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اهیلع هللا  مالس  بنیز  ترضح  تامارک  بیاصم و  لیاضف ،  زا  ناتساد  تسیود 

: هدنسیون

يزیزع سابع 

: یپاچ رشان 

هلسلس

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ع)  ) بنیز ترضح  تامارک  بیاصم و  لیاضف ،  زا  ناتساد  20014

باتک 14تاصخشم 

14راتفگشیپ

 ( س  ) يربک بنیز  صیاصخ  16لیاضف و 

ترضح نآ  بیاصم  رب  ربمایپ  هیرگ  بنیز و  16دلوت 

بنیز شرورپ  19تدالو و 

 ( س  ) بنیز بیاصم  رب  لیئربج  19هیرگ 

 ( ع  ) یلع هیرگ  بنیز و  دلوت  20تراشب 

دنوادخ فرط  زا  بنیز  21يراذگمان 

همطاف 22دنزرف 

ربمایپ نابز  زا  بنیز  23هیذغت 

 ( س  ) بنیز ترضح  ياه  23بقل 

 ( س  ) بنیز ترضح  24هینک 

مشاه ینب  25هلیقع 

 ( س  ) بنیز تغالب  25تحاصف و 

 ( س  ) بنیز تواخس  26دوج و 

 ( س  ) بنیز ترضح  دادعتسا  26غوبن و 

 ( س  ) بنیز ترضح  27لیاضف 

نآرق 29رسفم 

 ( س  ) بنیز يایح  30ینمادکاپ و 

یعرش لئاسم  30نتفگ 

 ( ع  ) نیسح ریظن  31یتعاجش 

یتحار زا  32نتشذگ 
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تماما تلاسر و  ماقم  يامن  مامت  33هنیآ 

یکدوک رد  هبطخ  33داریا 

نآرق 34توالت 

هجیدخ هب  س )   ) بنیز 34تهابش 

دوخ راوگرزب  ردپ  هب  س )   ) بنیز 35تهابش 

 ( س  ) بنیز 35دهز 

 ( س  ) بنیز ترضح  هب  یگنادرم  35تبسن 

یندل ملع  همشچ  36بنیز ، 

ردارب رانک  36شمارآ 

 ( ع  ) نیسح هب  بنیز  تبحم  37هجرد 

 ( ع  ) نیسح هب  37هاگن 

 ( س  ) بنیز 37تدابع 

بش زامن  هب  37هقالع 

اروشاع بش  رد  بش  38زامن 

هتسشن 38زامن 

 ( س  ) بنیز زا  اعد  38سامتلا 

 ( ع  ) یلع تایح  نامز  رد  نایفوک  38داشرا 

ینید لئاسم  هب  39خساپ 

 ( س  ) بنیز هرابرد  ربمایپ  39شرافس 

بنیز زا  ع )   ) یلع 39لیلجت 

 ( س  ) بنیز هفیظو  39هس 

 ( ع  ) نیسح ماما  هب  40هقالع 

بنیز هب  ع )   ) نیسح ماما  40مارتحا 

 ( س  ) بنیز 40تشادگرزب 

 ( س  ) بنیز جاودزا  40طرش 

 ( ع  ) نیسح نسح و  نیب  42ینارنخس 
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رهاوخ ردارب و  باوج  لا و  44ؤس 

رخآ هظحل  رد  ردپ  زا  بنیز  لا  45ؤس 

ربمایپ طسوت  س )   ) بنیز باوخ  46ریبعت 

 ( س  ) بنیز ترضح  47نادنزرف 

ردام 47يراتسرپ 

 ( س  ) بنیز ترضح  47باقلا 

 ( ع  ) نسح همطاف و  یلع ،  ربمایپ ،  گوس  رد  س )   ) بنیز 50ترضح 

 ( ص  ) ادخ لوسر  شدج  گوس  رد  50بنیز 

 ( (ص ربمایپ هیرگ  رگ  هراظن  51بنیز 

 ! روایب ار  مدج  54طونح 

ردام گوس  رد  س )   ) 54بنیز

 ( (س ارهز همطاف  يارب  55يرادازع 

ردام تلحر  56ماگنه 

 ( ع  ) یلع شردپ  گوس  56رد 

 ( ع  ) نسح ماما  شردارب  57تبیصم 

 ( ع  ) نسح ماما  نیلاب  رب  58بنیز 

البرک نیمزرس  رد  س )   ) بنیز ترضح  59بیاصم 

البرک يوس  هب  59تکرح 

 ( ع  ) نیسح ناوراک  رد  59بنیز 

البرک هب  60دورو 

دوخ تروص  رب  61یلیس 

ندوب اضق  هب  61یضار 

البرک هب  دورو  رد  س )   ) 62بنیز

رهاظم نب  بیبح  هب  س )   ) بنیز 63مالس 

موش یمن  ادج  نیسح  زا  64نم 

اروشاع بش  رد  س )   ) بنیز 64بیاصم 
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بآ 64نتسب 

همیخ هب  64یشکرس 

نمشد هاپس  يادص  66ندینش 

اروشاع بش  رد  باحصا  66ناحتما 

 ( ع  ) نیسح رالاس  67هلفاق 

اروشاع 67بش 

اروشاع زور  رد  س )   ) بنیز 70بیاصم 

 ( س  ) بنیز زا  بآ  تساوخ  70رد 

 ( (ع داجس ماما  زا  73يراتسرپ 

 ( س  ) بنیز زا  ریشمش  تساوخ  75رد 

 ( س  ) بنیز ترضح  76دادمتسا 

بنیز اب  ع )   ) نیسح ماما  76عادو 

 ( س  ) بنیز رب  ماما  77يرادلد 

هنهک نهاریپ  78تساوخرد 

داتفا بسا  يور  زا  ماما  79یتقو 

ردارب ندب  80رانک 

ردام تیصو  هب  80لمع 

تماقتسا هب  80توعد 

ردارب رانک  رد  تاظحل  82نیرخآ 

هیبنیز لت  زارف  رب  س )   ) 83بنیز

تسین یناملسم  امش  نایم  رد  84ایآ 

دمآ نوریب  همیخ  زا  85بنیز 

البرک ياهلگ  86بیاصم 

 ( س  ) بنیز اب  اه  هچب  لد  86درد 

هللادبع نتفر  نادیم  هب  زا  86تعنامم 

 ( ع  ) سابع گوس  رد  س )   ) 87بنیز
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ربکا یلع  نیلاب  رد  س )   ) 87بنیز

ربکا یلع  رکیپ  رس  رب  س )   ) 89بنیز

ربکا یلع  ندب  رانک  س )   ) 89بنیز

دمآ ربکا  یلع  نیلاب  رب  باتش  89اب 

 ( (ع ربکا یلع  ندب  ندرک  90لغب 

رغصا یلع  يارب  بآ  90تساوخرد 

هدنام ام  زا  91یتناما 

 ( ع  ) یبتجم ماما  دنزرف  رغصا ،  هللادبع  گوس  91رد 

 ( س  ) بنیز دنزرف  ود  تبیصم  93رکذ 

يرغص همطاف  زا  س )   ) بنیز 94يراتسرپ 

 ( ع  ) نیسح ماما  راگدای  ود  لابند  95هب 

بابر 96یلست 

نیسح ماما  تداهش  زا  دعب  97بیاصم 

بسا ههیش  97ندینش 

حانجلاوذ اب  97نخس 

اه همیخ  ندیشک  شتآ  هب  98هراظن 

 ( س  ) بنیز ترضح  98يراکادف 

 ( (ع داجس ماما  هب  اه  همیخ  ندیشک  شتآ  هب  99ربخ 

 ( ع  ) داجس ماما  همیخ  رانک  س )   ) بنیز یبات  99یب 

هراپ هراپ  ندب  رانک  س )   ) 99بنیز

ردارب دسج  100رانک 

ردارب يولگ  101ندیسوب 

نک لوبق  ار  ینابرق  101نیا 

 ( (ع داجس ماما  هب  102ياردلد 

ردارب شعن  و  س )   ) 103بنیز

نابیرغ ماش  رد  باوخ  رد  ردام  104ندید 
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مرح لها  105تراغ 

تفرگ شوغآ  رد  ار  ردپ  شعن  106هنیکس 

تراسا نامز  رد  بنیز  ترضح  106بیاصم 

ماش ات  البرک  زا  ناریسا  106ناوراک 

بنیز يریسا  رب  ع )   ) نامز ماما  106هیرگ 

 ( ع  ) یلع نابز  زا  بنیز  تراسا  108ربخ 

 ( (ع داجس ماما  زا  يراتسرپ  109يرادلد و 

رهاظم نب  بیبح  مالک  زا  تراسا  110بیاصم 

لمحم رب  ندش  راوس  112ماگنه 

 ( س  ) بنیز هب  112هنایزات 

شارخلد هنحص  112ندید 

ردارب رس  هب  115هجوت 

 ( ع  ) نیسح ماما  كرابم  هرهچ  هب  مشچ  115ندوشگ 

ماش ات  هفوک  زا  تیب  لها  115ریسم 

هفوک رد  س )   ) بنیز 119هباطخ 

دایز نبا  هرامالا  راد  رد  س )   ) بنیز 121هباطخ 

دایز نبا  سلجم  رد  ع )   ) داجس ماما  زا  122عافد 

دایز نبا  سلجم  رد  فافع  123هنییآ 

دیزی سلجم  رد  س )   ) بنیز 126هباطخ 

دیزی سلجم  رد  س )   ) بنیز 128نیرفن 

دیزی سلجم  رد  س )   ) بنیز 129دایرف 

دیزی سلجم  رد  ع )   ) نیسح ماما  رتخد  زا  130عافد 

دیزی سلجم  رد  س )   ) بنیز 132ياعد 

دیزی زا  تساوخ  رد  هس  و  س )   ) 132بنیز

الب هودنا و  133تشت 

دیزی سلجم  رد  نابیرگ  ندرک  133هراپ 
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 ( ع  ) نیسح ماما  رتخد  يوج  تسج و  رد  133بنیز 

دوبن س )   ) بنیز 136رگا 

 ( س  ) بنیز ندید  137يوزرآ 

درک رذن  هک  ینز  139هصق 

دیآ یم  ماش  هبارخ  هب  دیزی  140نز 

ناکدوک يارب  اذغ  143هیهت 

هدیمح مان  هب  144ینز 

 ! میبیرغ اجنیا  رد  145ام 

هیقر ندرک  مارآ  و  س )   ) 145بنیز

هیقر اب  س )   ) بنیز 146عادو 

اهب نوخ  147نتفریذپن 

بنیز ترضح  تافو  ات  تراسا  زا  148دعب 

يرادازع سلجم  148لیکشت 

نیعبرا رد  ردارب  ربق  رانک  س )   ) 150بنیز

هنیدم 152نانز 

 ( ص  ) ربمایپ هب  نیسح  تداهش  153ربخ 

هنیدم هب  دورو  ماگنه  153نویش 

 ( س  ) بنیز اب  نینبلا  ما  154تاقالم 

هیقر زا  هنیدم  رد  س )   ) بنیز زوسناج  155دای 

 ( (س ارهز شردام  ربق  رانک  155يراوگوس 

اه لمحم  ندرک  شوپ  هایس  هب  156روتسد 

 ( س  ) بنیز رمک  ندش  مخ  يوم و  ندش  158دیفس 

میرادن اباب  رگم  میرادن ،  هناخ  159رگم 

هبیبح ما  اب  وگ  159تفگ و 

هیقر ترضح  نداد  لسغ  160هراظن 

 ( (س ارهز ترضح  ندید  باوخ  160هب 
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يربک بنیز  ترضح  163تافو 

 ( س  ) بنیز رمع  رخآ  163تاظحل 

 ( س  ) بنیز هردخم  ایلع  164توافو 

نفد 165لحم 

 ( س  ) بنیز تافو  رد  ع )   ) نامز ماما  165هیرگ 

 ! دناوخ یم  عادو  هضور  ع )   ) نامز 167ماما 

يراوگوس سلجم  هب  168تیانع 

ماش رد  شا  همع  ربق  رانک  ع )   ) نامز 169ماما 

 ( س  ) بنیز ترضح  170تامارک 

نید ناگرزب  زا  یکی  170يافش 

لدگنس دارفا  هیامرس  172يدوبان 

محر یب  نز  173يدوبان 

 ( س  ) بنیز ياعد  173رثا 

مشچ درد  174يافش 

انیبان 176يافش 

يدوهی بیبط  ندش  177ناملسم 

 ( س  ) بنیز ترضح  179نیرفن 

 ( س  ) بنیز ترضح  هب  180لسوت 

يرامیب 183يافش 

يدنه کی  تجاح  ندش  186فرطرب 

 ( س  ) بنیز هب  ینس  کی  مارتحا  187هجیتن 

ناوج کی  189يافش 

دوب هدش  نوگنرس  ماب  زا  هک  يرسپ  190يافش 

س)  ) بنیز زا  دنزرف  بلط  191يدوهی و 

 ( ع  ) تیب لها  تمظع  193كرد 

بعک نب  رحب  قح  رد  س )   ) بنیز 193نیرفن 
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هبطخ ندناوخ  ماگنه  رد  ضحم  194توکس 

دیوش یمن  سویءام  دیوش ،  194لسوتم 

ماش هب  رفس  195نیلوا 

 ( س  ) يربک بنیز  هب  195لسوت 

 ( س  ) بنیز تبقنم  رد  راعشا  196هدیزگ 

تاجن يایرد  196رتخد 

اروشاع رهظ  شدای ؛  197اب 

کشا 197ناوراک 

 . . . نیعبرا 198ات 

 ( س  ) بنیز ترضح  204دالیم 

 ( س  ) بنیز ترضح  نوخ  205مایپ 

اه هلال  رادساپ  206بنیز ؛ 

هنهرب ياپ  206اب 

زکرم 207هرابرد 
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ع)  ) بنیز ترضح  تامارک  بیاصم و  لیاضف ،  زا  ناتساد  200

باتک تاصخشم 
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راتفگشیپ

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

؟  تسیک بنیز 

؟  تسیک دنزرف  بنیز 

؟  درک باختنا  وا  يارب  یسک  هچ  ار  بنیز  مان 

؟  تسیک (س )  ارهز نیشناج 

؟  تساخرب اج  زا  وا  مارتحا  هب  ع )   ) نیسح ماما  هک  درک  هچ  بنیز 

؟  دیسر یلاع  تاماقم  نیا  هب  هک  درک  هچ  بنیز 

؟  داد تسد  وا  هب  یلاح  هچ  دید ،  ار  شردپ  هتفاکش  قرف  بنیز  یتقو 

؟  درک لمحت  هنوگچ  ار  شردام  قارف  بنیز 

؟  داد تسد  وا  هب  یلاح  هچ  دید ،  تشت  رد  ار  شردارب  رگج  ياه  هتخل  بنیز  یتقو 

؟  دنا هدناوخ  اه  تبیصم  ردام  ار  بنیز  ارچ 

؟  تسیک البرک  نامرهق 
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؟  دید هچ  دوب ،  هداتسیا  هیبنیز  لت  زارف  رب  بنیز  یتقو 

ار نمشد  رکشل  رازه  یس  بنیز  یتقو 
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؟  تشاد یساسحا  هچ  دید ،  لباقم  رد 

؟  درک لمحت  ار  ناکدوک  دوخ و  یگنشت  هنوگچ  بنیز 

؟  دنوش یم  هتشک  وا  ربارب  رد  شنازیزع  دید  یم  یتقو  تشاد  یساسحا  هچ  بنیز 

؟  دید هچ  هاگلتق  رد  بنیز 

؟  تخانش ار  ردارب  هراپ  هراپ  ندب  هنوگچ  بنیز 

درک ییاعد  هچ  دمآ ،  ردارب  ندب  رانک  یتقو  بنیز 

؟  دروآ بات  ار  شنازیزع  و  ناردارب ،  ردام ،  ردپ ،  دج ،  نداد  تسد  زا  تبیصم  هنوگچ  بنیز ، 

؟  دروخ یلیس  ارچ  بنیز 

؟  دوب یلاح  هچ  رد  بنیز  دندیشک ،  یم  شتآ  هب  ار  اه  همیخ  هک  ماگنه  نآ 

؟  درک لمحت  ار  یبیاصم  هچ  یبیاصم  هچ  تراسا  رد  بنیز 

؟  دید هزین  يالاب  رب  ار  ردارب  هدیرب  رس  یتقو  تشاد  یساسحا  هچ  بنیز 

؟  درک هدهاشم  ار  ییاه  هنحص  هچ  دیزی  سلجم  رد  بنیز 

؟  درک بارخ  ناشرس  رب  ار  نایدیزی  متس  خاک  هک  دناوخ  ییاه  هبطخ  هچ  نآ  زا  دعب  سلجم و  نآ  رد  بنیز 

؟  دناوخ هتسشن  ار  دوخ  بش  زامن  ارچ  بنیز 

؟  تفای تافو  یطیارش  هچ  رد  اجک و  رد  بنیز 

تمـسق رد  هدـیدرگ و  نایب  س )   ) يربک بنیز  ترـضح  يرغـص  هقیدـص  تامارک  بیاصم و  لیاضف ،  زا  تسیود  باـتک ،  نیا  رد 
 . تسا هدش  لقن  ع )   ) تراهط تمصع و  تیب  لها  نارعاش  زا  بختنم  راعشا  ینایاپ 

ترـضح نآ  صیاصخ  لیاصخ و  زا  مینک و  کیدزن  يراکادف  راثیا و  يوگلا  نآ  تالامک  فاصوا و  هب  ار  دوخ  میناوتب  تسا  دـیما 
 . دنام دهاوخن  هجیتن  شاداپ و  نودب  هدید ،  تبیصم  كاپ و  يوناب  نآ  هب  صالخا  اب  لسوت  هک  مینادب  میریگ و  رب  رفاو  هرهب 

 ( س  ) يربک بنیز  صیاصخ  لیاضف و 

ترضح نآ  بیاصم  رب  ربمایپ  هیرگ  بنیز و  دلوت 
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ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

س  ) يربک بنیز 
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ص  ) ادخ لوسر  شوگ  هب  زیزع ،  دازون  دلوت  ربخ  دوشگ .  ناهج  هب  مشچ  هنیدم  رد  ترجه  ای 6  لاس 5  لوالا  يدامج  مجنپ  زور  ( 
 : دومرف س )   ) همطاف دوخ  رتخد  هب  دمآ و  س )   ) ارهز همطاف  ترضح  شرتخد  لزنم  هب  وا  رادید  يارب  ص )   ) ادخ لوسر  دیـسر .  ( 

 (( . منیبب ار  وا  ات  روایب  میارب  ار  تدازون  ناج ،  همطاف  مرتخد ،  ))

 . داد شراوگرزب  ردـپ  هب  هاگ  نآ  و  دز ،  هسوب  وا  ینتـشاد  تسود  ياـه  هنوگ  رب  درـشف ،  هنیـس  هب  ار  شکچوک  دازون  س )   ) همطاـف
نتخیر کشا  هب  عورـش  تشاذگ و  وا  تروص  هب  ار  دوخ  تروص  هدیـشک  شوغآ  رد  ار  شزیزع  يارهز  دنبلد  دـنزرف  ص )   ) ربمایپ

ینک یم  هیرگ  ارچ  مردپ ،  دیـسرپ :  ردپ  زا  دوب  تحاران  ادیدش  هک  یلاح  رد  دش و  هنحـص  نیا  هجوتم  ناهگان  ص )   ) همطاف درک . 
تـشونرس نم  ینتـشاد  تسود  رتـخد  نیا  وت ،  نم و  گرم  زا  سپ  هک  تسا  تلع  نیا  هب  ما  هیرگ   : )) دومرف ص )   ) ادـخ لوسر   ! ؟

هب ار  یگرزب  ياهتبیصم  هچ  دوش و  یم  ور  هب  ور  یکاندرد  یتالکشم  هچ  اب  وا  هک  تشگ  مسجم  مرظن  رد  تشاد ،  دهاوخ  يرابمغ 
(( . دنک یم  لابقتسا  زاب  شوغآ  اب  دنوادخ  ياضر  رطاخ 

یموصعم هرهچ  هب  هتشادرب  وا  راسخر  زا  هرهچ  زین  یهاگ  دیسوب ،  یم  ار  شزیزع  هداون  تخیر و  یم  کشا  مارآ  هک  یقیاقد  نآ  رد 
شرتخد هب  باطخ  هک  دوب  اج  نیمه  رد  تسیرگن و  یم  هریخ  هریخ  تشگ  یم  راد  هدهع  ار  گرزب  یتلاسر  اهدعب  هک 
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باوـث دـیرگب  وا  بیاـصم  بنیز و  رب  هک  یـسک  ره  ناـج ،  همطاـف  منامـشچ ،  ینـشور  نم و  نت  هراـپ  يا   : )) دوـمرف س )   ) همطاـف
(1 (( . ) دنک هیرگ  نیسح  نسح و  وا  ردارب  ود  رب  هک  دنهد  یم  وا  هب  ار  یسک  نتسیرگ 

بنیز شرورپ  تدالو و 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

تیبرت و  هدمآ ،  ایند  هب  يرجه  مجنپ  لاس  یلوالا  يدامج  هام  مجنپ  رد  س )   ) يربک بنیز  انتدیس  هک  تسا  نآ  راتفگ  نیرت  تسرد 
ناتسپ زا  و  هتفر ،  هار  تلاسر  هناخ  رد  و  هدوب ،  ص )   ) مرکا ربمغیپ  رانک  رد  دننام  یب  اهبنارگ و  دیراورم  همیتی و  هرد  نآ  شرورپ  و 

 ، هدومن ومن  هدروخ و  كاروخ  اذغ و  ع )   ) نینم ؤملاریما  ربمغیپ ،  يومع  رسپ  تسد  زا  و  هدیکم ،  یحو  ریش  س )   ) هیـضرم يارهز 
هب یگرزب  تمظع و  ياه  هماج  هب  و  یهلا ،  یناحور و  شرورپ  هتفاـی  شرورپ  و  یتخبکین ،  تداعـس و  اـب  و  هزیکاـپ ،  یـسدق و  ومن 

بیذهت نتخومآ و  میلعت و  شرورپ و  تیبرت و  هب  ءاسک  باحصا  نت  جنپ  و  هدش ،  هدیشوپ  يراوگرزب  تمشح و  ینمادکاپ و  رداچ 
(2  . ) دنشاب ناشیا  وا  ملعم  بد و  ؤم  یبرم و  هک  تسا  سب  نیمه  و  دنتشاد ،  یگداتسیا  هدومن و  مایق  وا  ندینادرگ  هزیکاپ  و 

 ( س  ) بنیز بیاصم  رب  لیئربج  هیرگ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

رضحم هب  دوب ،  هلاس  راهچ  هس  كدوک  ماگنه  نآ  رد  هک  ع )   ) نیسح س ، )   ) بنیز ترضح  تدالو  زا  سپ  هک  تسا  هدش  تیاور 
 (( . تسا هدرک  اطع  يرهاوخ  نم  هب  دنوادخ   : )) درک ضرع  دمآ و  ص )   ) ادخ لوسر 

هچ يارب   : )) دیـسرپ ع )   ) نیـسح تـخیر .  ورف  هدـید  زا  کـشا  دـش و  نیگهودـنا  بـلقنم و  نخـس ،  نـیا  ندینـش  اـب  (ص )  ربماـیپ
. )) ؟  يدش نایرگ  نیگهودنا و 

 . دوش راکشآ  تیارب  يدوز  هب  نآ  زار  ممشچ ،  رون  يا   : )) دومرف (ص )  ربمایپ
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((

 ، دیـسرپ وا  هیرگ  تلع  زا  ص )   ) ادـخ لوسر  درک ،  یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  دـمآ ،  ص )   ) ادـخ لوسر  دزن  لیئربج  يزور  هکنیا  اـت 
دهاوخ نابیرگ  هب  تسد  هودـنا  جـنر و  الب و  اب  هراومه  رمع  نایاپ  اـت  یگدـنز  زاـغآ  زا  بنیز )   ) رتخد نیا   : )) درک ضرع  لـیئربج 

نسح ماما  شردارب  زوسناج  تبیصم  متام  سپس  شردام و  متام  شوختسد  ینامز  دوش ،  التبم  وت  قارف  تبیـصم  درد  هب  یهاگ  دوب ؛
هدـیمخ شتماق  هک  يروط  هب  دوش ،  راتفرگ  البرک  زوسناج  بیاصم  هب  هکنیا  رت  نوزفا  رت و  كاـندرد  بیاـصم  نیا  زا  ددرگ و  (ع ) 

 . (( ددرگ دیفس  شرس  يوم  دوش و 

دیسرپ نآ  تلع  زا  س )   ) ارهز درک ،  یتخس  هیرگ  داهن و  س )   ) بنیز تروص  رب  ار  شکشا  رپ  تروص  دش و  نایرگ  ص )   ) ربمایپ
 . درک نایب  (س )  ارهز يارب  دوش ،  یم  دراو  س )   ) بنیز رب  هک  ار  یبیاصم  اهالب و  زا  یشخب  ص )   ) ربمایپ . 

 ( ص  ) مرکا ربمایپ  تسیک ؟  دنک  هیرگ  س )   ) بنیز مرتخد  بیاصم  رب  هک  یسک  شاداپ  ردپ !  يا   : )) دیـسرپ س )   ) ارهز ترـضح 
(3 (() دنک یم  هیرگ  ع )   ) نیسح نسح و  بیاصم  يارب  هک  تسا  یسک  شاداپ  نوچمه  وا  شاداپ   : )) دومرف

 ( ع  ) یلع هیرگ  بنیز و  دلوت  تراشب 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

وا دالوا  زا  کی  ره  تدالو  هک  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  زج  دیدرگ ،  مرح  داش و  دنداد ،  دنزرف  تدالو  هب  تراشب  هک  ار  يردـپ  ره 
 . دیدرگ وا  نزح  ببس 

هجوتم ع )   ) نینم ؤملاریما  دش ،  دلوتم  بنیز  ترضح  نوچ  هک  تسا  تیاور  رد 
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راگدرک يادخ  انامه  راوگرزب !  ردپ  يا  درک :  ضرع  تفاتش و  ردپ  لابقتسا  هب  ع )   ) نیـسح تقو  نآ  رد  دیدرگ ،  هرهاط  هرجح  هب 
 . هدومرف اطع  نم  هب  يرهاوخ 

 ( ع  ) نیسح نوچ  دش .  يراج  شنویامه  راسخر  هب  كرابم  ياه  هدید  زا  کشا  رایتخا  یب  نخس  نیا  ندینـش  زا  ع )   ) نینم ؤملاریما 
تبیـصم و هب  لدبم  تراشب  دهد ،  تراشب  ار  ردپ  دمآ  هچ ،  تشگ .  رطاخ  هدرـسفا  دومن  هدـهاشم  شراوگرزب  ردـپ  زا  ار  لاح  نیا 
 : درک ضرع  تشگ و  يراج  شراسخر  رب  شکرابم  هدید  زا  کشا  دمآ و  درد  هر  شکرابم  لد  دیدرگ ،  ردپ  هودـنا  نزح و  ببس 

)) ؟  تسیک رب  هیرگ  نیا  تسیچ و  ببس  دینک ،  یم  هیرگ  امش  مدروآ  تراشب  ار  امش  نم  موش ،  تیادف  اباب  ))

دوش رادومن  شرثا  راکشآ و  هیرگ  نیا  رس  هک  دشاب  دوز  هدید !  رون   : )) دومرف دومن و  شزاون  تفرگرب و  رد  ار  شنیسح  ع )   ) یلع
 . دیدرگ بلقنم  مه  ترضح  نآ  داد و  ربمغیپ  هب  ناملس  ار  تراشب  نیمه  دنک .  یم  البرک  هعقاو  هب  هراشا  هک  . ((

نآ دـیدرگ و  تمدـخ  بایفرـش  ناملـس  تقو  نآ  تشاد  فیرـشت  دجـسم  رد  تلاسر  ترـضح  هک  تسا  بتک  ضعب  رد  هک  ناـنچ 
بناـج زا  لـییربج  ناملـس  يا   : )) دوـمرف تسیرگب و  ترـضح  نآ  تفگ .  تینهت  داد و  تراـشب  هموـلظم  نآ  تدـالو  هـب  ار  رورس 

(4  (() خلا دوش ،  التبم  البرک  مالآ  هب  ات  دشاب  دودعم  ریغ  شتبیصم  یمارگ  دولوم  نیا  هک  دروآ  ربخ  لیلج  دنوادخ 

دنوادخ فرط  زا  بنیز  يراذگمان 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ترضح شردام  دش ،  دلوتم  س )   ) بنیز هک  یماگنه 
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 ! دینک يراذگمان  ار  دازون  نیا  تفگ :  هدروآ و  ع )   ) نینم ؤملاریما  شردپ  دزن  ار  وا  س )   ) ارهز

 . متفا یمن  ولج  ادخ  لوسر  زا  نم  دومرف :  ترضح 

ترـضح نآ  هب  ع )   ) یلع نینم  ؤـملاریما  رفـس ،  زا  تعجارم  زا  سپ  دوـب .  ترفاـسم  رد  ص )   ) مرکا لوـسر  ترـضح  ماـیا  نـیا  رد 
 . دینک باختنا  دازون  يارب  ار  یمان  درک :  ضرع 

 . مریگ یمن  تقبس  مراگدرورپ  رب  نم  دومرف :  ص )   ) ادخ لوسر 

 : تفگ هدرک و  غالبا  (ص )  ربمایپ هب  ار  دنوادخ  مالس  هدمآ و  دورف  ع )   ) لیئربج ماگنه  نیا  رد 

 . تسا هدیزگرب  رب  وا  يارب  ار  مان  نیا  گرزب  دنوادخ  دیراذگب !  بنیز ))   )) ار دازون  نیا  مان 

رب سک  ره  دومرف :  تسیرگ و  ص )   ) مرکا ربمایپ  درک .  وگزاب  دش ،  دهاوخ  دراو  ترضح  نآ  رب  هک  ار  یتالکـشم  بیاصم و  دعب 
(5  . ) دشاب هتسیرگ  نیسح  نسح و  شناردارب  رب  هک  تسا  یسک  دننامه  دیرگب ،  رتخد  نیا 

همطاف دنزرف 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

نیرتگرزب ع )   ) نیسح ماما  نسح و  ماما  زا  سپ  وا  و  هدمآ ،  ایند  هب  س )   ) همطاف زا  هک  تسا  يرتخد  نیتسخن  بنیز ،  ترضح  ایلع 
ینعی راهطـضا -  مایا  رد  رابخا  ناگدننک  نایب  ثیدح و  نایوار  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دنا :  هتفگ  زین  و  هدوب ،  س )   ) همطاف نادـنزرف 

یم دننک  لقن  یتیاور  ع )   ) یلع نینم  ؤملاریما  زا  دنتساوخ  یم  هاگ  ره  نینم -  ؤم  رب  نارگمتس  متـس  ملظ و  یگریچ  هبلغ و  راگزور 
نینم ؤملاریما  هکنیا  و  تسا ،  بنیز  یبا  زا  تیاور  نیا  دنتفگ : 
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 - مالـسلاامهیلع نیـسح -  ماـما  نسح و  ماـما  زا  سپ  س )   ) يربـک بنیز  هـک  تـسا  نآ  يارب  دـندیمان ،  یم  هـینک  نـیا  هـب  ار  (ع ) 
(6  . ) تسا هدوبن  فورعم  هینک  نیا  هب  شنانمشد  دزن  ع )   ) نینم ؤملاریما  و  هدوب ،  ترضح  نآ  نادنزرف  نیرتگرزب 

ربمایپ نابز  زا  بنیز  هیذغت 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 . درک یم  يذغت  ص )   ) هللا لوسر  نابز  زا  ع )   ) نیسح نسح و  شردارب  ود  دننام  س )   ) بنیز ترضح 

نابز ندیکم  اب  نانآ  تشاذگ ،  یم  نینـسح  ناهد  رد  ار  دوخ  نابز  ص )   ) ربمغیپ تسا ،  هدمآ  رابخا  زا  يرایـسب  رد  هک  روط  نامه 
زین س )   ) بنیز ترضح  دروم  رد  درک ،  یم  دشر  دییور و  یم  ناشندب  تسوپ  تشوگ و  قیرط  نیمه  زا  دندش و  یم  هیذغت  ربمغیپ 

 . داد یم  ماجنا  ار  لمع  نیمه 

تیاور نینچ  ع )   ) قداـص ترـضح  زا  ( 155  ) جـنپ هاجنپ و  دـصکی و  هزجعم  هحفـص 94 )  ) يدنوار جیارخ  باتک  زا  لوا  دـلج  رد 
 : تسا هدرک 

درک یم  هیذغت  ار  نانآ  دوخ  ناهد  بآ  زا  دمآ ،  یم  همطاف  راوخ  ریـش  نادنزرف  دزن  هتـسویپ  ص )   ) ربمغیپ دومرف :  ع )   ) قداص ماما 
(7 (() دیهدن ریش  نانآ  هب  دومرف  یم  س )   ) همطاف هب  سپس  و 

 ( س  ) بنیز ترضح  ياه  بقل 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ایند هب  ناـنم  ؤمریما  ناـنز  رگید  زا  هک   ) شنارهاوخ ریاـس  زا  وا  نداد  زییمت  ندـش و  صخـشم  يارب  بقل  نیا  يربـک :  بنیز  فـلا ) 
 . دوب دندوب ) هدمآ 

یب ياـه  تهابـش  ییوـس  زا  و  تسا ،  س )   ) هیـضرم يارهز  شرداـم ،  كراـبم  بـقل   (( هقیدـص  )) نوـچ يرغـصلا :  هقیدـصلا   ( ب
 . دندرک بقلم  يرغص ))  هقیدص   )) ار بنیز  ترضح  اذل  تشاد ،  دوجو  رتخد  ردام و  نایم  يرامش 

 : نیبلاطلا هلیقع  مشاه /  ینب  هلیقع  هلیقع /  ج ) 

تبحم تزع و  شا  هناخ  رد  دـشاب و  رادروخ  رب  يا  هژیو  يدـنمجرا  تمارک و  زا  شموق  رد  هک  تسا  ییوناـب  ياـنعم  هب  هلیقع ))  ))
هتشاد يا  هداعلا  قوف 
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 . دشاب

 : اه بقل  رگید  د )

(8  . ) تسا هلماک  هلضاف و  یلع ،  لآ  هدباع  هملعمریغ ،  هملاع  هفراع ،  هقثوم  بنیز ،  ترضح  ياه  بقل  رگید  زا 

 ( س  ) بنیز ترضح  هینک 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

وا نیب  دشاب  قرف  هک  تسا  نآ  يارب  دنیوگ ،  یم  يربک ))  بنیز   )) ار ناشیا  هک  نیا  و  تسا ،  موثلک ))  ما   )) ترـضح ایلع  نآ  هینک 
 . تسا هدش  هدیمان  هینک  مان و  نآ  هب  هک  شنارهاوخ  زا  یسک  نیب  و 

(9  . ) امهیلع هللا  تاولصارهز  همطاف  يربک  هقیدص  شردام  وا و  نیب  قرف  يارب  تسا ،  هدش  يرغص ))  هقیدص   )) هب هبقلم  هک  نانچ 

دوب هملاع  بنیز 

 : دنیامرف یم  س )   ) يربک بنیز  مشاه ،  ینب  هلیقع  هب  باطخ  ع )   ) داجس ماما 

 (( . همهفم ریغ  همهف  و  هملعم ،  ریغ  هملاع  هللا  دمحب  تنا  همع  ای  ))

هدـنامهف وت  هب  ار  بلاطم  یـسک  هک  نآ  یب  یتسه  يا  هدـیمهف  و  یـشاب ،  هتـشاد  ملعم  هکنیا  نودـب  یتسه  يا  هملاع  وت  ناـج !  همع 
(10) دشاب

دوب هثدحم  بنیز 

نآ هک  تسا  ادـیوه  رهاـظ و  هللا -  مـهمحر  رگید -  ناـملاع  زا  وا  زج  و  يرجه )  لاس 1286  هب  یفوتم   ) يدنبرد لضاف  نانخـس  زا 
ماما شیامرف  و  هتـسناد ،  یم  ار  تخـس )  ياهدـماشیپ  اه و  گرم   ) اـیالب اـیانم و  ملع  س )   ) يربک بنیز  ترـضح  ارـس  ود  نوتاـخ 

 : وا هب  ع )   ) داجس

هک یتسه  ییاناد  وت  ساپس ،  رکـش و  ار  يادخ  مردپ !  رهاوخ  يا  همهفم ؛))  ریغ  همهف  و  هملعم ،  ریغ  هملاع  هللا  دمحب  تنا  همع  ای  ))
هب یسک  هک  یتسه  يا  هدننک  كرد  هدیمهف و  و  هتخوماین ،  وت  هب  یسک 
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 . تسا هدنامهفن  وت 

 ( یلاعت كرابت و  يادـخ  بناج  زا   ) زیچ همه  ینعی  هدوب ،  هثدـحم  س )   ) نینم ؤملاریما  رتخد  بنیز  هک  نیا  هب  تسا  امنهار  لـیلد و 
 . تسا هتشگ  یم  راکشآ  شلد  رد  هدش و  یم  ماهلا  وا  هب 

(11  . ) تسا هدوب  لجوزع )  يادخ  بناج  زا  هکلب  هتفرگن ،  ارف  داتسا  زا  هک  یمولع   ) هیندل مولع  زا  وا  شناد  ملع و  نینچمه 

مشاه ینب  هلیقع 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

هک هتسجرب  تافص  نیا  دنتفر .  یم  وا  دزن  نید  ماکحا  نتخومآ  دصق  هب  نانز  دوب و  یملع  سلجم  ار  وا  هک  تسا  تایاور  یخرب  رد 
یم مشاه ))  ینب  هلیقع   )) ار وا  هک  نانچ  تخاس ؛  زاتمم  نارگید  زا  ار  بنیز  تسا ،  هدشن  مهارف  وا  رـصاعم  نانز  زا  کی  چیه  يارب 

 . دنتفرگ یم  ارف  ثیدح  يو  زا  دنتفگ و 

هب هک  نانچ  دـنام ؛ وا  رب  بقل  نیا  و  درک . . .  ثیدـح  ع )   ) یلع رتخد  بنیز  ام ،  هلیقع   : )) دـیوگ دـنک و  ثیدـح  وا  زا  ساـبع  نبا 
(12  . (() دنتفگ هلیقع  ینب  ار  يو  نادنزرف  تشگ و  فورعم  هلیقع 

 ( س  ) بنیز تغالب  تحاصف و 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : دسیون یم  هر )   ) يدقن رفعج  خیش 

نابز تحاصف و  زا  هک  هک  تسا  برع  ناراتفگ  وکین  نارونخس و  ءاحصف و  زا  ربخ ) نیا  يوار   ) ریثک نب  ملذح  نیا  و  میوگ :  یم  ))
بجعت بنیز  نتفگ  نخـس  بطاخم  لاح  بسانم  ماـقم و  ياـضتقا  قباـطم  نخـس و  ییاـسر  تغـالب و  زا  يراـتفگ و  وکین  يروآ و 

 ، هردخم نآ  هدیدنـسپ  يروالد  هیبدا و  تعاجـش  شناد و  ملع و  لامک و  لضف و  يرترب  تعارب و  زا  و  هدمآ ،  تفگـش  هب  هدومن و 
ره رتهم  دیس و  شردپ  هب  رگم  دیامن ،  دننام  هیبشت و  یسک )  هب   ) ار وا  هتـساوتن  هک  يروط  هب  هتفرگ ،  ارف  ار  وا  ینادرگرـس  تریح و 

شنانخس  ( ) س  ) بنیز ترضح  ایلع  ایوگ  ینعی  نینم ؛))  ؤملاریما  ناسل  نع  عرفت  اهناک   : )) هتفگ ور ) نیا  زا   ) سپ یحیصف .  غیلب و 
ع  ) نینم ؤملاریما  نابز  زا  هفوک )  رد  ار 
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هبطخ و نیا  هتـشون ،  یباـتک  ع )   ) نیـسح ياـه  تشذگرـس  لاوـحا و  رد  ـالبرک و  هراـبرد  هک  ره  و  دوـمن ،  یم  گـنهآ  دـصق و  ( 
همیزخ هک  هدومن  تیاور  يدـسالا  همیزخ  زا  ار  نآ  نییبـتلا ))  ناـیبلا و   )) دوخ باـتک  رد  ظـحاح  و  تسا .  هدومن  لـقن  ار  ینارنخس 

یلاح رد  دندومن ،  یم  نویـش  يراز و  هبدن و  البرک ) رد  ناگدش  هتـشکرب   ) هداتـسیا اپ  هب  مدـید  زور  نآ  رد  ار  هفوک  نانز   : )) هتفگ
(13) دندیرد یم  ار ) ناش   ) اه نابیرگ  هک 

 ( س  ) بنیز تواخس  دوج و 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

تمدخ نامهیم  يارب  یماعط  ایآ  همطاف ،  يا  دومرف :  هدمآ و  هناخ  هب  ترضح  نآ  دیـسر .  ع )   ) نینم ؤملاریما  يارب  ینامهیم  يزور 
 ، دوب رادـیب  س )   ) بنیز دـشاب .  یم  بنیز  مرتخد  مهـس  مه  نآ  هک  تسا  دوجوم  ینان  ضرق  طـقف  درک :  ضرع  دـشاب ؟  یم  اـمش 

رتشیب لاـس  جـنپ  اـی  راـهچ  هک  تقو ،  نآ  رد  هک  یلفط  منک .  یم  ربـص  نم  دـیربب ،  ناـمهیم  يارب  ارم  ناـن  رداـم ،  يا  درک :  ضرع 
رد ار  دوخ  یتسه  هک  ینز  دربب ؟  یپ  یمظع  يوناب  نآ  تمظع  هب  دناوت  یم  یسک  هنوگچ  رگید  دشاب ،  وا  مرک  دوج و  نیا  هتـشادن 

تیاهن رد  یتسیاب  درذگب  اهنآ  زا  دیامنب و  قافنا  لاعتم  دـنوادخ  هار  رد  ار  دوخ  رتزیزع  ناج  زا  نادـنزرف  و  دـیامنب ،  لذـب  ادـخ  هار 
(14  . ) دشاب هدوب  دوج 

 ( س  ) بنیز ترضح  دادعتسا  غوبن و 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

دومرف هدومن  سابع  هب  ور  هک  دوب  هتـسشن  بنیز  سابع و  شلاسدرخ  دنزرف  ود  نایم  رد  ع )   ) نانم ؤمریما  يزور  هک  هدمآ  خیرات  رد 
 . کی وگب  دحاو )) لق  : ))

 . تفگ ار  نآ  سابع 

 . ود وگب  نانثا ))  لق   : )) دومرف سپس 

 . میوگب ود  ما ،  هتفگ  یکی  هک  ینابز  اب  مراد  مرش  نانثا ؛))  دحاو ،  تلق  يذلا  ناسللاب  لوقا  نا  ییحتسا   : )) تفگ خساپ  رد  سابع 

یلاعت و يادـخ  تینادـحو  هب  هراشا  لاسدرخ  دـنزرف  نیا  مالک  هک  ارچ  دز ؛ هسوب  ار  ع )   ) سابع نامـشچ  ع )   ) نانم ؤمریما  هاگ  نآ 
 . درک یم  وا  دیحوت 

ردپ لا  ؤس  رظتنم  بنیز  یلو  درک ،  س )   ) بنیز هب  ور  سپس 
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؟  يراد تسود  ار  ام  ردپ !  تفگ :  درک و  حرطم  یلا  ؤس  دوخ  هدنامن ، 

 . دنتسه ام  بلق  ياه  هراپ  نادنزرف  مرتخد ،  يرآ  دومرف :  ع )   ) نانم ؤمریما 

اج نم  ؤم  بلق  رد  دالوا -  تبحم  ادخ و  تبحم  تبحم -  ود  ردپ !  دیـسرپ :  دش و  یلـصا  لا  ؤس  دراو  همدـقم ،  نیا  اب  س )   ) بنیز
 . دنوادخ میدقت  ار  صلاخ  تبحم  نک و  ام  راثن  ار  ینابرهم  تقفش و  یشاب ،  هتشاد  تسود  دیاب  رگا  سپ  دریگ .  یمن 

نانآ هب  تبـسن  شا  هقالع  رب  دومن ،  هدـهاشم  شلاـسدرخ  رـسپ  رتخد و  نیا  رد  ار  دادعتـسا  تخانـش و  و  كرد ،  نیا  هک  ع )   ) یلع
ردـپ هداوناخ  هژیو  مارتحا  زا  دوب ،  شدوجو  رد  هک  یتـالامک  رگید  دادعتـسا و  غوبن و  نیمه  لـیلد  هب  س )   ) بنیز دـش )) .  هدوزفا 

(15  . ) دش رادروخرب 

 ( س  ) بنیز ترضح  لیاضف 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : دسیون یم  س )   ) يربکلا بنیز  انتدیس  هرابرد  لاقملا ))  حیقنت   )) فیرش باتک  موس  دلجم  رد  هر )   ) یناقمام همالع  موحرم 

یتفایرد هدومن و  كرد  اجک  زا  و   ) دینادرگ اناد  ار  وت  زیچ  هچ  بنیز و  تسیچ  بنیز و  میوگ :  یم  يربکلا  بنیز  انتدیـس  هرابرد  ))
 ( هک تسا  نآ  رازه  رازه  زا  کـی  مه  نآ  صاـصتخا  روـط  هب  سپ  ( ؟  تسیچ بنیز  يرترب )  تلیـضف و  یگرزب و  تفارـش و   ) هک ( 

هدیمح تافـص  اققحم  و  تسا ،  ادخ ) لوسر  دج  ردپ  فانم  دبع  نبا   ) مشاه نادـنزرف  یمارگ  راوگرزب و  نوتاخ  ینعی  هلیقع  بنیز 
س  ) يربک هقیدص  شردام ،  زا  سپ  هک  دوب  اراد  ار  هدیدنسپ  ياه  يوخ  و 
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شـشوپ و باجح و  رد  ار  بنیز  يرغـص ،  هقیدـص  تسا  وا  دوش :  هتفگ  تسا  راوازـس  قح و  هک  نیا  ات  تسا ،  هدوبن  اراد  یـسک  ( 
ود و  نینم )  ؤـملاریما   ) شردـپ ناـمز  رد  ار  وا  نت  هک  تسا )  نیا  نآ  و   ) تـسا ینوزفا  تداـیز و  نارگید )  زا   ) ینمادـکاپ تـفع و 
 ، دـنمان یم  فط  ار  البرک  نیمز  هک  نیا  و  البرک ،   (( ) فط  )) زور ات  دـیدن  نادرم  زا  یـسک  نیـسح )  ماـما  نسح و  ماـما   ) شردارب

ربـص و رد  س )   ) بنیز و  تسا )  تارف  راـنک  ـالبرک  نـیمز  و  دـنیوگ ،  ار  راـنک  بناـج و  دـنلب و  ینیمز  فـط  هـک  تـسا  نآ  يارب 
توق و و  یتسرد )  قح و  نتخاس  راکـشآ  رد   ) یگداتـسیا مایق و  يرادیاپ و  تابث و  و  گرزب )  ياه  هودنا  بیاصم و  زا   ) ییابکیش

يادـخ هچنآ  زا   ) يربنامرف تعاطا و  يراـکزیهرپ و  اوقت و  و  مالـسا )  سدـقم  نید  ماـکحا  دـیاقع و  هب   ) ندـیورگ ناـمیا و  يورین 
تافـص نیا  ياراد  هک  ینوتاخ  نینچ  ایند  رد  س )   ) همطاف ترـضح  ایلع  شردام  زا  سپ  هک   ) دوب هناـگی  هدـیحو و  هدومرف )  یلاـعت 

يروآ و نابز  نتفگ و  نخس  اراکـشآ  تحاصف و  رد  س )   ) بنیز و  مرادن )  غارـس  دشاب ،  دننام  یب  هدیدنـسپ  ياه  يوخ  هدیمح و 
ع  ) نینم ؤملاریما  شراوگرزب )  ردپ   ) نابز زا  ییوگ  لاح ،  بسانم  ماقم و  ياضتقا  قباطم  نتفگ  نخس  نخس و  ییاسر  تغالب و  رد 

نبا سلجم  رد   ) وا ینارنخس  هبطخ و  رد  هک  یسک  رب  تسین  هدیشوپ  هک  نانچ  دومن ،  یم  گنهآ  دصق و  ( 
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لوصا و هدـننک  نایب  املع و   ) ام رگا  و  دـشیدنیب ،  هدومن و  رکف  یتسرد  قیقحت و  يور  زا  ماش )  رد  دـیزی  سلجم  و  هفوک ،  رد  دایز 
هنوگ چیه  هدش و  هتـشادزاب  هانگ  زا   ) هدوب تمـصع  ماقم  ياراد  ع )   ) ماما دـننام  س )   ) بنیز مییوگب :  مالـسا )  سدـقم  نید  عورف 
راتفگ  ) هک دسر  یمن  ار  یسک  تسا )  نیمه  هیماما  ام  دزن  تمـصع  ینعم  هتـشاد و  نآ  رب  ییاناوت  تردق و  هک  نیا  اب  هدرکن  یهانگ 

 ، دشاب انـشآ  ماش )  هفوک و  رد   ) البرک زا  سپ  البرک و  فط و  رد  وا  ياه  تشذگرـس  لاوحا و  هب  رگا  دریذپن .  دـنک و  راکنا  ار ) ام 
يراگزور ار  ییاوشیپ  تماما و  نیگنـس  راب  زا  يا  هراپ  رادـقم و  ع )   ) نیـسح ماما  هنیآ  ره  دوبن  نینچ  رگا  و  دـشابن ؟  نینچ  هنوگچ 

درک و یمن  تیصو  وا  هب  ار  دوخ  ياهشرافس  ایاصو و  زا  يا  هراپ  و  دومن ،  یمن  راذگاو  لمح و  وا  رب  دوب  رامیب  (ع )  داجـس ماما  هک 
دوخ نیشناج  هصاخ و  تباین  هب  هبیان  تسا .  تماما  تیالو و  ياه  هناشن  راثآ و  زا  هک  هچنآ  ماکحا و  نایب  رد  ار  وا  ع )   ) داجس ماما 

(16  . ) دنادرگ یمن 

نآرق رسفم 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : دنک یم  لقن  نینچ  هیبنیزلا ))  صیاصخ   )) دوخ باتک  رد  يریازج  نیدلارون  دیس  یمارگ  لضاف 

نآ ینعم  ریسفت و  نآرق  اهنز  يارب  هک  تشاد  یسلجم  شا  هناخ  رد  س )   ) بنیز دوب ،  هفوک  رد  ع )   ) نینم ؤملاریما  هک  يراگزور  ))
هک دومن  یم  ریسفت  ار  صعیهک ))   )) يزور درک .  یم  راکشآ  ار 
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یم ریسفت  ار  صعیهک ))   )) اه نز  يارب  مدینش  منامـشچ !  ود  ینـشور  رون و  يا  دومرف :  دمآ و  وا  هناخ  هب  ع )   ) نینم ؤملاریما  هاگان 
؟  ییامن

ترتـع و امـش  هب  هک  یهودـنا  تبیـصم و  يارب  تسا  يا  هناـشن  زمر و  نیا  دوـمرف :  ع )   ) نینم ؤـملاریما  يرآ .  تفگ :  س )   ) بنیز
بنیز هاگ  نآ  سپ  تخاس .  راکـشآ  داد و  حرـش  ار  اه  هودـنا  بیاـصم و  نآ  زا  سپ  دروآ .  یم  يور  (ص )  ادـخ لوسر  نادـنزرف 

(17  . ) اهیلع هللا  تاولص  ادص -  اب  هیرگ  درک ،  هیرگ 

 ( س  ) بنیز يایح  ینمادکاپ و 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : تسا هدرک  تیاور  ینزام  ییحی 

هب دوب .  ع )   ) نینم ؤملاریما  رتخد  س )   ) بنیز هناخ  کیدزن  ما  هناخ  مدرب و  رس  هب  ع )   ) یلع ترضح  تمدخ  رد  هنیدم  رد  اهتدم  ))
شراوگرزب دج  ترایز  هب  تساوخ  یم  هک  یماگنه  هب  دیسرن .  مشوگ  هب  وا  زا  ییادص  هداتفین  وا  هب  ممـشچ  هاگ  چیه  دنگوس  ادخ 

تمـس رد  ع )   ) نیـسح وا و  تسار  تمـس  رد  ع )   ) نسح هک  یلاح  رد  تفر ،  یم  نوریب  هناخ  زا  هنابـش  دورب ،  ص )   ) ادـخ لوسر 
ترضح دش ،  یم  کیدزن  ص )   ) ادخ لوسر  فیرـش  ربق  هب  هک  یماگنه  دنتفر .  یم  هار  شیور  شیپ  ع )   ) نینم ؤملاریما  وا و  پچ 

 ، درک لا  ؤس  راک  نیا  هرابرد  شراوگرزب  ردـپ  زا  ع )   ) نسح ماـما  راـب  کـی  درک .  یم  مک  ار  غارچ  رون  تفر و  یم  ولج  ع )   ) یلع
(18  . (() دنک هاگن  بنیز  ترهاوخ  هب  یسک  مسرت  یم  دومرف :  ترضح 

یعرش لئاسم  نتفگ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

رد مدرم  تشاد و  ع )   ) نیسح ماما  فرط  زا  یصاخ  تباین  س )   ) بنیز ترـضح  دیوگ :  یم  هر )   ) هیوباب نب  دمحم  قودص ،  خیش 
 . تفای دوبهب  ع )   ) داجس ترضح  هکنیا  ات  دندیسرپ ،  یم  وا  زا  هدرک  هعجارم  وا  هب  مارح  لالح و  لئاسم 

 . تسا هدرک  تیاور  س )   ) ارهز ترضح  شردام  لوق  زا  ار  يرایسب  تایاور  س )   ) بنیز ترضح  دیوگ :  هر )   ) یسربط خیش 

هملس ما  زا  شناردارب و  ردپ و  ردام و  زا  س )   ) بنیز ترضح  هک :  تسا  هدش  تیاور  نیثدحملا  دامع  زا 
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و ع )   ) نیـسحلا نب  یلع  ساـبع و  نبا  دـنا ،  هدرک  تیاور  وا  زا  هـک  یناـسک  هـلمج  زا  درک و  یم  تـیاور  ناـنز  رگید  یناـه و  ما  و 
 . دننارگید و  ع )   ) نیسح ماما  رتخد  يرغص  همطاف  رفعج و  نب  هللادبع 

هدرک و لقن  وا  لوق  زا  كدف  دروم  رد  ار  (س )  ارهز ترـضح  نانخـس  سابع  نبا  هک  هلیقع  ییوناب  بنیز  دیوگ :  جرفلاوبا  نینچمه 
 . تفگ نم  هب  ع )   ) یلع رتخد  بنیز  ام ،  هلیقع  دیوگ :  یم 

اهباوخ  ) ایالب ایانم و  ملع  س )   ) يربک بنیز  ترـضح  هک  دیآ  یم  تسد  هب  نینچ  ناملاع  رگید  يدنبرد و  لضاف  شیامرف  رهاظ  زا 
هتـسناد و یم  رگید  یخرب  يرجه و  دیـشر  رامت و  مثیم  دننام  ع ، )   ) یلع ترـضح  نارای  زا  يرایـسب  نوچمه  ار  هدنیآ )  ثداوح  و 

رگید محازم و  رتخد  هیـسآ  نارمع و  رتخد  میرم  زا  ار  ترـضح  نآ  ملـسم  عطق و  روط  هب  هدرک ،  ناـیب  هک  يرارـسا  نمـض  رد  هکلب 
 . تسا هتسناد  رترب  تلیضف  اب  نانز 

راگزومآ و نودب  دنمـشناد  هللادـمحب  وت  همع  يا   : )) دوب هدومرف  ترـضح  نآ  هب  هک  ع )   ) داجـس ترـضح  شیامرف  نمـض  رد  يو 
نینم ؤملاریما  ترـضح  رتخد  بنیز  هک  تسا  نآ  رب  تجح  لیلد و  دوخ  شیامرف  نیا  دیوگ :  یتسه ، )) .  هدنزومآ  نودـب  هدـیمهف 

(19  . ) دشاب یم  ینطاب  راثآ  یندل و  ملع  زا  وا  لمع  تسا و  هدش  یم  ماهلا  وا  هب  ینعی  هدوب  هثدحم  (ع ) 

 ( ع  ) نیسح ریظن  یتعاجش 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

تعاجش ماقم  رد  مه  س )   ) بنیز ای  دوب ؛ مه  س )   ) بنیز شرهاوخ  رد  ع )   ) نیسح تعاجش 
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 . تسا لوقعلاریحم  یتسار  یلاعت  ءادبم  هب  شلاصتا  تکرب  هب  شبلق  توق  درادن  ع )   ) نیسح زا  یمک  تماما ،  تهج  زا  رظن  عطق 

 : تشاد دربن  نادـیم  ود  س )   ) بنیز هللجم  تشاد ،  نادـیم  کـی  ـالبرک  هنحـص  رد  ع )   ) نیـسح رگا  دـیامرف :  یم  يرتشوش  خـیش 
 . دیلپ دیزی  سلجم  یمود  و  دایز ،  نبا  سلجم  شلوا  دربن  نادیم 

وا هبج  رس و  رب  ربمغیپ  همامع  دوب ،  هدیسر  وا  هب  ربمغیپ  زا  هک  یسابل  اب  ع )   ) نیـسح دربن  دراد ،  روهظ  ثیح  زا  هک  ییاه  توافت  اما 
نیکرـشم دربن  دراو  تماهـش  تزع و  اـب  دـیدرگ  ص )   ) ادـخ لوسر  بکرم  رب  راوس  شتـسد  هب  ریـشمش  هارمه و  هب  هزین  شود ،  هب 

(20  . ) دش دیهش  ات  دیدرگ 

یتحار زا  نتشذگ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

اهزینک اهمالغ و  تسا ،  ایهم  شیارب  یهجو  نیرتهب  هب  دوجوم  لیاسو  لامک  تسا ،  وا  هاگتسد  یتنطلس ،  هاگتسد  زا  سپ  هک  یـسک 
دهاوخ یم  ع )   ) نیسح دنیب  یم  ناهگان  درادن  يرسک  چیه  هک  دنک  یم  یگدنز  يا  هناخ  نینچ  رد  بنیز  ضرغ  یتحار ،  لیاسو  و 
يدهز هچ  نیا ،  دنکفا  یم  تامیالمان  اه و  یتحاران  يایرد  رد  ار  دوخ  دنک و  یم  اهر  ار  اه  یتحار  اه و  یشوخ  مامت  دنک  تکرح 
قافتا هب  هک  بجر  بش 28  نامه  زا  نکیل  دوبن ،  مهم  تسناد ،  یمن  ار  ناـیرج  رگا  تسا .  روآ  تریح  اـعقاو  هللا !  ناحبـس  تسا ؟ 

ردـپ و و  ص )   ) ادـخ لوـسر  شدـج  هچنآ  يارب  دـندومن ،  تکرح  هکم  تمـس  هـب  هدرک  رارف  هنیدـم  زا  ساره  سرت و  اـب  شردارب 
شرازگ شردام 
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 . دش هدامآ  اهتبیصم  زا  دندوب  هداد 

یقیقح و ناطلس  رتخد  هک  یبنیز  لثم  يارب  دور : ،  یم  تخس  تخـس  ياهالب  رد  هک  نیا  هب  نیقی  و  ینعم ،  نیا  هب  ملع  اب  هصالخ ، 
(21 ( ؟  ددرگ اهترفاسم  تمحز  اهنابایب و  هراوآ  تسا ،  يریسا  شرخآ  هک  یهاگتسد  کی  رد  دورب  تسا  هللادبع  رسمه  يرهاظ و 

تماما تلاسر و  ماقم  يامن  مامت  هنیآ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : تسا هتفگ  يرصم  ناگدنسیون  زا  یکی  یعفاش ،  بلاغ  دمحم 

هنییآ اوقت و  ماقم  گرزب و  یحور  ياراد  هک  رهاط ،  ناوناب  نیرتهب  زا  بسن و  بسح و  رظن  زا  تیب  لـها  ناـنز  نیرتگرزب  زا  یکی  ))
لماک وحن  هب  هک  تسا  ههجو -  هللا  مرک  بلاط -  یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز ،  هدیس  ترضح  هدوب ،  تیالو  تلاسر و  ماقم  يامن  مامت 

زا یکی  تغالب  تحاصف و  رد  هک  يدح  هب  دوب ،  هتـشگ  باریـس  توبن  نادناخ  شناد  ملع و  ناتـسپ  زا  دـندوب و  هدرک  تیبرت  ار  وا 
روهـشم برع  هکلب  مشاه و  ینب  نادناخ  نایم  رد  اهراک  ریبدت  رد  تریـصب  ییانیب و  مرک و  ملح و  رد  دـیدرگ و  یهلا  گرزب  تایآ 

 . دوب هدرک  عمج  تلیضف  قالخا و  تروص و  تریس و  لالج و  لامج و  نایم  دش و 

يراکزیهرپ اوقت و  هب  تشاد و  هزور  ار  اهزور  دوب و  تدابع  لاـح  رد  اهبـش  دوب .  اراد  ییاـهنت  هب  وا  دنتـشاد ،  یگمه  ناـبوخ  هچنآ 
(22  . . . (() دوب فورعم 

یکدوک رد  هبطخ  داریا 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 ، یبنلا دجسم  رد  هک  ار  س )   ) ارهز ترضح  شردام  ینالوط  ارغ و  هبطخ  یگلاس ،  شـش  دودح  رد  س )   ) بنیز هکنیا  بیاجع  زا 
مه هبطخ  نآ  هکنیا  اـب  درک ،  یم  تیاور  ناگدـنیآ  يارب  دوب ،  هدومن  ظـفح  درک ،  داریا  ع )   ) یلع ماـما  يربـهر  كدـف و  نوـماریپ 

تسا و راگزور  بیاجع  زا  نیا  دراد و  الاب  حطس  رد  رایسب  ینعم و  رپ  راوشد و  ياه  هلمج  اه و  هژاو  مه  تسا و  ینالوط  حورشم و 
بنیز زا  ار  هبطخ  نآ  نارگید 
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(23  . ) دنا هدومن  لقن  (س ) 

نآرق توالت 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

اب ییاهـشسرپ ،  نمـض  دـمآ ،  وا  دزن  ع )   ) یلع ترـضح  درک ،  یم  توـالت  ار  نآرق  تاـیآ  س )   ) بنیز يزور  هک  هدـش :  تـیاور 
 . دیناسر وا  یهاگآ  هب  هداد ،  یم  خر  هدنیآ  رد  هک  ار  س )   ) بنیز بیاصم  زا  ییاه  هشوگ  هیانک ،  هراشا و 

(24  (( . ) مدوب هدینش  مردام  زا  دهد ،  یم  خر  میارب  هک  ار  ثداوح  نیا  البق  نم   : )) درک ضرع  س )   ) بنیز

هجیدخ هب  س )   ) بنیز تهابش 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

رد هک  نانچ  تسا ،  هدش  لقن  زین  ع )   ) یلع نانم  ؤمریما  زا  س )   ) هجیدـخ ترـضح  هب  س )   ) بنیز ترـضح  تهابـش  هکنیا  بلاج 
 : تسا هدمآ  تیاور 

اب و  دش ،  نیگمشخ  نوگرگد و  رایسب  ع )   ) یلع ترـضح  درک ،  يراگتـساوخ  س )   ) بنیز ترـضح  زا  سیق  نب  ثعـشا  هک  یتقو 
 : دومرف ثعشا  هب  يدنت 

 ( ، س  ) هجیدـخ هیبـش  س )   ) بنیز ینک ! ؟  یم  يراگتـساوخ  نم  زا  ار  س )   ) بنیز هـک  يا  هدرک  ادـیپ  اـجک  زا  ار  تءارج  نـیا  ))
ناج هک  يدنوادخ  هب  دنگوس  يرادن ،  ار  وا  زا  ییاتمه  تقایل  وت  هدروخ ،  تمـصع  ناماد  زا  ریـش  تسا ،  تمـصع  ناماد  هدـیرورپ 

ترضح راگدای  اب  هک  اجک  وت  مهد ،  یم  ار  تباوج  ریـشمش  اب  ینک ،  رارکت  ار  عوضوم  نیا  رگید  راب  رگا  تسا ،  وا  تسد  رد  یلع 
(25 ()) ! ؟  يوش نخسمه  رسمه و  س )   ) ارهز

موثلک ما  مان  هب  ص )   ) ربمایپ هلاخ  هب  س )   ) بنیز ترـضح  هک  یتهابـش  رطاخ  هب  هک  دوش  یم  هدـیمهف  تیاور  يا  هراـپ  زا  نینچمه 
 ، تشاد
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(26  . ) تشاذگ موثلک ))  ما   )) ار وا  هینک  (ص )  ربمایپ

دوخ راوگرزب  ردپ  هب  س )   ) بنیز تهابش 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : تسا هتشون  نینچ  دوخ  راوگرزب  ردپ  هب  س )   ) بنیز ترضح  تهابش  دروم  رد  هر )   ) يریازج نیدلارون  دیس  موحرم 

هیشم اهتیشم  تناک   ( : )) (س ارهز همطاف  ترـضح  زج  هب  دنک ،  یم  ادیپ  ردام  هب  تهابـش  رتخد  و  ردپ ،  هب  تهابـش  رـسپ  هیلک  ابلاغ 
 . دوب مالـسلا ))  هیلع  نینم  ؤملاریما  اـهیبا  قطنمک  اـهقطنم   )) هک س )   ) بنیز ترـضح  زین  و  هقطنمک . ))  اـهقطنم  هللا و  لوسر  اـهیبا 

(27)

 ( س  ) بنیز دهز 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

شا هناخ  دوب و  رفعج ،  نب  هللادبع  دوجلارحب ،  شرهوش  هک  ینز  دوب .  زیاح  اراد و  ار  میلـست  اضر و  هجرد  العا  س )   ) يربک بنیز 
 ، تمدخ يارب  هتـشاد و  عمجت  فرـشلا  تیب  نآ  رد  هراومه  جیاوح  بابرا  دوب و  تمظع  لوا  هجرد  رد  كولم  افلخ و  لزنم  زا  دـعب 

لالج هاج و  لام و  زا  درک و  رظن  فرـص  اهنآ  همه  زا  ادخ  ياضر  بسک  يارب  لاح  نیا  اب  دندوب -  رادربنامرف  هدامآ و  هتـسب ،  رمک 
شردارب کمک  هب  دیـشوپ و  مشچ  مشح  مدخ و  دالوا و  زا  زین  و  وا ) ياضر  اب  هتبلا ،   ) رهوش زا  یتح  دیـشوپ .  مشچ  یلک  هب  يویند 

هیلاع تاماقم  هب  هک  نآ  ات  داد ،  تراسا  هب  نت  قح ،  تیاضر  بلج  يارب  دـنک و  ترـصن  ار  ادـخ  نید  ات  تفاتـش  ع )   ) نیـسح ماـما 
(28  . ) دیدرگ لیان 

 ( س  ) بنیز ترضح  هب  یگنادرم  تبسن 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

نیا دیهد !  رارق  هعلاطم  دروم  تبیغ ))   )) باتک رد  ار  یسوط  خیش  و  نیدلا ))  لامکا   )) باتک رد  ار  قودص  راوگرزب  خیـش  تیاور 
 : تفگ هک  دننک  یم  تیاور  میهاربا  نب  دمحا  زا  دنسم  تروص  هب  نت  ود 

نید و زا  هدرک  تبحص  وا  اب  هدرپ  سپ  زا  مدش و  دراو  ع )   ) یقت دمحم  ماما  همئالا  داوج  ترـضح  رتخد  همیکح  رب  لاس 282  رد  ))
هب ار  ترـضح  نآ  ایآ  موش ،  تیادـف  مدرک :  ضرع  وا  هب  نسح .  رـسپ  ینـالف  تفگ :  هدرب  ار  دوخ  ماـما  ماـن  وا  مدیـسرپ و  وا  نییآ 

؟  دییوگ یم  راثآ  رابخا و  يور  زا  هکنیا  ای  دیا  هدید  دوخ  مشچ 
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 : تفگ

 . تسا ناهنپ  تفگ :  تساجک ؟  دولوم  نآ  متفگ :  تسا .  هدـش  هتـشون  شرداـم  هب  ع )   ) يرکـسع ترـضح  زا  هک  یتیاور  يور  زا 
متفگ يرکسع .  ترضح  ردام  هدج ،  هب  تفگ :  دنیامن ؟  وگزاب  ار  شیوخ  تالکشم  یسک  هچ  دزن  دننک و  هچ  هعیـش  سپ  متفگ : 

شرهاوخ هب  رهاظ  رد  هک  نک  ادتقا  ع )   ) یلع نب  نیسح  هب  تفگ :  دراد ؟  هدهع  رب  ار  وا  تیاصو  ینز  هک  منک  ادتقا  یـسک  هب  ایآ  : 
یم هداد  تبسن  س )   ) بنیز ترضح  هب  درک ،  یم  زورب  ع )   ) داجـس ترـضح  زا  هک  یـشناد  هنوگ  ره  درک و  تیـصو  س )   ) بنیز

(29  . . . ) دنامب ظوفحم  ع )   ) داجس ترضح  ناج  هنوگ  نیدب  ات  دش 

یندل ملع  همشچ  بنیز ، 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ءایبنالا و متاخ  بلق  هب  ملاع  يادـخ  هک  یملع  هتـشر  یلیـصحت  یباتک و  هن  تسا ،  یندـل  ماما  ملع  هک  نانچ  نیقی ،  ملع و  ماـقم  رد 
مه بنیز  هب  داد  نیـسح  نسح و  و  ع )   ) یلع هب  میداد ))  ملع  وا  هب  دوـخ  دزن  زا   : )) دـیامرف یم  نآرق  رد  هـک  تخادـنا  شناـمدود 

 . دومرف تیانع 

اهنیا داد .  رارق  یندـل  ملع  نامه  زا  یملع  همـشچ  ار  شفیطل  حور  دـیرفآ ،  ار  وا  دـنوادخ  هک  ییادـتبا  نامه  زا  س )   ) بنیز هللجم 
(30  . ) دنرادن گرزب  کچوک و 

ردارب رانک  شمارآ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

درک فصو  ار  نآ  ناوت  یمن  هک  دوب ،  راشرس  يردق  هب  ع )   ) نیسح ماما  هب  یکدوک ،  نارود  نامه  زا  س )   ) بنیز هقالع  تبحم و 
دشاب هتشاد  تفلا  سنا و  وا  اب  درگنب ،  ار  ع )   ) نیسح يابیز  راسخر  دشاب و  ع )   ) نیسح شردارب  رانک  رد  تساوخ  یم  هراومه  وا  . 
هکنآ اـت  تسناد ،  یمن  ار  نآ  زار  دـش ،  س )   ) ارهز ترـضح  بجعت  بجوـم  صوـلخ ،  رهم و  زا  راشرـس  بـیجع و  تـبحم  نـیا  . 

