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هیواعم شهوکن  رد  یلع  زا  133ینانخس 
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www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 180زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


دنک یم  هیبشت  نوعرف  هب  ار  هیواعم  155هشیاع 
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  178هرابرد 
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دلج 19 ریدغلا -  همجرت 

باتک تاصخشم 

.1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
یسراف  . بدالا ۀنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  يدادرارق :  ناونع 

. دمحمازریم اضریلع  رظن  ریز  يدحاو ؛ یقتدمحم  همجرت  ینیما  نیسحلادبع  ریدغلا /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

رشن 1387  پاچ و  زکرم  تثعب ، داینب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
11ج  يرهاظ :  تاصخشم 

 : ج 4 9643093646 ؛  ج 3 :  964-309-768-4 ؛   : 2 ج . 964-309-737-4 ؛   : 1 ج . 964-309-366-2 ؛  هرود :  کــباش : 
 : 10 ج . 9 964-309-384-0 ؛ :  ج . 9643097560 ؛   : 8 ج . 7 964-309-754-4 ؛ :  ج . 9643097390 ؛   : 5 ج . 9643093654 ؛ 

9643097692  : 11 ج . X-720-309-964 ؛ 
( يراپسنورب مودپاچ / ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لامج موس  دـلج  یمالـسالا ، خیـش  یلع  يدـحاو ، یقتدـمحم  مود  دـلج  مجرتم  دراد . ار  دوخ  صاخ  مجرتم  باتک  دـلج  ره  تشاددای : 
ربکا متـشه  متفه و  دلج  ، يزارفیرـش دـمحم  مشـش  دـلج  ینابرق ، نیدـباعلانیز  مجنپ  دـلج  يدوبهب ، رقابدـمحم  مراهچ  دـلج  يوسوم ،

. تسا لیلجت  لیلج  مهدزای  دلج  یسراف ، نیدلالالج  مهد  مهن و  دلج  توبث ،
. مود پاچ  تشاددای : 

(. 1386 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1385 لوا : پاچ   ) 3و4 ج . تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 8 و 10 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 

(. اپیف () 1386 لوا : پاچ  )11 ، 8 ج . تشاددای : 
(. لوا 1385 پاچ   ) ج 9 10 تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 9 ج . تشاددای : 
. ریدغلا همجرت  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. ریدغلا همجرت  دلج :  يور  ناونع 
تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

مخ ریدغ  عوضوم : 
مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 

-1325 اضریلع ، دمحم ، ازریم  هدوزفا :  هسانش 
رشن پاچ و  زکرم  تثعب . داینب  هدوزفا :  هسانش 

8غ4041 1387 فلا /BP223/54 هرگنک :  يدنب  هدر 

دلج 19 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 180زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


297/452 ییوید :  يدنب  هدر 
م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ریدغ رب  ردص  نیدلا  ردص  دیس  هللا  هیآ  ظیرقت 

یلاعت  همسب 
یفجن  ینیما  نیسحلا  دبع  خیش  ترضح  ردقیلاع  ییاوشیپ  داتسا و 

متساوخ یم  دوب  یتدم  تسا . ریدقت  روخ  رد  لوا  پاچ  زا  شیب  مدید  و  مدرک ، تفایرد  تسا  هدش  مود  پاچ  هک  ار  ریدغ  لوا "  دلج  ... 
، ملئاق شیارب  هک  ار  یتیمها  ماقم و  و  میامن ، ناـیب  ار  شیوخ  یتقوشوخ  ساـسحا  و  مسیونب ، یظیرقت  زیزع ، هدـنزرا و  باـتک  نیا  هراـبرد 

مراد . یم  هضرع  تترضح  هب  زیمآ  ریدقت  ینخس  ریخات ، شزوپ  ضرع  اب  نونکا  مروآ . رب  ار  تساوخ  نیا  هک  تشاذگن  اهدماشیپ  نکل 
ناشخرد هدروآ و  گـنچارف  يرهوگ  يا  هتفر  ورف  یئاـیرد  ره  هب  مدـید  و  مدرک ، تفاـیرد  ناوارف  باـجعا  قوش و  اـب  ارتاهدـنزرا  باـتک 

ثحب و هبار  یعوضوم  نوچ  يا ، هدوبر  ار  ینامرهق  هزیاج  هتـسج و  تقبـس  همه  رب  يا  هتخات  هک  نادیم  ره  رد  و  ناجرم ، دـیراورمنیرت و 
يا . هدروآ  رب  ار  تقیقح  يا  هتخادرپ  قیقحت  هب  يا  هنیمز  رد  هک  یماگنه  يا و  هتفرگ  باوص  رب  قح و  هب  يا  هجیتن  يا ، هدیشک  لیلحت 
هدمآ مهارف  يار  تلاصا  و  دـقن ، یبایـشزرا و  نسح  و  قیقد ، حیحـص و  لقن  اب  نیماو ، هناداتـسا  عبتت  نآ  رد  تسا ، يراکهاش   " ریدـغ ، " 
نـسح یناـیب و  شوخ  تسار  نآ  هک  تیزم  نیمجنپ  و  دـیآ ، درگ  نآ  رد  اـجکی  یئاـیازم  نینچ  هک  دوش  یم  تفاـی  یباـتک  رتـمک  تسا و 

یلعـشم شزارف  رب  دـنامار  یمچرپ  شنارقا  ناـیم  رد  هک  هتـسناد  دـتفا و  دنـسپ  دـیآ  هتفرگ  رظن  هب  همه  نیا  نوچ  و  تسا ، بلاـطم  تخیر 
هتخورفا !

لئاضف و  زا  ناحیر  لگ و  نوگ  هنوگ  شناتسوب  رد  تسا . یمالسا  فراعملا  هرئاد 
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یئاوـشیپ و هک  تفگـش  هن  تسین و  هزاـت  قـقحم ، هدـنراگن و  داتـسا  نآ  زا  نیا  و  تسا ، یهت  نآ  زا  ناینیـشیپ  تاـفیلات  همه  هـک  فراـعم 
هک  " فرـشا !  فجن  زا "  یناد  هچو   " فرـشا . فجن  شناد " - نید و  تختیاپ  نابوخ  زا  هعیـش و  رخافم  زا  ینت  تسا و  همالع  يداتـسا 

رهـش هزاورد  ع -)  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینموملا  ریما  شا  هدـنراد  هگـنو  هدـنرآ  دـیدپ  هکسـسوم  نآ  زا  تسا و  اـپ  رب  يا  هرازه  اـبیرقت 
هلاسر ریدغ "  میئوگب "  رگا  دوب  دهاوخن  هاریب  سپ  تسا . هوکش  اب  هاگشناد  نیا  نالیـصحتلا  غراف  نیرت  هتـسجرب  زا  فلوم  یهلا و  شناد 

لئان یلیـصحتلا  غراف - همان  یهاوگ  تفایرد  راختفا  هب  ار  شا  هدـنراگن  حارط و  هک  تسا  فرـشا  فجن  هاگـشناد  رد  يو  یلیـصحت  نایاپ 
عوضوم رب  ثیدـح و  نآ  هدـنیوپ  رب  تسا ، هداد  رارق  ریدـغ "  ثیدـح  هاگـشناد " ، نآ  سـسوم  تبـسانم  هب  ار  هلاـسر  عوضوم  و  هدروآ ،

هنادواج ... شیاتس  دورد و  نارازه  شثیدح 
داب . تیحت  دورد و  يو  رب  راگتسر ، دنمتداعس و  یناگدنز  ود  ره  رد  میشاب و  تخبکینيارس  ود  رد  دهد  قیفوت  ار  ام  ار و  فلومادخ 

ردص 24 نیدلا  ردص  دیس  مق -
ق یناثلا 1372 ه . عیبر 
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نیسای لآ  یضترم  خیش  نیملسملا  مالسالا و  هجح  ظیرقت 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
امش  رب  دورد  مالس و  گرزب ، ققحم  و  اناوت ، همالع 

، دنیامن نایب  ریدغ - تا - هیامنارگ  باتک  هب  تبسن  ار  دوخ  ساسحا  دنا  هتـسناوتهک  دنـشاب  یناسک  تباتک  زیزع  ناگدنناوخ  نایم  رد  رگا 
ناشیا رد  باتک  نآ  هب  تبسن  هک  یساسحا  نایب  زا  شیوخ  زجع  هب  فارتعا  زج  دنرادن  يا  هراچ  هک  نانآ  و  مرگید ، یتعامج  هلمج  زا  نم 

ببـس نآ  زا  هن  نیا  و  دـنروآ . نابزهب  تسه  هک  نادـب  ار  شیوخ  ساسحا  دـنناوت  یمن  زاب  دنـشوکب  هچ  ره  هکنانچ  دوش . یم  هتخیگنا  رب 
یم تسد  ناشیا  هب  یـشورخ  رپ  رگنایغط و  ساسحا  نانچ  هک  ببـس  نادـب  هکلب  دـننک ، ناـیب  دـنناوتن  شیوخ  دوصقم  تساوخ و  هکتسا 

هچ ره  ار  نخـس  هملک و  نایب و  دـیآ و  یمن  رد  تاـملک  روطـس و  ریجنز  هب  دور و  یمن  رتارف  دزیرگ و  یم  ناـبز  ناـیب و  زرم  زا  هک  دـهد 
دوش . ساسحا  نآ  تسبیاپ  هک  دناوت  یمن  زاب  دشاب  ناکما  یئاناوت و 

هدنزرا رثا  ریدقت  ساپس و  نادیم  ردنایب  ملق و  یئاناوت  هزادنا  هب  هک  نیا  رب  ما و  هدناوخ  تردقنارگ  ناگدنیاتس  زا  شیاتس  ظیرقت و  رایسب 
ار انعم  یلاعت  یخرب  هچ  رگ  ناشاهدـیجمت  زیمآ و  ریدـقت  نانخـس  هک  ما  هدـید  لاـح  نیع  رد  نکل  ما ، هداـهن  ناشـساپس  دـنا  هدز  ماـگتا 

هدومنن زاب  اسآ  هزجعم  باتک  نآ  هب  تبـسن  ار  مناروش  ناشورخ و  ساسحا  زا  یکدنا  یتح  هن  زگره و  دـنا - هتـشگ  تاذ  یلاعت  هب  نورقم 
دنامن يدیدرت  میارب  ببس ، نیمه  هب  تسا . هدیسر  دوصقم  درگ  هب  هدز  رس  ساپسو  ریدقت  هب  لوصو  رد  هک  اه  شالت  نآ  زا  جیه  هن  دنا و 

دیاین  نابز  هب  چیه  هک  هب  نامه  هک  نیا  رد 
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نایب . زجع  هب  فارتعا  زج 
دنچ ینت  ای  ناریمایپ  زج  رگم  زاجعا و  هب  مادقا  زا  زجع  هب  تسا  یفارتعا  هک  یلاح  رد  دیآ  دراو  فارتعا  نیا  رب  هک  دـناوت  شهوکن  مادـک 

يربمایپ ماقم  هب  هک  نیا  نودـب  ادـخ  هک  نادرم  نامه  درک ، دـناوت  زاجعا  هک  تسه  یـسک  هدرورپ ، هدروآ و  دـیدپ  شنید  يارب  ادـخ  هک 
راصعا نورق و  رد  هک  تسا  هدرک  رادیدپ  یتیآ  تتـسدهب  نونک ، ناسنامه  تسا ؟ هدناسر  روهظ  هب  ناشتـسد  هب  اه  هزجعم  ناشدروآ  لئان 

نوچ رـشب ، ياـه  لـسن  و  دوب ، دـهاوخ  ترداـن  تیـصخش  غوبن و  زمر  هک  تسا  وت  هنادواـچ  تیآ  نیا  یتـسار  هب  دـنام . دـهاوخ  هنادواـج 
روطـس لالخ  رد  تسیرگن و  دـنهاوخ  ار  وت  تیـصخش  نیمیـس  ياه  گربتریـصب  هدـید  هب  دـننزب ، قرو  ار  شناخرد  دـیپس و  تاـحفص 

تیناولهپ راکتشپ  رمتسم و  شـشوک  تمظع  هب  هتفر ، راکب  نآ  رد  هک  یتردق  رپ  یعاسم  يالبال  زا  و  ار ، تناشخر  کلک  تردق  شنابات ،
هـسامح شروش  يا ، هدومن  یتسار  قح و  يراـی  يارب  هک  يا  هناریلد  شروش  يا و  هدیـشک  قح  هار  رد  هک  یتـمحز  هب  درب و  دـنهاوخ  یپ 
شراختفا . فرش و  زاعافد  يارب  دزیخ و  یم  رب  شسومان  تیامح  هب  هک  یهاگب  دنمتریغ  روآ و  مزر  نامرهق و  ریلد و  یناسنا  نیرفآ 

ماـقم هب  تسا و  هدـناشن  ناـمیا  ناـمرهق  هبترم  هب  ارت  هک  يزوریپ  نآ  ياهدروآ ، تسدـب  هک  هوکـش  رپ  میظع و  يزوریپ  نیا  تداـب  اراوـگ 
راک ات  درادب  شتیانع  هانپ  رد  ارت  ناشنیرت  یمارگ  و  شناگدنب ، نیرتزیزع  مارتحا  هب  هک  میامن  یم  تلئسم  لاعتم  يادخ  زا  مالـسا . ناروای 
مرک زا  هن  دـشابن و  رود  هب  شلاـعتم  فطل  زانیا  و  یئآرب ، شماـمتا  هدـهع  زا  اـت  دـهد  قیفوت  و  يرآ . ناـیاپ  هب  شیوخ  فیلاـت  قـیقحت و 

میوج . یم  تیارب  راگدرورپ  تمحر  میوگ و  یم  ساپس  مالس و  متسرف و  یم  دورد  امش  رب  ، تسخن نوچ  نایاپ  رد  شیهانتمان .
نیسای لآ  یضترم 

ق ناضمر 1371ه .  23
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هحفص 9 ] ] 

يزاریش دمحم  دیس  مالسالا  هجح  زا  يا  همان  ریدقت 

يزاریش  ینیسح  يدهم  دیس  هللا  هیآ  ترضح  راوگرزب  دنزرف 
درادیمهگن "  تباث  ترخآ  رد  ایندیگدنز و  رد  تباث  راتفگ  هب  دندروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  ادخ  " 

 " رـصع هغبان  دهاجم و  هللا  هیآ  ردقیلاع ، همالع  داتـسا  ناتـسآ  هب  یتدارا  صالخا  زا  یکاح  زیمآ و  ریدـقت  همان  متـشاد  رطاخ  رد  نانچمه 
لابق ردهفیظو  نیا  هدهع  زا  متسناد  یم  نوچ  نکل  مادم . یئانث  مناوخ  انث  میوگ و  دورد  رت  هتـسیاب  هچ  ره  ار  شترـضح  مسیونب و  ینیما " 

نآ رب  مراد  نانیمطا  شیراوگرزب  فطل و  هب  هک  اجنآ  زا  اـما  متـشادیمهگن .  نآ  زا  تسد  میآ ، یمن  رب  تلیـضف  یئاـناد و  ناـهج  ناـمرهق 
منیب یم  ، میوج یم  ددم  ما  هشیدنا  زا  ردق  ره  مشالت و  همه  اب  نونکا  میامنن . یهاتوک  تسه  مناوت  رد  هچ  ره  زا  مهم  نیا  يادا  رد  ات  مدش 

مروآ . ياجب  دشاب  هناگی  همالع  نآ  روخ  رد  هک  ار  یساپس  مناوت  یمن  مقاتشم - هچ  رگ  زاب -
هب ار  اهلد  دوش ، یم  رهاظ  نامـسآ  رد  شیاسآ  هراتـس  دـلج  ره  نوچ  هک  یباتک  متـشگ - ترابرهگ  باتک  نارکیب  يایرد  رد  نم  رورس 

یباسح دـح و  نآ  هب  ار  نابلط  قح  یگتـسبلد  یگتفیـش و  دـیامن و  یم  شیافـص  الج و  روحـسم  ار  ناگدـید  دـناورگ و  یم  شیوخزارف 
تاعوضوم و  بلاطم ، میظنتکبس  ظاحل  زا  ای  نایب ، نسح  و  بیترت ، یئابیز  ثیح  زا  تسا  دنمارک  دننامیب و  ظاحل  ره  زا  مدید  و  تسین -

ماهبا . یگدیچیپ و  زا  شندوب  یلاخ  و  قطنم ، يراوتسا  قئاقح و  يراشرس  و  شعیدب ،

هحفص 10 ] ] 

شناهرب دنـسپلد و  شتجح  نشور ، شملاعم  نقتم و  شلئالد  رادـیدپ  شبلاـطم  یگدنـشخرد  تسا و  راکـشآ  شقدـص  رهاـظم  هوـالعب ،
ناشن تسا و  راختفا  لادم  ار  وا  ناماب . يرگنـس  يداقتعا  راکیپ  رد  نا و  رب  تسا  یناهرب  لالدتـسا ، ثحب و  هکرعم  رد  ار  هعیـش  دـنمورین .

رارمتسا . یقرت و 
ات دوب و  دـهاوخ  نادواجهک  يا  هتخاس  راوتـسا  یئاـنب  مالـسا  ناـهج  رد  يا . هدروآ  درگ  ار  نیتم  نیهارب  حـضاو و  مکحم و  تاـیآ  نآرد 
هک دهد  شاداپ  دنک و  ددم  تیادخ  دوب . دهاوخ  راب  رپ  هشیمه  دزیا ، نامرف  هب  هک  يا  هدـناشن  رب  یلاهن  رارق . رب  تساپ  رب  نیمز  نامـسآ و 

ياه تعدـب  يا و  هدروآ  رب  هدـنکرب و  لطاب  هشیر  يا و  هدومن  فینح  نید  هار  ياهدرب و  جـنر  سب  هدـمآ و  رد  قح  هار  راکیپ  نادـیم  هب 
رب ار  ناشتایاور  گنرین  غورد و  يا و  هتخاون  ناشـشوگ  رب  قئاقح  یلیـس  يا و  هدرک  داب  رب  ناشنوسفا  هدومن و  رب  ار  یگلطاـب  تعاـمج و 

رهـش ناتـسآ  ربو  يا  هتـشاد  تماقا  سدـقم  نیمز  رـس  رد  هک  يدرم  نامه  وت  هک  تسین  دـیعب  یئوت  نوچ  زا  هلمج  نیا  و  يا . هتخاـس  ـالم 
اه و يزابناج  هک  نآ  زا  يا . هدومن  ضیف  بسک  هتشاد و  دش  دمآ  هاگرد  نادب  هتسویپ  يا و  هدرک  نایـشآ  هیاپدنلب - ربمایپ  شناد  شناد -

هسردم میظع و  بتک  رد  هک  تسین  رودب  دنا  هدوشگ  هللا "  لوسر  دمحم  هللا و  الا  هلا  ناشخرد " ال  تقیقح  هب  نابز  قلخ  ات  هدرک  اهدربن 
یلو یلع  نینموملا  ریما  هک  دـنیامن  فارتعا  ات  دروآ  هلمح  ناقفانم  ربیتسار  نارب  عیت  اـب  هک  درورپب  ار  يدرم  شرهزا ، هاگـشناد  یناـهج و 
عافد ینابهگن و  هب  ار  ینامرهق  شریذـپان  ریخـست  ژد  موب  زرم و  رب  هک  تفگـش  هچ  ناناملـسم  میرح  دـنمتریغ  رادـساپ  نآ  زا  ای  تسا . هللا 

، درادرب نایم  زا  دـنهد  یم  ناشن  تکرح  رد  يرگوداج  نوسفا و  هب  هکار  ینامـسیر  بوچ و  دـیوج و  شاخرپ  لطاب  لـها  رب  هک  دراـمگب 
دبای . یمن  قیفوتدزرو  شالت  هک  هنوگ  ره  هب  وداج  تسین و  نارگوداج  هلیح  زج  ناش  هتخاس  هتفاب و  هک  اریز 
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زا ادخ  هک  ار  نانآ  تلاسر و  كاپ  نادناخو  مرکا  ربمایپ  زا  عافد  اهنت  هن  تعیدـب  باتک  هک  دـهد  شاداپ  نیرتهب  تیادـخ  راوگرزب  داتـسا 
قئاقح مولع و  نوگ  هنوگ  يواح  تسا  يگرزب  فراعملا  هرئاد  نآرب  هوالع  هکلب  دراد ، رب  رد  هدـینادرگ  هزنم  كاپ و  هتـساریپ و  يدـیلپ 

ناج . لد و  تذل  هنوگ  همه  هیام  تسا  يا  هنیجنگ  و  هدیدنسپ ، یبدا  فیطل و  قئاقد  و  كانبات ،

هحفص 11 ] ] 

زا نخس  هک  یباتک  دوب . یباتک  نینچ  دنمزاین  تخـس  یمالـسا  هعماج  دیامن ، یم  ینیگنـس  اه  هشیدنا  رب  یهارمگ  لهج و  هک  يرـصع  رد 
نازورف یلعشم  یناوخب و  يراگتـسر  حالـص و  هب  ینامب و  راگدورپ  تیامح  رد  هراومه  دردب . تلالـض  لهج و  هدرپ  دیوگب و  قح  يور 

هدمآ تسار  یهلا  یمارگ  باتک  اب  تا  هتشون  هک  ناناملسم  ومالـسا  تمدخ  رد  دشاب و  كاپ  تملق  ناج و  مالـسا . تما  يامن  هار  یـشاب 
امش . رب  یهلا  تمحرو  دورد  تسار و  نایناهج  راگدرورپ  يادخ  ساپس  تسا .

يزاریش  ینیسح  يدهم  نب  دمحم 
البرک یناثلا 1373 - يدامج 

هحفص 12 ] ] 

ردقنارگ ظیرقت  دنچ 

یلا هعیرذـلا  دنمهوکـش "  باـتک  فلوم  ینارهط ، گرزب  اـقآ  خیـش  جاـح  هللا  هیآ  مالـسالا  هجح  راوگرزب  داتـسا  زا  يراـبرهگ  هماـن  - 1
ساپس . نارازه  شغیرد  یب  فطل  رب  دیشخبلوصو . زع  هعیشلا "  فیناصت 

میئوگ . یم  ساپس  رایسب  ار  شریدقت  میدرک . تفایرد  البرک - میقم  يارئازج - يوسوم  نیدلا  رون  دیس  بانج  زا  زیگنا  لد  يا  همان  - 2
یم نآ  زا  تحاصف  تغالب و  بدا و  وت  رپ  هک  دـش  تفایرد  مق - میقم  يرهاط - يوسوم  نیدـلا  لالج  دیـس  بانج  زا  يا  همان  یمارگ  - 3

تسا . ناوارف  رکشت  هیام  دشخرد .
يدنرم يداه  خیش  نامراوگرزب  داتـسا  ردقیلاع  همالع  دنزرف  یـسوم  خیـش  دنمـشناد  بیدا  لضاف و  زا  رثن  هب  مظن و  هب  يا  همان  ریدقت  - 4

درادب . هدنز  شیادخ  میدرک . تفایرد  يورغ ،
مینک . یم  تبث  دعب  ياهدلج  رد  ار  اه  ظیرقت  نیا  نتم  دهاوخب  ادخ  رگا 

هحفص 13 ] ] 

متسیب  مهدزون و  دلج 
رب : تسا  لمتشم 

تسا . افلخ  دیجمت  رد  هک  یتایاور  دنس  نتم و  رد  قیقحت  یگدیسر و  - 1
هیواعم . يارب  يزادرپ  تلیضف  هغلابم و  رد  یثحب  - 2

شیگدنز . هایس  خیرات  ندرک  نشور  هیواعم و  رادرک  هیحور و  لیلحت  - 3
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هحفص 15 ] ] 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
میرواین و نامیا  هدیـسر  ام  هب  هک  یقئاقح  ادخ و  هب  میرادن  قح  میناد . یم  سدـقم  میرامـش و  یم  هزنم  ارت  تیرازگـساپس  اب  ام  وت  یهزنم 

دروآ . رد  حلاص  مدرم  هگرج  هب  ارام  نامراگدرورپ  هک  میدنبب  نیا  هب  عمطلاح  نیع  رد 
يا هظعوم  یتیادـه و  تسا و  مدرم  يارب  ینایب  نیا  تسا . هدیـسر  ناتراگدرورپ  بناج  زا  عطاقو ) نشور  یلیلد  و   ) یناـهرب امـش  هب  مدرم 

میناد یم  لاح  نیع  رد  و  میامن . لح  نایب و  ار  ناتفالتخا  دراوم  زا  يا  هراپ  امـش  يارب  ات  ما  هدروآ  تمکح  ناتیارب  نم  ناراگ . زیهرپ  يارب 
ناشیا هب  عطاق  نشور و  نایب  هک  نیا  زا  دعب  طقف  هدیسر ، ینامسآ )  ) باتک ناشیا  هب  هک  یناسک  درکدنهاوخ . بیذکت  امش  زا  يا  هدع  هک 

ناتراگدرورپ بناج  زا  هک  ار  یئاهزیچ  نیرتوکین  دیریگب و  مکحم  میداد  امـش  هب  ار  هچنآ  دندنک . ارپ  مه ) درگ  زا  ای   ) نآ رود  زا  دیـسر 
دنا . هتفای  تیاده  دنبلط و  یمن  دزم  امش  زا  هک  دینک  يوریپ  ار  یناسک  دینک . يوریپ  ار ) نید  ینعی   ) هدش هداتسرف 

نامرف ار  شربمایپ  ادخ و  و  دینک ، ارپن  دـیزیوآ و  گنچ  یهلا  دـنویپ  هب  یگمه  مینک . یم  ناتـساد  ناتیارب  یتسار  هب  ار  ناشتـشذگ  رـس  ام 
دور . یم  نیب  زا  ناترادتقا  رابتعا و  دیروخ و  یم  تسکش  هک  دینکن  شکمشک  اوعد و  دیرب و 

اهنآ دـندرک . ادـیپ  فـالتخا  اـسآ  ناـهرب  نشور و  تاـنایب  تفاـیرد  زا  سپ  دـندنکارپ و  نید  درگ  زا  مـه و  زا  هـک  دـیوشن  یناـسک  لـثم 
یهارمگ هب  نیـشیپ  ياه  لسن  رتشیب  اهنیا ، زا  شیپ  هک  تسا  ملـسم  و  دنتـشگ . ناور  ناشیا  یپ  رد  هجیتن  رد  دـنتفای و  هارمگ  ار  ناشناردـپ 

يروآ هناهب  هب  دش  هداد  قفاوم  خساپ  وا  هب  هک  نیا  زا  سپ  ادخ  هرابرد  دنا . هتفر 

هحفص 16 ] ] 

هناهب هب   0 يا هتفایرد  ملع  هب  هک  نیا  زا  سپ  وتاب - ادخ  هرابرد  سک  ره  نیا  ربانب  تسا . هابت  داب و  رب  ناش  هناهب  دنتـساخرب . یـشارت  لیلد  و 
ناتدوخ ار و  نامدوخ  ار و  ناتنانز  نامنانز و  میناوخ و  ارف  ار  ناتنادنزرف  نامنادنزرف و  دیئایب  وگب : وا  هب  تساخرب ، یـشارت  لیلد  يروآ و 

دشاب  نایوگغورد  رب  ادخ  تنعل  ات  میهاوخب  اعد  هب  هاگنآ  ار ،
ینیما

هحفص 17 ] ] 

نرق 09 رد  ریدغ  ءارعش 

یسرب ظفاح  هیریدغ 

اه یناوخ  رترب  رد  ییوگ  هفازگ  شهوکن 

دنا هدروآ  هناگ  هس  يافلخ  دیجمت  رد  هک  یتایاور 
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زا تسا  هدرک  تبث  یتیاور  ص " )  ) ربماـیپ زا  سپرکب  وبا  يرترب  لـئاضف و  لـصف "  بقاـنم ، شخب  شیوخ ، حیحـص "  رد "  يراـخب  - 4
ار رکب  وبا  ادـتبا  میتخاس ، یم  زیامتم  يرترب  یبوخ و  ظاحل  هب  ار  مدرم  دارفا  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  ام  دـیوگیم " : رمع  نب  هللا  دـبع  قیرط 
میدرک " یم  نییعت  ار  مهنع - هللا  یضر  نافع - نب  نامثع  ود  نآ  زا  سپ  ار و  باطخنب  رمع  سپس  میدرمش و  یم  درف  نیرت  بوخ 

رکب وبا  ياتمه  ار  سکچیه  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  تسا " : هدرک  تبث  ترابع  نیدـب  ار  رمع  نب  هللا  دـبع  نخـس  نامثع  بقانم  لصف "  رد 
ناشنایم هدرک  اهر  ار  ص )  ) ربمایپ باحـصا  رگید  میتشذـگ ، یم  هس  نیا  زا  نوچ  و  نامثع ، هاگنآ  رمع و  ياتمه  سپـس  و  میدرمـش . یمن 

میدش " . یمن  لئاق  يزایتما 
ربمایپ باحـصا  نیرتهب  میتفگ : یم  يو  زا  سپ  و  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  تسا " : هتـشون  لکـش  نیا  هب  ار  تیاور  نآ  شخیرات ، رد  يراخب 

نامثع " . سپس  رمع  دعب  تسا  رکب  وبا  (ص )
دندوب رایسب  شباحصا  دوب و  هدنز  ص )  ) ادخ ربمایپ  یتقو  ام  تسا " : هدرک  تبث  نینچ  رمع  نب  هللا  دبع  نابز  زا   " دنسم رد "  لبنح  دمحا 

 " میتسب یم  ورف  مد  هاگنآ  و  نامثع . ، رمع رکب ، وبا  میدرمش : یم  رب  نینچ 

هحفص 18 ] ] 

ربمایپ تما  درف  نیرترب  میتفگ : یم  روط  نیا  دوب  هدنز  ص )  ) ادخ ربمایپ  یتقو  ام  دـنا " : هدرک  تیاور  نینچ  رمع  نبا  زا  یناربط  دواد و  وبا 
درک "  یمن  شبیذکت  دینش و  یم  ار  نخس  نیا  ص )  ) ادخ ربمایپ  نامثع . سپس  رمع و  دعب  تسا و  رکب  وبا  يو  زا  سپ  (ص )

هاگ ره  میتفگیم : ام  هک "  رمع  نب  هللا  دبع  زا  شردپ  زا  حلاص  یبا  نب  لیهـس  قیرط  زا  دراد  یتیاور  باحـصا "  لئاضف  رد "  نامیلـس  نبا 
نامز رد  ام  هتـشون " : درک "  یمن  بیذکت  دینـش و  یم  ار  نیا  ص )  ) ربمایپ دنوشیم . ناسمه  ربارب و  مدرم  دنورب  نامثع  رمع و  رکب و  وبا 

دوب هدـنز  ص )  ) ادـخ ربمایپ  یتقو  ام  يذـمرت : ترابعب  ای  دننیـشن "  یم  تفالخ  هب  ینعی  نامثع . رمع و  رکب و  وبا  میتفگ : یم  ص )  ) ربمایپ
راد هدـهع  ص )  ) ربمایپ زا  سپ  یـسک  هک  میدیـسرپ  یم  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  ام  هتـشون " : شخیرات  رد  يراخب  هکنانچ  ای  ... میتفگ " یم 

میدرک "  یم  توکس  هاگنآ  نامثع . سپس  رمع ، دعب  رکب ، وبا  دنتفگ : یم  دش . دهاوخ  تموکح ) راک =(  نیا 
زا ار  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  تیمکاح  دنمان و  یم  تاباختنا  هچنآ  ندناشن  یسرک  هب  يارب  دنا  هتخاس  يا  هیاپ  تعامج  نآ  ار  تیاور  نیا 

ياملع ناشیا  لابندب  و  دننک ، یم  لالدتسا  دانتسا و  تیاور  نیمهب  تماما  ثحب  رد  تعامج ، نآ  ناملکتم  دنناد . یم  هتفای  ماجنا  شقیرط 
، دنیامن یم  يداش  دنلاب و  یم  سب  دننز و  یم  تیمها  تحص و  بیوصت و  زا  مد  نآ  تبث  رد  دنیامن و  یم  بیجع  یمامتها  نآهب  ثیدح 
رب دـنمان  یم  هدـش "  ار  تفالخ  ار "  هچنآ  دـنا . هتخات  شلاجم  رد  هتفگ و  رپ  شحرـش  رد  دناهدیـسر ، تیاور  نیدـب  نوچ  اـهنآ  زا  یلیخ 

هدنکارپ ار  ناناملسم  هدولآ و  شتبکن  هب  ار  مالسا  خیرات  هک  هفیقس - تعیب  تیعورـشم  تحـص و  رد  و  تسا ، هداهن  تیاور  نیمه  هدولاش 
هب  دنیامن . یم  هراشا  نیمه  هب  تسا - هدروآ  رد  زورما  هب  ات  ناشرس  رب  اه  بیصم  هتسسگ و  ار  ناشینید  طباور  و 

هحفص 19 ] ] 

. دوش راکشآ  ینشور  هب  تیاور  نیا  تیهام  ددرگ و  ادا  بلطم  قح  ات  میهدیم  طسب  صوصخ  نیا  رد  ار  نخس  یهلا ، قیفوت  اب  ببس  نیمه 
وترپ رد  دـیوج  یم  ار  تقیقح  میقتـسم  طارـص  هک  ره  دـشاب و  هتفر  تـجح  ماـمتا  زا  سپ  هتـسناد و  دور  یم  یهارمگ  هـب  هـک  ره  هاـگنآ 

دیوپ . هار  نآ  نازورف  یلعشم 
نییعت هتخاس و  یم  زیامتم  يرترب  یبوخ و  ظاحل  هب  ار  مدرم  دارفا  دـنک  یم  اـعدا  هک  ناـمز  نآ  ص -)  ) ربماـیپ هرود  رد  رمع ، نب  هللا  دـبع 
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ربماـیپ تهج  نیمهب  تسا و  هدیـسر  یمن  غولب  دـح  هب  هرود ، نآ  زا  یئاـه  لاـس  رد  یتـح  هدوب ، یناوج  ناوفنع  رد  تسا - هدرکیم  ماـقم 
شیب لاس  هدزناپ  حیحـص " هتـشون "  ربانب  هک  قدنخ - گنج  رداهنت  دادن و  ار  دحا "  ردب " و "  گنج "  رد  تکرـش  هزاجا  وا  هب  یمارگ 
ماگنه هب  رمع  نب  هللا  دـبع  تسه ، (ص ) ربمایپ تافو  ترجه و  تدالو و  خـیرات  ردهک  یلاوقا  همه  ربانب  داد . گنج  هزاـجا  ار  وا  هتـشادن -

باحـصا يرترب  ویبوخ  نییعت  راد  هدـهع  لاس  نس و  نیا  اب  ار  یـسک  نینچ  اـعبط  تسا . هتـشادن  لاـستسیب  زا  شیب  ص )  ) ربماـیپ تاـفو 
يرواد اریز  دنزاس ، یمن  رواد  ار  يو  دـنهاوخ و  یمن  رظن  هراب  نیا  رد  وا  زا  دـننک و  یمن  مالـسا  تما  ياهرهچ  نیرت  هتـسجرب  لاسنهک و 

بئاص و ییار  ناوارف و  يا  هبرجت  رمتسم و  یترشاعم  ینالوط و  یتسرامم  مزلتسم  نانآتیلـضفا ، هیام  نییعت  صیخـشت و  و  هنیمز ، نیا  رد 
تسا . یتایح  براجت  تیارد و  اب  نورقم  دوخهک  دهاوخ  یم  یلقع  یگتخپ  تسا و  تیاهنب  يرظن  تقد  فرژ و  یشنیب 

دسانـشب و یتسرد  هب  دـهدب و  صیخـشت  ار  يرترب  هیام  تلیـضف و  تایـضتقم  اهنیا ، همه  رب  هوالع  هک  تسا  هتخاـس  یـسک  زا  راـک  نینچ 
هناناهاوخ اوه  تالیامت  شوختسد  هک  دشاب  هتـشاد  یناسفن  یتردق  انمـض  و  هدمآ ، رد  ناشریمـض  نورد  هب  هدیواک و  ار  صاخـشا  هیحور 

نیرتگرزب دوخ  شتیاور ، نیمه  و  تسا ، هتـشادن  هرهب  لاصخ  هلمج  نیا  زا  هدوب  لاسدرخ  نامز  نآ  رد  نوچ  رمع ، نب  هللا  دـبع  و  ددرگن ،
رد ار  رمع  نب  هللا  دـبعتیاور  نیا  و  مدوـب . دـعج  نـب  یلع  دزن  دـیوگ : یم  يرود  ناـسغ  وـبا  هلـضاف . تاـکلم  نآ  نادـقف  رب  تـسا  هاوـگ 

ام  ص)  ) ادخ ربمایپ  نامز  رد  دیوگ  یم  هکدندناوخ  شروضح 
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نیا و  نامثع . رمع و  تسا و  رکب  وبا  ص )  ) ربمایپ زا  سپ  تما  نیا  درف  ینرتهب  میتفگ : یم  میدرک و  یم  نییعت  رگیدکی  رب  ار  دارفا  يرترب 
قالط ار  شنز  دوبن  دلب  هک  دـینک  هاگن  ار  كرـسپ  نیا  تفگ : دـعج  نب  یلع  دومن . یمن  بیذـکت  دیـسریم و  ص )  ) ربمایپ عالطا  هب  هتفگ 

میدرکیم !... نییعت  رگیدکی  رب  ار  دارفا  يرترب  ام  دیوگ : یم  دهدب ،
رد هکلب  یناوـج ، ناوـفنع  رد  اـهنت  هـن  هـک  دـنادیم  دـشاب ، هدـناوخ  ار  شیگدـنز  هایـس  خـیرات  هتخانـش و  ار  رمع  نـب  هللا  دـبع  هـک  یـسک 

تما ياهتیـصخش  زیمت  صیخـشت و  همزال  میتفگ  هک  لاصخ - نآ  زا  هدوب و  تسرپ  اوه  درخبان و  ماخ و  يار و  تسـس  زین  یگدروخلاـس 
دناسر . میهاوخ  ناترظن  هب  ار  شتسردان  فیخس و  تایرظن  ءارآ و  زا  يا  هراپ  يدوزب  تسا . هتشادن  هرهب  تسا -

رب هدـیزگرب  ار  دـنچ  ینت  دـنیامن و  هبترم  ماقم و  نییعت  نایقتم  يالوم  باحـصا و  يارب  دوخ  لایخ  هب  شلاثما - رمع و  نب  هللا  دـبع  راذـگب 
نانآ قح  نداد  حیجرت  ندـیزگرب و  و  دـنیزگ ، یم  رب  دـنیرفآ و  یم  دـهاوخب  هچ  ره  تراگدورپ  نکل "  دـنهن ، تیزم  حـیجرت و  نارگید 

شیوخ راک  رایتخا  نداد و  حـیجرت  ندـیزگرب و  قح  دـندرک  رداص  ینامرف  شربمایپ  ادـخ و  هک  یماگنه  نموم  نز  ودرم  چـیه  و  تسین ،
دنرادن "

هوای ردناشیخاتـسگ  زا  نک و  شوگ  ناشاه  هوای  هب  دـنروآ . رامـشب  حیحـص "  ار "  ساسا  یب  لطاب و  تیاور  شناوریپ  يراخب و  راذـگب 
نیمز اه و  نامـسآ  درک  یم  يوریپ  ناشهاوخلد  لد و  ياوه  زا  هعماج ) تعیبط و  رب  مکاح   ) نوناق هاگ  ره  سارهم " . لطاب  رـشن  یئوگ و 

ارتیادـه هیاـم  هک  تسار  یـسک  ینمیا  دوردو و  میدروآ . تراـگدرپ  بناـج  زا  یتـیآ  تیارب ، اـم  تشگیم . هاـبت  تسا  نآ  رد  هـک  ره  و 
دیامن "  يوریپ 

یم ص )  ) ادخ ربمایپ  نامز  رد  ام  دیوگ " : یم  هک  ار  رمع  نبا  ثیدـح  دـسیون : یم  ع )  ) یلع لاح  حرـش  باعیتسا "  باتک "  رد  رمع  وبا 
هدناوخ و تشز  تسردان و  نیعم  نبا  میدرک "  یم  توکس  هاگنآ  نامثع . دعب  رمع  دعب  رکبوبا  میتفگ :

هحفص 21 ] ] 

دلج 19 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 180زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


هدیقع هتفگ و  نخـس  یعامجا  فالخ  رب  دشاب  هتـشاد  هدیقع  دیوگب و  نینچ  هک  یـسک  اریز  تسا ، هتفگ  نشخ  دـنت و  ینخـس  شاهرابرد 
همه زا  هنع - هللا  یـضر  نامثع - زا  سپ  یلع  هک  نیا  ربدقتعم  دنا و  هتـشاد  تنـس  لها  فلخ  فلـس و  ياهقف  ثیدـح و  ياملع  هک  هتـسب 

تسا و رگیدکی  رب  نامثع  یلعيرترب و  رد  فالتخا  هکلب  درادن ، فالتخاشا  هرابرد  یسک  چیه  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  تسا ، رت  رب  مدرم 
تـسا نیا  رب  لیلد  هتفرگ ، تروص  هک  یعامجا  نیمه  نیاربانب  دنا . هدرک  ادیپ  فالتخا  رگیدکی  رب  رکب  وبا  یلع و  يرترب  رد  ناینیـشیپ  زین 

تسا . تسردان  شیانعم  زاب  دشاب  مه  حیحص  شدنس  رگا  تسا و  طلغ  مهوت و  رمع  نبا  ثیدح  هک 
هک نیا  همزال  هک  هدش  هتفگ  زین  نینچ  رمع  نبا  هللا  دبع  تیاور  هرابرد  دسیون " : یم  رمع " وبا  نخـس "  هصالخ  نتـشون  زا  سپ  رجح  نبا 

و دنـشاب . هتـسنادن  رترب  ادعب  هاگ و  چـیه  هک  تسین  نآ  دـنا ، هتـسناد  یمن  رت  رب  نارگید  زا  ار  یلع  ص )  ) ربمایپ نامز  ینعی   ) ماگنه نآ  رد 
یم نوریب  یتسرداـن  زا  رمع  نبا  هللا  دـبع  ثیدـح  نیا ، رباـنب  تسا . هتفرگ  تروص  دـنک  یم  نیعم  رمع  نبا  هک  یناـمز  زا  سپ  عاـمجا  نآ 

دیآ " .
لاصخ و دانتـسا  هب  ساسا و  رب  دننک ، یم  دای  نآ  زا  هک  یعامجا  دـنا  هتـسنادن  هدز ، هیـشاح  رمع "  وبا  نخـس "  رب  هک  یـسک  رجح و  نبا 

شیرترب مالعا  زا  رمع  نب  هللا  دـبع  هک  نامز  نامه  ص -)  ) ربمایپ ناـمز  رد  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  هک  هتفرگ  تروص  يا  هقباـس  رادرک و 
هب دشاب ، هداد  زورب  هدرک و  بسک  اهدـعب  هک  يرادرک  ای  لئاضف  رابتعا  هب  هن  تسا  هتـشاد  - هدومن توکـس  هدرک و  يراد  دوخ  نارگید  رب 

رکب و وبا  زا  سپ  يو  يرترب  مالعا  زا  رگا  نیا  ربانب  دنا . هدرک  دیجمت  نآزا  تنـس  نآرق و  هک  یلاصخ  لئاضف و  نامه  يانبم  رب  دانتـسا و 
رد دـنا . هدرمـش  نینچ  زین  اهدـعب  هراوـمه و  ار  وا  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  دنـشاب ، هدوـمن  توکـس  يراد و  دوـخ  نارگید  رب  ناـمثع  رمع و 
رب هدـمآ  حرـش  هب  تنـس  نآرق و  رد  هک  شیقالخا  قوفت  هیحورو و  لاصخ  لـئاضف و  رطاـخ  هب  ار  وا  هاـگ  رههتفرگ  تروص  هک  یعاـمجا 

هرود  رد  هاوخ  شتایح  راودا  مامت  رد  ار  لاصخ  لئاضف و  نآ  نوچ  دنا  هتسناد  رترب  نارگید 
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رد هن ، رگ  و  درادن ، ینیعم  نامز  هب  صاصتخا  تسا و  یگشیمهنانگمه  رب  شیرترب  هتشاد  نآ  زا  سپ  ای  شتافو  زور  هاوخ  و  ص )  ) ربمایپ
اـه و كـالم  نیا  دـنا ، هداد  حـیجرت  هتـسناد و  رترب  نآ  لاـثما  یگدروخلاـس و  رطاـخ  هب  دـنا - هدرک  هک  یعاـمجا  رد  ار - وا  هک  یتروص 

نیزاوم نیا  اب  ار  واهن  میسانش و  یم  تیمسر  هب  ار  اهنیا  هنام  و  دشاب . ربتعم  صاخشا  هبترم  نییعت  صیخـشت و  رد  هک  تسین  يزیچ  نیزاوم 
زور هفیقـس و  رد  تعامج  نآ  هک  تسا  یچوپ  یبلقت و  نیزاوم  اـه و  كـالم  ناـمه  اـهنیا  میهد و  یم  يرترب  نارگید  رب  فیخـس  هاـبت و 

دندنب . یم  ناحول  هداس  درخ  ياپ  رب  زورما  ات  دنتخادنا و  ماد  هب  ار  لد  هداس  مدرم  شا  هلیسو  هب  رکبوبا ، تعیب 
رگا هتخاس ، رمع  نب  هللا  دبع  فرح  حیحصتيارب  یهیجوت  هدز و  هیـشاح  رمع  نب  هللادبع  ثیدح  رب  رمع "  وبا  داریا "  رب  هک  یـسک  شاک 

دح دشاب ، هتـشاد  رواب  تسه  يو  هرابرد  هک  یتباث  حیحـص و  ثیداحا  هدمآ و  نایقتم  يالوم  هرابرد  نآرق  رد  هچنآ  همه  هب  تساوخ  یمن 
نب هللا  دبع  ثیدح  هرابرد  و  نآ ، ساسا  رب  درک و  یم  قیدصت  دنا  هدروآ  سنا "  لوق "  زا  شدوخ  تعامج  ثیدـح  ياملع  ار  هچنآ  لقا 

هنوگنامه ار  یلع  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  نتـشاد  تسود  ادخ  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ " : یم  سنا "  تفگ " . یم  نخـس  رمع 
زامن و دـیامن ، راکنا  ار  نانآ  يرترب  سک  ره  نیا ، ربانب  تسا . هدرمـش  بجاو  ار  جـح  هزور و  تاکز و  وزامن  هک  هدرمـش  بجاو  ناـتیارب 

دوب "  دهاوخن  هتفریذپ  تسرد و  شجح  وهزور  تاکز و 
نم و يالوم  نیا  هک "  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هراـبرد  رمع  شردـپ  هتفگ  هدـیقع و  اـب  رمع  نبهللا  دـبع  رظن  ناـیم  تسا  یـشحاف  قرف  هچ 

تسین "  نموم  تسین  شیالوم  وا  هک  ره  تسا . ینموم  ره  يالوم 
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 "- باعیتسا فلوم "   " رمع - وبا  هدـنزگ "  دـقنزا  یئاهروظنم  هب  و  رمع ، نب  هللا  دـبع  فرح  یئاوسر  ندـناشوپ  يارب  دـیاش  تعامج  نآ 
قیرط  زا  یتیاور 
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هرود رد  دیوگ " : یم  هک  دنا  هدرک  لعج  رمع  نب  هللا  دبعزا  عفان  زا  کلام  زا  سیوا  یبا  نبا  زایمشبع  ریشب  نب  ءالع  زا  ییحی  نب  هبدعج 
یبا نب  دهز  زاطالب  یبا  دمحم  قیرط  زا  نینچمه   " یلع . نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  میتفگ : یم  هداهن  يرترب  دارفا  نایم  ص )  ) ادخ لوسر 

راد هدـهع  رکب  وبا  يو  زا  سپ  میتـفگ : یم  ص )  ) ربماـیپ و ناـمز  رد  اـم  هک "  دـنا  هدرک  لـعج  ار  تیاور  نیا  رمع  نب  هللا  دـبع  زا  باـتع 
 " مدیرک . یم  توکس  هاگنآ  یلع . دعب  نامثع و  سپس  رمع و  دعب  دش و  دهاوخ  تموکح 

رظن هکدنشاب  هتشاد  ناعذا  دننادب و  دنا  هدرک  هعلاطم  ار  دعب  هب  یسراف ) 11 و 12  مشش ) دلج  اصوصخم  ریدغ "  هرود "  هک  یناسک  دیاش 
رب يو  زا  سپ  ناـمثع  رمع و  مدـقت  حـیجرت و  اـی  مدرم  وباحـصا  همه  رب  رکب  وـبا  مدـقت  جـیجرت و  ردشناکلـسم  مه  رمع و  نب  هللا  دـبع 

یمن رکب  وـبا  ياـتمه  ار  سکچیه  ص )  ) ربماـیپ ناـمز  رد  باحـصا  تیرثـکا  هاـگ  ره  تسا . هنادرخباـن  فیخـس و  هزادـنا  هچ  اـت  نارگید 
، دـمآ دوجوب  اجک  زا  دوب و  هچ  تشگ  رادـیدپ  اچنآ  هک  نیگمهـس  فـالتخا  نآ  دـنداد و  هدـیقع  رییغت  هفیقـس  رد  هک  دـش  هچ  دنتـسناد ،

هتسجرب میدرک ؟ نایبلیصفت  هب  یسراف ) 13 و 14  متفه ) دلج  رد  دـننآ و  راتفرگ  نونک  ات  هک  دروآتلم  رـس  رب  اه  تبیـصم  هک  یفالتخا 
يدصت یگنسیاش  وا  هب  هک  یتلیضف  چیه  دیچیپ - رد  نت  رب  تفالخ  تعلخ  هک  زور  نآ  رکبوبا - يارب  راصناو  نارجاهم  زا  باحـصا  نیرت 

عناـق ارمدرم  هتخاـس و  شیوخ  تعیب  لـیلد  دـنناوتب  هک  دنتـشادن  غارـس  يو  رد  هجو  چـیه  هب  یتلیـضف  نینچ  نوچ  دـندوبن و  لـئاق  دـهدب 
لوا زور  دنک ، یم  تیاکح  خیرات  هکنانچ  و  دندومنن ، یمادقا  چـیه  دندیـشک و  زاب  تسد  هدـیزرو و  يراد  دوخ  وا  اب  تعیب  زا  دـننادرگ ،
مدرم دوب  تنوشخ  روز و  لامعا  دـیدهت و  باـعرا و  هب  هتخیمآ  هک  یتوعد  رثا  رب  ادـعب  و  دـندرکن ، تعیب  وا  اـب  رفن  جـنپ  راـهچ  اـی  ود  زج 

لالدتـسا اهنت  دنتـشادن و  ندنازوس  ندز و  لتق و  هب  دیدهت  زج  یفرح  دندناوخ  یم  رکب  وبا  اب  تعیب  هب  هک  نانآ  و  دندش ، تعیب  زا  ریزگان 
راغ  رد  تسا و  هدروخلاس  توسک و  شیپ  رکب  وبا  هک "  دوب  نیا  ناش  هناهب  و 

هحفص 24 ] ] 

دندومن ! وا  يارب  تلیضف  نتخاس  نتخادرپ و  رد  هک  دوب  یشالت  تیاهن  نیا   " تسا . هدوب  ادخ  ربمایپ  رای 
تفالخ قح  یگتـسیاش و  وا  هب  هک  دوب  یتلیـضف  نیرتگرزب  شندوب - ص )  ) ربماـیپ راـغ  راـی  تلیـضف  ینعی  نیا - دـسیون " : یم  رجح  نبا 

هک تسا  ینت  ود  زایکی  تسا  ادخ  ربمایپ  تبحاصم  رای و  رکب  وبا  تفگ : یم  باطخ  نب  رمع  ببـس  نیمه  هب  و  دیـشخب ، ار  ص )  ) ربمایپ
تسا "  رت  هتسیاش  ناتروما  يدصت  يارب  ناناملسم  همه  زا  وا  نیا  ربانب  دندوب ، راغ  رد 

دریگ رارق  رظن  دروم  تسا  نکمم  نوگانوگ  روصب  هک  ص)  ) ربمایپ اب  راغ  رد  رکب  وبا  هزور  ود  تبحاصم  دسرپب  رجح  نبا  زا  تسین  یسک 
تبحاصم رای و  دناوتب  هکردـق  نیا  یتح  هدادـن ، یعالطا  تیارد و  یئاناد و  چـیه  وا  هب  هک  تسا  یتبحاصم  تسه ، فرح  یلیخ  نآ  رد  و 

فـصو ام  يارب  ار  تبحاصم  تسود و  دنتفگ : هدمآ  وا  شیپ  يدوهی  دـنچ  ینت  یتقو  هکنانچ  دـیامن  فصو  ار - ص )  ) ربمایپ ار - شیوخ 
نخـس نکل  متفر . ـالاب  ارح  راـسهوک  زا  شـشوداش  ود  و  متـشگنا . ود  نیا  نوچ  مدوب  شهارمهراـغ  رد  نم  دوـهی  تعاـمج  تفگ : نک .

ام يارب  ار  تیومع  رسپ  نسحلا  وبا  دنتفگ : هتفر  یلع  تمدخ  هب  سپ  تساجنیا  بلاط  یبا  نب  یلع  تسا  تخـس  شترـضح  هرابرد  نتفگ 
تخادرپ ... شترضح  فصو  هب  وا  و  نک . فصو 
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تقونآ ناناملـسم ؟ روما  يدـصت  هب  درف  نیرت  راوازـس  تشگ و  ص )  ) ریمایپ ینیـشناج  هتـسیاش  یتبحاصم  نینچ  دانتـسا  هبرکب  وبا  روطچ 
دوب و شلابند  هب  هیاس  لـثم  تشاد و  همادا  ص )  ) ربماـیپ تاـیح  هظحل  نیرخآ  اـت  یکدوک  زا  هکدـیدم  یتبحاـصم  اـب  بلاـط  یبا  نب  یلع 
، دش هتخانـش  تلاسر  دزم  شیتسود  تشگ و  نورقم  شربمایپ  تیالو  وادخ  تیالو  اب  شتیالو  دـش و  هدرمـش  شدوخ  نآرق  رد  شوریپ و 

دوخ هک  نیا  اب  تفاین . ار  ناناملـسمروما  يدـصت  تیولوا  شبحاص  تشگن و  تفالخ  قاقحتـسا  هیام  دنمهوکـش ، یتبحاـصم  نینچ  يرآ 
تسا ! يروآ  تریح  زیگنا و  تفگش  زیچ  یتسارب  نیا  دوب ؟ دهاوخ  وا  يالوم  یلع  میوا  يالوم  نم  هک  ره  دومرف  ص )  ) ربمایپ

هحفص 25 ] ] 

لداع و باحـصا  روطچ  هدوبنارگید  رب  نامثع  رمع و  سپـس  رکبوبا و  قوفت  حـیجرت و  رد  مرکا  ربمایپ  ناـمزرد  هک  ار  یقاـفتا  مناد  یمن 
هدوـمن یمن  بیذـکت  هدنـش و  یم  مرکا  ربماـیپ  هک  قوـفت  حـیجرت و  نیا  رب  ارچ  و  دـنا ؟ هدرب  داـی  زا  شترـضح  تاـفو  ضحم  هب  ورتـسار 

شکمشک و هدمآ و  شیپ  فالتخا  دشاب  یم  تفالخ  يدصت  روازس  هتشاد و  يرت  رب  یـسک  هچهک  نیا  رـس  رب  و  دنا ؟ هتـشگن  ناتـسادمه 
رگج دور و  نتـشک  هب  ص )  ) ربماـیپ ردارب  عازن ، فـالتخا و  نآشکاـشک  رد  هک  هدوب  هدـنامن  يزیچ  یئوگ و  هاریب  دـب و  دروخ و  دوز و 

هس ص )  ) ربمایپ نفد  و  درک ، دهاوخن  ششومارف  راگزور  هک  هتفرگ  تروص  یمئارج  هدیشک و  ار  اه  تبیـصم  نآ  ارهز  همطاف  شا  هشوگ 
تکرش شنفد  رد  رمع  رکب و  وبا  دنا و  هدرب  دای  زا  ار  شا  هزانچ  هک  دنا  هتشگ  راتفرگ  مرگ و  رـس  نادنچ  باحـصا  هداتفا و  ریخات  هب  زور 

ربمایپ نف  رد  تکرش  مدعرد   ) باحصا رئاس  رمع و  رکب و  وبا  رذع  دیوگ " : یم  ملـسم  حیحـص "  حرـش "  رد  يوون  هکنانچ  دنا ؟ هدرکن 
ریخات هب  ار  يریگ  تعیب  رگا  دنا  هدیسرت  وتسا  ناناملسم  حلاصم  نیرتگرزب  زا  تعیب  هب  مادقا  دنا  هدید  اریز  تسا ، هدوبحضاو  مرکا ص )

دنا و هتخادنا  ریخات  هب  ار  ص )  ) ربمایپ نفد  تهج  نیمه  هب  دیآرابب . ینیگمهس  دسافم  دهدب و  خر  یشکمشک  عازن و  فالتخا و  دنزادنیب 
رگید ای  شزامن  لسغ و  ای  ص )  ) ربمایپ نفد  نفک و  دروم  رد  یـشکمشک  ات  دـنا  هدـناسر  ماجنا  هب  هدوب  راک  نیرتمهم  هک  ار  تعیب  ناـمیپ 

دیاین . دوجوب  اهراک 
رمع و ینعی  - رفن ود  نآ  هفیقـس  رد  رکب  وبا  ارچ  سپدرادنپ  یم  دـنک و  یم  اعدا  رمع  نب  هللا  دـبع  هک  تسا  نانچ  تقیقح  رگا  یهگنا  "و 
اب مرـضاح  نم  تفگ : یم  ای   0 دینک تعیب  ات  ود  نیا  زا  یکی  اب  تفگ : یم  داـهن و  یم  حـیجرت  تشاد و  یم  مدـقم  دوخ  رب  ار  هدـیبع - وبا 

دیهاوخ  یم  ود  نآ  زا  کی  ره  اب  نیا  ربانب  دینک ، تعیب  ات  ود  نیا  زا  یکی 

هحفص 26 ] ] 

یم ادـخ  لوسر  نوچ  منک . تعیب  وت  اـب  اـت  اـیب  تفگیم : نک  روگ  حارج  هدـیبع  وـبا  هب  رکب  وـبا  ارچ  تفگ ؟ یم  نینچ  ارچ  دـینک . تعیب 
یتما ؟ نیا  نیما  وت  تفگ :

ناه تفگ " : یم  ای  مدوبن ؟ لیام  ماقم  نیا  يدـصت  هب  و  متـسین ، امـش  درف  نیرتهب  نم  مسق  ادـخب  : " تفگ یم  یقطن  رد  رکب  وبا  ارچ  سپ 
هب متسین  امـش  درف  نیرتهب  هک  نم  تفگ " : یمایا   " دیئامن ؟ تبظاوم  ارم  نیا  ربانب  متسین 0 رتهب  ناتمادک  چیه  زا  متسین و  شیب  یناسنا  نم 

 " متسین ؟ امش  درف  نیرتهب  نم  دینک  رانک  ربارم  دینک  رانک  رب  ارم  تفگ : یم  ای   " مدش ؟ هتشامگ  ناتیرادمامز 
ره دندمآ و  مشخ  هب  باحـصا  همه  داد ، حـیجرت  نارگید  رب  درک و  باختنا  ار  باطخ  نب  رمع  شیوخ  ینیـشناج  يارب  رکب  وبا  یتقو  ارچ 

دشاب !؟ هفیلخ  شدوخ  رمع  ضوع  رد  تساوخ  یم  نانآ  زا  کی 
وا هب  دـیزگرب  ینیـشناج  هب  ار  رمع  رکب ، وبا  هک  يزور  دـنا - هتفاـی  تشهب  هدژم  دـنیوگ  یم  هک  يرفنهد  زا  یکی  هللا - دـیبع  نب  هحلط  ارچ 
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يا !؟ هتشامگ  تما ) رب  ای   ) تموکح هب  ار  یلدگنس  نشخ و  درم  هک  داد  یهاوخ  هچ  ار  تراگدرورپ  باوج  تفگ : درک و  شاخرپ 
نآ زا  یکی  ندرگ  هب  ار  تموکح  تیلوسم  هدعاس  ینب  هفیقس  زور  شاک  تفگ : یم  هتشگ و  نامیشپ  شتفالخ  رخآ  ياهزوررکب  وبا  ارچ 

شرواشم ؟ نواعم و  نم  دوب و  یم  مکاح ) و   ) ریما اهنآ  زا  یکی  و  مدوب ، هتخادنا  هدیبع - وبا  رمع و  ینعی  رفن - ود 
ادخ لوسر  هتفگ  هب  وت  نوچ  منک ، تعیب  وت  اب  ات  نک  زاردار  تتسد  تفگ : هدمآ و  حارج  هدیبع  وبا  شیپ  رمع  ربمایپ ص ) تافو  زور  ارچ 

؟"  یتما نیا  نیما  (ص )

هحفص 27 ] ] 

راک نیا  يدصت  يارب  یلع  امـش  نایم  زا  بلطملا  دبع  ینب  نادـناخ  يامسق  ادـخب  دـیوگب " : سابع  نبا  هب  باطخ  رمع  هک  دـش  ثعاب  هچ 
هدهع رگا  بلاط ع ) یبا  نب  یلع  ینعی  ... نآ " تفگ " : تشگ  حورجم  یتقو  ارچ  و  دوب " . رکب  وبا  زا  نم و  زا  رت  هتسیاش  تفالخ ) ینعی  )

درب " . دهاوخ  نشور  هار  هب  ار  مدرم  دوش  تفالخ  راد 
ار وا  مگرم  زا  سپ  هچ  یگدنز و  رد  هچ  متسین  لیام  تفگ " : يراد ؟ یمن  مدقم  ار  یلع  لببـس  هچهب  سپ  دیـسرپ : وا  زا  رمع  نب  هللا  دبع 

 " مرامگب ؟ تفالخ  هب 
قح قیرط  ربار  قلخ  دـنرامگب  تموکح  هب  ار  بلاط ع ) یبا  نب  یلع  ینعی   ... ) نآ رگا  ادـخب  تفگ " : هرفن  شـش  ياروش  ياضعا  هب  ارچ 
رگا تـفک " : یئاـمن ؟ یمن  راـیتخا  ینیـشناج  هـب  ار  وا  زاـب  یناد و  یم  شقح  رد  ار  نـیا  دندیـسرپ :  " درب . دـهاوخ  مالـسا ) نوناـق  ینعی  )

هتشاذگ نیشناج  یب  ار  هعماج  ربمایپ ص ) ینعی  ) تسا نم  زا  رتهب  هک  یسک  مراذگب  نیـشناج  یب  هک  یتروص  رد  و  تسا ، هدرک  نیـشناج 
 " تسا ؟

هدـنز ملاس  رگا  تفگ " : یم  و  دوب ، یم  هدـنز  ناگدـشدازآ - زا  یکی  لقعم  - نب ملاس  درک  یم  زورآ  تشادرب  مخز  هک  يزور  رمع  ارچ 
ینـالقاب هک  یتروصب  اـی  متـشامگ "  یم  تفـالخ  هب  ار  وا   " ... يربـط تراـبع  هب  اـی   " متـشاذگ ؟ یمن  او  اروش  هب  ار  هفیلخ  نییعتدوـب  یم 

 " دوب !؟ یمن  میارب  يدیدرت  کش و  هنوگ  چیه  شا  هراب  ردو  مدیسر  یم  بئاص  يرظن  هب  هفیلخ  نییعت  رد  : " ... هتشون
هب ار  ( تفالخ ینعی   ) راک نیا  دندوب و  یم  حارج ، هدیبع  وبا  هفیذح و  وبا  هدش  دازآ  ملاس  ینعی  رفن ، ود  نآ  زا  یکی  رگا  تفگ " : یم  ارچ 

ناشیا  زا  یکی  هدهع 

هحفص 28 ] ] 

 " متشاد ؟ رطاخ  نانیمطا  متشاذگ  یم 
یم تموکح  هب  ار  وا  دوب  یم  حارج  هدیبع  وبا  تفگ " ؟: یم  ینک ؟ یمن  نییعت  دـهعیلو  هچيارب  دـنتفگ : وا  هب  هک  یناسک  باوج  رد  ارچ 
یم ما ، هتـشامگ  ص )  ) دـمحم تما  رب  شیوخ  ینیـشناج  هب  اروا  ارچ  هک  مدـش  یم  تساوخ  زاب  مراـگدورپ  هاـگرد  هب - نوچ  متـشامگ و 
هدنز دیلو ) نب   ) دلاخ رگا  و  تسا . حارجهدیبع  وبا  تما  نیا  نیما  دراد و  ینیما  یتما  ره  تفگ : یم  هک  مدینـش  تتـسود  هدـنب و  زا  متفگ :
هتخاس هفیلخ  دمحم  تما  ارب  ار  یـسک  هچ  هک  مدـش  یم  تساوخزاب  مراگدرورپ  هاگرد  هب  نوچ  متـشامگ و  یم  تفالخ  هب  ار  وا  دوب  یم 

تسا "  هتخآ  ناکرشم  رس  رب  هک  تسا  ادخ  ياهریشمش  زا  یکی  تفگ : یم  دلاخ  هرابرد  هک  مدینش  تتسود  هدنب و  زا  متفگ : یم  يا ؟
هراب نیا  ردهک  یتروص  رد  و  مدیزگ ، یم  رب  ینیـشناج  هب  ار  وا  مدرک و  یمن  تروشم  دوب  یم  ( حارج ي   ) هدیبع وبا  رگا  تفگ " : یم  ارچ 

 " ما ؟ هتشادرب  تفالخ  هب  تسا  وا  ربمایپنیما  ادخ و  نیما  هک  ار  یسک  مداد : یم  باوج  مدش  یم  تساوخ  زاب 
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رـس یب  ار  دـمحم  تما  وگب : ناسرب و  مالـس  رمع  هب  مدـنزرف  دـیوگ " : یم  رمع  نب  هللا  دـبع  هبهشئاع  هک  دـیدرک  هظحالم  مجنپ  دـلج  رد 
رمع نب  هللا  دبع  مکانمیب " . ناشیارب  هتتف  رطخ  زا  نم  اریز  راذگماو ، شیوخ  زا  سپ  ار  نانآ  رامگب و  ناشیارب  ینیـشناج  راذـگم و  تسرپ 

وا دوب  یم  حارج  هدیبع  وبا  رگا  منیزگ  رب  ینیشناج  هب  یئوگ  یم  ار  یسک  هچ  دیوگ " : یم  رمع  دناسر . یم  ار  هشئاع  ماغیپ  هدمآ  ردپ  دزن 
یسک هچ  هک  مدش  یم  تساوخ  زاب  هتشگ و  دراو  مراگدرورپ  هاگرد  هب  نوچو  مدرک  یم  تموکح  راد  هدهع  هتخاس  شیوخ  نیـشناج  ار 
حارج نب  هدیبع  وبا  تما  نیا  نیما  دراد و  ینیما  یتما  رههک  مدینـش  تربمایپ  هدنب و  زا  مراگدورپ  متفگ : یم  یتشامگ ؟ دـمحم  تما  رب  ار 

مدمآ و یم  رد  مراگدورپ  هاگرد  هب  نوچ  مدـیزگ و  یم  رب  ینیـشناج  هب  اروا  دوب  یم  هدـنز  لبج  نب  ذاعم  هک  یتروص  رد  نینچمه  تسا .
رد  لبج  نب  ذاعم  هک  مدینش  تربمایپ  هدنبزا و  مراگدورپ  مداد : یم  باوج  یتشامگ ؟ دمحم  تما  رب  ار  یسک  هچ  دیسرپ : یم  نم  زا 

هحفص 29 ] ] 

دیآ . یم  املع  شیپاشیپ  زیخاتسر 
تساوخ زاب  هدمآ  رد  مراگدورپ  هاگرد  هب  نوچ  مدرک و  یم  تموکح  راد  هدهع  ار  وا  دیسر  یم  دیلونب  دلاخ  هب  متسد  هک  یتروص  رد  و 

زا یکی  دیلو  نب - دلاخ  هک  مدینـش  تربمایپ  هدنب و  زا  مراگدرورپ  : مداد یم  باوج  یتشامگ ؟ دـمحم  تما  رب  ار  یـسک  هچ  هک  مدـش  یم 
 " تسا . هتخآ  ناکرشم  رس  رب  هک  تسا  ادخ  ياهریشمش 

ار یسک  تفگ " : نک ، نییعت  ینیشناج  دنتفگ : وا  هب  یتقو  و  داهن ، ربارب  ار  اهنآ  تسناد و  ناسمه  ار  هرفن  شـش  ياروش  ياضعا  رمع  ارچ 
هب ص )  ) ادخ لوسر  هک  دشاب  یهورگ  ایرفن  دنچ  نیا  زا  رت  قحیذ  رت و  هتـسیاش  تموکح ) ینعی   ) راک نیا  يدـصت  يارب  هک  مسانـش  یمن 

ار ؟ نمحرلا  دبع  دعس و  هحلط و  ریبز و  ار و  نامثع  درب و  مان  ار  یلع  هاگنآو  دوب "  دونشخ  اهنآ  زا  تشذگ  رد  ماگنه 
مدید مدیسرپ و  مدرم  زا  رفن  ود  امـش  هرابرد  نم  هک " اجک  نامثع  یلع و  هب  فوع  نب  نمحرلا  دبع  نخـس  اجک و  رمع  نب  هللا  دبع  فرح 

ار یسک  چیه  مدید  مدیسرپ و  امش  زا  راکشآ  ناهنپ و  رد  نم  مدرم  شنخس " : نیا  ای  دنادب "  امش  ياتمه  ار  یسک  هک  تسین  یسک  چیه 
 " دیتسین !؟ یضار  نامثع  ای  یلع  هب  زچ  دیناد و  یمن  نت  ود  نیا  زا  یکی  ياتمه 

نامثع رب  ار  وا  درک و  زارد  ع )  ) یلع فرط  هب  تسد  تسخن  تفـالخ ، تعیبيارب  هرفن  شـش  ياروش  رد  فوع  نب  نمحرلادـبع  ارچ  سپ 
نیا هرابرد  و  درک ؟ تعیب  نامثع  اب  تفریذپ  نامثع  وتفریذـپن  ار  رمع  رکب و  وبا  هیور  همادا  طرـش  هک  نیا  رطاخ  هب  طقف  و  تشاد ، مدـقم 

میتفگ . نخس  مهن  دلج  رد  طرش 
دیدرک ؟ تعیب  نامثعاب  هدرک  اهر  ار  یلع  روطچ  هک  تشاد  ضارتعا  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هب  لئاو  وبا  ارچ 

هک دوب  فانم  دبع  ینب  هب  قلعتم  تموکح ) ینعی   ) راک نیا  تفگ " : یم  هیواعم  ارچ 

هحفص 30 ] ] 

یتفالخ ای  یتنطلـس  یگداوناخ  اشنم  هکنیا  نودب  ار - رمع  رکب و  وبا  مدرم  تشذگ  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  نوچاما  دـنیادخ . ربمایپ  نادـناخ 
 " دنتشامگ ؟ تموکح  هب  دنشاب - هتشاد 

 " مینک ؟ تعیب  وت  اب  ات  روآ  شیپ  ار  تتسد  تفگ " : یم  ع )  ) یلع هب  شیومع  سابع  ص )  ) ربمایپ تافو  زور  ارچ 
و ياهتفرگ ، ار  ام  قح  يا  هدرک  هبلاطم  (ص ) ادـخ لوسر  دانتـسا  هب  ار  تفالخ  رگا  تفگ " : یم  رکبوبا  هب  ص )  ) ربمایپ يومعسابع  ارچ 

هلیـسو هب  تموکح  نیا  يدـصت  یئوگب  هاگره  و  نانآ . توسک  شیپ  مینانموم و  زا  ام  يا ، هدرک  هبلاطم  ناـنموم  ياـکتاب  هک  یتروص  رد 
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 ... " میتسینقفاوم !؟ ام  نوچ  هتشگن  بجاو  هتشگ . بجاو  تیارب  نانموم 
فالتخا شیرق  یهاوخ  یم  رگا  تفگ " : فوع  نب  نمحرلا  دبع  هب  حرس  وبا  یتقو  هدرک و  يراد  دوخ  نامثع  اب  تعیب  زا  رـسای  رامع  ارچ 

هدیزرو و يراد  دوخ  نامثعاب  تعیب  زا  باحـصا  فیراعم  زا  یعمج  دادـقم و  و  درک ؟ شاخ  رپ  وا  هب  نک " . تعیب  نامثع  اب  دـننکن ، ادـیپ 
اب دننکن  ادـیپ  فالتخا  ناناملـسم  یهاوخ  یم  رگا  تفگ " : نمحرلا  دـبع  هب  رـسای  رامع  و  تشگ ؟ رارقرب  دـیدهت  باعرا و  اب  شتموکح 

میهاوخ تعاطا  یگمه  ینک  تعیب  یلع  اب  رگا  دیوگ . یم  تسرد  رامع  تفگ " : هدرک  دییات  ار  شنخس  دادقم  " و  نک ، تعیب  ع )  ) یلع
 " درک ؟

یئابیکـش یئوکین  هب  دباب  نیا  ربانب  دوشیم . ناتـسادمه  تشپمه و  ام  هیلع  هک  تسین  يزور  نیلوا  نیا  تفگ " : نمحرلا  دبع  هب  ع )  ) یلع
یتشامگ  تموکح  هب  ار  نامثع  روظنم  نیا  هب  طقف  اذخب  تسج . ددم  ناتتاراهظا  هیلع  ادخ  زا  دیزرو و 

هحفص 31 ] ] 

. " دروآ !؟ یم  دیدپ  ون  یلاح  دراد و  يریدقت  زور  ره  ادخ  و  دنادرگ . زاب  وت  هب  ار  نآ  هک 
ارم دوب و  هدز  زاب  رـس  وت  اب  تعیبزا  نامثع  دوب و  یم  وت  يارب  تموکح  رگا  تفگ " : فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هب  صاقو  یبا  نب  دعـس  ارچ 

قحیذ رت و  هتسیاش  یلع  هک  ینادب  دیاب  یهاوخ  یم  نامثع  يارب  ار  تموکح  رگا  یلاو  مدومن ، یم  تقفاوم  یهارمه و  وت  اب  يدناوخ  یم 
 " نادرگ !؟ دنلبرس  نک و  تحار  ار  ام  ریگب و  تعیب  تدوخيارب  نامثع . زا  رتدنیاشوخ  نم  يارب  تموکح و  يارب  تسا  رت 

هک دوبن  شیب  هشیدنا  یب  یناهگان و  دـماشیپ  کی  رکب  وبا  تعیب  ادـخب  درک . مهاوخ  تعیب  هحلط  اب  دریمب  رمع  رگا  تفگ " : یم  ریبز  ارچ 
 " دیسر ؟ ماجنا  هب 

زا ار  اـم  زیچ  هچ  دراد و  یعناـم  هچ  تفگ " : هناـضرتعم  دـیا "  هتـسب  نمینیـشناج  هب  عـمط  ناـت  همه  اـیآ  هک "  رمع  باوـج  رد  ریبز  ارچ 
هن متـسین و  وت  زا  رت  نیئاپ  رتمک و  شیرق  رد  ام  هکیلاح  رد  یتخادرپ  شماجنا  هب  يدش و  تموکح  راد  هدهع  وت  دراد  یم  زاب  نآ  يدـصت 

 " میرتورف ؟ وت  زا  ص )  ) ربمایپ اب  يدنواشیوخ  ظاحل  زا  هن  یناملسم و  هقباس  ظاحل  هب 
یلاـح رد  رکب ) وـبا  ینعی   ) هفاـحق وـبا  رـسپ  مسق  ادـخب  ناـه  هـک "  دـیامن  یم  يراـگزاس  ع )  ) یلع هقیقـش "  فورعم "  قـطن  اـب  هنوـگچ 
ایـسآ روحم  هک  تسا  یـشقن  ماقم و  ناـسبتفالخ  هب  تبـسن  نم  تلزنم  ماـقم و  تسناد  یم  یبوخ  هب  هک  دیـشوپ  رد  نت  رب  تفـالخهماج 

تسا . داضتم  رمع  نب  هللا  دبع  یئاعدا  ماقم  نییعت  لیصفت و  اب  هک  شتاشیامرف  نارگید  اب  " و  دراد 00 ؟ نآ  هب  تبسن 

هحفص 32 ] ] 

 " حیحـص رد "  يذـمرت  هدرمـش و  حیحـص "  شننـسرد "  هجاـم  نبا  هک  یثیدـح - بجوم  هب  حارج  هدـیبع  وـبا  تسا  نکمم  هنوـگچ  اـی 
هدرک تیاور  قیقـش  نبا  زا  يذمرت  هجام و  نبا  دـشاب ؟ ص )  ) ادـخ لوسر  يارب  درف  نیرت  یتشاد  تسود  رمع  رکب و  وبا  زا  سپ  شیوخ -

. رکب وبا  تفگ : دندوب ؟ رت  ینتشاد  تسود  وا  يارب  ص )  ) ادخ ربمایپ  باحصا  زا  کیمادک  مدیسرپ : اهنع - هللا  یـضر  هشئاع - زا  هک "  دنا 
درک " . توکس  هک ؟ دعب  مدیسرپ : حارج . نب  هدیبع  وبا  تفگ : وا ؟ زا  دعب  مدیسرپ : رمع . تفگ  هک ؟ وا  زا  دعب  مدیسرپ :

تسا . هدرک  تبث  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  شدنسم و  رد  لبنح  دمحا  ار  نیا 
رگا دندیـسرپ : هشئاـع  زا  دـنا ": هدرک  تیاور  هکیلم  یبا  نبا  ناـبز  زا  هچنآ  اـب  رمع  نب  هللا  دـبع  فرح  نیب  تـسا  فـالتخا  قرف و  ردـقچ 
رمع تفگ : ار ؟ هک  دعب  دندیسرپ :  0 ار رکب  وبا  تفگ : دوب ؟ هدرک  نییعت  اریـسک  هچ  دنک  نییعت  تساوخ  یم  نیـشناج  ص )  ) ادخ لوسر 
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درکمتخ " ! ار  شفرح  اج  نیمه  هب  و  ار . هدیبع  وبا  تفگ : هک ؟ دعب  دندیسرپ :  0 ار
هک یئاج  ات  دنتـسناد  یم  رت  رب  دـنداد و  یم  حـیجرت  رکب  وبا  رب  ار  یـشبح  لالب  هک  تسا  هدرب  دای  زا  ار  یمدرم  نآ  رگم  رمع  نب  هللا  دـبع 

متسه " ؟ وا  کین  ياهراک  زا  یکی  نم  هکیلاح  رد  دیرامشیم  رترب  وا  زا  ارم  هنوگچ  تفگ : نانآ  هب  لالب  دوخ 
اجک : ریهز  نب  بعک  هدورس  اجک و  رمع  رسپ  هدوهیب  فرح 

نامدرم  همه  دمآ  رس  نیرتهب و  ربمایپ و  داماد 
تسین  شتاراختفا  ربارب  رد  راختفا  يارای  ار  سکچیه 

هحفص 33 ] ] 

دناوخ  زامن  یما "  ربمایپ "  هارمه  همه  زا  شیپ 
دوب !؟ شتسرپ  یب  هتخانشان و  راگدرورپ  هک  هگنآ  ناگدنتسرپ و  همه  ناگمه و  زاشیپ 

هداد و حیجرت  ناناملـسم  همه  رب  ار  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  مدرم  باحـصا و  دنک  یم  اعدا  روطچ  رمع  نب  هللا  دـبع 
درامش یم  رت  رب  همه  زا  ار  ع )  ) یلع دیارس و  یم  نینچ  تسا - باحصا  زا  هک  ریهزنب - بعک  مینیب  یم  هک  یلاح  رد  دنتـسناد ، یم  رت  رب 

دناد ؟ یمن  شا  هیاپمه  اتمه و  ار  یسک  چیه  هتشذگ  ص )  ) ربمایپ زا  و 
دیوگ : یم  بلطملا  دبع  نب  ثراح  نب  هعیبر  ای 

مشاه  ینب  نادناخ  زا  تموکح  هک  مدرک  یمن  ار  شروصت 
نسحلا ! وبا  زا  نآ  زا  رت  الاب  دوش و  لقتنم  يرگید  هب 

درازگ  زامن  ناناملسم  هلبق  هب  ورهک  تسین  یسک  نیتسخن  وا  رگم 
نوناق ؟ وتنس  نآرق و  تایآ  هب  قلخ  درف  نیرت  اناد  ای 

دوب  ص )  ) ربمایپ اب  مد  نیسپ  اوات  همه و  وا  شیب  هک  یسک  و 
درکیم ؟ ددم  لیئربج  وا  هب  ص )  ) ربمایپ ندرک  نفک  لسغ و  رد  و 

تسا  عمج  وا  رد  نارگید  یئاعدا  تلیضف  ره  هک  یسک 
؟ دنرادنار شلئاضف  اه و  یبوخ  زا  کیچیه  نارگیدو 

مینادب  ات  دیئوگب  دیباترب ؟ وا  زا  يور  هک  دش  ثعاب  هچ 
تسا ! یگتشگرب  نید  زا  اه و  هنتف  زاغآ  رس  ناتتعیب 

دیارس : یم  نینچ  بهل  یبا  نب  لضف  و 
ص )  ) دمحمزا سپ  مدرم  نایمرد  یصخش  نیرتهب  ناه 
تسوا  نوچ  زیهرپ  لئاضف و  هب  فاصتا  رد  هک  نامه 

شا  هداتسرف  ربیخ و  گنج  ردشا  هدیزگرب  و 
رکب  وبا  زارف  رب  ناکرشم  نامیپندیرد  يارب 

ص )  ) ربمایپ ياتمه  درازگ و  زامن  هک  یسک  نیلوا  و 
دناتلغ  رد  كاخ  هب  ار  ناشکرس  ردب "  رد "  هک  یسک  نیلوا  و 
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هحفص 34 ] ] 

تسا ؟ وا  زارترب  هک  و  تسا ، بوخ  یلع ي  نآ ،
ششیوخ ؟ مه  تسا و  ص )  ) ربمایپ موق  مه  هک  نسحلا  وبا 

دیارس : یم  نینچ  ثراح  نب  نایفسوبا  نب  هللا  دبع 
تسا  یلع  رادمامز  ص )  ) دمحم زا  سپ 

تسا  هدوب  شهارمه  رای و  اج  همه 
تسا  يو  دهعمه  ادخ و  لوسر  نیتسار  یصو 

درپس  نیئآ  هبنت  درازگ و  زامن  هک  یسک  نیتسخن  و 
دیارس : یم  نینج  بعک "  نب  برح  ینب  هلیبق "  زا  یکی  یشاجن 

فیدر  رد  ناسمه و  ار  شنواریپ  یلع و 
دیشک ؟ یمن  تلاجخ  دیا ، هداد  رارق  دنه "  رسپ " 

مدرم  همه  زا  ص)  ) ربمایپ زا  سپ  هک  نآ 
تسا  ص )  ) ربمایپ ياتمه  هناگی  نایناهج  نایمرد  تسا و  رترب 

تسوا  دننامه  یسک  هچ  و  شداماد ، و 
تمایق ؟) زور  رد   ) ددرگ دیپس  تشحو  مغ و  زا  رس  يوم  هک  زور  نآ 

دیارس : یم  نینچ  یلجب  هللادبع  نب  ریرج 
دمحا  رب  ادخ  دورد 

تمعن  ياراد  هاشداپ  هداتسرف  رب 
دورد  كاپ  نآ  رب  يو  زا  سپ  و 

راوتسا  مئاق  نآ  رب  ام  هفیلخ  رب 
هک  ربمایپ  یصو  ینعی  ، یلع رب 

درک  یم  عافد  ماوقا  همه  ناشکرس  ربارب  رد  ربمایپ  زا 
تاراختفا  تسار و  وا  یگنهاشیپ  يرت و  رب  و 

تسا ! یندرکن  لامیاپ  ربمایپ  نادناخ  قح  هک  میناد  یم  و 
دیوگ : یم  نینچ  ریرج - شیئاد - هب  يا  هدورس  ردسیق  نب  رجز 

نادرگم  تیاده  زا  ور  هللا  دبع  نب  ریرج 
ماوت  هاوخ  ریخنم  هک  نک  تعیب  یلع  اب  و 

هحفص 35 ] ] 

هداهن  یتیگ  هب  اپ  هک  تسا  یسک  نیرتهب  یلع  اریز 
تسا ! یمدآ  نیمک  رد  گرم  هک  رادشه  دمحا . يانثتسا  هب 
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تسا : هتفر  نینچ  يدنکسیق  نب  ثعشا  نابز  رب  و 
ص )  ) ربمایپ یصو  ریفس  دمآ ، ریفس 
هتساریپ  بذهم و  یشماه  نآ  یلع 
ص )  ) ربمایپ یصو  یصو ، هداتسرف 

دوجو  درف  نیرتهب  و 
شداماد  و  ص )  ) ربمایپریزو

تسه  ناهج  رد  هک  يدرف  نیرتهب  و 
کین  ياهراک  رد  یگنهاشیپ  يرترب و 

شیوریپ ) رد  (ص ) ربمایپ يوریپ  تسا و  وا  نآ  زا 
باحـصاو ع )  ) یلع رب  رفن  هس  نآ  نداد  حـیجرت  رثا  رب  هداد و  رـشن  هتـشاد و  رمع  نب  هللا  دـبع  هک  اه  رادـنپ  هنوگ  نآ  هجیتن  رد  دـیناد  یم 

زا رادمامز  يدصت  هویش  تموکح و  ماظن  تسا و  هدش  یطاطحنا  تالوحت  شوختسد  یمالـسا  هعماج  یـسایس  عضو  ورتسار ، يارتسرد و 
ضحم يروتاتکید  هب  هتفر  هتفر  یبالق  یـسارک  ومد  هتفرگ و  ار  یهلا  نییعت  صن و  ياج  دـنچ  ینت  باختنا  هتـشگ ، رودـب  یمالـسا  تلاح 

کچوک و يراوش  هب  تموکح  هکنآ  ات  هدـش ، یم  هتـشامگ  ناشیارب  یـضاران  هچ  دـنا و  هدوب  یـضار  مدرم  هچ  مکاـح  تسا و  هدـیماجنا 
اروش ياضعا  رس  رب  تسا - هدوب  نادیم  زات  هکی  ماگنه  نا  رد  هک  فوع - نب  نمحرلا  دبع  ریشمش  یئاروش  هچ  هتشگ و  راذگاو  يدودحم 

تیمکاـح هـب  تـسا و  هدیـشک  يدادبتـسا  راـبتنوشخ و  تنطلـس  يرارق  رب  هـب  راـک  هرخـالاب  و  تـسا ، هتـشگ  طلـسم  هـتخآ و  ناـفلاخم  و 
راوخ اب  راسگیم  هیواعم  ،و  ناراسگ یم  ناتسرپ و  توهش  ناسوهلب و  اه و  هزره  هب  هدیماجنا و  ناشنارسپو  هکم  حتف  ناریسا  ناگدشدازآ و 

اب یــسک  هـچ  دـیوگب " : هناخاتــسگ  دـناشنب و  ناناملــسم  ندرگ  رب  دزاسدـهع و  یلو  ار  دـیزی  شنار  تاوهــش  راکهبترــسپ و  هتــسناوت 
رب یئاـهالب  اـت  منک  یمن  رکف  هک  دنتـسه  یهورگ  تسا ؟ دـیزی ) ینعی   ) وا زا  رت  هتـسیاش  شیگداوناـخ  تعیـضو  لـقع و  لـضفهظحالم و 

ینکش  راک  تفلاخم و  زا  تسد  دنک  رب  ار  ناش  هشیر  هک  مدرواین  رد  ناشرس 

هحفص 36 ] ] 

دنرادرب .
دشاب " . هتشاد  يا  هدیاف  رثا و  دیدهت  رگامدرک  ار  مراطخا  دیدهت و  نم 

تموـکحروما رد  ار  رادـنید  هاوـخ و  ریخ  حـلاص و  نادرم  باحـصا و  ریهاـشم  تما و  هتـسجرب  ياـه  تیـصخش  هک  دـمآ  شیپ  يا  هرود 
همکاح تردق  طسوت  هکلب  دنتشادن ، ناناملسم  تشون  رـس  وروشک  هرادا  رد  تلاخد  هزاجا  اهنت  هن  ودوبن  یفرـصت  قح  رایتخا  نیرتکچوک 

رب تخر  هرادا  تموکح و  نادـیم  زا  یهلا  نوناـق  هک  دـندید  یمشیوخ  مشچ  هب  دـندوب و  یـسایس  يداـصتفا و  راـشف  تحت  بوـک و  رس 
تارج تسا و  هدـنام  كورتم  ص )  ) ربمایپ ننـس  هتـشگب و  شیوخ  یلـصا  تروص  زا  تادابع  و  هدـش ، هتخادـنا  رـس  تشپ  نآرق  و  هتـسب ،

دنتفای ! یمن  دوخ  رد  ضرعت  ناکماو  ضارتعا 
تمرح دنیوگب و  نخـس  باحـصا  تلزنم  بتارم و  دروم  رد  میرک  نآرق  يادن  فالخ  ربهک  دنهد  یم  تارج  دوخ  هب  هنوگچ  ادخ  رب  هانپ 

یم نامثع  رمع و  رکب و  وبا  زا  رت  نیئاپ  ار  ع )  ) یلع ماقم  شربمایپ  ادـخ و  شیامرف  فالخ  رب  یتارج  هچ  اب  دـنرادن ؟ هاگن  ار  ص )  ) ربمایپ
یبرعینآرق هدومن و  زاب  شتایآ  تسا  یباتک  هک " ار  میرک  نآرق  يادن  روطچ  دنرادنپ ؟ یم  مدرم  هماع  فیدر  رد  ار  شتمظع  دنرامش و 

دنراگنا و یم  غورد  تسا  ع )  ) یلع يرت  رب  یکاح  هک  ار  ثیدح  همه  نآ  دنریگ و  یم  هدوبن  هدینـشن و  دـننادب "  هک  یموق  يارب  ناور  و 

دلج 19 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 180زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


دنیامن !؟ یم  بیذکت  ارشربمایپ  ادخ و 
ینرتهب يو  زا  سپ  وا  تسا و  ریخ  هیام  ود  زا  یکی  وا  هداد و  يرترب  هدیزگرب و  ار  یلع  ادـخ  دـیامرف : یم  هک  ار  ص )  ) ربمایپ نانخـس  نآ 

رس مکح  يو  هب  تبسن  و  ادخ ، اب  يو  هک  دراد  ار  تلزنم  نامه  يو  هب  تبسن  و  يو ، ادخ و  يارب  درف  نیرت  ینتشاد  تسود  تسا و  ناسنا 
یکی يو  اب  شنوخ  تشوگ و  و  دوب ، دهاوخن  يربمایپ  يو  زا  دعب  هک  نیا  زج  یـسوم  اب  نوراه  هک  ار  تلزنم  نامه  يو  اب  دراد ، نت  اب  ار 

رد وا  اب  هک  ره  اب  يو  و  يو ، ربارب  رد  یشک  رـس  شربارب  رد  یـشک  رـس  و  يو ، زا  يرادربنامرف  شیرادربنامرف  و  تسا ، وا  اب  قح  و  تسا ،
تسا . یهلا  تاذ  فطل  هتفایرد  وا  و  زیتس . رد  گنج ، رد  وا  اب  هک  ره  اب  تسا و  یتشآ  حلص و  رد  دشابیتشآ  حلص و 

هحفص 37 ] ] 

تسا . داضت  رد  هتشاد ، تافانم  رمع  رسپرادنپ  اب  هک  رگید  يوبن  ثیداحا  يرایسبو 
هک تسا  هتفرگ  تروص  هنوگ  رادنپ  فرح  نآ  دروم  رد  ص )  ) ربمایپ طسوت  هک  تسا  يراکناو  بیذـکت  شریظن ، اهدـص  ثیداحا و  نیا 

دوب " ! دنهاوخ  ربارب  ناسمه و  مدرم  دنورب  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  هاگ  ره  " 
اب دسر  یم  هیآ  دص  یس  هب  هتـشگ و  لزان  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  قح  رد  هک  شرئاظن  تیالو " و  ریهطت " و "  هلهابم " و "  تایآ "  ایآ 

تسین ؟ راگ  زاسان  داضتم و  هدز  رمع  رسپ  هک  هوای  فرح  نآ 
دنناسمه ؟ یئانشور  یکیرات و  ای  دنربارب ؟ انیب  روک و  ایآ 

دنربارب !؟ دنناد  یمن  هک  یناسک  اب  دنناد  یم  هک  یناسک  ایآ 
ایآ دننام ، یم  اونش  انیب و  اب  ار  رک  روک و  تعامج ، ود  نآ  دنتسین  ربارب  تسا ؟ ربارب  تسا  راکتشز  هک  یسک  اب  تسا  نموم  هک  یـسک  ایآ 

دنناسکی " !؟ هباشم و  ود  نآ 
تسا ؟ ناسمه  هدومن  هولج  شیارب  شتشز  راک  یسک  اب  دراد  شراگدرورپزا  نابات  یلیلد  هک  یسک  ایآ 

دنچ ره  كاپ - دـیلپ و  وگب : دور ؟ یم  تسار  هار  رب  هداستیا  هک  یـسک  اـی  تسا  رت  هارب  دـیامیپ  یم  هار  هداـتفا  رد  يور  هب  هک  یـسک  اـیآ 
هار  نادهاجم  اب  دنا  یندید  بیسآ  هک  يا  هدیشک  نماد  هب  اپ  نادرم  دنتسین . زارطمه  ربارب و  دزادنا - یتفگشب  ارت  نادیلپ  ترئک 

هحفص 38 ] ] 

دنتسین . ربارب  دنا  درک  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  انیب و  ای  روک  دنتسین . ناسمه  نایتشهب  اب  نایخزود  دنتسین . ربارب  ادخ 
تسا ؟ هداهن  نآ  صاخ  ياه  لفقاه  لد  رب  ای  دننک  یمن  هشیدنا  نآرق  رد  ایآ 

ناتهب نانآ  هب  دهدب و  ص )  ) ربمایپ باحـصاهب  یئاوران  تبـسن  دنزب و  يا  هنادرخبان  فرح  نینچ  رمع  رـسپ  هک  هدـش  ثعاب  هچ  دـیناد  یم 
یمن يرترب  يرگید  رب  ار  سک  چـیه  هتـشذگ ، یم  هک  نآ  زا  ودـنا  هداـهن  یم  تیزم  نارگید  رب  هدـیزگ و  یم  رب  ار  رفن  هس  نآ  هک  ددـنبب 
ورمع رکب و  وبا  نوچ  دـنا : هتفگ  یم  و  میوش . یمن  لئاق  يزایتما  ناشنایم  هدرک  اهر  ار  ص )  ) ربمایپ باحـصا  رگید  دـنا : هتفگ  یم  هداد و 

تسا ؟ هدرک  یمن  بیذکت  هدینش و  یم  ار  ناشنخس  ص )  ) ربمایپ و  دوب . دنهاوخ  ربارب  مدرم  دنورب  نامثع 
رب ار  نارگید  روطچ  تسه  ص )  ) ربمایپ لوق  زا  اه  دنسم "  حاحص " و "  رد "  ع )  ) یلع يرترب  رد  هک  ثیدح  همه  نآ  زا  سپ  دیناد  یم 
زا سپ  تسا ؟ تسرد  یندش و  يزیچ  نینچ  رگم  نازیممادک و  اب  يا و  هطباض  كالم و  هچ  اب  و  دنا ؟ هدیزگ  یم  رب  هداهن و  یم  يرترب  وا 

و رتاناد ، و  رت ، قالخا  شوخ  تسا و  رتراب  درب  همه  زا  ع )  ) یلع دیوگ : یم  تسام و  ربارب  رد  تبث و  ص )  ) ربمایپ زا  هک  ثیدـح  همه  نآ 
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و رت ، راداف  ادخ و  نامیپ  هبو  هدرازگ ، زامن  ص )  ) ربمایپ اب  هکیسک  نیتسخن  و  مالسا ، هب  نامیا  رد  رت  ماگشیپ  و  رت ، سانـش  تنـس  نآرق و 
رد و  رت ، رگداد  قلخ  ناـیمرد  و  رت ، هاوـخ  يواـست  عـیزوت  میـسقت و  رد  و  رت ، ریگتخـس  شرطاـخ  هب  هار و  رد  و  رت ، هداتـسیا  ادـخ  راـک  هب 
هب ص )  ) ربماـیپ ناتـسآ  رد  هک  یـسک  نیتسخن  و  دـمآ ، رـس  تواـضق  رد  و  رت ، هیاـپ  دـنلب  دزیا  هاـگرد  هب  و  رتاـنیب ، رت و  رهاـم  يرتسگداد 
هب و  رت ، یمارگ  ناـشدزن  هب  و  رت ، ینتـشاد  تسود  همه  زا  ار  شربماـیپ  ادـخ و  و  رتربـجنر ، ورتاـشوک  همه  زا  نید  هار  هب  و  دـیآ ، ردرثوک 

ص)  ) ربمایپ اـب  و  تسه ، ص )  ) ربماـیپ هک  هنوگناـمه  ناـشدوخ و  زا  رتراـیتخا  بحاـص  ار  ناـنموم  و  رتکیدزن ، یـشیوخ  رد  ص )  ) ربماـیپ
هک  دراد  یم  رب  گناب  یحو  هتشرف  و  رتدهعمه .

هحفص 39 ] ] 

راقفلا . وذ  زج  يریشمش  تسینیلع و  زح  روام  رز  يریلد 
دبع لثم  یکرسپ  هک  دنام  یم  باحـصا  بتارم  نییعت  ای  ع )  ) یلع تلزنم  ماقم و  نییعت  يارب  يدروم  یعوضوم و  رگم  هلمج ، نیا  زا  سپ 

شهاکرد ! هب  هبوت  ادخ و  رب  هانپ  دهن ؟ ناحجر  دراد و  مدقم  شترضخ  رب  ار  دنچ  ینت  دزادرپنادب و  يرگید  ای  رمع ، نب  هللا 
زا دـیآ و  ناـیم  هب  یمالـسا  بتارم  رد  يورـشیپ  مالـسا و  یگنهاـشیپ  زا  نخـس  نوـچ  هک  تـسین  یـسک  یتـیگ  رد  دـیوگ " : یم  ظـحاج 
یم شکمـشک  شرـس  رب  مدرم  هک  تورثرد  ینمادـکاپ  يداصتقا و  دـهز  یئاـسراپ و  و  یـسانشنید ، زا  مالـسا و  يرادـساپ  يراکددـم و 

هنع " . هللا  یضر  یلع - زجدیآ  دای  ارف  شمان  دشاب و  رادمان  تافصنیا  هلمج  رد  هقدص ، یگدنشخب و  زا  و  دنیامن ،
قرف و ناشنایم  هدومن  اهر  ار  ص )  ) ربمایپ باحـصا  رگید  رفن ، هس  رکذ  زا  سپ  دـنک  یم  ناتـساد  ناشمانب  رمع  رـسپ  هک  اـهنآ  دـش  روطچ 

دنا ؟ هتفای  تشهب  هدژم  دنیوگ  یم  تعامج  نآ  هک  هتشاد  دوجو  يرفن  هد  ناشنایم  رد  هک  یلاح  رد  دندش ، یمن  لئاق  يزایتما 
یمن لئاق  يزایتما  مدرم  باحصا و  رگید  اب  رفن  هد  نآ  نایم  روطچ  دنشاب ، هرشبم "  هرشع  هتفای و "  تشهب  هدژم  رفن  هد  نآ  یتسار  هب  رگا 

رد دنا ، هتـشادنپ  یم  ربارب  ار  ناناملـسم  همه  هتـشذگ ، رفنهس  نآ  زا  هنوگچ  دنا ؟ هدرمـش  یم  رباربو  ناسمه  نارگید  اب  ار  نانآ  دنا و  هدش 
یتسار و دهز و  شتسرپ و  يراک و  وکین  تیاده و  هدید  زا  ار  وا  ص )  ) ادخلوسر هک  تسا  هتـشاد  دوجو  رذوبا  ناشیانایم  رد  هک  یلاح 

تسا ؟ هتسناد  یسیع  هب  شتما  درف  نیرت  هیبش  مادنا  تئیه و  قالخا و  یئاشوک و 
هک ارگ  هزیکاپ  ياهزیکاپ  هتـسناد و  یم  شیوخ  ینیب  هدید و  ود  نایم  تسوپ  ار  وا  ص )  ) ربمایپهک تشاد  دوجو  رـسای  رامع  ناشنایم  رد  و 

؟ ددرگب هک  اج  ره  ددرگ  یم  قح  درگ  هبو  تسا  نامیا  اپ  ارس 

هحفص 40 ] ] 

ناگرزب تسا و  هدید  یم  دحا "  هوک "  زا  رت  رابنارگ  رادرک  تیصخش و  شجنس  یهلا ، نازیم  رد  ص )  ) ربمایپ هک  دوعسم  نب  هللا  دبع  و 
دنا ... هتسناد  یم  ص )  ) دمحم هب  درف  نیرت  هیبش  تاکرح  راتفر و  تیاده و  ظاحلب  ار  وا  شباحصا 

تسا ...  هتخومآ  يو  هب  ار  هدنیآ  هتشذگ و  ملع  هتخاس و  برقم  کیدزن و  شیوخ  هب  ار  وا  هک  ینامی  هفیذح  و 
يادخ درگنب " و "  ناملس  هب  ددرگ  كانبات  شلد  هک  درگنب  یسک  هب  دهاوخ  یم  هک  ره  دیامرف " : یم  شا  هرابرد  هک  یسراف  ناملـس  و 

زادنترابع هک  مرادب  ناشتسود  هداد  روتسد  دراد و  یم  ناشتـسود  هک  هداد  عالطا  نم  هب  دراد و  یم  تسود  ار  نت  راهچ  منارای  زا  لجوزع 
ع)  ) یلع نینموملا  ریما  تسا " و  اـم  نادـناخ  زا  ناملـس  هک "  تسا  هتـسویپ  تحـص  هب  شثیدـح  نیا  " و  دادـقم و  ناملـس ، رذوبا ، یلع ،
هچ ار  میکح  نامقل  تسا . هتفایردو  هتخومآ  ار  نارـصاعم  ناینیـشیپ و  شناد  تسا . ص )  ) ربمایپ نادـناخ  اـم  زا  يدرمناملـس  هک "  دومرف 
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 ... تسا " ریذپان  نایاپ  یئایرد  ناملس )  ) ینعی وا  هک  دیهاوخ 
قلخ نایم  زا  ادخ  ار  یگژیو  نیا  و  ار ، ردپ  رسپ  هک  هتـشاد  یم  گرزب  یمارگ و  نانچ  ار  يو  شترـضح  هک  ص )  ) ربمایپ يومع  سابع  و 

زا یقطن  رد  يدرگ "و  دونـشخ  ات  دراد  یم  ینازرا  ردق  نآ  ادخ  ارت  لضفلا  ابا  هدومرف " : وا  هب  ص)  ) ربمایپ و  تسا . هداد  صاصتخا  يوهب 
نم تسا و  نم  زا  سابع  هدومرف : ادخ  لوسر  يا  وت  دنا : هتفگ  تسا ؟ رتیمارگ  مدرم  همه  زا  ادخ  هاگشیپ  رد  یـسک  هچ  هدیـسرپ " : مدرم 

میوا " . زا 
لوسر مدرم  تفگ " : هدرک  قطنمدرم  يارب  تساوخ . ناراب  ادخ  زا  سابع  هب  لسوت  اب  هدامرلا "  ماع  یلاسکـشخ "  رد  رمع  هک  دنا  هدروآ 

تشاد و  یم  گرزب  ار  وا  دنیب ، یم  شردپ  يارب  رسپ  هک  دوب  لئاق  یماقم  سابع  يارب  ص )  ) ادخ

هحفص 41 ] ] 

رب هک  یتبیـصم  رد  ار  وا  دـینک و  يوریپ  وا  زا  سابع  يومع  دروم  رد  مدرم  يا  نیا  ربانب  شدومن . یم  یئوکین  تشاـگنا و  یم  دـنمهوکش 
... دینادرگ " هطساو  هلیسو و  لجوزع  يادخ  هاگرد  هب  هدمآ  ناترس 

همه زا  ناربمایپ  ءایبنا و  زا  سپ  وا  هک "  دنا  هدرمش  حیحص "  شا "  هراب  رد  ار  ص )  ) ربمایپ ثیدح  نیا  تعامج  نآ  هک  لبج ، نب  ذاعم  و 
... دیامن " یم  تاهابم  يو  دوجو  هب  ناگتشرف  ربارب  رد  ادخ  و  تسا ، رتاناد  نارخاتم  ناینیشیپ و 

ار وا  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ " : یم  هک  تسا  هدرمش  حیحص "  ار "  وا  هرابرد  رهسم  وبا  تیاور  يروباشین  مکاح  هک  بعک " نب  یبا  و " 
... دندناوخ " ناناملسم  رورس  ار  وا  هک  دوبهتشذگن  رد  زونه  و  دیمان ، راصنا  رورس 

یضعب نوچ  دیوگ : یم  رمع  نب  هللا  دبع  دوخ  هک  تسه  ملـسم  يراخب و  حیحـص "  ود "  رد  هک  ادخ  لوسر  تسود  دیز "  نب  هماسا  و " 
: " دومرف شداقتنا  در  رد  (ص ) ربمایپ دـندوب  نآ  رد  رمع  رکب و  وبا  هک  یهاپـس  دـنداد  رارق  داقتنا  دروم  هاپـسیهدنامرف  هب  ار  يو  باصتنا 

تسود زا  میارب  دوب و  یهدنامرف  روخ  رد  ادخ  هب  هک  یلاحرد  دیداد  رارق  داقتنا  دروم  هاپس  یهدنامرف  هب  ار  شردپ  باصتنا  امـش  مه  البق 
همطاف و يانثتسا  هب  هماسا  تسا " : هدومرف  نینچمه   " تسا ، دارفا  نیرتینتـشاد  تسود  زا  میارب  شردپ  زا  سپ  نیاو  دارفا ، نیرت  ینتـشاد 

... تسا " نم  يارب  دارفا  نیرت  ینتشاد  تسود  زا  يرگیدهن 
دنتشاد . دوجو  ص )  ) دمحمتما لوا  لسن  رد  هک  ماقم  تلیضف و  بحاصلاجر  زا  رگید  یعمج  و 

هچ ص )  ) یمارگ ربمایپ  هک  هتـسناد  یم  هدوب و  هدرب  یپ  ناـشتمظع  رادـقم  تلزنم و  هب  هتخانـش و  یم  ار  گرزب  نادرم  نیا  رمع  رـسپ  اـیآ 
تسا ، هدرک  نانآ  زا  اهدیجمت 

هحفص 42 ] ] 

تریغ توافت و  یب  ربارب و  زرطمه و  ءاقرز "  هغبان " و "  راوخ و "  رگج  دـنه "  نارـسپ "  اب  الثم  نارگید و  اب  ار  ناشیا  نیا ، هب  ملع  اب  و 
تسا ؟ هتشاگنا  زاتمم 

تعامج نآ  هک  یلاح  رد  هدزیفرح  نینچ  هنوگچ  رت  نیگمهس  یی  یتخبدب  هتـسناد  یم  رگا  تسا و  هدوب  یتخبدب  کی  هتـسناد  یمن  رگا 
تفه نت : هدراهچ  نم  هب  تسا و  هدـش  ینازرا  نواعم  قیفر و  تفه  يربمایپ  ره  هب  دـنا " : هداد  تبـسن  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  ار  نخـس  نیا 

نب هللا  دبع  زا  دنتارابع  هک  نارجاهم  زا  نت  تفه  و  رمع . رکب و  وبا  رفعج و  هزمح و  نیـسح و  نسح و  یلع و  زا  دنترابع  هک  شیرق  زا  نت 
لالب " ؟ و  دادقم ، رامع ، هفیذح ، رذ ، وبا  ناملس ، دوعسم ،
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لداع باحصا  هطساو  هب  هک  یسک  يوما و  هداوناخ  هداز  منامثع - زا  سپ  یتح  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  دوش  یمن  یضار  رمع  رـسپ  يرآ ،
راوخ و رگج  دنه " ي  رسپ "  هیواعم - رب  ار  وا  هک  مهنیا  زا  دشاب و  رت  رب  باحصا  رگید  زا  تسا - هدش  هتشک  هدنام و  عافد  یب  ورتسارو 
ار ادخ  تایآ  دوش ، یمن  لیضفت  نیا  هب  رضاح  دیآ و  یمن  ششوخ  دنادب  رترب  دهد و  حیجرت  فورعم - روتاتکید  راکفارـسا و  شکرس و 
هب دزرو و  یم  رارصا  يریذپان  قح  یهاوخدوخ و  رب  هتفرگ  هدینشن  دروخ  یم  شـشوگ  هب  ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  میرکت  دیجمت و  رد  هک 
انز هبعـش - نب  هریغم  زا  ای  دـنادب  رت  رب  هداز  راـبت  یبي  هغباـن "  رـسپ "  زا  لـقا  دـح  ار  ناـیقتم  يـالوم  هک  دـهد  یمن  تیاـضر  هجو  چـیه 

 " وگتـسار ربمایپ  هک  يوما  رـصانع  نآ  -و  هدـش تنعل  نآرق  رد  هک  دنتـسه  يا  هرجـش  هداز  هک  نایوما - زا  اـی   " فیقث - درف "  نیرتراـک 
هرود رد  هک  یـشاب  وا  تشم  کی  زا  ای  راکهبت ، نازابـسوه  نآ  هزره و  ناراک  دـب  نآ  هدرک و  ناـشنعل  درط و  ناـش و  هدـناوخ  هغاـبروق " 

دنا ، هدولآ  يدیلپ  یتسپ و  يراوخبارش و  يراکهانگ و  هب  ناشندروآ  مالسا  هرود  ای  یگدنز  تیلهاج 
نب هدیبع  وبا  يراصنا ، لهس  نب  دیز  هحلط  وبا  بوعش ، نب  رکب  وبا  لاثما :

هحفص 43 ] ] 

لیهس نامعن ، نب  طیلـس  صاقو ، یبا  نب  دعـس  ریجع ، نب  دلاخ  تباث ، نب  ناسح  کلام ، نب  سنا  بعک ، نب  یبا  یفقث ، نجحم  وبا  حارج ،
(، نامثع يریش  ردارب   ) حرـس یبا  نب  هللا  دبع  فوعنب ، نمحرلا  دبع  رمع ، نب  نمحرلا  دبع  باطخ ، نب  رارـض  روزا ، نب  رارـض  ءاضیب ، نب 

صاع ، نبورمع  کلام ، نب  نابتع 

هحفص 44 ] ] 

نب دـیلو  يراـصنا ، هعاـفر  نب  ورمع  نب  ناـمیعن  یعجـشا ، دوعـسم  نب  میعن  لـبج ، نب  ذاـعم  قیقح ، یبا  نب  هناـنک  ، يرقنم مصاـع  نب  سیق 
ردام .) فرط  زا  نامثع  ردارب  ) هبقع

هحفص 45 ] ] 

تعیب زا  شیراد  دوخ  رمع و  رسپ  ندرک  تعیب 

هراشا

ریما ناـیقتم  يـالوم  اـب  ندرک  تعیب  زا  ار  وا  هک  دوب  يدرخباـن  نیمه  روـما . قئاـقح  زا  شک  رد  نازیم  تسا و  رمع  رـسپ  مهف  رادـقم  نیا ،
قلخ و همه  هک  هاگنآ  شندش و  هتشک  زور  ات  هکلب  درک ، تعیب  نامثع  اب  اهنت  هن  دیناشک  نامثع  اب  تعیب  هب  تشادزاب و  ع )  ) یلع نینموملا 
، نیا زا  رت  دب  دنام . رادافو  وا  اب  شیوخ  تعیب  هب  دندوب  شیرانک  رب  راتساوخ  هدیروش و  وا  رب  يرامش - تشگنا  هدع  يانثتسا  هب  باحصا -

داد .  نتشک  هب  ار  وا  ات  دیناشک  تنایخ  هابتشا و  هب  تفیرف و  ار  نامثع 
: دیـسرپ نم  زا  دوب  هرـصاحم  رد  یتقو  نامثع  تفگ : نم  هب  رمع  نب  هللا  دـبع  دـسیون " : یم  رمع - هدـش  هدازآ   " عفان - لوق "  زا  يرذـالب 

دلج 19 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 180زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


تعاـمج نیا  دـیوگ  یم  تفگ : تسا ؟ هدرک  تیارب  يداهنـشیپ  هچ  مـتفگ : تـسیچ ؟ سنخا  نـب  هریغم  هیـصوت  داهنـشیپ و  هراـبرد  ترظن 
رکف مدیـسرپ : نامثع  زا  راذگا . ناشدوخ و  هبار  ناشتموکح  نیا  ربانب  دنـشک ، یم  ارت  ینکن  يریگ  هرانک  رگا  دنتـسه و  وت  علخ  راتـساوخ 

ار يا  هیور  نینچ  هک  منیب  یمن  تحلـصم  متفگ : هن . تفگ : درک ؟ دـنهاوخ  وت  اب  يراک  نتـشک  زا  رت  ـالاب  ینکن  يریگ  هراـنک  رگا  ینکیم 
زا هدناشوپ  وت  رب  ادخ  هک  ار  یتعلخ  دنزاس . رانک  رب  علخ و  ار  وا  دنتـشگ  یـضاران  ناشهدنامرف  رادـمامز و  زا  یمدرم  هاگ  ره  ات  ینک  باب 

نکن " ! ردب  نت 
هرـصاحم زا   ) یکی دینـش  دـینادرگ  مدرم  هب  ور  شا  هناخ  زارف  زا  نوچ  نامثع  هک "  تسا  هدـمآ  یخیرات  تیاور  نیا  تیاور ، نآلاـبند  هب 

 ! " تسا نکمم  منتشک  درادن . ناکما  ما  يرانکرب  تفگ : میزاس  رانک  رب  هکلب  میشکن ، ار  وا  دیوگ : یم  ناگدننک )

هحفص 46 ] ] 

هک مه  یتروص  رد  ندـش "  باب  هک " هدـیمهفن  اریز  تسا ، وا  هابت  تسـس و  هنادرخبان و  تاـیرظن  زا  هداد  ناـمثع  هب  رمع  رـسپ  هک  يرظن 
يراد دوخ  يریگ  هرانک  زا  رادمامز  علخ  ندش  باب  سرت  زا  نامثع  رگا  و  داد ، دهاوخ  خر  وا  نتـشک  دروم  رد  دنکن  يریگ  هرانک  نامثع 

تسا و علخ  زا  رتدب  نتشک  تسا و  رادمامز  نتشک  نآ  دش و  دهاوخ  باب  رادمامز  علخ  زا  رتدب  يزیچ  دماجنایب  شنتـشک  هب  راک  دیامن و 
نیا لتق "  علخ " و "  تروص "  ود  ره  رد  تسا ، همکاح  تردـق  تکوش  رابتعا و  رـسک  هیام  هچنآ  زا  زیهرپ  زا  دـشاب  ترابع  هلاـسم  رگا 

اه بوشآ  وتافالتخا  يرایسب  دنام  یم  هدنز  هدرک و  يریگ  هرانک  نامثع  هاگره  رت  دیدش  رتشیب و  یمود  رد  دراد و  دوجو  تکوش  رسک 
هنحص نیا  رگید  و  دوبرتکیدزن ، تحلصم  هب  داد و  یمن  خر  تشگ - همکاح  تردق  تکوش  رسک  تلع  دوخ  هبونب  هک  اه - يزیگنا  هنتف  و 

داد زورید  ات  هک  یـسک  هک  هنحـص  نیا  دمآ ، یمن  دوجو  هب  دنتـشاذگ  عافدـیب  ار  وا  هک  یناسک  ناگدـننک و  کیرحت  نالتاق و  طسوت  اه 
یم ار  سک  ره  هک  يا  هدـننک  کیرحت  ود  نآ  و  دزیخرب ،  " لثعن نامه "  یهاوخنوخ  هب  دـشکب "  ارلـثعن  ادـخ  دیـشکب  ار  لـثعن  دزیم " :

تداهـش بیترت  اب  و  گنرین ، غورد و  ابو  دنروآ  رب  ار  نامثع  نوخ  ماقتنا  راعـش  هتفرگ  ار  هواجک  فرط  ود  دـندناروش ، یم  وا  هیلع  دـنتفای 
هتـسشن و ماش  رد  هک  يرگید  نآ  و  دنناشوپب ، رواگنج  راوس  هواجک  يوناب  نآ  زا  ار  باوح "  ياه "  گس  ندرک  سراپ  تقیقح  هناروزم 

ربخ نوچ  هک  نآ  و  دزاتب ، نیفص "  هب "  دیامن و  زیهجت  كرادت و  اههاپس  شندش  هتـشک  ضحم  هب  دوب  هدیچیپ  نماد  هب  نامثع  عافد  زا  اپ 
ار شندشهتـشک  ربخ  نوچ  تسا " و  هدز  ار  هز  هدشن  يراک  زونه  دنیوگ  یم  صاع  رمع و  ارم  تفگ " : یم  تفایرد  ار  نامثع  هرـصاحم 
دناسر و هیواعم  هب  ناباتش  ار  دوخ  تفگ و  ار  نیا  متشک ر  ار  وا  ومدوب  عابسلا  يداو  رد  نم  دنیوگیم  صاتع  رمع و  ارم  تفگ " : تفایرد 
 " رد جراوخ  تسویپ و  عوقو  هب  رگید  راوگاـن  ثداوـح  نیفـص "  گـنج "  رثا  رب  و  دـش ، ناتـسادمه  ادـصمه و  ناـمثع  یهاوـخنوخ  رد 

ياه تیصخش  نیعبات و  و  (ص ) ربمایپ باحصا  زا  يرامشیب  هدوت  یلخاد  ياه  شکمشک  اهدربن و  نآ  يانثا  رد  دندش و  هتـشک  ناورهن " 
بئاصم  دسافم و  نیا  رگم  دندیسر . لتق  هب  تما  حلاص  نادرم  لئابق و  ياسور  دالب و  گرزب 

هحفص 47 ] ] 

تحلـصم شیارب  درک و  داشرا  یئاـمنهار و  ار  هفیلخ "  شوخ "  ماـخ  لاـیخ  هب  درک و  رمع  رـسپ  هک  دوبن  يا  هنادرخباـن  رظن  راـهظا  هرمث 
يریگ هرانک  هدـمآ و  رد  یتشآ  تملاسم و  رد  زا  نویبالقنا  ای  هتفریذـپ و  ار  سنخا  نب  هریغم  هناهاوخ  ریخ  هیـصوت  ناـمثع  رگا  یـشیدنا ؟

یمالـسا ياه  هداوناخ  تفای و  یمن  هنتف  يارای  يراکبارخ و  تارج  يزیگنا  هنتف  رگبوشآ و  چیه  دربیم و  رـسب  شیوخ  هناخ  رد  دوب  هدرک 
دنکارپ . یمن  اه  ناتسرهش  رد  دروخ  دز و  بوشآ و  دنام و  یم  دابآ  روشک  تشگ و  یمن  رادغاد 
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هب نامثع  لتق  تلع  هب  نیفـص  لمجياه و  گنج  درتسگ . دنکارپ و  اه  ناتـسرهش  رد  بوشآ  دسیون " : نم  يرابلا "  حـتف  رد "  رجح  نبا 
نامثعلتق هدیئاز  ای  تسویپ  عوقو  هب  هرود  نآ  رد  هک  یگنج  ره  و  دوب . نیفـص "  هب "  طوبرم  تیمکح  هجیتن  ناورهن  گنج  دمآدوجو و 

هثداح دسر . یم  وا  هب  یئالب  دیامرف : یم  نامثع  هرابرد  هک  نیا  زا  ص)  ) ربمایپ دوصقم  دـسیون " : یم  نآ "و  جـئاتن  زا  یکی  هدـیئاز  ای  دوب 
دوب " . نآ  زا  یشان  تفرگ  رد  باحصا  نایم  نآ  زا  دعب  نیفص و  رد  سپس  لمج و  رد  هک  یئاه  شکمشک  هک  تسا  وا  لتق 

دوجو مه  یلیلد  و  مینیب ، یمن  ع )  ) یلع اـب  تعیب  زا  شندرک  يراد  دوـخ  ناـمثع و  اـب  رمع  رـسپ  ندرک  تعیب  يارب  یلیلد  هنوـگ  چـیه  اـم 
یلع تفالخ  زا  رمع  رـسپ  دـیوگ " : یم  هک  اجنآ  تسا  هتخادرپ  هتخاس و  رجح "  نبا  هدوب "  روصتم  شیارب  هک  ار  يا  هناهب  اـهنت  درادـن .

