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اروشاع تضهن  رد  نانز  هاگیاج 

باتک تاصخشم 

اروشاع تضهن  رد  نانز  هاگیاج  ناونع : 
( روآدیدپ ) دنودمحا همطاف  ناگدنروآدیدپ : 

1387 نایبت ، یناسر  عالطا  یگنهرف و  هسسؤم  مق : رشن :  تیعضو 
نتم عون : 

هلاقم سنج : 
یکینورتکلا

یسراف نابز : 
اروشاع مایق  رگفیصوت : 

ناگدنزاون 

همدقم

تزع و مان  هب  هک  یلاس  رد  هدروآ و  رد  شدرگ  هب  ینیسح  قشع  ناتسآ  رد  ار  ملق  هک  داد  نآ  قیفوت  هک  ار  ادخ  نارک  یب  شیاتس  دمح و 
لماش ترضح  نآ  فطل  ياهظحل  دیاش  ات  هداد  ناشن  ار  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  دوخ  صاخ  تدارا  زا  ياهرذ  هتفای  تنیز  ینیـسح  راختفا 
میامن میدقت  هتـشاگن و  ياهوزج  نآ  نوماریپ  بلاطم  اروشاع و  مایق  عوضوم  باب  رد  هک  مدوب  نآ  یپ  رد  هک  دوب  اهتدـم  . ددرگ ناملاح 

هنافـسأتم هک  تسا  یلاخ  اروشاع » نانز   » مان هب  یعوضوم  هک  متـشادنپ  نینچ  مدروآ  لمع  هب  باب  نیا  رد  هک  یتاـقیقحت  تاـعلاطم و  یط 
یقیقحت نکل  هدـش  هراشا  نآ  هب  دزادرپیم  اروشاـع  ماـیق  هب  هک  یتاـعوضوم  بلاـطم و  يـال  هبـال  رد  هتبلا  تسا  هدـش  هجوت  نآ  هب  رتمک 

هاگیاج  » ناونع اب  ياهوزج  ات  مدـش  نآ  رب  هتـشگ  نیزم  اروشاع  مان  هب  هک  شیامه  نیا  رد  نونکا  . دوشیم تفای  رتمک  نانآ  مان  هب  لقتـسم 
دشیم دای  رتمک  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  اروشاع و  زا  دیاش  دندوبن ، مایق  نیا  رد  ییاروشاع  نانز  رگا  میامن  هضرع  اروشاع » تضهن  رد  نانز 
نارتخد نانز و  و  موثلک س ) ما  و  س )  ) بنیز نوچ  يراوگرزب  نانز  ار  اروشاـع  ماـیپ  میظع  تلاـسر  هک  اریز  دـنامیم ، وحم  ناـهذا  رد  و 

نانز صوصخ  هب  ناملسم  نانز  ام  هفیظو  نونکا  . دندیناسر ماجنا  هب  بوخ  هچ  ار  تلاسر  نیا  هک  مه  یتسار  هب  دنتشاد و  هدهعرب  ع )  ) ماما
هاگیاج رضاح  هلاقم  میهد  رارق  دوخ  قشمرس  میریگب و  وگلا  نانآ  زا  هدرک و  ادا  نانآ  هب  میناوتب  مک  دنچره  ار  دوخ  نیَد  هک  تسا  یناریا 
سپـس هدومن و  مالـسا  ردـص  نانز  هب  ياهراشا  یلـصا  ثحب  هب  دورو  زا  لبق  لوا  لصف  رد  : دـنکیم یـسررب  لصف  ود  رد  ار  اروشاع  نانز 

نانز و ندرب  هارمه  تلع  يدـعب  شخب  رد  نینچمه  هدرک و  یـسررب  هصالخ  روط  هب  ار  دـیزی  هیواعم و  نامز  یعامتجا  یـسایس و  عاضوا 
هب دشابیم ـ  هلاقم  یلصا  عوضوم  هک  مود ـ  لصف  رد  هدرک و  هاتوک  یـسررب  ار  قارع  يوس  هب  هنیدم  زا  ماما  ترجه  ناوراک  رد  ناکدوک 

نایاپ رد  و  اروشاع » زا  سپ  نانز   » و اروشاع » نایرج  رد  نانز   » و اروشاع » زا  لبق  ناـنز   » ناونع تحت  ماـیق  رد  ناـکدوک  ناـنز و  نیا  شقن 
میزادرپیم  اروشاع  دای  مان و  ندنام  هدنز  رد  ناشریثأت  مایق و  رد  ار  نانآ  یلک  شقن 

مالسا ردص  نانز 

هراشا
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رد دوخ  زین  یهاگ  دندوب . رادروخرب  یماقم  هاگیاج و  هچ  زا  نانز  هک  دید  میهاوخ  مالسا  ردص  ياهگنج  ثداوح و  هب  هاتوک  یهاگن  اب 
روضح نز  هس  دندرک ، تعیب  ربمایپ  اب  هک  يدـنا  داتفه و  نایم  رد  تفرگ  ماجنا  ترجه  زا  لبق  هک  هبقع  نامیپ  رد  دنتـشاد . روضح  ردـص 
تبـسن مدع  تنایخ و  اشحف و  مدـع  هلمج  زا  یـصاخ  روما  رد  هتبلا  تفرگ  تعیب  نانز  زا  یمـسر  روط  هب  راب  نیلوا  يارب  ربمایپ  هک  تشاد 

دوخ ردارب  ردپ و  ، رهوش هک  رانید  ینب  هلیبق  زا  ینز  دنتـشاد . روضح  ینامرهق  نانز  زین  دحا  گنج  رد  ناشنارهوش  هب  رگید  نادنزرف  نداد 
یماـمت ربماـیپ  يا  تفگ  دـش ، هاـگآ  ربماـیپ  یتمالـس  زا  هک  نیمه  تـخیریم  کـشا  هتـسشن و  یهورگ  ناـیم  رد  دوـب ، هداد  تـسد  زا  ار 

هداد تسد  زا  گنج  رد  هک  ار ـ  دوخ  ردارب  رهوش و  دنزرف و  هزانج  هک  رگید  ینز  ای  تسا و  ناسآ  وت  هار  رد  میاه  تبیصم  اهيراوگان و 
زا یهورگ  هدش  هتـشک  گنج  رد  ربمایپ  دوب  هدش  عیاش  هک  هنیدم  رد  یفرط  زا  دـنک ، نفد  ات  دربیم  رهـش  هب  هدرک و  لمح  يرتش  رب  دوب ـ 

تفگ و نخـس  نانآ  اب  زاب  يور  اب  وا  و  درک . دروخرب  نز  نآ  هب  هار  همین  رد  دندش ، دحا  راپـسهر  ربمایپ  زا  حیحـص  ربخ  نتفای  يارب  نانز 
نایرج رد  دنتـشاد . روضح  نانز  زین  مخ  ریدغ  رد  تشاد  هارمه  ار  دوخ  دیهـش  هس  هزانج  هک  یلاح  رد  داد  نانآ  هب  ار  ربمایپ  یتمالـس  ربخ 
روتـسد شیوخ  نارـسمه  نانز و  هب  ادـتبا  ص )  ) مرکا لوسر  ترـضح  دـنیزگیم ، رب  تفالخ  تماما و  هب  ار  یلع  ربماـیپ  یتقو  مخ  ریدـغ 

ـ  لمج گنج  رد  ربمایپ ، زا  دعب  ياهگنج  رد  ای  .و  دـنیوگ کیربت  یتلیـضف  نینچ  دروم  رد  ار  وا  دـنوش و  دراو  ع )  ) یلع رب  هک  دـهدیم 
ناـنز اروشاـع ، خـیرات  رد  . دریگیم رارق  ع )  ) یلع ماـما  هـیلع  گـنج  یهدـنامرف  ردــص  رد  دوـخ  هشئاـع  نز ـ  شقن  یفنم  دــعب  رد  هـتبلا 

اروشاع زا  دوشیم  رگم  تسا  البرک  ناسر  مایپ  اروشاع ، نامرهق  بنیز  . دنـشخردیم ناـنز  ردـص  رد  موثلک  ما  بنیز و  نوچ  ياهدـیزگرب 
هب بنیز  مان  رانک  رد  . دباییمتنیز بنیز  مان  اب  هراومه  اروشاع  تسانعم  یب  بنیز  نودـب  اروشاع  درک ، غیرد  بنیز  مان  زا  تفگ و  نخس 

تبث خیرات  رد  ار  دوخ  مان  هشیمه  يارب  دندیرفآ و  زیمآراختفا  ییاه  هنحـص  شیوخ  ياهيراکادـف  اب  هک  مینکیم  دروخرب  ینانامرهق  مان 
یهاگن اب  نونکا  . دـندش ناملـسم  نانز  يارب  ییوگلا  نیق  نب  ریهز  رـسمه  بهو  ّما  ع ،)  ) نیـسح ماما  رـسمه  باـبر  نوچ  یناـنز  دـندومن .

ره یتیصخش  داعبا  هب  هدرک و  یسررب  اروشاع  خیرات  رد  ار  نانز  هاگیاج  شقن و  هّیما  ینب  تموکح  یعامتجا  یسایس و  عاضوا  هب  یلامجا 
زا اروشاع ، زا  لبق  نانز  . دومن یـسررب  ناوتیم  فلتخم  ياـیاوز  زا  اروشاـع  خـیرات  رد  ار  ناـنآ  شقن  ناـنز و  هاـگیاج  میزادرپیم  مادـک 
زا اروشاع ، زا  دعب  نانز  ؛ اروشاع زور  رد  نانز  ياهینیرفآ  شقن  اروشاع ، نایرج  رد  نانز  ؛ البرک ات  هنیدم  ع ،)  ) نیسح ماما  تکرح  يادتبا 

هنیدم  هب  تشگزاب  ماش و  هفوک و  ات  البرک 

هیما ینب  تموکح  یعامتجا  عاضوا 

ناهنپ رفک  ناهنپ  داسف 

هتکن نیا  هب  دیزی  اب  هیواعم  تموکح  یگدنز و  خـیرات  یـسررب  رد  تشاد  یـساسا  قرف  دـیزی  اب  هیواعم  نامز  یـسایس  یعامتجا و  عاضوا 
شیوخ یناسفن  عماـطم  سوه و  اوه و  لاـبند  هب  اـهنت  دنتـشادن و  یمالـسا  یبهذـم و  تاسّدـقم  هب  يداـقتعا  ًاـساسا  ود  نیا  هک  میـسریم 

رد ار  عورشم  ان  طلغ و  ياهّتنـس  اهتعدبو و  دومن  جیار  مدرم  نایم  رد  ار  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  رب  نعل  هک  تسا  یـسک  هیواعم  . دندوب
ةریغم  ) دوخ تسود  هب  هیواعم  رگید ، ياج  رد  تشاذگ  ياج  رب  هتشک  رازه  هد  دودح  نیّفص  گنج  شتآ  نتخورفا  اب  داهن و  ناینب  هعماج 

وا زا  یمـسا  هک  مینک  يراـک  مینک و  نـفد  ار  دّـمحم  ماـن  دـیاب  دـنوش ، راگدـنام  خـیرات  رد  اـم  ماـن  میهاوـخب  رگا  : » دـیوگیم ۀبعـش  نـب 
نوچ تلیضف  اب  فیرش و  ینادرم  هعماج  رب  ةاطرَا  نب  رُسب   » هیبا و نب  دایز   » لیبق زا  يدارفا  ندرک  طلـسم  اب  هک  تسا  یـسک  هیواعم  .« دنامن

رد دومنیم و  مالـسا  هب  رهاظت  هیواعم  فاصوا  نیا  همه  اب  . دـناسریم تداهـش  هب  ار  ْقِمَح » ِنب  ورْمَع  يدَـع و« ِنب  ِرْجُح   ، » يرَجَه دیـشُر  »
هک درک  لمع  ياهنوگ  هب  دـمآ و  نید  اـب  گـنج  هب  نید  هبرح  اـب  تشاد و  هرهچ  رب  نید  باـقن  درکیم . تیاـعر  ار  رما  رهاوظ  دروم  نیا 

ناـمیا وا  هب  هتـسناد و  قح  هب  ار  ع )  ) یلع ترـضح  هک  نیا  اـب  تخادـنا  یلد  ود  دـیدرت و  هب  مه  ار  ع )  ) یلع ترـضح  ناراـی  باحـصا و 
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يو هب  دمآ و  رسای  راّمع  تمدخ  ع )  ) یلع نارای  زا  يدرم  نیفص  گنج  رد  هک  نانچ  نآ  . دنتشاد دیدرت  هیواعم  اب  گنج  زا  نکل  دنتـشاد ،
اریز مدـش  دـیدرت  راچد  نونکا  اّما  متـشادن  دـیدرت  وا  اب  گنج  موزل  هیواعم و  ندوب  لطاب  رد  بشید  ات  هفوک  زا  جورخ  ماگنه  نم   » تفگ

هک دـش  قفوم  مالـسا  هب  رهاظت  اب  اهنت  هن  هیواعم  «. دـنناوخیم زامن  دـنیوگیم و  ناذا  زین  نانآ  میناوخیم  زامن  مییوگیم و  ناذا  ام  منیبیم 
رد ار  يو  نادناخ  و  ع )  ) یلع ترضح  ینمـشد  هنیک و  مخت  ءوس ، تاغیلبت  اب  تسناوت  هکلب  دیامندیدرت ، راچد  ار  ع )  ) یلع نارای  مدرم و 

نیسح ماما  رگا  تسنادیم  اریز  داد ، حیجرت  وا  هیلع  مایق  رب  ار  وا  اب  حلص  ع )  ) نسح ماما  هک  دوب  رطاخ  نیمه  هب  اذل  دراکب . مدرم  ياهلد 
زور نآ  رد  مه  وا  تداهـش  تشاد و  دـهاوخن  ار  شناراـی  دوـخ و  تداهـش  زج  يزیچ  ، دوـش گـنج  دراو  هلیح  رکم و  رـصنع  نیا  اـب  (ع )

يرثا نیرتمک  نوخ  نیا  نتخیر  درکیم و  لامیاپ  ار  شترضح  نوخ  يراک  بیرف  نامه  اب  هیواعم  اریز  دشاب ، هتشاد  ياهجیتن  تسناوتیمن 
مایق وا  هیلع  دوب ، هیواعم  تموکح  رصاعم  شتماما  هک  ار  یلاس  هد  تدم  مه  ع )  ) نیسح ماما  ساسا  نیا  رب  تشادیمن  نید  مالـسا و  يارب 

. درک لابند  ار  ردارب  هار  درکن و 

راکشآ رفک 

مادک چـیه  هچ  رگا  تشاد  یـساسا  توافت  کی  هیواعم  اب  دـیزی  تموکح  تسناد  ناناملـسم  رما  ّیلو  ار  دوخ  دـیزی  هیواعم  گرم  زا  سپ 
تشاد و هرهچ  رب  نید  باقن  دومنیم و  رهاظت  مالـسا  هب  هیواعم  دش ـ نایب  هک  هنوگ  نامه  اّما ـ  دنتـشادن ، ربمایپ  نید  مالـسا و  هب  يداقتعا 

یمالسا تاروتـسد  ًانلع  زاب و  گس  راوخ ، بارـش  زابرامق ، هانگ  هب  هدولآ  شاّیع  دوب  یناوج  دیزی  یلو  تفر  نید  اب  گنج  هب  نید  هبرحاب 
موسر بادآ و  ریثأت  تحتًالماک  وا  دـیاقع  راکفا و  هدـش  رکذ  یّنـس  هعیـش و  ياـهباتک  رد  وا  فارحنا  داـسف و  تشاذـگیم  ياـپ  ریز  ار 

