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( تاربعلا لیتق  باتک  همجرت   ) کشا يهتشک 

باتک تاصخشم 

يدرجورب يداهلادـبع  همجرت  یبـعک  آارهزلادـبع  هتـشون  کـشا  هتـشک  : روآدـیدپ ماـن  ناونع و   1974 آارهزلادـبع - ، یبـعک   : هسانـشرس
-365-423-964 لاـیر ؛  43500-365-423-964  : کـباش ص 143   : يرهاـظ تاصخــشم  تاـعالطا 1375 . نارهت   : رـشن تاصخـشم 
نیسحلا ع مامالا  لتقم  هربعلا  لیتق  مالسلاهیلع  نیسحلا  یلصا  ناونع  : تشاددای یلبق  یسیونتسرهف   : یـسیون تسرهف  تیعـضو  لایر  43500

 . - يداهلادبع يدرجورب   : هدوزفا هسانـش   4 موس ق61 -  ماما  یلع ع ،  نبنیـسح   : عوضوم ق61  ـالبرک ، هعقاو  : عوضوم نم ...  عیذا  يزلا 
هرامـش  297/9534  : ییوــید يدــنب  هدر  :BP41/5/ك7ح5041 1375  هرگنک يدــنب  هدر  تاــعالطا  هســسوم   : هدوزفا هسانــش   1327

م41029-78  : یلم یسانشباتک 

مجرتم يهمدقم 

ياهسامح البرک  ياروشاع  ظفاح )  ) تیالو نیا  زا  دنتفر  ناسانـش  یلو  ییوگ  سک  دـهد  یمن  یبآ  ار  بل  هنـشت  نادـنر  مجرتم  يهمدـقم 
... تسا یندینـش  سب  دـیآرب  هک  نابز  ره  زا  هصق  نیا  تسا . ادـص  رپ  نآ  زا  هراومه  كالفا ، دـبنگ  تفه  هک  تسا  یناتـساد  ررکم ، تسا 

فط يهسامح  تسا ... هتسشن  ناشلد  شوگ  رد  نآ  يهناقـشاع  نینط  هدش ، يونین  يابهـص  شوین  درد  هناقاتـشم  هک  ییادیـش  ياهناج  هچ 
قفومان شالت  دولآ  ياهتـسد  هک  وگ  وت  دوش ، یمن  دراو  نآ  رب  ياهشدخ  هک  تسا  هدش  تبث  نانچنآ  ملاع  يهدـیرج  رب  نامز و  رذـگ  رد 

ع)  ) هللادبعابا نابساپ  کیالم  هاگراب  ترایز  تداعـس  مرحم  مهد  زور  هلاس  ره  دوب ، شوخ  تقو  ار  ام  هک  ینامز  دنـشاب ... هتـشاد  ار  دوخ 
شوگ هتفای ، هرهب  راوگرزب  نآ  ياهتیونعم  زا  هدروآ ، مهارف  ار  شیوخ  یگدنز  يهشوت  هر  هتفرگ ، ماهلا  یسدق  هاگراب  نآ  زا  هداد ، تسد 

اما دوب ، يور  شیپ  لد و  رد  هراومه  دنمـشزرا  رثا  نیا  يهمجرت  يوزرآ  ماـگنه  نآ  زا  میدرپـسیم ... ماـمه  ماـما  نآ  لـتقم »  » هب ار  ناـج 
ناریا یمالـسا  يروهمج  يادص  هحفـص 10 )  ) هب ار  نامراذـگ  نارود ، شدرگ  اـت  تشاد  یم  ینازرا  ار  یتـصرف  نینچنیا  رتـمک  یگدـنز 

لاس 1359 زا  ییویدار  ياهمانرب  بلاق  رد  همجرت  زار » يهدرپارـس  اروشاع   » مان اب  روبزم  رثا  هداد ، تسد  لتقم »  » نادرگرب تصرف  هدنکفا ،
مجرتم يارب  یتاحلاصلا  تایقاب  هک  دـشاب  تسا ... هدـیدرگ  شخپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يادـص  زا  اروشاع  زور  رد  هلاـس  ره  نونکاـت 
نونکا دیشخب . ياهژیو  رابتعا  رثا  هب  هک  متفرگ  هرهب  یناماس  نامع  ياههدورـس  زا  باتک ، یبرع  راعـشا  ياج  هب  ( 1359  ) نامز نآ  ددرگ .

لک  » قوف رابتعا  هب  هتبلا  منادرگرب ، یـسراپ  نابز  هب  ار  باتک  یبرع  راعـشا  ماهدرک  شـالت  هتفرگ ، هرهب  روبزم  هبرجت  زا  نآ  یـسیونزاب  رد 
... زگره تسا ؛ صقن  بیعیب و  ماهداد  ماـجنا  ار  هچنآ  مرادـن  اـعدا  تسا ، رایـسب  تسد  يـالاب  تسد  رگید ، یناـبز  هب  اـی  میلع » مـلع  يذ 

لوغـشم دوخ  هب  ارم  نهذ  هچنآ  دـشیم ، هتـسارآ  پاچ  رویز  هب  راـب  نیتسخن  يارب  تاـعالطا  نیزو  هماـنزور  رد  هتـشون  نیا  هک  یماـگنه 
هب هک  ددرگ  یناـبحم  هناقـشاع  ياهزادـگ  زوس و  شوختـسد  ناـنچ  دنمهوکـش  ماـیق  کـی  تیعقاو  دـیاب  ارچ  هک  دوب  هتکن  نیا  تشادیم 

ملسم لصا  ناونع  هب  ار  شیوخ  ینهذ  ياههتخادرپ  اههتخاس و  تراهط  تمصع و  نادناخ  نرادتـسود  زا  يرتشیب  کشا  نتفرگ  رب  هزیگنا 
کنع تباغ  ائیـش و  تظفح   » قادـصم هب  ناگتخوسلد  نیا  دـننک !؟ حرطم  اروشاع  رابنارگ  ثداوح  ياج  هب  ار  نآ  هتفرگ ، ياهداتفا  قاـفتا 

هب ار  مامه  ماما  نآ  ياضر  يدونشخ و  دننک  حرطم  زادگ  زوس و  دید  يهیواز  زا  اهنت  رگا  ار  ینیسح  مایق  هک  دنراد  هتشاد و  نامگ  ءایشا »
هتـشادنپ هورگ  نیا  هک  تسا  نیا  زج  رما  تیعقاو  یلو  درک ؛ دناوخ  مهارف  شیوخ  يارب  ار  يویند  يورخا و  یـشاداپ  رجا و  هدروآ ، تسد 

هک دراد  دوجو  تیحیـسم  رد  یلـصا  ددرگ . یم  نایرگ  رایتخایب  اههدید  نازرل و  اهلد  ، رابنارگ هثداح  نیا  دای  رد  دنچ  ره  دـنرادنپیم ؛ و 
ماوق ار  وا  موق  زا  یمدرم  تشیعم  نارذـگ  هوحن  یگدـنز و  هیامتـسد  هداد ، لکـش  ار  ع )  ) حیـسم نید  ناوریپ  زا  یهورگ  يداـقتعا  ياـنبم 

ناج هب  ار  نتفر  بیلـص  رب  يور  نآ  زا  سان  يهمر  نابـش  نیا  ع )  ) حیـسم هک  تسا  هداد  جاور  ار  داقتعا  نیا  روبزم  لـصا  تسا ؛ هدیـشخب 
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هحفـص 11)  ) عضاوم نآ  زا  شندـش  هتخیوآ  راد  هب  ماگنه  هک  یناشیپ ، ياپ و  تسد و  زا  هدـمآرب  نوخ  اب  ار  دوخ  ناوریپ  هانگ  اـت  دـیرخ 
ترـضح ندـش  بولـصم  میرک ، نآرق  حیرـص  صن  ساـسا  رب  هتبلا  هک  دروآ ؛ مهارف  ار  ناـنآ  شزرمآ  تاـبجوم  هدرک ، كاـپ  دز  ناروـف 

هب ع )  ) نیسح يزوس  هنگ  ییوش و  هانگ  لصا  هب  لئاق  دوجوم ، يراس  داقتعا  ایآ  دشابیم . ناناملسم  ام  تادقتعم  فالخرب  هدوبن ، حیحص 
نتخیمآ رد  دشاب !!؟ دناوت  یمن  تیحیـسم  ياسیلک  طسوت  هدـش  هداد  جاور  داقتعا  نینچ  زا  هدـمآ  رب  وا ، رب  یکـشا  هرطق  نتخیرورف  طرش 

یلصا نینچ  لاقتنا  ملاع  برغ  قرش و  خیرات  هتشذگ و  هب  یهاگن  دیامنیم . تبثم  ار  یشسرپ  نینچ  خساپ  يرـشب  نوگانوگ  ياهگنهرف 
هللادبعابا يرادازع  ناونع  هب  هک  ییاههدیدپ  زا  يرایـسب  روبزم  لصا  نوچمه  دهد . یم  ناشن  لوصحلا  نکمم  ناهج ، رواخ  هب  رتخاب  زا  ار 

؛ تسد نیا  زا  ییاـهیرازآ  دوخ  رگید  ینزریجنز و  همق و  لـیبق  زا  هعیـش  تاـعامتجا  یمالـسا و  عماوج  رد  رـضاح  لاـح  رد  ع )  ) نیـسحلا
قیقحت هیامتـسد  دناوت  یم  عوضوم  نیا  دشاب !! هدومیپ  ار  ناناملـسم  راید  هار  اپورا  زا  یـشخب  زا  دـناوتیمن  ایآ  دـشابیم ، يراج  حرطم و 

هدـنز زا  هتـساخرب  هساـمح  روـش و  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نـینچ  دـنچ  ره  دریگ . رارق  ینیـسح  ماـیق  هـب  تلاـصا  هـب  دـنمقالع  نارگـشهوژپ 
هدـنز هنوگ  نیا  شترـضح  مان  هک  ددرگیم  اعدا  نینچ  دـباییم و  یلجت  گرزب  نآ  يرادازع  مسارم  رد  نادیهـش  رالاس  داـی  نتـشادهگن 

رگا دوش ؟ هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  وا  هار  هدنام ، هدـنز  شمان  اهنت  هک  درک  مایق  لیلد  نیا  هب  ع )  ) نیـسح ایآ  یلو  دوشیم ، هتـشاد  هاگن 
هنیآ ره  میاهتفاین . رد  یتسردب  زین  ار  يزیخاتـسر  نینچ  هفـسلف  هک  هتـشاد ، اور  ار  میظع  ییافج  گرزب  نآ  قح  رد  اهنت  هن  میرادنپب ، نینچ 

تروص يور  نآ  زا  مهم  نیا  هدش ؛ رایسب  دیکأت  ع )  ) هللادبعابا دای  مان و  نتـشادهاگن  هدنز  لصا  رب  نید ، نایاوشیپ  ناماما و  ياههتفگ  رد 
لک البرک و  ضرا  لک  مرحم و  رهـش  لک   » هک دنبایرد  مدرم  دوش و  هتـشاد  هاگن  هدنز  هشیمه  يو  كولـس  ریـس و  ماما و  هار  هک  هتفریذـپ 
اور یمتـس  ياجک  ره  دـبایرد  ناناملـسم  هعماج  هدـنام ، هدـنز  راومه  مامه ، ماما  نآ  هار  هک  ددرگ  یم  حرطم  يور  نآ  زا  ءاروشاـع » موی 

مکح نینچ  هحفص 12 )  ) ترورض نیاربانب  دریگ ؛ رارق  تضهن  نآ  قشمرـس  نیـسح  ياروشاع  هتفرگ ، تروص  یمایق  دیاب  دوشیم  هتـشاد 
(، ص  ) ربمایپ ياهشیامرف  گرزب و  نآ  ياههدومرف  یسررب  اب  هدرک ، ارقتـسا  ترـضح  نانخـس  زا  ار  گرزب  مایق  نیا  هفـسلف  هک  دنک  یم 
هب هک  يررکم  ياـهمایق  اروشاـع و  زا  دـعب  خـیرات  هب  ارذـگ  یهاـگن  دناسانـشزاب . تخانـشزاب و  ار  تسرداـن  زا  تـسرد  هرـسان و  زا  هرس 
هب هفیقـس  ياروش  هب  تما  راک  يراذـگاو  ياهلاس  لوط  رد  هک  عامتجا ، تکرح  حیحـصت  قح و  قاقحا  يارب  يونین  نادیهـش  یهاوخنوخ 

يونین تارف و  نایم  هداتفا  ورف  نیمزرس  هب  اروشاع  نیمز  میدا  هک  دناسر  تابثا  هب  ار  هتکن  نیا  تفریذپ ، تروص  دوب ، هدش  هدیـشک  ههاریب 
هاگن هدنز  هراومه  اروشاع  هک  تسا  هتشگ  نینچ  ددرگیمن . هصالخ  يرجه  کی  تصش و  لاس  مرحم  رد  اهنت  مهنآ  نامز  هدوبن ، دودحم 

ياهراتخاس رد  هشیر  لاسجنپ  تسیب و  تدم  ربمایپ  زا  سپ  نارادمامز  تفالخ  ياهلاس  لوط  رد  هک  یلیماف  رازه  دوشیم . هدـش و  هتـشاد 
زورب شربمایپ و  قح  رب  یـصو  ادـخ و  یلو  تماما  نآ و  تسرد  عضوم  هب  قح  تشگزاب  اـب  دـندوب ، هدـناود  ناناملـسم  نیمزرـس  یـسایس 

نیخیش هریس  زا  ترضح  نتفاتربرـس  لیلد  هب  اهنت  هتفریذپ ، تروص  ناطـساق  ناقرام و  ناثکان و  بوکرـس  يارب  هک  ياهتـسویپ  ياهگنج 
ياههموثرج تسناوتن  زین  دندوب ، هدمآ  مهارف  شترضح  درگ  ییانمت  هب  کی  ره  هک  يرصانع  تسس  ناهرمه  یتسـس  تلع  هب  هداد ، يور 

هدـیدرگن ینمیرها  ياههتـساوخ  شوختـسد  زونه  اهنآ  دـنوادخ  ترطف  هک  ار  ییاهلد  ع )  ) یلع تماما  دـنچ  ره  دـنک ، نک  هشیر  ار  داسف 
هعماج يربهار  مامز  هک  دنتفای  ار  تصرف  نیا  نایفـسوبا  نادنزرف  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  یعـضو  نانچ  هنامز  طیارـش  یلو  درک  رادـیب  دوب ،
شیوخ نایم  دنریگ ، یم  يزاب  هب  ار  یپوت  ناکدوک  هک  هنوگ  نادب  ار  نآ  هدرک ، لمع  دوخ  ياین  تیصو  هب  هتفرگ ، تسد  هب  ار  ناناملسم 

مینیب یم  رگا  دننادرگ . لومعم  لوادـتم و  دـناوخ ، یمن  ینید  تامیلعت  ناج  حور و  اب  هک  ار  یثرا  تموکح  لصا  دـنروآرد و  شدرگ  هب 
امرـس و هناهب  هب  يو ، یهارمه  نایعدـم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دـناوخیم  درم  هیبش  ار  نانآ  هتخاس ، بطاخم  ار  دوخ  هنامز  مدرم  ع )  ) یلع

افلخ لامع  طسوت  مالسا  هحفـص 13 )  ) اب هک  هدوب  تاماش  ناملـسم  هزات  مدرم  يوس  ناشهاگن  هتفاتیم ، رب  رـس  قح  هار  رد  داهج  زا  امرگ 
روظنم هب  هک  يو  باسح  یب  ياهشـشخب  لذـب و  زا  هراومه  دـندوب و  هتفایرد  ار  نید  نانآ ، هدـناشن  تسد  هیواـعم  تسد  هب  هدـش ، انـشآ 

نانآ ماما  دنتشاد  نآ  راظتنا  هدید ، مورحم  باسحیب  ياهتورث  نینچ  زا  ار  نتـشیوخ  هدش ، دنمهرهب  تسا  هتفرگیم  تروص  تردق  تیبثت 
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هاگدید زا  هک  ياهزور  دنچ  تموکح  يارب  مهنآ  ناناملـسم ، لاملا  تیب  رد  اوران  فرـصت  یلع و  اتفگـش  دـشاب ؛ هتـشاد  يراتفر  نینچ  زین 
هب تشپ  هدروآ ، دوجو  هب  ار  اههریرهلا  ۀـلیل  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  ناهرمه ، نیا  دـشاب !! ییاپراهچ  ناهد  بآ  زا  رتاـهب  مک  شترـضح 

. دـندوب هدروآ  ماش  يوس  ور  هتـشاذگ ، اهنت  ار  قح  ایند  لانم  لام و  عمط  هب  هتـشادرب  تسد  دوخ  ماما  يراـی  زا  هدرک ، ادـخ  بزح  يودرا 
اب هتـشگ  دـقعنم  حلـص  نامیپ  فالخرب  ات  دـش  نآ  رب  دـید ، کیدزن  ار  شیوخ  گرم  نوچ  يوما  يافلخ  نابنج  هلـسلس  تشگ و  هنودرگ 
وا هتفرگ ، تعیب  دوب ؛ هدربن  زین  یگدازآ  تیناسنا و  زا  ییوب  هک  نید  زا  ياهرهب  اهنت  هن  هک  يدنزرف  يارب  تما  نارس  زا  ربمایپ  تسخن  طبس 

تقیقح تیعقاو و  زا  ماش  ناناملسم  ون  یهاگآان  تسخن  دادیم ، يرای  هنیمز  نیا  رد  ار  هیواعم  هچنآ  دزاس . طلـسم  ناناملـسم  هعماج  رب  ار 
هب تفالخ  یعدـم  راهظتـسا  هک  دوب  هیماینب  ياهیزادرپغورد  اهگنرین و  نداد  هولج  تقیقح  يارب  صاعورمع  ياـهگنرین  رگید  ود  نید و 

نیتـسوپ زا  هماـج  نفک  تقیقح ، هتفر ، اـهدای  زا  نید  ياهـشزرا  هک  دـش  نینچ  دیـشخبیم . ار  تـسد  نـیا  زا  یمادـقا  تأرج  ار  يو  اـهنآ 
زا هدمآ  رب  روآتفگش  ياهفیرحت  روگ  رد  مارآ  هاگنآ  دندوب ، هدرک  شنترب  هدعاس  ینب  هدیشوپرس  هبنـشود  زور  زا  هک  دیـشوپ  ياهنوراو 
زاب ار  خـیرات  میتسین  نآ  رب  ددرگزاب . دوخ  عضوم  هب  قح  ات  تسیابیم  یتکرح  نونکا  رگید  دـیمرآ . اهحیرـش ، اـههریرهوبا و  ناـج  لد و 

، هدوب زاس  یگدـنز  هک  مینک  رورم  ار  یناگژاو  میهاوخیم  هکلب  تسین ، هدیـشوپ  یمیلـس  سفن  چـیه  رب  هک  مینک  یتاـکن  هب  هراـشا  هتفگ ،
کـش یب  تسا . یگدنز  روتـسد  هک  ادخ  باتک  هب  میـشاب  هتـشاد  یتراشا  میهاوخیم  نآ  زا  شیپ  یلو  دنایامنیم ؛ زاب  ار  ياهقح  تعیرش 

تفریم شنابز  رب  هچنآ  ناهج ، نیا  زا  ندیـشوپ  هدـید  ماگنه  هک  دـشاب  دـنناوتیم  نت  کی  اهنت  رجف ، هکرابم  هروس  رخآ  تایآ  قادـصم 
رب يور  نآ  زا  يرابنارگ  نیا  دومرفیم ، نیسپاو  ياههظحل  نآ  رد  يو  تشاد . راگدورپ  يهتساوخ  هحفص 14 )  ) هب ضحم  میلست  زا  ناشن 
هار ناـنج  هب  باـسح  یب  قـح  هار  نادیهـش  هک  تسور  نـیا  زا  مـه  (1 ؛ ) تسا هاگآ  نآ  زا  هدوب ، شرظاـن  دـنوادخ  هک  هتـشگ  ناـسآ  نم 

تافاص هکرابم  هروس  رد  میهاربا  زا  نتفگ  نخـس  ماگنه  گرزب  راگدرورپ  مینیبیم  زاب  و  یتنج .» یلخدا  يدابع و  یف  یلخداف  . » دنباییم
حور نینچ  دـید  دـیاب  نونکا  ( . 2) دـیامنیم دای  ع )  ) نیـسح هراتـس  ندـید  ماگنه  گرزب  ربمایپ  نآ  هودـنا  زا  هدرک ، میظع  حـبذ  هب  هراشا 

نوماریپ طیحم  اـب  يدروخرب  هنوگچ  هداد ، جاور  نید  رد  ار  نآ  هیما  ینب  هدولآ  ياهتـسد  هک  یتاـفیرحت  اـب  ندـش  هجاوم  ماـگنه  یگرزب ،
ار یهلا  مایق  نیا  رب  هدـش  هتـسب  ياـههیاریپ  هتـسناوتیم  هنوگچ  هدوب ، هچ  شگرزب  فدـه  هتـساوخ و  هتفگ ، نخـس  ناـس  هچ  هتـشاد  دوخ 
هب نامزاب  کی  ناونع  هب  نتـشیوخ  زا  همرکم  يهکم  هب  يراپـسهر  لوسرلا و  ۀنیدم  زا  تمیزع  زا  شیپ  ماما  هک  یتاملک  نیتسخن  دیادزب !؟

، هدـش هدیـشک  ههاریب  هب  اهلاس  هک  دـشابیم  یتما  رد  ماما  یحالـصا  تکرح  رگنایب  هتـشاد ، يو  یبلط  حالـصا  زا  ناشن  دراذـگیم ، ياج 
دمحم شیوخ  ردارب  هب  ار  نآ  هک  ياهمان  تیـصو  یط  ماما  تسا . هدوب  نید  تیادـه  هارهاش  زا  هداتفارود  نایفـس و  لآ  ناهارمگ  راـتفرگ 

ناشتـساوخ هدوبن  سوه  يوه و  رـس  زا  يو  تکرح  مایق و  دیامرفیم : هدومن ، زاب  ینـشور  هب  ار  شیوخ  يالاو  فده  تسا ، هدرپس  هیفنح 
ماما مینیبیم  ( . 3) دنوشیم هدناوخ  ناملـسم  هک  تسا  یمدرم  یگدـنز  راتخاس  نید و  هدـیدپ  رد  تبثم  یتارییغت  داجیا  یکرحت  نینچ  زا 

قیقحت يو  بوشآرپ  هنامز  رد  هتبلا  هک  تسا  هدرک  راوتـسا  هحفـص 15 )  ) يدب زا  نتـشادزاب  یکین و  هب  نامرف  رب  ار  شیوخ  تکرح  لصا 
هتـشگ ریگ  همه  نانچ  نایوما  تموکح  هاگتـسد  داسف  یهابت و  اریز  دومنیم ، ریذپ  ناکما  ریگارف  تضهن  مایق و  کی  اب  اهنت  یلـصا  نینچ 

هب ار  ادـخ  نید  ماوق  ربمایپ  هک  سک  نآ  لـیلد  نیمه  هب  درکیم ؛ لـصاحیب  یهورگ  يدرف و  حوطـس  رد  ار  یفدـه  نینچ  يارجا  هک  دوب 
همه هک  ياهنوگ  هب  لصا  نیا  ققحت  روظنم  هب  نید ، زاـس  یگدـنز  لوصا  زا  یکی  ندرک  هداـیپ  يارب  ( ، 4) دوب هتخاس  رـصحنم  يو  دوجو 

هک دنکفارد  راود  دبنگ  نیا  رد  ار  ییادن  هدروآ ، يور  شیوخ  ییادخ  تضهن  مایق و  هب  دـنبایرد ، ار  نآ  هدـنیآ  لاح و  ياهناکم  اهنامز و 
فورعم هب  رما  اب  دناوتب  ماما  هک  دوب  هتشگ  يرپس  نامز  نآ  رگید  رگید ، ینابز  هب  دشاب . ادص  رپ  نآ  نینط  زا  شندوب  اپ  رب  ماگنه  ات  ناهج 
ياهفیظو نینچ  زا  هک  دـنچ  ره  دوش ، نومنهر  تیادـه  هارهاش  هب  ار  هعماج  ناناملـسم ، زا  ییاههورگ  مدرم و  زا  يداـحآ  رکنم ، زا  یهن  و 

تسناوتیمن هاگچیه  ياهتساوخ  نینچ  رگد ... ینایمدآ  تسیابیم و  رگید  یملاع  نامز ، نیا  اما  دوب ؛ هتشادن  هاگن  رانکرب  ار  نتـشیوخ  زین 
نآ زا  هتـشذگ  دبای ؛ قیقحت  دندوب ، هتفر  ورف  شوخ  یباوخ  رد  هتـشگ ، بلط  تیفاع  نآ  مدرم  رتشیب  هک  لوسرلا  ۀنیدم  دودـحم  طیحم  رد 
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، یگرم نینچ  هب  ندرپس  نت  اما  تشادن ، ندش  هتـشک  زا  یکاب  ع )  ) ماما هکنیا  وگ  دوب ، تلع  رب  دـیزم  زین  نایدزی  هزینرـس  تموکح  دوجو 
رامـش هب  ضرغ  ضقن  ياهثداـح  نینچ  عوقو  دوب ، یهلا  نما  مرح  هک  يور  نآ  زا  زین  هکم  رد  دیـشخبیمن ؛ قـقحت  ار  وا  يـالاو  ياهفدـه 

همه نآ  رد  هک  دیبلطیم  ار  ینیمزرـس  یگرتس  رما  نینچ  نیاربانب  درکیم . ار  دوخ  ياهیرادربهرهب  دوخ  ءوس  تاغیلبت  اب  نمـشد  دمآیم و 
یهار یتسردب  نانآ  نامیا  ددع ، تلق  مغر  هب  اما  تشد ، نهپ  نآ  رد  نید  ناروای  دندوب  كدـنا  هچ  دریگ و  رارق  نامیا  همه  ربارب  رد  رفک 

نایدیحوت ناوراک  دنتفرگیمن ، ماما  رب  هار  تشد  نیا  رد  رگا  کشیب  دوب . ناهج  ياههوک  يهمه  يراوتـسا  هب  دندومیپیم  هدومیپ و  هک 
راپـسهر مالـسا ، تموـکح  هاـگیاپ  نیمود  ماـما و  هاـگداعیم  نیا  هفوـک ، اـت  ربماـیپ  نیتـسار  ماـیپ  ندرتـسگ  قـح و  يهـملک  يـالتعا  يارب 

نآ هب  نداد  زردنا  دنپ و  زا  ياهظحل  تسا ، هتـشارفارب  هدرپارـس  هدز  مغ  تشد  نیا  رد  راچانب  ماما  هحفص 16 )  ) هک نونکا  اما  دیدرگیم .
دورو ماگنه  زا  تسین ... هدیـشوپ  سکچیه  رب  هک  یعیاقو  تشد و  نآ  اما  و  دربیمن . دای  زا  ار  شیوخ  دنلب  فده  هدرکن و  راذگورف  موق 

زا شناهارمه  نیـسح و  تیمورحم  ماگنه  مرحم و  متفه  ات  يرجه  کی  تصـش و  لاـس  مرحم  مود  رد  يونین  نیمزرـس  هب  توبن  نادـناخ 
يارب يریـسم  نینچ  ندرک  یط  هدوبن ، يزارد  هار  البرک ، يوجادخ  ناروشحلـس  تداهـش  يهظحل  ات  نامز  نآ  زا  تارف و  ناشوج  يایرد 
اـسرف تقاط  تخـس و  تسناوتیمن  دنتـشاد ، جرارپ  الاو و  سب  یفده  هدمآ ، دورف  یناکم  نینچ  رد  ییادـخ  یتساوخ  هب  هک  ینادرمگرزب 

دوخ رد  ار  یناهج  ددرگیم ، حرطم  كدنا  نامز  تدم  نیا  رد  هچنآ  دنک ؛ لمحت  دـناوتیم  یـسک  رتمک  ار  یگنـشت  هک  دـنچ  ره  دـشاب ،
هک تسا  هدمآ  نینچ  تایاور  زا  ياهراپ  رد  دنامیم . ورف  نآ  رد  هشیدنا  درخ و  هک  دـیامنیم  ریذـپان  نایاپ  اهتنایب و  نانچ  هک  دراد  هتفهن 
نآ زا  بآ  هدرک ، رفح  یلادوگ  هاگهمیخ  رانک  نیمز  رب  ریـشمش  مد  هب  شنادـناخ  نارای و  رب  یگنـشت  نتـشگ  هریچ  ماگنه  ع )  ) یلع ماـما 

لباق نایم  نیا  رد  هچنآ  تسد ... نیا  زا  تسا  يرگید  تیاکح  زین  يرتشگنا  ناتـساد  تخاس . باریـس  ار  شیوخ  نادـناخ  ناراـی و  هتفرگ 
هب هک  یماما  گرزب  ياین  ماـگنه  نآ  رد  هک  دنتـشاد  داـی  هب  کـین  هدـمآ ، ردـب  یهاوخنوخ  هب  هک  تسا  ینانمـشد  راـتفر  دـشابیم ، قمعت 

ياهایرد هک  تسا  نیا  هن  ایآ  تخاسن ؛ مورحم  دوب  يو  تخد  رهم  هک  یلالز  زا  ار  ناشناردپ  زور  نآ  رد  دـندوب  هدروآ  يور  يو  فاصم 
یتشادرب نینچ  اب  دبایرد !!؟ ار  تسد  نیا  زا  ییانعم  هک  یلد  نآ  وک  اما  دریگیم ، هتفرگ و  لکش  نادناخ  نیا  باکر  رد  تلیـضف  ناشوج 

، ندوب نید  زابرـس  دـهد !؟ رارق  عاعـشلا  تحت  ار  سدـقم  یمایق  ییاهن  ییاغ و  فدـه  هک  داد  شرتسگ  ناـنچ  ار  هدـیدپ  نیا  ناوتیم  اـیآ 
، دریذـپیم تروص  دای  کی  تشادـگرزب  هناهب  هب  هک  يزوسناج  ياههیوم  اـب  دـناوتیم  اـیآ  نتـشگ ، فدـه  ییادـف  ندـش ، نیئآ  یناـبرق 
، هدوبن لاق  لیق و  هاگیاج  ماقم  نیا  هک  میـشاب  هتـشاد  رگید  یهاگن  گرتس  هثداح  نیا  هب  هک  تسا  نآ  تقو  دـشاب ؟ نوگمه  گـنهامه و 

تما ییاـهر  يارب  دـناهداهن و  یغارچ  يراگتـسر  هار  يوـسارف  نـیب . تـقیقح  هحفـص 17 )  ) ارگ و عـقاو  سب  دـبلطیم  ار  یلاـح  فـصو 
وا زج  یـسک  مه  يراگتـسر  هار  زورفارون  تسین ، ع )  ) نیـسح زج  سک  ياهنیفـس  نینچ  نابیتشک  هک  مینادیم  کین  دـناهتخاس ؛ ياهنیفس 

، دنمارایب ینمأم  نینچ  هانپ  رد  یمد  هکنآ  ناششالت  دنراد و  هتشاد و  هنیفس  نیا  يوس  ور  هراومه  شترضح  تحاس  ناقاتـشم  ( 5) دشابیمن
هک یناهج  زا  رذگ  یگدنز و  هار  ندومیپ  رد  ایآ  میاهدمآ ، درگ  تاجن  یتشک  نیا  رد  یتیفاع  دیما  هب  اهنت  هک  ناگتفیـش  ام  زا  کی  ره  اما 

يارب کچوک ، دـنچ  ره  یـشالت  هک  میاهدوب  نآ  یپ  رد  ایآ  میاهتفرگرب !!؟ ار  شیوخ  هرهب  تیادـه  غارچ  نیا  زا  ارذـگ ، تسا و  رادـیاپان 
زا زور  هد  اهنت  نک » یتسرپ  یم  لاس  لهچ  روخ و  یم  هام  ود   » قادصم هب  ای  میشاب !؟ هتـشاد  ترـضح  رظن  دروم  يهلـضاف  يهنیدم  ییاپرب 

کی ره  ع )  ) راهطا همئا  نایاوشیپ و  همه  میراپـسیم !!؟ یـشومارف  هتوب  هب  ار  يو  مان  هار و  مایا  یقاب  هدرک ، يرپس  ترـضح  دای  هب  ار  لاس 
نآ زور  لاح و  اـشوخ  ( . 6 (؛ تسا رتباتشرپو  رتگرزب  ع )  ) نیسح يهنیفـس  اما  دنوشیم ، هدرمـش  تیرـشب  تاجن  يهنیفـس  دوخ ، ییاهنت  هب 

ماگنه باتک  ناونع  هکنیا  رخآ  نخـس  و  دـشاب . يو  یگدـنز  هار  غارچ  ماما ، كرابم  دوجو  هتـشاد  ياـج  هتـسویپ  یتشک  نیا  رب  هک  سک 
، دوب تاربعلا » لیتق   » زا یصقان  همجرت  يریبعت  هب  هک  کشا  يهتشک  ترابع  ییاسران  معز  هب  هک  دوب  بل » هنـشت  نادنر   » نآ تسخن  پاچ 

یلد رادـیب  هدنونـش  چـیه  هک  ماما  هتفگ  نیا  زا  یهاگآ  و  ع )  ) نیـسح سدـقم  مایق  هب  دـنمقالع  نازیزع  ییامنهار  اب  یلو  دـیدرگ  باختنا 
نیا يارب  ار  کشا » يهتشک   » ناونع نامه  هک  مدید  نآ  رتهب  ( 7 (؛ دشاب هتفرگن  ار  وا  ناما  هیرگ  هدینش ، زاب  ار  ام  تبیصم  هک  درادن  دوجو 
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نیا قوشم  يوحن  هب  هک  ینارورس  همه  زا  رگید  يراب  ددرگن . هحفص 18 )  ) عیاض زین  نآ  هدنسیون  زا  یقح  هک  دشاب  منک ، باختنا  هتشون 
ترـضح دنمجرا  رورـس  محارم  رازگرکـش  هژیوب  هدرک  يراذگـساپس  لد  میمـص  زا  دنتـسه ، هدوب و  تلاسر  نادناخ  هدرپس  رـس  نیرتمک 

يداهلادبع نارهت  مراتـساوخ . نانم  دزیا  هاگرد  زا  ار  راوگرزب  نآ  نوزفا  زور  قیفوت  هدوب ، ییاعد  ياقآ  بانج  نیملـسملا  مالـسلا و  ۀـجح 
یلع نوه  : » هک تایح  ياههظحل  نیرخآ  رد  هاگلتق و  لادوگ  رد  ع )  ) هللادبعابا شیامرف  هب  راشا  ( 1 ( ) هحفص 19  ) 74  / 3 يدرجورب 23 / 

بلطل تجرخ  امنا  املاظ و  ادـسفمال و ال  ارطبـال و  ارـسا و  جرخا  مل  ینا  ( 3 . ) میقـس ینا  لاـقف  موجنلا -  نم  ةرظن  رظنف  ( 2 . ) هللا نیعب  هنا 
نمف ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  یبا  يدج و  ةریـسب  ریـسا  رکنملا و  نع  یهنا  فورعملاب و  رما  نا  دیرا  ص )  ) دـمحم يدـج  ۀـما  یف  حالـصالا 

هب هراشا  ( 4 . ) نیمکاـحلا ریخ  وه  قحلاـب و  موقلا  نیب  ینیب  هللا  یـضقی  یتح  ربصا  اذـه  یلع  در  نم  قحلاـب و  یلوا  هللااـف  قحلا  لوبقب  ینلبق 
نا : » روثأـم تیاور  هب  هراـشا  ( 5 . ) نیـسح نم  اـنا  ینم و  نیـسح  هک : ع )  ) یلع ماـما  يهراـبرد  ص )  ) ربماـیپ روهـشم  شیاـمرف  مود  شخب 

نفس انلک  و  عسوا ، نیسحلا  ۀنیفس  نکل  ةاجنلا و  نفـس  انلک  ع :)  ) قداص ماما  هدومرف  هب  هراشا  ( 6 . ) ةاجنلا هنیفس  يدهلا و  حابصم  نیسحلا 
. ةربعلا هتفنخ  الا و  یثیدحب  عمس  دحا  نم  ام  ع :)  ) نیسح ماما  شیامرف  هب  هراشا  ( 7 . ) عرسا نیسحلا  ۀنیفس  نکل  ةاجنلا و 

یبعک ارهزلادبع  خیش  دای  هدنز  یگدنز  يهصالخ 

يـالبرک رد  یکاـندرد  بـش  ق  لاس 1394 ه . لوـالا  يداـمج  مهدزناـپ  بش  ( . 1  ) یبعک ارهزلادبع  خیـش  دای  هدـنز  یگدـنز  يهصالخ 
تمحر هب  یبعک  حالف  دـنزرف  ارهزلادـبع  خیـش  رعاش ؛ بیدا  روهـشم و  بیطخ  گرزب ، همالع  یبش  نینچ  رد  هک  ارچ  دوب ؛ قارع  سدـقم 
شکاپ نادناخ  هدیزگرب و  ربمایپ  اب  هداد ، ياج  تشهب  هنهپ  رد  ار  وا  دـهد و  رارق  شیوخ  هدرتسگ  تمحر  هانپ  رد  شیادـخ  تسویپ ، قح 

زا مدرم  يزور ، نینچ  رد  دوب . سدقم  رهـش  نیا  یندنام  دای  هب  زور  لاس ، نیا  مهدزناپ  زور  دـنادرگ . روشحم  داب ، نانآ  رب  ادـخ  دورد  هک 
رد شهاـگمارآ  اـت  زاـغآ و  نیـسحلا » یح   » هلحم رد  وا  هناـخ  زا  هـک  دیعـس  دـیقف  عییـشت  مـسارم  رد  تکرـش  يارب  رهـش  راـنک  هشوـگ و 

هلحم رد  هک  رهش  هناخلاسغ  زا  نتـشاذگ  زا  سپ  ات  دندوب  هداتفا  هار  هب  دشیم ؛ رازگرب  مهب  هتـسویپ  یطخ  رد  تفاییم و  نایاپ  ( 2 «) يداو »
وا عییـشت  مسارم  دـنیوگیم  ینیع  نادـهاش  دـنبای . هار  ع )  ) ساـبعلا لـضفلاابا  هاـگراب  ینیـسح و  رهطم  مرح  هـب  تـشاد  رارق  ( 3 «) میخملا »

شیپاشیپ رادازع  ياهتأیه  نداتفا  هارب  اـت  ( 4) يرامع رد  دسج  نتـشاذگ  زا  دوب ... گرزب  هحفص 20 )  ) عجارم عییـشت  مسارم  هیبش  تسرد 
نیسحلا هللادبعابا  هاگراب  نارئاز  دمآیم و  رامش  هب  م ) سراف -   ) جیلخ قارع و  مانب  يابطخ  نارونخـس و  زا  یکی  دای  هدنز  نوچ  توبات ...

شخب داریا  ماگنه  هژیوب  سدقم  يالبرک  رد  اروشاع  زور  رد  ار  وا  هباطخ  دنتفاییم و  روضح  رهش  نیا  رد  یمالـسا  ياهروشک  زا  هک  (ع )
رد ییویدار  هاگتسیا  کی  زا  شیب  هک  اجنآ  زا  دندوب و  هدینش  رایسب  دیدرگیم  داریا  دای  هدنز  نآ  طسوت  هک  ع »)  ) نیـسحلا لتقم   » تسخن

ناغف دایرف و  وا  تشذـگرد  ربخ  ندینـش  یپ  رد  درکیم ؛ شخپ  ار  نآ  مود  شخب  ینیـسح  نیعبرا  رد  لتقم و  تسخن  شخب  يزور  نینچ 
هب ینتشادگرزب  سلاجم  دنتخاس و  رـشتنم  وا  هرابرد  ار  یبلاطم  تقو  تالجم  اههمانزور و  تساخرب و  یمالـسا  ياهروشک  رثکا  رد  مدرم 

ار یقح  زا  یشخب  هکنیا  يارب  مینکیم . دای  مق  نارهت و  توریب ، تیوک ، هوامـس ، هرـصب ، دادغب ، زا  هنومن  يارب  ام  هک  دش  اپ  رب  يو  مارتحا 
ریرحت هتشر  هب  ار  دیقف  نآ  یناگدنز  زا  ياهشوگ  مینک ، ادا  تسا ، هتشاد  صاخ  روط  هب  هعیـش  رب  ماع و  روط  هب  ناناملـسم  رب  ناورداش  هک 

، هدوب س )  ) ارهز همطاف  ناهج  نانز  رورـس  دالیم  زور  يو  دلوت  زور  ددرگ - . رادنید  نیدتم و  ناناوج  يارب  ییوگلا  هوسا و  ات  میـشکیم 
نـسح موهفم  ینعم و  ياـقلا  يارب  هتکن  نیا  دوب . گرزب  يوناـب  نآ  تاـفو  زور  شتـشذگرد  زور  دـندیمان و  ءارهزلادـبع  ار  وا  يورنیا  زا 

رمع زا  تساوـخیم  هک  ارچ  درکیمن ، تحارتـسا  تعاـس  جـنپ  اـت  راـهچ  زا  شیب  يزور  هنابـش  وا  تسا - . هدنـسب  يدنمـشزرا  فداـصت 
هب زین  حیصف و  یبرع  نابز  هب  هک  دوب  يارـسهدیزگ  يوگ و  مک  يرعاش  يو  دریگرب - . یکین  قح و  قاقحا  يارب  ار  يرتشیب  هرهب  سیوخ 
نآ نایم  تسناوتیمن  هدنونـش  دناوخیم ، هحفص 21 )  ) ینیـسح ياهربنم  رب  ار  دوخ  ياههدورـس  نوچ  دورـسیم و  رعـش  یلحم ، شیوگ 

دمآرد مراهچ  کی  زا  شیب  يو  دراذـگب - . یتوافت  یبرع  حیـصف  نابز  رد  هچ  یلحم و  شیوگ  رد  هچ  گرزب ، يارعـش  رعـش  اهدورس و 
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لاعف ياهنوگ  هب  یبعک  ناورداش  دناسریم - . یصخش  فرصم  هب  ار  هیقب  هدرک ، میسقت  نانیکسم  نادنمتـسم  نایم  مدرم  زا  ناهنپ  ار  دوخ 
رد ار  ینارمع  همانرب  چـیه  هک  يروط  هب  دیـشخبیم ، موادـت  ار  نآ  تکرح  هتـسج ، تکرـش  یمالـسا  ینارمع  ياـههمانرب  همه  رد  اـیوپ  و 

تشذگ اب  ات  دادیم ، تیمها  اپون  نانارنخس  شرورپ  تیبرت و  هب  يو  دشاب - . هتشادن  یشقن  نآ  رد  يو  هک  تفای  ناوتیمن  البرک  رـسارس 
. دننک تیاده  تسار  هار  هب  هدرک  تلالد  یکین  ریخ و  هب  ار  مدرم  هتشگ ، مانب  ینارونخـس  يو ، يرظن  یلمع و  ياهدومنهر  هیاس  رد  نامز 
هویـش و رظن  زا  م ) سراف -   ) جـیلخ قارع و  ناریا ، ياهروشک  رد  هک  هتفاـی  یلجت  يرونخـس  نادرگاـش  رد  نونکا  دیعـس  دـیقف  نآ  دوجو 
بدا و دـنیادخ ، لوسر  هلالـس  هک  تاداس  هب  تبـسن  هژیوب  دوب و  عضاوتم  نتورف و  هزادـنایب  يو  دـناهدمآ - . راب  ینیـسح  ربنم ، ياوتحم 

. - تفرگیمن یشیپ  تقبـس و  هیاپ ، نود  یعامتجا  ظاحل  زا  هزادنا  ره  لاس و  نس و  مک  دنچ  ره  يدیـس »  » رب هاگچیه  هداد ، ناشن  عضاوت 
رد وا  هلاس  ره  تکرـش  تخاسیم . انف  ار  شیوخ  دوب ، نآ  رب  ع )  ) نیـسح هللادـبع  ابا  مان  هک  هچنآ  ره  رد  دوب و  ینیـسح »  » هزادـنا زا  نورب 

لاـس زا  یعقوـم  نینچ  رد  هکنیا  دوـجو  اـب  تساعدـم . نیا  هاوـگ  نیرتـهب  دـشیم ، هماـقا  اروشاـع  رهظ  هک  ( 5 «) جـیریوط  » نارادازع تأیه 
رد تکرش  تشاذگیمن ، یقاب  يو  يارب  یقمر  ناوت و  تشاد ، شقن  اهنآ  رد  يو  هک  يرامـشیب  سلاجم  زا  یـشان  یگتفوک  یگتـسخ و 
زا یخیرات  تسا  يدنـس  هک  ار  لتقم  تسخن  تمـسق  ـالبرک ، رهـش  لد  رد  اروشاـع  حبـص  يو  تسنادیم - . دوخ  هفیظو  ار  یتأـیه  نینچ 
هب يوما  هارمگ  نارادمامز  نایدـیزی و  اب  دربن  نادـیم  هحفـص 22 )  ) رد هنانامرهق  هک  شنارای  و  ع )  ) نیـسح ماـما  تداهـش  فط و  يهعقاو 

ربنم رانک  رد  دـندمآیم ، درگ  رازاب  هچوک و  رد  لتقم  ندینـش  يارب  هک  رهـش  میقم  رئاز و  رازه  نارازه  درکیم . داریا  دندیـسر ، تداـهش 
هک نآ  تسخن  شخب  راون  هدرک ، شخپ  ار  مسارم  نیا  هلاس  ره  رگید  ياهویدار  دادغب و  ویدار  دنتخیریم . ورف  ناگدید  زا  کشرـس  يو 

شخب نینچمه  دیعس  دیقف  دشیم - . هتفرگ  راک  هب  رگید  سدقم  نکاما  دجاسم و  اههینیسح و  رد  دوب ، هدیدرگ  شخپ  روشک  رـسارس  رد 
نیعبرا زور  رد  البرک  ياهینارهت  هینیسح  رد  دشابیم ، شترضح  تداهش  زا  سپ  ع )  ) نیسح نادناخ  تراسا  حرش  لماش  هک  ار  لتقم  مود 

زین ار  شخب  نیا  هلاس  ره  رگید  ياـهویدار  دادـغب و  ویدار  درکیم . داریا  كاـندرد ، هثداـح  نیا  زا  زور  لـهچ  نتـشگ  يرپس  تبـسانم  هب 
مکی تسیب و  بش  رد  دیعـس  دیقف  دوب - . تسخن  شخب  زا  نانآ  لابقتـسا  نوچمه  شخب  نیا  زا  مدرم  مومع  لابقتـسا  دندرکیم و  شخپ 

نیا رد  هک  یمدرم  يارب  ار  ع )  ) یلع ماما  نانمؤم  ریما  لتقم  اجنآ  رد  ات  دـیدرگیم  هفوک  دجـسم  راپـسهر  لاس  ره  ناـضمر ، كراـبم  هاـم 
نیا بارحم  رد  حبـص  زامن  ندرازگ  ماگنه  ع )  ) یلع ماما  هک  تسا  نینچنیا  تبـسانم  دـیامن -  داریا  دـندوب ، هدـمآ  درگ  یخیراـت  دجـسم 

تسیب بش  رد  حورجم و  داب -  وا  رب  يادخ  نیرفن  تنعل و  هک  يدارم -  مجلم  نبا  هدنـشک  هبرـض  رثا  رب  ناضمر  مد 19  هدیپس  رد  دجسم 
موادم داهج  زا  دوب  یکانبات  هحفص  وا  یگدنز  تفای . نایاپ  نینچنیا  ام  دنمشزرا  دیقف  یناگدنز  تفاتـش - . قح  راوج  هب  هام  نامه  مکی  و 

، هدرک رازگرب  ناگرزب  نآ  كاپ  مان  هب  ار  دوخ  ياهربنم  ناورداش  هک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هار  هب  رمتـسم  تیاده  داشرا و  هفقو و  یب  و 
هشیپ ار  ربص  داهج و  هک  يزور  درکیم و  تیاده  داشرا و  هک  يزور  ار  وا  يادخ  دنـشاب . نانآ  وریپ  شناگدنونـش  دوخ و  ات  دیـشوکیم 

ناتـسروگ مان  هنابج : يداو  ( 2 . ) نانبل نافرعلا  هلجم  زا  لـقن  ـالبرک  بیطخ  باـتک و  يهدنـسیون  ( 1 ( ) هحفـص 23 . ) دزرمایب دوب ، هتخاس 
یکقاتا ( 4 . ) تسا هدوب  ع )  ) نیـسحلا هللادـبعابا  تیب  لها  هاـگهمیخ  ییاـپرب  لـحم  لـصا  رد  هک  تسا  ياهلحم  ماـن  ( 3 . ) م تسـالبرک - 

هب دـناهدوب  نانآ  هبترم  دـح و  رد  هک  یناسک  مالـسا و  عجارم  يارب  اهنت  هداد و  رارق  نآ  رد  یفوتم  صخـش  مارتحا  هب  ار  توبات  هک  نیبوچ 
رد هلاس  ره  هک  البرک  یکیدزن  رد  يرهـش  ماـن  ( 5 . ) تسا هدوب  لوادـتم  قارع  ناریا و  مدرم  مایم  رد  اهنت  مسر  نیا  هدـشیم و  هتفرگراـک 

م. دندرکیم -  هئارا  ار  يروشرپ  يرادازع  هدمآ ، البرک  هب  نانک  هلوره  رهش ، نیا  زا  یتأیه  اروشاع  زور 

نیسحلا هللادبعابا  بالقنا  نیوکت  ریس 

دوخ يرشب  لکش  زا  هعماج  هک  یماگنه  ات  هتـشاد ، دوجو  ياهعماج  ره  رد  يدب  یکین و  نایم  دربن  نیـسحلا  هللادبعابا  بالقنا  نیوکت  ریس 
موادم و ياهزرابم  رـشب ، دارفا  داحآ  نایم  اهیریگرد  شیازفا  اب  تشاد . دهاوخ  نایرج  نآ ، نتم  رد  ود  نیا  نایم  لادج  دشاب ، هدشن  جراخ 
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، دـنک قرف  طیارـش  لاوحا و  زا  يوریپ  هب  نآ  يریگلکـش  لـحارم  اـهییوج و  هزیتس  يوب  گـنر و  دـنچ  ره  دـنایامنیم ؛ هرهچ  یمدرم و 
زا ریذـپانرییغت و  يرـشب  تعیبط  يوس  کی  زا  هک  ارچ  دـندرگیمن ، دوکر  یتسـس و  راچد  هاگچیه  هدـنام ، ناسکی  نآ  لماوع  اههزیگنا و 

، هداد رارق  ناحتما  شیاـمزآ و  هاـگیاج  ار  اـیند  ناـهج ، راـگدورپ  تسا . موادـم  رمتـسم و  یعازن  يدـب  یکین و  ناـیم  لادـج  رگید  يوس 
هدرک تیقفوم  نیرق  هداد ، هرهب  يرترب  نیا  زا  زین  ار  اهیدـب  هاگهگ  هتخاسن ، اهیکین  هار  قیفر  هتـسویپ  لیلد  نیا  هب  هار  يزوریپ  یباـیماک و 

تیقفوم اـما  دراد ، رارق  ییوکین  ریخ و  راـنک  رد  هراومه  يونعم  يزوریپ  هک  دـنچ  ره  دـهد . رارق  شیاـمزآ  ضرعم  رد  ار  یمدآ  هک  تسا 
ناس هب  یلهاج -  هعماج  هحفص 24 ) . ) تسا هدوب  هارمه  هدیدپ  ود  ره  اب  هژیو  طیارش  زا  هدمآرب  هیحور  تاناکما و  يرترب  ساسا  رب  يدام 

یکی رد  اهنآ  زا  کی  ره  هک  هتشاد  دوجو  دامن  ود  یلهاج  هعماج  رد  هک  توافت  نیا  اب  هدوب ؛ رـش  ریخ و  دربن  هنحـص  يرگید -  هعماج  ره 
ریخ و زا  هدمآرب  یمشاه  هلالس  تسا ... يوما  هریت  يرگید  یمشاه و  هلالس  یکی  دامن  ود  نیا  تسا . هدوب  هنامز  دمآرـس  هنیمز  ود  نیا  زا 

يور نآ  زا  تسا . هتسویپ  یگشیمه و  یعازن  ود ، نیا  نایم  لادج  دشابیم ... یتشز  يدب و  نابنج  هلـسلس  رادمدرـس و  يوما  هریت  یکین و 
ومن وشن و  يرگید  هدـیدپ  رد  ياهنوگ  هب  رـش  ياهورین  دـش و  نآ  يوناث  تعیبط  ات  تفای  لکـش  ياهدـیدپ  رد  ناـنچنآ  ریخ  ياـهورین  هک 

. دـیدرگ يدـب  یکین و  ياهورین  لادـج  رگنایب  نشور  راکـشآ و  ياهنوگ  هب  دامن  ود  نیا  نایم  عازن  تشگ ؛ نآ  يوناث  تلـصخ  هک  تفای 
نایمـشاه تیونعم  دیـسر ، نیمز  هب  دوب ، هتـساخرب  یمـشاه  هلالـس  لد  زا  هک  ص )  ) هللادـبع نبدـمحم  تثعب  اب  نامـسآ  تلاسر  هک  هاگنآ 

لادج رد  نایوما  دـش . نکمم  ریغ  یتشلپ  یتشز و  ياهدامن  رگید  يوما و  هریت  ربارب  رد  نآ  يدوبان  نتـساخرب و  نایم  زا  هتـشگ ، رتریگارف 
تلاسر نوچ  دنتـشادن . یتیونعم  هنوگچیه  ریخ ، ياهدامن  ربارب  رد  رـش  ياـهورین  هژیو  يزوت  نیک  زج  نایمـشاه ، اـب  دوخ  موادـم  ریگیپ و 

نیا قـقحت  زا  شیپ  هک  ارچ  تشگ ؛ نادـنچ  ود  يوـما  تشلپ  ياهتلـصخ  دوـب ، هدیـشخب  ییـالاو  ار  نایمـشاه  تبترم  ماـقم و  ینامـسآ ،
نینچنیا نایوما  دش . هدوزفا  نادب  زین  دسح  کشر و  خیرات ، نیا  زا  سپ  هک  یلاح  رد  دوب ، يزوت  نیک  اهنت  نایوما  زیتس  يهزیگنا  تلاسر ،

ار شاهقباس  رتشیپ  هک  دراد  تفایرد  ار  نآ  نانچنآ  دوخ  بیقر  زا  یفیرح  هک  ياهبرض  دندروخ ، هبرض  نآ  زا  هتـشگ ، يورایور  تلاسر  اب 
ار نانآ  اهتموصخ  نیا  یلو  تشادن ، زاب  هناتـسرپ  داژن  هداتفا  ياپ  شیپ  ياهیزوت  هنیک  زا  ار  نایوما  یلهاج ، رورغ  بصعت و  تسا . هتـشادن 

دنبایرد هک  دیدرگ  نآ  زا  عنام  نینچمه  تشادزاب ؛ نآ ، يالاو  ياهیدنمناوت  یبایزرا  يارب  تلاسر  هناعضاوتم  یـسررب  قیقحت و  ینتورف  زا 
لاس هدزیس  نایز  بیـسآ و  یـشور ، نینچ  هحفـص 25 )  ) ذاختا اب  دندیـشوک  نایوما  تسا . يرگناریو  فلاخم  تلاـسر ، تلـصخ  يوخ و 

ات دنرادن  اور  نتشیوخ  رب  هشیمه  يارب  ار  خیرات  نیرفن  هتشگن ، تلاسر  تفرشیپ  عنام  رهاظ  رد  هتشادزاب ، شیوخ  زا  ار  يزیرنوخ  گنج و 
هک دش  یعدار  عنام و  ینیبگرزب  دوخ  ربک و  یلو  دندرگ ... دنمهرهب  ترخآ  يراگتسر  ناهج و  يرورس  نامیا و  تمعن  زا  هلیـسو  نیدب 

نکفانینط گرزب  ربمایپ  ياوآ  هک  یماـگنه  زا  ار ، نآ  سپ  دـبایرد ؛ ار  نادـب  ناـمیا  نآ و  زا  يوریپ  تلاـسر و  تقیقح  دـناوتب ، هریت  نیا 
ررکم هک  نآرق  هتـسویپ  نشور و  نایب  دروآ . رامـش  هب  نارگید  رب  يرورـس  يو و  رابت  يزوریپ  يارب  ص )  ) هللادبع نبدمحم  حرط  تشگ ؛

نایناهج يارب  یتمحر  دـنوادخ و  هداتـسرف  ار  ربمایپ  درکیم و  هیکت  مدرم  یمامت  يارب  نآ  ندوب  ناـسکی  تلاـسر و  نیا  ندوب  ییادـخ  رب 
تـشادرب نینچ  اب  دوب و  نینچنیا  يدمحم  تلاسر  زا  يوما  هریت  تفایرد  كرد و  تشادن . زاب  ناشدوهعم  یهارمگ  زا  ار  نانآ  دـناوخیم ،

یگچراپکی مغر  هب  يدمحم  تلاسر  دنزاس . شوماخ  نیمز  رد  ار  يادـخ  رون  دـشاب  هک  تمیق  ره  هب  ات  دنتـساخرب  نآ  اب  زیتس  هب  ییاطخ ،
یتوافت دوب ؛ نیـشیپ  هلحرم  اب  توافتم  فلتخم و  يرگید و  زا  هدمآرب  کی  ره  هک  درک  یط  ار  یلحارم  شندـش  ریگارف  هار  رد  نآ  لوصا 

شور تسناوتن  تلاسر  اب  زیتس  يارب  يوما  هریت  هک  دش  نینچ  نادب ... ناگدنروآ  نامیا  رامش  يدام و  ياهدرواتـسد  تاناکما و  زا  یـشان 
، دشاب دـمآراک  دـناوتیمن  رگید  لحارم  رد  ددرگ  گنج  زا  ینیعم  هلحرم  اب  زاسمه  هک  ياهویـش  اریز  دریگ ، شیپ  رد  ار  ياهژیو  هویـش  و 

شور رییغت  فلتخم  لحارم  اب  ینوگمه  یگنهامه و  روظنم  هب  يوما  هریت  سپ  دـشاب . مه  شرتسگ  يورـشیپ و  لاـح  رد  فیرح  هک  هژیوب 
هکلب دادن ، رییغت  نآ  تردق  دروآرب  تلاسر و  یبایزرا  رد  ار  شیوخ  هشیدنا  رکفت و  هاگچیه  یلو  تخاسیم ، نوگرگد  ار  دوخ  تلاسر ،

ریگارف هار  رد  تلاسر  هک  اجنآ  ار  درک . لابند  لـحارم  یماـمت  رد  اـطخ  یتشادرب  هناـگی و  يرکفت  هشیدـنا و  اـب  نآ  هیلع  ار  دوخ  درکلمع 
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لـحارم و نیا  تفرگ . شیپ  رد  ار  هویـش  هس  نآ  اـب  هزیتس  يارب  زین  يوما  هریت  هحفـص 26 ) ، ) تشاذگ رـس  تشپ  ار  هلحرم  هس  دوخ  ندش 
ینامـسآ تلاسر  میهافم  یناعم و  نآ  رد  هک  ياهلحرم  تلاسر ... ییافوکـش  هلحرم  تسخن : هلحرم  درمـشرب : نینچنیا  ناوتیم  ار  اـههویش 

نوچمه ددرگ و  هتفاـی  لـماکت  یتلاـسر  اـت  تسویپیم ، رگیدـکی  هب  ناراـب  يهتخیر  ورف  هدـنکارپ  ياـههرطق  نوـچ  تفریذـپیم و  لـکش 
مارحلا دجـسم  رد  ربمایپ  رـضحم  يوس  ور  یهورگ ، تروص  هب  ای  اـهنت و  یعطقم ، نینچ  رد  نالدرادـیب  دوش . يراـج  لایـس ، ياهناـخدور 

هتفای هار  ون  تایآ  اب  دنراپـسب و  نآرق  توالت  هب  ناج  شوگ  هتخود ، دشیم  منرتم  یحو  تایآ  هب  هک  لوسر  ياهبل  هب  هدید  ات  دندروآیم 
مامز هک  ینارفاک  دادعت  كدنا و  رایـسب  نانمؤم  رامـش  هلحرم ، نیا  رد  دنروآ . نامیا  نآ  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  دندرگ و  انـشآ  نیمز  هب 

رد تلاسر ، اب  زیتس  رد  يوما  هریت  هزرابم  هویش  دندوب . ناکرشم  تردق  هجنپرس  راتفرگ  نانیا  اتعیبط  دوب و  رامشیب  دنتشاد  تسد  رد  ار  راک 
تلاسر هیلع  هدننک  هارمگ  تاغیلبت  رشن  لوا : هدیدپ  دوب : هدش  راوتسا  هدیدپ  ود  رب  نآ  ياه  هیاپ  هدوب ، یناور » گنج   » رب ینتبم  هلحرم  نیا 

رامـش هب  ناگناوید  چوپ  ياههوای  تیاهن  رد  هک  تسا  يرعـش  هدوب ، وداـج  رحـس و  زا  ياهنوگ  هدـش  داـی  تلاـسر  هک  هتکن  نیا  ياـعدا  و 
دنتـسه یناتـسدورف  مه  يو  هب  ناگدنروآ  نامیا  تسا . ياهناوید  يوگنایذه  رگوداج  رعاش  دوخ  زین  هدش  دای  ياههدیدپ  لماع  دیآیم .