دیدپفالتخا شتفالخ ، یلع و  اب  تعیب  رس  ربدیآ  یم  رب  حیحـص  تایاور  زا  هک  روطنامه  نوچ  دوب  هدرکن  تعیب  وا  اب  اریز  دبک ، یمن  دای 
دبع اب  ریبز و  نبا  اب  لیلد  نیمه  هب  و  درک ، تعیب  دنتـسین  قفاوم  يواب  اقفتم  مدرم  هک  یـسک  اـب  دـیابن  هک  تشاد  هدـیقع  رمع  رـسپ  دـمآ و 
نب کلملا  دبع  اب  دعب  درک و  تعیب  هیواعم  نب  دیزی  اب  درکن و  تعیب  دنتـشاد - شکمـشک  فالتخا و  رگیدکی  اب  هک  یماگنه  هب  کلملا -
دوخ کلملا  دبع  ای  ریبز  نبا  اب  تعیب  زا  تدم  نآ  رد  رمع  نب  هللا  دـبع  دـیوگ " : یم  درک " و  تعیب  ریبز  نبا  ندـش  هتـشک  زا  سپ  ناورم 

اب  تعیب  زا  البق  هکنانچ  دیزرو  يراد 
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دنتـشگ قفاوم  وا  اب  اقفتم  مدرم  درک و  حلـص  یلع  نب  نسح  اب  هک  تقو  نآ  رد  هیواعم  اب  سپـسو  دوب  هدـیزرو  يراد  دوخ  هیواعم  ای  یلع 
هک ینیفرط  زا  یکی  اب  ندرک  تعیب  زا  ادعب  و  درک ، تعیب  دـندوب  قفاوموا  اب  اقفتم  مدرم  نوچ  دـیزی  اب  هیواعم  گرم  زا  سپ  و  دومن ، تعیب 

دمآ رد  کلملا  دبع  نامرف  ریز  رسارس  روشک  دیسر و  لتق  هب  ریبز  نبا  هک  هاگنآ  ات  دومن  يراد  دوخ  دندوب  شکمشک  فالتخا و  لاح  رد 
 " درک . تعیب  کلملا  دبع  اب  ماگنه  نیا  رد 

هب دبیرفب و  ار  ربخ  یب  نادان و  یموق  اتهتخاس  رجح "  نبا  هک "  یماد  هناقمحا و  یی  یشارت  هناهب  تسا و  داینب  یب  تسس و  یلالدتسا  نیا 
تعیب زا  رمع  نب  هللا  دبع  نوچ  دیوگ " : یم  هک  دشاب  هتخاس  هتفرگ و  یخیرات  تیاور  نآ  زا  ار  نیا  دیاش  دنادرگ . دنبیاپ  شیوخ  بهذـم 
تعیب مدرم  همه  ات  تفگ : نک . تعیب  دومرف : دندروایب و  ار  وا  دومرف و  رداصار  شراضحا  روتسد  شترضح  دومن  عانتما  ع )  ) یلع اب  نرک 

نیا تفگ : نینموملاریما  هب  رتشا  کلام  مهد . یمن  مه  نماض  تفگ : يورن . نوریب  رهـش  زا  هک  هدب  ینماض  دومرف : منکیمن . تعیب  دـنیامنن 
شیاهر مناتسب . تعیب  وا  زا  تبغر  مدع  روز و  اب  مهاوخ  یمن  دومرف : منزب . ارشندرگ  راذگب  تسا . رطاخ  هدوسآ  تریـشمش  هنایزات و  زا 

تسا . هدشرت  قالخا  دب  یگرزب  رد  دوب و  قالخا  دب  یکدوک  رد  هک  دومرف  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  تفرب  یتقو  دینک .
ار تنید  ساپ  رگا  دنتـسین . قفاوم  مدرم  همه  وت  تعیب  اب  ماوت . هاوخ  ریخ  نم  تفگ : هدـمآ  ع )  ) یلع تمدـخ  هب  زور  رگید  هک  دـنا  هدروآ 
هب هتفرگ  تروص  هچنآ  رگم  وـت  رب  ياو  دوـمرف : ع )  ) یلع تسا . رتـهب  يراذـگاو  ناناملـسمياروش  هب  ار  تموـکح  نییعت  راـک  يرادـب و 

نوریب نانخـس  نیا  هب  دـسر  یم  هچ  ارت  قمحا  وشمگ  وشاپ  دـندرک ؟ هچ  نم  اـب  هک  يا  هدرکن  ادـیپ  عـالطا  رگم  تسا ؟ هدوب  نم  ياـضاقت 
هب یهورگ  داد  روتسد  شترضخ  دناروش  یموت  هیلع  ار  مدرم  هتفر  هکم  هب  رمع  رسپ  هک  دروآ  ربخ  ع )  ) یلع يارب  یـسک  زور  رگید  تفر .
هب طقف  هتفر  هکم  هب  نینموملا و  ریما  تفگ : درک و  سامتلا  رمع  رـسپ  هرابرد  هدـمآ و  شتمدـخ  هب  - موثلک ما  شرتخد - دـنورب . وا  بیقعت 

راکنیا درم  هن  تسین و  تیمکاح  تردق  یپ  رد  وا  دنک و  تماقا  اجنآ  رد  هک  رطاخ  نیا 
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زا تفریذـپ و  ار  موثلک  ما  شرتخد  ياضاقت  ع )  ) نینموملا ریما  دوب . شرـسمه  رـسپ  اریز  رمعرـسپ ، راـک  رد  تعافـش  هب  درک  اـنب  و  تسا .
 " دیراذگاو . دوخ  لاح  هب  ار  وا  داد : روتسد  تشادرب و  تسد  رمع  رسپ  بیقعت 

یلاح رد  يدرکن و  تعیب  دندوب  هدومنن  تقفاوم  وا  اب  اقفتم  مدرم  هک  یماگنه  هب  رکب  وبا  ابوت  رگم  میـسرپب : رمع  رـسپ  زا  ناناملـسم  دیئایب 
رارق رب  تدش  هب  فالتحا  دوب و  هتفرگن  تروص  رتشیب  رفن  جـنپ  ای  رفن  ود  اب  میدروآ - حرـش  هب  متفه  دـلج  رد  هکنانچ  رکب - وبا  تعیب  هک 

زا تدوخ  تسا و  هتشادهگن  تتشت  یگدنکارپ و  رد  زورما  هب  ات  دنکارپ و  ار  تما  فوفـص  هک  دوب  رکب  وبا  اب  رفن  دنچ  نامه  تعیب  دوب و 
تروص دیدهت  اب  دراوم  یـضعب  رد  مدرم  ياه  هتـسد  يدعب  تقفاوم  هک  يدید  یم  يدوب و  شموش  جـیاتن  فالتخا و  نآ  دـهاش  کیدزن 

هک دـش  یلمع  يرابتبکن  اوسر و  تایلمع  اب  دـنداد و  بیترت  هنابـش  بلط  هاج  دـنچ  ینت  هک  دوب  يا  هئطوت  و  عیمطت ، اب  یخرب  رد  تفرگ و 
لامال امتموکح  مکاح و  نآ  زا  رادنید  نمادکاپ و  نادرم  زا  یعمج  لد  هک  تفرگ  تروص  یلاح  رد  تفر و  هراش  نآ  هب  متفه  دلج  رد 

شتلزنم دراد و  نآ  رد  ایسآ  روحم  هک  تسا  یـشقن  ناسب  تفالخ  رد  شـشقن  و  ع )  ) یلع قاقحتـسا  تسناد  یم  مکاح  دوخ  دوب و  ترفن 
تسین !؟ شجوا  هب  لوصو  يارای  ار  یسکچیمه  دسر و  یم  رد  شیتصخش  دنلب  زا  تموکح  هرادا و  زیمآ  ریخ  ماهلا  هک  الا  نادنچ و 
قاـفتاای تما  عاـمجا  زا  يرثا  دوب و  هدوـمن  نییعت  تموـکح  هب  ار  وا  رکب  وـبا  هک  درک  تعیب  یلاـح  رد  مه  باـطخ - نب  رمع  - شردـپ اـب 

دـیوج و یم  هرانک  نآ  زا  شتافو  زا  سپ  يرگید  يارب  تموکح  نامیپ  نتـسب  اب  تسا  هدـنز  زونه  تفگـشنییعت  دوبن . نآ  رد  ناناملـسم 
دزغل و یم  رایسب  تموکح  راک  رد  تسا و  راوهار  ان  دیوگ و  یم  يدنت  هب  نخس  هک  یسک  هب  دراپس و  یم  نشخ  یلاگنچ  هب  ار  تموکح 
ضرتعم و دنا و  یضاران  تخس  تموکح  هبيو  باصتنا  زا  مدرم  هک  یلاح  رد  دبلطیم . شزوپ  شتاهابتـشا  زا  دهاوخ و  یم  رذع  یپ  ایپ 

رب تموکح  هب  ار  یلدگنس  نشخ  هک  داد  یهاوخ  هچ  ار  تراگدرورپ  باوج  هک "  دنیامن  یم  شاخرپ  رکب  وبا  هب  و  تحاران ،
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دراد . یم  او  رمع  اب  تعیب  زاربا  هب  تشاداو  رکب  وبا  تموکح  اب  تقفاوم  راهظا  هب  البق  ار  مدرم  هک  یلماوعنامه  سپس  يا " ؟ هتشامگ  ام 
تقفاوم وعامجا  قاـفتا و  نآ  هب  عجار  تشگ ؟ رارقرب  مدرم  عاـمجا  قاـفتا و  اـب  اـجک  شتموکح  ناـمثع  نییعت  و  هرفن ، شـش  ياروش  اـما 

هک ار  یفرح  و  دش ، یمن  تفای  يریشمش  نآ  زج  اروش  هسلجرد  زور و  نآ  رد  هک  دیـسرپ  دیاب  فوع  نبنمحرلا  دبع  ریـشمش  زا  یناگمه 
یناربـط و يراـخب و  هتـشونب  اـنب  هک  ار  يرگید  فرح  اـی  منز "  یم  ار  تندرگهن  رگ  نـک و  تـعیب  هـک  دروآ  داـیب  دـیاب  دز  ع )  ) یلع هـب 

نتشک هک  نکن  يراک  هبیتق " : نبا  هتشونب  انبای  دنک "  باجیا  ار  تنتـشک  هک  نکن  يراک  تفگ " : وا  هب  ناسیون  ثیدح  ناخرومرگید و 
شلابند و  تفر ، نوریب  هسلج  زا  كانمـشخ  هک  یماـگنه  ار  ع )  ) یلع هب  اروش  ياـضعا  فرح  سب " و  تسا و  ریـشمش  دـنک . باـجیا  ار 

اهنآ یلوا  اب  نم  هراـبرد  یک  هک "  ار  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  شیاـمرف  اـی  درک "  میهاوخ  داـهج  وت  هیلع  هن  رگو  نک  تعیب  هک "  دـندرک 
( هرفن شـش  ياروش  یناضعا  ینعی   ) اهنآ اب  نم  نکل  دـنزاس . اهنیا  لاثما  فیدرمه  ارم  ـالاح  اـت  هداد  خر  یماـهبا  کـش و  رکب ) وبا  ینعی  )
هب يرگید  و  مدوب ) هتـشک  اقباس  ار  شرفاک  ناـشیوخ  هک  نیا  رطاـخب   ) درپس شا  هنیک  هب  میمـصت  شوگ  اـهنآ  زا  یکی  مدومن . یگنهاـمه 

 ... اهاطخرگید " دیئارگ و  ششیوخای )  ) شداماد
الاب و  دناد ، یمن  نامثع  رمعو و  رکب  وبا  تموکح  دروم  رد  فالتخا  دوجوهناشن  لیلد و  ار  همه  اهنیا  رجح - نبا  رادنپ  قبط  رمع - رسپ  اما 

تالماعم هوشر و  عیمطت و  هزین و  رـس  طسوت  هک  یتموکح  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  تداهـش  زا  سپ  هیواعم  تموکح  درادنپ  یم  نیازا  رت 
دنا  هدیرورپ  یم  لد  رد  یگدنز  هظحل  نیرخآ  ات  ار  شا  هنیک  رادنید  نمادکاپ و  لاجر  مدرم و  ياه  هدوت  هتشگ و  رارق  رب  یسایس 
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يرفن هد  زا  صاقو - نبا  نب  دعس  الثم  دنیب  یمن  درادن و  تایعقاو  هب  یئانتعا  وا  تسا ! هتـشاد  رارق  یعامجا  تقفاوم  یمومع و  قافتا  دروم 
شتموکح فلاخم  هدـیزرو و  يراد  دوخ  هیواعم  اـب  تعیب  زا  هرفن - شـش  ياروش  ياـضعا  زا  دـنا و  هتفاـی  تشهب  هدژم  دوشیم  اـعدا  هک 

دیتسه و نینموم  امـش  یئوگب ؟ دش  یمن  نیا  زا  ریغ  دسرپ : یم  هاش  يا  وت  رب  مالـس  دیوگ : یموا  هب  هتفر  هیواعم  دزن  هک  يزور  تساهدوب .
ام رگید : یتـیاورب  اـی  میدوب . هتخاـس  شیوخ  رادـمامز  ریما و  ارت  اـم  هک  یتروـص  رد  يرآ  دـیوگ : یم  صاـقو  یبا  نب  دعـس  ناـتریما  نم 

دیوگب رگا  هک  تسین  شیرق  هلیبق  زا  دعس  دیوگب  یسک  ادابم  دیوگ : یم  هیواعم  میا . هتشامگن  يرادمامز  يریما و  هب  ارت  اما  میتسهنینموم 
بسنلا . تباث  تسا و  شیرق  هنایم  هخاش  زا  دعس  نوچ  درک ، مهاوخنانچ  نینچ و  ار  وا 

تسا . هدرکیفن  ار  شتموکح  تیعورشم  شاخرپ و  وا  هب  هدوب و  هیواعم  تموکح  فلاخم  سابع  نبا  دنیب  یمن 
هللا دبع  صاقو و  یبا  نب  دعـس  هک  داد  بیترت  يا  هسلج  درک . روبع  هنیدم  زاهتفر  جح  نب  هیواعم  دیوگ " : یم  ینیدم  هللا  دبع  نب  هللا  دیبع 

یسانش و یمن  زاب  نارگیدلطاب  زا  ار  ام  قح  وت  هک  دینادرگ  سابع  نب  هللا  دبع  هب  ور  دنتشاد . تکرش  نآ  رد  سابع  نب  هللا  دبع  رمع و  نب 
تموکح يدصتب  نارگید  زا  هدش و  هتشک  قحان  هب  هک  منامثع  يومع  رسپ  نم  هک  یلاح  رد  يا ، هدوبن  ام  اب  هدوب و  ام  هیلع  ببس  نیمه  هب 
يدـصتب وت  زا  رت  قحيذ  رمع - نب  هللا  دـبع  هب  هراـشا  نیا - دوب  یم  يزیچ  نینچ  رگا  ایادـخ  تفگ : شباوج  رد  ساـبع  نبا  مرت . قح  يذ 
ناکرـشم ار  نیا  ردـپ  اریز  دنتـسین ، مه  لثم  ود  نیا  تفگ : هیواـعم  تسا . هدـش  هتـشک  تیومع  رـسپ  زا  شیپ  شردـپ  نوچ  دوب  تموکح 

دزاس یم  رود  رتشیب  يدصت  قح  زا  ارت  دنا  هتشک  ار  وا  ناناملسم  هک  نیا  مسق  ادخب  تفگ : سابع  نبا  ناناملسم . ارم  يومع  رسپ  دنتشک و 
. " تشادرب وا  زا  تسد  هیواعم  نخسنآ ، هجیتن  رد  دیامن . یم  در  دبوک و  یم  رت  عطاق  ار  تالالدتسا  و 
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هـشئاع زا  منک  یم  بجعت  دیوگ : یم  دسر  یم  وا  هب  ربخ  نوچ  و  تسا ، هدرک  در  ار  هیواعم  ندوب  هفیلخ  ياعدا  هشئاع  هک  درادـن  هجوت  ای 
هچ ار  وا  تسین . نم  قح  ما  هدروآ  تسد  هب  ار  هچنآ  مرادن و  ار  شتیحالص  یگتـسیاش و  هک  ما  هدرک  زارحا  ار  یماقم  نم  درادنپ  یم  هک 
وا زا  ار  نآ  ادخ  تشاد و  شکمـشک  نم  اب  هتـسشن  اجنیا  هک  نیا  ردپ  تموکح ، نیا  رـس  رب  درذـگب . شریـصقت  رـس  زا  ادـخ  راک . نیا  هب 
روآ داـی  تیارب  ار  يزیچ  دوـمرف : ادـخب . يرآ  تفگ : هیواـعم  يا  دراد  بجعت  نآ  رگم  تفگ : وا  هب  یلع  نب  نسح  داد . نم  هـب  هتـشادزاب 

ماوت  نیئاپ  نم  يا و  هتسشن  سلجم  ردص  رد  وت  هک  نیا  دومرف : تسیچ ؟ دیسرپ : تسا ؟ نآ  زا  رت  بیجع  هکموش 
زا و  دندومن . یم  شاخرپ  ضارتعا و  وا  هب  و  دنتـشاد . تفلاخم  وا  اب  هنیدم  رد  میدرب ، مان  هک  یگرزب  باحـصا  دوش  یم  هظحالم  ناسنیدب 

ناراگزور ات  هک  یتایانج  اه و  يراک  فالخ  دـندوب و  شیاه  تعدـب  دـهاش  دـندید و  یتخـس  تناـها و  هدینـش و  هدـننز  ياـه  فرح  وا 
کتک تناها و  زا  دراد  یم  اور  ردـقیلاع  نمادـکاپ و  لاـجر  رب  مالـسا و  تما  رب  اـه  متـس  هچ  هک  دـندید  نم  دوب و  دـهاوخ  وا  رب  شگنن 

ار هیواعم  تایانج  هک  نیا  زا  ادخ  تسا  هزنم  و  تشگ - دهاوخن  هدوشخب  زگره  هک  یئاه  متس  لتق ، هجنکـش و  سبح و  ات  هتفرگ  مانـشدو 
تـسا هدـش  هدیـشخب  هیواعم  ناهانگ  هک  دـنیبب  باوخ  رد  زیزعلاد  بع  نب  رمع  راذـگب  دـیاشخبب - شنارازگتمدـخ  مالـسا و  تما  قح  رد 
هزرابمو تفلاخم  وا  اب  ص )  ) ربمایپ هنامیکح  ياه  یئامنهار  رطاخب  زین  هیواعم و  تایانج  اه و  تعدب  ببـسب  ص )  ) ربمایپ حلاص  باحـصا 

راد دنگنجب و  وا  هیلع  هدادروتسد  شباحصا  هب  تسا و  هدینادرگ  موکحم  هداتسرف و  تنعل  ار  وا  شترضح  هک  دنتسناد  یم  هچ ، دنتـشاد .
 " شدیشکب دیدید  مربنم  رس  ربار  هیواعم  هاگ  ره  دومرف " : هدناوخ و  یلخاد  حلسم  راک  زواجت  رگ و  دادیب  ار  شا  هتسد  و 

هحفص 53 ] ] 

دلج 19 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 180زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


هدنیآ رد  دیامرف " : یم  هک  عطاق  ثیدح  نیا  هرابرد  تسا و  هتشاد  يرظن  هچ  هتفگ و  یم  هچ  ثیداحا  نیا  هرابرد  رمع  رـسپ  تسین  مولعم 
مدقت " . بیترتب  دینک  افو  اهنآ  نیلوا  اب  تعیب  هب  دیامرف : یم  دهد ؟ یم  روتسد  هچ  دنسرپ : یم  دنوش . یم  دایز  دوب و  دنهاوخ  یئافلخ 

دیشکب "  ار  یمود  رفن  دش  هتفرگ  تعیب  هفیلخ  ود  يارب  هاگ  ره  هک "  ص )  ) ربمایپ هدومرف  هرابرد  و 
تـساوخ تسا - هچرابکی  دـحتم و  تما  هکیلاح  رد  یـسک - رگا  نیا ، ربانب  داددـهاوخ . خر  اهاطخ  هدـنیآرد  هک : شـشیامرف  نیا  هراـبرد 

دیشکب " . ار  وا   " رگید ...  یترابع  هب  ای  دینزب "  ریشمش  اب  ار  وا  دشاب  دهاوخ  یم  هک  ره  دنک ، هیزجت  یشالتم و  ار  وا  تموکح 
هیزجت ار  ناتتردق  تساوخ  هدمآ  دیتسه -) وا  نامرف  ریز  ای   ) دـیقفاوم نتکی  اب  ادـحتم  همه  هک  یلاحرد  یـسک - رگا  وا " : شیامرف  نیا  ای 

دیشکب " . ار  وا  دنزب : مه  رب  ار  ناتداحتا  ای  دنک 
لد هرمث  شیوخ و  تسد  درک و  تعیب  یماـما  اـب  هک  ره  تسا " : هدـش  تیاور  صاـع  رمع و  رـسپ  هللا  دـبع  قـیرط  زا  هک  شیاـمرف  نیا  و 

( تموکح رـس  رب   ) شکمـشک هب  ماما  نآ  اـب  هدـمآ  يرگید  هاـگ  ره  و  دزادرپب ، يو  هبناـکما  دـح  اـت  یتسیاـب  درک  اـطع  وا  هب  ار  شیوخ 
دینزب " . ار  يرگید  نآ  ندرگ  دیاب  تساخرب 

ادـخب ارت  متفگ : هتفر  وا  کیدزن  مدینـشب  صاـع  ورمع  نب  هللا  دـبع  ناـبز  زا  ار  ثیدـح  نیا  نوچ  دـیوگ : یم  بر  دـبع  نب  نمحرلا  دـبع 
ص)  ) ادخ ربمایپ  زاار  نیا  تدوخ 

هحفص 54 ] ] 

- تیومع رـسپ  نیا  متفگ : وا  هب  متفایرد . ملد  اب  مدینـش و  مشوگ  ود  هب  تفگ : هدـینادرگ  رب  ار  اهنآ  هدرب  شـشوگ  ود  هب  تسد  يدـینش ؟
يادـخ هک  یلاح  رد  میـشکب ، ار  ناـمدوخ  مینک و  فرـصم  میروخب و  قح  اـنب  ناـمدوخ  نیب  ار  ناـملاوما  دـنک  یم  مکح  اـم  هب  هیواـعم -

یتراجت تروص  هب  رگم  دینکن  فرصم  دیروخن و  قح  انب  ناتدوخ  نیب  ار  ناتلاوما  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دنک : یم  مکح  لجوزع 
. دنام شوماخ  یتعاس  صاع  رمع و  نب - هللا  دبع  تسا ، نابرهم  امش  هب  تبسن  ادخ  اریز  دیشکن ، ار  ناتدوخ  دشاب و  امش  نیفرط  تیاضراب 

نک " . یچیپ  رس  دیامن  یم  یچیپ  رس  ادخ  مکح  زا  هک  يدراوم  رد  نک و  تعاطا  تسا  ادخ  عیطم  هک  يدراوم  رد  وا  زا  تفگ : هاگنآ 
تـساخرب شکمـشک  هب  ماما  نآ  اب  هدمآ  يرگید  هاگ  ره  ص -)  ) ربمایپ شیامرف  ینعم  دسیون " : یم  ملـسم  حیحـص "  حرـش "  رد  يوون 

شدرط رگا  و  تسا ، هدرک  مایق  ماـما  هیلع  اریز  دـینک ، درط  ار  مود  رفن  ینعی  يرگید  نآ  هک  تسا  نیا  دـینزب - ار  يرگید  نآ  ندرگ  دـیاب 
دـهعت و تسا و  اور  شنتـشک  دـیماجناوا  نتـشک  هب  گنج  راک  هاگره  و  دـیگنجب ، وا  اب  تفاین  ناکما  هناحلـسم  دوخ  ودز  گنج و  اـب  زج 

تسا . زواجتم  راک و  متس  دهد  یم  ماجنا  هک  یگنج  رد  اریز  دوب ، دهاوخن  دروم  نیا  رد  یتیلووسم 
ورمع نب  هللا  دبع  نخـس  یتقو  نخـس  نیا  هدـنیوگ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هیواعم ... - تیومع - رـسپ  نیا  متفگ : وا  هب  : دـیوگ یم  هک  نیا 

فـصو نیا  دنک  یم  رکف  تشک - دیاب  ار  یمود  تسا و  لوا  مدقم و  هفیلخ  ابشکمـشک  تمرح  رد  هک  ار  یثیدـح  دونـش و  یمار  صاع 
هللا یضر   ) یلع اب  شکمشک  هب  هیواعم  نوچ  تسا  هیواعم  رب  قبطنم  دزیخ  رب  شکمشک  هب  مدقم  هفیلخ  اب  هک  یمود  صخـش  فصو  ینعی 

يارب هیواـعم  هک  یجراـخم  دـینک  یم  هظحـالم  نیا  رباـنب  تسا . هتـساخرب  هتـشگ  رارق  رب  تفـالخ  هب  هتفرگ و  تعیب  وا  زا  رتـشیب  هک  هـنع )
زا تسا و  لاوما  ندرک  فرـصم  ندروخ و  قحانب  قیداصم  زا  دـنک  یم  يواب  شکمـشک  و  ع )  ) یلع هیلع  گنج  رد  شناواریپ  نازابرس و 

تکرش  گنج  نآ  رد  هک  ره  تسا و  قحانب  هیواعم  گنج  اریز  تساهدمآ ) هفیرش  هیآ  رد  هک   ) یشکمدآ دراوم 
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درادن " . لوپ  تفایرد  قح  دنک  یم 
تسانیا ثیدح  ینعم  دسیون : یم  ... دنوش " یم  دایز  دوب و  دنهاوخ  یئافلخ  هدنیآ  رد  هک "  ص )  ) ربمایپ ثیدح  حرش  ردنینچمه  يوون 

هک یتعیب  دوش و  افو  نآ  هب  دـیاب  هدوب و  حیحـص  یلوا  تعیب  دـش ، هتفرگ  تعیب  يرگید  هفیلخ  يارب  يا  هفیلخاـب  تعیب  زا  سپ  هاـگره  هک 
. تسا مارح  زین  صخـش  نآ  فرط  زا  تعیب  هب  ياـفیا  هبلاـطم  تسا و  مارح  نآ  هب  ياـفو  هدوب  تسرداـن  لـطاب و  هدـش  هتفرگ  یمود  يارب 

ملع نودب  هتـسنادنای و  دنـشاب ، هدومن  مادقاتعیب  هب  یلوا  يارب  تعیب  دقع  زا  عالطا  اب  مود  صخـش  اب  ناگدننک  تعیب  هک  دنک  یمن  یقرف 
هطقنم رد  تعیب  ود  زا  یکی  رگا  نینچمه  ناتسا ، هقطنم و  ود  رد  هاوخ  و  دشاب ، هتفرگ  تروص  هقطنم  کی  ردتعیب  ود  نیا  هاوخ  و  نآ ، هب 

رب املع  هدوت  ام و  ياملع  هک  یتسرد  هدـیقع  يرگید . رد  یمود  دـشاب و  هتفرگ  تروص  هتـشگ  رانک  رب  اـی  هتـشذگ  رد  هک  یماـماورملق  و 
هفیلخ ماما و  رقم  هک  دشاب  هتفرگ  تروص  يا  هقطنم  رد  شتعیب  هک  دوب  دهاوخ  یسک  اب  تفالخ  دنا : هتفگ  یضعب  نکل  تسا . نیمه  دننآ 

تسا . هابت  لطاب و  رظن  ود  ره  نیا  و  دوش . یم  یشک  هعرق  اهنآ  نیب  دنا : هتفگ  زین  و  تسا .  هدوب  قباس 
ماما و  هن . هاوخ  دـشاب و  روانهپ  مالـسا  ورملق  هاوخ  تسین  زیاج  رفن  ود  تفالخ  يارب  نتفرگ  تعیب  نامز  کـیرد  هک  نیا  رب  دـنقفتم  اـملع 
يارب تعیب  دقع  نم  هدیقع  هب  دشاب و  یمن  زیاج  رفن  ود  يارب  تعیب  دقع  هک  دندقتعم  ام  ياملع  : دـیوگ یم  داشرا "  باتک "  رد  نیمرحلا 

، دوب عیسو  يا  هقطنم  رایسب و  هلـصافماما  ود  نیب  رگا  نکل  قافتا . عامجا و  دروم  تسا  يا  هیرظن  نیا  تسین و  زیاج  هقطنم  کی  رد  رفن  ود 
ماـماشدوصقم هداد و  تبـسن  رخاـتم  لوصا  ياملعیـضعب  هب  ار  هدـیقع  نیمه  يرزاـم  تسینیعطق . هتبلا  و  تسه . زاوـج  لاـمتحا  لاـجم 

فلـس و ياملع  یعامجا  هدـیقع  فلاخم  تسا و  هاـبت  يا  هدـیقع  هتـشاد - راـهظا  نیمرحلا  ماـما  هک  يا  هیرظن  هیرظن - نیا  تسا . نیمرحلا 
. " ملعا هللا  و  دراد . روهظ  ص )  ) ربمایپثیداحا رد  هک  یقلطم  مکح  موهفم و  فالخرب  و  فلخ ،

هحفص 56 ] ] 

تعیب رد  هدننک  تکرش  باحصا  ردب و  نادهاجم  راصنا و  نارجاهم و  دید  یتقورمع  رسپ  یعرش  فیلکت  اواتف ، ثیداحا و  نیا  هب  هجوت  اب 
شتعیب زا  هک  نیا  هن  دـنک  تعیب  تفـالخ  هب  شترـضحاب  هک  هدوب  نیا  دـندرک  تعیب  ع )  ) یلع اـب  یگمه  ناوضر - تعیب  اـی   " هرجـش - " 

دزرو . تفلاخم  باحصا  هماع  اب  دیامن و  يرادوخ 
تروص لاس 35 ه . هجح  يذ  لئاوا  رد  نامثع و  ندش  هتـشک  زا  سپ  ع )  ) یلع اب  فالخ  تعیب  دـیوگیم " : يرابلا "  حـتف  رد "  رجح  نبا 

دش و هتساوخ  تعیب  اه  ناتـسا  یلاها  زا  همان  هلیـسو  هب  دندرک و  تعیب  وا  اب  دندوب  رهـش  رد  هک  یناسک  همه  راصنا و  نارجاهم و  تفرگ و 
داد " . خر  ثداوح  نآ  اهنآ  نایم  هجیتن  رد  ماش . یلاها  نایمرد  هیواعم  زج  دندرک  تعیب  هتفریذپ  ناشهمه 

دنبیاپرگارمع رـسپ  يرآ ، دـگنجب . دوب - هدرک  مایق  یقیقح  هفیلخ  كاپ و  ماما  هیلع  هک  هیواـعم - اـب  هک  دوب  نیا  رمع  رـسپ  یعرـش  هفیظو 
ع)  ) یلع نینموملا  ریما  اب  یتسیاب  ص ،)  ) مرکا ربمایپ  میلاعت  ینامسآ و  یحو  هب  نموم  یمالسا و  نشور  ننـس  وریپ  دوب و  یعرـش  فیلاکت 

یم یناسنا  دوهـشم  يداع و  ياه  شزرا  هب  دـقتعمو  ناسنا  هکلب  نموم ، رادـنید و  هن  رگا  یتح  دـیگنج . یم  هیواعم  هیلع  درک و  یم  تعیب 
خزود و تشاد و  یمن  دوجو  یباقع  باوث و  هاگ  ره  تسا " : هتفگ  یقطن  رد  لاقرم ، مشاه  نب  هللا  دـبع  هکنانچ  درک . یم  نینچ  دـیاب  دوب 

دوب "  راوخ  رگج  دنه " ي   " رسپ هیواعم  نامرف  ریز  ندیگنج  زا  رترب  یلع  شوداشود  ندیگنج  زاب  دوب ، یمن  یتشهب 
تقو نآ  زا  رگم  و  دندومن ، تفلاخم  يو  اب  ایدندرک  ادیپ  فالتخا  تما  حـلاص  نادرم  زا  رفن  ود  اجک  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  اب  تعیب  رد 
تعیب زا  دوب ؟ هدش  هدید  تقفاوم  تعیب و  رد  یقافتا  یناتسادمهنینچ و  ع )  ) یلع تعیب  ات  تشگ ، لوادتم  تعیب  اب  ماوت  باختنا  هویش  هک 

دوب رمع  رـسپ  ناـش  یمتـشه  دـندوبن و  شیب  اـت  تفه  هک  دـندومن  يراد  دوخ  ناـمثع  ناـهاوخ  اوـه  زا  یتـشم  طـقف  شترـضح  اـب  ندرک 
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دمآ  باسح  هب  یمومع  قافتا  عامجا و  رکب ، وبا  اب  دندیسر  یمن  رفن  هد  هب  هک  دنچ  ینت  ندرک  تعیبروطچ 
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وعامجا تقو  نآ  دیامنن ، يریخات  دهدن و  هار  دوخ  هب  يدیدرت  دنک و  تعیب  رکب  وبا  اب  هک  هدرک  تسرد  یعرش  فیلکت  رمعرـسپ  يارب  و 
تشگنا هدع  فلخت  هناهب  هب  اه  ناتسا  ياه  هدوت  ناگدنیامن  روشک و  هتسجرب  ياه  تیـصخش  راصنا و  نارجاهم و  زا  یمیظع  هدوت  قافتا 

الب رانک و  رب  هنحص و  رظان  دیامن و  يراد  دوخ  تعیب  زا  هک  تخاس  بجاورمع  رسپ  يارب  تفر و  رامش  هب  تتشت "  فالتخا و  يرامش " 
دنامب ؟ فیلکت 

شردپ زا  دش . یم  شردـپ  هدـیقع  رظن و  میلـست  دـهدب ، تنـس  نآرق و  مکح  هب  نت  تفالخ  دروم  رد  تساوخ  یمن  رگا  رمع  رـسپ  شاک 
قلعتم سپس  دحا ، نادهاجم  هب  قلعتم  دعب  تسا و  ناشیا  هب  قلعتم  دشاب ، هدنز  ردب  نادهاجم  زا  نت  کی  ات  تموکح  نیا  هک "  دوب  هدینش 

نآ يدصت  رد  یقح  هچوچیه  هب  دـنا ، هدـش  ناملـسم  هکم  حـتف  رد  هک  یناسک  ای  شرـسپ  ای  يا  هدـش  دازآ  ریـسا  چـیه  و  نالف ، نالف و  هب 
هعیبر یبا  نب  هللا  دبع  ماش و  زا  هیواعم  دینک  ادیپ  فالتخا  رگا  نوچ  دینکن ، ادیپ  فالتخا  مه  اب  دیوگ " : یم  هک  دوب  هدینش  زین  درادن " و 

يدصت هک  تسا  ملسم  و  دنوش ، یمن  لئاقمالسا  رد  امـش  یگنهاشیپ  يارب  یتلیـضف  وزایتما  چیه  تقو  نآ  دنزات ، یم  امـش  رـس  رب  نمی  زا 
تسین " . تحلصم  هب  اور و  ناشنارسپ  ای  هکم  حتف  ناگدشدازآ  يارب  تموکح 

هیواعم هب  يا  همانرد  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  الوم  و  تسا ، هدوب  مالـسا  تما  لوا  لسن  ناینیـشیپ و  قافتا  دروم  هدیقع  نیا  دـسر  یمرظن  هب 
يدصت هک  اه  نامه  يا  هکم  حتف  ناگدش  دازآ  زا  وت  هک  شاب  هتشاد  هجوت  تسا " : هدومرف  دانتسا  یعامجا  هدیقع  ملسم و  لصا  نیمه  هب 

هیواعم هب  همان  رد  ار  نامهسابع  نبا  دنیآ " و  یمن  رد  اروش  تیوضع  هب  دوش و  یمن  هتـسب  اهنآ  اب  تماما  نامیپ  دنتـسین و  اور  ار  تفالخ 
نیتسخن و نارجاهم  قح  تفالخ  ياهکم و  حـتف  هدـش  دازآ  رـسپ  يا  هدـش  دازآ  وت  تفـالخ  مسا  ندروآ  هب  هچ  ار  وت  دوش " : یم  رکذـتم 

هچوچیه  هب  هکم  حتف  ناگدش  دازآ  تسا و  گنهاشیپ 
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هب هچ  ار  وت  دـنا ، هدوب  ار  وش  وضع  هک  تسا  یناـسک  تیحالـص  رد  طـقف  تفـالخ  دـیوگ " : یم  وا  هب  درادـن " و  قـح  نآ  رد  يا  هرذ  و 
تسا هدروخ  ار  ردب  نادیهـش  رگج  هکینز  رـسپ  مجاهم و  كرـشم  لئابق  هدنامرف  رـسپ  یمالـسا و  تلود  هدش  دازآ  ناریـسا  زا  وت  تفالخ 

وبا يا  شاب  هتـشاد  هجوت  درادن . دزاس  تفالخ  يدصت  هتـسیاش  ار  وا  هک  یتلـصخ  چیه  هیواعم  دیوگ " : یم  يرعـشا  یـسوم  وبا  هب  ومه  "
نتفرگ اروش و  تقفاوم  نودب  دهاوخ  یم  وا  و  مجاهم ، كرـشملئابق  هدنامرف  شردپ  تسا و  مالـسا  تلود  هدـش  دازآ  هیواعم  هک  یـسوم 

دبای " . تسد  تفالخ  هب  تعیب 
یناسک هچ  هک  نیا  رد  یئاطخ . رد  تخس  وت  تسا " : هتـشگ  دانتـسا  لصا  نیمه  هب  هتـشون  هیواعم  هب  همرخم  نب  روسم  هک  مه  يا  همان  رد 

اروت يا  هدروآ  رب  تسا  رودب  رایـسب  وت  زا  هک  يزیچ  يوس  هب  تسد  يا . هتفرگ  یـضوع  هدرک و  هابتـشا  دننک  ینابتـشیپ  وت  زاتسا  نکمم 
رادفرط و چیه  ام  نایمرد  اریز  رادب ، ام  زا  تسد  مجاهمكرـشم . لئابق  زا  تردپ  يا و  هکم  حـتف  هدـش  دازآ  وت  هیواعم  يا  تفالخ  هب  هچ 

يرادن "  ینابیتشپ 
ار وت  یتشادزاب . تفالخ  زا  ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  دنزرف  دیوگ " : یم  وا  هب  هتـشاد  هیواعم  اب  هک  يا  هرظانم  رد  یباحـص - ضیرع - نب  هتغس 

 ... تفالخ " هبهچ  يا  هکم  حتف  هدش  دازآ  رسپ  هدش  دازآ  هک 
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یلع روضح  زا  هیواعم  يارفـس  ناونع  هب  هک  نآ  زا  سپ  صمح "  رد "  ار  ادرد  وبا  هریره و  وبا  یباحـص - يرعـشا - منغ  نب  نمحرلا  دبع 
هتشگزاب (ع )
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هک دیدرمش  اور  دیداد و  هزاجا  دوخ  هب  هنوگچ  منک  یم  بجعت  امـش  زا  هک "  دش  رکذتم  اهنآ  هب  هداد  رارق  باتعو  شهوکن  دروم  دندوب 
مدرم راصناو و  نارجاهم  وا  اب  دیناد  یم  یبوخ  هب  هکیلاح  رد  دراذگاو ؟ اروش  هب  ار  تفالخ  دـیهاوخب  یلع  زا  دـیئامنب و  یتاراهظا  نینچ 
تعیب يو  اـب  هک  نآ  زا  رتـهب  هدرک  تعیب  وا  اـب  هک  ره  دنتـسه و  شناـقلاخم  زا  رترب  رتـهب و  شناـقفاوم  دـنا و  هدرک  تعیب  قارع  زاـجح و 

وا و  تسین ، اور  ناشیا  رب  تفالخ  يدصت  هک  تساهنامه  هکم و  حتف  ناگدـش  دازآ  زا  هک  يا  هیواعم  تسین  هیواعم  ياج  اروش  و  هدومنن ،
هتفر و ع )  ) یلع تمدخ  هب  هیواعم  یگدنیامنب  هک  نیا  زا  يو ، رکذت  رثا  رب  دـندوب " . بازحا )  ) مجاهم كرـشم  لئابق  نارـس  زا  شردـپ  و 

دندومن . هبوت  شروضح  رد  هتشگ  نامیشپ  دندوب  هدرک  يداهنشیپ  نانچ 
. تخاس دازآ  ار  امش  ص )  ) ربمایپ هک  یتسین  شیپ  هکم  حتف  هدش  دازآ  رسپ  يا  هدش  دازآ  وت  دیوگ " : یم  هیواعم  هب  ناحوص  نب  هعصعص 

تسا " ؟ اور  هکم  حتف  هدش  دازآ  ریسا  يارب  تفالخ  يدصت  هنوگچ  نیا ، ربانب 
هک رمع  رـسپ  راک  رظن و  هدـیقع و  و  دنیـشنب ؟ تفالخ  هب  هکم - حـتف  هدـش  دازآ  رـسپ  هدـش  دازآ  هیواعم - هک  تسا  اور  هنوگچ  نیا ، ربانب 
اب ینمـشد  زج  یلیلد  ایآ  تسا ؟ هدرک  تعیب  وا  اب  يزوجم  هچ  هب  دراد ؟ يراـبتعا  شزرا و  هچ  هدومن  تعیب  تفـالخ  هب  يدوجوم  نینچاـب 

تسا ؟ هتشاد  مالسلا  هیلع  یلع  نانموم  ریما  نایقتم و  يالوم  اب  ص )  ) مرکا ربمایپ  نادناخ  رورس 

دیزی تعیب  رب  یمومع  قافتا  عامجا و 

قافتا عامجانیا و  هدرک ، تعیب  تفالخ  هب  دـیلپ  دوجوم  نیا  اب  دـیزی ، اب  تعیب  رب  یمومع  قافتا  عامجا و  هناهب  هب  رمع  رـسپ  رگا  یهگنا  و 
شموکحم نیعبات  باحـصا و  هک  دـنا  هدرک  تعیب  يدـیزی  اب  نید  لاجر  تما و  ياحلـص  همه  اـجک  تسا ؟ هتفرگ  تروص  اـجک  یمومع 

هماکچ  رد  همالس  سلوب  داتسا  رصاعم  رعاش  هک  نانچ  تسا و  فورعم  يراکتفاثک  يراسگیم و  يزابسوه و  ینارتوهش و  هب  دنا و  هتخاس 
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دیارس : یم  ریدغ "  " 
یناوخ  یم  يراگتسر  هبو  هتشادرب  حالفلا "  یلع  یح  گناب "  هکنآ  يا  نذوم 

شاب ! هتسهآ  نک و  مک  ار  تیادص  حبص  ناذا  رد 
ادخ  زا  لفاغ  هاشداپ  هک  نک  هجوت 

تسا  نیکمن  يورهام  ناکزینک  مرگ  رس 
دیزی  نازیم  فک  رد  ربکا "  هللا  رازه  و 
دزراین  یبارش  هعرج  نیشن - تخت  نآ 

یبل  چیه  هک  دشوج  یم  يا  هتسبرس  هرمخ  رد  هک 
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تسا ! هتخیماین  نادب  یبآ  چیه  هدیسرن و  نآ  هب 
شریسفت رد  یبطرق  تسا 0 ناتـسادمه  دراد و  عامجا  تسا  طرـش  ندوب  لداع  يرادـمامز  تماما و  يدـصت  رد  هک  نیا  رب  تما  یفرط  زا 

نامیپ هک  تسین  نیا  رد  یفالتخا  تما  ناـیمرد  اریز  تسا . ندوب  ورتسار  لداـع و  يرادـمامز ، تماـما و  طرـش  نیمهدزاـی  دـسیون " : یم 
هب دـشاب  هتـشاد  يرت  رب  ناگمه  رب  یملع  ظاحل  زا  رادـمامز  وماما  یتسیاـب  و  ددرگ ، یمن  دـقعنم  قساـف  راکتـشز  مدآ  يارب  تماـما  تعیب 
یم شیوخ  عیفـش  ار  یـسک  هچ  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  نیا  رباـنب  دنتـسه  ناتناعیفـشناتنارادمامز  همئا و  هک  ص )  ) ربماـیپ شیاـمرف  بجوـم 

عیفـش ار  یـسکهچ  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  نیا  ربانب  دنتـسهناتناعیفش  ناتنرادـمامز  همئا و  هک  ص )  ) ربماـیپ شیاـمرف  بجوم  هب  و  دـینادرگ .
ملع و تعـسو  رب  دـیزگرب و  ناتیرادـمامز  يارب  ار  وا  ادـخ  : " تسه تولاـط  فـصو  رد  هک  يا  هیآ  بجوـم  هب  و  دـینادرگ . یم  شیوـخ 

ماـما دـسیون " : یم  و  دـنک " . یم  رکذ  دـشاب  یم  یئاـناوت  هناـشن  ار  هچنآ  سپـس  دروآ و  یم  ار  مـلع  ادـتبا  مـنیب  یم  دوزفیب " . شمادـنا 
دنیوگ یم  تنـس ) لها  ینعی   ) ناناملـسم هماع  ، تشگ بکترم  یتشز  راک  شباصتنا  تعیبققحت و  زا  سپ  دش و  روصنم  رگا  رادـمامزای ) )

نیا هب  اساسا  رادـمامز ) ای   ) ماما هک  تسا  ملـسم  اریز  ددرگ ، یم  رانک  رب  شراکـشآ  تشز  راک  تلع  هب  هدـش و  هتخیـسگ  شتماـما  ناـینب 
يرادهگن ار  ناگناوید  نامیتی و  لاوما  دناتسب و  نانآ  يارب  ار  مدرم  قوقح  دنک و  ارجا  ار  یمالسا  يازج  نوناق  هک  دوش  یم  نییعت  روظنم 

حرش  هب  هک  فئاظونیالاثما  دیامن و  یتسرپ  رس  ناشدوخ  زاو 
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قح رادـمامز  ماما و  مینک  ضرف  رگا  و  ددرگ . یم  فیلاکت  نیا  ماـجنا  زا  وا  عناـم  شیراکتـشز  قسف و  دوب  راگتـشز  قساـف و  یتقو  دـمآ .
. میا هدرمـش  چـیه  دوش  یم  بوصنم  نییعت و  شماجنا  يارب  اساسا  رادـمامز  هک  ار  یفئاـظو  ماـمت  دـشاب  قساـف  هک  دـشاب  هتـشاد  ناـکماو 

چیه شیانعم  يرادـمامز  هبقساف  نییعت  نوچ  دـشابن  قساـف  اـمتح  دـیابمیئوگ  یم  رادـمامز  نیعت  ماـگنه  ادـتبا و  هک  دـینک  یمن  هظحـالم 
تـشز راک  هب  راکـشآ  دوش و  قساف  ادعب  رادمامز  هاگره  روطنیمه  مینک . یم  نییعت  رادمامز  شماجنا  روظنم  هب  هک  تسایفئاظو  ندرمش 

دنز " . تسد 
هکنانچ تخاس  یمومع  قافتا  عامجا و  رمع  رـسپ  يارب  فالتخا  زا  دوب  هتفرگ  هنانئاخ  تعیب  نآ  يازا  رد  هیواعم  زا  هک  يرازه  دص  يرآ ،

اهنآ شیپاشیپ  وتسرپ  لوپ  نابلط  تصرف  نیا  هک  درک  يراـک  تشاذـگ و  اـهرثا  هنوگ  نیمه  نارگید  رد  اـه ، هوشر  اـه و  لوپ  هنوگ  نیا 
وا دزن  ماش  هب  ار  دوخ  یبتک  تعیب  درک و  تعیب  مه  دیزی  شرسپ  اب  هیواعم  ابتعیب  زا  سپ  ناسنیدب ، دیزی . اب  تعیب  يارب  دندیود  رمع  رسپ 
رد شرانک و  رد  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ص )  ) ربمایپ دنزرف  نارادنید  سدقم  ياوشیپ  ناگدازآرورـس و  قح و  رب  ماما  هک  یلاح  رد  داتـسرف 

رورس ناربمایپ ، تریسمه  نیرب و  سانشنید  تعیرـش و  رهظم  نآ  تماما ، راختفا  هیام  نآ  تلاسر ، رکیپ  زا  يا  هراپنآ  دوب ، شمـشچ  ربارب 
دیپت . یم  شتموکح  قایتشا  رد  دوب و  وا  يرادمامز  هتقیش  اه  لد  و  یتشهب ...  ناناوج 

داضت دـیدن و  فالتخا  زا  يرثا  دـیزی  تموکح  دروم  رد  داـهنن و  یعقو  تشذـگ  یم  شفارطا  رد  هچنآ  تاـیعقاو و  ماـمت  هب  مدآ  نیا  اـما 
ار هعماج  وس  رگید  زا  ناشناکلسم  مه  راکهبت و  نایوما  دیزی و  و  وسکی ، زا  شنارای  ع)و   ) یلع نب  نیـسح  نایم  هک  ار  ینینوخو  نیگمهس 
هک ینیمز  رس  رد  نیـسح - ینعی  مدنزرف - نیا  هک "  دومنن  یئانتعا  ص )  ) یمارگ ربمایپ  شیامرف  هب  تشاگنا و  چیه  دوب  هدروآ  رد  هزرل  هب 

. " دینک يرای  ار  وا  دیاب  دیدوب  نآ  دهاش  هک  امش  زا  مادک  ره  دش . دهاوخ  هتشک  دوش  یم  هدناوخ  البرک 
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درک و تعیب  دیزی  اب  درک  يرای  شتموکح ، زا  ینابیتشپ  دـیزی و  تعیب  ریرقت  اب  ار  صو ) ربمایپ  هدـید  رون  نآ  مولظم  دیدمتـسنآ و  يرآ ،
مدرم یگدنیامن  تئیه  یتقو  یتح  هک  دیزرو  رارصا  دنام و  رادافو  شتعیب  نامیپ  رب  نادنچ  تسا و  هدرک  تسرد  قح و  رب  یتعیب  تشادنپ 

دنام . رادافو  دیچیپن و  شتعاطا  زا  رس  دومنمالعا  قلخ  هب  ار  دیزی  ینید  یب  داسف و  تنایخ و  يراگتشز و  تشگرب و  ماش  زا  هنیدم 
نازینک شروضح  رد  دنز ، یم  زاس  دروخ ، یم  بارش  درادن ، نیدهک  میئآ  یم  یسک  دزن  زا  ام  دنتـشاد " : مالعا  هک  یماگنه  یتح  يرآ ،

هدرک رانک  رب  علخ و  تموکح  زا  ار  وا  هک  میریگ  یم  دهاش  ار  امـش  ام  دیامن . یمینیـشنمه  شاب  وا  اب  و  دنک ، یم  يزابگـس  دـنزاون ، یم 
دزن هنیدم ) مدرم   ) یگدنیامن هب  صفح  نب  ورمع  وبا  دیوگ : یم  حیلف  نبا  دـندرک . علخ  ار  دـیزی  يوریپ و  ناشیا  زا  مدرم  هجیتن ، رد  میا " .
حلاص نمادکاپ و  يدرم  و  داتـسیا - ربنم  رانک  هب  تشگزاب  هنیدم  هب  نوچ  داد . وا  هب  وکین  يایاده  تشاد و  یمارگ  ار  وا  دیزی  تفردـیزی .

نب دـیزی  مدـید  مسق  ادـخب  تشادـن ؟ یمارگ  ارم  اـیآ  ما ؟ هتفرگن  رارق  تبحم  دروم  اـیآ  درک : قطن  نینچ  و  دوب - مدرميدونـشخ  دروـم  و 
دندومن . مالعا  تموکح  زا  ار  دیزی  يرانک  رب  اقفتم  هنیدم  رد  مدرم  هجیتن ، رد  دنک . یم  كرت  ار  زامن  یتسم  رس  زا  هیواعم 

درک و مالعا  تشگرب  هنیدم  هب  نوچ  دندوب . هداتـسرف  دیزی  دزن  هنیدم  مدرم  هک  دوب  یی  یگدنیامن  تئیه  وضع  یباحـص  همرخم  نب  روسم 
هرح وبا  دنزب . دح  ار  همرخم  نب - روسم  داد  روتسد  شرادناتسا  هب  دنداد . شرازگ  دیزی  هب  تسا . راوخبارـش  قساف و  دیزی  هک  داد  تداهش 

دورس : نینچ  هراب  نیا  رد 
دلاخ  وبا  ار  وب  نیکشم  یحوبص  بارش 

دننز !؟ یم  روسم  هب  ار  دح  دشون و  یم  دیزی ) )
اعدا  دندرک ، علخ  اقفتم  ار  دیزی  هک  هنیدم  مدرم  باحصا و  اب  هلباقم  يارب  رمع  رسپ 
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راد و هداوناخ و  میداد . حرش  ار  شراک  متفه  دلج  رد  دیوگ . یم  وا  هک  تسا  نیمه  شقادصم  هدینش و  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  یثیدح  درک 
هک دنک  تکرش  شتفلاخم  علخراک و  رد  ای  دنک  علخ  ار  دیزی  امش  زا  یکی  ادابم  تفگ " : اهنآ  هب  درک و  عمج  ار  شناگدش  دازآ  هتسد و 

علخ و يارب  هدرک و  علخ  ار  دیزی  منک  ادـیپ  عالطا  هک  امـش  زا  مادـک  ره  تفگ " : هتـشون  يراخب  هکنانچای  درک "  مهاوخ  هقالععطق  وا  اب 
هب هک  یثیدـح  هب  درک  دنتـسم  دـیزی  اب  تعیب  نامیپ  هب  ار  شیوخ  يرادافو  درک " . مهاوخ  هقالع  عطق  وا  اـب  اـمتح  هدومن ، تعیب  شطوقس 

ینالف ینگـش  نامیپ  نیا  دـنیوگ  یم  دـنزارفا و  یم  یمچرپ  شیارب  تمایق  زور  نکـش  نامیپ  هک "  هدینـش  ص )  ) ربمایپ زا  شدوخياـعدا 
نآ رب  نامیپ  تعیب و  ظفل  قالطا  تسین و  یعرـش  حیحـص و  نامیپ  دـیزی  اـب  تعیب  ـالوا  هک  هدز  یمهفن  هب  ار  دوخ  اـی  هتـسنادن  و  تسا " .
هک ضرف  هب  دـیزی - زا  ینید  یب  قسف و  روهظ  اب  ایناث  دوش ، یمن  هتـسب  قساـف  اـب  تعیب  ناـمیپ  تما  قاـفتا  هب  اـنب  نوچ  دـشاب  یمن  تسرد 

نکش نامیپ  نکش و  تعیب  شا  هدننک  علخ  هکنیا  هن  دوب  دهاوخ  بجاو  شعلخ  هتسسگ و  شتعیب  نامیپ  تسین - هک  دشاب  حیحـص  شتعیب 
دوش ! هدیمان 

ربمایپ ادخ و  اب  لاح  نیع  رد  هک  ینامیپ  تسب . تعیب  نامیپ  ناوت  یمن  دراذگ  یم  اپ  اریز  ار  ادـخ  ماکحا  هک  سانـشن  ادـخ  دـیزی  اب  اساسا 
هدناوخ دیزی  تعیب  هچنآ  هک  یلاح  رد  يرابجا ، یلیمحت و  يدقع  هنتسا  هنادازآ  يرایتخا و  ینامیپ  تعیب ، یهگناو  دوش  یم  هتسب  (ص )

اهنت و  دندیزرو ، يراد  دوخ  شتعیب  زا  دنتخانـشیم  ار  دیزی  هکنانآ  هدش و  هتفرگ  دیدهت  عیمطت و  اب  ریـشمش و  روز  هب  هک  تسايرارقا  دـنا 
يارب دـندرب  شتیهام  هب  یپ  هکنیمه  و  دـندومن ، تعیب  راهظا  دنتخانـش  یمن  تسرد  ار  وا  البق  هک  یناسک  ای  ناتـسرپ  توهـش  نابلط و  عفن 
یتقو اما  دـشن ، دـیزی  اـب  تعیب  هب  رـضاح  ادـتباهک  دوب  یناـسک  زا  رمع  رـسپ  دوخ  دـندرک . مـالعا  ار  شعلخ  شیوخ  ناـمیا  نید و  تاـجن 
تعیب اب  تفلاخم  رد  ادتبا  داد . هولج  هنوگ  رگد  تفرگ و  هدیدنار  تایعقاو  لوصا و  تخادنا  هزم  شنادند  ریز  دیزی  هوشر  رازه  ردـصکی 
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ینعی   ) تفالخ نیا  تفگ "  یم  درک و  یم  هیکت  مالسا  یسایس  ويداقتعا  لوصا  هب  هیواعم  دهعیلو  ناونع  هب  دیزی 

هحفص 64 ] ] 

تسین ناریا  یهاشنهاش  ماظن  ای  یبرغ ) مر  يروطارپما   ) يرصیق ماظن  ای  یقرش ) مر  يروطارپما   ) یـسویلک اره  ماظن  لثم  یمالـسا ) تفالخ 
قباس هدـیقع  هک  نیا  یکی  دـش ، راتفرگ  راوشد  راک  ود  نایم  نالک  هوشر  نآنتفرگ  زا  دـعب   " دربب . ثرا  هب  ردـگ  زارـسپ  ار  تموکح  هک 

زا سپ  اـصوصخمنابقاوع  لوبق  دـیزی و  اـب  تفلاـخم  يرگید  دریذـپب و  ار  هدـیقع  رییغت  نیاـیئاوسر  هداد و  رییغت  دـیزی  هراـبرد  ار  شیوخ 
دوجوم نآ  اب  دوب  هدرک  تعیب  هیواعم - شردـپ - اب  هکروط  نامه  هرخالاب  دومن و  ارادـم  دـیزی  هب  یتدـم  ات  تهج  نیمه  هب  هوشر  تفایرد 

ارادـم یئابیکـش و  دوب  یتحاراـن  يراـتفرگ و  هیاـم  رگا  دوب و  دـهاوخ  تیاـضر  هیاـم  دوـب  بوـخ  رگا  تفگ : هدرک و  تعیب  دـیلپ  هزره و 
یم عانتما  شتعیب  زا  هیواعم - شردپ - دوجو  رطاخ  هب  لاحب  ات  هک  دیـشارت  ار  هناهب  نیا  شا  دیقع  رییغت  یئاوسر  عفر  يارب  و  درک . میهاوخ 

هئطخت در و  روط  نیا  تعیب  ریخات  يارب  ار  وا  هناـهب  تسناوت  یم  دـیزی  مدرک  تعیب  هب  مادـقا  تشگ  فرطرب  عناـم  نآ  نوچ  ـالاح  مدرک و 
الو تعیب  هکلب  تسین ، تسرد  دحاو  نآ  رد  مکاح  ود  يارب  تعیب  ود  یئوگب  ات  تساوخ  یمن  شتعیب  ضرع  رد  ار  تعیب  مردپ  هک  دـیامن 
يو اـب  ثحب  لالدتـسا و  هب  دـید  یم  لـصاح  ار  دوصقم  نوچ  نکل  تساوخ . یم  دوخ  زا  سپ  يارب  شیوخ  تعیب  لوـط  رد  ارم  يدـهعتی 

تخادرپن !
ار شرودرمع  رـسپ  لثم  یناتـسرپ  لوپ  نابلط و  هاج  درم ، هیواعم  یتقو  هیواعم . نامز  رد  شماجنا  ینوگچ  دیزی و  تعیب  تیهام  دوب  نینچ 
زواجت و هانگ و  هار  رد  يراکمه  مرـش و  یب  راـکهبت  نآ  تعیب  ریرقت  اـب  و  دـنتفرگ ، تعیب  شیارب  نآ  نیا و  زا  عیمطت  دـیدهت و  اـب  هتفرگ 

مهارف و  زواــجت - يراــکهانگ و  رــسرب  هــن  دــینک  يراــکمه  يراــک  زیهرپ  یکین و  هار  رد  دــیامرف : یم  ادــخ  هکیلاــح  رد  فارحنا -
هب وددرگ  راوتسا  دیزی  تنطلس  تخت  هک  دنتشگ  ببس  تریس  وکین  ناعبات  حلاص و  باحـصا  اب  تفلاخم  تما و  هیزجت  فالتخانتخاس و 
مرح هنیدم و  نانکاس  لام  نوخو و  دراد  مازعا  زهجم و  ار  هبقع  نب  ملـسم  هاپـس  دناوتب  و  دیآ ، رداق  شتایانج  یناطیـش و  ياه  هشقن  ماجنا 

دنشکب و  دنتساوخ  ار  هک  ره  زور  هس  تدم  هب  دهد  هزاجا  دزاس و  لالح  اهنآ  يارب  ار  ص )  ) ادخربمایپ
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دندیسر . لتق  هب  نآرق  نالماح  ناوریپ و  زا  نت  دصتفه  نآ  نایرج  رد  و  دنیابرب ، دندزدب و  دنتساوخ  ار  هچ  ره 
هتـشک هک  تسا  يراصنا  زا  ریغ  نیا  ودندیـسر  لتق  هب  يدـنا  دـصتفه و  شیرق  ياه  تیـصخش  زا  هرح  گنج  رد  دـسیون " : یم  يرذـالب 

دبع و  یعجشا ، نانس  نب  لقعم  دندش و  هتشک  هجنکش  تحت  هک  یباحصا  زا  دندوب . ص )  ) ربمایپ باحـصا  زا  یعمج  ناشنایم  رد  دندش و 
نب ضاـیع  هللا ، دـبع  نـب  هریغم  ، هـبقع نـب  هللا  دـبع  عفاـن ، نـب  ییحی  دـلاخ ، نـب  لیعامــسا  هـعیبر ، نـب  ساـبع  نـب  لـضف  و  دــیز ، نـب  هللا 
یبا نب  هللا  دبع  مزح ، نب  ورمع  نب  دمحم  ریمح ، نب  ضایع  هللا ، دبع  نب  هریغم  هبقع ، نب  هللا  دبع  عفان ، نب  ییحی  دلاخ ، نب  لیعامسا  ، هعیبر

تاجن ادخ  اردعس  نب  لهس  و  يراصنا ) هللا  دبع  نب  ) رباح و  يردخ )  ) دیعس وبا  هکلهم ، نآزا  مصاع . رسپ  ود  نامیلـس  هللا و  دیبع  و  ورمع ،
لتق نیا  زا  سپ  دنتـسه "  نم  تما  دارفانیرتهب  مباحـصا  زا  سپ  نانآ  دـیامرف " : یم  هرح  هعقاو "  نادیهـش  هرابرد  یمارگ  ربمایپ  داد " و 
دوخ نومـضم  نیاهب  تعیب  زا  هک  ره  و  دندیزی ، هدرب  هک  دننک  تعیب  نومـضم  نیا  هب  دندش  روبجم  دندوب  درب  ردب  ناج  هک  دنچ  ینت  ماع ،
هتفگ تسا . هدرک  هایـس  ار  خیرات  يور  هک  داد  خر  یکمانتـشحو  مئارج  عیاجف و  تایانج و  ارجام ، نآ  رد  دش  یم  هتـشک  دومن  یم  يراد 
رهوش نودب  نارازه  هدش و  دیرد  هزیشودرازه  تمصع  هدرپ  دنا و  هدش  هتـشک  هچب  ونز  زا  ریغ  رفن  رازه  دودح  رد  هزور  دنچنآ  رد  دنا :
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دنک  یم  تیب  نیاندناوخ  هب  عورش  دسر  یم  دیزی  هب  نیگننيراکهبت  نآ  ربخ  نوچ  تسا . هتشگ  نتسبآ 
دندید  یم  دندش  هتشکردب  رد  هک  مدادجا  شاک 

عامجا هب  یکتم  دـیزی  اب  دوخ  تعیب  رد  رمع  رـسپ  ناسنیدـب  دـنچیپ ! یم  دوخب  ریـشمش  هبرـض  زا  هنوگچ  راـصنا ) هلیبقود  زا  یکی   ) جرزخ
شابوا و نینچ 
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هب لاح  نامه  رد  دومن و  یم  لالدتـسا  دانتـسا و  دـندوب  مجاهم  كرـشم و  لئابق  هدـنام  یقاب  هک  یناراـکهبت  یناتـسادمه  هب  دوب و  یلذارا 
رایسب ناشنایمرد  رادنید  نمادکاپ و  نادرم  دندوب و  راصناو  نارجاهم  دنزرف  هک  دقع -) لح و  لها   ) رظنبحاص لاجر  یناتـسادمه  قافتا و 

لتق رد  و  ع -)  ) یلع نب  نیسح  یتشهب - ناناوج  رورس  و  ص )  ) ربمایپ دنزرف  نتـشک  رد  وا  اب  درک و  تعیب  دیزی  اب  درک . یمن  یئانتعا  دوب -
ناشود ره  باسح  هب  ادـخ  تسج . تکرـش  تشگ و  تسدـمه  ناشاه  هداوناخ  سیماون  کـته  هنیدـم و  مدرمو  نیعباـت  باحـصا و  ماـع 

دیسر . دهاوخ 
حلاص نادرم  ار  اهنآ  شامق  زا  يراگتشز  و  هیواعم - شرگ - زواجت  راکمتس و  ردپو  دحلم  رفاک و  دیزی  هک  تسا  یـسک  رمعرـسپ ، نیمه 

دنرادن  دننامه  هک  یحلاص  نادرم  دناوخ  یم  يریظن  یب 
رمع رـسپ  دنا . هتـشون  افلخلا  خیرات  رد  یطویـس  زین  یبهذ و  هک  تسا  هدرک  تبث  رمع  رـسپ  لوق  زا  ار  یتیاور  قیرط  نیدنج  زا  رکاسع  نبا 

نیرونلا وذ  نافع  رـسپ  تسا . ینهآ  ربت  نوچ  دیا  هدیمان  قوراف  یتسرد  هب  ار  رمع  دیا . هدناوخ  قیدـص  یتسرد  هب  ار  رکب  وبا  دـیوگیم " :
مالس حافس و  و  دنسدقم . نیمز  رس  هاشداپ  ود  شرـسپ  هیواعم و  دش . دهاوخینازرا  وا  هب  تمحر  راب  ود  هدش و  هتـشک  هنامولظم  قحانب و 

دنریظن "  یب  حلاص و  یگمه  دنتسه و  يول  نب  بعک  هلیبق  زا  یگمه  بصعلا  ریما  نیما و  يدهم و  رباج و  روصنم و  و 
هتـشاذگ شیارب  یمـسا  بوخ  هک  قیدص  رکب  وبا  تشاد : دنهاوخ  یئاورنامرف  تما  نیا  رب  هفیلخ  هدزاود  تسا " : هدمآ  زین  ترابع  نیا  هب 

تمحر راب  ود  هدش و  هتـشک  هنامولظم  قحانب و  هک  نیرونلا  وذ  نافع  نب  نامثع  دیا ، هدیمان  تسرد  تسا و  ینهآریت  هک  قوراف  رمع  دیا ،
ریما مالس و  نیما و  رباج و  روصنم و  دوب و  دهاوخ  حافس  سپس  شرـسپ ، هیواعم و  سدقم  نیمز  رـس  هاشداپ  ود  دش ، دهاوخ  ینازرا  وا  هب 

هلیبق  زا  یگمه  تسا و  هتخانشن  سک  هدشن و  هدید  ناشریظن  هک  بصعلا 
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تسا یسک  يرگید  دبای و  یمن  ماود  رتشیب  زور  ود  شتموکح  یکی  نانآ  هلمج  زا  ناطحق . زا  يدرم  ناشنایمرد  دنتـسه و  يول  نب  بعک 
شدنشک " . یمدنکن  تعیب  ناشیا  اب  رگا  تشک و  میهاوخ  ارت  هن  رگ  نک و  تعیب  ام  اب  دنیوگ  یم  وا  هب  هک 

دمحم هداز  یباحص  ندش  هتشک  ببس  هلمج  زا  دروآ ، مهارف  ار  ینیگمهس  تایانج  هلیسو  اهنآ  هب  لمع  يدیاقع و  نینچ  رشن  اب  رمع  رـسپ 
دیسر . لتق  هب  داد  تداهش  دیزپ  يراوخبارش  رب  نوچ  هک  تشگ  مهج  یبا  نب 
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رمع رسپ  بیجع  ياهراک  اه و  هتفگ 

هراشا

ریاـس رد  تفـالخ و  دروم  رد  شیبایـشزرا  باـختنا و  هتفگ و  رظن و  لاـح ، تسا . تعیب  تفـالخ و  عوـضوم  رد  رمع  رـسپ  رکفت  زرط  نیا 
يرکف دبو  يدرخبان  رب  یضعب  دشاب  یم  تسد  رد  يو  زا  هک  یی  یخیرات  رابخا  دشاب ؟ هتـشاد  دناوت  یم  يرابتعا  شزرا و  هچ  تاعوضوم 

راد و بناج  هتـشاد و  ترفن  يو  زا  هدوب و  دـب  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  اب  دـهد  یم  ناـشن  یخرب  و  دـیامن . یم  تلـالد  شا  یئار  تسـس  و 
هتـسد راد و  هاوخ  شنارای و  و  ع )  ) یلع هاوخ  نیفرط -- زا  کیچیه  هرابرد  شرظن  نیا ، ربانب  تسا . هتفرگ  یم  ار  يوما  راک  زواجت  هتـسد 

تسین . بئاصو  تجح  نایوما -
يرتسبمه تمعن  هب  نم  هزادنا  هب  سکچیه  هشذگ  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  شنخـس " : نیا  زا  یکاح  تسا  يربخ  لوا  عون  رابخا  زا  يا  هنومن 

زا و  تسا . هتشادن  توهش  هب  زج  یلیامت  لاغتشا و  يراک و  رس و  هدوب و  یناوهش  يدرم  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  شفرحزا  تسا  هتفاین  تسد 
ادخ و لوسر  تاکلم  هک  هتسنادن  و  شیوخ ، زا  رت  یناوهش  یتح  هتشادنپ  دوخ  لثم  ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  نیا  شیدرخبان  یئار و  تسس 

هتـسنامیم ار  هرئاد  زکرم  تباث و  ینازیمرب  لادـتعا و  تیاهن  رد  شیاوق  زا  کی  ره  هدوب و  هنزاوم  لداعت و  رد  روآ ، تلاـسر  نآ  ییاـهورین 
شتاکلم همه  هب  دیوج  راختفا  هتـساوخ  یم  شترـضحهاگ  ره  ظاحل  نیمه  هب  و  زکرمتم . اجکی  رد  دنربارب و  شیاه  ورین  طوطخ  همه  هک 

ار تاکلم  رگید  دیامن و  یم  راختفا  شتوهش  هوق  هب  طقف  هک  نآ  شتوهش . هوق  هب  رمع  رسپ  نوچ  ای  دنچای  کی  هب  هن  هدیزرو  یم  تاهابم 
توهش نیمه  هب  تافتلا  اب  باطخ - نب  رمع  شردپ - دریگ . یم  رب  هدرپ  شیوخ  لقعفعض  یئار و  تسـس  زا  دراگنا . یم  هدوبن  ای  هدیدن 

داهج  رد  تکرش  هزاجا  نوچ  هک  دوب  یئارگ 
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انز هاگترپ  هب  شندیزغل  سرت  زا  هک  رمع  رسپ  يوش "  انز  بکترمهک  منارگن  نیا  زا  نم  مرسپ  يآ  تفگ " : تفریذپن و  تساوخ  یجراخ 
دشاب  هتشاد  دناوت  یم  ینید  رابتعا  شزرا و  هچ  دنرادزاب  یجراخ  داهج  رد  تکرش  راختفا  زا  اروا  ینارتوهش  و 

هیبشت شردپ  هب  ار  دوخ  تشاد  قح  يرآ ، تسا . هتشاگنا  ناشلا  میظع  یمارگ و  ربمایپ  هیبش  ار  دوخ  هک  هدیزرو  تراسج  رایسب  رمع  رـسپ 
ياهراک زا  : " تفگ باطخ  نب  رمع  دیوگ : یم  نیریسنب  دمحم  تسا . وا  یناوهش  توق  یئارگ و  توهـش  هباشت  ردپ  هب  هک  ره  و  دیامن -

نیمه تلع  هب  دـیآ "  یمرد  مجاودزا  هب  هک  منک و  یم  جاودزا  هک  اب  مشیدـنا  یمن  چـیه  هک  نیا  زج  هدـنامن  نم  رد  زیچ  چـیه  تیلهاـج 
. دور یم  شزینک  دزن  يرتسبمه  يارب  هک  نیا  الثم  تسا . تبث  خـیرات  رد  هک  دـیتلغ  رد  یناـهانگ  بـالجنم  هب  رمع  هکدوب  یئارگ  توهش 
هب تسا . هنانز  تداـع  رد  دوش  یم  هجوتم  دزیوآ و  یم  رد  وا  اـب  زینک  رکذـت  هب  هجوت  یب  رمع  تسا  هناـنز  تداـع  رد  هک  دـیوگ  یم  زینک 

هدب  هقدص  رانید  مین  درذگ . رد  تهانگ  زا  ادخ  صفح  ابا  دیامرف : یم  دینک . یم  نایب  ار  ارجام  دوریم و  ص )  ) ربمایپ تمدخ 
ربمایپ روضح  هب  ادرف  درک . يرتسبمه  شرـسمه  اـب  درپس و  نت  شهاوخ  هب  ناـنع  نآ - رد  يرتسبمه  ندـش  اور  زا  شیپ  و  ناـضمر - بش 

یـصالخ هار  اـیآ  مدرک . يرتـسبمه  مرـسمه  اـب  اـت  تفیرفب  ارم  مسفن  ياوه  نوچ  مبلط . یم  شزوپ  وت  زا  ادـخ و  زا  تفگ : هدیـسر  (ص )
، دـیدرک یم  تنایخ  ناتدوخ  هب  امـش  هک  تسا  اناد  ادـخ  هک "  دـمآ  دورف  هیآ  نیا  ینکب و  يراک  نانچ  دوبن  راوازـس  رمع  دومرف : تسه ؟

سپ 
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دینک " ...  يرتسبمه  ناتنزاب  نونکا  تشذگرد . امش  زا  تفریذپ و  ار  نات  هبوت 
. دوب رکب  یبا  نب  هللا  دبع  رسمه  دیز  رتخد  هکتاع  تسا " : هدرک  تبث  ار  تیاور  نیا  دیز  نب  یلع  لوقزا  يربکلا "  تاقبط  رد "  دعس  نبا 

انب هکتاع  دـیاین . رد  يرگید  يرـسمههب  شگرم  زا  سپ  هک  دوب  هدرک  طرـش  شرـسمه  اـب  ـالبق  تشذـگ . رد  شرـسمه  زا  شیپ  هللا  دـبع 
هب رمع  تفریذـپن . دـندش و  شراگتـساوخ  ینادرم  دـیزرو و  یم  عانتما  يرگید  اب  جاودزا  زا  دوب  هدرک  شموحرم  رـسمه  اب  هک  یطرـشهب 
وا نک . دقع  نم  يارب  ار  وا  تفگ : رمع  دشن . مه  رمع  يرـسمه  هب  رـضاح  نک . شیراگتـساوخ  ربب و  ارم  مسا  شیارب  تفگ : نز  نآ  یلو 
زا تساخرب  یتقو  دش . رتسبمه  وا  اب  روز  نبرمع  دش . زیوالگ  رمع  اب  درک و  عانتماهکتاع  تفر . هکتاع  هناخ  هب  رمع  درک . دـقع  شیارب  ار 

يارب ار  دوـخ  اـیب  هک  داتـسرف  وا  دزن  ار  شراکتمدـخ  هکتاـع  دـماین . زاـب  رگید  تـفر و  نوریب  شا  هناـخ  زا  درک و  راـجزنا  راـهظا  نز  نآ 
تخاس " . مهاوخ  هدامآ  وت  يرتسبمه 

نیا دـیامن ، یم  تسار  هداد - تبـسن  يو  هب  راربـالا ر  عـیبر  رد "  يرـشخمز  هـک  نخـس - نآ  اـیآ  تیـصوصخ  عـضو و  نـیا  اـب  يدرم  زا 
" مراد ؟ یماو  يرتسبمه  هب  روز  هب  ار  مدوخدیوگ  انث  دمحا و  ار  وا  هک  دزاس  دلوتم  يدوجوم  ادخ  هک  نیا  دیما  هب  نم  هکنخس " 

هب ات  يزور  ما  هدرک  رذن  تفگ : دمآ و  نم  دزن  يدرم  هک "  هدـمآ  رمع  رـسپ  لوق  زا  مثیه  زا  هک  تسانیا  یخیرات  رابخا  هنوگنآ  زا  رگید 
زامن رگم  دیسرپ  يو  و  تخاس . حرطم  ار  هلاسم  نامه  هتفر  سابع  نبا  دزن  هاگنآ  نک 0 افو  ترذن  هب  متفگ : متسیاب . ارحهوک  رب  هنهرب  ماش 

؟ يا هدرکن  يدـهع  نینچ  رگم  تفگ : ساـبع  نبا  هن  تفگ : یناوـخب ؟ زاـمن  هـنهرب  یهاوـخیم  سپ  تـفگ : يرآ . تـفگ : یناوـخ ؟ یمن 
ناطیش 
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درم نآ  هدب . يا  هتسب  هک  ار  يدهعهرافک  وش و  فکتعم  زورکی  ورب  دندنخب . تشیرب  شنازابرـس  دوخ و  دریگب و  هرخـسم  هب  ارت  هتـساوخ 
دشاب "  هتشاد  ار  سابع  نبا  یهقف  تاطابنتسا  دناوت  یم  ام  زا  یسک  هچ  متفگ : درکلقن  ار  سابع  نبا  نخس  رظن و  هتشگرب  نمدزن 

دـناد و یمن  ار  رذـن  مکح  هک  تسا  یهیقف  هچ  نیا  دزاس . یم  ربخاب  هقفو  ماکحا  زا  شعالطا  ملع و  رادـقم  زا  ار  اـم  درم  نیا  لاـح  حرش 
تسا لطاب  دشاب  یم  دنـسپان  القعهچنآ  هدوهیب و  ياه  راک  ندرک  رذن  تسا و  طرـش  دوش  یمرذن  هچنآ  ناحجر  رذن  رد  هک  درادن  عالطا 

سکچیه هک  تسا  هقف  هیلاع  بلاطم  تالـضعمزا و  هداس  بلطم  نیا  رگم  یهگنا  و  ددرگیمن ؟ ققحتم  دوش و  یمن  دقعنم  يرذن  نینچ  و 
دشابن ؟ نآ  طابنتسا  هب  رداق  سابع  نبا  زا  ریغ 

یناوتان و هدمآ  ملـسم  حیحـص "  رد "  هکنانچ  و  دـهدب ، قالطار  شنز  دوبن  دـلب  هک  سب  نیمه  هقف  نیدزا و  يو  یعالطا  یب  لهج و  رد 
. دـشاب هدرکن  مه  يرتسبمه  هتـشگ و  كاپ  هناهام  تداع  زا  نز  هک  دریگ  یم  تروص  یماگنه  رد  قالط  تسناد  یمن  دومن و  یم  یناداـن 

درک . قالط  هس  دوب  هناهام  تداع  رد  هکیلاح  رد  ار  شنز  وا  دسیون : یم  حیحص "   " رد ملسم 
یـسک یتقوو  دـید ، یمن  تفالخ  قیـال  هتـسیاش و  دوب  هدیـسر  یگدروخلاـس  هب  هدـش و  گرزب  یتقو  یتح  ار  وا  شردـپ  ظاـحل  نیمه  هب 

ار یـسک  یتشادن . رظن  رد  ار  ادخ  تداهنـشیپ  نیا  رد  ادخب  دـشکب "  ارت  ادـخ  تفگ " : دزاس ، دوخ  نیـشناج  ار  رمع  نب  هللا  دـبع  شتفگ 
دهدب ؟، قالط  ار  شنز  تسین  دلب  هکمنادرگ  هفیلخ 
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هب و  ص )  ) ربمایپ هرود  رد  یناوج و  رد  هک  هتـسناد  یم  یتلاهج  یعـالطا و  یب  ناـمهرد  شیوخ  تاـفو  ماـگنه  هب  ار  شرـسپ  رمع  ارهاـظ 
تفالخ يدصت  ماگنه  هب  میئوگنرگا  دنا  هدیسر  تفالخ  هب  باختنا  هلیسو  هب  هک  یناسک  همه  هن  رگ  تسا و  هدوب  شرـسمه  قالط  ماگنه 
شرـسپ هیبش  یعـضو  هلاسم  نیمه  رد  رمع  دوخ  دنا . هدوبن  یمالـسا  نیناوق  هب  ملاع  هیقف و  رمع  لوا  زا  لقا  دـح  تایح - زور  نیرخآ  ات  ای 

كاپ شنز  دراذـگب  هاگنآ  دـنک ، عوجر  شنز  هب  وگب  وا  هب  دومرف " : و  دیـسرپ ، ص )  ) ربمایپ زا  اـت  تسناد  یمن  ار  قـالط  مکح  تشاد و 
قالط تساوخ  رگا  ای  دراد  شهاگن  يرـسمه  هب  تساوخ  رگا  ماگنه  نآ  دوش  كاپ  سپـس  دـیآ و  رد  هنانز  تداع  تلاـحهب  هاـگنآ  دوش 

دهد " .
رـسپ صاخ  یتفـص  یمئاد ، مزالم و  لهج  هک  دهد  یمناشن  دناد ، یم  شیناوج  تلاهج  رد  يریپ  ماگنه  هب  ار  شرـسپ  رمع  هک  نیا  سپ ،

هدوب و یتباث  رادهشیر و  قیمع و  لهج  هچ  نیا  مناد  یمن  تسا  هتـشگزیامتم  نارگید  زا  رمع  رـسارس  ویگـشیمه  لهج  نآ  اب  هدوب و  رمع 
یب لهاج و  ار  وا  تسا - هتفای  ترهـش  شبیجع  رابخا  اـب  مالـسا  خـیرات  یمومع و  راـکفا  رد  هک  یـسک  شردـپ - هک  نآ  زا  يا  هبترم  هچ 

تسین ! يا  هزادناو  دح  ار  شینادان  دناوخب  نادان  لهاج و  ار  وا  رمع "  هک "  یسک  تسا  هدناوخ  عالطا 
كرت تعدب و  يایحا  یپ  رد  هدوب و  هاوخلد  يوه و  ریپ و  دح  هچ  ات  دیامن  یم  ای  دهد  یم  تسد  هب  ار  وا  یسانشنید  نازیم  هک  يرابخا  زا 
هدناوخ رـصق  تروص  هب  شهاگتماقا  رد  یتعکر و  راهچ  مامت و  رفـسرد  ار  تعامج  زامن  هک  تسا  نیا  ص )  ) ربمایپ تنـس  یهلاعیرـشت و 
شیارگ کلـسم و  نارادـفرط  ناتـسرپ و  ایند  هدروآ و  دوجوب  ص )  ) دـمحم نیئآ  رد  نامثع  هک  دـیامن  دـییات  تیبثت و  ار  یتعدـب  ات  تسا 

هک شدوخ  لوق  زا  ار  نیا  دنسم "  رد "  لبنح  دمحا  و  هدرک ، تبث  اطوم "  رد "  کلام  ار  نیا  دنا . هدرک  يوریپ  رمع  رـسپ  لیبق  زا  نایوما 
 " مدناوخ مامت  هاگنآ  شتموکح ، لوا  تمسق  رد  نامثع  اب  رمع و  رکبوبا و  اب  زین  مدناوخ و  یتعکر  ود  ار  زامن  ینم  رد  ص )  ) ربمایپ اب  " 
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ناـنز شوپ  اـپ  رمع  نب  هللا  دـبع  دـیوگیم " : هک  هدرک  تبث  ملاـس  لوق  زا  ننـس "  رد "  دواد  وبا  هک  تسا  نآ  شبیجع  یهقف  ياـهراک  زا 
يارب ار  شوپ  اپ  هدیـشوپ  هکدرک  لقن  شیارب  هشئاع  لوق  زا  ار  (ص ) ربمایپ نخـس  دیبع  زا  رتخد  هیفـص  هک  دـعب  دـیرب . یم  ار  شوپ  مارحا 
دادیم يوتف  نانز  يارب  رمع  رـسپ  دـسیونیم " : مالا "  باتک "  رد  نایعفاش  ییاوشیپ  تشادرب "  تسد  راک  نآ  زا  تسا  هدادهزاجا  ناـنز 

رب شیوخ  شوپ  اپ  دـهد  یم  هزاـجا  ناـنز  هب  هشئاـع  هک  داد  ربخ  وا  هب  هیفـص  هکنآ  اـت  دـننک ، ربشیوخ  شوپ  اـپ  دنـشوپب  مارحا  نوچ  هک 
هب دنـسم " ش  رد "  لبنح  دـمحا  تسا و  هدرک  تبث  ترابع  ود  اب  ننـس "  رد  یقهیب "  ار  نیا   " تشادرب . راـکنآ  زا  تسد  سپ  دـننکن ،

دواد . وبا  ترابع 
هماج هرابرد  هک  یباطخ  رد  دارمهک  نیا  رب  دـنراد  عامجا  قافتا و  هتـشون  هباجالا "  باـتک ر  رد  یـشکرز  هناـنچ  مالـسا  تما  هکیلاـح  رد 

شوپ . اپ  دننک و  نت  رب  هتخود  سابل  هک  تسا  اور  نانز  يار  و  نانز ، هن  دننادرم  تسه  ناگدیشوپ  مارحا 
رمع رکب و  وبا  تموکح  رد  و  ص )  ) ربمایپ هرود  رد  رمع  رسپ  هک "  نیا  زا  یکاح  دنا  هدرک  تبث  يراخب  ملـسم و  هک  تسا  یتیاور  رگید 

تفالخ هرود  رخاوارد  داد و  یم  يرگید  هراجا  هب  دوب  هتـسب  هعرازم  نامیپ  يو  اب  هک  ار  ینافهد  هیواـعم ، تفـالخ  زا  یـشخب  ناـمثع و  و 
نیا رد  هتفر  وا  دزن  سپ  دـنک . یم  لقن  يراک  نینچ  زا  یهن  رب  رئاد  (ص ) ربماـیپ زا  یثیدـح  جـیدخ  نب  عفار  هک  درک  ادـیپ  عـالطا  هیواـعم 

نآ رمع  رسپ  هجیتن ، رد  تسا . هدرک  یهن  هدش  هتسب  يو  اب  هعرازم  نامیپ  هک  یسک  نداد  هزاجا  زا  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : وا  دیسرپهراب .
یهن نآ  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  دـنکیم  اعدا  جـیدخ  نب  عفار  تفگ : یم  دـش  یم  هدیـسرپ  يو  زا  هراب  نآ  رد  هاگ  ره  درک و  كرت  ار  راـک 

." تسا هدرک 
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 ... هیواعم تفالخ  زا  یشخب  و  دیوگ : یم  هک  نیا  زا  تسا " : هدش  هتشون  نینچ  تیاور  نیا  دروم  رد  ملسم  حیحـص "  رب "  يا  هیـشاح  رد 
هفیلخ دـنک و  یم  دای  تموکح  ظـفل  اـب  هناـگ  هس  ياـفلخ  زا  هکیلاـح  رد  دروآ  یم  هفیلخ  فصو  هیواـعم  هراـبرد  هنوگچهک  متفگـش  رد 
رـسپ تساهدروآ : یترابع  نینچ  اب  ار  تیاور  يراخب  تسا . نت  راهچ  نیا  صاخ  هلماک  تفالخ  هک  نآ  لاح  دزادـنا ، یم  ملق  زا  ار  مراهچ 

هعرازم نامیپ  يو  اب  هک  ار  یناقهد  هیواعم ، تموکح  لوا  شخب  نامثعو و  رمع  رکب و  وبا  و  ص )  ) ربمایپ هرود  رد  هنع - هللا  یـضر  رمع -
و مناهاشداپ . هلسلس  رـس  نم  هتفگ : یم  هتـشون - اروشاعهزور  لصف  رد  ینالطـسق  هکنانچ  هیواعم - داد ...  یم  يرگید  هراجا  هب  دوب  هتـسب 
تسا و ترـضح  نآ  تازجعم  زا  نیا  دـسیون : یم  ماش ) رد  یهاشداپ  تسا و  هنیدـم  رد  تفالخ   ) ریغـصلا عماج  ثیدـح  حرـش  رد  يوانم 

نآ رد  دنا  هتفگ  دسیون : یم  دوب ) دهاوخ  لاس  یس  متما  نایمرد  نم  زا  سپ  تفالخ   ) ثیدح حرش  رد  و  هتسویپ . قیقحت  هب  شا  ینیب  شیپ 
یم قالطا  یـسک  رب  طقف  تفالخ  هملک  اریز  تسا ، هدوب  تنطلـس  سپـس  دنا و  هدوبن  یلع ) نب   ) نسح هناگ و  راهچ  يافلخ  زج  هلاس  یس 

دنهاشداپ دنیامن  فلخت  تنس  زا  شیوخراک  رد  هک  یماکح  دشاب و  هتخاس  نآ  روخ  رد  ار  دوخ  ص )  ) ربمایپ تنـس  قبط  لمعاب  هک  دوش 
دنهن " . دوخ  رب  هفیلخ  مان  هچرگ 

میدروآ . دلج  نیمه  رد  رتشیپ  هک  هتفگ  ینخس  تیاور ، نیا  هرابرد  زین  رجح  نبا 
یکدوکزا تلاسر  توبن و  رهش  یحو و  طیحم  رد  ،و  نآ ینید  زکرم  یمالـسا و  روشک  تختیاپ  رد  يا  هفیلخ  رـسپ  هک  تسا  روآ  تفگش 

نایم رد  دشاب و  هتشاد  تساخرب  تسشن و  ناشدیتاسا  خیاشم و  ناوج و  نایباحص  نایم  رد  دنک و  ومن  ودشر  درب و  رسب  يریپ  یناوج و  ات 
لاح نیا  اب  تسا و  هتفای  هار  ناشتیاده  رون  زا  یقلخ  هتشگ و  باریس  ناشمیلاعت  یئاناد و  همشچ  رس  زا  یناهج  هک  نادنمشناد  زا  یتعامج 

تشوگ و دـنک و  قازترا  مارح  هراجا  عورـشمان  هار  زا  هیواـعم و  تنطلـس  هرود  رخآ  اـت  دـنامب  یعـالطا  یب  لـهج و  تملظ  رد  ناـنچمه 
هدرورپ  مارح  لوپ  زا  شتسوپ 
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خیاـشم زا  هک  یجیدـخ  نب  عفار  دـناهرب ، يراوخ  مارح  یهارمگ و  زا  ار  وا  هدیـسر و  شداد  هب  جـیدخ  نب  عفار  هک  نآ  اـت  دوش  هدـیلاب  و 
تسا . هدادن  تکرش  هزاجا  ار  وا  شیلاس  نس و  مک  رطاخ  هب  ردبگنج  رد  مرکا  ربمایپ  هدوبن و  مه  باحصا 

ماع صاخ و  دزنابز  روهـشم و  هدرک  یم  رمع  رـسپ  هک  یمارح  راک  صوصخ  رد  ص )  ) ربماـیپ راـتفگ  هیور و  تنـس و  میناد  یم  نینچمه 
هکره دـیامرف " : یم  هک  يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباـج  ثیدـح  دـننام  تسا  هتفر  راکبدـیدهت  تدـش و  ثیداـحا  زا  یـضعب  رد  تسا و  هدوب 

حاحـص و رد  تسه  ص )  ) ربمایپ زا  دروم  نیا  رد  هک  یثیداحا  " و  دـشاب ، شربمایپ  ادـخ و  اب  گنج  هدامآ  دـیاب  دـیامنن  كرت  ار  هرباـخم 
. تباث نب  دیز  يردخ و  دیعس  وبا  هریره و  وبا  صاقو و  یبا  نب  دعس  هب  دوش و  یم  متخ  هللا  دبع  نب  رباج  هب  هک  یئاهدنس  اب  هدمآ  اهدنسم 

نآ هب  ارناـنآ  تخومآ و  یم  نارگید  هب  ار  یگراوخ  مارح  نیا  اـعبط  درک و  ریـس  یگراوخمارح  اـب  ار  شمکـش  رمع  کـی  هک  رمع  رـسپ 
باحـصا سانـشنید  هیقف و  رـسپ  هفیلخ و  رـسپ  هک  نیا  لایخهب  نارگید  دـناشک و  یم  تکاله  یهارمگهب و  ای  درک  یم  داـشرا  تیادـه و 

راک نیا  هب  هدرک و  يوریپ  وازا  میدرک - هراشا  مشش  دلج  رد  شا  ینیدشناد  یهقف و  تاطابنتسا  زا  يا  هراپ  هبهک  سانشیند  نامه  تسا -
هک دینش  جیدخ  نب  عفار  زا  یتقو  يرگهارمگ ، يزومآ و  مارح  یمراوخمارح و  رمع  کی  زا  سپ  شاک  رمع  رسپ  يرآ  دندولآ ، یم  مارح 

دقع زا  هک  یلام  مکح  هراب  رد  راک و  نیا  هرابرد  هیواعم  شا  هفیلخ  زا  ای  ناسانـشنید  اهقف و  زا  تفر و  یم  هدومرف  یهن  نآ  زا  مرکا  ربمایپ 
مرکا ربمایپ  هک  دنک  یم  اعدا  جیدخ  نب  عفار  دیوگب : تراسج  تیاهن  اب  هک  نیا  هن  دیسرپ  یم  تسا  هدش  فرـصم  هدمآ و  تسد  هب  لطاب 
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تسا  هدرک  یهن  نآ  زا  (ص )
راتفگ و هک  یناسک  ینید و  مولع  ضایف  ياه  همـشچ  رـسو  نادنمـشناد  دـمآ و  رـس  ناهیقف و  تماعجارم و  زا  ار  یـسک  نینچ  هک  نیا  ایآ 

تسین ؟ ناناملسم  قح  رد  تیانج  تنایخ و  وقلخ  ندرک  هارمگ  دیجمت و  رد  يور  هدایزدنرامشب  تسا  تجح  ناشرادرک 

هحفص 76 ] ] 

دبایب . نید  وترپ  رد  ار  شیوخ  یگدنز  هار  هتسناوت  یتح  تسا و  هتشاد  یسناشنید  هقف و  زا  يا  هرهب  وا  ایآ 
هراـبردرمع رـسپ  دینـش  نوـچ  هک "  هشئاـع  زا  هورع  قـیرذ  زا  تسا  هدرک  تبث  شیوـخ  ننـس "  رد "  ینطق  راد  هک  تسا  یتـیاور  رگید ،

یمن مه  وضو  دـعب  دیـسوب و  یم  تشاد  هزور  هکیلاـح  رد  ص)  ) ادـخ لوسر  تشاد : راـهظا  هتفگ  هچ  وضو  نـالطب  رد  شرثا  ندیـسوب و 
تفرگ " .

هبندز رطع  و  دـشاب ، تداع  لاح  رد  هک  ینز  يارب  عادو  فاوط  و  هدرم ، رب  نتـسیرگ  و  هعتم ، هرابرد  شا  هتفگ  زا  یکاح  یتاـیاور  رگید ،
دمآ . دهاوخ  احورشم  اهدعب  هک  مارحا ، ماگنه 

نبا ناورم  هک  هدـش  ملـسم  دـیوگ " : یم  دراد . تلالد  یـسانشنید  زا  صخـش  نیا  هرهب  رادـقم  رب  زین  يرابلا "  حـتف  رد "  رجح  نبا  هتفگ 
هکلب تسین  رت  سانـشنید  نم  زا  رمع  رـسپ  تفگ : دراد ، دوـجو  رمع  رـسپ  هکدـنداد  رکذـت  وا  هـب  تساـخرب  تفـالخ  یپ  زا  نوـچ  مـکح ،

تسا " . هدرک  ص )  ) يربمایپ يدرگاش  تبحاصم و  تسا و  رت  هدروخلاس 
دراد ! يرابتعا  هچ  دنادب  رت  سانشنیديو  زا  ار  دوخ  هدرک  تارج  مکح  نب  ناورم  هک  یسک 

ار شندز  رطع  وهدرب  ار  رمع  رـسپ  مسا  شیارب  یتقو  یعخن  میهاربا  هک  هدوب  بیجع  یهقف  تایلمع  تاراهظا و  هنوگ  نیا  هب  هجوت  اب  دیاش 
يراد ! راکچ  وا  فرح  هب  هتفگ : دنا  هدش  رکذتم  مارحا  هاگب 

هن ! هقف  رد  دراد و  یتسد  ثیدح  ملع  رد  رمعرسپ  تسا : هتفگ  یبعش  ببس  نیمه  هب  دیاش  و 
رد یبعش  يربکلا - تاقبط  رد  دعس  نبا  تیاور  ربانب  هک  تسا - يرظن  نیا 

هحفص 77 ] ] 

وا هقف  زا  رتدب  شثیدـح  یتح  دـنبوغرمان  ود  ره  هدوبن و  شثیدـحاب  رمع  رـسپ  هقف  نایم  یقرف  هک  تسا  نیاام  رظن  اما  دراد . رمع  رـسپ  هراب 
. تسا هدروخنرب  شتافیرحت  ایثیدح  رد  يو  ظفح  ءوس  زا  یئاه  هنومن  هبیبعـش  یئوگ  تسا . وا  ثیدـح  يدـب  زا  شهقف  يدـب  و  تسا ،

: نآ زا  هنومن  دنچ  کنیا 
یناـهگان گرم  دـیوگ : یم  رمع  رـسپ  هک  دیـسر  ربخ  هشئاـع  هب  تسا " : هدرک  تبث  ار  تیاور  نیا  هحلط  نب  یـسوم  قیرط  زا  یناربـط  - 1

ص)  ) ادخ لوسر  هک  تسا  نیا  تقیقح  درذـگ . رد  رمع  رـسپ  ریـصقت  رـس  زا  ادـخ  تفگ : دوش . یم  نانموم  رگنابیرگ  هک  تسا  یمـشخ 
دوش . یم  نارفاک  ریگنابیرگ  هک  یمشخ  نانموميارب و  تسا  یفیفخت  یناهگان  گرم  دومرف :

هک ار  يا  هدعو  دیدید  ایآ  دومرف : هداتسیا  ردب  ناگتـشک  ربارب  رد  ص )  ) ربمایپ تسا " : هدرک  تبث  رمع  رـسپ  زا  ار  نخـس  نیا  يراخب  - 2
ربمایپ تفگ : دـنتفگهشئاع ، يارب  ار  نیا  دنونـش . یم  میوگیم  ار  هچنآ  نونکا  اهنیا  هدوزفا : و  دـمآ ؟ رد  تسار  داد  امـش  هب  ناـتراگدرورپ 

تسا " . تسار  میوگیم  ناشیا  رب  هچنآ  دنناد  یم  نونکا  اهنیا  دومرف : ص )  ) ادخ
دیدید ایآ  نامهب  يآ  نالف  يآ  دومرف : هداتسیا  ردب  گنج  ناگتشک  ربارب  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  تسا " : هدروآ  ترابع  نیا  هب  لبنح  دمحا 
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ادخ تفگ : هشئاع  دیوگ : یم  ییحی  دنونش . یم  ار  منخـس  نونکا  اهنیا  ادخب  دمآ ؟ رد  تسار  هداد  امـش  هب  ناتراگدرورپ  هک  ار  يا  هدعو 
ناشیارب ار  هچنآ  دنناد  یم  نونکا  اهنیا  ادخب  دومرف : ادخربمایپ  تقیقح  رد  تسا . هدیمهف  هابتشا  وا  اریز  درذگ ، رد  رمع  رسپ  ریصقت  رـسزا 

رد هک  ار  یناسک  یناوت  یمن  وت  و  یناونـش ، یمن  ار  ناـگدرم  وت  دـیامرف : یملاـعتم  يادـخ  میناد  یم  و  تسا . هدـمآ  رد  تسار  متفگ  یم 
یناونشب دنروگ 

نب دعـس  گرم  زا  شرع  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  هک  هدرک  تبث  رمع  رـسپ  زا  ار  تیاور  نیا  لوصـالا "  رداون  رد "  يذـمرت  میکح  - 3
تسا  یتخت  شرع  دنا : هتفگ  هدرک و  لیوات  ار  ثیدح  نیا  يا  هدع  دیوگ : یم  هللا  دبع  وبا  دمآ . رد  هزرل  هب  ذاعم 

هحفص 78 ] ] 

نیمه زین  دوراج  تسا . هدرک  لیوات  ار  نآ  هدش و  لقن  رمع  رـسپ  زا  هک  دنا  هدومن  دانتـسا  یثیدح  هب  و  دـنا ، هدرک  لمح  شیورب  ار  وا  هک 
 " هک ار  دعـس  ثیدح  يزور  دیوگیم : نینچ  رمع  رـسپ  لوق  زا  دهاجم  زا  بئاس  نب  ءاطعا  وا  ریرج  دـیوگ : یم  هدرکتیاور  ام  يارب  هنوگ 

یسک چیه  گرم  رطاخ  هب  شرع  تفگ : رمع  رـسپ  دندناوخ  وا  يارب  دیآ "  یم  رد  هزرل  هب  دراد  دعـس  رادید  هب  ادخ  هک  یقـشع  زا  شرع 
- زرمایب ادـخ  رمع - رـسپ  شناد  رادـقم  تسا  نیا  دـیوگ : یم  دـنا . هدرک  لـمح  شیورب  ار  وا  هک  تسا  یتخت  هکلب  دـیآ ، یمن  رد  هزرل  هب 

تسه . یئاناد  يادنمشناد  ره  زا  رت  رب  و  هدینش ، هتفایرد و  هچنآ  هرابرد 
شرع دراد  ادـخ  رادـید  هب  هک  یقـشع  رطاخ  هب  تفگ : رمع  رـسپ  هدرک : تبثتراـبع  نیا  هب  كردتـسم "  رد "  يروباـشین  مکاـح  ار  نیا 

شتوبات . هتخت  ینعی  تسا  هدیزرل 
لیوات و تسناد  دیهاوخ  دنا  هدرک  تبث  يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباج  قیرط  زا   " كردتـسم - رد " مکاح - يراخب و  هک  یتایاور  هظحالم  اب 

ربمایپ هک  مدینـش  دیوگ : یم  امهنع - هللا  یـضر  هللا - دـبع  نب  رباج  تسا . طوبرم  ان  فیخـس و  هزادـنا  هچ  ات  هراب  نآ  رد  رمع  رـسپ  هیجوت 
. تسا هدیزرل  تخت  دیوگ : یم  ءارب  تفگ : رباج  هب  یکی  دمآ . رد  هزرل  هب  ذاعم  نب  دعـس  گرم  زا  نامحر  يادخ  شرع  دومرف : یم  ادـخ 

شرع دومرف : هک  مدینـش  ادـخ  ربماـیپ  دوـخ  زا  نم  تسه . یئاـه  هنیک  جرزخ - سوا و  هلیبـق - ود  نیا  ناـیم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  تفگ :
هدروآ دـمآرد "  هزرل  هب  نامحر  يادـخ  شرع  ترابع " : هب  ار  نآ  ملـسم "  دـمآ " . رد  هزرل  هب  ذاعم  نب  دعـس  گرم  زا  ناـمحر  يادـخ 

تسا .
هدـمآ و رتشیب  ای  باحـصا  زا  نت  هد  قیرطزا  ذاعم  نب  دعـس  رطاخ  هب  شرع  ندـیزرل  ثیدـح  دـسیون " : یم  يرابلا "  حـتف  رد "  رجح  نبا 

يراخب  ملسم و  حیحص "  دورد و " 

هحفص 79 ] ] 

تسا . ینعم  یب  نآ  راکنا  تسا و  هتشگ  تبث 
يو رب  شناشیوخ  نتـسیرگ  زا  هدرم  هک  هدرک  تیاور  ص )  ) ربمایپ زا  رمع  رـسپ  دـسیون " : یم  فاـصنا "  باـتک "  رد  بحاـص  هاـش  - 4
نز شعن  رانک  زا  ص )  ) ادخ ربمایپ  تقیقح ، رد  تسا . هدیمهفن  تسردار  ثیدح  وا  هتفگ  هدرک و  در  ار  شتیاور  هشیاع  دوش . یم  بذعم 

رـسپ تقو  نآ  دشاب . یم  بذعم  شروگ  رد  وا  دنیرگ و  یم  وا  رب  اهنیا  دومرف : دنتـسیرگ ، یم  وا  رب  شناشیوخ  هک  تشذـگ  یی  يدوهی 
تسا " . ناگدرم  همه  لماش  یلک و  مکح ، نیا  تسا و  نتسیرگ  لولعموا  ندوب  بذعم  هتشادنپ  رمع 

: " دومرف ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  دـنک  یم  تیاور  شردـپ  لوق  زا  رمع  رـسپ  دینـشنوچ  هک  تسا  هدرک  تبث  هشئاع  زا  یتیاور  لبنح  دـمحا 

دلج 19 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 180زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


زاسغورد و هن  دنیوگغورد و  هن  اهنآ  ادخب  دزرمایب . ار  شرـسپ  رمع و  ادخ  تفگ : دوشیم "  بذعم  يو  رب  شناشیوخ  نتـسیرگ  زا  هدرم 
یم شناـشیوخ  راـنک  زا  هک  دوـمرف  يدوـهی  يدرم  دروـم  رد  ار  نخـسنیا  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تقیقح ، رد  دـنا  هدوزفا  دوـخ  زا  يزیچ  هـن 

ا دنک . یم  باذع  شروگ  رد  ار  وا  لجوزع  يادخ  دنیرگ و  یم  وا  رب  اهنیا  دومرف : دنیرگ ، یموا  رب  دید  تشذگ و 
هرابرد مشش  دلج  رد  دمآدهاوخ . دعب  هحفص  دنچ  رد  هک  هدرک  تیاور  زین  يرگید  ترابع  هب  ار  بلطم  نیمه   " دنـسم رد "  لبنح  دمحا 

. متیخاس نشور  یعطق  روط  هب  ار  تقیقح  هدرک و  ثحب  میدومنلقن  دنسم "  حیحص " و "  نیدنچ "  زا  هک  تیاور  نیا 
رد لالب  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  نومـضم " : هب  هدرک  تبث  رمع  رـسپ  لوق  زا  یتیاور  ناذا - لصف  شیوخ - حیحـص "  رد "  يراخب  - 5
رب هشئاع  شدروم  رد  هک  تسا  یثیداـحا  زا  نیا   " 0 دهد رد  ادن  موتکم  ما  نبا  هک  هاگنآ  اتدیماشایب  دیروخب و  سپ  دـیوگ : یم  ناذا  بش 

دیروخب و  سپ  دهدیم  رد  ادن  بش  رد  موتکم  ما  نبا  تسا : نیا  حیحص  هدرک و  هابتشا  رمع  رسپ  هتفگ : هتفرگ و  داریا  رمع  رسپ 

هحفص 80 ] ] 

نیمه هب  هبعـش  زا  قیرط  نیدنچ  زا  نابح  نبا  رذنمنبا و  همیزخ و  نبا  دراد و  نیقی  روط  نیا  دیلو  دیوگب . ناذا  لالب  هک  هاگنآ  ات  دیماشایب 
تبث تروص  نیمه  هب  نمحرلا  دـبع  نب  بیبـخ  زا  ناذاز  نب  روصنم  قیرط  زا  یناربـط  يواـحط و  زین  دـنا و  هدرک  تبث  تیاور و  تروـص 

دنا . هدرک 
هاگ ره  نیا  ربانب  تسا ، یئاـنیبان  درم  موتکم  نبا  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ : هشئاـع  تساهتـشون : نینچ  ار  بلطم  ننـس  رد "  یقهیب 

: تفگ یم  هشئاع  و  دید . یم  ار  رجف  عولط  لالب  هک  دیازفا  یم  هشئاع  دیوگب . ناذا  لالب  هک  هاگنآ  ات  دیماشایب  دیروخب و  امـش  تفگ  ناذا 
تسا . هدرک  هابتشا  رمع  رسپ 

هنوگ نآ  تسرد  تسا و  هتخیر  مه  هب  تیاورنآ  هک  دنا  هتـشاد  راهظا  ثیدح  ياملع  زا  يا  هدـعو  ربلا  دـبع  نیا  دـسیون " : یمرجح  نبا 
هـشئاع لوق  زا  رگید  قیرط  ود  زا  همیزخ  نبا  حیحـص  رد  ارثیدح  نیا  هکنآ  ات  مدوب  هدیقع  نیمه  هبلیامتم  نم  هتـشون . يراخب  هک  تسا 

هک ورمع  هاگره  دیوگ : یمهک  تروص  نیا  دشاب ، هدش  هابتـشا  دـیامنیم  دـیعب  هک  تسا  يروط  نآ  یظفل  ياهتروص  زا  یـضعب  و  مدـید ،
. تسا هدرک  تبث  دمحا  ار  نیا  دـهدب . فالخ  لامتحا  دـیابن  یـسک  چـیه  تفگ  ناذا  لاب  هاگره  دـیروخن و  بیرف  تفگ  ناذا  تسا  انیبان 
زا يدروا  رد  قیرط  زا  یقهیب  ار  نیا  تسا . هدرک  هابتـشا  وا  هتفگ : یم  هدرک و  یم  در  ار  رمعرـسپ  ثیدح  يو  هک  هدش  لقن  هشئاع  زا  زینو 

هابتـشا رمع  رـسپ  تفگ : هشئاع  هتفگ : دـید و  یم  ار  رجف  عولط  لالب  تفگهشئاـع : هدوزفا : تسا و  هدرک  تبث  هشئاـع  زا  شردـپ  زا  ماـشه 
تسا " . هدرک 

تسیب و هام  دومرف  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : رمع  رـسپ  هک  تسا  هدرک  تبث  بطاخ  نمحرلا  دـبع  نب  ییحی  قیرط  زا  یتیاور  لبنح  دـمحا 
درذگ رد  رمع  رسپ  ریصقت  رـس  زا  ادخ  تفگ : هشئاع  دنامخ . ار  شتـشگنا  کی  موس  راب  دز و  مهب  راب  ود  ار  شیاهتـسد  تسا 0و  زور  هن 
ضرع دمآزاب . زور  هن  تسیب و  زا  دعب  تسج و  يرود  شنارسمه  زا  ههامکی  ص )  ) ادخ لوسر  تقیقح ، رد  تسا . هدرک  هابتـشا  وا  نوچ 

دندرک :

هحفص 81 ] ] 

: دـسیون یم  رگید  ياـج  رد  لـبنح  دـمحا  دوـش . یم  زور  هن  تـسیب و  هاـم  دوـمرف : يدـمآ  زاـب  زور  هـن  تـسیب و  زا  سپ  ادـخ  لوـسر  يا 
- اهنع هللا  یضر  هشئاعهب - ترابع : نیا  هب  هدرک  تیاور  يدادغب  روصنم  وبا  ار  نیا  و  دوش . یم  زور  هنو  تسیب  یهاگ  هام  دومرف : :... دنتفگ
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، درذگ رد  رمع  رسپ  زا  ادخ  تفگ : هدرک و  در  ارنآ  تسا " . زور  هن  تسیب و  ام  دیوگ " : یم  هنع - هللا  یـضر  رمع - رـسپ  هکدنداد  عالطا 
دوش . یم  زور  هن  تسیب و  یهاگ  هام  دومرف : هکلب  تفگن ، نینچ  ادخ  لوسر 

هن تسیب و  هام  هدومرف : ادـخ  ربمایپ  تفگ : یم  تسنادیم و  زور  هن  تسیب و  ار  هام  درکیم و  لمعشیوخ  ياـطخ  روصت  نیا  هب  رمع  رـسپ 
(. ناضمر لوا  رابتعاب   ) تفرگ یم  هزور  یهم  ای  يربا  نامسآ  رد  دوب و  مهن  تسیب و  بش  نوچ  و  تسا . زور 

مدینش ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  دیوگیم : هریره  وبا  دنا : هتفک  رمع  رسپ  هبهک  دنا  هدرک  تبث  ار  تیاور  نیا  هفان "   " لوق زا  ملـسم  يراخب و  - 7
دزن ار  یـسکو  تسا . هتفگ  رایـسب  هریره  وبا  دـیوگیم : رمع  رـسپ  تشاد . دـهاوخ  شاداپ  طاریق  کی  دورب  يا  هزاـنج  یپ  زا  سک  ره  هک 

تسد زا  اه  شاداپ  رایـسب  سپ  دیوگ : یم  رمع  رپ  دیامنیم . قیدصت  ار  هریره  وبا  تیاور  هشئاع  دسرپ . یم  نآ  هرابرد  دتـسرف و  یم  هشئاع 
میا . هداد 

رمع نب  هللا  دبع  هب  دیسر و  رد  بابخ  هک  مدوب  هتسشن  رمع  رسپ  دزن  هک  هدرک  تبث  یتیاور  صاقو  یبا  نب  دعس  نب  رماع  لوق  زا  ملسم "  " 
زامن نآ  رب  دیامن و  عییـشت  هناخ  زا  ار  يا  هزانج  سک  ره  هک  هدینـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  وا  دـیوگ ؟ یم  هچ  هریره  وبا  يونـشیمن  تفگ :

يا هرانج  رب  سک  ره  و  دـحا ، هوک  نوچ  شطاریق  ره  درب  داوخ  شاداـپ  طاریق  ود  دوش  هدرپس  كاـخ  هب  اتدـیامن  عییـشت  سپـس  درازگب و 
دسرپب و هریره  وبا  تیاور  هرابرد  ات  داتسرف  هشئاع  دزن  ار  بابخ  رمع ، رسپ  تشاد . دهاوخ  دحا  هوک  نوچ  یشاداپ  ددرگرب  درازگب و  زامن 

یگنچ  دوخ  و  دهد . عالطا  وا  هب  هتشگرب 
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رد دیوگ . یم  تسار  هریره  وا  : دیوگ یم  هشئاع  هک  دروآ  ربخ  تشگرب و  بابخ  ات  دـنادرگ  یم  تسد  رد  هتفرگرب  دجـسم  ياه  گیر  زا 
میا  هداد  تسد  زا  ناوارف  ياه  طاریق  تفگ : ترسح  هب  هدز  نیمز  رب  تشادتسد  رد  هک  ار  یگیر  تشم  رمع  رسپ  ماگنه  نیا 

وا یـسانشنید  هقف و  زا  یمک  تسد  يدب  رد  رمع  رـسپ  تیاور  هک  دشاب  هدرب  یپ  تایاور  هنوگ  نیا  رب  عالطا  زا  سپ  ققحم  هدنناوخ  دیاش 
دامتعا ناوت  یم  شثیدـح  هب  هن  شا و  هیرظن  هن  شدوخ و  هن  تسینراـبتعا  لـباق  دـشاب  نینچ  ثیدـح  هقف و  ردهک  یـسک  و  تسا ، هتـشادن 

درک .