 ، تسا ع )   ) نیـسح و  س )   ) بنیز نایم  هک  یتبحم  زا  ناجردـپ !   : )) دیـسرپ تشاذـگ و  نایم  رد  شردـپ  اب  ار  عوضوم  نیا  يزور 
ار ع )   ) نیـسح يوب  یتعاس  رگا  درادن ،  رارق  ع )   ) نیـسح رادید  نودب  يا  هظحل  س )   ) بنیز هک  يروط  هب  ما ،  هدـش  هدز  تفگش 

زا کشا  دش و  نوگرگد  نخس ،  نیا  ندینش  اب  ص )   ) ربمایپ دسر )) .  یم  بل  هب  شناج  دنکن  مامشتسا 
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رتخد نیا  ممشچ !  رون  يا   : )) دومرف (س )  ارهز شرتخد  هب  باطخ  دیشک و  رب  شزوسرپ  هنیس  زا  یهآ  تشگ و  ریزارس  شنامـشچ 
(31  . (() دوب دهاوخ  کیرش  ع )   ) نیسح بیاصم  ياهیتخس  اهجنر و  رد  دور ،  یم  البرک  هب  ع )   ) نیسح هارمه 

 ( ع  ) نیسح هب  بنیز  تبحم  هجرد 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ع  ) نیسح رادید  هب  راب  دنچ  زور  ره  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  ع )   ) نیسح ماما  هب  س )   ) بنیز تبحم  هجرد  ناخروم ،  یـضعب  هتـشون  هب 
 : درک ضرع  دروآ و  ع )   ) نیـسح دزن  ار  نوع  دـمحم و  شناوـجون  ود  اروشاـع  زور  رد  دـناوخ .  یم  زاـمن  سپـس  تخادرپ ،  یم  ( 

داهج و هک  دوبن  نینچ  رگا  ریذـپب ،  نم  زا  ار  ینابرق  نیا  زین  وت  دومرف ،  لوبق  ار  یناـبرق  ادـخ  هاـگرد  زا  ع )   ) لـیلخ میهاربا  مدـج  ))
(32  . ) مدیبلط یم  ار  تداهش  رازه  تعاس  ره  مدرک ،  یم  ناناج  يادف  ناج  رازه  هظحل  ره  رد  تسین ،  اور  نانز  يارب  گنج 

 ( ع  ) نیسح هب  هاگن 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : دسیون یم  هیبنیزلا ))  صئاصخلا   )) باتک رد  يریازج  همالع 

درک یم  هیرگ  دش ،  یم  بیاغ  وا  رظن  زا  ع )   ) نیسح شردارب  هاگ  ره  دوب ،  هراوهگ  رد  هاوخ و  ریش  س )   ) بنیز ترضح  هک  یتقو 
هک یتقو  دـش .  یم  نادـنخ  لاحـشوخ و  داتفا ،  یم  ع )   ) نیـسح يارآ  لد  لامج  هب  شا  هدـید  هک  یماگنه  دومن .  یم  يرارق  یب  و 

(33) دناوخ یم  زامن  دعب  درک و  یم  هاگن  ع )   ) نیسح هرهچ  هب  تسخن  هماقا ،  زا  لبق  زامن  ماگنه  دش ،  گرزب 

 ( س  ) بنیز تدابع 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

نآ رد  س )   ) بنیز همع  دیوگ :  ع )   ) نیسح ماما  رتخد  همطاف  هک  هدروآ  نازحالاریثم ))   )) باتک رد  يرهاوج  فیرش  خیـش  همالع 
ام زا  کی  چیه  ناگدید  دش  نآ  درک ،  یم  هثاغتـسا  ادخ  هب  دناوخ و  یم  اعد  هداتـسیا  شتدابع  بارحم  رد  مرحم )  مهد  بش   ) بش

(34  . ) تسشنن ورف  شا  هلان  هآ و  تفرن و  باوخ  هب 

بش زامن  هب  هقالع 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

یم اج  هب  ار  نآرق  توالت  دجهت و و  اهبـش  مامت  رد  دوب و  س )   ) ارهز ترـضح  دوخ  ردام  هخـسن  تدابع  رد  س )   ) بنیز ترـضح 
 . دروآ

یتح درکن  كرت  ار  بش  تدابع  دـجهت و  مامت  رد  ادـخ  ياضر  يارب  س )   ) بنیز ترـضح  دـنا  هتفگ  لضف  ناـبحاص  زا  یـضعب  و 
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 . مرحم هام  زا  مهدزای  بش 

(35  . ) دناوخ یم  هتسشن  ار  زامن  مرحم  مهدزای  بش  نامه  رد  مدید  هک  هدش  لقن  ع )   ) نیدباعلا نیز  ماما  زا  نینچمه 

اروشاع بش  رد  بش  زامن 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : دومرف یم  هک  هدش  تیاور  ع )   ) نیسح ماما  رتخد  يرغص ،  همطاف  زا 

ات مرحم  مهد  بش  رد  بنیز  ما  همع  اهبارحم ؛)) یف  مرحملا  نم  هرـشاعلا  يا  هلیللا ،  کلت  یف  همئاق  لزت  مل  اـهناف  بنیز  یتمع  اـما  ))
(36  . ) دوب هداتسیا  زامن  هب  شتدابع  بارحم  رد  حبص  هب 

هتسشن زامن 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

هب هفوک  زا  ترفاسم  لوط  مامت  رد  بنیز  ما  همع   : )) دومرف ع )   ) نیدباعلا نیز  ترضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگـشهوژپ  زا  یخرب 
 . مدیـسرپ ار  راک  نیا  تلع  دناوخ ،  یم  هتـسشن  مدـید  لزانم ،  زا  یکی  رد  دـناوخ و  یم  هداتـسیا  ار  شلفاون  بجاو و  ياهزامن  ماش 

ترـضح اریز   ) مناوخب زامن  هداتـسیا  مناوت  یمن  رگید  هک  تسا  زور  هنابـش  هس  فعـض ،  یگنـسرگ و  تدـش  رطاـخ  هب  داد :  خـساپ 
 . داد یم  نان  صرق  کی  طقف  زور  هنابش  رد  ام ،  زا  مادک  ره  هب  نمشد  هکنیا  رطاخ  هب  درک ) یم  میسقت  ناکدوک  نیب  ار  دوخ  ياذغ 

((

ترـضح نآ  تمـصع  رد  دنیبب ،  لاعتم  دنوادخ  هب  ار  وا  عاطقنا  هجوت و  دـنک و  هاگن  ترـضح  نآ  تالاح  هب  تقد  هب  ناسنا  هاگ  ره 
ار دوخ  تانکـس  تاکرح و  مامت  هک  تسا  ییاسراپ  نانز  نامه  زا  ترـضح  نآ  هک  دنک  یم  نیقی  دهد و  یمن  هار  دوخ  هب  يدیدرت 

یم تیاکح  ایـصوا  ناربمایپ و  تاجرد  زا  هک  يدنلب  تاجرد  عیفر و  هاگیاج  هب  رذگهر  نیمه  زا  دنا و  هدومن  لاعتم  دـنوادخ  فقو 
(37  . ) تسا هدیسر  دنک ، 

 ( س  ) بنیز زا  اعد  سامتلا 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

نکن شومارف  ارم  بش ،  زامن  ماگنه  مرهاوخ !   : )) دومرف س )   ) بنیز شرهاوخ  اب  دوخ  عادو  نیرخآ  رد  ع )   ) نیسح ماما  ترضح 
(38 (( . )

 ( ع  ) یلع تایح  نامز  رد  نایفوک  داشرا 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
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 : دنک یم  تیاور  بئاصملا  رحب  زا  بهذملا  زارط  رد 

لضف زا  رهش  نآ  مدرم  كدنا  كدنا  داد ،  رارق  دوخ  ینارمکح  لحم  ار  اجنآ  دمآ و  هفوک  رهش  هب  ع )   ) نینم ؤملاریما  هکنآ  زا  سپ 
هدینـش  : )) دنداتـسرف مایپ  ع )   ) نینم ؤملاریما  هب  دوخ ،  نادرم  طسوت  نانز  ور ،  نیا  زا  دندش .  ربخاب  بنیز  ینافرع  یملع و  لامک  و 

امـش رگا  تسا .  رترب  نایناهج  همه  زا  همطاف و  شردام  دـننام  هک  تسا  همطاـف  نیمود  هلماـع و  هثدـحم ،  س )   ) بنیز ترـضح  میا 
 (( . میدرگ دنم  هرهب  شنانخس  زا  دیامن  تکرش  ام  نشج  رد  تسا  دیع  هک  ادرف  دییامرف  هزاجا 

درک و تکرـش  هفوک  ناوناـب  نشج  رد  س )   ) بنیز زور  نآ  يادرف  دومرف .  تقفاوم  هفوک  مدرم  تساوخرد  اـب  ع )   ) نینم ؤـملاریما 
 . دش ور  هبور  ناگدننک  تکرش  نانز و  يوس  زا  يزیگنا  تفگش  لابقتسا  اب  هک  دوب  هسلج  نآ  نارنخس  اهنت 

ینید لئاسم  هب  خساپ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

لئاسم اب  هطبار  رد  زین  مدرم  دوب و  ع )   ) نیـسح ماما  صاخ  بیان  س )   ) بنیز هک  هدـش  تیاور  هیوباـب  نب  دـمحم  قودـص  خیـش  زا 
(39  . ) تفای افش  يرامیب  زا  ع )   ) نیدباعلا نیز  ماما  هک  ینامز  ات  دندرک  یم  هعجارم  ترضح  نآ  هب  مارح  لالح و 

 ( س  ) بنیز هرابرد  ربمایپ  شرافس 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ار وا  مان  تفرگ و  شوغآ  رد  دیـسوب و  ار  وا  هاگ  نآ  دـنروایب .  شدزن  هب  ار  دازون  ات  دومرف  ص )   ) ربمایپ س )   ) بنیز دـلوت  زا  دـعب 
ار رتخد  نیا   )) دنناسرب نابیاغ  هب  نارـضاح  ارم  شرافـس  نیا  و  منک ،  یم  شرافـس  امـش  هب  دومرف :  سپـس  تشاذـگ و  س )   ) بنیز

(40  (() تسا س )   ) يربک هجیدخ  دننامه  هک  دننک  مارتحا 

بنیز زا  ع )   ) یلع لیلجت 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ؤملاریما هک  دوب  یتقو  نآ  دوب و  یـشوخ  لامک  رد  تحار و  لوا  رفـس  طقف  درک .  ترفاسم  راب  تفه  شرمع  تدم  رد  س )   ) بنیز
 . دوب شردپ  باکر  رد  مه  بنیز  دومرف :  تکرح  هفوک  دصق  هب  هنیدم  زا  ع )   ) نینم

هکلب تسه ،  شرتخد  هک  هکنیا  تهج  زا  هن  دومرف ،  یم  لـیلجت  وا  زا  درک و  یم  ار  س )   ) بنیز لاـح  تیاـعر  یلیخ  مه  ع )   ) یلع
(41  . ) درک یم  س )   ) ارهز هب  ص )   ) ربمغیپ هک  یمارتحا  دننام  دوب ،  وا  تیونعم  تیناحور و  رابتعا  هب 

 ( س  ) بنیز هفیظو  هس 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ع)  ) بنیز ترضح  تامارک  بیاصم و  لیاضف ،  زا  ناتساد  200www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


سپ دـناسر .  نایاپ  هب  لماک  تیقفوم  اب  هک  تسا  وا  مهم  هفیظو  هس  میظع ،  یخیرات و  بالقنا  نیا  رد  س )   ) بنیز ياـه  یگژیو  زا 
 : تسا زیچ  هس  شتیلوئسم  هفیظو و  نیرتگرزب  دید  یم  س )   ) بنیز ع )   ) نیسح ماما  تداهش  زا 

 . دیامن ظفح  نمشد  دنزگ  زا  ار  يو  دنک و  تیامح  ع )   ) داجس ترضح  تقو ،  ماما  ادخ و  تجح  زا  تسخن ، 

( . دوب رتمهم  همه  زا  هلءاسم  نیا  هک  ( ؛ دنک لابند  ار  اهنآ  هار  دناسرب و  اج  همه  هب  ار  نادیهش  مایپ  مود ، 

هدرک و یتسرپرـس  دنا ،  هدیـسر  تداهـش  هب  اهنآ  ناردـپ  هک  یناکدوک  زا  نادیهـش و  ياه  هداوناخ  زا  شردارب  تیـصو  قبط  موس ، 
(42) دراد هاگن  یلاع  یحطس  رد  ار  اهنآ  هیحور 

 ( ع  ) نیسح ماما  هب  هقالع 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

تبحم و نیا  دنا :  هتفگ  دـندوبن .  هنوگ  نیا  شنارهاوخ  هک  دوب  نانچ  نآ  ع )   ) نیـسح ماما  هب  س )   ) يربک بنیز  یتسود  تبحم و 
نیـسح ماما  يولهپ  رد  رگم  تفرگ ،  یمن  مارآ  هک  يروط  هب  هدوب ،  يو  یکدوک  تیلوفط و  راگزور  مایا و  زا  س )   ) بنیز یتسود 

زا ار  س )   ) همطاف درک و  هیرگ  ص )   ) ادـخ لوسر  تخاس .  هاگآ  نآ  زا  ار  ص )   ) ادـخ لوسر  س )   ) همطاف ترـضح  اـیلع  و  (ع ) 
(43  . ) دومن هاگآ  س )   ) بنیز يراتفرگ  اه و  هودنا  بیاصم و 

بنیز هب  ع )   ) نیسح ماما  مارتحا 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

تکرح شیاپ  ولج  وا  مارتحا  هب  ترـضح  دمآ ،  یم  ع )   ) نیـسح ماما  شردارب  رادید  هب  بنیز  ترـضح  هاگ  ره  هک  هدمآ  رابخا  رد 
دزن رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  یمیظع  ماقم  دوخ  نیا  هک  یتسار  هب  دـناشن  یم  دوخ  ياـج  رد  ار  وا  داتـسیا و  یم  اـپ  رـس  درک و  یم 

(44  . ) دوب یهلا  يایاده  هب  تبسن  ردپ ،  رادتناما  نیما و  وا  هک  هنوگ  نامه  تشاد ،  شردارب 

 ( س  ) بنیز تشادگرزب 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : دسیون یم  نینچ  ملاعلا ))  هفحت   )) باتک رد  ییابطابط ،  مولعلارحب  نادنواشیوخ  زا  رفعج ،  دیس  اناد  رایسب  درم  همالع و 

هب هدیـسر ،  رابخا  زا  یخرب  رد  هچنآ  تسا  سب  وا  یگنوگچ  لاـح و  یگرزب  نءاـش و  يرترب  ماـقم و  یگرزب  ردـق و  تلـالج  رد  ))
رب ار  نآرق  دمآ ) بنیز  دید  نوچ   ) ترضح سپ  دناوخ ،  یم  نآرق  ترضح  نآ  دمآ و  رد  ع )   ) نیـسح ماما  دزن  س )   ) بنیز هکنیا 

(45  . (() داتسیا ياپ  رب  وا  نتشاد  گرزب  میظعت و  لالجا و  يارب  داهن و  نیمز 

 ( س  ) بنیز جاودزا  طرش 
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ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

دقع نمض  رد  درک ،  جیوزت  رفعج  نب  هللادبع  شردارب  رسپ  هب  ار  س )   ) بنیز هک  یماگنه  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترضح  دنا :  هتفگ  و 
نوچ و  درادن ،  زاب  هدرکن و  عنم  نآ  زا  ار  وا  دور ،  رفـس  ع )   ) نسح ماما  ترـضح  شردارب  اب  تساوخ  بنیز  هاگ  ره  دومن  طرـش  ، 

دیمون سویءام و  هللادبع  تفریذپن و  ار  نآ  ترضح  دراد و  زاب  قارع  رفس  زا  ار  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  تساوخ  رفعج  نب  هللادبع 
رازراک داهج و  ترـضح  نآ  ربارب  رد  دنور و  قارع  هب  راوگرزب  نآ  هارمه  هب  هک  داد  نامرف  ار  دمحم  نوع و  شدنزرف  ود  دـیدرگ ، 

رکم هفوک و  مدرم  زا  دومن ،  یم  رادید  تاقالم و  ار  وا  سک  ره  دش ،  هفوک  هناور  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  هک  یماگنه  و  دنیامن ، 
مهیلع نطلسیل  و  هئفلا ،  ینلتقتل  هللا  میا   : )) دومرف یم  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  دیناسرت ،  یم  ار  وا  ناشیا  بیرف  و 

ع)  ) بنیز ترضح  تامارک  بیاصم و  لیاضف ،  زا  ناتساد  200www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


ناشیا رب  دنادرگ ،  راوخ  لیلذ و  ار  نانآ  هک  ار  یسک  ادخ  و  دنشک ،  یم  ارم  نارگمتس  هورگ  هنیآ  ره  دنگوس  ادخ  هب  مهلذی ؛))  نم 
(46  . ) دیامن هریچ  طلسم و 

 ( ع  ) نیسح نسح و  نیب  ینارنخس 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

زا وت   : )) دومرف وا  هب  باطخ  وا  نءاش  رد  ع )   ) یبتجم نسح  ماما  هکنیا  تسا ،  س )   ) بنیز دـنمجرا  ماقم  جوا  رگنایب  هک  يروما  زا 
 . (( یشاب یم  تلاسر  ندعم  زا  توبن و  تخرد 

 : دینک هجوت  ریز  تیاور  هب  اتسار  نیا  رد 

لوسر راتفگ  زا  یـضعب  هرابرد  اـهنآ  و  دوب ،  هتـسشن  ع )   ) نیـسح نسح و  شردارب ،  ود  رـضحم  رد  س )   ) بنیز ترـضح  يزور  ))
 ( ص  ) ادخ لوسر  دیتفگ  یم  دوخ  راتفگ  رد  مدینـش  درک :  ضرع  اهنآ  هب  س )   ) بنیز دندرک .  یم  وگ  تفگ و  مه  اب  ص )   ) ادخ

مارح یـضعب  تسا و  راکـشآ  لالح  روما  زا  یـضعب  سانلا ؛)) . . .  نم  ریثک  نهملعی  تاهبـش ال  نیب  مارحلا  نیب و  لالحلا   : )) دومرف
 . دنهد یمن  صیخشت  دنناد و  یمن  ار  نآ  مکح  مدرم  زا  يرایسب  هک  تسا  كان  ههبش  یضعب  یلو  راکشآ ، 

ره دـنک و  یم  ظـفح  فارحنا  زا  ار  شیوربآ  نید و  دـنک ،  زیهرپ  هبتـشم  روـما  زا  سک  ره  داد :  حرـش  نینچ  س )   ) بنیز هاـگ  نآ 
یهاگترپ کیدزن  رد  ار  شنادنفـسوگ  هک  یناپوچ  دننام  دزغل ،  یم  مارح  يوس  هب  شیاپ  دـش ،  كان  ههبـش  روما  بکترم  هک  سک 

دراد یهاگترپ  يزیچ  ره  هک  نادب  تسا ،  رایسب  هاگترپ ،  نآ  زا  نادنفسوگ  نآ  طوقس  لامتحا  اعطق  دهد ،  یم  روبع 
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هک دوب  دـهاوخ  هاـگترپ  نآ  هب  کـیدزن  كاـن ،  هبـش  روما  باـکترا  دنتـسه ،  هاـگترپ  ناـمه  هدرک ،  مارح  دـنوادخ  هک  ار  يروما  ، 
 . دش دهاوخ  طوقس  بجوم 

ندش دساف  ثعاب  دوش ،  دساف  رگا  تسا و  اضعا  ریاس  ندش  حلاص  بجوم  دوش ،  حلاص  رگا  هک  دراد  دوجو  يوضع  یناسنا  ره  رد 
 ، هدش بدا  یهلا  بیدءات  هب  هک  ص )   ) ربمایپ زا  ایآ  نیـسح )  نسح و   ! ) مناردارب يا  تسا .  بلق  وضع  نآ  ددرگ .  یم  اضعا  ریاس 

؟  درک بدا  وکین  دومن و  بیدءات  ارم  دنوادخ  یبیدءات ؛))  نسحا  یبر و  ینبدا   : )) دومرف هک  دیا  هدینش 

لالح دننام :  تسا ،  هداد  حیـضوت  ار  نآ  ص )   ) ربمایپ هدرک و  نایب  ار  نآ  نآرق  هدومن ،  لالح  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  لالح 
قافن و غورد ،  كرت  و  عیطتـسم ،  يارب  جح  ناضمر و  هام  هزور  ماجنا  تاکز ،  يادا  شتقو ،  رد  زامن  هماقا  شورف ،  دـیرخ و  ندوب 

 . رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دننام :  تنایخ و 

روما ماـما  تسا .  لـالح  ضیقن  مارح  یلک  روط  هب  تسا و  هدومن  ناـیب  نآرق  رد  و  هدرک ،  مارح  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  مارح 
ار يزیچ  ندوب  لالح  هن  هک  ینامیا  اب  ناسنا  ار ،  نآ  ندوب  مارح  هن  میناد و  یم  ار  نآ  ندوب  لالح  هن  هک  تسا  يروما  كاـن ،  ههبش 

 ، دیبلط یم  ار  ترخآ  ایند و  تداعس  رگا  ار ،  نآ  ندوب  مارح  هن  دناد و  یم 

یهلا تابجاو  دورن ،  تسا  هبتشم  شرخآ  هک  يزیچ  لابند  هب  هاگ  چیه  دیاب 
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يوس هب  شیاپ  هنرگ  و  دوش ،  راگتـسر  اعطق  تروص  نیا  رد  دنک ،  زیهرپ  اه  ههبـش  زا  دیامن و  كرت  ار  وا  تامرحم  دهد و  ماجنا  ار 
 . دتفیب مارح  نایم  رد  ماجنارس  دزغلب و  مارح 

وت تالامک  هب  دنوادخ  دومرف :  درک و  ور  س )   ) بنیز هب  ع )   ) نسح ماما  دیسر ،  اج  نیا  هب  س )   ) يربک بنیز  راتفگ  هک  یماگنه 
توبن تخرد  زا  وت  هک  اقح  هلاسرلا ؛))  ندعم  نم  هوبنلا و  هرجـش  نم  اقح  کنا   ، )) ییوگ یم  هک  تسا  هنوگ  نامه  يرآ  دیازفیب ، 

دریگ یم  تءاشن  ص )   ) مالـسا ربمایپ  تلاسر  نزخم  توبن و  زکرم  زا  وت ،  شنم  شور و  راتفگ و  ینعی  یتسه .  تلاسر  ندعم  زا  و 
(47 . )

رهاوخ ردارب و  باوج  لا و  ؤس 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : دیناوخ یم  لیذ  رد  هک  دیسرپ  بلطم  دنچ  ع )   ) نیسح ماما  دوخ  راوگرزب  ردارب  زا  س )   ) بنیز بانج  يزور 

؟  مدآ ترضح  تبیصم  ای  تسا  رتگرزب  امش  تبیصم  ردارب !  يا  بنیز :  ترضح 

 . مسر یم  تداهش  هب  قارف  زا  دعب  نم  اما  دیسر  لاصو  هب  اوح  ترضح  قارف  زا  دعب  مدآ  مرهاوخ !  يا  نیسح :  ماما  ترضح 

؟  تسا هنوگچ  هسیاقم  ماقم  رد  لیلخ  میهاربا  ترضح  تبیصم  هب  تبسن  امش  تبیصم  ردارب !  يا  بنیز :  ترضح 

 . ددرگ نازوس  نم  گنج  شتآ  اما  دش ،  ناتسلگ  میهاربا  ترضح  يور  هب  شتآ  مرهاوخ !  يا  نیسح :  ماما  ترضح 

؟  ایرکز ترضح  تبیصم  ای  تسا  رتگرزب  امش  تبیصم  ردارب !  يا  بنیز :  ترضح 

نابسا مس  ریز  ارم  ندب  اما  دندرک ،  نفد  ار  ایرکز  مرهاوخ !  يا  نیسح :  ماما  ترضح 
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 . دنهد یم  رارق 

؟  تسا هنوگچ  ییحی  ترضح  تبیصم  اب  هسیاقم  ماقم  رد  امش  تبیصم  ردارب !  يا  بنیز :  ترضح 

لها و یلو  دندرکن ،  ریسا  ار  شناگتسب  اما  دندیرب  متـس  ملظ و  قیرط  زا  ار  ییحی  رـس  هچ  رگا  مرهاوخ !  يا  نیـسح :  ماما  ترـضح 
 . درک دنهاوخ  ریسا  متداهش  زا  دعب  ار  ملایع 

؟  تسا هنوگچ  بویا  هب  تبسن  امش  تبیصم  ردارب !  يا  بنیز :  ترضح 

(48  . ) دش دهاوخن  بوخ  نم  ياهمخز  ماما  دیدرگ ،  بوخ  دش و  ریذپ  مهرم  بویا  ياهمخز  مرهاوخ !  يا  نیسح :  ماما  ترضح 

رخآ هظحل  رد  ردپ  زا  بنیز  لا  ؤس 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

رد ار  گرم  ياه  هناشن  دـیدرگ ،  يرتسب  مجلم  نبا  تبرـض  رثا  رب  ع )   ) یلع مردـپ  هک  یماگنه  دـیوگ :  یم  س )   ) بنیز ترـضح 
دندوب و عمج  اج  کی  رد  نت  جنپ  هک   ) درک ثیدح  نانچ  نینچ و  نم  هب  نمیا  ما  مدرک :  ضرع  وا  هب  مدـید ،  ترـضح  نآ  راسخر 
 ( ع  ) نیسح نسح و  و  ع )   ) یلع و  س )   ) ارهز ترضح  تداهش  نایرج  دندیسرپ ،  ار  مغ  تلع  دش و  نیگمغ  ناهگان  ص )   ) ربمایپ

 . مونشب ار  نآ  امش  زا  مهاوخ  یم  داد ) حرش  ار 

تروص هب  هک  مرگن  یم  ار  ص )   ) ادـخ لوسر  نارتخد  وت و  ایوگ  تسا ،  حیحـص  نمیا  ما  ثیدـح  مرتخد !  دومرف :  ع )   ) یلع ماما 
دنپاـقب ار  امـش  تعرـس  هب  مدرم  هک  دـیراد  نآ  سرت  هک  يا  هنوگ  هب  دـننک ،  یم  هفوک )   ) رهـش نیا  دراو  یناـشیرپ  لاـمک  اـب  ریـسا 

 . . . (( . اربص اربصف  ))

يدنوادخ هب  دنگوس  دینک ،  تماقتسا  ربص و  ))
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دوجو امش ،  نایعیش  ناتـسود و  امـش و  زا  ریغ  ادخ  یلو  نیمز  يور  رـسارس  رد  زور  نآ  رد  دیرفآ ،  ار  ناسنا  تفاکـش و  ار  هناد  هک 
یم ریـس  نیمز  رـسارس  رد  دوخ  ناوعا  اه و  هچب  اب  سیلبا  ماگنه  نیا  رد  دومرف :  داد و  ربخ  نینچ  اـم  هب  ص )   ) ادـخ لوسر  درادـن ، 
غیلب یعـس  اهنآ  تکاله  رد  و  میتفرگ ،  شنادنزرف  زا  ع )   ) مدآ ماقتنا  ام  اهناطیـش ،  هورگ  يا   : )) دیوگ یم  اهنآ  هب  سیلبا  و  دـننک ، 

(49  . . . (() دییامن راداو  اهنآ  ینمشد  هب  ار  مدرم  دیزادنیب و  کش  دیرت و  هب  اهنآ  هب  تبسن  ار  مدرم  ات  دیشوکب  میدرک ، 

ربمایپ طسوت  س )   ) بنیز باوخ  ریبعت 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

دوب ادخ  لوسر  توف  رب  لیلد  هک  دـندید  یباوخ  ود  ره  (س )  ارهز همطاف  و  ع )   ) نینم ؤملاریما  ص )   ) ادـخ لوسر  تلحر  ماگنه  هب 
رد بشید  راوـگرزب !  دـج  يا   : )) تفگ هدـمآ  (ص )  ادـخ لوـسر  دزن  س )   ) بنیز دـندرک .  يراز  هیرگ و  هب  عورـش  ور  نـیا  زا  ، 

يوس هب  ییوس  زا  ارم  تفرگ و  ارف  ار  اج  همه  یکیرات  تخاس ،  راـت  هریت و  ار  اـیند  تفرگ و  ندـیزو  هایـس  يداـب  هک  مدـید  باوخ 
نیمز رب  دنک و  ياج  زا  ار  تخرد  داب  نآ  مدیبسچ .  تخرد  نآ  هب  داب  شزو  تدش  زا  مدید و  ار  يدـنمونت  تخرد  درب .  یم  رگید 

نآ مدیبسچ ،  رگید  يا  هخاش  هب  دنک .  زین  ار  نآ  متخیوآ ،  تخرد  نآ  ياه  هخاش  زا  یگرزب  هخاش  هب  دعب  هخاش  هب  دعب  تخادنا . 
یکی هب  تسکش .  زین 
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 . (( مدش رادیب  باوخ  زا  لاح  نیا  رد  تسکش .  زین  نآ  مدیبسچ ،  نآ  یعرف  هخاش  ود  زا 

همطاف تردام  نیتسخن  هخاش  تساوت و  دج  تخرد  نآ   : )) دومرف بنیز  هب  باطخ  تسیرگ ،  یم  هک  یلاح  رد  ص )   ) ادـخ لوسر 
متام رد  وت  ددرگ ،  یم  هایس  نانآ  نادقف  اب  ایند  هک  دنشاب  یم  نینسح  تناردارب ،  رگید ،  هخاش  ود  نآ  یلع و  تردپ  یمود  تسا ، 

(50  . (() درک یهاوخ  نت  هب  هایس  سابل  نانآ 

 ( س  ) بنیز ترضح  نادنزرف 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ربکالا نوع  یلع و  هلمج ،  نآ  زا  تسا .  هدوب  ددعتم  نادنزرف  ار  رفعج  نب  هللادبع  دیوگ :  صاوخلا ))  هرکذت   )) رد يزوج  نب  طبس 
(51  . ) تسا هدوب  س )   ) بنیز ترضح  نانآ  ردام  هک  دنشاب  یم  موثلک  ما  سابع و  دمحم و  و 

ردام يراتسرپ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

تروص وزاب ،  مرو  ولهپ ،  ندش  هتـسکش  هلمج :  زا  ناوارف  ياهدرد  ساسا  رب  هک  تشذـگ  س )   ) ارهز همطاف  ترـضح  رب  ییاهزور 
ترـضح اذـل  دراد ،  راتـسرپ  هب  زاین  يرامیب  نینچ  هک  تسادـیپ  هتفگاـن  دوب .  يرتسب  زور   90 دودـح نینج ،  طقـس  هدروخ و  یلیس 

(52  . ) دیدرگ التبم  ردام  قارف  هب  هک  دیشکن  یلوط  هنافسءاتم  درک و  یم  يراتسرپ  ییاریذپ و  ردام  زا  یگلاس  نس 5  رد  بنیز 

 ( س  ) بنیز ترضح  باقلا 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

هتخوماین ياناد  هملعم :  ریغ  هملاع 

راگزومآ یب  هدیمهف  همهفم :  ریغ  همهف 

 . اهجنر هلبق  ایازرلا :  هبعک 

 ( س  ) ارهز ترضح  هدنیامن  نیشناج و  ءارهزلا :  هبئان 

 ( ع  ) نیسح ترضح  هدنیامن  نیشناج و  نیسحلا :  هبئان 

 . یتیگ يونابهش  ناج ،  هکلم  ایندلا :  هکیلم 

 . ناوناب دنمدرخ  ءاسنلا :  هلیقع 
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 . ءاسک لها  زا  رفن  نیمجنپ  ياتمه  ءاسکلا :  لها  نم  سماخلا  هلیدع 

 . دیهش زابنا  دیهشلا :  هکیرش 

 . داجس ترضح  تسرپرس  داجسلا :  هلیفک 

 . ییایربک تمظع و  میرح  سومان  همظعلا :  قاور  سومان 

 . دنمدرخ ناوناب  يوناب  لئاقعلا :  هیس 

 ( ع  ) یلع شردپ  زار  اهیبا :  رس 

 . تیالو هدیکچ  هصالخ و  هدرشف و  هیالولا :  هلالس 

 . ینخس اویش  هداز  هحاصفلا :  هدیلو 

 ( . ع  ) نسح ترضح  راوخمغ  زوسلد و  نسحلا :  هقیقش 

 . تلاسر نانیشن  هدرپ  دنمدرخ  هلاسرلا :  ردخ  یلیقع 

 . هدروخ ریش  تیالو  ناتسپ  زا  هک  یسک  هیالولا :  يدث  هعیضر 

 . اسر رونخس  هغیلب : 

 . ایوگ رونخس  هحیصف : 

 ( . يربک هقیدص  لباقم  رد   ) کچوک يوگتسار  يرغصلا :  هقیدص 

 . نانیمطا دروم  يوناب  هقثوملا : 

 ( . نایبلاط نیب  رد  و   ) بلاطوبا ترضح  نادناخ  زا  دنمدرخ  يوناب  نیبلاطلا :  هلیقع 

تلیضف اب  يوناب  هلضافلا : 
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.

 . لماک مات و  يوناب  هلماکلا : 

یلع نادناخ  ياسراپ  یلع :  لآ  هدباع 

یحو دنمدرخ  يوناب  یحولا :  هیلقع 

 . هوکش يراوگرزب و  هموظنم  دیشروخ  هلالجلا :  هدالق  هسمش 

 . تمارک فرش و  نامسآ  هراتس  هلابنلا :  ءامس  همجن 

 . کچوک هرهطم  كاپ و  يرغصلا :  هموصعملا 

 . اه يراوگان  هارمه  مدمه و  بئاونلا :  هنیرق 

 ( . ص  ) لوسر ترضح  بوبحم  تبحم و  دروم  یفطصملا :  هبوبحم 

 ( . ع  ) یلع ترضح  مشچ  رون  یضترملا :  نیع  هرق 

 . دنوادخ يارب  دنوادخ  باسح  هب  هدننک  يرادیاپ  هبستحم :  هرباص 

 . يربمایپ دنمدرخ  يوناب  هوبنلا :  هلیقع 

 . سیدقت یکاپ و  نانیشن  هدرپ  هدنورپ  سدقلا :  ردخ  هبر 

 . ناگدیرفآ هبعک  ایاربلا :  هلبق 

 . تسا هدیکم  ریش  یحو  ناتسپ  زا  هک  یسک  یحولا :  هعیضر 

 . ناهانگ شزرمآ  هزاورد  ایاطخلا :  هطح  باب 

 ( . س  ) همطاف و  ع )   ) یلع تبحم  یتسود و  يروآ  عمج  زکرم  همطاف :  یلع و  هرفح 

 . يرترب تلیضف و  هداز  شیپ  لضفلا :  هعیبر 

 . البرک نامرهق  ءالبرک :  هلطب 

 . دوب گرزب  سب  شناحتما  هک  ییوناب  اهاولب :  همیظع 
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 . شیرق زا  دنمدرخ  يوناب  شیرقلا :  هیلقع 

 . نایرگ يوناب  هیکابلا : 

 ( . س  ) ارهز ترضح  هصالخ  هدیکچ و  ءارهزلا :  هلیلس 

 . یهلا راد  تناما  هللا :  هینما 

 . دنوادخ ياه  هناشن  زا  یناشن  هللا :  تایآ  نم  هیآ 

(53  . ) سک یب  هدیدمتس  هدیح :  همولظم و 

 ( ع  ) نسح همطاف و  یلع ،  ربمایپ ،  گوس  رد  س )   ) بنیز ترضح 

 ( ص  ) ادخ لوسر  شدج  گوس  رد  بنیز 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 . شدیهش رتخد  روآدای  شمان  دوب و  س )   ) هجیدخ روآ  دای  وا  يامیس  اریز  تشاد ،  یم  تسود  رایسب  ار  بنیز  ص )   ) مالسا ربمایپ 

لد ياهمخز  دش و  دهاوخ  تیب  لها  روبص  گنس  هدنیآ  رد  کچوک  يوناب  نیا  هک  تسناد  یم  ص )   ) ادخ لوسر 
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 . تشاد وا  هب  یصاخ  هقالع  ور ،  نیا  زا  دوب .  دهاوخ  مهرم  ار  ع )   ) نینم ؤملاریما 

قارف و راتفرگ  ادـعب  هک  ارچ  دوب ،  ص )   ) ادـخ ربمایپ  شدـج  نارود  رد  س )   ) بنیز تزع  یـشوخ و  ياهزور  هک  تفگ  ناوت  یم 
 . دش تیالو  هناخ  هب  مجاهت  دهاش  نازیزع و  گوس 

تفگ هب  نانآ  اب  دناوخ و  ارف  ار  شنادنزرف  وا  تفرگ .  رارق  گرم  هناتـسآ  رد  ادخ  لوسر  شدج  هک  تشادن  رتشیب  لاس  جـنپ  بنیز 
رس تسا .  هللا  ءاقل  هب  نتسویپ  لاح  رد  ناشراوگرزب ،  دج  نانآ ،  هانپ  نیرتگرزب  هک  دید  یم  بنیز  تاظحل  نیا  رد  تخادرپ .  وگ  و 

تفای یم  لاقتنا  تیالو  هنیس  هب  تلاسر  عیادو  ایوگ  دوب ،  هتفرگ  رارق  ع )   ) نینم ؤملاریما  شراوگرزب  ردپ  هنیـس  يور  ناشیا  كرابم 
 ( (س ارهز همطاف  هژیو  هب  تیب ،  لـها  هب  ناـکما ،  ملاـع  قلخ  نیرت  فیرـش  يازع  رد  دنتـشگ و  یم  لزاـن  هورگ  هورگ  زین  هکیـالم  . 

(54  . ) دنتفگ یم  تیلست 

(55  . ) تشگ اریذپ  ار  یناوارف  ياه  تنحم  بیاصم و  سپ  نآ  زا  دش و  عورش  بنیز  يازع  يرآ ، 

 ( (ص ربمایپ هیرگ  رگ  هراظن  بنیز 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

لوزن س )   ) همطاف ترضح  لزنم  هب  اهزور  زا  يزور  ص )   ) ادخ لوسر  هک  دومن  لقن  میارب  نمیا  ما  یلب ،  دومرف :  ما  همع  سپ  . . . 
هک دندروآ  ترـضح  دزن  یقبط  ع )   ) یلع ترـضح  دندرک و  تسرد  هریرح  بانج  نآ  يارب  س )   ) همطاف ترـضح  دومرف و  لالجا 

دوب ریشرس  ریش و  نآ  رد  هک  یحدق  زین  نم  تفگ :  نمیا  ما  سپس  دوب ،  امرخ  نآ  رد 
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هدرک و لـیم  هریرح  نآ  زا  مالـسلا -  مهیلع  نینـسح -  همطاـف و  و  ع )   ) نینم ؤملاریما  و  ص )   ) ادـخ لوـسر  مدروآ ،  ناشتمدـخ  ار 
لوانت ریـشرس  امرخ و  نآ  زا  ناشیا  ترـضح  نآ  لاـبند  هب  و  ص )   ) ادـخ لوسر  نآ  زا  سپ  دـندیماشآ و  ار  ریـش  نآ  یگمه  سپس 

ترضح نآ  ياهتسد  يور  بآ  ع )   ) نینم ؤملاریما  هک  یلاح  رد  دنتـسش  ار  ناشکرابم  ياه  تسد  ص )   ) ادخ لوسر  دعب  دندومن و 
همطاف و یلع و  فرط  هب  هاگ  نآ  هدیشک ،  یناشیپ  هب  تسد  دندش  غراف  اه  تسد  نتـسش  زا  بانج  نآ  هک  نآ  زا  سپ  دنتخیر و  یم 

تسیرگن نامسآ  بناج  هب  مشچ  هشوگ  اب  سپس  هدومن ،  دوب  طاشن  رورس و  زا  یکاح  هک  يرظن  مالسلا -  مهیلع  نیـسح -  نسح و 
 . دومن اعد  داشگ و  ار  اه  تسد  هدرک و  هلبق  فرط  هب  كرابم  تروص  دعب 

هدجـس زا  رـس  سپـس  دوب .  يراج  ناشیاه  کشا  و  دنتـسیرگ ،  یم  دنلب  يادص  اب  دنتفر و  هدجـس  هب  هیرگ  تلاح  اب  نآ ،  زا  سپ  و 
نیا زا  دوب ،  ندـیراب  لاح  رد  ناراب  ایوگ  تخیر ،  یم  هرطق  هرطق  ترـضح  نآ  ياه  کشا  هک  یلاـح  رد  دـنداتفا  هار  هب  هتـشادرب و 

لا ؤس  زا  یگمه  یلو  مدش ،  نیگهودنا  هتشگ و  رثءاتم  زین  نم  هدش و  نوزحم  ع )   ) نیسح نسح و  یلع و  همطاف و  ترضح  هنحص 
ماگنه نیا  رد  دیشک .  ازارد  هب  بانج  نآ  نتسیرگ  ات  تسیچ ،  هیرگ  نیا  ببس  هک  میدیسرپن  ترـضح  نآ  زا  هدرک و  زیهرپ  ندومن 

 - همطاف یلع و 
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امش لاح  نیا  زا  ام  بلق  دنایرگن ،  ار  امش  نامـشچ  زگره  ادخ  هللا !  لوسر  ای  هدنایرگ  ار  امـش  زیچ  هچ  دندیـسرپ :  مالـسلاامهیلع - 
 . . . متشگ رورسم  امش  هطساو  هب  نم ،  ردارب  يا  دندومرف :  ترضح  هدیدرگ ! ؟  راد  هحیرج 

 : دیوگ یم  دسر  یم  هک  اجنیا  هب  دوخ  ثیدح  رد  ثراولادبع  نب  محازم 

نامداش رورـسم و  نانچ  امـش  هطـساو  هب  نم !  بیبح  يا  دـندومرف :  ع )   ) نینم ؤملاریما  باوج  رد  ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  لقن 
 ، مدومن ساپس  دمح و  هداد  نم  هب  هک  امش  تمعن  رب  ار  ادخ  متسیرگن و  امـش  هب  مدوب و  هدشن  لاحـشوخ  روط  نیا  نونکات  هک  مدش 
یم هتـشاد و  عالطا  تسا  وت  ناهن  رد  هچنآ  رب  لاعتم  دـنوادخ  دـمحم !  يا  تفگ :  دـمآ و  دورف  نم  رب  ع )   ) لیئربج ماـگنه  نیا  رد 

وت رب  ار  شا  هیطع  هدرک و  لماک  وت  رب  ار  شتمعن  سپ  دشاب  یم  وت  طبـس  ود  رتخد و  ردارب و  هطـساو  هب  وت  يداش  رورـس و  هک  دناد 
ییادج هقرفت و  ناشیا  وت و  نیب  دومن ،  هیاسمه  وت  اب  تشهب  رد  ار  ناشنایعیـش  نارادتـسود و  اهنآ و  هیرذ  ناشیا و  ینعی  دومن  اراوگ 

هدش دونشخ  یـضار و  هک  ییاجنآ  ات  ددرگ  یم  ءاطع  وت  هب  هک  يروط  نامه  هدش  عفتنم  وا  تنم  نودب  ءاطع  ار  ناشیا  دزادنا ،  یمن 
تـسا يرایـسب  تائالتبا  شیامزآ و  لباقم  رد  تیانع  فطل و  نیا  دیامرف و  یم  تیانع  یلاعت  قح  وت  هب  ناشیا و  تیاضر  قوف  هکلب 

هب هک  یتامیالمان  هدش و  ناشیا  هجوتم  ایند  رد  هک 
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رود رایـسب  وت  زا  ادـخ و  زا  هک  یلاح  رد  هتـشادنپ ،  وت  تما  زا  ار  دوخ  دنـشاب و  یم  وت  شیک  تلم و  زا  هک  ییاـهنآ  مدرم و  هلیـسو 
لتق و اب  ینامز  هدـش و  ناشیا  هجوتم  هورگ  نیا  هیحان  زا  لمحت  لباق  ریغ  دـیدش و  ياه  هبرـض  یهاـگ  دـسر .  یم  ناـشیا  هب  دنتـسه 
زا امن  ییوج  ریخ  دـشاب .  یم  رود  رگیدـکی  زا  ناشروبق  هدـنکارپ و  فلتخم و  ناـشیا  ياـه  هاـگلتق  دـندرگ .  هجاوم  ناـشیا  راتـشک 

يادخ دمح  سپ  وا ،  ياضق  هب  وش  یضار  شریخ و  رب  اهنآ  لجوزع و  يادخ  ساپـس  دمح و  تدوخ ،  يارب  ناشیا و  يارب  دنوادخ 
(56  . ) هدومرف رایتخا  امش  يارب  هچنآ  هب  شیاضق  هب  مدش  یضار  هدروآ و  اج  هب 

 ! روایب ار  مدج  طونح 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : دنک یم  لقن  نینچ  ع )   ) یلع تداهش  رد  راونالا  راحب  مهن  دلج  رد  یسلجم 

طونح اروف  س )   ) بنیز روایب !  ار  ادـخ  لوسر  مدـج  طونح  موثلک ،  ما  يا  تفگ :  هدز  ادـص  ار  س )   ) بنیز شرهاوخ  ع )   ) نسح
(57  . ) درک رپ  ار  نآ  ياه  هچوک  اهنابایخ و  هفوک و  رهش  هناخ و  مامت  نآ  شوخ  يوب  دوشگ  ار  نآ  رس  یتقو  دروآ  ار 

ردام گوس  رد  س )   ) بنیز

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

نوریب شا  هناخ  زا  روز  هب  ار  وا  ات  دـندوب  هدـمآ  دـنراداو ،  هفیلخ  اب  تعیب  هب  ار  ع )   ) یلع دنتـساوخ  یم  هک  ینـالدروک  ناراـکبان و 
رتـسب رد  حورجم  یندـب  اـب  تشگ و  نیمز  شقن  ذـفنق ))  )) و هریغم ))   )) تابرـض اـب  دـمآ و  شیپ  ارهز  تـفرن ،  نوریب  یلع  دـنربب . 