چیه نودـب  هدرک و  خوسر  دـیزی  یگدـنز  رد  هک  دوب ، نایحیـسم  تاداع  زا  يزاب  گس  يراسگیم و  بعل  وهل و  یـصاّقر  . دوب ناـگناگیب 
يأر و  یمور ،  نوجرس   » نوچمه درکیم ، تروشم  ناگناگیب  نایحیسم و  اب  دوخ  ياهراک  رد  يو  . دشیم اهفالخ  نیا  بکترم  یساره 

بهذـلا جورم  رد  يدوعـسم  . درک بوصنم  هفوک  يرادناتـسا  هب  ار  دایز  نب  هللادـیبع  هک  دوب  وا  اب  تروشم  اـب  تسبیم و  راـک  هب  ار  ناـنآ 
ياهرفس رس  رب  نیسح ع ) ماما  تداهش  زا  دعب  دوب . بارش  سلاجم  اههنیزوب و  يراکـش و  ياهگس  اهزاب ، برط  بحاص  دیزی  : دسیونیم

هک ناشونب  یبارش  نم  هب  یقاس  يا  دناوخیم : يراعـشا  و  دوب ـ  وا  تسار  فرط  رد  دایز  نب  هللادیبع  هک  یلاح  رد  دوب ـ  هتـسشن  بارـش  زا 
یسک نآ  تسانم  نیما  نم و  رادزار  هک  سک  نامه  هدب  دایز  رسپ  هب  ار  نامه  دننام  نکرپ و  بارـش  ماج  سپـس  دنک و  باریـس  ارم  بلق 

لد رد  تشحو  هک  تسا  یـسک  تسا و  یجراـخ  درم  نآ  نیـسح  هدنـشک  دایزرـسپ  نیا  دـش . مکحم  وا  تسد  هب  نـم  تفـالخ  راـک  هـک 
رد بعل  وهل و  و  دندروخیم ، بارـش  یمـسر  روط  هب  مدرم  دیزی  نارود  رد  هک  دنکیم ، هفاضا  يو  تخادنا  نم  نازرودـسح  نانمـشد و 
زا دربیم  راک  هب  دـیزی  هچ  نآ  همه  نیا  اب  اّما  درکیم . يرادـنید  هب  رهاظت  هک  هیواعم  فالخرب  دوب ، هدرک  ادـیپ  عویـش  مه  هنیدـم  هکم و 

نایم رد  ع )  ) ماما هک  اریز  تسین  ناسآ  يو  بالقنا  يرهاظ  تسکش  و  ع )  ) نیسح ماما  لتق  هک  تسنادیم  وا  دوب . مدرم  يربخیب  لهج و 
ناناوج رورس  ع )  ) نیسح نسح و   » هک دندوب  هدینش  ربمایپ  زامدرم  دوب . رادروخرب  یّـصاخ  یعامتجا  یـسایس و  ّتیعقوم  زا  ناملـسم  مدرم 
هیواعم هک  ییاج  ات  دنتخانشیم  ار  ترضح  نآ  تیصخش  زین  هّیما  ینب  و   . هنم انأ  یّنم و  نیسح  : » دندومرف مرکالوسر  نینچ  مه  و  دنتشهب »

رادنامرف دیلو  نینچ  مه   « منیبیمننیـسح رد  یبیع  چیه  دـنگوس  ادـخ  هب  بیعلل  ًاعـضوم  هیف  يرأ  ام  هللاوف   » تفگ ع )  ) نیـسح ماما  هرابرد 
رطاـخ هب  هک  مینیبیم  نونکا   « مشکیمن ار  ع )  ) نیـسح دـیهدب ، نم  هب  ار  اـیند  تنطلـس  تورث و  رگا  :» دـیوگیم ترـضح  هراـبرد  هنیدـم 

ناهاوخ نآ  نداد  هولج  ینوناق  شیوخ و  تموکح  تیبثت  روظنم  هب  نمـشد  هک  تسا  ناناملـسم  نایم  رد  ع )  ) ماما يالاو  ماـقم  هاـگیاج و 
ماما تعیب  تقیقح  رد  هک  ارچ  تفاییم  ّتیعورـشم  دیزی  هنارباج  تموکح  هدـش و  یفتنم  مایق  لامتحا  ماما  تعیب  اب  اریز  دوبماما ، اب  تعیب 

یعاـمتجا و یـسایس و  تیعقوـم  نـیمه  لـیلد  هـب  ماـما  تـعیب  صوـصخ  رد  تموـکح  ندوـب  ساـسح  دوـب و  ناناملـسم  هـمه  تـعیب  (ع )
ترـضح نآ  هیلع  یتاـغیلبت  ياههویـش  هب  راـچان  دـنام ، زجاـع  دوخ  دوصقم  هب  ندیـسر  زا  نمـشد  نوچ  . دوب ترـضح  نآ  تیـصخشداعبا 
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جورخ ار  ماما  لمع  درک و  یفرعم  نیملسم  رما  یلو  ار  دوخ  هتـسناد و  زیگناهقرفت  داد و  ناشن  ّتینما  ّلخم  رگ و  لالخا  ار  ماما  دروآور و 
رد ار  مدرم  تفگیم  دوب و  هدناوخ  یهلا  تارّدـقم  زا  ار  وا  يربهر  نیـشناج  ناونع  هب  دـیزی  یفرعماب  هیواعم  هک  اریز  تسنادیم  يو  هیلع 

هیلع دوخ  نیگآرهز  تاغیلبت  لمع  هویـش  نیا  اب  دیزی  هاگتـسدهّیما  ینب  اب  نیـسح ع ) ماما  تعیب  مدع  تلع  تسین  يرایتخا  یهلا  تارّدـقم 
تـسا بجاو  وا  اب  گنج  دـنکیم و  لمع  یهلا  ردـق  اضق و  فالخرب  هک  تخاس  مهتم  ار  وا  داد و  جاور  مدرم  نیبرد  ار  ع )  ) نیـسح ماما 

زا . دـنریگب تعیب  مدرم  زا  دوخ  يارب  هک  تساوخ  اهرهـش  نآ  نارادـنامرف  زا  فلتخم  دالب  هب  ییاه  همان  نداتـسرف  اب  دـیزی  هیواـعم  زا  سپ 
رفن راهچ  زا  هک  تساوخ  هناگادـج  ياهمان  یط  و  دریگب ! تعیب  هنیدـم  مدرم  زا  هک  تساوخ  هنیدـم  مکاح  هبتع  نب  دـیلو  هب  ياهماـن  هلمج 

صوصخ هب  و  ریبز ، نب  هللادـبع  رمع ، نب  هللادـبع  رکب ، یبا  نب  نمحرلا  دـبع  :» زا دـندوب  ترابع  رفن  راهچ  نآ  هک  دریگب  یـصوصخ  تعیب 
تسرفب همان  باوج  اب  ار  شرس  ، دندرکن تعیب  مادک  ره  هدب و  مادک  ره  هب  هناگادج  ارم  همان  هک  تساوخ  دیلو  زا  و  ع ،)  ) یلع نب  نیـسح 

ع)  ) ماما هب  ور  هاگ  نآ  . درگرب دنتفگ : باوج  رد  نانآ  دـناوخارف . دوخ  دزن  هب  ار  نانآ  و  داتـسرف ، رفن  راهچ  نیا  غارـس  ار  یکیپ  زین  دـیلو  «
امـش غارـس  هب  يرآ  دندومرف : نانآ  باوج  رد  ع )  ) ماما هتـساوخ  يراک  هچ  يارب  ار  ام  دیلو  ینادیم  ایآ  ربمایپ ! رـسپ  يا  دنتفگ : دندرک و 

ناناوج نم  دندومرفماما : . دندرک رایتخا  ینیـشنهشوگ  دنتفگ و  يزیچ  مادـک  ره  دـینکیم ؟ هچ  امـش  دریگب ، تعیب  دـیزی  يارب  ات  هداتـسرف 
عمج ار  دوخ  نادنزرف  سپـس  منکیم  بلط  ار  مّقح  هدرک و  وگ  وتفگ  هرظانم و  رگید  کی  اب  موریم و  دـیلو  دزن  هدرک و  عمج  ار  دوخ 

تکرح ناتیاج  زا  هنرگ  دینک و  هلمح  دش ، دنلب  میادص  دیدینـش  هاگره  موریم  درم  نیا  دزن  نم  دومرف : نانآ  هب  تفر و  دـیلو  دزن  درک و 
دیزی همان  داد و  وا  هب  ار  هیواعم  گرم  ربخ  دیلو  دوب ، هتسشن  شرانک  رد  زین  ناورم  تفر و  دیلو  دزن  ع )  ) ماما مدرگرب  امش  دزن  هب  ات  دینکن 

میرادن تعیب  تقو  تبیـصم  نیا  اب  ام  هک  دندومرف : باوج  رد  ماما  دننک . تعیب  وا  اب  هک  تساوخ  ناشیا  زا  دناوخ و  ترـضح  نآ  يارب  ار 
یـضار یتعیب  نینچ  هب  هک  منکیمن  نامگ  دـنکیمن و  تعیب  یناهنپ  نم  لثم  يدرف  دومرف : ع )  ) ماما تسین  تعیب  زج  ياهراچ  تفگ  دـیلو 

ماما هب  دوب و  شیدـنا  تبقاع  يدرم  دـیلو  نک  توعد  نانآ  هارمه  مه  ارم  یناوخیم  ارف  تعیب  هب  ار  مدرم  ییآیم و  نوریب  هک  ادرف  یـشاب 
نونکا وا  زا  اـی  دـید . یهاوـخن  ار  وا  رگید  دورب ، تتـسد  زا  رگا  تفگ  ناورم  اـیب . اـم  دزن  مدرم  هارمه  ادرف  درگرب و  هللادـبعابا ! يا  تفگ 

ییوگیم غورد  یهدیم  ارم  نتشک  روتـسد  یجراخ  رـسپ  يا  دومرف : تساخ و  اپ  هب  وا  نخـس  ندینـش  اب  ماما  شکب  ار  وا  ای  ریگب و  تعیب 
ناشلزنم هب  هتـساخرب و  نانآ  دزن  زا  ترـضح  سپ  تساوخ  اپ  هب  ینالوط  یگنج  تقیفر  وت و  رب  نم  زا  ادخ ؟! هب  مسق  دیلپ ، درم  دنزرف  يا 

همان نیـسح ع ) ماما  يارب  دـندش و  عمج  یعازخ  دَرُـص  نب  نامیلـس  هناخ  رد  هفوک  نایعیـش  هیواـعم  گرم  زا  دـعب  مه  یفرط  زا  . دنتـشگرب
تـسد زا  هفوک  مدرم  هک  دادیم ، ناـشن  هماـن  نیا  نتـشون  . دـنک تکرح  ناـنآ  يوس  هب  يرادـمامز  يارب  هک  هدرک  توعد  وا  زا  دنتـشون و 

دنچ ینادرم  دیلو  دیـسر ، نایاپ  هب  زور  نوچ  دمآ . هناخ  هب  دـیلو ، دزن  زا  تشگزاب  زا  سپ  ماما  . دـناهدمآ گنت  هب  وا  نارادـنامرف  هیواعم و 
نآ دش ، دهاوخ  هچ  هک  دینیبب  منیبب و  دوش  حبص  ات  دومرف : ع )  ) نیسح ماما  دنک ، تعیب  دننک و  رضاح  ار  وا  ات  داتسرف  ع )  ) نیسح ماما  دزن 
بش نآ  درک . هکم  يوس  هب  هنیدم  زا  تکرح  دصق  بش  نامه  ترضح  نآ  دندرکن . رارـصا  دنتـشاد و  هگن  تسد  دیلو  ناگداتـسرف  بش 

تکرح زا  هک  هیفنح  نب  دمحم  . درب هارمه  هب  هیفنح  نب  دـمحم  زج  ار  نادـناخ  رتشیب  ناگدازردارب و  ناردارب و  نادـنزرف و  دوب . بجر   28
نم و اب  هتخیمآ  وت  يرتبوبحم و  رتزیزع و  همه  زا  نم  دزن  وت  هک  درک : تحیـصن  ار  وا  دـمآ و  ماـما  دزن  تشگ  هاـگآ  هکم  يوس  هب  ماـما 

نآ رد  تفرگ  یناوت  مارآ  رگا  يوریم  هکم  هب  ردارب ! يا  وت ، هب  دسر  هچ  ات  مرادن  غیرد  سک  چیه  زا  ار  تحیصن  یتسه  نم  حور  ناج و 
ام نایم  ادخ  ات  ور  ییاج  هب  ییاج  زا  یتسناوتن  رگا  دندوب و  وت  ردپ  وت و  ّدـج  نارای  نانآ  نوچ  ورب ، نمی  دالب  يوس  هنرگ  نک و  لزنم  اج 
نب دیزی  اب  دشابن ، مه  یهانپ  ییاج و  چیه  ایند  رد  رگا  ادخ ! هب  دنگوس  ردارب  يا  دومرف : ع )  ) نیسح ماما  دیامرف . مکح  قساف  هورگ  نیا  و 
زین ع )  ) ماـما تسیرگ و  هیفنح  نب  دـمحم  سپ  دـهد ، ریخ  يازج  ار  وت  ادـخ  يدرک  تحیـصن  ارم  بوخ  هچ  درک ، مهاوخن  تعیب  هیواـعم 
ماما . دسیونب وا  يارب  ار  شیوخ  تیـصو  ات  دـنک ، هدامآ  يذـغاک  ملق و  هک  تساوخ  وا  زا  و  دـندرک . یظفاحادـخ  تسیرگ و  وا  اب  یتعاس 
جراخ ماگنه  ع )  ) ماما . دـش جراخ  هنیدـم  زا  بش  یکیراـت  رد  درک و  عادو  وا  اـب  داد و  هیفنح  نب  دـمحم  هب  ار  شیوخ  هماـن  تیـصو  (ع )
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عادو نانآ  اب  هدرک و  یظفاحادـخ  س )  ) ارهز همطاف  دوخ  راوگرزب  ردام  ردارب و  شیوخ و  راوگرزب  ّدـج  ص )  ) ربمایپ اـب  هنیدـم  زا  ندـش 
نادنزرف دیـسر و  دـنهاوخ  تداهـش  هب  همه  شباحـصا  ناتـسود و  دوخ و  تسین و  یتشگزاب  ار  رفـس  نیاهک  دـنادیم  دوخ  ماما  دـنکیم .