زامن یلخاد و  گنج  هرابرد  رمع  رسپ  هدیقع 

هراشا

یمن گـنج  هب  یلخاد  بوشآ  ماـگنه  رد  نم  دـیوگ " : یم  هک  تسا  هدرک  تبث  رمع  رـسپ  زا  یتیاور  يربـکلا "  تاـقبط  رد "  دعـس  نبا 
مناوخ " . یم  زامن  دیامن  هبلغ  هک  سک  ره  رس  تشپ  مزادرپ و 

زا کیمادک  دشاب  مولعم  هچ  رگ  درک  زیهرپ  گنج  زا  دیاب  یلخاد  بوشآ  ماگنه  رد  هک  تشاد  هدیقع  رمع  رـسپ  دـسیون " : یم  رجح  نبا 
یم هکیهدنامرف  مکاح و  ره  یلخاد  بوشآ  تدـمرد  دـسیون " : یم  ریثک  نبا  لطاب " . رب  مادـک  تسا و  قح  رب  یلخاد  گنج  فرط  ود 

تخادرپ " . یم  وا  هب  ار  شلام  تاکز  دناوخ و  یم  زامن  شرس  تشپ  رمع  رسپ  دمآ 
لاـبق رد  ار  شیوخ  نیگنن  اوراـن و  تیعقوـم  هدیـشوک  یم  طـلغ ، ياـه  فرح  نیا  اـب  هنوـگچ  رمع  رـسپ  هک  دوـش  یم  هظحـالم  اـجنیا  رد 

رد ع )  ) یلع نینموملا  ریمامچرپ  ریز  گنج  سدقم و  داهج  رد  تکرش  زا  ار  شیوخ  رارف  دیامن و  هیجوت  یمالـساهعماج  یلخاد  تانایرج 
لطاب و  تاهیجوتنیا  اب  هک  نیا  زا  لفاغ  دیامن ، هئربتو  دناشوپب  تسا  هدوب  هنتف "  یلخاد و "  بوشآ  اهنآ  هک  نیا  هناهب  هب  نیفص  لمج و 
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هنتف " و اجک "  اه  گنج  اهدربن و  نآ  دـیوش . یمن  مه  ار  یلوا  نیگمهـس  هانگ  تیانج و  هک  دوش  یم  بکترم  رگید  تیاـنج  رگهارمگ ،
كاپ و نآ  زا  ارشیوخ  نماد  هدومن و  سدـقت  راهظا  شربارب  رد  یماع  حول و  هداس  دارفا  نتفیرف  يارب  رمع  رـسپ  هک  هدوب  یلخاد  بوشآ 
هک یتروص  رد  یلخاد  بوشآ  وهنتف  هتفگ : ناشلا - میظع  یباحص  نآ  ینامی - هفیذح  هک  تسا  هدوب  نانچ  تیعقاو  تسا ؟ هتخاس  رانک  رب 
رب لطاب  قح و  هک  تسا  یتروص  رد  نک ) ردب  نید  زا  رگهارمگ و  یلخاد  بوشآ  و   ) هنتف ، دناسر یمن  ینایز  وت  هب  یشاب  هتخانش  ار  تنید 

ددرگ . هبتشم  وت 
دعب دنـسانش و  یم  ار  ادـخ  تمعن  هک "  دوـب  یهلا  شیاـمرف  قادـصم  اـی  دوـب ؟ رود  هب  یـسانشنید  زا  هتخانـشن و  ار  شنیدرگم  رمع  رـسپ 

ناشنایم دنتخادرپ  گنجهب  نانموم  زا  هتسد  ود  هاگ  ره  دوب " : هدیمهفن  هدینـشن و  ار  هیآ  نیا  نآرق  زا  رمع  رـسپ  ایآ   " دنوش ؟ یم  شرکنم 
ره دیآ . زاب  ادخ  مکح  هب  ات  دـیگنجب  درک  زواجت  هک  نآ  اب  درک  هناحلـسم )  ) زواجت يرگید  هب  اهنآ  زا  یکی  رگا  دـعب  دـیرآ ، حلـص  هب  ار 
درم کی  هک  يا  هیآ  دراد ر ؟ یم  تسود  ار  نارگ  داد  ادـخ  اریز  دـینک ، يرگداد  دـیرآ و  حلـص  هب  تلادـع  اب  ار  ناشنایم  دـمآ  زاـب  هاـگ 

وشمگ ! ورب  هیآ  نیاب  هچ  ارت  هک  دومن  شاخرپ  شنارب  قطنم  زا  تاجن  يارب  ات  تخاس  باوج  یب  هراچیب و  ار  وا  دنامهف و  وا  هب  یقارع 
دوب ؟ هتشگن  صخشم  لطاب  زا  قح  شیارب  و  داد ، یمن  زیمت  تلالض  زا  ار  تیاده  ایآ  رمع  رسپ 

هب یمارگ  ربمایپ  تشادنپ  یم  تسا ؟ هیغاب "  هئف  قادـصم "  راک و  زواجت  مصاختم ، تعامج  ود  نآ  زا  کیمادـک  داد  یمن  صیخـشت  ایآ 
هایس ربا  ياه  هراپ  لثم  ار  شتما  دهد و  یم  خر  یلخاد  بوشآ  اه و  هنتف  يو  زا  سپ  هک  دوب  هدومرف  یئوگ  شیپ  هداد و  عالطا  ناناملـسم 

امنهار  یب  نآ  شکاشک  رد  ار  شتما  کلاذعم  دریگ و  یم  ارف  دناشوپ و  یم 
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هتخاسن نشور  ناشدرب  یم  قح  هار  هب  هچنآ  هدومنن و  ار  ناشتاجن  هار  و  دـنیآ ، رد  تکاله  یهارمگ و  هب  ات  تسا  هدرک  اهر  روتـسد  یب  و 
تسا ؟ هدرواین  نابز  هب  یتایح  ریطخ و  هلاسم  نیا  هابرد  صوصخ و  نیا  رد  يا  هملک  و 

شترـضح دـیامن . شا  هراـبرد  رمع  رـسپ  هک  يا  هنادرخباـن  ياهرادـنپ  نینچ  زا  هزنم  تسا و  نـیا  زا  رت  رب  نوـمنهار  روآ ، تـمحر  ربماـیپ 
شکاشک رد  ات  دوب  هداد  ناکما  همه  هب  هتـسب و  دارفا  يورب  ار  هفیظو  زا  زیرگ  رذع و  ره  هار  تشاذگن و  نایوج  هناهب  يارب  يا  هناهبچـیه 

ینشور هب  رادنید ، ناسنا  ره  يور ، نیمه  هب  و  دنسانشب . ار  یلخاد  حلسم  رگ  زواجت  هتـسد  راد و  دریگ  یمرد  يو  زا  سپ  هک  یئاه  گنج 
تخانش . یم  زاب  یلخاد  نادهاجم  زا  ار  راک  زواجت  هتسد  راد و 

بلج ار  ممامتها  لوغـشم و  دوخ  هب  تخـس  ارم  یمالـسا )  ) هعماج یلخاد  تانایرج  ینعی   ) راک نیا  دـیامرف " : یم  ع )  ) یلع نینموملا  ریما 
مربارب رد  نیا  زج  یهار  مدـید  دـشن و  منک ، ردـب  منهذ  زا  ار  نآ  مدرک  راـک  ره  دوب و  هتـشاداو  یباوخ  یب  ماوادـم و  رکفت  هب  ارم  هدرک و 

هک دوش  یمن  یضار  یلاعت  كرابت و  يادخ  اریز  موش ، رفاک  هدینادرگ  لزان  هیلع - هللا  یلـص  دمحم - رب  ادخ  هچنآ  هب  ایمگنجب  هک  تسین 
فورعم و هب  رما  دـنیامن و  قیدـصت  دـنهن و  ندرگ  دنـشاب و  تکاس  دوش  یم  یچیپرـس  شرماوا  زا  ناهج ) ای   ) روشک رد  یتقو  شناگدـنب 

راومه نت  رب  ار  نارگ  ياهریجنز  خزود  ردهک  تسا  نیا  زا  رتریذپ  لمحت  رت و  ناسآمیارب  ندـیگنج  مدـید  نیا  ربانب  دـینکنرکنم . زا  یهن 
مزاس " 

یم هشئاع  هب  باطخ  هک  ار  یناسر  گناب  دونـشن ، ار  اـسآ  ناـفوت  نینط  رپ  یـسدق  يادـن  نآ  اـت  دوب  هدرک  هبنپ  ار  شـشوگ  رمع  رـسپ  اـیآ 
یگنج " . یم  یلع  هیلع  هناملاظ  وت  هکیلاح  رد  دننک ، یم  سراپ  تفرط  هب  باوح "  ناگس "  هک  تسا  نالا  نیمه  يرادنپ  تفگ " :
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یـشاب نآ  وت  ادابم  دننک . یم  سراپ  امـش  زا  یکی  فرط  هب  باوح " ناگـس "  هک  تسا  نالا  نیمه  يرادنب  دومرف " : یم  شنارـسمه  هب  و 
هشئاع ) هب  هراشا   ) هنوگ خرس  كرتخد  يا 

 " یشابن نآ  وت  شاب  بظاوم  هک " : هشئاع  هب  و 

هحفص 85 ] ] 

يرادیم "  اور  متس  وا  هب  هک  یلاح  رد  یگنج  یم  یلع  اب  وت  ریبز " : هب  و 
سک ره  نیا  رباـنب  تسا . اـهنآ  هیلع  داـهج  دراد  هدـهع  ادـخ  هک  دـنگنج  یم  یلع  هـیلع  یتعاـمج  نـم  زا  دـعب  هـک "  دوـمرف  ینیب  شیپ  و 
شلد اب  تسناوتن  نابز  اب  سک  ره  ،و  دـیامن داهج  اهنآ  هیلع  نابز  اب  دـیاب  ( هناحلـسم داهج  ینعی   ) دـنک داـهج  اـهنآهیلع  تسد  اـب  تسناوتن 

نابز و اب  تسناوت  ات  شناکما و  تردـق و  مامتاب  اعقاو  رمع  رـسپ  يرآ ، تسین " . يا ) هبترم  و   ) يزیچ نیا  زا  رت  نیئاپ  و  شفطاوع ) ینعی  )
شترضح  نانمشد  ناهاوخ و  دب  عفن  هب  و  ع )  ) یلع هیلع  ادخ  ربمایپشیامرف  نیا  فالخ  رب  یهتنم  درک ، داهج  شفطاوع  لد و 

رد ارت  هک  یـسک  نیا  ربانب  یتسه ، قح  رب  وت  هکیلاح  رد  دـیگنج  یهاوخ  یلخاد  راک  زواجت  هتـسد  راد و  اـب  وت  یلع  دومرف " : ع )  ) یلع هب 
تسین " . نم  تما )  ) زادنیامنن يرای  ماگنه  نآ 

هیلع هدنمزر  یبرع و  یگنج  نامرهق  وت  دیگنج " و "  یهاوخ  ناگدشردب  نید  زاو  نارگدادیب  نانکـش و  نامیپ  اب  نم  زا  سپ  دومرف " : و 
 " نارگدادیب . ناگدشردب و  نید  زا  نانکش و  نامیپ 

ناگدـش ردـب  نید  زا  نانکـش و  نامیپ  نارگدادـیب و  اب  نم  زا  سپ  ادـخب  نیا  دومرف " : هملـس "  ما  هب "  داـتفا  ع)  ) یلع هب  شمـشچ  نوچ 
 " دیگنج . دهاوخ 

 " دیگنجب . ناگدشردب  نید  زا  نانکش و  نامیپ  نارگدادیب و  اب  يو  زا  سپ  هک "  درک  تیصو  ع )  ) یلع هب 
دیگنج دهاوخ  شریسفت  لیوات و  رس  رب  مدیگنج ، نآرق  لوزن  رس  رب  نم  هک  هنوگنامه  هک  تسهیسک  امـش  نایم  رد  دومرف " : شنارای  هب 

رد و  تسا . زودـشفک  نآ  هکلب  هن ، دومرف : ادـخ ؟ لوسر  يا  منم  وا  دیـسرپ : رمع  هن . دومرف : ادـخ ؟ لوـسر  يا  منم  وا  دیـسرپ : رکب  وـبا  " . 
دزودب . یلع  دوب  هداد  ار  ششفک  لاحنآ 

تشک " و دنهاوخ  یلخاد  راک  زواجت  هتسد  راد و  ارت  دومرف " : رسای  رامع  هب 
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دنتشک . ار  وا  هیواعم  هتسدوراد  المع 
نید زا  نارگدادیب و  نانکـش و  نامیپ  اب  داد  روتـسد  ام  هب  ص)  ) ادخ لوسر  دنا : هتفگ  رـسای  رامعو  يردخ  دیعـس  وبا  يراصنا و  بویا  وبا 

بلاط و یبا  نب  یلع  هارمه  دومرف : میگنجب ؟ اهنآ  اـب  یـسک  هچ  هارمه  یهد  یم  روتـسد  ادـخ  ربماـیپ  يا  میدیـسرپ : میگنجب 0 ناگشردب 
میدرک . دای  نآ  زا  موس  دلج  رد  هک  رگید  رایسب  ثیداحا 

هدیدن و هدینـشن و  مه  ار  نیا  ایآ  دشاب ، هدینـشن  هدیـسر  مرکا  ربمایپ  زا  هک  یتباث  ملـسم و  ثیدح  همه  نیا  زا  کیچیه  رمع ، رـسپ  میتفرگ 
دندیگنج و یم  نارگ  دادیب  نانکـش و  نامیپ  هیلع  گنهاشیپ ، ردـقیلاع و  باحـصا  ردـب و  نادـهاجم  زا  یمیظع  هدوت  هک  دوب  هدرکن  رواب 

دنتفگ یم  دندومن و  یم  رـشن  دنلب  گناب  هب  دنتـشاد و  نابز  هب  اهنآ  هیلع  گنج  داهجرد و  تکرـش  بوجو  رد  ار  ص )  ) ربمایپ تاشیامرف 
مایق قح  رب  كاـپ و  ماـما  هیلع  هک  اهنآدـض  رب  تسا  هدرک  ضیرحت  توعد و  شک  ندرگ  ياـه  هتـسد  راد و  نیا  هیلع  گـنج  هب  ار  ناـنآ 
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دنا ؟ هدرک 
شیپ يراک  یلع )  "  ) هکهیواعم هب  يا  همان  رد  بلطم  نیا  نتـشوناب  هتـشگ  بکترم  رمع  رـسپ  هک  تسه  نیا  زارتالاب  هانگ  تیانج و  مادک 

و متـشگ ، تکرح  مدع  هب  لسوتم  نم  تهج  نیمه  هب  و  تسا ، هدومنن  یـشرافس  تیـصو و  ام  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  شا  هرابرد  هک  هدروآ 
تاجن يرش  زا  دوب  ردب  نید  قیرط  زا  تلالض و  هاگ  ره  ما و  هدرک  كرت  ار  یتلیـضف  دوب  نید  قیرط  رب  تیاده و  نیا  رگا  هک  مدیـشیدنا 

ما " . هتفای 
ادـج مهزا  زگره  و  یلع . اـب  قح  تسا و  مالـسا )  ) قح اـب  یلع  هک "  دوب  هدروخن  رمع  رـسپ  شوـگ  هب  یمارگ  ربماـیپ  ياـسر  گـناب  رگم 

 " دنیامن ؟ تاقالم  نم  اب  ضوح  رب  تمایق  رد  ات  تشگ  دنهاوخن 
ددرگب "  یلع  هک  ددرگ  یم  وسنادب  قح  و  شنابز ، رب  وا و  اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع  هک "  شراب  رهگ  يادن  نیا  ای 

هتخیمآ تنوخ  تشوگ و  اب  نانچ  نامیا  و  تا ، هرهچ  رد  تلد و  رد  ناور و  تناـبزرب  قح  تسا و  وت  اـب  قح  هک  ع )  ) یلعهب شـشیامرف  و 
هتخیمآ "  منوخ  تشوگ و  اب  هک  تسا 
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ددرگ "  یم  ددرگب  هک  وس  ره  هب  تسا ، نآ  اب  قح  تسا ، نآ  اب  قح  هک "  ع )  ) یلع هب  هراشا  ششیامرف  ای 
 " دنیامن . تاقالم  نم  اب  ضوح  رب  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا  يو ، اب  نآرق  تسا و  نآرقاب  یلع  و " 

تهارمه " .) و   ) وت اب  قح  و  منوخ ، تنوخ  تسا و  نم  تشوگ  تتشوگ  هک "  ع )  ) یلع هب  شباطخ  و 
یسک نیلواوا  اریز  دیریگب ، ار  بلاط  یبا  نب  یلعرود  تسویپ  عوقو  هب  نوچ  تسویپ ، دهاوخ  عوقو  هب  هنتف  نم  زا  سپ  شیئوگ " : شیپ  و 

هک تما  نیا  رگ ) زیمت  و   ) قوراف تسا و  ربکا ) قیدص   ) وگتـسار نیرتگرزب  زا  وا  درک و  دـهاوخ  رادـید  نم  اب  تمایق  رد  هک  دوب  دـهاوخ 
ناقفانم "  بوبحمربهر  لوپ  تسا و  نانموم  بوبحم  ربهر  وا  و  دزاس ، یم  ادج  دهد و  یم  زیمت  لطاب  زا  ار  قح 

یتشآ "  رد  دیشاب  یتشآ  رد  هک  رهاب  مگنج و  رد  دیگنجب  هک  ره  اب  نم  شیمارگ " : دنزرف  ود  رسمه و  و  ع )  ) یلع هب  ششیامرف 
یتشآ "  رد  دشاب  یتشآ  رد  امش  اب  هک  ره  اب  مگنج و  رد  دگنجب  امش  اب  هک  رهاب  نم  و " :

دـشاب یتشآ  ردرداچ  نآ  لها  اب  هک  ره  اب  نم  ناناملـسم  هدوت  دومرف " : ناملـسم  هب  باـطخ  دـندوب  مه  درگ  يرداـچ  رد  هک  یلاـح  رد  و 
هک نآ  رگم  دراد  یمن  ناشتسود  سکچیه  و  درادب ، ناشتسود  هک  ره  رادتسود  گنج ، رد  دشاب  گنج  رد  ناشیا  اب  هک  ره  اب  ما و  یتشآ 

دشاب و هتـشاد  تخب  هریت  ییاین  هک  نآ  رگم  ناش  دراد  یمن  نمـشد  سکچیه  و  كاپ ، هدـنخرف و  دالیم  دـشاب و  هتـشاد  تخبـشوخ  ییاین 
هابت "  تسپ و  يدالیم 

شیرای هک  ره  رگدادـیب ، ناراگتـشز  هیلع  هدـنگنج  تسا و  ناکین  هدـنامرف  نیا  دومرف " : دوب  هتفرگ  ار  ع )  ) یلع لغب  ریز  هک  یلاـح  رد  و 
هدنام "  راوخ  شدراذگراوخ  هک  ره  تسا و  زوریپ  دنک 

هدرک داریا  رتشیب  ای  رازه  دص  کی  روضح  رد  عادولا  هجح  رد  هک  یقطن  ای 
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یمنمـشد ار  وا  هک  ره  و  رادـب ، تسود  درادیم  تسود  ار  وا  هک  ره  ای  ادـخ  تسا . وا  يالوم  یلع  نیا  میوا  يـالوم  نم  هک  ره  دومرف " :
یم شتـسود  ارهک  ره  راذگ ، عافد  یب  راوخ و  شدراذـگ  یم  راوخ  ار  هک  ره  و  نک ، يرای  دـنکیمشیارای  ار  هک  ره  رادـب ، نمـشد  دراد 
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ددرگب "  هک  وس  ره  هب  نادرگب  وا  اب  ار  قح  و  هدب ، رارق  تا  هنیک  دروم  دزرو  یم  هنیک  وا  هب  ار  هک  ره  و  رادب ، تسود  دراد 
ماع . صاخ و  دزنابز  تسا و  ناوارف  هک  ثیداحا  رگید  و 

ای يویند  یگنج  رد  تلاخد  تادهاجم ، نآ  رد  تکرـشتشادنپ  هک  دوب  رودب  نومنهار  تاشیامرف  ثیداحا و  نیا  همه  زا  رمع ، رـسپ  ایآ 
؟ تموکح تنطلس و  رس  رب  تسا  یگنج  تسین و  زیامتم  وراکـشآ  باوص  ان  زا  تسرد  هار  لطاب و  زاقح  هک  تسا  یلخاد  بوشآ  هنتف و 
ار ثیداحا  نآ  دومن و  یم  تجاجل  شیوخ  یتالابم  یب  یفرطیب و  توکـس و  رد  نآ  هب  ملع  اب  دوب و  هدینـش  ار  رابرهگ  تاـشیامرف  نآ  اـی 
، هتخادرپ يار  ذاختا  داهتجا و  هب  حیرص  روتسد  صن و  ربارب  رد  تروص  ود  ره  رد  دزیم ؟ يرک  هبار  شـشوه  شوگ  تفرگ و  یم  هدینـشن 

ددنسپ . یمن  يدنبیاپ  رادنید  چیه  هک  يراک 
رد ارچ  هک  هدروخ  غیرد  و  دـهدن ، يدوس  ینامیـشپ  هک  یهاگ  هب  هتـشگ  نامیـشپ  شا  هدرک  زا  ماجنا  رـس  فساـت ، لاـمک  اـب  صخـش  نی 
زا هتفگ " : یم  تسا . هدومن  یفیلکت  الب  یفرطیب و  هتـساخنرب و  شیراـیب  هتفرگن و  ار  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  بناـج  یلخاد  ياـه  گـنج 

يراک جیه  رب  یترابع " : هب  ای  مدیگنجن "  یلخاد  راک  زواجت  هتـسد  راد و  اب  هک  نیا  زج  مروخ  یمن  سوسفا  ایند  یگدنز  رد  يراک  چـیه 
چیه نتفر  تسد  زا  رب  رگید " : یترابع  هب  مدـیگنجن " و  یلخاد  راک  زواجت  هتـسد  راد و  اب  یلع  هارمه  هک  نیا  رب  زج  مروخ  یمن  سوسفا 

رد تفگ " : شگرم  ماگنه  هب  ای  مدیگنجن "  یلخادراک  زواجت  هتـسد  راد و  اب  یلع  هارمه  هک  نیا  زج  مروخ  یمن  سوسفا  يویند  تصرف 
هتسد راد و  اب  هنع - هللا  یضر  بلاط - یبا  نب  یلع  هارمه  هک  نیا  زج  منیب  یمن  یترسح  غیرد و  يویند  ياهراک  زا  کچیه  زا  شیوخ  لد 

یلخاد  راک  زواجت 
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هتـسد راد و  اـب  ندـیگنج  هک  نیا  رب  زج  مروخ  یمن  غیرد  زیچ  چـیه  رب  تفگ " : هدرک  تیاور  مهج  یبا  نبا  هکیتراـبع  هب  اـی  مدـیگنجن " 
مدرک  كرت  ار  هنع - هللا  یضر  یلع - هارمه  یلخاد  راک  زواجت 

یقارع يدرم  میدوب . هتسشن  رمع  نب  هللا  دبع  اب  دیوگ " : یم  تسا . هدرک  تبث  ار  رمع  نب  هللا  دبع  رـسپ  هزمح  هتفک  ننـس "  رد "  یقهیب  " 
میامن و يوریپ  وت  زا  مدرم  زا  نتفرگ  هرانک  راک  رد  مریگ و  شیپ  ارت  رادرک  هیور و  هک  مدوب  لیام  یلیخ  ادـخب  نم  تفگ : هدـمآ  وا  شیپ 

مهاوخ یم  تسـشن "  درک و  رثا  مل  درد  هک  مدـناوخ  ادـخ  باتک  زا  یحیرـص  مکحم و  هیآ  نکل  مزیهرپب ، مناوت  یم  اـت  بوشآ  رـش و  زا 
ار ناشنایم  دنتخادرپ  گنج  هب  نانموم  زا  هتسد  ود  هاگ  ره  يا : هدید  ار  یلاعت  يادخ  شیامرف  نیا  ایآ  یهد . حیضوت  میارب  هیآ  نیا  هرابرد 
هاگ ره  دیآزاب . ادخ  مکح  هب  ات  دیگنجب  هدرک  زواجت  هک  نآ  اب  درک  هناحلسم )  ) يزواجتيرگید هب  اهنآ  زا  یکی  رگا  دعب  دیرآ ، حلص  هب 

یناد یم  هچنآ  هیآ  نیا  هب  عجار  دراد . یم  تسود  ار  نارگداد  ادخ  اریز  دینک ، يرگداد  دیرآ و  حلـص  هب  تلادـع  اب  ار  ناشنایم  دـمآ  زاب 
وگب . میارب 

رمع نب  هللا  دبع  تقو  نآ  تشگ ، ناهنپ  ام  هدید  زا  ات  تفرب  هتـساخرب  درم  نآ  وشمگ  ورب  اه  فرح  نیا  هب  هچ  ارت  تفگ : رمع  نب  هللا  دبع 
يادخ هک  روط  نآ  هک  نیا  زج  مرادـن  یتحاران  ساسحا  تما  نیا  هب  طوبرم  ياهراک  زا  کیچیه  زا  شیوخ  لد  رد  تفگ : هدرک  ام  هب  ور 

مدیگنجن "  یلخاد  راک  زواجت  هتسد  راد و  نیا  اب  هداد  روتسد  نم  هب  لجوزع 
تقیقح تجح و  نیا  ایآ  تسا . هدومن  رب  ار  شنادـجو  یتحاران  ینامـشیپ و  هتـشگ و  يراج  رمعرپ  نابز  رب  هک  تسا  یتجح  لـیلد و  نیا 

مناد  یمن  هن ؟ ای  تسا  هتشاداو  هیور  رییغت  هب  ار  وا  هدرک و  رثا  مه  شلد  رد  نشور  عطاق و 
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میورب رمع  رسپ  زامن  غارس  هب  دییایب  نونکا 

تسا وا  لهج  ياه  هناشن  زا  هدز  هیکت  یسایس  تردق  دنسم  رب  و  هتشگ ، هریچ  قلخ  رب  حلسم  تردق  ابهک  ره  رس  تشپ  شندناوخ  زامن  اما 
هسوسو و شوختـسد  هتفرگ و  هچیزابب  اریمالـسا  رئاعـش  و  دـنبیاپان ، نید  ماکحاهب  هدوب و  عالطا  مک  تاداـبع  هراـبرد  هک  نیا  رب  لـیلد  و 

تشپ اردوخ  ندناوخن  زامن  هدمآ  رب  ددص  رد  عرـش  فالخ  نیگنن و  راک  نیا  اب  تسا  هتخابنآ  هب  نید  لد و  هتـشگ و  ناطیـش  تاکیرحت 
ریما رـس  تشپ  هک  ار  شراک  نیا  دـیامن ، هیجوت  ریخ - هیام  ود  زا  یکی  و  ص )  ) ربماـیپ زا  سپ  ناـسنا  نیرت  رب  (- ع  ) یلع نینموملا  ریما  رس 

هدناوخن و زامن  تسا - هدناوخ  هزنم  موصعم و  اروا  ادخ  هدوب و  ربمایپ  ادخ و  يارب  درفنیرت  ینتشاد  تسود  هک  یسک  ع -)  ) یلعنینموملا
هیجوت شیوخ  نیگننو  هرخـسم  اوتف " ي  نیااب "  هتـساوخ  تسا  هدرک  ادتقا  سانـشن  ادـخ  دـیلپ و  میخژدنآ  جاجح  هب  زامن  رد  ضوع  رد 

ریما قح و  رب  مامارـس  تشپ  هک  درادـن  ترورـض  ندـناوخ  زامن  وتسا  اور  یطلـسم  هریچ و  مکاـح  ره  رـس  تشپندـناوخ  زاـمن  هک  دـنک 
دریگ ! تروص  لداعياوشیپ  نینموملا و 

نموم تفگ ك  یم  وا  میدرک . ادـیپ  فالتخا  جاجح  هرابرد  یبهرم  رذ  نم و  هک "  دـنک  یم  لقن  لیهک  نب  هملـس  نابز  زا  يروث  ناـیفس 
هک نیا  لیلد  هب  تسا  حیحـص  یتیاور  دـیوگیم " : یخیرات  تیاور  نیا  هراـبرد  يروباـشین  مکاـح  تسا " . رفاـک  متفگ : یم  نم  و  تسا .
نم ادخب  دیوگیم : دشاب  یم  تسد  رد  شمعا  زا  ناطق  دمحا  لهـس  یبا  قیرط  زا  هک  یتیاور  بجوم  هب  - هنع هللا  یـضر  ربج - نب  دهاجم 

بناج زا  هک  ار  ینآرق  هک  دنک  یم  اعدا  هک  متفگش  رد  دوعسم ) نب  هللا  دبع  ینعی   ) لیذه دبع  زا  تفگ : یم  فسوی  نب  جاجح  هک  مدینش 
یم لیذـه  دـبع  هب  متـسد  رگا  ادـخب  تسا . یبارعا  یبدا  ياه  هتخاس  یمزر و  ياهدورـس  زا  یکی  طقف  نآ  ادـخب  دـناوخ . یم  تسا  ادـخ 

هدـند اـب  هچ  رگ  مدز و  یم  ار  شندرگ  : " تسه ...  مـه  هدوزفا  نـیا  هدروآ  رکاـسع  نـبا  هـک  یتـیاوررد  مدز " و  یم  ار  شندرگ  دیـسر 
 " مدیشک . یم  نوریب  شقلح  زا  ارنآ  هدش ، كوخ 
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نینموملا ریما  نامرفو  تسین ، يرجا  نآ  رد  اریز  دیزیهرپب ، دـیناوت  یم  ات  ادـخ  زا  تفگ : نینچیقطن  رد  جاجح  دـسیون " : یم  رکاسع  نبا 
ياهرد زا  ینیعم  رد  زا  مهدب  روتـسد  مدرم  هب  رگا  ادخب  تسه . شاداپ  رجا و  نآ  رد  اریز  دینک ، تعاطا  دیریگ و  شوگب  ار  کلملا  دـبع 

دوب "  دهاوخ  رده  میارب  ناشلام  نوخ و  دنور  نوریب  رگید  رد  زا  دعب  دنور و  نوریب  دجسم 
 " هک ار  ثیدـح  نیا  ای  تسا  هدرک  تیاور  لقن و  راکهبت "  زاسغورد و  یی  یفقث  هرابرد  ار "  ص )  ) مرکا ربمایپ  ثیدـح  رمع  رـسپ  دوخ 

هراشا درومراکهبت  هک  نیا  رب  دنناتـسادمه  نارخاتم  نامدـقتم و  تسه " و  راکهبت  يزاسغرود  فسوی ) نب  جاـجح  هلیبق   ) فیقث هلیبق  رد 
تسا . یفقث  فسوی  نب  جاجح  نامه 

: تفگ و  دنور ، یم  (ص ) ادخ ربمایپ  رازم  ترایز  هب  هنیدم  هبهک - دومن  دای  یناسک  زا  درک و  قطن  هفوک  رد  جاجح  دـسیون " : یم  ظحاج 
کلملا دـبع  نینموملا  ریما  خاـک  درگ  هب  دـنور  یمن  ارچ  دـننک : یم  فاوط  هدیـسوپ  ناوختـسا  بوچ و  ياـههراپ  درگ  هب  اـهنیا  رب  گرم 

تساوا " ؟ ربمایپ  زا  رت  رب  رتهب و  ادخ  هفیلخ  دنناد  یمن  رگم  دننک ؟ فاوط 
هارمگ ینموم  تفگ : یم  يرگید  و  تسا . رفاک  جاجح  تفگیمیکی : دندرک ، ادـیپ  فالتخا  مه  ابرفن  ود  : " دـسیون یم  رکاسع  نبا  ظفاح 

گرزب ! يادخ  هب  رفاک  و  تسا ، رگمتس  همکاح  تردق  تب و  هب  نموم  وا  تفگ : یناشیا  هب  دندیسرپ ، یبعش  زا  تسا .
: دـیوگ یم  هریخم  نب  مساق  دیـسرپ  یم  رفاک  درمریپ  نآ  هرابرد  نم  زا  دـیوگ : یم  دنـسرپ ، یم  جاجح  هرابرد  یلعـالا  دـبع  نب  لـصاو  زا 
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سوواط دومنن  کته  جاجح  هک  دنامنادخ  ياربیتمرح  سدـقم و  زیچ  چـیه  دـیوگ : یم  دوجن  یبا  نب  مصاع  دـیمر  یم  مالـسا  زا  جاجح 
ار  جاجح  هک  متفگش  رد  شیوخ  یقارع  ناردارب  زا  دیوگ : یم 
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دنمان "  یم  نموم 
تسا . هدوب  رفاک  جاجح  هک  دندقتعم  دنیواوریپ  هک  یناققحم  هفرع و  نب  دمحم  ماما  دیوگ : یم  يروهجا 

: " دـیوگ یم  دـناهدرک . تبث  ناسح  نب  ماشه  قیرط  زا  رکاسع  نبا  يذـمرت و  هک  یی  یخیراـت  تاـیاور  هب  میرب  میراذـگب و  اـهنیا  همه  زا 
داتشه شیاهنادنز  رد  دنرفن " " و  رازه  تسیب  دصکی و  هدش  مولعم  دنا ، هتفرگ  رامآ  تسا  هتشک  هجنکـش  ریز  جاجح  هک  یناسک  هرابرد 

 " نز .  رازه  یس  هلمج  نآ  زا  دنسوبحم  رفنرازه 
كرد ار  جاجح  هرود  و  هدوب ، نایرج  رد  هدید و  یم  ار  نآ  شمشچ  ود  اب  هتشاد و  رارق  رمع  رـسپ  مشچ  شیپ  اه ، نادنز  اهراتـشک و  نیا 

نوخ دالج  راکتیانج و  دوجومنینچ  ایآ  تسا  هدوب  مرگ  رـس  يزیر  نوخ  ويراـکبهت  هجنکـش و  لـتق و  هب  وا  هک  هدرم  یلاـح  رد  هدرک و 
فافع و سدـق و  رهظم  نایقتم  يالوم  نانموم  رورـس  ياجب  مهنآ  نانموم  يادـتقم  دـشاب و  ماما  زاـمن  رد  هک  تسا  نیا  روخ  رد  یماـشآ ،

یگرزب ؟ تفارش و  یکاپ و 
نب هللا  دبع  نینموملا  ریما  اب  ارچ  دنتفگ : وا  هبیتقو  هک  دوب  هدرب  دای  زا  درک  یم  تعیب  كافس - راکهبت  نآ  جاجح - اب  هک  يزور  رمع  رسپ 

: دوب هتفگ  هدروآ و  رذـع  هداد و  باوج  دـنا ؟ هدرک  تعیب  وا  اب  ماش  یلاها  زا  يرایـسب  زاـجح و  مدرم  هک  یلاـح  رد  ینک  یمن  تعیب  ریبز 
درک ؟ مهاوخن  تعیب  امش  اب  دیزیر  یم  ار  ناناملسم  نوخ  هتفرگ و  تسد  هب  ریشمش  امش  یتقو  ات  ادخب 

یمدرم ياه  هدوت  نوخ  دـماشآ  یم  دزیر و  یم  ار  ناناملـسم  نوخ  دراد  دـید  یم  هک  یجاجح  اب  درک  تعیب  جاـجح  اـب  روطچ  رمع  رـسپ 
ار  شتموکح  هدرک  تعیب  وا  اب  هنوگچ  ص ؟)  ) ربمایپ كاپ  نادناخ  هعیش  كاپ  ياه  نوخ  رادنید ، فیرش و  نمادکاپ و 
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اب ، تساپ رب  یلخاد  گنج  فالتخا و  ات  دوب  هدروخ  مسق  هک  وا  دناوخ  تعامج  زامن  شرس  تشپ  درمش و  یعرش  تخانـش و  تیمـسر  هب 
درک و تعیب  ریبز  نبهللا  دبع  اب  داهن و  اپ  ریز  ار  شدنگوس  تنس  مادک  ینامسآ و  باتک  مادک  بجومب  هنوگچ و  دیامنن . تعیب  سکچیه 
وا اب  رماع  نب  هدجن  دوسا و  نب  هیطع  قرزا و  نب  عفان  لاثما  ناگتـشگ  رب  نید  نیا  زا  مالـسا و  نانمـشد  نامه  جراوخ  نارـس  هکنآ  زا  سپ 

تخانش ؟ ناناملسم  هفیلخ  ار  وا  داهن و  ریبز  نب  هللادبع  تسد  رد  ار  شنازرل  تسد  دندرک  تعیب 
ات دراد  يراـبتعا  نیا  تـسه و  یماظنطلـست  هـبلغ و  يارب  یماـقم  یئاـج و  مالـسا  تعیرـش  رد  رگم  میتـسناد  یم  مناـشیکمه  یم و  شاـک 

هعمج و زاـمن  رد  ادـتقا  اـی  دـیامن ؟ دانتـسا  هیکت و  نادـب  ص )  ) دـمحم تما  راـک  نیرترب  وتسا  نید  نوتـس  هک  شزاـمن  رما  رد  ناملـسم 
رـس يو  هیلع  هکنانآ  شناـفلاخم و  اـب  ماـما  شکمـشک  هک  تساراوتـسا  نیا  رب  ددرگ و  یم  تما  عاـمجا  وتعیب  ققحت  رادـم  رب  تعاـمج 
یب ياهرادـنپ  تسا و  لایخ  باوخ و  رمع - رـسپ  هدیـشارت  ياه  هناهب  رذـع و  اه - هناهب  رذـع و  نیا  هن ، ای  دزیخرب ؟ ناـیم  زا  دـنا  هتـشادرب 

ار وا  درک و  دهاوخ  روابار  وا  دنرچ  ياه  فرح  مالـسا  تما  درادنپ  یم  هک  شاب  ار  رمع  رـسپ  يدرخبان  تساهتفاب ؟ هک  اه  غورد  ساسا و 
ره دوخ  و  هتـشگ ، بکترم  هک  تسا  یناهانگ  زا  رتدب  شیاه  هناهب  رذع و  هک  نیا  زا  لفاغ  درمـش  دـهاوخ  روذـعم  شتایانج  باکترا  رد 

دهاک . یمن  شتایانج  نیگمهس  زا  چیه  تسا و  هدوهیب  هک  دناد  یم  دیامن  شالت  شیوخ  هئربت  يارب  دشارتب و  هناهب  رذع و  دنچ 
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رـسپ دنـسیونیم " : تسا . هدناوخ  یم  زامن  یفقث  فسوی  نب  جاجحرـس  تشپ  هکم  رد  دنا ، هتـشون  مزح  نبا  دعـس و  نبا  هک  نانچ  درم  نیا 
يور يدوجوم  نیرتراگتـشز  يرگید  تسا و  هدوب  جراوخ  زا  یکی  هکیلاحرد  تسا "  هدـناوخ  یم  زامن  هدـجن  جاـجح و  رـس  تشپ  رمع 

تسا . هدرک  رکذ  زین  تاکربلا  وبا  ار  بلطم  نیا  نیمز .
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حیحص " و ثیدح "  رد  ایآ  رت ؟ سانش  تنس  دشاب و  رتداتسا  نآرق  توالت  رد  هک  تسین  رت  هتـسیاش  همه  زا  یـسک  يزامنـشیپ  يارب  ایآ 
دندوب ناسمه  توالت  رد  هاگ  ره  و  دشاب ، رت  داتسا  نآرق  توالت  رد  هک  دوش  مدرم  زامنشیپ  دیاب  یـسک  هک "  هدماین  ص )  ) ربمایپ زا  یتباث 

مه اـب  هاـگ  ره  تساهدرک و  ترجه  رت  شیپ  هک  نآ  دـندوب  زارطمه  یـسانش  تنـس  رد  هک  یتروـص  رد  و  تسارت ، سانـش  تنـس  هک  نآ 
تسا " ؟ هتشگ  ناملسم  رتدوز  هک  نآ  دندوب  هدرک  ترجه 

اریز دوش ، ناتزامنـشیپ  ناتـصخش  نیرتهب  دـیاب  دـیوش ، یم  لاحـشوخ  ناتزامن  ندـش  لوبق  زا  رگا  هک "  تسین  ص )  ) ربمایپ شیامرفرگم 
دوش لوبق  ادـخ  هاگرد  رد  شزامن  هک  نیا  زا  رمع  رـسپ  ای  دـیئامن " ؟ یم  نیعم  ناتراگدرورپ  هاگرد  هبهک  تسا  يا  هدـنیامن  ناتزامنـشیپ 

نب یلع  هک  دوب  هتـشاد  شوخ  هدیدنـسپ و  ار  نیا  درک  یم  نییعت  وا  هک  یئاه  يربنم  فسوی و  نب  جاجح  زامن  زا  ای  دـش ؟ یمن  لاحـشوخ 
یمن دوس  ار  یناملـسم  چیه  برقت  هیام  تادابع  رگید  زامن و  هک  تسناد  یم  نوچ  ای  دنداتـسرف ؟ یم  تنعل  ار  ریبز  رـسپ  و  ع )  ) بلاط یبا 

یم دید  یم  تیالو  نآ  زا  هرهب  یب  تخانـش و  یم  بوخ  ار  شدوخ  انمـض  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  تیالو  هب  لمع  ونامیا  اب  رگم  دهد 
هاگرد هتفریذپ  شزامن  تروص  ره  رد  هتشگرب  نید  زا  زئاج و  مدآ  رـس  تشپ  هچ  دناوخب و  زامن  لداع  زامنـشیپ  رـس  تشپ  هچهک  تسناد 

تسا ؟ ناسکی  دوب و  دهاوخن  یهلا 
زاـمن ع )  ) یلع نینموملا  ریما  ـالوم  رـس  تشپ  ارچ  سپ  تسناد ، یم  یماـظن  طلـست  هبلغ و  ار  يزامنـشیپ  تیحالـص  كـالم  اـعقاو  رگا  وا 
هکلب تشگن ، بولغمزین  نیفـص  رد  دوب و  يو  اب  هبلغ  ناورهن  گنج  لمج و  گنج  رد  هک  یلاح  رد  دومنن  ادـتقا  شترـضح  هب  دـناوخن و 

لاح نامه  رد  یلو  تفیرف ، ار  ناحول  هداس  زا  یعمج  هدرب و  راـک  هب  يا  هلیح  صاـع  رمع و  دوب  هدـنامن  شا  هبلغ  هب  يزیچ  هک  یلاـح  رد 
یمومع  تعیب  اه  گنج  نیا  زا  شیپ  هزات  دندادن ؟ هار  دوخ  هب  يدیدرت  نارظن  بحاص  نادنمشیدنا و 
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ماما دوش و  حرطم  ندوب  بولغم  بلاغهلاسم و  ات  دوبن  نایم  رد  یبیقر  ضراعم و  فلاخم و  چـیه  هتفرگ و  تروص  ع )  ) یلعتفـالخ يارب 
نآ رد  دـیزگنرب ؟ يزامنـشیپ  هب  ار  وا  هدرکن و  ادـتقايو  هب  رمع  رـسپ  ماگنه  نآ  رد  ارچ  دوب ، هدز  هیکت  تفالخ  دنـسم  هب  قح  رب  لداـع و 
هب ارچ  دوب  تعیب  طرـش  ققحت  ادـتقايارب  شکالم  یتسار  هب  رگا  دوب . هدیـسر  ماجنا  هب  شتعیب  هتـسویپ و  ققحت  هب  شتفالخ  راک  هک  لاح 

دومنن ؟ ادتقا  يو 
هزیچ یمالسا  ياهروشکهمه  رب  تقو  هچ  و  تسا ؟ هدرک  ادتقا  واهب  هدناوخ و  زامن  شرـس  تشپ  رمع  رـسپ  هک  تسیک  یجراخ  هدجن "  " 

تساجراوخ زا  هک  یسک  رس  تشپ  دراد  يرابتعا  هچ  شرس  تشپ  ندناوخ  زامن  دراد و  یشزرا  رابتعا و  هچ  وا  تسا ؟ هدرک  هبلغ  هتشگ و 
، دنناوخ یم  نآرق  هکدرک  دـنهاوخ  جورخ )  ) مایق متما  زا  ياهدـع  هدومرف " : تسا و  هدـناوخ  هدـش  ردـب  نید  زا  ار  جراوخ  ص )  ) ربمایپ و 

ناش . هزور  هب  یطبر  نات  هزور  هن  ناشزامن و  هب  یطبر  ناتزامن  هن  درادن و  اهنآ  ندناوخ  نآرق  هب  یطبر  چیه  امشندناوخ  نآرق  یلو 
رتارف ناشقلحزا  ناشزامن  تسا . ناـشیا  هیلع  هک  یلاـح  رد  تسا  ناـشیا  صوصخم  نآرق  دـنرادنپ  یم  هک  دـنناوخ  یم  یلاـح  رد  ار  نآرق 
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 " نامک . زا  ریت  هک  دنوش  یم  ردب  نانچ  نید  زا  و  دور ، یمن 
نیمز يور  مدرم  راتفگ  نیرتهب  ناشراتفگ  هناهیفـس ، ياهوزرآ  اب  لاس  نس و  مک  دـننک  یم  مایق  یهورگ  نیـسپ ، زاـب  راودا  رد  هدومرف " :

ناشدیتفای اج  ره  نیا ، ربانب  نامک . زا  ریت  هک  دنوش  یم  ردـب  نانچ  نید  زا  دور ، یمن  رت  ارف  ناشناهد  زا  ناشنید  دـنناوخ ، یم  نآرق  تسا ،
دراد " . تمایق  رد  ادخ و  دزن  ناش  هدنشک  يارب  یشاداپ  ناشنتشک  اریز  ناشدیشکب ،

یهورگ دمآ . دهاوخ  دیدپ  باعشنا  فالتخا و  متما  نایمرد  هدومرف : و 
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یمن ياج  زاب  نامک و  زا  ریت  هک  دنوش  یم  ردب  نانچ  نید  زا  دور ، یمنرتارف  ناشناهد  زا  دنناوخ و  یم  نآرق  لمع ، دب  دـنراتفگ و  شوخ 
هکیلاح رد  دننک  توعد  ادخ  باتک  هب  دوشهتـشک . ناشتـسدب  ای  دشکب  ار  اهنآ  هک  یـسکلاح  هب  اشوخ  دنتادوجوم . نیرتدب  اهنآ  دنیآ . 

ندیـشارت دومرف : تسیچ ؟ ناش  هناشن  ادخ  ربمایپ  يا  دندیـسرپ : تسا . رت  کیدزن  ادخ  هب  اهنآ  وا  دشکب  ار  اهنآ  هک  ره  دنتـسین . نآرق  لها 
رس "  يوم 

نانچ نید  زا  ، دور یمن  رتارف  ناشناهد  زا  دنناوخ و  یم  نآرق  تسا : نینچ  ناشنید  هک  دنزیخ  یم  رب  یهورگ  قرـشم  يوس  زا  هدومرف " : و 
یممایق یپایپ  تسا ، رـس )  ) يوم ندیـشارت  ناش  هناشن  دندرگ . یمن  رب  شا ) هنیـس  هب  هراشا   ) نآ هب  رگید  نامک و  زا  ریت  هک  دنوش  یم  ردب 

دننک یم  توالت  ار  ادخ  باتک  دمآ : دنهاوخ  نینچ  یهورگ  يدوز  هب  ناشدیشکب " و  دیتفای  ار  اهنآ  رگانیا  ربانب  دنسرب . رخآ  هب  ات  دننک 
و": دینزب " . ار  ناشندرگ  دندرک  مایق  یتقو  دنناوخ . یم  تسا  هدیـشارت  ناشرـس  هک  یلاح  رد  ار  ادـخ  باتک  دـننآ ، نمـشد  هک  یلاح  رد 

یم ردـب  ناـنچ  نید  زا  دور ، یمن  رت  ارف  ناـشناهد  زا  نآرق )  ) و ناور ، نآرق  هب  ناـشنابز  و  يوخ ، دـنت  دنریگتخـس و  متما  زا  یئاـه  هورگ 
ناگـس جراوخ  تفرگ " و "  دـهاوخ  شاداپ  ناشدـشکب  هک  ره  نوچ  ناشدیـشکب  ناشدـیدید  هاگ  ره  نیا  ربانب  ناـمک . زا  ریت  هک  دـنوش 

تسا . هدرمش  حیحص "  قیرط "  کی  زا   " ریغصلا عماج  رد  یطویس "  ار  نیا  دنخزود " و 
نید زاو  نارگ  دادیب  نانکـش و  نامیپ  هرابرد  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  هک  حیحـص "  ثیدح "  همه  نآ  زا  هک  یی  یباحـص  دراد  یـشزرا  هچ 

يامنهار  غارچ  دشوپب و  اهنآ  زا  مشچ  ددرگن و  لئاق  شزرا  اهنآ  يارب  دیاین و  دوخ  هب  دریگن و  دنپ  هدیسر  ناگدش  ردب 
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یلخاد داهج  رد  تکرـش  مدـع  زا  شیوخ  هئربت  و  ص )  ) ربمایپ دـکوم  ررکم و  تاروتـسد  زا  یچیپ  رـس  يارب  دزاسن و  شیایند  نید و  هار 
هتوب هنتف " و  هب "  دـنوش و  یم  هتـشاذگاو  میدروآ  نامیادـنیوگب  هک  نیمه  دـنا  هتـشادنپ  مدرم  ایآ  " ؟ تسا هنتف "  اهنآ "  هک  دروآ  هناـهب 

دنیآ " ؟ یمن  رد  شیامزآ 
رد تعیب  تسد  هک  ار  نیا  رفیک  دـید ، ار  ع )  ) نانموم ریما  نایقتم  يالوم  اب  تعیب  هفیظو  زا  رارف  شیوخ و  یـسانشن  هفیظو  رفیک  رمع  رـسپ 
رد یقح  رب  هفیلخ  نآ  اب  داهنن و  شدوجو - زا  يا  هراپ  و  هدـش - هتخانـش  ص )  ) مرکا ربماـیپ  ناـج  هک  یئاوشیپ  هدـنخرف  كراـبم و  تسد 

يازس تساخنرب . شیوریپ  هب  درازگن و  زامن  شرـس  تشپ  درکن و  تعیب  دندوبهتـشگ  ناتـسادمه  قلخ  راصنا و  نارجاهم و  شیرادربنامرف 
نآ هک  نآ  زا  رت  دـب  تشگ و  لـیلذ  تسپهنوـگ و  نیدـب  داد و  راـکهبت  جاـجح  هب  تعیب  تسد  هک  تشگ  يراوـخ  تفخ و  نـیا  شراـک 

درک و زارد  شفرط  هب  شیوخ  ياپ  دنک و  زارد  شتعیب  تفایرد  يارب  تسد  هک  دـید  نیا  زا  رتتسپ  ار  وا  هاوخ  دوخ  شنمدد و  روتاتکید 
قیرط نیا  هب  ع )  ) یلع رس  تشپ  ندناوخ  زامن  زا  شعانتما  رطاخ  هب  ار  وا  ادخ  دومن و  تعیب  وا  اب  جاجح  ياپ  رد  تسد  نداهن  اب  رمع  رسپ 
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رفیک و  سب ، شیئایند  رفیک  يارب  تفخ  تلذ و  نیمه  و  درک ، ادتقا  هتشگرب  نید  زا  هدجن  هب  دناوخ و  زامن  جاجح  رس  تشپ  هک  داد  رفیک 
رب سپس  تشک و  ار  وا  دش و  طلـسم  وا  رب  جاجح  هک  تشگ  شبیـصن  رفیک  نیا  زین  و  تسا . رت  تدم  زارد  رت و  تخـس  ترخآ  كاندرد 

دناوخب  نامیا  یب  راکتشز و  يرگمتس  هک  یباجتسم  ياعد  هچ  يا و  هتفریذپ  زامنهچ  دناوخ ، تیم  زامن  وا 

رمع رسپ  رگید  هناهب 

هدـمآ وا  شیپ  يدرم  تسا " : هدرک  تبث  یتـیاور  نینچ  رمع  رـسپ  زا  عفاـن  قـیرط  زا  میعن  وـبا  تسا . هدروآ  مه  يرگید  هناـهب  رمع ، رـسپ 
؟ يدرک يراد  دوخ  یلخاد ) داهج  رد  تکرـش  ینعی   ) راک نیا  زا  هک  دش  ثعاب  هچ  ص .)  ) ادخ لوسر  بحاصم  يرمع و  رـسپ  وت  تفگ :

ار  ناملسم  نوخ  نتخیر  یلاعتم  يادخ  هک  نیا  تفگ 
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اهنآ اب  میدرکار و  راک  نیا  اـم  دـشاب . ادـخ  يارب  نید  دزیخرب و  ناـیم  زا  هنتف  اـت  دـیگنجب  ناـنآ  اـب  هدومرف : تسا و  هدـینادرگ  مارح  میارب 
دشاب " . ادخ  ریغ  يارب  نید  اتدیگنجب  دیهاوخ  یم  امش  کنیا  تشگ . ادخ  يارب  نید  ات  مدیگنج 

یمن رب  گـنج  هب  اـیآ  دـنتفگ ك  رمع  رـسپ  هب  یلخاد  شروش  نیتسخن  رد  تسا " : هدرک  تبث  نمحرلا  دـبع  نب  مساـق  قیرط  زا  ار  نیا  و 
یسک اب  متسین  لیام  نم  کنیا  دودزب  ناتسبرع  زا  ار  اهنآ  لجوزع  يادخ  ات  مدیگنج  دوب  هبعک  بردو  نکر  نایم  اهتب  یتقو  تفگ : يزیخ 

مگنجب " . هللا "  الا  هلا  دیوگ " ال  یم  هک 
شکمـشک نآ  رد  هک  نانآ  زا  دـنادبراصنا  ات  هتفرگ  گنهاشیپ  نارجاـهم  زا  باحـصا ، همه  زا  رت  سانـشنید  ار  شدوخ  رمع  رـسپ  راذـگب 

روتسد شباحـصا  هب  هک  درادنپ  یم  رت  سانـشنید  مه  ص )  ) ادخربمایپ زا  ار  شدوخ  ایآ  اما  دندیگنج ، ع )  ) یلع نینموملا  ریما  شوداشود 
گنج نآ  هب  رمک  هداد  روتـسد  ع )  ) یلع هب  دـنزیخرب و  وا  یناـبیتشپ  هب  دـنیامن و  يراـی  ار  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  شکمـشک  نآ  رد  داد 
دنتسه هللا "  الا  هلا  لهایلخاد " ال  گنج  فرط  ود  هک  نیا  هب  ملع  اب  ص )  ) مرکا ربمایپ  ایآ  نیا ، رب  انب  دنیشنن ؟ اپ  زا  ددنبب و  نینوخ  ياه 

ایآ ادخ  هاگرد  هب  هبوت  ادخ  رب  هانپ  دنزیرب ؟ ار  ناناملـسم  نوخ  هک  داد  روتـسد  نآ  زا  عالطا  نودب  ای  دـنگنجب  ع )  ) یلع هارمه  دادروتـسد 
ای درک  گنج  هب  ضیرحت  نآ  هب  ملع  ابو  ددرگ  ادخ  ریغ  يارب  نید  هک  دشدهاوخ  نیا  گنج  نآ  هجیتن  هک  تسناد  یم  ص )  ) مرکا ربمایپ 

یئارد و هزره  یئوگ و  هوای  زا  ادـخ  هب  مرب  یم  هانپ  دـیزگ ؟ يرود  گنج  نآ  زا  دـیمهف و  رمعرـسپ  یلو  تشادـن ، ربخ  نآ  زا  شترـضح 
دولآ  رفک  فرح 

، دشکب ار  جراوخ  هتسد  رس  هیدثلا "  وذ  داد "  روتسد  وا  هب  ص )  ) ربمایپ هک  زور  نآ  ، دراد تهابـش  شردپ  هناهب  هب  ردقچ  رمع  رـسپ  هناهب 
تسا ! هداهن  ادخ  ناتسآ  رب  رس  عوضخ  عوشخ و  اب  دید  هک  هناهب  نیا  هب  تشکن  ار  وا 

يارب نید  دنهاوخ  یم  اه  گنج  نآ  رد  ناگدننک  تکرش  هک  نیا  یهگناو 
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شنافلاخم و ای  دـنهاوخ  یم  ار  نیا  شنارای  نانموم و  ریما  نایقتميالوم  ایآ  تسا ؟ گنج  نیفرط  زا  کیمادـک  هب  طوبرم  دـشاب  ادـخ  ریغ 
یلع ماما  قح  رد  هک  یثیداحا  تنس و  نآرق و  اب  هک  لوا  ضرف  دنا ؟ هدرک  هناراک  زواجت  هناحلسم و  مایق  شقح  رب  تموکح  هیلع  هک  اهنآ 

- دراد تافانم  هدـمآ  ناورهنو  نیفـص  لمج و  هناگ  هس  ياه  گـنج  هراـبرد  شناـفلاخم و  ناروریپ و  نارادتـسود و  و  ع )  ) بلاـط یبا  نب 
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تسا . هتفرگ  هدیدن  ای  هدیدن  رمع  رسپ  هک  اهنامه  ومیدروآ  حرش  هب  ریدغ "  ياهدلج "  رد  هک  یثیداحا 
یم دـنا  هدز  تسد  هناراک  زواجت  هناحلـسم  مایق  هب  وا  هیلع  هک  اـهنآ  و  ع )  ) یلع ناـفلاخم  هاـگ  ره  ینعی  ، مود ضرف  تحـص  تروص  رد  و 

تسد ع )  ) یلع اب  تعیب  زا  يراد  دوخ  زا  سپ  رمع  رسپ  ارچ  دوش ، هدیتسرپ  وا  زج  دشاب و  ادخ  ریغ  يارب  نید  هک  دننک  يراک  دنا  هتساوخ 
دشاب ؟ ادخ  ریغ  يارب  نید  هتساوخ  یم  هک  یسک  تسدهب  داد ، هیواعم  تسد  هب  تعیب 

هن ای  دراد  یخـساپ  تالاوئـسنیا  يارب  یهلا  لدـع  هاگداد  رد  رمع  رـسپ  مناد  یمن  تسا . هداهن  رمع  رـسپ  ربارب  رد  هک  تسا  یلئاسم  اـهنیا 
دنک  یم  فیلکت  طاقسا  تیلووسم  بلس  هک  یی  يدرخبان  دنک  صالخ  شیوخ  يدرخبان  لیلد  هب  تالاوئس  نیا  ریگ  زاار  دوخ  دیاش 

رد هک  دوب  هیبش  یمدرم  هب  اه ، شکمشک  نآ  هحوبحب  رد  ام  عضو  هتشون " : میعن  وبا  هک  تسا  رمع  رسپ  فرح  نآ  اهنیا  زا  رتروآ  تفگش 
هار پچ و  هب  یعمج  دنور و  یم  تسار  هب  یخرب  دریگ . یم  ارف  ار  اهنآ  یی  یکیرات  ظیلغ و  هم  ناهگان  دـنور و  یم  دـندلب  هک  یتسار  هار 

میتفایرد و ار  نیتسخن  تسار  هار  دربب و  ار  یگتـشگرس  یکیرات و  نآ  ادـخ  ات  میداتـسیا  شیوخ  ياج  رب  ناـیم  نآ  رد  اـم  و  دـننکیم . مگ 
اهنیا هچنآ  هک  درادن  یتیمها  نم  يارب  دیگنج . یم  رگیدمه  اب  ایند ، نیا  یـسایس و  تردق  نیا  رـس  رب  شیرق  ناناوج  نیا  میتفرگ . ندومیپ 

ما "  هنهک  شفک  هب  هن  ای  دشاب  نم  لام  دیگنج  یم  شرس  رب 
؟ تسا هدنام  رارق  رب  هتـشگ و  بوکخیم  دوخ  ياج  هب  رمع  رـسپ  شیانثا  رد  هکهتفرگ  ارف  ار  تما  یک  یکیرات ، ظیلغهم و  نیا  مینادب  دیاب 

ص)  ) ربمایپ هرود  رد 
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نآ اب  رمع  رسپ  هک  تسا  ملسم  شنانیشناج ؟ هرود  رد  ای  تسا . هدوب  رت  نشور  رتافـصم و  رت و  كاپ  یمالـسا  خیرات  راودا  همه  زا  نآ  هک 
یکیرات و چـیه  ناشتموکح  ردو  دـنیادخ . قلخ  نیرتهب  بیترت  هب  شرظن  رد  ود ، نیا  تسا و  هدرک  تعیب  شیوخ  ردـپ  اب  یمیت و  درم  ریپ 
وا زا  تسد  شندش  هتـشک  زور  ات  هدرک و  تعیب  وا  اب  هک  نامثع ، هرود  نینچمه  دنیب .  یمن  ار  يرابغ  درگ و  ندروآ  يورو  یگتـشگ  رس 

يور یظیلغ  هم  یکیرات و  هک  تسین  يا  هرود  يو  رظن  هب  مه  نامثع  هرود  نیا  ربانب  دیـسر - ناترظن  هب  دلج  نیمه  رد  هکنانچ  هتـشادنرب -
زج دـنام  یمن  يا  هرود  سپ  تسا . هتـشگ  شراک  یگتفـشآ  ثعاب  ناـمثع ، يارب  شـصاخ  یئاـمنهار  اـب  يو  دوخ  دـنچ  ره  دـشاب  هدروآ 

نایفس . یبا  نب  هیواعم  تنطلس  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینموملا  ریما  تفالخ 
اضر و اب  مهنآ  هدومن  تعیب  تسا ، هدرک  تنعل  ار  وا  هدـناوخ و  بیـسآ  رپ  یتنطلـس  ار  شتموکح  ادـخ  ربمایپ  هک  مه  هیواـعم  اـبرمع  رـسپ 
هم نتفرگ  ارف  یکیرات و  هرود  نیا  ربانب  تسا . هدرک  تعیب  هیواعم  زا  مهرد  رازه  دـص  نتفرگ  زا  سپ  هیواعم  نب  دـیزی  اب  سپـس  و  تبغر ،

پچ هب  یهورگ  دنا و  هتفر  تسار  هب  یعمج  هک  دوب  هرود  نیمه  رد  تسین و  ع )  ) نایقتم يالوم  تفالخ  هرود  زج  رمع  رـسپ  رظن  رد  ظلغ 
رد هژیوب  قح  میقتـسم  طارـص  رب  نید و  تسار  هار  رب  راتفر  همه  تساهدوب و  یئانـشور  همه  هرود  نیا  دـعب  لبق و  و  دـنا ، هدرک  مگ  هار  و 

ار نآ  هتخانـشب و  هدیدب و  شیوخ  نیتسخن  تسار  هار  راودا  نیا  رد  كدرم  نبا  و  جاجح ، کلملا و  دبع  دـیزی و  هیواعم و  تنطلـس  هرود 
تسا  هدرک  تعیب  نید "  تسار  هار  رب  قح " و "  رب  ماکح "  نیا  اب  هتفرگ و  ندومیپ 

اب هک  یناسک  ایآ  دنا ؟ هدرک  مگ  هر  هتشگردب و  هار  زا  شیوخ  يریگبناج  تعیب و  اب  یناسک  هچ  دسرپب  درم  نیا  زا  تسین  یـسک  اجنیا  رد 
راصنا نارجاهم و  ردب " و  نادهاجم "  دنا و  هدوب  ص )  ) ربمایپ ورتسار  لداع و  باحـصا  ناشیا  هک  دندرک ؟ تعیب  ع )  ) یلع نینموملا  ریما 

نارگ زواجت  اـب  هک  اـهنآ  هناـی ، یمالـسا . روشک  گرزب  ياهرهـش  رگید  هنیدـم و  میقم  لاـجر  ناـعبات و  زا  حـلاص و  نادرم  زا  يا  هدوت  و 
رس و  یب  ماششاب و  وا  نآ  دندرک ، تعیب  جاجح  کلملا و  دبع  دیزی و  هیواعم و  نوچ  يرگدادیب 
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دینک یمرکف  ناتـسودلام ؟ نایوجماک و  ناتـسرپ و  توهـش  نابلط و  هاج  هاوخ و  دـب  مجاهم و  كرـشم و  لئابق  يایاقب  درگناـبایب و  ناـیاپ 
ود اب  ار  ص )  ) ربمایپ راب  رهگ  راتفگ  هک  لاح  نامه  رد  دروآ  نابز  هب  ار  لوا  فرح  هک  دراد  یم  او  ار  رمع  رسپ  يریذپان  قح  تجاجل و 

تسارهار هب  ار  امش  و  تسا ، هتفای  نید  هار  یئامنهار  هک  دید  دیهاوخ  دیزاس  تموکح  راد  هدهع  ار  یلع  رگا  هک "  دنیب  یمشیوخ  مشچ 
درب "  یم 

هار هب  ار  امـش  تسا و  هتفاـی  نید  هار  یئاـمنهار  هک  دـید  دـیهاوخ  دـیراد - یمنرب  هک  مـناد  یم  و  دـیرادرب - یهدـنامرفب  ار  یلع  رگا  و " 
درب "  یم  تسار 

قیرط رب  ار  امـش  تسا و  هتفای  نیدهار  یئامنهار  هک  دید  دیهاوخ  دیرامگ - یمن  هک  میناد  یم  و  دیرامگب - تفالخ  هب  ار  یلع  هاگره  و " 
تفر . هراشا  نادب  لوا  دلج  رد  هک  تاشیامرف  رگید  " و  درادیما . ناشخرد و 

اب هک  یئاه  تیب  رب  فارتعا  نیا  اب  دـیاشگ و  یم  یمود  هب  نابز  هناهاگآ  دوخ  ان  رایتخا و  یب  دوش و  یم  فاصنا  شوختـسد  رمع  رـسپ  اـی 
دیامن ؟ یم  شیئاوران  هب  رارقا  دشک و  یم  نالطب  طخ  هتشگ  بکترم  نارگید 

0 دنیایند لام  یپ  رد  دنگنج و  یم  رگیدمه  اب  یسایس  تردق  رـس  رب  یـشرق  ناناوج  هک  فرح  نیا  اب  هتـشاد  راهظا  یبیجعهدیقع  نینچمه 
و هدومرف - شدوخ  هکناـنچ  اـیند  هک  شباحـصا  و  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  یکی  دوش : یم  فرط  ود  لـماش  شفرح  دـناد  یم  هکیلاـح  رد 

نآ هب  شنتـسب  رمک  تسا و  رت  زیچ  ان  دنارپ  یم  نوریب  هسطع  هاگب  يزب  هک  یمن  زا  شرظن  رد  هدناسر - توبث  هب  ار  شـشیامرف  شیگدنز 
و تشذـگ . موس  دـلج  دـلج و  نیا  ردهکنانچ  شباحـصا - وا و  هب  شتیـصو  ربانب  هدوب و  ص )  ) ادـخ ربمایپ  ناـمرف  هبیلخاد  ياـه  گـنج 

هیواعم . ریبز و  هحلطيرگید و 
شیوخ يارب  ار  تموکح  ود  نآ  زا  کـی  ره  : " هدومرف شیاـه  قطن  زا  یکی  رد  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  هک  هدوب  ناـنچ  لوا  رفن  ود  عضو 

و دنرادن . ادخ  اب  يا  هطبار  هچوچیه  هب  دهدیمن و  طبر  ادخ  هب  ار  نانآ  يدنویپ  چـیه  دـشک و  یم  شیوخ  فرط  هب  ار  نآ  دـهاوخ و  یم 
ره دنـسرب  دوـصقم  هب  رگا  مسق  ادـخب  داـتفا . دـهاوخ  رب  ناـشراک  نیا  زا  هدرپ  يدوز  هب  درورپ و  یم  لد  هبار  شقیفر  هنیک  ناشمادـک  ره 

ناج ناشیکی 
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سپ تسا . هتـشارفا  رب  دـق  یلخاد  راـک  زواـجت  هتـسد  راد و  کـنیا  دـشوک . یم  يرگید  يدوباـن  رد  کـی  رهو  دروآ  یم  رد  ار  رگید  نآ 
هماگنه " ؟ نینچ  نیا  نارامش  زور  دنیاجک 

يارب مسانشب و  مکاح  ار  امش  زا  کیمادک  دیسرپهدمآ : ریبز  هحلط و  شیپ  مکح  هب  ناورم  دندیسر ، هرـصب  هب  هشئاع  ریبز و  هحلط و  یتقو 
هب هشئاع  ار . مردـپ  تفگ : هحلط  نب  دـمحم  ار . مردـپ  تفگ : ریبز  نب  هللا  دـبع  دـندزن . یفرح  کیچیه  مرادرب ؟ گـناب  هب  ار  شماـن  زاـمن 

- مرهاوخ رـسپ  دـیراذگب  ینکاپب )؟ بوشآ  ام  ياقفر  نیب  یهاوخ  یم  تفگ : ای  ( ؟ ینک اـپب  بوشآ  ناـمنیب  یهاوخ  یم  داد : ماـغیپ  ناورم 
دریگب . هدهع  هب  ار  مدرم  يزامنشیپ  ریبز - نب  هللا  دبع  ینعی 

یم تیـصوصخ  نیمه  ابار  وا  ص )  ) ربمایپ باحـصا  تسا و  هدوب  ایند  لام  یـسایس و  تردـق  یپ  رد  وا  تسا . مولعم  هک  مه  هیواعم  عضو 
هک يا  هناروک  روک  قشع  دهد و  یمن  شوگ  ناشفرح  هب  رمع  رـسپ  هک  دوسهچ  یلو  تسا ، راکـشآ  ناشنانخـس  رد  انعم  نیا  دنا و  هتخانش 
يا همش  کنیا  تسا . هدیتلغ  یهارمگ  بالجنم  هب  هتسب  شوگ  مشچ و  تهج  نیمه  هب  و  دونشب ، ار  ناشنخـس  دراذگ  یمن  دراد  نایوما  هب 
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نانخس : نآ  زا 
هک يریذـپان  قح  لدگنـس  تعامج  نآ  فرط  هب  ربب  شیپ  نینموملا  ریما  يا  ار  ام  دـیوگ " : یم  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  هب  لاـقرم ، مشاـه 

هتخاس لالح  ار  ادخ  مارح  ،و  دننک یمراتفر  تسا  ادخ  دنیاشوخان  هکيا  هویش  هب  ادخ  ناگدنب  هب  تبسن  دنا و  هتخادنا  رـس  تشپ  ار  نآرق 
هب اهزورآ  هداد و  چوپ  ياه  هدـعو  اهنآ  هب  هداد و  شیارگ  شیوخ  فرط  هب  ار  ناشتالیامت  ناطیـش  دـنا و  هدومن  مارح  ار  شلـالح  دـنا و 
رـس رب  نونکا  ات  تسا  هدـینادرگ  ناشدـنیاشوخ  ار  ایند  ناش و  هدـناشک  یتسپ  طاـطحنا و  هب  ناـش و  هدرک  ردـب  هار  زا  اـت  هدـنکفا  ناـشلد 

 ... " میراد ترخآ  هب  امهک  دنگنج  یم  يا  هقالع  نانچ  اب  ناشایند  یگدنز 
میسانش . یم  تقدب  ارتعامج  نیا  ام  نینموملا  ریما  دیوگ " : یم  وا  مه  - 2
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ظفح ایند و  رس  رب  و  دنزیتس ، گنج و  رد  وت  اب  اهنیا  دنتسود . دشاب  ایند  ياه  هدروآ  رف  یپ  ردهک  ره  اب  و  دننمشد ، تناوریپ  وت و  اب  اه  نیا 
هک نیا  زج  دنرادن  ایند  تذل ) هاج و  لام و   ) رب یبایتسد  زج  يدوصقم  چیه  و  دنتسین ، راذگ  ورف  یـششوک  چیه  زا  دنراد  گنج  رد  هچنآ 
 " دنیایند یپ  رد  هکلب  دنا ، هتشگن  نادیم  هب  جیسب و  وا  نوخ  يارب  دنیوگ و  یم  غورد  دنبیرف ، یم  نامثع  یهاوخناوخ  راعش  اب  ار  نالهاج 

مسق ادخب  تعامج  نیا  درادهگن . تمالسار  شا  هیرظن  نید و  هک  تسا  یـسک  ناملـسم  دیوگ " : یم  یقطن  رد  یبحرا  سیق  نب  دیزی  - 3
یم ام  دنشاب  دقتعم  هک  مالسا ) زا  ینوناق   ) یقح يایحا  هار  رد  ای  دنگنج  یمن  میا  هدرک  شهابت  ام  دنشاب  دقتعم  هک  ینید  يرارق  رب  رـس  رب 
امـش رب  رگا  دنـشاب . هاشداپ  روتاتکید و  ایند  رد  دنهاوخ  یم  دنا و  هتـساخرب  ام  گنج  هب  ایند  نیا  رـس  رب  طقف  میا . هدرکشلیطعت  هدـنار و 

دنهاوخ اورنامرف  امـش  رب  درخبان  رماع  نب  هللا  دـبع  دـیلو و  دیعـس و  لثم  یناسک  دـهدن - ناـشناشن  ار  يداـش  هبلغ و  ادـخ  و  دـنوش - هریچ 
يرادنپ درادن ، یلاکـشا  هانگ و  راک  نیا  دیوگ  یم  هتفرگ  رب  ار  ادـخ  لام  دـنز و  یمطوبرمان  ياه  فرح  شنمجنا  رد  ناشیکی  هک  تشگ 

: تسا هدروآ  رد  نامفرصت  هب  نامهزین  ریـشمش و  تردق  هب  هک  تسا  ادخ  لام  نیا  تسا ؟ نکمم  يزیچ  نینج  هنوگچ  دشاب . شردپ  ثرا 
رس شوختـسد  نانک  هرابرد  و  دننک . یم  تموکح  ادخ  یحو  زا  ریغيزیچ  بجوم  هب  هک  دیگنجب  يرگمتـس  تعامج  نیا  اب  ادخ  ناگدنب 
یم هک  دنتـسه  اهنامه  اهنیا  و  درک . دنهاوخ  بارخ  ار  ناتایند  نید و  دـنوش  طلـسم  امـش  رب  رگا  اه  نیا  دـیوشن . يرگـشنزرس  چـیه  شنز 

يارب گرزب  يادخزا  دنرادن . یناسر  بیسآ  رـش و  زج  يدصقدنا  هدش  ناتـسادمه  امـش  هیلع  هک  نبا  زاادخب  ناشدیا . هدومزآ  دیـسانش و 
. " مبلط یم  شزرمآ  امش  يارب  مدوخ و 
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رد شیوـخ ، ياـعدا  هب  هک  دـیوش  هناور  یتعاـمج  يوـس  هب  نم  هارمه  ادـخ  ناگدـنب  دـیوگ " : یم  نیفـص  رد  یقطن  رد  رـسای  راـمع  - 4
یم تموکح  تسه  ادخ  باتک  رد  هچنآ  زجيا  هلیـسو  هب  ادخ ، ناگدـنب  رب  دـیزرویم و  متـس  دوخ  رب  هک  دنتـسه  یـسک  یهاوخنوخیپ 
رگا هک  یئاهنیا  دـندرک . یم  رما  يراک ، وکین  ناـسحاهب و  دـندومن و  یم  حـیبقت  ار ، يرگ  زواـجت  هک  دنتـشک  یحلاـص  نادرم  ار  وا  درک .

. شیاه تعدب  ببـس  هب  میتفگ : دیتشکار ؟ وا  ارچ  دندیـسرپ : دـنهد  یمن  یتیمها  چـیه  نید  نیا  لاوز  هب  دـشاب  ناما  رد  ناشایند  یگدـنز 
هک يروط  هبدوب  هدرک  طلـسم  ایند  لانم  لام و  رب  ار  ناشیا  وا  هک  دنتفگ  تهج  نآ  زا  ار  نیا  تسا .  هتـشگن  بکترم  یتعدب  چیه  دـنتفگ :

دندمآ . یمن  دوخ  هب  تخیر  یم  ورف  ناشرس  رب  اه  هوک  رگا  دندیرچ و  یم  دندروخ و  یم 
نآ زاو  دـنا  هدیـشچ  ار  ایند  ذـئاذل  هزم  اهنیا  تسا . هدوب  ملاظ  وا  دـنناد  یم  اریز  دنـشاب ، وا  یهاوخناوخ  یپ  رد  اـهنیا  منک  یمن  رکف  ادـخب 
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دسرب اهنآ  هب  شتسد  ( مالسا نوناق  يرجم  ای   ) قح بحاص  رگا  دنا  هدیمهف  انمـض  دنا و  هدش  شا  همادا  ماود و  ناهاوخ  هدمآ و  ناشـشوخ 
رد نآ  هلیسو  هب  هک  دنرادن  مالسا  ردیناشخرد  هقباس  نانآ  انمـض  تشگ . دهاوخ  لیاح  عنام و  دنرچ  یم  دنروخ و  یم  هچنآ  اهنآ و  نایم 

قحانب ام  ياوشیپ  هک  دنا  هدز  لوگ  نخس  نیا  اب  ار  دوخناوریپ  راچان  دنیامن . تعاطا  نانآ  زا  مدرم  دندرگ و  تموکح  یئاورنامرف و  روخ 
تیعقوم نیدب  شا  هلیـسو  هب  هک  تسا  ياهناهاوخدب  هلیح  نیا  و  دنوشب . هاشداپ  روتاتکید و  هلیـسو  نیا  هب  ات  تساهدش . هتـشک  هنامولظم  و 

." دندرک یمن  تعیب  اهنیا  اب  مه  رفن  ود  یتح  مدرم  زا  دوبن  هلیح  نیا  رگا  و  دینیب ، یم  هک  دنا  هدیسر 
یم راک  ادخ  يارب  دندوب و  ادخ  راتـساوخ  رگاتعامج  نیا  نینموملا  ریما  دـیوگ " : یمیقطن  رد  یعازخ  ءاقرو  نب  لیدـب  نب  هللا  دـبع  - 5

دننازیرگ قوقح  يربارب  زا  هک  دنگنج  یمام  اب  تهج  نآ  زا  اهنیا  اما  دندیزرو . یمن  تفلاخم  ام  اب  دندرک 

هحفص 105 ] 
فک زا  دنراد  گنچرد  هک  ار  یئایند  لانم  لام و  دننکيرادهگن و "  ار  دوخ  یسایس  تردق  دنهاوخ  یمو  دنیداصتقا  ضیعبت  رادتسود  و 

لد رد  يا  هدروآ  دوجو  هب  نینموملا  ریما  يا  وت  هک  هتشذگ  ثداوح  زا  هک  یی  ینمشد  دنا و  هتفرگ  لد  رد  هک  يا  هنیک  رطاخ  هب  دنهدن و 
يا " هتشک  ار  ناشناردارب  ناردپ و  هک  نیا  رطاخ  هب  نهک و  ياه  هنیک  نآ  دنرورپ  یم 

یمامت هب  شنخس   ... " یتسه - هچ  یپ  رد  یگنج و  یم  ام  اب  ارچ  هک  تسین  هدیشوپ  ام  رب  ادخب  دیوگیم " : هیواعم  هب  یعبر  نب  ثبـش  - 6
دمآ . دهاوخ  دلج  نیمه  رد 

هارمه يدیـشیدنا : لد  رد  دندومن . شکمـشک  هزیتس و  مه  اب  تلد  رد  ترخآ  ایند و  دیوگ " : یم  وا  هب  صاع  نب  ورمع  مدختـسم  نادرو 
تمعن ياج  هچنآ  ایند  رد  تسا و  ترخآ  نودـب  يایند  هیواعم  هارمه  و  دوش . یم  اـیندناربج  ترخآ  رد  تسا و  اـیند  ياـهنم  ترخآیلع 

دیارس : یم  شباوج  رد  صاع  ورمع  تسین " . دریگب  ار  ترخآ 
دنک  دوبان  ار  شیمشچ  خوش  نادرو "و  ادخ " 

درک نایب  تشذگ  یم  ملد  رد  ار  هچنآ  نادرو "  وت "  ناجب 
تخورفهولج  سفن  رب  ایند  هک  یماگنه 

تسه ! یهاوخبرچ  یمدآ  تشرس  تعیبط و  رد  مدومن و  عمط  شیارب 
تسا  عمط  شوختسد  صرح و  عبات  يرگید  دیامن و  یم  زیهرپ  یکی  تسه : سفن  ودیمدآ  نورد  رد 

دزادرپ ! یم  هاک  ندروخ  هب  يریس  لاح  رد  دراپسب ( یمود  سفن  هب  نتشیوخ  نوچ   ( یمدآ و 
درادن  هارمه  ارایند  هک  تسا  ینید  یلع  مدید 
ار یسایس  تردق  دراد و  ار  ایند  يرگید  نآ  و 

مدیزگ  رب  ار  ایند  یهاگآ  نیع  رد  عمط و  يور  زا  هاگنآ 
متشادن ! یناهرب  چیه  راک  نیا  رد  و 
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تشذگب : زین  صاع  ورمع  نانخس  نیا  و  دش ، هتشاگن  ریدغ  مود  دلج  رد  هک  تایبا  رگید  و 
هکنآ  یب  مهد  یمن  وت  هب  ار  منید  هیواعم 

درک یهاوخ  هچ  هک  رگنب  نیا  ربانب  مدروآ  تسدب  ار  ایند 
ما  هدرک  يدوس  رپ  هلماعم  یهدب ، نم  هب  ار  رصم  رگا 
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تسا  نایز  دوس و  هیام  هک  ما  هدروآ  تسد  هب  ار  يزیچ  و 
نم  دنتسین و  گنسمه  ربارب و  ، ایند نید و 

مراکنایز ! هدنکفارس و  هک  مناتس  یم  ارت  هداد  یلاح  رد 
سفن ياوه  يوریپ  زج  يا و  هتفرن  ایند  یپ  رد  زج  مدوخ  ناـجب  وت ، دـسیون " : یم  هیواـعم  هب  يا  هماـن  رد  يراـصنا  هملـسم  نب  دـمحم  - 8

... يا " هتشاذگ  راوخ  یگدنز  ماگنه  هب  ار  وا  یهد  یم  يرای  گرم  زا  سپ  ار  نامثع  رگا  يا . هدرکن 
( وا اب  تعیب  يازا  رد   ) یبجاوم قوقح و  هک  دندرک  طرـش  هیواعم  يارب  نورعـشا  کع و  هلیبق  ود  یتقو  دسیون " : یم  محازم  نب  رـصن  - 9
هب تخود  وا  هب  مشچ  تسب و  هیواـعم  هـب  عـمط  دوـب  یی  يراـمیب  شلد  رد  هـک  ره  قارع  یلاـها  زا  دوـمن ، ررقم  دـیامنررقم و  ناـنآ  يارب 

هـصیمحیبا نب  رذـنم  و  دـش . رفنتم  تحاران و  ودیـسر  یلع  هب  نآ  ربخ  تشگ و  عیاش  درک و  تیارـس  مدرم  ناـیمرد  تلاـح  نیا  هکیروط 
هیواعم زا  نویرعـشا  کـع و  هلیبق  ود  نینموملا  ریما  يا  تفگ : هدـمآ  يو  تمدـخ  هب  دوب  نادـمه  هلیبقنارعاـش  ناـنامرهق و  زا  هک  یعداو 

و هدرک . رایتخا  ایند  ياج  هب  ار  ترخآ  ام  هکیلاح  رد  دنتخورف . ایند  هب  ار  ناشنید  لمع  نیا  اب  داد و  اهنآ  هب  دنتساوخ و  بجاوم  قوقح و 
رتهب نامقارع  تسا و  اهنآ  يایند  زا  رتهب  ام  ترخآ  مسق  ادـخب  هیواعم . ياجب  وت  هب  ماش و  ياج  هب  قارع  هب  میا و  هتخاس  شوخ  لد  نآ  هب 
يرای ار  وت  هک  شاب  هتـشاد  نانیمطا  نک و  زاغآ  ار  گنج  ام  هلیـسو  هب  نیا  ربانب  اهنآ . ییاوشیپ  زا  رت  هتفای  تیادـه  نامماما  اهنآ و  ماش  زا 

دورس : نینچ  هراب  نیا  رد  هاگنآ   0 زاس راداو  گرم  نازابناج و  هب  ار  ام  درک و  میهاوخ 
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رعشا  هلیبق  دنتساوخ و  بجاوم  کع  هلیبق 
دنتشگ شاداپ  تعلخ و  راتساوخ 

دنتخاس  اهر  تعلخ  بجاوم و  نتفرگ  رطاخ  هب  ار  نید 
دنتشگ تادوجوم  نیرتدب  هب  لدب  راکنیا  اب  و 

مدیبلط و  ادخ  زا  کین  شاداپ  ام  و 
ار  داهج  رد  خسار  میمصتو  تین  يرادیاپ و 

دومن  وزرآ  درک و  بلط  هچنآ  هب  ام  زاکی  ره  ناسنیدب 
میرامش  یم  هانگ  ار  یچیپ  رس  نام  همه  دیسر و 

هک  هاگنآ  دربن و  هماگنه  رد  قارع  مدرم 
دننارگید  زا  رت  رب  رتهب و  دنزیوآ  مهب  نایهاپس 

دریگ  ارف  ار  نامدرم  يراتفرگ  الب و  نوچ  و 
دننارگید  زا  رت  لمحت  رپ  قارع  مدرم 

وت  یماح  تسود و  ادخ  هار  رد  ام  نایم  زا  هک  ره 
تسین  ام  زا  ربمایپ  یصو  ياو  تیالو  بحاص  يا  دشابن 

ادخب تفگ : دیـسر ، هیواعم  هب  يوهدورـس  ربخ  دـناوخ . نیرفآ  شا  هلیبق  رب  وا و  رب  ادـخ و  تمحر  وت و  رب  نیرفآ  تفگ : شباوج  رد  یلع 
رب نم  يایند  ات  درک  مهاوخ  شخپ  ناشنایم  رد  لوپ  ردقنآ  تخاس و  مهاوخ  لیامتم  دوخ  فرط  هب  لوپ  اب  ار  یلع  دامتعا  دروم  صاخـشا 

. " ددرگ هریچ  وا  ترخآ 
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یگتـسیاش تیالو  ثیحزا  هن  هقباس و  ظاحل  زا  هن  هک  يراد  اریماقم  هیعاد  وت  هک  نادـب  دـسیون " : یم  هیواعم  هب  نینموملا  ریما  الوم  - 10
وت عفن  هب  نآرق  زا  يدهاش  هن  دیامن و  تباث  وت  يارب  يزایتما  هک  یئامن  یم  دانتسا  یـصخشم  راک  هب  ناک  هرابرد  هن  و  يراد ، ار  نآ  زارحا 

قرز و زا  ینآ و  رد  هک  یئاـیند  زا  وت  هک  هاـگنآ  نیا ، رباـنب  ینک . اـعدا  دوخ  هراـبرد  ار  نآ  هک  ادـخ  لوسر  زا  یتیـصو  هن  دراد و  دوـجو 
اب درک  یهاوخ  هج  يوش  هتـشاذگاو  رارـصا  زا  رپ  شوک و  تخـس  ینمـشد  ابو  يوش  هدنکرب  نئمطم  یکتم و  شذئاذل  هب  ناداش و  شقرب 

یتسرپ و  ایند  زا  درذگ  یم  تنورد  رد  هچنآ  دوجو 
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هداد و روتسد  وت  هب  يا و  هدش  هدیشک  هدناشک و  ارت  يا و  هتفریذپ  شتوعد  هدناوخ و  دوخ  يوس  هب  ارت  ایندهک  تسا  ملـسم  و  يراد ؟ ایند 
هک هدـنامن  يزیچ  اریز  زاس ، یـسرداد  باسح و  هدامآ  ار  دوخ  رادرب و  تموکح ) ياعدا  و   ) راک نیا  زا  تسد  نیا  ربانب  ياهدرب . شنامرف 
یک ناتنانطومه  رب  يزایتماو  راـختفا  هن  دـیراد و  يا  هقباـس  نسح  هنهک  امـش  هیواـعم  يا  دـنیامن . تساوخ  زاـب  وت  زا  دـنرادهگن و  اـپب  ارت 

راذگم نک و  ایهم  هتشگ  تضراع  هچنآ  اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  نیا ، ربانب  تما ؟ نیا  رادمامز  یلاو و  ای  دیا  هدوب  مدرم  ریدم  رادمتـسایس و 
تالیامت رب  تسناوت  یهاوخن  وت  ینعی   ) دنیوگتـسار شربمایپ  ادـخ و  مناد  یمنم  هک  نیااـب  دـبیرفب ، ارت  دوش و  قفوم  وت  دروم  رد  ناـطیش 

تسد و  ینکن ، هبلغ  تنورد  یناطیـش  تالیامت  رب  رگا  مرب . یم  هانپ  ادخ  هب  نمزم  يداهن  دب  ربتماوادم  زا  ینک ) هبلغ  تنورد  یناطیـسش 
هار وت  هب  ناطیـش  هک  یتسه  ینراذگـشوخ  وت  میامن ، یم  زاب  تیارب  تسا  ناهنپ  تدوخ  رب  تدوخ  زا  هک  ار  هچنآ  يرادـن ، رب  راـک  نیا  زا 

 " تسا هدرک  ادیپ  نایرج  ذوفن و  دراد  نایرج  نوخ  هک  نانچ  تدوجو  رد  تسا و  هتفای 
: " دومرف دوب  هدز  تسد  یشروی  هب  نیفـص  گنج  زا  سپ  هکهملـسم  نب  بیبح  هب  امهنع - هللا  یـضر  یلع - نب  نسح  هک  دنا  هدروآ  - 11
: " دومرف مشک . یمن  رگـشل  تردـپ  هب  هلمح  دـصق  هب  تفگ : يا " . هدرک  ادـخ  نامرف  تعاطا  ریغ  رد  وت  هک  اه  یـشک  رگـشل  اسب  بیبح 

تسرد ار  تسیایند  یگدنز  وا  رگا  يا . هتفرشلد  ياوه  هارب  باتشب  يا و  هدرک  يوریپ  شیراد  ایند  هار  رد  ار  هیواعم  وت  نوچ  ، ادخب يرآ 
يادخ هک  يدوب  یم  نانچ  ینعی  يدوب ، یم  هدیقع  شوخ  راتفگ و  شوخ  يرادرک  دب  هک  وت  شاک  تشاذـگ . دـهاوخ  ورف  ار  تنید  دـنک 

هک ینانچ  وت  نکل  دـنتخیمآ "  رد  دـب  يرگید  راـک  هب  ار  وکین  يراـکو  هدومن  فارتعا  ناـشهانگ  هب  هک  نارگید  و  دـیامرف " : یم  لاـعتم 
فـطاوع و ار و  ناـش  هدـیقع  ناـشلمع  ینعی   ) تفاـی هرطیـس  ناـشلد  رب  دـنداد  یم  ماـجنا  هچنآ  تقیقح  رد  دـیامرف " : یم  لاـعتم  يادـخ 

(. " تخاس ار  ناشراکفا 
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ایند دشن و  ایند  راتـساوخ  هنع - هللا  یـضر  رکب - وبا  مدرم  درک " : قطن  نینچ  دمآ ، رد  هنیدم  هب  هیواعم  نوچ  دیوگ ك  یم  یمذـحق  - 12
هب ایند  نم  اما  تفای ، تسد  وا  رب  زین  ایند  تفای و  تسد  ایند  هب  نامثع  شتساوخن . وا  یلو  تفر ، شغارس  هب  ایند  رمع  تفرن . شغارـسب  زین 
زا رتهب  امـش  يارب  نم  دیناد  یمن  ناتدرف  نیرتهب  ارم  رگا  شدنزرف . نم  مردام و  وا  میایند و  دنزرف  نم  مدـیورگ ، واهب  نم  دـیارگ و  میوس 

 " منارگید .
یپ رد  هدـیود و  یم  يویند  ذـئاذل  لاـنم و  لاـم و  یپ  رد  هک  دـناسر  یم  تسا و  هیواـعم  لاـمآ  اـه و  فدـه  رادومن  هک  نانخـس  رگید  و 

تسا . هدوب  تنطلس 

دنک یم  ایحا  ار  شردپ  ياه  تعدب  رمع  رسپ 
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يوریپ شردپ  ياه  تعدـب  زا  هک  عوضوم  نیا  هب  میـسر  یم  تسه ، رمعرـسپ  هرابرد  هک  یی  یخیرات  رابخا  یـسررب  نایرج  رد  اجنیا ، رد 
تقیقح ندـش  نشور  زا  دـعب  مهنآ   0 تـسا هدـیزگرب  شیوخ  نیئآ  ناونع  هب  هدوـب  تنـس  نآرق و  فـالخ  رب  هک  ار  يو  تاـیرظن  هدرک و 

یم دنوش  یم  بکترم  یتشز  راک  هاگره  هک  دنرادنپ  یم  هچ   " تسا " . هتشگ  هتخانـش  زاب  یهارمگ  زا  تیاده  هکنآ  زا  سپ  و "  شیارب ،
تسا " ؟ هداد  ار  شماجنا  روتسد  ام  هب  ادخ  و  میا ، هدید  نآ  ماجنا  لاح  رد  ار  شیوخ  ناردپ  دنیوگ 

: اهنیا هلمج  نآزا 
تسا دقتعم  سابع  نب  دنتفگ : تسا . مارح  تفگ : دندیسرپ ، هعتم  هرابرد  رمع  رـسپ  زا  دسیون : یم  دئاوزلا "  عمجم  رد "  یمثیه  ظفاح  - 1

تسا . هدرک  یهن  نآ  زا  ربیخ  گنجرد  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  دناد  یم  سابع  نبا  ادخب  تفگ : درادن . یلاکشا 
هک ار  یسک  رگا  هنعهللا - یضر  باطخ - نب  رمع  رگم  تسا  مارح  تفگ : دندیسرپ ، ءاسن  هعتم  هرابرد  رمع  رسپ  زا  دسیون " : یم  یقهیب  " 

" .؟ درک یمن  نارابگنس  تفرگ ، یم  دوب  هدرک  هعتم 
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مکح هک  نیا  دنـسرپ و  یم  ادـخ  نیئآ  نید و  هرابرد  وا  زا  ددـنب . یم  غورد  شربمایپ  ادـخ و  هب  هعتم ، ندوب  مارح  یعطق  راهظا  اب  درم  نیا 
یم وگغورد  ار  شردپ  نخـس ، نیا  اب  هزات  دنار  یم  شردپ  عرـش  فالخ  مکحو  تعدـب  زا  تخـس  وا  تسیچ و  مالـسا  تعیرـش  رد  هعتم 

تازاجم ار  شبکترم  میامن و  یم  عنم  ار  ود  نآ  نم  هک  تشاد  دوجو  ص )  ) ادخ ربمایپ  نامز  رد  هعتم  ود  دیوگ : یم  شردـپ  اریز  دـیامن ،
: منک یم  تازاجم  ار  شبکترم  مزاس و  یم  مارح  ار  اـهنآ  نم  هک  تشاد  دوجو  ادـخ  ربماـیپ  هرود  رد  زیچ  هس  دـیوگ " : یم  منک " و  یم 

نآ زا  دعب  هدوب و  ص )  ) مرکا ربمایپ  هرود  زا  یتمسق  رد  اهنیا  هک  دیوگ  یمن  چیه  لمعلا "و  ریخ  یلع  یح  نتفگ  و  ءاسن ، هعتم  جح ، هعتم 
ياـهراک نیلوا  زا  ار  نیا  و  دـهد . یم  تبـسن  دوـخ  هب  ار  میرحتراـک  و  منکیم ، عـنم  مزاـس و  یم  مارح  نم  دـیوگ  یم  هکلب  هدوـمرف ، یهن 

دنا . هدرمش  رمع  فالخ 
رب دناد و  یم  ار  ادخ  مکح  هک  تسا  هدز  تمهت  وا  هب  هدـناوخ و  وگغورد  ار  سابع  نب  هللا  دـبع  هکلب  هدومن ، وگغورد  ار  شردـپ  اهنت  هن 
هانگ نینچ  هک  تسا  نیا  زا  رترب  تما "  همالع  هکنآ "  لاح  دزاس  یم  دکوم  ادخب  دنگوس  اب  ار  اوران  نخس  نیا  و  دهد ، یم  اوتف  شفالخ 

دوش . بکترم  ار  ینیگمهس 
هک ار  نیصح  نب  نارمع  يردخ و  دیعس  وبا  وهللا  دبع  نب  رباج  دننام  یباحصا  تسا ، هدرمش  وگغورد  ار  باحصا  نیرت  هتـسجرب  نینچمه 

رمع دنا و  هدرک  هعتم  رمع  تموکح  هرود  زا  یتمـسق  رکب و  وبا  هرود  رد  دنا  هتفگ  هدوب و  يوبن  تنـس  بجومب  هعتم  ندوب  زیاج  هب  دقتعم 
دناد یم  رمع  راـک  ار  هعتم  زا  یهن  هک  هدرمـش  وگغورد  ار  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  ص )  ) ربماـیپ نادـناخ  رورـس  تساهدومن . یهن  نآ  زا 

 " دش . یمن  انز  بکترم  لدگنس  تخب  هریت  زج  یسک  دوب  هدرکن  یهن  هعتم  زا  رمع  رگا  دیامرف " :
حرـش يراخب  حیحـص "  رب "  هک  یناسک  ثیدح و  ناظفاح  همه  دشاب  هدـش  یهنهعتم  زا  ربیخ  گنج  يانثا  رد  هک  ار  فرح  نیا  یهگنا  و 
مـشش دلج  رد  اریناقرز  رمع و  وبا  یلیهـس و  نخـس  ام  و  تسا ، هدشن  یهن  هعتم  زا  ماگنه  نآ  رد  دـنا  هتفگ  هدرک و  بیذـکت  دـنا  هتـشون 
روطب ثحب  نیا  و  تسا . هدزن  یفرح  نینچ  یسک  چیه  ثیدح  نایوار  وناسیون  هریس  زا  یئاطخ و  تسا و  يرادنپ  فرح ، نآ  هک  میدروآ 

یفاو  لماک و 
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. دیسر ماجنا  هب  مشش  دلجرد 
مهنآ تسا ، هدرک  یهن  هدرمرب  نتسیرگ  زا  باطخ - نب  رمع  شردپ - زا  دیلقت  هب  و  ص )  ) ربمایپ ریرقتو  شیامرف  رادرک و  فالخ  رب  - 2

زا ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : یم  درم  نیا  شردـپو . وا  رب  تجح  مامتا  زا  دـعب  هراب و  نیا  رد  ص )  ) ربمایپ تنـس  تقیقح و  تفایرد  زا  سپ 
رد نمحرلا  دبع  وبا  زا  ادخ  تفگ : هشئاع  تسا . باذـع  رد  يورب  شا  هداوناخ  نتـسیرگ  زا  نونکا  نیا  دومرف : تشذـگ ، یم  يروگ  رانک 
رد دـشک . یمن  شود  هب  ار  يرگید  هانگ  راب  سک  چـیه  دـیامرف : یم  یلاعت  يادـخ  میناد  یم  و  تسا . هدـش  هابتـشا  راـچدوا  اریز  درذـگ ،

ار عوضوم  نیا  دننک 0 یم  هیرگ  وا  رب  شا  هداوناخ  لاح  نیمه  رد  دشک و  یم  باذـع  دراد  نونکا  نیا  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  تقیقح 
میتخاس . نشور  دلج  نیمه  مشش و  دلج  رد 

یم یبعـش  درک . يراد  دوخ  ص)  ) ربمایپ ثیداحا  نتخومآ  لقن و  زا  دـمآ - حرـش  هب  مشـش  دـلج  رد  هک  شردپروتـسد - زا  يوریپ  هب  - 3
دنک ". لقن  ادخ  ربمایپ  زا  هک  مدینشن  ثیدح  کی  زج  متسشن و  رمع  رسپ  اب  لاس  ود  ای  مین  لاسکی و  دیوگ " :

یم ص )  ) ربمایپ تنس  فالخرب  شردپ و  زا  يوریپ  هب  ار  نخس  نیا  دشاب . ضیحلاح  رد  هک  یسک  يارب  عادو  فاوط  هرابرد  شنخس  - 4
میلست تنـس  هبتشادرب  نآ  زا  تسد  راچان  تسین  ناتـسادم  هدیقعمه  وا  اب  یـسک  چیه  دید  نوچو  دوب  رظن  هدیقع و  نیا  رب  یتدم  تفگ .

تشذگ . مشش  دلج  رد  هکنانچ  تشگ -
یم داد و  یم  رـشن  دـنیامنن  لاوئـس  هتـسویپن  عوقو  هب  هچنآ  هرابرد  هک  دوب  هدرک  عنم  هتـشاذگ و  وا  هک  ار  یتعدـب  شردـپ  زا  دـیلقت  هب  - 5

تنعل درک  لاوس  هدوبن  هچنآ  هرابرد  هک  ار  یسک  باطخنب  رمع  مدینش  نم  اریز  دیسرپن ، هدوبن  هتسویپن و  عوقوب  هچنآ  هرابرد  مدرم  : تفگ
دومن .
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راک ماجنازا  ار  وا  تشز  يراک  هلیسو  هب  دنیامن و  یم  میکحت  مانشداب  ار  تعدب  شیارب  هک  دینکیمن  بجعت  ص )  ) دمحم تما  یتخبدب  زا 
؟ دنراد یم  زاب  هدیدنسپ  تسرد و 

قیرط زا  ملـسم  يراخب و  تسا . هدز  مارحا  لاح  رد  ندز  رطعهرابرد  شردپ  تعدـب  زا  يوریپ  هب  تباث و  تنـس  فالخ  رب  هک  ینخـس  - 6
ردهک تسا  نیا  زا  رت  شوخ  میارب  موش  دولآ  ریق  رگا  تفگ : یم  رمع  رـسپ  هک "  دنا  هدرک  تیاور  شردپ  زا  رـشتنم  نب  دمحم  نب  میهاربا 

ص)  ) ادـخ ربمایپ  : تفگ مدـناسر ، شعالطا  هب  ار  رمع  رـسپ  فرح  هشئاع و  شیپ  متفر  نم  دـیآ . رب  نم  زا  رطع  يوب  مشاـب و  مارحا  لاـح 
زا ادخ  تفگ : مدناسر ، هشئاع  عالطا  هب  : " ... يراخب تیاور  هب  ای  دـمآ ". رد  مارحا  لاح  هب  دز و  شنارـسمه  هب  يرـس  دز و  رطع  شدوخب 

دمآ و یمرد  مارحا  لاح  هب  دعب  دز و  یم  شنارـسمه  هب  يرـستفر  یم  مدزیم و  رطع  ص )  ) ادخ ربمایپ  هب  نم  درذگ ، رد  نمحرلادبع  وبا 
دمآ . یم  رب  شنت  زا  رطع  يوب 

. تسا نآ  زا  رت  شوخ  میارب  موش  دولآ  ریق  رگا  تفگ : مدیـسرپ ، مارحا  ماگنه  هب  ندز  رطع  هرابرد  رمع  رـسپ  زا  یئاـسن " : تیاور  هب  -" 7
تفر یم  ومدز  یم  رطع  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هب  مدوخ  نم  درذـگ . رد  نمحرلادـبع  وبا  زا  ادـخ  تفگ : مدـناسر ، هشئاع  عالطا  هب  ار  شفرح 

نم و دیوگ " : یم  دنا . هدرک  تبث  دهاجم  لوق  زا  يراخب  ملـسم و  هچنآ  دمآ 7 -. یم  رب  وا  زا  رطع  يوب  دعب  دز و  یم  شنارـسمهب  يرس 
زا دنناوخ 0 یم  زامن  دنراد  دجسم  رد  مدرم  تسا و  هتـسشن  هشئاع  هرجح  رد  رمع  نب  هللا  دبع  میدید  میدمآ و  رد  دجـسم  هبریبز  نب  هورع 
راب راهچ  تفگ : دروآ ؟ ياجب  هرمع  راب  دـنچ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  دیـسرپ : وا  زا  هورع  تسا . تعدـب  تفگ  میدیـسرپ ، ناـشزامن  هراـبرد  وا 

. میدینـش هرجح  رد  ار  هشئاع  يادص  لاح  نامه  رد  میئامن . وگغورد  ار  وا  هدرک  در  ار  شفرح  میتساوخن  دوب . بجر  هام  رد  اهنآ  زا  یکی 
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گناب  هورع 
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راهچ ص )  ) ادـخ ربمایپ  دـیوگ : یم  تفگ : دـیوگ ؟ یم  هچ  دیـسرپ : دـیوگ ؟ یم  هچ  رمع  رـسپ  يونـش  یمن  نینموملا  ما  يا  هک  تشادرب 
یم هرمع  هب  هک  راب  ره  ص )  ) ادخ ربمایپ  درذگ . رد  رمع  رـسپزا  ادخ  تفگ : هشئاع  دوب . بجر  هام  رد  اهنآ  زا  یکی  هک  دروآ  ياجب  هرمع 

درواین " . ياجب  هرمع  بجر  هام  رد  زگره  دوب و  يو  اب  رمع ) رسپ  ینعی   ) وا تفر 
هورع دـهاجم و  هچ  رگ  تسا . هدرک  لـعجبجر  هاـم  رد  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  يارب  يا  هرمع  ادـمع  رمع  رـسپ  هک  تسادـیپ  تیاور  نـیا  زا 
هعتم هرابرد  شردپ  هک  ار  یتنـس  فالخرظن  هلیـسو  نادب  دناوتب  ات  هدرک  لعج  تهج  نآ  زا  ار  نیاو  دـنیامن ، وگغورد  ار  وا  دـنا  هتـساوخن 

امش هب  رمع  دیوگ : یم  رمع  رـسپ  تسا : هدمآ  دنـسم "  رد "  لبنح  دمحا  تیاور  رد  هک  یهیجوت  دیامن . هیجوت  لیوات و  هدرک  راهظا  جح 
. دـیروآ ياـج  هب  جـح  ياـه  هاـم  ریغ  رد  هک  تسا  نآ  رد  هرمع  لاـمک  هتفگ  هکلب  تسا ، مارح  جـح  ياـه  هاـم  رد  هرمع  هک  تسا  هـتفگن 

نآ هرابرد  شیوخ  هیجوت  لیوات و  يارب  يا  هیاپ  دییات و  ص )  ) ادخ ربمایپ  يارب  بجر  هام  رد  يا  هرمع  لعج  اب  هتساوخ  رمع  رسپ  نیاربانب 
مزاـس و یم  مارح  ار  نآ  نم  دـنک " : یم  حیرـصت  هک  دـشاب  یم  شردـپ  فرح  بیذـکت  هیجوت  نیا  هک  هتـسنادن  و  دزاـسب ، شردـپ  يار 

تشذگ . نشور  عطاق و  يزرطب  لیصفت و  هب  مشش - دلج  رد  هکنانچ   " منک - یم  تازاجم  ار  شبکترم 
هرمع راهچ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  تسادـیپ " : مه  سنا "  ثیدـح "  زا  هکنانچ  تسا  هدرواین  ياجب  هرمع  بجر  رد  زگره  ص )  ) مرکا ربمایپ 

رد زج  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تسا " : هدرک  تبث  ننـس "  رد "  هجاـم  نبا  هک  ساـبع  نبا  ثیدـح  رد  هدـعقلا " و  يذ  رد  همه  هدروآ  ياـجب 
تسا " . هدرواین  اجب  يا  هرمع  هدعقیذ 

ار فرح  نیا  دـیاش  و  درک . بیذـکت  ار  شفرح  هشئاع  و  تسا ، هدروآ  ياجب  هرمعراب  ود  طقف  ص )  ) ادـخ لوسر  تشادـنپ  یمرمع  رـسپ 
نآ  زا  شیپ  رمعرسپ 
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ص)  ) ادخ ربمایپ  دندیـسرپ : رمع  رـسپ  زا  هک "  دنا  هدرک  تبث  نینچ  دهاجم  قیرط  زا  لبنح  دـمحا  دواد و  وبا  دـشاب . هدز  هشئاع  بیذـکت 
اب نراقم  هک  يا  هرمع  زا  ریغ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  دـناد  یم  رمع  رـسپ  تفگ : هشئاع  راب . ود  تفگ : تسا ؟ هدروآ  ياجب  هرمع  راـب  دـنج 

تسا . هدروآ  ياجب  هرمع  راب  هس  هدروآياجب ، عادولا  هجح 
دیامن یفاک  تقد  هدرک  تبث  يزبا  نبا  لوق  زا  دـمحا - نایلبنح - ییاوشیپ  قیرط  زا  رکاسع  نبا  هک  یتیاور  رد  هاـگره  نیب  فزژ  هدـنناوخ 

هب دوب  هرـصاحم  رد  نامثع  هک  یماگنه  ریبز  نب  هللا  دبع  دیوگ " : یم  دسانـشب . یتسرد  هب  ار  وا  دربب و  یپ  رتهب  رمع  رـسپ  تیهام  هب  دیاش 
وت هب  دهاوخ  یم  هک  ره  اجنآرد  ات  يوش  هکم  راپسهر  یهاوخ  یم  ایآ  ما . هتخاس  هدامآ  تیارب  هک  مراد  یلیصا  ياه  بسا  نم  تفگ : يو 

یمین هک  هللا  دبع  مان  هب  تشگ  دهاوخ  نوفدمای ) ) رفاک شیرق  زا  یکی  هکم  رد  هک  ما  هدینـش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  نم  هن ، تفگ : ؟ ددـنویپب
دشاب " . رمع  نب  هللا  دبع  ای  وت  زج  یسک  وا  منک  یمن  رکف  و  درادشودب . ار  مدرم  ناهانگ  زا 

كرابت و يادخمارح  رد  ادابم  تفگ : وا  هب  هتفر  ریبز  نب  هللا  دـبع  دزن  رمع  نب  هللا  دـبع  هک "  هدرک  تبث  ار  نیا  شدنـسم  رد  لبنح  دـمحا 
رگا هک  تشگ  دهاوخ  نوفدم ) ای   ) رفاک اجنآ  رد  شیرق  زا  يدرم  هک  مدینـش  ص)  ) ادخ ربمایپ  زا  نم  اریز  يوش ، نوفدـم ) ای   ) رفاک یلاعت 

یشابن " . صخش  نآ  وت  شاب  بظاوم  نیاربانب ، دوب . دهاوخ  رت  نیگنس  نآ  زا  دنجنسب  قئالخ  ناهانگ  اب  ار  شناهانگ  راب 
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رمع رسپ  تایاور 

نب یلع  نینموملا  ریما  اب  سب  زا  دینیب  یم   0 تـسا باب  ان  دیهاوخب  هچ  ره  تسه  تسد  رد  وا  زا  ای  رمع  رـسپ  هرابرد  هک  یتایاور  مود  عون 
هک دهد  یمن  اضر  شلد  دزرو  یم  يوما  هداوناخ  هب  يا  هناروک  روک  طرفم و  قشع  رگید  فرط  زا  دراد و  هنیک  ینمشد و  ع )  ) بلاط یبا 

مایا  زا  نخس  ای  دروآ  نابز  هبار  ع )  ) یلع مان 
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نخس یتیاور  هرابرد  دلج  نیمه  رد  دنک . تعیب  وا  ابهک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دسانشب  تیمـسر  هب  شیارب  یتفالخ  ای  دروآ  نایم  هب  شتفالخ 
تعیب يو  اب  هتـشاد  دوجو  هک  یفالتخا  تلع  هب  اریز  هرواین ، نابز  هب  ار  یلع  تفـالخ  ماـن  رمع  رـسپ  دـیوگیم : هک  میدـناوخ  ار  رجح  نبا 

تسا ؟...  هدرکن 
هک ار  هفیلخ  هدزاود  تفگ و  نخس  یمالـسا  تفالخ  زا  رمع  رـسپ  دیوگ " : یم  هک  میدید  رکاسع  نبا  ظفاح  قیرط  زا  ار  یتیاور  نینچمه 

ریماو يدـهم  مالـس و  نیما و  رباج و  روصنم و  حافـس و  دـیزی و  هیواـعم و  ناـمثعو و  رمع  رکب و  وبا  بیترت : نیا  هب  درمـش  رب  دنـشیرق  زا 
دوش " . یمن  تفای  ناشریظن  دنحلاص و  ناش  همه  هک  دوزفا  و  بصعلا .

تفالخ هک  میتفرگ  تسا . هتفرگ  ار  وا  يا  هنـالهاج  بصعت  نینچ  هک  درم  نیا  هدوب  يار  تسـس  درخباـن و  هچ  هتـشاد و  یتسپ  هیحور  هچ 
هک هدیسر  یم  يرابتعا  یب  طاطحنا و  زا  هجرد  نآ  هب  رگید  ایآ  تسا ، هدوب  عورـشم  ان  هللااب - ذوعن  ع -)  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینموملا  ریما 

 " ریظن یب  حلاص " و "  ار "  وا  دسانشب و  تفالخ "  ارنآ "  رمع  رسپ  هک  دشاب  سوهلب  روتاتکید و  سانـشن و  ادخ  دیزی  تنطلـس  زا  رتدب 
هنعارف و زا  یماـن  یمالـسا  تفـالخ  خـیرات  ناـیب  رد  هک  تسا  اور  اـیآ  دـنادن ؟ شفیدرمه  ار  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  تفـالخ  دـناوخب و 
هک تسا  ملـسم  تباث و  تعامج  نآ  يارب  هک  یلاح  رد  دـنیآ ، مالـسا  ياـفلخ  رامـش  رد  ودوش  هدرب  سانـشن  ادـخ  ماـکح  ناروتاـتکید و 

يردلق ادخ و  نامرف  زا  یشکرس  هاگنآ  بیسآ و  رپ  یتنطلس  سپس  دوب و  دهاوخ  لاس  یس  يو  زا  سپ  تفالخ  هدومرف  ص )  ) ادخ لوسر 
دنرامش . یم  لالح  ار  يراوخبارش  یسومان و  یب  هک  تما  نایمرد  داسف  یئوگ و  روز  و 

هرهـش هک  تاراختفا  همه  نآ  هب  مه  هراشا  تفگن و  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  لئاضف  زا  چـیه  هک  دـندوب  هداـهن  هدـنب  درمنیا  ناـهد  رب  رگم 
ص)  ) ربماـیپ زا  ثیدـح  نارازه  شدـیجمت  رد  هدـمآ و  دورف  شقح  رد  هیآ  دصیـس  هک  یگرزب  درممراـکم  لـئاضف و  هب  درکن  دوب  قاـفآ 

هدش  خسم  تروص  هب  مهنآ  هدرکن  لقن  نآ  زا  یئات  دنچ  زج  رمع  رسپ  هک  شتمظع  شیاتس و  رد  رابرهگ  ثیدح  نارازه  تسا ؟ هدیسر 
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: " تفگ هک  هدروآ  رمع  رـسپ  لوق  زا  لبنحدمحا  هک  یتیاور  لثم : شدوخ  هناقمحا  چوپ و  ياهرظن  راهظا  هب  هتـسویپ  هدـننککچوک و  و 
هک دراد  زایتما  هس  بلاط  یبا  نب  یلع  و  رمع ، دعب  رکب  وبا  دـعب  تسا ، رترب  مدرم  همه  زا  ادـخ  لوسر  منتفگ : یم  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  ام 
هب ار  شرتخد  ادـخ  لوسر  هک  نیا  دوب : رت  ینتـشاد  تسود  ناوارف  يدام  ياه  تمعن  اه و  همر  زا  میارب  دوب  یم  نم  لام  اهنآ  زا  یکی  رگا 

ار مچرپ  ربیخ  گنج  رد  و  دش ، یم  زاب  وا  هناخ  زا  هک  يرد  زج  تسب  ار  دجسم  ياهرد  همه  و  داز ، دنزرف  شیارب  دروآ و  رد  وا  يرـسمه 
هراـبرد تـفگ : تـسیچ ؟ اـمهنع - هللا  یـضر  ناـمثع - یلع و  هراـبرد  ترظن  دندیـسرپ : رمع  رـسپ  زا  هـک "  تـیاور  نـیا  اـی  داد " . وا  هـب 

تسا " . وا  داماد  ادخ و  لوسر  يومع  رسپ  وا  یلع ، هرابرد  درذگ . رد  دیدوبن  لیام  تشذگ و  رد  وا  زا  ادخ  ، نامثع
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نزو و ماقم و  دـح و  دـنک و  یم  يریگ  هزادـناتقد  هب  دیجنـس و  یم  ص )  ) مرکا ربمایپ  تیـصخش  اب  ار  ناـمثع  رمع و  رکبوبا و  منیب  یم 
دنیبیمن . شجنس  لباق  هدرواین  باسح  هب  ار  وا  درذگ و  یم  رد  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلعزا  دیامن و  یم  نیعم  ار  ناشرارق 

، هدـمآ ام  غارـسهب  باتفآ  ندـمآ  رب  زا  دـعب  یهاگحبـص  ص )  ) ادـخ لوسر  تسا " : هدرک  تبث  رمع  رـسپ  زا  ار  تیاور  نیا  لـبنح  دـمحا 
تـسا اهنآ  نیزاوم  اما  تسا . اهدیلک  نیمه  هک  اهدیلک  دنا . هداهن  مفک  هب  ار  نیزاوم  اهدیلک و  يرادنپ  مدید  رجف  هب  هدـنام  یـساپ  تفگ :

ار رکب  وبا  دعب  دیبرچ . نم  هفک  رگید و  هفک  رد  متما  متفرگ و  رارق  يا  هفک  رد  نم  هاگنآ  دنجنـس . یم  دـننک و  یم  نزو  شا  هلیـسو  هبهک 
نیزاوم سپس  دمآ . رد  نزومه  دندروآ  ار  نامثع  هاگنآ  دمآ  رد  نزومه  دندروآ  ار  رمع  سپس  دمآ . رد  نزومه  دندیجنس  متما  اب  هدروآ 

دش " . وسکیهب 
دیامن و تیبثت  رگیدکی  رب  نانآيرترب  باحصا و  ماقم  توافت  دروم  رد  ار  شرظن  هتساوخ  هتفاب ، هتخاس و  دوخ  هک  هناسفا  نیا  اب  رمع  رسپ 

دنناسمه . ربارب و  مدرم  تسین و  نایمرد  یتوافت  هتشذگنامثع  رمع و  رکب و  وبا  زا  هک  ار  شفرح  نیا 
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تاراختفا و لئاضف و  زا  دیامن و  دای  تسه  هکنانچ  یبوخب و  وا  زا  دربب و  یئوکن  هبار  ع )  ) یلع مان  هک  دـیآ  یم  نارگ  رمع  رـسپ  رب  يرآ ،
یمن یـسرت ، ادخ  فصنم و  چـیه  دـنمدرخ و  چـیه  هک  دـیوگ  یم  اهزیچ  نارگید  هرابرد  لاح  نامه  رد  و  دروآ ، نابزب  ینخـس  شتمظع 

رد شروضحرد  قیدص  رکب  وبا  مدوب و  ص )  ) ربمایپ تمدخ  رد  هکشفرح "  نیا  لثم  دزاس  یمن  قطنم  لقع و  اب  هک  اه  فرح  و  دـیوگ ،
هنیس دراد و  نت  رب  یئابع  رکب  وبا  منیب  یمهک  هدش  هچ  تفگ : دمآ  رد  لیئربج  دوب . هدیشوپ  شیوخ  هنیـس  تشاد و  نت  رب  یئابع  هک  یلاح 

...؟ تسا " هدناشوپ  شیوخ 
یم تبـسن  ربمایپ  هب  هک  شفرح  نیا  ای  دـبرچ "  یمنآ  رب  دنجنـسب  نیمز  يور  مدرم  نامیا  اـب  ار  رکب  وبا  ناـمیا  رگا  هک "  شفرح  نیا  اـی 

هتفای نایرج  میاهگر  رد  مدرک  ساسحا  متـشگ و  ریـس  هک  مدیـشون  نادـنچ  نآ  زا  دـنداد ، متـسد  هب  ریـش  زا  رپ  یفرظ  باوخ  رد  دـهد " :
 ... شدیشون " باطخ  نب  رمع  هدنام و  یقاب  يزیچ  نآ  زا  و  تسا ،

متـسیا و یم  نیمرح  نایم  دش و  مهاوخ  روشحم  رمع  رکب و  وبا  نایمرد  تمایق  زور  دـهد " : یم  تبـسن  ص )  ) ربمایپ هب  هک  شفرح  نیا  ای 
نامیپ ناربمایپ  زا  هک  یماگنه  دیوگ : یم  وت  هب  شرع  راگدرورپ  تفگ : هدمآ  دورف  یحو  هتـشرف   " هک نیا  ای  دـنیآ "  یم  مدزن  هکم  مدرم 

هب مدومن و  جورع  نامـسآ  هب  نوچ  متخاس " و " وت  نواعم  ار  رمع  رکب و  وبا  مدـینادرگ و  ناشرورـس  ارت  متفرگ و  ناـمیپ  زین  وت  زا  متفرگ 
هب دمآ ، ردب  شنورد  زا  نانز  هدنخ  يا  هتشرف  تفاکشب و  متفرگرب ، متسد  اب  ار  نآ  متفای . شیوخ  نماد  رد  یبیس  مدیسر ، مراهچ ، نامسآ 

یمهتخیگنارب یلاح  رد  زیخاتسر  رد  هیواعم  نافع " و "  نب  نامثع  دیهـش ، هتـشک  نآ  زا  تفگ : یتسه  هک  نآ  زا  وت  نزب ، فرح  متفگ : وا 
هیآ نوچ  منک " و "  تروشم  نایفـس  وبا  رـسپ  اب  اهراکیـضعب  رد  هک  هدـش  یحو  نم  هب  دراد " و "  نت  رب  ناـمیا  رون  زا  یئادر  هک  دوش 

تفگ : مراد ؟ یشاداپ  هچ  متشون  رگا  تفگ : هیواعم  سیونب . ار  نآ  تفگ :: هیواعم  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  تشگ  لزان  یسرکلا 

هحفص 118 ] ] 

ینم زا  هیواعم  يا  وت  تفگ : دمآ . رد  هیواعم  و  دمآ . دهاوخ  رد  یتشهب  يدرم  کنیا  يرب " و " یم  وت  ار  رجا  نامه  دـناوخب  نآ  سک  ره 
دهاوـخ ارف  تشهب  لـها  زا  يدرم  یئآ " و "  یم  رد  نم  یهارمه  هب  شتـشگنا ) ود  هب  هراـشا   ) روـط نـیا  تـشهب  رد  رب  و  ماوـت ، زا  نـم  و 

دیسر "  رد  هیواعم  تفگ و  ار  نیمه  ادرف  سپ  دیسر . رد  هیواعمو  تفگ  ار  نیمه  ادرف  دیسر . ارف  هیواعم  هاگنآ  دیسر .
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رادـید نم  اـب  تشهب  رد  اـهنیا  اـب  تفگ  هداد  هب  هس  هیواـعم  هب  داد و  هیدـه  (ص ) ربماـیپ هب  یهب  بلاـط  یبا  نب  رفعج  هک "  شفرح  نیا  و 
درک "  یهاوخ 

میدـمآ و هار  تعامج  نآ  اب  اجنآ  رد  هچ  رگ  میدروآ . یگتخاس  یلعج و  تایاور  زا  يا  هریجنز  رد  مجنپ  دـلج  ردهک  يرگید  تاـیاور  و 
لثم تسارمع  رـسپ  نابز  زا  یتسار  هب  هک  یتایاور  نکل  میتشاذـگ ، اهنآ  دانـسا  لاجر  زا  يا  هدـع  ندرگ  هب  ار  تایاور  نآ  لـعج  تیاـنج 

تسا و تسد  رد  شیاهیریگناج  رمع و  رسپ  تالیامت  زا  هک  یتامولعم  نینچمه  نارگید  رب  باحصا  زا  یضعب  يرترب  هلضافم و  تیاور " 
زا ثیدـح  لعج  رد  نارگید  دـشاباهنآ و  لعاج  ثیداـحا و  نآ  هدـنزاس  يو  دوخهک  دـنیامن  یم  میکحت  ار  رظن  نیا  یگلمج  شیاـهراک 

دروم هک  ینایوما  يارب  هیجوت  نتخاس  هناهب و  ندیـشارت  رد  ار  يو  هکنانچ  دـنا ، هدوبن  رتراکرپ  اـی  رت  تسد  هریچ  وا  زا  مرکا  ربماـیپ  ناـبز 
رد لبنح  دمحا  هک  تسا  یتیاور  هلمج  نآ  زا  دیسر و  ناترظنب  اهنآ  زا  يا  همـش  و  یی . یتسدشیپ  تسا و  هدوب  یتسد  دنا ، هدوب  شا  هقالع 

یعمج دید  دمآ . هبعک  ترایز  يارب  رـصم  زا  يدرم  دیوگ " : یم  بهوم . نب  هللا  دـبع  نبنامثع  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  دنـسم " ش  " 
وت زا  نم  رمع  رسپ  يا  تفگ : رمع . نب  هللا  دبع  دنتفگ : تسیک ؟ ناشسیئر  وریپ  دیسرپ : شیرق . دنتفگ : دنتسیک ؟ اهنیا  دیـسرپ : دنا . هتـسشن 
" دـحا گنج "  رد  ناـمثع  هک  یناد  یم  اـیآ   0 یهدـب تسرد  باوـج  هک  مهد  یم  دـنگوس  هناـخ  نیا  مارتـحا  هب  ارت  مـسرپ و  یم  يزیچ 

ریبـکت يرـصم  درم  ماـگنه  نیارد  يرآ  تفگ : تشادـن "  روـضح  ناوـضر "  تعیب "  رد  هک  یناد  یم  دیـسرپ . يرآ . تفگ : تـخیرگ ؟
رد  وا  زا  ادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  دحا  گنج "  زا  شرارف  هرابرد  مهدب . حیضوت  يدیسرپ  هچنآ  هرابرد  ات  ایب  تفگ : رمع  رسپ  تفگ .

هحفص 119 ] ] 

ربمایپ دش و  ضیرم  دوب  ص )  ) ادخ ربمایپ  رتخد  هک  شرـسمه  نوچ   " ردب ، گنجرد "  شنتـشادن  روضح  هرابرد  شدیـشخب . تشذـگ و 
 " تعیب رد  شروضح  مدع  هرابرد  ار . وا  مهـس  ای  تشاد  یهاوخ  ار  ردب "  گنج "  رد  هدـننک  تکرـش  کیشاداپ  وت  دومرف : وا  هب  (ص )

ارناـمثع ص )  ) ادـخ ربماـیپ  یلو  داتـسرف ، یم  ار  وا  تشاد  یم  مارتحا  تزع و  ناـمثع  زا  شیب  یـسک  هکم  لـئابق  رظن  رد  رگا   " ناوضر ،
نیا تفگ : هداـهنمهرب  شیوخ  تسد  ص )  ) ربماـیپ تهج  نیمه  هب  و  تفرگ ، تروص  هکم  هب  وا  نتفر  زا  سپ  ناوضر  تعیب "  و  داتـسرف ،

تسا . هدرک  تبث  مه  يراخب  ار  نیا  . " ورب يدیمهف  ار  بلاطم  نیا  هک  الاح  نامثع . يارب  مه 
دزن درکیم ، تمذـم  ار  ناـمثع  و  دوتـس ، یم  ار  یلع  هک  يدرم  تسا " : هدـمآ  نینچ  هللا ، دـبع  نب  بلهم  لوـق  زا  یلـسرم "  تیاور "  رد 

ای تشاد  روضح  حتف "  ناوضر "و "  تعیب "  ود  ره  رد  نامثع  هک  یئوگ  یمن  نم  هب  ایآ  دیـسرپ : وا  زا  هدمآ  رمع  نب  هللا  دـبع  رـسپ  ملاس 
: دنتفگ وا  هب  ملاس  نانیشنمه  تفر  نوریب  نوچ  داتفا . هار  هب  داد و  ناکت  ار  شا  هماج  هتساخرب  تفگ و  ریبکت  درم  نآ  هن . تفگ : ملاس  هن ؟
دنیاتـس و یم  ار  یلع  هک  تسا  یناـسک  زا  وا  دـنتفگ : تسیچ ؟ رگم  يرآ ، تفگ : یـشاب . عـلطم  درم  نیا  عـضو  زا  مـینک  یمن  رکف  ادـخب 
 " تعیب ود  رد  نامثعایآ  يدیـسرپ : نم  زا  ادخ  حلاص  هدنب  يا  : تفگ وا  هب  دمایب  یتقو  دیروایب . ار  وا  تفگ : دنیامن . یم  تمذـم  ار  نامثع 

نامثع نایوگ  دب  یلع و  نارگـشیاتس  زا  وت  دنکن  یتفرب  نانک  شهوکن  هتفگریبکت  هاگنآ  هن  متفگ : تشاد ؟ تکرـش  حتف "  ناوضر " و " 
یشاب ؟

متسه . اهنآ  زا  نم  ادخب  يرآ ، تفگ :
هتـسد کی  هارمه  ـالبق  ار  ناـمثع  درک ، تعیب  مدرم  اـب  تخرد  ریز  یتقو  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هدـبار . مباوج  هاـگنآ  ونـشب  ار  منخـس  تفگ :

تسا و نم  تسد  متسار  تسد  تفگ : ص )  ) ادخ ربمایپ  و  دوب ، نانموم  راک  شربمایپ و  راک  ادخ و  راک  یپ  رد  وا  و  دوب ، هداتسرف  هدنمزر 
نامثع لاح  مدرک . تعیب  وا  اب  نم  تسا و  ناـمثع  تسد  نیا  : تفگ هداـهن  شتـسار  تسد  رب  ار  شپچ  تسد  و  ناـمثع ، تسد  مپچ  تسد 

تعیب  رد 
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هحفص 120 ] ] 

دروم رد  لوا  تعیبرد  هک  ار  يراک  و  دوب ، هداتـسرف  دوب - نمی  رادناتـسا  هک  یلع - دزن  ار  نامثع  ص)  ) ادـخ ربماـیپ  هک  دوب  روط  نیا  مود 
 ... دومن " رارکت  دوب  هدرک  نامثع 

نکل تسا ، هدومن  فذـح  شیرابتعا  یب  فشک  زا  يریگ  ولج - يارب  ار  شدنـس  هدرک و  تبث  هرـضنلا "  ضایر   " رد يربط  بحم  ار  نیا 
زاین یب  شدنـس  لاـجر  یـسررب  نتخانـش و  زا  ار  اـم  دراد و  تلـالد  شندوب  غورد  یلعج و  رب  هک  تسه  يدـهاوش  تیاور ، نتم  دوخ  رد 

دزاسیم .
هللا یضر  رمع - رـسپدزن  يدرم  دیوگ " : یم  تسا . هدرک  تبث  هکیلم  یبا  نب  بیبح  قیرط  زا  یتیاور  كردتـسم "  رد "  يروباشین  مکاح 

: داد باوج  تشاد ؟ تکرش  ردب "  گنجرد "  دیـسرپ : هن . تفگ : تشاد ؟ روضح   " ناوضر تعیب "  رد  نامثع  ایآ  دیـسرپ : هدمآ  امهنع -
رکذت وا  هب  یکی  تفرب . هتساخرب  درم  نآ  يرآ . داد : باوج  ناش ؟ هدنازغل  هداد و  بیرف  ناطیـش  هک  هدوب  یناسک  هلمج  زا  سپ  تفگ : هن .

ار هچنآ  دیـسرپ : درم  نآ  زا  دیروایب . ار  وا  دیوگ ؟ یم  روط  نیا  تفگ : یتفگ . دب  نامثع  زا  وت  هک  درک  دهاوخ  اعدا  نالا  درم  نیا  هک  داد 
گنج رد  مدیسرپ  هن . یتفگ : ؟ تشاد روضح  ناوضر "  تعیب "  رد  نامثعایآ  مدیسرپ  وت  زا  يرآ ، داد : باوج  يدرک ؟ كرد  متفگ  وت  هب 
تعیب هرابرد  تفگ : يرآ . یتفگ : ناشدنازغل ؟ داد و  بیرف  ناطیش  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  مدیسرپ  هن . یتفگ : تشاد ؟ تکرـش  ردب "  " 

درک و نیعم  یمهـس  وا  يارب  هاگنآ  تفر . شربمایپ  راک  ادـخ و  راک  یپرد  نامثع  تفگ : هداتـسیا  قطن  هب  ص )  ) ادـخ ربمایپ   " ناوضر ، " 
يا هراپ  ابناطیش  دنتفاترب  نادیم  زا  يور  هاپس  وددروخ  رب  زور  هک  اهنآ  اما  درکن . نیعم  یمهـس  دنتـشادن  روضح  هک  اهنآ  زا  يرگید  يارب 

تسا " . رابدرب  هدنرذگ  رد  ادخ  اریز  تشذگ  رد  نانآ  زا  ادخ  و  ناشتفیرفب ، دندروآ  تسد  هب  هچنآ  زا 
هب هک  ردب "  رد  هدـننک  تکرـش  باحـصا  زا  هک  یتاهیجوت  دراد ؟ یمن  او  بجعت  هب  ار  امـش  یگتخاس  ياهرذـع  کنخ و  ياه  هناهب  نیا 

نت  هدراهچ  دصیس و 

هحفص 121 ] ] 

یسک رفن  ود  زج  تسا و  هدنام  هدیشوپ  دنا  هتشاد  تکرش  هرجـش  تعیب  رد  هک  يا  هدننک  تعیب  دص  راهچ  رازه و  ود  زا  دنا و  هدیـسر  یم 
رد هدرمـش و  کچوک  ار  وا  ص )  ) ربمایپو هدوب  غلاب  ان  يرـسپ  دـحا  ردـب " و "  ياه "  گـنج  رد  هک  رمع  رـسپ  یکی  هتـشادن  ربخ  نآ  زا 

، نیا رباـنب  تسا . هتـشادن  روضح  دراوم  زا  کـی  چـیهرد  هک  ناـمثع  دوخ  يرگید  تسا و  هتـشادن  رتشیب  لاـس  هدزناـش  ناوضر "  تعیب " 
هدرک تیاور  هچنآ  رظان  دـهاش و  دوخ  هک  یـسک  يرگید  غلاب و  ان  يرـسپ  یکی  دـنا ، هتخاس  نامثع  هرـصاحم  ماگنه  هب  رفن  ود  ار  تیاور 

تسا . سنا "  هدرک "  لقن  ار  ود  نآ  ياه  فرح  زا  يا  هراپ  هک  یسک  اهنت  و  تسا . هدوبن 
دحا ردب " و "  رد "  دوخ  دناشن و  تموکح  دنـسم  هب  ار  وا  هک  شقیفر  و  نامثع - ینامیپ  ردارب  فوع - نب  نمحرلا  دـبع  هک  نیا  بیجع 

هرذ اهنیا  رگا  و  دوب ، هدروخن  شـشوگ  هب  هدینـشن و  ار  تاهیجوت  اههناهب و  رذع و  نیا  کی  چیه  نامثع  هرـصاحم  زور  ات  تشاد ، تکرش 
فوع نب  نمحرلا  دبع  دونشن و  یـسک  چیه  هکنیا  هن  دمآ  یم  رد  ثحب  هب  اه  نمجنا  ردو  دوب  یم  ناگمه  دزنابز  تشاد  یم  تقیقح  يا 

هنعط داقتنا و  نیا  ربخ  و  تسا ، هدرک  كرت  زین  ار  رمع  هیور  هتسجن و  تکرش  دربن  ود  نآ  رد  هک  دیاشگب  نامثع  هنعط  شهوکن و  هب  نابز 
دوش . لسوتم  هدرک  لعج  ای  هدیشارت  شیارب  رمع  رسپ  هک  يا  هناهب  رذع و  هبهنعط  نآ  ریت  زا  یئاهر  يارب  وا  دسرب و  نامثع  شوگ  هب 

وا هب  دیلو  دروخرب . هبقع  نب  دیلو  هب  فوع  نب  نمحرلا  دبع  دیوگ " : یم  هک  هدرک  تبث  قیقـش  قیرط - زا  یتیاور  دنـسم  رد  لبنح  دـمحا 
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مـصاع  "  ) نینیع دربن "  رد  نم  وگب : وا  هب  تفگ : نمحرلا  دـبع  يراد ؟ یم  اور  افج  هنع - هللا  یـضر  نامثع - نینموملا  ریما  هب  ارچ  تفگ :
كرت ار  رمع  هیور  و  مدومنن : يراد  دوخ  ردـب "  دربـن "  رد  تکرـش  زا  و  متخیرگن ، تسا ) دـحا "   " دربـن دوصقم  هک  دـهد  یم  حیـضوت 

نینیع " دربن "  رد  نم  تفگ  هک  نیا  تفگ : نامثع  درب . هنع - هللا  یضر  نامثعهب - ربخ  دیلو  مدرکن .

هحفص 122 ] ] 

نادیم زا  ور  هاپس  ود  دروخ  رب  زور  هک  امش  زا  هدع  نآ  هدومرفو : تسا  هتشذگ  رد  نآ  زا  ادخ  هک  یلاح  رد  تسا  هانگ  هنوگچ  متخیرگن ،
دربن رد  نمتفگ  هک  نیا  هرابرد  تشذگ . رد  نانآ  زا  ادخ  و  ناشدنازغلب ، تفیرفب و  دندروآ  تسد  هب  هچنآ  زا  يا  هراپ  اب  ناطیش  دنتفاترب 

شگرم هب  یهتنم  هک  یی  يراـمیب  رد  مدرک  یم  يراتـسرپ  ار  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  رتـخد  هیقر  هک  دوب  تهج  نآزا  متفاـین . روضح  ردـب "  " 
تکرـش روـضح و  هک  تسا  ناـنچ  دـیامن  مهـس  نییعت  شیارب  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هک  ره  درک و  نیعم  یمهـس  میارب  ادـخ  ربماـیپ  و  هدـش ،

هن مراد و  ار  نآزا  يوریپ  يارای  نم  هن  میوگب  دیاب  ما ، هدرکن  كرت  ار  هنع - هللا  یـضر  رمع - هیور  نم  تفگ  هک  نیا  هرابرد  دشابهتـشاد .
ناسرب "  وا  هب  ار  بلاطم  نیا  ششیپ و  ورب  الاح  وا .