ترجاهم هب  نانآ  زا  یخرب  ندرک  روبجم  نانمؤم و  نتخاس  هراوآ  مود : هدیدپ  دناهتشگ . شیوخ  هب  رورغم  هدش ، صخـش  نیا  هتخابلد  هک 
ياهورین هک  يا  هنوگ  هب  نتـسشن  نانمؤم  لوسر و  تلاسر و  نیمک  رد  و  بلاـطوبا ...» بعـش   » هب رگید  یهورگ  دـیعبت  هشبح و  هب  هکم  زا 

زیتس نیا  هجیتن  دننکیم . يزاس  نوسفا  يرعاش و  يرگوداج ، هب  مهتم  ار  نانآ  دننیشنیم و  تسد  نیا  زا  ییاههدیدپ  نیمک  رد  ناهج  نیا 
ياهنوگ هب  تلاسر ... تیبثت  هلحرم  مود : هلحرم  دـندومرف . ترجه  هرونم  هنیدـم  هب  همرکم  هکم  زا  دردرپ  یلد  اب  ادـخ  لوسر  هک  دـش  نآ 

دندرگ و هحفص 27 )  ) هتفای لماکت  یمایپ  رگنایب  هدش ، هتخیمآ  رگیدکی  اب  نآ  میهافم  هتـشگ ، راکـشآ  ینامـسآ  مایپ  نیا  ياهتیعقاو  هک 
تیهام رد  تلاسر  هک  دش  نینچ  دنهد . لکـش  ار  يدنمورین  ههبج  ناکرـشم  ربارب  رد  هدروآ ، يور  مالـسا  هب  رامـشیب  ياههورگ  رد  مدرم 

هک يراصنا  روشرپ  مرگ و  لابقتـسا  دروم  هنیدم  هب  دورو  اب  ص )  ) مرکا ربمایپ  دیدرگ . رقتـسم  هرونم  هنیدم  رد  يراوتـسا  ياههیاپ  رب  دوخ 
نیا رد  راوتسا  یهاگیاپ  تلاسر  ناس  نیدب  دندرک و  تعیب  طرش  دیق و  نودب  شترضح  اب  نانآ  دنتفرگ و  رارق  دندوب ، هتسویپ  نارجاهم  هب 

اهـشروی و يارب  ياهناوتـشپ  هک  تفای  لقتـسم  ياههبج  هداد ، لکـش  ار  نآ  راصنا  نارجاهم و  هک  درک  ادیپ  دـنمورین  ياهندـب  تفای و  رهش 
لوقنم لاوما  هرداصم  ربخ  تفایرد  زا  سپ  ترجه  تسخن  لاس  نامه  رد  ص )  ) مرکا لوسر  دـمآ . رامـش  هب  اهمجاهت  همه  ربارب  رد  عافد 

هار نتـسب  اـب  دوب ، هتـشگ  کـلمت  رهـش  كرـشم  نارـس  طـسوت  هدـنام ، ياـج  هب  ناـشترجه  زا  دـعب  رهـش  نیا  رد  هک  ناـنمؤم  لوقنمریغ  و 
تفایرد يوما  هریت  هک  دوب  یعطقم  نینچ  رد  تسرد  تشاذـگ . روهظ  هصنم  ار  شیوخ  تردـق  ماش  هب  همرکم  هکم  یناگرزاب  ياهناوراک 

رد نایوما  يرگنزاب  یهاگآ و  بجوم  تسکـش  نیا  تسا . هدروخ  تسکـش  دوب ، هتـساخرب  تلاسر  زیتس  هب  نآ  اب  هک  يو  یناور » گنج  »
هدـمآ تسدـب  ياههبرجت  هیاس  رد  ار  تلاسر  ات  تشاداو  ار  نانآ  هدـش ، دوب  هتـشگ  ناشتـسکش  هب  رجنم  هک  نانآ  هدـش  ذاختا  ياهتـسایس 

هب هتشذگ  ياهرایعم  دوجوم  ياهتیعقاو  ساسارب  ار  تلاسر  ياهییاناوت  هتشاذگ ، رانک  ار  يرگنوسکی  بصعت و  حور  دنیامن و  یـسررب 
لکش یلو  دنتخاس . نوگرگد  دمآیم ، رامش  هب  هکم  ياههویش  نامه  عقاو  رد  هک  ار  شیوخ  زیتس  ياههویـش  اهنت  دنتـساخرب ، نآ  اب  زیتس 
هتفرگ راک  هب  نامز  نیا  زا  شیپ  هک  دوب  نامه  لصا  رد  هنرگ  و  دوب ، هتفای  رییغت  هرونم  هنیدـم  رد  تلاسر  عضو  رییغت  اب  اههویـش  نیا  رهاـظ 

ياهگنج رد  درک و  يربهر  ار  ییاهگنج  هریت ، نیا  سپ  دوب . یماظن  زیتس  گنج و  رب  ینتبم  هلحرم ، نیا  رد  يوما  هریت  هویـش  دـش . یم 
يدایز یناج  یلام و  ياهنایز  لحارم  نیا  یمامت  رد  تخیگنارب و  نآ  هیلع  ار  نید  نیا  نانمشد  دراوم  زا  یخرب  رد  تفای و  تکرـش  رگید 

ندـش ریگارف  هلحرم  موس : هلحرم  تخاس . لزلزتم  هحفـص 28 )  ) ار نآ  هدنکفا ، هرطاخم  هب  ار  شهاگیاپ  یگرزب و  هک  دـیدرگ  لمحتم  ار 
، هدـنامن دـنبیاپ  اهنادـب  شیرق  نارـس  هتخاس ، دـقعنم  ار  اـهنآ  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  ییاـهنامیپ  ضقن  هدـش و  داـی  ياـهگنج  تلاـسر ...

تفرگ رارق  نانمؤم  رایتخا  رد  تصرف  نیا  دیدرگ و  همرکم  هکم  حتف  بجوم  دندوب ، هتـشاگنا  هدـیدن  ار  اهگنج  نایم  شمارآ  ياهنارود 
یتیلقا رد  ار  نارفاک  دـنزاس و  نوگرگد  ترجه  زا  شیپ  نامز  هب  تبـسن  ار  تردـق  هلداعم  هتفای ، تسد  ناکرـشم  هاگیاپ  نیرتگرزب  رب  هک 
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ییوکن و اب  ار  ناکرشم  يراتفردب  نانمؤم  هک  دنچ  ره  دننز ، مقر  نانمؤم  ار  نانآ  تشونرس  دنشاب و  ناناملـسم  تسد  هضبق  هک  دنهد  رارق 
سپ نانمؤم  دنداد ، یم  رارق  تیذا  رازآ و  دروم  ار  ناناملسم  ترجه  زا  شیپ  هک  ناکرـشم  راتفر  فالخرب  دنداد و  خساپ  شوخ  دروخرب 

ار نآ  نید  نیا  هک  ار  یمالـسا  يردارب  حور  دنتخاس و  دازآ  ار  اهنآ  يهمه  هدرک ، تقفـش  محر و  نارفاک  هب  تبـسن  همرکم  هکم  حـتف  زا 
رب ار  سکچیه  شیوخ ... نادناخ  يارب  يدرف  لمع  همانرب  هن  مدرم  همه  يارب  ریگارف  تمحر  دندرک : داجیا  یعقاو  ینعم  هب  دادیم ، جاور 

صیخـشت ناوت  دـنچ  ره  دـنیآ و  قئاف  تلاسر  رب  دـنناوت  یمن  هحلـسا  يورین  اب  دـنتفایرد  نایوما  هلحرم  نیا  رد  دوبن . يرترب  يرگید  سک 
هک ياهتـشذگ  ياههویـش  نامه  هب  مه  زاب  دنتـشادن ، نآ  ياهییاناوت  يریگهزادـنا  تلاسر و  یبایزرا  رد  ار  دوخ  هشیدـنا  رکفت و  ياـطخ 

نیـشیپ ياهـشور  اب  دوخ  تیهام  رد  هک  دنتفرگ  شیپ  رد  ار  یموس  هویـش  دنتـشگ و  لسوتم  دـندوب  هدرک  هبرجت  تبون  ود  ار  اهنآ  یناوتان 
نیا رد  نایوما  نیون  هویـش  دوب . هتفای  توافت  نآ  زا  شیپ  نامز  اب  هکم  حـتف  زا  سپ  تلاسر  يرهاـظ  عضو  هک  تشاد  تواـفت  ردـق  ناـمه 
شیپ هلیـسو  نیدـب  ات  دـندمآ  درگ  نآ  مچرپ  ریز  هدـیورگ ، مالـسا  هب  دوخ  دـیدج  شور  ققحت  يارب  نایوما  دوب . ذوفن »  » رب ینتبم  هلحرم 
زوریپ تلاسر  نیا  رب  تیاهن  رد  دننک و  فیرحت  ار  نآ  لصا  هدومن ، ذوفن  نادـب  لخاد  زا  دـنبایب و  نآ  يربهر  هب  یبایتسد  يارب  يدـمآرد 

، تشلپ هتـساوخ  نیا  زا  مرکا  لوسر  هک  هنوگنامه  دـننادرگزاب ، دـندوب  هدرک  هبرجت  تیلهاـج  ناـمز  رد  هک  یتنطلـس  هب  ار  نآ  دـندرگ و 
نادـناخ دارفا  دادـعت  رگا  دـندوب  هتفگ  هدرک ، هراـشا  نادـب  زین  يرگید  هاـگیاج  رد  دـندوب و  هداد  ربـخ  دروآ  مالـسا  موـق  نیا  هـک  يزور 

ربنم زارف  رب  هیواعم  هک  یماگنه  نانآ  يهفیظو  تفای و  دهاوخ  یتشونرس  هچ  ناناملسم  تفالخ  دسر ، رفن  یـس  هحفص 29 )  ) هب صاعلاوبا 
ادخ لوسر  زا  زور  نآ  رد  نایفـسوبا  دندمآرب . نیون  هویـش  نیا  ققحت  یپ  رد  هکم  حتف  زور  زا  نایوما  دوب ... دـهاوخ  هچ  دریگ  رارق  ربمایپ 
ماـیا هیقب  رد  يوـما  هریت  دوـب . هلمج  نآ  زا  هیواـعم  نتخاـس  یحو  بتاـک  وا و  تـخد  اـب  ربماـیپ  جاودزا  هـک  درک  اـضاقت  ار  ییاههتـساوخ 

یلو تفریم ، شور  نیمه  رب  زین  ع )  ) نانمؤم ریما  تداهـش  ماگنه  ات  درک و  یم  لمع  لاونم  جهن و  نیمه  رب  ص )  ) مرکا لوسر  یناگدنز 
نآ يربهر  تلاسر و  نتـشادرب  نایم  زا  يارب  ددرگ ، ناناملـسم  هفیلخ  تسناوت  دیزی  هک  ینامز  تفریذپیمن . ماجنا  شدارم  قفو  رب  اهراک 

ياهدرکلمع رد  سپس  اههتفگ و  رد  نآ  مالعا  هب  تسخن  روبزم  همانرب  يارجا  روظنم  هب  يوما  هریت  تشاذگ . ارجا  هب  ار  ياهدرتسگ  همانرب 
ار دوخ  روهـشم  هتفگ  نایفـسوبا  دمآ و  شیپ  ناناملـسم  يربهر  هب  یبایتسد  تصرف  مود -  هفیلخ  رمع -  لتق  اب  نامزمه  دروآ . يور  دوخ 
؛ دـینادرگ تسد  هب  تسد  ار  نآ  دـیبایرد و  دـنریگ ، یم  يزاب  هب  ار  ییوگ  هک  یناکدوک  نوچ  ار  تفالخ  هیما  ینب  يا  درک : نایب  نینچنیا 
رد هک  هچنآ  تفای  دامتعا  دیلو  هب  هیواعم  نوچ  و  تسین . راک  رد  یخزود  تشهب و  دنک  یم  دای  مسق  نادب  نایفـسوبا  هک  هچنآ  هب  دنگوس 

ار شیوخ  مان  ناس  هچ  ینیبیم  ار  ص ))  ) مرکا لوسر   ) هداز ناـپوچ  داد ...: زورب  نینچنیا  ینـالوط -  ییاـه  هتفگ  لاـبند  هب  تشاد -  هنیس 
لامیاپ دیاب  هک  دنگوس  ادـخ  هب  هن ، دـننزیم ... دایرف  ار  نآ  تبون  جـنپ  هنازور  اههرانم  اههتـسدلگ و  زارفرب  هدروآ ، راگدرورپ  مان  زا  سپ 

لکش رصانع  رب  ندش  هریچ  تلاسر و  هاگیاپ  ندیبوک  مهرد  يارب  دیزی  نوچ  و  دوش ... هتشاذگ  روگ  دیاب ر  هک  راگدرورپ  هب  مسق  ددرگ ،
زا ار  نانآ  هیقب  زین  هرح  عقاو  رد  تشادرب و  نایم  زا  البرک  هعقاو  رد  ار  تلاسر  نادناخ  ناگدـیزگرب  تفای ، يزیواتـسد  نآ  یلـصا  هدـنهد 

مدرم نایم  رد  ریـشمش  یلاوتم  زور  هس  تدـم  تشذـگن و  رد  نانآ  زا  کـیچیه  زا  ار و  ناگدـیزگرب  نیا  نایردـب  هژیوب  دـنارذگ ، غیت  مد 
و تشامگ ... راک  نیدب  ار  دوخ  ياهورین  هدنامرف  هبقع  نبملـسم  تشاذگ و  دمآیم ، رامـش  هب  يوبن  نما  مرح  تلاسر و  هاگیاپ  هک  هنیدم 

لد هب  یسرت  یـسک  زا  تفای و  لماک  یگدامآ  نایوما  يارب  هحفـص 30 )  ) هنیمز دنک و  ینابیتشپ  تیامح و  نید  زا  هک  دنامن  یـسک  نوچ 
قینجنم اب  یفقث  فسوی  نب  جاجح  دوخ  هدـناشن  تسد  طسوت  ار  هبعک  ناورم ، نب  کلملادـبع  دروآ و  يور  هبعک  نآرق و  هب  دادیمن ، هار 

رهاـظ و هیما  ینب  ياـهرادرک  اـهراتفگ و  زا  يرایـسب  رد  هماـنرب  شور و  نیا  تسب ... ریت  هـب  ار  نآرق  کلملادـبع  نبدـیلو  و  درک ... ناریو 
رادرک و هدوب ، ریگارف  تنـس  نیا  دزرویم ، دیکأت  دشاب  ص )  ) هللا لوسر  تنـس  زا  يوریپ  هک  هتکن  کی  رب  هراومه  نآرق  دیدرگ . راکـشآ 
، هتفرگن رد  ار  ناناملسم  ياهزاین  یمامت  ریسفت  نآرق  نشور  حیرص و  ياههتفگ  اریز  دریگیم ، رب  رد  ار  شترضح  تبغر  اضر و  راتفگ و 
: دیوگیم نآرق  دوش . عاجرا  ربمایپ  تنـس  هب  هلأسم  تسا  هدرکن  نایب  ار  ياهتکن  ینـشورب  هراب  نآ  رد  نآرق  رد  يدراوم  رد  دیابیم  راچان 
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دیکأت اب  سپـس  دیرادرب ». تسد  درادیم  ناتزاب  نآ  زا  يو  هک  هچنآ  ره  زا  دیبایرد و  دیامن ، یم  هضرع  امـش  رب  ادخ  لوسر  هک  ار  هچنآ  »
: تسا یحو  عبنم  زا  هتفاـی  ماـهلا  دـیوگیم  ار  هچنآ  درکن  ناـیب  شیوخ  رظن  يأر و  ساـسا  رب  ار  ياهتکن  چـیه  شترـضح  هک  هتکن  نیا  رب 

عوضوم نیا  رب  زین  ص )  ) مرکا ربمایپ  تسا ». ياهدـش  ماهلا  یحو  درادیم  نایب  ار  هچنآ  هتفگن  نخـس  سوه  يوه و  رـس  زا  يو  هک  انامه  »
، دننک نایب  ینشورب  ار  عوضوم  نیا  هک  تسیابیم  ص )  ) ادخ لوسر  دندرک . دای  مان  هب  ار  دوخ  یعقاو  نانیشناج  افلخ و  دندیزرو و  دیکأت 

نارود رد  ناناملـسم  ون  زا  يرایـسب  یگدـنز  دـندوب و  هتفاین  تسد  يرگن  فرژ  هب  يو  تلاسر  داـعبا  یماـمت  هنیمز  رد  ناملـسم  همه  اریز 
هک دندوب  هتخادرپ  يرگید  لئاسم  هب  دنتشادن و  ار  هقف  هب  یبایتسد  ناوت  زین  ناناملسم  زا  رگید  یخرب  دوب و  هاتوک  سب  شترـضح  تلاسر 
هب ار  شیوخ  شناد  ص )  ) ادـخ لوسر  سپ  تشادـن . عوضوم  نیا  هب  یطابترا  چـیه  الوصا  اـی  تشادـن و  هدـیدپ  نیا  اـب  ینادـنچ  طاـبترا 

حیرص و صن  هک  يدراوم  رد  ناناملـسم  هک  دندومن  شرافـس  هدرک ، راذگاو  دندوب  هدرک  دای  ناشتاصخـشم  مان و  هب  ار  نانآ  هک  ییافلخ 
يأر رب  ینتبم  دارفا  نیا  ياه  هتفگ  هک  دندیزرو  دیکأت  دننک و  عوجر  نانآ  هب  دشاب  هتشادن  اهنآ  يارب  یخساپ  يوبن  تنـس  نآرق و  نشور 

زا نانمؤم  هحفـص 31 ) . ) دشاب یم  تنـس  باتک و  زا  نانآ  تسرد  تفایرد  دنراد  یم  راهظا  هک  ار  هچنآ  هکلب  دـشاب ، یمن  نانآ  یـصخش 
. دنتسج یسأت  دوب ، دنوادخ  ياههتفگ  ریسفت  دمآ و  یم  رامـش  هب  نآرق  زارطمه  هک  يو  تنـس  شترـضح و  هب  هدرک ، يوریپ  ربمایپ  هتفگ 

ناـج هب  دوب  راـگدرورپ  ياـههتفگ  اـب  زارطمه  ناـسمه و  هک  ناـنآ  شور  شنم و  يو و  ياـفلخ  زا  يوریپ  رد  ار  ربماـیپ  ياـههتفگ  ناـنآ 
رد نید  موس  عبنم  ناونع  هب  دز ، یم  رس  ربمایپ  يافلخ  زا  هک  يراتفگ  رادرک و  ره  هک  دوب  یعیبط  مالـسا ، يربهر  ماظن  ساسا  رب  دنتفریذپ .

. دوش تیبثت  دبا  ات  تنـس  نآرق و  هیاس  رد  ياهدـش  هتفریذـپ  لصا  ناونع  هب  ددرگ و  ریـسفت  تنـس  نآرق و  نآ  ساسا  رب  دوش و  هتفرگ  رظن 
نیا رد  شترـضح  حیرـص  صن  يو و  تفالخ  يهرابرد  ص )  ) مرکا لوسر  ياه  هتفگ  نتفرگ  رظن  رد  مودـب  اـفلخ  هریـس  شور و  زا  مدرم 

نییعت يافلخ  هک  دـندوب  هدرک  هراشا  ص )  ) مرکا لوسر  دـندرک . يوریپ  دـندوب  هتفرگ  تسد  هب  ار  تفالخ  مامز  دوخ  هک  یناسک  زا  هراب ،
شرگن اب  مدرم  ماما  دندنویپب  يو  هب  رثوک  رانک  رد  زیخاتـسر  زور  رد  هک  ینامز  نآ  ات  دش  دنهاوخن  ادج  نآرق  زا  شترـضح  طسوت  هدـش 

صن ساسا  رب  تسا  هدز  هیکت  دنسم  نیا  رب  هک  سک  نآ  هاوخ  هدرک -  يوریپ  تسـشنیم  ربمایپ  تفالخ  دنـسم  رب  هک  سک  ره  زا  ییاطخ 
هیواعم شور  هریس و  زا  مدرم  هک  دش  نآ  هجیتن  دندش ؛ هدیشک  يوس  نیا  هب  دشابن -  نینچنیا  هاوخو  دشاب  هدش  نییعت  ص )  ) ربمایپ حیرص 
نیتسار هفیلخ  ع )  ) نیـسح ماما  دـننک . يوریپ  دـندوب ، هتفای  ار  تلاسر  رب  یگریچ  ناوت  هتـشگ  رادهدـهع  ار  يوما  هریت  يربهر  هک  دـیزی  و 

زا هک  هنوگ  نامه  ار  تلاسر  نیا  تشاد  هفیظو  دـمآ و  یم  رامـش  هب  تلاسر  نیتسخن  راد  هدـهع  دوخ  ناـمز  رد  هک  دوب  ربماـیپ  هدـیزگرب 
تسنادیم یتسردب  دوب و  هاگآ  نایوما  هشقن  زا  يو  دراپسب . لماک  ياهنوگ  هب  دوخ  نیـشناج  هب  دوب  هدرک  تفایرد  شیوخ  نیـشیپ  هفیلخ 

. دنـشابیم ربمایپ  ياههدومرف  نایرجم  نانآ  دنرادنپیم  هک  دـننکیم  يوریپ  شنادـنزرف  هیواعم و  هریـس  شور و  زا  نامگ  نیا  اب  مدرم  هک 
هک یهار  درادزاب ، هار  نیا  ندومیپ  زا  ار  نانآ  تسنادیم  دوخ  هفیظو  هدرک ، تیلوئسم  ساسحا  هریت ، نیا  ياههشقن  ندرک  شاف  يارب  يو 

ع)  ) نیسح هحفـص 32 )  ) ماما هک  دـمآ  مزال  سپ  تشادرب . رد  ار  تیلهاج  هب  تشگزاب  هتـشگ ، یهتنم  تلاسر  نتفر  نایم  زا  هب  تیاهن  رد 
راتفگ يدراوم  نینچ  رد  هک  ارچ  دزاسن ، هدنسب  شیوخ  عضاوم  مالعا  هب  اهنت  تفالخ  موهفم  زا  مدرم  راکـشآ  ياطخ  تفایرد  مالعا  يارب 
دبایب ار  اطخ  يهتسب  مشچ  يوریپ  نیا  نتخاس  نک  هشیر  ناوت  ات  دز  تسد  یبالقنا  هب  دیاب  هکلب  تشاذگ ، دهاوخن  ياج  هب  يریثأت  نادنچ 

ار تقیقح  نیا  نانآ  ناهذا  رد  دیامن و  هئطخت  تسا  هدز  هیکت  دنـسم  نیا  رب  نآ  نودب  ای  باعرا و  روز و  هب  هک  ار  یـسک  نآ  ره  شور  و 
صن ساسا  رب  اهنت  هک  تسا  یـسک  دناهداد  نامرف  وا  يوریپ  هب  شترـضح  هک  ص )  ) ادخ لوسر  نیتسار  نیـشناج  هفیلخ و  هک  دـنز  شقن 

رب هک  ار  ییافلخ  یمامت  ات  تشگ  ریگارف  بالقنا  نیا  ریزگان  هک  دش  نینچ  دشاب . هتفای  تسد  ماقم  نیا  هب  ربمایپ  هدومرف  راکـشآ  نشور و 
هک رکفت  نیا  اب  اهنت  هدوبن ، ربمایپ  تلاسر  تما و  هشیدـنا  رد  هاگچیه  هک  یناسک  نامه  دزاس ، اوسر  دـندوب  هدز  هیکت  قحان  هب  دنـسم  نیا 

يارب تسخن  ار  تفالخ  تاناکما  یمامت  ریسم  نیا  رد  دندوب و  هتخادرپ  ناناملـسم  يرادمامز  هب  دنیامن  ظفح  ار  شیوخ  یـصخش  حلاصم 
فده ياههزادنا  رد  يو  بالقنا  هک  دیشک  یم  ع )  ) نیسح ماما  دنتفرگیم . راک  هب  دوخ  تیعقوم  تیبثت  روظنم  هب  سپس  شیوخ و  ظفح 
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هب ات  دریگراک ، هب  بالقنا  نیا  يارب  ار  تاـناکما  یماـمت  دومنیم  شـالت  يور  نیا  زا  دریگ ، رارق  تشاد  نآ  ققحت  رد  یعـس  هک  ییـالاو 
ار وا  ياـهیریگتهج  دروآ و  دوـجو  هـب  یبـالقنا  سک  ره  نورد  لد و  رد  هتفاـی  هار  ناـنآ  تاـساسحا  هشیدــنا و  نمؤـم و  مدرم  ناــهذا 

تـساوخ شترـضح  زا  هبتع  نبدیلو  هک  یماگنه  تخاسن و  راکـشآ  هنیدم  رد  ار  دوخ  بالقنا  ماما  هک  دوب  تهج  نیدـب  دزاس . نوگرگد 
نانمؤم تسـشن . بسانم  تصرف  راظتنا  رد  دومرف و  افتکا  هکم  هب  رهـش  نیا  زا  ترجه  هب  اـهنت  شترـضح  دـهد ، دـیزی  هب  تعیب  تسد  هک 

هب دوب ، هتـشگن  نوگرگد  ناشرایعم  هزادـنا و  يربهر ، ياـهرایعم  نتـشگ  نوگرگد  اـب  هک  یناـسک  نآ  دـنتفایرد و  ار  هشیدـنا  نیا  یعقاو 
رد ياهظحل  دنتـساوخیم  هک  دوب  ییاهناهد  بل و  نانابهاگن  سدـقم  هناـیزات  ریـشمش و  هکنآ  زج  دـنتفای ، تسد  یتسرد  هباـشم  ساـسحا 
هب ار  تصرف  نیا  هفوک  رب  دـیزی  یلاو  ریـشب  نب  نامعن  یتسـس  فعـض و  دـندروآ . ناـبز  هب  یمـالک  هدومن ، کـش  هدـش ، فرحنم  يربهر 
ات دیامن  توعد  ع )  ) نیـسح ماما  زا  هتخاس  حرطم  ار  دوخ  ياههاگدید  سدقم  هنایزات  ریـشمش و  زا  ینمأم  رد  ات  هحفص 33 )  ) داد نایفوک 

ردـپ نفدـم  هاگترجه و  تفالخ و  هاـگیاپ  نیمود  هک  ياهفوک  دزاـس ؛ شیوخ  هاـگیاپ  ار  هفوک  دـیامن و  ناـشیربهر  هدـمآ  ناـنآ  يوس  هب 
سک ره  زا  هفوک  مدرم  هیحور  اـب  ناـما  دزادرپـب . هدـش  فرحنم  يربـهر  نتخاـس  اوسر  هب  رهـش  نیا  زا  اـت  دـمآیم ، رامـش  هب  شراوگرزب 
مدرم نیا  هک  تسنادیم  تشاد و  رهش  نیا  رد  ار  شردارب  ردپ و  یگدنز  هبرجت  هدرکرس ، نانآ  اب  ار  ینایلاس  اریز  دوب ، انشآ  رتهب  يرگید 

هب دـیوگ ، خـساپ  ار  نانآ  يادـن  رگا  هک  تشاد  یهاگآ  دـندرک و  تنایخ  شردارب  ردـپ و  هب  هک  هنوگ  نامه  درک ، دـنهاوخ  تنایخ  وا  هب 
ناشیوس هب  نانآ  توعد  زا  شیپ  تشاد ، شیوخ  بالقنا  ییاـپرب  هب  میمـصت  نوچ  دوجو  نیا  اـب  یلو  دـش ؛ دـهاوخ  هتـشک  اـهنامه  تسد 

نیا مدرم  توعد  تفای ، هفوک  رد  ار  هاگیاپ  نیا  نوچ  دوب و  شیوخ  بـالقنا  يارب  یهاـگیاپ  نتفاـی  یپ  رد  يو  هک  ارچ  دـیدرگ ، راپـسهر 
هب هک  هزادنا  نامه  هب  هداد ، رارق  ع )  ) نیسح ماما  رایتخا  رد  ار  يالط  یتصرف  نایفوک  توعد  دیدرگ . راید  نآ  راپـسهر  تفریذپ و  ار  رهش 
هب ندیـشخب  دعب   < بالقنا هاگیاپ  ندمآ  دوجو  هب  : < تسا لیذ  رارق  زا  نآ  لیالد  هک  دـیدرگ  مامت  ماما  دوس  هب  دـش ، مامت  نایفوک  نایز 

نسح ماما  حلص  نایپ  زار  فشک   < بالقنا

بالقنا هاگیاپ  ندمآ  دوجو  هب 

هک یتاقافتا  ثداوح و  اب  دننزب ؛ بالقنا  هب  تسد  دشاب  هک  تمیق  ره  هب  دنتـشاد  میمـصت  ع )  ) نیـسح ماما  بالقنا  هاگیاپ  ندـمآ  دوجو  هب 
یلو همرکم . هکم  هب  رهـش  نیا  زا  ترجه  رد  هچ  دـیزی و  اب  ندرکن  تعیب  رد  هچ  دـندرک ، مالعا  هنیدـم  رد  روضح  ماگنه  ار  نآ  داد  يور 

ماگنه ات  ار  يررکم  ياههبرـض  دریگ و  تأشن  نآ  زا  يدـعب  یپ  رد  یپ  ياهبالقنا  هک  تشادـن  یهاگیاپ  هدـش  داـی  رهـش  رد  بـالقنا  نیا 
دوجو هب  ار  یهاگیاپ  نینچ  هب  نتفای  تسد  طیارش  ع )  ) نیسح ماما  زا  نایفوک  توعد  دروآ . دراو  فده  هب  ییاهن  يزوریپ  هب  نتفای  تسد 

يرایشه شنزرس و  دندروآ ، لمع  هب  شترضح  زا  نانآ  هک  یتوعد  زا  سپ  نایفوک  تسد  هب  ع )  ) نیسح ماما  لتق  هک  دوب  یهیدب  دروآ و 
نادـناخ نیا  يراوـگوس  هـب  ار  مدرم  نارگتمـالم  ناگدـننک و  شنزرـس  دـننادب و  يو  نوـخ  لوئـسم  ار  نتـشیوخ  دزیگنارب و  ناـنآ  رد  ار 

نیا نالتاق  نتـشک  اب  زج  گـنن  هکل  نیا  دوب و  ياهثداـح  نینچ  دـمایپ  تسد  نیا  زا  یگنن  هکل  نتـسش  هحفـص 34 )  ) يارب شالت  دنناوخ .
ياهبالقنا دوب . اهنآ  زا  ياهنومن  راتخم ، بالقنا  نیباوت و  مایق  هک  داد  يور  یپ  رد  یپ  ییاهبالقنا  هک  تشگ  نینچ  دشیمن . هتسش  نادناخ 

يرگید ياج  زا  شتآ  دـنتفرگیم ، هک  ار  نآ  هنزور  ره  هک  تخاس  لدـبم  مارآان  یناشفـشتآ  هب  ار  هفوک  هک  تسویپ  عوقو  هب  زین  يرگید 
. دوب ع )  ) نیسح ماما  تداهش  رد  نایفوک  لد  تمالم  شتآ  تسشنیمن ، ورف  نآ  بیهل  هاگچیه  هک  یشتآ  یلو  دروآیمرب ؛ رس 

بالقنا هب  ندیشخب  دعب 

دعب اهنت  بالقنا  دندیسریم ، تداهش  هب  رهش  نیا  رد  دندزیم و  بالقنا  هب  تسد  هنیدم  رد  ع )  ) نیسح ماما  رگا  بالقنا  هب  ندیشخب  دعب 
هنت ینالوط  ینامز  تشذگ  زا  سپ  دوب و  دودحم  رایسب  ياهرتسگ  نینچ  هک  تفاییم  یهاگیاج  نادنمـشیدنا  نایم  رد  طقف  هتفرگ ، يرکف 
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نینچ نتخاس  هدامآ  یفطاع ، هبنج  زا  تفاـییمن . هدرتسگ  عیـسو و  یحطـس  رد  ار  نآ  رییغت  تردـق  هک  دـنامیم  خـیرات  رد  نآ  زا  یناـشن 
لتق هب  ناـشنارای  دوـخ و  اـهنت  دـندزیم ، ماـیق  هب  تـسد  رهـش  نـیا  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  رگا  اریز  دوـبن ، ریذـپ  ناـکما  هنیدـم  رد  یبـالقنا 
ریثأت ددرگ و  هدیـشوپ  نآ  یلـصا  فده  ات  درکیم  خسم  ار  نآ  هتخاس ، نوگرگد  ار  بالقنا  هرهچ  هدـننک  هارمگ  تاغیلبت  دندیـسریم و 

نادناخ نانز  نتفر  تراسا  هب  یگنـشت ... زا  نانآ  گرم  هانگیب و  ناکدوک  ندش  هتـشک  دراذـگن . ياج  هب  دوخ  زا  خـیرات  رد  ار  ینادـنچ 
هب شیپاشیپ  هک  دوب  ياهدش  هدناوخارف  نامهم  هک  یلاح  رد  شترـضح  نارای  و  ع )  ) نیـسح تداهـش  تماما ... ناگدنهد  شرورپ  یحو و 

تروص نایفوک  توعد  رگا  داعبا  نیا  یمامت  تارف ... رانک  رد  هنـشت  یبل  اب  شنارای  ترـضح و  ندش  هتـشک  دندوب ... هداد  تعیب  تسد  وا 
هک تخاـس  درفب  رـصحنم  یبـالقنا  اـهمایق ، یماـمت  ناـیم  رد  ار  نیـسح  بـالقنا  اـهیگژیو  نیا  دادیمن . يور  بـالقنا  يارب  تفرگیمن ،
 - شیوخ ریفس  مازعا  اب  دندرک  شالت  ع )  ) نیسح ماما  دیشخب . یگنادواج  ار  مایق  نیا  يرایـشه  اب  نآ  رد  هتفرگ  لکـش  یفطاع  ياهنایرج 

. دنیامن دیکأت  بالقنا  نیا  یفطاع  ياههبنج  رب  دوخ ، تمیزع  زا  شیپ  رهش  نیا  مدرم  زا  نتفرگ  تعیب  هفوک و  هب  لیقع -  نب  ملسم 

نسح ماما  حلص  مایپ  زار  فشک 

یگشیپ تنایخ  نداد  ناشن  نایفوک و  هحفص 35 )  ) توعد شریذپ  اب  توعد  شریذپ  اب  ع )  ) نیسح ماما  نسح  ماما  حلـص  مایپ  زار  فشک 
شریذـپ هک  دـنداد  ناشن  دوب و  مهبم  ع )  ) نسح ماما  حلـص  دروم  رد  هک  دـنتخاس  نشور  خـیرات  يارب  ار  یتاکن  شیوخ  ینتورف  اـب  ناـنآ 

اور يو  دروم  رد  هک  یتناـیخ  دـمآیم ، رامـش  هب  ناـیفوک  تناـیخ  هجیتـن  دـمایپ و  هک  دوب  یلتق  ياـهبنوخ  ع )  ) نسح ماـما  يوس  زا  حـلص 
ریثأتیب ار  ناشیا  تداهش  هدیدپ ، نیا  دندیسریم و  لتق  هب  دوخ  نارای  تسد  هب  دنتفریذپیمن ، ار  حلص  نآ  ع )  ) نسح ماما  رگا  دنتـشاد و 

مالعا راب  ود  ار  شیوخ  بالقنا  مادقا ، ود  نیا  اب  دیدرگ و  هکم  یهار  هنیدم  زا  دز و  زابرـس  دیزی  اب  تعیب  زا  ع )  ) نیـسح ماما  تخاسیم .
زا تسایر ، هب  نتفای  تسد  روظنم  هب  ماـما  هک  دـهد  یم  ناـشن  هلأـسم  نیمه  درک ؛ تفاـیرد  ناـیفوک  زا  هماـن  رازه  هدزاود  هکم  رد  تشاد .

نیرتـالاب هک  دوـخ  ینید  هفیظو  ماـجنا  يارب  يو  هکلب  دـیدرگن ، اوـغا  ناـیفوک  توـعد  هب  دوـمنن و  ترجاـهم  هکم  زا  دزن و  زابرـس  تـعیب 
. دنک دـیکأت  تیعقاو  ود  نیا  رب  تساوخ  لاح  نیع  رد  دز و  تسد  مادـقا  نیا  هب  دـمآیم ، رامـش  هب  تلاسر  يرادـهگن  ظفح و  تیلوئـسم 

لحم رد  دوخ  تداهـش  زا  تخاـس ، راکـشآ  ار  بـالقنا  هب  مادـقا  رب  ینبم  شیوخ  میمـصت  هفوک ، هب  تمیزع  زا  شیپ  هکم ، رد  هک  يزور 
رد تشد  ياهگرگ  ار  منت  ياهدـنب  هک  مینیبیم  نینچ  : » دـناوخیم یباتک  رد  ار  هثداح  ماـمت  ییوگ  تخاـس ؛ هاـگآ  ار  نارگید  نآ  عوقو 

درک و جورخ  ییوجالب  ادخ و  هار  رد  نتخاب  ناج  فده  اب  ماما  ( . 2 ...«) دنزاسیم ادج  رگیدکی  زا  البرک  و  ( 1) سیواون نایم  یهاگیاج 
هریت ياوسر  يربهر  تیعقاو  نتخاس  اوسر  هک  دوخ  فادـها  هب  تداهـش  نیا  اب  دیـسر و  تداهـش  هب  دوب  هتفگ  زاـبرید  زا  هک  هنوگ  ناـمه 

ییاهگنج همادا  دوب و  هدرک  ذوفن  نآ  رد  هتفای ، هار  مالسا  هب  هک  دوب  یتیلهاج  يربهر  نامه  عقاو  رد  يربهر  نیا  تفای . تسد  دوب  يوما 
هک دوب  نینچنیا  داد . يور  دوب ، هتفرگ  تروص  ادـخ  رون  نتخاس  شوماخ  فدـه  اب  هک  ردـب  گـنج  عوقو  ناـمز  زا  هک  دـمآیم  رامـش  هب 
هب یطبر  هدمآ ، رامش  هب  نارادمروز  هتشادن ، مالـسا  هب  یطابترا  هحفـص 36 )  ) چیه هک  یتموکح  دیدرگ ، نشور  يوما  تموکح  تیعقاو 

شقن عامتجا  هشیدنا  رد  نید  مالسا و  مان  هب  هک  يوما  هریت  تفای و  ییاهر  نایوما  ياهیتشلپ  زا  مالـسا  تقیقح  هنوگ  نیدب  تشادن . نید 
هدرمـش شربمایپ  ادخ و  هفیلخ  دناوتیمن  دنز ، هیکت  تنطلـس  تخت  رب  هک  يرادمامز  ره  دش  تباث  ناس  نیدب  و  دیدرگ . اوسر  دوب ، هتـسب 

دشاب و هدز  هیکت  تفالخ  تخت  رب  هاوخ  دشاب ، هدش  نییعت  ادخ  لوسر  نشور  حیرـص و  صن  ساسا  رب  هک  تسا  یـسک  هفیلخ  هکلب  دوش ،
ار ناناملـسم  يرادـمامز  ع ،)  ) نیـسح ماما  بالقنا  زا  سپ  شیپ و  هک  ییافلخ  یمامت  یعقاو  هرهچ  درب . رـس  هب  اهنادـنز  یکیرات  رد  هاوخ 
یـسابع و يوما ، ناهاشداپ  زا  کـیچیه  هک  دـش  نینچنیا  دـش . راکـشآ  نشور و  ناـگمه  رب  بـالقنا  نیا  هیاـس  رد  دـندیدرگ ، رادهدـهع 
هب هجو  چیه  هب  ار  اهشنم  اهشور و  نیا  زین  یمالسا  عامتجا  دنهد . تبسن  مالـسا  هب  ار  شیوخ  عورـشمان  راتفگ  رادرک و  دنتـسناوتن  ینامثع 
هک یناهاشداپ  دروآیم ، رامش  هب  ناهاشداپ  كولس  ریـس و  ار  نآ  هکلب  دادیمن ، زین  تعدب  گنر  نآ  هب  یتح  تشاذگیمن ، نید  باسح 
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: دراد يراکشآ  نشور و  هشیدنا  يأر و  تفالخ ، يهرابرد  مالـسا  هکنیا : نخـس  هاتوک  دنتـشادن . نآ  اب  یطابترا  هدربن ، نید  زا  ییوب  چیه 
راـیعم و نیا  ادـخ  لوسر  زا  سپ  دنـشاب . هدـیدرگ  نییعت  يو  حیرـص  صن  ساـسا  رب  هدوب ، ادـخ  لوـسر  هدـیزگرب  هک  تسا  یـسک  هفیلخ 

هفیلخ دیدرگیم ، رادهدهع  ار  نیملـسم  يرادمامز  هک  سک  نآ  ره  تشگ و  نوگرگد  دوب ، نید  هیامناج  حور و  زا  هدـمآرب  هک  شجنس 
، مالسا زوت  نیک  نمـشد  نیا  هیواعم ، نب  دیزی  هک  دیـسر  اجنادب  یناعم  ینوگرگد  یگتفـشآ و  نیا  دشیم . هدرمـش  يو  لوسر  دنوادخ و 

یلک هشیدنا  تخاس و  نشور  ار  یگتفشآ  لزلزت و  نیا  شیوخ  مایق  اب  ع )  ) نیسح هک  دوب  یعطقم  نینچ  رد  دش . هدناوخ  ناناملسم  هفیلخ 
لوسر حیرص  صن  ساسا  رب  هک  تسا  یـسک  هفیلخ  درک  تباث  هدنادرگزاب ، نآ  تسرد  ياهرایعم  هب  ار  يربهر  يهرابرد  یمالـسا  هعماج 

هفیلخ هن  تسا ، نیملسم  هحفـص 37 )  ) سیئر اهنت  دشاب ، هدش  رادهدهع  ار  ناناملـسم  تسایر  هک  یـسک  اما  دشاب ؛ هدش  نییعت  ص )  ) ادخ
يونعم ياههبنج  رب  ع )  ) نیـسح بالقنا  ریثأت  هک  تسور  نیا  زا  مه  نانآ . هفیلخ  ناناملـسم و  سیئر  نایم  تسا  يرایـسب  قرف  هچ  ناـنآ و 

هنوگ کی  رد  ار  اهنآ  يهمه  غورد  ییاوسر و  بالقنا  نیا  اریز  دوبن ، نایوما  يونعم  ياههبنج  رب  نآ  ریثأت  زا  رتمک  ناـینامثع ، نایـسابع و 
ماما مان  هب  هک  نایـسابع  یتح  دنتـساخیم . رب  زیتس  هب  نآ  اب  نارادمامز  نیا  یمامت  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  تسا و  هتخاس  راکـشآ  نشور و 

ره هتساخرب ، ع )  ) نیسح اب  زیتس  هب  تموکح ، تخت  رب  نتفرگ  ياج  رارقتـسا و  ضحم  هب  دندوبر ، نایوما  زا  ار  تفالخ  تخت  ع )  ) نیـسح
دنتـشاذگن و هرهبیب  ار  يو  هعیـش  نادنزرف و  هدرکن ، راذگورف  نآ  ناگدننک  ترایز  دقرم و  زا  یلو  دنتفاینرد ، ار  ترـضح  دوخ  هک  دنچ 

هتـشارفارب شترــضح  دـقرم  رب  نارئاز  مـچرپ  نوـچ  دـنتخاسیم و  ناریو  ار  نآ  دـشیم ، هتخاـس  شترــضح  دـقرم  رب  ییاـنب  هـک  هاـگ  ره 
شوماـخ ار  نآ  تساـخیمرب ، ترـضح  نادـنزرف  يادـص  هاـگ  ره  دـندرکیم و  راـم  راـت و  ار  مچرپ  نیا  ریز  ناگدـمآدرگ  دـیدرگیم ،

شخب ود  زا  ع )  ) نیسح ماما  هتفای  لماکت  بالقنا  دندرکیم . هفخ  ریـشمش  هنایزات و  اب  ار  نآ  دشیم  دنلب  هعیـش  يادن  نوچ  دنتخاسیم و 
: ود شخب  تفای . نایاپ  ناشنارای  ترضح و  تداهـش  اب  هتفرگ ، لکـش  اروشاع  زور  رد  هک  مایق  سفن  کی : شخب  تسا : هدیدرگ  لیکـشت 
زا ناشندنادرگزاب  سپـس  ماش و  هب  هفوک  زا  و  هفوک ، هب  البرک  زا  اهرهـش  رد  نانآ  ندـنادرگ  ترـضح و  ناکدوک  نانز و  نتفر  تراسا  هب 
نآ تسخن  شخب  رد  ع )  ) نیسح بالقنا  تقیقح  هنیدم . هب  تشگزاب  هرخالاب  نیعبرا و  زور  رد  نیمزرـس  نیا  هب  ندیـسر  البرک و  هب  ماش 
زا ار  نانآ  هک  دندوب  هتـشاذگ  یناکدوک  نانز و  هدـهع  هب  ار  مود  شخب  یلو  دـندوب ، هدـیدرگ  رادهدـهع  ار  نآ  دوخ  ماما  هک  تسا  هتفهن 

بالقنا هدننک  لیمکت  مود  شخب  هحفـص 38 ) . ) دندوب هدروآ  البرک  هب  شیوخ  هارمه  هداد ، رذگ  فلع  بآیب و  کشخ و  ياهنیمزرس 
هب ناتساد  هک  تسا  ع )  ) نیـسح بالقنا  لمکم  تهج  نآ  زا  شخب  نیا  دوشیم . هدرمـش  نآ  ریـسفت  دیآیم و  رامـش  هب  ع )  ) نیـسح ماما 
هب ار  يوما  هریت  تیعقاو  هدیـشخب ، تدـش  ار  مایق  یفطاع  یحور و  ياههبنج  نانآ ، ندرب  رهـش  هب  رهـش  ناکدوک و  ناـنز و  نتفر  تراـسا 

نید مالسا و  يارب  يرابتعا  شزرا و  چیه  هک  تسا  یتیلهاج  شیوخ  تیهام  رد  هریت  نیا  هک  دهدیم  ناشن  هدرک ، راکـشآ  یهجو  نیرتهب 
هتخادرپ ربماـیپ  نادـناخ  راتـشک  هب  هدرک ، لاـمیاپ  تسا ، هتفرگ  تسد  رد  ار  تموکح  نآ  ماـن  هب  هک  ار  یتاسدـقم  یماـمت  هدوـبن و  لـئاق 

نآ زا  هتفرگ  ار  دوخ  ماقتنا  هداد ، ناشن  ار  نینح  ردـب و  ياههنیک  ات  دـنکیم  تفـالخ  يو  ماـن  هب  هک  هدرب ، تراـسا  هب  ار  یلوسر  نادـناخ 
رد هتـشگ ، هدیـشوپ  نایوما  هدـننک  هارمگ  تاغیلبت  طسوت  شنتـسویپ  عوقوب  زور  رد  بـالقنا  هرهچ  هک  دوشیم  هدرمـش  ماـیق  ریـسفت  يور 

ناشن ار  شیوخ  تیساسح  بالقنا  نیا  هب  تبسن  هک  تشاد  هفیظو  یمشاه  هلالس  دنهد . هولج  نوگرگد  ار  نآ  دنتـساوخیم  نانیا  تیاهن 
دندیدرگ راد  هدهع  شترضح  ناگتسب  و  ع )  ) داجس ماما  ار  مهم  هتسجرب و  شقن  نیا  دشخب . ییاهر  نارگید  ياهفیرحت  زا  ار  نآ  ات  دهد ،

يأر تواضق  ضرعم  هب  راکـشآ  نشور و  ياهنوگ  هب  ار  ع )  ) نیـسحلا هللادـبعابا  ماـیق  ياهفدـه  دـندوب ، ریجنز  لـغ و  رد  هک  یلاـح  رد  و 
هب دراد ، رارق  امـش  سرتسد  رد  نونکا  هک  یباتک  دنـشخب . ییاهر  فیرحت  زا  ار  نآ  هلیـسو  نیدـب  ات  دنتـشاذگ  یمالـسا  هعماـج  یناـگمه 

ياـقآ باـنج  دـنمجرا  بیطخ  هـک  دـهدیم  رارق  ناـتیور  شیپ  شخب  ود  رد  ار  ع )  ) نیـسح بـالقنا  ثداوـح  هدرـشف  هاـتوک و  ياهنوـگ 
رد ار  تسخن  شخب  رد  يو  تسا . هدرک  داریا  دندرکیم  تکرـش  اهنآ  رد  قارع  مدرم  مامت  هک  یـسلجم  ود  یط  یبعک ، حالف  ءارهزلادبع 

مدرم عامتجا  رد  زین  ار  نآ  مود  شخب  دناسریم و  مدرم  عمـس  هب  ینیـسح  ياروشاع  زور  رد  هلاس  همه  ع )  ) نیـسحلا هللادـبعابا  مرح  رانک 
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ماما رهطم  مرح  رانک  رد  ینیسح  نیعبرا  زور  رد  مدرم  عامتجا  رد  زین  ار  نآ  مود  شخب  دناسر و  یم  مدرم  عمس  هب  ینیسح  نیعبرا  زور  رد 
ویدار زا  اروشاع  هاگماش  دادـماب و  ره  لاـس 1379 ه.ق  زا  تسخن  شخب  هحفـص 39 ) . ) تسا هدناوخرب  ق  لاس 1379 ه . رد  ع )  ) نیـسح

ریزو هب  فارگلت  نفلت و  رازه  هدراهچ  هب  کیدزن  دـش ، شخپ  ویدار  زا  همانرب  نیا  هک  یلاـس  نیتسخن  رد  اریز  دـیدرگ ، یم  شخپ  دادـغب 
يزارد نایلاس  دـیامن . ددـجم  شخپ  ار  روبزم  همانرب  دوب  هدـش  هتـساوخ  يو  زا  اهنآ  یط  هک  دـیدرگ  هرباخم  قارع  تقو  داشرا  گنهرف و 
شخب دیامنیم . شخپ  مه  تیوک  ویدار  ار ، نآ  زا  ییاهشخب  ددرگیم و  شخپ  زین  زاوها  ویدار  زا  اروشاع  زور  رد  همانرب  نیا  هک  تسا 

زا ياهلاس 1379 و 1380  ینیسح  نیعبرا  رد  دنکیم ، یسررب  ار  ناشیا  نادناخ  نتفر  تراسا  هب  ماما و  تداهش  دعب ا  ثداوح  هک  زین  مود 
تفایرد اریز  میاهدرک ، فذح  ار  قارع  مدرم  هنایماع  شیوگ  ياههدورـس  یملق و  راون  زا  شخب  ود  ره  ام  تسا . هدش  شخپ  دادـغب  ویدار 

1388  / 2 سدقم 7 /  يالبرک  دیناوخرب . ار  نآ  تسا ، ناتسرتسد  رد  باتک  نونکا  میتسناد . لکشم  اهیقارع  ریغ  يارب  ار  راعشا  نیا  موهفم 
. ءالبرک سیواونلا و  نیب  تاولفلا  نالسع  اهعطقتت  یلاصو  اب  یناک  و  ( 2 . ) ناسرت ناتسروگ  ( 1 ( ) هحفص 43  ) ه.ق

اروشاع

ساپـس زا  سپ  هداتـسیا ، نخـس  هب  ناشیا  نایم  رد  درازگ ، شیوخ  نارای  اب  ار  دادـماب  زامن  ع )  ) نیـسحلا هللادـبعابا  ماما  هک  هاگنآ  اروشاـع 
گنج هب  هدرک ، هشیپ  يرابدرب  سپ  میـسر ، تداهـش  هب  وا  هار  رد  ات  تسا  هدز  مقر  ام  رب  ار  گنج  یهلا  تیـشم  ریدقت و  دومرف : راگدورپ 

(، ع  ) ماما دـندوب . هراوس  هدایپ و  تفه  داتفه و  هک  درک  ییارآ  فص  یلاح  رد  ار  نانآ  هاگنآ  ( . 1 .) تسا ربص  زیتس و  ماگنه  هک  دیزیخرب 
هارمه هب  دوخ  هدرپس ، ساـبع  ناـشردارب  تسد  هب  ار  مچرپ  هداد ، رارق  نآ  هرـسیم  رد  ار  رهاـظم  نب  بیبـح  هاپـس ، هنمیم  رد  ار  نیق  نبریهز 

سپ رد  هک  دننز  یقدنخ  نایم  رد  شتآ  دـندومرف  روتـسد  هتـشاذگ ، شیوخ  رـس  تشپ  ار  هاگهمیخ  تفرگ ؛ ياج  هاپـس  بلق  رد  نادـناخ 
نآ شیپ  بش  زا  هتشاد ، رارق  هاگهمیخ  سپ  رد  هک  دننز  یقدنخ  نایم  رد  شتآ  دندومرف  روتسد  هتـشاذگ ، شیوخ  رـس  تشپ  ار  هاگهمیخ 

رازه یـس  اب  دعـسرمع  ماگنه  نیا  رد  تیاور  ربانب  دنروآ . دوجو  هب  نمـشد  مجاهت  ربارب  رد  يدس  هلیـسو  نیدب  ات  دـندوب  هتخاس  هدامآ  ار 
رارق نآ  هرسیم  رب  نشوجلا  يد  نبرمش  يو ، هاپس  هنمیم  رب  يدیبز  جاجح  نب  ورمع  هک  دمآ  ع )  ) یلع هب  نیسح  يوس  هب  یلاح  رد  یهاپس 

دوب و يو  مالغ  راد ، تسد  رد  مچرپ  دـندرکیم و  یهدـنامرف  یعیبر  نب  ثبـش  ار  ماظن  هداـیپ  سیق و  نب  ةورع  ار  شماـظن  هراوس  هتـشاد ،
هدش هچ  تفگ : دنلب  يادـص  هحفـص 44 )  ) اب رمـش  دـندید  قدـنخ  رد  ار  شتآ  هداد ، نالوج  نیـسح  ياههمیخ  فارطا  رد  موق  نیا  نوچ 
رمـش مراد  ناـمگ  دـیوگیم ؟ نخـس  هک  تسیک  نیا  دـندومرف : ماـما  ياهدروآ ؟ يور  شتآ  هب  تماـیق  زور  زا  شیپ  هک  نیـسح  يا  تسا 

نب ملسم  ماگنه  نیا  رد  يرتراوازـس ... خزود  شتآ  هب  نم  زا  وت  نارچزب ، يهداز  يا  دندومرف : ع )  ) ماما تسا !! رمـش  يرآ  دنتفگ  دشاب ...
نمشد هاپس  عمج  دندید  نوچ  و  مشاب ... گنج  هدننک  زاغآ  نم  مرادن  شوخ  دندومرف : ماما  دزادنا : يریت  نانآ  يوس  هب  تساوخ  هجسوع 

همه رد  هدوب ، نم  هاگهانپ  اهیراتفرگ ، یمامت  رد  وت  اراگدورپ  دندومرف : هتشادرب  اعد  هب  ار  شیوخ  ياهتسد  هدمآرد ، ینامد  یلیس  ناس  هب 
لح يارب  هدمآرد ، هزرل  هب  نآ  زا  لد  هک  یتخس  ياهراک  رایسب  هچ  یتسه ... مروای  دیآ  شیپ  هچنآ  ره  رد  هدمآ ، رامـش  هب  مدیما  اهیتخس 

هاگرد هب  ار  نآ  هک  دناهدرک  شتتامش  يور  نادب  نانمشد  هدز ، زابرـس  نآ ، لح  يارب  ناسنا  یهارمه  زا  ناتـسود  هدربن ، ییاج  هب  هار  نآ 
ارم هتـشادرب : ناـیم  زا  ار  یتخـس  نآ  وـت  فـطل  سپ  ماهتفاـین ، نآ  لـح  يارب  ار  وـت  زا  رت  هتـسیاش  اریز  ماهدرک  وـت  دزن  هوکـش  هدروآ ؛ وـت 
ره اـنامه  ياهتـشاد ... مینازرا  ار  اـهیکین  ماـمت  وت  یتسه ... نم  ياورناـمرف  یلو و  یتمعن  ره  رد  وت  ادـنوادخ  تسا ... هدیـشخب  یـشیاشگ 

شوگ دینک و  گنرد  مدرم  يا  دنداد : رس  ادن  هدش ، راوس  نآ  رب  هدیبلط ، ار  شیوخ  بسا  ماما  سپ  ( . 2 ...) دباییم نایاپ  وت  هب  ياهتساوخ 
هـشیپ فاصنا  هنیآ  ره  ماهدمآ ... ناتیوس  هب  امـش  توعد  هب  نم  هک  میوگب  هداد  دنپ  تسا ، نم  رب  ناتقح  هک  هنوگ  نآ  ار  امـش  ات  دیهد  ارف 

، هدیدرگن منانخس  ییاریذپ  هچنانچ  تشاد و  دیهاوخن  ياهناهب  چیه  هنایم  نیا  رد  تشگ و  دیهاوخ  راگتسر  دیناد  راتفگ  تسار  ارم  هتخاس 
ار ناتنابیرگ  دیاهدروآ ، شیپ  هچنآ  ات  دیشوکب  هدروآ  درگ  ار  ناتناروای  نارای و  دیزاسن ، هشیپ  ار  یتسرد  فاصنا و  دیروآ و  هناهب  رذع و 
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نم يامنهر  تسود و  روای و  هک  انامه  دییامنن ... هشیدنا  چیه  دیراد و  اور  ار  شیوخ  مکح  هتـساوخ و  هحفص 45 )  ) هاگنآ سپ  دریگن ...
نویش هب  شیوخ  يادص  دندینش  ار  نانخس  نیا  نانز  نوچ  ( . 3 ...) دشاب ناراگتسر  هانپ  ومه  داتسرف ، ورف  ار  باتک  هک  تسا  يراگدرورپ 

هب دینک ، تکاس  ار  اهنآ  دومرف : هداتـسرف  ناوناب  دزن  ار  سابع  شیوخ  ردارب  یلع و  دوخ  دنزرف  ماما  دنتخیر . ورف  هدید  زا  کشا  هتـشادرب ،
لوسر رب  هدرازگ  راگدورپ  ساپس  ماما  درک ، رایتخا  توکس  ربمایپ  مرح  هک  یماگنه  تسیرگ ... دنهاوخ  رایـسب  سپ  نیا  زا  دنگوس  مناج 

، نامز نآ  ات  هک  دندروآ  ياجب  ار  انث  دمح و  نیا  نانچنآ  دندرک و  دای  یکین  هب  ار  وا  ناگتـشرف  هداتـسرف ، دورد  شنادـناخ  و  ص )  ) مرکا
نانآ نایامن  دشاب  ینزهر  هنرو  تسیوار  دیوگ  زاب  ار  یبن  راتفگ  هک  وک  ره  دوب : هدینش  هن  هتفگ و  هن  ار  راگدرورپ  ساپـس  هنوگ  نیا  سک 

هاگلزنم ار  نآ  هدوب ، ناهج  راگدـیرفآ  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  ( . 4  ) نانآ دـنیایوگ  نیا و  دـشاب  شوماخ  دـنالیلج  بر  هتفگ  باتک و 
درخیب هارمگ و  دـشاب ، هتـشگ  نآ  هتفیرف  هک  تسا  یـسک  ناهج  نیا  رورغم  دنـشاب ... نوگهنوگ  نآ  مدرم  ات  هداد ، رارق  يدوباـن  یتسین و 

ناگتـسب و دیما  هک  دشاب  نینچنیا  ایند  هویـش  هک  ارچ  دهد ، ناتبیرف  ناهج  نیا  دـیراذگم  سپ  دوش ... شیاههنتف  راچد  هک  وا  مه  ایند ، نیا 
زا ار  وا  هتخاس . نیگمـشخ  نادب  ار  دنوادخ  هک  دیاهتـشگ  ناتـسادمه  يراک  رب  امـش ، هک  انامه  دـنادرگ . دـیمون  ار  نآ  هب  ناگدـنروآهانپ 

ام و يادخ  تسا  يراگدرورپ  وکین  هچ  دیاهتشاد ... اور  نتـشیوخ  هب  ار  شمقن  هتفات ، رب  يور  يو  تمحر  زا  هدرک ، نادرگ  يور  شیوخ 
نادنزرف و يوس  هب  سپس  هدروآ ، نامیا  يو  لوسر  هب  هداهن ، هحفص 46 )  ) ندرگ ار  وا  يرادربنامرف  تسخن  هک  امش  دیتسه  یناگدنب  هچ 

... تسا هدودز  ناتیاهلد  زا  ار  ادخ  دای  هتـشگ ، هریچ  امـش  رب  نمیرها  انامه  دینارذگب ... غیت  مد  زا  ار  نانآ  ات  دیاهدیـشک  رکـشل  شنادـناخ 
یمدرم نانیا  ادنوادخ ، تشگ ... میهاوخ  زاب  وا  يوس  هب  هدـمآرب ، ادـخ  زا  ام  هک  انامه  ددرگن ... هدروآرب  هاگچیه  ناتیاههتـساوخ  دـینادب 
تبسن رد  مدرم ، يا  دناهداتفا . رود  سب  يراگدرورپ  تمحر  زا  ناراکمتس ، هک  یتسارب  دناهتشگ ... رفاک  سپس  هدروآ ، نامیا  هک  دنتـسه 

هب هدوب ، اور  ینم  نوچ  نتشک  ایآ  دیسرپ  زاب  وا  زا  هدرک  شنزرس  ار  دوخ  سفن  هتـشگزاب  شیوخ  هب  هاگنآ  متـسیک ... دینیبب  دیرگنب و  نم 
یبن تلاسر  هب  هک  یسک  یتسخن  وا و  هدازومع  یـصو و  هداز  هدوبن ، ناتربمایپ  تخد  دنزرف  نم  ایآ  دشاب ؟ راوازـس  منادناخ  ندرب  تراسا 

نم مع  دنکیم  زاورپ  لاب  ود  هب  تشهب  رد  هک  رایط  رفعج  ایآ  تسین ؟ مردپ  يومع  نادیهش  رورس  نآ  هزمح  ایآ  مشابیمن ؟ هدروآ  نامیا 
لوبق میوگیم  ار  هچنآ  رگا  دناتشهب ؟ ناناوج  رورس  نت  ود  نیا  دناهدومرف  مردارب  نم و  يهرابرد  ادخ  لوسر  هک  دیاهدینشن  ایآ  تسین ؟

هب ناـبز  هاـگچیه  دـناسریم  ناـشراتفگ  يازـس  هب  ار  ناـیوگغورد  دـنوادخ  ماهتـسناد  هک  یماـگنه  زا  هک  ارچ  تسا ، نینچ  قح  دـیراد و 
ناتهاگآ ات  دیـسرپزاب  ناـنآ  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  امـش  ناـیم  رد  میوگیم  غورد  هک  دـیرادنپیم  هنیآ  ره  ماهداـشگن ، غورد  یتساراـن و 

کلام و نب  سنا  زا  دینک  لاؤس  مقرا  نبدیز  يدعاس و  نب  لهـس  زا  دیـسرپ ... زاب  يردخ  دیعـس  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  زا  دننادرگ ...
زاب نم  نتشک  زا  ار  امش  اهتیعقاو  نیا  یمامت  ایآ  دناهدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ار  نانخـس  نیا  هک  ناتدنیوگب  ات  دیـسرپب  بزاع  نب  ءارب 

بیبح نیـسح ... يا  ییوگیم ، هچ  منادب  رگا  منکیم  کش  ادـخ  شتـسرپ  رد  تفگ : نشوجلا  يذ  نبرمـش  ماگنه  نیا  رد  ( 5 (؟ درادیمن
وت هک  مهدیم  یهاوگ  نم  رمـش ... يا  یتسرپیم  یلدود  کش و  هبترم  داتفه  اب  ار  ادخ  وت  هک  دـنگوس  دـنوادخ  هب  داد : خـساپ  رهاظم  نب 

نیسح ماما  یباینرد . ار  وا  نانخـس  هک  تسا  هدز  يرهم  وت  لد  رب  دنوادخ  اریز  دیوگیم ، هچ  وا  ینادیمن  ییوگتـسار و  تراتفگ  نیا  رد 
دنوادخ هب  دینکیم ؟ کش  زین  متـسه  ناتلوسر  تخد  دنزرف  نم  هک  هتکن  نیا  رد  ایآ  دـیراد ، کش  نم  نانخـس  رد  رگا  دـنیامرفیم : (ع )

ادـخ لوسر  تخدروپ  هک  دـشابن  سک  نم  زج  ایند  ناـسک  رگید  ناـمدرم و  امـش  ناـیم  رد  ناـهج و  برغ  قرـش و  ماـمت  رد  هک  دـنگوس 
صاصق هب  ای  هدرب  امش  زا  ار  یتورث  لام و  ای  و  ماهتشگن ؟ بکترم  ار  نآ  هک  دیهاوخیم  نم  زا  ار  یلتق  ياهبنوخ  ایآ  امـش  رب  ياو  دشاب ...

