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نایفسوبا رسپ  هیواعم  يارب  یشارت  9تلیضف 

تاید دروم  رد  هیواعم  9تعدب 

شزامن ریبکت  10كرت 

دنک یم  يراددوخ  کیبل  مهللا  کیبل  نتفگ  زا  یلع  اب  ینمشد  رس  زا  13هیواعم 

دنام كورتم  هعیش  اب  ینمشد  يارب  هک  ییاه  16تنس 

ندناوخ زامن  زا  شیپ  ار  هبطخ  18تعدب 

دنک یمن  ارجا  ار  مالسا  يرفیک  نیناوق  زا  یکی  19هیواعم 

تسین زیاج  هک  دشوپ  یم  ییاه  سابل  21هیواعم 

دزاس یم  بوسنم  شیوخ  اب  ار  دایز  22هیواعم 

نایفسوبا هب  دایز  باستنا  اب  25تفلاخم 

دش مالعا  هنوگچ  نایوما  هب  دایز  29یگتسب 

دیزی يارب  يریگ  32تعیب 

32هراشا

دریگ یم  تعیب  دیزی  يارب  ماش  35رد 

دیزی يدهع  تیالو  تعیب  دلاخ و  نب  37نمحرلادبع 

يرجه جنپ  هاجنپ و  لاس  نامثع  نب  37دیعس 

دیزی يدهع  تیالو  تعیب  دروم  رد  هیواعم  ياه  39همان 
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39هراشا

صاع نب  دیعس  هب  هیواعم  42همان 

یلع نب  نیسح  هب  هیواعم  43همان 

رفعج نب  هللادبع  هب  هیواعم  43همان 

دیزی يدهع  تیالو  44تعیب 

44هراشا

لوا 45رفس 

45هراشا

لوا رفس  ياه  وگتفگ  زا  يرگید  47نایب 

ءادهشلا دیس  نیسح  ماما  50قطن 

يریگ تعیب  يارب  شالت  رفس و  53نیمود 

شتایانج دیزی و  هب  56یهاگن 

هیواعم ياه  58تیانج 

ییوگ مانشد  زا  یهن  رد  ربمایپ  65ثیداحا 

دگنج یم  یلع  نینموملاریما  اب  راوخرگج  هدنه  69رسپ 

یلع تلیضف  رد  73یثیداحا 

دنک یم  هرخسم  ار  ربمایپ  ثیداحا  77هیواعم 

درادرب نایم  زا  مه  ار  لوسر  مان  دهاوخ  یم  78هیواعم 

شیاه همان  رد  یلع  هب  هیواعم  79یخاتسگ 

راوخ رگج  هدنه  رسپ  يزرو  هانگ  يراکهبت و  هدنورپ  زا  82یشخب 

راوخ رگج  هدنه  رسپ  هایس  همانراک  رد  اوران  ياه  84تمهت 

یلع اب  گنج  يارب  هیواعم  ياه  هناهب  87یسررب 

87هراشا

دنتشک ار  نامثع  یناسک  93هچ 
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دش یم  ماجنا  دیاب  هنوگچ  نامثع  94یهاوخنوخ 

هیواعم زا  رجح  نبا  96هیعافد 

یلع نینموملاریما  یمازعا  ياه  100تئیه 

نینموملاریما تمدخ  هب  هیواعم  یمازعا  105تئیه 

دنراد یم  رب  هیواعم  فده  روظنم و  زا  هدرپ  اه  106همان 

دزاس یم  الم  رب  ار  شروظنم  هیواعم  حیرص  114فرح 

تسا هدوب  نمزم  هیواعم  117میمصت 

هدعج اب  هیواعم  ردارب  121يوگتفگ 

هدید یم  توبن  باوخ  124هیواعم 

؟ روظنم هچ  هب  126تیمکح ،

هیواعم يارب  رجح  نبا  هیعافد  129یسررب 

129هراشا

ناراکتیانج يارب  يرپس  130داهتجا 

؟ تسیچ 133داهتجا ،

هیواعم داهتجا  هب  136یهاگن 

137هراشا

هیواعم یناد  138تنس 

تسا هدرک  لقن  هیواعم  هک  ییاه  ثیدح  هب  139یهاگن 

149عامجا

هیواعم زا  رجح  نبا  155عافد 

هیواعم بقانم  رد  164یهاگن 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  165هرابرد 
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دلج 20 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 
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297/452 ییوید :  يدنب  هدر 
م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نرق 09 رد  ریدغ  ءارعش 

یسرب ظفاح  هیریدغ 

اه یناوخ  رترب  رد  ییوگ  هفازگ  شهوکن 

نایفسوبا رسپ  هیواعم  يارب  یشارت  تلیضف 

تاید دروم  رد  هیواعم  تعدب 

تیلقا دارفا  هید  هب  عجار  : متفگ مدیـسرپ و  يرهز  زا  تسا " : هدرک  تبث  نینچ  قاحـسا  نبدـمحم  لوق  زا  تاید "  زا "  ثحب  رد  كاـحض 
: تفگ تسا . هدش  ادیپ  فالتخا  شدرومرد  نوچ  دوب  ردـقچ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هرود  رد  هک  وگب  ناناملـسم  تیامح  تحت  یبهذـم  ياه 

هیواعم ات  دوبرانید  رازه  نامثع  ورمع  رکبوبا و  و  (ص ) ادـخ ربماـیپ  هرود  رد  دـناد . یمن  ار  نآ  نم  زارتهب  یـسک  برغمو  قرـشم  ناـیمرد 
هید تفگ : یقهیب " : تیاور  هب  ای  داد " . یم  یمومع  هنازخ  هب  ار  رگیدرانید  دـصناپ  داد و  یم  راـنید  دـصناپ  هتـشک  هداوناـخ  هب  هک  دـمآ 
هید فصن  دمآ  هیواعم  یتقو  اما  دوب ، ناملسم  هید  لثم  مهنع - هللا  یضر  نامثع - رمع و  رکبوبا و  و  ص )  ) ربمایپ هرود  رد  يراصن  دوهی و 
نآ هراـبرد  زیزعلادـبع  نبرمع  سپـس  هک  دوزفا  هاـگنآ  تخیر  یم  یمومع  هنازخ  هب  ار  رگید  فـصن  دادـیم و  هدـش  هتـشک  هداوناـخ  هب  ار 

 " دومن . اغلا  دوب  هتشادررقم  هیواعم  ار  هچنآ  درک  مکح  فصن 
تیلقا دارفا  هید  هک  تسا  هدرک  لقن  نینچ  نمحرلادبع  یبا  نب  هعیبر  زا  حیحـص  دنـس  اب  دوادوبا  هک  تسا  هدـمآ  یقنلارهوج "  " باتک رد 
هزادنا هب  هیواعم ، تفالخ  لیاوازا  یتمـسق  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  و  ص )  ) ادخ لوسر  هرود  رد  ناناملـسم ، تیامح  تحت  یبهذم  ياه 

تراسخراچد مه  ناناملـسم  هنازخ  دـنا  هتـشگ  نایز  راچد  شندـش  هتـشک  زا  لوتقم  هداوناخ  رگا  تفگ : هیواعم  ادـعب  دوبناناملـسم ، هید 
یکی دعب  یتدـم  وا . هداوناخ  هب  ار  رانید  دـصناپ  ینعی  رگید  فصن  دـیهد و  ار  ناناملـسم  هنازخ  هبار  تمارغ  فصن  نیاربانب  تسا ، هتـشگ 

رگا تفگ : هیواعم  دش . هتشک  همذ  لهازا 

هحفص 6 ] ] 

شناـیفارطا هب  هاـگنآ  يددـم . تسا و  ناناملـسم  يارب  یکمک  هک  درک  میهاوخهظحـالم  میـشیدنیب  دوش  یم  هنازخ  دراو  هک  يدـمآرد  هب 
هید هک  تشاد  رارق  نیارب  تنـس  دـیوگ : یم  يرهز  دـسیون "  یم  شخیرات  رد  ریثک  نبا  دـیهدرارق . رانید  دـصناپ  اراهنآ  هید  داد : روتـسد 

فـصن هب  درک و  مک  ار  نآ  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  هیواعم  و  دشاب . ناملـسم  هیداب  ربارب  ناناملـسم  تیامح  تحتیبهذم  ياه  تیلقا  دارفا 
 " تشادرب . دوخ  ار  نآفصن  دیناسر و 

بهاذـم همئا  زا  ار  نیا  وتسا  هدوبن  رازهکی  يرهز "  رادـنپ "  فالخرب  ص )  ) ربمایپ هرود  رد  همذ ، لـها  هسد  هکمیتشون  متـشه  دـلج  رد 
لماش هیواعم  راک  لاح  ره  هب  تسا . هدوب  نامثع  هتشاد  ررقم  رازهکی  ار  نآ  هک  یـسک  نیلوا  و  تسا ، هتفگن  یـسک  هفینحوبا  زج  یمالـسا 

: تسا تعدب  هس 
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تساهتفرگ . رانید  رازه  ار  هید  - 1
تسا . هدرک  میسقت  ناسکی  هب  یمومع  هنازخو  لوتقم  نارب  ثاریم  نایم  ار  نآ  - 2

و درادرب ، رخآ  رد  ار  لاملا  تیب  مهـس  دیابن  دـشاب ، هتـشاد  مهـس  نآ  زا  یمومع  هنازخ  هدوبرازهکی و  تنـس  بجوم  هب  هید  هک  ضرفب  - 3
تسا . هدوب  تعدب  نیموس  راک  نیا 

دنادرگ یم  شیوخ  يزابسوه  هچیزاب  کلذعم  دناد و  یم  ای  دناد  یمنار  یعرش  مکح  کی  ياه  هبنج  زا  کیچیه  هک  يا  هفیلخ  هب  هب ! هب 
مـشیدنیب هید ... هراـبرد  رگا  دـیوگ : یم  دسانـش و  یمن  یهلا  تاررقم  ياربیـسدقم  دـح  دوش و  یمن  لـئاق  یهللا  نوناـق  يارب  یـشزرا  و 

یم دوخ  ار  هچ  ره  هک  دـهد  یمن  هار  لد  هب  نیا  زا  يا  هغدـغد  هن  دـیامن و  یمن  ادـخ  مکح  هب  ییاـنتعا  چـیه  و  درک ... میهاوخ  هظحـالم 
هنادنمدرخ نیتم و  دنپرد  لاعتم  يادخ  هک  یلاح  رد  دساره  یمن  يرازگتهدـب  زا  و  درادبوسنم ، یهلا  تعیرـش  هب  ددنـسپ  یم  دـهاوخ و 

تردق گنچب  ار  وا  تسار  تسد  اعطق  ددنبب  ام  هب  ارتفا  هب  ار  تایرظن  اه و  هتفگ  يا  هراپ  رگا  دیامرف " : یم  دیجم - نآرق  یهلا -

هحفص 7 ] ] 

 " دیرب . میهاوخ  ار  شندرگ  گر  هاگنآ  تفرگ و  میهاوخ  شیوخ 

شزامن ریبکت  كرت 

نیلوا هک  دـنک  یم  تیاور  دـیبعوبا  دوب . هیواـعم  درک  كرت  ار  ریبـکت  هک  یـسک  نیلوا  تسا : هدرک  تبث  نینچ  هریرهوـبا  لوـق  زا  یناربـط 
دوب .  " دایز درک "  كرت  ار  نآ  هک  یسک 

دوب . هیواعم  درک  مک  ار  ریبکت  هک  یسک  نیلوا  تسا : هدرک  تبث  ار  تیاور  نیا  بیسم  هبیش  یبا  نبا 
تسا و هدرک  كرت  هیواعم  زا  يوریپ  هب  ارنآ  داـیز  اریز  درادـن ، تاـفانم  یلبق  تیاور  اـب  نیا  دـسیون " : یم  يراـبلا "  حـتف  رد "  رجح  نبا 

یلا لیاسولا  باـتک "  رد  دـنا "  هدرک  ریبعت  ریبکت  نتفگ  هتـسهآ  ءاـفخا و  هب  ار  نیا  نادنمـشناد  زا  یعمج  و  ناـمثع . زا  دـیلقت  هب  هیواـعم 
هک نآ  نودب  هدمح  نمل  هللا  عمس  تفگ : یم  نوچ  هک  دوب  هیواعم  درک  فذح  ار  ریبکت  هک  یـسک  نیلوا  هدمآنینچ " : لئاوالا "  هرماسم 
هک یسک  نیلوا  هک  هدرک  تبث  میهاربا  لوق  زا  هبیش  یبا  نبا  و  دناسر ، یم  یبعش  هب  دنساب  يرکسع  ار  نیا  تفریم . هدجس  هب  دیوگب  ریبکت 

دوب . دایز  درک  فذح  ار  ریبکت 
هب هیواعم  هدرک و  كرت  ار  ریبکت  هیواعم  يوریپ  هب  دایز  اریز  دنرادن ، تافانم  مه  اب  تایاور  نیا  دـیوگ : یم  راطولا " لین  رد "  یناکوش  " 

نتفگ ریبکت  هیما  ینب  دیوگ : یم  يواحط  دنا . هتسناد  نآ  نتفگ  هتسهآ  ار  ریبکت  كرت  نادنمشناد  زا  یعمج  و  نامثعدیلقت ،

هحفص 8 ] ] 

دندرک . یم  كرت  هک  دوبن  یتنس  نیلوا  نیا  و  دندرک ، كرت  ار  نتساخرب  ماگنه  هب  هن  دوجس و  عوکر و  هب  نتفر  ماگنههب 
دنلب يادص  هب  شزامن  رد  دناوخ و  زامن  هنیدم  رد  هیواعم  هک " درک  تبث  کلام  نب  سنا  لوق  زا  ار  تیاور  نیا  مالا "  باتک "  رد  یعفاش 
نوچ درب و  نایاپب  ار  نآات  دناوخنار  يدعب  هروس  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  یلو  دـمح  هروس  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسبندـناوخب  درک  عورش 

وس ره  زا  دندوب  هدینش  ار  نآ  هک  نارجاهم  همه  داد  مالس  ار  شزامن  یتقو  درک . مامت  ار  شزامن  ات  تفگن  ریبکت  تفر  دوجـس  عوکر و  هب 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  دـناوخ  زامن  ادـعب  یتقو  هجیتن  رد  ! يدرک شومارف  ای  يدـیدزد  ار  زامن  زا  یئزج  هیواعم ! يا  هک  دنتـشادرب  گـناب 
تفگ . یم  ریبکت  تفریم  هدجس  هب  نوچ  دناوخ و  یم  ار  دمح ) هروس   ) نآرقلا ماهروس  زا  دعب  هروس 

تفرگ و هدهع  هب  ار  مدرم  يزامنـشیپ  دـمآ و  هنیدـم  هب  هیواعم  تسا : هدرک  تبث  هعافر  نب  دـیبع  قیرط  زا  ار  تیاور  نیا  باتک : نامه  رد 
مامت ار  شزاـمن  یتقو  هجیتنرد ، تفگن . ریبکت  نآزا  ندـمآرب  اـی  دوجـسو  عوکر  هب  نتفر  ماـگنه  هب  دـناوخن و  ار  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ماگنه هب  ریبکت  و  دشاجک !؟ میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  يدـیدزدار !؟ زامنزا  ییزج  هیواعم ! يآ  هک  دنتـشادرب  گناب  راصناو  نارجاهم  درک 

دش . وا  هب  هک  یتاضارتعا  دوب و  یتاداقتنا  هلمج  زا  نیا  دیازفا  یم  و  دناوخ . ناشیااب  يرگید  زامن  سپ  ندمآرب !؟ نتفر و  دوجس  عوکر و 
تسا . هدرک  تبث  سنا  قیرط  زا  ار  تیاور  نیا  راصنا " باتک "  فلوم  هدمآ  راخزلارحب "  رد "  هکنانچ  " 

نینچ ار  نآ  تما  تسا و  هدش  یم  هدرمش  هروسزا  یئزج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دیجمنآرق  لوزنماگنهزا  هک  دیآ  یمرب  تایاور  نیا  زا 
دنا هدـید  ات  راصنا  نارجاهم و  ببـس  نیمه  هب  دـنا و  هتـشاد  هجوت  یهاـگآ و  نادـب  دـنا و  هدـناوخ  یمهروس  زا  ییزج  ناونع  هب  هتـسناد و 

دیوگب هتـسناوتن  تسا و  هدیدن  تعاطا  زج  يا  هراچ  هیواعم  تسا و  هدیدزد  ار  نآ  هک  دنا  هتـشادرب  ضارتعا  گناب  هدرک  شفذـح  هیواعم 
تسین و هروسزا  ییزج 
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تسا . هدرکنینچ  هدناوخ  هک  يرگید  ياهزامن  همه  رد  ای  تسا  هدناوخ  ار  هللا  مسب  هروس  ود  ره  لوا  رد  هدرک و  هداعا  ار  شزامن  ریزگان 
دانتـسا نآ  هب  راصنا  ونارجاـهم  ضارتعا  ربارب  رد  هیواـعم  تشاد ، یم  دوجو  تسین  هروس  زا  یئزج  هللا  مسب  هک  رظن  نیا  تقو ، نآرد  رگا 

راک هیجوت  يارب  اهدـعب  هک  تسایگتخاـس  يرظن  تسین ، هروس  زا  ییزج  هللا  مسب  دـیوگ  یم  هک  يرظن  نیارباـنب ، دروآ . یم  هناـهب  هدرک 
همه هک  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  ملـسم  تباثیتنـس و  یتساـخرب ، لـطاب  يوریپ  هب  لـطابزا  قـح  زیاـمت  زا  سپ  هـک  یناـیوما  رگید  هیواـعم و 

ياملع دنا و  هدرکیم  لمع  تنس  نیا  هب  هفیلخ  راهچ  ره  دناهدومن و  ضارتعا  وا  هب  هدرک  شکرت  هیواعم  نوچ  دنا و  هتسناد  یم  باحـصا 
نایرهاظ زا  صوصخ  نیا  رد  هک  یتیاور  ود  زا  یکی  يانثتـسا  هب  دنرامـش  یم  بحتـسم  ار  نآ  دنراد و  رظن  قافتاشا  هرابرد  تعامج  نآ 

تسه . هلاسم  نیا  هرابرد  هچنآ  کنیا  دنا . هتسناد  بجاو  ار  نآ 
یم تقو  ره  میدـناوخ . زاـمن  هنع - هللا  یـضر  بلاـطیبا - نب  یلع  رـس  تشپ  نیـصح  نب  نارمع  نم و  دـیوگ : یم  هللادـبع  نـب  فرطم  - 1

مامت ار  شزامن  یتقو  دروآ  یمرب  رس  یعوکر  زا  نوچ  تشاد و  یم  رب  هدجس  زا  رس  نوچ  زین  تفگ و  یم  ریبکت  دورب  هدجـس  هب  تساوخ 
ص)  ) دـمحم زامن  نوچ  يزامن  ام  اـب  تفگ : اـی  تخادـنا -. دـمحم  زاـمن  داـی  هب  ارم  نیا  تفگ : هتفرگ  ار  متـسد  نیـصح  نب  نارمع  درک 

ربمایپ زامن  هب  نیا  زا  رت  هیبش  يزامن  هک  تسا  تدمنالف - ای  ینامز - تدم  تفگ : نارمع  هدرک  تبث  لبنح  دـمحا  هک  یترابعب  ای  دـناوخ .
يزامن یلع  رس  تشپ  تفگ : نارمع  نب  فرطم  هک  هدرک  تبث  زین  ترابع  نیا  هب  لبنح  نب  دمحا  یلع . زامن  نیا  زا  ما ، هدناوخن  (ص ) ادخ

ره مدید  مدناوخ . زامن  وااب  هتفر  ما . هدناوخ  شا  هفیلخ  ود  و  (ص ) ادـخ لوسررـس  تشپ  هک  تخادـنا  ییاهزامن  دای  هب  ارمهک  ما  هدـناوخ 
ریبکت راب  نیلوا  یسک  هچ  دیجن ! وبا  يا  مدیسرپ : دیوگ . یم  ریبکت  دراد  یم  رب  عوکر  زارـس  هک  هاگره  دورب و  هدجـس  هب  دهاوخ  یمتقو 

هاگنآ هنع - هللا  یضر  نافع - نب  نامثع  داددباوج : درک ؟ كرت  ار  نتفگ 
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درک . شکرت  فیعض و  شیادص  تشگ و  هدروخلاس  هک 
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نوچ هتفگ و  یم  ریبکت  نآ  زانتـساخ  رب  دوجـسو و  عوکر  ماـگنه  هب  هدرک و  یم  يزامنـشیپ  مدرم  يارب  هک  هدـش  تیاورهریرهوبا  زا  - 2
هدناوخ یم  زامن  هنوگ  نیمهب  يراخب : ترابعهب  ای  تسا . هیبش  ادـخ  لوسر  زامن  هب  نات  همه  زا  شیب  مزامن  هتفگ : هدرب  نایاپ  هب  ار  شزامن 

تسا . هتشذگ  رد  ات 
نآ زا  نتساخرب  دوجس و  عوکر و  هب  نتفر  ماگنه  هب  داتسیا و  زامن  هب  مدید  ار  يدرم  هکمرد ) میهاربا   "  ) ماقم رد " دیوگ : یم  همرکع  - 3

نینچ ص )  ) ربمایپ زامن  رگم  هک  درک  شاخرپ  مداد . عالطا  هنع - هللا  یضر  سابع - نبا  هب  دنیشن . یم  دتسیا و  یم  نوچ  دیوگ و  یمریبکت 
! دوبن

یقمحا مدآ  وا  متفگ : سابع  نبا  هب  تفگ . ریبکت  ود  تسیب و  مدناوخ  زامن  هکمرد  يدرم  ریپ  رس  تشپ  دیوگ : یم  همرکع  رگید ، ترابعب 
تسا . ص )  ) مساقلا یبا  تنس  نیا  تفگ  درک و  شاخرپ  تدشب  تسا .

عیاش ار  ناشتعدب  نادنچ  هدرک و  لامیاپ  ار  ص )  ) ربمایپ تنـس  نیانانچ  هیواعم  ناشـسار  رد  و  نایوما ، هک  دوشیم  هتـسناد  تیاور  نیا  زا 
نیا و  دشاب ، هتـشگ  بکترم  یتعدب  هک  یـسک  ای  دـنا  هتـشاگنا  قمحا  ار  نآ  وریپ  هدرب و  دای  زا  دروم  نیارد  ار  تنـس  مدرم  هک  دـنا  هدومن 

تعدـب نافرحنم و  نآرب  گنن  گرم و  تسا . هدوب  شهارمگ  راکتنایخ و  بزح  هیواعم و  يرازگتعدـب  يراکهبت و  یعیبط  هجیتن  هدـیدپ ،
مرشیب ! نارازگ 

ماگنه هب  ص)  ) ربمایپ هک "  تسا  هدش  تیاور  نارگید  يردخ و  دیعسوبا  يرعشا و  یسوم  وبا  دوعـسم و  نبا  و  مالـسلا - هیلع  یلعزا - - 4
عوکر و هب  نتفر 
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 " تفگ . یم  ریبکت  نآ  زا  نتساخرب  دوجس و 
شبقل اب  ار  وا  هک  یباحـص   ) يرعـشا کلاموبا  دناهدرک : تبث  نینچ  منغ  نب  نمحرلادبع  قیرط  زا  یلیقع  قازرلادـبع و  لبنح و  دـمحا  - 5

رخآ ات  ... ) تفگریبکت میتسب . فص  شرس  تشپ  مناوخب . ار  ص )  ) ربمایپ زامن  امش  يارب  ات  دیزیخرب  تفگ : شیوخ  هلیبق  هب  دنـسانش ) یم 
تفگ . یم  ریبکتنآ  زا  نتساخرب  دوجس و  عوکر و  هب  نتفر  ماگنه  هب  وا  هک ) هدمآ  نآرد  دمآمتشه و  دلج  رد  هک  تیاور 

یم ریبکت  نآ  زا  نتـساخرب  دوجـس و  عوکر و  هب  نتفر  ماگنه  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  بلاطیبا  نب  یلع  زا  - 6
تشذگرد . ات  دوب  هنوگ  نیدب  شزامن  و  تفگ .

مخ و ماـگنه  هب  هک  داد  یبـتک  روتـسد  شنادـنمراک  نارادناتـسا و  هب  زیزعلادـبع  نبرمع  هدـمآ : نینچ  يربکلاهنودـملا "  باـتکرد "  - 7
، دشاب هدرکن  تسار  دق  الماکات  هک  مود  تعکر  نایاپ  رد  دهشت  زا  نتساخرب  ماگنه  هب  زج  دنیوگب  ریبکت  دوجس  عوکر و  رد  ندش  تسار 

تسا . کلام  هتفگ  قباطم  نیا  و  دیوگب . ریبکت  دیابن 
يوریپ شنانیشناج  ار  تنس  نیمه  تسا و  نآ  زا  نتساخرب  دوجس و  عوکر و  هب  نتفر  ماگنه  هب  نتفگ  ریبکت  شربمایپ  تنـس  ادخ و  مکح 

رد شیوخ  هاوخلد  هب  هدیزرو و  تفلاخم  نآ  اب  هیواعم  نکل  دنا ، هدرک  عامجا  نآرب  هدومن و  شراهظا  یمالـسا  بهاذم  همئا  دـنا و  هدرک 
دنا . هدیبسج  هیواعمتعدب  هب  هتشادرب  شمکح  یمالسا و  هیور  زا  تسد  نایوما  وا  یپ  زا  هداد و  رییغت  نآ 

دوجـس و عوـکر و  هب  نـتفر  ماـگنه  هـب  یتسیاـب  رازگ  زاـمن  ره  هـک  هـتفرگ  رارق  نـیارب  يار  دـسیون " : یم  يراـبلا "  حـتف  رد " رجح  نـب 
تسا ، بحتسم  اه  ریبکت  رگید  مارحالا  ریبکت  زا  هتشذگ  هک  دنا  هدیقع  نیارب  هماع  دیوگب ، ریبکت  نآ  زانتساخرب 
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هب يواحط  دـسیون : یم  رگید  ياج  رد  " و  تسا . بجاو  اـهریبکت  همه  هک  هدیـسرنینچ  يرهاـظ  ياـملع  زا  یخرب  لـبنح و  دـمحا  زااـما 
دنکكرت ار  نآ ) زا  نتـساخرب  دوجـس و  عوکر و  هب  نتفر  ماـگنه  هب  ) ریبکت سکره  هک  هتفرگ  قلعت  نیارب  عاـمجا  هک  هداد  هجوت  هتکننیا 

نیا هرابرد  یکلام  بهذم  بجوم  هب  تسا . لمات  دروم  دشاب  یم  تسد  رد  لبنح  دمحا  زا  هچنآ  تلع  هب  يار  نیا  تسا و  تسرد  شزامن 
 " دشاب . هتفرگ  تروص  یعامجا  البق  هک  تسا  نآ  مزلتسم  نیا  نکل  تسه ، رظن  فالتخا  دشاب  لطاب  ریبکت  نتفگن  تروص  رد  زامن  هک 
اهنآ یسک  رگا  تسا و  بحتسم  اهریبکت  رگید  تسا و  بجاو  مارحالا  هریبکت  هک  نادب  دسیون " : یم  ملسم  حیحـص "  حرـش "  رد  يوون 

دمحايانثتـسا هب  تسا  املع  همه  يار  نیا  تسا . هدنام  مورحم  تنـس  يوریپ  یباوث و  تلیـضف و  زا  طقف  تسا  تسرد  شزامن  دـیوگن ، ار 
تسا . هتسناد  بجاو  ار  اهریبکت  همه  تسا  تسد  رد  يو  زا  هلاسم  نیارد  هک  یتیاور  ود  زا  یکی  بجوم  هب  هک  لبنح  نب 

يافلخ تسا و  یعرـش  رما  نآ  زا  نتـساخرب  دوجـس و  عوکر و  هب  نتفر  ماـگنه  هب  نتفگ  ریبکت  هک  ار  نیا  راـطولا " لـین  رد " یناـکوش  " 
نبا دـنا . هدـیقع  نیا  رب  ءاملع  اهقف و  مومع  دـیوگ : یم  هدروآ  حرـش  هب  دـنا  هدرک  یم  لمع  نآ  هب  ناعبات  سپـس  نارگید و  هناگ و  راهچ 
هفینح وبا  یعفاش و  دابع و  نب  سیق  رباج و  رمع و  نباو  دوعسم  نبا  دوعسم و  نبا  راهچ و  باطخ  نب  رمع  قیدص و  رکب  وبا  زا  ار  نیارذنم 
تما : دـیوگ یم  هنـسلا "  حرـش  رد "  يوـغب  تسا  هدرک  تیاور  نادنمـشناد  هماـع  زیزعلادـبع و  نب  دیعـس  کـلام و  یعازوا و  يروـث و  و 

دراد . رظن  قافتا  اهریبکت  نیا  ءهرابرد 
یم مساقلا  نبا  تسه . رظن  فالتخا  دیوگن  ار  اه  ریبکت  نیا  هک  یسک  ءهرابرد  هک  دنک  یم  لقن  ربلادبع  نبا  زا  أطوملا  حرش "  رد  یناقرز 
دیاب زین  دیوگن  ار  ریبکت  ود  ای  کی  رگاو  دوب ، دهاوخ  لطاب  شزامن  هنرگ  دروآ و  ياجب  وهس  هدجس  دیاب  دیوگن  ار  ریبکت  هس  رگا  دیوگ :

یلاکشا درواین  ياجب  رگا  دروآ و  ياجب  وهس  هدجس 
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درواین ياجب  رگا  دروآ و  یم  ياـجب  وهـس  هدجـس  دـیوگب  ریبکت  درک  شرمارف  رگا  دـنیوگ : یم  غبـصا  مکحلادـبع و  نب  هللادـبع  درادـن .
زا تسا  اهروشک  همه  ياهقف  هدـیقع  نیا ، تسا . تسرد  شزاـمن  اـما  تسا ، هدرک  يدـب  راـک  دـیوگن  ریبکت  ادـمع  رگاو  درادـن  یلاکـشا 

دنیارمه . مساقلا  نبا  اب  هک  نانآ  يانثتسا  هب  نایکلام  ثیدح و  لها  نایفوک و  نایعفاش و 

دنک یم  يراددوخ  کیبل  مهللا  کیبل  نتفگ  زا  یلع  اب  ینمشد  رس  زا  هیواعم 

زا دوب . هفرع  رد  سابع  نبا  تسا : هدرک  تبث  ار  تیاور  نیا  ریبج  نب  دیعـس  قیرط  زا  يربکلا "  ننـسلا  رد "  یقهیب  ننـس " و  رد "  ییاسن 
هدمآ نوریب  شرداچ  زا  سابع  نبا  دنسرت . یم  هیواعم  زا  متفگ : دنیوگب ؟ کیبل  مهللا  کیبل  مدرم  هک  مونش  یمن  ارچ  دیعـس ! دیـسرپ : نم 
كرت ار  ص )  ) ربمایپ تنـس  یلع  اب  ینمـشد  رـس  زا  اریز  نک  تنعل  ار  اهنیا  ایادـخ ! دـیایب  شدـب  هیواعم  هچرگ  کیبل  مهللا  کـیبل  تفگ :

دنا هدرک 
نوچ دنتـشاد  يواب  هک  یئ  ینمـشد  رطاخ  هب  ینعی  دـیوگ : یم  یلع "  اب  ینمـشدرسزا  حرـش "  رد  ییاسن  ننـسرب  یحرـش  رد  يدنـس " " 

دندروآ . یمن  اجب  دندرک و  یم  كرت  ار  ننس  يواب  ینمشدرس  زا  اهنآدوب  ص )  ) ربمایپ هیور  ننس و  هب  دنباپيو 
نتفگ زا  هک  دنک  تنعل  ار  صخشنالفادخ  تفگ : هک  تسا  هدمآ  يربط  ریرج  نبا  زا  لقنب  سابع  نبا  نخس  نیا  لامعلازنک "  باتک "  رد 

تفگ . یم  کیبل  زور  نآرد  یلع  اریز  درک ، یم  عنم  هفرع - زور  ینعی  زور - نیا  رد  کیبل  مهللاکیبل 
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، دروخ یم  رانا  تشاد  متفر ، سابع  نبا  دزن  هفرع  رد  دـیوگ : یم  ریبج  نب  دیعـس  هک  هدرک  تبث  ترابع  نیاهب  دنـسم "  رد " لـبنح  دـمحا 
ادمعت دنک  تنعل  ار  صخش  نالف  ادخ  دوزفا : و  شدیشون . داتـسرف و  ریـش  شیارب  لضفلا  ما  درک و  راطفا  هفرع  رد  (ص ) ادخ ربمایپ  تفگ 
مهللا کیبل  نتفگ  جح  هوکـش  یگتـسارآ و  هیام  دندرب و  نیب  زا  ار  شهوکـش  یگتـسارآ و  هداد  رارق  فده  ار  جح  ياهزور  نیرت  میظع 

تسا . هدرک  لقن  يربط  ریرج  نبا  لوق  زا  لامعلازنک "  فلوم "  ار  نیا  تسا . کیبل 

هحفص 14 ] ] 

هب درب و  ار  هیواعم  ماـن  ساـبع  نبا  هک  هدـمآ  ساـبع  نبا  زا  دیعـس  زا  بیبح  زا  نایفـس  زا  حیحـص  قیرط  زا  تیاور  نیاریثک  نبا  خـیرات  رد 
هتفگ یم  کیبل  هفرع  بش  یلع  هک  تفای  عالطا  یتقو  اما  تفگ ، کیبل  مهللا  کیبل  يا  هفرع  بش  وا  هک  تفگ  درک و  هلمح  وا  هب  تدـش 

 " درک یم  عنم  راکنیا  زا  هیواعم  دسیون " : یم  یلحملا "  رد "  مزح  نبا  درک . كرت  ار  نآ 
طقف داد  همادا  کیبل  مهللا  کـیبل  نتفگهب  هبقعرد  هرمج  یمر  ماـگنه  هب  اـت  دـیاب  هک  دـنناد  یم  نینچ  ار  ص )  ) ربماـیپ هیور  تعاـمج  نآ 

: دنراد دروم  نیارد  هک  یتایاور  کنیا  نآ . ياهتنا  ات  ای  درک  نینچ  دیاب  هرمج  یمر  يادتبا  ات  هک  تسا  نیا  رد  ناشف  التخا 
ریبکت یگیر  ره  باترپ  اب  و  هبقع ، هرمج  یمرات  تفگ  یم  کیبل  نانچمه  مداتفا ، هارب  تافرع  زا  ص )  ) ربمایپ هارمه  دـیوگ : یم  لضف  - 1

هب دیـسر  ات  تفگ  یم  کیبل  مهللا  کیبل  نانچمه  يرگید ...: ترابع  هب  اب  داد . نایاپ  کیبل  نتفگ  هب  گیر  نیرخآ  باـترپ  اـب  تفگیم و 
هرمج .

تـسد شنتفگ  زا  هبقع  هرمج  یمر  ات  تفگ و  یم  گیبل  هتـسویپ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  دـیوگ "  یم  سابعنباو  هماسا  هللادـبع و  نبرباج  - 2
 " دیشک . یمن 

هحفص 15 ] ] 

نیا دنتفگ : هدرک  تبث  ملـسم  هک  یترابعب  ای  تسیچ -!؟ نیا  دنتفگ : وا  هب  تفگ . دوعـسم  نب  هللادبع  دیوگ : یم  دـیزی  نب  نمحرلادـبع  - 3
مدینـش هتـشگ  لزان  يو  رب  هرقب  هروس  هک  نآ  زا  نم  دنا ! هتـشگ  هارمگ  رگمایدـنا  هدرک  شومارف  رگم  مدرم  تفگ : يو  تسا -! درگنابایب 

کیبل مهللا  کیبل  تفگ : یم  ناکم  نیارد  هک 
تفگ کیبل  هرمج  یمر  ماگنه  نینموملا  ما  هنومیم  دیوگ : یم  سابع  نبا  هدش  دازآ  بیرک  - 4

وگب کیبل  هرمج  یمر  ماگنههب  دیوگ : یم  سابع  نبا  - 5
تفگ یم  کیبل  هفلدزم  يادرف  رمع  هک  مدینش  مدوخ  دیوگ : یم  سابع  نبا  - 6

يا مدیـسرپ : تسا . هتـشادربرکذ  گـناب  هبقع ، هرمج  یمر  لاـح  رد  باـطخ  نبرمع  مدـید  هک "  هدـش  تیاور  ساـبع  نبا  زا  نینچمه  - 7
! میا هدناسر  نایاپب  شیوخ  کسانم  رگم  : تفگ ییوگیم  نینچ  ارچ  نینموملاریما !

تفگیم کیبل  هرمج  یمر  ماگنه  هبو  متفر  جح  هب  راب  هدزای  رمع  اب  دیوگ : یم  سابع  نبا  مه  - 8
نتشاذگ ورف  مارحا  هاگب  ات  وگب  کیبل  یتشگ  یجاح  نوچ  نیاربانب  تسا . جح  راعش  نتفگ  کیبل  هک "  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  زاب  - 9

 " ینک باترپگنس  هبقع  هرمج  هب  هک  تسا  یتقو  شماگنه  و 
دیابن هدادن  ماجنا  ار  هبقع  هرمج  یمرات  یجاح  دیوگیم : دوعسم  نبا  - 10
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دشکبتسد . نتفگ  کیبل  زا 
دیوگیم . کیبل  هفرع  رد  باطخ  نبرمع  تسا  هدید  هک  دیوگ  یم  دیزی  نب  دوسا  - 11

رمع رکبوبا و  زین  تفگ و  یم  هللا  الا  هلا  هرمج ال  یمر  ات  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک "  هدرک  تبث  همرکع  زا  ار  تیاور  نیا  هبیش  یبا  نبا  - 12
، ما هتفر  شناراـی  و  ص )  ) ربماـیپ هارمه  ار  هار  نیا  دـیوگ : یم  هداد  هفرع  زور  نتفگ  کـیبل  هراـبرد  هـک  یباوـج  ردکـلام  نـب  سنا  - 13

تفرگ . یمن  داریا  يرگید  راک  هب  کی  جیه  و  هللا ، الاهلاال  یخرب  دنتفگ و  یم  ریبکتام  زا  یضعب 
تسا . هتفگ  یم  کیبل  هفرع  زا  سپ  دیوگ  یم  هک  تسه  یتیاور  هشیاع  هرابرد  - 14

کیبل یتیعقوم  نینچ  رد  هک  مدـید  ار  رمع  ییوگیمن ؟ کـیبل  ارچ  تفگ : ریبزنبا  هب  هفرع  زور  مردـپ  دـیوگ : یم  دوسا  نمحرلادـبع  - 15
نتفگ . کیبل  هب  درک  عورش  ریبز  نبا  هجیتن ، رد  تفگیم .

تفگیم کیبل  دیناسر  یم  ماجنا  هب  ار  هبقع  هرمج  یمر  ات  شترضح  دیوگ  یم  هک  تسه  یتیاور  نینموملاریما  نایقتم  يالوم  هرابرد  - 16
تفگیم . کیبل  باتفآ  بورغ  ات  هفرع  زور  جح و  رد  هک  تسه  تیاور  نیا  نینچمه  شترضح  هرابرد  - 17

نانچمه مدوب  مالسلاامهیلع - یلع - نب  نیسح  هارمه  دیوگیم : همرکع  - 18

هحفص 17 ] ] 

هبقع . هرمج  یمر  ات  تفگ  یم  کیبل 
یم یلحملا "  رد " مزح  نبا  تسا . نینچ  دـنا  هتـشاذگ  هحـص  نآرب  نایتفم  ناهیقف و  دـنراد و  قاـفتا  شا  هراـبرد  تعاـمج  نآ  هک  یتنس 

کیبل يوش  هناورهفرع  هب  نوچ  تسا  هتفگ  کلام  دیـشک . تسد  دـیابن  هبقع  هرمج  گـیر  نیرخآ  باـترپ  اـت  نتفگ  کـیبل  زا  دـسیون " :
دیدید دـیدرک و  هظحالم  رتشیب  یمک  ار  کلام  رظن  نکیل  درامـش . یمرابتعا  یب  هدرک  در  ار  کلام  لیالد  هاگنآ   " دوش . یم  مامت  نتفگ 

یمن نتفگ  کـیبل  زا  تسد  دـسیون " : یم  شباـتک  رگید  ياـج  رد  و  تسا . هداد  تبـسن  يو  هب  هتفگ و  مزح  نبا  هک  تسا  نآ  فـالخرب 
 " تسا . نامیلسوبا  قاحساو و  لبنح  دمحا  یعفاش و  هفینحوبا و  هدیقع  نیا  و  هرمج ، یمر  ات  دشک 

نوچ دیوگ  یم  کلام  تسااملع . مومع  رظن  نیا  و  دیـشکب . دیابن  نتفگکیبل  زا  تسد  دسیون " : یم  عیادـب "  باتک "  رد  ءاملعلا  کلم 
یم يرابلا "  حـتف  رد "  رجح  نبا   " دـنا . هتفگ  ءاملع  مومع  هک  تسا  ناـمه  تسرد  اـما  دراد ، یمرب  نتفگ  کـیبل  زا  تسد  دور  هفرع  هب 
لین رد "   " داد . همادا  نتفگ  کیبل  هب  دـیاب  هک  دـنا  هتفگ  ناـشناوریپ  قاحـسا و  لـبنح و  دـمحا  يروث و  هفینحوبا و  یعفاـش و  دـسیون " :

 " تسا . ناهیقفو ) نادنمشناد  ي   ) هماع هدیقع  نیاو  دنک . یم  ادیپ  همادا  هبقع  هرمج  یمرات  نتفگ  کیبل  هک "  هدمآ  راطوالا " 
تسا و نمشد  مالسلا  هیلع  یلع  اب  نوچهیواعم  نکیل  تسا ، ناتسادمه  شا  هرابرد  تما  همهو  نارخاتم  نادقتعم و  هک  تسا  يا  هیور  نیا 

دیاـمن یم  تباـث  دـنکیم و  لـمع  تنـس  فـالخرب  دـنک  لـمع  يو  فـالخرب  هک  نیا  ياربتسا  دـنبیاپ  تنـس  نیا  هب  شترـضح  دـنیب  یم 
یگتـسارآ و هیام  ار  هچنآ  دراذگ و  یم  اپ  ریز  ار  یهلا  ماکحا  تنـس و  هک  دور  یم  شیپ  ییاجات  نایقتم  يالوم  اب  تفلاخم  ینمـشدرد و 

نیا دنا و  هدرمش  شناناملسم  هفیلخ  یخرب  هک  تسا  یسک  هیور  هیرظن و  نیا  دربیم . نیب  زا  تسا  جت  هوکش 
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تفالخ مانب  يدیلپ  دوجوم  نینچ  هک  ناناملـسم  لاحب  ياو  ص !)  ) مرکا ربمایپ  هیور  تنـس و  هب  شیدنبیاپ  نید و  زا  شیدـنم  هرهب  رادـقم 
! ددرگ طلسم  هریچ و  نانآرب  روزب 

نوچ ار  هیواعم  روهشم - زور  نآ  هفرع - زور  رد  كانمهس و  ماقم  نانچ  رد  مارحا و  لاح  رد  هک  هدوب  اورو  زیاج  سابع  نبا  يارب  منادیمن 
لداع یگمه  باحصا  هک  هتسناد  یمن  تما  همالع  ایآ  دنک ؟ تنعلهتفگ  كرت  ار  ص )  ) ربمایپ تنس  هدوب و  ع )  ) یلع نینموملاریما  نمشد 

رگا دهتجم  هدوب و  دهتجم  هیواعم  هک  ار  نیا  و  داد ، مانشد  ناوت  یمن  دشاب - هک  ره  ار - یباحـص  هک  هتـسناد  یمن  ار  نیا  ای  دنورتسار !؟ و 
دریذپ . یمن  لطاب  رظنو  هفارخ  دنز و  یمن  اوران  فرح  سابع  نبا  هک  مناد  یم  ار  نیا  طقف  نم  دراد !؟ رجا  کی  دنک  هابتشا 

يایرد دـنمزاین  تخـس  هک  نیا  یهلا و  نیناوق  ماکحا و  زا  شیربخ  یب  ینادان و  دوجو  اب  هک  هاریب  هدوب  رگمتـس  راکهبت و  ردـقچ  هیواـعم 
اب ار  يدرم  ماش  یلاها  زا  يدرم  دـیوگیم " : بیـسم  نب  دیعـس  تسا . هدرک  یم  راک  شترـضح  لمع  هیور و  فالخرب  هدوب  ع )  ) ماـما ملع 
نب یلع  زا  هک  دسیون  یم  يرعـشا  یـسوموبا  هب  دنام . یم  رد  يو  راک  رد  يرواد  رد  هیواعم  دشکیم . ار  ود  ره  دـنیب و  یم  شیوخ  رـسمه 
يو هک  تسا  هتـشون  نم  هب  هیواعم  دـیوگ : یم  هنعهللا - یـضر  یلع - هب  یـسوم  وبا  دـسرپب . يو  مکح  هراـبرد  هنع - هللا  یـضر  بلاـطیبا -
یم هنع - هللا  یـضر  یلع - مسرپب . وت  زا  هراب  نیا  هک  تسا  هتـشون  نمهب  هیواـعم  دـیوگ : یم  هنع - هللا  یـضر  یلع - هب  یـسوم  وبا  دـسرپب .

 " دنهن . شندرگرب  بانط  دیاب  دنارذگن  دهاش  راهچ  رگا  دیوگ :

دنام كورتم  هعیش  اب  ینمشد  يارب  هک  ییاه  تنس 

یتفلاخم هکنیا  يارب  تعامج  نآ  هک  يروط  هب  دـنتفرگیپ  یلاوتم  ياـه  لـسن  شناـهاوخاوه  هیواـعم  زا  سپ  ار  يوما  دنـسپان  هیور  نیا 
دوجوب نازابسوه  هک  ار  یتعدب  دنیامن و  یم  كرت  ار  ص )  ) ربمایپ تباث  تنس  دنشاب  هدرک  یی  ینمشد  هدومن و  ع )  ) نینموملا ریما  هعیشاب 

دوب شدنواشیوخ  هک  ار  يراسنوگن  هفیلخ  ياهيراکفالخ  اه و  تعدب  هیواعم  هک  روطنامه  تسرد  دننادرگ ، یم  جیارو  ایحا  دـنا  هدروآ 
ار . اه  تعدب  رگید  نتفگن و  کیبل  هرفس و  رد  زامن  ندناوخ  مامت  تعدب  درک  یم  رارکتو  ایحا 
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هک تسا  نیا  ربـق  دروم  رد  تنـس  دـسیون ": یم  همیـالا "  فـالتخا  یف  همـالا  همحر  باـتک "  رد  یقـشمد  نمحرلادـبع  نب  دـمحم  خـیش 
راومه اریز  دـشاب  عفترم  تسا  رتهب  دـنیوگ : یم  لبنح  دـمحاو  کلامو  هفینح  وبا  تسا . يرورـض  یعفاش  بهذـم  رد  نیاو  دـشابهراومه ،

راعش ار  نیا  نایـضفار  نوچ  اما  دشاب ، حطـسم  راومه و  دیاب  اعرـش  روگ  دنیوگیم : يدروام  یلازغ و  و  تسا . هدش  هعیـش  عاعـش  ربق  ندوب 
 " میزاس . یم  عفترم  هکلب  میزاس ، یمن  راومه  ار  روگ  نانآ  هیور  زا  يرود  يارب  ام  دنا  هتخاس  شیوخ 

شیپ ار  تنـس  نیا  نایـضفار  نوچ  اما  دشاب ، تسار  تسد  ردرتشگنا  هک  تسا  نیا  تنـس  دیوگ : یم  تسا  یفنح  هک  هیادـهلا "  فلوم " 
رب ار  رتشگنا  هک  یـسک  نیلوا  دـیآ  یم  رب  يرـشخمز  راربالا "  عیبر  زا "  هکنانچ  میراذـگ " . یم  پچ  تسد  رد  ار  رتشگنا  اـم  دـنا  هتفرگ 

هخاش هک  نانچ  تعیرـش  رد  ایآ  دـیوگیم : همامع  هخاش  نتخیوآ  تیفیک  رد  یقارع  ظفاح  دوب . هیواعم  درک  پچ  تسد  هب  تنـس  فالخ 
زج نم  دنزیوایب ؟ تسا - تلیضف  اب  كرابم و  هک  تسار - تمـس  زا  ار  نآ  ای  تسا  لوادتم  هکنانچ  دنزیوایب  پچ  فرط  زا  دیاب  ار  همامع 

دیاش دشاب  تسرد  تباثتیاور و  نیا  هک  ضرفب  و  دشاب ، هدـش  نییعت  تسار  تمـس  هک  ما  هدـیدن  هدروآ  یناربط  هک  یفیعـض  تیاور  رد 
نوچ اما  دنزیوآ ، یم  ياهدع  هک  روطنامه  تسا  هتخیوآ  یم  پچ  تمسردو  هدرک  یم  تسس  تسار  تمس  زا  ار  همامع  هخاش  شترضح 

درک . شکرت  اهنآ  هب  ندشن  هیبش  يارب  یتسیاب  هتشگ  هیماما  هعیشراعش  همامع  هخاش  نتخیوآ  زرط  نیا 
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مهل و نکـس  کتالـص  نا  مهیلع  لص  هیآو  مکیلع ، یلـصی  يذلاوه  هیآ  دانتـساب  سایق  بجوم  هب  دسیون " : یم  شریـسفت  رد  يرـشخمز 
یم نآ  لیـصفت  رد  اـملع  نکل  میتسرف . دورد  ینموم  رهرب  هک  تسا  زیاـج  تسرف  دورد  یفوا  یبا  لآرب  ایادـخ  هک  ص )  ) ربماـیپ شیاـمرف 

هک یتروص  رد  اما  درادن ، یلاکشا  هلآو ، یبنلا  یلع  هللا  یلص  ییوگب  هکنانچ  دشاب  ص )  ) ربمایپ ربنداتسرف  دورد  لابند  هب  هاگره  دنیوگ :
هژیو تسا  يراعـش  نآ  اریز  تسا ، هورکم  نیا  هیلع ، هللا  تاولـص  ییوگب  یتسرفب و  دورد  ییاـهنت  هب  ص )  ) ربماـیپ نادـناخ  دارفا  زا  یکیب 

هک تهج  نآ  زا  زین  و  ص )  ) ربمایپ

هحفص 20 ] ] 

دراد نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  سک  ره  هدومرف : ص )  ) ادـخ ربمایپ  تسا و  نایـضفار  زا  هک  درک  دـنهاوخ  مهتم  ار  وا  دـیوگب  نینچ  هک  ره 
. " دریگ رارق  تمهت  دروم  هک  دریگن  دوخب  یعضو  دیاب 

یـضعب هک  دـنا  هتفگ  ناهیقف  زا  یـضعب  تهج  نیا  زا  دـسیون " : یم  نایـضفار  هب  نتـشگ  هیبش  عوضوم  رد  جاهنم "  باتک "  رد  هیمیت  نبا 
تـسا ناشیا  راعـش  هک  اهراک  نآ  زا  زیهرپ  هچ  رگ  اریز  درک ، كرت  دیاب  هتـشگ  نایـضفار  راعـش  نوچ  ار  هدیدنـسپ  ياهراک  تابحتـسم و 

زا تسا  رت  گرزب  تسه  اهنآ  اب  ینمشد  اهنآ و  زا  يرود  روظنمهب  یـضفار  زا  ینـس  ندش  هتخانـش  زاب  رد  هک  یتحلـصم  اریز  دوش ، زیهرپ 
رافک هبنتسج  هبشت  فیدر  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  تنس  يوریپ  رد  ار  هعیش  هب  هبشت  سپـس  بحتـسمو "  هدیدنـسپ  ياهراک  نیا  تحلـصم 

اب شا  هتفگ  هکنانچ   " درک ، زیهرپ  دیاب  دشاب  تنـس  يوریپ  هچرگ  دننک  یم  ناشیا  هک  يا  هدنـسپ  ياهراک  زا  دـیوگ "  یم  درامـش و  یم 
دمآ . دهاوخ  تسا  هدش  هداد  تنس  نآرق و  فالخرب  هک  ییواتف  زا  ثحب  رد  شهباشم  ياه  هتفگ  رگید 

زور ینعی  زور - نآرد  هـک  هدـمآ  یلاـئللاو  رردـلادقع  باـتک  رد  دـسیون : یم  ناـیبلا "  حور  شریـسفت "  رد  يوـس  ورب  لیعامــسا  خـیش 
نموم ناسنا  هک  تسیناور  و  اهزیچ ، رگید  رکذ و  هزور و  هقدصلیبق و  زا  دنهد  ماجنا  يا  هدیدنـسپ  ياهراک  هک  تسا  بحتـسم  اروشاع -

زور هک  ره  نیاربانب  ازع  هن  دریگب و  دیع  دیابهن  ار  زور  نآ  ینعی  جراوخ . نایضفار و  هعیش و  لثم  ای  دنک  لمع  دیزی  لثم  اهراک  یضعب  رد 
یتسرد راک  اساسا  زور  نآ  رد  ندیشک  همرس  هچ  رگ  تسا  هتـسج  هبـشت  شا  هتـسد  راد و  نوعلم و  دیزی  هب  دشکب  مشچ  هب  همرـس  اروشاع 

اما تسا ، تنـس  لصارد  هک  ندرک  تسار  تسد  هب  رتشگنا  لثم  تسا ، تنـس  دشاب  هدـش  ناهاوختعدـب  راعـش  هکیتنـس  كرت  اریز  تسا .
نوچ

هحفص 21 ] ] 

، دـننک یم  نونکا  هکنانچ  دـننک  شیوخ  پچ  تسد  تشگنا  هب  ار  رتشگنا  هک  هتـشگ  نینچ  تنـس  هتـشگ  ناهارمگ  ناهاوختعدـب و  راعش 
هبشت نایضفار  هب  دناوخب  ار  هنع - هللا  یـضر  نیـسح - هضور  مرحم  لیاوا  اروشاع و  زور  سک  ره  و  تسا . هدمآ  یناتـسهق  حرـش  رد  نیاو 

دهاک . یم  يو  تمظعو  هوکش  زا  هک  درب  راکب  ناگدنونش  ندنایرگ  يارب  ار  یتارابع  ظافلا و  رگا  اصوصخم  تسا  هتسج 
نآ دعب  دناوخب ، ار  باحصا  ریاس  هضور  ادتبا  یتسیاب  دناوخب  ار  نیسح  هضور  تساوخ  هاگ  ره  هک  تسا  هدمآیناتسهق  هیهارک  باتک  رد 

نیسحهضور هک  تسا  مارح  ظعاو  ریغ  ظعاو و  رب  دیوگ : یم  یلازغ  مالسالا  هجح  دشاب . هتسجن  هبشت  نایـضفار  هب  یناوخ  هضور  رد  ات  ار 
مدرم يارب  مه  هب  تبـسن  ندومن  شاخرپ  رگیدـکی و  اـب  ناـنآ  ینمـشد  دـننام  هداد  خر  باحـصا  ناـیم  هک  ار  یتاـنایرج  وا  تشذگرـس  و 

دب داقتنا و  هب  نابز  دنریگب و  لد  هب  دننید  نارادمچرپ  هک  ار  باحصا  هنیک  مدرم  ناگدنونـش و  دوش  یم  ثعاب  يراک  نینچ  اریز  دناوخب ،
تـسایر رطاخ  هب  هن  نآ  هک  تفگ  دومن و  تحـص  ربلمح  درک و  هیجوت  دیاب  دنا  هتـشاد  باحـصا  هک  ار  یتاعزانم  دـنیاشگب . اهنآ  ییوگ 
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تسا " . هداد  خر  داهتجا  رد  هابتشا  تلعب  هکلب  هدوب ، ییوج  ایند  یبلط و 
هک دنقفتم  همه  هکنیا  اب  تسا  هدـش  ادـیپ  فالتخا  ءایبنا  ریغ  هب  نتفگ  دورد  مالـس و  هراب  رد  دـسیون " : یم  يرابلا "  حـتف  رد "  رجح  نبا 

. داتـسرف دورد  ناوت  یم  هدنزو  هدرم  هچ  یناسنا  رهرب  یلک  روط  هب  دنا : هتفگ  یخربو  داتـسرف . دورد  يا  هدـنز  ناسنا  ره  هبناوت  یم  اعرش 
کی رب  هن  داتـسرف  دورد  ناوت  یم  شترـضح  اـب  هطبار  رد  و  ص )  ) ربماـیپ رب  نداتـسرف  دورد  زا  سپ  ینعی  یعبت  روـطب  دـناهتفگ : یخربو 
. " تسا هدرک  لقن  ینیوج  دمحم  وبا  خیش  زا  يوون "  ار "  نیا  تسا . نایضفار  راعش  نداتسرف  دورد  هنوگ  نیا  اریز  ییاهنت ، هب  صخش 

ندناوخ زامن  زا  شیپ  ار  هبطخ  تعدب 

يراخبو ملـسمحیحص  ود  رد  دسیون " : یم  هدـناوخ  هبطخ  زا  شیپ  ار  زامن  دـیاب  نی  دـیع  رد  هک  نیا  نایب  رد  اطوم "  حرـش "  رد  یناقرز 
: دیوگ یم  سابع  نبا  هک  هدمآ 

هحفص 22 ] ] 

دندناوخ . یم  هبطخ  زا  شیپ  ار  زامن  ناش  همه  ما . هتشاد  روضح  رمع  رکبوباو و  ص )  ) ادخ لوسر  دیع  زامن  رد 
: دیوگ یم  هک  تسه  باهشنب  قاط  زا  یتیاور  ملسم "  حیحص "  رد  تسا : فالتخا  هداد  رییغت  ار  بیترت  نیا  راب  نیلوا  هک  یـسک  هرابرد 
هک هدمآ  يرـصب  نسح  زا  حیحـص  دنـس  اب  رذنم  نبا  تیاور  رد  و  دوب . ناورم  دناوخ  زامن  زا  شیپ  ار  هبطخ  دیع  زامن  رد  هک  یـسک  نیلوا 
اما هبطخ ، دـعب  دـناوخ و  زامن  تسخن  مدرم  يزامنـشیپ  ماقم  رد  لومعم  قبط  هک  دوب  نامثع  دـناوخ  هبطخ  زاـمن  زا  شیپ  هک  یـسک  نیلوا 
هب ناورم  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  تلع  نیا  دناوخزامن . زا  شیپ  ار  هبطخ  ینعی  درک  ار  راک  نیا  دنسر  یمن  زامن  هب  مدرم  زا  یـضعب  دید  نوچ 

ناورم نامز  رد  دنا : هتفگ  اما  درک ، نینچ  دشاب  دیع  زامن  هب  ندیسر  هک  مدرم  تحلصم  تیاعر  يارب  نامثع  اریز  تسا ، هتـسج  دانتـسا  نآ 
سپ ادمع  مدرم  دندومن  یم  دیجمت  شیاتس و  دح  زا  شیب  ار  یـضعب  دش و  یم  هداد  مانـشد  تسین  هتـسیاش  هک  یناسک  هب  هبطخ  رد  نوچ 

فالخرب نامثع  دور  یم  لامتحا  و  درک . تیاعر  ار  شیوخ  تحلـصم  يو  هجیتن  رد  دـندنام ، یمن  هبطخ  ندینـش  يارب  هتـساخرب  زاـمن  زا 
دنا . هداد  تبسن  ناورم  هب  ار  راک  نیا  تهج  نیمه  هب  تسا  هدرک  یم  نینچ  یهاگ  هدناوخ  یم  زامن  زا  شیپار  هبطخ  هتسویپ  هک  ناورم 

نیا دنا : هتفگ  دنا  هتفریذپ  ار  وا  رظن  هک  یضعب  ضایع و  تسا . هدرک  یمرمعهدرک  یم  نامثع  هک  ار  راک  نیمه  هک  تسه  يرگید  تیاور 
يراصنا دیعس  نب  ییحی  زا  هینیع  نبا  لوق  زا  ار  نآ  ود  ره  هبیـش  یبا  نبا  قازرلادبع و  اریز  تسا ، لمات  لباق  تسین و  حیحـص "  تیاور " 

نآ اـب  تسه  رمع  نباو  ساـبع  نبا  زا  هک  یتـیاور  ود  اـما  تسا ، حیحـص  يدنـس  نیا  دـنا و  هدرک  تیاور  مالـس  نب  هللادـبع  نب  فسوی  زا 
: لایرس هرامش  دوب . دهاوخ  رت  حیحصهدمآ  يراخبو  ملسم  حیحص "  ود "  رد  هچنآ  هنرگو  تسا  هدزرـس  تردن  هب  يو  زا  دراد ، هضراعم 
ار هبطخ  دمآ و  هیواعم  ات  تشاد  همادا  شور  نیا  دیازفا : یمو  هدرک  تبث  سابع  نبا  تیاور  هیبش  یتیاور  دیزی  نب  هللا  دـبع  زا  یعفاش   171

زا شیپ 

هحفص 23 ] ] 

قازرلادبع تسا . هدوب  هنیدم  رادنامرف  وا  فرط  زا  نوچ  هدرک  نانچ  هیواعم  زا  يوریپ  هب  ناورم  هک  نیارب  دراد  تلالد  نیا  و  دـناوخ . زامن 
زا رذنم  نبا  دوب . هیواعم  داهن  تعدب  دیع  رد  ار  زامن  زا  شیپ  ندناوخ  هبطخ  هک  یـسک  نیلوا  هک  دـنک  یمتیاور  يرهز  زا  حـیرج  نبا  زا 

دلج 20 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


هک یتیاور  اب  تیاور  ود  نیا  دیوگ : یم  ضایع  دوب . هرـصبرد  دایز  درک  ار  راکنیا  هک  یـسک  نیلوا  هک  دنک  یم  تیاور  نینچ  نیریـس  نبا 
دوش یم  هیجوت  نینچ  تیاور  و  دنا ، هدوب  هیواعم  رادناتـسا  ود  ره  دایز  ناورم و  اریز  درادن ، تافانم  دـهد  یم  تبـسن  ناورم  هب  ار  راک  نآ 

 " دنا . هدرک  دیلقت  وا  زا  شنارومامو  نارادناتسا  سپس  هداد و  ماجنا  هیواعم  تسخن  هک 
لثم یناورم  ماکح  سپـسو  دوب . هیواعم  دناوخ  زامن  زا  شیپ  ار  هبطخهک  یـسک  نیلوا  دـسیون " : یم  لیاوالا "  هرـضاحم  رد "  يراوتکس 

داد " . ماجنا  هفرشم  هنیدم  رد  ار  راک  نیا  هیواعم  دندرک و  يوریپ  وا  زا  هداد - ماجنا  قارع  رد  هک  دایز - ناورم و 
ص)  ) ربمایپ دوش و  یم  هدناوخ  زامن  زا  سپهک  میتفگ  میداد و  حرش  نیدیع  زامن  هبطخ  دروم  رد  ار  ملـسم  تباث و  تنـس  متـشهدلج ، رد 

یمن نوچ  اهدـعب  ناـمثع  نکل  ص ،)  ) مرکا ربماـیپ  زايوریپ  هب  شتموکح  لوا  ياـهزور  رد  ناـمثع  رمع ، رکبوـبا و  زین  هدرک و  یم  نبنچ 
زا شیپ  هبطخ  ندناوخ  هب  هدرک  انب  دـنا  هتـسشن  یمن  شندینـش  يارب  مدرم  دروآ و  رد  قلخ  دنـسپلد  یتروص  هب  ار  شیوخ  هبطخ  هتـساوخ 