نآ زا  ار  وا  ص )  ) ربمایپ دیوگب  دنک و  دای  بات  وبآ  اب  نآ  زا  دیامن و  گرزب  هکم ، مدرم  دزن  ار  نامثع  ندش  هداتـسرف  رمع  رـسپ  راذـگب 
نداتسرف هک  دناد  یم  یهاگآ  درف  ره  یلو  دش ، یمن  تفای  هکم  مدرمرظن  رد  وا  زا  رت  یمارگ  رت و  مرتحم  هک  داتـسرف  یگدنیامن  هب  تهج 

رفاک شیرق  هک  دـش  یم  باختنا  یـسک  دـیاب  ودـش  یم  هداتـسرف  نایفـس  وبا  دزن  هدـنیامن  اریز  تشادـن ، يراوخ  مارتحا و  هبیطبر  نامثع 
زا هک  دوـش  هداتـسرف  یـسک  هک  تشاد  اـضتقا  نـینچ  ،و  دـنتفگ یم  نخـس  رتـمرن  وا  اـب  دـنداد و  یم  شفرح  هـب  شوـگ  رت  لهـس  رتدوز و 
هب دـتفا و  رثوم  دزیمآ و  رد  يدـنواشیوخ  رهم  گنهآ  اب  شفرح  ودـنامب  ناما  رد  یلامتحا  تارطاخم  زا  اتدـشاب  نایفـس  وبا  نادـنواشیوخ 
یب شراختفا  ناوضر " و  تعیب "  زا  ات  داتسرفار  وا  ص )  ) ربمایپ دیوگن  یسک  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دش . باختنا  نامثع  تهج  نیمه 

دنتشگ ! ناتسادمه  تسدمه و  ناوضر "  ناگدننک "  تعیب  زا  يدرم  نتشکرب  ورتسار  لداع و  باحصا  دنیوگن : ادرف  دنامب و  بیصن 
هک میهد  یم  نایاپ  نخسنیدب  هدرمش - حیحـص "  يراخب "  هدروآرمع و  رـسپ  هک   " يرترب - ثیدح "  دروم  رد  ار  دوخ  ثحب  اجنیا  رد 

يواح تایاور  رگید  هب  میزادرپ  یم  قطنم و  عامجا و  سایق و  لقع و  تنـس و  نآرق و  فـالخ  رب  تسا و  داـمتعا  لـباق  ریغ  ساـسا و  یب 
بقانم : شیاتس و 
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دنا هدروآ  هناگ  هس  يافلخ  دیجمت  رد  یتایاور 

هراشا

ادخ ربمایپ   0 دیزرلب هوک  يواب . نامثع  رمع و  رکب و  وبا  دوب و  ارح "  هوک "  زارف  رب  ص )  ) ربمایپ تسا " : هدمآ  نینچ  سنا "  نابز " زا  - 5
تسین " . تزارف  رب  دیهش  ود  قیدص و  ربمایپ و  زج  هک  تسیا  زاب  هزرل  زا  ارح "  دومرف " : (ص )

زا ثیدـح  رازه  زا  شیب  هک  یلعاج  زاسغورد  نآ  ، یمیدـک سنوی  نب  دـمحم  قیرط  زا  هدرک ، تبث  شخیراـت  رد  يدادـغب  بیطخ  ار  نیا 
دلج نیا  رد  تفر و  هراشا  نآ  هب  لعاج  زاسغورد و  هلـسلس  کی  زاتحب  رد  مجنپ  دـلج  رد  هکنانچ  تسا  هتخاس  ص )  ) مرکا ربمایپ  ناـبز 

ساوح لالتخا  دیوگ : یم  شا  هرابردنابح  نبا  هک  يرـصب  يوما  سنا  نب  شیرقزا - یمیدک  سنوی  نب  دمحم  قیرط  زا  دمآ . دـهاوخ  زین 
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یم يراخب  و  تسین . دانتـسا  لباق  دشاب  هدرک  لقن  یئاهنت  هب  هک  یتایاور  نیا  ربانب  دومن ، زوربشثیدـح  لقن  رد  اه  یتسردان  هدرک و  ادـیپ 
ساوح لالتخا  رمع  رخاوا  دیوگ : یمشا  هرابرد  دعس  نبا  هک  يرصب  هبورع  یبا  نب  دیعس  زا  دوب . ساوح  لالتخا  راچد  لاس  شش  دیوگ :

نبا عیرز و  نب  دـیزی  ریظن  یناینیـشیپ  هچنآ  زج  دـیماجنا و  لوط  هب  لاس  جـنپ  شـساوح  لالتخا  دـیوگ : یم  نابح  نبا  و  تسا . هدرک  ادـیپ 
و درک .  يگدـنز  لاس  هن  تدـم  ساوح  لالتخا  هب  ءالتبا  زا  سپ  دـیوگ : یم  یلهذ  و  تسین . دانتـسا  لباق  دـنا  هدرک  لقن  يو  زا  كرابم 

تسین . دانتسا  لباق  دشاب  هدرک  لقن  یئاهنت  هب  وا  هک  یثیداحاو  دوب  ساوح  لالتخا  راچد  اه  لاس  دنیوگ  یم  نارگید 
هملک هتشذگ و  رد  يراوگرزب  هدید  هب  اهنآ  زا  بیطخ  ،و  دراد دوجو  یلعج  نیغورد و  تیاور  نیا  دنـس  رد  هک  تسا  یئاه  یکانبیع  نیا ،

مشچ و هک  هدوـب  یـسک  تبقنم  شیاتـس و  رد  تیاور  هک  اـج  ره  هشیمه و  لـثم  تسا  هتفرگن  نآ  رب  يداریا  چـیه  هدرواـین و  ناـیم  هب  يا 
تسا . هدوب  شدیرم  هتسب  شوگ 

جاجح نب  رابجلا  دبع  زا  لضف  نب  دیلوزا  ردـب - یبا  دـیلو - نب  دابع  زا  قارو  سابع  نب  لیعامـسا  زا  تسا  هدرک  تبثیتیاور  ینطقراد  - 6
ص )  ) ادخ لوسر  زا  زیچ  راهچ  دیوگ " : یم  ءادرد  وبا  زا  رینم  نب  فیس  زا  میکح  نب  مرکم  زا  یناسارخ 
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يزامنــشیپ ره  تـشپ  دیرامــشن ، رفاکدــنوش  بـکترم  هریبـک  ناـهانگ  هـچ  رگ  یهاـنگ  رطاـخ  هـب  ارم  هـلبق  لـها  زا  سکچیه  ماهدــینش :
یهورگ نانآ  دیئوگب : دینکن و  دای  یئوکین  هب  زح  یلع  ونامثع  رمع و  رکب و  وبا  زا  و  دینک ،) گنج  تفگ : ای   ) دینک داهج  دـیرازگبزامن ،

دندناسر " . ماجنا  هب  هچنآ  ناش  هدهعرب  دنداد و  ماجنا  هک  تسا  یئاهراک  ناشیا  رب  دنتشذگ  رد  هک  دندوب 

شدنس لاجر 

يربقم : لضف  نب  دیلو  - فلا
نامه دیوگ : یم  یبهذ  درک . دانتـسا  شتیاور  هب  ناوت  یمن  هج  چـیه و  هب  ودـنک  یم  لقن  یلعج  تایاور  دـیوگ : یم  شاهرابرد  نابح  نبا 

. تسا هنع - هللایضر  رکب - وبا  کین  ياهراک  زا  یکی  رمع  دیوگ : یم  هک  تسا  تسدرد  هللا  دیبع  نب  لیعامسا  لوق  زا  شتیاور  هک  تسا 
وبا دـیلو - نب  دابع  زا  قارو  سابع  نب  لیعامـسا  هک "  هدـمآ  ینطقراد  ننـسرد  ساسا . یب  لطاب و  تیاور  نیا  تسا و  هارمگ  لیعامـسا  و 

کی دابع  زا  سپ  تیاور  دنـس  رد  دیوگ : یم  ینطقراد  هاگنآ  دنک ) یم  رکذ  دنـس  نامه  ابار  تیاور  نامه   ... ) تسا هدرک  تیاور  ردـب -
فیسو .) مرکم  رابجلا و  دبع  دیلو و  ینعی   ) دنراد دوجو  فیعض  نایوار  زا  هدع 

دبع هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دنفیعـض "  نایوار  هدـمآ  ءادرد  وبا  دابع و  نیب  ناـشمان  هک  يدارفا  هک "  ینطقراد  هتفگ  دـیوگ : یم  رجح  نبا 
رد هدـمآ و  رینم  نب  فیـس  مان  اجنیا  رد   " تسا . لوهجم  يدنـس  هک "  هدـمآ  یلقع  هتفگ  رد  هکنانچ  تسا . فیعـض  نایوار  زا  زین  رابجلا 

مکاح تسا . هتخانشان  لوهجم و  دیوگ : یم  شردپ  لوق  زا  متاح  یبا  نبا  دشاب ، هتشگ  هنوراو  شمان  دیاش  فیـس . نب  رینم  رگید : یتیاور 
دنک  یم  لقن  تسردان  یلعج و  تایاور  نایفوک  زا  دنیوگ : یمشاقن  دیعس  وبا  میعن و  وبا  يروباشین و 

یناسارخ : جاجحنب  رابجلا  دبع  ب -
نیمه اب  ار  تیاور  نیازا  یتمسق  هدرک و  دای  وا  زا  نازیملا "  ناسل  رد "  رجح  نبا 
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زا ننـس "  رد "  هدرمـش و  تسـس  ار  نآ  ینطقراد  و  تسین . نیتم  يدنـس  ار  نتم  نیا  و  هدشن ، ظفح  تسرد  نیا  دیوگ : یم  هدروآ و  دنس 
تسـس و هدمآدابع  زا  سپ  ناشمان  هک  ینایوار  دیوگ : یم  و  لضف ، نب  دیلو  زا  يربغ  دـیلو و  نب  دابعتیاور  زا  یلو  هدروآ ، قیرط  نامه 

تسا . هداد  رارق  نانآ  فیدر  رد  ار  رینم  نبا  رابجلا و  دبع  نخسنیا ، اب  و  دنفیعض .
یمعثخ : میکح  نب  مرکم  ج -

هتفگ يدزا  دـیوگ : یم  و  تیاور ،) نیمه  ینعی   ) تسا هدرک  لـقن  ساـسا  یب  لـطاب و  یتیاور  دـیوگ : یم  لادـتعالا "  نازیم  رد "  یبـهذ 
تسا . شزرا  یب  يو  تیاور  تسا :

ینطقراد وهدمآ  لضف  نب  دیلو  لاح  حرـش  رد  هدربمان  تیاور  و  تسا ، هتخانـشان  لوهجم و  وا  هک  دیازفا  یم  يدزا ) : ) دیوگیم رجح  نبا 
تساهدرمش . تیاور  تسس  ار  وا  زین 

رینم : نب  فیس  د -
هب بوسنم  هنع - هللا  یضر  ءادرد - وبا  زا  يراوشد  زیچ  هک  لیلد  نیا  هب  هدرمـش  فیعـض  ار  وا  ینطقراد  تسا و  لوهجم  دیوگ : یم  یبهذ 
نب مرکم  ار  نیا  نکل   " دیرامـشن ، رفاک  دـنوش  هریبک  ناهانگ  بکترم  هچ  رگ  ارم  نید  لها  هک "  تروص  نیا  هب  هدرک  لقن  ص )  ) ربماـیپ

تسا . هدرک  لقن  وا  نابز  زا  تسا  فیعض  نایوار  زا  هکمیکح 
راوتسا شتیاور  دانسا  تسا و  ینتشون  شتایاور  هک  هتخانـشان  تسا  یتیاور  تسـس  دیوگ : یم  هدرک  دای  وا  زا  يدزا  دیوگ : یم  رجح  نبا 

 " ننـس  " رد تیاور  نآ  و  تس . هدرک  لـقن  وا  زا  تسا  راـبتعا  یب  هـک  مـیکح  نـبا  مرکم  ار  نـیا  دـیوگ  یم  لـفاحلا "  فـلوم "  تـسین .
تسا . ینطقراد 

ریظن رکب  وبا  الثم  دـشاب . هتـشادن  يریظنمتما  نایمرد  هک  دوش  یمن  تفاـی  يربماـیپ  دومرف : ص )  ) ربماـیپ هک  هدـش  تیاور  سنا "  زا "  - 7
ریظن  رمع  تسا و  میهاربا 
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نم " . ریظن  بلاط  یبا  نب  یلع  و  نوراه ، ریظن  نامثع  و  یسوم ،
تسا و هدرک  لقن  رمع - وبا  ءاطع - نب  دـمحا  زا  یمیجه  ناسغ  نب  دـمحا  زا  يرـصب  یبالغ  ياـیرکز  نب  دـمحم  زا  یبارعـالا  نبا  ار  نیا 

سنا . زا  مکحلا  دبع  زا  یمیجه 
. تسا تیاور  تسـس  وا  دیوگ : یم  رگید  ياجرد  دشاب  هتخاس  غورد  هب  یبالغ  ار  نیا  مسرت  یم  دیوگ : یم  لادتعالا "  نازیم  رد " یبهذ 

نب دمحم  قیرط  زا  یثیدح  شخیرات  رد  يروباشین  مکاح  دنک . یملعج  ثیدح  دیوگ : یم  ینطقراد  و  دراد . فرح  شا  هرابرد  هدنم  نبا 
تیاور نیا  دنـس  تفآ  وا  و  یبالغيایرکز ، نب  دمحم  زج  دندامتعا  دروم  هقث " و  یگمه "  شنایاور  دـیوگ : یم  هتـشون  یبالغ  يایرکز 

تسا .
ناغلبم زا  دـیوگ : یم  يدزا  تسا . دورطم  كورتم و  دـیوگ : یم  شا  هراـبرد  ینطقراد  تسه . ءاـطع  نب  دـمحا  ماـن  تیاور ، نیا  دنـس  رد 

يو زا  شیپ  زین  یجاس  يایرکز  تسا . هدرک  یم  تیاور  هدوب  هدینشن  ار  هچنآ  هک  لفاغ  هاگآ و  ان  يدبعتم  هدوب و  ردق "  اضق و  هیرظن " 
نآ يور  زا  هتـشون و  يراموط  مدـید  متـشن ، شثیدـح  سرد  ياپ  هتفر  وا  دزن  يزور  دـیوگ : یم  ینیدـم  نبا  و  هتفگ . وا  هراـبرد  ار  نیمه 

ثیداحا نآ  رد  ما و  هدیرخ  ار  نآ  ، هن تفگ : يا ؟ هدینش  تدوخ  ار  اهنیا  مدیسرپ  وا  زا  دندنکارپ  شنادرگاش  نوچ  دنک 0 یم  لقن  ثیدح 
هن نایم  نآ  رد  منادرگ و  یم  کیدزن  هتـسبلد و  ادـخ  هب  ار  نانآ  دـننک و  لمع  نآ  هب  اـت  اـهنیايارب  منک  یم  شلقن  دراد و  دوجو  یئوکین 
ادخ هب  ار  مدرم  ص )  ) ادخ ربمایپهب  نتسب  غورد  اب  يددص  رد  هک  یسرت  یمن  ادخ  زا  متفگ : وا  هب  یتنـس . لیذبت  هن  دراد و  دوجو  یمکح 
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؟ ینادرگ کیدزن 
ص)  ) ربمایپ هب  هک  يدنـس  اب  : دیوگ یم  تسا . هدرک  تبث  نینچ  یعفاش  سیردا  نب  دمحم  لوق  زا  هرـضنلا "  ضایر  رد "  يربط  بحم  - 8

بناج رد  میدوب  یئاهرون  مدآ  تقلخ  زا  شیپ  لاس  رازه  یلع  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  نم و  دیوگ " : یمدناسر  یم 
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ادخ هکنآ  ات  میتشگ  یم  لقتنم  كاپ  ياه  لسن  رد  میدوب و  نانچمه  میتفرگ و  رارق  شرمکرب  تشگ  هدـیرفآ  مدآ  یتقو  و  شرع ، تسار 
دوجو رد  ار  یلع  نافع و  دوجو  رد  ار  نامثع  باطخ و  دوجو  رد  ار  رمع  هفاـحق و  وبا  دوجو  رد  ار  رکب  وبا  داـهن و  هللا  دـبع  دوجو  رد  ارم 

نیرونلا و وذ  ار  نامثع  قوراف و  ار  رمع  دـینادرگ و  قیدـص  ار  رکب  وبا  دـیزگرب و  میدرگاش  تبحاصم و  هب  ار  ناـنآ  سپـس  و  بلاـط ، وبا 
دشاب هداد  مانشد  ار  ادخ  دهد  مانشد  ارم  هک  ره  دشاب و  هتفگ  دب  ارم  هک  تسا  نانچ  دیوگ  دب  ار  مباحصا  هک  ره  نیا  ربانب  یـصو . ار  یلع 

دروآ " . دهاوخ  خزود  شتآ  رد  يور  هب  ار  وا  دهد  مانشد  ار  ادخ  هک  ره  و 
ناـمدای زا  نیا  میریگب  هدـیدن  ارهچ  ره  یلو  مینکب ، شا  هدـش  فذـح  دنـس  هبیئاـنتعا  هک  میرادـن  یجاـیتحا  تیاور  نـیا  لاـطبا  يارب  اـم 

تسا هتشگ  شهوکن  هدش و  هدناوخ  هنوعلم "  هرجش  نآرق "  رد  هک  تسا  یبسن  هللـس  نامهو  تسا  كاپ  ان  يوما  لسن  هک  تفر  دهاوخن 
تسا : هتشاگن  راربالا "  عیبر  رد "  يدنس  حلفا  ءاطعوبا  زا  ار  تایبا  نیا  يرشخمز 

دنمشاه  نادناخ  قلخ  ناکین 
دنرارشا نیرت  تسپ  هیما  ینب  و 

دنراد  هابت  يا  هدود  هیما  ینب 
دنراختفا رپ  ینامدود  مشاه  ینب  و 

دنمشاه  ینب  دننک  یم  توعد  تشهبهب  هک  نانآ 
دنخزود ناغلبم  هیما  ینب  و 

تشگ  زبس  رس  نادابآ و  روشک  مشاه  نادناخ  اب 
دنبیرف بارسهیما  ینب  و 

یب نایوما و  یگیامورف  تابثايارب  هک  دیبای  یم  باحصا  رگید  و  (ع ) نایقتم يالوم  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  زابلاطم  ریدغ "  تاحفص "  رد 
یئوربآ  اهنت  هن  مالسا ، هرودرد  هچ  و  تیلهاج ، هرود  رد  هچ  هک  دنار  یم  دیامن و  یم  تیافک  اهنآ  یکاپان  يرابتعا و 
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نآ یمارگ ، ربمایپهک  میریذپ  یمن  هجو  چیه  هب  ام  و  تسا . هدزرس  اهنآ  زا  رایـسب  دنـسپان  نیگننياهراک و  اه و  تلاذر  هکلب  دنا ، هتـشادن 
ریما شکاپ  یـصو  كاپ و  ربمایپ  هک  دـشاب  هدروآ  یهزنم  كاـپ و  ياـهنامدود  اـه و  لـسن  فیدر  رد  هدرمـش و  كاـپ  ار  دـیلپ  هداوناـخ 

نامـسآ رد  شناراسخاش  تباث و  شا  هشیر  هک  تسا  یکاپ  هدنخرف و  هرجـش  نآ "  تسا و  هدـنارورپ  ار  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلعنینموملا 
 " دهد . یم  دروآ و  یم  راب  نامز  ره  تسا و 

تاراختفا هب  دیسر  هچ  ات  دیآ  رامش  هب  يرشب  تاراختفا  زا  هک  میرادن  غارس  يزیچ  ناشناکاین  باطخ و  هفاحق و  وبا  دوجو  رد  ام  یهگنا  و 
ناملـسم باطخ  هک  نیا  رد  و  هفاحق ، وبا  هدـش  ناملـسم  رد  میتشاد  یثحب  ـالبق  و  دـنا ، هدوب  تسدـیهت  هرهب و  یب  هرـسکی  نآ  زا  هک  ینید 
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ناملسم ادخب  سابع  هتفگ " : وا  هب  هدش  ناملـسم  ص )  ) ربمایپ يومع  سابع  یتقو  رمع  هک  هدیـسر  توبث  هب  تسا و  یعطق  ملـسم و  هدشن 
زا نامثع - ردپ  نافع - هرابرد   " دوب . رت  شوخ  دوب  هدش  ناملـسم  رگاباطخ  ندش  ناملـسم  زا  میارب  يدش  ناملـسمهک  زور  نآ  تندـش 

دزاس یم  نشور  راصتخا  هب  ار  يو  تیهام  هک  دنا  هدروآ  یبلاطم  باسنا "  بلاثم " و "  ياه "  باتک  رد  هک  دیسرپ  دیاب  يرذالبو  یبلک 
نینموملا ریما  الوم  صاخ  باقلا  زا  قوراف "  قیدـص " و "  هک "  میدومن  تباث  میتفگ و  نخـس  البق  هدـمآ  تیاور  رد  هک  یبیاقلا  هراـبرد 
هتخاسمه یلعج  تایاور  هنوگ  نیا  هتـشگ  لوادـتم  دـنا و  هدرب  راکب  رمع  رکب و  وبا  دروم  رد  ار  اـهنآ  ناـمدرم  يا  هراـپ  نوچ  تسا و  (ع )

تسا . هدش 
یباحصا میوش  دقتعم  میرامشب و  تسرد  ار  تیاور  نیا  نومضم  هاگ  ره  یلو  میشک ، یمن  ثحب  هب  زین  ار  باحـصاهب  نداد  مانـشد  هلاسم 

دروم رد  راک  دـننک ، زیهرپ  رگیدـکی  هب  نداد  مانـشد  زا  هدومن و  يوریپ  روتـسد  نآ  زادـنا  هتـشاد  هفیظو  دـنا  هدوب  رما  باـطخدروم و  هک 
رگیدکی هب  اریز  تشگ ، دهاوخ  لکشم  باحصا  زا  يرایسب 
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ربانب دنا . هدناشک  يزیرنوخ  گنج و  هب  ارراک  هدیزرو و  ینمـشد  مه  اب  دـنا و  هتـسج  شاخ  رپ  یئاوسر  هب  دـنا و  هداد  هدـننز  ياه  مانـشد 
مناد یمن  نم  تشگ  دنهاوخ  هدنکفا  خزود  شتآ  رد  يورب  یگمه  اهنیا  ایآ  نیا ،

تـسرف دورد  رکب  وبا  رب  ایادـخ  دومرف : ص )  ) ربمایپهک دـیوگ  یم  یکـسکس  رماـخی  نبا  لوق  زا  هرـضنلا "  ضاـیر  رد "  يربط  بحم  - 9
تـسود ار  تربماـیپ  دراد و  یم  تسود  ارت  نوچ  تسرف  دورد  رمع  رب  ایادـخ  دراد ، یم  تسود  ار  تربماـیپ  دراد و  یم  تسود  ارت  نوچ 

دوردحارج نب  هدـیبع  وـبا  رب  ایادـخ  درادـیم . تسود  ار  تربماـیپ  دراد و  یم  تسود  ارت  نوـچ  تـسرف  دورد  ناـمثع  رب  ایادـخ  دراد . یم 
دراد و یم  تسود  ارت  نوـچ  تسرف  دورد  صاـع  نب  ورمع  رب  ایادـخ  دراد . یم  تسود  ار  تربماـیپ  دراد و  یم  تسود  ارت  نوـچ  تـسرف 

تسا . هدرک  تبث  یعلخ "  ار "  نیا  دراد 0 " یم  تسود  ار  تربمایپ 
شاک و  تسه ، نآ  رد  زاسغورد  لعاج و  دـنچ  میتسناد  یم  ات  دوب  هداد  ناشن  ار  هیاـپ  یبو  دنـس  یب  تیاور  نیا  دنـس  يربط  بحم  شاـک 

زا ای  ناعبات  زا  ای  تسا  باحصا  زا  ایآ  تسیک ، هک  درک  یم  یفرعم  ار  یکـسکس  رماخی  نبا  دنکفا ، نامتک  هدرپ  شدنـس  یئاوسر  رب  یتقو 
تـسا یمدآ  هک  نیا  ای  يزرو ؟ غورد  هدرک و  يزابهقح  ای  هدینـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  دوخ  وا  ایآ  و  دـنناشیا ؟ زا  دـعب  هک  یلاجر  تاقبط 

هدماین ؟ ایندب  زونه 
ادـخ و دـنا و  هتـشاد  یم  تسود  ار  شربمایپ  ادـخ و  املـسم  اعطق و  هک  نانآ  زا  یماـن  هدروآ ، هک  یئاـه  ماـن  ناـیم  رد  هک  نیا  رت  تفگش 

تباث ثیدح  ناوارف  شصوصخ  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نانمومریما  نایقتم  يالوم  لثم  تسا ، هدرواین  دنا  هتشاد  یم  ناشتـسود  شربمایپ 
زا ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هک  نیا  زا  یکاح  میدناوخ  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  ثیدح  رایـسب  دلج  نیمه  متفه و  دلج  رد  و  میراد . حیحـص  و 

ادخ و وا و  نایم  لدابتم  یتسود  قشع و  زا  هبترم  نیا  هکتسا  ادیپ  لاح  نیا  اب  تسا و  رت  ینتشاد  تسود  شربمایپ  ادخ و  يارب  مدرم  همه 
نیا  رب  تسا و  هتشاد  دوجو  ص )  ) ربمایپ
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ناتتـسود ادخ  دـینک  يوریپ  ارم  دـیا ، هتـشاد  یم  تسود  ار  ادـخ  رگا  هک "  دراد  قلطم  تلالد  هفیرـش  هیآ  نیا  لدابتم ، هبناجود و  یتسود 
تشاد " . دهاوخ 
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زگره هدمآ  تیاور  رد  ناشمان  هک  اهنآ  و  دندوب ، هتخاب  شربمایپ  ادخ و  قشع  هار  ردناج  رس و  هک  دنتسه  رگید  یعمج  باحصا ، نایمرد 
يومع سابع  رامع و  دادقم ، رذ ، وبا  یسراف ، ناملـس  دننام  دنا ، هدوب  رود  نانآ  زا  اه  گنـسرف  ام  هدیقع  هبو  دندیـسر  یمن  ناشیا  درگ  هب 
يرابت یب  رـسپ "  هک  دنا  هداهن  رابت "  یب  نآ "  رب  یتسود  ادـخ  ناونع  هدیـشوپ و  ناشیا  زا  مشچ  نالعاج  نکل  ناشرئاظن . و  ص )  ) ربمایپ

یم رتسبمه  شاب  وا  اب  هدرک و  یم  سجن  ار  دوخ  هک  يا  هناوید  هایس  زینک  رـسپ   " هغبان ، رـسپ "  تسا و  ص " )  ) ربمایپ هاوخ و  دب  رگید و 
، دندرک ار  شیردپ  ياعدا  رفن  شش  هک  یسک  رسپ   " رگ ، راتشک  رسپ "   " صاع ، رـسپ "  تسا ، هتفخ  درم  لهچ  اب  زور  کی  رد  هتـشگ و 
رب شتریغ  تفای و  شرـسمه  رتسب  رب  ار  يا  هناگیب  هک  نآ  تخاـس ، ناـیامن  شیوخ  تروع  ندرب  ردـب  ناـج  يارب  دربن  نادـیم  رد  هک  نآ 

لطاب و ...  نابیتشپ  قح و  نمشد  و  راکانز ، يا  هیام  ورف  هدیهوکن ، يریخ  یب  تسپ ، يا  هزره  دماین ، شدب  تخیگناین و 
باحـصا و دمآ  رـس  تما و  ياوشیپ  يرادنید و  نامرهق  هک  یگرزب  نادرم  رکذ  زا  دنا و  هداهن  دوجوم  نینچ  رب  یتسود  ادخ  ناونع  يرآ ،

دنا . هدومن  يراد  دوخ  دنا  هدوبناشیا  نیرت  كاپ 

دباین  رییغت  دیاپب و  هیور  نیا  رگا 
تسیرگ دیاب  هدنز  رب  هدرم  رب  هن 

رد ناکاپ . هن  نارگید و  هن  هدـمآ  شوخ  شهابت  تیهام  صاـع " و  ورمع  ار "  يو  زا  شیپ  نازاـسغورد  نـالعاج و  اـی  یکـسکس  يرآ ،
میباـی یم  يرایـسب  دـهاوش  هـچ  هدـمآ - ناـشمان  تـیاور  نـیا  رد  هـک  شا - هناـگ  راـهچ  نارقا  صاـع و  ورمع  یگدـنز  خـیرات  تاـحفص 

هب ات  میراذـگ  یم  زیزعناگدـنناوخ  رایتخا  هب  تسا و  هداد  تبـسن  ناشیا  هب  تیاور  نیا  لعاج  هک  ربماـیپ  ادـخ و  یتسود  نآ  يوگناتـساد 
دنروآ ! رظن  هب  دنزادرپ و  نآ  هبشیوخ  هلصوح  ردق 
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زا كاحض  زا  يرصب ، دلاخ  نب  هرق  زا  بشوح ، نب  مرصا  مشاه  وبا  زا  فسوی ، نب  نیـسح  زا  یعیبض ، دمحم  نب  دمحا  زا  يدع ، نبا  - 10
یگنهاـشیپ و بسح  رب  ناـمدرم  رگید  موـس و  رمع  مود و  رکب  وـبا  ملوا و  نم  تسا " : هدرک  تبث  نینچ  ص )  ) ربماـیپلوق زا  ساـبع ، نبا 

دنراد "  رارق  يرگیدزا  سپ  یکی  مالسا  هب  نامیا  رد  یمدقشیپ 
ییحی تسا . هارمگ  مرـصا "  دـیوگ " : یم  یبهذ  تسا "  مرـصا  نآ  تفآ  تسا و  یلعج  تیاور ، نیا  دـیوگ " : یم  یلائل " رد "  یطویس 
تیاور تشز  دیوگ : یم  ینطقراد  تسا . ینتخیر  رود  شتیاور  دنیوگ : یم  یئاسن  ملـسم و  يراخب و  تسا . دـیلپ  يزاسغورد  : دـیوگ یم 

نابز زا  دیوگیم : نابح  نبا  تسا . تیاور  تسس  وا  ما و  هتشون  ثیدح  وا  زا  ق  لاس 202 ه . هب  نادمه "  رد "  دیوگ : یم  يدعس  تسا .
ار شتایاور  متـشون و  ثیدح  وا  زا  نادمه "  رد "  دیوگ : یم  نیدـم  نبا  تسا . هدرک  یم  لعج "  ثیدـح  هقث "  دامتعا و " دروم  نایوار 

 " ءاجرا . هب "  دقتعمو  تسا  دورطم  دیوگ : یم  سالف  مدنکفا . رود  هب 
لصا تسا و  هتخانشان  تسین و  يوریپ  لباق  هتفگ : تسا و  هدروآ  هدرک  لقن  دعس  نبدایز  زا  هک  وا  زا  یثیدح  یلیقع  دیوگ : یم  رجح  نبا 

شا هرابرد  نیعم  نب  ییحی  و  تسا . ینتخادنا  رود  شتایاوروا  تفگ : یم  هک  مدینـش  مردـپ  زا  دـیوگ : یم  متاح  یبا  نبا  درادـن . ساسا  و 
 " ار وا  و  تسا ، هدرک  لقن  بیرغ  بیجع و  ياه  ثیدح  ام  زا  دعب  مدید و  نادمه "  رد "  ار  وا  دیوگ : یم  ینیدـم  نبا  و  دراد . اه  فرح 

نبا زا  كاحـض  زا  لـشهن  زا  دـیوگ : یم  یلیلخ  دـنک . یم  تیاور  یلعج  ثیداـحا  دـنیوگیم : شاـقن  مکاـح و  تسا . هدرمـش  فیعض " 
نوچ سپـس  دنا و  هدرک  لقن  وا  زا  تسخن  ثیدح  ملع  نایاوشیپ  دیتاسا و  تسا و  هدرک  لقن  تسردان  تایاور  امهنع - هللا  یـضر  سابع -
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دنا . هتفگ  شکرت  دنا  هدید  ار  يو  فعض 
سابع نبا  زا  ثیدح  كاحض "  هدمآ "  رکاسع  نبا  خیرات  ردهکنانچ  هوالعب ،
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ثیدح وا  زا  هدید و  ار  سابع  نبا  هکتسا  نیا  رکنم  دنک و  یمن  تیاور  كاحـض "  زا "  ثیدـح  هبعـش "  و "  تسا . هدینـشنو  هتخوماین 
تسا . تیاور  تسس  فیعض و  ام  رظن  هب  كاحض "  دیوگ " : یم  دیعس  نب  ییحی  و  دشاب . هتخومآ 

نایفسوبا بقانم  یسررب 

هک نآ  منادـنواشیوخ  زا  نومـضم " : نیا  هب  ص )  ) ربماـیپ لوق  زا  ساـبع ، نبا  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  شخیراـت  رد  رکاـسع  نبا  - 11
مود هبترم  رد  وتسا  رکب  وبا  تشهب ، لها  نیرت  زوریپ  وادـخ  هاگرد  هب  رت  برقم  رت و  هیاـپ  دـنلب  تسا و  رت  ینتـشاد  تسود  همه  زا  میارب 

اه تخت  اهراوید و  اه و  ناویا  اه و  هناخ  اهرصق و  گنسرف  رازه  ردگنـسرف  رازه  دشخب  یم  وا  هب  دیراورم  زا  یخاک  ادخ  هک  تسا  رمع 
نافع نب  نامثع  موس  هبترم  رد  و  تسا . يدونـشخ  یپ  زا  يدونـشخ  ار  وا  و  دـیراورم ، هنوگ  کی  نیمه  زا  همه  شناگدـنرپ  اـه و  ماـج  و 

یم تمحرم  ناشرخآات  لوا  زا  ار  ناگتشرف  شتسرپ  باوث  ادخ  و  مروآ ، رد  شفصو  هب  مناوت  یمن  هک  تسا  بیـصن  یتشهب  ار  وا  تسا و 
ماگنه هب  مسنوم  تسا و  نم  نواـعم  تسا و  یلع  لـثم  یـسک  هچ  شلاـحهب  اـشوخ  تسا ، بلاـط  یبا  نب  یلع  مراـهچهبتارم  رد  و  دـیامن .

سپ هچ  شندشناملسم و  زا  شیپ  هچ  مالسا  نید  تسا  نایفس  وبا  لثم  یـسک  هچ  و  تسا . نم  زا  وا  و  متما ، نایمرد  ما  هفیلخ  و  يراوگان ،
باسح هب  ات  مروآ  یم  ور  شرع  بحاص  ناتسآ  زا  هک  یماگنه  تسا  نایفس  وبالثم  یسک  هچ  و  تسا ، هتفای  ماکحتسا  وا  هلیـسو  هب  نآ  زا 
تسود دیوگ : یم  دراد و  تسد  رد  ماف  خرس  توقای  زا  یماج  هکیلاحرد  تشگ  مهاوخ  وربور  نایفس  وبا  اب  ناهگان  مزادرپب  یگدیـسر  و 

شدزرمایب "  ادخ  دوب ، دهاوخ  يدونشخیپ  زا  يدونشخ  ار  وا  شونب و  نم 
 " تسا . تسردان  هدیهوکنیتیاور و  نیا  هتفگ " : هتشادرب و  تقیقح  زا  يا  هشوگ  زا  هدرپ  شدوخ  رکاسع  نبا 

مالسا  هک  درامش  یمیسک  ار  نایفس  وبا  هک  مه  یتسردان  هچ  وهدیهوکن  هچ 
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 " دـحا گنج "  رد  هک  تسین  یـسک  ناـمه  وا  يرادـنپ  تسا  هتفاـی  ماود  ماکحتـسا و  يو  دوجوب  نآ  زا  سپ  شندروآ و  ناـمیا  زا  شیپ 
و (ص ) ربمایپ گنج  هب  هدرک و  حلـسم  جیـسب و  ار  كرـشم  لئابق  هک  تسا  یـسک  زا  ریغ  تسا و  هتـشاد  هدهع  هب  ار  ناکرـشم  یهدـنامرف 
: هتفرگ ندناوخ  ار  یگنج  دورس  نیا  دنلب  يادص  هب  ای  تساهتخادنا  هار  هب  ار  قدنخ "  كانرطخ "  وفورعم  گنج  هدناشک و  ناناملـسم 

ادـخ ربماـیپ  يا  دنـسرپ : یم  دـیهدیمن ؟ ار  شباوـج  هک  هدرک  ناناملـسم  هب  ور  ص )  ) ربماـیپ ناـشنارف و  ار  لـبه "  روآ " رب  ار  لـبه "  " 
. دیرادن يزع "  امـش "  میراد و  يزع "  ام "  دیوگ : یم  نایفـسوبا  تسا . رتارف  رترب و  ادخ  دـیئوگب : دـیامرف : یم  میهدـب ؟ هچ  ار  شباوج 
تسا و هناگی  يادخ  ام  يالوم  دیئوگب : دیامرف : یم  میهدب ؟ هچ  ار  شباوج  دنـسرپ : یم  دـیهد ؟ یمن  ار  شباوج  دـیامرف  یم  ص )  ) ربمایپ

دیرادن . یئالوم  امش 
یمن هتـسب  نامیپناشیا  اب  اریز  دـیگنجب ، رفک  نایاوشیپ  اب  هیآ "  تسا و  رافک  نایاوشیپ  نارـس و  زا  هک  تسین  نایفـس  وبا  نامه  نیا  یئوگ 

ناشیئاراد دنا  هتـشگ  رفاک  هک  یناسک  دیامرف " : یم  هک  تیآ  نآ  يرادنپ  ای  تسا . هتـشگ  لزان  ناش  هرابرد  دنـشک " زاب  تسد  رگم  دوش 
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نبا قیرط  زاهیودرم  نبا  هک  یتاـیاور  بجوم  هب  میناد  یم  هکنآ  لاـح  درادـن . هراـشا  وا  هب  دـندنب "  رب  ار  ادـخ  هار  اـت  دـننک  یم  فرـصار 
رذنم نبا  و  ریبج ، نبا  و  ریبج ، نب  دیعس  قیرط  زا  نارگید  اه و  نیمه  و  دهاجم ، قیرط  زا  خیشلا  وبا  ریرج و  نبا  دیمح و  نب  دبع  و  سابع ،

تسا  هتشگ  لزان  وا  هرابرد  هیآنیا  هک : دنا  هدناسر  تبث  هب  هبیتع  نبمکح  قیرطزا  خیشلا  وبا  متاح و  یبا  نباو 
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ياهراک دنـشک  زاب  تسد  رگا  وگب  دـنا  هتـشگ  رفاک  هک  یناسک  هب  دـیامرف " : یم  هک  دنتـسین  روظنم  هیآ  نیا  رد  شیاـقفر  وا و  یئوگ  اـی 
تسا " هتفای  نایرج  ناینیشیپ  تنس  دنهدهمادا ، نآ  هب  هک  یتروص  رد  تشگ و  دهاوخ  هدوشخب  ناش  هتشذگ 

نامنید رب  داد و  مانشد  ارنامنایادخ  تردارب  رسپ  دنتفگ " : هتفر  بلاط  وبا  دزن  هداتفا  هار  هب  شیرق  زا  يا  هدع  اب  هک  تین  نامه  وا  يرادنپ 
 ... " راذگب او  وا  اب  ار  ام  ای  ریگب  ار  شولج  ای  درمش . هارمگ  ار  نامناکاین  دناوخ و  هناهیفس  ار  ناماه  نامرآ  تفرگ و  هدرخ 

یناوج يا  هلیبـق  ره  زا  هک  نیا  رب  دـنتفای  قاـفتا  لـهج  وبا  داهنـشیپ  رب  دـمآ و  درگ  هودـنلا "  راد  رد "  نارگید  اـب  هک  دوبن  وـمه  يرادـنپ 
مه ای  دنـشکب  دننزب و  ار  وا  هبرـض  کی  ابو  هرابکی  هتفر  ادخ  ربمایپ  غارـس  هب  ات  دنهدب  نا  رب  یغیت  کی  ره  هب  دننیزگ و  رب  اناوت  كالاچ و 

تسا ینایفسوبانامه  زج  وا  ای  درک . جرخ  ناکرشم  هاپـس  يارب  لاقثم  ود  لهچ و  کی  ره  هیقوا "  لهچ "  دحا "  گنج "  رد  هک  دوبن  وا 
نآ يارب  برع  دارفا  جیـسب  زج  نیا  دـگنجب و  ص )  ) ربمایپ هیلع  نانآ  اـب  اـت  تفرگ  يرودزم  هب  ار  هناـنک  ینب  هلیبقنایـشبح  زا  رازه  ود  هک 

دوب  گنج 
وبا ایادخ  داتـسرف " : تنعل  نینچ  ار  وا  مود  تعکر  زاسپ  حبـص  زامن  رد  دحا "  گنج "  رد  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  تسین  نامه  يرادـنپ 

تنعل  ار  وا  دروم  تفهرد  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  تسین  نامه  ای  ار "  ماشه  نب  ثراح  هیما و  نب  ناوفص  نک و  تنعل  ار  نایفس 
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: بیترت نیاب  دوش  اهنآ  تیعقاو  رکنم  دناوت  یمن  یسک  چیه  درک و 
دـش و زیوـالگ  وا  اـب  دروخ و  رب  دـنک ، توعد  مالـسا  هب  ار  فیقث  هلیبق  اـت  تفر  یم  فئاـط  هب  هکم  زا  هک  ص )  ) ربماـیپ اـب  هک  يزور  - 1
وا رب  شربمایپ  ادخ و  دناسرب و  بیسآ  شترضح  هب  دمآ  رب  ددصرد  درک و  شدیدهت  دناوخوگغورد و  ار  وا  تفگ و  دب  هداد و  شمانشد 

دنتخاس . یثنخ  ار  شدصق  ءوس  دنداتسرف و  تنعل 
يوسهب دینادرگب و  ار  ناوراک  نایفـس  وبا  ،و  تخادرپ دمآ  یم  ماش  زا  هک  شیرق  رافک  ناوراک  هیلع  ضرعت  هب  ص )  ) ربمایپ هک  يزور  - 2

 " گنج هثداح  نیمه  رطاخ  هب  درک و  شنیرفن  داتـسرف و  تنعل  ار  وا  ص )  ) ربمایپ دـنتفرن و  شا  یپ  زا  ناناملـسم  درک و  جـک  یلحاس  هار 
. تفرگ رد  ادعب  ردب " 

. روآ رب  ار  لـبه "  دز " : یم  داد  یه  وا  و  دوب ، هوک  زارف  رب  ص )  ) ربماـیپ و  تفرگ ، رارق  راـسهوک  ریز  نایفـس  وبا  یتـقو  دـحا "  رد "  - 3
. دنداتسرفشتنعل هتشگ  ادصمه  وا  اب  ناناملسم  رابره  داتسرف و  تنعل  وا  رب  راب  هد  (ص ) ادخ ربمایپ 

. داتسرف تنعل  وا  رب  ص )  ) ربمایپ دروآ و  ناناملسم  گنج  هب  دوهی  نافطغ و  هارمه  ار  مجاهمو  كرشم  لئابق  هک  يزور  - 4
نآ رثا  رب  " و  هیبیدح ، زور "  ینعی  تسب ، دندوب  جح  مزاع  هک  ناناملـسم  و  ص )  ) ربمایپ رب  هار  هدمآ  شیرق  رافک  هارمه  هک  یماگنه  - 5

. تسین دـشاب  روایب  نامیا  هک  یـسک  ناشنایمرد  دـنا و  تنعل  دروم  یگمه  دومرف : داتـسرف و  تنعل  راـفک  نارـس  همه  وا و  رب  ص )  ) ربماـیپ
؟ دنریگ یم  رارق  تنعل  دروم  هنوگچ  دور  یم  دیما  رگا  دور و  یمن  نانآ  زا  کی  چیه  هب  ندش  ناملسم  دیما  ایآ  ادخ  ربمایپ  يا  دندیـسرپ :
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زا دنوش و  یمن  راگتـسر  اهنآ  زا  کیچیه  ناهدنامرف ، نارـس و  اما  دوشیمن ، ایاعر  هدوت  ناشناوریپ و  زا  کیچیه  ریگنابیرگ  تنعل  دومرف :
دنهر . یمن  تنعل  رثا 

يوم "  خرس  لمج  دربن "  رد  - 6
نایفس . وبا  هلمج  زا  دندوب  رفن  هدزاود  دننام و  رب  ار  شرتش  ات  دنتشن  ص )  ) رمایپ نیمک  هب  هبقع "  رد "  هک  يزور  - 7

(- ص  ) مرکا ربمایپ  هداون  هیلع - هللا  مالس  یبتجم  نسح  ماما  ار  دراوم  نیا 
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تسا . هدرمش  رب 
ار نانآ  ياه  هناخ  دـندرک  ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  باـئر  نب  شحج  ینب  هلیبق  ناناملـسم  یتقو  هک  تسین  ینایفـس  وبا  ناـمه  نیا  یئوگ 

دنا : هدورس  نینچ  شراک  هرابرد  و  تخورف ، همقلع  نب  ورمع  هب  درک و  بحاصت 
وگب  يراک  زا  نایفسوبا  هب 

تساینامیشپ شتبقاع  هک 
یتخورف  ار  تیومع  رسپ  هناخ  وگب :

يزادرپب یگنج  تمارغ  شلوپ  اب  ات 
نامیپ  امش  اب  هک  ار  یناسک  هناخ 

دندوب دهعمه  دنتشاد و 
ار ! نآ  ریگرب  ار ! نآ  ریگرب 

شا یتخیوآ  ندرگ  هب  یقوط  نوچ 
تسا : هدورس  دحا "  گنج " زا  سپ  ار  هدیصق  نیا  هک  تسین  نامه  يرادنپ 

مهد  یم  رس  يزوریپ  گناب  مگنج و  یم  نانآ  اب 
منکارپ یم  شیوخ  درگ  زا  منار و  یم  ار  نانآ  بیلص  هیاپ  اب  و 

نکن  یئانتعا  نمشد  نخس  هب  رفاک " و  نز  يا  نک "  هیوم 
وشم هتسخ  نویشو  هیرگ  زا  و 

دنداتفا  كاخ  هب  مهیپ  زا  شناردارب  تردپ و 
هد  يا  هرهب  نانآ  هب  شیوخ  گشا  زا 

ناشنب  ورف  تسا  لد  رد  هک  اریهودنا  هنیک و  شتآ  و 
متشک  ار  راجن "  ینب  هلیبق "  فارشا  همه  اریز 

متشک  ار  هزمح  ار و  درمناوج  يروالد  مشاه  نادناخ  زا  و 
دوب درمیاپ  ساره و  یب  دربن  هماگنه  رد  هک 

مدوب  هدناشنن  ورف  ناشنوخ  اب  ار  ما  هنیک  شتآ  رگا 
دیشک . یم  هودنا  هب  دیشارخ و  یم  ار  ملد  دیلخ و  یم  هراومه  ملد  رد  يریت 
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دندوب  هتشادرب  مخز  ناشناشوپ  هدنژ  هک  دنتشگرب  یلاح  رد 
نیگهودنا  يرگیدو  دوب  هتفوک  یکی  و 

دنناسرب  لتق  هب  دنتسناوتار  ام  زا  یناسک  طقف  و 
دندوبن هیاپمه  زارطمه و  میتشک  ناشیا  زا  هک  نانآ  اب  هچو  چیه  هب  هک 

نامه يرادنپ  نامرفان "  يا  شچب  تفگ " : یم  هدز  بلطملا  دـبع  نب  هزمح  هدـیرب  رـس  رب  هزین  اب  هک  تسین  نایفـس  وبا  نامه  وا  يرادـنپ 
گنج هب  زورما  میتشاد ، شکمـشک  ریـشمش  اب  نآ  رـس  رب  هک  یتموکح  تفگ " : یم  هتفوک  ءادهـشلا  دیـس  هزمح  رازم  رب  دـگل  هک  تسین 

دـنناور و ص )  ) ربمایپ یپ  زایهونبا  هدوت  نوچ  دـید  ار  مدرک  یتقو  هک  تسین  نامه  ای  دـنا "  هتخاس  هچیزاـب  ارنآ  هداـتفا و  ناـمناکناوج 
نآ رد  تفگ ": هتفوـگ  وا  هنیـس  رب  ص )  ) ربماـیپ متخیر " و  یم  مدرم  نیارـس  رب  یتـیعمج  هراـب  ود  دـش  یم  رگا  تـفگ " : دـیزرو  دـسح 

يدع میت و  هلیبق  زا  سپ  تفگ " : تسشن - تفالخ  هب  هک  يزور  نامثع - هب  هک  دوبن  وا  ای  تخاس "  یم  بولغم  راوخ و  ارت  ادخ  تروص 
خزود تشهب و  نم  تسین ، تنطلـس  زج  نیا  هدب ، رارق  هیما  ینب  ار  شناکراو  نادرگب  تسد  هب  تسد  پوت  لثم  ار  نآ  هداتفا ، وت  تسد  هب 

نیا ایادـخ  تفگ : هن . دـنتفگ : تسه ؟ یـسک  اجنیا  دیـسرپ : هدـمآ  نامثع  هاـگرد  هب  ندـش  اـنیبان  زا  سپ  هک  دوبن  وا  اـی  دوش " . یمن  مرس 
وا مه  ای  نادرگ "  هیما  ینب  نآ  زا  ار  روشک ) ای   ) نیمز ناکرا  و  هنابصاغیتنطلس ، ار  تنطلـس  نیا  و  نادرگ ، یلهاج  یتموکح  ار  تموکح 

امـش زا  هدننک  وگغورد  تسا و  ام  نادـناخ  زا  ص )  ) ربمایپ هدومرف ": هدرک و  شیفرعم  هیواعم  هب  شاهمان  رد  ع )  ) نینموملا ریما  هک  تسین 
وگغورد  ار  وا  دوب و  ص)  ) ادخ ربمایپ  نمشد  هک  تسا  برح  نب  نایفس  وبا  شدوصقم  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا  ر و 
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شا هرابرد  رکب  یبا  نب  دمحم  هب  يا  همان  رد  ع )  ) نینموملا ریما  هک  تسین  وا  ای  درک . یم  جیسب  وا  هیلع  ندیگنج  يارب  هاپـس  درمـش و  یم 
يا دـیوگ " : یم  شرـسپ  هب  يا  همان  رد  ع )  ) نینموملا ریما  هک  تسین  وا  ای  مدـناوخ "  ار  راکهبت  دـنزرف  راکهبت  هیواعم  همان  دـیوگ " : یم 

هدینش اهراب  (ص ) ربمایپ زا  دوخ  اریز  دیامن ، یم  دیلقت  يوریپ و  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  يوندرمش  نولعم  رد  نوعلم " و  رسپ  يا  رخص  رسپ 
ادخ تسا . ادخ  نمشد  نایفس  وبا  دیوگ " : یم  شا  هرابرد  باطخ  نب  رمع  هکتسین  وا  ای  دتـسرف . یم  تنعل  ار  نایفـسوبا  هک  دوب  هدید  و 
ادخ ربمایپ  يا  نیا  ربانب  هدروآ ، رد  ام  گنچ  هب  میناسر  اضما  هب  وا  اب  يا  همان  ناما  ای  میراپسب  يدهعت  شمیلست  يازا  رد  هکنیا  نودب  ار  وا 

هک تسین  نامه  ای  تسا " . راکمتـس  هاگرید  زا  نایفـس  وبا  دـیوگ " : یم  شا  هرابرد  رمع  هک  تسین  وا  مه  اـی  منزب " . ارشندرگ  راذـگب 
میدناوخمتشه . موس و  ياهدلج  رد  ار  شلاح  حرش 

- شمالـسا هرود  رد  وتیلهاج  هرود  رد  یـسک - نینچ  دوجوب  ایآ  تسا . مالـسا  تیلهاـج و  هرود  رد  دوجوم  نآ  عضو  زا  يرـصتخم  نیا 
ور شرع  بحاص  ناتسآ  زا  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  یماگنه  رشحم و  رد  يدوجوم  نینچ  ایآ  دبای ؟ یم  ماود  تیامح و  ماکحتـسا و  مالـسا 

هحتاف دیاب  دوش  نینچ  رگا  تسا ؟ يدیلپ  تادجوم  نینچ  شریذپ  هدامآ  شرع  ياضف  ایآ  دوش ؟ یم  شندناشون  بآ  راد  هدـهع  دروآ  یم 
دناوخ ! ار  نانیشن  شرع  شرع و 

لوا زا  ناگتشرف  تدابعباوث  زئاج  ار  وا  هک  نیبب  رگنب و  هتفگ  نامثع  یبایـشزرا  هبـساحم و  رد  تیاورنیا ، لعاج  هک  ار  يا  هفازگ  هاگنآ 
ص)  ) ربمایپ هک  هدرمش  شبیصن  ار  یتشهب  و  مئاد ، تعاطا  رد  نامرف و  هب  رـس  هانگ و  یب  دنموصعم و  هک  یناگتـشرف  هتـسناد ، ناشرخآ  ات 

باحـصا هک  دیا  هدید  هدـناوخ و  نآ  زا  شیپ  مهن و  دـلج  رد  ار  شلاح  حرـش  هک  تسا  نامه  نامثع  و  تسا ، هدـمآ  زجاع  نآ  فصو  زا 
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همه نآهنوگچ  نیا  ربانب  دنا . هدوب  ناتسادمه  شنوخ  نتخیر  رب  و  دنا ، هتـشاد  شیاه  تعدب  وا و  هرابرد  يا  هدیقع  هچ  لداع  ور و  تسار 
نیا  ارچ  و  دریگ ؟ یم  بیصن  ار  یتشهب  نانچ  تسا و  زئاج  ار  باوث 

هحفص 139 ] ] 

تلیـضف رد  هغلابم  یئوگ و  هدوهیب  زا  ادـخ  رب  هانپ  تسا ؟ هدـمآ  رد  فصو  هب  نآرق  رد  هک  یفورعم  هرجـش  لـسن  قح  رد  میرکت  میظعت و 
نآ نیا و  هابرد  نتفگ  هوای  هدیجنسن و  یشارت و 

تبث نینچ  شدـج  زا  شردـپ  زا  کـلام ، نب  لهـس  نب  فـسوی  نب  لهـس  زا  یلیقع ، یناربـط و  یعلخ و  هدـنم و  نـبا  رکاـسع و  نـبا  - 12
چیه هب  رکب  وبا  مدرم  دومرف : ادخ  شیاتس  ساپـس و  زا  سپ  هتفر  ربنم  هب  تشگرب ، هنیدم  هب  عادولا  هجح  زا  ص )  ) ربمایپ یتقو  دناهدرک " :

نب نمحرلا  دـبع  دعـس و  ریبز و  هحلطو و  یلع  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  زا  نممدرم  دیـسانشب . وا  يارب  ار  قح  نیا  سپ  هدرزاین  ارم  هجو 
هتـشذگ رد   " هیبیدـح ردـب " و "  نادـهاجم "  زا  ادـخ  مدرم  دیـسانشب . نانآ  يارب  ار  قح  نیا  سپ  مدونـشخ ، نیتسخن  نارجاـهم  فوع و 

ناشیا زا  یکی  رب  هک  یمتس  رطاخهب  ار  امش  ادخ  ادابم  دیرادهگن ، میاه  داماد  نادنواشیوخ و  باحـصا و  دروم  رد  ارم  مارتحا  مدرم  تسا .
زا ینت  نوچ  و  دیریگ ، زاب  ناناملسم  یئوگ  دب  زا  شیوخ  نابز  مدرم  دوب . دهاوخن  هتفریذپ  ناترذع  اریز  دنک ، تساوخ  زاب  دیا ، هتشاد  اور 

دینک " . دای  یکین  هب  وا  زا  تشذگ  رد  ناناملسم 
وا دخرچ و  یم  يوما  یشرق  ورمع  نب  دلاخ  دوجو  رب  ، کلام نب  لهـس  تیاور  ینعی   ) شتیاور دسیون " : یم  باعیتسا "  رد "  ربلا  دبعنبا 
هک دنا  هتفگ  يو  هرابرد  تسا . یلعج  تشز و  یتیاور  دیوگ " : یم  تیاور  نیا  رکذ  زا  سپ  و  كورتم " . شتیاور  تسا و  تیاور  تشز 

دنراد و رارق  دنروهشم  تیاور  فعض  هب  هک  یلوهجم  هتخانشان و  دارفا  شتیاور  دنس  رد  و  تسین . حیحص  نخس  نیا  نکل  ، تسا راصنا  زا 
دنا "  هتخانشان  یگلمج  دنک و  یم  تیاور  شدج  زا  شردپ  زا  هک  دخرچ  یم  لهس  نب  کلام  نب  فسوی  نب  لهس  دوجو  رب  شتیاور 

شمیا " . هدیدن  تروص  نیدب  هک  تسا  هناگیب  بیجع و  یتیاور  دیوگ " : یم  هدنم  نبا 
بیجع تسین " . يوریپ  لباق  تسا و  لوهجم  سدنس  دیوگ " : یم  یلیقع 

هحفص 140 ] ] 

تبث ورمع  نب  دلاخ  قیرط  زاار  نآ  دوخ  و  تسا ، هتخانـشان  هناگیب و  بیجع و  دنیوگ : یم  تیاور  نیا  هرابرد  ثیدـح ، ناظفاح  هک  تسا 
نابز زا  تسا و  زاستیاور  يزاسغورد  وا  هک  دنا  هتفگ  لاجر  ملع  یسانش و  دنس  دیتاسا  هک  میدید  متـشه  دلج  رد  هک  یلاح  رد  ، دنا هدرک 

و تسین ، دانتـسا  لباق  دـیامنلقن  یئاهنت  هب  يو  هک  یتیاور  یئاهنت و  هب  مهنآ  تسا و  هدرک  لقن  یلعج  تایاور  دامتعا  دروم  هقث و  نایوار 
ورمع نب  دـلاخ  فرط  زا  طقف  تیاور  نیا  هک  دـیوگ  یم  تیعطاق  اب  دارفا "  رد "  ینطقراد  و  تسا . ساسا  یب  لطاب و  یلعج و  شتاـیاور 

تسا . هدرکن  شلقن  رگید  سک  چیه  هدش و  تیاور 
وا هک  ار  ناشاه  هتفگ  نیا  میدید و  وا  هرابرد  ار  ثیدح  ناظفاح  ءارآ  متـشه  دـلج  رد  تسا . هدرک  تبث  زین  رمع  نب  فیـس  ار  تیاور  نیا 

لقن قرط  رد  و  يوریپ . لباق  ریغ  تسا و  مولعم  ان  تشز و  شتایاور  مومع  و  هقدـنز ، هب  مهتم  طـقاس و  دورطم و  كورتم و  تسالـعاج و 
یعمسم . فسوی  نب  دمحم  هلمج : زا  دنراددوجو  یلوهجم  دارفا  تیاور  نیا 

. تسا فسوی  نبدمحم  نب  یلع  يرگید  تسین . يوریپ  لباق  شتیاور  دـیوگ : یم  یلیقع  یـسک  تسین  مولعم  دـیوگ : یم  وا  هرابرد  یبهذ 
باوث یبا  نب  نانم  ای  بارت  یبا  نبنابح  رگید  هس  و  شخیـش . داتـسا و  زا  هن  تسه و  تسد  رد  يزیچ  وا  زا  هن  دیوگ : یم  وا  هرابرد  ءایض 
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حرش تیصخشزا و  میرذگب  شردپ ، مسا  هن  تسا و  مولعم  شمـسا  هن  تسا  بیغ  لاجر  زا  هک  بویا  یبا  نب  رانق  ای  بویا  یبا  نب  نانق  ای 
ناشلاح ! 

فسوی نب  لهس  زایعمـسم  فسوی  نب  دمحم  نب  یلع  قیرط  زا  ار  تیاور  نیمه  هک  نیا  شتـسس ، ياهراک  یناربط و  بیجع  تامهوت  زا 
نب  دمحم  قیرط  زا  ارنآ  یلیقع  تسا . هدومن  تبث  هراتخملا "   " رد ءایض  شیوریپ  هب  هدرک و  تبث  کلام  نب  لهس  نب 

هحفص 141 ] ] 

هب هدمآ - لهـس  زا  يوما  ورمع  نب  دلاخ  زا  نانمر  رانقر ، نابقر ، نابح ، زا  لقن  هب  یناربط  دنـس  رد  شمان  هک  یلع - ردـپ  یعمـسم  فسوی 
تسا . يربط  دنس  لاجر  زانت  هس  فذح  مزلتسم  یلع  هقبط  هک  یلاحرد  تسا ، هدناسر  تبث 

ربمایپ دزن  باحصا  نیرتبوبحم 

ینتـشاد تسود  تیارب  تباحـصا  زا  کیمادک  مدیـسرپ : مدوب . ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  یئاهنت  هب  هک "  هدش  تیاور  تماص  نب  هدابع  زا  - 13
یهاوـخ هگن  ناـهنپ  ما  هدـنز  اـت  ار  ما  هتفگ  دوـمرف : مرادـب ؟ تسود  يراد  یم  تسود  هک  ناـنچ  نآ  يراد  یم  تسود  هک  ار  وا  اـت  دـنرت 

هچ دومرفادخ : ربمایپ  يا  هک  دـعب  مدیـسرپ : تشگ . شوماخ  هاگنآ  یلع . سپـس  رمع ، دـعب  رکب ، وبا  دومرف : يرا . متفگ : هدابع  يا  تشاد 
بعک و نب  یبا  هدابع و  يا  وت  بویا و  وبا  هحلط و  وبا  ذاعم و  هدیبع و  وبا  دعس و  هحلط و  ریبز و  زج  دشاباهنیا  زا  سپ  تسا  نکمم  یسک 

هدش دازآ  هدرب  ملاس  لالب و  بیهص و  ناملس و  هدش : دازآ  ناگدرب  تعامج  نیا  هاگنآ  نافع ، نبا  فوع و  نبا  دوعـسم و  وبا  ءادرد و  وبا 
هللا دـبع  وبا  دـشاب "  یـشبح  يا  هدرب  هچ  رگ  ینتـشاد  تسود  دـنزیزع و  میارب  مباحـصا  همه  دـننم و  صاـخ  باحـصا  اـهنیا  هفیذـح . یبا 

هب مدیـسرپ ، وا  زا  صوصخ  نیا  رد  هک  يزور  ود  نآ  تفگ : هدابع  درکن ؟ رکذ  ار  رفعج  هزمح و  مدیـسرپ : هدابع  زا  دـیوگ : یم  یحبانص 
دوب ...  شترضح  رمع  رخاوا  رد  نیا  دندوب و  هدیسر  تداهش 

دننک طرـش  هدـننک  لاوئـس  يارب  دزرو و  يراد  دوـخ  دـشاب  یم  شتما  زاـین  دروـم  هچنآ  راـهظا  زا  ناـشلا  میظع  ربماـیپ  هک  تسین  تفگش 
 " هتشون ربانب  هک  هدوبن  شترـضح  رگم  دنارذگ ؟ یم  ار  شرمع  رخآ  ياهزور  هک  یلاح  رد  ، دراد موتکم  شرمع  رخآ  ات  ار  شـشیامرفهک 

نادرم نایمرد  مدرم  درف  ینتـشاد  تسود  یلع " و "  نیرت  یمارگ  تسا و  یلع  میارب  درم  ینتـشاد  تسود  دومرف " : هشئاع  هب  يدنجخ " 
 " تسا ؟ رت  یتشاد  تسود  ناشهمه  زا  زین  ادخ  يارب  تسا و  رت  ینتشاد  تسود  ناش  همه  زا  نم  يارب  یلع  تسا "و "  یلع  میارب 

نینموملا ریما  ام  يالومقح  رد  هک  ثیداحا  تایآ و  همه  نآ  زا  سپ  باحصا  ایآ 

هحفص 142 ] ] 

تیاور نیا  رگمای  تسا ؟ رت  ینتـشاد  تسود  مدرم  همه  زا  ص )  ) ربمایپ دزن  هب  یـسک  هچ  دنتـسناد  یمن  هتفر  مرکا  ربمایپ  نابز  رب  ع )  ) یلع
زا ینز  نیمز  يور  رد  هن  و  دشاب ، رت  ینتـشاد  تسود  ادخ  ربمایپ  يارب  یلع  زا  شیب  یـسک  مدیدن  ادـخب  هک  هتـسیوپن  تحـص  هب  هشئاع  زا 

 " شیارب ؟ دشاب  رت  ینتشاد  تسود  همطاف )  ) شرسمه
همه زا  ص )  ) ادخ ربمایپيارب  رت  ینتـشاد  تسود  هک "  دنا  هدرمـشنحیحص  ار  بعک  نب  یبا  هدـیرب " و  هتفگ "  نیا  ثیدـح ، ناظفاح  ایآ 
دوخ هدمآ و  دورف  ناش  هرابرد  نآرق  هک  ار  شگرزبنارای  ص )  ) ادخ ربمایپ  هنوگچ  یهگناو   " یلع ؟ نادرم  نایم  زا  دوب و  همطاف  نامدرم 

تشگ ببس  یلماع  هچ  و  ناشرئاظن ؟ دوعسم و  نبا  دادقم و  رامع و  رذوبا و  سابع و  شیومع  دننام  تسا  هدرب  دای  زا  ناش  هدوتـس  رایـسب 
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ناوت یم  ص)  ) ربمایپ نادناخ  رورـس  يانثتـسا  هب  باحـصا  یگمه  میئوگن  رگا  هک  یتاراختفا  لئاضف و  زا  ناشیا  يراد  روخرب  دوجواب  هک 
دقتعم دـناوت  یم  دنمـشیدناققحم  ایآ  دـننامب ؟ هرهب  یب  ناـشربمایپ  تبحم  یتسود و  زا  دـندوب ، مورحم  نآ  زا  ناـگدربمان  نآ  همه  تفگ 

یئاسراپ و يراک و  وکین  تیاده و  ظاحل  هب  ص )  ) دـمحم تما  نایمرد  هک  قیدـص "  رذوبا "  زا  شیب  الثم  نک  روگ  هدـیبع  وبا  هک  دوش 
ود نایم  تسوپ  هک  رامع  زا  ای  دشاب ؟ ص )  ) ربمایپ بوبحم  رذوبا  زا  تسا  یـسیع  هیبش  قالخا  تقلخ و  شـشوک و  یئوگتـسار و  دـهز و 

نامیاو هتخیمآ  شیاپ  ات  رـس  هب  نامیا  هدوب و  نامیا  زا  هدنکآ  شمدق  ات  رـس  هک  یئوخ  هزیکاپ  هزیکاپ  تسا و  هدوب  ص )  ) ادخ ربمایپ  هدید 
فازگ زا  ادـخرب  هاـنپ  تسا ؟ هدـیدرگ  یم  ددرگب  قح  هک  اـجک  ره  هب  وا و  اـب  قح  دوب و  قح  اـب  وهدوب  هتخیمآ  رد  شنوـخ  تشوـگ و  هب 

 ! نتفگ مهوت  یب  هشیدنا و  یب  هوای و  نخس  یئوگ و 
رسپ زا  يوما  ناورم  نب  کلملا  دبع  نب  ماشه  نب  هیما  نب  هملسم  نب  دیعس  قیرط  زاتسا  هدرک  تبث  یتیاور  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  - 14

ربمایپ  دیوگ " : رمع  رمع .

هحفص 143 ] ] 

يرگید شتـسار و  فرط  رد  یکی  دوب ، هتفرگ  ار  رمع  رکب و  وبا  تسد  هک  یلاح  رد  دـمآ  رد  دجـسم  هب  ای  دیـسر  رد  ام  عاـمتجا  هب  ادـخ 
تسا . هدرک  تیاور  يذمرت  ار  نیا  میوش " . یم  هتخیگنارب  تمایق  رد  نینچ  دومرف : هاگنآ  شپچ . فرطرد 

نآ رد  هک  یئاه  یکانبیع  ندناشوپ  روظنم  هب  ار  تیاور  نیا  دنـس  درک ، بیذهت  حالطـصا  هب  پاچ  يارب  ار  رکاسع  نبا  خـیرات  هک  ناردـب 
نیا دنـس  دیامن . یم  تیافک  شا  یتسـس  یکانبیع و  زورب  يارب  یئاهنت  هب  هملـسم  نب  دیعـس  رکذ  هک  هتـسنادن  تسا و  هدرک  فذح  تسه 
یم شخیرات  رد  يراخب  رمع . رـسپ  زا  عفاـن  زا  هیما  نب  لیعامـسا  زا  دیعـس  زا  تسا : نینچ  هدـمآ  لادـتعالا "  نازیم  رد "  هکناـنچ  تیاور 

یتسردان مولعمان و  تایاور  شدج  زا  شردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  زا  يو  تسا . لمات  لباق  هیما ، نب  لیعامـسا  زا  هملـسم  نب  دیعـس  دـیوگ :
یم ینطقراد  تسا . تیاور  تشز  تیاور و  تسـس  دـیوگ : یم  راـب  رگید  0 و  تـسا تیاور  تشز  وا  دیوگ : یم  نینچمه  دـنک . یم  لقن 

تسا . تیاور  تشز  ادج  دنز و  یمرس  وا  زا  شحاف  ياهاطخ  دیوگ : یم  نابح  نبا  هجوت . لباق  تسا  یتیاور  تسس  وا  دیوگ :
عفان زا  کلام  زا  نامثع - یلوم  يوما - يورف  دمحمنب  قاحـسا  زا  میلـس - ینب  یلوم  ینیدم - هللا  دبع  نب  ثراح  قیرط  زا  ینطقرادار  نیا 

یم شا  هتفگ  رب  تسا . تیاور  تسـس  ثراـح "  نیا "  تسین و  حیحـص  تیاور ، نیا  دـیوگ : یم  هاـگنآ  تـسا . هدرک  تـبث  رمع  رـسپ  زا 
نآ هاـگ  ره  هتفگ : تسا و  هدناوختسـس  یهاو " و  تدـش "  هب  دواد  وـبا  ار  تـیاور - نـیا  دنـس  لاـجر  زا  يوـما - قاحـسا  هـک  مـیئازفا 

هقث "و دـیوگ " : یم  زین  و  تسا . كورتم  دـیوگ : یم  یئاسن  دوبن . شریذـپ  لـباق  دوبهدرک  لـقن  مه  دیعـس  نب  ییحی  کـلام  زا  ارتیاور 
مه دنا . هدرک  شنزرس  ار  يو  تهج  نیمه  هب  هدرک و  تیاور  وا  زا  يراخب  تسا و  فیعض "  دیوگ " : یم  ینطقراد  تسین . دامتعا  دروم 

سک چیه  هک  هدرک  لقن  یثیداحا  کلام  زا  تسه . یتسس  یمرن و  وا  رد  دیوگ : یم  یجاس  درک  اهر  ار  وا  ناوت  یمن  دیوگ : یم  ینطقراد 
یلیقع  تسا . هدومنن  لقن  وا  زج 

هحفص 144 ] ] 

هک دنا  هتفرگ  بیع  يراخب ) ینعی   ) دمحم رب  دـیوگ : یم  مکاح  تسین . يوریپ  لباق  هک  هدرکلقن  يرایـسب  ثیداحا  کلام  زا  دـیوگ : یم 
دنا . هدز  هنعط  وا  هب  تسا و  هدرک  تبث  ار  وا  تایاور  ارچ 

ار ص )  ) ربمایپ هک "  شردپ  زا  يراصنا  دـیز  نب  زیزع  ءادرد  یبا  نب  لالب  نب  نامیلـس  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  رکاسع  نبا  - 15
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هب هاگنآ  درم ، میهاوخ  نوچ  دعب  دوب ، میهاوخ  نینچ  دومرف : و  شپچ ، فرط  رد  رمع  دوب و  شتـسار  فرط  رد  رکب  وبا  هک  دـید  یلاح  رد 
دمآ " . میهاوخ  رد  تشهب  هب  هنوگ  نیدب  سپس  دش و  میهاوخ  هتخیگنارب  ناس  نیمه 

ءادردیبا نب  لالب  یهگنا  و  تسا ، تسـس  هدش ، هدرمـش  تیاور  تسـس  هدوب و  ساوخ  لالتخا  راچد  هک  نامیلـس  دوجو  اب  الوا  دنـس  نیا 
ثیدح نایوار  لاجر و  گنهرف  رد  یمـسا  وا  زا  دنا و  هدومنن  دای  دـنک  تیاور  يو  زا  هک  يدـنزرف  وا  يارب  لاجر  ياملع  هک  دراد  دوجو 

زاسغورد و ای  هک  دراد  دوجو  نامیلس  نیدنچ  ثیدح ، لاجر  زا  هقبط  نیا  رد  و  شردپ .  زا  لالب  زا  نامیلس  تسا : نینچ  تسرد  و  تسین .
، تسا تسـس   " لالب دوجو "  تلع  هب  نینچمه  لوهجم . تیاور و  تشز  هتخانـشان و  ای  كورتم  طقاس و  تیاور و  تسـس  ای  تسا  لعاج 

تسا . هدومن  تیاور  شترضح  زا  هن  هدرکن و  كرد  ار  ص )  ) ربمایپ وا  اریز 
رد هتفای و  تافو  يرجه  ای 93  لاس 92  هب  هک  تسه  ءادرد  یبا  نب  لالب  دـیآ  یم  باحـصا  زا  سپ  هکيا  هقبط  رد  دـیوگ : یم  هعرز  وبا 

هرهب هچ  هک  تسا  ادیپ  نخـس  نیازا  و  تسا . هدومن  شرانک  رب  کلملا  دبع  هکنآ  ات  زین  دیزی  زا  سپ  هدوب و  قشمد  یـضاق  دیزی  تموکح 
اراهنآ زا  کیچیه  هتشگ و  فذح  ناشمان  دنـس  لاجر  رگید  دوب  دناوت !  دامتعا  دروم  " و  هقث ردقچ "  هتـشاد و  يراکتـسرد  نید و  زا  يا 

هب  ار  یتقیقح  یقح و  چیه  یتیاور  نینچ  و  میهدب ، شا  هرابرد  رظن  ات  میسانش  یمن 
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دناشن . یمن  یسرک  هب  ار  یتلیضف  چیه  ودناسر  یمن  توبث 
یم هک  قشمد - میقم  یکلام  يرهبا  یلع  یبا  نسح - نب  دـمحم  نب  نسح  قیرط  زا  تسا  هدرکتبث  یتیاور  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  - 16
درف نیرتهب  باـطخ  نب  رمع  تسا و  نم  تما  درف  نیرتزوسلد  نیرت و  ناـبرهم  رکب  وبا  ص " :)  ) ربماـیپ لوق  هب  سوا و  نب  دادـش  هب  دـسر 
درف نیرتراک  زیهرپ  نیرت و  دـباع  ءادرد  وبا  و  شنیرتوگتـسار ، نیرت و  هدنـشخب  متما و  درف  نیرت  مرـش  رپ  نامثع  و  شنیرت ، لداـع  متما و 

شنیرتدنم "  تواخس  متما و  مکاح  نیرتهب  هیواعم  و  متما ،
رکب وبا  تسا " : هدرک  تبث  ترابع  نیدب  (ص ) ربمایپ لوق  زا  سوا  نب  دادـش  زا  نکر  زاحبـص  نب  رمع  زا  ناذاز  نب  ریـشب  قیرط  زا  یلیقع 

متما "  مکاح  نیرتهب  هیواعم  و  متما ، درف  نیرت  مرش  رپ  نامثع  و  متما ، درف  نیرتهب  رمع ) تسا و( نم  تما  درف  نیرت  نیزو 
ومتما درف  نیرتـهب  رمع  و  شنیرتناـبرهم ، نم و  تما  درف  نیرت  نیز  رکب و ، وـبا  تسا " : هدروآ  تراـبع  نیدـب  یلیقع  زا  لـقن  هـب  یطوـیس 

نیما دوعسم  نب  هللا  دبع  و  شنیرت ، ور  شوخ  متما و  درف  نیرترادافو  یلع  و  شنیرت ، لداع  متما و  درف  نیرت  مرش  رپ  نامثع  و  شنیرتلماک ،
و شنیرت ، زوسلد  متما و  درف  نیرت  لداـع  ءادرد  وـبا  و  شنیرت ، تقفـش  رپ  متما و  درف  نیرتاـسراپ  رذ  وـبا  و  شنیرت ، رازگ  تمدـخ  متما و 

شنیرتدنم " . تواخس  متما و  درف  نیرت  رابدرب  هیواعم 
لاح حرش  زا  عالطا  زا  سپ  رگشهوژپ  هدنناوخ  هک  میراد  نیقی  ام  تسا " و  تسس  تیاور ، نیا  دیوگ " : یم  رکاسع  نبا  ظفاح  میئوگیم :

یئاسانش هب  کنیا   ! فیعض تسـس و  دیوگ  یم  رکاسع  نبا  هکنانچ  هک  نیا  هن  تسا  یلعج  تیاور  هک  تفگ  دهاوخ  تیاور ، دنـس  لاجر 
میزادرپ : یم  تیاور  دنس  لاجر 

ناذاز : نب  ریشب  فلا -
هتخاس مهتم  ار  وا  يزوج  نبا  دنا . هدناوخ  فیعض "  ار "  وا  نارگید  ینطق و  راد 
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: دیوگ یم  يدع  نبا  دنا . هدروآ   " فیعض نایوار "  فیدر  رد  ار  وا  یلیقع  دوراج و  نبا  یجاس و  تسین . یـسکدیوگیم  نیعم  نبا  تسا .
یتسـس دـنک و  یم  تیاور  فیعـض  نایوار  زا  یعمج  زا  تسا و  دامتعا  لباق  ریغ  فیعـض " و  وا "  و  تسین ، تقیقح  وت  رپ  شتاـیاور  رد 

تسا . ادیوه  شتیاور 
تیاور نیا  درک و  يوریپ  ناوت  یمن  تیاور  نیا  دروم  رد  ار  ناذاز  نب  ریـشب  دـیوگ : یم  شتیاور  رکذ  زا  سپ  وا  لاـح  حرـشرد  رجح  نبا 

تسا مهتم  وا  نم  رظنهب  دیوگ : یم  دنک  یم  رکذ  باحصا  لئاضف  رد  وا  زا  یتیاور  نوچ  يزوج  نبا  تسا . هتشگن  هضرع  يو  نابز  زا  زج 
یم نابح  نبا  فیعـض . نایوار  زا  لقن  رد  وا  سیلدـت  زا  ای  تسا  وا  ياه  هتخاس  زا  تیاور  نیا  ای  اریز  يزاـسغورد ،) ثیدـح و  لـعج  هب  )

تسا  هدینادرگ  باوصان  ار  شتایاور  هب  دانتسا  هک  هتشگ  هریچنادنچ  شتایاور  رب  مهوت  یتسس و  دیوگ :
یناسارخ : میعن  وبا  حبص - نب  رمع  ب -

، حبـص نب  رمع  ناوفـص ، نب  مهج  دنرادن : ریظن  ایند  رد  يزاسغورد  تعدب و  رد  هک  دنتـساخرب  ناسارخ  زا  نت  هس  دیوگ : یم  هیوهار  نبا 
نم تفگ : یمهک  مدینش  حبـص  نب  رمع  زا  هک  درک  تیاور  میارب  ریرج  نب  یلع  زا  يرکـشی  ییحی  دسیون : یم  يراخب  نامیلـس . نب  لتاقم 

دروم صاخـشا  نابز  زا  دـیوگ : یم  نابح  نبا  تسا . تیاور  تشز  وا  دـنیوگ : یم  يدـع  نبا  متاح و  وبا  مدرکلعج . ار  ص )  ) ربمایپ قطن 
هتخومآ رـشن و  ای  شیردـت  هک   ) تسین اور  یتفگـش  بجعت و  يارب  زج  شتیاورياـه  باـتک  و  دـنکیم ، لـعج  ثیدـح  هقث "  داـمتعا و " 
ریغدـنک یم  لـقن  هچنآ  رتـشیب  دـیوگ : یم  يدـع  نبا  تسا . كورتـم  دـیوگ : یم  ینطقراد  تسا . يزاـسغورد  دـیوگ : یم  يدزا  دوـش .)
راوتـسا شتیاور  دـیوگ : یم  یلیقع  تسین . دامتعا  دروم  دـیوگ : یم  یئاـسن  شدنـس . ثیح  زا  هچ  نآ و  نتم  ظاـحل  هب  هچ  تسا  ظوفحم 

تسا . هتخاس  لتاقم  هداتق و  نابز  زا  یلعج  ياهزیچ  دیوگ : یم  میعن  وبا  درادنلقن . رد  یتیفورعم  تسا و 
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یماش : نکر  ج -
یم مکاح  دمحا  وبا  تسا . كورتم  دنیوگ : یمینطقراد  یئاسن و  تسین  يزیچ  دیوگ : یم  ییحی  تسا . هدـناوخ  تسـس  ار  وا  كرابم  نبا 

: دیوگ یم  هک  هدـش  لقن  دامح  نبا  زا  تسین . دامتعا  دروم  دـیوگ : یم  دوراج  نبا  دـنک . یم  لقن  یلعجتایاور  لوحکم  نابز  زا  دـیوگ :
منک و تیاور  لقن  یماش  سودقلا  دـبع  زا  ات  تسا  رتهب  میارب  منکب  ینزهار  رگا  دـیوگ : یم  كرابم  نب  هللا  دـبع  تسا . كورتم  شتیاور 

تسا  نکر  لثم  ات  دص  زا  رتهب  سودقلا  دبع 
حورـشمياه و ثحب  نامباتک  تادلجم  رد  هک  میراذگیم  ققحم  هدـنناوخ  هلـصوح  هب  ار  شنتم  هبیهاگن  تسا . تیاور  دنـس  عضو  نیا ،

میا . هتخاس  نشور  ارعضو  هتشاد و  صوصخ  نیا  رد  ینغ 
: هنوگ نیدب  تسا  هدمآ  رگید  يدنس  یترابع و  هب  تیاور  نیمه 

زا نارهم  نب  مساق  نب  دـمحا  زا  لـالخ  دـیزی  زا  میهاربا  نب  دـمحم  زا  يربکع  ورمع  نب  فلخ  زا  دـمحا  نب  یلع  زا  هللا  دـبع  نب  یلع  زا  " 
نم تما  درف  نیرتراک  زیهرپ  نیرتهب و  رکب  وبا  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  دـیوگ : یم  سابع . نبا  زا  همرکع  زا  ناذاز  نب  ریـشب  نب  دـمحم 

دوعسم نبا  شنیرت و  امیس  شوخ  نیرت و  زغمرپ  یلع  شنیرت و  مرـش  رپ  نیرت و  میرک  نامثع  شنیرت و  لداع  نیرت و  یمارگ  رمع  تسا و 
. شنیرت دنمتواخس  نیرت و  رابدرب  هیواعم  شنیرت و  دباع  ءادرد  وبا  شنیرت و  وگتسار  نیرت و  دهاز  رذوبا  شنیرت و  لداع  نیرت و  نیما 
ناذاز نب  ریـشب  و  دـنماهتا . داقتنا و  دروم  هک  دنتـسه  یناسک  زین  یئاور  قیرط  نیا  رد  دـیوگیم " : هعونـصملا "  یلاـئللا  رد "  یطویـس  " 

تسا " . هداد  ناشن  يدرخبان  شیوخ  لقن  تبسنرد 
. دومن یم  تیافک  نآ  یکانبیع  يارب  زاب  تشاد ، یمن  دوجو  لالخ  دـیزی  زج  یکانبیع  دارفا  رگا  تیاور  دنـس  رد  میئازفا : یم  شا  هتفگ  رب 
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شا  هرابرد  نیعم  نب  ییحی 
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هدرک وا  زا  ییحی  هک  یفـصو  هب  کیدزنو  تسا  فیعـض  وا  ما و  هدـید  ار  دـیزی  نیا  دـیوگ : یم  دیعـس  وبا  تسا . يزاسغورد  دـیوگ : یم 
درادن . ار  یگتخانش  نآ  دیوگ : یم  يدع  نبا  تسا . فیعض  ادج  دیوگ : یم  ینطقراد  تسا . فیعض  دیوگ : یم  دواد  وبا   0 تسا

افلخ يارب  يا  هزجعم  سانش و  هفیلخ  هدنرد 

هناور نوچ  داتـسرف . نمی  هب  ذاعم  دزن  يا  همان  اب  هنیفـس  مان  هب  ار  شباحـصا  زا  یکی  ص )  ) ربمایپ هک "  هدـمآ  کلام  نب  سنا  لوق  زا  - 17
نم هدنرد  يا  تفگ : نآ  هب  سپ  دوش . رو  هلمح  وا  هب  دیسرت  و  دروخرب ، دوب  هتـسشن  نیمک  هب  هار  هنایم  رد  هک  يا  هدنرد  اب  هار  رد  تشگ 

دـیناتلغب و دوب  شربارب  رد  هک  ار  یگنـس  هتـساخرب  هدـنرد  ماگنه  نیا  رد  تسا . ادـخ  ربمایپ  همان  نیا  مذاعم و  دزن  هب  ادـخ  ربمایپ  هداتـسرف 
هک یلاح  رد  سپـس  دیناسر و  ذاعم  هب  ار  ادخ  لوسر  همان  هتـشگ  هناور  يو  هاگنآ  دش . وس  کی  هب  هار  زا  داد و  رـس  یگناب  درک و  یـشرغ 
هک میادخ  ربمایپ  هداتـسرف  نم  هدنرد  يا  تفگ : و  دهد ، همادا  هار  هب  دیـسرت  هدنرد و  نامه  هب  زاب  تشگرب و  تشاد  هارمه  ار  همان  باوج 

درک و یـشرغ  هتـساخرب  هدـنرد  ماگنه ، نیا  رد  ما . هدروآ  ذاعم  دزن  زا  هک  تسا  ادـخ  لوسر  همان  باوج  نیا  مدرگ و  یم  زاب  ذاعم  دزن  زا 
هچ لوا  راب  دیناد  یم  دومرف : دناسر . شعالطا  هب  ار  ارجام  دیسر  ص )  ) ربمایپ تمدخ  هب  نوچ  تشگ . وس  کی  هب  هار  زا  داد و  رس  یگناب 

ناسرب " . لالب  بیهص و  ناملس و  یلع و  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  ادخ و  ربمایپ  هب  ارم  مالس  تفگ :
دوب و یم  ماع  صاخ و  دزنابزدیاب  هتفر  نخس  باحصا  زا  یعمج  لئاضف  وافلخ  تامارک  و  ص )  ) ربمایپ هزجعم  زانآ  رد  هک  یتیاور  نینچ 

نبا اهنت  دـیآ و  رد  ماش  نادـثیدح  راصحنا  هب  شناظفاح  ثیدـح و  ملع  نارـس  نایم  زا  هک  نیا  هن  فلحم  سلجم و  ره  لقن  وقاـفآ  هرهش 
تبث تیاور و  یئاهنت  هب  رکاسع  نبا  هچنآ  ره  دیوگ : یم  رکاسع  نبا  خیرات  رب  شا  هیـشاح  رد  اج  دنچ  رد  ناردب  نبا  دنک . شلقن  رکاسع 

دشاب  هدرک 
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دنامب . ناهنپ  دیابن  رظن  زا  تسا و  دوهشم  تیاور  نیا  رد  ندوبیگتخاس  راثآ  تسا . تسس  فیعض و 
بیغ ملع  زاهراپ  یئوگ  دیناسر ، مالس  ناشندمآ  راک  يور  بیترت  هب  نانآ  هب  درب و  ناشمان  راب  ود  هک  تخانـش  ار  افلخ  اجک  زا  هدنرد  نیا 
نادنچ هک  ار  باحصا  زا  یعمج  زین  تسا و  هتخانش  دنسرب  تفالخ  هب  هکنآ  زا  شیپ  ار  ص )  ) ربمایپ نانیشناج  ات  هتشگ  ناگدنرد  بیـصن 

ناشمان ات  هدنام  ربخ  یب  لفاغ و  دنا  هدوب  دنلب  یماقم  ياراد  تمظع و  ياهتنم  رد  هک  یعمج  لاحزا  لاح  نیع  رد  دنا و  هتـشادن  یتیفورعم 
ینیـشنمه و هبترم  هب  هک  یناگدـش  دازآ  زا  يا  هقبط  هب  هدیـسر  ات  تسا  هتـساک  دـنا  هتفرگ  رارق  ماـیپ  مالـس و  دروم  هک  ناـنآ  رامـش  زا  ار 

دنا .  هتشگ  لئان  ص )  ) ربمایپ يدرگاش 
هک تسا  یناراکتیانج  درواتـسد  همه  نیا  ای  دنراد ؟ یلقعت  یب  طوبرمان و  هیور  نینچ  ناگدـنرد  ایا  تسا ؟ نینچ  بیغ  ملاع  تاحـشر  ایآ 

؟ دنشارت یم  تلیضف  شیوخ  هقالع  دروم  دارفا  يارب 
هب دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  دیوگ " : یم  رمع . رسپ  زا  یلیبج  يراصنا  دمحم  نب  دمحا  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  رکاسع  نبا  - 18

یـسک هچ  ادخ  ربمایپ  میدیـسرپ : دیایب . دراد  ادخ  هدهعب  یقح  سک  ره  هک  دراد  یم  رب  گناب  شرع  نورد  زا  یی  يدانم  زیخاتـسر  ماگنه 

دلج 19 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 180زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


دنادن " .  رترب  ناشیارب  ار  سکچیه  هک  ره  درادب و  تسود  ار  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  هک  ره  دومرف : دراد ؟ ادخ  هدهع  رب  یقح 
لاح حرـش  تسا . یلیبج  دـمحم  نب  دـمحا  هدـهع  رب  نآتیلووسم  و  تسا . هناـگیب  بیجع و  اـعقاو  ثیدـح ، نیا  دـیوگ : یم  رکاـسع  نبا 

نارگید نابح و  نبا  تسین  دامتعا  دروم  دیوگ : یم  هدروآ  لادتعالا "  نازیم  رد "  یبهذ  هدـمآ - تیاور  دنـس  رد  شمان  هک  ار - يراصنا 
دیوگ : یم  نازیملا "  ناسل  رد "  رجح  نبا  دنا . هدناوخ  تسسار  وا 

هحفص 150 ] ] 

تسا . تسردان  تشز و  یتیاور  نیا 
نامه سب  تسا و  رمع  رـسپ  هیرظن  هدننک  نایب  و  تسا ، نآ  یتسردان  نالطب و  رب  دهاش  نیرت  نیتم  دـینک  یم  هظحالم  هکنانچتیاور  نتم 

شدز . راوید  رب  دیاب  تسا و  تنسو  نآرق  فالخ  رب  تشذگ - تیاور  نیمراهچ  یسررب  رد  هکنانچ  هک - يا  هیرظن 
: دناسر یم  ص )  ) ربمایپ هب  هک  کلام  نب  سنا  زا  ینیسیمرق  دمحا  نب  دمحم  نب  میهاربا  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  رماسع  نبا  - 19
رد حون  هبدرادـشوخ  هک  ره  و  درگنب ، شتمیالم  لاح  رد  رکب  وبا  هب  دـیاب  درگنب  نآ  یلیلخ  ماقم  رد  ار  میهاربا  دراد  یم  تسود  هک  ره  " 

درگنب و نامثع  ینابرهم  هب  دبایرد  ار  سیردا  تعفر  تسا  لیامهک  ره  درگنب و  شتعاجـش  اب  باطخ  نب  رمع  هب  دیاب  درگنب  شتدـش  لاح 
درگنب " بلاط  یبا  نب  یلع  یکاپ  هب  درگنب  ایرکز  نب  ییحی  یشوک  تخس  هب  درادیم  تسود  هک  ره 

ان ناشلاح  ولوهجم  ناشعضو  هک  تسه  يا  هدع  مان  شدنـسرد  تسا و  یئانثتـسا  يداع و  ریغ  هرابکی  تیاور  نیا  دیوگ : یم  رکاسع  نبا 
تسا . یگیاپ  یب  یتسس و  زا  رت  کیدزن  ندوب  یگتخاس  یلعج و  هب  دنتسین و  نانیمطا  لباق  تسا و  مولعم 

ناسل رد  هکنانچ  شدنس  تسا و  هدرک  فذح  ار  تیاور  نیا  دنس  هتشگ  رکاسع  نبا  خیرات  بیذهت  حالطـصا  هب  راد  هدهع  هک  ناردب  نیا 
نبا زا  راـکب  نب  دـمحم  زا  یلعی  یبا  زا  مساـق  نب  دـمحم  زا  سنوـی  زا  دیعـس  نب  یلع  نـب  رمع  زا  ینیـسیمرق  تـسا : نـینچ  هدـمآ  نازیملا 

سنا . زا  ینانب  تباثیبا 
کیرات يدنـس  دـیوگ : یم  یبهذ  دراد . رارق  سانـشان  لوهجم و  کی  زاشیب  شدنـس  رد  تسا و  رمع  تیاور  دنـس  نیا  دـیوگ : یم  هبقع 

تسا  هتسویپن  تحصهب  هک  يربخ  اب  تسا 
: دیوگ یم  تسا - هتسیز  لاس  تسیب  دص و  کیهک  یناحیر - دیعس  نب  دمحم  دعس  وبا  زا  هملسم  زا  یـشنایم  دیجملا  دبع  نب  رمع  زا  - 20

هک  ملاس - نب  هللا  دبع  ملاس  وبا 

هحفص 151 ] ] 

ص)  ) ربمایپ لوق  زا  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  هدرک  تیاور  میارب  حشا  نب  دمحم  ایند  وبا  هک  هدرک  تیاور  میارب  هتسیز - لاس  یـس  دصکی و 
دش " ...  یمن  هدروآ  رب  یلع  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  قشع  هب  زج  شرع  هتفگ ":

دنسانشان . شدنس  لاجر  تسا و  لطاب  یتیاور  نیا  دیوگ : یم  هدرک  تبث  قیرط  دنسنیمه و  اب  هک  یثیدح  دروم  رد  یناعمس  نبا 
یبا نب  یلع  نابز  زا  لاس  دصیـس  تشذـگ  زا  سپ  یمرـشیب  تیاهن  اـب  دـیوگ : یم  و  تسا . يزاـسغرود  جـشا  اـیند  وبا  دـیوگ : یم  یبهذ 
لقن ياملع  دـیوگ : یم  بیطخ  دـنا . هدرمـش  زاسغورد  ار  وا  ناداقن  هتـشگ و  اوسر  تیاور  نیا  اب  هدرک و  تیاور  هنع - هللا  یـضر  بلاط -

ساسا یب  واهرابرد و  ثیدح  ناظفاح  و  هتـشذگ ، رد  تفه  تسیب و  دصیـس و  لاس  هب  دنرامـش ، یمنتسار  تباث و  ار  وا  هتفگ  ثیدـح ) )
دنا هتفگ  نشور  نانخس  شتایاور 
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نب لیهس  زا  زازخ - صفح  وبا  يرصب - دیبع  نب  رمع  زا  يرقم  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  فیعـض ، نایوار  تمـسق  رد  یلیقع  - 21
ربمایپ زا  سپ  تما  نیا  درف  نیرترب  دومرف " : هک  دهد  یم  تبسن  ص )  ) ربمایپ هب  هک  هنع - هللا  یضر  هریره - وبا  زا  شردپ  زا  یندم  نارکذ 

 " نامثع . هاگنآ  رمع  دعب  تسا  رکب  وبا 
بارـش دـنا  هتفگ  یبهذ  نابح و  نبا  هکنانچ  تسا و  هدرمـش  فیعـض "  متاح "  وبا  تسه - تیاور  دنـس  رد  شمان  هک  ار - دـیبع  نب  رمع 

ناشاهتیاور نمحرلا  دـبع  نب  ءـالع  لیهـس و  دـیوگ : یم  نیعم  نبا  لوق  زا  يرود  هک  تسه  لیـسه  ماـن  نینچمه  تسا . هدوب  هدوب  شورف 
فیعـض دیوگ : یم  و  دننک . یم  دامتعا  شتایاور  هب  مه  زونه  ثیدح  ياملع  دیوگیم : تسین و  تجح  ناشتیاور  تسا و  رگیدـکی  هیبش 

هدروآ دامتعا  دروم  هقث " و  نایوار "  فیدر  رد  ار  وا  نابح  نبا  تسیندانتسا . لباق  اما  تسا ، ینتشون  شتیاور  دیوگ : یم  متاح  وبا  تسا .
ییحی  لوق  زا  یلیقع  دنک . یم  هابتشا  دیوگیم : تسا و 
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تسه یتسس  یمرن و  یکدنا  وا  رد  هک  دیوگ  یم 
وت زا  رتهبیسک  تفگ : هدمآ  هنع - هللا  یضر  یلع - دزن  يدرم  هک "  دنک  یم  لقن  هفینح  وبا  زا  راثآ "  باتک "  رد  فسوی  وبا  یضاق  - 22

رگا تفگ  هن  تفگ : يا ؟ هدید  ار  امهنع - هللا  یضر  رمع - رکب و  وبا  دیـسرپ : هن . تفگ : يا ؟ هدید  ار  ص )  ) ربمایپ : دیـسرپ وا  زا  ما . هدیدن 
یم كاـندرد  يرفیک  هب  ارت  يا ، هدـید  ار  رمع  رکب و  وبا  یتفگ : یم  رگا  و  مدز . یم  ار  تندرگ  ياهدـید ، ار  ص )  ) ربماـیپ هک  یتـفگ  یم 

مدناسر " .
دیهاوخنشلاثما تیاور و  نیا  در  رد  لالدتـسا  هبیجایتحا  دینک  تقد  میتشون  متـشه  دـلج  رد  فسوی  وبا  لاح  حرـش  زا  هچنآ  رد  هاگ  ره 

ناسنا نیرترب  یلع  دـیامرف : یم  هک  یتباث  ثیدـح  اب  تسا ، راگزاسان  هدیـسر  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  هک  یتباث  ثیداحا  اـب  یهگناو  تشاد .
و ع )  ) یلع زا  دنترابع  ناشیا  هک  ششیامرف  هدیـسر و  توبث  هب  شترـضح  زا  هیربلا " ...  ریخ  کئلوا  هیآ "  ریـسفت  رد  هک  یثیدح  تسا و 
ع)  ) یلع نینموملا  ریما  هیرظن  اب  هکنانچ  شدز . راوید  هب  یتسیاب  تسا و  تنس  نآرق و  فلاخم  روکذم  تیاور  نیا ، ربانب  شناوریپ  هعیش و 
دیدرت و ياج  یلوا  نآ  اب  متبسن  یم و  هرابرد  یک  دیامرف " : یم  هک  اجنآ  دراد ، تافانم  هدعنآاب  شیوخ  هسیاقم  ماگنه  هب  شدوخ  هرابرد 

یم هک  یلاح  رد  دیشوپ  دوخب  ار  تفالخ  يادر  هفاحق  یبا  رسپ  و "  دنزاسیم " . فیدرمه  نیرق و  يدارفا  نینچ  اب  ارم  کنیا  هک  دوب  ماهبا 
. دنک یم  میکحت  ار  رگیدکی  هک  اهنیا  هیبش  تاشیامرف  رگید  بایسآ " و  رد  روحم  ماقم  هک  تسا  نانچ  تفالخ  اب  نم  تلزنم  تسناد 

يرـصب یلمتـسم  نوراه  نب  رامع  هدرک و  ثیدح  ام  يارب  دقان ، دمحم  نب  رفعج  هک  هدرک  تبث  حون  نب  دمحم  زا  یتیاور  يدع  نبا  - 23
یلاـم جـیه  دـیوگ " : هدـناسر ، ص )  ) ربماـیپ هب  اـت  ساـبع  نبا  زا  هکیلم  یبا  نبا  زا  هدرک  تیاور  يرـصب  دـیوس  نب  هعزق  هدرک و  تـیاور 

. " داتفین دنمدوس  داتفا  دیفم  ارم  رکب  وبا  لام  هکنانچ 
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تشاد " . یسوم  اب  نوراه  هک  دنراد  ار  یتلزنم  نامه  نم ، هب  تبسن  رمع  رکب و  وبا  و  دیازفا " : یم  هتفگ  نیمه  رد  و 
تسا . هدرک  تبث  دیوس  نب  هعزق  زا  هیحد  نب  ریشب  زا  يربط  ریرج  نباقیرط  زا  نینچمه  ار  نیا 

نبا و  دوبن . دونشخ  وا  زا  مدیسرپ ، وا  هرابرد  ینیدم  نبا  زا  دیوگ : یم  سیرـض  وبا  دراد . دوجو  لالد  یلمتـسم  رامع  مان  تیاور ، دنـس  رد 
نم هب  نوراـه  نب  یـسوم  دـیوگ : یم  یلیقع  ددزد . یم  تیاور  دـیوگ : یم  زین  و  تسا . ظوفحم  ریغ  شتاـیاور  موـمع  دـیوگ : یم  يدـع 
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تیاور وا  لوق  زا  اما  هدینـش ، ثیدح  وا  زا  متاح  وبا  دـیوگ : یم  يدادـغب  بیطخ  تسادورطم . كورتم و  شتایاور  رـسای  وبا  رامع  تفگ :
تسا . هدرک  اطخ  یهاگ  دیوگ : یم  نابح  نبا  تسا . دورطم  كورتم و  شتایاور  دیوگ : یم  و  تسا . هدرکن 

وبا تسا . كورتم  هبـش  دیوگ : یم  زین  و  تسا . شوشم  شتایاور  دیوگ : یم  لبنح  دـمحا  تسه . يرـصب - دـمحم  وبا  هعزق - مان  نینچمه 
. درک دانتسا  دیابن  نآ  هب  اما  تسا ، ینتشون  شتایاور  تسین ، راوتـسا  اما  ، تسا یئوگتـسار  شماقم  تسین ، يوق "  نانچ " دیوگ : یم  متاح 

همان يربنع  سابع  هب  تسا . فیعض  تفگ : مدیـسرپ  هعزق  هرابرد  دواد  وبا  زا  دیوگ : یم  يرجآ  تسین . يوق "  نانچ "  دیوگ : یم  يراخب 
هدرک و یم  اطخ  رایسب  دیوگ : یمنابح  نبا  تسا . فیعض  دیوگ : یم  یئاسن  تسا . فیعض  وا  تشون : نم  هب  مدیـسرپ  يو  هرابرد  هتـشون 

هدنامن لالدتسالباق  شتایاور  رگید  هتشگ  رایسب  شتیاور  لقن  رد  تامهوت  اهاطخ و  نیا  نوچ  و  تسا ، هداد  تسد  وا  هب  شحاف  تامهوت 
تسه . یتسس  فعضوا و  رد  دیوگ : یم  یلجع  تسین . يوق "  دیوگ ": یم  رازب  تسا .

غورد نیا ، دیوگ : یم  وا  زا  ثیدح  نیا  تیاور  زا  سپ  تسا و  هدرمش  فیعض  ار  وا  یبهذ  هک  دراد  دوجو  هیحد  نب  رشب  يربط ، دنـس  رد 
تسیک ؟ رشب "  و "  تسا ،
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درادن . یشزرا  هعزق  دیوگ  یم  و 
دمحا نومیم - یبا  زا  دـمحا  یبا  مکاح  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  یتا "  له  هروس  حرـش  یتفلا ، نیز  رد "  یمـصاع  ظـفاح  - 24

نب رثوک  زا  لیعامـسا  نب  رـسیم  زا  یـسبع  لـیخا  نبمیهاربا  نب  قاحـسا  زا  بلح - رد  ینادـمه  میکح  نب  رثوـک  نب  نوـمیم  نب  دـمحمنب 
همه زا  شیب  هکنآ  تسا و  رکب  وبا  متما  يارب  متما  درف  نیرت  زوـسلد  هک "  ص )  ) رماـیپ هب  بوـسنم  رمع ، رـسپ  زا  عفاـن  زا  ینادـمه  میکح 

، یبا نآرق  تئارق  رد  شنیرتداتسا  یلع و  اضقهب  شنیرتراداو  نامثع و  شدرف  نیرت  مرـش  رپ  و  تسا . رمع  دراد ، یم  یمارگ  ار  ادخ  مکح 
دبع تما  نیا  همالع  لبج و  نب  ذاعم  شنیرت  شانـس  مارح  ولالح  رذوبا و  شنیرت  نخـس  تسار  تباث و  نب  دیز  شنیرت  سانـش  هضیرف  و 

تسا " . حارج  هدیبع  وبا  تما  نیا  نیما  دراد و  ینیما  یتما  ره  و  سابع ، نب  هللا 
یم هعرز  وبا  هکناـنچ  وا  رثوک " و  هب "  دـسر  یم  اـت  دـنک  یم  لـقن  يرگیدزا  یکی  هک  دراد  دوـجو  سانـشان  يا  هدـع  تیاور ، دنـس  رد 

شتیاور دـیوگ : یم  لبنح  نب  لبنح  نب  دـمحا  تسا . شزرا  یب  دـیوگ : یم  نیعم  نب  ییحی  تسا . تیاور  تسـس  فیعـض " و  دـیوگ " :
تیاور تشز  فیعض " و  دیوگ " : یم  وا  مه  و  تسا . لوهجم  : دنیوگ یم  نارگید  ینطقراد و  درادن . یـشزرا  تسا و  ساسا  یب  لطاب و 
موـمع دـیوگ : یم  يدـع  نبا  تسا . كورتـم  وا  اریز  تسین ، اور  وا  تاـیاور  نتـشون  نم  سرد  رـضحم  رد  دـیوگیم : یناـجزوج  تـسا .

؟ تسا كورتم  مدیسرپ : تسا . تیاور  تسـس  تفگ : مدیـسرپ ، وا  هرابرد  مردپ  زا  دیوگ : یم  متاح  یبا  نبا  تسا . ظوفحم  ریغ  شتایاور 
یم ینطقراد  یناقرب و  تسا . فیعـض  دـیوگ : یم  یجاس  تسا . شزرا  یب  وا  مرادـن و  غارـس  راوتـسا  تسار و  یثیدـح  وا  زا  و  هن ، تفگ :
نبا یبـالود و  یلیقع و  تسا . هدرک  لـقن  تسرداـن  مولعماـن و  یتاـیاور  دـنیوگ : یم  میعن  وبا  مکاـح و  تسا . ثیدـحلا  كورتم  دـنیوگ :

رکذ فیعض  نایوار  فیدر  رد  ار  وا  نیهاش  نبا  دوراج و 
هحفص 155 ] ] 

تسا . فیعض  دیوگ : یم  حتفلا  وبا  دنا . هدرک 
یم دـیزی  نب  یلع  هب  شیوخفرح  هک  سانـشان  دارفا  هلـسلس  کـی  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  یتـفلا "  نیز  رد "  یمـصاع  ظـفاح  - 25
رکب وبا  تما  نیا  لاح  هب  رـشب  درف  نیرت  زوسلد  دومرف " : ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  نجحم  یبا  زا  لاقب  دیعـس  یبا  زا  وا  دنناسر و 
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یبا نب  یلع  یئاضق  يواعد  لصف  لح و  هب  شنیرتاناد  نامثع و  شنیرت  مرـش  رپ  رمع و  ادخ  مکح  يارجا  رد  شنیرتاناوت  تسا و  قیدـص 
نآرق تئارق  رد  شنیرت  داتسا  لبجنب و  ذاعم  خوسنم  زا  خسان  زیمت  هب  شنیرت  هاگآ  تباث و  نب  دیز  ضئارف  باسح  هب  شنیرتاناد  بلاط و 

تسا " . حارج  نب  هدیبع  وبا  تما  نیا  نیما  دراد و  ینیما  یتما  ره  و  بعک ، نبیبا 
یفوک نسحلا  وبانامه  هک  تسا  ادیپ  وا  هقبط  هب  هجوت  اب  هک  دیزی - نب  یلع  هب  میـسر  یم  میرذگبهک  سانـشان  هدع  نآ  زا  دنـس  لاجر  زا 

هب شتایاور  دیوگ : یم  يدـع  نبا  تسا . دنـسپان  هقث "  نایاور "  لوق  زا  شتایاور  تسین و  يوق "  دـیوگ " : یم  متاح  وبا  تسا . ینافکا 
تسايوریپ . لباق  ریغ  شتایاور  مومع  دیامنیمن و  هقث "  صاخشا "  تایاور 

ینتـشون شتیاور  درادـن ، یـشزرا  دـیوگ : یم  وا  هرابرد  نیعم  نبا  دراد . رارق  روعا - نابزرم  نب  دیعـس  یفوک - لاقب  دعـس  وبا  يو  زا  سپ 
. هدـننک سیلدـت  تسا و  ثیدـح  مرن  دـیوگ : یم  هعرز  وـبا  كورتـم . شتیاور  تسا و  تیاور  تسـس  دـیوگ : یم  یلع  نب  ورمع  تـسین .

یم زین  و  تسا . فیعـض  دـیوگ : یم  یئاسن  تسین . لالدتـسا  لباق  شتیاور  دـیوگ : یم  متاح  وبا  تسا . تیاور  تشز  دـیوگ : یم  يراخب 
، تسا وگتـسار  دیوگ : یم  یجاس  تسا . كورتم  دـیوگ : یم  ینطقراد  هن . نتـشون  لباق  شتیاور  تسین و  دامتعا  دروم  هقث " و  دـیوگ " :
شحاف و ياهاطخ  دنک و  یمتیاور  مهوت  هب  رایسب  هک  نابح  نبا  و  تسا . فیعض  دیوگ  یم  یلجع  تسه . یتسـس  وفعـض  يورد  یلو 

يو  زا  ثیدح  هدیدنار و  نجحم  وبا  تسا و  فیعض "  دیعس "  وبا  هک  رجح  نبا 

هحفص 156 ] ] 

دنک . لقن  يو  زا  دناوتب  ات  هتخوماین 
يراوخیممرجب راب  تفه  رمع  هک  يراسگیم  رمخلا و  مئاد  تسا  يدوجوم  هچ  یفقث  و  دـنک . یم  لقن  یفقث  نجحم  یبا  زا  لاـقب  دعـس  وبا 

تسا و هتخیرگب  رومام  نآ  گنچ  زا  يو  هدومن و  شهارمه  يرومام  هدرک و  شدیعبت  ایرد  رد  يا  هریزج  هب - تسا و  هدز  دـح "  ار "  وا 
هتشاد : يراج  نابز  هب  هدورس و  ار  فورعم  رعش  نیا  هک  تسا  وا  مه 

دینک  نفد  یکات  رانک  هب  ارم  مدرم  نوچ 
دنادرگ باریس  مندرم  زا  سپ  ار  میاه  ناوختسا  شیاه  هشیر  ات 

نم  اریز  دینکن ، نفد  ارحص  رد  ارم 
مشچن . ار  بارش  هزم  رگید  مدرم  رگا  مسرت  یم 

یم هک  شمکح  نآرق و  هب  کـسمت  اـی  تسین : شیب  هار  ود  نوچ  دـینک . یم  ذاـختا  یئار  هچ  هک  دـیرگنب  کـنیا  تسا . نجحم  وـبا  نیا ،
: دـیوگ یم  هک  تعاـمج  نآ  هفارخ  هب - لـیامتای  دـیئامن ...  قیقحت  دیـشیدنیب و  نآ  رد  دروآ  ناـتیارب  يربخ  يراگتـشز  هاـگ  ره  دـیامرف :
اب دیلپ  هن  دـنناسمه و  نایتشهب  اب  نایخزود  هن  دنتـسین و  ربارب  یتشز  یکین و  هک  تسا  نیا  تقیقح  دـنور  تسار  لداع و  یگمه  باحـصا 

دنتسین . ربارب  دوب ؟ دناوت  ربارب  تسا  راکتشز  هک  نآ  اب  تسا  نموم  هک  نآ  ایآ  تسا . یکی  هزیکاپ 
وا نوراه  نب  دیزی  زا  يدابع  دعس  نب  دمحا  زا  نومام  زا  يوره  یلع  وبا  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  باتک  نامه  رد  یمـصاع  ظفاح  - 26

ادـخ لوسر  تمدـخ  هب  ارم  قلطـصم  ینب  ما  هلیبق  دـیوگ : یم  قلطـصم - ینب  هلیبق  زا  یکی  یقلطـصم - زا  یبعـش  زا  رفاسم  نب  یلعالا  دـبع 
ارم بلاط  یبا  نب  یلع  دـنزادرپب . یـسک  هچ  هب  شترـضح  تافو  زا  سپ  ار  شیوخ  ياه  تایلام  تاـکز و  هک  مسرپب  اـت  دنداتـسرف  (ص )
هچ هب  يو  زا  سپ  ار  ناشیاه  تایلام  تاکز و  میـسرپب  ات  ادخ  لوسر  تمدـخ  هب  هداتـسرف  ارم  قلطـصم  ینب  ما  هلیبق  متفگ : دیـسرپ ، هدـید 

معالطا  هب  ار  شباوج  يدیسرپ  یتقو  تفگ : یلع  دنزادرپب . یسک 
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هچ وت  زا  سپ  ار  ناشیاه  تایلام  تاکز و  مسرپب  ات  هداتـسرف  ارم  ما  هلیبق  هک  مدناسر  ضرع  هب  هدیـسر ، ادخ  لوسر  روضح  هب  نم  ناسرب .
: تفگ يو  هب  یلع  دیناسر . شعالطا  هب  هتـشگزاب  یلعدزن  یقلطـصم  نآ  دنزادرپب . رکب  وبا  هب  : دومرف ص )  ) ادـخ ربمایپ  دـنزادرپب ؟ یـسک 
: تفگ یلع  داد : عالطا  وا  هب  هتفر  یلع  دزن  دنزادرپب . رمع  هب  دومرف : دیسرپ . هتفر  دنزادرپب ؟ یـسک  هچ  هب  درم  رکب  وبا  رگا  سرپب  درگرب و 

سرپب درگرب و  تفگ : یلع  داد . ربخ  یلع  هب  تشگرب  دـنزادرپب . ناـمثع  هب  دومرف : دـنزادرپب ؟ یـسک  هچهب  درم  رمع  رگا  سرپب : درگرب و 
مسرپب " . مدرگرب و  مشک  یم  تلاجخ  رگید  تفگ : یلع  هب  درم  نآ  دنزادرپب ؟ یسک  هچ  هب  نامثع  زا  سپ 

نآ نارـس  زا  یـضعب  هک  یتـیاور  مینارذـگب . رظن  زا  تسا . هدـمآ  تیاور  نیا  دنـس  لاـجر  هراـبرد  هک  ار  هچنآ  زا  يا  هراـپ  دـیئایب  نوـنکا 
دنا  هتخاس  یمالسا  تفالخ  باب  رد  شیوخ  داقتعا  هیاپ  تعامج 

تسا : يرابیوج  هللا  دبع  نب  دمحا  نامه  هک  يوره - یلع  وبا  فلا -
زا لقن  هب  ار  اهنآ  شیوخ  یثیدـح  ياه  هلاسر  رد  مارک  نبا  درک و  یم  لعج  ثیدـح  شهاوخلد  هب  مارک  نبا  يارب  دـیوگ : یم  يدـع  نبا 
هک هدرک  لقن  ثیدـح  ملع  دـیتاسا  نایاوشیپ و  نابز  زا  ثیدـح  نارازه  نالاجد . زا  تسا  یلاجد  دـیوگ : یم  ناـبح  نبا  دومنیم . تبث  يو 

. دنلثملا برـض  یئوگغورد  رد  هک  تسا  یناسک  زا  دیوگ : یمیبهذ  تسا . يزاسغورد  دیوگ : یم  یئاسندنا  هدرواین  نابز  رب  ار  کیچیه 
زا ثیدح  رازه  زا  شیب  هدرک و  یم  لعج  ص )  ) ادخ لوسر  نابز  زا  یثیداحا  هک  مناد  یم  شمـسانش و  یم  بوخ  نم  دـیوگ : یم  یقهیب 

هدومن لعج  لامعا  لئاضف  رد  ثیدح  رایـسب  تسا و  دـیلپ  يزاسغورد  رد  وا  تفگ : یم  هک  مدینـش  مکاح  زا  و  تسا ، هدرک  لعج  شنابز 
ثیدـح ملع  دـیتاسا  نایاوشیپ و  ناـبز  زا  هک  تسا  يزاـسغورد  دـیوگیم : یلیلخ  تسین . زیاـج  هجوچیه  هب  شیاـه  تیاور  لـقن  تسا و 

ار وا  ياه  ثیدح  هدوب  هاگآ  ان  لفاغهک و  مارک  نبا  تسا و  هتخاس  یم  یلعج  ياه  ثیدح  مارک  نبا  يارب  دزاس و  یم  یلعجياع  ثیدح 
نانخس رگید  و  دشاب . هدرک  ثیدح  لعج  وا  زا  شیب  هک  مسانش  یمن  ار  یسک  دیوگ : یم  شاقن  دیعس  وبا  تسا . هتخومآ  یم  هدینش و  یم 

رد  هک  اهنیا  لاثما  تایرظن  و 
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تسه . وا  هراب 
يوره : یملس  دمحا  نب  نومام  ب -

ماـش دراو  تقو  هچ  مدیـسرپ  وا  زا  دـیوگ : یم  وا  مه  تسا . لاـجد  دـیوگ : یم  وا  هراـبرد  ناـبح  نبا  تسا . هدرک  تـیاور  وا  زايراـبیوج 
تـسا هدرم  جـنپ  لهچ و  تسیود و  لاس  رد  نک  یم  تیاور  وا  زا  وت  هک  یماـشه  نیا  متفگ : وا  هب  هاـجنپ  تسیود و  لاـس  تفگ : يدـش ؟

یم رکذ  ار  یتیاور   ... ) تسا نیا  هدرک  لعج  هقث "  نایوار "  ناـبز  زا  هک  یتاـیاور  هلمج  زا  تسا  يرگید  راـمع  نب  ماـشه  نیا  هک  تفگ 
یم میعنوبا  دـنا . هتـشون  هتخومآ و  ثیدـح  يو  زاناـسارخ  رد  یناـناوج  اریز  دـشاب ، مولعم  يو  یئوـگغورد  اـت  مدرک  رکذ  ار  نیا  دـنک .)

وا نوچ  دـنکیم و  لقنیلعج  ياهزیچ  میخد  ماشه و  نوچ  يدامتعا  دروم  هقث " و  ناـیوار "  ناـبز  زا  هک  تسا  زاـستیاور  يدـیلپ  دـیوگ :
: دیوگ یم  يو  زا  یتیاور  رکذ  زاسپ  شباتک  همدقم  رد  مکاح  دـننک . شتنعل  ناناملـسم  شربمایپ و  ادـخ و  هک  تسا  نیا  راوازـس  یـسک 
: دیوگ یم  یبهذ  دنا . هتخاس  ص )  ) ربمایپ نابز  زا  تسا و  یلعج  هک  دمهف  یم  دشاب  هداد  وا  هب  مهف  يا  هرذ  ادخ  هک  ره  ار  یثیداحا  نینچ 

هدروآ . راب  اه  یئاوسر  تسا و  هدرک  اه  تیانج 
يدابع : دعس  نب  دمحا  ج -
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مبای . یموا  زا  يرکذ  ثیدح  لاجر  گنهرف  اهباتک و  رد  هن  شمسانش و  یمن 
نئادم . میقم  یفوک  رارج  دوعسم  وبا  يرهز - ( تسا رواسملا "  یبا  نبا  تسرد " : هک   ) رفاسم نب  یلعالا  دبع  د -

یم هک  هدـش  لـقن  نینچمه  نیعم  نبا  زا  تسا . يزاـسغورد  هک  دـیازفا  یم  يو  هتفگ  رب  میهاربا  تـسا . شزرا  یب  دـیوگ : یم  نـیعم  نـبا 
تجح تسا و  فیعض  دیوگ : یم  یلـصومرامع  نبا  رابتعا . یب  تسا و  فیعـض "  هک "  ینیدم  نب  یلع  زا  و  تسین . دامتعا  دروم  دیوگ :
تـشز دـیوگ : یم  يراخب  كورتم . هبـش  تسا و  تیاور  تسـس  دـیوگ : یم  متاح  وبا  تسا . فیعـض  ادـج  دـیوگ : یم  هعرز  وبا   0 تسین

دواد  وبا  تسا . تیاور 
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نیا نیما . هن  تسا و  دامتعا  دروم  هن  دیوگیم ك  رگید  ياج  رد  و  تسا . ثیدحلا  كورتم  دیوگ : یم  یئاسن  تسین . یـسک  دـیوگ : یم 
، " ثیدح دیتاسا  دزن  هب  دیوگ : یم  دـمحا  وبا  مکاح  تسا . فیعـض "  دـیوگ " : یم  ینطقراد  تسا . ثیدـحلا  كورتم  دـیوگ : یم  ریمن 

رابتعا  یب  تسا و  فیعض "  اعقاو "  دیوگ : یم  یناهفصا  میعن  وبا  تسا . تیاور  تشز  دیوگ : یم  یجاس  دوشیمن . هدرمش  يوق " 
هللا دبعنب  دیمح  دیوگ : یم  يدیبز  زا  ملاس  نبازا  يدیبز  ثراح  نب  ورمع  زا  میهاربا  نب  قاحسا  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  يراخب  - 27

رد هنیدم  ياه  ناتـسوبزا  یکی  رد  تفگ " : یم  رذ  وبا  هک  هدرک  لقن  دـیمح  نب  مصاع  زا  هبر  دـبع  نبا  زا  فوع  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  زا 
ربمایپ تمدخ  هب  متفگ : يدـمآ ؟ ارچ  دیـسرپ : درک و  مالـس  نم  هب  متفای . هتـسشن  یئامرخ  تخرد  ریز  ار  وا  ات  متـشگ  یم  ص )  ) ربمایپ یپ 
يدرم دیاب  دومرف : سپـس  درک . مالـس  رکب  وبا  هاگنآ  دمآ . دهاوخنامدزن  حـلاص  يدرم  دومرف : و  دنیـشنبداد ، روتـسد  وا  هب  مدـمآ . (ص )

درک مالس  دمآ و  یلع  سپس  دیسر ، ارف  نافع  نب  نامثع  هاگانب  دسر ، رد  حلاص  يدرم  دیاب  دومرف : و  درک . مالـس  رمع  هاگانب  ، دیایب حلاص 
رد ات  داد  رکب  وبا  هب  ار  اهنآ  هاگنآ  دـنتفگ و  حـیبست  شتـسد  رد  هک  دوب  یئاه  گـیر  ص )  ) ربماـیپ هارمه  داد . اـهنآ  لـثم  ار  شباوج  وا  و 

دنتفگ . حیبست  نامثع  تسد  رد  دعب  دنتفگ و  حیبست  رمع  تسد  رد  سپس  دنتفگ  حیبست  يو  تسد 
شدنس : لاجر  " 

قیربز : نبا  هب  فورعم  یصمح - میهاربا  نب  قاحسا  فلا -
دیوگ . یم  غورد  قیربز  نب  قاحسا  هک  مرادن  کش  دیوگیم : نوع  نب  دمحم  تسین . دامتعا  دروم  " و  هقث دیوگ " : یم  یئاسن 

یصمح : ثراح  نب  ورمع  ب -
تسین . مولعم  شندوب  لداع  دیوگ : یم  یبهذ 

هحفص 160 ] ] 

یصمح : یماش  ملاس  نب  هللا  دبع  ج -
درک . یم  تمذم  رمع "  رکب و  وبا  لتقهب  درک  کمک  یلع  هک "  شا  هتفگ  رطاخ  هب  ار  وا  دواد  وبا 

ياه هناشن  تساادـیپ  هکناـنچ  تیاور  زا  و  دـشاب ، تیاور  نیا  تفآ  وا ، مناـمگ  هب  و  یندینـشن ، شفرح  تسا و  یبصاـن "  يو "  نیا  رباـنب 
دراب . یم  ع )  ) یلع ینمشد 

نمحرلا : دبع  نب  دیمح  ای  هللا ، دبع  نب  دمح  د -
دسانش . یمن  ار  وا  یسک  هک  تسا  یلوهجم 
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هبر : دبع  نبا  ه -
و تسا ، سانـشان  ولوهجم  دشاب  يرگید  رگا  و  تسا . فیعـض "  هدمآ "  نازیملا "  ناسل  رد "  هکنانچ  دشاب ، يزورم  دـمحم  نامه  رگا 

یم يو  زا  یتـیاور  نیا  زج  هن  ودرب  یم  ماـن  وا  زا  هن  تسا و  هبر "  دـبعنبا  هک "  دـناد  یمن  نیا  زج  وا  زا  هدرک  شرکذ  هک  يراـخب  دوـخ 
دروآ .

یماش : یصمح  دیمح  نب  مصاع  و -
تسا . هقث "  وا "  هک  میناد  یمن  دیوگ : یم  ناطق  نبا  میسانشب . ار  شتیاور  تیهام  ات  هتشادن  یثیدح  وا  دیوگ : یم  رازب 

يرافغ : رذ  وبا  ز -
هنو هدـنکفا  رذ  وبا  زا  رتوگتـسار  رب  هیاـس  نوگلین  نامـسآ  هن  دـیامرف : یم  شقحرد  ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  يرذ  وبا  ناـمه  نیا  مناد  یمن 

دناد و یم  دیعبت  رت  راوازـس  ار  وا  و  تسا . زاسغورد  يدرمریپ  دـیوگ : یکم  شا  هرابرد  نامثع  هک  نآ  ای  تسا ؟ هتفرگرب  هب  وا  نوچ  نیمز 
ربمایپ شیامرف  عبات  هک  یـسک  دنک ، یم  تواضق  هراب  نیا  رد  یـسک  دنک ، یم  تواضقهراب  نیا  رد  یـسک  هچ  مناد  یمن  دیعبت ؟ رد  ندرم 

هک يدب  نایوار  لاح  ره  هب  دـناد ؟ یم  هتـساریپ  یهانگ  اطخ و  ره  زا  ار  وا  ددنـسپ و  یم  ار  شراتفگ  نامثع و  راتفر  هک  نآ  ای  تسا  (ص )
دیامن . یم  تیافک  تیاور  نیا  درط  در و  يارب  هدمآ  رذ  وبا  مان  زا  شیپ  ناشمان 
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لاح رد  هک  اهزیچ  نیرت  تفگش  زا  هک "  دروآ  یم  دایب  ار  یمح  توقای  نخـس  دنا  هدـیمل  صمح "  لاجر "  شیالبال  رد  هک  دنـس  نیا 
نیرت ور  دـنتو  دـنتقامح . لثملا  برـض  شیلاها  هکنانچ  دـننک  یم  دـساف  ار  لـقع  هک  شکاـخ  تسا و  نآ  ياوه  داـسف  ما ، مدـید  صمح 

شترـضح هیلع  نارگید  زاشیب  اـهنیا  دـندوب و  صمح  یلاـها  دـندوب ، هنع - هللا  یـضر  یلع - هیلع  هیواـعمهارمه و  نیفـص  رد  هـک  يدارفا 
لدب یطارفا  هعیش  هب  تشذگب ، نامز  نآ  تفای و  نایاپ  اه  گنج  نآ  نوچ  دندومن . یم  شـشوک  وا  هیلع  گنج  رد  ودندرک  یم  کیرحت 

یم دب  ار  ناینیشیپ  هک  تسا  یئ  هیماما  هعیش  ناشلـصا  دننک و  یم  هیریـصن  بهذم  يوریپ  هک  دنناسک  رایـسب  ناشنایم  رد  هکنادنچ  دنتـشگ 
دنشاب " . باوص  رب  هک  هدوبن  تقوچیه  دننامب و  یهارمگ  رد  نایاپ  هب  ات  تسخن  زا  هک  دنا  هتشگ  دهعتم  اهنیا  دنیوگ .

دنیوگ یم  حیبست  افلخ  تسد  رد  اه  گیر 

هراشا

نب حلاص  زا  سنا  نب  شیرق  زا  یمیدک  سنوی  نب  دمحم  زا  رافـص  دیبع  نب  دمحا  زا  نادـبع  نب  دـمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  لوق  زا  یقهیب 
سپ نامثع  زا  تفگ : یم  رذ  وباهک  تسا  هدرک  تبث  نینچ  دیوس ) نب  دیلو  ای   ) یملس دیزی  نب  دیوس  مان  هب  يدرم  زا  يرهز  زا  رـضخا  یبا 

شلابند هب  دوب  اـهنت  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  یتقو  هک  مدوب  یـسک  نم  درک . مهاوخن  داـی  یکین  هب  زج  زگره  مدرک  هدـهاشم  وا  زا  هکيزیچ  زا 
رد هاگنآ  درک ، مالس  هدمآ  رکبوبا  دعب  متسشن . شرانک  هب  هدمآ  هدرمش  تمینغ  ار  شیئاهنت  تصرف  تسا ، هتسشن  اهنت  مدید  يزور  مدوب .