نب دیز  يا  رجبا و  نب  راجح  يا  یعبر و  نب  ثبـش  يا  دندومرف : ماما  دندادن  یخـساپ  چیه  موق  نآ  نوچ  ماهدرکن ...؟ هک  دیاهدمآیم  زج 
رکـشل ییآ ، نامیوس  هب  هنیآ  ره  هتـشگ ، مرخ  زبس و  ام  نیمزرـس  هتـسشن ، راب  هب  اهتخرد  دیتشون  نم  يارب  هک  دیدوبن  امـش  نیا  ایآ  ثراح 

راگدورپ تسا  هزنم  كاپ و  هحفـص 48 ) : ) دندومرف مالـسلا  هیلع  ماما  میادرکن !! نینچ  ام  دنتفگ  ( . 6 (؟ دوب دهاوخ  تباکر  رد  ياهتسارآ 
مزاب مدیهاوخیمن ، هتـشادن  تسود  ارم  رگا  مدرم  يا  ناه  دـنتفگ : سپـس  دـیدرک ... نینچ  هک  دـیدوب  امـش  نیا  دـنگوس  دـنوادخ  هب  نم !

( تاربعلا لیتق  باتک  همجرت   ) کشا www.Ghaemiyeh.comيهتشک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 65زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


ندرگ ار  دوـخ  ناـگدازومع  ناـمرف  اـیآ  تـفگ : ثعـشا  نـب  سیق  ( . 7) مباـیب يرگید  نیمزرـس  رد  ینمأـم  هتفر  دوـخ  هار  هب  اـت  دـیراذگ 
خساپ نیسح  دیسر ... دهاوخن  وت  هب  يدنزگ  نانآ  زا  دنتسین و  يرگید  زیچ  بلاط  وت  حالـص  ریخ و  ییوکن و  زج  هک  ییاهنامه  یهنیمن ؟
ادـخب هن  دـهاوخیم ؟ يرگید  زیچ  وت  زا  لـیقع  نب  ملـسم  ياـهبنوخ  زج  مشاـه  ینب  يرادـنپ  اـیآ  یتـسه ... تردارب  نوچمه  وت  دـهدیم :

هچنآ زا  نم  ادخ  ناگدنب  يا  ناه  مراذگیمن ... رارف  هب  يور  ناگدرب  نوچمه  زین  ناتیور  شیپ  زا  هدادن  امش  هب  تلذم  تسد  هک  دنگوس 
بسا ماما  سپـس  ( . 8 .) میوجیم هانپ  شترـضح  هب  درواین  نامیا  ازج  زور  هب  هک  يربکتم  ره  زا  هدروآ ، هاـنپ  دـنوادخ  هب  دـییوگیم  اـمش 
یتسار زا  نخس  نود  موقاب  وا  هک  ياهظحل  نآ  دوریمن  نم  دای  زا  دنک ... شرامیت  ات  دنهدیم  ناعمس  نب  هبقع  هب  ار  نآ  هدنار ، ار  شیوخ 

هنوگژاب هکنیا  ای  رگم  ماهتـشگ  یبن  نید  راذگ  تعدب  ناتهانپ  اهمغ  هب  هدوب  هک  يربمغیپ  دوب  نم  مام  ادخ  لوسر  يهناحیر  نایم  تشاذگ 
تـسین هدـیقع  ناتازج  زور  هب  رگا  کنیا  ناتنایم  رد  دوخ  ترتع  باتک و  ماهداـهنب  تفگ  زاـب  دومنن و  هیـصوت  لوسر  اـیآ  ناـتباتک  مدومن 

نآ سپ  هحفص 49 ) ( . ) 9  ) ناشباوج يدونب  هزین  ریت و  غیت و  زج  یلو  اههتفگ  نآ  زا  تسپ  موق  هدنامرد  ناترابتعا  درگن و  برع  ناتباسحا 
نیسح ایآ  دوب : هدروآرب  دایرف  هتـشاد ، رارق  ناشنایم  رد  یمیمت  هزوح  هللادبع  هک  دندروآ  شروی  ع )  ) نیـسح نارای  يوس  هب  یلاح  رد  موق 
دنزرف یهاوخیم ؟ هچ  وا  زا  تساجنیا ، ع )  ) نیـسح دـنتفگ : ماـما  ناراـی  درک  رارکت  ار  نخـس  نیا  تبون  هس  نوچ  و  تسامـش ؟ ناـیم  رد 

هب نم  هک  نادـب  ییوگیم  اوران  سب  ینخـس  دومرف : ع )  ) نیـسح مهدیم . تراـشب  خزود  شتآ  هب  ار  وت  نیـسح  يا  تفگ : یمیمت  هزوح 
ماما مایمیمت ... هزوح  روپ  نم  تفگ : صخـش  نآ  یتسیک ؟ وت  وگب  نونکا  تسا ... رگـشزرمآ  هدـنیاشخب و  هک  ماهدروآ  يور  يدـنوادخ 
انشآ خزود  اب  ار  وا  ادنوادخ  دنیوگیم : نخس  نینچ  هتشگ  نایامن  ناشناوزاب  يدیپس  هک  دنرادیم  رب  راگدرورپ  ساپس  هب  ار  اهتسد  نانچ 

يریگبآ زا  دهاوخیم  نوچ  هدنار ، ماما  يوس  هب  ار  دوخ  بسا  هتـشگ ، هریچ  میمت  دنزرف  رب  مشخ  دنتفگ ، نخـس  هنوگنیا  ماما  نوچ  نک .
گنـس كاشاخ و  سخ و  هب  ردقنآ  دشکیم ، دوخ  لابند  هب  ار  وا  بسا  دنامیم و  باکر  رد  يو  ياپ  هتـشگ ، نوگنرـس  بسا  زا  درذگب 

فص رد  نم  نامز ، نآ  دیوگیم : یمرضح  لئاو  نب  قورسم  دسریم . كرد  هب  هتشگ ، عطق  شیاپ  قاس و  نار و  هک  دبوکیم  ورف  تشد 
... مراد تفایرد  دایز  نبا  زا  ياهلص  هتشگ ، مبیصن  هللادبعابا  رـس  رگم  ات  دوب ، هدمآ  ع )  ) نیـسح گنج  هب  هک  متـشاد  رارق  یهاپـس  تسخن 
هار هب  هدیـشوپ  مدرم  زا  يور  سپ  دراد ... گرزب  یتلزنم  ادخ  دزن  ربمایپ  نادناخ  هک  متـسناد  تشذگ  هچ  میمت  دـنزرف  رب  هک  مدـید  نوچ 

قرغ اپارـس  هک  یلاح  رد  نیق  نب  ریهز  مدرگ ! راتفرگ  خزود  شتآ  رد  ات  منکیمن  زیتس  نادـناخ  نیا  اـب  زگره  نم  هن  متفگیم : هتفر  دوخ 
دیشاب رایشه  مرادیم . رذحرب  هداد ، میب  راگدرورپ  باذع  زا  ار  امش  هفوک  مدرم  يا  تفگ : هدروآ  يور  موق  نآ  يوس  هب  دوب ، هحلـسا  رد 

رارق امش  ام و  نایم  ریـشمش  هک  نامز  نیا  ات  دهد ... هحفص 50 )  ) زردنا دنپ و  ار  دوخ  ناملـسم  ردارب  دراد  قح  یناملـسم  ره  هک  دینادب  و 
، ددرگ مکاح  هتفرگ ، رارق  نامنایم  رد  غیت  هنیآ  ره  یلو  مینک ، ناتتحیـصن  هک  دـیراد  ار  قح  نیا  امـش  میتسه و  نید  کـی  رب  تسا  هتفرگن 

دروم رد  ار  امـش  اـم و  دـنوادخ  هک  دـینادب  دوب . میهاوخ  رگید  یهورگ  اـم  دـش و  دـیهاوخ  یهورگ  امـش  دوشیم و  هتخیـسگ  هتـشر  نیا 
زا نتفاـت  رب  يور  ناـنآ و  يرواـی  هب  ار  امـش  نونکا  درک . میهاوخ  هچ  هک  دـنیبب  اـت  هداد  رارق  شیاـمزآ  ضرعم  رد  دوـخ  ربماـیپ  نادـنزرف 

نیا هک  منیبیم  دید ... دیهاوخن  يدب  یکاپان و  زج  نت ، ود  نیا  يرادمامز  زا  هک  انامه  مناوخیم . دایز  هللادیبع  دیزی و  نوچ  یناشکندرگ 
ناـتهلثم هدرک ، عطق  ار  ناـتیاپ  تسد و  دـندرک ، راـتفر  شناـهارمه  هورع و  نب  یناـه  شناراـی و  يدـع و  نبرجح  اـب  هک  هنوگ  نآ  نت  ود 

نابز هب  ار  هللادیبع  يانث  ساپـس و  هتفگ  ازـسان  هداد ، مانـشد  ار  يو  مدرم  نآ  سپ  دیـشک !! ناتدـنهاوخ  رب  اهلخن  هنت  رب  تخاس و  دـنهاوخ 
رایتخا رد  هدرک  میلـست  هب  راداو  ار  نانآ  ای  هدـناسر ، لتق  هب  ار  شناهارمه  وت و  راـی  هکنآ  رگم  میوریمن  نیمزرـس  نیا  زا  دـنتفگ : هدروآ 

، دنتـسه هیمـس  ناگداز  زا  رت  هتـسیاش  يرادربنامرف  تعاطا و  يارب  همطاف  نادنزرف  ادخ ، ناگدنب  يا  تفگ : ریهز  میراذگب !! هللادـیبع  ریما 
دوخ ناج  هب  دـیراذگ ، اهنت  دـیزی  اب  ار  درم  نیا  هک  رتهب  هچ  دـیناسر ، ناشلتق  هب  هدرکاـن  يادـخ  هک  داـبم  دـینک  یمن  يوریپ  ناـنآ  زا  رگا 

! شاب شوماخ  تفگ : هتخادنا  ریهز  يوس  هب  يریت  رمش  دریذپیم . ار  امـش  يرادربنامرف  مه  نیـسح  لتق  نودب  دیزی  هک  مروخیم  دنگوس 
هک ناکاپان  هداز  يا  تسین  وت  اب  منخـس  يور  تفگ : يو  خساپ  رد  ریهز  یتخاس . نامهتـسخ  تنانخـس  اب  هک  نادب  ددنبب !! ار  تناهد  ادـخ 
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زیخاتسر و زور  خزود  شتآ  هب  ار  وت  یمهفب ، یبایرد و  ار  ياهیآ  یتح  ادخ  باتک  زا  مرادن  نامگ  دنگوس  ادخ  هب  يدد . ماد و  رامـش  رد 
زا ارم  ایآ  داد : خـساپ  ریهز  تشک . دـهاوخ  رگید  یتعاس  ات  ار  ترای  ار و  وت  دـنوادخ  تفگ : رمـش  مهدیم . تراشب  نآ  هاـکناج  باذـع 

يوس هب  ور  هاگنآ  تسا . رتنیریـش  امـش ، رانک  رد  دـیواج  یگدـنز  زا  يو  راـنک  رد  گرم  نم  دزن  دـنگوس  ادـخ  هب  یهدیم ؟ میب  گرم 
ادخ هب  دزاسن . جراخ  ادخ  نید  زا  ار  امـش  يو  نانگمه  هیامورف و  تسپ  نیا  هک  دیـشاب  رایـشه  ادخ ، ناگدـنب  يا  ناه  تفگ : هدرک  مدرم 
عافد نادـناخ  نیا  زا  هک  یناـسک  گـنج  هب  هتخیر ، ار  وا  نادـنزرف  نوخ  هحفـص 51 )  ) هک ار  یمدرم  ربمایپ  نادناخ  تعافـش  هک  دـنگوس 
دوخ ناج  هب  درگزاب  دنیامرفیم  ماما  تفگ : هدناوخ  ارف  ار  ریهز  ماما ، نارای  زا  یکی  تفرگ . دهاوخن  رب  رد  دنـشاب ، هدروآ  يور  دـننکیم 

فراـع و يدرمریپ  هک  ریـضخ  نبریرب  درک . تحیـصن  ار  دوخ  موق  نوعرف  لآ  نمؤم  هک  يداد  دـنپ  هنوگ  نآ  ار  مدرم  نیا  وت  هک  دـنگوس 
زا تشاد  ییالاو  تلزنم  ماقم و  نادـمح  ینب  دوخ ، موق  نایم  رد  دوب و  هفوک  دجـسم  نآرق  يراق  دـشیم و  هدرمـش  نیعباـت  زا  هدوب  دـهاز 
يا ناه  داد : نخس  داد  ناسنیا  هداتـسیا ، مدرم  نآ  ربارب  رد  ریرب  دندومرف . هزاجا  ماما  دیوگ . نخـس  مدرم  نآ  اب  تفرگ  هزاجا  ع )  ) نیـسح

. تسا هداد  رارق  نارگید  هار  ارف  ینشور  غارچ  راگدورپ و  هب  هدنناوخارف  هدنهد و  رادشه  رگتراشب و  ار  ص )  ) دمحم دنوادخ  دینادب  مدرم 
تـسا نیا  اـیآ  تسا ... هدـش  هتـسب  ادـخ  لوسر  دـنزرف  رب  دـندرگیم  باریـس  نآ  زا  تشد  رد و  كوخ  گـس و  هک  ار  تارف  بآ  نونکا 
هنـشت نیـسح  ناینیـشیپ  هک  هنوگ  نامه  دنگوس  ادـخ  هب  نک  سب  یتفگ ، نخـس  رایـسب  ریرب  يا  دـنتفگ : ص ؟)  ) دـمحم ياهیکین  شاداپ 

نانز و تیب و  لها  نادناخ  دنتسه و  امش  نایم  رد  ص )  ) دمحم ناگیامنارگ  نونکا  مدرم  يا  تفگ : ریرب  دنام . دهاوخ  هنشت  زین  وا  دندنام 
رد هدرک  نایب  دیراد ، اور  ار  نآ  ناشهرابرد  هک  دینآ  رب  دیهاوخیم و  نانآ  زا  ار  هچنآ  سپ  دنراد ، رارق  ناتیور  شیپ  ادخ  لوسر  نادنزرف 
ایآ تفگ : ریرب  دیامرف . روتسد  ناش  هرابرد  دهاوخ  ار  هچنآ  ره  وا  ات  دنهن ، ندرگ  ار  هللادیبع  ریما  نامرف  میهاوخیم  دنتفگ : دیراذگ . نایم 
یط هک  ار  شیوخ  ياهنامیپ  اههمان و  ایآ  هفوک ! مدرم  يا  امش  رب  ياو  دناهدمآ ؟ نآ  زا  هک  دندرگزاب  ینیمزرـس  نامه  هب  دیهدیمن  هزاجا 

دینکیم اعدا  نینچ  دیناوخیم و  ارف  ار  ادخ  لوسر  نادناخ  نینچنیا  ایآ  امش  رب  ياو  دیاهدرک ؟ شومارف  دیتفرگ  تداهش  هب  ار  يادخ  اهنآ 
ناشزاب تارف  بآ  زا  هتخورف ، دایز  دنزرف  هب  ار  نانآ  دـنیآیم  ناتدزن  هب  هک  هاگنآ  درک و  دـیهاوخ  يزابناج  يراکادـف و  نانآ  هار  رد  هک 

زور دـنوادخ  دوشیم ؟ هچ  هحفـص 52 )  ) ار امـش  دـیاهتفرگ ! شیپ  رد  شترـضح  نادـناخ  اب  ربمایپ  زا  سپ  ار  يراتفر  دـب  هچ  دـیرادیم ؟
هچ مینادیمن  ام  ییوگیم  نخس  هک  یسک  يا  ناه  داد : ادن  موق  نآ  نایم  زا  یکی  امش ... دیتسه  یمدرم  دب  هچ  دزاسن ، ناتباریس  زیخاتسر 

. مروآیم هانپ  وت  هب  موق  نیا  رادرک  زا  نم  اراـگدرورپ  راـب  تشاد . ینازرا  يرگننشور  ارم  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  تفگ  ریرب  ییوگیم ...
ار ریرب  موق  نآ  نوچ  یشاب . نیگمـشخ  نانآ  زا  دننکیم  رادید  ار  وت  هک  یماگنه  ات  نادرگزاب  ناشدوخ  هب  ار  مدرم  نیا  ياهیدب  ادنوادخ 
اب هداتـسیا و  مدرم  نآ  ربارب  رد  هداـهن ، رـس  رب  ار  ینآرق  هتفرگ ، رارق  شیوخ  بسا  رب  ع )  ) نیـسح تسـشن . سپ  زاـب  وا  دـندرک ، ناراـبریت 
هب وا  طبس  ییادخ و  لوسر  دنزرف  وت  يرآ  دنتفگ : دیـسانشیم ؟ زاب  ارم  ایآ  مهدیم  دنگوس  دنوادخ  هب  ار  امـش  دومرف : نینچ  دنلب  يادص 

. مینادیم يرآ  : دنتفگ تسا ؟ نم  ياین  ص )  ) ادخ لوسر  دینادیم  ایآ  مهدیم  دنگوس  دـنوادخ  هب  ار  امـش  دـندومرف : ماما  ییآیم . رامش 
امش دندومرف : ماما  مینادیم . يرآ  دنتفگ  تسا ؟ نم  ردپ  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دینادیم  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  : دندومرف ماما 

هب ار  امـش  دومرف : ع )  ) نیـسح مینادیم . يرآ  دنتفگ  تسا ؟ نم  مام  ربمایپ  تخد  ع )  ) همطاف دینادیم  ایآ  مهدیم  دـنگوس  دـنوادخ  هب  ار 
. مینادیم يرآ  دنتفگ  تسا ؟ نم  مام  گرزب  تما  نیا  ناملـسم  نز  نیتسخن  دلیوخ  تخد  هجیدخ  دینادیم  ایآ  مهدیم  دنگوس  دـنوادخ 

ماما مینادیم  کین  يرآ  دنتفگ  دشابیم ؟ مردپ  مع  نادیهش ، رورس  هزمح  دینادیم  ایآ  مهدیم  دنگوس  دنوادخ  هب  ار  امش  دندومرف : ماما 
دنتفگ دشابیم ؟ نم  مع  دنکیم  زاورپ  تشهب  رد  لاب  ود  هب  هک  رایط  رفعج  دـینادیم  ایآ  مهدیم  دـنگوس  دـنوادخ  هب  ار  امـش  دـندومرف :

ماما مینادیم . يرآ  دنتفگ  تسا ؟ ربمایپ  نآ  زا  نم  ریشمش  دینادیم  ایآ  مهدیم  دنگوس  دنوادخ  هب  ار  امش  دندومرف : ماما  مینادیم . يرآ 
ار امش  دندومرف : ماما  مینادیم . يرآ  دنتفگ  تسادخ ؟ لوسر  نآ  زا  نم  راتسد  ینادیم  ایآ  مهدیم  دنگوس  دنوادخ  هب  ار  امش  دندومرف :

هدوب رترابدرب  رتاناد و  مدرم  یمامت  زا  هدروآ  مالـسا  هک  دوب  موق  نیا  زا  سک  نیتسخن  ع )  ) یلع دینادیم  ایآ  مهدیم  دنگوس  دـنوادخ  هب 
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نتخیر قح  نیمادـک  هب  سپ  دومرف : ع )  ) نیـسح ماگنه  نیا  رد  مینادیم . کین  يرآ  دـنتفگ  دـمآیم ؟ رامـش  هب  نانمؤم  همه  یلو  روای و 
یلاح رد  دـنرادیم  زاـب  شیوخ  روخـشبآ  زا  ار  نارتشا  هک  رثوک  ریگبآ  زا  ار  مدرم  مردـپ  دـینادیم  هک  یلاـح  رد  دـیرادیم  اور  ار  منوخ 
کین ییوـگیم  ار  هچنآ  يرآ  دـنتفگ  ( . 10) دوب دـهاوخ  يو  تسد  هب  زیخاتـسر  زور  ساپـس  مچرپ  هک  تشاد  دـهاوخ  زاب  هحفص 53 ) )

رب ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  تشاد . میهاوخنرب  تسد  وت  زا  میناشچن  وت  هب  ار  گرم  هک  ینامز  اـت  یلو  مینادیم 
يور يو  هتساوخ  زا  موق  نآ  نوچ  دنراد و  ارف  شوگ  ناشنانخس  هب  دنتـساوخ  ناشیا  زا  هدمآ ، موق  نآ  دزن  دنتفرگ ، رارق  شیوخ  بوکرم 

نم زا  سک  ره  دینادب  دیراپسیمن ؟ شوگ  ناتمناوخیم  ارف  تسار  هار  هب  هک  نم  نانخس  هب  ارچ  امش  رب  ياو  دندومرف : ترـضح  دنتفات  رب 
هدیچیپرس نم  نامرف  زا  یلاح  رد  امش  هک  منادیم  ددرگ . كاله  هتشگ ، هارمگ  دباترب  يور  متوعد  زا  وک  ره  دوش و  راگتسر  دنک  يوریپ 

منانخـس هب  هک  امـش  رب  ياو  دیا . هتخاس  هایـس  ار  دوخ  ياهلد  هتـشابنا ، مارح  تورث  زا  شیوخ  نوردنا  هک  دـیاهدرپسن  شوگ  میاههتفگ  هب 
دمح و ماما  سپ  دیهد . شوگ  وا  هب  دنتفگ : هدرک  شنزرس  ار  رگیدمه  دعـس  رمع  نارای  ( . 11) دیراپس یمن  نادب  ناج  شوگ  هدادن ، لد 

شیاتـس لکـش  نیرتوکین  هب  ار  نایبورک  ناربمایپ و  دنداتـسرف و  دورد  شنادـناخ  و  ص )  ) دـمحم رب  هدروآ  ياجب  ار  يراگدرورپ  ساپس 
شیوـخ هب  قاتـشم  هلو و  ناـنچ  ار  اـم  هک  ماـگنه  نآ  ناـتدریگورف ... هدـنیازف  یمغ  موـق ! يا  داـب  ناـتگنن  هحفـص 54 ) : ) دندومرف هدرک ،

امش میدوب ؛ هتشاذگ  شزاب  امـش  تسد  رد  هدوب ، ام  نآ  زا  هک  دیدیـشک  ام  رب  يریـشمش  میدمآ  ناتـسر  دایرف  هب  نارگن  لد  ام  دیدناوخ و 
، هدروآ شروی  یلاح  رد  ناتنارورـس  سپ ر  میدوب ... هتخاس  هداـمآ  شیوخ  نانمـشد  يارب  ار  نآ  اـم  هک  دـیدز  نماد  هتخورفارب  ار  یـشتآ 

یساپسان زج  دندوب و  هدناشن  ناتیاهلد  رد  ار  يدیما  یتح  هن  هداد و  جاور  ناتنایم  رد  ار  يداد  لدع و  هن  هک  دیتشگ  عمج  ناشنانمشد  درگ 
هک دوب  یلاح  رد  همه  نیا  دنتخاس و  ناتدـنمزآ  ناهج ، زا  يزیـشپ  هب  هداهن ، ناتیور  شیپ  ار  شمارح  هدرکن ، ناتینازرا  ار  ناهج  یکاپان  و 
اهر هتشاذگاو ، ینامز  ار  ام  امش !! رب  ياو  میدوب . هدرک  راومه  نآ  رب  ار  ییاوران  هن  میدوب و  هتشاد  اور  نید  رد  ار  یتعدب  هب  ام  دیتسنادیم 

زاورپ زیت  ياهدنرپ  نانوچ  امش  هک  دوب  هتشگن  راوتـسا  زونه  درخ  هشیدنا و  يأر و  اما  دوب ، هتفرگ  مارآ  بش  ماین و  رد  ریـشمش  هک  دیدرک 
باتک هک  ياهتخانـشان  ياههورگ  يا  تما ، ناگدرب  يا  داـب  ناـتگرم  دـیدمآ ... مهارف  نآ  درگ  راوهناورپ  هتفاتـش ، ناـتیزوت  نیک  يوس  هب 

دیتخاس و شوماخ  ار  يدـنوادخ  تنـس  هتـشگ ، نمیرها  ناسفن  مه  هانگ و  ناوریپ  هدرک ، فیرحت  ار  قح  مالک  هتـشاگنا ، هدـیدان  ار  ادـخ 
یناریگ هرخـس  هورگ  دایرف  هب  ار  نانمؤم  هتـشاگنا ، چیه  هب  ار  نایوکن  نامدود  دیتشادرب و  نایم  زا  ار  نایاوشیپ  هلالـس  ناربمایپ و  نادـنزرف 

ایآ داب ! ناتیاو  دیدرزآ . دنام ؛ دنهاوخ  هنادواج  خزود  شتآ  رد  هداهن ، يور  شیپ  ار  يدرواتـسد  دب  دندوب و  هتـشاگنا  غورد  ار  نآرق  هک 
امـش ياو  دشاب ! ناتهنیرید  هشیپ  ییورود  تنایخ و  دنگوس  دنوادخ  هب  دـینزیم ؟ زابرـس  ام  يرای  زا  هتـشاد ، یمدرم ر  نینچ  يروای  يور 
نانآ ياههتـساوخ  رب  زین  ار  ناتدرخ  ياهراک  هدـیورگ ، ناشلوصا  هب  هتخاس ، راوتـسا  یموق  نینچ  ياههتـساوخ  رب  ار  شیوخ  داینب  هک  داـب 

هک دیشاب  ياهرمث  نیرتتشز  امش  هک  دینادب  تسا . هدناشوپ  ینادان  هدرپ  ار  ناتهنیـس  هک  دیاهدرپس  نانادب  لد  نانچنآ  دیاهتخاس و  راومه 
تعیب و زا  سپ  هک  نانآ  رب  دـنوادخ  نیرفن  تسا . هدـیدرگ  نایمارح  نابـصاغ و  كاروخ  هدـش ، هتـشاذگ  اشامت  هب  ناگدـننیب  مشچ  شیپ 
! دینانامه امـش  دنگوس  ادخ  هب  دناهتـشاگنا ؛ هدیدان  هدوب ، ناشلامعا  رب  رظان  هک  ار  يدـنوادخ  هتـسکش ، شیوخ  نامیپ  يرادربنامرف  راهظا 

تلذ نارگمتـس و  اـب  زیتـس  گـنج و  نارگ  راـک  ود  ندـیزگرب  ناـیم  یلاـح  رد  ارم  ناـگدازانز  تشپ  زا  هدـمآ  رب  ياهدازاـنز  هـک  دـینادب 
هبترم و دـنلب  كاپ و  هحفـص 55 )  ) ياهنماد نانمؤم و  ربمایپ و  دـنوادخ و  دـناد  یم  هک  تسا  هتـشاد  هاگن  ناگـشیپ  متـس  زا  يرادربنامرف 
هک دینادب  تسا . هدیشخب  يرترب  ناگیام ، نود  نامرف  هب  ندرازگ  ندرگ  رب  ار  راختفارپ  ندش  هتـشک  دنلبرـس ؛ تیمحرپ و  ياهلد  اهداهن و 

تشگنا نارای  رایسب و  نمـشد  كدنا و  رامـش و  مک  هک  دنچ  ره  دوخ  هداوناخ  هراومه  نونکا  مداد . امـش  هب  ار  شیوخ  رادشه  میب و  نم 
هب ور  دندناوخرب : نینچ  ار  يدارم  کیـسم  نب  هورف  راعـشا  ماما  هاگنآ  ( . 12) ماهدروآ ناتیوس  ور  هتسب  رمک  امـش  اب  زیتس  هب  دنـشاب ، رامش 
زا يو  گنن  میاهتسبن ز  یفرط  ام  هک  نادب  نمشد  تبیه  مینکشب  رگ  نامدرم  رایسب  رف ، هب  يور  دناهداهنب  نیا  زا  شیپ  میراذگب ، رگ  زیرگ 

هدنکف هجنپ  گرم  هتفرگ  یموق  رـس  زا  هیاس  رگ  ناسکان  هب  تلود  هدـش  نامناسک  گرم  ناد  کیل  میدرکن  هشیپ  میب  سرت و  ام  نایم  نیا 
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رمع راگزور ، رگ  هحفص 56 )  ) ناگتشذگون رید و  یگدنز  ياههیامرس  درب  دیـشک و  یهابت  هب  نینچنیا  گرم  نارگید  هب  تلوص  تسا ز 
هدـید هچنآ  دـنیب  زاب  هک  وگ  رب  امنب  یم  رادـیب  نامز ، ناـمدرم  درماـن  نادواـج  میناـمب  راـگزور  هب  ناورـسخ  وچ  دـنک  هنادواـج  ناهـشداپ 

رد یـشخرچ  تصرف  اـهنت  دوـخ  بسا  تشپ  رب  هک  دیـشاب  يراوـس  نوـچ  دـیاپب و  رید  سب  سپ ، نیا  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  ( . 13) نامهدید
سپ دشاب ، هنوگ  نیا  امـش  لاح  هک  تفگ  زاب  ارم  ادخ  لوسر  مباین  زا  مردپ  انامه  دـشاب ؛ شیوخ  هریاد  نورد  نارگن  هتفای  نادـیم  يهنایم 

هار شیوخ  هب  ياهشیدنا  چیه  دیرآ و  نم  يوس  ور  هاگنآ  ددرگن ، ناتهودنا  مغ و  هیام  ناتراک  هک  راهنیز  دـیدرگن ... زاب  شیوخ  راک  رد 
تـشونرس هکنیا  رگم  دشابن  ياهدبنج  چیه  تسا ... نایناهج  همه  راگدرورپ  هک  منک  یم  لکوت  يدنوادخ  هب  نم  دیراد . يوق  لد  هدادـن ،

ياهتسد ماما  هاگنآ  ( 14 .) دراد رارق  یتسرد  یتسار و  رب  هدوب ، اربم  كاـپ و  اـهیژک  زا  نم  يادـخ  هک  اـنامه  هتفرگ ، رارق  وا  تسد  رد  يو 
ار فسوی  نایلاس  نوچ  ییاهلاس  رادزاب و  مدرم  نیا  رب  ناراب  شزیر  زا  ار  نامـسآ  اراگدرورپ ، راب  دـندومرف : هدرک  دـنلب  اعد  هب  ار  شیوخ 

هکنآ رگم  راذگن  ورف  ار  ياهدـنبانت  چـیه  هدـناشچ ، اهنآ  هب  ار  یماکخلت  گنرـش  ات  زاس  طلـسم  نانآ  رب  ار  فیقث  هلیبق  هدرب  امنب و  نانادـب 
موق نیا  هک  ارچ  ناتـسزاب  مدرم  نیا  زا  ار  منادناخ  نارای و  نم و  ماقتنا  ناسنیا  وت  ادنوادخ  شدزاونب ، یتبرـض  هب  ای  دناشچب  ودـب  ار  گرم 

دشاب و وت  يوس  نامتشگزاب  هدرک  لکوت  وت  رب  هک  ییام  يراگدرورپ  وت  انامه  دنتشادرب ؛ تسد  نامیرای  زا  هتفگ ، نامغورد  هتفیرف ، ار  ام 
. تفات یمرب  يور  يو  رادید  زا  کی  نیا  هک  داد  ادن  یلاح  رد  ار  دعـس  رمع  ع )  ) نیـسح هاگنآ  هحفص 57 ) ( . ) 15 .) میروآ یم  هانپ  وت  هب 
ير و تموـکح  ار  وـت  هدازمرح  نآ  يرادـنپیم  هک  يرادیمرب  ناـیم  زا  یلاـح  رد  ارم  وـت  دعـس ، رـسپ  يا  ناـه  دوـمرف ، ع )  ) نیـسح سپ 
، دش یهاوخن  شون  هعرج  يرادمامز  نیا  ماج  زا  دناهتفگ  مزاب  هداد ، نامیپ  دهع و  ارم  هک  هنوگ  نآ  دنگوس  ادـخ  هب  داد  دـهاوخ  ناگرگ 

ياهزین زارف  ترـس  منیبیم  ییوگ  وت  دوب ، یهاوخن  ماـکداش  ناـهج  ود  زا  کـیچیه  رد  نم ، زا  سپ  هک  یتسردـب  نک  یهاوـخ  هچنآ  سپ 
شترضح زا  يور  هتفشآرب ، ماما  نانخس  زا  دعـس  رمع  ( . 16) ددرگ یم  تسد  هب  تسد  هتـشگ ، هفوک  ناکدوک  تسد  هچیزاب  هتفرگ  رارق 

مـشچ رد  نانیا  راک  هک  دیروآ  شروی  مه  اب  یگمه  دیتسه  هچ  رظتنم  دروآرب : دایرف  تخاس و  بطاخم  ار  دوخ  نارای  نیگمـشخ  هتفاترب ،
دعس رمع  هب  دنراوتسا  ممصم و  ع )  ) یلع نب  نیسح  اب  گنج  رد  موق  نآ  تفایرد  دیزی  نبرح  هک  یماگنه  دنیوگ  دشاب . مامت  یندز  مهرب 

اهتسد اهرـس و  ندش  هدیرب  نآ  دمایپ  نیرتمک  هک  یگنج  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  تفگ : رمع  یگنجب ؟ درم  نیا  اب  یهاوخیم  وت  ایآ  تفگ :
وت هک  هنوگ  نآ  دوب  نم  تسد  هب  راک  مامز  رگا  داد : خـساپ  رمع  دـیریذپیمن ؟ درک  هضرع  امـش  هب  وا  هک  ار  هچنآ  اـیآ  تفگ : رح  دـشاب !

رارق موـق  نآ  ناـیم  یلاـح  رد  نیا  تشگ و  رود  رح  دزن  زا  سپـس  تسا ؛ هدرک  در  ار  وا  هتـساوخ  وـت  ریما  اـما  مدرکیم ، مادـقا  ییوـگیم 
بآ زورما  ار  شیوـخ  بسا  اـیآ  هرق  يا  تفگ : وا  هب  رح  دوـب ؛ يو  هارمه  دـشیم  هدـیمان  سیق  نب  هرق  هـک  شراـبت  زا  يدرم  هـک  تـفرگ 
مدرم زا  يور  دهاوخ  یم  وا  متفایرد  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ : یم  هرق  يزاس ؟ شباریس  یهاوخیمن  ایآ  دیـسرپ : رح  هن  تفگ : هرق  ياهداد ؟

نونکا هدادـن ، بآ  ار  دوـخ  بسا  نم  هن  : متفگ هحفـص 58 )  ) ار وا  سپ  منیبن . یلاح  نانچ  رد  ار  وا  نم  دـشابن و  گـنج  دـهاش  اـت  دریگرب 
ادـخ هب  مراد ؟ رظن  رد  هچ  دیـسرپیم  نم  زا  رگا  یلو  مدـش  رود  تشاد  رارق  نآ  رد  يو  هک  ياهطقن  نآ  زا  سپ  مزاـس . شباریـس  موریم 
دوب اجنیا  رد  دوشیم ، کیدزن  ع )  ) نیسح هاپـس  هب  كدنا  كدنا  رح  هک  مدید  هاگنآ  متفریم . مالـسلا  هیلع  نیـسح  دزن  وا  هارمه  دنگوس 

ناسب نوچ  هدادن ، خساپ  ار  وا  رح  يراد ؟ ار  ندروآ  هلمح  دـصق  ایآ  دـیزی ؟ دـنزرف  يا  یهاوخیم  هچ  دیـسرپ : يو  زا  سوا  نیرجاهم  هک 
نم زا  رگا  مدوب  هدـیدن  هنوگنیا  ار  وت  هاگچیه  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا ، تفگـش  سب  وت  راک  تفگ : ار  وا  رجاـهم  دـمآرد ، هزرل  هب  يدـیب 

: تفگ رح  منیبیم . تاهنوگ  نیا  هک  تسا  هتشگ  هچ  سپ  مهدیمن  ناشن  نانادب  ار  یسک  وت  زج  تسیک  هفوک  درم  نیرتعاجـش  دنـسرپزاب 
زج دننازوسب ، ارم  شتآ  هب  ای  دنزاس  ماهراپ  هراپ  رگا  راگدورپ  تاذ  هب  مسق  منیبیم ، خزود  تشهب و  نایم  ار  نتشیوخ  نم  دنگوس  ادخ  هب 

دوب و هتشاذگ  رـس  رب  ار  شیوخ  ياهتـسد  هک  دنار  ع )  ) نیـسح يوس  هب  یلاح  رد  ار  دوخ  بسا  رح ، هاگنآ  منیزگیمنرب ! ار  نیرب  تشهب 
تربمایپ تخد  نادـنزرف  ياهلد  وت و  يایلوا  لد  رد  نم  وش ، اریذـپ  ار  ماهبوت  سپ  مدرگیم  زاب  وت  يوس  هب  اراگدرورپ  تفگیم : ناـسنیا 

هک منامه  نم  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  مدرگ  وت  يادف  تفگ : درک و  ع )  ) نیـسح هب  ور  سپـس  يو  مدناساره ؛ ار  نانآ  هدـنکفا ، میب  سرت و 
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موق نیا  هک  متشادنپیمن  اما  مدرک  نیمزرس  نیا  رد  ندمآ  دورف  زا  زیزگان  ار  وت  هدمآ ، راید  نیا  ات  وت  ياپمه  هتشادزاب ، تشگزاب  زا  ار  وت 
هب دوب ، دـنهاوخ  اج  رب  وت  اب  گنج  رب  هیاپ  نیدـب  ات  مدرم  نیا  هک  متـسناد  یمن  نم  دـننز ، سپ  زاب  هتفریذـپن  يراد  هضرع  نانآ  رب  ار  هچنآ 
وت دزن  زین  نونکا  متـسبیمن ، وت  رب  هار  هاـگچیه  دـنزاسیم ، نونکا  هک  تخاـس  دـنهاوخ  نینچ  وت  اـب  ناـنیا  متـسنادیم  رگا  دـنگوس  ادـخ 
وت ياپ  شیپ  رد  میامن و  يروای  ار  وت  مراد  ندـب  رد  ناج  هک  نامز  نآ  ات  ماهدـمآ  منک ، هبوت  راگدورپ  هاگرد  هب  میاههدرک  زا  اـت  ماهدـمآ 
رح وش . هداـیپ  هدـمآ  دورف  بسا  زا  دریذـپیم ، ار  تاهبوت  دـنوادخ  يرآ  دومرف : ع )  ) نیـسح دوـشیم ؟ هتفریذـپ  نم  هبوـت  اـیآ  سپ  مریمب 

نیـسح مدرگ . هدایپ  بسا  زا  راک  نایاپ  رد  مزیتسب و  نانآ  اب  یتعاـس  مهاوخیم  مدرگ  هداـیپ  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  مشاـب  هراوس  نم  تفگ :
يا هحفـص 59 ) : ) تخاس ناشبطاخم  نینچ  هدـمآ  موق  نآ  دزن  رح  سپ  دزرمایب ؛ ار  وت  دـنوادخ  هد ، ماـجنا  ینادیم  اور  هچنآ  دومرف : (ع )

، شهار رد  شیوـخ  نتخاـس  ادـف  نداد و  يراـی  هدـعو  هب  ار  راـگدرورپ  راـکوکین  هدـنب  هک  دننیـشنب  ناـتیازع  هب  ناـتیاهردام  هفوـک  مدرم 
دینیب و زاب  هتـشک  ار  وا  ات  دیاهتـساخرب  شگنج  هب  هتفرگ  شنایم  رد  فرط  ره  زا  هدیروش ، وا  رب  تسا  هدـمآ  ناتدزن  هک  نونکا  هدـناوخارف 

نآ يارای  هدمآ ، راتفرگ  امش  تسد  رد  يریسا  نوچ  وا  ددرگ ؛ شیوخ  هار  راپسهر  دنوادخ  روانهپ  نیمزرس  رد  ات  هتـشادن  زاب  وا  زا  تسد 
دد ماد و  هتشگ ، باریس  نآ  زا  سوجم  يراصن و  دوهی و  هک  ار  تارف  بآ  لالز  امـش  دروآ ؛ مهارف  دوخ  يارب  ار  ینایز  دوس و  هک  درادن 

نادناخ اب  ار  يراتفردب  هچ  دیاهتخاس ، ناشماک  هنشت  هتـشاد ، ناشزاب  نآ  زا  هدرک ، مارح  شنادنزرف  نانز و  رب  وا و  رب  دنرو ، هطوغ  نآ  رد 
کی نیا  دنتشگ و  روهلمح  رح  هب  موق  نآ  زا  یهورگ  ماگنه  نیا  رد  دزاسن . ناتباریـس  یگنـشت  زور  رد  دنوادخ  دیاهدرک ، هشیپ  ناتربمایپ 

نیتسخن مهاوخیم  ماهدیروش  وت  هیلع  هتفرگ ، وت  رب  هار  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  رگا  تفگ : هدـمآ  ع )  ) نیـسح دزن  هتـسشن  سپ  زاب 
تـسد تمایق  يادرف  مرکا  ربمایپ  وت  ياین  اب  هک  مشاب  يدرف  نیتسخن  هک  دـشاب  منک  يزابرـس  هتخاس ، ادـف  تهار  رد  ناج  هک  مشاب  یـسک 

زجر نینچ  هدروآ  شروی  دعس  رمع  ناهارمه  رب  هدمآ ، نادیم  هب  رح  دومرف و  تصخر  ار  وا  ع )  ) نیسح هد . گنج  تصخر  ارم  سپ  مهد 
فک هب  ناـج  هدـیزگ ، يواـم  فـیخ  رد  هک  یـسک  زا  ینابتـشپ  رد  مناد  هدـیرب  دوـخ  غـیت  هب  اهرـس  مناـمهم  نیا  هاـنپ  نم و  مرح  دـناوخ :

یهارمه ار  وا  نیق  نب  ریهز  دربن  نیا  رد  دـنکفا . تکاله  كاخ  هب  ار  رفن  لـهچ  زا  شیب  تخادرپ و  تخـس  يدربن  هب  سپـس  ( . 17) منامب
وا ات  تفاتشیم  يو  کمک  هب  يرگید  دشیم  راتفرگ  عمج  نآ  نایم  رد  دروآیم و  شروی  موق  نآ  هب  نانآ  زا  یکی  هک  هاگ  ره  درکیم و 

ار وا  ع )  ) نیـسح نارای  دنتـشادرب . شنایم  زا  هتفرگ  نایم  رد  ار  رح  دعـس ، رمع  رکـشل  ماـظن  هداـیپ  زا  ياهدـع  ماجنارـس  . دـشخب ییاـهر  ار 
: دومرف هدودز  شاهرهچ  زا  كاخ  ماما  هک  تشاد  یناج  همین  زونه  دوب  هتفر  رح  زا  يدایز  نوخ  هکنآ  دوجو  اب  دندروآ ؛ ماما  دزن  هتـشادرب 

يوس هب  دعـس  رمع  ماـگنه  نیا  رد  ( . 18) یـشاب هدازآ  ناهج  ود  رد  هدـیمان  ار  وت  ردام ، هک  هنوگنآ  رح ، يا  داـب  تیاراوگ  هحفص 60 ) )
ریما دزن  دیـشاب و  دـهاش  مدرم  يا  دروآرب : دایرف  هتخادـنا  ماما  نارای  فرط  هب  ار  نآ  هداهن  ناـمک  رد  يریت  هدـمآ ، ع )  ) نیـسح نایرکـشل 

کیچیه دندرک ؛ نارابریت  ار  ماما  هاپس  مدرم ، وا  زا  سپ  متسب ؛ ریت  هب  ار  شنارای  و  ع )  ) نیـسح هک  مدوب  یـسک  نیتسخن  نم  دیهد  تداهش 
؛ دزرمایب ار  امـش  دـنوادخ  دـیزیخرب ، دومرف : ع )  ) نیـسح تشگ  نینچ  نوچ  هدـنامن  هرهب  یب  موق  نآ  ياهریت  دـنزگ  زا  ماـما  نایرکـشل  زا 

امـش يوـس  هب  موـق  نـیا  هتـشگ ، لیـسگ  ناریفـس  اـهریت  نـیا  هـک  دـیروآ  باتـش  تـسین  يزیرگ  نآ  زا  هـک  یگرم  يوـس  هـب  دـیزیخرب و 
نآ دید  نوچ  دمآیم ، رامـش  هب  دعـس  رمع  نایرکـشل  زا  دشیم و  هدیمان  ءاثعـشلاابا  هک  يدنک  رجاهم  نب  دایز  نب  دـیزی  ( . 19 .) دنشابیم

رارق ماما  نایرکـشل  نایم  رد  دیدرگ و  ادـج  موق  نآ  زا  هدز  زابرـس  شیاهداهنـشیپ  نتفریذـپ  زا  هداد ، هنوگ  نیا  ار  ع )  ) نیـسح خـساپ  موق 
ار نیسح  مدش  برای  رفاک  هاپس  ریش  زا  رتدار  رجاهم  مردپ  دیزی و  منم  دناوخ : زجر  نینچ  هتـساخرب ، دعـس  رمع  هاپـس  هزرابم  هب  دناهتفرگ ،

زادناریت نوچ  تخادنا و  نمـشد  يوس  ریت  دص  تفرگ و  رارق  ع )  ) هللادبعابا يور  شیپ  هاگنآ  ( . 20) رجاهم مدش  رمع  رکشل  زو  رصان  نم 
: دـندومرفیم اعد  نینچ  ار  وا  مد  ره  ماما  تسـشن و  نانمـشد  هنیـس  رب  همه  هدـماین ، دورف  نیمز  رب  اهریت  نآ  زا  ریت  جـنپ  ح̠ دوب ، یتسدربز 
ار دعس  رمع  نارای  زا  نت  چنپ  وا  سپ  ( . 21) هد رارق  تشهب  ار  شراک  رجا  شاداپ و  نادرگ و  مکحم  هدیـشخب  ناوت  ار  وا  ناوزاب  ادنوادخ 

هحفص  ) یتعاس تفای و  شرتسگ  هزرابم  گنج و  هنماد  هتخیوآرد ، مهب  هاپس  ود  سپس  دیسر . تداهـش  هب  دوخ  هدنکفا ، كاله  كاخ  هب 
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نـساحم ماما  دـندوب ، هدیـسر  تداهـش  هب  ع )  ) نیـسح نارای  زا  نت  هاجنپ  تسـشن ، ورف  رازراک  نادـیم  رابغ  نوچ  تشذـگ و  نینچنیا  ( 61
نوـچ دـش و  هتخیگنارب  يدـنوادخ  مشخ  دـیرفآ ، يدـنزرف  راـگدرورپ  يارب  دوـهی  هک  ناـمز  نآ  دـندومرف : هتفرگ  تـسد  هـب  ار  شیوـخ 

رهم و هب  هتفاترب  رس  شترضح  شتسرپ  زا  نایـسوجم  هک  هاگنآ  دش و  نوزفا  یهلا  بضغ  دندرمـش ، نت  هس  زا  یـشخب  ار  نادزی  ناینارـصن 
رد غیت  هتـسب ، ناشربمایپ  تخد  دنزرف  لتق  هب  رمک  موق  نیا  هک  کنیا  دمآ ... شورخ  هب  يدـنوادخ  مشخ  مه  زاب  دـندروآ  يور  یتسرپهام 

مهاوخن رد  نت  دنهاوخیم  مدرم  نیا  هچنآ  هب  نم  دنگوس  ادخ  هب  تسا ... هدـمآ  مشخ  هب  راگدرورپ  دـناهداهن ، يو  نارای  نادـناخ و  نایم 
، هدیبلط دروآمه  هدمآ  نادیم  هب  هللادیبع  هدـنب  ملاس  دایز و  مالغ  راسی ، ناگنه  نیا  رد  ( . 22) منک رادـید  نینوخ  ياهرهچ  اب  ار  قح  ات  داد 
. دیشاب دوخ  ياج  هب  دندومرف : ع )  ) نیسح دنتـساخرب  ریـضخ  نیریرب  رهاظم و  نب  بیبح  نوچ  دزیخیم ؟ رب  ام  هزرابم  هب  سک  هچ  دنتفگ :

کـش دندومرف : هدـنکفا  يو  هب  یهاگن  ماما  دـیبلط ، تصخر  هتـساخرب  ياج  زا  دوب  الاب  دـنلب  دیـشر و  رایـسب  هک  یبلک  ریمع  هللادـبع  سپ 
هب ار  هفوک  هنابش  شرسمه  هارمه  وا  دنیوگ  دندومرف : تصخر  ار  وا  سپس  ( 23 ،) دنارذگ دنهاوخ  غیت  مد  زا  ار  دوخ  نادروآمه  هک  مرادن 

دوخ اب  دید  ع )  ) نیسحلا هللادبعابا  اب  دربن  يارب  ندش  لیسگ  يایهم  ار  نایرکـشل  هیلخن  رد  هک  یماگنه  هتفگ ، كرت  ماما  هب  نتـسویپ  دصق 
رتخد دـنزرف  اـب  گـنج  هب  هک  یناـسک  اـب  داـهج  شاداـپ  رجا و  مراد  وزرآ  هدوب ، ناکرـشم  اـب  داـهج  قاتـشم  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :

: تفگ کـی  نآ  تخاـس  هاـگآ  هلوقم  نیا  زا  ار  دوخ  رـسمه  نوچ  دـشابن و  ناکرـشم  اـب  داـهج  باوث  زا  رتمک  دناهتـسب ، رمک  ناـشربمایپ 
تبـسن هللادـبع  یتسیک ؟ دیـسرپ : راسی  دـمآ ، نادـیم  هب  هللادـبع  نوچ  زاس . شیوخ  هارمه  زین  ارم  وش ؛ هناور  دـشاب ، تسرد  اور و  تنامگ 

نم فاصم  هب  ریضخ  هحفـص 62 )  ) نبریرب ای  رهاظم  نب  بیبح  ای  نیق  نب  ریهز  راذـگب  مسانـشیمن  ار  وت  تفگ : راسی  تفگ : زاـب  شیوخ 
وت زا  دزیخرب  وت  هزرابم  هب  هک  سک  ره  نادـب  یباترب ؟ نم  هزرابم  زا  يور  هک  دـسریم  ار  وت  ایآ  هدازانز  يا  تفگ : ار  وا  ریمع  نبا  دـنیآ ،
ادن ار  وا  ریمع  نبا  نارای  دروآ ، موجه  يو  يوس  هب  هللادیبع  هدـنب  ملاس  دـش ، دربن  مرگرـس  نوچ  هدروآ ، شروی  يو  هب  هاگنآ  دـشاب . رتهب 
غیت هبل  هب  شناتشگنا  دز  سپ  زاب  پچ  تسد  هب  ار  ملاس  ریشمش  هبرـض  ریمع  دنزرف  نوچ  شاب . رایـشه  دیآیم  وت  يوس  هب  هدرب  هک  دنداد 
زجر هنوگ  نیا  هداد ، نالوج  نادیم  هنایم  رد  تشگ  غراف  دربن  زا  نوچ  هدنارذگ ، دوخ  غیت  مد  زا  ار  اهنآ  هللادبع  دوجو  نیا  اب  دـیرب . هتفرگ 

يا مروآ  گنجب  ور  زیتس  هاگ  مرواگنج  دار و  منیرفآ ، مشخ  تسا  بسح  ار  امـش  یـسب  نم  راـبت  تسا  بلک  مباـین  مریمع و  روپ  دـناوخ :
هدـمآ شیوخ  يوش  دزن  هتـشادرب ، يدومع  بهو ؛ ما  يو ، رـسمه  هاـگنآ  ( . 24) مروآ دورف  هک  ییاههبرـض  رد  مربـهر  ار  وت  بهو ، رداـم 

ار وا  تساوخ  هللادبع  دنربمایپ ؛ نامدود  هک  نک  راگزور  ناداهن  كاپ  يادف  ار  نتـشیوخ  زیتسب و  داب  وت  يادف  مردام  ردـپ و  تفگ : نینچ 
ماگنه نیا  رد  مریمب ؛ تیاپ  شیپ  هک  هاگنآ  اـت  مرادـن  زاـب  وت  زا  تسد  تفگیم : هتفرگ  وا  زا  نماد  هتفریذـپن  نز  اـما  دـنادرگزاب  همیخ  هب 

مقر داهج  نانز  رب  هک  درگزاب  همیخ  هب  دـهد  وکین  يازج  شربمایپ  نادـناخ  زا  عافد  يارب  امـش  هب  دـنوادخ  دـنداد : ادـن  ار  وا  ع )  ) نیـسح
یمرضح تیبث  نب  یناه  تسد  هب  ماجنارس  درک و  هنادرم  یگنج  زیتس و  ریمع  هللادبع  تشگزاب . همیخ  هب  بهو  ما  سپ  ( 25) تسا هدروخن 

انامه وش  هناور  دومرف : ار  وا  ع )  ) نیسح تفرگ  نادیم  نذا  ماما  زا  يوادیص  دلاخ  نبرمع  نوچ  دیـسر . تداهـش  هب  یمیمت  یح  نبریکب  و 
نب عمجم  یناملـس و  ثراح  نبرباج  و  هحفص 63 )  ) يو مالغ  دعـس  هارمه  دلاخ  روپ  ( 26 .) تسویپ میهاوخ  وت  هب  رگید  یتعاس  ات  اـم  هک 

ناشنانگمه زا  ار  نانآ  هدمآ  درگ  هورگ  نیا  رب  نایفوک  نوچ  دندرک ؛ هنخر  نمـشد  هاپـس  لد  رد  هدروآ ، شروی  نایفوک  رب  يذئاع  هللادبع 
ریـشمش هب  البرک  رادـملع  دـنک ، ناشیرای  ات  داد  نامرف  ار  ع )  ) سابع شیوخ  ردارب  ع )  ) نیـسح دـندنکفا ، ییادـج  ناـشنایم  دنتـشادزاب و 

، دروآ شروی  رگید  يراب  نمـشد  تشگزاب ، هار  رد  نوچ  هدـش ، حورجم  هورگ  دارفا  یمامت  هک  دیـشخب  تاجن  یلاح  رد  ار  نانآ  شیوخ 
هللادبعابا نایرکشل  دندیسر . تداهش  هب  ناکم  کی  رد  همه  هتخادرپ ، زیتس  هب  سفن  نیرخآ  ات  هدش  دای  هورگ  تفرگ و  رد  یتخـس  گنج 

ماما نادناخ  زا  هتفر  نادیم  هب  هدیبلط  تصخر  رامش  مک  ییاههورگ  رد  دندید  رایسب  ار  نانآ  رامش  هتسیرگن ، دوخ  ناگتشک  هب  نوچ  (ع )
. تفرگیم دوخ  هانپ  رد  ار  يرگید  کی  ره  دربن  زیتس و  نیا  رد  دـنتخاسیم و  ع )  ) نیـسح يادـف  ار  نتـشیوخ  هدرک ، ینابیتشپ  تیامح و 

نذا ماما  زا  دندرکیم ، هبرجت  ار  یناوجون  هرود  هدوب  رگیدکی  هدازومع  هک  عیرس  نب  هللادبع  نب  کلام  عیرس و  نب  ثراح  نب  فیـس  سپ 
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هللادبع و هاگنآ  دنتفای . تسد  تداهـش  هب  ماجنارـس  دنتخاس و  هتـشپ  هتـشک  زا  هتخادرپ ، دربن  هب  شترـضح  يور  شیپ  هتفرگ  نادیم  نادیم 
تیاـمح و يارب  اـم  هللادـبعابا  يا  وت  رب  دورد  دـنتفگ : نخـس  نینچ  هدـمآ  ع )  ) نیـسح دزن  يراـفغ ، هورع  ناوجون  نادـنزرف  نمحرلادـبع 

شوخ دـندومرف : هدـش  کیدزن  دـنتخیریم  ورف  ناگدـید  زا  کشا  هک  نانآ  هب  ماـما  میاهدـمآ . تدزن  ندـش  هتـشک  نتـشک و  یناـبیتشپ و 
دیهاوـخ شمارآ  رگید  یتعاـس  هک  منیبیم  نینچ  دـنگوس  ادـخ  هب  مردارب ؟ نادـنزرف  يا  تسا  هتخاـس  ناـیرگ  ار  امـش  زیچ  هـچ  دـیدمآ ،

نیا نایم  رد  روای  راییب و  ار  وت  هک  تسا  ناور  يور  نآ  زا  ام  کشا  مییرگیمن ، دوخ  يارب  ام  میوش ، تیادف  دـنتفگ : ود  نآ  ( 27 .) تفای
هـشیپ هک  یتمه  دیراد و  هک  یقوش  روش و  يارب  امـش  هب  دـنوادخ  دـندومرف : ماما  دـیآیمنرب . نامتـسد  زا  يراک  هدـید ، راتفرگ  نود  موق 

هحفـص 64)  ) دنزرف يا  وت  رب  دورد  دنتفگ : هدروآ  نادیم  هب  يور  ناوج  ود  نآ  ( 28) دنک اطع  ناراگزیهرپ  ناراکوکین و  شاداپ  دیاهدرک 
تداهـش هب  ترـضح  يور  شیپ  هک  نامز  نآ  اـت  سپ  داـب . امـش  رب  يدـنوادخ  تمحر  دورد و  دـندومرف : خـساپ  رد  ماـما  ادـخ ... لوسر 

ام قح  ياضر  يارب  هک  تسین  یسردایرف  مدرم  امش  نایم  رد  ایآ  دنداد : رس  ادن  ع )  ) نیسح ماما  ماگنه  نیا  رد  دنتخادرپ . دربن  هب  دندیـسر 
نینچ نوچ  ناـکدوک  ناـنز و  ( 29 (؟ دـیامن ترـصن  ار  ادـخ  لوسر  نادـناخ  ات  دزیخیمن  رب  امـش  نایم  زا  يدرمناوج  ایآ  دـهد ؟ يراـی  ار 

ریشمش دندینش  ار  نانز  نویش  ماما و  يادن  نوچ  فوتحلاوبا  شردارب  ینالجع و  يراصنا  ثرح  نبدعس  دنتشادرب . نویـش  هب  ادص  دندینش 
كاخ هب  ار  يرایـسب  هدـنارذگ ، غیت  مد  زا  ار  اما  نانمـشد  هتـشاذگ ، دـندمآیم  رامـش  هب  ناـنآ  زا  دوخ  هک  دعـسرمع  نایرکـشل  ناـیم  رد 

هب کیاکی  دارفا  دومن ، يور  نآ  رد  یتساک  تفرگ و  شهاک  ع )  ) نیـسح نارای  رامـش  نوچ  دندیـسر . تداهـش  هب  دوخ  هدنکفا  تکاله 
دایرف جاجح  نبورمع  ناـمز  نآ  دندیـسر . لـتق  هب  هتـشذگ  ناـنآ  غیت  مد  زا  ناـیفوک  زا  يرایـسب  سپ  دـنتخادرپیم ، دربن  هب  هدـمآ  نادـیم 

رارق ییاـناد  تریـصب و  ناگدـنراد  نیرترب  ناراـکراوس و  نیرتهب  يور  رد  يور  امـش  دـینکیم ؟ دربن  سک  هچ  اـب  دـینادیم  اـیآ  دروآرب :
ادخ هب  دیوش ، هتـشک  هکنآ  رگم  تفر ، دیهاوخن  نانآ  فاصم  هب  امـش  زا  کیچیه  دـینادب  دناهتـشذگ ؛ ناج  زا  يدارفا  مدرم ، نیا  دـیراد ،

ار مدرم  دشاب ، باوص  وت  يأر  یتفگ ! تسار  داد ، ادن  دعـس  رمع  دید . دیهاوخن  ار  ناشندش  هتـشک  دـینکن  راسگنـس  ار  نانآ  رگا  دـنگوس 
سپ دـنوش . تعاـمج  نیا  بولغم  دـننک  نینچ  رگا  هک  ارچ  دزیخنرب  ناـنآ  هزراـبم  هب  اـهنت  سکچیه  دـنهاوخب  نارگید  زا  اـت  نک  لیـسگ 

هب ار  شیوخ  ياهریت  هتسشن ، وناز  هب  دندرک و  یگداتسیا  يو  ربارب  رد  ماما  نارای  دروآ . شروی  ع )  ) نیسح هاپس  هنمیم  هب  جاجح  نبورمع 
ناشیوس هب  هحفص 65 )  ) ار دوخ  ياههزین  ماما  نارای  دنتسشن ، سپ  زاب  دعـسرمع  ناراکراوس  دندرک و  نینچ  نوچ  دنتخاس ؛ اهر  ناشیوس 

ماما اب  دربن  هب  یتعاس  هدروآ ، شروی  تارف  يوس  زا  ورمع  هاگنآ  دـنداتفا . كاله  كاـخ  هب  ناـیفوک  زا  يرایـسب  هجیتن  رد  هدرک ، باـترپ 
نب ملـسم  هک  تفرگ  گنت  نانآ  رب  نانچ  ار  راک  هتفر ، موق  نآ  فاصم  هب  يدسا  هجـسوع  نب  ملـسم  ماگنه  نیا  رد  تخادرپ . ع )  ) نیـسح

تشاد و رارق  كاخ  يور  ملسم  تسشن  ورف  نوچ  تساخ و  اوه  هب  نایم  نآ  زا  يرابغ  هدروآ ، شروی  وا  رب  یلجب  هللادبع  بابض و  هللادبع 
يا دروآ  محر  وت  رب  دـنوادخ  دومرف : هدـمآ  يو  نیلاـب  هب  يدـسا  رهاـظم  نب  بیبح  هارمه  ع )  ) نیـسح هک  هدـنام  یقاـب  وا  زا  یـسفن  زونه 

یـضق نم  مهنمف  . » دناهتخاسن هنوگژاب  ار  ینامرف  هاگچیه  دنراظتنا و  رد  ینارگید  دـناهتفاترب و  ناهج  زا  يور  یناسک  هنایم  نیا  زا  ملـسم ،
هب ار  وت  ملـسم ، يا  دیآیم  نارگ  سب  نم  رب  وت  گرم  تفگ : هدش  کیدزن  يو  هب  بیبح  سپـس  الیدبت » ولدبام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و 

رگا تفگزاب : ار  وا  بیبح  دـهد . وکین  یتراـشب  وت  هب  دـنوادخ  تفگ : ار  وا  یگدـنز  ياـهمد  نیرخآ  رد  ملـسم  مهدیم . تراـشب  تشهب 
يرای هب  ار  وت  داد : خساپ  ار  وا  ملسم  ینک . تیصو  یهاوخیم  هچنادب  متساوخیم  وت  زا  تسویپ  مهاوخ  وت  هب  رگید  یتعاس  ات  متسنادیمن 

. تخاس مهاوخ  نشور  ار  تناگدید  هک  نادب  تفگ : ار  وا  بیبح  يرادن . زاب  وا  زا  تسد  گرم  هظحل  ات  هک  منکیم  تیـصو  ع )  ) نیـسح
دندش راپـسهر  نانج  هب  لد و  رد  وت  رهم  دندش  راسگمغ  ار  وت  تایح ، هصرع  هب  نارای  دزرمایب . شیادخ  تسب . ورف  ناهج  زا  مشچ  ملـسم 

زا مرورـس  هآ ، تـشادرب : داـیرف  يو  ناـنز  زا  یکی  ( . 30) دـندش رازراـک  هب  نادرم  هک  گـنجب  نونکا  تفگ  بیبح  هب  عزن  ناـمز  ملـسم ،
دایرف یعبر  نب  ثبش  دش . هتشک  هجسوع  نب  ملـسم  دینادب  دنتـشادرب : ادن  دعـس  نبا  نایرکـشل  هجـسوع ! روپ  رب  نم  ياو  يا  تفر ! نامنایم 

