار  یتعاجـش  ع ،)  ) ارهز رگید  نایب  هب  دنراد ! رارق  يرگیماظن ، يدادادـخ  ياهـشزرا 

رد هک  درک  تعانق  نیا  هب  اهنت  دـنوادخ  هار  رد  يزابناج  یمالـسا و  سدـقم  داهج  زا  هک  تسا  هداـهن  یتیـصخش  ربارب  رد  دـنا ، هداد 
هاگـشیپ رد  هک  داهج ، نادـیم  زا  رارف  زا  و  دوب ، هدرک  تعاـنق  نیمه  هب  شاـک  يا  و  دتـسیاب ! ناـبیاس ، ریز  و  گـنج ، ههبج ي  تشپ 

یم يراددوخ  تسا ، هدـش  میرحت  تمّذـم و  نیمز ، هنهپ  رب  یهلا  تموکح  رارقتـسا  هار  رد  يزاـبناج  يراکادـف و  ملاـع  رد  مالـسا ،
.درک

يروالد تردـق و  یکاخ  هرک ي  نیا  تاـیح  لوط  رد  و  خـیرات ، ناروـالد  ياـه  یناـمرهق  رد  اـه ، ناـسنا  نماد  زارد  تاـیح  رد  اـم 
داهج و هنحـص ي  رد  هک  دوب  یلع  یتسارب  اریز  میـسانش  یمن  دنیرفایب  تمارک  ع ،)  ) یلع ریظن  یب  تعاجـش  دـننام  هک  ار  يدادادـخ 

نیا خیرات  یتسه ، يادخ  هتشگ و  راوتـسا  نآ  رب  مالـسا  يایند  هک  دیگنج ، یم  یلوصا  ندیـشخب  تیمکاح  يارب  اهنت  هزرابم ، نادیم 
هداهن نآ  ساسا  رب  ار  شخبتایح  نیئآ 
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.دوب

تساخرب و یئادصمه  هب  هنازابناج ، هک  دوب  یناملسم  نیلوا  یلع  دمآرب ، ص )  ) دمحم يان  زا  یهلا  گناب  هک  مالسا  دادماب  حبص  رد 
.تسناد وا  تسد  هب  ار  راّفک  رش  عفد  نامسآ ، هک  دوب  یعفادم  نیتسخن  یماح و  نیلوا  زین ، سپ  نآ  زا 

: تسا یلع  صاخ  قح  لیلد  ود  هب  تفالخ ، هک  دنک  یم  نشور  هسیاقم ، نیا  رد  ماما  يزوریپ 

عزانمالب عفادـم  یماظن و  ّتیـصخش  هناـگی  یلع  دوبن ، ادـج  یماـظن  تاـماقم  زا  یـسایس  يربهر  یلک ، روط  هب  هک  زور  نآ  رد  لوا :
.دوب مالسا 

یمن هار  نآ  هـب  يدـیدرت  هرذ ي  هـک  یـصالخا  تـفرگ ، یم  هیاـم  شزیگنا  باـجعا  صـالخا  زا  هـک  وا  زیگنا  باـجعا  داـهج  مود :
شتآ نیا  میناد  یم  .دیـسر و  یمن  نآ  ياوه  هب  یـشوماخ  يدرـس و  زا  یمیـسن  هک  دوب  نازورف  نامیا ، ترارح  هب  نانچ  و  تخانش ،

دنتسه یتماما  یساسا  طرش  ود  صالخا ، ناشوج  هتسویپ  رون  نآ  نامیا و  زوس  دیواج 

هحفص 119] ] 

.دراپس یم  وا  تسد  هب  خیرات  لوط  رد  ار ، دوخ  فرش  زا  تیامح  و  تایونعم ، زا  تسارح  یمالسا  تما  هک 

نامسآ و هک  دوب  یـسک  یلع  هک  تفای  دهاوخرد  دناوخب ، ار  ترـضح  نآ  ياهگنج  خیرات  و  ص )  ) مالـسا ربمایپ  یگدنز  سک  ره 
زور رد  هک  دوب  یـسک  زین ، قیدـص  و  [ . 37  ] .تشاداو تریح  هب  مالـسا  و  ص )  ) دـمحم يراداوه  رد  دوخ ، ياهیزابناج  اـب  ار  نیمز 

، راصنا زابناج  نانامرهق  زا  يا  هدـع  اب  هک  مالـسا ، رکـشل  یهدـنامرف  زکرم  هب  دـنامب ، نامارد  نمـشد  دـنزگ  زا  هک  نیا  يارب  گنج ،
تاظحل رد  و  تخیرگ ، گـنج  ههبج ي  زا  [ ، 40  ] قوراف دننام  [ ، 39  ] دـحا زور  هک  دوب  وا  مه  و  [ 38  ] .درب هانپ  دوب ، هدـش  هطاحا 

هک يراوشد 
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، رفن تشه  اهنت  و  تسبن ، گرم  نامیپ  دوخ  یهلا  ياوشیپ  اب  دیزرل  یم  رطخ  داب  هب  مالـسا  یهلا  مچرپ  دندوب و  دودـعم  ربمایپ ، نارای 
هدرک حیرصت  ناخّروم  هک  نانچ  و  دنتسب ، نامیپ  دندرک و  دهع  مرکا  لوسر  اب  تداهش  هب  راصنا ، زا  رفن  جنپ  و  نیرجاهم ، زا  رفن  هس 

يزابناج و نانچ  زگره  یمالسا ، نارگتیاور  زا  کی  چیه  یتح  و  [ ، 41  ] دوبن عمج  نیا  نایم  رد  وا  دنا 

هحفص 120] ] 

[ . 42  ] .دنا هدرکن  لقن  هدیدن و  مالسا  هار  رد  وا ، زا  يراثیا 

یلحم رد  درک  یم  باجیا  تیلؤسم  هک  یناسک  هاـنپ  رد  ارچ  دوب ، هدرکن  رارف  هکرعم  زا  دـحا  گـنج  رد  قیدـص  رگا  تروص  ره  هب 
یمن هک  دوب  هتـشادرب  مخز  نادـنچ  ربمایپ  و  كدـنا ، نمـشد  اب  هلباـقم  يارب  نیعفادـم ، دادـعت  هک  یتقو  اـیآ  داتـسیا ؟ دـننامب ، تباـث 

؟ دوبن بجاو  نمشد  اب  گنج  دناوخب ، هداتسیا  ار  زامن  تسناوت 

، دبای تاجن  ناوت  یمن  نمشد  گنچ  زا  زگره  دوش ، رـضاح  گنج  نادیم  رد  راکیپ ، دصق  هب  یـصخش  رگا  هک  میناد  یم  همه  دیاش 
زا رگا  قیدص  .دیوج و  تکرـش  گنج  رد  المع  دزیخرب و  عافد  هب  هناتخـسرس  ای  دنک ، یلاخ  ار  هنحـص  ییاپ ، زیرگ  هب  هک  نیا  رگم 

، هتفرگ رارق  يراوخنوخ  نمـشد  يورایور  هتـسب  تسد  میئوگب  دـیاب  کش  یب  دـشاب ، هتفاـی  تاـجن  قیرط  ود  نیا  زا  ریغ  يرگید  هار 
لاح دنا  هدرک  محرت  تبحم و  رکبوبا  هب  نیکرشم  ایآ  میـسرپ : یم  دشاب ، نینچ  رگا  .تسا  هدیـشوپ  مشچ  وا  نتـشک  زا  نمـشد  یلو 

؟ تسا هدشن  هتخیگنارب  فینح  نب  لهس  هناجد و  یبا  ریبز ، یلع ، ص ،)  ) دمحم هب  تبسن  نانآ ، تقفش  رهم و  يا ز  هرذ  هک  نآ 

لوبق لباق  طیارش  نآ  رد  لقادح  ینعم  نیا 
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، تسا هدوب  رترود  رطخ  زا  و  رت ، نما  يا  هطقن  ره  زا  اتعیبط ، هک  یئاج  .دشاب  هتفرگ  هانپ  ادـخ  لوسر  راوج  رد  وا  هک  نیا  رگم  تسین 
، ترضح نآ  دوجو  عمـش  درگ  هب  راو  هناورپ  دندرک ، یم  داهج  صالخا  تیاهن  اب  زور  نآ  هک  نادهاجم  زا  يا  هدع  هک  نیا  لیلد  هب 
رد هک  دراد  تسود  وا  میـسانش  یم  ار  قیدـص  ام  هک  اج  نآ  ات  اریز  تسا  لوبق  لباق  یگداس  هب  ریخا  ضرف  نیا  .دـندوب و  هدز  هقلح 

ظفح و هب  یـصاخ  هجوت  مالـسا ، نیناوق  همه ي  هک  تسا  ینوصم  هطقن ي  ص )  ) ربمایپ هاگیاج  دـشاب ، ربمغیپ  رانک  رد  گنج ، زور 
.تسا رت  نما  ییاج  ره  زا  اعبط  و  دنراد ، نآ  زا  عافد  تسارح و 

تسدب ار  قیدص  و  ع ،)  ) ماما یگدنز  حرش  هک  مهاوخ  یم  ققحم  هدنناوخ ي  زا 

هحفص 121] ] 

يو صالخا  رد  هک  تفای  يا  هظحل  ناوت  یم  ع )  ) ماما یگدنز  رسارس  رد  ایآ  هک  دنک ، يرواد  هنافـصنم  و  دریگ ، هعلاطم  یـسررب و 
یگدوسآ و هب  یـشیارگ  گنج  هماگنه  راد و  ریگ و  رد  اـی  یتسـس ، زا  يا  هناـشن  مالـسا  يارب  وا  يراکادـف  رد  یتساـک ، زا  يا  هّرذ 

هدید ات  نک ، تقد  تریصب  مشچ  هب  هرابود  زاب  و  تفای ؟ یناوت  نآ  رد  للخ  یتسس و  چیه  ات  رگنب  زاب  و  « ؟ دهد غارس  یبلط  شیاسآ 
یگدنز همه ي  هک  اریز  دنام  یم  تریح  هب  تریـصب  هدید ي  ارچ  هک  تسا  نشور  و  .ددرگزاب » ات  يوس  هب  هتـسخ ، نوبز و  درخ  ي 

هب یلطاب  هک  یـصخش  و  درادـن ، يریظن  هنومن و  هک  ییزابناج  یگتـشذگ و  ناج  زا  و  تفاـی ، دـهاوخ  یتفگـش  رد  یتفگـش  ار  یلع 
« .تفاین هار  شیگدنز  رسارس  هدنیآ  هتشذگ و 

يدادعتسا تیلباق و  نامه  زا  و 
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[ . 43  ] .دوب رادروخرب  تشاد ، دولخ  یگنادواج و  يارب  ص )  ) دمحم شگرزب  داتسا  هک 

زج و  دوش ؟ یم  هدید  یتلیـضف  تعاجـش و  نآ ، رد  ایآ  دیوگب ، نم  يارب  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  قیدص  یگدنز  زا  مهاوخ  یم  سپس 
زور رد  دنک و  یم  زورب  نابیاس ، هب  شندرب  هانپ  رد  یهاگ  هک  دراد  يرگید  تفـص  یماظن  یتدیقع و  یگدـنز  رد  فعـض  یتسس و 
هاپس اب  دومرف ، روتسد  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  يزور  رد  .تسکـش و  تروص  هب  [ ، 44  ] نینح زور  رد  و  گنج ، زا  رارف  لکـش  هب  دحا 

لوسر هک  دوب  يزور  نامه  ربیخ  زور  دوش ؟ یم  راکشآ  تسکش  اب  ربیخ  زور  رد  رگید  راب  .لّلعت و  اب  [ 45  ] دوش گنج  مزاع  هماسا 
ربمایپ هاگ  نآ  .تشگزاب  نازیرگ  وا  اما  تشاد ، لیسگ  دوهی  هنال ي  ریخست  يارب  مالسا ، رکشل  یهدنامرف  تمـس  اب  ار  وا  ص )  ) ادخ

زین وا  درک ، مازعا  راک  نآ  يارب  ار  قوراف  ص )  ) ادخ

هحفص 122] ] 

اوه هب  رمع  یناـمرهق  هساـمح و  هناـسفا ي  گـنج ، ياـمزآدرم  كانتـشهد و  تیعقوم  نآ  رد  و  [ 46  ] دـمآرد بآ  زا  شقیفر  دـننام 
رمع و دش - ناناملـسم  تزع  ببـس  مالـسا  هب  وا  ندـیورگ  زور  دـنا ، هتفگ  یـضعب  هچنآ  هب  انب  هک  يزیگنا  تفگـش  ینامرهق  تفر -

: دومرف ص )  ) ربمایپ لاح ، نیا  رد  [ 47  ] .دندناسرت یم  راکیپ  گنج و  رطخ  زا  ار  رگیدکی  هک  یلاح  رد  دنتشگ  زاب  شنارای 

ار شربمایپ  ادخ و  زین ، وا  دنراد و  تسود  ار  وا  شلوسر ، ادخ و  هک  درپس  مهاوخ  یـسک  تسد  هب  ار  مالـسا  نادـهاجم  مچرپ  ادرف  »
نیملسم وا  تسد  هب  دنوادخ ، هک  نیا  رگم  تشگ  دهاوخن  زاب  گنج  نادیم  زا  هک  تسا  یسک  وا  دراد ، تسود 
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[ «. 48  ] .دنک زوریپ  ار 

زا تحارـص  هب  دریگ و  یم  نعط  هب  ار ، هدروخ  تسکـش  ناهدـنامرف  هک  تسه  یغیلب  نشور و  ضیرعت  گرزب ، رمبایپ  مالک  نیا  رد 
[ . 49  ] .دراد تسود  ار  شربمایپ  ادخ و  مه  وا  دنراد و  تسود  ار  وا  شلوسر  ادخ و  هک  یلع  زا  .دنک  یم  دیجمت  مرکا و  یلع 

؟ دوب نینچ  ص )  ) ربمایپ دیتسشن  ربمایپ  دنسم  هب  هک  امش  ایآ  نیملـسم - زا  یـضعب  ای  و  نیملـسم - هفیلخ ي  يا  رمع ! يا  رکبوبا و  يا 
نادنچ امـش  رد  هلاس ، تسیب  تبحاصم  نآ  ایآ  دـیدوب ؟ هتخوماین  یـسرد  اهیراوشد ، لباقم  رد  وا ، ریظن  یب  تماقتـسا  داهج و  زا  ایآ 
هدرپس امـش  هب  ناهج ، رد  نآ  ياهنامرآ  رـشن  رب  مامتها  يرادساپ و  تسارح و  هک  نآرق ، زا  ایآ  دوش ؟ راک  نآ  عنام  هک  تشادـن  رثا 

: تفگ یم  هک  دیدینشن  دوب ، هدش 

: ریصملا سئب  منهج و  هیوام  و  هللا ، نم  بضغب  ءاب  هئف  یلا  ازیحتم  وا  لاتقل  افرحتم  الا  هربد  ذئموی  مهلوی  نم  و 

هحفص 123] ] 

هک خزود ، شهاـگیاج  و  هدروآ ، يور  ادـخ  مشخ  بضغ و  فرط  هـب  درک ، رارف  و  دوـمن ، تـشپ  اـهنآ  هـب  گـنج  زور  رد  هـک  ره  »
يرای هب  يا  هقرف  ای  دور  یگنج  حلاصم  يارب  حانج  هب  بلق  زا  ای  و  هرسیم ، هب  هنمیم  زا  هک  نآ  رگم  دوب ، دهاوخ  تسا ، لزنم  نیرتدب 

.لافنا هروس ي  هیآ ي 16  .دباتشب » رگید  هقرف ي 

- ار یمارح  عونمم و  راک  نانآ  هک  دـشاب  نآ  زا  رترب  دـیاب  مالـسا ، رد  رمع  رکبوبا و  ماقم  هک  تسا  قفاوم  نم ، اب  کش  یب  هدـنناوخ 
دننک لیوأت  یهجو  هب  راک  نیا  دنوش  راچان  دنهد و  ماجنا  دوب - گنج  زا  رارف  هک 
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رذع هک  دوب  عیـسو  يا  هزادنا  هب  لوا ، هفیلخ ي  يارب  لیوأت  داهتجا و  نادیم  هک  میناد  یم  ام  یلو  .دنـشارتب  يرذـع  ناشرارف  يارب  و 
دیاب ناـنآ  یهاوخرذـع  يارب  تروص  ره  هب  [ 50  ] .دوب ییاطخ  راک  هتبلا  تفریذـپ و  دوب  هتـشک  ار  یناملـسم  دـمع  هب  هک  ار ، دـلاخ 

: تفگ

ضغبمل مامحلا  نا  امکترذع 

بوبحم سفنلل  سفنلا  ءاقب  نا  و 

بلاط توملاو  توملا  معط  هرکیل 

؟ بولطم توملاو  توملا  اّذلی  فیکف 

« تسا یگدنز  رادتسود  و  گرم ، نمشد  یسک  ره  اریز  مراد ، یم  روذعم  راک  نیا  رد  ار  امش  نم  رمع ! يا  رکبوبا و  يا  »

هب ار  نآ  و  دـیآرب ، گرم  يوجتـسج  رد  یـسک  هنوگچ  لاح  نیا  اب  تسا ، خـلت  راوگان و  دـیآ  یم  ناـسنا  يوس  هب  دوخ  هک  یگرم  »
»؟ دریذپب ینیریش 

هسیاقم ییابیز  فطل و  زا  یهاگآ  اهنت  هک  تسا  شزوپ  ياج  دشاب ، یهاوخرذع  يارب  یبجوم  میا  هتفگ  هچ  نآ  رد  رگا  زین  ام  يارب 
.تشاداو راک  نآ  رب  ار  ام  دوب ، نتفگ  هتسیاش ي  هسیاقم ، نآ  حیضوت  حرش و  رد  هچنآ  و  همطاف ، زیگنا  باجعا  ي 

هحفص 124] ] 

بزح ياه  هناشن  ارهز و 

هدرپس یئاـهربخ  نینچ  هار  هب  شوگ  و  دـیآ ، دورف  اـم  رب  يراوگاـن  ياـه  تبیـصم  هک  دـیدوب  نآ  راـظتنا  رد  امـش  : » تفگ ع )  ) ارهز
« .دیدوب

هب ارهز  هچ  نآ  هب  اـنب  هک  دوب  مکاـح  بزح  اریز  دـهد ، یم  رارق  دوخ  باـطخ  دروم  ار  مکاـح  بزح  نخـس ، نیا  اـب  گرزب  يارهز 
تعرـس هب  ار  راک  و  دیزرو ، باتـش  تعیب ، رما  مامتا  رد  هنتف ، زورب  زا  سرت  هناهب ي  هب  دـمآ ، دـهاوخ  ادـعب  و  تفگ ، دوخ  نابطاخم 

مهتم یناهانگ  باکترا  هب  ار  مکاح  بزح  نخس ، نیا  اب  همطاف  ریدقت  ره  هب  .داد  همتاخ 
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نیا يارجا  يارب  هدش  باسح  يا  هشقن  حرط و  عضو  مزال و  ریبادت  ذاختا  تردـق ، بسک  يارب  هئطوت  هلمج : زا  دـنک ، یم  موکحم  و 
ورملق زا  مشاه  ینب  نادناخ  نتخاس  رانکرب  و  نتـسشن ، نیمک  رد  هنابلط  تصرف  تردق  هب  یبایتسد  هلمح و  يارب  كانتـشحو ، هئطوت 

.تردق

دهاوش عیاـقو و  زا  يرایـسب  هک  تسا  يرما  [ 51 ، ] هدـیبعوبا قوراف و  قیدـص ، ینابت  یناهنپ و  شزاس  هک  میدـید  شیپ  لصف  رد  اـم 
.دنک یم  دییأت  ار  نآ  یخیرات 

هب ع )  ) وا اریز  دشاب ، رت  يوق  ارهز  نخـس  زا  هک  میـشاب  يرگید  ینیع  لیلد  يوجتـسج  رد  ینعم ، نیا  دـییأت  يارب  هک  تسین  مزال  اما 
.تسا هدرک  نشور  ار  ینعم  نیا  حوضو  لامک  هب  ینارحب ، عاضوا  طیارـش و  نآ  اب  شینامزمه  و  ثداوح ، ناـیم  رد  شروضح  تلع 

هچ ثداوح ، نآ  تیعقاو  زا  وا  تخانـش  نوچ  دـیمهف ، یم  دوش ، هتفگ  هچ  نآ  زا  رت  قـیقد  ار  زور  نآ  عیاـقو  وا ، هک  تسین  یکـش  و 
زا رت  بئاص  رت و  تسرد  رایسب 

هحفص 125] ] 

.دنزادرپ یم  نآ  هب  لاس  اهدص  تشذگ  زا  سپ  زورما ، ناققحم  ناداقن و  هک  تسا  یقیقحت 

هب ار  اهنآ  و  تخاس ، المرب  ار ، مکاح  هورگ  یبزح  ياهدنب  دز و  تالیکشت و  دوجو  هک  تسا  یـسک  نیلوا  ع )  ) ارهز هک  تفگ  دیاب 
يو زا  شنارـصاعم  زا  یـضعب  يو  زا  سپ  و  دشابن - ارجام  نیا  رگاشفا  نیلوا  وا  راوگرزب  رـسمه  رگا  درک - مهتم  یـسایس  يا  هئطوت 

.تشذگ البق  نآ  رکذ  هک  نایفس  یبا  نب  هیواعم  و  ع )  ) یلع نانمؤمریما  دننام  دندرک ، يوریپ 

یفرعم ار  نآ  احیولت  هیواعم  و  هدومرف ، هراشا  نآ  هب  یلع  و  هتـسناد ، ملـسم  ار  نآ  دوجو  ارهز  هک  بزح - نیا  میناد  یم  هک  یماداـم 
رب تسا - هدرک 
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ياه نادنادخ  نامه  هرود ، نیا  زا  دعب  میناد  یم  هک  یمادام  زین  و  دوب ، طلـسم  تما  تشونرـس  یمالـسا و  تموکح  بناوج  همه ي 
ناهج هک  درک  لابند  ار  بزح  نامه  راک  همانرب  تسایس و  لوصا  تفرگ و  تسد  هب  ار ، هعماج  یتایح  ياهنایرـش  هیلک ي  یتموکح 
خیرات رد  لقادـح  ای  خـیرات  رد  هک  تسا  یعیبط  ـالماک  لاوحا  نیا  همه ي  هب  هجوت  اـب  دوب ، هدروآرد  دوخ  تردـق  تحت  ار  مالـسا 
تروص هب  ار  دوخ  ياهراک  ات  دندیـشوک  یم  هناناج  نآ  هیلوا ي  نارادمدرـس  هک  اریز  .مینیبن  بزح  نآ  زا  ینـشور  هرهچ ي  هماـع ،

.دنهد هولج  اربم  یلبق  ياه  تسب  دنب و  یسایس و  ياه  يزاب  هبئاش  زا  و  دنروآرد ، بان  یعرش  لامعا 

اه هنتف  همشچرس  هفیقس  يارجام 

ناتروخشبآ هک  دیدرب ، همـشچ  نآ  رب  بکرم  و  دوب ، نارگید  نآ  زا  هک  دیداهن ، غاد  يرتشا  رب  رکبوبا ، تفالخ  اب  : » تفگ ع )  ) ارهز
ناهد نآ ، فاکش  هزات و  تبیـصم  مخز  هتـشذگن ، يدنچ  ربمایپ  قاثیم  نامیپ و  رب  زونه  هک  دیدش ، فرحنم  قح  هار  زا  ینامز  دوبن ،

هدنام نیمز  رب  ترضح  نآ  كاپ  ندب  هک  یلاح  رد  دوب و  هدماینرب  مه  هب  هداشگ و 

هحفص 126] ] 

یب دیا و  هداتفاورف  هنتف  رد  دوخ  هلیسو  نیا  هب  هک  دیشاب  هاگآ  .دیتخاس  هناهب  ار  هنتف  زورب  زا  سرت  دیدرک و  یتسدشیپ  باتـش  اب  دوب ،
.تسا هتفرگارف  ار  نارفاک  منهج  کش 

الب دـنزرف  ثداوح  نتـسبآ  هک  درذـگن  یـسب  و  هدـیدرگ ، دـقعنم  اهرطاخ  رد  هنتف ، هفطن ي  هک  مروخ  یم  دـنگوس  دوخ  ناج  هب  اما 
تـساجنآ رد  و  دنـشودب ، ناشوج  هزات و  نوخ  زا  لامالام  ياه  حدق  نآ ، زیر  هنتف  ناتـسپ  زا  هاگ  نآ  دیآرد ، نداد  ریـش  هب  و  دیازب ،

یموش ساسا  یناریو  ناگدنیآ  و  دننامرد ، نایزب  ناراکهابت  هک 
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نارب ریمـش  هب  دـیهد  تراشب  ار  دوخ  و  دـیریگرب ، دوخ  ناج  زا  لد  تیاضر ، اـب  کـنیا  .دـنبایرد و  دـنا  هتخیر  یپ  ناشناردـپ  هک  ار 
امـش رب  هک  ینارگمتـس  دادبتـسا  و  تفرگ ، دـهاوخ  هنتف  نافوط  نایم  رد  ار  امـش  هک  یبوشآ  درپس و  دـهاوخ  ناتگرم  رب  هک  یئاهالب 

[ «. 52  ] .درک دهاوخ  ورد  متس  هب  ار  ناتیاه  هتشک  تراغ و  یکدنا  زجب  ار  ناتمیانغ  هیامرس و  و  دنکفا ، دهاوخ  هیاس 

هب احیرـص  اهنآ ، هک  تشاد  راظتنا  دیابن  .دشاب  هدروآ  دوجو  هب  یـصاخ  یـشم  طخ  اب  ار  یبزح  شرای ، ود  قیدـص و  ینابت  هچ  نانچ 
اب یلو  دـنیامن ، هیجوت  ار  دوخ  هفیقـس ي  زور  عضوم  نآ ، قبط  رب  و  نالعا ، ار  دوخ  تسایـس  یلـصا  طوطخ  ای  دـننک ، رارقا  راک  نیا 

.میهد ناشن  هدرپ  یب  ار  تقیقح  مینک و  وجتسج  هک  تسام  رب  نیا  فصو 

رما تروص ، ره  هب  هک  نیا  رد  تسا ، اه  نآ  دولآ  صرح  بیجع و  باتـش  تسا ، راکـشآ  نانآ  راـک  رهاـظ  زا  تیعقوم  نآ  رد  هچنآ 
دوخ زا  تموکح ، هیلاـع ي  بصاـنم  هب  ندیـسر  يارب  هک  يرت  بیجع  علو  زین  و  دـننک ، ماـمت  دوـخ ، نیب  زا  یـصخش  يارب  ار  تعیب 

تـسا نیا  رب  ضرف  اریز  .دیامن  یم  راظتنا  زا  رود  دنربمایپ  هباحـص ي  زا  هک  نانآ  زا  اتعیبط  هک  يا  هنوگ  هب  مه  نآ  دـنهد ، یم  ناشن 
دنشیدنا یم  یهلا  حلاصم  رد  اهنت  هک  تسا  يا  هجرد  هب  ناشیلقع ، تردق  هلصوح و  دنیاهناسنا و  نیرترب  ص )  ) ربمایپ هباحص ي  هک 

هب ندیـسر  هک  تسین  هتـسیاش  ص )  ) دمحم مالـسا و  بتکم  ناگدرورپ  يارب  .دنهد و  یمن  شزرا  قح  هملک  يالعا  زج  يزیچ  هب  و 
، جات تخت و  هب  یبایتسد  و  يدرف ، تنطلس  تردق و 

هحفص 127] ] 

ماقم
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.دریگب ار  ییاهن  دوصقم  فده و 

ور نیا  زا  تسا ، ضراعتم  یمالسا  لوصا  اب  لقادح  ناشعضوم  هک  دندیمهف  یم  و  دنتسناد ، یم  نارگ  تموکح  ار  خلت  تقیقح  نیا 
گنچ هب  مالسا  ندش  راچد  زا  سرت  هک  دندرک  دومناو  و  دندز ، دنویپ  یمالسا  یفادها  هب  يا ، هلصو  دننام  ار  دوخ  تالاح  لامعا و 

هیام ي دوخ  روجان ، هلـصو ي  نیا  هک  دـندرک  شومارف  .دراد و  یماو  عضاوم  نیا  ذاـختا  هب  ار  ناـنآ  هدـنفوت ، شکرـس و  ياـه  هنتف 
.درک دهاوخ  رتابیزان  ار  نانآ  تفالخ  سابل  یگنرمهان  خن  نوچ  راک  نیا  تسا و  ییاوسر 

یم رادـشه  نم  دـیدرک و  هناهب  ار  هنتف  زا  فوخ  : » دـیامرف یم  وا  تسا ، هدـش  سکعنم  ع )  ) ارهز هنادواج  تاـملک  رد  یناـعم  نیمه 
« .تسا هدیشک  شتآ  راوید  نارفاک  درگ  رب  منهج  و  دیا ، هداتفا  هنتف  ماک  رد  دوخ ، هک  مهد 

! گرزب ياه  هنتف  ردام  دیدرت  یب  دوب و  گرزب  يا  هنتف  دمآ ، شیپ  نیملسم  يارب  هک  يا  هعقاو  يرآ 

هدنیآ هک  يداد  رادشه  دوخ  ردـپ  تما  هب  و  یتفرگرب ، قاقح  هرهچ ي  زا  هدرپ  بوخ  هچ  ریماپ ! زیزع  دـنزرف  يا  و  هشوگ ، رگج  يا 
رد هک  ینوخ  ياهرهن  میوگ ! یم  هچ  .دریگ  ارف  ار  نآ  قافآ  رابنوخ  هایـس  ياهربا  هک  يا  هدـنیآ  تساهنآ ! راظتنا  رد  كانتـشحو  يا 
هک دیوگ  یم  غیرد  هب  و  دنک ، یم  دایرف  تمالم  هب  ناشیاهراک ، بس  هب  ار  دوخ  ناگتـشذگ  دنز و  یم  جوم  اه  ناسنا  هجمج ي  نآ 

.تسا هتفرگ  دوخ  شتآ  رد  ار  نارفاک  نآ  منهج  و  دنداتفاورف ، هنتف  رد  اهنآ 

رد و  تسناد ، یم  هنتف  لقادـح  ار  هعجاـف  نآ  ارهز  و  میظع ! ياـه  هنتف  رداـم  دوـب و  مـیظع  يا  هـنتف  نازابتـسایس ، ياـهراک  زور ، نآ 
یلوا هک  یصخش  و  ص )  ) یبن نوراه  یلع ، هلیسو ي  هب  تسیاب  یم  هک  دوب  یعورشم  و  یمالسا ، تموکح  هیلع  مایق  تقیقح 
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[ . 53  ] .دبای ققحت  دوب ، ناناملسم  سفنا  هب 

هحفص 128] ] 

نیا زا  و  تسا ، هدیـسرت  یم  بوشآ  هنتف و  زا  هک  دـیوگ  یم  دوخ ، راـک  نداد  ناـشن  ینوناـق  يارب  قوراـف  هک  تسا  نیا  روآ  بجعت 
یم ماقم ، نآ  هتـسیاش ي  ار  وا  ص )  ) ادخ لوسر  [ - 54  ] رمع دوخ  فارتعا  هب  انب  هک -  یـسک  زا  تفالخ  عازتنا  هک  دنک  یم  تلفغ 

.دراد یپ  رد  و  دریگ ، یمرب  رد  ار  ینوگانوگ  ياه  هنتف  هک  تسا ، یمیظع  هنتف ي  هنیعب  تسا ، هتسناد 

حلاصم رد  اهتن  دنتشادن و  تردق  بسک  يارب  زین  یعمط  و  دندیسرت ، یم  یمالـسا  هعماج ي  رد  هنتف ، زورب  زا  هک  یهورگ  مناد  یمن 
يارب هک  دنتساوخن  ص )  ) يو زا  ای  دندیسرپن ؟ شنیشناج  هرابرد ي  ص ،)  ) ادخ لوسر  زا  هک  دش  ثعاب  یلماع  هچ  دندیـشیدنا ، یم 

رد و  هدـیماجنا ، لوط  هب  یلاوتم  ییاهزور  ترـضح  نآ  يرامیب  هک  یلاح  رد  دـنک ؟ نییعت  یعجرم  دوخ ، زا  سپ  یمالـسا  تموکح 
.دوب هداد  ربخ  شیوخ  تلحر  یکیدزن  زا  اهراب  لاح  نآ 

(، ص  ) وا نفد  نفک و  لسغ و  تیفیک  هرابرد ي  راوگرزب  نآ  زا  و  دندمآ ، وا  روضح  هب  باحـصا  زا  یهورگ  هک  دوب  مایا  نیمه  رد 
رطاخ هب  یتح  ات  دنـسرپب ؟ مالـسا ، تما  یـساسا  یتایح و  هلأـسم ي  زا  هک  تشذـگن  ناـشنهذ  زا  زگره  هنوگچ  اـیآ  [ 55 ، ] دندیسرپ

، دراذگن مگرد  رس  لمهم و  ار  ناناملسم  و  دنک ، نییعت  تما  يارب  يا  هفیلخ  دندیزرو  رارـصا  رمع  هب  دعب ، اهزور  هک  یناسک  نامه 
؟ دنهاوخب ادخ  لوسر  زا  ار  يرما  نینچ  هک  درک  یمن  روطخ  [ ، 56  ] دندیسرت یم  بوشآ  هنتف و  زا  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  ناشرارصا  و 

، دندوب لفاغ  هدنیآ  تارطخ  زا  هماگنه  ماگنه و  نآ  رد  اهنآ  هک  درادنپ  یم  یسک  ایآ 
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مغریلع

هحفص 129] ] 

هک زور  نآ  ات  دیـسر  دنهاوخ  ارف  یناملظ  بش  ياه  هراپ  دننام  هک  دوب  هداد  ییاه  هنتف  زا  ص ،)  ) ادـخ لوسر  هک  يرادـشه  همه  نآ 
فوخ زا  ناشیاهلد  دیـشک و  هنابز  اهنآ  يرورپمالـسا  تریغ و  هلعـش ي  تسویپ ، ادخ  هب  وا  سدـقم  حور  دیـسر و  ارف  ربمایپ  تلحر 

تیادـه يارب  ادـخ  لوسر  هک  دـیا  هدـیقع  مه  نم  اب  ای  درک ؟ زاغآ  ندـیزرل  راجنهبان  ياـه  ینوگرگد  میب  زا  و  تفرگ ، ندـیپت  هنتف 
؟ دندیسرپن هراب  نیا  رد  يزیچ  ترضح  نآ  زا  تهج  نیدب  و  دوب ، هدیزگرب  هتسیاش  یسانشایرد  اناد و  ییادخان  تما ، هنیفس ي 