مدرم رب  وا  زا  سپ  هک  شیوما  نادنواشیوخ  شنارادناتسا و  سپس  دنونـشب . اروا  ياه  فرح  ارابجاو  دننیـشنب  زامن  عورـشراظتنا  هب  ات  زامن 
دنا . هدرک  نینچ  يو  دیلقت  هب  دوب ه - يرگید  تلع  هب  هچ  رگ  دنا - هتشگ  طلسم 

هبطخ اه و  قطن  رد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  نداد  مانشد  هب  دندرک  انب  دندرـشف  قلخ  يولگ  رب  شیوخ  نینهآ  گنچ  نوچ  اهنیا 
دنونشب . ارابجا  مدرم  ات  دنناوخب  زامن  زا  شیپ  ار  هبطخ  هک  دندش  نآنوچ  مدرم  و  اه ،

تشاذگ ار  ص )  ) ربمایپ نادناخ  هب  نداد  مانشد  تعدب  هک  یسک  نیتسخن 
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هیواعم اریز  تسا ، هتـشاذگ  ار  هبطخ  بیترت  رییغت  تعدـب  ـالبق  هک  تسا  یـسک  زا  شیب  دروم  نیا  رد  شهاـنگ  يراـکهبتو و  دوب  هیواـعم 
تحـص هب  شیامرف  نیاهب  دینک  هجوت  تسا . هتخیمآ  يرت  نیگمهـس  يراکهبت  اب  ار  تعدب  نیا  رازگتعدـبهن  تسا و  تعدـب  دـلقم  هچرگ 

و دـشاب . هداد  مانـشد  ار  ادـخ  دـهد  مانـشد  ارم  سک  ره  هداد و  مانـشد  ارم  داد  مانــشد  ار  یلع  سک  ره  هـک : ص )  ) مرکا ربماـیپ  هتــسویپ 
هرابرد هک  یصوصخم  صن  دوجو  اب  ناملسم  رگم  هک  نیا  هب  و  تسا . یهلا  دوجو  زا  هرهب  ار  وا  اریز  دیهدن ، مانشد  ار  یلع  هک  شـشیامرف 

 " تسا يراکتشز  ناملسمهب ، نداد  مانشد  دننام "  تسه  نموم  ناسناهب  نداد  مانـشد  هرابرد  هک  یی  یلک  صوصنو  تسه  نایقتم  يالوم 
کـش هک  تسه  یناملـسم  رگم  تسا ؟ اور  مالـسلا  هیلع  یلع  نانموملاریما  نایقتم  يـالوم  هب  نداد  مانـشد  دـیوگب  دـهد و  اوتف  دـناوت  یم 
رورس تسا و  رت  قحیذ  ناشروما  يراد  هدهع  فرصتيارب و  ناشدوخ  زا  تسا و  ناملسم  نیتسخن  ع )  ) یلع نینموملاریما  هک  دشاب  هتشاد 

ناشریما ؟ تسا و  ناناملسم 

دنک یمن  ارجا  ار  مالسا  يرفیک  نیناوق  زا  یکی  هیواعم 

زا شیپ  دزد  نیرخآ  دننک . عطق  ار  ناشتـسد  داد  روتـسد  دندروآ . هیواعم  شیپ  ار  دزد  دنچ  دنا " : هتتـشون  ناخروم  رگید  يدروام " و  " 
ندناوخ : هب  درک  انب  ار  تایبا  نیا  دننک ، عطق  ار  شتسد  هکنیا 

شیوخ تشذگ  هانپ  رد  هک  مهاوخ  یم  نینموملاریما  يا  ار  متسار  تسد 
دنیبب روآ  یتشز  یبیسآ  يراذگن  يراد و  نوصم 
دوبابیز دوب  یم  كاپ  يدزد )  ) بیع زا  رگا  متسد 

دشاب  يرب  كانتشز  یبیع  زا  هک  تسین  ییور  ابیز  و 
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شتسار  یشودمه  زا  شپچ  رگا  تسا  ینتشاد  تسود  هک  متسد 
تشگ دهاوخ  هابت  ریخ و  یب  میناگدنز  ددرگ  مورحم 

وزج مه  راک  نیا  نینموملا ! ریما  يا  تفگ : دزد  نآ  رداـم  ما ؟ هدـیرب  ار  تیاـقفر  تسد  هکنآ  لاـح  منک  هچ  وت  اـب  هک  شدیـسرپ  هیواـعم 
يارجا زا  هک  مالـسا  خـیرات  رد  دوب  يراب  نیلوا  نیا  و  درک . اهر  ار  دزد  نآ  هیواعم  هجیتن ، رد  ینک . یم  هبوت  اـهنآ  زا  هک  تناـهانگ  رگید 

 " دش . یم  رظنفرص  یمالسا 
فاـعم ینثتـسم و  مالـسا  يرفیک  یعطق  یموـمع و  نوناـق و  زا  ار  وا  هیواـعم  هک  نارگید  نآ  اـب  یقرف  هچ  تشاد و  یتیـصوصخ  دزد  نـیا 

عنام ا ز يزوسلد  تخوس و  دزد  نآ  رد  ام  لاـح  هب  شلد  دـینک !؟ عطق  ار  دزد  نز  درم و  تسد  دـیوگ " : یم  هک  نآرق  مکح  زا  تخاـس 
نوریب یهلا  تاررقم  دودح و  زا  اپ  هک  ره  دیامرف " : یم  " و  دشاب ، هدرک  متـس  نتـشیوخ  رب  دـهن  یهلا  تاررقم  دودـح و  زا  یکی  يارجا 

سک ره  و "  دیئامنن ت ، زواجت  اهنآ  زا  نیاربانب  تسا  یهلا  تاررقم  دودح و  اهنیا  دیامرف " : یم  " و  دشاب ، هدرک  متـس  نتـشیوخ  رب  دهن 
" دوب ؟ دهاوخ  هنادواج  نآ  رد  دروآ و  دهاوخ  رد  شتآ  هب  ار  وا  دیامن  زواجت  شتاررقم  دودح و  زا  دربن و  ار  شربمایپ  ادخ و  نامرف 

زا يزیچ  ای  یـسک  هانپ  رد  تمایق  يادرف  دـنک  یطخت  نآ  دودـح  زا  دـیامن و  لیطعت  ار  یهلا  نین  اوقز  یکی ا  رگا  تشادـنپ  یم  هیواعم  اـی 
هاـنگ نآ  بکترم  دراد  قح  دـشاب  هتـشاد  ار  یهاـنگ  زا  هب  وت  دـصق  هک  نیا  فرـصب  سک  ره  رگم  و  وـب د !؟ دـهاوخ  ناـما  رد  یهلا  رفیک 
دوجو شا  هبوت  يارب  یعنام  دـش و  دـهاوخ  هبوت  هب  قفوم  هک  هداد  ناـنیمطا  وا  هب  یـسک  هچ  هزاـت  تسا ! يزیگنا  تفگـش  زیچ  نیا  دوش !؟

ای دریگب  وا  زا  ار  شنامیا  هک  يا  هریبک  ناهانگ  ای  تشگ  دهاوخن  بکترم  دیامن  بلـس  يو  زا  ار  قیفوت  نیا  هک  یهانگ  تشاد و  دـهاوخن 
تعیرش و  هب  تبسن  هک  يریقحت  یئانتعا و  یب  نیمه 

هحفص 27 ] ] 

هبوت دـیما  هب  هک  هدوبن  شراب  نیلوا  هیواعم  هک  دوش  یم  هدـیمهف  انمـض  دـیناشک !؟ دـهاوخن  خزود  شتآ  هب  ار  وا  دراد  یم  اور  شماـکحا 
لیطعت شتعیرـش  مالـسا و  ماظن  هک  دوش  یم  ببـس  شرادـنپ  هیور و  نیا  تسا و  هدوب  نیمه  شراـب  راـک و  هکلب  دـش ، یم  هاـنگ  بکترم 

ار ناهانگ  تایانج و  زا  يرایسبهک  ناراکهبت  ددرگ و  رثا  یب  دنامب و  ارجا  یب  مالسا  تاررقم  بادآ  دیامنن و  لمع  نآ  هب  یـسک  ددرگ و 
دنامن یتشز  راک  چیه  و  دنیالایب . یتیانج  ره  هب  تسد  هتـشگ  خاتـسگ  یتایدنرچ  تافارخ و  نینچ  اب  دننک ، یم  كرت  يروف  رفیک  سرت  زا 

یلاع و فده  دناوتن  یمالـسا  عیرـشت  هک  ددرگ  یم  ببـس  نیا  و  دـنربن ، نایم  زا  ار  شمارآ  دـنیالاین و  ار  قلخ  ناج  حور و  و  دـننکن . هک 
دهن . شومچ  خاتسگ و  نازروهانگ  ناشک و  رس  ياپ  تسد و  رب  دنب  دشخبققحت و  ار  شیوخ  ییاهن 

هتفریذـپ دروم  نآرد  شا  هبوت  هک  هداد  ربخ  شیپ  زا  هتفگ و  هیواعم  هب  یـسک  هچ  اـما  دـیوشب ، ار  یهاـنگ  یناـمرفان و  ره  هبوت  هک  میتفرگ 
دعب دننک و  یم  تشز  راکینادان  يور  زا  هک  تسا  یناسک  هب  رـصحنم  طقف  ادخ  يارب  يریذپ  هبوت  میناد "  یمهک  نآ  لاح  دش !؟ دهاوخ 

راکهک تسین  یناسک  يارب  هبوت  تسا ، میکح  اناد و  رایسب  ادخ  و  دریذپ ، یم  ار  ناشهبوت  ادخ  هک  دنتسه  نانیا  دنیامن ، یم  هبوت  يدوز  هب 
یم ندوب  رفاک  لاحرد  هک  تسا  یناسک  يارب  هن  و  منک ، یم  هبوت  نونکا  نم  دنیوگ  یم  دیـسر  ردناشگرم  یتقو  هکنآ  ات  دننک  یم  تشز 

. " میا هدرک  ایهم  كان  درد  یباذع  ناشیا  رب  ار  اهنیا  دنریم ،
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تسین زیاج  هک  دشوپ  یم  ییاه  سابل  هیواعم 

نیرـسنق نکاس "  هک  دسا  ینب  هلیبق  زا  یکی  دوسا و  نب  ورمع  يدعم و  نب  مادقم  تسا : هدرک  تبث  ار  تیاور  نیا  دلاخ  قیرط  زا  دواد  وبا 
مادـقم تسا ؟ هدرم  یلع  نب  نسح  هک  يراد  ربـخ  اـیآ  تفگ : مادـقم  هب  هیواـعم  دـنتفر . نایفـس  یبا  نب  هیواـعم  دزن  یگدـنیامن  هب  دوـب  " 

تسا ؟ یتبیصم  نیا  وت  هدیقع  هب  تفگ : وا  هب  يدرم  تشگرب .

هحفص 27 ] ] 

نیـسح تسا و  نم  زا  نیا  دومرف : یم  تفرگ و  یمشوغآرد  ار  وا  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  نآ  لاح  مناد  یمن  تبیـصم  ار  نیا  روطچ  تفگ 
همادا نینچ  شیوخ  هتفگ  هب  مادقم  شدرـسفیب . لجو  زع  يادخ  هکدوب  يا  هراپـشتآ  وا  تفگ : دوب  دسا  ینب  هلیبق  زا  هک  نآ  تسا . یلع  زا 

نک قیدصت  ار  منخس  متفگ  تسار  رگا  هیواعم ! يا  ییا . مشخ  هب  هک  تفگ  مهاوخ  وت  هب  هدننک  تحاران  نانخـس  ردق  نآ  زورما  نم  داد :
ندیشوپ زا  ص )  ) ادخ ربمایپ  یناد  یم  ایآ  مسق  ادخب  ارت  تفگ : مادقم  درک . مهاوخ  ار  راک  نیمه  تفگ  نک . بیذکت  متفگ  غورد  رگاو 

هدنرد تاناویح  تسوپ  ندیشوپ  زا  ص )  ) ادخ ربمایپ  یناد  یم  ایآ  مسقادخب  ارت  تفگ : يرآ . دادباوج : تسا ؟ هدرک  یهن  نیمشیربا  هماج 
الاح تفگ  هیواعم  ما  هدید  هیواعم  يا  وت  هناخ  رد  اراهنیا  همه  نم  مسق  ادخب  تفگ : يرآ . تفگ : تسا ؟ هدرک  یهن  نآ  رب  ندـش  راوس  و 

 " مرادن یئاهر  مادقم  ياوت  تسد  زا  هک  مدیمهف 
یتقو درب ! ناوت  یم  يریخ  دیما  هتشگ  بکترم  تسا - قافتا  شیئاوران  رب  هک  ار - عرش  فالخ  ياهراک  زا  يرایسب  دنک  رارقا  هک  یسک  هب 

ياهراک زا  تسد  ارچ  هدرک - یئانتعا  یب  نآ  هب  ای  هدرب  دای  زا  هک  یمکح  تسیچ - شیاهراک  هرابرد  عرـش  مکح  هک  دـنداد  رکذـت  وا  هب 
هانگ و زا  درک و  یم  لـمع  اـه  نوعرف  لـثم  هک  دوب  یعورـشمان  هطلـس  توغاـط " و  تقیقح "  رد  هیواـعم  تشادـن ؟ رب  شعرـش  فـالخ 
رب مدرم  ياـضر  نودـب  هک  یمکاـح  زا  هـب ! هـب  دوـمن . یم  فـلخت  اـباهم  یب  ص )  ) ربماـیپ تباـث  تنـس  زاو  تشادـن  یکاـب  عرـش  فـالخ 

! دنامن ناشنییآ  دنبیاپ  یصخش  یناگدنز  رد  دنک و  تموکح  اهنآرب  ناشتعیرش  نید و  فالخ  رب  دزادنا و  تسد  ناشتموکح 
شیهارمگ هک  يا  هدرکیـسک  يایند  عبات  ار  تنید  وت  : " دـسیون ... یم  صاع  نب  ورمع  هب  يا  همان  رد  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  نینمومااریما 

شیهارمگ و هیواعم  هک  تسین  يدیدرت  دسیون " : یم  شیامرف  نیا  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  تسا " . وربآ  یب  ایح و  یب  تسا و  راکـشآ 
نآ زا  تسا  هدوب  وربآ  یب  ایح و  یب  هک  نیا  اما  تسا ، رگهارمگ  ي  تنـسو ) نید  زا   ) راک زواجت  رهو  تسا  هدوب  راکـشآشیراک  زواـجت 

هتشادیشایع ياه  لفحم  ینیشن و  بش  هدرک و  یمیتفع  یب  يزابسوه و  یلیخ  هیواعم  هک  تهج 

هحفص 28 ] ] 

نآ هب  هک  یتقو  زا  اما  تسا ، هدومن  یمن  تیاعر  نینموملاریما  هیلع  مایق  زا  شیپ  ار  تسایر  بادآ  هدوب و  هرهب  یب  تناتم  راقو و  زا  تسا و 
هدوب یتشز  ره  هب  هدولآ  وربآ و  یب  ایح و  یب  رایـسبنامثع  هرود  رد  هنرگ  تسا و  هدـید  شمارآ  تناتم و  جاتحم  ار  دوخ  هدز  تسد  ماـیق 

نیرز و ماج  رد  هدیشوپ و  یم  ابید  یمیـشربا و  سابل  لاح  نیع  رد  اما  هدرک ، یم  ار  دوخ  يوربآ  یمک  وا  سرت  زا  رمع  هرود  رد  و  تسا .
ویناوجون تالاح  هدوب و  ناوج  تقو  نآرد  و  ناشنرز ، ینیز  تسا و  هتشاد  ابید  زا  یلج  هک  هدش  یم  راوس  اهرطاق  هدیـشون و  یم  نیمیس 

هدروخ یم  بارش  ماشرد  نامثع  هرود  رد  هک  دنا  هتشون  وا  هرابرد  لاح  حرش  ياهباتک  رد  مدرمو  تسا . هتـشاد  یهدنامرف  تردق و  یتسم 
رد دـنا : هتفگ  یـضعب  تسا . فـالتخا  هن  اـی  هدروخ : یم  بارـش  شتموکح  يرارقرب  نینموملاریما و  تاـفو  زاسپ  هک  نیارد  نکل  تسا ،
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هب هدرپـس و  یقیـسوم  زاوآ و  هب  شوگ  هک  تسین  یفـالتخا  نیارد  نکل  تسا ، هدروخ  یمن  هک  یخرب  و  تسا . هدروخیم  بارـش  یناـهنپ 
! دیبایرد ار  يو  تیهام  ودیناوخب  تسا " . هدومن  مارکا  ماعنا و  نابرطمو  ناناوخ  زاوآ  هب  نآ  زا  هتشذگ  هدمآ و  صقر 

هحفص 29 ] ] 

دزاس یم  بوسنم  شیوخ  اب  ار  دایز  هیواعم 

( يرجه لاس 44  نیگمهس  تیانج  )
تایرورـض زا  دوب و  ملـسم  یلـصا  شاداپ "  گنـس  ار  راکانز  درم  تسا و  رتسب  هب  قلعتم  دنزرف  هک "  نیا  دـنواشیوخ ي  تبـسن  هنیمز  رد 

رگج نز  رـسپ  هک  یموـش  زور  يرجه و  لاس 44  ات  دـش  یم  لمع  ص )  ) مرکا ربمایپ  راب  رهگ  شیاـمرف  نیا  هب  دـمآ و  یم  رامـشب  مالـسا 
تشگ . بکترم  یمالسا  ملسم  لصا  دض  رب  و  ص )  ) ربمایپ شیامرف  تنس و  فالخرب  يراک  تشاذگ و  تعدب  راوخ 

اعدا شیوخ  يارب  شیوخردـپ  زج  يردـپ  مالـسا  هرود  رد  سک  ره  هک "  تسا  قـفتم  ص )  ) مرکا ربماـیپ  شیاـمرف  نیا  رب  یمالـسا  تما 
شردپ زا  ریغ  يردپ  هک  ار  یـسک  ادخ  تسا " : هدمآ  ینم "  رد "  یقطنرد  هک  شیامرف  نیا  زین  و  دوب " . دهاوخ  مارح  وارب  تشهب  دیامن 

گنـس ار  راکانز  درم  تسا و  رتسب  هب  قلعتم  دنزرف  تسا . هدرک  تنعل  دنک ، اعدا  شیوخ  یلاوم  زج  ییالوم  ای  دیامن ، اعدا  شیوخيارب  ار 
شردـپ زج  یـسک  هب  ار  شیوخ  هک  ره  ناـه ! شاداـپ . گنـس  ار  راـکانزدرمو  تسا  رتسب  هب  قلعتم  دـنزرف  رگید "  یتراـبعب  اـی  شاداـپ " 

یلاوم هب  یگقالع  یب  رس  زا  ای  دزاس  بوسنم 

هحفص 30 ] ] 

وا زايا  هناهب  هبوت و  چیه  دوب و  دهاوخ  وا  رب  یگمه  مدرم  ناگتـشرف و  ادـخ و  تنعل  درامـش  شیوخ  يالوم  ار  ناشیا  زج  یـسک  شیوخ 
. " دوب دهاوخن  هتفریذپ 

هک ار  یصخش  سک  رهو  دشاب . هدشرفاک  دیامن ، بوسنم  شردپ  زج  یسک  هب  ار  شیوخ  هتسناد  سک  ره  هک "  شترـضح  شیامرف  نیاو 
هب ار  شیوخ  سک  ره  هک "  شیامرف  نیاو  دوب "  دـهاوخن  ناناملـسم )  ) ام زا  دـیامن ، بوسنم  شیوخاب  درادـن  يدـنواشیوخ  تبـسن  وا  اـب 
لاس داتفه  هلصاف  ای  لاس - داتفه  هلـصاف  زا  تشهب ، يوب  هکنیا  اب  دیـسر  دهاوخن  شماشم  هب  تشهب  يوب  دزاس  بوسنم  شردپ  زج  یـسک 

، تسین شر  دـپ  وا  دـناد  یم  هک  یلاح  رد  دـیامن  بوسنم  شردـپ  زا  ریغ  یـصخش  هب  ار  شیوخ  سک  ره  دـسر " و "  یم  ماـشم  هب  هار -
شیوخ یلاوم  زا  ریغ  یـسک  هب  هتـسباو  ای  دیامن  بوسنم  شردپ  زج  یـصخش  هب  ار  شیوخ  سک  ره  دوب " و " دـهاوخ  مارح  وا  رب  تشهب 

. " دوب دهاوخ  وا  رب  تسا  رمتسم  تمایق  هب  ات  هک  ادخ  هتسویپ  تنعل  درامشب ،
تبسن نتشاد  زا  هک  ار  راکانز  درم  ات  تسبب  ار  ششوگ  مشچهیواعم و  هناتسرپ  دوخ  تسایس  دکوم ، ررکم و  تاشیامرف  نیا  همه  دوجو  اب 
راکانز نایفـس  وبا  دنزرف  ار  دایز "  دینادرگ و "  دنم  هرهب  تسا ، بیـصن  یب  دـیآ  یم  دوجوب  شیانز  زا  هک  يدـنزرف  اب  یعرـش  یمـسر و 

ادخ راکوکین و  نمادکاپ و  نادرم  ندرب  نیب  زا  يارب  هتـشگ و  رادمتـسایس  گرزب و  دایز "  دید "  هک  داد  ماجنا  یماگنه  ار  نیاو  درمش ،
دروخ . یم  وا  دردب  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  رادتسود  ناتسرپ 

اه نماد  نیرت  كاپان  رب  و  دمآ ، دوجوب  فیقث  هدش "  دازآ  دیبع "  رتسب "  رد  دایز "  " 

دلج 20 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 31 ] ] 

یم یفقث  دـیبع  نب  ایز د  درامـشب ، شیوخ  ردارب  نایفـس و  وبا  دـنزرف  ار  وا  هیواعم  هکنآ  زا  شیپ  اه . طیحم  نیرتدـب  رد  و  تفای ، شرورپ 
دنتفگ . نایفس  یبا  نب  دایز  وا  هب  باستنا  نیا  زا  سپ  شدندناوخ و 

هب نایفس  یبا  نب  هیواعم  نینموملا  ریما  زا  دسیون " : یم  دایز "  هب "  يا  همان  رد  هیلع - هللا  مالس  یبتجم - نسح  ماما  هرود  رد  هیواعم  دوخ 
رد یتخاس ، مهارف  شیوخ  يارب  یتخب  دب  رفیک و  يدرک و  یـسانشان  قح  هک  یتسه  يا  هدرب  وت  شیاتـس ، دورد و  زا  سپ  دـیبع . نب  دایز 

یساسا هشیر  لصا و  زا  درب و  یم  ورف  كاخ  هب  ار  شمرن  ياه  هشیر  تخرد  نارفک . هن  يدرک  یم  نارکش  هک  دوب  نیا  راوازـس  هک  یلاح 
. رادناتسا هدنامرف و  زورما  دوب و  هدرب  زورید  دنیوگ : یم  تا  هراب  رد  هک  ردپ  هن  يراد و  ردام  هن  وت  و  دریگ ، یم  تیهام  لکـش و  شیوخ 

تعاطا هب  ار  مدرم  دیسر  وت  هب  ما  همان  یتقو  تسا . هدومیپن  هیمس  رسپ  يا  یسکوت  نوچ  هک  تسا  يریسم  نیا 
هدرک ظفح  ار  تناج  يا و  هتـشگ  تنوخ  ندش  هتخیر  عنام  ینک  نینچ  رگا  اریز  امن ، تقفاوم  میاضاقتاب  رتدوز  هچ  ره  نک و  راداو  تعیب 

اپ رـس  رازاب  رد  ارت  ات  دـنروایب  ماش  هب  سراف  زا  هنهرب  اپو  هتـسب  تسد  ار  وت  هک  منک  یم  داـی  مسقو  داد  مهاوخ  رفیک  تخـس  رت  هنرگو  يا 
 " مالسلا . و  يا . هتشگ  دب  نآ  زا  يا و  هدوب  نآ  رد  هک  روآ  رد  ییاج  هب  رت ا  مناسر و  شورفب  هدرب  ناونع  هب  مرادهگن و 

ینعی  " هما - نب  دایز  دندناوخ و "  یم  ردـپ - یب  دایز  ای  شردـپ  رـسپدایز  ینعی   " هیبا - نب  دایز  ار "  دایز  يوما ، تلود  ضارقنا  زا  سپ 
رکسک . دور  دنز  رد  دوب  ناریا  ناناقهد  زا  یکی  هب  قلعتم  هیمس - شردام -  " هیمس . نب  دایز  و "  شردام - رسپ  دایز 

وا هب  ار  هیمـس  نام ، رد  نآ  شاداپ  هب  و  درک ، نامرد  ار  وا  ات  دـندروآ  شنیلاب  هب  ار  یفقثکشزپ  هدـلک  نب  ثراح  تشگ و  رامیب  ناـقهد 
نوچ دمآ و  دوجوب  جاودزا  نیا  زا  دایز  تشاد و  مان  دیبع "  هک "  دروآ  رد  شیوخ  یمور  مالغ  جاود  زا  هب  ار  هیمس  ثراح  دیـشخب و " 

یمـسر و لحم  هک  دوب  فیاط  فورعم  ياه  هشحاف  زا  هیمـس  شردام  و  تخاس . دازآ  مهرد  رازه  تخادرپ  اب  ار  دیبع  شردپ  دش  گرزب 
تشاد . مچرپ 

ياربباطخ نبرمع  دنسیون " : یم  یتیاور  تبث  اب  رکاسع  نباو  رمع  وبا 

هحفص 32 ] ] 

مدرم هک  درک  داریا  یفطن  تشگ  زاب  شیوخ  تیرومام  زا  نوچ  داتـسرف . راید  نآ  هب  ار  دایز  دوب  هدمآ  دـیدپ  نمی  رد  هک  يداسف  حالـصا 
نم دخ ا  هب  تفگ : نایفس  وبا  درک . یم  ربهر ي  ار  برع  دوب  یم  یشرق  مالغ ، نیا  رگا  ادخب  تفگ : صاع  نبو  رمع  دندوب . هدینشن  نانچ 

: تفگ نم . دادباوج : نایفسوبا ؟ يا  تسیک  وا  تفگ : وا  هب  بلاطیبا  نب  یلع  تسا . هتشاذگ  شردام  لد  رد  ار  وا  هفطن  یسک  هچ  مناد  یم 
یم نوچ  ! نایفـس وبا  يا  شاب  تکاس  تفگ : وا  هبصاع  ورمع  دـسیون : یم  رکاسع  نبا  هکنانچ  ای  نایفـسوبا -! شاب  تندز  فرح  بظاوم 

: تفگ نایفس  وبا  داد - دهاوخ  رفیک  ارت  گنرد  یب  دونشب  وت  زا  ار  نیا  رمع  رگا  یناد 
ار دایز  عضو  نایفـس ) وباینعی   ) برح نب  رخـص  رمع ) ینعی   ) دزاس یم  نمـشد  يامن  تشگنا  ارم  هک  دوبن  یـسک  نآ  زا  رت س  رگا  ادـخب 

تشادیمن . موتکم  ار  وا  هراب  رد  نخس  تخاس و  یم  نشور 
دنیامن بوسنم  شیوخ  هب  ار  ملد  هراپ  متشاذگ  مدرک و  هلاجم  دوب ) نآ  هب  بوسنم  دایز  هک   ) فیقث هلیبق  اب  هک  تشذگ  يرید 

" دزاس . بوسنم  شیوخ  هب  ار  دایزات  تشاداو  ار  هیواعم  نخس ، نیمه 
نب نایفـس  وبا  ربنم ، ياپ  و  درک . داریا  زاـتمم  بوخ و  یقطن  دـنک . داریا  یقطن  داـیز  داد  روتـسد  رمع  هدـمآ " : نینچ  دـیرفلادقع "  رد " 
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نیا تفگ : نایفـس  وبا  يرآ . تفگ : دمآ ؟ تشوخ  ناوج  نیا  قطن  زا  تفگ : یلع  هب  نایفـس  وبا  دـندوب . هتـسشن  بلاطیبا  نب  یلع  برح و 
: دیـسرپ دناوخ .) یم  ومع  رـسپ  برع  ار  هخاش  ود  دارفا  دنراد و  كرتشم  دج  مشاه  ینباب  هک  يوما  هخاش  زا  ینعی   ) تسا وت  يومع  رـسپ 

ربـنم رب  هک  نیا  زا  تفگ : ینک ؟ یمنار  وا  يردـپ  ياـعدا  ارچ  دیـسرپ : متـسب . هیمـس - شرداـم - لد  رد  ار  وا  هـفطن  نـم  تـفگ : روـطچ ؟
دربب . ار  مرابتعا  هک  مسرت  یم  رمع - ینعی  هتسشن -

تسا ص )  ) ادخ ربمایپ  مکح  فالخرب  نیا  و  دنداد . یهاوگ  نآ  رب  يدوهش  درمش و  بوسنم  شیوخاب  ار  دایز  هتفگ  نیا  دانتسا  هب  هیواعم 
. " شاداپ گنس  ار  راکانز  درم  تسا و  رتسب  هب  قلعتم  دنزرف  دیامرف " : یم  هک 

هحفص 33 ] ] 

بوسنم شیوخ  اب  ار  صاع  ورمع  نآ  زا  شیپ  یتسیاـب  دـشاب  هدومن  بوسنم  شیوخاـب  ار  داـیز  شردـپ ، هتفگ  نیا  دانتـسا  هب  هیواـعم  رگا 
رد ار  وا  هفطن  هک  مرادن  دـید ي  رت  نم  تفگ " : هدرک  ار  وا  ردـپ ي  ياعدا  نایفـس  وبا  دـمآ ، ایند  هب  يو  هک  يزور  اریز  دومن ، یم  مالعا 

يردپ دشن  رضاح  تسناد  یم  سیسخ  يدرم  ار  نایفس  وبا  نوچ  هغبان  یلو  تساخ ، رب  شکمـشک  هب  وا  اب  صاع  ما " و  هداهن  شرداملد 
: تسا هدورس  نینچ  هنیمز  نیا  رد  تباث  نب  ناسح  و  دومن ، مالعا  وا  ردپ  ار  صاع  دسانشب و  تیمسرب  شدازون  يارب  ار  وا 

وت هراب  رد  تسا و  نایفس  وبا  کش  یب  تردپ 
تسا . هدرک  زورب  یعطق  یلیالد  وا  زا  ام  يارب 

نک راختفا  وا  هب  ینک  راختفا  تردپ  هب  یتساوخ  رگا 
وجم راختفا  لیاو  نب  صاع  هبو 

دمایب . ریدغ "   " مود دلج  رد  هک  تایبا  نآ  رخآ  ات 
، ناورم ردام  ءاقرزو  نایفس ، وبا  ردام  همامح  و  هیواعم ، ردام  دنه  و  ورمع ، ردام  هفبان  و  دایز ، ردام  هیمـس  اب  هک  یتفع  یب  راکانز  ره  يرآ 
هب يردـپ  رـس  رب  ناشنارـسمه  اـب  دـیامنب و  ار  اـهنآ  نادـنزرف  يردـپ  ياـعدا  تسناوـت  یم  تشاد ، طاـبترا  روهـشم  ياـه  هشحاـف  رگید  و 

دزیخ . رب  شکمشک 
مولعمان ام  يارب  يا  هدـش  هدرورپ  نآ  رد  هک  يا  هنال  تشون : وا  هب  هیواعم  دوب ، رادناتـسا  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  فرط  زا  دایز  هک  یناـمز 

نآ ار  هچنآ  دوبن  تسارتاناد  نادـب  ادـخ  هچنآ  رگا  يوج . هانپ  نادـب  دـیوج ، یم  هانپ  شیوخ  هنال  هب  هدـنرپ  هک  هنوگنامه  نیا  ربانب  تسا .
ار اهنآ  تلذ  يراوخ و  اب  دنـشاب و  هتـشادن  ار  شا  هلباقم  ياراـی  هک  دروآ  میهاوخ  ینایرکـشل  هک  ار  نیا  متفگ  یم  تفگ  راـکوکین  هدـنب 

: تشون نینچ  شا  همان  رخآ  رد  درک "و  میهاوخ  نوریب 
دوب . یمدآ  وخ ب  هچ  دیمهف  یم  ار  شراک  دنک و  یم  هچ  تسنادیم  رگا  دایز  اریادخ !

دوب . رمع  نامرادنامز  يدرک و  یم  قطن  مدرم  يارب  وت  هک  هاگنآ  تسا  تسار  شا  هتفگ  هکنآ  لاح  ینک  یم  شومارف  ار  تردپ 

هحفص 34 ] ] 

دراد مهم  یماقم  شا  هلیبق  موق و  نایم  رد  نایفسوبا ) ینعی   ) برح رسپ  اریز  يوج ، راختفا  تسا  ام  ردپ  هک  تردپ  هب  نیاربانب 
تسا یندوشخبان  یگنن  یشاب  هتشادن  یتبسانم  یبسانت و  ناشیا  اب  هک  ینیزگرب  یشودمه  هب  ار  مشاه ) ینبینعی   ) یتعامج هک  نیا 

تسا  ناشیا  رترب ي  هیام  هک  یتلیضف  ره  زا  هدینادرگ و  رود  ناشیا  زا  ار  وت  ادخ  اریز  امن ، يرود  نانآزا  نیاربانب 
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زا ارم  هک  تسا  تفگـش  ناـقفانم  هتـسد  رـس  و  راوـخ ، رگج  نز  رـسپ  زا  درک : قـطن  نینچ  مدرم  يارب  دیـسر  داـیز "  هب "  شا  هماـن  نوـچ 
دراد . دوجو  راصنا  نارجاهم و  نایم  رد  ص)  ) ادخ لوسر  يومع  رسپ  وا  نم و  نایم  هک  یلاح  رد  دناس  رت  یم  شیوخ  تامیمصت 

یضر یلع - عالطا  هب  شا  هتفگ  داد . مهاوخ  ناشن  مدرمهب  ار  مریشمش  تابرض  مورب ، يو  گنج  هب  هک  دیامرفب  هزاجا  نم  هب  وا  رگا  ادخب 
تشون : دایز  هب  هدیسر  هنع - هللا 

نایفس وبا  تسا . نماب  راک  نآ  رایتخا  مه  زونه  ما و  هتشامگ  یتلود  راک  نآ  هب  ارت  نم  ص ،)  ) ربمایپ شیاتـس  راگدرورپ و  ساپـس  زا  سپ 
- دـش دـناوت  یمنيدـنواشیوخ  باستنا  اـی  يرب  ثاریم  هیاـم  شفرح  هک  تسا  هدـنارپ  یفرح  ییوگغورد  اوراـن و  هیاـپ و  یب  تاروصت  اـب 

يور شیپ  زا  ناطیـش ) لثم   ) هیواعم و  ینک - ثاریم  ای  يدـنواشیوخ  تبـسن  ياعدا  یناوت  یمن  تخـس  نآ  دانتـسا  هب  وت  رگید : یتراـبعبای 
مالسلاو . شاب ! رذحرب  شاب  رذح  رب  وا  زا  نیاربانب  دیامن  یم  ذوفن  وهنخر  شتسار  پچ و  زا  شرس و  تشپ  ناسنا و 

نایفسوبا هب  دایز  باستنا  اب  تفلاخم 

هداد تیاضر  باستنا  نیا  هب  وا  هدـناوخ و  شیوخ  دارب ر  ار  دایز  هیواـعم ، دینـش  یتقو  هیمـس - شرداـم  زا  وا  ردارب  داـیز - ردارب  هرکبوبا ،
دـشاب یم  شردام  يراکانز  قیدـصت  ینعم  هب  نآ  لوبق  هک " : تفگ  دـیوگن و  نخـس  وا  اب  زگره  هک  دروخ  دـنگوس  تشگ و  نیگمـشخ 

ص)  ) ربمایپ رسمه  هبیبح - ما  اب  وارب ! ياو  دشاب . هدید  ار  نایفـس  وبا  هیمـس  هک  منک  یمن  روصت  زگره  مسق  ادخب  شیردپ . تبـسن  كرتو 
ور وا  زا  هبیبح  ما  رگا  دـنیبب !؟ ار  وا  تسا  مرحم  دـنواشیوخ و  وا  اـب  هکنیا  ناونع  هب  دـهاوخ  یم  اـیآ  درک ؟ دـهاوخ  هچ  نایفـسوبا ) رتخد  )

دنیبب ار  هبیبح  ما  رگا  تفر و  دهاوخ  وا  يوربآ  دریگب 

هحفص 35 ] ] 

هتشگ " . لامیاپ  ص )  ) ربمایپ تاسدقم  مارتحاو و  دوب  دهاوخ  یگرزب  تبیصم  هک 
فرـصنم دروآ و  دایب  ار  هرکبوبا  نخـس  دسرب . هبیبح  ما  روضح  هب  تساوخ  دمآ  رد  هنیدـم  هب  نوچ  تفر و  جـح  هب  هیواعم  نامز  رد  دایز 

دادن . واهب  فرشت  هزاجا  دیناشوپب و  وا  زا  يور  هبیبح  ما  دنا : هتفگ  و  تشگ .
وا هب  هک  مکح  نب  نمحرلادـبع  هلمج  نآ  زا  دـنتفر  وا  دزن  هیما  ینب  دـناوخ ، شیوخ  بوسنم  ار  دایز  هیواـعم ، یتقو  دـسیون " : یم  رمعوبا 
داد روتـسد  ناورم  هب  هیواعم  تخاـسیهاوخ . بوسنم  شیوخ  اـب  ار  اـهنآ  اـم  ریقحت  فیعـضت و  يارب  یباـیب  زین  ار  ناهایـس  رگا  وت  تفگ :

بوسنم شیوخ  اـبار  اـهنآ  اـم  ریقحت  فیعـضت و  يارب  یباـیب  زین  ار  ناهایـس  رگا  وت  تفگ : ناورم  نک . نوریب  اـجنیا  زا  ار  وربآ  یب  نیاهک 
هک يدـید  یم  دوبن ، متـشذگ  يرابدرب و  رگا  تفگ : هیواعم  دـهر . یمن  شنابز  مخز  زا  یـسک  هک  تسا  ییوربآ  هیواعم  تخاس . یهاوخ 

ار رعش  نآ  ناورم  داد  روتسد  هاگنآ  دنا ! هدرکن  شرازگ  نم  هب  هدورـس  دایز  نم و  هراب  رد  هک  ار  يرعـش  رگم  دنزب . دناوت  یمن  نابز  مخز 
: دناوخ نینچ  دناوخب و 

وگبرخص  نب  هیواعم  هب  ناه !
میا هدمآ  گنتهب  ترادرک  زا  هک 

ییآ یم  مشخ  هب  دوب  نمادکاپ  دنیوگب  وتب  هک  نیا  زا  ایآ 
!؟ تسا هدوب  راکانز  تردپ  دنیوگب : هک  يوش  یم  دونشخ  نیا  زاو 

دایزاب تیدنواشیوخ  تبسن  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم 
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دراد رخ  هچ  ام  هرکاب ء  لیف  تسا  یی  يدنواشیوخ  تبسن  نانچ 
نایفس وبا  تسد  هکنآ  یب  هیمس  هک  مینک  یم  مالعا  و 

تسا . هتشگ  رادراب  ار  دایز  دسرب  وا  هب 
شتیب نیتسخن  دنا  هداد  تبسن  وا  هب  ار  تایبا  نیا  هک  اهنآ  و  تسا ، هدورـس  رعاش  يریمح  غرفم  نب  هعیبر  نب  دایز  ار  تایبا  نیا  دنیوگ  یم 

: دنا هدروآ  نینچ  ار 
وگب هرخصنب  هیواعم  هب  ناه !

ینمی يدرم  لوق  زا 
نارگید هبش و  نبرمع  نینچمه  میدروآ . هک  دنا  هدرک  تبث  هنوگنامهار  هیقب  و 

هحفص 36 ] ] 

شردارب دایز و  دابع  راتفر  زا  ناـینمی  هک  دوب  نآ  زاسپ  نیا  و  تفر - هیواـعم  نب  دـیزی  شرـسپ  اـی  هیواـعم  دزن  نوچ  غرفم  نبا  دـنا : هتفگ 
یهانگ هک  نیا  نودـب  نم  قح  رد  نینموملا ! ریما  يا  تفگ : و  دـنتفر - اجنآ  يو  قح  رد  یهاوخ  داد  يارب  هدـمآ و  مشخب  يو  اب  هللادـیبع 

هتفگ هک  يا  هدوبن  وت  رگم  تفگ : وا  هب  هیواعم  دنا - هدرکن  یناملـسم  چیه  هب  هک  هدرک  ییاه  ملظ  نانچ  مشاب  هدومن  یی  ینامرفان  ای  هدرک 
: يا

وگب برح  نب  هیواعم  هب  ناه !
ینمی يدرم  لوق  زا 

ییآ یم  مشخ  هب  تسا  هدوب  نمادکاپ  تردپ  دییوگب  هک  نیا  زا  ایآ 
!؟ تسا هدوب  راکانز  تردپ  دنیوگب : هک  يوش  یم  دونشخ  نیا  زا  و 

دبع ار  نیا  هدیـسر  نم  هب  هک  یعالطا  قبط  نینم ! وملاریما  يا  ما  هتفگن  زگره  نم  هن ، هدرب  ـالاب  ار  تماـقم  هکنآ  هب  مسق  تفگ : غرفم  نبا 
تسا : هتفگ  هدنیارس  تفگ : هیواعم  تسا . هداد  تبسن  نم  هبو  هدورس  مکح  نب  نمحرلا 

نایفس وبا  اب  تردام  هک  نیا  هب  مهد  یم  یهاوگ 
تسا . هدرواین  رد  هب  نت  زا  هماج  هتشگن و  رتسبمه 

تسا و جنرغب  راک ، نیا  و 
مولعمانو  مهبم  الماک 

: يا هتفگن  وت  رگم  دیسرپ : سپس  و 
هرکبوبا عفان و  دایز و 

دنبیاجع نیرت  بیجعزا  مرظن  رد 
نز کی  زاهک  دندرم  هس  اهنیا 

دنردپ کی  دنزرف  دنا و  هدمآ  ایند  هب 
تسا یشرق  دنک  یم  اعدا  هکنانچ  یکی  نآ 

! تسا یبرع  شیوخ  معز  هب  نیا  هدش و  دازآ  رگید  نآو 
یتسود دایز  اب  رگا  متـشذگ . رد  تهانگزا  نم  دـشخبن . ارت  ادـخ  وشمگ ، ورب  يا !؟ هدورـس  شنادـنزرفو  دایز  وجه  رد  هک  یتایبا  هلمج  و 
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تنوکس يارب  ار  لصوم  وا  و  نک . یگدنز  یهاوخ  یم  اج  ره  ورب  داتفا . یمن  تاقافتا  نیا  يدومن  یم 

هحفص 37 ] ] 

دیزگرب .
رایـسب راعـشا  شنادنزرف  وا و  وجه  رد  هتـشاد  اور  وا  رب  ناسارخ  رد  دایز  نب  دابع  هک  یملاظم  رطاخ  هب  غرفم  نب  دیزی  دیوگ : یم  رمع  وبا 

: زیمآ روجه  تایبا  نیا  هلمج  زا  تسا ، روهشم  دایز  نب  هللا  دیبع  شردارب  دایز و  نب  دابع  اب  شناتسادو  تسا . هدورس 
تسین نادرگ  ور  وت  زا  گنن   " دایز ! نب  دابع " 

يردپ هن  يراد و  یشرق  يردام  هن  وت 
يرادن یتسرد  ردپ  وت  وگب : دایز "  نب  هللادیبعهبو " 

! دهد تبسن  یسک  هچ  هبارت  هک  دناد  یم  یسک  هن  و 
: دیوگ یم  هک  اجنآ  ما  هتشگن  تحاران  غرفم  نبا  وجه  ردق  هب  يا  هیوجه  چیه  زا  تسا : هتفگ  دایز  نب  هللادیبع 

دوب دهاوخ  تربع  هیام  یشیدنیب  عوضوم  نیا  ردرگا  اریز  شیدنیب ،
!؟ يا هدروآ  تسدب  ندش  رومام  هار  زا  زج  يراختفا  ایآ  هک  نیارد 

هک تسنادن  درک و  یگدنز  ردق  نآ  هیمس 
! تسا ردپ  ياهدوت  هب  بوسنم  دراد  شیرق  زا  هک  يرسپ 

: هدورس نینچ  يرگید  رعاش 
تسیک شردپ  مناد  یمن  دایز ،

تسا دایز  ردپ  غالا  هک  تسه  نیا  یلو 
ادخب تفگ : دناوخ ، يو  يارب  ار  مکح  نب  نمحرلادبع  شردارب  رعـش  ناورم  یتقو  نایفـس ، یبا  نب  هیواعم  هک "  هدیـسر  ام  هب  تیاور  نیا 
مکح نب  نمحرلادـبع  تشگ . مهاوخن  دونـشخ  وا  زا  دـیامنن ، بلج  ار  وا  تیاضر  دـنکن و  یهاوخ  رذـع  دورن و  دایز  دزن  نمحرلادـبع  ات 

هب يدولآ  مشخ  هاگن  مشچ  هشوگبدایز  درک  مالس  دمآ و  رد  شهاگ  اب ر  هب  نوچ  تفر . دایز  دزن  ات  دندیزرو  رارصاردق  نآ  هدروآ  يور 
و درک - وا 
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!؟ يا هدز  ار  اـهفرح  نآ  هـک  ییوـت  تـفگ : و  دـنکادیپ - كانبـضغ  یهاـگن  اـت  درک  یم  کـچوک  ار  شیوـخ  مـشچ  کـی  ـالومعم  داـیز 
راکاطخ يارب  تشذگ  درادب ، رارقرب  ار  ریما  ادخ  تفگ : نمحرلادبع  تسین ؟ ینتفگ  ار  هچنآ  تفگ : اهفرح ؟ مادـک  دیـسرپ : نمحرلادـبع 

: دورسب ار  راعشا  نیا  وا  منیبب و  وگب  تفگ : ار . ما  هتفگ  ونشب  کنیا  تسا .
هک يژک  نانخس  زا  هریغم ! وبا  يا 

مرآیم هبوت  هتفر  منابز  رب  ماش  رد 
هفیلخ متفگ و  تا  هرابرد  هک  نانخس  نآ  زا 

دنارب ارم  مشخ  رس  زاات  دمآ  مشخ  هب 
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: متفگ یهاوخ  رذع  نمض  دنارب  ارم  هکنآ  هب  و 
تسا نم  نآ  زج  یماقم  ارت  تسا و  وت  اب  قح 

متسردان  راتفگ  میاطخ و  متا  روصت  زا  سپ 
متسناد متخانشب و  متفایرد و  ار  تقیقح 

تسا نایفس  وبا  تخرد  هخاش  دایز "  " 
تخیوآ نیرب  ناتسوب  نایم  رد  یمرخ  توارطاب و  و 

مناد یم  شیوخ  ومع ي  رسپ  ومع و  ردارب و  رت ا 
يرگن یم  مشچ  مادک  هب  ارم  وت  هکمناد  یمن  و 
نایفسوبا هداوناخ  هب  هدیبسچ  یتسه  يا  هدیاز  وت 

مراد یم  شتس  ود  رتشیب  ما  ینایم  تشگنازا  هک 
گب برح  نب  هیواعم  هب  ناه !

يا ! هدروآ  تسدب  یتیقفوم  شیوخ  راکاب  هک 
یم ار  ترذع  مدینش و  ار  ترعش  لاحرهب  اما  نارذگـشوخ ، نابز و  برچ  يرعاش  شتـسه و  یقمحا  نم  هدید  رد  وت  تفگ : يو  هب  دایز 
دایز و  تشون ، يا  همان  و  بوخ . رایـسب  تفگ : سیونب . نینموملا  ریما  هب  باطخ  میارب  يا  همانتیاضر  تفگ  يراد ؟ ییاـضاقت  هچ  مریذـپ .

هک دایز  رس  رب  كاخ  تفگ : و  دنادرگ ، زاب  قباس  راک  لاح و  هب  ار  وا  تشگ و  دونشخ  وا  زا  شدوشگب و  هیواعم  درب . هیواعم  شیپ  ار  نآ 
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! نایفس وبا  هداوناخ  هب  هدیبسچ  یتسه  يا  هدیاز  وت  دیوگ : یم  وا  هب  دیوگ  یم  هچ  نمحرلا  دبع  دشن  هجوتم 
.......................!

رد غرفم  نبا  و  میمت . نب  هانم  دیز ، نب  سمـش  دبعینب  هلیبق  زا  تسا  روعا  رتخد  هیمـس - شردام - درکیم  اعدا  دایز  دیوگ : یم  هدـیبع  وبا 
تسا : هدورس  نینچ  شیاعدا  در 

تسین شیرق  هلیبقزا  دایز "  هک "  مدروخ  یم  دنگوس 
پتسا میمت  هلیبق  زا  هیمس  هن  و 

يراکانز زا  تسايا  هدرب  هداز  تقیقح  رد  هکلب 
تسا هتفر  ورف  يدیلپ  رد  شبسن  هشیر  هک 

تـسا دیفم  ناتلاح  هب  هک  يراک  يارب  امـش  شیپ  تفگ : دمآ  رد  هفوک  هب  نوچدایز  دیوگیم : هک  هدرک  تبث  قاحـسا  وبا  زا  یتیاور  يربط 
. میهدب زیمآ  ناتهب  غوردتداهش و  میتسین  رضاح  دنتفگ : دیناسرب . هیواعم  هب  ارم  يدنواشیوخ  تبسن  تفگ : تسیچ ؟ دن : دیسرپ  ما . هدمآ 

. " هداد تداهش  تساوخ  یم  هکنانچ  وا  يارب  يدرم  اجنآ  تفر و  هرصب  هب  هجیتن ، رد 
هب ندروخبارش  زا  سپو  دمآرد  یلولس  میرم  وبامانب  یـشورفبارش  هکد  هبو  تفر  فیاط  هب  نایفـس  وبا  دنـسیون : یم  ریثا  نبا  رک و  اسع  نبا 

تـسا هدوـب  دـیبع  نز  هک  ار  هیمـس  - هدـلک نب  ثراـح  زینک  دیـسرپ : نکاـپو . تسد  مـیارب  يا  هشحاـف  هدرک ، متحاراـن  ینز  یب  تـفگ : وا 
ایندـب ار  دایز  تخیمایب و  وا  اـب  نایفـس  وبا  و  شدروآ . و  شرواـیب . دراد  یکاـن  وب  لـغبریزو  هخیوآ  ياهناتـسپ  هکنیااـب  تفگ : یهاوخیم ؟

درک . ار  وا  يردارب  ياعدا  هیواعم  و  دروآ ،

دلج 20 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


هچ هیواـعم ) ینعی   ) نینموـملا ریما  يدـید  تفگ : هرکب  وـبا  هب  داـیز  : دـیوگ یم  هک  هدرک  تیاور  هرکب  یبا  زانیریـس  نبا  زا  درکاـسع  نـبا 
نم و  درک ، نم  هب  يداهنشیپ 
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شردـپ زا  ریغ  یـصخش  هب  ار  شیوخ  سک  ره  هدومرف : ص)  ) ادـخ ربمایپ  هک  ینادـیم  و  مراد ، تهابـش  وا  هب  هدـمآ و  ایندـب  دـیبع  رتسبرد 
: دیوگ یم  قاحسا  نب  دمحم  درک ! ار  نایفس  وبا  يدنزرف  ياعدا  دعب  لاسکی  اما  تشگ . دهاوخ  هدنکآ  شتآ  زا  شهاگنمیشن  دهد  تبسن 

اعداردپ ناونع  هب  ار  یـسک  شیارب  رگا  دش  یمهچ  شردام ! رب  ياو  تفگ : نایفـس  وبا  تشگ ، نایامن  دایز  میدوب ، هتـسشن  نایفـس  وبا  دزن 
درک . یم 

دش مالعا  هنوگچ  نایوما  هب  دایز  یگتسب 

نب هلقـصم  هار  رد  دـش . نوریب  شهاگر  اب  زا  درک و  هحلاصم  وا  اب  نویلیم  ود  نتفرگ  اب  هتفر  وا  دزن  دایز  تفرگتعیب  هیواعم  هک  یماـگنه 
ار شیاـیرد  یکـشخ و  ار  ناریا  هکنیا  اـب  داـیز  دـیوگب : هیواـعم  هب  دریگب و  مهرد  رازه  تسیب  درک  داهنـشیپ  وا  هب  دـید . ار  ینابیـش  هریبه 

تسار شا  هتفگ  هک  تسا  ادیپ  مسق  ادخب  شراک  نیا  زا  و  تسا . هدرک  هحلاصم  وت  اب  مهرد  نویلیم  ود  نتفرگ  اب  طقف  تسا  هتشاد  هدروخ 
تسا .

ار شداهنـشیپ  ینابیـش  هریبهنب  هلقـصم  تسا . نایفـس  یبا  رـسپ  دیوگ : یم  دیوگب : دـیوگ ؟ یم  هچ  دایز  رگم  دیـسرپ : وا  زا  هیواعم  رگا  و 
دوخ يارب  وا  يدـنواشیوخ  ياعدا  اب  ار  دایز  یتسود  هک  دـش  نآ  رب  وگتفگ  نآ  هجیتن  رد  هیواـعم  و  داد ، ماـجنا  ار  راـک  نیمه  تفریذـپ و 

رد نادهاش  ودـندروآ  درک  ار  مدرم  دنتـشگ و  ناتـسادمه  راک  نیا  رب  و  دـهد ، صاصتخا  شیوخ  هب  یمامت  هب  ار  شتبحم  دـیامن و  بلج 
دهاش نم  تفگ : میرم ؟ وبا  يا  یهد  یم  تداهش  هچ  دیسرپ : وا  زا  هیواعم  دوب . یلولس  میرم  وبا  ناشنایم  رد  دنتـشذگ و  دایز  ياعدا  دییات 

وب تفاثک و  همه  اب  تفگ : مرادن . غارـس  ار  یـسک  هیمـس  زج  متفگ : وا  هب  تساوخ . يا  هشحاف  نم  زا  دـمآ و  نم  دزن  نایفـس  وبا  هک  مدوب 
میرم وبا  هب  دایز  دـیکچ ! یم  شنت  زا  ینم  هک  یلاح  رد  دـمآ  نوریب  هیمـس  سپـس  تفر . یقاطا  هب  وا  اـب  مدروآشیارب . شرواـیب . شیکاـن 

ار واهیواـعم  نآ ، رثا  رب  ینک ! تتامـش  هکنآ  هن  یهد  تداهـش  اـت  يا  هدـمآ  دـهاش  ناونع  هب  طـقف  وت  شاـب . تندز  فرح  بظاوم  تفگ :
درک . مالعا  شیوخ  دنواشیوخ 

هارب تسم  يزور  نایفس  وبا  دنیوگ : یم  تسا " : هدمآ  نینچ  دیرفلا  دقع  رد 
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هکنیا اب  تفگ : تسههیمس . طقف  تفگ . يراد ؟ هشحاف  دیسرپ : دوب  يا  هناخ  هشحاف  سیئر  هک  ینز  زا  تفر . هناخ  هشحاف  غارـس  هب  داتفا و 
دمآ . دوجوب  دیبع  رتسب  رد  يرتسبمه  نآ  زا  دایز  تخیمآ و  رد  وا  اب  و  شروایب . تسا  كان  وب  شلغب  ریز 

 "- هیبا نب  دایز   " ار وا  تشادـن و  یـصخشم  ردـپ  لاس  هاجنپهب  کـیدزن  زارد  يرمع  تشاد و  تسپ  دـیلپ و  یبسن  بسح و  هک  داـیز "  " 
شا هنامز  طیحم و  فارشا  زا  ار  وا  هک  دش  هتخانش  یسک  رسپ  تشگ و  تقو  هاشداپ  ردارب  هرابکی  دندناوخ  یم  شردپ - دنزرف  دایز  ینعی 

مولعم هک  هاگنآ  درک  زارحا  ار  نایفس  وبا  يدنزرف  ماقمهیواعم  هک  دروآ  تسد  هب  یقیرط  هب  تسردار  رهاظ  ماقم  نیا  دنروآ . یم  رامش  هب 
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نایفـس وبا  دـنزرف  ار  وا  راوخ  رگج  دـنه ي  ردام ش  تسا و  تیلهاج  فورعم  راکانز  شـش  جـنپ  زا  کیمادـک  دـنزرف  دازون  هیواعم  دوبن 
هقالع یتسود و  هک  دـش  نآ  رب  تفایهتـسشن  دـنلب  ارهاظ  یماـقم  هب  هسر و  يردـپ  یب  گـنن  یتسپ و  زا  ار  دوخ  نوچ  داـیز  . " درک مـالعا 

رویغ و ناناملـسم  ینعی  هیواعم  نافلاخم  یهاوخدـب  ونتخاس  دوباـن  هار  و  درآ ، گـنچ  ارف  شیپزا  شیب  هدـش  هک  یقیرط  ره  هب  ار  هیواـعم 
درب . ورف  نادرم  دار  نآ  كاپ  نوخب  قفرم  ات  شیوخ  تسد  درک و  رایتخاار  تلاسر  كاپ  نادناخ 

چیه دوـب  هدـش  تسم  رـس  عـیطم  نک و  قاـچ  راـک  زاـب و  هقح  یچ و  دـنب  دز و  یـسایس  دـحتم  کـی  بلج  زا  هـک  هیواـعم  فرط ، نآ  زا 
مکح فالخ  رب  دایز "  يدنواشیوخياعدا "  تسا و  روآ  گنن  هدیهوکن و  تشزردـقچ و  شردـپ  هب  نداد  انز  تبـسن  هک  دیـشیدنایمن 

تسا . تنس  ضقان  تعیرش و 
گنـس ار  راکانز  درم  تسا و  رتسب  هب  قلعتم  دـنزرف  هک  درک  رداص  مکح  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تفگ : هیواـعم  هب  یفقث  دـیبع  یبا  نب  سنوی 

ص .)  ) ادخ لوسر  تنس  فالخرب  ويدرک  لمع  نآ  سکع  رب  وت  و  شاداپ .
ترـس رب  ییـالب  رادـن ي  رب  تفرح  نیا  زا  تسد  رگا  ادـخب  سنوـی ! تفگ : هیواـعم  درک . رارکت  نـک . رارکت  ار  تـفرح  شتفگ : هیواـعم 

! دشابادیپ ان  شرس  نآ  هک  دروآ  مهاوخ 

هحفص 42 ] ] 

ددنب یم  راکب  دریگ و  یم  شوگب  دح  هچ  ات  تشگ  مه  رارکت  هکار  شترضح  ثیدح  هک  نک  هاگن  و  شربمایپ ، هب  نیبب  ار  كدرم  نامیا 
هب مراذـگ و  یم  او  یمالـسا  تما  فصنم  نادنمـشناد  هب  ار  هیواعم  راک  نیا  رد  نداد  رظن  يرواد و  دریذـپ ! یم  دراد و  یم  ساپ  ار  نآ  و 

يار . تسرد  نافلوم  ناگدنسیون و  ناققحم و 
هیواعم ینعی  دوب  صخـشن  الف  طسوت  تشگ  صقن  انلع  هک  ص )  ) ادخ لوسر  ییاضق  ماکحا  زا  مکح  نیلوا  دیوگ : یم  بیـسم  نب  دـیعس 

 " درک . رداص  ار  مکح  نآ  دایز  هرابرد  هک 
 " تشگ رداص  دایز  هرابرد  هک  دوب  یمکح  دش  در  هک  ص )  ) ادخ لوسر  ماکحا  زا  مکح  نیتسخن  دیوگ " : یم  ییحی  نبا 

دایز " يدنواشیوخ  ياعدا  دوب و  ص _ )  ) ربمایپ ءهداون  نسح - لتق  تشگ  التبم  نادب  برع  هک  يدرد  نیلوا  دیوگ : یم  هجعب  نبا 
: دوب سب  يو  يراکهبت  يارب  تشادن  شیب  ار  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  تشاد  تفص  راهچ  هیواعم  : " دیوگ یم  يرصب  نسح 

رد ار  راختفا  تلیـضف و  نابحاص  باحـصا  هدنامیقاب  هک  تما - اب  تروشم  نودب  هک  يروط  هب  تما  نیارب  ناهیفـس  ددـمب  ندـش  هریچ  - 1
تشگ . طلسم  ناشتم  وکح  رب  تشادرب -

درک . نییعت  شیوخ  ینیشناج  هب  دز  یم  زاس  دیشوپ و  یم  نیمشیربا  هماج  دوب و  رمخلا  مئاد  يراسگ  هداب  هک  ار  شرسپ  - 2
گنـس ار  راکانز  درم  تسا و  رتسب  هب  قلعتم  دـنزرف  دـیامرف : یم  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  یلاـح  رد  درک  ار  داـیز  دـنواشیوخ ي  ياـعدا  - 3

شاداپ .
دنک . یم  رارکت  رابود  ار  ریخا  ترابع  تشک " و  ار  شنارای  رجح و  هک  وا  لاحب  ادب  رجح " . نتشک  - 4

هحفص 43 ] ] 

وت يارب  شیرق ، هب  هچ  دایز ، يا  ار  وت  دیامرف " : یم  دایز  هبمکح  نب  ناورم  صاع و  نب  ورمع  هیواعمروضح و  رد  ع )  ) یبتجم نسح  ماما 
ياه درم  هک  دوب  يا  هشحاف  تردام  هکلب  مرادـن  غارـس  يا  هنادنمتفارـش  دـالیمای  یبسن  لـصا و  اـی  شیرق  ناـیم  رد  یتسرد  هنیمز  طـقف  هن 
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سپ هیواعم - هب  هراشا  نیا - ات  دتخانش  یمن  تیارب  يردپ  برع  مدرم  يدمآ  ایند  هب  نوچ  و  دنتخیمآ ، یم  وا  اب  برع  ناراکتشز  یشیرق و 
بلاطیبا و نب  یلع  مردپ  و  ص )  ) ادـخ ربمایپار  ام  سب و  هیمـس  ارت  يرادـن . يراختفا  هیام  وت  درک . ار  وت  يردارب  ياعدا  شردـپ  گرم  زا 

یتشهب ناناوج  رورـس  مردارب  نم و  هکنیاو  سب ، رایط  رفعج  ادهـشلادیس و  هزمح  میومع  دـیئارگن و  تیلهاـج  هب  چـیه  هک  ناـنموم  رورس 
میتسه .