زا ایآ  دیزاسیم  نارگید  نوبز  راوخ و  ار  دوخ  دیرادیمرب و  نایم  زا  دوخ  تسد  هب  ار  نتشیوخ  هک  دننیشنب  ناتیازع  هب  ناتناردام  دروآرب :
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سب یتلزنم  هاگیاج و  ناناملـسم  ناـیم  رد  ار  وا  ماهدروآ ، ناـمیا  يو  هب  هک  سک  نآ  هب  مسق  دـیوشیم ؟ داـش  هحفص 66 )  ) ملـسم گرم 
هب ار  ناکرـشم  زا  نت  شـش  يو  هک  دندوب  هدرکن  ییارآ  فص  مالـسا  نایرکـشل  زونه  ناجیابرذآ  گنج  رد  مدید  دوخ  دوب ؛ دنلب  عیفر و 

، دروآ هلمح  ع )  ) نیـسح ماما  نارای  هاگودرا  هب  دوخ  نایرکـشل  هارمه  نشوجلا  يذ  نبرمـش  ماگنه  نیا  رد  نوچ  دـنکفا . تکاله  كاـخ 
تسد زا  ار  هورگ  نیا  یبابض ، هرذعابا  نتشک  اب  هدرک ، يدرمیاپ  یگداتـسیا و  نانآ  ربارب  رد  ماما  نارای  زا  نت  هد  یهارمه  هب  نیق  نبریهز 

ناشعضاوم هب  ار  نارگید  هدناسر ، تداهش  هب  ار  ياهدع  نانآ  هب  یـشروی  اب  رمـش  یلو  تشادزاب ، ع )  ) هللادبعابا مرح  هاگهمیخ و  هب  نتفای 
دوب هتـشگ  ماگنه  رهظ  دناسر . لتق  هب  دوب  نمـشد  نایرکـشل  نایم  رد  هک  ار  دوخ  مع  رـسپ  يدئاص ، همامثوبا  ماگنه  نیمه  رد  دناشنزاب و 
ادـخ هب  دناهتـشگ  کیدزن  وت  هب  هورگ  نیا  داب  وت  ناج  يادـف  مناـج  تفگ : هتخاـس  بطاـخم  ار  ع )  ) نیـسح ماـما  يوادیـص  هماـمثوبا  هک 

. مشاب هدرازگ  زامن  هک  مباتـشب  شترـضح  رادید  هب  ياهنوگ  هب  مهاوخیم  ادخ  زا  دنباین  تسد  وت  رب  نانیا  مزیخنرب  نایم  زا  نم  ات  دـنگوس 
نونکا يرآ  يدرک  دای  ار  زامن  هک  دروآ  رامش  هب  نارکاذ  نارازگزامن و  زا  ار  وت  دنوادخ  دندومرف : هتشادرب  نامسآ  يوس  هب  رس  ع )  ) ماما

(31) میرازگ زامن  ات  دنرادب  تسد  گنج  زا  دیهاوخب  موق  نیا  زا  دندومرف : نارای  هب  ترضح  سپـس  تسا . نآ  نتـشاداپرب  ماگنه  نیتسخن 
هاگرد هتفریذپ  ام  زامن  هک  ياهتشادنپ  وت  تفگ : ار  وا  رهاظم  نب  بیبح  ددرگیمن . هتفریذپ  زامن  نیا  تفگ : ماما  نارای  هب  میمت  نب  نیصح 
ریشمش هب  ار  وا  بسا  خر  کی  نیا  تشگ و  روهلمح  بیبح  هب  نیصح  دریگیم ؟ رارق  لوبق  دروم  یشوگزارد  وت  نوچ  زامن  هتـشگن ؛ قح 

. دناسر تکاله  هب  ار  نانآ  زا  نت  کی  بیبح  دندروآ ؛ شروی  بیبح  هب  هداد  تاجن  ار  وا  شنارای  تشگ  نوگنرـس  نیـصح  نوچ  دـیرب و 
هب ماما  ات  دـنریگ  رارق  نارازگزاـمن  يور  هحفـص 67 )  ) شیپ دندومرف  روتـسد  یفنح  هللادـبع  نب  دیعـس  نیق و  نبریهز  هب  ع )  ) نیـسح ماما 

درپس نانمـشد  ياهریت  هب  ار  نتـشیوخ  نانچ  هللادبع  نب  دیعـس  تسـشن  ماما  رکیپ  رب  يریت  زامن  ماگنه  نوچ  دننک ؛ ادا  ار  زامن  نارای  قافتا 
نادـب ار  دومث  داـع و  موق  هک  ریگ  شیوخ  نیرفن  هب  ناـنچنآ  ار  تعاـمج  نیا  اراـگدرورپ  تفگیم : هداـتفا  كاـخ  هب  زاـمن ، ناـیاپ  اـب  هک 

رد نم  تسـشنن و  مرکیپ  رب  هک  ییاـهمخز  هچ  موـق  نیا  زا  هک  يوگزاـب  ار  وا  ناـسر و  تربماـیپ  هب  ارم  مالـس  دورد و  ادـنوادخ  یتـفرگ ،
نخـس هنوگ  نیا  يو  هک  تسا  هدمآ  نینچنیا  يرگید  تیاور  رد  ... ) ماهتخاس شیوخ  رظندم  ار  ربمایپ  نامدود  يرای  اهنت  هار  نیا  ندـیزگ 

يوگزاب ار  وا  هدـناسر  تربمایپ  هب  ارم  مالـس  دورد و  سپ  یباین  تسد  دوخ  تساوخ  هدارا و  هب  هک  ینآ  زا  رتاـناوت  وت  اراـگدرورپ  تفگ :
اطع نم  هب  ناهج  نآ  رد  ار  شترـضح  یهارمه  قیفوت  ادـنوادخ  راب  ماهدرک ، ینابیتشپ  تیامح و  يو  زا  هدوب  رواـی  ار  ع )  ) نیـسح نم  هک 
یبا نبورمع  نبدـیوس  ماگنه  نیا  رد  دوب . هتـسشن  ریت  هدزیـس  هزین ، غیت و  برـض  زج  وا  رکیپ  رب  تسب  ورف  ایند  زا  مشچ  نوچ  هاگنآ  امرف ؛)
يرآ گنجب  ور  نیسح ، هرمه  يراد  رسبرا  دمحا ، رادید  قوش  تفگیم : هتشاذگ  شیپ  ياپ  ناوخ  زجر  دوب  رازگزامن  رایـسب  هک  عاطملا 
يور شیپ  قـح  ریـش  هزمح  يرآ  زاـب  هدـید  هب  نسح  خر  رگ  يرآ  تسدـب  ینماد  نیـسح  زا  دـیاب  دـشاب  یلع  ندـید  قوـش  وـچ  تلد  رد 
يریش نوچ  سپ  ( . 32  ) يرآ نانج  يوس  ور  يراذگب ، رمع  يرآ  مشچ  شیپ  هک  یهاوخ  وت  رگ  يراب  زا  هتفرگرب  لاب  ود  رفعج  يراذگب 
نورب هزادنا  زا  شرکیپ  مخز  نوچ  تخادرپ و  هزرابم  هب  تخس  بعص و  نانچ  یشیامزآ  زا  رابدرب  روبـص و  هداتفا ، موق  نآ  نایم  رد  نایژ 

سپ دش ؛ هتـشک  ع )  ) نیـسح دنیوگیم  مدرم  دینـش  زاب  هک  دوشگ  هدـید  یماگنه  داتفا و  ناگتـشک  نایم  رد  شومخ  هحفص 68 ) ، ) تفر
. دزرمآ شیادـخ  دیـسر ، تداهـش  هب  ات  تخادرپ  هزرابم  هب  راـب  رگید  تفرگرب و  ناـیم  زا  يرجنخ  تساـخرب و  شیوخ  ياـج  زا  یتخـسب 
زا یکی  دشاب  نیـسح  نیـسح  زا  ناتمنار  دوخ ، غیت  هب  نیق  دنزرف  نم و  مشاب  ریهز  دناوخ : زجر  ناسنیا  هدمآ  نادـیم  هب  نیق  نبریهز  هاگنآ 

يادـف هب  ناج  اهرازه  نیـسح  تسدـب  هدوب  وا  غیت  هک  بیر  کش و  یب  لوسر  نآ  دـمحم ، نیـسح  ياین  زا  دـشاب  راـگدای ، هک  یطبـس  ود 
یمیمت هللادـبع  نبریثـک  هک  دوب  هتـشادرب  ناـیم  زا  ار  موـق  نآ  زا  نت  تسیب  دـصکی و  یتـیاور  هب  هدرک ، هنادرم  يدربـن  سپ  ( . 33  ) نیسح

اعد هنوگ  نیا  يو  هرابرد  ع )  ) نیـسح تشگ  نینچ  نوچ  دندناسر ؛ تداهـش  هب  ار  وا  هدروآ ، شروی  يو  رب  یمیمت  سوا  نیرجاهم  هارمه 
هک تشاد  یمدرم  ینازرا  هک  دـنک  هورگ  نیا  راثن  هنوگ  نآ  ار  يدـبا  نیرفن  ریهز و  يا  دراد  برقم  شیوخ  دزن  ار  وت  راگدرورپ  دـندرک :

نونکا بذوش  يا  تفگ : هدرک  رکاش  ینب  مالغ  بذوش  يوس  ور  يرکاش  بیـش  نب  سباع  هاگنآ  ( . 34) دنتشگ خسم  نومیم  كوخ و  هب 
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لوسر دنزرف  زا  عافد  هب  سفن  نیرخآ  ندمآرب  گرم و  ماگنه  ات  وت  هارمه  هک  نادـب  منک ؟ هچ  داد : خـساپ  بذوش  ینک ؟ هچ  يراد  وزرآ 
زیخرب گنج  هب  ع )  ) هللادبعابا يور  شیپ  وش و  نادیم  راپسهر  سپ  متشادن  نامگ  وت  هرابرد  نیا  زج  تفگ : سباع  تخادرپ . مهاوخ  ادخ 

وکین یـشاداپ  نآ  رد  هک  یکین  راک  چـیه  زا  دـیابن  تسام و  رازراک  زور  زورما ، هک  دـیاب  وکین  ینامگ  وت  يهرابرد  نم  نوچمه  زین  وا  اـت 
دورد دروآرب ، ادن  نینچ  هدروآ ، هحفص 69 )  ) نادیم يوس  ور  بذوش  سپ  تسا ؛ شیپ  رد  نامشاداپ  زور  هک  ارچ  مینک  يرازگورف  دشاب 

تداهـش هب  نامز  نآ  ات  يو  موش . یهار  دوخ  هدرپس ، راگدرورپ  هب  ار  وت  هک  تسا  نآ  ماگنه  کنیا  هللادـبعابا  يا  داـب  وت  رب  ادـخ  ياـنث  و 
سکچیه كاخ  نیا  رب  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  هللادبعابا  يا  تفگ : نینچ  هدروآ  نادیم  يوس  ور  سباع  سپس  درک . زیتس  گنج و  دیسر 
کـشیب مراد ، زاب  وت  زا  ار  گرم  دوخ ، نوخ  یمارگ و  ناج  اـب  زج  متـسناوتیم  رگا  مرادیمن  زیزع  ار  وا  هتـشادن ، تسود  وت  زا  شیب  ار 

تراوگرزب ردـپ  وت و  شور  هار و  رب  نم  هک  مریگیم  هاوـگ  ار  ادـخ  هللادـبعابا ، يا  داـب  وـت  رب  ادـخ  دورد  مدرکیم ؛ هشیپ  ار  راـک  ناـمه 
نب عیبر  هدروآ . موق  نآ  يوس  ور  دوب ، هتفرگ  راوتسا  شیوخ  ریـشمش  هتـشاد  نیبج  رب  یغیت  ناشن  هک  وا  سپـس  ماهدش . يربهار  تیاده و 

هب ار  شیدار  يریلد و  هدـید ، ار  وا  يرامـشیب  ياهگنج  رد  رتشیپ  دـیآیم و  ام  يوس  هب  وا  مدـید  هک  یماـگنه  دـیوگیم : یثراـح  میمت 
تسا ناریشریش  درم  نیا  هک  دینادب  مدرم  يا  ناه  مدروآرب : دایرف  دیآیم  کنیا  هک  مدید  متسنادیم و  شمدرم  نیرتعاجش  هتـشاد ، رطاخ 

؛ دینک راسگنـس  ار  وا  دیاب  هک  منیبیم  نینچ  هتـشادن ، ار  وا  اب  يربارب  يارای  امـش  زا  سکچیه  دـینادب  دـیآیم  هک  تسا  بیبش  دـنزرف  نیا 
؟ دیآ نم  فداصم  هب  هک  تسین  امـش  نایم  رد  يدرم  چیه  ایآ  دروآرب  دایرف  سباع  دـمآرب  موق  نآ  زا  گنـس  ناراب  نوچ  دـیوگیم  يوار 
. دـیهد رارق  شیوخ  ياهگنـس  ناراب  ریز  يوس  ره  زا  ار  وا  دز : دایرف  دعـس  نبا  دـنتفرگیم  رارق  رگیدـکی  هانپ  رد  يو  سرت  زا  مدرم  نوچ 
هک مدید  نانچ  دنگوس  ادخ  هب  دیوگیم : يوار  درب . شروی  موق  نآ  هب  تشاذـگب و  هرز  هتخادـنا  رپس  سباع  دـندرک  نینچ  موق  نآ  نوچ 
يو رس  هاگنآ  دیسر ، تداهش  هب  هک  دنتخاس  شنارابگنس  نانچ  هتفرگ  نایم  رد  رود  زا  ار  وا  سپس  هتخیرگ ، يو  يور  شیپ  زا  نت  اهدص 

اب هدوـهیب  دز  داـیرف  ناـنآ  رب  دـید  نینچ  دعـسرمع  نوـچ  تسا و  هتـشک  ار  وا  دوـخ  درکیم  اـعدا  کـی  ره  هتفرگ  رارق  موـق  نآ  تسد  رد 
هب يدسا  رهاظم  نب  بیبح  سپس  داد . نایاپ  نانآ  عازن  هب  ینخس  نینچ  اب  و  تسا ، هدوبن  نت  کی  راک  يو  نتشک  هک  دینکن  زیتس  رگیدکی 

میدش ادخ  تجح  هب  رفاو  دیدش  ددـع  هدـع و  هب  رفک  هاپـس  شیپ  مشتآ  وچ  رهاظم  مردـپ  بیبح و  منم  دـناوخ : زجر  نینچ  هدـمآ  نادـیم 
، هدرک یتخس  گنج  زیتس و  هاگنآ  ( . 35  ) رکاش تسرپ  قح  نایقتم  رباص  درم  هشیپ  دوب  افو  دـیناد  افو و  زا  ییوب  هدربن  هحفص 70 )  ) رهاظ

یتبرـض هب  هتخات  وا  رب  يرگید  ییمت  دـنکفا ، تکـاله  كاـخ  هب  دـشیم  هدـناوخ  میرـص  نب  لیدـب  هک  ار  میمت  ینب  نادرم  زا  یکی  نوچ 
هب ار  وا  هدرک  بیبح  رس  تلاوح  ار  دوخ  ریـشمش  میمت  نب  نیـصح  دتـسیا ، ياپ  رب  هک  تساوخ  کی  نیا  نوچ  درک و  نوگنرـس  ار  بیبح 

ناـج لد و  بیبـح  تداهـش  دـنیوگ  تخاـس ؛ ادـج  ندـب  زا  ار  وا  رـس  هدـمآ  دورف  شیوخ  بسا  زا  تسخن ، یمیمت  سپـس  هدـنکفا  نیمز 
هـضرع وت  هاگرد  هب  ار  منارای  راک  شیوخ و  راک  نم  اراگدرورپ  دومرف : نینچ  يو  هراـبرد  شترـضح  هک  دـنازرل  ناـنچ  ار  ع )  ) هللادـبعابا

ادـخ هب  هن  داد . خـساپ  یمیمت  مشاب . زابنا  کیرـش و  بیبح  لتق  رد  وت  اب  نم  تفگ : روبزم  یمیمت  هب  نیـصح  ماگنه  نیا  رد  ( 36) مرادیم
راـک نیا  رد  وت  اـب  نم  هک  دـننادب  مدرم  هتخیوآ  مبـسا  ندرگ  رب  ار  نآ  اـت  شخبب  نم  هب  ار  رـس  نیا  تفگ : نیـصح  تسین . نینچ  دـنگوس 

نآ مرادـن . يزاین  یتجاح و  زین  دایز  نبا  ياـطع  هب  تشاد و  مهاوخن  زاـین  نادـب  رگید  هک  ریگزاـب  نم  زا  ار  نآ  سپـس  ماهدرک ، یهارمه 
ماگنه ات  کی  نیا  تشاذگ و  یمیمت  رایتخا  رد  ار  رـس  سپـس  هدمآرد ، شوگ  هب  مدرم  نایم  رد  بیبح  رـس  اب  نیـصح  درک و  نینچ  یمیت 

مان ملـسا  هدوب ، ع )  ) هللادـبعابا هب  قلعتم  هک  يداژن  كرت  مالغ  هاـگنآ  دوب . هتخاـس  نازیوآ  دوخ  بسا  ندرگ  رب  ار  نآ  هفوک  هب  تشگزاـب 
شوج هب  منانـس  زا  اضف  دمآ  شورخ  رد  متبرـض  زا  می  دناوخ : زجر  نینچ  هتخادرپ  گنج  هب  هدمآ  نادـیم  هب  دوب  نآرق  رگتوالت  تشاد و 
شیوخ غـیت  مد  زا  ار  مدرم  نآ  زا  نت  داـتفه  سپ  هحفص 71 ) ( . ) 37) هدمآ شومخ  بل  نادـساسح  لد  هتخآ  تشگب  منیب  غیت  وچ  هدـمآ 

رب خر  هتفرگ ، ناماد  هب  يو  رـس  هدـمآ  يو  نیلاـب  هب  ع )  ) نیـسح نوچ  دیـسر و  تداهـش  هب  دوخ  هدـنکفا ، تکـاله  كاـخ  هب  هدـنارذگ ،
، دوب دهاز  يدباع  هک  ینادمه  ریـضخ  نبریرب  سپـس  تفاتـش . دوبعم  رادـید  هب  هدروآ  بل  رب  دـنخبل  دوشگ ، شیوخ  مشچ  داهن  شاهرهچ 
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نم و مشاب  ریرب  دناوخ : زجر  نینچ  هدمآ  نادـیم  هب  دوب ، هرهـش  نایراق  رورـس  هب  درکیم و  توالت  نآرق  شیوخ  نامز  مدرم  همه  زا  شیب 
نالتاق يا  دـیوش  نم  کیدزن  دروآرب : ادـن  نینچ  هدروآ  شروی  موق  نآ  رب  هاگنآ  ( . 38) ریخ تسدرکن  هک  سکنآ  دنیبن  ریخ  ریـضخ  روپ 

ناگدنامزاب نایناهج و  راگدورپ  لوسر  نادنزرف  نالتاق  يا  دـیدرگ  نم  کیدزن  نایردـب ، نادـنزرف  نالتاق  يا  دـییآ  نم  کیدزن  نانمؤم ،
خـساپ ریرب  ینیبیم ؟ هنوگچ  ار  راگدرورپ  راتفر  ریرب  يا  تفگ : نینچ  هتخاس  بطاخم  ار  وا  لقعم  نب  دـیزی  ماگنه  نیا  رد  دـنیوگ  ناـنآ ؛
يدوبن وگغورد  نیا  زا  شیپ  تفگ : دیزی  تسا . هدرک  یساپسان  راتفرگ  ار  وت  هدیشخب ، نم  هب  ار  ییوکن  ریخ و  همه  ناهج  راگدرورپ  داد :

رطاـخ هب  هتـشاد ، داـی  هب  مدرکیم  تیهارمه  نزاوـه  هلیبـق  رد  نـم  هـک  ار  زور  نآ  اـیآ  ياهدروآ ؛ يور  غورد  هـب  نوـنکا  هـک  هتـشگ  هـچ 
ياوشیپ بلاط  یبا  نب  یلع  دیآیم و  رامـش  هب  ناهارمگ  هرمز  زا  هیواعم  هدرک  يور  هدایز  شیوخ  قح  رد  نامثع  یتفگیم  هک  يروآیم 

: داد ادـن  ار  وا  دـیزی  مرواب . نامه  رب  زین  نونکا  مهدیم  هاوگ  هتـشاد ، دای  هب  بوخ  يرآ  تفگ : ریرب  دوشیم . هدرمـش  يراگتـسر  نیتسار 
نانچ هدرک  نیرفن  ار  وگغورد  میهاوخب  وا  زا  هتفرگ  هاوگ  ار  راگدرورپ  ات  ایب  تفگ : ریرب  یـشاب . ناهارمگ  رامـش  رد  وت  مهدیم  تداهش 

رد رگیدمه  فاصم  هب  دندرک  نینچ  نوچ  درادرب ... نایم  زا  تسا  یهارمگ  لطاب و  رب  هک  ار  يرگید  نآ  دـشاب  قح  رب  سک  ره  هک  دزاس 
ریـشمش هدیدرگ  ریرب  غیت  راتفرگ  هتـسبنرب  یفرط  شیوخ  تبرـض  هحفـص 72 )  ) زا دیزی  دیدرگ و  لدب  در و  ناشنایم  دـنچ  یتبرـض  هدـمآ 

کی نیا  تشگ  رولمح  ریرب  رب  يدبع  ذقنم  نبا  نوچ  سپ  دنکفا . تکاله  كاخ  هب  ار  وا  هتسشن  شرس  قرف  رد  هدرک  مین  ود  ار  وا  هالک 
ریرب تشپ  رب  ار  دوخ  هزین  يدزا  رباج  نب  بعک  تفرگ : رارق  شاهنیـس  يور  رب  نوچ  هدـنکفا  شنیمز  رب  ماجنارـس  هتخیوآرد  وا  اب  یتعاـس 

ینکیم هچ  دروآرب : دایرف  سنخالا  یبا  نب  ریهز  نب  فیفع  ماگنه  نیمه  رد  دـیتلغ . نیمز  رب  ذـقنم  نبا  هنیـس  زا  کی  نیا  تخاس  راوتـسا 
هب ار  ریرب  تفرگ  هدینـشان  ار  وا  نخـس  بعک  اما  تخاسیم  هدـنز  ار  اـم  ناـج  شنآرق  توـالت  ياوآ  هفوک  دجـسم  رد  هک  تسا  ریرب  نیا 

همطاف دنزرف  نانمشد  رای  وت  تفگ : هتخاس  بطاخم  ار  وا  کی  نیا  دمآ  شرسمه  دزن  رباج  نب  بعک  هک  یماگنه  دنیوگ  دناسر . تداهش 
، ار وت  دیوگب  هک  ات  سرپب  دورـس : هنوگ  نیا  خساپ  رد  بعک  تفگ . مهاوخن  نخـس  وت  اب  هاگچیه  رگید  هک  نادـب  یتشک ؟ ار  ریرب  يدـش ،

مدب يراوهر  بسا  رب  هاپس  لیخ  ناجب  مناشنب  ار  سرت  هک  ياهمهاو  مدب  متفرگ  هار  نانع  هار  هتخیر  نانس  نیـسح و  راگزور  هاپـس ز  داوس 
ود هاـنگ  تسا  سب  نیمه  دـننم  نید  ادـج ز  مدروآ  صقر  هب  ار  نآ  یمدرم  ناـیم  هارمگ  نآ  زا  ناـهج  مد ، ود  غیت  تسدـب  تسناد  هر  هک 

ناشرف رک و  تحاس  هب  دنیآ  گنج  هب  نایژ  ریـش  وچ  زیتس  هگ  هاگن  چـیه  تفاین  مه  دوخ  یناوجون  هب  نانآ  نوچ  هدـیدن  هنامز  هب  ماهدـید 
بابح نب  بهو  هاگنآ  هحفص 73 ) ( . ) 39) هاج هب  تسا  هدیـسر  نانآ  زا  ربص  گنرد و  اجرباپ  راوتـسا و  دـناهثداح  نامز  هانپ  هتفرگ  همه 

، هدوب يو  هارمه  شرـسمه  ردام و  هک  دـمآ  نادـیم  هب  یلاح  رد  دوب  هدروآ  مالـسا  ع )  ) یلع ماما  ییامنهار  هب  یحیـسم و  يدرم  هک  یبلک 
رد هک  نادب  ییوگ ، وت  هک  منک  نامه  تفگ : شخـساپ  رد  بهو  نک . يرای  ار  ادخ  لوسر  تخدروپ  زیخ و  اپب  مدنزرف  تفگ : ار  وا  ردام 

یشروی مبرضز  هدش  هتفشآ  یملاع  مبلکروپ  هک  دینادب  اله  دناوخ : زجر  هنوگ  نیا  هدمآ ، نادیم  هب  سپس  درک ؛ مهاوخن  یهاتوک  هار  نیا 
شروی موق  نآ  رب  بهو  نوچ  ( . 40) مامت کنیا  هدش  نم  رب  داهج  ماما  زا  منکب  سب  الب  عفد  زیررهم  نآ  زا  ناتسود  هنیس  زیتس  هاگب  مروآ 

ینامز نآ  ات  تفگ : ردام  ياهدش ؟ یضار  نم  زا  نونکا  ایآ  ردام  يا  تفگ : نینچ  هدمآ  رسمه  ردام و  دزن  دناسر  لتق  هب  ار  یهورگ  هروآ 
دنگوس دنوادخ  هب  ار  وت  تفگ  ار  وا  بهو  رسمه  ماگنه  نیا  رد  دش . مهاوخن  دونشخ  وت  زا  یسرن  تداهش  هب  ع )  ) نیـسح يور  شیپ  هک 

تربمایپ تخد  دـنزرف  يور  شیپ  درگ و  زاـب  نادـیم  هب  هتفرگ  هدـیدان  ار  ترـسمه  ياـههتفگ  تفگ : رداـم  زاـسن ... راوگوس  ارم  مهدیم 
و دش !! ادج  ندب  زا  شناتـسد  هک  درک  يزیتس  نانچ  هتـشگزاب  بهو  يروآ . تسد  هب  زیخاتـسر  زور  رد  ار  وا  ياین  تعافـش  ات  نک  داهج 

عافد ص )  ) ادخ لوسر  هداوناخ  زا  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  داد  ادن  هدمآ  يو  دزن  تفرگ  تسد  هب  ینوتـس  شرـسمه  تشگ  نینچ  نوچ 
يور گـنج  هب  دوـخ  هک  هدـش  هچ  کـنیا  یتـشادیمن  زاـب  گـنج  زا  ارم  نوـنکا  مه  وـت  رگم  تفگ  هتخاـس  بطاـخم  ار  وا  بهو  نـک ...

هچ وا  زا  رگم  دیسرپ  بهو  تسا . هتسکش  تخـس  ار  ملد  ع )  ) نیـسح زور  لاح و  هک  نکم  شنزرـس  ارم  تفگ : بهو  رـسمه  ياهدروآ ؟
هچ نم  ناروای  هک  هآ  تفگیم : دوخ  اب  هک  مدید  یلاح  رد  اههمیخ  رانک  رد  ار  نیـسح  بهو  يا  تفگ : ار  وا  رـسمه  ياهدـید ؟ هدـینش و 
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نانز نایم  هب  دشاب  دونـشخ  وت  زا  دنوادخ  هحفص 74 ) : ) تفگ رـسمه  اب  هتخیر  ورف  شناگدید  زا  کشا  بهو  رامـش !! تشگنا  دنکدنا و 
ع)  ) نیـسح نادرگزاب . همیخ  هب  ار  وا  هللادبعابا  يا  مرورـس  دروآرب  دایرف  کی  نیا  دز  زابرـس  يوش  هتـساوخ  نیا  زا  رـسمه  نوچ  درگزاب .
ای ردام  دنیوگ  دندناسر . تداهـش  هب  ار  وا  هدروآ  شروی  بهو  رب  موق  نآ  هاگنآ  دـنادرگ . زاب  همیخ  هب  ار  رـسمه  هدروآ  رب  ار  وا  هتـساوخ 

تشهب ار  وت  هک  هنوگ  نامه  مهاوخیم  ادخ  زا  داب ، تیاراوگ  تشهب  تفگ : هدرتس  شاهرهچ  زا  نوخ  تسشنب و  هدمآ  يو  دزن  شرـسمه 
نینچ نوچ  کی  نیا  نز . غیت  هب  ار  وا  رـس  تفگ : متـسر  دوخ  مالغ  هب  رمـش  ماگنه  نیا  رد  دزاـس . نیرق  هارمه و  وت  اـب  ارم  تشاد  ینازرا 
سپ تفای . تداهـش  راختفا  زور  نآ  رد  ادخ  لوسر  دنزرف  مرح  زا  هک  دوب  ییوناب  نیتسخن  نیا  تفگ و  کیبل  ار  قح  توعد  نز  نآ  درک 

هک دوب  هگآ  سب  راصنا  هور  داد : رس  ادن  نینچ  هتفر  موق  نآ  فاصم  هب  ناوخ  زجر  هتفرگ ، نادیم  نذا  ع )  ) ماما زا  يراصنا  هظرق  نب  ورمع 
گنج هب  دوبعم ، رادید  ناقاتشم  نوچمه  هاگنآ  ( . 41) مبسن بسح و  تسادف  ار  نیسح  مبرـض  زرف  هب  ور  هداهن  ودع  دوب  نانآ  هانپ  يروای 

هک ار  يریت  ره  يو  دنداتفا . ورف  كاله  كاخ  هب  دایز  نبا  نایرکشل  زا  يرایسب  هک  تخاس  هتشپ  موق  نآ  ياههتشک  زا  نانچ  هدروآ  يور 
اهریت نآ  رپـس  ار  دوـخ  هدرک  يریگوـلج  ع )  ) نیـسح هب  نآ  تباـصا  زا  هتفرگ  شیوـخ  تـسد  هـب  تـشگیم  باـترپ  ع )  ) ماـما يوـس  هـب 

افو شیوخ  دـهع  هب  کنیا  ایآ  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  تفگ : هدرک  ماما  يوس  ور  تشگ  نانمـشد  ریت  لامالام  شندـب  نوچ  تخاسیم و 
زا نم  هک  وگرب  يوگ و  مالس  نم  يوس  زا  ار  ادخ  لوسر  سپ  دش ؛ یهاوخ  دراو  تشهب  هب  نم  زا  شیپ  وت  يرآ ، دندومرف : ماما  ماهدرک ؟
هک دوب  يردارب  ار  ورمع  دنیوگ  درک . دربن  دیـسر  تداهـش  هب  هک  هاگنآ  ات  دروآ و  يور  گنج  هب  زاب  ورمع و  ( . 42 (؛ دمآ مهاوخ  وت  یپ 

يدرک هارمگ  نانچ  ار  مردارب  تفگ : هتخاس  بطاخم  ار  ماما  دید  ار  وا  تداهـش  هک  یماگنه  هتـشاد ، رارق  نمـشد  فص  هحفص 75 )  ) رد
زا ارم  دـنوادخ  تفگ : ورمع  ردارب  ( . 43) تسا هدرک  هارمگ  ار  وت  هتخاس  راگتـسر  ار  تردارب  دـنوادخ  دـندومرف : ماـما  یتشک . ار  وا  هک 

بـسا زا  هتخاون  یتبرـض  هب  هتـسب  وا  رب  هار  لـاله  نب  عفاـن  اـما  دروآ  شروی  ع )  ) نیـسح يوـس  هب  هاـگنآ  مشکن . ار  وـت  رگا  درادرب  ناـیم 
ردام دوب و  هتخاس  ادـف  ناج  رـس و  نایم  رد  شردـپ  هک  یناوجون  سپ  دـنداد . تاجن  ار  وا  شنارای  دـش  نینچ  نوچ  تخاس و  شنوگنرس 

نآ نوچ  نک . دربن  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يور  شیپ  هدـش  نادـیم  هناور  مدـنزرف  دـیوگیم : يو  اب  کی  نیا  هک  دینـش  تشاد  رارق  شراـنک 
هب وا  دـشاب  هتـشادن  تسود  يو  ردام  دـیاش  هدیـسر  تداهـش  هب  گنج  رد  ناوج  نیا  ردـپ  دـندومرف : ماما  دـیدرگ  فاصم  یهار  ناوجون 

يریما وکین  تسا  نیسح  مریما  دروآ : گنج  يوس  ور  ناوخ  زجر  هاگنآ  تسا ! هدرک  رما  نینچ  ارم  مردام  درک : ضرع  ناوج  دور ، نادیم 
دیـشروخ وچ  شیورد  هدنـشخرد  يریظن  نینچنیا ي  ياهدید  وگب  همطاف  شردام  ردـپ ، ار  وا  دـشاب  یلع  يریـشب  هتـسجخ  سب  لد  رورس 

ار رس  يو  ردام  دندنکفا .. ماما  نارای  دزن  هدیرب ، افق  زا  ار  يو  رس  دیسر  تداهـش  هب  نوچ  و  ( . 44) يرینم دب  وچ  شهاگن  ناشخرد  حبص 
باترپ دعس  رمع  نایرکشل  يوس  هب  ار  نآ  سپـس  داب .. وت  رب  نیرفآ  ماهدید  شمارآ  ملد ، هویم  مدنرف ، تفگ : نخـس  نینچ  نآ  اب  هتـشادرب 

: دـناوخ زجر  نینچ  هدروآ  شروی  نمـشد  هب  هدـنکرب  ياج  زا  ار  ياهمیخ  نوتـس  هاگنآ  هدـناسر  تکاله  هب  ار  رگید  نت  کی  نادـب  هدرک 
هاگنآ ( . 45) منارب نمشد  همطاف  روپ  مناج ز  زا  هدش  رب  ییاههبرض  هب  هحفص 76 )  ) مناوج لد  هب  اما  راز  نوبز و  مناوتان  فیعض و  ینزریپ 

مزع يوادیـص  دـلاخ  نب  ورمع  ماگنه  نیا  رد  دـنداد . شندـنادرگراب  هب  رما  ع )  ) ماما هک  تشادـب  نایم  زا  ریت  نادـب  ار  نانمـشد  زا  نت  ود 
مرادن تسود  هدرمشن  زیاج  ار  گنرد  نیا  زا  شیب  هتسویپ  شیوخ  نارای  هب  هک  منیبیم  اور  نینچ  درک : ضرع  هدمآ  ماما  دزن  هدرک  نادیم 

وت هب  ام  رگید  یتعاس  ات  نادب  هدش  راپـسهر  دندومرف : ع )  ) نیـسح منیب .. زاب  تنادناخ  رانک  رد  هداتفا  دیهـش  روای  یب  اهنت و  ار  وت  نینچنیا 
رورـس يور  شیپ  یلاح  رد  یماش  دعـسا  نبا  هلظنح  سپـس  تشگ . دیهـش  هدرک  هزرابم  هتفر ، نادـیم  هب  ورمع  سپ  ( 46) تسویپ میهاوخ 

رد ار  شیوخ  هنیـس  هزین  هب  تشادیم . زاب  شترـضح  زا  ماـما  يور  رـس و  رب  ار  نانمـشد  هزین  ریت و  شراـب  هک  تفرگ  رارق  هللادـبعابا  دوخ 
هدرک ور  رحب  هب  ناـشورخ  دور ، ناـسب  هزین  ربارب  رد  يو  يهنیـس  هک  وگ  وت  تسا  هدرک  ادـف  دوخ  هک  یعاجـش  درم  گرزب  تسا  هدـنکفا 
حون موق  ناسب  هتـشگ ، راتفرگ  بازحا  زور  نوچ  يزور  هب  هک  تسا  نآ  زا  مسرت  مدرم ، يا  ناه  داد : رـس  ادن  هنوگنیا  هاگنآ  ( . 47) تسا

دوخ ناگدنب  رب  یمتس  راگدرورپ  هک  دینادب  سپ  دیشاب ، هتـشگ  شیامزآ  هضرع  دناهدمآ ، ماوقا  نآ  زا  سپ  هک  ینارگید  دومث و  داع و  و 
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هک تسا  هاـگنآ  دـیهن .. راـگدورپ  تلادـع  زا  زیرگ  هب  ور  زیخاتـسر  زور  هک  دـشاب  مه  نیا  زا  مسرت  مدرم ، يا  ناـه  تشاد .. دـهاوخن  اور 
نیدب دنوادخ  هک  انامه  دیـشکم ، ار  نیـسح  راهنیز  مدرم  يا  ناه  دشخب .. ییاهر  دنوادخ  باذـع  زا  ار  امـش  تسناوت  دـهاوخن  سکچیه 

يا دندومرف : ع )  ) نیـسح دنـشاب ... راکنایز  سب  نایوگغورد  دینادب  تخاس . دهاوخ  كاندرد  یجنر  باذـع و  راتفرگ  ار  امـش  ناترادرک 
ار قح  هب  تیادـه  یگتـسیاش  هدرکن  تباجا  ار  وت  توعد  مدرم  نیا  هک  یناـمز  نادـب  داـب  وت  هحفـص 77 )  ) رب دنوادخ  دورد  دعـسا  دنزرف 

ناردارب هک  کنیا  دنتخاس  راگدورپ  باذع  راوازس  ار  نتشیوخ  دنتـشاذگن  هرهب  یب  نآ  زا  زین  ار  تنارای  هتفگ  مانـشد  ازـسان و  ار  وت  هتفاین 
.. ماما يا  ییوگیم  تسار  تفگ : هلظنح  ( . 48 (؟ تشاد ناوتیم  ار  نانآ  يراگتـسر  دیما  ناس  هچ  دناهدنارذگ  غیت  مد  زا  ار  وت  راکوکین 

ییوگیم هک  تسا  هنوگ  نیا  دـندومرف : ماما  تسویپ ؟ میهاوخ  نامناردارب  هب  تشهب  رد  رگید  یتعاس  ات  ام  ایآ  کنیا  داـب .. تیادـف  مناـج 
دورد تفگ : دعـسا  دـنزرف  ( 49 .) دوب دـهاوخ  نادـیواج  هراومه  هتفرن  ناـیم  زا  هاـگچیه  هک  راذـگ  مدـق  یتوـکلم  هب  هتـشگ  راپـسهر  سپ 

و دروآ ... مه  درگ  تشهب  رد  ار  ام  مراد  دیما  تسا  هداتسرف  دورد  تنادناخ  وت و  رب  راگدرورپ  ادخ ؛ لوسر  دنزرف  يا  داب  وت  راثن  دنوادخ 
یعمج هتسد  یشروی  موق  نآ  هک  تخادرپ  گنج  هب  نانچ  هدش  نادیم  یهار  رگید  يراب  هلظنح  دنداد ، رـس  نیمآ  يادن  ع )  ) نیـسح نوچ 

هب تشاد  دوخ  رب  ار  يو  مان  هک  ینیگآ  رهز  ياهریت  هب  هدـمآ  نادـیم  هب  یلمج  لاله  نب  عفان  سپ  دنتـشادرب . ناـیم  زا  ار  وا  هدروآ  يو  هب 
وچ نیک  رهز  هب  مشچ  ردنا  دیاین  يرهم  تقفـش و  محر و  هک  مشخ  زا  ودع  لد  مزودب  ریت  هب  نانچ  دناوخیم : زجر  نینچ  هتخادرپ  گنج 
موق نآ  رب  هدروآرب  ماین  زا  ریـشمش  يو  تفرگ  نایاپ  عفاـن  ياـهریت  نوچ  ( . 50) الب برک و  نیمز  رپ  نآ  هنامز  اـب  ـالب ز  ياـهریت  مییوشب ،
نینچ یلجنم  هچ  شندش  هتشک  دیما  یلع  تسا و  نیسح  نید  وا  نیئآ  یلمج  نیا  تسا  نمی  كاخ  دنزرف  دناوخ : زجر  نینچ  هدرب  شروی 
کی نیا  دروآ  دعس  رمع  دزن  ار  وا  رمش  دندرک ، شریسا  هتـسکش ، ار  يو  ناوزاب  نوچ  سپ  هحفص 78 ) ( . ) 51) یلمع وکین  تساوخ  دوب 

: تفگ تخیریم  ورف  شنـساحم  تروص و  رب  نوخ  هک  یلاـح  رد  عفاـن  ینک ؟ هنوـگ  نیا  دوـخ  اـب  تشاداو  ار  وـت  زیچ  هچ  تفگ : يو  اـب 
ناـیم زا  ار  امـش  زا  نت  هزاود  دناهتـشگ ، حورجم  نم  غیت  هب  هک  یناـسک  زا  هتـشذگ  دـشاب .. دوـب و  هچ  ماهتـساوخ  دـنادیم  رتـهب  دـنوادخ 
رمـش تفگ و  نخـس  نینچ  عفان  نوچ  دوبن . زگره  منتفرگ  تراـسا  هب  ياراـی  ار  امـش  دوب  ياـج  رب  میوزاـب  تسد و  رگا  اـنامه  متـشادرب ،

تدنوادخ رادید  یشاب  ناناملسم  هرمز  زا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ ، ار  وا  لاله  دنزرف  درک ، وا  گنهآ  هدروآرب  ماین  زا  شیوخ  ریـشمش 
تسد هب  ار  ام  یگدنز  هک  مرازگیم  ساپس  ار  يراگدرورپ  نم  دیآ . تخس  نارگ و  سب  یشاب  هتـشاد  ندرگ  هب  ار  ام  نوخ  هک  یلاح  رد 

دزن دوب  تسوپ  هایس  ياهدنب  هک  يرافغ  رذابا  مالغ  نوج  هاگنآ  دناسر . تداهش  هب  ار  وا  رمش  سپ  تسا . هداد  نایاپ  دوخ  ناگدنب  نیرتدب 
ام یپ  رد  یتیفاع  دـیما  هب  هک  منادیم  يدرگ و  راپـسهر  یـشاب  هتـساوخ  يوس  ره  هب  هک  يدازآ  وت  تفگ : يو  اب  ماما  دـمآ و  ع )  ) نیـسح
هک تساور  ایآ  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  تفگ : نوج  مزاسیم ... دازآ  اهر و  نامتـشونرس  هب  نتـشگ  راتفرگ  زا  ار  وت  کنیا  نم  اما  ياهدـمآ 

مندـب يوب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  منز ؟ زاـب  رـس  ناـتیرای  زا  یتخـس  ماـگنه  مشاـب و  امـش  راوخ  هریج  تیفاـع  یگداـشگ و  راـگزور  هب  نم 
دنلب ار  مبـسن  شوخ و  ار  میوب  هتخاون  نم  رب  ار  یتشهب  یمیـسن  مهاوخیم  وت  زا  اـما  تسا ! هایـس  ماهرهچ  تسپ و  زین  مبـسن  هدـنهدرازآ و 

. تشاد مهاوخنرب  تسد  امـش  زا  دزیماینرد  امـش  كاپ  ياهنوخ  اب  نم  هایـس  نت  نوخ  هک  ینامز  ات  دـنگوس  دـنوادخ  هب  ماـما .. يا  يزاـس 
يادف هاپس  نایم  رد  تسا  هداهن  غیت  هک  ومه  هایس  برض  دش ز  هتفـشآرب  رفک  هاپـس  دناوخیم : زجر  نینچ  هدروآ  يور  هاگدروآ  هب  سپس 

دربن هب  ندـش  هتـشک  ماگنه  ات  سپـس  هحفـص 79 ) ( . ) 52) هاـگمزر تحاـس  هب  یغیت  هب  هـتفرگ  ناـنج  شنت  ناـج و  تـسا  هدرک  یبـن  لآ 
اب هدـنادرگ  شوخ  ار  شیوب  دـیپس و  ار  وا  يور  اراگدرورپ  دومرف : اعد  هنوگ  نیا  يو  هرابرد  ع )  ) ماما دیـشوپ  ناهج  زا  نوچ  تخادرپ و 
زا سپ  یکی  ع )  ) ماـما باحـصا  سپـس  ( . 53) هد شرارق  يو  نادـناخ  و  ص )  ) دـمحم تربمایپ  رانک  رد  هتخاـس  شمدـمه  ناراـگزیهرپ 

هاگنآ ادخ .. لوسر  دـنزرف  يا  وت  رب  دورد  هللا ... لوسر  نبای  کیلع  مالـسا  دنتـشادیم : ضرع  هتفرگ  نادـیم  نذا  هدـمآ ، يو  دزن  يرگید 
امش هب  مه  ام  رگید  یمد  ات  داب  امش  رب  زین  دنوادخ  دورد  دندومرفیم : ع )  ) هللادبعابا دنتشگیم  راپسهر  نوچ  دندشیم و  هاگدروآ  یهار 

هک شنادـناخ  زج  ع )  ) ماـما اـب  رگید  رظتنی .. نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  دـندرکیم : توـالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  تسوـیپ  میهاوـخ 
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نت هدفه  هک  هدع  نیا  دنیوگ  دوب .... هدنامن  یقاب  سک  دندمآیم  رامـش  هب  مالـسلا  مهیلع  يو  دوخ  نسح و  لیقع ، رفعج ، یلع ، نادنزرف 
تخد یلیل ، يو  ردام  هک  ع )  ) ماما گرزب  دنزرف  ربکا  یلع  ماگنه  نیا  رد  دندرک . عادو  رگیدکی  اب  هدمآ  مه  درگ  دندوب  رتشیب  یکدنا  ای 

ادـخ لوـسر  هب  يرگید  سک  ره  زا  شیب  دوـخ  دوـب و  برح  نب  نایفـس  یبا  تخد  هنوـمیم  دـنزرف  یفقث ، دوعـسم  نـب  هورع  نـب  هرم  یبا 
ياههدورـس يو  يهرابرد  نارعاش  درک ؛ مزر  مزع  دوب  هداـهن  رـس  تشپ  ار  یگدـنز  راـهب  جـنپ  تسیب و  اـی  هدـجه  اـهنت  تشاد و  تهاـبش 

هدرب هک  دوب  یلیل  يهداز  دارم  یهـش  ناگدید  هن  ییادگ  چیه  مشچ  هن  یهم  هنامز  يهدید  وا  خر  نوچ  هدیدن  دناهدرک : میظنت  ار  يرایـسب 
هحفص ( . ) 54) یهر هیامتـسپ  هب  دشورفن  قح  هک  ومه  ییایند  هب  نید  تسا  هدادن  چیه  هک  ومه  یهـس  ورـس  ناسب  یمیرک  نادناخز  بسن 
کشا هدنکفا ، يو  هب  یهاگن  ياهتـسش  داهج  زا  تسد  نوچ  هدومرف ، تصخر  ار  وا  ماما  هتـساوخ ، نادیم  نذا  ردپ  زا  ربکا  یلع  سپ  ( 80

رد هک  ادخ  لوسر  دننامه  نیرتهبـش  هک  شاب  هاوگ  دهاش و  وت  ادنوادخ  دندومرف : هتـشادرب  نامـسآ  هب  تسد  هاگنآ  دنتخیر : ورف  هدـید  زا 
راپـسهر موق  نیا  يوس  هب  میتخودیم ، وا  هب  هدـید  میروآ  دای  هب  ار  شترـضح  میتساوخیم  ام  هاـگ  ره  دـشابیم و  وا  نوچ  قلخ  تقلخ و 

هب کی  ره  هتـشگ  هراپ  رازه  هک  نادرگ  رام  رات و  نانچ  ار  نانآ  هتـشادزاب  موق  نیا  زا  ار  شیوخ  ینیمز  ياهتکرب  اراگدرورپ  تسا ؛ هتـشگ 
گنج و هب  هتـسشن  سپ  زاب  نامیرای  زا  هدـناوخارف  ار  ام  مدرم  نیا  هک  ارچ  زاسم  دونـشخ  ناـنآ  زا  هاـگچیه  ار  هناـمز  ناـمکاح  هتفر  یهار 
ار تراک  هاگچیه  هداد  داب  رب  ار  تناـمدود  دـنوادخ  دـندومرف : هدرک  دعـس  رـسپ  يوس  هب  ور  ع )  ) ماـما هاـگنآ  ( . 55 .) دنتساخرب نامزیتس 

ادخ لوسر  اب  ار  مدـنویپ  هداهن  نم  ناگتـسب  نایم  رد  غیت  هک  هنوگ  نآ  دـنارذگب  غیت  مد  زا  هک  دـنادرگ  هریچ  وت  رب  ار  یـسک  هدادـن  قنور 
ار نارمع  لآ  میهاربا و  نادناخ  حون و  مدآ و  دنوادخ ، دومرف : توالت  ار  كرابم  هیآ  نیا  ع )  ) ماما سپس  ( . 56 ...) یتشاگنا هدیدان  (ص )

نیا رد  ( 57 .) تسا هاگآ  ياهدنونـش  دنوادخ  هک  انامه  دیـشخب ؛ يرترب  نایناهج  رب  ار  نانآ  هدیزگرب  دشابیم  يرگید  هلالـس  کی  ره  هک 
تموکح میریذـپن  اـم  یبن  يهلالـس  مییادـخ و  لآ  یلع  نب  نیـسح  روپ  یلع ، منم  دروآ : شروی  موق  نآ  رب  ناوخ  زجر  ربـکا  یلع  ماـگنه 

رد غیت  هدروآ ، شروی  موق  نآ  يوس  شترـضح  هحفص 81 ) ( . ) 58  ) یلع مشاه و  دنتـسه  نم  دادجا  یلو  میماما و  نآ  نابتـشپ  هک  یعد 
ماهتسخ نهآ  ینیگنـس  هدروآرد  میاپ  زا  یگنـشت  ردپ  يا  تفگیم : هدمآ  زاب  ردپ  دزن  تشگیم  هریچ  وا  رب  یگنـشت  نوچ  هتـشاذگ  نایم 

زا کنیا  مدنزرف ! تسیچ  هراچ  دنیامرفیم : هتخیر  ورف  كرابم  ناگدـید  زا  کشا  ع )  ) ماما ( 59 (؟ تفای بآ  ياهعرج  ناوتیم  ایآ  هتخاس 
باریـس ادـخ  لوسر  تیاین  ماج  زا  هک  تشذـگ  دـهاوخن  يرید  یهد  همادا  دوخ  دربن  هب  رگا  مراد  نامگ  دروآ ؟ تسد  هب  بآ  دـیاب  اجک 

زیرگ هب  ور  شیور  شیپ  زا  ناـیفوک  نوـچ  هتـشگزاب  نادـیم  هـب  ربـکا  یلع  ( 60 ..) دـهدن رازآ  ار  وت  یگنـشت  هاـگچیه  سپ  نآ  زا  هتـشگ 
مناردپ دنزرف  دنکب ، دهاوخیم  هچنآ  ناوج  نیا  مراذگب  رگا  ددرگ  مریگنابیرگ  همه  گنن  دروآرب : دایرف  يدـبع  ذـقنم  نبا  هرم  دـندروآ ،
نوگنرس بسا  زا  ار  وا  ياهزین  هب  هرم  هک  دوب  هدروآ  موجه  موق  نآ  رب  هدنفوت  ماما  دنزرف  مناشنن ! شیازع  هب  ار  ناوج  نیا  ردام  رگا  مشابن 

ام يوس  هب  دـیوگیم  هداتـسرف  دورد  وت  هب  هک  تسا  ادـخ  لوسر  میاین  نیا  ردـپ ، يا  داب  وت  رب  نم  دورد  تشادرب : دایرف  کی  نیا  هتخاـس 
نیا دمآ  دنزرف  نیلاب  رب  ع )  ) نیـسح نوچ  دنتخاس ... شاهراپ  هراپ  ناشیاهریـشمش  هب  هتفرگ  نایم  رد  ار  یلع  موق  نآ  هاگنآ  ( 61 ...) باتشب
هتفرگ هدیدان  ار  راگدرورپ  ياضر  هک  موق  نیا  دنخاتـسگ  هچ  دنتـشادرب . نایم  زا  ار  وت  هک  دشکب  ار  یمدرم  دـنوادخ  تفگ : نخـس  هنوگ 
داـیرف هک  یلاـح  رد  ع )  ) بنیز ماـگنه  نیا  رد  ( 62 ...) درادـن یـشزرا  چـیه  ایند  وت  زا  سپ  دناهتـشاذگ .... وا  لوسر  نادـناخ  نایم  رد  غیت 

يو مسج  رب  ار  نتـشیوخ  هدمآ  ربکا  یلع  هاگلتق  يوس  هب  ناباتـش  ( 63 ...) مردارب دـنزرف  نم  زیزع  هحفص 82 )  ) يا هآ  تفگیم : هتـشادرب 
ار ناتردارب  دومرف  دوخ  نادـنزرف  هب  سپـس  هدـنادرگزاب ، هاـگهمیخ  هب  ار  وا  هتفرگ  ار  رهاوخ  تسد  ع )  ) نیـسح درک . يراوگوس  هدـنکفا 

لیقع نب  ملسم  دنزرف  هللادبع  ماگنه  نیا  رد  دوب . هتخادرپ  هزرابم  هب  نآ  يور  شیپ  هک  دندرب  يرداچ  هب  ار  ربکا  یلع  زین ، نانآ  دیرادرب ...
مدج ناشیک  مه  ندید  تسوزرآ  مردپ  بوخ  رادید  دیدرگ : نادیم  راپسهر  ناوخزجر  دوب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دنزرف  هیقر  شردام  هک 

رب هک  یشروی  تبون  هس  رد  يو  ( . 64  ) ام تاداس  دنناگرزب  لسن  تسودع  رای و  تربع  ناشراتفر  بوخ  راتفگ  کین  ناروای  نآ  تسوکن 
دریگب ار  نآ  تسد  هب  تساوخ  نوـچ  هک  دـنکفا  يو  يوـس  هب  يریت  ءاـقرو  نبدـیز  هتـشادرب ، ناـیم  زا  ار  يرایـسب  هورگ  هدروآ  مدرم  نآ 
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نیا اراگدرورپ  تفگ : نینچ  رمع  ياههظحل  نیرخآ  رد  سپ  درادزاـب  نآ  زا  ار  نتـشیوخ  تسناوتن  هدـش ، هتخود  شیناـشیپ  هب  يو  تسد 
يو رکیپ  رب  يرگید  ریت  هاگنآ  زاس ... كاله  ار  نانآ  دنشکیم  ار  ام  هک  هنوگ  نآ  دوخ  وت  دنتـشادرب  تسد  نامیرای  زا  هتفیرف  ار  ام  مدرم 
نب ملسم  نب  دمحم  سپس  داب . وا  رب  دنوادخ  دورد  دناسر .. شتداهش  هب  هدناشن  وا  بلق  رد  ار  دوخ  هزین  موق  نآ  زا  رگید  يدرم  تسشن و 

دمحم سپ  دندناسر . تداهش  هب  ینهج  رسای  نب  طیقل  يدزا و  مهرجوبا  ار  وا  تخادرپ ... دربن  هب  تداهش  ماگنه  ات  هدمآ ، نادیم  هب  لیقع 
هنوگنیا لیقع  دـنزرف  رفعج  يو  لابند  هب  دـیدرگ .. دیهـش  ینهج  رـسای  نب  طیقل  ریت  هب  هدروآ ، يور  گنج  هب  لیقع  نبدیعـس  وبا  دـنزرف 

کنیا رابت  نیا  دوب  یملاع  رالاس  یمن  کی  مرحبز  مناکاپ ، تشپ  زا  یمـشاه  ما  یلاط  یحطبا  نم  هحفص 83 ) : ) دمآ نادیم  هب  ناوخ  زجر 
مد زا  زین  ار  ناگدایپ  زا  نت  ود  هدـنکفا ، نیمز  رب  ار  راوس  هدزناـپ  نوچ  ( . 65  ) یمشاه ياهلالس  زا  ناکاپ  دنزرف  یملاع  رورس  نآ  نیـسح 

دـشاب لیقع  دمآ : نادیم  هب  ناوخ  زجر  لیقع  نب  نمحرلادـبع  دـناسر ، تداهـش  هب  ار  وا  یمعثخ  هورع  نب  هللادـبع  دـنارذگ و  شیوخ  غیت 
تـسوا نارتهک  نارتهم و  رورـس  دینادب  دوب  ناکاپ  نیا  زا  نیـسح  دنورـس  نم و  ناگرزب  نانیا  دینادن  امـش  رگ  میاین ، مشاه  دینادب  مردـپ ،
شتداهش هب  هدروآ ، شروی  وا  رب  ینادمه  طوس  نبرـشب  ینهج و  دلاخ  نب  نامثع  دناسر ، تکاله  هب  راوس  هدفه  هک  یماگنه  يو  ( . 66)

طوس نبرشب  دلاخ و  هب  نامثع  تسد  هب  ماجنارس  درک و  نیگنـس  رایـسب  يدربن  هدمآ ، نادیم  هب  لیقع  دنزرف  ربکا  هللادبع  هاگنآ  دندناسر .
میمت ینب  زا  هتشاد ، مان  ءاصوخ  شردام  هک  مالسلا  مهیلع  بلاطیبا  نبرفعج  نب  هللادبع  هب  دمحم  ماگنه  نیا  رد  تفاتش . شدوبعم  رادید  هب 

زا يور  هتفات  رب  اهر و  ادخ  مکح  هک  ینادان  مدرم  اعدمرپ  مدرم  لد  روکز  ادخ  هاگراب  هب  منک  هوکـش  داهن : مدق  نادیم  هب  ناوخزجر  دوب ،
رب یمیمت  لشهن  نبرماع  هدناسر ، تکاله  هب  ار  نانمشد  زا  نت  هد  درمریـش  نیا  نوچ  هحفص 84 ) ( . ) 67  ) اغد گنچ  هدز  یساپسان  هب  ادن 

نادیم هب  دوب  ع )  ) یلع نانمؤمریما  تخد  بنیز  شردام  هک  ع )  ) رفعج نب  هللادبع  نب  نوع  شردارب  دناسر ، شتداهـش  هب  هدروآ  شروی  وا 
شتمه فرـش ز  لاب  يزاورپ  رپ  اب  هتفرگ  جوا  دیزگرب  نانج  هک  يدیهـش  نامه  دیزگ  بنج  هک  مرفعج  روپ  نم  دناوخ : زجر  ناسنیا  هدما 

هاگنآ دیـسر . تداهـش  هب  ییاط  هبطق  نب  هللادبع  تسد  هب  دوخ  هدـنکفا  تکاله  كاخ  هب  ار  هدایپ  هدـجه  راوس و  هس  يو  ( . 68) دیزویم
نادـیم نذا  هدـمآ  ع )  ) ماـما دزن  درکیم  هبرجت  ار  یناوـجون  دوـخ  هدوـب ، دـلو  ما  شرداـم  هک  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  نب  نسح  نـب  مساـق 

ماـما هک  دـیزرو  رارـصا  ناـنچ  داـتفا  دوخ  مع  ياـپ  تسد و  هب  ناوج  تسیرگ ؛ تخـس  هتفرگ  شوـغآ  رد  ار  وا  هتفریذـپن  ماـما  تساوـخ ،
میومع دشاب  نمتوم  يافطصم  لوسر  طبس  نسح  كاپ  دنزرف  منم  کنیا  دناوخ : زجر  هنوگ  نیا  هدمآ  نادیم  هب  سپ  دندومرف ، شتصخر 

نآ نارواگنج  زا  نت  جنپ  یـس و  شیوخ  یلاس  مک  اب  هک  دیگنج  هنادرم  نانچنآ  سپـس  ( . 69) نکش نامیپ  نود  نامدرمان  ناتناتسد  نهر 
نهاریپ و دمآرد ؛ ام  رب  دوب  يرینم  ردب  وچمه  ییابیز  رد  هک  یناوج  مدید  ناهگان  دیوگیم : ملـسم  نب  دـمیح  دـناسر ؛ تکاله  هب  ار  موق 

ناهانگ همه  تفگ : نخس  نینچ  دید  ار  وا  نوچ  يدزا  لیفن  نب  دعس  نبورمع  هک  دوب  فک  هب  شریـشمش  اپ و  رد  شاهزوم  رب ، هب  شیادر 
شنایم زا  هتشاذگ  شیومع  هحفـص 85 )  ) لد رب  ار  وا  غاد  هک  منآرب  دنکب ؛ دهاوخ  هچنآ  ناوج  نیا  مراذگب  رگا  دشاب  نم  ندرگ  رب  برع 

دوخ لاح  هب  ار  وا  زین  وت  مریگن ! شتـسد  دنز  غیت  هب  ارم  وا  رگا  ادخ  هب  تسب ؟ یهاوخرب  یفرط  هچ  راک  نیا  زا  هللا  ناحبـس  متفگ : مرادرب !
هلمح مساق  هب  سپـس  مروآ . شروی  وا  رب  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ورمع  دنرادرب . نایم  زا  ار  وا  دناهتفرگ  شنایم  رد  هک  یمدرم  ات  راذگ 

... بایرد ارم  ومع  يا  دروآرب : ادـص  داـتفا  نیمز  هب  ناوجون  نآ  نوچ  تشادـنرب و  يو  زا  تسد  تخادـنین ، شیاـپ  زا  هک  یناـمز  اـت  هدرب 
کی نیا  تسد  هک  تخاون  یتبرض  ار  ورمع  هتفرگ  ناشنایم  رد  ینایژ  ریـش  ناسب  هدمآ ، دورف  مدرم  نآ  رب  ینیهاش  نوچ  نیـسح  هک  مدید 

، هفوک مدرم  تشاذگاو و  شیوخ  هب  ار  وا  نیسح  هدمآ  يو  يوس  نایهاپـس  هدناوخ ، شیوخ  يروای  هب  ار  شنارای  داتفیب و  تبرـض  نآ  زا 
تـسشن نیمز  رب  رابغ  ودرگ  نوچ  تساخرب و  نایم  زا  دـیدرگ و  ناروتـس  مس  لاـمیاپ  کـی  نیا  اـما  دنتـشگ  روهلمح  ورمع  تاـجن  يارب 

ار وت  هک  یمدرم  نآ  دنیامرفیم : ع )  ) ماما هک  میدینش  هاگنآ  دروآیم .. رب  ار  نیسپاو  ياهسفن  هک  میدید  ياهتشک  نیلاب  رب  ار  ع )  ) نیـسح
وت هک  دیآ  نارگ  سب  نم  رب  دنگوس  ادخ  هب  دنـشاب ؛ نآ  زا  رود  هدوب  مورحم  زیخاتـسر  زور  رد  تیاین  ردپ و  تقفـش  محر و  زا  دناهتـشک 
نآ زا  وت  اـما  هتفگ  خـساپ  ار  تیادـن  هک  تسا  نارگ  تخـس و  رایـسب  زین  منک ، تباـجا  ار  تاهتـساوخ  مناوتن  نم  یناوخ و  شیوـخ  هب  ارم 

( تاربعلا لیتق  باتک  همجرت   ) کشا www.Ghaemiyeh.comيهتشک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 65زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


شیوخ هنیـس  رب  ار  هدازردارب  هنیـس  سپـس  ( 70 (؛ دنـشاب رامـشیب  يو  نانمـشد  كدـنا و  راگدرورپ  ناروای  هک  دـنگوس  يدـنبن  رب  یفرط 
كدـنا ار  مدرم  نیا  امـش  اراگدرورپ  تفگ : هداد  ياج  شنادـناخ  نادیهـش  رگید  ربکا و  یلع  شدـنزرف  رانک  رد  هتـشادرب  ار  وا  هتـشاذگ 

نوچ دیوگیم : ملـسم  نب  دیمح  ( 71 .) راذـگم هرهب  یب  شیوخ  مشخ  زا  ار  موـق  نیا  زا  سکچیه  هتـشادرب  ناـیم  زا  دوـخ  ار  ناـنآ  هدرک 
يا دنهدیم : رـس  ادـن  ع )  ) ماما ماگنه  نیا  رد  تسا . ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  دـنزرف  مساق  وا  دـنتفگ  دوب  هک  ناوجون  نآ  مدیـسرپ 