دنتفگ حـیبست  يو  تسد  رد  اه  گیر  نآ  هاگانب  هتفرگ  رب  ار  اهنآ  گیر - هن  تفگ : ای  دوب - گیر  تفه  ص )  ) ادـخ ربمایپ  تسار  تمس 
هتفرگ رب  ار  اهنآ  دندش . شوماخ  تشاذگ و  ورف  ار  اهنآ  دعب  دش . هدینـش  تسنام  یم  لسع  روبنز  همهمه  هب  هک  ناشحیبست  ياوآ  هکنانچ 

ورف  ار  اهنآ  دیسر . شوگ  هب  تسنام  یم  لسع  روبنز  همهمه  هب  هک  ناشاوآ  ات  دنتفگ  حیبست  داهن ، رکب  وبا  فک  رد 
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تسنام یم  لسع  روبنز  همهمه  هب  هک  ار  ناشاوآ  هک  دنتفگ  حیبست  داهن و  رمع  فک  ردهتفرگرب  ار  اهنآ  هاگنآ  دنتـشگ . شوماخ  تشاذگ 
روبنز همهمه  نوچ  اهنآ  زا  یئادص  ات  دنتفگ  حیبست  داهن و  نامثع  فک  رد  هتفرگرب  ار  اهنآ  دعب  دندششوماخ . تشاذگب  ار  اهنآ  مدینشب .

تسا " . ربمایپ  تفالخ  نیا  دومرف : ص )  ) ربمایپ ماگنهنیا  رد  دنتشگ  شوماخ  تشاذگب  ار  اهنآ  مدینشب . لسع 
بیذـهت رد  هکنانچ  يو - زا  هتـشگ و  لالتخا  شیوشت و  شوختـسد  شلقع  هک  یـسک  فیعـض و  لوهجم و  دارفا  رب  هوـالع  دنـس  نیا  رد 

ار شلاح  حرش  هک  یمیدک  سنوی  نب  دمحم  مان  هب  دراد  دوجو  یسک  تسا  هدش  تیاور  شلقع  لالتخا  هرود  نیمه  رد  هدمآ - بیذهتلا 
نابز زا  و  ص )  ) ربمایپ نابز  زا  هک  یسک  غورد ، هب  روهشم  يا  هداوناخ  زا  تسا  لعاج  يزاسغورد  میدید  میدرک و  یـسررب  مهن  دلج  رد 

دشاب . هدرک  لعج  هقث "  نایوار "  نابز  زا  ثیدح  رازه  زا  شیب  دیاش  تسا و  هتخاسیم  غورد  املع 
ناظفاح راک  نآ  زا  رت  روآ  تریح  تسا . هدـش  اپ  رب  میکحت و  یئاوسر  ياـه  هواـی  نینچ  اـب  هک  یتفـالخزا  دـیئآ  رد  تریح  هب  دـیناوخب و 

هب شنالطب  دنس و  یتسـس  زا  ياهملک  هکنآ  یب  دنا  هدومن  دانتـسا  نآ  هب  هدرک و  تبث  ناشتافیلات  رد  ار  نیا  هک  تسا  تعامج  نآ  ثیدح 
هچ دنرورپ و  یم  لد  رد  هچ  هک  دناد  یم  اعطق  تراگدرورپ  تسا . نآ  رد  اه  یکانبیع  هچدنا  هتـسناد  یم  هک  نیا  نیع  رد  دـنروآ و  نابز 

دنراد " . یم  راهظا 

تسا نانآ  نتفای  تفالخ  بیترت  هب  زین  ربمایپ  دزن  هب  افلخ  ندمآ 

، دـنا هتخاس  هناگ  راهچ  ای  هناگ  هس  ماکح  بقاـنم  لـئاضف و  رد  هک  نآ  ریظن  یتـالوعجم  اـی  یلعج  تیاور  نیا  رد  هک  یبیجع  ياـهزیچ  زا 
نودب هراومه و  دبای . یمن  يرییغت  كدنا  دنز و  یمن  وم  تسا و  هدش  تیاعر  ناشماقم  میظنت  مان و  رکذ  رد  هک  تسایتباث  قیقد و  بیترت 

يرادنپ ادخ  رب  هانپ  ع )  ) یلع مان  دشاب - هتـشاد  یم  راهچ  رگا  مراهچ - نامثع و  مان  موس  رمع و  دعب  دیآ و  یم  رکب  وبا  مان  تسخن  انثتـسا 
کیچیه  نانآ  یبیترت  فصو  رد  دنهد و  بیترت  نینچ  هک  دنا  هتشاد  ینابت  مه  اب 
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تسا : هدمآ  نینچ  اه  گئر  یئوگ  حیبست  تیاور  رد  الثم  دنام . سپ  هن  دریگن و  یشیپ  يرگید  رب 
درک ! مالس  دمآ  یلع  هاگنآ  درک ، مالس  هدمآ  نامثع  سپس  درک ، مالس  هدمآ  رمع  دعب  درک ، مالس  هدمآ  رکب  وبا 

هدمآ : نینچ  سنا  لوق  زا  ناتسوب "  تیاور ر  رد  ای 
نامثع  سپس  دمآ ، رمع  دعب  دمآ ، رکب  وبا 

نینچ : یسوم  وبا  لوق  زا  سیرا "  هاچ  تیاور "  رد 
نامثع  سپس  دمآ ، رمع  دعب  دمآ ، رکب  وبا 

نینچ : هشئاع  لوق  زا  دنتساوخ ، دورو  هزاجا  وا  زا  دوب و  هدیمرآ  رتسب  رب  ص )  ) ربمایپ دیوگ  یم  هک  یتیاور  رد 
نامثع  سپس  تساوخ ، هزاجا  هدمآ  رمع  دعب  تساوخ ، هزاجا  رکب  وبا 

نینچ : وناز "  نار و  تیاوررد " 
نامثع  سپس  تساوخ ، هزاجا  هدمآ  رمع  دعب  تساوخ ، هزاجا  رکب  وبا 

نینچ : رباج  تیاور  رد 
نامثع  سپس  دیسر ، رد  رمع  دعب  ، دیسر رد  رکب  وبا  و  دیسر ، دهاوخ  ارف  تشهب  لها  زا  يدرم  نونکا 
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نینچ : لالب  لوق  زا  هنیدم "  ياه  ناتسوب  زا  یکی  تیاور "  رد 
نامثع . سپس  دمآ ، رمع  دعب  تساوخ ، هزاجا  هدمآ  رکب  وبا 

نینچ : رمع  نب  هللا  دبع  لوق  زا  تشهب "  تراشب  ثیدح "  رد 
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نامثع . سپس  تساوخ ، هزاجا  هدمآ  رمع  دعب  تساوخ ، هزاجا  هدمآ  رکب  وبا 
نینچ : اهیلعهللا  مالس  ارهز "  همطاف  يدزمان  ثیدح "  رد 

یلع . سپس  رمع ، دعب  دمآ ، رکب  وبا 
نینچ : هشئاع  لوق  زا  هنیدم "  دجسم  يانب  ثیدح "  رد 

داهنب . هدروآ  یگنس  نامثع  سپس  داهنب ، هدروآ  یگنس  رمع  دعب  تشاذگب ، هدروآ  یگنسرکب  وبا 
دنوش و دراو  نینچ  هک  دنا  هتـشاد  رارق  مه  اب  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  ای  تسا ؟ ردق  مکح  هب  دنیآ  یم  رد  مه  یپ  زا  هنوگ  نیدب  هک  نیا  ایآ 

دراوم مامت  رد  یلو  تسا ، یقافتا  ای  دراد ؟ یمن  رب  انثتـسا  دریذپ و  یمن  فلخت  هک  تسا  یعیبط  نوناق  کی  ای  دنباین ؟ رد  بیترت  نیاهب  زج 
هدوب یم  نینچ  نانآ  تاجرد  هبترم و  بیترت و  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  تیاور  نالعاج  هاوخ  لد  اـی  دریذـپ ؟ یمتروص  هنوگ  کـی  کـب 

دشاب . ملسم  ققحم و  ریخا - ضرف  ضرف - نیمه  طقف  نایم  نآ  زا  تسنکمم  دشاب ؟
هنیدمدجسم رد  هک  یلاح  رد  یترابع : هب  ای  مدمآ - رد  ص )  ) ادخ لوسر  دجـسم  هب  هک "  تسا  هدش  لقن  نینچ  یفوا  یبا  نب  دیز  زا  - 28

ناشلاح هداتسرف  ناشیا  لابند  هب  نانچمه  و  تساجک ؟ ینالف  و  تساجک ؟ ینالف  هک  نتفگب  درکانب  و  دیسر - رد  ص )  ) ادخ لوسر  میدوب 
ظفح ار  نآ  میوگ  یم  ناتیارب  ینخـس  دومرف : درک و  شیاتـس  ساپـس و  ارادخ  ماگنه  نیا  رد  دـندمآ . درگ  شتروضح  رد  ات  دیـسرپ  یم 

دیئامن : لقن  دمآ  دنهاوخ  امش  زا  سپ  هک  یناسک  يارب  دیمهفب و  هدرک و 
زا یناگداتـسرف و  ناگتـشرف  زا  ادـخو  تفرگ ): توالت  ار  تیآ  نیا  هاـگنآ  . ) دـیزگرب ار  یقلخ  شناـگ  دـیرفآ  ناـیم  زا  لـجوزع  يادـخ 
هک ناـنچ  ناـتنایم  منیزگ و  یم  رب  مراد  یم  تسود  هک  ار  یـسک  امـش  زا  نم  و  ناـشدروآ . یم  رد  تشهب  هب  هدـیزگرب  ار  یقلخ  ناـمدرم 

مدنب . یم  يرادرب  نامیپ  تسب  يردارب  نامیپ  ناگتشرف  نایم  لجوزع  يادخ 
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نم دهد . یم  شاداپ  شرطاخ  هب  ارت  ادـخ  هک  تسا  یتسد  مدزن  ارت  دومرف : داتـسیا - شروضح  رد  تساخرب و  رکب  وبا  رکب - وبا  يا  زیخرب 
هک يراد  اریتلزنم  هب  تبسن  وت  نیا  ربانب  مدیزگیم . رب  شیوخ  يرای  هب  ارت  امتح  منیزگرب  شیوخ  يارب  یلیلخ )  ) يرای متـساوخ  یم  رگا 

داد .) ناکت  شتسد  اب  ار  شیوخ  نهاریپ  ماگنه  نیا  رد  و   ) منت اب  منهاریپ 
اعد هب  ادـخ  زا  نیا  رباـنب  يدوب . رگـشاخرپ  یلیخ  اـم  اـب  وت  صفح  وبا  يا  وت  دومرف : دـمآ - کـیدزن  رمع  وـلج -. اـیب  رمع  دوـمرف : هاـگنآ 
ادخ دزن  هب  وا  زا  وت  درک و  نانچ  وت  هلیـسو  هب  ادخ  و  دـناسر . تزع  تردـق و  هب  لهج  وبا  هلیـسو  هب  ای  وت  هلیـسو  هب  ار  مالـسا  ات  متـساوخ 

تسب - يردارب  نامیپ  رکب  وبا  وا و  نایم  هاگنآ  تما -. نیا  موس  رفن  دوبیهاوخ و  نم  اب  تشهب  رد  وت  سپ  يدوب . رت  ینتشاد  تسود 
ادـخ ربمایپ  دـیبسچ . ص )  ) ربمایپ هناش  هب  شا  هناش  ات  دـمآ  کـیدزن  ناـنچمه  وا  يآ -. شیپ  رمعوبا  تفگ : دـناوخارف و  ار  ناـمثع  سپس 
ياه همکد  و  دـنکفا ، نامثع  هب  یهاگن  سپـس  درک - رارکت  راب  هس  ار  نیا  و  میظع - يادـخ  تسا  هزنم  دومرف : هدرک  نامـسآ  هب  ور  (ص )

دلج 19 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 180زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


لها نایمرد  وت  دنبرب . ترمک  هب  ار ، تیایق  هخاش  ود  دومرف : و  تسب . شتـسد  اب  ار  شیاه  همکد  ص )  ) ادخ ربمایپ  دوب ، زاب  نامثع  نهاریپ 
نم ربتمایق  زور  رگید : یترابع  هب  و   ) دـنوش یم  لئان  مرادـید  هب  رثوک )  ) ضوح رب  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  يراد . دـنلب  یماـقم  نامـسآ 
یم دروآرد ؟ لاح  نیدب  ار  وت  یـسک  هچ  میوگ ، یم  وت  هب  ماگنهنآ  رد  يا . هدولآ  نوخ  هک  یئآ  یم  مدزن  هب  یلاح  رد  دـنوش ) یم  دراو 
همه ياورناـمرف  ناـمثع  ناــه  : دوـمرف هاــگنآ  دــهد . یم  رد  ادــن  نامــسآ  زا  هـک  تـسا  لــیئربج  نخــس  نآ  و  نــالف . نــالف و  یئوـگ 

تساناگدنامراوخ .
ارت ادخ  يوش ، یم  هدناوخ  نیما  نامسآ  رد  یئادخ و  نیماوت  ادخ  نیما  يا  يآ  شیپ  تفگ : دناوخ و  ارف  ار  فوع  نب  نمحرلا  دبع  سپس 

شماجنا رد  نونک  ات  شمداد و  هدعو  وت  هب  هک  یئاعد  يراد  نم  هدهع  رب  یئاعد  وت  ناه  دنک . یم  طلسم  تسا  وت  لام  هچنآ  رب  یتسار  هب 
دبع يا  وت  دومرف : هاگنآ   0 یتشاذگ ما  هدهع  رب  یتناما  نمحرلا  دبع  دومرف : نیزگرب . میارب  یئاعد  ادـخ  ربمایپ  يا  تفگ : ما . هدومن  ریخات 

تخاس  دهاوخ  نوزفاار  وت  لام  ادخ  ناه  يراد . دنلب  یماقم  نمحرلا 
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تسب . يرادرب  نامیپ  نامثع  وا و  نایم  سپس  تسد ) هراشا  اب   ) ناسنیدب ناسنیدب 
میرم نب  یسیع  نایراوح  هکنانچ  دیتسه  نم  يراوح  امـش  دومرف : دندمآ - شیپ  و  دیئآ -. شیپ  تفگ : دناوخ و  ارف  ار  ریبز  هحلط و  هاگنآ 

تسب . يردارب  نامیپود  نآ  نایم  دعب  دندوب .
سپس تشک . دهاوخ  یلخاد  راک  زواجت  هتسد  وراد  ارت  رامع  يا  تفگ : هدناوخ  ارف  ار  صاقو ) یبا  نب   ) دعس رـسای و  رامع  ماگنه  نیا  رد 

تسب . يردارب  نامیپ  ود  نآ  نایم 
نیلوا باتک  نیرخآ و  نیلوا و  شناد  ادخ  یئام . نادناخ  زا  وت  ناملس  تفگ : دناوخارف و  ار  یسراف  ناملس  و  ءادرد - وبا  دیز - نب  رمیوع 
مردام ردـپ و  مهاوخ  یم  يرآ  تفگ : میاـمن ؟ تیادـه  ارت  یهاوخ  یمن  ءادرد  وبا  يا  ناـه  تسا . هدومرف  اـطع  وت  هب  ار  نیرخآ  باـتک  و 
كرت ارت  یئاـمن  ناـشکرت  هک  یتروص  رد  تشگ و  دـنهاوخ  تلاـح  ياـیوج  یـسرپب  ار  ناـشیالاح  رگا  دوـمرف : ادـخ  ربماـیپ  يا  تیادـف 
نادب و  تیدنمزاین ، زور  يارب  هد  ناشیا  ضرق  هب  شیوخ  هیام  نیا  ربانب  دمآ . دنهاوخ  تا  یپ  زا  يزیرگب  ناشیا  زا  رگا  و  تفگ ، دنهاوخن 

تسب . يرادرب  نامیپ  ود  نآ  نایم  هاگنآ  دوب . دهاوخ  تراظتنا  رد  شاداپ  هک 
ضوح هرانک  رب  ارم  هک  دـیتسه  یناسک  نیتسخن  امـش  هک  نشور  ناتمـشچ  ناتداب و  هدژم  دومرف : دـنکفا و  رظن  شباحـصا  هرهچ  هب  سپس 

ار هک  ره  هکرکـش  ار  ادخ  تفگ : هدنکفا  رمع  نب  هللادـبع  هب  یهاگن  دـعب  دـیتشهب . ياه  نایـشآنیرتارف  رد  امـش  و  درک ، دـنهاوخ  رادـید 
دشوپ . یم  درادشوخ  هک  ره  رب  یهارمگ  هماج  دناهریم و  یهارمگ  زا  درادب  تسود 

نم رب  وت  مشخ  زا  نیا  رگا  تشگعطق . مدیما  تفرب و  مناج  يدرک  هچ  نم  زجتباحصا  هب  تبـسن  مدید  یتقو  ادخ  ربمایپ  يا  دیـسرپ : یلع 
رطاخ نیا  هبطقف  ارت  تخیگنارب ، قحب  ارم  هک  نآ  هبدنگوس  دومرف : ادخ  ربمایپ  تقو  نیا  رد  یـشخبب . ارم  شیوخ  يراوگرزب  هب  دیاب  تسا 

زا سپ  هک  توافت  نیا  اب  تشاد  یسوم  يارب  نوراه  هک  يراد  میارب  ار  یتلزنم  وت  مهد و  صاصتخا  شیوخ  هب  ارت  هک  متشاذگ  رخآ  يارب 
یثرا  هچ  وت  زا  ادخ  ربمایپ  يا  دیسرپ  نم . ثراو  ینم و  ردارب  وت  و  تسین . يربمایپ  نم 
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باـتک دوـمرف : دـنداهن ؟ ثاریم  هب  هچ  وـت  زا  شیپ  ناربماـیپ  دیـسرپ :  0 دنداـهن ثاریم  هـب  نـم  زا  شیپ  ناربماـیپ  ار  هـچنآ  دوـمرف : مرب  یم 
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. ینم قیفر  ردارب و  وت  و   ) دوب یهاوخ  نم  اب  مراد  تشهب  رد  هک  یخاک  رد  نم  رتخد  همطاف  اب  وت  و  ار . ناـشربمایپ  تنـس  ناـشراگدرورپ و 
دنرگن " . یم  رگیدکی  هب  هک  ادخ  هار  رد  یناتسود  ور . رد  ور  ياه  هاگیاج  رب  هتسشن )  ) یناردارب دناوخ : ار  هیآ  نیا  ادخ  ربمایپ  هاگنآ  )
هدرک لقن  یماـمت  هبار  يردارب  ثیدـح  يو  دـیوگ : یم  تیاور - نیا  يوار  یفوا - یبا  نب  دـیز  لاـح  حرـشرد  باـعیتسا "  رد "  رمع  وبا 

تسه . یتسس  فعض " و  نآ "  دنس  رد  طقف  تسا .
لیبحرش نبا  قیرط  زا  ار  يو  تیاور  ریغـصلا - خیرات  رد  يراخب - نیافـس و  نب  نسح  متاح و  یبا  نبا  دیوگ : یم  هباصا "  رد "  رجح  نبا 

نیا نتفگب  درک  انب  متفر . هنیدم  دجـسم  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  دزن  هب  دـیوگ : یم  دـنا . هدرک  تیاور  یفوایبا  نب  دـیز  زا  شیرق  زا  یکی  زا 
هاگنآ دـندمآ . درگ  شروضح  هب  ات  داتـسرف  یم  ناشیا  یپ  زا  هدـش و  ناشیا  يایوج  نانچمه  و  تساـجک ؟ ینـالف  تساـجک ؟ ینـالف  هک 

زا لقنب  تسه  یئاور  قیرط  نیدنچ  ثیدح ، نیا  يارب  و  دنک . یم  رکذ  تسه  ص )  ) ربمایپ فرط  زا  يرادرب  نامیپ  دقع  رد  هک  ار  یثیدح 
لیبحرش . نب  هللا  دبع 

مولعم دیوگیم : يراخب  تسا . تسا . هتـسویپن  تحـص  هباهنآ  زا  کیچیه  هک  هتـشگ  تیاور  قیرط  هسزا  شثیدح  دـیوگ : یم  نکـس  نبا 
یبا نب  هللا  دـبع  زا  دـلاخ  یبا  نبا  زا  ار  نآ  ناشیا  زا  یـضعب  تسا . هدرکتیاور  نانچ  يرگید  هن  و  دنـشاب ، هدینـش  رگیدـکی  زا  هک  تسین 

تسین . حیحص  هک  دنا  هدرک  تیاور  یفوا 
لوهجم هک  نایفس  نب  دمحم  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  قیرط  یکی  میا : هتفای  ار  قیرط  ود  دنا ، هدرک  هراشا  نآ  هب  هک  یی  یئاور  قیرط  هس  زا 

زا وا  تسین . يدونشخ  هیام  دیوگ : یم  ینطقراد  صخش  نیا  هرابرد  دنکیم . لقن  رامت  یمهس  لیعامسا  نب  ییحی  نب  دمحم  زا  يو  تسا .
دابع نبنموملا  دـبع  زا  يو  و  تسا . هقث  دـشاب - وا  مه  هک  دـیامن  یم  هکنانچ  دشابیمـضهج - نامه  رگا  هک  دـنک  یم  لقن  یلع  نبرـصن 

تسین ، يزوریپ  لباق  شثیدح  هتفگ  يراخب  هدرمش و  فیعض "  اروا "  متاح  وبا  هک  تسا  هدرک  لقن 

هحفص 168 ] ] 

یم یبهذ  نایفس ، نب  دیزی  هرابرد  دنک . یم  لقن  نایفس  نب  دیزی  زا  وا  دنا . هدرب  مان  فیعـض  نایوار  رامـش  رد  ار  وا  دوراج  نبا  یجاسو و 
کی دنهدب  وا  هب  مهرد  کی  رگا  دیوگ : یم  هبعش  نبا  تسا . هدناوخ  كورتم  ار  وا  یئاسن  تسا . هدرمش  فیعض  ار  وا  نیعمنبا  هک  دیوگ 

هب هک  تسایا  هنوراو  هتـشون  دیوگ : یم  نابح  نبا  دراد . ضارتعا  داریا و  نآ  رب  نابح  نبا  هک  دراد  یثیدح  هتـشون  دنک . یم  لعج  ثیدـح 
. تسین دانتـسا  لالدتـسا و  لباق  هقث "  نایوار "  تایاور  فلاخم  تسا و  هابتـشا  زا  رپ  هک  تهج  نآ  زا  هدمآ  یئاهنت  هب  نآ  ردهک  یثیداحا 

صخش نیا  تسین . يوریپ  لباقشتیاور  تسا و  هدشن  هتخانش  يوار  ناونع  هب  تیاور  لقن  رد  دیوگ : یم  فیعض  نایوار  شخب  رد  یلیقع 
هتـشگن هدیرفآ  زونه  ای  هدـمآ  ایند  هب  ایآ  تسیک و  وا  هک  دـناد  یم  ادـخ  شیرق  زا  يدرم  زا  يو  دـنک و  یم  لقن  لیبحرـش  نب  هللا  دـبع  زا 

یفوا . یبا  نب  دیز  زا  وا  تسا و 
زا : دنترابع  مود  یئاور  قیرط  لاجر 

یتشز اه و  یتسردان  يو  تیاور  رد  دسیون : یم  يدادغب  بیطخ  دنک . یم  تیاور  یبارعا  بیعـش  زا  هک  یناسارخ  يدقاو  نب  میحرلا  دـبع 
نایوار یعمج  زا  يو  دنک و  یم  لقن  یبارعا  سنوی  نب  بیعش  زا  صخـش  نیا  تسا . هدش  لقن  لوهجم  فیعـض و  نایوار  زا  اریز  تساه ،

 " رد رجح  نبا  هک  بیهص  نب  یسوم  زا   0 تسا هدرک  هراشا  نانآ  هب  يدقاو  میحرلا  دبع  رکذ  رد  يدادغب  بیطخ  هک  یـسانشان  ای  فیعض 
نیا دـیوگ  یم  یـساسا  یب  لطاب و  تیاور  رکذ  زا  سپ  يزوج  نبا  و  دـیدزد . یم  درک و  یم  لـعج  ثیدـح  دـیوگ : یم  نازیملا "  ناـسل 

هللا دـبع  زا  وا  تسا . تما  نیا  زابلغد  لاجد و  وا  دـیوگ : یمنیعم  نب  ییحی  تسا . لعج  هب  مهتم  ییحیو  تسا  یلعج  کش  نودـب  تیاور 
تیاور  تفآ  تسا  نکمم  دوش و  یم  یهتنم  وا  هب  تیاور  نیا  دانسا  هک  يدوجوم  نیا  تسا و  هدرک  لقن  شیرق  زا  يدرم  زا  لیبحرش  نب 
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تسا . یسک  هنوگچ  تسیک و  تسین  مولعم  دشاب  هدوب  یسک  نینچ  هدمآ و  ایند  هب  اضرف  رگا  تسا و  هتخانشان  دشاب 
اهنیا زا  نآ . یتسرداـن  نـالطب و  رد  رجح  نبا  رمع و  وـبا  نکـس و  نبا  يراـخب و  هتـشون  مـه  نآ  و  تـسا ، تـیاور  نآ  یئاور  قـیرط  نـیا 
هنیدم رد  ترجه  زا  سپ  هام  جنپ  هچنآ  و  هنیدم ، رد  هن  تسا ، هدش  هتسب  ترجه  زا  شیپ  هکم و  رد  نارجاهم  نایم  يرادرب  نامیپ  هتشذگ ،
هتـسب يردارب  نامیپ  يراصنا  دـیز  نب  هجراخ  اب  رکب  وبا  نایم  نامیپ  نیا  رد  تسا و  راصنا  نارجاهم و  نایم  يردارب  ناـمیپ  هتفرگ  تروص 

نب بعک  اب  هحلط  نایم  و  همالـس ، نب  هملـس  اب  ریبز  نایم  تباث و  نب  سوا  اب  نامثع  ناـیم  و  کـلامنب ، ناـبتع  اـب  رمع  ناـیم  تسا و  هدـش 
شدجـسم رد  ادـخ  لوسر  دزن  هب  دـیوگ : یم  هک  تیاور  لعاج  فرح  نیاربانب  عیبر . نب  دعـس  اب  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  ناـیم  و  کـلام ،

شتیاور  ندوب  یلعج  رب  تسا  دهاش  نیرت  ایوگ  دیسر . رد  ادخ  لوسر  میدوب  هنیدم  دجسم  رد  هک  یلاح  رد  ای : مدیسر .

تسس یثیدح  دانتسا  هب  هعیش  هب  یمصاع  هلمح 

هرـضنلا ضایر  رد "  يربط  بحم  لثم  یکی  دنا  هدرک  تبث  ار  تیاور  نیا  تعامج  نآ  زا  ثیدح "  ظفاح  نیدـنچ "  هکتساروآ  بجعت 
نبا نوچ  يرگید  و  تسا . هتـشوندرک  شتبث  لقن و  دنـس  رکذ  یب  ناوت  یم  وتسا  ملـسم  یثیدـح  يرادـنپ  هک  نانچ  دنـس و  فذـح  اب  " 

هدرکتبث دنک ، تیاور  نالطب  دنس و  یتسس  هب  يا  هراشا  نیرتکچوک  هکنآ  یب  كانبیع و  طلغ و  رپ  دنس  نیمه  رکذ  اب  یمصاعو  رکاسع 
يار دـنا و  هتخاس  لـیلد  تجح و  شیوخ  يداـقتعا  ناـفلاخم  هیلع  ار  ساـسا  یب  یلعج و  تیاورنیمه  یـضعب  هک  نیا  رت  تفگـش  تسا .

وبا ص )  ) ادخ لوسر  دراد : دوجو  ینتـسناد  ود  ثیدح  نیا  رد  دیوگ " : یمیمـصاع  دنا . هتفرگ  راکب  یفارحنا  لوصا  اه و  تعدب  هیجوت 
نامثع رـس  رب  مدرم  تسد  زا  هچنآ  هب  هدرک  هراـشا  تسا ، هتـسب  يردارب  ناـمیپ  ناـشنایم  هدوتـس و  ار  ریبز  هحلط و  ناـمثع و  رمع و  رکب و 

شهوکن  عیاقو  نآ  رطاخ  هب  ار  نامثع  و  دمآ ، دهاوخ 
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دنا هتـشادرگیدکی  هب  تبـسن  باحـصا  هک  يراتفر  رطاخ  هب  هک  دوب  دـهاوخن  هدیدنـسپ  ناملـسم  يارب  نیا  ربانب  تسا ، هدومنن  شنز  رـسو 
زین و  دنرگیدکی ، رداربترخآ  رد  هک  تسب  ایند  رد  يردارب  نامیپ  ناشنایم  تهج  نآ  زا  شترضح  اریز  دنک ، يزارد  نابز  نانآ  هب  تبسن 

ادخ و باتک  تفگ  داد و  حیـضوتار  شیوخ  ثرا  سپـس  دناوخ و  شیوخ  ثراو  ردارب و  ار  یـضترم  ص )  ) ربمایپ هک  تسه  یتسناد  نیا 
ددـم دـیاب  ادـخ  زا  و  دوش ، یم  راکـشآ  نایـضفار  هدـیقع  یتسردان  نآ  يور  زا  و  داهنن ، يو  يارب  ثاریم  هب  ار  ربیخ  تسا و  ربماـیپ  تنس 

تساوخ " .
هک یملع  هچ  نیا  تسا  هدوـشگ  شیورب  شناد  زا  رد  ود  ساـسا  یب  چوـپ و  تـیاور  نـیا  هتـشادنپ  یمـصاع  هـک  تـساروآ  تریح  اـعقاو 

دانتـسا یچوپ  تیاور  نینچ  هب  هک  هداد  هزاـجا  دوخ  هب  هنوگچ  یمـصاع  مناد  یمن  تسا  لـعج  باذـک و  مهو و  کـش و  یهوبنا  شعبنم 
تسا هدرک  راوتـسا  تامولعم "  نآ "  ساسا  رب  ار  شیاه  تواضق  هتفرگ و  تامولعم  شناد و  زا  یجنگ  ار  نآ  هک  نیا  زا  میراذگب  دیامن ،

دنز و یم  هیکت  خزود  هلعش  هب  هک  هدز  یمهفن  هب  ار  دوخ  ای  هتسنادن  راوتـسا و  ياهدولاش  هب  دنزیم و  هیکت  ینیقی  تباث و  یملع  هب  يرادنپ 
رد هک  ار  یتاراختفا  لئاضف و  هبنپ  ریدغ "  تادلجم "  رد  هتـشذگ ، اهنیا  زا  دناتـس . یم  یخزود  لیطابا  زا  ار  شا  يرواد  ار و  شا  هدـیقع 

مینیب . یمنشرارکت  هب  يزاین  میا و  هدز  هدمآ  روکذم  تیاور 
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القا اـی  یگمه  هتفرگ و  تروـص  باحـصا  ربارب  روـضح و  رد  دـشاب  هدـش  هتفگ  هک  ضرفب  دراد  رب  رد  تیاور  هک  اـه  هتفگ  نیا  یهگناو 
رب هک  يزور  ناشیا  زا  کی  چیه  ارچ  سپ  دنرامع . ریبز و  هحلط و  دنا  هتفایرد  هدینـشهک و  نانآ  هلمج  زا  و  دنا ، هدینـش  ناشیا  زا  يرایـسب 
رد دندنکفا و  شوگ  تشپ  ار  نآرگم  ای  درواین ؟ دایب  ار  نآ  وا  هناخ  رـس  رب  گنج  رد  وا و  هرـصاحم  ود  مایا  رد  دـنتفرگ و  تخـس  نامثع 

ناشردام هک  نانچ  نانآ  ای  دننک . یمن  يراک  نینچ  زگره  دنورتسار  لداع و  تعامجنآ  معز  هب  هک  نانآ  شدندرمشن ؟ يزیچ  هب  مایا  نآ 
شدنتشاذگ نایـسن  قاط  ردنادنچ  و  دنتـسبن ؟ راکب  هدرب و  دای  زاار  ثیدح  نآ  دومنن ، لمع  نآ  هب  دربب و  دای  زا  ار  باوح  ثیدح  هشئاع 

دیوگب . يا  هدیمهف  چیه  منک  یمنرکف  هک  تسا  يزیچ  نیا  دیشک ؟ ورف  یلخاد  بوشآ  هلعش  ات 
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هب ص )  ) ربمایپ زا  یلع  نینموملا  ریما  ثاریم  راصحنا  زا  تسا  ترابع  هدرک و  جارختـسا  تیاور  نآ  جنگ  زا  یمـصاع  هک  یمود  ینتـسناد 
هعیش اریز  تسا  یلوا  ینتسناد  زا  رت  هوای  رت و  شزرا  یب  نآ ، دانتسا  هب  هعیـشهب  هلمح  و  ربیخ ، كدف و  ثیدح  یتسردان  و  تنـس . نآرق و 

، تسا هدرک  اعدا  شیوخ  يارب  هدومرف  هبلاطم  ار  كدف  هک  زور  نآ  شترضح  هن  هدرکن و  اعدا  يداصتقا  یلام و  ثرا  نینموملا  ریما  يارب 
- كدف هچ  هدرک  تساوخرد  تسا  امهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  همطاف  هرهاط  هقیدـص  شیومع  رتخد  هب  قلعتم  هک  یقح  ناونع  هب  ار  نآ  هکلب 
رد تسا  نکمم  و  دـنراد - یم  ررقم  تنـس  نآرق و  هک  یثاریم  ساسا  رب  یثرا  هچ  دـشاب و  شردـپ  زا  يا  هبه  تسا - نیا  تقیقح  هکنانچ 

دوخ هک  يا  هیـضرف  یلعج و  تیاور  نآ  هب  دانتـسا  اب  هعیـش  هب  هلمح  نیا ، ربانب  مرامگ . تمه  نآ  یلیـصفتثحب  هب  دـیآ  شیپ  هک  یتصرف 
هعیش هک  یثرا  دنا . هدز  هک  اه  ناتهب  هچ  هتسب و  هعیش  هب  هک  اه  غورد  اسب  هچ  تسا و  ناشیا  قح  رد  یتیانج  دنا  هتخاس  هعیـش  هدیقع  يارب 

نآ تفالخ  نیهارب  زا  دنناتـسادمه و  دـنراد و  عامجا  نآ  رب  تنـس  لها  هک  تسا  يزیچ  دـنک  یم  اعدا  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ماـما  يارب 
تسا . ترضح 

هک تسا  هدش  مولعم  عامجانیا  اب  درب . یمن  ثرا  ومع  زا  ومع  رـسپ  هک  تسین  یفالتخا  نیا  رـس  رب  نادنمـشناد  نایم  رد  دیوگ : یم  مکاح 
زا هک  ص -)  ) ربمایپ زا  ع )  ) یلع یـصاصتخا  ثرا  نیمه  نیا ، رباـنب  تسا . هدرب  ثاریم  هب  ص )  ) ربماـیپ زا  ار  ملع  ناناملـسم  ناـیم  زا  یلع 

شرطاخ هب  هک  ص )  ) ربمایپ ماقم  رد  يو  ینیـشناج  و  ع )  ) یلع تفالخ  زا  تسا  يرگید  ریبعت  تسا - هتفایصاصتخا  وا  هب  طقف  تما  نایم 
دنا . هدرب  ثرا  ناربمایپ  زا  ءایصوا  هراومه 

دنا هتفرگ  تشهب  هدژم  هفیلخ  هس  اعقاو  ایآ 

نب کیرش  زا  لالب  نب  نامیلس  زا  يرصب  ناسح  نب  ییحی  زا  يرصب  نیکسم  نب  دمحم  تیاور  زا  يراخب  ملسم و  حیحص "  ود "  رد  - 29
: متفگ دوخ  اب  متفر و  نوریب  هتفرگ  وضو  ما  هناخ  رد  دیوگ " : یم  تسا . هدمآ  نینچ  يرعـشا  یـسوم  یبا  زا  بیـسمنب  دیعـس  زا  ریمن  یبا 

شا یپ  رد  تساهتفر . وس  نآ  هب  هدـش و  رد  هب  دـنتفگ : مدـش . وا  يایوج  مدـمآ و  رد  دجـسم  هب  0 و  مـشاب ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  دیاب  زورما 
ات  متشگ  هناور 
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شروضح هب  تسا . هتـسشنب  هدرک و  تجاح  ياضق  ص )  ) ربماـیپ هک  مدـیمهف  اـت  مداتـسیا  راـظتنا  هب  نآ  ردرب  مدیـسر . سیرا "  هاـچ "  هب 
نایرع شیوخ  قاس  هتخیوآ و  هاچ  نورد  هب  ار  شیاهاپ  هتسشنب و  تسا  سیرا "  هاچ "  رس  رب  هک  یکقاطا  رب  مدید  مدرک و  مالس  هدیـسر 
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؟ تسیک مدیـسرپ : دنتفوک . رد  هک  تشذگن  يزیچ  مشاب . ص )  ) ادـخ ربمایپ  نابرد  دـیاب  متفگ : دوخ  اب  غاب و  رد  هب  متـشگرب  تسا . هدومن 
دورو هزاجا  رکب  وبا  کنیا  ادـخ  ربمایپ  يا  مدرک : ضرع  هتفر  ص )  ) ربماـیپ تمدـخ  هب  سپـس  نک . ربص  یمک  متفگ ك  رکب . وبا  تفگ :

یم تشهب  هدژم  وت  هب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  وت  ایب  متفگ : رکبوبا  هب  متفر و  باتـشب  هدـب . تشهب  هدژم  وا  هب  هدـب  هزاجا  دومرف : دـهاوخیم .
هنهرب ار  شقاس  تخیوآ و  هاچ  نورد  هب  ار  شیاهاپ  شترصح و  تسار  فرط  رد  کقاطا و  رد  تسشن  ص )  ) ربمایپ رانک  رد  هدمآ  دهد .

دوب . هتخاس  ص )  ) ربمایپ هک  هنوگ  نامهتخاس 
تهج نیمه  هب  دمآ . مهاوخ  تا  یپ  زا  دوب  هتفگ  نم  هب  مدوب و  هدش  نوریب  دریگب و  وضو  مدوب  هتشاذگ  ار  مردارب  نم  و  متـشگرب ، هاگنآ 

مک متفگ : رمع . تفگ : تسیک ؟ مدیسرپ : مدینش ، ار  رد  يادص  تقو  نیا  رد  دناسر . یمار  وا  دهاوخب  يریخ  يارب  ادخ  رگامتفگ  دوخ  اب 
وا هب  هدـمآ  هدـب . تشهب  هدژم  وا  هب  دـیایب و  هدـب  هزاجا  دومرف : مدـناسر . شعالطا  هب  مدرک و  مالـس  هتفر  ص )  ) ربماـیپ دزن  و  یمک . ربص 

هتخاس هنهرب  شیوخ  قاس  تسشنب و  ادخ  ربمایپپچ  تمـس  رب  دمآ و  دهد . یم  تشهب  هدژم  وت  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  متفگ : مداد و  هزاجا 
يارب ادـخ  رگا  متفگ : دوخ  اب  هتـشگرب  هاگنآ  دـندوب . هداد  ماجنارکب  وبا  و  ص )  ) ربمایپ هک  هنوگ  نامه  تخیوآ  هاچ  نوردـب  ار  شیاـهاپ 

. نک ربص  یمک  نافع . نب  نامثع  تفگ : تسیک ؟ : متفگ درک . ادص  رد  یناهگان  دناسر . یم  ار  وا  دـهاوخب  يریخ  شردارب - ینعی  ینالف -
هک یتبیصم  رطاخ  هب  هدب  تشهب  هدژموا  هب  دیایب و  راذگب  دومرف : دهاوخ . یم  دورو  هزاجا  نامثع  کنیا  متفگ : ادخ و  ربمایپ  شیپ  متفر  و 
یم وت  هب  هک  یتبیـصم  ای  يراتفرگ  رطاخ  هب  تشهب  هدژم  دـهد و  یم  دورو  هزاـجا  وت  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  متفگ : هدـمآ  دـسر . یم  وا  هب 

ار شیاپ  قاس  تسشن و  هاچ  فاکش  رب  ناشوربور  تفاین  کقاطا  رد  یئاج  نوچ  و  تساوخ . ددم  دیاب  ادخزا  تفگ : یم  دمآ و  رد  دسر .
تخیوآ  هاچ  رد  درک و  هنهرب 
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رد هک  مدومن  لوات  ناشروگ  هب  ارنآ  نم  : دیوگ یم  بیـسم  نب  دیعـس  دندوب . هداد  ماجنا  امهنع - هللا  یـضر  رمع - رکب و  وبا  هک  هنوگنامه 
هناگ " . ادج  یئاهنت  هب  نامثع  روگ  دوب و  دهاوخ  اجکی 

یم لقن  يرعشا  یسوم  وبا  لوق  زا  رابکی  تسا و  مهبم  هتخیر و  مه  رد  مولعم و  ان  اریز  میشکیمن ، یسرب  ثحب و  هب  ار  تیاور  نیا  دنـس  ام 
هدـش و رد  هب  هناخ  زا  هک  تسا  وا  هدرک  تبث  لـئالد "  رد "  یقهیب  هکناـنچ  مقرا و  نب  دـیز  لوق  زا  راـب  رگید  و  میدـید - هکناـنچ  دوش -
اج و رگید  و  ناتساد ، نآ  رد  تسا  نابرد  وا  لالب و  لوق  زا  هدرک  تبث  دواد  وبا  هکنانچ  رگید  هس  تسا و  هتشگ  ص )  ) رمایپ نابرد  سپس 

يرآ نارگید  يارب  هدرک  تیاور  ار  ارجام  تسا و  نابرد  وا  و  ثرحلادبع ، نب  عفان  نابز  زا  هدرک  تبث  دنـسم "  رد "  لبنح  دمحا  هکنانچ 
وثیدـح لـعج  رد  یتـسد  هقباـس و  هک  ینایرـصب  دوجو  تلع  هب  میئوگ  یم  هن  میهد و  یم  رارق  یـسررب  دروم  تلع  نیا  هب  ار  شدنـس  هن 

نب نامیلس  رب  تشگنا  شدنـس  لاجر  نایم  زا  هن  تسا و  تسـسو  فیعـض "  دنراد "  ص )  ) یمارگ ربمایپ  لوق  زا  رابتیانج  بلاطم  نتخاس 
و درک . دامتعا  شتیاور  رب  دوشبهک  تسین  یسک  وا  دیوگ : یم  هک  میشک  یم  شیپ  شا  هرابرد  ار  هبیش  یبا  نبا  نخـسو  میراذگ  یم  لالب 

نبا و  تسین . يوق " وا "  دنیوگ : یم  شا  هرابرد  دوراج  نبا  یئاسن و  هک  یـسک  میناوخ ، یم  ساسا  یب  رمن "  یبا  نبا  رطاخ "  هب  ارنآ  هن 
نینچمه تسا . هدوب  ردق  هب  دقتعم  هک  یجاس  و  دـنک ، یمن  تیاور  وا  زا  دیعـس  نب  ییحی  هک  دوراج  نبا  و  تساهدرک ، اطخ  اسب  هک  نابح 

رخآ هک  یسک  هرابرد  هن  و  میدناوخ ، رب  متشه  دلجرد  ار  شلاح  حرش  هک  یسک  میریگ  یمن  هدرخ  نآ  رب  بیسم  نب  دیعس  دوجو  تلع  هب 
رگا دنورتسار و  ولداع  باحصا  همه  تعامج  نآ  هدیثعب  اریز  مینز ، یم  یفرح  یباحص  يرعشا  یسوم  وبا  ینعی  تسا  نایوار  هریجنز 
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هک اجنآ  میریگب  هدینـشن  ار  ع )  ) بلاط یبا  نبیلع  نینموملا  ریما  كاپ  ماما  شیامرف  میریذپب و  ار  لطاب  تسردان و  هدیقع  نیامیناوت  یمن 
سپ ار  نآرق  مکح  دیدرکباختنا  مکح  ناونعب  هک  رفن  ود  نیا  ناه  دیامرف " : یم  صاع  نب  ورمع  شراکمه  يرعشا و  یسوم  وبا  هرابرد 

ود نآ  زا  کی  ره  و  دـندرب ، نیب  زا  هدـینادرگ  رارق  رب  اـیحا و  نآرق  ار  هچنآ  ودـندومن  اـیحا  هدرک  لاـطبا  نآرق  ار  هچنآ  دـندنکفا و  تشپ 
رد و  دـندومن ، رداـص  رارق  رب  تنـس  اـی  راکـشآ  لـیلد  وتجح  نودـب  یمکح  نآ  رثا  رب  درک و  يوریپار  ادـخ  میلعت  هن  شیوخ و  هاوخلد 

شربمایپ و تسا و  يرب  رازیبرفن و  ودـنآ  زا  ادـخ  نیا  ربانب  دـندومنن . لمع  تسرد  کیچیه  و  دـندرک ، ادـیپفالتخا  مه  اب  مکح  رودـص 
تیاورنآ يوار  يرعـشا  یـسوم  وبا  رب  ع )  ) یلع ماما  هک  نیا  زا  رت  نیگمهـس  رت و  مکحم  يداریا  دـقن و  لاکـشا و  هچ  حـلاص " . نانموم 

دناوخ ؟ راکتسرد  ورتسار و  " و  لداع ار "  دوجوم  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  فصو ، نیا  اب  تسا و  هدرک  دراو 
دنهد و صاصتخا  هناگ  هس  يافلخ  هب  باحصا  نایم  زا  ار  تشهب  هدژم  هک  نیا  هب  دنا  هتـشاد  تعامج  نآ  هک  یتیانع  میئوگ  یمن  نینچمه 

میهاوخ یمنهک  دنک  یم  يرارسا  زا  تیاکح  دنهد  ناشن  تخس  یشالت  عوضوم  نیا  رد  اهناتـساد  نتخادرپ  نتخاس و  ثیداحا و  لعج  رد 
ربمایپ یتسارب  رگا  میئوگ : یم  طـقف  دزاـس " . یم  ناـتتحاران  دوش ، نشور  ناـتیارپ  رگا  هک  دیـسرپن  یئاـهزیچ  زاو  میرادرب " ، نآ  زا  هدرپ 

زا ار  هک  ینامی - هفیذح  زا  رمع  ارچ  دنا - هتـسناد  یموگتـسار  ار  هدـنهد  هدژم  شناگدـنوش  میناد  یم  و  دـشاب - هداد  ار  هدژم  نیا  یمارگ 
ایآ و  تسا ؟ اهنآ  هلمج  زا  يو  اـیآ  هک  هداد  یم  مسق  ار  وا  هدیـسرپ و  یم  شدوخ  هراـبرد  تسا - هتـشاد  راـیتخا  رد  ار  ناـقفانم  صیخـشت 
رد ناقفانم  هک  هدوب  هاگآ  الماک  وا  هک  یلاح  رد  تسا ؟ هدرمـش  اهنآ  هلمج  زا  ار  وا  ص )  ) ربمایپ ایآ  و  تسا ؟ هدـمآ  ناـقفانم  وزج  شماـن 

هک  یتشهب  هدژم  نآ  اب  تسا - قافتا  دروم  هک  ار - رمعشسرپ  نیا  ناوت  یم  ایآ  دنخزود . هبترم  نیرت  تسپ 
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تسناد ؟ راگزاس  تسا  هتفایرد  دنیوگیم 
زا هک  تسناد  راکزاس  هتـسویپ  تبحـص  هب  هک  یخیرات  تیاور  نآ  اب  هتفایرد ، ناـمثع  دوش  یم  اـعدا  هک  ار  یتشهب  هدژم  نآ  ناوت  یم  اـیآ 
هب شیرق  زا  يدرم  هکم  رد  هک "  هدینش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  هک  دروآ  یم  رذع  درک و  یم  يراد  دوخ  شا  هرصاحم  مایا  رد  هکم  هب  نتفر 
ایآ ؟ مشاب صخـش  نآ  نم  مهاوخ  یمن  تفگ : یم  دراد " و  شود  رب  نج  سنا و  زا  ار  تما  نیا  باذع  زا  یمین  هک  دوش  یم  هدرپس  روگ 
هب دسرب  ات  هتفریذـپ ، نید  هتفای و  تیادـه  تسا و  راک  وکین  شربمایپ  هب  دراد و  مکحم  نامیا  ادـخ  هب  هک  تسا  یـسک  فرح  شفرح  نیا 

؟ دشاب هتفای  تشهب  هدژم  وگتسار  سدقم و  ربمایپ  نابز  زا  هک  یسک  فرح 
نب دـیز  زا  ییحی  نب  نمحرلا  دـبعزا  بطاح  نب  دـمحم  نب  میهاربا  زا  رواسم  یبا  یلعالا  دـبع  زا  هک  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  یقهیب  - 30
یم وا  هب  یبای ، یم  اپ  رسرب  هتسشن  شا  هناخ  رد  ار  وا  يرب . رکبوبا  هب  ات  ورب  داد : روتسد  هداتـسرف و  ارم  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ : یم  مقرا 

یـسریم و هینث "  هب "  ات  يور  یم  هداتفا  هار  هب  هاگنآ   0 داب تشهب  هدژم  ارت  دیوگ : یم  دناسر و  یم  مالـس  وت  هب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  یئوگ :
یم دناسر و  یم  مالـس  وت  هب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  یئوگ : یم  وا  هب  و  دـنز ، یم  قرب  شرـس  ولج  هک  یلاح  رد  ینیبیم و  يرخ  راوس  ار  رمع 

: یئوگ یم  وا  هب  شورف ، دـیرخ و  لاح  رد  یبای  یم  رازاـب  رد  ار  وا  ناـمثع و  شیپ  يور  یماـجنآ  زا  هاـگنآ  داـب . تشهب  هدژم  ارت  دـیوگ :
یتخس . يراتفرگ  زا  سپ  داب  تشهب  هدژم  ارت  دیوگ : یم  دناسر و  یم  مالس  وت  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ 

هتـشاد نایب  ص)  ) ادخ ربمایپ  هک  دید  لاح  نامه  رد  ار  کی  ره  تشادهاگن و  رطاخ  هب  نانآغارـس  هب  نتفر  لاح  رد  ار  ص )  ) ربمایپ راتفگ 
ربمایپ دزن  هب  نامثع  نوچ  و  شدزن . هب  تفر  یم  وا  و  اج . نالف  رد  تفگ  یم  و  تساجک ؟ ص )  ) ادـخ ربمایپ  : دندیـسرپ یم  کی  ره  دوب و 

ما هدرک  تعیب  وت  اب  یتقو  زا  هدینادرگ  ثوعبم  قحب  ارت  هکنآ  هب  مسق  موش ؟ یم  شراچد  ییراتفرگ  هچ  ادخ  ربمایپ  يا  دیـسرپتفر : (ص )
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دش ؟ مهاوخ  راتفرگ  یئالب  هچ  هب  نیا ، ربانب  ما . هتشگ  یتفعیب  بکترم  هن  ما و  هدرکن  تبیغ 

هحفص 176 ] ] 

تسا " . نیمه  دومرف :
نیا دنس  لاجر  نتخانش  زا  ار  دوخ  متفگ  رواسم  یبا  نب  یلعالا  دبع  لاح  حرش  رد  دلج  نیمه  رد  هچنآ  رب  عالطا  زا  سپرایـشوه  هدنناوخ 

نایاوشیپ دیتاسا و  نابز  زا  ثیدح  نارازه  تسا و  لعاج  زابلغد و  دـیلپ و  يزاسغورد  يو  هک  میدـید  اجنآ  رد  دـنیب ، یم  زاین  یب  تیاور 
رد وا  و  دـشاب ، هدرک  ثیدـح  لعج  وا  زا  شیب  هک  دـنا  هتفاـین  ار  یـسک  و  دـنا ، هدرواـین  ناـبز  هب  ار  کـچیه  هکهدرک  لـعج  ثیدـح  ملع 

تسا . لثملا  برض  يزاسغوردو  یئوگغورد 
تسس فیعض " و  هدرک "  فصو  یقهیب  هکنانچ  هن  دنناوخ  یم  یلعج "  ثیدح "  نف  حالطصا  رد  ار  یتیاور  نینچ  نیا ، ربانب 

؟ دنک یم  لیلجت  هیواعم  زا  هفیلخ و  هس  زا  نیسح  ایآ 

ار نسیح  دیوگ " : یم  شردپ  زا  غئاص  دمحم  نب  یلع  زا  دهاز  رمع و  وبا  قیرط  زاتسا  هدرک  تبث  یتیاور  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  - 31
: تفگ وا  هب  تعامج  نآ  زا  يدرم  هداتسیا ، قطن  هب  ربنم  رب  هیواعمو  دوب  يا  هعمج  زور  دوب ، هدمآ  هیواعم  ندید  هب  یگدنیامن  هب  هک  مدید 
ساپـس و ار  ادـخ  هاگنآ  میامن . یئوج  راختفا  راذـگب  وت  رب  ياو  تفگ : وا  هب  هیواعم  دور . الاب  ربنم  هب  هدـب  هزاـجا  نیـسح  هب  نینموملا  ریما 
قحب و ار  میاین  هک  نآ  هب  يرآ  تفگ : متـسین ؟ هکم  ءاحطب  دـنزرف  نم  اـیآ  مهدیم  مسق  ادـخ  هب  ارت  هللا  دـبع  اـبا  يا  تفگ : هدرب  شیاـتس 
ار میاین  هک  نآ  هب  يرآ  تفگ : متسین ؟ نینموملا  لاخ  نم  ایآ  مهد  یم  مسق  ادخ  هب  ارت  هللا  دبع  ابا  يا  تفگ : دعب  تخیگنارب . ناسر  هدژم 
ار میاینهک  نآ  هب  يرآ  تفگ : متـسین ؟ یحو  بتاک  نم  ایآ  مهد  یم  مسق  ادخ  هب  ارت  هللا  دبع  ابا  يا  تفگ : سپـس  تخیگنارب . يربمایپ  هب 

ناینشیپ هن  نانچ  هک  یئاه  ساپس  ادخ  ساپس  زا  سپ  هتفر  الاب  ربنم  هبیلع  نب  نیسح  دمآ و  دورف  هیواعم  ماگنه  نیا  رد  دینادرگ . ناسرمیب 
شرع هاگیاج  ریز  هک  هدرک  لقن  نینچ  یلاعت  يادـخ  زا  یحو  هتـشرف  زا  میاین  نابز  زا  مردـپ  دومرف : رـصاعم ، ياه  لـسن  هن  دـندوب و  هدرب 
هدمآ تمایق  هرود  رد  هک  امـش  زا  کی  ره  دـمحم  لآ  هعیـش  يا  هللا ، لوسر  دـمحم  هللا ، الا  هلا  ال  هتـشون : نآ  رب  تسا  گنر  زبس  يا  هقرو 

زا  هیواعم  دزاس . یم  تشهب  دراو  ار  وا  ادخ  هللا  الا  هلا  ال  دیوگب :

هحفص 177 ] ] 

مانـشد رمع  رکب و  وبا  ینعی  نیخیـش  هب  هک  یناسک  تفگ : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  دمحم  لا  هعییـش  وگب  ادخ  هب  ارت  هللا  دبع  ابا  يا  دیـسرپوا :
دنیوگ " . مانشد  هیواعم  يا  ار  وت  هن  ودنهد  مانشد  ار  مردپ  هن  دنهدن و  مانشدار  نامثع  دنهد و  یمن 

: میئوگ یمام  و  دسر " . یمن  نیـسح  هب  شدنـس  هلـسلس  نم  هدیقع  هب  و  تسا ،. تسردان ) (و  تشز یثیدح  نیا  دـیوگ " : یم  رکاسع  نبا 
تسا يزاسغورد  تیاور - نیا  دنس  لاجر  زا   " دهاز - رمع و  وبا  و"  هراپ . هراپ  هتخیسگ و  شدنـس  تسا و  حضاو  راکـشآ و  یغورد  نیا 

تسا و هتخادرپ  هیواعم  بقانم  شیاتـسرد و  یباتک  یگتخاس  یلعج و  تایاور  فیلات  زا  هک  نامه  اه و  تنایخ  تایانج و  هب  هدولآ  تسد 
وا زا  شخیرات  رد  يدادغب  بیطخ  هکنانچ  تسا  تیاور  تسس  فیعض " و  تدش "  هب  زین  غئاص  یلع  شثیدح  داتسا  هدرم . لاس 345  رد 

شزرا و یب  تسا و  سانـشان  تسا - دنـس  لاجر  زا  هک  زین - يو  ردپ  تسا . هدـناوخ  فیعـض "  ار "  وا  ینطقراد  هدرک و  دای  هنوگ  نیمه 
لاس 61 رد  هک  ار  ع )  ) یلع نی  نیـسح  نامرورـس  هنوگچ  فصو  نیااب  دـننک . یم  تیاور  يافوتم 179 ه . کلام  زا  هک  یناـسک  هقبط  رد 
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دشاب !؟ هدید  باوخ  رد  رگم  تسا ؟ هدید  هدرم  لاس 60 ه . رد  هک  ار  هیواعم  روطچ  وهدرک  كرد  هدیسر  تداهش  هب  يرجه 
هب ادخ  هک  ص )  ) دمحم لآ  هعیـش  زا  هیواعم  هک  تسا  نآ  هناسفانیا  ياضتقم  میرادنپ ، تسار  ار  اههدید  باوخ  دـشاب  رارق  رگا  یهگناو 
یم تنعل  دنا  یتشهب  ناناوج  رورس  هک  یماما  ود  شیمارگ  دنزرف  ود  و  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  رب  وا  اریز  دشابن ، ناشدروآ  یم  رد  تشهب 

هب هک  ار  يوما  ناگیامورف  ار و  وانیگنن  عضو  نیا  سب . ار  وا  گنن  نیمه  ،و  ماقم یلاع  نمادکاپ و  باحصا  زا  یعمج  رب  تسا و  هداتـسرف 
دوش . یم  لماش  ناسکی  هب  دنا  هتشگ  بکترم  یهانگ  نینچ  هک  ار  یناسک  همه  دنا و  هداتسرف  یم  تنعل  ص )  ) ربمایپ نادناخ  رب  شدیلقت 

جراخ راگتسرهورگ  نیا  رامش  زا  ع )  ) نایقتم يالوم  ، نآ ياضتقم  هب  نینچمه 

هحفص 178 ] ] 

یم نابز  هب  هک  ینخس  تسا  نیگمهـس  تسا " !  هداتـسرف  یم  تنعل  شراکهبت  تسپ و  هتـسد  راد و  هیواعم و  رب  يو  اریز  تشگ ، دهاوخ 
دنروآ " !

هب نابز  هک  نانآ  هکلب  دـندناسر ، لتق  هب  ار  وا  دـندومن و  تیلاعف  ناـمثع  هیلع  هک  یناـسک  اـهنت  هن  تسا  نیا  یگتخاـس  تیاور  نیا  همزـال 
گرزب باحصا  تما و  ياه  هرهچ  نیرت  هتسجرب  ناشیا  دنـشاب و  جراخ  ص )  ) دمحم لآ  هعیـش  رامـش  زا  دنا  هدوشگ  شـضارتعا  داقتنا و 

ایآ دنناد  یم  ناشور  تسار  لداع و  هکلب  ص )  ) دمحم لآ  هعیـش  طقف  هن  تعامج  نآ  زا  هک  یناسک  دنراصنا ، نارجاهم و  و  ص )  ) ربمایپ
دهد ؟ هار  شیوخ  نهذ  هب  يرادنپ  نینچدناوت  یم  یسک 

هک تساغورد  زیمآ و  ناتهب  یتیاور  هک  تسا  نیا  ، تفگ هرخـسم  تیاور  نآ  هرابرد  ناوت  یم  هک  ینخـس  نیرت  تسرد  هاتوک ، ینخـس  هب 
تسین . دانتسا  دامتعا و  لباق  درادن و  تحص  يا  هرذ 

زا میهاربا ، نب  بیعـش  زا  ییحی ، نب  يرـس  زا  مصا ، بوقعی  نب  دمحم  زا  ینانـشا ، رکب  یبا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  زا  يدادـغب  بیطخ  - 32
ار مباحـصا  متما  يارب  وتایادـخ  دوـمرف " : ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  هدرک  تیاور  ریبز  زا  یهب ، دـیزی  زا  دواد ، نب  لـئاو  زا  رمع ، نـب  فـیس 

يو دروم  رد  ار  ناشیا  و  ریگم ، يو  زا  ار  تتکرب  هد و  تکرب  رکب  وبا  هب  مباحصايارب  و  ریگم ، ناشیا  زا  ار  تکرب  سپ  يدیـشخب ، تکرب 
یلع و  راد ، ابیکش  ار  نافع  نب  نامثع  و  ناسر ، تردق  تزع و  هبار  باطخ  نب  رمع  ایادخ  زاسم . هدنکارپ  ار  شراک  و  نادرگ ، ناتسادمه 

نیشیپ ناگنهاشیپ  و  راد ، مرتحم  ار  نمحرلا  دبع  و  راد ، تمالـسب  ار  دعـس  و  نادرگ ، راوتـساار  ریبز  و  رذگ ، رد  هحلط  زا  و  رادب ، قفوم  ار 
دنویپب "  نم  هب  ار  ناشورکین  ناوریپ  راصنا و  زا  دندوب و  نارجاهم  زا  هک  ار 

فیعض هک  دنراد  دوجو  یفیعض  نایوار  شدنـس  رد  تسا و  یلعج  دیوگ : یم  دنز  یم  تیاور  نیا  رب  هک  يا  هیـشاح  رد  يدادغب ، بیطخ 
متشهدلج رد  دنتیاور - نیا  دنس  لاجر  زا  هک  ار - رمع  نب  فیس  بیعش " و  يرس " و "  لاح "  حرش  ام  تسا . رمع ) نب   ) فیـس ناشنیرت 

اهنیا  زا  یکی  دوجو  و  میدناسر ، ناترظن  هب 

هحفص 179 ] ] 

! نآ رد  ناشندمآ  درگ  هب  دسر  هچ  ات  دیامن ، یم  تیافک  تیاور  دنس  یتسس  یکانبیع و  يارب 
دمحم نسحلا  وبا  زا  يراشع ، بلط  وبا  لوق  زا  هتفگام ، يارب  رابجلا  دبع  نب  كرابم  دیوگ : یم  هدرک  تبث  یتیاور  يدادـغب ، بیطخ  - 33

زا رفعج ، نب  دمحم  زا  ثیل ، نب  رمع  زا  یلـصوم ، یلع  نب  هریبه  نب  هقدص  زا  ، هیقف نیـسح  نب  رهاط  شیبحلا  وبا  زا  یعدرب ، زیزعلا  دبع  نب 
تمدخ هک  یلاح  رد  دیوگ : یم  يردخ . دیعس  یبا  نب  میهاربا  زا  نامیلس ، یبا  نب  دامح  زا  فلخ ، نب  یسوم  زا  یسفانط ، دمحم  نب  یلع 
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، هب هاگنآ  تسا . هداد  هیده  وت  هب  ار  هب  نیا  ادخ  دـمحم  يا  وت  رب  مالـس  تفگ : هدیـسر  رد  یحو  هتـشرف  میدوب  هتـسشن  ص )  ) ادـخ لوسر 
هب ارم  هکنآ  هب  دنگوس  دومرف : دیوگ ؟ یم  حیبستتتـسد  رد  هب  نیا  مدیـسرپ : تفگ . حیبست  نوگ  انوگ  ياه  نابز  هب  شترـضح  تسدرد 

، تخت نویلم  کیهاگیاج  ره  رد  هاگیاج  نویلم  کی  خاک  ره  رد  دیرفآ  خاک  نویلم  کی  ندـع  تشهب  رد  یلاعت  يادـخ  تخیگنارب ، قح 
رب هخاش  نویلم  کی  یگرب  رهریز  گرب  تخرد  نویلم  کی  يرهن  ره  هرانک  رب  ناور  رهن  راـهچ  تخت  ره  ریز  زاو  یئوراـبیز  تخت  ره  رب 

یلاب ره  ریز  لاب  نویلم  کی  ار  يا  هتـشرف  ره  هتـشرف ، نویلم  کی  یگرب  ره  ریز  گرب  نویلم  کـی  یهب  ره  ریز  هب ، نویلمکـی  هخاـش  ره 
نویلم کی  اب  ار  ادخ  هک  نابز  نویلم  کی  یناهد  رهرد  ناهد  نویلم  کی  یتروص  ره  رب  تروص  نویلم  کی  يرس  ره  رب  رس ، نویلم  کی 

وبا نارادتسود  يارب  اه  شیاتس  یئوگ و  حیبست  نآ  همه  باوث  و  درادن ، تهابش  يرگید  اب  اه  نابز  زا  کیچیه  هک  درب  یم  شیاتـس  نابز 
تسا " . یلع  نامثع و  رمع و  رکب و 

ار رفعج  نبدـمحم  هدرک و  شتیاور  سانـشان  نایوار  زا  ار  هقدـص "  تسا " . یلعج  دـسیون : یمتیاور  نیا  هرابرد  یلائل "  رد "  یطویس 
تسا . كورتم  زین  یسوم  و  تسا ، هدرک  كرت  ار  يو  زا  ثیدح  هتسناد و  كورتم  لبنح ) نب   ) دمحا

هک هتـشاد  نآ  رب  ار  یجاس "  نمتوم  نآ "  لاـثما  هواـی و  فرح  نیا  ندرک  تیاور  دـیاش  میئوگ : یم  اـم  نکل  تسا ، یطویـس  نخـس  نیا 
يزاسغورد  یئوگغورد و  هب  مهتم  ار  وا  دوش و  نامگ  دب  رابجلا - دبع  نب  كرابم  يدادغب - بیطخ  ثیدح  داتساهب 

هحفص 180 ] ] 

یغورد نینچ  هک  یناسک  هب  هجو  چیه  هب  دنمدرخ  تسا و  شیوخ  دنـس  لاجر  فورعم  تیاور  نیمه  دروآ . نابز  هب  ار  ماهتا  نیا  دیامن و 
میئامن : یم  روکذم  نایوار  هب  يا  هراشا  نونکا  درک . دهاوخن  دامتعا  دنا  هدرک  لقن  تیاور و 

حتف : نب  یلع  نب  دمحم  يراشع - بلاط  وبا  فلا -
و دـنک . هایـس  ار  شلعاـج  يور  ادـخ  هـتفگ : تـسا و  هدـناوخ  یلعج  ار  اـهنآ  هدرک و  رکذ  وا  زا  یتاـیاور  لادـتعالا "  نازیم  رد "  یبـهذ 

بیطخ هک  نیا  رکذ  زا  سپ  نینچمه  دـنک . تیاور  ار  یلیطاـبا  نـینچ  يراـشع  دـنا  هتـشاذگ  هـک  درک  شهوـکن  دـیاب  ار  دادـغب  ناثدـحم 
تسین . تجح  دیوگ : یم  هدرمش  هقث "  ار "  وايدادغب 

یعدرب : نسحلا  وبا  ب -
تسا . هدومنن  تیاور  يدایز  رادقم  دنچ  ره  تسا  دیدرت  لمات و  لباق  شتایاور  ما و  هتشون  ثیدح  وا  زا  دسیون : یم  يدادغب  بیطخ 

هیقف : شیبحلا  وبا  ج -
دنا . هتخانشن  ار  وا  هک  تسا  یلوهجم 

هقدص : د -
يراتفرکین . هن  هتشگن و  دای  یکین  هب  وا  زا  هک  تسا  یلوهجم 

ثیل : نب  رمع  ه -
تسا . سانشان  یلوهجم 

تسا . ینئادم  نامه  هک  رفعج  نب  دمحم  و -
رد ار  يو  یلیقع  درک . مهاوخن  تیاور  وا  زا  يزیچ  زگره  ما و  هدرکن  تیاور  زگره  اما  هدینش ، ثیدح  وا  زا  دیوگ : یم  شا  هرابرد  دمحا 
یم ربلا  دبع  نبا  تسا . فیعض "  دیوگ " : یم  عناق  نبا  تسا . هتشون  شا  هرابرد  ار  لبنح  دمحا  رظن  هدروآ و   " فیعـض نایوار "  فیدر 

دوش . یمن  هدرمش  يوق "  ثیدح " ، ملع  دیتاسا  دزن  هب  : دیوگ
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تسا . دانتسا  لالدتسا و  لباق  ریغ  یلو  ینتشون ، شتایاور  دیوگیم : متاح  وبا 
يرصب : یمع  فلح  نب  یسوم  ز -

تاـیاور رایـسب  دـیوگ : یم  ناـبح  نبا  تسا . فیعـض "  هک "  هدـمآ  نیعم  نبا  لوق  زا  و  تسین . يوق "  دـیوگ " : یم  شا  هراـبرد  يرجآ 
دیمهف . يزیچ  دوش  یم  شتایاور  زا  یلو  تسین ، يوق "  دیوگیم " : ینطقراد  تسا . هدروآ  تشز  تسردان و 

يردخ : دیعس  یبا  نب  میهاربا  ح -
ادخ دشاب . يردخ "  دیعـس  یبا  زا  یعخن  میهاربا  تسرد "  منامگ  هب  تسا و  هتـشگن  دای  خیرات  رد  مان  نیدب  يرـسپ  يردخ  دیعـس  وبا  زا 

. تسا رتاناد 
نب ییحی  زا  دیمح ، نب  دمحم  زا  لهس ، نب  یلع  نب  دمحا  هللا  دبع  وبا  زا  تسا  هدرکتبث  یتیاور  نآرقلا "  یناعم  باتک "  رد  ساحن  - 34
ادـخ لوسر  تمدـخ  هب  عادولا  هجح  رد  يدرگنابایب  برع  دـیوگیم " : بزاـع . نب  ءارب  زا  قاحـسا ، یبا  ا ، هیواـعم ، نب  ریهز  زا  سیرض ،

: هدـب حیـضوت  ار  هیآ  نیا  میارب  مناملـسم . يدرم  نم  تفگ : دوب . هداتـسیا  يرتش  هدام  رب  تاـفرع  رد  شترـضح  هک  یلاـح  رد  تفر  (ص )
تـشهب ار  ناشیا  مینادرگ ، یمن  عیاض  دشاب  هدرک  وکین  راک  هک  ار  یـسک  شاداپ  ام  دندرک  هدیدنـسپياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک 

زا گنر  زبس  ياه  هماج  دـنیارآ و  یم  شیوخ  رب  نیرز  ياهدنبتـسد  نآ  رد  تسا و  ناور  اهرهن  شدورف  زا  هک  دوب  دـهاوخ  یندـع  ياـه 
رکب وبا  : دنرفن راهچ  نیا  نانآ  دنرود ، وت  زا  ناشیا  هن  یتسین و  رود  ناشیا  زا  وت  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  دنـشوپ ...  یم  قربتـسا  سدنس و 

هتـشون شریـسفت  رد  یبطرقار  نیا  تسا . هتـشگ  لزان  ناـشیا  هراـبردهیآ  نیا  هک  زوماـیب  شیوخ  هلیبق  هب  نیارباـنب  یلع . ناـمثع و  رمع و  و 
میدرک " . تیاور  هزاجا  اب  دمحلا هللا  ارنآ  همه  ام  و  تسا .

تسس يدنس  اب  ار  یئاوسر  غورد  نینچ  گرزب  يرسفم  هک  تسا  روآ  بجعت 

هحفص 182 ] ] 

غورد ص )  ) شربمایپ هب  شراگدرورپ و  هب  هتفگ و  اجیب  طوبرمان و  ینخس  هک  درب  یم  ساپـس  ار  ادخ  دنک و  یم  تیاور  هزاجا  اب  یهاو  و 
لقعت . یبو  ربدت  یب  لقن  زا  و  تیارد ، یب  تیاور  زا  ادخ  رب  هانپ  تسا  هدروآ  ناتهب  هتسب و 

رد يا  هملک  اما  دروآ ، يو  زا  یلاح  حرش  شخیرات  رد  يدادغببیطخ  تسا . هدمآ  يزورم  لهس  نب  یلع  نب  دمحا  مان  تیاور ، دنـس  رد 
هتـشون يو  زا  یثیدح  هدرک و  دای  وا  زا  لادتعالا "  نازیم  رد "  یبهذ  و  تسا . هتـسناد  یمن  ار  شمان  زج  وا  زا  يرادنپ  هتـشونن  شدـیجمت 

تسا . سانشان  لوهجم و  دمحا "  هک "  هتفگ  هدروآ و  ار  نیا  مزح  نبا  دیوگ : یم 
. دراد رایـسب  تشز  مولعمان و  تایاور  دیوگ : یم  هبیـشنب  بوقعی  تسا . هدـمآ  یمیمت  يزار  هللادـبع  وبا  دـیمح - نب  دـمحم  مان  نینچمه 
کلـسم و دب  دیوگ : یم  یناجزوج  تسین . دامتعا  دروم  دـیوگ : یم  یئاسن  درک . طایتحا  تقد و  دـیاب  شتایاور  رد  دـیوگ : یم  يراخب 

لقن نارگیديارب  ار  نآ  زا  يا  هملک  هک  مراد  هتـشون  تیاور  رازه  هاجنپ  دـیمح  نبا  زا  دـیوگ : یم  يزار  کلـضف  تسا . دامتعا  لـباق  ریغ 
تقو ره  داد و  یم  تبـسن  نارهم  هب  ار  نآ  دیـسر  یم  وا  هب  نایفـسزا  یتیاور  هاـگره  دـیوگ : یم  يدـسا  حـلاص  مزومآ . یمن  منک و  یمن 

داد . یم  تبسن  سیق  یبا  نب  ورمع  هب  دیسر  یم  روصنم  زا  یتیاور 
ار شتایاور  دـیوگ : یم  رگید  ياـجرد  و  میدرک . یم  غرود  هب  مهتم  ار  وا  درک  یم  تیاور  اـم  يارب  هچ  ره  دـیمحنبا  دـیازفا : یم  هاـگنآ 
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یم رد  مهب  تفرگ و  یم  ار  مدرم  تاـیاور  ، دـشاب خاتـسگ  ادـخ  هـب  نتـسب  غورد  رد  وا  زا  شیب  هـک  ما  هدـیدن  ار  یـسک  و  درک ، یم  داـیز 
هک ینوک  ذاش  نامیلـس  یکی  دشاب  رفن  ود  زا  رت  رهام  يزاسغورد  رد  یـسک  ما  هدیدن  دـیوگیم : زین  و  درک . یم  شیور  ریز و  تخیمآ و 

تشذگرد هریغم  نب  نوراه  نوچ  دیوگ : یم  یناغماد  یسیع  نب  دمحم  تخومآ . یم  درک و  یم  ظفح  ار  شتایاور  همه  دیمح  نب  دمحم 
مدرمش و رب  دروآ و  مشیپ  یئاهراموط  وا  دروایب ، میارب  هدینـش  هریغم ) نب  نوراه   ) زا هک  ار  یثیداحا  همه  مدرک  اضاقت  دیمح  نب  دمحم  زا 

اهدعب  دیمح  نبا  دیوگ : یم  رفعج  تسا . ثیدح  دنچو  تصش  دصیس و  شا  همه  مدید 

هحفص 183 ] ] 

دمحم هرابرد  هعرز  وبا  زا  دیوگ : یم  هعرز  وبا  ردارب  رـسپ  مساقلا  وبا  درک . رـشن  تبث و  هریغم ) نب   ) نوراه زا  لقن  هبثیدح  رازه  هد  دنچ 
يریپ هب  وا  متفگ : يرآهک  هدرک  هراشا  رـس  اب  تفگ ؟ یم  غورد  مدیـسرپ : وگن .) چیه  هک   ) داهن ناهدرب  ار  شتـشگنا  مدیـسرپ ، دـیمح  نب 

لقن رد  تـشاد  دــمعت  ناـج و  رــسپ  تـفگ : دــنا . هدــناوخ  یم  وا  رب  ار  یگتخاـس  ثیداـحا  هدز و  یم  هـقح  وا  هـب  دــیاش  دوـب  هدیــسر 
خـیاشم و زا  یعمج  شارخ و  نبا  هک  یلاح  رد  يزار ، متاح  وبا  لزنم  رد  دـیوگ : یم  يدـع  نب  میعن  وبا  شلعج .) رد  یگتخاسثیدـح و 

فیعـض ادج  شتیاور  رد  يو  هک  دنتفگ  اوامه  دندروآ و  اردـیمح  نبا  مان  هک  مدینـش  دنتـشاد ، روضح  ير  لها  ناناد  ثیدـح  دـیتاسا و 
ياملع لوق  زا  ار  اهنآ  دریگ و  یم  ار  هفوک  هرصب و  ثیدح  ياملع  ثیداحا  و  دنک . یم  لقن  هتخوماین ، هدینـشن و  هک  ار  یئاه  زیچ  تسا و 

ام يارب  دـیمح  نبا  هک  مدینـش  نینچ  شارخ  نبازا  تفگ : یم  ییحی  نب  دواد  دـیوگ : یم  دیعـس  نب  ساـبعلا  وبا  دـنک . یم  لـقن  ير  لـها 
هب ار  يزار  دیمح  نب  دمحم  ایآ  مدیسرپ : متاح  وبا  زا  دیوگیم : یعدرب  ورمع  نب  دیعـس  تفگ  یم  غورد  مسق ، ادخب  تفگ و  یم  ثیدح 
دزن دراد ، ریهز  وبا  زا  ثیدح  یباتک  دوب  هدادعالطا  نم  هب  نییناقلخ  زا  یثیدح  داتسا  تفگ : وا ؟ تسا  یسک  هنوگچ  یسانش ، یم  یتسرد 

نآ زا  تسد  دشن  رضاح  وا  اما   0 تـسا دهاجم  نب  یلع  تایاور  هکلب  تسین ، ریهز  یبا  ثیدح  مدید  مدرک ، یـسررب  هعلاطم و  ار  نآ  هتفر 
وا  0 متفر دـیمح  نب  دـمحم  دزن  اهدـعب  درادـن . تراهم  يزاـسغورد  رد  هک  تسا  يزاـسغرود  نیا  متفگ : مقیفر  هب  هتـساخرب  نم  درادرب .

هاگنآ و  دهاجم . نبیلع  زا  تفگ : يا ؟ هتخومآ  هدینـش و  هک  زا  ار  نیا  مدیـسرپ : دیمح  نب  دمحم  زا  دروآ . مشیپ  ار  ثیدـح  باتک  نامه 
، دوبمهارمه هک  متفر  یناوج  دزن  و  مداتفا ، بجعت  هب  درک ...  ثیدح  ام  يارب  دـهاجم  نب  یلع  دوب : هدـمآ  نینچ  نآ  ردو  دـناوخ  رب  ار  نآ 

ارنآ تفگ : دوب . هداد  ناشن  ام  هب  هک  مدیـسرپ  یثیدح  باتک  هرابرد  وا  زا  و  نییناقلخ )  ) زا ثیدـح  داتـسا  نآ  دزن  میتفر  هتفرگ  ار  شتـسد 
تسا . هتفرگ  تیراع  هب  نم  زا  دیمح  نب  دمحم 

تسا . هتشگ  الم  رب  فوشکم و  نآ  هک  نیا  هب  دراد  هراشا  هک  نیارب  متفرگ  لیلد  ار  نیا  دیوگ : یم  متاحوبا 
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دکوم و تخس  مدیسرپ : یئاسن  زا  دیوگ : یم  یناتک  تسین . یسک  دیوگ : یم  یئاسن  تسا . یندرکن  لقن  شتایاور  دیوگ : یم  همیزخ  نبا 
و تسا ، يزاـسغورد  دـیوگ : یم  رگید  ياـج  رد  و  هن . تفگ : يا ؟ هدرکن  تبث  وا  زا  یتـیاور  چـیه  مدیـسرپ : يرآ . تفگ : تـسا ؟ یعطق 
هک دنک  یم  لقن  یلکـشب  ار  يا  هنوراو  هتخیر و  مهب  ياهزیچ  هقث "  نایوار "  زا  دـیوگ : یم  نابح  نبا  دراد . ار  هدـیقع  نیمه  زین  هراونبا 

تساهدرکن . لقن  وا  زج 
ای هتخانـشن  ار  وا  هدرک ، دای  یبوخ  هب  وا  زا  هک  ره  تسا و  هتخاس  غورد  ثیدـح  رایـسب  هک  تسايزاسغورد  صخـش  نیا  مالک ، هصـالخ 
زا اقباس  متاح  وبا  تفگ : یم  ییحی  نب  دواد  دیوگ : یم  دیعس  نب  سابعلا  وبا  تسا . هدومن  رظن  راهظا  شا  هرابرد  دوش  اوسر  هکنآ  زا  شیپ 
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هب عجار  نمزا  نیعم  نب  ییحی  دیوگ : یم  يزار  متاحوبا  درک . شکرت  ریخا  مایا  رد  دعب و  وتخومآ  یم  درک و  یم  لقن  ثیدـح  نیارب  وا 
رد متفگ : دـنریگیم ؟ وا  رب  يا  هدرخ  هچ  تفگ : و  دنزرـس ، وا  زا  اـهراک  نآ  دوش و  راکـشآ  شعـضو  هکنآ  زا  شیپ  دیـسرپ  دـیمح  نبا 

: تفگ دهد . یم  رییغت  ار  ثیدح  هلاسر  هتشون  هتشادرب  ار  ملق  و  تسین . روطنیا  نیا  دیوگ : یم  هاگنآ  تسا ، هتشون  يزیچ  شثیدح  هلاسر 
تسا ... یتلصخ  شور و  دب  یلیخ  نیا 

، تخومآ یم  ثیدح  درک و  یم  تیاور  دـیمح  نب  دـمحم  زا  داتـسا  رگا  دـش  یم  هچ  متفگهمیزخ : نبا  هب  دـیوگ : یم  يروباشین  یلع  وبا 
یمن زگره  تخانش  یم  میا  هتخانش  ار  وا  ام  هکنانچ  رگا  تسا و  هتخانـشن  ار  وا  دمحا  تفگ : همیزخ  نبا  تسا . هدوتـس  ار  يو  دمحا  اریز 

شدوتس .
هللا دبع  نب  دمحم  زا  یقشمد ، ینادیم  باهولا  دبع  زا  یعبر ، عاجـش  نب  دمحم  نب  یلع  قیرطزا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  رکاسع  نبا  - 35

زا شدج  زا  شردـپ  زا  هرـصن ، یبا  نب  هلبج  نب  مزاح  زا  ینابیـش ، نامیلـس  نب  دواد  زا  دـیلو ، نب  دـمحم  زا  راکب ، نب  دـمحم  زا  رـسای ، نب 
ار امـش  ادخ  نوچ  ار  رفن  ود  امـش  نم  ادخب  دومرفرمع : رکب و  وبا  هب  ص )  ) ادخ لوسر  دـیوگ " : یم  هنع - هللا  یـضر  يردـخ - دیعـسوبا 

هک  ره  دنراد . یم  تسود  دراد  یم  تسود  ار  امش  ادخ  نوچ  ار  امش  ناگتشرف  مراد و  یم  تسود  دراد  یم  تسود 
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یم امـش  زا  دنویپ  هک  ره  و  دنک ، یکین  وا  هب  ادـخ  دـیامن  یم  یکین  امـش  هب  هک  ره  و  درادـب ، تسود  ار  وا  ادـخ  دراد  یم  تسود  ار  امش 
دهد " . رارق  هنیک  دروم  دهد  یم  رارق  شیوخ  هنیک  دروم  ناتترخآ  ایند و  رد  ار  امش  هک  ره  و  دسلگب ، وا  زا  دنویپ  ادخ  دلسگ 

شدنس : لاجر 
ینادیم : باهولا  دبع  فلا -

ار يراصنا  نوراه  نب  یلع  وبا  هک  نیا  صوصخ  رد  ،و  تسا هدومن  یم  یتقد  یب  يراگنا و  لهـسيو  دـیوگ : یم  یباتک  زا  لـقن  هب  یبهذ 
تسا . مهتم  دراد و  دوجو  دیدرت  دشاب ، هتخومآ ) ثیدح  وا  زا  و   ) هدید

هللا : دبع  نب  دمحم  ب -
تسا . دنسپان  یلکب  تیاور ) نیمه  ینعی   ) شتیاور تسا و  شهوکن  دروم  يو  تسا : هتشون  نینچ  يو  هرابرد  لادتعالا "  نازیم  رد " 

راکب : نب  دمحم  ج -
تسا . سانشان  وا  هک  دراد  تحص  نیا  دیوگ : یم  یبهذ  تسا . لوهجم  وا  دیوگ : یم  مزح  نبا  تسا . سانشان  دنسپان و 

دیلو : نب  دمحم  د -
تلیـضف رد  ار ، شا  هوای  لطاب و  تایاور  زا  يا  هراپ  هدرک و  یم  لعجثیدح  هک  تسا  يزاسغورد  هک  دـشاب  یـسنالق  نابا  نبا  منامگ  هب 

میدید . دلج  نیمه  رد  رکب  وبا 
نامیلسنب : دواد  ه -

تسا . فیعض "  ادج "  يو  هک  تسا  هتفگ  يدزا  دیوگ : یم  یبهذ 
دلبج : نب  مزاح  و -

مولعم . ان  دنسانشانهس و  ره  شدج  ردپ و  وا و 
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یم رمتعمنب . نسح  زا  هحلط ،- هدـش  دازآ  اـیرکز - زا  ءاوـنلا ، ریثـک  زا  يراـصنا ، رمعنب  دـمحم  زا  تسا  هدرک  تـبث  یتـیاور  يدزا  - 36
، دنیآ یم  رامش  هب  دندرک ، ادخ  ( نید  ) گنهآ دمحم  هارمه  هک  یتئیه  زاود  نآ  تفگ : دندیـسرپ ، رمع  رکب و  وبا  هرابرد  یلع  زا  دیوگ " :

دومرف "  اطع  دمحم  هب  ار  ود  نآ  ادخ  اما  درک ، اضاقت  ار  ود  نآ  شراگدرورپ  زا  یسوم  و 
تسا . هدناوخ  فیعض "  ار "  نآ  يدزا  و  تسا ، دنسپان  یتیاور  دسیون : یم  لادتعالا "  نازیم  رد "  یبهذ 

. دریگ یم  رارق  فیرط  نب  دعس  هورگ  رد  و  تسا ، تیاور  تسـس  دیوگ : یم  متاح  وبا  دراد . دوجو  ءاونلا  ریثک  مان  شدنـس  رد  میئوگیم :
لمات و ياـج  وا  هراـبرد  هک  رگید  ياـج  رد  و  تسا . فیعـض "  دـیوگ " : یم  یئاـسن  تسا . هدوب  فرحنم  نیدزا  دـیوگ : یم  یناـجزوج 

شیپ ءاونلا ، ریثک  هک  هدش  لقن  يدبع  ریشب  نب  دمحم  زا  تسا . هدوب  یطارفا  یعیـش  هعیـش و  تالغ  زا  دیوگ : یم  يدع  نبا  تسا . طایتحا 
تشادرب . تسد  عیشت  زا  گرم  زا 

هقث " و کی "  یتحشلاجر  نایمرد  هک  تسا  دنـس  ياه  یکانبیع  اـهنیا  دنـسانشان . لوهجم و  زین  شداتـسا  و  هحلط - هدـش  دازآ  اـیرکز -
تسا . نآ  نالطب  دهاش  نیرتاسر  هاوگ و  نیرتدنمورین  تیاور  نتم  و  دوش . یمن  تفای  دامتعا  دروم 

دنک یم  یفرعم  نایتشهب  زا  ار  نت  هد  نآ  هک  یتیاور  یسررب 

ص)  ) ربمایپهک فوع  نب  نمحرلا  دبع  زا  شردپ ، زا  دیمح ، نب  نمحرلا  دبع  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  دنـسم "  رد "  لبنح  دـمحا  - 37
دبع تشهب و  رد  ریبز  وتشهب  رد  هحلط  تشهب و  رد  ناـمثع  تـشهب و  رد  یلع  تـشهب و  رد  رمع  تـسا و  تـشهب  رد  رکب  وـبا  دوـمرف " :

رد  صاقو  یبا  نب  دعس  تشهب و  رد  فوع  نب  نمحرلا 

هحفص 187 ] ] 

تشهب "  رد  حارج  نب  هدیبع  وبا  تشهب و  رد  دیز  نب  دیعس  تشهب و 
، شریظن ادـخ  لوـسر  زا  شردـپ  زا  دـیمح  نب  نمحرلا  دـبع  زا  زین  و  تسا ، هدرک  تـبث  شیوـخ  حیحـص "  رد "  يذـمرت  دنـس ، نیمهاـب 
: " دیوگ یم  هک  تسا  هدرک  تبث  ینزام  ملاظ  نب  هللا  دـبع  قیرط  زا  ننـس "  رد "  دواد  وبا  ار  نیا   " حـیباصم . باتک "  رد  يوغب  نینچمه 

هتفرگ ار  متسد  دیز  نبدیعـس  تقو  نیا  رد  تساخرب . قطن  هب  صخـش  نالف  دش  دراو  هفوک  هب  ینالف  نوچ  تفگ : ورمع  نب  دیز  نب  دیعس 
يا هظحل  تسیک ؟ یمهد  مدیـسرپ : درمـش .) رب  ار  ناـنآ  و   ) دنتـشهب رد  رفن  هن  هک  داد  یهاوـگ  سپـس  ینیب ؟ یمن  ار  رگمتـس  نیا  تـفگ :

 " نم . تفگ : سپس  دنام و  شوماخ 
دیز نب  دیعـس  درب و  ار  ع )  ) یلع مان  یـسک  دوب ، دجـسم  رد  يو  هک "  تسا  هدرک  تبث  نینچ  سنیخا  نمحرلا  دبع  قیرط  زا  نینچمه  يو 

رد رکب  وبا  تسا و  تشهب  رد  ربمایپ  دنتـشهب : رد  رفن  هد  دومرف : یم  هکمدینـش  وا  زا  و  ص )  ) ادخ ربمایپ  يارب  مهاوگ  نم  تفگ : هتـساخرب 
تشهب رد  کلام  نب  دعس  تشهب و  رد  ماوع  نب  ریبز  تشهب و  رد  هحلط  تشهب و  رد  یلع  تشهب و  رد  نامثع  تشهب و  رد  رمع  تشهب و 

؟ تسیک وا  دندیـسرپ : هرابود  دنام . سوماخ  تسیک ؟ وا  دندیـسرپ : مدرب . یم  مان  ار  یمهد  مدوب  لیام  رگا  و  تشهب . رد  فوع  نب  دـبع  و 
 " رد يربط  بحم  " و  لوصولا ، ریـسیت  رد " عبید  نبا  و  تسا ، هدرک  تبث  عماج "   " رد يذـمرت  دنـس ، نیمه  اـب  دـیز " . نبدیعـس  تفگ :

روکذم . یئاور  قیرط  ود  ره  هب  هرضنلا "  ضایر 
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یمن تباث  دـنا ، هتفای  تشهب  هدژم  دـنیوگ  یم  هک  رفن  هد  نآ  يارب  ار  يا  هژیو  تلیـضف  درادـن و  یتیمها  نادـنچ  تیاور  نیا  ام  هدـیقع  هب 
هک هدژم  رایـسب  و  نانموم ، يارب  تشهب  هدژم  تسه  هیآ  اسب  میرک  نآرق  رد  اریز  دنادرگ ، یم  زیامتم  نانموم  عمج  زا  ار  ناشیا  هن  دیامن و 
زا یئاه  هد  وت  درادن و  رفن  دنچ  هب  یـصاصتخا  ندوب  یتشهب  نیا  ربانب  دوب ، دـهاوخ  تشهب  رد  دـیامن  هتـسیاش  راک  دروآ و  نامیاسک  ره 

دیامرف : یم  دوش . یم  لماش  ار  ادخ  قلخ 
تسا " . ناور  اهرهن  شریز  زا  هک  دنراد  یئاه  تشهب  هک  هدب  هدژم  دندرک  هدیدنسپ  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  هب  " 

دشاب " . ناشیا  نآ  زا  تشهب  هک  اهب )  ) نیا هب  هدیرخ  ار  ناشیئاراد  ناج و  نانموم  زا  ادخ  " 
دنتشهب " ، نیرق  ناشیا  دنداهن ، ناشراگدرورپ  هار  رد  رس  دندرک و  هدیدنسپ  ياهراک و  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  " 

تسا " . ناوراهرهن  شریز  زا  هک  دروآ  یم  رد  اه  تشهب  هب  دندرک  هدیدنسپ  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ادخ  " 
تشاد " . دنهاوخ  هنایشآ  اه  تشهب  رد  دندرک  هدیدنسپ  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  " 

دمآ " . دنهاوخ  ردتشهب  هب  ناسک  نینچ  دهد  ماجنا  هدیدنسپ  ياهراک  زا  دشاب و  نموم  هک  ینز  درمره و  " 
. " دمآ دنهاوخ  رد  تشهب  هب  ناسک  نینچ  دنک  هدیدنسپ  راک  دشاب و  نمومهک  ینز  درم و  ره  " 

هحفص 189 ] ] 

تسا " . ناور  اهرهن  شریز  زا  هک  دروآ  یم  رد  اه  تشهب  هب  ار  وا  درب  نامرف  ار  شربمایپ  ار و  ادخ  هک  ره  " 
تسا " . ناور  اهرهن  شریز  زا  هک  دروآ  یم  رد  اه  تشهب  هب  ار  وا  دنک  هدیدنسپ  راک  دروایب و  نامیا  ادخ  هب  هک  ره  " 

تساناور " . اهرهن  شریز  زا  هک  تسا  هداد  هدعو  اه  تشهب  نموم  نانز  نادرم و  هب  ادخ  " 
شا هعیش  یلع و  دومرف : هک  هتـسویپ  تحـص  هب  یمارگ  ربمایپزا  ثیدح  نیا  دنیآ . یمرد  تشهب  هب  ص )  ) دمحم تما  زا  ناسک  رایـسب  هچ 
هدب هدژم  ار  تتما  تفگ : هدمآ  یحو  هتشرف  هک "  هتـسویپ  تحـص  هب  ثیدح  نیازین  و  تسا . هداد  ع )  ) یلع هب  ار  نآ  هدژم  و  دنتـشهب . رد 
هدرک انز  يدزد و  هچ  رگ  یحو  هتـشرف  يا  متفگ : دمآ . دهاوخ  رد  تشهب  هب  دزاسن  دنادن و  ادخ  کیرـش  ار  يزیچ  دریمب  ات  سک  ره  هک 

هچ رگ  و  يرآ ، تفگ : دـشاب ؟ هدرک  اـنز  يدزد و  هچ  رگ  متفگ  يرآ . تفگ : دـنک ؟ اـنز  يدزد و  هـچ  رگ  مـتفگ : يرآ . تـفگ : دـشاب ؟
دشاب " . هدروخ  بارش 

دهد یهاوگ  یتسار  هب  سک  ره  هک  دیهد  هدژم  ارناگدنیآ  دـیریگ و  هدژم  تسا " : هتـسویپتحص  هب  شترـضح  زا  ثیدـح  نیا  نینچمه 
دیآ " . رد  تشهب  هب  تسین  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  هک 

ادخ ربارب  رد  هک  یـسک  يانثتـسا  هب  دمآدیهاوخ  رد  تشهب  هب  نات  همه  هک  دـنگوستسا  وا  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  ثیدـح " : نیا  زین  و 
نم زا  هک  ره  دومرف : دـچیپ ؟ رـس  تشهب  هب  دورو  زا  تسا  نکمم  یـسک  هچ  ادـخ  ربماـیپ  يا  دـنتفگ : دـمرب . ناـیاپراچ  نوچ  اـی  دـچیپرس 

دچیپب  منامرف  زا  رس  هک  ره  دیآ و  رد  تشهب  هب  دیامن  تعاطا 

هحفص 190 ] ] 

دیآ " . رد  خزود  هب 
ار نایتشهبمراهچ  کی  دننک  یم  يوریپ  ارم  هک  یناسک  متما  زا  مراودیما  نم  هک "  هدینش  ص )  ) ربمایپ زا  هک  هتسویپ  تحـص  هب  رباج  زا  و 
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ریبکت گناب  دیوگ : یم  دنهد . لیکشت  ار  نایتشهب  موس  کی  مراودیما  دومرف : میتشادرب . ریبکت  گناب  يداش  زا  دیوگ : یم  دنهد . لیکـشت 
دنهد " ، لیکشت  ار  نآ  مظعا  شخب  هک  مراودیما  دومرف : هاگنآ  میتشادرب .

دروآ رد  تشهب  هب  هبساحم  یب  ار  نت  رازه  داتفه  متما  زا  هک  داد  هدعو  نم  هب  مراگدورپ  دومرف " : هک  هدش  هدرمش  حیحـص "  زین "  نیا  و 
اهنیا . ریظن  رگید  حیحص "  ثیدح "  رایسب  دننک " و  یم  تعافش  نت  رازه  داتفه  يارب  ناشیا  زا  هرازه  ره  هاگنآ  و 

نایتشهب هلمج  زا  دیدرت  نودب  دنـشاب  تنـسو  نآرق  دنبیاپ  هدوب و  نموم  اعقاو  هاگ  ره  دنا  هتفای  تشهب  هدژم  هک  يا  رفن  هد  هورگ  نیا ، ربانب 
، رفن هد  نیا  زا  ریغ  انمـض  تسا . هدوب  راک  وکین  هدرک و  ادخ  مکحمیلـست  نتـشیوخ  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  ریاس  دـننام  دوب ، دـنهاوخ 

رامعدننام تسا  هداد  تشهب  هدژم  شیوخ  نابز  هبوهدرب  مان  ار  ناشیا  ص )  ) مرکا ربمایپ  دـنا و  هتفای  تشهب  هدژم  زین  باحـصا  زا  يا  هدـع 
: هدومرفو تسا . هدیدرگ  عونمم  مارح و  رامع  ربشتآ  هدب ، تشهب  هدژم  ار  وا  هدومرف : وا  هب  یحو  هتشرف  لوق  زا  ص )  ) ربمایپ هک  رـسای  نب 

رسای نادناخ  هک "  هتسویپ  تحص  هب  شترـضح  زا  ثیدح  نیا  و  دسرب . ای  دریگ  رد  ار  نآ  هک  تسا  مارح  شتآ  رب  رامع  تشوگ  نوخ و 
ناملـس رـسای ، راـمع  بلاـطیبا ، نب  یلع  تسا : نت  راـهچ  هتفیـش  تشهب  هک  ثیدـح  نیا  زین  تشهب " و  ناـت  هدـع  و  داـب ، تـشهب  هدژم  ار 

تشهب  یتیاور "  هب  دادقم " و  و  یسراف ،

هحفص 191 ] ] 

زا یحیحص  ثیدح  شندوب . یتشهب  يایوگ  هدیـسر  ثیدح  نیدنچ  ناحوص  نب  دیز  هرابرد  لالب " و  ورامع  یلع و  تسا : رفن  هس  هتفیش 
شندوب . یتشهب  زا  یکاح  تسا  تسد  رد  مالس  نب  هللا  دبع  هرابرد  ملسم "  قیرط " 

اهوبـسنآ رب  و  دـننک ، ارپ  یم  نآ  زا  ار  مدرم  يا و  هتفرگ  رارق  نم  تمحر  هقطنم  ربوت  هک  تسا  نـالا  يرادـنپ  دـیامرف " : یم  ع )  ) یلع هب 
. وربور ياه  تخت  رب  هتسشن  هناردارب  میتشهب  رد  رفعج  لیقع و  همطاف و  نیسح و  نسح و  وت و  نم و  و  نامسآ ، ناگراتس  هرامـش  هب  تسا 

 " دنتشهب . رد  وت  هعیش  وت و 
. دنناتسادمه ثیدح  نیا  یتسرد  رب  همه  دنا " و  یتشهب  ناناوج  رورس  ود  نیـسح  نسح و  هک "  هتـسویپ  تحـص  هب  يو  زا  ثیدح  نیا  و 

همه تشهب و  رد  ناشیومع  تشهب و  ردناشردام  تشهب و  رد  ناشردـپ  تسا و  تشهب  رد  ناشدـج  نیـسح ، نسح و  هدومرف " : نینچمه 
 " باتک ود  رد  یناربط  ار  نیا  تشهب "  رد  ناشرادـب  تسود  هک  ره  و  تشهب ، رد  ناـشدوخ  تشهب و  رد  ناـشاه  یئاد  تشهب و  ردناـش 
ود تسا و  تشهب  ردبلاط  یبا  نب  رفعج  هک "  هتـسویپ  تحـص  هب  ثیدح  نیا  شترـضح  زا  زین  و  تسا . هدرک  تبث  طسوا "  ریبک " و " 

 " دریگ . یم  زاورپ  دهاوخب  اج  ره  هب  نآ  اب  هک  دراد  لاب 
باتک ود  نامه  رد  یناربط  و  تسا . نایتشهب  زا  هک  هدومرف  مریصا  تباث  نب  ورمع  قح  رد  هک  هدش  هدرمش  حیحص "  يو "  زا  ثیدح  نیا 
بیهـص و  میتـشهب ، هب  دورو  رد  برع  ورـشیپ  نم  هدومرف " : نینچمه  داـب . هدژم  تشهب  ارت  دوـمرف : دوعـسم  نب  هللا  دـبع  هب  هک  هدرک  تبث 
هدرمش وکین "  یمثیه "  هدرک و  تبث  یناربط  ار  نیا   " تشهب . هب  دورو  رد  نایناریا  ورشیپ  ناملـسو  نایـشبح ، ورـشیپ  لالب  و  مور ، ورـشیپ 

ياپ  اب  تشهب  رد  هک  هداد  هدژم  تسا - هدوب  گنل  هک  ار - حومج  نب  ورمع  زین  و  تسا .

هحفص 192 ] ] 

هدژم ار  سیقنب  تباث  و  دندامتعا . دروم  هقث " و  شدنـس "  لاجر  تسا و  هدرک  تبث  لبنح  دمحا  ار  شثیدـح  و  تفر . دـهاوخ  هار  ملاس 
شدروآ . دهاوخ  ردتشهب  هب  ادخ  تشگ و  دهاوخ  دیهش  تسیز و  دهاوخ  هدوتس  هک  هداد 
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تاراختفا تابثا  هلیسو  دنا و  هتفرگيدنس  ار  نآ  هتخادنا و  هار  هب  هرـشبمهرشع "  تیاور "  رـس  رب  هک  تسا  یلاجنج  هچنیا  اهنیا ، دوجواب 
زایتما تیزم و  نیا  هب  نانآ  طقف  ایوگ  هک  دنیامن  نیقلتنینچ  دنهد و  صاصتخا  ناشیا  هب  ار  ندوب  یتشهب  دنهاوخ  یم  رفن و  دنچ  نآ  يارب 

دراد و توافت  تسار  ناشیا  هچنآ  ابهدیسر  ار  نارگید  هک  تشهب  هدژم  همه  نآ  هتفاین و  یسک  ناشیا  زج  ار  تشهب  هدژم  دنا و  هتشگ  لئان 
ار ناشیاترخآ  رد  ایند و  یناگدـنز  رد  دـندومن  یم  يراک  زیهرپ  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  دـیامرف : یم  هک  تسا  یهلا  مالک  نیا  زج 

تسا . میظع  يزوریپ  نآ  تسین ، لیدبت  رییغت و  ار  ادخ  ياه  نامرف  تسا و  هدژم 
وزج نآ  هب  فارتـعا  و  دـنروآ ؟ یم  رد  ناـنآ  راـصحنا  هب  ار  تشهب  ودـنهد  یم  صاـصتخا  رفن  هد  نآ  هب  ار  تـشهب  هدژم  ارچ  نـیا ، رباـنب 
میهد یهاوگ  هک  نیا  و  : " دسیون ... یم  دهرـسم  هب  ددسم  هب  يا  همانرد  نایلبنحییاوشیپ  دمحا  هکنانچ  دنرامـش  یم  يرورـض  تادـقتعم 
ربمایپ هک  ره  نیا  ربانب  هدیبع . وبا  نمحرلا و  دبع  دیعـس و  دعـس و  ریبز و  هحلط و  یلع و  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  دنتـشهب  رد  رفن  هد  نآ 
ینالف تسا و  تشهب  رد  ینالف  یئوگب  هکتسین  اور  میهد و  یم  ندوب  یتشهب  یهاوگ  شقح  رد  هداد  تشهب  یهاوگ  شا  هراـب  رد  (ص )

هک دیـشاب  هدومن  تیاـنع  دـیاش  ارچ ؟ اـه  فرح  نیا   " تسا . هداد  تشهب  یهاوـگ  ناـشیارب  ص )  ) ربماـیپ هک  يرفن  هد  نآ  زج  خزود ، رد 
میتسین  عالطا  یب  نآ  ببس  زا  زین  ام  و  ارچ ؟

میرذگ . رد  دیابن  یبایزرا  قیقحت و  یب  نآ  زا  میراد و  یسررب  قح  تیاور  نتم  دنس و  رد 
هدرکن تیاور  ار  نآ  یـسک  ود ، نیا  زجو  دوش  یم  یهتنم  دیز  نب  دیعـس  فوع و  نبنمحرلا  دـبع  هب  دـینک  یم  هظحالم  هکنانچ  شدـنس 

نمحرلا دبع  یئاور  قیرط  تسا .
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یناـمز فوـع و  نب  نمحرلا  دـبع  زا  یهاـگ  هک  شردـپ  زا  يرهز  نمحرلا  دـبع  نب  دـیمح  نب  نمحرلا  دـبع  هب  تسا  رـصحنم  فوـع  نب 
نمحرلا دـبع  نبدـیمح  تشذـگ  رد  هب  هجوت  اب  اریز  مامت ، ان  تسا و  لطاب  دنـس ، نیا  تسا . هدرک  تیاور  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  امیقتـسم 

لاـس 105 رد  يو  دـنک . تیاوروا  زا  اـت  هدرکن  كرد  ار  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هدوب و  یعباـت  هکلب  یباحـصهن ، يو  هک  دوش  یم  مولعم 
هلـصافب ای  هتفاـی  تاـفو  فوع  نب  نمحرلادـبع  هک  یلاـس  تسا  هدوب  لاس 32 ه  دـلوتم  نیا  ربانب  هتـشذگ ، رد  یگلاـس  نس 73  هـب  يرجه 

رد فوعنب  نمحرلا  دـبع  زا  سپ  ناـمثع  دـناد و  یم  عطقنم  ار  ناـمثع  رمع و  زا  دـیمح  تیاور  رجح  نبا  ببـس  نیمه  هب  نآ . زا  لاـسکی 
تیاور قیرط  سپ  تسین . حیحـص  دنـس  نیا  نیا ، رباـنب  دوب . دـهاوخ  عطقنم  فوـع  نب  نمحرلا  دـبعزا  يو  تیاور  اـعبط  تسا و  هتـشذگ 

هدرک تیاور  هفوکرد  هیواعم  هرود  رد  ار  نآ  تسا و  هدرمش  هرشبم "  هرـشع  زا "  ار  دوخ  هک  دیز  نبدیعـس  صخـش  هب  دوش  یم  رـصحنم 
هدومنن لقن  يو  زا  نآ  زا  شیپ  سکچیه  تسا و  هدشن  هدینش  نامز  نآ  ات  يو  زا  ثیدح  نیا  و  میدید - تیاور  ردص  رد  ار  نیا  و  تسا -

هک دیـسرپن  یباحـص  نیا  زا  یـسک  تسا . هدروآ  نابز  هب  هدوب  ءوس  تاـغیلبت  ثیدـح و  لـعج  يراـکهبت و  هرود  هک  ناـمز  نآرد  طـقف  و 
دای نیدشار  يافلخ  هرود  نآ  زا  چیه  و  هیواعم ، نامز  ات  هتشاذگ  هدرکن و  لقن  هتشادموتکم و  ار  ثیدح  نآ  هک  هدوب  شراکرد  يرـسهچ 

ار نآ  دنزاس و  مکحم  شیوخ  عضوم  ات  دنا  هدوب  یتیاور  نینچ  دـنمزاین  تخـس  باحـصا  رگید  ناشیا و  هک  هرود  نآ  رد  تسا و  هدومنن 
رپ ياه  لاس  نآ  رد  هک  ار  قوقح  رایـسب  دـنیامن و  يریگولج  اـه  يزیرنوخ  زا  دـنریگ و  راـکب  نارگید  یقطنم  عاـنقا  رد  دـنروآ و  تجح 

میژر هتـسشن و  تنطلـس  تخت  رب  هیواعم  هک  يزور  ثیدـح  نیا  يرادـنپ  دـنراد ؟ ناما  رد  ظوفحم و  هتـشگ  لاـمیاپ  نینوخو  شکمـشک 
هدینـش ص )  ) یمارگ ربمایپ  زا  شیپ  لاس  اههد  ار  نآ  هک  نیا  هن  تسا  هتـشگ  ماـهلا  دـیز  دیعـس  هب  هدرک  لـیمحت  ناناملـسم  رب  ار  شهاـبت 

دشاب .
ياه  مانشد  تالمح و  تسناوتن  هک  یماگنه  دیز  نب  دیعس  هک  مرب  یم  يوق  نامگ 
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هاگتـسد هب  تبـسن  دـیامن و  تمواقم  دوب  هتـشامگ  هفوک  رب  هیواعم  هک  یناسک  ربارب  رد  ودـنک  لمحت  ار  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  نیفلاـخم 
ناورم هب  دروم  نآ  رد  هدیزرو و  يراد  دوخ  وا  يدـهعتیالو  ابتقفاوم  دـیزی و  اب  تعیب  زا  هکنانچ  دوب  هتفرگ  فلاخم  عوضوم  زین  همکاح 

يو بیـسآ  زا  ار  دوخ  هک  نیا  يارب  تسا و  هدیـسرت  هیواـعم  یـضرعت  تامیمـصت  زا  شیوـخ  ناـج  رب  دوـب . هتفگنشخ  ینخـس  مکح  نب 
دنا هدزیم  يو  هب  هک  ار  ع )  ) یلع قشع  يدـنم و  هقالع  ماهتا  دـنادرگ و  شیوخ  تیامح  رپس  ار  نآ  ات  هدرک  لعج  ار  تیاور  نیا  دـناهرب 

نادنز نوگ و  انوگ  ياهرازآ  هجنکش و  ضرعم  هب  دنتخاس  یم  مهتم  ع )  ) یلع قشع  يرادفرط و  هب  ار  هک  ره  نامز  نآ  و  دزاس ، فرط  رب 
هدیچیپ رس  شتعیب  زا  هک  یناسک  و  (ع ) یلعنانمشد نافلاخم و  هب  تشهب  ندیشخب  و  ثیدح ، نیا  لعج  اب  ناسنیدب ، دمآ . یم  رد  مادعا  و 

نارـس تسا . هتخاـس  رود  دوـخ  زا  ار  رازآ  گرم و  رطخ  وهدـینادرگ  دونـشخ  ار  تقو  مکاـح  دـنا  هدرک  هناحلـسم  ماـیق  شتفـالخ  هیلع  و 
وا هعیـش  و  ع )  ) یلع نارادتـسود  زا  کی  چیه  هدناشنن و  ناشفیدر  رد  اررگید  سک  چیه  هداد و  رارق  فص  کی  رد  ار  ع )  ) یلع نافلاخم 

هدیرفآ رفن  دنچ  نیمه  يارب  ار  تشهب  يرادنپ  هتسنادن  ناشیا  زرطمه  دادقم  رامع و  رذ و  وبا  ناملس و  نوچ  ار  تشهب  لها  نارورـس  ار و 
زا يزیچ  هک  يزاسغورود  ره  راکهبت و  لعاج  ره  ياپ  هب  هک  یطئارـش  رد  تسا  هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  مکاح  فطع  لمع  نیا  اـب  و  دـنا ،

دوب رواد  نامیا  فاـصنا و  لـقع و  ودوبن  نیب  رد  میـس  رز و  ریـشمش و  ياـپ  رگا  دـنتخیر . یم  میـس  رز و  اـهراورخ  تخاـسیم  هنوگ  نیا 
دروآیمن مهارف  شدادـضا  نانمـشد و  نافلاخم و  اب  تشهب  رد  ع )  ) یلع زگره  تفریذـپ و  یمن  ار  تیاور  نیا  نومـضم  نتم و  سکچیه 

تایح خیرات  راتفر و  هک  دنناد  یم  همه  دنبای . یمن  یناسمه  تدـحو و  دـنیآ و  یمن  مهارف  دادـضا  ناضقانتم و  تسا  ملـسم  هک  یلاح  رد 
رکب و وبا  هویش  زا  يوریپ  یتقو  هرفن  شـش  ياروش  رد  هک  تسا  يدرم  نامه  وا  تسا و  نارگید  نآ  تایح  خیرات  راتفرزا و  ریغ  ع )  ) یلع

تحارص هبار  تفلاخم  تیدض و  نیا  دیالاین و  هویش  نآ  يوریپ  هب  ات  دیـشوپ  تفالخ  زا  مشچ  دنتفرگ  تفالخ  هب  شباختنا  طرـش  ار  رمع 
هب دهدب  تداهش  دشن  رضاح  تشگن و  تحاران  شنتشک  زا  درک و  ادیپ  نامثع  اب  ار  اه  شکمـشک  تافالتخا و  نآ  اهدعب  تشاد و  مالعا 

هتشک  قح  انبنامثع  هک  نیا 
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هب مومع  کلم  زا  نامثع  هک  ینیمز  هعطق  رهناه  دروآ " : رب  دایرف  قلخ  هوبنا  ياههدوت  نایمرد  دومرف و  داریا  ار  هیقیقش  قطن  تسا و  هدش 
گنج هب  نکش  تعیب  ود  نآ  سپس  تسا " . هتشگزاب  یمومع  هنازخ  هب  هدیـشخب  یـسک  هب  ادخ  لام  زا  هک  یلام  ره  هداد و  یـسک  کلمت 

اهنیا اـیآ  مـناد  یمن  یم  دـنیآ ؟ یم  درگ  تـشهب  رد  ع )  ) یلع اـب  هنوـگچ  اـه  نـیا  دـنتفر . نتـشک  هـب  شتفلاـخم  هار  رد  دنتـساخرب و  يو 
زگره !  ؟ دنا هدوب  يدزیا  میعن  نادواج و  تشهبهتسبلد 

تیاور : نتم  یسررب 
دراد . یم  زاب  نآ  قیدصت  زا  ار  ام  هک  میراد  یتارظن  تالمات و  زین  تیاور  نتم  هرابرد 

دقتعم شاهدژم  ثیدح و  نیا  هب  تسا ، هتفای  تشهب  هدژم  رفن  هد  نآ  زا  دوخ  هتشگ و  لقنشنابز  زا  تیاور  هک  فوع  نب  نمحرلا  دبع  ایآ 
ارت هن  رگ  نک و  تعیب  هکهدیشک "  ع )  ) یلع رس  رب  ریشمش  هرفن  شـش  ياروش  زور  نآ  دوجو  اب  تسا و  هتـسناد  یم  تسار  ار  نآ  هدوب و 

ع)  ) یلع هب  هدروآ  شیپ  یکانرطخ  عضو  یمالـسا  هیور  زا  مکاح  فارحنا  هتفرگ و  ارف  بوشآ  ار  روشک  هک  یماـگنه  تشک " و  مهاوخ 
لمع هدرپس  نم  هب  هک  يدهعت  فالخ  رب  نامثع ) ینعی   ) وا اریز  مراد ، یم  رب  ار  ریشمش  نم  رادرب و  ار  تریشمش  یهاوخ  یم  رگا  هتفگ " :
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ادخهب هدومن  تمادن  راهظا  تسا  هدرک  نامثع  اب  هک  یتعیب  زا  و  دنزن ، فرح  نامثعاب  تسا  هدنز  ات  هک  هتـسب  دـهع  دوخ  اب  " و  تسا هدرک 
هب مهتم  ار  وا  نامثع  و  تسا ، هدوب  رهق  نامثع  اب  هک  هدرم  یلاح  رد  و  درازگن ، زامن  وا  رب  ناـمثع  هک  هدرک  تیـصو  و  تسا ، هدرب  یم  هاـنپ 

نبنمحرلا دبع  هک  تفگ  ناوت  یم  ایآ  دیآ ؟ یم  روج  تیاور  نآ  تحـص  اب  تایعقاو  نیا  ایآ  تسا ؟ هدـناوخ  یم  قفانم  هدرک و  یم  قافن 
دنا ؟ هدرک  یم  ار  اهراک  نیا  لاح  نیع  رد  دنا و  هتشاد  رواب  هدینش و  ار  ثیدح  نیا  نامثع  فوع و 

زا تافو  ماگنه  هب  هرهاط - هقیدـص  ص -)  ) ربمایپ هشوگ  رگج  هک  دنتـسه  يرفن  ود  نامه  دـنا  هتفای  تشهب  هدژم  هک  يرمع  رکب و  وبا  ایآ 
نیگمشخ یضاران و  اهنآ 
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دونشخ دیدروآ و  مشخ  هب  ارم  رفن  ود  امش  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  شناگتشرف  ادخ و  دومرف : ناشیا  هب  هک  دنتسه  يرفن  ود  نامه  ایآ  دوب ؟
ود نآ  نیـسح - نسح و  ردام  هک  يرفن  ود  نامه  و  درب ؟ مهاوخ  تیاکـش  وا  هب  امـش  زا  مدرک  تاـقالم  ار  ص )  ) ربماـیپ رگا  و  دـیتخاسن ،

باطخ رسپ  تسد  زا  هک  اه  هچ  وت  زا  سپ  ادخ  ربمایپ  مردپ  هآ  هک  تشادرب  ناش  هیلع  تیاکش  گناب  نانک  هلان  نایرگ و  نایتشهب - رورس 
ناشقح رد  ع )  ) یلع نینموملا  ریمانخـس  دـندرب و  اـمغی  هب  ار  ص )  ) ربمایپنادـناخ ثاریم  هک  اـه  ناـمه  و  میدیـشکن ؟ هفاـحق  یبا  رـسپ  و 

؟ دور یم  امغی  هب  مثاریم  هک  متـسیرگن  مدیزرو و  یئابیکـش  دوب  هدیلخ  میولگ  رد  ناوختـساو  هدـیدرد  راخ  هک  یلاح  رد  هک  دـمآ  تسار 
وا و و  دوشن ، رـضاح  شا  هزاـنج  عییـشت  رد  درازگن و  زاـمن  وا  رب  درک  تیـصو  اـهیلع - هللا  مالـس  همطاـف - هک  تسا  يرکب  وـبا  ناـمه  نیا 

یم نیرفن  ارت  مناوخ  یم  هک  يزامن  ره  رد  تفگ : وا  هب  سدـقا  كاپ و  ربماـیپ  زیزعرتخد  هک  تسا  ناـمه  اـیآ  و  دـندشن ؟ رـضاح  شقیفر 
ادخ ربمایپ  هک  یناسک  هک "  میناد  یم  و  درزآ ؟ هلیسو  نادب  ار  ص)  ) ربمایپ تخاس و  لامیاپ  ار  ع )  ) همطاف هناخ  تمرح  هک  نامه  و  منک ؟

نامه ...  تسا و  نامه  نیا  ایآ  و  تشاد " . دنهاوخ  كاندرد  یباذع  دنرازآ  یم  ار 
واایآ دیسرپ  یم  دوب - هاگآ  ناقفانم  مان  زا  هک  ینامی - هفیذح  زا  لاح  نیع  رد  وتشاد  رواب  تشادنپ و  یم  تسار  ار  تیاور  نیا  رمع  ایآ 

هب ندش  بقلم  زا  شتفالخ  هرود  رد  هک  يزور  ایآ  تسا ؟ هدروآ  اهنآ  فیدر  رد  ار  وا  مان  ص )  ) ادـخربمایپ ایآ  تسا و  ناقفانم  رامـش  زا 
يو ص)  ) ربمایپ تفگ  شباوج  رد  رمع  تساهتخاس و  بقلم  نآ  هب  ار  يو  ص )  ) ربمایپ هک  تفگ  وا  هب  هریغم  و  درک ، یهن  یـسیع "  وبا  " 

شبقل و  دمآ ، دهاوخ  نامرسرب  هچ  میناد  یمن  تسا و  هتشذگ  رد  وا  زا  ص )  ) ربمایپ تفگ  شباوجرد  رمع  تسا و  هتخاس  بقلم  نآ  هب  ار 
سپ دوب  هدـش  هداد  وا  هب  تشهب  هدژم  اـعقاورگا  تشاد " و  عـالطا  تراـشب  نیا  زا  زور  نآ  رد  اـیآ  دـیمان ، هللا "  دـبع  وبا  داد و"  رییغت  ار 

دمآ  دهاوخ  شرس  رب  هچ  تسناد  یمن  روطچ 
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وبا يارب  وا  زا  ات  درب  یم  دیـشک و  یم  هدـش "  راهم  رتش  لثم "  ار  یلع  هک  تسا  يرمع  نامه  نیا  اـیآ  تشاد ! ؟ دـهاوخ  یتشونرـس  هچو 
ربمایپ اب  یلع  يردارب  رکنم  تقو  نامههک  نامه  " و  دش ؟ یهاوخ  هتشک  هن  رگ  نک و  تعیب  هک "  درک  یم  شدیدهت  دریگب و  تعیب  رکب 

تاروتسد زا  يرایسب  هکنانچ  تسا ؟ هتفرگ  رارق  همه  لوبق  دروم  هتشگ و  ملسم  تباث  حیحـص و  تنـس  اب  هک  یتقیقح  رکنم  تشگ ، (ص )
درک يراد  دوخ  تعیب  زا  ارهک  ره  هفیلخ  باختنا  اروش  رد  درک  تیـصو  هک  نامه  تسا و  هتـشگ  رکنم  ار  شتنـس  ص )  ) ربمایپ نامیلعت  و 
هدژم دـنیوگ  یم  هک  يرفن  هد  زا  رگید  یکی  ای  تسا ، ع )  ) یلع نینموملا  ریما  تسردان  باختنا  نآ  فلاخم  هناگی  تسناد  یم  و  دنـشکب ،

شتنعل ادخ و  مشخ  دوبدهاوخ و  نادواج  نآ  رد  تسا و  منهج  شیازج  دشکب  ادمع  ار  ینموم  سک  ره  میناد "  یم  و  دـنا ؟ هتفای  تشهب 
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 " تساهتخاس . ایهم  شیارب  نیگمهس  یباذع  دوب و  دهاوخ  وا  رب 
دصق هب  ار  هنیدم  هدرک  هیـصوت  وا  هب  یتقو  هبعـش - نب  هریغم  هبنیا  دوجو  اب  تشاد و  رواب  تشادنپ و  یمتسرد  ار  تیاور  نیا  نامثع  ایآ 

یم هدرپس  روگ  هب  شیرق  زا  يدرم  هکم  رد  هک  مدینش  ادخ  ربمایپ  زا  تفگ : یم  دناهرب - ناگدننک  هرصاحم  زا  ار  دوخ  دنک و  كرت  هکم 
هب هک  ار - یلع  ناـمثع ، هنوـگچ  و  مشاـب ؟ صخـش  نآ  نم  مهاوـخ  یمن  و  تشاد ، دـهاوخشودرب  ار  تما  نیا  باذـع  زا  یمین  هک  دوـش 
یم و  تسا ؟ هداتـسرف  تنعل  ص )  ) ربمایپ ار  ناورم  هک  یلاح  رد  تسناد  یمن  ناورم  زا  رترب  تسا - هتفاـی  تشهب  هدژم  تیاور  نیا  بجوم 

دننادنم " . زوریپ  نامه  نایتشهب  دنتسین و  ربارب  نایتشهب  اب  نایخزود  میناد " 
هداس ع " :)  ) یلع نینموملا  ریما  شیامرف  هب  دندناروش و  وا  هیلع  ار  مدرم  دـنداد و  نتـشک  هب  ار  نامثع  هک  دـنیاهنامه  ریبز  وهحلط  نیا  ایآ 

راک دـندناروش و  وا  رـس  رب  ار  مدرم  و  افج . تنوشخ و  يواب  ناشراتفر  نیرتمرن  دوب و  شاخ  رپ  نامثع ) ینعی   ) يو قح  رد  ناـشراک  نیرت 
گنچب  ار  تموکح  هک  دوب  نیا  ناشدوصقم  دنتفرگ و  تخس  وا  رب  ار 
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ار شنوخ  ات  دنداد  ار ) وا  نتـشک   ) روتـسد هک  یناسک  نیرخآ  دندوشگ و  وا  یئوگ  دب  هبنابز  هک  دندوب  یناسک  نیلوا  و  دـنروآ . شیوخ 
هب ار  نآ  دـنهاوخ و  یمشیوخ  يارب  ار  تموکح  ود ، نآ  زا  کی  ره  : " هدرک ناشیفرعم  نینچ  ناـیقتم  يـالوم  هک  ود  ناـمه  دـنتخیرب " ؟
لد رد  ار  شقیفر  هنیک  کی  ره  و  دنتـسین ، باسح  رد  طبترم و  ادخ  اب  هجو  چیهبو  دنرادن  ادخ  اب  يا  هطبار  چیه  دنـشک و  یم  دوخ  يوس 

داتفا " ؟ دهاوخ  رب  ناشراک  زا  هدرپ  يدوز  هب  و  درورپ ، یم 
هناراک زواجت  گنج  شتآ  دنتـسسگ و  ار  شتعیب  نامیپ  دـندیروش و  تسا  بجاوشتعاطا  هک  یماـما  شیوخ و  ياوشیپ  رب  هک  ود  ناـمه 

سک ره  هک "  دنتشگ  ص )  ) ربمایپ شیامرف  قادصم  نیرت  نشور  دندش و  هتـشک  گنج  نآ  رد  دندیگنج و  وا  هیلع  دنتخورفا و  اریلخاد 
 " تسا ؟ هدرم  رفک ) لاح  رد  و   ) تیلهاج لاح  هب  دریمب  هتخانشن  شیوخ  نامز  ماما 

لوسر رسمه  و  ص )  ) ربمایپ نادناخ  رورـس  گنج  هب  دندرک و  یهدنامرف  كرادت و  جیـسب و  ار  نالـسگ  نامیپ  هاپـس  هک  يرفن  ود  نامه 
و ع )  ) یلع ص )  ) ربمایپ هک  دنتـشگ  یلـسگ  نامیپ  تعامج  رادرـس  دندومن و  رد  هب  هناخ  زا  دوب  نیـشن  هناخ  شنامرف  هب  هک  ار  ص )  ) ادخ

مرکا ربمایپ  هک  یناسک  رگم  دنزیتسب ؟ دنیوج و  راکیپاهنآ  اب  هدومرف  تسا و  هتخیگنا  رب  ناشهیلع  گنج  هب  ار  شلداع  ورتسار و  باحـصا 
دنوش ؟ یم  هدرمش  تشهب  لها  دشاب  هدرمش  بجاو  ار  ناشدض  رب  دربن  هدرک و  رداص  ناشهیلع  گنج  نامرف  (ص )

هب ای  هتشک  هک  تسا  نیا  دنیامن ، یم  هناراکهبت  شالت  یمالـسا ) روشک  ای   ) ناهج رد  دنگنج و  یم  شربمایپ  ادخ و  اب  هک  یناسک  يازج  " 
ترخآ رد  اهنآ و  يارب  ایند  یگدـنز  رد  تسا  یگنن  نآ  دـندرگ  دـیعبت  ای  دوش  هدـیرب  ناشیاپ  رگید  اب  تسد  کـی  اـی  دـنوش  هتخیوآ  راد 

دنراد " . نیگمهس  یباذع 
: هدومرف وا  هب  ص )  ) ربمایپ  " یحیحص ثیدح "  رد  هک  تسا  يریبز  نامه  نیا 
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یم هک  یلاح  رد  تسا  تشهب  شیاج  دگنجب  ع )  ) یلع اب  هنارگمتس  هک  یسک  رگم  " و  یگنج ؟ یم  یلع  اب  يرگمتـس  هک  یلاح  رد  وت  " 
نیا " و  یتشآ - دـشاب  یتشآ  وا  اب  هک  ره  اـب  و  مگنج ، رد  دـگنجب  یلع ) ینعی   ) وا اـب  هک  یـسک  اـب  نم  دـیامرف " : یم  ص )  ) ربماـیپ میناد 

هب تماـیق  رد  تـسین و  اـیند  یگدـنز  رد  گـننزج  دـنک  ناـنچ  امـش  زا  هـک  ره  يازـس  نیارباـنب ، تـسا " ؟ تباـث  حیحـص " و  یثیدـح " 
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تسین " . لفاغ  دینک  یم  هچنآ  زا  ادخ  0 و  دش دنهاوخ  هدناشک  اهباذع  نیرتدیدش 
ناهد رب  نم  رگا  دـشیدنیب ، دـمحم  نارای  هرابرد  ياهراچ  نم  يارب  هک  تسیک  دـیوگ " : یم  شا  هرابرد  رمع  هک  تسا  يریبز  ناـمه  نیا 

وا هب  هتـشادرب  مخز  هک  يزور  " و  دـناشک ؟ یم  يدوبان  یهارمگ و  هب  ار  ص )  ) دـمحم تما  مهنن  دـنب  ریبز ) هب  هراشا  وج و  شاـخرپ  نیا 
يزور رفاک ، مشخ  لاـح  رد  ینموم و  يدونـشخ  لاـحرد  ینموم و  يدونـشخ  لاـح  رد  یتسه  دـنمزآ  يوخدـب و  ریبز  يا  وت  اـما  هتفگ " :

یم رد  ياک  کتک  وج  هنامیپ  کی  رس  رب  هکم  رازگیر  رد  وت  راگزور  هب  دیآ  تگنچ  هب  تموکح  رگا  دیاش  ناطیش . زور  رگید  یناسنا و 
دریگ .