رد هنافساتم - مالسا - نایماح  نیا  هک  میناد  یم  اما  .دشارتب  نانآ  يارب  ار  یهاوخلد  رذع  ره  و  دریذپن ، ارم  نخـس  دناوت  یم  هدنناوخ 
زگره ناناملـسم  ات  دـسیونب ، یبوتکم  تساوخ  ص ،)  ) ادـخ گرزب  لوسر  یتقو  هکلب  دـندرکن ، تعانق  لاؤس  كرت  هب  اهنت  زور  نآ 

نیا رگا  دندرک ! يریگولج  یهارمگ ، زیخالب  هنتف ي  ینعی  ینیب ، شیپ  لباق  رطخ  نآ  عفد  زا  ار  ترضح  نآ  دنوشن ، هارمگ  وا  زا  دعب 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ - راتفگ  قدص  رد  ایآ  اما  .دـمآ  یمن  شیپ  يا  هنتف  زگره  دـش ، یم  هتـشون  بوتکم  و  داتفا ، یمن  قافتا  هعقاو 

تیصخش ربمایپ ، زا  جرم  جره و  بوشآ و  دس  مالسا و  تنایص  ظفح و  رد  دوخ  دندرک  یم  روصت  ای  دنتشاد ، يدیدرت  ملس - هلآ و 
؟ دنرتاناوت نآ ، لوا 

یم عیقب  روبق  اـب  زاـین  زار و  رد  دوخ ، رمع  رخآ  ياـهزور  رد  هک  يا  هنتف  دوـب ؟ هچ  هنتف  زا  ص )  ) ربماـیپ روـظنم  میـسرپب  دـیاب  اـجنیا 
: دیامرف

[ «. 57  ] .تسا هدومن  يور  کیرات  بش  ياه  هراپ  دننام  اه  هنتف  داب ، شوخ  امش  رب  دیتسه  نآ  رد  هک  یعضو  »

هلأسم هنتف ، زا  روظنم  دیوگب : هدنناوخ  دیاش 
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! دوب كانمیب  عیقب  ناگدرم  دادترا  زا  ص ،)  ) ادخ ربمایپ  میئوگب  هک  تسا  لوبق  لباق  ضرف  کی  هب  اهنت  ریسفت  نیا  اما  .تسا  نیدترم 
، حلاص ناناملسم  زا  نانآ  بلغا  اریز  دوبن ، زگره  هک  دوبن - نینچ  رگا  اما 

هحفص 130] ] 

؟ دیوگ یم  تینهت  ار  ناشندوبن  مرکا  لوسر  ارچ  دندوب - مالسا  هار  يادهش  هلمج ي  زا  و 

ینب نآ ، زا  سپ  لاس  یـس  اـبیرقت  هک  تسا  ییاـهبوشآ  هنتف ، زا  ترـضح  نآ  ضرغ  میئوگب  هک  تسین  یقطنم  مهنیا  رگید  فرط  زا 
.دندرک اپرب  هیواعم  نامثع و  تسد  هب  هیما 

؟ دوب هچ  اه  هنتف  نآ  زا  دوصقم  سپ 

یب و  دـش ، عقاو  شتلحر  زا  دـعب  هلـصافالب ، هک  دوب  یعیاقو  کش  یب  دومرف  هراشا  نآ  هب  ص )  ) ربماـیپ هک  یئاـه  هنتف  میئوگب : دـیاب 
.تشاد طابترا  ناّیبتم  هّدر و  هنتف  زا  شیب  دش ، یم  ردقم  نانآ  يارب  ددجم  تایح  رگا  عیقب ، ناگدرم  اب  دیدرت 

بادرگ رد  هک  دـینادب  : » تفگ درک و  هراشا  نآ  هب  دوخ  نانخـس  نمـض  رد  ع )  ) ارهز هک  دوب  يا  هنتف  ناـمه  هنتف  نیا  رگید  ناـیب  هب 
« .تسا هتفرگ  ارف  دوخ ، مرگ  شوغآ  رد  ار  نارفاک  منهج  و  دیا ، هداتفاورف  هنتف 

؟ میرامشب مالسا  خیرات  هنتف ي  نیلوا  تسا ، هدیمان  هنتف  ص )  ) ادخ لوسر  هک ، ار  يا  هعقاو  نآ  تسین  حیحص  ایآ 

هعماج رب  ار  یتفالخ  اریز  دـیآ ، یم  رامـش  هب  گرزب  يا  هنتف  زین ، رگید  تهج  زا  هنازاب ، تسایـس  ياـهراک  نآ  زور ، نآ  رد  هوـالعب 
یـساسا نیناوق  همه ي  مالـسا و  فرع  رد  و  دـندوب ، یـضار  نآ  هب  مدرم  هدوت ي  زا  كدـنا  یهورگ  اهنت  هک  درک  لـیمحت  یمالـسا 

.دنتشادن تموکح  ءاشنا  يارب  یقح 

دیـشک یم  دایرف  نانچ  و  تفر ، یم  هلورهب  وا  شیپاشیپ  رمع   » دمآ و نوریب  هفیقـس  زا  هک  یتعاس  دوب  قیدص  تفالخ  هنتف ، نآ  يرآ 
هک
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یم ار  وا  هک  نیا  رگم  دنتـشذگ  یمن  یـسک  رب  و  دندوب ، ناعنـص  لها  سابل  هب   » شنارای و  .دوب » هدمآرب  فک  وا ، بل  ياه  هشوگ  رب 
[58 « ] .دنتفرگ یم  تعیب  وا  زا  هاوخان  هاوخ  و  دندناسر ، یم  رکبوبا  تسدب  دندیشک و  یم  ار  شتسد  و  دنتخادنا ، یم  شیپ  و  دندز ،

.

هحفص 131] ] 

.دوبن یمالسا  تما  تیاضر  دنوادخ و  دییأت  دروم  هک  دندرک  لیمحت  نیملسم  هب  ار  یتفالخ  هک  دوب  رارق  نیدب  نارگ  تموکح  راک 
نامز ات  دعـس  نوچ  دوب ، هدشن  لصاح  وا  يارب  زین  تما  عامجا  هدرکن و  بسک  ربمایپ  بناج  زا  ار ، دوخ  تیناقح  قیدص ، اج  نیا  رد 
هدمآ يراخب  حیحـص  رد  هک  نانچ  دندرک ، يراددوخ  تعیب  زا  هام  شـش  ات  زین ، مشاه  ینب  و  درکن ، تعیب  يو  اب  هفیلخ ، تشذگرد 

.تسا

دقع لح و  لها  موش  روک و  هرگ 

.دوب یفاک  نیمه  وا ، راک  ّتیعورشم  يارب  دندرک و  تعیب  هفیلخ  اب  دقع  ّلح و  لها  دنا : هتفگ  يا  هدع 

و تسناد ، دقع  ّلح و  لها  ار ، ناگدننک  تعیب  نآ  یـسک  هچ  درادن ؟ زاین  یعجرم  دنـس و  ای  یحیـضوت  عون  چیه  هب  اعدا  نیا  ایآ  اما 
؟ داد نانآ  هب  ار  تیّلها  نیا 

- میقتسم ریغ  شور  رب  دوخ  تاباختنا  رد  هفیقس ، نانامرهق  میناد  یم  هک  نانچ  و  دندوبن ، یمالـسا  تما  و  ص )  ) مرکا یبن  عجرم  نیا 
زا دندش ، یم  هدـیمان  دـقع  لح و  لها  میدـق  فرع  رد  هک  مود ، رود  ناگدـننک  باختنا  نییعت  رد  و  دـندرکن ، لمع  يا - هلحرم  ود 

هدشن لقن  یصاخ ، هورگ  هب  اه  تیحالص  نیا  ءاطعا  رب  ینبم  ص ،)  ) ربمایپ زا  ینخس  هک  یلاح  رد  هوالعب  .دنتساوخن  يرظن  نیملـسم 
ماظن دننام  ینوناق  یماظن  هانپ  رد  ات  دش  هدیشخب  نیملسم  زا  يا  هتسد  هب  تیّلها ، نیا  هنوگچ  دوبن  مولعم  دوب ،
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؟ دنریگ تسد  رد  نآ  تیاضر  نودب  ار  تما  تشونرس  مالسا ، یتموکح 

نامه زا  هاگنآ  و  دـیامن ، نییعت  ار  دـقع  لح و  لها  دوخ  تموکح ، هک  تسا  بیاجع  زا  ینوناـق ، يرادـمامز  تسایـس و  ياـیند  رد 
! دنک تیناقح  بسک  هقلطم  تیمکاح  يارب  دوخ ، هدروآرب ي 

سابع نبا  ریبعت  هب  انب  رظ - لقع و  لها  همه  ندرک  انثتسا  رت  بیجع  نآ  زا  و 

هحفص 132] ] 

لها زا  دادقم  يرافغ و  رذوبا  ناملس ، رامع ، ریبز ، هدابع ، نب  دعـس  مشاه ، ینب  ریاس  سابع و  یلع و  دننام  [ - 59  ] تفگ رمع  هب  هک 
.تسا دقع  لح و 

! دهد صاصتخا  دوخ  هب  ار  دقع  لح و  لها  ناونع  دناوت  یم  يا  هقبط  مالسا  رد  الوصا  هک  میریذپب  رگا  مه  نآ 

یلاعتم حور  زا  رایسب  هچ  هک  دیماجنا ، یتیفارشا  ندش  ادیپ  رب  یمالسا ، گنهرف  رد  دقع - لح و  لها  ریبعت - نیا  ندش  ادیپ  هناتخبدب 
.دوب رود  مالسا ، يرگیفارشا  یتاقبط و  گنر  زا  افصم  تقیقح  و  هزنم ، و 

درگ ببـس  نیدـب  زج  تشابنا ، ار ، اهنآ  لاثما  و  هحلط ، و  فوع ، نمحرلادـبع  ياه  هناخ  هک  یباسحیب  لاوما  و  نارکیب ، تورث  ایآ  و 
هتـسیاش ي هعماج ، ناگیاپدنلب  زا  ناونع  نیا  اب  ار  دوخ  دنتـسب و  مالـسا  هب  ار  دـقع  لح و  لها  شیالآ  ینعم  رد  ناونع  نیا  هک  دـمآ 

؟ دنتشادنپ مدرم  قوقح  رب  هنارسدوخ  تیمکاح  و  هیامرس ، رانید  مهرد و  اه  نویلیم  کلمت 

تما حالص  تیرثکا و 

دیاب اما  دـنا  هتـسناد  تیرثکا  يأر  دـشاب ، راوتـسا  نآ  رب  دـیاب  تفالخ  ساسا  هک  ار  یئأدـبم  و  تموکح ، تیعورـشم  راـیعم  یـضعب 
هک نانچ  تسا  هدرمـشن  يدامتعا  لباق  نازیم  لیلد و  ار  نآ  هاـگچیه  و  هتـسنادن ، يراـبتعا  شزرا و  تیرثکا  يارب  نآرق ، هک  میئوگب 

هظحالم ریز  تایآ  رد 
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.دوش یم 

.هللا لیبس  نع  كولضی  ضرالا  یف  نم  رثکا  عطت  نا 

.ماعنا هیآ 116  زا  درک : دنهاوخ  هارمگ  ادخ  هار  زا  ار  وت  نیمز ، مدرم  رثکا  زا  ینک  يوریپ  رگا  »

هحفص 133] ] 

: نوهراک قحلل  مهرثکا  و 

نونمؤم هیآ 70  زا  .دنرفنتم » نادرگ و  ور  قح  زا  اهنآ  رثکا  »

: انظ الا  مهرثکا  عبتی  ام  و 

.سنوی هیآ 36  زا  .دننک » یمن  يوریپ  يزیچ  زا  دوخ ، لطاب  نامگ  لایخ و  زا  الا  مدرم  نیا  رثکا  «و 

: نولهجی مهرثکا  نکلو 

.ماعنا هیآ 111  زا  .دنناد » یمن  مدرم  رثکا  نکیلو  »

هداتـسیا ضوح  رانکرب  تمایق  زور  هک  یلاح  رد  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  تنـس  لـها  حاحـص  رد  زین  و 
! نیبب تفگ : دش و  رهاظ  اهنآ  نم و  نایم  هلصاف ي  رد  یـصخش  متخانـش ، ار  اهنآ  هک  نیا  ضحم  هب  .مدید  ار  یهورگ  ناهگان  مدوب 

هتـشذگ تیلهاج  هب  دندش و  دترم  وت  زا  دـعب  تفگ : دـنا ؟ هدرک  راک  هچ  نانیا  متفگ : ار ! خزود  شتآ  تفگ : منیبب ؟ ار  اجک  متفگ :
يا هلگ  هک  نانچ  .دنبای  تاجن  یکدـنا  رایـسب  هورگ  اهنت  نانآ  زا  هک  منیب  یم  نانچ  تفگ : هک  اج  نآ  ات  دنتـشگ -، سپ  زاب  دوخ  ي 

« .دبای ییاهر  نآ  زا  يدودعم  دوش و  اهر  نابایب  رد  تسرپرس  یب 

یب اریز  دـشاب ، مالـسا  رد  تموکح  تردـق و  نییعت  عجرم  دـناوت  یمن  دـیوگ ، یم  نخـس  ناـنآ  زا  ربماـیپ  هک  یمّنهج ، تیرثکا  نیا 
.دروآ دهاوخ  دوجو  هب  ار ، دوخ  تعیبط  اب  بسانتم  یتفالخ  کش 

یخزود دوخ ، يورخا  هنادواج ي  یگدـنز  رد  نانآ  رتشیب  میتسناد  البق  هک  هنیدـم ، نینکاس  لماش  اهنت  تیرثکا  هک  مینادـب  یتقو  اما 
میسرپب دیاب  .تسا  مزال  ناناملسم  همه ي  يأر  تیرثکا ، لوصح  يارب  و  تسین ، دنتسه ،
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ای دشاب ؟ هتشاد  نیشنرهش  ناناملـسم  نایم  رد  تیرثکا ، يارب  ار  مزال  باصن  دنناوتب  ات  دوب ، نیـشن  ناملـسم  رهـش  هنیدم ، اهنت  ایآ  هک 
، فلتخم طاقن  ناناملـسم  اب  ات  تشاد ، لیـسگ  روشک  فاـنکا  فارطا و  هب  ار  يدارفا  و  درکن ، هدنـسب  هنیدـم  مدرم  هب  رکبوبا  هک  نیا 

ار دوخ  تموکح  وا  و  دشن ، عقاو  يرما  نینچ  زگره  هک  میناد  یم  دنهاوخب ؟ رظن  نانآ  زا  و  دننک ، تروشم 

هحفص 134] ] 

یتح و  دوب ، هتـسب  نانآ  رب  يا ، هلداجم  ثحب و  رظن و  راهظا  هنوگره  هار  هک  يوحن  هب  تسناد ، عاـبتالا  مزـال  تکلمم ، رـسارس  يارب 
.دمآ یم  باسح  هب  یندوشخبان  یهانگ  يرادربنامرف ، رما  رد  يا  هحماسم  رتمک 

تیلقا تفالخ و 

، تسا یفرح  نیا  نکل  .دش  نینچ  رکبوبا  يارب  دیدرت  یب  و  دبای ، یم  ققحت  نیملـسم  زا  رفن  دنچ  تعیب  اب  تفالخ  دنا : هتفگ  یـضعب 
، دنـشاب رظن  بحاص  يا  هعماج  نؤش  مامت  رد  يدودعم ، دارفا  تسا  نکمم  هنوگچ  اریز  دریذپ ، یمن  ار  نآ  حیحـص  قطنم  زگره  هک 

دنک دامتعا  یتموکح  هب  دوخ ، تاسدقم  ماقم و  تنایص  رد  و  دوش ، هتسب  ینئمطمان  کیراب و  هتـشر ي  نینچ  هب  يا  هعماج  تایح  ای 
ار نآ  يوبن ، روتـسد  یهلا و  مکح  و  تما ، عامجا  هک  نآ  یب  تسا ، هباحـص  يداع  ياـه  تیـصخش  زا  یهورگ  هدـمآ ي  دـیدپ  هک 

: دیامرف یم  مدرم  نیمه  دروم  رد  میرک  نآرق  میناد  یم  هک  یتروص  رد  دنک ؟ دییأت 

: نذا وه  نولوقی  یبنلا و  نوذوی  نیذلا  مهنم 

.هبوت هیآ ي 61  زا  تسا » يرواب  دوز  هداس و  صخش  بوخ  وا  دنیوگ  یم  دنرازآ و  یم  ار  ربمغیپ  مئاد  هک  دنتسه  نانآ  یضعب  «و 

: نیحلاصلا نم  ننوکتل  نقدصنل و  هلضف  نم  انیتا  نئل  هللا  دهاع  نم  مهنم  و  زین : و 

ادخ اب  هنوگ  نیا  اهنآ  زا  یضعب  «و 
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( هبوت هیآ ي 75   ) میوش یم  ناکین  زا  هدرک و  قیدصت  ار  ربمغیپ  هتبلا  دش  ام  بیصن  یتمحر  تمعن و  رگا  هک  دنتسب  دهع 

امب هدـعو و  ام  هللا  اوفلخا  امب  هنوقلی  موی  یلا  مهبولق  یف  اقافن  مهبقعاف  نوضرعم ، مه  اولوت و  هب و  اولحب  هلـضف  نم  مهیتا  اـملف  زین : و 
: نوبذکی اوناک 

هحفص 135] ] 

ضارعا قح  زا  دندینادرگ و  يور  نید  زا  دندیزرو و  لخب  نآ  رب  تشگ ، اهنآ  بیـصن  ادخ  تمعن  لضف و  نوچ  زاب  دـهع  نیا  اب  «و 
لامعا لخب و  رفیک  هب  هک  يزور  ات  دینادرگ  قافن  هدکتملظ ي  ار  اهنآ  لد  مه  ادخ  دهع  ضقن  بیذکت و  نیا  هجیتن ي  رد  دـندرک ،

هروس نامه  زا  تایآ 76 و 77  دنسرب » دوخ  تشز 

داد و صاصتخا  دوخ  هب  ار ، ناشنطاب  قافن  نورد و  رارسا  زا  یهاگآ  یلاعت ، كرابت و  دنوادخ  هک  دندوب  يدارفا  اهنآ  نایم  رد  زین  و 
: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  هب 

: مهملعن نحن  مهملعت ، قافنلا ال  یلع  اودرم  هنیدملا  لها  نم  و 

« میهاگآ اهنآ  كاپان  تریرس  رب  ام  دیتسین ، هاگآ  ناشقافن  زا  امش  و  دنتباث ، رهام و  قافن  رب  قفانم و  مه ، هنیدم  رهـش  لها  یـضعب  «و 
.هبوت هیآ ي 101  زا 

هنوگچ دراد ، دوجو  وگتـساران  بذاک و  يدارفا  ادـخ و  لوسر  هدـنهد ي  رازآ  قفانم ، اـهنآ ، ناـیم  رد  هک  یتعاـمج  یتقو  نیا  رباـنب 
؟ ددرگ مالسا  يایند  رد  یتموکح  ماقم  نیرت  یلاع  تخانش  كالم  دنشاب - هک  ره  اهنآ - زا  رفن  ود  یکی  يار  هک  تسا  نکمم 

ای میقتـسم  باختنا  رب  ینتبم  و  تیرثکا ، يار  زا  ثعبنم  ص ،)  ) ربمایپ صن  زا  یـشان  زگره  قدـص  تفالخ  میئوگ : یم  نیا  رب  هوـالع 
.دبن ناناملسم  میقتسم  ریغ 
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رد يددـعتم  ياه  هتـسد  و  دـندمآ ، درگ  وا  رب  يا  هفیاط  دندیـشوک و  وا  تفالخ  يارب  نیملـسم ، زا  رفن  دـنچ  هک  تسا  تسرد  اریز 
دناوت یمن  یکدنا  هورگ  نانچ  زگره  و  دندوب ، ناناملـسم  زا  یهورگ  اه  نیا  همه ي  اما  دـندرک ، يرای  يزوریپ  هار  رد  ار  وا  هنیدـم ،

هب تما  يار  زا  ار  دوخ  تیعورـشم  دـهاوخ  یم  هک  یتـموکح  نوچ  ددرگ ، عاـطم  همه  يارب  شرما  هک  دراذـگ  ناـینب  ار  یتـموکح 
هعماـج ناـیم  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  اـیناث : .دـشاب  تما  تیرثـکا  اـی  همه ، هدـنیامن ي  تموـکح  نآ  سیئر  دـیاب  ـالوا : دروآ ، تسد 

دییأت هیزنت و  کش  یب  دسانـش ، یمن  ار  اـهنآ  یـسک  میکح  دـنوادخ  زج  میرک ، نآرق  صن  هب  هک  دـنراد  دوجو  ینیقفاـنم  یمالـسا ،
.دریگ تروص  تما  ای  صن  قیرط  زا  دیاب  دوش  یم  هدرپس  نانادب  تموکح  لیکشت  سیسأت و  زور ، نآ  هک  یصاخ  هورگ 

هحفص 136] ] 

ثحب هجیتن ي 

زا رت  نشور  یقادصم  هنتف ، موهفم  يارب  هک  اریز  میریذپب ، ار  ارهز  رظن  همه ي  ای  شخب ، کی  دیاب  هفیلخ ، هزاجا ي  اب  تروص  ره  هب 
همطاف هک  نآ ، هیلوا ي  ياه  هتفه  رد  لقادح  ای  هیلوا ، ياههام  رد  ای  شتفالخ ، هرود ي  مامت  رد  قیدص ، دننام  يدرف  هک  تسین  نیا 
تـسد رد  ار ، هعماج  یتایح  ياه  نایرـش  هیلک ي  .دیوج و  طلـست  تما  رب  ینوناق ، یکـسمتسم  نودب  تفگ ، یم  نخـس  مایا  نآ  رد 

.دریگ دوخ  فرصت 

یب هک  دـندرک  ینیب  شیپ  ایآ  تشذـگ ؟ هدزباتـش  ناهاوخدوخ  نآ  رطاخ  هب  دادبتـسا ، موش  جـیاتن  دـمآ و  یپ  الوصا  اـیآ  مناد ، یمن 
ینب و  دـننک ، مایق  نانآ  رگا  و  دروآ ، دـهاوخ  راب  هب  يراثآ  هچ  دـندوب ، رظنبحاص  تفالخ  رما  رد  اتعیبط ، هک  یناسک  رظن  هب  یهجوت 

ناکما هک  یلاح  رد  دش ، دهاوخ  هچ  دنوش ، هلباقم  هدامآ ي  زین  مشاه 
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زا رتـمک  یتدـم  رد  دـنتفرگن و  ار  طاـیتحا  بناـج  هنوگچ  دوب ، نینچ  رگا  دوـب ؟ لوـبق  لـباق  هزادـنا  یب  لـمتحم و  رایـسب  ضرف  نیا 
؟ دنتفای هدیسر  لد  دارم  هب  ار  دوخ  تعاسکی 

یم فیـصوت  نانچ  ار  هفیقـس  يارجام  دوخ  قوراف  میئاتـسب ؟ نآ  ناراکردنا  تسد  نانامرهق و  زا  شیب  ار  هعقاو  نیا  ارچ  ام  الوصا  و 
رگا .دوـش  هتـشک  دـیاب  دـنک ، رارکت  ار  نآ  و  ددرگزاـب ، رکبوـبا ، تعیب  و  هفیقـس ، دـننام  يا  هعقاو  هب  سک  ره  يو ، رظن  هب  هک  دـنک 

، دیآ یمرب  نینچ  نآ  موهفم  زا  میسانشب ، مالـسا  روتـسد  قفاوم  ار  هفیلخ  مالک  و  میهد ، رارق  دنتـسم  ار  وا  نخـس  نیمه  هک  میهاوخب 
لتق داسف  هنتف و  دـننام  يدراوم  رد  اـهنت  اریز  دسانـش  یم  داـسف  نیع  هنتف و  ضحم  هفیقـس ، رد  ار  وا  ناراـی  رکبوبا و  فقوم  رمع  هک 

.تسا زیاج  یناسنا 

حیرصت هب  هک  داد  رارق  يریـسم  رد  ار  یهلا  رما  تفالخ  اریز  دوب ، اه  هنتف  ردام  یتسارب  هعقاو  نیا  هتـشذگ ، اهنیا  همه ي  زا  هرخالاب  و 
بزح مارم  تارظن و  زا  هشیاع  دیدرت  یب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  داتفا ، یم  راکدب  راکوکین و  تسد  هب  نآ  مامز  هشیاع ، هدیس 

هحفص 137] ] 

! درک یم  يوریپ  مکاح 

هدرتسگ هصرع ي  رد  هک  دروآ  دوجو  هب  اه  یبلط  هاج  اه و  یهاوخدوخ  يارب  ینادیم  نانچ  مالـسا ، خـیرات  رد  هک  دوب  هعقاو  نیمه 
اه هقرف  هب  و  هدنکارپ ، یهجو  نیرتدب  هب  نیملسم  تیعمج  تساخرب ، اه  يزاب  تسایس  ياغوغ  دندش ، هداز  نوگانوگ  بازحا  نآ  ي 

.دش بلس  نانآ  زا  خیرات ، رد  ناشتمظع  هوکش و  رهاق و  تردق  بزّحت ، قرّفت و  نیمه  هجیتن ي  رد  و  دندش ، میسقت 

ار ناهج  روشک  نیرتگرزب  نرق ، عبر  کی  لوط  رد  هک  یتما  هرابرد ي  دشیدنا ، یم  هچ  هدنناوخ  مناد  یمن 
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زا و  تشاد ، وـلگرد  ناوختـسا  مشچ و  رد  راـخ  شزور ، نآ  تموـکح  ناـفلاخم  ربـهر  ع )  ) یلع هک  نیا  ببـس  هب  دروآ ، دوـجو  هب 
؟ دیشوپ مشچ  تخادنا  یم  رطخ  هب  ار  تما  تدحو  تیدوجوم و  هک  يا  هضراعم 

هعطق ار  یمالسا  تکلمم  تردق ، هداب  زا  تسمرس  نارادمامز  تنطلس و  ناقشاع  راتشک  تشک و  زوسناهج  تبیصم  رگا  نم ، رظن  هب 
هک دادیب ، ماکح  دش و  یمن  تسا - ریظن  مک  خیرات  رد  هک  نینوخ - ياهراکیپ  هصرع ي  همه ، نیا  مالـسا  يایند  و  درک ، یمن  هعطق 

دجم و هچ  دـندرک ، یمن  دوخ  ياه  یئوج  تذـل  شون و  شیع و  فرـص  ار  نآ  تاناکما  مامت  دـنتفرگ ، چـیه  هب  ار  تما  تشونرس 
! دوبن نآ  تشونرس  رد  هک  يرادتقا  تردق و  و  تمظع ،

هدهع رد  مالسا  نایک  تنایص  ظفح و  هک  دنتشادنپ  دندرکن و  هاگن  دوخ  نامز  زادنا  مشچ  يوس  نآ  هب  قوراف  قیدص و  هنافسأتم  اما 
زا شیب  و  دنتـسشن ، یم  رکفت  هب  دیـشیدنا ، هنادـنمدرد  ع )  ) ارهز هک  ناـنچ  رظن ، تقد  لـمأت و  هـب  یمک  رگا  اـما  تساـهنآ  ناوـت  ي 

.دنتفای یمرد  شیاهرادشه  رد  ار  ع )  ) هقیدص يارهز  تقادص  دیدرت  یب  دندرک  یم  هعلاطم  ار  دوخ  مشچ  شیپ  و  دوجوم ، تیعقوم 

هحفص 139] ] 

خیرات هاگداد  رد 

هراشا

ًاعیمس ناک  هللا  نا  هب ، مکظعی  اّمعت  هللا  نا  لدعلاب ، اومکحت  نا  ساّنلا  نیب  متمکح  اذا  و  اهلها ، یلا  تانامالا  اودؤت  نا  مکرمأی  هللا  نا  »
« ًاریصب

، دینک يرواد  تلادع  هب  دـیوش  مدرم  نیب  مکاح  نوچ  و  دـیهد ، زاب  شنابحاص  هب  هتبلا  ار  تناما  هک  دـنک  یم  رما  امـش  هب  دـنوادخ  »
ءاسنلا هیآ ي 58 ، تسا » ریصب  هاگآ و  زیچ  ره  هب  ادخ  هک  دهد  یم  وکین  دنپ  ار  امش  دنوادخ  انامه 

هحفص 141] ] 

ثحب هنیمز ي  ود 

ود رد  ار  دوخ  شهوژپ  قیقحت ، هعلاـطم و  هار  رد  دـیاب  میهد ، ماـجنا  قیقد  یملع و  يراـک  حطـس  رد  ار  دوخ  یـسررب  میهاوخب  رگا 
.مینک لابند  یملع  یشور  اب  هنیمز 

.كدف ندوب  هلحن  دروم  رد  هفیلخ  ارهز و  هعزانم  مود : ع ،)  ) ارهز ثاریم  ربارب  رد  هفیلخ  فقوم  عضوم و  لوا :

نیا تسا  هتـسج  دانتـسا  هدرک  لـقن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  دوخ  هک  يددـعتم  تاـیاور  هب  هفیلخ ، هک  تفگ  دـیاب  لوا ، دروـم  رد  اـما 
روص ددـعتم و  بیلاسا  ياراد  دـنا  هدـش  وربور  مه  اـب  راـب  نیدـنچ  هفیلخ ، و  ع )  ) ارهز همـصاخم ، نیفرط  هک  نیا  ببـس  هب  تاـیاور 
لقن هنیمز  نیا  رد  هک  یتیاور  ددعت  ای  هدرب ، راکب  هفیلخ  هک  یفلتخم  ریباعت  بسح  رب  ثیداحا ، نیا  رگید  ترابع  هب  .دنتسه  یفلتخم 
ياه لکـش  اه و  هغیـص  اب  هکلب  دنتـسین  نیعم  یظفل  دحاو و  يریبعت  ياراد  تایاور ، فتلخم  دـهاشم  دراوم و  ببـس  هب  زین  و  هدرک ،
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.دنا هدش  نایب  یتوافتم 

! شیوخ هتفگ ي  هب  هفیلخ  داقتعا 

رب لاد  ار  نآ  هک  یثیدح  تّحص  رد  يدح  هچ  ات  رکبوبا ، دید  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق 

هحفص 142] ] 

هرخالاب و  هدینش ، ادخ  لوسر  زا  ار  نآ  هک  دراد  نانیمطا  يا  هجرد  هچ  ات  درشف و  یم  ياپ  دناد ، یم  ص )  ) ربمایپ هک  رت  ثیروت  یفن 
.تسا يا  هزادنا  هچ  ات  نانیمطا  نیا  رب  شتابث 

میلـست ع )  ) همطاـف هب  ار  كدـف  هفیلخ  هک  [ 60  ] تسا نیا  دـیمهف ، ناوـت  یم  تسا ، هدیـسر  اـم  هب  هک  یتاـیاور  ياوـحف  زا  هچنآ  - 1
»؟ تسیچ نیا  : » تفگ و  دش ، دراو  رمع  اما  دوب ، کیدزن  دوخ  نایاپ  هب  هلاسم  دوب ، هداتفین  قافتا  یئارجام  رگا  و  تشاد ،

شردپ ثاریم  هرابرد ي  همطاف  يارب  هک  تسا  يا  هتشون  : » داد باوج  رکبوبا 
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« .ما هتشون 

لاح رد  وت  اب  برع  نیدترم  هک  يزور  مه  نآ  درک ، یهاوخ  نیمأت  ار  نیملسم  هجدوب ي  یهار  هچ  زا  ینک ، نینچ  رگا  : » تفگ رمع 
»؟ دنگنج

یم دییات  ار  شتحص  ام  رظن  هب  هچ  نآ  یلو  مینک ، یم  لقن  طایتحا  اب  ار  تیاور  نیا  ام  .درک  هراپ  تفرگ و  ار  هتـشون  تفگ و  ار  نیا 
هچ ناـنچ  اـما  .داد  یم  رارق  دـیدرت  یفرعم  رد  ار  نآ  تحـص  دـهاوش  نئارق و  ماـمت  دوـب  تیعقاو  زا  يراـع  رگا  هک  تسا  نیا  .دـنک 
نآ ثیروت  یفن  رد  ص ،)  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  هفیلخ  همطاف ، هنادواج ي  هبطخ ي  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  دـشاب  حـیحص 

ارهز هبطخ ي  داریا  و  [ ، 61  ] رمع نانخس  رد  روکذم  هّدر  ياهگنج  اریز  درک ، میلست  همطاف  هب  ابتک  ار  كدف  درک و  نایب  ترـضح ،
[ . 62  ] .تسا هدوب  هفیقس  مهد  زور  رد  ود ، ره  تشذگ  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ 

هک یلاح  رد  و  [ ، 63  ] درک ینامیشپ  راهظا  ع )  ) همطاف هب  كدف  میلست  مدع  زا  دوخ ، تایح  مد  نیـسپاو  رد  هفیلخ  هک  میناد  یم  - 2
یم هدیمهف  تمادن  تلاح و  نیا  زا  دیریگ » سپ  زاب  ارم  تعیب  : » تفگ هک  دوب  رثأتم  نانچ  دـندوب ، هدـمآ  درگ  وا  فارطا  رب  یهورگ 

دوش

هحفص 143] ] 

رد دوخ ، لیالد  فعـض  یتسـس و  و  مکح ، یئاور  انب  اریز  دوب ، هتفرگ  ارف  بارطـضا  بات  چـیپ و  ار  هفیلخ  دوجو  تعاس ، نآ  رد  هک 
نینچ .تفای و  یم  دوخ  رطاخ  نیکـست  يارب  يا  هناهب  اما  دیروش ، یم  وا  رب  شنادجو  هاگیب  هاگ و  و  دوب ، هدش  هاگآ  ع )  ) ارهز ربارب 

، دوب هداد  ماجنا  ع )  ) ارهز لباقم  رد  هک  يراک  ببس  هب  هک  دوب 
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نآ رد  يرآ  دیـشک ، یم  هنابز  نادـجو ، شتآ  زا  شتمادـن  هلعـش  رمع ، ناـیاپ  تاـظحل  رد  هدـمآ و  راـتفرگ  ییاـسرف  ناـج  یخلت  هب 
، تسا نداتفا  ورف  کیدزن  نآ  رخآ  هدرپ ي  هک  یشیامن  تروص  هب  ار ، تایح  هنحـص ي  رد  یمدآ  لامعا  مامت  هک  يراوشد  تاظحل 

یم تریصب  هدید ي  هب  و  دننک ، یم  ریوصت  وا ، مشچ  شیپ  رد  ار  یگدنز  گنراگنر  ياه  هتـشر  نتخیـسگ  و  دنهد ، یم  ناشن  وا  هب 
...تشاد یلاح  نینچ  دنام  یمن  لامعا  تاعبت  بقاوع و  زج  يزیچ  هک  دنیب 