دیهاوـخن یجنر  هدـیدن  یتخـس  هاـگچیه  يزور  نینچ  زا  سپ  ادـخ  هب  دـیزاس  هـشیپ  گـنرد  ربـص و  منادـناخ  ناـناوج  يا  ناـگدازومع ،
يونغ هبقع  نبا  هللادبع  درک ، هزرابم  هدمآ  نادـیم  هب  دوب  دـلو  ما  شردام  هک  ع )  ) یلع نب  نسح  نب  رکبوبا  نوچ  هحفص 86 ) ( . ) 72 .) درب

هب يو  زا  شیپ  دـندش  نآ  رب  ع )  ) هللادـبعابا ناردارب  سپـس  تخاس . دیهـش  هدروآرد  ياـپ  زا  يریت  هب  ار  وا  لـهاک  نب  هلمرح  یتیاور  هب  و 
یلیل شردام  دشیم  هدیمان  هللادیبع  هک  دوب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  رکبوبا  نانآ  زا  سک  نیتسخن  دنزاس و  وا  يادف  ار  دوخ  هدمآ  نادیم 

درم نآ  هدرب  مشاهز  هریت  یلع  نوچ  یماـقمالاو  مربهار ، دـمآ : نادـیم  هب  ناوخ  زجر  هنوگنیا  يو  تشاد ؛ ماـن  لـشهن  ینب  دوعـسم  تخد 
هب هک  یماگنه  ات  يو  ( . 73  ) یلع ای  شیادف  ناج  معافد ، دشاب  یلجنم  يدیپس  يریشمش  هب  وا  زک  یلـسرم  یبن  طبـس  نیـسح  کنیا  یلج 

هدمآ نادیم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نبرمع  شردارب  هدیـشوپ  ناهج  زا  هدید  نوچ  درک و  هزرابم  دیـسر  تداهـش  هب  یعخن  دب  نبرجز  تسد 
هک هدش  نآ  ماگنه  رجز  يا  ترپس  نکفا  نم  دزن  رفک  سب  هک  ياهشیپ  تواقـش  نامه  رجز  میوج  یمه  ناتنایم  مغیت  دـناوخ : زجر  نینچ 
رب ار  یکلهم  ياههبرـض  هدرب  موجه  موق  نآ  هب  دروآرد  ياپ  زا  ار  وا  هدروآ  هلمح  شردارب  لتاق  رجز  هب  نوچ  هاـگنآ  ( . 74) رقس وت  ینیب 
هب امش  زا  یهپس  هدنار  غیت  هب  رن  ریش  نآ  زا  رود  سب  ناتریـشمش  رمع  زا  رود  دیتسه  قح  مصخ  وچ  دناوخ : زجر  نینچ  دروآ و  دورف  نانآ 
هک ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دنزرف  رغـصا  دـمحم  شردارب  دیـسر  تداهـش  هب  زین  وا  نوچ  هحفص 87 ) ( . ) 75) رف رک و  زا  شـسرت  هدوـبن  لد 

. تشاد هاگن  دوخ  دزن  هدیرب  ار  يو  رـس  کی  نیا  دیـسر و  تداهـش  هب  میمت  ینب  زا  يدرف  تسد  هب  هدمآ ، نادیم  هب  دوب  دـلو  ما  يو  ردام 
نیا رد  تخادرپ . دربن  هب  تداهش  ماگنه  ات  هدروآ  نادیم  يوس  ور  دوب  یلشهن  دوعـسم  تخد  یلیل  شردام  هک  ع )  ) یلع نب  هللادبع  هاگنآ 

ما دنزرف  نامثع  رفعج و  هللادبع و  دوخ  ناردارب  يوس  هب  ور  دید ، رایسب  ار  ع )  ) نیـسح نادناخ  ناگتـشک  نوچ  ع )  ) یلع نب  سابع  ماگنه 
(76 .) دینک يرای  ار  لوسر  يادخ و  هتـساخ  اپب  مردام ، نادنزرف  يا  دومرف : هدرک  تشاد ، مان  همطاف  هک  هیبالک  مازح  نبدلاخ  تخد  نینبلا 

ناحلاص دمآرس  یلع ، تسملاع  رورـس  دناوخ : زجر  نینچ  هدمآ  نادیم  هب  دومنیم  هلاسجنپ  تسیب و  یناوج  هک  ع )  ) یلع نب  هللادبع  سپ 
زین ار  وا  یمرضح  تیبث  نب  ینیاه  دنیوگ  ( . 77  ) نارفاک اب  مصخ  زیتس و  هاگ  ماین  زا  تسا  هتفرگ  یبن  غیت  ناگدنام  رد  هانپ  ردـپ ، ارم  دوب 

هب ار  يو  گرزب  نآ  یناشیپ  نتفر  هناشن  اـب  یلوخ  هک  دـنرواب  نیا  رب  مه  یخرب  تفرگ ؛ راـیتخا  رد  ار  شکراـبم  رـس  هدـناسر  تداهـش  هب 
بحاص هحفـص 88 ) : ) دناوخ زجر  هنوگنیا  هدـمآ  نادـیم  هب  کی  نیا  دیـسر  ع )  ) یلع نب  نامثع  هب  تبون  نوچ  سپـس  دـناسر . تداهش 

مناد نم  یصو ، تسا و  یبن  رای  مناوخ  رتهک  رتهم و  يو  هارب  ارم  رسفا  رس و  دشاب  نیـسح  مناد  دوخ  ردپ  ریما و  یلع  منامثع  نم و  متمارک 
مراد نب  نابا  ینب  نادرم  زا  یصخش  هدیدرگ  نوگنرس  بسا  زا  کی  نیا  دناشن  يو  یناشیپ  رب  يریت  یحبـصا  دیزی  نب  یلوخ  نوچ  ( . 78)
سابع ناشردارب  دنتـسب ، ورف  ناهج  نیا  زا  هدید  راگزور  نادرم  کین  نآ  نوچ  تفرگ . دوخ  رایتخا  رد  ار  نآ  هدـیدرب  ار  يو  كرابم  رس 

دشیم و هدیمان  مشاه  ینب  هام  يونین و  ياقـس  لضفلاوبا ، هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  راهب  راهچ  یـس و  هدوب ، رتگرزب  نانآ  زا  لاس  هب  هک  (ع )
رارق دوـخ  بکرم  رب  هـک  یماـگنه  دوـبن و  سک  وا  نوـچ  ییاـبیز  ییـالاب و  دـنلب  تداـشر و  هـب  دوـب و  ع )  ) هللادـبعابا شردارب  رادـمچرپ 

يروای رای و  رگید  هک  تساوخ  يراد  نادـیم  گنج و  نذا  یلاـح  رد  ردارب  زا  هدرک  نادـیم  مزع  مدیـسریم  نیمز  هب  يو  ياـپ  تفرگیم 
: درک ضرع  ع )  ) سابع ( 79 ...) شاب ياج  هب  یتسه ... نم  راد  مچرپ  وت  ردارب  يا  تفگ : ار  وا  ع )  ) ماما سپ  دوب  هدـنامن  ع )  ) نیـسح يارب 

سپ دومرف : ع )  ) نیـسح ( 80 ..) مناشن ورف  شیوخ  نیک  هتفرگ  ماقتنا  لدروک  ناـقفانم  نیا  زا  مهاوخیم  هتـشگ  گـنت  سب  هنیـس  ردارب  يا 
مـشخ زا  میب  هداد  زردـنا  دـنپ و  ار  ناـنآ  هدـمآ  موـق  نآ  دزن  ع )  ) ساـبع ( 81) يروآ تسد  هب  یبآ  هنـشت  ناـکدوک  نیا  يارب  اـت  شوـکب 

ناکدوک شطعلا  دایرف  هتشگزاب  ردارب  دزن  البرک  رادمچرپ  دنتفرگن  يو  ياههتفگ  زا  يدوس  لدروک  موق  نآ  نوچ  اما  داد  ناشراگدرورپ 
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میب ع )  ) لضفلاابا دندرک . شنارابریت  هتفرگ  نایم  رد  ار  وا  یهاپس  رازه  راهچ  ناهگان  دیدرگ . تارف  راپسهر  تفرگرب و  یکشم  هدینـش  ار 
روپ مشاب  دنناد  رف  رک و  ره  هاگ  هک  منم  کنیا  هحفص 89 ) : ) دروآ شروی  نانآ  هب  ناوخ  زجر  هدادن  هار  لد  هب  نمشد  يرایسب  زا  یسرت  و 
فک نوچ  هدـمآ  ردـنا  بآ  هب  هدـنار  سپ  تارف  هنیگبآ  زا  ار  موق  نآ  ع )  ) لـضفلاوبا ( . 82) ردیح هب  هدش  هرهـش  یلع  نامه  رن  ریـش  نآ 

دوب و داب  نوگنرـس  نیـسح  زا  سپ  ناج  يا  تفگ : نینچ  هتخیر  ورف  ار  نآ  هدروآ  دایب  ار  ع )  ) ماما یگنـشت  تفرگرب  لـالز  بآ  زا  یتسد 
نید روتـسد  دـنگوس  هدوبن ، نینچ  ام  رادرک  داب  نوسف  هناـسفا و  ماـک  هب  مبآ  ماـما  تسد  تسا  یتسین  ماـج  وچ  داـب  نوگن  تیتسه  دوبن و 

ناشنایم رد  غیت  دنتـسب  وا  رب  هار  موق  نآ  تشگ و  هاـگ  همیخ  راپـسهر  هدرک  بآ  زا  رپ  ار  کـشم  نوچ  هاـگنآ  ( . 83) داب نومنهر  هراومه 
کین بآ و  ماهدـش ز  رب  کشم  هب  یکالاچ  هتفرگ  ناعاجـش  مریلد و ز  یکاب  یـسرت و  تسا  هدوبن  گرم  ارم ز  دـناوخ : زجر  نینچ  هداهن 

، تخاس هدـنکارپ  ار  موق  نآ  ع )  ) لضفلاوبا نوچ  ( . 84) یکاپ هتسجخ  لوسر  طبـس  يادف  یکابیب  هب  ودع  رب  منزب  دوخ  غیت  هک  دینادیم 
پچ تسد  هب  ار  دوخ  ریـشمش  ع )  ) سابع تخادنا و  دوخ  غیت  هب  ار  گرزب  نآ  تسار  تسد  هدـمآرب  یلخن  سپ  زا  ینهج  ءاقرو  نب  دـیز 

ماهدش یماما  یماح  مزر  هگ  ناکاپ  ياپ  دوخرـس ز  مرادنرب  رمع  همه  ناداهن  دب  دینکف ، منیمی  رگا  ادـخ  هب  دـناوخ : زجر  هنوگنیا  هتفرگ ،
زا دوب  هتفرگ  نیمک  یلخن  سپ  رد  هک  لیفط  نب  میکح  هاـگنآ  هحفص 90 ) ( . ) 85) نامحر لآ  یبنز و  ناکاپ  درب ز  بسن  هک  نادـیم  نایم 
لد يا  دـناوخ : زجر  هنوگ  نیا  هتفرگ  دوخ  هنیـس  هب  ار  مچرپ  گرزب ، نآ  دز و  غیت  هب  ار  ترـضح  پچ  تسد  هدـش  جراـخ  دوخ  هاـگناهن 

ناگدـیزگرب مروآ و  دـمحا  يوس  ور  نم  تسد  دـندیرب  وچ  نیک  يور  زا  ناربمیپ  نانج  يوس  راذـگ  تیور  نارفاک  مزر  هگ  داـبم  تمغ 
هتفرگ دوخ  ياهریت  هنایم  رد  ار  وا  يوس  ره  زا  هدمآ  درگ  شترـضح  رب  موق  نآ  ماگنه  نیا  رد  ( . 86) ناسکان ریگ  بضغ  شتآ  هب  برای 

قرف رب  يدومع  نانود  نآ  زا  سک  دـندز و  يو  مشچ  رب  يرگید  ریت  هتخود  ع )  ) ساـبع هنیـس  رب  ار  کـشم  هدـناشن  بآ  کـشم  هب  يریت 
.... هللادبعابا يا  وت  رب  مالس  دورد و  داد : رس  ادن  هداتفا  نیمز  رب  هتشگ  نوگنرس  بسا  زا  البرک  رادمچرپ  نآ ، يرابنارگ  زا  هک  دز  ترضح 

ردارب نیلاب  رب  ع )  ) نیـسح نوچ  سپ  بایرد .... ارم  ردارب  هللادبعابا ، يا  وت  رب  مالـس  دورد و  دـندروآرب : ادـن  ترـضح  رگید  یتیاور  هب  و 
رگید هتشگ  ات  ود  مرمک  کنیا  هآ  دومرف : هدرک  دنلب  هیرگ  هب  ادص  درک  هدهاشم  شرکیپ  رب  ار  رایسب  مخز  دید و  هدیرب  تسد  ار  وا  هدمآ 
شیپ زا  یقلخ  ییوگ  هک  دـنتخیرگیم  شیور  شیپ  زا  نانچ  ناساپـسان  نآ  هدروآ ، شروی  موق  نآ  رب  سپـس  ( . 87 ..) مرادن ییاج  هب  هار 

مرپ لاب و  هک  یناسک  يا  دیوریم  اجک  هب  دیاهتشک ؟ ار  مردارب  هک  یناسک  يا  دیزیرگیم  اجک  هب  دروآرب : ادن  ماما  دمریم .. يریش  يور 
اهسفن نیرخآ  کی  نیا  نوچ  تسشن و  ردارب  نیلاب  رب  دومن  قرفتم  هتخاس  هدـنکارپ  ار  نود  موق  نآ  ع )  ) ماما نوچ  و  ( 88 (؟ دیاهتسکش ار 
تماق هتسکش  هتـساخرب  شنیلاب  زا  هدرک  اهر  دوخ  ياج  هب  ار  هحفص 91 )  ) وا ع )  ) نیسح دیدرگ ، نامـسآ  یهار  شکاپ  حور  هدروآرب  ار 

تفرگ و يو  زا  ار  دوخ  مع  غارـس  يو  تخد  هنیکـس  هک  درتسیم  هدید  زا  کشا  دـمآ و  زاب  هاگهمیخ  هب  رابکـشا  ینامـشچ  اب  نوزحم  و 
و ( 89 !) میاهدـش روای  راـییب و  وت  زا  سپ  ردارب  نم  ياو  يا  دروآرب : داـیرف  بنیز  تخاـس  هاـگآ  ار  وا  گرزب  نآ  تداهـش  زا  ردـپ  نوچ 

رواـییب وـت  زا  سپ  هک  ياو  يا  تفگیم : هدـمآرد  هـیرگ  هـب  ناـنآ  اـب  زین  ع )  ) نیـسح دنتـشادرب  يراز  نویـش و  هـب  يادـص  ناـنز  نوـچ 
ناینابرق ناسب  ار  دوخ  نارای  هدرک  هاگن  دوخ  نوماریپ  فارطا و  هب  ع )  ) نیـسح دیـسر  تداهـش  هب  ع )  ) سابع هک  یماگنه  ( . 90 .) میاهدش

نادناخ زا  دشابن  سک  ایآ  دومرف : هنوگ  نیا  هدرک  دنلب  ادص  تسـشن  شناج  لد و  رب  ناکدوک  دایرف  دینـش و  ار  نانز  نویـش  يادص  هدید 
ایآ دـشاب ؟ هتفرگ  ياج  شلد  رد  راگدورپ  سرت  هک  تسین  یتسرپاتکی  ایآ  دـنک ؟ عافد  داب ، شنادـناخ  رب  يو و  رب  ادـخ  دورد  هک  ربماـیپ 

؟ دهاوخب ار  ادخ  هب  ندـش  کیدزن  ام  يرای  اب  هک  دوشن  تفای  يروای  ایآ  دروآ ؟ رظن  رد  ار  ادـخ  ياضر  ام  يرای  اب  هک  تسین  یـسردایرف 
ار مدازون  كدوک  دومرف : بنیز  هب  هدمآ  هاگهمیخ  کیدزن  ع )  ) نیـسح دنتـشادرب و  نویـش  هب  ادـص  دندینـش  نینچ  نوچ  مرح  نانز  ( 91)
ار وا  هدروآ  شترـضح  دزن  دوب  یبلک  سیقلا  ءورما  تخد  بابر  شردام  هک  ار  ع )  ) هللادـبع بنیز  ( 92 .) میوگ عادو  ار  وا  اـت  روآ  نم  دزن 

شترـضح هدناشن  ع )  ) هللادبع يولگ  رب  يریت  يدسا  یلهاک  نب  هلمرح  دسوبب  ار  دنزرف  ات  تشگ  مخ  ع )  ) نیـسح نوچ  دناشن ؛ يو  ناماد 
يوس هب  هدرکرپ  دازون  نآ  نوخ  زا  ار  دوخ  تسد  هاگنآ  ریگب  ار  وا  ایب  دومرف  هدرک  بنیز  يوس  هب  ور  ع )  ) نیـسح دـناسر . تداهـش  هب  ار 
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ندش ادج  زا  يرابنارگ  نیا  اراگدرورپ  راب  تسا  نآ  رظان  دوخ  هک  هدرک  ناسآ  ار  تبیصم  نیا  يور  نآ  زا  يادخ  تفگ : هدنکفا  نامسآ 
و دنداد ؛ رارق  شنادناخ  ياههتشک  رگید  هارمه  ار  رغصا  یلع  ع )  ) ماما هاگنآ  سپ  ( . 93 .) دشابن رتناسآ  وت  هحفص 92 )  ) رب ردام  زا  ياهقان 

لد مغ ، نآ  زا  مه  تسکـش  راـی  لد  راـبنارگ  ناز  دـندرپس . كاـخ  هب  نینوخ  ار  وا  هدرک  رفح  ار  نیمز  دوخ  ریـشمش  كون  هب  یتـیاور  هب 
زا ریشمش  هتـسش  ناج  زا  تسد  ع )  ) ماما هاگنآ  ( . 94) تسشن رای  يولگ  رب  نوچ  ریت  تفرگ  شیوخ  هر  باریس و  تشگ  تسکـش  رایـسب 

كرد هب  هنوگ  نیا  موق  نآ  زا  يریثک  هورگ  عمج و  تساخرب و  نایم  زا  دـمآ  شترـضح  فاصم  هب  سک  ره  دـیبلط و  زرابم  هدروآرب  ماین 
، ندش خزود  هب  زا  گنن  تسا  رتاراوگ  گنن ، شریذپ  زا  گرم  دندناوخ : زجر  نینچ  هدروآ  شروی  رفک  هاپس  هنمیم  هب  ماما  سپـس  دنتفر ؛

زجر نینچ  هدرب  هلمح  رفک  هاپـس  هرـسیم  هب  سپـس  ( . 95) تسا دـنا  راگزور  هب  ناـهج  رود  راـگزور  نینچنیا  دوبن  هک  مسق  تسا  رتناـسآ 
تبیصم زگره  دنگوس  ادخ  هب  دیوگیم  يوار  ( . 96) یبن نید  دوب  منید  مردپ  لآ  یماح  یلو  مقح و  روای  یلع  نب  نیـسح  منم  دندناوخ :

اجرب و ياپ  راوتـسا و  وا  دنـشاب و  هدیـسر  تداهـش  هب  وا  يور  شیپ  شنارای  شنادناخ و  نادنزرف و  هک  مدیدن  ع )  ) نیـسح نوچ  ياهدید 
غیت هب  نانچ  دروآ  وا  يوس  ور  نوچ  ماظن  هراوس  هک  مدیدن  ار  سکچیه  يو  زا  سپ  شیپ و  هک  دـنوادخ  هب  مسق  دـنک ؛ یگداتـسیا  روالد 

رب ع )  ) نیسح هحفص 93 ) ! ) دنزیرگب دشاب  هداتفا  نانآ  نایم  رد  ریش  هک  یناهبور  نانوچ  شیور  شیپ  زا  رازراک  نادرم  هک  دیآ  راتفرگ  وا 
دنتشاذگیم و رارف  هب  يور  ياهدنکارپ  ناخلم  ناسب  تفـص  هابور  نانود  نآ  دروآیم و  موجه  هنت  کی  دندوب  نت  رازه  یـس  هک  موق  نآ 

هنوگ نیا  ار  فاصم  رمـش ، هک  یماگنه  هللااب . الا  ةوق  لوح و ال  ـال  درکیم : اوجن  نینچ  تفرگیم  رارق  هاـگدروآ  نآ  زکرم  رد  ماـما  نوچ 
زا هللادـبعابا  سپـس  دـننک . نارابریت  ار  ماما  نارادهزین  هدرک  تیامح  ار  نانآ  هدـمآ  ماظن  هدایپ  یناـبیتشیپ  هب  تساوخ  ناراـکراوس  زا  دـید 

ادـن ع )  ) ماما تفرگ ، رارق  يو  مرحو  نیـسح  نایم  یهورگ  هارمه  رمـش  نوچ  دـمآیمن . مشچ  هب  رگید  تسـشن  نآ  رب  هک  يریت  يرایـسب 
هب دیشاب و  هدازآ  دوخ  يایند  رد  دشابن  ناسرت  میب و  زیخاتسر  زور  زا  هتشادن  نید  رگا  نایفـسابا  نادناخ  ناروای  يا  امـش  رب  ياو  دروآرب :

ع)  ) نیسح همطاف ؟ دنزرف  يا  ییوگیم  هچ  دیـسرپ : رمـش  ( 97 (!!؟ دیتسه برع  ایآ  دیراد  اعدا  هک  هنوگنآ  دینیبب  هتـشگزاب  دوخ  ياهبـسن 
نادرخیب و نانادان و  دـنرادن ، یهانگ  هک  ناـنز  دـیرادرب  ناـیم  زا  ارم  هک  دـینآ  یپ  رد  امـش  مزیتسیم و  نم  هک  میوگیم  دـنهدیم : ادـن 

نم يوـس  ور  ناـنز  زا  دـیرادب  تسد  گرزب  نآ  تفگ  ( . 98 .) دـیراد زاب  ممرح  زا  متـسه  هدـنز  نم  هک  نامز  نآ  ات  ار  دوخ  ناشکندرگ 
هنوگ نآ  همطاف  رسپ  يا  تفگ : رمش  نامسآ  رد  ملیحر  ياههناشن  دشاب  نارفاک  دینادب  هتشگ  لیحر  هاگ  ( . 99) نامز نیا  هماگنه  هب  دینک 

! دشاب هدنـسب  ار  امـش  هک  تسا  يراوگرزب  وا  دنگوس  مناج  هب  دیرادرب  درم  نیا  نانز  زا  تسد  دروآرب : دایرف  سپـس  یهاوخ ! وت  هک  مینک 
شیور شیپ  زا  دروآیم  هلمح  ناـنآ  رب  نیـسح  نوچ  درکیم و  قیوشت  ار  ناـنآ  رمـش  هک  دـندرب  شروی  ماـما  هب  یلاـح  رد  موـق  نآ  سپ 
جاجح نبورمع  هاپـس  هب  نوچ  ع )  ) ماما تفاییمن . یبآ  هتـشگ ، هریچ  ماما  رب  یگنـشت  هک  دادیم  يور  یماگنه  عیاقو  نیا  دـنتخیرگیم و 

دز و بآ  هب  ار  شیوخ  بسا  هدنار  يور  شیپ  زا  ار  نانآ  دروآ  شروی  دـندوب  نت  هحفص 94 )  ) رازه راهچ  هتشاد  رارق  تارف  رانک  رد  هک 
زا ياهعرج  نم  یماشاین  بآ  نیا  زا  وت  هک  هاگنآ  ات  اما  مه ، نم  یـشاب و  هنـشت  وت  دندومرف : ماما  دـماشایب  لالز  نآ  زا  ات  دـش  نآ  رب  بسا 
وا موق  نایم  زا  يدرف  تفرگرب  یبآ  فک  هدرب  ارف  تسد  ماما  نوچ  تشادرب ؛ بآ  زا  رـس  هتفایرد  ار  ماما  راـتفگ  بسا  ییوگ  مریگنرب ! نآ 

ییوس هب  ار  بآ  ماما  يرادیم ؟ اور  نتشیوخ  رب  ددرگیم ، مدرم  لامیاپ  تمرح  میرح  هک  یلاح  رد  ار  بآ  ندیماشآ  تذل  ایآ  داد  ادن  ار 
كدـنا نوچ  تسـشن و  ناشکرابم  رکیپ  رب  مخز  ود  داتفه و  هک  تخادرپ  دربن  هب  نانچ  هدروآ  يور  هاگ  همیخ  بناـج  هب  ناباتـش  هدـنکفا 

تسشن و ترـضح  یناشیپ  رب  هک  درک  باترپ  يو  يوس  هب  یگنـس  یفعج  فوتحلاوبا  دنک ، هزات  سفن  ات  تشادرب  گنج  زا  تسد  ینامز 
رب رس  ع )  ) ماما تفر . ورف  شبلق  رد  هتـسشن  شکرابم  هنیـس  رب  ینیگآ  رهز  يهخاش  هس  ریت  درتس  هرهچ  زا  نوخ  دوخ  نهاریپ  هب  ماما  نوچ 

، مدرم نیا  ینادیم  وت  ادنوادخ  دـندومرف : سپـس  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀـلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  دـندومرف : هتـشادرب  نامـسآ 
نوریب شیوخ  تشپ  زا  ار  ریت  نآ  نوچ  سپس  ( . 100) دشابن كاخ  همه  رب  يربمایپ  تخد  روپ  يو  زج  هک  دـنرادیم  رب  نایم  زا  ار  يدرم 
کلام ماگنه  نیا  رد  تفرگ . زارف  ار  شیوخ  رس  هتسشن  نیمز  رب  هدیدرگ ، تسس  ترـضح  ناوناز  و  دز ! هراوف  عضوم  نآ  زا  نوخ  دیـشک 
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ماما دش  رپ  نوخ  زا  ماما  دوخ  هلک  نوچ  دروآ و  دورف  ماما  رـس  رب  ار  دوخ  ریـشمش  هداد  مانمـشد  ار  وا  هدمآ  ماما  يوس  هب  يدنک  رـسن  نب 
اب راگدرورپ  یماشاین و  یبآ  هدروخن  ياهمقل  دوخ  تسد  اـب  هاـگچیه  مهاوخیم  ادـخ  زا  دـندومرف : هتـسب  رـس  هب  يراتـسد  هتفگرب  ار  نآ 

هدمآ نیـسح  دوخ  مع  يوس  هب  دوب  هلاس  هدزای  یناوجون  هک  مالـسلا  هیلع  نسح  نب  هللادـبع  ماگنه  نیا  رد  ( . 101 .) دزیمآرد تناراکمتس 
يو رانک  هدمآ  نیسح  شیومع  دزن  هدیزرو  عانتما  ناوجون  اما  ریگرب ، ار  وا  مرهاوخ  دندومرف : ماما  هک  دوب  هتشگ  هناور  يو  سپ  زا  بنیز 

دنزرف نیا  وت  رب  ياو  دروآرب : داـیرف  ناوجون  دیـشک  ماـما  رب  ریـشمش  بعک  نبرحب  نوـچ  دـش و  مهاوـخن  ادـج  ممع  زا  تفگ  هتفرگ  رارق 
تفرگ و تسد  هب  ار  وا  تبرـض  کـی  نیا  نوچ  هدرک  ناوجون  هلاوـح  ار  دوـخ  هحفص 95 )  ) ریـشمش رحب  یـشکیم ! ار  میومع  ناراکبان ،

دنزرف يا  شاب  رابدرب  دـندومرف : هتفرگ  دوخ  هنیـس  رب  ار  وا  نیـسح  ردام ... يا  ياو  ومع  يا  هآ  دروآرب : دایرف  تشاذـگ  راک  نیا  رب  تسد 
یلع ادـخ و  لوسر  هداد  ياج  تراکوکین  ناردـپ  رانک  رد  ار  وت  رگید  یتعاس  اـت  هدروآ  يور  وت  هب  ادـخ  يوکین  ریخ و  هک  نادـب  مردارب 

هاگنآ ( 102 .) داب نانآ  رب  يادخ  دورد  درک . یهاوخ  رادید  ار  مالـسلا  مهیلع  نسح  تردـپ  رایط و  رفعج  ادهـشلادیس و  هزمح  یـضترم و 
مدرم نیا  دنوادخ  دندومرف : هتشادرب  اعد  هب  تسد  ماما  دناسر  تداهش  هب  ار  وا  شیومع  ناماد  رد  هدنکفا  يو  يوس  هب  يریت  هلمرح  نوچ 

نانآ نانچ  يزاس  ناشرادروخرب  دوخ  ياهتمعن  زا  هنیآ  ره  رادزاب و  نانآ  زا  ار  نیمز  ياهتکرب  هتخاـس  مورحم  دوخ  تمحر  ناراـب  زا  ار 
شیوخ يوس  هب  ار  ام  مدرم  نیا  اریز  ددرگم  دونـشخ  نانآ  زا  يرادمامز  چیه  هتـشگ  راتفرگ  یهار  هب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  نک  هدنکارپ  ار 

هدنام نیمز  رب  هتفوک  هتسخ و  نانچمه  ع )  ) نیـسح ( . 103 .) دنتساخرب نامگنج  هب  هدیشک  ام  رب  ریـشمش  هاگنآ  دنهد  نامیرای  ات  دندناوخ 
مدینش هک  متـشاد  رارق  دعـسرمع  نایرکـشل  نایم  رد  نم  دیوگیم : عفان  نب  لاله  تشادن . ار  يو  نتـشک  يارای  ياهلیبق  موق و  چیه  دوب و 

مهب ياهفـص  هنایم  زا  نم  دـیوگیم  لاله  تخاس ؛ ار  نیـسح  راک  رمـش  هک  داب  تراشب  ار  وت  ریما  يا  تشادرب : دایرف  نانآ  نایم  زا  یـسک 
نوخ هب  هتـشغآ  هک  مدیدن  ياهتـشک  وا  نوچ  زگره  دنگوس  ادخ  هب  مدش ؛ ع )  ) نیـسح رگهراظن  هدمآ  نوریب  دعـسرمع  نایرکـشل  هدرـشف 

ماگنه نآ  مدید  دراد ؛ زاب  شنتشک  رکف  زا  ارم  هک  دشاب  هتـشاد  باذج  اریگ و  ناسنآ  ياهراسخر  ینارون و  نانچنآ  ياهرهچ  دشاب و  دوخ 
یبآ يورن  خزود  هحفـص 96 )  ) هب هک  یماگنه  ات  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : يو  اب  دعـس  رمع  نایهاپـس  زا  یـصخش  دـیبلط  یبآ  ماما  نوچ 
يراد نامگ  ایآ  دومرف : نینچ  درف  نآ  خساپ  رد  ع )  ) ماما مدینش  دیوگیم  لاله  يوش ... باریس  خزود  بآ  هب  هک  تسا  هاگنآ  یماشاین و 

ادخ لوسر  میاین  رادید  هب  نم  هک  راگدرورپ  هب  دـنگوس  دـشابم ... هنوگ  نیا  زگره  هن  دـیماشآ ؟ مهاوخ  نآ  بآ  زا  هتفر  خزود  هب  نم  هک 
مهاوخ ياـج  میاـین  هناـخ  رد  هتفرگ  رارق  ییاـناوت  دـنوادخ  راوج  رد  موریم و  هتخاـس ، يو  راـثن  ار  دوـخ  دورد  راـگدرورپ  هک  ییوا  مه 

هاگنآ ( 104 .) دـیدرک هچ  ام  اب  هک  تفگ  مهاوخ  يو  اـب  درب و  مهاوخ  وا  هب  ار  مدرم  امـش  هوکـش  هتـشگ  باریـس  یلـالز  بآ  هب  تفرگ و 
ماگنه نیا  رد  تسین . ینابرهم  لد  نانآ  زا  کـیچیه  هنیـس  رد  هک  ییوگ  وت  دـندروآ  شروی  يو  رب  هتـشگ ، هتخیگنارب  نود  موق  نآ  مشخ 

، يریگنارگ يدـنمناوت ، وت  يراد ، دـنلب  سب  یهاگیاج  هک  ییادـخ  يا  هآ  اراگدرورپ ، دومرف : هدرک  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  رـس  ع )  ) ماـما
تسا و ریگارف  تتمحر  ینک ، یهاوخ  هچنآ  وت  تسا ؛ نارکیب  وت  ییاناوت  یهوکـشرپ ، سب  هک  تسار  وت  یگرزب  یناگدـیرفآ ؛ زا  زاـینیب 
اب دـنناوخ  ار  وت  ناگدـنب  هک  ماگنه  ریگمـشچ ، ابیز و  سب  تنومزآ  ریگ ، همه  تسا و  ماع  تنایاپیب  تمعن  يراتفگ ، تسار  وت  کیدزن ،

يرداـق و ینک  هدارا  هچنآ  رب  يوش و  وا  ياریذـپ  ددرگ  زاـب  وت  يوـس  هک  سکنآ  ره  ياهرهچ ... تناگدـیرفآ  رب  وـت  یکیدزن ؛ سب  ناـنآ 
هک مناوخیم  ار  وت  یلاح  رد  ادنوادخ  يراذگ . کین  ار  ناروآدای  دای  هتشگ  اریذپ  ار  نارازگرکش  ساپـس  یناد و  نادنمزاین  زاین  وت  اناوت ،
هب هدش  راتساوخ  ار  وت  يرای  مزیر و  ورف  دوخ  کشا  دنمدرد  منک و  هیوم  تهاگرد  هب  ناسرت  مشاب و  تقاتـشم  هلاو و  متـسه و  وت  دنمزاین 
رد غیت  هتشادرب  نامیروای  زا  تسد  هتفیرف  ار  ام  هک  موق  نیا  ام و  نایم  ایادخ  راب  ياهتشگ ... هدنسب  ارم  یناهج  زا  هک  منک  لکوت  تترـضح 
وت لوسر  نادناخ  ام  دنتسناد  یم  هک  دندنارذگ  دوخ  ياهریشمش  مد  زا  ار  ام  یلاح  رد  مدرم  نیا  هک  نک  يرواد  دوخ  دنتـشاذگ ، نامنایم 
رد نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  اراگدنوادخ ... يدیمد ... شناج  رب  شیوخ  شورـس  هدـیزگرب  تلاسر  هب  ار  وا  وت  هک  يربمایپ  نامه  میتسه ...
وت زج  هک  انامه  روبص  میـشاب و  رابدرب  هحفص 97 )  ) ياهدز مقر  ار  نآ  وت  هک  يریدقت  تشونرـس و  رب  ام  هک  روآ  دیدپ  یـشیاشگ  ام  راک 
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دیتسه هچ  رظتنم  امـش  رب  ياو  هک  دز  بیهن  ار  هراوس  هدایپ و  رمـش  ماگنه  نیا  رد  دـنیوگ  ( . 105 .) تسین یـسر  دایرف  ناگدنامرد  هانپ  يا 
هب ار  ترـضح  پچ  هناـش  کیرـش  نب  هعرز  هدروآ  شروی  ع )  ) ماـما رب  موق  نآ  سپ  دیـشکب ؛ ار  درم  نیا  دننیـشنب ، ناـتیازع  هب  ناـتناردام 
زا ترـضح  هک  داد  رارق  فدـه  ار  ماما  هراسخر  غیت  هب  يرگید  درف  دـنکفا و  نیمز  رب  ار  هعرز  دوخ  ریـشمش  مد  هب  ماما  تخاون و  یتبرض 

ار نآ  هدناشن  ماما  هناش  رد  ار  دوخ  هزین  یعخن  سنا  نب  نانس  هک  داتفایم  ورف  زاب  هتساخرب  هداتفا  نیمز  رب  هراسخر  هب  هبرض  نیا  يرابنارگ 
ياهتسد هتفرگ  رب  ولگ  زا  ار  ریت  نآ  هتـسشن  نیمز  رب  ع )  ) نیـسح دناشن ؛ ماما  يولگ  رب  يریت  سپـس  هدز  ترـضح  هنیـس  رب  هدیـشک  نوریب 

ار نآ  لامیاپ ، ارم  قح  هک  یلاح  رد  ادـخ  رادـید  هب  هنوگ  نیا  دـندومرف : دیـشک  نساـحم  يور و  رـس و  رب  هدرک  هتـشغآ  نوخ  هب  ار  دوخ 
ار نیـسح  هدـش  ردـنا  هاگلتق  هب  وت  رب  ياو  تفگ : هتخاس  بطاـخم  ار  سنا  نب  نانـس  دعـس  رمع  ( . 106 .) تفاتـش مهاوخ  دناهدرک  بصغ 

تسس يو  ناوناز  دزاس  ادج  نت  زا  ار  ماما  رس  تساوخ  یلوخ  نوچ  ربب . ار  نیسح  رس  تفگ : هتخاس  بطاخم  ار  یلوخ  نانس  زاس . تحار 
هب یلوخ  یتیاور  هب  دوخ و  سپـس  يزرلیم  هنوگ  نیا  ارچ  دنکـشب  ار  تناوزاب  يادـخ  دروآرب : داـیرف  رمـش  داـتفا  شمادـنا  رب  هزرل  هدـش 

ادـج نت  زا  یلاح  رد  ار  ترـس  مسق  ادـخ  هب  تفگیم : هک  دـیرب  یلاح  رد  ار  ترـضح  رـس  هدـناسر  تداهـش  هب  ار  ماـما  هدـمآرد  هاـگلتق 
نآ هدیرب  ار  رس  هاگنآ  ياهدش ... هداز  هحفص 98 )  ) ردام ردپ و  نیرتهب  زا  هدوب  ادخ  لوسر  دنزرف  رالاس و  دیس و  وت  منادیم  هک  مزاسیم 

یمرـضح هیوح  نب  قاحـسا  ار  شاهماج  هدـمآ  ترـضح  جاراـت  هب  موق  نآ  سپـس  ربب . دعـس  رمع  ریما  دزن  ار  رـس  تفگ  هداد  یلوخ  هب  ار 
ردارب ار  ماما  يهماج  هدنامیقاب  هتفرگ ، رایتخا  رد  دعـسرمع  ار  شرپس  سنخا و  ار  شراتـسد  بعک و  نبرحب  ار  شرگید  شوپنت  هتفرگرب ،

سفالف ار  ماما  ریـشمش  هدرب ، جارات  هب  رـسن  نب  کـلام  ار  هـالک  ثعـشا و  نب  سیق  ار  ترـضح  زخ  شوپ  نت  هتـشادرب ، هیوح  نب  قاحـسا 
كرابم تشگنا  هارمه  ار  ماما  يرتشگنا  یبلک  میلـس  نب  لدج  هتـشادرب ، دلاخ  ار  ترـضح  رازفا  ياپ  هزوم و  مراد و  ینب  مدرم  زا  یلـشهن 

اذه یف  یلتق  مکلتق و  یف  نذا  دق  یلاعت  هناحبس و  هللا  نا  ( 1 ( ) هحفص 101 . ) نوعجار هیلا  انا  هللاانا و  تخاس . دوخ  نآ  زا  هدنکرب  ترضح 
مک ةدـع . ۀـقثیب و  لزن  رما  لک  یف  یل  تنا  ةدـش و  لک  یف  یئاجر  برک و  لک  یف  یتقث  تنا  مهللا  ( 2 . ) لاتقلا ربصلاـب و  مکیلعف  مویلا 

نمع کیلا  ینم  ۀبغر  کیلا  هتوکش  کب و  هتلزنا  ودعلا  هیف  تمشی  قیدصلا و  هیف  لذخی  ۀلیحلا و  هیف  لقت  داوفلا و  هیف  فعـضی  برک  نم 
یلوق و اوعمـسا  سانلا  اهیا  ( 3 . ) ۀـبغر لک  یهتنم  ۀنـسح و  لک  بحاص  ۀـمعن و  لـک  یلو  تناـف  هتیفک  هتفـشک و  ینع و  هتجرفف  كاوس 

ینومتیطعا یلوق و  متقدـص  يرذـع و  متلبق  ناـف  مکیلا  یمدـقم  نم  مکیلا  رذـتعا  یتـح  یلع و  مکل  قح  وه  اـمب  مکظعا  یتـح  اولجعتـال 
اوعمجأف مکـسفنا  نم  فصنلا  اوطعت  مل  رذـعلا و  ینم  ولبقت  مل  نا  لیبس و  یلع  مکل  نکی  مل  دعـسا و  کلذـب  متنک  مکـسفنا  نم  فصنلا 

(4 . ) نیحلاصلا یلوتی  وه  باتکلا و  لزن  يذلا  هللا  ییلو  نا  نورظنتال  یلا و  اوضقا  مث  ۀـمغ  مکیلع  مکرما  نکیال  مث  مکئاکرـش  مکتیأر و 
قلخ يذلا  دمحلا هللا  ( 5 . ) قطانلا باتکلا  مه  تماص و  وه  هنإ  الا  هللا  باتک  اوواس  قراس  مهنم  وهف  الا  مهنع و  لقانف  غیلبلا  لوقلاب  ءاج  نم 

عطقت اهناف  ایندـلا  هذـه  مکنرغت  الف  هتنتف  نم  یقـشلا  هترغ و  نم  رورغملاف  لاح  دـعب  الاحو  اهلهأب  ۀفرـصتم  لاوز  ءانف و  راد  اـهلهجف  ایندـلا 
مکنع میرکلا  هجوب  ضرعأ  مکیلع و  هیف  هللا  متطخسأ  دق  رمأ  یلع  متعمتجإ  دق  مکارأ  و  اهیف . عمط  نم  عمط  بیخت  اهیلا و  نکر  نم  ءاجر 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لوسرلاب  متنمآ  ۀعاطلاب و  متررقأ  متنأ . دبعلا  سئب  انبر و  برلا  معنف  هتمحرم  کبنج  هتمقن و  مکب  لحأ  و 

انا انأ هللا و  نودیرت  امل  مکل و  ابتف  میظعلا  هللا  رکذ  مکاسنأف  ناطیـشلا  مکیلع  ذوحتـسأ  دقف  مهلتق  نودـیرت  هترتع  هتیرذ و  یلا  متفحز  مکنأ 
اهوبتاع مکـسفنأ و  یلإ  اوعجرا  مث  انأ ، نم  اورظنأ  ینوبـسنأف و  دعب  امأ  نیملاظلا . موقلل  ادعبف  مهنامیأ  دـعب  اورفک  موق  ءالوه  نوعجار  هیلا 
قدـصم لوأ  همع و  نبأ  هیـصو و  نبا  مکیبن و  نبا  مکیبـن و  تنب  نبأ  تسلأ  یتـمرح ؟ كاـهتنإ  یلتق و  مکل  لـحی  حلـصی و  لـه  اورظنأـف 
نیحانجب ۀنجلا  یف  رایطلا  رفعج  سیلوأ  یبأ  مع  ءادهشلا  دیس  هزمح  سیلوأ  هبر ، دنع  نم  هب  ءاج  امب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسرل 

وه لوقأ و  امب  ینومتفدص  نإف  ۀنجلا  لهأ  بابش  ادیس  ناذه  یخأل  یل و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  ام  مکغلبی  ملوأ  یمع 
نبرباج اولـس  مکربخأ . کلذ  هومتلأس  اذإ  نم  مکیف  نإف  ینومتبذک  نإ  هلهأ و  هیلع  تقمب  هللا  نأ  تملع  ذنم  ابذک  تدـمعت  ام  هللا  قحلا و 

اوعمس مهنإ  مکنوربخی  بزاع  ءاربلا  کلام و  نب  سنأ  مقرأ و  نب  دیز  يدعاسلا و  دعس  نب  لهس  يردخلا و  دیعس  ابأ  يراصنألا و  هللادبع 
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متنک نإف  ( 6  ) 47= هحفص ** ؟ یمد کفـس  نع  مکلزجاح  اذه  یف  امأ  یخأل  یل و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  ۀلاقملا  هذه 
و مکریغ ، یفـال  مکیف و  يریغ  یبـن  تنب  نبإ  برغملا  قرـشملا و  نیب  اـم  هللاوف  مکیبـن ؟ تنب  نبإ  ینأ  یف  نوکـشتفإ  کـلذ  نم  کـش  یف 

نب سیق  ای  رجبأ و  نبراجح  ای  یعبر و  نب  ثبـش  ای  ۀـحارج ؟ نم  صاصقب  وأ  هتکلهتـسإ ؟ مکل  لام  وأ  هلتق ؟ مکنم  لیبقب  ینوبلطتأ  مکحی 
! هللا ناحبس  ( 7 ( .؟ ةدنجم کل  دنج  یلع  مدقت  امنإ  بانجلا و  رـضخأ  رامثلا و  تعنیأ  دق  نأ  یلإ  اوبتکت  ملأ  ثراحلا  نبدیز  ای  ثعـشألا و 

کبلطی نأ  دـیرتأ  کیخأ  وخأ  تنأ  ( 8 . ) ضرألا نم  ینمأم  یلإ  مکنع  فرـصنأ  ینوعدـف  ینومتهرک  اذإ  سانلا  اهیأ  متلعف . قل  هللا  یلب و 
مکبر یبرب و  تذع  ینأ  هللادابعای  دیبعلا  رارق  مکلرقأ  لیلذلا و ال  ءاطعإ  يدیب  مکیطعا  هللا ال  لیقع ال و  نب  ملـسم  مد  نم  رثکأب  مشاه  ونب 
اباطخ نوکلمیال  مه  اذإ  اـبطاخ و  مهیف  ماـق  ذإ  هسنإ  هسنأ  مل  ( 9 . ) باسحلا مویب  نمؤیـال  ربکتم  لـک  نم  مکبر  یبرب و  ذوعأ  نومجرت  نأ 
صوی مل  مأ  اباترم  هماکحأ  یف  تنـسک  ما  ۀعدبب  یبنلا  نید  یف  تئج  له  ابان  رهد  فرـص  نإ  مکذالم  مکیبن و  تنب  نبإ  انأ  تسلأ  اوعدی 
ۀنـسألا الإ  هظعول  نوریال  يرایح  اودغف  ابارعأ  متنک  نإ  مکباسحأ  اوعجارف  داعملاب  اونیدـت  مل  نأ  اباتک  ةرتع و  مکیف  نیلقثلا  عدأ  یبنلاانب و 

يدج نأ  نوملعت  له  هللا  مکدشنأ  لاقف : هطبـس . هللا و  لوسر  تنب  نبإ  تنا  معن ، اولاق : یننوفرعت ؟ له  هللا  مکدشنا  ( 10 . ) باوج ماهسلا  و 
مهللأ اولاق : مالسلا ؟ هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  یبأ  نأ  نوملعت  له  هللا  مکدشنا  لاق : معن ، مهللا  اولاق : ملسو ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 

تنب هجیدخ  یتدج  نأ  نوملعت  له  هللا  مکدشنأ  : لاق معن ، مهللا  اولاق : هللا ؟ لوسر  تنب  ۀمطاف  یمأ  نأ  نوملعت  له  هللا  مکدشنأ  لاق : معن ،
، معن مهللا  اولاق : یبأ ؟ مع  ءادهـشلا  دیـس  ةزمح  نأ  نوملعت  له  هللا  مکدشنأ  : لاق معن ، مهللا  اولاق : امالـسإ ؟ ۀـمألا  هذـه  ءاسن  لوأ  دـلیوخ 

هللا لوسر  ۀمامع  اذه  نأ  نوملعت  له  هللا  مکدشنأ  : لاق معن ، مهللا  اولاق : هدلقتم ؟ انأ  هللا  لوسر  فیس  اذه  نأ  نوملعت  له  هللا  مکدشنأ  : لاق
لک یلو  هنإ  املح و  مهمظعأ  املع و  مهملعأ  امالسإ و  موقلا  لوا  ناک  ایلع  نأ  نوملعت  له  هللا  مکدشنأ  لاق : معن ، مهللا  اولاق : اهسبال ؟ انأ 

ءاملا و نع  رداصلا  ریعبلا  داذی  امک  الاجر  هنع  دوذی  ضوحلا  نع  دئاذلا  یبا  و  یمد ؟ نولحتـست  مبف  : لاق معن ، مهللا  اولاق : ۀنمؤم ؟ نمؤم و 
ینعاطأ نمف  داشرلا  لیبس  یلإ  مکوعدأ  اـنأ  یلوق و  اوعمـستف  یل  اوتـصنت  نأ  مکیلع  اـم  مکلیو  ( 11 . ) ۀمایقلا موی  یبأ  دـی  یف  دـمحلا  ءاول 

یلع عبط  مارحلا و  نم  مکنوطب  تئلم  دقف  یلوق  عمتـسم  ریغ  يرمأل  صاع  مکلک  نیکلهملا و  نم  ناک  یناصع  نم  نیدـشرملا و  نم  ناک 
متللس نیفجوم  مکانخرصأف  نیهلا  انومتخرصتسأ و  نیح  احرت  ۀعامجلا و  اهتیأ  مکل  ابت  ( 12 ( .!؟ نوعمست الأ  نوتصنت ، الأ  مکلیو  مکبولق ،
هوشفأ لدع  ریغب  مکئایلوأ  یلع  مکئادعأل  ابلإ  متحبـصأف  مکودع  انودع و  یلع  اهانحدتقا  اران  انیلع  متـششح  مکنامیأ و  یف  انل  افیـس  انیلع 

الهف انل . لیفت  يأر  انم و ال  ناک  ثدح  ریغ  نم  هیف  متعمط  شیع  سیسخ  مکولانأ و  ایندلا  نم  مارحلا  الأ  مهیف  مکل  حبصأ  لمأ  مکیف و ال 
هیلإ متیعادـت  ابدـلا و  ةریطک  اهیلإ  متعرـسأ  نکل  فصحتـسی و  امل  يأرلا  نماـط و  شأـجلا  میـشم و  فیـسلا  اـنومتکرت و  تـالیولا !! مکل 

ءیفطم ناطیـشلا و  ۀثفن  ماثالا و  ۀبـصع  ملکلا و  یفرحم  باتکلا و  ةذبن  بازحألا و  ذاذـش  ۀـمألا و  دـیبع  ای  مکل  اقحـسف  شارفلا  تفاهتک 
اولعج نیذلا  نیئزهتـسملا  ۀـمئأ  خارـص  نینمؤملا و  يذؤم  بسنلاب و  راهعلا  یقحلم  ءایـصوألا و  ةرتع  يدـیبمو  ءایبنألا  دالوأ  ۀـلتقو  ننـسلا 

ردغ هللا  لجأ و  نولذاخت ؟ انع  و  نودضعت ؟ ءالوهأ  مکحی ! و  نودلاخ . مه  باذعلا  یف  مکـسفنأ و  مهل  تمدق  ام  سئبل  نیـضع و  نآرقلا 
رـضانلل و اجـش  رمث  ثبخأ  متنکف  مکرودص  تیـشغ  مکبولق و  هیلع  تتبث  مکعورف و  هیلع  ترزأت  مکلوصأ و  هیلإ  تجـش  و  میدـق ! مکیف 

نإ الأ و  مه ! هللا  متنأف و  الیفک  مکیلع  هللا  متلعج  دـق  اهدـیکوت و  دـعب  نامیألا  نوصقنی  نیذـلا  نیثکانلا  یلع  هللا  ۀـنعل  الأ  بصاغلل ، ۀـلکأ 
تباط و دودج  نونمؤملا و  هلوسر و  انل و  کلذ  هللا  یبأی  ۀلذلا  انم  تاهیه  ۀلذلا و  ۀلـسلا و  نیب  نیتنثا  نیب  ینزکر  دـق  یعدـلا  نبإ  یعدـلا 

هذهب فحاز  ینإ  الأ و  ترذنأ ، ترذعأ و  دق  الأ  مارکلا . عراصم  یلع  مائلا  ۀعاط  رثون  نأ  نم  ۀیبأ  سوفن  ۀیمح و  فونأ  ترهط و  روجح 
انایانم نکل  نبج و  انباط  نإ  ام  انیبلغم و  ریغف  بلغن  نإ  امدـق و  نومازهف  مزهن  نأف  ( 13 . ) رصانلا ۀلذخ  ودعلا و  ةرثک  ددعلا و  ۀلق  عم  ةرسألا 

اذإ كولملادلخ  ولف  انیلوألا  نورقلا  ینفأ  امک  موق  رتاورـس  مکلذ  ینفأف  انیرخآب  خانأ  هلکالک  سانأ  نع  عفر  توملا  ام  اذا  انیرخآ  ۀـلود  و 
بکری ام  ثیرک  الإ  اهدـعب  نوئبلتال  هللا  میا  مث  ( 14 . ) انیقل امک  نوتماشلا  یقلیـس  اوقیفأ  انب  نیتماشلل  لقف  انیقب  اذإ  مارکلا  یقب  ول  اندـلخ و 
نکیـال مث  مکءاکرـش  مکرمأ و  اوعمجأـف  يدـج  نع  یبأ  یلإ  هدـهع  دـهع  روحملا  قلق  مکب  قلقت  یحرلا و  رود  مکب  رودـت  یتح  سرفلا 

( تاربعلا لیتق  باتک  همجرت   ) کشا www.Ghaemiyeh.comيهتشک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 65زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


طارـص یلع  نإ  اهتیـصانب  ذـخآ  وه  ـالإ  ۀـباد  نم  اـم  مکبر  یبر و  هللا  یلع  تلکوت  ینإ  نورظنت . ـال  یلإ و  اوضقأ  مث  ۀـمغ  مکیلع  مکرمأ 
ةربصم و اـسأک  مهیقـسی  فیقث  مـالغ  مهیلع  طلـس  فسوی و  ینـسک  نینـس  مهیلع  ثعبأ  ءامـسلا و  رطق  مهنع  سبحأ  مهللا  ( 15 . ) میقتسم

تنأ انولذخ و  انوبذک و  انورغ و  مهنإف  مهنم  یعایـشأ  یتیب و  لهأ  یئایلوأل و  یل و  مقتنی  ۀبرـضب  ۀبرـض  ۀلتقب و  هلتق  الإ  ادحأ  مهیف  عدیال 
؟ ناجرج يرلا و  دالب  یعدلا  نبإ  یعدـلا  کیلوی  نأ  معزت  ینلتقت و  تنأ  رمع  ای  ( 16 . ) ریـصملا کیلإ  انبنأ و  کیلإ  انلکوت و  کیلع  انبر 

تبصن دق  ۀبصق  یلع  کسأرب  ینأکل  ةرخآ و  ایندب و ال  يدعب  حرفتال  کنإف  عناص  تنأ  ام  عنصاف  ادوهعم  ادهع  ادبأ  کلذب  ینهتت  هللاو ال 
ضرأب لح  نم  ریخ  نع  فیسلاب  مکقانعأ  یف  برضأ  فیضلا  يوأم  رحل و  انأ  ینإ  ( 17 . ) مهنیب اضرغ  هنوذختی  نایبصلا و  هامرتی  ۀفوکلاب 

هللا مکمحر  اوموق  ( 19 . ) ةرخآلا ایندلا و  یف  رح  کمأ ، کتمـس  امک  تنأ  رح ، ای  کل  خب  خب  ( 18 . ) فیح نم  يرأال  مکبرضأ و  فیخلا 
نیسحلل ینأ  برای  رداغ  لیجب  ثیل  نم  عجشأ  رجاهم  یبأ  دیزی و  انأ  ( 20 . ) مکیلإ موقلا  لسر  ماهسلا  هذه  نأف  هنم  دبال  يذلا  توملا  یلإ 

دتشا ادلو و  هل  اولعج  ذإ  دوهیلا  یلع  هللا  بضغ  دتشإ  ( 22 . ) ۀنجلا هباوث  لعجا  هتیمر و  ددس  مهللا  ( 21 . ) رجاه كرات و  دعس  نبالو  رصان 
تقفتا موق  یلع  هبضغ  دتشإ  هنود و  رمقلا  سمـشلا و  اودبع  ذإ  سوجملا  یلع  هبـضغ  دتـشا  هثالث و  ثلاث  هولعج  ذإ  يراصنلا  یلع  هبـضغ 
هبسحأ ینإ  ( 23 . ) یمدب بضخم  انأ  یلاعت و  هللا  یقلأ  یتح  نودـیری  امم  ءیـش  یلإ  مهبیجأ  هللا ال  امأ و  مهیبن  تنب  نبإ  لتق  یلع  مهتملک 

بکنلادـنع راوخلاـب  تسل  بضع و  ةرموذ و  ءورما  ینإ  یبسح  میلع  یف  یتیبب  یبسح  یبـلکلا  نبإ  اـمنأف  ینورکنت  نإ  ( 24 . ) الاتق نارقالل 
ءاسنلا یلع  سیل  هنأف  ۀمیخلا  یلإ  یعجرإ  اریخ  مکیبن  تیب  لهأ  نع  متیزج  ( 25 . ) برضلا اقداص و  مهیف  نعطلاب  بهو  مأ  کل  میعز  ینإ 

. نیعلا يریرق  ۀعاس  دعب  انوکت  نأ  وجرأل  هللاوف  یخأ ؟ ینبإ  ای  امکیکبی  ام  امکب  ابحرم  ( 27 . ) ۀعاس نع  کب  نوقحال  انأف  مدقت  ( 26 . ) لاتق
هجول انثیغی  ثیغم  نم  اـمأ  ( 29 . ) نیقتملا ءازج  نسحأ  امکـسفنأب  يایإ  امکتاساوم  کلذ و  نم  امکدـجوب  یخأ  ینبإ  ای  هللا  اـمکازج  ( 28)

لاق ابیبح  ۀجسوع  نبا  یصوأ  اقیفش  قیفشلا  کترصنب  یصوی  مهتامم  دنع  ءایحأ و  كورـصن  ( 30 ( .؟ هللا لوسر  مرح  نع  باذ  نم  امأ  هللا 
یتح انع  اوفکی  نأ  مهولـس  اهتقو  لوأ  اذه  معن  نیرکاذـلا  نیلـصملا  نم  هللا  کلعج  ةالـصلا  ترکذ  ( 31 . ) اقوذـت مامحلا  یتح  هنود  لتاق 

ادشرألا مامهلا  مرقلا  کمع  ادعسألا و  یفاو  ردبلاک  انـسح  يدنلا و  اذ  ایلع  ربحلا  کخیـشو  ادمکأ  یقلت  مویلا  نیـسح  مدقأ  ( 32 . ) یلصن
نع فیـسلاب  مکدوذأ  نیقلا  نبإ  انأ  ریهز و  انأ  ( 33 . ) ادعـص ولعی  سودرفلا  ۀنج  یف  ادعقم  اؤبت  نیحانجلاذ  ادسأ و  یعدـی  هللا  ثیل  ةزمح 

تمسق یسفن  تیل  ای  نیش  نم  يرأ  مکبرضأ و ال  نیملا  ریغ  هللا  لوسر  كاذ  نیزلا  یقتلا  ربلا  ةرتع  نم  نیطبسلا  يدحأ  انبـسح  نإ  نیـسح 
ران ءاجیه و  سراـف  رهظم  یبأ  بیبح و  اـنأ  ( 35 . ) ریزانخ ةدرق و  اوخـسم  نیذـلا  نعل  کلتاق  نعل  ریهز و  اـی  هللا  كدـعبیال  ( 34 . ) نیمسق

. رذعأ مکنم و  یقتأ  اقح و  ربصأ  مکنم و  یفوأ  نحن  ردغأ و  ءافولا  دنع  متنأ  رهظأ و  ۀـجح و  یلعأ  نحن  رثکأ و  ةدـع و  دـعأ  متنأ  رعـست 
یف یماسح  اذإ  یلتمی  یلبن  یمهس و  نم  وجلاو  یلطصی  یبرـض  ینعط و  نم  رحبلا  ( 37 . ) یباحصأ ةامح  یسفن و  بستسحأ  هللادنع  ( 36)

ۀمیمذ تنأ  ینع و  يربخت  یلـس  ( 39 . ) ریخ هیف  سیل  نمیف  ریخال  ریـضخ  یبأ  ریرب و  اـنأ  ( 38 . ) لجبملا دـساحلا  بلق  قشنی  یلحنی  ینیمی 
ضیبأ هبوعک و  هنخت  مل  ینزی  یعم  عناص  نانأ  ام  عورلا  یغولا و  ةادغ  لخی  مل  تهرکام و  یـصقأ  تآ  ملأ  عراوش  حامرلا  نیـسح و  ةادغ 
سانلا یف  مهلبق  مهنامز و ال  یف  مهلثم  ینیعرت  مل  عناقل و  كاذ  دعب  ینإ  ینیدک و  مهنید  سیل  ۀبصع  یف  هتدرجف  عطاق  نیرارغلا  ذوحـشم 

کلذ نأ  اودلاج  دق  ارسح و  برضلا  نعطلل و  اوربص  دق  عراقم و  رامذلا  یمحی  نم  لک  الأ  یغولا  يدل  فویـسلاب  اعارق  دشأ  عفای  انأ  اذإ 
عفدأ یبحص و  راث  دعب  يراث  كردأ  برحلا  یف  یتلوص  یتلمح و  یبرـض و  نورت  ینورت و  فوس  یبلکلا  نبإ  انأف  ینرکنت  نإ  ( 40 . ) عفان

رارفلاب سیل  مالغ  برض  رامذلا  ةزوح  یمحأس  ینإ  راصنألا  ۀبیتک  تملع  دق  ( 41 . ) بعللاب یغولا  یف  يداهج  سیل  برکلا  مامأ  برکلا 
یف ینأ  هملعا  مالـسلا و  ینع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  أرقآف  ۀـنجلا  یف  یماـمأ  تنأ  معن  ( 42 . ) يراد یتجهم و  نیـسح  نود 

هادلا ۀمطاف و  یلع و  ریذنلا  ریشبلا  داؤف  رورـس  ریمألا  معن  نیـسح و  يریمأ  ( 44 . ) کلـضأ هادـه و  لب  كاخأ  لضی  مل  هللا  نإ  ( 43 . ) رثألا
مکبرضأ ۀفیحن  ۀیلاب  ۀیواخ  ۀفیعـض  يدیـس  زوجع  انا  ( 45 . ) رینم ردـب  لثم  ةرغ  هل  یحـضلا  سمـش  لثم  ۀـعلط  هل  ریظن  نم  هل  نوملعت  لهف 

یف لباذ  رثؤی  اذام  هردصب  يرهمـسلا  ردـص  دری  و  ( 47 . ) ۀعاس نع  کب  نوقحال  انأف  مدـقت  ( 46 . ) ۀفیرشلا ۀمطاف  ینب  نود  ۀفینع  ۀبرـضب 
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کیلع اودر  نیح  باذعلا  اوبجوتسا  دق  مهنإ  هللا  کمحر  دعـسأ  نبای  ( 48 . ) لودجب ةامکلا  یلع  رکی  رحب  هفکب  یفرـشملا  هنأک و  لباذ و 
وه ام  حر  یب  ( 49 . ) نیحلاصلا کناوخإ  اولتق  دـق  نالا و  مهب  فیکف  کباحـصأ  کنومتـشی و  کیلإ  اوضهن  قحلا و  نم  هیلإ  مهتوعد  ام 

اهقافخأ اهب  يرجت  ۀمومـسم  اهقافـشأ  اهعفنیال  سفنلاو  اهقاوفأ  ۀـملعم  اهب  یمرأ  ( 50 . ) یلبیال کلم  یلإ  اهیف و  اـم  ایندـلا و  نم  کـل  ریخ 
. یلمع یقالأ  ییأر و  كاذف  یلمأ  اذهف  مویلا  لتقأ  نإ  یلع  نیسح و  نید  یلع  ینید  یلمجلا  ینمیلا  مالغلا  انأ  ( 51 . ) اهقاشر اضرأ  نألمیل 