ناـنز و نارـسمه و  دـهاوخیم  وا  زا  هک  هیفنح  نب  دـمحم  خـساپ  رد  دوخ  هک  تفر  دـنهاوخ  تراـسا  هب  شنارـسمه  نارهاوـخ و  تیبـلها 
. دنیبب تراسا  هب  ارم  تیبلها  هک  دهاوخ  ادخ  : دیامرفیم دربن ، هارمه  هب  ار  شیوخ  ناکدوک 

ماما تکرح  زاغآ 

دمحم ماما  زا  . دننکیم شقن  يافیا  هدمآ و  کیدزن  ترـضح  نآ  تارّدخم  و  ص )  ) ربمایپ كاپ  رـسمه  هملـّسما  ماما  تکرح  يادـتبا  رد 
ترضح نآ  دزن  بلّطملادبعینب  نانز  ترضح و  نآ  تارّدخم  دادرس ، هنیدم  زا  تکرح  گنهآ  ع )  ) ماما نوچ  هک  تسا  تیاور  ع )  ) رقاب

يراز هیرگ و  ات  داد  مسق  ار  ناشیا  هدمآ و  نانآ  نایم  ترـضح  نآ  دندرک . ییارـس  هحون  دندرک و  دنلب  يراز  هیرگ و  هب  ادـص  دـنتفاتش و 
يزور نوچمه  ام  يارب  نونکا  هک  میراذـگب  زور  هچ  يارب  ار  يراز  هیرگ و  ام  سپ  دـنتفگ : ناگتخوس  لد  نآ  . دـننک هشیپ  ربص  هدرکن و 

يا نانمؤم و  بولق  بوبحم  يا  وت  يادف  ام  ناج  دناهتفر ، ایند  زا  ترـضح  نآ  نارتخد  و  س )  ) همطاف و  ع )  ) یلع و  ص )  ) ربمایپ هک  تسا 
يا مهدیم  یهاوگ  تفگ  درک و  شهاوخ  ترضح  نآ  زا  درک و  نویش  هدمآ و  شیپ  ترـضح  نآ  ياههّمع  زا  یکی  سپ  ربمایپ ، راگدای 
مه تلذف  شیرق  نم  اباقر  ُّلذا  مشاه  لآ  نم  ّفطلا  لیتق  نا  : دنتفگیم دندرکیم و  هحون  وت  رب  ناّینج  هک  مدینش  نونکا  مه  هک  هدید  رون 
يا دومرف : دـمآ و  کـیدزن  ترـضح  نآ  جورخ  تقو  رد  زین  ص )  ) ربماـیپ رـسمه  هملـس  ّما  نارگید  يدـنوار و  بطق  تیاور  قـبط  نینچ 

مدـنبلد دـنزرف  دومرف : هک  مدینـش  ص )  ) مرکا ربمایپ  تراوگرزب  ّدـج  زا  هک  اریز  قارع  يوس  هب  نتفر  اـب  نادرگم  كانهودـنا  ارم  دـنزرف !
ار بلطم  نیا  دوخ  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  ردام  يا  دـندومرف : ماما  . دـیمان ـالبرک  ار  نآ  ماـن  دوشیم و  هتـشک  قارع  نیمز  رد  ع ))  ) نیـسح )
، دش مهاوخ  نوفدم  نآ  رد  هک  ياهعُقب  دش و  مهاوخ  هتشک  يزور  هچ  منادیم  مسانشیم و  ار  دوخ  هدنـشک  نم  دنگوس ، ادخ  هب  منادیم 

نوفدم نآ  رد  هک  ییاج  مهد  ناشن  وت  هب  ردام  يا  یهاوخ  رگا  مسانـشیم و  ، دـنوشیم هتـشک  نم  اب  هک  تیب  لها  زا  ار  یناسک  منادیم و 
نفدم ترضح و  نآ  تداهش  لحم  هملس  ما  دش و  نایامن  البرک  نیمز  تسپ و  اهنیمز  ترضح  نآ  زاجعا  هب  نامز  نیارد  هک  ، دش مهاوخ 

اهباتک و دور ، قارع  هب  تساوخ  ع )  ) یلع نب  نیـسح  نوچ  هک  تسا  تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  تسیرگب و  ياهياه  دـید و  ار  وا 
. داد يو  هب  ار  اهنآ  هملس  ما  تشگزاب  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  نوچ  درپس و  ربمایپ ،) راوگرزب  رسمه   ) هملس ماهب  ار  دوخ  تیصو 

؟ دربیم هارمه  ار  ناکدوک  نانز و  ماما  ارچ 

هراشا

تیهام نداد  ناشن  يارب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هبرما  لصا  ندرک  یلمع  هعماج و  يارب  یحالصا  تکرح  کی  ع )  ) نیسح ماما  تکرح 
رد تسناوتیمن  یفرط  زا  دسانـشب . تیمـسر  هب  ار  وا  تموکح  دـنک و  تعیب  دـیزی  اب  تسناوتیمن  ماما  . دوب يوما  دـساف  قساف و  تموکح 

تمواـقم و هک  تسنادیم  وا  زین  رگید ، يوس  زا  دزاـسن و  هاـگآ  تموکح  نیا  تقیقح  زا  ار  مدرم  دـنک و  توکـس  دـیزی  تموـکح  ربارب 
هب دوخ  تداهش  اب  هک  هنوگ  نآ  دمآرب ، ددص  رد  اذل  درادن ، ادخ  هار  رد  تداهـش  زج  يدرواتـسد  يوما  مکاح  ماظن  ربارب  رد  یگداتـسیا 

هاگآ ار  مدرم  دراذـگ و  ياج  رب  رادـیاپ ، هدـنزاس و  شقن  مالـسا  تما  خـیرات  ریـسم  رد  زین  شتداهـش  دـسریم ، یهلا  لازیال  ياـهتمعن 
نارازگراک بیرف  گنرین و  تموکح  دناوتب  هک  دوب ، هدش  نییعت  شیپ  زا  ياههمانرب  فادها و  اب  ناکدوک  نانز و  ندرب  هارمه  اذـل ، . دزاس

دودحم یباتزاب  هاپس  ود  يورردور  گنج  ای  تروص  نیا  رد  دشاپ . ورف  مه  زا  دادیم ، هولج  ینتسسگان  عورشم و  رهاظ  هب  هک  ار  هیما  ینب 
جوم یباتزاب و  نادنچ  ناگدـنیآ  يارب  دوشیم و  ناونع  رگید  هاپـس  ربارب  رد  یهاپـس  تسکـش  ای  يداع  یگرم  تشاد و  دـهاوخ  زیچان  و 
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تشاد دهاوخن  لابند  هب  زگره  دنک ، ییامنهار  تیاده و  دوخ  بیشن  زارفرپ و  خیرات  لوط  رد  ار  یمالسا  تما  هک  يریگارف  زیخ و  نافوط 
. دوب البرک  تضهن  دنمشزرا  فادها  هار  رد  دندرک  ع )  ) نیسح ماما  هک  يراک  اذل 

نانز شقن 

هراشا

ات هنیدـم  زا  دـناهداد ـ  ناشن  ار  دوخ  روضح  اروشاـع  زا  لـبق  هک  یناـنز  :1 ـ  درک میـسقت  هدـمع  ثحب  هس  هب  ناوتیم  ادـتبا  ار  ناـنز  شقن 
ماش و ات  البرک  زا  دنتشاد ـ  شقن  اروشاع  زا  دعب  هک  ینانز  هثداح 3 ـ  زور  رد  دندرک ـ  ینیرفآ  شقن  اروشاع  زور  رد  هک  ینانز  .2 ـ  البرک

دزن هنیدم  زا  ماما  ِتکرح  زاغآ  رد  هک  ینانز  فلا  . البرک ات  هنیدم  زا  دـناهداد ـ  ناشن  ار  دوخ  روضح  اروشاع  زا  لبق  هک  ینانز  هنیدم 1 ـ ات 
هک دنتـساوخ  ماما  زا  دندرک و  هحون  نویـش  هیرگ و  اب  هک  بلطملادـبعینب  نانز  شیاههمع و  ترـضح و  نآ  تاردـخم  نوچ  دـندمآ ، وا 

ینانز .ب  درپس وا  هب  ار  دوخ  تناما  شیوخ و  تیصو  ماما  هک  هملس  ما  ص )  ) مالسا گرزب  ربمایپ  رـسمه  اهنت  نینچ  مه  دنوش . رفـس  عنام 
یبلک ج هللادـبع  رـسمه  نیق و  نب  ریهز  رـسمه  نوچ  ینانز  ؛ دـندنویپب ماما  ناوراک  هب  ات  دـندرک  قیوشت  ار  دوخ  نارـسمه  هار  هنایم  رد  هک 

روضح اروشاع  زور  هک  ینانز  . البرک هثداح  دـندرک ـ  ینیرفآ  شقن  اروشاع  زور  هک  ینانز  .2 ـ درک يرای  ار  ملسم   » هک هعوط  نوچ  ینانز 
اروشاع رد  نز  دیهش  نیلوا  هک  بهو  رسمه  بهو و  ما  نوچ  ینانز  نارگید  زا  مه  دندوب و  تیب  لها  نادناخ  یلع و  دالوا  زا  مه  دنتشاد ،

تفگ بهو  ما  ردام ؟ يدـش  یـضار  ایآ  تفگ  هتـشگرب و  وا  دزن  شدـنزرف  هک  دوب  شیوخ  دـنزرف  ياهتداشر  رگ  هراـظن  بهو  ما  دوب .
شرس دیسر ، تداهش  هب  شدنزرف  یتقو  هدانج  نب  ورمع  ردام  نز  رگید  يوش  هتشک  هللا  لوسر  نادنزرف  هار  رد  هک  موشیم  یـضار  یتقو 

زا هک  دوب  لئاو  نب  رکب  هلیبق  زا  ینز  رگید  تخادـنا  نمـشد  يوس  هب  هتـشادرب و  ار  شدـنزرف  رـس  ردام  دـندرک و  باترپ  ردام  يوس  هب  ار 
دوخ ياقآ  ورب  داد  روتـسد  شمالغ  هب  هک  ریهز  نز  نینچ  مه  دیبلط و  يرای  هب  ار  رکب  هلیبق  تسویپ و  ماما  هب  هدش و  ادج  دعـس  رمع  هاپس 

اروشاع زا  دعب  هثداح  رد  نانز  هدمع  شقنهنیدم  هب  تشگزاب  ماش و  ات  البرک  زا  اروشاع ـ  زا  دعب  نانز  شقن  تفر 3 ـ  مالغ  نک و  نفک  ار 
ینیرفآ شقن  اروشاـع  یناـسر  ماـیپ  رد  ادهـشلادیس  نارتـخد  و  يربـک س ) بـنیز  هدـمآرد و  تراـسا  هـب  تـیب  لـها  نادـناخ  هـک  تـسا 

ادـج دوخ  رـسمه  زا  ناشنارهوش  ياهتیانج  ضارتعا  رد  هک  يدـنک  رـصن  نب  کلام  ماـن  هب  يدرف  نز  یلوخ و  نز  نوچ  یناـنز  . دـندرک
هک تساییوناـب  نیتسخن  يونیق  نب  ریهز  رـسمه  میزادرپیم 1 ـ  ناـنز  نیا  زا  کـی  ره  یفرعم  هب  یلک  يدـنب  میـسقت  نیا  زا  سپ  . دـندش

خیرات لصف  نیرتراختفا  رپ  رد  ار  دوخ  ماـن  دروآرد و  یماـن  مگ  زا  ار  دوخ  تبثملـمع  کـی  اـب  وا  تسا  میظعت  میرکت و  هتـسیاش  شماـن 
چیه اما  میدوب  قارع  مزاع  میتشگیم  زاـب  هکم  زا  یلجب  نیق  نب  ریهز  اـب  اـم  دـیوگیم : هرازف  ینب  زا  يدرم  . درک تبث  هشیمه  يارب  مالـسا 

ام داتفایم  هار  هب  ع )  ) ماما هاگ  ره  هک  نانچ  مینیزگ  لزنم  اج  کی  رد  دوب  قارع  هب  ور  مه  وا  هک  ع )  ) یلع نب  نیـسح  اب  هک  میتساوخیمن 
لزانم زا  یکی  رد  هک  دمآ  شیپ  ینامز  لاح  نیع  رد  اما  میداتفایم  هار  هب  ام  دمآیم ، دورف  ییاج  رد  ماما  هک  تقو  ره  میداتـسیایم و  زاب 
هاگان هک  میدوب  ندروخ  اذغ  لاح  رد  رگید . يرانک  رد  مه  ماما  میدز و  همیخ  يرانک  رد  ام  میدمآ  دورف  ع )  ) یلع نب  نیـسح  اب  راچان  هب 

هک دمآ ، راوگان  ام  رب  مایپ  نیا  ندینش  دناوخیم ، ار  وت  نیسحلا  هللادبع  ابا  نیق  نب  ریهز  يا  تفگ  درک و  مالس  دمآ و  ام  دزن  ماما  هداتسرف 
دناوخیم و ارت  ادخ  لوسر  دنزرف  تفگ  ریهز  هب  ورمع  رتخد  مهلد   ) ریهز رسمه  اما  میدش  تریح  رد  یگمه  میداهن و  ورف  تسد  زا  همقل 

يو نخس  يوش و  بای  فرش  يو  دزن  هک  دراد ، یعنام  هچ  هللا ! ناحبس  يرادیم  غیرد  يو  دزن  نتفر  زا  وت  دتـسرفیم و  وت  لابند  هب  سک 
دزن هداشگ  زاب و  ياهرهچ  اب  دعب  یکدنا  دـش و  بایفرـش  ماما  دزن  تفرگ و  رارق  شرـسمه  نانخـس  ریثأت  تحت  ریهز  ییآزاب  يونـشب و  ار 

تنادـناخ دزن  قلاط  ِتنا   » يدازآ وت  تفگ  شرـسمه  هب  دـنور و  ماما  هاگ  همیخ  هب  هدرک و  عمج  ار  هُنب  راب و  ات  تفگ  تشگزاـب و  رـسمه 
مهاوخیم وت  زا  ، دشاب وت  روای  رای و  ادـخ  تفگ  شیوخ  رهوش  اب  تسیرگ و  نز  دـسرب . یبوخ  زج  وت  هب  نم  هیحان  زا  مهاوخیمن  هک  ورب 
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رـسمه تفگ  نیرفآ  وا  يراکادف  تیـصخش و  هب  دیاب  هک  يرگید  نزبهو  ما  ینک 2 ـ  تعافـش  ع )  ) نیـسح ماما  دزن  ارم  تمایق  زور  هک 
، دـندش عمج  هفوک  هلیخن  رد  یمیظع  هاپـس  هک  دـید  يزور  دوب . هفوک  نکاـس  میلع و  ینب  هفیاـط  زا  هللادـبع  تسا  یبـلک  ریمع  نب  هللادـبع 
وا دنگنجب . ص )  ) هللا لوسر  رتخد  س )  ) همطاف دنزرف  یلع  نب  نیـسح  اب  ات  دنوریم  دنتفگ  دوریم ؟ هچ  يارب  اجک و  هب  هاپـس  نیا  دیـسرپ 

يارب هک  یمدرم  نیا  اب  گنج  باوث  هک  مراودیما  نونکا  مگنجب و  ادخ  هار  رد  ناکرـشم  اب  هک  مدوب  دنموزرآ  نمهک  دنادیم  ادـخ  تفگ 
تفرگ و تکرح  هب  میمصت  هللادبع  دشابن . رتمک  ناکرـشم  اب  گنج  باوث  زا  ادخ  دزن  دنوریم ، نوریب  ص )  ) هللا لوسر  هدازرتخد  نتـشک 

تیاده لاحهمه  رد  ار  وت  يادخ  يدرک  یبوخ  رکف  هچ  تفگ  نز  تشاذـگ  نایم  رد  هللادـبع  رتخد  بهو  ما   » شیوخ رـسمه  اب  ار  بلطم 
گنج هک  اروشاع  زور  . دندش البرک  دراو  مرحم  متـشه  بش  رد  دـیاش  دـندمآ و  نوریب  هفوک  زا  هنابـش  درم  نز و  . ربب دوخ  اب  مه  ارم  دـنک 
گنج يارب  ینادمه  ِْریَضُخ  ِنب  ِْریَُرب  يدسا و  رهاظم  نب  بیبح  دندمآ . نوریب  نت  هب  نت  گنج  يارب  هللادیبع  دایز و  زا  مالغ  ود  دش ، زاغآ 

دورب و نادیم  هب  هک  تساوخ  هزاجا  تساخرب و  اج  زا  هللادـبع  لاح  نیا  رد  دـننامب ، هک  تساوخ  اهنآ  زا  ماما  نکل  ، دـندش هدامآ  ود  نآ  اب 
نادیم هب  مدـق  تشادرب و  ياهمیخ  نوتـس  دـید ، لاح  نیا  ردار  شیوخ  رهوش  هک  نز  دـیناسر . لتقهبار  ود  ره  دـیگنج و  اهنآ  اب  ییاهنت  هب 