(58  . ) تسشن ردام  گوس  هب  بنیز  ماجنارس  و  تفرگ .  رارق  يرامیب 

اب هتـسویپ  وشم .  ادـج  تردارب  ود  زا  زگره   : )) درک تیـصو  شا  هلاس  جـنپ  رتخد  هب  تفرگ ،  رارق  گرم  رتسب  رد  نوچ  س )   ) ارهز
(59  . (() شاب ردام  نم  ياج  هب  اهنآ  يارب  نک .  يرادهگن  نانآ  زا  شاب و  نانآ 

زا هدـش و  ناوتان  ناس  هچ  دزیر ،  یم  کشا  هنوگچ  هداد و  لسغ  ار  ردام  كاپ  مسج  شردـپ  هنوگچ  هک  دـید  دوخ  مشچ  هب  بنیز 
! ؟  دبلط یم  يرابدرب  ربص و  ادخ 

 ، دننک یم  ناهنپ  اهکاخ  ریز  ار  ارهز  هک  هک  دید  یم  نیبزیت  مشچ  اب  تفرگ ،  ماجنا  هناخ  رد  دسر  یم  رظن  هب  هک  ردام ،  نفد  ماگنه 
نارگمتس تما و  متس  زا  ادخ  لوسر  ندومن  دای  اب  و 

ع)  ) بنیز ترضح  تامارک  بیاصم و  لیاضف ،  زا  ناتساد  200www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


(60  . ) دننک یم  هوکش  بلط  تسایر 

رادید رگید  و  دش ،  ققحم  ام  يارب  وت  یلاخ  ياج  ردام  گرم  اب  تفگ :  درک و  ربمایپ  ربق  يوس  هب  ور  يرظانم  نینچ  ندید  اب  بنیز 
(61  . ) تسین نکمم 

 ( (س ارهز همطاف  يارب  يرادازع 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ار مغ  يوناز  سیمع  تنب  ءامسا  هارمه  ارهز ) همطاف   ) خیرات همولظم  رتسب  رانک  رد  فافع  تمـصع و  ناتـسلگ  هلاس  راهچ  زور ،  نآ 
 . درک یم  هاگن  ردام  هدیکت  هرهچ  رب  هریخ  هریخ  هتفرگ و  لغب 

وت هب  هک  يا  هچقب  ود  بنیز !  مرتخد   : )) دومرف درپس و  اهبنارگ  تناما  ود  وا  هب  سپـس  دـیآ .  رتسب  کیدزن  هک  تساوخ  وا  زا  رداـم 
نیـسح لام  هک  تسا  ینهاریپ  نآ  رد  هک  دـشاب ،  یم  تدوخ  لام  يرگید  يرافغ و  رذوبا  رتخد  هب  قلعتم  اهنآ  زا  یکی  مراپـس ،  یم 

يارب نیـسح  هدیـسر و  رـس  امـش  یهارمه  لـصو و  تقو  دـیامن ،  بلط  وـت  زا  ار  نهاریپ  نیا  وا ،  هک  هاـگ  ره  نادـب  اـما  دـشاب .  یم 
 . (( ددرگ یم  ایهم  تداهش 

وت باوج  رگا  امن .  ادص  ارم  ایب و  مغارـس  دعب  یتاظحل  مور .  یم  باوخ  هب  یکدنا  نم   : )) دومرف دومن و  ءامـسا  هب  ور  س )   ) همطاف
 . (( تسا هتسبرب  تخر  ایند  زا  ارهز  هک  نک  علطم  ار  مدالوا  یلع و  ورب  مدادن ،  ار 

 . . . (( . میکحلا نآرقلا  و  سی ،   : )) تشگ سی  هروس  ندناوخ  لوغشم  سپس 

 . تسا هتسب  ورف  مشچ  ایند  زا  ربمغیپ  رتخد  هک  دبای  یم  رد  دونش و  یمن  يزیچ  اما  دنز ،  یم  ادص  ار  س )   ) ارهز دعب  یتاظحل  ءامسا 

بنیز
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ار ام  مالس  ردام !   : )) دیوگ یم  دنز و  یم  ادص  دزادنا و  یم  وا  رهطم  ندب  رب  ار  دوخ  هیرگ  هحیص و  تلاح  اب  ردام  توکـس  زا  دعب 
(62  ! . . . (() ردام میداد .  تسد  زا  ار  ادخ  لوسر  زورما  ام  ییوگ  ردام !  ناسرب .  ادخ  لوسر  نامدج  هب 

ردام تلحر  ماگنه 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : دسیون یم  خیراوتلا ))  خسان   )) باتک بحاص 

يا ردپ ،  يا  دز :  دایرف  هدمآ و  ولج  دش ،  یم  هدیـشک  نیمز  رب  شرداچ  هک  یلاح  رد  بنیز  س )   ) ارهز ترـضح  تلحر  ماگنه  هب 
 . دش هتخانش  دیدرگ و  مولعم  نامیا  رب  وت  رادید  تیمورحم  نونکا  مه  ادخ !  لوسر 

 : دنک یم  لقن  هضور ))   )) زا ار  تیاور  نیا  یسلجم  همالع 

هدرک نت  رب  ینهاریپ  دش و  یم  هدیشک  نیمز  رب  نآ  نییاپ  تمسق  هک  دوب  هدنکفا  رـس  رب  يرداچ  هک  یلاح  رد  دمآ ،  نوریب  موثلک  ما 
هک يروط  هب  میداد ،  تسد  زا  ار  وت  یتـسار  هب  نونکا  مه  ادـخ !  لوسر  يا  اـباب ،  يا  دز :  یم  ادـص  دوب ،  هدیـشوپ  ار  شمادـنا  هک 

(63  . ) دوب دهاوخن  رگید  يرادید 

 ( ع  ) یلع شردپ  گوس  رد 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

هللا تمدهت و  یـضترم  لتق  دق   : )) داد رد  ادن  نامـسآ  نیمز و  نیب  رد  هک  دندینـش  ار  ییازع  نویـش و  يادص  مدرم  هفوک ،  رهـش  رد 
ناـکرا هللاو ،  دنتـشک .  ار  یلع  هک  دـنز  یم  هیحـص  نیقتملا  ماـما  مغ  رد  هک  تسا  نـیما  لـیئربج  يادـص  يرآ ،  يدـهلا ))  ناـکرا 

 . . . دندرب نیب  زا  ار  تیاده 

 . ددرگ یم  یعادت  شیارب  ارهز  شردام  نداد  تسد  زا  هیحص  هظحل  کی  رد  دونش ،  یم  هک  ار  یحو  نیما  نیزح  يادص  بنیز 

 ، تسا هدنام  اج  هب  هک  یکدنا  هلـصاف  رد  دـننک .  یم  لزنم  یهار  هداهن و  یمیلگ  رد  ار  ع )   ) یلع هتـسشن  نوخ  هب  تماق  دجـسم  رد 
 . مدرگ لزنم  دراو  مدوخ  ياپ  اب  ات  دیراذگب  ارم  منادنزرف !   : )) دندومرف ترضح 
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 . (( ددرگ نم  عضو  نیا  هجوتم  بنیز  مرتخد  مهاوخ  یمن 

زا ار و  نیقتملا  ماما  دیـشر  تماق  راب  نیا  ار و  دوخ  ردام  راب  کی  تسا ،  هدـید  ناش  هناخ  رد  تشپ  ار  نینوخ  هرهچ  ود  بنیز  يرآ 
 . دیچیپ یم  دوخ  هب  هصغ  تدش 

شیوخ ردـپ  زا  تاظحل  نیرخآ  رد  درب .  یم  اـه  هرهب  وا  دوجو  نمرخ  زا  دـیدرگ و  یم  هناورپ  نوچمه  شیوخ  ردـپ  دوجو  درگ  وا 
هک سرپب  یهاوخ  یم  هچ  ره  مرتخد !   : )) دومرف تسناد و  دازآ  ندیـسرپ  رد  ار  وا  ماما  دـسرپب .  ار  یلاوئـس  وا  زا  ات  تساوخ  هزاـجا 

 . (( تسا مک  تصرف 

زور رد  ـالبرک  ماـن  هب  يا  هطقن  رد  منیـسح  هک  مدینـش  ادـخ  لوـسر  زا  نم   : )) دـیوگ یم  نمیا  ما  تفگ :  درک و  ردـپ  هب  ور  بـنیز 
؟  تسا حیحص  وا  لوق  لقن  ایآ  ددرگ )) یم  دیهش  هنشت  بل  اب  اروشاع 

زا ار  امـش  يزور  مرتخد !  منک .  لـقن  تیارب  وا  مـالک  رب  هفاـضا  يزیچ  نم  اـما  دـیوگ .  یم  تسرد  نمیا  ما  يرآ ؛   : )) دومرف ماـما 
رهش مدرم ،  زور  نآ  دنز ،  یم  جوم  فعش  روش و  رد  رهش  هک  دنیامن  یم  دراو  یجراخ  يارـسا  ناونع  هب  هفوک  رهـش  نیمه  هزاورد 

 . (( دنهد یم  شدرگ  رهش  رد  ار  امش  هدرک و  لابقتسا  امش  ندمآ  زا  هلهله  ندز و  تسد  اب  دندنب و  یم  نیذآ  ار 

(64  . ) دشاب یم  وا  راظتنا  رد  ییاسرف  تقاط  بیاصم  هچ  هک  دنیب  یم  ع ، )   ) موصعم ماما  مالک  ندینش  زا  بنیز 

 ( ع  ) نسح ماما  شردارب  تبیصم 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

هدیسر نینچ  ناهاگآ  نایاناد و  نیعلطم و  زا  یخرب  زا 
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 : تسا

 ، درک یم  یق  غارفتـسا و  شا  هدـید  جـنر  رگج  هک  یلاح  رد  دـش ،  هتـشاذگ  شلباقم  نگل  تشت و  ع )   ) نسح ماما  هک  یماـگنه  ))
دیسرت یم  اریز  دنرادرب ،  ار  تشت  هک  داد  نامرف  دوب ،  رامیب  تخس  هک  لاح  نآ  رد  دیایب .  وا  دزن  دهاوخ  یم  بنیز  شرهاوخ  دینش 

(65  . ) دوش هدرسفا  تشت  نآ  ندید  زا  شرهاوخ 

 ( ع  ) نسح ماما  نیلاب  رب  بنیز 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 ، هدش ناوتان  جنر  درد و  لمحت  زا  دید  ع )   ) نسح ماما  بش ،  ياه  همین  دوب .  جنر  رد  تدـش  هب  رهز  رثا  رب  ع )   ) یبتجم نسح  ماما 
هک دید  يا  هنوگ  هب  ار  وا  دمآ و  ردارب  نیلاب  هب  تساخرب و  س )   ) بنیز دز :  ادص  ار  س )   ) بنیز شراوخمغ ،  سنوم و  هناگی  اذـل 
اج نیا  هب  نک  ربخ  ار  نیـسح  مردارب  ورب  مرهاوخ !   ( )) ع  ) نسح ماما  دیـسرپ ،  ار  وا  لاوحا  دـیچیپ ،  یم  دوخ  هب  هدـیزگ  راـم  نوچ 

 . (( دیایب

ردارب نیلاب  هب  ار  وا  تفگ و  وا  هب  ار  ارجام  تفاتـش و  ع )   ) نیـسح شردارب  هناخ  هب  رابمغ ،  یلد  ناـیرگ و  یمـشچ  اـب  س )   ) بنیز
رمع کی  هک  ار  شگرزب  ردارب  زوسرپ  غاد  دش و  ور  هبور  ع )   ) نسح ماما  شردارب  تداهـش  اب  س )   ) بنیز ماجنارـس  ( 66  . ) دروآ

عییـشت رد  س )   ) بنیز دـید ،  یمن  رتشیب  ار  تبیـصم  رادـقم  نیمه  شهاـک  یلو  دـید  دوب ،  هدروخ  رگج  نوخ  نانمـشد ،  تسد  زا 
هک نیا  هناهب  هب  هشیاع  کیرحت  اب  هیما  ینب  زا  یهورگ  دید  ع )   ) نسح ماما  شردارب  هزانج 
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ار شا  هزانج  یتح  دندرک ،  اهتناها  دراپسب ،  كاخ  هب  ص )   ) ادخ لوسر  ربق  رانک  رد  ار  نسح  ناتردارب  رکیپ  امـش  میراذگ  یمن  ام 
هب هک  ار  ییاهریت  دـنداهن  نیمز  هب  عیقب  ناتـسربق  رد  ار  وا  هزانج  نارای ،  و  ع )   ) نیـسح ماما  یتقو  هک  يروط  هب  دـندومن ،  ناراـبریت 

(67  . ) دسر ریت  داتفه  هب  دندرمش  دوب  هدرک  تباصا  ترضح  نآ  ندب 

البرک نیمزرس  رد  س )   ) بنیز ترضح  بیاصم 

البرک يوس  هب  تکرح 

 ( ع  ) نیسح ناوراک  رد  بنیز 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

مدید ار  لمحم  لهچ  دیوگ :  یم  هدننک  تیاور  دنک ،  كرت  هفوک  دصق  هب  ار  هکم  تفرگ  میمصت  ع )   ) نیسح ناوراک  هک  یماگنه 
هوکـشاب هنحـص  نآ  هب  دنیامن .  راوس  اهنآ  رب  ار  دوخ  مرحم  ناوناب  مشاه  ینب  ات  دندوب  هدرک  هدامآ  نوزوم ،  لماک و  شـشوپ  اب  هک 

هب باطخ  دمآ و  نوریب  دوب ،  شتروص  رب  یلاخ  هک  هرهچ  شوخ  الاب و  دنلب  یناوج  ینیـسح  يارـس  زا  مدـید  هاگان  متـسیرگن ،  یم 
ریاس هک  یلاح  رد  دـندمآ ،  نوریب  ینیـسح  يارـس  زا  نز  ود  هاگ  نآ  دـندش ،  رود  اهنآ  دـیوش . )) رود  نم  زا   : )) دومرف مشاـه  ینب 
ماما رـضحم  رد  درک و  مخ  ار  دوخ  يوناز  درک و  هدامآ  ار  یلمحم  هرهچ ،  شوخ  ناوج  نآ  دـندوب .  هتفرگ  ار  اـهنآ  فارطا  ناوناـب 

؟  دنتـسیک اقل  هم  ناوج  نآ  وناب و  ود  نیا  مدیـسرپ :  یکی  زا  دومن .  لـمحم  راوس  صوصخم  مارتحا  اـب  ار  وناـب  ود  نآ  ع )   ) نیـسح
 . (( دشاب یم  ع )   ) سابع ترضح  يورابیز ،  ناوج  نآ  تسا و  موثلک  ما  يرگید  و  س )   ) بنیز یکی  وناب  ود  نآ   : )) تفگ

س  ) بنیز يرآ 
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(68  . ) دیدرگ هناور  هفوک  يوس  هب  هدش و  لمحم  راوس  یهوکش  تزع و  نینچ  اب  ( 

البرک هب  دورو 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

تنوکـس لحم  نامه  رد  دندیـسر و  البرک  هب  دوب  هبنـش  جـنپ  زور  هک  مرحم  مود  زور  رد  ناهارمه  و  ع )   ) نیـسح ماما  هک  یماگنه 
 . داد خر  س )   ) بنیز اب  هطبار  رد  زوسناج  هثداح  ود  دندرک ،  اپ  هب  ار  اه  همیخ  هدومن و 

ضرع دمآ و  ع )   ) نیـسح ماما  شردارب  روضح  هب  ناساره  س )   ) بنیز ترـضح  البرک  رد  تنوکـس  اه و  همیخ  ندش  اپ  رب  زا  سپ 
 . (( تسا هدروآ  يور  نم  هب  نآ ،  زا  یمیظع  فوخ  هک  ارچ  منیب ،  یم  كانفوخ  ار  نابایب  نیا   : )) درک

نماد يور  ار  شرس  مردپ  میدمآ ،  دورف  مردپ  اب  اج  نیمه  رد  نیفص  ههبج  هب  نتفر  ماگنه  مناج ،  رهاوخ  دومرف :  ع )   ) نیـسح ماما 
یم هیرگ  ارچ   : )) دیـسرپ وا  زا  ع )   ) نسح مردارب  درک ،  هیرگ  دش و  رادیب  مردپ  مدوب ،  رـضاح  نم  دیباوخ و  یتعاس  داهن و  مردارب 
؛))  ثاغی الف  ثیغتـسی  وه  هیف و  قرغ  دق  نیـسحلا  مدلا و  نم  رحب  يداولا  اذه  نا  یمانم  یف  تیار  یناک   : )) دومرف مردـپ  ینک )) ؟ 

 ، دـبلط یم  روای  رای و  هچ  ره  هدـش و  قرغ  نآ  رد  ع )   ) نیـسح تسا و  نوخ  زا  ییایرد  ناـبایب  نیا  مدـید ،  باوخ  ملاـع  رد  اـیوگ 
 . دنک یمن  يرای  ار  وا  یسک 

هچ داد ،  خر  وت  يارب  يا  هثداح  نینچ  هاگ  ره  هللادبع !  ابا  يا   : )) دومرف درک و  ور  نم  هب  مردپ  هاگ  نآ 
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)) ؟  ینک یم 

 . تسین يا  هراچ  تماقتسا  ربص و  زج  هک  منک  یم  ربص  ربصا ؛)) نم  یلدب  ربصا و ال   : )) متفگ خساپ  رد 

(69  . ) دش ریزارس  شناگدید  زا  کشا  بالیس  هک  تخوس  نانچ  نآ  نخس ،  نیا  ندینش  اب  س )   ) بنیز لد 

دوخ تروص  رب  یلیس 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

شرهاوخ هب  دـش و  رادـیب  سپـس  تفر و  باوخ  هب  تسـشن و  ع )   ) نیـسح ماما  نمـشد ،  زا  نتفرگ  تلهم  زا  سپ  هک  هدـش  تیاور 
همطاف مردام  مالسلا و  هیلع  یلع  مردپ  ملس ، )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم مدج  هظحل ،  نیمه  مرهاوخ !   : )) دومرف س )   ) بنیز

 ، رگید لقن  هب  و   ) يدوز نیمه  هب  نیـسح !  يا  دنتفگ :  یم  همه  هک  مدید  باوخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  مردارب  اهیلع و  هللا  مالس 
 . (( دمآ یهاوخ  ام  دزن  ادرف ) دنتفگ : 

هیرگ هب  ادـص  دز و  دوخ  تروص  هب  یلیـس  هک )  دـمآ  شوج  هب  شا  هفطاع  نانچ  نآ   ) دینـش ار  نخـس  نیا  ات  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز 
هلـصوح شمارآ و  اب  هک  دش  روآدای  صوصخ  هب  دناوخ ،  ارف  شمارآ  ربص و  هب  هداد و  يرادلد  ار  وا  ع )   ) نیـسح ماما  درک .  دـنلب 

(70  . ) نک رود  ص )   ) ربمایپ نادناخ  ام  زا  ار  نمشد  شنزرس  تتامش و  دوخ ، 

ندوب اضق  هب  یضار 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

وا دزن  شرهاوخ  س )   ) بنیز هاگحبص  درک ،  فقوت  زور  هنابش  کی  دمآ و  دورف  هیمیزخ  رد  تحارتسا  يارب  ع )   ) نیسح ماما  نوچ 
؟  منک هاگآ  ار  وت  ما  هدینش  بشید  هچنآ  زا  یهاوخ  یمن  ایآ  مردارب !  يا  تفگ :  دمآ و 

؟  يدینش هچ  دومرف :  ع )   ) نیسح

یسک نم  زج  هک  شوکب  کشا  نتخیر  رد  مشچ !  يا  داد :  یم  ادن  یفتاه  مدینـش  هک  متفر  نوریب  بش  لد  رد  تفگ :  س )   ) بنیز
رب هیرگ  درک ،  دهاوخن  هیرگ  ادهش  رب 
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 . دننک افو  شیوخ  دهع  هب  هک  دناشکب  یهاگ  داعیم  يوس  هب  ات  دنار  یم  شیپ  هب  ار  نانآ  گرم  هک  یهورگ  نآ 

دیاب ام  ینعی  تسویپ .  دـهاوخ  عوقو  هب  تسا  ردـقم  هچنآ  مرهاوخ !  نئاک ؛))  وهف  یـضق  ام  لک  هاـتخا !  اـی   : )) دومرف ع )   ) نیـسح
(71  . ) میشاب یضار  دهاوخ  یم  ادخ  هچنآ  هب  میناسرب و  ماجنا  هب  ار  دوخ  هفیظو 

البرک هب  دورو  رد  س )   ) بنیز

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

برک و نم  کـب  ذوعا  ینا  مهللا   : )) دـیامن یم  اوـجن  دراد و  یم  رب  نامـسآ  هب  ار  شیوـخ  ياهتـسد  ماـما  ـالبرک ،  هب  دورو  زا  سپ 
 . دنداد یم  ربخ  البرک  زا  ار  وا  هک  دنک  یم  شیوخ  باب  دج و  مالک  دای  ءالبلا )) ! 

نتخیر لحم  اجنیا  تسام .  هاگرارق  اجنیا  دـییامن .  اپ  رب  ناکم  نیمه  ار  اه  همیخ   : )) دروآ رب  گناب  شیوخ  ناییادـف  لیخ  رب  سپ ، 
 . (( تسام ياهنوخ 

شا هرهچ  تسا .  هتفرگ  دوخ  هاگن  لاب  ریز  ار  فارطا  هریخ  هریخ  هتـسشن و  نیگمغ  هک  دـنیب  یم  ار  دوخ  رهاوخ  تیعمج ،  ناـیم  رد 
 : دیامرف یم  هک  تسا  نورد  درد  زا  یکاح  بنیز  يادص  دهد .  یم  یلست  ار  وا  دیآ و  یم  وا  يوس  هب  نیسح  دنز .  یم  جوم  مغ  زا 
ما هنیس  يور  ملاع  ياهمغ  ما ،  هدینـش  ار  البرک  مان  میا و  هدش  نیمزرـس  نیا  دراو  هک  يا  هظحل  زا  میورب  ناکم  نیا  زا  ایب  مردارب !  ))

 . . . ! (( دنا هدش  عمج 

تسه هچ  ره  امنب .  لکوت  لاعتم  يادخ  رب  مرهاوخ !   : )) دناوخ یم  نانیمطا  دیما و  هیآ  وا  رب  ماما 
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 . (( تسوا تسد  هب  ، 

اپ رب  ار  اه  همیخ  هرد  نورد  رد  ارچ  هک  هتخود  مشچ  هناریحتم  س )   ) بنیز یلو  دـنک ؛ یم  رداـص  ار  ماـیخ  ییاـپ  رب  روتـسد  سپس ، 
نهذ هب  نارود  نآ  هاـگ  همیخ  زا  دوب و  نید  نانمـشد  لـباقم  رد  ع )   ) نینم ؤـملاریما  شیوـخ  باـب  ياـهگنج  دـهاش  وا  دـننک .  یم 

رد ار  اه  همیخ  هشیمه  مردپ ،   : )) دسرپ یم  بدا  تناتم و  لامک  اب  شیوخ ،  ماما  ربارب  رد  دراد .  دای  هب  ار  يا  هدنز  ریواصت  شیوخ 
)) ؟  دینک یم  لمع  وا  فالخ  امش  هک  تسا  هدش  هچ  درک .  یم  اپ  رب  يدنلب  ناکم 

هب تیاهن  رد  گـنج  نیا  هک  میناد  یم  اـم  اـما  تشاد ،  دوجو  يزوریپ  حـتف و  اـهگنج  رد  عقوم ،  نآ  مرهاوخ !   : )) دـیامرف یم  ماـما 
یلو دیمهف ،  یهاوخ  ار  ایاضق  ییامن ،  ربص  يردق  رگا  مرهاوخ !  دماجنا .  یم  ادخ  ربمغیپ  تیب  لها  نتفر  يریـسا  ام و  ندش  هتـشک 

 . (( ییامن ربص  لمحت و  دیاب 

هدیـسر و رـس  هب  ع )   ) نیـسح اب  لصو  راگزور  هک  دـناد  یم  درب و  یم  تیعقاو  قمع  هب  یپ  تـالمج ،  نیا  ندینـش  اـب  س )   ) بنیز
(72  . ) تسا بیاصم  تنحم و  عورش  رگید  ینامز 

رهاظم نب  بیبح  هب  س )   ) بنیز مالس 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

و درک ،  یم  ناوارف  ياه  هصغ  اهدرد و  جامآ  ار  س )   ) بنیز بلق  همه ،  زا  شیب  ردارب  دودحم  كدنا  يورین  نمشد و  هاپس  ینوزف 
زا س )   ) نینم ؤملاریما  رتخد  و  دمآ ،  البرک  هب  ع )   ) نیسح يرای  هب  رهاظم  نب  بیبح  مرحم  مشش  زور  نوچ  تهج  نیدب 
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(73  . ) داد مالس  ماغیپ  بیبح  هب  تشگ ،  ربخاب  يراکادف  نیا 

 : تفگ تخیر و  شیوخ  تروص  ورـس  رب  هتـشادرب  نآ  زا  یتشم  تسـشن و  البرک  كاخ  يور  رب  دیـسر ،  بیبح  هب  ماغیپ  نیا  نوچ 
(74  ! ! ) دناسر یم  مالس  نم  لثم  هب  هک  تسا  هدیسر  ییاج  هب  بنیز  راک  یتخس  رس !  هب  مکاخ 

موش یمن  ادج  نیسح  زا  نم 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

نما مرح  رد  هکم و  رد  دنتساوخ  یم  دیزی  نازابرس  نوچ  دوب .  هکم  رد  يرجه  لاس 60  نابعش  موس  زا  س )   ) يربک بنیز  ترضح 
كرت قارع  يوس  هب  ار  هکم  تسا ،  هجحلا  يذ  متشه  زور  هک  هیورت ))   )) زور ماما  اذل  دنـشکب ،  هنایفخم  ار  ع )   ) نیـسح ماما  یهلا 

 . تشاد روضح  ناوراک  نیا  رد  زین  س )   ) بنیز درک . 

 . ربم هارمه  دوخ  اب  ار  نانز  یتسه ،  نتفر  هب  روبجم  دوخ  رگا  نیسح !  ای  تفگ :  سابع  نبا 

ینک ادج  نیسح  مردارب  زا  ارم  یهاوخ  یم  سابع !  نبا  تفگ :  درک و  نوریب  هواجک  زا  رس  دینش ،  ار  نخـس  نیا  نوچ  س )   ) بنیز
(75  . ) زگره  ! ؟

اروشاع بش  رد  س )   ) بنیز بیاصم 

بآ نتسب 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

بآ زا  وا  باحـصا  نیـسح و  دیراذگن  هک  دیـسر  دایز  نبا  زا  ینامرف  تشگ .  هدوزفا  س )   ) بنیز ياهمغ  رب  رگید  یمغ  متفه  زور 
 . دروآ یم  درد  هب  ار  س )   ) بنیز لد  ناکدوک  نادنزرف و  هژیو  هب  نارای  یگنشت  قیرط  نیدب  و  دننک ،  هدافتسا 

یم هیهت  بآ  یمک  رادقم  ع )   ) نیـسح ماما  نارای  ریاس  رانک  رد  ع )   ) ربکا یلع  لضفلاوبا و  هاگ  یب  هاگ و  تصرف  نیا  رد  دـنچ  ره 
نازیزع نارای و  همه  تالکـشم  یگنـشت و  دیدش  زاین  يوگباوج  یلو  دندنار ،  یم  بقع  هب  ار  نمـشد  هدرـشف  فوفـص  و  دـندرک ، 

 . البرک ناتسبات  مرگ  ياوه  رد  مه  نآ  دوبن ؛

(76 ( ! ؟  درادن ربص  ماود  هک  يا  هراوخ  ریش  هچب  دنک  ربص  هنوگچ  نک .  ربص  دیوگ :  یم  ع )   ) نیسح ماما  رتخد  هنیکس 

همیخ هب  یشکرس 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ناناوج مدید  متفر  ع )   ) سابع ترـضح  مردارب  همیخ  هب  بش  فصن  اروشاع ،  بش  رد  دومرف :  هدـش  لقن  س )   ) بنیز ترـضح  زا 
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رسپ يا  مناردارب و  يا   : )) دیامرف یم  اهنآ  هب  دیوگ و  یم  نخـس  اهنآ  اب  ماغرـض  ریـش  دننام  وا  دنا و  هدز  هقلح  وا  رود  هب  مشاه  ینب 
ینب دنیوگن :  مدرم  ات  دیشاب ،  امـش  دباتـش ،  یم  مزر  نادیم  هب  هک  یناسک  نیتسخن  دش ،  عورـش  گنج  هک  یماگنه  ادرف  میاهومع ! 

 . . . (( . دنداد حیجرت  نارگید  گرم  رب  ار  دوخ  یگدنز  یلو  دنتساوخ ،  يرای  يارب  ار  یعمج  مشاه 

 (( . میشاب یم  وت  نامرف  عیطم  ام   : )) دنداد خساپ  مشاه  یب  ناناوج 

 ( س  ) بنیز ترضح 
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یم اهنآ  هب  هداد و  لیکـشت  هرکاذـم  هسلج  مشاه )  ینبریغ   ) نارای اب  مدـید  متفر  رهاظم )) نب  بیبح   )) همیخ هب  اجنآ  زا  دـیوگ :  یم 
امش زا  لبق  مشاه ،  ینب  زا  رفن  کی  هک  دیراذگن  و  دیورب ،  نادیم  هب  تسخن  دیوش و  مدقـشیپ  دش ،  گنج  هک  یتقو  ادرف   : )) دیوگ

 . . . (( دنشاب یم  ام  ناگرزب  تاداس و  مشاه ،  ینب  هک  اریز  دورب ،  نادیم  هب 

(77  . ) دندرک افو  نآ  هب  و  تسا ))  تسرد  وت  نخس   : )) دنتفگ باحصا 

نمشد هاپس  يادص  ندینش 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

هتفر باوخ  هب  هداد و  رارق  وناز  يور  رب  كرابم  رس  هداد و  ریشمش  هب  هیکت  هتسشن و  دوخ  همیخ  شیپ  رد  ماگنه  نآ  رد  ع )   ) نیسح
 . دوب

ياهادـص ایآ  ردارب !  يا  تشاد :  هضرع  هدـمآ و  شردارب  کـیدزن  دینـش ،  ار  نایرکـشل  نابـسا و  همهمه  يادـص  هک  س )   ) بنیز
 . دنوش یم  کیدزن  مایخ  فرط  هب  کنیا  هک  يونش  یمن  ار  نافلاخم 

ام رب  يدوز  نیدـب  ناج  نیـسح  دومرف :  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  ص )   ) ادـخ لوسر  نونکا  مه  دومرف :  تشادرب ،  رـس  ع )   ) نیـسح
 . دش یهاوخ  دراو 

يرادلد ار  وا  ترضح  دومن .  یگراچیب  يدنمدرد و  راهظا  دز و  تروص  هب  یلیـس  دینـش ،  ار  شارخلد  نخـس  نیا  هک  س )   ) بنیز
(78  . ) دومرف شمارآ  هب  رما  هداد و 

اروشاع بش  رد  باحصا  ناحتما 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

يادـص هک  ینامز  دـنتخادرپ و  نخـس  هب  هتـسهآ  دوخ  رهاوخ  اب  ترـضح  نآ  و  تشاذـگ ،  ع )   ) نیـسح يارب  ییاکتم  س )   ) بنیز
ایآ مردارب !  داد :  همادا  بنیز  دعب  داد .  يرادلد  ار  وا  ع )   ) نیـسح دـش ،  دـنلب  هیرگ  هب  ناوناب  يادرف  یتسرپرـس  یب  رطاخ  هب  بنیز 

؟  دنراذگب اهنت  ار  وت  ادرف  ادابم  هک  يا  هدرک  ناحتما  الماک  ار  باحصا  ادرف ،  مزال  تمواقم  يرادافو و  يارب 

دنهاوخ تظافح  تیامح و  لافطا  ناوناب و  نم و  زا  دنتـسه  هدـنز  ات  و  ما ،  هدرک  شیامزآ  اـهراب  ار  ناـنآ  یلب  دومرف :  ع )   ) نیـسح
مدرک هدهاشم  تفر و  رهاظم  نب  بیبح  همیخ  هب  و  دمآ ،  نوریب  بنیز  همیخ  زا  ع )   ) نیسح دعب  درک ! 
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دندرک و هنهرب  ار  دوخ  ياهرـس  نانآ  تشاذگ و  نایم  رد  نارای  ریاس  اب  ار  بلطم  بنیز ،  يرادـلد  رطاخ و  نانیمطا  يارب  بیبح  هک 
قوـف تیـساسح  نآ  يور  ع )   ) بنیز هک  (ص )  ربماـیپ سوماـن  ناوناـب و  زا  تظاـفح  يارب  دندرـشف و  تسد  رد  ار  اهریـشمش  هضبق 

(79  . ) دندرک يرادافو  مالعا  راب  نیمدنچ  يارب  دنگوس ،  يادا  اب  تشاد .  هداعلا 

 ( ع  ) نیسح رالاس  هلفاق 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ياج زا  ریـشمش  فالغ  اب  ار  نابایب  ياهراخ  هدمآ و  نوریب  همیخ  زا  مردارب  مدید  اروشاع ،  بش  رد   : )) دیامرف یم  مشاه  ینب  هلیقع 
 ، هنهرب ياپ  اب  اـهراخ  نیا  يور  دـیاب  نم  لاـفطا  ادرف  مناد  یم  دومرف :  ینک ؟  یم  نینچ  ارچ  مدرک :  لا  ؤس  متفر و  ولج  دـنک .  یم 

 . (( دنورب هار 

یلیس نم  لافطا  يراذگن  ینکن و  هیرگ  نمـشد  يولج  شاب  بظاوم  یتسه .  نم  رالاس  هلفاق  وت   : )) دومرف شرهاوخ  هب  ماما  سپس ، 
(80  . (() درب دنهاوخ  ماش  هفوک و  هب  ار  وت  هک  نادب  دنروخب .  هنایزات  و 

اروشاع بش 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

درک یم  يراتسرپ  ارم  بنیز  ما  همع  مدوب و  هتسشن  نم  اروشاع  بش  رد  دومرف :  ع )   ) نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  داشرا  تیاور  ربانب 
ار دوخ  ریـشمش  ترـضح  نآ  دوب و  هداتـسیا  يرافغ  رذوبا  يالوم  نوج ))   )) وا دزن  رد  درک و  هراـنک  هناگادـج  همیخ  رد  مردـپ  هک 

 : دومرف یم  درک و  یم  فص 

لیلخ نم  کل  فا  رهد  ای 

لیصالا قارش و  الاب  کل  مک 

لیتق بلاط  بحاص و  نم 

لیدبلاب عنقی  رهدلا ال  و 

لیبس کلاس  یح  لک  و 

لیلجلا یلا  رمالا  یهتنم  و 

هب راگزور  و  دنا ؛ هدش  هتشک  هک  وت  بلاط  ناقیفر و  زا  رصع ؛ حبص و  رد  دوب  وت  يارب  رایـسب  هچ  داب ؛ وت  یتسود  رب  فا  راگزور  يا 
 . تسا گرزب  دنوادخ  يوس  هب  رما  ياهتنم  و  تسا ؛  هار  هدنور  يا  هدنز  ره  دنک ؛ یمن  تعانق  لدب 
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ریگولگ ارم  هیرگ  سپ  تسا  هدرک  هدارا  هچ  بانج  نآ  هک  مدیمهف  نم  هکنیا  ات  دناوخ  هعفد  هس  ای  ود  ار  راعشا  نیا 
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تـسناوتن دینـش و  ار  راعـشا  نآ  بنیز  ما  همع  اـما  تسا .  هدـش  لزاـن  ـالب  هک  متـسناد  مدوـمن .  توکـس  مدرک و  يراددوـخ  دـش و 
مردـپ همطاف و  مردام  دوب ،  هتفایرد  ارم  گرم  شاک  يا  هالکثاو !  تفگ :  تفر و  ترـضح  نآ  دزن  هب  تساـخرب و  دـنک  يراددوخ 

 . ناگدنام یقاب  سردایرف  ناگتشذگ و  هفیلخ  يا  دندرم .  زورما  نسح  مردارب  یلع و 

غرم نآ  رگا  دومرف :  دـش و  کـشا  زا  رپ  شیاهمـشچ  دربن  ار  وت  ملح  ناطیـش  رهاوخ !  يا  دومرف :  درک و  رظن  وا  يوس  نیـسح  سپ 
 . دیباوخ یم  هنیآ  ره  دنتشاذگ  یم  ار  هراوخ  گنس 

 . تسا رت  تخـس  نم  رب  هتـشاد و  حورجم  رتشیب  ارم  لد  نیا  يا ،  هداـتفا  ریگ  رارـشا  نیا  ناـیم  رد  وت  نم !  رب  ياو  يا  تفگ :  بنیز 
 . دومن شغ  داتفا و  دیرد و  ار  دوخ  نابیرگ  دز و  یلیس  دوخ  تروص  رب  سپ 

زج دـنریم و  یم  نامـسآ  نیمز و  لها  هک  نادـب  نک و  ربص  ناج  رهاوخ  تفگ :  تخیر و  بآ  وا  يور  رب  تساـخرب و  نیـسح  سپ 
 ، ار ناشیا  دنک  یم  هدنز  ار و  قلخ  دنازیگنا  یم  رب  دوخ و  تردق  هب  درک  قلخ  ار  قلخ  هک  ییادخ  نآ  دنام .  یمن  یقاب  یـسک  ادـخ 

 . تسا مزال  ربمغیپ  هب  ادتقا  ناملسم  ره  يارب  و  دندوب .  نم  زا  رتهب  نم  ردارب  ردپ و  نم ،  دج  تساهنت .  درف و  وا ،  و 

نابیرگ نم  رب  هک  مهد  یم  مسق  ار  وت  نم  رهاوخ !  يا  دومرف :  تفگ و  وا  تیزعت  رد  نانخس  نیا  لاثما  و 
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(81) دیناشن نم  دزن  رد  دروآ و  همیخ  هب  ار  وا  سپ  مدش .  كاله  نم  یتقو  وگم  اروبثاو ،  هالیاو  شارخن و  يور  نکم و  هراپ 

اروشاع زور  رد  س )   ) بنیز بیاصم 

 ( س  ) بنیز زا  بآ  تساوخ  رد 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : دومرف یم  هک  هدرک  تیاور  هنیکس  زا  وا  و  نازحالاریثم ))   )) باتک رد  امن )) دمحم  نب  رفعج   )) راوگرزب خیش  زا 

زا یـضعب  نم و  نوچ  دوب .  هدـش  کشخ  اهکـشم  اهفرظ و  زا  بآ  دومن .  تدـش  ام  شطع  دـش و  ماـمت  اـم  بآ  مرحم  مهن  زور  رد 
ام يارب  دشاب  هدش  هریخذ  یبآ  دیاش  هک  مهد  ربخ  دوخ  یگنشت  زا  ار  وا  ات  متفر  بنیز  ما  همع  يوس  هب  نم  میدش ،  هنـشت  ام ،  لافطا 
رب یهاگ  دنیـشن و  یم  یهاـگ  كدوک  نآ  و  تسا .  وا  نماد  رب  مراوخ  ریـش  ردارب  تسا و  هتـسشن  همیخ  رد  ما  همع  هک  مدـید  سپ  . 
 ! ردارب رـسپ  يا  نک .  ربص  دیوگ :  یم  ما  همع  دنک و  یم  دایرف  تسا و  بارطـضا  تکرح و  رد  بآ ،  رد  یهام  دننام  و  دزیخ ،  یم 

لاح هب  یعفن  دونـشب و  ار  وت  يادـص  هک  وت  همع  يارب  تسا  نارگ  یـشاب .  یم  تلاح  نیا  رب  هکنآ  لاح  ربص و  وت  يارب  تساجک  و 
 . یلب متفگ :  هنیکس ؟  تفگ ،  بنیز  مدرک .  دنلب  هیرگ  هب  ادص  مدینش ،  ار  نیا  نم  نوچ  دشخبن .  وت 

سپ دوش . ) دایز  وا  هودـنا  اداـبم  هک  متفگن  ما  همع  هب  ار  مدوخ  لاوحا  و   ) مردارب شطع  يارب  متفگ :  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  تفگ : 
يوس هب  هک  دوش  یم  هچ  همع !  يا  متفگ : 
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میاهومع همیخ  هب  تفرگ و  ار  كدوک  نآ  تساخرب و  ما  همع  دنـشاب ! ؟  هتـشاد  یبآ  اهنآ  دیاش  یتسرفب ،  راصنا  تالایع  زا  یـضعب 
دالوا  ) میاهومع رسپ  همیخ  رد  سپ  بآ .  عمط  يارب  دندش  هناور  وا  لابند  هب  ام  ناکدوک  زا  یـضعب  و  دنرادن ،  یبآ  هک  دید  تفر و 

همیخ هب  دش ،  سویءام  بآ  نتفای  زا  نوچ  تفاین .  سپ  دبایب .  یبآ  دیاش  هک  باحصا  همیخ  يوس  هب  داتسرف  تسشن و  نسح )  ماما 
مه اـم  ندومن .  داـیرف  هب  درک  عورـش  سپ  دـندوب .  رتخد  رـسپ و  زا  كدوک  تسیب  هب  بیرق  وا  هارمه  هک  یلاـح  رد  تشگرب ،  دوخ 

ار ام  هیرگ  يادص  نوچ  دـنتفگ ) یم  ءارق  دیـس  ار  وا  و   ) دـنتفگ یم  ریرب ))  )) ار وا  هک  مردـپ  باحـصا  زا  يدرم  میدرک .  دایرف  همه 
هک تسا  دنیآ  شوخ  ار  امـش  ایآ  درک :  باطخ  دوخ  باحـصا  هب  تخیر و  دوخ  رـس  رب  كاخ  تخادـنا و  نیمز  رب  ار  دوخ  دـینش ، 
ریخ یگدـنز  رد  ناشیا  زا  دـعب  هک  ادـخ  هب  مسق  هن ،  دـشاب ! ؟  ام  ياهتـسد  رد  اهریـشمش  همئاق  هکنیا  لاح  دـنریمب و  همطاف  نارتخد 

ار ناـکدوک  نیا  زا  یکی  تسد  کـی  ره  نم !  باحـصا  يا  میوـش .  دراو  گرم  ياهـضوح  رد  ناـشیا  زا  شیپ  دـیاب  هکلب  تـسین ، 
یم هلتاقم  ناشیا  اب  مه  ام  دـننک  هلتاقم  ام  اب  موق  نیا  رگا  دـنریمب و  یگنـشت  زا  ناشیا  هکنیا  زا  شیپ  میروآ  موجه  بآ  رب  میریگب و 

رگا تشاد ،  دنهاوخ  رارصا  ام  لاتق  رب  تارف  بآ  نیلکوم  تفگ :  ینزام  نب  ییحی  مینک . 
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یکشم هک  تسا  نآ  يءار  نکیل  میـشاب .  هدش  نآ  ببـس  ام  دروخ و  يا  هزین  ای  يریت  ناشیا  هب  دیاش  میرب  هارمه  هب  ار  ناکدوک  نیا 
ءادف دش ،  هتـشک  ام  زا  یـسک  رگا  و  مینک .  هلتاقم  مه  ام  دـندرک  هلتاقم  ام  اب  رگا  تقو  نآ  مینک .  بآ  رپ  ار  نآ  میراد و  رب  دوخ  اب 

 . دـندوب رفن  راهچ  ناشیا  دـنتفر و  بآ  بناج  هب  دـنتفرگ و  یکـشم  سپ  تسا .  یبوخ  رکف  نیا  تفگ :  ریرب  دـشاب .  همطاف  نارتخد 
دوب یتبارق  ناشیا  سیئر  ریرب و  نایم  میهد  ربخ  ار  دوخ  سیئر  ام  ات  دیشاب  امـش  هک  دنتفگ  دندومن  هدهاشم  تارف  بآ  نیلکوم  نوچ 

دندرک ساسحا  ار  بآ  يدرـس  دندش و  بآ  لخاد  نوچ  دـنماشایب  بآ  ات  دـیهد  هار  ار  ناشیا  تفگ :  دـنداد  ربخ  ار  وا  نوچ  سپ  . 
ریرب دسر .  یمن  يا  هرطق  ربمغیپ  لآ  رگج  هب  يراج  بآ  نیا  زا  هک  ار  دعـس  نبا  دنک  تنعل  ادخ  دنتفگ :  هدومن  دـنلب  هیرگ  هب  ادـص 
امـش تسا و  هتخادـگ  یگنـشت  زا  نیـسح  لافطا  ياهلد  هک  دـیرادرب  بآ  دـینک و  لـیجعت  دـینک و  هاـگن  ار  دوخ  رـس  تشپ  تفگ : 

باریس نیـسح  لافطا  ياهلد  ات  میماشآ  یمن  بآ  ام  ریرب !  ادخ  هب  مسق  دنتفگ :  ناشیا  دوش .  باریـس  همطاف  دالوا  رگج  ات  دیماشاین 
نیا يارب  هک  تسین  یفاک  ناتیارب  نیا  دیدش ،  بآ  لخاد  دوخ  امش  تفگ :  دینـش و  ار  فرح  نیا  تارف  نیلکوم  زا  یـصخش  دوش . 

منک یم  ربخاب  راک  نیا  زا  ار  قاحسا  هک  ادخ  هب  مسق  دیرب ؟  یم  بآ  یجراخ 
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درم نآ  دـسرن .  قاحـسا  هب  ربخ  هک  دـشاب  هتفرگ  ار  وا  ات  تفر  وا  کـیدزن  هب  ریرب  سپ  ار .  اـم  رما  نک  ناـمتک  درم  يا  تفگ :  ریرب 
ناشیا اب  دندرک  ابا  رگا  و  نم ،  دزن  هب  دـیروایب  ار  ناشیا  دـیریگب و  ناشیارب  ار  هار  رـس  تفگ :  وا  درک .  ربخ  ار  قاحـسا  درک و  رارف 
يادص دومن .  هظعوم  هب  عورش  ریرب  تفرگ و  رد  ناشیا  نیب  يا  هلتاقم  دنتفرگ .  وا  باحـصا  ریرب و  رب  ار  هار  رـس  سپ  دینک .  هلتاقم 

ار بآ  دـندرک و  رارف  نیلکوم  دـنتفر و  ناشیا  سپ  دـننک .  يرای  ار  وا  هک  داتـسرف  رفن  دـنچ  دیـسر .  ع )   ) نیـسح ماـما  شوگ  هب  وا 
دش و زاب  کشم  دنب  هاگان  هک  دنتـشاذگ ،  کشم  رب  ار  اه  هنیـس  اهمکـش و  دندش و  عمج  بآ  رـس  رب  هعفد  کی  هب  لافطا  دندروآ . 
س  ) همطاف نارتخد  رگج  رب  هافهلاو  تفگ :  دز و  دوخ  تروص  هب  ریرب  دـندمآ  دایرف  هب  هعفد  کی  هب  ناکدوک  تخیر  نیمز  رب  بآ 

(82 ()

 ( (ع داجس ماما  زا  يراتسرپ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

اهنآ دروآ .  يور  شردپ  نادنزرف  ياه  همیخ  هب  دنام ،  اهنت  هناگی و  دـش و  تخـس  گنت و  ع )   ) نیـسح ماما  هب  گنج )   ) راک نوچ 
سپ دـیدن ،  ار  نانآ  زا  یـسک  تسیرگن  هدومن و  تافتلا  شنارای  باحـصا و  ياه  همیخ  هب  سپـس  دـید .  یهت  یلاخ و  ناـشیا  زا  ار 

هب زج  تسین  ییاناوت  توق و  یـشبنج و  تکرح و   (( ) میظعلا یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  ـال   )) نتفگ رایـسب  هب  دومن  زاـغآ  عورش و 
هلیسو
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هب دید  ار  يو  دمآ  مراهچ )  ماما   ) نیدباعلا نیز  یلع  شدنزرف  همیخ  هب  هیقر ،  نانز  ياه  همیخ  هب  سپس  گرزب )  هبترم  دنلب  يادخ 
هب ع )   ) نیـسحلا نب  یلع  نوچ  دومن ،  یم  شیراتـسرپ  هک  هدوب  يو  دزن  بنیز  هدمآ و  رد  وا  رب  سپ  هداتفا ،  تسوپ  زا  یـشرف  يور 
تا هنیس  هب  ارم  دومرف :  بنیز  هب  تسناوتن .  يرامیب  یتخس  زا  یلو  دزیخرب ،  هدومن و  تکرح  تساوخ  درک ،  هاگن  شراوگرزب  ردپ 

ار ترضح  نآ  تسشن و  نیدباعلا  نیز  تشپ  بنیز  هدروآ ،  يور  اجنیا )  ) هک تسا  ص )   ) ادخ لوسر  رسپ  ماما )   ) نیا هک  هد  هیکت 
تفگ سپس  دومن ،  یم  ساپـس  دمح و  ار  یلاعت  يادخ  وا  دیـسرپ و  شدنزرف  يرامیب  زا  ع )   ) نیـسح ماما  داد .  هیکت  دوخ  هنیـس  هب 

رب شکرـس  وید  ناطیـش و  مرـسپ !  يا  دومرف :  وا  هب  ع )   ) نیـسح ماـما  يدرک ؟  هچ  رود و  مدرم  نیقفاـنم و  نیا  اـب  زورما  ردـپ !  يا 
ات دـش  هتخورفا  ورب  گنج  شتآ  نانآ  ام و  نایم  و  هدـینادرگ ،  شومارف  نانیا  زا  ار  ادـخ  داـی  رکذ و  هتـشگ و  هریچ  بلاـغ و  ناـشیا 

نوچ سپ  تسا ؟  تساـجک  ساـبع  میومع  ردـپ !  يا  تفگ :  نیدـباعلا )  نیز   ) یلع دـش .  ناور  يراـج و  نوـخ  نیمز  يور  هکنیا 
هب هنوگچ  هک  هتـسیرگن  شردارب  هب  و  دـیوگب ) ینخـس  تسناوتن  و   ) تفرگ ار  شیولگ  بنیز  هیرگ  دیـسرپ ،  شردـپ  زا  ار  شیومع 

 ، دوب هتخاسن  هاگآ  سابع  شیومع  ندش  هتشک  تداهش و  هب  ار  وا  اریز  داد ،  دهاوخ  خساپ  شدنزرف 
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شتسد ود  و  دش ،  هتشک  تیومع  مرسپ !  يا  دومرف :  وا  هب  نیـسح  ماما  سپ  ددرگ ،  تخـس  هتفای و  تدش  شا  يرامیب  هکنآ  میب  زا 
 . دندرک ادج  تارف  رانک  رد  ار 

زا کی  ره  زا  دمآ ،  شوه  هب  نوچ  دش .  شوهیب  هداتفا و  شبنج  تکرح و  زا  هکنیا  ات  تسیرگ  تخـس  ع )   ) نیـسحلا نب  یلع  سپ 
 . دندش هتشک  دومرف :  وا  هب  نیسح  ماما  دیسرپ و  شیاهومع 

دومرف وا  هب  نیسح  ماما  دنتسه ؟  اجک  نیق  نب  ریهز  هجسوع و  نب  ملسم  رهاظم و  نب  بیبح  یلع و  مردارب  تفگ :  نیـسحلا  نب  یلع 
هداتفا نیمز  يور  رب  اهنآ  همه  یسرپ  یم  ناشیا  زا  هک  ار  یناسک  و  تسین ،  اه  همیخ  رد  وت  نم و  زج  يا  هدنز  درم  نادب  مرسپ !  يا  : 

(83 ( ) دنا هدش  هتشک   ) دنا

 ( س  ) بنیز زا  ریشمش  تساوخ  رد 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

وا هب  شردپ  روایب .  میارب  یتسدبوچ  اصع و  ریـشمش و  همع  يا  دومرف :  بنیز  شا  همع  هب  هتـسیرگ ،  تخـس  ع )   ) نیـسحلا نب  یلع 
شیپ هکنیا )  يارب   ) ار ریـشمش  و  منک ،  هیکت  نآ  رب  هکنیا )  يارب   ) ار اـصع  تفگ :  درک ؟  یهاوـخ  هچ  اـصع  ریـشمش و  هب  دوـمرف : 

 . دشاب یمن  یگدنز  رد  وا  زا  سپ  یکین  ریخ و  اریز  منک ،  يریگولج  هدش و  عنام  ار ) شنانمشد   ) ادخ لوسر  رسپ  يور 

هزیکاپ وت  مدنزرف  يا  دومرف :  وا  هب  هدینابسچ  شا  هنیس  هب  ار  يو  و  درک ،  يریگولج  هدومن و  عنم  راک  نآ  زا  ار  وا  ع )   ) نیـسح ماما 
موصعم و نوچ   . ) یتسه منادنزرف  نیرت 
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(84  . ) یشاب یم  ما  هداوناخ  نیرترب  لضفا و  و  یهانگ )  زا  هتشادزاب 

 ( س  ) بنیز ترضح  دادمتسا 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 ، دز دایرف  داهن و  رس  رب  ار  اهتـسد  تشادن ،  یبآ  نان و  نوچ  تفر ،  هاگلتق  هب  اروشاع  زور  رد  راب  نیدنچ  زین  س )   ) بنیز ترـضح 
نیا وت  دنشک و  یم  ار  ع )   ) نیسح ایآ   : )) دومرف دیشک و  غیج  دعس  رمع  رس  رب  دومن ،  دادمتسا  نیـسح  يرای  يارب  نامز  نیمز و  زا 

(85 ()) ! ؟  يرگن یم  ار  هنحص 

بنیز اب  ع )   ) نیسح ماما  عادو 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ار امش  رما  تبقاع  دهد و  تاجن  نانمـشد  تسد  زا  ار  امـش  دنوادخ  دومرف :  ربص و  هب  رما  داد و  يرادلد  ار  ناوناب  ع )   ) نیـسح ماما 
نیدنچ دنوادخ  هدیسر ،  امش  هب  هک  یبیاصم  نیا  ضوع  رد  و  درک ،  دهاوخ  التبم  باذع  عاونا  هب  ار  امش  نانمشد  و  دنادرگ ،  وکین 

 . . . ددرگ امش  دنمجرا  ماقم  شهاک  بجوم  هک  دییوگن  يزیچ  نابز  هب  دیامرف ،  یم  تیانع  امش  هب  ار  دوخ  بهاوم  زا  ربارب 

 . تسا ینالوط  هیرگ  تقو  یضترم ،  رتخد  يا  شاب  مارآ  دومرف :  وا  هب  ماما  درک ،  یم  هیرگ  بنیز 

 : دز ادص  تفرگ و  ار  ماما  نماد  س )   ) بنیز دیآ ،  نوریب  همیخ  زا  نادیم ،  مزع  هب  تساوخ  هک  نیمه 

ریس ار  وت  ات  نک  فقوت  شاب ،  هتـسهآ  مردارب !  هدعب ؛))  یقالت  قرافم ال  عادو  کعدوا  کنم و  دوزتا  یتح  فقوت  یخا ،  ای  الهم  ))
 . دوب دهاوخن  وت  اب  یتاقالم  رگید  نآ  زا  دعب  هک  يا  هدننک  ادج  عادو  نآ  منک ،  عادو  وت  اب  منیبب و 

ناراهب ون  ربا  نوچ  مریگب  ات  راذگب 

نارای عادو  زور  دزیخ ،  هلان  گنس  زک 

یخا الهمف 
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هئینه تامملا  لبق 

لیلغ هعول و  ینم  دربتل 

مرارق یب  ناشیرپ و  بلق  زوس  و  نازوس ،  نورد  وت ،  رادـید  اب  ات  شاب ،  ام  اـب  یکدـنا  گرم ،  زا  لـبق  ورب و  هتـسهآ  مردارب !  ینعی : 
(86 (() ددرگ کنخ 

ور هتسهآ  ور  هتسهآ  ام  ناناج  ام  ناج  يا 

ور هتسهآ  ور  هتسهآ  ام  نازوس  لد  نکشم 

رگن ترامیب  لفط  رب  رگن ،  تراز  رهاوخ  رب 

ور هتسهآ  ور ،  هتسهآ  ور ،  هتسهآ 

ترجنح مسوبب  نم  ات  مردام  تیصو  هدرک 

ور هتسهآ  ور ،  هتسهآ  ور ،  هتسهآ 

 ( س  ) بنیز رب  ماما  يرادلد 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

هرـصاحم ار  ترـضح  نآ  مرح ،  ناوناب  ریاس  دیـسوب ،  داتفا و  ردارب  ياـپ  تسد و  هب  دـنک ،  یمن  لد  ردارب  زا  س )   ) بنیز ترـضح 
هب ار  شرهاوخ  سپـس  دینادرگرب ،  همیخ  هب  درک و  مارآ  ار  اهنآ  ماما  دـندرک ،  یم  هیرگ  دندیـسوب و  یم  ار  وا  ياپ  تسد و  هدرک و 

 . داد يرادلد  ار  وا  دیبلط و  ییاهنت 

مارآ بنیز  دیشک ،  بنیز  شرهاوخ  هنیس  رب  ار  شتسد  ع )   ) نیسح ماما  ماجنارس ،  عزجلا ؛))  نم  اهنکسو  اهردص  یلع  هدی  رما  و  ))
 . درکن يرارق  یب  رگید  تفرگ و 

 . . . یسرب یهلا  ياهشاداپ  هب  ات  نک  ربص  دنراد ،  ادخ  هاگشیپ  رد  رایسب  شاداپ  دننک ،  یم  ربص  هک  يدارفا  دومرف :  وا  هب  ماما 

بحت و امک  یندـجت  کناف  انیعرق  اسفن و  بط  یما  نبا  ای   : )) درک ضرع  درک و  رورـس  راهظا  دـش و  دونـشخ  س )   ) بنیز هاگ  نآ 
دونشخ يراد و  تسود  هک  هنوگ  نآ  ارم  هک  ارچ  داب ،  نشور  تمشچ  داش و  ترطاخ  مردام .  رسپ  يا  یضرت ؛)) 
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 . تفای یهاوخ  یتسه ، 

 : دوب نیا  تقو  نیا  رد  س )   ) بنیز لاح  نابز 

ربصا نم  رما  یش ء  یلع  تربص 

يربص نع  ربصلا  زجعی  یتح  ربصءاس 

تردـق زا  ربص  يورین  هک  منک ،  یم  ربص  نانچ  يدوز  هب  و  منک ،  یم  ربص  تسا ،  ربص  هاـیگ  یخلت  زا  رت  خـلت  هک  يزیچ  رب  ینعی : 
 . دوش هتسخ  نم  زا  ربص  هک  منک ،  ربص  يا  هنوگ  هب  يرآ ،  ددرگ .  هدنامرد  نم ،  ربص 

اود یب  تسا  درد  هک  بنیز  ورب  ناه 

تسا اهدرد  بیبط  قح  دنمدرد 

ریسا دش  یهاوخ  هک  بنیز  ور  دنت 

ریزگان تناج  تسه  يریسا  نیز 

شاب راوخمغ  ارم  نامیتی  ور 

شاب رای  وت  دنا ،  سک  یب  یبیرغ  رد 

نزم مد  هنیکس  یلیس  دروخ  رگ 

(87  ) نزم مه  رب  ندز  مد  نیز  یملاع 

هنهک نهاریپ  تساوخرد 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

دشابن شناهاوخ  هدومنن و  تبغر  نآ  رد  مدرم  زا  یسک  هک  يا  هنهک  هماج  رهاوخ !  يا  دومرف :  بنیز  شرهاوخ  هب  ع )   ) نیسح ماما 
سپ دننکن ،  ما  هنهرب  هدربن )  ار  نآ   ) مندـش هتـشک  زا  سپ  ات  مشوپب )   ) مهد رارق  میاه  هماج  اهـسابل و  ریز  ار  نآ  هک  روایب  نم  يارب 

 . دش دنلب  نویش  هیرگ  هب  نانز  ياهدایرف 

رارق شیاه  هماج  ریز  و  درک ،  هراپ  ار  شیاهرانک  فارطا و  هدز و  كاچ  ار  نآ  ع )   ) نیـسح ماما  دـندروآ و  يا  هنهک  هماـج  سپس 
امغی و هب  هدومنن  تراغ  نمـشد   ) دوشن هدوبر  راوگرزب  نآ  زا  ات  درک  هراـپ  زین  ار  نآ  هک  دوب  يا  هزاـت  راولـش  ار  ترـضح  نآ  داد و 

نآ هدومن  ار  ترضح  نآ  گنهآ  دصق و  يدرم  دش  هتشک  نوچ  و  دربن ) لواپچ 
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کـشخ لش و  شتـسد  ود  لاح  نامه  رد  تشاذـگ و  شا  هنهرب  نایرع و  مرگ  نیمز  يور  نابایب  رد  دوبر و  وا  زا  ار  راولـش  هماج و 
لها دیـشوپ  ار  هدش  هراپ  هماج  نآ  ع )   ) نیـسح ماما  هک  یماگنه  و  دروآ ،  يور  وا  هب  ییاوسر  رفیک و  باذع و  داتفا و  راک  زا  هدش 

هللا یلـص   . )) ددرگ یمن  زاب  زگره  هک  يا  هدنوش  ادج  قرافم و  دوردب  عادو و  تفگ  دوردب  هدرک و  عادو  ار  شنادنزرف  ناسک و  و 
(88  (( . ) نیسحلا هللادبع  ابا  ای  کیلع 

داتفا بسا  يور  زا  ماما  یتقو 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

شا هراوشوگ  ود  هک  یلاح  رد  دـمآ  نوریب  همیخ  زا  ع )   ) یلع رتخد  بنیز  داتفا ،  نیمز  يور  هب  بسا  زا  ع )   ) نیـسح ماما  هک  یتقو 
 ، دیبسچ یم  نیمز  رب  نامسآ  شاک  دومرف :  یم  و  دیدرگ ،  یم  هتشاد و  نالوج  ششوگ  ود  نایم  ینارگن )  بارطضا و  يرایسب  زا  )
رب رمع  مشچ )   ) ياهکشا و  يرگن ؟  یم  ترضح  نآ  يوس  هب  وت  دنشک و  یم  ار  ع )   ) نیسح ماما  هللادبعوبا  ایآ  دعس !  رسپ  رمع  يا 

شرب رد  هتـسشن و  ع )   ) نیـسح ماما  و  دنادرگ ،  یم  رب  هردخم  نآ  زا  ار  دوخ  يور  هک  یلاح  رد  دوب ،  ناور  يراج و  شا  هنوگ  ود 
سپ دندرک ،  یم  زیهرپ  راوگرزب  نآ  نتـشک )   ) زا مدرم  و  دوب ،  دـننک ) یم  نت  هب  اه  هماج  يور  هک   ) زخ زا  يا  هداشگ  هماج  هبج و 

ترضح نآ  هرابرد  دیتسه  هچ  هار  هب  مشچ  دیراد و  راظتنا  هچ  امش !  رب  ياو  دز ،  دایرف  رمش 
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(89 () دنشاب دنزرف  یب  ناتیاهردام  ات  دیریمب   ) دنهدب تسد  زا  دننک و  مگ  ار  امش  ناتیاهردام  دیشکب ،  ار  وا   ؟

ردارب ندب  رانک 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

مشچ هب  هدوب و  رـضاح  البرک  رازراک  گنج و  رد  نم  هتفگ :  وا  هک  هدیـسر  حایر  نبا  زا  تسا :  هدمآ  هبکاسلا ))  هعمد   )) باتک رد 
اپ هب  سپس  داتفا ،  نیمز  رب  هکنیا  ات  دیزغل  یم  شیاهنماد  هلیسو  هب  هک  یلاح  رد  دمآ  ینز  دش .  هتشک  ع )   ) نیسح ماما  نوچ  مدید ، 
نآ نت  دـسج و  يوس  هب  دـمآ  هاـگ  نآ  مردارب !  يا  ما ،  هدـش  هتـشک  يا  میاوشیپ ،  ماـما و  يا  منیـسح ،  يا  دز :  یم  داـیرف  هتـساخ 

دایرف هرعن و  یپ  رد  یپ  هتخادنا و  شندرگ  رد  تسد  دید ،  ار  وا  نوچ  دوب .  رـس  یب  ینت  هثج و  راوگرزب  نآ  هک  یلاح  رد  ترـضح 
ؤملاریما رتخد  بنیز  وا  دنتفگ  تسیک ؟  وا  مدیسرپ :  سپس  دروآ .  رد  هیرگ  هب  دوب  رـضاح  اجنآ ) رد   ) ار سک  ره  هکنیا  ات  دز ،  یم 

(90  ) تسا ع )   ) نینم

ردام تیصو  هب  لمع 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ادص دمآ و  نوریب  همیخ  زا  س )   ) بنیز ترضح  دش ،  رود  اه  همیخ  زا  یمدق  دنچ  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  نوچ  دنا :  هدرک  لقن 
 : دز

 (( . مدروآ اج  وت  هب  تبسن  ار  س )   ) همطاف مردام  تیصو  ات  نک  گنرد  يا  هظحل  مردارب  ))

نمشد اب  گنج  يارب  نادیم  هناور  ار  ع )   ) نیسح ممـشچ  رون  هک  یماگنه  دومرف ،  تیـصو  نم  هب  مردام  درک :  ضرع  س )   ) بنیز
(91  . ) تشگزاب همیخ  هب  دیسوب و  ار  شردارب  يولگ  س )   ) بنیز هاگ  نآ  سوبب ،  ار  وا  يولگ  نم  ضوع  يدرک ، 

تماقتسا هب  توعد 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 ! (( ینیعی نیعم  نم  له  ینرصنی !  رـصان  نم  له   : )) دیاشگ یم  نخـس  هب  بل  هداتـسیا و  ادهـش  رهطم  داسجا  لباقم  رد  ادخ  تجح 
شوخلد دیهد ؟  یمن  ار  نیـسح  باوج  ارچ  ییاجک ؟  ریرب  ییاجک ؟  ملـسم  ییاجک ؟  سابع   : )) دنز یم  ادـص  ار  ادهـش  کت  کت 

)) ؟  دیهد یمن  باوج  هک  هدش  هچ  کنیا  اما  منزب ،  ادص  ار  امش  نم  هک  دیدوب 

رد ادابم   : )) دـیامن یم  شرافـس  لمحت  يرابدرب و  ربص و  رب  ار  همه  دـنز و  یم  ادـص  ار  مایخ  لها  ددرگ .  یم  هناور  همیخ  يوس  هب 
 . . . (( ددرگ داش  نمشد  ات  دییامن  هیرگ  دنلب  نمشد  لباقم 

تـسد شیوخ  رهاوخ  هنیـس  رب  نیـسح  دزرل .  یم  هک  دوش  یم  يربک  بنیز  ترـضح  مشاه  ینب  هلیقع  هجوتم  تیب ،  لـها  ناـیم  رد 
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 ، نم زا  سپ  مرهاوخ !   : )) دهد یم  تراشب  تماقتسا  هنینءامط و  هب  ار  وا  دهن و  یم  تیالو 
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 . (( تشگ دهاوخ  دراو  وت  رب  يدایز  بیاصم  نم ،  زا  سپ  شاب .  رباص  تالکشم  مامت  لابق  رد 

ار وـت  غارـس  لاـفطا  نیا  رگا  یلو  منک ،  یم  لـمحت  ار  تناـمرف  ردارب !   : )) دـیامرف یم  همطاـف  راـگدای  و  ع )   ) یلع ترـضح  رتـخد 
)) ؟  مهدب یباوج  هچ  دنریگب ، 

(92  . (() نکن شومارف  تدوخ  بش  زامن  رد  ارم  مبنیز !   : )) دیامن یم  شرهاوخ  هب  زیمآ  تبحم  یهاگن  نیسح 

ردارب رانک  رد  تاظحل  نیرخآ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ار وا  هدومن و  هردـخم  نیا  اب  ییایاصو  مه  زاب  دراد و  ییوگتفگ  بنیز  اـب  دوب ،  تاـیح  دـیق  رد  ع )   ) ماـما هک  يا  هظحل  نیرخآ  رد 
دوخ هلصافالب  بنیز  داتفا ،  نیمز  هب  بسا  زا  ماما  هک  دوب  یتقو  نآ  و  دنک .  لابند  ار  اهراک  يو  زا  دعب  هک  دهد  یم  رارق  دوخ  بیان 
يو زا  يرایـسب  نوخ  هدش و  دراو  ترـضح  نآ  هب  يدایز  تحارج  مخز و  هک  دنیب  یم  دـناسر و  یم  شردارب  نیلاب  رب  نادـیم  هب  ار 
تنا يرـصب ،  روـن  تنا  یما ،  نبا  تنا  یخا ،  نیـسحا  تنا   : )) تفگ تخادـنا و  ردارب  دـسج  يور  رب  ار  دوـخ  سپ  تسا ،  يراـج 