مهللأ ( 53 . ) دروملا موی  ۀنجلا  هب  وجرأ  دیلا  ناسللاب و  مهنع  بذأ  دمحم  ینب  نع  ابرـض  فیـسلاب  دوسألا  برـض  رافکلا  يرت  فیک  ( 52)
نم هلثم  ترظن  نیع  رت  مل  ( 54 . ) ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  نیب  هنیب و  فرع  راربألا و  عم  هرـشحا  هحیر و  بیط  ههجو و  ضیب 

. لطابلاب قحلا  عیبی  هنید و ال  یلع  ایندلا  رثؤی  لضافلا  بسحلا  تنب  نبا  ینعأ  يدنلا  يدسلاذ و  یلیل  بنا  ینعأ  لعان  نم  یـشمی و  فتحم 
؛ هیلإ انرظن  کیبن  یلإ  انقتـشإ  اذإ  انک  کلوسرب و  اقطنم  اقلخ و  اقلخ و  سانلا  هبـشأ  مـالغ  مهیلإ  زرب  دـقف  مهیلع  دیهـشلا  تنأ  مهللأ  ( 55)

مث انورـصنیل  انوعد  مهنأف  ادبأ  مهنع  ةالولا  ضرتال  اددق و  قئارط  مهلعجا  اقیزمت و  مهقزم  اقیرفت و  مهقرف  ضرألا و  تاکرب  مهعنمأ  مهللإ 
امک کشارف  یلع  يدعب  کحبذی  نم  کیلع  طلس  كرمأ و  یف  کل  كراب  کمحر و ال  هللا  عطق  دعس  نبإ  ای  ( 56 . ) اننولتاقی انیلع  اودع 

نارمع لآ  میهاربإ و  لآ  احون و  مدآ و  یفطصإ  هللا  نإ  ( 57 . ) ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  یتبارق  ظفحت  مل  یمحر و  تعطق 
انیف مکحیال  هللاات  یبنلاـب  یلوأ  هللا  تیب  نحن و  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  اـنأ  ( 58 . ) میلع عیمـس  هللاو  ضعب  نم  اهـضعب  هیرذ  نیملاعلا  یلع 
ۀبرش یلإ  لهف  یندهجأ  دیدحلا  لقث  ینلتق و  شطعلا  هبأای  ( 59 . ) يولع یمشاه  مالغ  برض  یبأ  نع  یماحأ  فیسلاب  برضأ  یعدلا  نبا 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـمحم  كدـج  یقلت  ام  عرـسأ  امف  الیلق  لتاق  ءاملاب ؟ کل  یتآ  نم  ینب  اـی  هاـثوغاو ! ( 60 ( .؟ لیبس ءاـملا  نم 
مودقلا لجع  کل  لوقی  مالسلا و  کئرقی  يدج  اذه  مالـسلا  ینم  کیلع  هاتبأ  ای  ( 61 . ) ادبأ اهدعب  أمظت  ۀبرش ال  یفوألا  هسأکب  کیقسیف 

ای هایبح  ای  ( 63 . ) افعلا كدعب  ایندلا  یلع  لوسرلا ، ۀـمرح  كاهتنإ  یلع  نمحرلا و  یلع  مهأرجأ  ام  ینب  ای  كولتق  اموق  هللا  لتق  ( 62 . ) انیلع
مـشاه نم  بسنلا  مارک  رایخ و  نکل  بذکلاب  اوفرع  موقب  اوسیل  یبنلا  نید  یلع  اوداب  ۀـیتف  یبأ و  وه  املـسم و  یفلأ  مویلا  ( 64 . ) هاخأ نبإ 
بیطأ نیـسح  اذـه  بئاوذـلا  ةداس  اقح  نحن  بلاغ و  مشاه و  یف  رـشعم  نم  یبلاـطلا  یحطبـألا  مـالغلا  اـنأ  ( 65 . ) بسحلا لهأ  تاداـسلا 
نیـسح اذـه  نارقألا  ةداس  قدـص  لوهک  یناوخإ  مشاه  مشاه و  نم  یناکم  اوفرعأف  لیقع  یبأ  ( 66 . ) بلاغلا یقتلا  ربلا  ةرتع  نم  بئاـطألا 
مکحم نآرقلا و  ملاعم  وکرت  دـق  ناـیمع  يدرلا  یف  موق  لاـتق  ناودـعلا  نم  هللا  یلإ  وکـشأ  ( 67 . ) نابشلا عم  بیـشلا  دیـس  ناینبلا و  خماش 
رـضخأ حانجب  اهیف  ریطب  رهزأ  ننانجلا  یف  قدـص  دیهـش  رفعج  نبأ  اـنأف  ینورکنت  نأ  ( 68 . ) نایغطلا عم  رفکلا  اورهظأو  ناـیبتلا  لـیزنتلا و 

سانأ نیب  نهترملاریسألاک  نیسح  اذه  نمتؤملا  یفطصملا و  یبنلا  طبس  نسحلا  لجنانأف  ینورکنت  نإ  ( 69 . ) رشحملا یف  افرش  اذهب  یفک 
الف هوعدـت  نأ  کمع  یلع  هللا  زع و  كوبأ ؛ كدـج و  کـیف  ۀـمایقلا  موی  مهمـصخ  نم  كولتق و  موقل  ادـعب  ( 70 . ) مزملا بوص  اوقـسال 

(72 . ) ادحأ مهنم  رداغتال  اددب و  مهلتقا  اددع و  مهـصحأ  مهللأ  ( 71 . ) هرـصان لق  هرتاو و  رثک  هللا  توص  کعفنی  الف  کبیجی  وأ  کبیجی 
میرکلا قدصلا  مشاه  نم  لوطألا  راخفلاوذ  یلع  یخیش  ( 73 . ) ادبأ مویلا  دعب  اناوه  متیأر  هللاوف ال  یتیب  لهأ  ای  اربص  یتمومع  ینب  ای  اربص 

رجز مکیف  يرأال  مکبرـضأ و  ( 74 . ) لجبم خأ  نم  یـسفن  هیدـفت  لقـصملا  ماسحلاب  یماحن  هنع  لسرملا  یبنلا  نبإ  نیـسح  اذـه  لضفملا 
ثیللا نع  اولخ  رمع  نع  اولخ  هللا  ةادع  ولخ  ( 75 . ) رقس نم  ءوبت  مویلا  کلعل  رمع  نم  ینادت  رجز  ای  رجز  ای  رفک  دق  یبنلاب  یقـشلا  کلذ 

(77 . ) هلوسرل متحـصن هللا و  دق  مکارأ  اومدقت  یمأ  ینب  ای  ( 76 . ) رجحنملا نابجلاک  اهیف  سیل  رفیال و  هفیسب و  مکبرـضی  رهفکملا  روصهلا 
لاعفلاوذ یلع  یخیـش  رخافملاوذ  نامثع  انأ  ینأ  ( 78 . ) یلاخ افرـش و  یممعب  یبسح  لاونلا  يذ  ریخلا  یلع  نبإ  یلاعملاوذ  رفعج  اـنأ  ینإ 

قاض دق  ( 80 . ) یئاول بحاص  تنأ  یخأ  ای  ( 79 . ) رصانلا یصولا  لوسرلا و  دعب  رئاغصلا  رابکلا و  دیس  ریاخألا و  ةریخ  نیـسح  اذه  رهاطلا 
نبأب ةرجمزلادنع  فرعأ  يذلا  انأ  ( 82 . ) ءاملا نم  الیلق  لافطألا  ءالؤهل  بلطاـف  نذإ  ( 81 . ) نیقفانملا ءالؤه  نم  يرثأ  نأ  دیرأ  يردـص و 

نیعملا دراب  نیبرـشت  نونملا و  براش  نیـسحلا  اذه  ینوکت  وأ  تنیک  هدعب  ینوه و  نیـسحلا  دـعب  نم  سفن  ای  ( 83 . ) ةردیح یمسملا  یع 
اودغأ سابعلا  انأ  ینإ  اقل  تیلاصملا  يراوأ ي  یتح  اقر  توملا  اذإ  توملا  بهرأ  ال  ( 84 . ) نیقیلا قداص  لاعفال  ینید و  لاعف  اذه  ام  هللاات 
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مامإ نع  ینید و  نع  ادبأ  یماحأ  ینإ  ینیمی  متعطق  نإ  هللا  و  ( 85 . ) اقو رهطلا  یفطصملا  طبسل  یسفن  یقتلملا  موی  رشلا  فاخأ  اقسلاب و ال 
اوعطق دـق  راتخملادیـسلا  یبنلا  عم  رابجلا  ۀـمحرب  يرـشبأ  رافکلا و  نم  یـشختال  سفن  اـی  ( 86 . ) نیمألا رهاطلا  یبنلا  لـجن  نیقیلا  قداـص 

دق نورفت و  نیأ  یخأ ؟ متلتق  دـق  نورفت و  نـیأ  ( 88 . ) یتلیح تلق  يرهظ و  رـسکنإ  نالآ  ( 87 . ) رانلا رح  بر  ای  مهلـصأف  يراسی  مهیغبب 
یلـص هللا  لوسر  مرح  نع  بذی  باذ  نم  له  ( 91 !. ) كدعب انتعیضاو  ( 90 !. ) كدعب انتعیـضاو  هاسابع  او  هاخأ  او  ( 89 ( .؟ يدضع متعطق 

(92 ( .؟ انتناعإ هللادـنع  ام  وجری  نیعم  نم  له  انتثاغإ ؟ یف  هللا  اوجری  ثیغم  نم  له  انیف ؟ هللا  فاـخی  دـحوم  نم  لـه  ملـسو ؟ هلآو  هیلع  هللا 
طرف نـم  رطف  ( 94 . ) لیـضف نم  کـیلع  نوهأ  نکیـال  مهللا  هللا  نیعب  هنأ  هب  لزن  اـم  یلع  نوـه  ( 93 . ) هعدوأ یتح  ریغـصلا  يدـلو  ینیلوان 
راعلا راـعلا و  بوکر  نم  یلوأ  لـتقلا  ( 95 . ) ادروم هل  هیدـیرو  ضیف  اوریـص  درولا  هوحنمی  مل  يدـصلا  یبلق  رطف  دـق  تیل  ای  هبلق  يدـصلا 

. یبنلا نید  یلع  یضمأ  یبأ  تالایع  یمحأ  ینثنأ  نأ ال  تیلآ  یلع  نب  نیسحلا  انأ  ( 96 . ) يراج اذه  اذه و  ام  هللا  رانلا و  لوخد  نم  یلوأ 
یلإ اوعجرإ  هذـه و  مکایند  یف  ارارحأ  اونوکف  داعملا  موی  نوفاـختال  متنک  نید و  مکل  نکی  مل  نإ  نایفـس  یبأ  لآ  ۀعیـش  اـی  مکلیو  ( 97)

مکتاغط مکلاهج و  مکتاتع و  اوعنمأف  حـنانج  نهیلع  سیل  ءاسنلا  ینولتاقت و  مکلتاـقأ و  ینإ  لوقأ  ( 98 . ) نومعزت ابرع  متنک  نإ  مکباـسنأ 
مهنأ ملعت  یهلإ  ( 100 . ) هحئاول تحال  دق  ینیح و  ناح  دق  یمرح  وکرتأ  یسفنب و  ینودصقأ  لاق  ( 99 . ) ایح تمد  ام  یمرحل  ضرعتلا  نم 

. نیملاظلا موقلا  عم  هللا  كرـشح  اهب و  تبرـش  کـنیمیب و ال  تلکأ  ـال  ( 101 . ) هریغ یبـن  تنب  نبإ  ضرـالا  هجو  یلع  سیل  ـالجر  نولتقی 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسرب  نیحلاصلا و  کئابآب  کقحلی  هللا  نأـف  ریخلا  کـلذ  یف  بستحا  کـب و  لزن  اـم  یلع  ربصإ  یخأ  نبإ  اـی  ( 102)

مهعنمأ ءامـسلا ؤ  رطق  مهیلع  کـسمأ  مهللأ  ( 103 . ) نیعمجأ مهیلع  هللا  تاولـص  نسحلاو  رفعج  ةزمح و  مالـسلا و  هیلع  یلع  ملـسو  هـلآو 
اودع مث  انورصنیل  انوعد  مهناف  ادبأ  مهنع  ةالولا  ضرتال  اددق و  قئارط  مهلعجا  اقرفت و  مهقرفف  نیح  یلإ  مهتعتم  نأف  مهللأ  ضرألا  تاکرب 

هعم نکسأ  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  يدج  یلع  درا  لب  هللاو  ال  اهمیمح ؟ نم  برشأف  ۀیماحلا  درأ  نانأ  ( 104 . ) اننولتاقی انیلع 
یلاعتم مهللأ  ( 105 . ) یب متلعف  ینم و  متبکترا  ام  هیلإ  وکـشأ  نسآ و  ریغ  ءام  نم  برـشأ  ردتقم و  کیلم  دـنع  قدـص  دـعقم  یف  هراد  یف 
ۀمعنلا غباس  دـعولا  قداص  ۀـمحرلا  بیرق  ءاشت  ام  یلع  رداق  ءاـیربکلا  ضیرع  قئـالخلا  نع  ینغ  لاـحملا  دـیدش  توربجلا  میظع  ناـکملا 
ترکـش اذإ  روکـش  تبلط  ام  كردـت  تدرأ  ام  یلع  رداق  کیلإ  بات  نمل  ۀـبوتلا  لـباق  تقلخ  اـمب  طـیحم  تیعد  اذأ  بیرق  ءـالبلا  نسح 

ایفاک کیلع  لکوتأ  افیعض و  کب  نیعتساو  ابورکم  یکبأ  افئاخ و  کیلإ  عزفأ  اریقف و  کیلإ  بغرأ  اچاتحم و  كوعدأ  ترکذ  اذإ  روکذ 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  کبیبح  دـلو  کیبن و  ةرتع  نحن  انولتق و  انب و  اوردـغ  انولذـخ و  انورغ و  مهنأف  انموق  نیب  اننیب و  مکحأ  مهللأ 

بر ال ای  کئاضق  یلع  اربص  نیمحارلا . محرأ  ای  اجرخم  اجرف و  انرمأ  نم  انل  لعجأف  یحولا  یلع  هتنمئأ  ۀلاسرلاب و  ۀتیفطـصإ  يذلا  ملـسو 
. یقح یلع  ابوصغم  یمدب  ابضخم  هللا  یقلأ  اذکه  ( 106 . ) نیثیغتسملا ثایغ  ای  كاوس  هلإ 

اروشاع مایپ 

ناریـسا تشگزاب  دای  هتـشاد ، گرزب  ار  ع )  ) نیـسحلا هللادبعابا  نید ، رگراثیا  نیتسخن  دـیواج و  دیهـش  ملهچ  هراومه  خـیرات  اروشاع  مایپ 
يزور نینچ  رد  تـسا  نرق  هدراـهچ  تـسا . هدرک  هنادواـج  گرزب ، نآ  گوـس  سلجم  ییاـپرب  يارب  ار  ـالبرک  هـب  ص )  ) ربماـیپ نادـناخ 

رد یمالـسا  فلتخم  ياهروشک  زا  هک  یمدرم  دریگیم ؛ رب  رد  ار  فلتخم  مدرم  هتـشگ ، لدـبم  یگرزب  گوس  سلجم  هب  البرک  يهثداـح 
ییاهرس ندید  ناوت  اهنت  اههاگن  دوریمن و  رد  ناشنایم  زا  هار  هک  تسا  ياهنوگ  هب  تیعمج  ماحدزا  دننیـشنیم . گوس  هب  هدمآ  درگ  نآ 

ياهیدرمدار اهیروالد و  حرـش  تداهـش و  زا  سپ  عیاقو  هک  لتقم  ياون  هب  دـنیامنیم و  نیگهودـنا  مغ ، ياـهمچرپ  هیاـس  ریز  هک  دراد  ار 
هب اجنآ  زا  هفوک و  هب  البرک  زا  دوخ  ریسم  رد  هحفص 102 )  ) هک یناریسا  ( 1 .) دناهدرپس ناج  شوگ  دیوگیم  زاب  ار  توبن  نادناخ  ناریسا 

ناششود رب  ع )  ) نیسح بالقنا  هک  یتلاسر  يادا  زا  ار  نانآ  اهنت  هن  نانمـشد  ياهتواسق  اهیمحریب و  یلو  دندرک  هبرجت  ار  یثداوح  ماش 
تنحم ياهیگریت  رد  هتفخ  مدرم  هک  ییاهینارنخـس  دنتـشاد . نایب  ینـشور  هب  ار  ع )  ) نیـسح بالقنا  فادـها  هکلب  تشادـن  زاب  دوب  هداـهن 
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طـسوت اروشاع  زور  رد  نآ  تسخن  شخب  هک  ار  لتقم  مود  تمـسق  نونکا  دـنکفا . دـیزی  هاگراب  ناکرا  رب  هزرل  هتخاس  رادـیب  ار  يراوخو 
دـشاب ياهناشن  شبیهل  رت ز  مشچ  هک  ملد  هب  یـشتآ  دنداهن  قارف  بش  میهدیم . رارق  ناتـسرتسد  رد  دشیم  داریا  یبعک  ءارهزلادبع  خـیش 

مناج شتآ  زا  مشچ  هب  نم  هدید  بآ  لد  زوس  کشخ ز  هتـشگن  دشاب  ياهناهب  دنمک  هب  رـس  روبـص  دزرلیم  هدـید  هب  مکـشرس  عادو  هگ 
بل ز هب  همه  تخوسب  ناج  هک  تبیـصم  زور  دابم  دـشاب  ياهناغف  ار  ناهن  هآ  هک  یمغ  نم  لد  هناخ  هب  یقـشع  هلعـش  هداهن  دـشاب  ياهنابز 

یناگدـش ناج  يوک  هب  دـشاب  ياهناد  هن  یئاون  گرب و  چـیه  هن  ممغ  زور  هدوبن  يرورـس  شیع و  ناشن  دـشاب  ياهناـسف  شزادـگ  زوس و 
دـشاب ياهنایـشآ  ممـشچ  ادخ  لآ  يارب  ار  ارهز  زیزع  مدناشنب  ناگدید  هب  دـشاب  ياهنارک  ناز  الب  برک و  تشد  هک  لاصو  قوش  تسارم 

ناـج داـب  دـنت  هک  دوب  نید  رهظم  هک  یتـخرد  هتـسکش  ورف  دـشاب  ياهنارت  دورـس و  وت  زک  داـبم  يداـش  يهیآ  وت  يا  كارا ، زبـس  تخرد 
برثی دندش و  شوماخ  الب  فط  رد  ادخ  ناگراتـس  دشاب ؟ ياهدنامزاب  لسر  نادناخ  مما ز  ناربهر  یبوخ  عمجم  تسـسگ  دـشاب  ياهناتس 

هب ناهن  دیئوگرب  نامز و  نیا  ارم  دیرب  فط  هب  دشاب  ياهنابز  تقرف  شتآ  هنیدم ز  نانآ  نت  سنوم  الب  تشد  نیمز و  دشاب  ياهناغف  اهنآ  زا 
وت تبرت  هتـسخ  نم  ناج  يافـش  دـشاب  ياهناشن  نیا  یمیود  عمجم  وت  یبن  یلع و  لد  تکاخ  لد  رد  هتفهن  دـشاب  ياهناگی  نونکا  تاهنیس 
لد رد  هک  یـسک  دـشاب  ياهناور  کشا  لوسر  نیع  ناسب  شیوش  يهدـید  هب  یبن و  تخد  مشچ  هب  دـشاب  ياهنامز  مهآ  وت  هاـگراب  هب  دوب 

ياهناسف یتسه  وت  گرم  زور  هب  رهد  هب  هدـنز  دـندش  تتایحز  نایئاسک  دـشاب  ياهناوج  شناـج  هریـش  هک  یلگ  تسدورپ  شیوخ  ناـماد 
هب ماما  رس  نوخ  هدش  رپ  كاخ  هب  نوماه  هب  هداتف  ندب  دشاب  ياهنامگ  ثداوح  نآ ز  زا  رهد  هب  نیـسح  زور  ناسب  مدیدن  راگزور  هب  دشاب 

رگن تنت  نایشآ  هتشگ  الب  تشد  هنوگچ  دشاب  ياهنامک  تهام  وچ  يور  رون  ادخ ز  نامسآ  هک  یسدق  هراتـس  اله  دشاب  ياهناسر  نیا  ین 
هنوگچ ار  دوخ  هتفهن  مغ  دـشاب  ياهناشن  نآ  زا  مرت  يهدـید  هک  ماهدـش  رگهحون  هتـسویپ  وت  لآ  يارب  دـشاب  ياهنایـشآ  وت  يارب  شرع  هک 

هحفص ( . ) 2) دشاب ياهنارکیب  دایرف  هدشرپ  هنامز  نآزک  یـشتآ  دنداهنب  نم  رعـش  هب  دـشاب  ياهناور  هرامه  هدـید  نوخ ز  هک  منک  هضرع 
تقبـس رگیدـکی  رب  س )  ) لوتب يارهز  ناگدـید  رون  ادـخ و  لوسر  نادـناخ  جاراـت  رد  موق  نآ  سپ  دـیوگیم : سوواـط  نب  دیـس  ( 104

ورف هدـید  زا  کشا  هدوب ، رگ  هحون  دوخ  نازیزع  قارف  رب  هک  دـندمآ  نوریب  یلاح  رد  اههمیخ  زا  نالان  ناـیرگ و  ربماـیپ  نارتخد  دـنتفرگ .
لوسر مرح  نوچ  هک  مدید  یلاح  رد  دوب  دعسرمع  نارای  زا  شیوش  هک  ار  لئاو  نبرکب  لآ  زا  ینز  دیوگیم : ملسم  نب  دیمح  دنتخیریم .

نبرکرب نادناخ  يا  هک  تشادرب  دایرف  هداتـسیا  اههمیخ  يور  شیپ  هتفرگرب  يریـشمش  دیدرگ ، تراغ  ناشیاههمیخ  تفر و  جارات  هب  ادخ 
لوسر یهاوخنوخ  هب  دییایب  دشابن . اور  رگد  ینامرف  ادخ  مکح  نامرف و  زج  هک  انامه  دـنوش ؟ تراغ  هللا  لوسر  نارتخد  تساور  ایآ  لئاو 
اههمیخ زا  هنهرب  ياپ  رـس و  ار  نانز  هاگنآ  دـنادرگزاب . شاهلحار  هب  هتفرگرب  ار  وا  شیوش  هک  مدـید  دـیازفایم : ملـسم  نب  دـیمح  ادـخ ...
دنگوس ادخ  هب  ار  امـش  دنتفگ : دـنهد و  رذـگ  ناشنازیزع  هاگلتق  رب  هک  دنتـساوخ  موق  نآ  زا  تیب  لها  دـندنکفا . نآ  رد  شتآ  هدروآرد ،

يور رـس و  رب  هدادرـس  هحون  هتـشذگ ، شیوخ  ياههتـشک  رب  ع )  ) نیـسح نادـناخ  نوچ  دـینارذگب . ع )  ) نیـسح هاگلتق  رب  ار  ام  میهدیم 
يورب شنیـسح  مسج  دید  وچ  بنیز  ار  هار  كاخ  دوخ  رـس  رب  تسد و  يور ، رب  دنتفوک  دنتـشذگ و  شیوخ  ناگتـشک  رب  دندز : شیوخ 

يا هآ  هحفـص 105 )  ) ار هام  ناسمه  يهراپ  هراپ  مسج  نآ  تفگ  زاب  دـنکفیب و  بیکـش  هماج  نت  ار  هاگن  هدـیرب  يولگ  رب  دـنکفاو  كاخ 
هآ کشا و  نیا  رگد  یهدیمن  خساپ  وت  يور  هچ  زا  منخـس  دوریم  وت  اب  نم  ار  هانپیب  مرح  رگنرب  زیخرب و  ماهدید  رون  يدـب  هک  يردارب 

نینچ نیزح  ییاوآ  هب  ع )  ) نیـسح هتـشک  رب  یلع  تخد  بنیز  هک  ار  ياهضحل  نآ  مربیمن  دای  زا  دنگوس  ادخ  هب  : دیوگیم يوار  ( . 3) ار
هراپ شندب  هتشگ ، هتشغآ  نوخ  هب  هک  تسوت  نیسح  نیا  دنتـسرفیم ، وت  رب  نامـسآ  نایبورک  ناگتـشرف و  هک  يدمحم  يا  هآ  درک : هیوم 

منکیم و تیاکش  شلوسر  هاگشیپ  هب  مربیم و  يادخ  دزن  هوکش  دناهتفر . تراسا  هب  وت  نارتخد  تسا و  هداتفاورف  شیادر  راتسد و  هراپ ،
افق زا  رس  البرک  تشدنهپ  رب  هک  تسوت  نیسح  نیا  دمحم ! يا  هآ  مهدیم . رس  ادهـش  رورـس  هزمح  ارهز و  همطاف  یـضترم ، یلع  دزن  هلان 

هک سک  نآ  يادـف  مردام  ردـپ و  ( . 4 .) دنتفر نایم  زا  هبنـشود  زور  رد  شنایرکـشل  هک  سک  نآ  يادف  مردام  ردـپ و  تسا . هداتفا  هدـیرب 
شنت دنامب و  لد  رب  شرادید  يوزرآ  ات  هدـناشوپن  ورف  هرهچ  هک  سک  نآ  يادـف  مردام  ردـپ و  تسا . هتـشگ  هراپ  دـص  ود  شهاگ  همیخ 
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هحفـص 106) . ) دنایرگ ناسکی  ار  نمـشد  تسود و  بنیز  نانخـس  هک  ادخ  هب  دـیوگیم : يوار  ( . 5 .) دننک شیاوادم  ات  هتـشگن  حورجم 
نیسح دنزرف  هدید ، رون  يا  متسه  تردپ  اب  تفگ :، بنیز  نوچ  و  ییوگیم ؟ نخس  هک  اب  دیـسرپ : زاب  همع  زا  نیـسح  تخد  هنیکـس  سپ 

ردپ دسج  زا  تفگ : دعسرمع  دش  نینچ  نوچ  دنایرگ و  ار  مدرم  یمامت  تفرگرب و  هب  ار  نآ  هدنکفا  دسج  يور  رب  لمحم  زا  ار  نتـشیوخ 
يواور تـخیریم ... ورف  شناگدـید  زا  کـشا  هـک  دـنتخاس  رود  نیــسح  دـسج  زا  یلاـح  رد  ار  وا  بارعا  زا  يا  هدــع  دــیزاس . شرود 

رما داتـسرف و  دایز  هللادیبع  دزن  ملـسم  نب  دیمح  دیزی و  نب  یلوخ  هارمه  ار  ع )  ) نیـسحلا هللادبعابا  كرابم  رـس  دعـسرمع  سپ  دـیوگیم :
ار ع )  ) نیسح نادناخ  دوخ ، دوش و  هدرب  هفوک  هب  جاجح  نبرمع  ثعشا و  نب  سیق  نشوجلا و  يذ  نبرمش  هارمه  ماما  نارای  ياهرس  درک 

كرابم ياهرـس  تسا  هدش  تیاور  درک . هفوک  یهار  مور  كرت و  ناریـسا  نوچمه  هدـناشن ، نارتش  زاهج  رب  دـندوب  ناربمایپ  ياهتناما  هک 
و دـنبای . برقت  دـیزی  دایز و  نبا  دزن  اهنادـب  ات  دـندرک  تمـسق  دوخ  نایم  ار  اهنآ  برع  فلتخم  لیابق  هک  هدوب  رـس  تشه  داتفه و  ادـهش 

نـشوجلا يذ  نبرمـش  یگدرکرـس  هب  نزاوه  لآ  تفرگ و  رایتخا  رد  ار  رـس  هدزیـش  ثعـشا  نب  سیق  تسایر  هب  هدنک  هلیبق  هک  دـش  نینچ 
ار اهرـس  یقاب  مدرم  هیقب  دـنتفرگ و  رایتخا  رد  ار  رـس  تفه  جـحذم  رـس و  هدزناش  دـسا  ینب  رـس ، هدـفه  میمت  درب و  هارمه  ار  رـس  هدزاود 
رد ار  اهنآ  هدرازگ  زاـمن  كاـپ  ياـهرکیپ  نآ  رب  دـسا  ینب  هلیبق  زا  یمدرم  دـش ، رود  ـالبرک  زا  دعـس  رمع  هک  یماـگنه  دـندرک . یهارمه 

. دـش هفوک  راپـسهر  هدـش  دای  ناریـسا  هارمه  دعـس  نبا  دـندرپس . كاخ  هب  دراد  رارق  هاـگیاج  نآ  رد  ناـنآ  هاـگراب  هزورما  هک  ییاـهناکم 
زاب ناریـسا  زا  نایفوک  نایم  زا  ینز  دننک . ناشهراظن  ات  دندمآ  درگ  نانآ  رب  مدرم  دندیـسر  رهـش  نیا  هب  ع )  ) نیـسح نادـناخ  هک  یماگنه 

شـشوپ و هدـمآ  دورف  شاهناخ  ماب  زارف  زا  نز  نآ  میدـمحم ، لآ  ناریـسا  اـم  شدـنتفگ  نوچ  و  دـیتسه ؟ ارـسا  نیمادـک  زا  امـش  دیـسرپ :
نیسحلا هحفـص 107 )  ) نب یلع  دش ، هتـشابنا  دـندوب  هداد  رـس  هیرگ  هک  یمدرم  زا  رهـش  رباعم  نوچ  و  تشاذـگ . ناشرایتخا  رد  یکاروخ 

تخد بنیز  هب  دیوگیم : يدسا  میزخ  نبرـشب  ( . 6 (؟ دنتـشک یناسک  هچ  ار  ام  دـیئوگب  دـینکیم ؟ هیرگ  ام  رب  تفگ : درک  نانآ  هب  يور 
بنیز هک  مدید  نم  تخیریم . ورف  بنیز  ماک  زا  یلع  نابز  هک  ییوگ  وت  ماهدیدن . هاگچیه  وا  نوچ  يرونخس  نز  مدید  مدرک . هاگن  یلع 
نخس نینچنیا  یلع  تخد  دنامزاب و  منرت  زا  ناوراک  ياهارد  دنام و  اههنیـس  رد  اهـسفن  دناوخ . شمارآ  توکـس و  هب  ار  مدرم  ياهراشا  اب 

ریوزت و لها  هک  یناسک  يا  هفوک ... مدرم  يا  دـعب ... اـما  يو . داـهن  كاـپ  نادـناخ  رب  دـمحم و  مردـپ  رب  دورد  ار  يادـخ  ساپـس  دادرس :
ياههتشر هک  تسا  ینز  ناتساد  امش  ناتساد  دشاب ... نامسآ  رب  هتـسویپ  ناتهلان  دزیر و  ورف  هراومه  ناتکـشا  دینکیم ؟ هیرگ  ایآ  دییایر ...

نایم رد  هک  ناه  دیاهتخاس . شیوخ  يایند  دتـس  داد و  هیامتـسد  ار  دوخ  داقتعا  نامیا و  امـش  دلـسگیم .. ورف  رگیدکی  زا  ار  دوخ  مکحم 
دیسولپاچ و ناکزینک ، نوچ  هک  انامه  دشاب ؟ یسک  ناتنایم  رد  یتفـص  نود  يهنیـس  گنت  زج  ایآ  دشابن . سک  ياهیامورف ، تسپ  زج  امش 
میس و نانوچ  امش  تسا . نایاپراچ  يهلـضفرپ  هاگارچ  نوچ  ناتهاگنتـساخ  تسا . هتفهن  ناتداهنرد  تتامـش  شنزرـس و  نانمـشد ، نانوچ 

یتشز یتشلپ و  زج  تسا  هداهن  ناتیور  شیپ  ناتـسفن  ناور و  هک  ار  هچنآ  دینادب  شدنـشاب . هدناشن  ياهدـیدنگ  لگ  رب  هک  دـیتسه  ياهرقن 
هیوم دییرگیم و  ایآ  دیاهدرک . راتفرگ  ار  نتـشیوخ  وا  باذع  رد  هنادواج  دیاهتخیگنارب و  ار  يادـخ  مشخ  نادـب  هک  يدـب  رادرک  دـشابن ،

شیوخ ناـماد  رب  یگنن  هکل  اـنامه  دنیـشنب . هدـنخ  هب  رتـمک  ناـتیاهبل  دـشاب و  ناـیرگ  هراوـمه  ناتناگدـید  هک  يادـخ  هب  مسق  دـینکیم ؟
هاگب دوب و  تشهب  ناناوج  رورـس  هک  ار  یحو  ندعم  ناربمایپ و  متاخ  هلالـس  نتـشک  هنوگچ  دش . دـهاوخن  هتـسش  هاگچیه  هک  دـیاهدناشن 

شاهدنبات یغارچ  دیدرمـشیم و  شربمایپ  تنـس  يرجم  دیدروآیم و  يو  هب  يور  اهتبیـصم  نامز  دـمآیم و  رامـشب  ناتهانپ  اهینادرگرس 
... داب داب  رب  ناتـششوک  شالت و  دـنامزاب ... امـش  زا  یمان  داـبم  دیاهتـشاد ... يرادرک  دـب  هچ  دـیتشاد !!؟ اور  دـیتسنادیم ، شیوخ  يورارف 

يراوخ و دیتخاس . راومه  نتـشیوخ  رب  ار  يدـنوادخ  مشخ  ناسآ  هچ  دـیدومن و  يدتـس  داد و  دـب  هچ  ناتتـسد  داب  هدـیرب  هحفص 108 ) )
هتخیر و وا  زا  ینوخ  هچ  هراپ و  هراپ  ادـخ  لوسر  زا  ياهشوگ  رگج  هچ  دـینادیم  ایآ  هفوک  مدرم  امـش  رب  ياو  داب . ناـترای  هراومه  ینوبز 
بآیب و يارحص  دیدرک  هشیپ  هک  یگرتس  راک  نیا  رد  دیاهداد ؟ داب  رب  ار  یتمرح  هچ  هتـشاذگ و  ناگمه  دید  ضرعم  هب  ار  ینادناخ  هچ 
دیناسمه و ار  ياهدزنافوط  رب  رابیب و  نیمز  دیدننامه و  ار  یگـس  هداتفاورف  نابز  دـینام و  ار  یتوهرب  تشد  دـیاهدننام و  ار  ینورتس  فلع 
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نوخ نامسآ  هکنیا  زا  دیتفگش  رد  ياهتخیر . مهرد  نامسآ  دشاب و  ياهدیشاپورف  مه  زا  نیمز  ناسب  هک  دیتسه  ییور  تشز  هزوجع  نوچ 
دیرادن شوخ  لد  راگزور  تلهم  هب  ددرگن . ناتروای  سک  نامز  نآ  تسا و  رتنیگمهـس  ناتناهج  نآ  باذع  هک  دـینادب  تسا ؟ هدـیدراب 

هب دیوگیم  يوار  هحفص 109 ) ( . ) 7 .) دشاب نیمک  رد  ناتیادخ  هک  انامه  دورن . دای  زا  شایهاوخنوخ  دزیگنینرب و  ار  نآ  امش  باتـش  هک 
يدرمریپ رانک  رد  نم  دـندوب . نایرگ  هتفرگ ، نادـند  هب  تریح  تشگنارـس  هتـشگرس  هلاو و  هک  مدـید  زور  نآ  رد  ار  مدرم  دـنگوس  ادـخ 

نیرتهب امش  ناریپ  هک  داب  ناتیادف  مدرام  ردپ و  تفگیم : هتشگ  رت  شنساحم  هک  تخیریم  ورف  هدید  زا  کشا  نانچنآ  هک  مدوب  هداتـسیا 
يراوخ یگدنکفارـس و  راچد  هاگچیه  هک  تسا  یلـسن  نیرتهب  ناتهلالـس  دنناوناب و  نیرتالاو  ناتنانز  دننایانرب و  ناتناناوج  دـننالاسنهک و 

هب یساپس  ناور . ياهگیر  نابایب و  ياهنش  ینارکیب  هب  یـساپس  ار ، يادخ  ساپـس  تفگ : نینچنیا  ع )  ) نیـسح تخد  همطاف  هاگنآ  ددرگن .
تداهـش منکیم و  لکوت  وا  رب  شترـضح و  هب  مروآیم  نامیا  ار و  وا  میوگیم  ساپـس  ادـخ . نیمز  هنهپ  اـت  قح  نیرب  شرع  یگدرتسگ 

یب تارف  رانک  رد  ار  وا  نادنزرف  هک  دشابیم  شربمایپ  هدنب و  دمحم  مهدیم  یهاوگ  درادن و  يزابنا  تسین و  وا  زج  ییادـخ  هک  مهدیم 
یمالک هکنیا  زا  مروآیم و  هاـنپ  وت  هب  میوگ  هفازگ  غورد و  هب  ینخـس  مهاوخب  هکنیا  زا  نم  ادـنوادخ  دـندیرب . رـس  یهاـنگ  مرج و  چـیه 

، مروآیم هانپ  وت  هب  میوگ ، زاب  ياهداتسرف  ورف  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دوخ  یصو  يارب  نتفرگ  نامیپ  رد  دوخ  لوسر  رب  هک  هچنآ  فالخرب 
یمدرم هک  ادخ  ياههناخ  زا  ياهناخ  رد  دندناسر  شتداهـش  هب  زورید  هک  شدـنزرف  نوچ  ار  وا  هانگیب  دـنتفرگ و  ار  شقح  هک  ییوا  مه 

ات دندناشنن  ورف  ار  وا  یگنشت  شتآ  یگدنز  گرم و  رد  نانیا  ناشناگدرکرس ! دنشاب  هدنکفارس  دنتـشک . دندوب ؛ نآ  رد  ناملـسم  رهاظ  هب 
هب نامیا  رد  هاگچیه  وا  اراگدرورپ  يدرب . شیوخ  يوس  هب  راتفر  تسرد  رادرک و  تسار  داـهن ، شوخ  یپ ، هدیدنـسپ  ار  وا  هک  ناـمز  نآ 
وت دوب و  اپ  ون  یناوج  هک  يدرک  انـشآ  نید  اـب  یناـمز  ار  وا  وت  ادـنوادخ  داـهنن . یعقو  ار  نارگتمـالم  تمـالم  نارگتتامـش و  شنزرـس  وت 
دزن هک  نامز  نآ  ات  دوب  نینچنیا  دـناوخیم و  ارف  تربماـیپ  وت و  يوس  هب  ار  مدرم  هتـسویپ  وا  هک  ارچ  یتشاد  ساـپ  رایـسب  ار  وا  ياـهیگرزب 

زا هار  نیا  رد  هتـشگ و  لیام  بغار و  تنیـسپاو  ناهج  هب  هتـشادن  یلیامت  نآ  هب  هتفاترب  يور  ایند  زا  هک  يدـناوخ  ار  وا  یلاح  رد  تشیوخ 
، هفوک مدرم  يا  دعب  اما  یتشگ . شربهار  تسار  هار  هب  يدـیزگرب و  ار  وا  يور  نیا  زا  يدوب . دونـشخ  وا  زا  وت  دوب . هتـشذگ  شیوخ  ناج 

شیامزآ امش  راتفر  هب  ار  نانآ  هدومزآ ، نانآ  هب  ار  امـش  هحفـص 110 )  ) دنوادخ هک  میتسه  ینادناخ  ام  دینادب  زابگنرین ، نازادرپغورد  يا 
میتسه و يو  شناد  هناخناهن  ام  هک  دـشاب  اـم  دزن  نید  كرد  يدـنوادخ و  شنیب  میاهدـمآ . نوریب  دنلبرـس  نومزآ  نیا  زا  اـم  تسا . هدرک 

نامهبترم دنلب  شیوخ  یگبترم  دنلب  هب  دـنوادخ  میـشاب . نیمز  رد  يو  ناگدـنب  رب  دـنوادخ  لیلد  تجح و  ام  شتمکح . كرد و  نابهاگن 
هک میـساپسان  رفاـک و  یمدرم  اـم  دـیدرب  ناـمگ  سپ  تـسا . هداد  يراکـشآ  يرترب  دوـخ  قـلخ  زا  يرایــسب  رب  ار  ص )  ) دـمحم هتخاـس و 

نادنزرف هک  ییوگ  وت  دیدرب ، جارات  هب  ار  نامتنکم  لام و  دیدرمش و  اور  نیا  زا  شیپ  ار  نامیاین  نتشک  هک  هنوگ  نآ  دشاب  اور  نامنتـشک 
ناتیاهلد هتشگ ، نشور  نادب  ناتنامـشچ  تسا و  ناکچنوخ  ياهنیرید ، هنیک  يارب  تیب  لها  ام  نوخ  زا  ناتیاهریـشمش  زونه  میمر . كرت و 

. دنکیم رکم  رتوکن  يراکم  زابگنرین  ره  زا  دنوادخ  دینادب  اما  تسا ... داش  دیاهتـشاد ، اور  هک  یگنرین  دیاهتـسب و  ادـخ  رب  هک  یغورد  هب 
گرتس و هودنا  نآ  دـینادب  دابم . نیا  دـناوخیم ، ناتیداش  هب  هتـشگ  دونـشخ  هدرب ، امغی  هب  ار  ناملام  هتخیر ، ار  نامنوخ  هکنیا  زا  ناتـسفن 
لهـس و سب  راگدرورپ  يارب  راک  نیا  هک  اـنامه  تسا . ياهدوخ  مقر  شیپ  زا  تشونرـس  هدیـسر ، اـم  هب  هک  یگرزب  تنحم  نارگ و  جـنر 

ناگدنب دنوادخ  دیدرگن . نامداش  تسا  هدروآ  يور  امـش  رب  هک  هچنادـب  هدروخن ، سوسفا  دـیاهداد  تسد  زا  هک  هچنآ  رب  ات  دـشاب  ناسآ 
امـش رب  باذـع  نیا  هک  منیبیم  دـنام . دـیهاوخن  باذـع  نیرفن و  راظتنا  رد  ینامز  رید  داب ! ناتگرم  درادـن . تسود  ار  شورفرخف  زابگنرین 

ار رگیدـکی  یگدـنامرد  هک  تسا  هاـگنآ  دوشیم ، شنیزگیاـج  یباذـع  دراـبیم و  یتبکن  ناـتیور  رـس و  رب  نامـسآ  تسا و  هدـمآ  دورف 
رب ياو  داب . ناراکمتس  رب  يادخ  تنعل  دنام . دیهاوخ  هنادواج  نآ  رد  هدمآ ، راتفرگ  یکاندرد  باذع  هب  زیخاتسر  زور  رد  ناتدناشچیم و 

، هتـشگ هناور  ام  يوس  ماگ  مادک  هب  هتـسب ؟ رب  ناملتق  هب  رمک  یـسک  هچ  و  هدرک ؟ لواطت  ام  رب  امـش  نایم  زا  یتسد  هچ  دـینادیم  ایآ  امش !
نات یئاونش  هدروخ  يرهم  ناتیاهبلق  رب  هتشگ  هریت  ناتداهن  هایس و  ناتیاهلد  هک  دنگوس  ادخ  هب  دیتخاس ؟ شیوخ  تمه  ههجو  ار  ام  اب  زیتس 
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. دیدرگن تیاده  هاگچیه  ات  هتخیوآ  یـششوپ  ناتناگدید  رب  هتخاس ، هتخاس ، هدنبیرف  ار  ناتیاهیدب  اهیتشلپ و  نمیرها ، هدش ؛ هدـناشوپ  ورف 
اور ار  تنایخ  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  شردارب  هب  نادـب  هک  هدوب  ادـخ  لوسر  دزن  امـش  زا  یثاریم  هنیک و  هچ  هفوک ... مدرم  يا  داب ! ناـتگرم 

شنادناخ یلع و  میتشک  هک : دورس  نینچنیا  یشورفرخف  دنیوگ  دیدرک و  هحفص 111 )  ) راتفر هنوگ  نیا  شنادناخ  نادنزرف و  اب  دیتشاد و 
! ياپ ورس  یب  نیشن  كاخ  يا  داب ! ناهد  هب  تکاخ  دوب  ياهحیص  شرع  هب  هک  ناسنآ  شنانز  یترسع  هب  میدرب  دوب  ياهزین  نایم و  هب  یغیت 

تـسفن تسا ؟ هتخاس  رود  نانآ  زا  ار  اهیتشلپ  هدرک ، ناشریهطت  دینادرگ  كاپ  ار  نانآ  يادـخ  هک  ینکیم  راختفا  یمدرم  راتـشک  هب  ایآ 
هک هچنادب  ایآ  امـش ! رب  ياو  تسا . هدرک  هدامآ  ار  نآ  شناتـسد  هک  دشاب  دنامب و  نآ  ار  هک  ره  یـشاب !! هراوآ  تردـپ  نوچ  داب و  هدـیرب 

لالز و ار  ام  دوجو  يایرد  راگزور  هک  تسیچ  نامهانگ  دـییوگ  رب  دـیتشاد ؟ اور  را  نامنوخ  نتخیر  تسا  هداد  يرترب  امـش  رب  نامیادـخ 
ینازرا ار  نآ  دهاوخب  سک  ره  هب  هک  تسا  يدنوادخ  تمعن  لضف و  نیا  تسا ؟ هدرک  راوگان  خلت و  ار  امـش  یتسه  می  هتخاس و  ناشوج 

هب مدرم  يادص  سپ  هحفص 112 ) ( . ) 8) دـشابن يرون  ار  وا  تسا ، هدادـن  رارق  ییانـشور  رون و  وا  يارب  دـنوادخ  هک  سک  نآ  درادیم و 
رد یتخوس و  نامیولگ  یتخادـگ و  نامیاهلد  هک  اـنامه  راـگزور ، ناـکین  تخد  يا  دـشاب  سب  دـنتفگ : دـش و  نامـسآ  هب  يراز  هیرگ و 

: تفگ نخـس  نینچنیا  نایرگ  شیوخ  هدرپ  سپ  زا  یلع  تخد  موثلک  ما  هاگنآ  درک . رایتخا  توکـس  همطاف  یتخورفا . رب  یـشتآ  نامنورد 
هب ار  شنادـناخ  دـیدرب و  جارات  هب  ار  شتورث  دـیتشک و  ار  وا  دـیتفاترب و  يور  نیـسح  يراـی  زا  هک  دـش  هچ  امـش ! رب  ياو  هفوک  مدرم  يا 
هچ هک  دینادیم  چیه  دیـشکیم .. شیوخ  شود  رب  ار  ینیگنـس  راب  هدـمآ ، راتفرگ  یتبیـصم  هب  هک  داب !! ناتگنن  گرم و  دـیتفرگ ؟ تراسا 

، امـش دـیاهتفرگ ؟ امغی  هب  ار  یلام  هچ  هدرب و  تراسا  هب  ار  یناـکدوک  هچ  هتـشاذگ و  ناـگمه  دـید  هب  ار  ینادـناخ  هچ  هتخیر و  ار  ینوخ 
هتسبرب تخر  ناتیاهلد  زا  تقفش  محر و  هحفص 113 ) . ) دیتشک هتشادرب  نایم  زا  دناهتشاد  دوجو  ادخ  لوسر  زا  سپ  هک  ار  یمدرم  نیرتهب 
یـشتآ امـش  شاداپ  امـش  ياو  متـس  هب  ار  مردارب  دیتشک  دنـشاب . راکنایز  ناطیـش  نمیرها و  ناروای  زوریپ و  ادـخ  بزح  هک  دـینادب  تسا .

يراز هیرگ و  هب  ادـص  مدرم  ( . 9) مرـش دراد  یبن  نآرق و  ناسب  شنتخیر  زا  ادـخ  هک  ینوخ  هتخیر  ورف  كاخ  رب  مرگ  سب  شاـب  هتخورفا 
هب ار  رگیدکی  دنتخورفارب و  خر  دندیـشارخ و  تسد  هب  هرهچ  دنتخیر و  رـس  رب  كاخ  دنتخاس و  هتفـشآ  شیوخ  يوم  نانز  دندرک . دـنلب 

نیدباعلا نیز  هاگنآ  دوب . هدادن  رـس  هیوم  هدرکن ، هیرگ  نینچنیا  قلخ  زور  نادـب  ات  دـنیوگ  دنتـشگ . نایرگ  زین  نادرم  دـنداد . يرای  يراز 
يا ناه  تفگ : نخـس  هنوگ  نیا  داتـسیا و  ناشنایم  رد  دنتـشگ  مارآ  نوچ  دـناوخ و  شمارآ  توکـس و  هب  ار  مدرم  تسد  تراـشا  اـب  (ع )
نب یلع  روـپ  نیـسح  دـنزرف  یلع  نم  متـسیک . نـم  میوـگیم  رب  دسانـشیمن  میوـک  ره  دسانـشیم و  دسانـشیم ، ارم  هـک  سک  نآ  مدرم 

هب ار  شنادـناخ  هدرب ، جارات  هب  شتورث  دنتـشادرب و  نایم  زا  ار  شتمعن  دنتـشادن و  هاگن  ار  شتمرح  هک  مشاب  یـسک  دـنزرف  نم  مبلاـطیبا .
هک مشاب  سک  نآ  دـنزرف  نم  دـندیرب . رـس  یهانگ  مرج و  چـیهیب  تارف  راـنک  رد  ار  وا  هک  مشاـب  سک  نآ  دـنزرف  نم  دـنتفرگ . تراـسا 

دینادیم ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  مدرم  يا  ناه  دشاب . سب  ار  ام  یگرزب  رخف و  نیا  دوب و  رابدرب  روبـص و  ندش  هتـشک  ماگنه 
هحفص 114)  ) دهع و دیدرک و  تعیب  وا  اب  دیتخاس . هشیپ  غورد  گنرین و  سپس  دیدرک و  توعد  هدناوخ ، ارف  ار  وا  هتـشون ، همان  مردپ  هک 

مهارف شیوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  داب  هدـیرب  رود و  دـیتساخرب ؟؟ شزیتس  گنج و  هب  هتـشادرب ، تسد  شايراـی  زا  هاـگنآ  دـیتسب و  ناـمیپ 
ارم نادنزرف  ناتدیوگ : رب  هک  نامز  نآ  درک  دیهاوخ  هاگن  ادخ  لوسر  هب  هدید  هانگ  نیمادـک  هب  ناترادـنپ !! هشیدـنا و  رب  ياو  دـیاهدروآ .

: دندومرف ماما  دینادیمن . دیاهتشگ و  كاله  دنتفگ : رگیدکی  اب  مدرم  ( . 10 .) دیتسین نم  تما  امش  هن ، دیتشادرب . نایم  زا  متمرح  دیتشک و 
ییوکین يوگلا  ام  هک  انامه  دریذپب ، شنادناخ  لوسر و  ادخ و  هرابرد  ار  میاههتفگ  هداد ، شوگ  ارم  دـنپ  هک  ار  سک  نآ  دزومایب  يادـخ 

زا يور  میتسه و  تناگدنامزاب  نابهاگن  رادربنامرف و  مینامرف و  هب  شوگ  ربمایپ  دـنزرف  يا  ام  همه  دـنتفگ : مدرم  ( . 11 .) مییادخ لوسر  زا 
اور متـس  امـش  رب  هک  یناسک  دـیزی و  زا  هک  نادـب  میـشاب ، حلـص  ار  تحلـص  میگنج و  ار  وت  گنج  هک  ینیب  ات  هد  نامرف  ار  ام  میباتنرب . وت 

زورید تسا . هتفاین  مایتلا  زونه  ام  مخز  هک  ناصقر  ناگدنبنج  يادخ  هب  دـنگوس  زگره !! هن  دـندومرف : ماما  تفرگ . میهاوخ  ماقتنا  دنتـشاد 
هلان و زین  مربیمن . دای  زا  ار  دوخ  ردـپ  تیاکـش  ادـخ و  لوسر  هوکـش  نم  دـندوب . يو  هارمه  شنادـناخ  هک  دـش  هتـشک  یلاـح  رد  مردـپ 
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. دشاب نزورف  ملد  رد  شرادید  قوش  تسا و  خلت  شاهصغ  هصق  زا  میولگ  دزوسیم و  وا  مغ  زا  هنیـس  زونه  ار . مردپ  نادـنزرف  يدـنمدرد 
دنلب تسیاهعجاف  نیـسح  لتق  هک  رادـم  بجع  هحفـص 115 ) ... ) اـم رب  هن  دیـشاب و  اـم  اـب  هن  هک  تسا  نیا  مهاوخیم  امـش  زا  هک  ار  هچنآ 
كاپ مسج  تسا  تارف  دور  رانک  رترب  وا  روپ  لتق  زا  یلع  تداهـش  نیـسح  هب  دش  هچنآ  زا  هفوک  يداش  دابم  ردـپ  هدوب  نیـسح  زا  رتهبترم 

هن دیشاب و  ام  اب  هن  سپ  میریگزاب . هتشک  ره  ربارب  رد  هک  میریذپیم  ام  دومرف : ماما  سپس  ( . 12) رقس هتشک  هتشک ، ارو  هک  نآ  يازج  ماما 
يو دزن  ار  ع )  ) نیـسحلا هللادـبعابا  رـس  نوـچ  نداد و  ماـعراب  تسـشن و  شیوـخ  خاـک  رد  داـیز  نبا  هاـگنآ  دـیوگیم : يوار  ( . 13 .) امرب

: تفگ دیبوک و  ورف  ترـضح  نادند  بل و  رب  تشاد  تسد  رد  هک  ياهنایزات  اب  دروآ و  بل  رب  ياهدنخبل  دنکفا و  نآ  هب  یهاگن  دـندروآ 
کلام نب  سنا  يزور . هب  يزور  مراذگیم . ردب  زور  ربارب  رد  ارت  زور  یتشگ ! ریپ  دوز  هچ  یلو  هللادـبعابا  يا  يدوب  نادـند  بل و  شوخ 

رب هتـسویپ  دوب و  ادخ  لوسر  هب  درف  نیرتهیبش  تیب  لها  نایم  زا  وا  تفگ : تخاس و  ناور  هدـید  زا  کشا  دـید  نینچ  نوچ  دوب و  يو  دزن 
راتفر رـس  نآ  اب  هنوگ  نیا  دایز  نبا  هک  دـید  نوچ  دوب ، نسم  يدرمریپ  ادـخ و  لوسر  رای  هک  مقرا  نب  دـیز  تشاد . شقن  يدـنخبل  شنابل 

وا ناـبل  رب  ار  شیوخ  ياـهبل  ادـخ  لوسر  هک  ماهدـید  رایـسب  دـنگوس  ادـخ  هب  رادزاـب ، نادـند  بل و  نیا  زا  ار  تاهناـیزات  تفگ : دـنکیم 
ار تنامشچ  ادخ  تفگ : ار  وا  دایز  نبا  دیراب . ورف  ناگدید  زا  کشا  هداد ، هداد  رس  شیوخ  هیرگ  سپس  . دیسوبیم ار  اهنآ  تشاذگیم و 

تـسا هتـسبرب  تخر  يو  زا  درخ  هک  يدوـبن  يدرمریپ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  ینکیم ؟ هیرگ  ادـخ  يزوریپ  رطاـخ  هب  اـیآ  دزاـس ، رتناـیرگ 
هب ار  س )  ) همطاـف دـنزرف  هک  امـش  سپ  نـیا  زا  مدرم  يا  ناـه  تـفگ : تساـخرب و  يو  شیپ  زا  دـیز  مدزیم . ار  تـندرگ  هحفص 116 ) )
هب ار  ناتنالاگـس  دـب  هتـشک ، ار  امـش  ناکین  هک  دیـشاب  یناگدرب  دـیاهدیزگرب ، شیوخ  تراـما  هب  ار  هناـجرم  هداز  دـیاهدناسر و  تداـهش 

: تفگ هدرک  دایز  نبا  هب  يور  سپس  دشاب . هدنکفارـس  دبا  ات  دهد  رد  نت  ینوبز  يراوخ و  نیا  هب  هک  سک  نآ  دیزگ . دنهاوخرب  ناتتراما 
نیـسح تسار و  يوناز  رب  ار  ع )  ) نسح هک  مدـید  ار  ادـخ  لوسر  نم  میوگ . تزاب  ماهتفگ  نونکات  هچنآ  زا  رترابنارگ  ینخـس  مهاوخیم 

ناگدنب وت و  هب  ار  نت  ود  نیا  نم  ادنوادخ  دندومرفیم : هداد  رارق  نانآ  ياهرس  رب  ار  دوخ  ناتـسد  هدناشن ، شیوخ  پچ  يوناز  رب  ار  (ع )
سلجم هب  ار  ع )  ) نیـسح نادناخ  ناکدوک  نانز و  سپ  ياهدرک ؟ هچ  ربمایپ  ياهتناما  اب  هک  دایز  نبا  يا  رگنب  ( 14 .) مراپسیم تراکوکین 

: دنتفگ دشاب  هک  وا  هک  دش  لاؤس  نوچ  تسشن و  سانـشان  ياهنوگ  هب  خاک  زا  ياهشوگ  رد  ع )  ) یلع تخد  بنیز  دندروآ و  رد  دایز  نبا 
اوسر ار  امـش  هک  داـب  ار  يراـگدرورپ  ساپـس  تفگ : هدرک  ترـضح  هب  يور  داـیز  نبا  تسادـخ . لوسر  تخد  همطاـف  رتـخد  بنیز  نیا 

ص)  ) دـمحم شربماـیپ  هب  ار  اـم  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  دومرف : بنیز  تشادرب . ناـتنایم  زا  دـینادرگ و  راکـشآ  ار  ناـتغورد  تخاـس و 
ياهرابنایز داهن  دب  زج  ددرگیمن و  اوسر  ياهراک  دب  تشرـس  دب  زج  هک  نادـب  دـینادرگ . نامکاپ  اهیدـب  اهیتشلپ و  زا  دیـشخب و  تمارک 

ناس هچ  تاهداوناـخ  ردارب و  اـب  ار  ادـخ  راـک  تفگ : داـیز  نبا  ( . 15 .) میتـسین هورگ  نیا  زا  ار  اـم  هک  ینادیم  دوـخ  دـیوگیمن و  غورد 
هاگنآ دندمآرد  نادیم  هب  سپ  دز  مقر  نانآ  رب  ار  گنج  دنوادخ  هک  دـندوب  یمدرم  نانیا  مدـیدن ، ییوکن  زج  داد : خـساپ  بنیز  يدـید ؟

تردام دوب ؟ دهاوخ  راگتسر  سک  هچ  زور  نآ  رد  هک  رگنب  دیامن . تساوخزاب  وت  زا  دروآ ، مه  درگ  ار  امش  دنوادخ  هک  دشاب  دندیمرآ .
هلمح شترـضح  هب  تساوخ  تفـشآرب و  نانخـس  نیا  دایز  نبا  دیوگیم : يوار  هحفص 117 ) ( . ) 16 .) هناجرم هداز  يا  دنیـشنب  تیازع  هب 

زا ارم  لد  دـنوادخ  تفگ : داـیز  نبا  دـننکیمن . تساوخزاـب  ناـشراتفگ  هب  ار  ناـنز  تـسا و  ینز  وا  تـفگ : ثـیرح  نـبورمع  هـک  دروآ 
هتشادرب نایم  زا  ار  ام  گرزب  هک  دنگوس  دومرف : بنیز  تسا . هدیشخب  افـش  وت  نادناخ  يو و  لتق  راتـشک و  هب  نیـسح  نایغط  یـشکرس و 

نخس نز  نیا  تفگ : دایز  نبا  ( . 17 .) ياهتفای شمارآ  هک  نادب  تسنیا  رد  وت ، يافش  رگا  ياهدز  نامهشیر  رب  هشیت  هدیرب  ار  نامیاههخاش 
زا نم  يزادرپ ؟ نخـس  يرعاش و  هب  هچ  ار  نز  دایز  نبا  يا  دومرف : بنیز  دوب . رعاش  يزادرپ  نخـس  زین  شردپ  هک  دـنگوس  تسا  يزادرپ 

دیـسرپ هدرک  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هب  دایز  نبا  ماگنه  نیا  رد  ( . 18 .) متفگ وت  اب  متـشاد  هنیـس  رد  هک  هچنآ  یلو  مرانکرب ، يزادرپ  نخس 
یلع هک  دوـب  يردارب  ارم  دوـمرف : ع )  ) نیدـباعلا نیز  تشکن ؟ ار  یلع  ادـخ  رگم  تفگ : تسا . نیـسح  نب  یلع  شدـنتفگ : تـسیک ؟ نـیا 

اهتوـم نیح  سفنـالا  یفوـتی  هللا  دوـمرف : ماـما  تشک . ار  وا  دـنوادخ  هکلب  هن  تـفگ : داـیز  نـبا  ( 19 .) دنتـشک ار  وا  مدرم  دـشیم ، هدـیمان 
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ارم خـساپ  هک  ینیبیم  ار  یخاتـسگ  نیا  دوخ  رد  ایآ  تفگ : دایز  نبا  دـناریمیم .) ناـشگرم  ناـمز  ندیـسر  ارف  ماـگنه  ار  مدرم  دـنوادخ  )
زا دوخ  هچنآ  دیاب  سب  دایز  نبا  يا  دومرف : داتسیا  دایز  رسپ  يور  رد  دینـش  ار  نخـس  نیا  بنیز  نوچ  دینز . ندرگ  ار و  وا  دیریگب  یهدب 
نبا ( . 20 .) يرادرب نایم  زا  ارم  دـیاب  يو  زا  شیپ  یناسرب  لتق  هب  ار  وا  یهاوخب  هنیآ  ره  ياهتـشاذگن . یقاب  ام  زا  ار  یـسک  وت  ياهتخیر . ام 

وا اب  هک  دهاوخیم  نینچنیا  مراد  نامگ  ممحر . هقلع  طابترا و  زا  تفگش  رد  ادخ  هب  تفگ : سپس  تسیرگن و  ار  شترـضح  يدنچ  دایز 
: تفگ هدرک  بنیز  دوخ  همع  هب  يور  ع )  ) نیـسح نب  یلع  تسا . روـجنر  وا  منیبیم  هک  ارچ  دـیراذگاو  هحفص 118 )  ) ار وا  دوش . هتـشک 

نادـب هدـناسرت  گرم  زا  ارم  ایآ  دومرف : هدرک  داـیز  هداز  هب  يور  سپـس  ( 21 .) میوگ نخـس  يو  اب  نم  ات  شاـب  مارآ  ياهظحل  ناـج  همع 
هتشاد ام  ینازرا  ار  نآ  يادخ  هک  تسا  یتمارک  یگرزب و  تداهش ، تسام و  هنیرید  هویـش  ندش  هتـشک  هک  ینادیمن  وت  ینکیم ؟ دیدهت 

یلع تخد  بنیز  دنهد . لاقتنا  هفوک  گرزب  دجـسم  رانک  رد  يا  هناخ  هب  ار  نیدـباعلا  نیز  ماما  هک  درک  رما  دایز  نبا  هاگنآ  ( . 22 (؟ تسا
هنوگ نیا  اریز  ياهدرم ، رهوش  ردام  اـی  دـشاب  يزینک  نز  نآ  هکنیا  رگم  نکم  دراو  اـم  رب  ار  یبرع  نز  چـیه  دومرف : دـید  نینچ  نوچ  (ع )
هفوـک ياـههچوک  رباـعم و  رد  ار  ع )  ) نیـسحلا هللادـبعابا  رـس  هک  داد  رما  نآ  زا  سپ  داـیز  نبا  ( . 23 .) دنـشاب هدز  تراغ  ام  نوچ  ناـسک 