یتروص رد  ّتیـصو ، نیا  و  دـننک ، نفد  ص )  ) ادـخ لوسر  راوج  رد  ار  وا  هک  دوب  نیا  هفیلخ  ّتیـصو  هک  درک  شوـمارف  دـیابن  و  - 3
رد ات  دشاب  هتفرگ  هزاجا  هشیاع ، شیوخ ، رتخد  زا  هدرک و  لودع  ینوناق ، يدنـس  ناونع  هب  دوخ ، تیاور  رابتعا  زا  هک  تسا  حـیحص 

و دشاب - رادقم  نآ  هب  هشیاع ، مهـس  رگا  دربب و  ثرا  نیمز  زا  دـناوتب  هجوز ، رگا  مه  نآ  دوش - نفد  درب  یم  ثرا  هب  يو  هک  ینیمز 
هزاجا نانآ ، درف  درف  زا  هک  دوب  مزال  تسناد ، یم  نیملـسم  همه ي  كرتشم  هقدـص ي  ار  ص )  ) ربمایپ هدـنامزاب ي  هفیلخ  هچ  ناـنچ 

كدوک و ماگنه  نآ  رد  هک  ییاـهنآ  زا  دـندوب  هدیـسر  غولب  دـح  هب  هک  دوب  یناـسک  هزاـجا  اـب  وا ، راـک  مینک  ضرف  رگا  دـهاوخب و 
؟ تساوخ فرصت  هزاجا ي  هنوگچ  دندوب ، لاسدرخ 

زا دندوب ، نکاس  نآ  رد  ترضح  نآ  تایح  نامز  رد  هک  ار ، ص )  ) ربمایپ نارـسمه  هناخ ي  هفیلخ ، هک  میناد  یم  رگید  فرط  زا  - 4
زا ار  كدف  هک  دش  ببـس  و  دروآ ، دوجوب  ار  زیامت  توافت و  نآ  یلماع  هچ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اج  نیا  .تفرگنزاب  نانآ 

ار نآ  دیاوع  و  دریگ ، سپزاب  ع )  ) ارهز
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، دننک فرصت  نآ  رد  کلام  دننام  هک  دراذگ ، زاب  نانآ  تسد  رد  ار  ربمایپ  نارسمه  ياه  هناخ  و  دهد ، صاصتخا  هماع ، فراصم  هب 
رگج ّصاخ  اهنت  ص ،)  ) ربمایپ نتشاذگن  ثاریم  ای  ثیروت  یفن  ایآ  دوش ؟ نفد  وا  هرجح ي  رد  شردپ  هک  دهد  هزاجا  هشیاع  یتح  و 

هک نیا  ای  و  تسا ؟ ترضح  نآ  هشوگ ي 

هحفص 144] ] 

یلاح رد  درک ، تباث  هفیلخ  هب  ار  صاصتخا  نیا  یلیلد  هچ  هک  میـسرپب  دیاب  ام  دوب ؟ هدـش  هدیـشخب  نانآ  هب  ربمایپ  نارـسمه  هناخ ي 
رد اه  هناخ  تزایح  یتهج  زا  درکن ؟ ییاعدا  ای  هنّیب ، هماـقا ي  هلاـسم  نیا  هراـبرد ي  ص ،)  ) ادـخ لوسر  نارـسمه  زا  کـی  چـیه  هک 
يا هجوز  ره  فّرـصت  دـننام  و  ص ،)  ) يوبن تزاـیح  نؤش  زا  هکلب  تسین ، لالقتـسالاب  تزاـیح  هلزنم ي  هب  زین  ص ،)  ) ربماـیپ رـصع 

.دوش یم  هدرمش  شرهوش ، لاوما  هب  تبسن 

« دیریگ مارآ  دوخ  ياه  هناخ  رد   » .نکتویب یف  نرق  هفیرش و  هیآ ي  رد  ترضح ، نآ  نارـسمه  هب  ربمایپ ، ياه  هناخ  باستنا  نینچمه 
تابثا زگره  و  تسا ، یفاـک  يا  هسبـالم  نیرتمک  تبـسن ، هفاـضا و  يارب  هک  اریز  دـناسر ، یمن  ار  ینعم  نآ  زین ، بازحا ، هیآ 33  زا 

.دنک یمن  یتیکلام 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  اجنآ  هدش ، هداد  تبسن  ص )  ) ربمایپ هب  هیآ ، نآ  زا  سپ  یمک  و  میرک ، نآرق  رد  هناخ  نیمه  هوالعب 

: مکل نذوی  نا  الا  یبنلا  تیب  اولخدت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای 

.بازحا هیآ ي 53  زا  دهد » نذا  هکنآ  رگم  دیوشم ، لخاد  ربمغیپ  ياه  هناخ  هب  دیا ! هدروآ  نامیا  ادخ  هب  هک  یناسک  يا  »

ادخ لوسر  زا  ّتنـس  لها  حاحـص  رد  هوالعب  .دریگ  رارق  هجوت  دروم  ریخا  هیآ ي  لولدم  دـیاب  دـشاب  حیحـص  مه  ینآرق  بیترت  رگا 
: دومرف هک  تسا  هدمآ  (ص )
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.تسا هداد  تبسن  دوخ  هب  ار  هناخ  یمارگ  یبن  زین  اج  نیا  .دراد و  رارق  تشهب  ضایر  زا  يا  هضور  نم  ربنم  هناخ و  نایم  رد 

لاؤس دنچ 

هک دوب  یماـکحا  زا  .دـنراذگ » یمن  ثرا  هب  يزیچ  ناربماـیپ  : » تفگ نآ  قبط  رب  هفیلخ  هک  یمکح  اـیآ  هک  میـسرپب  دـیاب  اـجنیا  - 1
- ناربمایپ متاخ  يارب  دنوادخ 

هحفص 145] ] 

ناثراو دروم  رد  هن  ار ، شیارجا  و  تجاح ، تقو  زا  ار ، نآ  ریخأت  یهلا  تحلـصم  و  دوب ، هتـشاد  هاـگن  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
لامها غالبا  هفیظو ي  رد  نیـشیپ ، ناربمایپ  هک  نیا  ای  دوب ؟ هدـید  یـضتقم  ع ،)  ) هقیدـص ترـضح  هرابرد ي  اهنت  و  ناربماـیپ ، رگید 

دوخ ناربثاریم  نانیـشناج و  هب  ار  مهم  نیا  دوخ ، نادناخ  نادنزرف و  نایم  رد  نآ  نتـشاذگ  یقاب  و  يویند ، ماطح  عمط  هب  و  هدیزرو ،
يا هناشن  کیرات ، خیرات  رد  یلو  دنا  هدرک  غالبا  مه  ار  ثیروت  مدع  مکح  هداد و  ماجنا  ار  هفیظو  نیا  نانآ  ریخ  ای  دـنا ؟ هدناسانـشن 
نینچ زور ، نآ  بلط  هطلـس  تیـسایس  ینعی  دروآ ، شیپ  ار  هعقاو  نیا  يرگید  بجوم  هرخالاب  ای  و  تسا ؟ هدشن  رکذ  ظفح و  نآ  زا 

؟ درک ملع  دیشارت و  یمکح 

ص)  ) وا هب  همه  زا  و  تشاد ، یم  تسود  همه  زا  شیب  هک  ار  یـسک  ص ،)  ) ادـخ لوـسر  هک  تفریذـپ  ناوـت  یم  اـیآ  یفرط  زا  و  - 2
و تشگ ، یم  داش  وا  يداش  زا  نیگمشخ و  وا  مشخ  اب  ترضح  نآ  میناد  یم  هک  یتروص  رد  تخادنا ، الب  یتخس و  هب  دوب  رتکیدزن 
یتخـس و نیا  رما ، تقیقح  زا  وا  ندرک  هاگآ  اب  هک  دـشن  ثعاب  ارهز ، هب  شتیانع  همه  نآ  ای  و  [ ، 64  ] دش یم  گنتلد  وا  یگنتلد  زا 

جنر
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(، ص  ) ادخ لوسر  ییوگ  هک  دنام  یم  نادب  راک  نیا  دزادرپن ؟ درادن ، یقح  نآ  رد  هچنآ  هبلاطم ي  هب  هتسنادان  ات  دنک ، عفد  وا  زا  ار 
فالتخا شکمشک و  بابسا  ندش  مهارف  هجیتن  رد  و  تبیصم ، نیا  شرتسگ  و  گرزب ، يارهز  شیوخ ، دنزرف  تبیـصم  تنحم و  زا 

فطل وا  هّللاب ! ذایعلا  تشاذگ ! زار  هب  رکبوبا  شیپ  و  تشاد ، هدیشوپ  ارهز  زا  ار  ربخ  نیا  اذل  درب و  یم  تذل  یمالسا ، تما  نایم  رد 
.تسا نایناهج  همه ي  يارب  تمحر  و 

تسج دانتسا  نآ  هب  دوخ  نخس  رد  هفیلخ  هک  یتایاور 

ار یتارابع  ثیداحا ، ینعم  رد  روغ  تقد و  يارب  تشذگ ، هک  یتاظحالم  زا  دعب 

هحفص 146] ] 

: مینک یم  میسقت  هتسد  ود  هب  هدمآ  تایاور  رد  هک 

هب ادخ ، لوسر  رتخد  يا  : » تفگ درک و  هیرگ  دینش  ار  ع )  ) همطاف نانخس  رکبوبا  نوچ  اهنآ ، زا  یضعب  ینعم  رب  انب  هک  یتایاور  لوا :
رد هچ  نآ  زین  و  .دـنراذگ » یمن  یثاریم  دوخ  زا  سپ  ناربمایپ  دومرف : و  تشاذـگن ، ثرا  هب  یمهرد  راـنید و  تردـپ  دـنگوس ، ادـخ 
هب هناخ ، لام و  نیمز و  هرقن و  الط و  ناربمایپ  اـم  دومرف : هک  مدینـش  ادـخ  ربماـیپ  زا  نم  : » تفگ هک  تسا  هدـش  دراو  هبطخ  ثیدـح 

« .تسا تنس  ملع و  تمکح و  نامیا و  اهنت  ام  ثاریم  هکلب  میراذگ ، یمن  ثرا 

ار هچنآ  ام  ینعی : هقدص » هانکرت  ام  ثرونالانا   » نایب نیدب  دننک ، یم  نایب  ار  نآ  هفیلخ ، زا  لوقنم  رابخا  زا  يدادـعت  هک  يریبعت  مود :
.تسا هقدص  دنام ، یم  ام  زا  هچنآ  میراذگ ، یمن  یثاریم  ام  ای  میراذگ ، یمن  ثرا  هب  میا ، هداد  هقدص 

هدـنامزاب ي ربماـیپ  هک  دـنراد  تلـالد  نیا  رب  حوضو  هب  تاراـبع ، نیا  اـیآ  هک  تسا  بلطم  نیا  هب  هجوـت  ثحب  نیا  رد  مهم  هتکن ي 
دوخ
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تیحالص هکنیا  ای  تسا ؟ هتسب  اهنآ  رب  یلیوات ، کیکشت و  هنوگره  هار  هک  دنتسه  یملع  صن  حالطـصا  هب  و  دراذگ ، ین  ثرا  هب  ار 
حالطصا رد  تایاور و  نآ  ینعم  نیرتهب  ثیروت  مدع  مکح  لاح  نیع  رد  یلو  دوش ، هدیمهف  اهنآ  زا  يرگید  ینعم  هک  دنراد  ار  نیا 

هب یحیجرت  تسا ، هفیلخ  عفن  حالـص و  هب  هک  ییانعم  هک  بیترت  نیدـب  دراد  دوجو  یموس  ضرف  ـالوصا  اـی  و  تسا ؟ يرهاـظ  ینعم 
؟ تسا لمجم  حالطصا  هب  درادن و  تیاور  رگید  یناعم 

، دوش یم  هدـیمهف  نانآ  زا  ءاـیبنا  ثیروت  یفن  مه  هک  دنتـسه  یهجو  هب  هک  میباـی  یمرد  مینک ، هظحـالم  ار  لوا  عون  ثیداـحا  یتقو 
رد ص )  ) ادـخ لوسر  الامتحا  دـشاب و  ءایبنا  لیلجت  و  توبن ، ماقم  میظعت  زا  هیانک  تسا  نکمم  مه  و  دوب ، هدـیمهف  هفیلخ  هک  ناـنچ 
زا رت  یعقاو  رتراکشآ و  يا  هناشن  ناسنا ، یهلا  تمظع  حور و  تلالج  يارب  میناد  یم  هک  یلاح  رد  اما  .تسا  هدمآرب  نآ  نایب  ددص 
(، ص  ) مرکا یبن  هک  مینک  لوبق  میناوت  یمن  ارچ  تسین ، نآ  رادیاپان  ياه  هرهب  و  شزرا ، یب  ذیاذل  ایند و  هب  تبسن  یلیم  یب  و  دهز ،

رابغ هک  دنرشب ، سابل  رد  یناگتشرف  ءایبنا  دیامرفب : تساوخ  یم 

هحفص 147] ] 

یهلا هریمخ ي  زا  نانآ  دوجو  هک  اریز  دـسر  یمن  ناشرطاخ  كاپ  ناماد  هب  يرـشب ، ياه  تساوخ  ینیمز و  تسپ  ياه  یهاوخدوخ 
، هشیمه يارب  هک  تسا  نیا  زا  درادن و  يرثا  ینیمز ، یگریت  و  نیمز ، هریت ي  كاخ  زا  تسا و  هدـش  هدـیرفآ  ضحم ، ریخ  زا  راشرس 
نامیا و دوخ ، ینامـسج  گرم  زا  سپ  و  دـنناشفا ، یم  رون  یتسه  ناهج  هنهپ ي  هب  دـنریخ ، همـشچرس ي  عبنم و  نامز ، يازارد  اب  و 

یهلا نامرف  نانآ  دنراذگ ، یم  ثرا  هب  تمکح 
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ناشتمه باقع  ای  دنزودنیب  ار  نآ  جیار  حلطصم و  ینعم  هب  تورث ، هک  دنتسین  یـسک  زگره  و  دنناسر ، یم  تیمکاح  هب  نیمز  رد  ار 
؟ دیآ دورف  يدام  سیافن  رادرم  رب 

زا هیانک  ارچ  .میراذگ » یمن  زاب  دوخ  زا  دعب  يا ، هناخ  هیامرس و  نیمز و  هرقن و  الط و  ناربمایپ  ام  : » دیوگ یم  هک  وا  رگید  نخـس  ای 
ناشتـشذگ رد  زا  سپ  و  دشاب ، نانآ  تزایح  رد  هک  دنراذگ  یم  ثرا  هب  ار  یلاوما  نینچ  ناربمایپ ، یتروص  رد  هک  دـشابن  ینعم  نیا 

ات دنناد ، یمن  نآ  يارب  یشزرا  و  دنریگ ، یمن  يزیشپ  هب  ار  نآ  و  دنا ، هدیشوپ  مشچ  ینعم ، یمامت  هب  ایند  زا  هک  نیا  نیع  رد  دنامب ،
نانچ .تسا  ثاریم  ندوبن  ببس  هب  دوش ، یم  دافتسم  ظافلا  نیا  زا  هک  یثیروت  یفن  يانعم  نیاربانب  دنروآ ؟ تسد  هب  ار  نآ  زا  يزیچ 

یـصاخ مکح  عبات  مدرم ، رئاـس  فـالخ  رب  ناریقف  هک  تسین  نیا  روظنم  .دـنراذگ  یمن  دوخ  زا  یثاریم  ناریقف ، میئوگ  یم  یتقو  هک 
ماقم تلالج  زا  يا  هیانک  زین ، ثیروت  یفن  زا  دوصقم  بیترت  نیدب  .دوش  یمن  يراج  نانآ  كرتام  دروم  رد  ثرا ، ماکحا  دنتـسه و 

لد زا  هک  تسا  گرزب  ربمایپ  زا  لوقنم  زیگنا ، تفگش  ثیداحا  کبس  نامه  قفاوم  يا  هویش  نینچ  اب  نخس  نیا  و  تسا ، یهلا  ءایبنا 
.دشوج یم  ینعم  رهوگ  نیرتاهبنارگ  نآ ، ظفل  هنماد ي  مک  جاوما 

؟ تسیچ ثیروت  ینعم 

ادتبا دیاب  مینک ، قفاوت  ثیدح ، نیا  زا  ینیعم  ریسفت  رد  هدنناوخ  اب  هک  نیا  يارب 

هحفص 148] ] 

، ثیروت هملک ي  اـما  .دوش  راکـشآ  اـم  يارب  دـنک  یم  یفن  ار  نآ  هک  يا  هلمج  نیتـسار  موـهفم  اـت  مینادـب ، ار  ثیروـت  قـیقد  ینعم 
هک تسا  یلام  لاقتنا  ببس  هک  تسا  یسک  راذگثاریم  و  تسا ، ثاریم  ناونع  هب  يزیچ  نتشاذگ 
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: دراد یگتسب  رما  ود  هب  لاقتنا  نیا  .دسر  یم  شناکیدزن  هب  وا  گرم  زا  دعب 

.ثاریم دوجو  لوا :

هک يراذـگنوناق  اب  یمود  و  یفوتم ، راک  اب  یلوا  اما  .دـنک  یم  نییعت  ار  ّتیم  لام  زا  یـصخشم  مهـس  ناثراو  يارب  هک  ینوناـق  مود :
ياـه تیحالـص  ياراد  مدرم  رظن  زا  هک  دـشاب  يدرف  دـناوت  یم  راذـگنوناق  نیا  .دـبای  یم  ققحت  دـنک ، یم  عـضو  ار  تثارو  نوناـق 
یفوتم زا  کی  ره  نیاربانب  دنک ، عضو  ار  نوناق  یهلا  یحو  اب  هک  يربمایپ  ای  و  دزادرپب ، راک  نیدب  هک  یعمج  ای  تسا ، يراذـگنوناق 
یفوتم نامه  تسا  ریبعت  نیا  هتسیاش ي  هک  یقیقح  راذگ  ثاریم  اما  دنمیهس ، ثیروت ، مان  هب  يرما  ندمآ  دوجو  هب  رد  راذگنوناق ، و 
.تسا هتخاس  ققحم  ار  ثرا  طرـش  نیرخآ  هتـشاذگ ، ياج  رب  هک  یتورث  اـی  و  هدروآ ، دوجو  هب  ار  ثرا  هیلوا ي  هّداـم ي  هک  تسا ،
دوجو هب  ینیعم  ثاریم  المع  وا  يراذـگنوناق  اب  اریز  درادـن ، يو  يزارط  مه  حطـسمه و  یـشزرا  دروم ، نیا  رد  نوناـق  عضاو  نکیل 

مکح هب  دراذگ ، ياج  رب  دوخ  گرم  زا  سپ  و  دشاب ، یئیش  کلام  یصخش  رگا  هک  دوش ، یم  هتشاذگ  ناینب  یماظن  هکلب  دیآ ، یمن 
يارب عقاو ، ملاع  رد  ییاهنت  هب  نوناق ، عضو  ینعی  رما  نیا  هک  تسا  نشور  .دریگ  یم  قلعت  وا  ناکیدزن  هب  هدنامزاب ، ینوناق ، ماظن  نآ 

دوخ زا  سپ  و  دروآ ، تسد  هب  ار  یلام  یـصخش  هک  تسا  نآ  هب  هتـسب  ثاریم  هکلب  تسین ، یفاـک  یثاریم  لاـم و  هنوگ  چـیه  ققحت 
.دراذگب

لاح دزاس ، یم  لاعتشا  لباق  ار  نآ  و  دیازفا ، یم  يا  هدام  یعیبط ، رصانع  زا  یکی  هب  هک  تسا  یـسک  دننامه  نوناق ، عضاو  لثملا  یف 
تقیقح رد  دریگب ، شتآ  و  دیزادنیب ، يذغاک  گرب  هب  ار ، نآ  زا  يرادقم  امش  رگا 
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نیا حیـضوت  يارب  .تسا  هتخیمآ  رـصنع ، نآ  اب  ار  از  شتآ  هداـم ي  نآ  هک  یـصخش  هن  هدز ، شتآ  ار  نآ  هک  یـسک  دیئامـش  اـجنیا 
هداد دانسا  نآ ، رد  رثؤم  نیرخآ  هب  یئیش  ره  رما و  ره  الوصا  هدعاق ، ربانب  هک  تفگ  دیاب  بلطم 

هحفص 149] ] 

يو هک  دـناسر  یم  تبـسن  نیا  دوخ  میهد ، یم  تبـسن  یـسک  هب  ار  ثاریم  نتـشاذگ  یتقو  اـم  هدـعاق  نیمه  هب  هجوت  اـب  و  دوش ، یم 
تـسا نیا  نوثّروی ، ءایبنألا  ّنا  هلمج ي ، موهفم  نیارباـنب  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  ار  ثاریم  هک  تسا  یـسک  و  ثرا ، رد  رثؤم  نیرخآ 

ربانب دوش ، یفن  ناـنآ  زا  نتـشاذگ  ثاریم  هچناـنچ  و  دـنراذگ ، یم  یقاـب  دوخ  زا  سپ  دـنروآ و  یم  تسد  هب  ار  یلاـم  ناربماـیپ  هک 
ناثراو يارب  گرم  زا  دعب  دنیآرب و  لام  بسک  یپ  رد  ینعی  دـنوش ، ثرا  طرـش  نیرخآ  دـجاو  دـنناوت  یمن  نانآ  یفن ، نیا  لولدـم 

یفن و  یعیرـشت ، ثیروت  مدـع  .دـنراذگ ) یمن  ثرا  ناربمایپ  نوثّرویال :(  ءاـیبنالا  ّنا  هلمج  ینعم  تروص  نیا  رد  .دـنراذگب و  دوخ 
سفن هیهت ي  یقیقح ، نتـشاذگ  ثاریم  هکلب  تـسین ، یقیقح  نتـشاذگ  ثاریم  ثرا ، هـب  مـکح  اریز  تـسین ، اـهنآ  نتـشاذگ  ثاریم 

.تسا هدش  یفن  ثیدح  رد  ینعم  نیا  تسا و  ییاراد  ثاریم و 

ثرا نوناق  ءاغلا  نامه  یفن  ینعم  دشاب ، یعیرـشت  ثیروت  رگا  هدومرف ، یفن  ءایبنا  زا  ص ،)  ) متاخ ربمایپ  هک  ار  یثیروت  رگید  نایب  هب 
نانآ زا  اهنت  نتـشاذگ  ثاریم  ات  درادن ، صاصتخا  ءایبنا  نیثراو  هب  ثاریم ، نوناق  یعیرـشت و  ثیروت  اریز  ددرگ ، یم  یهلا  نیناوق  زا 

قیدـص رظن  دروم  هک  ییانعم  زا  ترابع  دـشاب ، ثرا  يارب  بسانم ، هنیمز ي  داـجیا  ینعی  یقیقح ، ثیروت  ینعم  هب  رگا  و  دوش ، یفن 
نیا دوش و  یم  طقاس  تسا ،
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.دنراذگب ثرا  هب  هک  دنرادن  یلام  الوصا  ناربمایپ  هک  دناسر  یم  ار  موهفم 

و نشور ، الماک  يریبعت  امهرد » الو  اراـنید  كوبا  ثّرو  اـم  هّللاو  : » ینعی تسا ، هتخاـس  ینعم  نیا  رد  هفیلخ  هک  نیتسخن  تیاور  اـما 
نیا ندرب  راک  هب  رگا  .تسا  هتـشاذگن  ياج  هب  دوخ  زا  یلام  هنوگچیه  و  هتـشادن ، يا  هکرت  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  ینعم  نیا  يایوگ 

.دوب دهاوخ  حیحص  موهفم  ینعم و  نیا  رب  زین  ثیدح  تلالد  دشاب ، حیحص  هفیلخ  يارب  ییانعم ، نینچ  اب  هلمج ،

، مینک هجوت  تسا  هدـش  هتفگ  ینعم  نیا  رد  هک  یفلتخم  تارابع  هب  رگا  ...و  ابهذ  ثرونال  ءاـیبنالا  رـشاعم  اـنا  مود ، تیاور  دروم  رد 
هک نیا  هب  هجوت  اب  هناخ  کلم و  هرقن و  الط و  رکذ  نوچ  .دنک  یم  تابثا  دییات و  ار  ام  ریسفت  هک  میبای  یم  رد  ار  یتاکن 

هحفص 150] ] 

مکح میمعت  يارب  اریز  .تسین  بسانم  دسر ، یمن  ثرا  هب  هکرت  هک  ینعم ، نیا  نایب  يارب  دنوش ، یم  بوسحم  ثاریم ، عون  نیرتمهم 
یتقو هک  نیا  يارب  نآ ، عون  نیرتاهبنارگ  هن  تسا ، مزـال  ءایـشا  عون  نیرت  شزرا  یب  رکذ  هکرت ، ياـه  قادـصم  همه ي  هب  ثرا  یفن 
هکلب درب ، یمن  ثرا  هب  ار  هناخ  هرقن و  الط و  رفاک  میئوگ : یمن  درب ، یمن  ثرا  دوخ  ناملسم  ردپ  زا  رفاک  میئوگب ، میهاوخ  یم  الثم 

لومـش هک  تسا  نیا  دـصق  یتقو  رت ، نشور  ریبـعت  هب  .درب  یمن  ثرا  هب  ناملـسم  زا  مه  اـمرخ  هناد ي  کـی  یتـح  رفاـک  میئوگ : یم 
دروم لاوما  ءزج  دنک  یمن  روصت  یمدآ  هک  ددرگ  حیرصت  شزرا  یب  ءایشا  هب  دیاب  دوش ، نایب  حوضو  هب  يا ، هکرت  عون  ره  هب  مکح 

نیتسخن و .دنرب » یمن  یمهـس  ناشناردـپ  ییاراد  زا  رافک  ای  دـنراذگ  یمن  یثرا  ناربمایپ  : » دوش یم  هتفگ  یتقو  نیاربانب  .دـشاب  رظن 
نیرتنشور
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يارب دوخ  ثیدح ، رد  لاوما  زا  عون  نیا  رکذ  سپ  .تسا  رگید  مهم  اهبنارگ و  ءایشا  هرقن و  الط و  کلم  هناخ ، لاقتنا  مدع  نآ  ینعم 
رد ناـنآ  ماـمتها  مدـع  و  دـهز ، تیاـهن  ناـیب  تراـبع ، نینچ  رد  ءاـیبنا  ثیروت  یفن  زا  دوـصقم  میئوـگب  هک  تسا  ینعم  نیا  حـیجرت 

دوخ تباقر  نادیم  هراومه ، هک  يریذـپانف  يدام و  ياه  شزرا  تسا ، ییایند  هزور ي  دـنچ  یگدـنز  رد  يدام ، ياهـشزرا  لیـصحت 
.دنک یم  زیگنا  لد  يرما  ناشیارب  ار  زات  تخات و  و  هراومه ، ار  نایاتس 

یئاراد رکذ  دوخ  ماقم  نیا  ياضتقا  هک  میناد  یم  ایند ، هب  تبـسن  ناربمایپ  ییانتعا  یب  رب  يدیکأت  ار ، روکذم  ثیدح  تهج  نیدـب  ام 
یلاعتم تاماقم  دهز و  لوصا  یفانم  ریگمـشچ ، ياه  تورث  نتـشاذگ  ثرا  هب  نتـشاد و  اریز  دنک ، یم  باجیا  ار  مهم  هدمع و  ياه 

یب لاوما ، زا  يا  هدمع  عون  هب  هراشا  نودـب  دـیاب  دـشاب ، ثیروت  مدـع  مکح  نیبم  دـهاوخب  رگا  مه ، نوناق  هوالعب  و  تسا ، یناحور 
.دنک رکذ  ار  هکرت  عون  نیرتشزرا 

ملعلاو همکحلاو  نامیالا  ثرون  انّکلو  : » ینعی تسا  ترابع  یباجیا  تمـسق  دـنک ، یم  دـییأت  ار  ام  ریـسفت  رظن و  هک  يرگید  هتکن ي 
، ار یهلا  بهاوم  نآ  هلب  .دنک  یمن  تلالد  ّتنس  ملع و  تمکح ، نامیا ، یناعم : نیا  تثارو  عیرشت  هب  زگره  هلمج ، نیا  اریز  هنسلاو »

هتشاد دیاب  هک  نانچ  ار  نآ  هعاشا  رشن و  یگتسیاش  ات  دهد ، یم  صاصتخا  ءایبنا  هب 

هحفص 151] ] 

دننام کـلم و  ـالط و  ندروآ  تسدـب  هار  رد  ناربماـیپ  هک  تسا  نیا  میمهف ، یم  ثیروت  یفن  لوا و  هلمج ي  زا  اـجنیا  هچنآ  .دنـشاب 
.دنراذگب دوخ  ناگدنامزاب  يارب  هک  دنروآ  یمن  تسد  هب  اهیئاراد  لیبق  نیا  زا  يزیچ  ًالوصا  اذل  و  دنشوک ، یمن  نآ ،

زا لوقنم  ثیدح  میناوت  یمن  اجنیا 

خیرات رد  www.Ghaemiyeh.comكدف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 228زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ رفاک  ناگتـسب  يارب  مدرم  « ) مهبراقا نم  رفاکلا  نوثرویال  سانلا  نا  : » ینعی ترـضح ، نآ  رگید  نخـس  اب  ار ، ص )  ) ادـخ لوسر 
يارب نوناق  هک  یناسک  زا  راذگنوناق ، یتقو  اریز  میرامـشب  هناگادج  ریبعت  ود  ار  اهنآ  دـیاب  هکلب  مینک ، هسیاقم  .دـنراذگ ) یمن  ثرا 

نتـشاذگن ثرا  زا  ربمایپ  یتقو  نیاربانب  .تسا  یمکح  نایب  هک  دـهد  یم  ناـشن  وا  هتفگ ي  دـیوگ ، یم  نخـس  دوش ، یم  عضو  اـهنآ 
نایب نداد  ربخ  رب  هوالع  اریز  تسا ، ضحم  ربخ  يوبن ، مالک  تفگ  ناوت  یمن  دـهد ، یم  ربخ  ناشرفاک ، ناگتـسباو  يارب  ناناملـسم 
سایق لباق  هدرک ، لقن  هفیلخ  هک  یترابع  اب  روکذـم  هلمج ي  .درب و  یمن  ثرا  رفاک  مالـسا  تعیرـش  رد  هک  تسا  یعرـش  مکح  نیا 
لماش ص )  ) مالـسا ربمایپ  یهلا  ماکحا  نیناوق و  هک  یناـسک  زا  یعمج  هن  دنتـسه ، ءاـیبنا  اـجنآ  رد  ثیدـح  عوضوم  هک  اریز  تسین ،

.دوش یمن  نایب  یعرش  یمکح  ءایبنا ، ثیروت  مدع  زا  رابخا  زج  نآ ، يانعم  رد  نیاربانب  .ددرگ  یم  اهنآ 

هدنناوخ ضارتعا 

رد روکذـم  لاوما  ءایـشا و  کـلام  یناربماـیپ  اـسب  هچ  هک  دـنک  ضارتعا  دـناوت  یمن  هدـنناوخ  هک  میئوگب  دـیاب  ثحب ، نیا  ناـیاپ  رد 
دوخ هدنناوخ  هک  يروط  هب  تفگ : دیاب  اریز  .دشاب  بذاک  یلعج و  دیاب  ثیدح  دش ، نایب  هک  يریسفت  هب  انب  اذل  و  دنا ، هدوب  ثیدح 
نداد تبـسن  زا  ترابع  هک  دراد  یـصاخ  ینعم  نآ  و  تسا ، نانآ  نتـشاذگ  ثاریم  اهنت  هدش ، یفن  ءایبنا  زا  هچ  نآ  دروآ ، یم  دای  هب 

نآ و  دشوکب ، يزودنا  لام  تورث و  بسک  هار  رد  راذگ  ثاریم  هک  تسا ، رما  نیا  هب  هتسب  دانسا  نیا  و  تسا ، راذگ  ثاریم  هب  ثرا 
ثاریم هب  ار 

هحفص 152] ] 

لیاسو دیاب  صخش ، نآ  دوش  یم  هتفگ  بّذهم  یسک  هب  یتقو  هک  نانچ  .دراذگ 
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سفن و  دـناوخب ، ار  قالخا  ياملع  زا  یکی  تایرظن  تسناوت  یـصخش  رگا  ینعی  .دـشاب  هتـسارآ  ار  دوخ  و  هدرب ، راک  هب  ار  بیذـهت 
مّعا يرما ، داجیا  هک  اریز  میئوگب ، هتـسارآ  بذهم و  ار  قالخا  ملاع  نآ  میناوت  یمن  دیارایب ، وا  راکفا  تیادـه  کمک و  هب  ار ، دوخ 

شقن رما ، نآ  هب  ندیـشخب  قّـقحت  رد  وا  هک  یتـقو  رگم  داد ، تبـسن  یـسک  هب  ناوـت  یمن  ار ، نآ  ریغ  مـیلعت و  ثیروـت ، بیذـهت ، زا 
ءایبنا رگا  .تسا  نینچ  عوضوم  مه  ع )  ) ناربمایپ نتـشاذگ  ثاریم  دروم  رد  .دـشاب  هتـشاد  هظحـالم  لـباق  يریثأـت  تبثم و  یباـجیا و 

هب .دنـشوک  یم  ناـج  لد و  زا  لاـم  باـستکا  رد  مدرم  موـمع  هک  ناـنچ  هناـخ ، کـلم و  نیا  یلو  دنـشاب ، يا  هناـخ  کـلم و  ياراد 
یثرا ءایبنا  هک  تسین  نیا  ثیدح  نیا  زا  دوصقم  هوالعب  .تفگ  ناوت  یمن  زودنا  لام  راد و  هیامرـس  ار  اهنآ  دـشاب ، هدـماین  ناشتـسد 

.تسا رشب  دارفا  رگید  زا  اهنآ  زایتما  ماقم و  دییأت  مالک  موهفم  هکلب  دنام ، یمن  اهنآ  زا  سپ  یلام  ای  دنراذگ ، یمن 

اب یلام  هب  تبـسن  ءایبنا  کلمت  دشابن ، یظفللا  تحت  ینعم  نآ  یقیقح  موهفم  و  میـشاب ، هتـشاد  ثیدح  نیا  دننام  يا  هلمج  هک  مادام 
هیانک هب  یمیرک  فصو  رد  یسک  یتقو  هتشذگ  رد  هک  نیا  دننام  .درادن  یتافانم  هنوگچیه  میتفگ ، نیا  زا  شیپ  هک  يریسفت  یتسرد 

.دش یمن  هدرمش  بذک  نخس  هن ، ای  دوب  يرایـسب  رتسکاخ  يو  هناخ  رد  هچ  فصو ، نیا  .تسا » دایز  شا  هناخ  رتسکاخ   » تفگ یم 
شـشخب و مرک و  هب  هلیـسو  نیا  هب  هکلب  دـنک ، فیـصوت  هناخ ، رتسکاـخ  يداـیز  هب  ار  وا  اـعقاو  هک  دوبن  نیا  هدـنیوگ ، دوصقم  اریز 