دهاوخ مدرمراد  هدـهع  یـسک  هچ  يوش  یم  ناطیـش  وت  هک  زور  نآ  متـسناد - یم  شاـک  دوش - راذـگاو  تاهدـهع  هب  تموـکح  رگا  اـما 
؟"  تشاذگ دهاوخن  او  وت  هب  ار  تما  نیا  تموکح  يراد  یتفص  نینچ  وتیتقو  ات  ادخ  ناه  یسک ؟ هچ  یئآ  مشخ  هب  هک  يزور  و  تشگ ،

 " يرسکبس ؟ کشخ و  زونه  تسا و  هتشگن  مرن  بش  کی  ای  زور  کی  يارب  یتح  وت  بلق  ادخب  ریبز  يا  وت  اما  تفگ " : وا  هب  زین  و 
و دنراپـسب ، كاخ  هب  ناملـسم  ناتـسروگ  ردار  وا  تشاذـگن  دـسرب و  وا  هب  بآ  تشاذـگن  تشک و  ار  ناـمثع  هک  تسا  هحلط  ناـمه  نیا 

ادـخ يا  وت  زا  ؟ دـنا هتفای  تشهب  هدژم  هک  دنتـسه  يرفن  هد  رامـش  رد  ود  نآ  اـهنیا  دوجو  اـب  و  تشک ؟ ناـمثع  یهاوخنوخ  هب  ار  وا  ناورم 
میبلط ! یم  شزوپ 
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نم هک  ره   ) تیالو ثیدـح  هرابرد  وا  زا  داد و  دـنگوس  ار  وا  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  لمج  گنج  يانثا  رد  هک  تسا  هحلط  نامه  نیا  ایآ 
؟ تسا هدرک  شومارف  ار  ثیدـح  نآ  هک  دروآ  هناهب  وا  و  درک ، ماـمت  يوربار  تجح  تساوخ و  رارقا  تسا ) وا  يـالوم  یلع  میوا  يـالوم 

يالومطـسوت مالـسا  نوناق  يارجا  قح و  رارقتـسا  عنام  دـیزرو و  يراد  دوخ  وا  يرایزا  دوب  هدرک  شترـضح  اب  هک  یتعیب  زا  سپنانچمه 
دوب هدیچیپ  شنامز  ماما  تعاطا  زارـس  هک  یلاح  رد  داتفاكاله ، كاخ  هب  درک  باترپ  شفرط  هب  ناورمهک  يریت  اب  هک  نآ  ات  دـش  نایقتم 

دنتشهب !؟ رد  مه  اب  هدیروش  وا  هیلع  هک  یسک  ماما و  ایآ 
يرـسمه هب  وا  زا  سپ  ار  شنارمه  هجو  چیه  هب  هک  نیا  هن  دیرازایب و  ار  ادخ  ربمایپ  دـیرادن  قح  هفیرـش " : هیآ  هک  تسا  هحلط  نامه  نیا 

دمحم تفگ " : هک  ماگنه  نآ  تشگ  لزاـن  شا  هراـبرد  تسا "  نیگمهـس  یهاـنگ )  ) ادـخ هاگـشیپ  رد  ناـتراک  نآ  دـیروآ . رد  شیوخ 
شیارب يدـماشیپ  رگا  دراد  یم  زاب  میاهومع  رتخد  زا  ار  اـم  لاـح  نیع  رد  دروآ و  یمرد  شیوخ  يرـسمه  هب  اـم  زا  سپ  ار  اـم  نارـسمه 

نم يومع  رتخد  هکهشئاع  اب  دریمب  ص )  ) ادخ ربمایپ  رگا  تفگ " : مینکیم " و  جاودزا  شنارـسمه  اب  وا  زا  دعب  تشذگ ) رد  ینعی   ) هدرک
دمآ ؟ دورف  تیآ  نآ  تشگ و  رطاخ  هدرزآ  دیسر و  ص )  ) مرکا ربمایپ  شوگ  هب  شفرح  درک " و  مهاوخ  جاودزا  تسا 

نآ زا  ار  وت  نم  تفگ : یئوگ . یمن  يریخ  نخـس  وت  اـما  وگب . تفگ : هن ؟ اـی  منزب  مراد ، یفرح  تفگ : وا  هبدوب  هتـشادرب  مخز  یتـقو  رمع 
تـشذگرد یلاح  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  و  يراد . رـس  رد  هچ  هک  مناد  یم  مسانـش و  یم  دید  بیـسآ  دحا "  گنج "  رد  تشگنا  هک  زور 

وت . تسد  زا  دوب  نیگمشخ  یتفگ  باجح  هیآ  لوزن  زور  هک  ینخس  زا  هک 
ص)  ) ادـخ ربماـیپ  عـالطا  هب  ار  شفرح  هک  یناـسک  روضح  رد  دـمآ  دورف  باـجح  هیآهک  يزور  هحلط  دـیوگ : یم  ظـحاج  ناـمثع - وبا 

یم ظحاج  " میروآ . یم  رد  شیوخ  جاودزا  هب  ار  شنانز  دریم و  یم  ادرف  دراد . هدـیاف  هچشیارب  ناـشزورما  باـجح  تفگ " : دـندناسر 
ربمایپ يا : هتفگ  هک  وت  تفگ : یمرمع  هب  یسک  رگا  دیوگ " :
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رطاخ هب  هک  تشذگ  رد  یلاح  رد  ص )  ) ربمایپ یئوگ : یم  هحلط  هب  نونکا  هنوگچ  دوب . یـضار  رفنشـش  زا  هک  درم  یلاحرد  ص )  ) ادـخ
ات دنزب  رمع  هب  نیا  زا  رت  هداس  یفرح  تشاد  تارج  یسک  اجک  اما  تفوک ، یم  وا  یناشیپ  رب  رمع  دوب ؟ نیگمـشخ  وت  زا  یتفگ  هک  ینخس 

یفرح " ؟ نینچ  هب  دسرب  هچ 
وا زا  شلتاـق  ناـمثع و  هراـبرد  نوچ  هک  ومه  تشاد ، رواـب  ار  تیاور  نیا  هتفاـی - تشهب  هدژم  رفن  هد  زا  یکی  صاـقو - یبا  نب  دعـس  اـیآ 
هب بلاط  یبا  رـسپ  هدرک و  شزیت  هحلط  هتخآ و  هشئاع  هک  هدش  هتـشک  يریـشمش  اب  وا  هک  مهد  یم  عالطا  وت  هب  نم  هتفگ " : دـنا  هدیـسرپ 
زا ار  وا  میتسناوت  یم  میتساوخ  یم  رگا  میا و  هتـشادزاب  تسد  اـم  و  تساهدومن ، هراـشا  تسد  اـب  هدرک و  توکـس  ریبز  و  شا ، هدولآ  رهز 

یفرح نینچ  هتـسناوت  یم  هتـشاد  رواب  رگا  و  دـیآ ، یم  روج  تیاور  نآ  قیدـصت  اب  هتفگ  يوهک  اهزیچ  نیا  ایآ   " میناهرب ؟ بیـسآ  ورطخ 
هیلع نایشروش  هفیلخ و  لوتقم ، لتاق و  هدیدمتس ، رگمتس و  هک  نیازا  ادخ  تسا  هزنم  دریگ ؟ شیپ  نامثع  هب  تبسن  يا  هیور  نینچ  دنزب و 

يا  هتخاس  دوخ  شیپ  زا  فرح  تسین و  شیبیناتهب  نیا  درآ . مهارف  تشهب  رد  اجکی  ار  وا 
دوخ يو  يرای  زا  هدیچیپ و  رـس  شنامز  ماما  اب  تعبی  زا  هک  یـسک  هرابرد  دـیآ  یم  تسار  صاقو  یبا  نب  دعـس  دروم  رد  تیاور  نیا  ایآ 

نارجاهم و ردب و  نادهاجمو  دنا  هتشگ  ناتسادمه  نآ  رد  مالسا  تماو  هتـسویپ  قیقحت  هب  شتعیب  هک  یماما  اب  تعیب  زا  تسا  هدومن  يراد 
نب دعس  هرابرد  رگم  تسا ؟ هدروخ  مقر  دنک  یلاخ  هناش  تعیب  نیا  زا  هک  ره  قحرد  باذع  یهلا  نامرف  دنا و  هتسج  تکرشنآ  رد  راصنا 
هداد تشهب  هدژم  هدومن و  ینثتسم  مالـسا  ملـسم  ماکحا  ولوصا  زا  ار  وا  هک  ینامرف  هتـشگ و  لزان  راگدرورپ  بناج  زا  یباتک  صاقو  یبا 

تسا ؟
ار وا  هک  تسه  يزیمآ  راـختفاو  گرزب  ياـهراک  هنیدـم - نک  روگ  حارج - هدـیبع  وـبا  یگدـنز  تاحفـص  رد  خـیرات و  يـالبال  رد  رگم 

رگم ای  دنادرگ ؟ تشهب  هدژم  روخرد 
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تایانج هب  هدیود و  یبالق  تاباختنا  یپ  رد  هداهن و  یهلا  تمظع  رپ  تیالو  رب  در  تسد  هفیقـس  زور  هک  نیا  زج  هدرک  زورب  وا  زا  یلئاضف 
هدروآ و دراو  للخ  شا  یگتسبمه  تدحو و  يانب  رب  هدناشن و  يزور  هیـس  هب  ار  تما  هدرک و  هایـس  ار  خیرات  يورهک  هدولآ  یی  یـسایس 
اب ص )  ) ربمایپ مارتحا  دور و  متـس  شا  هدـید  رون  و  یفطـصم ، هشوگ  رگج  رب  هتـشگ  ببـس  تسا و  هدروآ  شرـس  رب  زورما  هب  اتاهتبیـصم 

حارج هدیبع  وبا  هک  اه  تیانج  نیا  يرادنپ  دریگ ؟ رارق  رازآ  تناها و  دروم  شیـصو  نیـشناج و  دـنیب و  هشدـخ  شنادـناخ  تمرح  کته 
دب ياهراکب  تسد  هک  یناسک  ایآ  . " تسا هدروآ  لئان  تشهب  هب  ار  وا  هک  تسا  یتلیـضف  رپ  زیمآ و  راـختفا  ياـهراک  هتـشاد  تسد  نآرد 

گرم یگدـنزرد و  مینادرگ و  یم  رباربدـندرک  هدیدنـسپ  ياـهراک  دـندروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  اـب  ار  اـهنآ  هـک  دـنا  هتـشادنپ  دـنا  هدز 
دنیامن "  یم  تواضق  دب  دنناسمه ؟

دارفا هب  دریگ و  یم  رب  رد  ار  نانموم  همه  دیدومن - هظحالم  هکنانچ  تشهب - هدژم  هدید  هک  هدش  ادیپ  یسک  تیاور ، نیا  شیادیپ  زا  سپ 
، هوالعب دراد و  یمن  تباث  تعامج  نآ  يارب  يا  هدنزرا  راختفا  تلیضف و  نانچ  تیاور  نیا  هک  هدیمهف  درادن و  صاصتخا  ینیعم  هورگ  ای 

دوخ هک  نانچ  و  رگید - یبلاق  هب  ار  نآ  موهفم  هک  هدش  نآ  رب  سپ  دیامن ، یم  صقان  هدشن  هدربنآ  رد  نینموملا  ما  هشئاع  زا  یمسا  نوچ 
میهـس کیرـش و  نآ  رد  رگید  سک  چیه  دیآ و  رد  دودعم  هورگ  نامه  راصحنا  هب  تشهب  هک  دروآ  رد  يا  هنوگهب  دزیرب و  ددنـسپ - یم 

هدژم یهاوخ  یمن  هشئاع  دومرف : هدمآ  رد  هشئاع  هناخ  هب  ص )  ) ادـخ رمایپ  دـیوگ " : یم  هک  هداد  تبـسن  يرافغ  رذوبا  هب  ارنآ  و  دـنامن ،
تسا و تشهب  رد  رمع  تسا . میهاربا  شقیفر  تسا و  تشهب  رد  تردپ  دومرف  ادـخ  ربمایپ  يا  مهاوخ  یم  يرآ ، تفگ : مهدـب ؟ وت  هب  يا 
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شقیفر تسا و  تشهب  رد  هحلط  اـیرکز . نب  ییحی  شقیفر  تسا و  تشهب  رد  یلع  نم . شقیفر  تسا و  تـشهب  رد  ناـمثع  حوـن . شقیفر 
تشهب رد  دیز  نب  دیعس  دواد . نب  نامیلس  شقیفر  تسا و  تشهب  رد  صاقو  یبا  نب  دعس  لیعامسا . شقیفر  تسا و  تشهب  رد  ریبز  دواد .

تسا تشهب  رد  حارجنب  هدیبع  وبا  میرم . نب  یـسیع  شقیفر  وتسا  تشهب  رد  فوع  نب  نمحرلا  دبع  نارمع  نب  یـسوم  شقیفر  تسا و 
مناربمایپ و  رورس  نم  هشئاع  يا  دوزفا : هاگنآ  سیردا . شقیفر  و 

هحفص 203 ] ] 

نانموم "  ردام  وت  ناقیدص و  نیرت  رب  تردپ 
هب یـسک  هچ  میتسناد  یم  میتخانـش و  یم  ار  شلعاج  ات  هدرک  لـقن  یـسک  هچ  زا  یـسک  هچ  مولعم  تشاد و  یم  دنـس  تیاور ، نیا  شاـک 
رد كارتشا  یقالخا و  هباشت  مزلتـسم  رفن  ود  تقافر  هک  تسناد  یم  شا  هدـنزاس  لعاج و  شاک  تسا . هتخاس  ص )  ) ربمایپ ناـبز  زاغورد 
رد هک  يا  هرفن  هن  هورگنیا  اب  ار  ماقیملاع  موصعم و  ناربمایپ  دـناوت  یم  یـسک  رگم  داـقتعا . هیحور و  تدـحو  تسا و  لاـصخ  كولس و 

دناوت یمیـسک  ایآ  دبایب ؟ ناشنایم  تسا  ینیـشنمه  تقافر و  همزال  هک  یهباشت  ای  درادنپب  ناشمه  اتمه و  دنک و  هسیاقم  دـنا ، هدوب  هنیدـم 
یتسار هب  تسین ؟ موصعم  هکدـنا  هتخاس  یـسک  قیفر  ار  یموصعم  ربمایپ  ره  هنوگچ  هک  نیا  تقافر و  نییعت  باختنا و  نیا  زار  هب  دربب  یپ 

یگتسیاش و تقایل و  شنازیم  كالم و  نوچ  هتشگ ، ماجنا  هفیقـس  رد  هک  دنام  یم  یتفالخ  نییعت  باختنا و  هب  تقافر  نییعت  وباختنا  نیا 
دید  یهاوخ  اه  یتفگش  تسه  راگزور  ات  و  دنتریح ، هیام  تفگش و  ود  ره  و  تسا . هدوبنمزال  تالامک  طیارش و  زارحا 

تاکرح راتفر و  تیاده و  ظاحل  هب  دیوگ " : یم  هک  دنراد  شدیجمت  رد  حیحـص "  ثیدح "  تعامج  نآهک  يدوعـسم  نب  هللا  دبع  ارچ 
دشاب ؟ شقیفر  نامثع  دشابن و  ص )  ) دمحم قیفر  تسا "  هیبش  ص )  ) دمحم هب  قلخ  همه  زا  شیب 

یئوگتـسار و یئاسراپ و  دهز و  يراک و  وکین  تیاده و  ظاحل  هب  تباث "  یثیدـح  بجومهب  هک  دـشابن  رذ  وبا  ارچ  میرم  نب  یـسیع  قیفر 
دشاب ؟ فوع  نب  نمحرلا  دبع  " و  تسا میرم  نب  یسیع  هب  مدرم  درف  نیرت  هیبش  قالخا  تئیه و  ثیدح و 

تقلخ راتفر و  قالخا و  ثیح  زا  یهباشت  چیه  هک  یلاح  رد  نیـشنمه ، تشهب  رد  دـشاب و  قیفر  نافع  نب  نامثع  اب  ارچ  ص )  ) مرکا ربمایپ 
وت نم  تسود  هدومرف " : وا  هب  دوخ  هک  دشابن  نیـشنمه  قیفر و  بلاط  یبا  نب  رفعج  اب  ارچ  تسین و  ناشنایم  یناگدـنز  يوخ و  بسن و  و 
هیبش رفعج  يا  وت  هدومرف " : ما " و  هدش  هدیرفآنآ  زا  نم  هک  يا  هدش  هدـیرفآ  يا  هدود  زا  و  يرت ، هیبش  مقالخا  تئیه و  هب  مدرم  همه  زا 

نامتخاس  نیرت 
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 " نم ؟ هرجش  زا  یتسه و  نم  رد  وت  و  مقالخا . تقالخا  هب  قالخا  نیرت  هیبش  و  تسا ، نم  دوجو  نامتخاس  تدوجو  نامتخاس  هبدوجو 
 " حیحـص ار "  ثیدح  نیا  تعامج  نآ  هک  یتروص  رد  ار ، رکب  وبا  هن  درک  باختنا  ار  نامثع  تقافر ، ینیـشنمه و  يارب  ارج  ص )  ) ربمایپ
: دومرف یم  یئاعد  رد  هک  هدمآ  نیغورد  ثیدح  رد  مدیزگ " و  یم  رب  ار  رکب  وبا  منیزگرب  یتسود  متـساوخ  یم - رگا  هک "  دنرامـش  یم 

نادرگ "  مقیفر  تشهب  رد  ار  وا  نیا  ربانب  یتخاس ، مقیفر  راغ  رد  ار  رکب  وبا  وت  ایادخ  " 
تسا  هدوب  میهاربا  هیبش  يو  دنا  هتخاس  وا  يارب  هک  ینیغورد  ياهدیجمت  بجوم  هب  هک  یلاح  رد  تشگن  میهاربا  قیفر  نامثع  ارچ 

لوق زا  هک  ینیغورد  ثیدـح  هکنانچ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  قیفر  بلاط  یبا  نب  یلع  و  نوراـهقیفر ، ناـمثع  تشگن و  یـسوم  قیفر  رمع  ارچ 
رمع تـسا و  مـیهاربا  ریظن  رکب  وـبا  دراد . مـتما  ناـیمرد  يریظن  يربماـیپ  ره   " هـک دــنک  یم  تیاـکح  هدــمآ  ص )  ) ربماـیپ ناـبز  زا  سنا 
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 " نم ؟ ریظن  بلاط  یبا  نب  یلع  و  نوراه ، ریظن  نامثع  و  یسومریظن ،
"و یتشهب . رد  مقیفر  ینیـشنمه و  نم و  رداربوت  یلع  هدومرف " : ص )  ) مرکا ربماـیپ  هک  هتـسنادن  هدرک و  تلفغ  تیاور  نیا  لـعاج  يرآ ،

نایم هک  یسناجت  یناسمه و  هباشت و  اب  تسا و  نآ  رب  عطاقو  راوتـسا  تسار و  ياه  ناهرب  هک  تسا  یی  يردارب  تقافر و  ینیـشنمه و  نیا 
هدرمـش ناشنتکی  شمیکح  نآرق  رد  ادـخ  دـنا و  هدـمآ  مه  درگ  ریهطت "   " هیآ رد  ببـس  نیمه  هب  دوش و  یم  میکحت  دراد  دوجو  ناـشیا 

هنیک وتوبن  نادـناخ  نید و  نانمـشد  يزاب  هدبعـش  ار  نیغورد  یلعج و  تاـیاور  نآ  و  نراـقم . هدـینادرگ و  مزـالم  ار  ناـشتیالو  تسا و 
هیلع یلع  نانمومریما  تلاسر  كاپ  نامدود  رورـس  نامیالوم  لضف  رد  هک  رابرهگ  ثیدـح  نیا  ربارب  رد  تسا . هتخاس  هنیرید  ياـه  يزرو 

تسه . مالسلا 

.. نامثع و تلیضف  رد  رذوبا  زا  یتیاور 

زا و  دوش - یم  یهتنم  يو  هب  تیاور  هلسلس  هک  رذوبا - زا  ات  دیئایب  نونکا 
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ردصم زا  یتسار  هب  و  دیا ، هتشاد  رواب  هدینش و  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ار  نآ  انئمطم  هک  میـسرپب  تساتیاور - نآ  باطخ  دروم  هک  هشئاع -
نامه رذوبا  دنهاگآ و  ناشیا  هک  اریز  دـیا ؟ هدینـش  تسا  تسار  یحو و  شنخـس  دـیوگ و  یمن  نخـس  لد  ياوه  هب  هک  نآو  یهلا  یحو 

نایم هک  ار  ینانخسهاگ  ره   " تسا . هتفرگربب  وا  نوچ  هریت  نیمز  هن  هدنکفا و  هیاس  يو  زا  يرت  وگتسار  رب  نوگلین  نامـسآ  هن  هک "  تسا 
يدرخچـیه و  تسا ، نمادـکاپ  رود و  هب  یتیاور  نینچ  زا  درمربا ، نآ  هک  میمهف  یم  ، میروآ دای  هب  ار  ناـشتاملاکم  هتفر و  رذوبا  ناـمثع و 

ار هصرع  شا  هدنبوک  دنت و  تاداقتنا  هدرک و  رپ  ار  ناهج  نامثع ، تسایـس  هیور و  هیلع  شیاه  ضارتعا  گناب  هک  يرذوبا  دراد  یمن  رواب 
مرکا ربمایپ  زا  یتیاور  نینچ  درک ، داریا  ار  نادیواج  نانخـس  نیـشتآ و  ياه  قطن  نآ  هدـنازرل و  ار  شهاگتـسد  يانب  ،و  هدروآ گنت  وا  رب 

دشاب . هدومن  لقن  هدینش و  نامثع  هرابرد 
ار شرفیک  رازآ و  درامـشیم و  چیه  ار  نامثع  ياه  لمعلا  سکع  و  رابـشتآ ، هلمح  تسا و  هدنزگدقن  همه  نامثع  اب  شراتفگ  هک  يرذوبا 
ار ادخ  نیمز  رـس  دنـسرب ، نت  یـس  هب  هیما  ینب  نوچ  هک "  دنز  یم  شتروصرب  ار  یمارگ  ربمایپ  شیامرف  دزاس و  یم  راومه  ناج  نت و  رب 
رب ار  ثیدـح  نیا  ( " یهارمگ ، هیام  و   ) رادـشغ ار  ادـخ  نید  و  رازبا ، هدرب و  ار  ادـخ  ناگدـنب  و  دـنزاس ، یم  شیوخ  درواـگنچو  تسود 
دشاب  هدرمش  وگغورد  ار  (ص ) ادخ ربمایپ  دزاس  وگغورد  ار  رذوبا  هک  ره  و  دناوخ ، یم  وگغورد  ار  وا  نامثع  دنز و  یم  نامثع  تروص 

رظن و نیا  رد  يو  اب  باحـصا  رگید  هکلب  شهوکن ، داقتنا و  دـنک و  یم  شاخرپ  وا  هب  وتسا  نیب  دـب  نامثع  هب  هک  تسین  اـهنت  رذوبا  نیا 
همه زا  هک  یقلخ  دـندیروش و  وا  رب  دـنتخاس و  یم  موکحم  ار  نامثع  هیور  هک  يراصنا  نارجاهم و  زا  نوچ  خـیرات  و  دنناتـسادمه . لمع 

باحصا و هک  دهد  یم  یهاوگ  هیور ، رییغت  هب  شنتـشاداو  يرانک و  رب  نامثع و  باسح  هب  یگدیـسر  يارب  دندمآ  درگ  گرزب  ياهرهش 
تسا . هتشادن  رواب  ار  نآ  یئوگتسار  وراکتسرد  مدک  چیه  دنا و  هتشادن  رواب  هدینشن و  ار  یتیاور  نینچ  ناملسم  قلخ 

دوخ  هب  باطخ  دوش  یم  اعدا  هک  نینموملا - ما  هشئاع  رگم  ار  تیاور  نیا 
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دشکب ار  وا  ادخ  دیشکب  ار  لثعن  هک "  هتشادرب  گناب  باحصا ، عامتجا  ربارب  رد  هک  هدیشوپ  نآ  زا  مشچ  ای  هدرک  شومارف  تسا - هدوب  وا 
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ناتمادک ره  ياپ  هب  يدنمقالع  شتشون  رـس  عضو و  هب  یلیخ  هک  تقیفر  نیا  وتدهاوخ و  یم  ملد  ادخب  هتفگ " : ناورم  هبزور  رگید  "و   ؟
میاه لاوج  نیمه  زا  یکی  رد  نامثع ) ینعی   ) وا دهاوخ  یم  ملد  ادخب  هتفگ " : دیدوب " و  یم  يایرد  رد  ود  ره  دوب و  یم  یئایـسآ  گنس 

، تسا هداد  نایب  تردق  مهف و  لقع و  وت  هب  ادخ  هتفگ " : سابع  نبا  هب  " و  مزادنیب ؟ ایرد  هب  ار  وا  ات  مراد  شرب  مستناوت  یم  نم  دوب و  یم 
ربمایپ هماج  نیا  هتفگ " : هتشارفا و  ار  صو ) ربمایپ  هماج  يزور  يزاس " و  هدنکارپ  روتاتکید  نیا  رود  زا  ار  هدننک ) هرـصاحم   ) مدرم ادابم 

: " هتفگ هدیـسر  وا  هب  نامثع  ندـش  هتـشک  ربخ  نوچ  تسا " و  هدرب  نیب  زا  هدوسرف و  ار  شتنـس  ناـمثع  هدوسرفن و  هک  تسا  ص )  ) ادـخ
لثعندریمب و هتفگ " : دراد " و  یمن  اور  متسشناگدنب  هب  ادخ  درک و  هک  دوب  یئاهراک  رطاخ  هب  ندش ) هتشک   ) نآ دربب ، نیب  زا  ار  وا  ادخ 

 " دوش ؟ دوبان 
دـنت و نیگمهـس و  راتفر  نآ  هتفرگ و  یعـضاوم  نانچ  نامثع  هب  تبـسن  هکهشئاع  دـنک  یم  قیدـصت  ریمـض  كاـپ  نادـجو و  اـب  مدآ  اـیآ 

نیشنمه ار  لثعن "  لاح "  نیع  رد  دشاب و  هدرک  تیاور  هدومن و  قیدصت  هدینش و  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  ار  نخس  نآ  هتـشاد  ار  دولامـشخ 
یئآ "  رد  نالعاج  هرمز  رد  هک  نیا  زا  ربب  هانپ  ادخب  دشاب " ؟ هتسناد  تشهب  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ 

نید زا  ات  تشگ  ببـس  هچ  مدیـسرپ : وا  زا  درک . یم  فاوط  هبعک  درگ  هب  هک  مدید  ار  یفقـسا  هکم  رد  دیوگ " : یم  مدآ  نب  دـمحم  - 38
هناـیم هب  نوچ  مدـش . اـیرد  رفـس  هب  : تفگ ارجاـم ؟ نآ  دوب  هنوگچ  مدیـسرپ : مدـمآ . رد  نآ  زا  رتهب  هب  تفگ : يدـش ؟ رد  هب  تا  يدادـجا 
نیریش يا  هویم  دوب و  رایـسب  ناتخرد  نآ  رد  هک  دنکفا  اه  هریزج  زا  یکی  هب  ات  دنار  یم  ارم  نانچمه  جاوما  و  تسکـشب ، یتشک  میدیـسر 

زا  رت 
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نیا زا  مروخ و  یم  هویم  نیا  زا  متفگ : مدرب و  ساپس  تمعن  نآ  رب  ار  ادخ  دوب . ناور  نیریش  بآ  زا  يرهن  نآ  رد  و  هرک ، زا  رتمرن  دهش و 
رب متفر و  الاب  یتخرد  هب  شیوخ  ناج  رب  ناگدـنرد  بیـسآ  میب  زا  دیـسر  رد  ماش  نوچ  دروآ . یم  شیپ  هچ  ادـخمنیبب  ات  مماـشآ  یم  رهن 

هناگی يادخ  زج  تسین  یئادخ  تفگ : یم  تفگ و  یم  حـیبست  ار  ادـخ  هک  متفای  نیمز  يور  رب  ار  يا  هدـنرد  بش  همین  متفخ . شا  هخاش 
، راید رهـش و  حـتاف  قوراف "  رمع "  راغ ، رد  دوب  يو  رای  قیدـص "  رکب "  وبا  راتخم ، يربمایپ  دوب  ادـخ  هداتـسرف  دـمحم  و  رابج ، ردـتقم 

شدشاب خزود  و  رابج ، ردتقم  يادخ  تنعل  ناشهاوخدب  رب  رافک ، رـس  رب  هتخآ  یئادخ  ریـشمش  یلع  راصح ، هناخ و  رد  يا  هتـشک  نامثع 
رارقتسا . نآ  نمیشت و  نآ  دشاب  دب  و  رارق ،

هداتسرف دمحم  دیدهت ، تسرد  هدعو و  تسار  يادخ  زج  تسین  یئادخ  تفگ : دمآرب  هدیپس  یتقو  درک . رارکت  حبص  هب  ات  ار  نانخس  نیا 
بلاـط یبانب  یلع  دیهـش ، یتیلـضف  اـب  ناـمثع  نید ، ـالوپ  يژد  باـطخ  نب  رمع  نیتـم ، یئاربحاـص  رکب  وبا  دیـشر ، ینومنهر  دوب  ادـخ 

دیجم . راگدورپ  تنعل  ناشهاوخ  دب  رب  دیدش ، يرواگنج 
ناج میب  زا  ناـیهام . ناـسب  یمد  ناـیاپ و  راـچ  ياـپ  تسد و  ناـسنا و  تروص  درادغرم و  رتش  رـس  مدـید  و  داـهن ، یکـشخ  هب  ور  هاـگنآ 

ینارـصن نید  متفگ : يراد ؟ ینید  هچ  دیـسرپ : مداتـسیابدش . یهاوخ  هتـشک  هن  رگ  تسیاب ، ياهآ  هکدز  داـیرف  حیـصف  یناـبزاب  متخیرگب .
ناشیا تسد  زا  ناملسم  زج  هک  ره  يا و  هدمآ  رد  ناملسم  نایرپ  نیمز  رس  هب  نونکا  اریز  يآ ، رد  مالسا )  ) كاپ نیدهب  وت  رب  ياو  تفگ :

هداتسرف دمحم  تسین و  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  هک  نک  فارتعا  تفگ : دمآ ؟ ناوت  رد  مالسا  هب  هنوگچ  : مدیـسرپ درب . دهاوخن  ردب  ناج 
هب مهنع - هللا  یـضر  یلع - ناـمثع و  رمع و  رکب و  وبا  رب  نداتـسرف  دورد  تمحر و  اـب  ار  شیوخ  مالـسا  تفگ : متفگار . نآ  تسا . ادـخ 

هدیسر ص )  ) ادخ لوسر  تمدخ  هب  هک  ام  زا  یعمج  تفگ  دروآ ؟ نایرپ  امش  يارب  ار  میلعت  ونید  نیا  یـسک  هچ  مدیـسرپ : ناسر . لامک 
هدعو ارم  وت  نم  يادخ  تفگ : دهاوخ  اهر  اسر و  ینابز  اب  دمآ و  دهاوخ  ارف  تشهب  دسر  ارف  تمایق  نوچ  دومرف : یم  هک  دندینـش  دـندوب 
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وبا دوجو  هب  ما  هدروآ  ارف  ینعی  هدرک  راوتـسا  ار  تساسا  دیامرف : یم  هلالج - لج  گرزب - يادخ  ینادرگ . راوتـسا  ار  مساسا  هک  يا  هداد 
رمع و  رکب و 
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یهاوخ نم  ای  ینامب  اجنیا  یهاوخ  یم  دیـسرپ : نم  زا  ماگنه  نیا  رد  هدـنرد  نآ  ما . هتـسارآ  نیـسح  نسح و  دوجو  هب  ارت  و  یلعو ، نامثع 
لاـح ناـمهرد  دـیایب . یی  یتشک  اـت  نک  ربص  یکدـنا  تفگ : مدرگ . یم  رب  مراـک  یـسک و  شیپ  متفگ : يدرگ ؟ رب  تراـک  سک و  شیپ 
دننآ رد  نت  هدزاود  مدـید  متفر ، یتـشک  هب  مدـش و  شراوس  دنداتـسرف . میوسبار  یقیاـق  مدرک . هراـشا  نآ  هب  تشذـگب . اـجنآ  زا  یتـشک 

دش هچ  دندیسرپ : نم  زا  ینارصن . یگمه  مداد . حرش  ناشیا  رب  ار  ناتـساد  يدمآ ؟ اجنیا  هب  هکدش  هچ  دندیـسرپ : نم  زا  ینارـصن . یگمه 
دندش "  ناملسم  دندمآ و  تفگش  هبیگمه  مداد . حرش  ناشیارب  ار  ناتساد  يدمآ ؟ اجنیا  هب  هک 

ار وا  دـنرادن و  غارـس  یـسک  نینچ  مدآ  دالوا  نایمرد  و  دنـسانش ، یمن  لاجر  ياملع  ناسانـشثیدح و  ار  دـنرچ - نیا  يوار   " مدآنبا - " 
. دنـسانشب ار  يدنزرف  نینچ  ناگدازیمدآ  ناردام  ای  دسانـشب ، ار  شدـنزرف  نیامه  رـشبلا  وبا  مدآ  منک  یمن  رکف  و  دـنا . هدـناوخ  لوهجم " 

سکچیه ار  کیچیه  درادـن و  مدآ "  نبا  زایمک "  تسد  یگتخانـشان  ندوب و  لوهجم  رد  تسا ، وا  هب  بوسنم  ارجاـم  نآ  هک  یفقـساو 
دسانش ! یمن 

راهچ يافلخ  ناهاوخ  دب  رب  میریذپب و  هتـشاد  ناملـسم  يرپ  نآ  هک  ار  يا  هدیقع  میئامن و  قیدصت  ار  تیاور  نتم  هک  یتروصرد  یهگناو 
- " باحـصا زا  یمیظع  هدوت  هب  میا ؟ هدرک  یـسک  هچ  راـثن  شیوخ  مانـشد  دـیناد  یم  مینادـبخزود  ار  نشهاـگیاج  میتسرف و  تنعل  هناـگ 

تفلاخم ینمشد و  هناگراهچ  يافلخ  زا  یکی  اب  ناشیا  نایم  دنورتسار و  لداع و  یتسار  هب  هک  باحصا  زا  هتـسدنآ  ای   " ورتسار - لداع و 
نیا روطچ  درک و  دنهاوخ  لح  هنوگچ  ار  لحنیال  لکـشم  نیا  تعامج  نآ  هک  متریح  رد  نم  میا . هدرک  راثن  زیتس ، گنج و  تسا و  هدوب 

لداع و ار "  ناشیا  لاح  ناـمه  رد  دنـسرف و  یم  تنعل  ناـشیا  زا  یمیظع  هدوت  باحـصا و  هب  هتـشادنپ و  تسار  حیحـص " و  ار "  تیاور 
دنراگنا ؟ یم  هتفای  تشهب  هدژم  یتشهب و  ورتسار " و 

هک ار  یئارجام  دنا و  هتشادنپ  تسار  هتفریذپ و  ار  یفقسا  هدشن  تباث  لیلد و  یب  ياعدا  هک  ینارـصن  هدع  نآ  يدرخبان  زا  منک  یمبجعت 
يادـخ زا  هک  ار  يربخ  ار و  نیما  ربمایپ  تلاسر  دـندوبن  رـضاح  نآ  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  دـنا  هدومن  رواـب  هدرک  ناتـساد  ناـیرپ  يداو  زا 

تسا و نیرق  ناهرب  هزجعم و  لیلد و  رازه  اب  دهدیم و  اه  نامسآ 
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يرپ و هدنرد  نآ  یهاگنابـش  نزوم  درو  يرادنپ  دنریذپب ، تسا  دنتـسم  یکتم و  یخیرات  ردقنارگ  ياه  مایپ  نافقـساو و  نانهاک  رابخا  هب 
. هتشاگنا شیاوعد  دهاش  دنا و  هتشادنپ  شقح  تیآ  ات  هدینادرگ  روحسم  ار  نانآ  شیرحس  عجسم  رکذ 

دنا هدرک  لزان  افلخ  بقانم  رد  هک  یتایآ 

ادخ ربمایپ  يا  مدیـسرپ : مدناوخ و  ص )  ) ربمایپ يارب  ار  رـصعلاو  هروس  دـیوگ : یم  بعک  نب  یبا  دـسیون " : یم  شریـسفترد  یبطرق  - 39
يراکنایز رد  یمدآ  هک  دروخ  یم  دـنگوس  زور  نایاپ  هب  ناتراگدرورپ  ادـخ . زا  تسا  يدـنگوس  رـصعلاو " دومرف " : تسیچ ؟ شریـسفت 

هب ار  رگیدـکی  و  تسا " . رمع  دـندرک "  هدیدنـسپ  ياهراک  و  تسا " . رکب  وبا  دـندروآ "  نامیا  هک  یناسک  زج  لهج " . وبا  ینعی  تسا .
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نبا و  نیعمجا . مهنع  هللا  یـضر  تسا . یلع  دـندرک "  شرافـس  يرادـیاپ  ربص و  هب  ار  رگیدـکی  و  تسا " . نامثع  دندومنشرافـس "  قح 
تسا " . هدرک  ریسفت  روط  نیمه  ربنم  زارف  رب  یقطن  رد  سابع 

تسا . هتشون  شریسفت  رد  ینیبرش  هرضنلا " و  ضایر  رد "  يربط  بحم  ار  نیا 
رگد دـننک و  يونعم  فیرحت  ار  یهلا  شیامرف  دـندنبب و  غورد  شربمایپو  ادـخ  هب  يدنـس  یب  هرخـسم  تیاور  نینچ  اـب  هک  تسا  اور  اـیآ 
دنس دیاب  يدروم  نینچ  رد  رگم  ایا  دیالابب ؟ يزیچ  نینچ  هب  ار  شباتک  هحفص  یسانشثیدحای  يرسفم  هک  تسا  هتـسیاش  ایآ  دنیامن ؟ هنوگ 
یمن تیافک  نآ  یتسردان  یتسس و  يارب  یئاهنت  هب  تیاور  نتم  تلالد  رگم  و  تسا ؟ یهتنم  ان  لسرم " و  میئوگب "  میهاوخب و  ار  تیاور 

نیاملسم تریس  یگدنز و  خیرات  هحفص  رد  ایآ  دزاس ؟ یمن  زاین  یب  درادن - هک  دشاب  هتشاد  يدنـس  رگا  دنـس - لاجر  یـسررب  زاو  دیامن 
نیقی ام  يرآ ، دوش ؟ یم  هدید  تیاور  نیا  تحـص  رب  يدهاوش  اهراک و  هدرک  تیاکح  اهنآ  زا  امن  تقیقح  تسار و  خیرات  هچنآ  هدـع و 

يدنمدرخ چیه  ایآ  هدع . نآ  تقیقح  تیهام و  رب  دبای  یم  رایـسب  دهاوشنامباتک  تادلجم  يالبال  رد  يا  هدنهوژپ  ققحم و  ره  هک  میراد 
هک  دراد  یمرواب 
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ص)  ) مرکا لوسر  سدـقم  تحاس  ودـشاب  هدـناوخرب  یقطن  رد  هدرک و  لقن  ارزیمآ  ناتهب  نیغورد و  تیاور  نیا  تماهمالع - سابع - نبا 
دشاب ؟ هدولآنادب  ار 

 " دـندرک هدیدنـسپ  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  زج  یهلا "  شیامرف  هراـبرد  ساـبع  نبا  لوق  زا  هیودرم ، نبا  قیرط  زا  یهگناو 
دب ياـهراک  بکترم  هک  یناـسک  اـیآ  هـیآ "  هراـبرد  ساـبع  نـبا  هـک  يرگید  نخـس  و  تـسا . ناملـس  یلع و  دوـصقم  هـک  تـسا  هدـمآ 
نیا تسا ، نآ  دـیوم  هتفگ  مینادرگ "  یم  رباربدـندرک  هدیدنـسپ  ياهراک  دـندروآ و  نامیاهک  یناسک  اب  ار  اـهنآ  هک  دـنا  هتـشادنپدنتشگ 
هبیش هبتع و  زا  دنترابع  دنتشگدب "  ياهراک  بکترم  هک  یناسک  تسا و "  هتشگ  لزان  یلع  قح  رد  ردب "  گنج "  رد  هیآ  نآ  هک  نخس 

سابع نبا  میدید  ریدغ "  مود "  دلج  رد  تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  دندرک "  هدیدنـسپ  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  و  دـیلو " ، و 
یلع هب  ص )  ) ربمایپ دمآ  دورف  دـنقلخ "  نیرتهبناشیا  دـندرک  هدیدنـسپ  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  هیآ "  نوچ  دـیوگ " : یم 

نآ دیوم  تریـصب  قطنم و  لقع و  هک  یثیداحا  هنوگ  نیا  ربارب  رد  بعک  نب  یبا  تیاور  نیا ، ربانب  دیتسه " . تا  هعیـش  وت و  نآ  دومرف " :
تسا . هدش  هتخاس  تسا 

رایتخا و رد  هک  نیا  اب  هدرکن  شلقن  سکچیه  ینیبرـش  یبطرق و  زج  نارـسفم  زا  هدوب  اوسر  حـضاو و  یلیخ  تیاور  نیا  ندوب  غورد  نوچ 
: دیوگ یم  هک  اجنآ  دنزیم  هراشا  تیاور  نیا  یتسردان  ونالطب  هب  يرابلا "  حتف  باتک "  رد  رجح  نبا  دیاش  تسا . هتشاد  رارق  ناشرباربرد 

متفاین "  ص )  ) ربمایپ نابز  زا  یحیحص  ثیدح  چیه  هروس  نیا  ریسفت  رد  راکذت !  " 
نیا هن  تسا  صاخشا  نامه  فاصوا  هدمآ  دندروآ " ...  نامیا  هک  یناسک  زا " سپ  هک  یتارابع  دوش  یم  هدیمهف  هروسقایـس  زا  نینچمه 

دناهدمآ . رد  فصو  هب  تسخن  هلمج  رد  هک  نانآ  زا  ریغ  دشاب و  يرگید  نتاسک  هب  هراشا  هک 
نب نمحرلا  دبع  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  لوزنلا "  بابسا  رد "  يدحاو  - 40
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ریثک زا  مشاه  نب  یلع  زاماحف  دلاخ  نب  نامیلـس  نب  دمحم  زا  لبنحنب  دمحا  نب  هللا  دـبع  زا  کلام  نب  رفعج  نب  دـمحا  زا  لدـع  نادـمح 
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رکب و وبا  هرابرد  هیآ  نیا  هک  تفگ  میارب  امهنع - هللا  یضر  نیـسح - نب  یلع  لوق  زا  صخـش  نالف  متفگ : رفعج  وبا  هب  دیوگ : یم  ءاونلا .
ياه یـسرک  رب  هتـسشن  دنتـسه  یناردارب  میدودزب ، دوب  ناشاه  لد  رب  هک  يدنب  ره  هک "  تسا  هدـش  لزان  مهنع - هللا  یـضر  یلع - رمع و 

؟ نآ تسا  هدوب  يدنب  هچ  مدیـسرپ : تسا . هتـشگ  لزان  هیآ  نآ  ناشیا  هرابرد  و  هتـشگ ، لزان  ناشیا  هرابرد  هیآ  نآ  ادـخب  : دومرف  " وربور ،
دنتشگ ناملـسم  تاعامج  نیایتقو  اما  دوب ، ینمـشد  تیلهاج  رد  مشاه  ینب  هلیبق  يدع و  هلیبق  میت و  هلیبق  نایم  اریز  تیلهاج ، دنب  دومرف :

رب اوادم  يارب  هدرک  غاد  شیوخ  تسد  هنع - هللا  یـضر  یلع - تشگ ، دنمدرد  رکبوبا  رمک  نوچ  هک  دندش  نانچ  دـندش  قفاوم  ار  نید  و 
دمآ . دورف  هیآ  نیا  سپ  دناپسچ ، یم  رکب  وبا  رمک 

لثم یلوهجم  زا  هدش  لیکشت  هک  يدنس  تخاس ، راوتسا  تباث و  یسک  يارب  یتسـس  دنـس  نینچ  اب  ناوت  یمن  ار  يراختفا  تلیـضف و  چیه 
تارف نب  نسحلا  وبا  هکنانچو  هدش  تفرخ  هدرک و  ادیپ  یـساوح  لالتخا  يرمع  رخآ  هک  یـسک  زا  و  ماحف ، دـمحم  لدـع و  نمحرلا  دـبع 

هللا دبع  وبا  دسیون " : یم  يدادغب  بیطخو  تسا ، هدش  یمن  تفتلم  دنا  هدـناسر  یم  شرظن  هب  هدـناوخ و  یم  شیارب  ار  هچنآ  دـیوگ : یم 
و دزوب ، هدنز  یعیطق  کلام  نب  رفعج ) نب  دمحا   ) رکب وبا  زونه  میدمآ و  دادغب  هب  رصق  زا  مردارب  ونم  دیوگ : یم  يرصق  دمحا  نب  دمحا 
، دیورن وا  سرد  هب  تفگ : ام  هب  یضرف  نابلنبا  میونشب ، ار  کلام  نبا  سرد  میتفرگ  میمصت  میورب و  ضئارف  هقف و  سرد  هب  متـساوخ  یم 

 " میتفرن . وا  سرد  هب  و  مدرک . عنم  وا  سرد  هب  نتفر  زا  ار  شیوخ  رسپ  و  تسا ، هتشگ  تفرخ  ناوتان و  اریز 
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نینچ زا  دنـس  يرآ ،  " 0 تقد یب  شراک  رد  تسا  يریپ  وا  دـیوگ " : یم  مود  دـلج  رد  و  هتـشون ، نازیملا "  ناـسل  رد "  رجح  نبا  ار  نیا 
يو تهج  نیمه  هب  ینطقراد  دیاش  دنا و  هدناوخ  نینچ  ار  يو  نابح  نبا  یناجزوج و  هک  یی  یطارفا  یعیش  زا  دوش و  یم  لیکشت  یناسک 

. تسا هدرک  رکذ  زین  فیعض "  نایور "  فیدر  رد  هدروآ  هقث "  نایوار " رامش  رد  هچرگ  ار  وا  نابح  نبا  و  تسا ، هدرمش  فیعض "  ار " 
هک تیاور  تشز  هتـشگ و  رد  هب  نید  زا  تسا  یتیاور  تسـس  میدید  میدرک و  یفرعم  ار  وا  رتشیپ  یکدنا  هک  ءاونلا "  ریثک   " زا هرخالاب  و 

رامـشب یفیعـض "  رایـسب "  یطارفا  یعیـش  تعامج  نآ  رظن  رد  هدرک و  یم  لـعج  ثیدـح  هکدریگ  یم  رارق  فیرط  نب  دعـس  فیدر  رد 
تسا . هدمآ 

دنا هدروآ  يروجاـن  شزرایب و  تاـیاور  تعاـمج  نآ  میدودزب " ...  دوـب  ناـشاه  لد  رب  هـک  ار  يدـنب  ره  یهلا " و  شیاـمرف  لـیوات  رد 
هلمج : نآ  زا  تسا ، هدروآ  يدحاو  هک  یتیاور  زا  رتزیگنا  تفگش 

 " میدودزب دوب  ناشاه  لد  رد  هک  ار  يدنب  ره  و  دیوگ " : یم  تسا . هدروآسابع  نبا  لوق  زا  سلاجملا "  ههزن  رد "  يروفص  هک  یتیاور 
یتخترب رمع  دنیـشنب و  یتخت  رب  رکب  وبا  ددرگ و  اپ  رب  ماف  خرـس  توقای  زا  اه  تخت  دشاب  تمایق  هک  یماگنه  ار . یتوادع  هنیک و  ره  ینعی 

ناشدرگرب يرداچ  و  دنروآ . رد  شدرگ  هب  شرع  ریز  ار  اهنآ  دنیآ و  رد  زاورپ  هب  اه  تخت  هک  دهد  نامرف  ادـخ  هاگنآ  یتخترب . نامثع  و 
و یلع ، يارب  نامثع  ،و  نامثع يارب  رمع  و  دزیرب ، رمع  يارب  یندیـشون  رکب  وبا  ات  دنروآ  ماج  راهچ  دعب  و  نوگ ، دـیپس  رهوگ  زا  دوش  هدز 
زا هدرپ  ادخ  و  دنکفا . لحاس  هب  ارنایـضفار  شناشورخ  جاوما  اب  دـیآ و  شورخ  هب  خزود  ات  دـهد  نامرف  ادـخ  سپـس  رکب ، وبا  يارب  یلع 

یتیاور هب  ای  ناش ، هدینادرگ  تخبـشوخ  ادخ  هک  دنیاهنیا  دنیوگب : دنرگنب و  ار  ص )  ) ادـخ ربمایپ  باحـصا  تاماقم  ات  دریگرب  ناش  هدـید 
دنیوگب : رگید 
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ترسح و اب  ار  اهنآ  ماجنا  رس  میا . هتـشگ  تخب  دب  ناشینامرفان  وتفلاخم  اب  ام  دنا و  هدیـسر  یتخبـشوخ  هب  ناشیوریپ  اب  مدرم  هک  دنیاهنیا 
دننادرگ "  یم  زاب  خزود  هب  ینامیشپ 

هد هرابرد  میدودزب " ...  دوب  ناشاه  لد  رب  هک  ار  يدـنب  ره  و  تفگ " : هک  هدـمآ  سابع  نبا  زا  حـلاص  وبا  زا  یبلک  قیرط  زا  هک  یتیاور  و 
دوعسم . نب  هللا  دبع  و  فوع ، نب  نمحرلا  دبع  دیعس ، دعس ، ریبز ، هحلط ، یلع ، نامثع ، رمع ، رکب ، وبا  تسا : هتشگ  لزان  رفن 

نامثع و زا  دـنترابع  ناـشیا  . .. میدوزب " دوب ، ناـشاه  لد  رب  هک  ار  يدـنب  ره  و  تفگ : هک  یلعلوق  زا  ریـشب  نب  ناـمعن  قیرط  زا  یتیاور  و 
نم . ریبز و  هحلط و 

نآ دسرپب : رابتعا  یب  فرح  نیا  نایوار  زا  تسین  یـسک  دنیامنیم . فیرحت  دـننادرگ و  یم  نآ  یقیقح  ینعم  زا  ار  ادـخ  نخـس  ناسنیدـب ،
هنیک و هک  نیا  رب  دنهاوگ  خـیرات  ثیدـح و  هکیلاح  رد  اجک ؟ هتـشگ و  هدودز  یک  هدـش ، هدودز  دارفا  نیا  هنیـس  زا  هک  یتوادـع  هنیک و 
رد تسا و  هتـشاد  هنال  ناشدوجو  رد  دـعبب  ص )  ) ربمایپ تافو  ماـگنه  زا  ناـنچمه  هتفر ، ناـیم  زا  ناـشندروآ  مالـسا  زا  سپ  هک  یتوادـع 

هناخ فارطا  رد  لدـج  گنج و  هثحابم و  هرـصاحم و  ات  هتفرگ  رد  اه  شکمـشک  اه و  ثحب  هتفر و  اهدونـش  تفگ و  ناـشنایم  هک  یعقوم 
لد رد  هک  هدوب  نمزم  توادـع  هنیرید و  هنیک  نامه  زا  یـشان  همه ، نیا  هدومن و  زورب  هتـسویپ  لمج "  نینوخ "  یـشک  رکـشل  اـت  ناـمثع 

ردـه ار  ناشناتـسود  ناردارب و  نوخ  ات  ناش  هتـشاد  یماو  هک  هدوب  هنیک  ینمـشد و  نیمه  زج  رگم  تسا . هتـشاد  خوسر  بوسر و  ناـشاه 
نیرفآ و هنیک  ثداوـح  نیا  هـمه  دوـجو  اـب  دـنیامن ؟ کـته  ار  ناشـسومان  تاسدـقم و  و  دـنراگنا ، دوباـن  ار  ناـشقوقح  تـمرحو  دـننادب 

تساهتشگ ؟ هدودز  ناشاه  لد  زا  توادع  هنیک و  تفگ  ناوت  یم  زاب  نینوخ  ياه  شکمشک 
دهاوخ هتخادرپ  روطق  یباتک  دنیآ  درگزیمآ  ناتهب  هدوتسان و  تالیوات  نآ  رگا  هک  دنرایسب  هتـشگ ، يونعم  فیرحت  هنوگ  نیدب  هک  یتایآ 

یتسردان یتسس و  نآ  مه  و  ترورض ، یب  دوب و  دهاوخ  هدیاف  یب  ینتفگ  رپ  هچ  میـشکثحب ، هب  ار  اهنآ  هک  میراد  یمن  شوخ  نکل  دش .
هک هنوگ  نآ  زا  یئاه  فرحهرابرد  تفگ  دیاب  هچ  دیامن . یم  تیافک  اهنآ  نالطب  رب  دنوارت  یم  نورب  ودنراد  نورد  رد  دوخ  هک  یچوپ  و 

دشاب "  ناور  نامتیاعر  تحت  ات  میتشادرب  یخیم  هتخت و  زا  هتخاس  يور  رب  ار  وا  هفیرشهیآ " و  لیوات  رد 
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فرح  ) نیعکی دوب : هتشاگن  ینیع  خیم  ره  رب  دروآ  شیارب  خیم  راهچ  یحو  هتشرف  تخاسب ، ار  یتشک  نوچ  حون  هک  دنا  هتفگ  دنا و  هدز 
هب یتشک  هاگنآ  مهنع - هللایـضر  یلع - رگید  نیع  نامثع و  رگید  نیع  رمع و  رگید  نیع  تسا و  رکب  وبا  ناـمه  هک  هللا  دـبع  يراـصتخا )

تشگ . ناور  ناشیا  تکرب 
وبا نارادفارط  نیم  دادغب  رد  يرجه  لاس 317 رد  هلمج  زادـنا  هتـشاد  اهارادو  ریگ  نآرق  يونعم  ياه  فیرحت  تالیوات و  رد  تعامج  نآ 

. داتفا فالتخا  رادرب " هدوتس  یتلزنم  هب  ارت  تراگدرورپ  هک  دشاب  هیآ "  ریـسفت  رـس  رب  هماع " زا "  يرگید  تعامج  یلبنح و  يزورمرکب 

. تسا یمظع  تعافـش  تلزنم ، نآ  زا  دوصقم  دنتفگ : نارگید  و  دناشن . یم  رب  داحتا  تلزنم  هب  شیوخ و  اب  ار  ربمایپ  ادخ  دنتفگ : نایلبنح 
دندش . هتشک  يا  هدعودیشک  گنج  هب  ناشراک  هجیتن ، رد 

تبـسن ادـخ  هب  قحانب  هدرک و  هیبعتیـشارت  تلیـضف  دـیجمت و  رد  هغلابم  روظنمهب  هک  يا  هفارخ  اهدـص  زا  تسا  يا  هنومن  دـش ، دای  هچنآ 
مالک ناشیا  زا  یعمج  و  دننک . لامیاپ  ار  قح  نآ  هلیسو  هب  ات  دنا  هدومن  هلداجم  لطاب  اب  دنا و  هتفرگ  هرخسم  هب  ار  ادخ  تایآ  دناهداد و " 

دننک " . یمهچ  دنتسناد  یم  هک  یلاح  رد  دنتخادرپ ، یم  شفیرحت  هب  نآ  كرد  زا  سپ  هاگنآدندینش  یم  ار  ادخ 
ار اهنآ  ناحول  هداس  و  هتفرگ ، ماجنا  نآ  نیا و  يارب  یشارت  تلیضفدصق - هب  هک  نالعاج  يزاسغورد  ناتهب و  زا  تسا  یئاه  هنومن  اه  نیا 

هدید زا  هتخاس و  لام  نجل  ار  قئاقد  قئاقح و  ودنا  هدولآ  نادب  خیرات  ثیدـح و  ریـسفت و  رد  شیوخ  تافیلات  هنحـص  هتـشاگنا و  تقیقح 
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غورد دنا ، هدینادرگ  هقرف  هقرف  هدنکارپ و  ار  تما  هتـسسگ و  شیوخ  راک  اب  ار  ناناملـسم  یگتـسبمه  دنویپ  دـنویپ و  دـنا و  هدـناشوپ  قلخ 
هناراکهبت ياه  شالت  يارب  میهد  تسد  هب  ياهناشن  سایقم و  میتساوخ  اهنآ  زا  هنومن  دـنچ  هضرع  اب  دـنا . هتفر  سفن  ياوه  یپزا  هتخاس و 

هکدراد دوجو  شدننام  اهدص  اما  میدرک ، سب  دـنچکی  نیمههب  و  تسا ، هتفرگ  تروص  دـنچ  ینت  ندومن  گرزب  يرادـفرط و  رد  هک  يا 
مشچ 

هحفص 215 ] ] 

میئامن . رب  اراه  یئاوسر  میناروش و  رب  ار  خیرات  ياههدیدنگ  هک  میتشادن  شوخ  میدیشوپ و  اهنآ  زا 
 " رد تسا و  تیدیانرچ  تافارخ و  هتنچ  هک  هرـضنلا "  ضایر - يالبال "  رد  دبای  رایـسب  يدهاوش  هک  دناوت  اعدمنیا  رب  يا  هدـنهوژپ  ره 
سلاجملا ر هزن  رد "  تسا و  لوعجم  تایاور  زا  هدنکآ  هک  هیبلحلا "  هریس  رد "  تسا و  غورد  تمهت و  زا  یلیبنز  هک  هقرحملا "  قعاوص 
رد تسا و  یگتخاس  تیاور  وزیمآ  ارتفا  نخـس  ره  ناوید  هک  مالظلا "  حابـصم  رد "  تسا و  اه  یتسردان  تافرخزم و  فراعملا  هرئاد  هک 

ماگنهنآ رد  دنـسیون . یم  هچنآ  رطاخ  هب  اهنآرب  ياو  ناشاهدروا و  تسد  رطاخ  هب  اهنآ  رب  ياو  اهنیا " . ریظن  میدق  دـیدجتافیلاترگید و 
زاب هدیـسرپ و  دـنتفگ  یم  غورد  ناتهب و  هب  هچنآ  هرابرد  تمایق  ردامتح  و  دنـسرپ . یمن  رگیدـکی  زا  ددرگ و  هدیـشوپ  ارف  ناشیا  رب  اهربخ 

. " دنیوگغورد اعطق  ناشیا  هک  دناد  یم  ادخ  و  دش . دنهاوخ  تساوخ 

هحفص 216 ] ] 

نایفس وبا  رسپ  هیواعم  يارب  یشارت  تلیضف 

هراشا

هیحور هب  دنـسانشیم و  الماک  ار  وا  ناناملـسم  نوچ  میناشکب  طسب  حرـش و  هب  ار  نخـس  تسین  یجایتحا  هیواعم ، هراـبرد  میدرک  یم  رکف 
شکاپان و تبـسن  شهابت و  هدود  زا  شباسح و  دـحیب و  لئاذر  زا  دـنربخ و  اب  شنیگمهـس  تایانج  اه و  يراـکهبت  زا  هدرب و  یپ  شدـیلپ 

نامروصت میدید  نکل  دناشوپ . دهاوخ  كرش  قرع  لیس  ار  شیناشیپ  دنک ، زارد  وا  حدمهب  نابز  هک  ره  میتشادنپ  یم  و  شفیثک . هداوناخ 
يا هراپ  ات  میدمآ  رب  نیا  یپ  زا  تسپ ، دیلپ و  رـصنع  نیا  لیلجترد  هک  دنوش  یم  ادیپ  يزابجل  ور و  رپ  وخاتـسگ  دارفا  دـماین و  رد  تسرد 

وا يارب  هک  اهدـیجمت  حـیادم و  هکدـنادب  يا  هدـنهوژپ  ره  یمارگ و  هدـنناوخات  میهد  تـسد  هـب  وا  یئاسانـش  رد  یخیراـت  ياـه  یهاوـگ 
دراد . یتیهام  هچ  دناهتخاس 

و  ) تسا هدینش  ماش  ناتـسهوک  زا  ناینـشیپ  زا  یخرب  هک  میداد  شوگ  یئادن  هب  هن  میدرکن و  ریثک  نبا  لاق  لیق و  هب  یئانتعا  راک  نیا  رد  و 
و دناشک ، دهاوخ  نارذگ  خزود  هب  ار  وا  شتآ  هلعش  دزرو  هنیک  هیواعم  هب  هک  ره  دیوگ " : یم  هک  یئادن  تسا ) هدوب  ناطیـش  يادن  دیاش 

دنکفا "  دهاوخ  ورف  شا  هدکشتآ  نوردنا  هب 
رد  ) ار ص )  ) ادـخ ربمایپ  تسا : هتفگ  یکی  دـیوگیم " : هک  تسا  هتـشگ  ریثک  نبا  هاگ  هیکت  هک  میدرک  یلاـیخ  باوخ و  هب  یئاـنتعا  هن  و 

نیا ادـخ  لوسر  يا  تفگ : رمع  دـمآ . رد  يدرم  هاگان  دـندوب . شتمدـخرد  هیواـعم  یلع و  ناـمثع و  رمع و  رکب و  وبا  هک  مدـید  باوخ )
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ص )  ) ادخ لوسر  یئوگ  دیامنیم . ریقحت  ار  ام  درم ) نآ  هب  هراشا  )
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. مرگن یم  هیواـعم - ینعی  نیا - هب  هکلب  مرگن ، یمن  ناـشیا  هب  تراـقح  رظن  اـب  نـم  ادـخ  لوـسر  يا  تـفگ : درم  نآ  و  دزرـشت ، اردرم  نآ 
هب هتفرگرب  يرجنخ  ادـخ  ربماـیپ  هاـگنآ  دومرف . رارکت  راـب  هس  ار  نخـس  نیا  و  تسین -؟ نم  باحـصا  زا  یکی  وا  رگم  وـت  رب  ياو  دوـمرف :

ناـهگان و  متفر .  هناـخ  هب  دوز  متـسج و  باوـخ  زا  نم   . دز وا  رکیپ  رب  رجنخ  نآ  اـب  هیواـعم   . نک ورف  وا  رکیپ  هب  شنتفگ : هداد و  هیواـعم 
دوب " . يدنکلا  دشار  وا ، تسا و  هدرم  هدش و  هتشک  بش  نامه  درم  نآ  مدید 

نآ هک  دیامن  فارتعا  ،و  دریمب یلع  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  يرادتسود  لاح  رد  سک  ره  هک "  بیسم  نب  دیعـس  هدیقع  هب  یتافتلا  هن  و 
دیامنن "  یگدیسر  شباسحهب  هک  دمآ  دهاوخ  بجاو  ادخ  رب  دتسرف ، تمحر  دورد و  هیواعم  رب  دنور و  یمتشهب  هب  رفن  هد 

هک دـنگوس  هبعک  راگدرورپ  هب  تسا : هتفگ  هیواعم  اهنآ  رد  دـنا و  هدرک  تیاورزیزعلا  دـبع  نب  رمع  يارب  هک  یئاه  باوخهب  یهجوت  هن  و 
میدناوخ . مهن  دلج  رد  ار  شتایاور  متشگ و  هدوشخب 

 " میبلط !  یم  تمالس  تیفاع و  ادخ  زادنراد  راکچ  هیواعم  هب  هک "  لبنح  دمحا  فرح  هب  یئانتعا  هن  و 

هیواعم شهوکن  رد  ربمایپ  زا  دنتسم  یتایاور 

شزرا و چـیه  اهنیا  يارب  میرادـن و  يراک  اه ، لایخ  باوخ و  هب  لوهجم و  فتاه  هب  لـیلد و  یب  تسـس و  دـیاقع  اـه و  هواـی  نینچ  هب  اـم 
، نمادـکاپ حـلاص و  نادرم  نیتم  جرارپ و  نانخـس  هیواعم و  هرابرد  ص )  ) مرکا ربمایپ  تاشیامرف  ربارب  رد  ار  اهنیا  میتسین و  لـئاق  يراـبتعا 

همش کنیا  میرامـش . یم  چیه  هب  دنا  هتخادنا  بآهب  ار  شا  هتپ  شدنا و  هتخانـش  یم  بوخ  هدوب و  شیاهراک  دهاش  کیدزن  زا  هک  نانآو 
مالسا تیلهاج و  هرود  رد  شا  هیحور  راتفر و  زا  هدمآ و  یم  رامشهب  هیواعم  تیهام  سانشراک  هک  ینمادکاپ  نادرم  ياهرظن  راهظا  زا  يا 

: میناسر یم  ناترظن  هب  دنا  هدوب  علطمو  هاگآ  الماک 
هیواعم دوب و  هراوس  هکار  نایفـس  وبا  دمآ و  الاب  تسپ  یهار  زاادخ  ربمایپ  هک "  دنک  یم  لقن  رمع ، نب  هللا  دـبع  نابز  زا  رمقا ، نب  یلع  - 1

ایادخ  دومرف : دنکفا  رظن  اهنآ  هب  نوچ  دید و  نار ، روتس  يرگیدو  دوب ، شک  هناهد  یکی  دندوب  وا  هارمه  شردارب  و 
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، يرآ تفگ " : يدینـش ؟ ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  تدوخوت  میدیـسرپ : رمع  نب  هللا  دـبع  زا  " نک . تنعل  ار  راوس  نار و  روتـس  شک و  هناهد 
روک " . مناگدید  هکنانچ  داب  رک  مشوگ  میوگب  غورد  رگا 

، دیزیشرـسپ دیـشک و  یم  ار  نآ  هناهد  هیواعم  ودوب  راوس  يرخ  رب  هک  ار  نایفـس  وبا  ص )  ) ربمایپ دسیون " : یم  نینچ  شخیراترد  يربط 
دنک "  تنعلار  نار  روتس  راوس و  شک و  هناهد  ادخ  دومرف : دید و  دنار ، یم  ار  نآ 

هک يراد  دایب  ایآ  هیواعم  يا  مهد  یم  مسق  ادـخب  ارت  دـیامرف " : یم  هیواعم  هب  باطخ  هک  اجنآ  دراد  هراشا  ثیدـح  نیمه  هب  یبتجم ، ماما 
: دومرف دید و  ار  امـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  و  شدیـشک ، یم  هبتع  نیمه  تردارب  شیدنار و  یم  وت  دـمآ و  یئوم  خرـس  رتش  رب  راوس  تردـپ 
: " دیوگ یم  هک  دراد  هراشا  نیمه  هب  هیواعم  هب  يا  همان  رد  رکب  یبانب  دـمحم  و  نک " ؟ تنعل  ار  نار  روتـس  وشک  هناهد  راوس و  ایادـخ 
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دمآ . دهاوخ  هللا  ءاشنایمامت  هب  شا  همان  ینوعلم "  رسپ  نوعلم  وت 
ایادخ نکتنعل . ار  شور  هلابند  یئولج و  نآ  ایادخ  : دومرف ص )  ) ادخ لوسر  دمآ . هیواعم  هارمه  نایفس  وبا  دیوگ : یم  بزاع  نب  ءارب  - 2

هیواعم  دهد : یم  باوج  تسیک ؟ کشومچ  دسرپ : یم  هدرک ) یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  هک   ) شردپ زا  ءارب  رسپ  ریگب . ار  کشومچ  نآ 
هیواعم دـیلپ  نابیرگ  هتـشگ  ناریگ  هداب  ناشک و  هداب  نارخ و  هداب  ناشورف و  هداب  وناراسگیم  ناراوخ و  ابر  راثناج  ره  ص )  ) ربماـیپ تنعل 

. دمآ دهاوخ  روآ ، مرش  ناهانگ  نیا  هب  ششیالک  ناتساد  و  تسا . هتفرگ  تسه ، اه  يراکهبت  نیا  نامرهق  هک  ار 
نیفص باتک  رد  محازم  نب  رصن  یلعی  وبا  شدنسم و  رد  لبنح ، نب  دمحا  - 3
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ادـخ لوسر  هارمه  يرفـس  رد  : " دـنا هدرک  تبث  نینچ  ساـبع  نبا  قیرط  زا  ریبکلا "  باـتک "  رد  یناربـط  زین  و  یملـسا ، هزرب  وبا  قیرط  زا 
نیا دینیبب  دینک . هاگن  دومرف : ص )  ) ربمایپ  00 دنداد . یم  ار  مه  باوج  تبونب  دناوخ و  یم  زاوآ  هک  دینش  ار  رفن  ود  يادص  میدوب . (ص )

ود نآ  ایادخ  دومرف : هتشادرب  اعدب  تسد  ص )  ) ادخ لوسر  ماگنه  نیا  رد  یصاعلا . نب  ورمع  تسا و  هیواعم  دندرک : ضرع  دنتـسیک ؟ ود 
راسنوگن زادـنا و  رد  هنتف  هب  ار  رود  نآ  ایادـخ  هدرک : تیاور  سابع  نبا  هک  یترابع  هب  ای  خزود . شتآ  هب  زادـنا  رد  نادرگ و  راسنوگن  ار 

 " نادرگ .
تسا . هتفر  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  برعلا "  ناسل  رد " 

یتیاور نینچ  هک  هدمآ  یم  نارگ  هیواعمنادنمقالع  رب  یفرط  زا  و  دنا ، هتفاین  یصقن  لاکشا و  چیه  تیاور  نیا  دنس  رد  نوچ  تعامج  نآ 
و هدرک ، فذح  ار  رفن  ود  نآ  مسا  لبنح  دمحا  دنا . هداد  زورب  تقیقح  نیا  وحم  رد  نوگانوگ  ياه  شالت  دشاب ، هتشاد  دوجو  شا  هرابرد 

دمحم زا  مجعملا "  رد "  عناق  نبا  دنا . هدناسر  تبث  هب  يرگید  زیچ  ثیدـح ، نیا  ربارب  رد  يا  هدـعو   " نالف !  نالف و  هتـشون "  شیاج  هب 
نب دیز  زا  هحلط ،- نبمیهاربا  هدش  دازآ  رمع - وبا  زا  رمعنب ، فیس  زا  یمیت ، سابعلا  وبا  دیعـس  زا  رمع ، نب  هللا  دبع  زا  لماک ، سودبعنب 

هیواعم مدید  مدرک  هاگن  متفر  دینش . يزاوآ  يادص  ص )  ) ربمایپ میدوب . رفـس  رد  یبش  تسا " : هدرک  تبث  نینچ  نارقـش  حلاص  زا  ملـسا ،
شتآ يوس  هب  ار  ود  نآ  ایادخ  دومرف : مداد  عالطا  ص )  ) ربمایپ هب  هدـمآ  دـناوخ . یم  زاوآ  هک  تسا  توبات  نبهعافر  نب  ورمع  عفار و  نب 

 " درم . ددرگرب  رفس  زا  ص )  ) ربمایپ هکنآ  زا  شیپ  هعافر  نب  ورمع  هجیتن ، رد  نادرگ . راسنوگن  نارب و  خزود 
نیتسخن ثیدح  رد  یمهوت  تشگ  مولعم  دربب و  نایم  زا  ار  ماهبا  لاکـشا و  تیاور ، نیا  دیوگ " : یم  هعونـصملا "  یلائللا  يد "  یطویس 

هیواعم نینچمه  تسا ، ناقفانم  زا  یکی  هک  تسا  هدوب  هعافر  نبا  وا  تقیقحرد  و  یصاعلا . نبا  ظفل : رد  تسا  هداد  خر  نآ  ظفل  کی  رد  و 
ملعا "  هللا  و  تسا . ناقفانم  زا  یکی  عفار  نب 
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یئوگ یم  هک  یماهبا  لاکشا و  هک  دسرپب  تسا  دقن  یبایزرا و  یسررب و  راد  هدهع  هک  ثیدح  نف  داتسا  علطم و  درم  نیا  زا  تسین  یـسک 
؟ دوش ادیپ  نآ  رد  لاکـشا  مهوت و  لامتحا  ات  تسا  اجیب  مهبم و  شا  هملک  ظفل و  مادـک  تسا ؟ نآ  ياجک  رد  تسه ، نیتسخن  ثیدـحرد 
زا شنمادهک  یـسک  ماـقم  اـی  تنـس ؟ نآرق و  فـالخ  رب  يزیچ  اـی  تسه ، تعیرـش  اـی  لوصا  فلاـخم  يزیچ  نآ ، موهفم  نتم و  رد  رگم 
ای تسا ؟ هتفای  مانـشد  وهتـشگ  نیهوت  نآ  رد  يرادنید  ای  هتفرگرارق ، ریقحت  تناها و  دروم  نآ  رد  تسا ، كاپ  یئاطخ  هانگ و  ره  شیالآ 
" رسپ کی  نآ  تسا ؟ هدش  عقاو  یمارتحا  یب  دروم  هتخانش ، هتساریپ  كاپ و  یمانشد  داریا و  شهوکن و  ره  زا  ار  شتحاسمالسا  هک  یسک 
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یناد  یم  میناد و  یم  هک  دنتسهيدوجوم  ود  نامه  ود  نآ  هفورعم و  هغبانرسپ  کی  نیا  و  تسا ، راوخ  رگج  دنه " 
شنـشور هدرب و  نیب  زا  ار  نیتسخن  تیاور  نآ  ماهبا  لاکـشا و  وت  معز  هب  هک  دنـس -، تسـس  تیاور  نیا  لاجر  هک  يا  هدرک  شومارف  ایآ 

هکنانچ دنـس و  رکذ  یب  ار  نآ  هک  دراد  اه  یکاـنبیع  صئاـقن و  تالاکـشا و  هچ  شدنـس  و  دـنراد ، رارق  اـهداریا  هچ  دروم  تسا - هتخاـس 
هک تسه  رمع  نب  فیـس  لوهجم ، یعمج  رب  هوالع  شدنـس ، نایم  رد  هک  يا  هدیدن  رگم  يا ؟ هدروآ  تسا  تباث  ملـسم و  یثیدحيرادنپ 

یثیدـح زا  ثحب  رد  و  تسا . زاس  تیاور  لـعاج و  وا  هک  يا  هتفگ  رگید  یثیدـح  زا  ثحب  رد  هعونـصملا "  یلاـئللا  باـتک "  رد  تدوخ 
رد ار  رمع  نب  فیس  لاح  حرش  " و  تسا ؟ فیـس  ناشنیرت  فیعـض  هک  دنا  هتفرگ  رارق  فیعـض  نایاور  نآ  دنـس  رد  هک " يا  هتفگ  رگید 
اب ایآ  تسا . ینید  یب  هقدـنز و  هب  مهتم  لـعاج و  زاـسغورد و  طـقاس و  كورتم و  فیعـض " و  وا "  هک  میدـید  میدـناوخ و  متـشه  دـلج 

! رذگ رد  ام  زا  ایادخ  ماهبا ؟ عفر  دنیامن و  یم  ثیدح  زا  یلاکشاعفر  نیغورد  یگتخاس و  یلعج و  تیاور 
یم هتخیگنارب  دراد  منیئآ  زج  ینید  هک  یلاح  رد  زیخاتـسر  رد  هک  دـسر  یم  رد  متما  زا  يدرم  هار  نیا  زا  دومرف " : ص )  ) ادـخ ربماـیپ  - 4

دیسر  رد  هیواعم  و  دوش " .
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دریم " . یممتنس  ریغ  رب  ندرم  ماگنه  هب  هک  دسر  یم  رد  يدرم  هار  نیا  زا  دومرف " : هتشونمحازم  نبا  هکنانچ  ای 
زا ثیل  زا  کیرـش  زامدآ  نب  ییحی  لوـق  زا  حـلاص  نب  هللا  دـبع  تسا : هدرک  تـبث  نـینچ  شخیراـت  لوا  دـلجرد  يرذـالب ، ظـفاح  ار  نـیا 

يزور هک  دسریم  رد  يدرم  هار  نیا  زا  دومرف : مدوب . هتـسشن  ص )  ) ربمایپ تمدـخ  رد  دـیوگ : یم  صاعلا  نب  ورمع  نبهللا  دـبع  زا  سوواط 
دـشوپب ار  شـسابل  ات  متـشاذگ  ار  مردپ  صاع ) رمع و  رـسپ  هللا  دبع  ینعی   ) نم دریم . یم  درادمنید  زا  ریغ  ینید  هک  یلاح  رد  دریم  یمهک 

دیسر . رد  هیواعم  هاگان  دسر . رد  وا  هک  نیا  زا  كانمیب 
تمدخ رد  دیوگ : یم  صاعلا  نب  ورمع  نب  هللا  دبع  زاشردپ  زا  سوواط  نبا  زا  مامه  نب  قازرلا  دبع  لوق  زا  قاحـسا  دـیوگ : یم  يرذالب 

تیاور .) نامه  رخآ  ات   ... ) مدوب هتسشن  ص )  ) ربمایپ

تیاور نیا  دنس  یسررب 

زا وا  هک  ثیل "  یتح "  دنتسهحیحص  لاجر  یگمه  شدنـس  لاجر  لوا ، ثیدح  دیوگ " : یم  یبرغم  زوزع  نب  یکم  دمحم  دیـس  همالع ،
هدرک ادیپ  يرمع  رخآ  هک  یساوح  فالتخا  رطاخ  هب  وا ، هرابرد  هچ  رگ  و  تسا ، میلس  نبا  وا  تسا و  فورعم ) ثدحم   "  ) ملسم لاجر " 

یمهوت هوالعب ، تسا . هتـشاد  ار  رظن  نیمه  زین  یناکوش  دنا و  هدرمـش  دامتعا  دروم  هقث " و  ار "  وا  نارگید  نیعم و  نبا  اما  تسه ، فرح 
سوواط زا  ار  بلطم  تیاور  نیا  رد  اریز  دوش ، یم  فرطرب  دشاب  قاحسا  تیاور  هک  مود  دنـس  هلیـسو  هب  دراد ، دوجو  تیاور  نیا  رد  هک 

" تسا . مکحم  نیتم و  دمحلا هللا  تیاور ، نیا  دنس  و  دنک ، یم  لقن  هللا  دبع  شرسپ  هکلب  ثیل ، هن 
يا دنزیم : داد  اجنآ  زا  تسا و  خزود  هقبط  نیرت  نیئاپ  رد  شتآ  زا  یتوبات  رد  هیواعم  دومرف " : هک  تسا  هدمآ  يروهـشم  ثیدح  رد  - 5

 " مدوب . ناراکهبت  زا  مدومن و  یچیپرس  البق  هک  سرب  مدادب  کنیا  شخب  تمعن  يادخ  يا  رهم  رپ  يادخ 
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تنعل ار  وا  ایادخ  دومرف : هک  مدینـش  یتشذگ ، یم  شرانک  زا  وت  هک  یلاح  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  دیوگ : یم  هیواعم  هب  يرافغ  رذوبا  - 6
نادرگمریس . روگ )  ) كاخ اب  زج  ار  وا  نک و 

روتـسد ددنخیم و  هیواعم  دوب . دهاوخ  شتآ  رد  هیواعم  دومرف ...: هک  مدینـش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دیوگ : یم  هیواعم  هب  يرافغرذوبا  - 7
دمآ . متشه  دلج  رد  یمامت  هب  نآ  یخیرات  تیاور  دننک . ینادنز  ار  رذوبا  دنهد  یم 

رب وا  زا  دیاب  تما  ددرگ ، مکاح  دوش  یمن  ریـس  دروخ و  یم  هک  يا  هرابمکـش  مالـسا  تما  رب  نوچ  هک  هدـش  لقن  ص )  ) ربمایپنابز زا  - 8
نیا راک  دومرف : رگیدیترابع  هب  ای  تسا . هیواعم  وا  هک  داد  عـالطا  نم  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  دـیوگیم : رذوبا  دـشاب . طاـیتحا  رد  رذـح و 

مکش ! هداشگ  هدعم و  خارف  يدرم  تموکح  رد  زج  دور  یمن  یبارخ  هب  تما 
نب هللا  دـبع  يردـخ و  دیعـس  وبا  قـیرط  زا  يداـنم  يدادـغب و  بیطخ  یلیقع و  يدـع و  نبا  نیفـص " و  باـتک "  رد  محازم  نب  رـصن  - 9
هاگ ره  دومرف : رگید ، یظفل  هب  ای  دیشکب . ار  وا  دیدید  مربنم  زارف  رب  ار  هیواعم  هاگ  ره  دنا : هدرک  تبث  نینچ  ص )  ) ربمایپ نابز  زا  دوعسم ،

دیشکب . ار  وا  دنک ، یم  قطن  مربنم  زارفرب  دیدید  ار  هیواعم 
دینزب . ار  شندرگ  دنک  یم  قطن  مربنم  زارف  رب  دیدید  هک ... ترابع  نیا  هب  ای 

میدشن . راگتسر  میدرکن و  ار  راک  نیا  دیازفا : یم  ثیدح ، نیا  لقن  زا  سپ  يردخ ، دیعس  وبا 
دندشن . راگتسر  دندادن و  ماجنا  ار  راک  نیا  ناناملسم  دیوگ : یم  يرصب  نسح  و 
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، تسا هدناوخ  تسردان  ار  اهنآ  هتشون و  تسا ، یلیقع  يدع و  نبا  هب  قلعتم  هک  قیرط  نیدنچ  زا  هعونصملا "  یلائللا  رد "  یطویس  ار  نیا 
وبا یـسوم و  نب  فـسوی  دـیوگ : یم  تسا . هدوـمن  تبث  هدرک ، هراـشا  یطویـس  هک  اـهنآزج  یقرط  زا  شخیراـت  رد  ار  نآ  يرذـالب ، نکل 

ص)  ) ادخ ربمایپ  هکدنا  هدرک  تیاور  نسح  زا  شمعا ، دلاخ و  یبا  نب  لیعامـسا  زا  دیمحلا  دـبع  نب  ریرج  لوق  زا  يورف  قاحـسا  یـسوم 
دنتشگن . قفوم  راگتسر و  دنتشاذگ و  او  ار  راک  نآ  ناشیا  و  دیشکب . ار  وا  دیدید ، مربنم  زارف  رب  ار  هیواعم  هاگ  ره  دومرف :

تیاور نیا  دنس  لاجر  یسررب 

یفوک : بوقعی  وبا  یسوم - نب  فسوی  - 1
، ملاع نیدـنچ  و  دـنا ، هدروآ  شیوخ  حاحـص  ردار  شتایاور  هک  تسا  همیزخ  نبا  یئاسن و  يذـمرت و  دواد و  وبا  يراخب " و  لاـجر "  زا 

دنا . هدرمش  دامتعا  دروم  هقث " و  ار "  يو  لاجر 
يزار : هللا  دبع  وبا  دیمحلا - دبع  نب  ریرج  - 2

دنناد . یم  دامتعا  دروم  هقث " و  ار "  وا  لاجر  ياملع  همه  و  تسا ، هناگشش  حاحص "  لاجر "  زا 
یفوک : یسمحا  دلاخ  یبا  نب  لیعامسا  - 3

دنناتسادمهشندوب .  هقث "  رب "  تسا و  هناگشش  حاحص "  لاجر "  زا 
یفوک : دمحم  وبا  نارهم - نب  نامیلس  شمعا ، - 4

تسین . رت  وگتسار  وا  زا  یسک  ناثدحم  نایمرد  تسا و  هناگشش  حاحص "  لاجر "  زا 
يرصب : نسح  - 5
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دنناتسادمه . شندوب ، دامتعا  دروم  هقث " و  رب "  هک  هناگشش  حاحص "  لاجر "  زا 
ربمایپ نابز  زا  امیقتسم  یسک  هچتسین  مولعم  تسا و  لسرم "  هک "  نیا  زج  ، دسر یمن  رظن  هب  یلاکشا  چیه  روکذم ، تیاور  رد  نیا  ربانب 

تعامج  نآ  اریز  دور ، یمن  رامش  هب  یکانبیع  صقن و  يدروم  نینچ  رد  مهنیا  و  تسا ، هدرک  لقن  (ص)

هحفص 224 ] ] 

سپ دـنورتسار . لداع و  ناشیا  رظن  هب  باحـصا  همه  نوچ  تسا ، هدرک  لقن  ار  نآ  باحـصا ، زا  کیمادـک  هک  دـنهد  یمن  نیا  هب  یتیمها 
یم يرذالب  دوش . یم  میمرت  دراد ، دوجو  هک  یلـصتم  دنـس  هلیـسو  هب  شندوب  لسرم "  و "  لاکـشا ، یب  تسا و  حیحـص "  ثیدح "  نیا 

هدرک تیاور  يردخ  دیعـس  وبا  زا  هرـضن  وبا  زا  دیز  نب  یلع  زا  هملـس  نب  دامح  زا  دـمحم ، نب  جاجح  زا  لیئارـسایبا  نب  قاحـسا  دـیوگ :
نم تفگوا : میسرپب . ابتک  وا  زا  ات  شکن  ریشمش  رمع ، تموکح  هرود  رد  میتفگ : وا  هب  ، دشکب ار  هیواعم  تساوخ  راصنا  زا  یکی  هک  تسا 

ثیدح نآ  زین  ام  دنتفگ : دیـشکبار . وا  دنک  یم  قطن  اه  هتخت  هراپ  رب  هک  دیدید  ار  هیواعم  هاگ  ره  دومرف : هک  مدینـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا 
درم . ات  دادن  ناشیا  هب  یباوج  اما  دنتشون ، رمعيارب  ار  نآ  مینک . یمن  میسیونن ، رمع  يارب  ات  ار  راک  نیا  نکل  میا  هدینش  ار 

شدنس لاجر  هب  يرظن 

يزورم : بوقعی  وبا  لیئارسا - یبا  نب  قاحسا  - 1
 " ار وا  لبنح  نب  دـمحا  يوغب و  ینطقراد و  نیعم و  نبا  یئاسن . دواد و  وبا  لاجر  زا  تسا و  درفملابدا "  باـتک "  رد  يراـخب  لاـجر  زا 

دنا . هدرمش  دامتعا  دروم  هقث " و 
روعا : دمحم  وبا  یصیصمدمحم - نب  جاجح  - 2

حاحص . رگید  تسا و  ملسم  يراخب و  حیحص "  ود "  لاجر  زا 
يرصب : هملس  وبا  هملس - نب  دامح  - 3

 " هقث رب "  تیاور  لقنهمئا  دیتاسا و  همه  ننس . نافلوم  رگید  قیلاعتلا " و  باتک "  رد  يراخب  لاجر  تسا و  ملـسم  حیحـص "  لاجر "  زا 
دنناتسادمه . شندوب  نیما  و 

يرصب : نسحلا  وبا  ناعدج - نب  دیز  نب  یلع  - 4
" و هقث یی "  یعیـش  ننـس . نافلوم  رگید  ،" و  درفملا بدا  رد "  يراخب  ناـیوار  زا  و  ملـسم . حیحـص "  رد "  تسا  ملـسم "  ناـیوار "  زا 

وگتسار . رایسب 
يرصب : يدبع  کلام  نب  رذنم  هرضن - وبا  - 5

نب دـمحا  دعـس و  نبا  یئاسن و  هعرز و  وبا  نیعم و  نبا  ننـس . ياه  باتک  رگید  و  يراخب ، قیلاـعتلا "  و "  ملـسم ، حیحـص "  لاـجر "  زا 
دامتعا  فرط  هقث " و  ار "  يو  لبنح 
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دنا . هدرمش 
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روهشم : یباحص  يردخ ، دیعس  وبا  - 6
لوق زا  شدنـسم  رد  نایفـس  نب  نسح  دیوگ : یم  هدرک و  تبث  بیذـهتلا "  بیذـهت  رد "  رجح  نبا  یئاور ، قیرط  نیمه  هب  ار  تیاور  نیا 

ترابع نکل   0 یلع زا  نامیلـس  نب  رفعج  زا  قازرلا  دبع  زا  ظوفحم  تسا و  هدرک  تبث  دیز  نب  یلعزا  هینیع  نبا  زا  قازرلا  دـبع  زا  قاحـسا 
تسا . هدرک  تبث  نایفس  نب  نسح  زا  يدع  نبا  لکشنیا  هب  دینک . راسگنس  ار  وا  تسا ... : تروص  نیا  هب  هینیع  نبا 

نبا هدمآ  لادتعالا "  نازیم  رد " هکنانچ  و  دننانیمطا . فرط  هقث " و  سدنس "  لاجر  همه  زین  نایفـس - نب  نسح  قیرط  یئاور - قیرط  نیا 
ناعدج نب  دیز  نب  یلع  زا  هینیع  نبا  زا  قازرلا  دبع  زا  هیوهار  نبا  زا  نایفـس  نب  نسح  : دیوگ یم  تسا . هدرک  شتبث  قیرط  نیمه  اب  يدع 

دیشکب . ار  وا  دیدید  مربنم  زارف  رب  ار  هیواعم  هاگ  ره  دومرف : ص )  ) ربمایپ هک  هدرک  تیاور  يردخ )  ) دیعس وبا  زا  هرضن  وبا  زا 
هینیعنبا لوق  زا  ینیفیرص ، بویا  نب  نامیلس  هک  هدرک  تیاور  نینچ  ام  يارب  شبیـصن  رد  هیواعم  نب  دیعـس  نب  دمحم  دیوگ : یم  ننچمه 
نینچمه درک . تیاور  هینیع ) نبا  ینعی   ) نایفـس زا  ینیدـم  نبا  زا  ءاجر  نب  رامع  زا  یقـشمد  ساـبع  نب  دـمحم  ار  نیمه  و  درک ...  تیاور 
دندرک . تیاور  نیمه  هیبش  یثیدح  ناعدجنبا  زا  نامیلس  نب  رفعج  زا  قازرلا  دبع  تارف و  نب  دمحا  و  یناهبصا ، میهاربا  نب  دمحم 

رگید  يدنس 
: " دیامرف یم  هک  ص )  ) ربمایپ هب  بوسنم  هدرک  تبث  یثیدـح  هللا ، دـبع  زا  رز  زا  مصاع  زا  کیرـش  زا  بوقعی  نب  دابع  قیرط  زا  نابح  نبا 

. " دیشکب ار  وا  دیدید  مربنم  زارف  رب  ار  هیواعم  هاگ  ره 
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نآ لاجر  یسررب 
یفوک : دیعس  وبا  يدسا - بوقعی  نب  دابع  - 1

یعیش دیوگ : یم  ینطقراد  دنا و  هدرمش  دامتعا  فرط  هقث " و  ار "  وامتاح  وبا  همیزخ و  نبا  تسا . هجام  نباو  يذمرت  يراخب و  لاجر  زا 
تسا . وگتسار  رایسب  یی 
هفوک : یعخن  کیرش  - 2

وبا دیعس و  نبا  هبیش و  نب  بوقعی  یلجع و  نیعم و  نبا  رگید .  " ننس راهچ "  و  يراخب ، قیلاعتلا "  تسا و "  ملسم  حیحـص "  لاجر "  زا 
دناهتسناد . نانیمطا  دروم  هقث " و  ار "  وا  یبرح  دواد و 

يرقم . رکب  وبا  یفوک - يدسا  هلدهب  نب  مصاع  - 3
دنقفتم . شندوب  هقث "  رب "  تسا و  هناگشش  حاحص "  لاجر "  زا 

یفوک : شیبح  نبرز  - 4
تسا . هناگشش  حاحص "  لاجر "  زا  تسا و  هتفایرد  ار  تیلهاج  هرود 

دوعسمنب : هللا  دبع  - 5
ناشلا . میظع  ریهش و  یباحص 

یب حیحص و  یئاور  قیرط  راهچ  ثیدح ، نآ  بیترتنیدب ، دنا . هقث "  یگمه "  شلاجر  تسا و  تسرد  حیحص " و  شدنـس "  نیا ، ربانب 
تـسا تسـس  فیعـض و  هک  ار  نآ  زج  ثیدـح  نیا  یئاور  ياه  هقیرط  زا  هک  هتـشاد  نآ  رب  شتناما  ار  ریثک  نبا  ، همه نیا  اب  دراد . لاکـشا 

رابتعا و ظفح  يارب  دزیواین و  دشکن و  ار  رادشغ  زج  شیوخ  یلائل "  هتـشررد "  هک  هدمآ  شوخ  نینچ  ار  یطویـس  هکنانچ  دـیامنن ، رکذ 
دیامنن ! دای  چیه  ثیدح  نیا  حیحص "  دانسا "  زا  رگج  يدنه  رسپ  يوربآ 
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ود يارب  هاـگ  ره  هک "  شیاـمرف  نآ  اـب  تسا  هتفاـی  ماکحتـسا  میکحت و  يرگید  قاـفتا  دروم  تباـث و  حیحـص و  ثیدـح  اـب  ثیدـح  نیا 
داد و تقفاوم  تسد  هدرک  تعیب  یماما  اب  یـسک  ره  هک "  ص )  ) مرکا لوسر  شیامرف  نیا  دیـشکب " و  ار  یمود  دـش ، هتفرگ  تعیبهفیلخ 

ندرگ دیاب  تساخرب  شکمـشک  هب  ماما  نآ  اب  هدمآ  يرگید  هک  یتروص  رد  و  دیامن . تعاطا  وا  زا  دـناوت  یم  ات  یتسیاب  ار  شبلق  لصاح 
. " دینزب ار  یمود  نیا 

هحفص 227 ] ] 

نیمز هب  هراپ  وزارت  هتخادرپ  شکمشک  لیق و  لاق و  هب  دیـشکب "  ار  وا  دید  مربنم  زارف  رب  ار  هیواعم  هاگ  ره  ثیدحربارب "  رد  تعامج  نآ 
فسوی زا  لالخ  دمحم  نب  نسح  زا  يدادغب  بیطخ  دنا  هتـشگ  لئاق  شیارب  يا  هدوزفا  هدناوخ و  ءاب "  ار "  ءات "  فرح "  یخرب  دنا  هدز 

وبا زا  یمیرص  ییحی  نب  رماع  زا  یسیق  نمیا  نب  رکب  زا  ریثک  نب  نسح  زا  يزاغ  رضن  وبا  زا  هیقف  قاحسا  نب  دمحم  زا  دهاز  صفح  یبا  نب 
وا اریز  دـیریذپب ، وا  زا  دـنک  یم  قطن  مربنم  زارف  رب  دـیدیدار  هیواعم  هاـگ  ره  هک  ص )  ) ربماـیپ هب  بوسنم  هدرک  تبث  یتیاور  رباـج  زا  ریبز 

 " تسا . نانیمطا  دروم  نیما و 
رارق ریبز  وبا  قاحسا و  نبدمحم  نیب  هک  هدع  نآ  شدنس  لاجر  و  ما ، هتشونن  تروص  نیدب  زج  ار  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  يدادغب  بیطخ 
نمیا نب  رکب  ریثک و  نب  نسح  لاـح  حرـش  رد  نازیملا "  ناـسل  رد "  رجح  نبا  لادـتعالا " و  نازیم  رد "  یبهذ  دـنلوهجمیگمه . دـنراد 

ایآ هک  نیا  ظاحلزا  یکم  ملـسم  نب  دـمحم  ریبز  وبا  هرابرد  لاجر  ياملع  رظن  راـهظا  و  دـنلوهجم . اـهنیا  هک  دـنیوگ  یم  ییحی  نب  رماـعو 
لوهجم يدنس  هک  هتشاد  مالعا  تیاور  نیا  دنس  هرابرد  شخیرات  رد  ریثک  نبا  تسا . فلتخم  لاکـشا ، داریا و  دروم  ای  تسا  دامتعا  دروم 

تسا .
و شندوب ، یگتخاس  تیاور و  نالطبرب  تسا  هدنز  يوق و  يدـهاش  تسا "  نانیمطا  دروم  نیما و  وااریز  ینعی "  تیاور ، نیا  یفاضا  ءزج 

میا . هداد  نخس  داد  مهنو  مجنپ  ياهدلج  رد  دوجوم  نیا  يراگتسرد  تناما و  هرابرد 
 " دیـشکب ار  وا  دنا و "  هدرک  لیدبت  هولبقاف "  هب  ثیدح  نآ  رد  ار  هولتقاف "  ياهدع "  هتـشادن  ربخ  هک  هدش  ادیپ  رگید  یکی  اهنیا  زا  سپ 

هنوگ  نادب  تسا  هتخاس  یتیاور  هدماین و  ششوخ  فیرحت  نآ  زا  یلو  هتشاد ، ربخ  ای  دیریذپب "  ار  نآ  هب "  هدش  لیدبت 
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دبع زا  نادـثیدح ) ینعی   ) ظفاح رـصان  نب  دـمحم  زا  هدرک  تبث  یتیاور  رکاسع  نبا  ظفاح  دـشاب . نایفـس  یبا  نبا  هیواعم  زاریغ  هیواعم  هک 
ار هیواعم  هاگ  ره  ثیدح "  یتقو  دواد  یبا  نب  رکب  وبا  دیوگ : یم  ناذاش  نب  میهاربا  نب  دمحا  زا  یکمرب  قاحـسا  یبا  زا  دمحم  نب  رداقلا 

ربنم رب  دوب  هدروخ  مسق  هک  تسا  ناقفانم  هتسد  رـس  توبات  نب  هیواعم  نیا ، تفگ : دناوخ  رب  میارب  ار  دیـشکب "  ار  وا  دیدید  مربنم  زارف  رب 
تسین !  نایفس  یبا  نبا  هیواعم  وا  و  دیامن ، يراکتفاثک  راردا و  ص )  ) ربمایپ

هدرکتیاور لقن و  ار  نآ  یـسک  هچ  اما  درادلـقن ، هب  جاـیتحا  نیا  دـیوگ " : یم  تیاور  نیا  رکذ  زا  سپ  یلاـئللا "  باـتک "  رد  یطویس 
 " ملعا . هللا  و  تسا . راگ  زاسان  دیعب و  یلیوات  نیا  تسا : هتفگ  رکاسع  نبا  میوگ : یم  نم  تسا ؟

ایند هب  تقو  هچ  هک ؟ دـنزرف  تسیک و  وا  ياهدـناوخ ؟ يزیچ  يو  زا  خـیرات  رد  و  يراد ؟ يربخ  توباـت  نب  هیواـعم  لاوحا  زا  میـسرپ : یم 
دواد یبا  نب  رکب  وبا  هب  ار  شنخـس  تیاور و  یـسک  هچو  تسا ؟ هدینـش  تیاور  ثیدح و  وا  زا  هک  شا و  هدید  یـسک  هچ  اجک و  هدمآ و 

ای ؟ دنا هتشک  ار  وا  هدید و  ربنم  زارف  رب  ار  وا  ص )  ) ربمایپ باحـصا  ایآ  تسا ؟ هدرک  لمع  هدروخ ، هک  یمـسق  قبط  وا  ایآ  و  تسا ؟ هدناسر 
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شدید ؟ دهاوخن  دبا  ات  هدیدن و  ار  وا  شکچیه  زرما  ات 
زا مهج  وبا  هیواعم و  مدرک : ضرع  ص )  ) ادخ لوسر  هب  دـیوگ " : یم  هک  تسا  هدـمآ  سیق  رتخد  همطاف  تیاور  درومرد  لیوات  نیا  ریظن 

تـسا نایفـس  یبانب  هیواعم  زا  ریغ  وا  دیوگ : یم  یعفار   " تسا . لوپ  یب  یئادگ  هیواعم  دومرف : ص )  ) ربمایپ دنا . هدرک  يراگتـساوخ  نم 
تسا . يرگید  هیواعم  واو  هدیسر ، تفالخ  هب  هک 

یطلغ نیا  دـیوگ : یم  يوون "  اما "  تسا ، هدرک  لیوات  نینچ  يو  یتسود  تلعهب  و  راوخ ، رگج  يدـنه  رـسپ  يرادـفرط  هب  یعفار  يرآ ،
 " حیحـص رد " ملـسم   " تسا . نایفـس  یبا  نب  هیواعم  وا  هک "  تسا  هدـمآ  ثیدـح  نیا  هراـبرد  ملـسم  حیحـص "  رد "  و  تسا ، راکـشآ 

رسپ هدمآ  ثیدح  نآ  رد  شمان  هک  ار  يا  هیواعم  شیوخ ،
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 " رد یـسلایط  ننـس " و  رد "  یئاسن  زین  تسا و  هتـسناد  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  ار  يو  ننـس "  رد "  دواد  وبا  و  تسا ، هدـناوخ  نایفـسوبا 
 " يوون هکنانچ "  تسا  نایفس  یبا  نب  هیواعم  زا  ریغ  دوصقم  هک  نیا  هب  نآ  لیوات  نیا ، ربانب   " يربکلا . ننـس  رد "  یقهیب  دنـسم " ش و 

تسا . راکشآ  یطلغ  هتفگ 
یم شخیرات  رد  ریثک  نبا  دـنا . هتـشاذگ  ارجا  هبو  هدیـشک  يرگید  هشقن  هولتقاـف "  ثیدـح "  رد  بلقت  ریغت و  يارب  رجح  نبا  ریثک و  نبا 
اریز دنتخادرپ ، یم  ص )  ) ربمایپ روتـسد  ماجنا  هب  باحـصا  اعطق  دوب  یم  حیحـص  رگا  و  تسا ، غورد  کش  نودـب  ثیدـح  نیا  دـسیون " :

تحص ضرفب  دسیون : یم  نانجلا "  ریهطت  رد " رجح  نبا  " و  دندش . یمن  نارگشنزرس  شنزرس  شوختـسد  ادخ  نامرف  يارجا  رد  ناشیا 
ناهنپ هدینـش و  ار  ثیدح  نآ  هک  ناشیا  زا  هدع  نآ  ای  دنا ، هدینـش  ار  ثیدح  نآ  هک  یباحـصا  رگید  يارب  هک  دیآ  یم  مزال  ثیدـح ، نیا 

هب ار  ص )  ) ربمایپ روتـسد  دننک و  لمع  نآ  هب  ات  دوش  غالبا  تما  همه  هب  دیاب  یثیدـح  نینچ  اریز  دـیآ ، ریوصتب  یبیع  هصیقن و  دـنا ، هدرک 
زج نیا ، ربانب  دنیامن . تیاور  لقن و  ناگدـنیآ  يارب  ار  نآ  اتدیـسر  یمن  ناعبات  هب  دـندوب  هدرک  ناهنپ  ار  نآ  رگا  هوالعب  دـندروآ  رد  ارجا 

شروصت اعرـش  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دنیامنن ، لمع  نآ  هب  یلو  دننک ، غالبا  ناشیا  هب  ار  ثیدح  هک  نیا  نآ  دنام و  یمن  یقاب  لوا  ضرف 
ای نآرق  تایآ  زا  يا  هراپ  ندرک  ناهنپ  روصت  هک  تسنیا  شا  همزال  مینادـب ، اور  نانآ  يارب  ار  يراـکنینچ  روصت  رگا  نوچ  تسین ، زیاـج 

یلاح ردار  امـش  تسا . هدومرف  ص )  ) ربمایپ هک  هژیوب  تسا  اوران  اعرـش  یگمه  اهنیا  و  مینادـب ، اور  ناشیا  دروم  رد  ار  اهنآ  هب  لمع  كرت 
مرذگ ) یم  رد  ایند  زا  و   ) مراذگ یماو 

هحفص 230 ] ] 

دیراد " ...  رارق  دیناور و  نشور  هار  رب  هک 
تسرد خیرات  هک  درک  ناوت  یم  هچ  اما  دوب ، یم  یئالقع  یقطنم و  ناشنظ  نسح  شاک  دنراد  نظ  نسح  باحـصا  هب  ردقچ  تعامج  نیا 

رارق مالسا  تما  لوبق  دروم  هک  ص )  ) ربمایپ تاشیامرف  و  باحصا ، ملسم  تباث و  هریـس  و  دراد ، ناتـساد  ناشروصت  فالخ  رب  وگتـسار  و 
داب رب  ار  تعامج  نآ  روصت  وهدینادرگ  نشور  ار  تقیقح  دنا  هدرک  طبض  تبث و  اه  دنسم "  اه و "  حیحص "  رد  ثیدح "  همئا  هتفرگ و 

میدش . روآ  دای  میتشون و  موس  دلج  رد  ار  یخیرات  هریس  تاشیامرف و  ثیداحا و  نآ  زا  يا  هراپ  ام ، تسا و  هداد 
هدبز نیرت و  هتسجرب  ای  دنتـشاذگ - یم  ارجا  هب  دندوب  هدینـش  رگا  ار  ص )  ) ربمایپ روتـسد  شیامرف و  دنیعدم  تعامج  نآ  هک  باحـصا -
هداد عالطا  هداد و  ناشن  ناشیا  هب  ار  وا  صخـش  هک  نآ  زا  سپ   " هیدـثلا - وذ  لتق "  رب  هرئاد  رد  ار  ص )  ) مرکا لوسر  ناـمرف  رگم  ناـشیا 
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زا رس  شدوجو  اب  و  ص )  ) ربمایپ روضح  رد  رگم  دندروآرد ؟ ارجا  هب  درک  فارتعا  صخـش  نآ  دوخ  دراد و  يا  هناراکهبتتایونم  هچ  هک 
هتـسویپ توبث  تحـص و  هب  تعاـمج  نآ  يارب  هک  شروتـسد - نیا  هب  رگم  دـندنکفاین ؟ شوـگ  تشپ  ار  شروتـسد  دـندیچیپن و  شناـمرف 

ره هک "  شنامرف  نیا  هب  ای   " دیـشکب ؟ ار  یمود  رفن  دـش ، هتفرگ  تعیب  هفیلخ  ود  يارب  هاگ  ره  هک "  روتـسد  نیا  هب  دـندرک ، لمع  تسا -
نیا ای   " دینزب ؟ ریـشمش  اب  ار  وا  دشاب  دهاوخ  یمهک  ره  دـناشک ، یگدـنکارپ  هب  تسا  دـحتم  هکیلاح  رد  ار  تما  نیا  راک  تساوخ  یـسک 

 " ثیداحا رد  هک  اه  نامرف  رگید  " و  دـینزب ؟ ار  یمود  نیا  ندرگ  تخادرپ ، شکمـشک  هب  ماما  نآ  اب  هدـمآ  يرگید  هاـگ  ره  هک  ناـمرف 
؟ میتشون دلج  نیمه  رد  ار  یخرب  تسا و  هدمآ  حیحص " 

رد ار  صاع  نب  ورمع  هیواعم و  هاگ  ره  هک "  ص )  ) ربمایپ هب  بوسنم  تسا  هدـمآ  یتیاور  تماصنب ، هدابع  مقرا و  نب  دـیز  قیرط  زا  - 10
 " دنیآ یمن  مه  درگ  ریخ  راک  يارب  ود  نآ  اریز  دینکارپب ، مه  زا  ار  اهنآ  دیتفای ، عامتجا  لاح 

يدرم  هار  نیا  زا  دیامرف " : یم  هک  صض )  ) ربمایپ هب  بوسنم  تسا  یتیاور  - 11

هحفص 231 ] ] 

دسر . یم  رس  هیواعم  و  تسا . نم  تنس  ریغ  رب  دریم  یم  یتقو  هک  دیسر  دهاوخ  رس  ناتربارب  رد 

هیواعم شهوکن  رد  یلع  زا  ینانخس 

ات درادن  یتریصب  هک  یسک  همان  دیـسر ، تا  همان  هدمآ " : نینچ  هیواعم  هب  مالـسلا  هیلع  یلعنانموم  ریما  نایقتم  يالوم  زا  يا  همان  رد  - 12
و تسا ، هدوـمن  تباـجا  ارتوـعد  نآ  وا  هدـناوخ و  ار  وا  شـسفن  ياوـه  ، دروآ رد  هنادـنمدرخ  هار  هب  اـت  يربـهر  هـن  شدـیامن و  تیادـه 

متلزنم و  ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  میدنواشیوخ  و  مالـسا ، هرود  رد  متاراختفا  اما  تسا ... هدـش  هدیـشک  شلابند  هب  وا  هدـناشکار و  وا  یهارمگ 
يدرک "  یم  در  راکنا و  یئامن  در  ای  راکنا  یتسناوت  یم  رگا  مدوخ  ناج  هب  ار  شیرق  هب  تبسن 

اب هتشاگن و  تیهارمگ  اب  هک  يا  همان  دیـسر ، نمهب  هدولآ  بکرم  يا  همان  زارد و  يزردنا  وت  فرط  زا  یترابع " : نینچ  رگید  یتیاور  هب  و 
هار هب  ات  يربهر  هن  شدـیامن و  تیادـه  ات  درادـن  یتریـصب  هک  یـسک  همان  يا ، هدـناسر  نایاپ  هب  هدرک و  اضما  تهاـبت  تاـیرظن  دـیاقع و 

هدیـشک شلابندهب  وا  هدناشک و  ار  وا  یهارمگ  و  تسا ، هدون  تباجا  ار  توعد  نآ  وا  هدناوخار و  وا  شـسفن  ياوه  دروآ ، رد  هنادـنمدرخ 
تسا ". هدش 

رد ترمع  ندـشيرپس  یگدروخلاس و  رد  هک  ار  يور  هاریب  یهارمگ و  نیا  تسا " : هتـشون  نینچ  هیواعم  هب  ع )  ) ماما زا  يا  همان  رد  - 13
، دننک تسرد  ار  شا  هشوگ  رههک  يراد  ار  يا  هدیـسوپ  هماج  عضو  زورما  وت  اریز  زاس ، نک  هشیر  تدوخ  دوجو  زا  دراد ، هشیر  تدوجو 

شیوخ يایرد  هب  و  يا ، هتفیرف  تا  يور  ههاریب  اب  و  يا ، هدرک  هارمگ  ار  مدرم  زا  رامـش  رپ  لسن  کی  وت  تفر . دهاوخ  او  شرگید  هشوگ 
وس کی  هب  فرحنم و  ناشباوص  هار  زا  و  ناش ، هدنارپ  وس  نآ  وس و  نیا  هب  مطالتم  ياه  ههبـش  ناش و  هتفرگ  ارف  اه  یکیرات  ات  يا  هدنکفا 
وت نتخانشزا  سپ  ناشیا  هدنادرگرب و  ور  وت  زا  هک  یتریـصب  اب  هدع  نآ  زج  هنیرید  لاح  هب  دنا  هتـشگزاب  دنا و  هدرک  تعجر  دنا و  هتـشگ 

يراوشد و  هب  ار  نانآ  نوج  ادخهب ، ور  دنا  هتخیرگ  وت  هب  کمک  يراکمه و  زا  دنا و  هدرک  كرت  ارت 

هحفص 232 ] ] 
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. " يدرک فرحنم  لدتعم  تسار و  هار  زا  يدناشک و  یخاتسگ 
هدوناخ و هک  تسین  اهنآ  هب  تهابـش  یب  يا ، هداد  زورب  هک  یئاه  یهارمگ  تسا " : هدـمآ  نینچ  هیواـعم  هب  ع )  ) ماـما زا  يا  هماـن  رد  - 14

اجنآ رد  ات  ناشتشادا  و  ص )  ) دمحم هب  تبـسن  يزرو  دسح  هب  اوران ، لطاب و  ياه  نامرآ  رفک و  هک  اه  نامه  دنداد ، زورب  تنادنواشیوخ 
نآ رد  نم  دـنیامن و  تیامح  ار  شیوخ  ناگرزب  تاسدـقم و  زا  کـیچیه  دنتـسناوتن  دـندیتلغرد و  تکـاله  كاـخ  هب  يرادربخ ، هک  اـه 

تشکب و ار  یهارمگ  نارس  ار و  ناشنارس  تسب و  رب  نانآ  رب  هار  هک  نامه  ناشیا و  هب  هتخیوآ  رواگنج  مدوب و  ناشدروامه  اه ، هاگدروآ 
شهاگ رارق  هاگیاج و  هک  دورب  يدج  یپ  زا  هک  يدنزرف  لاح  هب  ادب  تخاسمهاوخ . قحلم  ناکاین  نآ  هب  ار  ناشدالوا  دـهاوخب  ادـخ  رگا 

 " تساخزود
، دندورطم ناطیشنارادتسود  هک  تنارادتسود  وت و  هک  تسا  یهاگ  رگید  تسا " : هیواعم  هب  شترضح  همان  زا  يرگید  تمـسق  نیا  - 15
تسد و اب  هک  دیا  هدمآ  رب  ددص  رد  دیا و  هدنکفا  تشپ  سپ  ار  نآ  دیا و  هدناوخ  ناینیـشیپ  ياه  هناسفا  ار  نآرق ) میلاعت  مالـسا و  ای   ) قح

مدوخ ناجب  دیایب . ناشدب  دنهاوخن و  نارفاک  هچ  رگ  دناسر  یم  لامک  هب  شیوخ  رون  ادخ  هک  دینادرگ ، شوماخ  ار  ادخ  لعـشم  ناتنابز ،
دیـسر یهاوخ  تراک  يازـس  هب  تشگ و  دهاوخ  رـشتنم  نید  شناد  دیـسر و  دهاوخ  لامک  هب  دیایب  تدـب  یهاوخن و  هچ  رگرون  دـنگوس 
لطاب راگزور  هک  تسا  نونکا  مه  يرادنپ  نکل  ، زرو يراکهبت  یهاوخ  یم  ات  تشگ  دهاوخ  ادج  وت  زا  هک  تیایند  یگدـنز  رد  نیاربانب ،

ادخ و  يا ، هدش  هدناشک  خزود  نازوس  نازورف و  هلعش  يوس  هبوت  و  تسا ، هتفر  داب  رب  تتموکح  راک و  هدیسر و  نایاپ  هب  تیرگ  اور  ان  و 
 ". تسین هدننک  متس  شناگدنب  هب  تراگدرورپ  ود  شاب  هدرکن  متس  وتهب  هجو  چیه  هب 

زا لاعتم  يادـخ  هک  یعالطا  اب  هارمه  يا ، هدرک  هک  يدـب  ياـهراک  تسا " : هتـشون  وا  هب  شترـضح  هک  يا  هماـن  زا  یتمـسق  مهنیا  - 16
ادخ  هک  هتشگ  ببس  دراد  وت  عضو 

هحفص 233 ] ] 

رخص رسپ  يا  رگید : یترابع  هب  ای   ) نوعلم رسپ  يا  رخص !  رسپ  يا  دنادرگ . يراکهبت  هدامآ  ار  تلد  دراین و  حالـص  هب  ار  وت  راک  عضو و 
وت هکنآ  لاح  تسا ، لصف  لح و  زیمت و  هیام  نارادکـش  ناـیم  تشناد  و  تسا ، ناراـسهوک  ردـق  هب  تیراـبدرب  هک  ياهدرک  اـعدا  نوعلم )

 " لذر . یلدزب  و  درخبان ، ریذپانلد ، هتفرگل و  و  یقفانم ، يرسکبس 
زا ریغ  يزیچ  لابند  هب  و  يراد ، تسا  وت  روخ  رد  هچنآ  زا  رترب  يدوصقم  مدید  دیـسر . تا  همان  دـسیون " : یم  وا  هب  يرگید  همان  رد  - 17
اه نامگ  نیرت  تسس  هب  يا و  هتخادنا  گنچ  مکحم  لیلد  هب  هن  و  ینادرگرس ، یهارمگ  رد  یلول و  یم  هناروک  روک  و  یشیوخ ، هدشمگ 

، هتفرگ رارق  يوریپ  دروم  نونک  ات  هک  یی  یگتشگ  رس  هب  يا و  هدیبسچ  زیمآ  تعدب  تالیامت  هب  یتخس  هب  ردقچ  ادخ  رب  هانپ  يا . هتخیوآ 
یم رامـشب  تجح  شناگدنب  يارب  درک و  دهاوخ  تساوخزاب  شبجوم  هب  ادخ  هک  ینیزاوم  دانـسا و  كرت  قئاقح و  ندرک  لامیاپ  هوالعب 

 " دیآ .
نآرق مکح  هب  وت  تشون " ...  نینچ  وا  هب  دـنیامن  لصف  لح و  نآرق  وترپ  رد  ار  ناـشفالتخا  درک  توعد  ار  شترـضح  هیواـعم  یتقو  - 18

 " تساوخ . کمک  یتسیاب  ادخزا  و  شیار ، مکح و  ناهاوخ  هن  ینآرق و  لها  هن  وت  مناد  یم  نم  و  يا ، هدرک  توعد 
. یبایرد اراهنآ  يرب و  هدافتـسا  نشور  روما  كرد  زا  هک  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  : " دـسیون ...  یم  نینچ  وا  هب  ع )  ) ماما يا  همان  رد  - 19
هک نیا  شامق  زا  اه  يزرو  غورد  اـه و  بیرف  باـکترا  رد  يا و  هدرکيوریپ  ار  تناینیـشیپ  هنیرید  هویـش  ناـمه  تلطاـب ، ياـهاعدا  رد  وت 

نوناق زا  اـت  ینادـب  شیوخ  صاـصتخارد  تسا ، نوریب  وت  راـیتخا  زا  ار  هچنآو  ینابـسچب  دوخ  هب  يرادـن  یـسرتسد  نآ  هب  هک  ار  یلاـصخ 
ار قئاقح  نآ  یئامن ، راـکنا  تسا ، رت  سوسحم  تیارب  رتکیدزن و  وت  هب  تنوخ  تشوگ و  زا  هک  ار  قئاـقح  ینک و  صـالخ  ار  دوخمالـسا 
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يا  هتفایرد  شوه  شوگ  اب  هک 

هحفص 234 ] ] 

" ؟ اوسر راکشآ و  یهارمگ  زج  دنام  یم  هچ  قح  زا  ینادرگور  زا  سپ  نیا  ربانب  تسا . هدنکآ  ار  تا  هظفاح  و 
نیا اب  تشگ  دیناوت  تما  نیا  ماکح  هنوگچ  ای  دـیا  هدوبقلخ  ناگدـننک  هرادا  یک  هیواعم  يا  وت  دـسیون ": یم  وا  هب  يرگید  همان  رد  - 20

رب هک  يدـماشیپ  يارب  ار  تدوخ  نیا  ربانب  دـیا . هدرک  زارحا  ار  یتلیـضف  يرترب و  ناتموق  ناـیمرد  هن  دـیرادن و  يا  هقباـس  نسح  چـیه  هک 
نینچ وتینعی   ) دنیوگتـسار شربمایپ  ادخ و  مناد  یم  هک  نیا  اب  دوش ، بایماک  وت  درومرد  ناطیـش  راذگم  نک و  هدامآ  دمآ  دهاوخ  ترس 

هک یتروص  رد  میوج . یم  هانپ  ادخ  هب  یندشن  ادج  هنیرید و  یتخبدب  زا  نم  ببـس  نیدـب  تشگ .) یهاوخن  تیادـه  وریپ  درک و  یهاوخن 
ترـشع ناراذگـشوخ و  وـت  هک  تسا  نیا  رد  تلع  نآ  یناـمب . تلفغ  رد  وـت  هتـشگ  ثعاـب  هچ  هک  مـهد  یم  عـالطا  وـت  هـب  ینکن  نـینچ 

 " دبای . نایرج  ندب ، رد  نوخ  ناسب  تدوجو  رد  دریگ و  رایتخا  رد  ارت  هتسناوت  ناطیشویبلط 
لمع شناـمرف  قبط  و   ) سرتبادـخ زا  تسا ، وت  هرادا  تحت  هچنآ  دروـم  رد  تسا " : هدـمآ  نینچ  هیواـعم  هب  ع )  ) ماـما زا  يا  هماـن  رد  - 21

دوخ یتسناد  یمن  هک  نیا  هناهب  هب  یناوت  یمن  هچنآ  كرد  یئاسانش و  هب  درگرب  ،و  نک تقد  تسا  وت  هدهع  رب  هک  یقح  دروم  رد  و  نک )
دنناسانـشب و همههب  ار  نآ  هک  یماقم  دنلب  نادرم  دراد و  يراکـشآ  ياه  هناشن  شمکح ، قبط  لمع  ادـخ و  تعاطا  اریز  ینک ، صالخ  ار 
دـنور و یم  شهارب  نارایـشوه  هک  یلزنم  رـس  بوـلطم و  یفدـهو  صخـشم  راوـمه و  یهار  تسه و  هـنیمز  نـیا  رد  ناـشخرد  اـه  شور 
دش و دهاوخ  راچد  یگتـشگرس  هب  تشگ و  دهاوخ  فرحنم  مالـسا  زا  دنادرگب  ور  نآ  زا  هک  ره  دـنیوج . یم  فارحنا  نآ  زا  ناراسنوگن 

شیدنیب تدوخ  لاح  هب  نیا ، ربانب  درک . دهاوخ  لزان  وا  رب  شیوخ  رفیک  تخاس و  دهاوخ  لئاز  تفرگ و  دهاوخ  رب  وا  زا  ار  شتمعن  ادخ 
یهاوخ یناـیز  رپ  هجیتـن  هب  دور  ناـیاپ  هب  تیاـهراک  هک  ماـگنه  نآ  و  تسا ، هدومن  وت  هب  ار  تهار  ادـخاریز  اـمنب ، ار  شیوخ  هظحـالم  و 

نورد  هب  ار  وت  تسفن  ياوه  رفک . لزنم  رس  هب  دیسر و 
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 " هدینادرگ راومهان  خالگنس و  ار  تهار  تسا و  هدناشک  اه  هکلهم  هب  هتخاس و  التبم  یگتشگ  رس  هب  هدروآ و  رد  ترارش 
ام ناـیم  هنوـگ  نید  هب  زورید  يا ، هدرک  رکذ  هک  میدوـب  یتدـحو  تفلا و  لاـح  نآ  هب  امـش  اـم و  : " دـسیون ...  یم  واهب  یباوـج  رد  - 22