. دوب هدـیدن  یـسکار  شریظن  هک  درب  رهاوج  زا  رپ  يا  هسیکو  تفگنه  لاوما  ایادـه و  وا  يارب  تفر و  هیواعم  دزن  یگدـنیامن  هب  داـیز "  " 
قارع تیارب  هک  نینموملاریما  يا  مدوب  نم  ادخب  تفگ : هتفر  ربنم  هب  دیدب  يداش  نآ  نوچ  دایز  تشگ . لاحـشوختدش  هب  نآ  زا  هیواعم 
يدرک نینچرگا  دایز  يا  وت  تفگ : هتـساخرب  هیواعم  نب  دیزی  متـشاد . میدقت  وت  هب  متفرگ و  ار  شتایلام  یئاراد و  مارآ و  متخاس و  مار  ار 

. نتـشگ هیما  نب  برح  هب  ندوب  دـیبع  نب  دایز  زا  ربنم و  زارف  هب  میدیـشخب و  اـقترا  شیرق  یگتـسباو  هب  ندوب  فیقث  يـالوم  زا  ارت  مه  اـم 
تادف مردام  ردپ و  يا  نیشنب  شتفگ : هیواعم 

ياـعدا دـش  هداـهن  اـپ  ریز  اـنلع  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  ماـکحا  زا  هـک  یمکح  نیتـسخن  دـسیون " : یم  لـئاوالا "  هرــضاحم  رد "  يراوـتکس 
شبـسن تسین و  شدـنزرف  وا  هک  دوب  هدرک  اعدا  هتـسنادن و  دوخ  زا  اروا  نایفـس  وبا  هک  یلاح  رد  دوب . هیواعم  طـسوت  داـیز  يدـنواشیوخ 

یهدـنامرف يرادناتـسا و  تخاس و  کیدزن  دوخ  هب  هدومن  شیوخ  دـنواشیوخ  ار  وا  دیـسر  يرادـمامز  هب  نوچ  هیواعم  اـما  تسا ، عوطقم 
- رمع تشاد " و "  اور  ص )  ) ربمایپ نادناخ  هب  تبـسن  ار  يراتفر  دب  یـشکقح و  هنوگ  ره  دوب  هراک  دب  ینز  رـسپ  هک  هیبا  نب  دایز  و  داد ،

نیا ، تفگ : یم  تسیرگن  یم  هیواعم  هبنوچ  هنع - هللا  یضر 

هحفص 44 ] ] 

تشاذگ ، اپ  ریز  ار  ص)  ) ادخ ربمایپ  یئاضق  ماکحا  زا  یکی  هک  دوب  یسک  نیتسخن  وا  اریز  تسا ،. برع  هاشنهاش  نایفس ، وبا  رسپ 
وبا تشگ " و "  بکترم  مهنع - هللا  یـضر  ص -)  ) ربمایپ نادناخ  قح  رد  ار  يراتفر  دـب  نیرت  نیگنن  هک  دوب  یـسک  نیلوا  هیبا  نب  دایز  و 
هجو چیه  هب  درادن و  يدـنواشیوخ  تبـسن  هنوگ  چـیه  دایز  اب  هک  تشاد  مالعا  مهنع - هللا  یـضر  باحـصا - زا  یعمج  روضح  رد  نایفس 

ار مالـسا  مکحو  داد  یهدنامرف  ار  وا  تخاس و  کیدزن  شیوخ  هب  شدناوخب و  هیواعم  ات  دوب  دورطم  نانچمه  دایزو  درب . یمن  وا  زا  یثرا 
يارب اسرفناج  یتنحم  تشگ و  نیگمهـس  یئالب  ببـس  نیمه  هب  تشگ و  یم  لاـمیاپ  هکدوب  یئاـضق  مکح  نیلوا  نیا  تشاذـگ و  اـپ  ریز 

دوب  توبن  نادناخ  صخش  نیرت  بوبحم  تلم و  درف  نیرترب  هب  وا  هنانئاخ  زواجت  شنیرت  سوحنم  هک  دروآ  شیپ  تما 
رب هیواعم  ماگنه  نآ  رد  دـیوگ " : یم  هیما "  ینب  هلاسر "  رد  هک  اجنآ  دـشابن  ناتـسادمه  ظحاج  اـب  هک  تسین  یمالـسا  دنمـشناد  چـیه  "

یگماک دوخ  دادبتسا و  هب  نارجاهم  راصنا و  یمالسا و  هعماج  رب  و  رمع ) ینییعت  هرفن  شـش  ي   ) اروش هدنامیقاب  رب  تفای و  تسد  تنطلس 
یئادج و فالتخا و  لاس  هکلب  دوبن ، یمومع  قافتا  لاس  اهنت  هن  دنا و  هدـناوخ  یمومع "  قافتا  لاس  هک "  یلاس  رد  ینعی  درک ، تموکح 

ربکیاکی هچنآ  عون  زا  دـمآ و  حرـش  هب  هچنآ  شامق  زا  یتنطلـس  هب  تماـما  هک  یلاـس  دوب ، هناحلـسم  یگریچ  يروتاـتکید و  یبوکرس و 
رتسب و هب  دنزرف  قلعت  هرابرد  هک  یمکح  راکـشآ  راکنا  و  ص )  ) ادـخ ربمایپ  یئاضق  مکح  ینلع  در  هب  دیـسر  ات  تشگ  بکت  رم  میدرمش 

انز وا  اب  طقف  هکلب  هدوبن ، شرسمه  ونایفس  وبارتسب  رد  هیمـس  هک  نیا  رب  دوب  قفتم  تما  هک  نیا  اب  تسا  هدومرف  رداص  راک  انز  درم  يازس 
رامش زا  تنس  فالخ  لمع  نیا  راکشآ  باکترا  اب  هیواعم  تسا . هدرک 

هحفص 45 ] ] 
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 " دمآ . رد  رافک  هگرج  هب  تشگ و  ردب  ناراکتشز 
همه رگا  شیاهراک - رتشیب  اریز  تسا ، اهنآ  نیرتکچوک  وزج  شراک  نیا  هک  دید  میهاوخ  مینک  یسررب  ار  هیواعم  زیمآ  رفک  تایانج  رگا 

قلعتم دنزرف  مکح "  نتشاذگ  اپ  ریز  هب  رصحنم  شیراکفالخ  تسا و  ص )  ) یمارگ ربمایپ  ملسم  تباث و  تنس  نآرق و  ضقان  دشابن - شا 
تسین . شاداپ "  گنس  ار  راکانز  درم  تسا و  رتسب  هب 

هحفص 46 ] ] 

دیزی يارب  يریگ  تعیب 

هراشا

( هیواعم نیگمهس  تیانج  راهچ  زا  یکی  )
لح لها  تساوخفالخرب "  تسا  دیزی  يارب  يریگ  تعیب  یکی  تسا - هانگ  يراکهبت و  همـسجم  هک  هیواعم - تایانج  اه و  يراکهبت  زا 

نیرت هتـسجرب  تفلاـخم  مغر  یلع  و  راـصنا ، نارجاـهم و  هدـنامیقاب  یبوکرـس  قـیرط  زا  و  یمالـسا ، هعماـج  نارظنبحاـص  ینعی  دـقع "  و 
باحصا .

شیوخ دـهعیلو  ار  شرـسپ  هک  دوب  نیا  رکفب  درک  نهپ  ار  نیگنن  زیمآ و  رهق  دادبتـسا  کی  طاسب  تنطلـس و  هب  هک  زور  ناـمه  زا  هیواـعم 
هب درک ، یم  مهارف  ار  راـک  نیا  هنیمز  ماـمت  لاـس  تفه  دـنادرگ . رادـیاپ  یثوروـم و  ار  يوـما  تموـکح  دناتـسب و  تـعیب  شیارب  دزاـس و 

و دومن ، یمالم  رب  ینامز  تشاد و  یم  روتـسم  شیوختین  هاگ  تخاس ، یم  يرقم  دنواشیوخ و  ارناگناگیب  دومن و  یم  ماعنا  شناکیدزن 
تشذگرد لاس 53 ه . هب  دوب - دیزی  يدهعتیالو  فلاخم  دایز - نوچ  دـیزخ . یم  دوصقم  فرط  هب  تخاس و  یمراومه  قیرط  نآ  هتـسویپ 

نیا اب  و  دـشاب ، دـیزی  نآ  زا  هیواعم  زا  سپ  تموکح  هک  دوب  هدـمآ  نآرد  دـناوخرب و  مدرم  يارب  هدرک  لعج  دایز  مان  هب  یناـمیپ  هیواـعم 
دیامن . راومه  ار  دیزی  يارب  يریگ  تعیب  هار  تساوخ  یم  هتفگ - ینئادم  هکنانچ  راک -

ار دوصقم  نیا  يو  اما  دریگب ، تعیب  دیزی  ياری  هک  دش  داهنشیپ  دوب  هدنز  مالسلا ) هیلع   ) نسحهک یماگنه  هیواعم  هب  دیوگ " : یم  رمعوبا 
تشذگرد زا  سپ  طقف 

هحفص 47 ] ] 

 " تفرگ . ماگنه  نیا  رد  راک  نآ  میمصت  درکراکشآ و  مالسلا ) یلع   ) نسح
میمصت و  دشاب ، مکاح  يو  زا  سپ  ات  دنیامن  تعیب  دیزی  شرـسپ  اب  هک  درک  توعد  ار  مدرم  هیواعم  لاس 56 ه . رد  دسیون "  یم  ریثک  نبا 

هدمآ هریغم  دنک : یم  تیاور  نینچ  یبعش  قیرط  زا  يربط )  ) ریرج نبا  دوب . هتتفرگ  هبعش  نب  هریغم  ندوب  هدنز  نامز  رد  رتشیپ و  ار  راک  نیا 
هب ار  صاع  نب  دیعـس  تفرگ  میمـصت  هیواعم  و  شیناوتان ، يریپ و  رطاخ  هب  دوب  هدـش  راـنکرب  هفوک  يرادناتـسا  زا  وا  و  هیواـعم ، شیپ  دوب 
زا درک  هیصوت  وا  هب  هتفر  هیواعم  نب  دزی  دشاب  هدش  نامیشپ  یئوگ  تشگ  رادربخ  هیواعم  میمصت  زا  هریغم  نوچ  درامگب . هفوک  يرادناتسا 

: تفگ درک ؟ هیصوت  وت  هب  ار  نیا  یـسک  هچ  دیـسرپ : شردپ  درک . يدهعیلو  ياضاقت  شردپ  زا  دیزی  دزاس . دهعیلو  ار  وا  دهاوخب  شردپ 
يارب هریغم  سپ  دـشوکب . هار  نیا  رد  داد  روتـسد  تشامگ و  هفوک  يرادناتـسا  هب  هرابود  ار  وا  دیدنـسپ و  ار  هریغم  داهنـشیپ  هیواعم  هریغم .
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تساخرب . ششوکب  دیزی  يدهعیلو  يزاس  هنیمز 
اب هتـسب  راکـش  يزاب و  هب  لد  تسا و  يزاب  مرگرـس  دـیزی  تسناد  یم  هک  دایز "  وا "  تروشم و  دایز  اـب  اـبتک  صوصخ  نیا  رد  هیواـعم 

فرـصنم دنزب و  ار  وا  يار  ات  داتـسرف  هیواعم  دزن  دوب - يو  یمیمـص  تسد  هک  ار - يریمن  بعک  نب  دـیبع  دومن و  تفلاخم  وا  يدـهعیلو 
يدـهعتیالو راک  هب  عورـش  زا  دـیزی  دـیآ . رب  نآ  یپ  زا  هک  تفگ  وا  هب  دایز  لوق  زا  درک و  تاقالم  دـیزی  اـب  هتفر  قشمدهب  دـیبع  دـنادرگ .

راک نداد  بیترت  هب  درک  عورـش  هیواعم  درم  دایز  یتقو  دنرادرب . تسد  نآ  زا  العف  هکدندش  ناتـسادمه  هتفر  ردـپ  دزن  تشگ و  فرـصنم 
 " دنریگب . تعیب  دیزی  يدهعتیالو  يارب  هک  تشون  همان  روشک  رسارس  هب  و  يریگ ، تعیب  يارب  توعدو  تاغیلبت  دیزی و  يدهعتیالو 

هحفص 48 ] ] 

ارجام نیا  زا  يرگید  لکش 
صاع نب  دیعس  شیاجب  دیامن و  رانک  رب  هفوک  يرادناتسا  زا  ار  وا  تساوخ  هیواعم  دوب . هبعـش  نب  هریغم  زا  دیزی  يارب  يریگ  تعیب  يادتبا 
ماـقم هب  دـننک  روصت  مدرم  اـت  مهدـب  افعتـسا  هتفر  هیواـعمدزن  هک  تسا  نیا  تسرد  راـک  تفگ : دوخاـب  دیـسر . هریغم  هب  ربخ  دراـمگب . ار 

شیهدنامرف يرادناتسا و  هلیسو  هک  تشاد  راهظا  شنایفارطا  هب  تفگ و  يزیچ  وا  هب  هتسهآ  هتفر و  هیواعم  دزن  و  ما . هقالع  یب  يرادناتـسا 
هتفر ایند  زا  شناگروخلاس  شیرق و  ناگرزب  و  (ص ) ربمایپ ماقمیلاع  باحـصا  تفگ : وا  هب  هتفر  دیزی  دزن  سپـس  و  تسا . هتخاس  مهارف  ار 

ارچ مناد  یمن  رتشیب . ناش  همه  زا  تسایـس  تنـس و  هب  تملع  رتریبدت و  اب  يرترب و  ناش  همه  زا  وت  و  دنا ، هدنام  یقاب  ناشنادـنزرف  طقف  و 
يرآ . : داد باوج  تسا ؟ یندشراک  نیا  وت  هدیقع  هب  دیسرپ : دیزی  دریگ ؟ یمن  يدهعتیالو )  ) تعیب وت  يارب  نینموملاریما 

هک يدید  تفگ : دیوگ ؟ یم  هچ  دـیزی  دیـسرپ : هدرک  راضحا  ار  هریغم  هیواعم ، دـیناسر . وا  عالطا  هب  ار  شیوگتفگ  هتفر  ردـپ  شیپ  دـیزی 
رگا ات  ریگب  تعیب  شیارب  ناربانب  دـشاب ، وت  نیـشناج  دـناوت  یم  دـیزی  و  دـش . هتخیر  اه  نوخ  هچ  دـش و  ادـیپ  یفالتخا  هچ  ناـمثع  زا  سپ 

کمک نم  هب  راکنیا  رد  یسک  هچ  دیسرپ : ددرگ . اپب  یبوشآ  هنو  دوش  هتخیر  ینوخ  هنو  وت  نیشناج  دشاب و  مدرم  هانپ  داتفا  تیارب  یقافتا 
وت اب  سک  چـیه  تشذـگ  هک  رهـش  ود  نیا  زا  و  ار ، هرـصب  یلاها  دایز  منک و  یم  نیمـضت  تیارب  ار  هفوک  مدرم  نم  تفگ : درک ؟ دـهاوخ 

رکف هب  ود  ره  نک و  تبحـصهنیمز  نیا  رد  تسا  وت  داـمتعا  فرط  هک  ره  اـب  تراـک و  رـسرب  ورب  تفگ : هیواـعم  درک . دـهاوخن  تفلاـخم 
تفرگ . میهاوخ  ار  یضتقم  میمصت  دوب و  میهاوخ 

نایز هب  مدروآ  رد  یقیمع  بالجنم  هب  ار  هیواعم  ياپ  تفگ : ربخ ؟ هچ  دندیـسرپ : تشگرب . شیاقفر  شیپ  هدرک  یظفاحادـخ  وا  اـب  هریغم 
نانچ و  دمحم ، تما 
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تفریذپ . دهاوخن  نامرد  زگره  هک  متخاس  دراو  ناشرکیپ  رب  یمخز 
هدومن حرطم  ار  شیدهعتیالو  دیزی و  هلاسم  تسا  هیما  ینب  هاوخاوه  تسناد  یم  دوب و  شدامتعا  فرط  هکره  اب  تشگرب و  هفوک  هب  هریغم 

مهرد رازه  یس  کیره  هب  داتسرف و  هیواعم  دزنیگدنیامن  هب  ار  اهنآ  زا  رفن - هد  زا  شیب  يا  هتفگ  هب  ای  رفن - هد  دندش . شتعیب  هب  رضاح  و 
تعیب ذخا  هب  توعد  ار  وا  هدومن  دیجمت  دیزی  تعیب  زا  هتفر  هیواعم  شیپ  اهنآ  دـیزگرب . ناشتـساسر  هب  ار  هریغم  نب  یـسوم  شرـسپ  داد و 

ار اهنیا  نید  تردپ  دیـسرپ : یـسوم  زا  دعب  دـیئامنن . باتـش  شمالعا  راهظا و  رد  اما  دـینک ، ظفح  ار  ناتدوخ  رظن  تفگ : هیواعم  دـندرک .
دنا . هتخورف  نازرا  هچ  ار  ناشنید  تفگ : مهرد . رازه  یس  هب  تفگ : دیرخ  دنچهب 
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رابرد هب  یتقو  هریغم . نب  هورع  شرـسپ  ناشـسار  رد  هیواعم و  شیپ  داتـسرف  هریغم  هک  دندوب  رفن  لهچ  اهنآ  هک  دنا  هتفگ  زین  بیترت  نیا  هب 
نینموملاریما يا  و  تسا ! هتـشگ  ناشن  دمآ  ثعاب  (ص ) دمحم تما  يارب  یهاوخ  ریخ  دـنتفگ : هداتـسیا و  قطن  هب  کیاکیدندیـسر  هیواعم 

: تفگ میزادنا . گنچ  نآ  هب  ات  نک  نیعم  یهانپ  زارفارب و  ام  يارب  یمچرپ  نیاربانب  دروخب ، مهب  ام  تدـحو  میـسرت  یمو  هدـش  دایزتنس 
. يرآ دنتفگ : دیقفاوم ؟ وا  ینیـشناج  اب  دیـسرپ : مینیب . یم  بسانم  ار  نینموملاریما  رـسپ  دیزی  دنتفگ : دـینک . داهنـشیپ  میارب  ینیـشناج  امش 

نید تردپ  دیـسرپ : هورع  زا  ناهنپ  رد  هیواعم  مه . میا  هدمآ  ناشیگدنامن  هب  هک  یمدرم  رظن  و  يرآ . دنتفگ : تسا ؟ نیمه  ناترظن  دیـسرپ 
، دیا هدـمآ  هچنآ  هرابرد  تفگ : نانآ  هب  و  تسا . هتفای  نازرا  ار  ناشنید  تفگ : رانید . دـص  راهچ  هب  تفگ : تسا ؟ هدـیرخ  دـنچ  هبار  اهنیا 

دنتشگرب . اهنآ  تسا و  هلجع  زا  رتهب  ندرک  راک  لمات  اب  هدیجنس و  و  دهاوخب ، هچ  ادخ  ات  درک  مهاوخ  هعلاطم 
ار يریمن  بعک  نب  دـیبع  دایز ، درک . تروشم  وا  اب  هتـشون  دایز  هب  يا  هماـن  تشگ . رتراوتـسا  دـیزی  يارب  يریگ  تعیبرد  هیواـعم  میمـصت 
و زار ، ندرک  شخپ  دنتلــصخ : ود  ياراد  مدرم  و  تـسا ، يرادزار  ار  يزار  ره  دراد و  يداــمتعا  فرط  سک  ره  تـفگ : واهــب  هتــساوخ 
هک ترخآ  درم  لوا  تفگ : ناوتن  سک  ود  هب  زج  ار  زار  نتفگ . دنتـسین  شندینـش  هتـسیاش  هک  یناـسک  هب  ار  یتروشم  رظن  یهاوـخریخ و 

هک يدنمدرخ  دناد و  یم  شزرا  اب  فیرش و  ار  نتشیوخ  هک  ایند  درم  رگید  ود  و  تسا ، ازج  زور  باوث  يایوج 
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يارب ما  هتـساوخ  ارت  کـنیا  و  متـشاد . وت  اـب  هک  يا  هبرجت  يور  زا  مناد  یم  سکود  نیا  ناـنچارت  نم  و  دراد . هدـیمهف  هدیجنـس و  رادرک 
تسا . هدیجنگ  يا  همان  رد  هک  یعوضوم  رد  تروشم 

دهاوخ یم  تسا و  نارگن  مدرم  حیبقت  تفلاخم و  زا  تسا و  هدرک  تروشم  تاعوضوم  نیا  هرابرد  ابتک  نماب  هیواعم ) ینعی   ) نینموملاریم
یتالابم یب  مدآ  دیزی  و  تسا ، یمهم  راک  نیملـسم  روما  هرادا  تسا و  نیگمهـس  یمالـساياه  تیلووسم  انمـض  دـنیامن  تعاطا  وا  زا  هک 

اب ار  راک  وگب : رامـشرب و  شیارب  ار  دـیزی  ياهراک  يور و  یم  نینموملاریما  دزن  نیا ، رباـنب  تساراکـش . هتخاـبلد  هک  نیا  رب  هوـالع  تسا 
: تفگ دیبع  يزاس  ماجرف  دب  بارخ و  ار  راک  هلجع  اب  هک  تسنآ  زا  رتهب  یسرب  رید  رگا  هک  نکم  باتش  دسر ، ماجنا  هب  ات  هدب  ماجنا  ینات 

نم ینک ؟ یمن  دـب  شرـسپ  ابار  وا  ینز و  یمن  مه  رب  ار  هیواـعم  میمـصت  تفگ : هچ ؟ دیـسرپ : یئوگب ؟ وا  هبهک  يرادـن  نیا  زا  ریغ  يزیچ 
یم داـیز  تسا و  هتـساوخ  رظن  وا  زا  تیارب  يریگ  تعیب  هراـبرد  هتـشون و  هماـن  داـیز  هب  نینم  وملاریما  میوگ  یم  وا  هب  منیب و  یم  ار  دـیزی 

كرت ار  اه  راکنآ  وت  هک  دـنیب  یم  نیا  رد  ار  هراچ  دـنیامن و  تفلاخم  دـنبوشآرب و  يراد  وت  هک  يروجان  ياـهراک  رطاـخ  هب  مدرم  دـسرت 
نینم وملا  ریما  مه  وت  ار  مدرم  ناوتباـت  ینک  كرت  تروـص  نیا  رد  دـناسر . قـقحتب  ار  تا  هتـساوخو  درک  باـجم  ار  مدرم  ناوـتب  اـت  ینک 
قیقد تسرد و  ریبدت  وت  تفگ : دایز  دـشاب . هدـش  عفر  تما  تباب  زا  تینارگن  مه  یـشاب و  هدرک  هناهاوخ  ریخ  یئامنهار  ار  هیواعم ) ینعی  )

بآ زا  اطخ  تریبدت  هک  یتروص  ردو  دوب  دهاوخ  هتخانـش  تردق  تقح و  يدروآرب  ار  دوصقم  رگا  وش . هناور  ادخ  دیما  هب  يا  هدـشیدنا 
يا . هتفگ  هدمآ  تسرد  ترظن  هب  هچ  ره  تسا و  هدوبن  يرگیذومو  یهاوخ  دب  هر  زا  هک  دوب  دهاوخ  مولعمدمآ  رد 

هارمه هیواعم  يارب  يا  همان  نینچمه  دایز  تشادرب . تسد  شیاه  راک  يرایسب  زادیزی  هجیتن  رد  تفگب ، نانخس  نآ  تفر و  دیزی  دزن  دیبع 
هیواعم درم ، دایز  یتقو  تسب . راکب  هتفریذـپ  ار  وا  هیـص  وت  نیا  هیواعم  و  دـنک . لـمع  لـمات  گـنرداب و  تساوخ  یم  وا  زا  هک  درک  دـیبع 

اما تفریذپ ، هک  داتسرف  رمع  نب  هللادبع  يارب  مهد  رازه  دصکی  تهج ، نیمه  هب  دناتسب . تعیب  دیزی - شیوخ - رسپ  يارب  تفرگ  میمـصت 
درک . يراددوخ  و  تسا . هدوب  نازرا  یلیخ  منید  نیا  ربانب  تساوخ ؟ یم  ار  نیا  تفگ : دمآ  نایمب  دیزی  اب  تعیب  زا  نخس  نوچ 

هحفص 51 ] ] 

دلج 20 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


دریگ یم  تعیب  دیزی  يارب  ماش  رد 

( دشک یم  ار  یبتجم  ماما  هار ، نیارد  (و 
رد سیق  نب  فنحا  دندمآ و  درگ  هیواعم  رابرد  رد  دـندوب - هدـمآ  قشمد  هب  هیواعم  روتـسدب  هک  اه - ناتـسا  یگدـنیامن  ياه  تئیه  یتقو 
نم زا  وت  مدرب  نایاپ  هب  ار  منخس  هظعوم و  متسشن و  ربنم  رب  نوچ  تفگ : وا  هب  هدناوخ  ارف  ار  يرهقسیق  نب  كاحض  هیواعم ، دوب  ناشنایم 

دیجمت زاهچنآ  شا  هرابرد  روآ و  ایم  هب  ار  دـیزی  مان  رب و  ساپـس  ار  لاعتم  يادـخ  مداد  هزاـجا  وت  هب  یتقو  و  ریگب ، هزاـجا  ینارنخـس  يارب 
زا تسا و  هتفرگ  قلعت  نیارب  میمـصت  مرظن و  اریز  مزاـس ، شیوخ  نیـشناج  ار  وا  هک  نک  اـضاقت  نم  زا  هاـگنآ  وگب ، ینیب  یم  دوخ  هفیظو 

دروآ . شیپ  ریخ  دراوم  رگید  دروم و  نیا  رد  هک  مراد  تلئسمادخ 
نآ هب  هدرک  راضحا  ار  يرعشا  ماصع  نب  هللا  دبع  یملس و  نعم  نب  روث  يرازف و  هدعـس  نب  هللا  دبع  یفقث و  نامثع  نب  نمحرلا  دبع  سپس 

نیشناج ار  دیزی  دنهاوخب  يو  زا  هدرک  دییات  قیدصت و  ار  شنخس  دنزیخ و  رب  قطن  هب  درکمامت  ار  شنخس  كاحـض  یتقو  داد  روتـسد  اه 
دزاس . شیوخ 

. دزاـس شیوخ  نیـشناج  ار  دـیزی  هک  دـندرک  توعد  ار  وا  تساوخیم  شلد  هک  روطناـمه  هدـع  نآ  يو  زا  سپ  و  تفگ ، نخـس  هیواـعم 
شیاتس درب و  ساپس  ار  ادخ  هتساخ  رب  فنحا  یئوگب  نخـس  یهاوخ  یمن  وت  دیـسرپ : داد . باوج  فنحا  تساجک  فنحا  دیـسرپ : هیواعم 

هتـشاد هجوت  نیا  ربانب  يا . هدرک  يرپس  ار  ترمع  نینم  وملا  ریما  يا  وت  دـننارذگ ... یم  ارنامز  ياه  هرود  نیرتدـب  مدرم  تفگو ...: دومن 
رظن رد  نودب  هک  یناسک  راذگم  ریگن . شوگب  ار  اهنیا  یئامنهار  شرافس و  يراپـس . یم  يراذگ و  یم  او  یـسک  هچ  هب  ار  تموکح  شاب 

ارت دنیامن  یم  یتاداهنشیپ  وت  هب  وت  تحلصم  نتفرگ 
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زاجح و مدرم  ینک . بلج  یناوت  یم  ار  مدرم  تعاطا  هنوگچ  نیبب  ریگب و  رظن  رد  ار  هعماج  تحلصم  وت  دننکردب . تسار  هار  زاو  دنبیرفب 
درک . دنهاوخن  تعیب  دیزی  اب  داد و  دنهاوخن  تیاضرراکنیا  هب  تسا  هدنز  نسح  یتقو  ات  قارع  مدرم 

رد ناشدوخ و  نایم  رد  ناشیگنادرم  یقارع ، ناقفانم  تفگ ...: درک و  شیاتس  ساپس و  ار  ادخ  هتـساخ  رب  هرابود  دش و  ینابـصع  كاحض 
رب ار  نید ) ینعی   ) قح دنیوجب . هرانک  نید  زا  هک  نیا  رد  ناشیرادنید  و  دنهد ، ناشن  یگتسد  ودو  فالتخا  هک  تسا  نیا  رگیدکی  اب  راتفر 

ار ادـخ  و  دـنیامن ، یم  يزارفن  درگ  رورغ  ینادان و  رـس  زا  دـنرگن . یم  شیوخ  تشپ  سپ  زا  يرادـنپ  دـننیب  یم  شیوخ  تالیامت  بسح 
ناشیاسیلبا دنا و  هتفرگ  شیوخ  يراگدرورپ  هب  ار  سیلبا  دنهد . یمن  هار  دوخب  یمیبشیوخ  راک  دب  بقاوع  زا  دنرآ و  یمن  رظن  رد  چیه 

نیاربانب دنناسر . یمن  يررض  دنشاب  شنمشد  هک  ار  یسک  دنرادن و  یعفن  دنشاب  شتسود  هک  یـسک  يارب  تسا . هتخاس  شیوخ  بزح  ار 
نیمز رد  شیوخ  ياـجب  ار  هیواـعم  هک  یئادـخ  تنطلـس  هب  هچ  ار  نسح  ناگتـسباو  نسح و  نک . هفخ  ار  ناشادـص  ونک  در  ار  اـهنآ  رظن 

هک یمکاـح  دیـشاب  ناـتمکاح  اوشیپ و  يوگتحیـصن  هاوـخ و  ریخ  هک  دـیروآ  راـب  ناـنچ  ناـتدوخ  قارع  یلاـها  يا  امـش  تسا ... هدـناشن 
دیرادرب . هرهب  مه  ترخآ  زا  ودنامب  ناما  رد  ناتایند  ات  دیشاب  نینچ  تسا . هدوب  شدنواشیوخ  ناتربمایپیشنم و 

میدرکهعلاطم و وت  هرابرد  شیرق  نایم  رد  امنینموملا ، ریما  يا  تفگ : دنوادخ  شیاتس  ساپس و  زا  سپ  هتساخ  رب  سیق  نب  فنحا  هاگن  آ 
روز اب  نآ  رب  يا و  هدوشگن  رهقاب  ار  قارع  وت  هک  یناد  یم  انمـض  نیرتراذـگنامیپ . نیرتراد و  دـنویپ  ویتسه  شنیرت  درمناوج  وت  میدـید 
يو اب  وت  زا  سپ  تموکح  شبجوم  هب  ویناد  یم  دوخ  هک  يا  هدرپس  ادخ - ربارب  رد  یتادهعت - یلع  نب  نسح  هب  هکلب  يا  هتـشگن  طلـسم 
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مـسق ادخب  ینادب  دیاب  ینک  تنایخ  تنامیپ  هب  هک  یتروص  رد  دوب و  یهاوخ  رادافو  راذگنامیپ و  وت  ینک  افو  تنامیپ  هب  رگا  دوب . دـهاوخ 
تناـیخ و هر  زا  مدـقکی  رگا  هک  نارب  یئاـه  ریـشمش  ناوـترپ و  هدـیچیپ و  یناوزاـب  دراد و  رارق  هدوـمزآ  راـک  یناراوـس  نسح  رـس  تـشپ 

هدرک ینمـشد  ابیتقو  زا  قارع  مدرم  هک  یناد  یم  دوخ  وتو  تشگ . یهاوخ  وربور  دنمزوریپ  یتردق  اب  یئآ  شیپ  وا  فرط  هب  ینکـشنامیپ 
ارت رگید  دنا 
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ینمشد تفلاخم و  هر  دنا  هدش  ناشتسود  یتقو  زا  هدمآ  دورف  نامـسآ  زا  ناشقح  رد  هک  یتایآو  نسح  یلع و  اب  هن  دنا و  هتـشادن  تسود 
رد ارت  هنیک  هک  یئاه  لد  تسا و  ناششود  هب  نونکا  دنا  هدیشک  وت  يورب  نیفص  گنج  رد  یلع  هارمه  هک  اهریـشمش  نامه  و  دنا ، هدیئوپ 

دنراد . یم  تسود  یلع  زا  شیب  ار  نسح  مدرممسق  ادخب  و  ناشنودنا . رد  دنا  هدرورپ  نآ 
هرامـش دناتـسب . تعیب  دیزی  يارب  هک  تخیگنا  رب  ار  هیواعم  درک و  دیجمت  دیزی  زا  هتـساخ  رب  یقفث  نامثع  نب  نمحرلا  دبع  ماگنه  نیا  رد 

دیوج یم  يرای  کمک و  اهنآ  زا  هدرک  جیسب  ار  اهنآ  هک  دراد  یناتسودو  ناردارب  ناطیش  مدرم  تفگ : داتسیا و  قطنب  هیواعم   186 لایرس :
یب شیوخياج  رب  دیامن  يزاین  یب  راهظا  اهنآ  زا  رگا  دـنتفا و  یم  راک  هب  دزیگنارب  ار  ناشعمط  رگا  دـیوگ . یم  یم  اهنآ  نابززا  نخـس  و 

. دنرابنا یم  روآ  یهارمگ  بوشآ  نتخاس  رو  هلعـش  يارب  ار  قافن  مزیه  دندنب و  یم  ار  هنتف  هفطن  شیوخ  يراکتـشز  اب  دننام . یم  تکرح 
ینظوس . رایسب  دنیوجبیع و  ریگ و  هدرخ 

دنتـسین رادرب  تسد  اهنیا  دنیامن . یم  يور  هدایز  دنوش  هدناوخ  یی  یهارمگ  هب  رگا  ودنناسر  یمن  ماجنا  هب  ار  نآ  دـننک  يراک  دـصق  رگا 
ورف د ناشرـس  رب  يراوخ  الب و  گنن و  ياه  هقعاص  هک  تسا  نیا  مهنآ  و  هلیـسو . کی  هب  رگم  دنریگ  یمندـنپ  دـنوش و  یمن  نک  هشیرو 
هب راوازـس و  نیاربانب  دوش . هدـنک  رب  دـنرآ  یم  ردـب  كاخ  زا  ار  یفیطل  چراق  هکنانچ  ناش  هشیر  ات  دراـبب  اـهنآ  رب  یتسین  گرم و  دـیآ و 

يدوس دـنپ  یلبق و  راطخا  رگم  میداد  دـیدهت  اب  ما  وت  دـنپ  میدرک و  راطخا  رت  ولج  اـم  اریز  دـنیآ  دوخب  رتدوز  هک  تسا  ناـنچ  تحلـصم 
داد . يو  هب  ار  قارع  يرادناتسا  هدرک  راضحا  ار  نمحرلادبع  تخاس و  هفوک  رادناتسا  هدناوخار  كاحض  هاگنآ  دهد .

ادیپ و رد  و  دنک . یم  هچ  زور  هنابش  رد  دیزی  هک  یناد  یم  رتهب  ام  همه  زا  وت  نینموملا  ریما  درک : قطن  نینچ  سیق  نب  فنحا  تقو ، نیارد 
رد و  نکن ، تروشم  شا  هراب  رد  مدرم  اب  تسا  تما  نیا  ادخ و  يدونـشخ  هیام  یناد  یم  رگا  نیاربانب  دـیآ . یم  دور و  یم  اجک  و  ناهنپ ،

راـک اـب  زج  ترخآ  اریز  راـیم ، مهارف  ار  وا  ياـیند  ترـشع  یناور  ترخآ  هب  ور  دوخهک  یلاـح  رد  یناد  یم  نیا  زا  ریغ  ار  وا  هک  یتروص 
يرترب يرادب و  مدقم  نیسح  نسح و  رب  ار  دیزی  رگا  هک  شاب  هاگآ  و  ددرگن . نادابآ  کین 
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نیا طقفام  هفیظو  تشاد . یهاوخن  يا  هناهب  رذع و  چیه  ادخ  هاگشیپ  رد  دنراد  یتیصخش  هچ  دنتسیک و  نانآ  یناد  یم  هک  یلاح  رد  یهد 
 " دوب . دهاوخ  وت  هاگشیپ  ام  ماجنارس  میبلط و  یم  شزرمآ  وت  زا  اراگدرورپ  میرب ، یمنامرف  میریگ ، یم  شوگب  میئوگب " : هک  تسا 

مدرم هک  درک  ساسحا  تخاس  راکـشآ  دهعیلو  ناونعب  وا  نییعت  دـیزی و  يارب  يریگ  تعیب  رب  رئاد  ار  دوخ  دـصق  هک  نیا  ضحم  هب  هیواعم 
، دنهد رد  نت  نیگنن  تعیب  نآ  هب  دش  دنهاوخن  رضاح  تسا  هدنز  (ع ) یبتجم نسح  ماما  هک  یماگنه  ات  نمادکاپ  ياه  تیـصخش  حلاص و 
ار هراچ  سپ  دزاسن . شیوخ  نیـشناج  ار  سک  چیه  دراذـگاو و  وا  هب  دوخ  زا  سپ  ار  تموکح  هک  دوب  هدـش  دـهعتم  ماما  ربارب  رد  هوالعب 
ات درادرب  نایم  زا  دراد  دوجو  دیزی  يدهعتیالو  قیرط  رد  هک  ار  يا  هدمع  عنام  شترـضح  نتـشک  اب  دناسرلتق و  هب  ار  ماما  هک  دید  نیارد 
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چیه و  دریگب ، تعیب  دیزی  شرسپ  يارب  تساوخ  یمهیواعم  دیوگ " : یم  یناهفصا  جرفلاوبا  ددرگ . راومه  تنطلس  هب  شاهلوت  ندیسر  هار 
تشاذگ ارجابار  ود  نآ  ندرک  مومسم  هئطوت  تهج  نیمهب  دوبن ، صاقو  یبا  نب  دعس  یلع و  نب  نسحدوجو  زا  رت  نارگ  شیارب  یلکـشم 

دنتشذگ " . رد  تیمومسم  هب  ات 
دمآ . دهاوخ  لیصفت  وحرش  اب  هدوب  هللا - مالس  یبتجم - نسح  ماما  لتاق  هیواعم  هک  نیا 
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دیزی يدهع  تیالو  تعیب  دلاخ و  نب  نمحرلادبع 

هیام ات  منک  نییعت  ار  یـصخش  مراد  میمـصت  تسا . هدیـسر  ارف  ملجا  هدـش و  دایز  منـس  ماـش  مدرم  تفگ : ماـش  مدرم  هب  یقطن  رد  هیواـعم 
اب دـنتفگ : دنتـشگ و  ناتـسادمه  هدرک  رظن  لداـبت  دـینک . ذاـختا  یمیمـصتو  رظن  نیارباـنب  متـسه ، امـش  زا  نتکی  نـم  دـشاب . امـش  ماـظتنا 

رامیب نمحرلادبع  یتدـم  زا  سپ  درواین . دوخ  يوربنکل  دـمآ ، نارگ  تخـس  هیواعم  رب  رظن  نیا  : میقفاوم دـیلو  نب  دـلاخ  نب  نمحرلادـبع 
. شدناسر لتقب  دناشونب و  یتبرـش  وا  هب  ات  داتـسرف  دوب  ززعم  تشاد و  مان  لاثا  نبا  دوب و  شرابرد  رد  هک  ار  يدوهی  یبیبط  هیواعم  تشگ .
اب یناهنپ  نمحرلادبع  رد  رب  دلاخ - نب  رجاهم  اهدعب  درمب . شرثا  رب  تفاکشب و  ار  شنوردنا  هک  دناشون  وا  هب  یتبرـش  هتفر  يدوهی  بیبط 

نایهارمه درب ، هلمح  وا  رب  دـمآ  یم  نوریب  هیواعم  شیپ  زا  یعمج  اب  هک  یبش  اـت  تسـشن  يدوهی  نآ  نیمک  هب  دـمآ و  قشمد  هب  شرک  ون 
تشکب . ار  يدوهی  نآ  رجاهم  دنتخیرگب و 

ریخ تفگ : وا  هب  هیواعم  دندرب . هیواعم  دزن  هدرک  ریگتسد  ار  وا  و  تشک . دلاخ  نب  رجاهم  ار  يدوهی  نآ  هدمآ : نینچ  یناغا "  باتک "  رد 
تسا هدنام  رمآ  متشک و  ار  رومام  تفگ : یتشک ؟ ارم  بیبط  ارچ  ینیبن 
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شرتخم ام  تسا و  روهـشم  تیاور  خـیرات و  ياملع  ناسیون و  لاح  حرـش  نایم  رد  ناتـساد  نیا  دـیوگ : یم  ناتـساد  رکذ  زا  سپ  رمع  وبا 
دنا . هتشون  ناخروم  رگید  هنیدم " و  رابخا  باتک "  رد  هبش  نب  رمع  ار  نآ  میدرک .

تسا . هداتفا  قافتا  دیزی  يدهعتیالو  ندش  حرطم  لاس  نیمودینعی  يرجه  لاس 46  رد  ارجام  نیا 
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يرجه جنپ  هاجنپ و  لاس  نامثع  نب  دیعس 

وت مردپ  تفگ : تسا . اجنآ  رادناتسا  دایز  نب  هللا  دیبع  تفگ : درامگب ، ناسارخيرادناتـسا  هب  ار  وا  درک  اضاقت  هیواعم  زا  نامثع  نب  دیعس 
هدرکن و یـسانشقح  لباقم  رد  وت  و  تسین . رتالاب  نآ  زا  هک  يدیـسر  یئاج  هب  اـت  هداد  ناـکما  لاـجم و  درب و  ـالاب  یـسایس  تاـماقم  هب  ار 

تعیب شیارب  يا و  هداد  رترب ي  هتـشاد و  مدـقم  نـم  رب  ار  هیواـعم - نـب  دـیزی  ینعی  نـیا - يا و  هدرواـین  ياـجب  ار  شیاـه  تـمعن  ساـپس 
هب تردپ  هک  یتمدـخ  تفگ : هیواعم  مراد . يرترب  وا  رب  متیـصخش  ردام و  ردـپ و  ظاحل  هب  نم  هک  یتروص  رد  رد  يا  هتفرگ  يدـهعتیالو 
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اهراک ات  متـساوخربوا  یهاوخنوخ  هب  هک  دوب  هار  نیمه  رد  ومیآرب  نآ  يازـس  يادا  هدهع  زا  دشاب و  نم  ینادردق  دروم  یتسیاب  هدرک  نم 
منادب . رصقم  هنیمز  نیا  رد  ار  مدوخ  مناوت  یمن  تشگ و  هاربور 

رب تردام  يرترب  هراب  رد  تسارتکیدزن . (ص ) ادخ لوسر  هب  دراد و  يرترب  نمرب  وا  ادـخب  میوگب : دـیاب  شردـپ  رب  تردـپ  يرترب  هرابرد 
فورعم روانهپ و  ناتـسغاب   ) هطوغ رگا  ادخب  وا ، رب  وت  يرترب  هرابرد  دراد . يرترب  یبلک  نز  رب  یـشیرق  نز  هک  تسین  راکنا  لباق  شردام ،

تسا وت  يومع  رسپ  وا  نینموملا  ریما  يا  تفگ : دیزی  درک . مهاوخن  ضوع  نآ  اب  ار  دیزی  دشاب  وت  لثم  یئاه  مدآ  زا  رپ  قشمد ) هب  هتـسویپ 
مهاوخ يزیچوا  هب  الباقتم  هتفگ  يزیچ  نم  هب  وت  ابتبحص  رد  رگا  ینک ، یگدیسر  شراک  هب  هک  رتراد  هفیظو  يرتراوازس و  همه  زا  وت  و 

تفگ .

هحفص 58 ] ] 

شیرق و هلیبق  ناطیش  واو  دیسر - شروضح  هب  نافع  نب  نامثع  نب  دیعـس  دیـسر  ماش  هبهیواعم  نوچ  تسا : هدروآ  ترابع  نیا  هب  هبیتق  نبا 
ردپ زا  رتهب  مردپ  ینادیم  مسق  ادخب  هک  یلاح  رد  نم ؟ يارب  هنيریگ  یم  تعیب  دیزی  يارب  ارچ  نینموملاریما  تفگ : و  دوب - شروآ  نابز 

دیدنخ هیواعم  يا . هدروآ  تسدب  مردپ  هلیـسوب  يراد  هک  ار  تردق  ماقم و  نیا  وت  و  وا . زا  رتهب  مدوخ  شردام و  زا  رتهب  مردام  تسا و  وا 
. تسا هیواـعم  رمع  زا  رتهب  ناـمثع  یناگدـنز  زورکی  میوگب : دـیاب  تسا  وا  ردـپ  زا  رتـهب  تردـپ  هک  نیا  هراـبردزیزع  هدازردارب  تفگ : و 
ار یتردق  ماقم و  هک  نیا  هرابرد  تسا . راکشآو  ملسم  يرما  یبلک  نز  رب  یشیرق  نز  رترب ي  تساوا . ردام  زا  رتهب  تردام  هک  نیا  هرابرد 
رد صاع  ینب  دـش . هتـشک  تردـپ  دـهد . یم  دـهاوخب  هک  ره  هب  ادـخ  هکتسا  یتموکح  نیا  ما . هدروآ  تسدـب  تردـپ  هلیـسوب  مراد  هک 
نآ زا  شیب  میا  هدرک  وت  هب  ام  هک  یتمدـخ  نیا  ربانب  دنتـسب . رمک  ناب  هیما ) ینب  رگید  هخاش   ) برح ینب  دـندومن و  لاـمها  وا  یهاوخنوخ 

دیزی ياجب  متـسین  رـضاح  مسق  ادـخب  يدـیزی ، زا  رتهب  وت  هک  نیا  هرابرد  یتنم . نیهر  ام  زا  شیب  وت  تسا و  هدرک  اـم  هب  تردـپ  هک  تسا 
مهدب . وتب  ات  هاوخب  يزیچنم  زا  راذگب و  رانک  ار  اه  فرح  نیا  لاحره  هب  دشاب . وت  لثم  يدارفا  زا  رپ  ما  هناخ 

(، ار تموکح  ینعی   ) مهاوخ یم  ار  شاهمه  یهدـب و  نم  هب  ار  مقح  زا  یئزج  موش  یمن  یـضار  نم  تفگ ...: ناـفع  نب  ناـمثع  نب  دـیعس 
: تفگ دیعـس  دشاب . وت  يارب  ناسارخ  تفگ : هیواعم  هدـب . نم  هب  هداد  وت  هب  ادـخ  هچنآ  زا  یهدـب  نمب  ار  مقح  همه  یهاوخ  یمن  هک  لاح 
زا لاحـشوخ  دونـشخ و  دیعـس  میامن  یم  دوخ  دـنواشیوخ  هب  هک  یـششخب  ناونعب  وت و  کـلم  دـشاب و  وت  لویت  تفگ : تسیچ ؟ ناـسارخ 

: تفرگ ندناوخ  ار  تایبا  نیاو  تفر  نوریبهیواعم  رابرد 
: متفگ مدرکدای و  شمرک  لضف و  نینموملا و  ریما  زا 

دهد کین  شاداپ  درک  شدنواشیوخ  هب  هک  یکمک  ساپب  شیادخ 
منابز زا  شا  هرابرد  یئاه  فرح  البق  هچ  رگ 

اطخ ياهراپ  دوب و  هنادنمدرخ  یخرب  هک  دوب  هدیرپ 
تسب رب  نآ  زا  مشچ  يراوگرزب  هر  زا  نینموملاریما 
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دوب هدرک  رییغت  نم  هب  تبسن  شرظن  شنتشگزاب  زا  شیپ  دنچ  ره  داد - همادا  شمرک  هب  و 
دشاب وت  کلم  لویت و  ناسارخ  نونکا  تفگ : و 
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داب ریخ  شاداپ  ار  نینم  وملاریما 
نم هب  زگره  دوب  یم  وا  ياجب  نامثع  رگا 

داد . یمن  داد  نم  هب  وا  هچنآ  زاشیب 
مه یخـسرف  کی  ات  داتـسرف و  شیارب  یتعلخ  دنک و  مهارف  هار  هشوت  شیارب  داد  روتـسد  دـیزی  هب  دـندرب  ربخ  هیواعم  هب  ار  شاهتفگ  نوچ 

درک . شتعیاشم 
نیا دیسرپ : وا  زا  هیواعم  تفر . هیواعم  دزن  يو  دمآ . یم  ناشدب  دیزی  زا  دنتشاد و  یم  تسود  ار  دیعس  هنیدم  مدرم  دسیون : یمرکاسع  نبا 

دنیوگ : یم  تفگ  دنیوگ ؟ یم  هچ  رگم  تفگ : دننز ؟ یم  هنیدم  مدرم  هک  تسا  یفرح  هچ 
دیسر دهاوخن  تنطلس  هب  دیزی  مسق  ادخب 

ار  شرس  نینهآ  غیت  رگم 
دوب دهاوخ  دیعس  هیواعم "  ینعی  وا "  زا  سپ  اورنامرف 

یتلود راـک  هب  ارتاـم  وا . زا  رتهب  مدوخ  شرداـم و  زا  رتهب  مرداـم  تسا و  دـیزی  زا  رتـهب  مردـپ  ادـخب  وت ؟ رظن  هب  دراد  یلاکـشا  هچ  تفگ :
همه نیا  ات  میا ، هدیـشکن  نآ  زا  تسد  میا و  هدروآ  ياجب  وت  هب  تبـسن  ار  نامیدـنواشیوخ  قح  و  میا ، هدرکن  ترانک  رب  زونه  میتشامگ و 

تشذگ .) ناترظن  زا  هک  بلطم  رخآ  ات  ... ) هک نیا  هرابرد  تفگ : هیواعم  يدروآ ... تسد  هب  تسا  وت  گنچ  رد  کنیا  هک  ار 
سپـس " و  تسا ، هدروآ  تشذگ  هچنآ  زا  شیب  یلیـصفت  اب  هیواعم  اب  ار  دیعـس  ناتـساد  قیـشرنب  نسح  دـسیون " : یم  رکاسع  نبا  هاگنآ 

داد . ماعنا  مهرد  رازهدصکی  تشامگ و  ناسارخ  يرادناتسا  هب  ار  وا  هیواعم  هدمآ : نینچ  نآ  رد  هک  دروآ  یم  ار  قیشر  نب  نسح  تیاور 
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دیزی يدهع  تیالو  تعیب  دروم  رد  هیواعم  ياه  همان 

هراشا

فالتخا تما  نایم  رد  مگرم  زا  سپ  مسرت  یم  هتفرب و  تسد  زا  مناوت  هدـش و  دایز  منـس  تشون " : مکح  نب  ناورم  هب  يا  همان  رد  هیواعم 
( هنیدـم رد  ینعی   ) اجنآ هک  یناسک  اـب  تروشم  نودـب  مهاوخ  یمن  و  منک ، نییعت  شیوخ  ینیـشناجب  ار  یـسک  مراد  میمـصت  دـیآ . دـیدپ 
. داد عالطا  مدرم  هب  یقطن  رد  ناورم   " سیونب . میارب  ار  ناشباوج  نک و  حرطم  اهنآ  يارب  ار  عوضوم  نیاربانب ، مهد . ماجنا  يراـک  دنتـسه 
. درک دزمان  ار  دیزی  وا  و  تشون ، هیواعم  هب  ارنایرج  ناورم  دربب . مان  ام  يارب  دیاب  ار  یسک  وا  نکل  تسا ، هدرک  یتسرد  راک  دنتفگ : مدرم 

تسا . هدیزگرب  ینیشناج  يارب  ار  دیزی  شرسپنینموملا  ریما  تفگ : هداد  عالطا  مدرمهب  ار  نیا  یقطن  یط  ناورم 
دیا هتساوخن  امش  تساهتفگ . تسردان  زین  هیواعم  يا و  هتفگ  تسردان  ناورم  يا  وت  ادخب  تفگ : هداتسیا  قطن  هب  رکب  یبا  نب  نمحرلادبع 
هاـگ ره  اـت  دـیروآ  رد  یقرـشمر  يروطارپـما  لکـش  هب  ار  تموـکح  دـیهاوخ  یم  هکلب  دوـش ، راـیتخا  دـمحم  تما  يارب  صخـش  نیرتـهب 

دنیشنب . شیاجب  شرسپ  دریمب  يروطارپما 
. تسا هتشگ  لزان  شا  هراب  رد  امش " ... رب  ياو  : تفگ شردام  ردپ و  هب  هک  یسک  هیآهک " و  تسا  نامه  نیا  تفگ : وا ) هب  هراشا   ) ناورم
هک دـنادرگ  هشئاع  فرط  هبار  دوخ  يور  ناورم  دـنداد  ارف  شوگ  مدرم  ناورم  يآ  دز : ادـص  هدینـش  ار  ناورم  هتفگ  هدرپ  تشپ  زا  هشئاـع 

نالف هرابرد  هکلب  وا  هرابرد  هن  هیآنآ  یتفگ ، غورد  ادـخب  تسا  هدـش  لزاـن  شا  هراـبرد  هیآ  نآ  هک  نمحرلادـبع  هب  یتفگ  وت  تفگ : یم 
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يا . هتفرگ  رارق  ص )  ) ادخ ربمایپ  تنعل  دروم  هک  یتسه  یسک  وت  اما  تسا ، هدش  لزان  صخش 

هحفص 61 ] ] 

سکع ناورم  دندرک . ار  راکنیمه  زین  ریبز  نب  هللا  دبع  رمع و  نب  هللادبع  درکدر . حیبقت و  ار  هیواعم  داهنشیپ  هتـساخرب  مه  یلع  نب  نیـسح 
دمحم اهنآ  نایم  رد  دنتسرفب . تختیاپ  هب  اه  ناتسا  مدرم  یگدنیامن  هب  یئاه  همان  البق  هیواعم  داد . شرازگ  هیواعم  هب  ار  اه  نآ  ياه  لمعلا 

ره تـفگ : هیواــعم  هـب  ورمع  نـب  دــمحم  هرــصب . زا  یمازعا  تـئیه  ناــیم  رد  سیق  نـب  فــنحا  دوــب و  هنیدــم  زا  مزح  نــب  ورمع  نــب 
يرامگ . یم  دمحم  تمارب  تموکح  هبار  یسک  هچ  شاب  هتشاد  هجوت  نیا  ربانب  تسا ، شیوخ  تیعر  لووئسميرادمامز 

دوب و یناوج  تفگ : فنحا  یتفاـی ؟ هنوـگچ  ار  تا  هداز  ردارب  دیـسرپ : وازا  سپ  زاـب  ار  وا  تشگ و  تحاراـن  تخـس  وانخـس  زا  هیواـعم 
يرهف سیقنب  كاحـض  هب  دندوب - هدش  عمج  اه  ناتـسا  یگدنیامن  ياه  تئیه  یتقو  هیواعم - دعب ، یتدم  حازم  یخوش و  وپاکت و  وطاشن 

. نک قیوشت  راک  نیا  هب  ارم  مریگب و  تعیب  دیزی  يارب  نک  اضاقت  نم  زا  وت  مدرب  نایاپب  ار  منخس  یتقو  منک . ینارنخس  مور  یم  نم  تفگ :
روتسد ادخ  هک  نیا  زا  تفگ و  نخس  نآ  قح  تفالخ و  مارتحا  مالسا و  راک  تیمها  زا  ودرک  ینارنخس  هب  عورش  مدرم  يارب  هیواعم  نوچ 
تعیب شیارب  درک  داهنـشیپ  دز و  فرح  شینادتـسایس  لضفزا و  دروآ و  نایم  هب  ار  دـیزی  ماـن  سپـس  و  دوش ، تعاـطا  نارادـمامز  زا  هداد 

هب هبرجت  دنراد و  جایتحا  يرادمامز  هب  وت  زا  سپ  مدرم  نینموملاریما  يا  تفگ : و  درب . شیاتس  ساپس و  ار  ادخ  هتـساخرب  كاحـض  دوش ،
هیام دنادرگ و  یم  ناما  نما و  ار  اه  هار  درادیم و  حالـص  رد  ار  هدوت  دوش و  یم  يزیرنوخ  عنام  یگتـسبمه  تدـحو و  هک  هداد  ناشن  ام 
یناد یم  هکنانچ  نینموملاریما  رـسپ  دیزی  و  دروآ ، یم  شیپ  هزات  یلاح  زور  ره  ادـخ  تسا و  لوحت  رد  راگزور  دوش . یم  يریخب  تبقاع 

زا سپ  ات  زاس  شیوخ  دـهعیلو  ار  وا  نیاربانب  نامدارفا . نیرترب  رامـش  رد  ریبدـت  يرابدرب و  ملع و  ظاحل  هب  ورکین و  تسا و  داقتعا  شوخ 
زا سپ  تفگ . هنوگنیمه  ینخس  زین  قدشا  دیعـس  نب  ورمع  میریگ . مارآ  شاهیاسرد  میئوج و  هانپ  وا  هب  هک  یهاگهانپ  دشاب و  ام  مچرپ  وت 

تسا نینموملاریما  نیا  تفگ : هداتسیا و  قطن  هب  يرذع  عنقم  نب  دیزی  وا 
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هاش وت  هک  نیشنب  تفگهیواعم : شریشمش .) هبهراشا   ) نیا دریذپن . سک  ره  دیزی .) هب  هراشا   ) دوب دهاوخ  نیا  درم ، رگا  هیواعم .) هب  هراشا  )
دنتفگ . نخس  کیاکی  زین  یمازعا  ياه  تئیه  ياضعارگید  ینارونخس 

ادخ زا  میئوگب  غوردمیهاوخب  رگا  میسرت و  یم  امش  زا  میئوگب  تسار  میهاوخبرگا  تفگ : فنحا  تساوخرظن . سیق  نب  فنحا  زا  هیواعم 
یسک اب  شا  هرابرد  تسا  مالـسا  تما  لاعتم و  يادخ  ياضر  هیام  یناد  یم  یـسانش و  یم  رتهب  ار  دیزی  نینموملا - ریما  يا  وت - میکانمیب .

نیا طقف  اـم  هفیظو  راـیم  مهارف  ار  شیاـیند  ترـشع  یناور  ترخآ  يوس  هب  هک  یلاـحرد  یناد  یم  نیا  زا  ریغ  ار  وا  رگا  و  نکن ، تروشم 
میرب ... یم  نامرف  میریگ و  یم  شوگب  میئوگب : هک  تسا 

. مینزب ریـشمش  مینک و  تعاطا  میونـشب و  هک  تسا  نیا  ام  راک  دیوگ . یم  هچ  یقارع  یتاهد  نیا  میناد  یمن  تفگ : هتـساخرب  یماش  يدرم 
درک و یم  مارکا  ماعنا و  شناتـسود  هب  هیواعم  دـندرک . یم  وگ  زاب  ار  سیق  نب  فنحا  نانخـس  هک  یلاـح  رد  دنتـشگ  قرفتم  مدرم  هاـگنآ 

دندومن . تعیب  دنتشگ و  دهعمه  وا  اب  مدرم  رتشیب  هکنآ  ات  داد  یمناشن  شمرن  دومن و  یم  ارادم  نافلاخماب 
ارجام نیمه  زا  يرگید  نایب 

ابتک ار  شتعیب  درک و  تعیب  يدهعتیالو ) هب   ) دیزی اب  ماش  رد  هللا - همحر  نسح - تشذگرد  زا  سپ  یکدـنا  هیواعم  دنـسیون : یم  ناخروم 
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داد روتـسد  هدرک و  تعیب  دیزی  اب  هک  داد  عالطا  وا  هب  يا  همان  رد  دوب . مکح  نب  ناورم  هنیدـم ، رد  شرادناتـسا  داد . عالطا  اهناتـسرهش  هب 
دنیامن . تعیب  دیزی  اب  ات  دروآدرگ  دنا  هنیدم  رد  هک  ار  یمدرم  رگید  شیرق و 

موق و تشون : هیواعم  هب  سپ  دـندیزرو . يراددوخ  دـیزی  اب  تعیب  زا  زین  شیرق  دومن و  يراددوخ  شماجنا  زا  دـناوخ  ار  همان  نوچ  ناورم 
فرط زا  ینکـش  راک  هک  تسناد  هیواعم  سیونب . میارب  ار  ترظن  دـندومن . يراد  دوخ  دـیزی  اب  تعیب  رب  رئاد  تیاـضاقت  ماـجنا  زا  تا  هلیبق 

شیرادناتسازا هک  تشون  وا  هب  سپ  تسا . هتفرگ  تروص  ناورم 

هحفص 63 ] ] 

تسا . هدرک  بوسنم  هنیدم  يرادناتسا  هب  ار  صاع  نب  دیعس  هک  داد  عالطا  و  دیوجب ، هرانک 
زا هک  هیانک - ینب  دزن  هداتفا  هارب  شنادـنواشیوخ  زا  يریثک  عمج  شا و  هداوناخ  اب  هتـشگ  كانمـشخ  دیـسر ، ناورم  هب  هیواعم  هماـن  یتقو 

وااب رظن  لدابت  تروشم و  نودب  هک  ار  نیا  هداد و  حرـش  هیواعم  اب  ار  شراک  نایرج  درک و  هوکـش  تفر و  دندوب - شیردام  نادنواشیوخ 
هک ره  گنج  هب  ارام  تماین ، رد  یغیت  وت و  تسد  رد  میتسه  يا  هزین  ام  دنتفگ : هنانک  ینب  تسا . هدرک  نییعت  ینیـشناج  هب  ار  دیزی  شرـسپ 

هداوناخ نادنواشیوخ و  زا  ناشیا و  زا  يرامش  رپ  تئیه  اب  ناورم  هاگنآ  ام . زا  تعاطا  تسا و  وت  اب  ریبدت  يربهر و  دیگنج . میهاوخ  يربب 
دوب . هداد  تاقالم  هزاجا  مدرم  هب  هک  يزور  شرابرد  هب  تفر  قشمد و  فرط  هب  داتفا  هار  هب  شا 

رب هدـش  زیوالگ  وا  اب  اهنآ  دادـن . دورو  هزاـجا  وا  هب  دـندوب  ناورم  ناـشیوخ  موق و  زا  هک  داـتفا  یهوبنا  تیعمج  هب  شمـشچ  نوچ  ناـبرد 
سپ تشادسرتسد . وا  هب  ناورم  هک  یئاج  ات  هیواعم  کیدزن  هب  دنتفر  دـش و  دراو  شناهارمه  اب  ناورم  دـش . وسکی  هب  ات  دـندز  شتروص 

رد دـسرن . شتردـق  درگ  هب  يدـنمورین  چـیه  تسا . تیمها  رپ  تمظع و  رپسب  يادـخ  تفگ : درک  مالـسا  هفیلخ  ناونعب  ار  وا  هک  نیا  زا 
، مدرم هرادا  ردشنانیشناج  دندالب و  اهروشک و  رظان  وافرط  زا  دنهد و  یم  لیکـشت  ار  شنید  هیاپ  هک  هدیرفآ  ار  یناسک  شناگدنب  نایم 
درآ و یم  گـنچ  ارف  ار  يزوریپ  دـنادرگ و  یم  هتـسویپ  ار  نیقی  مکحم و  ار  نید  دـنویپ  دراد و  یم  رب  ناـیم  زا  ارمتـس  ناـنآ  هلیـسو  هب  و 

ادخ يرادربنامرف  هاررد  ام  و  دندوب ، لئاق  نینچ  یعمج  قح  رد  دنتسناد و  یم  ار  نیا  ام  يافلخ  وتزا  شیپ  دزاس . یم  راوخ  ار  نازارفندرگ 
رد میتخاـس و  یم  تسار  ار  ناـفرحنم  يژگ  میداد و  یم  تردـقام  هک  يروـط  هب  ناشراکددـم  ناـفلاخم  هـیلع  میدوـب و  ناـشروای  راـی و 

ناـنع وت  میاهتـشگ ، روجاـن  هنارـسدوخ و  ياـهراک  راـتفرگ  زورما  نکل  رادـنامرف . مدرم  هرادا  رد  میدوب و  تروـشم  فرط  مهم  ياـهراک 
روشک یمومع  ياهراکرد  میتسه  قحیذ  راـیتخا و  بحاـص  هک  اـم  اـبارچ  يراـمگ . یم  راـکب  ار  دارفا  نیرتدـب  ینک و  یم  اـهر  یهارمگ 

يژک دوبن  ناـیم  رد  نیتـم  ياهدـهع  دـکوم و  ياـه  ناـمیپ  رگا  مسق  ادـخب  یهد ؟ یمن  رارق  هجوت  دروم  ار  اـم  يار  ینک و  یمن  تروشم 
تموکح يدصتم 
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، رادرب تسد  ناکدوک  يدهعیلو  زا  نک و  تسرد  ار  تموکح  نایفس  یبا  رـسپ  يا  نیاربانب  مدروآ  یم  هار  هب  ار  وا  مدرک و  یم  تسرد  ار 
دنریگ شیپ  ینمشدرس  وت  اب  دنهاوخیمن  دنتسه و  وت  هاوخ  ریخ  وت  هلیبق  هک  نادب  و 

هدرشف ار  ناورم  تسد  دروخ و  ورف  شیوخ  مشخ  تشاد  هک  یی  يرابدرب  اب  ادعب  اما  تشگ ، نیگمـشخ  تدش  هب  ناورم  نخـس  زا  هیواعم 
... تسا هدـینادرگ  ززعم  تسود و  مرظن  رد  ارت  هاگنآ  یقحیذ ، لـها و  يریخ  ره  يارب  تسا و  هداد  رارق  یلـصا  زیچ  ره  يارب  ادـخ  تفگ :

يدومن و فیصوت  هک  دندوب  هنوگنامه  نانآ  يدروآ ، مان  ورکاپ  يادهش  دیقف و  يافلخ  زا  يداهن . ام  مشچ  رب  مدق  ويدمآ  شوخ  رایـسب 
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کمک هب  و  میا . هتـشگ  روجان  هنارـس  دوخ  ياهراک  راتفرگ  یتفگ  هک  هنوگ  نامه  ام  و  يدرک . نایب  هک  یتشاد  ناشدزن  ار  ماقم  ناـمه  وت 
لهس و اهراک  ات  میرادرب  نایم  زا  ار  متس  یگریت و  میئامن و  فرط  رب  ار  تالکـشم  میروآ و  ناماس  هب  ار  اهنآ  میراودیما  ومع  رـسپ  يا  وت 

هتشامگ یتلود  مهم  ياهراک  هب  ار  تنادنواشیوخ  شهانپ . تشپ و  يراک  ره  رد  یتسه و  وا  ریظن  نینم و  وملاریما  زا  سپ  وت  دوش . هاربور 
رب ار  تیاـضاقت  ماـعنا و  هزیاـج و  يا  هدروآ  هارمه  هک  ار  یتئیه  زین  نونکا  ما و  هتخاـس  نارگید  زا  شیب  یـضرا  تاـیلام  زا  ارت  مهـس  ما و 

منادرگ . تدونشخ  مدروآ و 
تخادرپ . وا  هب  شا  هداوناخ  دارفا  زا  کی  ره  باسحب  رانید  دصکی  تشاد و  ررقم  وا  يارب  رانید  رازه  هب  يا  هنایهام  هاگنآ 

صاع نب  دیعس  هب  هیواعم  همان 

یناسک مان  دنک و  توعد  تعیب  هب  ار  هنیدم  مدرم  داد  روتسد  هداتسرف  يا  همان  دوب - هنیدم  رد  وا  رادناتسا  هک  صاع - نب  دیعـس  هب  هیواعم 
دیزی تعیب  هب  ار  مدرم  دیسر  صاع  نب  دیعـس  هب  همان  نوچ  دهد . شرازگ  وا  هب  دنیامن  یم  یهاتوک  هک  ار  یناسک  دننک و  یم  مادقا  هک  ار 
نکیل داد ، رارق  هلمح  دروـم  دوـمن  یم  یهاـتوک  ندرک  تعیب  رد  هک  ره  داد و  ناـشن  يریگتخـس  ددـشت و  دوـمن و  تنوـشخ  دـناوخارف و 

زا شیب  ریبز  نبا  و  دومنن ، تعیب  ناشرفنکی  یتح  هک  مشاه  ینب  اصوصخم  دنداد  ناشن  یگقالعیب  يرامش - تشگنا  هدع  يانثتـساب  مدرم -
جرخب تدش  دیزی  تعیب  در  حیبقترد و  سک  همه 
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: داد شرازگ  روطنیا  هیواعم  هب  ار  نایرج  صاع  نب  دیعس  داد . یم 
یم یهاتوک  هکنانآ  دـننک و  یم  مادـقا  هک  ار  یناسک  ماـن  منک و  توعد  نینموملاریما  رـسپ  دـیزی  تعیب  هب  ار  مدرم  يداد  روتـسد  نمب  ... 