يزاون و نامهم  هناشن ي  همزال و  نیرتراکشآ  هتشذگ  رد  نوچ  درک ، یم  هراشا  وا  يزاون  نامهم 
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هیانک لامعتسا  نینچ  زین ، ثیروت  مدع  باب  رد  هدش  تیاور  ثیدح  .دوب  هناخ  رتسکاخ  يرایـسب  هجیتن ، رد  خبط و  راک  يدایز  مرک ،
ءایبنالا ال نا   » هلمج ي اب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تفگ  دـیاب  و  هتفر ، راکب  عرو  دـهز و  هناـشن ي  نیرتحـضاو  ناونعب  تسا و  يزیمآ 

.تسا هدومرف  هراشا  ءایبنا  دهز  عرو و  هب  نوثروی »

هحفص 153] ] 

هقدص هانکرت  ام  ثرونال  انا  ثیدح : ریسفت  ینعم و 

.میهد رارق  یسررب  دروم  ار  نآ  هناگ ي  هس  یناعم  تسا  مزال  دوش  نشور  ثیداحا  مود  عون  ینعم  هک  نیا  يارب 

یمن لقتنم  وا  نادناخ  هب  تسوا  تیکلم  رد  یفوتم  تافو  نامز  ات  هچ  نآ  ینعی  دسر ، یمن  ثرا  هب  هدنام  زاب  ثیدـح  نیا  هب  انب  لوا :
.دریگ یم  دوخ  هب  هقدص  ناونع  هکلب  دوش 

تروص نامه  هب  دسر و  یمن  ثرا  هب  تسا ، هدرک  فقو  ینیعم  تاهج  هب  ای  هدیشخب ، هقدص  هب  تایح  نامز  رد  یفوتم  هچ  نآ  مود :
یم ثرا  هب  تسا ، هدوب  یفوتم  کلمت  رد  تشذـگرد  ماـگنه  رد  هک  ار  یلاوما  اـهنت  تاقدـص ، زا  ریغ  هب  ناـثراو  و  دـنام ، یم  یقاـب 

.دنرب

زا دنام ، یم  وا  زا  سپ  هچ  ره  و  دراذگب ، ثاریم  هب  هک  دـشاب  صخـش  تسد  رد  یئاراد ، ناونع  هب  دـناوت  یمن  یلام  هنوگچیه  موس :
.تسا فاقوا  تاقدص و 

یسررب ثحب و  زا  زاین  یب  حضاو و  الماک  ثیدح ، ترابع  هک  دوش  یم  نشور  میشاب  هدرک  هجوت  یناعم  نیا  فالتخا  هب  الماک  رگا 
.درک طابنتسا  نآ  زا  ناوت  یم  ار ، هناگ  هس  ریباعت  زا  کی  ره  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  هکلب  تسین ،

هلمکت تسا  نکمم  زین  و  دشاب ، ربخ  ادتبم و  زا  بکرم  یلقتسم  دوجو  دناوت  یم  دوخ  هقدص - هانکرت  ام  ثیدح - مود  تمـسق  ینعی 
یناعم لوا ، تروص  رد  .دوش  هتسناد  ثرونال »  » هلمج ي يارب  يا 
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لقتنم وا  ناگتـسباو  هب  تیم ، زا  هدنام ، زاب  لام  هک  دـناسر  یم  هقدـص » هانکرت  ام   » هلمج نوچ  تسا  قداص  نآ  دروم  رد  موس  لوا و 
هدنام زاب  لاوما  مامت  ینعی  دوش ، یم  هتـسناد  نآ  زا  زین ، یموس  ینعم  انایحا  و  دیآ ، یم  رد  هقدص  تروص  هب  وا  زا  دـعب  و  دوش ، یمن 

دشاب يزیچ  کلام  تسا ، هتسناوت  یمن  تیم  تسا و  هقدص 

هحفص 154] ] 

هک دنتسه  یتاقدص  اهنآ  متسین و  لاوما  نیا  کلام  نم  دیوگ : یم  شلاوما و  هب  دنک  یم  هراشا  ناسنا  هک  نانچ  .دراذگب  ثرا  هب  هک 
، دوش یم  دافتـسم  نآ  زا  مود  ینعم  تسا ، رادروخرب  يدحاو  ینعم  زا  ثیدح  هک  دشاب  نیا  رب  ضرف  رگا  یلو  .میاهنآ  رادـهگن  نم 
رد دروم  نیا  رد  لوصوم  .دـسر  یمن  ثرا  هب  شلاوما  ریاس  فالخ  رب  تسا ، هداد  هقدـص  هب  تایح  لوط  رد  ّتیم  هک  ار  هچنآ  ینعی 
هک دوش  یم  هدـیمهف  ییانعم  نامه  نآ  زا  دوشب ، هدـناوخ  بیترت  نیمه  هب  ثیدـح  هچنانچ  .ادـتبم و  هن  تسا و  لوعفم  ماـقم  شقن و 

، ریخا هلمج ي  دافم  ربانب  هک  روطناـمه  و  ثرونـال » هقدـص  هاـنکرت  اـم  و  : » دـیآرد تروص  نیا  هب  ددرگ و  سوکعم  نآ  بیترت  رگا 
هب ثیدـح و  زا  دوـخ  ینعم  نآ  هک  تسا  نینچ  حیحـص  تسا ، هقدـص  يا  هکرت  عوـن  ره  هک  نیا  هن  دـسر و  یمن  ثرا  هـب  تاقدـص 

.دوش هدارا  زین  نآ ، روثأم  بیترت 

.ثرا عیرشت  مدع  اقلطم  هن  و  هثرو ، هب  تاقدص  لاقتنا  مدع  رب  تسا  یلیلد  روکذم ، ثیدح  هک  نیا  مالک  هصالخ ي 

ضرف هب  هقدـص  هملک ي  اـجنیا  هک  میئوـگب  هراـشا  هب  تسا  بجاو  گرزب - يوـحن  هیوبیـس - زا  يرازگـساپس  یـسانش و  قـح  يارب 
تسا و عوفرم  هقدص - هانکرت  ام  رد - يونعم  لالقتسا 
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رد يداع  ظفل  رد  بارعا ، هناشن ي  تسا  نشور  و  دوش - هدـناوخ  بوصنم  دـیاب  هقدـص - هانکرت  ام  ثرون  اـنا ال  مود - ضرف  هب  اـنب 
.دنناوخ یم  نکاس  ار  نآ  ندرک  فقو  يارب  هک  اریز  دوش  یمن  رهاظ  هلمج ، رخآ  فرح 

هب ثیدح  ریـسفت  هک  میئوگب  رگا  تسین ، هدایز  نونکا  اما  دراد ، یفلتخم  یناعم  روکذـم  ثیدـح  تشذـگ ، هک  نانچ  تروص  ره  هب 
ادـعب یتح  درادـن و  رگید  ینعم  ود  رب  یحیجرت  دریگ ، یم  هقدـص  ناونع  ترـضح ، نآ  تلحر  زا  دـعب  ص ،)  ) ربماـیپ لاوما  هک  نیا 

.تسا رت  لوبق  لباق  دسر - یمن  ثرا  هب  تسا  هقدص  هچ  نآ  هدنامزاب  لام  زا  مود - ینعم  هک  درک  میهاوخ  نشور 

ربمایپ هلیـسوب  عمج  ریمـض  لامعتـسا  هک  میبای  یمرد  مینک ، تقد  دـیاب ، هک  نانچ  نآ ، رب  بترتم  ینعم  و  نون )  ) عمج ریمـض  رد  رگا 
اب صخش  ییاهنت  دروم  رد  (ص ،)

هحفص 155] ] 

لعف لوق و  رد  ص ،)  ) ادخ لوسر  هک  یعضاوت  زا  هوالعب  .دوش  هتسناد  يزاجم  یلامعتسا  هک  نیا  رگم  تسین  حیحـص  دوخ ، تمارک 
ینعم غالبا  يارب  عمج  نون  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  نئارق  رهاوظ و  ماـمت  و  دـیعب ، ینعم  ماـمت  هب  کبـس  نیا  هب  ینخـس  تشاد ، دوخ 

ار عمج  نیا  هک  تسا  نیا  ریبعت  نیرتهب  اما  .تسین  ص )  ) ادخ لوسر  صتخم  تسا و  عمج  باب  رد  ثیدح  مکح  و  هتفر ، راکب  عمج 
.دنک هراشا  ءایبنا  هب  هک  تسین  يدهع  هب  قوبسم  و  هنیرق ، هب  نرتقم  روکذم  ثیدح  اریز  ءایبنا  تعامج  هن  مینادب و  نیملسم  تعامج 

هب قوبـسم  و  هنیرق ، هارمه  ص ،)  ) ربمغیپ كرابم  نابز  زا  رودـص  نیح  رد  ثیدـح  هک  دـیوگب  دـناوت  یمن  ضرتعم  اـج  نیا  رد  هتبلا 
عمج هب  و  هدوب ، دهع 
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رد تسا ، هدرک  فذـح  ار  ثیدـح  زا  یـشخب  هفیلخ  نیاربانب ، میئوگب : دـیاب  وا  ضارتعا  باوج  رد  نوچ  تسا ، هدـش  قـالطا  ءاـیبنا 
هدرکن نینچ  وا  رگا  .دیامن و  لقن  تسا ، رثؤم  دیفم و  نآ  ریسفت  رد  و  طوبرم ، ثیدح  اب  ار  هچنآ  مامت  دیاب  ثیدح ، يوار  هک  یلاح 

مک و یب  هفیلخ  هک  تسا  نامه  ثیدح  یعقاو  لکش  تروص ، نیا  ریغ  رد  هدوبن ، هفیلخ  تحلصم  هب  هدش ، فذح  تمسق  سپ  دشاب 
.تسا هدرک  لقن  دایز 

میناد یم  و  دـنا ، هدوب  ربماـیپ  روضح  رد  ثیدـح ، رودـص  تقو  رد  هک  تسا  نیملـسم  تعاـمج  اـجنیا  رد  عمج ، ریمـض  عـجرم  اـما 
زا و  دنرب ، یم  راک  هب  ار  ریغلا  عم  ملکتم  ریمـض  دننک ، یم  نایب  ار  يا  هلمج  یعمج ، نایم  رد  یتقو  يراج ، تداع  هب  انب  ناگدـنیوگ 

نخس دوخ ، رـضاح  ناتـسود  زا  يا  هدع  يارب  ءاملع  زا  یکی  یتقو  هک  نیا  دننامه  .دننک  یم  روظنم  ار  رـضاح  تعامج  ریمـض ، نآ 
دوخ اهنت  عمج ، ریمـض  نآ  زا  و  درب ، یم  راک  هب  ار  عمج  ریمـض  دشاب ، هدمآ  نایم  هب  ءاملع  زا  يرکذ  البق  هک  نیا  نودب  دـیوگ ، یم 

زا ریغ  یهورگ  يو  روظنم  هچناـنچ  و  دـنیاملع ، هقلح ي  رد  هک  یناـسک  ماـمت  هن  دوش ، یم  هدـیمهف  وا ، رـضاح  ناتـسود  رگید  وا و 
تـسا یمکح  ضرف ، نیا  تحـص  هناشن ي  .تسا  هدش  نایب  اّمعم  زغل و  تروص  هب  مهبم و  اسران و  وا  نخـس  دشاب ، رـضاح  تعامج 

- ددرگ یم  زاب  اهنآ  هب  عمج  ریمض  ام  رظن  هب  هک  یناسک  ینعی  ناناملسم - يارب  ثیدح  نیا  هک 

هحفص 156] ] 

لاوما نآ ، مکح  هب  ای  دنک ؟ یم  یفن  ار  ناناملسم  نتشاذگ  ثاریم  ثیدح ، نیا  میئوگب  هک  تسا  تسرد  ایآ  .دنک  یم  تابثا  نایب و 
، تسا هقدص  یناملسم  ره 
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ماکحا هب  انب  یناملـسم  ره  اریز  .تسین  راگزاس  یمالـسا  نیناوق  تایرورـض  اب  ینعم  نیا  دشاب ! نینچ  هک  اشاح  درادـن ؟ قلعت  وا  هب  و 
ینید يادا  ای  يروما ، رد  فرـص  يارب  ار ، نآ  زا  یـشخب  تیـصو  هب  انب  و  دـشاب ، یلاوما  کلام  فلتخم  ءاـحنا  هب  دـناوت  یم  ینآرق ،

.دراذگب ثرا  هب  ار  هیقب  و  دهد ، صیصخت 

هک تسا  یماع  رما  ینعم  نیا  .دسر و  یمن  ثرا  هب  هقدص  هک  درادن  ییانعم  نیا  زج  مکح  نیا  هک  دیا  هدـیقع  مه  نم  اب  امـش  نونکا 
ندیـسرن ثرا  هب  ینعی  مکح ، نیا  رودـص  رگید  فرط  زا  .دریگ  یم  ربرد  ار  نآ  عاوـنا  ماـمت  و  تسین ، یـصاخ  هقدـص  هـب  رـصحنم 

ماکحا دـعاوق و  زونه  زور ، نآ  اریز  دوش ، یقلت  روآ  بجعت  دـیابن  دراد ، نونکا  هک  یحوضو  مامت  اـب  مالـسا ، ردـص  رد  تاقدـص ،
تاقدص و کلام ، گرم  اب  هک  تشاد  دوجو  لامتحا  نیا  و  دوب ، هتفاین  راهتشا  رارقتـسا و  یفاک  دح  هب  ناناملـسم ، نایم  رد  یمالـسا 

.ددرگ زاب  وا  هثرو ي  هب  و  دوش ، خسف  وا  فاقوا 

؟ درکن هراشا  ثیدح  یعقاو  ینعم  هب  ارهز  ارچ 

نآ رد  ًالوا : اریز  دـهاک  یمن  ریـسفت  نیا  شزرا  زا  تسا ، هدومرفن  نایب  دوخ ، ضارتعا  نمـض  رد  ار  یناعم  نیا  ع )  ) ارهز هک  نیا  اما 
، قـیقد تاـشقانم  نینچ  يارب  یلاـجم  زگره  رادوریگ  نآ  رد  و  دوـب ، هـتفرگ  رارق  يراوـشد  تیعقوـم  رد  ع )  ) ارهز تخـس ، تاـظحل 

هرطیس تحت  ار  تیعقوم  نانچ  دنک ، یلمع  مامت  تیعطاق  اب  ار  دوخ  تامیمصت  تساوخ  یم  هک  یطلسم  تردق  زور  نآ  رد  .تشادن 
تاـیآ هب  ع )  ) ارهز لالدتـسا  باوج  رد  هفیلخ ، هک  مینیب  یم  اذـل  و  دوب ، هتـشاذگن  لادـج  ثحب و  يارب  ییاـج  هک  دوب ، هتفرگ  دوخ 

خلت دنت و  ياعدا  هب  ینخس  ءایبنا ، ثاریم  هب  طوبرم  ینآرق 
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هک نانچ  و  دیازفا ، یمن  دوخ 

هحفص 157] ] 

ارهز مایق  رد  یمهـس  دوب  رارق  رگا  تاشقانم ، نیا  نایاپ  نیاربانب  .تسا )) نینچ  : )) دـیوگ یم  اهنت  تسا ، هدـمآ  دعـس  نبا  تاقبط  رد 
.دوبن تسکش  نتسناد و  دودرم  نتفریذپن و  زج  دشاب ، هتشاد  (ع )

تشادن و یطابترا  نادنچ  دوب ، دـیدج  تفالخ  هاگتـسد  لماک  نتخادـنارب  هک  ع ،)  ) ارهز ضرغ  فدـه و  اب  یتاشقانم  نینچ  ًایناث : و 
رد ًـالثم ، هک  مینیب  یم  ور  نیا  زا  دـهد  ماـجنا  دـشاب ، رثؤم  فدـه ، نآ  ققحت  يارب  هک  یتروص  هب  ار ، دوخ  راـک  وا  هک  دوـب  یعیبـط 
هک يروما  ورملق  رد  ار  دوـخ  جاـجتحا  نیکل  داد  رارق  باـطخ  هجوـت و  دروـم  مه  اـب  ار  مدرم  لد  لـقع و  دوـخ ، هنادواـج ي  هبطخ 

دودـحم تخیگنا  یمرب  هضراعم  يارب  ار  نانآ  تیامح  حـیبقت ، تمالم و  نیا  دوب و  مهف  لباق  سک  ره  يارب  اهنآ  رد  هفیلخ  فارحنا 
.درک

، درک یفن  یهلا  مالک  زا  نآ ، يارب  ار  يزوجم  دنـس و  هنوگ  ره  دوجو  و  تسناد ، نآرق  فلاـخم  ار  هفیلخ  راـک  زاـغآ ، رد  ع )  ) ارهز
عیرشت نانالمـسم  مومع  يارب  ار  ثراوت  هک  یتایآ  هچ  تشاد ، تفلاخم  هفیلخ  يأر  اب  ًاحیرـص  هک  تخادرپ ، یتایآ  رکذ  هب  هاگ  نآ 
هاگدید زا  سپس  .درک  یم  تیاکح  ع ،)  ) دوواد ییحی و  دننام  ءایبنا ، زا  یـضعب  ثاریم  زا  هک  یـصاخ  تایآ  هچ  و  [ ، 65  ] دومن یم 

ع)  ) وا یـصو  و  ص )  ) ربمایپ زا  ار  وا  دـیاب  دـشاب ، قح  هب  نورقم  مکح  رد  هفیلخ  رگا  هک  ینعم  نیدـب  .درک  حرط  ار  هلاسم  يرگید ،
هفیلخ ًاملـسم  دوب و  بجاو  نآ  نایب  دنتـسناد  یم  رگا  هک  یلاح  رد  .دندوب  هدادـن  ربخ  یمکح  نانچ  زا  ود  نآ  نوچ  مینادـب ، رتملاع 

رد تسناوت  یمن 
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! دشاب رتملاع  درک - تباث  ار  وا  تیاصو  ع )  ) ارهز هک  یلع - ای  ربمایپ  زا  يوبن  ثاریم  مکح  باب 

تفگ درک ، داریا  هک  يا  هباطخ  رد  ارهز 

تردپ زا  وت  دیاب  میرک  نآرق  صن  دنوادخ و  رما  هب  ایآ  هفاحق ! یبا  رسپ  يا  ))

هحفص 158] ] 

و هدرک ، كرت  ار  یهلا  باتک  دمع ، هب  هتـسناد و  ایآ  تسا ! یبجیع  ناتهب  اتفگـش  مشاب ؟ بیـصن  یب  ردـپ  ثاریم  زا  نم  يرب و  ثرا 
نخس هک  ییاجنآ  رد  مه  و  درب ؟) ثرا  دواد  زا  نامیلس  « ) دود نامیلس  ثرو  و  : » دیوگ یمن  نآرق  ایآ  دیا ؟ هتخادنا  رس  تشپ  ار  نآ 
تیانع يدنزرف  ارم  اراگدرورپ  : ) بوقعی لآ  نم  ثری  ینثری و  ًایلو  کندل  نم  یل  بهف  دیوگ : یمن  تسا  ع )  ) ایرکز رـسپ  ییحی  زا 

یلوا مهـضعب  ماحرالا  ولوا  و  دیوگ : یمن  دنوادخ  ایآ  میرم ؟) هروس ي  تایآ 5 و 6  زا  درب  ثرا  بوقعی  نادـناخ  نم و  زا  هک  نک 
؟) بازحا هروس  هیآ 6  زا  .دنراد  تیولوا  ثرا ، رد  رگید  یضعب  رب  ناشیوخ  زا  یضعب  یهلا  باتک  نوناق و  رد   ) هللا باتک  یف  ضعبب 
زا تلم  ود  لها  دـیئوگ : یم  نم  باوج  رد  ایآ  تسا ؟ هدرک  مورحم  نآ  زا  ار  مردـپ  و  صوصخم ، يا  هیآ  هب  ار  امـش  دـنوادخ ، اـیآ 
نم مع  نبا  ردپ و  زا  میرک ، نآرق  صوصخ  مومع و  هب  امش  ایآ  و  میتسین ؟ تلم  کی  لها  مردپ  نم و  ایآ  دنرب ؟ یمن  ثرا  رگیدکی 

[ .(( 66 [ ؟ دیرتاناد

نیرتشیب ع )  ) وا هک  تسین  یتفگـش  ياج  و  دوب ، نآ  یفطاع  هبنج ي  گرزب ، يارهز  هزرابم ي  هبنج ي  نیرتزراـب  مینیب  یم  هکناـنچ 
دشر یعیبط  هراوهاگ ي  و  نورد ، يایند  راذگنامرف  یمدآ  لد  اریز  .دزاس  اهلد  ندناروش  کیرحت و  هجوتم  ار ، دوخ  ّمهو  شـشوک 

ناسنا یبالقنا  حور  شرورپ  و 
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بلج دوخ  هب  ار  فطاوع  و  دزیگنارب ، ار  تاساسحا  يزیمآزاـجعا ، هنادـنمرنه و  یحرط  اـب  تسناوت  گرزب  يارهز  یتسارب  و  تسا ،
حلسم نادب  تسناوت  یم  ع )  ) ارهز طیار  رد  ینز  گرزب  هک  دوب  یحالس  نیرتیوق  راک  نیا  و  دروآرد ، ذوفن  تحت  ار  اه  لد  و  دنک ،

.دشاب

ار راصنا  هک  یماگنه  وا  نانخـس  هب  هک  تساج  هب  میباـیرد ، نآ  هولج ي  نیرتزیگنا  لد  رد  ار  وا  زاـجعا  رنه و  ییاـبیز  هک  نیا  يارب 
: دیوگ یم  ارهز  میهد ، ارف  شوگ  هداد ، رارق  باطخ  دروم 

! مالسا ظفح  نالؤسم  نید و  ناروای  يا  ربمایپ ! باحصا  ناگدنامزاب  يا  »

هحفص 159] ] 

ربارب رد  و  دـیریگ ، یم  هدـیدان  ارم  راکـشآ  قـح  و  دـینک ، یم  لـفاغت  یتسـس و  نـم  يرواـی  رد  و  یهاـتوک ، نـم  يراـی  رد  هنوـگچ 
یم ظفح  شنادنزرف  زا  تیاعر  اب  یـسک  ره  قح  دومرف : یمن  ص )  ) مالـسا ربمایپ  ایآ  دینز ؟ یم  باوخ  هب  ار  دوخ  نم ، یگدیدمتس 

.تسا هتـشذگرد  ادخ  لوسر  نونکا  يرآ  دیتفر ! دوخ ، لد  ياهـسوه  دوخ و  لابند  هب  ناباتـش  هچ  دیتخیگنارب و  هنتف  دوز  هچ  دوش ؟
دوش و یمن  رپ  زگره  تبیـصم ، نیا  فاکـش  دوب ، یگرزب  تبیـصم  وا  گرم  مدوخ  ناجب  دـیراگنا ؟ یم  هدرم  ار  وا  نید  کـنیا  اـما 

يدیمون ار ، اهوزرآ  هار  و  تخیرورف ، مهرد  اههوک  دیشوپ ، متام  یهایس  كاخ ، رـسارس  وا  بورغ  اب  .دش  دهاوخن  ناربج  وا  نادقف 
داتفا و تناها  ياپ  شیپ  رد  تینوصم ، و  دش ، زواجت  شوختسد  تمرح ، میرح  و  یهابت ، لامیاپ  میرح ، تمرح  وا  زا  دعب  .تسب  ورف 

یم هک  اجنآ  رد  .دوب  هداد  ربخ  امش  هب  و  هدرک ، نالعا  ترـضح ، نآ  تلحر  زا  شیپ  دنوادخ  هک  دوب  یتبیـصم  ینامـسآ ، يالب  نیا 
: دیامرف

نم تلخدق  لوسر  الا  دمحم  ام  و 
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: نیرکاشلا هللا  يزجیس  و  ائیش ، هللا  رضی  نلف  هیبقع ، یلع  بلقنی  نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا  لسرلا ، لبق 

ای گرم  هب  زین  وا  رگا  .دنتشذگ  رد  ناهج  نیا  زا  دندوب و  یناربمغیپ  زین  وا  زا  شیپ  هک  ادخ  فرط  زا  يربمغیپ  رگم  تسین  دمحم  «و 
.دیناسر دهاوخن  يرورـض  ادخ  هب  دش  دترم  هک  ره  سپ  درک ؟ دیهاوخ  عوجر  دوخ ، تیلهاج  نید  هب  امـش  زاب  تشذگرد ، تداهش 

رکـش هب  لامعا  کین  يازج  دنوادخ  هتبلا  دـنام ، رادـیاپ  مالـسا  رد  درازگ و  نید  تمعن  رکـش  سک  ره  و  هتخادـنا ، نایز  هب  ار  دوخ 
.نارمع لآ  هیآ 144  درک .» دهاوخ  اطعا  نارازگ 

امـش هب  نم  دادمتـسا  يادن  یهاوخداد و  دایرف  دیونـش ! یم  دینیب و  یم  امـش  دوش و  یم  زواجت  لامیاپ  نم ، ردپ  ثاریم  هلیق ! ینب  يا 
ادخ و بختنم  ناگدیزگرب  امش  و  تسامش ، رایتخا  رد  قح ، زا  عافد  گرب  زاس و  و  دیرادروخرب ، ددع  تّدع و  زا  امش  و  دسر ، یم 

!« دیا هدرک  توکس  ...و  دیا  هدیزگرب  نابختنم 

ینخس زور  نآ  ثیدح ، لیوات  ریسفت و  رد  هلداجم  ثحب و  هک  نیا  نخس  هصالخ ي 

هحفص 160] ] 

يورین تیوـقت  هعـسوت و  رد  ع ،)  ) ارهز یلـصا  ضرغ  اـب  ًامیقتـسم ، مه  یفرط  زا  و  دـشاب ، مضه  لـباق  همکاـح  تئیه  يارب  هک  دوـبن 
هدومرفن هراـشا  زین ، كدـف  ندوب  شـشخب  هلحن و  هب  شباـطخ  رد  ارچ  هک  دـهد  یم  ناـشن  ینعم  نیمه  .دوبن و  طاـبترا  رد  هزراـبم ،

.تسا

؟ تفگ یم  هچ  ارهز  ربارب  رد  هفیلخ 

ربارب رد  ار  يو  عضوم  هک  تسا  مزال  دـش  نشور  درک ، لقن  يو  هک  یتاـیاور  هفیلخ و  نانخـس  ماـهبا  حوضو و  هجرد ي  هک  نونکا 
كرادم هکنیا  اب  اما  میسانشب ، ثاریم  هلأسم  رد  و  ع )  ) ارهز
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یگدیچیپ زا  یلاخ  هفیلخ ، عضوم  هک  دهد  یم  ناشن  كرادم  نیا  رد  قمعت  .تسا  دوجوم  هراب  نیا  رد  يرایسب  یخیرات  تادنتسم  و 
هطقن ار  فالتخا  دراوم  هوالعب  .تسا  يراوشد  راک  هفیلخ ، و  ع )  ) ارهز فالتخا  هطقن ي  نتخانـش  هک  بیترت  نیدـب  .تسین  ماـهبا  و 

.دیازفا یم  راک  تبوعص  هب  دوخ  نتسناد  دحاو  ي 

، درک یم  اعدا  ار  یثاریم  ع )  ) هقیدص ي هک  ینعی  هدوب  ءایبنا  ثاریم  هلأسم ي  فالتخا ، یلصا  همشچرس ي  هک  دنرادنپ  یم  يرایسب 
، زین يرایسب  روما  و  دیناسر ، دهاوخن  ییاهن  لح  هار  هب  زگره  ار  ام  هلاسم ، لکش  زا  يروصت  نینچ  .دوب  وا  ندرب  ثرا  رکنم  هفیلخ  و 

: دنام دنهاوخ  ریسفت  لباقریغ 

: دیوگ یم  ع )  ) ارهز هب  وا  كدف ، هبلاطم ي  باوج  رد  ع ،)  ) ارهز اب  هفیلخ  نانخس  لوا :

ادـخ هار  رد  قافنا  نامجاهم و  بوکرـس  يارب  نآ ، زا  هک  دوب  ناناملـسم  لاوما  ءزج  هکلب  تشادـن ، قلعت  ربمایپ  هب  ًـالوصا  لاـم  نیا  »
« .دوب وا  اب  شتایح  رد  هک  نانچمه  دش  راذگاو  نم  هب  لوما  نیا  يدصت  تفای ، تافو  ص )  ) ادخ لوسر  نوچ  و  دومن ، یم  فرصم 

زا ریغ  يرگید  عوضوم  هب  دوخ  نانخس  رد  رکبوبا  هک  دهد  یم  ناشن  بلطم  نیا 

هحفص 161] ] 

.دراد هجوت  ءایبنا  ثاریم 

مدینش نم  ینم ، نارتخد  زا  ادخ  هب  زین ، وت  و  دوب ، نم  زا  رتهب  وت  ردپ  دنگوس ، ادخب  : » رگید یئوگتفگ  رد  همطاف  هب  وا  نانخـس  مود :
، دنام یم  ام  زا  هچ  نآ  میراذگ ، یمن  ثرا  هب  چیه  ام  همئاقلا : لاومالا  هذه  ینعی  هقدص  هانکرت  ام  ثرونال   » دندومرف ادخ  لوسر  هک 

« .تسا هقدص  لاقتنا ، لباقریغ  لاوما  نیا  ینعی 

ثیدح زا  هفیلخ  ریسفت  اما 

اریز .تسا  هجوت  روخ  رد  دوخ  هدرک ، قاحلا  ثیدح  هب  ریسفت ، یعون  ناونع  هب  هفیلخ ، هک  ار  يا  هلمج 
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و ناربمایپ ، رگید  ثاریم  لماش  دوب و  ص )  ) ربمایپ صتخم  ثیدح ، لولدم  هب  دنتسم  مکح  هفیلخ ، رظن  هب  هک  تسا  نینچ  نآ  موهفم 
نیا زا  ربمایپ  دارم  تفگ : درک و  دودـحم  صاخ  لاوما  نآ  هب  ار ، لاـقتنا  لـباقریغ  هکرت ي  ببـس  نیا  زا  .دـش  یمن  ناناملـسم  رگید 

ندیـسرن ثرا  هب  اریز  دوـبن ، تاقدـص  ثیروـت  مدـع  نآ  موـهفم  هک  دـیآ  یمرب  نییعت ، دـیدحت و  نیا  زا  زین  و  دوـب ، نـینچ  ثیدـح 
، درک دودحم  یصاخ  لاوما  هب  ار ، نآ  عوضوم  ناوت  یمن  اذل  و  درادن ، ص )  ) مرکا یبن  هب  صاصتخا  تسا و  یلک  یمکح  تاقدص ،
زا زین ، لاقتنا  لباقریغ  لاوما  نیا  دیوگب : ًالثم  .دشاب  قیبطت  لباق  نآ  موهفم  اب  هک  دـنک  رکذ  ار  يا  هلمج  هفیلخ  دوب ، مزال  اجنیا  هکلب 

.دنک یم  قیبطت  نآ  رب  ثیدح  هک  تسا  یعون  نامه 

ثرا هب  دوخ  زا  دـعب  ار ، دوخ  كالما  هکرت و  ص ،)  ) ربمایپ هک  درکن  ریـسفت  ینعم  نیا  هب ، ار  ثیدـح  هفیلخ  تسا  نشور  هک  ناـنچ 
دوصقم هک  یتروـص  رد  دوـب ، يرگید  نوـل  زا  وا  نخـس  دـیمهف  یم  نینچ  رگا  هک  دـیآ ، یمرد  هقدـص  تروـص  هب  و  دراذـگ ، یمن 

نیا هک  میوگب  مهاوخ  یم  .درک  یم  هبلاطم  ع )  ) ارهز هک  یلاوما  اهنت  هن  تسا ، ربماـیپ  هکرت  همه ي  یلک  روط  هب  اـجنیا ، رد  ثیدـح 
لوسر تشذگ  رد  زا  شیپ  هک  نانچ  لاوما ،

هحفص 162] ] 

یئاراد ره  لاوما  نآ  زا  ریغ  هکنانچ  دـش ، یمن  نآ  لماش  ثیروت  مدـع  مکح  املـسم  دوب ، هدـش  جراخ  ص )  ) يو تیکلام  زا  مرکا ،
هب رگا  نیاربانب  .دیـسر  یمن  ترـضح ، نآ  هثرو ي  هب  ثیدـح ، نآ  مکح  هب  انب  دوب ، هدروآ  تسد  هب  ص )  ) ربماـیپ رگا  زین ، يرگید 

ضرف یملسم  رما  ربمایپ ، هدنام ي  زاب  ندیسرن  ثرا 
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ریغ هچ  دشاب ، كدـف  ًالثم  هچ  دریگ ، یمرب  رد  تسا ، هدـنامزاب  ترـضح  نآ  زا  هک  ار  یکالما  لاوما و  مامت  تیـصوصخ  نیا  دوش ،
.دومن رصحنم  درک ، یم  هبلاطم  ع )  ) ارهز هچ  نآ  رد  ار  ربمایپ  هکرت  ناوت ، یمن  هنوگ  چیه  هب  و  نآ ،

هب رفن ، ود  اقافتا  رگا  لاح  راد » یمارگ  ار  وا  دمآ ، وت  رادید  هب  بشما  سکره   » دییوگب ناتتسود  هب  امـش  هک  دنام  یم  نادب  راک  نیا 
هتـشاد هجوت  یـصاخ  دارفا  هب  هکنآ  یب  هلکب  تسا ، هدوبن  صوـصخب  صخـش  ود  نیا  امـش  روـظنم  هک  تسا  ملـسم  دـنیایب ، وا  هناـخ 

.تسا هدش  قبطنم  رفن  ود  نآ  اب  امش  هتفگ ي  ًافداصت  دیشاب ،

- تسا ع )  ) ارهز هبلاـطم ي  دروم  هک  دوش - ریـسفت  لاـم  زا  ینیعم  شخب  هب  دـسر ، یمن  ثرا  هب  هک  يا  هکرت  یتقو  میئوگب  رتنـشور 
.تسا هدرک  دودحم  صاخ  لاوما  نآ  هب  دوش ، یم  طابنتسا  ثیدح  زا  هک  ار  یلک  مکح  نآ  رسفم ، هک  تسا  نیا  لثم 

ترـضح نآ  هکرت ي  زا  ینیعم  شخب  هب  مکح  ًـالمع  دیـسر ، یمن  ثرا  هب  ص ،)  ) مرکا یبـن  هکرت ي  هک  دوب  ناـنچ  رگا  دـیدرت  یب 
هلمج ي نیا  هدیاف ي  هک  دیسرپ  دیاب  اهنیا  همه ي  زا  هتـشذگ  دش ، یم  ص )  ) وا هدنامزاب  هیلک ي  لماش  هکلب  تفای ، یمن  صاصتخا 
هک دوب  نیا  ثیدـح  موهفم  هفیلخ ، رظن  هب  یتقو  اریز  تسا ؟ ناهنپ  نآ  هدرپ ي  تشپ  رد  میقتـسمریغ  یـضرغ  هچ  تسیچ ؟ هیریـسفت 
زا ار  دیدرت  نآ  تساوخ  هفیلخ  هک  تشاد  دوجو  یـصاخ  لاوما  رب  مکح  لومـش  رد  يدیدرت  ایآ  دـسر ، یمن  ثرا  هب  لوسر  ییاراد 