ادـخ هک  دومرف  وا  هب  ماما ع ) نک  يراثن  ناج  ص )  ) ربمایپ كاپ  نادـنزرف  هار  رد  داب  وت  يادـف  هب  مردام  ردـپ و  هک  تفگیم  تشاذـگ و 
ناوتیم اروشاع  هثداح  زا  لبق  هک  ینز  رگیدهعوط  تسا 3 ـ هتـشادرب  نانز  زا  ار  داهج  ادخ  هک  درگزاب  نانز  دزن  دهد ، ریخ  يازج  ار  امش 

ناـشن يراکادـف  دوخ  زا  درک و  يراـکمه  لـیقع  نب  ملـسم  اـب  هفوک  مدرم  ییاـفو  یب  ناـیرجرد  هک  دوب  هعوط  درک ، داـی  یبوـخ  هب  وا  زا 
هب هنابـش  دوب ، هانپ  یب  نادرگرـس و  اههچوک  رد  یناه  تداهـش  زا  سپ  ملـسم  دنتـشاذگ و  اهنت  ار  لیقع  نب  ملـسم  نایفوک  هک  یناـمز  . داد
نز دش ، وا  هجوتم  داتسیا و  ملـسم  دوب . هتـسشن  هناخ  رد  رب  هک  دیـسر  ینزریپ  هناخ  رد  هب  اج  نآ  رد  هک  دیـسر  هفوک  زا  جراخ  ياههچوک 

یمولظم درم  نم  یلو  هدشن  عقاو  مبلق  رد  يدب  نامگ  چیه  مسق  ادـخ  هب  تفگ  ملـسم  یتسیایم  يرگید  ياهناخ  رد  رب  ارچ  درم  يا  تفگ 
نز ماهفوک  مدرم  يوس  هب  ادخ  لوسر  دنزرف  هداتسرف  لیقع  نب  ملسم  نم  تفگ  وا  یتسیک  وت  دیسرپ  نز  ینک  ناهنپ  ارم  مهاوخیم  متـسه 

ار وا  درک و  ناهنپ  ییوتـسپ  رد  داد و  هانپار  وا  دزادـنا ، رطخ  هب  هار  نیا  رد  ار  شناـج  تسا  نکمم  تسنادیم  هک  نیا  اـب  تخانـش و  ار  وا 
زا هک  دـنزرف  اما  دوش . هاگآ  وا  ندرک  ناهنپ  هیـضق و  زا  شدـنزرف  ادابم  هک  نیاسرت  زا  دوب  رادـیب  حبـص  ات  ار  بش  و  دادیم . بآ  اذـغ و 
ربخ دایز  نبا  نایرکشل  هب  دیمهف و  ار  نآ  زار  شردام  زا  رارصا  اب  درک و  کش  وتـسپ  نآ  هب  ردام  دمآ  تفر و  زا  دوب ، دایز  نبا  نایرکـشل 

دنتـشادن ار  وا  هب  نداد  هانپ  تأرج  دوبن و  ملـسم  زا  تیامح  هب  رـضاح  يدرم  چـیه  هک  یناـمز  رد  هک  دوب  نآ  رد  نز  نیا  راـک  شزرا  . داد
هک یلاح  رد  هدرک  تبقارم  وا  زا  حبـص  ات  ار  بش  و  دـنکیم . یفخم  داد و  هانپ  ار  وا  ملـسم  نتخانـش  اب  و  دوب ، هتـسشن  اـج  نآ  رد  ینزریپ 

نانز يراکادف  زا  ياهنومن  دوخ  نیا  هک  دنـشکب . ار  وا  دـیاش  هداتفا و  رطخ  هب  شناج  دـنوش ، رما  هجوتم  دایز  نبا  نایرکـشل  رگا  دـنادیم 
 « تسا تیب  لها  هب  تبحم  نداد  ناشن  و  دوب .

اروشاع زور  رد  نانز 

هراشا

یـشقن ا هـچ  هـک  نآ  رگید  و  دـندوب ؟ رفن  دـنچ  ناـنآ  ادـتبا  هـک  تـفگ  نخـس  ناوـتیم  روـحم  ود  رد  ـالبرک  هثداـح  رد  ناـنز  دروـم  رد 
مشاه ینب  باحـصا و  زا  زین  یـضعبو  ع )  ) یلع ماما  دالوا  نانآ  زا  یـضعب  هک  دندوب  ینانز  دنتـشاد ، روضح  البرک  رد  هک  نانآ  ؟ دندیرف ´

بابر دندوب ، ادهـشلادیس  نارتخد  هنیکـس  همطاف و  . دـندوب ع )  ) یلع ماما  دالوا  زا  یناه  ما  هیقر و  هیفـص  همطاف  موثلک  ما  بنیز س  . دـندوب
رد رضاح  نانز  زا  زین  هللادبع  نب  بهو  ردام  و  ع )  ) نیسح ماما  ّصاخ  زینک  هّیبون  هضف  لیقع  نب  ملسم  رتخد  نسح  نب  نسحم  ردام  هکتاع 
نز هجـسوع  نب  ملـسم  زینک  زا : دندوب  ترابع  هک  دندمآ  نوریب  فرط  هب  ینیـسح  مایخ  زا  نانز  زا  رفن  جـنپ  اروشاع  زور  رد  . دـندوب البرک 
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يوزرآ ادخ  زا  دمآ و  رهوش  نیلاب  رب  اروشاع  زور  یبلک  ریمع  نب  هللادبع  نز  هک  هّیطـساق  ۀـّیریمن  يوناب  بهو  رـسمه  یبلک و  نب  هللادـبع 
رب بهو  هجوز  هک  هدـش  لقن  لتاقم  یـضعب  رد  هتبلا  دـش . هتـشک  دروآ ، دورف  شرـس  رب  هک  رمـش  مالغ  دومع  اب  اج  نامه  درک و  تداهش 
زین نز  ود  . دشکب ار  وا  ات  داد  روتسد  شمالغ  هب  دوب  هنحص  دهاش  هک  رمـش  دنک و  كاپ  رـسمه  تروص  زا  نوخ  ات  هدمآ  شرـسمه  نیلاب 

تداهـش زا  دـعب  هک  رمع  نب  هللادـبع  ردام  یکی  دـندیگنج : دنتـساخ و  رب  ماما  زا  تیامح  هب  ساـسحا  ّتیبصع و  طرف  زا  اروشاـع  زور  رد 
ار وا  رـس  شرـسپ  تداهـش  زا  سپ  هک  هدانج  نب  ورمع  ردام  يرگید  . دـنادرگرب ار  وا  ماـما  تفر و  نمـشد  فرط  هب  هیمخ  دومع  اـب  رـسپ ،

مریگیمن سپ  مداد  ادخ  هار  رد  هک  ار  ياهیده  تفگ  نینچ  دیاش  تشک  وا  هلیسو  هب  ار  يدرم  درک و  باترپ  نمـشد  فرط  هب  تشادرب و 
دوـخ زا  اروشاـع  زور  رد  هک  ینز  رگید  . دـنادرگرب اـههیمخ  هـب  ار  وا  ع )  ) ماـما هـک  تـفر  نمـشد  فرط  هـب  تـشادرب و  يریـشمش  سپس 

نبا هاپـس  رد  شرهوش  اب  ادـتبا  هک  دوب ، لئاو  نب  رکب  هلیبق  زا  ینز  درک ، تبث  هشیمه  يارب  البرک  خـیرات  رد  ار  شمان  تخاـس و  ياهنحص 
يرای هب  ار  لئاو  نب  رکب  هلیبق  دمآ و  همیخ  فرط  هب  تشادرب و  يریشمش  دید ، ار  دایز  نبا  نایهاپس  یمرش  یب  هک  یماگنه  یلو  ، دوب دعس 

. دیبلط

مایق رد  نانز  یلک  شقن 

هراشا

: درک هّجوت  مهم  هتکن  دنچ  هب  یتسیاب  اروشاع  مایق  رد  نانز  یساسا  شقن  هرابرد 

یشخب هیحور 

هدرک تیوقت  ار  نانآ  دنتفریم ، نادیم  هب  ناش  نادنزرف  ناشنارسمه و  هک  ینانز  دوب . ماما  هاپـس  هب  نداد  هیحور  اهنآ  نیرتمهم  هلمج و  زا 
ردام ای  تسویپ و  ماما  باحـصا  نارای و  هب  ات  دوب  ریهز  قوشم  هک  نیق  نب  ریهز  رـسمه  ای  بهو  رداـم  نوچمه  دـندرکیم ، ناـش  يراـی  و 

. دیشخب میظع  ياهیحور  ماما  هاپس  هب  درک ، باترپ  نمشد  فرط  هب  ار  شیوخ  دنزرف  رس  هک  هدانج  نب  ورمع 

اهشزرا ظفح 

فافع و تیاعر  توبن و  نادناخ  تمرح  کته  هب  ضارتعا  ینید و  ياهشزرا  ظفح  دنتـشاد ، اروشاع  تضهن  رد  نانز  هک  یـشقن  نیمود 
هب هفوک  هاپـس  نارـسمه  زا  یخرب  ضارتعا  داقتنا و  دوب . نمـشد  هاپـس  مرـش  یب  تشز و  ياهراک  اـی  هدولآ و  ياـهمشچ  ربارب  رد  باـجح 

، رکب لآ  يا  دز : دایرف  اههیمخ ، تراغ  ماگنه  لئاو  نب  رکب  هلیبق  زا  نز  نآ  اـی  یلوخ و  نز  ضارتعا  نوچمه  دوخ ، نارهوش  ياـهتیانج 
؟ دننکیم تراغ  ار  ادخ  لوسر  نارتخد  ياههمیخ  نانیا  دیاهدنز و  امش 

ربص شزومآ  ای  ربص  لمحت 

ناردـپ ناردارب و  نادـنزرف و  نارـسمه  تداهـش  رب  هک  تسا  اروشاع  ياهسرد  هلمج  زا  البرک  هثداح  رد  نانز  لّمحت  تمواـقم و  هیحور 
شیالاو ماقم  هب  سک  چیه  هک  دوب  س   ) يربک بنیز  هار  نیا  رد  يرادیاپ  تمواقم و  ربص و  ياههنومن  هلمج  زا  دـندرکیم . ربص  شیوخ 

. دبلطیم ار  یباتک  ییاهنت  هب  دوخ  هک  دیسریمن 

یناسر مایپ 
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تــسا هدـنیآ  ياـهلسن  يارب  اروشاـع  ماـیپ  ندـناسر  رد  ناـنز  شقن  دوـش ، یــسررب  دـیاب  هناگادـج  دوـخ  هـک  ناـنز  شقن  نـیرتمهم  زا 
رد بنیز  ریظنیب  نیـشتآ و  ياههبطخ  داریا  هنیدـم  هب  تشگزاب  ماش و  هفوک و  ات  البرک  زا  تراسا  ناوراک  نارتخد  نانز و  ياهيرگاشفا 

ّتیرـشب هدنیآ  ناهج  رد  ناملـسم  نانز  يارب  ییاه  سرد  نامز و  نآ  هعماج  نتخاس  هاگآ  اهيرگاشفا و  هلمج  زا  دایز ، نبا  دـیزی  سلجم 
. دراد هدهع  هب  ار  هفیظو  نیا  هدمع  س )  ) بنیز هک  تسا 

يراتسرپ

نارتخد ناکدوک و  زا  يراتـسرپ  ناحورجم و  اهیمخز و  نارامیب  زا  يراتـسرپ  اـهتنا ـ  اـت  ادـتبا  زا  اروشاـع ـ  هثداـح  رد  ناـنز  رگید  شقن 
ناکدوک یتسرپرـس  دوب . س )  ) بنیز ـالبرک  ناـمرهق  هدـمع  فیاـظو  زا  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ـالبرک  راـمیب  زا  يراتـسرپ  دوب . لاـسدرخ 

رد نانز  شقن  زا  ناحورجم  ياوادم  هداد و  تسد  زا  البرک  رد  ار  دوخ  رهوش  هک  نانز  زا  تبقارم  یتسرپرس و  ع )  ) ماما رتخد  هنیکسنوچ 
. دنتسنادیم س )  ) يربک بنیز  ار  دوخ  هانپ  تسرپرس و  اهنت  تراسا  ناوراک  رد  ناکدوک  نانز و  هک  ارچ  دوب ، اروشاع  هثداح 

تراسا تیهام  رییغت 

تأرج اب  دندینـشیم  ینیهوت  تناها و  اجره  ردهک  اجنآ  ات  دنداد . یعقاو  ناملـسم  هب  یگدازآ  سرد  دوخ ، تراسا  اب  اروشاع و  رد  نانز 
. دنتخاسیم نشور  ار  نانآ  دیلپ  تیهام  هدمآرب و  ییوگ  خساپ  ماقم  رد  رایسب  ناوت  و 

تزع ظفح 

، ارسا روبع  ماگنه  دندوب ، هدمآ  اهنابایخ  رد  ارسا  ياشامت  ندید و  يارب  هک  مدرم  دندش ، هفوک  دراو  تیب  لها  يارـسا  ناوراک  هک  ینامز 
ناکدوک زا  ار  امرخ  نان و  تسا و  مارح  ام  رب  هقدـص  مدرم  يا  دز : دایرف  موثلک  ما  دـندادیم . ریـش  امرخ و  نان و  ناـکدوک  هب  هفوک  لـها 

یتخس یمامت  اب  هدومن و  ظفح  ار  دوخ  تفارش  تمارک و  تّزع  لمع  نیا  اب  نانآ  تخیریم  نیمز  رب  درک و  باترپ  نانآ  نایم  رب  هتفرگ و 
. دنوشیمن هنسرگ  ناکدوک  يارب  یّتح  ییامرخ  نان و  هنوگ  چیه  نتفریذپ  هب  رضاح  یگنسرگ  و 

نز هب  نداد  شزرا 

اروشاع نانز  مایق  نیا  رد  هک  ارچ  دوب ، شیوخ  يالاو  هاگیاج  ندرک  ادیپ  رد  نز  هب  نداد  شزرا  اروشاع ، نانز  رگید  شقن  رگید و  سرد 
تزع دنرذگیم و  ناشنارهوش  نادنزرف و  زا  ربمغیپ  رـسپ  يرای  ادخ و  هار  رد  هک  دنداد  ناشن  دـندش و  یمالـسا  تما  نانز  يارب  ییوگلا 
ظفح اب  نانآ  هدومن و  دراو  عامتجا  هب  اههناخ  جنک  زا  ار  نانز  نینچ  مه  دنباییم . تسود  هار  رد  يراثن  ناج  اب  ار  شیوخ  فرـش  سفن و 

. دنوشیم نومنهر  ینارنخس  هباطخ و  نادیم  هب  باجح  تفع و 

فطاوع کیرحت 

مکلیو دـیامرفیم : ياهبطخ  رد  س ـ ) (ـ بنیز ترـضح  . دوب یمدرم  فطاوع  کیرحت  تشاد  مدرم  رب  تیب  لها  تراسا  هک  يریثأت  هدـمع 
! امـش رب  ياو   » مکتفـس هل  ٍمد  ّيأ  متکته و  هل  ۀـمرح  ّيأ  متزربأ و  هل  ۀـمیرک  ّيأ  متثکن و  دـهع  ّيأ  متیّرف و  هللا  لوسرل  دـبک  ّيأ  نوردـتأ 
وا زا  یتمرح  هچ  و  دیدروآ ؟ دید  ضرعم  رد  وا  زا  ینارتخد  هچ  و  دیتسکـش ؟ ینامیپ  هچ  و  دیدیرب ؟ ادـخ  لوسر  زا  يرگج  هچ  دـینادیم 

.»؟ دنتخیر وا  زا  ینوخ  هچ  و  دیدیرد ؟
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هنیدم ماش و  ات  البرک  زا  اروشاع ، زا  سپ  نانز 