دنیاشوخان هک  هدیـسر  نمب  نانآ  زا  یتاعالطا  تسا و  هدومنن  تقفاوم  مه  نتکی  یتح  هک  مشاه  ینب  زا  ص )  ) ربمایپ نادناخ  هژیوب  دنیامن 
نادرم ماـظن و  هراوس  کـمکب  زج  نم  تسا . ریبز  نب  هللادـبع  هدومن  ینلع  راـک  نیا  اـب  ار  دوخ  تفلاـخم  ینمـشد و  هک  یـسک  اـما  تسا ،

مالسلاو . يریگیم . یمیمصت  هچ  هراب  نیا  رد  نیببو  ایب  تدوخ  هک  نیا  ای  دسر ، یمن  اهنآ  هب  مروز  یگنج 
صاع نب  دیعس  هب  تشون و  مهنع - هللایضر  یلع - نب  نیسح  و  رفعج ، نب  هللادبع  ریبز ، نب  هللادبع  سابع ، نب  هللادبع  هب  یئاه  همان  هیواعم 

تشون : صاع  نب  دیعس  هب  دراد . لاسرا  ار  ناشباوجو  دناسرب  ناشیا  هب  ار  اهنآ  داد  روتسد 
ار ریبز  نب  هللادبع  زین  و  مشاه ، ینب  اصوصخم  دنهد  یم  ناشب  یئانتعا  یب  تعیب  هب  تبـسن  مدرم  هک  دـش  لصاحعالطا  دیـسر . تا  همان  ... 
. مریگب میمصت  هدرک  یـسررب  ات  تسرفب  میارب  هتفرگ  ار  ناشباوجو  ناسرب  ناشیا  هب  ار  اهنآ  ما ، هتـشون  یئاه  همان  نانآ  ياسور  هب  متـسناد .

دوجوب اولب  فاکـش و  هکنیا  زا  زاسهشیپ و  یمرن  تمیـالم و  نک و  بوخ  ار  شیوخ  تین  هدـب و  ناـشن  تردـق  نک و  مکحم  ار  تاهدارا 
رطاخ اصوصخم  تسا . یگیامیب  زا  اولب  فالتخا و  داجیا  تسا و  لقع  دشر  يدنمدرخ و  زا  شمرن  تمیالم و  اریز  شاب ، رذـح  رب  يروآ 

هک دراد  ام  ندرگب  یمیظع  قح  تسا و  دنواشیوخ  وا  اریز  دنزب ، رـس  وا  هب  تبـسن  وت  زا  يدنیاشوخان  راک  راذگم  رادـب و  زیزع  ار  نیـسح 
. يرواین بات  شربارب  رد  ینک  ثحب  رظنلدابت و  وا  اـب  رگا  مسرت  یم  تسا و  يریلد  ریـش  وا  دوشیمن و  شرکنم  یناملـسم  نز  درم و  چـیه 

دادب ادخ  رگم  و  شاب ، رذحرب  تدش  هب  وا  زا  نیاربانب  تسا ، ریبز  نب  هللادبع  دیامن  یم  ریبدت  هلیحو و  دیآ  یم  هار  ناگدنرد  اب  هک  نآ  اما 
مالسلاو . دهاوخب . ادخ  رگامتسه  یندمآ  مه  نم  و  دیامرف . يرای  امب  دسرب و  نام 
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ندرگرب یمیظع  قح  تیمها و  رپ  يدـنواشیوخ  زا  شردارب  شردـپ و  نیـسح و  يرآ ،  " دـنرادن . لد  رد  هک  دـنروآ  یم  نابز  رب  يزیچ  "

فارتـعا نیا  دوـجو  اـب  هک  شناور  هلاـبند  هتـسد و  راد و  هیواـعم و  زج  دوـش  یمن  شرکنم  یناملـسم  نز  درم و  چـیه  هک  دـنراد  نارگید 
تیمها رپ  سدقم و  يدنواشیوخ  دنویپ  نآ  دنتفای  شیوخ  ماک  هب  ار  ایند  نوچ  و  دندومن ، ینمشد  دنتفرگ و  شیپ  نانآ  اب  يراگ  زاسانرس 

دازآ تما و  نایاوشیپ  نایم  ناوتب  رگا  ار - ناراوگرزب  نآ  اب  يدـنواشیوخ  دـنویپ  دنتـشگن و  رکنم  ار  میظع  قح  نآ  و  دنتـشادن . مرتحم  ار 
دنتشادن . هاگن  ار  شتمرح  ساپ  دنتسسگ و  دروآ - روصت  هب  يدنویپ  یمالسا  تاحوتف  ناگدش 

یتسود و دنک  داجیا  یکیدزن  تدحو و  تسا  لاحم  دنرادن  لئاضف  رد  كارتشا  یقالخا و  تدحو  هک  یناسک  نایم  یشیوخ  موق و  دنویپ 
نایمزا شدنزرف  حون و  يدنواشیوخ  دنویپ  هکنآ  لاح  تشگ  ناشیا  اب  وا  يدنواشیوخ  ببس  شنادناخوص ) ربمایپ  اب   ) ناملسم یگتسویپ 

تفرب .

یلع نب  نیسح  هب  هیواعم  همان 

همه زا  شیب  یناسک  يارب  مدرم  نایم  زا  تعیب ، نامیپ  هب  يافو  ینکب . مدرک  یمن  نامگ  هک  يا  هدرک  یئاهراک  هک  هدیسر  عالطانم  هب  ... 
ور نیاربانب  تسا . هدینادرگ  لئان  تیادخ  هک  دنـشاب  هتـشاد  یتلزنم  تاراختفا و  ماقم و  تیمها و  وت  نوچ  هک  تسا  رت  بجاو  رتراوازس و 

و شیدـنیب ، دـمحم  تما  تنید و  تدوخ و  تحلـصم  هب  و  زادـنین ، بوشآ  هنتف و  هب  ار  تما  نیا  و  سرتب ، ادـخ  زا  و  راـیم ، يراـگ  زاـسان 
دننک . ردب  هار  زا  ارت  دنروآ  یمن  نامیا  هک  یناسک  راذگم 

تشون : نینچ  شباوج  رد  هنع - هللا  یضر  نیسح -
وت هب  هک  نیا  هرابرد  دـهد . یم  ار  شماجنا  قیفوت  وهتـشگ  نومنهر  کین  یئاـهراک  هدیـسر  شرازگ  وت  هب  يا  هتـشون  دیـسر . تا  هماـن  ... 

ناهارمگ نآ  دنا و  هدرکشرازگ  وت  هب  زادنا  فالتخا  شنم و  سوساج  نانیچ  نخس  ار  اهنآ  هک  میوگب  دیاب  نم ، هرابرد  هدیـسر  شرازگ 
گنج هب  میمصت  هن  نم  دنا . هتفگ  غورد  ردبنید  زا  فرحنم و 
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ار تاسدـقم  هک  يراکمتـس  بزح  زا  منارگن  تا  هتـسدوراد  زا  وـت و  زا  نآ  كرت  دروـم  رد  ادـخ  زا  نم  مفـالتخا . یپ  رد  هـن  ما و  هـتفرگ 
دورطم ... ناطیش  ناتسدمه  راکمتس و  بزح  دزیر ، یم  قحان  نوخ  دزاس و  یم  لامیاپ 

رفعج نب  هللادبع  هب  هیواعم  همان 

هدیسر نم  هب  يدنیاشوخ  ان  ربخ  وت  هرابرد  مراد . یبوخ  رظن  تا  هداوناخ  وت و  هب  تبسن  مهد و  یم  حیجرت  نارگید  رب  ارت  هک  یناد  یم  ... 
شباوج رد  رفعج  نب  هللادـبع  مالـسلاو . تشگ . یهاوخ  روـبجم  یئاـمنيراددوخ  رگا  دـش و  دـهاوخ  يرازگـساپس  ینکتعیب  رگا  تسا .

: تشون نینچ 
و يا ، هدناسر  تداعـسب  ار  تدوخ  ینک  نینچ  رگا  متـسناد . یهد  یم  حیجرت  نارگید  رب  ارم  هک  يا  هتـشون  ار  هچنآ  و  دیـسر ، تا  همان  ... 

میدرک روبجم  ار  تردپ  ار و  وت  البق  ام  ینک  روبجم  ارم  يا  هتشون  هک  نیا  اما  يا ، هدومن  یهاتوک  تدوخ  هب  تبسن  یئامن  يراددوخ  رگا 
مالسلاو . تشگ . ناملسم  رارطضا  هر  زا  تبغر و  یب  ات  دیآ  رد  مالسا  هب 

ریبز نب  هللادبع  هب  هیواعم  همان 
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: داتسرف ار  تایبا  نیا  ریبز  نب  هللادبع  يارب 
يرابدرب هر  زا  نوچ  هک  ما  هدید  ار  راوگرزب  نادرم 

دنیامن یم  یسانشقحرابدرب  نآ  هب  تبسن  دنرادرب  ناشیا  زا  تسد 
دشاب هدرک  تردق  نیع  رد  هدرک  تشذگ  هکنآ  رگا  اصوصخم 

درک شلیلجت  یسانشقح و  رتشیب  دیاب  تروص  نیا  رد  هک 
ارت تسا  وت  رگشنزرس  هک  یسک  ات  یتسین  تسپوت 

دیامن شنزرس  يا  هداد  زورب  هک  يرادرک  رطاخ  هب 
یلغد و زج  هک  یتسه  یصلاخان  زاب  هقح  هکلب 

تسا  هدرک  یلغد  مدآ  اب  مه  سیلبا  نیا  زا  لبق  ویسانش  یمن  یتسردان 
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هدز ررض  لوگ و  ار  دوخ  طقف  شیوخ  راک  اب  یلو 
تسا  هتشگ  گنن  هیام  نوعلم و  هدوب  مرتحم  ززعم و  اقباسهکنیا  اب  و 

ینآ یپ  رد  ترادرک  اب  ار  هچنآ  مسرت  یم  نم 
تشون : نینچ  شباوجرد  وا  دناسر و  رفیک  هب  تسا  رت  راکمتس  هک  ار  نآ  ادخ  هگنآ  ار " و  رفیک  ینعی   " مهدب وت  هب 

دینش ار  تنخس  متسرپ  یم  ار  وا  هک  یئادخ  ناه 
دیامن یم  یخاتسگ  میلح  رایسب  يادخ  ربارب  رد  هک  یئادخ  هک  وا  و 

تسا رت  هدزباتش  يراکهبت  هانگ و  بالجنم  هب  نتفر  ورف  رد  سک  ره  زا  و 
نیع رد  دنا : هتفگ  وت  هب  هک  يا  هدرک  مگ  ار  دوخ  هتشگ و  رورغم  نیا  زا  ایآ 

ینزیم  يرابدرب  هبار  دوخ  هکلب  یتسین  رابدرب  هکنآ  لاح  يرابدرب ؟ تردق 
يزاس یلمع  يراد  نم  هرابرد  هک  ار  یمیمصت  رگا 

مراکیپ دربن و  نادیم  ریش  هک  دید  یهاوخ 
هک نیا  دوبن و  ما  هدرک  وت  اب  هک  یتعیب  رگا  منک  یم  دای  مسق  و 

يدربیمن رد  هب  متسد  زا  ملاس  ناج  مراذگباپریز  ار  نآ  مهاوخ  یمن 

دیزی يدهع  تیالو  تعیب 

هراشا

هار نیا  رد  دوب و  دیزی  يارب  يریگ  تعیبیپ  رد  رفس  ود  ره  رد  هرمع . هب  بجررد 56  تفر و  جح  هب  يرجه  لاس 50 رد  هیواعم  هنیدم  رد 
ود نیا  رابخا  تایاور و  ناخروم  نکل  تسا . هتشاد  تما  هتسجرب  ياه  تیصخش  باحصا و  اب  یئاهوگتفگ  هدرک و  یتارکاذم  تامادقا و 

دنا . هدرکنرکذ  زیامتم  صخشم و  روطب  دنا و  هتخیمآ  مه  هب  ار  رفس 
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لوا رفس 

هراشا

هب مدرم  دـمآ . رد  هنیدـم  هـب  هـک  يرجه  لاـس 50  اـت  درک  يراددوـخ  دـیزی  تعیب  رکذ  زا  هیواـعم  هک  دـنا  هدروآ  دـسیون : یم  هبیتـق  نـبا 
شهاگتماقا هب  نوچ  دنتفر . شلابقتسا 
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ات داد  روتـسد  شبجاح  هب  داتـسرف و  ریبز  نب  هللادبع  و  رمع ، نب  هللادـبع  بلاطیبا ، نب  رفعج  نب  هللادـبع  سابع ، نب  هللادـبع  لابند  هب  دیـسر 
میرب و شـساپس  هداد  روتـسد  ام  هب  هک  ساپـس  ار  یئادخ  تفگ : دنتـسشن  یتقو  دهدن . دورو  هزاجا  یـسک  هب  دـنا  هتفرن  شروضح  زانانآ 

یم فارتعا  و  تسا ، هداد  تمعن  رایـسب  ار  ام  هک  هنوگنامه  میرب  یم  شـساپس  رایـسب  دراد ، ینازرا  اـمهب  ار  ساپـس  باوث  هک  هداد  هدـعو 
هدیسر ارف  ملجا  هتفرب و  مناوت  هدش و  دایز  منس  نم  تسا . وا  هداتسرف  هدنب و  دمحم  تسین و  کیرشیب  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  هک  میئامن 
مکاـح نمزا  سپ  اـت  مزاـس  شیوخ  نیـشناج  ار  دـیزی  هک  دیـسر  روط  نیا  مرظن  هب  میوگب . کـیبل  ار  قـح  توـعد  هدـنامن  يزیچ  تسا و 

دش ثعاب  هک  يزیچ  اهنت  دیتسه  نآ  ناگداز  کین  ناکین و  شیرق و  ناگرزب  هک  امش  دشاب  امش  يدونـشخ  هیام  منک  یم  رکف  دشابامش و 
الاح دنردپ . نامه  دنزرف  اهنآ  هکدوب  نیا  منکن  توعد  مراد - یم  ناشتسود  یلیخ  مراد و  یبوخ  رظن  اهنآ  هب  هکنیا  اب  ار - نیسح  نسح و 

دیهدب . نینم  وملاریما  هب  یبوخ  تس و  رد  باوجامش 
تفگ : نینچ  سابع  نب  هللادبع 

میامن یم  فارتعا  و  درمش ، ام  هفیظو  ار  شتامدخ  اهتمعن و  رب  يرازگ  رکش  میرب و  ساپس  دومرف  ام  هب  ماهلا  هر  زا  هک  ساپس  ار  یئادخ 
يدز و فرح  وت  دمحم . لآ  دمحم و  رب  یئادخ  دورد  و  تسا ، وا  هداتـسرف  هدنب و  دمحم  تسین و  کیرـشیب  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  هک 

دومن رایتخا  یحو  غالبا  تفای و  رد  يارب  ار  واو  دیزگ  رب  تلاسر  هب  ار  ص )  ) دمحم لج  زع و  يادخ  میدینـش . یتفگ و  میدرک ، شوگام 
يدصت هب  درف  نیرتراوازـس  دـنراد و  طابترا  شماهلا  و  ص )  ) دـمحم ابهک  دـنیاهنآ  دارفا  نیرت  راختفا  داهن و  تیزم  ناگدـیرفآ  همه  رب  و 

ار وا  ادخ  نوچ  دنـشاب  میلـست  ناش  ربمایپ  ربارب  رد  هک  دنرادن  نیا  زج  يرایتخا  تما  و  تسا . يو  هب  ناشنیرتکیدزن  مالـسا  رما  تموکح و 
همتاخ رد  تسا . هدرک  رایتخا  لماک  یهاگآ  ملع و  يور  زا  ار  ص )  ) دـمحم تسا  میکح  میلع و  يادـخ  هکوا  هدرک و  راـیتخا  تما  يارب 

مبلط . یم  شزرمآ  ادخ  زا  امشيارب  دوخ و  يارب 
: تفگ نینچ  هتساخرب  رفعج  نب  هللادبع  دعب 

ساپس ار  وا  دسر . ار  وا  ساپس  تسا و  ساپس  روخ  رد  هک  ار  يادخ  ساپس 
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میامن یم  فارتعا  دـهد . يرای  شقح  يادا  رد  ار  ام  هکمیراد  یم  دـیما  وا  زا  و  تسا ، هتخومآ  ام  هب  ار  شـساپس  ماـهلا  هر  زا  هک  میرب  یم 
، تسا وا  هداتسرف  هدنب و  دمحم  هک  نیا  و  تسا ، هتفرگن  يدنزرف  رـسمه و  هک  یئادخ  تسین  رادیاپ  زاین و  یب  هناگیيادخ  زج  یئادخ  هک 

نارگید رب  رگیدکی  زا  يریگ  قح  رد  ادخ  باتک  بجوم  هب  نادنواشیوخ  هک  هدمآ  نآ  رد  دوش  لمع  نآرق  هب  هاگره  تفالخ  نیا  هرابرد 
دوش لمع  رمع  رکبوبا و  هیور  هب  رگا  و  دشاب ، يو  نادنواشیوخ  هب  قلعتم  دیاب  دوش  لمع  ادخ  لوسر  تنـس  هب  هک  یتروصرد  و  دـنمدقم .
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ناشربمایپ زا  سپار  وا  رگا  مسق  ادـخ  هب  مالـسا ؟ تموکح  يدـصت  هب  رت  قحیذ  تسا و  ربمایپ  نادـناخ  زا  رت  لماک  رترب و  یـسک  هچ  زاـب 
هکنیا يارب  وا و  يورتسار  يرادنید و  ببسب  دندوب  هدرپس  شا  هتـسیاش  یقیقحيدصتم و  هب  ار  تموکح  دندوب  هدرک  تموکح  راد  هدهع 

دـنتفای و یمن  فـالتخا  تما  ناـیم  رد  رفن  ود  یتـح  تروـص  نآ  رد  و  ددرگن ، يوریپ  ناطیـش  راـک  زا  دوـش و  هتـسب  راـک  هب  ادـخ  مـکح 
نیا زا  میا . هتفرگ  رارق  وت  یتسرپرس  تحت  ام  يا و  هتـشگ  رادمامز  وت  اریز  سرتب ، ادخ  زا  هیواعم  نیا  ناربانب  دش . یمن  هدیـشک  يریـشمش 

دهاوخ تساوخ  زاب  وت  زا  صوصخ  نیا  رد  تمایق  يادرف  زا  اریز  شیدنیب ، دنا  هتفرگرارق  وا  یتسرپرس  تحت  هک  یمدرم  حلاصم  هب  تهج 
یناوت یمن  ار  راک  نیا  يدرکن و  یتسرد  راک  مسق  ادـخب  يدرکن ، توعد  ار  نانآ  هکنیا  یتفگ و  میومع  رـسپ  ود  هراـبرد  هچنآ  اـما  دـش .

. راکنا هچ  ینک و  فارتعا  هچ  دنتباجنو ، يراوگرزب  شناد و  ندعم  ودنآ  هک  یناد  یم  دوخ  وت  و  نانآ . تیاضر  اب  هلیـسو و  هب  رگم  ینکب 
مبلط . یم  شزرمآ  امش  يارب  دوخ و  يارب  ادخ  زا  همتاخ  رد 

: تفگ درک و  نخس  هب  عورش  ریبز  نب  هللا  دبع  هاگنآ 
و مرب . یم  ساپس  شیاهدرواشیپ  رب  ار  وا  دروآ . لئان  راختفا  هب  شربمایپ  اب  ار  ام  دناسانش و  وتخومآ  ام  هب  ار  شنید  هک  ساپـس  ار  يادخ 
اب هک  تسا  شیرق  نآ  زا  طـقف  تفـالخ  نیا  تسا . وا  هداتـسرف  هدـنب و  دـمحم  تسین و  هناـگی  يادـخ  زج  یئادـخ  هک  میاـمن  یم  فارتعا 
يا نیاربانب  شیوخ . شنمگرزب  نادـنزرف  راختفا و  رپدادـجا  رب  هیکت  اب  دریگ و  یم  تسد  هب  ار  نآ  شا  هدوتـس  لامعا  هدیدنـسپ و  رادرک 

سابع نب  هللادبع  نیا  اریز  يارگ ، فاصناب  شیوخ  هرابرد  سرتب و  ادخ  زا  هیواعم 
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همعرـسپ ریبز  نب  هللا  دبع  نم  و  ص )  ) ادخ لوسر  يومع  رـسپ  نیحانجلاوذ  رفعج  نب  هللا  دبع  نیا  تسا و  ص )  ) ادـخ لوسر  يومع  رـسپ 
یتیصخش هچ  دنتسیک و  ود  نآ  هک  یناد  یم  وت  تسا و  هتشاذگ  اج  هب  ار  نیـسح  نسح و  شدنزرف  ود  دوخ  زا  یلع  و  ص ،)  ) ادخ لوسر 

يرواد . شیوخ  ام و  نایم  دوخ  وت  و  سرتب ، ادخ  زا  هیواعم  يا  نیا  ربانب  دنراد .
: تفگ نینچ  دوشگ و  نخس  هب  بل  رمع  نب  هللادبع  هرخالاب 

مر يروطارپما  میژر  لثم  تفالخ ، نیا  دروآ . لئان  راختفا  هب  ص )  ) شربمایپ اـب  دـیناسر و  تزع  هب  شنید  اـب  ار  اـم  هک  ساپـس  ار  یئادـخ 
لثم رگ  دشاب . هتشاد  يدهعتیالو  دربب و  ثرا  ردپ  زارـسپ  ار  تموکح  هک  تسین  ناریا  یهاشنهاش  ای  یبرغ  مر  يروط  ارپما  میژر  ای  یقرش 

درواین رد  هرفن  شـش  ياروش  تیوضع  هب  تهج  نآ  زا  طقف  ارم  مسق  ادخ  هب  مدـش . یم  تفالخ  يدـصتم  مردـپ  زا  سپ  نم  دوب  یم  اهنآ 
دشاب نآ  هتسیاش  هک  یسک  هب  قلعتم  تسا و  شیرق  هلیبق  همه  هب  رـصحنم  تفالخ  درادن . دوجو  مردپ  نم و  نایم  یی  یگتـسب  او  نینچ  هک 
یهاوخ یم  وت  رگا  نیا  رباـنب  دـشاب . تیاـضر  دروـم  همه  زا  شیپ  رتراـکزیهرپ و  هکنآ  دنـشاب  قـفاوم  وا  اـب  دندنـسپب و  ار  وا  ناناملـسم  و 

ناناوجون زا  دیزی  تسا  تسرد  يراپـسب  یـشرق  ناوجون  کی  هب  هکلب ) دـشاب  هتـشاد  ار  لاصخ  طیارـش و  نآ  هک  یـسک  هب  هن   ) ار تفالخ 
دمآ . دهاوخن  رب  تعفن  هب  يراک  دیزی  زا  شرفیک  تساوخ و  زاب  ماگنه  هب  ادخ و  هاگشیپرد  هک  شاب  هتشاد  هجوت  نکل  تسا . شیرق 

: تفگ نینچ  هیواعم  تقو  نیا  رد 
هب مراد . یم  تسود  ناشنارـسپ  زا  شیب  ار  مرـسپ  دنا . هدنام  نارـسپ  دنا و  هتفر  ناردپ  هک  تسا  نیا  تقیقح  دیتفگ . نخـس  متفگ و  نخس 
ادخ لوسر  دـنواشیوخ  اریز  دوب ، فانم  دـبع  ینب  نآ  زا  تموکح  تسا . نز  فرح  هک  دـید  دـیهاوخ  دـیوش  تبحمهمرـسپ  اب  رگا  هوالع 

تموکح هب  دنـشاب  تفالخ  یهاشداپ و  نادناخ  زا  هک  نیا  نودب  ار  رمع  رکب و  وبا  مدرم  تشذگ  رد  ادـخ  لوسر  یتقو  اما  دنتـسه . (ص )
رد تمایق  زور  اـتو  فاـنم ، دـبع  ینب  تسد  هب  تشگرب  تموکح  دـعب ، دـنتفرگ . شیپ  ار  يا  هدیدنـسپهیور  ود  نآ  کـلاذ  عم  دنتـشادرب ،

ریبز رسپ  يا  ارت  ادخ  و  دنام . دهاوخ  نانآ  تسد 
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هگرج زا  رفعج ) نب  هللا  دـبع  ساـبع و  نب  هللادـبع  ینعی   ) میوـمع رـسپ  ود  نیا  اـما  تسا ، هدرک  مورحم  نآ  يدـصت  زا  رمع  رـسپ  يا  ارت  و 
هللا . ءاش  نا  دوب  دنهاوخن  نوریب  تموکح  ناگ  دننادرگ 

ماش یهار  دعب  و  درکن ، عطق  زین  ار  نانآ  ماعنا  بجاوم و  درواین و  نایم  هب  ار  دـیزی  تعیب  رگید  دـندنب و  رب  ار  شناوراک  دادروتـسد  سپس 
يرجه . لاس 51  ات  تخاسن  حرطم  ارنآو  تسب  ورف  تعیب  زا  مد  تشگ و 

مدرم هیواعم  هک  تسا  هتـشون  هباصا "  رد "  رجح  نبا  اما  هدماین  نایم  هب  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دبع  نخـس  زا  يرکذ  یخیرات  هتـشون  نیارد 
داهنـشیپ باوج  رد  نمحرلادبع  دنتفگ . نخـس  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دبع  و  ریبز ، نبا  یلع ، نب  نیـسح  دـناوخ . دـیزی  اب  ندرک  تعیب  هب  ار 

نینچ زگره  ادـخب  دنیـشنب ؟ شیاـج  هب  شرـسپ  درم  يروطارپـما  تقو  ره  هک  تسا  یقرـش  مر  يروطارپـما  میژر  نیا  رگم  تفگ : هیواـعم 
درک .. میهاوخن 

لوا رفس  ياه  وگتفگ  زا  يرگید  نایب 

ره و  دندمآ ، نوریب  ناکدوک  نانز و  و  دنتفر ، شلابقتسا  هب  هراوس  هدایپ و  مدرم  هنیدم  ياه  یکیدزن  دش . هنیدم  دراو  جح  دصق  هب  هیواعم 
ناـشیاضر رطاـخبلج و  يارب  درک و  تبحـص  تیعمج  اـب  ناـشنشمرن و  ناـفلاخم  اـب  وا  و  دوـمن . لابقتـسا  وا  زا  یئاـناوت  بسحرب  سک 

نیمه زا  یکی  رد  هک  دناسر  یئاجب  ار  راک  دزاس . قفاوم  دندوب  هدرک  نامدرم  رگید  هک  يراک  اب  ار  نانآ  رگمدومن  ینابز  برچ  دیشوک و 
نیمه هب  ار  تامیالمان  متخاـس و  یم  راومهنت  رب  امـش  رادـید  دـیما  هب  طـقف  ار  زاردهار  نیا  یگتـسخ  تفگ : هنیدـم  مدرم  هب  اـه  تبحص 

 " هب نوچ  دنتفگ ... رایـسب  دماشوخ  شباوج  رد  متـشگ . لئان  ادـخ  ربمایپ  رازم  نارواجم  امـش  ادـید ر  هب  کنیا  ات  مدرک  یم  لمحت  رطاخ 
و دنفانم . دبع  ینب  رورس  ود  نانیا  تفگ : مدرم  هب  ود  نآ  هب  هراشا  دنتفر ، شلابقتسا  هب  سابع  نب  هللا  دبع  یلع و  نب  نیسح  دیسر  فرج " 

يانب تشگ و  نخسمه  نانآ  اب  هدنادرگ  ناشیا  هب  ور 
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هنیدم . هب  دیسر  ات  دزیم ، دنخبل  رگید  نآ  هب  هاگ  تفگ و  یم  تخس  کی  نیا  اب  هاگ  تشاذگ ، ار  بیبحت 
هناخ هب  نیـسح  دـمآرد . شهاگتماقا  هب  ات  دنتـشگ  هارمه  شبک  وم  اب  دـندرک و  مالـس  وا  هب  هدـمآ  ناکدوکو  نانز  هدایپ و  مدرم  اجنآ  رد 

تساوخ . تاقالم  هزاجا  تشگ و  نینم - وملا  ما  هشئاع - هناخ  هناور  نایماش  زا  يریثک  عمج  اب  هیواعم  دجسم . هب  سابع  نبهللا  دبع  تفر و 
زا یسرتن  يدرک و  نانیمطا  هنوگچ  تفگ : هیواعم  هب  هشئاع  دوب ، اجنآ  ناوکذ  هشئاع ، مدختسم  دمآرد  نوچو  داد  هزاجا  وا  هب  طقف  هشئاع 

دیـسرپ ینک . یمن  يراک  نینچ  وت  تفگ : مناسر ؟ لتق  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  مردارب  لتقرفیک  هب  ارت  ات  مناشنب  تنیمک  هب  ار  يدرم  هک  نیا 
ادخ . لوسر  هناخ  رد  مراد  رارق  یمیرح  رد  نم  نوچ  تفگ : روطچ ؟

دیلقت ود  نآ  زا  هک  درک  قیوشت  ار  وا  و  رمع ، رکبوبا و  زا  درک و  دای  (ص ) ادخ لوسر  زا  دناوخ و  انث  ساپس و  ار  اخ  هشئاع  تقو ، نیا  رد 
هـشئاع قطن  یئاویـش  تغـالب و  هب  یقطن  هک  نیا  سرتزا  دوشگن  نخـس  هب  بل  هیواـعم  داد  ناـیاپ  شیوخ  نخـس  هب  و  دـنک . يوریپ  هدومن 

يا و هتخومآ  نید  ام  هب  سانـش و  ربمایپ  یـسانشادخ و  نینم  وملاما  يا  وت  تفگ : هدرک  ندز  فرح  هب  عورـش  يداع  روطب  راـچان  دـناوتن ،
هب هدوب  يدـماشیپ  دـیزی ، راک  هتفرگ . شوگب  تنخـس  دوش و  تعاطا  هتـسب و  راکب  تنامرف  هک  ینآ  روخرد  وت  و  يا . هداد  دای  ار  نامریخ 
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رارق ناشندرگ  رب  ناشدهعت  نامیپ و  دنا و  هدرک  تعیب  مدرم  و  دنرادن ، ار  نآ  رایتخا  مدرم  هدـش و  مامت  هتفرگ و  تروص  هک  ادـخ  ریدـقت 
دننکشب ؟ ار  ناشدهع  نامیپ و  الاح  وت  رظن  هب  ایآ  تسا . هتشگ  دک  وم  هتفرگ و 

زا هک  نیا  تفگ : وا  هب  تهج  نیمه  هب  داد . دهاوخ  همادا  دوخ  راک  هب  تسا و  ممـصم  دـیزی  يدـهعتیالو  رب  هک  درب  یپ  وا  فرحزا  هشئاع 
هدن جرخب  هلجع  ناشدروم  رد  نکن و  یئاوران  راک  هرفن  دنچ  تعامج  نیا  قح  رد  سرتب و  ادخ  زا  يدروآ ، نایم  هب  نخـس  نامیپ  دـهع و 

دنزنرس  نانآ  زا  دشاب  تدنیاشوخان  هک  يراک  دیاش 
لتق هب  دندوب  يدـهتجم  اسراپ و  دـباع و  دارفا  هک  ار  شنارای  رجح " و  وت "  تفگ : وا  هب  هشئاع  دورب . هک  تساخرب  هیواعم  ماگنه ، نیارد 

نخس نیا  تفگهیواعم : يدناسر .

هحفص 74 ] ] 

دوخ لاـح  هب  ار  ناـنآ  اـم و  سپ  تفگ : بوخ . یلیخ  تفگ : تیاـهاضاقت ؟ ندروآ  رب  رد  تسا و  هنوگچ  وت  اـب  مراـتفر  راـنک . راذـگب  ار 
دوش . یگ  دیسر  نامراک  هب  میدش  هدرب  نامراگدرورپ  ناتسآ  هب  یتقو  ات  راذگب 

(- ص  ) ادخ ربمایپ  زا  سپ  يرونخس - زورما  ات  تفگ : ودوب  هدز  هیکت  وا  رب  هک  یلاح  رد  تفر و  نوریب  هشئاع  هناخ  زا  ناوکذ " هارمهو " 
: تفگ درک و  تاقالم  یئاهنت  هب  يوابو  داتـسرف  یلع  نب  نیـسح  لابند  هب  هاگنآ  دیـسر . هناخ  هب  ات  تفرب  ما و  هدـیدن  اویـش  اـیوگ و  نینچ 

ناج ومع  دنا . هتـسب  نامیپ  هدرپس و  دهعت  دیزی  يدهعتیالو  يارب  ینک  یم  ناشیربهر  وت  هک  یـشیرق  رفن  جـنپ  يانثتـسا  هب  مدرم  هداز  ردارب 
نانآ وزج  مه  نم  دندرک  تعیب  وت  اب  رگا  تسرفب . اهنآ  لابند  هب  تفگ : نیسح  ینک ؟ یم  تفلاخم  ارچ 

عالطا یـسک  هب  ار  ناشرفن  ود  يوگتفگ  نایرج  تفرگ  لوق  وا  زا  تفریذـپ و  هیواـعم  هدـن . جرخب  هلجع  نم  دروم  رد  هنرگ  دوب و  مهاوخ 
نیسح هب  وا  و  دنک . ربخ  بسکوا  زا  دیآ  یم  نوریب  یتقو  ات  دوب  هتـشامگ  يو  هار  رـس  رب  ار  یـصخش  ریبز  نبا  دمآ . نوریب  نیـسح  دهدن .

دروآ . رد  وا  زا  يزیچات  دش  شا  یپاپ  ردق  نآ  و  اجنآ ؟ تشذگ  هچ  دوب و  ربخ  هچ  دسرپ  یم  ریبز  نب  هللادبع  تردارب  تفگ 
رفن جـنپ  زج  دـناهدرپس  دـهعت  هدومن و  تقفاوم  راک  نیااب  مدرم  تفگ : درک و  یـصوصخ  تاقالم  وا  اب  داتـسرف و  ریبز  نبا  لابندـب  هیواعم 
اهنآ وزج  مهنم  دـندرک  تعیب  وت  اب  رگا  ات  ناشلابندـب  تسرفب  تفگ  ینکیم ؟ تفلاخم  ارچ  هداز  ردارب  ینک . یم  ناـشیربهر  وت  هک  یـشرق 

یـسک هب  ار  نایرج  تفرگ  لوق  وا  زا  و  يرآ . تفگ : درک ؟ یهاوخ  ار  راکنیا  دیـسرپ  هدن . جرخب  هلجع  نم  دروم  رد  هنرگ  و  دوب ، مهاوخ 
دیوگن .

متـسین لیام  نم  تفگ : دوب . هتفگ  ود  نآ  اب  هچنآ  زا  رتمرن  ینخـس  تفگ  نخـس  وا  اب  یـصوصخ  داتـسرف و  رمعنب  هللادبع  لابند  هب  سپس 
رفن جنپ  زج  ما  هتفرگ  تعیب  دهعت و  راکنیا  يارب  مدرم  زا  و  دشاب . یناپوچ  یب  هلگ  نوچ  نم  زا  سپ  نم  زا  سپ  دمحم  تما  مراذگب 
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زا مه  یـسرب و  تدوـصقم  هب  مه  هک  ینک  يراـک  يرـضاح  دیـسرپ : رمع  نب  هللادـبع  ینک ؟ یم  تفلاـخم  ارچ  یتـسه . ناـشربهر  وـت  هک 
تعیب وت  اب  نومضم  نیا  هب  میآ  یمنم  دعب  ینیشن  یم  مومع  ربارب  رد  تفگ : مراک . نیا  قاتـشم  تفگ : یـشاب ؟ هدرکيریگولج  يزیرنوخ 

. مریذپ یم  ارنآ  ددرگ  ناتسادمه  یشبح  يا  هدرب  تموکح  رس  رب  تما  رگا  اریز  مریذپب ، دشاب  تما  قافتا  دروم  رد  ار  هچنآ  هک  منک  یم 
روـطب داتـسرف و  رکب  یبا  نب  نمحرلادـبع  لاـبند  هب  هیواـعم  ماـگنه ، نیا  رد  تفر . نوریب  و  يرآ . تفگ : درکیهاوـخ ؟ راـک  نیا  دیـسرپ :
هیواعم دشاب . متحلـصم  ریخ و  هب  راک  نیا  مراو  دـیما  تفگ : يا ؟ هتـشادرب  ینامرفانب  رـس  نم  ربارب  رد  یقح  هچ  اب  تفگ : وا  هب  یـصوصخ 
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هب ترخآ  رد  تخاس و  دهاوخ  راتفرگ  ار  وت  ایند  رد  ادخ  ینکب  راک  نیا  رگا  تفگ : دریگ . یم  جضن  ملد  رد  تلتق  میمـصت  ادـخب  تفگ :
تفر . نوریب  تفگ و  ار  نیا  دروآ . دهاوخ  رد  خزود 

دـندرتسگ و شیارب  یتخت  داد  روتـسد  حبـص  ادرف  دـنارذگ . مدرم  بیبحتو  ناـیعا  مهم و  دارفا  هب  شـشخب  ماـعنا و  اـب  ار  زور  نآ  هیواـعم 
ياهماج هک  یلاح  رد  و  شا . هداوناخ  دارفا  يارب  یئاه  یلدنص  شربارب  رد  دنداهن و  شنابرقم  نایرابرد و  يارب  شفارطا  رد  یئاه  یلدنص 

تسـشن و شیوخ  تخترب  دـمآ و  نوریب  هدز  رطع  دوب و  هداـهن  شفتک  رب  ار  شاهخاـش  ود  رـس و  رب  هریت  يا  هماـمع  تشاد و  نت  رب  ینمی 
دشاب شنابرقم  ناکیدزن و  زاهچ  رگ  ار  سکچیه  درک  رما  شبجاح  هب  و  دنونشب ، ار  شتاروتسد  هک  دناشن  یئاج  شکیدزن و  ار  شنایشنم 

رب ار  وا  هیواعمدرک  مالس  دش و  دراو  یتقو  دیسر . رتدوز  سابع  نبا  داتسرف . سابع  نب  هللادبع  یلع و  نب  نیسح  لابند  هب  هاگنآ  دهدن . هار 
ص)  ) ربمایپ هاگتماقا  فیرـشرازم و  نیا  ترواجم  زا  ادخ  تفگ : و  درک ، وگتفگ  هب  عورـش  يو  اب  مارآ  دناشن و  شتخت  يور  پچ  بناج 

تسا . هداد  رفاو  يا  هرهب 
میا . هتفای  رفاو  ياهرهب  مشوپب  مشچ  نآ  همه  زا  هدومن و  تعانق  نامقح  زا  يا  هراپ  هب  هک  زین  نیا  زا  تفگ ...: سابع  نبا 

رمع هک  دروآ  نایم  هی  نخـس  عوضوم  نیا  زا  سپ  دـشکن ، هلداجم  هب  راک  ات  دوش  رود  عوضوم  زا  هک  تشاد  نآ  رب  ار  هیواعم  نخـس ، نیا 
داتفا يو  هب  هیواعم  مشچ  نوچ  دیسرارف . یلع  نب  نیسح  ات  دنک . یم  رییغت  يو  زئارغ  تشرس و  بسح  رب  ناسنا 
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تمـس رد  اـت  درک  هراـشا  هیواـعم  درک . مالـس  هدـش  دراو  نیـسح  وا . يارب  تخاـس  بترم  دوب  شتخت  تسار  تمـس  رد  هک  ار  یی  یتـشپ 
داد باوج  نیسح  ناشلاس . نس و  زا  دیسرپ و  نسح - نادنزرف  شیاه - هدازردارب  لاح  زا  درک و  یسرپلاوحا  وا  ابسپس  تسشنب  شتـسار 
هک مهدیم  یهاوگ  و  روآ . الب  تسا و  شخب  تمعن  هک  ساپـس  ار  يادـخ  تفگ : هدرک  نخـسبعورش  هیواـعم  هاـگنآ  تشگ . شوماـخ  و 

نامدآ و يارب  هک  تسوا  صاخ  هدنب  دـمحم  و  تسا ، نادـحلم  رادـنپ  هتفگ و  زا  رترب  یـسب  هک  یئادـخ  تسین  هناگی  يادـخ  زج  یئادـخ 
میکح ناتسآ  زا  هدمآ  دورف  دیامن و  یمن  شلاطبا  نیـشیپ  هدنیآ و  قئاقح  هک  دهد  ناشمیب  دنپ و  ینآرق  اب  ات  هتـشگ  ثوعبم  یگمه  نایرپ 

ادـخ نید  ات  دـیزرو  یئابیکـش  دـید  یتیذا  رازآ و  ره  شهار  رد  دـیناسر و  ماجناب  ار  شراک  دومرف و  ادا  ار  یهلا  تلاـسر  و  تسا . هدوتس 
هریچ ناکرشم  مغر  یلع  یهلا  تضهن  ادخ و  نید  دنتشگ و  نک  هشیر  ناکرشم  دندیـسر و  تردق  تزع و  هب  شناتـسود  تشگ و  نشور 
نوچ داهنن و  ياج  رب  دوب  شمهـس  هک  یکدنا  نامه  زج  ایند  لام  زا  هک  یلاح  رد  تشذگ  رد  هیلع  هللا  تاولـص  شترـضح  هاگنآ  تشگ .

هک یتردـق  يرظن و  دـنلب  رـس  زا  زین  دوب و  هدرک  اهر  دوب  هدروآ  گنچب  ایند  لام  زا  ارهچنآ  دوب  هدـنک  رب  ایند  زا  لد  هدـیزگ و  رب  ار  ادـخ 
ص)  ) ربمایپ فصو  نیا  دوب . شدـبا  رادـیاپ و  باوث  نادـیواج و  يارـس  یپ  رد  هک  نیا  رطاـخ  هب  زین  تشاد و  يرادنتـشیوخ  یئاـبیکش و 

دوخ مشچب  ام  هک  تسویپ  عوقو  هب  یثداوح  و  كوکـشم ، يدرم  رگید  هس  و  دندمآ . راک  رـس  رب  ياپ  نتـشیوخ  درم  وديو  زا  سپ  تسا .
دناد یم  ادخ  تسا . هدیسر  ناتعالطا  هب  البق  دیزی  راک  هب  عجار  مناد . یمن  يزیچ  امش  زا  شیب  اهنآ  زا  نم  میا و  هدینشن  یتسردب  هدیدن و 

راک دروم  رد  مرادـهگن . رارق  رب  ار  هعماج  تدـحو  دـیزی  يدـهعتیالو  اب  مدـنبب و  مدرم  نایم  فالتخا  يورب  رد  مهاوخ  یم  راک  نیا  اب  هک 
نیا و  دـیرادروخ . رب  یگنادرم  يدنمـشناد و  و  ربماـیپ ص ) اـب   ) يدـنواشیوخ تلیـضف  زامه  رفن  ود  امـش  مرادـن . نیا  زج  يروظنم  دـیزی 
هتفای نارگید  هن  رفن و  ود  امش  رد  ار  شریظن  هک  يردقب  ما و  هتفای  وا  رد  ما  هتـشاد  دیزی  اب  هک  یئاه  هبرجت  اهوگتفگ و  یط  نم  ار  لاصخ 

هک ص -)  ) ربمایپ هک  دیناد  یم  امش  دنادرگ . یم  مرن  ار  گنس  هک  دراد  یی  يرابدرب  نانچو  نادنآرق  تسه و  مه  سانش  تنس  وا  هزات  ما ،
باحصا رگید  قوراف و  رمع  قیدص و  رکبوبا  رب  ار  يدرم  لسالس "  دربن "  رد  باوص - تسرد و  شراک  دوب و  موصعم 
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ثیح زا  هن  کیدزن و  يدـنواشیوخ  ظاحل  زا  هن  دوبن  نانآ  ناشمه  ظاـحل  چـیه  زا  هک  داد  یهدـنامرف  تشاد و  مدـقم  نارجاـهم  گرزب و 
یتسرپ رـسو  يرادهگن  ار  مئانغ  تشگ و  ناشزامنـشیپ  تعامج  زامن  رد  درک و  یهدـنامرف  نانآ  رب  درم  نآ  و  شا ، هتـشذگ  هیورو  هقباس 

. تسا اـم  يوکینقشم  رـس  ص )  ) ادـخ و لوسر  و  دومن . یمن  ارچ  نوچ و  سکچیه  درک  یم  رظن  راـهظا  داد و  یم  روتـسد  نوچ  و  دومن ،
سکچیه اریز  دیئوگ  فاصناهب  نخس  هسلج  نیا  رد  هک  مراودیما  نم  و  میراد ، یکرتشم  حلاصم  امش  نم و  بلطملا  دبع  ینب  يا  نیاربانب 

امش يارب  شیوخ و  يارب  ادخ  زا  دیئوگ . تریصب  يور  زا  نخـس  مباوج  رد  نیاربانب  درامـشن . تیمها  اب  تجح و  ار  امـشهتفگ  هک  تسین 
مبلطیم . شزرمآ  رفنود 

ءادهشلا دیس  نیسح  ماما  قطن 

اریز نک . ربص  یمک  تفگ : هدرک  هراشا  وا  هب  نیسح  نکیل  درب ، ارف  نخس  زاغآ  يارب  شیوخ  تسد  درک و  قطن  هدامآ  ار  دوخ  سابع  نبا 
زا سپ  هتساخرب  نیسح  و  دومن . يراددوخ  سابع  نبا  هجیتن ، رد  تسا . رتشیب  وا  تاماهتا  زا  نم  مهـس  مدوب و  وا  رظن  تبحـصفرط و  نم 

تفگ : ص )  ) ربمایپ رب  دورد  ادخ و  ساپس 
یناوت یمن  هیواعم  يا  وت  دشاب ... هتفگن  شیب  رایـسب  زا  یکدنا  زاب  دیوگب  دشوکب و  ردـق  ره  ص )  ) ربمایپ فصو  رديرونخـس  ره  هیواعم 
یناسک فصو  رد  تسا . هدینادرگ  هریخ  ار  غارچ  وترپ  دیشروخ  رون  هدرک و  اوسر  ار  ماش  یهایس  یهاگحبـص  هدیپس  یـشوپب . ار  تقیقح 

هناراک افج  نارگید  رب  یتخادرپ و  یـشارت  تلیـضف  هب  زیمآ  هغلابم  روط  هب  یـضعب  دروم  رد  دنتـشگ  مکاـح  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  سپ  هک 
بحاص یتسارب  هکنآ  لئاضف  رکذ  رد  یتشگ . فرصنم  فاصنادح  زا  یتسبرب و  هتـسیاش  دیجمت  زا  نابز  یخرب  دروم  رد  و  يداهن ، تیزم 

دیزی و تالامک  زا  هک  مدینـش  دـیناشک . لئاضف  قیاقح و  رگید  نامتکهب  ارت  ناطیـش  يدروآ  نابز  هب  تقیقح  زایئزج  رگا  تسا  تلیـضف 
هتخانشان مدآ  يرادنپ  ینک . مهوت  راچد  وهارمگ  دیزی  هرابرد  ار  مدرم  یهاوخیم  يدز . مد  ص )  ) دمحم تما  يارب  شریبدت  ینادتسایس و 

هک ینکیم  فیرعت  یئاهزیچ  زا  ای  ینک  یم  یفرعم  ار  يدوهشمان  بیاغ و  درف  اییئامن  یم  فیصوت  ار  یبوجحم  و 
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شیزابگـس زا  نک  هاگن  ار  شیاهراک  تسا . هدومن  زاـب  هداد و  ناـشن  ار  شا  هدـیقع  عضو و  شدوخدـیزی  هکنآ  لاـح  یناد . یم  وت  طـقف 
کمک شیوخ  فصو  رد  ارت  ات  شیاهیزابـسوه  عاونا  شرگاینخ و  ناکزینک  شیزاب و  رتوبک  دزادنا و  یممه  ناجب  ار  اهگـس  هک  یهاگب 

نیا لابو  رز و  یهاوخ و  یم  هک  تسین  یفاک  يا  هتـشگ  بکترم  لاحب  ات  هک  یناهانگ  نامه  راذـگب . راـنک  يراد  هک  ار  یمیمـصت  دـنک .
متـس فارحنا و  رد  لـطاب  هب  ناـنچمه  ادـخب  یئآرد ؟ راـگدرورپ  یـسرداد  ناتـسآ  هب  یلاـح  نینچب  ینک و  زاـب  دوخ  شود  رب  ار  دوجوم 
نیا ربانب  يراد ، هلـصاف  ندزمهب  مشچ  کی  طقف  گرم  ابوت  يا  هتتـشاذگن  یقاب  یئاج  رگید  هک  يا  هتخادرپ  يرگ  دادـیب  هب  يا و  هتفرورف 

ام هب  انمـض  تنخـس  رد  تسین . یهاگ  زیرگ  نآ  رد  تسا و  بانتجا  لباق  ریغ  هک  تمایق  روهـشم  زور  ياربنزب  تسد  هدیدنـسپ  يراـک  هب 
هب ام  يارب  تیالو  قیرط  زا  ص )  ) ربمایپ ار  قح  نیا  مسق  ادخب  هک  یلاح  رديرامش  یم  مورحم  يدادجا  قح  زا  ار  ام  و  يا ، هدومن  ضرعت 

تسا ... هداهن  ثاریم 
هداتفا قافتا  دراد و  تقیقح  نیا  يدرک . داهـشتسا  شترـضح  نییعت  اب  و  ص )  ) ادخلوسر روتـسدب  مدرم  رب  صخـش  نآ  یهدـنامرف  هب  ... 

نیا ات  و  تسا . هدوب  رادروخرب  يو  اب  تعیب  و  ص )  ) ربمایپ تبحاصم  تلیضف  زا  صاع - نب  ورمع  ینعی  صخـش - نآ  نامز  نآ  رد  تسا .
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رب هب  دندرک  عورش  تسا و  هدش  هدرمش  مدقم  نارگید  رب  هتـشگ و  هدنامرف  وا  ارچ  هکدندومن  یئاضران  راهظا  مدرم  تفرگ  تروص  نییعت 
نیاب دوب . دـهاوخن  امـش  هدـنامرف  نم  زج  سکچیه  نیا  زا  سپنارجاـهم  هورگ  يا  هدومرف : ص )  ) ربماـیپ هجیتن ، رد  شیاـه . راـک  ندرمش 
ربمایپ خوسنم  راک  هب  یمومع  ياهراکنیرتمهم  دروم  رد  هنوگچ  وت  نیاربانب  درک . لاـطبا  خـسن و  ار  هیور  راـک و  نآ  ص )  ) ربماـیپ بیترت 

هک يرامگب  مهم  ماقم  نیاب  ار  یـسک  یهاوخ  یم  هنوگچ  ای  ینکیم ؟ دانتـسا  هتـشگ  لاطبا  خسن و  شترـضح  طسوت  هک  يا  هیور  و  (ص )
ار وا  يایند  هدرک  هارمگ  ارمدرم  یهاوخ  یم  ياهدیبسچ و  ار  یهاریب  هتخاب  نید  هدرک  اهر  ار  مدرم  همه  دنناد و  یمن  رادنید  ار  وا  یـضعب 

مبلط . یم  شزرمآ  امش  يارب  دوخ و  يارب  ادخ  زا  و  تسا . راکشآ  يراکنایز  نامه  نیا  ینک . دابآ  ترخآ  رد  تدوخ  ندرک  تخبدباب 
مـسق ادـخب  وا  تفگ : سابع  نبا  دـشاب  رت  خـلتدیاش  وت  هتفگ  رظن و  سابع  نبا  يا  تسیک  رگید  نیا  هک  دـنادرگ  سابع  نبا  هب  ور  هیواـعم 

تسا ص )  ) ربمایپ هیرذ 
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نک رظنفرص  تروظنم  دصق و  زا  موصعم . كاپ  نادناخ  زا  ءاسک " و  باحصا  زا "  یکی  و 
هب هاگنآ  ادـخ  هانپ  رد  دـیورب  دریگ . تروص  نادـنواشیوخ  اب  هک  تسنآ  يرابدرب  نیرتهب  و  ما . هدوب  راـبدرب  هشیمه  نم  تفگ : هیواـعم  ... 

هدرک شیاتس  ساپسار و  ادخ  ماگنه ، نیا  رد  دنتـسشن . هدمآ  داتـسرف . ریبز  نب  هللادبع  و  رمع ، نب  هللادبع  رکب ، یبا  نب  نمحرلا  دبع  لابند 
: تفگ

ایند دـنچ  ره  يروآ  رـسب  دـشاب  تا  هدـهعرب  یتعاـمج  تعیب  هکنآ  یب  ار  یبـش  يرادـن  تسود  یتـفگ  یم  هشیمه  رمع  نب  هللادـبع  يا  وت 
یگدــنکارپ هار  رد  ینزب و  مـهب  ارناناملــسم  تدــحو  اداـبم  هـک  مـنک  یم  راـطخاوت  هـب  کــنیا  دــشاب . وـت  نآ  زا  شیاــه  يدوـجومو 

نیا رد  يرایتخا  اهناسنا  هتفرگ و  ماجنا  هک  هدوبیهلا  ریدـقت  کی  دـیزی  راک  يروآ . مهارف  ار  ناشیزیرنوخ  هنیمز  یئامن و  شـالتناشعمج 
تفگب و نیا  دـنا . هتـشاذگ  رارق  دـهع و  هتـسب و  مکحم  ناـمیپ  هدرکدـیکات و  ار  ناـشتعیب  مدرم  دـنرادن . دـشابیم  ناـشتموکح  هک  هنیمز 

تشگ . شوماخ 
تفگ : نینچ  رمع  نب  هللادبع 

هرابرد يراد  ترسپ  هرابرد  وت  هک  ار  يرظن  نانآ  و  تسین ، نانآ  زا  رتهب  ترسپ  هک  دنتشاد  ینارسپ  دندوب و  یئافلخ  وت  زا  شیپ  هیواعم  ... 
يرادمامز يارب  هکلب  دندادن  تلاخد  ار  یـسک  یتسود  هقالع و  تموکحراک  دروم  رد  دنتفرگن و  یمیمـصت  نینچ  دنتـشادن و  ناشنارـسپ 

ناشنوخ منکارپنار و  ناشعمج  منزن و  مهب  ار  ناناملسم  تدحو  ینک  یم  راطخا  هک  نیا  دندیزگرب . دنتخانـش  یم  رتهب  ار  هک  ره  تما  نیا 
رارق ص )  ) دمحم تما  قافتا  دروم  دوب و  هدیدنسپ  ار  هچنآ  دنتـشگيارمه  مدرم  رگا  هکلب  هللا ، ءاشنا  منک  یمن  يراک  نینچ  نم  مزیرن ، ار 

مریذپ . یم  دوب  هتفرگ 
هب دوـب  هتفگ  رمع  نـب  هللادـبع  هـب  هـچنآ  هیبـش  یبلاـطم  سپـس  درک . یهاوـخن  یـشکرس  تفلاـخم و  وـت  : تـفگ درک و  اـعد  ار  وا  هیواـعم 

تفگ : نینچ  شباوج  رد  نمحرلادبع  تفگ . رکب  یبا  نب  نمحرلادبع 
لوحم ارت  میتفرگ  میمصت  مسق  ادخب  يدرک  دیزی  راک  اب  هک  یی  یخاتسگ  نیااب  وت 
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ور ریز و  ار  نآ  هنرگ  يراذگاو و  اروش  هب  ار  تفالخ  نییعت  دـباب  تسا  وا  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  مسق  میراذـگ . او  وا  هبو  مینک  ادـخ  هب 
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نم زا  ار  وا  رـش  یهاوخ  یم  هک  يروط  ره  هب  ایادخ  شاوی  تفگ : هتفرگ  ار  شـسابل  هشوگ  هیواعم  اما  دورب . هک  تساخرب  و  درک . مهاوخ 
هب دوب  هتفگ  رمع  نب  هللادـبع  هب  ار  هچنآ  هاگنآ  دـنناسرب . وت  هب  یبیـسآ  مسرت  یم  نوچ  ینک  راهظانایماش  يارب  ار  ترظن  ادابم  زاـس . رود 
هب يدرک و  کـیرحت  ار  رفن  ود  نیا  وت  يور  یم  خاروس  نآ  هب  خاروس  نیا  زا  هک  یتسه  يرگ  هلیح  هاـبور  وت  هک  دوزفا  تفگ و  ریبز  نبا 
رفن ود  امـش  زا  کیمادک  زا  وت  رظن  هب  میدرک  تعیب  وا  اب  رگا  يریگب ؟ تعیب  دیزی  ياربیهاوخ  یم  وت  تفگ : ریبز  نبا  يدناشکتفلاخم .