، دـیدرت ماـهبا و  نآ  دوجو  سپ  دـشاب ، نکمم  یـضرف  نینچ  رگا  دریگرب ؟ رد  زین  ار  لاوما  نآ  ثیروت ، مدـع  مکح  و  درادرب ، ناـیم 
نآ یتقو  نوچ  تسا ، هدوب  هفیلخ  حلاصم  هدننک ي  نیمأت 
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نیا رد  .تسا و  هتـساوخ  هفیلخ  هک  تسا  نامه  نیا  و  دوش ، یمن  لقتنم  ناثراو  هب  دوخ  هب  دوخ  دـشابن ، تیم  هکرت ي  زا  یئزج  لام 
.دشوکب ماهبا  کش و  نیا  عفر  رد  وا  هک  درادن  یموزل  تروص 

هحفص 163] ] 

قبطنم ع )  ) ارهز هبلاـطم ي  دروم  لاوما  اـب  ار  ثیدـح  دوـخ ، راـک  نیا  اـب  تسا  هدرک  دـصق  وا  هک  تفگ  ناوـت  یمن  رگید  فرط  زا 
دروم لاـم  هک  تسا  یهیدـب  دـنک  یم  هبلاـطم  ثرا  ناوـنع  هب  ار  نآ  ع )  ) ارهز هک  یماداـم  اریز  دراد ، زاـب  هشقاـنم  زا  ار  وا  و  دزاـس ،

.دناد یم  ص )  ) ادخ لوسر  كرت  ام  زا  یشخب  ار ، دوخ  تساوخرد 

لاوما و دیاش  هک  وا - هدنامزاب ي  همه  هن  تسا و  ص)  ) ربمایپ كرت  ام  زا  یتمسق  لاقتنا  لباقریغ  لاوما  هک  مینادب  تسا  مزال  اج  نیا 
هک تسا  یلاوما  ندرک  صخشم  هلمج ، نآ  ندوزفا  زا  هفیلخ  ضرغ  تفگ  میناوت  یم  ایآ  اما  دشاب - كدف  دننام  یلوقنمریغ  كالما 
نآ زا  یـشخب  و  دسرب ، ثرا  هب  ص )  ) ربمایپ ییاراد  زا  یتمـسق  دـناوت  یمن  هک  اریز  منک ، یمن  نامگ  نینچ  نم  دـسر ؟ یمن  ثرا  هب 

.دوش ینثتسم 

زا هک  نیا  نیع  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دوب  نیا  هفیلخ  رظن  هب  ثیدـح  موهفم  هک  دـماجنا ، یم  هجیتن  نیا  هب  ام  یـسررب  هلمجلا  یف 
نینج اـب  هقدـص !» هاـنکرت  اـم   » دوب هدومرف  و  هدـیمان ، هکرت  ار  نآ  دوـب ، هداد  ربـخ  لاـقتنا ، لـباقریغ  لاوـما  هب  تبـسن  شکلمت  مدـع 
هقدص دنام  یم  نم  زا  هچ  ره  دیوگ : یم  هک  دنک  یم  عمج  ار  دوخ  ناثراو  همه ي  هک  تسا  یسک  دننام  ص )  ) ربمایپ راک  يرّوصت ،

دوخ زا  دعب  هک  درادن ، دوخ  تیکلم  رد  يزیچ  هک  دنک  یم  مالعا  نانآ  هب  هلیسو  نیدب  .تسا و 

خیرات رد  www.Ghaemiyeh.comكدف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 228زکرم  هحفص 177 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسین لاقتنا  لباق  نم  لاوما  دیوگب  دهاوخ  یم  هک  تسا  یسک  راتفر  دننامه  ینعم  نیا  و  دراذگب ،

رد ربمایپ  ییاراد  هبلاـطم  يارب  هک  یـصخش  ع ،)  ) ارهز هداتـسرف ي  هب  تسا  هفیلخ  باوج  رگید  یـسررب  لـباق  مهبم و  هتکن ي  موس :
: دیوگ یم  وا  هب  هفیلخ  .دوب  هدمآ  ربیخ  سمخ  هدنام ي  كدف و  هنیدم ،

ار دوخ  ياذغ  دنناوت  یم  اهنت  دمحم  نادناخ  تسا ، هقدص  دنام  یم  ام  زا  هچ  ره  میراذـگ ، یمن  یثاریم  ام  تفگ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  »
ناـمه هب  ار  نآ  و  داد ، مهاوخن  رییغت  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  تاقدـص  زا  يزیچ  هک  مروـخ  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  نم  .دـنریگرب  نآ  زا 

« .تشاذگ مهاوخ  یقاب  دوب ، راوگرزب  نآ  دهع  رد  هک  یعضو 

نخس رد  دوب ، ص )  ) ربمایپ ثیروت  یفن  ثیدح ، ینعم  هفیلخ  رظن  هب  میئوگب  رگا 

هحفص 164] ] 

لاوما هک  دراد  فارتعا  يو  هک  تسا  ینعم  نیا  زا  یکاـح  مـالک  زاـغآ  رد  ثیدـح ، هب  وا  لالدتـسا  اریز  .دـیآ  یم  شیپ  ضقاـنت  وا 
نآ اب  ثیدح  دـشابن ، نینچ  رگا  و  تسا - هدـنام  ياج  رب  ص )  ) ربمایپ تلحر  زا  دـعب  هک  تسا  یلاوما  زا  ع ،)  ) ارهز هبلاطم ي  دروم 

رییغت ار  ص )  ) ادخ لوسر  تاقدص  زا  يزیچ  هک  مروخ  یم  دنگوس  نم  : » دـیوگ یم  هک  هفیلخ  رخآ  هلمج ي  و  تسین - قابطنا  لباق 
یم ع )  ) ارهز ار  هچنآ  هفیلخ ، معز  هب  هکنیا ، يارب  تسا ، ینعم  نیا  فالخ  رب  .تشاذگ » مهاوخ  یقاب  لاح  نامه  هب  و  داد ، مهاوخن 

هب دنگوس  : » دـیوگ یم  یتقو  رکبوبا  .دوب و  ربیخ  سمخ  یقبام  و  هنیدـم ، رد  ربمایپ  كالما  كدـف و  تیعـضو  دـنک ، رییغت  تساوخ 
هبلاطم ع )  ) ارهز هک  تسا  یلاوما  وا  روظنم  .داد » مهاوخن  رییغت  ار  ص )  ) ربمایپ تاقدص  زا  يزیچ  نم  ادخ ،
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یم ص )  ) ادخ لوسر  تاقدص  ار  نآ  هکنیا  .دسانـش و  یم  نآ  هتـشذگ  عضو  رد  رییغت  ار  ع )  ) هقیدص هبلاطم ي  موهفم  .دـنک و  یم 
نامز رد  ادخ ، ربمایپ  هک  درامـش  یم  یتاقدـص  هکلب  دـناد ، یمن  ترـضح  نآ  کلم  ار ، روکذـم  لاوما  هک  تسا  ینعم  نیدـب  دـمان ،
زاغآ رد  ثیدح  هب  يو  لالدتسا  هک  دنک  یم  نشور  یناعم  نیا  .تسا و  هتـشاد  هدهع  هب  ار  نآ  یتسرپرـس  تیلوت و  شیوخ ، تایح 

ًالوصا لاقتنا ، لباقریغ  لاوما  نآ  دیوگب  دهاوخ ، یم  هکلب  دسر  یمن  ثرا  هب  ربمایپ  ییاراد  دیوگب ، هک  تسین  نیا  يارب  دوخ  مالک ،
.تسا هتسناد  هقدص  ار  نآ  يو  دوخ  اریز  هدوبن ، مرکا  لوسر  ییاراد  ءزج 

دـنک و یم  هلداجم  ءایبنا  كالما  ندیـسر  ثرا  هب  هلأسم  رد  هفیلخ ، هک  درک  تباث  ناوتیم  هلوعجم  تایاور  زا  یـضعب  کمک  هب  هتبلا 
یثیدح هب  رکبوبا  لالدتسا  و  ع )  ) ارهز هبطخ ي  زا  هک  یتیاور  .تسا و  هدرکن  رصحنم  هتشذگ ، هنیمز  رد  ار  دوخ  زیمآ  هعزانم  ثحب 

رد میرک  نآرق  هماع ي  تایآ  هب  ع )  ) ارهز ضارتعا  زین  و  خلا ، میراذگ - یمن  یثاریم  ناربمایپ  ام  هک  ترابع  نیا  هب  ص ،)  ) لوسر زا 
ام يارب  ار  اهـشکمشک  نیا  زا  يا  هزات  تهج  دـیوگ ، یم  نخـس  ءایبنا ، زا  یـضعب  ثاریم  رب  ینبم  هّصاخ  تایآ  و  ثرا ، عیرـشت  باب 
هب دوخ ، لالدتـسا  رد  دوش ، یم  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  مرکا - یبـن  نتـشاذگ  ثاریم  رکنم  رکبوبا  مینیب  یم  یتـقو  .دـنک  یم  فشک 

و دنک ، یم  دانتسا  روکذم  ثیدح 

هحفص 165] ] 

، دزرو یم  رارصا  دوخ  راکنا  رد  زین  وا  دیامن ، یم  دیکأت  دوخ  رظن  تابثا  رد  و  دراشف ، یم  ياپ  وا  اب  لادج  ثحب و  رد  همطاف  هچ  ره 
.دوش یم  نشور  ام  يارب  هلاسم  رگید  هبنج ي 

ود اهوگتفگ  نیا  رد  هفیلخ  هرخالاب 
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: تسا هدرک  لقن  ثیدح 

.هقدص هانکرت  ام  ثرونال  لوا :

.ًهضف ًابهذ و  ثرون  ءایبنالا ال  رشاعم  انا  مود :

هک نیا  رگید  .دسر و  یمن  ثرا  هب  تسا  هقدص  كدف  هکنیا  یکی  تسا : هداتـسیا  رما ، ود  ياعدا  رـس  رب  ثیدـح ، ود  نیا  لقن  رد  و 
مود ثیدـح  اب  و  تسا ، هقدـص  كدـف  هک  دـنک  یم  لالدتـسا  لوا ، ثیدـح  اب  ینعی  .دراذـگ  یمن  ثرا  هب  ار  دوخ  كـالما  ربماـیپ ،

.دنک یم  یفن  ار  ص )  ) ربمایپ نتشاذگ  ثاریم 

هفیلخ اب  باسح  هیفصت 

ناـیب میتـشاد  هفیلخ  تیاور  هب  و  ربماـیپ ، زا  لوقنم  ثیدـح  ود  هراـبرد ي  هک  یتاـظحالم  دـش و  صخـشم  هفیلخ  عضوم  هک  نوـنکا 
يروما رد  میا ، هتـسناد  هذخاؤم  لباق  اه  نادـب  ار  رکبوبا  لاح  هب  ات  هک  يدراوم  .تسا  یناسآ  راک  وا  یـسرباسح  همکاحم و  میدرک ،

.مینک یم  هراشا  اهنآ  هب  ًالیذ  هک  دوش  یم  هصالخ 

.تشذگ لصف  نیا  زاغآ  رد  هکنانچ  دنک  یم  بیذکت  یهاگ  تسا  هدرک  لقن  دوخ  هک  یتیاور  هفیلخ  لوا :

زار هب  هفیلخ ، هب  اهنت  ار  دوخ  هکرت  هب  طوبرم  مکح  ص )  ) ادـخ لوسر  مریذـپب ، هک  تسا  يرواب  دوز  یـشیدنا و  هداـس  رایـسب  مود :
صاصتخا هفیلخ  هب  نایم  نیا  رد  رما  نیا  هنوگچ  ایآ  .دراد  ناهنپ  دوخ  هثرو ي  رگید  هشوگ و  رگج  دنزرف و  زا  و  دراپسب ،

هحفص 166] ] 

ص)  ) ادخ لوسر  میئوگب  رگم  دنیـشنب ؟ تولخ  هب  رکبوبا  اب  هک  تشادن  یتداع  نانچ  ص )  ) ربمایپ هک  نیا  اب  [ ، 67  ] تفای دناوت  یم 
يارهز دوخ ، زا  دـعب  مه  وا  ات  دراد  یفخم  دوخ  ناثراو  نادـنزرف و  زا  ار  نآ  و  دـهن ، ناـیم  رد  يزار  وا  اـب  تولخ  رد  هک  دوب  نآ  رب 

! دزاس التبم  يرگید  هزات ي  ياهتبیصم  هب  ار  گرزب 

- مالسلا هیلع  یلع - دیدرت  یب  موس :
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زرم هب  نآ  تّحـص  هک  درک  هجوت  يرتاوتم  ثیدـح  هب  دـیاب  ینعم  نیا  تابثا  يارب  .تسا  ص )  ) ادـخ لوسر  تیاصو  بصنم  ياراد 
نب همیزخ  سابع ، نب  هلادبع  دـننام : هباحـص  ناگرزب  رعـش  رد  هک  تسا  هدوب  عیاش  مالـسا  ردـص  رد  هنوگب ي  یتح  ،و  هدیـسر نیقی 

و تباـث ، نب  ناّـسح  بلطملادـبع ، نب  ثرحلا  یب  نایفـس  یبا  نب  هلا  دـبع  ناـهیتلا ، نب  میثـهلا  یبا  يدـع ، نب  رجح  يراـصنا ، تباـث 
.دنا هدرک  لقن  ناگرزب  نآ  هک  تسا  یتیاور  رب  نوزفا  اه  هراشا  نیا  .تسا و  هدش  هراشا  نادب  [ 68  ] بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 

[ . 69  ] .تسا هتفای  صاصتخا  ع )  ) یلع هب  اهنت  تسا و  مالسا  زیمآراختفا  نیوانع  زا  یکی  تیاصو ، بصنم  کش  یب  تروص  ره  هب 

يارب یـصن  هلزنم ي  هب  ار  تیاصو  نیتسخن ، مدـقم  هورگ  دـنا ، هدرک  فالتخا  تیاصو ، ینعم  رد  رکبوبا  ناوریپ  و  یلع ، نایعیـش  اما 
.تسوا یّصو  لوسر  تاصتخم  ای  تعیرـش  ای  ملع  رد  یلع  هک  دنا  هدرک  لیوأت  نانچ  رگید  هتـسد ي  و  دنناد ، یم  ع )  ) یلع تفالخ 

رارق هجوت  دروم  ار  ثیدـح  ثحب ، عوضوم  اب  طابترا  دـحرد  هک  مینآرب  اهنت  میزادرپب ، ءارآ  نیا  دـییأت  ای  ّدر ، هب  میهاوخ  یمن  اـجنیا 
.مینک نایب  دوش ، یم  هتفرگ  نآ  نوگانوگ  ریسافت  زا  هک  ار  يا  هجیتن  و  میهد ،

هحفص 167] ] 

.مینیـشن یم  هفیلخ ، ّتیـصخش  تخانـش  هب  ثیدح  نیا  موهفم  وترپ  رد  هاگنآ  .دـشاب  تفالخ  ینعم  هب  تیاصو  مینک : یم  ضرف  الوا 
تاردـقم ینوناق ، یلیلد  نودـب  .درب و  یم  تقرـس  هب  ار  مالـسا  يونعم  سئافن  نیرتاهبنارگ  هک  میبای  یم  یـصخش  ار  وا  اـج  نیا  رد 

ام و  دشاب ، دهعتم  ار  یمالـسا  هعماج ي  يرادمامز  تیلؤسم  دناوت  یمن  الوصا  یـصخش  نینچ  .دریگ  یم  فرـصت  تسد  رد  ار  تما 
تیاور لقن و  رد  ار  وا  میناوت  یمن 
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رد یلع  رگا  میئوگ : یم  مینک و  یم  اهر  تسا - راوشد  نارگ و  هفیلخ  رب  نآ  لمحت  هک  ار - ریـسفت  نیا  اما  .میرامـشب  نیما  ثیدـح 
ار یثیدح  تعیرش - ملع و  رد  ع -)  ) يو سدقم  تیاصو  هب  فارتعا  نیع  رد  ایآ  دشاب ، ترضح  نآ  یـصو  لوسر ، تعیرـش  ملع و 

ینابهگن تسارح و  بقارم ، رادـیب و  يا  هدـید  هلزنم ي  هب  وا  هک  ینامز  ات  هک  یلاح  رد  تفریذـپ ، ناوت  یم  دـنک ، یم  راـکنا  وا  هک 
املـسم تسا ؟ هتـسب  نآ  رب  ارچ  نوچ و  هار  هک  تسناد  یـصن  هلاسم ، ره  رد  ار ، وا  يأر  رظن و  دـیاب  دراد ، هدـهع  هب  ار  یهلا  تعیرش 

، مهنآ املسم  .دینک  ضرف  ار  یموس  هجو  امش  لاح  .تسا  رت  هاگآ  یسک  ره  زا  ربمایپ  یهلا  تاناما  ایاصو و  هب  وا  هکنیا  يارب  زگره ،
چیه هب  هفیلخ  مینادـب ، ترـضح  نآ  یـصو  ربماـیپ  تاـصتخم  هکرت و  رد  ار  ع )  ) یلع یتقو  نوچ  دـیماجنا ، دـهاوخ  هجیتـن  نیمه  هب 

هدنز و دوخ  ربمایپ ، یـصو  هک  یتروص  رد  دهد ، ناشن  هّجوم  ار  دوخ  راک  و  دـیابرب ، ار  ص )  ) ادـخ لوسر  هکرت  دـناوت  یمن  یلیلد ،
.تسا رتاناد  همه  زا  نآ ، یعرش  تشونرس  مکح و  رد  و  دهاش ،

اه و يروآون  زا  درک  یلم  ار  نآ  حالطصا  هب  دروآ و  باسح  هب  یمومع  لاوما  زا  ییزج  ار  ربمایپ  ثاریم  هک  هفیلخ  راک  نیا  مراهچ :
یم نآرب  زین  ءایبنا  رگید  نانیـشناج  دوب ، یّعبتم  هدعاق ي  هچ  نانچ  .درادـن و  هقباس  هتـشذگ ، مما  خـیرات  رد  هک  تسا  ییاه  تعدـب 

ربمایپ تیکلام  راکنا  هک  نانچمه  .دوب  يا  هدش  هتخانـش  تنـس  اه  تما  همه  يارب  روهـشم و  يراک  ناگتـشذگ  خـیرات  رد  و  دـنتفر ،
هنالوجع رایسب  يراک  دیاب  دش - نایب  هتشذگ  بلاطم  رد  هک  كدف - باب  رد  (ص )
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هدمآ نیملسم  تسد  هب  یشکرکشل  گنج و  یماظن و  ياوق  يورین  هب  هک  دوبن  یلاوما  ءزج  كدف  هک  اریز  درمش ، هدزباتش  و 

هحفص 168] ] 

ص)  ) ربمایپ هب  دنتشاد ، مالسا  تردق  زا  هک  یفوخ  بس  هب  نآ ، نابحاص  ینس - هعیـش و  گرزب  ناّخروم  رظن  قافتا  هب  هکلب - دشاب ،
دنوادخ .دمآ  دـهاوخرد  ربمایپ ، هصلاخ  کلم  ناونع  هب  دوش ، میلـست  قیرط  نیدـب  هک  ینیمز  ره  میناد  یم  و  دـندوب ، هدرک  راذـگاو 

: دیامرف یم  ربمایپ  هب  كدف  ّقلعت  هرابرد ي  یلاعت  كرابت و 

...باکر لیخ و ال  نم  هیلع  متفج  وا  امف  مهنم  هلوسر  یلع  هللا  ءافا  ام  «و 

بسا و چـیه  نآ  رب  مالـسا  نایهاپـس  امـش  هک  تسا  لوسر  هب  قلعتم  دراد ، زاب  تمینغ  مسر  هب  اهنآ  لام  زا  دـنوادخ  هک  ار  هچ  نآ  و 
« .رشح هروس ي  هیآ ي 6  زا  [ 70  ] .دیتخاتن يرتسا 

.دشاب هدرک  فقو  ای  هداد  هقدص  هب  ار  نآ  ربمایپ  هک  تسا  هدشن  تباث  هتفگ و  زین  ییاج  رد  و 

یسررب رد  ام  و  دنک ، یمن  هماقا  وا  رظن  تابثا  يارب  یلیلد  هنوگچیه  درک ، دانتسا  نادب  دوخ  نانخس  رد  هفیلخ ، هک  یثیدح  ود  مجنپ :
تابثا يارب  ام  ياه  هتفگ  ًاضرف ، هچنانچ  .درادـن و  هفیلخ  راک  هب  یطاـبترا  روکذـم ، ثیداـحا  ینعم  هک  میدرک  ناـیب  هتـشذگ ، ياـه 

هب ار  اهنآ  زا  یکی  لیلد ، نودب  ناوت ، یمن  هک  دوب  دنهاوخ  یناسکی  شزرا  ياراد  میتفگ ، ًالبق  هک  يریـسافت  یناعم و  دـشابن ، یفاک 
.درک لالدتسا  نآ  هب  و  داد ، حیجرت  يرگید 

.مینک هفاضا  دیاب  مه  ار  لاکشا  نیمشش  نونکا  اما  میدوب ، هدیسر  نآ  هب  ًالبق  هک  دوب  یتاداریا  دش  هتفگ  هچنآ  مشش :

ءایبنالا رشاعم  انا  هلمج ، دافم  میتسناد  یتقو  هک  بیترت  نیدب 
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، هفیلخ عفن  هب  ییانعم  هقدـص ، هانکرت  ام  ثرونال  هلمج : يارب  و  یثوروم ، لاـم  یفن  اـت  تسا  رتکیدزن  ثاریم  مکح  یفن  هب  .ثرونـال 
نیا هب  هجوت  اـب  هاـگنآ  و  میتشاـگنا ، یفتنم  نآ  موهفم  زا  ار ، هکورتـم  هقدـص  ندیـسرن  ثرا  هب  و  میدرک ، ضرف  وا  رظن  قـفاوم  ینعی 

هب لاکش  نآ  .دهد  یم  ناشن  ار  دوخ  هرهچ ي  دیدج ، لاکشا  نیا  میتسشن ، لئاسم  یسررب  هب  تاضورفم 

هحفص 169] ] 

تسین و زیاج  ینعم  نیرتحـضاو  رب  دامتعا  دـشاب ، حیحـص  يربخ  هرابرد ي  ییاهـضرف  نینچ  اج  ره  ًاحالطـصا  هک  تسا  بیترت  نیا 
رد مکح  نیا  و  دـنراذگ ، یمن  ثرا  هب  ار  دوخ  كرت  ام  ناربمایپ  زا  کیچیه  هک  تسا  نیا  اعدا  اجنیا  نوچ  .درک  لیوأت  ار  نآ  دـیاب 

انکرت ام  ثرونال  رد : عمج  نون  تلالد  هب  زین  و  ثرونـال ، ءاـیبنالا  رـشاعم  اـنا  دـننام : .تسا  ماـع  یلک و  یمکح  ثیداـحا  زا  یـضعب 
اریز دریگ  یمرب  رد  ار  ءاـیبنا  تعاـمج  اـهنت  هکرت  ندیـسرن  ثرا  هب  مکح  هوـالعب  .تسا  عمج  هب  قـلعتم  مکح  زین  اـجنیا  هک  هقدـص ،

.دشاب زیاج  اهنآ  رب  مکح  نیا  قدص  لامتحا  هک  تفای  ناوت  یمن  ار  يرگید  هورگ 

نمض رد  یلاعت  دنوادخ  .دنا  هتشاذگ  ثاریم  دوخ  زا  ناربمایپ ، زا  یضعب  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  میرک  نآرق  حیرـص  رگید  فرط  زا 
: دیامرف یم  يو  نابز  زا  ع )  ) ایرکز ترضح  زا  رابخا 

: ایضر یبر  هلعجاو  بوقعی ، لآ  نم  ثری  ینثری و  ایلو  کندل  نم  یل  بهف  ارقاع  یتارما  تناک  یئارو و  نم  یلاوملا  تفخ  ینا  و 

دنشابن حلاص  فلخ  ماقم  لام و  رد  نم  زا  سپ  هک  ادابم   ) مکانمیب دنتـسه  نم  ياهومع  رـسپ  هک ، ینونک  ناثراو  نیا  زا  نم  اهلاراب ! »
( دنیوپ لطاب  هار  و 

خیرات رد  www.Ghaemiyeh.comكدف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 228زکرم  هحفص 184 

http://www.ghaemiyeh.com


وا هک  امرف  اطع  نم  هب  هتـسیاش ، ینیـشناج  حـلاص و  يدـنزرف  دوخ ، صاخ  فطل  زا  ایادـخ  وت  .تسا  میقع  ازان و  مه  نم  هجوز ي  و 
.میرم تایآ 5 و 6  امرف » ررقم  حلاص  هدیدنسپ و  یثراو  ار  وا  دنوادخ  يا  وت  دشاب و  بوقعی  لآ  همه ي  و  نم ، ثراو 

ملع و دروم  رد  تسا و  یقیقح  یلاـقتنا  ثراو ، هب  ثوروـم  لاـم و  لاـقتنا  اـهنت  اریز  .تسا  لاـم  هفیرـش  هیآ ي  نیا  رد  ثرا  زا  دارم 
.تسا ینـشور  ًالماک  عوضوم  لوقعم  لقاع و  داحتا  هیرظن ي  رباـنب  ملع ، لاـقتنا  ندوب  لاـحم  .دـبای  یمن  ققحت  یلاـقتنا  نینچ  توبن 

يدیدرت مینادب ، ریاغم  يدوجو  ظاحل  زا  ار  لوقعم - لقاع و  ود - نآ  ام  یتقو  [ 71]

هحفص 170] ] 

نیدـب یلولح ، یمایق  هن  تسا و  [ 73  ] يدودـص یمایق  یمدآ ، سفن  رد  اه  نآ  ماـیق  و  درجم ، [ 72  ] هیملع روص  هک  تشاد  میهاوـخن 
شیوخ و تلع  هب  مّوقتم  لاـصتا - درجم  هب  طـقف  هن  دوخ - تاذ  بسح  هب  دـحاو  لولعم  تسا و  سفن  لولعم  هیملع  روـص  هک  ینعم 

تایفیک ضارعا و  زا  ار  هکردم  روص  هچنانچ  .لاحم و  رگید  ّتلع  هب  یلولعم ، نینچ  لاقتنا  رظن  نیا  زا  و  تسا ، نآ  هب  هتـسباو  ًاتیوه 
، هدیـسر توبث  هب  هفـسلف  رد  هک  نانچ  اریز ، تسین ، نکمم  نآ  لاقتنا  مه  زاب  مینادـب ، یلولح  یمایق  ار  نآ  ماـیق  و  كردـم ، هب  مئاـق 

هدرجم یناعم  زا  ار  هکردم  روص  هچ  دـنک  یمن  یتوافت  عانتما  نیا  و  تسا ، عنتمم  يرما  رگید  عوضوم  هب  یعوضوم  زا  ضرع  لاقتنا 
تیلباق دـننام  هدام  یلک  تایـصوصخ  مامت  هکردـم  روص  هک  میوش  دـقتعم  دـیاب  ریخا  تروص  رد  هک  يدام  تادوجوم  زا  ای  مینادـب 

ریغ میسقت و 
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ار نآ 

هحفص 171] ] 

.دنراد

، زین توبن  اما  .تسا  لاـحم  دـنا ، هتفگ  نخـس  هیملع  روص  هراـبرد ي  هک  یفـسلف  بهاذـم  همه ي  رظن  زا  ملع  لاـقتنا  تروص  ره  هب 
یناسفن و لامک  بتارم  زا  يا  هبترم  هفـسالف ، زا  یـضعب  رظن  قبط  رب  هچ  تسین ، نکمم  نآ  لاقتنا  ًالقع  هک  تسا  یتلیـضف  تبهوم و 

لامک يوس  هب  دوخ  یلماکت  ریـس  يرهوج و  تاءاقترا  بتارم  رد  ناسنا  ّتیهام  هک  دـشاب ، یناسنا  رترب  دوجو  تاجرد  زا  يا  هجرد 
یهاـشداپ و ماـقم  دـننام  هک  یهلا  یبـصنم  ینعی ، دـننک  یم  هدارا  توـبن  زا  مدرم  هک  یموـهفم  هچ  .دـبای و  یم  تسد  نآ  هب  قـلطم ،

.تسا سفن  لماکت  هب  طورشم  يداد و  رارق  يرما  ترازو ،

رد .تسوا و  یتاذ  تالامک  ربمایپ و  دوجو  نیع  توبن ، ینعم  نیا  رد  نوچ  .تسا  لاقتنا  لـباقریغ  ًاترورـض  لوا ، ینعم  رد  توبن  اـما 
رییغت لدـبت و  یتح  هک  تسا  فارطالا  صّخـشتم  يرابتعا و  يرما  توبن ، ییانعم  نینچ  رد  اریز  تسا  لاحم  شلاقتنا  زین  مود ، ینعم 
یتوبن لاـثم ، ناونع  هب  ع ،)  ) اـیرکز توبن  نیارباـنب  دوش ، لـقتنم  يرگید  هب  هسفن ، یف  نآ  دوخ  هک  تسا  نکمم  یتقو  نآ ، زا  ییزج 

نآ رگید  یتلاح  نینچ  رد  هکنیا  يارب  تسین  لوقعم  رگید  صخش  رد  نآ  ققحت  زگره  و  دراد ، صاصتخا  ترـضح  نآ  هب  هک  تسا 
.تسا نآ  اب  توافتم  و  رگید ، یتوبن  ماقم  دیدج و  یبصنم  هکلب  دشاب ، دناوت  یمن  ایرکز  توبن  توبن ،

نکممریغ عنتمم و  رما  توبن ، ملع و  لاقتنا  هک  دـنک  یم  نشور  هّجوت  نیرتمک  دـشاب  زاین  یـصحف  قمعت و  هب  هک  نآ  نودـب  ًـالوصا 
تسد مه ، هفیلخ  يارب  و  دروآ ، یم  تسد  هب  تسد ، رود  نادنچ  هن  ریس  رد  لقع  هک  يا  هجیتن  ینعی  تسا 
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.توبن ملع و  زگره  هن  و  دبای ، لاقتنا  ثرا ، ناونع  هب  دناوت  یم  لام  اهنت  هک  تسا  نیا  هدوبن ، ینتفاین 

؟ دربب یثرا  ایرکز  زا  تسناوت  ییحی  ترضح  ایآ 

ریسفت لام  هب  ناوت  یمن  ار ، ع )  ) ایرکز ثرا  هک  دنا  هدرک  ضارتعا  یضعب 

هحفص 172] ] 

دیاب ور  نیا  زا  و  دیـسر ، تداهـش  هب  وا  تاـیح  ناـمز  رد  نوچ  دربب ، ثرا  هب  يزیچ  ردـپ  لاـم  زا  تسناوتن  ع )  ) ییحی هک  اریز  درک ،
هدیسر تباجتسا  هب  مه ، ع )  ) ایرکز ياعد  بیترت  نیدب  و  هدروآ ، تسد  هب  ار  نآ  ع )  ) ییحی هک  درک  ریـسفت  توبن  ثرا  هب  ار ، ثرا 

.تسا

هب یلام  ردپ  زا  هک  نانچ  مه  ع )  ) ییحی نوچ  دبای ، صاصتخا  ثرا  ینعم  زا  یـشخب  هب  دناوت  یمن  ضارتعا ، نیا  هک  تسناد  دیاب  اما 
ایرکز تساوخرد  دوبن و  یثوروم  زگره  دیـسر ، ودب  توبن  ضیف  ملع و  زا  هچ  نآ  هوالعب  .دشن  وا  نیـشناج  زین  توبن  رد  دربن ، ثرا 

وا رب  ثاریم  گرم ، زا  دـعب  هک  دـنک  اطع  یثراو  ودـب  دوب ، هتـساوخ  دـنوادخ  زا  ترـضح  نآ  نوچ  .درک  یمن  قیبطت  نآ  اب  مه  (ع )
یبوخ هب  وا  نخـس  نیا  ...نم  گرم  زا  دـعب  مسرت  یم  ینعی  یئارو » نم  یلاوملا  تفخ  ینا  و  : » تفگ دوخ  ياعد  رد  هکنانچ  .دـشاب 

و یلاوم ، زا  وا  هک  یـسرت  هنرگ  و  دشاب ، نامزمه  وا  اب  هک  يربمایپ  هن  دوش  وا  نیـشناج  هک  تساوخ  یم  یثراو  وا  هک  دهد  یم  ناشن 
نینچ هک  مینک  ریـسفت  یهجو  هب  ار ، روکذـم  هفیرـش ي  هیآ ي  دـیاب  ریدـقت  رهب  .دـنام  یم  دوخ  ياج  رب  تشاد  دوخ ، تافو  زا  سپ 

يدنزرف تسا : نینچ  نآ  ینعم  اعد و  باوج  ماقم  رد  بوقعی » لآ  نم  ثری  ینثری و   » هلمج : » میئوگب ینعی  .دشابن  نآ  رد  یتاماهبا 
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زا ایرکز  نآ  لولدـم  ربانب  هک  يوحن  هب  تسناد  تفـص  لـحم  رد  ار  نآ  ناوت  یمن  ـالاو  درب ، یم  ثرا  نم  زا  هک  يدرک  اـطع  نم  هب 
نآ و  درک - تساوخرد  دوخ  راگدرورپ  زا  ع ،)  ) اـیرکز ترـضح  هچنآ  اـم  رظن  هب  .دـشاب  هدرک  تساوخرد  یثرا  یلو  دوخ ، يادـخ 

ع)  ) وا ياضاقت  مزاول  زا  هکلب  دوبن ، وا  تساوخرد  زا  ییزج  توبن ، ای  لام  ندرب  ثرا  اما  دـش ، هدروآرب  دوب - يرـسپ  دـنزرف  نتـشاد 
.دوب

باوج رگا  عوفرم و  دشاب ، هیفصو  رگا  ینعی  دش ، دهاوخ  یفلتخم  بارعا  ياراد  مینادب ، اعد  لحم  ای  تفص ، لحم  رد  ار  هلمج  رگا 
.تسا هدش  دراو  نآ  تئارق  رد  تروص  ود  ره  نیا  تسا و  موزجم  دشاب ،

وزرآ يا  هبّیط  هیرذ  اهنت  دوخ ، يادخ  زا  وا  : مینیب یم  مینک ، یـسررب  میرک  نآرق  زا  يرگید  ياج  رد  ار  ع )  ) ایرکز هصق ي  یتقو  اما 
لآ هروس ي  رد  یلاعت  دنوادخ  .دنک  یم 

هحفص 173] ] 