همطاـف نبا  تنا  یـضترملا ،  یلع  نبا  تنا  یفطـصملا ،  دـمحم  نبا  تـنا  اـندامع ،  تـنا  اـنفهک ،  تـنا  اـنامح ،  تـنا  یبـلق ،  هـجهم 
(( . ءارهزلا

 . دمآ شوه  هب  بنیز  يراز  هیرگ و  اب  دوب ،  شوهیب  هک  یلاح  رد  ماما 

 . وگب نخس  نم  اب  مهد  یم  مسق  ار  وت  ص )   ) ادخ لوسر  مدج  قح  هب  مردارب !  تفگ :  بنیز 

موی اذه  هاتخا  ای   : )) دومرف ع )   ) ماما
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 (( . قاتشم یلا  وه  يدج و  هب  یندع  يذلا و  موی  اذه  و  دانتلا ، 

هشیپ ربص  يوش و  تکاس  هک  مهد  یم  تمـسق  ادخ  هب  دش .  دایز  نم  برک  یتخـس و  تسکـش و  مبلق  مرهاوخ !  يا  دومرف :  سپس 
(93  (() خلا يراد . . .  یتلاح  نینچ  وت  هک  یلاح  رد  مشاب  تکاس  هنوگچ  مردام !  دنزرف  مردارب !  الیواو !  دز :  دایرف  بنیز  ینک ، 

هاگآ ترضح  نآ  تاشرافـس  ایاصو و  زا  دونـشب و  ار  دوخ  ردارب  نخـس  رخآ  تاظحل  نآ  رد  تسناوت  هک  یـسک  نیرخآ  نیاربانب ، 
(94  . ) دنتشادن يا  هرهب  نآ  زا  نارگید  هک  دوب  بنیز  یگژیو  نیرتمهم  نیا  دوب .  بنیز  ددرگ ، 

هیبنیز لت  زارف  رب  س )   ) بنیز

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

نیا راوگرزب !  دج  يا  دیامرف :  یم  ددرگ و  یم  رکذتم  ار  هنحص  نیا  هسدقم ،  هیحان  ترایز  رد  جع )   ) نسحلا نب  تجح  ترـضح 
زا هتفای و  نوگژاو  ار  شنیز  دندید و  هدز  تبیصم  هدنکفارـس و  ار  وت  بسا  مرح  ناوناب  هک  هاگ  نآ  مروایب ،  دای  هب  هنوگچ  ار  هرظنم 

هدش راکشآ  ناشیاه  هرهچ  دندز و  یم  دوخ  تروص  هب  یلیس  دندومن و  ناشیرپ  ار  اهوم  هرظنم  نآ  ندید  اب  هدمآ و  نوریب  اه  همیخ 
هنیـس يور  رمـش  دندید  دنتفاتـش و  هاگلتق  يوس  هب  لاح  نیا  اب  دـندید :  یم  هتفر  تسد  زا  ار  دوخ  تزع  اریز  دوب ؛ دـنلب  ناشدایرف  و 

 ! دیامن ادج  ندب  زا  ار  ترس  ات  هداهن  تیولگ  رب  ار  شرجنخ  هتسشن و  تا 

 . دنک یم  هدهاشم  لد  رس و  مشچ  اب  ار  هنحص  تسا و  راکشآ  ملظ  نیا  دهاش  هیبنیز  لت  زارف  رب  بنیز 
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 (( هدب ار  ترهاوخ  باوج  یفطصملا !  دمحم  نبای   : )) دروآرب دایرف  شیوخ  هتخوس  لد  زا 

 . (( هدب ارم  باوج  ردارب !   : )) دومرف مود  راب 

هدب ار  مباوج  ارهز  نامردام  ناج  هب  ار  وت  منیسح  یهدب .  ارم  باوج  امتح  هک  مهد  یم  مسق  یـسک  هب  ار  وت  نالا   : )) دومرف موس  راب 
. ((

 . (( دیوش رود  هنحص ،  نیا  زا   : )) دومرف رما  دومن و  دنلب  ار  شیوخ  رس  یگدنز  گرم و  تاظحل  رد  ماما 

؛ دومنن نیسح  هب  تشپ  بنیز  دنـسیون :  یم  ناسیون  لتاقم  اما  دومن ؛ هناور  اه  همیخ  يوس  هب  ار  اه  هچب  بنیز  تسا .  بجاو  ماما  رما 
(95  . ) تشاد یمن  رب  نیسح  هرهچ  زا  مشچ  تفر و  یم  مایخ  فرط  هب  بقع  بقع  هکلب 

تسین یناملسم  امش  نایم  رد  ایآ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 ، دنشاب هدرک  دیهش  ار  شتیب  لها  نارای و  نادنزرف و  هک  نیسح  دننام  ار  یبولغم  چیه  ادخ ،  هب  دنگوس  دیوگ :  یم  ملسم  نب  دیمح 
يو هب  دعـس  رـسپ  هلاجر  هاگ  ره  مه  زاب  دوب ،  هدید  هک  يراتفرگ  همه  نیا  اب  ترـضح  نآ  اریز  مدوب  هدیدن  رت  لد  يوق  رتاج و  رباپ 
یم قرفتم  پچ  تسار و  زا  دشاب  هداتفا  ناشنایم  رد  هزرـش  ریـش  هک  ناهابور  دننام  ار  اهنآ  دیـشک و  یم  ریـشمش  دـندروآ  یم  هلمح 

 . تخاس

رارق اه  هدایپ  رس  تشپ  ار  اهنآ  هدناوخ و  کمک  هب  ار  اه  هراوس  دنک  ادیپ  تسد  ع )   ) نیـسح رب  دناوت  یمن  یگداس  هب  دید  هک  رمش 
ترضح نآ  ندب  رب  ریت  ردق  نآ  هرخالاب  دنتخاس و  اهریت  فده  ار  وا  فیرش  ندب  ات  داد  روتسد  نازادنا  ریت  هب  هداد و 
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 . دوب هدروآرب  رپ  ریت  زا  ییوگ  هک  دش  دراو 

 . دنداتـسیا وا  ربارب  رد  مه  رکـشل  تشادرب .  دربن  زا  تسد  دـنام و  راک  زا  دادـیب  ياهناکیپ  كون  یگتـسخ و  يدایز  زا  ع )   ) نیـسح
یم دعس !  رسپ  يا  دومرف :  هتخاس و  بطاخم  ار  دعس  رمع  هدمآ  اه  همیخ  شیپ  دید ،  روای  رای و  یب  تهج  ره  زا  ار  ردارب  هک  بنیز 

بنیز دینادرگرب .  بانج  نآ  زا  ور  دادن و  یخساپ  دعس  رسپ  ینک .  یم  اشامت  هداتسیا و  نانچمه  وت  دنـشک و  یم  ار  ارهز  هداز  ینیب 
ار هدایپ  هراوس و  رمش  تقو  نیا  رد  دینشن .  یخساپ  مه  زاب  تسین ،  یناملسم  امـش  نایم  رد  ایآ  تفگ :  هدرک  هجوت  رکـشل  هب  (س ) 

؟  دیناسر یمن  نایاپ  هب  ار  وا  راک  ارچ  دنیشنب ،  ناتیازع  هب  ناتردام  دیتسه ؟  هچ  راظتنا  رد  امش !  رب  ياو  تفگ :  هتخاس و  بطاخم 

ره زا  تبـسانم  نیمه  هب  دنهدن ،  مه  ار  وا  خـساپ  تسا  رود  بدا  زا  دـندید  دنتـسناد ،  یم  دایز  رـسپ  راوخ  هریج  ار  دوخ  هک  رکـشل 
(96) دندروآ هلمح  وا  هب  فرط 

دمآ نوریب  همیخ  زا  بنیز 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ندب ياهراخ  دـننام  شندـب  رد  نمـشد  ياهریت  درک و  هبلغ  ع )   ) نیـسح رب  فعـض  اهمخز ،  ترثک  رثا  رب  نوچ  دـیوگ :  یم  يوار 
شتروص تسار  فرط  همین  داتفا و  نیمز  رب  بسا  زا  هک  دز  وا  يولهپ  رب  يا  هزین  ینزم ،  بهو  نب  حلاص  دیدرگ ،  نایامن  تشپراخ 

 (( . هللا لوسر  هلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب   ، )) تفگ یم  لاح  نآ  رد  تفرگ .  رارق  نیمز  يور 
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 . تساخرب نیمز  يور  زا  نآ  زا  سپ 

تـسرپرس مرورـس !  مردارب !   : )) دز یم  دایرف  دـنلب  يادـص  اب  دـمآ و  نوریب  همیخ  رد  زا  س )   ) يربک بنیز  ترـضح  عقوم  نیا  رد 
 ! (( ما هداوناخ 

 . (( تخیر یم  نیمز  يور  رب  دیـشاپ و  یم  مه  زا  اهوک  شاک  ياو  دـش  یم  بارخ  نیمز  رـس  رب  نامـسآ  شاک  يا   : )) تفگ یم  و 
(97)

البرک ياهلگ  بیاصم 

 ( س  ) بنیز اب  اه  هچب  لد  درد 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 . درک یم  هیرگ  تفگ و  یم  ینخـس  اهنآ  زا  مادـک  ره  اب  درک ،  يروآ  عمج  ار  هدـنکارپ  ناـکدوک  ناوناـب و  س )   ) بنیز ترـضح 
مساق و ربکا و  زا  یمراهچ  درک ،  یم  داـی  ماـک  هنـشت  رغـصا  زا  یموس  درک ،  یم  لا  ؤس  ومع  زا  يرگید  دیـسرپ ،  یم  ردـپ  زا  یکی 

 . . . ملسم و نوع و 

 ، هراوـشوگ عـمط  هب  ار  مشوـگ  اریز  دزوـس ،  یم  مشوـگ  تفگ :  یم  يرگید  ما ،  هدروـخ  یلیـس  ناـج !  همع  يا  تفگ :  یم  یکی 
زا رعاـش  لوق  هب  هک  هتفرگ  رارق  زوسناـج  ثداوح  اـههد  ربارب  رد  س )   ) بنیز ما ،  هدروخ  هناـیزات  تفگ :  یم  یموس  دـنا ،  هدـیرد 

 ( : ع  ) بنیز نابز 

يدوب هچ  يدوب  یکی  مدرد  رگا 

(98 ( ؟  يدوب هچ  يدوب  یکدنا  مغ  رگا 

هللادبع نتفر  نادیم  هب  زا  تعنامم 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

رانک هب  ار  دوخ  تساوخ  یم  هدمآ و  نوریب  اه  همیخ  نایم  زا  تعرـس  اب  دوب ،  هدیـسرن  غولب  دـح  هب  زونه  هک  ع )   ) نسح نب  هللادـبع 
زا ار  وا  داد  روتـسد  شرهاوخ  هب  مه  ع )   ) نیـسح دـنک و  تعناـمم  نتفر  زا  ار  وا  تساوخ  ع )   ) بنیز دـناسر .  شراوگرزب  يوـمع 
هب دنگوس  تفگ :  یم  دیزرو و  یم  عانتما  اه  همیخ  هب  نتفر  زا  ادـیدش  رهگ  كاپ  نآ  نکیل  دـیامن ،  يریگولج  شمع  رانک  ندـمآ 

 . دش مهاوخن  ادج  میومع  زا  ادخ ، 

یهاوخ یم  هدازاـنز !  يا  وت  رب  ياو  دومرف :  هللادـبع  هدروآ  هلمح  ع )   ) نیـسح بناـج  هب  يریـشمش  اـب  بعک  نب  رجبا  تقو  نیا  رد 
ارم ینک و  دیهش  ار  میومع 
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؟  يزاس رادغاد 

 . تخیوآ تسوپ  هب  دوب  ع )   ) نیسح ییادف  هک  ار  لفط  نآ  تسد  دروآ و  دورف  غیت  هدرکن  ییانتعا  وا  نخس  هب  رجبا 

ابیکـش ریگب و  مارآ  ردارب  دنزرف  يا  دومرف :  هدینابـسچ و  هنیـس  هب  ار  ردارب  راگدای  ع )   ) نیـسح دناوخ  دایرف  هب  ار  دوخ  ردام  هللادبع 
دهاوخ قحلم  تراک  وکین  ناردپ  هب  ار  وت  لاعتم  يادـخ  يدوز  نیمه  هب  اریز  روآ ،  رامـش  هب  دوخ  ریخ  هب  ار  دـمآ  شیپ  نیا  شاب و 

(99  . ) تخاس

 ( ع  ) سابع گوس  رد  س )   ) بنیز

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

يادـص اـب  رگید  نارهاوخ  اـب  ددرگ ،  یم  زاـب  همقلع  رهن  راـنک  زا  اـهنت  هک  دـید  ار  ع )   ) نیـسح شردارب  س )   ) بنیز هک  یماـگنه 
 : دندز یم  دایرف  زوسناج 

 ، هاکناج بیاصم  روای و  یمک  زا  ياو  سابع ،  ياو  مردارب ،  ياو  كدعب ؛))  نم  هاتعیضاو !  هارـصان !  هلق  او  هاسابع !  او  هاخا !  او  ))
(100  ! ) وت یلاخ  ياج  ندید  زا  ياو 

)) ؟  يدرواین دوخ  اب  ار  سابع  مردارب  ارچ   : )) درک ضرع  ع )   ) نیسح ماما  هب  س )   ) بنیز

زا اهمخز  رثا  رب  شندـب  ياـضعا  ردـق  هب  مدـید  مرواـیب ،  ار  مردارب  ندـب  متـساوخ  هچ  ره  مرهاوخ !   : )) دومرف خـساپ  رد  ع )   ) ماـما
 . (( مهد تکرح  ار  نآ  متسناوتن ،  هک  هتخیسگ  رگیدمه 

 : تفگ هلمج  زا  تسیرگ ،  یم  دروآ و  یم  نابز  هب  ار  قوف  راتفگ  س )   ) بنیز

 ! (( ردارب نادقف  روای و  یمک  زا  هآ !  ))

(101  ! (( . ) رمک نتسکش  ردارب و  نادقف  زا  هآ  يرآ ،   : )) دومرف ع )   ) نیسح ماما 

ربکا یلع  نیلاب  رد  س )   ) بنیز

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

تسیرگ و یم  هک  نینچمه  تفرگ و  رارق  ناوج  نیلاب  هب  هدـمآ  نوریب  همیخ  زا  دـش ،  ربخاـب  ع )   ) یلع تداهـش  زا  هک  ع )   ) نیـسح
هنوگچ دندش و  يرج  ادخ  رب  مدرم  ایح  یب  نیا  ردقچ  ار ،  وت  ناگدنـشک  دشکب  ادخ  نم !  ناوج  دومرف :  دـیراب ،  یم  هودـنا  کشا 

 . دندیرد ار  ادخ  لوسر  مارتحا  هدرپ 

 . نآ یناگدنز  ایند و  رس  رب  كاخ  وت ،  تداهش  زا  سپ  درک :  هفاضا  سپس 
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راگدای تداهش  زا  هک  س )   ) بنیز

ع)  ) بنیز ترضح  تامارک  بیاصم و  لیاضف ،  زا  ناتساد  200www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


 ، هدش بات  یب  هرخالاب  داد و  یم  ادن  ار  هدازردارب  ردارب و  یکانهودنا  هلان  اب  هدمآ ،  نوریب  همیخ  زا  تعرس  هب  دش ،  ربخاب  شردارب 
 . دنکفا وا  مادنا  رب  ار  دوخ 

اه همیخ  هب  ار  وا  تشادرب و  شراوگرزب  دنزرف  شعن  يور  زا  ار  وا  هدمآ  شیپ  دـید  تحاران  تخـس  ار  رهاوخ  هک  ع )   ) نیـسح ماما 
 . دیرادرب ار  ناتردارب  شعن  دییایب  کنیا  دومرف :  داد و  روتسد  ناناوج  هب  درک و  هناور 

(102  . ) دندراذگ دندرک  یم  رازراک  نآ  ربارب  هک  يا  همیخ  شیپ  رد  ار  رارک  ردیح  راگدای  هزیکاپ  شعن  هدمآ و  رمالا  بسح  اهنآ 

ربکا یلع  رکیپ  رس  رب  س )   ) بنیز

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ندش هتشک  يارب  هک  منیب  یم  ار  تسا  هدنوش  راکشآ  هدرک و  عولط  دیـشروخ  دننام  هک  ینز  نم  ایوگ  دیوگ :  یم  ملـسم  نب  دیمح 
یم دـنز و  یم  دایرف  ندـش  یهابت  كاله و  هب  هدـش  نوریب  همیخ )  زا   ) باتـش اب  هلاـس )  جـنپ  تسیب و  اـی  هلاـس ،  هدـجیه  ربکا  یلع 

 : دیامرف

 ! منامشچ ینشور  يا  ملد ،  هویم  يا  نم ،  تسود  بیبح و  يا 

؟  تسیک نز  نآ  مدیسرپ :  سپ 

دـمآ و ع )   ) نیـسح ماـما  سپ  داـتفا  ربـکا ) یلع   ) وا نت )  دـسج و   ) يور رب  دـمآ و  و  تسا ،  ع )   ) یلع رتـخد  بنیز  وا  دـش :  هتفگ 
ار وا  نانآ  سپ  دیرادرب ،  ار  ناتردارب  دومرف :  هدروآ  يور  دوخ  ناناوج  هب  دینادرگ و  زاب  هاگرخ  همیخ و  هب  ار  وا  هتفرگ  ار  شتـسد 

(103) دنداهن دندومن ،  یم  رازراک  نآ  ولج  رد  هک  يا  همیخ  دزن  ات  دندروآ  هتشادرب  نیمز  هب  شنداتفا  ياج  زا 

ربکا یلع  ندب  رانک  س )   ) بنیز

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

داد ربکا  یلع  هب  يرایسب  هقالع  ماما  هک  تسناد  یم  اریز  تفر ،  ربکا  یلع  نیلاب  هب  ع )   ) نیـسح ماما  شردارب  زا  رتدوز  س )   ) بنیز
هکلب تشاذگن ،  ار  ماما  شراک  نیا  اب  س )   ) بنیز ور  نیا  زا  دیامن ،  تقرافم  شندب  زا  حور  تسا  نکمم  دنیبب ،  هتشک  ار  وا  رگا  . 

(104  . ) تسا مهم  رایسب  سومان ،  ظفح  رویغ ،  ياهناسنا  يارب  هکنیا  هب  هجوت  اب  تخاس ،  هجوتم  سومان  روضح  هب  ار  وا 

دمآ ربکا  یلع  نیلاب  رب  باتش  اب 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : دومرف داتسیا و  دمآ و  شناوج  نیلاب  هب  باتش  اب  ع )   ) نیسح ماما 
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 (( . لوسرلا همرح  كاهتنا  نامحرلا و  یلع  مهءارجا  ام  ینب  ای  كولتق ،  اموق  هللا  لتق  ))

یب خاتـسگ و  ادخ ،  لوسر  تمرح  ندیرد  ادخ و  رب  مدرم  نیا  رایـسب  هچ  مرـسپ !  يا  دنتـشک .  ار  وت  هک  دشکب  ار  موق  نآ  دـنوادخ 
؟  دنا هتشگ  كاب 

 . ایند رس  رب  كاخ  وت  زا  دعب  افعلا )) كدعب  ایندلا  یلع   : )) دومرف سپس  دش ،  ریزارس  ماما  ناگدید  زا  کشا 

هب ار  دوخ  دـمآ و  باتـش  اب  مردارب !  يا  و  مردارب ،  يا  دز :  یم  دایرف  و  هدـیود ،  نوریب  همیخ  زا  س )   ) يربک بنیز  لاـح ،  نیا  رد 
 . دنکفا ناوج  نآ  هدیپت  نوخ  هب  رکیپ  يور 

(105  . ) دینادرگ زاب  همیخ  هب  ار  وا  درک و  دنلب  ار  رهاوخ  رس  ع )   ) نیسح

 ( (ع ربکا یلع  ندب  ندرک  لغب 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 ، دنتفاتـش ع )   ) ربـکا یلع  هزاـنج  لابقتـسا  هب  دوب ،  اـهنآ  رادولج  س )   ) بنیز ترـضح  هک  مرح  ناوناـب  هدـمآ :  يرگید  تیاور  رد 
دز یم  ادص  لد  ناج  اب  درد و  رپ  بلق  و  بیجع ،  ناجیه  روش و  اب  تفرگ و  لغب  رد  ار  نآ  دیـسر ،  هزانج  هب  هک  یتقو  س )   ) بنیز

(106  ! ) ناج یلع  ناج !  یلع  : 

رغصا یلع  يارب  بآ  تساوخرد 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

بآ هک  تسا  زور  هس  وـت ،  كدوـک  نیا  ناـج !  ردارب   : )) تفگ دروآ و  نوریب  ار  كدوـک  ع )   ) نیـسح ماـما  رهاوـخ  س )   ) بنیز
ناوریپ و امـش  مدرم !  يا   : )) دوـمرف تفرگ و  تسد  يـالاب  ار  وا  ترـضح  سپ  هاوـخب . ))  بآ  يا  هعرج  وا  يارب  تسا .  هدیـشونن 

 . (( دینک باریس  بآ  يا  هعرج  اب  ار  وا  هدش ؛  بات  یب  یگنشت  زا  هک  تسا  هدنام  یقاب  كدوک  نیمه  اهنت  دیتشک و  ار  ما  هداوناخ 

 . درک هراپ  ار  ماما  كدوک  يولگ  هک  دومن  باترپ  يریت  نایرکشل  زا  رفن  کی  تفگ ،  یم  نخس  ناشیا  اب  ع )   ) نیـسح هک  یماگنه 
ار وا  راتخم  دـندرک و  ریگتـسد  ار  هلمرح  هک  یماگنه  تسویپ .  عوقو  هب  راتخم  تسد  هب  نآ  تباجا  هک  درک  نیرفن  ار  وا  ماما  سپس 

نمشد يا  يدیرد .  ار  شیولگ  یتشک و  ار  کچوک  یکدوک  هک  تسوت  راک  يازس  زیچ  هچ  وت !  رب  ياو   : )) تفگ تسیرگ و  دید 
ردق نآ  دنهد و  رارق  اهریت  هناشن  ار  وا  ات  داد  روتسد  سپس  تسا )) ؟  ربمایپ  دنزرف  وا  هک  یتسناد  یمن  ایآ  ادخ ! 
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(107  . ) درم ات  دندز  ریت  وا  هب 

هدنام ام  زا  یتناما 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

نهاریپ نامه  اب  ار  وا  و  دـنربب ،  ار  لـسغ  هتخت  غارچ و  داد  روتـسد  دـیزی  س )   ) هیقر ترـضح  تلحر  زا  دـعب  تیاور ،  یـضعب  قبط 
 . دننک نفک  شا  هنهک 

هلان يادص  دندمآ .  نوریب  اه  هناخ  زا  ع )   ) تیب لها  هقردب  يارب  دندوب ،  هدش  شوپ  هایـس  هک  یلاح  رد  دندرک و  ماحدزا  ماش  نانز 
 ، دوب ادیپ  ع )   ) تیب لها  ناوراک  ات  و  دندومن ،  عادو  ع )   ) تیب لها  اب  یگدنمرش  لامک  اب  دش و  یم  هدینـش  وس  ره  زا  اهنآ  هیرگ  و 

(108  . ) دندرک یم  هیرگ  ماش  مدرم 

هب باطخ  دروآ و  نوریب  جدوه  زا  رـس  هاگان  عادو ،  ماـگنه  هکنیا  هلمج  زا  درک .  رایـسب  ياـه  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  س )   ) بنیز
 : دومرف ماش  مدرم 

راید نیا  رد  وا   ) دـیورب شربق  رانک  هاگ  ره  تناما .  نیا  ناج  امـش و  ناج  تسا ؛  هدـنام  یتناما  هبارخ  نیا  رد  ام  زا  ماش ،  لـها  يا  ))
(109 (() دینک نشور  شربق  رانک  رد  یغارچ  دیشاپب و  شرازم  رس  رب  یبآ  تسا )  بیرغ 

 ( ع  ) یبتجم ماما  دنزرف  رغصا ،  هللادبع  گوس  رد 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

دوب هدرپس  مرح  ناوناب  هب  ع )   ) نیسح ماما  ار  كدوک  نیا  تشاد ،  لاس  هدزای  البرک  رد  ع )   ) یبتجم نسح  ماما  دنزرف  رغصا  هللادبع 
یتقو تشادن ،  يروای  رای و  هنوگ  چیه  تفر و  نادیم  هب  اهنت  ع )   ) نیـسح ماما  هک  یماگنه  دننک .  يرادهگن  وا  زا  اه  همیخ  رد  ات  ، 

وا لابند  هب  س )   ) بنیز دیود ،  نادیم  يوس  هب  همیخ  زا  ومع ،  يرای  يارب  تفایرد ،  ار  شیومع  یمولظم  یبیرغ و  هللادبع  هک 

ع)  ) بنیز ترضح  تامارک  بیاصم و  لیاضف ،  زا  ناتساد  200www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


ومع هب  ار  دوخ  هللادبع  اما  رادهگن ،  ار  هللادبع  مرهاوخ  دز :  ادص  ع )   ) نیـسح ماما  دورب ،  نادیم  هب  دراذـگن  ماگنه  ات  درک  تکرح 
 ، تفگ یم  نخـس  وا  اـب  دوب و  شیومع  شوغآ  رد  تشگنرب ،  همیخ  هب  و  موش ،  یمن  ادـج  میومع  زا  ادـخ ،  هب  تفگ :  هدـیناسر و 

ریـشمش برـض  زا  ات  دروآ  شیپ  هب  ار  شتـسد  هللادـبع  دزاس  دراو  ماما  رب  ات  درک  دـنلب  ار  شریـشمش  دـمآ و  شیپ  هب  یملاـظ  هاـگان 
ومع يا  هاتبا ؛))  ای  هامع  ای   : )) دز ادص  هللادبع  دـش ،  نازیوآ  تسوپ  هب  هدـیرب و  تبرـض  نآ  رثا  رب  هللادـبع  تسد  دـنک ،  يریگولج 

 . دندیرب ار  متسد  نیبب  اباب ،  ياو  ناج ! 

یم قحلم  تیاهومع  ردپ و  دـج و  هب  يدوز  هب  نک  ربص  مزیزع  دومرف :  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  زیزع  كدوک  نآ  ع )   ) نیـسح ماما 
 ، داد رارق  دوخ  ریت  فده  ار  شکزان  يولگ  نوعلم  هلمرح  هک  دوب  هدـشن  مامت  ماما  ییوجلد  زونه  ینک ،  یم  رادـید  اهنآ  اب  يوش و 

 . دیسر تداهش  هب  دز و  رپرپ  ومع  شوغآ  رد  هدازاقآ  نآ  و 

درک و هیرگ  زوس  رگج  يادص  اب  هک  درک  ینیگنـس  وا  رب  تبیـصم  راب  نیا  يردـق  هب  دـیمهف  ار  نایرج  س )   ) يربک بنیز  هک  یتقو 
 : تفگ

 . مدید یمن  ار  هرظنم  نیا  مدوب و  هدرم  شاک  يا  هایحلا ؛))  ینمدعا  توملا  تیل   )) ممشچ رون  ياو  ردارب  زیزع  يا 

تسوپب تخیوآ  يو  تسد  افج  غیت  زک  هآ 

تسود نمشد و  لد  لفط  نآ  تلاح  رب  تخوس 

افج هار  زا  یلد  نیگنس  ملاظ  ناهگان 

هبعش هس  ریت  دنکفب 
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(110) ادج درک  وا  رس  ، 

 ( س  ) بنیز دنزرف  ود  تبیصم  رکذ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

دیـشک و ناشنامـشچ  رب  همرـس  دومن و  زیمت  رابغ  درگ و  زا  ار  اهنآ  درک و  دـمحم  نوع و  نت  رب  ون  ساـبل  س )   ) بنیز اروشاـع  زور 
تساوخ هزاجا  دروآ و  ع )   ) نیسح شردارب  روضح  هب  ار  ود  نآ  سپس  تخاس ،  تداهش  هدامآ  ار  اهنآ  و  داد ،  ناشتسد  هب  ریشمش 

 . دنورب نادیم  هب  اهنآ  هک 

مرـسمه هکلب  تسین ،  نینچ  درک :  ضرع  بنیز  دشابن ،  دونـشخ  هللادبع  ترـسمه  دیاش  دومرف :  یتح  داد ،  یمن  هزاجا  تسخن  ماما 
 . دنورب نادیم  هب  تردارب  نارسپ  زا  رتولج  منارسپ  دیشک  گنج  هب  راک  رگا  هک  درک  شرافس  نم  هب  صوصخ  هب 

 (( . تسا هداتسرف  نادیم  هب  ار  لگ  ود  نآ  بنیز  داد ،  هزاجا  ماما  ماجنارس  درک ،  رارصا  رتشیب  س )   ) بنیز

مردارب  : )) تفگ دـمآ و  دـمحم  نوگلگ  ندـب  رانک  نوع  دیـسر ،  تداهـش  هب  دـمحم  ماجنارـس  دـنتخادرپ ،  گنج  هب  ردارب  ود  نآ 
 (( . مدنویپ یم  وت  هب  زین  نم  يدوز  هب  نکم  باتش 

نیمز هب  ناشیاهاپ  هک  لاح  رد  تفرگ  لغب  ار  ناوجون  ود  نآ  كاپ  رکیپ  ع )   ) نیـسح ماما  دیـسر ،  تداهـش  هب  ات  دیگنج  زین  دمحم 
 . دروآ همیخ  يوس  هب  ار  اهنآ  دش  یم  هدیشک 

 ( س  ) بنیز راب  نیا  یلو  دوب ،  ناوناب  شیپاشیپ  رد  س )   ) بنیز هشیمه  دـندمآ ،  اهنآ  ياه  هزاـنج  لابقتـسا  هب  ناوناـب  هکنآ  بیجع 
زا دـنک و  یبات  یب  دـتفیب و  شنارـسپ  هدـیپت  نوخ  هب  ياهرکیپ  هب  شمـشچ  ادابم  اـت  دوب  هدـماین  نوریب  همیخ  زا  وا  دـش ،  یمن  هدـید 

مک ششاداپ 
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(111  . ) دوشب

 . دنامب باوج  یب  ای  هدنمرش  رهاوخ  ربارب  رد  درگنب و  لاح  نیا  رد  ار  وا  شردارب  ادابم  هک  ور  نیا  زا  دیاش  و 

رکذ البق  هک  نانچ   ) دمآ لابقتسا  هب  ناوناب  شیپاشیپ  رد  (ع )  ربکا یلع  يارب  یلو  دماین ،  نوریب  ماگنه  نیا  رد  س )   ) بنیز ترضح 
( . دش

ملاع نیردناک  بئاصملا  ما  وگب  بنیز  وگم 

دراد ناهگان  يالب  دص  شرهب  هدامآ  اضق 

ییابیکش ربص  نامسآ ،  کی  وگب  بنیز  وگم 

دراد نامسآ  يزاسمرش  شربص  متفگ ز  طلغ 

دیشوپ نفک  ار  ردارب  شش  وا  البرک  رد  یهگ 

دراد نامسآ  يزاسمرش  شربصز  متفگ  طلغ 

وا يازع  مساق  يداش  ياج  هب  دنیب  یهگ 

دراد ناوج  انعر  ربکا  غاد  هنیس ،  رب  یهگ 

نت زا  یلع  سابع  يوزاب  ادج  دنیب  یهگ 

(112) دراد نابز  نیریش  رغصا  رب  نوخ  رپ ز  مشچ  ود 

يرغص همطاف  زا  س )   ) بنیز يراتسرپ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : دیوگ یم  ع )   ) نیسح ماما  رتخد  يرغص  همطاف  یسلجم ،  همالع  لقن  قبط 

دمآ دهاوخ  هچ . .  ام  رس  رب  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  متسیرگن ،  یم  ار  البرک  نادیهش  هراپ  هراپ  ياهدرکیپ  مدوب و  هداتسیا  همیخ  رانک 
رداچ و دز و  یم  ناوناب  هب  شا  هزین  هرگ  اب  دـمآ ،  ام  يوس  هب  نمـشد  زا  يراوس  هاگان  دـننک ؟  یم  ریـسا  اـی  دنـشک  یم  ار  اـم  اـیآ  ، 

یم يرای  هب  ار  ع )   ) نیـسح نسح و  یلع ،  ص )   ) ربمایپ دوخ ،  ياهدایرف  اب  اهنآ  درک و  یم  تراـغ  دیـشک و  یم  ار  اـهنآ  يرـسور 
 ، مدـید ماـگنه  نیا  رد  مدرب .  هاـنپ  يربـک )  موـثلک  ما   ) بنیز ما  همع  هـب  مدـیزرل ،  یم  دوـخ  رب  مدوـب و  ناـشیرپ  رایـسب  دـندیبلط ، 

يوس هب  يرگمتس 
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نیمز هب  تروص  بناج  زا  دز ،  میاه  هناش  نیب  رب  هزین  بعک  اب  مبای ،  یم  تاجن  شتسد  زا  هک  مدومن  نامگ  مدرک و  رارف  دمآ ،  نم 
نایرج مرـس  تروص و  رب  شوگ  هیحان  زا  نوخ  دوبر .  ار  ما  هعنقم  هراوشوگ و  دـیرد و  ار  مشوگ  دیـشک و  ار  ما  هراوشوگ  مداـتفا ، 

یم نم  هب  درک و  یم  هیرگ  وا  تسا و  س )   ) بنیز ما  همع  نماد  رب  مرـس  مدید  مدمآ ،  شوه  هب  هک  یتقو  مدـش ،  شوه  یب  تفای ، 
 (( . تشذگ هچ  ترامیب  ردارب  مرح و  ناوناب  رب  ات  مینیبب  میورب و  همیخ  هب  زیخرب   : )) دومرف

ای  : )) دومرف س )   ) بنیز مناشوپب )) ؟  نارظان  هاگن  زا  ار  مرـس  نآ  اب  اـت  تسه  يا  هچراـپ  اـیآ  ناـج !  همع  يا   : )) متفگ مساـخرب و 
تراغ ار  همه  دوب ،  همیخ  رد  هچنآ  مدـید  میتشگزاب ،  همیخ  هب  مه  اب  تسا .  وت  لـثم  زین  وت  همع  مرتخد !  کـلثم ))  کـتمع  هاـتنب ! 

يارب ام  درادن ،  تکرح  تردق  اهدرد  یگنشت و  یگنسرگ و  تدش  زا  تسا و  هداتفا  نیمز  رب  تروص  هب  ع )   ) داجـس ماما  دندرک و 
 . درک هیرگ  ام  يارب  وا  میدرک و  هیرگ  وا 

 ( ع  ) نیسح ماما  راگدای  ود  لابند  هب 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 ( ع  ) نیـسح ماما  ترـضح  تسا :  نیا  نآ  موهفم  نومـضم و  هک  تسا  يربخ )   ) يزیچ یبرع ))  نبا   )) لتقم زا  داقیا ))  )) باتک رد 
ماـیخ و نانمـشد  هکنآ  زا  سپ  دـنزرف  نز و  لاـیع و  ندروآ  درگ  عمج و  هب  بنیز  شرهاوخ  هب  تیب )  لـها  اـب   ) دوـخ عادو  ماـگنه 

ار اههاگرخ 

ع)  ) بنیز ترضح  تامارک  بیاصم و  لیاضف ،  زا  ناتساد  200www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


دندش هدنکارپ  ناکدوک  لافطا و  دندز و  شتآ  ار  اههاگرخ  نانمـشد  هکنآ  زا  دعب  سپ  دومن ،  شرافـس  تیـصو و  دـننز  یم  شتآ 
ناشیا ندروآ  تسد  هب  بلط و  رد  درک و  مگ  ار  ع )   ) نیسح ماما  زا  كدوک  ود  سپـس  تفر .  نانآ  ندروآ  درگ  عمج و  رد  بنیز 

دید دـینابنج ،  هداد و  تکرح  ار  اهنآ  نوچ  دـید ،  نیمز  رب  هتفر  باوخ  هب  رگیدـکی  ندرگ  هب  تسد  ار  كدوک  ود  نآ  سپ  تفر . 
هزاجا و دنزرف  نز و  لایع و  نیا )   ) نداد بآ  رد  ار  ام  دنتفگ :  دعس  رسپ  هب  دندینش ،  ار  نآ  رکشل  نوچ  دنا .  هدرم  یگنشت  زا  نانآ 
ام هنوگچ  دنتفگ :  یم  هدرک و  يرود  بآ  زا  ناکدوک  دندروآ ،  بآ  ناشیا )  يارب   ) اهنآ نوچ  داد .  هزاجا  دعـس  رـسپ  هد .  روتـسد 

(113 ( ! ؟  دش هتشک  هنشت  ادخ  لوسر  رسپ  هک  یلاح  رد  میشونب ،  بآ 

بابر یلست 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

یم يرآ ،  تسیک ؟  هلان  يادص  نیا  ایادخ !  دزاس .  یم  ادج  شیوخ  شوخ  تارطاخ  زا  ار  س )   ) يربک بنیز  يزوسناج ،  يادص 
 ! (( مکدوک مرغصا !   : )) دناوخ یم  هک  ار  يا  هتفرگلد  يادص  دونش 

لغب رد  شیوخ  ناوناز  هک  دـنیب  یم  ار  بابر  ناهگان  هک  دـنز  یم  الاب  ار  همیخ  هدرپ  ددرگ و  یم  هتخوس  همین  همیخ  یهار  هلجع  اـب 
 . دنک یم  هیرگ  هتفرگ و 

)) ! ؟  دوبن توکس  رب  نامرارق  رگم  هدش ؟  هچ  مردارب !  رسمه   : )) دیامرف یم  دوخ  صاخ  تناتم  اب 

 : دنک یم  ملکت  شرسمه  رهاوخ  اب  شیوخ  هیرگ  هب  بابر 
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نم هنیس  رب  شطع ،  رثا  رد  هک  مداتفا  وا  هنـشت  بل  رغـصا و  یلع  دای  هدرک و  ادیپ  ریـش  يردق  ما  هنیـس  مدروخ .  بآ  يردق  زورما  ))
(114  . (() تشاد بآ  ياضاقت  دز و  یم  گنچ 

نیسح ماما  تداهش  زا  دعب  بیاصم 

بسا ههیش  ندینش 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 ، بآ ردپ و  دای  هب  هنیکـس  هدروآ .  بآ  تردـپ  تفگ :  وا  هب  هدروآ و  يور  هنیکـس  هب  دینـش  ار  بسا  ههیـش  ع )   ) یلع رتخد  بنیز 
دایرف هدومن ،  هراپ  دیرد و  ار  شیوخ  يرـسور  سپ  دید .  یهت  شراوس  زا  ار  نیز  اهنت و  ار  بسا  دش و  نوریب  همیخ  زا  نانک  يداش 

زا ياو  يا  رفـس ،  يرود  زا  ياو  يا  ینطو ،  زا  رود  یبـیرغ و  زا  ياو  يا  نیـسح ،  يا  نسح ،  يا  ردـپ ،  يا  هدـش ،  هتـشک  يا  دز : 
شیابع همامع و  تسا ،  هداتفا )   ) نابایب نیمز  يور  هب  هک  تسا  ع )   ) نیـسح نیا  هودنا ،  نزح و  جنر و  تقـشم و  يزارد  ینالوط و 

هب شنت  تسا و  ینیمز  هب  شرـس  هک  یـسک  ءادف  مردپ  دـنا ) هدرب  لواپچ  امغی و  هب   ) دـنا هتفرگ  ار  وا  شفک  رتشگنا و  هدـش ،  هدوبر 
 ( نانز  ) نایگدرپ هک  یسک  ياهبنوخ  ءادف و  مردپ  دنرب ،  یم  ناغمرا  هیده و  هب  ماش  هب  ار  شرس  هک  یـسک  يادف  مردپ  رگید  نیمز 

دندرم هبنـشود  زور  شرکـشل  هک  یـسک  ءادف  مردپ  دنتـشادرب ) ناشرـس  زا  رداچ  رکـشل   ) دـندش نوریب  هدرپ  زا  نانمـشد  نایم  رد  وا 
( . 115) درک هیرگ  دنلب  يادص  اب  سپس  دندش ) هتشک  )

حانجلاوذ اب  نخس 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

تروص هب  یلیـس  نانک و  هلان  مرح  ناوناب  دـمآ و  اه  همیخ  يوس  هب  حانجلاوذ  هک  یماگنه  هدـمآ :  نیموصعملا  بئاـصم  باـتک  رد 
 : دنتفگ یم  ینخس  بسا  اب  مادک  ره  دندمآ ،  نوریب  همیخ  زا  نانز 

يدرب و ار  ع )   ) نیسح ارچ  بسا  يا  تفگ :  یکی 
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؟  يدرواین

؟  یتشاذگ نمشد  نایم  رد  ار  ماما  ارچ  تفگ :  يرگید 

 . منیب یم  ار  وت  دولآ  نوخ  تروص  هآ ،  دومرف :  س )   ) بنیز

بل اب  ای  دنداد  بآ  ار  مردپ  ایآ  بسا ،  يا  اناشطع ؛)) لتق  ما  یبا  یقس  له  داوج  ای   ، )) دوب هنـشت  نتفر  ماگنه  مردپ  تفگ :  هنیکس 
(116 ( ؟  دندرک دیهش  هنشت 

اه همیخ  ندیشک  شتآ  هب  هراظن 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 . دندرکن انتعا  وا  دایرف  هب  اهنآ  دـییآ . )) نوریب  اه  همیخ  زا  نیـسح !  تیب  لها  يا   : )) دیـشک دایرف  دـمآ و  اه  همیخ  رانک  دعـس  رمع 
 . دییایب نوریب  اه  همیخ  زا  دیشک :  دایرف  رگید  راب  دعس ،  رمع 

 . رادرب ام  زا  تسد  رمع !  يا  دومرف :  س )   ) بنیز

 . مییامن ریسا  ار  امش  ات  دییایب  نوریب  یلع !  رتخد  يا  تفگ :  دعس  رمع 

 . نکن متس  ام  هب  ردقنآ  سرتب ،  ادخ  زا  دومرف :  س )   ) بنیز

 . دیرادن ندش  ریسا  زج  يا  هراچ  تفگ :  دعس  رمع 

 . مییآ یمن  نوریب  دوخ  رایتخا  هب  ام  دومرف :  س )   ) بنیز

همیخ زا  هنهرب  ياپ  اب  ناکدوک  مرح و  ناوناب  هاگ  نآ  دـندز ،  شتآ  ار  اه  همیخ  هدروآ و  شتآ  داد  روتـسد  تقو  نآ  رد  دعـس  رمع 
(117  . ) دوب هتفرگ  شتآ  یکرتخد  نماد  هک  یلاح  رد  دنتخیرگ ،  یم  نالیغم  ياهراخ  يور  نابایب  يوس  هب  و  دندمآ ،  نوریب  اه 

 ( س  ) بنیز ترضح  يراکادف 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : دیوگ یم  دوب ) البرک  راگنربخ  هک   ) ملسم نب  دیمح 

شتآ هب  ار  دوخ  ینز  مدید  ( 118  (() ضرالا یلع  ناّرجت  هالجر  ّتیم و  ّهناک  دـسجب  تئاجف  رانلا  یلع  اهـسفن  تقلا  هءارما  تیار  ))
 . دش یم  هدیشک  نیمز  رب  شیاهاپ  دوب و  هدرم  لثم  هک  دیشک  نوریب  ار  یندب  دز و 

نیـسحلا نب  یلع  دـنتفگ :  تسیک ؟  رامیب  متفگ :  تسا .  نیـسح  رهاوخ  بنیز ،  دـنتفگ :  تسیک ؟  نز  نیا  مدیـسرپ :  متفر و  شیپ 
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(119  ) تسا

 ( (ع داجس ماما  هب  اه  همیخ  ندیشک  شتآ  هب  ربخ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

راگدای يا  درک :  ضرع  دـمآ و  ع )   ) داجـس ماـما  دزن  س )   ) بنیز دـندز ،  شتآ  ار  ماـیخ  هک  یماـگنه  هدـمآ :  لـتاقم  یـضعب  رد 
 . دینک رارف  هک  داب  امش  رب  رارفلاب )) نکیلع   : )) دومرف ماما  مینک ؟  هچ  دندز ،  شتآ  ار  اه  همیخ  ناگدنامیقاب ،  هانپ  ناگتشذگ و 

یقاب س )   ) بنیز یلو  دنداهن ،  اهنابایب  هب  رـس  دندرک و  رارف  دندز ،  یم  دایرف  دـندوب و  نایرگ  هک  یلاح  رد  ناکدوک  ناوناب و  همه 
(120  . ) دوبن رارف  هب  رداق  يرامیب  تدش  رثا  رب  ماما  تسیرگن و  یم  ترضح  نآ  هب  ع )   ) داجس ماما  رتسب  رانک  دنام و 

 ( ع  ) داجس ماما  همیخ  رانک  س )   ) بنیز یبات  یب 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

یم هلعـش  همیخ  نآ  فارطا  شتآ  هک  یلاح  رد  مدـید ،  يا  همیخ  رانک  ار  یتماق  دـنلب  يوناـب  دـیوگ :  یم  نمـشد  نازابرـس  زا  یکی 
یم مه  هب  یتحاران  تدش  رثا  رب  ار  شیاهتـسد  درک و  یم  هاگن  نامـسآ  هب  یهاگ  پچ و  تسار و  فرط  هب  یهاگ  وناب  نآ  دیـشک ، 

ینیب یمن  ار  شتآ  هلعـش  رگم  وناب  يا  متفگ :  متفر و  وا  دزن  تعرـس  اب  دـمآ ،  یم  نوریب  و  دـش ،  یم  همیخ  نآ  دراو  یهاگ  و  دز ، 
؟  ینک یمن  رارف  ناوناب  ریاس  دننام  ارچ 

 ، درادن نتـساخرب  نتـسشن و  رب  تردـق  هک  میراد  همیخ  نیا  نایم  رد  يرامیب  صخـش  ام  اقآ !  يا  دومرف :  درک و  هیرگ  س )   ) بنیز
(121 ( ؟  دشک یم  هلعش  وا  فرط  هب  وس  ره  زا  شتآ  هکنیا  اب  مورب  مراذگب و  اهنت  ار  وا  هنوگچ 

هراپ هراپ  ندب  رانک  س )   ) بنیز

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ياهندب رانک  رد  هک  منک  یمن  شومارف  ار  ع )   ) یلع رتخد  بنیز  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ :  یم  نمشد )  نازابرس  زا   ) ملـسم نب  دیمح 
 : تفگ یم  رابمغ  بلق  زوسناج و  يادص  اب  درک و  یم  هیرگ  هلان و  هراپ ،  هراپ 

دورد دمحم !  يا  دایرف  ایابس ؛)) . . .  کتانب  ءاضعالا و  عّطقم  ءامدلاب ،  لمرم  نیسح  اذه  ءامّسلا  هکئالم  کیلع  یلص  هادمحم  او  ))
 ، ریـسا ناونع  هب  وت  نارتخد  و  هدش ،  عطق  شیاضعا  تسا ،  روطوغ  نوخ  رد  هک  تسا  وت  نیـسح  نیا  داب ،  وت  رب  نامـسآ  ناگتـشرف 

 . . . دنوش یم  هداد  روبع 

 ، دومرف يرگید  نانخس  هدمآ :  رگید  تیاور  رد  و 
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 : تفگ هلمج  زا 

 ، یـضم یتح  ناشطعلا  یباب  یـضق ،  یتح  مومهملا  یباب  ءادّرلا . . .  همامعلا و  بولـسم  افقلا ،  نم  ساّرلا  روزجم  نیـسح  اذه  )) . . . 
هب ار  شا  همامع  سابل و  دنا ،  هدیرب  افق  زا  ار  شرس  هک  تسا  وت  نیسح  نیا  راوگرزب ،  دج  يا  ءامدلاب ؛)) . . .  رطقت  هتبیـش  نم  یباب 

هنـشت بل  اب  هک  یماک  هنـشت  نآ  يادف  هب  مردپ  دش ،  دیهـش  ناوارف  ياهغاد  اهمغ و  اب  هک  یـسک  نآ  يادف  هب  مردپ  دـنا ،  هدرب  امغی 
 . . . دزیر یم  شفیرش  نساحم  زا  نوخ  تارطق  هک  یسک  نآ  يادف  هب  مردپ  داد ،  ناج 

ادهش اب  دهع  دیدجت  ات  دنهد ،  روبع  هاگلتق  رانک  زا  ار  اهنآ  دنداد  دنگوس  ار  دعس  رمع  ع )   ) تیب لها  هدمآ :  تایاور  زا  یـضعب  رد 
 . دنیامنب

دنگوس قیدص ؛))  ودع و  لک  هللا  تکباف و   )) هک درک  یم  هیرگ  دناوخ و  هضور  يا  هنوگ  هب  س )   ) يربک بنیز  دیوگ :  یم  يوار 
(122  . ) درک هیرگ  س )   ) بنیز راتفگ  هیرگ و  زا  نمشد  تسود و  ره  ادخ  هب 

ردارب دسج  رانک 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : درک ضرک  ضرع  دیدرگ و  ادخ  هجوتم  صاخ  یصولخ  اب  درک و  فقوت  دمآ ،  ردارب  دسج  رانک  یتقو  س )   ) بنیز هدش :  لقن 

 . امرف لوبق  ام  زا  ار  ینابرق  كدنا  نیا  ایادخ  نابرقلا ؛))  لیلق  انم  لّبقت  مهللا  ))

هللا تکباف و   : )) هک دوب  زوسناج  نانچ  نآ  هرظنم  تفگ ،  نخـس  هراپ  هراپ  ياهرکیپ  نآ  رانک  زوسناج ،  راتفگ  اب  س )   ) بنیز یتقو 
؛))  قیدص ودع و  لک 
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 . رگید تیاور  قبط  دنداتفا و  هیرگ  هب  نمشد  تسود و  ادخ  هب  دنگوس 

یم ناشیاه  مس  يور  رب  نافلاخم  ياهبـسا  ياهکـشا  تارطق  مدـید  هک  اجنآ  اـت  اـهرفاوح )) یلع  رطاـقتت  لـیخلا  عومد  اـنیار  یتح  ))
(123  . ) تخیر

ردارب يولگ  ندیسوب 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ردارب هدیرب  موقلح  يور  ار  شناهد  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  ردارب  هراپ  هراپ  ندب  دش و  مخ  س )   ) بنیز هدمآ :  لتاقم  زا  یـضعب  رد 
 : تفگ یم  دیسوب و  یم  داهن و 

ارم رگا  مردارب !  يا  یمحل ؛))  نم  لکءات  عابـسلا  نا  ول  كدـنع و  ماقملا  ترتخال  كدـنع  ماقملا  لیحرلا و  نیب  تریخ  ول  یخا !  ))
هچرگ مدیزگ ،  یم  رب  ار  وت  هارمه  تنوکـس  دندومن ،  یم  ریخم  هنیدم ،  يوس  هب  نتفر  نیب  و  البرک ) رد   ) وت رانک  رد  تنوکـس  نیب 

(124  . ) دنروخب ار  مندب  تشوگ  نابایب  ناگدنرد 

تمراذگ یم  مور و  یم  تسین ،  هراچ  نوچ 

تمراپس یم  ادخ  هب  نت  هراپ  هراپ  يا 

زا مردام ،  رـسپ  يا  برـضلا ؛))  نم  دوسا  دـق  ینتم  اذـه  لافطالا و  ءـال و  ؤهل  هعفادـملا  نع  تللک  دـقل  یما  نباـی   : )) تفگ سپس 
هبرـض رثا  رب  هک  تسا  نم  هرهچ )  ای   ) رمک نیا  ما و  هدـش  هدـنامرد  هتفوک و  نمـشد ،  ربارب  رد  ناوناـب ،  ناـکدوک و  نیا  يرادـهگن 

 . تسا هدش  هایس  نمشد ، 

نک لوبق  ار  ینابرق  نیا 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 . دیهد روبع  ناگتـشک  داسجا  رانک  زا  ار  ام  هک  میهد  یم  دنگوس  دنوادخ  هب  ار  امـش  دنتفگ :  نانز  دـیوگ . . . (( :  یم  مرقم  همالع 
ناشنوخ زا  اهریـشمش  بوکخیم و  ناشیاهندـب  رب  اه  هزین  هک  یلاح  رد  داتفا ،  هدـش  هراپ  هراـپ  ياـهرکیپ  رب  ناشمـشچ  هک  یماـگنه 

 ( س  ) بنیز دندز .  تروص  رـس و  رب  هداد  رـس  هلان  نویـش و  دندوب ،  هدـیبوک  مهرد  ار  نانآ  هدرک و  ناشبوک  دـگل  اهبـسا  نیگنر و 
 : دروآ رب  دایرف 
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زا شدنویپ  گر و  هدیدرگ و  هتـشغآ  نوخ  كاخ و  هب  هداتفا ،  هنهرب  ناس  نیدب  هک  تسا  نیـسح  نیا  ادخ !  لوسر  يا  ادمحم ،  او 
تسود و ره  لاح  نیا  رد  دنا .  هدش  هتـشک  هک  وت  نادنزرف  دنور و  یم  تراسا  هب  هک  دنتـسه  وت  نارتخد  نانیا  تسا و  هتخیـسگ  مه 

اهتسد دعب  تخیر  ورف  ناشیاپ  تسد و  رب  هدش  ریزارس  کشا  اهبسا  ناگدید  زا  یتح  هک  يا  هنوگ  هب  تسیرگ ،  ناشلاح  رب  ینمـشد 
(125  ! (() ریذپب ام  زا  ار  ینابرق  نیا  نم !  يادخ  تفگ :  هدرک  دنلب  نامسآ  يوس  هب  هدرب  ردارب  ندب  ریز  ار 

 ( (ع داجس ماما  هب  ياردلد 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

يا هنوگ  هب  ار  ارهز  ترضح  هشوگ  رگج  نانآ  نیب  رد  داتفا و  نانآ  رس  یب  ياهندب  رب  شمـشچ  هک  یماگنه  ع )   ) نیـسحلا نب  یلع 
ترضح نآ  رب  دزیر ،  یم  ورف  اهوک  دوش و  یم  هتخیسگ  مه  زا  نیمز  هتفاکش ،  اهنامسآ  نآ  تدش  هعجاف و  قمع  هطساو  هب  هک  دید 
هدیـسرت تلاح  نیا  رب  س )   ) بنیز دـش .  نایامن  شا  هرهچ  رد  تالاح  نیا  راثآ  هتفاـی و  ینوزف  شا  یتحاراـن  هدـمآ و  راوشد  یلیخ 

شا يرابدرب  ربص و  ياتمه  اههوک  هک  دوب  يا  هیاپ  هب  ترـضح  دوخ  ربص  هکنیا  اـب  دومن  ترـضح  نآ  يالـست  يرادـلد و  هب  عورش 
 : دوب تارابع  نیا  تفگ ،  ترضح  نآ  هب  هک  یبلاطم  هلمج  زا  دندوبن . 

هتفرگ و تردـپ  دـج و  زا  دـنوادخ  هک  هدوب  يدـهعت  هدـمآ ،  شیپ  هک  هچنآ  دـنگوس  ادـخ  هب  مردارب !  ردـپ و  دـج و  راگدای  يا  ))
تسا هتفرگ  دهع  قاثیم و  ینامدرم  زا  لاعتم  دنوادخ 
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ياهندب نیا  هراپ و  هراپ  ياهرکیپ  نیا  نانآ  دنفورعم ،  اهنامسآ  نانکاس  نیب  رد  نانآ  یلو  دنسانش  یمن  ار  نانآ  نیمز  نیا  هنعارف  هک 
دنهاوخ یمچرپ  تسا ،  نادیهـش  رـالاس  هک  تردـپ  يارب  نیمزرـس  نیا  رد  درک و  دـنهاوخ  نفد  يروآ و  عمج  ار  هتـشغآ  نوـخ  هب 
ناربـهر رفک و  ناـیاوشیپ  تشگ .  دـهاوخن  هدوـسرف  هدـشن و  وـحم  شراـثآ  زور  بش و  تشذـگ  ناـمز و  هرتـسگ  رد  هک  تـشارفا 

(126  . (() تشاد دهاوخن  يرثا  مچرپ  ملع و  نآ  يارب  التعا  دشر و  یقرت و  زج  دیشوک و  دنهاوخ  شا  يدوبان  روحم  رد  یهارمگ 

ردارب شعن  و  س )   ) بنیز

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

اب درک و  یم  هلان  هبدن و  ع )   ) نیـسح شردارب  رب  هک  ار  ع )   ) یلع رتخد  بنیز  منک  یمن  شومارف  زگره  مسق  ادخ  هب  دـیوگ :  يوار 
 : دز یم  دایرف  مغ  رپ  یلد  كانهودنا و  يادص 

زا شیاضعا  تسا و  ناطلغ  دوخ  نوخ  رد  هک  تسوت  نیـسح  نیا  داـب !  وت  رب  ناگتـشرف  دورد  هک  راوگرزب  دـج  يا  هادـمحم !  اـی  ))
هیلع هللا  یلص   ) یفطصم دمحم  هب  دنوادخ و  هب  اهمتس  نیا  زا  دنا .  هدش  ریسا  هک  دنتسه  وت  نارتخد  نانیا  تسا و  هدش  ادج  رگیدکی 

 . منک یم  تیاکش  ءادهشلادیس  هزمح  ارهز و  همطاف  هب  یضترم و  یلع  هب  و  ملس )  هلآ و  و 

تسا هداتفا  نایرع  هنهرب و  البرک  نیمز  رد  هک  تسوت  نیسح  نیا  هادمحم !  ای 

يزور زورما  سوسفا !  هآ و  تسا .  هدش  هتشک  ناگدازانز  متس  زا  هک  تسوت  نیسح  نیا  دشاپ .  یم  وا  ندب  رب  ار  اهکاخ  ابـص  داب  و 
ایند زا  مالسلا  مهیلع  ادخ  لوسر  مدج  هک  تسا 
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(( دنرب یم  يریسا  هب  ناریسا  دننام  ار  نانآ  هک  دنیامش  ربمغیپ  نادنزرف  نانیا  دمحم !  نارای  يا  تفر . 

 : درک ضرع  س )   ) بنیز هک  تسا  هدش  دراو  يرگید  تیاور  رد 

ار شرس  هک  تسوت  نیسح  نیا  دشاپ .  یم  اهندب  نآ  رب  ار  اهکاخ  ابص  داب  دندش و  هتشک  تنادنزرف  ریـسا و  تنارتخد  هادمحم !  ای  ))
 . دندرب تراغ  هب  ار  وا  يادر  همامع و  دندیرب و  افق  زا 

 . دندرک تراغ  لتق و  ار  شرکشل  هبنشود  رهظ  هک  داب  یسک  نآ  يادف  مردپ 

 . دنتخیسگ ار  وا  ياه  همیخ  هک  داب  یسک  نآ  يادف  مردپ 

 . دوش هتفرگ  ریسا  هک  درادن  یسک  رگید  هک  داب  یسک  نآ  يادف  مردپ 

 . دشاب ریذپ  مهرم  هک  تسین  يروط  شندب  مخز  هک  داب  یسک  نآ  يادف  مردپ 

 . دوش وا  يادف  مناج  متشادب  تسود  هک  داب  یسک  نآ  يادف  مردپ 

 . تفر ایند  زا  ات  دوب  هصغ  مغ و  زا  رپ  لد  هک  داب  یسک  نآ  يادف  مردپ 

 . دندرک شدیهش  ناشطع  بل  اب  دوب و  هنشت  بل  هک  داب  یسک  نآ  يادف  مردپ 

 . تسادخ ربمغیپ  مالسلا  مهیلع  یفطصم  دمحم  شدج  هک  داب  یسک  نآ  يادف  مردپ 

بنیز مسق  ادخ  هب  دیوگ :  يوار  دش )) .  هدنادرگرب  وا  زامن  رطاخ  هب  دیشروخ  هک  تسا  یـسک  دنزرف  وا  هک  داب  یـسک  يادف  مناج 
 ، دوخ هیرگ  زا  (س ) 

(127  . ) تخادنا هیرگ  هب  ار  ینمشد  تسود و  ره 

نابیرغ ماش  رد  باوخ  رد  ردام  ندید 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

رد دـیباوخ ،  یکدـنا  هتخوس ،  مین  همیخ  ریز  رد  س )   ) بنیز ترـضح  نابیرغ ،  ماش  بش  رد  هدـمآ :  نونیعلا ))  یکبم   )) باتک رد 
ار (س )  ارهز همطاف  ترضح  شردام  باوخ  ملاع 
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! ؟  يراد ربخ  ام  لاح  زا  ایآ  ناجردام ،  درک :  ضرع  دید . 