هراشا

. دوب ع )  ) نیسح ماما  یمارگ  رسمه  سیقلاءرما  رتخد  بابر  مان  هب  راختفا  رپ  ییوناب  درک ، ینیرفآ  شقن  اروشاع  مایق  رد  هک  ینانز  هلمج  زا 
ریما ار  وا  هفیلخ  لوا  زور  ناـمه  و  دروآ ، مالـسا  رمع  ناـمز  رد  سیقلاءرما  دوب . ناـشیا  هارمه  هک  دوب  راوگرزب  نآ  ناـنز  زا  نز  اـهنت  يو 
یلع نب  نسح  هب  ار  يرگید  و  ع )  ) یلع هب  ار  یکی  تشاد  هناخ  رد  هک  يرتخد  هس  زا  یناملسم  راختفا  زا  دعب  داد ، رارق  هعاُضق  ناناملـسم 

هللادـبع مان  هب  يرتخد  هنیکـس و  مان  هب  يرتخد  ماما  زا  بابر  درک . جـیوزت  ع )  ) نیـسحماما هب  دوب  باـبر  هک  ار  همه  زا  رتکـچوک  و  (ع )
دولآ نوخ  تسـشن و  شیولگرب  يریت  ردـپ  تسد  يور  رب  دوب و  راوخ  ریـش  یکدوک  هک  دیـسر  تداهـش  هب  اروشاـع  زور  شرـسپ  تشاد 

نبا هک  یماگنه  درک . يریگولج  اروشاع  ياهفیرحت  زا  دایز  نبا  سلجم  رد  تفر و  تراـسا  هب  هنیکـس  شرتخد  هارمه  هب  باـبر  تشگ 
تفرگ و شوغآ  رد  ار  سدـقم  رـس  تساخرب و  نانز  نایم  زا  نز  نیا  دـندش ، سلجم  دراو  تیبلها  داهن و  یتشط  رب  ار  سدـقم  رـس  دایز 
هک دوب  نیا  رمأ  رهاظءالبرک  یبناج  هللا  یقسال  ًاعیرص  ءالبرکب  هورداغءایعدالا  ۀنـسأ  هتدصقا  ًانیـسح  تیـسنالف  ًانیـسحاو  : دناوخ دیـسوب و 
دنچ نیمه  اـب  وا  دوب . يرگید  زیچ  ياـیوگ  تقیقح  اـّما  دروآیم ، نوریب  نینوـخ  لد  زا  یهآ  دـنکیم و  ییارـس  هیثرم  هدـید  غاد  نز  نیا 

ار اروشاـع  عیاـقو  رب  فـیرحت  هار  دـنک و  ناـیب  هتفر  تراـهط  تمـصع و  تیبلـها  هب  هـک  ار  ییاـه  مـلظ  اروشاـع و  زور  ثداوـح  هـلمج 
هنشت ار  وا  دندرک و  هراپ  هراپ  ار  شندب  دیسر و  تداهـش  هب  ادخ  هار  رد  ع )  ) نیـسح ماما  هک  داد  ناشن  هلمج  دنچ  نیمه  اب  بابر  . ددنبیم

رب دندرپسن و  كاخ  هب  ار  شندب  دندرکن و  یمارتحا  ار  وا  تسیک و  ناشردپ  دوبن  مولعم  هک  دندوب  یمدرم  نآ  ناگدنشک  دندرک و  دیهش 
نامز چیه  ناملسم  نانز  نتفرگ  ریـسا  هک  تسناد  دیاب  هتبلا  . دز رانک  نانآ  ياهتیانج  يور  زا  هدرپ  نانخـس  نیا  نتفگ  دندناوخن . زامن  وا 

اپ ریز  ار  یمالسا  نوناقنیا  دشن و  تیاعر  نایوما  تموکح  نامز  رد  هلئسم  نیا  اّما  مه  ناملـسم  درم  نتفرگ  ریـسا  یتح  هدوبن ،  مالـسا  رد 
ترضح لمج  گنج  رد  دشیم . تیاعر  نوناق  نیا  ع )  ) یلع ترضح  و  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  مه  مالسا  ردص  ياهگنج  رد  دنتـشاذگ ،

نیا دـنادرگزاب . ناشدوخ  رهـش  هب  نانز  زا  رگید  ياهدـع  ياهارمه  هب  ار  هشیاع  تسنادـن و  زیاـج  ار  ناملـسم  ناـنز  ندرک  ریـسا  ع )  ) یلع
هب اّما  . دوب هدرک  ریـسا  ار  ناملـسم  نانز  زا  ياهدع  هیواعم  هدرک و  هلمحنمی  هب  ةاطرا  نب  رـسب   » هک هدـش  ضقن  زین  هیواعم  نامز  رد  هلئـسم 

دیزی زا  نایماش  زا  یکی  ماش  رابرد  رد  هک  اج  نآ  اـت  دوب  ینید  تاسدـقم  هب  تناـها  يوما  تموکح  هرود  رد  ربماـیپ  ترتع  ندرب  تراـسا 
اـهمایق و ماـمت  رد  . دـش ور  هبور  س )  ) بنیز دـیدش  راـطخا  اـب  هـک  دـشخبب ؛ وا  هـب  زینک ، ناوـنع  هـب  ار  ادهـشلا  دیـس  رتـخد  هـک  تساوـخ 
زا زین  ینید  ریغ  ياهگنج  رد  یتح  ناکدوک  نانز و  تسا و  یمالـسا  ریغ  یقالخا و  ریغ  يراک  ناـنز  نتفرگ  ریـسا  یناـهج  ياـهبالقنا 
لد رد  تشحو  بعر و  داجیا  ندناسرت و  يارب  دیزی ، هچ  رگ  . دننکیمن راتفر  يرکـشل  ناریـسا  نوچ  نانآ  اب  و  دنرادروخرب ، یبسن  ّتینما 

هچوک و رد  يرهـش  هب  يرهـش  زا  دراد ، مرـش  نآ  نتفگ  زا  نابز  هک  يرابّتقر  عیجف و  عضو  اب  ار  نانآ  درب و  تراساهب  ار  تیب  لها  مدرم 
ناونع هب  تراسا  نیمه  زا  نانآ  هک  تسنادیمن  دـهدیم و  داب  هب  ار  شنامدود  دوخ ، راک  نیا  اب  هک  تسنادیمن  وا  نکل  دـنادرگ ، نابایخ 

نآ هدـنبوک  نانخـس  و  ع )  ) بنیز ياویـش  ياههباطخ  . دـننکیم هدافتـسا  قافن  داسف و  هرهچ  ندومن  شاف  لـطاب و  اـب  هزراـبم  رد  یحـالس 
هفوک و رد  ع )  ) ادهشلادیس رتخد  يرغُص  همطاف  هباطخ  و  دایز ، نبا  دیزی و  سلجم  رد  راوگرزب  نآ  هبطخ  هفوک و  مدرم  ربارب  رد  ترـضح 

نونکا يرآ  . دـننک ضارتعا  وا ، هنامرـش  یب  هناملاظ و  لـمع  نیا  هب  اـت  دوب  دـیزی  تموکح  تیهاـم  ياـشفا  يارب  هلیـسو  نیرتهب  دوخ  ماـش 
ماقم دنتـشذگ و  دوخ  زیچ  همه  زا  يراکادف  قشع و  اب  هک  ینانز  . دوشیم صخـشم  یبوخ  هب  البرک  رابنوخ  تضهن  رد  نانز  هژیو  هاگیاج 
هنوگ نیا  زا  اروشاع  خـیرات  رد  . دـنتفای ار  دوخ  یعقاو  شزرا  هتفریذـپ و  ار  تالکـشم  بیاصم و  نآ  هار  رد  دـندیزگرب و  ار  تماما  يالاو 
ماقم هب  مشاهینب  يادهـش  زا  سک  چـیه  ماقم  هک  نانچ  اّما  دنتـسین ، مک  دنتـساخرب  قح  لها  قح و  يرای  هب  صالخا  لاـمک  اـب  هک  ناـنز 
ياج تسناوت  هک  تسوا  دـسریمن ، نینمؤملاریما  گرزب  رتخد  ماقم  هب  راوگرزب  نانز  نیا  زا  کی  چـیه  ماقم  دـسریمن ، ع )  ) نیـسحماما
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. دنک لابند  تداهش  هظحل  ات  ار  شردارب  فده  نامه  دریگب و  ار  ردارب 

اروشاع یناسر  مایپ  رد  بنیز  شقن 

هراشا

یتمرح یب  تناها و  شنارای  باحـصا و  ناـنز  يو و  ناـنز  هب  هیما  ینب  نـالماع  هک  تسنادیم  نیقی  روط  هب  یبوخ و  هب  ع )  ) نیـسح ماـما 
مدرم هک  تسنادیم  نینچ  مه  تفرگ و  دـهاوخ  ماجنا  هنامرـش  یب  هناحیقو و  لمع  نیا  درب و  دـنهاوخ  تراسا  هب  ار  نانآ  درک و  دـنهاوخ 

افیا يوما  بصاغ  ماظن  ياهتسایـس  يزاس  اوسر  رد  ار  دوخ  یـساسا  شقن  اذـل  درک ، دـنهاوخ  شهوکن  شنزرـس و  ار  تموکح  رما  نیا 
. دروآ دهاوخ  درد  هب  ار  ياهدازآ  ناسنا  ره  لد  دش و  دهاوخ  اشفا  تموکح  درک و  دهاوخ 

هفوک رد  بنیز  هباطخ 

. دراذـگیم رما  قیاقح  نایرج  رد  ار  مدرم  دزادرپیم و  ياهنارگاشفا  نیـشتآ و  ياههبطخ  داریا  هب  بنیز  اهرهـش ، زا  ناوراک  روبع  ماـگنه 
نانآ اـب  مه  نادرم  دـنهدیم و  كاـچ  ناـبیرگ  دـننکیم و  هیرگ  هفوک  ناـنز  دـنیبیم  هک  یناـمز  دـنکیم ؛ شنزرـس  شهوکن و  ار  مدرم 
نوچ هک  هدش  تیاور  يدـسا  ریتس  نبا  ماذـح  زا  ! دـیدنب ورف  مد  دیـشاب ؛ شوماخ  دومرف : درک و  تراشا  نانآ  يوس  ع )  ) بنیز دـنیرگیم .

شیاتـس ار  ادخ  سپ  . وا زا  رتایوگ  مدیدن  نیـشن  هدرپ  ینز  زگره  دـیوگیم . نخـس  ع )  ) بلاطیبانب یلع  نابز  اب  ایوگ  درک ؛ زاغآ  بنیز 
يا ناه   . ّۀنّرلا تأده  ۀعمدلا و ال  تأقر  الف  نوکبتأ  رادغلا ! ْلتَخلا و  لها  ای  ۀـفوکلا  لها  ای  !» دومرف داتـسرف و  دورد  ادـخ  لوسر  رب  درک و 

! دوشن شوماخ  ناتیاههلان  زگره  دوشن ! کشخ  ناتمـشچ  کشا  هاگ  چـیه  شاک  يا  دـینکیم ! هیرگ  بیرف  گنرین و  لـها  يا  هفوک  لـها 
نایمرد داسف ، زیوآ  تسد  ار  دوخ  ياهدـنگوس  امـش  دـنک ! هبنپ  نتفاب  بوخ  زا  سپ  ار  شیوخ  هتـشر  هک  تسا  ینز  ِلثم  امـش  ِلثم  اـنامه 

تحاصف و رد  س )  ) بنیز هبطخ  نیا  ندرک  یـسولپاچ  نازینک  دننام  غورد و  شزان و  ندز و  فال  رگم ، دیراد ؟ هچ  دـیداد . رارق  شیوخ 
ار هلیبق  هفیاط و  ره  فاصوا  هک  اریز  تشاد  نآ  هب  مات  تهابـش  زین  انعم  رد  هک  نانچ  دوب ! ع )  ) نینمؤملاریما شردـپ  مـالک  دـننام  تغـالب 

بنیز ترـضح  تسا  هدـشن  لقن  یمالک  یناعمنیا  رد  افلخ  رگید  زا  تسا و  ع )  ) یلع نانمؤمریما  صّاوخ  زا  تسا  هتفگ  ظحاج  هک  نانچ 
: دزاسیم اوسر  ار  ناشک  رس  نایغای و  رادیب و  ار  ناگتفخ  هک  دهدیمرارق  باطخ  دروم  نینچ  ار  مدرم  هبطخ  زا  يرگید  تمـسق  رد  (س )

امـش هک  يراـک  ! دـیدیردب يو  زا  یتـمرح  هچ  و  دیدیـشک ! نوریب  هدرپ  زا  ار  یگدرپ  هچ  دیتفاکـش . ادـخ  ربماـیپ  زا  يرگج  هـچ  دـینادیم 
هب اهتسد  مدید و  ناریح  ار  مدرم  تفگ  ملذخ  . دشاپب مه  زا  اههوک  دفاکـشب و  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  کیدزن  نآ  لوه  زا  دیدرک ،
هک شاب  شوماخ  هّمع  دومرف : ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  سپ  دنتـسیرگیم . هتفرگرب و  شیر  اهدرمریپ  ،و  دنریگیم اهنادند  ای  هتفرگ و  ناهد 
زاب ار  ناـگتفر  هلاـن  هیرگ و  دـنمدرخ ! هتخوماـین  ییاـناد و  هدـناوخان  هللادـمحب  وت  دـنریگب ، تربع  ناگتـشذگ  زا  دـیاب  ار  ناگدـنام  یقاـب 

هن س )  ) بنیز ترـضح  . دش رداچ  لخاد  دروآ و  دورف  ار  نانز  وا  دندز . يرداچ  دندمآ و  دورف  بکرم  زا  ترـضح  هاگ  نآ  دنادرگیمن ،
نآ هک  تفگ  هنارگـشاخرپ  نخـس  نانچ  زین  دایز  نبا  هرامألا  راد  رد  هک  ، درک باتع  تمالم و  ار  نانآ  تفگ و  نخـس  هفوک  مدرم  اـب  اـهنت 

تفرگ  ار  نتفگ  نخس  ناوت  وا  زا  درمش و  کچوک  ریقح و  ار  يزوریپ  زا  تسم  دیلپ و 

دایز نبا  سلجم  رد  بنیز 

غورد ار  ناترابخا  تشک و  ار  ناتنادرم  هک  رکـشار  يادخ  تفگ  درک و  ترـضح  هب  ور  درمـش ، کچوک  ار  بنیز  هک  نآ  يارب  دایز  نبا 
هللادـمحلا :» دومرف دراذـگب ، ترـضح  نآ  حور  رد  يریثأت  نیرتکچوک  سلجم  نآ  تبیه  هک  نآیب  داـیز  نبا  خـساپ  رد  بنیز  . دـینادرگ
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دـمح و  . ۀـناجرم نب  ای  کما  کتلکث  انریغ  وه  رجافلا و  بذـکیو  قسافلا  حـضتفی  امناء  ًاریهطت . سجّرلا  نم  انرّهط  هِّیبَِنب و  اـنمرکأ  يذـلا 
راک هبت  صخـش  انامه  دـنادرگ و  كاپ  یگدولآ  يدـیلپ و  سجر و  ره  زا  تشاد و  یمارگ  شربمایپ  هلیـسو  هب  ار  ام  هک  ار  يادـخ  ساپس 

رـسپ يا  دنیـشنب  تیازع  هب  تردام  دـیامرفیم : مامت  تعاجـش  اب  هک  اج  نآ  تسام  زا  ریغ  وا  دـیوگیم و  غورد  راـک  دـب  دوشیم و  اوسر 
هناـنامرهق تعاجـش  يراوـگرزب و  تمارک و  اـب  تردارب  هراـبرد  يدـید  هنوـگچ  ار  ادـخ  راـک  دـیوگیم : داـیز  نبا  ییاـج  رد  هناـجرم و 