امش میدنامنید و  تسار  هار  رب  ام  هک  ناسنیدب  زورما  و  دیتشگ ، رکنم  رفاک و  امش  میدروآنامیا و  ام  هک  تشگ  لصاح  زیامت  فالتخا و 
شدب مالسا  زا  هک  نیا  زا  دعب  دش و  ناملسم  رارطضا  يراچان و  يور  زا  تشگ  ناملـسم  هک  ره  امـش ، زا  دیتشگ . ردب  دیدیزغلب و  نید  زا 

دوب ...  گنج  لاح  رد  زیتسب و  ص )  ) ادخ لوسر  ابو  دمآ  یم 
لدگنـس و مراد  دایب  یتقو  ات  مسق  ادخب  وت  و  يدید . تردارب  ویئاد  دـج و  رب  ار  شرثا  اجکی  رد  هک  تسا  نم  تسد  رد  يریـشمش  نامه 
هک دیامن  یم  یی  یتخبدب  وت  هب  شزارف  رد  هک  ياهتفرالاب  ینابدرن  زا  وت  میوگب : نینچ  وت  هب  تسا  رتهب  يدرخبان . يا و  هدوب  يریذـپان  لد 
هب یبای و  تسد  تسا ، وت  قح  هچنآ  رب  زج  یهاوخ  یم  یـشیوخهدشمگ و  ریغ  یپ  رد  وت  اریز  تفرگ ، دـهاوخارف  ار  تا  هداوناـخ  ار و  وت 

هلصاف ترادرک  زا  تفرح  ردقچ  دراد . تبسانم  نآ  اب  وت  داهن  هن  و  يراد ، ار  نآ  يدصت  تیحالص  یگتسیاش و  هن  هکیتسه  يراک  لابند 
ات تشاد  او  ص )  ) دمحم تلاسر  قح و  راکنا  هب  ار  اهنآاوران  ياه  نامرآ  يداهن و  دب  هک  یهیبش  تیاه  یئاد  اهومع و  هب  ردـقچ  و  دراد ،

تیامح یئاهریـشمش  ربارب  رد  ار  شیوخ  تاسدقم  نارـس و  زا  کیچیه  دنتـسناوتن  دندیتلغرد و  كاله  كاخ  هب  ینادـیم  هک  اهاجنآ  رد 
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 " تفرگن يدنک  یتسس و  زگره  دنامن و  یلاخ  اهنآ  زا  يدربنچیه  هک  دنیامن 
يرترب رگیدکی  رب  میتسه و  فانم  دـبع  ینب  هلیبق  زا  یگلمج  ام  يا  هتـشون  هک  نیا  دـیامرف " : یم  دـهد  یم  هیواعم  هب  هک  یباوج  رد  - 23

دبع دننام  برح  هن  و  تسین ، ناسکی  مشاه  اب  هیما  نکل  میراد ، كرتشم  ياین  میردپ و  کی  نادنزرف  ام  تقیقح  رد  مدوخ  ناجب  میرادـن .
دراد الاو  صخشم و  بسن  هکنآ  هن  و  تسا ، ربارب  یمالـسا  حتف  هدش  دازآ  اب  رجاهم  هن  و  بلاط ، وبا  ناشمه  نایفـسوبا  هنو  تسا ، بلطملا 

هکنآ  هب 
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هریت هچ  لغد و  قفانم و  نوچ  نموم  هن  و  ارگلطاب ، لطاب و  رب  نوچ  قح  رب  هن  و  تسا ، هتـشگ  بوسنم  هدنابـسچ و  يا  هداوناخ  یـسک و  هب 
 " تسا هداتفارد  خزود  شتآ  هب  هک  دیامن  يوریپ  ییاین  زا  هک  يدنزرف  تسا  تسپ  زور و 

شدـج ندوب  رفاک  رطاخ  هب  ناوت  یم  ار  ناملـسم  اـیآ  دزاـس : یمحرطم  ار  لاوس  نیا  ناـیقتم  يـالوم  شیاـمرف  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
هتشگ شدلقم  و  هداهن ، شمدق  ياج  مدق  هدرک و  يوریپ  شدج  زا  هک  یتروص  رد  يرآ ، دهد : یم  باوج  و  درک ؟ شنز  رس  شهوکن و 

وا هک  دـهدیم  رارق  شنزرـس  شهوکن و  دروم  رطاخ  نیا  هب  هکلب  شدادـجا ، ندوب  رفاک  رطاخ  هب  هن  ار  هیواـعم  ع )  ) نینموملا ریما  دـشاب .
ناشدلقمو . تسا  هدوب  اهنآ  ور  هلابند 

یسک هچ  دشاب و  مکاح  دیابیسک  هچ  ای  رتورف ، یـسک  هچ  تسا و  رترب  یـسک  هچ  هک  نیا  هب  هچ  ارت  دیامرف " : یم  يرگید  همان  رد  - 24
تاقبط و نییعت  و  گنهاشیپ ، نارجاـهم  هبترم  نییعت  صیخـشت و  هب  هچ  ار  ناشنادـنزرف  هکم و  حـتف  ناگدـش  دازآ  تموکحو  هرادا  تحت 

هرادا تحت  موکحم و  هک  دوخ  يا و  هتخادرپ  تسین  وت  تیحالص  رد  هک  يراک  هب  همه ، نیا  اب  يرود ، رایـسب  هبترم  نیا  زا  وت  ناشتاجرد 
هب هکینآ  زا  رتورف  هک  ینادـب  یـشک و  شیوخ  دـح  نماد  رد  اپ  دوش  یمن  وت  يا . هتخادرپ  مکاح  تیمکاح و  هراـبرد  يار  راـهظا  هب  يا ،
وت باسح  ياپ  هب  موکحم  تیموکحم  هن  تسا ؟ هتخاس  نیعم  تیارب  ریدقت  هک  یئامن  افتکا  هبترم  دـحنامه و  هب  و  يزادرپ ، يروما  نینچ 

 " اه گنسرف  هب  تسار  هار  زا  يا  هتشگ  ردب  يا و  ههاریب  رد  رایسب  وت  و  وت . نآ  زا  دنمزوریپ  يزوریپ  هن  و  تسا ،
مینک تکرح  تعامج  نیا  فرط  هب  میا  هتفرگ  میمصت  ام  دیامرف " : یم  نینج  دسیونیم  میلس  نب  فنخم  هب  ع )  ) ماما هک  ياهمان  رد  - 25

صاصتخا نتـشیوخ  هب  ار  مئانغ  یمومع و  دمآ  رد  و  دنا ، هدرک  تموکح  یهلا  یحو  زا  ریغ  يزیچ  بجوم  هب  ادخ ، ناگدنب  دروم  رد  هک 
نوناق  و  دنا ، هدرک  لیطعت  ار  مالسا  يازج  نوناق  و  دنا ، هداد 
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تروـشم یتـسود و  هب  ار  ناقـساف  ناـنموم  ياـج  هب  و  دـنا ، هتخادرپ  يراـکهبت  هب  ناـهج ) اـی   ) روـشک رد  هدرب و  نیب  زا  ار  مالـسا  میلعت  و 
، دنا هدرک  مورحم  دیعبت و  ار  وا  هتفرگ و  لد  هب  ار  شا  هنیکهدرمش  نیگمهس  هانگ و  ار  ناشیاه  تعدب  ادخ . رادتـسود  یتقو  دنا . هدیزگرب 
رب نانآ  دـنا . هدرک  یبوخ  وا  هب  هتخاس و  کیدزن  دوخ  هب  هتـشاد و  تسود  ار  وا  هدومن  کمک  اـهنآ  هب  ناشیرگمتـس  رد  راکمتـس  نوچ  و 

مالـسا رب  هار  هک  تسا  یهاگ  رید  و  دنا ، هتـشگ  لدکی  ناتـسادمه و  ام  زا  یئادج  مالـسا و  اب  تفلاخم  رب  دـنزرو و  یم  رارـصا  يرگمتس 
 ". دنا هدوب  راکمتسو  هدومن  يراکمه  يزرو  هانگ  هار  رد  و  دنا ، هتسب 

مالـسا هدرمـش و  ریقح  ار  مدرم  هیواعم  اریز  نکن ، یهارمه  شیاوران  راک  رد  هیواعم  اب  دسیون " : یم  صاعلا  نب  ورمع  هبيا  همان  رد  - 26
. " تسا هدناوخ  هنادرخب  ان  ار 
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هب يا ؟ هدیشک  تیناسنا  زا  تسد  وربآ ، یب  راکتشز و  يدرم  رطاخ  هک  وت  : " دیامرف ... یم  نینچصاعلا  نب  ورمع  هب  يرگید  همان  رد  - 27
درخبان وا  ترـشاعم  اب  راـب  درب  ناـسنا  دریگ و  یم  رارق  شنزرـس  دروم  دوشیم و  راوخ  وا  ینیـشنمه  اـب  راوگرزب  ناـسنا  هک  يدرم  رطاـخ 

ار تیراکتسرد  تناما و  هدوبر و  وت  زا  ار  تنید  ات  دناهتفگ : هکنانچ  تسا و  هتـشگ  شلد  وریپ  تلد  نآ ، رثا  رب  ددرگ . یم  رادنتـشیوخانو 
ارتترخآ "  ایند و  و 

تخاس مهاوخ  قحلم  شیرق  زا  هدع  نآ  هب  ار  امـش  دروآ  رد  نم  گنچ  هب  ار  راوخ  رگج  رـسپ  وت و  ادخرگا  هدمآ " : نینچ  همان  نیمه  رد 
هب ادخ  دیدنام . هدـنز  نم  زا  دـعب  دـیداتفین و  مگنچ  هب  هک  یتروصرد  0 و  ناشدناسر لتق  هب  ادخ  دندرک و  متـس  ص )  ) ادـخ ربمایپ  رب  هک 

" تسا . یفاک  وا  رفیک  مه  دنک و  یم  تیافک  وا  ماقتنا  امش  زا  يریگماقتنا  يارب  و  دیسر ، دهاوخ  ار  ناتباسح  یئاهنت 
نآ تاغیلبت  زا  دسیون " : یم  رصم  مدرم  رکب و  یبا  نب  دمحم  هب  يا  همان  رد  - 28
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نمـشد ربمایپ  یـصو  هن  دنتـسین و  ربارب  رگهارمگ  ياوشیپ  رگتیاده و  ماما  هک  دـینادب  دیـشیدنیب و  و  دیـشاب ، رذـح  ربدـنه  رـسپ  زاسغورد 
" تسا . دونشخ  نانآ  زا  دراد و  یم  ناشتسود  هک  دهدب  رارق  یناسک  وزج  ار  امش  ام و  ادخ  ربمایپ ،

- دوب هداتـسرف  ع )  ) ماما تمدخ  هب  دندوب  هتـشون  شیارب  صاع  رمع و  هیواعم و  هک  ار  یئاه  همان  هک  رکب - یبا  نب  دـمحم  باوج  رد  - 29
یم هقالع  مه  هب  ادخ  ینامرفان  رد  هک  ود  نآ  مدناوخ . ار  هداز  رفاک  راکتشز  رمع و  هداز و  راکتـشز  راکتـشز  هیواعم  همان  تشون " : نینچ 

شیوخ هدرک  زا  اهنآ  دنتریـس . هدیهوکن  ایند  یگدنز  رد  دـنراد و  قفاوت  مه  اب  تموکح  رد  يراوخ  هوشر  تاموکح و  راک  رد  ،و  دـنزرو
تراه و دـنتخاس . ترـشع  دـندرب و  هرهب  شیوخ  هدرک  زادـندوب  اـهنآ  زا  شیپ  هکناـنآ  هک  روطناـمه  دـننک ، یم  ترـشع  يرادرب و  هرهب 

. " دنز یمن  يررض  وت  هب  ناشتروپ 
رـس رب  دیزاس و  رادیب  دنباوخامـش  نایمرد  هک  ار  یناسک  دیامن . تمحر  ار  امـش  ادخ  دـیامرف " : یم  نینچ  قارعمدرم  هب  يا  همان  رد  - 30

ربارب رد  مدحبـص  هداـتفا و  رب  راـک  زا  هدرپ  اریز  دـیدرگ ، اـیهم  نانمـشد  اـب  گـنج  يارب  و  دـیوش ، ناتـسادمه  ناتتـسرد  فدـه  هدـیقع و 
اب دیگنج و  یم  ناشنادنزرف ، هکم و  حتف  ناگدش  دازآ  اب  امش  هک  تسا  نینچ  تقیقح  و  تسا ، هتـسارآ  هولج  تریـصب  اب  ناسنا  ناگدید 

زیتس و رـسارس  ص )  ) ادـخ ربمایپ  ربارب  رد  هک  نا  و  دـندومن ، مالـسا  راهظا  يراچان  يور  زا  هک  اهنآ  و  لدتخـس ، دـنراک و  اـفج  هک  اـهنآ 
ياه بیسآ  زا  هک  اهنآ  و  يراکفالخ ، تعدب و  لها  مجاهم و  كرشم و  لئابق  ناگتسباو  نآرق ، تنس و  ادخ و  نانمـشد  دوب ، یئوجگنج 

ما هدرک  ادیپ  عالطا  نم  ناتـسرپ . ایند  ناراوخ و  هوشر  نامه  دنداد ، یم  لیکـشت  مالـسا  يارب  يرطخ  دش و  یم  هدیـسرت  ناشهناراکتیانج 
هوشر وا  هب  هک  هدرک  طرـشهیواعم  يارب  هداد و  يزیچ  وا  هب  هیواعم  ات  هدشن  هیواعم  اب  تعیب  هب  رـضاح  صاع ،) ورمع  ینعی   ) هغبان رـسپ  هک 

هتخورف ایند  هب  ار  شنید  هک  ياهدـننک  تعیب  نیا  تسد  اب  هدـید  نایز  ناـه !  دراد . گـنچ  رد  يا  هطلـس  تردـق و  همه  زارت  نارگ  دـهدب 
تسد  داب  دوبانو  تسا ،
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بارـش امـش  نایمرد  هک  تسه  یـسک  تعامج  نآ  وزج  و  تسا . هدیرخ  ار  راکتـشز  کی  تنایخ  ناناملـسم  یئاراد  اب  هک  يرادـیرخ  نیا 
. دزنابزو تسا  فورعم  شیراگتشز  شنید و  هدیقع و  داسف  تسا و  هتشگ  يراج  يراوخ ) بارش   ) دح وا  رب  یناملـسم  هرود  رد  هدروخ و 

نایاوشیپ نارس و  اهنیا  دشن . مالسا  لوبق  هب  رضاح  دشن ، هداد  وا  هب  ناناملسم  لام  زا  یمهس  ات  هک  تسه  یـسک  تعامج  نآ  نایمرد  زین  و 
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هکلب تفر ، هراشا  نانآ  هب  هک  دـنیاهنامه  لثم  مدرک و  يراد  دوخ  ناشاه  یتشز  رکذ  زا  هک  اهنآ  زین  دـنهد و  یم  لیکـشت  ارتعاـمج  نآ 
رترضم . رتراکهبت و 

يراکتشز راختفا و  تخورف و  دنهاوخ  یگرزب  امش  نایم  رد  دننک ، ادیپ  یسایس  طلست  امـش  رب  هک  یتروص  رد  ناشمدرک ، دای  هک  یئاهنیا 
يوریپ سفن  ياوه  زا  و  تخاس ، دـنهاوخ  اپ  رب  داـسف  روشکرد  و  دز ، دـنهاوخ  يدـعت  هب  تسد  مشخ  رـس  زا  و  يردـلق ، دومن و  دـنهاوخ 

رارشا و نادرخبان و  هک  نیا  هب  دیهد  یمن  یتیمها  دیئآ و  یمن  مشخ  هبایآ  دومن ...  دنهاوخن  تموکح  باوص  رب  وهنالقاع  درک و  دنهاوخ 
دنزیخ .؟ رب  زیتس  شکمشک و  هب  امش  رب  تموکح  رس  رب  امش  اب  امش  هعماج  ناگیامورف 

هک یتروص  رد  و  تشگ . دیهاوخن  هارمگ  دیرب ، نامرف  نم  زا  رگا  ادخباریز  دـیرب ، نامرف  نم  زا  دـیریگ و  شوگ  هب  ار  منخـس  نیا ، ربانب 
رپ و  هتـشگ ، رو  هلعـش  گنج  شتآ  اریز  دینک ، كرادت  گنج  يارب  دـیوش و  گنج  هدامآ  دیـسر . یمن  باوص  هب  دـیچیپب ، منامرف  زا  رس 

لعشم دنیامن و  هجنکش  ودنرازایب  ار  ادخ  ناگدنب  هک  روظنم  نیا  هب  دنا ، هتشگ  هدامآ  ناتدربن  يارب  ناراکتـشز  و  هدش ، هتـشارفا  شمـشچ 
دنزاس . شوماخ  ار  ادخ  نید 

ناش یگتـشگ  رـس  یهارمگ و  نیع  رد  دننالدگنـس ، نازادرپ و  هلیح - ونازرو  عمط  هلمج  زا  هک  اهنامه  ناطیـشنارادتسود ، یتسیابن  ناه 
مسق ادخب  دنشاب . هتـشاد  دنا ، هدش  شراگدورپ  يربنامرف  تسرد و  هدیقع  قح و  يانف  هکنانآ  نایاسراپ و  ناراک و  وکین  زا  شیب  شـشوک 

اریز میامن ، یم  یئاهنت  سرت و  ساسحا  هن  مهد و  یم  یتیمها  هن  مدرگوربور ، اهنآ  اب  هنتکی  نم  دنـشاب و  هدرک  رپ  ار  نیمز  يور  اهنآ  رگا 
نم 
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لماک نانیمطا  نیقی و  تیعقاونیا  دروم  رد  مسانـش و  یم  الماک  مینآ ، رب  ام  هک  ار  یتیاده  دنا و  هتفر  ورف  نآ  رد  اهنآ  هک  ار  یی  یهارمگ 
نادرخبان و ار  تما  نیا  رب  تموکح  هک  نیا  زا  ارمنکل  مرب . یم  راـظتنا  ار  شیوکین  شاداـپ  مقاتـشم و  مراـگدرورپ  رادـید  هب  نمو  مراد ،

هدرب ار  ادخ  ناگدنب  دننادرگ و  شیوخ  درواتـسد  يراصحنا و  کلم  ار  یمومع ) دمآ  رد  و   ) ادـخ لام  دـنوش و  راد  هدـهع  شناراکتـشز 
دشارخ ". یم  مغ  دریگ و  یمارف  هودنا  بزح ، کی  رد  رگمتس  نافرحنم  اب  دنشاب و  گنج  هب  حلاص  مدرم  ابو  دنزاس  ناسرازبا 

زا پچ و  زا  تشپ و  زا  ربارب و  زا  ناسنا  هب  هک  دـنامیم  ار  دورطم  ناطیـش  هیواـعم  دـیامرف " : یم  نینچ  هیبا ، نب  داـیز  هب  يا  هماـن  رد  - 31
 " مالسلا و  شاب ، زیهرپ  رد  مه  زاب  شاب و  طایتحارد  زاب  شاب و  رذح  رب  وا  زا  نیا  ربانب  دروآ . یم  ور  تسار 

راپـسهر ادخ  نانمـشد  فرط  هب  : " دیامرف یم  یقطن  رد  دنوش ، هیواعم  اب  گنج  راپـسهر  هک  دـهد  یم  نامرفار  شنارای  هک  یماگنه  - 32
دنا هتشک  ار  راصنا  نارجاهم و  هک  نانآ  و  مجاهم ، كرشم و  لئابق  هدنامیقاب  يوس  هب  نآرق ، و  ص )  ) ربمایپ ننس  نانمـشد  يوس  هب  دیوش ،

"

درخبان هک  دـش  میهاوخ  راپـسهریسک  فرط  هب  هللا  ءاشنا  ام  دـیامرف " : یم  دـناوخ ، یم  هیواعم  دـض  داهج  هب  ار  مدرم  هک  یقطن  رد  - 33
رواجت هتسد  راد و  نآ  شهاپس  هیواعم و  يوس  هب  دبای ، تسد  نآ  رب  دناوت  یم  هن  تسین و  وا  قح  هک  هدمآ  رب  يزیچ  یپ  زا  وتسا  هتـشگ 
شیوخ هار  هب  شگنرین  اب  شیاه و  یکانبیرف  قرب  اب  دـنک و  یم  ناشیهدـنامرف  یناطیـش  هک  یلخاد ، شنم  روتاتکید  شگنادرگ و  راـک و 

 ". ناشدناشک یم 
نم هب  و  مدوب - رانک  رب  ناشتموکح  زا  نم  هک  یلاح  رد  دندمآ - نم  غارـس  هب  مدرم  هاگنآ  دیامرف " : یم  نینچ  نیفـص ، هب  یقطن  رد  - 34

نکتعیب . دنتفگ :
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ار تموکح  هدرکن و  تعیب  رگا  میسرت  یم  دهد و  یمن  وت  تموکح  هبزج  تیاضر  تما  اریز  نک ، تعیب  دنتفگنم : هب  مدومن . يراد  دوخ 
یهاوخ و دـب  زج  تخاسن  كاـنمیب  هدرواـین و  تفگـشب  چـیه  ارم  و  مدرک ، تعیب  ناـشیا  اـب  هجیتن  رد  دـنوش . هتـسد  هتـسد  مدرم  يریذـپن 
وا مالـسا  رد  يا  هقباس  نسح  چـیه  ادـخ  هک  هیواـعم  یناـمرفانو  دـندوب ، هدرک  تعیب  نم  اـب  هک  ریبز ) هحلط و  ینعی   ) رفن ود  نآ  یناـمرفان 
زا یکی  تسا و  يا  هدش  دازآ  دنزرف  يا  هدش  دازآ  و  تسا ، هدومن  شمالـسا  هرود  رد  یـصالخا  ياکتـسرد و  هن  هدـینادرگن و  وا  بیـصن 
هب رارطضا ، يور  زا  يراچانب و  ات  دندیزرو  ینمشد  ناناملسم  شربمایپ و  ادخ و  اب  نانچمه  شردپ  دوخ و  هک  یمجاهم  كرـشم و  لیابق 

هتشاذگ او  ار  ناتناربمایپ  نادناخ  دیا ز  هداهن  شنامرف  هب  رـس  دینکیم و  شیهارمه  هک  نیا  زا  مبجعت و  رد  امـش  زا  نم  دندمآ . رد  مالـسا 
مدرم زا  سکچیه  ای  دیآ ، رب  ینامرفانرـس  شربارب  رد  هدرک  ادیپ  فالتخا  نآ  اب  هک  تسین  هدیدنـسپ  زیاج و  ناتیارب  هک  ار  ینادـناخ  دـیا ،

لطاب و ياغلا  ندرب و  نیب  زا  هب  و  ص )  ) شربمایپ تنـس  هب  میامن و  یم  توعد  لجوزع  يادخ  باتک  هب  ار  امـش  نم  دینادب . ناشیاتمه  ار ،
نیدناکرا ". اه و  هناشن  يایحا 

راقو تناتم و  دـینک ، ظفح  ار  شیوخ  تناتم  شمارآ و  دـیور . شیپ  اهنآ  فرط  هب  دـیامرف " : یم  نینچ  ، نیفـص رد  يرگید  قطن  رد  - 35
هیواعم و ناش  هدنهد  گنج  نالعا  تسا و  ناشهدـنامرف  تعامج ، نآ  درف  نیرت  نادان  مسق !  ادـخب  ار . کین  مدرم  يامیـس  ار و  یمالـسا 

یم ار  اهنیا  همه ، زا  شیب  و  دـنا . هدز  يراوخبارـش  دـح  ار  وا  مالـسا  هرود  رد  هک  راسگیم  طیعم  یبا  نبا  یملـس و  روعالا  وبا  هغبان و  رـسپ 
یم مالـسا  هب  ار  اهنآ  نم  هک  نامز  نآ  دنا  هدـیگنجن  نم  اب  زورما  ات  دـنزادرپ . شکمـشک  هب  نم  اب  دـنیامن و  ریقحت  ارم  هتـساخرب  هک  دزس 
راوخ سپس  دنا و  هدیزرو  ینمشد  نم  اب  ناکتشز  هاگ  رید  زا  هکمرب  یم  ساپـس  ار  ادخ  دندناوخ . یم  اهتب  شتـسرپ  هب  ارم  اهنآ  مدناوخ و 
اهنآ زا  هعماج  هک  یناراکتـشز  تسا . راختفارپ  گرزب و  يا  هکرعم  نیا  ناه  دنتـشگن ؟ راوخ  هدروخن و  تسکـش  رگم  تخاس . ناشلیلذ  و 

ار  ناشاه  لد  هتفیرف و  ار  تما  نیا  زا  يا  هیراپ  دندوب  ساره  رطخ و  هیام  ناناملسم  مالسا و  يارب  دوبن و  دونشخ 
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لعـشم نتخاس  شوماخ  روظنم  هب  و  دـنا ، هدرک  بلج  ار  ناشتالیامت  ناتهب  تمهت و  اـب  هدـنکآ و  مالـسا  زا  فارحنا  بوشآ و  هب  قشع  زا 
زاس و توافتم  ددعتم و  ار  ناشنخس  هدیقع و  نادرگ و  هدنکارپ  ار  ناشفوفص  ایادخ  دناهتشارفا . ام  هیلع  گنج  مچرپ  لجوزع  يادخ  نید 
هک نآ  تشگ و  دهاوخن  لیلذ  وراوخ  یشاب  شتسرپ  رس  يرادب و  شتـسود  هک  نآ  نامگیب  ناسر  تکاله  هب  ناشناهانگ  ربارب  رد  ار  اهنآ 

تفای ". دهاوخن  تردق  تزع و  يرادب  شنمشد 
اب امش   0 مشوپ یمن  مشچ  ششرافس  يارجا  زا  هک  تسا  هدرک  یشرافس  نم  هب  ص )  ) ادخ لوسر  دیامرف " : یم  نیفص  رد  یقطن  رد  - 36

تسا و امش  اب  ناتربمایپيومع  رسپ  دناوخ و  یم  خزود  هب  ار  اهنآهک  تسا  هداز  یقفانم  ناشسیئر  دیناد  یم  دیا و  هتـشگ  وربور  ناتنمـشد 
ربمایپ اب   ) يدرم ره  شیپ  هک  نآ  و  ناتربمایپ ، تنـس  هب  لمع  ناتراگدرورپ و  يربناـمرف  هب  دـناوخ و  یم  تشهب  هب  ار  امـش  ناـتربارب و  رد 

دازآ هیواعم  اب   " مردـب - نادـهاجم "  زا  نم  و  تسا ، هتـسجن  تقبـس  نم  رب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  اب  زامن  رد  سکچیه  و  دـناوخ - زامن  ص )
دحتم ناشلطاب  رس  رب  اهنآ  رگا  اوران . هار  لطاب و  رب  اهنآ  میمالـسا و  هار  قح و  رب  ام  مسق  ادخب  تسین . ربارب  هدش  دازآ  رـسپهکم  حتف  هدش 

اهنآ امش  تسدب  ادخ  ات  دیگنجب  اهنآ  اب  تشگ . دهاوخ  هزیچ  ناتقح  رب  ناشلطاب  امتح  دینکارپب  ناتقح  رود  زاامـش  دنـشاب و  ناتـسادمه  و 
 " درک دهاوخ  باذع  ار  اهنآ  نارگیدتسد  هب  دینکن  نینچ  هاگ  ره  اریز  دنکباذع ، ار 

گنرد و یب  نیاربانب  تسا . هدرک  میکحت  ار  ناتیزوریپ  تسا و  هدومزآ  یبوخ  هب  ار  امـش  دنوادخ  : " دیامرف .. . یم  يرگید  قطن  رد  - 37
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هتخورف كدنا  یئاهب  هب  ار  نآ  ودنا  هدنکفارـس  تشپ  ار  نآرق  هک  شراکمتـسنارادفرط  دـیهنب ، شنارادـفرط  هیواعم و  هب  ور  هظحل  نیمه 
. " دنا هتخورف  یتسپ  ياهب  هبار  دوخ  هک  دنتسناد  یم  دندیمهف  یم  رگا  دنا .
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برقت هیام  وا ، هیلع  داهج  هک  دیوش  ینمشد  اب  گنج  هدامآ  مدرم  دیامرف " : یم  هیواعم ، اب  گنج  هب  مدرم  نتخیگنارب  يارب  یقطنرد  - 38
رد عیزوت  رد  دننیب ، یمن  ار  نآ  دنا و  هتـشگرس  قح  زا  هک  یتعامج  شناتـسآ ، رد  يا  هطبار  هلیـسو و  نتفایرد  تسا و  لجوزع  يادـخ  هب 

یمهناروک روک  یشک  رس  رد  دنا ، هدنادرگب  نید  زا  ور  دنا ، هتـسب  ورف  نآرق  زا  لد  دنیامن ، یمن  تلادع  دنراد و  یم  اور  متـس  ملظ و  دمآ 
مهارف یگنج ، هیلقن  لئاسو  ای  هدیرورپ و  هتسب و  رب  نابـسا  وتردق  دیناوت  یم  هچ  ره  نیا  ربانب  دننزیم  ترچ  یهارمگ  جاوما  رد  و  دنلول ،

 ". دنک یم  تیافک  يراد  هدهع  تیامح و  يارب  ادخ  دیشاب و  هتشاد  لکوت  ادخ  هب  و  دروآ ،
توعد هک  تسا  رت  بجاو  همه  زا  نم  رب  ادـخ  ناگدـنب  دومرف " : نینچ  یقطن  رد  دنتـشارفارب  هزین  رب  اهنآرق  ماش ، یلاها  هک  یماگنه  - 39

. دنتـسین نآرق  نید و  لها  حرـس  یبا  نبا  هملـسم و  نب  بیبح  طیعم و  یبا  نبا  صاع و  نب  ورمع  هیواعم و  نکیل  مریذپب ، ار  ادـخ  باتک  هب 
نیرتدـب متـشاد و  ینیـشنمه  اهنآ  اب  دـندش  گرزب  یتقوو  متـشاد  تبحاصم  اهنآ  اب  هک  دـندوب  هچب  مسانـش ، یم  امـش  زا  رتهب  ار  اـهنآ  نم 

ادـخب اهنیا  لطاب . روظنم  هب  تسا  یقح  نخـس  فالتخا ) لح  يارب  نآرق  هب  هعجارم  هب  توعد   ) نیا دـندوب . نادرم  نیرتریرـش  ناکدوک و 
یتسـس هدننک و  فیعـضت  هلیح  و  تسا ، یگنرین  نآ  هکلب  دننک ، یم  لمع  نآ  هب  دنهن و  یم  ردق  ار  نآ  هک  دنا  هتـشارفاین  رب  ار  نآرق  مسق 

تیعقوم هب  قح  کنیا  اریز  ، دیراپـسب نم  هب  دـیهدب و  هیراـع  نم  هب  ار  ناـتاه  هلک  ناوزاـب و  تعاـس  کـی  طـقف  یی . يراـکلغد  و  يروآ ،
میزدنارب ". ار  ناراکمتس  یپ  هک  نیا  زج  هدنامن  چیه  تسا و  هدیسر  یعطاق 

نموم اهنآ  هک  ینک  یم  فارتعا  دندیسرپ : مالسلا - هیلع  یلع - زا  دنـسیونب  ار  نآرق  هب  هعجارم  تیمکح و  رارق  دنتـساوخ  هک  يزور  - 40
ره هیواعم  یلو  دنناملـسم . ای  نموم  هک  شنرادفرط  ناهارمه و  قح  رد  هن  هیواعم و  هرابرد  هن  میامن  یمنفارتعا  نم  دومرف : دنناملـسم ؟ و 

شنارادفرط  يارب  دوخ و  يارب  دهاوخ  یم  هچ 
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دهد . مان  دهاوخ  یم  هچ  ره  ار  شنارای  دوخ و  دسیونب و 

هیواعم شهوکن  رد  ربمایپ  گرزب  نارای  زا  ینانخس 

دبع بیبـح و  یملـس و  روعا  وبا  و  صاـع ) نب   ) رمع و هیواـعم و  ایادـخ !  دوـمرف : یم  رهظ  زاـمن  تسد  ياـعد  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  - 41
درک . یم  اعد  هیواعم  هیلع  زامن  زا  سپ  زین  هشئاع  نک . تنعل  اردیلو  سیق و  نب  كاحض  دلاخ و  نب  نمحرلا 

. میدروآ ریدغ  مود  دلج  رد  لیصفت  هب  ار ، بلطم  نیا  یخیرات  تیاور 
دادعالطا و مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  نآ  بویا  وبا  تشون . ص )  ) ادـخ ربمایپ  تسود  یباحـص و  يراصنا  بویا  وبا  هب  يا  همان  هیواـعم  - 42

تسا ...  هتشون  نم  هب  يا  همان  ناقفانم  هاگهانپ  هیواعم  نینموملا  ریما  نیا  تفگ : نینچ 
يراـچان يور  زا  يا . هداز  تب  یتـب  وـت  : " دـسیون ...  یم  هیواـعم  هب  يا  هماـن  رد  جرزخ - هلیبـق  ییاوـشیپ  هداـبع - نب  دعـس  نب  سیق  - 43
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نابیتشپ راصنا و  ام  تسین ... هزات  تقافن  دـیئاپن و  يریدتنامیا  راهظا  يدـش . ردـب  نآ  زا  رایتخا  هب  هنادازآ و  یتشگ و  ناملـسم  رارطـضاو 
. " يا هدمآ  رد  نآ  هب  وت  هک  میتسه  ینید  نمشد  يا و  هتشگردب  نآ  زاوت  هک  میتسه  ینید 

نآ رد  یتشگ و  ناملـسم  رارطـضا  يراچان و  يور  زا  یتسین . شیب  يا  هداز  تسرپ  تب  یتسرپ  تب  وت  دـسیونیم " : نینچ  رگید  ترابع  هب 
دیئاپن و يرید  تنامیا  راهظا  دادن . وت  هب  مالـسا  زا  يا  هرهب  ادخ  یتشگردـب . نآ  زا  يرایتخا  هب  هنادازآ و  یندـنام و  ینکفا  فالتخا  يارب 

ناگدنب شربمایپ و  ادخ و  نمـشد  و  یمجاهم ، كرـشم و  لئابق  زا  یکی  و  یگنج ، لاحردشربمایپ  ادـخ و  اب  نانچمه  تسین . هزات  تقافن 
... شنموم "

تلذ اـب  ار  تزع  و  دـیا ، هدرک  راـیتخا  یکین  ياـج  هب  ار  يدـب  مدرم  تفگنینچ " : سیق "  دـش " ، هتفرگ  تعیب  هیواـعم  يارب  یتـقو  - 44
ربمایپ يومع  رـسپ  ناناملـسم و  رورـس  ناـنموم و  ریما  تموکح  تحت  رادتـسود و  هکنآ  زا  سپ  و  رفک ، اـب  ار  ناـمیا  و  دـیا ، هدرک  ضوع 

لیمحت امـش  رب  ار  تلذ  تسا و  هتفای  تیمکاح  امـش  رب  هدش ، دازآ  دنزرف  هدش  دازآ  هک  دیا  هداتفا  رد  لاح  نیا  هب  نونکا  دـیدوب ، نایناهج 
تنوشخ  هب  امش  اب  دنک و  یم 
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هک دیا  هدش  نانچ  ات  هداهن  دوکر  رهم  ناتاهلد  رب  ادخ  رگم  ای  دیئامن ؟ یم  تلفغ  نآ  زا  دـیرب و  یم  دای  زا  هنوگچ  ار  نیا  دـیامن . یمراتفر 
" ؟ دیشیدنا یمن 

ره زا  شیب  هک  یـسک  ناـمرف  ریز  میآ ، رد  وت  ناـمرفریز  یهد  یم  روتـسد  نم  هب  دـسیون " : یمهیواـعم  هب  يرگید  هماـنرد  سیق "  - " 45
ياراد وت  هک  یتعامج  ادـخ  ربماـیپ  اـب  رت  طاـبترا  یب  رت و  هارمگ  رتوگلغد و  رتوگغورد و  همه  زا  تسا و  هتـسیاشان  تموکح  يارب  سک 

". نمیرها زیمآ  كرش  ياه  هطلسزا  يزیمآ  كرش  هطلس  رگهارمگ ، هارمگدنتسه و  یتعامج 
مالس رخص  رـسپ  هیواعم  هتـشگ  هارمگ  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  زا  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  دسیون " : یم  هیواعم  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  - 46

دنمیلست . یهلا  تیالو  نابحاص  ربارب  رد  هک  ناش  هدع  نآ  رب  دنرب  یم  ادخ  نامرف  هک  یناسک  رب 
یتسـس هکنآ  یبو  جنر  یب  دیرفآ  ار  یقلخ  شتردق  هطلـسو و  تمظع  لالج و  اب  ادخ  ص ،)  ) ربمایپ شیاتـس  راگدرورپ و  ساپـس  زا  سپ 

تخبدب تخبـشوخ و  ار  اهنآو  تسا  هدیرفآ  تمدخ  رد  هدنب و  ار  نانآ  نکیل  دنرادن ، يزاین  شناگدیرفآ  هب  ،و  دیآ دیدپ  شتردق  رد  یی 
رب ار  ص )  ) دـمحم ناشنایم  زا  هگنآ  هداهن و  تیزم  يرترب و  رگیدـکی  رب  ار  نانآ  شعالطا ، ملع و  اب  هاـگنآ  هار . رب  هارمگ و  هدـینادرگ و 

تسا و هدومن  نانیمطا  واهب  شیوخ  راک  رد  هدرک و  رایتخا  شماهلايارب  هداد و  صاصتخا  شیربماـیپ  تلاـسر و  هب  هدروآ و  رب  هدـیزگ و 
هار رديو  سپ ، دـشاب . یهلا  عئارـش  رب  هاوـگ  لـیلد و  دـیامن و  قیدـصت  ار  نیـشیپ  ینامـسآ  ياـه  باـتک  اـت  هتخیگنارب  يربماـیپ  هـب  ار  وا 

ار شتلاـسر  هدرپـس و  رـس  هدومن و  تباـجا  ار  شتوعدهک  یـسک  نیتـسخن  تسا . هدومن  توعد  وکین  زردـنا  تمکح و  اـب  شراـگدرورپ 
رد ار  وا  تسا . هدوب  ص )  ) بلاط یبا  نب  یلع  شیومع  رسپ  شردارب و  هدروآ  مالسا  هتـشگ و  میلـست  هدمآ و  راگ  زاس  هتـشادنپ و  تسار 
میب مه  زا  هتشاد و  رت  یمارگ  همه  زا  هداد و  حیجرت  يدنواشیوخ  زیزع و  ره  رب  روا ا  هدرمش و  تسار  هدرک و  قیدصت  هدیشوپ  بیغ  دروم 

يزابناج  شیارب  هداهن و  ربارب  نتشیوخ  اب  یکانرطخ  تیعقوم  ره  رد  هتشادهگن و  ناما  رد  يدنزگ  و 
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تدش یتخـس و  ياه  هماگنه  رد  نانچمه  هدومن و  یتشآ  هدوب  یتشآ  هک  ره  اب  هدـیگنج و  هدوب  گنج  رد  يو  اب  هک  ره  اب  تسا و  هدومن 
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تسا و هدش  ریظن  یب  شداهج  رد  و  هتـشگ ، همه  دمآ  رـس  گنهاشیپ و  ات  تسا  هتخاب  هداهن و  شهاربشیوخ  ناج  نیگمهـس  ترطاخم  و 
رد تسا و  يریخ  راک  ره  گنهاشیپهک  تساوا  وا  و  یئوت ، وت  و  يا . هدوب  دهاش  هدـید و  ار  شیئارگ  دـنلب  دوخ  وت  و  اتمه . یب  شراک  رد 

نامدود نیرت  كاپ  ياراد  ناسنا و  نیرت  تین  شوخ  تسا و  هدروآ  مالـسا  هک  یناسنا  نیتسخن  همه ، زا  رت  ناـیامن  هتـسجرب و  یگنهاـشیپ 
وت و یهگناو  نوعلمدـنزرف ، ینوعلم  وت  و  اه . ناسنا  نیرتربو  نیرتهب  يومع  رـسپ  تسارـس و  نارـسمه  همه  رب  شرـسمه  هک  یـسک  و  اه ،

درگ اه  هاپس  هار  نیا  رد  دیا و  هدومن  شالت  مالسا  یئادخ  لعشم  ندرک  شوماخ  يارب  دیا و  هدیچ  هئطوت  ادخ  نید  دض  رب  هتسویپ  تردپ 
هدنهد همادا  يدـش و  شنیـشناج  وت  درم و  راک  نیا  لاحرد  تردـپ  دـیا و  هتـسب  لئابق  اب  اه  نامیپ  دـیا و  هدرک  جرخ  اهلوپ  و  دـیا ، هدروآ 

شراک .
مجاهم و كرشم و  لئابق  هدنام  یقاب  نامه  دنا  هتخاس  هاگ  هیکت  ار  وت  هتـشگ و  هدنهانپ  وت  هب  هک  نانامه  بلطم ، نیا  رب  وت  هیلع  مهاوگ  و 

يرترب لضف و  رب  هوالع  یلع - يارب  قداص  دـهاش  و  دـنا . وت  اب  وت و  هانپ  رد  هک  ص )  ) ادـخ ربمایپ  ناهاوخ  دـب  فـالتخا و  قاـفن و  نارس 
ار ناشیا  ادخ  ،و  هدش دای  ناشراختفا  تلیضف و  زا  نآرق  رد  هک  شنارای  شا ، هنیرید  راختفا  رپ  هقباس  یگنهاشیپ و  شناشخرد و  راکـشآ و 

عافد ناشاهریـشمش  اب  شدرگ  هب  هدنمزر  ياه  هورگ  اه و  پیت  تروص  هب  دنیوا  اب  ناشیا  تسا ، هدومن  دیجمت  دنراصنا  نارجاهم و  زا  هک 
شینامرفان . رد  ار  يراسوگن  یتخبدب و  دننیب و  یم  وا  يوریپ  رد  ار  راختفا  تلیضف و  دنیامن و  یم  شراثن  شیوخ  نوخ  دننک و  یم 

ردـپ وا و  یـصو  تسا و  ادـخلوسر  ثراو  وا  هک  یلاح  رد  یهد  یم  رارق  یلع  زارط  رد  ار  تدوخ  هنوگچ  وت - رب  گرم  يا  وت - نیاربانب 
شراک رد  ار  وا  هتـشاذگ و  نایمرد  يو  اب  ار  شیاهزار  هدوب و  وا  اب  هک  یـسکنیرخآ  هدرک و  وا  يوریپ  هک  یـصخش  نیلوا  شنادـنزرف و 

نب ورمع  راذگب  نک و  یئاوجماک  يرادرب و  هرهب  تلطاب  زا  یناوت  یم  ات  نیا ، ربانب  شنمشد ؟ رسپ  یئوا و  نمشد  وت  تسا و  هداد  تکرش 
تـشگ دـهاوخ  نشور  تیاربهگنآ  دلـسگب و  تا  هلیح  دـسر و  رـسب  تلجا  هک  هدـنامن  يزیچ  اریز  دـناسر ، ددـم  ارت  تیهارمگ  رد  صاع 

وت  هک  مناد  یم  نم  تسا . ار  هک  نیرب  هدنخرف  تبقاع 
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وت نیمک  رد  واو  ینز  یم  هقح  يا  هتـشگ  سویام  شتمحر  زا  يا و  هتفای  ناما  رد  ار  تدوخ  شا  هنوگرفیک  ریبدـت  زا  هک  تراـگدرورپ  هب 
ار تیاده  هیام  نید  هک  یـسک  رب  مالـس  و  دـنا . هدـینادرگ  زاین  یب  وت  زا  ار  ام  شربمایپ  نادـناخ  ادـخ و  رورغ . ردو  لفاغ  وا  زا  وت  تسا و 

. " دیامن يوریپ 
رد ار  امش  ادخ  دماجنایب و  امـش  هیلع  گنج  تاکرح  هک  مراودیما  نم  دسیون " : یم  نینچ  هیواعم  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  يا  همان  رد  - 47
ایند رد  یئاورنامرف  دیوش و  زوریپ  هک  یتروص  رد  و  دیباترب ، تمیزه  هب  ور  ات  دزادنا  ورف  تلذ  كاخهب  ار  امش  دنادرگ و  دوبان  دربن  يانثا 

دیشاب هدرک  هراپ  هکت  ار  ششعن  هتشک و  ار  نموم  رایسب  هچ  دیا و  هدرک  يرایهک  ار  راکمتس  رایـسب  هچ  مدوخ ، ناجب   0 دیآ امش  گنج  هب 
وه دوش و  یم  هداد  هعجارم  ادخ  هب  یهد ) شاداپ  رفیک و  یگدیـسر و  يارب   ) اهراک دوب و  دـهاوخ  ادـخ  هاگرد  نانآ  امـش و  ماجنا  رـس  و 

." تساناقفشم نیرت  نابرهم 
یشرق يدرم  زا  یی  یشرق  نز  چیه  دیوگ " : یم  هیواعم  هب  تسا  ردب "  نادهاجم "  زا  هک  یباحـص  یملـس  سنخا  نب  دیزی  نب  نعم  - 48

تسا ". هدرواین  ایند  هب  وت  زا  رتدب  رتریرش و 
يا وت  هک  دیآ  تفگـشب  نیا  زا  دیاب  يا  هدمآ  تفگـشب  ره  زورما  دیامرف " : یم  هیواعم  هب  يا  همان  رد  ص )  ) ربمایپ هداون  یبتجم  ماما  - 49

گنهرف رد  هک  يراک  اب  هن  نیدهب و  دنتـسم  تلیـضف  اب  هن  يرادن  ار  شیدـصت  تیحالـص  تقایل و  هک  يا  هدـیهج  يراک  فرط  هب  هیواعم 
باتک اب  ص )  ) ربماـیپ اـب  هک  یی  یـشرق  نیرت  تخـس  رـس  رـسپ  یمجاـهم و  كرـشم و  لـئابق  زا  یکی  رـسپ  وت  و  دـشاب ، هدیدنـسپ  مالـسا 
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رفکین هک  دیمهف  یهاوخ  هاگنآ  دش و  یهاوخ  هدناشک  یهلا  هاگداد  هب  دیسر و  دهاوخ  تباسح  هبادخ  تسا . هدیزرو  ینمشد  شینامـسآ 
رفیک يا ، هدرک  هک  یئاـهراکرطاخ  هب  ارت  هاـگنآ  تفرگ و  یهاوخ  رارقتراـگدرورپ  ربارب  رد  يدوزب  دـنگوس  ادـخب  تسا . ار  هک  یماـج 

و داد ، دهاوخ 
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." تسین رگمتسشناگدنب  اب  راتفر  رد  ادخ 
زا سپ  هتساخرب  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  تسیک " ...؟ یلع  و  تسیک ؟ یلع  رـسپ  تفگ " : هتفر  ربنم  هب  دیـسر ، هنیدم  هب  نوچ  هیواعم  - 50

رسپ نم  تسا . هداد  رارق  ینمشد  ناراکهبت  زا  شیارب  هدینادرگ  ثوعبم  هک  ار  يربمایپ  رهلجوزع  يادخ  تفگ " : ادخ  شیاتـس  ساپس و 
ار نآ  رفن  ود  ام  زا  ادخ  هجیدخ . مگرزب  ردام  تسا و  هلیتق  تگرزب  ردام  ، همطاف مردام  تسا و  دنه  تردام  رخص ، رسپ  وت  و  متـسه ، یلع 

دندوب دجـسمرد  هک  یمدرم  دـیامرف " . تنعل  رت  دـیدش  یقافن  رتشیب و  يرفک  رت و  دودـحم  يا  هزاوآ  دراد و  تسپ  يراتفر  نامدود و  هک 
تفر . هناخ  هب  هدرک  عطق  ار  دوخ  قطن  هیواعم  سپ  نیمآ  نیمآ  دندروآ : رب  دایرف 

رگید : یترابع  هب 
یلع مان  0 و  دندوب هتسشن  ربنم  نیئاپ  امهنع - هللا  یـضر  نیـسح - نسح و  هک  یلاح  رد  تساخرب  قطن  هب  دمآ ، رد  هفوک  هب  نوچ  هیواعم  " 

نـسح دـنادرگرب ، وا  هب  ار  تراـسج  دـهدب و  ار  شباوـج  اـت  تساـخرب  نیـسح  نسح . هب  سپـس  درک و  تراـسج  يو  هب  هدروآ و  ار  (ع )
: تفگ هداتسیا  قطن  هب  دوخ  دناشنب و  تفرگب و  ار  شتسد 

لوسر میاین  دـنه ، تردام  همطاف و  مردام  رخـص ، تردـپ  يا و  هیواعم  وت  و  تسا ، یلع  مردـپو  منـسح  نم  يدرب  مان  یلع  زا  هک  يا  ناه 
يا هزاوآ  هک  ار  نآ  رفن ، ود  ام  نایم  زا  ادـخ  هلیتق . تگرزب  ردام  تسا و  هجیدـخ  مگرزب  ردام  هعیبر ، نب  هبتع  تیاـین  تسا و  ص )  ) ادـخ

مدرم زا  یئاه  تعامج  دیامرف . تنعل  رتشیب ، یقافن  رفک و  هتشاد و  رتشیب  یترارش  لاح  هتـشذگ و  رد  دراد و  رت  تسپ  یبسح  رت و  دودحم 
" نیمآ دنتفگ : دجسم 

زا نم  هللا  ناحبـس  دومرف : دزیخرب . جراوخ  گنج  هب  درک  اضاقت  هداتـسرف  یمارگ ص ) ربمایپ  كاپهداون   ) نسح دزن  ار  یـسک  هیواعم  - 51
تسد  ناشنایم ، تبحم  تفلا و  داجیا  يارب  تما و  تحلصم  هب  تسا  لالح  میارب  هک  وت  هیلع  گنج 
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؟ تخادرپ مهاوخ  گنج  هب  وت  رانک  رد  نم  يا  هتشادنپ  متشادرب .
یمن نامگ  وتهک  ما  هدرک  یئاهراک  دـنا  هداد  شرازگ  وتهب  يا  هتـشون  دیـسر . تا  همان  : " دـسیون .. . یم  هیواعم  هب  ع )  ) نیـسح ماـما  - 52

. دهد یم  ار  شماجنا  قیفوت  دوش و  یم  ربهر  نومنهر و  ار  ناسناهک  تسا  لاعتم  يادخ  طقف  بوخ  ياهراک  هب  و  مهدـب ، ماجنا  يا  هدرک 
ربخ تیارب  یـشنم  یـسوساج  زابنابز و  نانیچ  ربخ  ار  اهنآ  میوگب : دـیاب  هدیـسر ، یئاه  شرازگ  وت  هب  نم  هرابرد  يا  هتـشون  هکنیا  هرابرد 
یپ زا  نم  دنا . هتفگ  غورد  هتـشگرب  نید  زا  ناهارمگ  نآ  و  دنـشاپ ، یممه  زا  ار  هعماج  و  دنزادنا ، یم  هقرفت  نادحتم  نایم  هک  دنا  هدروآ 

رگمتس ماکحا و  هب  دنیپاپان  هتشگرب و  نید  زا  بزح  وت و  هک  مسرت  یم  نیا  زا  ادخ  زا  هکلب  ما ، هتساخن  رب  تفلاخم  ای  دهع  ضقن  وگنج 
دینزب . نامیپ  ضقن  گنج و  هب  تسد  دورطم  ناطیش  رادتسود  راکمتس و  بزح  نامه  وت ،

یم باـتیب  نارگن و  تعدـب  زورب  زا  هک  ار  ناـنامه  یتـشک ، ار  شا  هدرپـس  قح  هار  هب  رـس  دـباع و  ناراـی  رجح " و  هک "  يدوبن  وـت  رگم 
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هناـملاظ و زرط  هـب  نـئمطم ، ياهنیمــضت  مـکحم و  تادــهعت  زا  سپ  ار  ناــنآ  دــندرک ؟ یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  دنتــشگ و 
 " لتاق وت  رگم  يدرمـشن . يزیچ  هب  يدوب  هتـسب  وا  اب  شربارب ، رد  هک  ار  يدهع  يدیزرو و  یخاتـشگ  ادخ  ربارب  رد  یتشک ، هناراکزواجت 

میمصت تادهعت و  زا  سپ  ار  وا  دوب ، هتشادرب  شقن  هتـسب و  هنیپ  شیناشیپ  تروص و  تدابع  ترثک  زا  هک  نامه  یتسین ، قمح "  نب  ورمع 
اب مالـسا ، هرود  رد  ار  دایز  هک  یتسین  وت  رگم  دـندمآ ؟ یم  ریز  هب  ناراسهوک  زا  دـشیم  هداد  ناگتـشگ  يراصح  هب  رگا  هک  یتشک  یئاه 
هب قلعتم  دـنزرف  هکهدرک  رداص  نامرف  ص )  ) ادـخ لوسر  هکنآ  لاح  تسا - نایفـس  وبا  رـسپ  يدرک  اعدا  يدـینادرگ و  بوسنم  نتـشیوخ 

ار ناشیاپ  تسد و  ناشدـشکب و  ات  یتخاس  طلـسم  ناناملـسم  رب  ار  وا  هاگنآ  تسا ؟ شاداپ  گنـس  ار  راک  انز  درم  تسا و  رداـم ) و   ) رتسب
ناشدزیوآ ؟ راد  هب  تخرد  هنت  رب  دنک و  عطق 

دنتسین . وتزا  ناشیا  یتسین و  تما  نیا  زا  وت  یئوگ  هیواعم  يا  ادخ  رب  هانپ 
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0 و تـسا ههجو - هللا  مرک  یلع - نید  ياراد  هک  دوب  هداد  شرازگ  وت  هب  داـیز "  شا "  هراـبرد  هک  یتـشکن  ار  یمرـضح "  نآ "  وت  رگم 
هک ماقم  نادـب  شماـن  هب  وت  هک  نید  ناـمه  تسا و  هتـشاد  ملـس - هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  شیومع - رـسپ  هک  تسا  ینید  ناـمه  یلع  نید 

هطساو هب  ادخ  و  هناتسمز . ندیچوک  هناتسبات و  ندیچوک  دوب : ندیچوک  تدادجا  وت و  تاراختفا  نیرتالاب  دوبننآ  رگا  يا و  هتسشن  یتسه 
هب ار  تما  نیا  يا : هتـشون  نینچمه  تشادرب . ناتـشود  زا  ار  رابجنر  قالـشق  قالیی و  نآ  دـشخبب ، امـش  هب  نارگ  یتمعن  هک  نیا  يارب  ام و 

یمن مباـی و  یمن  تما  رب  تتموکح  زا  رت  نیگمهـس  يرفک ) هب  فارحنا  طیارـش  (و  يا هنتف  نم  زادـنیم . رفک ) هب  فارحنا  طیارـش  اـی   ) هنتف
یمن وت  هیلع  داـهج  زا  رتهب  يراـک  مسق  ادـخب  نم  شیدـنیب . دـمحم  تما  تنید و  نتـشیوخ و  تحلـصم  هب  يا : هتـشون  نینچمه  مساـنش .
ظفح يارب  ادخ  زا  مزادرپن ، شماجنا  هب  هک  یتروص  رد  تسا و  نم  راگدورپ  هب  برقت  هیام  مزیخرب  نآ  ماجنا  هب  هاگ  ره  نیا  ربانب  مسانش .

نم هیلع  یتقو  ات  يا : هتـشون  نینچمه  دندنـسپ . یم  دراد و  یم  تسود  هچنآ  ماجنا  يارب  مهاوخیم  قیفوت  وا  زا  مبلط و  یم  شزرمآ  منید 
مدرم میدق  زا  مدوخ  ناجب  شکب . هشفنو  نک  ریبدت  هیواعم  يا  نم  هیلع  دومن . مهاوخ  ریبدت  وت  هیلع  یـشک  یم - هشقن  یئامن و  یم  ریبدـت 

ات دهد  داب  هبار  تدوخ  لمع  دروخب و  تدوخ  هب  شا  همدصطقف  راودیما  نم  دـنا و  هدوب  هناهاوخدـب  یـشک  هشقن  دروم  راتفرکین ، كاپ و 
هب ار  ینالک  درخ و  راک  ره  هک  تسا  یناوید  ار  ادخ  هک  نادـب  هیواعم و  يا  سرتب  ادـخ  زا  و  نک . هئطوت  شکبهشقن و  نم  هیلع  یناوت  یم 

ضحم هب  یـشک و  یم  ار  وا  یـسک  هب  ندرب  نامگ  درجم  هب  وت  هک  دـنک  یمن  شومارفادـخ  هک  نادـب  و  دـشک . یم  رامآ  تبث و  وباـسح 
هک منیب  یم  ارت  دـنک . یم  يزابگـس  دـشون و  یمهداب  هک  يا  هدـناشن  تموکح  هب  ار  یکرـسپو  يزاس ، یم  ریگتـسد  یماـهتا  ندـمآ  دراو 

 ". مالسلا و  يا . هتخاس  دوبان  ار  تیعرو  يا  هدرک  هابت  ار  تنید  يا و  هتخادنا  رد  باذع  هانگ و  هب  نتشیوخ 
دیزی ، يدهعتیالو  تعیب  نتفرگ  جح و  روظنم  هب  دمآ  هنیدم  هب  هیواعم  یتقو  - 53
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ماما تسین ، يدـح  ار  شیراب  درب  تسا و  ناوخ  نآرق  سانـشنآرق و  نادـثیدح و  هک  تفگ  دوتـس و  ار  زارف  ندرگ  دـیزی  هدرک و  یقطن  و 
دومرف : نینچ  دناوخ و  انث  داتسرف و  دورد  ص )  ) ربمایپ رب  درب و  شیاتس  ار  ادخ  هتساخرب  یمارگ  ربمایپ  كاپ  هداون  ادهشلا و  دیس  نیسح 

زج دـناوت  یمن  زاـب  دـناشک - ازاردهب  ار  نخـس  دـنچ  ره  ص -)  ) ربماـیپ فصو  رد  يرونخـس  ره  هیواـعم  يا  شیاتـس ، ودورد  نیا  زا  سپ 
رون تسا و  هدینادرگ  اوسر  هدیردب و  ار  بش  یهایـس  حبـص  ینـشور  يا  هدنام  رود  هب  تقیقح  زا  هیواعم  يا  دیوگب ...  رایـسب  زا  یکدـنا 
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و يدومن ، طارفا  هک  یتفگ  هدایز  يدز و  فرح  یخرب  حیجرت  رد  ردق  نآ  تسا - هدودز  هدناباوخ و  ورف  ار  غارچ  وت  رپ  دیشروخ  رگ  ریخ 
یتسب یعمج  لئاضف  تاراختفا و  زا  نابزيردق  هب  و  يدومن ، عیاض  ار  نارگید  قح  هک  يدرمش ، راختفا  زایتما و  بحاص  ار  یضعب  نادنچ 

تلیـضف و ، كدنا یتلیـضف  قح و  بحاص  يارب  هک  دشن  ، یتشگ رد  هب  تلادع  زا  هک  یتشاذگ  ورف  هزادنا  هزادـنا  نآ  يدومن و  یلیخب  هک 
دباین  لامک  هب  شیوخ  مهس  دریگن و  یمامتب  شیوخ  بیصن  ینک  یم  يو  زا  هک  یفیرعت  رد  ناطیش  لاحنامه  رد  یسانشب و  یقح 

ار مدرم  یهاوخ  یم  فیرعت ، نیا  اـب  وت  ص ،)  ) دـمحم تما  يارب  شیرادمتـسایس  شلماـکت و  زا  یتفگ  هچ  دـیزی  هراـبرد  هک  متـسناد  زین 
ان بئاغای و  یئامن  یم  فیـصوت  ار  يا  هدرپ  رد  ای  مرـشرپ  ناسنا  يرادـنپ  يزادـنا . رد  ساسا  یب  تالایخ  هب  يزاس و  هارمگ  دـیزی  هرابرد 
هک یلاح  رد  یئامن . یم  شرازگيا  هدیمهف  هتفایرد و  وت  اراصحنا  وت و  هک  ار  هچنآ  یخیرات  هتشذگ و  ثداوح  زا  ای  یئاتس  یم  ار  یئادیپ 

تسا  هداد  تسد  هب  دشاب ، شا  هرابرد  دیاب  هک  ار  يرظن  وهدومن  یفرعم  ار  دوخ  شدوخ  دیزی  هک  تسا  ملسم 
رتوبک نارتوبک  دهد و  یم  زاوآو  دناوخ  یم  يزیوالگ  سراپ و  لاح  هب  ارناگس  هک  ار  نیمه  ریگب ، هدرک  دیزی  هک  ار  یئاهراک  نیمه  وت 

هدومنيرای و شیوخ  فصو  رد  ارت  هک  دید  یهاوخ  ار ، اه  يرگ  هدوهیب  اه و  یسوهلب  عاونا  و  ار ، نز  زاس  برطم و  ناکزینک  و  ار ، يزاب 
يور رب  هک  نیا  هب  يراديزاین  هچ  نک . اهر  راذـگ و  ورف  ( يدـهعتیالو هب  وا  باـصتنا  يارب   ) يراد هک  ار  يدـصق  و  تسا . هتخاـس  تحار 

زونه  هک  زونه  مسق  ادخب  یهنب  ار  دوجوم  نیا  هانگ  يا  هدرک  هک  يدب  ياهراک  همه 
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نایم و  تسا ، هتـشگرپ  تا  هنامیپ  هکنادـنچ  یئامن ، یم  هریخذ  شیوخ  يارب  يدرگ و  یم  بکترم  فارحنا ، یئاوران و  يرگمتـس و  تسا 
يارب هدب  ماجنا  يا  هدننک  نیمضت  ریخ  راک  زیخاتسر ، دوهشم  زور  يارب  نیا  ربانب  تسا . هدنامن  یقاب  ندزمه  رب  مشچ  کی  زج  گرم  وت و 

 ... " تسین يزیرگ  هراچ و  هکزورنآ 
رابکبـس و ادخ  هار  رد  دیوش . هدامآ  ناتیاوشیپ  ماما و  فرط  هب  تکرح  يارب  مدرم  دیوگ ": یم  نینچ  هرـصب  رد  یقطن  رد  سابع  نیا  - 54
هتـسسگ و نامیپ  هک  دـیگنج  یم  یناسک  هیلع  نینموملا  ریما  هارمهکنیا  امـش  اریز  دـینک ، داهج  لام  ناج و  اـب  و  دـیوش ، جیـسب  راـبنارگ 

ورمع دنتسین " . دنبیاپ  قح  نید  هب  دنسانش و  یمن  ار  نآرق  مکح  دنناوخ و  یمن  نآرق  دنرگمتـس و  هدرمـش و  اور  ار  نانموم  نوخ  نتخیر 
ناناملـسم رب  هچراپ  کی  تموکح  درادب و  قفوم  ار  نینموملاریما  ادخ  دیوگ " : یم  نینچ  شقطن  باوج  رد  هتـساخرب  يدـبع  موجرم  نب 

يارب میزرو و  یم  هنیک  اهنآ  هب  مسق  ادـخب  ام  دـنک ، تنعل  دـنناوخ  یمن  نآرق  هک  ار  يرگمتـس  نالـسگ  ناـمیپ  و  دروآ ، مهارف  شیارب  ار 
 " میا هتسج  هرانک  هتسسگ و  اهنآ  زا  ادخ 

هدومن و ینمشد  شربمایپ  ادخ و  اب  هک  دینک  اشامت  ار  یسکدیهاوخ  یم  ناناملسم  دیوگ " : یم  نیفص  گنج  يانثا  رد  رـسای ، رامع  - 55
هتـساوخ ادـخ  یتقو  تسا و  هدرک  ینابیتشیپ  ناکرـشم  زا  تسا و  هدز  تسد  هناحلـسم  زواجت  هب  ناناملـسم  هیلع  هدرک و  شـالت  اـهنآ  هیلع 

ادخب هک  یلاحرد  تسا  هدومن  یناملـسم  راهظا  و  ص )  ) ربمایپ شیپ  هدمآ  وا  دهد  يرای  ار  شربمایپ  دنادرگ و  نایامن  تیامح و  ار  شنید 
ناناملسم نمشد  وا  هک  میا  هتـسناد  یم  مسق  ادخب  هتـشذگ  رد  ص )  ) ربمایپ هک  یماگنه  هدرک و  نینج  سرت  زا  هکلب  لیم ، يور  زا  هن  مسق 

زا اریز  دیگنجب ، وا  اب  و  دنک . شتنعل  ادخ  دینک : تنعل  ار  وا  نیا  ربانب  تسا . هیواعم  صخش ، نآ  ناه  تسا ؟ هدوب  ناراکهبت  نارادتـسود  و 
." دننک یم  ینابیتشپ  ار  ادخ  نانمشد  هتخاس و  شوماخ  ار  ادخ  نید  لعشم  هک  تسا  یناسک 
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اب تموکح  رـس  رب  تسین و  وا  قح  هک  دراد  ار  يراک  هیعادهیواعم  دیوگ " : یم  یقطن  رد  نیفـص  گنج  يانثا  رد  لیدب ، نب  هللا  دبع  - 56
یسایس يدئاقع و  تاعزانم  هب  تسا و  هتساخرب  شکمشک  هب  تسین  ناش  هیبش  زارطمه و  هک  یناسک  نآ و  یقیقح  نابحاص  ناگتسیاش و 

تسا و هتخات  امـش  رـسرب  بصعتم  لهاج و  لئابق  نادرگنابایب و  ددم  هب  دربب و  نیب  زا  ار  مالـسا ) ای   ) قح هلیـسو  نادـب  ای  هتخادرپ  یئاوران 
هدـناشوپ و ناشیا  زا  ار  روما  تقیقح  تسا و  هتـشاک  ناشلد  رد  ار  بوشآ  هبقشع  هداد و  هولج  بوخ  هتـسارآ و  ناـشرظن  رد  ار  یهارمگ 
اب نیبم . یناهرب  ياراد  هدیسر و  رد  ناتراگدرورپ  زا  هک  دیتسه  ینشور  قیرط  رب  مسق ، ادخب  امشو  تسا . هدوزفا  یی  یکاپان  ناشیکاپ  انرب 
هک دـیراد  تسد  رد  ناـتراگدرورپزا  یباـتک  هک  یلاـح  رد  هنوگچ  دیـسارهم . اـهنآ  زا  دـیگنجب و  رـسکبس  ریذـپان و  قح  ناـگیامورف  نیا 
اب دیسرتب . ادخ  زا  هک  تسا  نیا  راوازس  دیشاب  نموم  رگا  دیساره ، یم  اهنآ  زا  ایآ  دیـسرتب " ؟ اهنک  زا  تسا  نکمم  تسا  وکین  ناشخرد و 

یعمج لد  دنادرگ و  یم  زوریپ  هریچ و  ناشیارب  ار  امـش  دزاس و  یم  اوسر  دـنک و  یم  باذـع  امـش  تسد  هب  ار  اهنآ  ادـخ  دـیگنجب ، اهنآ 
شکمـشک هب  شنابحاص  اب  تموکح  رـس  ربهک  یئاهنیا  اب  دـیگنجب  راـک  زواـجت  هتـسد  راد و  نیا  اـب   " دزاـس . یم  داـش  کـنخار و  نموم 

تیعقوم نآ  زا  رتورکین  رت و  هزیکاپ  رت و  كاپ  تیعقاو  نیا  رداهنآ  مسق  ادخب  ما . هدیگنج  اهنآ  اب  ص )  ) ربمایپ هارمه  نم  و  دـنا ، هتـساخرب 
." ناتدوخ نمشد  ادخ و  نمشد  اب  دربن  يارب  امش - رب  ادخ  تمحر  يا  دیزیخ - رب  دنتسین .

دوجو دوب  یمیی  یشبح  ام  هدنامرف  رگا  هک  دنگوس  تسا  ناگدنب  يانیب  هک  یئادخ  هب  تسا " : هدمآ  نینچ  سیق  نب  دیعـس  قطن  رد  - 57
نیتسار یی  يردب  تسا  نامربمایپ  يومع  رسپ  نامهدنامرف  سیئر و  هکنآ  لاح  دومنیم ، تیافک  نامیارب  يردب  دهاجم  داتفه 
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شدازآ هتـشادربوا و  زا  تراسا  دـنب  هک  تسا  يریـسا  هیواعم  تسا و  هدرک  داهج  یگرزب  رد  ناتربمایپ  اب  هدـناوخ و  زاـمن  یکدوک  زا  هک 
تسا هداد  ثاریم  اهنآ  ار  گنن  وتسا  هدناشک  خزود  شتآ  هب  هدرک و  هارمگ  ار  نارسکبس  ناه و  تسا . يا  هدش  دازآ  دنزرف  دنا و  هدرک 

یسرت و ادخ  هب  ار  امش  نیا  ربانب  تشاد ، دیهاوخ  دروخرب  ناتنمـشد  اب  ادرف  امـش  ناه  دروآ . دهاوخ  رد  تراقح  تلذ و  هب  ار  اهنآ  ادخ  و 
اهنآ نتـشک  اب  امـش  ناه  تسا . ناگدـننک  تمواـقم  اـب  ادـخ  اریز  مناوخ ، یم  تمواـقم  يورتسار و  تیعطاـقو و  شـشوک  يراـگزیهرپ و 

دشکب ار  اهنآ  زا  يدرم  هک  امش  زا  يدرم  رهدنگوس  ادخب  داتفا . ندهاوخ  رد  یتخبدب  هب  امش  نتـشک  اب  اهنآ  زوریپ و  ودیوش  یم  راگتـسر 
نآ رد  ار  اهنآو  دریذـپ  یمن  یئادـج  اـهنآ  زا  هک  نازادـگ  یـشتآ  هب  ار  هتـشک  دروآ و  دـهاوخ  ردندـع  ياـه  تشهب  هب  ار  وا  اـعطق  ادـخ 

دنا " . هدیبسچ 
هارمه اهنآ  دـنلطاب . رب  تعامج  نآ  دـیتسه و  قح  رب  امـش  هک  دـینادب  دـیوگ " : یم  نینچ  نیفـص  گنج  رد  رتشا ، ثراح  نب  کلام  - 58

یئاه مچرپ  رتشیب  ص )  ) دمحم باحـصا  زا  رگید  يا  هدعو  يردب  دص  کی  هب  کیدزن  ردب  نادـهاجم  هارمه  امـش  دـنگنج و  یم  هیواعم 
رد ناکرـشم  هارمه  هک  تسا  یئاه  مچرپ  هیواعم  اب  و  تسا ، هدوب  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  اهدربن  رد  هک  تسا  یئاـه  مچرپ  تسا  امـش  اـب  هک 

امـش هدرم . لد  زج  دیامن ، یمن  دیدرت  کش و  یـسک  چیه  اهنیا  هیلع  ندیگنج  هرابرد  نیا  ربانب  تسا . هدوب  ص )  ) ادـخ لوسر  هیلع  گنج 
." تداهش ای  يزوریپ  ای  دوب : دهاوخنکین  ماجنا  رس  ود  زج  ار 

هک راد  لیـسگ  يریذـپان  قح  لدگنـس  تعامج  نآ  يوس  هب  ار  اـم  نینموملا  ریما  يا  زادـنیب  هارار  اـم  دـیوگ " : یم  هبتع ، نب  مشاـه  - 59
لالح ار  شمارح  دنا و  هدرک  لمع  تسا  ادخ  يدونـشخ  هیام  هجنآ  زجهب  ادخ  ناگدنب  هرادا  رد  دـنا و  هدـنکفا  تشپ  سپ  ار  ادـخ  باتک 

ياهوزرآ نادنچ  ناش و  هداد  چوپ  ياه  هدـعو  هدرک و  بلج  دوخ  هب  ار  ناشتالیامت  ناطیـش  و  دـنا ، هتخاس  مارح  ار  شلالح  هدـینادرگ و 
تلالض  هاگترپ  هب  ناش و  هدرب  ردب  نید  زاهک  هدومن  ققحم  اهنآ  يارب  شوخ 
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هدروخ مقر  ناشیتخبدب  نکل  میناد  یم  هرابرد  ام  ار  هچنآ  اهنا  نینموملا  ریما  يا  تسا ...  هدینادرگ  ناشدنیاشوخ  ارایند  ناش و  هتخادنا  رد 
دنا ". هتشگ  راکمتس  ات  هدینادرگ  فرحنم  ار  اهنآ  یناسفن  ياهاوه  تسا و  هتشگ  لجسم  اهنآ  رب  و 

زا یعمج  بلاـط  یبا  نـب  یلع  هـیلع  گـنجرد  هدـید  راوـخ  رگج  نز  رــسپ  دـیوگ " : یم  نـینچ  یقطن  رد  نیفــص  رد  ساـبع ، نـبا  - 60
تـسا هدـناوخزامن  وا  اب  هک  یـسک  نیلوا  و  ص )  ) ادـخ ربمایپ  داماد  ومع و  رـسپ  هیلع  گنج  رد  دـنیوا  راکددـم  ماش  لذارا  ناـگیامورف و 

ود ناـمز  نآ  رد  نایفـسوبا  هیواـعم و  و  تسا ، هدوب  ص )  ) ادـخ لوـسرهارمه  روآ  تلیـضف  راـختفا و  رپ  ياـهدربن  همه  رد  هک  یی  يردـب 
رب تنطلـس  راوازـس  هدروآ و  روهظ  هب  وهطلـس  تحت  یئاهنت  هب  ار  یتسه  هک  دنگوس  یئادخ  هب  هک  دـینادب  دـنا . هدوب  تسرپ  تب  كرـشم 
وبا هیواعم و  و  دنیوگ . یم  تسار  شربمایپ  ادخ و  تفگ : یم  یلع  دیگنج ، یم  ص )  ) ادخ لوسر  هارمه  بلاط  یبا  نب  یلع  هتـشگ  یتسه 

رب رت و  هتفای  هار  رت و  راک  زیهرپ  رتوکین و  دراد  زورما  هک  تیعقوم  نیا  رد  هیواعم  دـنیوگ . یم  غورد  شربمایپ  ادـخ و  دـنتفگ : یم  نایفس 
دیـشاب و سرت  ادـخ  دـیئامن و  يراگ  زیهرپ  هک  منک  یم  شرافـس  ار  امـش  نیا ، رباـنب  تسین . ماـگنه  نآ  رد  شیاـه  تیعقوم  زا  رت  باوص 

دنلطاب " . رب  تعامج  نآو  دیتسه  مالسا ) هار  رب  و   ) قح رب  امش  اریز  مواقم . عطاق و  اشوک و 
. دمآ دهاوخ  دلج  نیمه  رد  یمومع ، عامتجارد  هفرع و  زور  رد  هیواعم  رب  سابع  نبا  تنعل  ناتساد 

هدناوخ : نیفص  گنج  رد  هک  تسا  ورمع  نب  همقلع  زا  راعشا  نیا  - 61
هک  تسین  يرابتعا  وتمرح  ار  هیواعم - ینعی   " رخص - رسپ " 

دروآ دهاوخ  رابب  ینامیشپ  هکلب  درب ، دیما  ناوتب  ار  ادخ  باوث  شا  هطساوب 
هک  دسر  یم  یسک  هب  گنج  زورب  هک  دیسر  نآ  رت  هداز  زینک  يا 

ددرگ وربور  روامزر  ناروالد  نانامرهق و  اب 

هحفص 256 ] ] 

اه  متس  رد  شتیلووسم  هک  يرگمتس  يارب  یهاوخ  داد  کمک و  اب 
یتشاذگ ورف  ار  ادخ  قح  تسا  هرهش 
نایفس  وبا  وا  زا  شیپ  یتسار 

............................
تسا : هدناوخ  ار  یمزر  دورس  نیا  نیفص  رد  گرزب - یباحص  یسودس - روث  نب  هارجم  - 62

منک  یمن  ار  هیواعم  هظحالم  ناشمنزیم و  ریشمش  اب 
ار مکش  هداشگ  نآ  مشچ  هداشگ  نآ 

تسا  هتخاس  نوگن  رس  شتآ  هب  ار  وا  شرگهارمگ  ردام 
دوب دنهاوخ  ینیشنمه  رگسراپ  ياه  گس  اجنآرد  و 

شدیامنن ! هار  ادخ  تسا  هدناشک  یهارمگ  هب  ار  یناگیامورف 
تـساءاقرو نب  لیدب  زا  رعـش  نیا  دنا : هتفگ  : دسیون یم  هداد و  تبـسن  ع )  ) یلع هب  ار  یمزر  دورـس  نیا  يدوعـسم   " بهذـلا ، جورم  رد " 

بوسنم نینموملا  ریما  هب - هتـشون و  شخیراـت  رد  ار  تیب  نیلوا  يربـط  تسا  هداد  تبـسن  ع )  ) یلع هب  ار  نآ  زین  برعلا "  ناـسل  فلوم " 

دلج 19 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 180زکرم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفـص رد  ار  تایبا  نآ  همه  تسا و  هتـسناد  نینموملا  ریما  زا  هدروآ و  نیفـص "  باتک "  رد  ار  نآ  عرـصم  هس  محازم  نبا  تسا . هتـسناد 
جهن حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  تسا . هدرمـش  روث  نب  هازجم  زا  ار  اهنآ  هحفـص 344  رد  هداد و  تبـسن  رتشا  کلام  هب  هدومن و  تبث   454

زین سنخا "  هب "  تاـیبا  نیا  هدـمآ   " قاقتـشا رد "  هکناـنچ  و  تسا . هتـسناد  روـث  نب  زرحم  هب  قـلعتم  محازم  نب  رـصنزا  لـقن  هـب  هغـالبلا 
تسا . دش  هدادتبسن 

هحفص 257 ] ] 

روضح هب  هبعش  نب  هریغم  دندرک  تعیب  مالسلا - هیلع  یلع - اب  مدرم  دش و  هتشک  نامثع  یتقو  دسیون "  یم  باعیتسا "  رد "  رمع  وبا  - 63
دیبع نب  هحلط  ددرگ  رارق  رب  تتموکح  یهاوخ  یم  رگا  تفگ : تسیچ ؟ دیسرپ : تیارب . مراد  یتحیـصن  نینموملا  ریما  تفگ : هدیـسر  يو 

تعاطا هب  ار  وا  ات  تسرفب  ار  ماش  تموکح  نامرف  هیواعم  يارب  و  هرصب ، يرادناتسا  هب  ار  ماوع  نب  ریبز  رامگب و  هفوک  يرادناتسا  هب  ار  هللا 
هحلط و هراـبرد  دومرف : یلع  نک . هرادا  تا  هیرظن  قبط  یهاوخ و  یمهک  ناـنچ  ار  نآ  تشگ  رارق  رب  تتفـالخ  هک  یماـگنه  دروآ ، رد  وت 

مهاوخن بوصنم  یماقم  هب  دـشاب  لاح  عضو و  نیدـب  ات  ار  وا  زگره  ادـخب  هن  هیواعم  دروم  رد  اما  مریگ ، یم  میمـصت  منک و  یم  رکف  ریبز 
ار وا  دیچیپ  رـس  رگا  دـهن ، ندرگ  دـنا  هداهن  ندرگ  ناناملـسم  هچنآ  هب  منک  یم  توعد  ار  وا  هکلب  تفرگ ، مهاوخ  کمک  وا  زا  هن  درک و 

دناوخ . مهاوخ  ادخ  باتک )  ) هبيرواد يارب 
ریما تفگ : هدـمآ  شروـضح  هب  زور  رگید  دوـب . هتفریذـپن  ار  شیئاـمنهار  تحیـصن و  هک  نیا  زا  كانمـشخ  تفر  نوریب  كانمـشخهریغم 

راگزاس یبلط  قح  ریخ و  اب  تسا و  تسرد  ترظن  مدـید  مدرک  رکف  يداد  هک  یباوج  هرابرد  متفگ و  وت  هب  زورید  هچنآ  هرابرد  نینموملا 
هچ وت  هب  مشچ  کی  نیا  دیـسرپ : شردـپ  زا  دـیآ . یم  نوریب  هک  دـیدب  ار  وا  هنع - هللا  یـضر  نسح - و  تفر ، نوریب  تفگب و  نیا  هدـمآ .

رگا تفگ : دنزرف  هب  یلع  بیرفب . زورما  هتفگ و  یهاوخ  ریخ  رس  زا  زورید  ادخب  تفگ : نینچزورما . تفگ و  نینچ  زورید  دومرف : تفگ ؟
 "  . مشاب هتفرگ  يراکددمو  یتسدمه  هب  ار  ناهارمگ  میامن  اقبا  شماقم  رد  ار  هیواعم 

زا سپ  هک  هملسم  نب  بیبح  هب  یلع  نبنسح  هک  دنا  هدروآ  دسیون " : یم  هملسم  نب  بیبح  لاح  حرـش  رد  باعیتسا "  ردرمع "  وبا  - 64
بیبح تسا  هدوب  ادخ  نامرف  يارب  زج  هک  يا  هتشاد  اه  یشک  رکشل  هچ  بیبح  تفگ : دوب  هتخادرپ  شیاه  یشک  رکشل  زا  یکی  هب  نیفص 

وا  زا  هیواعم  يایند  یگدنز  هار  رد  وت  ادخب ، يرآ  دومرف : وا  هب  نسح  درک . مهاوخن  یشک  رکشل  تردپ  فرطب  داد : باوج 

هحفص 258 ] ] 

دب هک  وت  شاک  درک . دـهاوخ  هابت  ار  تنید  دـنک  دابآ  ارتیایند  وا  رگا  يا . هدـیود  ناشتالیامت  ققحت  یپ  رد  باتـشب  يا و  هدومن  تعاطا 
هب ار  يا  هدیدنسپ  راک  هدومن  فارتعا  ناشناهانگ  هب  هک  نارگید  و  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ  هک  نانچ  يدوب و  یم  راتفگ  شوخ  يراتفر 

هرطیس ناشاهلد  رب  ناشدرواتـسد  ناشراک و  تقیقح  رد  تسا ، نینچ  هن  دیامرف : یم  یلاعتم  يادخ  هک  ینانچ  وت  نکل  دنتخیمآ . دب  يراک 
." تسا هتفای 

دنک یم  شیاتس  ار  یلع  شهوکن و  ار  وا  هیواعم  ربارب  رد  نز  کی 

دشیم و هدناوخ  هینوجح "  هیمارد  هک "  تشگ  هنانکینب  هلیبق  زا  ینز  يایوج  تفر . جـح  هبهیواعم  دـیوگ " : یم  یمیمت ، لیهـس  وبا  - 65
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؟"  ماح رتخد "  يا  يدمآ  ارچ  تفگ : وا  هب  شدـندروآ . شدـنروایب . داد  روتـسد  تسا . ملاس  هدـنز و  دـنتفگ ك  دوب . هبرف  هرهچ و  هایس 
ارت ارچ  ینادـیم  یئوـگ . یم  تسار  تفگ : ما . هناـنک  ینب  زا  ینز  هکلب  متـسین ، ماـح " رتـخد "  نم  تسا ، نـتفگ  دـب  تدـصق  رگ  تـفگ :

مدرک ؟ راضحا 
یلو الوم و  ار  وا  و  ینمـشد ، نم  اب  ويراد  یم  تسود  ار  یلع  ارچ  مسرپب  ات  ماهدرک  راضحا  ارت  تفگ  دناد . یمن  ادخ  زج  ار  بیغ  تفگ :
يراد یمن  فاعمارم  هک  لاح  تفگ : هن . تفگ  يرادـب ؟ فاـعم  باوج  زا  ارم  دوش  یمن  تفگ : یتموصخ ؟ رد  نم  اـب  یناد و  یم  شیوخ 

همه هب  درک و  یم  تیاعر  ار  تاواسم  دـمآ  رد  میـسقت  رد  دوب و  تلادـع  هب  مدرم  اب  هک  ما  هتـشاد  تسود  نیا  رطاخ  هب  ار  یلع  میوگ  یم 
زا وتسا  وت  زا  رت  هتـسیاش  تموکح  يدصت  يارب  هک  یتساخرب  یـسک  گنج  هب  هک  مراد  هنیک  تهج  نآ  زا  وت  هب  و  داد . یم  ناسکیمهس 

تـشاد یم  تسود  ار  وا  ص )  ) ادخ لوسر  هک  مناد  یم  شیوخ  یلو  الوم و  تهج  نآ  زا  ار  یلع  تسین . وت  قح  هک  يدـمآ  رب  يزیج  یپ 
رد ببـس  نادـب  وـت  اـب  و  تشاد ، یم  مرتـحم  گرزب و  ار  ناراد  نید  تشاد و  یم  تسود  ار  ناـگراچیب  هـکتهج  نآ  زا  درمـش و  یلو  و 

تموکح يرواد و  هاوخلدب  يا و  هتشگ  فرحنم  مالـسا  نوناق  زا  هتـشاد و  اور  متـس  يرواد  اضق و  رد  يا و  هتخیر  اه  نوخ  هک  متموصخ 
يا . هدرک 

نیا رد  ادـخب  درم  يا  تفگ : تسا . هشگ  نهپ  ترمک  هدـش و  گرزب  تیاهناتـسپ  هدرکداـب و  تمکـش  تـهج  نـیمه  هـب  تـفگ : هیواـعم 
مدزن . وت  هب  يدب  فرح  نم  مهفب . ار  تفرح  نز  يا  تفگ : دوب . لثملا  برض  دنه "  يدرب "  مان  هک  تافص 
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ریس ریش  زا  شراوخ  ریش  هچب  دوش  گرزب  شیاه  ناتـسپنوچ  و  هتـشگ ، لماک  گرزب و  شا  هجب  دوش  یم  مولعم  دنک  داب  یتقو  نز  مکش 
دوب . دهاوختناتم  راقو و  اب  نتسشن  ماگنه  هب  ددرگ  نهپ  شرمک  نوچ  دوش و  یم 

تشگ . مارآ  نخس  نیا  اب  نز  نآ 
شمدید ادخب  تفگ : دمآ ؟ هنوگچ  ترظن  هب  دیسرپ : ادخب . يرآ  داد : باوج  يا ؟ هدید  ار  یلع  وت  ایآ  نزيا  دیـسرپ : وا  زا  هیواعم  هاگنآ 

. دوب هتخاسن  مرگ  رـس  ار  وا  هدومن  مرگ  رـس  دوخب  ارت  هک  تمعن  دوب و  هتفیرفن  ار  وا  هدرک  ردب  نید  زا  هتفیرفب و  ارت  هکنانچ  تموکح  هک 
هیواعم دـیادز . یم  يزلف  فرظ  زا  گنز  نغور  هکنانچ  دودز ، یم  لد  زا  ار  یئاـنیبان  ادـخب ، يرآ  تفگ : يا : هدینـش  ار  شنخـس  دیـسرپ :

هدام دص  کی  : تفگ يرآ : تفگ : داد ؟ یهاوخ  ماجنا  منک  اضاقت  وت  زا  رگا  دیـسرپ  يراد ؟ يزاین  اضاقت و  ایآ  یئوگ . یم  تسار  تفگ :
تمدـخ هب  ار  اهنآ  دوخ  و  منک ، یم  ریـس  ار  ناکدوک  شریـش  اب  تفگ : ینک ؟ هچ  یهاوخ  یم  دیـسرپ : شناپوچ . هچب و  اـب  وم  خرـس  رتش 

اهنآ رگا  دیـسرپ : مرآ . یم  یتشآ  حلـص و  هب  ار  اهرئاشع  نایم  و  میامن ، یم  ریخ  هناراوگرزب و  ياهراک  اهنآ  اب  و  مراذگ . یم  نالاسگرزب 
هب مرظن  رد  زین  ار  رت  نیئاپ  یتح  ادـخ  رب  هانپ  تفگ : دراد ؟ بلاـطیبا  نب  یلع  هک  درک  مهاوخ  بسک  ترظن  رد  ار  یماـقم  مشخبب  وت  هب  ار 

دورسب : ار  تایبا  نیا  هیواعم  ماگنه  نیا  رد  دروآ . یهاوخن  تسد 
مزرون  يرابدرب  امش  اب  هتسویپ  رگا 

؟ درب ناوت  يرابدرب  دیما  یسک  هچ  هب  نم  زا  سپ 
ار  درمگرزب  نآ  راک  و  تداب ، اراوگ  ار و  اهنیا  ریگب 

درکهلباقم ! یتشآ  اب  ار  هنامصخ  گنج  هک  شاب  هتشاد  رطاخ  هب 
داد  یمن  وت  هب  ار  اهنیا  زا  يا  هرذ  دوب  هدنز  یلع  رگا  ادخب  هک  دوزفا  و 

ار ناناملسم  زا  يا  هرذیتح  هن  داد و  یمن  ادخب  يرآ  تفگ :
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هاگنآ  " هک ...  تسا  هدـمآ  میدروآ  مود - دـلج  رد  صاـع - نب  ورمع  لاـح  حرـش  رد  ار  نآ  زا  یتمـسق  هک  یی  ینـالوط  تیاور  رد  - 67
یلع  نبنسح 

هحفص 260 ] ] 

هیواـعم يا  تفگ : هاـگنآ  هداتـسرف  دورد  ص )  ) شربماـیپ رب  دـناوخ و  اـنث  تفگ و  ساپـس  ار  ادـخ  تخادرپ ، نخـس  هـب  مالـسلا - هـیلع  - 
دب نامه  ابو  يدومن  شاخرپ  نم  هب  يا  هتفرگ  وخ  نادب  هک  یی  ینابز  دب  نامه  اب  هک  يدوب  وتنیا  هکلب  دنتفگ ، دـب  نم  هب  هک  دـندوبناهنیا 

اب تینمـشد  يور  زا  هک  ام  هب  وت  يرگ  زواجت  نامه  راد و  هشیر  تسا و  نمزم  وت  رد  هک  یقالخا  دـب  نآو  يا  هرهـش  نادـب  هک  یگدـیقع 
. دیتسه هک  تسا  نآ  زا  رتمک  هک  میوگب  یئاهزیچ  امش  قح  رد  وا و  قح  رد  ات  دیونشب  هیواعم و  ياونشب  کنیا  تسا . وا  نادناخ  دمحم و 
ره هب  ور  دیداد  مانـشدوا  هب  نونکا  هک  یـسک  نآ  دیناد  یمن  ایآ  هک  مریگ  یم  تداهـش  هب  مهد و  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  هتـسد  راد و  امش 

وتال یهارمگ  هار  زا  يدرمـش و  یم  یهارمگ  ار  زامن  يدوب و  رفاک  هلبق  ود  نآ  هبهیواعم  يا  وت  هک  یلاح  رد  تسا  هدـناوخ  زامن  هلبق  ود 
هتشاد تکرش  ناوضر  حتف و  تعیب : ود  ره  رد  وا  دیناد  یمن  ایآ  هک  مهاوخ  یم  تداهش  مهد و  یم  مسق  ار  امش  و  يدیتسرپ ؟ یم  ار  يزع 
مـسق ار  امـش  و  یتسـسگ ؟ ار  نارگید  یتشادن و  هدـیقع  يدوب و  رفاک  تعیب  ود  نآ  زا  یکی  هب  هیواعم  يا  وت  هک  یلاح  رد  هدرک ، تعیب  و 

 " زا تردپ  ابلاح  نآ  رد  هیواعم  يا  وت  دروآ و  نامیا  مالـسا  هب  مدرم  همه  زا  شیپ  وا  هک  دیناد  یمن  ایآ  مهاوخ  یم  تداهـش  مهد و  یم 
تـسد هب  لوپ  اب  ار  ناتلد  دـیدومن و  یم  یناملـسم  هب  رهاظت  دـیدرورپ و  یم  لد  رد  رفک  هک  دـیدوب  هدـمآ "  تسد  هب  لد  رفاک  تعاـمج 

هیواعم و تسدهب  ناکرـشم  مجرپ  دوب و  ص )  ) ادخ لوسر  رادمچرپ  ردب "  گنج "  رد  وا  دیناد  یمن  ایآ  مسق  ادخب  ار  امـش  دندروآیم ؟
دروخرب امش  اب  تشاد  تسد  رد  ار  ص )  ) ادخ لوسر  مچرپ  هک  یلاح  رد  بازحا "  گنج "  رد  ردب " و  گنج "  رد  سپس  دوب ؟ شردپ 

تخاس و راکشآ  شتجح  درک و  زوریپ  ار  وا  ادخ  اهدربن  اه و  تیعقوم  نآ  مامت  رد  و  دوب ؟ تردپ  اب  وتاب و  كرش  مچرپ  درک و  هناحلسم 
وت زا  دوب و  دونشخوا  زا  اه  تیعقوم  نآ  همه  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  دروآ و  تسار  شنخـس  دینادرگ و  تیقفوم  نیرق  ار  شیتاغیلبت  شبنج 

دیسر و رس  یئوم  خرـس  رتش  رب  راوس  تردپ  هک  ار  زور  نآ  يراد  دایب  ایآ  هک  ادخب  مهد  یم  مسق  هیواعم  يا  ارت  نیگمـشخ ؟ تردپ  زا  و 
شا  هدننار  شک و  هناهد  راوس و  ایادخ  دومرف : دید و  ار  امش  ص )  ) ادخ لوسر  شدناشک و  یم  هبتع - تاردارب - نیا  يدنار و  یم  وت 
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زا ار  وا  يداتسرف و  یتشون و  تفرگ  ندش  ناملسم  هب  میمصت  نوچ  تردپ  هب  هک  ینک  یم  شومارف  ار  رعـش  ایآ  هیواعم  يا  نک ؟ تنعل  ار 
یتشون : يدومن ؟ رذح  رب  ندروآ  مالسا 

یئالآ  یئاوسر  گنن و  هب  ار  ام  يوش و  ناملسم  يزور  ادابم  رخص "  يا " 
دندش  هراپ  هکت  ردب "  رد "  صاخشا  نآ  هک  نآ  زا  سپ 

مرداميومع  رگید  هس  میومع و  ما و  یئاد 
دیناشک  یباتیب  یباوخیب و  هب  ار  اموا  گرم )  ) هک وکین "  لظنح "  و 

ار  ام  هک  يزادرپب  يراک  هب  ادابم 
دزاس امن  تشگنا  هکم  رد  ار  نامناشیوخ  و 

هک  نیا  زا  تسا  رت  ناسآ  رت و  لمحت  لباق  ام  يارب  گرم 

دلج 19 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 180زکرم  هحفص 150 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تفاترب يزع "  زا "  ور  برح "  رسپ "  دنیوگب : ام  رس  تشپ  نانمشد 
یمن ایآ  مهد  یم  مسق  ادخ  هب  تعامج  يا  ار  امش  يدروآ . نابز  رب  هک  دوب  اهنآ  زا  رت  نیگمهس  یتشاد  ناهنپ  لد  رد  هک  اهراک  نآ  ادخب 

زا اردوخ  نانموم  يا  دمآ "  دورف  تیآ  نیا  ات  دینادرگ  مورحم  اه  ینتـساوخ  زا  ار  دوخ  هک  دوب  یلع  ص )  ) ربمایپ باحـصا  نایم  زا  دـیناد 
 " دربن هب  ار  شباحصا  نیرتگرزب  ص )  ) ادخ لوسر  و  دینادرگم " ...  مورحم  هتخاس  اور  هتـسناد و  لالح  ناتیارب  ادخ  هک  یئاه  ینتـساوخ 
ادخ و مکح  عبات  ار  اهنآ  وا  داتسرف و  مچرپ  اب  ار  یلعهاگنآ  دندربن ، شیپ  زا  يراک  ناناملـسم  دنتـشگ و  يراصح  داتـسرف و  هظیرق "  ینب 

ینیرفن هج  ص )  ) ادـخ لوسرمناد  یم  نم  هک  یناد  یمن  منک  یم  ماـمگ  هیواـعم  يا  درک ؟ نینچ  زین  ربیخ  رد  دـینادرگ و  شربماـیپ  مکح 
ار امـش  تعامج  يا  امـش  درک ؟ نیرفن  ارت  داتـسرف و  لابندب  دـسیونب و  همیذـجینب "  هب "  يا  همان  تفرگ  میمـصت  هک  ماگنهنآ  ارت  درک 
نآ لوا  راب  دیوش ، نآ  رکنم  دیناوت  یمن  هک  درک  تنعل  دروم  تفه  رد  ار  نایفـس  وبا  ص )  ) ادخ ربمایپ  دیناد  یمن  ایآ  مهد  یم  مسق  ادخب 

تشذگ " .) ناترظن  زا  دلج  نیمه  ردهکنانچ  درمشرب  دراوم  نآ  کیاکی  و  . ) هک ماگنه 
: تسا هدرک  تبث  ترابع  نیا  هب  ار  ع )  ) ماما نخس  يزوج  نبا  طبس 
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يو گـنج  هب  ار  مدرم  تسا و  راوس  يرتـش  رب  تردـپدید  دـنکفا و  وت  هب  يرظن  ص )  ) ربماـیپ بازحا "  گـنج "  رد  هیواـعم  يا  وت  "  ... 
تنعل ار  هدننار  شک و  هناهد  ار و  راوس  نآ  ادخ  دومرف : و  ینار ، یم  ار  نآ  وت  دراد و  تسدـب  ار  رتش  هناهد  تردارب  دـیامن و  یم  قیوشت 

هب ارترمع  دـیامنن . تنعل  يدوب  شهارمه  وـت  هک  یلاـح  رد  ار  وا  ص )  ) ربماـیپ دـیامندروخ و  رب  ص )  ) ربماـیپ اـب  تردـپ  هک  دـشنو  دـنک .
ار تردپ  هک  يدوب  وت  و  یتشگ ، شیدوبان  راظتنا  مشچ  داد و  يرادناتسا  ارت  نامثع  دعب  يدرک ، تنایخ  وا  هب  تشامگ و  ماش  يرادناتـسا 

یتفگ "  نینچ  وا  هب  یتشاد و  رذح  رب  ندش  ناملسم  زا 
هکت ردـب "  رد "  صاخـشا  نآ  هک  نآ  زا  سپ  یئالآ  یئاوسر  گنن و  هب  ار  ام  يوش و  ناملـسم  رابجا  یب  هاوخلد و  هب  اداـبم  رخـص "  يا 

دندش  هراپ 

ار  ام  هک  يزادرپب  يراک  هب  ادابم 
دزاس امن  تشگنا  قلخ  نایمرد 

ایند هب  رتسب  مادـک  رد  هک  یناد  یم  و  يدـیگنج ، ص )  ) ادـخ لوسر  هیلع  اهدربن  رگید  قدـنخ " و  دـحا " و "  ردـب " و "  گنج "  رد  و 
...؟ يا " هدمآ 

هیواعم رابت 

یناد یم  هک  هیواعم  هب  نسح  نخـس  ینعم  دـنیوگ : یم  بلاثم "  باتک "  ردیبلک  یعمـصا و  دـسیون " : یم  شباتک  هحفص 116  رد  يو 
هریغم نب  دیلو  نب  هرامع  تسا : یـشرق  راهچ  نیا  زا  یکی  زا  وا  دش  یم  هتفگ  هیواعم  هرابرد  هک  تسا  نیا  يا ، هدـمآ  ایند  هب  رتسبمادـکرد 

نتـشاد هب  مهتم  اهنآ  زا  یـضعب  دندوبنایفـس و  وبا  نانیـشنمه  اهنیا  و  بلطملا . دـبع  نب  سابع  نایفـس ، وبا  ورمعیبا ، نب  رفاسم  یموزخم ،
دوب . دنه "  اب "  هطبار 
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هک تسانیا  مدرم  یمومع  هدـیقع  دـیوگ : یم  یبلک  ورمع ، یبا  نب  رفاـسم  هراـبرد  دوب . شیرق  هلیبـق  نادرم  نیرتاـبیز  زا  دـیلو  نب  هراـمع 
هتشاد مکش  رد  ار  هیواعم  هتشگ و  نتسبآ  دنه "  یتقو "  تسا و  هدیزرو  یم  قشع  دنه "  هب "  مدرم  همه  زا  شیب  اریز  تسا ، وا  زا  هیواعم 

دمآ هریح  هب  نایفس  وبا  سپس  تسا . هتشگ  میقمو  هتفر  هریح  هاشداپ  شیپ  هتخیرگ و  تهجنیمه  هب  تسا و  وا  زا  دیوگب  هک  هدیسرترفاسم 
شیار نایفـس  وبا  هدیـسرپ و  هکم  مدرم  لاوحا  زا  رفاسم  تسا ، هدـید  دوب  هدروآ  بآ  شمکـش  دوب و  رامیب  دـنه  قشع  زا  هک  ار  رفاـسم  و 
رابخا  حرش  رد   ) نایفس وبا  تسا . هدرک  جاودزا  دنه  اب  هتفگ  كرت  ار  هکم  رفاسم  هکنآ  زا  سپ  نایفس  وبا  دنا : هتفگ  تسا . هداد  حرش 
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ودریگ یم  تدـش  شیرامیب  دوش و  یم  تحاران  ربخ  نیا  زا  رفاسم  مدرک . جاودزا  دـنه  اب  وت  نتفر  زا  سپ  نم  دـیوگیم : رفاـسم  هب  هکم )
یم غاد  ار  وا  هک  یلاح  رد  ریگنوخ  دـنروآ . یم  يریگغادو  ریگنوخ  دـننک . غاد  ار  شندـب  دـننک  یمهیـصوت  وا  هب  ددرگ . یم  رازن  رغال و 

. دبای یم  رـشن  دوش و  یم  لثملا  برـض  شنخـس  و  دهد . یم  زیت  روتـس  وتسا  شتآ  رد  نهآ  زونه  دـیوگ : یم  رفاسم  دـهد  یم  زیت  دـنک 
دراپس . یم  ناج  هتشاد  دنه  هب  هک  یقشع  زا  رفاسم  هاگنآ 

یهایـس هچب  هاگ  ره  تهج  نیمهب  ، تشاد هقالع  هایـس  نادرم  هب  دنتـشاد و  هطبار  ناشنامالغ  اب  هک  دوب  ینانز  زا  دنه "  دیوگ " : یم  یبلک 
رد يو  روضح  رد  يا  هرجاشم  هباط  نب  قاحـسا  هیواعم و  نب  دیزی  نایم  هیواعم ، تفالخ  نامز  رد  دیوگ : یم  و  تشک . یم  ار  وادیئاز  یم 

رداـم هب  هیاـنک  فرح  نیا  اـب  دـیزی  دـنیآ . رد  تشهب  هب  برح  ینب  هلیبـق  همه  هک  تسبوخ  نیا  وـت  يارب  تفگ : قاحـسا  هب  دـیزی  تفرگ .
تسبوخ نیا  وت  يارب  تفگ : شباوج  رد  قاحـسا  دوب . مهتم  برح  ینب  هلیبق  نادرم  زا  یکی  اب  عورـشم  ان  هطبار  نتـشاد  هب  هک  دز  قاحـسا 

: تفگ دیزی  هب  هیواعم  تفربقاحـسا ، نوچ  دیمهف . هیواعم  اما  دیمهفن  ار  وا  فرح  ینعم  دیزی  دنیآ . ردتشهب  هب  سابع  ینب  هلئاع  همه  هک 
. مهد مانـشد  ار  وا  متـشاوخ  یم  تفگ : یئاشگ ؟ یم  نادرم  هنعط  هب  نابز  دننزیم  اهفرح  هچ  وت  هرابرد  مدرم  ینادب  هک  نیا  زا  شیپ  روطچ 

نم هک  دنتـشادنپ  یم  تیلهاـج  هرود  رد  شیرق  زا  یـضعب  یناد  یمن  رگم  تفگ : روـطچ ؟ دیـسرپ : تشاد . ارروـظنم  نیمه  زین  وا  تـفگ :
نیا زا  يزیچ  هب  دـنه  اـب  ینخـس  ردهکم  حـتف  رد  ص )  ) ادـخ لوـسر  دـیوگ : یم  یبعـش  تـشگ . تحاراـن  تخـس  دـیزی  مساـبع ؟ دـنزرف 

وت اب  نومـضم  هچ  هب  دیـسرپ : دوب - هدرمـش  رده  ارشنوخ  ص )  ) ربمایپ البق  و  دمآ - تیعبيارب  دـنه  نوچ  اریز  تسا ، هتـشاد  هراشاارجام 
وا ص )  ) ادخ ربمایپ  دنک ؟ یمانز  مه  نز  دازآ  رگم  تفگ : یتحاران  اب  ینکن . انز  هک  نومضم  نیا  هب  دومرف  مهدب ؟ دهعت  هچ  منک و  تعیب 

دز " . يدنخبل  تخادنا و  رمع  هب  یهاگن  و  تخانشب ، ار 
اه و  نامدود  اهتبسن و  اه و  يدنواشیوخ  شخب "  راربالا "  عیبر  رد "  يرشخمز 
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وبا دوب : درم  راهچ  هب  بوسنم  هیواعم  : " دـسیون یم  هداوناـخ "  زا  ندـش  هتـسسگو  يراد  يدـنواشیوخ  و  نارداـم ، ناردـپ و  قوقح  حرش 
نایفـس وبا  دنیوگ : یم  دوب . هرامع  هدرب  هک  یتسوپهایـس  ناوخ  هزاوآ  حابـص - بلطملا ، دبع  نب  سابع  دـیلو ، نب  هرامع  رفاسم ، نب  ورمع 

یبا نب  هبتع  دنیوگ : یم  و  دناوخ . شیوخ  يرتسبمه  هب  ار  وا  دنه  تهج  نیمه  هب  امیس . شوخ  ناوج و  حابـص  و  دوب ، دق  هاتوک  ورتشز و 
اجنآ رد  ار  وا  هتفر و  دایجا "  هب "  دـیایب  ایند  هب  لفط  نآ  شا  هناـخ  رد  هدوبن  لـیام  نوچ  دـنه  و  تسا ، حابـص  زا  زین  نایفـس  یبا  نب  هبتع 

تسا : هدورس  نینچ  ناسح  هراب  نآ  ردو  تسا . هداز 
هکم  نیمز  رس  زا  يا  هشوگ  رد  هچپ  رسپنآ 
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؟ تسیک زا  هداتفا  ماخ  رب  هراوهگ  یب 
سمش  ینب  هلیبق  زا  تسوپ  دیپس  يرتخد 

تسا " . هدازب  ار  وا  دراد  هتسجرب  فاص و  يا  هنوگهک 
هدرک دای  هیواعم  زا  راربالا "  عیبر  رد "  يرـشخمز  دوب " و  فورعم  ءاشحف  يراکتـشز و  هب  هکم  رد  دنه  دـسیون " : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
رمعم هدیبع  وبا  هک  ار  ههکاف  يارجام  هاگنآ  دنا ... هتسنادهزنم  ماهتا  نیا  زا  ار  دنه  هک  یناسک  دیوگ : یم  دروآ و  یم  حرشب  ار  ارجام  نآو 

تسا . هدروآ  حرشب  هتشون  ینثم  نب 
مردام هب  هراشا  اب  هک  نیا  دـسیون " : یم  دوب - هدرک  دای  هیمـس  شردام  زا  هدز و  هنعط  واب  هک  هیواعم - باوج  رد  يا  همان  رد  هیبا  نب  دایز 

!" یتسه يا  هدع  دنزرف  وت  ما  هیمس  دنزرف  نم  رگا  يا ، هدز  هنعط  نم  هب  هیمس 
هیواعم دزن  يدعـس  همادـق  نب  هیراج  دـیوگ : یم  ریمع . نب  کلملا  دـبع  قیرط  زا  هدرک  تبث  یتیاور  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  ظـفاح  - 68

ناهد نیریش  هدنزگ  هب  ارم  وت  تفگ : یتسه ؟ شیب  يروبنز  رگم  وت  تفگ : همادق . نب  هیراج  تفگ  یتسیک ؟ وت  دیسرپ : وا  زا  هیواعم  دمآ .
تسین  شیب  یگس  هدام  هیواعم  ادخب  ینک ، یم  هیبشت 
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تسین  زینک ) ینعی   "  ) هما ریغصت "  زج  هیما  و  دناوخ ، یم  شیوخ  يوسب  ار  رن  ياهگس  نانک  وعوع  هک 
بلاط یبا  نب  یلع  هارمه  وت  تفگ : وا  هب  هیواعم  تفر . هیواعم  دزن  یگدنیامن  هب  همادق  نب  هیراج  دسیون " : یم  زین  دـیوس  نبلضف  لوق  زا 

. رادرب یلع  زا  تسد  هیواعم  تفگ  هیراج  يا . هتخیر  ار  ناشنوخ  هتـشگ و  یبرع  ياه  هدـکهد  رد  هتخورفا و  شتآ  هلعـش  يا و  هداتفا  هارب 
میا . هدومنن  يو  اب  یلغد  یگنرود و  میاهدش  شهارمه  یتقو  زا  میا و  هدشن  شهاوخ  دب  زگره  میا  هتشگ  شرادتسود  یتقوزا  ار  یلع 
هیواعم يا  وت  تفگ : دـندومن  تناها  وت  هب  ردـقچ  دنتـشاذگ  زینک )  ) هیراج ار  تمـسا  یتقو  تا  هداوناخ  هیراـج  وت  رب  ياو  تفگ : هیواـعم 
هتـشون افلخلا  خیرات  رد  یطویـس  یلبق  نآ  اب  یمامت و  هب  ار  نیا  دـنداد " ...  تمان  هیواعم  هک  یتقو  تا  هداوناخ  دندرمـش  تریقح  ردـقچ 

تسا .
دندومن تناها  وت  هب  ردقج  دنتشاذگ  هیراجار  تمسا  یتقو  تا  هداوناخ  تفگ : هیراج  هب  هیواعم  تسا : هتـشون  ترابع  نیا  هب  هبر  دبع  نبا 

ارم مردام  تفگ  ردام  یب  يا  تفگ : دـنیوگ . یم  هدام  گس  هب  هک  دـنداد  مان  هیواعم  هک  دندرمـش  ریقح  ردـقچ  تا  هداوناخ  ار  وت  تفگ :
اب هک  یئاه  لد  ادـخب  : ) تفگ ینک ؟ یم  دـیدهت  ارم  تفگ : میتشاد . تسد  ردمیدـمآ  تدزن  هب  یتقو  هک  هدروآ  ایند  هبیئاهریـشمش  يارب 

روز هب  وـت  تسا ) نامتـسد  رد  میدـیگنج  وتاـب  شا  هلیـسوب  هک  یئاهریـشمش  تسا و  اـم  نوردـنا  رد  زوـنه  میدـیزرو  یم  هنیک  وـت  هـبنآ 
تعاطا و دهعت  شیازا  رد  يا و  هدرپس  مازتلا  يا و  هتسب  ام  اب  دهع  هکلب  يا ، هتفاین  طلست  ام  رب  هیرهق  تردق  اب  يا و  هدوشگن  ار  نامروشک 

لـسوتم يرگید  راک  هب  دـشاب و  نیا  زج  هک  یتروص  رد  دومن و  میهاوخ  افو  نامدـهع  هب  ینک  افوتدـهعت  هب  رگا  میا ، هدرک  يرادربنامرف 
ادخ تفگ : هیواعم  میداهن . رس  تشپ  ار  عطاق  یناروآ  نابز  رگـشاخرپ و  تخـس و  رـس  ینادرم  میا  هدمآ  اجنیاهک  ام  هک  ینادب  دیاب  يوش 

ار  ام  مارتحا  نزب و  هنادنمدرخ  فرح  تفگ : دنکن . دایز  ار  وت  لثم  مدرم  نایم  رد 
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 " نکن یتشز  نیرفن  نینچ  رادهگن و 
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وت و  تسا . ورتشز  زا  رتهب  ور  ابیز  و  یتشز ، وت  تفگ : وا  هب  هیواعم  تفر . هیواعم  هاگرد  هب  دوبورتشز - يدرم  هک  روعا - نب  کیرـش  - 69
لاـحنیا اـب  تسا . مشچ  کـی  زا  رتـهب  اـنیب  تسا و  مـشچ ) کـی  ینعی   "  ) روـعا تردـپ "  و  درادـن . کیرـش  ادـخ  یتـسه و  کیرـش "  " 

شیوخ هبار  رن  ياه  گس  دنک و  یم  وعوع  هک  دنیوگیم  یگس  هدام  هب  هیواعم  يا و  هیواعم "  وت "  تفگ : يا ؟ هدش  تموق  رورسروطچ 
زا رتهب  حلص  ویتسه  گنج ) ینعمب   "  ) برح رسپ "  وت  و  تسا . خالگنـس  هرخـص و  زا  رتهب  هگلج  " ي و  رخـص رـسپ "  وت  و  دناوخ . یم 
دـش نوریب  شرابرد  زا  تفگ و  نبا  ؟ يا هدـش  نینموملا  ریما  روطچ  لاح  نیا  اب  كزینک . ینعی  هیما "  يا و "  هیما  رـسپ  وت  و  تسا . گنج 

دورس : یم  نینچ  هک  یلاح  رد 
دیوگ  یم  دب  ارم  برح  نب  هیواعم  ایآ 

میایوگ نابز  تسا و  نم  هارمه  منارب  ریشمش  هک  یلاح  رد 
دننم  درگادرگ  ینادرم  ریش  ما  هلیبق  زا  و 

؟ا دنشرغ رد  موجهو  دربن  هب  یگتفیش  رس  زا  هک 
دنک  یم  شنزرس  ما  یئورتشزرطاخب  ارم  يدرخیب  ز 

دنا هراکردب  نایور  ابیز  هک  دناد  یمن  و 
دیاش تخاس و  یم  راومه  نت  رب  دـمآ  یم  دورف  وا  رب  شمـسا  رطاخ  هب  هک  ار  اه  هنعط  نآ  ریت  دینـش و  یم  ار  رادـشین  نانخـس  نآ  هیواـعم 
یمن دوب و  هدـیمان  نینچ  ار  وا  شرداـم  نوچ  تشادـن  مه  يا  هراـچ  و  تسا ، اـنعم  هچب  تسناد  یم  دـش  یم  هتفگ  وا  هب  نانخـس  نآ  نوچ 

زا یکی  مسا  اـت  دیـشخب  راـیط  رفعج  نب  هللا  دـبع  هب  مهرد  نویلیم  کـی  ودیـشیدنا  يا  هلیح  سپ  دـیامن . هئطخت  ار  شیوخ  رداـم  تسناوت 
تشگ و دهاوخ  رتکبس  شگنن  راب  تفای  یمشاه  راختفا  رپ  كاپ و  نادناخ  رد  یمانمه  یتقو  هکنامگ  نیاب  دراذگب  هیواعم  ار  شنادنزرف 

هک  نیا  زا  لفاغ  دومن  دنهاوخ  بیعشمسا  رطاخ  هب  ار  وا  رتمک 
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یمان اجک  دولاین و  ار  ناشکاپ  تحاس  زگره  فهک  باحصا  گس  و  تسین ، فهک  باحـصا  راوید  زا  رت  هاتوک  مشاه  ینب  نادناخ  راوید 
تسا . زادنا  نینط  شیاضف  رد  راگدرورپ  حیبست  رکذ و  گناب  هک  هتشگ  اپ  رب  اهدبعم  اهنآ  زا  هک  دیالایب  ار  یسدقم  ياهانب  نآ  دناوت 
یکنش نامیپ  دنک و  یم  تنایخ  وا  اما  تسین ، نم  زا  رت  رادمتـسایس  رت و  كریز  هیواعم  ادخب  دیامرف " : یم  یقطن  رد  نایقتم  يالوم  - 70
ناـمیپ تناـیخ و  ره  نکل  مدوب ، دارفا  نیرت  رادمتـسایس  نیرتـکریز و  زا  نم  دوبن  ینکـش  ناـمیپ  تناـیخ و  زا  مترفن  رگا  و  يراکتـشز . و 

نآ يور  زا  هـک  دراد  یمچرپ  تماـیق  رد  ینکـش  ناـمیپ  راـکتنایخ  ره  يرفیک و  ار  یی  يراکتـشز  ره  تـسا و  یی  يراکتــشزیی  ینکش 
دوش " . یمامن  تشگنا  هتخانش و 

- نامثع وبا  ظحاج - نخس  هلمج  زا  تسا و  هدادطسب  ریـسفت و  بوخ  ار  نآ  هدروآ و  يدیفم  نانخـس  قطن  نیا  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
ای هدرک  دیدهت  ار  یلع  هک  تسا  یخزود  تهج  نآ  زا  هن  هیواعم  : دیوگ یم  هک  ار  بیقن  رفعج  وبا  نخـس  تسا و  هتـشون  هیواعم  هرابرد  ار 
هت زا  زگره  دنا و  هدوب  ناقفانم  نارـس  زا  شردپ  وا و  و  یتسار ، نامیا  هتـشادن و  یتسرد  هدیقع  هک  ببـسنادب  هکلب  تسا ، هدـیگنج  يو  اب 

ظفح تبث و  وا  زا  هک  ینانخس  هتفر و  رد  شنابز  زا  هچنآ  هیواعم و  ياه  فرح  و  دندرک . یناملسم  راهظا  طقف  هکلب  دنتشگن ، ناملسم  لد 
تسا ... هدوب  صلاخان  دساف و  شا  هدیقع  دیامن  یم  تباث  هک  تسه  ردق  نآ  هتشگ 

كاـنمغ تخـس  هیواـعم  تشک  ار  مهدا  نب  رارع  ماـن  هب  هیواـعم  ناتـسدمه  زا  یمیهعیبر  نب  ساـبع  یتقو  نیفـص ، گـنج  ياـنثا  رد  - 71
رد شیوخ  ناج  درم  مادـک  ناه !  دـنکن  ادـخزگره  دورب . نیب  زا  شنوخ  مراذـگ  یمرگم  داز  دـهاوخ  وا  نوچ  ردام  اجک  تفگ : وتشگ 
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هب نت  گنج  رد  ار  سابع  ناتمادک  ره  دیورب ، تفگ : اهنآ  هب  دندش . بلطواد  مخل  هلیبق  زا  نتود  دشورف ؟ یم  ادـخ  هب  رارع  یهاوخ  نوخ 
بـسک وا  زا  دیاب  مراد ، یئاوشیپ  نم  تفگ : سابع  دـندناوخ . نت  هب  نت  گنج  هب  ار  وا  هدـمآ  ود  نآ  دـیراد . هزیاج  غلبم  نالف  دـیتشک  نت 

فیرعت ار  ارجام  هدمآ  یلع  تمدخ  هب  و  منک . هزاجا 
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دزاس شوماخ  ار  ادـخ  نید  لعـشم  قیرط  نیدـب  اـت  دـشکب  دـبای  یم  مشاـه  ینب  زاار  هک  ره  دـهاوخ  یم  هیواـعم  ادـخب  تفگ : یلع  درک .
دسر ...  لامک  هب  ددرگ و  رت  نازورف  دنهاوخن  نارفاک  هچ  رگ  شلعشمهک  دوش  یمن  یضار  نیا  هب  زج  ادخ  هک  نآلاح 

هتـشاذگن یقاب  کش  ياج  هک  هدمآشیپ  یعـضو  کنیا  دـنتفگ : جراوخ  تشاذـگاوهیواعم  هب  ار  تموکح  یلع ع ) نب   ) نسح یتقو  - 72
ات دنداتفا  هار  هب  درک  یم  ناشیهدـنامرف  لفون  نب  هورف  هک  یلاح  رد  و  دـینک . داهج  وا  هیلع  هدرک  تکرح  هیواعم  فرط  هب  نیا  ربانب  تسا .
وا هتـشون  يا  همان  يو  هب  هیواعم  تهج  نیمهب  دوب . هدش  ردب  هفوک  زا  البق  هنیدم  مزعب  یلع  نب  نسح  دـندز . ودرا  هلیخن  رد  هفوک  کیدزن 

هیواـعم باوج  رد  تشگنرب و  يو  اـما  دیـسر ، یلع  نب  نسح  هب  نآ  کـیدزنای  هیـسداق  رد  هیواـعم  کـیپ  دـناوخ . هورف "  گـنج "  هب  ار 
ار وت  اب  گنج  نم  نکیل  مدیگنج ، یم  وتاب  تسخن  امتح  مگنجب  ناناملـسم ) ینعی   ) هلبق لها  زا  یـسک  اب  مداد  یم  حـیجرت  هاگره  تشون :

مدرک . اهر  يزیر  نوخ  زا  يریگولج  تما و  ندوب  حلص  رد  تحلصمرطاخب و 

دنک یم  هیبشت  نوعرف  هب  ار  هیواعم  هشیاع 

اب تفـالخ  هراـبرد  هـکم  حـتف  ناگدـش  دازآ  زا  یکی  هـک  تـسینروآ  تفگـش  تـیارب  مـتفگ : هشئاـع  هـب  دـیوگ : یم  دـیزینب  دوـسا  - 73
دب راک و  وکین  مدآ  هب  هک  تسا  ادخ  همکاحتردق  نآ  درادن  یبجعت  نیا  تفگ : تسا ؟ هتساخرب  شکمشک  هب  ص )  ) ادخ ربمایپباحصا 

وا . زاریغ  يرافک  نینچمه  تسا  هدرک  تنطلس  رصم  مدرم  رب  لاس  دص  راهچ  نوعرف  هک  قافتا  نینچ  خیرات  رد  و  دهد ، یمراک 
تنطلس دیامن و  یم  هیبشت  رافک  رگید  نوعرف و  هب  ار  هیواعم  نینموملا ، ما  یتقو 
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يور زا  نوـعرف  یئاورناـمرف  هک "  تـسا  ملـسم  و  دراد ، یم  رب  تنطلـس  هیواـعم و  تیهاـم  زا  هدرپ  دـناد  یم  اـهنآ  تنطلـسشامق  زا  ار  وا 
نآو هدـناشک  نآ  تسا  دـب  هچ  دـنک و  یم  خزود  دراو  ار  اـهنآ  دـیآ و  یم  شموق  شیپاشیپزیخاتـسر  رد  تسین و  هنادـنمدرخ  تیادـه و 

هتفای يرای  نآ  روای و  نآ  دنتخبدب  هچ  مهتمایق ، هرود  رد  دنتفر و  گنن  تنعل و  یپ  زا  ایند  نیا  رد  و  ناگدش ، هدناشک 
وبا رگا  تفگ : هدرک  یقطن  مدرم  يارب  هیواعم  دیوگ " : یم  تسا . هدرک  تبث  یبعش  قیرط  زا  یتیاورشخیرات  رد  رکاسع  نبا  ظفاح  - 74

یسک مدرم  همه  ردپ  هک  هدرک  عطق  ار  شنخـس  ناحوص  نب  هعـصعص  دندوب . یم  كریز  دنمـشوه و  همه  دوب  یم  مدرم  همه  ردپ  نایفس 
نیمز رس  تفگ : هیواعم  كریز . دنمشوه و  یخرب  دنا و  هدمآ  رد  قمحا  یضعب  لاح  نیا  ابو  تسا  ع )  ) مدآ وا  و  نایفس ، وبا  زا  رتهب  تسا 

رـس ام  نیمز  رـس  تفگ : هیواعم  کیدزن . نارفاک  هب  هن  تسارود و  نانموم  زا  هن  رـشحم  تفگ : هتـساخرب  يو  تسا . رـشحم  هب  کیدزن  اـم 
ار نآ  هک  دنتسه  اهراک  هکلب  كاپان ، سجن و  هن  دنادرگ و  یم  سدقم  يزیچ  هن  ار  نیمز  رس  تفگ : وا  هب  هعصعص  تسا . یـسدقم  نیمز 

ظفاحم رپس و  ار  وا  يافلخ  دینادرگ و  شیوخ  تسرپرـس  تسود و  ار  ادـخ  ادـخ  ناگدـنب  تفگ : هیواعم  دـننادرگ . یم  یـسدقم  كاپ و 
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دینادرگب . نتشیوخالب  ناشیا  هلیسوب  دیزاس و  شیوخ 
رد ات  يدـناشک  یگتـشگ  رـس  هب  ار  مدرم  یتسکـش و  نامیپ  يدرک و  لیطعت  ار  تنـس  وت  هکیلاح  رد  هنوگچ ؟ و  روطچ ؟ تفگ : هعـصعص 

هدـشهداهن اریز  دراد  دوجو  ناشربارب  رد  هکینید  نادـهعت  ناش و  هتفرگارف  وس  ره  زااه  تعدـب  دـنلول و  یم  یفیلکت  الب  لهج و  یکیرات 
. يزاس رهاظ  شیوخ  یلقع  تسس  ینک و  رظن  راهظا  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  تیارب  یـشک  ماک  رد  نابز  رگا  هعـصعص  تفگ : هیواعم  تسا .