؟  میوگب یسک  هچ  هب  ار  ما  هوکش  سپ  درک :  ضرع  س )   ) بنیز ترضح  مرادن .  ندینش  بات  دومرف :  س )   ) ارهز همطاف  ترضح 

نونکا مدوب .  رضاح  دندرک ،  یم  ادج  ع )   ) نیسح مدنزرف  ندب  زا  رـس  هک  یماگنه  دوخ  نم   : )) دومرف س )   ) ارهز همطاف  ترـضح 
 . (( نک ادیپ  ار  س )   ) هیقر ترضح  زیخرب و 

هک یلاح  رد  ع ، )   ) موثلک ما  شرهاوخ  اب  تفاین .  ار  س )   ) هیقر ترضح  دز ،  ادص  هچ  ره  تساخ .  رب  اج  زا  س )   ) بنیز ترـضح 
دندینش ار  وا  يادص  هاگلتق  کیدزن  هکنیا  ات  دنتخادرپ ؛ وجتسج  هب  دندمآ و  نوریب  همیخ  زا  دنداد ،  یم  رـس  هلان  دندرک و  یم  هیرگ 

ردـپ هنیـس  هب  ار  شیاهتـسد  هک  یلاح  رد  هدـنکفا و  ردـپ  رهطم  رکیپ  يور  ار  دوخ  س )   ) هیقر هراـپ ؛  هراـپ  ياهندـب  راـنک  دـندمآ  . 
 . دنک یم  لد  درد  تسا  هدینابسچ ، 

 . دنتشگزاب همیخ  هب  مه  اب  دمآ و  زین  ع )   ) هنیکس تقو  نیا  رد  داد .  شزاون  ار  وا  س )   ) بنیز ترضح 

هاگان هک  مدرک  ردپ  ردپ  ردق  نآ   : )) داد خساپ  وا  یتسج ؟  ار  ردپ  رکیپ  هنوگچ  دیسرپ :  ع )   ) هیقر زا  س )   ) هنیکـس هار ،  ریـسم  رد 
(128  (() متسه اجنیا  رد  نم  اجنیا ،  ایب  دومرف :  هک  مدینش  ار  مردپ  يادص 

مرح لها  تراغ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

روتسد نوعلم  رمش  دندرک .  هرصاحم  ار  هاگ  همیخ  نشوجلا ،  يذ  نب  رمش  یگدرکرس  هب  دعس  نبرمع  هاپس 
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 ، دوب هچره  دندش و  ص )   ) ادخ لوسر  مرح  مایخ و  دراو  تیعمج  دینک !  تراغ  ار  نانز  رویز  تنیز و  دیوش و  اه  همیخ  دراو  داد : 
ار هردخم  نآ  ياهـشوگ  دندیـشک و  شـشوگ  زا  ار  ع )   ) نینم ؤملاریما  رتخد  موثلک ،  ما  ترـضح  هراوشوگ  یتح  دندرب .  تراغ  هب 

(129  . ) دنروآ نوریب  ناشندب  زا  ات  دندیشک  یم  رس  تشپ  زا  ار  نانز  هماج  هفوک  لذارا  دندرک  هراپ 

تفرگ شوغآ  رد  ار  ردپ  شعن  هنیکس 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

يا هدع  هک  نآ  ات  دشن ؛ نکمم  دنک ،  اهر  ار  ردپ  دندرک  هچ  ره  تفرگ ،  شوغآ  رد  ار  ردـپ  شعن  ع )   ) نیـسح ماما  رتخد  هنیکس ، 
 . دندرک ادج  شیاباب  ندب  زا  ار  وا  ربج  فنع و  هب  دندمآ و  بارعا 

 : دومرف یم  مردپ  مدینش  لاح  نیمه  رد  هک  تسا  هدش  لقن  نوتاخ  هنیکس  زا 

ینورکذاف بذع  ءام  متبرش  نا  ام  یتعیش 

ینوبذناف بیرغ  وا  دیهشب  متعمس  وا 

ینورظنت ایعمج  اروشاع  موی  یف  مکتیل 

ینومحری نا  اوباف  یلفطل  یقستسا  فیک 

زور رد  شاک  يا  دـییرگب .  نم  رب  دـیدید ،  ار  يدیهـش  بیرغ و  رگا  ای  دـینک ؛ داـی  ارم  دیـشون ،  یم  اراوگ  بآ  هاـگ  ره  مناـیعیش ! 
(130  . ) دندرکن محر  نم  رب  مدرک و  یم  بلط  بآ  مراوخ  ریش  لفط  يارب  هنوگچ  دیدید  یم  دیدوب و  اروشاع 

تراسا نامز  رد  بنیز  ترضح  بیاصم 

ماش ات  البرک  زا  ناریسا  ناوراک 

بنیز يریسا  رب  ع )   ) نامز ماما  هیرگ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : دیوگ یم  دوب ،  نادهاز  نادباع و  هلمج  زا  هک  یلعناطلس ،  الم  جاح 

هدش رکذ  هسدقم  هیحان  ترایز  رد  هچنآ  نم !  يالوم  مدرک :  ضرع  مدش ،  فرشم  ع )   ) نامز ماما  كرابم  رـضحم  هب  باوخ  رد  ))
 ! يرآ دومرف :  تسا ؟  حیحص  ءامد )) عومدلا  لدب  کنیع  نیکبال  ءاسم و  احابص و  کنبذنالف   )) هک تسا 

 : دومرف تسا ؟  ربکا  یلع  تبیصم  نآ  تسا ؟  مادک  دینک ،  یم  هیرگ  نوخ  کشا  ياج  هب  نآ ،  گوس  رد  هک  یتبیـصم  نآ  متفگ : 
 ! درک یم  هیرگ  نوخ  تبیصم ،  نیا  رد  مه  وا  دوب ،  هدنز  ربکا  یلع  رگا  هن ! 
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سابع ترضح  نآ  هکلب  هن !  دومرف :  تسا ؟  ع )   ) سابع ترضح  تبیصم  دوصقم  ایآ  متفگ : 
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 ! درک یم  هیرگ  نوخ  تبیصم  نیا  رد  زین  وا  دوب ،  تایح  رد  مه 

نیا رد  دوـب ،  مه  ع )   ) ءادهـشلا دیـس  ترـضح  رگا  هن !  دوـمرف :  تـسا ؟  ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  تبیـصم  اـیآ  مدرک :  ضرع 
 ! درک یم  هیرگ  نوخ  تبیصم 

(131  . (() تسا س )   ) بنیز ما  همع  ریسا  تبیصم  دومرف :  تسا ؟  تبیصم  مادک  نیا  سپ  مدیسرپ : 

 ( ع  ) یلع نابز  زا  بنیز  تراسا  ربخ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

هدهاشم ترضح  نآ  رد  ار  گرم  رثا  نم  دز و  تبرض  ار  مردپ  هیلع -  هللا  هنعل  مجلم -  نبا  هک  ینامز  دومرف :  س )   ) بنیز ترضح 
امـش زا  ار  ثیدـح  مراد  تسود  دومن ،  لقن  نانچ  نینچ و  یثیدـح  میارب  نمیا  ما  مردـپ ،  يا  متـشاد :  هضرع  شرـضحم  هب  مدرک ، 

 . مونشب

هب رهـش  نیا  رد  وت  لها  نارتخد  وت و  هک  منیب  یم  اـیوگ  هدرک ،  لـقن  نمیا  ما  هک  تسا  روط  ناـمه  ثیدـح  مرتخد ،  دومرف :  مردـپ 
ربص و هب  داب  امـش  رب  دنیابرب .  مدرم  ار  امـش  هک  دـیراد  ساره  هظحل  ره  دـیدرگ .  یم  بوکنم  راوخ و  هدـمآ ،  رد  ناریـسا  تروص 

تسین ناتناوریپ  ناتسود و  زا  ریغ  امش و  زا  ریغ  یسک  نیمز  يور  هدیرفآ  ار  ناسنا  هتفاکش و  ار  هبح  هک  یسک  هب  دنگوس  ییابیکش . 
 . دشاب ادخ  یلو  هک 

یلاحـشوخ زا  زور  نآ  رد  هیلع -  هللا  هنعل  سیلبا -  دندومرف :  دندومن ،  یم  لقن  ام  يارب  ار  ربخ  نیا  ص )   ) ادخ لوسر  هک  یماگنه 
یم اهنآ  هب  هدناوخ  ارف  ار  شیاهتیرفع  نارایتسد و  طاقن  مامت  رد  سپ  دیآ ،  یم  رد  زاورپ  هب 
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هدیـسر و دوخ  يوزرآ  تیاهن  هب  ناشیا  تکاله  رد  هتفرگ و  مدآ  دـنزرف  زا  ار  دوخ  صاقت  بلط و  نیطایـش !  تعاـمج  يا  دـیوگ : 
ور نیا  زا  دـندنویپب .   ( ص  ) ربـمغیپ تیب  لـها  دوصقم  تعاـمج -  نیا  هب  هک  یناـسک  رگم  میدومن ،  ناـشیا  بیـصن  ار  خزود  شتآ 

مدرم و یهارمگ  هلیـسو  نیدب  ات  دـیراد  او  ناشیا  ینمـشد  رب  ار  اهنآ  هدرک و  داجیا  کیکـشت  مدرم  رد  ناشیا  هب  تبـسن  دـینک  یعس 
مالک نیا  تسا  بذاک  وگ و  غورد  رایـسب  هکنیا  اب  سیلبا  دسرن ،  مه  هب  ناشیا  رب  يا  هدنهد  تاجن  هدـش و  ققحم  ملـسم و  ناشرفک 

 . داد عالطا  اهنآ  هب  يو  تفگ ،  تسار  ناشیا  هب  ار 

ناشیا اب  رگا  هچنانچ  تسین ،  عفان  شیارب  یحلاص  لمع  چیه  دشاب ،  هتشاد  تاودع  ص - )   ) تیب لها  تعامج -  نیا  اب  یـسک  رگا 
 . دناسر یمن  وا  هب  يررض  هریبک  یصاعم  زا  ریغ  یهانگ  چیه  دشاب  هتشاد  تبحم 

بلط رد  رگا  نک .  طبض  ریگب  ار  ثیدح  نیا  دندومرف :  میارب  ثیدح  نیا  لقن  زا  سپ  ع )   ) نیسحلا نب  یلع  ترضح  دیوگ :  هدئاز 
(132  . ) دوب كدنا  مک و  اققحم  دیدرک ،  یم  صحفت  نآ  لابند  هب  رمک  هوک و  رد  يدناود و  یم  رتش  لاس  کی  نآ 

 ( (ع داجس ماما  زا  يراتسرپ  يرادلد و 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

نآ نادـنزرف  هک  مدرک  هدـهاشم  مدـید و  هتـشغآ  نوخ  هب  هتـشک و  ار  مردـپ  یتقو  اروشاع ،  زور  رد  دـیامرف :  یم  ع )   ) داجـس ماما 
هدهاشم كرت  مور و  ناریسا  دننام  ار  نارهاوخ  نانز و  رگید  يوس  زا  دنا و  هدیسر  تداهش  هب  دوخ  ياهومع  ناردارب و  اب  ترضح 
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 . دوش ادج  مندب  زا  حور  هک  دوب  کیدزن  درک و  یگنت  ما  هنیس  مدش و  تحاران  نارگن و  هداعلا  قوف  مدرک ، 

دج راگدای  يا  ؛))  یتوخا یبا و  يدج و  هیقب  ای  کسفنب  دوجت  كارا  یل  ام   : )) تفگ دید ،  لاح  نیدب  ارم  بنیز  ما  همع  هک  نیمه 
یباـت یب  شارخلد  هرظنم  ینا  هدـهاشم  زا  ینک !  یهت  بلاـق  تسا  کـیدزن  هک  منیب  یم  تسا ؟  هدـش  هچ  ار  وـت  مناردارب !  ردـپ و  و 

نار نانآ  ناراکمتـس  هک  یمدرم  زا  ادخ  تسا .  هدرک  تردپ  دـج و  اب  ادـخ  هک  تسا  يدـهع  تداهـش )   ) نیا مسق  ادـخ  هب  نکم . 
هب ار  نوخ  هب  هقرغ  ياهدسج  هراپ و  هراپ  ياضعا  نیا  ناشیا  هک  تسا  هتفرگ  دهعت  دنتسه ،  فورعم  اهنامسآ  رد  یلو  دسانش ،  یمن 

یقریب تردـپ  ربق  يارب  نیمزرـس  نیا  رد  هرثا و ؛)) . . .  سردـیال  ءادهـشلا  دیـس  کـیبا  ربقل  اـملع  فطلا  اذـهل   . )) دنراپـسب كاـخ 
ناوریپ رفک و  ناربهر  نایاوشیپ و  دش .  دـهاوخن  وحم  اهزور  بش و  تفر و  دـمآ و  هب  تفر و  دـهاوخن  نیب  زا  نآ  رثا  هک  دـنزارفارب 
(133  . (() دوزفا دهاوخن  ربق  نآ  تمظع  رب  زج  اهنآ  شالت  یلو  دننک ،  یم  اه  تیلاعف  ربق  نآ  ندرب  نیب  زا  يارب  نانآ ،  هارمگ 

رهاظم نب  بیبح  مالک  زا  تراسا  بیاصم 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

یسک هب  ار  نآ  هدرب و  ورف  نیمز  رد  ار  مچرپ  دمآ ،  دورف  البرک  هب  نیـسح  نوچ  هک :  دنا  هدرک  تیاور  نایاناد  نالـضاف و  زا  یخرب 
بحاص و يدوز  هب  دومرف :  دندیسرپ ؟  ترضح  زا  ار ) نآ  ببس   ) سپ دادن ،  شنارای  باحصا و  زا 
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 : دومرف شباحـصا  هب  نیـسح  ماما  دش ،  دـنلب  درگ  رابغ و  دـندید  هاگان  هدوب  هار  هب  مشچ  رظتنم و  نانآ  سپ  دـیآ ،  یم  نآ  هدـنراد 
دایرف هتـساخ ،  اپ  هب  سپ  تسا .  رهظمای )  ) رهاظم نب  بیبح  دندید  هاگان  تسا ،  هدروآ  يور  هک  تسا  نیا  مچرپ  هدـنراد  بحاص و 
تسیک تسا  هدروآ  يور  هک  يدرم  نیا  دومرف :  هدینش  ع )   ) نینم ؤملاریما  رتخد  بنیز  ار ) ناشیا  دایرف   ) سپ دمآ .  بیبح  دندرک : 

نوچ و  دندناسر ،  وا  هب  ار  شدورد  تیحت و  سپ  دیناسرب  وا  هب  ارم  دورد  مالس و  دومرف :  تسا  رهاظم  نب  بیبح  دش :  هتفگ  وا  هب   ؟
 . درک یم  هیرگ  هتفرگ  شناماد  رد  ار  شرـس  هک  یلاح  رد  تسـشن ،  نانز  هاگرخ  همیخ و  ربارب  دـمآ و  بیبح  دـش  مرحم  مهد  زور 

لدـتعم و هک   ) راتفر جـک  رتش  رب  ار  وت  هک  يوش  یم  هتفای  يزور  منیب )  یم   ) بنیز يا  هآ !  هآ  تفگ :  درک و  دـنلب  ار  شرـس  سپس 
هدش هدیرب   ) نم رس  نیا  ییوگ  و  دشاب ،  تیور  هب  ور  نیسح  تردارب  رس  و  دننادرگ ،  یم  اهرهش  هب  هدرک و  راوس  تسین )  ور  هنایم 

 : دومرف هدز  هاگرخ  همیخ و  نوتس  هب  ار  شرس  بنیز  سپ  دنز ،  یم  دوخ  يوناز  ود  هب و  ار  نآ  هک  هدیدرگ  هتخیوآ  بسا  هنیس  هب  ( 
 . تخاس مهاگآ  هداد و  ربخ  دماشیپ )  ) نیا هب  ارم  مردارب  بشید 

بیاصم و هدماشیپ  اهگرم و   ) ایالب ایانم و  ملع  بانج  نآ  هک  دوش  یم  هتسناد  رهاظ  نب  بیبح  نانخس  نیا  زا  دنامن :  هتفگان 
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(134  . ) هتسناد یم  ار  اه ) هودنا 

لمحم رب  ندش  راوس  ماگنه 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

یم کـمک  ار  وا  ءادهـشلادیس  ربکا و  یلع  مشاـه و  ینب  رمق  ددرگ ،  لـمحم  رب  راوس  تساوخ  یم  بنیز  هاـگ  ره  شوخ ،  ماـیا  نآ 
ءادهـشلادیس هتفرگ و  ار  رتش  بانط  ربکا  یلع  ددرگ .  راوس  ات  درک  یم  وا  کمک  سابع  دوش .  راوس  لمحم  رب  یتحار  هب  ات  دـندرک 

 . دوش لمحم  راوس  ات  تفرگ  یم  ار  وا  ياهتسد  رهاوخ و  رمک 

راوس هک  دـنام  دوخ  طقف  دومن و  راوس  ار  نالفط  نانز و  مامت  بنیز  دـنهد ،  لاقتنا  هفوک  هب  ـالبرک  زا  دنتـساوخ  ار  ءارـسا  یتقو  اـما 
دیزیخرب ربکا !  یلع  سابع !  مردارب   : )) دز ادـص  ادهـش  لتقم  هب  ور  تشگرب و  دومن .  یقالت  لصو  شوخ  نارود  هب  شداـی  ددرگ . 

(135  ! . . . (() زیخرب منیسح  تسا .  هدیسر  يریسا  تقو  هک  هک  دیزیخرب  دییامن .  لمحم  رب  راوس  ارم  هدمآ ،  يراوس  تقو  هک 

 ( س  ) بنیز هب  هنایزات 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

نوعلم رمـش  هب  س )   ) بنیز هردـخم  ایلع  دـندومن  ماش  دراو  ار  ع )   ) تیب لها  هک  ینامز  تسا :  هدـش  لـقن  هماـع  لـتاقم  یـضعب  زا 
رما نیمز  هب  دش و  تحاران  هردخم  ایلع  دز .  یب  یب  هب  هنایزات  دـنچ  درکن و  انتعا  نیعل  نآ  دـیهد .  روبع  یتولخ  هار  زا  ار  ام  دومرف : 
نک ربص  ادخ  ياضر  يارب  رهاوخ ،  دش :  دنلب  ع )   ) نسح ماما  نینزان  يادـص  درب .  ورف  ار  وا  رمک  ات  نیمز  و  ار ،  وا  ربب  ورف  دومرف : 

(136  . ) درک شیاهر  نیمز  و  نک ،  شیاهر  دومرف :  رما  نیمز  هب  بنیز  یب  یب  . 

شارخلد هنحص  ندید 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

نوخ مدید  هکنیا  ات  دز ،  هواجک  ولج  بوچ  هب  ار  دوخ  یناشیپ  یتخس  هب  دید و  ار  شردارب  رـس  هدروآ  يور  هواجک  زا  س )   ) بنیز
 . داهن مخز  نآ  يور  يا  هچراپ  هکت  ینعی  دومن ،  هراشا  نوخ  نآ  هب  ار  يا  هچراپ  هکت  و  دش ،  یم  نوریب  وا  يرسور  هعنقم و  ریز  زا 

یناشیپ ردارب  رهطم  رـس و  ندید  اب  ارچ  هنوگچ و  تشاد  هک  ییابیکـش  ربص و  همه  نآ  اب  س )   ) بنیز ترـضح  ایلع  دـنامن :  هتفگان 
اـه و هودـنا  بیاـصم و  يرایـسب  زا  تفگ :  ناوت  یم  تشگ ؟  ناور  يراـج و  نوخ  نآ  زا  هک  يروط  دز ،  هواـجک  بوچ  هب  ار  شا 
ندرک و شکداب   ) تماجح یتسیاب  امتح  هک  دروآ  راـشف  وا  ندـب  ياـج  همه  بلق و  رد  نوخ  ندومن  يراددوخ  ییابیکـش و  ربص و 

خاش و اب  ندیکم  هلیسو  هب  ندب  زا  نتفرگ  نوخ 
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هلیسو نوچ  و  دهدن ،  يور  يدماشیپ  دتسیا و  زاب  راشف  زا  نوخ  ات  دومن ،  ندز )  گر   ) دصف ای  ندب )  تسوپ  هب  ندز  غیت  نآ و  زج 
دتسیا زاب  راشف  زا  هدش  هتفرگ  نوخ  ات  هدز  هواجک  بوچ  هب  یتخس  هب  ار  شرس  ع )   ) ماما هدیرب  رس  هراشا  هب  دوبن ،  دصف  تماجح و 
هواجک زا  ار  شرس  دروآ و  يور  نوچ  س )   ) بنیز ترـضح  ایلع  ینعی  دناوخ ،  لوهجم  هغیـص  هب  اهنیبج )) تحطنف   )) ناوت یم  و  ، 

نآ يارب  هتفگ ،  تحطن ))   (( ، )) حطن  )) ياج هب  هکنیا  و  دش ،  هدز  هواجک  ولج  بوچ  هب  یناشیپ  دید  ار  شردارب  رس  دومن و  نوریب 
هکنیا يارب  تسین  تسرد  نخـس  نیا  دوش :  هتفگ  هکنیا  رگم  هتفر  راک  هب  هدـش و و  لامعتـسا  ثن  ؤم  رکذـم و  يارب  نیبج  هک  تسا 

 (( . ملاعلا هللاو   ، )) یناشیپ ینعم  هب  هن  تسا  وسرت  نابج و  ینعم  هب  دوش  یم  لامعتسا  ثن  ؤم  رکذم و  يارب  هک  نیبج 

 : دومرف هدومن و  زاغآ  ماگنه  نآ  رد  س )   ) بنیز ترضح  ایلع  هصالخ 

سپ دـش ، ) هدراهچ  بش  هام   ) دیـسر یگتـسارآ  لامک و  نایاپ  دـح و  هب  نوچ  هک  يرمق )  هام  لوا  بش  هام   ) ون هام  لـاله و  يا  -1
ار ردارب  رـس  س )   ) بنیز ترـضح  ایلع  هکنیا   . ) تخاس راکـشآ  ار  ندـش  دـیدپان  بورغ و  تفرگ و  ارف  نآ  نتفرگ  هام  فوسخ و 

هللادـبعابا سدـقم  رـس  هب  هراشا  رگیدـکی  هب  ناشاه  تسد  اـب  هفوک  لـها  هک  هدوب  نآ  يارب  دـیاش  هدومن ،  ون  هاـم  لـاله و  هب  هیبشت 
یم ع )   ) نیسحلا
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رد هژیو  هب  ندرک ،  ون  هام  يوج  تسج و  لالهتـسا و  ماگنه  مدرم  هک  ناـنچ  ع )   ) نیـسح ماـما  رـس  تسا  نیا  دـنتفگ :  یم  هدرک و 
هدـید نامک  لکـش  هب  هک  ار  ون  هام  لاله و  رگیدـکی  هب  ناشاه  تسد  اب  هجحلا ،  يذ  لاوش و  هام  لوا  بش  ناضمر و  هام  لوا  بش 

( . دنهد یم  ناشن  هدومن ،  هراشا  دوش ،  یم 

هداد نامرف  هدومن و  مکح  یلاعت  يادخ   ) دوب هدش  هتـشون  ریدقت و  راک  نیا  مدرب ،  یمن  نامگ  اهدماشیپ ) نیا   ! ) نم لد  هراپ  يا  - 2
 ( . تسا هتساوخ  و 

 . دوش هتخادگ  ییادج )  قارف و  زا   ) وا لد  تسا  کیدزن  اققحم  هک  وگب  نخس  لاسدرخ  همطاف  اب  ردارب !  يا  - 3

یمن يور  هتـشادن و  تافتلا  ام  هب  ارچ   ) هدیدرگ راوتـسا  تخـس و  هک  ار  نآ  تسا  هدش  هچ  دوب ،  نابرهم  ام  رب  وت  لد  ردارب !  يا  - 4
؟ )  يروآ

اج هب  هک  يدید  یم  يردپ  یب  یمیتی و  يریگتـسد و  يریـسا و  ماگنه  ار  نیـسحلا )  نب   ) یلع نیدباعلا )  نیز   ) شاک ردارب !  يا  - 5
ینعی هدـش ،  هتـشون  اباوج )) قیطی  ال   )) هتـشون خـسن و  زا  یخرب  رد  درادـن و(و  ییاناوت  تقاـط و  لـماک  وحن  هب  ار  تاـبجاو  ندروآ 

 ( . تسا رت  هتسیاش  بسنا و  نیا  درادن و  تقاط  ار  نداد  خساپ  باوج و 

زا  ) نازیر کشا  هک  یلاح  رد  دـنز ،  ادـص  ار  وت  يراوخ  تلذ و  اب  دـنروآ  درد  هب  نآ )  زج  هناـیزات و  اـب   ) ندز هب  ار  وا  هاـگ  ره  - 6
 . دزاس ناور  يراج و  شنامشچ ) 

 ! ردارب يا  - 7
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 . امن مارآ  هداد و  نیکست  ار  شناسرت  لد  نادرگ و  کیدزن  نابسچب و  دوخ  هب  ار  وا 

 . دنیبن ار  وا  يا  هدنهد  خساپ  دناوخب و  هدومن و  دایرف  ار  شردپ  هک  یماگنه  تسا ،  تساوخ  لیلذ و  هدرم  ردپ  میتی و  رایسب  هچ  - 9
(137)

ردارب رس  هب  هجوت 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ربص ناج ،  رهاوخ  انعم ؛)) هللا  ناف  يربصا  هاتخا  ای   : )) دومرف وا  هب  ترـضح  دومن ،  ردارب  رـس  هب  هجوت  س )   ) يربک بنیز  ترـضح 
 . تسام اب  ادخ  هک  نک 

 ، ادخ هب  دنگوس  تفگ :  لاهنم  هک  هدـمآ  ص 169 )  ) ملاوع باـتک  و  ص 385 )  ) عومدـلا جاهنم  زین  و  ص 306 ، )  ) رارسالارس رد 
(138  (( . ) هللااب الا  هوقال  لوح و  ال   : )) دومرف یم  ررکم  هزین  يالاب  ماش  رهش  رد  ع )   ) نیسح ماما  رس  مدید 

 ( ع  ) نیسح ماما  كرابم  هرهچ  هب  مشچ  ندوشگ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

هللا لوسر  رـضحم  هب  ار  س )   ) بنیز ترـضح  هقادـنق  س )   ) همطاف ترـضح  هک  یتقو  دـندومرف :  هر )   ) یـشعرم هللا  تیآ  ترـضح 
ماما لغب  رد  هقادـنق  یتقو  اهنت  درکن و  زاب  تیب  لها  زا  مادـک  چـیه  يارب  ار  كرابم  مشچ  س )   ) همطاـف زیزع  دازون  نیا  درب ؛ (ص ) 

 ! دوشگ ار  شکرابم  مشچ  تفرگ ،  رارق  ع )   ) نیسح

لباقم هک  یتقو  یلو  درک ،  هاگن  ارسا  مامت  هب  هزین  زارف  زا  اقآ  كرابم  رـس  زین  باذعلا -  هنعللا و  هیلع  دیزی -  سلجم  رد  دندوزفا :  و 
یم ییوگ  دـش .  يراج  کشا  شکرابم  مشچ  ياه  هشوگ  زا  تشاذـگ و  مه  يور  ار  اهمـشچ  دیـسر ،  ع )   ) يربک بنیز  ترـضح 
ارم نیا  زا  شیب  و  متـسه ،  امـش  نونمم  دـیا ،  هدرک  مناـمیتی  هب  تبحم  همه  نیا  هکنیا  زا  زیزع ،  رهاوخ  هک :  دـشاب  هدومرف  تساوخ 

(139  . ) نکم لجخ 

ماش ات  هفوک  زا  تیب  لها  ریسم 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 ، دـندوب هدرک  باختنا  ماش  ات  هفوک  زا  اهنآ  ندرب  يارب  هک  يریـسم  دـنداد .  تکرح  ماش  يوس  هب  ار  ص )   ) ربماـیپ نادـناخ  يراـب ، 
 ، هامح رونیـس ،  لصوم ،  هنیهج ،  انیل ،  تیرکت ،  دـنا :  هتـشون  حرـش  نیا  هب  ار  اهنآ  مان  یخرب  هک  دوب  هیرق  هبـصق و  ای  رهـش  هدزاود 

 . نارح بهار و  رید  کبلعب ،  صمح ،  باط ،  رفک  نامعن ،  هرعم 

لبج هفع ،  لت  لیحک ،  اـنیمرا ،  هلخن ،  يداو  انیلـص ،  ضرا  هورع ،  رارح ،  هیـسداق ،  دـنا :  هدرب  ماـن  زین  قطاـنم  نیا  زا  رگید  یخرب 
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درولا نیع  راجنس ، 
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رتشیب رد  هک  دنا  هدرب  مان  نکم  لهچ  ات  مه  یخرب  دوش و  یم  هاگیاج  لزنم و  جـنپ  تسیب و  اعمج  هک  بلح ،  نیرـسنق و  تاوعد ،  ، 
 ، ناشهارمه ناریسا  عضو  ارجام و  زا  یهاگآ  اب  مدرم  دندش و  یم  دراو  ناهارمه  دایز و  رسپ  نارومءام  یتقو  تابصق  ای  اهرهش  نیا 

ماما ناگدنـشک  دیزی و  رب  دـندش و  یم  ور  هب  ور  نانکاس  یلاها و  راجزنا  رفنت و  دـیدش و  لمعلا  سکع  اب  دنتخانـش ،  یم  ار  اهنآ  و 
زین اج  دـنچ  رد  داد ،  یم  خر  نارومءام  نانآ و  ناـیم  مه  ییاـهدروخرب  اـهاج  زا  یخرب  رد  یتح  دنداتـسرف  یم  تنعل  نیرفن و  (ع ) 
هار نیا  لوط  رد  س )   ) بنیز ترـضح  ام  راوگرزب  يوناب  زا  یخیرات  ربتعم  ياهباتک  رد  دـندادن .  هار  اه  هبـصق  اهرهـش و  هب  ار  اـهنآ 
هب رعـش  دـنچ  هیـسداق  رد  همرکم  نآ  هک  تسا  هدـمآ  ربتعم  ریغ  ياهلقن  زا  يا  هراپ  رد  هتبلا  تسا .  هدـشن  لقن  يا  هبطخ  اـی  ینخس و 

 : دننام تسا  هدناوخ  هیثرم  تروص 

یتاداس رهدلا  ینفا  یلاجر و  تتام 

یتاع ول  دعب  تارسح  ینداز  و 

هیراع باتقالا  یلع  انوریسی 

تامینغلا ضعب  مهنیب  اننءاک 

اوعنص ام  هللا  لوسر  کیلع  ّزع 

تایربلا رون  ای  کتیب  لهاب 

دورو يارب  دنتـشادنپ  یم  دوخ  يارب  یگرزب  يزوریپ  ار  وا  نارای  و  ع )   ) ماما تداهـش  هک  وا  هتـسد  راد و  رورغم و  تسمرـس و  دیزی 
نیذآ يوحن  هب  ار  رهـش  هشوگ  ره  دندوب و  هداد  بیترت  یلـصفم  یناغارچ  نشج و  یگنج  ناریـسا  تروص  هب  ترـضح  نآ  نادناخ 

يداش هب  هتخاس و  رقتسم  رهش  فلتخم  طاقن  رد  ار  هدنزاون  هدنناوخ و  ياه  هتسد  هتسب و 
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 . دندوب هتشاداو  یبوکیاپ  و 

 : دیوگ یم  هک  تسا  هدش  لقن  يدعاس  نب  لهس  زا 

هک مدرک  رکف  هچ  ره  مدش و  ریحتم  هرظنم  نآ  هدـهاشم  اب  مورب .  سدـقملا  تیب  هب  متـساوخ  یم  متـشذگ و  یم  ماش  زا  نم  زور  نآ 
هک مدش  ور  هبور  یعمج  اب  هکنآ  ات  مدشن  هجوتم  معالطا  یب  نآ  زا  نم  دننک و  یم  يداش  هنوگ  نیا  مدرم  هک  تسا  يدـیع  هچ  نیا 

! ؟  مناد یمن  نم  هک  دیراد  يدیع  امش  ایآ  مدیسرپ :  اهنآ  زا  دندرک .  یم  وگ  تفگ و  مه  اب 

؟  یتسه بیرغ  رهش  نیا  رد  هکنیا  لثم  درمریپ !  يا  دنتفگ : 

 . ما هدید  ار  ترضح  نآ  هتشاد و  ار  ص )   ) ادخ لوسر  رضحم  كرد  راختفا  هک  متسه  دعس  نب  لهس  نم  متفگ : 

 ! درب یمن  ورف  ار  دوخ  لها  نیمز  دراب و  یمن  نوخ  نامسآ  زا  هک  تسا  نیا  بجع  لهس !  يا  دنتفگ : 

؟  تسا هدش  هچ  رگم  هچ ؟  يارب  مدیسرپ : 

 . ثیدح رخآ  ات  دنروآ . . .  یم  دیزی  يارب  هک  تسا  ع )   ) یلع نب  نیسح  رس  نیا  دنتفگ : 

 . دننک تنیز  ناغارچ و  ار  رهـش  ات  دنتـشاد  هگن  ماش  رهـش  جراخ  رد  زور  هس  ار  ربمغیپ  نادناخ  هک :  تسا  هدش  لقن  ییاهب  لماک  زا 
هب اشامت  يارب  درم  نز و  رفن  رازه  دصناپ  دودح  يرایـسب  هورگ  هاگ  نآ  دـندرک .  نییزت  هقباس  یب  يوحن  هب  ار  ماش  زور  هس  نیا  رد 

 . . . دندرک تکرح  نابوکیاپ  نانک و  صقر  نانز و  فد  زین  ناریما  ناگدرکرس و  دندش و  جراخ  رهش  زا  ناریسا  ناوراک  لابقتسا 

يوار نیا 
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رد تیعمج  دوب ،  لوالا  عیبر  مهدزناـش  هبنـشراهچ  هک  زور  نآ  رد  دـسیون :  یم  اـهنآ  رورـس  نشج و  مدرم و  عضو  حیرـشت  زا  سپ 
بصن و یتخت  عیـسو و  هدرپارـس  هیواعم  نب  دیزی  يارب  درک .  یم  هدنز  اهدای  رد  ار  رـضحم  زور  هک  دوب  دایز  يردـق  هب  رهـش  نوریب 

 . . . دندوب هداهن  نیمیس  نیرز و  ياهیسرک  نآ  فارطا  رد  هدرک و  عصرم  رهوج  عاونا  هب  ار  نآ  هیشاح 

هدرک اـپ  رب  یمـسارم  هچ  هدـید و  موش  نشج  نیا  يارب  یمیظع  كرادـت  هچ  دوش  یم  مولعم  اـه  لـقن  نیا  عومجم  زا  تروص  ره  هب 
هتـشذگ هچ  لاوحا  هرظانم و  نآ  ندید  اب  ربمغیپ ،  تیب  لها  هدیدغاد  مولظم و  نادناخ  رب  یطیارـش  نینچ  رد  هک  تسا  مولعم  دـندوب 

 ! تسا

نانچ اج  نآ  هک  دـیزی ،  سلجم  هب  دورو  زا  سپ  رگم  هدـشن ،  لقن  ینخـس  لاوحا  عاـضوا و  مسارم و  نیا  رد  اـم  ناـمرهق  يوناـب  زا 
لاجم هک  درک  یم  اوسر  حیـصف  زغم و  رپ  ینارنخـس  کی  هدنبوک و  هلمج  دنچ  اب  نانچ  ار  وا  تسکـش و  مهرد  ار  وا  توخن  رورغ و 
مومع هک  دیـشک  همکاحم  هب  ار  وا  بلق ،  تردـق  اب  قیقد و  هدـش و  باسح  نانچ  و  تشاداو ،  یهاوخ  رذـع  یبیرف و  ماوع  هنوگ  ره 

(140  . ) دنا هدوتس  وگ  تفگ و  ندیشک و  همکاحم  نیا  رد  ار  ترضح  نآ  تعاجش  ناخروم  ناثدحم و 

هفوک رد  س )   ) بنیز هباطخ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

اب وا  دـش و  هدراذـگ  س )   ) يربک بنیز  شود  هب  شهار ،  يریگ  یپ  گرزب  تناما  هلـصافالب  ع ، )   ) نیـسح ماـما  تداهـش  زا  سپ 
ناگتفخ دوخ ،  نیشتآ  نانخس 
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 . درک یم  اوسر  ار  ناشکرس  نایغای و  رادیب و  ار 

ریـسم فرط  ود  رد  هفوک  ناکدوک  نادرم و  نانز و  دیـسر ،  هفوک  هب  ناقفخ  ملظ و  زا  رپ  وج  نآ  رد  ناریـسا ،  ناوراک  هک  یماـگنه 
 . دـنتخیر یم  کشا  رثءاـت  تدـش  زا  زین  یهورگ  هدز و  تهب  یخرب  تحاراـن و  یخرب  دـندرک .  یم  هراـظن  دـندوب و  هدیـشک  فص 

ینارنخس هب  راو  یلع  ریظن و  یب  یتعاجش  اب  هاگ  نآ  دننک .  توکس  همه  تساوخ  هراشا  اب  دنکفا و  مدرم  هب  یهاگن  بنیز  ترـضح 
 : داتسیا

زگره دوشن و  مامت  ناتیاه  مشچ  کشا  هاگ  چـیه  شاک  يا  دـینک ! ؟  یم  هیرگ  بیرف !  گنرین و  لها  يا  هفوک !  مدرم  يا  ناه ،  ))
 ، نتفاب بوخ  زا  سپ  ار  شیوخ  هتشر  هک  تسا  ینز  لثم  امش  لثم  انامه  ددرگن .  شوماخ  ناتیاه  هلان 

 . دیداد رارق  شیوخ  نایم  رد  داسف ،  زیوآ  تسد  ار  دوخ  ياهدنگوس  امش  دیامن .  هبنپ 

 . دیا هتفرگ  شود  رب  هک  یهانگ  راب  نآ  تسا  دب  هچ  دیشاب !  هاگآ  ناه !  ))

متاخ هداون  هک  دـییوشب  ار  گنن  نیا  دـیناوت  یم  هنوگچ  تسـش و  دـیناوتن  دوخ  نماد  زا  نآ  هکل  هاگ  چـیه  هک  یگنن  دـیدش  راـع  و 
لها ناناوج  رالاس  رورس و  دوب و  نات  یگدنز  يامنهار  اهفالتخا و  عفر  عجرم  وا  هک  یلاح  رد  دیتشک ،  ار  تلاسر  ندعم  ناربمایپ و 

 . دیا هدش  بکترم  موش  رایسب  يراک  گرزب و  سب  یهانگ  تشهب . 

ار ادخ  مه  هک  داد  نامرف  امش  هب  ناتسفن  هچنآ  دوب  تشز  دب و  هچ  هک  دیشاب  هاگآ  درابب ؟  نوخ  نامسآ  رگا  دینک  یم  بجعت  ایآ  ))
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 . دوب دیهاوخ  هنادواج  باذع  رد  مه  دومن و  نیگمشخ  امش  رب 

يراک دیدیشک ؟  نوریب  هدرپ  زا  ار  ینانیـشن  هدرپ  مادک  و  دیتخیر ؟  ار  ینوخ  هچ  و  دیتفاکـش ؟  ار  يرگج  مادک  هک  دیناد  یم  ایآ  ))
یـشالتم مه  زا  اه  هوک  دفاکـشب و  نیمز  دـنزیر و  ورف  نآ  لوه  زا  اه  نامـسآ  تسا  کیدزن  هک  دـیدش  بکترم  رکنم  تشز و  سب 

(141  . (() دندرگ

دایز نبا  هرامالا  راد  رد  س )   ) بنیز هباطخ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

هک درک ،  باتع  تمالم و  دـندوب  هدـش  بکترم  هک  یتشز  راک  رب  ار  نانآ  تفگ و  نخـس  هفوک  مدرم  اب  اـهنت  هن  س )   ) يربک بنیز 
 ( يرادنپ  ) يزوریپ تسمرـس  هک  ار  دیلپ  نآ  تفگ و  هنارگـشاخرپ  نخـس  داتـسیا و  هنادنمورین  نانچ  زین  دایز )) نبا   )) هرامالاراد رد 

 . تفرگ وا  زا  ار  نتفگ  نخس  ناوت  هک  درمش  کچوک  ریقح و  دوب ، 

اوسر ار  امش  هک  رکش ،  ار  يادخ  تفگ :  هدرک و  ترضح  نآ  هب  ور  درامشب ،  کچوک  ار  س )   ) يربک بنیز  هکنیا  يارب  دایز  نبا 
 ! ! دینادرگ غورد  ار  ناترابخا  یحو و  تشک و  ار  امش  نادرم  دومن و 

یهاـگن اـب  دراذـگ ،  يریثءاـت  نیرت  کـچوک  شدـنلب  حور  رد  سلجم  تبیه  هکنآ  یب  راـگزور ،  نـیرفآ  درم  نـیا  س ، )   ) بـنیز
 : دومرف خساپ  رد  زیمآریقحت ، 

نبا ای  کما  کتلکث  انریغ .  وه  رجافلا و  بذکی  قسافلا و  حضتفی  امنا  اریهطت .  سجرلا  نم  انرهط  هیبنب و  انمرک  يذـلا  دـمحلا هللا  ))
انامه تخاس و  اربم  كاپ و  یگدولآ  يدیلپ و  ره  زا  تشاد و  یمارگ  شربمایپ  هلیسو  هب  ار  ام  هک  ار  ادخ  ساپس  دمح و  هناجرم ؛)) 

راک هبت  صخش 
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 ! (( هناجرم دنزرف  يا  دنیشنب ،  تیازع  هب  تردام  تسام  زا  ریغ  وا  دیوگ و  یم  غورد  راکدب  دوش و  یم  اوسر 

هرابرد ار  ادـخ  راک  يدـید  هنوگچ  تفگ :  هرخـسم  اب  دوب ،  هدـش  نوخ  زا  رپ  شندرگ  ياه  گر  مشخ ،  زا  هک  یلاـح  رد  هللادـیبع 
؟  تنادناخ تردارب و 

 : دومرف ییانتعا  یب  نامه  اب  س )   ) بنیز

هدـنع نومـصتختف  مهنیب  کنیب و  هللا  عمجیـس  مهعجاضم و  یلا  وزربف و  لتقلا  مهیلع  هللا  بتک  موق  کـئلوا  ـالیمج  ـالا  تیءار  اـم  ))
 . تسا هدوب  ریخ  ییابیز و  دوب ) ادخ  هار  رد  نوچ   ) مدید هچ  ره  هناجرم ؛))  نبای  جلفلا  نمل  رظناف 

تسا دوز  دنتفاتـش و  شیوخ  هاگلتق  هب  هنادرم )   ) يور نیا  زا  دوب و  هتـشون  اهنآ  رب  ار  ندش  هتـشک  دنوادخ  هک  دندوب  یهورگ  نانآ 
 ! (( هناجرم رـسپ  يا  تسیک  اب  قح  دوش  مولعم  ات  دیوش ،  همکاحم  وا  هاگـشیپ  رد  دنک و  عمج  اج  کی  رد  ار  اهنآ  وت و  دنوادخ  هک 

(142)

دایز نبا  سلجم  رد  ع )   ) داجس ماما  زا  عافد 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

رد هک  نیسحلا  نب  یلع  تفگ :  منیسحلا .  نب  یلع  نم  دومرف :  یتسیک ؟  وت  دیسرپ :  دندروآ .  دایز  نبا  ربارب  رد  ار  (ع )  داجـس ماما 
 ( ع  ) یلع نم  ردارب  دیشون  تداهش  تبرش  هک  تعاجش  هشیب  ریـش  نآ  دومرف :  دروآ .  رد  ياپ  زا  ار  وا  ادخ  دش و  هتـشک  ام  اب  راکیپ 

تشک ار  وا  ادخ  هکلب  ییوگ ،  یم  هک  تسین  نانچ  تفگ :  دایز  رسپ  ادخ .  هن  دندرک  دیهش  مدرم  وت  راظتنا  فالخ  رب  ار  وا  هک  دوب 
هک دومرف  توالت  ار  هیآ  نیا  ع )   ) داجس ماما  . 
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وت رد  ییاناوت  تءارج و  نآ  زونه  اتفگش  تفگ :  هدش و  نیگمشخ  دایز  رسپ  دناریم .  یم  ناشگرم  ندیسر  ارف  ماگنه  رد  ار  نامدرم 
 . دینزب ندرگ  هدرب و  ار  وا  دییایب  کنیا  يزادنا .  اپ  ریز  ارم  هتفگ  یهدب و  ارم  خساپ  هک  هدنام  یقاب 

زا هک  اهنوخ  همه  نآ  دومرف :  داد و  رارق  بطاخم  ار  هناجرم  رسپ  هتخادنا ،  داجـس  دیـس  نماد  هب  ار  دوخ  هدش  بات  یب  س )   ) بنیز
؟  یماشایب ار  ام  نوخ  راو  گرگ  یهاوخ  یم  مه  زاب  هک  هتفرگن  مارآ  هدرکن و  زیربل  ار  وت  ماقتنا  هساک  زونه  یتخیر ،  امن 

موش و یمن  ادج  وا  زا  مراد و  یمن  رب  ردارب  راگدای  زا  تسد  ادخ  هب  دنگوس  دومرف :  هدروآرد  داجس  دیـس  ندرگ  هب  تسد  هاگ  نآ 
 . شکب وا  اب  مه  ارم  يروآ  لتق  هب  ار  وا  یهاوخ  یم  رگا 

مهاب ود  ره  ات  شکب  وا  اب  ارم 

مغ تنحم و  نیا  زا  هدوسآ  میوش 

یم لایخ  ادخ  هب  دـنگوس  يدـنویپ !  رهم  يدـنواشیوخ و  زا  تفگـش  تفگ :  هدومن و  هدازردارب  همع و  هب  یبیجع  هاگن  دایز ،  رـسپ 
زا تسد  داد  روتسد  هاگ  نآ  مناسرب .  لتق  هب  يو  اب  مه  ار  وا  مشکب ،  ار  وا  هدازردارب  دوش  رارق  هاگ  ره  دراد  یم  تسود  بنیز  منک 

(143  . ) تسا یفاک  وا  یگراچیب  يارب  یناوتان  يرامیب و  دیرادرب و  وا 

دایز نبا  سلجم  رد  فافع  هنییآ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

هنییآ ای  يربک  بنیز  ناریسا ،  نایم  رد  دندرک .  دراو  دایز  رسپ  سلجم  هب  ار  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  لآ  ناریـسا 
یلع تحاصف  ینمادکاپ و  تفع و 
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تفرگ و رارق  سلجم  فرط  کـی  رد  سانـشان  روـط  هب  دوـب ،  هدیـشوپ  ار  اـه  هماـج  نیرت  هنهک  دوـب و  كانهودـنا  تخـس  هک  (ع ) 
 . دندرک هطاحا  ار  شفارطا  نازینک 

؟  تسیک دنتفرگ  ار  وا  فارطا  نانز  تفرگ و  رارق  سلجم  فرط  کی  رد  وب  تشذگ  ام  ربارب  زا  هک  ندز  نیا  دیسرپ :  دایز  نبا 

 . دادن ار  وا  خساپ  س )   ) بنیز

لوسر رتخد  ارهز  راگدای  نز ،  نیا  تفگ :  هدرک و  یفرعم  ار  وا  نازینک  زا  یکی  درک .  ررکم  ار  لا  ؤس  ناـمه  رگید  راـب  داـیز  رـسپ 
 . تسادخ

ار امـش  غورد  دینارذگ و  غیت  مد  زا  درک و  اوسر  ار  امـش  هک  ار  ادـخ  شیاتـس  تفگ :  هتخاس و  بطاخم  هتخانـش ،  ار  وا  هک  داز  نبا 
 . دومن راکشآ 

يدیلپ زا  هتـشاد و  یمارگ  شراوگرزب  ربمیپ  تکرب  هب  ار  ام  هک  ار  ادـخ  شیاتـس  دومرف :  هدرواین و  تقاط  اج  نیا  رد  س ، )   ) بنیز
 . تسام زا  ریغ  مه  وا  دیوگ و  یم  غورد  دش و  یم  اوسر  راکدب  مدآ  انامه  هدومن و  هزیکاپ  كاپ و 

؟  دروآ ماجنا  هب  وت  نادناخ  اب  ادخ  هک  يراک  یتفای  هنوگچ  دیسرپ :  دایز  رسپ 

دوب هدرک  هدارا  وا  هک  يروط  هب  اهنآ  دوب و  هدومرف  ردـقم  ناـنآ  يارب  ار  شدوخ  هار  رد  نتـشک  لاـعتم  يادـخ  دومرف :  س )   ) بنیز
داد هاگشیپ  رد  دروآ و  دهاوخ  درگ  ناشیا  وت و  نایم  ادخ  يدوز  هب  دندش و  راپسهر  دوخ  یگشیمه  ياههاگمارآ  هب  دندش و  هتشک 

 . دومن دنهاوخ  ینمشد  امش  اب  درک و  دنهاوخ  تجح  وا 

دوب دایز  رسپ  راظتنا  فالخ  رب  هک  نانخس  نیا  زا 
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 . دنک تسایس  ار  وا  تساوخ  دش و  رو  هلعش  شمشخ  شتآ  دوش ،  ور  هب  ور  نانخس  هنوگ  نیا  اب  یلفحم  نانچ  رد  تساوخ  یمن  و 

هتفگ ربارب  رد  ناوت  یمن  ار  نز  تسا و  نز  نانخس  نیا  هدنیوگ  دایز ،  رسپ  يا  تشاد :  راهظا  هتساخرب ،  تعافـش  هب  ثرح  نبورمع 
 . دومن يریگ  هدرخ  وا  زا  درک و  هذخا  ؤم  شیاه 

نتفگ تخس  ار  نانز  دیاش  یمن 

نتفنش دب  يازج  نتفگ  دب  هب 

نایصاع ناشکرس و  نتشک  زا  ارم  لد  لاعتم  يادخ  تفگ :  هدوشگ و  ار  دوخ  سحن  ناهد  تشادن ،  یحیحـص  خساپ  هک  دایز  رـسپ 
 . داد افش  وت  نادناخ 

 : دومرف نتسیرگ و  هب  درک  عورش  دز و  شتآ  ار  وا  ياپارس  هک  نانچ  دش ،  تحاران  تخس  هتفگ  نیا  ندینش  زا  س )   ) بنیز

يدومن و ادج  ارم  روراب  هخاش  يدیرد و  ارم  يوزرآ  تزع و  هدرپ  يدرک و  دیهش  ارم  گرزب  دنگوس ،  مدوخ  ناج  هب  ایح !  یب  يا 
نانچ يدرک ،  ادـیپ  افـش  دروآ  رد  هزرل  هب  ار  نیمز  نامـسآ و  ساـسا  هک  يریخ  رما  نینچ  زا  هاـگ  ره  یتخادـنارب و  نب  زا  ارم  لـصا 

 . هتفای افش  ییوگ  یم  هک  تسا 

وا ردپ  تسا و  زادرپ  نخـس  نز  نیا  تفگ :  دش ،  ور  هب  ور  روآ  هودـنا  لاح  نیع  رد  تشرد و  نانخـس  اب  مه  راب  نیا  هک  دایز  رـسپ 
 . دوب يزادرپ  نخس  هدنیارس  مه 

نآ ماجنا  هب  دـیاب  هک  مراد  يرگید  راک  تیرومءام ،  نیا  رب  هوالع  نم  تبـسانم !  هچ  يزادرپ  نخـس  اـب  ار  نز  دومرف :  س )   ) بنیز
 : مزادرپب

راک هچ  یجنس  نخس  اب  اب  نانز 
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تسا

تسا راعش  نتفگ  نخس  ناس  نیا  ارم 

(144  . ) مزاسب شوماخ  هلیسو  نیدب  ار  دوخ  ینورد  شتآ  دیاب  هک  دیناسر  ییاج  هب  ارم  راک  وت  يزیرنوخ  ییایح و  یب  نکیل 

دیزی سلجم  رد  س )   ) بنیز هباطخ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

هیرگ هب  ار  وا  درک و  اوسر  ار  دـیزی  نانچ  شا  هنوگ  یلع  نانخـس  اب  دـیزی ،  سلجم  رد  روضح  ماـش و  هب  دورو  زا  سپ  س )   ) بنیز
 . دش بلس  وا  زا  ییوگ  خساپ  ناوت  هک  تشاداو 

 : دومرف هدرک و  دیزی  هب  باطخ  ماش  سلجم  رد  بنیز 

 . . . میوگ نخس  وت  اب  هک  مناد  یم  نیا  زا  رتریقح  رت و  کچوک  ار  وت  نم  هنرگ  و  متـسه ،  وت  اب  وگ  تفگ و  هب  راچان  هک  سوسفا  ))
ره ریگراک و  هب  يراد  يا  هعدخ  رکم و  ره  مرب . . .  یمن  تیاکـش  یـسک  دزن  وا  هب  زج  مرادن و  یـسرت  ادخ  زا  زج  هک  ادخ  هب  مسق 

لها رکذ  ینک و  وحم  ار  ام  دای  یناوت  یمن  دـنگوس  ادـخ  هب  نادـب ،  یلو  امن ؛ ینمـشد  ام  اب  یناوت  یم  هچ  ره  نکب و  يراد  یـشالت 
 . (( يربب نیب  زا  ار  تیب 

یم هظحالم  ار  تعاجش  همه  نیا  بجعت ،  یتفگش و  اب  نارضاح  مامت  هک  نیا  زا  سپ  دوش و  یم  لدب  در و  هاتوک  ینانخس  هاگ  نآ 
 : مینک یم  لقن  ار  نآ  زا  ییاه  شخب  هک  دنک  یم  عورش  ار  شا  هبطخ  س )   ) بنیز ترضح  دننک ، 

دننام ار  ام  يدومن و  گـنت  اـم  رب  ار  نامـسآ  قاـفآ  نیمز و  فارطا  یتفرگ و  تخـس  ساـم  رب  نوچ  هک  یتشادـنپ  اـیآ  دـیزی !  يا  ))
فرط نیا  هب  ناریسا 
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. . . ! ؟  تسا یتلزنم  برق و  وا  دزن  رد  ار  وت  ای  میا و  هتشگ  راوخ  ادخ  دزن  رد  ام  نونکا  يدناشک ،  فرط  نآ  و 

ریخ مهل  یلمن  اـّمنا  اورفک  نیذـّلا  نبـسحی  ـال  و   : )) دـیامرف یم  هک  تسا  نیا  يارب  تسا ،  هداد  یتـلهم  وـت  هـب  ادـخ  رگا  هـک  نادـب 
دوس هب  میداد  یتلهم  اهنآ  هب  رگا  هک  دـنرادنپن  زگره  نارفاـک  ( 145  (() نیهم باذـع  مهل  امثا و  اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهـسفنالا ، 

 . دوب دهاوخ  ناشیا  رب  هدننک  راوخ  یباذع  سپ  نآ  دننک و  هانگ  رتشیب  ات  میهد  یم  تلهم  اهنآ  هب  ام  هک  ارچ  تسا ،  نانآ 

ار ادخ  لوسر  نارتخد  يراد و  هگن  هدرپ  سپ  رد  ار  تنازینک  نارتخد و  هک  ناگدـش !  دازآ  دـنزرف  يا  تسا ،  تلادـع  زا  نیا  ایآ  ))
! ؟  ینادرگب وسره  هب  ناریسا  دننام 

راک هنگ  ار  دوخ  هکنآ  یب  دندوب ! ؟  دـهاش  ار  زورما  دـندش ،  هتـشک  ردـب  رد  هک  نادرمریپ ،  شاک  يا  هک  ینک  یم  وزرآ  زاب  ایآ  ))
 . . . ینادب نیگنس  ار  تهانگ  ای  يرامشب 

لوسر دزن  يدوز  هب  هاوخاـن  هاوخ  يدرکن و  عطق  دوخ  ندـب  تشوگ  زج  یتفاکـشن و  دوخ  تسوپ  زج  وت  مسق  ادـخ  هب  دـیزی !  يا  ))
هک زور  نامه  تفای ؛  یهاوخ  سدـقلا ))  هریظح   )) رد وا  دزن  ار  شنت  ياه  هراپ  و  ع )   ) تیب لها  تشگ و  یهاوخ  زاـب  ص )   ) ادـخ
 (( نوقزری مهر  دنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبـسحت  و ال   . )) دنادرگ لدبم  عامتجا  هب  ار  نانآ  یگدنکارپ  دنوادخ 

هتشک ادخ  هار  رد  هک  نانآ  دیرادنپن  زگره  (146 ؛)
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 . دنبای یم  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  دنا و  هدنز  هکلب  دنناگدرم ،  دنا  هدش 

ام زا  کـی  مادـک  تسناد  دـیهاوخ  درک ،  طلـسم  ناـنم  ؤم  ندرگ  رب  دـیناسر و  ماـقم  نیا  هب  ار  وت  هک  سک  نآ  و  وت ،  يدوز  هب  و  ))
تندب ياضعا  تسام و  دـج  وت ،  لباقم  فرط  نمـشد  تسادـخ و  رواد  هک  يزور  نآ  رد  میرت ؛  فیعـض  ورین ،  رظن  زا  رتراکدـب و 

رـسپ هب  تشاد ،  یهاوخن  یـسرتسد  يا  هداتـسرف  شیپ  زا  هک  یلاـمعا  هب  زج  وت  هک  ماـگنه  نآ  رد  داد . . .  دـنهاوخ  یهاوگ  وت  هیلع 
لدع نازیم  ربارب  رد  ار  تنارای  ناراکمه و  دوخ و  یناشیرپ  یناوتان و  هک  یلاح  رد  درب ،  یم  هانپ  وت  هب  زین  وا  يرب و  یم  هانپ  هناجرم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم هیرذ  نتشک  يا ،  هتخودنا  دوخ  يارب  هک  يا  هشوت  نیرتهب  هک  یبای  یم  رد  هاگ  نآ  دید .  یهاوخ  یهلا 
 ! ! (( دشاب یم  ملس )  و 

خـساپ ییاناوت  دـیزرل و  یم  دوخ  رب  رثءاـت  تشحو و  زا  دوب ،  هدـش  دراو  شبلق  رب  يا  هزین  نوچ  هک  نانخـس ،  نیا  ندینـش  زا  دـیزی 
 . دینادرگب س )   ) بنیز زا  ار  يور  راچان  تشادن .  نتفگ 

هکنیا ات  نداتسرف ،  هناجرم  نبا  رب  تنعل  ازـسان و  هب  درک  عورـش  دومرف ،  وا  هب  ینانخـس  زین  ع )   ) داجـس ترـضح  هک  يدنچ  زا  سپ 
 ! مارتحا لامک  اب  ار  تیب  لها  ات  داد  روتسد  سپس  دهد !  تاجن  هکلهم  نآ  زا  ار  شدوخ  دیاش 

(147  . ) دننادرگرب هنیدم  هب 

دیزی سلجم  رد  س )   ) بنیز نیرفن 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

روفصع نبا  لتقم  باتک  زا 
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شتمحر زا  هدوـمن  تنعل  ار  وا  ادـخ   ) دـیزی سلجم  رد  هیاـمورف  تسپ  نادرخ  یب  زا  یکی  هکنیا  تسا ،  ای 669 ) لاس 666  یفوتم  )
موجه و ناشیارب  ام  سپ  دـمآ ،  البرک ) هب   ) شناسک ناـشیوخ و  ناراـی و  باحـصا و  زا  یهورگ  رد  نیـسح  تفگ :  دـنادرگ ) رود 

 . میتشک ار  اهنآ  همه  هکنآ  رگم  تشذگن  یتعاس  درب و  یم  هانپ  یخرب  هب  نانآ  زا  یخرب  میدومن و  زات  تخات و 

 : دومرف س )   ) يربک بنیز  يرغص  هقیدص  سپ 

ار يا  هناخ  نیسح ،  مردارب  ریشمش  اققحم  وگغورد !  رایـسب  سا  دننیـشن ) وت  گوس  رد  ) دننادرگ مگ  دنهد و  تسد  زا  ار  وت  اهردام 
هدـننک و هیرگ  نز  نایرگ و  درم  هناخ  نآ  رد  هکنآ  رگم  هدومنن ،  اـهر  هدرکن و  كرت  نآ )  لـها  زا  یـسک  نتـشک  رثا  رب   ) هفوک رد 

(148  . ) تسا هدننک  نویش  يراز و  نز  نک و  نویش  يراز و  درم 

دیزی سلجم  رد  س )   ) بنیز دایرف 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

رگا دیزی ،  يا  دومرف :  دیزی  هب  باطخ  ع )   ) نیدباعلا نیز  ماما  ترـضح  دندرک ،  هداز )  مارح   ) دـیزی سلجم  دراو  ار  ناریـسا  یتقو 
یم باوج  رد  هچ  يا ،  هدرک  رضاح  سلجم  هب  لاح  نیا  هب  ارچ  ارم  ترتع  هک  دیـسرپ  یم  وت  زا  هدید و  تلاح  نیا  هب  ار  ام  ام ،  دج 

! ؟  یتفگ

یناهوس یتیاور  هب  دننیـشنب و  نانز  هک  داد  نذا  دنتـشادرب و  وا  رکیپ  زا  ار  اهدـیق  لغ و  هک  درک  رما  دینـشب ،  نخـس  نیا  نوچ  دـیزی 
 : تفگ دیرب و  دوب  ع )   ) داجس ماما  ندرگ  رب  هک  ار  ینهآ  ناهوس  نآ  اب  شدوخ  تسد  هب  تساوخ و 
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نآ رد  ار  ع )   ) نیسح ماما  رس  دندرک و  رضاح  ییالط  تشط  ات  داد  روتسد  سپس  دشابن .  یتنم  وت  رب  ار  رگید  یسک  هک  مهاوخ  یم 
 . دنتشاذگ

 ، هللادـبعابا ای  تفگ :  دروآرب و  هللا ))  لوسر  بیبح  اـی  هانیـسح ،  اـی   )) داـیرف درک ،  نینچ  هک  دـید  ار  دـیزی  س )   ) بنیز نوچ  سپ 
 . ییامن هدهاشم  تلاح  نیا  هب  ار  ام  هک  وت  رب  تسا  نارگ  منیبب و  لاح  نیا  هب  ار  وت  هک  ام  رب  تسا  نارگ 

دش و دنلب  نامـسآ  هب  دـش و  عطاس  نآ  زا  يرون  هاگان  تشادرب ،  رـس  زا  ار  شوپور  درک و  زارد  تسد  س )   ) بنیز نانخـس  زا  سپ 
ار هفیرش  هیآ  نیا  ایوگ  دومن و  نآرق  ندناوخ  هب  عورش  هدرک و  تکرح  اهبل  نآ  یتیاور ،  هب  زین  تخاس .  شوهدم  ار  نارضاح  همه 

(149  (( . ) نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیس  و   : )) دناوخ

نادـند بل و  رب  تشاد  تسد  رد  هک  ار  ینارزیخ  بوچ  دزاس ،  هبتـشم  راـضح  رب  ار  رما  تساوخ  دوش و  یم  اوسر  دـید  نوچ  دـیزی 
(150  . ) دز ع )   ) نیسح ماما 

دیزی سلجم  رد  ع )   ) نیسح ماما  رتخد  زا  عافد 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