منک . تعیب  وا  اب  مه  ام  ات  نک  تعیب  دیزی  اب  هدب و  افعتسا  يا  هدش  هتسخ  تفالخ  رگا  وا ؟ زا  ایوت  زا  میربب ؟ نامرف  دیاب 
روـضح زا  ار  ناـنآ  ماجنارـس  داد . یهاوـخ  نتـشک  هب  ار  تدوـخ  هک  مناد  یم  : تفگ وا  هب  هیواـعم  هلمج  زا  دـش . لدـب  در و  رایـسب  نخس 

مدرميدانم داد  روتـسد  دش و  ردب  زور  نیمراهچ  و  دماین . نوریب  چیه  دومن و  يراددوخ  مدرم  رادید  زا  زور  هس  و  درک ، صخرم  شیوخ 
ساپس و ار  ادخ  و  دناشن ، ربنم  درگ  ار  رفن  دنچ  نآ  دندمآ . درگ  دجسم  رد  مدرم  دننک . عامتجا  یمومع  راک  کی  يارب  هک  دهد  گناب  ار 

ورهـش ما و  هدمآرب  دیزی  يارب  يریگ  تعیب  ددـص  رد  هنیدـم  مدرم  تفگ : و  شینآرق ، لامک و  لضف و  زا  دروآ و  مان  دـیزیزا  هدـناوخ  انث 
هتـشاد و ریخات  هنیدم  طقف  دندش و  میلـست  دندرک و  تعیب  یگمه  مدرم  مشاب . هداتـسرفن  ار  وا  يارب  تعیب  ياضاقت  هک  ما  هتـشاذگن  یهد 

ناشدنواشیوخ نیا  هب  نارگید  زا  رتشیب  رتدوز و  یتسیاب  هک  دنا  هدرک  يراد  وختعیب  زا  هنیدم  یلاها  زا  هدـع  نآ  تسا . هدومن  یفطل  مک 
متفرگ . یم  تعیب  وا  يارب  اعطق  دوب  یم  دیزی  زا  رتهب  ناناملسم  يارب  هک  متشاد  یمغارس  ار  یسک  رگا  ادخب  دندومن  یم  تمدخ 

اهر و تسا  دیزی  زا  رتهب  تیـصخش  ثیح  زا  ردام و  ردپ و  ظاحل  هب  هک  ار  یـسک  دنگوس  ادـخب  تفگ : هتـساخرب  نیـسح  ماگنه ، نیا  رد 
هک نیا  میوگ ، یم  ـالاح  تفگ : هیواـعم  يرآ . تفگ : دـشاب ؟ یم  تدوخ  تروظنم  هک  تسا  نیا  لـثم  دیـسرپ : هیواـعم  يا . هدرک  لاـمها 

رترب تردام  مدوخ  ناجب  يراد  يرترب  وا  رب  ردام  ظاحل  هب  یتفگ 
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ار همطاف  هوـالعب  تسا ، ص )  ) ادـخ لوسررتخد  هکنیا  هب  دـسر  هچ  اـت  دوب  شیرق  نز  نیرترب  دوب  یـشرق  نز  کـی  رگا  تسا و  وارداـم  زا 
يرواد و يارب  ار  شردپ  تردپ  تردپ ، هرابرد  اما  تسا . وا  ردام  زا  رترب  تردام  نیاربانب  هدوتس ، رادرک  نامیا و  هقباس  تسا و  يرادنید 
هک تسا  یفاک  تیارب  وت  ینادان  نیمه  تفگ : نیـسح  درک . رداص  مکح  تردپ  هیلع  شردپ و  عفن  هب  ادـخ  درب و  ادـخ  هاگ  رد  هب  هلـصیف 

یهد یم  حیجرت  نادیواج  يارس  رب  ار  ایند  رذگ  دوز  یگدنز 
تسا . وت  زا  رتدیفم  دمحم  تما  يارب  دیزی  ادخب  يرتهب  دیزی  زااصخش  وت  یتفگ  هک  نیا  داد : همادا  نینچ  شفرح  هب  هیواعم 

تسا ؟ رتهب  نم  زا  يوج  یگزره  زابسوه  روخقرع  دیزی  تسا . یئوگ  اوران  ناتهب و  نامه  تفرح ، نیا  تفگ : نیسح 
هب ور  سپـس  تفگ . دهاوخن  دب  وت  هب  دـنیوگب  دـب  وت  زا  وا  شیپ  رگا  نوچ  رادرب . تیومع  رـسپ  هب  مانـشد  زا  تسدهتـسهآ  تفگ : هیواعم 

تفگ : هدرک  مدرم 
تفـالخ هب  ار  رکبوبا  هک  دـندید  نینچ  تحلـصم  ناناملـسم  و  تشذـگرد ، نیـشناج  نییعت  نودـب  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هک  دـیناد  یم  مدرم 

رارف شلجا  یتقو  و  درک ، لمع  ص)  ) ربمایپ تنـس  نآرق و  وا  و  دوب ، نید ) نیزاوم  قباطم  و   ) تیاده تعیب  دش  يو  ابهک  یتعیب  دـنرادرب و 
تفرگ میمـصت  دـش  کیدزن  شگرم  نوچ  درک و  لمع  شربمایپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  هب  زین  وا  درک و  نییعت  ینیـشناج  هب  ار  رمع  دیـسر 

ادـخ ربمایپهک  درک  لمع  يزرط  هب  رکبوبا  نیاربانب ، دراذـگاو . درک  باـختنا  ناناملـسم  ناـیم  زا  هک  هرفن  شـش  ياروش  هبار  هفیلخ  نییعت 
نم تهج  نیمه  هب  دـندرک . ناـنچ  ناناملـسم  تحلـصم  هب  رظن  کـی  ره  و  دوب ، هدرکن  رکبوبا  هک  درک  لـمع  يزرط  هب  رمع  دوب و  هدرکن 

مریگب . تعیب  دیزی  يارب  درک  زورب  صوصخ  نیا  رد  یئاه  شکمشک  فالتخااقباس و  نوچ  هک  مدید  نینچ  تحلصم 
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يریگ تعیب  يارب  شالت  رفس و  نیمود 

، هنیدـم کیدزن  تشگ . زاجح  راپـسهر  یگنج  راوس  رازه  اـب  هیواـعم  دـندومن ، تعیب  وا  اـب  ماـش  قارع و  مدرم  نوچ  دـسیون : یم  ریثا  نبا 
نتشک هب  شرخآ  ار  تدوخ  کیلع  هن  مالـس و  هن  تفگ : داتفا  وا  هب  هیواعم  مشچ  یتقو  دمآ . شلابقتـساب  مدرم  شیپاشیپ  یلع  نب  نیـسح 

مه . نیا  زا  رتدب  تسا و  هتسیاش  تفگ : ینزب . یفرح  نینچ  تسین  هتسیاش  شاب  تندز  فرح  بظاوم  تفگ : داد . یهاوخ 
دگنج یم  شمد  اب  درب و  یم  ورف  خاروس  هب  ار  شرس  هک  دنامیم  ار  یناویح  کیلع  هن  مالس و  هن  تفگوا : هب  دمآ ، شلابقتـسا  هب  ریبز  نبا 

تفرب . ات  دندز  شبسا  یناشیپ  رب  هنایزات  نارومام  مربارب  زا  دینک  رود  اروا  دننکشب . ار  شرمک  هتفرگ  ار  شمد  هک  هدنامن  يزیچ  و 
هداد و تسد  زا  ارشلقع  هدـش و  فرخ  هک  تسا  يدرم  هریپ  کـیلع  هن  مالـس و  هن  تفگ : مه  وا  هب  دیـسر . رد  رکب  یبا  نب  نمحرلادـبع 

نانآ هب  چیه  دندمآ و  شهارمه  کلاذعم  درک . راتفر  هنوگ  نیمه  زین  رمع  نب  هللادبع  اب  شدن . دنارب  هدز  شبـسا  یناشیپ  رب  ات  داد  روتـسد 
اجنآ هتفر  هکم  هب  هجیتن ، رد  داد . ناشن  شوخ  يور  هن  دادـن و  دورو  هزاجا  دنداتـسیا  شهاگ  رد  هب  دندیـسر ، هنیدـم  هب  ات  درک  یمن  انتعا 

دندنام .
تفـالخ يارب  یـسک  هچ  دراد  هک  یتـیعقوم  مهف و  لـضفاب و  وا  زا  تفگ : دومن و  فیرعت  دـیجمت و  دـیزی  زا  درک  قطن  هنیدـم  رد  هیواـعم 

نم و  دنک ، ناشنک  هشیر  هک  دـیآ  رد  ناشرـس  رب  یئالب  هکنآ  ات  دـنرادرب  ناشتفلاخم  زا  تسد  یـضعب  منک  یمن  رکف  و  تسا ؟ رت  هتـسیاش 
، هیواعم هک  دوب  هدینش  البق  وا  و  تفر ، هشئاع  تاقالم  هب  سپس  دشاب . هتشاد  اهنآ  رد  يرثا  هدیاف و  راطخا  تحیصن و  رگا  مدرک  ارمراطخا 
داد و زردنا  ار  وا  هشئاع  درب  تیاکـش  هشئاع  هب  نانآ  زا  هیواعم  ناشمـشک . یم  دننکن  تعیب  رگا  هک  هدرک  دـیدهت  ار  شناتـسود  نیـسح و 

نم هک  تسا  نیا  نایرج  اما  دنیاهفرح . نیا  زا  رتزیزع  میارب  اهنآ  نینم  وملا  ما  يا  تفگ : يا ؟ هدرکلتق  هب  دیدهت  ار  اهنآ  ما  هدینـش  تفگ :
نانآ اب  تفگ : منک ؟ ضقن  هدیـسر  ماجنا  هب  هک  ار  یتعیب  دوش  یم  وت  رظن  هب  دـنا . هدرک  تعیب  وا  اب  همه  نارگید  ما و  هدرک  تعیب  دـیزی  اب 

تمیالم ینابرهم و  هب 
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نانیمطا روطچ  تفگ : وا  هب  نینچمه  هشئاع  درک . مهاوخ  راک  نیمه  تفگ : دـننک . ادـیپ  وت  دـنیاشوخ  یعـضو  هللا  ءاـشنا  دـیاش  نکراـتفر 
، هن تفگ : دـشکب . دوب - رکب  یبا  نب  دـمحم  شروظنم  مردارب - قح  رد  هچنآ  ماقتنا  هب  ارت  ات  مناشنب  تنیمک  هب  ار  يدرم  دیـسرتن  يدرک و 

سپـس دنام . هنیدم  رد  یتدم  هیواعم  دومن . قیدصت  ار  شفرح  متـسه . یمیرح  نما و  هناخ  رد  نمنوچ  تسین ، نکمم  يراک  نینچ  زگره 
هدش نامیـشپ  شیوخ  هدرک  زا  دیاش  میورب  شلابقتـسا  هب  دـنتفگ : دوخ  ابرفن  دـنچ  نآ  دـندمآ . شلابقتـسا  هب  مدرم  تشگ . هکم  راپـسهر 

ربمایپرسپ يا  يدمآ  شوخ  شتفگ : هیواعم  دوب . نیسح  دیـسر  شرادید  هب  هک  یـسک  نیلوا  دنتفر و  شلابقتـسا  هب  رم " نطب  رد " و  دشاب .
درک راتفر  هنوگنیمه  نارگید  نآ  اب  تشگ . ناور  شهارمهو  دننک  نیز  شیارب  یبسا  داد  روتسد  سپس  یتشهب  ناناوج  رورـس  يا  ادخ و 

تعلخ و نانآ  يارب  هک  دوبن  يزور  دندیـسر . هکم  هب  ات  دـنار ، یمنشرانک  رد  ناـشیا  زج  سکچیه  دـندش و  ناور  شهارمه  زین  ناـنآ  و 
دنچنآ زا  یکی  تشگ . کیدزن  شتکرح  تسب و  رب  رفس  راب  دناسر و  نایاپ  هب  ار  جحمسارم  ات  دهدن  اطع  هب  يروتسد  دتـسرفن و  یماعنا 
ماـجنا یـصاخ  روظنم  هب  هکلب  امـش ، هب  شیگتـسبلد  یتسود و  يور  زا  هن  ار  نیا  نوچ  دـیروخن . بیرف  شراـتفر  زا  تفگ : نارگید  هب  رفن 

دشاب . ریبز  نبا  ناشوگنخس  دنتفرگ  میمصت  دیئامن . هیهت  شیارب  یباوج  دینک و  وا  هلباقم  هدامآ  ار  دوخ  نیاربانب  تسا . هداد 
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رب مدروآ و  ياجب  يدنواشیوخ  قح  هک  دـیدرک  هظحالمو  دـیدید  ناتدوخ  اب  ار  نامراتفر  تفگو : درک  ناشراضحا  هیواعم  دـعب ، یکدـنا 
دیزادنیب و ولج  هفیلخ  مان  هب  ار  وا  مهاوخ  یم  دوشیم . باسح  امـش  يومع  رـسپ  ردارب و  دـیزی  مدرک . لمحت  يرابدرب  اب  ار  ناتءوس  دروخ 
. دشابن ناتعنام  روما  نیا  رد  سکچیهو  دیزادرپب  نآ  جرخ  عیزوت و  تایلام و  عمج  هب  نارادناتسا و  ناهدنامرف و  بصن  لزع و  هب  ناتدوخ 

یم رکف  وگب ، تفگ : هدرک  ریبز  نبا  هب  ور  هاگنآ  درک - رارکت  راب  ود  و  دـیهد -؟ یمن  باوج  تفگ : دـندزن . مد  دـندنام و  شوماخ  اـهنآ 
ای تفگ : وگب . تفگ : ینکلـمع . ینیزگرب و  ار  یکی  اـت  مینک  یمریخم  راـک  هس  ناـیم  ارت  اـم  يرآ . تفگ : یتـسه . ناشوگنخـس  وت  منک 

رکبوبا هک  روطنآ  ای  نک  لمع  درک  لمع  ص )  ) ادخ لوسر  هک  نانچ 
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نییعت ینیشناج  هب  ار  یـسک  هکنیا  نودب  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : دندرک ؟ لمع  هیوگچ  دیـسرپ : هیواعم  رمع . هک  هنوگ  نآ  ای  درک  لمع 
. دـیایب شیپ  فالتخا  مسرت  یم  تسین و  رکبوبا  لثم  یـسک  امـش  نایم  رد  تفگ : هیواعم  دـندیزگرب . ار  رکبوبا  مدرم  تشذـگ و  رد  دـنک 
ار یکی  شیرق  ياه  هخاش  نیرترود  زا  هکلب  دوخ ، هریـشع  نادنزرف و  زا  هن  هک  نک  لمع  رکب  وبا  لثم  نیاربانب  یئوگ . یم  تسار  دـنتفگ :

کیچیه هک  تشاذگاو  يا  هرفن  شـش  ياروش  هب  ار  مکاح  نییعت  هک  نک  لمع  رمع  لثم  یهاوخ  یم  مه  رگا  و  درک . نییعت  ینیـشناج  هب 
امـش هک  درک  اهنآ  هب  ور  هن . تفگ  يراد ؟ نیا  زا  ریغ  يداهنـشیپ  دیـسرپ : هیواعم  دنتـشادن . تیوضع  نآرد  شا  هریـشع  دارفا  ای  نارـسپ  زا 

نماقباس درکن . هدیاف  منک  راطخا  تحیصن و  امـش  هب  البق  متـساوخ  نم  تفگ : هیواعم  تفگ . وا  هک  تسا  نامه  ام  فرح  دنتفگ : روطچ ؟
نونکا مدرک . یم  تشذگ  رظنفرص و  هدومن  لمحت  نم  درک و  یم  وگغورد  ارم  مدرم  يور  شیپ  هتساخرب  امـش  زا  یکی  مدرک و  یم  قطن 

ار مود  هملک  زونه  دروآ  نابزب  نم  بیذـکت  رد  ياهملک  امـش  زا  یکی  مقطن  ياـنثا  رد  رگا  مسق  ادـخب  منک و  داریا  یقطن  مهاوخ  یم  نم 
رد هدرک  راضحا  ار  شدراگ  هدنامرف  دعب  تسا . شیوخ  ناج  ظفح  لووسمسکره  نیاربانب  دهاوخ . دورف  شرس  قرف  رب  يریـشمش  هتفگن 
رب بیذکت  ای  قیدـصت  هب  يا  هملک  هک  تفر  ناشمادـک  ره  ات  يرامگیم  حلـسم  درم  ود  اهنیا  زا  کی  ره  رـس  يالاب  داد : روتـسد  نانآ  ربارب 

دنبوکب . شقرف  رب  ریشمش  اب  ود  ره  دروآ  نابز 
نارـس هرفن ، دنچ  تعامج  نیا  تفگ : راگدورپ  شیاتـس  دمح و  زا  سپ  ربنم و  هب  تفر  ات  شهارمه  زین  نانآ  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  هاگنآ 

هدومن و تقفاوم  نانآ  کنیا  دریگ . یمن  تروص  ناشتروشم  یب  ناشتقفاوم و  رظن و  نودب  یمهم  راک  چیه  دـننآ و  نادرمکین  نیملـسم و 
رفن دنچ  نآ  دندوب  رظتنم  دندرک و  تعیبمدرم  و  دینک . تعیب  هب  عروش  ادخ  مانب  مه  امـش  نیاربانب  دنا ، هدرک  تعیب  دیزی  يدهعتیالو  يارب 

دیدرک یم  اعداهک  امـش  دندیـسرپ  هدمآ  رفن  دـنچ  نآ  غارـس  هب  مدرم  تشگ . هنیدـم  مزاع  هدـش  راوس  هیواعم  هاگنآ  دـنیامن . تعیب  هدـمآ 
ار شفرح  ارچ  سپ  دـنتفگ : میا . هدرکن  تعیب  مـسق  ادـخب  دـنتفگ : دـیدرک ؟ تـعیب  دـیدومن و  تقفاوـم  دـشروطچ  درک  دـیهاوخن  تـعیب 

میوش . هتشک  میدیسرت  دنتفگ : دیدرکن ؟ بیذکت 
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وا هب  هدمآ  سابع  نبا  تشاذگ و  ار  يراتفردب  يانب  مشاه  ینب  اب  دـش و  ماش  راپـسهر  نآ  زا  سپ  هیواعم  دـندرک و  تعیب  زین  هنیدـم  مدرم 
. دیدومنن شهوکن  رطاخ  نیا  هب  ار  وا  امـش  درکن و  تعیب  دیزی  اب  ع -)  ) نیـسح ینعی  ناتقیفر - تفگ  ینکیم ؟ يراتفر  دـب  ام  ابارچ  تفگ :

یئاه فرح  سپـس  منک و  تماقا  اجنآرد  مورب و  روشک  ياه  هرانک  لحاوس و  زا  یکی  هب  هک  تسا  نیا  شقح  هیواعم  يا  هک  درک  دیدهت 
مارکا ماـعنا و  داد و  مهاوخ  ار  ناـتبجاوم  هن ، تفگ : مناـشکب . ماـیق  هب  مناروـشب و  وـت  هیلع  ار  مدرم  همه  اـت  یناد  یم  تدوـخ  هک  منزب  ار 
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درک . مهاوخ 
دنچ داد  روتـسد  شدراگ  سیلپ و  دارفازا  یعمج  هب  تفر و  هناـخ  هب  دـمآ و  دورف  ربنم  زا  هیواـعم  تسا " : هتـشون  تراـبعنیا  هب  هبیتق  نبا 

، ریبز نب  هللادبع  رمعنب ، هللادـبع  یلع ، نب  نیـسح  زا : دـندوب  ترابع  نانآ  دـنیامن و  راضحا  دـندوب  هدرک  يراددوخ  تعیب  زا  هک  ار  يرفن 
هک دادمهاوخ  عالطا  نانآ  هب  هتفر  نایماش  دزنبشما  نم  هک  درک  دزـشوگ  نانآ  هب  هیواعم  رکب . یبا  نب  نمحرلادـبع  و  سابع ، نب  هللادـبع 

و دینارپب . شرکیپ  زا  ار  شرس  دروآ  نابز  رب  مبیذکت  ای  قیدصت  هب  يا  هملک  اهنآ  زا  یکی  رگا  دنا . هدش  میلست  هدرک و  تعیب  رفن  دنچ  نیا 
وگتفگ نانآ  اب  دیدنخ و  یم  هکیلاح  رد  هداتفا  هار  هب  رفن  دنچ  نامه  اب  دمآرد  بش  نوچ  و  تشاد . رذحرب  درک و  دـیدهت  ار  رفن  دـنچنآ 

درز و يا  هماج  ار  نیـسحو  هدـناشوپ  گنر  خرـس  ینیمـشیربا  هماج  ار  رمع  نب  هللادـبع  هداد و  تعلخ  نانآ  هب  ـالبق  دـش و  هناور  درک  یم 
روطنیا ناـیماش  يارب  درک و  یم  تکرح  ناـنآنایم  رد  دوخ  و  ینمی ، ینیمـشیربا  هماـج  ار  ریبز  نبا  زبس و  يا  هماـج  ار  ساـبع  نب  هللادـبع 

هک نم  اب  مدـید  مدرک و  توعد  ار  اهنیا  تفگ : نایماش  هب  دـنا . هدرک  تعیب  ناـنآ  تسا و  دنـسرخ  یـضار و  اـهنآ  زا  هک  درک  یم  دومناو 
سرت زاو  دندوب  شوماخ  تعامج  نآ  و  دندرک . تعیب  دننم و  نامرف  هب  رـسو  دـنراد  يدـنواشیوخ  قباطم  يراتفر  متـسه  ناش  دـنواشیوخ 

هدـب هزاجا  یی  یتحاران  ای  يراد  یکـش  اـهنآ  هب  رگا  دـنتفگ : هیواـعم  هب  هدـیرپ  ولج  هب  ناـیماش  زا  یخرب  دـنتفگ . یمن  چـیه  ندـش  هتـشک 
فرح یسک  منیبن  دیناد ؟ یم  زیاج  ار  شیرق  نتشک  روطچ  اه  یماش  امش  ادخ  رب  هانپ  تفگ : مینزب . ار  ناشندرگ 
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زا ادخ  ما  هتـشگ  دنـسرخ  اهنآ  زا  مه  نم  دنا و  هدومن  تقفاوم  نم  اب  و  دـنا ، هدـش  میلـست  هدرک و  تعیب  اهنآنوچ  دـیوگب ، اهنآ  هب  یتشز 
یئایاطع زیاوج و  يا  هلیبق  رهب  دوب و  هداد  يزیاوج  هدرک و  ماعناو  شـشخب  مدرم  هب  البقو  تشگرب ، هکم  هب  هاـگنآ  دـشاب . دنـسرخ  ناـشیا 

رب دیسر و  وا  هب  ءاحور "  رد "  ات  دشناور  وا  یپ  زا  سابع  نب  هللادبع  تهج ، نیمه  هب  ششخب . هن  دوب و  هداد  هزیاج  هن  مشاه  ینب  هب  یلو 
داد و یمن  دوروهزاجا  و  سابع . نب  هللادبع  دنتفگ : یم  و  تسا ؟ هزاجا  رظتنم  رد  مد  یسک  هچ  دیسرپ : یم  یه  هیواعم  تسشن . شلزنم  رد 
هب ار  شرطاق  داد  روتسد  سابع . نب  هللادبع  دنتفگ : تسا ؟ تاقالم  رظتنم  یسک  هچ  دیسرپ : تساخرب  باوخ  زا  نوچ  رگید . سک  چیهب  هن 

. هکم هب  تفگ : يور ؟ یم  اجک  تفگ : تفرگ و  ار  رطاق  راسفا  دـیرپ و  سابع  نب  هللادـبع  دـمآ . نوریب  هدـش  راوس  دـندروآ و  لزنم  نورد 
ناتـسیئر ات  تفگ : درک  یم  هراشا  وا  هب  تسد  اب  ددـشت  ناونعب  هک  یلاح  رد  هیواعم  وکام ؟ لام  يداد  ماـعناو  هزئاـج  لـئابق  همه  هب  تفگ :

ار دـسا  ینب  هلیبـق  زئاوـج  یلو  درک ، يراددوـخ  تعیب  زا  مه  ریبز  نبا  تفگ : ساـبع  نبا  تشاد . دـیهاوخن  یماـعنا  هزئاـج و  هدرکن  تـعیب 
يراددوخ مه  نارگـید  هک  هدرک  يراددوخ  اـم  سیئر  رگا  يداد  ار  يدـع  ینب  زئاوج  اـما  درک  يراددوخ  مه  رمع  نب  هللادـبع  يداد .

نبا دنک . تعیب  ناتـسیئر  ات  داد  مهاوخن  امـش  هب  مهرد  کی  مسق  ادخب  دیراد . قرف  نارگید  اب  امـش  تفگ : دراد  یطبر  هچام  هب  دـنا  هدرک 
. دـننک مایق  دـنروشب و  وت  هیلع  ات  تفگ  مهاوخ  یناد  یم  ار  هچنآ  هتفر  ماش  لحاوس  زا  یکی  هب  یهدـن  ار  نامقح  رگا  ادـخب  تفگ : سابع 

تشگرب . ماش  هب  تشاد و  لاسرا  ار  زئاوج  نآ  ءاحور "  زا "  و  تخادرپ . مهاوخ  ار  امش  ماعنا  زئاوج و  هن ،
اب هوـشر و  عـیمطت و  باـعرا و  دـیدهت و  اـب  روآ  ناـقفخ  یطیحم  رد  هک  دوـش  یم  نشور  یفارحنا  نیگنن و  تعیبنآ  يارجاـم  هعلاـطم  زا 

لتقب ار  يرگید  دنک و  یم  دیدهت  ار  یکی  دیزی  يدـهعتیالو  تعیب  ماجنا  ياربهیواعم  تسا . هتفرگ  تروص  هلیح  غورد و  ارتفا و  تمهت و 
هیامورف و سفنلا و  فیعض  ياهمدآ  نماد  رب  لوپ  دنادرگ و  یم  شکلم  لویت و  ار  یناتـسا  دزاس و  یم  رادناتـسا  ار  کی  نآ  دناسر و  یم 

دشاپ ، یم  تسرپایند 
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نیا وریپ  هماع  هک  هدـیاف  هچ  اما  دراذـگ ، یمن  ناشریذـپان  لزلزت  نامیا  راوتـسا و  هدارا  رد  اهنیا  زا  کیچیه  هک  دنتـسه  یناسک  کلاذـعم 
رد هتسویپ  يریذپان  متس  يراکادف و  وتداهش  زمر  و  یمارگ ، ربمایپ  كاپ  هداون  امنهارو ، رگتیاده  ياوشیپ  ع )  ) نیسح ماما  دنتـسین . دنچ 
اب مالـسایمومع  خـلاصم  هک  دـهد  یم  رادـشه  دزیگنا و  یم  رب  تفلاخم  هب  دزاس و  یم  هاگآار  قلخ  دـشوک و  یم  نیگنن  راک  نآ  حـیبقت 

شنخـس مدرم  هک  دهد  یمن  نیا  هب  یتیمها  و  درک ، هزیتس  هزرابم و  نآاب  دیاب  هداتفا و  رطخ  هب  دیزی  يدـهعتیالو  اصوصخم  يدـهعتیالو و 
نانآ دزاس و  نشور  نانآ  يارب  ار  تحلـصم  عضو و  هک  دنیب  یم  نیا  رد  ار  شا  هفیظو  وا  هن ، ای  دننک  یم  تعاطا  دـنریگ و  یم  شوگب  ار 

دیامن و یمن  یئانتعا  هدرک  تعیب  هدومن و  تقفاوم  دیزی  يدهعتیالو  اب  وا  دیوگ  یم  هک  هیواعم  تمهت  هب  دـنادرگ . انـشآ  ناش  هفیظو  اب  ار 
هیواعمات دـهد  یم  همادا  هیور  نیاـب  دراکـش و  یم  يزیچب  ار  ناـنز  هنعط  شنزرـس  ادـخ  هار  رد  هن  و  شا ، یپاـیپ  ررکم و  تادـیدهت  هب  هن 

هک دروآ  یم  ادـخ  تمحر  هب  ور  دور و  یم  اـیند  زا  یلاـح  رد  ع )  ) نیـسح دوـش ، یم  لـصاو  كرد  هب  دریم و  یم  يراـکهانگ  گـنناب و 
ع)  ) نیسح يرآ  تسا . هتشگ  يدزیا  يدونشخ  زا  يدنم  هرهب  یگنادواج و  زمر  هدرب و  نایاپب  هجو  نیرتوکین  هب  یمامت و  هب  ار  شا  هفیظو 
ار وا  تشگ و  ینابرق  ع )  ) یبتجم نسح  هک  هنوک  نامه  تسا ، دیزیتعیب  ینابرق  هک  دـیآ  یم  لئان  شراگدورپتمحر  رادـید  هب  یلاحرد 

ثعاب دروآ و  دوجوب  مالـسا  تما  نیا  رب  تکـالف  یتخبدـب و  نارازه  هک  یتعیب  يارب  دـنداد ، رهز  يدـیزی  موش  دـیلپ و  تعیب  ققحت  يارب 
ضرعم هب  راصنا  نارجاهم و  نارتخد  نآرد  هک   "- هرح فورعم "  گنجرد  هنیدمرب - ترجه  میرحرب  موجه  تشگ و  هبعک  ندرک  ناریو 

رام و ورات  ص )  ) ربمایپ راب  رهگ  نادـناخ  نآرد  هک  البرک ، هنحـص  یخیرات ، ياه  هنحـص  نیرب  كانمهـس  ثعاب  دـنداتفا  رد  یـسومان  یب 
کشا لیـس  و  يربمایپ ، رادتـسود  ره  يرادنید و  ره  هناخره  زا  دمآرب و  نانآ  ياه  هناخ  مامت  زا  نویـش  ازع و  گناب  دنتـشگ و  نک  هشیر 
هیلااناو هللاانا  دروآ . ور  یپایپ  اه  تبیـصم  اهالب و  تشگن و  هدوشگ  هدـنخ  هب  بل  جـیه  دـیدن و  شوخ  يور  رگید  سک  چـیه  دـشناور و 

نوبلقنی . بلقنم  يا  وملظ  نیذلا  ملعیس  و  نوعجار .

شتایانج دیزی و  هب  یهاگن 

ماقم نینچ  يدصت  يارب  یتیحالص  هنوگچیه  اهنت  هن  هک  دهعیلو  یسک 

هحفص 88 ] ] 

یم يزابگـس  ناوخ ، هزاوآ  برطم و  ناکزینک  نیـشنمه  مرزآ و  یب  تفع و  یب  وهدوب  هدولآ  لئالذر  نیرت  تسپ  هب  هکلب  تشادن ، یمهم 
رکذ اب  ار  وا  صاخـشا  يرایـسب  دوب . اوسر  الماک  یمومع  راکفا  رد  دنتـسناد و  یم  مدرم  ار  اهنیا  هناقمحا . تشز و  ياـهراک  رگید  درک و 

قشمد هب  ناماس  نآ  مدرم  هک  یتئیه  مینک  هجوت  هنیدم  یگدنیامن  تئیه  تداهـش  هب  تسا  یفاک  دندوب . هدرک  یفرعم  تایـصوصخ  نیمه 
، ریبز نب  رذنم  یموزخم ، رمعیبا و  نب  هللادبع  هکئالملا ، لیـسغ  هلظنحنب  هللادبع  نوچ  یئاه  تیـصخش  نآ  نایم  رد  دوب و  هتفر  دیزی  دزن 

شیاهراک رظان  کیدزن  زا  داد . اهبنارگ  يایادـه  درک و  مارتحا  رایـسب  تشاد و  یمارگ  ارناـنآ  دـیزی  دنتـشاد . رارق  هنیدـم  ناـیعا  رگید  و 
نایم رد  شیاضعا  کیاکی  دش  هنیدم  دراو  تئیه  نیا  نوچ  دنتشگزاب . هنیدم  هب  رذنم "  زج "  یگمه  دنتخانـش و  یبوخ  هب  ار  وا  دندوب و 
بارش درادن ، نید  هک  میئآ  یم  یـسک  شیپ  زا  ام  دنتفگ : وا . یئوگدب  دیزی و  تشز  ياهراک  حرـش  هب  دندرک  عورـش  هداتـسیا  قطنب  قلخ 

دراد و تساوـخ  رب  تســشن و  شاـب  وا  اـبو  دــنک ، یم  يزابگــس  دزاوـن ، یم  زاـس  نازینک  شروـضح  رد  و  دــنز ، یم  زاـس  دروـخ ، یم 
زا نیوریپ  هب  مدرم  هجبتن ، رد  میئامن . یم  رابتعا  یب  رانکرب و  ار  وا  هک  میریگ  یم  دهاش  ارامـش  ام  دنتـسه . اه  تفلک  ندرگو  نانزهاراهنآ 
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علخار  دیزی  ناشیا ،
يادخ زا  نانطومه  تفگ : شقطن  رد  تشگ  دیهـش  هرح "  مایق "  رد  دنا و  هدیمان  اسراپ  ار  وا  هک  ردقیلاع - یباحـص  هلظنح - نب  هللادـبع 

رب گنـس  نامـسآ  زا  میدیـسرت  هک  میدرک  يراددوخ  ردقنآ  دـیزی  هیلع  مایق  زا  مسق  ادـخب  دـینک . يراگزیهرپ  دیـسرتب و  کیرـشیب  هناگی 
ار زامن  دروخ و  یم  بارـش  دروآ و  یمرد  شیوخ  جاودزاـب  مه  اـب  ار  رهاوخ  دـنجو  رتخد  رداـم و  هک  تسا  یـسک  وا  دزیر . ورف  ناـمرس 
هب یتقو  مدرک . یم  هزراـبم  ماـیق و  یهجو  نیرتوکین  هب  وا  هیلع  ادـخ و  هار  رد  زاـب  دوبن  نم  اـب  یـسک  مدرم  زا  رگا  ادـخب  دـنک . یم  كرت 

منادنزرف نیمه  زج  یهارمهرگا  ادخب  هک  میآ  یم  یـسک  دزن  زا  نم  : تفگ يدید ؟ هنوگچ  ار  وا  هک  دندیـسرپ  وا  زا  مدرم  دیـسر و  هنیدم 
داهج وا  هیلع  نانآ  اب  مباین 
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درک . مهاوخ 
ار وا  تیهام  هک  دوش  یمن  ببـس  نیا  تسا و  هداد  رازه  دصکی  غلمب  يا  هزیاج  نم  هب  دیزی  تفگ : دش  دراو  هنیدـم  هب  نوچ  ریبز  نبرذـنم 

دیامن . یم  كرت  ار  شزامن  هک  دنک  یم  تسم  ردقنآ  ادخب  دروخ ، یم  بارش  وا  ادخب  مناسرب . امش  عالطا  هب 
يدرـسنوخ و اـب  دوشیم و  يزابـسوه  مرگرـس  برطم  نازینک  اـب  دروخ و  یم  بارـش  هک  دـیزی  اـب  تفگ : ساـبع  نبا  هب  دوعـسم  نب  هبتع 
زا رتدب  راوخبارـش و  رایـسب  متفگ ؟ هچ  هک  يدرک  شومارف  رگم  هب ، تفگ : ینک ؟ یم  تعیب  دـنز  یم  تشز  ياهراک  هب  تسد  یخاتـسگ 

نیع رد  مهد  یم  زیهرپ  منک و  یم  عنم  نآ  زا  ار  امـش  نم  ادخب  ناه  درک . تدیهاوخ  تعیب  وا  اب  باتـشاب  امـش  هک  دمآ  دهاوخ  راوخبارش 
. دوب ریبز  نب  هللادبع  شدوصقم  و  دنزیوآ - رادب  هکم  رد  ار  هتخیوآ  رادب  یشرق  نآ  هکنآ  ات  دش ، دیهاوخ  بکترم  امش  مناد  یم  هک  یلاح 

فصو نیا  اب  دریگب . هدیدن  دناوتب  یسک  ای  دنامب  ناهنپ  دشاب  رود  دنچ  ره  یـسک  زا  ات  تفرگ  یمن  تروص  هنایفخم  دیزی  تشز  ياهراک 
هعماجياه تیـصخش  نیرت  هتـسج  رب  یمومع و  راکفا  ربارب  رد  و  تشاگنا ، هدوبن  هدـیدن و  ار  اـهنآ  همه  شردـپ  ینعی  ناـسک  نیرتکیدزن 

نب نیسح  تلیضف ، قح و  هدنیامن  نید و  يوگنخس  ات  شینادتسایس ، زا  شتالامک و  لضف و  زا  فیرعت  درک  انب  دنک  یشوپ  هدرپ  تساوخ 
یم خیبوت  ار  شرـسپ  همان  رد  هیواعم  دوخ  تخاس . شنایامن  نایرع  تفرگرب و  دـیزی  ياه  یئاوسر  زا  هدرپ  دـیبوک و  شناهد  رب  ع )  ) یلع
دنک یم  بلـس  وت  زا  یتسم  هک  يزیچ  نیلوا  دیزی  يا  نادب  دسیون : یم  دـناد . یم  لمحت  لباق  ریغ  دـح و  زا  نورب  ار  شیراکتـشز  دـنک و 

یکانمهـس یتبیـصم  بیـسآ و  نیرتگرزب  ترعم ، بلـس  نیا  تسا و  وا  یپایپ  ياه  تمعن  رب  ادـخ  يرازگ  رکـش  دراوم  ماگنه و  تخاـنش 
تـسا يراسگیم  یتسم و  ياه  تفآ  نیرتگرزب  زا  زامن  كرت  و  دنکكرت . دروآ  ياجب  نیعم  تاقوا  رد  دیاب  هکار  يزامن  یمدآ  هک  تسا 

اهزیچ دوش و  یم  هانگ  بکترم  درادنپ و  یم  بوخ  ار  دب  ياهراک  یمدآ  هکتفآ  نیا  نآ  زا  سپ  و 
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ناما و رد  یهد  یم  ماجنا  يراکناهنپ  رد  هک  نیا  زا  ار  دوخ  نیا  ربانب  دـیامن . یم  اشفا  ار  زار  دزادـنایم و  نوریب  ار  یندرک  ناهنپ  روما  و 
هدم .... همادا  دوخ  راکب  و  رادنپم . هرطاخم  یب 

راهچ زا  یکی  تموکح ، هب  ار  وا  نییعت  تشذگ  رتشیپ  هکنانچ  يرـصب - نسح  هک  هدوب  دیزی  هرهـش  ياهیئاوسر  لئاذر و  نیمه  هب  هجوت  اب 
تسا . هدرمش  هیواعم  يراکهبت  نیگمهس و  هانگ 
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هیواعم ياه  تیانج 

هئارا دـنچ  يا  هنومن  طقف  تسا  رامـش  باسح و  زا  نورب  هک  نایم  نآ  زا  ام  تسا و  هدرک  هایـس  اه  تیانج  ار  هیواعم  هاـبت  یگدـنز  خـیرات 
زامن رد  میدناوخ  مود  دلج  رد  هکنانچ  داتسرف و  یم  تنعل  داد و  یم  مانـشد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینم  وملاریما  هب  زارد  ینامز  میهدیم :
تنـس زا  نیدـیع  زامن  رد  داد . یم  ماجنا  دـیع  هعمج و  زامن  هبطخرد  هیور  کی  ناونعبو  درک  یم  تنعل  ترـضح  نآ  رب  تسد  ياـعد  رد 

دنزیخنرب دوش  یم  هداد  ع )  ) یلع هب  هکیئاه  مانشد  زا  زیرگ  يارب  زامن  ندناوخ  زا  سپ  مدرم  هک  نیا  يارب  تشگ و  فرحنم  ص )  ) ربمایپ
نارادناتـسا و هب  و  تفر . هراشا  ناب  دـلج  نیمه  رد  دـمآ و  حرـشب  متـشه  دـلج  رد  هک  دـناوخ - زاـمن  زا  شیپ  ار  هبطخ  دننیـشنب  اراـبجا  و 

يامنهار چیه  زردنا  هب  شوگ  ودومن  یم  خیب  وت  دز  یم  زابرس  نآ  نارجا  زا  ار  هک  ره  و  دننک ، ارجا  تعیب  نیا  هک  داد  روتـسد  شنارومام 
داد . یمن  يرادنید 

بارت وبا  هب  ارچ  تفگ : صاقو  یبا  نب  دعـس  هب  هیواعم  دنا " : هدرک  تبث  نینچ  صاقو  یبا  نب  دعـس  نب  رماع  قیرط  زا  يذمرتو  ملـسم  - 1
زا یکی  رگا  هک  ینخـس  هس  تفگ ، مهاوخن  دب  وا  هب  زگره  ما  هدینـش  وا  قحرد  ص )  ) ربمایپ زا  نخـس  هس  نوچ  تفگ : یهد ؟ یمن  شحف 

تیار " و تلزنم " و " ثیدح "  هس  هاگنآ  متـشاد . یم  ار  يردام  ياه  تمعن  نیرتاهبنارگ  هک  دوب  نآ  زا  رتهب  دوب  یم  نم  هب  قلعتم  اهنآ 
تفر . نوریب  هنیدم  زا  ات  تفگن  دب  يا  هملک  رگید  هیواعم  دیازفا : یم  نآ  تبث  زا  سپ  يروباشین  مکاح  . " تفگزاب ار  هلهابم "  " 

فاوط هبعک  درگ  صاقو ) یبا  نب   ) دعـس هارمه  تفرجـح  هب  نوچ  هیواعم  هتـشون " : ترابع  نیاب  حـیجن  یبا  نبا  قیرط  زا  ار  بلطم  يربط 
تخادرپب نآ  زا  یتقو  درک ،
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و دورب ، هک  تساـخرب  دعـس  یلع . هب  نداد  مانـشد  یئوگدـب و  هب  درک  عورـش  دـناشنب و  شیوـخ  تخت  رب  ار  دعـس  تفر و  هودـنلا  راد  هـب 
تـسد هب  یلع  هک  ار  يراختفازا  یکی  رگا  ادخب  یلع ؟ هب  نداد  مانـشد  هب  يدرک  عورـش  يدناشن و  شیوخ  تخت  رب  ارم  هک  درک  ضارتعا 

شنانخـس نمـض  دعـس  و  تیاور - ناـمه  رخآاـت  دوب -. یم  نم  نآ  زا  یتـسه  همه  هک  دوـب  نآ  زا  رتـهب  میارب  مدوـب  هروآ  تسدهب  هدروآ 
تساخرب . و  دمآ . مهاوخن  وت  دزن  هناخ و  هب  زگره  ما  هدنز  ات  تفگ :

یبا نب  دـمحم  نب  یلع  باـتک  رد  هک  یخیراـت  تاـیاور  نیا  زا  يرگید  هجو  رد  دـیوگ ك  یم  يربط  تیاور  شراـگن  زاسپ  يدوعـسم 
ره زا  شیب  نونکا  يونشب . ار  تفرح  باوجات  نیشنب  تفگ : دیزوگ و  هیواعم  دوربات ، تساخرب  دز و  هیواعم  هب  ار  فرح  نیا  نوچ  صاقو 

ربماـیپزا رگا  نم  يدومنن ؟ تعیب  وااـب  ارچ  و  يدرکن ؟ يراـی  اروا  ارچ  سپ  یئوگ  یم  تسار  رگا  یـشنزرس . لـباق  تسپ و  مرظن  رد  تقو 
متسه یماقم  روخ  رد  وت  زا  شیب  نم  ادخب  تفگدعـس : مدوب . وا  رکون  مدوب  هدنزات  مدوب  هدینـش  یلع  هرابرد  يا  هدینـش  وت  ار  هچنآ  (ص )

تسا . هرذع  ینب  هلیبق  زا  يدرم  زا  دعس  هدش  یم  هتفگ  هک  نیا  هجوت  لباق  دنریذپ . یمن  هرذع  ینب  تفگ : هیواعم  يراد . وت  هک 
روآیگریت ینافوط  دادباوج : يدیگنجن ؟ یلع  هیلع  ارچ  دیـسرپ : وا  زا  هیواعم  تفر . هیواعم  دزن  صاقو  یبا  نب  دعـس  دسیون : یم  ریثک  نبا 

زاب شیوخ  هار  هاگنآ  تساخرب . نایم  زا  يراـت  یگریت و  نآ  اـت  مدومن  فقوتم  هدرک  یپ  ار  مرتش  شه و  شه  متفگ : و  تشذـگب ، نم  رب 
مه اب  نانموم  زا  هتسد  ود  نوچ  هک  تسه  شیامرف  نیا  هکلب  درادن ، دوجو  شه  شه  نآرق ، رد  تفگ : هیواعم  متفرگ . ندومیپ  متخانش و 
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هناحلسمزواجت هکنآاب  درک  هناحلسم  زواجت  يرگیدهب  ودنآ  زا  یکی  رگا  دعب  دیرآ ، یتشآ  حلص و  هب  ار  ناشنایم  دیاب  دنتخادرپ  گنج  هب 
دعـس رگزواجت . هیلع  لداع  هارمه  هن  يدـیگنج  لداع  هیلع  رگزواجت  هارمه  هن  وت  مسق  ادـخب  دـیآ ... زاب  ادـخ  مکح  هب  اـت  دـیگنجب  هدرک 

هب ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  مگنجب  یسک  اب  هک  مدوبنیمدآ  نم  تفگ :
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هیواعم دوب . دهاوخن  يربمایپ  نمزا  سپ  هک  توافت  نیا  اب  تشاد ، یسوم  هب  تبسن  نوراه  هک  يراد  ار  یتلزنم  نم  هب  تبـسن  وت  دومرف : وا 
زا ار  ثیدح  نیا  رگا  نم  تفگ : هیواعم  درب . مان  ار  هملس  ما  هلمجنم  رفن  دنچ  دعـس  تسا ؟ هدینـش  ار  ثیدح  نیا  یـسک  وت  زا  ریغ  : دیـسرپ

مدیگنج . یمن  یلع  اب  زگره  مدوب  هدینش  ص )  ) ربمایپ
هک یجح  ياـنثا  رد  دـنا  هدوب  هنیدـمرد  هک  هتفرگ  تروص  ناـشیا  ناـیم  هک  یماـگنه  وگتفگ  نیا  رگید  یتیاور  بجوم  هب  دـسیون : یم  و 

دوب هدرک  لقن  دعس  هک  ار  یثیدح  نامه  هملس  ما  دنتـشگ . ایوج  وا  زا  ثیدح  نآ  هدابرد  هتفر  هملـس  ما  دزن  ود  نآ  و  دروآ ، ياجب  هیواعم 
مدرمیم . یم  نم  ای  تفر  یم  ایند  زا  ات  مدشیم  شرک  ون  مدوب  هدینش  زورما  زا  شیپ  ار  ثیدح  نیا  رگا  درک . نایب 

صوصخ فرح  ای  زار  ثیداحا  نآ  اریز  تسا ، هتشادن  ربخ  اهنآ  زا  هدینشن و  ار  عیاش  روهشم و  ثیداحا  نآ  هک  درک  اعدا  غوردب  هیواعم ،
همه ربارب  رد  هکلب  دنـشاب ، هدـنامربخ  یب  نارگید  هدز و  شا  یمیمـص  ناتـسود  ناـکیدزن و  زا  دـنچ  ینت  هب  یمارگ  ربماـیپ  هـک  هدوـبن  یی 

تـسود ار  شربمایپ  ادـخ و  هک  مراپـس  یم  یـسک  هب  ار  ربیخ  گنج  رد  تیار "  ثیدـح "  یناگمه . مالعا  راعـش و  تروص  هب  هدومرف و 
يدازآ و تیار  راختفا  رپ  درم  ربا  نیمادک  کنیا  هک  دنتـشارفا  ندرگ  همه  نآ  رثا  رب  و  دـنراد ... یم  شتـسود  شربمایپ  ادـخ و  درادیم و 
هب یمارگ  لوسر  هدنخرف  راب و  رهگ  تسد  زا  نکـشرفک  شخبیدازآ و  دربن  تیار "  ناهگان "  هب  و  دیـشک ، دهاوخ  شودب  ربیخ  ندوشگ 

يرگید . هن  تسا  هدوب  ومه  ص )  ) ربمایپ روظنم  هک  دنتسناد  همه  دش و  هدرپس  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  تیافک  اب  فک 
قرب هک  نآ  زا  سپ  اـما  دـنا ، هدوبزیتـسرد  شربماـیپ  ادـخ و  هیلع  هک  ناـنآاب  هدوـب و  ناکرـشم  هلگرد  ربـیخ )  ) گـنجرد هیواـعم  میتـفرگ 
تفای یسک  دوب و  ماوقا  رگید  ناملسم و  نارگراکیپ  دزنابز  هک  ار  ربخ  نآ  دینـشن  ربخ  نآ  زاب  شدناشک  ناناملـسم  هگرج  هب  ناربریـشمش 
ددعتم دراوم  عقاوم و  رد  ص )  ) ربمایپ زین  ار  تلزنم "  ثیدح "  دشاب ؟ هدینـشن  نادهاش  زا  ای  هدوبن  ثیدح  نآ  دـهاش  ار  دوخ  هک  دـشیمن 

هلمج زا  هدروآ  نابز  هب 
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دنتخانش یم  شیارب  ار  تلیضف  نآ  دنتشاد و  روضح  نآ  رد  سانشرس  باحصا  همه  و  میدناوخموس - دلج  رد  هک   " كوبت - گنج "  رد 
گنج درومرد  یلیلد  هب  شرذع  هتفاین ، روضح  نآ  رد  هدوب  كرـشم  نوچ  هک  دروایب  رذع  هیواعم  رگا  سپ  دـندوب . هاگآ  راختفا  نآ  زا  و 
هیواعم هک  هاگنآ  تسا  هتـشاد  مالعا  هدروآ و  نابز  هب  مخ "  ریدغ  زور "  رد  نینچمه  تسا . ینتفریذـپان  هجوم و  ریغمیدـش  رکذـتم  ریبخ 

زا سپ  تسا و  هتفرگن  شوگ  هب  هدرواـین  نآ  هب  ناـمیا  نوچ  همه  نیا  اـب  تسا . هدینـش  نت  رازه  دـصکی  زا  شیب  اـب  هدوـب و  رـضاح  دوـخ 
ياسر گناب  دنتسرفب . تنعل  وا  رب  هداد  روتسد  هدیزرو و  ینمـشد  وا  اب  هدیگنج و  یلع  اب  زاب  یلع  قحرد  لوسر  شیامرف  كرد  ندینش و 

شدراد یم  نمشد  هک  ار  هک  ره  رادب و  شتسود  دراد  یم  تسود  ار  یلع  هک  ره  ایادخ  هک "  هدوب  زادنا  نینط  ششوگ  رد  یمارگ  ربمایپ 
همه شوـگ  رد  وا و  شوـگ  رد  نادرگ "  راوـخ  دراذـگ  یم  شراوـخ  ارهک  ره  نـک و  يراـی  دـنک  یم  شیراـی  ار  هـک  ره  رادـب . نمـشد 

مالعا ار  ثیدـح  نآ  يردارب ، نامیپ  دـقع  زور  رد  هدرک  تبث  یلهاب  دـیز  نب  جودـحمزا  لبنح  دـمحا  هک  یتیاور  ربایب  نینچمه  نایناهج .
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ارچ شدیـسرپ : ص )  ) ادخ ربمایپ  تسیرگب . یلع  تسب . يردارب  نامیپ  راصنا  نارجاهم و  نایم  ص )  ) ادخ ربمایپ  دـیوگ : یم  تسا . هتـشاد 
هک يراد  ار  یتلزنم  نم  هب  تبـسنوت  دوزفا : و  مدوخ . يارب  متـشاذگ  ارت  دومرف : یتخاسن . ردارب  یـسک  اب  ارم  نوچ  تغگ : ینک ؟ یم  هیرگ 

هملس ما  زا  ص )  ) ربمایپ تساوخ . دورو  هزاجا  هدمآ  ع )  ) یلع دوب  هملـس  ما  هناخ  رد  شترـضح  هک  يزور  زین  و  تشاد . یـسوم  اب  نوراه 
ار یتـلزنم  ناـمه  تسا و  هتخیمآ  منوخ  تشوگ و  اـب  شنوـخ  تشوـگ و  دوـمرف : تسا . یلع  يرآتفگ ، تسیک ؟ نیا  یناد  یم  دیـسرپ :

یتیاور ربانب  ار  تلزنم "  ثیدح "  یهگناو  دوب . دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  توافت  نیا  اب  تشاد  یـسوم  يارب  نرماه  هک  دراد  میارب 
تسا . هدرک  تیاور  مه  هیواعم  دوخ  هدمآ  زین   2 هرضنلا " 195 / ضایر  رد " هدرک و  تبث  مزاح  یبا  قیرط  زا  لبنح  دمحا  هک 

هدـنام مورحم  نآ  زا  دـشاب و  ص )  ) ربمایپ راتفگ  دـهاش  هتـسناوت  یمن  هدوب  رفاک  نوچ  هیواعم  هک  تسا  تسرد  هلهاـبم "  هعقاو "  هراـبرد 
نآرق و زا  نایفس  وبا  رسپ  رگا  نکل  تسا ،
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دنادب . دناوخب و  دبایب و  دیجم  نآرق  رد  ار  میظع  هعقاو  نآ  تسناوت  یم  دوبن  رودب  تنس 
تسا . هدینشن  دنک  اعدا  دناوت  یمن  چیه  هتشگ و  شخپ  رشن و  ناهج  حطس  رد  هک  تسا  تیمها  رپ  ردقنآ  هلهابم "  هعقاو "  هزات ،

دناوخ و شوگ  هب  ار  ثیداحا  نآ  صاقو  یبا  نب  دعس  هک  زور  نآ  ات  مینک  یم  ضرف  میئوگ  یم  میئآ  یم  هار  نایفـس  وبا  رـسپ  اب  اجنیا  رد 
ار همیرک  هیآ  نـیا  دوـخ  وـت  نـکل  يدـیگنج ، شترـضح  اـب  لـهج  يور  زا  یتشادـن و  ربـخ  اـب  ناـیقتم  يـالوم  تاـماقم  لـئاضف و  زا  ارت 

گنجزا شیپ  یتسناد و  یم  دوخ  و  دیرآ ... یتشآ  حلص و  هب  ار  ناشنایم  دنتخادرپ  گنج  هب  مه  اب  نانموم  زا  هتـسد  ود  نوچ  هکيدناوخ 
زواجت هب  ارچسپ  تشک . دـنهاوخ  حلـسم  راک  زواـجت  هتـسد  وراد  ارت  هدومرف : رـسای  راـمع  هب  ص )  ) ربماـیپ هک  يدرک  یم  تیاور  نیفص 
دنرامش یم  يرفن  هد  زا  ار  يو  تعامج  نآ  هک  یی  یباحـص  صاقو - یبا  نب  دعـس  هک  نیا  زا  سپ  ارچ  و  يدز ؟ تسد  نانموم  هب  حلـسم 

هلمج زا  يدوهش - تسا و  هتفگ  ع )  ) یلع قح  رد  ینانخـس  نانچ  یمارگ  ربمایپهک  داد  عالطا  وت  هب  دنا - هتفای  تشهب  هدژم  دنیوگ  یم  هک 
یغورد دوش  یم  مولعم  سپ  یتشادـن ؟ رب  وا  رب  نداتـسرف  تنعل  و  ع )  ) یلع اب  ینمـشد  زا  تسد  دـندومن ، تداهـش  هماـقا  نآ  رب  هملـسما -
يدوب . یم  شرک  ون  رمعرخآ  ات  يدوب  هدینش  ع )  ) یلع قح  رد  ص )  ) ربمایپ زا  ثیداحا  نآ  رگا  ینک  یم  اعدا  هک  یئوگ  یم  رگید 

تنعل ع )  ) یلع هب  داد  همادا  يراکهبت  هب  نارگید  هملس و  ما  صاقو و  یبا  نب  دعس  نابز  زا  ثیداحا  نآ  ندینش  زا  سپ  یتح  هیواعم  يرآ ،
ات تشادنرب  راک  نیا  زا  تسد  و  دننک ، شندینش  هب  روبجم  ار  مدرم  دنتسرفب و  تنعل  تفگ  یم  شنارومام  نارادناتـسا و  هب  داتـسرف و  یم 
ایآ داد  ماجنا  ار  کیکر  تکرح  نآ  درک  دزـشوگ  وا  هب  ار  ص )  ) ربمایپ ثیدـح  دعـس ، یتقو  هکنیا  تشگ . شریگنابیرگ  شهاـنگ  درم و 

يراکهبت و رد  ارچ  هک  دعس  ندرک  هرخسم  ای  هتشاد ؟ رواب  ار  ص )  ) ربمایپ هتفگ  ارچ  هک  دعس  ریقحت  ای  دوب ؟ ادخ  هداتـسرف  هب  تناها  يارب 
اهروظنم نیا  زا  کی  ره  هیواـعم  نمزم  رفک  هب  هجوت  اـب  نکل  مناد . یمن  نم  دوش ؟ یمن  ناتـسادمه  وا  اـب  ناـیقتم  يـالوم  هب  یئوگمانـشد 

تکرح نیا  هک  دیشکن  تلاجخ  دندوب  هتتـسشن  ینایعا  ومهم  نادرم  اعبط  شرـضحم  رد  دوب و  هاش  هک  وا  ایآ  داد . تبـسن  وا  هب  ناوت  یمار 
درک ؟ ار  یگزره  تشز و 
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ار ناشیور  بآ  ینارتوهش  هک  یئور  رپ  نایوما 
دنشکب  تلاجخ  هچزا  هدودزب  ناشمرش  هتخیرب و 
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ص)  ) ادخ لوسر  ربنم  زارف  زا  تساوخ  دـش . دراو  هنیدـم  هب  جـح  هار  رد  هیواعم  مالـسلا - امهیلع  یلع - نب  نسح  تشذـگرد  زا  سپ  - 2
یسک نیاربانب  دوش . راکنیا  هب  یضار  منک  یمن  رکف  دراد و  روضح  اجنیا  رد  صاقو  یبا  نب  دعس  هک  دنداد  رکذت  وا  هب  دنکتنعل . ار  یلع 

زاـب نآ  هب  رگید  هتفر و  نوریب  دجـسم  زا  ینک  نـینچ  رگا  تـفگ : دعـس  درک . ار  راـک  نـیمه  هیواـعم  هاوـخب . ارشرظن  هداتـسرف  وا  دزن  ار 
هب درک و  تنعل  ار  یلع  ربنم  رـس  رب  هیواعم  درمبوا ، یتقو  درمب . دعـس  اـت  دیـشک  تسد  ندرک  تنعل  زا  هیواـعم  هجیتن ، رد  تشگ . مهاوخن 

هیواـعم هب  ص -)  ) ربماـیپ رـسمه  هملـس . ما  دـندرک . ار  راـک  نیا  و  دنتـسرف . تنعل  ربنم  زارف  زا  ار  وا  داد  روتـسد  شناروماـم  نارادناتـسا و 
یم تداهش  نم  دینک و  یم  تنعلار  شنارادتسود  بلاطیبا و  نب  یلع  اریز  دینک ، یم  تنعل  ار  شربمایپ  ادخ و  ربنم  يالاب  زا  امـش  تشون :

درکن . یئانتعا  وا  نخس  هب  هیواعم  اما  دنا . هتشاد  تسود  ار  وا  شربمایپ  ادخ و  هک  نیا  هب  مهد 
هجوـچیهب وـت  زا  مدرک . تیاـعر  ارت  يدـنواشیوخ  قـح  نم  درکن و  ادا  ار  وـت  يردارب  قـح  یلع  تفگ : بلاـطیبا  نب  لـیقع  هب  هیواـعم  - 3

يانث ساپس و  زا  سپ  هتفر  ربنم  هب  و  درک . مهاوخ  ار  راک  نیا  تفگ : ینک . تنعل  ار  یلع  ربنم ، يالاب  هک  نیا  رگم  تشگ  مهاوخن  دونشخ 
ار وا  تهج  نیمهب  منک ، تنعل  ار  بلاـطیبا  نب  یلع  داد  روتـسد  نم  هب  نایفـس  یبا  نب  هیواـعم  مدرم ! تفگ : ص )  ) ربماـیپ رب  دورد  ادـخ و 

ودنآ زا  کیمادک  يدرکن  صخشم  وت  تفگ  وا  هب  هیواعم  دمآ . نیئاپ  ربنم  زا  و  داب . وا  رب  مدرم  همه  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  دینک ، تنعل 
وگنخس . تین  هب  دراد  یگتسب  نخس  و  منک ، دایز  ای  مک  هملک  کی  متسین  رضاح  ادخب  تفگ : يداتسرف . تنعل  ار 

. تسا وت  يور  تردـپ  مسا  ناـج  ومع  تفگ : واهب  دـعب  دـمایب . اـت  داتـسرف  دوب - هدـمآ  ماـش  هب  هک  رمع - نب  هللا  دـیبع  یپ  رد  هیواـعم  - 4
نیاربانب دنیامن  یم  قیدصت  ار  تفرح  يدامتعا و  فرط  وت  وگب . نخس  تتردق  همه  اب  وشیدنیب  تتریصب  همه  اب  نیاربانب 
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یلع وا  هک  تسناد  دیاب  وا  هب  نتفگ  دب  هراب  رد  تفگ : تسا . هتـشک  ار  نامثع  هک  هدب  تداهـش  وا  هیلع  وگب و  دـب  یلعهب  ربنم و  يالاب  ورب 
ملـسم زین  شیریلدهرابرد  میوگب . شیاین  بسن و  هرابرد  مناوت  یم  هچ  نیاربانب  مشاه . نب  دـسا  رتخد  همطاف  شرداـم  تسا و  بلاـطیبا  نب 

نب رمع و  منک . نامثع  لتق  هب  مهتمار  وا  مناوت  یم  طقف  دوب . هنوگچ  یناد  یم  هک  مه  ار  شتموکح  هرود  تسا . اسآ  ریش  يریلد  هک  تسا 
ياهدز . يا  همطل  تروص ، نیا  رد  تفگ : صاع 

مانشد هنع - هللا  یـضر  یلع - هب  ات  تشامگ  یم  یناقطان  یـصخش  دیوگ : یم  بشوح  نب  رهـش  دسیون : یم   " هباغلا دسا  رد "  ریثا  نبا  - 5
امـش تفگ : دـنوادخ  شیاتـس  ساپـسزا و  سپ  يو  سینا . مانب  نامدرم  رگید  زااـی  راـصنا  دوب  يدرم  اـهنآ  نیرخآ  دـنیوگب  دـب  دـنهدب و 

رد دیامرف : یم  هک  مدید  ار  ص )  ) ادخ لوسر  هک  منک  یم  دای  دنگ  وس  ادخب  نم  دیدرکيور . هدایز  درم  نیا  یئوگدب  مانـشد و  ردزورما 
ص)  ) ربمایپ زا  شیب  سکچیه  مسق  ادخب  درک . مهاوخ  تعافش  نیمز  يور  ناهایگ  ناتخرد و  هرامش  زا  شیبرایـسب  يا  هدع  يارب  تمایق 

یهاتوک شا  هداوناخ  دارفا  تعافـش  زا  دنک و  یم  تعافـش  امـش  زا  دیرادنپ  یم  ایآ  نیاربانب ، تسین . دنواشیوخ  رازگتمدـخ  ودـنم  هقالع 
درک ؟ دهاوخ 

قطنب هدـمآ  رد  یماش  يدرم  تشاد  دوجوسیق  نب  فنحا  دوب و  هتـسشن  روشک  ناگرزب  نایعا و  زا  ینمجنا  نایم  رد  هیواعم  هک  رابکی  - 6
ناربمایپ هب  نداتسرف  تنعل  اب  دنادب  رگا  نارنخـس  نیا  هکدرک  هیواعم  هب  ور  فنحا  داتـسرف . تنعل  یلع  هب  شیاه  فرح  نایاپ  رد  داتـسیا و 

رد هتـسویپ و  دزیا  تمحر  هب  وا  اریز  رادرب ، یلع  زا  تسد  سرتـب و  ادـخزا  نیارباـنب  درک . دـهاوخ  تـنعل  ار  نانآدـش  یهاوـخ  لاحـشوخ 
كاـپ و شنماد  هتـساریپ و  شا  هماـج  ودوب  دربـن  شوخ  ورکین و  شریـشمش  مسقادـخب  و  شیاـهراک . رادرک و  اـب  هدـنام و  اـهنت  شروـگ 

ادخب یتفگیتساوخ . هچ  ره  مدیـشوپ و  مشچ  تیاه  هتفگ  اهراک و  زا  یتحاران  اب  فنحا  تفگ : هیواعم  تفگنه . شتامدـخ  اهیراکادـف و 
امتح دیاب 
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هک یتروصرد  و  دوـب ، دـهاوخ  رتـهب  تیارب  يرادـب  فاـعم  ارم  رگا  تفگ : یهاوـخن . هچ  یهاوـخب و  هچ  ینک  تنعل  ار  وا  هتفر و  ربـنم  هب 
: تفگ ربنم  هب  ورب  زیخرب و  هک  داد  روتـسد  دروآ . یمن  شمانـشد  يارای  ددرگیمن و  وا  یئوگدـب  هب  ناـبززگره  يزاـس  راـک  نیاـب  روبجم 
هچ یئوگب  نخس  فاصنا  هب  ما  هرابرد  رگا  دیسرپ : تشاذگ . مهاوخ  تتسد  فک  ار  تقح  داد و  مهاوخ  فاصنا  ما  هدرک  هتفگ و  ابادخب 

: تفگ مهاوخ  هاگنآ  متـسرف . یم  دورد  ص )  ) دـمحم شربمایپ  رب  مناوخ و  یم  اـنث  ساپـس و  ار  ادـخ  هتفر  ربنم  هب  تفگ : تفگ ؟ یهاوخ 
نک و تنعل  تـسا  هدرک  هناحلـسمزواجت  يرگید  هـب  هـک  ار  ود  نآ  زا  کـی  رهتناگدـیرفآ  هـمه  تناربماـیپ و  ناگتـشرف و  وـت و  ایادـخ 
. دـیامرف تمحر  ار  امـش  ادـخ  دـیئوگب  نیمآ  رامـشیب . یتنعل  نک  تنعل  ار  اهنآ  ایادـخ  نک . تنعل  ار  یلخاد  حلـسم  راک  زواـجت  تعاـمج 
. مراد یم  فاعم  ار  وت  تسا  نینچ  هک  لاح  تفگ : هیواعم  تفگمهاوخن . مک  ای  نیا  زا  شیب  يا  هملک  مهدب  تسد  زا  ار  مناج  رگا  هیواعم 

هیواعم هب  يا  همان  رد  مالـسلا - هیلع  نسح . : دـسیون یم  رـشبلا "  رابخا  یف  رـصتخملا  باتک "  رد  دومحم  نب  یلع  نب  لیعامـسا  همالع  - 7
نیا یکیاه  طرش  هلمج  زا  تفریذپ  ار  اه  طرش  نآ  هیواعم  دوب . دهاوخ  عیطم  دریذپب  ار  اهنآ  رگا  دوزفاو  درک  نیعم  وا  يارب  طرش  نیدنچ 

هب ندادن  مانـشد  طرـش  هیواعم  اما  دی . وگندب  ار  یلع  و  ار ، سراف  درگباراد  یـضرا  تایلام  دهدب و  وا  هبار  هفوک  هنازخ  يدوجوم  هک  دوب 
افو نآ  هب  ادعب  اما  تفریذپ ، ار  طرـش  نیا  هیواعم  دهدن . مانـشد  يو  روضح  رد  ار  یلع  تساوخ  وا  زا  نسح  هجیتن ، رد  تفریذـپن . ار  یلع 

درکن .
تسا رجح  نارادفرط  نارس  زا  لیسف  نب  یفیص  مان  هب  مامه ، ینب  زا  ام  هلیبق  زایکی  هک  داد  شرازگ  دایز "  هب "  ینابیـشدابع  نب  سیق  - 8

نانمشد نیرت  تخسرس  زا  وا  و 
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یمن ار  بارت  وبا  نم  دادباوج : یئوگ ؟ یم  هچ  بارت  وبا  هرابرد  ادخ  تمـشد  يا  تفگ : وا  هب  دمایب . ات  داتـسرف  وا  لابند  هب  دایز  تسا . وت 
بارت وبا  ومه  تفگ : يرآ . تفگ : یـسانش ؟ یمن  ار  بلاـطیبا  نب  یلع  دیـسرپ : مسانـشیمن . تفگ : یـسانش  یمن  روطچ  تفگ : مساـنش .