يرآ تفگ : هصعـص  منک . راضحا  ار  وا  هک  هدـش  ادـیپ  میارب  میمـصت  نیا  ینک . یم  هلمح  نم  هب  یلع  نب  نسح  هب  هراشا  اب  اکتا و  هب  وت 
زا دنرتاشوک و  یهلا  تاررقم  يرارق  رب  ایحا و  رد  نات  همه  زا  دـنراد و  ناگمه  زا  رتاوگرزب  يرابت  هدود و  نانآ  هک  يا  هتـسناد  وت  ادـخب ،

هدیجنـس قیقد و  رایـسب  میمـصت  ذاختا  ریبدت و  هشیدنا و  رد  هک  دـید  یهاوخ  ینکراضحا  ار  وا  رگا  نامیپ . دـهع و  هب  رت  راداف  نات و  همه 
یقئاقح  هنایزات  دزگ و  یم  ارت  شنیشتآنخس  اب  و  بیجن ، یگدنشخب  رد  راوتسا و  یهدنامرف  تموکح و  رد  تسا و  راک 
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دبوک . یم  تتروص  رب  يرادن  ار  شراکنا  يرای  هک  ار 
درک  مهاوخ  ردب  رد  رود و  ارت  ادخب  هک  درک  شراخرپ  هیواعم 

: تفگ درک  مهاوخ  فیقوت  ار  تیرمتـسم  قوقح و  هک  درک  دـیدهت  شیاسآ . هیام  وت  يرود  تسا و  روانهپ  نیمز  ادـخب  تفگ : هعـصعص 
هنازخ هک  تسا  یـسک  رایتخا  توکلم و  رد  زاـتمم  ياـه  تمعن  رمتـسم و  اـطع  قوقح و  اـما  نکب ، تسا  راـیتخا و  رد  تسد و  هب  نآ  رگا 
یمن لامیاپ  ار  یـسک  قح  تمعن ، ندز  مقر  اطعا و  رد  دبای و  یمن  لاوز  شیاهشـشخب  دسر و  یمن  اهتنا  هب  دریذپ و  یمن  یتساک  شیاه 

دبای . یمن  ناصقن  دایز و  ودنک 
یهدب . نتشک  هب  ار  تدوخ  یهاوخ  یم  تفگ : هیواعم 

نوناق بجوم  هب  قحب و  زج  ار  شلتق  ادـخ  هک  ار  یناسنا  مدرمـشن و "  اور  ار  یـسک  لتق  متفگن و  یناداـن  يور  زا  نخـس  رت  شاوی  تفگ :
یشتآ دناشچب و  كاندرد  يرفیک  ار  وا  دنیشنب " و  شلتاق  رفیک  هب  ادخدوش  هتشک  هنامولظم  قحانب و  هک  ره  و  شکم ، هدرمشن  اور  مالسا 

." دزادنا رد  خزود  هب  ،و  نازادگ
هطبار دنویپ و  و   ) تسا ادخ  نامسیر  تفالخ ، نیا  تفگ " : نینچ  هتفر  ربنم  هب  دیسر ، تموکح  هب  نوچ  هیواعم  نب  دیزی  رسپ  هیواعم  - 75

اب ینعی  تساخرب ، شکمـشک  هب  رت  راوازـس  شیدصت  هب  وا  زا  دوب و  نآ  قیال  بحاص  هک  یـسک  اب  تفالخ  رـس  رب  هیواعم  مدج  و  ادخاب )
هاگنآ تشگ . شناهانگ  دـنبرد  شروگ  رد  دیـسر و  رـس  شلجا  هکنآ  ات  درک  راداو  دـینادیم  هک  یئاهراک  هب  ار  امـش  و  بلاطیبا ، نب  یلع 

رثا رب  تساخرب . ینمشد  شکمـشک و  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  رتخد  رـسپ  اب  دوبن و  نآ  هتـسیاش  هک  یلاح  رد  تشگ  تموکح  يدصتم  مردپ 
تسیرگب . هاگنآ  تشگ " . شناهانگ  ریسا  شروگ  رد  و  هلابند ، یبو  دش و  گرمناوج  نآ ،

نادنز رد  هیواعم  اب  یلع  نارای  زا  یکی  هناریلد  يوگتفگ 

باحصا زا  رگید  دنچ  ینت  يرکشی و  ءاوک  نب  هللا  دبع  يدبع و  ناحوص  نب  هعـصعص  هیواعم ، دیوگ : یم  ینارهب  رامـسمنب  ثراح  - 76
مسق  ادخب  ار  امش  : تفگ تفر و  اهنآ  ندید  هب  يزور  درک . ینادنز  شیرق  لاجر  زا  یعمج  اب  ار  یلع 
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تـسار هک  يداد  یمن  مسق  ار  ام  رگا  تفگ : ءاوک  نبا  متـسه ؟ يا  هفیلخ  هنوگچ  نم  امـش  رظن  هب  دـیئوگب : تسرد  تسار و  هک  مهد  یم 
نکل یـشک . یم  ار  بوخ  نمادـکاپ و  نادرم  هتفرگن و  رظن  رد  ار  ادـخ  هک  يرابجل  هاوخ و  دـب  يروتاـتکید  وت  نوچ  میتفگ  یمن  میئوگب 

ترخآ تمعن  تسا و  ارت  ایند  تمعن  انگنت ، رد  ترخآ  رد  يا و  هدوسآ  ایند  رد  وت  میراد  عالطا  هک  اجنآ  ات  : میئوگ یم  يداد  مسق  نونکا 
بش . ار  زور  یهد و  یم  هولج  رون  ار  یکیرات  رودب ، وت  زا 

یم عافد  شورملق  زا  هکیمدرم  هلیـسو  هب  دیناسر  تردق  تزع و  هب  ماش  مدرم  هلیـسو  هب  ار  مالـسا ) ای   ) تموکح نیا  ادـخ  تفگ : هیواعم 
دنرامـشب و اور  ار  ادخ  مارح  دننککته و  ار  ادـخ  تاسدـقم  هک  دنتـسین  نایقارع  لثم  دـنیامن و  یم  كرت  هدرمـش  مارحار  هچنآ  دـننک و 

رگا میکانمیب ، وت  یـشنم  روتاتکید  زا  اـم  اـما  دراد ، یباوج  یفرح  ره  نایفـس  وبا  رـسپ  تفگ : ءاوک  نب  هللا  دـبع  دـنیامن . مارح  ار  شلـالح 
شنزرـس ریثات  تحت  ادـخ ، هار  رد  هک  درک  میهاوخ  عاـفد  نارب  اـسر و  عطاـق و  یناـبز  اـب  قارع  مدرم  زا  یهدـب  راـتفگ  يردازآ  هزاـجا و 

شیپ يرگید  عضو  ادخهک  تقو  نآ  ات  دیزرو  میهاوخ  یئابیکش  وتمواقم  یهدن  راتفگ  يدازآ  هزاجا  رگا  ،و  دریگ یمن  رارق  رگـشنزرس 
نامیارب . یشیاشگ  دروآ و 

داد . مهاوخن  وت  هب  راتفگ  يدازآ  هزاجا و  ادخب  تفگ :
اما ، يدومنن یهاتوک  یتفگ و  یتساوخ  یم  ارهچ  ره  یئاسرب و  یتفگ و  نخس  نایفس  وبا  رسپ  يا  وت  دوشگ : نخس  هب  نابز  هعصعص  هاگنآ 

گرزب دوخ  رـس  زا  ار  اهنآ  هدروآ و  رد  شیوخ  تموکح  ریز  هیرهق  هوق  اب  روزب و  ار  مدرم  هک  یـسک  یتفگ . وت  هک  تسین  نانچ  تقیقح 
رد ادـخب  دوش ؟ یم  هدـناوخ  هفیلخ  اجک  هتـشگ  هریچ  قلخ  رب  هلیح  رکم و  غورد و  اب  اوران و  ياه  شور  لـیاسواب و  هدومن و  راوخ  يریگ 

ص)  ) ادـخ ربماـیپ  هـیلع  هـک  دـیدوب  یناـسک  يودرا  رد  تردـپ  وـت و  سکعب  هـکلب  یتشادـن ، یتکرــش  هنوـگ  چـیه  وـت  ردـب "   " گـنج
ورف ناتیاپ  زا  تراسا  دنب  درک و  دازآ  ار  رفن  ود  امـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  يا  هدش  دازآ  دنزرف  يا  هدـش  دازآ  وت  و  دـندوب ، هدیـشکرکشل 

تسا ؟ ازستفالخ  ار  هکم  حتف  هدش  دازآ  هنوگچ  نیا  ربانب  تشاذگ ،
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تفگ : هک  منک  یم  لمع  بلاط  وبا  هتفگب  نم  هک  دوبن  نیا  رگا  تفگ : هیواعم 
میامن  یم  هلباقم  تشذگ  يرابدرب و  اب  ار  ناشیرسکبس 

متشک ". یم  ار  امش  تسا  يدرمناوج  زا  یئاناوت  هاگب  ششخب  تشذگ و  و 
لاـح و زا  یـسانش و  یم  ار  بارعا  وت  تفگ : واهب  هیواـعم  تفر . هیواـعم  دزن  ناـحوص  نب  هعـصعص  دـیوگ " : یم  یبـلک  عورزم  وبا  - 77

تعرس نآ  هب  مادقا  بوشآ و  هب  نتـسویپ  رد  نامدرم  رگید  زا  شیب  تفگ : دنا ؟ هنوگچ  زاجح  مدرم  منیبب  وگب  يراد ...  عالطا  ناشقالخا 
یفنم تافـص  نیا  يازا  رد  و  دنیامن ، یم  جنر  لمحت  نارگید  زا  رتمک  نآ  رد  دـنرت و  تسـس  همه  زا  بوشآ  ربارب  رد  دـنهد و  یم  جرخب 

یم لزع  علخ و  ار  رادرکدب  راکتـشز  ماکح  دنیامن و  یم  يوریپ  ارورکین  نایاوشیپ  و  دنمقالع ، دنبیاپ و  نیقی  هب  دندرمیاپ و  يرادـنید  رد 
دننک .

هک ؟ ناراکتشز  دنتسیک و  ناورکین  تفگ : هیواعم 
ناـیاوشیپ رامـش  رد  شناراـی  یلع و  تسا . هتـشادرب  یئورود  بیرفزا و  تسد  دریگرب  شیوخ  زا  هدرپ  هک  ره  نایفـس  وبا  رـسپ  يا  تفگ :

ناراکتشز .) ینعی   ) ریخا تعامجزا  تناتسدمه  وت و  دنورکین و 
وگب . ماش  مدرم  هب  عجار  تفگ : هیواعم  ماجنا  رس 
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یم رـس  رابج  يادـخ  زا  قلاخ ، ربارب  رد  نامرفان  همه  زا  شیبو  دـنا  ناـسنا ) اـی   ) قولخم ناـمرفب  رـس  عیطم و  ناـمدرم  همه  زا  شیب  تفگ :
یماجرف . دب  تسا و  یناریو  ناشبیصن  ببس  نیمه  هب  دنارذگ ، یم  ندرگ  رارشاربارب  رد  دنچیپ و 

نایفس وبا  رسپ  يرابدرب  دقف  یـشک ، یم  هارمه  ار  تدوخ  ندیرب  رـس  دراک  هک  تسا  یهاگ  رید  ناحوص  رـسپ  يا  وت  ادخب  تفگ : هیواعم 
دوش . یم  شنتشک  عنام  هک  تسا 

تسا هدروخ  مقر  هتـشگ و  نییعت  يریدقت  ادخ  مکحاریز  دوش ، یم  عنام  هک  تسا  وا  تردق  وادخ  مکح  تقیقح  رد  هن ، تفگ : هعـصعص 
" . 

هعصعص  دوب و  هتسشن  هیواعم  يزور  دیوگ : یم  يرصب  لیقع  نب  میهاربا  - 78
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رهنیا ربانب  متسه ، ادخ  هفیلخ  نم  تسا و  ادخ  لام  نیمز  تفگ : دندوب . شروضحرد  ماش  نایعا  و  دوب - هدروآ  شیارب  ار  یلع  همان  هک  - 
تفگ : هعصعص  تسا . اور  میارب  مراذگ  او  هک  ار  رادقم  ره  تسا و  نم  قح  مریگرب  ادخ  لام  زا  رادقم 

زروم . هانگ  هیواعم  تسا  ینادان  زاینک  وزرآ  يرادن ) قح  ار  هچنآ  ای   ) ار هدوبن  هک  نیا 
جایتحا یلیخ  وت  تفگ : هیواعم  دشاب . نادان  دنادنهک  ره  دوب و  نتخومآ  زا  نتسناد  تفگ :  0 يا هتخومآ  يرونخس  هعصعص  تفگ : هیواعم 

ار یناسنا  چـیه  گرم  هک  تسا  یـسک  هدارا  هب  تسا و  نوریب  تارایتخا  تردـق و  زا  نیا  تفگ : مناشچب . وتهب  ار  تراـک  رفیک  هک  يراد 
شلد ناسنا و  نایم  هک  نامه  تفگ : دراد  یم  زاب  وت  هب  یناسر  بیـسآ  زا  ارم  زیچ  هچ  : تفگ دزادنا . یمن  ریخات  هب  دـسر  ارف  شلجا  نوچ 

هعـصعص وج . يارب  روتـس  مکـش  هک  هتـشگ  لیام  هداشگ و  فرح  يارب  نانچ  تمکـش  تفگ : درادـیمزاب . مه  زا  ار  اهنآ  دوش و  یم  عنام 
 ... " هداتسرف نیرفن  وا  رب  ربمایپ  تسا و  ریذپان  يریس  هکهتشگ  هداشگ  یسک  مکش  تفگ :

ار نآ  درک و  هابت  ار  ترخآ  تخیوآ . يو  هب  نتشیوخ  ایند  تخاس و  ایند  اب  تفگ : دندیسرپ ، هیواعم  هرابرد  ناحوص  نب  هعصعص  زا  - 79
تشگ . زاسمد  شناگدش  بوعرم  ابو  ناوخ  ناراوخ  هزیر  اب  و  دنکفا . رودب 

هیواعم هرابرد  رگید  نت  کی  يرواد 

مثیه زا  هیواعم  نب  دمحا  زا  هبش  نب  رمع  لوق  زا  يرهوج  زیزعلا  دبع  نب  دمحا  دسیون " : یم   " یناغا باتک "  رد  یناهفصا  جرفلا  وبا  - 80
راوس شنازینک  نانز و  هک  تشاد  هارمه  رطاق  یـس  تفر و  جـح  هب  راب  ود  شتفالخ  هرود  رد  هیواعم  هک "  دـنک  یم  لقن  نینچ  يدـع  نب 
نیا دیسرپ : تشاد . نت  رب  دیفس  هچراپ  ود  درازگ و  یم  زامن  مارحلا  دجسم  رد  هک  دید  ار  يدرم  شجح ، رفـس  ود  زا  یکی  رد  دندوب . نآ 

هداتسرف  داتسرف . شلابند  هب  ار  یسک  دوب . يدوهی  يدرم  واو  ضیرغ . نب  هبعش  دنتفگ : تسیک ؟
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شیپ تفر  ایب . هیواعم  دزن  تفگ : تفرن  ایند  زا  شیپ  يدـنچ  نینموملا  ریما  رگم  تفگ : ایب . نینموملا  ریما  دزن  تفگ : هتفر  يو  دزن  هیواـعم 
درکن . باطخ  هفیلخ  ار  وا  مالس  رد  اما  ، هیواعم

دایز هچ  ره  دش و  یم  هیهت  ناگنهرب  يارب  هماج  شدـمآ  رد  زا  تفگ : يدرک ؟ هچ  یتشاد  ءامیت "  رد " هک  ار  ینیمز  دیـسرپ : وا  زا  هیواعم 
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تـصش تفگ  یـشورف ؟ یم  ردقچ  دیـسرپ : يرآ . تفگ : یـشورف ؟ یم  ار  نآ  دیـسرپ : دوش . یم  هداد  ناگدنهانپ  نایرذگ و  هب  دـیآ  یم 
زا یکی  لام  رگا  تفگ : یهاوخ . یم  ینارگ  ياهب  تفگ : شمتخورف . یمن - دوب ، هتـشگن  دئاوع  دوبمک  راچد  نم  هلیبق  رگا  و  رایند ، رازه 

تـسخ تنیمز  شورف  رد  هک  لاـح  يرآ ، تفگ : يداد . یمن  جرخ  هب  تسخ  يدـیرخ و  یم  مه  راـنید  رازه  دصـشش  هب  دوب  تناتـسدمه 
هدورس : نینچ  مردپ  تفگ : تسا . هدورس  شیوخ  ياثر  رد  تردپ  هک  ناوخبمیارب  ار  يرعش  یهد  یم  جرخب 

متسنادیم  منک  یم  هحون  يا  هدرم  رب  هک  یماگنه  شاک 
دنیارس یم  یحون  هچ  میارب  نارگ  هحون  نم  متام  رد 

هک  اریز  دابم  رود  تفگ : دنهاوخ  رگ ، هحون  نانز  ایآ 
يدودزب تدنیاشوخ  ششخب  کین و  راتفر  اب  هک  ار  هودنا  رایسب  وت 

اسرفناج  درس  ياهداب  شزو  ناتسمز و  هاگب  نم  نوچ 
مداد نادنمزاین  هب  هتفرگ  رب  ار  شیوخ  دمآ  رد  هفاضا 

متفرگ  اوعد  گنج و  یب  نارگید  زا  شیوخ  قح  و 
متخادرپ . دنیامن  نتفرگ  رد  رارصا  دنهاوخب و  هکنآ  یب  ار  نارگید  قح  و 

مدوشگب  ار  نآ  دندناوخ  ارف  یلکشم  لح  يارب  ارم  هاگ  ره  و 
ماک رب  قفوم و  یهاگ  دنناوخ و  یم  راگتسر  ارمو 

تسرد میوگ ، یم  غورد  هک  نیا  تفگ : یتسپرس . زا  یئوگیم و  غورد  تفگ : متسه . رعش  نیا  هدنبیز  تردپ  زا  شیب  نم  تفگ : هیواعم 
هرود رد  زین  يدرک و  یم  لاـمیاپار  قح  تا  یگدـنز  تیلهاـج  هرود  رد  نوچ  تفگ : ارچ ؟ میوگ ، یم  یتـسرپ  رـس  زا  هک  نیا  اـما  تسا ،

ص )  ) ربمایپ اب  تیلهاج  هرود  رد  تندشناملسم .

هحفص 275 ] ] 

تسدب یتشاذگن  ار  تفالختمالسا  هرود  رد  تخاس و  داب  رب  یثنخ و  ار  تا  هناهاوخ  دب  ریبدت  دصق و  ادخ  يدیگنج و  ینامسآ  ماهلا  و 
تـسد زا  شیوخ  لقع  هدش و  فرخ  درم  ریپ  نیا  تفگ : هیواعم  تفالخ ؟ هب  هچ  يا  هدش  دازآ  هک  ارت  و  دیآ ، رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  دنزرف 

 " دنتخاس . شرود  هتفرگ  ار  شتسد  دینک . شرود  دینک و  شدنلب  ار  وا  هداد ،
نم تفگ : هک "  هدوزفا  نیا  اب  تسا  هدرک  تبث  ریبز  نب  هللادبع  نابز  زا  رگید و  یقیرط  زا  هباصا "  رد "  رجح  نبا  ار  ناتساد  نیا  هصالخ 

هدیـسر ارف  یلع  میدوب  هتـسشن  ص )  ) ادـخ لوسر  تمدـخ  رد  هک  تسین  تدای  ایآ  مهدـیم  مسق  ادـخب  هیواعم  يا  ارت  اما  ما ، هدـشن  فرخ 
وت اب  هک  دـشاب  نآ  نمـشد  و  دـگنجب ، وت  اـب  هک  ار  یـسک  دـشکب  ادـخ  دومرف : تفرگ و  شـشوغآرد  درک و  لابقتـسا  وا  زا  ص )  ) ربماـیپ

. " دروآ شیپ  يرگید  فرح  درک و  عطق  اروا  نخس  هیواعم  دزرو ؟ ینمشد 
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شقح رد  يار  رودص  هیواعم و  همکاحم 
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شندناشک ندرک و  لام  نجل  دوجوم و  نیا  رابتعا  نتسکشمه  رد  يارب  دمآ - حرشب  هک  اه - تداهش  نیا  زا  یکی  هک  دنگوس  تقیقح  هب 
. دـیامن یم  قیدـصتو  میکحت  ار  رگیدـمه  هک  ررکم  ياـه  یهاوگ  نآ  همه  هب  دـسر  هچ  اـت  تسا  یفاـک  يردـق  یب  هجرد  نیرت  تسپ  هب 

لداع تعامج "  نآ  رظن  رد  هک  یناسک  دنا  هداد  هیواعم  هرابرد  نانآ  ياه  تیصخش  نیرت  هتسجرب  باحصا و  دمآ  رس  هک  یئاه  تداهش 
زا ناـشتحاس  ندوب  يرب  ینمادـکاپو و  یئاـسراپ  رد  یـسک  هک  دـنماقمیلاع  نادـنچناشیا  زا  یـضعب  هک  نیا  زا  میرذـگب  دـن  ورتـسار "  و 

نآرق هک  ینیتسار  هفیلخ  دراد  رارق  موصعم  ماما  يالاو  تیـصخش  نانآ  نایمرد  هک  هزیوب  ودرادـن  یکـش  نیرتمک  یلمع  یلوق و  ياهاطخ 
هرانکب ات  يو و  اب  نآرق  تسانآرق و  اب  ددرگب و  هک  اجک  ره  هب  ددرگیم  قح  اب  هک  تسا  یـسک  تسا و  هتـسناد  هزنم  كاپ و  ار  وا  میکح 

میتشون . البقهک  تسا  دوجوم  نیا  هرابرد  ص )  ) یمارگ ربمایپ  نانخس  همه ، اهنیا  زا  رتالاب  دنریذپ . یمن  یئادج  مه  زا  دنیآرد  ضوح 
هدیسر و راتفر  هدیدنسپ  لاوحا و  هتسیاش  ناینیشیپ  زا  هک  رگ  اوسر  نیتسار  یهاوگ  قداص و  تداهـش  همه  نآ  دانتـساهب  هیواعم  نیا ، ربانب 
ار وا  هک  تسا  يربهر  یب  ددرگ و  شتیاده  هیام  هکیتریصب  یب  تسا  يدرف  میدروآ  تساک  مک و  یب  ار  ناشتداهش  رظن و  راهظا  صن  ام 
، هتفر شلاـبند  هـب  وا  وهدـناشک  ار  وا  یهارمگ  و  هدرک ، شتباـجا  وا  هدـناوخ و  ار  وا  سفن  ياوـه  دـشاب ، نوـمنهر  نـید  هناـمیکح  هار  هـب 

كرشم و  نادنواشیوخ  زا  هک  تسین  يا  هناهارمگ  ياهراک  هب  تهابش  یب  هدز  رس  وا  زا  هک  يا  هناهارمگ  ياهراک 

هحفص 277 ] ] 

، هداز راک  دـب  راک  دـب  هداز ، نوعلم  نوعلم  شتآ ، شهاگیاج  دوب و  دـهاوخ  نازادـگ  شتآشماجنارـس  تسا ، هدز  رـس  شرفاک  هداوناخ 
هک یـسک  هیامورف ، لد  زب  لقع ، مک  ریذپان ، قح  لدگنـس  قفانمرـسکبس ، هداز ، تب  تب  هدـش ، دازآ  دـنزرف  هدـش  دازآ  هداز ، قفانم  قفانم 
دنا هدرک  يوریپ  نارگید  هک  یئاـه  یگتـشگ  رـس  زیمآ و  تعدـب  تـالیامت  هب  و  تسار ، هطوغ و  تلالـض  رد  و  دـلول ، یم  هناروـک  روـک 

تسا . دنبیاپ  تخس 
تارارـش نورد  هب  وا  سفن  یـسانشان ، قح  رفک و  يداو  هب  تسا و  ناوررابنایز  یماجنا  رـس  هب  شمکح ، راتـساوخ  هن  تسین و  نآرق  لها 

قحو هدیبوک ، ار  مدرم  خالگنـس ، ياه  هار  هب  تسا و  هدروآ  رد  يونعم  ياه  هکلهم  هب  هدنار و  یـشک  رـس  یبلطان و  قح  هبو  شا  هدناشک 
تسا . هدناوخ  یگناوید  ار 

، راوخ رگج  نز  رـسپ  دوش ، درخبان  دـنک  ترـشاعموا  اب  نوچ  رابدرب  دـبای و  تناها  دنیـشن  وا  اـب  نوچ  راوگرزب  مدآ  وربآ ، یب  يراکتـشز 
يزاس تعدب  نامرهق  تسا ، هدوب  ناناملسم  نآرق و  تنس و  ادخ و  نمشد  هتسویپ  ربمایپ ، نمـشد  يرگهارمگ ، ییاوشیپ  نشخ ، زاسغورد 
ینکـش نامیپ  راکتنایخ و  داد ، یم  لیکـشت  يرطخ  مالـسا ، يارب  دـندوب و  رذـح  رب  شیاـه ، يزرو  هاـنگ  زا  هک  یـسک  يدروآرد ، نم  و 

هک یسک  دیامن ، یم  ذوفن  هلمح و  وا  هب  شتسار  پچ و  رس و  تشپ  ناسنا و  يور  شیپ  زا  هک  تسنام  یم  ناطیش  هب  هک  یـسک  رادرکدب ،
تـشپ سپ  ار  نآرق  هک  فرحنم  يراکمتـس  ییوگتـسار ، يورتسار و  هقباـس  هن  هدرواـین و  شیپ  یی  يرادـنید  هقباـس  نسح  شیارب  ادـخ 

تسا . هدنکفا 
، هداد نت  هارکا  هب  هکلب  هاوخلد ، هب  هن  مالسا  هب  ناقفانم ، هانپ  تشپ و  درف ، نیرت  راکهبتیگرزب  رد  هدوب و  كدوک  نیرتریرـش  یکدوک  رد 

هدوب زیتس  گنج و  رد  شربمایپ  ادـخ و  اب  تسا ، هدوب  نمزم  شقافن  هدـیئاپن و  يریدشناـمیا  هتـشگ ، ردـب  هاوخلد  هب  راـیتخا و  هب  نآ  زا  و 
زا رتروآ و  ناتهب  یسک  همه  زا  نانموم : شربمایپ و  ادخ و  نمشد  و  تسا ، هدمآ  رامشب  مجاهم  كرشم و  لئابق  زا  مجاهم  يا  هلیبق  تسا ،

هتشگ . نیرفن  نوعلم و  يرگهارمگ  رترود ، یسک  همه  زا  ص )  ) ربمایپ هب  تبسن  و  رت ، هارمگ  همه 
هدوتسمالسا  رد  هک  یلمع  چیه  هدومنن و  زارحا  ار  یمالسا  تاراختفا  زا  کیچیه 
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زا هدز و  تسد  هناحلـسم  زواجت  هبناناملـسم  هیلع  تسا و  هدومن  شالت  نانآ  هیلع  هتـساخرب و  شربمایپ  ادخ و  نیک  هب  هدادـن ، زورب  دـشاب 
زا هدـمآ و  شتمدـخهب  هدومن  يرای  ار  شربمایپ  هدـینادرگ و  هریچ  زوریپ و  ار  شنید  ادـخ  هدـید  یتقو  تسا و  هدرک  یناـبیتشیپ  ناکرـشم 

ناناملسم و نمـشد  هک  دنا  هتـسناد  یم  همه  ص )  ) ادخ لوسر  تشذگ  رد  ماگنه  هب  تسا ، هدرک  یناملـسم  راهظالیم  يور  زا  هن  سرت و 
، تسا هدوـمن  یم  یناـبیتشپ  يرادـبناج و  ادـخ  نانمـشد  زا  هدیـشوک و  یم  ادـخ  نـید  لعـشم  یـشوماخ  رد  تـسا ، ناراـکهبت  رادتـسود 

زیهرپ رتورکین و  ندش  ناملـسم  هرود  رد  و  هداد ، ثاریم  اهنآ  هب  ار  يدبا  گنن  هدناشکرد و  خزود  هب  هتفیرفب و  ار  زغم  کشخ  نالدگنس 
تسا . هدوبن  شا  یتسرپ  تبو  كرش  هرود  زا  رت  باوص  رب  رت و  هتفای  هار  رت و  راگ 

تـسا ناشیا  تواضق  نیا  و  دنا ، هدرک  شا  هرابرد  وورتسار  نمادکاپ و  مدرم  نید و  لاجر  هک  یئاهرظن  راهظا  وت  رپ  رد  تسا  هیواعم  نیا ،
قیدصت دـیئات و  ار  اهرظن  راهظا  نیا  هک  تسا  وا  یگدـنز  هایـسخیرات و  تاحفـص  نآ ، و  تساک . مک و  یب  هملک و  هب  هملک  قیقد و  روطب 

یم نشور  تسا - ملـسم  تبث و  خـیرات  رد  هک  شیاه - تعدـب  و  تاـفارحنا ، اـه ، يرگمتـس  اـه ، تیاـنج  دروآ . یم  تسار  دـیامن و  یم 
یم رـس  ادخروتـسد  زا  هتـشاذگ و  یم  اپ  ریز  ار  شیاهتنـس  مالـسا و  نیناوق  هتـشادن و  یئانتعا  راگدردورپ  یهن  رما و  ماکحا  هب  هکدراد 

دننارگمتس " . نامه  اهنآ  دنهن  نوریب  ادخ  دودح  زا  اپ  هک  یناسک  تسا و "  هتشگ  فرحنم  هدیچیپ و  رس  مه  رایسب  هدیچیپ و 
: میروآ یم  حرش  هب  یهلا  دودح  نیناوق و  زا  ار  هیواعم  فارحنا  دراوم  زا  يا  هراپ  کنیا 
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هیواعم يراوخبارش 

رابرد هب  میتفر  مردپ  یم و  دیوگ : یم  هدیربنب . هللا  دبع  قیرط  زا  هدرک  تبث  یتیاور  دنـسم " ش  رد "  لبنح  دـمحا  نایلبنح ، ياوشیپ  - 1
دیشون شدوخ  دندروآ و  بارش  داد  روتسد  سپس  میدروخ ، دندروآ و  كاروخ  نامیارب  هداد  روتـسد  دعب  دناشن . یـشرف  رب  ار  ام  هیواعم .

ابیز نم  : تفگ هیواعم  هاگنآ  ما . هدروخن  هدرکشمارح  ص )  ) ادـخ ربمایپ  یتقو  زا  نم  تفگ : هاـگنآ  درک . مردـپ  فراـعت  یماـج  نآ  زا  و 
هک یتبحـص  شوخ  نانـسا  غود و  زا  شیب  مدوب  ناوج  یتقو  زیچ  چـیه  زا  رت و  روخ  شوخ  همه  زا  شیرقهلیبق و  نایمرد  مدوب  ناوج  نیرت 

دمآ . یمن  مشوخ  دنک  تبحص  میارب 
بارـش هک  يا  هلفاق  دوب . ماش  رد  تماص  نب  هدابع  دـیوگ " : یم  هعافر . نبریمع  قیرط  زا  هدرک  تبث  یتیاور  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  - 2

. دنـشورف یم  ینالف " هب "  هک  تسا  بارـش  هن ، دـنتفگ : تسا ؟ نوتیز  نغور  تسیچ ؟ اه  نیا  : دیـسرپ تشذـگ . یم  شرانک  زا  تشاد  راب 
هب ینالف "  دوب "  ماش  رد  نامز  نآرد  هریره  وبا  درک . هراپ  ار  بارـش  ياـه  گـشم  همه  تفر و  هلفاـق  فرطب  هتفرگرب  رازاـب  زا  یغیت  سپ 

درب و یم  نیب  زاار  یبهذـم  ياه  تیلقا  سانجا  رازاب و  هب  دور  یم  اـهزور  يریگ ؟ یمن  ار  هداـبع - تردارب - ولج  هک  هداد  ماـغیپ  هریرهوبا 
ار ام  راذـگن  ریگب و  ار  تردارب  ولج  درادـن . ام  سیماون  تاسدـقم و  هب  نداد  شحف  داقتنا و  زج  يراـک  دنیـشن و  یم  دجـسم  رد  اـه  بش 

دنک . تیذا 
 ! هیواعم هب  وت  يراد  راکچ  تفگ : هدابع و  شیپ  تفر  داتفا و  هار  هب  هریره  وبا 
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( يازج تیلووسم و   ) ار وا  تشذگ و  رد  هک  دوب  یتما  هورگ و  نآ  دیوگ : یم  ادخ  نوچ  دنکب ، شدوخ  يارب  دهاوخ  یم  راک  ره  دراذگب 
میدرک تعیب  ص )  ) ادخ لوسر  اب  ام  یتقو  هریره  وبا  يا  تفگ : تماص  نب  هدابع  دیا . هداد  ماجنا  هچنآ  ار  امش  هدرک و  هک  تسا  یئاهراک 

لاح هداشگ  یتسدـگنت و  رد  میربنامرف و  وا  زا  یلاح  تسـس  یباداش و  رد  هک  میدرک  تعیب  شترـضح  اـب  نومـضم  نیا  هب  اـم  يدوبن ، وت 
رارق نارگـشنزرس  شنزرـس  ریثات  تحت  ادـخ  هار  رد  میئوگب و  نخـس  ادـخ  رطاخ  هب  مینک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مینک و  قاـفنا 

نامنارـسمه و نامدوخ و  زا  هک  ار  یئاه  نایز  تارطاخم و  نآ  همه  وا  زا  مئاـمن و  يراـی  ار  وا  دـمآ  اـم  دزن  برثی و  هب  هاـگ  ره  میریگن و 
هک ره  میتسب و  نامیپ  نآ  رس  رب  میدرک و  ص )  ) ادخ لوسر  اب  هک  یتعیب  تسا  نیا  مینادرگ . رودمیزاسیم  رود  نامنادنواشیوخ  هداوناخ و 

دهع نآ  هب  دیآ و  رب  هتـسب  ادخ  رطاخهب  و  ص )  ) ادخ لوسر  اب  هک  نامیپ  دهع  زا  هک  ره  و  دـشاب ، هتـسسگ  شیوخ  نایز  هب  دلـسگب  نامیپ 
درک . دهاوخ  تفایرد  هدومرف  دهعت  شیازارد  ص )  ) ربمایپ ار  هچنآ  دیامن  افو 

 ". هملک یتح  تفگن  چیه  هریره  وبا  شباوج  رد 
رطنا رد  هک  هیواعم - هرجح  رانک  هب  تماص ) نب   ) هدابع دیوگ " : یم  شیق . نب  ورمع  قیرط  زا  هدرک  تبث  يرگیدتیاور  شخیرات  رد  - 3

هک ما  هدرک  تعیب  نومضم  نیا  هب  ص )  ) ادخ ربمایپاب  نم  تفگ : نینچ  مدرم و  هب  ور  درک و  وا  هاگراب  هب  ار  دوخ  تشپ  هدمآ  دوب - سوط 
يا هلفاق  رب  یئاهراب  درک و  رهش  دراو  ار  یغالا  زورید  دوسا  نب  دادقمناه  مریگن . رارق  يرگشنزرس  جیه  شنزرـس  ریثات  تحت  ادخ  هار  رد 
امـش هب  نآ  زا  يزیچ  درادـن  قح  تسا  هتـسشن  هاگراب  نیا  رد  هک  نآ  ادـخب  دراد . راب  بارـش  اهنیا  مدرم  تفگ : مدرم  هب  نآ  هب  هراـشا  و 

دشاب و هتفر  ورف  امـش  يولهپ  رد  هک  دـشاب  يریت  هچ  رگ  دـینک  هبلاطم  نآ  زا  يزیچ  وا  زا  دـیراد  قح  امـش  هن  و  تسا ،) مارح  اریز   ) دـهدب
نیا هیواعم  تفگ : هیواعم  هب  دروایب و  دنار و  تشاد  راب  بارـش  هک  ار  یغالا  هتفر  دادـقم  غارـس  هب  يدرم  ماگنه  نیا  رد  دشابامـش . کلم 

نیا  نکب . یهاوخ  یم  يراکره  وت  غالا 
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" درک . هیواعم  هرجح  دراو  ار  غالا  تفگب و  ار 
کیدزن دوخ  هب  نادـنچ  تشاد و  یمارگ  ار  وا  هیواـعم  تفر . هیواـعم  دزن  یگدـنیامن  هب  سمـش  دـبع  نب  هیما  نب  ثراـح  نب  هللا  دـبع  - 4

هتشگ يرپس  هتفرب و  همه  مرش  ریخ و  ادخب  تفگ : تسا ؟ هدنام  یقاب  وت  زا  هچ  تفگ : يو  هب  هاگنآ  دیبسچ . وا  هناش  هب  شرـس  هک  تخاس 
تسا .

يدب رگا  میاتس و  یمن  ارت  ینک  یبوخ  رگا  تفگ : تسیچ ؟ ام  اب  ترظن  تسا . هدنام  رایسب  يرشو  هتفر  كدنا  يریح  تفگ : وا  هب  هیواعم 
رـس هک  یلاـح  رد  مشاـبفاصنا  هب  وـت  اـب  تسا  نکمم  هنوـگچ  تفگ : تسین . هنافـصنم  نیا  ادـخب  تـفگ : درک . مهاوـخ  تشنزرـس  ینک 

ما : هتفگ  يرعش  رد  ما ، هتخاس  راومه  نت  رب  ار  شرفیک  هن  ما و  هداد  ار  شا  همیرج  هن  ما و  هتفاکش  ار  هلظنح  تردارب 
میسانش  یمن  شیوخ  رورس  سیئر و  ارت  نایفس  وبا 

یتسین ام  رورس  وت  نوچ  وش  نارگید  سیئر  ورب 
يا : هتفگ  وت  و 

متشگ و  دوخیب  هک  مدیشون  بارش  نادنچ 
یتسین  ارم  یتسود  چیه  مدز و  هیکتدوب  مرانک  رد  هک  یسک  رب 
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ندز  هیکت  يارب  مراوخبارش  هک  دنمهفب  نوچ  و 
تسین يرای  هاگ و  هیکت  مرن  كاخ  زج  ارم 

دیدنخ . یم  دیشک و  یم  يرانک  هب  ار  دوخ  هیواعم  دنزب و  ات  تسج  یم  ار  وا  لامروک  لامروک  دیرپ و  هیواعم  هب  هاگنآ 
هک دراد  یتیاور  ورمع  نب  هسبع  قیرط  زا  یبکوک  دسیون " : یم  هباصا "  رد "  رجح  نبا  تساهدرک . تبث  شخیرات  رد  رکاسع  یبا  ار  نیا 

تسا ؟ هدنام  یقاب  وت  زا  هچ  تفگ : وا  هب  هیواعم  تفر . هیواعم  دزن  یگدنیامن  هب  ثراح  نب  هللا  دبع  دیوگ : یم 
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تسه . رکاسع  نبا  خیرات  رد  هک  ناتساد  نیمه  ینعی  دروآ " . یم  ار  یناتساد  هاگنآ  تسا . هتفرب  مرش  ریخادخب و  داد : باوج 
دنا هدرکتبث  یتیاور  یظرق  بعک  نب  دـمحم  قیرط  زاهدـنم  نبا  عناق و  نبا  دنـسم " ش و  رد "  نایفـس  نبا  شخیرات و  رد  رکاسع  نا  - 5

يزور تفر . یجراخ  داهجهب  يراصنا  لهـس  نب  نمحرلا  دبع  دوب  ماش  رادناتـسا  هیواعم  هک  یماگنه  نامثع و  نامز  رد  دـیوگ " : یم  هک 
اه کشم  همه  هتفرگرب  شیوخ  هزین  هتساخرب  تشذگ . یم  شربارب  زا  دوب  هیواعم  هب  قلعتم  تشاد و  دراب  بارـش  ياه  کشم  هک  يا  هلفاق 
ار شلقع  هک  تسا  يدرم  ریپ  وا  تفگ : دیـسر ، هیواعم  عالطا  هب  ارجام  دنتـشگ و  زیوالگ  وا  اب  دندوب  هلفاق  هارمه  هک  ینارکون  و  دیرد ، ار 

هداد . تسد  زا 
هب بارـش  هک  نیا  زا  درک  عـنم  ار  اـم  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هکلب  ما ، هدادـن  تسد  زا  ار  ملقع  تسین و  روـط  نیا  ادـخب  تفگ : نـمحرلا  دـبع 
یم بکترم  هیواعم  ما  هدینـش  ص )  ) ادخ ربمایپزا  هچنآ  منیبب  رگا  ما  هدنز  ات  منک  یم  دای  دنگوس  ادخب  و  میزیرب . ناماهکـشم  ای  ناممکش 

مزابیم " . هار  نیا  رد  ناج  ای  مرد  یم  ار  شمکش  دوش 
هدروآ و صخلم  روط  هب  باعیتسا "  رد "  رمع  وبا  زین  هدرک و  هصـالخ  بیذـهتلابیذهت "  رد "  هتـشون و  هباـصا ‘  رد "  رجح  نبا  ار  نیا 

هـس دـیوگ : یم  هدرک و  تبث  میزیرب "  ناماهکـشم  ای  ناممکـش  هب  بارـش   " هک ... اجنآ  ات  تراـبع  نیمه  هب  هباـغلا "  دـسا  رد "  ریثا  نبا 
دنا . هدرک  تبث  ار  نآ  رمع ) وبا  میعن و  وبا  هدنم و  نبا  ینعی   ) ریهش ثدحم 

تواضق اب  نیا  تسا . هدرک  عورش  هیواعم  نب  دیزی  ار  اورپ  یب  هناخاتـسگ و  يراسگیم  هک  دنیامن  اعدا  ای  دنرادنپب  هک  دنـشاب  یناسک  دیاش 
هک  دنک  روصت  دناوت  یمن  یشیدنا  تسردچیه  هچ  تسین ، راگزاس  نآ  نیا و  هئربت  يریگبناج و  زا  يراع  یملع و 
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هزره و دـنزرف  تسین  هار  نآ  هب  ار  يراگدـب  يراوـخیم و  هـک  رادـنید  حـلاص و  يا  هداوناـخ  رد  وشیـالآ  یب  كاـپ و  يرداـم  ردـپ و  زا 
تایاور نبا  دـبای . شرورپ  ودـهن  ایند  هب  اپ  هناـسوهلب  هناراـکهبت و  ياـهرنه  صـصختم  راـب و  دـنب و  یبو  شکرـس  دـیزی  نوچ  یخاتـسگ 
ءاشحف ويراکتـشز  هک  شراکدب  ردپ  زا  هدرب  ثاریم  هب  هکلب  هدرک ، عادبا  هن  ار  یگزره  یئاوسر و  نآ  دیزی  هک  دیامن  یم  تباث  یخیرات 
شرابرد تختیاپ و  هب  بارـش  غالا  اب  ینامز  هلفاق و  اب  هاگ  هدومن و  یم  قیوشت  ار  یگراوخ  بارـش  هدادیم و  جاور  ناناملـسم  نایم  رد  ار 

لاح نیع  رد  هدومن و  یم  میسقت  هدرک و  یم  شخپ  ار  بارش  و  نشور !  زور  ناناملـسم و  ربارب  رد  همه و  مشچ  ولج  مهنآ  هدرکیم  لمح 
دهاوش دراد و  رایسب  رئاظنهیواعم  راک  نیا  و  دیاشگن . شیراوخبارش  جیورت  يراسگیم و  هیلع  ضارتعا  داقتنا و  هب  نابز  یسک  هتـشاد  عقوت 

ببس نیمه  و  ناشمه ، دنناسمه و  یسوهلب  یئوج و  هدبرع  يراک و  دب  ءاشحف و  يراوخ و  بارش  رد  شا  هداز  هیواعم و  نیا  ربانب  راکشآ 
ردق و هن  دنـشابن و  لئاق  شیارب  یمارتحا  چیه  و  تیثیح ، یب  دشاب و  رابتعا  یب  ص )  ) ربمایپ نمادکاپ  حلاص و  باحـصا  رظن  رد  هک  هتـشگ 
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قطن مدرميارب  هتفر  ربنم  هب  تسـشن  تموکح  هب  نوچ  دننادرگ . شیاوسر  قلخ  راظنا  رد  و  شاخرپ ، دننک و  ضارتعا  وا  هب  امئاد  و  یئاهب ،
نم زا  سپ  هکناـنآ  زا  رتـهب  نم  تـسا و  نـم  زا  رتـهب  ناـمثع ) ینعی   ) وا تـفگ .... : سپـس  درک و  داـی  ناـمثع  رمع و  رکب و  وـبا  زا  درک و 

ظافح رپس و  نیا  رگا  دش  یم  هچ  تفگ : هتـساخرب  تماص  نب  هدابع  ماگنه  نیا  رد  متـسه . امـش  نادرگ  الب  رپس و  مدرم !  دـمآ . دـنهاوخ 
هیواـعم منازیرگ . خزود )  ) شتآ ناـمه  زا  نم  تـفگ : تـفرگ . یم  رد  ترکیپ  هـب  شتآ  هلعـش  تروـص  نآ  رد  تـفگ : تـفرگیم ؟ ستآ 

ات میدـش  توعد  هک  فورعم  تعیب  ود  نآ  رد  ینادـیم  تفگ : درک  یم  ازهتـسا  ار  هیواعم  هک  یلاـح  رد  هداـبع  دـنتفرگ . ار  وا  داد  روتـسد 
يدزد مینکن و  انز  هک  میدـنبب  تعیب  نامیپ  نومـضم  نیاب  دـش  توعد  ام  زا  میتسب ؟ نامیپ  نومـضم  هچ  رب  هنوگچ و  میدـنبب  تعیب  ناـمیپ 

نآ رس  رب  نم  و  رادب . فاعم  تعیب  نیا  زا  ارم  ادخ  ربمایپ  يا  یتفگ : وت  تقو  نآ  میسارهن . نارگشنزرس  شنز  رـس  زا  ادخ  هار  رد  مینکن و 
رد  هیواعم  يا  وت  و  مدرک . تعیب  ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  مدنام و  نامیپ 
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مسرتب  وت  زا  لجوزع  يادخ  هار  رد  هک  ینآ  زا  رت  کچوک  مرظن 
تـسناد یم  وت  زا  رتهب  دـنه - تردام - هک  شداد  زاوآ  تماص  نب  هدابع  تفگنوعاـط  زا  رارف  زا  نخـس  یقطن  رد  هیواـعم  یتقو  نینچمه 

ربمایپ زا  ار  هچنآ  درک " و "  مهاوخن  یگدنز  نیمزرس  کی  رد  وت  اب  دیوگ " : یم  هک  داد  دیهاوخ  هیواعم  هب  ار  شرگید  نانخـس  اهدعبو 
شنایهاپس نایمرد  وا  اب  هایس  یبش  هک  درادیتیمها  هچ  میارب  دیاین . ششوخ  هیواعم  هچ  رگ  درک  میهاوخ  رشن  لقن و  میا  هدینش  ص )  ) ادخ

درب " مهاوخن  رسب  یشاب  وت  هک  ینیمزرس  رد  دیوگ " : یم  وا  هب  ءادرد  وبا  هک  دید  دیهاوخ  مشابن " و 
هب دـسیونب و  نامثع  هب  يا  همان  دـش  روبجم  شیاهیراکتـشز  وتافارحنا  زا  نتـشادرب  هدرپ  و  هیواعم ، هب  باحـصا  رگ  اوسر  تـالمح  رثا  رب 
رد نامثع  و  مراذگ " . یم  او  وا  هب  ار  ماش  نم  ای  تدوخ  شیپ  ربب  ار  وا  ای  هدناروش . نم  هیلع  ار  شمدرم  ماش و  هدابع   " هک دتـسرفب  هنیدم 
هب لکـش  نیا  هب  تماص  نبهدابع   " نادرگ . رب  دراد  هنیدم  رد  هک  يا  هناخ  هب  تسرفب و  هراوس  ار  هدابع  هک "  دتـسرف  یم  روتـسد  شباوج 

و تسا . هدوب  ناعبات  زا  مالـسا و  ناگنهاشیپ  زا  هدوب  هک  ره  يو  هناخ  رد  لاح  نآ  رد  نامثع و  هناـخ  هب  دـیآ  یم  دوش و  یم  دـیعبت  هنیدـم 
هتسشن هناخ  هشوگ  رد  وهدش  زبس  شولج  دنیب  یم  دتفا و  یم  تماص  نب  هدابع  هب  شمشچ  ناهگان  هب  نامثع  نمجنا و  رد  مه و  درگ  همه 

وبا ص -)  ) ادخ ربمایپ  زا  نم  دیوگ " : یم  نینچ  قلخ  ربارب  رد  هتساخرب  هدابع  هدابعيا !  میراد  راکچ  وت  اب  ام  هک : دنک  یموا  هب  ور  تسا .
یم اور  دـیناد  یم  دنـسپان  ار  هچنآ  هک  دـش  دـنهاوخ  ناتیتموکح  ياهراک  راد  هدـهع  یناسک  نم  زا  سپ  دومرف : یم  هک  مدینـش  مساـقلا -

رس هک  یسک  زا  و  دنیامن . یم  یهن  نآ  زا  ارامش  دننادیم و  تشز  اوران و  دیرامش  یم  هدیدنـسپ  ار  هچنآ  دنزومآ و  یم  امـش  هب  دنرامش و 
نآ هک  دـنگوس  تسا  وا  تسد  رد  هدابع  ناج  هک  نآ  هب  دـیوش . ردـب  ناتراگدرورپ  هار  زا  ادابم  درب و  ناـمرف  دـیابن  دـچیپب  ادـخ  مکح  زا 

ردنامثع  تسا " . ناسک  نیمه  زا  هیواعم - ینعی  صخش -
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درواین . نابز  رب  يا  هملک  شباوج 
وا فورعم  ياه  يراکتشز  زا  تشز  راک  نیا  دوب و  راوخ  بارش  نایفسوبا  دوب . هتخومآ  نایفـس - وبا  شردپ - زا  هیواعم  ار  يراوخ  بارش 

تـسم دروخ و  بارـش  درک و  تماقا  شورف  بارـش  نیا  دزن  فئاط  رد  يو  هک  هدمآ  شورف  بارـش  یلولـس  میرم  وبا  ناتـساد  رد  تسا و 
تیوضع هب  ار  دایز  هک  هیواعم  راک  هب  تسا  طوبرمیخیراـت  تیاور  ناتـساد و  نیا  و  تخیمآ ، رد  هیبا  نب  داـیز  رداـم  هیمـس "  اـب "  ودـش 
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درمش . نایفس  وبا  دنزرف  دروآ و  رد  شیوخ  هداوناخ 
دب يراسگیم و  شا  هداوناخ  راعـش  وتسا  هدوب  هناخ  هشحاف  يراکتـشز و  لحم  ویـشورف  بارـش  ناکد  تسخن  زا  هیواعم  هناخ  نیا ، ربانب 

هتفرگ و هدینشن  ناراسگیم  دروم  رد  ار  نآرق  تادیدهت  هتشاذگن و  يرثا  نیرتمک  اهنآ  رد  يراوخ  بارـش  زا  یهن  یهلا و  داشرا  و  يراک ،
دومرف : هک  هاگنآ  تسا  هدرک  ناشراثن  ص )  ) ربمایپ هک  دناهتشگ  راتفرگ  یتنعل  هب 

ریگبارش دوشیم و  لمح  شیارب  هکنآ  بارش و  لامح  رخ و  بارش  شورف و  بارش  یقاس و  راوخبرش و  رب  داب و  بارش  رب  گنن  تنعل و  " 
 " دنک . شاعم  رارما  شلوپ  زا  هک  ره  زاسبارش و  و 

تسا "  تسرپ  تب  لثم  رمخلا  میاد  یترابع " : هب  ای  تسا "  تسرپتب  لثم  راوخبارش  دومرف " : و 
يراکدبهک یثوید  ردام ، ردپ و  بناج  زا  هدنار  رمخلا ، مئاد  تسا : هدرک  ناشمورحمشتهب  زا  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  دـنرفن  هس  و " 

 " ددنسپب شا  هداوناخ  يارب  ار 
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 ". رمخلا مئاد  و  دنک ، لامیاپ  ار  شتفع  هک  ینز  ثوید ، دنیآ : یمن  رد  تشهب  هب  زگره  هک  دنرفن  هس  و " 
دوش "  ردب  شنوردنازا  نامیا  رون  دروخب  بارش  هک  ره  و " 

دناشونب "  خزود  هتخادگ  هلعش  ار  وا  ادخ  دشونب  بارش  هک  ره  و " 
دندیسرپ : دناشونب " . ناردگ  هریمخ  ار  راوخ  بارش  هک  هتسب  دهع  ادخ  و " 

نایخزود "  هدیکچ  ای "  نایخزود "  قرع  دومرف " : تسیچ ؟ نازادگ  هریمخ 
ار شزامن  زور  لهچ  ات  ادخ  دشونب  یماج  هک  ره  و  دریذپ ، یمن  ار  يراک  چیه  وا  زا  زور  هس  ات  ادخ  دـشونب  بارـش  يا  هعرج  هک  ره  و " 
: دوـمرف تسیچ ؟ نازادـگ  رهن  ادـخ  ربماـیپ  يا  دندیـسرپ  دـناشونب " . نازادـگ  رهن  زاار  رمخلا  مئاد  هک  تسا  ادـخ  رب  و  دـنک ، یمن  لوـبق 

نایخزود " . هتخورفا 
تسا . هدمآ  دندروخ  یم  شدنزرف  ردپ و  وهیواعم  هک  یتفاثک  يدیلپ و  نیا  كانسرت  رفیک  رد  هک  رایسب  ثیداحا  تاشیامرف و  رگید  و 
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هیواعم يراوخ  ابر 

ار نیمیـسای  نیرز  یگنت  هنع - هللا  یـضر  هیواعم - هک "  دنا  هدرک  تبث  نینچ  راسینب  راطع  قیرط  زا  ناثدحم  رگید  یئاسن و  کلام و  - 1
نینچ دومرف  هک  ما  هدینـش  ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  نم  تفگ : وا  هب  هنع - هللا  یـضر  ءادرد - وـبا  تخورف . نآ  نزو  شزرا  زا  شیب  یغلبم  هب 

هیواعم اب  تفگ : هنع - هللا  یضر  ءادرد - وبا  درادن . یلاکـشا  نم  رظن  هب  اما  تفگ : هیواعم  تخورف . نآ  نزو  تمیق  هب  دیاب  طقف  ار  اهیزیچ 
رسب یشاب  وت  هک  ینیمزرس  رد  نم  دراد . یم  راهظا  ار  دوخ  یصخش  رظن  وا  ومناوخ  یم  شیارب  ار  ص )  ) ربمایپ ثیدح  نم  درک ؟ دیاب  هج 

نآ تشون : هیواعم  هب  رمع  داد . حرـش  شیارب  ار  ارجام  دـناسر و  هنع - هللا  یـضر  باطخ - نب  رمع  هب - ار  دوخ  تفگب و  نیا  درب . مهاوخن 
." دزرا یم  زلف  نامه  هک  شورفب  یغلبم  هب  تسرد  شورفن و  نآ  نزو  تمیق  هب  زج  ار 
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. دوب هدنامرف  هیواعم  میدوب و  هتخادرپ  اهیشک  رکشل  زا  یکی  هب  دنا " : هدرک  تبثنینچ  ثعـشالا  یبا  قیرط  زا  ناثدحم  رگید  ملـسم و  - 2
مدرم نایم  دـئاوع  میـسقت  ماـگنه  هب  ار  نآ  داد  روتـسد  یکی  هب  هیواـعم  دوب . نیمیـس  یگنت  نآ  ناـیمرد  میدروآ . گـنچ  هب  رایـسب  مئاـنغ 

زا نم  تفگ : هتساخرب  دیسر . تماص  نب  هدابع  هب  ربخ  دندرک . رتدایز  ار  تمیق  دنتساخرب و  تباقر  هب  نآ  يرادیرخ  رـس  ربمدرم  دشورفب .
امرخ وج و  اب  ار  وج  مدـنگ و  اب  ار  مدـنگ  ای  هرقن  اب  ار  هرقن  ای  دـننک  یم  هلماعم  الط  اب  ار  الط  یتقو  دومرفیم  هک  مدینـش  ص )  ) ادـخ ربمایپ 

ساسا  رب  هلماعم  دیاب  دننک و  هلدابميواسم  رادقم  هب  فرط  ره  زا  ياپ و  ایاپروطب  دیاب  کمن ، اب  ار  کمن  امرخ و  ابار 
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هتفرگ ار  هچنآ  مدرم  (ص ) ربمایپ نخـس  ندینـش  رثا  رب  دشاب . هدرک  يراوخابر  دشورفب  ای  درخب  رتشیب  هب  هک  ره  دشاب و  ینزومه  يربارب و 
هک ام  هک  دننک  یم  لقن  یثیداحا  ص )  ) ادخ ربمایپ  نابز  زا  هک  ینادرم  درک : قطن  نینچ  هتساخرب  دیسر . هیواعم  هب  ربخ  دنداد . سپ  دندوب 

تماـص نب  هداـبع  دـننک ؟ یمن  تقد  ارچ  دـنا و  هدرک  لاـیخ  هچ  میا  هدینـشن  يو  زا  میدوب  شرـشاعم  میدـید و  یم  ار  ص )  ) ادـخ ربماـیپ 
. دیاین ششوخ  هیواعمهچ  رگ  مینک  یم  رشن  لقن و  میا  هدینـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  ار  هچنآ  هدوزفا : تفگ و  زاب  ار  ثیدح  نامه  هتـساخرب 

هاپس زا  ارمینعی   ) مشابن شهارمه  شنایهاپش  نایمرد  هایس  یبش  هک  دراد  یتیمها  هچ  نم  يارب  دیایب . شدب  هیواعم  هچ  رگ  : " تفگ ... ای  " 
" ( . دنک نوریب 

ربمایپ زا  تفگ " : هک  دـنا  هدرک  تبث  یتیاور  هنعهللا - یـضر  تماص - نب  هداـبع  زا  رباـج  نب  میکح  قیرط  زا  ناثدـحم  رگید  یقهیب و  - 3
هب دیـسر  ات  هدرمـش  رب  " و  دننک . هلدابم  هلماعم و  هفک  هب  هفک  دـیاب  ار  هرقن  هفک و  هب  هفک  دـیاب  ار  الط  دومرف : یم  هک  مدینـش  ص )  ) ادـخ

دوشهلدابم . دیاب  کمن  اب  کمن  تفگ  کمن و 
نینچ هک  مدینـش  ص )  ) ربمایپ زا  مهد  یم  تداهـش  تفگ : هنع - هللا  یـضر  هدابع - تسین  يزیچ  شفرح  نیا  تفگ : يو  هب  هراشا  هیواـعم 

نآ رد  هیواعم  هک  مشاـب  ینیمزرـس  رد  درادـن  یتیمها  نم  يارب  تفگ ...: هداـبع  هک "  هدرک  تبث  هدوزفا  نیا  اـب  ارنآ  یئاـسن  دومرف " . یم 
. " مرب رسب  امش  نیمزرس  نیا  رد  هک  نیاب  مهد  یمن  یتیمها  مسق  ادخب  نم  هتشون " : رکاسع  نبا  هک  یترابع  هب  ای  دشابن " 

هب ار  نیمس  یگنت  دنراد  دید  دوب . ماش  رد  تماص  نب  هدابع  دیوگ " : یم  نسح . قیرط  زا  هدرک  تبث  یتیاور  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  - 4
هک ره  و  متسه ، هکدناد  یم  دسانشب  ارم  هک  ره  مدرم  تفگ : هتفر  اهنآ  شیپ  دنـشورف . یم  تسا  نآ  رد  هک  يا  هرقن  تمیق  ربارب  ود  ابیرقت 
هاـم رد  يا  هبنـشجنپ  بش  راـصنا  ياـه  نمجنا  زا  یکی  رد  ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  نم  ناـه  متماـص . نب  هداـبع  نم  هک  دـنادب  دسانـش  یمن 

نیرخآ  هک  یناضمر 
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هچ ره  و  درک ، هلدابم  هلماعم و  تسدهب  تسد  نزو و  هب  نزو  مه و  هزادنا  هب  ومه  لثم  دیاب  الط  اب  الط  هک  مدینش  نینچ  دوب  شیراد  هزور 
درک و هلدابم  دیاب  تسد  رب  کی  هب  تسد  رب  کی  گنچ و  کیب  گنچ  کی  مدـنگ  اب  ار  مدـنگ  زینو  تسا ، ابر  دـشاب  نازیم  نیا  زا  رتشیب 
هچ ره  درک و  هلدابم  دـیاب  تسدرب  کی  هب  تسدرب  کی  گنچ و  کیب  گنچ  کی  امرخ  اب  ار  اـمرخ  زین  و  تسا ، اـبر  دـشاب  رتشیب  هچ  ره 

تسا . ابر  دشاب  نازیم  نیا  زا  رتشیب 
ربمایپ یباحـصوت  رگا  تفگ : وا  هب  هیواعم  دـمایب . داتـسرف . هدابع  لابند  هب  دـندرب  هیواعم  هب  ربخ  دـندنکارپب . اـجنآ  زا  مدرم  ماـگنه  نیا  رد 

هدوب و يو  تبحص  رد  يرآ  تفگهدابع : میا . هدینش  وا  زا  ثیدح  هدرک و  كرد  ار  شتبحص  زین  ام  يا  هدینش  ثیدح  وا  زا  هدوب و  (ص )
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دنب و ورف  ثیدح  نیا  زا  بل  تفگ : هیواعم  تفگ . زاب  ار  نآ  تسیچ ؟ ینک  یم  دای  هکثیدح  نیا  سپ  تفگ : هیواعم  يا . هدینش  ثیدح 
هطبار و رد  تفگ : وا  هب  هیواعم  دورب . هک  تساـخرب  تفگ و   0 دـشابن لیام  دیایب و  شدب  هیواعم  هچ  رگ  منک  یم  لقن  تفگ : نکن . شلقن 

. " مبای یمن  ناشیا  زا  ندرک  تشذگ  زا  رتهب  يزیچ  ص )  ) دمحم باحصااب  راتفر 
رـسب نیمزرـس  کـی  رد  وت  اـب  تفگ : درک و  ضارتعا  هیواـعم  ياـهراک  زا  یکیهب  تماـص ، نب  هداـبع  دـیوگ " : یم  بیوذ  نب  هصیبـق  - 5
هایـس ادخ  تیاجرـس . هب  درگرب  تفگ : رمع  درک . فیرعت  شیارب  ار  نایرج  يدمآ ؟ ارچ  دیـسرپ : وا  زا  رمع  تفر . هنیدم  هب  و  دربمهاوخن .

. " درادن ار  وت  رب  یهدنامرف  قحوا  دیشابن . نآ  رد  تلاثما  وت و  هک  ار  ینیمزرس  يور  دنک 
نیرتـگرزب زا  هک  نیا  تسا و  اـبر  ندوب  مارح  دـشاب  یم  ملـسم  تباـث و  عاـمجا  تنـسو و  نآرق  بجوـم  هب  هچنآ  مالـسا و  تایرورـض  زا 

ندوسپ اب  ار  وا  ناطیش  هکدنزیخ  یم  اپ  رب  یسک  لثم  زیخاتـسر ) رد   ) دنروخ یم  ابر  هک  یناسک  دیامرفیم " : یلاعت  يادخ  تسا . ناهانگ 
هلماعم ادخ  و  تسا ، ابر  لثم  هلماعم  هک  دنا  هتفگ  هتفای و  هدیقع  اهنآ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  نآ  دـشاب ، هتخاس  التبم  هناروعـشیب  ندـیلول  هب 

ار ابر  لالح و  ار 
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یتروص رد  و  دینموم . رگا  دـیراذگ  ورف  تسا  هدـنام  یقاب  ابر  زا  ار  هچنآ  دیـسرتب و  ادـخ  زا  ناگدروآ  نامیا  يا  تسا " و "  هدرک  مارح 
. " دیهد گنج  مالعا  شربمایپ  ادخ و  هب  دینکن  نینچ  هک 

یب راهظا  دـناوت  یمن  دـشاب  هدـناوخن  سرد  یتاهد و  دـنچ  ره  یناملـسم  چـیه  هک  يدـح  هب  تسههنیمز  نیا  رد  رتاوتم  ثیداـحا  نینچمه 
: اهنیا هلمج ، زادشاب  ناناملسم  مکاح  رادمامز و  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دیامن  یعالطا 

هدرک تنعل  ار  نآ  هدـننک  تبث  وهدنـسیون  دوهـش و  نآ و  لکوم  راوخ و  ابر  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدـمآ  یئاور  قیرط  دـنچ  زا  - 1
تسا .

کیرـش دومرف " : تسیچ ؟ نآ  ادخ  لوسر  يا  دندیـسرپ : دیئوج "  يرود  هانگ  تفه  زا  دومرف ": هک  هتـسویپ  تحـص  هب  ثیدـح  نیا  - 2
ابر میتی ، لام  ندروخ  هدینادرگ ، مارح  ار  شنتـشک  مالـسانوناق  بجوم  هب  زج  ادخ  هک  یناسنا  نتـشک  يرگوداج ، ادخ ، يارب  ندش  لئاق 

 ... " يراوخ
کیرـش ناشدـمآ  رـس  لوا و  تسا : ات  تفه  گرزب  ناهانگ  هک "  ص )  ) ربماـیپ هب  بوسنم  هدرک  تبث  یتیاور  هریره  وبا  قیرط  زا  رازب  - 3

 ... " يراوخ ابر  و  قحانب ، ناسنا  نتشکدعب  ادخ ، يارب  ندش  لئاق 
هک ینز  دزادرپب و  یبوکلاخ  هب  هک  ار  ینز  ص )  ) ادخ ربمایپ  دیوگ " : یم  هک  دـنا  هدرک  تبث  هفیحج  وبا  زا  یتیاور  دواد  وبا  يراخب و  - 4

 " داتسرف تنعل  ار  وا  لکوم  راوخ و  ابر  دشاب و  هدیبوکلاخ 
هب - بوسنم  هدرک  تبث  هریره  وبا  زا  یتیاور  حیحص "  دنس "  اب  مکاح  - 5
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یـسک راوخ ، ابر  رمخلا ، مئاد  دناشچن : ناشیا  هب  ار  نآ  تمعن  هزم  درواین و  تشهب  ار  اهنآ  تسا  ادخ  رب  هک  دنرفنراهچ  هک "  ص )  ) ربمایپ
 " دوب هدش   " قاع درط "  شردام  ردپ و  طسوت  هک  یسکو  دروخب ، اورانب  ار  میتی  لام  هک 

داتفه يراوخ  ابر  هک "  دنا  هدرک  هدرک  تبث  ص )  ) ربمایپ هب - بوسنم  دوعسم  نبا  قیرط  زا  یتیاور  حیحص "   " دنس اب  یقهیب  مکاح و  - 6
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." دنک جاودزا  شیوخ  ردام  اب  يدرمهک  تسا  نانچ  نآ  نیرت  هداس  تسا ، هنوگ  هس  و 
" نانچ زین  كرش  تسا و  هنوگ  دنچ  داتفه و  ابر  هک "  هدرک  تبث  ص )  ) ربمایپ هببوسنم  یتیاور  حیحص "  دنس "  اب  رازب  - 7

تـسا هنوگ  داتفه  ابر   " هک ص )  ) ربمایپ هب  بوسنم  هدرک  تبث  یتیاور  هریره  وبا  قیرط  زا  تسا  لاکـشا  یب  اـبیرقت  هک  دنـس  اـب  یقهیب  - 8
." دزیمآ رد  شیوخ  ردام  اب  یسک  هک  تسا  نانچنآ  عون  نیرت  هداس 

یسک هک  یمهرد  نومـضم " : نیاب  هدرک  تبث  مالـس  نب  هللا  دبع  لوق  زا  ص )  ) ربمایپ هب  بوسنم  یثیدح  ریبکلا "  عماج  رد "  یناربط  - 9
( مالس نب   ) هللا دبع  لوق  زا  زین  یناملسمهرود " و  رد  ندرک  انز  راب  هس  یس و  زا  ادخدزن  تسا  رت  نیگمهـس  دروآ  تسد  هب  يراوخ  ابر  زا 
رد شیوخ  ردام  اب  یناملـسملاح  رد  تسا  یـسک  هانگ  لثم  نآ  نیرتکچوک  هک  تسا  هاـنگ  هنوگ  ود  داـتفه و  يراوخ  اـبر  دـیوگ " : یم 

ندرک . انز  راب  دنچ  یس و  زا  تسا  رت  نیگمهس  ندروآ  تسدب  يراوخ  ابر  زا  مهردکی  و  دزیمآ .
هک دزیخ  یم  رب  یـسکلثم  تسرد  يو  هک  راوخ  ابر  هب  زج  دـهدیم  نتـساخرب  هزاجا  راک  دـب  راـک و  وکین  هب  زیخاتـسر  رد  ادـخ  دومرف : و 

. " دشاب هدرک  التبم  هناروعشیب  ندیلول  هب  ندوسپ  اب  ار  وا  ناطیش 
ربمایپ هب  بوسنم  دنا  هدرک  تبث  یتیاور  هکئالملا  لیـسغ  هلظنح  نب  هللا  دـبع  قیرط  زا   " ریبکلا - عماج  رد "  یناربط - لبنح و  دـمحا  - 10

زا رت  نیگمهـس  دروخبهتـسناد  یـسک  هک  ابر  مهردکی  دیامرف " : یم  تسا ، حیحـص "  لاجر "  لبنح  دـمحایئاور  قیرط  لاجر  و  (ص ،)
تسا ". ندرک  انز  راب  شش  یس و 

ابر راک  زا  درک و  قطن  ام  يارب  ص )  ) ادـخ لوسر  دـنا " : هدرک  تبث  ارتیاور  نیا  کـلام  نب  سنا  قیرط  زا  یقهیب  ایندـلا و  یبا  نبا  - 11
رایسب  ار  نآ  دومرف و  دای  يراوخ 
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تسایئانز شش  یس و  زا  رت  نیگمهس  يراکهانگ  ظاحل  هب  ادخ  دزن  دروآ  تسدب  ابر  زا  یسک  هک  مهرد  کی  تفگ : درمش و  نیگمهس 
." ددرگ بکترم  يدرم  هک 

: " دـیامرف یم  هک  تسا  هدرک  تبث  ص )  ) ربمایپ هب  بوسنم  سابع  نبا  قیرط  زا  یتیاور  طسوا " ریغـص " و "  باتک "  ود  رد  یناربط  - 12
تسا " . ندرک  انز  راب  هس  یس و  لثم  شراک  دروخب  ابر  مهرد  کی  سک  ره 

اب یناملـسم  لاح  رد  هک  تسا  یـسک  راک  لثم  شنیرت  هداس  تسا ، هنوگ  دـنچ  داتفه و  يراوخ  ابر  دومرف ": هدروآ  یقهیب  هک  یترابعب  اـی 
." تسا ندرک  انز  راب  چنپ  یس و  زا  رت  نیگمهس  ندروآ  تسدب  يراوخ  ابر  زا  مهرد  کی  و  دزیمآ . رد  شردام 

هداـس تسا  هنوگ  ود  داـتفه و  اـبر  هک "  ص )  ) ربماـیپ هب  بوسنمدرک  تبث  بزاـع  نب  ءارب  قیرط  زا  یتیاور  طـساوا "  رد "  یناربـط  - 13
." دزیمآ رد  شردام  اب  يدرم  هک  تسا  نیا  لثم  شنیرت 

تسا هانگ  هنوگ  داتفه  ابر   " هک ص )  ) ربمایپ هب  بوسنم  دنا  هدرکتبث  یتیاور  هریره  وبا  قیرط  زا  ایندلا  یبا  نبا  یقهیب و  هجام و  نبا  - 14
." دنک جاودزا  شردام  اب  يدرم  هک  نانچ  شنیرت  هداس 

رادـیدپ يا  هنیدـم  رد  ابر  انز و  هاگ  ره  هک "  (ص ) ربمایپ هب  بوسنم  هدرک  تبث  یثیدـح  سابع  نبا  زا  حیحـص "  يدنـس "  اب  مکاح  - 15
دنا "  هتخاس  يراج  نتشیوخرب  ار  ادخ  باذع  دوش 

باذع دوشرادیدپ  ابر  انز و  یموق  نایمرد  هک  نیا  ضحم  هب  هدرک "  تبث  دوعـسم  نبا  قیرطزا  زاتمم  يدنـس  اب  یلعی  وبا  هک  یترابع  هب  ای 
." دنشاب هتخاس  يراج  نتشیوخ  رب  ار  ادخ 

دیآ و رادـیدپ  ابر  یموق  نایمرد  دوش  یمن  هک "  ص )  ) ربمایپ هب  بوسنم  هدرک  تبث  یثیدـح  صاع ، نب  ورمع  قیرط  زا  لبنح  دـمحا  - 16
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." دنوشن هعماج ) رب  مکاح   ) تنسراتفرگ
نیا هب  تسا  هدرک  تبث  ص )  ) ربمایپ هب  تبـسن  اب  هریرهوبا  قیرط  زا  یناهبـصا  هک  دنا  هدرک  تبث  یتیاور  هجام  نبا  لبنح و  نب  دـمحا  - 17

هب هک  یبش  نومضم " :

هحفص 293 ] ] 

هک متـشذگ  یموق  ربارب  زا  متـشگ و  هجاوم  هقعاص  قرب و  دعراب و  ناهگان  متـسیرگن  ارف  هب  مدومیپ و  ار  متفه  نامـسآ  نوچ  متفر  جارعم 
ناراوخ " . ابر  تفگ : دنتسیک ؟ اهنیا  لیئربج  مدیسرپ : دوش . یم  هدید  نوریب  زا  هک  تسنامیمرام  هب  ناشمکش 

." تسا هدرک  تبث  نیا  هب  کیدزن  یظفل  هب  ار  ثیدح  نیمه  يردخ  دیعس  وبا  قیرط  زا  یناهبصا 
هناتـسآ رد  هک "  ص )  ) ربمایپ هب  دوعـسم  نبا  لوق  زا  هدرک  تبث  یثیدـح  دنتـسه  حیحـص "   " ناـیوار شناـیوار  هکیدنـس  اـب  یناربط  - 18

." دیآ یم  دیدپ  يراسگیم  انز و  ابر و  تمایق ،
یندوشخبان ناهانگ  زا  دومرف " : هک  ص )  ) ربماـیپ هب  بوسنم  دـنا  هدرک  تبثیثیدـح  کـلام ، نب  فوع  قیرط  زا  یناهبـصا  یناربط و  - 19

هاگنآ " و  دلول . یم  هناروعـشیب  هک  دوش  یم  هتخیگناربيا  هناوید  تروصب  تمایق  هرود  رد  دروخب  ابر  هک  ره  راوخ ، ابر  و  شاب .. . رذحرب 
هب ندوسپ  اب  ار  وا  ناطیـشهک  یـسک  تروصب  نآ  دـنوش و  یم  هتخیگنارب  تروص  کیب  دـنروخ  یم  اـبر  هک  یناـسک  : دـناوخ رب  تیآ  نیا 

. دشاب هدرک  التبم  هناروعشیب  ندیلول 
هکنآ هب  دنگوس  هک "  ص )  ) ربمایپ هب  بوسنم  هدرک  تبث  یثیدح  تماص ، نب  هدابع  قیرط  زا  دئاوز "  باتک "  رد  دمحا  نب  هللا  دبع  - 20

ناگنیزوب لاح  هب  ناهاگحبص  دنروآ و  یم  رـسب  بعل  وهل و  رورغو و  یـشکرس  لاح  هب  ار  بش  متما  زا  یتعامج  تسا  وا  تسد  رد  مناج 
هداب دنریگ و  یم  تمدخب  ناوخ  هزاوآ  نانز  دنوش و  یم  بکترم  دنزاس و  یم  اور  اراه  مارح  هک  ناشـشور  نیا  اب  دنیآ  یم  رد  ناکوخ  و 

يراوخ " . ابر  دننک و  یم  يراسگ 
درگ بیهرتلا "  بیغرتلا و  رد "  ثیداحا  رگید  اـب  يرذـنم  ظـفاح  هدـمآ و  يراوخ  اـبر  عوضوم  رد  هک  تسا  یثیداـحا  زا  يا  هراـپ  اـهنیا 

تسا هتشون  هدروآ و 
نیا ریز  تیلهاج  روما  همه  ناه  تسا " : هدـش  هدرمـش  حیحـص " هومرف "  داریا  عادولا  هجح  رد  هک  ص )  ) ربمایپ قطن  زا  تمـسق  نیا  - 21

اپ ریز  هک  یئابر  نیلوا  تسا و  لامیاپو  یغلم  تیلهاج  هرود  يابر  تسا و  یغلم  لامدگل و  میاپ  ود 

هحفص 294 ] ] 

 " تسا لامیاپ  یغلم و  شا  همه  هک  تسا  بلطملا  دبع  نب  سابع  يابر  مهنیم 
تبث ترابع  نیدب  يردخ  دیعـس  وبا  لوق  زا  ملـسم  هک  ص )  ) ربمایپ هب  بوسنم  دنا  هدروآ  یثیدـح  ثیدـح ، ملع  نایاوشیپ  دـیتاسا و  - 22
کی هب  تسدرب  کی  راو و  ربارب  کمن ، هب  کـمن  ، اـمرخ هب  اـمرخ  وج ، هب  وج  مدـنگ ، هب  مدـنگ  هرقن ، هب  هرقن  ـالط ، هب  ـالط  تسا ": هدرک 

رد هدـنریگ  هدـنهد و  و  دـشاب ، هدرک  يراوخ  ابر  دـهدب  رتنوزفا  ای  دذـهاوخب  رتنوزفا  هک  ره  نیا  ربانب  دوش . هلماعم  هلداـبم و  دـیاب  تسدرب 
." دنناسمه رمانیا 

دیشورفن ناسمه  ربارب و  روطب  زج  الط  اب  ار  الط  نومضم " : نیا  هب  هدمآ  ص )  ) ربمایپ هب  بوسنم  یثیدح  يردخ  دیعـس  وبا  قیرط  زا  - 23
 ... " دینکن هلماعم  ياپ  ایاپ  ناسمه و  ربارب و  روطب  زج  هرقن  اب  ار  هرقن  و  دیئازفین . رگیدکی  ربو 
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نیمه امش  هب  ام  هدرک و  شرافس  نینچ  ام  هب  ربمایپ ص )  ) نامداتسا دوش . هلماعم  هفاضا  نودب  دیاب  الط  هب  الط  دیوگ " : یم  رمع  نبا  - 24
." مینک یم  شرافس  هنوگ 

اب هرقن  هلماعم  دشاب و  ياپ  ایاپ  نزوب و  نزو  دیاب  الط  اب  الط  هلماعم  هک "  هدیـسر  ص )  ) ربمایپ هب  بوسنم  یثیدـح  هریره  وبا  قیرط  زا  - 25
." دشاب هدرک  يراوخب  ابر  دهدب  هفاضا  ای  دهاوخب  هفاضاهک  ره  و  لثم ، هب  لثم  نزوب و  نزو  زینهرقن 

هرقن اـب  هرقن  و  كوکـسم ، ریغ  هاوخ  دـشاب و  كوکـسم  هاوخ  يواـستب  ـالط  اـبالط  هک "  تماـص  نب  هداـبع  قیرط  زا  ثیدـح  نیا  و  - 26
، هنامیپ هب  هنامیپ  امرخاب  امرخ  هنامیپ ، هب  هنامیپ  وج  اب  وج  هنامیپ ، هب  هنامیپ  مدنگ  اب  مدنگ  كوکسم ، ریغ  هاوخ  كوکـسم و  هاوخ  يواستب 

 " دشاب . هدرک  يراوخ  ابر  دهدب  رتدایز  ای  دهاوخب  هدایز  سک  ره  نیا ، ربانب  هنامیپ . هب  هنامیپ  کمن  اب  کمن 

هحفص 295 ] ] 

رظن راهظا  رب  املع  دسیون " : یم  شریسفت  ردیبطرق  تسا . هتشگ  رداص  ملـسم  تنـس  نیمه  و  تباث ، ثیداحا  نیمه  ساسا  رب  اهقف  يواتف 
کی ار  ود  نیا  کلام "  و "  مدنگ ، وج و  هلدابم  يانثتسا  هب  دنا  هتفای  عامج  نآ  رب  مالسا  ياهقف  دنا و  هتشگ  ناتسادمه  ثیداحا  نیا  قبط 

زج هرقن  اب  هرقن  الط و  اـب  ـالط  هلماـعم  هک  نیا  رب  دـنقفتم  اـملع  دـسیون " : یم  دـهتجملا "  هیادـب  رد "  دـشار  نبا   " تسا . هتـسناد  فنص 
 " تسین . اور  دننامه  ياپ و  ایاپ  تروصب 

نیا و  تسا ، مارح  هیـسن  يابر  هکدنرادن  یفالتخا  نیا  رد  ناناملـسم  همئا  : " تسا هدمآ  نینچ  هعبرالا "  بهاذـملا  یلع  هقفلا  باتک "  رد 
تـسا نانچهدوزفا  يابر  و "  تسا " ...  لیلد  نآ  ربناناملـسم  عامجا  شربمایپ و  تنـس  ادخباتک و  و  تسا . هریبک  ناهانگ  زا  هلداجم  یب 

 " تسا . مارح  بهذم  راهچ  ره  بجومب  نیا  و  دوش . هلدابم  نآ  تفایرد  رد  ریخات  نودب  دوخ  عون  زا  سنج  اب  هلماعم  دروم  هک 
هب ار  هناخاتــسگ  رورغ  ربـکت و  راـک  هیواـعم  اـما  تـسا . یعاـمجا  یناـگمه و  روـطب  ناناملــسم  يار  و  ص )  ) ربماـیپ ادـخ و  مـکح  نـیا ،

مارح و تدـشب  ار  اـبر  ناـنآ  میوگ  یم  نینچ  نم  دـنا و  هتفگ  ناـنچ  شربماـیپ  ادـخ و  دـیوگ : یم  يراوخ  اـبر  هراـبرد  هک  هدـناسریئاج 
دـننک و رـشتنم  لقن و  يراوخ  ابر  هرابرد  ار  ص )  ) ربماـیپ ثیدـح  دراذـگ  یمن  درامـش و  یم  هدیدنـسپ  زیاـج و  وا  دـنا و  هدرک  شهوکن 
هناخ و زا  ص )  ) ربمایپ ثیدح  لقن  مرج  هب  یماقم  یلاع  نمادکاپ و  یباحـص  هک  دـیامنیم  يریگتخـس  دـهد و  یمجرخب  تنوشخ  نادـنچ 

دوش . یم  دیعبت  هدنار و  شراید 
زا هدرمش و  اور  دنا  هدرمـش  مارح  ار  هچنآ  هتـساخرب و  گنج  هب  شربمایپ  ادخ و  اب  هک  یـسک  قح  رد  تفگ ، ناوت  یم  هچ  هیواعم  هرابرد 
رس زاسپس  دونش و  یم  دوش  یم  هدناوخ  ورف  شـشوگ  رب  هک  ار  ادخ  تایآ  هک  یـسک  دروم  رد  تسا ؟ هدرک  فلخت  ناشتاررقم  دودح و 

دیامن  یم  يرابجل  هدیزرو و  رارصا  شوخ  يار  رب  يریگ  گرزب  دوخ 

هحفص 296 ] ] 

تسا ؟ هدینشن  ار  نآ  یئوگ  هکنانچ 
و درامـشب - راک  هتخاس  بوسنم  شیوخ  هداوناخ  هب  تباث  تنـس  فالخ  رب  ار  داـیز "  هک "  ارهیواـعم  دـشاب  هتـشاد  قح  ظـحاج "  رگا " 

نارفاک نیرت  رفاک  دـیاب  شرگیدياه  يراکفالخ  رایـسب  رطاخ  هب  میتشون و  اـجنیا  رد  هچنآ  رطاـخ  هب  ار  هیواـعم  دـمآ - دـهاوخ  نآ  حرش 
درمش .

نتسکش زا  شیپ  تسا  نیمیـس  گنت  شورف  نآ  میهد و  رارق  رظن  تقد و  دروم  میناوت  یم  زین  رگیدهبنج  زا  ار  هیواعم  يراوخ  ابر  يارجام 
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يدـیدرت فالتخا و  هنوگ  چـیه  تسا  مارح  مالـسا  تعیرـش  ردملاس  تروص  هب  نیمیـس  فورظ  شورف  هک  نیا  رد  و  نآ ، ندرک  دروخ  و 
یئاـهب هب  دـهاوخ و  یم  شلد  هک  یتروص  هب  ار  نیمیـس  گـنت  دـیامن و  یمن  نآ  هب  یئاـنتعا  هیواـعم  اـما  تسا ، مالـسا  مکح  نیا ، تسین .

زورنآ دید  دهاوخ  دنتسیا  یم  نایناهج  راگدرورپ  یسرداد  ناتسآ  هب  مدرم  هک  يزور  ار  شراک  يازس  دشورف " و  یم  تسا  وا  هاوخلدهک 
. " تسا ادخ  نآ  زا  هاگ  نآ  رد  مکح  رودص  یئاورنامرف و  دنکب و  دناوت  یمن  يرگید  ياربيراک  چیه  یسک  چیه  هک 

هحفص 297 ] ] 

دناوخ یم  مامت  رفس  رد  ار  زامن  هیواعم 

هب هیواعم  هک  یماگنه  دیوگ " : یم  دنا . هدرک  تبث  ریبز  نب  هللا  دبع  نب  دابع  قیرط  زا  یتیاور  حیحص "  يدنس "  اب  لبنح  دمحا  یناربط و 
تفرب و  دـناوخ ، تعکر  ود  میدـناوخ و  وا  يزامنـشیپ  هب  ار  رهظ  زامن   0 میتفر هکم  هب  شهارمه  دش  دراو  هنیدم )  ) ام رهـش  هب  جـح  دـصق 

راهچ تعکر  راهچار  ءاشع  رصع و  رهظ و  زامن  دمآ  یم  هکم  هب  تقو  ره  دناوخ  مامت  رفـس ) رد   ) ار زامن  هک  یتقو  زا  نامثع  هودنلا . رادهب 
ینم هب  درک و  یم  رازگرب  ار  جح  یتقو  و  یتعکر ) ود   ) دـناوخ یمهتـسکش  ار  زامن  تفر  یم  تافرع  ینم و  هب  نوچ  دـناوخ و  یم  تعکر 

نب ورمع  مکح و  نب  ناورم  دـناوخ  یتعکر  ود  ار  رهظ  زامن  هیواـعم  یتقو  ددرگرب . هکم  هب  اـت  دـناوخ  یم  ماـمت  ار  زاـمن  دومن  یم  تماـقا 
. تسا هتفرگن  هدرخ  یتفرگ  هدرخ  وا  رب  هک  یتـشز  نینچب  ناـمثع )  ) تیومع رـسپ  رب  سکچیه  دـنتفگ : دـنتفر و  وا  شیپ  هتـساخرب  ناـمثع 
؟ دناوخ یم  يرگید  زرط  وا  رگم  امـش  رب  ياو  تفگ : دناوخ . یم  مامت  ار  زامن  هکمرد  وا  یناد  یمن  رگم  دـنتفگ : هدـش ؟ هچرگم  دیـسرپ :

زامن نامثع )  ) تیومع رـسپ  دنتفگ : ما  هدناوخ  یتعکر  ود  تروص  نیمههب  امهنع - هللا  یـضر  رمع - رکب و  وبااب  و  ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  نم 
ام زامنـشیپ  و  داتـسیا - رـصع  زامن  هب  نوچ  هیواعم  هجیتن ، رد  یـشاب . هتفرگ  بیع  وا  رب  ینک  لمع  وا  فالخ  رب  رگا  دـناوخ و  یم  ماـمت  ار 

دناوخ " . یتعکر  راهچ  ار  نآ  دوب -
ات ادخ  ربارب  رد  دنا و  هتفرگ  هچیزاب  ار  مالـسا  تاررقم  بادآ و  هنوگچ  دنراد و  هرهب  نامیا  نید و  زا  رادقم  هچيوما  هداوناخ  دارفا  دینیبب 

ناکرا  تیفیک و  رد  دنهدیمن و  هار  لد  هب  یمیب  یهلا  ماکحا  تنس و  رییغت  زا  دنمرشیب و  خاتسگ و  دح  هچ 

هحفص 298 ] ] 

هاگن ار  راوخ  رگج  يدنه  رسپ  و  دنراذگ . یم  تعدبو  دنیامن  یم  هاوخلد  فرصت  لخد و  تسا - مالـسا  ساسا  نیرت  ردقنارگ  هک  زامن -
نآ قبط  رمع  رکب و  وبا  اـب  هدوب و  دـهاش  دوخ  هک  ار  شترـضح  لـمع  و  ص )  ) ربماـیپ روتـسد  هنوگچ  هک  ارراوخ  اـبر  روخ  قرع  نآ  نک 

- مکح نب  ناورم  هداد و  رییغت  ارعرش  مکح  نامثع  شیومع  رـسپ  هک  نیا  رطاخ  هب  دوش  یم  فرحنم  نآ  زا  دزادنا و  یم  رود  هدرک  لمع 
ورمع شقیفر  و  تسا - هدش  هدناوخ  هداز  نوعلم  نولعم  هداز و  هغابروق  دنا و  هدوب  دیعبت  لاحب  ص )  ) ربمایپ روتـسد  هب  شردپ  دوخ و  هک 
نامثع هیور  شیوخ  لمع  اب  اتدنک  یم  فلخت  تنس  زا  رفن  ود  نیا  رطاخب  يرآ  دوش . لمع  ص )  ) ربمایپ تنـس  هب  دنتـسین  لیام  نامثع  نب 
شوگ و  یغلم ، لامیاپ و  ار  ص )  ) دمحم تنـس  دیامن و  یم  ایحا  ار  نامثع - شدنواشیوخ - زیمآ  تعدب  هیور  و  دشاب ، هدومنن  موکحم  ار 
تنـس فالخ  رب  هک  ره  تسا . تعکر  ود  رفـس  رد  زامن  دـیوگیم " : هک  دـهد  یمن  هدرک  رپ  ار  ایند  شوگ  هک  رمع  رـسپ  ياسر  گـناب  هب 

تسا " . رفاک  دنک  لمع 
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ناناملسم !  مکح  نیا  هب  نیرفآرازه  و  هفیلخ ، نیا  هب  هبهب 

دیع زامن  يارب  نتفگ  ناذا  تعدب 

ناذارکب وبا  و  ص )  ) ربمایپ يارب  نابرق ) رطف و   ) دـیع ود  زامن  رد  هک "  هدرکتبث  ار  تیاور  نیا  يرهز  لوق  زا  مالا "  باتک "  رد  یعفاـش 
 " دش . شرادناتسا  یتقو  هنیدم  رد  جاجح  سپس  تشاذگ و  تعدب  ماش  رد  هیواعم  ار  نیا  هکنآ  اتنامثع  رمع و  يارب  هن  دشن و  هتفگ 

تعدب ارهماقاو  ناذا  و  دنناوخب ، زامن  زا  شیپ  ار  هبطخ  دنورب و  دیع  زامن  هب  رید  هکار  نیا  نایوما  دـسیون " : یم  یلحملا "  رد "  مزح  نبا 
 " دنتشاذگ .

نم نآهک  تسین  نیا  رد  یفالتخا  و  هماقا ، هنو  دراد  ناذا  هن  نابرق  رطف و  دیع  زامن  تشذـگ  هچنآ  ربانب  هدـمآ " : نینچ  راخزلا " رحب  رد " 
یگتخاس  يدروآ و  رد 
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جاجح تسا و  هتخاس  ناورم  ار  نآ  نیریـس  نبا  تیاور  بجوم  هب  تسا و  هتخاس  هیواعم  ار  نآ  بیـسم  نب  دیعـس  تیاور  بجوم  هب  تسا 
ص)  ) شربمایپ شیامرفربانب  تسا . هتخاس  هدروآ و  رد  دوخ  زا  ریبز  نبا  تقیقح  رد  هبالق  وبا  تیاوربجوم  هب  تسا و  هدرک  يوریپ  وا  زا 

دیاـب دـیع  زاـمن  يارب  تسا . تعدـبيا  هتخاـس  هدروآ و  رد  دوخ  زا  هک  تسا "  نآ  یگتخاـس  اـه و  هدروآ  دوخ  زا  اهنآنیرتدـب   " هک ... 
 " هعماج " . هالصلا  هک "  دنهد  رد  گناب  نینچ 

فالتخا باب  هدرک  باب  ار  دـیع  زامن  رد  نتفگ  ناذا  تسخن  یـسک  هچ  هک  نیا  هراـبرد  دـسیونیم : نینچ  يراـبلا "  حـتف  رد "  رجح  نبا 
هدروآ نآ  لثم  يرهز  زا  هقث  زا  یعفاش  تسا . هدوب  هیواعم  وا  هک  دنک  یم  لقن  بیسم  نب  دیعس  زا  حیحـص  يدنـس  اب  هبیـش  یبا  نبا  تسا .

: دیوگ یم  يدواد  هرصب . رد  دوب  دایز  دروآ  دیدپ  ار  نآ  هک  یسک  نیلوا  هک  دنک  یم  تیاور  نمحرلا  دبع  نب  نیـصح  زا  رذنم  نبا  تسا .
دوب . ناورم  درک  باب  ار  نآ  هک  یسک  نیلوا 

نایب زامن  رب  هبطخ  نتخادـنا  شیپ  هلاسم  رد  هکنانچ  دـشاب  هداهن  تعدـب  ارنآ  هیواعم  هک  درادـن  نیا  اـب  یتاـفانم  تاـیاور  لاوقا و  نیا  همه 
ناورم و اریز  درادن  یتریاغم  ناورم  هب  طوبرم  تیاور  اب  تیاور  ود  نیا  دسیون " : یم  زامن  رب  هبطخ  نتخادـنا  شیپ  هلاسم  رد  و  میدرک " .

هدرک عورش  هتـشاذگ و  تعدب  ار  راک  نیا  هیواعم  هک  دوش  یم  هیجوت  ریـسفت و  نینچ  تایاور  نآ  ودنا  هدوب  هیواعم  رادناتـسا  ود  ره  دایز 
دنشاب ". هدومن  يوریپ  وا  زا  شنارادناتسا  دشاب و 

اب هبیش  یبا  نبا  ار  نیا  و  دوب ، هیواعم  داهن  تعدب  دیع  زامن  رد  ار  ناذا  هک  یـسک  نیتسخن  دسیون " : یم  يراسلا "  داشرا  رد "  ینالطـسق 
( دیع زامن  ناذا  ینعی   ) نآ دش  هنیدم  رادناتسا  جاجح  نوچ  هک  دراد  ار  هدوزفا  نیا  شتیاور  رد  یعفاش  تسا . هدرک  تیاور  حیحص  يدنس 

نبا تیاور  ربانب  داـهن . تعدـب  ار  نآ  ناورم  يدواد ، تیاورب  رباـنب  دـش .. . هرـصب  رادناتـسا  داـیز  نوچ  رذـنمنبا  تیاورب  تفرگ . شیپ  ار 
بیبح ،
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داهن " . تعدب  ریبز  نب  هللا  دبع  رذنم ، نبا  زا  يرگید  تیاورب  و  داهن . تعدب  ماشه 
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دسیون . یم  هنوگ  نیمه  اطومحرش "  رد "  یناقرز 
یبا لوق  زا  هبیـش  یبا  نبا  ار  بلطم  نیا  دـندرک . باب  ناورم  ونب  ار  نابرق  رطف و  زاـمن  ردنتفگ  ناذا  دـسیون " : یم  لـئاوا "  رد "  یطویس 
داهن تعدـب  ار  ناـبرق  رطف و  زاـمن  رد  نتفگ  ناذا  هک  یـسک  نیلوا  هک  هدرک  تبث  بیـسم  نب  دیعـس  لوق  زا  ومه  تسا . هدرک  تبث  نیریس 

دوب " . دایز  تفگ  ناذا  دیع  رد  هک  یسک  نیلوا  هک  هدرک  تبث  نینچ  نیصح  لوق  زا  و  دوب . هیواعم 
هماقا ناذا و  يو  هک  هدش  تیاور  ریبز  نبا  هرابرد  دـیوگ : یم  ینغم "  باتکرد "  همادـق  نبا  دـسیون " : یم  لاطوالا "  لین  رد "  یناکوش 
حیحص يدنس  اب   " فنـصم باتک "  رد  هبیـش  یبا  نبا  دوبدایز . تفگ  ناذا  نابرق  رطف و  دیع  رد  هک  یـسک  نیلوا  دنا : هتفگ  و  تسا . هتفگ 

 " دوب . هیواعم  داهن  تعدب  ار  دیع  رد  نتفگ  ناذا  هک  یسک  نیلوا  هک  هدروآ  نینچ  بیسم  نبا  لوق  زا 
باتک رد  یعفاش  تسین . زیاج  نیعم  ياهزامن  رد  زج  نتفگهماقا  ناذا و  هک  تسا  نیا  دنراد  قافتا  نآ  رب  بهاذم  همئا  تسا و  ملسم  هچنآ 
نیعم ياهزامن  ماگنه  هب  زج  ص )  ) ادـخ ربمایپ  يارب  هک  میا  هدـیدن  ام  اریز  تسین . نیعم  ياـهزامن  يارب  زج  ناذا  : " دـسیون یم  مـالا "  " 

: دـیوگب دـنوشیم  عمج  مدرم  هک  تعامج  ياـهزامن  داـیعا و  رد  هک  دـهد  روتـسد  نذوم  هب  زامنـشیپ  هک  تسا  نیا  رتهب  دنـشاب . هتفگ  ناذا 
یلاکـشا هالـصلا ، یلع  یح  دیوگب : رگا  و  درادن . یبیع  زامن ، يارب  دیئایب  دیوگب : رگا  و  دیـسر . رد  زامن  تقو  دـیوگب : ای  هعماج . هالـصلا 

نیدنچ  زا  دیوگ ": یم  اطوم "  رد "  کلام  دوش " ...  يراد  دوخ  شنتفگ  زا  هک  نآ  رتهب  تسا  ناذا  وزج  نوچ  هچ  رگ  درادن 
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دوجو هماقا  نداد و  گناب  زورما  اـت  ص)  ) ادـخ لوسر  ناـمز  زا  ناـبرق  دـیع  ردو  رطف  دـیع  رد  دـنا : هتفگ  هک  ما  هدینـش  نادنمـشناد  زا  رفن 
یم راطوالا "  لین "  رد  یناکوش  درادـن " . دوجو  یفـالتخا  نآ  رـس  رب  اـم  ناـیمرد  هک  تسا  یتنـس  نیا  دـیوگ " : یم  و  تسا " . هتـشادن 
یم یقارع  تسا . عورـشمان  نیدیع  زامن  رد  نتفگ  هماقا  ناذا و  هک  دراد  انعم  نیا  رب  تلالد  تسه  عوضوم  نیا  رد  هک  یثیداحا  دـسیون " :

انتعا تیمها و  لباق  شرظنهک  یـسک  هراب  نیا  رد  دـیوگ : یم  ینغم "  باتک "  رد  همادـق  نبا  دـنا . هدرک  لمع  نیا  قبط  املع  همه  دـیوگ :
تسا " . هدادن  فالخ  رب  يرظن  دشاب 

یم رازگرب  هماقا  ناذا و  نودـب  ار  دـیع  زامن  شترـضح  هک  نیا  و  نابرق ، رطف و  دـیع  زاـمن  دروم  رد  ص )  ) مرکا لوسر  یئاـمنهار  هراـبرد 
: میروآ یم  ار  یئات  دنچ  هک  تسه  رایسب  ثیداحا  تایاور و  هدرک 

ناذا نودـب  درکعورـش  ار  زامن  هبطخ ، زا  شیپ  تسخن و  مدوب . ص )  ) ربمایپ اب  يدـیع  يزور  دـیوگ " : یم  يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباج  - 1
مدرم تخیگنارب و  یهلا ) میلاعت  زا   ) يرادربنامرف هب  درک و  رما  یسرت  ادخ  راگزیهرپ و  هب  دز و  هیکت  لالب  هب  هتـساخرب  دعب  هماقا . نتفگ و 

دومرف " . هظعوم  تفگ و  زردنا  دنپ و  ار  ناشیا  نانز و  شیپ  تفرب  هاگنآ  داد و  زردنا  دنپ و  ار 
." دوب هماقا  ناذا و  نودب  مدناوخ  دیع  زامن  (ص ) ربمایپ اب  رابود - راب و  کی  هن  راب - نیدنچ  دیوگ " : یم  هرمس  نب  رباج  - 2

دیع  رطف و  دیع  رد  دنیوگ " : یم  يراصنا  دبع  نب  رباج  سابع و  نبا  - 3
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دش . یمن  هتفگ  ناذا  نابرق 
نبا زا  ار  نیا  هک  ییحی   ) نامثع ای  رمع  رکب و  وبا  و  دناوخ ، هماقا  ناذا و  نودب  ار  دـیع  زامن  ص )  ) ادـخ ربمایپ  : " دـیوگ یم  سابع  نبا  - 4

( " نامثعهملک رد  دراد  کش  هدرک  تیاور  سابع 
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رگا و  يرآ ، تفگ ك  ياهدوب ؟ ص )  ) ادخ لوسر  اب  ار  يدیع  زامن  دیـسرپ : سابع  نبا  زا  يدرم  دیوگیم " : سابع  نب  نمحرلا  دبع  - 5
رب هک  یمچرپ  کیدزن  هب  دـمآ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  مباـی . روضح  شزاـمن  ردیکدوک  زا  متـسناوت  یمن  مدوب  یمن  یمارگشترـضح  دزن  هب 

تفگن . هماقا  ناذا و  چیهسابع  نبا  و  دناوخ . هبطخ  سپس  دناوخ و  زامن  اجنآ  دوب و  تلص  نب  ریثک  هناخ  رانک 
هن وتسین  نتفگ  ناذا  نآ  زا  سپ  هچ  دیآ و  یم  نورب  زامن  يارب  زامنـشیپ  یتقو  هچ  رطفدیع  زامن  رد  دـیوگ " : یم  رباج  لوق  زا  ءاطع  - 6

." هماقا هن  تسه و  نداد  گناب  هن  زور  نآ  رد  زیچ ، چیه  هن  نداد و  گناب  هن  هماقا و 
هماقایب . ناذا و  یب  دناوخ  زامن  دمآ و  نوریب  ص )  ) ادخ لوسر  يدیع  زور  دیوگیم " : رمع  نب  هللا  دبع  - 7

. " دناوخ زامن  هماقا  ناذا و  نودب  ص )  ) ربمایپ دیوگ " : یم  صاقو  یبا  نب  دعس  - 8
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." دناوخ زامت  هماقا  ناذا و  یب  نابرق  دیع  رد  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ " : یم  بزاع  نب  ءارب  - 9
، " هماقا ناذا و  یب  تفر  یم  دیع  زامن  يارب  هدایپ  ص )  ) ربمایپ دیوگ " : یم  عفار  وبا  - 10

ناذا رطف  دـیع  زامن  يارب  هک  داتـسرف  ماغیپ  دوب - هدـش  هتفرگ  تعیب  وا  يارب  هک  یئادـتبا  ریبز - نبا  هب  سابع  نبا  دـیوگ " : یم  ءاطع  - 11
. " تفگن ناذا  دیع  زامن  يارب  ریبز  نبا  زور  نآ  رد  و  وگن . ناذا  نآ  يارب  مه  وت  نیا  ربانب  دش  یمن  هتفگ 

رمع و رکب و  وبا  هرود  رد  زین  هدمآ و  رد  لمع  هب  ص )  ) ربمایپ هرود  رد  و  هداد ، نیدیع  زامن  يارب  هک  يروتسد  تسا و  ادخ  تعیرـش  نیا 
و تسین ، تعیرـش  نید و  زا  هک  هدرک  دراو  نیدرد  يزیچ  هدروآ و  دـیدپ  ار  شتعدـب  قفاـنم  دوـجوم  نیا  هکنآ  اـت  هتفاـی  همادا  نآزا  سپ 

هایس يراگزور  زیخاتسرب  تما  و  تسا ، خزود  هب  نداتفا  رد  هدرک  لمع  ناب  هک  ره  شزیمآ و  تعدب  راک  وا و  تشونرس  هک  تسا  یهیدب 
يارب هک  نیا  تسا  يا  هفیلخ  هـچ   0 تـسا هدوب  تخب  هریت  ایند  رد  يو  تسد  زا  هک  ناسنامه  تشاد  دهاوخ  هیواعم  يرازگ  تعدـب  رثا  زا 

دنک یم  نآ  زا  تیاـکح  شیاـه  تدـب  رگید  لـثم  شتعدـب  نیا  دروآ  یم  راـبب  یلاـح  دـب  یتـخب و  هریت  ترخآ  اـیند و  رد  شیوـخ  موـق 
تاینمت و اب  هتساوخ و  یم  شلد  هک  روج  ره  تساهدوبن و  دنبیاب  نآ  ننس  میلاعت و  هب  و  درمـش ، یمن  يزیچب  ار  نید  ماکحا  تعیرـشهک و 

رگا هتـشادنپ  الثم  هن . ای  دـیامن  یم  تقباطم  نید  تنـس و  اب  شراک  هک  هتـشادن  نیا  زا  یکاب  هدرک و  یم  لمع  هدـمآ  یم  روج  شتالیامت 
هدرب دای  زا  و  تسا ، هداد  دیع  زامن  هب  رتشیب  یقنور  هوکـش و  هدش و  فوفـص  تدحو  عامتجا و  هب  قیوشت  دنیوگب  ناذا  دیع  زامن  زا  شیپ 
دهد یم  لیکشت  یئاهتمکح  وحلاصم  ار  ماکحا  داینب  دنجنس و  یمن  اه  سایق  اه و  كالم  نینچ  اب  ار  شماکحا  ادخ و  نید  هک  هتسنادن  و 

یتمکح  تحلصم و  دیع  زامن  زا  شیپ  نتفگناذا  رد  رگا  و  تسین ، هاگآ  نآ  زا  یسک  ادخ  زج  هک 
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رد هیواـعم  راذـگب  شیارجا ، قلخ و  هب  شغـالبا  روماـم  دـش و  یمراد  ربخ  یحو  قیرط  زا  ص )  ) ماـقم یلاـع  ربماـیپ  ناـمگ  یب  دوب  هتفهن 
رـسو تشون  رـس  زا  تسا و  ربخ  اب  شتاکرح  زاادـخ  دودـب ، اه  یئاوران  یپ  زا  دـلولب و  شیاه  يراک  دـب  هناهارمگ و  تـالیخت  بـالجنم 

شماجنا 

دناوخ یم  هبنشراهچ  ار  هعمج  زامن  هیواعم 
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هدام نیا ، هک  تخیوآ  وا  هب  یقـشمد  يدرم  دـمآ ، قشمد  هب  يروتـس  رب  راوس  نیفـص - ياه  هدربن  زا  تشگزاب  رد  هفوک - یلاها  زا  يدرم 
شیوخ ياعدم  تابثا  يارب  یقشمد  درم  دنتشاد  هضرع  هیواعم  رب  ار  ناشیاوعد  دنا . هتفرگ  نم  زا  نیفص  گنج  يانثا  رد  هک  تسا  نمرتش 

روتـس نآ  داد  روتـسد  درک و  رداص  یفوک  درم  هیلع  يار  هیواعم  هجیتن ، رد  تسا . يو  نآ  زا  رتش  هدام  نآ  هکنیا  رب  دنارذگ  دهاش  هاجنپ 
نوچ و  هدش . رداص  هک  تسا  یئار  نیا  تفگ : هیواعم  رتش . هدام  هن  تسا  رن  رتش  نآ ، تفگ : یفوک  درم  دـهد . لیوحت  یقـشمد  درم  هب  ار 

ار نآ  ياهب  ربارب  ود  و  دزرایم . دنچب  شروتس  دیسرپ  وا  زا  دمایب و  ات  داتسرف  یفوک  درم  نآ  لابند  هب  ار  یسکهنایفخم  دنتفرب  شروضح  زا 
هک دـش  مهاوخ  وربور  يو  اـب  یهاپـس  رازه  دـصکی  اـب  نم  وـگب  یلع  هب  تفگ : يراـتفر و  شوـخ  دوـمن و  یکین  وا  هب  تخادرپ و  يو  هب 
هار رد  درب  یم  نیفـص  هب  ار  اهنآ  یتقو  هک  شهارب  رـس  دندوب و  هیواعم  رادربنامرف  نادنچ  و  دراذـگ . یمن  قرف  هدام  ورن  رتش  نیب  ناشیکی 

ورمع نخـس  دنرب و  یم  شیوخ  رـس  يالاب  رب  ار  واو  دندوب  هداهن  شهارب  رـس  گنج  ماگنهب  و  دناوخ . هعمج  زامن  اهنآ  اب  هبنـشراهچ  زور 
رـس راک  و  تسا . هتـشک  هداد و  نتـشک  هب  دوخ  يرای  هب  شندـناشک  اب  ار  رـسای  رامع  هک  تسا  یلع  تفگ : هک  دنتـشاد  رواب  ار  صاع  نب 

ات ودنتخادرپ  یم  نآ  هب  یکدوک  زا  دنتخاس و  رمتسم  يا  هیور  تنس و  ار  یلع  رب  نداتسرف  تنعل  هک  دیشک  اجنادب  هیواعم  هب  ناشیگ  درپس 
دنداد " . یم  همادا  گرم  يریپ و 

رارق یسرب  ثحب و  دروم  ریدغ "  يانثا "  رد  نآ  زا  يا  هراپ  هک  تسا  تبث  اهزیچ  دمآ  هتـشونهک  هیواعم  یگدنز  زا  هایـس  هحفـص  نیا  رد 
رب نداتسرف  تنعل  دننام  تفرگ 

هحفص 305 ] ] 

راد ار  وت  هک "  رسای  رامع  هب  ص )  ) ربمایپ شیامرف  زا  صاع  نب  ورمع  هیجوت  و  رمتـسم ، يا  هیور  تنـس و  هباثم  هب  ع )  ) یلع نینموملا  ریما 
هزین ریشمش و  نایم  هب  هدروآ و  گنچ  هب  ار  وا  نوچ  تسا  هتشک  ار  وا  یلع  هک  لکـش  نیا  هب   " تشکدهاوخ . یلخاد  راک  زواجت  هتـسد  و 

یم شنارادـفرط  هرابرد  ار  هیواعم  هدـیقع  ورظن  راهظا  اجنیا  رد  اهنآ . نید  لقع و  نازیم  هیواـعم و  نارادـفرط  یئاسانـش  و  تسا ، هتخادـنا 
نید يداقتعا و  یب  يرصنع و  تسس  یتریـصب و  یب  یلقع و  مک  يدرخبان و  تسا و  هتخانـش  تقدب  ویتسردب  ار  اهنآ  مینیب  یم  میناوخ و 

هارمه تسدمه و  دوخ  اب  تما  نیتسارياوشیپ  ماما و  اب  گنج  يارب  ار  اهنآ  هداد و  رارق  هدافتسا  ءوس  دروم  هتفرگ و  راکب  ار  اهنآ  یسانشن 
يدـع و نب  رجحهصق  رد  هک  زیمآ  ناتهب  لطاب و  ياهتاهـش  رگید  هتـشک و  ار  ناـمثع  ع )  ) یلع هک  هتفرگ  تداهـش  اـهنآ  زا  تسا و  هدرک 

تسا . هتفرگ  تروص  نآ  لاثما 
یقوقح ياوعد  لصف  لح و  ناونع  هب  یـضاق و  ماقم  رد  هک  یئاوران  مکح  الوا - زکرمتم : نآ  رب  تساهتکن و  دـنچ  هجوتم  امرظن  اجنیا  رد 

نآ هتـسناد و  هدـید و  دوخ  هک  هدوب  يرن  رتش  هتـشاد  دوجو  هچنآ  تسا و  هتـشادن  دوجو  هک  يرتش  هدام  هرابرد  مکح  تسا ، هدرک  رداص 
ارجا هب  هدوب  هداهن  تسردان  غورد و  تداهـش  هاـجنپ  ساـسا  رب  هک  ار  یلطاـب  مکح  وا  تسا . هدوب  رفن  هاـجنپ  تداهـش  عوضوم  زا  جراـخ 

یمکح نیا ، دـیوگ : یم  تسا  لطاب  یمکح  هک  دـمهف  یم  دـناد و  یم  ار  تقیقح  هک  یلاح  رد  اوسر  یگناب  هب  یئور و  رپ  اب  دراذـگیم و 
ادخ نیتسار و  ماما  اب  هزیتس  هب  ارهدرک  مگ  ياهرخ  نیا  زا  سار  رازه  ردـصکی  اب  هک  دـلاب  یم  دوخ  هب  هتـشذگ و  هدـش و  رداص  هک  تسا 

شکاپ نید  ویمارگ  ربمایپ  اب  هک  هدوب  گنج  هزیـست و  رد  يواب  هن  تقیقح  رد  و  تفر ، دهاوخناراگ  زیهرپ  يالوم  ناشلا و  میظع  تسرپ 
رد تسا . ام  هجوت  درومهبنـشراهچ  رد  شندناوخ  هعمج  زامن  عوضوم  ایناث - تسا . هدوب  زیتس  رد  نیک و  هبشراختفا  رپ  ینامـسآ  باتک  و 
رب هعمج  زامن  يا  هبنشراهچ  زور  ناشدنیاشوخان - يدصقب  شربمایپ و  ادخدض و  رب  هدوب و  عورشم  ان  رفـس  هک  نیفـص - هب  یـشک  رگـشل 

هتشگن و راکشآ  نم  رب  شزار  نونک  ات  هتـشاد و  لوغـشم  دوخ  هب  ارم  نهذ  هک  تسا  يا  هلاسم  هعمج ، زامن  تقو  رییغت  نیا  دنک . یمرازگ 
وا هب  یهاپـس  همه  نا  زا  یکی  روطچ  هدوب  نینچ  رگا  و  تسا ؟ هتـشادنپ  هعمج  ار  هبنـشراهچ  هدرک و  شومارف  ار  هعمج  اـیآ  هک  متریح  رد 
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زا  کیچیه  دشن و  روآ  دای 

هحفص 306 ] ] 

تعاس هعمج و  زور  تلیضف  رد  هک  دنیببتسناوت  یمن  ار  ص )  ) ربمایپ تاشیامرفای  درکن ؟ بلج  ار  شهجوت  یهاپـس  ناشورخ  يایرد  نآ 
زا یمالـسا  تما  زیامت  زایتما و  هیام  هک  يدـیعار  هعمج  شترـضح  هک  ار  نیا  دوب و  هتفای  رودـص  فرـش  نآ  یبحتـسم  ياهراک  شیاه و 

یکی هک  دزاس  راومه  نت  رب  تسناوت  یمن  راوخ  رگج  يدنه  رسپ  و  دندوب ، هدرک  نینچ  ناناملـسم  يو  زاسپ  هدرمـش و  تسا  ماوقا  رگید 
دب ینامرفان و  رـس  زا  هجیتن  رد  و  دشاب ، هدومنن  شلامدـگل  هتخاسن و  شهابت  وا  دـشاب و  رارق  رب  جـیار و  نانچمه  ص )  ) ربمایپ ياهتنـس  زا 

هدیزرو و شالتتعیرـش  نید و  یهابت  رد  درک و  يراکفالخرایـسب  وا  و  دهد ، رییغت  دنادرگب و  ار  هعمح  زامن  تنـس  هک  دشنآ  رب  یهاوخ 
نیرت نیگنـس  هک  هدمآ  ص )  ) ربمایپ زا  ثیدح  هک  هدیزگرب  تهجنآ  زا  ار  هبنـشراهچ  زور  مه  دیاش  تسا ؟ هدناشک  داسف  هب  ار  ناناملـسم 
رییغت شراک  هک  هتسنادن  و  دهاکب ، شا  ینیگنس  یسحنزا و  نآ  رد  هعمج  زامن  ندناوخ  اب  هتساوخ  و  زارد ، سحن و  يزور  تسا و  اهزور 

تسا . هدومن  هراسخر  نآ  رب  دیشروخ  هک  يزور  نیرتهب  تسا و  اهزور  رورس  هعمج  تسایهلا و  ریذپان  رییغت  تنس 
ام هب  یبجعت  نادـنچ  تسا  هتخادـنا  ریخات  رهظ  زا  دـعب  هب - شتقو  زا  هعمج  زامن  دـنیوگب  هک  نیا  زا  رگید  شلاثما  تعدـب و  نیا  ندـید  اب 

هعمج زامن  و  تقو ، رگید  هن  دیـشروخ و  لوز  تسا  لاوز "  هعمج " ، زامن  ماگنه  مالـسا  تعیرـش  رد  هک  یلاـح  رد  داد . دـهاوخن  تسد 
سپ و  زامن ) يارب   ) میدش یم  عمج  ص )  ) ربمایپ ملسم  تباث و  تنس  نیا  و  رهظ ، زامن  تقو  نامه  تسرد  شتقو  تسا و  رهظ  زامن  ياجب 

يا هیاس  راوید  هک  میدـناوخ  یم  هعمجزامن  ص )  ) ربمایپ اـب  یلاـح  رد  اـم  دـیوگ " : یم  هملـس  مه  میتشگ " . یم  هیاـس  لابندـب  تغارف  زا 
دنسرپ : یم  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  زا   " دننیشنب . شریز  هک  تشادن 

هحفص 307 ] ] 

لاوز ماگنه  هب  ار  نامنارتش  میتفر  یم  دـعب  دـناوخ  یمزاـمن  دـهد " : یم  باوج  دـناوخ ؟ یم  تقو  هچ  ار  هعمج  زاـمن  ص )  ) ادـخ ربماـیپ 
یم باتفآ  شدرگ  ماگنه  هب  ار  هعمج  زاـمن  ص "   ) ادـخ ربماـیپ  دـیوگ " : یم  کـلام  نب  سنا   " میروآ . رد  شیاـسآ  لاـح  هب  دیـشروخ 

ود ای  کی  زا  شیب  لاح  نآ  رد  میتفر و  یمهیاس  هب  هاگنآ  هدناوخ  ص )  ) ادخ لوسراب  ار  هعمج  زامن  دیوگ " : یم  ماوع  نب  ریبز   " دناوخ .
 " نامیاپ . ياج  هزادناب  زج  میتفای  یمن  يا  هیاس  نیمز  يور  میتشگ و  یم  رب  هاگنآ   " هدرک ... تیاور  هیواعم  وبا  هکنانچ  ای  دوبن "  مدق 
لاوز ماگنه  هعمج  زامن )  ) تقو دـسیون " : یم  شیوخ  حیحـص "  رد "  يراخب  دوب "  نامیاپ  ياج  هزادـنا  هب  طقف  هیاـس  نیمز  يور  رد  " 

 " رد یقهیب   " تسا . هدش  تیاور  روطنیمه  مهنع - هللا  یضر  ثیرح - نب  ورمع  ریـشب و  نب  نامعن  ویلع  ورمع  لوق  زا  و  تسا . دیـشروخ 
، تسا هدـش  تیاور  ثیرح  نب  ورمعو  ریـشب  نب  نامعن  لـبج و  نب  ذاـعم  یلعو و  رمع  ناـیز  زا  هتفگ  نیا  دـسیون " : یم  يربکلا "  ننـسلا 

تـسترابع هعمج  دسیون " : یم  یلحملا "  رد "  مزح  نبا  تسا " . دیـشروخ  لاوز  ماگنه  هعمج  زامن )  ) تقو هک  تسا  هتفگ  نیامدوصقم 
رگید رد  تسا  رهظ  زامنتقو  نایاپ  نآ  تقو  نایاپ  و  یناوخب ، هعمج )  ) زاـمن تسین  اور  دیـشروخ  لاوز  زا  سپ  زج  و  هعمج . زور  رهظ  زا 

رهظ زامن  تقو  تسرد  هعمج  زامن  تقو  هک  دنا  هدـیقع  نیا  رب  هماع  هعمج ،) زامن  ) تقو اما  دـسیون " : یم  دـشار  نبا  هتفه " .) ي   ) اهزور
شیپ هعمج  زامن  ندناوخ  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  یعمج  تسیناور . دیـشروخ  لاوز  زا  شیپ  هعمج  زامننادناوخ  و  لاوز ، تقو  ینعی  تسا ،

زا 
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هحفص 308 ] ] 

نیا رد  هک  یثیداـحا  نتـشون  زا  سپ  ملـسم  حیحـص "  حرـش "  رد  يوون  تسا " . لـبنح  دـمحا  هتفگ  نیا  و  تسا ، زیاـج  دیـشروخ  لاوز 
هک دـنا  هتفگ  ناشیا  زا  دـعب  ياه  لسن  ناعبات و  باحـصا و  زااملع  زا  يا  هدوت  یعفاش و  هفینح و  وبا  کـلام و  دـیوگ : یم  تسه  عوضوم 

هدیقع نیا  فالخ  رب  يرظن  قاحـسا  لبنح و  نب  دـمحا  زج  یـسک  چـیه  و  تسا ، زیاج  دیـشروخ  لاوز  زا  سپ  طقف  هعمج ، زامن  ندـناوخ 
زا یئاهزیچ  عوضوم  نیا  رد  دـیوگ : یم  یـضاق  دـنا . هدرمـش  زیاج  دیـشروخ  لاوز  زا  شیپ  ار  شندـناوخ  رفن  ود  نیا  طقف  تسا و  هدادـن 

هدیقع نیا  دـیوگ : یم  ینالطـسق  تسا " . هماع  قافتا  دروم  هچنآ  رگم  تسین  تسرد  اهنآ  زا  کی  چـیه  هک  تسا  هدـش  تیاور  باحـصا 
تایاور دانتـسا  هب  تسا  تسرد  دوش ، هدـناوخ  دیـشروخ  لاوز  زا  شیپ  رگا  هک  دراد  هدـیقع  لـبنح  نب  دـمحا  و  تسا ، نادنمـشناد  مومع 

دنا . هدناوخ  یم  دیشروخ  لاوز  زا  شیپ  ار  هعمج  زامن  مهنع - هللا  یضر  نامثع - رمع و  رکب و  وبا  دیوگیم  هک  يا  هدشن  تباث 
ار یئاور  قرط  نیا  ناسانشثیدح  دوش و  یم  یهتنم  یملس  نادیس  نب  هللا  دبع  هب  هدرک ، دانتـسا  اهنآ  هب  لبنح  نب  دمحا  هک  یی  یئاور  قرط 

فیعـض یثیدح  نآ ، دـسیون " : یم  هیارلا "  بصن  رد "  یعلیز  دـنا . هدـناوخ  رابتعا  یب  شزرا و  یب  نادیـس ، نب  هللا  دـبع  دوجو  تلع  هب 
یم يرابلا " حتف  رد "  رجح  نبا  تسه " و  رظنقافتا  نادیس  نب  هللا  دبع  فیعـض  رب  دیوگ " : یم  هصالخ "  باتک "  رد  يوون  تسا " و 
یم يراـخب   " تسا لوهجم  هبـش  دـیوگ " : یم  يدـع  نبا  تسا "  هدـشن  هتخانـش  ندوب  لداـع  هب  نکل  ، تسا یگرزب  یعباـت  وا  دـسیون " :

زاسان نآ  اب  دشاب  یم  نآ  زا  رت  مکحم  هک  يرگید  تایاور  هکلب  هتـشگن ، دییات  نارگید  تیاور  اب  هدرکتیاور  يو  هک  یثیدـح  دـیوگ " :
نب هللا  دـبع  هچنآ  فالخ  رب  یلعو ، رمع  رکب و  وبا  هک  نیا  زا  یکاـح  نیتم  تسرد و  ياهدنـس  اـب  دروآ  یم  یتاـیاورهاگنآ  تسا "  راـگ 

دنا . هدرک  یم  لمع  دنک  یم  تیاور  نادیس 

هحفص 309 ] ] 

رد ار  هعمج  زامن  هک  هیواعم  راک  و  تسه . رهظ  زامن  تقو  رد  هک  تسا  نامه  هعمج ، زاـمن  تقو  هراـبرد  ملـسم  تباـث و  تنـس  نیارباـنب ،
. ورتسار ناینیشیپ  هویش  زا  فارحنا  تسا و  هدوب  ص )  ) مرکا ربمایپ  یئامنهار  تنـسزا و  فلخت  هدناوخ ، دیـشروخ  لاوز  زا  شیپ  زورمین و 

شیاهراک . رگید  شتافارحنا و  رگید  نانچ  یفارحنا 

هحفص 310 ] ] 

نتشاد يرسمه  هب  نامزمه  ار  رهاوخ  ود  تعدب 

رهاوخ هک  ار  زینک  ود  ناـسنا  تسا  زیاـج  اـیآ  دندیـسرپ  هیواـعم  زا  يا  هلیبـق  تسا : هدرک  تبث  نینچ  دـمحم  نب  مساـق  لوـق  زا  رذـنم ، نبا 
؟ يداد اوتف  روطنیا  تفگ : ضارتعا  هب  هدینش  ار  شنخس  ریشب  نب  نامعن  درادن . یلاکشا  تفگ : دشاب ؟ هتـشاديرسمه  هب  مه  اب  دنرگیدکی 

الاـح ادـخب  هآ  تفگ : دـنک ؟ راـیتخا  يرـسمههب  ار  وا  دـناوت  یم  دـشاب  شزینک  شرهاوخ  یـسک  رگا  وت  رظن  هب  سپ  تفگ : يرآ . تفگ :
ناگدرب ریغ  ناـگدرب و  دروم  رد  شتمرح  يدـنواشیوخ و  دـنویپ  تفگ : و  تسین . اور  اریز  دـنزیهرپب ، راـک  نیا  زا  وگب : اـهنآ  هب  مدـیمهف 

تسا . ناسکی 
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نامدقتم و زا  کی  چیه  و  تسا . هدش  هدرمـش  وا  ياه  تعدب  زا  و  هدرک ، باب  نامثع  ار  راک  نیامیتفگ  ریدغ "  متـشه "  دلج  رد  هکنانچ 
رب یلطاب  ناینب  هتـساوخ  نامثع ، يار  تسـس  هیاپ  رب  هدش و  ادـیپ  هیواعم  ات  دـنا  هدرمـشن  چـیه  هب  ار  شرظن  هدومننتقفاوم و  وا  اب  نارخاتم 

لطاب یئاوسر و  سوک  ام  هتـشگ و  اوسر  نکل  دشوپب ، ص )  ) ربمایپ تنـس  نآرق و  زا  هدـید  ودـیامن  ایحا  ار  شیومع  رـسپ  تعدـب  دروآ و 
میدزب . ار  شا  یئارگ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
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طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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