 «. ییابیز زج  مدیدن  ًالیمج ؛ ّالا  تیأر  ام  : » دیامرفیم

دیزی سلجم  رد  بنیز 

تـسد هب  هک  یتصرف  ره  زا  دزاسیم و  اوسر  ار  دـیزی  شاهدـنبوک  نانخـس  اب  دـیزی  سلجم  رد  روضح  ماش و  هب  دورو  زا  سپ  س )  ) بنیز
باطخ س )  ) بنیز دندرک . هدافتسا  نانآ  هیلع  نمـشد  دوخ  نوبیرت  زا  ع )  ) تیب لها  تقیقح  رد  دنکیم . وگزاب  ار  نانآ  عیاجف  دروآیم ،
تـسپ کچوک و  رایـسب  ار  وت  هک  یتسرد  هب  كردـق  رغـصتسال  نیا   » میوگب نخـس  وت  اب  مراچان  نونکا  هک  سوسفا  دـیامرفیم : دـیزی  هب 

میظع و هچ  تبالـصرپ  اـبیز و  هچ  منکیم  شهوکن  کـخیبوت  رثکتـسأ   » کـعیرقت و مظعتـسا   » منکیم و رایـسب  ياهشنزرـس  منادیم و 
تمـشح و زا  سرت  ياهّرذ  نودب  تبیـصم  زا  یهوکاب  تراسا  سابل  رد  ینز  ناگرزبربارب  رد  ریما  سلجم  رد  دـیوگیم ! نخـس  هوکـشرپ 

مدج هک  یـسک  ِرـسپ  يا  دیامرفیم : س )  ) بنیز هبطخ  زا  رگید  ییاج  رد  ! درامـشیم شریقح  دزاسیم و  حضتفم  ار  دیزی  هنوگچ  تراما 
ار ادـخ  لوسر  نارتخد  يرادهگن و  شیوخ  هدرپ  ارـس  رد  ار  دوخ  نازینک  نانز و  وت  هک  تسا  لدـع  يور  زا  نیا  ایآ  دوب . هدرک  ناشریـسا 

تتسد دیزی ! يا  دنزود ، اهنادب  مشچ  بیرغ  نادرم  ییاشگب و  ار  نانآ  يور  يردب و  ار  نانآ  هدرپ  یناشک  رهش  نآ  رهش و  نیدب  ریـسا و 
بنیز نایم  يدـنت  دـیدش و  یظفل  ياهيریگرد  دـیزی  سلجم  رد  يرامـش  گرزب  ار  لمع  نیا  هن  یناد و  راک  هنگ  ار  دوخ  هن  هک  داب  لش 

. داتفا ياهلول  مدرم و  نایم  دش و  رتدنلب  ضارتعا  يادص  هک  ياهنوگ  هب  داد ، خر  ص )  ) ربمغیپ نارتخد  دیزی و  و  (س )

بنیز يراکادف 

وا هب  ار  همطاف  هک  تساوخ  دیزی  زا  تخادنا و  نیسحلاتنب  همطاف  هب  یهاگن  دوب  هتسشن  سلجم  رد  دیزی  دزن  یماش  يدرم  هک  تسا  هدمآ 
دیزی هب  تساخرب و  س )  ) بنیز موشب  مه  زینک  مدـش  هک  میتی  تفگ  تفرگ و  ار  شاهمع  نماد  دـیزرل و  دوخرب  دیـسرت و  همطاف  دـشخبب ،
دیزی دـیزی . هن  درک و  یناوـت  وـت  هن  يریمب  رگا  مسق  ادـخ  هب  یتـفگ  غورد  تفگ  درم  نآ  هب  تسا و  یندـشن  راـک  نـیا  هـک  درک  شاـخرپ 

نیا لـقن  تسا  هدادـن  وت  هب  یتردـق  نینچ  ادـخ  یناوتن  هللا  و  دومرف : بنیز  منکب  مهاوخ  رگا  مناوـتیم و  مسق  ادـخ  هب  تفگ  تفـشآرب و 
اروشاع تضهن  رابنوخ  فادها  حیرـشت  نییبت و  رد  نانز  یغیلبت  هاگیاج  اروشاع و  شقن  ّتیمها  هک  تفرگ  تروص  تهج  نآ  زا  تارابع 
ياشفا هب  هک  نیا  نمض  ؛ ددرگ ناشن  رطاخ  تّما  روما  هرادا  يرادهدهع  رد  نانآ  لیدب  یب  ریظن و  یب  یگتسیاش  تیمولظم و  ندومن  نایب  و 
نتفیرف تّما و  ياههدوت  نتخاـس  هارمگ  یمالـسا و  یگدـنز  همادا  رد  اـهنآ  فارحنا  مسر  هار و  هّیماینب  ماـظن  دـیلپ  ّتیهاـم  رتشیب  هچ  ره 

رد س )  ) بنیز هبطخ  تخاس  نوگژاو  ار  يوما  روج  ملظ و  تموکح  دش و  رجنم  دـندوب  سفن  فعـض  ياراد  هک  یناسک  ندومن  لافغاو 
زا ار  مدرم  دـینادرگ و  حـضتفم  رایـسب  ار  وا  هک  دـیزی  ربارب  رد  دوـب . هناعاجـش  هدـنبوک و  غـیلب و  حیـصف و  رایـسب  ینـالوط  دـیزی ، سلجم 

مدرم اب  تخادرپ و  ینارنخـس  هبطخ و  داریا  هب  تسناد  تحلـصم  هک  ییاج  ره  رد  س )  ) بنیز ترـضح  تخاس  هاـگآ  نادـناخ  تیمولظم 
ایاـضق نتخاـس  نشور  ندرک و  هاـگآ  هب  ناوراـک  رد  ع )  ) ادهـشلادیس نارتخد  نوچ  يرگید  ناـنز  س )  ) بنیز هارمه  هب  درک . وگ  تفگ 

. دندادیم رارق  شنزرس  دروم  ار  نانآ  هتخادرپ و 

دناوخیم هبطخ  نیسحلا  تنب  همطاف 
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رد ار  مدرم  هک  تسا  حیصف  غیلب و  اویـش و  ياههباطخ  زا  زین  هفوک  رد  موثلک  ما  بنیز و  رهاوخ  و  ع )  ) نیـسحلا تنب  يرغـص  همطاف  هبطخ 
هیلع یمومع  مشخ  هدنبوک  جوم  ینارنخـس  نیا  . دنکیم وگزاب  نانآ  يارب  ار  هثداح  تمظع  هدادرارق و  شیوخ  ریطخ  ياهتیلوئـسم  ربارب 

هب البرک  ریسم  رد  هک  ياهباطخ  رد  ع )  ) نیـسحلا تنب  يرغـص  همطاف  . درک جنـشتم  ار  ماش  هفوک و  عضو  تخیگنارب و  ار  هیما  ینب  تسایس 
رب شیاتس  دمح و  زا  سپ  يو  . دوب ترضح  نآ  فادها  ياتسار  رد  مدرم و  هب  باطخ  درک  داریا  س )  ) بنیز هبطخ  لابند  هب  هفوک  رد  ماش 

بـصغ ار  شردپ  قح  هدـناسر و  تداهـش  هب  هنـشت  هانگیب و  ار  شردـپ  هک  دـنکیم  نایب  دتـسرفیم و  دورد  ص )  ) دـمحم لآ  دـمحم و 
هک میتسه  ياهداوناخ  ام  هاوخدوخ  اـفویب و  اـغد و  مدرم  يا  ءـالیخلا ! ردـغلا و  رکملا و  لـها  يا  هفوک  لـها  يا  دـیامرفیم : وا  . دـناهدرک
ّرـس هک  میتسناد  میدمآ و  نوریب  كاپ  شیوخ  شیامزآ  زا  ام  دومن و  شیامزآ  ام  هب  ار  امـش  انامه  درک و  شیامزآ  امـش  هب  ار  ام  دنوادخ 

دش و دنلب  هیرگ  هب  اهادـص  سپ  تفگ  يوار  . دـیراد اههنیک  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  هک  ار  امـش  داب  كاله  هفوک  لها  يا  تسامدزن ..  یهلا 
ار اـم  نورد  يدرک و  باـبک  ترـسح  هب  تیاـغ  زا  ار  اـم  ياههنیـس  يدـنازوس و  ار  اـم  ياـهلد  هک  تـسا  سب  ناـکاپ  رتـخد  يا  دـنتفگ :
ار وا  لسن  دنوادخ  دوب و  سورعون  هک  تسا  ینثم  نسح  رسمه  نامه  نیـسحلا  تنب  همطاف  نیا  دیوگ : مجرتم  . دش تکاس  سپ  يدزشتآ 
یئابطابط و تاداـس  هک  ناـنچ  تشگ  فرـشم  تارّدـخم  ریاـس  زا  رتشیب  يو  نادـنزرف  هب  ناـهج  س )  ) ارهز همطاـف  زا  سپ  هک  داد  تکرب 

رـسمه گرم  زا  سپ  دنیوگ  تشذگ  رد  يرجه  لاس 117  رد  همطاف  دنـسورع . ون  نیا  نادنزرف  زا  قارع  تنطلـس  نادناخ  هکم و  يافرش 
. دوب ثیدح  لقن  تیاور و  لها  وا  درک . كرد  ار  ع )  ) قداص ماما  نامز  ات  يو  تسشن  گوس  هب  وا  يارب  تشارفا و  ياهمیخ  لاس  کی 

بنیز رهاوخ  موثلک  ما  هبطخ 

ياهبطخ دنلب ، هیرگ  اب  هدرپ  سپ  زا  ع )  ) بلاط یبا  نبیلع  رتخد  موثلک  ما  نیـسحلا  تنب  هبطخ  زا  سپ  دیوگ : فوهل  رد  سوواط  نبا  دیس 
جارات هب  ار  وا  لام  دیتشک و  ار  وا  دیتشاذگ و  اهنت  ار  ع )  ) نیسح هک  امـش  يور  داب  تشز  امـش ! لاح  هب  ادب  هفوک  لها  يا  تفگ  دناوخ و 

هچ دیتفرگ و  شود  رب  ار  یگرزب  هانگ  هچ  دینادیم  . ار امـش  داب  كاله  سپ  دیدیناسر  رازآ  یتخـس و  دیدرک ، ریـسا  ار  وا  نانز  و  دـیدرب ،
دندومن دنلب  ادص  نویش  هیرگ و  هب  مدرم  دیوگ : يوار  . دناوخ يراعشا  سپـس  و  دیدرک . رادغاد  ار  یفیرـش  ياهنز  هچ  دیتخیر و  اهنوخ 

رایسب نادرم  و  دنتسیرگیم ، هدز  تروص  رب  یلیـس  دندیـشارخیم و  اهتروص  دنتخیریم و  رـس  رب  كاخ  دندرک و  ناشیرپ  يوم  نانز  و 
رب هک  ناکدوک  نآ  هب  هفوک  لها  تفگ  ملـسم  سپ  . دیدن نایرگ  سک  زور  نآ  زا  شیب  درم  نز و  دندنکیم و  اهشیر  دندرکیم و  هیرگ 

تـسد زا  ار  اهنآ  تسا و  مارح  ام  رب  هقدـص  هفوک  لها  ياهک  دروآرب  دایرف  موثلکما  هک  دـندادیمودرگ  اـمرخ و  ناـن و  دـندوب ، لـفاحم 
هب ار  نامنانز  دنشکیم و  ار  ام  نادرم  امش  نادرم  هفوک  لها  يا  تفگ  هدرک و  نوریب  لمحم  زا  رس  تخادنا و  نیمز  رب  هتفرگ و  ناکدوک 

نخـس هک  نانچ  مه  دیامرف . مکح  امـش  نم و  نایمادـخ  يرواد  زور  امـش ! رب  ياو  دـنیرگیم . ام  رب  امـش  نانز  هاگ  نآ  دـنربیم ؛ تراسا 
، راوگرزب نانز  نیا  نیشتآ  ياههباطخ  داریا  . دوب ع )  ) نیسح رس  نانآ  شیپاشیپ  هک  دندروآ  ار  هدیرب  ياهرـس  تساخرب و  وهایه  تفگیم 
ّتیرح و هب  ار  تراسا  هک  دشابیم  هیما  ینب  بصاغ  تموکح  يزاس  اوسر  رد  تیب  لها  نانز  هدـنزاس  شقن  رگنایب  اروشاع  هثداح  زا  سپ 
روش و دیزی ، سلجم  رد  س )  ) بنیز ياههباطخ  اب  هک  نایماش  صوصخ  هب  مدرم  هب  دندیشخب ، یهاگآ  مدرم  هب  دندومن و  لیدبت  یگدازآ 

ناوراک هارمه  ار  ناکدوک  نانز و  هدش  ینیب  شیپ  ًالماک  فادها  اب  ع )  ) نیسح ماما  هک  تسا  حضاو  رپ  . دش داجیا  مدرم  نایم  رد  ياهلولو 
مدرم اب  رباعم  اههچوک و  رد  هناهب  نیا  اب  دنورب و  يریـسا  هب  نانز  نآرق  مالـسا و  نیبم  نید  هار  رد  هک  تسانب  رگا  دـنکیم . لمح  شیوخ 
نیسح مامانارتخد  نانز و  و  ع )  ) نانمؤم ریما  رتخد  زا  رتراوازس  یسک  هچ  سپ  دنهد ، داب  رب  ار  نانمشد  ياووران  تاغیلبت  دنیوگ و  نخس 

س)  ) ارهز همطاـف  شیوخ  راوگرزب  رداـم  و  ص )  ) هللالوـسر یماـح  نیرتگرزب  يربـک  هجیدـخ  شیوـخ  راوـگرزب  هدـج  نوـچ  هک  (ع )
تسا هدمآ  يرونید  زا  تیاور  هب  یمق  سابع  خیـش  مومهملا  سفن  باتک  همجرت  رد  . دندوب ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  روای  رای و  نیرتگرزب 

ار اهنآ  نوچ  يو  ناسک  هیواعم و  نارتخد  دـیزی و  يارـسمرح  نانز  دـندروآ و  رد  هیواـعم  نب  دـیزی  رب  ار  تمـصع  تیب  لـها  ناـنز  سپ 
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مدیدن  دیزی  زا  رتلد  گنس  هللاو  تفگ  هنیکس  دوب . دیزی  شیپ  ع )  ) نیسحرس دندرکیم و  نویش  یباتیب و  دندیشک و  دایرف  دندید ،

دیزی هجوز  دنه ،

هراشا

نز سپ  تخیریم  ع )  ) نیسح ماما  سدقم  فیرشرس و  رب  نآ  زا  دیـشونیم و  بارـش  دیزی  درک  تیاور  هیواح  هک  تسا  ییاهب  لماک  رد 
نآ رب  ار  وا  هک  دـید  باوخ  رد  ار  نیملاعلا  ءاـسنلا  هدیـس  بش  نآ  رد  درک و  وب  شوخ  بـالگهب  تسـش و  بآ  اـب  تفرگب و  ار  نآ  دـیزی 

، دـندمآ رد  دـیزی  نانز  رب  ع )  ) یلعنب نیـسح  نارتخد  نانز و  نوچ  تفگ  يرهز  هک  تسا  طبـس  هرکذـت  رد  نینچ  مه  تفگ  نیرفآراـک 
داد روتسد  دیزی  هک  تسا  هدمآ  رگید  ییاج  رد  .و  دندروآرب هانیـسحاو  گنابهاگ  نآ  دندرک ، اپ  هب  متام  نویـش و  دنتـساخرب و  دیزی  نانز 