تسا . مالسلا  مهیلع  نیسحلا  نسحلا و  وبا  وا  زگره . هن ، تفگ : لیسف  نب  یفیص  تسا .
نم یـشکب  ارم  رگا  و  تشک ، یهاوخ  ارم  يراـک ، نینچ  زا  شیپ  نیارباـنب ، تفگ : منز . یم  ار  تندرگ  اـی  نک  تنعل  اروا  اـی  تفگ : داـیز 

لغاب و ار  وا  داد  روتسد  دعب  و  دننزب . ندرگ  ار  وا  داد  روتـسد  هاگنآ  يا ، هدرک  هایـسور  تخبدب و  ار  دوخ  وت  ما و  هتفای  ار  ادخ  يدونـشخ 
دمآ دهاوخ  لیصفت  هب  نآ  يارجام  دش و  هتشک  يرجه  لاسب 51  شنارای  رجح و  اب  دش . هتشک  اه  دعب  دنزادنیب . نادنز  هب  ایدندنبب  ریجنز 

هللا . ءاشنا 
مفرح دـناد  یم  هک  ره  مـسق  ادـخب  ارامـش  دوزفا : داد و  مانـشد  ار  یلع  ربـنم  رـس  زا  هرـصب  رد  هیواـعم - نارادرـس  زا  - هاـطرا نـب  رـسب  - 9

میناد و یم  وگغورد  ارت  ام  ایادخ  تفگ : هرکب  وبا  دیامن . بیذـکت  ارم  میوگ  یم  تسردان  رگا  دـنک و  قیدـصت  دـییات و  ارم  تساتسرد 
دندرک . هفخ  ار  وا  داد  روتسد  تسردان . ار  تفرح 

ير يرادنامرف  ماقم  رد  و  داد ، یم  مانشد  یلع  هب  رایسب  ير  ربنم  رـس  زا  وا  تشامگ و  ير  يرادنامرف  هب  ار  باهـش  نب  ریثک  هیواعم ، - 10
درک . اقبا  ماقم  نآ  رد  ار  وا  دیسر و  هفوک  يرادناتسا  هب  دایز  ات  دنامب 

یم تنعل  ار  شا  هعیـش  وا  تفگ و  یم  دب  ع )  ) یلع هب  درک و  یم  قطن  هتفر  ربنم  هب  دیـسر  هفوک  يرادناتـسا  هب  نوچ  هبعـش  نب  هریغم  - 11
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زا ص )  ) ادخ ربمایپ  هتفگیم : تسا و  هدرک  تنعل  ار  وا  رامشیب  اهراب و  هفوک  ربنم  زارف  زا  هریغم  هک  هتسویپ  تحص  هب  تیاور  نیا  و  داتسرف .
هلیسو نیاب  هکلب  هدادن ، یلع  هب  ار  شرتخد  یتسود  هقالع و  يور 

هحفص 100 ] ] 

دیامن . ناربج  هدوب  هدرک  وا  هب  بلاطوبا  هک  ار  یئاهیبوخ  هتساوخ 
ضارتعا وا  هب  هتـساخرب  مقرا  نبدیز  تفگ . دب  یلع  هب  هریغم  دیوگ : یم  هک  دنا  هدرمـش  حیحـص  ار  تیاور  نیا  یبهذ  يروباشین و  مکاح 

یم دب  هتـشذگ  رد  هک  یلع  هب  ارچ  نیاربانب  تسا ؟ هدرک  یهن  ناگدرم  هب  نتفگ  دب  زا  ص )  ) ادـخ ربمایپ  یناد  یمن  رگم  هریغم  ياهک  درک 
یئوگ ؟

رد دینک و  نوریب  ار  وا  داد : روتسد  هریغم  دنار . نخس  ناحوص  نب  هعصعص  دندرک . قطن  هبعـش  نب  هریغم  روضح  رد  هفوک  رد  دنچ  یبیطخ 
. دیامن تنعل  ار  بلاطیبا  نب  یلع  دیامن و  تنعل  ار  ادخهک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادخ  تفگ : وا  دنک . تنعل  ار  یلع  ات  دیرادهگن  تشاد  زاب 

رارب تسد  نیا ، تفگ : دـمآنوریب ه  دـنب  زا  يو  هاـگنآ  درادـهگن . دـنبرد  ار  وا  هک  درک  داـی  مسق  دـندرب ، شرازگ  هریغم  هب  ار  شا  هـتفگ 
دنک . صالخ  ار  شناج  ادخ  دینک  شدازآ  تفگ : هریغم  دنک . شتنعل  ادخ  دینک  تنعلار  وا  نیا  ربانب  بلاطیبا . نب  یلع  هب  زج  تسین 

داد و یم  مانشد  ربنم  رس  رب  هعمج  ره  ار  یلع  و  هنیدم - ردینعی  دوب - ام  مکاح  ناورم  دسیون : یم  قاحسا  نب  ریمع  لوق  زا  دعس  نبا  - 12
یتقو هک  يرطاق  لثم  وت  دوزفا : داد و  تشز  مانشد  وا  هب  یلع و  هب  ات  داتسرف  ار  يدرم  سپـس  تفگ . یمن  چیه  دینـش و  یم  یلع  نب  نسح 
نداد مانشد  اب  نم  وگب : ناورم - ینعی  وا - هب  ورب  تفگ : وا  هب  نسح  تسا . بسا  مردام  دهدیم : باوج  تسیک ؟ تردپ  دنسرپ : یم  نآ  زا 

ات دـیامرف  يرواد  اـم  ناـیم  دریگب و  وـت  زا  ار  مقح  ادـخ  مراذـگ  یم  هکلب  مزاـس ، یمن  رفیک  یب  وـحم و  ارت  ياـه  فرح  زا  يزیچ  وـت  هـب 
زا رت  نیگمهس  يرفیک  ادخ  يدوب  هتفگ  غورد  رگا  دهد و  تریخ  شاداپ  يدوب  هتفگ  تساررگا 

هحفص 101 ] ] 

دهد . یم  ام 
یم مانـشد  رباـنم  زارف  زا  ار  یلع  ارچ  هک  نیا  باوج  رد  دوب ، هدـناوخ  هداز  هغاـبروق  هغاـبروق  ار  وا  ص )  ) ربماـیپ هک  نآ  مکح ، نب  ناورم 

دنام . یمن  اپ  رب  هلیسو  نیدب  زج  هیما ) ینب  ) ام تموکح  دوب : هتفگ  دیهد ؟
بوسنم یثیدح  لبنح  دمحا  دنسم  رد  تشامگ . هنیدم  يرادنامرف  هب  دوب  بقلم  قدشا "  هب "  هک  ار  هیما  نبصاع  نب  ورمع  هیواعم ، - 13

ریزارس شناهد  بآ  هک  دنیـشن  یم  مربنم  رب  هیما  ینب  ناشنمروتاتکید  زا  یکی  دیامرفیم : هک  تسا  تبث  هریره  وبا  قیرط  زا  ص )  ) ربمایپ هب 
شناـهد زا  بآو  دوب  ص )  ) ادـخ لوسر  ربنم  رب  دیعـس  نب  ورمع  هک  تفگ  نم  يارب  هدوب  دـهاش  دوخ  هک  یـسک  دـیوگ : یم  و  دوش . یم 

تشگ . ریزارس 
هفحت رد "  يراصنا  يراـسلا " و  داـشرا  رد "  ینالطـسق  دـنداد . یم  مانـشد  ار  ع )  ) یلع ربنم  زارف  رب  هک  تسا  یناـسک  زا  روتاـتکید ، نی 

- یلع هب  یلیخ  هتفر  ربنم  هب  هک  تفای  بقل  قدـشا "  تهج "  نآ  زا  دیعـس ) نب   ) ورمع دنـسیون : یم  يراـخب  حیحـص  حرـش  رد  يراـبلا " 
تفرگ . هوقل  شتروص  ناهد و  نآ  رثا  رب  هداد و  مانشد  هنع - هللا  یضر 

هتشک یلع  نب  نیسح  یتقو  دیوگ : یم  مکح  نبهناوع  تسا . هدوب  هنیدم  رادنامرف  ع )  ) نیسح ماما  لتق  رد  هک  تسا  نامه  دیعس  نب  ورمع 
یملس کلملادبع  دهد . تراشب  دیعس  نب  ورمع  هب  ات  داتـسرف  هنیدم  هب  هتـساوخ  ار  یملـس  ثرح  یبا  نبکلملادبع  دایز ، نب  هللادیبع  دش 
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مدرم هب  ار  شندش  هتشک  ربخ  داد  روتسد  دش ، هتشک  یلع  نب  نیسح  ریما  يداش  هیام  تفگ : ربخ ؟ هچ  دیسرپ : تفر . دیعـس  نب  رمع و  دزن 
ناشیاه هناخ  رد  مشاه  ینب  نانز  هک  يدنلب  ناجیه و  نانچب  ما  هدینـشن  ياهحون  گناب  ادخب  دـیوگ : یم  دوخ  درک و  مالعا  و  دـنک . مالعا 

دناوخ : ار  تیب  نیا  هدنخ  اب  دیعس  نب  ورمع  دندروآ . رب 
هک دندروآ  رب  ینویش  نانچ  دایز  ینب  هلیبق  نانز 

دندروآ . رب  دیماجنا  دایز  ینب  يزوریپ  هب  هک  يدربن  يادرف  ام  هلیبق  نانز 

هحفص 102 ] ] 

 " رد درک  مالعا  مدرم  هب  ار  وا  ندش  هتشک  ربخ  هتفر  ربنم  هب  هاگنآ  دش . هدروآ  رب  نافع  نب  نامثع  لتقرب  هک  ینویش  هب  نویش  نیا  دوزفا : و 
 " دربن ناربج  هب  دربن  نیا  دمحم  تفگ : هدرک  هراشا  ص )  ) ربمایپ فیرش  رازم  هب   " سپـس هک "  تسه  مه  هدوزفا  نیا  دیبع ه  یبا  بلاثم " 

دندومن " . ضارتعا  هدرک  حیبقت  ار  وا  فرح  راصنا  زا  یعمج  ردب " 
دازآ دنتـشاد  عفار  وبا  رد  هک  ار  یمهـس  شنادـنزرف  صاع  نب  دیعـس  گرم  زا  سپ  دوب . هیما  نب  صاع  نب  دیعـس  هحیحا  وبا  هدرب  عفار  وبا 

هک درک  یم  راختفا  تهج  نیمه  هب  تخاس و  دازآ  ار  وا  شترضح  ودیـشخب  ص )  ) ربمایپ هب  ار  دوخ  مهـس  هک  دیعـس  نب  دلاخ  زج  دندرک 
عفار وبا  رـسپ  یهب "  لابند "  هب  هیواعم ، تموکح  رد  دـش  هنیدـم  رادـنامرف  صاعنب  دیعـس  نب  ورمع  یتقو  میادـخ . ربمایپ  هدـش  دازآ  نم 

ار وا  هرابود  درک  شدازآ  دز و  قالـش  دـص  ار  وا  ص .)  ) ادـخربمایپ هدـش  دازآ  تفگ : یتسه ؟ هک  هدـش  دازآ  وت  دیـسرپ : وا  زا  داتـسرف و 
هنایزاتدصناپ ات  درک  رارکت  ار  راک  نیاو  دز . هنایزات  دص  وا  زاب  ص )  ) ادخ ربمایپ  هدش  دازآ  تفگ  یتسه ؟ هک  هدش  دازآ  دیسرپ : هتـساوخ 

متسه . امش  هدش  دازآ  نم  تفگ : شباوج  رد  راچان  دریم  یم  دراد  درک  ساسحا  نوچ  یهب "  دش " . هدز  وارب 
یلع نینموملاریما  صاخ  ناراذـگتمدخ  زا  يردـم  سیق  نب  رجح  تسا : هدرک  تبث  ار  تیاور  نیاسواط  قیرط  زا  يروباـشین  مکاـح  - 14

، یتسرفب تنعل  نم  هب  هک  داد  دنهاوخ  روتسد  هتشادهگن  اپ  رب  ارت  يزور  رجح  تفگ : وا  هب  یلع  يزور  دوب . هنع - هللا  یـضر  بلاطیبا - نب 
هفیلخ میهاربا  نب  دمحا  ار  يردـم  رجح  هک  مدوب  دـهاشمدوخ  دـیوگ : یم  سواط  امنم . يرازیب  ووجم  يربت  نم  زا  اما  تسرفب ، تنعل  ارم 
نمب میهاربا  نب  دـمحا  ریما  تفگ : رجح  دوش . هتـشک  ای  دتـسرف  تنعل  یلع  هب  ات  تشاذـگ  رومام  تشادـهگن و  اـپ  رب  دجـسم  رد  هیما  ینب 

هب متسرف  تنعل  ار  یلع  داد  روتسد 

هحفص 103 ] ] 

هک دندیمهفن  اهنآ  زا  کی  چیه  دوب و  هتخادناراک  زا  ار  ناشلقع  ادخ  دیوگ : یم  سواط  دنک . شتنعل  ادـخ  دـینک  تنعل  ار  وا  تهج  نیمه 
دیوگ . یم  هچ  وا 

یناسک راک ، يادتبا  رد  دندیسر . يریپ  هب  هتفرگ  وخ  نآ  اب  ناکدوک  ات  دنداد  همادا  نادنچ  ار  شور  نیا  شنارومام  نارادناتسا و  هیواعم و 
تیذا و هنوگ  ره  دندزیم و  زابرـس  نآ  زا  هک  دـندوب  یفیرـش  نادرم  دـنداد و  یمن  ینیگنن  اوران و  مانـشدنینچب  نت  هک  دـندش  یم  تفای 

تنوشخ لمع و  تدش  يردقب  شتعدـبيارجا  رد  نابرهم "  رابدرب و  هیواعم "  نکل  دـنتخاس  یم  راومه  ناج  رب  شهار  رد  ار  تیمورحم 
دندومن يریگتخس  تیدج و  یئاج  ات  دندوب - هدش  باختنا  تلاسر  نادناخ  نانمشد  نیرتزوتهنیک  نایم  زا  هک  شنارادناتسا - داد و  جرخب 

يرما دنداهنندرگ و  نآ  هب  مدرم  بلاغ  دمآ و  رد  یمومع  یمـسر  تروص  هب  ع )  ) یلع رب  نداتـسرف  تنعل  هک  دـندرک  یتمدـخ  شوخ  و 
لهچتدم ینعی  نآ ، عنم  رب  رئاد  زیزعلادبع  نب  رمع  نامرف  رودص  ات  (ع ) نایقتم يالوم  تداهش  زا  یتلود  موش  مسر  نیا  دندرمـش . یعیبط 
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هرونم و هنیدم  مالسا  تختیاپ  ات  هتفرگ  هرصب  هفوک و  ماش و  زا  ناتسا  زکارم  مهم و  ياه  رهـش  مامت  رد  نآ  يانثا  رد  دیماجنا و  لوطب  لاس 
نایقتم يالوم  هب  ربنم  رس  زا  ماوقا  همه  نایمرد  شبرغ و  ات  یمالسا  روانهپ  روشک  قرشزا  دالب ، رگید  ير و  همظعم و  هکم  یهلا  نما  مرح 

رـس زا  ار  هنع - هللا  یـضر  بلاطیبا - نب  یلع  هک "  نادلبلا "  مجعم  رد "  ار  توقای  هتفگ  میدناوخ  مود  دلج  رد  دش . یم  هداد  مانـشد  (ع )
تنعل زا  هک  نیا  زا  رتالاب  راختفا  فرش و  مادکو  دوشن . هداد  مانـشد  سکچیه  ناشاهربنم  رـس  زا  زج  دنداد  یم  مانـشد  برغ  وقرـش  ربانم 

 " داتسرف . یم  تنعل  ار  وا  هنیدم ، هکم و  نیمرح : ربانم  رب  هکیلاح  رد  دننک  يراد  دوخ  ناشربنم  زارف  زا  ص )  ) ادخ لوسر  ردارب  رب  ندرک 
ار راک  نیا  و  دـشیم . هداد  مانـشد  ع )  ) یلع نینم  وملا  ریما  هب  نآ  زا  هک  دـندوب  هدرک  اپ  رب  ربنم  رازه  داتفه  نایوما  تنطلـس  هایـس  هرود  رد 

يا هفیظو  خسار و  يا  هدیقع 

هحفص 104 ] ] 

ای یـسایس  ياهروظنم  هب  زیزعلادبع  نب  رمع  یتقو  هک  يروط  هب  درک  يوریپ  دـیاب  قوذ  قوشاب و  هک  یتنـس  دندرمـش و  یم  ملـسم  تباث و 
تسا . هداهن  ون  یتعدب  هتشگ و  بکترم  گرزب  یهانگ  دنتشادنپ  مدرم  هماع  درک  نغدغ  عنم و  ار  نآ  یتحلصم  ریبادت 

رگید افلخلا " و  خیرات  رد "  یطویس  لماکلا " و  رد "  ریثا  نبا  شخیرات و  رد  یبوقعی  بهذلا " و  جورم  رد "  يدوعـسم  نخـسزا  هچنآ 
هب تسا و  هدرک  نغدـق  ربـنم  زارف  زا  هـبطخ  رد  ار  ع )  ) یلع ندرک  تـنعل  طـقف  زیزعلادـبع  نـب  رمع  هـک  تـسا  نـیا  دـیآ  یم  رب  ناـخروم 

: دنیوگب یضعب  هتفگ  هب  ای  هیآ . رخآ  ات  نامیالاب ... انوقبـس  نیذلا  اناوخ  انل و ال  رفغا  انبر  دنیوگب : نآ  ياجب  هتفگ  هتـشون و  شنارادناتـسا 
دنناوخب . ار  هیآ  ود  ره  یخرب : هتفگ  هب  ای  هیآ . رخآ  ات  ناسحالا ... لدعلاب و  رمای  هللا  نا 

ار نآ  بکترم  هدرک و  عنم  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  هب  نداد  مانـشد  زا  یلک  روط  هب  هک  نیا  اما  دنا . هدناوخ  ار  تایآ  نآ  هبطخ  رد  مدرم  و 
ار یناسکزیزعلادبع  نب  رمع  هک  تسه  خیرات  تاحفص  رد  دشاب . یمن  دوهشم  نآ  زا  يرثا  خیرات  رد  تسین و  مولعم  دشاب  هدومن  تازاجم 

یلع نینم  وملا  ریما  هب  نداد  مانشد  مرج  هب  ار  یـسک  هک  نیا  زا  اما  تسا ، هداد  رفیک  هدز و  هنایزات  دنا  هداد  مانـشد  هیواعم  ای  نامثع  هب  هک 
تسین . يربخ  دشاب  هدز  هنایزات  (ع )

ییوگ مانشد  زا  یهن  رد  ربمایپ  ثیداحا 

، نآ زا  عافد  مالـسا و  تیبثترد  شناشخ  رد  قباوس  زا  دراد  یهلا  تمظع  رپ  تفالخ  رد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینم  وملا  ریما  هک  یماقم  زا 
هناگی و يادخ  يوسب  توعد  یتاغیلبت و  شبنج  رد  هتشاد و  رارقرب  ار  نید  ننـس  ماکحاهک و  نیا  زا  شیورکین  فاصنا و  يرتسگداد و  زا 
زا هتسویپ ، يدیزیا  تمحر  هب  ات  هدومن  اه  يراکادف  اه و  ششوک  هچ  هار  نیا  رد  هدرک و  افیا  يا  هدمع  شقن  هچ  شکاپ  نید  شربمایپ و 

و هدمآ ، دورف  شقح  رد  هک  ار  يا  همیرک  تایآ  ار ، شتاراختفا  لئاضف و  میرذگب  اهنیا  همه 
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رانک ار  اهنیا  همه  يرآ ، میراذـگب . رانک  تسا  هتـشگ  ناور  یمارگ  ربماـیپ  ناـبز  رب  شدـیجمت  رد  هک  ارینیرفآ  راـختفا  راـب  رهگ  ناـنخس 
هلـسلس يوبن و  ثیداحا  هوبنا  هک  یناملـسم  هدش ، یمن  باسح  مه  يداع - ناملـسم  کی  ناملـسم - کی  وا  ایآ  میـسرپب  هگنآ  میراذگب و 

تسا ؟ مارح  شتنعل  داد و  مانشد  وا  هب  دیابن  هک  تسا  نآ  رب  ناهیقف  ياواتف 

دلج 20 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


يذـمرت و ملـسم و  ويراخب  هک  یثیدـح   " يراکتـشز ؟ ناملـسم ، هب  نتفگ  دـب  هک "  تسین  یفاک  ص )  ) ادـخ ربمایپ  شیاـمرف  نیمه  اـیآ 
نب دعس  هریره و  وبا  دوعسم و  نبا  قیرط  زا  نارگید  يدادغب و  بیطخ  ینطق و  راد  يربط و  یقهیب و و  لبنح و  دمحاو  هجام  نبا  یئاسن و 

دنا . هدرک  تبث  نامعن  نب  ورمع  لفغم و  نب  هللادبع  يراصنا و  هللادبع  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  صاقو و  یبا 
وگ و تنعل  دیابن  نم  وم  هک "  شرگید  شیامرف  " و  تسا ؟ ندیزخ  یهارمگ  هاگترپ  هبلهب  ناملـسم ، هب  نتفگ  دب  هک "  شـشیامرف  نیا  ای 

مدید . البق  زین  ناگدرم  هب  نادادمانشد  زاار  شترضح  یهن  " و  دشاب ؟ هدمانشد 
یقالخا مراکم  لئاضف و  ناشخرد و  تاراختفا  و  شا ، یـسدق  اشنم  ینامدود ، یبسن و  یکاپ  زا  رظنفرـص  ع )  ) نینم وملا  ریما  ماما  یهگناو 

یم رامـشب  یباحـص  کی  لقادحو  دنا ، هتفای  تشهب  هدژم  دنیوگ  یم  هک  تسا  يرفن  هد  زا  یکی  تعامج  نآ  رظنب  شیالاو ، تیـصخش  و 
یمن زیاج  دنرامـش و  یم  تجح  دننکیم و  یهقف  دانتـسا  ناش  هدرک  هتفگ و  هب  دنورتسار و  لداع و  یگمه  دندقتعم  هک  اهنامه  زا  دـیآ 

دروم ار  باحصا  زا  يا  هراپ  ارچ  هک  دنرو  هلمح  هعیشهب  تخس  دیوگب و  دب  اهنآ  هب  یسک  دنناد 
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ره دیوگیم : نیعم  نب  ییحی  هکنانچ  دنا . هتـشاذگ  ارجا  هب  هتخاس و  یماکحا  تادـقتعم  نیا  يانبم  رب  دـنهد و  یم  رارق  شهوکن  داقتنا و 
ادـخ و تنعل  دوب و  دـهاوخن  هتفریذـپ  شتداهـش  تسا و  یلاـجد  دـهد  مانـشد  ار  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  زا  یکی  اـی  هحلط  اـی  ناـمثع  هک 
و تسا ، رکب  وبا  ص )  ) ربمایپ زا  سپ  تما  درف  نیرتهب  دـیوگیم " : نایلبنح  ياوشیپ  دـمحا  " و  دـهاوخ . وا  رب  یگمه  قیـالخ  ناگتـشرف و 

تیاده نیدش و  ار  يافلخ  ناشیا  و  دنا . هدرک  سب  نخس  نیدب  یعمج  و  نامثع . زا  سپ  یلع  و  رمع ، زا  سپ  نامثع  رکبوبا و  زا  دعب  رمع 
دای نانآ  يدب  زا  یـسک  تسین  اور  و  دنتما . دارفا  نیرترب  نت  راهچ  نیا  زا  دعب  ص )  ) ادخ ربمایپ  باحـصا  هاگنآ  دنا . نید  قیرط  رب  هتفای و 
دیاب هکلب  تشذگ ، وا  زا  نا  وت  یمن  دوش و  تازاجم  بیدات و  دیاب  دنکب  يراک  نینچ  سک  ره  ناشدیامن . یصقن  بیع و  هب  مهتم  ای  دنک 

تازاجم هراـبود  درک  رارکت  رگا  دوشهتفریذـپ و  وا  زا  درک  هبوت  رگا  اـت  شداد  هبوت  رگا  اـت  شداد  هبوت  سپـس  درک و  شتازاـجم  تسخن 
. " ددرگ رب  شیوخ  هتفگ  زا  ای  دریمب  ات  دتفارد  سبح  هب  هدش 

باحـصا هب  یـسک  يدید  رگا  دـیوگ " : یم  میبلط " و  یم  تیفاع  تمالـس و  ادـخ  زا  دـنراد ، راکچ  هیواعم  هب  اهنیا  دـیوگ " : یم  وا  مه 
شیپ دوب  هدادمانـشد  نامثع  هب  هک  ار  يدرم  دیوگ : یم  لوحالا  مصاع   " نک . مهتم  یناملـسمان  هب  ار  وا  دیوگ  یم  دـب  ص )  ) ادـخ لوسر 

رد هچنآ  دیوگ " : یم  یلعی  وبا  یـضاق  . " دروخ هنایزات  داتفه  ات  درک  رارکت  ار  شمانـشد  ردقنآ  مدز . رگید  هنایزات  هد  ار  وا  دندروآ . نم 
یقرف رفاک ، هن  تسا  قساف  دنادن  زیاج  رگا  تسا و  رفاک  دـنادب  زیاج  ار  نآ  رگا  هک  تسا  ناهیقف  قافتا  دروم  باحـصا  هب  نتفگ  دـب  دروم 
یسک دنا  هتفگ  تیعطاق  اب  دالب  رگید  هفوک و  ناهیقف  زا  یعمج  دشاب . هتفرگ  داریا  ناش  هدیقع  هب  ای  هدرمش  رفاک  ار  باحصا  هک  دنک  یمن 

: " دـیوگ یم  عنقملا "  رد "  زیزعلادـبع  نب  رکبوبا  دـنا " . هدرمـش  رفاک  ار  نایـضفار  ودوش  هتـشک  امتح  دـیاب  دـیوگب  دـب  باحـصا  هبهک 
یکی هب  هک  یسک  دیوگ " : یم  یفنح  یسلبارط  نسحلا  وبا  نیدلا  ءالع  خیش   " داد . نز  دیابن  وا  هب  تسا و  رفاک  دهدب  مانشد  رگا  یضفار 

یلع ای  نامثع  ای  رمعای  رکبوبا  هب  دهدب  مانشد  ص )  ) ربمایپ باحصا  زا 
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مدرم هک  یئاهمانشدزا  دهدب  نیا  زا  ریغ  یمانـشد  رگا  دوش و  مادعا  دیاب  دنا  هدوب  رفاک  ای  هارمگ  دیوگب  رگا  صاع ، نب  ورمع  ای  هیواعم  ای 
داریا باحـصازا  یکی  هب  هک  ره  دـیوگ " : یم  هریبک "  ناـهانگ  باـتک "  رد  یبهذ  دوش " . دـیدش  تازاـجم  دـیابدنهد  یم  رگیدـکی  هب 
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دنا و هدوب  راکدب  دشاب  دقتعم  هک  دریگیم  داریا  ناناب  یسک  اریز  دشاب ، هدش  ردب  ناناملسم  هگرج  زا  جراخ و  نید  زا  دهد  مانـشدای  دریگب 
نئمطم باحـصا  هک  لیلد  نیاهب  نینچمه  تسا . هدمآ  ثیدح  نآرق و  رد  هک  دـشاب  یئاهدـیجمت  رکنم  دـشاب و  هتـشاد  هنیک  ناناب  تبـسن 

لقان ریقحت  تسا و  لصا  هب  نتفرگ  بیع  هلزنم  هب  هلیسو  هب  نتفرگ  بیع  داریا و  دن و  ربمایپ  رادرک  ثیداحا و  هب  ام  یسرتسد  هلیـسو  نیرت 
دـشاب يرب  داـحلا  هقدـنز و  قاـفن و  زا  دـشیدنیب و  هک  یـسک  يارب  ینعم  نیا  و  تسا ، ثیدـح  تیاور و  ندرک  هرخـسم  هباـثم  هـب  يوار  و 

ارم ادـخ  هک  شیامرف  نیا  لثم  مینکهجوت  هنیمز  نیا  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  تاشیامرف  هب  تسیفاک  تقیقح ، نیاكرد  يارب  تسا . راکـشآ 
دیوگب دب  ناشیا  هب  هک  ره  نیاربانب  دنواشیوخ  داماد و  راصنا و  تخاس و  راکددم  ریزو و  ار  یضعب  هک  دیزگرب  یباحـصا  میارب  دیزگرب و 

دریذپ . یمن  ار  شعیفش  رذع و  ادخ  تمایق  رد  دوب و  دهاوخ  وارب  یگمه  مدرم  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل 
زا دیوگ : یم  ینامرق  فسوی  نب  دمحم  دنا . هتخادنا  هار  يدایز  لاق  داد و  نامثع  رمع و  رکبوبا و  هب  نداد  مانشد  دروم  رد  تعامج  نآ  " 

؟ دناوخ ناوت  یم  وا  رب  تیم  زامن  دش  لاوئـس  تسا . رفاک  تفگ : دـش . لاوئـس  دـهد  مانـشد  رکب  وبا  هب  هک  یـسک  هرابرد  یلعی  وبا  یـضاق 
ار وا  دینزن  تسد  وا  شعن  هب  تفگ : درک ؟ وا  اب  يراتفر  نینچ  ناوت  یم  دـیوگ  یم  هللا  الا  هلا  هک ال  یلاحرد  روطچ  دـش : لاوس  هن . تفگ :

رمعو رکب  وبا  هب  هک  یـسک  دـنا : هتفگ  اـملعرتشیب  دـیوگیم ": ینادرج  دـیناشوپب "  ار  شیور  دـیزادنا و  رد  روگ  هب  دـیناتلغهب و  بوچ  اـب 
وبا هب  نداد  مانشد  هک  دش  یم  هتفگ  دیوگ : یم  یعخن  میهاربا  دیوگ " : یم  لولسملا "  مراصلا  رد "  هیمیت  نبا   " تسا . رفاک  دهد  مانـشد 

ناهانگ زا  رمع  رکب و 
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شا هرابرد  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  يا  هریبک  ناـهانگ  زا  رمع  رکب و  وبا  هب  نداد  مانـشد  دـیوگ : یم  زین  یعیبس ، قاحـسا  وبا  تسا . هریبک 
نیا رطاخ  هب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسیع  هللا ، یلع  لکوتملا  روتسد  هب   " دینک . يرود  دیا  هتـشگ  عنم  نآزا  زا  هک  هریبک  ناهانگ  زا  هدومرف :

باتک نامه  رد  هیمیت  نبا  تسا . هتـشون  شخیرات  رد  ریثک  نبا  ار  نیا  دش . مادعا  دوب  هداد  مانـشد  هصفح  هشئاع و  رمع و  رکب و  وبا  هب  هک 
تسا " . هقدنز  نیا  هتفگ : تسا  هداد  مانشد  نامثعهب  هک  يدرم  هرابرد  بلاط - وبا  تیاور  قبط  لبنح - دمحا  دسیون " : یم 

هچ يور  دـسرپب  دـهاوخباهنآ و  نابحاص  زا  هک  تسین  ناکما  نیا  ار  هدـنه  وژپ  تسا و  یهت  یهقف  تایملـسم  تایهیدـب و  زا  هک  اواتف  نبا 
، دـنا هتـشاد  ناسحتـسا  سایق و  ای  دـعاوق  لوصا و  اـی  تنـس  نآرق و  زا  یکرادـم  هچو  دـنا  هدرک  رداـص  یئاواـتف  نینچ  یباـتک  باـسح و 

راصحنا صاـصتخا و  رمع - رکب و  وبا  هب  ـالثم  و  باحـصا - زا  نت  دـنچ  هب  امـش  راـک  نیا  یلـصا  كردـم و  هچ  رباـنب  دـسرپب  اـصوصخم 
زا امـش  ياواتف  هک  میتفرگ  فاصنا . لقع و  ریاغم  تسا و  مالـسا  هقف  یهیدـب  ملـسم و  لصا  فالخ  رب  نداد  راصحنا  نیا  ریز  تساهتفاـی ؟

دنتسه ؟ ینثتسم  نآ  زا  ار  تلاسر  كاپ  نادناخ  ياهتیصخش  لاجر و  ایآ  دشابهتشاد ، هرهب  ساسا  لصا و 
ناناوج رورـس  هک  ود  نامه  شراوگرزب  دنزرف  ود  یلع و  يرآ ، دیئوگب : یئوررپ  تیاهن  اب  هک  دنـشاب  یناسک  تعامج  نآ  نایم  رد  دیاش 
يدنه رسپ  نوچ  درادن  یلاکـشا  باحـصا  رگید  هب  نتفگ  دب  فالخ  رب  نانآ  هب  نداد  مانـشد  دنتـسه و  ینثتـسم  ماکحا  نآ  زا  دنا  یتشهب 

دنه رـسپ  تحاس  هب  میناوت  یمن  تشاد و  یم  او  نآ  هب  دیدهت  عیمطت و  اب  ار  مدرم  درک و  یم  ناشتنعل  تفگیم و  دـب  نانآ  هب  راوخ  رگج 
زج هدوب  نراقم  ص )  ) ربمایپ تایح  رخاوا  اب  هک  شیناملـسم  هزور  دنچ  هرود  رد  دـنچ  ره  تسا  هدوب  یحو  بتاک  وا  نوچ  مینک  تراسج 

باسح نانموم "  یئاد  هدوب "  ص )  ) ربمایپ رسمه  هبیبح "  ما  شرهاوخ "  هک  تهج  نآ  زا  زین  و  دشاب ، هتشونن  لئابق  ياسور  هب  همان  دنچ 
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رد و  ع )  ) یلع رادتـسودنوچ  دنـشاب  هدادن  بقل  نینموملا "  لاخ  ار "  رکب  یبا  نب  دمحم  لثم  ص )  ) ربمایپ ياهنز  ردارب  هچ  رگ  دوش  یم 
بیهل دـیآ  یم  ردـب  تعامج  نآ  دارفازا  يا  هراپ  ناهد  زا  هک  هیجوت  هبـش  ياه  فرح  نیا  تسا  هدـیگنج  وا  اب  هیواعم  هدوب و  يولع  هاـپس 

كانمهس دننک  یم  ناهنپ  نورد  رد  هچنآ  دیآیم و  رب  ناشنهد  زا  یهاوخ  دب  يزوت و  هنیک  شتآ  و "  تسا ، هنیرید  اه  ینمـشد  اههنیک و 
 " دیدومن . یم  هشیدنا  رگا  نایامن ، میتشاد و  نایب  امش  يارب  ار  تایآام  رت :

هب هک  ره  دیهدن " و  مانشد  مباحصا  هب "  هک  ششیامورف  دشابیم و  ص )  ) ربمایپ تنس  امش  ياعد  اب  هچنآایآ  میـسرپ : یم  رگید  فرط  زا 
باحـصا و دوخ و  دعب و  ياه  لسن  هب  تسا  يروتـسد  دوب "  دهاوخ  وا  رب  یگمه  مدرم  ناگتـشرف و  ادـخ و  تنعل  دـهد  مانـشد  مباحـصا 
دارفا و همه  لماش  هدوبینادواج  یمومع و  تسا  مالسا  ماکحا  تلصخ  هک  روط  نامه  هن  ای  دنتـسه ، ینثتـسم  نآ  زا  شترـضح  نارـصاعم 

اریز دنا ، هتسناد  دعب  ياه  لسن  باحصا و  ریغ  باحصا و  هب  يروتـسد  ار  نیا  تعامج  نآ  میناد  یم  هک  یلاح  رد  دوش ؟ یم  اه  لسن  همه 
نب نمحرلادبع  دـیلو و  نب  دـلاخ  تسا : هدـمآ  نینچ  هتـسناد - رتهب  ار  اهنآ  ملـسم "  هک "  تایاور - یـضعب  بجوم  هب  نآرودـص  ناشرد 
دنک یم  تیاور  سنا  هکنانچ  ای  دیهدن "  مانشد  مباحصا  هب  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  دادمانـشد : ار  وا  دلاخ  دندرک و  ادیپ  فالتخا  فوع 

تنعل دهد  مانشد  مباحصا  هب  هک  ره  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  میداد . یم  مانشد  مه  هب  ام  دنیوگیم : ص )  ) ادخ ربمایپ  باحصا  زا  ياهدع 
زا یضعب  ای  دشابن  روتسد  هب  باطخ  فرط  باحصا  دوخ  هک  تسین  لوقعم  نیاربانب  دوب " . دهاوخ  وا  رب  یگمه  مدرم  ناگتـشرف و  ادخ و 
وا هب  اهنت  تسا و  ینثتسم  مکح  نیا  زا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  طقف  باحصا  نایم  زا  ایآ  دنـشاب . ینثتـسم  مکح  لصا  زا  ناشیا 

ياه هقرف  همه  دوش و  یم  هدرمـش  نیدـشار  افلخ ي  زا  یکی  تعامج  نآ  رظن  هب  ع )  ) ناـیقتميالوم نیا ، رب  هوـالع  داد ؟ مانـشد  ناوت  یم 
رتشیپ یمک  هکنانچ  دنراد و  يدـیدش  ماکحا  دـیوگب  دـب  نیدـشار  يافالخ  هب  هک  یـسک  هرابرد  تعامج  نآ  و  دـنقفتم ، نیا  رب  یمالـسا 

دنناد یم  رفاک  دهد  مانشد  رمع  رکبوباهب و  هکار  یسک  میدید 

هحفص 110 ] ] 

نم و تنس  هب  دیراد  هفیظو  هک "  ص )  ) ربمایپ زا  تباث  حیحص " و  یثیدح "  رد  دنرامش و  یم  قیدنز  دهد  مانـشد  نامثع  هب  ار  هک  ره  و 
دینک " . لمع  دنتسه  نم  زا  سپ  هک  يا  هتفای  تیاده  نیدشار  يافلخ  تنس 

زا هک  نانآ  دـنا و  هتـشگ  نیگنن  تیانج  نیا  بکترم  هک  ناشناوریپ  ناکلـسم و  يوما  ناـیوما و  هیواـعم و  میـسرپب : اـهنآ  زا  دـییایب  کـنیا 
یم تنعل  هداد و  یم  مانـشد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـیقتم  يـالوم  نینموملا  ریما  هب  يزوـجم  هچ  هب  دـنا  هدیـشوپ  مشچ  ناشکانمهـس  تیاـنج 

هیلع و هللا  یلص  یمارگ - ربمایپ  ردارب  لداع و  ماما  هک  میسرپب  اهنآ  زا  دنا ؟ هتـشاد  یم  او  نآ  هب  عیمطت  دیدهت و  اب  ار  مدرم  دنا و  هداتـسرف 
يداع و ناملسم  کی  یتح  ار  وا  دنا و  هدرمش  جراخ  ناناملسم  هگرج  زا  هکلب  باحصا ، مکح  زا  افلخ و  رامش  زا  اهنت  هن  ار  ملـسو - هلآ 

مسرپب دنیوگب ، وا  هب  دهاوخ  یم  ناشلد  هچ  ره  دنیارایب و  شمانشد  هب  نابز  نزرب  يوک و  ره  رس  رب  دنا  هداد  هزاجا  هتسنادن و  مه  یلومعم 
قح بلس  راک  دیا ؟ هدرمـش  ردق  یبو  تسپ  دح  هچ  ات  هتخادنا و  رد  يراوخ  وتفخ  هاچ  مادک  هب  ار  هیاپ  دنلب  زارف و  رـس  كاپ و  ماما  نآ 

، دیا هدشن  لئاق  شیارب  ار  ندوب  ناملـسم  ندوب و  یباحـص  تفالخ و  هناگ  هس  قوقح  زا  کی  چیه  هک  دیا  هدناسر  یئاج  هب  ار  شرابتعا  و 
تسا و هدـش  هتخانـش  ص )  ) ربماـیپ دوخ  هک  وا  يارب  دـیا ، هتـشاذگن  شیارب  يردـق  یمارتـحا و  دـیا ، هتـشگن  لـئاق  شیارب  یقح  شزرا و 

قح و  رارقرب ، تشگ و  رادیاپ  تشادرب و  دق  شریشمش  هب  مالسا  دروآ و  مالـسا  هک  يدرم  نیلوا  شزیزع و  هداون  ود  ردپ  تسا و  واداماد 
یسک و  دندرپس ، لاوز  هار  دندنکارپ و  نانمشد  تفر و  وسکی  هب  مالسا  هر  زا  عناوم  شغیت  نابز و  اب  دش و  نهربم  شیاویـش  اسر و  نایب  اب 
یئادج مه  زا  دـنیاین  درگ  ص )  ) ربمایپ رادـید  هب  رثوک  هرانک  هب  ات  يو و  اب  نآرق  تسا و  نآرق  اب  وا  يو و  اب  مالـسا  تسا و  مالـسا  اب  هک 

نینچ هب  دیهد  یم  هزاجا  امـش  يرآ ، دادن . زورب  يدیدرت  رییغت و  كدنا  یگدنزهظحل  نیرخآات  شیار  هدیقع و  رد  هک  یـسک  و  دنریذپن ،
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یمان و ناراکهبت  ناردـپ و  یب  ناگداز و  اـنز  هب  هک  دـینک  یم  راـطخا  لاـح  نیع  رد  دنتـسرف و  تنعل  دـنهد و  مانـشد  یئـالاو  تیـصخش 
ربماـیپ هک  یناـکقلد  نانارتوهـش و  ناراوخ و  هداـب  داـقتنا  هب  ناـبز  و  دـنیامنن ، قح  هب  فـصو  ار  اـهنآ  دـنیوگن و  دـب  یمارح  نازروهاـنگ 

تعیرش و هک  اهنآ  هدرک و  ناشنعل  درط و  دیعبت و  (ص)

هحفص 111 ] ] 

امش تسد  زا  ادخ  رب  هانپ  امش و  رب  ياو  دنیاشگن . دنا و ... هدرمش  چیه  هب  ار  نآرق  هدرک و  لامیاپ  ار  تنس  هتخاس و  هچیزاب  ار  شماکحا 
: تفگ دـیوگیم  دـب  ع )  ) یلع هب  هک  دـید  ار  شدـنزرف  نوـچ  تفگ  ریبز  نب  هللا  دـبع  نب  رماـع  هک  تسا  ناـنچ  تـقیقح  یتـسارب ، يرآ ،

ادخ دندومن و  شالت  وا  ندرک  کچوک  ریقحت و  رد  لاس  تصـش  هیما  ینب  اریز  يربب ، يدب  هب  ار  هنع - هللا  یـضر  یلع - مان  ادابم  مدنزرف 
. " دیشخب شیاقترا  تخاس و  شگرزب  هلیسو  نادب 

. " دناسر لامک  هب  ار  شرون  هک  ددنسپ  یمن  دریذپیمن و  نیا  زج  ادخ  دننادرگ و  شوماخ  ناشنهد  داب  اب  ار  ادخ  رون  دنهاوخ  یم  " 

هحفص 112 ] ] 

دگنج یم  یلع  نینموملاریما  اب  راوخرگج  هدنه  رسپ 

رازآ هک  تسا  یتـسرپ  ادخناملـسم  نینموـملا  ریما  ـالوم  هک  میریگب  هدـیدن  میناوـت  یمن  ار  نیا  میـشوپب  مـشچ  هـچ  ره  زا  هـنیمز ، نـیا  رد 
دنناسریم رازآ  دنشاب  هدش  بکترم  یمرج  هک  نیا  نودب  نموم  نانز  نادرم و  هبهک  یناسک  تسا " و  مارح  وا  اب  ندیگنج  وا و  هب  ندناسر 

- ناملـسم هب  نداد  مانـشد  هک "  تسا  ناتـسادمه  ثیدـح  نبا  ذـل  ص )  ) دـمحم تما  دـنا " و  هتفرگ  شود  رب  نایامن  یهانگ  ناتهب و  راب 
وا اب  مه  هداد و  مانشد  نانم  ومرورس  هب  مه  هتـشگ  بکترم  ار  هانگ  ود  ره  نیا  هیواعم  " و  رفک . وا  اب  ندیگنج  تسا و  يراکتـشز  نموم -

ار شربمایپ  ادخ و  هک  یناسک  دشاب " ، هدرک  تیذا  ار  ادخ  ربمایپ  هک  یناسک  تسا و "  هدـناسر  رازآ  ناملـسم  نیلوا  هب  تسا و  هدـیگنج 
 " تسا . هدرک  ناشتنعل  ترخآ  ایند و  رد  ادخ  دننک  یم  تیذا 

 " عامجا صن و  هلیسوب  ار  وا  اریز  تسه ، تفالخ  رما  ردهک  یفلتخم  تاروصت  زا  رظنفرـص  تسا  هدوب  تقو  هفیلخ  نیا  رب  هوالع  ع )  ) یلع
يانثتـساب تسا  هتفرگ  تروص  باحـصا  همه  تقفاوم  راصنا و  نارجاهم و  تعیب  و  یمالـسا - هعماج  نارظنبحاص  ای   " دـقع - لح و  لـها 

اهنآ زایضعب  درادن و  شرارقتسا  تموکح و  نامیپ  داقعنا  رد  يرثا  ناشیار  دنا و  هتشگ  فرحنم  تسار  هار  زا  هک  يرامـش  تشگنادادعت 
يریگبناـج یبلطهاـج و  عماـطم و  ار  یخرب  هدـناشک و  تفلاـخم  هب  ع )  ) یلع ریـشمش  اـب  ناـشناسک  نوـخ  ندـش  هتخیر  يزوـت و  هـنیک  ار 

ع)  ) یلع نینموملاریما  لاح ، رهب  هناشیوخ .

هحفص 113 ] ] 

زا مالسا  نامیپ  هدوب و  لتقلا  بجاو  هدرک  هناحلسم  مایق  شا  هیلع  هتـساخ و  رب  تفلاخمب  وا  اب  هک  ره  تسا و  هدوب  تقو  هفیلخ  اقح  واعقاو 
يارب یتجح  لیلد و  جـیه  هک  تشگ  دـهاوخ  ورب  ور  یلاح  رد  ادـخ  اـبو  تسا  هدرک  تناـها  ار  یهلا  یـسایس  تردـق  هداـهن و  ورف  ندرگ 
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دهاوخ خر  يراوگان  ياهدماشیپ  تساهدمآ " : نینچ  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  حیرـص  نشور و  ینامرف  رد  میناد  یم  نینچمه  درادن . شراک 
رگید یترابعب  ای   " دشاب . دهاوخیم  هک  ره  دینزب  شرسرب  ریـشمش  اب  دزاس  ناش  هدنکارپ  دندحتم  تما  نیا  هکیلاح  رد  تساوخ  هکره  داد .

دیشکب ار  وا   " هدرک ... تبثيروباشین  مکاح  هک  یترابعب  ای  دیشکب "  دیامیپ  یم  ار  دمحم  تما  تدحو  ندزمهرب  هار  دیدید  ار  هک  ره  " 
 " دشاب . دهاوخیم  هک  ره 

مه زا  ار  ناتتدحو  ای  دنزب  مه  رب  ار  ناتمظن  تساوخ  هدمآ  دیدحتم  ناتـسادمه و  نتکی  رـس  ری  هک  یلاح  رد  هک  ره  : " دـیامرفیم نینچمه 
دیشکب "  ار  وا  دیشاپب 

مچرپ ریز  هک  ره  تـسا . هدرم  یلهاـج  عـضوب  درم و  تـفگ و  یلم  تدـحو  كرت  تفاـترب و  یعرـش ) مکاـح   ) ناـمرفزا رـس  هـک  ره  و " 
هار نیا  رد  داد و  رارق  ینابیتشپ  تیامح و  دروم  ار  نآ  اـی  درک  غیلبت  توعد و  يرگیموق  هناتـسرپ و  داژن  تاـظحالم  هبو  دـیگنج  یهارمگ 

دز و ریـشمش  هب  ار  شراک  دب  راکوکین و  درک و  هناحلـسم  مایق  متما  هیلع  هک  ره  تسا . هدش  هتـشک  هنارفاک ) و   ) یلهاج عضوب  دـش  هتـشک 
 " میوا . زا  نم  هن  تسین و  نم  زا  تشاذگن  دهع  بحاص  دهع  تشادرب و  شنموم  زا  تسد 

زا عافد  يارب  یلیلد  هک  درک  دـهاوخ  رادـید  یلاح  هب  تماـیق  رد  ار  ادـخ  دیـشک  زاـب  یعرـش ) مکاـح   ) يرادربناـمرف زا  تسد  هک  ره  و " 
 " تسا . هدرم  یلهاج  عضوب  درادن  هدهع  رب  یتعیب  نامیپ  هک  دریمب  یلاح  رد  هک  ره  و  درادن . شیوخ 
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يراعش هک  ره  ددرگرب . هک  نیا  رگم  دشاب  هتشاذگ  ورف  شیوخ  رس  زا  مالـسا  دنویپدریگب  هرانک  تدحو  تما و  زا  بجو  کی  هک  ره  و" 
دریگب و هزور  دنچره  ادخ  لوسر  يا  دیـسرپ : يدرم  دوب " . دهاوخ  خزود  شتآ  زا  دنک  تیلهاج  صاخ  غیلبت  دروآ و  رب  تیلهاج  صاخ 

شا هلیـسوب  هک  دـیروآ  رب  يراعـش  دـینک و  یتاغیلبت  یتسیاب  نیاربانب  دـناوخب . زامن  دریگب و  هزور  دـنچ  ره  يرآ  دومرف : دـناوخب " ؟ زامن 
 " دیا . هدش  هدیمانادخ  هدنب  نموم و  ناملسم و 

 " دشاب . هداهن  ورف  ندرگ  زا  مالسا  دنویپ  دریگب  هرانک  تدحو  تما و  زا  بجوکی  هک  ره  و " 
 " دریمن . یلهاج  عضو  هب  دریگب و  هرانک  تدحو  تما و  زا  بجوکی  هزادنا  هب  یسک  دوش  یمن  و " 

 " تسا . هدرم  یلهاج  عضو  هب  درم  تفرگ و  هرانک  یلم  تدحو  زا  تشادرب و  ینامرفانب  رس  یعرش ) مکاح  ربارب  رد   ) هک ره  و " 
زا بجوکی  هک  ره  درک " و "  دـهاوخ  تناها  ار  وا  ادـخ  دراد  اور  تناـها  تسا  رقتـسم  نیمز  رد  هک  یهلا  یـسایس  تردـق  هب  هک  ره  و " 

تسا . هدرک  تیاور  هیواعم  دوخ  هک  دیآ "  رد  خزود )  ) شتآ هب  دریگب  هرانک  شتدحو  تما و 
ادخ لیلد  چیه  هک  دش  دهاوخ  وربور  یلاح  رد  ادخ  اب  دنادرگبو  رامـشب  راوخ  ار  تموکح  دریگب و  هرانکشتدـحو  تما و  زا  هک  ره  و " 

 " درادن شیوخ  زا  عافد  يارب  يدنسپ 

هحفص 115 ] ] 

. " دینک تعاطا  هتفرگ  شوگ  هب  ار  شنامرف  دشاب  امش  هدنامرف  تسا  هایس )  ) زیوم لثم  شا  هلک  هک  یی  یشبح  هدرب  هچ  رگ  و " 
لزلزت يارب  شالت  هئطوت و  و  ع )  ) یلع نینموملا  ریماهیلع  هناحلـسم  مایق  اب  هیواعم  دـینک  یمرکف  تار ، وتـسد  تاـشیامرف و  نیاـب  هجوت  اـب 

هدوب یعرش  مکاح  هفیلخ و  عیطمو  نامرف  هب  رس  هدرک و  کمک  تما  یگتسبمه  ظفح  یلم و  تدحو  هب  شتفالخ ، نتخادنارب  تموکح و 
زا هدیچیپ و  تعاطا  زا  رس  هدینادرگ و  هدرمـش و  راوخ  ار  تموکح  هداد و  رارق  ضرعت  زواجت و  دروم  ار  یهلا  یـسایس  تردق  هن  ای  تسا 
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هتخاس و نشور  ار  هیواـعم  فیلکت  يوبن  تاـشیامرف  تسا ؟ هداـهنورف  ندرگ  رـس و  زا  مالـسا  دـنویپ  هتفرگ و  هراـنک  یلم  تدـحو  تما و 
تب ماگنهب  هک  هنوگ  نامه  دراد  رارق  یلخاد  ناراک  زواجت  سار  رد  هیواعم  اهنآ  بجوم  هب  تسا . هدینادرگ  صخـشم  تقدهب  ار  شتیهام 

نیمه هب  تسا . نآ  یلهاج  هرود  لئاوا و  هیبش  ردقچ  شیگدنز  رخآ  و  تشاد ، رارق  مالـسا  دض  مجاهم  كرـشم و  لئابق  سار  رد  یتسرپ 
زواجت هتـسد  راد و  دنـشکب  اررامع  هک  یناسک  دوب  هدومرف  زین  هدرک و  وا  گنج  رومام  ار  ع )  ) یلع نینموملاریما  ص )  ) مرکا ربمایپ  لـیلد 
دنرادن فالتخا  نید  رد  مه  رفن  ود  و  دنتسه ، یلخاد  راک  زواجت  هتسد  راد و  هک  درادن  فالتخا  نید  رد  مه  رفن  ود  و  دنتسهیلخاد ، راک 

افتکا رـسای  رامع  نوخ  نتخیر  هب  داد و  همادا  شیوخ  هناحلـسم  يرگ  زواجت  هب  هیواعم  همه  نیا  اب  دـنا ، هتـشک  وا  هیواـعم  هتـسد  راد و  هک 
دیناسر . لتق  هب  ار  ورکین  نمادکاپ و  باحصا  زا  رگید  يرایسب  درکن و 

هیواعم دوش و  هدرمش  يزیچ  هب  تسا  رابتعا  یب  شزرا و  یب  مالسا  تعیرش  رظن  زا  هک  هیواعم  اب  یماش  هیامورف  رصانع  تعیب  رگا  یهگناو 
هب دوش ، مادعا  دـیابتسا  يدـعب  مود و  هفیلخ  نوچ  ص )  ) مرکا ربمایپ  ملـسم  تباث و  تاشیامرف  دانتـسا  هب  دـیآ  باسح  هب  يا  هفیلخ "  " 

دوب دنهاوخ  یئافلخ  نم  زا  سپ  " و "  دیشکب ار  ریخا  یمود و  رفن  دش  هتفرگتعیب  هفیلخ  ود  يارب  هاگ  ره  هک "  يوبن  شیامرف  نیا  مکح 
قح بیترت  نیمه  هب  ودینک  افو  یلوا  تعیب  نامیپ  هب  دومرف : لاح ؟ نآ  رد  ام  هب  یئامرف  یم  روتسد  هچ  دندیـسرپ : تشگ "  دنهاوخ  دایز  و 

تسد هدرک و  تعیب  یئاوشیپ  اب  هک  ره  دیئامن " و "  ادا  ار  نانآ 

هحفص 116 ] ] 

وا اـب  هدـمآ و  يرگید  رگا  و  درب ، ناـمرف  وازا  رودـقملا  یتـح  دــیاب  داـهنوا  فـک  رد  ار  شا ) هفطاـع  تساوـخ و  اـی  و   ) شلد هرمث  داد و 
دینزب " . ار  یمود  نیا  ندرگ  تخادرپ  شکمشکب 

- دشاب فیعـض  تعامج  نآ  رظن  هب  شدنـس  هچرگ  هدمآ - هیواعم  دوخ  هرابرد  هک  ار  یثیدح  تحـص  تباث ، حیحـص " و  ثیداحا "  نیا 
 " رد يواـنم  هک  یثیدـح  نینچمه   " شدیـشکب ، دـیدید  مربنم  رب  ار  هیواـعمهک  یماـگنه  ار : ص )  ) ربماـیپ ثیدـح  نیا  دـیامن ، یم  تباـث 

دشاب دهاوخ  یمهک  ره  دیشکب  ار  وا  دیگنج  تفالخ  رس  ربیلع  اب  سک  ره  هک "  ار  نیا  دیامن ، یم  میکحت  دییات و  هدروآ  قئاقدلازونک " 
" . 

داد و هلــصیف  ار  نآ  نآرق  دـندرک ، ادــیپ  رظن  فـالتخا  هیواـعم  هتــسد  رادو و  ع )  ) یلع نینموـملاریما  ناراـی  ینعی  هتــسد ، ود  نآ  یتـقو 
رگا هاگنآ  دیروآ  یتشآ  حلص و  هب  ار  ناشنایم  دنتخادرپ  گنج  هب  مه  اب  نانموم  زا  هتسد  ود  هاگ  ره  دومرف " : صخـشم  ار  ناشفیلکتادخ 
دننام هقف  همئا   " دـیآ . زاب  ادـخ  مکح  هب  ات  دـیگنج  هب  درک  هناحلـسم  زواـجت  هک  نآ  اـب  درک  هناحلـسم  زواـجت  يرگید  هب  ود  نآ  زا  یکی 
یصن بجوم  هب  هیواعم  هتسد  راد و  و  دنا ، هدرک  دانتـسا  هیآ  نیمه  هب  یلخاد  ناراک  زواجت  ینعی   " یغب لها  اب . ندیگنج  هلاسم  رد  یعفاش 

رگا دـیوگ : یم  يافوتم 187 ه . یفنح  ینابیـش  نسح  نب  دـمحم  دـنایلخاد . حلـسم  راک  زواجت  تسا  تسد  رد  ص )  ) مرکا لوسر  زا  هک 
یمن ار  یلخاد  حلسم  ناراک  زواجت  یغب "  لها  اب " ندیگنج  دعاوق  تیفیک و  ام  دوب  هدیگنج  یلع  اب  هناراک  زواجت  هنارگمتـس و  هیواعم 

هک یلخادراک  زواجت  هتسد  راد و  اب  ندیگنج  بوجو  رب  تسا  لیلد  هیآ  نیا  دیوگ " : یم  شریسفت  رد  یبطرق  میتخومآ " .