هدـهاشم زا  دـیزی  دـندومن ،  دـیزی  سلجم  دراو  راب  تقر  عضو  نآ  اب  ار  ام  هک  یماگنه  دـیامرف :  یم  ع )   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف 
هب داتفا .  مدوب  هرهچ  ابیز  يرتخد  هک  نم  هب  شمشچ  دوب ،  نوگ  خرـس  یمدآ  هک  اه  یماش  زا  یکی  تقو  نامه  دش .  رثءاتم  ام  لاح 

دش تسار  نم  مادنا  رب  يوم  ییاشخبب .  نم  هب  ار  كزینک  نیا  تسا  بسانم  ردقچ  تفگ :  دیزی 
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نماد هب  هتفرگ و  تسد  هب  ار  ما  همع  هماج  هنابات  یب  دتفیب ،  قافتا  دیاب  مه  هعقاو  نینچ  مدرک  لایخ  تفرگ و  ارف  ارم  ياپارـس  هزرل  و 
 . مدش هدنهانپ  وا 

تفشآ رب  كدوک  نآ  یماش  فرحز 

تفگ شا  همع  اب  یگتفشآ  نآ  رد 

ار ناوتان  نیا  دوبن  سب  یمیتی 

ار ناسخ  نیا  مشاب  راکتمدخ  هک 

 : تفگ هدرک و  باطخ  یماش  درم  نآ  هب  دریگ ،  یمن  دوخ  هب  دوصقم  تروص  یقافتا  نینچ  کی  هاـگ  چـیه  تسناد  یم  هک  ما  همع 
یناوت یم  وت  هن  يا !  هتـشادنپ  هک  تسین  نانچ  دوب .  یهاوخ  رابت  شیوخ و  شنزرـس  دروم  هشیمه  يارب  ییوگ و  یم  غورد  ادـخ  هب 

 . ددرگ لیان  وزرآ  نیا  هب  دناوت  یم  دیزی  هن  یسرب و  دوصقم  نیا  هب 

یم لمع  تروص  ار  دوخ  هدارا  مهاوخب  رگا  منک و  ادیپ  تسد  وا  هب  مناوت  یم  نم  ییوگ ،  یم  غورد  تفگ :  هدش و  مشخ  رد  دیزی 
 . مناشوپ

نیا زا  شیپ  یهاوخب  هاگره  داد و  دهاوخن  يروظنم  نینچ  ناوت  ار  وت  ادخ  یسر و  یمن  دوخ  دارم  هب  هاگ  چیه  دومرف :  س )   ) بنیز
 . ییآ رد  نارگید  نید  هب  يرادرب و  تسد  ام  نییآ  زا  دیاب  ییامنب ،  يراشفاپ  روظنم  نیا  ماجنا  رد 

ردارب و انامه  یهد .  یم  تبـسن  ینید  یب  هب  ارم  ییوگ و  یم  نخـس  نینچ  ینم  لثم  اب  تفگ :  هدـش  ناشیرپ  مشخ  يداـیز  زا  دـیزی 
 . دندش جراخ  نید  زا  وت  ردپ 

 . تسا هدوب  نم  ردارب  ردپ و  ياهییامنهار  تکرب  زا  دیا ،  هتشاد  تردپ  دج و  وت و  ینید  كدنا  رگا  دیزی ،  يا  دومرف :  س )   ) بنیز

دیزی
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 ! ادخ نمشد  يا  ییوگ  یم  غورد  تفگ : 

يورین هب  ینک و  متـس  دـیاب  يا ،  هتـسشن  تنطلـس  هکیرا  رب  يا و  هدـش  راوس  دوـصقم  راـمح  رب  زورما  يرآ ،  دوـمرف :  س )   ) بنیز
 . یهد رارق  ازسان  شحف و  فده  ار  تلاسر  ترضح  نادناخ  يرادناهج 

هب تسا  نکمم  هرخالاب  درک  لایخ  هک  یماش  درم  نآ  دش .  تکاس  دیشک و  تلاجخ  هدمآ ،  دوخ  هب  نخـس  نیا  زا  هکنآ  دننام  دیزی 
هک دیزی  درک .  هداعا  ار  دوخ  شهاوخ  هرابود  دشاب ،  هدرب  یمهـس  مه  وا  هدش  هرتسگ  هک  یملظ  هرفـس  نیا  زا  دسرب و  دوخ  دوصقم 

(151  . ) دشکب ار  وت  ادخ  وش !  رود  تفگ :  دوب ،  هدش  هداد  تبسن  ینید  یب  يدرخ و  یب  هب  دش و  هدرسفا  تخس 

دیزی سلجم  رد  س )   ) بنیز ياعد 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

(( : اـنقحب ذـخ  مهللا   : )) تفگ نینچ  درک و  اـعد  عمج  روـضح  رد  وا  دـیزی ،  سلجم  رد  سلجم  رد  س )   ) بنیز ینارنخـس  زا  سپ 
 . ریگب ناشیا  زا  ار  ام  قح  ادنوادخ ، 

 . ریگب دندرک  متس  ام  قح  رد  هک  یناسک  زا  ار  ام  ماقتنا  انملاظ : )) نم  مقتناو  ))

هک نانآ  رب  ار  تبـضغ  مشخ و  و  اَنلوُدُـس ؛)) اَّنَع  َکَتَه  َو  اِنتامُح ،  َلَتَق  انَرامِذ َو  ضفن  اـنئامد و  کفـس  نم  یلع  کبـضغ  لـلحاو  ))
 . امرف لزان  دنتخیر ،  ار  ام  نوخ 

مشخ و هب  دندرک ،  هراپ  ار  ام  تمرح  هدرپ  هک  نانآ  امرف و  بضغ  ار  اهنآ  دنتـشک ،  ار  ام  نایماح  دنتخیر و  ار  ام  يوربآ  هک  نانآ  و 
(152  . ) امرف راتفرگ  دوخ  بضغ 

دیزی زا  تساوخ  رد  هس  و  س )   ) بنیز

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ییاهتناها ریقحت و  دای  هب  دـنتفرگ ،  رارق  میرکت  لیلجت و  دروم  دـندش و  دـیزی  سلجم  دراو  نانز  ریاـس  و  س )   ) بنیز هکنآ  زا  سپ 
 . دندش يراز  هلان و  لوغشم  تسخن  ور ،  نیا  زا  دوب .  هدش  ناشیا  هب  دیزی  يوس  زا  سلجم  نیمه  رد  هک  دنداتفا 

 ، دراد هدیاف  هچ  نویش  هلان و  تفگ :  بنیز  هب  درک و  یهاوخ  ترذعم  نانآ  زا  دیـشک و  رب  رـس  هدرپ  تشپ  زا  دیزی  یتاظحل  زا  سپ 
دیراد یتجاح  عون  ره  انمض  دیتسه .  ریخم  هنیدم  هب  نتفر  ای  قشمد و  رد  تماقا  رد  امش  نونکا  مه  زا  و  زاس ،  هشیپ  يرابدرب  ربص و 

 . میامن هدروآ  رب  ات  دییوگب 

وا زا  زیچ  هس  ( 153 (() ءاقلطلا نبای   )) باطخ اب  دنک  ینوبز  یکچوک و  راهظا  هکنیا  نودب  س )   ) بنیز ماگنه  نیا  رد 
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 : درک تساوخرد 

 . دندوب هتشادرب  ع )   ) نیسح رس  زا  ار  نآ  هک  ص )   ) ربمغیپ شیاین  همامع  - 1

 . دندوب هدوبر  س )   ) بنیز زا  ار  نآ  هک  س )   ) همطاف شردام  هعنقم  - 2

(154  . ) دندوب هدروآ  نوریب  شندب  زا  هک  ار  ع )   ) نیسح شردارب  نهاریپ  - 3

الب هودنا و  تشت 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : درک نیگمغ  ار  وا  هک  دنداد  رارق  س )   ) بنیز لباقم  ار  یتشت  رابود ، 

 . دیارگ یم  يزبس  هب  شا  هرهچ  تخیر و  یم  تشت  نایم  ار  شرگج  ياه  هتخل  نسح ،  شردارب  یتقو  راب ،  کی 

بل و رب  نارزیخ  بوچ  اـب  دـیزی  هک  دـید  تشت  رد  دـیزی  سلجم  رد  ار  شردارب  نوخ  هب  قرغ  هدـیرب و  رـس  هک  دوب  یتـقو  مود  راـب 
 . درک یم  تراسج  دز و  یم  نادند 

(155  ! (( . ) یفطصملا تنب  نبای  ینم ،  هکم و  نبای  هابیبحاو ،   : )) دومرف رس  هب  باطخ  بنیز 

دیزی سلجم  رد  نابیرگ  ندرک  هراپ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

رس نآ  هک  دنداد  ياج  وا  رس  تشپ  ار  اهنز  دنداهن و  وا  لباقم  ار  ع )   ) نیسح ماما  رس  سپس  دندیرب .  ار  اهنامـسیر  داد  روتـسد  دیزی 
 . دروخن اراوگ  ياذغ  زگره  هثداح ،  نآ  زا  سپ  دید .  ار  نآ  ع )   ) نیسحلا نب  یلع  یلو  دننیبن .  ار  سدقم 

یم ار  اهلد  هک  یکانهودـنا  يادـص  اـب  درک و  هراـپ  ار  دوخ  ناـبیرگ  درب و  تسد  داـتفا ،  هدـیرب  رـس  نآ  رب  س )   ) بنیز هاـگن  نوچ 
دمحم رتخد  دنزرف  يا  ارهز !  همطاف  دـنزرف  يا  انم و  هکم و  دـنزرف  يا  ادـخ !  لوسر  بیبح  يا  ناج !  نیـسح  يا   : )) تفگ دـنازرل 

 ! (( . یفطصم

(156  . ) دوب تکاس  هیلع  هللا  هنعل  دیزی -  تخادنا و  هیرگ  هب  دندوب  سلجم  رد  هک  ار  یناسک  مامت  س )   ) بنیز دیوگ :  یم  يوار 

 ( ع  ) نیسح ماما  رتخد  يوج  تسج و  رد  بنیز 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

رتخد رب  یتخـس  هک  هار  نیب  رد  دنازوس .  یم  ار  هیقر  نانچمه  ردپ ،  يرود  تراسا و  تالکـشم  دش .  ماش  یهار  هفوک ،  زا  ناوراک 
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کیدزن ایوگ  تخیر .  اه  کشا  ردپ ،  نامز  ماقم  تزع و  دای  هب  و  درک .  هلان  هیرگ و  هب  عورـش  دوب .  هدروآ  راشف  ع )   ) نیـسح ماما 
 . ددنویپب اباب  هب  نابایب  نآ  رد  دنک و  زاورپ  شحور  دوب 

تکاس زینک !  يا  کئاکبب ؛))  ینتیذآ  دقف  هیراج !  ای  یتکـسا   : )) تفگ هیقر  هب  دینـش ،  ار  هجـض  دایرف  نآ  نوچ  نانمـشد  زا  یکی 
 . موش یم  تحاران  وت  هیرگ  اب  نم  اریز  شاب ، 

راب رگید  و  تخیر .  کشا  رتشیب  هناد  زان  نآ 
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 . شاب تکاس  یجراخ !  رتخد  يا  ؛))  یجراخلا تنب  ای  یتکسا   : )) تفگ لکوم  نآ 

اناودـع و املظ و  كولتق  هاتبا  ای   : )) تفگ دومن و  ردـپ  رـس  هب  ور  تسکـش .  ار  ماما  رتخد  بلق  رودزم ،  نآ  هدـنهد  رجز  ياـهفرح 
 . دندراذگ وت  رب  مه  ار  یجراخ  مان  دنتشک و  ینمشد  متس و  يور  زا  ار  وت  ردپ !  يا  ؛))  یجراخلاب كومس 

 . تخادنا نیمز  يور  رب  الاب  زا  تفرگ و  رتش  يور  از  ار  هیقر  تینابصع ،  اب  درک و  بضغ  لکوم  اه ،  هلمج  نیا  زا  سپ 

كاشاخ راخ و  یتخـس و  یکیرات .  نآ  رد  ندـیود  هب  درک  عورـش  سرت ،  زا  هیقر  دوب .  هدـنکفا  هیاس  طـیحم  همه  رب  بش  یکیراـت 
 . دیود یم  زاب  یگتسخ  همه  اب  وا  و  دومن .  حورجم  ار  وا  يولوچوک  ياهاپ  نیمز ، 

مردپ هیاس  تفر  زا  هلاس  هس  مدش 

مدوب نم  دید  دوز  ردپ  غاد  هک  یسک 

تشد نماد  هب  ناوراک  یپز  یبش  همین  هب 

 . مدوب نم  دیود  هنهرب  ياپ  هک  یسک 

درک هچ  ره  نمـشد  دوب .  هتفر  ورف  نیمز  هب  هزین  دوب .  نآ  يالاب  رب  ع )   ) نیـسح ماما  رـس  هک  دش  شا  هزین  هجوتم  هلفاق  نامز ،  نامه 
 . تسناوتن دروآ ،  رد  ار  نآ  هک 

ادیپ وا  ات  تسا  دش  مگ  اه  هچب  زا  یکی  دومرف :  ماما  دیسرپ .  ار  تیاکح  ارجام و  نیا  ببس  دمآ و  ع )   ) داجـس ماما  دزن  هلفاق  سیئر 
 ! درک دهاوخن  تکرح  هزین  دوشن ، 

تشگرب بقع  هب  نانک  هلان  تخادنا .  نیمز  يور  هب  رتش  يالاب  زا  ار  دوخ  نخس ،  نیا  ندینش  اب  س )   ) بنیز ترضح 
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 . دنک ادیپ  ار  هدشمگ  ات 

هک دید  ار  نز  کی  اجنآ  رد  دیـسر  نآ  هب  ات  تفر  ولج  داتفا .  یهایـس  کی  هب  شمـشچ  ناهگان  دـیود .  یم  وس  ره  هب  س )   ) بنیز
! ؟  دیتسیک امش  دیسرپ :  دومن و  نز  نآ  هب  ور  تسا  هتفرگ  نماد  هب  ار  هدشمگ  كدوک  رس 

میتی زا  نم  ینک  یم  نامگ  متسه .  ارهز  همطاف  وت ،  ردام  نم  يدلو ؛))  ماتیا  نع  لفغا  ینا  تننظا  ءارهزلا  همطاف  کما  انا   : )) دومرف
(157  ! ) ملفاغ مدنزرف  ياه 

(158) داتفا هار  هب  هلفاق  دناسر و  ناوراک  هب  تفرگ و  ار  هیقر  س )   ) بنیز

دوبن س )   ) بنیز رگا 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

(( ارهز همطاف   )) باتک رد  رـصم  يرتسگداد  ترازو  لوا  نواعم  نوتاخ و  هسیفن  دجـسم  هریدم  تءایه  سیئر  ملعوبا ،  قیفوت  داتـسا 
 : دسیون یم  س )   ) بنیز هرابرد 

یتضهن هک  دش  دهاوخ  هدیقع  مه  ام  اب  دنک ،  یـسررب  تقد  هب  ار  بنیز ،  مشاه ،  ینب  هلیقع  تازرابم  یناگدنز و  خیرات  سک  ره  ))
داد یمن  ماجنا  ردارب  تداهش  زا  سپ  ار  دوخ  نیگنس  فیاظو  دوب و  یمن  بنیز  رگا  درک ،  اپ  رب  دادترا  رفک و  هیلع  ع )   ) نیـسح هک 

نینچ هب  نینوخ  زیخاتـسر  نآ  تفای و  یمن  ناماس  نینچ  نیا  تفرگ  یمن  تسد  رد  ربمغیپ  هداوناخ  تراسا  لحارم  رد  ار  رما  مامز  و 
 . دیسر یمن  بولطم  هجیتن 

نآ دـنویپ  لاصتا و  هقلح  عقاو  رد  هک  تسا  گرزب  يوناب  نیا  یلاـع  تمه  ورگ  رد  اـهنت  ینیـسح  تضهن  یگنادواـج  دولخ و  يرآ 
 . تسا هدش  هدنیآ  ياهلسن  نورق و  اب  الب  هعجاف 

 . دوب هداد  هولج  هنوراو  هتخاس و  هبتشم  مدرم  رب  ار  رما  دیزی 
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نآ تسا و  قارع  جراوخ  زا  یهورگ  عـمق  عـلق و  يارب  هتـشاد ،  مازعا  ـالبرک  رازراـک  هب  هک  يرکـشل  هک  درک  یم  دوـمناو  نینچ  وا 
بنیز هک  دوب  لاوحا  عاضوا و  نیمه  رد  نکیل  تسا ،  نیملـسم  ياصع  ناگدننکـش  ناشکندرگرـس و  دـندروآ  شروضح  هک  اهرس 

نیا دوخ و  کنیا  هک  درک  مالعا  نانآ  هب  تخاس و  هاـگآ  لاـح  تقیقح  زا  ار  ماـش  هفوک و  مردـم  دوشگ و  نخـس  هب  نینوخ  ناـهد 
ییاوسر گنن و  راک  نیا  اب  دنتسین و  ص )   ) ادخ لوسر  نادناخ  نارتخد و  زج  دنا ،  هدروآ  تراسا  رد  ماش  ات  البرک  زا  هک  ار  ینانز 

 . درک هنادواج  تباث و  شنارای  دیزی و  دیلپ  ناماد  رب  ار  عیجف  مرج  نیا 

ربخ یب  هتفخ و  راکفا  دز و  رانک  راک  يور  زا  هدرپ  درک  داریا  دیزی  سلجم  رد  ماش  هفوک و  رد  هک  یغیلب  نانخس  نمض  س )   ) بنیز
نآ رب  دننک و  ناهنپ  نیملسم  هشیدنا  هدید و  زا  ات  دندیشوک  یم  هدوهیب  شنارای  دیزی و  هک  ار  تقیقح  داد و  يرایشوه  يرادیب و  ار 

 . تخاس راکشآ  الم و  رب  دننکفا  هابتشا  هدرپ  كانلوه  تیانج 

زا ار  ناشیا  هک  هاگ  نآ  ات  تفرگ  هدهع  هب  ار  وا  نارای  نیسح و  دالوا  لایع و  يرادهاگن  تیلوئسم  هک  دوب  یـسک  اهنت  بنیز  يرآ ، 
(159 (( . ) دینادرگ زاب  هنیدم  هب  هرطاخم  رپ  رفس  نیا 

 ( س  ) بنیز ندید  يوزرآ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ره و  التبم ،  ماقـسا  مالآ و  هب  هک  دوب  ناریـسا  نایم  رد  هریغـص  ریغـص و  هدـجیه  ماش  هبارخ  رد  هک  دـننک  یم  لقن  بئاـصملا  رحب  زا 
نان بآ و  س )   ) بنیز بانج  زا  هاگماش  دادماب و 
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 . دندومن یم  تیاکش  یگنشت  یگنسرگ و  زا  دندرک و  یم  بلط 

 : درک ضرع  س )   ) بنیز هردخم  ایلع  هب  دومن و  رـضاح  یبآ  ماج  اروف  ماش  لها  زا  ینز  دومن .  بآ  بلط  لافطا  زا  یکی  زور  کی 
ماـتیالا هیاـعر  نءـال   ، )) مهد بآ  شیوـخ  تسد  هب  ار  لـفط  نیا  نم  ییاـمرف  تصخر  هک  مهد  یم  مسق  ادـخ  هب  ار  وـت  ریـسا ،  يا 

 . دروآ رب  ارم  تجاح  یلاعت  يادخ  دیاش  مارملا ))  لوصح  جئاوحلا و  ءاضق  بجوی 

؟  تسیک وت  بولطم  تسیچ و  وت  تجاح  دومرف :  هردخم  ایلع 

تیب لها  زا  هک  تسا  زارد  یتدم  دنکفا .  مراید  نیا  هب  راگزور  بالقنا  مدوب ،  س )   ) ارهز همطاف  ناراکتمدـخ  زا  نم  درک :  ضرع 
دوخ يالوم  مسرب و  س )   ) بنیز هردخم  ایلع  دوخ  نوتاخ  تمدخ  رگید  هبترم  کی  هک  مقاتـشم  رایـسب  مرادـن و  يربخ  ع )   ) راهطا

ناشیا لامج  هب  ارم  هدید  رگید  راب  دروآ و  رب  ارم  تجاح  لفط  نیا  ياعد  هب  لاعتم  دنوادخ  دیاش  منک .  ترایز  ار  ع )   ) نیسح ماما 
 . منک يرپس  ناشیا  تمدخ  هب  ار  رمع  هیقب  دیامرفب و  نشور 

نم دش .  هدروآرب  وت  تجاح  هللا ،  هما  يا  تفگ :  دیـشک و  رب  هنیـس  زا  درـس  هآ  لد و  زا  هلان  دینـش  ار  نخـس  نیا  نوچ  س )   ) بنیز
 . تسا هتخیوآ  دیزی  هناخ  برد  رب  هک  تسا  نیسح  رس  زین  نیا  و  منینم ،  ؤملاریما  رتخد 

هرعن ناهگان  سپـس  درک و  رظن  بنیز  هردخم  ایلع  هب  هریخ  هریخ  یتدم  هدز  هقعاص  صخـش  دـننامه  بلطم ،  نیا  ندینـش  اب  نز  نآ 
شوه یب  دز و  يا 
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رب رگج  زا  یلع ))  دالوا  لیتقاو  هابیرغاو ،  هاماما ،  او  هادیـساو ،  هانیـسحاو ،   )) هرعن نانچ  دـمآ  شوه  هب  نوچ  داتفیب .  نیمز  يور  رب 
(160  . ) درک بلقنم  ار  نیمز  نامسآ و  هک  دیشک 

درک رذن  هک  ینز  هصق 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

نیا دومرف :  هردخم  ایلع  نآ  دراذـگ .  هردـخم  ایلع  دزن  رد  دروآ و  ماعط  زا  یقبط  ینز  زور  کی  میناوخ :  یم  بئاصملا  رحب  رد  زین 
هکلب تسین ،  هقدـص  مسق  ادـخ  هب  ریـسا ،  نز  يا  درک :  ضرع  تسا ؟  مارح  اـم  رب  هقدـص  هک  یناد  یمن  رگم  تـسا ؟  یماـعط  هـچ 
ضرع تسیچ ؟  رذن  دهع و  نیا  دومرف  س )   ) بنیز ترـضح  مرب .  یم  ریـسا  بیرغ و  ره  يارب  تسا و  مزال  نم  رب  هک  تسا  يرذن 
دندمآ زجاع  نآ  هجلاعم  زا  ابطا  هک  مدش  راچد  یـضرم  هب  اجنآ  رد  مدوب و  ص )   ) ادخ لوسر  هنیدم  رد  یکدوک  مایا  رد  نم  درک : 
همطاف ارذع  لوتب  زا  دـندرب و  ع )   ) نینم ؤملاریما  يافـشلاراد  هب  ارم  افـشتسا  يارب  دـندوب  تیب  لها  ناتـسود  زا  مردام  ردـپ و  نوچ  . 

رس رب  تسد  دنزرف ،  يا  دومرف :  ع )   ) نینم ؤملاریما  دش .  رادومن  ع )   ) نیسح ترـضح  لاح  نآ  رد  دندومن .  افـش  بلط  (س )  ارهز
زا متفاـی و  افـش  لاـح  ناـمه  رد  نم  تشاذـگ و  نم  رـس  رب  تسد  سپ  هاوخب !  ار  رتخد  نیا  يافـش  دـنوادخ  زا  راذـگب و  رتخد  نیا 

دنکفا و راید  نیا  هب  ارم  راهن  لیل و  شدرگ  نآ ،  زا  سپ  متفاین .  دوخ  رد  یضرم  نونکات  ع )   ) نیسح میالوم  تکرب 
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ارم هک  نادـنچ  منیبب ،  ار  یبیرغ  ریـسا و  هاگ  ره  هک  مدومن  رذـن  مدرک و  مزال  دوخ  رب  اذـل  تخاس .  مورحم  دوخ  نایلاوم  تاقالم  زا 
موشب و لیان  ناشیا  ترایز  هب  رگید  هبترم  کی  هک  دـشاب  منک ،  ناسحا  اـهنآ  هب  ع )   ) نیـسح میاـقآ  یتمالـس  يارب  دوش  یم  نکمم 

 . منک ترایز  ار  ناشیا  لامج 

هک نادب  ردق  نیمه  هللا ،  هما  ای  دومرف :  دیشک و  رب  لد  زا  هحیص  س )   ) بنیز هردخم  ایلع  دیناسر ،  اج  نیدب  ار  نخس  نوچ  نز  نآ 
تیب لها  ناریسا ،  نیا  منینم و  ؤملاریما  رتخد  بنیز  نم  انامه  يدمآ .  نوریب  راظتنا  تلاح  زا  دیسر و  ماجنا  هب  تراک  مامت و  ترذن 

 . تسا بوصنم  دیزی  هناخ  رد  رب  هک  تسا  ع )   ) نیسح رس  مه  نیا  دنتسه و  نیبم  دنوادخ  لوسر 

يور رب  ار  دوخ  دمآ  شوه  هب  نوچ  دش .  دوخیب  دوخ  زا  یتدـم  دروآ و  رب  هلان  دایرف  زوسناج ،  مالک  نیا  ندینـش  زا  هحلاص  نز  نآ 
روش نانچ  دیناسر و  راود  دبنگ  هب  هابیرغاو ))  هامامااو و  هادیساو ،   )) هلان دیـشورخ و  دیـسوب و  یمه  تخادنا و  ناشیا  ياپ  تسد و 

 ( ع  ) ءادهشلادیس ترضح  رب  هیرگ  هلان و  زا  دوخ  رمع  هیقب  رد  سپس  تسا .  هدش  رادومن  البرک  هعقاو  یتفگ  هک  دروآ  رب  بوشآ  و 
(161  ) تسویپ قح  راوج  هب  ات  دشن  تکاس 

دیآ یم  ماش  هبارخ  هب  دیزی  نز 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

هب ار  وا  راگزور  دوب ،  هدش  تیبرت  الماک  س )   ) بنیز هردخم  ایلع  تسد  ریز  رفعج  نب  هللادـبع  هناخ  رد  شیپ  ياهلاس  هک  دـیزی  نز 
ربخ ییاج  زا  هتخادنا و  بارخ  ماش 
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رادید هب  درک  تساوخرد  دیزی  زا  نز  نیا  دنا .  هدمآ  ماش  هب  یجراخ  ناریـسا  زا  یتعامج  هک  داتفا  اهنابز  رـس  رب  تقو  کی  درادـن . 
 . ورب بش  تفگ  دیزی  دورب  اهنآ 

الماک ار  وا  ناریسا  نآ  راب  تقر  لاح  تفرگ و  رارق  یسرک  رب  دندرک .  بصن  هناخ  رد  ییسرک  ات  درک  نامرف  دیسر ،  ارف  بش  نوچ 
؟  دیراید مادک  لها  زا  امش  ریـسا ،  نز  يا  تفگ :  دنداد .  ناشن  ار  هردخم  ایلع  تسیک ؟  امـش  گرزب  درک :  لا  ؤس  دینادرگ  رثءاتم 
ادخ لوسر  هنیدم  زا  دومرف :  دیتسه ؟  هنیدم  مادک  زا  امش  دیوگ ؛ هنیدم  ار  اهرهـش  همه  برع  تفگ  دز  نآ  هنیدم .  لها  زا  دومرف : 

لوسر هنیدم  مارتحا  ساپ  هب  تفگ :  درک ،  لا  ؤس  ببس  هردخم  یلع  تسشن .  كاخ  يور  هب  دمآ و  دورف  یسرک  زا  نز  نآ  (ص ) 
نم دومرف :  هردخم  ایلع  يا ؟  هتـشاد  دش  دمآ و  مشاه  ینب  هلحم  رد  چیه  ایآ  مهد  یم  مسق  ادخ  هب  ار  وت  ریـسا ،  نز  يا  ص )   ) ادخ
ایآ مهد ،  یم  مسق  ادـخ  هب  ار  وـت  يدرک .  برطـضم  ارم  بلق  ریـسا ،  نز  يا  تفگ :  نز  نآ  ما .  هدـش  گرزب  مشاـه  ینب  هلحم  رد 

ترـضح يا ؟  هدرک  ترایز  ار  س )   ) بنیز هردـخم  اـیلع  نم  یب  یب  چـیه  هدومن و  روبع  ع )   ) نینم ؤملاریما  میاـقآ  هناـخ  رد  چـیه 
 ! مبنیز نم  یسانش ،  یمن  ار  بنیز  يراد  قح  دومرف :  دش  دنلب  وا  نویش  يادص  دیامنب ،  يراددوخ  تسناوتن  رگید  س )   ) بنیز

يا تفگب 
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مناوختسا زغم  تخوس  تمالک  مناج  هب  شتآ  يدز  نز ، 

تنیع رون  وک  یبنیز  وت  رگا  تنیسح  وک  سپ  یبنیز ،  وت  رگا 

دندیشک نوخ  رد  البرک  تشد  هب  دندیرب  رس  ار  وا  هنشت  اتفگب 

نآرق قاروا  نوچ  هتشگ  عطقم  ناحیر  خاش  لثم  هب  شناناوج 

رکیپ دندرک ز  ادج  وا  تسد  هک  روالد  سابع  نم ز  میوگ  هچ 

ار شربکا  دندیشک  نوخ  كاخ و  هب  ار  شرفعج  نوع و  هللادبع و  مه 

شیاپ تسد و  نیگنر  هتشگ  نوخ  زا  هک  شیادخ  دک  ون  مساق  زا  غیرد 

دای یسک  یملظ  نینچ  نیا  درادن  دادش  دورمنز و ز  نوعرف و  ز 

هراپ هراپ  ار  وا  موقلح  دنک  هراوخ  ریش  رب  دنز  نیک  ریت  هک 

ینیسح لاوما  تفر  تراغ  هب  ینیسح  هاگرخ  هب  شتآ  دندز 

دندیشک لغ  رد  ار  رامیب  نت  دندیشک  رجعم  رسز  رخآ  ارم 

مرامش زور  ات  راتفگ  دسر  مراد  هفوک  ماش و  رگ ز  تیاکح 

 . تسا نیسح  نآ  زا  تسا  بوصنم  دیزی  هناخ  رد  هک  رـس  نیا  ینک ! ؟  یم  شـسرپ  نیـسح  زا  نز ،  زا  دومرف :  س )   ) گرزب بنیز 
یب نانز ،  هرعن  هناوید ،  صخـش  دـننام  داتفا .  شلد  رد  شتآ  دـیدرگ و  راـت  هریت و  شرظن  رد  اـیند  تاـملک  نیا  عامتـسا  زا  نز  نآ 
هللا لوسر  تنب  نبا  سءار   )) هیواعم رـسپ  يا  دز :  داـیرف  دـیود .  دـیزی  هاـگراب  هب  هنهرب  ياـپ  رـس و  ناـشیرپ ،  ناوسیگ  اـب  باـجح ، 

 ، تسادـخ لوـسر  هعیدو  هـکنیا  اـب  يا  هدرک  بـصن  نـم  هناـخ  رد  ار  ص )   ) ربـمغیپ رتـخد  رـسپ  رـس  يراد ؛))  باـب  یلع  بوـصنم 
هللا و لوسر  یلع  زعی  هللاو  ءایعدالا ،  دالوا  لیتقاو  هامولظماو ،  هابیرغاو ،  هانیسحاو ،  ))
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 (( . نینم ؤملاریما  یلع 

رب ایند  نانچ  سپ  نآ  زا  دندیروش .  وا  رب  وا  تالایع  یتح  نامالغ و  نادنزرف و  دید  درک ،  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  هراب  کی  دـیزی 
نیـسحل یل و  ام   : )) تفگ یم  دز و  یم  تروص  هب  همطل  کیرات و  هناخ  رد  تفر  یم  هک  داتفا  راوگان  وا  رب  یگدنز  دش و  گنت  وا 

ار نانآ  ورب  تفگ :  دوخ  لایع  هب  اذل  دنک ،  ضوع  تیب  لها  هب  تبسن  ار  دوخ  ریـس  طخ  هک  دیدن  نیا  زج  يا  هراچ  اذل  یلع . ))  نب 
تفرگ و ار  س )   ) بنیز هردخم  ایلع  لغب  ریز  دـمآ  نانک ،  نویـش  نایرگ  مشچ  اب  تعرـس ،  هب  نز  نآ  ربب .  وکین  یلزنم  هب  هبارخ  زا 

هناخ هب  تشادرب و  ار  ع )   ) تیب لها  مدـید .  یمن  لاح  نیا  هب  ار  وت  مدـش و  یم  روک  مشچ  ود  ره  زا  شاـک  نم ،  هدیـس  يا  تفگ : 
اهنیا مسق  ادـخ  هب  دـینکب !  يداش  رگید  ادابم  دـینک !  هدـنخ  رگید  ادابم  هینایفـس ،  تانب  يا  هیناورم ،  نانز  يا  دیـشک :  داـیرف  درب و 
دنشاب یم  هط  سی و  لآ  و  ع )   ) یلع یضترم  یلع  ارهز و  همطاف  نادنزرف  ادخ و  لوسر  هیرذ  ناریسا  تعامج  نیا  دنتسین ،  یجراخ 

(162 . )

ناکدوک يارب  اذغ  هیهت 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

همع مدید  يزور  دنتـشاد .  اور  ام  رب  ار  اهجنر  عاونا  اجنآ  رد  دنداد ،  رارق  ماش  هبارخ  رد  ار  ام  هک  یماگنه  دومرف :  ع )   ) داجـس ماما 
 ، تسا هداهن  شتآ  يور  رب  یگید  س ، )   ) بنیز ترضح  ما ، 
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مزپ و یم  اذـغ  ناشیارب  هک  میامن  دومناو  اهنآ  هب  متـساوخ  دـنا ،  هنـسرگ  ناـکدوک  دومرف :  تسیچ ؟  گـید  نیا  ناـج  همع  متفگ : 
 ! مزاس شوماخ  ار  نانآ  هلیسو  نیدب 

يارب هدرک  محرت  ماش  نانز  زا  یـضعب  یتح  دندرک ،  یم  بلط  س )   ) بنیز ترـضح  زا  نان  بآ و  رکم  اهنآ  تسا :  هدش  لقن  زین  و 
(163) دندروآ یم  اذغ  بآ و  اهنآ 

هدیمح مان  هب  ینز 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

شرـسپ هک  هدوب  هدـیمح  مان  هب  یمـشاه  ییوناب  دـنتفر .  اهنآ  ياشامت  هب  مدرم  دـندش ،  ماش  دراو  ناریـسا  یتقو  هک  تسا  هدـش  لقن 
هلان و هب  هتشگرب و  دندش  هاگآ  ایاضق  زا  هثیمر  دعس و  هک  یتقو  دندوب ،  هتفر  نوریب  هناخ  زا  اشامت  تهج  هثیمر )   ) شزینک و  دعـس ) )

رـس هکنیا  اب  میوگن  ملانب و  هنوگچ  ایادخ ،  اب  دیوگ :  یم  شرـسپ  دینـش  دیود ،  اهنآ  دزن  همیـسارس  هدـیمح  دـنتخادرپ ،  يراوگوس 
اب زاهج ،  یب  نارتش  رب  زاجح  ناطلـس  ناوناب  هک  یلاح  رد  میوگن  هنوگچ  دیوگ :  یم  هثیمر  مدید و  نمـشد  هزین  رب  ار  مماما  كرابم 

 ! مدید زاوآ  مه  اتبرغاو )) هانیحاو ،   )) هلان

 ، دش نوریب  هناخ  زا  هنهرب ،  ياپ  رس و  اب  دمآ  دوخ  هب  هک  یتقو  تفر ،  شوه  زا  دش و  نیمز  رب  شقن  تاملک  نیا  ندینـش  زا  هدیمح 
ریـسا ار  وت  مدوب و  هدـش  روک  شاک  یـضترم !  یلع  رتخد  يا  دروآ :  رب  دایرف  دز و  نیمز  رب  ار  دوخ  داـتفا  يربک  بنیز  هب  شمـشچ 

هراشا نایرگ  مشچ  اب  وناب  نآ  دندروآ ؟  ماش  هب  عضو  نیا  اب  ار  وت  هک  تساجک  تردارب  مدید .  یمن 
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 . دوب هزین  يالاب  هک  نیسح  ماما  رونم  رس  هب  درک 

نایچاشامت ات  تفر  شوه  زا  هک  دروآ  رب  درد  رپ  لد  زا  هانیسحاو ))   )) دایرف و نانچ  دید  ار  ع )   ) نیسح ماما  رونم  رـس  هدیمح  یتقو 
بلاق زین  هثیمر  دعس و  تفر .  ایند  زا  هدیمح  دندروآرب :  شورخ  هدمآ و  شرـس  يالاب  نانک  يوم  هثیمر  دعـس و  دنتفرگ !  ار  شرود 

 . دندیسر نیسح  ناش  ياقآ  تمدخ  هب  هس  ره  هدرک و  یهت 

 ! میبیرغ اجنیا  رد  ام 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 ( ع  ) نیـسح ماما  ياه  هچب  ياشامت  هب  دنتفرگ و  یم  ار  شیوخ  ناکدوک  تسد  قشمد ،  مدرم  دـش ،  یم  هک  باتفآ  بورغ  کیدزن 
زا كاندرد  يا  هلان  درک .  هاگن  عمج  نآ  هب  راب  ترـسح  ناگدید  اب  هیقر  يزور  دنتـشگ .  یم  هناخ  یهار  نآ  زا  سپ  و  دندمآ .  یم 
يا دومرف :  س )   ) بنیز ترـضح  دـنور ؟  یم  اـجک  هب  اـهنیا  همع !  يا  تفگ :  دومن و  س )   ) بنیز شا  همع  هب  يور  دروآرب و  لد 

 ! هن دومرف :  س )   ) بنیز میرادن ! ؟  هناخ  ام  رگم  ناج !  همع  تفگ :  هیقر  دنتسه .  دوخ  هناشاک  هناخ و  راپـسهر  اهنیا  ممـشچ !  رون 
 : دز دایرف  دش و  دنلب  هیقر  هیرگ  هلان و  يادـص  نخـس  نیا  ندینـش  اب  تسا .  هنیدـم  رد  ام  هناخ  میرادـن .  هناخ  میبیرغ و  اجنیا  رد  ام 

(164) ام يراز  تنحم و  زا  ياو  یبیرغ ،  زا  ها  هاتبرکا ))  و  هاتلذاو ،  هاتبرغاو ،  ))

هیقر ندرک  مارآ  و  س )   ) بنیز

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : تفگ یم  س )   ) بنیز شا  همع  هب  تفرگ و  یم  اباب  هناهب  هرسکی  دوب .  هدرک  تحاران  رایسب  ار  هیقر  ترـضح  هبارخ ،  ياه  یتخس 
 . تسا هتفر  رفس  هب  تردپ  تفگ :  یم  وا  هب  دنک ،  مارآ  ار  هیقر  هکنیا  يارب  شا  همع  تساجک ؟  میاباب 

ریز تشاد و  یم  رب  یتشخ  هاـگ  تفرگ ،  یم  هناـهب  دز ،  یم  هلاـن  تفر ،  یم  هشوگ  نآ  هب  هشوگ  نیا  زا  هیقر  ماـش ،  هبارخ  رد  یبش 
تفرگ یم  هناشاک  هناخ و  هناهب  هاگ  تشاذگ ،  یم  رس 
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ؤر ملاع  رد  درب .  شباوخ  همع  لغب  رد  هیقر  و  دنک .  مارآ  ار  وا  ات  تفرگ  نماد  هب  ار  هنادزان  نآ  س )   ) بنیز دز .  یم  اباب  اباب ،  ای  و 
ار ردپ  ناماد  باوخ ،  نامه  رد  دوب  هدمآ  هیقر  رادید  هب  تحارج  مخز و  زا  رپ  یندب  اب  ع )   ) نیـسح ماما  دید .  باوخ  هب  ار  ردـپ  ای 

ینک یمن  یگدیسر  ام  درد  هب  ارچ  اباب  یسرپ ؟  یمن  ار  تکچوک  ياه  هچب  لاوحا  ارچ  اباب  يدوب ؟  اجک  ناج  اباب  تفگ :  تفرگ و 
! ؟

دنیب یم  باوخ  مردارب  هدید  رون  دیشاب .  تکاس  تیب !  لها  يا  تفگ :  مرح  نانز  هب  ور  دنز ،  یم  فرح  باوخ  رد  هیقر  دید  بنیز 
؟  دیوگ یم  هچ  منیبب  دیراذگب  . 

ردـپ يارب  ار  ماش  اـت  هفوک  زا  هفوک و  اـت  ـالبرک  زا  رفـس  يارجاـم  اـیوگ  دنتـسشن .  هیقر  نانخـس  هب  شوگ  دـندش .  مارآ  ناـنز  همه 
 : دنک یم  تیاکح 

بعک زا  ما  همع  فتک  اباب ،  دنتشاد .  هگن  باتفآ  نایم  اهنابایب ،  رد  ارم  اباب ،  تسا .  هدش  دوبک  رمش  یلیس  برض  زا  متروص  اباب ،  ))
ریز رب  اکتم ،  ياج  هب  ترتخد  میرادـن .  شرف  میرادـن  غارچ  هبارخ  نیا  رد  ام  اباب  تسا .  هدـیدرگ  دوبک  اه  هنایزات  برـض  اه و  هزین 

(165  . . . (() دراذگ یم  تشخ  رس ، 

هیقر اب  س )   ) بنیز عادو 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

هبارخ هشوگ  زا  ارـسا  ناوراک  تشاذـگ .  ار  شرثا  هیقر ،  ترـضح  كاپ  نوخ  و  س )   ) بنیز و  ع )   ) داجـس ماما  نیـشتآ  ياهدایرف 
هب ناکدوک  نانز و  دش .  دازآ 
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 . دوش غالبا  مدرم  هب  دیاب  ص )   ) ربمایپ رهش  رد  اروشاع  مایپ  دنور .  یم  هنیدم 

هیقر نیسح و  يوب  ماش ،  تسا .  هدیمرآ  هبارخ  نیا  رد  ع )   ) نیسح ناتـسوب  زا  یلگ  ون  دربب .  لد  هبارخ  زا  هنوگچ  س )   ) بنیز یلو 
 . دوش دراو  هنیدم  البرک و  هب  هنوگچ  هیقر ،  یب  بنیز ،  تسا .  هدش  هدرپس  بنیز  هب  ردپ ،  هنادزان  هیقر ،  دهد .  یم 

بنیز ترضح  داتفا  هار  هب  ناوراک  تسین .  نتفر  زج  یهار  دراد .  شود  رب  يرتگرزب  تلاسر  بنیز  تسا .  هدیسر  ارف  تکرح  نامز 
(166) دنا هدمآ  تعیاشم  هب  ازع  لاح  اب  تلاجخ و  تلاح  اب  ماش  لها  دنا .  هدش  شوپ  هایس  لمحم  رب  راوس  تیب ،  لها  نانز  و  (س ) 

تاملک اب  و  دروآ ،  نوریب  لمحم  زا  رـس  بنیز  ادص ،  رـس و  نآ  نایم  رد  دشاب .  یم  دنلب  اه  هیرگ  تسا .  هتفرگ  ار  ماش  رـسارس  مغ 
نیا رد  وا  میتشاذگ .  امش  نایم  رد  ار  لاسدرخ  رتخد  کی  یلو  میور .  یم  امش  نایم  زا  ام  ماش !  لها  يا   : )) دومرف زوسناج ،  رایسب 

(( . دینک نشور  یغارچ  دیشاپب و  شرازم  رب  رب  یبآ  یهاگ  هگ  دینکن .  شومارف  ار  وا  دیورب .  وا  ربق  رانک  تسا .  بیرغ  رهش 

اهب نوخ  نتفریذپن 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

لاقثم رازه  تسیود  دودح  رد  يرایـسب ،  لام  ات  داد  روتـسد  دیزی  دنوش ،  هنیدم  هب  تکرح  هدامآ  ناگدنامزاب  ناوراک  هکنآ  زا  لبق 
 ( ع  ) نیسح نوخ  ضوع  مه  ار  غلبم  نیا  تفگ :  س )   ) بنیز بانج  هب  سپس  دنروایب .  خرس ،  رز 
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 . دیریگب تسا  هدمآ  دراو  امش  رب  البرک  هثداح  رد  هک  ییاهتبیصم  و 

ناسک نیسح و  ام  رورس  یتسه ! ؟  ایح  یب  وررپ و  هزادنا  هچ  دیزی ،   : )) دومرف وا  هب  تفشآ و  رب  تخـس  دیزی  ربارب  رد  س )   ) بنیز
ره دومرف :  ص )   ) ربمایپ يا  هدینشن  رگم  دیریگب ،  نآ  ضوع  رد  ار  لام  نیا  ییوگ  یم  ییوررپ  لامک  اب  هاگ  نآ  یـشک ،  یم  ار  وا 

! ؟  دش دهاوخن  هدناسر  وا  هب  هک  ینزح  نآ  ناربج  دهدب  وا  هب  مه  ار  ایند  مامت  رگا  دـنک  نیگمغ  ای  دـناجنرب و  ار  ینم  ؤم  لد  سک 
(167  . (() دزرا یمن  ناشیا  ياهوم  زا  وم ،  کی  هزادنا  هب  ایند  مامت  هک  یتروص  رد 

بنیز ترضح  تافو  ات  تراسا  زا  دعب 

يرادازع سلجم  لیکشت 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ریخم هنیدم  يوس  هب  تکرح  ماش و  ندـنام  نیب  ار  (ع )  داجـس ماما  يو  نارگید ،  فنخم و  یبا  تیاور  هب  داد .  کلـسم  رییغت  دـیزی 
 ، منک تبحـص  س )   ) بنیز ما  همع  اب  باب  نیا  رد  یتسیاـب  دومرف :  س )   ) بنیز هردـخم  اـیلع  میرکت  ساـپ  هب  ترـضح  نآ  دومن . 

 . تسوا ناریسا  راسگمغ  نامیتی و  راتسرپ  نوچ 

 . دیزرل دوخ  رب  نخس  نیا  زا  دیزی 

 ( ص  ) ادـخ لوسر  مدـج  راوج  رد  تماقا  رب  ار  زیچ  چـیه  دومرف :  داهن ،  ناـیم  رد  نخـس  س )   ) يربک بنیز  اـب  ترـضح  نآ  نوچ 
زا اریز  میزادرپب ،  يرادازع  مسارم  هب  میهاوخ  یم  هک  ییامنب  یلاخ  يا  هناخ  اـم  يارب  یتسیاـب  دـیزی  يا  یلو  درک ،  مهاوخن  راـیتخا 

دوخ ناگتشک  رب  هک  دنا  هتشاذگن  دندومن ،  ادج  دوخ  ناگتشک  دسج  زا  ار  ام  هک  یتقو 
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 . دیامنن عنم  ار  وا  یسک  دوشب  دراو  ام  رب  دهاوخ  یم  هک  نانز  زا  سک  ره  یتسیاب  و  مینک ،  هیرگ 

اب ار  هیما  ینب  ریاس  دیزی و  سلجم ،  نآ  رد  هردخم  نآ  تسناد  یم  نوچ  دش ،  كانمیب  یسب  و  دیزرل ،  دوخ  رب  نانخـس  نیا  زا  دیزی 
و دومن ،  دهاوخ  هزات  ار  ص )   ) دمحم لآ  راثآ  درک و  دهاوخ  رقتسم  مدرم  بولق  رد  وا  توادع  ضغب و  هدومن و  ربارب  هایـس  كاخ 
 ، دیدن هراچ  تباجا  زا  یلو  داد .  دهاوخ  انف  داب  هب  دننک  دوبان  ار  ص )   ) دمحم لآ  زاثآ  دنا  هتساوخ  یم  هک  ار  شردپ  وا و  تامحز 

یعنام دیایب ،  س )   ) بنیز یتمالـس  رـس  هب  دهاوخب  ینز  ره  درک :  ادن  يدانم  دـندرک و  هیلخت  اهنآ  يارب  یعیـسو  هناخ  ات  داد  نامرف 
 . دیدرگ رضاح  س )   ) بنیز ترضح  سلجم  رد  هکنآ  رگم  دنامن ،  ماش  رد  هیمشاه  زا  ینز  دش ،  رشتنم  ربخ  نیا  نوچ  درادن . 

هراـبکی دـندرک ،  هدـهاشم  ار  روآ  تقر  هرظنم  نآ  نوچ  اـما  دـندش .  سلجم  دراو  رویز  تنیز و  اـب  زین  هیناورم  تاـنب  هیوما و  ناـنز 
هلان و یمه  دنتـسویپ و  اهنآ  هب  يریثک  عمج  ماش  ناـنز  زا  دـندرک و  رب  رد  تبیـصم  هایـس  ساـبل  یگمه  هتخیر و  ار  دوخ  ياـهرویز 
 ، دندیـشارخب اهتروص  هدرک  ناشیرپ  يوم  دنتخیر و  رـس  رب  تبیـصم  كاخ  دـندیرد و  نت  رب  اه  هماج  دندیـشک و  رب  رگج  زا  لیوع 

داشنا راحب  تیاور  هب  س )   ) يربک بنیز  تقو  نآ  رد  دیسر ،  شرع  هب  يراز  گناب و  تساخرب و  رشحم  بوشآ  هک  نادنچ 
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 . دومن بابک  ار  ملاع  بلق  دومن و  راعشا  نیا 

هنوگچ ع )   ) یلع لآ  اب  یقـش ،  یناج  مدرم  نیا  هک  دـیرگنب  ماش  ناـنز  يا  دومرف :  دـش .  اـپ  رب  یتماـیق  یتفگ  هردـخم  نآ  هیثرم  زا 
یم هظحالم  ار  تیفیک  تلاح و  نیا  امـش  ماـش ،  ناـنز  يا  دـندروآ ! ؟  رد  ص )   ) یفطـصم تیب  لـها  زور  هب  هچ  دـندرک و  هلماـعم 
ربخ یب  هاگلتق  تالاح  مردارب و  ادهـش و  تداهـش  لافطا و  شطع  تلاح  اروشاع و  زور  زیختـسر  ـالبرک و  هماـگنه  زا  اـما  دـییامن ، 

راگفا و لد  نامیتی  رادغاد و  نانز  نیا  رب  هار ،  یط  تامدص  ایح و  یب  دایز  رـسپ  افو و  یب  نایفوک  متـس  زا  هک  دیناد  یمن  دـیتسه و 
 ! تشذگ هچ  ع )   ) داجس دیس  ادخ  تجح 

هلان لوغشم  زور  تفه  تدم  ات  نانآ  دندمآ .  رد  هلول  هب و  یگلمج  لاقم ،  نیا  عامتسا  لاح و  نیا  هدهاشم  زا  نایمشاه  ماش و  نانز 
 . دندیناسر دوبک  خرچ  هب  ناغفا  دندوب و  يراوگوس  و 

 : دیوگ بئاصملارحب  رد 

ار نیمز  نامـسآ و  یتـفگ  هک  ناـنچ  دومن ،  تئارق  رداـم  هب  باـطخ  ار  راعـشا  نیا  هدروآ و  عـیقب  هب  يور  تقو  نآ  رد  هردـخم  نآ 
 : دنا هداد  تبسن  هردخم  نآ  هب  هک  تسا  لاح  نابز  مه  راعشا  نیا  ریقح ،  رظن  هب  تخاس .  لزلزتم 

ءالبرکب نیسحلا  لتق  دق  ما  مایا 

الزلزت يوه و  دق  ینکر  ما  ایا 

ارعلاب کبیبح  یقلا  دق  ما  مایا 

السغم ءامدلاب  احیبذ  احیرط 

انقلا یلع  میرکلاف  یحون  ما  ایا 

الجنا ذا  رینملا  ردبلاک  حولی 

یبکسا بیضخلا و  رحنلا  یلع  یحون  و 

المرم بیرتلا  دخلا  اعومد 

نیعبرا رد  ردارب  ربق  رانک  س )   ) بنیز

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : تسا هدش  تیاور 
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راتفگ درک و  اـهلد  درد  ردارب ،  ربق  راـنک  رد  س )   ) بنیز دـندمآ ،  ـالبرک  هب  نیعبرا  زور  رد  ناـهارمه  و  س )   ) بنیز ترـضح  هک 
 : دوب نیا  شلاح  نابز  داتفا و  س )   ) هیقر دای  هب  هلمج  زا  تفگ ؛  يزوسناج 

لد اـب  ماـش  رهـش  رد  ار  وا  هک  ار  تا  هیقر  رگم  مدروآ ،  دوخ  هارمه  هب  يدوب ،  هدرپـس  نم  هب  هک  ار  یناـکدوک  همه  ناـج !  ردارب  ))
(168  ! (() ما هدرپس  كاخ  هب  رابمغ 

هنیدم نانز 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

دـندشب و ییارـس  هحون  لوغـشم  دوخ  هدـیناباوخ و  وس  کی  ار  نارتش  هدروآ ،  دورف  ار  اه  لمحم  دندیـسر  هنیدـم  یکیدزن  هب  نوچ 
ترـضح دندش .  نایامن  راصنا  رجاهم و  نانز  دـش و  اپ  رب  هنیدـم  لها  هلغلغ  هاگان  دـندومن .  نهپ  دوخ  يور  شیپ  ار  ادهـش  بابـسا 

 . دندومن لابقتسا  ار  اهنآ  ات  دومرفب  ع )   ) داجس

 . دش رادومن  رشحم  هماگنه  داتفا .  ناشوپ  هایس  نآ  هب  هنیدم  نانز  مشچ  نوچ 

 ، دنتسیرگن لاح  نادب  ار  مرح  لها  نوچ  دندومن .  اه  همیخ  هب  يور  ناباتش 

ما رود  یتعامج  س ، )   ) بنیز ترـضح  اـب  یهورگ  دنتـسیرگب .  تخـس  هدومنن ،  تعجارم  لاـجر  زا  ع )   ) داجـس ترـضح  زج  هک 
 . دندش ایوج  ار  تالاح  یگنوگچ  س )   ) بنیز ترضح  زا  دندش و  مزح  لها  زا  یکی  هب  لوغشم  رفن  دنچ  ره  موثلک ؛ 

نارتخد يا  شیرق و  نانز  يا  مرازیب .  دوخ  یناگدنز  زا  هکلب  مرادن ،  نایب  تردق  هک  مهد  حرش  نابز  هچ  هب   : )) دومرف س )   ) بنیز
رگا دیراپس .  یم  شوگ  هب  یتیاکح  دیونش و  یم  يزیچ  مشاه !  ینب 
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(169 ()) ؟  مشاب هدنز  هنوگچ  متمالم  دروم  رد  میوگ ،  زاب  ار  ارسا  ادهش و  لاح  حرش 

 ( ص  ) ربمایپ هب  نیسح  تداهش  ربخ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ای  : )) دز دایرف  تفرگ و  ار  رد  بوچراچ  دیـسر ،  (ص )  ربماـیپ دجـسم  رد  هب  ع )   ) بنیز ترـضح  هک  یماـگنه  دـیوگ :  یم  يوار 
نب یلع  یلا  ترظن  املک  و  بیحنلا .  ءاکبلا و  نم  رتفت  هربع و ال  اهل  فجت  کلذ ال  عم  یه  نیـسحلا و  یخا  کیلا  هیعان  ینا  هادج ! 

(( . اهدج داز و  اهنزح و  ددجت  ع )   ) نیسحلا

 ( س  ) بنیز ترضح  نامـشچ  زا  کشا  زگره  دیوگ :  يوار  ما .  هدروآ  وت  يارب  ار  ع )   ) نیـسح مردارب  تداهـش  ربخ  نم !  دج  يا 
یم نوزفا  وا  مغ  هزات و  شغاد  دـید  یم  ار  ع )   ) نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  هاگره  دـش و  یمن  مک  شا  هلاـن  هیرگ و  داتـسیا و  یمن 

(170  . ) تشگ

هنیدم هب  دورو  ماگنه  نویش 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

زا  : )) دوـمرف درک و  ور  هدرک ،  رفـس  ناـکدوک  نارهاوـخ و  هب  ناوراـک ،  ناـیم  رد  س )   ) بنیز ترـضح  هدـمآ :  رگید  تیاور  رد 
 . (( تسا نایامن  ص )   ) ادخ لوسر  مدج  هرونم  هضور  کنیا  هک  دیوش  هدایپ  اهجدوه 

رکذ اب  س )   ) بنیز دندروآ ،  موجه  وس  ره  زا  رایـسب  تیعمج  ددرگ .  جراخ  شندـب  زا  حور  دوب  کیدزن  هک  دیـشک  یهآ  هاگ  نآ 
 . تسا هدش  اپ  رب  تمایق  ایوگ  هک  يروط  هب  دندرک  دنلب  هیرگ  هب  ادص  نارضاح  همه  تسیرگ و  یم  البرک ،  زوسناج  عیاقو 

تردارب و تردام و  تدـج و  اهربق ) هب  هراـشا   ! ) ناـج نیـسح  مردارب   : )) تفگ یم  ع )   ) نیـسح شدرارب  هب  باـطخ  س )   ) بنیز
 ، دنرب یم  رس  هب  وت  مودق  راظتنا  رد  هک  دنتسه  تناگتسب 
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نم زا  يرکذ  مدوب و  هدش  شومارف  هدرم و  شاک  يا  یتشاذگ ،  ثرا  هب  ام  يارب  ینالوط  هودنا  يدـش و  دیهـش  وت  ممـشچ ،  رون  يا 
 . (( دوبن

اب ناناوج ،  نادرم و  هارمه  هک  يزور  نآ  تفر  اجک  مدـج  هنیدـم !  يا   : )) دومرف درک و  هنیدـم  رهـش  هب  باطخ  س )   ) بنیز سپس 
نادرم و میدـش ،  دراو  وت  رب  جـنر ،  زا  رپ  خـلت و  ثداوح  نیگنـس  راب  اب  نزح و  هودـنا و  اـب  زورما  یلو  میتفر ؟  نوریب  وت  زا  يداـش 

 ، (( میدش هدنکارپ  دندش  ادج  ام  زا  ام  نارسپ 

يارب ار  نیـسح  مردارب  تشذگ  رد  ربخ  نم  ادخ !  لوسر  يا  راوگرزب  دج  يا   : )) تفگ دـمآ و  ص )   ) ادـخ لوسر  ربق  رانک  سپس 
(171  . (() ما هدروآ  وت 

 ( س  ) بنیز اب  نینبلا  ما  تاقالم 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

اب ص )   ) ادـخ لوسر  ربق  رانک  رد  ع )   ) سابع ترـضح  ردام  نینبلا  ما  دـندش ،  هنیدـم  دراو  ع )   ) تیب لها  هک  یتقو  هدـش :  تیاور 
 . درک تاقالم  س )   ) بنیز

)) ؟  ربخ هچ  منارسپ  زا  نانم !  ؤمریما  رتخد  يا   : )) تفگ نینبلا  ما 

 . دندش هتشک  همه  بنیز : 

؟  ربخ هچ  نیسح  زا  وگب  نیسح !  يادف  هب  همه  ناج  نینبلا :  ما 

 . دنتشک هنشت  بل  اب  ار  نیسح  بنیز : 

 . ناج نیسح  ياو  يا  تفگ :  یم  نایرگ  دنلب و  يادص  اب  دز و  شرس  رب  ار  دوخ  ياهتسد  دینش ،  ار  نخس  نیا  ات  نینبلا  ما 

 . ما هدروآ  يراگدای  سابع  ترسپ  زا  نینبلا !  ما  يا  بنیز : 

دولآ نوخ  رپس  س )   ) بنیز تسیچ ؟  نآ  تفگ :  نینبلا  ما 
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یتحاران تدش  زا  دنک ،  لمحت  تسناوتن  هک  تخوس  شلد  نانچ  دید ،  ار  نآ  ات  نینبلا  ما  دروآ .  نوریب  رداچ  ریز  زا  ار  ع )   ) سابع
(172  . ) داتفا نیمز  هب  هدش و  شوه  یب 

هیقر زا  هنیدم  رد  س )   ) بنیز زوسناج  دای 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

روضح هب  تیلـست ،  ضرع  يارب  هنیدـم  ياهنز  دنتـشگزاب  هنیدـم  هب  ناهارمه  اب  س )   ) بنیز ترـضح  یتقو  هک  تسا  هدـش  تیاور 
ات دـندرک ،  یم  هیرگ  اهنآ  درک و  یم  نایب  اهنآ  يارب  ار  ماـش  هفوک و  ـالبرک و  زوسناـج  ثداوح  ترـضح  نآ  دـندمآ  س )   ) بنیز

دومن دیفس  ار  میوم  درک و  مخ  ار  مرمک  ماش ،  هبارخ  رد  هیقر  تافو  تبیصم  اما   : )) دومرف داتفا و  س )   ) هیقر ترـضح  دای  هب  هکنیا 
. ((

رایـسب س )   ) هیقر زادگناج  ياهجنر  دای  هب  زور  نآ  دش و  دنلب  هیرگ  هب  هلان  روش و  اب  ناشیادـص  دندینـش ،  ار  نخـس  نیا  یتقو  اهنز 
(173  . ) دنتسیرگ

 ( (س ارهز شردام  ربق  رانک  يراوگوس 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 ( ترـضح نآ  ربق  تمـس  دودـح و  ینعی   ( ) (س ارهز ناشردام  ربق  رانک  ناهارمه ،  و  س )   ) بنیز ترـضح  هک  تسا  هدـش  تیاور 
 . تسا هدش  رشحم  ییوگ  هک  دنتسیرگ  یم  نانچ  نآ  هنیدم ،  نادرم  نانز و  دش ،  اپ  هب  نویش  زین  اج  نآ  رد  دنتفر . 