«. امرف اطع  تشرس  كاپ  يدنزرف  شیوخ  فطل  هب  ارم  اراگدرورپ  درک ، ضرع  ایرکز  ماگنه  نآ  رد  : » دیامرف یم  هیآ 38  نارمع ،

رد ع )  ) اـیرکز هک  دوش  یم  هدـیمهف  هیآ  نیا  زا  تسا ، نآرق  دوخ  هب  دانتـسا  میرک ، نآرق  قیقد  مهف  يارب  هار  نیرتـهب  هک  اـجنآ  زا  و 
میرک نآرق  رگید ، ياـجکی  رد  تساوخ  یمن  دوخ  يادـخ  زا  يزیچ  هبّیط ، هیرذ ي  زج  و  تشادـن ، يداـیز  هتـساوخ ي  دوخ  ياـعد 
هجیتن رد  .تسا  هدومرف  نایب  یلقتـسم  ياعد  اب  ار  نآ  فاصوا  هیّرذ و  ییاج  رد  زین  و  هدرک ، عمج  يا  هلمج  رد  ار  ع )  ) ایرکز ياـعد 

هیرذ ندوب  كاـپ  تساوخرد  ًایـضر » یبر  هلعجاو   » هلمج ي هیّرذ و  بلط  ناـیب  رد  تسا  يا  هلمج  اـیلو » کندـل  نم  یلبه   » هلمج ي
ار هلمج  ود  نیا  یتقو.تسا 
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نیا هسیاقم  اب  هرخالاب  .دـنک و  یم  هدافا  هبّیط » هیرذ  کندـل  نم  یل  به   » هلمج ي هک  میـسر  یم  ییانعم  نامه  هب  مینک  عمج  مه  اـب 
.دوش هتسناد  اعد  باوج  دیاب  کش  یب  و  ددرگ ، یم  جراخ  اعد  عوضوم  زا  ینثری )  ) هلمج ي ینآرق ، هلمج  ود 

ایرکز هتساوخ ي 

ًالوصا اریز  .توبن  هن  تسا و  هتفر  راک  هب  - لام ینعی  دوخ -، یقیقح  ینعم  رد  همیرک  هیآ ي  رد  ثرا  هملک ي  دش ، هتفگ  هچنآ  ربانب 
رد .دـبای  قحت  نآ  هارمه  هب  و  دـشاب ، یمدآ  بولطم  مزالم  عقاوم ، رتشیب  اـی  هشیمه ، هک  دوش  عقاو  اـعد  باوج  رد  دـناوت  یم  يزیچ 

هکنیا يارب  دـتفا  یمن  یقافتا  نینچ  رفن  اهنویلیم  رد  ًاققحم  هکلب  تسین ، دـنزرف ، هیرذ و  دوجو  مزالم  اقلطم  توبن ، تثارو  هکیتروص 
هک تسین  حیحـص  ور  نیا  زا  .دراد  زاین  تمظع ، جوا  رد  یلامک  لضف و  و  دـننام ، لـثم و  یب  یتقاـیل  تیاـفک و  توبن ، خـماش  ماـقم 

تبـسن اریز  .دریگ  رارق  تسا ، كاپ  ینامدود  هیّرذ و  هب  دودـحم  هک  ییاضاقت ، باوج  رد  شتلالج ، همه  اـب  يربماـیپ  یهلا  تبهوم 
اما .تسا  نویلیم  دحاو و  تبـسن  تسا ، ّینابر  صاخ  هعیدو ي  و  ینامـسآ ، تناما  لمحت  هلیـسو ي  هک  ییاهیئاناوت  ناسنا و  هیرذ ي 

تثارو

هحفص 174] ] 

ًابلاغ هک  تسا  يرما  لام  ندرب  ثرا  هب  و  دنام ، یم  ردپ  زا  دعب  دنزرف  الومعم ، نوچ  دشاب ، ع )  ) ایرکز ياضاقت  دروم  دـناوت  یم  لام 
رایـسب هچ  تشاد ، هک  ییزورآ  هکلب  تسناد  یمن  هیرذ  همزال ي  ار  توبن  دوخ  ع )  ) ایرکز هک  نیا  هّصاخ  تسا ، ّبترتم  وا  دوجو  رب 

.دهد رارق  هتسیاش - یّضر - ار  وا  دنزرف  دنوادخ  هک  تساوخ  یم  ور  نیا  زا  و  دوب ، رت  نیئاپ  نآ  زا  یناحور  يونعم و  بتارم  رد 

؟ تسا لام  اهنت  هفیرش  هیآ ي  رد  ثرا  ارچ 

باوج هن  دشاب و  فصو  لحم  رد  ینثری  هلمج ي  هک  ضرف  نیا  اب  اهنت  ار  نخس  هیآ ، نیا  رد  ثرا  هملک  نوماریپ  رتشیب  قیقحت  يارب 
تروص نیا  رد  میئوگب : هک  نیا  رگم  دناسر  یمن  يا  هزات  هجیتن ي  هب  ار  ام  مه  ضرف  نیا  نم  رظن  هب  اما  مینک  یم  لابند  اعد ،
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: دنک یم  دییأت  دیدج ، ضرف  نیمه  اب  ار  ینعم  نیا  عوضوم  ود  .تسا  لام  ثرا  ینثری »  » رد ثرا  زین 

- هدیدنسپ يدرف  وا  دنزرف  هک  تشاد  وزرآ  ارچ  ددرگ ، توبن  ثراو  هک  تساوخ  یم  يدنزرف  شراگدرورپ  زا  ع )  ) ایرکز رگا  لوا :
رد ار  یگتـسیاش  یگدیدنـسپ و  هک  دوب  ییالاو  تافـص  لماش  دوخ  هب  دوخ  وا  هیلوا ي  هتـساوخ ي  هک  یتروص  رد  دشاب ؟ یـضر -

.تفرگ یمرب 

دشابن ینعم  نیا  زا  یکاح  رگا  عوضوم  نیا  و  هدماین ، نایم  هب  ثرا  زا  ینخس  اقلطم  نارمع ، لآ  هروس ي  رد  ایرکز  هصق ي  رد  مود :
، نآرق رگید  ياج  رد  و  ایرکز ، ناتـساد  رد  ثرا ، هک  دـنک  یم  نشور  لقادـح  تسا ، نآ  مزاول  زا  جراخ و  اـعد  دودـح  زا  ثرا  هک 

يرگید و  حـلاص ، كاـپ و  دـنزرف  یکی  هک  تساوخ  یم  زیچ  ود  دوخ ، يادـخ  زا  ترـضح  نآ  رگا  هک  اریز  توبن ، هن  تسا و  لاـم 
لاؤس نیا  باوج  تسا ؟ هدرک  راـصتقا  اـیرکز ، نیتسخن  هتـساوخ ي  فصو  هب  اـهنت  میرک  نآرق  ارچ  دوب ، دـنزرف  يارب  توبن  ثاریم 

هک تسا  نیا 

هحفص 175] ] 

دینک ضرف  دـیوش ، ماگنه  نم  اب  رظن  نیا  رد  هک  نیا  يارب  .دوبن  رکذ  لباق  ییئـش  توبن ، اب  ساـیقرد  هدـیزگرب ، یبن  نآ  هتـساوخ ي 
لاح .دینک  هدروآرب  ار  وا  هتـساوخ ي  ود  ره  امـش  و  لوپ ، يزیچان  غلبم  و  هویم ، رپ  زبسرـس و  یغاب  دـهاوخب ، زیچ  ود  امـش  زا  یلئاس 

زا یمسا  جیه  درک و  دیهاوخ  افتکا  زیچان ، غلبم  نامه  رکذ  هب  ایآ  دیئوگب ، وا  يارب  يا  هصق  دوخ  شـشخب  عوضوم  رد  دیهاوخب  رگا 
طارفا عضاوت  رد  ًاعقاو  امـش  هک  نیا  رگم  دـتفیب ، قافتا  يا  هعقاو  نینچ  منک  یمن  رکف  نم  دروآ ؟ دـیهاوخن  ناـیم  هب  هویمرپ ، غاـب  نآ 

.دینک
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رب توبن  ناحجر  زایتما و  زا  بتارم  هب  يدام  ياهـشزرا  نازیم  رد  زیچان ، یغلبم  هب  هویمرپ ، غاب  يرترب  هسیاـقم ، ماـقم  رد  هکیلاـح  رد 
نایم هب  ینخـس  ثرا  زا  هک  نارمع ، لآ  هروس  رد  ع )  ) ایرکز هصق ي  تروص  نیا  .تسا و  رت  نیئاپ  یناحور  نیزاوم  رد  هیّرذ ، یکاپ 
يزیچ رکذ  زا  تسا  نکمم  هنوگچ  هنرگ  .تسا و  لام  و  تسین ، توبن  هصق  رگید  نایب  رد  روکذم  ثرا  هک  دـهد  یم  ناشن  هدرواین ،

؟ درک یشوپ  مشچ  تسا ، هصق  رصنع  نیرت  صخاش  هک 

ناققحم زا  یضعب  رظن 

.تسا توبن  اجنیا  رد  ثرا  زا  دارم  هک  دنا  هدرک  روصت  همیرک ، هیآ ي  رد  هتکن  ود  هب  هجوت  اب  ناققحم  زا  یضعب 

لآ لاوـما  ییحی  هکیلاـح  رد  تسا ، فوـطعم  ینثری »  » هلمج ي هب  بوـقعی » لآ  نـم  ثری  و   » هـلمج ي ع )  ) اـیرکز نانخـس  رد  لوا :
.تسا قداص  ینعم  نیا  رد  تمکح  توبن و  اهنت  اذل  و  درب ، دناوت  یمن  ثرا  هب  ار  بوقعی 

یم و  مکانمیب » دوخ  زا  سپ  ناثراو  زا  نم  یئارو : نم  یلاوملا  تفخ  یناو  : » دـیوگ یم  دوخ  ياـعد  همدـقم ي  رد  گرزب  نآ  مود :
اریز .دوب  توبن  رارمتسا  اب  نآ  ياقب  رد  وا  لیامت  و  نید ، رئاعش  ملاعم و  هب  قافـشا  يزوسلد و  رطاخ  هب  طقف  ع )  ) وا فوخ  هک  میناد 

روخ رد  یتافص  نینچ  اهنت 

هحفص 176] ] 

.ناثراو زا  یضعب  هب  نآ  ندیسرن  ای  ندیسر ، زا  سرت  لاوما و  صرح  هن  و  تسا ، ناربمایپ  ماقم 

ار بوقعی  لآ  لاوما  همه ي  تساوخ  یمن  دوخ ، يادخ  زا  ع )  ) ایرکز هک  دـنا  هتفگ  خـساپ  نینچ  نیتسخن ، هتکن ي  هب  هعیـش  ياملع 
.درادن تلالد  ییانعم ، نانچ  هب  وا  ياعد  اذل  دوب و  نآ  زا  ییزج  وا  هتساوخ ي  هکلب  درب ، ثرا  هب  وا  دنزرف 

اما
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ناگداز ومع  زا  ملع  نید و  يارب  ایرکز ، فوخ  سرت و  اریز  میدرک ، راـیتخا  ار  نآ  هک  تسا  يریـسفت  ناـمه  نئارق  زا  مود  هتکن ي 
ملاعم هتـسویپ  و  دراذـگ ، یمن  دوخ  هغلاـب ي  تّجح  زا  مورحم  نادرگرـس و  ار ، مدرم  زگره  یهلا  فطل  نوچ  درادـن ، ییاـنعم  دوخ 

زا يدودـعم  تماـق  رب  دـبا  اـت  توـبن ، ینامـسآ  توـسک  .تسا و  ظوـفحم  يدـنوادخ ، هّصاـخ  تیاـعر  تحت  یهلا  ماـکحا  نـید و 
ایآ تروص  نیا  رد  .دـسر  یمن  نآ  نماد  هب  یتراغ ، تردـق و  تسد  هاـگچیه  هک  تسا  هدـش  هدـناشوپ  هتخود و  رـشب ، ناگتـسجرب 

ای یلاوم  هک  داد  یم  لامتحا  ایآ  دراذگن ؟ تنم  وا  رب  ع ،)  ) ییحی دوجو  هب  رگا  درک ، دـهاوخ  هچ  دـنوادخ  درک  یم  رکف  ع )  ) ایرکز
رد تیافک و  یب  يربمایپ  فیاـظو  نداد  ماـجنا  رد  دـنچ  ره  درک ، دـهاوخ  فلکم  شیوخ ، تلاـسر  هب  ار  وا  حـلاصان  ناـگداز  ومع 

یتجح هناهب  نیا  هب  ات  تشاذگ ، دهاوخ  لمهم  ار  دوخ  ناگدیرفآ  راک  تشادـنپ  یم  ای  دنـشاب ؟ قیالان  فیرـشت  راختفا و  نآ  بسک 
، مامعا ینب  زا  دوخ و  لاوما  رب  اهنت  و  تشادن ، يروصت  نینچ  كاپ ، ربمایپ  نآ  زگره  هک  اشاح  دننک ؟ ادیپ  یلاعت ، كرابت و  ادخ ، رب 

یم هک  ّتین  نیا  رب  ار  ع )  ) وا هتبلا  .دربـب  ثرا  هـب  ار  نآ  هـک  درک  یم  بـلط  يا  هدیدنـسپ  دـنزرف  شیوـخ  دـنوادخ  زا  دیـسرت و  یم 
تـسد هب  رگا  تسناد  یم  اریز  تشاـگنا ، راـکهانگ  ناوت  یمن  دراد ، زاـب  دوخ ، یلاوم  ياوراـن  فرـصت  زار  شیوخ  لاوما  تساوخ 

مئالع و هک  داد ، دنهاوخ  جرخ  هب  دـسافم ، یـصاعم و  عاونا  هار  رد  درک و  دـنهاوخ  فرـص  نآ ، عضاوم  ریغ  رد  هناملاظ  دـتفا ، نانآ 
لیئارسا ینب  رارشا  ار  نانآ  زور  نامه  رد  و  دوب ، راکشآ  ناشامیس  زا  دسافم  رش و  تاراما 
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.دنتفگ یم 

ایرکز فوخ  دیدحلا و  یبا  نبا  نخس 

یلاوم زا  ع )  ) ایرکز سرت  يارب  قیرط  ود  هب  هک  تسا  هدیشوک  دیدحلا  یبا  نبا 

هحفص 177] ] 

: دزاسب یهجو  دوخ ،

، ربمایپ يارب  نید - یهابت  زا  فوخ  یفوخ - نینچ  ندوب  نکمم  ریغ  : » دیوگ یم  هک  بیترت  نیدب  هعیـش ، دیاقع  لوصا  قیرط  زا  لوا :
هک يرایـسب  یهلا  فاطلا  زا  جـع ،)  ) ماما تبیغ  لوط  رد  فّلکم  ياه  ناـسنا  بهذـم ، نیارباـنب  .تسا  راـگزاس  هعیـش  تاداـقتعا  اـب 

، ّتیمورحم نیا  هانگ  هک  دـندقتعم  هراب  نیا  رد  و  دـنا ، هدـش  مورحم  تسا ، داـیعا  هعمج و  زاـمن  دودـح ، دـننام  تاّیعرـش  هب  طوبرم 
نیاربانب .دـنا  هتخاس  هرهب  یب  يدـنوادخ  فاطلا  نیا  زا  ار  دوخ  یگتـسیاشان ، ببـس  هب  هک  دنتـسه  اـهنآ  اریز  تسا ، نیفلکتم  هجوتم 

تاذ رب  اـهنت  هک  نیا  يارب  دـشاب ؟ كاـنمیب  عرـش  ماـکحا  ینوگرگد  نید و  لیدـبت  ریغت و  زا  ع )  ) اـّیرکز هک  مینادـن  زیاـج  هنوـگچ 
داسفا و اب  دوخ  اهنآ  یتقو  اما  دراد ، غالبا  فّلکم  ياه  ناسنا  هب  ربمایپ  هلیسوب ي  ار  شیوخ  نیئآ  دوخ ، مارکا  هب  هک  تسا  یلاعتیراب 

اهنآ نوچ  دراذگن ، اهنآ  يارب  ار  نید  هک  تسین  بجاو  هلالج - لج  وا - رب  دـندرک ، لیدـبت  رییغت و  هضرع  ار  یهلا  نید  يراکهابت ،
« ...دنا هدرک  مورحم  یهلا  فطل  زا  ار  دوخ  ناشدوخ 

: منک یم  بلج  مود  هتکن ي  هب  ار  امـش  هجوت  سپـس  و  میوگ ، یم  دـیدحلا  یبا  نبا  نخـس  هرابرد ي  ار  دوخ  رظن  اـج  نیمه  رد  نم 
هک دنـشوکب  یهلا  نید  یهابت  هب  ناـنچ  مدرم  هک  تسا  حیحـص  یتقو  هعیـش ، رظن  هب  تّوبن ، هلـسلس  عاـطقنا  زا  سرت  هک  تفگ  دـیاب 

هاگنآ هن  تسا - نینچ  عضو  جع )  ) رصع ماما  تبیغ  نامز  رد  هک  نانچ  ددرگ - بلس  نانآ  زا  نید  نآ  قاقحتـسا  یگتـسیاش و  رگید 
يارب قاقحتسا  دوجو  اب  هک 
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زا هک  یسک  باصتنا  ای  ربمایپ ، نداتـسرف  يراگزور  نانچ  رد  .دنـشاب  تّوبن  تمعن  تقایل  تیلباق و  دقاف  یهورگ  اهنت  مدرم ، تیرثکا 
رب ناگدنب ، رب  ار  یفطل  نینچ  مارکا  هلالج - لج  وا - سدقم  تاذ  هک  اریز  تسا  بجاو  لاعتم  میرک  دنوادخ  يارب  دـنک ، تباین  يو 

هتـسیاش ي مدرم  هک  ینامز  ات  توبن ، يـالا  ماـقم  هب  لـین  يارب  ع )  ) اـّیرکز یلاوم  یگتـسیاشان  هکیلاـح  رد  .تسا  هدرک  بجاو  دوخ 
هک روطنامه  .دروآ  دوجو  هب  ار  نید  ملاعم  رئاعـش و  یهابت  توبن و  عاطقنا  فوخ  گرزب  نآ  يارب  دـناوت  یمن  دنـشاب ، یهلا  فاطلا 

نآ روخ  رد  رگا 

هحفص 178] ] 

وا ماـمعا  ینب  هک  نیا  زا  معا  دوـش ، عـطق  نامـسآ ، نیمز و  و  ادـخ ، كاـخ و  هـطبار ي  هـک  تـسا  نـکمم  دنـشابن ، مـیظع  تبهوـم 
ًاصوصخم دنامب ، میقع  ًالصا  وا  ای  داهن ، تنم  وا  رب  هتسیاش  ینادنزرف  تمعن  اب  دنوادخ  ای  و  هن ، ای  دنشاب و  هتشاد  ار  توبن  تیحالص 

.مدرم داسف  زا  هن  تسا و  نارگن  یلاوم  داسف  یهابت و  زا  ایرکز  دیوگ  یم  همیرک  هیآ ي  هک 

نارادـمامز ءارما و  شتاـفو  زا  دـعب  دوـب  كاـنیمب  ع )  ) وا هک  ینعم  نیدـب  ءارما ، هب  یلاوـم  ریـسفت  دـیدحلا : یبا  نبا  رگید  لـیلد  اـما 
ظفاح ات  دیامرف ، ماعنا  تّوبن  ملع و  بحاص  يدنزرف  وا  هب  تساوخ  یم  ادخ  زا  و  دنـشک ، یهابت  هب  فیرحت  اب  ار ، نید  زا  ییاهـشخب 

.ددرگ نید  نابهاگن  و 

ای دنا ، هدمآرد  وا  ینیـشناج  هب  هک  دنتـسه  یناربمایپ  ای  دیـسرت ، یم  نید  رب  ناشرطخ  زا  ع )  ) وا هک  ینارادمامز  هک  تسا  نیا  باوج 
.تسا هتفرگ  زاب  ناشتیامح  زا  ار  دوخ  تیانع  هیاس ي  و  هدیرب ، نانآ  زا  ار  دوخ  دنویپ  نامسآ ، تسد  هک  یماکح  نادنمتردق و 
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كولم زا  رگا  اما  .دـننید  جورم  غّلبم و  موصعم و  كاپ و  نانآ ، دوخ  نوچ  دـنام ، یمن  ینارگن  يارب  ییاـج  ًاـقلطم  لوا ، تروص  رد 
هب داسف ، زا  ار  اهنآ  هدیزگرب ، يربمایپ  دوجو  اهنت  یطیارش ، نینچ  رد  هک  مینیبب  دیاب  نکیل  دیـسرت ، نید  رب  نانآ  زا  دیاب  هتبلا  دنـشاب ،
نآ تفارش  تنایص  و  تعیرش ، ظفح  يارب  وا  دوجو  هچنانچ  دراد ، یم  زاب  یهلا ، ماکحا  فافختسا  هرخالاب  و  تعیرش ، نتفرگ  يزاب 

هتـسیاش ینیمز  نیمز و  هک  ینامز  ات  دناد ، یم  هکیلاح  رد  دسرت ، یم  نادنمتردق  نارادمامز و  رطخ  زا  ع )  ) ایرکز ارچ  دـشاب ، یفاک 
رد ار  دوخ  لامک  هار  ناسنا  هک  نیا  ات  و  هدیـشخب ، یگنادواج  ار  نیمز  نامـسآ و  دـنویپ  یهلا  فاـطلا  تسا ، ینامـسآ  تاـمیلعت  ي 

تیافک نید  يرادساپ  تسارح  يارب  ربمایپ ، دوجو  رگا  و  تسا ؟ هدرک  نیمضت  ار  یصاخ  دادتما  توبن  يارب  دنک ، ریـس  خیرات  لوط 
رد ربمایپ  نآ  هک  ینامز  اـت  درب - ثرا  هب  ار  توبن  هک  يدـنزرف  نتـشاد  اـب  نارادـمامز ، ماـکح و  رطخ  زا  ع )  ) اـیرکز ینارگن  دـنکن ،

هب هجوت  اب  .تفر  دهاوخن  نیب  زا  دنتسه - داسف  یهابت و  نانچ  رد  نارادمامز  تسا و  ناوتان  مکاح ، تردق  اب  هلباقم 

هحفص 179] ] 

رب دشاب ، وا  رب  ثاریم  هک  يا ، هدیدنسپ  دنزرف  تمعن  هب  دنوادخ  رگا  درک  یم  روّصت  ع )  ) ایرکز همیرک ، هیآ ي  تلالد  رب  انب  هک  نیا 
.دش دهاوخ  عفترم  شفوخ  مامت  دراذگ  تنم  وا 

زا یـضعب  و  تسا ، لاـم  ثرا  ناـمه  دـیدرت  یب  روکذـم ، هیآ ي  رد  ثرا  هک  تسا  نیا  دوش  یم  لـصاح  ثحب  نیا  زا  هک  يا  هجیتن 
هیآ ي بیترت  نیدب  .دنراذگ و  یمن  ثاریم  ناربمایپ  زا  کی  چیه  هفیلخ ، ثیدح  مکح  هب  هک  یلاح  رد  دنا ، هتشاذگ  ثرا  ءایبنا 
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طقاس رابتعا  هجرد ي  زا  دوخب  دوخ  دـشاب ، ضراـعت  رد  میرک  نآرق  اـب  هچنآ  میناد  یم  و  دراد ، تیاور  اـب  فلاـخم  ییاـنعم  همیرک 
.تسا

فالتخا نیا  و  ءانثتـسا ، نیا  لمحت  بات  هفیلخ ، ثیدـح  اریز  درک ، ءانثتـسا  ءایبنا ، رگید  زا  ار  اـیرکز  ترـضح  ناوت  یمن  هرخـالاب  و 
رب یثاریم  ع )  ) ناربمایپ همه ي  دیاب  دنک ، باجیا  ار  ثیروت  مدـع  نیا  تّوبن ، تبهوم  هچ  نانچ  درادـن و  ار ، ناربمایپ  رگید  اب  اّیرکز 
هب یلام  نارگید  فـالخ  رب  و  تشاد ، يا  هژیو  زاـتمم و  تفـص  توبن ، رد  ع )  ) اـیرکز هک  درک  روصت  ناوت  یمن  و  دـنراذگن ، ياـج 

؟ داد صیصخت  اّیرکز  هب  ار  زایتما  نیا  هک  دوب  یتلیضف  ای  هانگ  مادک  دیسرپ : دیاب  دشاب ، نکمم  روصت  نیا  رگا  .تشاذگ و  ثاریم 

اب تسا ، يرورـض  ریغ  يراک  دراد ، یگتـسیاش  هچنآ  زا  نآ  ندرک  ءانثتـسا  و  ثیدح ، رد  دراو  ءایبنا  ماع  هملک ي  صیـصخت  هوالعب 
مه نآ  هک  میتفگ ، ًالبق  هک  نانچ  دشابن ، ثیدح  رهاظ  موهفم  رگا  دشاب ، هتـشاد  يرگید  يانعم  ریـسفت و  دناوت  یم  ثیدـح ، هک  نیا 

مرکا یبن  هکرت ي  هک  مینک  ینعم  نینچ  ار  هفیلخ  ثیدح  ارچ  روکذم ، فاصوا  همه ي  اب  یتسار  اما  .تسا  يریسفت  دوخ  دیدرت  یب 
موهفم نیا  و  دوب ، هدومرف  ءانثتـسا  ناربمایپ ، تعامج  زا  ار  ایرکز  ص ،)  ) ادـخ لوسر  میئوگب  راـچان  هب  و  دـسر ، یمن  ثرا  هب  (ص )
یقیقح ینعم  رد  یماع  ظفل  ات  دـنراذگب ، ثاریم  هب  هک  دـنرادن ، يویند  سئافن  زا  يزیچ  ًـالوصا  ءاـیبنا ، هک  مینک  اـهر  ار  رت  تسرد 

[ . 74 [ ؟ دشاب هتفر  راک  هب  دوخ 

هحفص 180] ] 

دقاف و  صقانتم ، میرک  نآرق  اـب  حوضو  هب  تشاد ، تحارـص  هفیلخ  دارم  هب  هچناـنچ  ثیدـح ، موهفم  هک  میتسناد  تشذـگ ، هچنآ  زا 
شزرا رابتعا و 
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ببـس نیمه  هب  دوش و  هتـسناد  ینوناـق  يدنتـسم  تسناوت  یمن  نتـشاذگ ، ثاریم  هراـبرد ي  یثیدـح ، نینچ  تروص  نیا  رد  .دوـب و 
، زین وا  ناراداوه  ناراـی و  زا  یـسک  .تفاـین و  و  تشادـن ، یباوج  درک ، جاـجتحا  روکذـم  هیآ ي  هب  هک  ع ،)  ) ارهز ربارب  رد  قیدـص ،

تیعقوم دـییأت  هیجوت و  رد  هچنانچ  روکذـم ، ثیدـح  هک  دـنتفایرد  هفیلخ ، نارای  هک  نیا  رگم  دوبن ، نیا  .درکن و  ادـیپ  يا  هیامتـسد 
.دراد راکشآ  یضقانت  ینآرق  هیآ ي  اب  دوش ، ینعم  نیمکاح 

، دنک ارجا  باختنا و  ار ، ضقانتم  صن  ود  زا  یکی  هک  دید ، حالص  نانچ  وا  میئوگب : میزاسب و  يرذع  هفیلخ ، يارب  میناوت  یمن  اجنیا 
اب ثیدح ، ضراعت  لیلد  هب  رذع  هناهب و  نیا  اریز  .دنا  هدرک  روصت  یمالـسا  ياملع  زا  یـضعب  هکنانچ  دـیزگرب ، ار  ثیدـح  المع  و 

؟ تسا يرگید  زیچ  لالض  زج  قح ، زا  دعب  رگم  .تسا و  لطاب  یهاو و  تسا - قح  نیع  هک  نآرق -

دشاب هلحن  كدف  رگا 

هقیدـص يارهز  نیبام  هک  تسا  يا  هشقاـنم  درک ، صخـشم  یـسررب و  و  هعلاـطم ، نآ  رد  ار  هفیلخ  عضوم  دـیاب  هک  يرگید  تیعقوم 
، اعدـم نیا  تابثا  رد  .تسا و  ربماـیپ  هلحن ي  كدـف  تفگ : یم  ع )  ) ارهز .دـمآ  شیپ  كدـف ، ندوب  هلحن  هراـبرد ي  رکبوبا  و  (ع ،)
و تسنادن ، یفاک  ار  دوهش  و  تفریذپن ، ار  ع )  ) وا نخس  هفیلخ ، یلو  دروآ ، تداهش  يادا  يارب  ار  نمیا  ما  و  ع ،)  ) یلع دوخ  رـسمه 

.دیبلط نز - ود  درم و  کی  ای  درم ، ود  لماک - هّنیب  وا  زا 

هحفص 181] ] 

: ام نخس  اما 

شتفالخ زور ، نآ  ات  لقادـح  هک  نیا  دوجو  اب  وا - هک  تسا  نیا  میناد ، یم  هذـخأوم  لـباق  نآ  اـب  ار ، هفیلخ  هک  يداریا  نیتسخن  - 1
دوخ هب  یعرش  گنر  هجو و 
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نیا رد  میهاوخ  یمن  میزادرپ و  یمن  داریا  نیا  رتشیب  حرـش  هب  اـجنیا  .داد  رارق  مکاـح  ماـقم  رد  هلاـسم ، نیا  رد  ار  دوخ  دوب - هتفرگن 
نیتسخن گنـس  هک  تشاد ، دهاوخ  نآ  رب  ًانایحا  و  دناشک ، دهاوخ  يا  هنماد  رپ  قافآ  هب  ار  ام  ثحب  نیا  اریز  میوش ، فقوتم  عوضوم 

.مشوپ یم  مشچ  دراد ، زارد  يرس  نآ  هتشر ي  هک  یثحب  زا  اجنیا  اذل  مینک و  بارخ  مالسا  رد  ار ، تسایس  يانب 

؟ دنک هنیب  هماقا ي  یتسیاب  ًالوصا  دوب ، ع )  ) هقیدص يارهز  تزایح  رایتخا و  رد  كدف ، رگا  هک  تسا  نیا  رگید  هتکن ي  - 2

نیا خساپ  دوب ؟ ع )  ) ارهز تسد  رد  قح  هب  ایآ  و  دوب ؟ یسک  هچ  تزایح  رد  كدف  ایآ  الوا : تسا  حرطم  لاؤس  ود  عوضوم ، نیا  رد 
، فینح نب  نامثع  يارب  دوخ ، هنادواج ي  همان ي  رد  ترـضح  نآ  .تفاـیرد  ناوت  یم  ع ،)  ) نینمؤملاریما یلع  نانخـس  زا  ار  اـهلاؤس 

: دسیون یم 

زواجت گنچ  هب  تّسخ ، صرح و  نامرف  هب  مه  نآ  دوب ، ام  تسد  رد  كدـف  اهنت  تسا ، هدـنکفا  هیاس  نآ  هب  نامـسآ  هچنآ  مامت  زا  »
« میدیشوپ مشچ  نآ  زا  راچان  هب  مه  ام  و  داتفاورف ، یهورگ 

تحارـص نآ  رب  هعیـش  تایاور  هک  نانچ  تسا ، هدوب  تیب  لـها  تسد  رد  كدـف ، هک  دـیآ  یمرب  اـم ) تسد  رد  انیدـیا :  ) هملک ي زا 
رد اهنت  كدـف ، هک  تسا  ینعم  نیا  نیبم  دوخ  كدـف ، هب  دوب  ع )  ) ماما رظن  دروم  صاخـشا  تسد  رد  هک  یلاوما  راـصحنا  اـما  .دراد 

نوچ .تسا  هدوب  ص )  ) ادخ لوسر  تسد  رد  كدف  هک  دـیمهف  نینچ  ماما  مالک  زا  ناوت  یمن  .دوب و  ع ) ، ) وا رـسمه  یلع و  تزایح 
ص)  ) ترضح نآ  رایتخا  رد  تاصتخم - كالما و  دننام  زین - رگید  لاوما  كدف  زا  ریغ  هب  میناد  یم 
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.دوب

هحفص 182] ] 

، دوبن نینچ  رگا  دـنراد و  رظن  قافتا  لاؤس ، نیا  باوج  ندوب  تبثم  رد  ناناملـسم  همه ي  تسا ؟ تیکلاـم  لـیلد  تزاـیح  اـیآ  اـیناث :
.دش یم  هدیشک  یهابت  لالتخا و  هب  ناسنا ، یگدنز  رد  یعامتجا  تاماظن  هیلک ي  یتسارب 

؟ درکن جاجتحا  دوخ  تزایح  هب  هقیدص  يارهز  ارچ  اما 

ینعم نیا  هب  دوخ ، نانخس  نمـض  رد  ع ،)  ) وا هک  دنا  هدرک  ضارتعا  هنوگنیدب  دوب ، ارهز  تسد  رد  كدف  هک  نخـس ، نیا  هب  یـضعب 
ع)  ) همطاف تسد  رد  كدـف  رگا  هک  نآ  لاح  .دـنک  یم  یفن  ار  اعدا  نآ  دوخ  باـب ، نیا  رد  وا  توکـس  و  درکن ، جاـجتحا  هراـشا و 

! دنک لالدتسا  میرک  نآرق  هب  ای  دنادب ، هلحن  ار  نآ  تشادن  یموزل  دوب ،

رد اجنیا  رد  ام  دـنا  هدرک  لقن  ار  یجاـجتحا  نینچ  اـجنآ  رد  و  تسا ، هدـش  هداد  یفاـک  باوج  ضارتعا ، نیا  هب  هعیـش ، كرادـم  رد 
یمن و  دوب ، يروانهپ  رایـسب  هعرزم ي  كدف ، هک  مینادب  دیاب  اما  .میزادرپب  ثحب  قیقحت و  هب  عوضوم ، نیا  رد  هک  میتسین  نیا  ددص 
ضرف رگا  .درک و  هسیاقم  دوش ، یم  هتـسناد  شکلام  تزایح  یگداس  هب  هک  يزیچان ، دودـحم و  هصلاخ ي  کـلم و  اـب  ار  نآ  ناوت 

دوب بجاو  مه ، يرگید  ناسک  لیکو ، زج  ایآ  دوب ، نآ  یتسرپرـس  تعارز و  راد  هدهع  شلیکو  و  ع )  ) ارهز تسد  رد  كدـف  مینک ،
؟ دننادب ار  نآ 

ار نآ  يرادـهگن  تعارز و  لؤسم  و  دنـشاب ، علطم  نآ  تیعـضو  زا  هنیدـم  لها  اـت  دوبن ، هنیدـم  یلاوح  رد  كدـف  میناد  یم  هوـالعب 
نانچ هن  و  دوب ، نیـشن  يدوهی  يا  هیرق  یمالـسا ، طیحم  زا  جراخ  و  تشاد ، هلـصاف  هار ، هزور  دنچ  یتفاسم  هب  نآ  زا  هکلب  دنـسانشب ،