ار دیزی  نانمؤم  ریما  دیشخب و  هولج  ار  نآ  ناروای  قح و  هک  ار  ییادخ  ساپس  درک : ینارنخس  نینچ  دمآرب و  ربنم  زارف  رب  دوخ  دننادرگب و 
هللادبع هک  دوب  هدوزفین  یمالک  نانخـس  نیا  رب  زونه  یلو  دـناسر . لتق  هب  ار  ناشناروای  زادرپغورد و  دـنزرف  يوگغورد  دـینادرگ و  زوریپ 

ناـمزالم زا  دوب و  هتـشاذگ  زاـب  نیفـص  دربن  رد  ار  تسار  مشچ  هداد ، تسد  زا  لـمج  گـنج  رد  ار  شیوخ  پچ  مشچ  هک  يدزا  فیفع 
تردپ وت و  يوگغورد ، هک  نادب  هناجرم  رسپ  يا  تفگ : تساخاپب و  دوب  هاگیاج  نآ  نارازگزامن  زا  هدمآ ، رامش  هب  هفوک  گرزب  دجسم 

غیت مد  زا  ار  ناربمایپ  نادنزرف  ایآ  ادخ ! نمـشد  يا  دنـشابیم  زادرپغورد  شردپ  دوخ و  هدـیزگرب  تراما  هب  ار  وت  هک  سک  نآ  دـیتسه و 
نخـس هک  تسیک  نیا  دیـسرپ : دـش و  مـشخ  رد  نخـس  نـیا  زا  داـیز  نـبا  دـیوگیم ؟ نخـس  هنوـگنیا  ناناملـسم  ربـنم  رب  دـینارذگیم و 

نانآ زا  ار  یتشلپ  یتشز و  دنوادخ  هک  ار  یکاپ  لسن  ایآ  راگدرورپ ! نمـشد  يا  ماهداد  رـس  نخـس  هک  منم  نیا  تفگ : هللادبع  دـیوگیم ؟
يا دیسر  دایرف  هب  یناملسم !!؟ هتفر  ادخ  نید  رب  هک  يربیم  نامگ  یناسریم و  لتق  هحفص 119 )  ) هب تسا  هتخاس  ناشرهطم  هدرک ، رود 

؟ دنریگ ماقتنا  دنتسه  وت  ناهدنامرف  هدرک و  نیرفن  ار  نانآ  ربمایپ  هک  یناشکرس  وت و  زا  ات  راصنا  نیرجاهم و  نادنزرف  دندش  اجک  مدرم ...
نارودزم دیروآ . نم  دزن  ار  صخش  نیا  تفگ : دمآرب و  شندرگ  ياهگر  هک  دش  نوزفا  نانچنآ  فیفع  هللادبع  نانخس  زا  دایز  نبا  مشخ 

، هتساخ اپب  دندوب  هللادبع  ياهومع  رسپ  هک  دزا  هلیبق  فارشا  ناگرزب و  دنزاس . ریگتـسد  ار  وا  ات  دندروآ  يو  هب  يور  يوس  ره  زا  دایز  نبا 
هتخاس روک  ار  وا  يادخ  هک  دزا  موق  يانیبان  يوس  هب  تفگ : دایز  نبا  دندناسر . لزنم  هب  دنتخاس و  جراخ  دجسم  رد  زا  هداد ، ییاهر  ار  وا 

درگ دـیدرگ ، هاـگآ  عوضوم  زا  دزا  هلیبق  نوچ  دـندش . راپـسهر  فیفع  هناـخ  يوس  هب  نارودزم  دـیروآ . نم  دزن  ار  وا  هدـیدرگ ، راپـسهر 
، تشگ ربخاب  عوضوم  زا  نوچ  دایز  نبا  دـندنبب . دایز  نبا  نارودزم  رب  هار  ات  دنتـشگ  عمتجم  ناـنآ  اـب  زین  نمی  لـیابق  زا  ییاـههریت  هدـمآ ،

نیا نایم  یتخس  زیتس  گنج و  سپ  داد . گنج  روتـسد  هتخاس ، نانآ  هدنامرف  ار  ثعـشا  نب  دمحم  دروآ و  عمج  ار  رـضم  لیابق  زا  ياهدع 
. دندمآرد هناخ  هب  هتسکش ، ار  رد  دندیسر و  هللادبع  هناخ  هب  دایز  نبا  نارای  دندش و  هتـشک  نآ  رد  برع  زا  ياهدع  هک  تفرگ  رد  موق  ود 

نانآ اب  ار  وت  تفگ : هللادـبع  دـناهدمآ . تیوس  هب  یتشاد  میب  هک  ییاج  ناـمه  زا  داـیز  نبا  نادرم  ردـپ  يا  هک  داد  ادـن  ار  وا  هللادـبع  رتخد 
ممام ردپ ، دشاب  فیفع  رهاط  لضاف  نآ  مفیفع  روپ  تفگیم : هتساخرب  زیتس  هب  نانآ  اب  سپس  هد . متسد  هب  ار  مریـشمش  اهنت  دشابن ، يراک 

اب وت  هارمه  مدوب و  يدرم  نم  شاـک  ردـپ  يا  تفگ : ار  وا  رتخد  ( . 24) رباص اما  غیت  هب  متـشادرب  رهاق  وچ  ناتنایم  زا  هک  سب  هچ  رماـع  ما 
زا هللادبع  دندش . رو  هلمح  شیوس  هب  فرط  ره  زا  هتفرگ ، نایم  رد  ار  وا  موق  نآ  مدـیگنچیم . دنتـسه ، لوسر  نادـناخ  نالتاق  هک  مو  نیا 
هب يوس  نالف  زا  ردپ  يا  هک  دادیم  ادـن  ار  وا  شرتخد  دـندروآیم  هلمح  يو  هب  هک  يوس  ره  زا  درکیم و  عافد  نتـشیوخ  هحفص 120 ) )

هرـصاحم ار  مردـپ  هک  نم  يا  دروآرب : داـیرف  رتـخد  دـش  نورب  هزادـنا  زا  ناگدـننک  شروی  دادـعت  نوچ  و  شاـب . شوهب  دـنیآیم  تیوس 
اجک دوب  انیب  ماهدید  هک  رگا  مسق  تفگیم : دناخرچیم و  رـس  رود  هب  ریـشمش  هللادبع  دنک . يرای  ار  وا  هک  تسین  يروای  چیه  دناهدرک و 
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ار وـت  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  تفگ : ار  وا  کـی  نیا  دـندرب  شداـیز  نـبا  دزن  تـشگ و  ریگتـسد  نوـچ  و  ( . 25) دوب ارتـجا  نم  هب  ار  اـمش 
ادـخ نمـشد  يا  دیـسرپ : دایز  نبا  تسا ؟ هتخاس  هدنکفارـس  ارم  راگدرورپ  هنوگچ  ادـخ  نمـشد  يا  تفگ : هللادـبع  تخاـس . هتـسکشرس 

ای دب  وا  رگا  تسا ؟ راک  هچ  نامثع  اب  ار  وت  هناجرم  رـسپ  يا  جالع  نادناخ  يهدنب  يا  داد : خـساپ  هللادـبع  ییوگیم ؟ هچ  نامثع  يهرابرد 
دوخ ناگدنب  یلو  وا  مه  اریز  وا ، دناد و  ادخ  دـسریم ؟ هچ  وا  زا  وت  هب  هتخاس  هشیپ  یهابت  ای  هدرک  یبوخ  راک  کنیا  ای  هدوب  رادرک  کین 
نبا نک ... لاؤس  شردـپ  دـیزی و  یگنوگچ  زا  سرپزاب و  تردـپ  دوخ و  يهرابرد  نم  زا  دـنک . يرواد  یتسرد  قح و  هب  ناشنایم  دـشاب و 

شیپ نم  تفگ : فیفع  نب  هللادبع  مناشچب !! وت  هب  ار  ياهصغرپ  گرم  ات  مسرپن  وت  زا  يزیچ  هراب  نیا  رد  هک  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دایز 
نیرتهدـش نیرفن  تسد  هب  ار  نآ  دـنادرگ و  مبیـصن  ار  تداهـش  هک  متـساوخیم  هراومه  مراـگدرورپ  زا  يوـش  هداز  رداـم  زا  وـت  هکنآ  زا 

زا سپ  هک  میوگیم  ساپس  ار  ادخ  نونکا  متـشگ . سویأم  تمعن  نیا  زا  مدش ، انیبان  نوچ  دراد و  مینازرا  شقلخ  نیرتروفنم  شناگدنب و 
دـندناسر و شتداهـش  هب  سپ  دـینز . ندرگ  ار  وا  تفگ : دایز  نبا  تسا . هتخاـس  باجتـسم  ار  میاـعد  هتـشاد ، مینازرا  ار  تمعن  نیا  سأـی 
و ع )  ) نیـسح لتق  زا  ار  وا  هتـشون ، ياهمان  دیزی  هب  دایز  هللادـیبع  دـیوگیم : يوار  دـندرک . راد  رب  هخبـس  مان  هب  یهاگیاج  رد  ار  شدـسج 

هحفص . ) دنک لیسگ  ماش  هب  ناریسا  هارمه  هب  ار  شنارای  و  ع )  ) نیسح رـس  هک  تشون  شخـساپ  رد  دیزی  تخاس . ربخاب  شنادناخ  تراسا 
ار ع )  ) نیسح رس  دندمآیم  دورف  یهاگلزنم  هب  نوچ  دندرک و  هناور  ناریسا  هارمه  ار  ادهش  ياهرـس  موق  نآ  دیوگیم : يزوج  نبا  ( 121

نامز هرابود  نوچ  دنتسشنیم و  شیرادساپ  هب  ار  بش  مامت  هتـشاذگ  هزین  رب  دندروآیمرد و  دندوب  هداد  شرارق  نآ  رد  هک  یقودنـص  زا 
رس نآ  تداع ، هب  دوب ، شرانک  رد  يرید  هک  دیـسر  یهاگیاج  هب  ناوراک  نیا  نوچ  دندنادرگیم . زاب  هچقودنـص  هب  ار  نآ  دشیم  لیحر 
رب نامـسآ  هب  ع )  ) نیـسح رـس  زا  يرون  هک  دید  رید  بهار  دـش ، بش  همین  نوچ  دـنداد . شیاجرید  رانک  رد  دـندرک و  هزین  رب  ار  كرابم 
هب نیسح  رـس  نیا  دنتفگ : تسیک ؟ زا  رـس  نیا  دیـسرپ : میدایز . نبا  نارای  ام  دنتفگ : دیتسیک ؟ امـش  دیـسرپزاب : موق  نآ  زا  سپ  تسا  هدش 
هچ تفگ : يرآ . دنتفگ : تسا ؟ ناتربمایپ  تخد  دنزرف  نآ  زا  رس  نیا  تفگ : تسادخ . لوسر  رتخد  همطاف  دنزرف  رـس  بلاطیبا و  نب  یلع 
زا یشهاوخ  مناوتیم  ایآ  دوزفا : سپس  میدناشنیم . دوخ  ناگدید  رب  ار  وا  ام  تشاد  يرـسپ  حیـسم  رگا  دینادب  امـش ...! دیتسه  یمدرم  دب 
نم دزن  بش  کی  ار  سدـقم  رـس  نیا  دـیریگب و  ار  نآ  دیرـضاح  ایآ  مراد  مهرد  رازه  هد  نم  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  دـنتفگ : منک ؟ امش 

ار رـس  بهار  دنتفرگ . ار  اهمهرد  هداد ، يو  هب  ار  سدقم  رـس  نآ  سپـس  يرآ  دنتفگ : دـیریگزاب ؟ ار  نآ  لیحر  ماگنه  دـیراذگ و  تناما 
سدقم رـس  نآ  اب  دـمآرب  هدـیپس  نوچ  و  تسیرگ . نآ  رب  ار  بش  مامت  تشاذـگ و  شـشیوخ  يوناز  رب  هتخاس ، هتـشغآ  کشم  هب  هتـسش ،

هللا زج  هک  مهدیم  تداهـش  یهاوگ و  نم  منک . میدقت  وت  هار  رد  ار  نآ  ات  مرادن  يزیچ  دوخ  سفن  زج  هک  نادـب  رـس  يا  تفگ : نینچنیا 
(26 .) یتـسه نم  رورـس  یلوم و  وت  هک  مهدیم  تداهـش  تسادـخ و  لوسر  وت  ياـین  ص )  ) دـمحم هک  مهدیم  یهاوگ  تسین و  ییادـخ 

هارمه ار  يو  تیب  لها  ياهرس  و  ع )  ) نیسحلا هللادبعابا  رس  موق  نآ  سپ  دیدرگ . ع )  ) نیسح نادناخ  رازگتمدخ  هدرک ، اهر  ار  رید  سپس 
ياهتساوخ وت  زا  ارم  دومرف : هدمآ  رمـش  کیدزن  موثلک  ما  دندیـسر  رهـش  نیا  یکیدزن  هب  نوچ  دندرک و  قشمد  یهار  شاهداوناخ  ناریـسا 

هک ربب  یهار  زا  ار  ام  مدیـسر  رهـش  هب  هک  ینامز  دومرف : موثلک  ما  یلع !؟ هحفص 122 )  ) رتخد يا  یهاوخیم  هچ  تفگ : رمـش  ( 27 .) تسا
هک یلاح  نینچ  اب  ام  اریز  دنرب  يرانک  هب  ام  ياهلمحم  نایم  زا  ار  اهرس  هک  وگب  زین  تناهارمه  هب  دنـشاب . هدمآ  درگ  نآ  رد  يرتمک  مدرم 

هنایم رد  دـنهد و  رارق  اـههزین  رب  ار  اهرـس  داد  روتـسد  دوب  تشرـس  تشز  لاگـسدب و  هک  رمـش  ( 28 .) مینکیم مرـش  مدرم  هاـگن  زا  میراد 
يدرمریپ دیسر ، قشمد  هزاورد  هب  ناریسا  ناوراک  نوچ  دنشاب . هدمآ  درگ  نآ  رد  مدرم  نیرتشیب  هک  دنور  یهار  زا  دنراد و  هاگن  اهلمحم 

هدوسآ ناتنادرم  زا  ار  روشک  تشادرب و  ناتنایم  زا  هتـشک ، ار  امـش  هک  ار  يادخ  رکـش  تفگ : هدـمآ  ادـخ  لوسر  مرح  کیدزن  نایماش  زا 
؟ ياهدـناوخ ار  نآرق  ایآ  درمریپ  يا  دومرف : هدرک  وا  هب  يور  ع )  ) نیـسح نب  یلع  دیـشخب ! يرترب  امـش  رب  ار  دـیزی  نانمؤم  ریما  تخاس و 

يزیچ ناــکیدزن  اــب  یکین  زج  امــش  زا  وـگرب  دــیوگیم : هـک  یــسانشیم  ار  هـیآ  نـیا  اــیآ  دوـمرف : ماــما  يرآ  تـفگ : خــساپ  درمریپ 
هروس رد  ایآ  دندیـسرپ : ماما  سپ  میـشاب . ام  ناکیدزن  نآ  درمریپ  يا  دومرف : ماـما  ماهدـناوخ . ار  نآ  يرآ  تفگ : درمریپ  ( 29 .) مهاوخیمن
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سپـس میـشاب . ام  ناکیدزن  نآ  دومرف : ماـما  ماهدـناوخ . ارچ  تفگ : درمریپ  ( 30 (؟ امن ادا  ار  ناـکیدزن  قح  هک  ياهدـناوخنرب  لیئارـسا  ینب 
شناـکیدزن لوسر و  ادـخ و  هب  نآ  سمخ  دـیاهتفرگ  تمینغ  هب  هچنآ  دـینادب  دـیوگیم : هک  ياهدـناوخ  ار  هیآ  نیا  اـیآ  دـندومرف : لاؤس 

هک ياهدـناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  دـندومرف : سپـس  میـشاب  اـم  ناـکیدزن  نآ  دومرف : ماـما  ماهدـناوخ . ارچ  تفگ : خـساپ  درمریپ  ( 31 .) دسریم
ماـما ماهدـناوخ . ارچ  تفگ : درمریپ  ( 32 (؟ دـنادرگ ناتکاپ  هتخاس  رود  توبن  نادـناخ  امـش  زا  ار  اهیتشلپ  دـنوادخ  هک  انامه  دـیامرفیم :
هدرک ماـما  هب  يور  شیوخ  هتفگ  زا  نامیـشپ  درمریپ  مییاـم . هدومرف  لزاـن  ناـشهرابرد  ار  ریهطت  هیآ  دـنوادخ  هک  ینادـناخ  نآ  دـندومرف :

هب ادخ  لوسر  میتسه و  انامه  ام  کشیب  دـندومرف : ماما  هحفص 123 ) ( !؟ دینانامه امش  ایآ  مهدیم  دنگوس  راگدرورپ  هب  ار  امش  دیـسرپ :
سنا هچ  دـمحم  لآ  نانمـشد  زا  ام  اراگدرورپ  تفگ : تشادرب و  نامـسآربرس  تخاس و  ناور  هدـید  زا  کشا  درمریپ  دـشاب . ام  ياین  قح 

دریذپب و تاهبوت  دیاشخبب و  تیادخ  ینک  هبوت  رگا  يرآ  دومرف : ماما  منک ؟ هبوت  میناوتیم  ایآ  دیـسرپ : سپـس  میرازیب . نج  هچ  دنـشاب و 
هب ار  وا  داد  روتسد  دینشرب ، دیزی  ار  درم  نیا  ناتساد  نوچ  منکیم . هبوت  ماهتفگ  هچنآ  زا  نم  ادنوادخ  تفگ : درمریپ  دوب . یهاوخ  ام  زا  وت 

شمدرم هک  مدیسر  یبآرپ  زبسرس  رهش  هب  ماش  هار  هنایم  رد  مدوب . سدقملا  تیب  راپـسهر  دیوگیم : يدعاس  دعـس  نب  لهـس  دنناسر . لتق 
فد و رب  هدرک ، یبوکياپ  یناشفاتسد و  ناشنانز  هتخادرپ ، يداش  هب  هتخیوآ  ابید  ریرح و  نیگنر  ياه  هچراپ  رهـش  ناتخرد  راسخاش  رب 

نانآ مدید  وگتفگ  رد  ار  یمدرم  نوچ  میـسانشن ... زاب  ار  نآ  ام  هک  دشابن  یمـسوم  نشج و  ار  ماش  مدرم  متفگ  دوخ  اب  دندیبوکیم . لبط 
. منیبیم بیرغ  یبرع  ار  وت  درم  يا  دـنتفگ : میـسانشن ؟ زاب  ار  نآ  ام  هک  دـشاب  ماش  رد  يدـیع  مایا ، نیا  رد  ایآ  متفگ : هتخاـس  بطاـخم  ار 

نوخ نامسآ  هک  ياهدماینرد  تفگش  هب  ایآ  لهس  يا  دنتفگ : تسا . هدرک  كرد  ار  ربمایپ  رضحم  هک  متسه  يدعـس  نب  لهـس  نم  متفگ :
هارمه هک  تسا  ع )  ) نیـسح رـس  نیا  دـنتفگ : دـشاب ؟ نینچنیا  دـیاب  ارچ  متفگ : دـشکیمن ؟ ورف  شیوخ  هب  ار  دوخ  مدرم  نیمز  درابیمن و 
مدرم دوشیم و  هیده  ماش  هب  ع )  ) هللادبعابا كرابم  رـس  اتفگـش ، متفگ : تسا . هتـشگ  هیده  ماش  هب  قارع  يوس  زا  ص )  ) دـمحم نادـناخ 

هزاورد زا  دنتفگ : هدرک  هراشا  ياهزاورد  هب  اهنآ  دوشیم ؟ رهش  دراو  تلاسر  نادناخ  هزاورد  مادک  زا  مدیـسرپ : سپـس  دننکیم !!؟ يداش 
هک تشذـگ  هزاورد  زا  يراوـس  هدـمآرد و  رهـش  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  اـهمچرپ  هک  میدوـب  وـگتفگ  نیا  رد  دـیوگیم : لهـس  اـهتعاس .

مدید مدش  راپسهر  هلفاق  نآ  لابند  هب  نوچ  دوب و  هتفرگ  رارق  شلوسر  هب  ادخ  قلخ  نیرتهیبش  رـس  نآ  هبوچ  رب  تشاد و  تسد  هب  یمچرپ 
رتخد هنیکس  نم  داد : خساپ  دیتسیک ؟ امش  رتخد  يا  مدیسرپ : هدش  ناشناکدوک  کیدزن  سپ  دنیآیم ؛ هتسشن  يزاهج  یب  نارتشا  رب  ینانز 

؟ مدرگ ناترازگتمادخ  نادب  ات  يراد  يزاین  ایآ  ماهدینـشار ، وا  نانخـس  هدید ، ار  تیاین  هک  مدعـس  هب  لهـس  نم  متفگ : ار  وا  سپ  منیـسح .
ندرک هراظن  اب  مدرم  ات  دریگ  رارق  ام  يور  شیپ  يوگب  دراد  هحفص 124 )  ) تسد رد  ار  مردپ  رس  هک  يراوس  هب  لهـس  يا  دومرف : هنیکس 

درکیم لمح  ار  ع )  ) هللادبعابا كرابم  رـس  هک  يراوس  هب  دیوگیم : لهـس  دننامزاب . مییادـخ  لوسر  نادـناخ  هک  ام  هب  ندرک  هاگن  زا  نآ 
شیپ متفگ  یهاوخیم ؟ هچ  دیـسرپ : نوچ  يریگب ؟ رانید  دصراهچ  لباقم  رد  هدروآرب ، ار  ياهتـساوخ  یناوتیم  ایآ  متفگ : هدـش  کیدزن 

هک یماـگنه  دـیوگیم : يرهز  مدرک . تتخادرپ  يو  هب  ار  هجو  دروآرب  ار  ماهتـساوخ  نوچ  صخـش  نآ  يریگ ؛ رارق  ع )  ) تیب لـها  يور 
هنوگنیا دیزی  داد ، رس  ار  دوخ  ياوآ  یغالک  نوچ  دوب و  هتسشن  نوریج  هب  فرـشم  یهاگیاج  رد  دیزی  دیـسر ، رهـش  هب  نادیهـش  ياهرس 

متفگ زاب  یغالک  ياوآ  دمآ  نوچ  ناتسوب  رد  دید  افش  لد  نادیهـش ، ياهرـس  دیـشروخ  دیبات  تخـس  نوریج  تشد  زارف  رب  نوچ  دورس :
رد ار  ع )  ) هللادبعابا نادناخ  هارمه  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  فط ، نادیهـش  هدنامزاب  هاگنآ  ( . 33) دید نیک  هنیس  ناشورخ  ای  یـشاب  شوماخ 

نیز ماما  دنداتـسیا ، دـیزی  يور  شیپ  نوچ  دـندوب و  هتـسب  ار  نانآ  نسر  نامـسیر و  هب  هک  دـندروآرد  هیواـعم  نبدـیزی  سلجم  هب  یلاـح 
خـساپ هچ  ار  وا  دـنیب  يزور  لاـح و  نینچ  رد  ار  اـم  ص )  ) ادـخ لوسر  رگا  دـنگوس  دـنوادخ  هب  دـیزی  يا  ار  وت  دـندومرف : ع )  ) نیدـباعلا

هک تشادرب  ماما  ندرگ  زا  نینهآ  قوط  تساوخ و  یناهوس  هاگنآ  دنریگرب  نادناخ  نآ  زا  نامـسیر  داد  روتـسد  دیزی  ( . 34 (؟ داد یهاوخ 
هدرک دیزی  هب  ور  داتفا  ع )  ) نیـسح تخد  همطاف  هب  یماش  يدرم  هاگن  نوچ  دـسیونیم : لماک  رد  ریثا  نبا  دـش . يراج  نوخ  عضوم  نآ  زا 

اور ار  وا  هتـساوخ  نیا  متـشادنپ  مدـیزرل و  شیوخ  رب  درم  نآ  يهتفگ  زا  دـیوگیم : س )  ) همطاـف راد . ینازرا  نم  هب  ار  رتـخد  نیا  تفگ :
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دهاوخن نینچ  زگره  هن  تفگ : س )  ) بنیز مدنربیم . زین  يزینک  هب  هدش  میتی  ناج  همع  متفگ : هتخیوآ  بنیز  ماهمع  ناماد  هب  سپ  دـشاب ؛
یماش درم  يوس  هب  ور  سپ  دیشوپ ؛ دهاوخن  لمع  هماج  هتـساوخ  نآ  تسنادیم  ییوگ  دشابن . یگرزب  ار  نالاگـسدب  هحفص 125 ) ، ) دش
بنیز نانخـس  زا  دیزی  ار . وا  هن  دشاب و  ار  وت  هن  رتخد  نیا  هک  دـنگوس  یـشاب ؛ ياهیام  تسپ  يوگغورد  وت  هک  ادـخ  هب  مسق  دومرف : هدرک 

راک نیا  منک  هدارا  هچنانچ  تفرگ و  مهاوخ  شیوخ  يارب  ار  وا  نم  ییوگیم ، اوران  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هدمآ  شورخ  مشخ و  رد 
رایتخا رگید  یبهذم  هدش ، جراخ  ام  نید  زا  هکنآ  رگم  دش  دهاوخن  نینچ  زگره  دنگوس  ادخ  هب  هن  تفگ : س )  ) بنیز دش . دهاوخ  ماجنا 

ردپ و هک  نادـب  ییوگیم ، نخـس  هنوگنیا  مربارب  رد  هداد  ارم  خـساپ  تفگ : هدـیدرگ  نیگمـشخ  رتشیب  نانخـس  نیا  زا  دـیزی  ( 35 .) ینک
ردپ و وت و  مردارب ، نید  ردپ و  نید  دنوادخ و  نید  هب  یتسه ، ناملـسم  رگا  نادب  دومرف : س )  ) بنیز دندوب . هدش  جراخ  نید  زا  تردارب 

يوگازـسان يریما  وت  دومرف : س )  ) بنیز راگدرورپ . نمـشد  يا  ییوگیم  غورد  ادخ  هب  تفگ : دـیزی  ( 36 .) دیتشگ انشآ  مالـسا  اب  تیاین 
هتـساوخ یماش  درم  نوچ  تشگ و  شوماخ  مرـش  زا  دیزی  دـنیوگ  ( 37 .) يریگیم هرهب  تتردق  زا  هتفگ ، نخـس  متـس  روز و  هب  هک  یـشاب 

: داد خساپ  دیزی  تسیک ؟ رتخد  نیا  دیسرپ : یماش  دهد . گرم  ار  وت  يادخ  وش ، رود  تفگ : نخـس  نینچ  يو  اب  دیزی  درک  رارکت  ار  دوخ 
ار بلاـطوبا  روپ  یلع  همطاـف و  دـنزرف  نیـسح  دیـسرپ : یماـش  درم  تسا . یلع  رتـخد  بنیز  کـی  نآ  نیـسح و  تخد  همطاـف  رتـخد ، نیا 
هب ار  شناگدنامزاب  هتـشک  ار  دوخ  ربمایپ  نادـنزرف  ایآ  دـیزی ؛ يا  داب  وت  راثن  دـنوادخ  نیرفن  تفگ : یماش  يرآ . تفگ : دـیزی  ییوگیم ؟

هاگنآ مزاس . قحلم  نانآ  اب  ار  وت  ادـخ  هب  مسق  تفگ : دـیزی  دـنمور . كرت و  ناریـسا  ناـنیا  متـشادنپ  دـنگوس  ادـخ  هب  ياهتفرگ ؟ تراـسا 
لها نانز  دنراذگ . شیور  شیپ  ار  نآ  هداهن  نیرز  یتشط  رد  ار  ع )  ) نیـسح رـس  درک  رما  نآ  زا  سپ  دیزی  دننز . ندرگ  ار  وا  داد  روتـسد 

، دیدرگ انشآ  ع )  ) هللادبعابا رس  اب  ناریـسا  هدید  نوچ  یلو  دننیبن ؛ ار  رـس  نانآ  دیـشوکیم  کی  نیا  دندوب و  هداتـسیا  دیزی  رـس  تشپ  تیب 
رب ار  شیوخ  تسدبوچ  هتفرگ  رارق  ماما  رـس  ربارب  رد  دوخ  هداد  ماع  راب  دیزی  تشگ . دـنلب  يراز  نویـش و  هحفص 126 )  ) هب نانز  يادص 

دناهدومننیم هشیپ  مدور ، داز و  ردب ... زور  ربارب  رد  وت  زور  نیسح ، يا  يزور  هب  يزور  تفگ : هدیبوک  ورف  كرابم  رـس  نآ  نادند  بل و 
ياهیـشک قح  ار  متـس  ملظ و  خـساپ  ار  وت  میوگ  ات  هدروآ  الب  ریجنزب  ینادرمریـش  ناـکچنوخ  نازیزع  نوخ  زا  کـنیا  مزیت  غیت  ناـشفاصنا 

دایز نبا  راـکز  شتآ  هدـمآرب  فط  هب  دورـس : نینچنیا  زین  دوب  هتـسشن  دـیزی  راـنک  رد  هک  مکح  ناورم  ردارب  مکح  نب  ییحی  ( . 38) ناهن
نوچ دیزی  ( . 39) دای رد  سک  هدنامن  سب  یبن  لآ  يارب  هیمس  نامدود  هتشگ  ناور  گیر  رامـش  دایز  بسن ز  ارو  هدوبن  هک  یـسک  نامه 
هماج دیدیم  یلاح  نانچ  رد  ار  ردارب  رس  هک  بنیز  ردام ... ردپ و  یب  يا  شوماخ  تفگ : هدیبوک  شا  هنیس  رب  دینـش  يو  زا  ار  نخـس  نیا 

(40 ...) ارهز همطاف  هداز  يا  ینم ، هکم و  دنزرف  يا  ادخ  لوسر  بوبحم  يا  نم  نیسح  يا  هآ  دومرف : هنوگنیا  ینیزح  هلان  اب  هدیرد  نت  رب 
يداش نانـس  رابنارگز  ار  نایجرزخ  هلان  دـندیدیم  نایع  هب  کـنیا  نم  ناریپ  شاـک  دورـس : ینچنیا  بنیز  نتخاـس  شوماـخ  يارب  دـیزی  . 

هب مداهن  غیت  ببس  نیز  رب  هب  تسینوخ  لد  مردبز  دینادب  ناه  ناسآ  يدومن  راک  نیا  شوخ  هچ  ادیزی  هز  دندادیم  ناشن  دایرف  هب  شیوخ 
ناه کلم  همه  یتفرگب  يزابب  هک  يا  امـشاه ، ناهج  يالوم  دیـس و  دش  هک  دمحا  هنیک ز  مناشنن  رگا  فدـنخ  یپ  مشابن ز  نم  نانآ  نایم 

هجوت نودب  هتساخ  اپب  بنیز  دناوخیم ، ار  هدش  دای  تایبا  دیزی  هک  یلاحرد  هحفص 127 ) ( . ) 41) نایم هب  یشورس  تسا  هدوبن  چیه  نادب 
تـسا هدومرف  وکین  تسار و  هچ  شنادناخ ، یمامت  ربمایپ و  رب  دورد  ار و  يادخ  ساپـس  تفگ : نخـس  هنوگنیا  دیزی  ياهییارـس  هوای  هب 

، هتشاگنا غورد  ار  يدنوادخ  تایآ  اههناشن و  هک  دشاب  نآ  دناهتخاس  هشیپ  ار  یتشز  یندب و  هک  یناسک  تبقاع  ماجنارس و  هک  راگردورپ 
نامندرب تراسا  هب  اـم و  رب  نامـسآ  يهنهپو  نیمز  يهرتسگ  نتفرگ  گـنت  اـب  يربیم  ناـمگ  اـیآ  دـیزی  يا  دـناهتفرگ . هرخـس  هب  ار  اـهنآ 

تلزنم يهناشن  دادیور  نیا  و  تسا ؟ هتخاس  نوزفا  ار  وت  تبترم  ماقم و  هتـساک ، نامهاج  لالج و  یگرزب و  زا  دـنوادخ  ناگدرب ، نوچمه 
زا يزابنا  چیهیب  ام  تنطلس  کلم و  هتشگ  تدارم  هب  راک  هدش  تماک  هب  ناهج  هک  يدید  نوچ  و  تسا ؟ هتشگ  يو  دزن  وت  يراوگرزب  و 

شیامرف ایآ  رتمارآ ... رتهتـسهآ  تسا . هتـشگ  نادـنچ  ود  تیماـکداش  یباـیماک و  هتـشگ ، نوزفا  ترورغ  يور  نآ  زا  تسا ، هدـش  وت  نآ 
میاهتشاد ناشینازرا  ار  هچنآ  دنراد  نامگ  دناهتـشگ  ساپـسان  هدیزرو  رفک  هک  یناسک  نآ  دیوگیم : هک  ياهدرک  شومارف  ار  راگدرورپ 
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ار هب  اهنآ  هاگنآ  هتـشگ ، رتشیب  ناشناهانگ  ات  میرادیم  ناشینازرا  ار  تمعن  نیا  يور  نیا  زا  ام  لـب  هن  تسا !؟ نآ  رد  اـهنآ  ریخ  ییوکن و 
نارتخد دنشاب و  نیشن  هدرپ  وت  ناکزینک  دشاب  اور  ایآ  ناگدش !!! دازآ  هداز  يا  دش . دهاوخ  نانآ  یگدنکفا  رس  يهیام  هک  میریگب  یباذع 

ياهدنبانت ره  يور  شیپ  دندرگ و  نانمشد  يامنتشگنا  یباجح  ششوپ و  یب  يراید  رهـش و  ره  رد  هک  دنور  تراسا  هب  یلاح  رد  ربمایپ 
يارب ناشنادرم  زا  کیچیه  دنیب و  گرزب  کچوک و  نمشد و  تسود و  ار  ناشهراسخر  يور و  دنوش و  هتـشاذگ  ناگمه  دید  ضرعم  هب 

نت تشوگ  هدیـشک ، نادـند  هب  ار  راگزور  ناکاپ  رگج  هک  تسا  ینز  دـنزرف  هک  یـسک  زا  ایآ  دنـشابن !؟ نایم  رد  ناـشتیامح  یناـبیتشپ و 
لمأت و دیما  یـسک  نینچ  زا  ناوتیم  هنوگچ  تسه !!!؟ يرادهگن  ینابهاگن و  دـیما  هتفای ، امن  وشن و  نادیهـش  نوخ  زا  يو  هحفص 128 ) )

يزورهب دـیما  درگنیم ، ام  هب  یلاگـسدب  يزوت و  هنیک  هدـید  اب  هک  وا  زا  هتفرگ ، لد  هب  ار  تیب  لها  اـم  هنیک  هک  تشاد  تیارد  گـنرد و 
هز دـندادیم  ناشن  دایرف  هب  شیوخ  يداش  هک : دیارـسیم  ناس  نیا  ینارگراک  هناـهب  اـی  یهاـنگ  زیواتـسد  چـیه  یب  هک  ییوا  مه  تشاد ؟
ارچ دبوک ... ورف  تشهب  ناناوج  رورـس  ع )  ) هللادبع ابا  بل  رب  ار  دوخ  تسدبوچ  لاح  نامه  رد  ناسآ و  يدومن  راک  نیا  شوخ  هچ  ادـیزی 

هشیر هتفشآرب ، ار  ياهنهک  مخز  بلطملادبع ، نامدود  ناگراتس  و  ص )  ) دمحم نادناخ  نوخ  نتخیر  اب  هک  یلاح  رد  ییوگن !!؟ ناس  نیا 
هاگنآ تسویپ و  یهاوخ  اهنآ  هب  يدوزب  زین  وت  نادب  دنونـشیم ؟ تزاب  نانآ  يرادنپیم  هداد ، ادن  ار  دوخ  موق  ناگرزب  ناریپ و  هتخاس  راد 

... يدرکیمن راتفر  هنوگنیا  یتفگیمن و  نخـس  نینچنیا  هدـنامزاب ، راتفگ  زا  تناـبز  راـک و  زا  تتـسد  شاـک  يا  هک  درک  یهاوخ  وزرآ 
هدـنراذگ غیت  مد  زا  ار  ناـمناروای  هتخیر  ار  اـم  نوخ  وکنآ  ره  رب  ار  شیوخ  مشخ  ناتـسب و  ناراکمتـس  زا  ار  اـم  داد  دوخ  وت  اراـگدرورپ 

يور شیپ  یلاـح  رد  وت  ياهدـنکنرب ... دوخ  نت  تشوگ  زج  ياهتفاکـشن و  شیوخ  تسوـپ  زج  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تسرف .... ورف  تسا ،
عمج نیا  دـنوادخ  زور  نآ  رد  ياهداد ... داـب  هب  ار  شناگدـنامزاب  تمرح  هتخیر ، ار  شنادـنزرف  نوـخ  هـک  داتـسیا  یهاوـخ  ادـخ  لوـسر 

تداهـش هب  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  نآ  رادـنپم  وت  دناتـس . دـهاوخ  ناشداد  هدیـشخب ، قنور  ار  ناـشنمجنا  هدروآ ، مهدرگ  ار  هدیـشاپورف 
ص)  ) دمحم نوچ  ینمشد  راگدرورپ و  نوچ  يرواد  تسا . دنوادخ  دزن  ناشیزور  هک  دنتسه  یناگدنز  نانآ  هکلب  دنناگدرم ، دناهدیسر ،
، هتـشاد تینازرا  ار  ناناملـسم  ياورناـمرف  هداد ، یگدـنبیرف  ار  وت  راـک  وکنآ  دنـشاب ؛ هدنـسب  ار  وت  نیما  لـیئربج  نوچ  يدـهاش  هاوـگ و  و 

نیرتکانلوه امـش  نادیواج ، ناهج  نآ  رد  تسناد  دهاوخ  تسا و  هدیزگرب  ار  سک  نیرتتشلپ  ناراکمتـس ، نایم  زا  هک  تفای  دـهاوخرد 
درخ و رایسب  نم  مشچ  رد  هک  نادب  هتخاس  وت  اب  نتـشگ  نخـس  مه  زا  ریزگان  ارم  راگزور  رگا  تشاد . دیهاوخ  ار  روای  نیرتمک  هاگیاج و 
تسا و زیر  کشا  هدید  هک  درک  دیاب  هچ  یلو  تسا ، هدیشخب  یگرزب  ماهدید  رد  ار  تندرک  شنزرس  ندرمش و  تسپ  هتـشاگنا ، تزیچان 

راومه هتشگ ، دازآ  ناتفص  ناطیش  تسد  هب  هزاوآ  دنلب  نایوجادخ  ندش  هتشک  هک  اتفگـش  سب  اتفگـش و  هحفص 129 ) ... ) شتآ رپ  هنیس 
كاپ ياهدـسج  هک  هتفرگرب  ناج  هریـش  ام  تشوگ  زا  ینامز  اهماک  نیا  تسا و  ناکچنوخ  ام  نوخ  زا  یلاح  رد  اهتـسد  نیا  تسا !! هدـش 

دونـشخ اـم  رب  يزوریپ  زا  نوـنکا  هنیآ  ره  تسا ... هتـشگ  ناروتـس  مس  لاـمیاپ  هداـتفا  تـشد  ياـهراتفک  اـهگرگ و  يور  شیپ  ناـیاسراپ 
یهاوخن يور  شیپ  ار  يرگید  درواتـسد  ياهداتـسرف  شیپ  زا  هک  هچنآ  زج  زور  نآ  رد  یهد و  زاب  ار  نآ  ناوات  هک  دیاپن  رایـسب  ياهتـشگ 

دیزی يا  سپ  منکیم . لکوت  وا  زا  هدرب و  ادـخ  دزن  هوکـش  نم  درادیمن ... اور  متـس  شیوخ  ناگدـنب  رب  تراگدرورپ  هک  نادـب  تفاـی ...
ناوتن ار  ام  شورـس  دودز و  یناوتن  اهرطاخ  زا  ار  ام  دای  دنگوس  راگدرورپ  هب  نادب  اما  روآ ، مهارف  ار  دوخ  دهج  دج و  شالت و  گنرین و 

ار نآ  هاگچیه  هک  ياهدـناشن  دوخ  نماد  رب  ار  ياهکل  هکلب  یهد ، ناـیاپ  ار  ناـمراگزور  هتخاـس ، شوماـخ  ناوتن  ار  یحو  غورف  دـناریم و 
نیرفن دـهد  رـس  ادـن  يداـنم  هک  يزور  نآ  تنارواـی  هاـتوک و  تراـگزور  زیچاـن و  وت  يأر  درخ و  هک  تسا  نیا  زج  اـیآ  دودز ... یناوتن 

تداعس و یتخبکین و  ار  ام  نابنج  هلسلس  راک  نایاپ  هک  ار  ییادخ  ساپـس  دنـشاب !؟ هتخیـسگ  مه  زا  ناشیرپ و  داب ؛ ناراکمتـس  رب  دنوادخ 
ار هتسیاش  ینانیشناج  هتخاس ، نوزفا  ار  نانآ  ياهییوکین  مهاوخیم  ادخ  زا  تسا ... هداد  رارق  يزورهب  تداهـش و  ار  نامنیـسپاو  ماجنارس 

هحفص ( . ) 42 .) تسا روای  نیرتوکن  نیرتهب و  هک  دـشاب  هدنـسب  ییادـخ  ار  ام  دـشاب ؛ نامروای  نابرهم و  وا  هک  انامه  دـنیزگرب  ناشنایم  زا 
رد هحفص 131 ) ( . ) 43) نارادغاد رب  انف  گرم و  دوب  ناسآ  نارای  گوس  رد  تنویش  دشاب  دومحم  تفگ : هنوگ  نیا  خساپ  رد  دیزی  ( 130
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ریازج زا  یکی  رد  تفگ : هدرک  وا  هدرک  وا  يوـس  ور  دربیم ، رـس  هب  دـیزی  دزن  هدوـب  مر  رازـس  هداتـسرف  هـک  یحیـسم  يدرم  ماـگنه  نـیا 
ار هاگراب  نآ  يو  دای  تشادـگرزب  روظنم  هب  هلاس  ره  ام  تسا و  ربمایپ  ياسیع  بکرم  دـنبلعن  نفدـم  هک  دراد  دوجو  یهاگراب  ام  نیمزرس 
... دـیراذگیم جرا  ار  ناتباتک  امـش  هک  هنوگ  نآ  میرامـشیم  گرزب  هتـشاد  ساپ  ار  نآ  هدرک ، شکـشیپ  ار  یتارواذـن  ایادـه و  ترایز ،

. درک رداص  ار  وا  لتق  روتسد  دیدرگ ، هتفشآرب  درم  نآ  نانخس  زا  دیزی  دیشابیم . لطاب  ناروای  تناوریپ  وت و  هک  مهدیم  تداهـش  نونکا 

. درپس گرم  هب  نت  هدیـسوب  ار  رـس  هدروآ ، نابز  رب  ار  نیتداهـش  هتفر  ع )  ) هللادبعابا كرابم  رـس  يوس  هب  هتـساخرب ، ياج  زا  یحیـسم  نآ 
رتخد دنه  نوچ  دنهد . رارق  خاک  يدورو  رد  رب  زور  هس  تدم  هدرب ، نوریب  سلجم  زا  ار  ع )  ) یلع نب  نیـسح  رـس  داد  روتـسد  دیزی  هاگنآ 
دنزرف رـس  یهاوخیم  دیزی  يا  دروآرب : دایرف  هدـمآرد ، دـیزی  سلجم  هب  هنهرب  ياپ  رـس و  دینـش  ار  نامرف  نآ  دوب  دـیزی  رـسمه  هک  ورمع 

يا شاب  راد  نتـشیوخ  مارآ و  تفگ : هدناشوپ  ار  وا  هدمآ  يو  دزن  هتـساخرب  دـیزی  يزیوایب !!؟ نامهناخ  يهناتـسآ  رب  ار  ادـخ  لوسر  رتخد 
داد روتـسد  هدمآ  رهـش  دجـسم  هب  دیزی  سپـس  تسا . هدناسر  لتق  هب  هدزباتـش  ار  وا  دایز  دـنزرف  هک  هدوب  مشاه  ینب  هانپ  روای و  نیا  دـنه ،

نینچ نارنخس  نآ  نوچ  دیوگ ؛ ازسان  مانشد و  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  رضحم  رد  ار  ع )  ) نیسح و  ع )  ) یلع هتفر  دجسم  ربنم  زارف  رب  یبیطخ 
، هدـیرخ يدـنوادخ  مشخ  هب  ار  ياهدـنب  يدونـشخ  اـضر و  هک  ياهدـنیوگ  يا  وـت  رب  ياو  دروآرب : گـناب  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماـما  درک ،
، هتفر اهبوچ  نیا  زارف  یهدیم  هزاجا  ایآ  دـندومرف : هدرک  دـیزی  يوس  هب  ور  هاگنآ  ( 44 ...) ياهدیزگرب نادـب  ار  خزود  شتآ  زا  یهاگیاج 

زاب رس  هتـساوخ  نآ  ندروآرب  زا  دیزی  نوچ  ( . 45 (؟ دشاب وت  نایسلجم  شاداپ  هیامرس و  راگدرورپ و  يدونـشخ  يهیام  هک  میوگ  ینانخس 
هحفـص 132)  ) ربنم رب  وا  رگا  تفگ : دیزی  میریگ . ياهرهب  يو  ياههتفگ  زا  دیاش  دیوگ  نخـس  هتـسشن ، ربنم  رب  راذـگب  دـنتفگ : مدرم  دز ،

ینادناخ زا  وا  تفگ : دراد ؟ یناوت  هچ  ناوج  نیا  رگم  دنتفگ : دیاین . دورف  نآ  زا  دزاسن  اوسر  ار  نایفـس  لآ  ارم و  هک  نامز  نآ  ات  دنیـشن ،
زا سپ  هتفرگ  رارق  ربنم  رب  ماما  هداد  تصخر  دیزی  ات  دنتـشادنرب  دوخ  هتـساوخ  زا  تسد  مدرم  دنمناوت ... دنـشاب و  هریچ  شلد  هب  هک  تسا 

: دنداد نخـس  داد  نینچ  هتخاس  نازرل  ار  اهلد  رابکـشا و  ار  ناگدید  هک  دـنتفگ  ینانخـس  شنادـناخ  ربمایپ و  رب  دورد  راگدرورپ و  ساپس 
ار شیوـخ  مدرم  ناـهج  هک  دـینادب  مهدیم ... میب  هداد  رذـح  رب  تسارذـگ  هاـگیاج  یتـسین و  هناـخ  هـک  اـیند  زا  ار  امـش  مدرم ، يا  ناـه 
، هدرب یتسین  ماـک  هب  ار  نیـشیپ  ياههدـس  ناـهج ، نیا  دروآیم . رد  رگید  تأـیه  عضو و  هب  يزور  لاـح و  زا  ار  ناـنآ  هتخاـس ، نوگرگد 

هتخاس ناشروم  رام و  كاروخ  هدرک  دوبان  هتشادرب  نایم  زا  هدنام  ياج  هب  يرتشیب  راثآ  نانآ  زا  هدوب  رتنوزفا  امش  زا  لاس  هب  هک  ار  یمدرم 
نایم زا  ار  ناشیاهییابیز  هدروخ ، ار  ناشنت  تشوگ  نانچنآ  كاخ  دناهدوبن و  ناهج  نیا  رد  زگره  ییوگ  هک  هداتسرف  ناشیانف  هب  نانچنآ 

یگنادواـج يوزرآ  اـیآ  تسا . هدـیبوک  ورف  مه  رد  ار  ناـنآ  ناـمز  تسد  ییوگ  هک  هتخاـس  نوگرگد  ار  ناشیامیـس  راـسخر و  هتـشادرب ،
انامه دینک  هشیپ  کین  راک  هدنام ، یقاب  ناتیگدنز  رمع و  زا  هچنآ  رد  سپ  دیدنویپب . نانآ  هب  دیاب  زین  امـش  دشابن ... نینچنیا  زگره  دیراد ؟

هک هتـشگ  زیربل  هودنا  زا  نانچنآ  يدنمدرد  رایـسب  هچ  دنگوس  ادخ  هب  درب ... دنهاوخ  ناتروگ  هب  مژد  نیگمغ و  ناتیاهخاک  زا  منیبیم  هک 
دناهدروآ مهارف  هچنآ  ره  دید و  دنهاوخ  يور  شیپ  دناهداتسرف  شیپ  زا  ار  هچنآ  ماگنه  نآ  دنامن . ینامیـشپ  متـس و  يارب  ییاج  شرگید 

نآ مدرم  درادیمن . اور  متـس  یـسک  رب  راگدرورپ  هک  تسناد  دنهاوخ  تفای و  دنهاوخرد  دناهتـشاد  اور  ار  هچ  ره  تفای و  دنهاوخ  هدامآ 
روص و هخفن  زیخاتـسر و  دایرف  راظتنا  رد  هدـنام ، شوماـخ  ناـگدرم  رکـشل  ناـیم  رد  تفرگ و  دـنهاوخ  رارق  شیاـمزآ  ضرعم  رد  ناـمز 
هب ار  ناراکوکن  شاداپ  هداد ، دندوب  هدرک  هشیپ  یتشز  يدـب و  هک  ار  یناسک  يازـس  راگدرورپ  ات   » درب دـنهاوخ  رـسب  ازج  زور  ندیـسرارف 

تفه هتـشاد ، ینازرا  هیدـه  شـش  ار  تیب  لها  ام  هک  دـینادب  مدرم  يا  ناه  دـندومرف : سپـس  ماـما  هحفـص 133 ) ( . ) 46 .«) دراذگب یکین 
نانمؤم لد  رهم  يدار و  يرونخس و  یگداشگ و  تسد  يرابدرب و  شناد و  ام  هب  دناهداد : نامیرترب  نارگید  رب  اهنادب  هدیشخب ، نامتلصخ 

ام زا  تما  هیامنارگ  طبس  ود  لوسر و  ادخ و  ریش  رایط و  رفعج  راتفگ و  تسار  قیدص  هدیزگرب و  ربمایپ  هکنیا  هب  و  دناهتشاد ... ینازرا  ار 
وکنآ مدسانـشیم و  مدسانـشیم ، زاـب  هک  سک  ره  دناهدیـشخب . ناـمیرترب  نارگید  رب  دـنک ، روهظ  اـم  ناـیم  زا  زین  تما  يدـهم  دنـشاب و 
میوا مه  هداز  نم  میافـص ، مزمز و  روپ  نم  میانم ، هکم و  دنزرف  نم  دینادب  مدرم  يا  مناسانـشیم . زاب  ودب  نتـشیوخ  متـسیک  نم  دنادیمن 
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رازفاياپ و هک  متـسه  ینیرتهب  روپ  نم  ، تسا هدرک  نت  رب  هماج  هک  مشاـب  ياهدـنب  نیرتوکن  نآ  دـنزرف  نم  تشادرب ، ادر  هب  ار  تاـکز  هک 
ینیرتهب دنزرف  نم  هدرک ، فاوط  یعـس و  هک  متـسه  يدرف  نیرتهبترم  دنلب  هداز  نم  تسا ، هتـشادرب  ماگ  ياپ  هنهرب  ای  هدرک  ياپ  رد  هزوم 

هار نیا  ناهاگنابش  هتفر ، جارعم  هب  یصقالا  دجسم  ات  مارحلادجسم  زا  هک  مسک  نآ  روپ  نم  هدروآ ، نابز  رب  کیبل  هتشاذگ ، جح  هک  مشاب 
هب ناـنچنآ  هک  متـسه  یـسک  هداز  نم  هدرک ، یهارمه  یهتنملا  ةردـس  اـت  ار  وا  لـیربج  هک  مشاـب  ییوکن  نآ  دـنزرف  نم  تسا ، هدومیپ  ار 

ناگتشرف و هک  متسه  یسک  هداز  نم  رتکیدزن ... زین  نآ  زا  دنشاب  هدیسر  رگیدکی  هب  ینامک  رس  ود  هک  تشگ  کیدزن  شیوخ  راگدرورپ 
نم تسا . هدمآ  دورف  وا  رب  يراگدرورپ  شورـس  هک  میوا  مه  دـنزرف  نم  دـناهدرازگ ، زامن  يو  اب  راب  ود  نامـسآ  نایبورک  هحفص 134 ) )

تـشاذگ ناساپـسان  نارفاک و  نایم  رد  غیت  نانچ  هک  مشاب  ییوا  مه  هداز  نم  میاضترم ، یلع  دنزرف  نم  ادخ ، هدیزگرب  نآ  میافطـصم  روپ 
ود هب  هتفر  نانمـشد  زیتس  هب  ریـشمش  ود  هب  ادخ  لوسر  يور  شیپ  هک  متـسه  یـسک  دنزرف  نم  دـندرک ، يراج  ار  هللا  الا  هلا  نابز ال  رب  هک 

هزادـنا هب  یتح  هاگچیه  هدوب ، نینح  ردـب و  روآ  گنج  هتـشاذگ ، تعیب  تبون  ود  هدرک ، ترجه  هرابود  هتفاتـش ، نارفاـک  فاـصم  هب  هزین 
نادحلم و هدننک  دوبان  ناربمایپ و  راد  ثاریم  نانمؤم و  نیرتوکن  دنزرف  نم  تشگن . راگدرورپ  ساپـسان  هدـیزرون ، رفک  یندز  مهرب  مشچ 
نارباص و نیرترابدرب  نادـباع و  یگتـسارآ  تنیز و  نازیرورف و  کشا  رورـس  رـس و  جاـت  نادـهاجم و  هدـید  غورف  ناناملـسم و  هدـنامرف 

لیربج دییأت  دروم  هک  متسه  یـسک  دنزرف  نم  منایناهج . راگدرورپ  هداتـسرف  نیـسای و  اهاط و  نادناخ  نامئاق  ناگدش و  ياپ  رب  نیرتوکن 
ناثکان و ناـقرام و  لـتاق  هدنـشک و  هدوب ، ناناملـسم  میرح  ناـبهگن  ناـبیتشپ و  هک  منآ  روپ  نم  تسا ، هداد  يزوریپ  ار  وا  لـیئاکیم  هدوب ،

شیرق ناگدنبانت  یمامت  رورس  هک  ییوا  مه  هتساخرب . داهج  زیتس و  هب  رگلواپچ  بصاغ  نانمشد  اب  هک  ییوا  مه  دوشیم ؛ هدرمش  ناطساق 
دربن نادیم  روشحلـس  نیتسخن  هک  ییوا  مه  هدمآ ، رامـش  هب  لوسر  ناوخارف  توعد و  هدـننک  تباجا  نیتسخن  هک  ییوا  مه  هدـش ، هدرمش 

هدرمش نادباع  شناد  تمکح و  نابز  هک  وا  مه  هدمآ ، رامش  هب  ناکرـشم  هدنرادرب  نایم  زا  نارگزواجت و  هدنبوکورف  هک  ییوا  مه  هدوب ،
داهن رد  يراگدرورپ  تمکح  ناتـسوب  هک  ییوا  مه  تسا ؛ هدمآ  رامـش  هب  شترـضح  نامرف  رما و  رادتـسود  یلو و  ادخ و  نید  روای  هدش 

، گرزب یتریس  وکن  دنمتواخس ، يوربوخ ، تسد ، هداشگ  تسا . هدمآ  درگ  وا  رد  شترـضح  شناد  هدش ، هتـشاذگ  تعیدو  هب  يو  دوجو 
ناکاپان لسن  هک  یهدنامرف  ریما و  تشرـس ، هزیکاپ  رادهزور ، رابدرب ، دـنمناوت ، ورـشیپ ، رگـساپس ، يراذـگ  كاخ  رب  هرهچ  يوخ ، هزیکاپ 

هدارا مزع و  ماگنه  رتلدـیوق ، رترادربنامرف و  ناگمه  نایم  زا  تسا . هدز  مه  رب  ار  ادـخیب  ياههورگ  عمج  هتـشادرب ، نایم  زا  ار  راـگزور 
ورف مهرد  دـنتخیوآیم و  رگیدـکی  رد  اههزین  اـهریت و  هک  یناـمز  نآ  زیتس  گـنج و  رد  هک  دوب  مدرم  نیرتراـبدرب  رتروبـص و  رتراوتـسا ،

يرگناریو دابدنت  نوچ  دنادرگیم و  ار  دربن  زیتس و  بایـسآ  هدش ، نانآ  نایم  هب  ینایژ  ریـش  نوچ  تفرگیم ، لکـش  اهفاصم  دـندشیم و 
هدرمـش رجاهم  ياهبقع و  يدحا ، یفیخ ، يردـب  یندـم  یکم ، دوب ... قارع  زاجح و  نایژ  ریـش  وا  هحفـص 135 ) ... ) درکیم ورد  ار  نانآ 

ياین تسا  نیا  دوب ... ربمیپ  طبس  ود  ردپ  رعشم و  ود  رادثاریم  هدمآ ، رامش  هب  يریش  ار  گنج  هدوب ، گرزب  رورس و  وا  ار  برع  دشیم ؛
هحفـص 136) ، ) میاربک هجیدخ  ناهج  نانز  رورـس  روپ  نم  میارهز ، همطاف  دنزرف  نم  دـندومرف : ماما  هاگنآ  ( . 47 ...) بلاطیبا نب  یلع  نم 

کشخ هک  متسه  یماک  هنشت  دنزرف  نم  دناهدیرب ، افق  زا  ار  يو  رس  هک  مشاب  یـسک  روپ  نم  هدش ، هتـشک  متـس  هب  هک  میوا  مه  دنزرف  نم 
نم دناهتفرگرب ، ششود  رس و  زا  ادر  راتسد و  هک  میوا  مه  روپ  نم  میالبرک ، نوماه  هب  هداتفا  هداز  نم  تسا . هتسب  ورف  هدید  ناهج  زا  بل 

، دناهتسیرگ وا  رب  کلم  نج و  نامسآ  نیمز و  رد  هک  مشاب  سک  نآ  روپ  نم  دناهتسیرگ ، وا  رب  نامسآ  ناگتشرف  هک  متـسه  یـسک  دنزرف 
تراـسا هـب  ماـش  اـت  قارع  زا  ار  شنادــناخ  هـک  مشاـب  ییوا  مـه  هداز  نـم  دــناهدرب ، هزین  رب  ار  يو  رــس  هـک  متــسه  یــسک  دــنزرف  نـم 

رد گرزب  یسرت  میب و  ار  دیزی  دندوب . هتشادرب  شیوخ  يادص  يراز  نویش و  هب  مدرم  دنتفگیم و  نخـس  نوگنیا  اما  ( . 48 ...) دناهدروآ
ماـما ربـکا .. هللا  دـنکفارد : ادـص  نذؤم  داد  روتـسد  سپ  دـتفا .... يو  کـلم  ناـکرا  رب  ماـما  نانخـس  زا  یبوشآ  هنتف و  اداـبم  هک  داـتفا  لد 

الا هلإ  ال  تفگ : نذؤم  ( . 49 .) درک ربارب  ار  وا  ناوتن  سکاب  هک  ياهدناوخ  گرزب  ار  یگرزب  دشابن . رتگرزب  يادخ  زا  زیچ  چیه  دـندومرف :
ادمحم نا  دهـشا  تفگ ، نذؤم  ( 50 .) دهدیم یهاوگ  مناوختـسا : نوخ و  تشوگ و  تسوپ و  يوم و  تقیقح ، نیدـب  دـندومرف : ماما  هللا ،
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، دـشابیم وت  ياین  ییوگب  رگا  وت ؟ ای  تسا  نم  ياین  ص ،)  ) دـمحم ایآ  دـندومرف : هتخاس ، بطاـخم  ار  دـیزی  ربنم  زارف  زا  ماـما  هللا ، لوسر 
غیت مد  زا  ار  وا  نادـناخ  یهاـنگ  هچ  هب  سپ  دـشابیم ، نـم  ياـین  ییوـگب  هـنیآ  ره  ياهدـیزرو و  رفک  هدرک  هـشیپ  یـساپسان  هـتفگ  غورد 
میب نیا  ار  دـیزی  دـندز ... هـقلح  شترـضح  رب  هـتفرگ  ار  وا  درگ  مدرم  هدـمآ  دورف  ربـنم  زا  ماـما  هاـگنآ  هحفـص 137 ) ( . ) 51 (؟ يدنارذگ

هک ار  هچنآو  دـنزاس  هناور  نطو  يوـس  هب  ماـش  زا  ار  تمـصع  نادـناخ  ماـما و  درک  رما  سپ  ددرگ ، ياـپ  رب  یبوـشآ  هنتف و  هک  تـشادرب 
. دناسر ناشزاب  هنیدم  هب  لیلجت  مارتحا و  اب  ات  تخاس  نانآ  هارمه  ار  رگید  ياهدع  ریـشب و  نب  نامعن  دنراذگ و  ناشرایتخا  رد  دنهاوخیم 

دیزی دزاس . قحلم  ناشکاپ  ياهندب  هب  ار  اهنآ  ات  دیبلط  ار  ادهـش  كرابم  ياهرـس  دـیزی  زا  دـیدرگ ، هاگآ  میمـصت  نیا  زا  ماما  هک  یماگنه 
زا لقن  هب  . ) تشاذـگ ترـضح  رایتخا  رد  ار  البرک  نادیهـش  رگید  ياهرـس  و  ع )  ) نیـسحلا هللادـبعابا  رـس  هدرک ، تباجا  ار  ماـما  هتـساوخ 

قارع زا  هک  دندیزگرب  نانچ  ار  تشگزاب  هار  دندیدرگ  هنیدم  راپـسهر  ماش  زا  ع )  ) تیب لها  هک  یماگنه  دـیوگیم : يوار  ریـسلا ) بیبح 
نوچ و  دربب . يونین  تشد  هب  ار  نانآ  دنتـساوخ  دوخ  يامنهار  زا  نایناوراک  دیـسر  البرک  یکیدزن  هب  ناوراـک  نیا  هک  یتقو  دـننک . رذـگ 
رادید عضوم  نآ  رد  ار  نایمشاه  زا  ياهدع  يراصنا و  هللادبع  نبرباج  دیسر ، شیوخ  نازیزع  تداهش  هاگیاج  هب  ص )  ) هللا لوسر  نادناخ 

دندیـسر البرک  هب  نامزمه  ناوراک  ود  نیا  نوچ  سپ  دندوب ؛ هدمآ  ع )  ) نیـسح دـقرم  ترایز  هب  زین  ربمایپ  نادـناخ  نادرم  زا  یخرب  درک ؛
هتسویپ هورگ  نیا  هب  زین  ناماس  نآ  مدرم  تشذگ  لاونم  نیا  رب  دنچ  يزور  نوچ  تساخرب ؛ نامسآ  هب  اهنآ  نویش  يراز و  هیرگ و  يادص 