 : دز ادص  دمآ  شوه  هب  یتقو  داتفا .  نیمز  هب  شوه  یب  ات  درک  ردام )) ردام ،   )) ردق نآ  دوب ،  نارادازع  رالاس  هلفاق  هک  س )   ) بنیز
هدروآ یتاغوس  وت  يارب  ار  نیـسح  نهاریپ   : )) درک ضرع  سپـس  دش . )) حورجم  مندب  هک  دندز  مندب  هب  هنایزات  ردق  نآ  مردام !  ))

اهریـشمش اه و  هزین  اهریت و  راثآ  زا  یگدـیرب  خاروس و  دـنچ  دـص و  نهاریپ  نآ  رد  فوهل ،  رد  سوواط  نب  دیـس  لقن  قبط   (( . ) ما
( . دوب

 : دومرف درک و  ور  هنیدم  مدرم  هب  س )   ) بنیز
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اهریـشمش و اهریت و  ياج  دینیب ،  یم  نهاریپ  نیا  رد  هک  اهخاروس  نیا  دنتـشک ،  هنوگچ  ار  مردارب  هک  دیرگنب  ات  دیدوبن  البرک  رد  ))
(174  . (() تسا نمشد  ياه  هزین 

اه لمحم  ندرک  شوپ  هایس  هب  روتسد 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

لیاسو اهبـسا و  نیگنر ؛  یتالمجت و  ياهـسابل  نیرز ؛  ياهلمحم  دش :  هیهت  تاناکما  عون  همه  هنیدم ،  هب  ع )   ) تیب لها  نتفر  يارب 
يرگید تاناکما  عون  ره  و  دندوب ؛ رفن  دصناپ  یتیاور  هب  دصیـس و  هک  ظفاحم ،  نارومءام  و  ع )   ) تیب لها  يارب  هار  هشوت  يراوس ؛ 

هب یتیاور ،  ربانب  و  یـشیرق ))  دلاخ  نب  ورمع   )) هدهع هب  ار  اهنآ  مامت  تیلوئـسم  دش و  هدامآ  دـیزی  روتـسد  هب  اهنآ  مات  دوب  مزال  هک 
لامک اب  داد  روتـسد  و  تشاذـگ ،  دوب  یبوخ  حالـص و  هب  فورعم  و  ص )   ) ادـخ لوسر  هباحـص  زا  هک  ریـشب )) نب  نامعن   )) هدـهع

 . دنسرب هنیدم  هب  ات  دننک ،  راتفر  ناشیا  اب  دندنسپ  یم  نانآ  دوخ  هک  وحن  ره  هب  مارتحا و 

 . دیامن تکرح  ناوراک  ات  دنوش  راوس  اهلمحم  رب  ع )   ) تیب لها  هک  دندوب  رظتنم  طقف  دوب .  هدامآ  زیچ  همه 

دنلب س )   ) بنیز دنوش .  راوس  دـنیآ و  نوریب  تیب  لها  دومرف  هزاجا  هاگ  نآ  دـمآ ،  نوریب  لزنم  زا  ع )   ) نیدـباعلا نیز  ماما  تسخن 
نارتخد نانز و  ریاس  دیزی و  نارتخد  نایفـس ،  یبا  لآ  نانز  دندمآ .  نوریب  هناخ  زا  هدش ،  دـنلب  وا  زا  يوریپ  هب  زین  نانز  ریاس  دـش ، 

 . دندرک هقردب  ناشیا  زا  هرامالاراد  خاک  رد  ات  کشا  هیرگ و  اب  هطوبرم 

 ، نانآ اب  یظفاحادخ  عادو و  زا  سپ 
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نیگنر تفابرز و  ياـه  هچراـپ  اـب  هک  داـتفا  یتـالمجت  ياـهلمحم  نآ  هب  شمـشچ  هک  نیمه  دـمآ .  ناوراـک  کـیدزن  س )   ) بنیز
دننادب مدرم  ات  نک  شوپ  هایس  ار  اهلمحم  نیا  وگب  ریشب  نب  نامعن  هب   : )) دومرف دوخ  هارمه  نازینک  زا  یکی  هب  دندوب ،  هدش  هدیـشوپ 

 (( . میتسه ارهز  دالوا  رادازع  ام 

نیـسح هک  زور  نآ  دـشاب .  مولعم  سک  همه  يارب  اج و  همه  يراوگوس  ازع و  ناشن  هک  دوب  نیا  روتـسد  نیا  زا  س )   ) بنیز روظنم 
زا عافد  تیلوئسم  نادیهش  نوخ  روآ  مایپ  هک  مه  زورما  دنتفرگ ،  نشج  دنتفگ و  کیربت  اهاتسور  اهرهـش و  مامت  هب  دنتـشک  ار  (ع ) 

 . دیامن یثنخ  ار  هدننک  مومسم  موش و  تاغیلبت  نآ  دسر  یم  هک  اج  ره  رد  دیاب  تسا ،  هتفرگ  هدهع  هب  ار  اهنآ  نوخ 

 . دش هدناشوپ  دوب ،  ازع  گوس و  ناشن  هک  هایس  ياه  هچراپ  اب  اهلمحم  مامت  درک ،  تعاطا  ار  گرزب  بنیز  رما  ریشب  نب  نامعن 

مه دندوب و  ناشهارمه  هک  ار  ینادرم  لاجر و  دندمآ و  نوریب  هنیدم  زا  هک  ار  يزور  س )   ) بنیز دـندش  راوس  دنتـساوخ  هک  نیمه 
یم يراوگوس  ینابز  هب  مادـک  ره  نایرگ  مشچ  اب  نویـش و  هلان و  اب  ناکدوک  نانز و  مامت  دروآ  دای  هب  دوب ،  یلاخ  ناـشیاج  نونکا 

 . . . دنتفر نوریب  ماش  هزاورد  زا  هدرک و  روبع  دندوب ،  هدمآ  یظفاحادخ  هقردب و  يارب  هک  مدرم  نایم  زا  دندرک 

دورو تقو  رد  دوب  ترشع  شیع و  قرغ  ماش 

تفر درک و  نابیرغ  ماش  ار  ماش  نتفر  تقو 

بسح هب  دیسر  یم  هک  یلزنم  ره  هب  هار  نیب  رد 
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یم حیـضوت  مدرم  يارب  ار  ع )   ) تیب لها  تیمولظم  و  همکاح ،  تءایه  متـس  ملظ و  داد و  یم  لیکـشت  يراوگوس  سلجم  اهتبـسانم 
(175) دندیسر هنیدم  هب  ات  داد ، 

 ( س  ) بنیز رمک  ندش  مخ  يوم و  ندش  دیفس 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

لگ ون  دوش  یم  رگم  دوب .  لکـشم  رایـسب  س )   ) بنیز ترـضح  اصوصخ  ناکدوک ،  نانز و  يارب  هیقر  ماـش و  هبارخ  زا  ندـنک  لد 
 . تفر تشاذگ و  اهنت  ار  تیالو  راسخاش  لبلب  و  ع )   ) هللادبع یبا  ناتسوب 

دـناشفا و یم  ناوراک  رب  ار  هیقر  يوب  اجک  ره  رد  داب ،  میـسن  دور .  یم  داـی  زا  هیقر ))   )) ماـن رگم  دـنور ،  نوریب  ماـش  زا  هک  اـییوگ 
هیقر دای  دیوش ،  یم  ار  ع )   ) نیسح ربق  كاخ  بنیز ،  کشا  ناراب  هک  هاگ  نآ  دنک .  یم  دایرف  ار  هیقر  نامدای  ناکم ،  ره  رد  بنیز 
رگم مدروآ ،  دوخ  هارمه  هب  يدوب ،  هدرپس  نم  هب  هک  ار  یناکدوک  همه  ناج !  ردارب  دیوگ :  یم  دـنز و  یم  شتآ  ار  شا  همع  لد  ، 

(176  . ! ) مدرپس كاخ  هب  رابمغ  لد  اب  ماش ؛  رهش  رد  ار  وا  هک  تا ))  هیقر  ))

عمج رد  دـنار  یم  نخـس  ماش ،  هفوک و  البرک و  ياه  تیاکح  زا  دراذـگ ،  یم  ربمایپ  رهـش  هب  اپ  اروشاع  روآ  ماـیپ  هک  ناـمز  نآ  و 
(177  . ) دناد یم  هیقر  تبیصم  ار  شرمک  ندش  مخ  دیفس و  يوم  تلع  دراد و  یم  ساپ  ار  ردارب  کچوک  رتخد  دای  نانز ، 

دیمخ مدق  اقل  هم  نآ  مغ  زا 

دیفس میاهوم  هتشگ  شیازع  رد 

تسکش مربص  هشیش  تبیصم  نیز 

 . تفرب متام  نیا  زا  منوزحم  بلق 

نامه ایوگ 
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تداهـش نامز  تراسا و  نارود  داـی  هب  تخیر  هیقر  ربق  راـنک  رد  روش  کـشا  راـب  رگید  دروآ  ماـش  هب  زاـب  ار  س )   ) بنیز تبحم ، 
البرک و هصغ  ات  تفاتـش  ردام  رادـید  هب  هیبنیز ،  رد  درک و  زاب  لد  هدـقع  دـیطلغ  شیاـه  هنوگ  رب  مشچ  ناراـب  تارطق  ردارب ،  رتخد 

(178  . ) دیوگ زاب  س )   ) ارهز ترضح  يارب  ار  ماش 

میرادن اباب  رگم  میرادن ،  هناخ  رگم 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

اهنآ دندوب ،  هدش  هداد  ناکـسا  ماش  هبارخ  رد  اهنآ  هارمه  هک  دـندوب  یلافطا  متـس ،  ریجنز  زا  هدـش  اهر  ناوناب  هودـنا  هلان و  نایم  رد 
دندیـشک و یم  فص  هبارخ  برد  رانک  میتی  لاسدرخ  لافطا  نآ  دش  یم  هک  اهرـصع  دندوب ،  ناوناب  گرزب  هاکناج  ياه  هلان  دهاش 

دننام هتـسخ ،  اهنیا  یلو  دـنور  یم  اه  هناـخ  هب  هدرک و  مهارف  ناـن  بآ و  هتفرگ  ار  دوخ  ناـکدوک  تسد  ماـش  مدرم  هک  دـندید  یم 
؟  میرادن اباب  ام  رگم  میرادن ،  هناخ  ام  رگم  همه !  دنتفگ :  یم  دنتفرگ و  یم  ار  همع  نماد  هتسکشرپ  ناغرم 

(179  (() هتفر رفس  هب  امش  ياباب  تسا و  هنیدم  رد  امش  ياه  هناخ  ناگدید ،  رون  ارچ ،   : )) دومرف یم  س )   ) بنیز

ترـضح هلاس  هس  رتخد  س )   ) هیقر ترـضح  اهنآ  نیمهن  هک  دـنتفر ،  ایند  زا  هبارخ  رد  نت  هن  میتی ،  لافطا  نآ  زا  هک  دـنا  هدرک  لقن 
(180  . ) دوب ع )   ) نیسح ماما 

هبیبح ما  اب  وگ  تفگ و 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

تیب لها  زا  ریغ   : )) دـیوگ یم  دونـش ،  یم  هک  ار  موثلک  ما  يادـص  هفوک ،  رد  يو  روضح  نارود  رد  س )   ) بنیز همداـخ  هبیبح  ما 
)) ؟  دنتسه هک  نانیا  دشاب .  یمن  مارح  يدحا  رب  هقدص  ص )   ) مرکا ربمایپ 

جنر رابغ  درگ و  رابغ ،  درگ و  نیا  میآ .  یم  البرک  نیمزرـس  زا  نالا  نم   : )) دیامرف یم  دنک و  یم  هبیبح  ما  هب  یهاگن  س )   ) بنیز
 . (( تسالبرک

 . دسانش یمن  ار  وا  هبیبح  ما  ییوگ  اما ، 

ما  : )) دیامرف یم  لد  زوس  اب  س )   ) بنیز
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)) ؟  یسانش یمن  کنیا  ارم  هک  تسا  هنوگچ  يدوب .  نم  زینک  هفوک  نیا  رد  وت  ع ، )   ) یلع رتخد  بنیز ،  منم ،  هبیبح ! 

وگب تفر ،  یمن  ییاج  نیـسح  شردارب  نودـب  هاگ  چـیه  وا  یتسه ،  بنیز  وت  رگا   : )) دـنک یم  لا  ؤس  برطـضم  نارگن و  هبیبح  ما 
)) ؟  تساجک تنیسح 

(181  ! (() دشاب یم  نیسح  هدیرب  رس  نآ ،  امنب .  تیور  هب  ور  هزین  كون  رب  هاگن   : )) دیامرف یم  دریگ و  یم  شتآ  س )   ) بنیز لد 

هیقر ترضح  نداد  لسغ  هراظن 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

تسیک ناریسا  نیا  تسرپرس   : )) تفگ و  دیـشک ،  لسغ  زا  تسد  هاگان  داد ،  یم  لسغ  ار  س )   ) هیقر ندب  هلاسغ ،  نز  هک  یماگنه 
)) ؟

؟  یهاوخ یم  هچ  دومرف :  س )   ) بنیز ترضح 

؟  تسا دوبک  شندب  هک  هدوب  التبم  يرامیب  هچ  هب  كرتخد  نیا  تفگ :  هلاسغ 

(182  . ) تسا نانمشد  ياه  هبرض  اه و  هنایزات  راثآ  اهیدوبک  نیا  و  دوبن ؛ رامیب  وا  نز !  يا  دومرف :  خساپ  رد  س )   ) بنیز ترضح 

؟  ینز یم  رس  رب  ارچ  دنتفگ :  تسیرگ .  دز و  شرس  رب  ار  شیاهتـسد  دیـشک و  لسغ  زا  تسد  نز  نآ  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و 
رثا اه  یهایس  نیا  دنتفگ :  تسا ؟  هدش  هایس  كرتخد  نیا  ندب  زا  ییاهتمـسق  ارچ  دیوگب  نم  هب  ات  تساجک  رتخد  نیا  ردام  تفگ : 

(183  . ) تسا نانمشد  ياه  هنایزات 

 ( (س ارهز ترضح  ندید  باوخ  هب 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ترضح دمآ .  ع )   ) داجـس ترـضح  دزن  س )   ) بنیز هردخم  ایلع  ترـضح  يزور  دنک :  یم  لقن  بئاصملا  رحب  زا  بهاذملا  زارط 
نآ يدینـش ؟  هچ  همطاـف  ترداـم  زا  يدـید و  هچ  اـی  ؤر  ملاـع  رد  بشید  همع ،  يا  دومرف :  داـتفا ،  هردـخم  نآ  هب  شمـشچ  نوچ 

مهاوخ یم  نم  اما  تسا ؛  نیمه  تیالو  ماقم  و  تسا ،  نینچ  دومرف :  ترضح  نآ  یهاگآ .  مولع  یمامت  زا  وت  درک :  ضرع  هردخم 
 . ملانب مردپ  تبیصم  رب  مونشب و  وت  نابز  زا 

يوم هایس و  هماج  اب  ار  ارهز  مردام  دش ،  باوخ  هب  انشآ  يردق  ممشچ  نوچ  ناگدنامزاب ،  هدید  غورف  يا  درک :  ضرع 
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ياـپ رب  ار  نتـشیوخ  مدـیدب ،  ار  لاـح  نیا  نوـچ  تسا .  هتخاـس  نیگنر  مردارب  نوـخ  اـب  ار  دوـخ  يوـم  يور و  هـک  مدـید  ناـشیرپ 
رگا نم  بنیز !  مرتخد ،  دومرف :  مدیسرپ .  يو  زا  ار  لالم  رپ  لاح  نآ  رـس  مدرک و  دنلب  يراز  هیرگ و  هب  ادص  مدنکفیب و  شکرابم 

تردارب هک  اعوسات ،  زور  رصع  يرادن  رطاخ  هب  رگم  مدوبن .  ادج  امش  زا  مدوب و  امـش  اب  نطاب  رد  نکیل  مدوبن  امـش  اب  رهاظ  رد  هچ 
دنتـشگ یم  رب  نوچ  دـندوب  هدـمآ  مردارب  ردام و  ردـپ و  دـج و  تفگ :  رایـسب  تاملاکم  زا  دـعب  تردارب  یتخیگنارب ،  باوخ  زا  ار 

دنلب نم  زا  هانیـسحاو !  هانیـسحاو !  هلان  هک  ار  اروشاع  بش  يدرک  شومارف  رگم  بنیز ،  يا  تفرگب ! ؟  نم  زا  لوصو  هدـعو  مردام 
اه همیخ  فارطا  رد  بعت ،  جنر و  رازه  اب  بش ،  نآ  رد  نم  يرآ ،  مونش ؟  یم  ار  مردام  يادص  هک  یتفگ  یم  موثلک  ما  اب  وت  دش و 

یمن ار  مردام  يادـص  رگم  رهاوخ ،  يا  تفگ :  وت  هب  نیـسح  تردارب  هک  دوب  يور  نیا  زا  مدز و  یم  داـیرف  هلاـن و  مدـیدرگ و  یم 
یمن رـس  رب  تبیـصم  كاخ  یمه  نم  نادیم ،  يوس  وا  ندش  ناور  و  نیـسح ،  مدـنزرف  نیـسپزاب  عادو  رد  رگم  بنیز !  يا  يونش ؟ 

يا بنیز ،  يا  دندروآ .  رب  نانـس  كون  رب  ار  نیـسح  مدنزرف  رجنح  رب  رجنخ  رمـش  هک  ماگنه  نآ  زا  میوگ  هچ  بنیز ،  يا  مدرک ؟ 
تقو نآ  زا  میوگ  هچ  نم !  ناجرتخد 
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رد انامه  نم  هدیـسر ،  تنحم  رتخد  يا  دندروآ .  رب  راود  دبنگ  هب  ران  هلعـش  دـنداهن و  يور  هاگ  همیخ  يوس  هب  هاگلتق  زا  رکـشل  هک 
ار امـش  ياه  هماج  دـندز و  اهنآ  رد  شتآ  دـندرک و  تراغ  ار  اه  همیخ  هلول  همهمه و و  بوشآ و  نآ  اب  هفوک  مدرم  هک  مدوب  هراظن 

یم زاب  راک  نیا  زا  ار  ناشیا  نایرگ ،  نالان و  وت ،  دندومن و  شلتق  گنهآ  دندنکفا و  نیمز  هب  رتسب  زا  ار  رامیب  دباع  دندرب و  امغی  هب 
ردپ و دج و  هب  وت  باطخ  راهچ  نآ  مدید و  یم  ار  لاوحا  نآ  یمامت  دـنداد  یم  روبع  هاگلتق  زا  ار  امـش  هک  یماگنه  زیه  و  یتشاد ، 

ناجرتخد مدیشک .  یم  رب  مدردرپ  لد  زا  زوسناج  هآ  مدیراب و  یم  هدید  زا  ترـسح  کشا  مدومن و  یم  عامتـسا  ار  تردارب  ردام و 
ماـش و هب  دورو  ماـگنه  اـصوصخ  مدوب ،  هارمه  امـش  اـب  اـج  همه  رد  نم  و  تسا ،  نم  ناوسیگ  رب  هک  تسا  نیـسح  نوـخ  نیا  نم ، 

 . ماجرفدب راکبان  نآ  راتفگ  راتفر و  ماشآ و  نوخ  دیزی  سلجم 

؟  ییاـمرف یمن  كاـپ  شیوخ  يور  يوم و  زا  ار  نوخ  نیا  يور  هچ  زا  رداـم ،  يا  مدرک :  ضرع  دـیامرف ،  یم  س )   ) هردـخم اـیلع 
ناراکمتـس و زا  ار  دوخ  داد  مرب و  تیاکـش  هب  نوـچیب  رداـق  ترـضح  رد  نوـخ  رپ  يوـم  نیا  اـب  دـیاب  هدـید ،  ینـشور  يا  دوـمرف : 

مالس هک  منک  یم  تیصو  ار  وت  و  میامنب .  تعافش  ار  مردپ  تما  ناراک  هنگ  نارادازع و  و  میوجزاب ،  مدنزرف  ناگدنشک 
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یهاتوک نیـسح  مدنزرف  ترایز  يرادازع و  رد  هک  دنک  مالعا  ام  نایعیـش  هب  ییوگب  یناسرب و  داجـس ،  دیـس  مرامیب ،  دـنزرف  هب  ارم 
(184  . ) دوب دهاوخ  تمایق  رد  اهنآ  تمادن  بجوم  هک  دنرامشن  لهس  ار  نآ  دننکن و 

يربک بنیز  ترضح  تافو 

 ( س  ) بنیز رمع  رخآ  تاظحل 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

تـسا جنر  درد  تراسا و  اروشاع و  البرک و  وا  هظحل  ره  تسین .  یندش  شومارف  بنیز  ياهمغ  یلو  هتفریذپ ،  نایاپ  البرک  يارجام 
 . تسوا رمع  نارود  نیرت  تخس  زا  نیسح ،  بنیز و  ترجه  نارود  تیب و  لها  ءاسک  ثیدح  روآدای  هنیدم  هظحل ،  ره  . 

هکنیا لیلد  هب  دراد ،  اطع  لذب و  رب  تداع  تسا و  مرک  دوج و  رحب  هک  رفعج  نب  هللادـبع  تسا .  هداد  خر  یتخـس  یطحق  هنیدـم  رد 
لد غاد  هیرگ و  وا  زور  ره  بنیز ،  یلو  دوش ؛ یم  لوغشم  تعارز  راک  هب  ددرگ و  یم  ماش  یهار  هتشگ  هیهت  ایند  هیامرس  زا  شتسد 

هکنیا ات  دنک ،  یم  ادیپ  تدش  وا  یـضیرم  هظحل  ره  ددرگ و  یم  شا  هداوناخ  لصو  بت  راتفرگ  بنیز  هک  درذگ  یم  یتدـم  تسا . 
 . (( هدب رارق  باتفآ  ریز  هب  طایح  رد  ارم  رتسب   : )) دیوگ یم  هللادبع  شیوخ  رسمه  هب  رهظ  همین 

دنز یم  یفرح  بل  ریز  مادم  هداهن و  شیوخ  هنیـس  يور  ار  يزیچ  مدش  هجوتم  هک  مداد  ياج  طایح  رد  ار  وا   : )) دیامرف یم  هللادبع 
يور رب  تسا ،  هراپ  هراپ  نینوخ و  هک  ار ،  نیـسح  نهاریپ  ینعی  تسالبرک ؛  زا  راـگدای  هک  ار  ینهاریپ  مدـید  مدـش  کـیدزن  وا  هب  . 

نیسح نیسح ،  نیسح ،   : )) دیوگ یم  مادم  هداهن و  هنیس 
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! . . . ((

(185  . ) دیدرگ متخ  تداعس  ریخ و  هب  هب  شرمع  همانراک  تشگ و  هوبنلا  تیب  لها  میرح  رب  دراو  وا  دعب  یتاظحل 

 ( س  ) بنیز هردخم  ایلع  توافو 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

هدیمخ شدق  هک  تسیرگب  نادنچ  مایا ،  تنحم  ماش و  جنر و  البرک و  هعقاو  زا  دعب  س )   ) بنیز ترضح  دیوگ :  بئاصملا  رحب  رد 
 . دیشک يارس  رگید  هب  تخر  ات  تسیزب  نزحلا  مئاد  دیدرگ ؛ دیفس  شناوسیگ  و 

دنوادـخ تمحر  هب  لالمرپ  يارـس  نیا  زا  هبیط ،  هنیدـم  هب  تیب  لها  دورو  زا  هام  راهچ  زا  دـعب  موثلک ،  ما  هردـخم  ایلع  دـیوگ :  زین 
رادـیب نوچ  دـید و  باوخ  رد  ار  شردام  بنیز  هردـخم  ایلع  یبش  تشذـگب ،  موثلک  ما  تافو  زا  زور  داتـشه  یتقو  تسویپ .  لازیال 
دندید دنداد ،  تکرح  ار  هردخم  نآ  دـندمآ و  هک  ینامز  تفرب .  شوه  زا  ات  دزب  شیوخ  تروص  رـس و  رب  تسیرگب و  رایـسب  دـش 

 . تسا هدرک  زاورپ  نانج  راسخاش  هب  وا  سدقم  حور 

رب تمایق  بوشآ  اروشاع و  هودنا  ییوگ  هک  نادنچ  دندمآ  رد  يراز  هب  هردـخم  نآ  متام  رد  لوتب ،  هیرذ  لوسر و  لآ  تقو  نیا  رد 
باتک رد  هنـس 277  رد  یفوتم  هباـسن ،  یلدـیبع  لوق  رباـنب  بجر  مهدراـهچ  اـی  ناـضمر  مهد  رد  زادـگناج ،  هعقاو  نیا  و  دـش .  اـپ 

 . داد يور  يرجه  لاس 62  زا  تایبنیز )) 

و دراد ،  دوجو  فالتخا  ناـخروم  نیب  يو  تاـفو  زور  خـیرات  رد  یلو  تسا ،  ناـگمه  قاـفتا  دروم  هنـس 62  رد  هردخم  نیا  تافو 
هام مجنپ  هبنشکی  بش  رد  ار  وا  تافو  زین  یضعب  دش ،  رکذ  هک  یلوق  ود  رب  هتشذگ 
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(186  . ) دنا هتسناد  بجر 

نفد لحم 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : دراد دوجو  رظن  هس  س )   ) بنیز ترضح  نفد  لحم  هب  عجار 

؛  عیقب ینعی  تراهط  تمصع و  تیب  لها  نادناخ  روبق  رانک  هرونم ،  هنیدم  - 1

؛ رصم رهاق  - 2

 . قشمد هطوغ  هقطنم  رد  عقاو  هیوار ))   )) هیرق رد  روهشم  فورعم و  ماقم  - 3

 ( س  ) بنیز ترـضح  نوچ  هک  تسا  یلامتحا  هیرظن  نیا  رب  ینتبم  و  درادن ،  نیمخت  سدح و  زج  هب  یکردم  چیه  ارهاظ  لوا :  لوق 
ایند زا  هنیدم  رد  یعیبط  روط  هب  دـشاب ،  هدـماین  شیپ  يا  هزات  دادـیور  هچنانچ  تسا .  هدرک  تعجارم  هنیدـم  هب  البرک  هثداح  زا  سپ 

 ! تسا هدش  نفد  ص )   ) ربمغیپ نادناخ  هاگمارآ  عیقب  رد  یعیبط  روط  هب  زین  هدرک و  تلحر 

 . تسین تسد  رد  یتسرد  كردم  دشاب ،  رصم  هک  زین ،  مود  لوق  دروم  رد 

عقاو ماش ،  هطوغ  هقطنم  زا  هیوار  هیرق  رد  ار  س )   ) بنیز ترـضح  ربق  هک  دوش  یم  تباث  موس  لوق  راـبتعا  قوف ،  لاوقا  فیعـضت  اـب 
رتخد س )   ) بنیز ترضح  مان  هب  یهوکشاب  رایـسب  دقرم  هاگراب و  اج  نآ  رد  دناد .  یم  قشمد ،  یقرـش  بونج  يرتمولیک  تفه  رد 

هب خـیرات  زا  هچنآ  تسا .  هدوب  نایعیـش  ریغ  یتـح  نایعیـش و  تیب و  لـها  ناتـسود  رازم  هراومه  هک  دراد  دوجو  ع )   ) نینم ؤـملاریما 
 ، تسا هدوب  دوجوم  زین  مود  نرق  رد  یتح  هک  تسا  رازم  نیا  يانب  رایسب  تمدق  دیآ ،  یم  تسد 

 . تسا هدمآ  رهطم  دقرم  نیا  ترایز  هب  ع )   ) قداص رفعج  ماما  دـنزرف  نمت  ؤم  قاحـسا  رـسمه  هسیفن ،  هدیـس  راوگرزب :  يوناب  اریز 
(187)

 ( س  ) بنیز تافو  رد  ع )   ) نامز ماما  هیرگ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

تیآ موحرم 
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ریبخ ثدـحم  دنمـشناد و  ملاع  هک  تسا  هدروآ  هیبنیزلا ))  صئاصخلا   )) باتک رد  یفوتم 1348 ه ق )   ) يریازج نیدلارون  دیـس  هللا 
 : دسیون یم  شامقلا ))  هنیفس   )) مان هب  دوخ  لوکشک  باتک  رد  رمحالا  تیربک  باتک  بحاص  ینیاق ،  رقاب  دمحم  خیش 

 ، تشادن داوس  هک  دوب  راک  زیهرپ  دهاز و  يدیس  اجنآ  رد  متشاد  لاغتشا  يوزوح  مولع  لیصحت  هب  فرشا  فجن  رد  هک  يرصع  رد 
مرح زا  يا  هشوگ  ناـبز ،  كرت  ناریاز  زا  یکی  دـید  دوـب ،  لوغـشم  ترـضح  دـقرم  تراـیز  هب  ع )   ) یلع ترـضح  مرح  رد  يزور 

 ، نارق ملید  كرت و  هک  تسا  راوازس  ایآ   : )) تفگ دوخ  هب  دش و  یتاساسحا  لیلج  دیـس  نیا  دش ،  نارق  توالت  لوغـشم  تسـشن و 
از یتمـسق  تمه  تریغ و  يور  زا  وا  ینامب )) ! ؟  مورحم  نآرق  تایآ  دـناوخ  زا  یـشاب و  داوس  یب  وت  دـنناوخب و  ار  تدـج  باـتک 

تخادرپ مولع  لیصحت  هب  ار  رگید  تمسق  و  دنک ،  نیمءات  ار  شا  یگدنز  جراخم  ات  درک  فرص  یناسربآ )   ) ییاقس رد  ار  شتاقوا 
یفوتم 1312 گرزب ،  يازریم   ) يزاریـش نسح  دمحم  ازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  جراخ  سرد  رد  هک  يدح  هب  ات  درک  یقرت  مک  مک  و 

نم يارب  اسراپ  لیلج و  دیس  نیا  تسا .  هدیـسر  داهتجا  دح  هب  دنداد  یم  لامتحا  هک  دیـسر  يا  هجرد  هب  درک و  یم  تکرـش  ه ق ) 
 : درک لقن  نینچ 

مدرک مالس  متفر و  شرضحم  هب  دوب ،  لاح  هتفشآ  نیگمغ و  رایسب  مدید ،  ار  جع )   ) رصع یلو  ترـضح  نامز  ماما  باوخ  ملاع  رد 
ارچ  : )) مدرک ضرع  سپس  ، 
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ما همع  هک  يزور  نآ  زا  تسا .  س )   ) بنیز ترـضح  ما  همع  تافو  زور  زورما   : )) دومرف یتسه )) ؟  ناـیرگ  تحاراـن و  هنوگ  نیا 
یم نانچ  نآ  دـننک ،  یم  اپ  هب  ازع  سلجم  اهنامـسآ  رد  ناگتـشرف  وا ،  تافو  زور  رد  لاس  ره  نونکات ،  هدرک ،  تاـفو  س )   ) بنیز
یم دنناوخ و  یم  دناوخ ،  هفوک  رازاب  رد  هک  ار  س )   ) بنیز ترـضح  هبطخ  اهنآ  منک ،  تکاس  ار  اهنآ  مورب و  دیاب  نم  هک  دـنیرگ 

(188  . (() ما هدومن  تعجارم  ناگتشرف  سلجم  نآ  زا  نونکا  مه  نم  دنیرگ ، 

 ! دناوخ یم  عادو  هضور  ع )   ) نامز ماما 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : دومرف یم  یلیبدرا  سدقم  زا  لقن  هب  یفاک  ياقآ  بانج 

 ( ع  ) نیـسح ماما  دـناوخ و  یم  هضور  ام  يارب  یهاگ  هک  دوب  يا  هبلط  ياقآ  کی  هار  نیب  رد  میتفر .  یم  البرک  هب  هدایپ  بالط  اـب  ))
 : متفگ تسا ،  غولـش  هدمآ و  ریاز  مدـید  هک  سب  زا  دوب .  نیعبرا  ترایز  البرک .  مدـمآ  دوب .  هتـشاذگ  شا  هرجنح  رد  یکمن  کی 

کی میدـش ،  تراـیز  ندـناوخ  هداـمآ  نحـص  هشوگ  مدرک و  عمج  دوخ  رود  ار  اـه  هبلط  موشن .  ناریاز  محازم  مورن و  مرح  لـخاد 
ناهگان تفر .  اجک  تیعمج  نیا  نیب  میناد  یمن  دنتفگ :  تساجک ؟  دـناوخ  می  هضور  ام  يارب  هار  رد  هک  يا  هبلط  نآ  متفگ :  تقو 

هچ یهاوخ  یم  یلیبدرا !  سدقم  دمحم  الم  دز :  ادـص  دـیآ .  یم  نم  فرط  هب  دـنز و  یم  رانک  ار  مدرم  یبرع  درم  کی  هک  مدـید 
دومرف مناوخب .  نیعبرا  ترایز  مهاوخ  یم  متفگ :  ینکب ؟ 
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مامت ترایز  یتقو  مداد .  یبدا  یتاکن  هب  ار  ما  هجوت  اج  ود  یکی  مدـناوخ ،  رتدـنلب  ار  ترایز  منک  شوگ  مه  نم  ات  ناوخب  رتدـنلب  : 
سدـقم دومرف :  نم  هب  برع  درم  نآ  تقو  کی  تسا .  هتفر  اجک  میناد  یمن  دـنتفگ  دـشن ؟  ادـیپ  هبلط  نآ  متفگ :  اه  هبلط  هب  دـش ، 

دیایب متـساوخ  هتفر ؟  اجک  مناد  یمن  دناوخ ،  یم  هضور  یهاگ  ام  يارب  هار  رد  اه  هبلط  زا  یکی  متفگ :  یهاوخ ؟  یم  هچ  یلیبدرا ! 
هب ایآ  يرآ ،  متفگ :  مناوخب ؟  هضور  تیارب  نم  یهاوخ  یم  یلیبدرا !  سدـقم  دومرف :  نم  هب  برع  نآ  دـناوخب .  هضور  ام  يارب  و 

هاگن زرط  نامه  زا  درک و  ع )   ) نیـسح ماما  حیرـض  فرط  هب  ار  شیور  صخـش  نآ  هاگان  يرآ .  دومرف :  يدراو ؟  ندـناوخ  هضور 
نامدای مادـک  چـیه  اه  هبلط  نیا  هن  یلیبدرا و  سدـقم  نیا  هن  نم و  هن  هللادـبع !  ابا  دز :  ادـص  تقو  کی  درک ،  بلقنم  ار  ام  ندرک ، 

 ، برع نآ  مدیمهف  و  تسین ،  یـسک  مدـید  هاگان  يوش !  ادـج  س )   ) بنیز ترهاوخ  زا  یتساوخ  یم  هک  ار  یتعاس  نآ  دور ،  یمن 
 . تسا هدوب  س )   ) ارهز يدهم 

يراوگوس سلجم  هب  تیانع 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : دومرف سانش  قح  میرکلادبع  هللا  تیآ  ترضح  لماع ،  ملاع  ام ،  داتسا 

نیسح ماما  يرادازع  دجسم  رد  دوب ،  مرحم  مایا  متـشاد .  مود  هقبط  رد  عماج  دجـسم  هناخباتک  رانک  يا  هرجح  یگبلط  نارود  رد  ))
 . مدوب هعلاطم  لوغشم  دوخ  هرجح  رد  نم  دوب و  اپ  رب  (ع ) 
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لاح رد  موس  هعفد  متـشگزاب .  هرجح  هب  و  متفرگ ،  وضو  متـساخرب  مدش و  رادیب  یهاتوک  تدم  زا  سپ  درب و  مباوخ  هعلاطم  ماگنه 
اهنآ زا  یکی  هک  دـش  ماهلا  نم  هب  دـندش .  دراو  هللجم  مناـخ  دـنچ  دـش و  زاـب  ما  هرجح  هتـسب  رد  مدـید  هک  مدوب  يرادـیب  باوخ و 

 . دوب س )   ) بنیز ترضح 

؟  ینک یمن  ترکش  يرادازع  مسارم  رد  ارچ  دومرف : 

 . مور یم  دعب  منک ،  یم  هعلاطم  مدرک :  ضرع 

 . ینک تکرش  سلجم  يورب  دیاب  تسا ،  لیطعت  سرد  اروشاع ) زور  ای   ) مرحم مایا  رد  هن !  دومرف : 

ماش رد  شا  همع  ربق  رانک  ع )   ) نامز ماما 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : هکنیا نآ  تسا و  ماش  رد  س )   ) بنیز ربق  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  هدمآ  یناتساد  هیبنیزلا ))  صیاصخ   )) باتک همدقم  رد 

گرزب و ياملع  زا  یکی  رـضحم  هب  يزور  دـنک :  یم  لقن  دوب ،  دـنمناوت  ظاعو  زا  یکی  هک  هدازاقـس ،  اـضر  دـمحم  جاـح  موحرم 
مباوج رد  وا  مدش ،  ایوج  بنیز  ترـضح  دـقرم  هرابرد  وا  زا  متـشگ و  فرـشم  ینادـمه  یلعالم  جاح  بذـهم ،  سدـقم و  دـهتجم 

 : دومرف

بهذم هعیش  یـصخش  دندومرف :  دوب ) دیلقت  عجارم  نیققحم و  زا  هک   ) یقارع ءایـض  اقآ  یمظغلا  هللا  تیآ  ترـضح  موحرم  يزور  ))
دنک یم  مگ  ار  دوخ  لوپ  هار  لوط  رد  وا  ددرگ .  یم  ناریا  مزاع  ع )   ) اضر ماما  ترضح  ترایز  دصق  هب  ناتسبرع  فیطق  نایعیش  زا 
دیـس لاح  نامه  رد  ددرگ .  یم  جـع )   ) نامز ماما  هللا  هیقب  ترـضح  هب  لسوتم  لکـشم  عفر  يارب  دـنام و  یم  نادرگرـس  ناریح و  . 

هدرک تمحرم  یغلبم  وا  هب  هک  دنیب  یم  ار  ینارون 
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 . دناسر یم  هرماس ))   )) هب ار  وت  غلبم  نیا  دیوگ :  یم  و 

نآ دیوگ  یم  يدهم  دیـس  ییوگ :  یم  وا  هب  يور و  یم  يزاریـش ))  نسح  ازیم  جاح   )) ام لیکو  شیپ  يدیـسر ،  رهـش  نآ  هب  نوچ 
وا هب  تساوخ ،  هناشن  وا  رگا  دزاس .  فرطرب  ار  تا  یلام  لکـشم  دـناسرب و  دهـشم  هب  ار  وت  هک  دـهدب  وت  هب  نم  فرط  زا  لوپ  ردـق 

تیعمج ماحدزا  دـیدوب ،  فرـشم  ما  همع  مرح  رد  ماش  رد  ینارهط ،  ینک  یلعالم  جاـح  اـب  امـش  ناتـسبات ،  لـصف  رد  لاـسما  وگب : 
و يدرک !  بوراج  ار  مرح  نآ  اب  هتفرگ و  شود  زا  ابع  امـش  دوش .  هتخیر  لاغـشآ  ددرگ و  فیثک  ما  همع  مرح  هک  دوب  هدـش  ثعاب 

 ! ! (( . مدوب امش  رانک  رد  نم  و  تخیر . . .  یم  نوریب  ار  اه  لاغشآ  نآ  زین  ینک  یلعالم  جاح 

یب مدناسر .  وا  ضرع  هب  ار  نایرج  مدـش  بایفرـش  يزاریـش  موحرم  تمدـخ  هب  مدیـسر و  ارماس  هب  نوچ  دـیوگ :  یم  یفیطق  هعیش 
میارب ار  یغلابم  تفگ و  کیربت  دیـسوب و  ار  میاهمـشچ  دـنکفا و  مندرگ  رد  تسد  تخیر ،  یم  قوش  کـشا  هک  یلاـح  رد  راـیتخا 

 . درک تمحرم 

رایـسب یلو  درک ،  قیدصت  وا  مدومن .  فیرعت  زین  وا  يارب  ار  نایرج  نآ  مدیـسر و  ینک  ياقآ  جاح  تمدـخ  مدـمآ ،  نارهت  هب  نوچ 
(189  . ) دش یم  وا  بیصن  راختفا  یگدنیامن و  نیا  شاک  يا  هک  تشگ  رثءاتم 

 ( س  ) بنیز ترضح  تامارک 

نید ناگرزب  زا  یکی  يافش 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : دیامرف یم  مالسالا  ضیف 

هجلاعم مدش و  راتفرگ  مکش  درد  هب  شیپ  لاس  هدزاود  زا  شیب 
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مه اج  نآ  رد  میدـش .  فرـشم  یلعم  يالبرک  هب  هداوناـخ  تیب و  لـها  یهارمه  قاـفتا و  هب  ءافـشتسا  يارب  دیـشخبن .  يدوس  ءاـبطا 
مدوب روجنر  هکنیا  اب  هدومن ،  توعد  شلزنم  هب  ار  یهورگ  نم و  فرشا ،  فجن  رد  نیریاز  زا  یتسود  يزور  متـشگ .  التبم  تخس 

 : دومرف تشاد ،  روضح  سلجم  نآ  رد  هک  هر )   ) ءاملع زا  یکی  نوگانوگ ،  ياهوگ  تفگ و  نیب  رد  متفر .  ، 

 ، ناوخب س )   ) يربک بنیز  ترـضح  ایلع  مان  هب  راب  هس  ار  یلاعت  يادخ  يراد ،  سا  هتـساوخ  تجاح و  هاگ  ره  تفگ :  یم  مردپ  ))
زا ار  دوخ  يرامیب  يدوبهب  افش و  هدرک ،  نینچ  نم  ور  نیا  زا  دزاس .  یم  اور  ار  تسا  هتـساوخ  لجوزع  يادخ  یلدود ،  کش و  یب 
 ، تفای يدوبهب  يرامیب  نیا  زا  رگا  هک  متـسب  نامـسپ  دـهع و  مراگدرورپ  اب  هدومن و  رذـن  نآ  رب  هوالع  و  متـساوخ ،  یلاـعت  يادـخ 

 . دندرگ دنم  هرهب  نآ  زا  ناگمه  ات  مسیونب  س )   ) همظعم هدیس  لاوحا  رد  باتک 

رشن پاچ و  نتـشون و  اهراک و  لاغـشا و  يرایـسب  زا  اما  متفای .  افـش  یهاتوک  نامز  زا  سپ  هک  ار  هنءاش  لج و  يادخ  ساپـس  دمح 
هاـگآ ارم  منارتـخد  زا  یکی  شیپ  زور  دـنچ  هکنیا  اـت  مدومنن ،  اـفو  شیوخ  رذـن  هب  میظع  نآرق  ریـسفت  هصـالخ  همجرت و  باـتک و 
باتک ار  نآ  مدومن و  عورـش  نآ  نتـشون  هب  هتـساوخ ،  کمک  قیفوت و  همـسا  زع  يادخ  زا  مه  نم  هدومنن ،  افو  مرذن  هب  هک  تخاس 

انحاورا يربکلا -  بنیز  هموصعملا ،  انتدیس  ارسود  نوتاخ  همجرت 
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(190  . ) مدیمان هادفلااهمادقا -  بارتل 

لدگنس دارفا  هیامرس  يدوبان 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 ( بلح رهـش  کـیدزن   ) نشوج هوک  هب  هار  ریـسم  رد  دـندرب ،  یم  ماـش  هب  هفوک  يوس  زا  ار  ص )   ) دـمحم لآ  ناریـسا  هک  یماـگنه 
 ، دش طقس  شا  یگنشت  هار و  یتخس  رثا  رب  دندوب ،  هداهن  نسحم  ار  وا  مان  تشاد و  محر  رد  هک  مرح  ناوناب  زا  یکی  هچب  دندیسر ، 

 . دشاب یم  شارخلد  هنحص  نامه  روآدای  هک  تسا  دوجوم  طقسلا )) دهشم   )) مان هب  یهاگترایز  اج  نآ  رد  نونکا  مه  هک 

راک لوغـشم  اج  نآ  رد  يا  هدـع  دراد و  رارق  سم  ندـعم  هوک ،  نآ  کیدزن  رد  دـید  س )   ) بنیز ترـضح  هک  تسا  هدـش  تیاور 
 ، دندومن عانتما  اذغ  بآ و  نداد  زا  یلدگنس  لامک  اب  دندوب ،  نانمشد  زا  هک  اهنآ  تفر ،  اهنآ  دزن  اذغ  بآ و  نتفرگ  يارب  دنتسه ، 

 . دنتخادرپ ع )   ) تیب لها  هب  ییوگازسان  هب  هکلب 

دیدرگ و دوبان  یلک  هب  ندعم  نآ  هک  دش  ثعاب  نیرفن  نیمه  درک ،  نیرفن  اهنآ  دروم  رد  تخوس ،  رایسب  س )   ) بنیز ترـضح  لد 
 . تفر داب  رب  دندوب ،  هدروآ  تسد  هب  ندعم  نآ  زا  ینالک  تورث  اهلاس ،  هک  اهنآ  هیامرس 

نداد بآ  زا  یتح  اج  نآ  رد  سم  نارگراک  هک  هدش  هداد  تبسن  نارح ،  هوک  مان  هب  یهوک  هب  بلطم  نیا  ریظن  رگید ،  تیاور  رد  و 
هقعاص س )   ) بنیز نیرفن  رثا  رب  دندنار ،  دوخ  زا  ار  ع )   ) تیب لها  هنامحر  یب  يدروخرب  اب  دـندرک و  يراددوخ  ع )   ) تیب لها  هب 

یمامت و  دمآ ،  دورف  اهنآ  رب  يا 
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(191  . ) تخاس دوبان  دینازوس و  ار  تخب  هریت  نالدگنس  نآ 

محر یب  نز  يدوبان 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ینز هزوجع  زا  روظنم  دوب ،  زوجع )) رصق   )) نآ مان  هک  دندیسر  یهاگلزنم  هب  ص )   ) دمحم لآ  ناریسا  ماش ،  هفوک و  هار  ریـسم  رد 
ییاـج هب  ار  یمرـش  یب  یخاتـسگ و  دوب ،  لدروـک  نانمـشد  زا  تشاد و  كاـپان  یتشرـس  هک  نز  نیا  دوـب ،  ماـجحلا ))  ما   )) ماـن هب 

رـس نآ  زا  هک  يروط  هب  دیـشارخ  ار  نآ  دیـشک و  ار  يرـس  هرهچ  یگنـس  رب  دمآ و  ع )   ) نیـسح ماما  سدـقم  رـس  رانک  هک  دـیناسر 
 . تخیر نوخ  سدقم 

؟  دراد مان  هچ  نز  نیا  دیسرپ :  شارخلد  هنحص  نیا  ندید  اب  س )   ) بنیز

 . تسا ماجحلا ))  ما   )) وا مان  دنتفگ : 

 : درک نیرفن  نینچ  دیلپ  نز  نآ  زوسناج  هلان  هآ و  اب  س )   ) بنیز ترضح 

زا لبق  ایند  شتآ  اب  ار  وا  و  امرف ،  ناریو  ار  نز  نیا  هناخ  ایادخ ،  هرخالا ؛))  ران  لبق  ایندلا  رانب  اهقرحاو  اهرصق ،  اهیلع  برخ  مهللا  ))
 . (( نازوسب ترخآ ،  شتآ 

نآ رد  یشتآ  و  هدش ،  ناریو  رصق  مدید  هک  دوب  هدیسرن  رخآ  هب  س )   ) بنیز ياعد  زونه  ادخ  هب  دنگوس  دیوگ :  یم  هدننک  تیاور 
دیزو و يدنت  داب  سپـس  درک و  لیدبت  رتسکاخ  هب  دـینازوس و  نز  نآ  اب  دوب  اجنآ  رد  ار  هچنآ  همه  دروآ و  يور  هدـش  ناریو  رـصق 

(192  . ) دنامن یقاب  رصق  نآ  زا  يرثا  هناشن و  رگید  تخاس و  هدنکارپ  ار  اهرتسکاخ  نآ  همه 

 ( س  ) بنیز ياعد  رثا 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

روبیس هب  سپس  ظوفح )) رصق   )) مان هب  یهاگلزنم  هب  هک  یماگنه  دنتشذگ .  هزوجع )  رصق   ) اج نآ  زا  ع )   ) تیب لها 
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اعد اهنآ  يارب  و  درک ،  رکشت  اهنآ  زا  س )   ) بنیز ترضح  دندرک .  يراتفرشوخ  ص )   ) دمحم لآ  ناریسا  اب  اج  نآ  مدرم  دندیـسر 
ناش يزور  قزر و  و  دش ،  اراوگ  نیریش و  ناشبآ  دندنام و  ظوفحم  ناملاظ  دنزگ  زا  اجنآ  مدرم  ترـضح ،  نآ  ياعد  رثا  رب  درک ، 

(193  . ) دیدرگ نازرا  تکرب و  رپ 

مشچ درد  يافش 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

لامک اب  ياهتیـصخش  ناگرزب و  زا  هک  يدابآ ،  ناطلـس  رقاب  دمحم  دیـس  زا  كردتـسم ،  بحاص  يرون ،  نیـسح  ازریم  جاح  همالع 
مرو يروط  هب  درک و  مرو  متـسار  مشچ  مدـش ،  التبم  مشچ  درد  دـیدش  يرامیب  هب  درجورب  رد  نم  تفگ :  هک  دـنک  یم  لـقن  دوب ، 
یب اهنآ  ياوادم  و  متفر ،  ناکشزپ  همه  دزن  متشادن ،  شمارآ  باوخ و  درد ،  تدش  زا  و  دوبن ،  ادیپ  ممشچ  یهایس  هک  دش  گرزب 
یم یـضعب  و  یـشاب ،  نامرد  تحت  دیاب  هام  شـش  ات  دنتفگ  یم  یـضعب  دندرک .  یناوتان  راهظا  نآ ،  نامرد  زا  اهنآ  و  دـنام ،  هجیتن 

هب هک  تسا  رتهب  تفگ :  نم  هب  ناتـسود  زا  یکی  هکنیا  ات  مدوب ،  نیگمغ  نوزحم و  رایـسب  تسا .  نامرد  هب  زاین  زور  لهچ  ات  دنتفگ 
 . میورب البرک  هب  مه  اب  نم  اب  ایب  متسه ،  مزاع  نم  يریگب ،  افش  ترـضح  نآ  زا  و  يورب ،  ع )   ) نیـسحلا هللادبع  ابا  رونم  ربق  ترایز 

رگا تسین ،  اور  رفـس  وت  يارب  تفگ :  مدرک ،  هعجارم  بیبط  هب  دـهدب .  هزاـجا  بیبـط  رگم  منک ،  رفـس  هنوگچ  لاـح  نیا  اـب  متفگ 
 ، ینک ترفاسم 
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 : تفگ و  هدمآ ،  تدایع  هب  مناتسود  زا  یکی  متشگزاب ،  هناخ  هب  يوش .  یم  انیبان  یلک  روط  هب  هکنیا  رگم  یسر ،  یمن  مود  لزنم  هب 
هن هک  تفگ  ار  شلاح  حرش  نمض  رد  دشخبن ،  افـش  ادخ  يایلوا  هناخـضیرم  ادهـش و  تبرت  البرک و  كاخ  زج  ار  وت  مشچ  يرامیب 
اب نم  تفای .  افـش  ع )   ) نیـسح ماما  تبرت  زا  اهنت  و  دـش ،  سویءام  ناکـشزپ  همه  ناـمرد  زا  و  دوب ،  بلق  شپت  هب  ـالتبم  لـبق  لاـس 

مشچ درد ،  راشف  رثا  رب  تفای ،  تدش  ممـشچ  درد  مود  هاگلزنم  رد  مدرک ،  تکرح  البرک  يوس  هب  البرک  ناوراک  اب  ادخ  هب  لکوت 
رد ناـنچمه  ینک .  تعجارم  تسا  رتـهب  تسین ،  بوـخ  وـت  يارب  رفـس  هک  دـندرک  شنزرـس  ارم  نارفـسمه  تـفرگ ،  درد  زین  مـپچ 
 ( س  ) بنیز ترضح  باوخ  ملاع  رد  مدیباوخ .  یکدنا  تفرگ و  مارآ  ممشچ  درد  رحـس  ماگنه  مدرب  یم  رـس  هب  تریح  یتحاران و 

هنوگ چیه  سپ  نآ  زا  مدش ،  رادیب  باوخ  زا  سپـس  مدـیلام ،  ممـشچ  رب  متفرگ و  ار  وا  هعنقم  هشوگ  متفر و  شرـضحم  هب  مدـید  ار 
 ، متفگ ناتـسود  ناهارمه و  هب  ار  ارجام  دش .  بوخ  مپچ  مشچ  نوچمه  متـسار  مشچ  و  مدرکن ،  ساسحا  ممـشچ  رد  یجنر  درد و 

نیا دوـش .  یمن  هدـید  مخز  مرو و  زا  يرثا  چـیه  و  تسین ،  نم  مشچ  ود  نیب  یقرف  چـیه  دـندید  دـندرک ،  هاـگن  ارم  نامـشچ  اـهنآ 
 . مدومن لقن  همه  يارب  ار  س )   ) بنیز ترضح  تمارک 

یلعحتفالم يافش  دروم  رد  ار  بلطم  نیا  ریظن  يرون  ثدحم 
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(194  ) تسا هدومن  لقن  دوب ،  گرزب  نایاسراپ  داتوا  زا  هک  يدابآ  ناطلس 

انیبان يافش 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

نیا زا  دوب و  ریظن  مک  ع )   ) ءادهشلادیس ترـضح  هب  هقالع  و  ع )   ) تیب لها  هب  لسوت  رد  هک  کیب ،  لیعامـسا  میحر  دمحم  موحرم 
شـش رد  هک  دومن  لقن  دش ،  لصاو  قح  تمحر  هب  ناضمر 1378  هام  رد  هدش و  شبیـصن  يونعم  يروص و  تاکرب  تمحر و  باب 

 . مدیدرگ انیبان  مشچ  ود  ره  زا  تبقاع  هدوب و  راتفرگ  لاس  هس  ات  مدش و  التبم  مشچ  درد  هب  یگلاس 

تبرش مرگ و  اوه  دوب ،  یناوخ  هضور  کیب  لیعامـسا  یقت  دمحم  جاح  موحرم  مراوگرزب  ییاد  لزنم  رد  اروشاع  مایا  مرحم  هام  رد 
مشچ وت  دومرف :  ما  ییاد  مهدب ! ؟  تبرش  مدرم  هب  نم  دهد  هزاجا  هک  مدرک  شهاوخ  ما  ییاد  زا  نم  دنداد .  یم  نیعمتـسم  هب  درس 

 . مداد ناگدنونش  هب  تبرش  يردق  شدوخ  کمک  اب  نم  و  درک ،  لوبق  دیایب !  مهارمه  انیب  رفن  کی  متفگ :  یناوت !  یمن  يرادن و 

ریثءات تحت  نم  دناوخ و  س )   ) بنیز ترضح  هضور  دوخ  تبیصم  رکذ  رد  درک .  یم  ینارنخس  یتانابهطصا  هعیرشلا  نیعم  موحرم 
هدیـشک و نم  نامـشچ  رب  ار  ناـشکرابم  تسد  يا  هللجم  يوناـب  لاـح  نآ  رد  متفر  لاـح  زا  اـت  مدرک  هـیرگ  ردـق  نآ  مـتفرگ .  رارق 

(( . دش یهاوخن  التبم  درد  مشچ  هب  رگید  يدش و  بوخ   : )) دندومرف

هدـش و بلقنم  سلجم  لـها  ماـمت  مدـیود ،  ما  ییاد  فرط  هب  كاـن .  حرف  داـش و  مدـید ،  ار  سلجم  لـها  مدرک .  زاـب  مشچ  هاـگان 
 ، دنتفرگ ارم  فارطا 
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 ( ع  ) نیـسحلا هللادبع  ابا  ترـضح  هب  تالـسوت  تکرب و  زا  نیا  دندومن .  قرفتم  ار  تیعمج  دندرب و  یقاتا  هب  ارم  ما  ییاد  روتـسد  هب 
(195  (( . ) نیسحلا هللادبع  ابءا  یمءا  تنا و  یبءاب   )) دنداد تاجن  ییانیبان  زا  ارم  هداد و  افش  ار  ممشچ  نآ  کی  رد  هک  دوب 

يدوهی بیبط  ندش  ناملسم 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 . دـیدرگ بذـعم  ینامرد  یب  درد  هب  ایند  رد  دوش ،  التبم  ترخآ  باذـع  هب  هکنآ  زا  شیپ  ع )   ) نیـسح ماـما  تداهـش  زا  سپ  دـیزی 
 . دیزگ نادـند  هب  تریح  تشگنا  بجعت  يور  زا  درک و  دـیزی  هب  یهاگن  بیبط  درک .  بلط  هجلاعم  يارب  ار  يدوهی  يابطا  زا  یکی 

چیه هک  میا  هدینش  املع  زا  میا و  هدید  ینامسآ  بتک  رد  ام  تفگ :  دیشک و  نوریب  وا  يولگ  زا  برقع  دنچ  يا  هژیو  ریبدت  اب  سپس 
هدش راتفرگ  يرامیب  نیا  هب  هک  يا  هدرک  ار  یهانگ  هچ  وگب  دشاب ،  ربمغیپ  رسپ  لتاق  هکنآ  رگم  دوش  یمن  التبم  يرامیب  نیا  هب  سک 

! ؟  يا

دنلب ار  دوخ  هبابس  تشگنا  يدوهی  ما  هتـشک  ار  یلع  نب  نیـسح  نم  تفگ :  یتاظحل  زا  سپ  دنکفا و  ریز  هب  ار  رـس  تلاجخ  زا  دیزی 
 (( . هللا لوسر  ادمحم  نا  دهشا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا   : )) تفگ درک و 

وا رسمه  یلو  درکن ،  لوبق  درک ،  توعد  مالسا  نید  هب  ار  دوخ  ردارب  تفر  دوخ  لزنم  هب  تساخرب و  ياج  زا  دش و  ناملـسم  بیبط 
 . تشاد یفخم  رهوش  زا  ار  شمالسا  درک و  لوبق  ار  مالسا  زین  شردارب  رسمه  دنتفریذپ .  شناشیوخ  و 

یکی اهنآ ،  یگیاسمه  رد 
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نآ رد  ناملسم  هزات  نز  نآ  درک ،  یم  اپ  رب  ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  يراد  هیزعت  سلجم  اهزور  رثکا  هک  دوب  صلاخ  نایعیـش  زا 
شرهوش هب  ار  نز  نایرج  نایدوهی  زا  یـضعب  تسیرگ .  یم  تراهط  تمـصع و  تیب  لـها  بیاـصم  رب  دومن و  یم  تکرـش  سلجم 

يدوهی رفن  داـتفه  بشما  تفگ :  شرـسمه  هب  تفر و  هناـخ  هب  اذـل  منک ،  یم  ناـحتما  ار  وا  زورما  تفگ :  يدوـهی  دـنداد ،  عـالطا 
 ! نک ایهم  ییاریذپ  تهج  ار  اه  یندروخ  عاونا  هدامآ و  ار  ینابزیم  طیارش  دوب ،  دنهاوخ  ام  نامهم 

سلجم هب  اروف  دینش ،  ار  ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  تبیـصم  رکذ  يادص  دوش ،  نتخپ  اذغ  لوغـشم  تساوخ  ناملـسم  هزات  يوناب 
 . دوب هدش  گنت  تقو  یلو  دمآ ،  شدای  هب  رهوش  نخس  دمآ ،  دوخ  هب  یتقو  درک .  يدایز  هیرگ  ترـضح  نآ  يازع  رد  تفر و  ازع 

نایرگ مشچ  اب  کی  ره  هدش و  عمج  شوپ  هایس  یناوناب  دید  دیسر  هناخ  هب  یتقو  دمآ ،  هناخ  يوس  هب  دش و  س )   ) همطاف هب  لسوتم 
 ! دنرادن تحارتسا  يا  هظحل  دنشاب و  یم  تمدخ  لوغشم 

رد يدولآ  نوخ  نهاریپ  هک  دید  ار  يا  هللجم  يوناب  تساذـغ و  نتخپ  لوغـشم  خـبطم  رد  دـید  ار  ییالاب  دـنلب  مناخ  ناوناب  نایم  رد 
نیزم ار  هناشاک  نیا  دوخ  مودـق  اـب  هک  دـیتسیک  امـش  یمارگ !  يوناـب  يا  درک :  ضرع  ناملـسم  هزاـت  نز  تسا !  هتـشاذگ  شراـنک 

؟  دیا هدرک  ایهم  ار  ینامیهم  مزاول  هدومرف و 

 ، یتشاد مدقم  تا  هناخ  راک  رب  ار  مدیهش  بیرغ و  دنزرف  يرادازع  وت  نوچ  دومرف :  هللجم  يوناب  نآ 
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يورب مدنزرف  هناخ  ازع  هب  رتشیب  نیا  زا  سپ  يدرگن و  ور  هب  ور  دوخ  رهوش  شهوکن  اب  ات  دنک ،  يرای  ار  وت  هک  دـش  مزال  همطاف  رب 
.

وا تسا ،  رارق  یب  همه  زا  شیب  نتخپ و  اذـغ  لوغـشم  هک  منیب  یم  خـبطم  رد  ار  یمناخ  وناب !  يا  درک :  ضرع  ناملـسم  هزات  يوناـب 
؟  تسیک

؟  درک لا  ؤس  وا  زا  ار  شمان  داد و  هسوب  ار  وا  ياپ  تفر و  ناملسم  هزات  يوناب  سرپب .  شدوخ  زا  ورب و  وا  دزن  دومرف : 

 . منیسح ماما  رهاوخ  بنیز  نم  دومرف : 

یب دندید و  یناشفارون  یگتـسارآ و  لامک  رد  ار  هناخ  اهیدوهی  هک  یتقو  دندش .  دراو  نامهم  داتفه  اب  يدوهی  نانز  نامز  نیمه  رد 
(196  . ) دندش ناملسم  همه  دنتفرگ  رارق  هعقاو  نایرج  رد  دیسر و  ناش  ماشم  هب  اهاذغ  شوخ 

 ( س  ) بنیز ترضح  نیرفن 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

همیخ رد  هچنآ  و  دوب ) یلوخ  نآ  و   ) دـمآ همیخ  يوس  هب  مشچ  دوبک  يدرم  هاـگان  مدوب ،  هداتـسیا  همیخ  راـنک  تفگ :  س )   ) بنیز
يور ع )   ) داجس ماما  هک  دیشک  نانچ  نآ  ار  تسوپ  نآ  درمان  نآ  دوب ،  هدیباوخ  یتسوپ  شرف  يور  ع )   ) داجـس ماما  دوبر .  تفای ، 

و دش ،  هراپ  مشوگ  هک  دروآ  نوریب  مشوگ  زا  ار  ما  هراوشوگ  دیشک و  ار  ما  هعنقم  دش و  هجوتم  نم  هب  وا  سپس  داتفا ،  نیمز  كاخ 
تیب لها  امـش  رب  هک  یبیاصم  يارب  تفگ :  ینک ؟  یم  هیرگ  لاـح  نیع  رد  ینک  یم  تراـغ  متفگ :  درک .  یم  هیرگ  لاـح  نیع  رد 

یم هیرگ  هدش  دراو  ص )   ) ربمایپ
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 . دنازوسب ترخآ  زا  لبق  ایند  شتآ  رد  دنک و  عطق  ار  تیاهاپ  اهتسد و  دنوادخ  متفگ :  منک . 