.ددرگ روهشم  ناناملسم  نیب  ع )  ) همطاف تزایح  هک 

ارهز ارچ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اجنیا 
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هلحن دروم  رد  هک  نانچ  تساوخ ، دهاوخ  ینادهاش  وا  زا  تزایح ، نیا  تابثا  يارب  رکبوبا  درک  یمن  ینیب  شیپ  (ع ،)

هحفص 183] ] 

دیدرت یب  و  درک ، یم  ریـس  شکرـس  یغاـط و  یتردـق  فرط  هب  لاـح ، نآ  رد  هفیلخ  ع -)  ) وا رظن  هب  هک - یناـمز  مه  نآ  تساوـخ ،
هک دوب  یناسآ  هچ  زور ، نآ  رد  هک  میئوگب  دیاب  دندرک ؟ یمن  فارتعا  یتقیقح  هب  زگره  يو ، هتساوخ ي  فالخ  رب  وا ، ناهاوخاوه 

تلوهـس و هب  تشاد ، یهاـگآ  رما  تقیقح  هب  هک  ار  یـسک  ره  اـی  ع ،)  ) همطاـف لـیکو  هدـنیامن و  قاـنتخا ، روز و  راوخیمدآ  گـنهن 
دروم رد  هک  تفرگ  ار  شـسفن  نانچ  زور  نآ  و  دـیعلب ، ار  يردـخ  دیعـسوبا  هکنانچ  دربورف ، دوخ  گرم  ماـک  رد  و  دـعلبب ، تعرس 
هنّجا تسد  هب  ای  تسا - هدمآ  نیقیرف  ياهباتک  رد  هک  تفگ - نخـس  نآ  هرابرد ي  دعب  ياهزور  و  دنام ، تکاس  كدف ، ندوب  هلحن 

زا جورخ  دادـترا و  هب  مهتم  ای  [ 75 ، ] درک هدوسآ  وا  رطخ  زا  ار  قوراف  و  دـش ، هتـشک  هدابع  نبدعـس  هک  دوش ، هتـشک  راوخ  فلاخم 
هوـکز و ناـعنام  هک  يروـط  ناـمه  .تسا  هدرک  يراددوـخ  هفیلخ  هب  نیملـسم ، هقدـص ي  تخادرپ  زا  هک  هناـهب  نیا  هب  دوـش ، نـید 

.دندش راچد  تشونرس  بیترت  نیدب  دنتشاد ، زاب  تسد  هفیلخ ، هب  نآ  میلست  زا  هک  ییاهنآ 

: میسرپب دیاب  هک  تسا  نینچ  نآ  و  میزادرپب ، يرگید  یساسا  هلأسم  هب  ات  میرذگ ، یم  هشقانم  نیا  زا  اما  - 3

نانآ زا  زین  همطاـف  هک  ار - یعمج  كاـپ  ناـماد  هک  يا  هفیرـش  هیآ ي  هب  و  تسناد ، یم  كاـپ  يا  هموصعم  ار  ع )  ) ارهز هفیلخ ، اـیآ 
(، ع  ) هرهاط هقیدص  تمصع  باب  رد  میهاوخ  یمن  اجنیا  تشاد ؟ رواب  دناد ، یم  یسجر  ره  رابغ  زا  هّزنم  دوب -
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لها لیاضف  رد  هیماما ، هعیـش ي  یگنهرف  عبانم  اریز  مینک ، دادمتـسا  ریهطت  هیآ ي  زا  نآ ، تابثا  يارب  و  میناـشکب ، ازارد  هب  ار  نخس 
هک نیا  يارب  .تسا  هتـشاد  یهاـگآ  نآ  زا  هفیلخ  دـیدرت ، یب  مه  یفرط  زا  .دـنک و  یم  تیاـفک  ار  اـم  مـهم ، نـیا  تاـبثا  رد  تـیب و 

هتفگ نخس  [ 76 ( ] ع  ) شنادنزرف رسمه و  همطاف و  نأش  رد  ریهطت  هیآ ي  لوزن  هب  دوخ  لوا - هفیلخ ي  دنزرف  هشیاع -

هحفص 184] ] 

جراخ هناخ  زا  رجف  عولط  رد  تقو  ره  هیآ ، لوزن  زا  دعب  ص ،)  ) ادخ لوسر  هک  دراد  حیرصت  نآ  رب  ینـس  هعیـش و  حاحـص  و  تسا ،
تیبلا و لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هَّللا  دـیری  اّمنا  تیبلا ! لها  اـی  هالـصلا  دومرف : یم  و  تشذـگ ، یم  همطاـف  هناـخ ي  هب  دـش ، یم 

[ . 77  ] .داد یم  همادا  هام  شش  ات  ترضح  نآ  ار  راک  نیا  اریهطت و  مکرهطی 

نآ قدـص  هک  یئاعدـم  ایآ  تساوخ ؟ یم  هّنیب  ع )  ) همطاف زا  دوب ، راکـشآ  شقدـص  هک  ینخـس  هرابرد ي  هفیلخ  ارچ  فصو  نیا  اب 
؟ دراد دوهش  هب  يزاین  تسا  مّلسم 

، دراد دوجو  یعدم  ياعدا  رد  هک  ار  ینظ  نآ  هک  تسا  نیا  يارب  اهنت  هّنیب  دـنا : هتفگ  دـنا ، هدرک  ضارتعا  رکبوبا  راک  هب  هک  یناسک 
هماقا ي اب  یتقو  نیاربانب  .تسا  رت  یفاک  رت و  يوق  هّنیب  زا  ملع  دوصقم ، نیا  لوصح  يارب  کـش  یب  و  درب ، نیقی  قدـص و  بناـج  هب 

ملع وا  ياعدـم  قدـص  هب  یـضاق  هک  یـصخش  دروم  رد  یلوا  قیرط  هب  دوش ، یم  رداص  مکح  یـسک  عفن  هب  اعدـم ، تابثا  يارب  هنیب 
.ددرگ یم  بجاو  یمکح  نینچ  رودص  دراد ،

تبسن مکاح  ملع  و  هنیب ، نیبام  امک  ینعم  نیدب  دراد ، دوجو  ساسا  یفعض  لیلد  نیا  رد  نم ، رظن  هب  اما 
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هب هجوت  اب  .تسا و  هدش  هجوت  مکاح ، رد  ود  نآ  زا  کیره  ریثأت  هجرد ي  هب  اهنت  هکلب  هتفرگن ، تروص  يا  هسیاقم  رما ، تقیقح  هب 
ملع و ود - نآ  نیرتکیدزن  هک  تسا  نیا  هسیاقم  همزال ي  اـج  نیا  رد  .دـنا  هتـسناد  رت  يوق  هنیب  زا  ار  ملع  نظ ، هب  تبـسن  نیقی  تّوق 
ره دننام  مکاح  اریز  درادن ، يرترب  هنیب  رب  ملع  هنوگ ، نیدـب  یـسایق  رد  .دریگ و  رارق  يرواد  مکح  يانبم  بولطم ، تقیقح  هب  هنیب -

.دنریگ یم  رارق  هابتشا ، شزغل و  هّنظم ي  رد  ناسکی ، يوحن  هب  ود ، ره  عرش  رظن  زا  نیاربانب  دنک و  یم  اطخ  یهاگ  يدهاش ،

(، ع  ) ارهز هرابرد ي  هفیلخ  هک  یقدص  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هدنام  هدیشوپ  ناققحم  رظن  زا  يرما  صاخ ، هلأسم ي  نیا  رد  نکیل 
رد ار  یبذک  عون  ره  لامتحا  دسانش ، یم 

هحفص 185] ] 

، ناملـسم هک  تسین  یئاههار  زا  تسا  هتفای  یهاگآ  ع ،)  ) ارهز قدص  هب  نآ  زا  هک  یهار  نوچ  .دزاس  یم  نکممریغ  ع ،)  ) يو نخس 
ناوت یم  دراد ، یم  دکؤم  زاتمم و  ار  ع )  ) ارهز تمـصع  هب  هک  تسا  یهلا  باتک  نآرق ، يرآ  .دنک  روصت  یلهج  اطخ و  رابغ  نآ  رب 

یم رداـص  مزـال  مکح  نآ ، نخـس  هیاـپ ي  رب  و  دوش ، یم  هتـسناد  یعرـش  لـیلد  تسا ، عقاو  اـطخ  ضرعم  رد  هک  هنیب ، یتقو  تفگ :
رد تسا ، هدش  لصاح  یعدم ، تقادص  تمـصع و  هب  لاعتم  يادـخ  تداهـش  اب  هک  یملع  ینعی  اطخ ، زا  نوصم  ملع  ًاملـسم  ددرگ ،

.تسا رادروخرب  يرتشیب  رابتعا  شزرا و  زا  اضق  هزوح ي 

یصن اب  هلحن ، يوعد  رد  ع )  ) وا راتفگ  قدص  و  كدف ، هب  تبسن  ع )  ) ارهز تیکلام  دروم  رد  میرک ، نآرق  هچنانچ  رگید ، ترابع  هب 
تسا نانچ  دشاب ، هدرک  حیرصت 
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کیکـشت يارب  یلحم  مالـسا ، یئاضق  مکاحم  زا  يا  همکحم  چیه  يارب  دیدرت و  يارب  یئاج  یناملـسم  چیه  يارب  هلأسم ، نیا  رد  هک 
لجا ع ،)  ) موصعم ماقم  هک  اریز  تسا  هلحن  رب  صن  هلزنم ي  هب  ع )  ) ارهز تمصع  رب  یهلا  مالک  صن  هک  تسا  ملـسم  اما  .دنام  یمن 

رد هصالخ ، روط  هب  .تسا  قح  نیع  کـش  یب  دـنک  اـعدا  يزیچ  یتقو  نیارباـنب  دـیآ ، تسار  نآ  رب  یغورد  تمهت  هک  تسا  نآ  زا 
هب تبسن  ع )  ) ارهز تیکلام  هک  تسین  یتوافت  نیا  زج  هلحن  رب  صن  و  تمصع ، رب  صن  نیب  تسا ، ام  نخس  عوضوم  هب  طوبرم  هچنآ 

.تسا تمصع - رب  صن  لوا - صن  میقتسمریغ  موهفم  و  هلحن - رب  صن  مود - صن  نشور  یظفل و  ینعم  نامه  كدف ،

ردـپ هـب  تبــسن  ءارتـفا  هـب  ع )  ) ار وا  و  هدرکن ، يدـیدرت  ع ،)  ) هقیدـص يارهز  قدـص  رد  یناملــسم  چـیه  میئوـگ : یم  یفرط  زا  - 4
، يأر رودـص  يارب  دـناوت  یم  اعدا  تحـص  هب  ملع  ایآ  هک  تسا  نیا  فالتخا ، هیام ي  اـهنت  تسا ، هتخاـسن  مهتم  ص )  ) شراوگرزب

هفیرش هیآ ي  زا  رظن  فرـص  دشاب ؟ هجوت  یب  شیوخ  یهاگآ  ملع و  هب  دیاب  دوخ ، مکح  رد  یـضاق  ای  دوش ، هتخانـش  یفاک  كردم 
هک یـصاخ  تفـص  زا  ع ،)  ) ارهز قدـص  هب  وا  ملع  اـجنیا  رد  تسا و  تما  ناناملـسم  نیا  زا  یکی  هفیلخ ، مینک  یم  ضرف  ریهطت ، ي 

هراشا نآ  هب  ًالبق 

هحفص 186] ] 

دوجو ییاهاطخ  تاهابتـشا و  رطخ  نآ ، لوصح  بابـسا  هار و  رد  هک  تسا  یتاداـقتعا  رگید  دـننام  هکلب  تسین ، رادروخرب  میدرک ،
.دریگب دوخ  هب  تجح  ماقم  تواضق ، رما  رد  دبای و  حیجرت  هنیب  رب  دناوت  یمن  تشذگ ، نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  مه ، یفرط  زا  و  دراد ،
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هک ارچ  دهد  يأر  هّنیب  تداهـش  دانتـساب  دناوت  یم  هک  نانچ  دنک ، مکح  دوخ  ملع  هیاپ ي  رب  دـناوت  یم  یـضاق  نیا ، فصو  اب  نیکل 
: دیامرف یم  دهد و  یم  رارق  دییأت  دروم  ار  ینعم  نیمه  تیمکح ، عوضوم  نایب  رد  میرک ، نآرق  رد  دنوادخ 

.ءاسنلا هیآ 85  زا  لدعلاب ، اومکحت  نا  سانلا  نیب  متمکح  اذا  و 

.تسا نومکحی  ینعم  هب  نولدعی  نآ  رد  هک  هیآ ي 181  نولدعی ، هب  قحلاب و  نودهی  هما  انقلخ  نمم  فارعالا : هروس ي  رد  زین  و 

لدع قح و  موهفم 

.دراد دوجو  هجوت  لباق  هتکن ي  ود  لدع » قح و   » موهفم رد  هک  میئوگب  دیاب  بلطم ، حیضوت  يارب  اج  نیا  رد 

.رما سفن  ّتیعقاو و  رد  لدع  قح و  لوا :

.ییاضق نیزاوم  بسح  رب  لدع  قح و  مود :

لصا رد  تداهش  نیا  هچ  رگا  .تسا  لدع  قح و  قفاوم  ییاضق  نیزاوم  تاظحالم و  رب  انب  هّنیب  تداهـش  دانتـسا  هب  مکح ، رودص  اما 
قح تلادـع و  قفاوم  دـشاب ، قداص  دوخ  لوق  رد  وا  دـنچ  ره  دوش ، رداص  یقـساف  تداهـش  قبط  رب  یمکح  رگا  نکیل  .دـشاب  اـطخ 

.دوش یمن  هتسناد 

ناشن دشاب ، لوا  ینعمب  رظان  اجنیا ، رد  لدع  قح و  دوصقم  رگا  میدرگ ، یم  زاب  همیرک  هیآ ي  ود  رد  لدـع  قح و  ینعم  حیـضوت  هب 
لام هب  تبـسن  یـصخش  تیکلام  یتقو  ینعی  .دـشاب  هّنیب  دـنمزاین  هک  نآ  نودـب  تسا  حیحـص  تیعقاو  ساـسارب  مکح  هک  دـهد  یم 

، ینیعم

هحفص 187] ] 

تقیقح ملـسم و  قح  ار  نآ  عقاو ، رد  هک  اریز  دـنک ، مکح  نآ  هب  دـناوت  یم  دـسر ، توـبث  هب  و  ددرگ ، ملـسم  زرحم و  یـضاق  يارب 
هب ندناشوپ  لمع  هماج ي  هلزنم ي  هب  صخش  نآ  تیکلام  هب  یطیارش ، نینچ  رد  وا ، يأر  .دناد و  یم  هلداع 
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- مود ینعم  هب  ار  لدـع  قح و  یتقو  اـما  .تسا  هدومرف  رما  نآ  هب  یلاـعت  دـنوادخ  هک  تسا  یلدـع  قح و  قفو  رب  و  شیوخ ، داـقتعا 
عون هچ  تفرگ  هجیتن  ناوت  یمن  نآ  زا  اریز  درک ، لالدتسا  روکذم  تایآ  هب  ناوت  یمن  مینک ، ریـسفت  ییاضق - نیزاوم  اب  قفاوت  ینعی 

.تسا نآ  فالخ  رب  یتواضق  هچ  قبطنم و  قح  اب  یتواضق 

نیا رد  قح  هملک ي  .مود  ینعم  هن  تسا و  لوا  ینعم  ناـمه  لدـع ، قـح و  هملک ي  ود  زا  نهذ ، هب  رداـبتم  موـهفم  هک  تسا  نشور 
یم هتفگ  نخس  يا  هدش  تباث  ملسم و  رما  زا  هک  تسا  نیا  روظنم  دوش ، فیصوت  نآ  هب  يرما  اج  ره  هک  اریز  تسا ، رت  صاخ  دروم 
نیب متمکح  اذا  و  لوا - هیآ ي  ناـیب  لکـش و  و  دـنک ، قیبطت  ملـسم  تقیقح  اـب  هک  میئوگ  یم  قح  ار  یمکح  یتـقو  نیارباـنب  .دوش 

هک تسا  نیا  تسا  حضاو  ًالماک  هچ  نآ  .دـناسر  یم  ار  ینعم  نیمه  دوش - یم  هدـیمهف  نآ  زا  لدـع ، هب  مکح  روتـسد  هک  ...سانلا 
هب هسفن  یف  اضق ، نوناق  ناونع  هب  ماکحا  عضو  هک  نیا  يارب  تسین ، ینوناق  روتـسد  دـنمزاین  اضق ، هرابرد ي  یمالـسا  ماکحا  يارجا 
اما .درادنرب  رد  ار  يزیچ  تقیقح  و  تسین ، هیبنت  رارکت و  يارب  زج  نوناق ، مازتلا  هب  رما  هک  ینعم  نیدـب  .تسا  نآ  يارجا  موزل  ینعم 

رما و یقیقح  تاذ  هنک و  دوخ  هن ، ای  دـشاب  راـک  رد  يا  هّنیب  هک  نیا  زا  معا  دـنراد ، تیعقاو  هک  یقیاـقح  قبط  رب  ندرک  مکح  هب  رما 
دیاب صاخ ، ّهلدا  رهاوظ و  هب  دـّیقت  زا  غراف  یمالـسا ، تواضق  هک  يروحم  و  مالـسا ، رد  اضق  كـالم  هک  نیا  رب  تسا  يرگید  ناـیب 

[78  ] .تسا تیعقاو  ددرگب ، نآ  لوحب 
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.

هحفص 188] ] 

[ . 79  ] .دسانش یم  ربتعم  مالسا ، یئاضق  نیناوق  هزوح ي  رد  ار  یضاق  ملع  روکذم ، تایآ  تروص  ره  هب 

.تسا هداد  يأر  نآ  قفو  رب  و  هدرک ، هدنسب  هّنیب  هب  هجوت  یب  و  اعدا ، فرص  هب  اهنت  اهراب ، دوخ  قیدص  هک  درک  هفاضا  دیاب 

رایتخا رد  یمرـضح  نب  ءالع  هلیـسو ي  هب  یلاوما  تشذگرد ، ص )  ) مرکا لوسر  هک  یماگنه  تسا : هدمآ  [ 80  ] يراخب حیحص  رد 
، تسا هدـش  هداد  يا  هدـعو  ادـخ  لوـسر  بناـج  زا  وا  هب  اـی  دراد  یبـلط  ربماـیپ  زا  سک  ره  تفگ : مدرم  هب  وا  .تـفرگ  رارق  رکبوـبا 

مفرح هفیلخ ، یتقو  .دنک  اطع  غلبم ، نادنچ  نیدنچ و  نم  هب  هک  هدومرف  هدعو  ص )  ) ادخ ربمایپ  متفگ : نم  دیوگ : یم  رباج  .دـیوگب 
.تشاذگ نم  تسد  رد  درمش و  رانید ) ای  مهرد   ) دصناپ راب  هس  دینش  ار 

يادص دندروآ ، هفیلخ  روضح  هب  ار  نیرحب  لام  هک  يزور  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  يردخ  دیعـس  یبا  زا  [ ، 81  ] تاقبط رد  زین  و 
يرایسب دارفا  .دیوگب  دیایب و  تسا  هداد  یکمک  هدعو ي  ص )  ) ربمایپ هک  یسک  ره  هب  تفگ : یم  هک  مدینـش  هنیدم  رد  ار  وا  يدانم 

هک دومرف  نم  هب  ادخ  لوسر  تفگ : و  دمآ ، هفیلخ  شیپ  هک  دوب  ینز  ام  ریشبوبا  هلمج  زا  .دیشخب  یلاوما  نانادب  زین  هفیلخ  و  دندمآ ،
دندرمش یتقو  هک  داد  لوپ  تشم  هس  ای  ود  وا  هب  دینش ، ار  وا  نخـس  نوچ  رکبوبا  ایب  دیـسر  ام  تسد  هب  یلام  هک  يزور  ریـشبابا ! يا 

.دوب مهرد  دص  راهچ  رازه و 

هحفص 189] ] 

کی چیه  زا  هدعو  ای  نید ، هرابرد ي  قیدص  رگا  میسرپب  دیاب  تشذگ ، هچنآ  هب  هجوت  اب 
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؟ درک هنیب  بلط  هلحن ، يارب  ع )  ) ارهز زا  هک  دوب  هنوگچ  تساوخ ، یمن  يا  هنیب  لوسر  هباحص ي  زا 

صاخ یـسایس  طیارـش  هدـیئاز  صاصتخا  نیا  ًالوصا  ای  تشاد ، صاصتخا  ع )  ) ارهز هب  راک  نیا  مالـسا ، یئاضق  ماـظن  بسح  رب  اـیآ 
؟ .دوب زور 

، تسا هدومرف  هدـعو  وا  هب  ار  یلام  ص ،)  ) ربمایپ هک  دـنک  یم  اعدا  هباحـص  زا  یکی  یتقو  مینیب  یم  هک  تسا  بجعت  ياج  یتسارب  و 
یم هتخانـش  دودرم  تسین  لماک  وا  هنیب ي  هک  لـیلد  نیا  هب  لوسر ، هشوگ ي  رگج  ياـعدا  لاـح  ناـمه  رد  یلو  دوش ، یم  هتفریذـپ 

! دوش

هب ناشیاعدا ، رد  ار  ریـشبابا  رباـج و  هک  سک  نآ  دوش ، هدروآرب  وا  هتـساوخ ي  هک  تسا  يزوجم  یعّدـم ، قدـص  هب  ملع  یتقو  اـما 
؟ درامش هزنم  نآ  زا  مه  ار  ص )  ) ربمایپ دنزرف  ع )  ) همطاف دیابن  ایآ  دنک ، یمن  مهتم  یبذک 

هب و  دـنک ، یم  تقفاوم  اضق ، نوناق  هب  هجوت  یب  تسا ، ص )  ) ربماـیپ هدـعو ي  یعدـم  هک  یـسک  ياـعدا  هتـساوخ و  اـب  هفیلخ  یتقو 
اطع یغلبم  هاوخلد ، هب  یـسک و  ره  هب  دناوت  یم  نیملـسم ، رادـمامز  ناونع  هب  وا  و  دـشخب ، یم  وا  هب  ار  یلام  قدـص ، لامتحا  فرص 

؟ ددنب یمن  راکب  ار  یشور  نینچ  كدف ، هلأسم  رد  ارچ  دنک ،

یلام باب  رد  یلو  دناسر ، یم  ماجنا  هب  دوش ، هماقا  نآ  رب  يا  هنیب  هک  نآ  نودب  ار ، ص )  ) ادـخ لوسر  ياه  هدـعو  قیدـص  نینچمه 
نیا دراوم  نیا  همه ي  رد  دنک ! یم  لامها  تسا ، نآ  یعدم  نیملاع ، ءاسن  هدیس  گرزب ، يارهز  و  هدیـشخب ، دوخ  ترـضح  نآ  هک 

؟ دنراد یتوافت  هلحن  و  هدعو ، نید و  ایآ  هک  دنام  یم  باوج  یب  ام  يارب  لاؤس 

ات تسا ، ملسم  شقدص  هک  ییاعدا  هیاپ ي  رب  یضاق ، تسا  تسرد  هک  مینک  یم  لابند  ساسا  نیا  رب  ار  ثحب  ماجنارس  و  - 5
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: میسرپب دیاب  میا ، هدیسر  نآ  هب  ًالبق  هک  یجیاتن  زا  رظن  فرص  یلو  دنک ، مکح  دناوت  یمن  دشاب ، هدشن  هماقا  نآ  رب  يدوهش 

ياعدا قدـص  زا  هک  یتروص  رد  دـنز ، زابرـس  تداهـش  زا  كدـف ، ندوب  هلحن  باب  رد  هک  تشاد  نآ  رب  ار  قیدـص  یلماع  هچ  ًالوا :
اب هک  میناد  یم  و  دوب ، هاگآ  ع )  ) ارهز

هحفص 190] ] 

یم یـضاق  مکاـح و  ار  دوـخ  وا  هک  رما ، نیا  هوـالعب  و  دیـسر ، یم  تباـثا  هب  قـح  دـش و  یم  لـیمکت  هـّنیب  وا ، و  ع )  ) یلع تداـهش 
هک تسا  ینوناق  تجح  لیلد و  نامه  دودـح  زا  و  ربتعم ، یـضاق  تداهـش  هک  اریز  تساک ، یمن  هفیلخ  تداهـش  رابتعا  زا  تخاـنش ،

؟ دسانش یم  عجرم  تاموصخ ، دروم  رد  ار  هّنیب 

؟ درک يراددوخ  تشاد ، یهاگآ  نآ  زا  دوخ  هک  تقیقح ، راهظا  زا  یهجوم  لیلد  هچ  اب  ًایناث :

.مینک زیامتم  رگیدکی  زا  تسا ، هدش  هتخیمآ  مهرد  نیققحم  يارب  هک  ار  بلطم  ود  ام  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  حیضوت  يارب 

، یعدم عفن  هب  مکح  رودص  لوا :

.عقاو راثآ  يارجا  ذیفنت و  منود :

تـسین یمکح  چیه  هک  اریز  .تسا  بجاو  يرما  دشاب ، هک  يوحن  ره  هب  مود ، رما  مینادب ، هّنیب  هب  دودحم  طورـشم و  ار  لوا  رما  رگا 
یلـصا کلام  هب  ار  نآ  و  تسا ، يرگید  نآ  زا  تسوا ، تسد  رد  هک  يا  هناخ  تسناد  یـصخش  یتقو  ینعی  .دنک  دودـحم  ار  نآ  هک 

امک .دراد  تلالد  نآ  رب  نوناق  صن  هک  تسا  یماکحا  يارجا  هکلب  دوش ، یمن  بوسحم  وا  تیّکلام  هب  مکح  راک  نیا  دـنادرگ ، زاـب 
يو تیکلام  رب  باحـصتسا  ای  و  تسوا ، تزایح  رد  هک  دوش  يا  هناخ  تیکلام  یعدـم  یـضاق ، رـضحم  رد  یـصخش ، یتقو  هک  نیا 

، دنک تلالد 
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هک تسین  ینعم  نیدب  رما  نیا  .دننادب  صخـش  نآ  کلمیام  رگید  دننام  ار ، روکذـم  هناخ ي  هک  تسا  نیملـسم  همه ي  یـضاق و  رب 
دیقم مکح  نآ  عابتا  هب  ار  دوخ  ناناملسم  و  هتخانش ، یعدم  کلم  ار  هناخ  نآ  باحصتسا ، ای  دی  لصا  دانتـسا  هب  یـضاق  دوش : هتفگ 

بوسحم اضق  نیزاوم  زا  زین  دـی  باحـصتسا و  و  دوب ، مزال  نانآ  رب  یلاح  نینچ  تشادـن ، دوجو  زین  یمکاح  رگا  هکلب  دـنا ، هتـسناد 
.دنک یم  باجیا  ار  یقیقح  ماکحا  لامعا  ارجا و  اهنت  و  دوش ، یمن 

هدودـحم ي رد  هک  لیبق  نیا  زا  ییاهراک  وا و  قسف  ای  یلام  هب  تبـسن  یـصخش  تیکلام  هب  یـضاق ، مکح  ناـیم  رد  هک  یتواـفت  اـما 
لمع هماج ي  ارجا و  و  تسا ، یضاق  تیّحالص 

هحفص 191] ] 

هک تسا  نیا  توافت  نیا  زا  روظنم  .دـنک  یم  عطق  لصف و  ار  تموصخ  مکح  هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  روما  نیا  راثآ  هب  ندـناشوپ 
، مکح نآ  زج  هک  نآ  نودـب  دوـش ، یم  مزـال  نآ  عاـبتا  و  مارح ، نیملـسم  هـمه ي  رب  نآ  ضقن  دـنک  رداـص  یمکح  یـضاق  یتـقو 

.دریگ رارق  هجوت  رظن و  دروم  يرگید  كردم 

ره رب  اج  نیا  تسین ، بترتم  نآ  رب  قوف  ینعم  هک  تسا  مکح  نودـب  يراـک  یـضاق ، هلیـسو ي  هب  تیّکلاـم  راـثآ  ذـیفنت  ارجا و  اـما 
.دوش لصاح  ملع  نآ  زین  وا  يارب  هک  ینامز  رگم  دنک ، ارجا  یضاق  دننام  و  يوریپ ، نآ  زا  هک  دوش  یمن  بجاو  یناملسم ،

نآ رد  ع )  ) يو تیاـضر  یب  هک  دوـب  بجاو  وا  رب  تشاد ، یهاـگآ  كدـف  دروـم  رد  ارهز ، تیکلاـم  هب  هـفیلخ  رگا  هـک  نـیا  هجیتـن 
دشاب زیاج  يرما  ملع  هیاپ ي  رب  مکح  هچ  دزاسن ، جراخ  شتزایح  زا  دنکن و  فرصت 
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وا زا  نیمی  بلط  هک  تشادـن  دوخ  يورایور  ار ، یعزانم  رکنم  ع )  ) ارهز ياعدا  كدـف ، هلأـسم ي  رد  هک  یتروص  رد  .دـشابن  هچ  و 
ام اجنیا  هتبلا  .نیملـسم  ای  دوب  وا  نآ  زا  ای  درک ، یم  هبلاطم  ع )  ) ارهز ار  هچنآ  و  دبای ، قلعت  وا  هب  لام  مسق  يادا  زا  سپ  و  دـیآ ، مزال 

قوـقح و ظـفح  هب  فـّلکم  و  یمالـسا ، تما  یلو  وا  تروـص ، نیا  رد  هک  مـینک  یم  ضرف  ناناملـسم  ینوناـق  هـفیلخ ي  ار  رکبوـبا 
تـسناوت یمن  هفیلخ  تشادـن ، دوجو  یعزانم  مصخ  وا  لباقم  رد  و  دوب ، قداـص  دوخ  رظن  رد  ع )  ) ارهز هچناـنچ  و  تسا ، ناـشلاوما 

زا کلم  ندناتـس  زاب  يارب  زگره  دـنک و  یم  عنم  ار  مکح  اهنت  هنیب ، هب  مکح  ندرک  دودـحم  هک  اریز  دریگزاـب ، ع )  ) وا زا  ار  كدـف 
.دهد یمن  تسد  هب  يزوجم  شبحاص ،

زوریپ ناحتما  زا  ار  هفیلخ  و  دـهاکب ، باسح  يراوشد  زا  هک  تسین  يا  هلأسم  مه ، ملع  هیاپ ي  رب  مکح ، زاوج  مدـع  تروص ، ره  هب 
.دروآرد

هحفص 192] ] 

حیضوت دنچ  و 

ص  ) .هریغ نایبلا و  عمجم  نازیملا  ریسفت  هلمج  زا  ریسفت و  فلتخم  بتک  هب  دوش  هعجارم  ناکرشم ، هب  هبوت  هروس ي  غالبا  هرابرد ي 
(22

ریدـغلا ردـقنارگ  باتک  هب  تلزنم و  ثیدـح  ذـخام  هعیـش ، خـیرات  بتک  هب  هنیدـم ، رد  ع )  ) یلع تاقا  و  كوبت ، گـنج  هراـبرد ي 
ص 22)  ) .دوش هعجارم 

همالع داتسا  رظن  فلتخم و  تایاور  زا  یهاگآ  يارب  .تسا  هدوب  هجوت  تنس ، لها  ناردارب  دانـسا  هب  باتک  نتم  رد  کفا ، هرابرد ي 
ص 56)  ) .دوش هعجارم  تایآ 11 و 12 )  ) رون هکرابم ي  هروس ي  نازیملا ، ریسفت  هب  یئابطابط ، ي 

: تافو ماگنه  رد  مود  هفیلخ ي  نانخس 

ینلاسول یبرل  تلق  هتفلختسال و  ایح ، هدیبعوبا  ناک  ول 
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ص 73) (. ) 163 ج 1 ص 162 - هغالبلا ، جهن  حرش   ) همالا هذه  نیما  هدیبعوبا  لوقی  کیبن  تعمس 

هک دـندرک ، فالخ  اهنت  هوکز ، رد  دـندوب و  تداهـش  لها  و  ناناملـسم ، هّدر  لها  هک  داتفا  ار  رکبوبا  لوا  ءالتبا  نیا  هّدر : ياـهگنج 
ص 99) (. ) ضقنلا ص 143 زا  لقن  هب  همان  تغل   ) تعیرش ناکرا  زا  تسا  ینکر 

لصا نتفای  يارب  .تسا  هدوب  دیدحلا  یبا  نبا  حرـش  .دیهـش  فلؤم  ذخأم  میا ، هدرکن  لقن  ار  ع )  ) ارهز ياه  هباطخ  لصا  همجرت ، رد 
.درک هعجارم  هریغ  دیدحلا و  یبا  نبا  حرش  ءاسنلا و  تاغالب  دلج 43 ، راحب  یسربط  جاجتحا  دننام : یئاهباتک  هب  ناوت  یم  اه ، هباطخ 

(ص 115)

هحفص 193] ] 

ص 121)  ) .تلصف هروس ي  زا  هیآ ي 42  زین  کلملا و  هروس ي  تایآ 3 و 4 

...مامحلا نا  امکت  رذع 

ص 123)  ) .تسا مالسلا  هیلع  یلع  ماما  حدم  رد  دیدحلا ، یبا  نبا  لصفم  رعش  زا  تایبا  نیا 

.تسا 1 هدش  ذخأ  يا  هشمق  یهلا  موحرم  همجرت ي  زا  میرک  نآرق  تایآ  همجرت ي 

ص 134) : ) هفیقس يارجام  زا  مود  هفیلخ ي  شهوکن 

...هولتقاف اهلثم  یلا  داع  نمف  اهرش ، هللا  یف  و  هتلف ، تناک  رکب  یبا  هعیب  نا  لاق :

ص 123) ج 2 - هغالبلا ، جهن  حرش  ( ) (ص 136

ناشیوخ دـش ، لزان  ص )  ) ادـخ لوسر  رب  نیبرقالا » کتریـشع  رذـناو   » هفیرـش ي هیآ ي  هک  یماـگنه  توعد : اـی  تیاـصو  ثیدـح 
وا يراداوه  يراـی و  هب  عمج ، نآ  زا  هک  یـسک  نیلوا  دـناوخ ، ارف  هناـگی  يادـخ  يوسب  ار ، اـهنآ  دومرف و  توعد  ار  دوـخ  کـیدزن 

: دومرف یلع  هب  هراشا  اب  ربمایپ  هاگ  نآ  .دوب  ع )  ) یلع تساخرب  (ص ،)

« ...اوعیطا و  هل ، اوعمساف  مکیف ، یتفیلخ  ییصو و  یخا و  اذه  نا  »

باب نیا  رد  نوگانوگ  لاوقا  هب  یهاگآ  يارب 
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ص 166)  ) .دوش هعجارم  دعب  هب  زا ص 278  ریدغلا ، یبرع  نتم  هب  ثیدح  فلتخم  لاکشا  و 