نوریب رهـش  زا  ع )  ) ماما دـقرم  ترایز  گنهآ  هب  يراصنا  هللادـبع  نبرباج  اـب  دـیوگیم : یفوع  هیطع  دـندرک . تکرـش  ناـنآ  يرادازع  رد 
زا سپـس  دنکفا و  شود  رب  ییادر  هدیـشوپ  هزیکاپ  ياهماج  نت  هدرک و  لسغ  هدـمآ  تارف  هب  رباج  میدیـسر  البرک  هب  هک  یماگنه  هدـمآ ،
هک یمدـق  ره  اب  هدـمآ  ع )  ) نیـسح هاگمارآ  کیدزن  هنهرب  ياـپ  هاـگنآ  تخاـس  وبـشوخ  نادـب  ار  ندـب  هدروآرب  کـشم  ياهچراـپ  ناـیم 
رب ار  رباج  تسد  نوچ  دیوگیم : هیطع  راذگ . روگ  رب  ار  متسد  تفگ : نم  هب  داتسیا  دقرم  رانک  نوچ  درکیم و  دای  ار  يادخ  تشادیمرب 

تبون هس  تفاـیزاب  ار  شیوخ  رعاـشم  رباـج  نوچ  مدروآ و  شوه  هب  ار  وا  هدیـشاپ  يو  هرهچ  رب  بآ  سپ  تفر . شوه  زا  متـشاذگ  دـقرم 
هنوگچ یتسار  یهدیمن !! ار  دوخ  تسود  خساپ  ایآ  نم  رای  يا  نیـسح  تفگ : سپـس  هدرک  دـنلب  نیـسح  ای  دایرف  هحفص 138 )  ) رب ادص 
نیرتهب دنزرف  وت  مهدیم  یهاوگ  دناهدنکفا . ییادج  نآ  نت و  نایم  هتخاس  ادـج  تندـب  زا  رـس  هک  یلاح  رد  ییوگب  ار  مخـساپ  یناوتیم 

هداز مدرم و  نارتهم  ياوشیپ  رـسپ  ءاسک و  ناروای  روای  نیمجنپ  تیاده و  هلالـس  ناراگزیهرپ و  روپ  گرزب و  یناگدیزگرب  هداز  ربمایپ و 
ناـماد رد  هدرک  تیبرت  ناروآ  ماـیپ  دیـس  تسد  ار  وت  هک  یلاـح  رد  یـشاب  هتـشادن  یماـقم  نینچ  هنوـگچ  یناـهج ... ناـنز  رورـس  همطاـف 

، دوب هدیدنسپ  وکین و  وت  یناگدنز  دناهتفرگ . تزاب  ریش  زا  یناملسم  مان  هب  هدیشون  ریـش  نامیا  ناتـسپ  زا  هتفای  شرورپ  اسراپ  ناراگزیهرپ 
رب مالـس  دورد و  درادن . يدیدرت  کش و  چیه  تندوب  هدنز  رد  هدـش  نالان  وت  يرود  قارف و  زا  نانمؤم  ياهلد  هک  نادـب  اما  زین ... تگرم 

ادهش يوس  هب  ور  هاگنآ  ( . 52 .) تسایرکز نب  ییحی  تردارب  شور  هریس و  دننامه  وت ، شنم  هویش و  هک  مهدیم  یهاوگ  ماما ، يا  داب  وت 
زامن امش  هک  مهدیم  یهاوگ  دیاهتشاذگ ؛ شباکر  رد  رس  هدرک ، نیـسح  يادف  ار  نتـشیوخ  هک  ییاهناور  يا  امـش  رب  دورد  تفگ : هدرک 
دهاج ناکرشم  ناساپسان و  نارفاک و  اب  هتشادزاب  ار  نارگید  اهیتشز  اهيدب و  زا  هداد  نامرف  اهیکین  هب  هدرک  ادا  ار  تاکز  هتشاداپ  رب  ار 
دمحم هک  سکنآ  هب  مـسق  تـسا . هحفـص 139 )  ) هدروآ يور  امـش  هب  یهاگآ  نیقی و  هک  دـیاهدرک  شتـسرپ  نانچ  ار  راـگدرورپ  هدرک ،

زا دیوگیم : هیطع  ( . 53 .) مینادیم هارمه  کیرش و  ار  دوخ  هتشذگ  امش  هک  هچنآ  رد  ام  هتخیگنارب  يربمایپ  هب  یتسرد  قح و  هب  ار  (ص )
نیا میاهتشاذگن و  نانمـشد  نایم  رد  ریـشمش  هدومیپن  ار  نوماه  تشد و  يدنلب  یتسپ و  ام  هک  یلاح  رد  دشاب  نینچ  هنوگچ  مدیـسرپ  رباج 
مبیبح تسود و  زا  هیطع  يا  تفگ : رباج  دناهدش !؟ اهنت  ناشنارسمه  هتشگ ، میتی  ناشنادنزرف  هداتفا  ییادج  ناشیاهندب  اهرس و  نایم  هورگ 

ار یمدرم  رادرک  سک  ره  دمآ و  دهاوخ  رامش  هب  نانآ  زا  دزروب  قشع  اهنادب  هتشاد ، تسود  ار  یمدرم  سک  ره  دومرف : هک  مدینـش  ربمایپ 
نم و تین  تساوخ و  هدـیزگرب  يربمایپ  هب  قحب  ار  ص )  ) دـمحم هک  سکنآ  هب  مسق  ( . 54 .) ددرگ کیرش  میهس و  نانآ  راک  رد  ددنـسپب 

يوس زا  ییاههیاس  هک  میدوب  وگتفگ  نیا  رد  ام  دـیوگیم : هیطع  دـناهدوب . نآ  رب  شنارای  و  ع )  ) نیـسح هک  دـشاب  یهار  نامه  رب  مناراـی 
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نخس نیا  نوچ  رباج  دنیآیم ؛ ام  يوس  ماش  بناج  زا  هک  منیبیم  ار  یهوبنا  یهایس  نم  رباج  يا  دنتـشگیم ؛ کیدزن  ام  هب  هک  مدید  ماش 
نامهاگا درگزاب و  دنشاب  دایز  هللادیبع  ناگتشامگ  هچنانچ  تسیک ؟ زا  یهایـس  نیا  رگنب  زیخرب و  تفگ : هدرک  دوخ  مالغ  هب  ور  دینـش  ار 

یهار مالغ  منکیم . دازآ  ادـخ  هار  رد  ار  وت  دـشاب  ع )  ) نیدـباعلا نیز  میالوم  رورـس و  هنیآ  ره  میوش و  ناـهنپ  هتفاـی  یهاـگهانپ  اـت  زاـس 
دیـس و نیا  بایرد  ار  ربمایپ  نادناخ  زیخرب و  رباج  يا  دوب : هدروآرب  ادن  هدـیبوک  شیوخ  رـس  رب  هک  دـمآ  زاب  تعرـسب  یلاح  رد  تشگ و 

نیز دزن  هتخاس  هنهرب  هحفص 140 )  ) ار رس  رباج  دناهدروآ . ام  يوس  ور  ع )  ) نیـسح نادناخ  هارمه  هک  تسا  ع )  ) نیـسح نب  یلع  میالوم 
اجنیا رباج  يا  دـندومرف : ماما  ادـخ . لوسر  دـنزرف  يا  يرآ  داد : خـساپ  رباج  رباج ؟ يا  ییوت  نیا  ایآ  دندیـسرپ : ماما  دـمآ . ع )  ) نیدـباعلا

، هدرب تراـسا  هـب  اـجنیمه  زا  ار  ناـمنانز  هدــنارذگ ، غـیت  مد  زا  ار  ناـمناکدوک  هدــیرب ، رــس  نآ  رد  ار  اـم  نادرم  هـک  تـسا  یهاــگیاج 
لاح دـشابن ز  ناتربخ  دوب : هدـش  رگهحون  هنوگنیا  س )  ) بنیز ییوگ  ماگنه  ناـمه  رد  ( . 55) دندیـشک شتآ  هب  نآ  رد  ار  نامیاههمیخ 

دییوگ زاب  ياهتفر  نآ  لاح  ارم  هانپ  رسیب  هدنام  بش  هس  زور و  هس  اهر  نابایب  كاخ  يور  شنت  هانگیب  البرک  رد  هتـشک  دش  هک  يزیزع 
هداد یـسک  یهاگراب  دقرم و  دوب  ار  وا  رم  هاگن  ار  وا  روگ  یـسک  هدرکن  هداتفوا  كاخ  يور  رب  هک  يزیزع  هابت  دش  شنت  هزین  ریت و  زا  هک 

نادیهـش رورـس  دـقرم  نایم  ادـخ  لوسر  نارتخد  هدروآ ، ردارب  دـقرم  يوس  ور  نالان  نایرگ و  بنیز  هاـگنآ  ( . 56 (؟ هاـنپ يروگ  هب  ار  وا 
هب البرک  رد  زور  هس  تراهط  تمصع و  نادناخ  دندش . دمآ  تفر و  رد  ناوخ  هحون  البرک  نارادمچرپ  هاگمارآ  و  ع )  ) نیـسحلا هللادبعابا 

کیدزن هنیدـم  هب  ناوراک  هک  یماگنه  دنتـشاذگ . رـس  تشپ  ار  بوشآرپ  نیمزرـس  نآ  هنیدـم  گنهآ  هب  هتخادرپ ، دوخ  نازیزع  يرادازع 
ار تردـپ  يادـخ  رـشب  يا  دومرف : هدرک  ملذـح  نبرـشب  يوس  هب  ور  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماما  هدـمآ ، دورف  یهاگلزنم  رد  ناـیناوراک  دـش ،
هب زیخرب و  دندومرف : ماما  هللا . لوسر  دنزرف  يرآ  تفگ : رـشب  يراد ؟ هتـشررس  يرعاش  رعـش و  زا  مه  وت  ایآ  دوب  اناوت  يرعاش  هک  دزرمایب 

هحفص  ) هب نوچ  هدمآ  رهش  هب  ناباتش  هتسشن  شیوخ  بسا  رب  دیوگیم : رشب  يوگب ... يرعش  ع )  ) نیسحلا هللادبعابا  گوس  رد  ور و  رهش 
هتشگ نیسح  نوچ  راگزور ، يداش  ناتدابم  برثی ، هب  ناگتسشن  يا  هآ  مدورس : نینچ  هدرک  دنلب  هیرگ  هب  ادص  مدیسر  یبنلادجـسم  ( 141
هنیدم مدرم  يا  هک  مدروآرب  ادن  هاگنآ  سپ  ( . 57) دیدپ ین  يور  يرس  تشدب و  ینت  اروک  رابکشا  تسه  یسک  گوس  هب  ممشچ  دیهش 

هاگلزنم هب  ار  امش  هدوب  وا  روآ  مایپ  نم  هتـشاذگ ، مدق  برثی  نیمزرـس  هب  شناگتـسب  نارهاوخ و  هارمه  هک  تسا  ع )  ) نیـسح نب  یلع  نیا 
هب ار  نارگید  نایرگ  هدـمآ ، نوریب  هناخ  زا  نانز  يور  رـس و  رب  هکنآ  رگم  دـنامن  سک  چـیه  هنیدـم  رد  دـیوگیم : رـشب  درب . مهاوخ  يو 
هب ص )  ) ربمایپ تلحر  زور  رگم  ار  خلت  نینچ  يزور  هدـیدن ، نالان  نایرگ و  هنوگنیا  ار  مدرم  زور  نآ  ات  نم  دـناوخیم و  يراز  نویش و 
هب ناغف  شمغ  ردنا  دیشک و  رب  هلان  یسک  نیسح  متام  رد  تسا : هدش  رگهحون  ع )  ) نیسح رب  هنوگ  نیا  ینز  مدینش  زور  نآ  متـشادن . دای 

نایرگ ایصوا  روپ  مغ  یبن و  طبس  گوس  رد  هدیدپ  هدش  یملاع  خر  هب  مغ  بالیس  زیر  کشا  رت  مشچ  ود  نم و  کنیا  دیـسر  سب  قویع 
هدرک راوگوس  رد  ام  رگد  يراب  هک  نادـب  يدانم  يا  تفگ : هدرک  دـنلب  ادـص  وناـب  نآ  سپـس  ( . 58) دـیعب سب  تشگ  يو  لزنم  هچ  رگا 

رورس و هک  مملذح  نبریـشب  نم  متفگ : یتسیک ؟ وگب  کنیا  دزرمایب  تیادخ  ياهدیـشک  نوخ  هب  زاب  هتفاین  مایتلا  زونه  هک  ار  هنهک  یمخز 
رـشب تسا . هداتـسرف  ناتیوس  هب  ارم  هدمآ  دورف  ع )  ) نیـسح هداوناخ  اب  هارمه  هنیدم  رانک  رد  یهاگلزنم  هب  هک  ع )  ) نیـسح نب  یلع  میالوم 

هتشابنا تیعمج  زا  رهش  ياههچوک  رباعم و  زا  هدروآ ، روبزم  هاگلزنم  يوس  ور  هتشذگ  ارم  دندینش  ار  نخس  نیا  نوچ  مدرم  نآ  دیوگیم :
ع)  ) نیسحلا نب  یلع  هک  مدید  مدیـسر  طاطـسف  هزاورد  هب  نوچ  هتـشذگ  تیعمج  ماحدزا  نایم  زا  هدمآ ، ریز  هب  شیوخ  بسا  زا  نم  دش ،

یلدنـص ترـضح  يارب  یمداخ  نوچ  دـیادزیم و  هدـید  هحفـص 142 )  ) زا کـشا  یلامتـسد  هـب  هـک  درذـگیم  یلاـح  رد  هزاورد  نآ  زا 
، ار نایناهج  دنوادخ  ساپـس  دندومرف : نینچ  هتخاس  شوماخ  ار  نالان  مدرم  كرابم ، تسد  هراشا  هب  هتفرگ  رارق  نآ  رب  ع )  ) ماما تشاذگ ،
هدیزگ و يوأم  اهنامـسآ  رد  هک  هتـشگ  رود  نانچ  هک  ییوا  مه  یتسه ، همه  هدنروآ  دیدپ  تسوا ، نآ  زا  ازج  زور  کلم  هک  يراگدرورپ 
گرتس و ياههدـیدپ  هدـنروآ  دـیدپ  هک  ار  وا  میوگیم  ساپـس  دونـشیم ؛ زاب  ار  ییاوجن  ره  هک  هدـش  کیدزن  دوخ  ناگدـیرفآ  هب  نانچ 
. مرازگیم ساپس  رامـشیب  تخـس  ياهجنر  راوگان و  ياهتبیـصم  نارگ  عیاجف  هاکناج و  ياهدرد  يارب  ار  وا  مه  تسا ، نارگ  ياهراک 
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نامـشیامزآ نید  رد  میظع  یـشهاک  یتساک و  هب  هدومزآ ، نارگ  ییاهتبیـصم  هب  ار  ام  رکـش ، ساپـس و  هتـسیاش  دـنوادخ  مدرم  يا  ناـه 
ار ناراوگرزب  نآ  كرابم  ياهرـس  هتفر ، تراسا  هب  شناکدوک  نادناخ و  دندش و  هتـشک  شنارای  هللادبعابا و  هک  دینادب  سپ  تسا . هدرک 

يا ناه  دشابن . هدوبن و  زگره  نآ  ناسمه  دـننامه و  هک  تسا  یتبیـصم  نیا  دـندروآرد و  شدرگ  هب  هدرک ، ین  رارف  رب  اهراید  رهـش و  رد 
مشچ مادک  و  ددرگن ؟ نیگمغ  يو  يارب  هک  تسا  لد  نیمادک  دوب ؟ دیهاوخ  نامداش  گرزب  نیا  گرم  زا  سپ  امش  زا  کی  مادک  مدرم ،

اب نیمز  ناـشناشورخ و  جاوـما  اـب  اـهایرد  هتـسیرگ ، وا  رب  نامـسآ  تفه  هک  اـنامه  دزیرن ؟ ورف  ار  نآ  هتـشاد  هاـگن  دوـخ  کـشا  هک  تسا 
همه همه و  اهنامـسآ و  نانکاس  برقم و  ناگتـشرف  ناشروش و  قوش  اب  اهایرد  نایهام  ناشگرب و  خاش و  اـب  ناـتخرد  شیوخ و  يهرتسگ 

تسا بلق  مادک  هدماین ، درد  هب  ع )  ) نیـسح ندش  هتـشک  يارب  هک  تسا  لد  مادک  مدرم  يا  ناه  دناهدرک ... هیرگ  وا  رب  ناهج  ياههدیدپ 
لاح و نونکا  مدرم ، يا  ناه  ددرگن ؟ رک  دونـشب و  ار  زادگناج  هثداح  يا  هک  دشاب  شوگ  مادک  ای  دشاب ؟ هتـشادن  ار  يو  رادید  قوش  هک 

چیه یب  هک  میمور  كرت و  نادنزرف  ام  هک  ییوگ  شدنـشاب ، هدنکرب  نامناخ  زا  هدـنامرد و  هدـنار و  هک  دـشاب  یـسک  زور  لاح و  ام  زور 
شیپ میاهدش . بکترم  ار  تسد  نیا  زا  یناهانگ  هک  دـناهدرک  راتفر  ام  اب  هنوگنآ  میـشاب ، هدز  ياهمطل  نید  هب  هکنآ  یب  یمرج و  هانگ و 

هب ار  موق  نیا  هک  ناسنآ  ربمایپ ، رگا  دنگوس  ادـخ  هب  دوب . اوران  سب  نانآ  رادرک  هک  انامه  دـندرکن  راتفر  ناسنیا  نامناگتـشذگ  اب  نیا  زا 
شیپ دنتشاد ، اور  ام  رب  هعجاف  نیا  رد  هچنآ  زا  شیب  ياهرذ  درکیم ، رما  نامنتشادرب  نایم  زا  راتشک و  هب  دوب  هداد  روتـسد  ام  يرادربنامرف 

گرزب و هنوـگنآ  هحفـص 143 )  ) تبیـصم نیا  تشگ و  میهاوخ  زاب  ودـب  هدـمآ ، راـگدرورپ  يوس  زا  اـم  هک  دـینادب  سپ  دـندروآیمن .
ودـب هتفر  اـم  رب  ار  هـچنآ  یهاوـخداد  میراذـگیم و  او  راـگدرورپ  هـب  ار  نآ  اـم  هـک  دـشابیم  كاـنزوس  رابهودـنا و  خـلت و  كاـندرد و 

هدزمغ و ار  نآ  هدمآرد  رهـش  هب  هتـساخرب ، ربنم  زا  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماما  هاگنآ  ( . 59 .) تسا يراوگرزب  مقتنم  وا  هک  انامه  میراپـسیم 
. دوب هدمآرد  هیوم  هلان و  هب  ناگتشذگرد  مغ  رب  نآ  راوید  رد و  هک  تفای  هنکـس  زا  یلاخ  یلاح  رد  ار  دوخ  نازیزع  يهناخ  هدید ، نایرگ 
هب مباین  رهـش  هنیدـم  تشگ : ناوخهحون  نینچنیا  ع )  ) یلع رتخد  موثلک  ما  دـندش ، دراو  ع )  ) نیـسح هناـخ  هب  ربماـیپ  نارتخد  هک  یماـگنه 

نوـخ هنیـس  ردارب ز  گرم  هب  نوـنک  وـت  زا  میدـش  نورب  نازیزع  قاـفتا  هـب  دزیر  ورف  شاهدـید  زا  لد  نوـخ  هـک  یـسک  هدـم  هار  شیوـخ 
رضاح لاح  رد  دیدرگیم ؛ رازگرب  البرک  رد  ع )  ) نیسحلا هللادبعابا  يراوگوس  سلاجم  هک  هدش  هیهت  ینامز  رـضاح  نتم  ( 1 ( . ) 60) دزیر

يریوصت قارع  مدرم  هتشذگ  لسن  نهذ  رد  هک  تسا  یناتساد  اهنت  روبزم  هدیدپ  درذگیم ، نایثعب  يرادمامز  زا  لاس  یـس  هب  کیدزن  هک 
باکرلا رثإ  يربصت  یتربع و  حفاسف  اوفخ  عمدت  نویع  اهججءوت  اقرح  اوعد  ۀیشع و  یبلق  اوعدأ  مک  ( 2 . ) م تسا - ، هدنام  ياج  هب  نآ  زا 

بـشت هتوذـجب  ارمج  مهرامج  یمرب  یبلق  يوهلا  یمر  عمدألا و  قیرحلا  یفطت  ـالک و ال  یعمدأ  ففجت  یقرح  ـالف  یکبأ  عیـشم  عیـشم و 
یلإ عمطم و  لمجتلاب  یلام  الک و  معطم  لمحتلا  موی  یل  باط  ام  عدـصتت  افـصلا  مص  اهل  اضـضم  ینتلمح  مک  تنکال  يونلا  موی  علـضألا 
کب لزنم  انیع  قوریأ  عزجتال  اقروم  کلامف  ادوع  اقروم  وهزت  كارا  كارألا  رجش  اوعبرأ  عولـضلا و  ءانح  أباوتـش  مه  نإ  نحأ و  مهعبارم 
هلمش تتش  و  رثد ، هلحمف  هلهأ  صوف  نیدلاو  عبرألا  حایرلا  اهملاعم  تحم  اهتبن و  حوص  اهتراضن و  توملأ  عقلب  رفق  لیزنتلا  لزانم  قئار و 
فط عفرألا  ماقملاو  برثی  تابـضه  تسحوأ  فوفطلا و  ضرأ  مهب  تسنأ  علطم  بصحملا  برثیب و  اهل  البرکب و  نلفأ  راـمقأ  عمجتملا هللا 

ۀتبرتب یلوم  عمجم  ۀـمامألا  ةوبنلل و  وه  يذـلا  ۀـمئألاوبأ و  مامألا  کبف  عدوم  کـب  نم  تلمعأ  اربعتـسم  هل  لـق  فوفطلا و  ضرأ  یلع  یب 
ۀمامألا رجح  یف  ناک  نم  عجفتم  ةونـص  یبنلا و  هل  اهلجن و  لوتبلا و  یجـشأ  يذـلا  کیف  عمـسی  عاد  لـک  نم  ءاعدـلا  هتبق  تحت  ءافـشلا و 

الإ و اعضاف  ابطخ  ناثدحلا  ثدحأ  ام  اوعرـص  اعیمج  هعرـصم  مویب  هتایح و  ءاسکلا  باحـصأ  ةایحف  عضری  ةوبنلا  يدث  نم  اوبری و  يدهلاب 
عبـسلا یـسرکلا و  هرون  نم  يذـلا  شرعلا  بکوک  ای  عزوم  حافـصلا  ابـشب  هولـش  حامرلا و  قوف  هسأرو  حابی ، همد  عضفأ  هنم  طبـسلا  بطخ 

عرقت ۀنـسألا  فارطأب  نیع  اهل  تعمد  املک  کلال  یفهل  عجـضم  کل  هنأب  دو  شرعلا  اعجـضم و  ۀیرـضاغلا  تذـختإ  فیک  عشعـشتت  یلعلا 
نهب اورم  ( 3 . ) علفملا هاهنع  طامی  اهتایبأ و  اهقوف  مرضت  اهبناوج و  یمدت  عمدألا  اهیلع  هرهظتف  ادمک ، اهوجش  یفخت  ادلج و  یـسألا  يدبت 
ءادر تقلأ  ممللاو  رحنلا  ندـب  ابیـصخ  اغوبلا  یلع  نیـسحلا  مسج  بنیز  تأر  ذـم  ملطـصم و  بنج  یف  رفعنم  نیب  اـم  ۀـحرطم  یلتقلا  یلع 
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کتوعد یلام  ادوضنملا  ینامج  دقع  یلمأ و  ای  یخأ  نیسح  ای  ینیع  ناسنأ  مدهنم  رخ  دوطک  نیسحلا  مسج  یلع  كانه  تراهنأ  ربصلا و 
البرک نامرهق  يوناب  مالک  نیا  هدوبن ؛ هبنـشود  زور  اب  ربارب  لاس 61 ه ، ياروشاع  ( 4 . ) ادودـص كاذ  لبق  نم  ینتدوع  نکت  مل  بیجتال و 

ءاضعألا عوطقم  ءامدلاب  لمرم  نیسح  اذه  ءامسلا . ۀکئالم  کیلع  یلص  هادمحم ! ای  ( 5 . ) م هدعاس -  ینب  هفیقس  هبنشود  هب  تسا  ياهراشا 
یلإ ءارهزلا . ۀـمطاف  یلإ  یـضترملا و  یلع  یلإ  یفطـصملا و  دـمحم  یلإ  یکتـشملا و  هللا  یلإ  ایابـس . کتانب  ءادرلا و  ۀـمامعلا و  بولـسم 

نم یبأب  ابهن ، نینثنالا  موی  یف  هرکـسعم  یحـضأ  نم  یبأب  افقلا . نم  سأرلا  زوزحم  ءارعلاب  نیـسح  اذـه  هادـمحم ! ای  ءادهـشلا . دیـس  ةزمح 
ةالصلا دمحلا هللا و  ( 7 ( .؟ انلتق يذلا  نمف  انلجأ  نم  نوکبت  نوحونت و  ( 6 . ) يوادیف حیرجال  یجتریف و  بئاغال  نم  يرعلا . عطقم  هطاطسف 

امنا ۀنرلا  تأده  ۀعمدلا و ال  تأقر  الف  نوکبتأ ؟ ردغلا ! لتخلا و  لهأ  ای  هفوکلا ، لهأ  ای  دـعب ، امأ  رایخألا . نیبیطلا  هلآ  دـمحم و  یبأ  یلع 
ردـصلا و  فطنلا ؟ فلـصلا  الإ  مکیف  له  ـالأ و  مکنیب . ـالخد  مکناـمیأ  نودـختت  اـثاکنأ ، ةوق  دـعب  نم  اـهلزغ  تضقن  یتلا  لـثمک  مکلثم 

مکیلع و هللا  طخس  نأ  مکـسفنأ  مکل  تمدق  ام  ءاس  الأ  ةدوحلم . یلع  ۀضفک  وأ  ۀنمد  یلع  یعرمکوأ  ءادعألا  زمغ  ءامألا و  قلم  فنـشلا و 
اهوضحرت نل  و  اهرانـش ، اهراعب و  متبهذ  دـقلف  الیلق  اوکحـضأ  اریثک و  اوکبأف  هللا  يأ و  نوبحتنت ؟ و  نوکبتأ ؟ نودـلاخ . متنأ  باذـعلا  یف 

مکتلزان و عزفم  مکتریح و  ذالم  و  ۀنجلا ؟ لهأ  بابشلا  دیـس  ۀلاسرلا و  ندعم  ةوبنلا و  متاخ  لیلـس  لتق  نوضحرت  ینأ  ادبأ و  اهدعب  لسغب 
بضغب متؤب  ۀقفصلا و  ترسخو  يدیألا  تبت  یعـسلا و  باخ  دقلف  اقحـس  مکل و  دعب  نورزت و  ام  ءاس  الأ  مکتنـس ؟ ةردم  مکتجح و  رانم 

ۀمیرک يأ  و  متکفـس ؟ هل  مد  يأ  و  متیرف ؟ هللا  لوسرل  دبک  يأ  نوردتأ  ۀفوکلا  لهأ  ای  مکلیو  ۀنکـسملا . ۀلذلا و  مکیلع  تبرـض  هللا و  نم 
نأ متبجعفأ  ءامـسلا . ءیلمک  وأ  ضرألا  عالطک  ءاهوش ، ءاقرخ ، ءامقف ، ءاقنع ، ءاعلـص ، اهب  متئج  دقل  متکهتنإ ؟ هل  ۀـمرح  يأ  و  مترربأ ؟ هل 
نإ راثلا و  توف  فاخیال  رادـبلا و  هزفحی  هنأف ال  لهملا  مکنفختـسی  ـالف  نورـصنتال  متنأ  يزخأ و  هرخـآلا  باذـعل  و  اـمد ؟ ءامـسلا  ترطم 
هللا الأ  هلا  نأ ال  دهشأ  هیلع و  لکوتأ  هب و  نموأ  هدمحأ و  يرثلا ، یلإ  شرعلا  ۀنز  یصحلا و  لمرلا و  ددع  دمحلا هللا  ( 8 . ) داصرملابل مکبر 

يرتفأ نأ  کب  ذوعأ  ینأ  مهللأ  ثارتال  لحذ و  ریغب  تارفلا  طشب  اوحبذ  هدـالوأ  نأ  هلوسر و  هدـبع و  ادـمحم  نأ  هل و  کیرـش  ـال  هدـحو 
لوتقملا هقح  بولسملا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هیـصول  دوهعلا  ذخأ  نم  هیلع  تلزنأ  ام  فالخ  کیلع  لوقأ  نأ  وأ  بذکلا  کیلع 

هتایح و یف  امیـض  هنع  تعفد  ام  مهـسؤرل ! اسعت  مهتنـسلأب . ۀملـسم  رـشعم  هیف  هللا  تویب  نم  تب  یف  سمألاب ) هدلو  لتق  امک   ) بنذ ریغ  نم 
مئال و ال ۀمول  مهللأ  کیف  هذخأت  مل  بهاذـملا  روهـشم  بقانملا  فورعم  ۀـکیرعلا  بیط  ۀـبیقنلا  دومحم  کیلإ  هتـضبق  یتح  هتامم  دـنعال 

یف ادهاز  کیلإ  هتـضبق  یتح  کلوسرل  کل و  احـصان  لزی  مل  اریبک و  هبقانم  تدـمح  اریغـص و  مالـسألل  مهللأ -  هتیدـه -  لذاع ، لذـع 
ای ۀفوکلا  لهأ  ای  دعب  امأ  میقتسم . طارـص  یلإ  هتیدهف  هترتخأف  هتیـضر  کلیبس . یف  کل  ادهاجم  ةرخآلا  یف  ابغار  اهیلع  صیرح  ریغ  ایندلا 

ۀبیع نحنف  انیدل  همهف  اندنع و  هملع  لعج  انـسح و  انئالب  لعجف  انب  مکالتبأ  مکب و  هللا  انالتبأ  تیب  لهأ  انإف  ءالیخلا ! ردغلا و  رکملا و  لها 
( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دـمحم هیبنب  انلـضف  هتمارکب و  هللا  انمرکأ  هدابعل ، هدالب  یف  ضرالا  یلع  هتجح  هتمکح و  همهف و  ءاع  هملع و 

اندـج متلتق  امک  لباک  وأ  كرت  دالوأ  اننأک  ابهن  انلاومأ  الالح و  اـنلاتق  متیأر  اـنومترفک و  انومتبذـکف و  اـنیب  الیـضفت  قلخ  نمم  ریثک  یلع 
هللا مترکم و  ارکم  هللا و  یلع  ءارتفأ  مکبولق  تحرف  مکنویع و  کلذب  ترق  مدقتم ، دـقحل  تیبلا  لهأ  انئامد  نم  رطقت  مکفویـس  سمالاب و 

ۀلیلجلا و بئاصملا  نم  انباصأ  ام  نأف  انلاومأ  نم  مکیدیأ  تلان  انئامد و  نم  متبـصأ  امب  لذجلا  یلإ  مکـسفنأ  مکنوعدت  الف  نیرکاملاریخ .
لک بحیال  هللا  مکاتآ و  امب  اوحرفتال  مکتافام و  یلع  اوسأت  الیکل  ریـسی ، هللا  یلع  کلذ  نأ  اهأربن  نأ  لبق  نم  باتک  یف  ۀـمیظعلا  اـیزرلا 

سأب مکـضعب  قیذی  باذعب و  مکتحـسیف  تامقن  ءامـسلا  ترتاوت  مکب و  لح  دـق  ناکف  باذـعلا  ۀـنعللا و  اورظنتأف  مکل ! ابت  روخف . لاتخم 
و مکنم ؟ انتنعاط  دی  هیأ  نوردتأ  مکلیو ! نیملاظلا . موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الأ  انومتملظ  امب  ۀـمایقلا  موی  میلالا  باذـعلا  یف  نودـلخت  مث  ضعب 

متخ مکتدئفأ و  یلع  عبط  مکدابکأ و  تظلغ  مکبولق و  تسق  هللاو  انتبراحم ؟ نوغبت  انیلإ ؟ متیشم  لجر  ۀیأب  مأ  انلاتق ؟ یلأ  تعزن  سفن  ۀیأ 
لوسرل ثارت  يأ  ۀفوکلا  لها  ای  مکل ! ابت  نودتهت . متنأف ال  ةواشغ  مکرـصب  یلع  لعج  مکل و  یلمأ  ناطیـشلا و  مکل  لوس  مکعمـس و  یلع 

هترتـع هینبب و  يدـج و  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هیخأـب  متردـغ  اـمب  مکیدـل ؟ هل  لوحذ  مکلبق و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا
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مهانحطن كرت و  یبس  مهئاسن  انیبس  حامر و  ۀـیدنه و  فویـسب  لدـع  ینب  ایلع و  انلتق  نحن  لاقف : رختفم ! کلذـب  رختفا  راـیخألا و  نیبیطلا 
امک عقأ  مظکأف و  سجرلا  مهنع  بهذأ  مهرهط و  هللا و  مهاکز  موق  لتقب  ترختفإ  بلثألا !! ثکثکلا و  لئاقلا -  اهیا  کیفب -  حاـطن  يأـف 
رهد شاج  نأ  انبنذ  امف  مکیلع ؟؟ هللا  انلـضف  ام  یلع  مکلیو !! انومتدسحأ  هادـی . تمدـق  ام  تبـستکأ و  ام  ءيرمإ  لکل  امنأف  كوبأ !! یعقأ 

ۀفوکلا لها  ای  ( 9 . ) رون نم  هلامف  ارون  هل  هللا  لعجی  مل  نم  ءاشی و  نم  هیتوی  هللا  لضف  کلذ  امـصاعدلا . يراوی  ام  جاس  كرحب  اـنروحب و 
مکتهد و هاود  يأ  اقحـس !! مکل و  ابتف  هومتبکن  هءاسن و  متیبس  هومتثرو و  هلاومأ و  متبهتنأ  هومتبهتف و  انیـسح و  متلذـخ  مکل  اـم  مکل  ةاوس 

ریخ متلتق  اهومتبهتنإ . لاومأ  يأ  اهومتبلـس و  ۀـیبص  يأ  اهومتبـصأ و  ۀـمیرک  يأ  اهومتکفـس و  ءامد  يأ  متلمح و  مکروهظ  یلع  رزو  يأ 
نورساخلا مه  ناطیشلا  بزح  نوحلفملا و  مه  هللا  بزح  نإ  الأ  مکبولق  نم  ۀمحرلا  تعزن  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  دعب  تالاجر 

نم سانلا ، اهیأ  ( 10 . ) دمحم مث  نآرقلا  اهمرح  اهکفـس و  هللا  مرح  ءامد  متکفـس  دقوتی  اهرح  اران  نوزجتـس  مکمأل  لیوف  املظ  یخأ  متلتق 
هتمرح تکهتنإ  نم  نبإ  انأ  مالسلا . هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  انأ  یـسفنب  هفرعأ  انأف  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دقف  ینفرع 

کلذـب یفک  اربص و  لتق  نم  نبإ  انأ  ثارتال . لحذ و  ریغ  نم  تارفلا  طشب  حوبذـملا  نبإ  انأ  هلایع . یبس  هلاـم و  بهتنإ  هتمعن و  تبلـس  و 
ۀـعیبلا و قاثیملا و  دـهعلا و  مکـسفنأ  نم  هومتیطعأ  هومتعدـخ و  یبأ و  یلإ  متبتک  مکنإ  نوملعت  لـه  هللااـب  مکتدـشان  ساـنلا ، اـهیأ  ارخف .

هللا محر  ( 11 . ) یتمأ نم  متـسلف  یتمرح  متکهتنإ  یترتع و  متلتق  مکل . لوقی  اذإ  هللا !؟ لوسر  یلإ  نورظنت  نیع  ۀیأب  هومتلذخ !!؟ ةومتلتاق و 
ةردـغلا اهیأ  تاهیه  تاهیه  ( 12 . ) ۀنـسح ةوسأ  هللا  لوسر  یف  نأـف  هتیب  لـهأ  هلوسر و  یف  هللا و  یف  یتیـصو  ظـفح  یتحیـصن و  لـبق  ءرمإ 

امل حرجلا  نأف  تاصقرلا  بر  الک و  لبق ؟؟ نم  یئابآ  یلإ  متیتأ  امک  یلإ  اوتأت  نأ  نودیرتأ  مکـسفنأ  تاوهـش  نیب  مکنیب و  لیح  ةرکملا ،
يرجانح و نیب  هترارم  یتاهل و  نیب  هدجو  یبأ و  ینب  یبأ و  لکث  هللا و  لوسر  لکث  یـسنی  مل  و  هعم ، هتیب  لهأ  سمألاب و  یبأ  لتق  لمدنی ،
نیسح و نم  اریخ  ناک  دق  هخیشف  نیسحلا  لتق  نإ  ورغ  انیلع ال  انل و ال  اونوکت ال  نأ  یتلئسم  و  يردص . شارف  یف  يرجت  هصصغ  یقلح و 
(13 . ) امنهج ران  هادرأ  يذللا  ءازج  هؤادف  یحور  رهنلا  طشب  لیتق  امظعأ  کلذ  ناک  انیسح  باصأ  يذلاب  نافوک  لهأ  ای  اوحرفت  الف  امرکأ 

دمحم هینب  انمرکأ  يذلا  دمحلا هللا  ( 15 . ) نینمؤملا حلاص  امهایإ و  کعدوتسأ  ینإ  مهللأ  ( 14 . ) انیلع انلالف و ال  سأرب ، اسأر  مکنم  انیضر 
ءالؤه الیمج  الإ  تیأر  اـم  ( 16 . ) انریغ وهو  رجافلا  بذـکی  قسافلا و  حـضتفی  امنإ  اریطت  سجرلا  نم  اـنرهط  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
کمأ کتلکث  ذـئموی ؟؟ حـلفلا  نمل  رظنأف  مصاختو  جاحتف  مهنیب  کنیب و  هللا  عمجیـس  مهعجاضم و  یلإ  اوزربف  لتقلا  مهیلع  هللا  بتک  موق 

ةأرملل و ام  دایز  نباـی  ( 18 . ) تیفتـشإ دـقف  اذـه  ناک  نأـف  یلـصأ  تثثتجأ  وی  عرف  تعطق  یلهک و  تلتق  دـقل  يرمعل  ( 17 . ) ۀناجرم نبأی 
انئامد نم  کبسح  دایز  نبای  ( 20 . ) سانلا هلتق  دـق  نیـسحلا  نب  یلع  هل  لاقی  خأ  یل  ناک  ( 19 . ) تلق امب  يردص  نکل  الغشل و  ۀعاجـسلا 
تملع امأ  دایز ؟ نبای  ینددـهت  لتقلابأ  ( 22 . ) هملکأ یتح  ۀمع  ای  یتکـسأ  ( 21 . ) هلبق ینلتقأف  هلتق  یلع  تمزع  نأف  دـحأ  انم  قبت  مل  کـنأ 
لضفلا يذ  نبا  انأ  ( 24 . ) انیبس امک  نیبس  نهنأف  ۀکولمم  مأ  دلو  مأ  الأ  ۀیبرع  انیلع  نلخدـتال  ( 23 ( .؟ ةداهـشلا انتمارک  ةداع و  انل  لتقلا  نأ 

قاض يرصب  نع  یل  حسفی  ول  مسقأ  ( 25 . ) رواغم هتلدج  لطب  رساح و  مکعمج و  نم  عدار  مک  رماع  مأ  نبأ  یخیش و  فیفع  رهاط  فیفع 
یننإ دهـشأ  هللا و  لوسر  ادمحم  كدج  نأ  هللا و  الإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  انأ  یـسفن و  الأ  کلمأ  سأر ال  ای  ( 26 . ) يردصم يدروم و  مکیلع 

نیب نم  سؤرلا  هذه  اوجرخی  نأ  مهیلأ  مدـقت  ةراظنلا و  لیلق  قیرط  یف  انلمحأف  دـلبلا  انب  تلخد  اذأ  ( 28 . ) ۀجاح کیلإ  یل  ( 27 . ) كالوم
(30 . ) یبرقلا یف  ةدوملا  الإ  ارجأ  هیلع  مکلئسأ  لق ال  ( 29 . ) لاحلا هذه  نم  نحن  انیلإ و  رظنلا  ةرثک  نم  انیزخ  دقف  اهنع  انوحنی  لماحملا و 

مکنع بهذـیل  هللا  دـیری  امنأ  ( 32 . ) یبرقلا يذـل  هلوـسرل و  هسمخ و  نأـف هللا  ءیـش  نم  متمنغ  اـمنأ  اوـملعأ  و  ( 31 . ) هـقح یبرقلاذ  تآو 
حص تلقف  بارغلا  قعن  نوریج  یبر  یلع  سومشلا  کلت  تقرـشأ  لومحلا و  کلت  تدب  امل  ( 33 . ) اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لهأ  سجرلا 
لعج ام  هللا  الک و  ( 35 ( .؟؟ ۀلاحلا هذه  انآر  ول  هللا  لوسرب  کنظ  ام  دیزی  ای  هللا  كدـشنأ  ( 34 . ) ینوید میرغلا  نم  تیضق  دقلف  حصتال  وأ 
تنک نإ  كوبأ  كدج و  تنأ و  تیدـتهإ  یخأ  نی  یبأ و د نید  هللا و  نیدـب  ( 36 . ) اننید ریغب  نیدـت  انتلم و  نع  جرخت  نأ  الإ  کـلذ  هللا 
امامه قلغن  امدلا  رطقت  اننامیأ  یف  تضاوق  تفـصنأف  انوفـصنی  نأ  انموق  یبأ  ( 38 . ) کناطلسب رهقت  املاظ و  متـشت  ریمأ  تنأ  ( 37 !. ) املسم
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یـسمأ ۀیمـس  لغولا  بسحلا  يذ  دبعلا  دایز  نبإ  نم  ۀبارق  یندأ  فطلا  بنجب  ماهل  ( 39 . ) املظأ قعأ و  اوناک  مه  اـنیلع و  ةزعأ  لاـجر  نم 
دیس ءارهزلا  همطاف  نبأی  ینم ، ۀکم و  نبأی  هللا  لوسر  بیبح  ای  هانیـسح  ای  ( 40 . ) لسن نم  مویلا  یفطصملا  لآل  سیل  یصحلا و  ددع  اهلـسن 
نم مرقلا  انلتق  دق  لشت  دیزی ال  ای  ولاق  مث  احرف  اولهتـسأ  اولهأل و  لسألا  عقو  نم  جرزخلا  عزج  اوادهـش  ردـبب  یخایـشأ  تبیل  ( 41 . ) ءاسنلا

یحوالو ءاج  ربخ  الف  کلملاب  مشاه  تبعل  لعف  ناک  ام  دـمحأ  ینب  نم  مقتنأ  مل  نأ  فدـنخ  نم  تسل  لدـتعأف  ردـبب  هانلدـع  مهتاداـس و 
نأ ءوسلا  اوؤاسأ  نیذلا  ۀبقاع  ناک  مث  لوقی : کلاذک  هللا  قدص  نیعمجأ . هلآ  هلوسر و  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  ( 42 . ) لزن

قاست امک  قاسن  انحبـصأف  ءامـسلا  قافآ  ضرألا و  راطقأ  انیلع  تذـخأ  ثیح  دـیزی  اـی  تننظأ  نوئزهتـسی . اـهب  اوناـک  هللا و  تاـیآب  اوبذـک 
ارورسم نالذج  کفطع  یف  ترظن  کفنأب و  تخمشف  هدنع  كرطخ  مظعل  کلذ  نأ  و  ۀمارک ؟ هیلع  کب  اناوه و  هللا  یلع  انب  نأ  يرـسألا 
نیذـلا نبـسحی  و ال  یلاعت : هللا  لوق  تیـسنأ  الهم  الهم  انناطلـس . انکلم و  کل  افـص  نیح  ۀقـستم و  رومألا  ۀقثوتـسم و  ایندـلا  تیأر  ثیح 

كرئارح و كریدخت  ءاقلطلا ؟؟؟ نبای  لدـعلا  نمأ  نیهم . باذـع  مهل  امثإ و  اودادزیل  مهل  یلمن  امنإ  مهـسفنأل  ریخ  مهل  یلمن  امنأ  اورفک 
لهأ نهفرشتسی  دلب و  یلإ  دلب  نم  ءادعألا  نهب  ودحت  نههوجو  تیدبأ  نهروتـس و  تکته  دق  ایابـس ؟ هللا  لوسر  تانب  کقوس  کئامإ و 

و یمح . نهتامح  نم  و ال  یلو ، نهلاجر  نم  نهعم  سیل  فیرـشلا ، یندـلا و  دـیعبلا و  بیرقلا و  نههوجو  حفـصتی  لـقانملا و  لـهانملا و 
انیلإ رظن  نم  تیبـلا  لـهأ  انـضغب  یف  أطبتـسی  فیک  و  ءادهـشلا !!؟ ءامدـب  همحل  تبن  ءاـیکزألا و  داـبکأ  هوف  ظـفل  نم  ۀـبقارم  یجتری  فیک 
ایانث یلع  اینحنم  لشتال  دیزی  ای  اولاق  مث  احرف  اولهتسأ  واولهال  مظعتسمال : مثأتم و  ریغ  لوقت  مث  ناغـضألا ؟ نحألا و  نآئنـشلا و  فنـشلاب و 
ءامد کتقارأب  ۀفأشلا  تلـصأتسأ  ۀحرقلا و  تأکن  دق  کلذ و  لوقتال  فیک  و  کترـصخمب ؟ اهتکنت  ۀنجلا ، لهأ  بابـش  دیـس  هللادـبع  یبأ 
اکیـش ندرتلف و  مهیدانت  کنأ  تمعز  کخایـشأب  فتهت  بلطملادبع و  لآ  نم و  ضرألا  موجن  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ۀیرذ 

کبـضغ للحأ  انیملاظ و  نم  متنأ  انقحب و  ذـخ  مهللأ  تلعف . ام  تلعف  تلق و  ام  تلق  نکت  مل  تمکب و  تللـش و  کنأ  ندوتل  و  مهدروم ،
امب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  ندرتل  کمحل و  الإ  تززحال  كدلج و  الأ  تیرف  ام  هللاوف  انتامح . لتق  انئامد و  کفس  نمب 
الو . ) مهقحب ذـخأی  مهثعـش و  ملی  مهلمـش و  هللا  عـمجی  ثیح  هتمحل  هترتـع و  یف  هتمرح  نم  تکهتنأ  هتیرذ و  ءاـمد  کفـس  نـم  تـلمحت 

( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دـمحمب امکاح و  هللااب  کبـسح  و  نوقزری )-  مهبر  دـنع  ءایحا  لب  اتاومأ  هللا  لـیبس  یف  اولتق  نیذـلا  نبـسحت 
و ادنج . فعضأ  اناکم و  رش  مکیأ  الدب و  نیملاظلل  سئب  نیملسملا  باقر  نم  کنکم  کل و  لوس  نم  ملعیـس  اریهظ و  لیربجب  امیـصخ و 
. يرح رودصلا  يربع و  نویعلا  نکل  کخیبوت  رثکتسأ  کعیرقت و  مظعتسأ  كردق و  رغـصتسأل  ینأ  کتتبطاخم  یهاودلا  یلع  ترج  نئل 
انموحل و نم  بلحتت  هاوفألا  انئامد و  نم  فطتن  يدـیألا  هذـهف  ءاقلطلا  ناطیـشلا  بزحب  ءابجنلا  هللا  بزح  لـتقل  بجعلا  لـک  بجعلاـف  ـالأ 

تمدق ام  الإ  دـجتال  نیح  امرغم  اکیـش  اندـجتل و  انتذـختإ  نئل  لعارفلا و  تاهمأ  اهرفعت  لساوعلا و  اهباتنت  یکاوزلا  رهاوطلا  ثثجلا  کلت 
انرکذ و وحمت  هللاوف ال  كدهج  بصان  کیعس و  عسا  كدیک و  دکف  لوعملا . هیلع  یکتـشملا و  هللا  یلاف  دیبعلل . مالظب  کبر  ام  كادی و 

يدانی موی  ددـب ؟ الأ  کعمج  و  ددـع ؟ الإ  کمایأ  و  دـنف ؟ الإ  کیأر  له  اهراع و  کنع  ضحرتال  اندـمأ و  كردـتال  انیح و  تیمتـال و 
نأ هللا  لأسن  ۀـمحرلا و  ةداهـشلاب و  انرخآل  ةرفغملا و  ةداعـسلاب و  انلوأل  متخ  نیملاعلا  بر  دـمحلاف هللا  نیملاظلا . یلع  هللا  ۀـنعل  الا  يدانملا 

حئاوص نم  دمحت  ۀحیص  ای  ( 43 . ) لیکولا معن  هللاانبسح و  دودو  میحر  هنإ  ۀفالخلا  انیلع  نسحی  دیزملا و  مهل  بجوی  باوثلا و  مهل  لمکی 
یل نذاتأ  ( 45 . ) رانلا نم  كدعقم  اوبتف  قلاخلا  طخسب  قولخملا  ةاضرم  تیرتشإ  بطاخلا  اهیأ  کیلو  ( 44 . ) حئاونلا یلع  توملا  نوهأ  ام 
اهیف ام  ایندلا و  نم  مکرذـحأ  سانلااهیأ  ( 46 ( .؟ باوث رجأ و  ءاسلجلا  ءالؤهل  یـضر و  نهیف  تاملکب هللا  ملکتأف  داوعألا  هذه  دعـصأ  یتح 
رثکأ ارامعأ و  مکنم  لوطأ  اوناک  نیذلا  ۀیـضاملا  ممألا  ۀیلاخلا و  نورقلا  تنفأ  دق  لاح  یلا  لاح  نم  اهلهأب  لقتنت  لاقتنإ  لاوز و  راد  اهنأف 

بارتلا لکأ  دـق  اناکـسال  الهأ و  اهل  اوناکال  مهناکف  ایندـلا  مهتنفأ  نادـیدلا  یعافألا و  مهیلع  توتحأ  نامزلا و  يدـیأ  مهتنفأ  اراـثآ  مکنم 
! تاهیه تاهیه  ءاقبلا ؟ مهدعب  نوعمطتفأ  نامزلا . يدیأ  مهتنحط  مهناولأ و  ریغ  مهلئامـش و  مهلاصوأ و  ددـب  مهنـساحم و  لازأ  مهموحل و 

ریغ نیقرف  مکروبق  یلإ  مکروصق  نم  متلقن  دق  مکب و  ینأک  لامعألا و  حلاصب  مکرامعأ  نم  یقب  ام  اوکرادـتف  مهب  قوحللا  نم  مکل  دـبال 
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اودوزت ام  اورضحأ  اوفلسأ و  ام  اودجو  دق  ملاظ . ثاغیال  مدان و  لاقیال  ثیح  تارسحلا  هیلع  تلمکتسإ  دق  حیرق  نم  هللا  مکف و  نیرورسم 
لولح ۀمایقلا و  ۀحیص  نورظتنی  دومخ  یتوملا  رکاسع  یف  دومه و  يولبلا  لزانم  یف  مهف  ادحأ . کبر  ملظیال  ارضاح و  اولمع  ام  اودجو  و 

ملعلا و انیطعأ  عبسب ؛ انلضف  اتـس و  انیطعأ  سانلا  اهیأ  ( 47 . ) ینـسحلاب اونـسحأ  نیذلا  يزجی  اولمع و  امب  اوؤاسأ  نیذلا  يزجیل  ۀماطلا  موی 
انم رایطلا و  انم  قیدـصلا و  انم  راتخملا و  یبنلا  انم  نأـب  انلـضف  و  نینمؤملا . بولق  یف  ۀـبحملا  ۀعاجـشلا و  ۀـحاصفلا و  ۀحامـسلا و  ملحلا و 
اهیأ یبسن : یبسحب و  هتآبنأ  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دقف  ینفرع  نم  ۀمألا . هذه  يدهم  انم  ۀمألا و  هذه  اطبـس  انم  هلوسر و  دـسأ  هللادـسأ و 

ریخ نبإ  انأ  يدـترإ ، رزتثإ و  نم  ریخ  نبإ  انأ  ءادرلا ، فارطأب  ةاکزلا  لمح  نم  نبإ  انأ  افـصلا ، مزمز و  نبإ  انأ  ینم ، ۀـکم و  نبإ  انأ  ساـنلا 
یند نم  نبإ  انأ  يوهلا ، یف  قاربلا  یلع  لمح  نم  نبإ  انأ  یبل ، جـح و  نم  ریخ  نبإ  انأ  یعـس ، فاط و  نمریخ  نبإ  انأ  یفتحإ ، لعتنإ و  نم 

دمحم نبإ  انأ  یحوأ ، ام  لیمجلا  هیلإ  یحوأ  نم  نبإ  انأ  ینثم ، ءامـسلا  ۀـکئالمب  یلـص  نم  نبإ  اـنأ  یندأ ، وأ  نیـسوق  باـق  ناـکف  یلدـتف 
هللا لوسر  يدـی  نیب  برـض  نم  نبإ  انأ  هللا ، الإ  هلأ  ال  اولاق : یتح  قلخلا  میطارخ  برـض  نم  نبإ  اـنأ  یـضترملا ، یلع  نبإ  اـنأ  یفطـصملا .

ثراو نینموملا و  حلاص  نبإ  انأ  نیع . ۀفرط  هللااب  رفکی  مل  نینح و  ردبب و  لتاق  نیتعیبلا و  عیاب  نیترجهلا و  رجاه  نیحمرب و  نعط  نیفیسب و 
نم نیمئاقلا  لضفأ  نیرباصلا و  ربصأ  نیدباعلا و  نیز  نیئاکبلا و  جات  نیدهاجملا و  رون  نیملـسملا و  بوسعی  نیدـحلملا و  عماق  نییبنلا و 

نیقراملا و لتاق  نیملسملا و  مرح  نع  یماحملا  نبإ  انأ  لیئاکیمب ، روصنملا  لیئربجب  دیؤملا  نبإ  انأ  نیملاعلا . بر  لوسر  نیسای  هط و  لآ 
نم هلوسرل  باجتـسأ هللا و  باجأ و  نم  لوأ  نیعمجأ و  شیرق  نم  یـشم  نم  رخفأ  نیبصاغلا و  هئادـعأ  دـهاجملا  نیطـساقلا و  نیثکاـنلا و 
نید رصان  نیدباعلا و  ۀمکح  ناسل  نیقفانملا و  یلع  هللا  یمارم  نم  مهس  نیکرـشملا و  دیبم  نیدتعملا و  مصاق  نیقباسلا و  لوأ  نینمؤملا و 

، ماوص رباـص ، ماـمه ، مادـقم ، یـضر ، یحطبأ ، یکز ، لوـلهب ، یهب ، یخـس ، حمـس ، هملع . ۀـبیع  هللا و  ۀـمکح  ناتـسب  هللا و  رمأ  یلو  هللا و 
مهنحطی لساب ، دسأ  ۀمیکـش ، مهدشأ  ۀمیزع و  مهاضمأ  انانج و  مهتبثأ  انانع و  مهطبرأ  بازحألا . قرفم  بالـصالا و  عطاق  ماوق ، بذـهم ،

، یکم قارعلا . شبک  زاـجحلا ، ثیل  میـشهلا ، حـیرلا  ورذ  اـهیف  مهورذـی  ءاـحرلا و  نحط  ۀـنعألا  تبرق  ۀنـسألا و  تفلدزإ  اذإ  بورحلا  یف 
، نیسحلا نسحلا و  نیطبسلاوبأ  نیرعـشملا و  ثراو  اهثیل ، یغولا  نم  اهدیـس و  برعلا  نم  يرجاهم ، يدحأ ، يردب ، یبقع ، یفیخ ، یندم ،

نبإ انأ  املظ ، لوتقملا  نبإ  انأ  يربکلا . ۀجیدخ  نبإ  انأ  ءاسنلا ، ةدیس  نبإ  انأ  ءارهزلا ، ۀمطاف  نبإ  انأ  ( 48 . ) بلاط یبأ  نب  یلع  يدج  كاذ 
هیلع تکب  نم  نبإ  انأ  ءادرلا ، ۀـمامعلا و  بولـسم  نبإ  انأ  ءالبرک ، حیرـص  نبإ  انأ  یـضق ، یتح  ناشطعلا  نبإ  اـنأ  اـفقلا ، نم  سأرلا  زوزحم 

نم همرح  نم  نبإ  انأ  يدـهی ، نانـسلا  یلع  هسأر  نم  نبإ  انأ  ءاوهلا ، یف  ریطلا  ضرألا و  یف  نجلا  هیلع  تحان  نم  نبإ  انأ  ءامـسلا ، ۀـکئالم 
. یمد یمحل و  یمظع و  يرشب و  يرعـش و  اهب  دهـش  ( 50 (. ) ساقیال اریبک  تربک   ) هللا نم  ربکأ  ءیـش  ـال  ( 49 . ) یبست ماـشلا  یلا  قارعلا 

بیبح ( 52 ( .!؟ هترتع تلتق  مبف  يدج  هنأ  تلق  نا  و  ترفک ، تبذک و  دقف  كدج  هنأ  تمعز  نأف  دیزی ؟ ای  كدـج  مأ  اذـه  دـمحم  ( 51)
نییبنلا ریخ  نبا  کنأ  دهشأف  کسأر  کندب و  نیب  قرف  کحابثأ و  یلع  کجادوأ  تحطـش  دق  و  باوجلاب !؟ کل  ینأ  و  هبیبح !! بیجیال 
کلام و  ءاسنلا . ةدیـس  ۀـمطاف  نبا  ءابقنلا و  نبا  ءاسکلا و  باحـصأ  سماخ  يدـهلا و  لیلـس  يوقتلا و  فیلح  نبا  نییـصولا و  دیـس  نبا  و 

ایح و تبطف  مالسالاب . تمطف  نامیألا و  يدث  نم  تعضر  نیقتملا و  رجح  یف  تیبر  نیلـسرملادیس و  فک  کتذغ  دق  و  اذکه ؟ نوکتال 
ام یلع  تیـضم  کنأ  دهـشأ  هناوضر و  هللا و  مالـس  کیلعف  کتایح . یف  ۀـکاشال  کقارفب و  ۀـبیط  ریغ  نینمؤملا  بولق  نأ  ریغ  اـتیم  تبط 

دهـشأ هلحرب . تخانأ  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  ءانفب  تلح  یتلا  حاورألا  اـهتیأ  مکیلع  مالـسلا  ( 53 . ) اـیرکز نب  ییحی  كوخأ  هیلع  یـضم 
يذلا و  نیقیلا . مکاتأ  یتح  هللا  متدبع  نیدحلملا و  متدهاج  رکنملا و  نع  متیهن  فورعملاب و  مترمأ  ةاکزلا و  متیتآ  ةالـصلا و  متمقأ  مکنأ 

موق لمع  بحأ  نم  مهعم و  رـشح  اموق  بحأ  نم  ( 54 . ) هیف متلخد  امیف  مک  انکراش  دقل  قحلاب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادمحم ثعب 
له البرکب  نیلزان  ای  ( 56 . ) انمایخ تقرحأ  انواسن و  تیبس  انلافطأ و  تحبذ  انلاجر و  تلتق  هللا  اـنهه و  رباـج  اـی  ( 55 . ) مهلمع یف  كرشأ 
یف ترقتسا  له  يرثلا و  یف  اهومتیراو  له  هللااب  اهماقم  رازی  اثالث ال  ثیقب  مکضرأ  یف  تیم  ۀثج  لاح  ام  اهمالعأ  ام  انالتقب و  ربخ  مکدنع 

. رادی ةانقلا  یلع  هنم  سأرلاو  جرـضم  ءالبرکب  هنم  مسجلا  راردم  یعمدأف  نیـسحلا  لتق  اهب  مکل  ماقمال  برثی  لهأ  ای  ( 57 . ) اهمامر دوحللا 
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نبإ یلع  اعم  امکعمد  دعب  عمدب  ادوج  ابکـسأ و  عومدلاب و  ادوج  ینیعف  اعجنأف  هاعن  عان  ینـضرمأ  وا  عجوأف  هأعف  هاعن  عان  يدیـس  یعن  ( 58)
دعب يذلا  نیعمجأ  قئالخلا  ءيراب  نیدلا  موی  کلام  نیملاعلا  بر  دـمحلا هللا  ( 59 . ) اعشأ رادلا  طح  اشانع  ناک  نا  هیـصو و  نبإ  هللا و  یبن 
لیلج عذاوللا و  ۀضاضم  عئاجفلا و  ملأ  روهدـلا و  عئاجف  رومألا و  مئاظع  یلع  هدـمحن  يوجنلا ، دهـشف  برق  یلعلا و  تاومـسلا  یف  عفترأف 

مالـسالا یف  ۀملث  ۀلیلج و  بئاصمب  انالتبإ  دمحلا -  هل  و  هللا -  نإ  موقلا  اهیأ  ۀـحئاجلا . ۀـحدافلا  ۀـظاکلا  ۀـعظافلا  بئاصملا  میظع  ءزرلا و 
. ۀیزر اهلثمال  یتلا  ۀیزرلا  هذه  نانـسلا و  لماع  قوف  نم  نادـلبلا  یف  هسارب  اوراد  هتیبص و  هواسن و  یبس  هترتع و  هللادـبع و  وبأ  لتق  ۀـمیظع ،
؟ اهلامهنإ نع  نضت  اهعمد و  سبحت  مکنم  نیع  يأ  مأ  هلجأ ؟ نم  نزحیال  داؤف  يأ  مأ  هلتق ؟ دـعب  نورـسی  مکنم  تالاجر  يأف  ساـنلا  اـهیأ 

ناتیحلا اهناصغأب و  راجشألا  اهئاجرأب و  ضرألا  اهناکرأب و  تاومسلا  اهجاومأب و  راحبلا  تکب  هلتقل و  دادشلا  عبـسلا  تاومـسلا  تکب  دقلف 
عمس يأ  مأ  هیلا  نحیال  داؤف  يأ  مأ  هلتقل ؟ عدصنیال  بلق  يأ  سانلا  اهیأ  نوعمجأ . تاومسلا  لهأ  نوبرقملا و  ۀکئالملا  راحبلا و  ججل  یف 

كرت دالوأ  اننأک  راصمألا  نع  نیعساش  نیدوذم  نیدرشم  نیدورطم  انحبصأ  سانلا  اهیأ  ممصی ؟؟ مالـسالا و ال  یف  تملث  یتلا  ۀملثلا  هذه 
. قالتخإ الإ  اذـه  نأ  نیلوالا  انئابآ  یف  اذـهب  انعمـس  ام  اهانملث  مالـسالا  یف  ۀـملث  هانبکترا و ال  هورکم  هانمرتجأ و ال  مرج  ریغ  نم  لباک  و 
ام ۀبیصم  نم  نوعجار  هیلا  انأ  انأف هللا و  انب . اولعفام  یلع  وداز  امل  انب  ۀباصولا  یف  مهیلأ  مدقت  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یبنلا نأ  ول  هللاو 

اندج ال ۀنیدم  ( 60 . ) ماقتنإ وذ  زیزع  هنإ  انب  غلب  ام  انباصأ و  امیف  بستحن  هللادنعف . اهحدـفأ  اهرمأ و  اهعظفأ و  اهظکأ و  اهعجوأ و  اهمظعأ و 
. انینب لاجر و ال  انعجر ال  اعمج  نیلهألاب  کنم  انجرخ  انیج  نازحالا  تارسحلابف و  انیلبقت 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 65زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 
تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com

تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،
یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،

ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،
ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،

لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 
خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 

: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 65زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com
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