ناـنز نوـچ  دـندومن ، سلجم  دراو  هک  داد  ادـن  ار  وا  نارتـخد  ناـنز و  سپـس  دـنتخیوآ و  شیارـس  رد  رب  ار  ع )  ) یلع نب  نیـسح  رـس  هک 
سابل هدروآ و  نوریب  نت  زا  ار  اهرویز  اهسابل و  هدومن و  نویـش  دایرف و  زین  نایفـس  لآ  هیواعم و  لآ  نانز  همه  دـندروآ ، ار  اـم  نارتخدو 
دنامن قشمد  رد  یـشیرق  یمـشاه و  نز  چیه  دش و  یلاخ  قشمد  رد  اههناخ  مامت  دـنداد و  رـس  متام  يرادازع و  زور  هس  دندیـشوپ و  هایس 
نیـسح رـس  هک  دید  دش ، دراو  دیزی  سلجم  رب  زین  دیزی  هجوز  دنه  تسا  هدمآ  دیفم  خیـش  داشرا  رد  نینچ  مهدندش  شوپ  هایـسهمه  رگم 

ّرُد رهوگ و  زا  هکرس  رب  یجات  اب  دوب  هتسشن  دوخ  صاخ  نانامهیم  دزن  تقو  نآ  رد  هک  زین  دیزی  دندوب و  هتخیوآ  سلجم  رد  رس  رب  ار  (ع )
نیسحرس هک  تفگ  ار  وا  تفاتـش و  دیزی  يوس  هنهرب  اپ  دمآ و  نوریب  هدرپ  زا  داد و  كاچ  هماج  درک و  يرازو  نویـش  دنه  دوب ، توقای  و 

ادخ لوسر  هداز  رتخد  رب  دنه  يا  تفگ  دیناشوپ و  ار  وا  تساخرب و  دـید  لاح  نادـب  ار  شیوخ  رـسمه  هک  دـیزی  یتخیوآ  نم  هناخ  رب  ار 
هچ هک  تیب  لـها  ناوراـک  رد  ناـنز  شقن  دوـب  هنوـگ  نیا  يرآ  . دـننکیم هیرگ  وا  رب  شیرق  هلیبـق  همه  هک  ناـنچ  مه  نـک  يراز  هـیرگ و 

شیرق نانز  هاگیاج  وا  هاگ  لزنم  يزور  هک  درکیمن  روصت  زگره  وا  . درکیمن ار  نآ  روصت  دیزی  زگره  هک  دندرک  نآ  نانز  نیا  دندرک ؟
وا شرسمه  هک  اج  نآ  ات  دننک . شنیرفن  دنهد و  مانشد  وا  هدرک  رب  دننک و  شنزرـس  ار  وا  ماش  نادرم  نانز و  نانچ  نآ  دوش و  یمـشاه  و 

دیزی رب  ار  مدرم  نانچ  ناش  هنارگاشفا  نانخـس  اب  تیب  لها  ناـنز  و  س )  ) بنیز . دـیامن نویـش  دـیرگب و  یلع  لآ  رب  نینچ  دـنک و  كرت  ار 
هنیدم هب  ار  ناش  تشگزاب  نانآ و  يدازآ  روتسد  دیامن و  ّریخم  ار  نانآ  ماش  رد  ندنام  هنیدم و  هب  نتفر  نایم  دش  روبجم  وا  هک  دندیناروش 

یهاشداپ کلم  ظفح  ات  هک  دـهد  ياج  نینوخ  صاخ  يارـس  رد  ار  نانآ  هداد و  نانآ  هب  ار  ماـش  رد  يرادازع  هتفه  کـی  هزاـجا  دـهدب و 
هجوز دنه  دنیوگ : . دهد ناشن  نامیشپ  رهاظ  هب  شیوخ  هدرک  زا  ار  دوخ  دیامن و  بلج  شیوخ  هب  تبسن  هلیسو  نیا  هب  ار  مدرم  ودنک  دوخ 

دید هک  ینامز  اّما  دوب ، شرـسمه  نیا  هدادلد  دـیزی  دوب . ع )  ) نیـسح ماما  رـسمه  نیا  زا  شیپ  هک  دوب  زیرگ  رماع  نب  هللادـبع  رتخد  دـیزی ،
دز دایرف  دیزی  رب  هتفرگ  تراسا  هب  ار  شتیب  لها  نانز و  هدرک و  نینچ  ربمایپ  رتخد  همطاف  نادناخ  ابو  هدرک  هچ  یلعنب  نیسح  رس  اب  دیزی 
وت تفگ  دیزی  یتسین  نم  شرـسمه  وت  نز و  نم  رگید  ادخ  هب  تسین  يراک  وت  اب  رگید  ارم  ینیرفن و  نعل و  راوزـس  وت  مسق  يادخ  هب  هک 
ام هب  ار  نهاریپ  نیا  هدرک و  تیادـه  ار  ام  شنادـنزرف  شرهوش و  شردـپ و  ببـس  هب  دـنوادخ  تفگ  شرـسمه  يراد  راک  هچ  همطاـف  اـب 
نم نک  كرت  ار  نانخـس  نیا  دنه ، يا   » تفگ دیزی  ینکیم  تاقالم  ار  شلوسر  ادخ و  ییور  هچ  اب  وت ! رب  ياو  دـیزی  يا  تسا  هدـیناشوپ 

رـصنع ثحب  رد  ینیـسح  هسامح  باتک  رد  يرهطم  دیهـش  تفر  نوریب  سلجم  زا  نانک  هیرگ  دنه  متـساوخیمن و  ار  ع )  ) نیـسح نتـشک 
هک دـیزی  . دریگب اپ  نمـشد  یعانقا  هفـسلف  دنتـشاذگن  هک  دوب  نیا  ناشدوجو  راثآ  زا  یکی  ربمغیپ ، لـها  دـیامرفیم : ینیـسح  تضهن  غیلبت 

يارب هک  ياهناخ  رد  ع )  ) نیـسح ماما  يارب  تیب  لها  نانز  يوس  زا  هک  يرادازع  هتفه  کی  مامتا  زا  سپ  دـید ، نوگرگد  ار  ماـش  عاـضوا 
اپ رب  یبالقنا  ماش  رد  هک  دوب  کیدزن  دننکیم و  دمآ  تفر و  ناشیا  دزن  يرایسب  نانز  هک  دید  دوب ، هدش  هتفرگ  رظن  رد  ناریسا  يراد  هگن 

رهش نیا  رد  ار  ع )  ) نیسح تیب  لها  هک  تسین  تحلصم  تفگ :  هک  ناورم  داهنشیپ  هب  دنشکب ، ار  وا  دنزیرب و  دیزی  يارس  هب  مدرم  دوش و 

اروشاع تضهن  رد  نانز  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 28زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


درک یهاوخرذع  مدرم  زا  دناوخ و  ياهبطخ  مدرم  رب  دیزی  نانآ  رفـس  زا  شیپ  دنربب و  هنیدم  هب  مارتحا  اب  ات  داد  روتـسد  ار  نانآ  يراد  هگن 
رذـع نانآ  زا  تساوخ و  ار  تیب  لها  مرح  هاگ  نآ   ! تشک ار  واهناجرم  رـسپ  هک  یلاح  رد  متـشک  ار  نیـسح  نم  دـییوگیم  امـش  تفگ  و 

نیا موثلکما  يا  تفگ  درک و  داهن  شیپ  ار  یلاوما  دندرک و  هدامآ  مشیربا  ياهشرف  اب  اهلمحم  نانآ  يارب  ات  داد  روتـسد  درک و  یهاوخ 
لاـم نم  هب  نآ  ضوع  رد  یـشکیم و  ار  مردارب  یتسه  لد  تخـس  هچ  دومرف : ع )  ) موثلکما ریگب ! ع )  ) نیـسح نتـشک  ضوع  رد  ار  لاوما 

، دندوب هدرک  تراغ  البرک  رد  هچنآ  ياج  هب  رویز  تنیز و  اب  هارمه  يرایسب  لام  دیزی  لاح  رهب  . دوشیمن نیا  زگره  مسق  ادخ  هب  یهدیم 
امـش هک  تفگ  ار  نابراس  داتـسرف . هنیدـم  هب  ار  نانآ  درک و  هارمه  ینابراس  اب  راوس  دـصناپ  هارمه  هب  اـههواجک  نیرتاـبیز  نیرتهب و  داد و 
روبع البرک  زا  ار  نانآ  هک  دنتـساوخ  نابراس  زا  تیب  لها  . دیـشاب نابرهم  نانآ  اب  دـتفین و  نانآ  رب  ناتمـشچ  هک  دیـشاب  رود  ناـشیا  زا  دوخ 

. دننک يرادازع  ییارس و  هیثرم  نانآ  رب  دننامب و  نادیهش  ياهربق  رانک  يزور  دنچ  دنیامن و  يرادازع  زین  اج  نآ  رد  ات  دهد ،

هنیدم نانز  يرادازع  هنیدم و  هب  تیب  لها  دورو 

هراشا

مدناسر هنیدم  مدرم  هب  ار  ربخ  تفگ  رشب  ناسرب  هنیدممدرم  هب  ار  ع )  ) نیسح تداهش  ربخ  ورب و  دومرف : رُشب  هب  شیپاشیپ  ع )  ) داجـس ماما 
رد هک  ینانز  یتح  ربخ  نیا  ندینـش  اب  دندنادرگ . اههزین  يور  رب  ار  شرـس  دـش و  هتـشک  ع )  ) نیـسح برثی  لها  يا  هک  مداد  ادـن  ار  نانآ 

رگم مدـیدن  ار  ینز  درم و  چـیه  و  دندادرـسلیو ، ياو و  هدرک و  نت  رب  هایـس  سابل  هدـمآ و  نوریب  اـههدرپ  سپ  زا  دـندوب ، اـههدرپ  تشپ 
ترـضح هک  ییاهيرگاشفاو  اهراتفگ  اب  نانخـس و  اب  هک  دنتـسنادیم  یبوخ  هب  دوخ  تیب  لها  هک  دـنامن  هتفگان  نانز  رـس  هلاـن  ناـیرگ و 

ادـتبا و نامه  هک  دنتـشادن  ار  نآ  راـظتنا  دـندوب ، هدرک  هیّما  ینب  زا  ع )  ) داجـس ترـضح  نیـسحلا و  تنب  همطاـف  موثلکما و  و  س )  ) بنیز
راوشد و تخـس و  رایـسب  دندوب ، هتـسب  نانآ  رب  هک  ییاهریجنز  لغ و  اب  تخـس  ینالوط و  هار  نیا  ندومیپ  اریز  دـندرگ ، دازآ  لوا  تعاس 
رد نانآ  تماهـش  تعاجـش و  هدـنام و  رثا  یب  نیـسح  نوخ  هک  دوب ، نآ  لمحت  لباق  ریغ  رتتخـس و  ناـنآ  يارب  یلو  دوب . هدـننک  هتـسخ 

، دنتـسناوتو هدومیپ  ار  هار  نیا  هک  نونکا  دوش . شومارف  هدـش و  فیرحت  اروشاع  عیاقو  هک  دننیببدنتـسناوتیمن  دوش و  دوبان  وحم و  ناهذا 
هداد تاجن  یهارمگ  زا  دننک ، رادیب  ار  نانآ  هدروآ و  رد  هابتشا  زا  ار  هفوک  ماش و  مدرم  رازاب و  هچوک و  مدرم  دننزب و  ار  دوخ  ياهفرح 

غادزا رپ  یلد  هدوسآ و  یلایخ  اب  دنرطاخ و  هدوسآ  هتـشگ و  ناسآ  نانآ  رب  هار  یتخـس  نونکا  دـننکيریگولج ، اروشاع  ياهفیرحت  زا  و 
شوپ و هایس  یمشاه  یـشیرق و  نانز  هدز و  متامرهـش  اهتدم  ات  هک  ياهنوگ  هب  دنتخاس ؛ بلقنم  زین  ار  هنیدم  رهـش  دنتـشگزاب و  هنیدم  هب 

. دندوب رادازع 

لیقع رتخد  نامقل  ما 

هیثرم درکیم و  يراز  هیرگ و  ـالبرک  رد  دوخناگتـشکرب  دـمآ و  نوریب  ع )  ) بلاـط یبا  نب  لـیقع  رتـخد  ناـمقلما  ربـخ ، نـیا  ندینـش  اـب 
هیرگ رایـسب  تفر و  ص )  ) ربمایپ ربق  کیدزن  اـت  دوخ  ناـسک  ناـنز و  زا  یهورگ  اـب  درکیم و  نیرفن  ع )  ) نیـسح نـالتاق  رب  دـناوخیم و 
یناه ما  زین  شنارتخد و  دمآنوریب ، تشادرب و  تروص  زا  باقن  دینش ، ار  رگید  نانز  موثلکما و  بنیز و  هلان  نامقل  ما  ناهگان  . دندرکیم

. دندرکیم هبدن  ع )  ) نیسح رب  یگمه  دندوب  وا  هارمه  زین  نینمؤملاریما  نارتخد  ءامسا ، ۀلمز و  و 

هنیدم رد  موثلک  ما 

ربق رانک  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  سپـس  داد و  رـس  نویـش  هیرگ و  ربمایپ  ربق  راـنک  رد  تفر و  دجـسم  هب  ص )  ) ربماـیپ ربق  رب  موثلکما  سپس 
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رازآ ام  هب  نانچ  نآ  دـنربیم ، تراـسا  هب  ار  نازینک  هک  هنوگ  نآ  دـندرک  ریـسا  ار  اـم  دـناوخیم ... داـهن و  ربق  رب  تروص  دـمآ و  شدـج 
اّما تفگ  يوار  . درک تمالم  تخس  ار  هفوک  نانز  هک  دناوخ  ياهبطخ  زین  هفوک  رد  موثلکما  درادنار . نآ  لّمحت  اهناوختـسا  هک  دندناسر 

مدروآ و تیارب  ار  مردارب  گرم  ربخ  هاّدـج  يا  هک  داد  رـس  هیرگ  دز و  داـیرف  تفر و  دجـسم  فرط  ود  رد  هنیدـم  هب  دورو  زا  سپ  بنیز 
داتفایم ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  رب  شمـشچ  هاگره  و  دـشیمن . کبـس  داتـسیایمن و  شکـشا  زگره  هک  درک  هلان  تسیرگ و  رایـسب  بنیز 

تشگیم  هزات  شغاد 

سیقلاءرما رتخد  بابر 

دنچ نآ  تشاد و  روضح  دـیزی  سلجم  رد  تفر و  ماش  هب  ارـسا  هارمه  هب  زین  هنیکـس  شرتخد  ( ) ع  ) ماما رـسمه  سیقلاءرما و  رتخد  بابر 
رازم رس  رب  تفرن و  فقس  ریز  کیل  تسیزب  هعقاو  نآ  زا  سپ  لاس  کی  تشگزاب و  هنیدم  هب  ارـسا  هارمه  هب  سپـس  دورـس . ار  هیثرم  تیب 
هارمه هب  تشگزاب  هنیدم  هب  نوچ  بابر  تشذگرد  هودـنا  زا  تشگزاب و  هنیدـم  هب  نآ  زا  سپ  تسیرگ و  دز و  هیمخ  البرک  رد  شرهوش 

يرهوش ردپ  زگره  ربمغیپ  زا  سپ  تفگ  تفریذپن و  نکل  دندرک ، يراگتـساوخ  وا  زا  دنداتـسرف و  اههفحت  وا  يارب  شیرق  فارـشا  ارـسا ،
وا هیبلک  هجوز  هدش  هتشک  ع )  ) نیسح نوچ  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ماما  هللادبعیبا  زا  ینیلک  مالسالاهقث  مدنسپیمن  شیوخ  يارب 

ناور شکـشا  دندید  یکزینک  نایم  نیا  رد  دـنامن . ناشنامـشچ  رد  کشا  ات  دنتـسیرگیم  وا  اب  همه  نازینک  تسیرگیم و  تفرگ و  متام 
ورین ات  ار  همه  دـنداد  تبرـش  ات  دادروتـسد  نز  نآ  مدروخیم  قیوس  تبرـش  تفگ  تسا  ناور  تکـشا  نانچ  مه  ارچ  دـنتفگ : وا  هبتسا 