هحفص 117 ] ] 

دننک "  زواجت  نانآ  ناناملسم  زا  یکی  ای  ماما  رب 
یناسک اب  گنج  رد  و  تسا ، لصا  رگیدکی  اب  ناناملـسم  ندیگنج  دروم  رد  هیآ  نیا  دیوگ : یم  یبرع  نب  رکب  وبا  یـضاق  دـیازفا " : یم  و 
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ربمایپ و  دـنا ، هدومن  کسمتنآ  هب  نید  هتـسجرب  لاجر  هدرک و  دانتـسا  نیمه  هب  باحـصا  دـهد . یم  لیکـشت  ار  ساسا  دـنیامن  لیوات  هک 
جراوخ هرابرد  هک  اجنآ  و  دنـشک . یم  یلخاد  راکزواجت  هتـسد  راد و  ار  رامع  هدومرف : هکاجنآ  هتـشاد  هجوت  هراـشا و  هیآ  نیمه  هب  (ص )

رت حیحـص  یلوا  تیاور  دـننک . یم  هناحلـسم  مایق  فالتخا  لاح  رد  ای  دـننک  یم  هناحلـسم  مایق  مالـسا ) ي   ) هقرف نیرتهب  هیلع  دـیامرف : یم 
نینچ و  دهاوخ . تسا  رت  کیدزن  نید  هب  هک  هتـسد  ود  نآ  زا  یکی  ار  یلخاد ) ناراک  زواجت  ینعی   ) نانآ دـیامرف : یم  اجنآ  رد  اریز  تسا 

هک هدـش  تباث  ینید  لیلد  اب  هتـشگ و  ققحم  مالـسا  ياملع  يارب  نیاربانب ، دنتـشک . شنارای  بلاط و  یبا  نب  یلع  ار  نانآ  هک  داتفا  قاـفتا 
هکنآ ات  هدوب  بجاو  وا  اب  ندیگنج  هدمآ و  رامش  هب  راکزواجت  هدرک  هناحلسم  مایق  وا  هیلع  هکره  تسا و  هدوب  ماما  هنع - هللا  یـضر  یلع -

 " درآ . دورف  یتشآ  حلص و  هب  رس  ودیآ  زاب  نید  هب 
هتـسد راد و  ارت  هک  راـمع  هب  ص )  ) ربماـیپ شیاـمرف  شلیلد  و  تسا ، هدوـب  یلع  بناـج  هب  قـح  دـسیون " : یم  هیارلا "  بصن  رد "  یعلیز 
داشرا باتک  رد  نیمرحلا  ما  دنا . هتشک  ار  وا  هیواعم  ناتسدمه  هدوب و  یلع  هارمه  وا  هک  تسین  کش  و  تشک . دهاوخ  یلخاد  راک  زواجت 

و یلخاد . حلـسم  راک  زواجت  دـنا  هدـیگنج  وا  اب  هک  نانآ  تسا و  هدوب  قح  ربماـما  شتموکح  هرود  رد  هنع - هللا  یـضر  یلع - دـیوگ : یم 
هاپس اب  هتشاد  قح  یلع  هک  نیا  رب  تسا  عامجا  و  دنا . هتفر  اطخ  هب  اما  هتشاد  ریخ  دصق  دوش  هتفگ  هک  نیا  مزلتـسم  نانآ  قح  رد  نظ  نسح 

ملـسم و  دـگنجب . شنایهاپـس - هیواعم و  ینعی  نیفـص - هاپـس  اب  نینچمه  ناشناهارمه - هشئاع و  ریبز و  هحلط و  زا  هدوبترابع  هک  لمج -
 " تسا . هدرک  ینامیشپ  راهظا  اه  دعب  هشئاع  هک  تسا 

هحفص 118 ] ] 

وا دوخ  ما " و  هدـیدن  دـنتخادرپ ... گنجب  مهاب  نانموم  زا  هتـسد  ود  هاگ  ره  هیآ : زا  تما  نیا  ینادرگ  ور  لثم  هک "  هتفگ  تسرد  هشئاـع 
هماج هدمآ و  ردهب  هناخ  زا  تسا و  هدرک  لمع  نآ  فالخرب  هتفرگ و  هدـیدن  ار  شمکح  هدـنادرگ و  ور  هیآ  نآ  زا  هک  هدوب  یـسک  نیلوا 

اهدـعب دـیاش  و  تسا ، هدـیگنج  تقو  هفیلخ  نامز و  ماـما  اـب  هتخادرپ و  راو  تیلهاـج  یئاـمن  دوخ  هب  هداـهن و  يراـنک  هب  شیوخ  ظوفحم 
تسا . هتشذگ  راک  زا  راک  هک  هدوب  یتقو  نیا  اعبط  و  تسا ، هتشگ  سیخ  شنابیرگ  ات  هتسیرگ  مغ  ترسح و  زا  هدروخ و  ینامیشپ 

یکی رایتخا  زج  مدیدن  يا  هراچ  دومرف " : یم  تسناد و  یم  بجاو  ار  نایماش  اب  ندیگنج  ع )  ) نینموملا ریما  الوم  هک  دوب  لئالد  نیمه  هب 
هب ندش  رفاک  زج  تسین  یهار  رگید " : یترابعب  ای  تسا "  هتشگ  لزان  ص )  ) دمحم رب  هچنآ  هب  ندش  رفاک  ای  اهنآ ، اب  ندیگنج  هار : ود  زا 

 " تعامج . نآ  اب  ندیگنج  ای  تسا  هتشگ  لزان  دمحم  رب  هچنآ 
یم روتسد  رسای ، رامع  و  يراصنا ، بویا  وبا  بلاطیبا ، نب  یلع  نینموملا  ریما  دننام  شباحصا  نیرت  هتسجرب  هب  هراومه  ص )  ) یمارگربمایپ

و دـش ، هتـشاگن  موسدـلج  رد  تاروتـسد  نیا  نمـضتم  ثیداحا  و  دـنگنجب ، ناگدـش  ردـب  نید  زا  نارگزواجت و  نالـسگ و  نامیپ  اـب  داد 
هیواعم . ناتسدمه  زا  دنترابع  نارگ  زواجت  هک  دنتشاد  رظن  قافتا  مدقتم  نادنمشناد 

باتک هک  یلاحرد  دـگنجب ؟ ع )  ) یلع نینموملریما  اب  داد  یم  هزاجا  دوخ  هب  دوب  بجاو  شلتق  وا و  اب  ندـیگنج  هک  يا  هیواـعم  نیا ، رباـنب 
فالخا يزیچ  هرابرد  هاگ  ره  هک "  تفابیم  نینچ  نآ  رد  دیامن  يوریپ  تساوخ  یم  رگا  تشاد و  رارق  شربارب  رد  شربمایپ  تنـس  ادخ و 

بجوم هبهک  یناسک  دیا " و "  هدروآ  نامیا  نیسپ  زاب  زور  ادخ و  هب  رگا  دیرادب  هضرع  ربمایپ  ادخ و  هب  ار  نآ  دیدرک  ادیپ  شکمـشک  و 
هچنآ

هحفص 119 ] ] 
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تموکح يرواد و  هداتـسرف  ورف  ادـخ  هچنآ  قباطم  هک  یناسک  دـننارفاک " و "  نامه  دـنیامن  یمن  تموکح  يرواد و  هداتـسرف  ورف  ادـخ 
. " دننارگمتس نامه  دنیامن  یمن 

لصف لح و  ار  نآ  هک  یتنس  نآرق و  مکحم  تایآ  هب  هعجارم  اب  هکلب  گنج ، اب  دیابن  ار  دوخ  فالتخا  ناناملـسم  نآرق  مکحب  و  نیاربانب ،
زا راک  زاغآ  رد  ع )  ) یلع نینموملاریما  تهج  نیمه  هب  دننزب . گنج  هب  تسددـیابن  راک  نیا  زا  شیپ  زگره  دـنرادرب و  نایم  زا  دـیامن  یم 

هبداهـشتسا اب  ار  تجح  دوخ  دـنیامن و  هضرع  دوب - شیاـیوگ  شریظن و  دوخ  هک  میرکنآرق - هب  شیوخ  يواـعد  تساوخ  یم  ناـفلاخم 
هب ار  امـش  نم  ناه  : دومرف یم  هیواـعم  یمازعا  تئیه  هب  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  زاـب  درک . یم  ماـمت  ناـنآ  رب  تنـس  نآرق و  هفیرـش  تاـیآ 
امش نم  ناه  تشون " : دندوبشدزن  هک  ینایـشرق  هیواعم و  هب  يا  همان  رد  میامن " و  یم  توعد  شربمایپ  تنـسو  لج  زع و  يادخ  باتک 

خساپ توعد  نیاب  ناورجک  نآ  اما   " میامن . یم  توعد  تما  نیا  نوخ  ندش  هتخیر  زايریگولج  هب  شربمایپ و  تنـس  ادخ و  باتک  هب  ار 
زا شیوخ  تاجنيارب  هداـتفا  رد  ونازب  راز  راـک  هصرع  ردهک  نآ  اـت  دـندشن  تنـس  نآرق و  هب  فـالتخا  هضرع  هب  رـضاح  دـندادن و  تبثم 

نینچ هب  نمشدهکنآ  زا  لبق  دوخ  ماما   218 لایرس : هرامـش  مینک . لح  نآرق  وترپ  رد  ار  فالتخا  دیئایب  هک  دندروآ  رب  دایرف  یمتح  گرم 
هوتـس هب  گنج  راشف  زا  نوچ  ادرف  هک  منیب  یم  ارت  دوب " : هدومرف  هیواـعم  هب  ياهماـن  رد  ـالثم  هدومن و  ینیب  شیپ  دـیوج  ترداـبم  يراـک 

شمیظعت نابز  اب  هکیناوخب  یباتک  هب  هعجارم  هب  ار  منارای  ارم و  يرآ و  رب  دایرف  دنرآ  یم  رب  دایرف  يراب  نیگنـس  زا  هک  ینارتش  نوچیئآ 
زا تا  هتسد  وراد  هک  تسا  الاح  نیمه  يرادنپ  دوب " : هتشون  وا  هب  يرگید  همان  رد  شراکنا " و  لدب  دیئامن و  یم 

هحفص 120 ] ] 

ای دوخاهنآ  هکیلاح  رد  دنک  یم  توعد  ادخ  باتک  هب  هعجارم  هب  ارم  هدمآ و  هوتس  هب  رایـسب  نداد  هتـشک  یمتح و  گرم  یپایپ و  تابرض 
 " دنا . هاریب  یلسگ  تعیب  ای  دنرفاک  نآ  هب 

هزین رـس  رب  یعمج  هتـسد  ندـش  هتـشک  عوقولا و  بیرق  تسکـش  سرت  زا  ار  اـه  نآرق  هک  تسویپ  ققحت  هب  يزور  شترـضح  یئوگ  شیپ 
ار ادخ  باتک  هب  توعد  دیاب  رتدوز  همه  زا  نم  ادخ  ناگدنب  دومرف " : زورنآ  رد  ماما  و  دنرب . ردب  هکلهم  زا  هلیح  نیااب  ار  دوخ  ات  دـندرک 

امـش زا  رتهب  نم  دنتـسین . نآرق  وریپ  رادنید و  حرـس  یبا  نباو  هملـسم  نب  بیبح  طیعم و  یبا  رـسپ  صاعورمع و  هیواعم و  نکیل  میریذـپب ،
نیرت ریرش  اه و  هچب  نیرتدب  اهنآ  ما و  هتـشاد  سامتو  دروخرب  اهنآ  اب  یگرزب  رد  ما و  هدوبانـشآ  اهنآ  اب  یکدوک  رد  مسانـش . یم  ار  اهنآ 
تهج نآ  زا  دنا  هدربن  الاب  ار  نآرق  اهنیا  مسق  ادـخب  دوشیم . هدز  یئاوران  لطاب و  روظنم  هب  هک  تسا  یقح  نخـس  ناشفرح  دنتـسه . اهدرم 

 " ندز . همدص  و  لزلزت ، یتسسداجیا و  تسا و  بیرف  هعدخ و  ناشراک  هکلب  دننک ، یم  لمع  نآ  هب  شدنسانش و  یمهک 

یلع تلیضف  رد  یثیداحا 

هدرکن راذگورف  یـششوک  چـیه  زا  هنالهاج  بوشآ  نیا  هطرو  هب  ناشنداتفا  زا  يریگولج  ناناملـسم و  هب  ندادرادـشه  يارب  یمارگ  ربمایپ 
دنگنجب وا  اب  ادابم  دنناسرب  وا  هب  يرازآ  همدص  نیرتکچوک  ادابم  دوب  هدرک  راطخا  هدناسانـش و  ار  یلع  نینموملاریما  تلزنم  ماقم و  دوب و 

دنرادب شتـسود  هک  قیوشت  ودوب  هدرک  توعد  دنیامن و  یهاتوک  شیرای  زا  ای  دنریگب  لد  هب  ار  وا  هنیک  ای  دننک  شتنعل  هداد  شمانـشد  ای 
تادیکاتزا سپ  ار  بیغرت  قیوشت و  هلمج  نیا  و  دنشاب ، وا  اب  هراومه  دنزاس و  شیوخ  هار  لعـشم  ار  شیئامنهار  رون  هدومن  يوریپ  وا  زاو 

مهارف ناشتعاطا  اب  ار  شتعاطا  درامش و  یم  ربمایپ  تیالو  یهلا و  تیالو  نیرق  ار  شیرادتسود  تیالو و  هک  دوب  هدرک  یهلا  تاشیامرف  و 
یم هقدص ) ای   ) تاکز عوکر  لاح  رد  دـنراذگ و  یم  زامن  هک  ینانموم  شربمایپ و  تسا و  ادـخ  طقف  امـش  یلو  دـیامرف " : یم  ودراد  یم 
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نانموم يا  دنهد " و " 

هحفص 121 ] ] 

 " دینک . تعاطا  دنیامش  زا  هک  یناهدنامرف  ربمایپ و  زا  دیئامن و  تعاطا  ادخ 
تایضقم هب  دسانش و  یمن  ار  ع )  ) یلع نینموملاریما  تلزنم  ماقم و  دروآ و  یمن  دورف  ص )  ) ربمایپ ادخ و  نامرف  هب  رس  هیواعم  همه  نیا  اب 

 ". دنخزود همیه  نارگمتـس  در  و  ناسیئر ، دوش و  یم  نارگمتـس  زا  دـبات و  یم  رب  سدـقم  ماکحا  نآ  تیعبت  زارـس  دـنکیمن و  لمع  نآ 
نانخـس نیا  الثم  و  ص )  ) مرکا لوسر  تاشیامرف  رگید  زا  کیچیه  هن  دزاس و  یمن  عیطم  عناق و  ارهیواـعم  ثیدـح ، هیآ و  همه  نیا  يرآ ،

: شرابرهگ حیرص 
. " دوب دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  توافت  نیا  اب  تشاد  یسوم  اب  نوراه  هک  دراد  ار  یتلزنم  نم  هب  تبسنیلع  " 

درادـیم نمـشد  ار  وا  هک  ره  رادـب و  تسود  دراد  یم  شتـسود  ار  هک  ره  ایادـخ  تـسا . وا  يـالوم  یلع  متـسه  وا  يـالوم  نـم  هـک  ره  " 
 " راذگ . راوخ  شدراذگ  یم  راوخ  ار  هک  ره  نک ، يرای  دیامن  یم  شیرای  ار  هک  ره  رادبنمشد ،

ار یلع  هک  ره  و  تسا ، هدیچیپ  ادخ  نامرف  زا  رس  دچیپب  نم  نامرف  زا  رـس  هک  ره  و  تسا ، هدرک  تعاطا  ار  ادخ  دنک  تعاطا  ارم  هک  ره  " 
 " تسا . هدیچیپ  نم  نامرف  زا  رس  دچیپب  یلع  نامرف  زارس  هک  ره  و  تسا ، هدرک  تعاطا  ارم  دنک  تعاطا 

دندـنویپن نم  هب  ضوح  هرانک  هب  ات  ود  نیا  ار . منادـناخ  ار  منامدود  و  نآرق )  ) ادـخ باـتک  مراذـگ : یم  اـج  رب  ناـتیارب  اـهبنارگزیچ  ود  " 
 " درک . دیهاوخ  راتفر  ود  نیا  اب  هنوگچ  نم  زا  سپ  هک  دیشیدنیب  دیشاب و  بظاوم  نیاربانب ، دنریذپیمن . یئادج  مه  زا  زگره 

دنیـشنب هداد  هدعو  نمب  مراگدورپ  هک  یی  ینادواج  تشهب  رد  دریمب و  مگرم  نوچ  دنک و  یگدنز  میناگدنز  نوچ  دـهاوخ  یم  هک  ره  " 
یهارمگ هب  هجوـچیه  هب  درک و  دـهاوخن  ردـب  نید  زا  ار  امـش  زگره  يو  اریز  دریگشیوـخ ، یلو  درادـب و  تـسود  ار  بلاـطیبا  نـب  یلع 

 " درب . دهاوخن 
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نامیالعـشم و تسا و  يرادـنید )  ) تیادـه و مچرپوا  هدومرف : بلاطیبا و  نب  یلع  هرابرد  تسا  هدرک  یـشرافس  نمب  نایناهج  راگدورپ  " 
دنرب " . نامرف  ارم  هک  یناسک  همه  رون  منارادتسود و  ماما 

تسا "  تبث  بلاطیبا  نبیلع  هب  يزرو  قشع  نموم ، همانراک  زاغآ  رد  " 
یتشآ دشاب  یتشآ  امش  اب  هک  یسک  ابو  مگنج  رد  دگنجب  امش  اب  هک  یسک  اب  نم  مالـسلا " : مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هب  ور 

. " ما
تسا "  ینموم  ره  یلو  نم  زا  سپ  واو  یلع ، زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  " 

. " دوب یهاوخینموم  ره  روما ) راد  هدهع  و   ) یلو نمفرط  زا  نم  زا  سپ  وت  ع " :)  ) یلع هب  باطخ 
هک ره  درآ . یم  رد  نایناهج  راگدرورپ  ياه  تشهب  هب  ار  ناکین  هک  یهوکـشاب  هدـنامرف  و  نایقتم ، ياوشیپ  تسانینموملاریما و  یلع  " ... 

نکر نایم  رد  ادخ  تدابع  هب  لاس  نارازه  يا  هدنب  رگا  دوش . ماکان  درامش  شیوگغورد  هک  ره  ددرگ و  راگتسرد  درامـش  وگتـسار  ار  وا 
هدوسرف هتـسب و  هنیپ  شنت  ات  هدنارذگ  ماقم  نکر و  نایم  رد  ادخ  تدابع  هب  لاس  نارازه  يا  هدنب  رگا  دوش . ماکان  درامـش  نارذگ  ماقم  و 

. " دزادنا خزود  شتآ  رد  يورب  شیادخ  دراد  یم  نمشد  ار  دمحم  لآ  هک  دیآ  رد  ادخ  ناتسآ  هب  یلاح  رد  دشاب و 
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. " دراد یمن  نمشد  ارت  یسک  قفانم  زج  دراد و  یم  تسود  نموم  طقف  ارت  واهب " : باطخ 
هرود رد  درادـب  تسود  ار  ناـشردام  ردـپ و  ود و  نیا  درادـب و  تسود  ارم  هک  ره  هتفرگ " : ار  ع )  ) نیـسح نسح و  تسد  هـک  یلاـح  رد 

دوب " . دهاوخ  ما  هبترم  رد  نم و  اب  تمایق 
منت "  اب  تسا  نم  رس  نوچ  نم  اب  یلع  " 

. " دروآ دهاوخ  رد  شتآ  هب  ار  وا  امتح  ادخ  دشاب  ام  نادناخ  ینعی  ام  هاوخ  دب  سک  ره  هک  دنگ  وس  تسا  وا  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  " 
تـسا وـت  هراـبرد  ار  هچنآ  درادـب و  نمـشد  ارت  هک  یـسک  رب  ياو  دـیامن و  دـییاتار  تقح  درادـب و  تسود  ارت  هکنآ  هب  اـشوخ  یلع  يا  " 

دیامن " . بیذکت 
ار یلع  هک  ره  درادب و  تسود  ار  یلع  دیاب  درادیم  تسود  ارم  هک  ره  " 
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وا دزرو  ینمشد  ادخ  اب  هک  ره  و  تسا ، هتشاد  نمشد  ار  لجوزع  يادخ  درادب  نمشد  ارم  هک  ره  و  تسا ، هتشاد  نمشد  ارم  درادب  نمـشد 
. " تخادنا دهاوخ  رد  شتآ  هب  ار 

درادهرهب "  ادخ  دوجو  زا  اریز  دیهدن ، مانشد  ار  یلع  " 
راوخ و هک  ره  زوریپ ، تشگ و  دهاوخ  يرای  دـیامن  شیرای  هک  ره  ناراک . دـب  لتاق  تسا و  ناورکین  هدـنامرف  (- ع  ) یلع هب  هراشا  نیا - " 

. " تشگ دهاوخ  راوخ  شدراذگ  عافدیب 
. " تسا هداد  رازآ  ارم  درازایب  اریلع  هک  ره  "

 " تسا . هتشاد  نمشد  ارم  درادب  نمشد  ار  یلع  هک  ره  و  تسا ، هتشاد  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  یلع  هک  ره  " 
. " ناکین هوکش  رپ  هدنامرف  و  نایقتم ، ياوشیپ  و  تسا ، ناناملسم  رورس  وا  تسا ، هدش  ماهلا  بلطم  هس  نم  هب  یلع  هرابرد  " 

ار وا  ادخ  دهد  مانشد  ار  ادخ  هک  ره  و  دشاب ، هداد  مانشد  ار  لج  وزع  يادخ  دهد  مانشد  ارم  هک  ره  و  دشاب ، هداد  مانشد  ار  یلع  هک  ره  " 
دنکفا " . دهاوخ  شتآ  رد  ورب 

نب یلع  نمـشد  هک  دیآ  رد  لج  زع و  يادـخ  ناتـسآ  هب  یلاح  رد  سپـس  دـشاب  هدرک  تدابع  ار  ادـخ  لاس  رازه  نیدـنچ  يا  هدـنب  رگا  " 
هایس " . ار  شیور  درک و  دهاوخ  هابت  ار  شراگزور  ادخ  شتیالو ، دهعت  هدننک  ضقن  تسا و  وا  قح  رکنم  بلاطیبا و 

يادـخ ناگدـنب  زا  یکی  رگا  نم . شناد  هنیجنگ  واو  منوخ ، شنوخ  تسا و  نم  رادرک  يوخ و  شرادرک  يوـخ و  (ع " -) یلع هب  هراـشا 
یلع نمشد  هک  دیآ  رد  لج  زع و  يادخ  ناتـسآ  هب  هک  یلاح  رد  دعب  دشاب و  هدرک  یگدنب  ماقم  نکر و  نایم  لاس  رازه  ار  ادخ  لج  وزع 

. " دنکفا دهاوخ  خزود  شتآ  رد  يورب  ار  وا  تمایق  زور  ادختسا  نم  نادناخ  بلاطیبا و  نب 
وت اب  لاـح  نیعرد  ددرگ و  کـیراب  يوم  اـت  دراذـگب  زاـمن  نادـنچ  ددرگ و  فیحن  راز و  اـت  دریگب  هزور  نادـنچ  رگانم  تما  یلع  يا  " 

. " شتخادنا دهاوخ  شتآ  رد  يورب  ادخ  دزرو  ینمشد 
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دشاب " . هدز  مقر  ار  شروبع  هزاجا  هک  نآ  رگم  تشذگ  دناوتن  طارص  زا  سکچیه  " 
دراد تراظن  تشهب  رب  وا  دشاب . هتشاد  هارمه  ار  شنادناخ  وا و  يرادتسود  تیالو و  قیدصت  رگم  تشذگ  دهاوخن  طارص  زا  سکچیه  " 
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. " شتآ هب  ار  شناهاوخدب  درآ و  یم  رد  نآ  هب  ار  شنارادتسود  و 
زا ینمیا  هیام  دـمحم  لآ  تیالو  طارـص ، زا  روبع  هزاـجا  دـمحم  لآ  قشع  تسا ، خزود  شتآ  زا  يراگتـسر  هگرب  یـسانش  دـمحم  لآ  " 

باذع " .
زج دراد و  یمن  شتـسود  نموـم  زج  یـسکاریز  تسود ، ار  بلاـطیبا  نب  یلع  میوـمع  رـسپ  مردارب و  هک  منک  یم  شرافـس  امـشب  مدرم  " 

. " شدراد یمن  نمشد  قفانم 
تـسد اب  تسناوتن  هک  ره  نیاربانب ، تسا . اهنآ  دض  رب  داهج  راد  هدـهع  ادـخ  دـنگنج . یم  یلع  اب  هک  دوب  دـنهاوخ  یتعامج  نم  زا  سپ  "

داهج شفطاوع )  ) شلد هلیـسوب  دزرو  تدهاجم  نابز  اب  تسناوتن  هک  ره  و  دنک ، داهج  ناشنابز  اب  دنک  داهج  اهنآ  هیلع  هحلـسا ) تردقو  )
تسین " . يزیچ  نیا  زا  رت  نییاپ  و  دیامن ،

و يدونـشخ ، دروم  مه  دـیتسه و  دونـشخ  مه  اـهنآ  وـت و  هک  دـیئآ  یم  رد  زیخاتـسر  هب  یلاـح  رد  تا  هعیـش  وـت و  (ع " :) یلع هب  باـطخ 
هدـیقع و زا  ینعی   ) وت زا  هک  ره  دومرف " : تسا ؟ نم  نمـشد  هک  دیـسرپ : مشخ " . دروم  دننیگمـشخ و  هک  دـنیآ  یم  یلاح  رد  تنانمـشد 

. ) دیامن تنعل  ارت  دیوجب و  يرازیب  ترادرک 
. " دتلغ رد  بادرگ  هب  دشک  زاب  نآزا  ياپ  هک  ره  دهرب و  دیآ  رد  نآ  هب  هکره  هک  دراد  ار  حون  یتشک  شقن  امش  نایم  رد  منادناخ  "

تعافش اب  دیآ  رد  لجوزع  يادخ  ناتسآ  هب  ام  هب  نتشاد  تبحم  لاح  رد  هک  ره  اریز  دیشاب ، تبحم  هب  ص )  ) ربمایپ نادناخ  اماب  هتسویپ  " 
ماوت ام  قح  نتخانـش  اب  رگم  دهدن  دوس  شراک  ار  يا  هدنب  چـیه  تسا  وا  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  دـنگوس  دـمآ . دـهاوخرد  تشهب  هب  ام 

دشاب " .
دشاب دمحم  نادناخ  هاوخدب  هک  یلاح  رد  دیآ  رد  ادخ  ناتسآ  هب  ات  دیریگب  هزور  درازگب و  زامن  ودتـسیاب  ماقم  نکر و  نایم  يدرم  رگا  " 

. " دمآ دهاوخ  رد  شتآ  هب 
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. " درک مهاوخ  یسرپزاب  هراب  نیا  رد  امش  زا  زیختسر  يادرف  و  دیرادب ، تسود  ار  منادناخ  هک  هداد  رارق  نیا  امش  هدهع  رب  ارم  دزم  ادخ  " 
دیآ " . لمع  هب  یسرپ  زاب  نانآ  زا  یلع  هرابرد  دیاب  نوچ  ناشدیرادهگن ،  " هک دمآ  دهاوخ  دیامرف  یم  زیخاتسر  ءهنحص  حرش  رد 

شراگدرورپ هب  هار  دزیوآ  ام  هب  هک  ره  ببس  نیمه  هب  تسا ، هتخیوآ  ایند  رد  شناراسخاشهک  تشهب  رد  میتسه  یتخرد  منادناخ  نم و  " 
 " درب .

یتشآ نانیشن  همیخ  نیا  اب  هک  ره  اب  نمناناملسم  دندوب " : نآ  رد  ع )  ) نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  هدرک و  اپ  رب  يرداچ  هک  یلاح  رد 
تشرس و كاپتخبکین  زج  دشاب . ناشرادتسود  هک  متسه  یسک  رادتسود  مگنج . رد  دشاب  گنج  رد  نانآ  اب  هک  ره  اب  و  ما ، یتشآ  دشاب 

. " دراد یمن  ناشنمشد  دازکاپان  تخبدب  زج  دراد و  یمن  ناشتسود  دازکاپ 
یهاوگ رگم  درذگن  رد  نآ  زا  سکچیه  دهن  خزود  لپ  رب  طارـص  دروآ و  درگ  ار  هدنیآ  نیـشیپ و  ياهلـسن  ادخ  نوچ  تمایق  هرود  رد  " 

 " دشاب . هتشاد  هارمه  بلاطیبا  نبیلع  تیالو  رب  یتئارب 
. وا اب  ینمـشد  و  (ع ) یلع یتسود  تیالو و  هرابرد  شتاشیامرف  نارکیب  رحب  زا  يرهب  ام و  ناـشلا  میظع  ربماـیپ  زا  دوب  ثیدـح  لـهچ  اـهنیا 

هدینش ار  شزاونلد  راتفگ  هدرک و  كردار  نابرهم  ربمایپ  يدرگاش  رادید و  ضیف  هک  يورکین  لداع و  یباحـص  مادک  میـسرپ : یم  نونکا 
رکیپ رب  دـیامن و  یم  قدـص  شدوجو  رب  ینعم  ماـمتب  فـیرعت  فـصو و  نآ  هک  هتـسناد  دشابهتخانـش و  هدـید و  ار  ع )  ) ناـیقتم يـالومو 

ع)  ) نایقتم يـالوم  زا  يور  تسا  نکمم  اـهنیا  زاسپ  يورکین  لداـع و  یباحـص  مادـک  میوگ  یم  دـیآ - یم  تسار  شیـالاو  تیـصخش 
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هب دناوت و  یم  ات  دنک و  هناحلـسم  مایق  هئطوت و  وا  هیلع  دوش و  شهاوخدـب  دزرو و  ینمـشد  وا  اب  دزاس و  هشیپ  شهار  زج  یهار  دـباترب و 
زج هک  یناملسم  دنک ، یمن  راک  نینچ  مه  يداع  ناملسم  کی  یتح  ددنبب ؟ ارتفا  تمهت و  رابگرب  دهد و  مانشد  ار  وا  شارخـشوگ  يادص 

دشاب . هتشادن  هرهب  یسانشنید  نید و  زا  یکدنا 

دنک یم  هرخسم  ار  ربمایپ  ثیداحا  هیواعم 

يزابسوه و ینارتوهـش و  بالجنم  هب  ار  وا  هدومن و  بلـس  وا  زا  تریـصب  هدرک و  روک  ار  شلقع  مشچ  بصعت  هک  تسا  یـسک  راک  نیا ،
دیلپ دوجوم  نیا  تسین . نایفسوبا  رسپ  زج  یسک  كولفم  تخب  هریت  نآ  و  دشاب . هتخادنارد  يراک  هدوهیب 
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ار نآ  هاگیب  هاگ و  ره  دومن  یناملـسم  راهظا  غورد  هب  هک  اهدـعب  دوب و  تنـسو  تلاسر  نآرق و  رکنم  اهتدـم  ات  هک  تسا  ناـمه  یئانثتـسا 
هد زا  یکی  صاقو - یبا  نب  دعس  یتقو  دینک  یم  هظحالم  راب . دنب و  یب  ورس  دوخ  ناهاشداپ  ناشکندرگ و  همه  لثم  انیع  درک  یم  هرخسم 

هناضرتعم دنک و  یم  لقن  تسا  هدینـش  ع )  ) یلع هراب  رد  ص )  ) ربمایپ زا  هکار  یثیداحا  وا  يارب  دنا - هتفای  تشهب  هدژم  دنیوگیم  هک  يرفن 
 " هک ص )  ) ربمایپ هتفگ  گرزب - وگتـسار  نآ  يرافغ - رذوبا  نوچ  دـنک و  یم  حـیر  جارخا  یگرخـسم  ناونعب  هیواـعم  دورب  دزیخ  یم  رب 
هک یماـگنه  دـننک . ینادـنز  ار  وا  هـک  روتــسد  دـهد و  یم  رــس  يا  هدـنخ  دوـش  یم  رکذـتم  شیاربار  دوـب "  دــهاوخ  شتآ  رد  هیواـعم 

: دیوگ یم  هیواعم  دیامن  یم  ضارتعا  وا  يراوخبارـش  هب  هدرک  هراپ  ار  هیواعم  هب  قلعتم  بارـش  ياهکـشم  يراصنا  لهـس  نب  نمحرلادـبع 
. دریگ یم  هرخـسم  هب  ار  شرکنم  زا  یهن  هناهاوخریخ و  داقتنا  فرح  نیا  اب  و  هداد . تسد  زا  ار  شلقع  هک  تسا  يدرمریپ  وا  دینک ، شلو 
؟ تسا هتسج  دانتسا  شا  هدومرف  هب  شرکنم  زا  یهنرد  يو  هک  ار  نآای  ار ؟ ورکین  لداع و  یباحص  نآ  تسا ؟ هدرک  هرخسم  ارچ  مناد  یمن 

مکح راب  ریز  مه  دیاش  دروخ  یم  راوخ  رگج  هدـنه  رـسپ  هب  تالامتحا  نیا  همه  تروص ، ره  رد  هدروآ ؟ يو  هک  ار  ینیناوق  تعیرـش و  ای 
راکزواجت هتـسد  راد و  ارت  هک "  ار  رامع  هراـبرد  ص )  ) ربماـیپ ثیدـح  شیارب  صاـعورمع  مه  یتقو  دور  یمن  يراوخبارـش  میرحت  یهلا 

ام رگم  یشاشب . يور  یم  یتقو  یتح  ینک  یم  لقن  ثیدح  امئاد  یتسه و  یمهفن  ریپ  وت  دیوگیم : وا  هب  دیامن  یم  لقن  دشک "  یم  یلخاد 
. يا هدناروش  نم  هیلع  ار  ماش  مدرم  وت  دیوگیم : ام و  ياههزین  رس  رب  شنتخادنا  دندروآ  هک  دنتشکشنارادفرط  یلع و  ار  وا  میتشک ؟ ار  وا 

یئوگب ؟ ینک و  لقن  دیاب  يا  هدینش  ادخ  ربمایپ  زا  هچ  ره  رگم 
نیا رد  تسا ؟ رامع  لتاق  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  درادـنپ  یم  هک  تسا  هناوید  مهفن و  ردـق  نآ  ای  دـنزیم  یگرخـسم  هب  ار  فرح  نیا  ایآ 

تسا ود  نآ  لتاق  ص )  ) ادخ ربمایپ  ایآ  تفگدهاوخ ؟ هچ  رایط  رفعج  ادهشلادیس و  هزمحهرابرد  تروص 
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: دیوگب یئوررپ  اب  هک  تسین  دیعب  هیواعم  نوچ  يروتاتکید  ریذپان و  قحهزره  زا  هتخادنا ؟ ناکرشم  هزین  رـشمش و  نایم  ناش و  هدروآ  هک 
زا اهنیا  همه  تسا ؟ هتفرگ  يراوس  ناش و  هتفیرف  تافرخزم  نیا  اـب  هتفاـی و  رخ  يا  هدـع  مه  دـیاش  تسا  هتـشک  ار  ودـنآ  ادـخ  ربماـیپ  هلب ،

هیلع ار  ماش  مدرم  وت  هک "  فرح  نیا  زا  یهگناو  دـیآ . یم  رب  میـسانشیم  ار  شدوخ  میناد و  یم  ار  شیاه  فرح  اهراک و  هک  يا  هیواـعم 
مرم هب  یهلا  نیناوق  ماـکحا و  مـالعا  و  ص ،)  ) ربماـیپ هیور  تاـشیامرف و  تنـسغیلبت و  رگا  اـیآ  دراد ؟ يروـظنم  هچ  يا " ... هدـناروش  نم 
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تریاغم وا  یـسایس  ماکحا  غیلبت  زا  تسد  قلخ  ندیروش  زا  يریگولج  يارب  دیاب  دش  ینید  یب  راکمتـس و  هاش  هیلع  نانآ  ندـیروش  ثعاب 
نید و نانمـشد  نیرتز  وت  هنیک  زا  هداهن و  شلد  رب  يریذپان  قح  رهم  ادـخ  هک  یـسک  زا  اهنیا  دـنازرل ؟ یم  ار  شیرگ  دادـیب  میژر  دراد و 

تسین . دیعب  تسا  تلادع 
: دیوگ یم  وا  هب  هیواعم  تسا . هدرک  دای  نآ  زا  مه  میرک  نآرق  هک  دنک  یم  دزـشوگ  وا  هب  ار  يراوخ  ابر  تمرح  ثیدح  تماص  نب  هدابع 

یثیدح هدابع  هک  راب  رگید  دوش  تحاران  هیواعم  دنچره  دوشیمن ، هن ، دیوگ  یم  هدابع  نزن  یفرح  نآ  زا  راذگب و  توکسم  ار  ثیدح  نیا 
چوپ چیه و  ار  ص )  ) یمارگ ربمایپ  ثیدح  وا  تسا  تفم  شفرح  نیا  دیوگ : یم  هدرک  مدرم  هب  ور  دـنک ، یم  غیلبت  لقن و  ص )  ) ربمایپ زا 

دوش یمن  شنتسبراکب  ندیشوین و  هب  رضاحو  درامش  یم 
راصنا تعامج  امـش  زج  دندمآ  مندید  هب  مدرم  همه  هداتق  وبا  دیوگ : یم  وا  هب  هیواعم  دنیب . یم  ار  وا  يراصنا  هداتق  وبا  دـیآ  یم  هنیدـم  هب 

وت و بیقعت  رد  دیوگ : یم  هداتق  وبا  وک ؟ يراوس  نارتش  نآ  سپ  دیوگ  یم  میتشادن  یبکرم  واپ  راهچ  دیوگ : یم  مندیدب ؟ دیئآ  یمن  ارچ 
دومرف ام  هب  ادخ  ربمایپ  دیوگ : یم  هداتق  وبا  هداتق  وبا  يا  تسا  روط  نیمه  هلب ، دـیوگ : یم  میدرک  ناشحبذ  ردـب  گنج  رد  تردـپ  درگیپ 

: دسرپ یم  هیواعم  تشگمیهاوخ . وربور  يداصتقا  ضیعبت  اب  وا  زاسپام  هک 
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وا رادید  هب  اتدینک  ربص  نیاربانب  دـیوگ : یم  میئامن . تمواقم  ربص و  داد  روتـسد  دـیوگ : یم  دـینک ؟ هچ  طیارـش  نآ  رد  هک  دادـن  روتـسد 
دیارس : یم  نینچ  دنک  یم  ادیپ  عالطا  هیواعم  فرح  نیا  زا  نوچ  ناسح  نب  نمحرلادبع  دیسرب .

رخص نب  هیواعم  هب  نم  لوق  زا  ناه 
: وگب تسا  نانموم  ریما  هک 

درب میهاوخ  راظتنا  درک و  میهاوخ  ربص  ام 
میریگب . نداد  سپ  باسح  ندروخ و  غیرد  زور  ار  امش  نابیرگ  ات 

هک هتشادن  رواب  هتسبن و  نامیا  ازج  زور  هب  هدرواین و  دورف  يوبن  شیامرف  ینامـسآ و  یحو  ربارب  رد  رـس  راکهبت  نآ  هک  تسا  نیا  تقیقح 
هتـشاد اور  متـس  هتـشگ و  لئاق  يداصتقا  ضیعبت  هکنآ  زا  ناشداد  ات  دنیامن  یهاوخداد  وا  هیلع  دنـسرب و  مرکا  ربمایپ  رادید  هب  نانآ  يزور 

سب ار  وا  یشک  ندرگ  یکلسم و  دب  یشیک و  رفاک  نیمه  و  دناتسب .

درادرب نایم  زا  مه  ار  لوسر  مان  دهاوخ  یم  هیواعم 

تخادرپ رد  وا  هب  یکمک  هیواعم  دراد . ندرگ  هب  یـضرق  هک  دـنک  یم  یتحاران  راهظا  هتفر و  هیواعم  شیپ  يراصنا  بویا  وبا  یتیاور  ربانب 
: دیامرف یم  هک  مدینش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  دیوگ : یم  تبسانم  نیا  هب  دنک و  یم  هظصالم  ار  يدنسپان  عضو  سپـس  دیامن . یمن  شـضرق 

داد روتسد  ام  هب  دیوگ : یم  طیارش ؟ نآ  رد  امـش  هب  داد  يروتـسد  هچ  دسرپیم : هیواعم  دوب . دیهاوخ  يداصتقا  ضیعبت  دهاش  نم  زا  سپ 
تساوخ . مهاوخن  يزیچ  وت  زا  زگره  رگید  ادخ  هب  دیوگیم : بویا  وبا  دینک . ربص  نیاربانب  دیوگ : یم  هیواعم  دینک . تمواقم  ربص و 
ضیعبت دـهاش  نم  زا  سپ  هک  دوـمرف  تسرد  ادـخ  ربماـیپ  تفگ : تفر و  هیواـعم  دزن  بوـیا  وـبا  هدـمآ : زین  تراـبع  نیدـب  ارجاـم  نـیمه 

هک متسه  یـسک  نیلوا  نم  هدومرف و  تسرد  ادخ  ربمایپ  تفگ : دینـشب  نیا  نوچ  هیواعم  دینک . تمواقم  ربص و  اب  دوب و  دیهاوخ  يداصتقا 
مهاوخن فرح  وا  اب  زگره  دیامن  یم  یخاتـسگ  شربمایپ  ادخ و  ربارب  رد  فرح  نیا  اب  دیوگ : یم  بویا  وبا  دـنک . یم  قیدـصت  ار  شفرح 
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درک . مهاوخن  تاقالم  و 
رارق لابقتـسا  مارتحا و  دروم  و  دـید ، یئور  دـب  درک ، یئاضاقت  هتفر  هیواعم  شیپ  بویا  وبا  تسا : هتـشون  ترابع  نیا  هب  يروباشین  مکاـح 

هیواـعم تشگ . میهاوخ  يداـصتقا  ضیعبت  راـچد  وا  زا  سپ  هک  درک  یئوـگ  شیپ  اـم  يارب  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تفگ : بوـیا  وـبا  تفرگن .
ربانب تفگ : میئآ . لئان  شرادید  هب  ضوح  رانک  هب  ات  مینک  تمواقم  ربص و  داد  روتسد  ام  هب  داد : باوج  داد ؟ امش  هب  يروتسد  هچ  دیسرپ 

دوشن . تبحص  مه  وا  اب  زگره  هک  درک  دای  مسق  هدمآ  مشخ  هب  بویا  وبا  دینک . ربص  نیا 
هدینش نینچ  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  تفگ : ناوخب . ثیدح  اميارب  تفگ : وا  هب  هیواعم  تفای . روضحهیواعم  ياه  تسشن  زا  یکی  رد  رکب  وبا 
هیواعم روتسدب  مدوب . مردپ  هارمه  نم  دیوگ : یم  هرکب  یبا  نب  نمحرلادبع  دیآ . یم  تنطلـس  هاگنآ  دوب  دهاوخ  لاس  یـس  تفالخ  هک  ما 

دندرک . نوریب  شرابرد  زا  ار  ام  هدز  ام  ندرگ  سپ  رب  نارومام  ناهگان  هب 
نبهریغم نب  فرطم  میـسانش : یم  رتهب  هدرک  لقن  ینئادـم  زا  تایقفوم "  رد " راکب  نبا  هچنآ  يور  زا  ار  شکاپان  نورد  هیواـعم و  تیهاـم 

تـشگ یم  رب  دعب  درکیم و  تبحـص  وا و  شیپ  تفریم  مردپ  میدش . مازعا  هیواعم  دزن  هب  هبعـش - نبهریغم  مردـپ - اب  دـیوگیم : یفقث  هبعش 
هدز مغ  مدید  و  درک . يراددوخ  ماش  ندروخ  زا  دمآ و  یبش  ات  درک . یم  ناتـساد  میارب  هیواعم  يراتفر  شوخ  يدنمدرخ و  زا  نم و  شیپ 

وا زا  تهج  نیمه  هب  تـسا . هداد  خر  مردـپ  یتـلود  راـک  دروـم  رد  اـم و  يارب  يدـب  دـمآ  شیپ  مدرک  رکف  مدـنام . رظتنم  یتعاـس  تـسا .
اب هک  یلاح  رد  تفگ : روطچ ؟ مدیسرپ : میآ . یم  اه  مدآ  نیرت  كاپان  شیپ  زا  نم  ناج  رسپ  تفگ  ینیگمغ ؟ بشما  هک  دش  هچ  مدیسرپ :

يرگداد رگا  دـش  یم  هچ  يا . هدیـسردنلب  ماقم  نیاب  نونکا  نینموملاریما  يا  وت  متفگ : وا  هب  میتشاد  هنامرحم  یـصوصخ و  هسلج  هیواـعم 
رگا دش  یم  هچ  يا . هدش  ریپ  رگید  وت  اریز  يداد ، یم  تعسو  ار  تناسحا  هرئاد  يدرک و  یم 
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دنرادن يزیچ  رگید  زورما  ادـخب  يدروآ . یم  اجب  ناشیدـنواشیوخ  قح  يدومن و  یم  فطل  رظن  مشاه - ینب  هب  تا - یمـشاه  ناردارب  هب 
داد دیـسر و  تموـکح  هب  رکبوـبا - ینعی  یمیت - نآ  منکب  يراـک  نینچ  تسا  لاـحم  تاـهیه  تـفگ : مباوـج  رد  دزادـنا . سارهب  ارت  هـک 
هب رمع - ینعی  یی - يدـع  نآ  دـعب  رکبوبا  دـیوگب : یکی  یهاگ  رگم  تفر ، نایم  زا  مه  شمان  درم  ات  اما  درک ، اراـهراک  نآ  دـینارتسگ و 

هلیبق مه  هاگنآ  رمع  دیوگب : یکی  یهاگ  رگم  تفر ، نایم  زا  مه  شمان  درم  ات  اما  دومن ، شالت  درک و  ششوک  لاسهد  دیـسر و  تموکح 
ره دای  وا و  مان  درم  ات  اما  دـش ، راتفر  نآ  وا  ابو  درک  ار  اهراک  نآ  درادـن و  وا  یئالاو  هب  یبسن  سکچیه  هک  دیـسر  تموکح  هبنامثع  اـم 

: دنیوگ یم  دنرب و  یم  دـنلب  گناب  هب  ار  شمان  راب  جـنپ  زور  ره  ص -)  ) مرکا ربمایپ  ینعی  یمـشاه - نآ  نکل  تشگ . دوبان  دوب  هدرک  هچ 
دوبان ار  شمان  میراپسب و  روگ  هب  ار  نآ  هکنیارگم  دنام  دهاوخ  نادیواج  يراک  هچ  ردام  یب  يا  لاح  نیا  اب  هللا . لوسر  ادمحم  نا  دهـشا 

مینادرگ ؟

شیاه همان  رد  یلع  هب  هیواعم  یخاتسگ 
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ای دـنک ؟ لمع  دروایب و  نامیا  نآ  هبو  دوش  میلـست  هتـشگ  لزان  ع )  ) یلع قح  رد  هک  یتایآ  ربارب  رد  هیواعم  تسا  نکممرگم  لاح ، نیا  اب 
ص)  ) ربمایپیناملسم دوش  یم  ایآ  درامشب ؟ يزیچ  هبهدروآ  لمعب  يو  زا  ص )  ) مرکا لوسر  هک  ار  یئاه  لیلجت  اه و  شیاتـس  اهدیجمت و 
ار یتشز  ياهفرح  نآ  لاح  نیع  رد  درادب و  رواب  ع )  ) یلع نینم  وملاریما  قح  رد  ار  شراب  رهگ  تاشیامرف  زا  ياهراپ  دـنادب و  وگتـسار  ار 

ریما هب  شیاه  همان  رد  هتشاد و  لوبق  ار  ص )  ) ربمایپ تاشیامرف  نآ  هیواعم  ایآ  هتشون ؟ وا  هب  راوخ  رگج  هدنه  رسپ  هک  دسیونب  شترضح  هب 
: هتشون نینچ  (ع ) یلع نینموملا 

یم نورب  ناـنچ  ار  شدـئاوز  هنیدـم  دوـمرف " : شا  هراـبرد  ص )  ) ادـخ لوـسر  يدـش  نوریب  هـک  ترجه  نیمزرــس  زا  اـهنیا ، رب  هوـالع  " 
هک داد  خر  نینچ  و  دـمآرد ، راک  زا  تسرد  شترـضح  نخـس  مدوخ  ناج  هب   " ار . هتخادـگ  نهآ  دـئاوز  يزادـگ  نهآ  هروک  هکدزادـنا 

نیمرح تکرب  زا  يدومن و  تماقا  قارع  رد  وت  ات  درک  درط  دوخ  زا  دیدن  شتماقا  هتسیاش  هک  ار  یـسک  دنکفا و  نورب  ار  شا  هدئاز  وهلابز 
هفوک هنیدم  ياجب  یتشگ و  مورحم 
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يدش . هریح " قنروخ " و "   " رواجم ناربمایپ  متاخ  ترواجم  ياجب  و  يدیزگرب ، يدیدنسپ و  ار 
ار نارگید  يدومن و  يراددوخ  ناشیرایزا  یتفرگ و  داـقتنا  داـبب  ناـشتموکح  هرود  رد  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  نیـشناج  ود  زین  نآ  زا  شیپ 
نآ روخ  رد  هتـسیاش و  ارت  یلاـعت  يادـخ  هک  يدـمآرب  یتموکح  یپ  رد  يدـیزرو و  يراددوخ  اـهنآ  اـب  تعیب  زا  یتخیگنارب و  اـهنآ  هیلع 
هک يدرک  ار  يزیچ  ياعدا  تسا و  راوشد  نازغل و  شهار  يرادـن و  ار  شندیـسر  يارای  هک  يور  الاب  یماـقم  هب  یتساوخ  تسا و  هدـیدن 

راـبب یبارخ  بوشآ و  هک  نیا  زج  يدوب  هتفاـی  تسد  تفـالخ  هب  تقو  نآرد  رگا  مدوخ  ناـجب  دومنن . کـمک  ارت  یـسک  شققحت  هار  رد 
دنلب وت  اریز  دور ، دادترا  یگدنکارپ و  هب  هعماج  هک  دش  یمن  لصاح  نیا  زج  وت  يدـصت  زا  يا  هجیتن  يدرب و  یمن  شیپ  زا  يراک  يروآ 

يا . هدرک  زارد  مدرم  رس  رب  ار  تریشمش  نابز و  هک  یتسه  يرورغم  هاوخ و  دوخ  يار 
یناطحق ياه  هزین  دنراد و  تسدـب  یماش  ریـشمش  هک  ینادرم  نایم  رد  مناور  وت  گنج  هب  راصنا  نارجاهم و  زا  یعمج  نایم  رد  نم  نونکا 

نآ اریز  هدب ، لیوحت  نم  هب  ار  نامثع  نالتاق  شیدنیب و  ناناملسم  تحلصم  هبو  تدوخ  لاح  هب  نیاربانب ، دنروآ . رد  یهلا  ياضق  هب  ارت  ات 
يریگ شیپ  ار  یهارمگ  همادا  جاجل و  هار  نانچمه  هدـشن و  راک  نیا  هب  رـضاح  رگا  دنتـسه . وت  کیدزن  ناهارمه  یمیمـص و  ناتـسود  اه 

ناما و رد  هک  دنز  یم  لثم  ار  يا  هنیدم  ادخ  تسا : هتـشگ  لزان  دنتـسه  وت  هارمه  هک  ینایقارع  وت و  هرابردتسرد  هیآ  نیا  هک  ینادب  دیاب 
یگنـسرگ و هب  ادخ  هجیتن  رد  تشگ ، ساپـسان  ار  ادـخ  ياه  تمعن  سپـس  و  دیـسر ، یم  رد  اج  ره  زا  یناوارف  هب  شیزور  دوب و  شمارآ 

. " دنداد یم  هچنآ  تلعب  شتخادنا  رد  یکانمیب 
قح هک  یهد  یم  یئاهزیچ  دیما  تدوخ  هب  هتشگ و  تسس  تلقع  هک  تسا  يرید  اریز  ازفیب . تیهارمگ  هب  یتفات  ربتقفاوم  زا  ور  رگا  و " 

تیلووسم زج  يزیچ  وت  بیـصن  دـنا و  هتـشگ  زوریپ  اهنآ  هرخالاب  يا و  هتفرگ  یقلخ  جـک  هار  دنتـسه  وت  زا  رترب  هک  یناسک  اب  تسین و  وت 
. " دشن تتسدان  ياهراک 

نداد تبـسن  و  ص )  ) ادخ لوسر  نابز  زا  نتخاس  فرح  زا  رادرب  تسد  نک و  لو  ار  تیاه  فرح  رانک و  راذـگب  ار  تیاه  هناسفا  نیا  و "
غورد وا  هب  هدزن  هک  یئاه  فرح 
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اهنآ و يارب  دوش  فشک  تیزاب  هقح  هک  هدنامن  يزیچ  يا و  هداد  بیرف  ار  اهنآ  وت  هلیسونآ . هب  تناهارمه  نداد  بیرف  وا  هب  نتسب  ارتفا  و 
تسا " . یلاشوپ  ساسایب و  ینک  یم  لقن  یئوگ و  یم  هچنآ  دننادب  دنریگب و  هرانک  وت  زا 

 " يزرودسح . تقالخا  تسا و  عمطتیوخ  انیبان . هچ  تتریصب  تسا و  ریذپان  قح  ردقچ  تلد  و "
، نکن بارخ  تیهاوخ  دوخ  اب  داهج  ناشخرد  هقباس  و  يا . هدربن  یعفن  ندـیزرو  دوسح  زا  هک  تسیرید  اریز  رانکب ، راـنکار  يدوسح  و " 

نوچ ربن ، نیب  زا  يرادـن  وا  کلمیام  قح و  رد  یقحهک  یـسک  هیلع  ندـیگنج  اب  ار  تا  هقباس  شماجنارـس . هب  دراد  یگتـسب  اهراک  نوچ 
هدومن ساسا  یب  تسـس و  ار  دوخ  تجح  طقف  يا و  هدرک  بارخ  ار  تدوخ  راک  يا و  هدز  ررـض  تدوخهب  طـقف  ینکب  ار  راـک  نیا  رگا 

ربانب يا . هدرک  قح  لها  اب  هک  یتفلاخم  يا و  هتخیر  هک  یئاهنوخ  رطاخهب  دشاب  هتفرن  نیب  زا  هک  تسا  نیا  لثم  وت  قباوس  مدوخ  ناجب  يا .
 ". درب دـسح  هک  یهاـگب  دوسح  ناـمه "  وت  اریز  ربـب ، هاـنپ  ادـخب  تدوخ  زا  هتـشگ و  داـی  قلف "  زا "  نآ  رد  هک  ناوخب  ار  يا  هروس  نیا 

 " یتسه .
ره زا  یتخیر و  هناهاوخدب  ياه  هئطوت  یتخیگنارب و  شا  هیلع  یتخاتنآ و  هیلع  وت  تفای  هعسوت  تشگ و  مکحم  شا  هیاپ  مالسا  نوچ  و " 

هکنآ زا  شیپ  تساوـخ  زا  و  يدوـمن ، یهاـتوک  تساوـخ  يراـی  وـت  زا  یتـقو  يدرک ، کـیرحت  هسیــسد و  شا  هـیلع  یتخاـتنآ و  رب  وـس 
يانب يدرب و  دسح  رکبوبا  هب  وت  دنا . هدیدن  دب  وت  زا  زور  ود  زورکی و  نیملسم  يدیـسرن . شدادب  یبایرد و  ار  وا  دوش  هدنکارپ  ویـشالتم 
يدرک کیرحت  ار  مدرم  زا  يا  هدع  یتسشن و  تا  هناخ  هب  و  ینک ، نوگنرس  ار  شتموکح  يدمآ  رب  ددص  رد  یتشاذگ و  وا  اب  یقلخ  جک 

زا وت  درک و  تموکح  يرید  وا  و  يدرب ، دسح  وا  هب  دمآ و  تدب  دش  هفیلخ  رمع  هک  نیا  زا  دـعب ، دـندومن . يراددوخشتعیب  زا  یتدـم  ات 
دوب هتـشک  ار  شردپ  لتاق  نوچ  ار  شرـسپ  یتساوخ  هک  یئاجب  ات  يداد  رارق  تتامـشهیام  ار  شگرم  يدـش و  لاحـشوخ  شندـش  هتـشک 

... " دربیمن دسح  نامثع  تیومع  رسپ  هب  وت  زا  شیب  سکچیه  سپس  یشکب .
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یتشادنپ يدرمـش و  دنمورین  ار  تدوخ  يداد و  راتفر  رییغت  بلاطیبا  رـسپ  يا  وت  ات  میدوب  يدحتم  عمج  دـحاو و  تردـق  امـش  ام و   " و ...
تنانمـشد رب  يرداق  قارع  بونج  ياهزاب  یچوه  ماوع و  و  رـصم )  ) طاطـسف ياهقمحا  قارع و  لها  شابوا  زاـجح و  لـها  لذارا  هلیـسوب 

دنهاوخ دـنکارپ  یم  نامـسآ  زا  هک  يربا  نوچمه  وت  رود  زا  رازراک  هاگب  اـهزاب  یچوه  ماوع و  نآو  اـهقمحا  نآ  مسق  ادـخب  يوش . هریچ 
تعفنب هن  وت  هیلع  دوـب و  هداد  رارق  تایتخبدـب  ار  شناـیاپ  ادـخ  هک  یتـفرگ  ندوـمیپ  ار  یهار  یتـشکار و  ناـفع  نب  ناـمثع  وـت  دـنکارپ .

یهاو ياه  دـیما  دوخ  هب  نارگید و  هب  يدـیزگ و  تماقا  نیرهنلا  نیب  هب  يدـنازیرگ و  ار  هشئاع  تردام  یتشک و  ار  هحلطو  ریبز  دـیماجنا .
هاگنآ دیـسر  یهاوخ  تگرم  هب  هکلب  تناـمرآ  هب  هن  وت  تسا . هدروآ  تناـمرف  ریز  ار  دوخ  یگنج  نادرم  همه  اـیند  يدرک  روصت  يداد و 

ار شریدقت  ادخ  هاگنآ  دنروآ و  رد  هرـصاحم  هب  ار  وت  منک و  وت  گنهآ  امـش  زا  دنمالـسا - لوا  لسن  هدنامیقاب  هک  نارجاهم - نایمرد  هک 
 " ادخ . نارادتسود  رب  مالس  و  دناسر . ققحتب  وت  دروم  رد 

روصت ای  دنک ؟ روصت  ینید  لیامت  نامیا و  نیرتمک  روآ  مرش  ياه  فرح  نیا  هدنـسیون  يارب  تسا  نکمم  یمهفن  داوسیب و  یماع و  مادک 
هک ار  ترتع  تلاسر و  نادناخ  هک  نآرق - يارب  تسا و  هدرک  كرد  ار  ینید  ياهشزرا  زا  يزیشپ  ای  هتشاد  ایح  مرش و  يا  هرذ  وا  هک  دنک 

هتسناد و شربمایپتیالو  ادخ و  تیالو  هب  نورقم  ار  شتیالو  هدرمش و  ص )  ) ربمایپ دوخ  ار  وا  هتسناد و  هزنم  كاپ و  تسا  نآ  رورس  یلع 
تسا ؟ هدوب  لئاق  مارتحا  یکدنا  تسا - هتخاس  مزالم  ود  نآتعاطا  اب  ار  شتعاطا 

گرزب زاجح  ياه  هناخ  هشحاف  رد  وهتـشگ  تیبرت  همامح "  نماد "  رد  دشاب و  هدروخ  راوخ  رگج  هدنه  ناتـسپ  ریـش  زاهک  یـسک  يرآ ،
روط نیمه  دیاب  تسا  هدش  هدرمـش  نوعلم  هتـشگ و  تنعل  نآرق  رد  هک  يا  هرجـش  هرمث  دشاب و  هیما  فیثک  هداوناخ  دـنزرف  دـشاب و  هدـش 
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اوران دنزب و  تمهت  دهدب و  مانـشد  نینچ  ناناملـسم  رورـس  نانموم و  ماما  نایقتم و  يالوم  هب  دنزب و  فرح  روط  نیمه  دیاب  هیواعم  دشاب .
يادخ یلو  دیوگب ،
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يارب دنراد و  شلوبق  ناناملـسم  همه  هک  یتاشیامرف  درادـن و  ص )  ) ربمایپ تاشیامرف  هب  یئانتعا  چـیههیواعم  تسوا . نیمک  رد  اناد  اناوت و 
ار قحهک  یتسه  یقوراف  وت  یگرزب . قیدص  وت  دیامرفیم " : ع )  ) یلع هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  تباث  ملـسم و  یمامت  هب  مالـسا  تما 

 " يا هکلم  ار  نید  يودنک  وت  دهن . یم  قرف  دزاس و  یم  ادج  لطاب  زا 
دنریذپن " . یئادج  مه  زا  دنیاینرد  مرادید  هب  ضوح  رانک  هب  ات  و  يواب ، نآرق  تسا و  نآرق  اب  یلع  شقح " : رد  و 

. " دنریذپن یئادج  مه  زا  دنیاین  رد  مرادیدهب  ضوح  هرانک  هب  تمایق  رد  ات  و  يواب ، قح  تسا و  مالسا ) ینعی   ) قح اب  یلع  و " 
تسا . هتشگ  ناور  ص )  ) تما ربمایپ  نایناهج  رورس  كرابم  نابز  رب  يو  هک  رگید  ثیدح  نارازه  ای  اهدص  و 

دونـشب و ار  ترـضح  نآ  مسا  دش  یمن  رـضاح  هک  دوب  هدناسر  یئاج  هب  ار  ص )  ) ربمایپ نادـناخ  رورـس  اب  ینمـشد  نید  یب  روتاتکید  نآ 
سابع نب  هللادـبع  روضح  مدـع  زا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هک  دـنا  هدروآ  دراذـگب . ار  ع )  ) یلع ماـن  شنادـنزرف  رب  یـسک  دوب  هدرک  نغدـق 

کیربت وا  هب  ودنتفر  و  وا . شیپ  میورب  دیئایب  تفگ : تفای  تغارف  زامن  زا  نوچ  ع )  ) یلع تسا . هداد  يدنزرف  وا  هب  ادـخ  دـنتفگ : دیـسرپ .
یم رگم  تفگ : یتشاذگ ؟ هچ  ار  شمـسا  دینادرگ . تکرب  رپ  هدنخرف و  تیارب  ار  شتمعن  ات  يدرب  ساپـس  ار  شخب  تمعن  دوزفا  تفگ و 

شوغآ رد  ار  وا  و  دندروآ ، ار  هچب  تفگ  سپسمنک  يرازگ  مان  دینک  يرازگمان  ار  وا  امـش  هک  نیا  زا  شیپ  امـش و  هزاجا  نودب  نم  دوش 
تفرگ .