هچ البرک  رد  وت  تفگ :  وا  هب  راتخم  دندروآ ،  شدزن  هدرک و  ریگتـسد  ار  یلوخ  وا  روتـسد  هب  دـمآ و  راک  يور  راتخم  هک  یماگنه 
 . مدوبر مدیـشک و  ار  س )   ) بنیز هراوـشوگ  يرـسور و  متفر ،  ع )   ) داجـس ماـما  نیـسحلا  نب  یلع  همیخ  هب  داد :  باوـج  يدرک ؟ 

دنک و عطق  ار  تیاهاپ  اهتـسد و  ادـخ  تفگ  داد :  باوج  یلوخ  تفگ :  هچ  س )   ) بنیز ماگنه  نیا  رد  تفگ :  درک و  هیرگ  راتخم 
داد روتـسد  هاگ  نآ  مدروآ ،  یم  رب  ار  وا  هتـساوخ  ادـخ ،  هب  دـنگوس  تفگ :  راتخم  دـنازوسب ،  ترخآ  زا  لـبق  اـیند  شتآ  رد  ار  وت 

(197  . ) دندز شتآ  ار  وا  دندیرب و  ار  یلوخ  ياهاپ  اهتسد و 

 ( س  ) بنیز ترضح  هب  لسوت 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : دنا هتشاد  موقرم  نینچ  مق ،  نکاس  ظعاو ،  یعقرب  نسح  دیس  ياقآ  بانج  لیبن ،  لضاف  لیلج و  دیس 

تمدخ هب  هنـس 1348 ،  ینعی  رـضاح ،  لاح  رد  و  س )   ) هموصعم ترـضح  هسدقم  هناتـسآ  هزوم  سیلپ  ینیـسحلادبع ،  مساق  ياقآ 
نیقفتم هک  یناـمز  رد  هـک  درک  تیاـکح  بناـج  نـیا  يارب  لاـقباقآ  هچوـک  نارهت ،  ناـبایخ  رد  وا  یـصخش  لزنم  تـسا و  لوغـشم 

اب فداـصت  رثا  رد  مدرک .  یم  تمدـخ  نهآ  هار  رد  نم  دـندوب  ناریا  رد  دـندرب و  یم  يوروش  هب  بونج  هار  زا  ار  دوخ  تـالومحم 
دندرب و مق  ناتسرهش  یمطاف  ناتسرامیب  هب  ارم  تفر و  نویماک  خرچ  ریز  نم  ياپ  کی  یشک  گنس  نویماک 
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گرزب اکتم  کی  هزادـنا  هب  دوب  هدرک  مرو  میاپ  مدومن ،  یم  هجلاـعم  یفیـس  رتکد  تسا و  هدـنز  نونکا  هک  یـسردم  رتکد  رظن  ریز 
یم دایرف  هلان و  درد  تدش  زا  امیاد  تفرن و  ممـشچ  هب  باوخ  هظحل  کی  یتح  درد  تدـش  زا  زور  هنابـش  هاجنپ  تدـم  دوب و  هدـش 

ار نلاس  قاطا و  مامت  مدش و  یم  رایتخا  یب  هک  تفرگ  یم  درد  نانچ  نآ  اریز  دراذگب ؛ میاپ  هب  تسد  یـسک  تشناد  ناکما  مدرک . 
مدوب و لسوتم  س )   ) هموصعم ترـضح  بنیز و  ترـضح  ارهز و  ترـضح  هب  تدم  نیا  لالخ  رد  تفرگ و  یم  ارف  مدایرف  يادـص 

هدراهچ یلا  هدزیـس  دودح  رد  هک  هچب  کی  درک و  یم  ادیپ  لسوت  تفر و  یم  هموصعم  ترـضح  مرح  رد  تاقوا  زا  يرایـسب  مردام 
يرتسب تسار  فرط  رد  نم  يولهپ  باوختخت  يور  نم  لثم  يا  هلولگ  تباصا  رثا  رد  نارهت  رد  دوب  يرگراک  شردپ  تشاد و  لاس 

دوب و هدـش  ماذـج  هروخ و  هب  لیدـبت  مخز  هلولگ ،  نتفر  ورف  تاـحارج و  رثا  رد  دوب و  رتم  کـی  دودـح  رد  نم  اـب  وا  هلـصاف  دوب و 
تقو ره  دـش و  یم  هدینـش  وا  زا  یفیعـض  یلیخ  يادـص  یهاگ  دوب و  راضتحا  لاـح  رد  زور  دـنچ  دـندوب و  سویءاـم  وا  زا  اـهرتکد 

 . دنتشاد ار  وا  گرم  راظتنا  هظحل  ره  و  تسا ؟  هدرکن  مامت  دندیسرپ  یم  دندمآ  یم  اهراتسرپ 

بشما رگا  هک  متفرگ  میمـصت  متـشاذگ و  دوخ  ياکتم  ریز  مدرک و  هیهت  یـشک  دوخ  يارب  یمـس  داوم  يرادقم  دوب .  مهاجنپ  بش 
؛  منک یشک  دوخ  متفاین  دوبهب 

 . دوب هدش  مامت  متقاط  نوچ 

نم ندید  يارب  مردام 
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دید و یهاوخ  باوختخت  يور  ارم  هزانج  حبـص  الا  و  اهبف ،  یتفرگ  هموصعم  ترـضح  زا  ارم  يافـش  بشما  رگا  متفگ :  وا  هب  دمآ ، 
باوخ ار  منامـشچ  يرـصتخم  بش  نامه  تفر  رهطم  مرح  فرط  هب  بورغم  ردام  دوب .  یعطق  میمـصت  متفگ ،  يدـج  ار  هلمج  نیا 
تخت يور  نم  يولهپ  مه  هچب  امه  هک  نم  قاطا  دراو  نلاس )  برد  هن   ) غاـب برد  زا  هللجم  نز  هس  مدـید  اـی  ؤر  ملاـع  رد  تفرگ ، 

بنیز و ترـضح  یمود  ارهز و  ترـضح  یلوا  هک  مدیمهف  تسا و  رتشیب  وا  تیـصخش  دوب  ادـیپ  اهنز  زا  یکی  دـندمآ  دوب  هدـیباوخ 
هموصعم ترـضح  رـس و  تشپ  بنیز  ترـضح  ولج ،  ارهز  ترـضح  دنتـسه  نیعمجا -  مهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  یموـس 

هب س )   ) ارهز ترضح  دنداتـسیا  تخت  ولج  مه  يولهپ  هس  ره  دندمآ و  هچب  نامه  تخت  فرط  هب  میقتـسم  دندمآ  یم  موس  فیدر 
ملاع رد  يدش .  بوخ  وت  دندومرف :  مناوت  یمن  تفگ :  وش .  دنلب  دـندومرف :  مناوت  یمن  تفگ :  هچب  وش .  دـنلب  دـندومرف :  هچب  نآ 

نم تحت  يوس  هب  یتح  راظتنا  فالخ  رب  یلو  دنیامرفب ،  یهجوت  مه  نم  هب  متـشاد  راظتنا  نم  تسـشن  دش و  دنلب  هچب  مدـید  باوخ 
 . دنتشادن یتیانع  نم  هب  هللجم  ناوناب  نآ  دوش  یم  مولعم  مدرک  رکف  دوخ  اب  مدیرپ و  باوخ  زا  ءانثا  نیا  رد  دندومرفن ،  یهجوت 

هداهن مدـق  ام  قاتا  رد  نوچ  تسا  نکمم  مدرک  رکف  دوخ  اـب  مروخب ،  مراد و  رب  دوب  هدرک  هیهت  هک  یمـس  اـکتم و  ریز  مدرک  تسد 
نم اهنآ  مودق  تکرب  زا  دنا 
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نم مدیمهف  دنک ،  یم  تکرح  مدید  مداد  تکرح  ار  میاپ  هتسهآ  دنک ،  یمن  درد  مدید  مداهن  میاپ  يور  ار  متسد  ما ،  هتفای  افش  مه 
 : متفگ تسا ،  هدرم  هک  لایخ  نیا  هب  تسا  لاح  هچ  رد  هچب  دنتفگ :  دندمآ و  اهراتـسرپ  دـش  حبـص  ما ،  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  مه 
 ، دش رادیب  هکنیا  ات  دـینکن  شرادـیب  متفگ  دوب ،  باوخ  هچب  هدـش ،  بوخ  امتح  متفگ  ییوگ ! ؟  یم  هچ  دـنتفگ  دـش ،  بوخ  هچب 

 . دنرادن ربخ  نم  راک  نایرج  زا  زونه  اما  هتشادن  یمخز  ادبا  ایوگ  دوبن  شیاپ  رد  مخز  زا  يرثا  چیه  دندمآ  اهرتکد 

يا هلـصاف  دوب ،  هدش  مامت  میاپ  مرو  نوچ  دنک  نامـسناپ  دیدجت  درادرب و  نم  ياپ  يور  زا  لومعم  قبط  ار  هبنپ  دناب و  دـمآ  راتـسرپ 
 . هتشادن یتحارج  یمخز و  الصا  ایوگ  دوب ،  میاپ  اه و  هبنپ  نیب 

؛  متفای افـش  میوگب  وا  هب  متـساوخن  تسا ؟  روطچ  تلاح  دیـسرپ :  دوب ،  هدرک  مرو  هیرگ  يدایز  زا  شنامـشچ  دمآ ،  مرح  زا  مردام 
فرط هب  دوب ) یعونصم  هتبلا   ) اصع اب  لزنم .  میورب  روایب  ییاصع  ور  متـسه  رتهب  متفگ :  دنک ،  هتکـس  دوب  نکمم  دایز  حرف  زا  اریز 

 . مدرک لقن  ار  نایرج  ادعب  متفر و  لزنم 

 ، تسا زجاع  نآ  حرش  زا  نابز  دوب ،  اهرتکد  اهراتسرپ و  تیعمج و  زا  ییاغوغ  هچب ،  نم و  نتفای  افش  زا  سپ  ناتـسرامیب ،  رد  اما  و 
(198  . ) دوب هدرک  رپ  ار  نلاس  قاطا و  ياضف  مامت  تاولص ،  هیرگ و  يادص 

يرامیب يافش 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

خیش جاح  مالسالا  هجح  ترضح 
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هداتسرف هتـشون و  هر )   ) يدرجورب یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  يارب  هدرک و  لیذ  ناتـساد  دروم  رد  هک  یتاقیقحت  رد  قداص  یقت  دمحم 
یم ص )   ) دـمحم لآ  هعیـش  زا  نینم  ؤـم  ماـمت  هب  دوـخ و  بطاـخم  هب  دورد  مالـس و  زا  دـعب  هل  مظعم  هک  تسا  نیا  نآ  همجرت  هـک 

 : دسیون

بنیز ترـضح  همرکم  ایلع  زا  تمارک  نآ  دشابن و  وا  رد  يا  ههبـش  کش و  هنوگ  چیه  هک  ار  تمارک  وت  يوس  هب  مراد  یم  میدقت  و 
حـلاص و یمدرم  نادـناخ  زا  نادـیز  هیزوف  مان  هب  ینز  هک :  تسا  نیا  هیـضق  نآ  تسا و  تما  هدـیزگرب  ملاع و  ناوناب  يوناـب  (س ) 

ناونع هب  هک  ییاج  ات  دـش  ینامرد  یب  ياپ  درد  هب  التبم  هیوج  مان  هب  لـماع  لـبج  ياهاتـسور )   ) ءارق زا  یکی  رد  راـکزیهرپ  یقتم و 
چیه دمآ و  دیدپ  يو  ياپ  قاس  اهنار و  رد  یتسـس  هک  دش  نیا  هجیتن  یلو  دیدرگ  يددـعتم  ياهناتـسرامیب  هب  لسوتم  یحارج  لمع 

نیشن هناخ  مامت  لاس  جنپ  تسیب و  لصا  نیمه  يور  تفر و  یم  هار  تسد  ود  کمک  هب  هتسشن و  هکنیا  رگم  دوبن ،  تکرح  هب  رداق 
وا یلو  دیـسر  ارف  ع )   ) نیـسحلا هللادـبع  یبا  اقآ  ياروشاع  هکنیا  ات  دوب  یم  لاح  نیا  اب  مادـم  درک و  یم  ربص  لاح  ناـمه  هب  دـش و 
هب نینم  ؤم  نابوخ  زا  هک  ار  دوخ  نارهاوخ  ناردارب و  راچان  هتفرگ ،  وا  تسد  زا  ار  ربص  ناـنع  دوب و  هدـمآ  هوتـس  هب  ضرم  زا  رگید 

 ( س  ) بنیز ترضح  مرح  هب  ار  وا  هک  درک  اضاقت  نانآ  زا  تساوخ و  دنور  یم  رامش 
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داهنشیپ ناردارب  یلو  دیآ  رد  هب  روبزم  يراتفرگ  زا  هتفای و  افـش  ع )   ) یلع ياربک  رتخد  تیانع  لیذ  هب  لسوت  رثا  رد  ات  هدرب  ماش  رد 
نیمه دهد  افش  ار  وت  ترضح  تسانب  رگا  میربب و  ماش  هب  لاح  نیا  اب  ار  وت  هک  تسین  نسحتسم  اعرش  هک  دنتفگ  دنتفریذپن و  ار  يو 

 . دراد ناکما  وا  يارب  يراد  رارق  تا  هناخ  رد  هک  اج 

رد هکنیا  اـت  دومن ،  هشیپ  ار  يرتشیب  ربص  هدرپـس و  ادـخ  هب  ار  دوخ  يو  راـچان  دوزفا  یم  ناـنآ  راذـتعا  رب  درک  رارـصا  هچ  ره  هیزوف 
هب هتـسشن و  لاـح  هب  هیزوف  دوب  اـپ  رب  ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  تهج  ییازع  یـسلجم  یگیاـسمه  رد  اروشاـع  ياـهزور  زا  یکی 

دعب هکنیا  ات  درک ،  يدایز  هیرگ  دومن و  لسوت  درک و  اعد  درک و  عامتسا  ظاعو  تانایب  زا  تفر ،  هیاسمه  هناخ  هب  تسد  ود  کمک 
یم رادیب  حبص  کیدزن  دباوخ و  یم  زامن  زا  دعب  لسوت  هیرگ و  لاح  اب  بش  ددرگ .  یم  رب  هناخ  هب  لاح  نامه  اب  يرادازع  نایاپ  زا 
دوش یم  یتسد  هجوتم  ءانثا  نیا  رد  دنیـشن  یم  رجف  عولط  راظتنا  هب  وا  هدشن  علاط  رجف  زونه  دنیب  یم  دـناوخب  ار  حبـص  زامن  هک  دوش 

نآ کمک  نخس و  نیا  ندینش  اب  وا  هیزوف .  يا  زیخرب  هیزوف )  ای  یموق   : ) دیوگ یم  وا  هب  یسک  کی  هتفرگ و  ار  يو  چم  يالاب  هک 
رورـسم و هزادـنا  یب  هدـش  هتـشادرب  وا  زا  هک  يدـنب  ياـپ  لاـقع و  زا  دتـسیا و  یم  دوـخ  یمدـق  ود  هب  دزیخ و  یم  رب  يروـف  تـسد 

دوش یم  لاحشوخ 
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دوب و هدیباوخ  قاطا  نامه  رد  هک  شردام  هب  دنک  یم  ور  سپس  دنیب .  یمن  ار  يدحا  دنک ،  یم  پچ  تسار و  هب  یهاگن  تقو  نآ  . 
شردام دزن  زا  سپـس  دـش  توهبم  دـید  لاح  نآ  هب  ار  وا  شردام  هک  یتقو  تفگ  هللا ))  الا  هلا  ـالا   )) و ربکا )) هللا   )) هب دـنک  یم  اـنب 

يادـص اب  شناردارب  هکنیا  ات  درک  دـنلب  هللا ))  الا  هلا  ال   )) و ربکا )) هللا   )) هب ار  دوخ  يادـص  تفر و  هناخ  زا  جراخ  هب  دـیود و  نوریب 
ناگیاسمه هاگ  نآ  دـندرک .  دـنلب  تاولـص  هب  ادـص  دـندید ،  هبقرتم  ریغ  لاح  نآ  هب  ار  وا  ناـنآ  یتقو  دـنیآ  یم  وا  يوس  هب  رهاوخ 

 . دننک یم  يراج  نابز  رب  ریبکت  لیلهت و  تاولص و  زین  اهنآ  و  دنوش ،  یم  رادربخ 

یم هعقاو  ندـید  يارب  بناج  ره  زا  مدرم  دـنوش و  یم  رادربخ  زین  رواجم  ءارق  دالب و  ریاـس  دیـسر و  رهـش  ماـمت  هب  مک  مک  ربخ  نیا 
كاپ تبرت  رب  نایاپ  یب  دورد  مالـس و  سپ  دش .  یم  کیدزن  رود و  مدرم  دمآ  تفر و  زکرم  اهنآ  هناخ  دنیوج و  یم  كربت  دنیآ و 

(199  . ) داب س )   ) بنیز ترضح  یحو  بتکم 

يدنه کی  تجاح  ندش  فرطرب 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ترـضح نحـص  يولج  دمآ  يدنه  کی  زور  کی  دومرف :  س )   ) بنیز ترـضح  مرح  یلوتم  دیوگ :  یم  راوگرزب  ياملع  زا  یکی 
ار هکس  نیا  متفگ :  ششیپ و  متفر  دش .  هتشاذگ  وا  تسد  رد  ییالط  هکس  کی  مدید  تفگ .  يزیچ  درک و  زارد  ار  شتـسد  بنیز 

اب يدنه  درم  ینک .  یم  ضوع  نم  لوپ  اب 
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هک تسا  لاس  تسیب  نم  دـیریگ  یمن  اه  هکـس  نیا  زا  امـش  رگم  تفگ :  بجعت  اب  كربت .  يارب  متفگ :  هچ ؟  يارب  تفگ :  بجعت 
 . منک یم  یگدنز  ماش  رهش  رد  مریگ و  یم  هکس  کی  زور  ره 

 ( س  ) بنیز هب  ینس  کی  مارتحا  هجیتن 

 . دیسر ناگرزاب ،  زرم  رد  كرمگ ،  هب  ات  درک  تکرح  ناریا  زا  س )   ) بنیز ترضح  یب  یب  ربق  ترایز  دصق  هب  نایعیـش ،  زا  یکی 
هچ يارب  درک :  یم  لا  ؤس  بترم  داد .  یحور  رازآ  ار  وا  تدش  هب  درک و  تیذا  یلیخ  ار  نز  ریپ  دوب ،  كرمگ  لوئسم  هک  یصخش 

 . نک جرخ  رگید  ياج  ار  تیاهلوپ  يور ؟  یم  ماش  هب 

 . منک یم  ترضح  نآ  هب  ار  وت  تیاکش  مورب ،  ماش  هب  رگا  تفگ :  نز 

 . مرادن یسرت  یسک  زا  نم  وگب ،  یهاوخ  یم  هچ  ره  ورب و  تفگ :  یچکرمگ 

 ! یب یب  يا  درک :  ضرع  نانک  هیرگ  هتـسکش و  یلد  اب  ترایز  زا  سپ  دـناسر ،  رهطم  ربق  هب  مرح و  هب  ار  شدوخ  هکنیا  زا  سپ  نز 
 . ریگب یچکرمگ  درم  نیا  زا  ارم  ماقتنا  تا  نیسح  ناج  هب  ار  وت 

نآ هک  دید  ار  س )   ) بنیز یب  یب  باوخ  ملاع  رد  بش  نآ  درک .  یم  رارکت  ار  شا  هتـساوخ  دـش ،  یم  فرـشم  مرح  هب  راب  ره  نز 
 . دز ادص  ار 

؟  دیتسیک امش  دیسرپ :  دش و  هجوتم  نز 

؟  يدرک تیاکش  درم  نیا  زا  ایآ  متسه ،  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  رتخد  دومرف :  س )   ) بنیز ترضح 

یب یب  هلب ،  درک :  ضرع  نز 
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 . دیریگب وا  زا  ارم  ماقتنا  مهاوخ  یم  امش  زا  نم  داد  رازآ  یتخس  هب  ارم  امش  هب  ام  یتسود  هطساو  هب  وا  ناج ! 

 . رذگب وا  هانگ  زا  نم  رطاخ  هب  دومرف :  یب  یب 

 . مرذگ یمن  وا  ياطخ  زا  تفگ :  نز 

رب رایـسب  تجامـس  اـب  نز  راـب  ره  رد  دـنک و  وفع  ار  یچکرمگ  هک  تساوـخ  نز  زا  درک و  رارکت  ار  دوـخ  شیاـمرف  راـب  هس  یب  یب 
زا دومرف :  نز  هب  باوخ و  رد  ار  یب  یب  مه  دعب  بش  درک .  رارکت  هرابود  ار  شا  هتساوخ  نز  دعب  زور  دیزرو .  رارصا  شا  هتـساوخ 

 . رذگب یچکرمگ  ياطخ 

مهاوخ یم  نم  هدرک و  ریخ  راـک  وا  شخبب ،  نم  هب  ار  وا  دومرف :  وا  هب  یب  یب  موـس  راـب  درکن و  لوـبق  ار  یب  یب  فرح  نز  مه  زاـب 
 . منک یفالت 

يراک هچ  درک ،  تیذا  ارم  ردـق  نیا  دوبن ،  هعیـش  هک  یچکرمگ  درم  نیا  نم ،  يالوم  رتخد  يا  ناهج !  ود  يوناـب  يا  دیـسرپ :  نز 
؟  تسا هدش  بوبحم  امش  دزن  هک  هداد  ماجنا 

هب شمشچ  هار  نیب  رد  تفر .  یم  دادغب  تمـس  هب  دش و  یم  در  ناکم  نیا  زا  شیپ  هام  دنچ  تسا ،  ننـست  لها  وا  دومرف :  ترـضح 
نم ینک و  وفع  ار  وا  دیاب  وت  دراد و  یقح  ام  رب  وا  تهج  نیا  زا  درک .  مارتحا  عضاوت و  نم  يارب  رود  هار  نامه  زا  داتفا ،  نم  دـبنگ 

 . منک یفالت  تمایق  رد  ار  وت  راک  نیا  هک  موش  یم  نماض 

هب ار  رکش  هدجس  دش و  رادیب  باوخ  زا  نز 
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 . درک تعجارم  دوخ  رهش  هب  دعب  دروآ و  ياج 

؟  يدرک یب  یب  هب  ارم  تیاکش  ایآ  دیسرپ :  وا  زا  دید و  ار  نز  یچکرمگ  هار  نیب  رد 

 . درک وگزاب  قیقد  ار  ارجام  سپس  درک .  وفع  ار  وت  يدرک ،  ناشیا  هب  هک  یمارتحا  عضاوت و  رطاخ  هب  یب  یب  اما  يرآ  تفگ :  نز 

 . درک ياج  نابز  هب  ار  نیتداهش  رکذ  سپس  مدش .  هعیش  نونکا  متسه و  ینامثع  هلیبق  موق  زا  نم  تفگ :  درم 

ناوج کی  يافش 

لا ؤس  درک .  بلط  یعاتم  دـمآ و  نم  دزن  تناتم  باجح و  اـب  راـقواب و  ینز  مدوب ،  هرجح  رد  يزور  درک :  یم  لـقن  يرـصم  يدرم 
؟  یناشیرپ ارچ  ردام !  مدرک : 

هدنام زجاع  وا  نامرد  زا  ناکشزپ  مامت  هدش و  التبم  لس  ضرم  هب  مه  نآ  مرادن ،  رتشیب  دنزرف  کی  ریـصم !  ناوج  يا  درک :  ضرع 
 . مدرگ زاب  نطو  هب  منک و  ایهم  يا  هقوذآ  ما و  هدمآ  الاح  دنا 

نز مرب ،  یم  وا  دزن  ار  وت  دنزرف  مراد و  غارس  یبیبط  مه  نم  ات  يوش ،  نامهم  ام  لزنم  رد  ار  بشما  دوش  یم  تفگ :  يرـصم  يدرم 
یلوط و  رـصم ،  رد  س )   ) بنیز ترـضح  ماقم  رد  تفر  يرـصم  درم  مدرب .  هدوب  بیبط  هچ  ره  نم  تفگ :  دروآ و  ار  رـسپ  تفر و 

 . میورب شاب  هدامآ  تفگ :  نز  هب  تشگرب و  دیشکن 

اج نیا  تفگ :  درک و  بجعت  نز  دندش ،  س )   ) يربک بنیز  ترضح  مرح  دراو  يرـصم  درم  هارمه  هب  دوخ  دنزرف  اب  نز  هک  یتقو 
 . تسین یسک  هک 

نیا نوچ 
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 . نک تحارتسا  ورب و  امش  تفگ :  يرصم  یلو  تشادن ،  هدیقع  اهزیچ  نیا  هب  دوبن و  ناملسم  نز 

تدابع هب  عورش  هتـسب و  مرح  هب  يرـسور  کی  هارمه  هب  ار  ناوج  تفرگ و  وضو  يرـصم  درم  اما  درب .  شباوخ  مرح  هشوگ  رد  نز 
لابند نانک  هیرگ  رایتخا  یب  دمآ و  ناوج  دزن  دـش و  رادـیب  دوب ،  هدـیباوخ  هک  ناوج  ردام  دـید  ناهگان  درک .  سامتلا  اعد و  زامن و 

یم لاوس  بترم  يرصم  درم  دندش .  یب  یب  رهطم  مرح  حیرض و  ترایز  لوغشم  ردام  اب  دش و  دنلب  شناوج  ددرگ و  یم  حیرض  رد 
؟  هدش هچ  هک  درک 

هللجم مناخ  دش ،  دراو  یتقو  دوب .  هتفرگ  ولهپ  هب  ار  شتـسد  هک  دش  حیرـض  دراو  یناوج  نز  مدـید  مدوب ،  باوخ  داد :  باوج  نز 
هدروآ تا  هناخ  رد  ار  یحیسم  ناوج  نیا  نم !  مشچ  رون  يا  دومرف :  یب  یب  هب  دیـسوب و  ار  وا  ياهاپ  تسد و  دوب ،  مرح  رد  هک  يا 

 . نادرگم رب  یلاخ  تسد  دنا ، 

 . دنک اور  ار  نیا  تجاح  ات  مداد  مسق  امش  ناج  هب  ار  ادخ  ردام !  تفگ : 

 ! هللا لوسر  ای  ادج ،  ای  دومرف :  س )   ) همطاف ترضح  هتساخرب و  وا  ياپ  شیپ  رد  همه  هک  دش  ییاج  دراو  ردام  هک  مدید  تقو  کی 
 . دیامرف تیانع  افش  ار  ناوج  ات  تساوخ  ادخ  زا  ص )   ) ادخ لوسر  و  هدمآ ،  بنیز  هناخ  رد 

دوب هدش  نوگنرس  ماب  زا  هک  يرسپ  يافش 

هدهع هب  ار  س )   ) بنیز ترـضح  سدقم  نحـص  قرب  تاسیـسءات و  دحاو  تیلوئـسم  ینامز  هک  یعقر ،  نیدـلا  لامک  دیـس  موحرم 
تشاد
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 : درک یم  فیرعت  نینچ  دوخ  ناتسود  زا  یکی  يارب  ، 

تشپ يالاب  زا  هک  دوب  ثعبم  نشج  يارب  س )   ) بنیز ترضح  مرح  ياه  هرانم  یناغارچ  لوغشم  بحاص ))   )) مان هب  يرـسپ  يزور 
هب دندرک و  لقتنم  ماش  رهـش  هیـسابع  ناتـسرامیب  هب  ار  وا  هلـصافالب  دـندش و  عمج  مدرم  دـش .  نوگنرـس  نحـص  طایح  طسو  هب  ماب 

 . دش يرتسب  ناکشزپ  طسوت  وا ،  میخو  رایسب  لاح  تیلع 

ار کـچوک  رتخد  کـی  تسد  يا  هللجم  یب  یب  ناـهگان  مدوب ،  هدیـشک  زارد  تخت  يور  رد  هک  یماـگنه  دـنک :  یم  لـقن  وا  دوخ 
شراک دورب و  وگب  ناج !  همع  داد :  همادا  زاب  و  هدب .  ماجنا  ار  تراک  ورب  زیخ و  رب  ینک ؟  یم  هچ  اجنیا  دومرف :  رتخد  نآ  هتفرگ و 
تخت يور  زا  ناتـسرامیب  سابل  نامه  اب  مدوب ،  هدیـسرت  هک  نم  هدنام .  مامت  همین  تراک  ورب  دومرف :  هراشا  یب  یب  دهدب .  ماجنا  ار 

زا ارچ  و  ینک ؟  یم  هـچ  اـجنیا  دندیــسرپ :  نـم  زا  بـجعت  اـب  دـندوب  هدروآ  ارم  هـک  يدارفا  ناـبایخ  رد  مدرک .  رارف  مدـش و  دــنلب 
 . دش ماش  رهش  نامز  نآ  روهشم  هعقاو ،  نیا  هصالخ ،  متفگ و  ار  عقاو  حرش  نم  يدمآ ؟  نوریب  ناتسرامیب 

س)  ) بنیز زا  دنزرف  بلط  يدوهی و 

يارب تشادن .  دنزرف  یلو  تشاد  يدایز  تورث  وا  رتکد .  هب  فورعم  فسوی ،  مان  هب  دوب  يدوهی  يدرم  درجورب  رد  دننک :  یم  لقن 
زا درک ،  لمع  دنتفگ  هچ  ره  تسناد و  یم  دوخ  هچ  ره  دماین .  ایند  هب  يدنزرف  مادک  چیه  زا  دید  تفرگ ،  نز  دـنچ  دـنزرف  نتـشاد 

اعد
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دنچ مشابن ،  ارچ  تفگ ،  يا ؟  هدرسفا  ارچ  دیسرپ :  دمآ و  وا  دزن  یناملسم  درم  دوب ،  هتسشن  سویءام  يزور  دیـشخبن .  رثا  وراد ،  و 
درم دوش .  یم  نم  تورث  ثراو  تاقوا  دوش .  کلام  هک  مرادـن  يدـنزرف  هک  نم  مدرک !  عمج  نانمـشد  يارب  تورث  لاـم و  نویلیم 
ناج هب  ار  وا  رگا  میراد ،  یب  یب  کی  ناناملسم  ام  یشاب ،  هتشاد  قیفوت  رگا  مناد .  یم  وت  هار  زا  رتهب  یبوخ  هار  نم  تفگ :  ناملسم 

ات نک  تجاـح  ضرع  و  س )   ) بنیز مرح  ورب  یفخم  اـیب  مه  وـت  دـهاوخ .  یم  ادـخ  زا  یهاوـخب ،  هـچ  ره  یهدـب ،  مـسق  شرتـخد 
هب يا  هلفاق  اـب  مدرم  میاـه و  هیاـسمه  اـهنز و  زا  یفخم  روط  هب  مدینـش و  ار  ناملـسم  درم  نیا  فرح  دـیوگ :  یم  يوش .  راددـنزرف 
 ! هللا لوسر  ای  اقآ  متفگ :  ترایز و  مه  دـعب  وضو و  لسغ و  لوا  متفرن ،  لـته  هب  یلو  میدیـسر ،  دوز  حبـص  مدرک .  تکرح  قشمد 
نم هب  ادخ  رگا  ینک .  دیماان  ارم  هک  ناج !  یب  یب  امش  هب  اشاح  هدمآ ،  تجاح  ضرع  يارب  تدنزرف  هناخ  رد  تداماد  وت و  نمـشد 

شنز هک  دـش  هجوتم  هام  هس  زا  سپ  تشگرب .  هلفاق  اـب  وا  موش .  یم  ناملـسم  مراذـگ و  یم  همئا  ماـن  زا  ار  وا  ماـن  دـهد ،  يدـنزرف 
نم هب  اهـضارتعا  دـندیمهف و  اهیدوهی  بنیز .  ار  شرتخد  مان  دـنداهن و  نیـسح  ار  وا  مان  دـمآ و  اـیند  هب  دـنزرف  نوچ  تسا ،  هلماـح 

اهناملسم مسا  ارچ  هک  دندرک 
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نم رانک  رد  هک  ییاهیدوهی  مامت  مدـید  ناهگان  مدرک  وگزاب  ار  هصق  دـشن  مدروآ  لـیلد  هچ  ره  يدرک .  باـختنا  تدـنزرف  يارب  ار 
دندش ناملسم  همه  و  هللا ))  یلو  ایلع  نا  دهشا  هللا و  لوسر  ادمحم  نا  دهشا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا   : )) دنتفگ دنلب  يادص  اب  دندوب 

.

 ( ع  ) تیب لها  تمظع  كرد 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

هب مدرم  دندومن و  ماش  دراو  هنهرب  نارتش  راوس  بسانم ،  شـشوپ  نودـب  هدـننک و  تحاران  عضو  نآ  اب  ار  ع )   ) تیب لها  هک  ینامز 
دش و تحاران  رایسب  هرظنم  نیا  ندید  زا  نایعیـش  زا  یکی  دنداد ،  یم  رارق  رازآ  تیذا و  دروم  ار  نانآ  یخرب  دنتـسیرگن و  یم  اهنآ 
 : درک ضرع  دیناسر و  س )   ) بنیز ترضح  تمدخ  ار  دوخ  دشن .  قفوم  یلو  دناسرب ،  ع )   ) داجس ماما  هب  ار  دوخ  تفرگ  میمـصت 

یم تروص  نیا  هب  ار  امش  ارچ  هک  مریحتم  هدش ،  هدیرفآ  امش  دوجو  رطاخ و  هب  ناهج  هک  دیتسه  یناسک  زا  امش  ارهز !  نت  هراپ  يا 
 . منیب

صخش نآ  ییامن .  كرد  ار  ام  تمظع  ات  رگنب  ار  اج  نآ  دومرف :  دومن و  نامـسآ  هب  هراشا  كرابم  تسد  اب  س )   ) بنیز ترـضح 
نینچمه دـیآ و  یمن  هرامـش  هب  ترثک  زا  هک  دـیامن  یم  هدـهاشم  نامـسآ  نیمز و  نایم  ار  يدایز  نایرکـشل  هاگان  دـنک ،  یم  هاـگن 

 ، دنتسه مرحمان  اهنآ  هب  هکیالم  هک  یتیب  لها  زا  ار  دوخ  ياهمشچ  هک  دهد  یم  ادن  یـسک  ع )   ) تیب لها  ولج  هک  دنک  یم  هدهاشم 
(200  . ) دیناشوپب

بعک نب  رحب  قح  رد  س )   ) بنیز نیرفن 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 : تفگ رجبا  داب !  وت  رب  ياو  يدرک ؟  هچ  اروشاع  زور  رد  وگب ،  تسار  تفگ :  وا  هب  ور  میهاربا  دندروآ  ار  رجبا ) ای   ) بعک نب  رحب 
ار شیاهـشوگ  هک  يدح  هب  مدنک ،  شـشوگ  زا  ار  اه  هراوشاوگ  متفرگ و  شرـس  زا  ار  بنیز  يرـسور  طقف  ما ،  هدادن  ماجنا  يراک 

 . . . دومن هراپ 

میهاربا
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 . تفگن وت  هب  يزیچ  ایآ  وت !  رب  ياو  تفگ :  درک  یم  هیرگ  هک  یلاح  رد 

ور میهاربا  دنازوسب !  ار  وت  ترخآ  زا  لبق  ایند  شتآ  اب  دنکشب و  ار  وت  ياهاپ  اهتسد و  دنوادخ  تفگ :  نم  هب  وا  ارچ ،  تفگ :  رجبا 
ایآ يدومنن ؟  ار  وا  دـج  لاح  تیاـعر  يدیـشکن و  تلاـجخ  ص )   ) ادـخ لوسر  ادـخ و  زا  اـیآ  وت !  رب  ياو  يا  تفگ :  درک و  وا  هب 

؟  يدرواین تفءار  تقر و  وا  لاح  هب  تخوسن و  وا  لاح  هب  تلد  زگره 

ياهاپ میهاربا  سپس  دننک .  عطق  ار  اهنآ  داد  روتسد  هظحل  نامه  رد  دروآ .  ولج  ار  هتسد  وا  رایب .  ولج  ار  تیاهتـسد  تفگ :  میهاربا 
 . تخاس لصاو  كرد  هب  اه  هجنکش  باذع و  عاونا  اب  دروآ و  نوریب  ار  وا  نامشچ  دومن و  ملق  زین  ار  وا 

هبطخ ندناوخ  ماگنه  رد  ضحم  توکس 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

يا هبطخ  دنک و  رهاظ  ار  قح  تساوخ  یم  س )   ) بنیز دسر ،  یمن  یـسک  هب  ادـص  هک  یغولـش  ماحدزا و  نآ  رد  هفوک  هزاورد  رد 
یسک هب  ادص  تشاذگ  یمن  ناشیا  هلهله  نایچاشامت و  يوهایه  رکـشل و  يادص  رـس و  درک .  یمن  شوگ  سک  چیه  دیامرف .  داشنا 
دیوش تکاس  سارجالا ))  تنکس  تاوصالا و  تدتراف  اوتکسا  نا  سانلا  یلا  تراشا   : )) دومرف هراشا  تیالو  هوق  هب  هاگان  هک  دسرب 
هبطخ ضحم  توکـس  کی  رد  داتـسیا و  اهرتش  اهرطاق و  اهبـسا و  ندرگ  ياهگنز  هراشا  ناـمه  هب  هکلب  دـش ،  هتفرگ  اهادـص  همه  ! 

(201  ) تخاس رهاظ  ار  قح  دومرف و  داشنا  ار  شیارغ 

دیوش یمن  سویءام  دیوش ،  لسوتم 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

دـصاقم ماجنا  هک  ارچ  دش ؛ دهاوخن  سویءام  دوش ،  همولظم  نآ  هناخ  هب  لسوتم  هاگ  ره  هیورخا ،  هیویند و  دشاب ،  یتجاح  ار  هکره 
هنوگ ره  ياطعا  رب  رداق  و  تامحر ،  هب  ملاع  همرکم ،  نآ  نوچ  و  صاخ .  تسا  یتمحر  یبلطم ،  ره  ياطعا  دـنا و  تامحر  لیبق  زا 

هداوناـخ یلبج  هک  مرک  دوج و  نآ  اـب  ددرگ ؟  سویءاـم  درب و  يور  وا  هناـخ  رد  یـسک  تسا  نکمم  هنوـگچ  دـشاب ،  یم  تاـبهوم 
لیـصفت هب  جاتحم  هک  دراد ،  هیورخا  یتابوثم  هیویند و  یتافاکم  دش ،  لمحتم  هک  ار  یتامدص  زا  کی  ره  هکنیا  اب  هدوب ! ؟  يدمحم 

هقالع زا  هک  ار  یناسک  اریز  هدـنام  رود  دوخ  قیالع  زا  ملاع  نیا  رد  همرکم  نیا  الامجا  یلو  تسا .  ضرغ  اب  یفاـنم  نآ  دـشاب و  یم 
وا هب  هاگ  ره  دنا  هداتفا  رود  ملاع  نیا  رد  دوخ 
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(202  . ) دنسر دوخ  قیالع  هب  اهل - امارتحا  دنوش -  لسوتم 

ماش هب  رفس  نیلوا 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

تـسیود دودـح  میدوب .  رفـسمه  ما  هداوناخ  اب  یـصخش  نیـشام  اب  متفر ،  ماش  هب  هک  يرفـس  رد  دـیوگ :  یحطبا  نسح  دیـس  جاـح 
رد يدـهم  اقآ  نیب ،  نیا  رد  دـش .  یمن  نشور  هجو  چـیه  هب  هک  دـش  ادـیپ  نیـشام  روتوم  رد  یبیع  دوب ،  هدـنام  ماـش  هب  هک  رتمولیک 

تحاران یلیخ  عوضوم  نیا  زا  یلو  دروآ ،  ماش  رهش  هب  درک و  لسکب  ار  ام  نیشام  تبحم  لامک  اب  دش و  ادیپ  شزنب  نیشام  اب  نابایب 
تمدـخ ای  ؤر  ملاع  رد  بش  میدـش ! ؟  ماش  دراو  لوا  رفـس  رد  عضو  نیا  اب  اـم  ارچ  مدرک !  ضرع  س )   ) بنیز ترـضح  هب  مدوب و 

ام یناد  یمن  رگم  یشاب ؟  هتشاد  ام  هب  یتهابـش  یهاوخ  یمن  ایآ  دندومرف :  نم  باوج  رد  ترـضح  مدیـسر ،  س )   ) بنیز ترـضح 
نیلوا رد  دیاب  یتسه )  دیس  و   ) یتسه ام  زا  نوچ  مه  وت  میدیشک ؟  اه  یتخـس  هچ  میدوب و  ریـسا  میدمآ ،  ماش  هب  هک  یلوا  رفـس  رد 

(203  . ) يوش دراو  راوریسا  يوش  یم  دراو  ماش  هب  هک  يرفس 

 ( س  ) يربک بنیز  هب  لسوت 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

 . درک یم  لقن  دجسم  ناتسبش  یناب  یناهبهب ،  موحرم 

رانید رازه  هدزاود  غلبم   )) هک دومن  تیـصو  لاح  نآ  رد  دش و  التبم  توم  ضرم  هب  دجـسم ،  ناتـسبش  راک  ندش  مامت  زا  لبق  مردـپ 
(( . دییامن دجسم  راک  مامتا  فرص  ار  هلاوح 

 ، میحرت سلاجم  هب  لاغتشا  ردپ و  هب  مارتحا  روظنم  هب  درک ،  توف  هک  ینامز 

 : تفگ نم  هب  هک  مدید  ار  مردپ  باوخ  ملاع  رد  یبش  دش .  لیطعت  نامتخاس  راک  يزور  دنچ 
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یم رگا  تفگ :  مباوج  رد  ناتمیحرت .  سلاـجم  هب  لاغتـشا  امـش و  هب  مارتحا  روظنم  هب  متفگ :  يدرک ؟  لـیطعت  ار  دجـسم  راـک  ارچ 
 . يدرک یم  لیطعت  ار  دجسم  نامتخاس  راک  دیابن  ینکب ،  يراک  نم  يارب  یتساوخ 

دوخ تیـصو  رد  مردپ  هک  ییاهرانید  هلاوح  ياب  روظنم  نیا  هب  مدومن  دجـسم  نامتخاس  راک  مامتا  هب  میمـصت  مدش  رادیب  هک  ینامز 
اج ره  دش  یمن  ادیپ  اه  هلاوح  مدرک  یم  وج  تسج و  رتشیب  هچ  ره  اما  مدومن .  یم  فرـصم  نآ  زا  هدرک و  لوصو  دوب  هدرک  ناونع 

دجـسم هب  مدوب  تحاران  رایـسب  هک  یلاح  رد  ماجنارـس  دوبن .  اه  هلاوح  زا  يربخ  اما  متـشگ ،  تفر  یم  اه  هلاوح  دوجو  لاـمتحا  هک 
عادو رگیدـکی  زا  س )   ) بنیز و  ع )   ) نیـسح ماما  هک  یتعاـس  نآ  قح  هب  ار  ادـخ  مدـش و  س )   ) بنیز ترـضح  هب  لـسوتم  هتفر و 

 . درب مباوخ  ناهگان  مداد .  مسق  دندومن 

همادا ار  دجـسم  راک  تعاس  نامه  زا  تسا  نم  رانک  دوب  نآ  لخاد  اه  هلاوح  هک  يا  هقرو  نامه  مدید  مدـش و  رادـیب  یتدـم  زا  سپ 
(204  . ) منک یم  لقن  نارگید  يارب  ار  تمارک  نیا  هشیمه  مدیناسر و  مامتا  هب  ات  مداد 

 ( س  ) بنیز تبقنم  رد  راعشا  هدیزگ 

تاجن يایرد  رتخد 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

تمدمه لگ  هلان  بش  همه  يا  تمغ  زا  لگ  هنیس  هدش  كاچ 

دش زاوآ  رپ  ياه  بش  دهاش  دش  زار  وت  مغ  هنیس  هب  هنیس 

ادخ زیزع  ییایح و  رد  امش  یفافع  يایرد  رهوگ 

هدش ایرد  لد  رد  نکش  جوم  هدش  اوآ  مه  وت  اب  شلد  هک  نآ 

دینش ناراهب  درد  رپ  همغن  دینش  نارای  مغ  ثیدح  وت  اب 

مغ و کشا و  ثراو 
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یلع هاگن  يربص و  رتفد  یلع !  هآ 

نومنهر مدع  يایرد  هب  هتشگ  نوگژاو  متس  خاک  هدش  وت  اب 

يرواب ره  هر  راد  هنیآ  يرهظم  دوخ  وت  وچ  ار  ایح  رد 

ربا يانمت  دیوشب ز  تسد  ربص  هب  دشورف  رخف  نیمز  وت  اب 

ییوت هدیکچ  مخز  نآ  هلان  ییوت  هدیرب  تسد  نآ  تریغ 

دیدن ار  دوخ  بل  دیدب و  بآ  دیسر  شتارف  هب  ردارب  هچرگ 

دش رارک  هش  تسد  هب  ریس  دش  راکیپ  دراو  رگا  هنشت 

شومخ يرورغ  دوب و  لگ  هلان  شورخ  رد  شطع  دوب و  الب  برک و 

دیمد نوخ  زا  یطش  رد  الب  برک و  دیکم  ار  نوخ  هنیس  شطع  لفط 

اروشاع رهظ  شدای ؛  اب 

ار نیسح  يوبس  کشا  روش  وت  نک  رپ  ار  نیسح  يولگ  بآ  رایب  بنیز ! 

ار نیسح  يوم  قرشم  شاه  تسد  اب  دنک  یم  هتفشآ  هک  میسن  کی  تسا و  رهظ 

ار نیسح  يور  لباقم  نیبب !  بنیز !  دوش  یم  کیدزن  هعجاف  رابغ  بنیز ! 

ار نیسح  يوب  هچغاب  ياضف  دش  رپ  ربت  کی  غیت ،  کی  هبرض  ناهگان  رد 

ار نیسح  يولگ  دیرخ  ادخ  يرآ !  وگب :  نامدرمان  هب  هفوک ،  لها  هب  بنیز ! 

کشا ناوراک 

نورق ناراد  غاد  نابز  زا  نوخ  کشا و  اب  يا  همان  مسیون  یم 

هار تسج  یم  اه  هلال  نایم  رد  هآ  ياه  لمحم  کشا و  ناوراک 

كاخ نوگلگ  هنیس  زا  دیمد  یم  كاچ  كاچ  ياه  هنیس  زا  اه  هلال 

دوب زاوآ  رد  هآ  ياه  هدرپ  دوب  زاورپ  رد  گوس  ياه  لاب 
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تسین هاگآ  یسک  بنیز  لد  زا  تسین  هار  نیا  تقاط  ار  ناوراک 

دنرپ لاب و  یب  قشع ،  ناکغرم  دنرکیپ  يوزرآ  رد  اه  تسد 

 ! بورغ شوهدم  يامیس  زا  ياو  بورغ  شوغآ  رد  دیرگ  یم  تشد 

 ! هآ تسا ،  هداتفا  يوس  ره  اه  تسد  هآ !  تس ،  هداد  لگ  هزین  ياه  هقاس 

نیسح نوگلگ  راسخر  زا  ياو  نیسح  نوخ  اه  هلال  رد  دود  یم 

كاچ كاچ  ياه  مخزلگ  بنیز و  كاخ  نانامهم  دوردب  بنیز و 

ناشمان ییاهر ،  ناماگشیپ  ناشمادنا  رب  مخز  ياه  هماج 

تسا هدازآ  ره  خرس  عولط  نیو  تسا  هداتفا  كاخ  هب  يورس  فرط  ره 

دنا هتشگ  ینادواج  نایور ،  هلال  دنا  هتشگ  یناوغرا  ناماگشیپ ، 

 . . . نیعبرا ات 

دنک يزابناج  هزین  يور  هب  رس  دنک  يزات  نونج  مزع  رگا  لد 

زارف رس  ددرگ  هزین  يور  هب  رس  زابقشع  ددرگ  هنیس  رد  رگا  لد 

تسا هداس  ندرب  هزین  يور  هب  رس  تسا  هدادلد  یقشاع  رد  رگا  لد 

دنک یم  لزغت  رس  ین  بل  اب  دنک  یم  لگ  لد  تشد  رد  نونج  نوچ 

باکر رد  اپ  نیرخآ  گنج  هب  دش  بارتوب  زیزع  اروشاع ،  رهظ 

درک هدامآ  ار  قشع  حانجلاوذ  درک  هداب  رد  نونج  نیریش  لقن 

نید ناطلس  اه  همیخ  يوس  دنار  نیرخآ  عادو  رهب  نآ  زا  دعب 

دیسر بنیز  همیخ  يور  هبور  دیهش  هاش  نآ  راک ،  يادتبا 

 ! ایب نوریب  مد  ود  غیت  رتخد  ایب !  نوریب  مرح  يوناب  هام 

نیا مرهاوخ ! 
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تسا رخآ  طخ  قشع ،  قیرط  رد  تسا  رگید  یگنج  گنج 

 ! ایب بنیز ،  مرورپ  مغ  رهاوخ  ایب !  بنیز ،  مردام ،  راگدای 

دیود نوریب  مرح  هاگناهن  زا  دینش  ار  رهاوخ  مسا  بنیز ،  هک  نوچ 

ار هآ  غاد  هنیس  زا  دیشک  رب  ار  هاش  بسا  دید  لباقم  رد 

رازراک مزع  هدرک  رگید  راب  راقفلاوذ  راگدای  بنیز ،  دید 

تفرگ شتآ  شرت  مشچ  رد  کشا  تفرگ  شتآ  شرساترس  ناهگان 

تسکش ییوگ  نامسآ  ياه  هیاپ  تسشن  دش ،  مخ  ناوتان ،  شناوناز 

رگج نینوخ  بنیز  ون  زا  دش  اپ  رمک  رب  یتسد  یتسد و  نیمز  رب 

دومن وربا  نآ  مشچ و  نآ  رب  هیرگ  دومن  ور  ردارب  يور  لگ  رب 

 ! نیسح ای  تناوربا  سوق  ود  هب  نیسح !  ای  تناوسیگ  هوکش  هب 

ترهاوخ وت  زا  دراد  اضاقت  کی  ترس  نابرق  هب  بنیز  دص  ناج 

لگ وچ  مغ  غیت  هب  دش  رپ  رپ  هک  نآ  لسر  متخ  رتخد  ام ،  ردام 

شرورپ مغ  رتخد  نیا  اب  تفگ  شرخآ  ياه  هظحل  هعفد  دنچ 

ادج نم  نیسح  زا  رس  دوش  یم  البرک  نیمز  رد  نم !  بنیز 

یهس ورس  نآ  دق  دتفا  لگ  رب  یهد  فک  زا  ار  تقو  هک  نآ  زا  شیپ 

سوبب ار  شیوب  هچنغ  يولگ  نآ  سوبب  ار  شیولگ  اشگب و  تسد 

ترهاوخ وت  زا  دراد  اضاقت  کی  ترس  نابرق  هب  بنیز  دص  ناج 

نک لاح  قشع و  قرغ  ار  تبنیز  نک  لد  ار  فلا  يردق  وشب ،  مخ 

وت ياهنت  شک  تنحم  رهاوخ  وت  يالاب  دق و  نابرق  هب  يا 

تولگ زان  هچنغ  مسوبب  ات  تور  گنر و  رطع و  نابرق  وشب ،  مخ 
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نید ناطلس  یقشاع ،  راوسکت  نیز  چاق  زارف  زا  هدایپ  دش 

رهاوخ تفرگ  ار  رهاوخ  يوزاب  دش و  مخ 
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تفرگرب رد  ار  هدیدمغ 

بالگ شوغآ  مه  دش  لگ  اییوگ  باتهام  نیرق  دمآ  باتفآ 

دنلب دمآ  مرح  لها  هیرگ  دنکف  رهاوخ  ندرگ  رود  تسد 

 ! رورغ هوک  يا  هوکشب ،  شکب ،  دق  روبص !  گنس  يا  وت  بنیز ،  مرهاوخ ، 

شاب داجس  لد  مخز  مهرم  شاب  داش  رهاظ  هب  ینیگمغ ،  هچ  رگ 

يربمغیپ تلوص  تهاگن ،  رد  يردیح  راقفلاوذ  تنابز ،  يا 

نم نوخ  لوسر  یتسه  نیا ،  زا  دعب  نسح  ملح  ثراو  تیاه  هناش 

تس یقشاع  لصا  وت  راک  مرهاوخ  تس  یقشاع  لصف  زاغآ  نیا  هزات 

تسا شوخ  یشاب ،  نم  نونجم  مه  زاب  تسا  شوخ  یشاب ،  نم  نوخ  لوسر  رگ 

نامب بنیز  مه  زاب  نم !  بنیز  نامب  بکوک  نیرت  نشور  مه  زاب 

 ! مغ جنر و  تیب  لها  نازیزع ،  ياک  مرح  لها  رب  درک  ور  نآ  زا  دعب 

عادولا هنیکس . . .  الیل و  ما  عادولا  هنیرق . . .  یب  ناوناب 

دیسر رجنخ  هنیس و  خرس  لصف  دیسر  ربمغیپ  دوعوم  مسوم 

 ! ایب نوریب  مد ،  ود  غیت  رتخد  ایب !  نوریب  مرح ،  يوناب  هام 

نوخ قرغ  یلای ،  هچ  دمآ ،  حانجلاوذ  نوگژاو  ینیز ،  هچ  دمآ  حانجلاوذ 

راوس یب  نکیلو  دمآ ،  حانجلاوذ  رابغ  رپ  شهاگن  دمآ ،  حانجلاوذ 

تس یلع  نب  نیسح  سءار  نامگ  یب  تس  یلجنم  ار  قح  رون  ین  رب  هکنآ 

تفه شرع  تشپ  دیزرل  اج  هب  اج  تفر  هزین  يور  دیشروخ  وگنرس ، 

تسا لد  هشوگ  رگج  هک  رس ،  نآ  هصاخ  تسا  لکشم  ندید  هزین  يویر  هب  رس 

هاش شعن  زارف  رب  دمآ  بنیز  هاگلتق  نایم  هک  مد  نآ  زا  هآ 

ع)  ) بنیز ترضح  تامارک  بیاصم و  لیاضف ،  زا  ناتساد  200www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 201 

http://www.ghaemiyeh.com


دش کیرات  وا  مشچ  رد  نامسآ  دش  کیدزن  شرس  یب  شعن  هب  ات 

یلو شمشچ  اب  دید 
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تشادن رس  اما  دوب ،  نت  نامه  نت  تشادن  رواب 

؟  يربمغیپ هواب  ون  نامه  وت  يرس  یب  ناس  نیا  هک  یشعن  يا  تفگ : 

لوبق تجح  نونج ،  جح  یجاح  لوتب !  يارهز  دنزرف  يا  تفگ : 

دیرد ار  نابیرگ  كاچ  دز  تشم  دید  هزین  رب  ار  دیشروخ  ناهگان 

دابم بنیز  نیا  زا  دعب  هنامز  رد  دابم  بش  زور و  وت  یب  ردارب !  يا 

دوبن بنیز  یکشاک  رهاوخ !  ناج  دوبن  بنیز  یکشاک  ردارب !  يا 

راوس نایرع  هقان  رب  موش  یم  رات  ماش  ات  البرک  زا  نیا  زا  دعب 

ما هناش  رب  دروخ  یم  هنایزات  ما  هناخ  غارچلچ  يا  نیا  زا  دعب 

دور یم  هنیکس  ياپ  رد  راخ  دور  یم  هنیدم  ات  نم  هلان 

دینش مهاوخ  نایفوک  زا  اه  هنعط  دینش  مهاوخ  نآ  نیا و  زا  اهفرح 

 ! بیرغ نایانشآ  رهش  هفوک ،  بیرف  گنرین و  لوگ و  رهش  هفوک ، 

یسپاولد مغ و  ام و  نیا  زا  دعب  یسک  یب  لصف  مییام و  نیا  زا  دعب 

؟  رونت رد  یشاب  هک  دشاب  اور  یک  رون !  جات  يا  نید ،  ناطلس  رس  يا 

دیهش هاش  بل  جنک  دروخ  یم  دیزی  بوچ  مرگنب  وک ،  متقاط 

تسا لکشم  هیقر  گرم  ندید  تسا  لکشم  هیلب  غاد و  همه  نیا 

بارخ ماش  زا  ادرف و  زا  هآ  بات  بآ و  نآ  زا  زورید و  زا  دای 

مربمغیپ رتخد  نم ،  مبنیز  مرس  زا  ییابر  یم  رجعم  هک  يا 

؟  دش هچ  ام  راقفلاوذ  زا  راس  هیاس  متشاد  يراگزور  يراگزور ، 

عادولا نوخ . . .  رد  ناطلغ  رهوگ  دوب  دوعوم  نینچ  نیا  يزور  هچ  رگ 

نیعبرا ات  رگد ،  رادید  هب  ات  نیلسرملا  متخ  روپ  يا  عادولا . . . 
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 ( س  ) بنیز ترضح  دالیم 

نشور رهم  وت 
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يا هنیآ  لامک  نسح  یکاپ و  رایع  يا  هنیآ  لاصخ  جوا  و 

يا هنیآ  لالز  كاپ  نشور و  فرح  وت  يا  هنیآ  هوکش  يرجف ،  قداص  حبص  وت 

يا هنیآ  لاصو  حبص  میرم و  هاوگ  ینام  ناشکهک  هب  تلاصا  نامسآ  رد 

يا هنیآ  لاثم  ینام ،  همطاف  دهز  هب  تس  یلع  وچ  تتعاجش  دمحم ،  ملح  ربص و  هب 

يا هنیآ  لاقم  مه  نسح ،  حلص  رهم  وت  اروشاع  مایق  ناسر  مایپ  ییوت 

يا هنیآ  لامج  تباجن  زارط  ییوت  بجح  تبالص و  شیور  دوب  وت  تدالو 

يا هنیآ  لادم  نامز و  هب  يرویز  وت  یناوسن  سمش  وت  نانز و  هب  ییوگلا  وت 

يا هنیآ  لاف  هک  قحلا  نیسح و ،  راهب  ینمی  شوخ  رحب  وت  ینوگش ،  زبس  رعش  وت 

يا هنیآ  لادتعا  راهب ،  زبس  رعش  وت  تسا  راتسرپ  ره  سرد  وت  بتکم  مایپ 

يا هنیآ  لالج  ینانز ،  نامرهق  وت  اوقت  هتشرف  یهوکش  ربص و  بیز  وت 

يا هنیآ  لاله  نانوچ  دزیا و  فیس  وت  ناهاوخ  دب  مزب  هب  ینام  هقعاص  نینط 

يا هنیآ  لاجم  ناوت و  عسو و  ردق  هب  یسدق ))   )) دنک رصتخم  رگ  وت  فصو  هب  لزغ 

 ( س  ) بنیز ترضح  نوخ  مایپ 

بنیز دنام و  ربارب  رد  مغ  البرک  کی  بنیز  دنام و  ردارب  غاد  لد  هب  یتقو 

بنیز دنام و  رس  یب  ياهنت  همانمغ  دز  مقر  ار  رخآ  فرح  تداهش  یتقو 

بنیز دنام و  رپرپ  ياه  لگ  زا  ییارحص  دز  اه  هلالآ  یخرس  رب  نازخ  یتقو 

بنیز دنام و  رذآ  نافوت  اه  همیخ  رد  دش  نابزمه  تواسق  اب  شتآ  هک  یتقو 

بنیز دنام و  رت  هدید  ناشیرپ ،  يوم  دندیمر  وس  ره  مرح  نالازغ  یتقو 

بنیز دنام و  رتوبک  یب  نامسآ  کی  نارای  زاورپ  زا  دش  یلاخ  اضف  یتقو 

البرک ات 
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بنیز دنام و  رخآ  دایرف  اونین  رد  ددرگن  نوفدم  البرک  رد 

بنیز دنام و  رگید  ياغوغ  تماق ))  دق   )) ندرک هلان  ياج  هیرگ ،  ياج  میدید 

بنیز دنام و  ردیح  ياه  تعاجش  حور  نایامن  دش  شنیتسآ  زا  یلع  تسد 

بنیز دنام و  رگنس  ظفح  دهعت ،  جوا  ار  البرک  دش  اپ  هب  رگید  يا  هماگنه 

بنیز دنام و  ربهر  نوخ  مایپ  یتقو  دش  رگ  هولج  شنایب  رد  تضهن  لیمکت 

اه هلال  رادساپ  بنیز ؛ 

درک یم  يرادیاپ  عمشوچ و  تخوس  یم 

درک یم  يراج  کشا  ياج  هژم  زا  لد 

سابع ياج  هب  قح  ریش  رتخد  بش 

درک یم  يرادساپ  قشع  ترتع  زا 

هنهرب ياپ  اب 

دوب هدمآ  راد  رس  رب  الو ،  دیشروخ  دوب  هدمآ  راب  هب  هک  نینوخ  هنتف  ناز 

دوب هدمآ  راو  هیاس  نیسح ،  لابند  بنیز  ار  اه  تشد  هنهرب ،  ياپ  اب 
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