دنداتسرف دنتفگ  تسیچ  تفگ  دندروآ ، هفحت  غرم  دنچ  هیبلک  هجوز  نآ  يارب  هک  تسا  هدروآ  نینچ  مه  ع .)  ) نیـسح رب  هیرگ  رب  دنریگب 
ناشنوریب هناخ  زا  ات  داد  روتـسد  داتـسرف و  سپ  ار  نآ  میروخ و  نایرب  غرم  ات  میرادـن  یـسورع  ام  تفگ  يزاس  ماعط  نیـسح  متاـم  رد  اـت 

تـسا تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  .و  دندرک زاورپ  نیمز  نامـسآ و  نایم  ییوگ  دیدن  ار  نانآ  یـسک  رگید  دنتفر  نوریب  نوچ  دندومن ،
تساخنرب  دود  ياهناخ  چیه  زا  لاس  جنپ  ات  درکن و  باضخ  یمشاه  نز  چیه  درکن و  مشچرب  همرس  یمشاه  نز  چیه  لاس  جنپ  ات  هک 

نینبلا ما 

ردارب لـیقع  یفرعم  هب  س )  ) همطاـف ترـضح  تداهـشزا  سپ  دوب  ع )  ) نینمؤملاریما رـسمه  و  ع )  ) ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  رداـم  يو 
اب دوب  ینز  نینبلاما  دوب . رعاش  دـیبل »  » رهاوخ بالک و  ینب   » هلیبق زا  مازح   » تنب همطاف  شمان  . دـمآرد ع )  ) یلع يرـسمه  هب  ریما ، ترـضح 

یلع ترـضح  جاودزا  هرمث  دوب . راتفر  شوخ  نابرهم و  رایـسب  س )  ) همطاف نادـنزرف  هب  تبـسن  روالد ، راد و  هشیر  ياهداوناـخ  زا  تفارش 
هب ادهـشلادیس  باکر  رد  اروشاـع  زور  رد  شدـنزرف  راـهچ  ره  هک  ناـمثع  هللادـبع ، رفعج ، ساـبع  ياـهمان  هب  دوب ، رـسپ  راـهچ  وا  اـب  (ع )

داـی هب  دربیم و  هارمه  هب  زین  ار  ساـبع  ياـههچب  تفریم و  عـیقب  هب  هزور  هـمه  شنادـنزرف  تداهـش  زا  سپ  نـینبلا  ما  . دندیـسر تداـهش 
مه يراعـشا  دنتـسیرگیم . دـندشیم و  عمج  وا  كانزوس  هبدـن  هحون و  هب  زین  هنیدـم  ناـنز  دـناوخیم . هحون  هیثرم و  شدیهـش  نادـنزرف 

زورما رگید  هکارچ  دـیناوخن ، نینبلا  ما  ارم  رگید  تفگیم  دـنتفگیم ، تیلـست  نینبلا  ماهب  هنیدـم  ناـنز  یتـقو  . دوب هدورـس  ساـبع  هراـبرد 
. دندش دیهش  دنتسین و  منادنزرف 

فلخ ما 

نب ملـسم  رـسمه  فلخ  ّما  تسا  هدـش  لقن  وا  زا  بهّوما  ریظن  ياهعقاو  البرک  خـیرات  رد  هک  تسا  اروشاع  هثداـح  ناـنز  رگید  زا  فلخ  ّما 
فلخ شرسپ  هجسوع  نب  ملسم  تداهش  زا  سپ  دوب . (ع ) ادهشلادیس ترضح  نارای  زا  البرک  رد  هک  هعیش  هتسجرب  نانز  زا  تسا  هجـسوع 

زج تفگ  درک و  گنج  هب  قیوشت  ار  وا  شردام  یلو  دزادرپب ، شردام  یتسرپرـس  هب  تساوخ  وا  زا  ع )  ) نیـسح ماما  تشگ  گنج  هداـمآ 
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شردام فرط  هب  ار  وارس  شتداهش  زا  سپ  دیـسر . تداهـش  هب  هناریلد  يدربنزا  سپ  فلخ  دش . مهاوخن  یـضار  وت  زا  ربمغیپ ، رـسپ  يرای 
تسیرگ  دیسوب و  تشادرب و  ار  رس  مه  وا  . دندرک باترپ 

هملس ما 

زا وا  تشاد  میظع  تناـکم  تیب  لـها  دزن  هک  دوـب  ربماـیپ  یمارگ  نارـسمه  زا  هدـنامزاب  اـهنت  ص )  ) ادـخ لوـسر  یمارگ  رـسمه  هملـس  ما 
نورد البرک  كاخ  يرادـقم  هملـسما  دزن  ربمایپ  دوب . هدادربخ  وا  هب  ًالبق  ربمایپ  تشاد و  ربخ  شیپاشیپ  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ماما  تداـهش 

ع)  ) ماما رفـس  زا  لبق  تسا  هدش  هتـشک  ع )  ) نیـسح نادب  دش ، لیدبت  نوخ  هب  كاخ  هاگره  هک  دوب  هتفگ  دوب و  هدرپس  تناما  هب  ياهشیش 
ربمایپ زا  هک  اریز  تساج  نامه  وت  هاگلزنم  هکورن  قارع  يوس  تفگ  تخادرپ و  هبدـن  هیرگ و  هب  هدـمآ و  وا  دزن  هملـسما  البرک ، يوس  هب 

ربمایپ و حالـس  ملع و  البرک ، هب  نتفر  زا  لـبق  ماـما  . دوشیم هتـشک  قارع  نیمزرـس  رد  راکدـب  ینادرم  تسد  هب  مدـنزرف  هک  مدینـش  (ص )
ماما هب  ار  اهنآ  هملسما  هنیدم  هب  ارُسا  تشگزاب  زا  سپ  و  دوب . تماما  هناشن  اهنآ  تساوخرد  هک  دورننیب ، زا  ات  درپس  وا  هب  ار  تماما  عیادو 

هیواعم و ياههمانرب  زا  هیواعمهب  ياهماـن  یط  ربماـیپ ، تلحر  زا  سپ  دوب ، تیب  لـها  ناراداوه  زا  هراومه  هملـسما  . داد لـیوحت  ع )  ) داـجس
البرکيادهش و يارب  مسارم  يرازگرب  يرادازع و  هب  البرک  هعقاو  زا  سپ  راوگرزب  يوناب  نیا  . درک داقتنا  ع )  ) یلع ترضح  هب  نعل  بس و 
رد یبش  هملـسما  دنتفریم . دوب  ربمایپ  هدنامزاب  رـسمهاهنت  هک  وا  دزن  تیزعت  تیلـست و  ضرع  يارب  مشاه  ینب  تخادرپ و  (ع ) ادهـشلادیس
دید تساخرب و  باوخ  زا  میآیم  البرک  يادهش  نفد  زا  دومرف : دیـسرپ ؟ وا  زا  ار  تلع  تسا  نیگمغو  دولآ  كاخ  ربمایپ  هک  دید  باوخ 
زور نامه  دـندرپس  رطاخ  هب  ار  زور  نآ  و  درک ، وگزاب  ار  ارجام  درک و  دـنلب  نویـش  هیرگ و  هب  ادـص  تسا و  نینوخ  هشیـش  نورد  كاـخ 

بتاک يرصب  يرهز  دعس  نب  دمحم  هللادبعیبا  زا  . دوب ربمایپ  زا  ثیدح  نایوار  ءزج  تشاد و  ربمایپ  زا  رایـسب  تایاور  هملـسما  . دوباروشاع
هللاألم اهولَعَفدـق  و   » تفگ دیـسر  هملـسماهب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ندـش  هتـشک  ربخ  نوچ  هک  تسا  لوقنم  تاقبط  باتک  بحاص  يدـقاو 

ات تسیرگ  يردق  هب  هاگ  نآ  دنک . رپ  شتآ  زا  ار  ناشیاهروگو  اههناخ  ادخ  دـندش ، بکترم  ار  تشز  راک  نآ  ایآ  ًاران ؛. مهروبقو  مَهَتوُیب 
يارب خیرات  رد  ار  دوخ  هژیو  هاگیاج  شقن و  اروشاع  فلتخم  ياههنحص  رد  رـضاح  نانز  تیبلا و  لها  نانز  هنوگ  نیا  يرآ  . دش شوهیب 

دـیجمت و ار  نانآ  زین  ناملـسم  ریغ  نادنمـشناد  ناملـسم و  ریغ  نانز  یتح  هک  دـنتخاس  ناملـسم  نانز  يارب  اـبیز  ییوگلا  دـنتفای و  هشیمه 
ناکدوک نانز و  ندرک  هارمه  تفرگ 1 ـ  هجیتن  ناوتیم  نینچ  نایاپ  رد  . دنیوگیم نیرفآ  ناشیاهتعاجش  رب  ار  نانآ  و  دننکیم ، نیسحت 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  ماما  يالاو  فادها  هب  ندیـسر  يارب  هدـش  نییعت  شیپ  زا  هدـش و  باسح  لماک  روط  هب  ماما  ناوراک  رد 
رامیب .2 ـ دوب تموکح  دوجوم  ناهنپ  رفک  ندومن  راکـشآ  تموکح و  یعقاو  ّتیهام  نداد  ناشن  نتخاس و  شاف  هّیماینب و  قساف  تموکح 

هیما ینب  دـندوب ، تمالـس  هب  ع )  ) داّجـس ماما  رگا  هک  تیالو  تماما و  ياقب  يارب  یهلا  ياههزجعم  زا  نامز  نآ  رد  ع )  ) داجـس ماـما  ندوب 
هب تراسا  ناوراک  ندناسر  ناشیا و  يراتسرپ  تماما و  زا  يراد  هگن  ظفح و  س )  ) بنیز هفیظو  اذل  دندناسریم . تداهش  هب  زین  ار  ناشیا 

، دوبن ماما  رـسمه  بابر  نیـسحلا  تنب  همطاـف  موثلکما و  بنیز و  هناعاجـش  غیلب و  حیـصف و  اویـش ، ياـههباطخ  رگا  دوب . دوصقم  لزنم  رس 
نیناوق و فالخ  ناملسم  نانز  ندرک  ریـسا  .3 ـ  دوب هدـش  وحم  مدرم  ناهذا  رد  اروشاع  دوب و  هدـنامن  مان  کـی  زج  ـالبرک  هعقاو  زا  نونکا 
ار دوخ  هک  هیماینب  اّما  دـنرادروخرب . یبسن  تینما  تینوصم و  زا  اهگنج  رد  ناکدوک  نانز و  تسا  یناملـسم  ًاـصوصخ  یگنج  تاررقم 

ضّرعت ندرک و  تراــغ  .4 ـ  دـندوبن یمالـسا  نیناوق  دـنب  ياپ  زگره  هدرکن و  يوریپ  نوناـق  نیا  زا  دـندیمان ، ناناملـسم  هفیلخ  ناملـسم و 
دندرک بارخ  نانز  ناکدوک و  رس  رب  اههیمخ  رمش  روتسد  هب  البرک  رد  یلو  تساهگنج  فالخ  نانز  ناکدوک و  رب  ناناملسم  هناحلـسم 

ناـنز رـس  زا  هعنقم  . دـندرک هراـپ  ار  شوگ  هدوـبر و  ناـنآ  شوـگ  زا  هراوـشوگ  هدرک و  هلمح  عاـفد  یب  نانیـشن  همیخ  هب  دـندز و  شتآ  و 
هیما و ینب  تموکح  هنایفخم  ینلع و  ینطاب و  داـسف  هیما و  ینب  تموکح  یعقاو  تیهاـم  ياـشفا  .5 ـ  دندرک یتمرحیب  نانآ  هب  هتـشادرب و 
زا يریگولج  ماش 6 ـ هفوک و  ياهرهـش  لهاج  مدرم  نتخاـس  هاـگآ  مدرم و  لاـفغا  يارب  مالـسا  هب  رهاـظت  ناـهنپ و  رفک  نآ  ندرک  رهاـظ 
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رد اروشاع  دوبن  تراسا  ناوراک  نیا  دـندوبن و  نارتخد  نانز و  نیا  رگا  هک  ارچ  هیماینب  ياهتایانج  ندرک  المرب  اروشاع و  ياـهفیرحت 
نیا هن  یمدرم  ياهساسحا  فطاوع و  کیرحت  .7 ـ  دنتسنادیم هاپـس  ود  نایم  یلومعم  گنج  کی  ار  اروشاع  دشیم و  وحم  مدرم  ناهذا 

يدصق نینچهکلب  دـنرازایب ، ار  نانآ  لد  دـننک و  کیرحت  شیوخ  عفن  هب  ار  مدرم  ياهساسحا  هک  دنـشاب  هتـشاد  نآ  دـصق  تیب  لها  هک 
رامیب ریـسا  ندرگرب  ریجنز  نانزرـس و  ندرک  هنهرب  كدوک و  نز و  يارـسا  اب  تموکح  دـیلپ  تشز و  راتفر  لاـمعا و  نیا  دوخ  دنتـشادن ،
نیرفن ار و  نیگنن  لامعا  نیا  ناگدـننکاپرب  تخیگنا و  یم  رب  مه  ار  یلد  گنـس  ناسنا  ره  تاساسحا  ، دوخ ندز  ار  ناـکدوک  نتخادـنا و 
بیرف تموکح  هیلع  رب  مدرم  ندناروش  يارب  هلیـسو  دوخ  نانآ  ياهنویـش  اههیرگ و  مدرم و  فطاوع  کیرحت  هاوخان  هاوخ  دـندرکیم و 

اب تیبلـها  ناـنز  هک  دوـب  ازج  زور  ترخآ و  يوـس  هب  ناـنآ  ندرک  هجّوـتم  مدرم و  يرادـیب  رد  ناـنز  هدـمع  شقن  .8 ـ  دوب راّبج  هناراـک 
نادنزرف و اب  هک  ادخ  ربمایپ  ربارب  رد  تشاد  دـیهاوخ  یباوج  هچ  ادرف  هک  دـندرکیم  شنزرـس  تمالم و  ار  نانآ  دوخ  نیـشتآ  ياههباطخ 

ندیـسارهن داسف و  ملظ و  ربارب  رد  نداتـسیا  تشاد  نامز  نآ  مدرم  يارب  هک  يرثا  نیرتمهم  مایق  نیا  .9 ـ  دیاهدرک نینچ  شنارتخد  نانز و 
هدنز رد  نانآ  شقن  نیرتمهم  .10 ـ  داد خر  (ع ) هللادـبع ابا  نوخ  ماقتنا  يارب  هک  دوب  راتخم  نیباّوت و  نوچمه  ییاهمایق  ییاپ  رب  گرم و  زا 

عیاجف اروشاع و  دای  نتـشاد  هگن  هدنز  هنیدـم و  نانز  يارب  ییارـس  هحون  يرادازع و  مسارم  ییاپرب  ندومن  باب  اروشاع و  دای  نتـشاد  هگن 
نیسح دای  هب  اهاروشاع  تمایق  ات  اّما  دوب ، زور  کی  اروشاع  هچرگ  تمایق  ات  نآ  ندیسر  لسن  هب  لسن  دوب و  یمومع  ناهذا  رد  نآ  رابنوخ 
گنج يارب  هداـمآ  ار  دوـخ  روـیغ  ناـناوج  یناریا  ناـنز  هک  ناـنچ  مـه  دوـشیم و  اـپ  رب  ییاروشاـع  نادرم  ناـنز و  زا  يریگوـگلا  و  (ع )

هیلع رب  گنج  هب  هداد و  ییابیز  شیارآ و  ار  دوخ  ناناوج  ینیطـسلف  نارداـم  ناـنز و  هک  نونکا  و  دوب . بنیز س ) ناـشیوگلا  دـندرکیم ،
تسا  مالسا  ردص  نانز  نامه  زا  هتفرگ  وگلا  دتسرفیم ، تسینویهص 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 
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