مجرتـم هک  اـج  نآ  اـت  و  تسا ، هدـش  هتفرگ  يا  هشمق  یهلا  موـحرم  همجرت ي  زا  هک  هیآ  ینعم  هک  دراد  هجوـت  یمارگ  هدـنناوخ ي 
ص 169)  ) .دراد ییاه  توافت  تسا  هدروآ  دیهش  فلؤم  هچ  نآ  اب  تفاین ، هنوگ  نآ  هب  زج  یسراف  رد  تسین 

یقرواپ

هدش دراو  بهذللا  جورم  يدنرت و  عماج  مکاح و  كردتـسم  یباسن و  صئاصخ  ملـسم و  يراخب و  حیحـص  رد  تلزنم  ثیدـح  [ 1]
.تسا

، دیامرف یم  هک  دنک ، یم  یفن  فینح  نب  نامثع  هب  ع )  ) نانمؤم ریما  همان  ار  تسخن  لامتحا  اریز  تسا ، رت  ینتفریذپ  لامتحا  نیا  [ 2]
كدف اه  تردق  هک  ییاه  تصرف  نآ  رد  نایمطاف ، هک  نیا  لیلد  هب  زین ، موس  لامتحا  و  دندیـشوپ » مشچ  نآ  زا  راچانب  رگید  هورگ  »

.تسا دیعب  دنتفریذپ ، یم  دنادرگ  یم  زاب  اهنادب  ار 

تاحفص 128 و 127. هغالبلا ، جهن  حرش  لوا  ءزج  [ 3]

مود ص 161. ءزج  ریثا  نبا  خیرات  [ 4]

.64 ج 1 - هغالبلا ، جهن  حرش  [ 5]

ج 5 ص 16. يرذالب ، باسنالا  [ 6]

ص 5. ج 2 - هغالبلا ، جهن  حرش  [ 7]

.دیمحلادبع نیدلا  ییحم  دمحم  حیحصت  هب  ص 21  موس ، ج  بهذلا ، جورم  [ 8]

ص 125. ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 9]

هک تسا  یتیـصخش  وا  هک  دومرف  و  داد ، میب  هفیاط  نامه  زا  یـصخش  هب  ار  شیرق  زا  یهورگ  ص ،)  ) ادـخ لوسر  هک  یماگنه  [ 10]
نیا اـیآ  هک  دـش  لاؤـس  ترـضح  نآ  زا  دز ، دـهاوخ  ار  شیرق  راـفک  ندرگ  هار  نیا  رد  وا  و  دوـمزآ ، دـهاوخ  ار  وا  ناـمیا  دـنوادخ 
نیا دمحا ج 3 ص 33 - دنـسم  خلا  ...و  .هن  داد : باوج  ترـضح  نآ  رمع ؟ دش : لاؤس  .هن  داد ، باوج  ربمایپ  تسا ؟ رکبوبا  صخش 

يا هدننک  لاؤس  مان  رکذ  زا  تیاور 
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میناد یم  ام  یتقو  تروص  ره  هب  یلو  هدرک  يراددوخ  تسا  رمع  اـب  رکبوبا  ص ،)  ) ربماـیپ رظن  دروم  ّتیـصخش  درک  یم  ناـمگ  هک 
میئوگب دیاب  زیزگان  دنا ، هدوبن  روهشم  یتعاجش  یئاورپ و  یب  نانچ  هب  دربن  هنحـص ي  رد  ص )  ) مرکا یبن  راگزور  رد  رمع  رکبوبا و 

.مراذگ یم  هدنناوخ  هدهع ي  هب  ار  رتشیب  يوجتسج  نم  .تسا  هتشاداو  ییاهلاؤس  نینچ  حرط  هب  ار  هدننک ، لاؤس  يرگید ، رما  هک 

لوا ص 53. ءزج  هغالبلا ، جهن  حرش  [ 11]

لوا ص 130. ج  هغالبلا ، جهن  حرش  [ 12]

هک اجنآ  ینعی  .دهد  باوج  .دـش  حرطم  نیخیـش  عضوم  هرابرد ي  لصف ، زاغآ  رد  هک  یلاؤس  هب  دـناوت  یم  هعقاو  نیا  هب  هجوت  [ 13]
اب تسناوت  یم  دوخ ، تفالخ  هرود ي  رد  هک  یـسک  یلع ، اب  دـننک - ضوع  یلع  اـب  ار  دوخ  تیعقوم  دـش  یم  نکمم  رگا  میدیـسرپ 

؟ دندرک یم  هچ  ایآ  دنک - بلج  دوخ  يوس  هب  ار  نایفسوبا  لاثما  زا  يرایسب  ماقم ، لام و 

ص 202. يربط ج 3 : خیرات  [ 14]

ج 1 ص 133. هغالبلا ، جهن  حرش  [ 15]

ریثا ص 135. نبا  خیرات  زا  مجنپ  ءزج  هیشاح ي  رد  بهذلا  جورم  [ 16]

سپ وا  هک  تسا  هدش  لقن  رمع  زا  .تسا  هدنام  ناهنپ  ناققحم  هدـید ي  زا  اروش  يارجام  رد  هک  تسا  یتسایـس  ناهنپ  زمر  نیا  [ 17]
هب ار  تفالخ  يدوزب  وا  تفگ  درک و  هیواعم  دوجو  رطخ  هجوتم  ار  ناـنآ  دـیزگرب ، هفیلخ  باـختنا  يارب  ار  رفن  شـش  نآ  هک  نیا  زا 
زیچ ره  زا  رتـهب  کـش  یب  دوـش  لـمح  وا  تسارف  هب  ینیب  شیپ  نیا  رگا  و  ص 62 ، ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  دروآ ، دـهاوخ  گنچ 

.دهد یم  ناشن  ار  وا  تسایس  تسخن 

ص 135. ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 18]

ج 4 ص 80. هغالبلا ، جهن  حرش  [ 19]

تسا یلع  اب  قح  قح و  اب  یلع  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  [ 20]
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ص ج 1 ، يزار ، ریسفت  بیطخ ج 141 ص 321 ، دادغب  خیرات  .دش  دنهاوخن  ادج  مه  زا  دـندنویپب  نم  هب  تشهب  رد  هک  يزور  ات  و 
راد ثیح  هعم  قـحلا  ردا  مهللا  دوـمرف : ص )  ) ربماـیپ نـینچمه  بطخا ص 77 و  بقاـنملا  یجنگ ص 135 ، بلاـطلا  تیاـفک  ، 111

يذمرت ج 2 ص 213. عماج  ص 175 ، لامعلازنک ج 6 ، مکاح ج 3 ص 125 ، كردتسم 

نم لضفا  ورمعل  یلع  هزرابمل  دومرف : ای  نیلقثلا ، هدابع  نم  ریخ  یلع  هبرضل  دومرف : ملس - هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ - لوسر  [ 21]
مکاح ج 3 ص 32. كردتسم  همایقلا ، موی  یلا  یتما  لامعا 

لها یترتع  هللا و  باتک  يدعب  اولـضت  نل  امهب  متکـسمت  نا  اه  نیتفیلخلا  وا  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  [ 22]
هقرحملا ص 136. قعاوص  ضوحلا ، یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهناو  یتیب ،

.يدحاو لوزنلا  بابسا  يزار ، ریسفت  [ 23]

هرکذت دیدحلا ج 2 ص 451 ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  مکاح ج 3 ص 125 ، كردتسم  دمحا ج 4 ص 369 ، ماما  دنـسم  [ 24]
.ییاسن صیاصخلاو  رجح  نبا  قعاوصلا  یطویس ، يافلخ  خیرات  یمزراوخ ، بقانم  يزوجلا ، نبا  طبس 

.یمزراوخ بقفانملا  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ماشه ، نبا  هریس  يربط ج 3 ص 17  خیرات  [ 25]

تناو الا  بهذـلا  نا  یغبنی  ال  : » دومرف ربمایپ  دوش ، یم  هتـسناد  یلع  هابرد ي  يوبن  مالک  موهفم  میدرک ، نایب  هچنآ  کـمک  هب  [ 26]
هوزغ ي يارب  یگدامآ  ماگنه  رد  ص )  ) ربمایپ نخس  زین  .یشاب و  نم  نیـشناج  وت  هک  نیا  رگم  مورب  نم  هک  تسین  راوازـس  یتفیلخ »
دمحا ج 1 ص ماما  دنسم  ییاسن ص 7 ، صیاصخ  تسین » يا  هراچ  زج  و  وت ، ای  منامب  نم  اب  دیاب  میقت : وا  میق  نا  نم  دبال  : » كوبت
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یبقعلا ص 87. رئاخذ  یمزراوخ ص 75 ، بقانم  ، 331

لماکلا ج 2 ص 123. خیرات  [ 27]

.دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ریثا ، نبا  لماکلا  يربط ، خیرات  [ 28]

هغالبلا ج 4 ص 165. جهن  حرش  [ 29]

لماکلا ج 3 ص 24. [ 30]

، مشاه ینب  ربارب  رد  راک ، زاغآ  رد  بزح  هک  یتسایـس  زا  یهاگهاگ  رمع  هک  دـهد  یم  ناـشن  هتفگ  نیا  ص 67  یبقعلارئاخذ ، [ 31]
.تفای هبلغ  وا  رب  تسخن  تسایس  نامه  تعیبط  راک  نایاپ  رد  هچ  رگا  .تسا  هدش  یم  جراخ  دوب ، هتفرگ  شیپ  رد 

ص 114. هغالبلا ج 2 ، جهن  حرش  [ 32]

: دومرف همطاف  هب  هک  تسا  هدمآ  حاحـص  رد  هک  نانچ  .تسا  هدش  دراو  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ینعم ، نیمه  رد  يددعتم  تارابع  [ 33]
همطاف دومرف : زین  .دوش و  یم  دونـشخ  وت  تیاضر  اب  كانبـضغ و  وت  بضغ  اب  دنوادخ  كاضرل : یـضری  کبـضغل و  بضغی  هللا  نا 
هدرزآ ارم  دزاس و  یم  نارگن  ارم  دـنک  برطـضم  ار  وا  هچ  ره  تسا  نم  نت  هراپ ي  همطاف  اهاذا : ام  ینیذؤی  اـهب و  ار  اـم  ینبیری  یّنم 

مکاح ج 3 ص 154، كردتـسم  ملسم ج 4 ص 261 ، حیحـص  ص 274 ، يراخب ج 5  حیحـص  .دـهد  رازآ  ار  وا  هچ  ره  دـنک  یم 
هجام ج 1 ص 216. با  و  يذمرتلا ج 2 ص 219 ، عماج  دمحا ج 4 ص 328 ، دنسم  قعاوصلا ص 105  یبقعلارئاخذ ج ص 39 ،

يربط ج 3 ص خیرات  دمحا ج 1 ص 6 و  دنسم  ملسم ج 2 ص 72 و  حیحص  و  ج 6 ص 196 ، يراخب ج 5 ص 5 ، حیحص  [ 34]
یقهیبلا ج 6 ص 300. ننس  بلاطلا ص 226 و  تیافک  202 و 

هیهلالا هدیقعلا   » مانب دوخ  رگید  باتک  زا  ار  تارابع  نیا  [ 35]
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.میا هدرک  لقن  مالسالا » یف 

.داد میهاوخ  حیضوت  رتشیب  ار  ینعم  نیا  هدنیآ  ياهتمسق  رد  ام  دنک و  یم  هراشا  مکاح  هورگ  هب  ع )  ) ارهز اجنیا  [ 36]

(، ص  ) ربمایپ دناسر  لتق  هب  ار  رفک  رکـشل  نارادمچرپ  بلاطیبا  نب  یلع  یتقو  دنک : یم  لقن  عفار  نبا  زا  دوخ  خـیرات  رد  يربط  [ 37]
و تخاس ، هدنکارپ  ار  نانآ  عمج  و  درب ، شروی  نانآ  رب  یلع  نانآ » هب  نک  هلمح  : » دومرف وا  هب  دید و  ار  شیرق  نیکرـشم  زا  یهورگ 

یلع زاب  نک » هلمح  نانآ  رب  : » داد روتـسد  یلع  هب  دید و  ار  شیرق  رافک  زا  يرگید  عمج  سپـس  .تشک  ار  یحمج  هللادـبع  نبورمع 
هللا لوسر  ای  تفگ : ص )  ) ربمایپ هب  لیئربج  تقو  نیا  رد  .دـنکارپ  ار  نانآ  هورگ  و  تشک ، ار  کلام  هبیـش ي  دروآ و  موجه  نانادـب 

زا ار  ییادص  .میامـش و  زا  مه  نم  هک  دوزفا  لیئربج  .میوا و  زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  دومرف : ربمایپ  .تسا  تاساوم  هناشن ي  راک  نیا 
« .یلعالا یتفال  راقفلاوذ و  الا  فیس  ال  : » تفگ یم  هک  دندینش  نامسآ 

يربارب و تاـساوم :(  زا  ار  یلع  اـب  دوخ  تبـسن  ترـضح  نآ  مینیب ، یم  اریز  مینک ، لـمأت  دـیاب  ص )  ) ادـخ لوـسر  مـالک  رد  اـجنیا 
و .هنم » انا  ینم و  هنا  : » دومرف درب و  الاب  تدـحو  یگناگی و  حطـس  اـت  تسا ، یلع  دـمحم و  ییادـج  ددـعت و  یـضتقم  هک  يردارب ،)

دندوب يریذپان  ییادج  دحاو  دوجو  ودنآ ، هک  دوب  اج  هب  ابیز و  هچ  ینعم  نیا  و  دهد ، رارق  يا  هلـصاف  یلع ، دوخ و  نیب  ام  تساوخن 
ءاقترا لحارم  رد  ناشدوجو  وترپ  دـندرگ و  نومنهر  لامک  جوا  هب  ار  تیناسنا  ات  دوب  هتخاس  ییالعا  هنومن ي  ناـنآ  اـب  دـنوادخ  هک 

ناهج ناحلصم  لاطبا و  تیاده 
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ار يدارفا  گرزب  ود  نیا  نایم  رد  دننکشب و  ار  تدحو  نیا  دندیشوک  هباحص ، زا  یـضعب  اب  هباحـص ، هنوگچ  مناد  یمن  نم  .دشاب و 
؟ دنشابن يا  هلصاف  عنام و  زگره  تسوا  زا  هک  یسک  و  ص )  ) دمحم نیبام  دوب  قح  هک  دنهد  رارق 

رثالا ج 1 ص 258. نویع  [ 38]

.هعیش خیراوت  [ 39]

.390 هغالبلا ج 3 ص 389 - جهن  حرش  .دومرف  هراشا  نآ  هب  ص )  ) ادخ لوسر  مه  درک و  فارتعا  راک  نیا  هب  وا  دوخ  مه  [ 40]

عاـتمالا ص رد  يزیرقم  زین  دراد و  حیرـصت  هتکن  نیا  هب  تسا ، هدـمآ  هغالبلا ج 3 ص 388  جهن  حرـش  رد  هک  نانچ  يدـقاو ، [ 41]
.132

دیدحلا ج 3 ص 389. یبا  نبا  [ 42]

.هلهابم هفیرش ي  هیآ ي  صن  هب  انب  [ 43]

یمن يرکذ  وا  زا  درب ، یم  مان  گنج  زور  نامدق  تباث  زا  یتقو  هک  اج  نآ  تسا  هدمآ  یبلح ج 3 ص 123  هریس  رد  هک  نانچ  [ 44]
هک یسک  لوق  زا  تیاور  نیا  .تفایرد  ناوت  یم  تسا  هدمآ  يراخب  حیحـص  رد  هک  یتیاور  زا  زور ، نآ  رد  ار ، قوراف  رارف  اما  .دنک 

، مدوب نانآ  اب  مه  نم  دندش و  رام  رات و  دندروخ و  تسکش  نیملـسم  گنج  نیا  رد  دیوگ : یم  تسا ، هدوب  نینح  هعقاو  دهاش  دوخ 
بلطم نیا  و  .دوب » یهلا  رما  دیسر  هچنآ  : » تفگ دمآ ؟ شیپ  هچ  مدرم  يارب  : » متفگ وا  هب  مدیسر و  باطخلا  نب  رمع  هب  نایم  نیا  رد 

.تسا هدوب  نایرارف  نایم  رد  رمع  هک  دنک  یم  نشور 

گنج هب  هماـسا  یهدـنامرف  هب  ص )  ) ربماـیپ هک  دـندوب  یهاپـس  ءزج  رکبوبا  رمع و  هک  تسا  هدـمآ  ربتعم  بتک  زا  يرایـسب  رد  [ 45]
یبلح ج 3. هریس ي  عبانم  نیا  هلمج ي  زا  .درک  رومأم 

دمحا ج 5 ص 353، دنسم  [ 46]
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لامعلازنک ج 6 ص 394. مکاح ج 3 ص 37 و  كردتسم 

ار هنحص  دنهاگآ و  يرگید ، فعـض  زا  کی  ره  هک  وا  نایهاپـس  هدروخ و  تسکـش  هدنامرف ي  زا  تسا  فیـصوت  نیرتهب  نیا  [ 47]
.دنزاسب دوخ  رارف  يارب  يرذع  ات  دنهد  یم  هولج  كانلوه 

دمحا ج 5 ص 353. دنسم  يراخب ج 5 ص 18 و  حیحص  [ 48]

زا دندوب  هدرک  رارف  لبق  زور  هک  دندوب  یناسک  نامه  دنتفر  ریبخ  حتف  يارب  ع )  ) یلع یهدنامرفب  هک  ینایهاپس  دایز  لامتحا  هب  [ 49]
تعاجش و و  میظع ، حور  هبذاج ي  ریثأت  تحت  تسناوت  یلع  .درب  یپ  رکشل  يریذپرثا  هدنامرف و  ریثأت  تیمها و  هب  ناوت  یم  اج  نیا 

.دروآرد حتاف  ینانامرهق  تروص  هب  دندناسرت  یم  ار  قوراف  هتشذگ ، هلمح ي  رد  هک  ار  یهاپس  نامه  دوخ ، صالخا 

لماکلا ج 11 ص 114. هیشاح  رب  هنحش  نبا  خیرات  [ 50]

نآ زا  شیپ  نوچ  تسین  نم  هانگ  نیا  هتبلا  منک ، یهاوخرذع  ما  هدرک  رکذ  بقل  نودب  ار  وا  مسا  هک  هدیبعوبا  مرورـس  زا  دـیاب  [ 51]
يو هب  یـضعب  هک  مه - ار  نیما  بقل  اما  .درب  ناـیاپ  هب  ار  وا  یگدـنز  درک و  هلجع  لـجا  دوش ، هداد  یبقل  يو  هب  مدرم  بناـج  زا  هک 
دوخ هک  تسا  یهورگ  یبزح و  تابـسانم  هتخاس  هکلب  دـنا  هدیـشخبن  يو  هب  ناناملـسم  و  ص )  ) ربمایپ اـققحم  نم  رظن  هب  دـنا - هداد 

.دشاب رادروخرب  یمسر  باقلا  فاصوا و  شزرا  زا  دناوت  یمن  دوخب 

هدومرف داریا  دوخ  هناخ  رد  راصنا  رجاهم و  نانز  يارب  ار  هباطخ  نیا  ارهز  .تسا  ع )  ) ارهز مود  هباطخ ي  زا  یشخب  تمسق  نیا  [ 52]
.تسا

دیس و  نیعبات ، زا  رفن  راهچ  داتشه و  و  هباحص ، زا  رفن  هدزای  دص و  زا  شیب  هک  ریدغ  ثیدح  صن  هب  [ 53]
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اب هیلع - هللا  همحر  ینیما - همّـالع  جرارپ  باـتک  رد  دـنا  هدرک  لـقن  تنـس ، لـها  ناردارب  نیققحم  نیخروـم و  زا  رفن  هس  هاـجنپ و  و 
.تسا هدش  رکذ  دانسا  كرادم و 

هرامـش ي زا  ص )  ) لوـسر هباحـص ي  زا  نآ  ناـیوار  دادـعت  هک  تسه  میرک  نآرق  زا  ییاـه  شخب  هک  میوـگب  تسا  بوـخ  اـجنیا 
ریغ ثیدح  تلالد  اما  .تسا  میرک  نآرق  رد  دیدرت  روکذم ، ثیدح  تلاصا  تحص و  رد  يدیدرت  اذل  رتمک و  ریدغ  ثیدح  تیاور 

رتشیب عالطا  يارب  .درادن  يدیدرت  ياج  دهاوش  لیالد و  يرایـسب  نآ و  تهادب  حوضو و  ببـس  هب  زین  ع )  ) یلع تماما  تفالخ و  رب 
نیدلا فرـش  نیـسحلادبع  دیـس  هللا  هیآ  مالـسا ، رد  عّیـشت  یماح  بهذم و  مداخ  جورم و  هتـشون  تاعجارملا »  » باتک هب  ار  هدنناوخ 

.مهد یم  تلاوح 

هغالبلا ج 3 ص 115 114. جهن  حرش  [ 54]

ریثا ج 2 ص 122. نبا  خیرات  [ 55]

دیرفلا ج 3 ص 17. دقع  [ 56]

لماکلا ج 2 ص 222. خیرات  [ 57]

ج 1 ص 74. هغالبلا ، جهن  حرش  [ 58]

یم یلماک  تیـصخش  ار  یلع  هتـسویپ  درک ، عولط  مالـسا  دیـشروخ  هک  يزور  نامه  زا  رظن ، لقع و  لها  تفگ : واـب  هک  یتقو  [ 59]
هغالبلا ج 3 ص 115. جهن  حرش  دنناد ، یم  مورحم  ار  وا  زورما  نانآ ، مه  و  دنتسناد ،

هیبلحلا ج 3 ص 391. هریسلا  زین  و  يزوجلا ، نبا  طبس  [ 60]

بهذلا ج 2 ص 193. جورم  [ 61]

هک یماـگنه  .تشگ  یم  زاـب  كدـف  هراـبرد ي  دوخ  میمـصت  زا  هفیلخ  رگا  نوچ  دـهاکب  تیاور  راـبتعا  زا  ینعم  نیا  دـیاش  و  [ 62]
.درک یم  ار  راک  نیا  داد  رارق  دیدش  باتع  شنزرس و  دروم  ار  وا  دجسم  رد  ع )  ) همطاف

.یلیالع هلادبع  خیش  گرزب  داتسا  هتشون ي  تاّذلا  وّمس  یف  ینّعملاومس  زا  رد ص 18  مه  و  يربط ، خیرات  [ 63]

رد يددعتم  ثیداحا  [ 64]
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.تسا هدش  دراو  حاحص  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  یناعم  نیا 

ای تسا و  مکاـح  اـی  نآ  هک  اریز  دـنز ، صیـصخت  ار  باـتک  دراد  تیحالـص  ربتعم  ربخ  هک  تسا  ریخا  هیملع ي  تاحـضاو  زا  [ 65]
جاجتحا هماع  تایآ  هب  ببـس  نیدـب  ع )  ) ارهز اجنیا  رد  .تسا  حیحـص  زین  قالطا  مومع و  تلاصا  ربانب  ینعم  نیا  هک  نیا  امک  .دراو 

.تشادن يداقتعا  قیدص  تلادع  قوثو و  هب  هک  دومرف 

.تسا هدش  لقن  راصتخا  هب  ارهز  هباطخ ي  اجنیا  رد  [ 66]

تـشادن یعالطا  هلأسم ، یگنوگچ  زا  یـسک  دـندرک و  فالتخا  ربمایپ  ثاریم  رد  تفگ : دوخ  نانخـس  رد  هشیاع  هک  ییاج  اـت  [ 67]
.رجح نبا  قعاوص  خلا  .ثرون  ءایبنالا ال  رشاعم  انا  تفگ : یم  هک  ص )  ) ادخ لوسر  زا  مدینش  تفگ : رکبوبا  اهنت 

49 و ج 3 ص 15. هغالبلا 1 ص 47 - جهن  حرش  [ 68]

نیا رد  نیفلاخم  تسادخ و  لوسر  یـصو  دـیدرت  نودـب  یلع  ام  رظنب  دـیوگ : یم  دوـخ ج ص 46  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  [ 69]
.دنزرو یم  دانع  هلأسم 

هغالبلا ج 4 ص 78. جهن  حرش  لماکلا ج 2 ص 85  ماشه ج 2 ص 239 ، نبا  هریس  [ 70]

لوقعم اذـل  دـنک و  یم  ادـیپ  دوجو  تالوقعم ، توسک  رد  اهنت  هدام ، زا  درجم  دوجو  ینعی  هیلقع ، روص  دـیوگ : یم  هیرظن  نیا  [ 71]
دوجو رد  تدـحو  هناشن ي  نیا  .تسا  نآ  صاخ  دوجو  زا  شدـیرجت  لقاع  زا  شدـیرجت  یلقع و  تروص  کـی  تیوه  نیع  ندوب ،

هزادـنا ره  دوش و  یم  بوسحم  دوجو  راوطا  رد  وا  جردـت  تفرـشیپ و  ًانیع ، یملع ، بتارم  رد  یمدآ  سفن  جـیردت  نیاربانب  و  تسا ،
.دریگ یم  رارق  يرتیلاع  حطـس  رد  دبای و  یم  يدیدج  یلقع  موهفم  يرهوج ، لماکت  رد  دوش ، هنوگرگد  قادصم  رد  یـسفن  دوجو 

دوجو رظن  زا  یعنام  جیه  هتبلا 
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، دوجو کی  رد  دوجو  ود  تدحو  دـننام  داحتا  نیا  هوالعب  تسا ، نکمم  لصف  سنج و  داحتا  هکنانچ  تسین  موهفم  دـنچ  داحتا  رد 
ار بلطم  نیا  حیـضوت  .دنلاحم  ًالقع  داحتا ، نآ  فالخ  رب  تدحو ، عون  ود  نیا  هک  اریز  تسین  موهفم  کی  رد  موهفم  ود  تدحو  ای 

.میراذگ یم  يرگید  لاجم  هب 

ًاتاذ هچنآ  .مینادـب  درجم  ناـشدرجت  فـلتخم  بتارم  هب  هجوـت  اـب  ار  هکردـم ، روـص  ملع و  بتارم  همه ي  هک  تـسا  نـیا  قـح  [ 72]
، دوش یم  كرادا  هرصاب  سح  اب  هچنآ  یتح  لقع  لایخ و  رب  هوالع  .دشاب  نآ  يدام  تیوه  اب  یئیـش ، نیع  دناوت  یمن  تسا  كردم 
هرابرد ي هچنآ  ءایـشا و  نتـسب  شقن  عاعـش و  جورخ  هیرظن  هرابرد ي  يرـصب  كرادا  زا  هک  يریـسفت  .تسا  درجت  یعون  ياراد  زین 

یف هیهلالا  هیدـقعلا  دوخ - باتک  رد  ار  یناعم  نیا  ام  .تسین  یفـسلف  يریـسفت  تسا ، هدیـسر  تابثا  هب  کـیزیف  اـیارم و  ملع  تیؤر ،
.میا هداد  حرش  مالسالا -

ینهذ و دوجو  هلّدا ي  نیب  دـنا  هتـساوخ  هک  تسا  ینافوسلیف  رظن  نیا  سفن ، يارب  ندوب  ضرع  ینعم  هب  یلولح  مایق  لـباقم  رد  [ 73]
هتسناد فیک  رگا  هیلقع  تروص  هک  تسا  بیترت  نیدب  نآ  .دننک و  داجیا  شزاس  تسا ، روهـشم  ملع  ندوب  تیفیک  هرابرد ي  هچنآ 

و تسا ، رهوج  ناـسنا  نوچ  تسین ، مه  ناـسنا  تروص  نیا  رد  و  تسا ، فیک  تسین و  رهوج  میراد ، ناـسنا  زا  هک  یّلقعت  سپ  دوش 
، رایتخا یلاثم ، بهذم  نابی  ینهذ ، دوجو  راکنا  رد  هک  یتاهبـش  عفر  يارب  اه ، لح  هار  مامت  یتقو  اما  تسا ، یلاثم  يدوجو  اهنت  اذـل 

تـسکش هب  تسا - ینهذ  هن  یجراـخ و  لقـستم  يدوجوم  هک  نیا  هب  رهوج  ریـسفت  و  مولعم ، ندوب  رهوج  ملع و  ندوب  ضرع  ددـعت 
و دمآ ، دیدپ  یبالقنا  ، دیماجنا
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یمالـسا گرزب  فوـسلیف  زا  ریغ  هب  فـیک ، هن  تسا و  رهوـج  رهوـج ، هـیلقع ي  تروـص  هـک  دـنتفریذپ  راـچان  هـب  رخأـتم  ناـققحم 
زین وا  هب  نکیل  دـناد ، یم  ضرعلاـب  فیک  تیهاـم و  بسح  هب  رهوج  ار  یلقع  تروـص  رافـسا ، رد  ناـشیا  هک  يزاریـش  ياردـصالم 

هک مینک  ضرف  یقیقح  یفیک  دیاب  تروص  نیا  رد  و  دوش ، یم  تاذـلاب  ریزگان  تسا  ضرعلاب  هچ  ره  هک  دوش  لاکـشا  تسا  نکمم 
اب ای  میوش  دـقتعم  تایناسفن  ددـعت  هب  هک  دـنک  یم  روبجم  ار  ام  رظن  نیا  راچان  و  ددرگ ، ضرعلاب  فیک  ات  دـشاب ، دـحتم  تروص  اـب 

طابترا و  ضرع ، هن  مینادب و  رهوج  ار  ناسنا  الثم  رهوج  هکردم ي  تروص  هک  تسا  نیا  رتهب  اذل  .میدرگ  وربور  لوا  لکشم  نامه 
.نآ عوضوم  اب  ضرع  هن  و  میسانشب ، تلع  اب  لولعم  طابترا  سفن  اب  ار  نآ 

و ناراوگرزب ، نآ  تافو  زا  دـعب  مه  نآ  ءایبنا ، هرابرد ي  مکح  ءاـشنا  اریز  .تسین  یئاـشنا  تسا و  يربخ  يا  هلمج  هلمج ، نیا  [ 74]
، روکذم ثیدـح  هک  یلاح  رد  .دـنک  یم  باجیا  ار  يزاجم  لامعتـسا  زین  صیـصخت  تسا و  ییانعم  یب  راک  ناشناثراو ، تشذـگرد 

رگید رب  و  دـشاب ، فشاک  يدـج  هدارا  هب  صاخ  هدارا ي  مدـع  زا  نآ ، صیـصخت  هک  تسین  يا  هیئاشنا  لمج  شزرا  ماـقم و  ياراد 
، دشاب ریاغم  تقیقح  ودج  اب  نآ ، هیلامعتـسا  هدارا ي  رگا  هک  تسا  هیربخ  يا  هلمج  هکلب  دوش ، هتـسناد  مدـقم  تازوجت ، تالیوأت و 

چیه دوش  رئاد  لاح ، ود  نآ  نیب  رما  هچنانچ  و  تسا ، يزاجم  ینعم  رب  شلمح  مزلتـسم  نآ ، صیـصخت  نیاربانب  .تسا  ضحم  بذک 
.درادن حیجرت  یهجو 

و دشکب ، ار  وا  دنز  زابرس  تعیب  زا  رگا  هک  داتسرف ، دعس  دزن  هب  ار  یصخش  رمع  هک  دراد  حیرصت  ینعم  نیا  رب  تایاور  [ 75]
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دیرفلا ج 3 ص 63. دقع  .دش  هتشک  درم  نآ  تسدب  درک ، يراددوخ  راک  نآ  زا  هدابع  نبدعس  نوچ 

ج 2 ص 331. ملسم ، حیحص  [ 76]

.تسا هدرک  دییأت  ار  نآ  تحص  نایب و  زین  مکاح  هدروآ و  سنا  لقن  هب  دنسم ج 2 ص 295  رد  دمحا  ماما  [ 77]

ددرگیم يداشرا  رما  لدع ، قح و  يانعم  ود  زا  مود  ضرف  رد  میئوگ : یم  مینک ، نایب  یملع  نابز  هب  ار  ینعم  نیا  میهاوخب  رگا  [ 78]
کیرحت و  هزیگنا ، داجیا  يارب  ییاهنت  هب  هب ، رومأم  دوخ  اریز  تسین ، تسد  رد  يولوم  رما  زا  یکالم  هنوگچیه  تروص  نیا  رد  اریز 

ینعم هب  لدع  قح و  ظفل  ندنادرگرب  شا  همزال  دـشاب  يولوم  رما  دـنک ، یم  باجیا  رما  رهاظ  یتقو  نیاربانب  .تسا  یفاک  تعاطا  هب 
دروم رد  هچ  دـشاب ، عقاو  سفن  زا  يوریپ  راـبتعا  هب  دـناوت  یم  يوـلوم  رما  اـجنیا  رد  اریز  .تسا  تیعقاو  رد  لدـع  قـح و  ینعی  لوا ،

رد هک  ار ، یملع  لومعم  تاحالطـصا  هک  نیا  زا  اج  نیا  رد  نم  .دـنک  يربهار  عقاو  هب  ار  ام  هک  رگید  قیرط  ره  زا  ای  هنیب ، زا  يوریپ 
ریغ يارب  دـیابن  شخب  نیا  ياـهثحب  اریز  مهاوخ ، یم  ردـع  مرب ، یمن  راـکب  تسا ، جـئار  لوصا  هقف و  هفـسلف و  قـطنم و  لـها  ناـبز 

.تسا هدیدرگ  يراددوخ  یملع  تاحالطصا  ندرب  راکب  زا  يرورض  دراوم  رد  زج  اذل  دشاب ، موهفمان  نیصصختم 

باقع قحتـسم  تسا ، هدرک  قح  هب  مکح  ملع  نودـب  هک  ار  یـسک  ع ،)  ) تیب لـها  قیرط  زا  دراو  ثیدـح  دـیوگب : یـسک  رگا  [ 79]
ینعم زا  ار  تیاور  نیا  هکنیا  نیب  .تسا  رئاد  رما  رباـنب  و  تـسین ، عـقاو  راـثآ  زا  اـضق  هـک  نـیا  رب  دراد  تلـالد  ینعم  نـیا  و  هتـسناد ،

نآ يرهاظ 
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لمح مود  ینعم  هب  ار  لدـع  قـح و  هملک ي  ود  هک  نیا  اـی  مینادـب ، يرجت  زا  یـشان  ار  باـقع  و  مینادرگرب ، مکح ، يارجا  مدـع  هب 
اـضق عوضوم  و  دنک ، یم  دیقم  ملع  تروص  ار  تایآ  روکذـم ، تیاور  هکلب  درادـن ، یهجو  لیوأت  ود  زا  کیچیه  میوگ : یم  .مینک 

.دشاب هدیسر  ملع  هجرد ي  هب  هک  تسا  یعقاو  راثآ  زا  اضق  رگید  ریبعت  هب  .دزاس  یم  ملع  عقاو و  زا  بکرم  ار 

ج 3 ص 180. [ 80]

ج 4 ص 134. [ 81]
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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