تموکح هب  هیواـعم  یتقو  مداد . شبقل  نسحلاوبا  مدـیمان و  یلع  ار  وا  شریگب ، تفگ : داد و  شردـپ  هب  ار  وا  دـعب  درک  اـعد  شقح  رد  و 
شیارب بقل  نیمه  و  مهدـیم . بقل  دـمحموبا  ار  وا  نم  دـیناوخب . بقل  مسا و  نآ  اب  ار  وا  دـیرادن  قح  تفگ : سابع  نبا  هب  تشگ  رقتـسم 

یم رییغت  ار  ناشنادـنزرف  مسا  مدرم  تهج  نیمه  هب  دنتـشکیم . ار  وا  تسا  یلع  شماـن  يا  هچب  هک  دندینـش  یم  تـقو  ره  هـیما  ینب  دـنام .
تسا . هتفگ  یقارع  نیدلا  نیز  ار  نیا  دنداد .
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راوخ رگج  هدنه  رسپ  يزرو  هانگ  يراکهبت و  هدنورپ  زا  یشخب 

و تفر - هیواعم  شیپ  هیلعلا  نب  ثراح  نب  میعن  شیومع  رسپ  دش  هتشک  نیفص ) رد  ع )  ) یلع هاپس  زا   ) هیلعلا نب  بیهص  نب  میعن  نوچ  - 1
نفد قح  نوچ  مینک  یمن  ناشنفد  تفگ : منک . شنفد  اـت  شخبب  نم  هب  ار  وا  تسا ، نم  يومع  رـسپ  هتـشک  نیا  تفگ : دوب - هیواـعم  اـب  وا 
هدرک كرت  ارت  ای  منک  شنفد  هدب  هزاجا  ای  هک  درک  دیدهت  هنایفخم . رگم  مینک  نفد  میتسناوتن  اهنآ  سرت  زا  ار  نامثع  ادخب  دنرادن . ندـش 
رـسپ نفديارب  یهاوخ  یم  هزاجا  نم  زا  ینک و  یمن  ناشنفد  ینیب  یم  ار  برع  ریاشع  ياسور  وت  تفگ : هیواـعم  تسویپ . مهاوخ  ناـنآ  هب 

درک . نفد  ار  شیومع  رسپ  شعن  تفرب و  وا  نکن  یهاوخ  یم  نک  شنفد  یهاوخ  یم  يراد ، رایتخا  دوزفا : تیومع و 
هک رماع - نب  هللادـبع  دنداتـسیا . وا  شعن  رـس  رب  هتفر  رماعنب  هللادـبع  هیواـعم و  دـش  هتـشک  یلع ع ) هاپـس  زا   ) لیدـب نب  هللادـبع  یتقو  - 2
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. نک زاب  ار  شتروص  تفگ : هیواـعم  درک . ترفغم  بلط  شیارب  هدرتسگوا و  تروص  رب  ار  شیوخ  هماـمع  دوب - لیدـبنب  هللادـبع  تسود 
میدیـشخب وت  هب  ار  نآ  یتقو  ام  نک ، زاب  ار  شتروص  تفگ  هیواعم  ینک  هلثم  ار  وا  تشاذگ  مهاوخن  مراد  ندب  رد  ناج  ات  ادخب  هن  تفگ :

مینک . یمن  شا  هلثم  رگید 
رب ار  هک  ره  دوب : هتفگ  دایز  هب  شا  یبتک  تاروتـسد  رد  هیواـعم  دـسیون " : یم  ربحملا "  رد "  يدادـغب  رفعج  وبا  فورعم  سانـش  تبـسن 

شکب و یتفای  یلع  هیرظن  نید و 
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دمآ . دهاوخ  یمامت  هب  شنخس  نک " ، هراپ  هکت و  هلثم و  ار  شدسج 
رمعم نب  دلاخ  دشکب . دشاب  هدـیگنج  هک  ار  ینز  ره  دریگب و  یگدرب  هب  ار  هعیبر  هلیبق  نانز  دوبهدرک  رذـن  نیفـص ) گنج  رد   ) هیواعم - 3

تسا : هدورس  نینچ  هراب  نیا  رد 
دریگب یگدرب  هب  ار  ام  نانز  هک  تسا  وزرآ  نیارد  نایفس  وبا  رسپ 

دسر ققحت  هب  شرذن  هک  تسانآ  عنام  ام  نارب  ياه  غیت 
میهد یم  لوق  یتسه  وا  علخ  يرانک و  رب  ددص  رد  وت  هک  یمکاحهب  ار  نیا  و 

تسین هار  يوهب  ار  غورد  هک  يدرم  لوق  هنادرم ، لوق  مشاه ، ینب  هب 
دنتشاد و تکرش  نیفصگنج  رد  هک  دوب  یباحصا  هلمج  زا  تسا  ص )  ) ربمایپ باحـصا  زا  هک  یثیللا  هرق  نبریمع  دیوگ : یم  يدوراب  - 4

برـس دـتفیب  شگنچ  هب  رگا  درک  دای  مسق  هیواعم  هک  یئاج  ات  داد  یم  جرخب  لمع  تدـش  یتخـسرس و  نایماش  هیواعم و  هیلع  گـنج  رد 
دزیرب شیاه  شوگ  رد  هتخادگ 

شباکترا هب  میمصت  ای  هتشگ  بکترم  نیفص  گنج  يانثا  رد  راوخ  رگج  هدنه  رسپ  هک  تسا  یملـسم  تایانج  ناهانگ و  زا  يا  هراپ  اهنیا 
یلع نینموملاریما  هارمه  قح و  مچرپ  ریز  هک  ار  یـسک  دراذـگن  هک  تسا  مالـسا  نیبم  نید  ياضتقا  يرادـنید و  زا  نیا  اـیآ  تسا . هتفرگ 

نادرم و دار  نیا  اـیآ  تسا ؟ بجاو  یناملـسم  نموم و  ره  عیرـس  يروف و  نفد  هک  نیا  اـب  دـننک  نفد  هدیـسر  تداهـش  هب  هدـیگنج و  (ع )
رد هتـساوخ  یم  هن ، اـی  دـنا ؟ هدوـب  نوریب  نید  زا  هیواـعم  رظن  رد  تریـس  کـین  ناـعبات  هقباـس و  اـب  لوا و  هـجرد  باحـصا  نآو  ناورکین 

نید و یماـح  هک  رطاـخ  نیا  هب  ناـنآ  زا  دروآ و  رد  لـمع  هب  ار  شیوخ  هاوـخلد  سفن و  ياوـه  هکلب  نیديداـبم ، دـعاوق و  هن  ناـشدروم 
بکترم تسا  هناگیب  رودب و  مالـسا  نیبم  نید  زا  هک  یئاه  تیانج  ناهانگ و  هنوگ  نیا  زا  رایـسب  هچ  دریگب ؟ ماقتنا  دـنا  هدوب  قح  نابیتشپ 

تسا ؟ هتشگ 
لد ياوه  فلاخم  هک  نیا  مرجب  طقف  ار  يدیهشنموم  شعن  هک  تسا  زیاج  ایآ 

هحفص 137 ] ] 

نینم وم  شعن  هب  دـسر  هچ  ای  درک  هلثم  ناوت  یمن  ار  گـس  یتح  ناویح  شعن  میناد  یم  هکنآ  لاـح  دـننک  هراـپ  هکت  هلثم و  تسا  هیواـعم 
ثیدح تسا ؟ هدومرف  تنعل  دنک  هراپ  هکت  هلثم و  ار  یناویح  شعن  هک  ار  یـسک  ص )  ) مرکا لوسر  هک  مینادیمو  ار  ماقمیلاع  نمادـکاپ و 

نب هللادـبع  رمع ، نبا  سنا ، ع ،)  ) یلع نینموـملاریما  قـیرط  زا  تسا ، هدـمآ  یئاور  قیرطنیدـنچ  زا  شعن ، ندرک  هراـپ  هکت  هلثم و  زا  یهن 
، يراصنا بویا  وبا  طرق ، نب  ذئاع  ریمع ، نب  مکح  هبعـش ، نب  هریغم  نیـصح ، نب  نارمع  دلاخ ، نب  دیز  بدـنج ، نبهرمـس  يراصنا ، دـیزی 
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يربکلا ننـس  دواد و  یبا  ننـس  ملـسم و  حیحـص  يراخب و  حیحـص  رد  ناـنآ  ثیداـحا  و  رکب . یبا  تنب  ءامـسا  و  ریثک ، یبا  نبا  نب  ییحی 
یئادهش شعن  ندرک  هلثم  يزوجم  هچ  هب  راوخ  رگج  هدنه  رسپ  نیاربانب  تسا . هتشاگن  جرد و  یناربط  مجعمو  لبنح  دمحا  دنسم  یقهیب و 
مالـسا تسا و  ص )  ) دمحم نید  نامه  ع )  ) یلعنید میناد  یم  هکنآ  لاح  تسا  هتـسناد  یماور  دـنا  هدوب  ع )  ) یلع هیرظن  نید و  رب  هک  ار 

كاپ . نیبم و 
تروص رد  ار  هعیبر  هلیبق  ناملـسم  نانز  هک  دـنک  یم  رذـن  روطچ  ددرگیم ؟ دـقعنم  هانگ  ماـجنا  تیـصعم و  دـهعت  اـب  رذـن  رگم  یهگناو 
یگدرب هب  هکنآ  لاح  دریگب  یگدرب  هب  دنا  هدرمش  شیوخ  یلو "  ار "  وا  هدوب و  ع )  ) یلع رادتـسود  هکنیا  مرج  هب  ناشنارهوش  ربیگریچ 

قلعتم رد  یناحجر  دوجو  طرش  هب  هنادنسپ و  ادخ  راک  ادخ  يارب  زج  رذن  مالسا  تعیرش  رد  اساسا  تسامارح ؟ ناملسم  درم  نز و  نتفرگ 
نینچ تسا - هدوب  اهنآ  هب  دنبیاپ  دقتعمهیواعم و  رگا  ثیدح - تنـس و  مادک  نآرق و  هیآ  مادک  دانتـسا  هب  نیاربانب  دوش . یمن  دـقعنم  رذـن 

هک تسا  اور  مالـسا  تعیرـش  رد  ایآ  مهد ؟ ماجنا  يراک  نینچ  هک  منک  یم  دهع  ادخ  ربارب  رد  دـیوگ : یم  هداد  هزاجا  دوخب  هدرک و  رذـن 
برس دروخب  مسق  ناسنا 

هحفص 138 ] ] 

هب وا  ایآ  تسا ؟ هدوبن  هیواعم  ياه  سوه  اه و  تعدب  وریپ  هکیماقمیلاع  لداع و  یباحـص  شوگ  رد  دزیرب  یناملـسم  شوگ  رد  هتخادـگ 
دنگوس دنگوس و  نینچ  زا  ناشیادخ  ونانآ  هک  امهلآ - امهیلع و  هللا  تاولـص  - یلع دمحم و  يادخ  هب  تسا ؟ هدرک  دای  مسق  ادـخ  مادـک 

بجوتـسم هانگ و  رادراب  لبه " و  راتـسرپ "  دـنا و  هدوب  رفک  ناکرا  ناکرـشم و  هتـسد  رـس  هک  شدادـجا  يادـخ  هب  اـی  دـنرازیب ، يراوخ 
نوبلقنی . بلقنم  يااوملظ  نیذلا  ملعیس  و  خزود ؟

هحفص 139 ] ] 

راوخ رگج  هدنه  رسپ  هایس  همانراک  رد  اوران  ياه  تمهت 

رد ایآ  اما  تسا  راب  نیگنـس  هچ  میدید  میدیجنـس و  ار  شهانگ  نیگنـس  راب  میتخانـش و  ار  شمالـسا  زا  هناگیب  ياهراک  هیواعم و  اجنیا  ات 
ياجب هدید و  مک  ار  تایانج  همه  نآ  هن  ای  دـهاکب  شکانرطخ  ياهتیلوئـسم  زايا  هرذ  ات  هداد  ماجنا  مه  یبوخ  راک  اهيراکهبت  نیا  رانک 
هناـهب ارنآ  اـت  یتاداـقتنا  تشاد و  یم  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  هب  ییاـهداریا  راوـخ  رگج  هدـنه  رـسپ  شاـک  تسا ؟ هدوزفا  نآ  رب  شناربـج 

ندیـشارت ياجب  هکلب  تسا ، هدرکن  نینچ  وا  اـما  داد ، یم  هولج  رتکبـس  شیوخ  هاـنگ  راـب  تخاـس و  یم  شترـضح  اـب  هزیتس  ندـیگنج و 
: اوران نیگمهـس  تمهت  ود  تسا  هتخادرپ  کحـضم  اوران و  ياه  تمهت  ندز  هب  دـشاب  دودرم  هناقمحا و  رتمک  هک  ییاـه  داریا  اـههناهب و 

ناکرشم ناهاوخ و  دب  دنزگ  زا  تخاس و  رارقرب  هریچ و  شریـشمش  ار  مالـسا  هکنآ  لاح  ندناوخن  زامنيرگید  و  ندوب ، دحلم  رفاک  یکی 
مدرم حول و  هداس  ماوع  هب  هیواعم  اما  ناشادـتقم . دوب و  نارازگ  زامن  قشمرـس  دوخ  تشگ و  هماقا  شتمه  تسد و  اـبزامن  داد و  شیئاـهر 

! دناوخ یمن  زامن  درادن و  مالسا  هب  ینامیا  شترضح  هک  دومن  یم  هسوسو  روط  نیا  ماش  عالطا  مک  یماع و 
نک تنعل  ار  وا  نیاربانب  تسبرب  اروت  نید  هار  تشگ و  دحلم  بارت  وبا  ایادـخ  تفگ : یم  شیاه  قطن  رخآ  رد  هیواعم  دـیوگ : یم  ظحاج 

زیزعلا دبعنب  رمع  هرود  ات  نخـس  نیا  دنهد و  ماجنا  ات  تشون  اج  همه  هب  ار  نیا  كاندرد و  یباذع  نک  باذـع  ار  وا  اه و  تنعل  نیرت  دـب 
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دش . یم  شخپ  هتفگ و  اهربنم  زارف  زا 
دمآ و  شیپ  هیواعم  هاپس  زا  یناوج  نیفص  گنج  رد  دسیون : یم  محازم  نیا 

هحفص 140 ] ] 

دیبلط : دروامه  دناوخ  یم  زجر  نیا  هکیلاح  رد 
مناسغ ناهاشداپ  ناراگ  دنوادخ  رسپ  نم 

مراد ار  نامثع  نید  کنیاو 
تسا هتشذگ  هچ  هک  دنا  هداد  ربخ  ام  هب  ام  نانطومه 

تسا  هتشک  ار  نافع  نب  نامثع  یلع  هکدنا  هتفگ  و 
فرح نیا  تفگ : وا  هب  لاقرم  مشاه  ندرک . يور  هدایز  نتفگ و  دب  یلع و  هب  داد  مانشد  هاگنآ  و  تفرگ ، ندز  ریـشمش  نتخات و  سپـس  و 
سرتب ادـخ  زا  نیا  ربانب  تشگ . دـهاوخ  یگدیـسر  ینک  یم  وتهک  گنج  نیاـب  دـش و  یهاوخ  هذـخاوم  دراد و  تیلووسم  ینز  یم  وت  هک 

ناوج نآ  درک . دهاوخ  هذـخاوم  یـسرپزاب و  تتـساوخ  میمـصت و  هرابرد  وهراب  نیا  رد  وت  زا  درب و  یم  تراگدرورپ  هاگـشیپ  هب  ارت  نوچ 
اب لیلد  نیاب  زین  و  دیناوخ ، یمن  زامن  امش  دناوخ و  یمن  زامن  دنا  هتفگ  نم  هب  هکنانچناتـسیئر  هک  مگنج  یم  امـش  اب  لیلد  نیابنم  تفگ :
وا نافع  رسپ  هب  هچ  ار  وت  : تفگ وا  هب  مشاه  دیا . هدرک  کمک  ار  والتق  نآ  رد  امش  تسا و  هتـشک  ارام  هفیلخناتـسیئر  هک  مگنج  یم  امش 

نامه دمحم  باحـصاو  درک  لمع  نآرق  مکح  فالخ  رب  دز و  رـس  وا  زا  اه  تعدب  یتقو  دـنا  هتـشک  نآرق  دـیتاسا  دـمحم و  باحـصا  ار 
راک منک  یمن  رکف  همه . زا  رت  تیحالص  اب  رت و  قحیذ  ناناملسم ، یمومع  ياهراکيارب  ینید  تحلـصم  رد  دننارادنید و  نیدباحـصا و 

یمن غورد  ادـخ  هب  تسا . هدوب  يرآ ، يرآ ، تفگ  ناوج  دـشاب . هدوب  تتمه  تیاـنع و  دروـم  مه  هظحل  کـی  نید  نیا  راـک  اـی  تما  نیا 
نیا ربانب  يرادـن ، یعالطا  وت  راک  نیا  زا  تفگ : مشاه  یگتـسارآ . هیام  هن  تسا و  دنـسپان  درادـن و  یعفن  ودراد  ررـض  غورد  نوچ  میوگ 
یتفگ هک  نیا  تفگ : مشاه  يداد . مزردنا  یهاوخ  ریخ  هر  زا  ینم و  هاوخ  ریخ  وت  منک  یم  رکف  ادخب  تفگ : عالطا . لها  يارب  شراذـگب 

، درف نیرت  سانشمالسا  و  تسا ، رت  اناد  همه  زا  ادخ  نید  رد  دناوخ و  زامن  ادخ  ربمایپ  اب  هک  دوب  یسک  نیلواوا  دناوخ ، یمن  زامن  نامسیئر 
. دـنیاسآ یمن  شیاـین  زا  بش  همه  بش  دـنناوخ و  نآرق  یگمه  ینیب  یم  يو  اـب  وـت  هکناـنیا  و  ادـخ . لوـسر  هـب  صخـش  نیرتـکیدزن  و 

یتسه یحلاص  كاپ و  درم  هک  منیب  یم  تسرپ  ادخ  يا  تفگ : ناوج  دـنیابرب . تنید  زا  ارت  ادابم  رگبیرف  هاوخدوخ و  ناراسنوگن  نیاربانب ،
نم هب  ما . هدوب  هانگ  هابتشا و  رد  هک  منیب  یم  و 
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دب ياهراک  زا  دریذپ و  یم  ار  شناگدنب  هبوت  وا  هک  اریز  درآ ، وت  هب  ور  اترآ  ادخب  ور  نک و  هبوت  يرآ ، تفگ : منک ؟ هبوت  مناوت  یم  وگب 
. تفرب تفرگ و  تشگ  زاب  هار  نایم  زا  ناوج  نآ  دزرو . یم  تبحم  نایارگ  یکاـپ  هب  دراد و  یم  تسود  ار  ناراـک  هبوت  درذـگ و  یم  رد 

یقارع . نآ  مدومن  هار  ودرک  تحیصن  یهاوخ  ریخ  هر  زا  ارم  تقیقح  رد  هن ، تفگ : تفیرفب . ارت  یقارع  نآ  تفگ : وا  هب  یی  یماش 
شتداهش زا  سپ  دزاس و  راد  هکل  ار  شتیثیح  رابتعا و  دیشوک  یم  غورد  تاغیلبت  اوران و  ياه  تمهت  اب  ع )  ) ماما یناگدنزرد  راکهبت  نآ 
ترـضح نآ  اـب  شگنج  فـالتخا و  هک  درک  یم  دومناو  نینچ  ربـخ  یب  ناداـن و  مدرم  ماوع و  يارب  داد و  همادا  تیاـنج  نیا  هب  ناـنچمه 

: تشون شنارادناتسا  هب  تسا  هدوب  ادخ  هار  رد  یلوصا و  شیاه  شکمشک  هتشادینید و  يانبم 
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ار نات  هفیلخ  لتاق  نانمشد و  يدوبان  تمحز  هک  رکشار  یئادخ  دعب ، و  تسین . یئادخ  وا  زج  هک  مرب  یم  ساپـس  ار  یئادخ  امـشرب  مالس 
، تشکب هدرک  ریگلفاغ  ار  وا  ات  دناشن  بلاطیبا  نب  یلع  نیمک  هب  ار  شناگدنب  زا  يدرم  شریبدت  نسح  فطلابادخ و  تشادرب . ناتشود  زا 

رئاشع دوخ و  يارب  نآ  رد  هک  هدیسر  ناشناهدنامرف  فارـشا و  زا  یئاه  همان  تخاس . رگیدکی  فلاخم  هدنکارپ و  ار  شنارای  راک  نیا  اب  و 
گرب زاس و  همه  اب  دیئامن و  جیـسب  ار  ناتهاپـس  شـشوک و  همه  امـش  هب  ما  یبتک  نامرف  تفایرد  ضحمب  نیاربانب  دـنهاوخ  یم  ناما  ناش 

ار نارگدادیب  یلخاد و  حلسم  ناراک  زواجت  ادخ  و  دیدیـسر ، شیوخ  يوزرآ  هبو  دش  هتفرگ  وا  زا  ناتماقتنا  هللادمحلا  اریز  دوش ، راپـسهر 
تخاس . دوبان 

تشک . ار  یلع  هک  رکش  ار  یئادخ  تفگ : وا  هب  هیواعم  تفر  هیواعم  دزن  ع )  ) نینموملاریما تداهش  زا  سپ  سابع  نب  هللادبع  نوچ  و 
ناگدنب زا  مجلمنب  نمحرلادبع  درادنپ  یم  هک  تسا  نامیا  یب  مهفن و  هچ  كدرم  نیا 

هحفص 142 ] ] 

هتخیگنارب ناراکزیهرپ  يالوم  رگتیادـه و  ياوشیپ  قحرب و  ماـما  هب  یناـسر  بیـسآ  يارب  ار  وا  هزنم  يادـخ  تسا و  ناتـسرپ  ادـخ  ادـخ و 
راکهیـس مجلم  نبا  هکنآ  لاح  درامـش  یم  یهلا  ریبدت  نسح  فاطلا و  زا  ار  ع )  ) یلع نینموملاریما  هناراکهبت  هنادرمناوجان و  لتق  و  تسا .

تما و ياوشیپ  نتـشک  اب  تسا و  هدرک  تیانج  مالـسا  تما  قح  رد  هتـساخرب و  تقو  ماـما  هفیلخ و  هیلع  هک  تسا  يریذـپان  قح  لدـگنس 
لـسن رـصنع  نیرت  تخبدب  راوگرزب "  ربمایپ  هک  تسا  یـسک  وا  هدینادرگدراو و  شرکیپ  رب  اراه  همطل  نیرت  نیگمهـس  ص )  ) ربمایپ دوخ 
هرابرد ص )  ) ربمایپ نخس  و  تمایق . رد  رشب  درف  نیرت  بذعم  رصنع " و  نیرت  تخبدب  رگید "  یثیدح  ربانب  ای  تسا  هدرمش  هدنیآ "  ياه 

رد دبای و  ترهش  ددرگ و  بقلم  تسا  دارم  هلیبق  زا  هک  يرصنع  نیرت  تخبدب  هب  هتـشگ  ببـس  تسا  رـصنع "  نیرت  تخبدب  وا "  هک  شا 
دنکارپب . خیرات  ثیدح و  بتک 

ایآ دراذگ ؟ یم  رکش  درب و  یم  ساپس  ار  ادخ  مادک  ع )  ) یلع نینموملاریما  تداهـشزا  یلاحـشوخ  راهظا  يارب  هیواعم  متـسناد  یم  شاک 
تسا ؟ هدرک  نییعت  هداد و  رارق  ع )  ) یلع نتشاد  تسود  ار  تلاسر  دزم  میرک  نآرق  رد  هک  دربیم  ساپس  درازگ و  یم  رکش  ار  یئادخ 

دیامنن شغالبا  رگا  هک  دوش  یم  رکذتم  دیامن و  غالبا  ار  ع )  ) یلع تیالو  دهد  یم  روتـسد  شربمایپ  هب  هک  درب  یم  ساپـس  ار  یئادخ  ایآ 
تسا ؟ هدناسرن  ماجنا  هب  ار  شتلاسر 

درامش ؟ یم  شیوخ  ياضر  يدونشخ و  هیام  تمعن و  مامتا  ونید  لیمکت  ار  ع )  ) یلع تیالو  هک  یئادخ 
، ناراگزیهرپ ياوشیپ  و  تسا ، ناناملـسمرورس  وا  هک  ار  نیا  دنک : یم  ماهلا  ص )  ) شربمایپ هب  ع )  ) یلع هرابرد  ار  تقیقح  هس  هک  یئادخ 

ناورکین ؟ هوکشرپ  هدنامرف 
رون منارادتـسود و  ماما  نامیا و  لعـشم  تسا و  تیاده  مچرپ  وا  هک  دیوگ  یم  دیامن و  یم  شرافـس  یلع  هرابرد  شربمایپ  هب  هک  یئادخ 

درب ؟ منامرف  هک  ره 
هکنانچ تسا -؟ درف  نیرت  ینتشاد  تسود  شربمایپ  زا  سپ  شیارب  یلع  هک  یئادخ 
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تسا . هدمآ  ریط "  ثیدح "  رد 
تسا . هدمآ  ربیخ " ثیدح "  رد  هکنانچ  دراد ؟ یم  شتسود  یلع  دراد و  یم  تسود  ار  یلع  هک  یئادخ 
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رد هکنانچ  تسا ؟ هدـیزگرب  ناسنا  ود  زا  یکی  وا  دـیزگرب و  توبن  هب  ار  وا  هکنآ  زا  سپ  تخاس  ص )  ) ربماـیپ یـصو  ار  یلع  هک  یئادـخ 
تسا . هدمآ  يوبن  صن 

و نمشد ، ار  شنانمشد  درادب و  تسود  ار  یلع  ناتسود  هک  تساوخ  وا  زا  رتشیب  ای  رفن  رازه  دصکی  روضح  رد  ناربمایپ  متاخ  هک  یئادخ 
شدراد یم  نمشد  ار  هک  ره  رادب و  تسود  دراد  یم  شتسود  ار  هک  ره  ایادخ  تسا . وا  يالوم  یلع  متسه  وا  يالوم  نم  هک  ره  هدومرف :

نادرگ ؟ راوخ  شدهاوخ  یم  راوخ  ار  هک  ره  نک و  يرای  دنک  یم  شیرای  ار  هک  ره  و  رادب ، نمشد 
ندش هتشک  زا  دشاب  هدرمش  تسار  ار  شتاشیامرف  هتشاد و  رواب  ار  مالـسا  ربمایپ  هدروآ و  نامیا  ازج  زور  هناگی و  يادخ  هب  هک  یـسک  ایآ 

ار یلع  دمحم و  يادخ  (ع ) یلع ندش  هتشک  رطاخب  دوش  یم  رگم  ای  دربیم ؟ ساپـس  ار  ادخ  دوش و  یم  لاحـشوخ  ع )  ) یلع نینموملا  ریما 
نآ شـشوک  اب  تسا و  هتفرگ  رارق  قلخ  رواب  نامیا و  دروم  هتفای و  طسب  هتـشگ و  رارقرب  یلع  دمحم و  اب  ادـخ  نید  هکنآ  لاح  درب  ساپس 

تسا ؟ هدیسر  تداعس  هب  تما  ترضح  ود 
دشاب هدرب  لبه "  هاگردهب "  ار  رکش  ساپس و  هک  نیا  نآ  و  رودب ، ضقانت  زا  دوب و  دهاوخ  لوقعم  یـساپس  نینچ  تروص  کی  رد  يرآ ،

هک هیواعم  دوخ  تایح  ياهزور  نیرخآ  ات  میئوگن  رگا  ص -)  ) ربمایپ هرود  ياهزور  نیرخآ  ات  شدوخ  يادخ  هیواعم و  يدادـجا  يادـخ 
دومن . یم  زورب  یئاه  فرح  نینچ  تروصب  هدناود و  هشیر  شلکیه  قامعا  رد  یتسرپ  تب 

نیدیب و كرشم و  هارمگ و  اهنت  دسر ؟ یم  شیوخ  دارم  وزرآ و  هب  ناناملسم  ياوشیپ  قحرب و  ماما  ندش  هتشک  اب  ناملسم  مادک  یهگناو 
دشاب . هتفر  ورف  یهابت  رفک و  بالجنم  رد  هک  دسر  یم  شیوخ  يوزرآ  هب  يراکهبت 

 " تخاس دوبان  ار  نارگدادـیب  یلخاد و  حلـسم  ناراک  زواجت  ادـخ  دـیوگ " : یم  ع )  ) ماما ندشهتـشک  هب  هراشا  هک  دـینک  هظحالم  ار  نیا 
شیامرف دینک و  هظحالم 
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هک دنز  یم  ار  فرح  نیا  یئوررپ  اب  نانچ  دیآ "  یم  رد  ناشناهد  زا  هک  یفرح  تسا  هتشگ  نیگمهس  هک "  دیرآ  رظن  هب  ار  میکح  يادخ 
حیرـص تاـشیامرف  اـب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  يرادـنپ  تسا و  يرگید  دنتـسین و  یلخاد  حلـسم  راـک  زواـجت  شا  هتـسد  راد و  دوـخ و  یئوـگ 
شنامز ماما  هیلع  هک  تسا  یسک  یلخاد  حلسم  راک  زواجت  ایآ  تسا  هدناوخن  یلخاد  حلـسم  راک  زواجت  ار  شا  هتـسد  وراد  وا و  شررکم 

ادخ نمشد  اهنآ  ددعتم ، ثیداحا  ربانب  تسا  هدوب  اهنآنمشد  وا  دنا و  هدوب  شترضح  نمشد  تعامج  نآ  رگا  تسا ؟ هدرک  هناحلسم  مایق 
نمشد ار  شنمشد  ایادخ  تسا " - هتشگ  تیاور  لقن و  رتاوتب  هک  ص -)  ) مرکا ربمایپ  ياعد  نیا  دنوش و  یم  بوسحم  شربمایپ  نمشد  و 

دش . دهاوخ  اهنآ  لاح  لماش  نادرگراوخ "  شدراذگ  راوخ  ار  هک  ره  رادب و 
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یلع اب  گنج  يارب  هیواعم  ياه  هناهب  یسررب 

هراشا

غیلبت شترـضحهب  کمک  زا  مدرم  نتخاس  رود  و  ع )  ) ماما هیلع  گنج  يارب  یعرـش  لیلد  ناونعب  هک  راوخ  رگج  هدـنه  رـسپ  هناـهب  نیمود 
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هیلع هک  یئاوعد  رد  يرواد  هیواعم و  لیلد  یـسررب  يارب  ع .)  ) یلعندرگب نامثع  نوخ  تسا و  ناـمثع  هاوخنوخ  وا  هک  دوب  نیا  دومن  یم 
یسک هچ  دنیبب  ات  هدوبن  نامثع  لتق  هعقاو  دهاش  هیواعم  دوخ  الوا - داد . رارق  رظن  دم  ار  تقیقح  نیدنچ  یتسیاب  تسا  هدرک  هماقا  ع )  ) ماما

شنوخ ات  دوش  هتـشک  ناـمثع  هدوب  لـیام  تموکح  هب  ندیـسر  يارب  نیا  زا  رتـالاب  دومن و  یهاـتوک  وا  يراـی  رد  هکلب  تسا ، هتـشک  ار  وا 
زا جراخ  ای  هثداح  عوقو  ماگنه  هیلع - هللا  مالـس  نینموملاریما - ایناث - دـبای . تسد  تموکحهب  هتخاس  یماظن  یـسایس و  تاکرحت  هناـهبار 
هل هنو  هدوب  هتـسشن  شا  هناخ  رد  هنیدـم  رد  ای  هتـشادن - دوجو  شیارب  گنج  ای  لتق  رد  ترـشابم  ناکما  تروص  نآ  رد  هک  هدوب - هنیدـم 

روتسد هب  و  صاعورمع - - هغبان رسپ  یسایس  هیـصوت  هب  هک  يزیمآناتهب  غورد و  ياه  تداهـش  اثلاث - وا . هیلع  هن  تسا  هدرک  يراک  نامثع 
رد دنیوگ . یم  صاعورمع  ارم  هتفگ " : هک  دنا  هدینش  ایند  همه  هتشاد و  تسد  نامثع  لتق  هک  یـسک  هیـصوت  هب  تسا  هتفای  بیترت  هیواعم 

 " متشک . ار  وا  مدوب  عابسلا  يداو  رد  هک  یلاح 
همان دهع  صوصخ  نیارد  دشاب و  وا  لویت  ات  داد  يو  هب  اررصم  وا  تشگ و  هیواعم  تسدمه  صاع ) نب   ) ورمع نوچ  دیوگ : یم  یناجرج 

ما هیصوت  نیلوا  تفگ : شباوج  رد  صاع  ورمع  درک ؟ دیاب  هچ  تسیچ و  ترظن  دیسرپ  وا  زاو  تشون  شیارب  يا 
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رـصیق يارب  و  تشکب ، هتفای  ار  وا  ات  داتـسرف  هفیذـح  یبا  نب  دـمحم  بیقعت  هب  ار  يدـنک  هریبه  نب  کـلام  هیواـعم ، هجیتن  رد  نک . ارجا  ار 
عـضو رد  ار  وا  تفگ : یهد ؟ یم  رظن  هچ  یلع  هرابرد  دیـسرپ : يو  زا  هاگنآ  درک . هحلاصم  وااـب  هداتـسرف  یئایادـه  یقرـش ) مر  روطارپما  )

داهنـشیپ یـسک  فرط  زا  هدرک  داهنـشیپوت  هب  هک  یتعیب  دنا و  هدرک  تکرـش  قارع  دارفا  نیرتهب  هدش  يو  اب  هک  یتعیب  رد  منیب . یم  یبوخ 
هدرک یکانرطخ  رایـسب  راک  دـنریذپن  ار  وا  اب  تعیب  هک  یهاوخب  ماش  مدرم  زا  رگا  نیاربانب  تسا . تیـصخش  نیرتهب  مدرم  رظن  رد  هکهدـش 

تسرفب وا  لابند  هب  دراد . ینمشد  هداتسرف - وت  شیپ  یلع  هک  يا  هدنیامن  ریرج  اب  هک  تسا  يدنک  طمـس  نب  لیبحرـش  نایماش  سیئر  يا .
یناـسک صاخـشا  نیا  دـیاب  و  تسا . هتـشک  ار  ناـمثع  یلع  هک  دـننک  غیلبت  مدرم  يارب  اـت  ناـشنب  وا  نیمک  رد  ار  تدارفا  نیرت  نمئمطم  و 

هارب وت و  رود  هب  ار  ماش  مدرمهمه  هک  تسا  يراعـش  راعـش ، نیا  ددنـسپ . یم  ار  ناشفرح  دراد و  اهنآ  هب  یـشوخ  رظن  لیبحرـش  هک  دنـشاب 
تسا . مامت  راک  دش  وت  ابلیبحرش  لد  رگا  دروآ . یم  مهارف  تدوصقم 

. دـنک یم  داهنـشیپ  ار  یمهم  راـک  هدـمآ و  اـم  شیپ  بلاـطیبا  نب  یلع  فرط  زا  هللادـبع  نب  ریرج  تشوـن : لیبحرـش  هب  هیواـعم  نآ ، رثا  رب 
ار یئاط  دعـس  نب  سباح  کلام و  نب  هزمح  ثراح و  نب  قراخم  نایفـس و  نب  ورمع  هاطرا و  نب  رـسب  دسا و  نب  دـیزی  و  ایب . دوز  نیاربانب 

نب لیبحرـش  ياهومع  رـسپ  شدامتعا و  فرط  صاخـشا  هیواعم و  ناکیدزن  دـندوب و  اه  ینمی  ناطحق و  هلیبق  نارـس  اهنیا  هدرک و  راضحا 
تسا . هتشک  ار  نامثع  یلعهک  دنهد  عالطا  وا  هب  هدرک  تاقالم  طمسنب  لیبح  رش  اب  داد  روتسد  اهنآ  هب  و  طمس .

تـسود هک  يدزا - منغ  نب  نمحرلادـبع  درک . تروشم  اه  ینمی  زا  یـضعب  اب  دیـسر  دوب - صمح  رد  هک  لیبحرـش - هب  هیواعم  همان  یتقو 
تمعن تیارب  امئاد  زورما  ات  يا  هدرک  ترجه  یتقو  زا  ادـخ  لیبحرـش  يا  تفگ : یماش - هیقف  نیرتگرزب  دوب و  شداماد  لـبج و  نب  ذاـعم 

هچنآ یمدرم  ات  دنک و  یمن  عطق  ار  شیگ  دنیاشخب  نایرج  ادخ  دشکن  يرازگساپس  زا  تسد  یمدآ  ات  دروآ و  یم  شیپ  ریخ  دشخب و  یم 
یلعهک هلاسم  نیا  تسا و  هدـش  حرطم  ام  يارب  نامثع  لتق  کـنیا  داد . دـهاوخن  رییغت  ار  ناشعـضو  دـنهدن  رییغت  تسا  ناـشیا  دوخ  رد  ار 

هتشک ار  نامثع  يو  رگا  تسا . هتشک  ار  نامثع 
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ار هیواعم  فرح  روطچ  دـشاب  هتـشکن  ار  وا  هک  یتروص  ردو  دـنا ، هدومن  تعیب  يواب  دـنمدرم - ماکح  هک  راصنا - نارجاهم و  ادـعب  دـشاب 
وا اـب  یلع و  شیپ  ورب  دوشب  ریرج  بیـصن  راـختفا  نیا  یتسین  لـیام  رگا  نکن . وربآ  یب  ار  تموق  ار و  تدوخ  یئاـمن ؟ یم  رواـب  يو  هیلع 
دزن نتفر  رب  رئاد  شیوخ  میمصت  زا  تفریذپن و  لیبحرـش  دشاب .) ارت  ای   ) دنامب عضو  نیمه  هب  وت  موق  وت و  ماش  هک  نیا  ساسارب  نک  تعیب 

تشون : وا  يارب  ار  تایبا  نیا  يا  همان  رد  دوب - دهاز  يدرم  هک  یلامثلا - ضایع  تشگن . فرصنم  هیواعم 
یلع  یتسود  قیرط  زا  وت  طمس  رسپ  يا  لیبحرش  يا 

دیسر یهاوخ  تسا  وت  روظنم  هک  تموکح  زا  رادقم  نآ  هب 
اورنامرف نآ  رد  تسا و  وت  ماش  ماش  لیبحرش  يا 

نک لو  ار  يوما  رگهارمگ  نآ  فرح  تسین . وت  زج 
هک تسا  هتخیر  يا  هناراکبیرف  هشقن  وت  يارب  نایفسوبا  رسپ 

دروآ دهاوخ  رابب  ام  يارب  یموش  ماجنارس 
وا ماکبام  تموکح  دسرب  شدوصقم  هب  ام  هلیسو  هب  رگا 

تسکش دهاوخ  ار  امرمکگنج  و  شدارم ، ربو  تشگ  دهاوخ 
كانتشحو گنج  نیا  هک  ورم  نایقارع  اب  گنج  یپ  رد  نیاربانب 

دزاس  یم  مورحم  یگاوناخ  ياهتذلو  اهتمعن  يرایسب  زا  ار  ام 
تسا نیمز  يور  ناسنا  نیرتهب  یلع  و 

دنراد هدنز  بش  رگتدابع و  یمدرم  هک  نایمشاه  زا 
دنرآ رد  ندرگ  رب  دنا  هدرکيواب  هک  ار  یتعیب  تیلووسم  مدرم 

رکبوبا اب  تعیب  رمع و  اب  تعیب  نوچ  یتعیب  تیلووسم 
نکم تعجر  ارگن و  رفک  هب  یلع و  اب  نک  تعیب  نیاربانب ،

نآ زا  ياو  يرفاک  زا  اناوت  يادخ  رب  هانپ 
هک اریز  ریگم ، شوگب  ار  ناگیامورف  فرح 
دنزادنا رد  ای  رد  ناشورخ  جاوما  هب  ارت  دنهاوخیم 

ناشهار رد  وت  هک  ناشیارب  دراد  يررض  هچ 
يزادرپ ؟ دروخ  دز و  هب  یلع  اب  هدیدبآ  نارب و  غیت  هزین و  اب 
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تشگ دنهاوخ  ام  مکاح  دنتشگ  هریچ  رگا  اریز 
دوب میهاوخ  بیصن  یب  وهراکچیه  هللادمحب  ام  و 

طقف ینمشد  گنج و  بیسآ  دندروخ  تسکش  هک  یتروص  رد  و 
دوب دهاوخ  زیتس  ردام  اب  ناراگ  زور  ات  یلع  دروخ و  دهاوخ  امب 

هک نایز  هچ  ار  بلاغ  نب  يول  هداز  هریشع و 
دزیرب كاخ  هب  ناشتموکح  هارب  ناشروشک و  ردناطحق  ینب  نوخ 
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میاوت هاوخ  ریخ  ام  هک  نک  لو  ار  نافع  نب  نامثع  هیضق  نیاربانب ،
یتسرد عالطا  وت  هن  میراد و  ربخ  هیضق  نآ  زا  ام  هن 

هدش هتشک  وا  هک  نیا  نآ  تسا و  ملسم  زیچ  کی  اهنت  و 
نکن  رواب  ار  صاع  ورمع  ای  روک ، نآ  فرح  شلتق  یگنوگچ  هراب  رد 

يانث دمح و  زا  سپ  هیواعم  دمآ  رد  هیواعم  رابرد  هب  نوچ  و  دنتشاد . یمارگار  وا  هتفر  شلابقتسا  هب  مدرم  دمآ  رد  رهش  هب  لیبحرـش  یتقو 
نافع نب  نامثع  رگا  دوب  تلم  درف  نیرتهب  یلع  مینک و  تعیبیلع  اب  هک  دنک  یم  توعد  ار  ام  هللادبع  نب  ریرج  لیبحرش  تفگ : نینچ  ادخ 

اب منک و  یم  تقفاوم  دـنیامن  تقفاوم  هچ  ره  اب  ماش ، مدرم  زا  متـسه  نتکی  نم  و  ما ، هدـنام  وت  میمـصت  رظن و  راظتنا  هبنم  دوب . هتـشکن  ار 
هئطوتب هک  رفن  دـنچ  نآ  تفر . نوریب  و  منک . یم  رکف  هعلاطم و  مور و  یم  تفگ : لیبحرـش  میاـمن . یم  تفلاـخم  دـنیامن  تفلاـخم  هچره 

هناخ زا  كانمـشخ  وا  تسا . هتـشک  ار  نافع  نب  نامثع  یلع  هک  دنتفگ  وابناتـسادمه  دندرک و  تاقالم  وا  اب  دـندوب  هدامآ  شیپ  زا  هیواعم 
نوریب ماش  زا  ای  ارت  يدرک  تعیب  وا  اب  رگا  ادـخب  تسا . هتـشک  ار  نامثع  یلع  هک  دنناتـسادمه  مدرم  هیواعم  تفگ : درک و  هیواعم  گـنهآ 

. متسین شیب  نایماش  امـشزا  رفن  کی  نم  منک و  یمن  لمع  ناترظن  میمـصت و  فالخرب  نم  تفگ : هیواعم  تشک . میهاوخ  ای  درک  میهاوخ 
مدرم اب  ندیگنج  هب  میمصت  لیبحرش  هک  درب  یپ  هیواعم  شقیفر . شیپ  نادرگرب  ار - هللادبع  نب  ریرج  ینعی  ار - درم  نیا  نیاربانب ، تفگ :
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. دیایب ات  ریرج  لابندب  تسرفب  تفگ : واب  وریمن  نب  نیصح  شیپ  تفر  اجنآ  زا  لیبحرش  تسا . لیبحرش  اب  رسارس  ماش  تسا و  هتفرگ  قارع 
راک داهنشیپ  ریرج  يا  تفگ : لیبحرش  دندرک . هسلج  وا  اب  تسا . اجنیا  طمـس  نب  لیبحرـش  نوچ  ام ، ندیدبایب  هک  داد  ماغیپ  وا  هب  نیـصح 

، يزاس یکی  يزیمآ و  رد  قارع  مدرم  اب  ار  ماش  مدرم  یهاوخ  یم  يزادنا و  رد  ریش  ماک  هب  ار  ام  ات  ینک  یم  ام  هب  يا  هدیچیپ  كوکشم و 
. درک دهاوخ  هذخاوم  یئوگ  یم  هچنآ  هرابرد  وت  زا  تمایق  زور  ادخو  یئاتس ، یم  ار  وا  یئامن و  یم  ارادم  تسا  نامثع  لتاق  هک  یلع  اب  و 

يراک تسا  نکمم  هنوگچ  ما . هدرک  داهنشیپ  يا  هدیچیپ  كوکـشم و  راک  یتفگ  هک  نیا  تفگ : نینچ  شباوج  رد  درک و  وا  هب  ور  ریرج 
؟ دنا هدیگنج  ریبز  هحلط و  اب  شعافد  رد  رد  دنا و  هتـشگ  قفتم  ناتـسادمه و  شماجنارد  راصنا  نارجاهم و  هک  دشاب  هدـیچیپ  وكوکـشم 

يا . هتخادنا  رد  ریش  ماک  هب  ار  دوخ  تدوخ  وت  ما . هتخادنا  رد  ریشماک  هب  ارت  نم  یتفگ  هک  نیا  اما 
نآ زا  رتهب  دـنوش  یکی  دـحتم و  مالـسا  قح و  هاررد  رگا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اهنآ  نتخاس  یکی  قارع و  مدرم  اب  ماش  مدرم  هراب  رد  اـما 

هتفگ رب  یعرـش  لیلد  چـیه  مسق  ادـخب  تسا . هتـشک  ار  ناـمثع  یلع  یتفگ  هک  نیا  هب  عجار  دـنریگ . یئاـج  مه  زا  لـطاب  هار  رد  هک  تسا 
هتفرگ رارق  یتسود  ایند  ریثاتتحت  وت  هک  تسا  نیا  تقیقح  و  يزاس ، یممهتم  ینز و  یم  تمهت  یعـالطا  یب  نیع  رد  رود و  زاو  يرادـن 

تسه . صاقو  یبا  نب  دعس  نامز  زا  وت  نورد  رد  هچنآ  ریثات  تحت  يا و 
هداد خساپ  هچوا  هب  ماش  مدرم  هک  تسنادن  و  داتـسرف ، زیمآ  دیدهتت  هنارگـشاخرپ و  یماغیپ  ریرج  هب  تفای . ربخ  ودـنآ  يوگتفگ  زا  هیواعم 

: تشون لیبحرش  هب  ار  تایبا  نیا  ریرج  دنا .
وشم سفن  ياوه  وریپ  طمس  رسپ  يا  لیبحرش 

دوش هلدابم  نآ  اب  ات  تسین  نید  زا  رتهب  يزیچ  ایند  رد  اریز 
ینک هبلاطم  ار  نآ  هک  يرادن  یقح  زورما  وت  وگب : نایفسوبا  رسپ  هب  و 

ینآ یپ  رد  هچنآ  زا  نک  دیما  عطق  نیاربانب  یبای ، تسد  نآ  هب  ای 
الاب  تسا و  هتفرگ  توق  زورما  قح  مالسا و  راک  لیبحرش 
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هدزن رس  وت  زا  نونک  ات  یهانگ  نوچ  ینامارد  نایرج  نیا  زا  وت  و 
زا هک  نزن  يراکب  تسد  هدب و  همادا  شیوخ  هارب  نیاربانب 

تسا  ماجرف  دب  دنیوگ  یم  وت  هب  هک  يراک  میمصت و  ذاختا  رد  باتش  نوچ  زروم  باتش  مینارگن و  وت  رب  شبقاوع 
یماجرف دب  راک  هب  تعرس  اب  هک  شابن  یسک  نوچ  و 

دزادنا یم  رد  اهالب  ماک  هب  ار  دوخ  دنز و  یم  تسد 
هتفگ ارتفا  هب  ینخس  قح  هرابرد  دنه  رسپ 

تسا  اهنیا  زا  رت  گرزب  یلع  لد  رد  ادخ  یلو 
هدومنن  یشزغل  نیرتمک  نافعنب  نامثع  هرابرد  یل 

تسا هتشک  هنو  هدرک  کیرحت  هن  هداد و  وا  هیلع  يراکروتسد  هن  و 
دوب هتسشن  درکن و  دنیشنب  شیوخ  هناخ  رد  هک  نیا  زج  يراک  چیه 

تفر نتشک  هب  شا  هناخ  رد  نامثع  هک  نامز  نآ  ات 
هدز ناتهب  ارتفا و  هب  یفرح  دنزب  نیا  زج  یفرح  هک  ره 

تسا هدیرخ  دوخ  يارب  ار  نتسب  ارتفا  ندز و  ناتهب  تیلووسم  و 
هدیزگرب  شنادناخ  نایم  زا  ار  واو  تسا  ادخ  ربمایپ  یصو  یلع ،

ورف رکف  هب  دروخ و  هکی  دناوخب  ار  همان  نیا  نوچ  لیبحرش  يروالد ) يروامزر و  لثملابرض  و  ص )  ) ربمایپ کی  هرامـش  راوس  یگنج  و 
: تفگ تفر و 

مرادکش دیدرت و  راک  نیا  هرابرد  یتقو  ات  ادخب ، هن  دـیامن . یم  نیمات  ار  میایند  نید و  هک  نم  يارب  تسا  يا  هناهاوخریخ  یئامنهار  نیا 
شا و هناخ  هب  داتـسرف  یم  ار  يا  هدع  هسیـسدب  هیواعم  دندیچ و  هئطوت  تعامج  نآ  اما  درک . مهاوخن  هلجع  هدـشن  نشور  میارب  تسرد  و 

شلتق هب  مهتم  ار  یلع  دندومن و  یم  ناتساد  شیارب  راک  نآ  هانگ  ینیگنس  نامثع و  لتق  تیمها  زا  دندمآ و  یم  دنتفر و  یم  هتـسد  هتـسد 
اب دوب و  يارمه  بلاطیبا  نب  یلع  اب  هک  تشاد  يرهاوخ  رسپ  دیسر . يو  هلیبق  نادنواشیوخ و  هب  ربخ  دندرک . مزج  ار  شمزع  دندرک و  یم 

تایبا نیا  يو  دوب . اسراپ  دهاز و  يدرم  دندوب و  هتسویپ  (ع ) یلع يودرا  هب  هک  دوب  نایماش  هلمج  زا  وهدرک  تعیب  وا 
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دورسب : ار 
لیبحرش يوس  هبيریت  دنه ، رسپ  راسنوگن ، نآ 

تشک دهاوخ  ار  وا  هک  هدرک  باترپ 
دنیامن يراگزیهرپ  ات  تخاس  ایهم  ار  یعمج  و 

دنریگ هدهع  رب  شیوخ  هانگ  تیلوسم  دنزادرپ و  نارگید  بیرفب  و 
ار لیبحرش " ینعی  يزغم "  کبس  ینمی  و 
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دنار یم  دنهاوخب  عمج  نآ  هک  وس  ره  هب  يا  همر  نوچ  شیوخ  ناوریپ  هک  درک  ادیپ 
درپس ناشفرح  هب  نت  وا  دندز  تمهت  عمج  نآ  نوچ  و 
دباین هرهب  یسرتادخ  زا  دهاوخ  راوخ  ار  ادخ  هک  ره  و 

دریگرب ایندزا  ماک  هدنه  رسپ  ات  دزاب  یم  شیوخ  نیدو 
تسا هدوب  راد  ایند  راوخ و  ایند  مه  نیا  زا  شیپ  هدنه  رسپ  و 

دندرک نامثع  لتق  هب  مهتم  ار  یلع  بیرف  هر  زا  و 
دنتخاس اپرب  وا  يارب  یهاوخدب  رس  زا  اه  هلئاغ  و 

تخاس راوتسا  اه  هوک  هک  دنگوس  یئادخ  هب  هکنآ  لاح 
درب راکب  وا  هیلع  يا  هلیسو  چیه  هن  درکن و  زارد  نامثع  يورب  تسد  زگره  یلع 

دوب ص )  ) دمحم باحصا  زا  یکی  راک  شراک  و 
دندوب هدیروش  شا  هیلع  دنتشاد و  نوخ  رپ  یلد  نامثع  تسد  زا  یگلمج  هک 

ای ار  رعش  نیا  هدنیارـس  ادخب  دروآ . رد  شیامزآ  هتوب  هبار  ملد  ادخ  نونکا  تسا . ناطیـش  مد  نیا  تفگ : دینـشب  تایبا  نیا  یتقو  لیبحرش 
دنتفیب . دیدرت  هب  ماش  مدرم  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  و  تخیرگ . هفوک  هب  ناوج  نآ  تخیرگ . دهاوخ  مگنچ  زا  ای  منک  یم  دیعبت 

نادرم دوب و  دهاوخ  ادخ  اب  شرجا  هدیـسر  وت  هب  هچ  ره  هار  نیا  رد  يدومن و  دـییات  ارقح  وت  هک  داد  ماغیپ  طمـس  نب  لیبحرـش  هب  هیواعم 
ياهرهـش زا  دیدزاب  هب  نیاربانب  دسر . یمن  ققحت  هب  مدرم  هماع  تقفاوم  اب  زج  یناد  یم  وت  هک  راک  نیا  دنتفریذپ . یم  ار  وت  رظن  نمادـکاپ 

هب درک  عورـش  وا  دنزیخرب . وا  یهاوخنوخ  هب  هک  تسا  نیا  ناناملـسم  هفیظو  هتـشک و  ار  نامثع  یلع  هک  نک  مالعا  یلاها  هب  زادرپب و  ماش 
رد شدرگ 
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: تفگ نینچ  شمدرم  ياربیقطن  رد  درک و  عورش  صمح  رهش  زا  ماش و  ياهرهش 
وا دنا و  هتخیرگ  نارگید  تسا و  هتشک  ار  نانآ  وا  دنا و  هتشگ  نیگمشخ  شراک  زا  یتعامج  تسا . هتـشک  ار  نافع  نب  نامثع  یلع ، مدرم 

ياـهگنج ماـک  هب  هتفرگ و  شود  رب  ار  شریـشمش  وا  و  تسا ، هدـنامن  جراـخ  شطلـست  زا  ياهقطنم  ماـش  زج  هتـشگ و  طلـسم  روشک  رب 
مینک یمن  ادیپ  هیواعم  زج  ار  یـسک  انمـض  دروآ . دهاوخ  شیپ  يا  هثداح  ادخ  ای  دمآ  دهاوخ  امـش  غارـس  هب  يدوز  هب  هتفر و  ورف  رابگرم 

صمح ياسراپو  دهاز  مدرم  يانثتـسا  هب  دندرک  تقفاوم  وا  اب  مدرم  دیزیخ . اپب  دیئامن و  تیدج  نیاربانب  دیآ . رب  وا  رطخعفد  هدـهع  زا  هک 
یلاها ندرک  کیرحت  هب  درک  انب  لیبحرـش  یناد . دوخ  وت  میهن . یمن  رتارف  اپ  نامدـجاسم  رازم و  هناـخ و  زا  نم  دـنتفگ : واـب  هتـساخرب  هک 

هک ثراح - نب  یـشاجن  دـندرک . یم  یهارمه  تقفاوم و  وا  اب  دیـسر  یم  اج  ره  هب  تشاذـگ و  اـپ  ریز  ار  اهرهـش  همه  اـت  ماـش  ياـهرهش 
: داتسرف شیاربار  راعشا  نیا  دوب - يو  تسود 

یتفرگن یئادج  ام  زا  نید  رطاخ  هب  وت  لیبحرش 
یتشاد لد  رد  ریرج "  زا "  هک  يا  هنیک  رطاخ  هب  هکلب 

تفرگرد وا  صاقو و  یبانب  دعس  نایم  هک  یعازن  رطاخ  هب  و 
يا هتشگ  همر  یب  ناپوچ  لثم  نونکا  يدرک و  نینچ 

ياهتشادن روضح  شعوقو  ماگنه  هب  هک  يا  هثداح  هرابردایآ 
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ینک یم  تواضق  سدح و  يور  زا  دنا  هدنامرد  شتواضق  رد  نادنمدرخ  همه  و 
دنمکاح و دهتجم و  هن  هک  یعمجهتفگ  هب  دانتسا  اب  مهنآ 

دنا هدوب  دنا  هدرک  نیقلت  وت  هب  هچنآدهاش  هن 
دنا  هتفگ  هتساوخ  ناشلد  هچ  رهو  دنا  هتشادن  روضح  هک  یناسک  فرح 

دراد یشزرا  هچ  دنا  هدز  یتمهت  یعالطا  یب  يور  زا  هتسنادن و  و 
نامیپ  یلع  اب  مدرم  هک  يریگ  یم  هدیدن  ار  تقیقح  نیا 

ینامداش  تبغر و  اضر و  يور  زا  مه  نآ  دنا  هتسب  تعیب 
دنبایب وا  نوچ  یسک  دنهاوخب  رگا  هک  دنا  دنا  هدرک  تعیب  یسک  اب 

تفای دنهاوخن  زگره  دنیامن  ادتقا  يو  هبات 
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يدرگ تخبدب  يواب  ندیگنج  رطاخ  هب  زیخاتسر  يادرف  وت  دیاش 
تسین یکچوک  هانگ  ینک  یم  وت  هک  يراک  لیبحرش 

ع)  ) یلع نینموملاریما  اب  ندـیگنج  يارب  مدرم  زا  هیواعم  یلعج ، ياه  همان  زیمآ و  ناتهب  نیغورد و  ياه  تداهـش  نینچ  اـب  هنوگ و  نیدـب 
تفرگ . تعیب 

دنتشک ار  نامثع  یناسک  هچ 

ار تجح  تسخنهک  دنا  هتـشک  يدهتجم  نادرم  و  ص )  ) دـمحم ورکین  لداع و  باحـصا  نیرت  هتـسجرب  وراصنا  نارجاهم و  ار  نامثع  - 4
نیاربانب تسا . ردهشنوخ  نآرق  مکحب  تسا و  هتـشگ  فرحنم  تنـس  نآرق و  زاروشک  هرادا  رد  هک  دنا  هدرک  تباث  هتخاس و  مامت  يورب 

اب تسا و  هدوب  نارجاهم  زا  نتکی  طقف  (ع ) یلع نینموملاریما  و  دریگب ، ار  نامثع  نوخ  صاصق  ای  دناتسب  ماقتنا  ناشیا  زا  درادن  قح  یـسک 
. دننامب هتسب  مشچای  دنوش  ناتـسادمه  یی  یهارمگ  ای  هاریب  يراکرـس  رب  دوش  یمن  تعامج  نآ  رظن  هب  ناشیا  گنهامه و  هارمه و  ناشیا 

یباحص الثم  دنا  هدومن  لالدتـسا  نآ  هب  باحـصا  زا  دنچ  ینت  هتـشگ و  رکذتم  هیواعم  هب  شیاه  همان  رد  ع )  ) نینموملاریما ار  تقیقح  نیا 
و دنا - هدومن  دـیجمت  يو  زا  تنـس  نآرق و  مدـید  دـلج  نیمه  مهن و  دـلج  رد  هکنانچ  تسا  هدروآتجح  ار  نیمه  لاقرملا  مشاه  گرزب 
هداد و هانپ  ار  نانآ  رگا  ع )  ) یلع نیارباـنب ، میدـید . مهن  دـلج  رد  ار  ناـش  هتفگ  هک  ناـمثع  نب  نمحرلادـبعو  لـیفط  وبا  گرزب  یباـحص 

تسا  هدرک  یهانگ  هچ  دنیامن  يدعت  نانآ  هب  ناهاوخدب  دشاب  هتشاذگن  هدرک و  کمک 
هیلع هنیدم و  رد  هک  یثداوح  رد  یتلاخد  ای  دـنا  هتـشادن  تسد  نامثع  نتـشک  رد  یگمه  هک  شنارادتـسود  ای  ع )  ) نینموملاریما هاپـس  - 5
" رخـص رـسپ "  نیاربانب  دندوب . هتـسجهانپ  ع )  ) ماما هب  ورکین  لداع و  باحـصا  ریهاشم  زا  دـنچ  ینت  طقف  تسا و  هداد  خر  تقو  تموکح 

نانآ بیقعتب  اه  ناتـسرهش  همه  رد  نآ  زا  شیپو  نایقتم  يالوم  تداهـش  زا  سپ  هدـمآرب و  مدرم  نآ  همه  نتـشک  ددـص  رد  يزوجم  هچب 
راتشک هتشامگ و  تمه 
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تسا ؟ هدرک 

دش یم  ماجنا  دیاب  هنوگچ  نامثع  یهاوخنوخ 

اـضرف رگا  دـنا ، هدوب  شنادـنزرف  يو  یعرـش  ناهاوخنوخ  تسا و  هدوبن  وا  یهاوخنوخ  رد  قحیذو  نامثع  نوخ  یلو  هیواـعم  یهگناو  - 6
هب ع -)  ) یلع نینموملاریما  ینعی  يو - ات  دندومن  یم  یهاوخداد  تقو  هفیلخ  زا  يداب  دندوب  هدنام  رد  نآ  ققحت  زا  دنتـشاد و  صاصق  قح 
یم ارجاـب  ار  ادـخ  مکح  دوـب  یـضاق  نیرت  هتـسیاش  نیرتاـناد و  يوـبن  صن  رباـنب  هـک  واو  درک  یم  تواـضق  یگدیـسر و  ناـشیا  ياوـعد 

تشاذگ .
یلع نینموملاریما  زا  ار  شناشیوخ  نوخ  صاصق  تسناوت  یم  و  ار ، نامثع  یهاوخنوخ  قح  هن  اـما  تشاد ، یهاوخنوخ  قح  هیواـعم  يرآ ،
رـسپ و  هعیبر ، نب  هبتع  نب  دـیلو  شا  یئاد  و  هعیبر ، نب  هبتع  شیرداـم  دـج  و  نایفـس ، یبا  نب  هلظنح  شردارب  نوخ  صاـصق  دـهاوخب  (ع )

یم نوچ  دزن  مد  عوضوم  نیا  زا  زگره  وا  اما  ار . هیما  نب  ورمع  یبا  نب  طیعم  یبا  نب  هبقع  هیما و  نب  صاع  نب  دیعس  نب  صاع  شیاهومع 
ناونع ار  نامثع  نوخ  سکعب  دـننادیم . صاصق  لـباق  ریغ  ردـه و  ار  ناکرـشم  نآ  نوخ  درک و  دـنهاوخن  تقفاوم  وا  اـب  مدرم  هک  تسناد 

تبـسن هتـشک  نآ  اب  دـنچ  ره  درمـش  یم  قحیذ  هلیبق  هتـشک  یهاوخنوخ  يارب  اردوخ  هلیبق ، دارفا  زا  کی  ره  هک  تیلهاـج  هویـش  هب  درک و 
بادآ میلاعت و  زا  هک  ار  نانآ  تشاد و  رثا  ماش  نید  زا  هناگیب  مدرم  شوگ  رد  عورشمان  یلهاج و  هویش  نیا  تشادیم . يرود  يدنواشیوخ 

دوخ اب  دبیرفبار و  نانآ  تسناوت  یلهاج  هویـش  يزابلغد و  اب  هیواعم  تهج  نیمهب  و  تخیگنا ، یم  رب  تقفاوم  هب  دـندوب  عالطا  یب  مالـسا 
نوخ ماقتنا  نتفرگ  يارب  دـحا " و  ردـب "و"  گنج "  ياه  هنیک  شتآ  زايا  هلعـش  زج  دوبن  يزیچ  هیواـعم  گـنج  نیارباـنب  دزاـس . هارمه 

نارتخد رب  یتح  راکشآ  دوب و  نشور  همه  رب  تقیقح  نیا  و  دندوب ، هداتفا  كاله  كاخب  شنادیم  رد  هک  سمـش  دبع  ینب  هلیبق  ناکرـشم 
دنربخ . یب  نآ  قئاقد  یسایس و  تانایرج  زا  الومعم  هک  نیشن  هناخ 

زا رـس  ددـنویپب و  هعماـج  تدـحو  هب  درآ و  دورف  رـس  دوب  هتفرگماـجنا  یتسرد  هب  هک  یتـعیب  ربارب  رد  هکدوب  نیا  هیواـعم  هفیظو  نیلوا  - 7
دیامن هماقا  دراد  یی  یئازج  ياوعد  رگا  هدرک  هعجارم  هدش  تعیب  مکاح  هب  سپـس  و  دنزن ، مهرب  ار  هعماج  ماظن  راک  نیا  اب  دچیپن و  تعیب 

تسا . جرد  هیواعم  هب  نینموملاریما  همانرد  نیاو  دنک ، یهاوخ  داد  و 
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. دنراک نیا  هب  وت  زا  رت  قحیذ  نانآ  دندوجوم و  نامثع  نارـسپ  نآ  هب  هچ  ارت  نک . میلـست  نم  هب  ار  نامثع  نالتاق  یتفگ : هک  نیا  هرابرد  " 
یمومع یتعیب  اریز   ] يروآ دورف  رـس  هتخاس  دهعتم  ارت  هک  یتعیب  هب  دیاب  یئاهنآ  زا  رت  يوق  نامثع  یهاوخنوخ  يارب  وت  ینک  یم  رکف  رگا 

 " ییامن . یهاوخ  داد  نانآ  هیلع  نم  زا  ادعبو  تسین ] رظن  دیدجت  لباق  دوش و  یم  وت  لماش  تسا و 
يرادرب و یــشکرس  زا  تـسد  هداد  رییغت  ار  ترظن  رگا  يا . هدز  فرح  داـیز  ناـمثع  ناگدنــشک  هراـبرد  دـیامرف ": یم  يرگید  هماـن  رد 
لح و نآرق  ساسارب  ار  نانآ  وت و  فالتخا  یئامن  یهاوخداد  اوعد و  هماقا  اهنآ  هیلع  نم  دزن  دعب  يریذپب و  ار  ناناملـسم  یمومع  میمـصت 

هنادـنمدرخ هکلب  سفن ، ياوه  يور  زا  هن  رگا  هیواعم  يا  مدوخ  ناجب  تسا . هناگ  هچب  یبیرف  یهاوخیم  وت  ار  هچنآ  اما  درک . مهاوخ  لصف 
رگا اـما  مدوب . رودـب  راـنکرب و  وا  زا  نم  هک  تسناد  یهاوخ  و  مناـمثع ، نوـخ  زارت  هزنم  سک  همه  زا  نم  هک  تفاـیرد  یهاوـخ  یـشیدنیب 

 " تسیرگید راک  نآینزب  تمهت  هنادرمناوج  ان  یهاوخب 
مامتا زا  سپ  ع )  ) ماما و  دـندروآ ، نوریب  هدرپ  زا  ار  ص )  ) ربمایپ رـسمه  دـندمآ و  رب  روظنم  نیمه  یپ  زا  هیواـعم  زاشیپ  ریبز  هحلط و  - 8

هب هن  هک  دنـشاب  رواد  ینایندم  نآ  امـش  نم و  نایم  ما . هتـشک  ار  نامثع  نم  دیا  هدرک  اعدا  امـش  تشون " : نانآ  هب  دیگنج و  نانآ  ابتجح 
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ار نامثع  ناگدنـشک  نم  دیا  هدرک  اعدا  نینچمه  دنیبب . تسا  قحتـسم  ار  هچنآ  سک  ره  ناشیرواد  ساسارب  ات  امـشب  هن  دـنا و  هتـسویپ  نم 
ود امـش  دننک . اوعد  هماقا  ناشردپ  نالتاق  هیلع  نم  دزن  هاگنآ  دنرآ و  دورف  نم  نامرف  هب  رـس  اهنیا  دندوجوم . نامثع  نادنزرف  ما . هداد  هانپ 

دشاب هدش  هتشک  قحب  وا  هاوخ  نامثع  هب  هچ  اررفن 

هحفص 156 ] ] 

هناخ زا  و  تعیب ، نامیپ  نتـسکش  دـیا : هتـشگ  بکترم  ار  تشز  راک  ود  کنیا  و  دـیا ، هدرک  تعیب  نماب  امـش  لاح  ره  رد  قح ، انب  هاوخ  و 
 " ناتردام ندروآ  ردب 

عـضو هب  تشگزاب  هباثم  هب  ینکـش  نامیپ  نیا  و  دنتـسکش ، ار  ناشتعیب  نامیپ  دعب  دندرک و  تعیب  نم  اب  ریبزو  هحلط  تشون " : هیواعم  هب  و 
هریچ ناشهاوخلد  مغر  یلع  ادـخ  مکح  تسویپ و  ققحتب  قح  ات  مدـیگنج  اهنآ  اب  تجح  مامتا  زا  سپ  نم  تهج  نیمه  هب  تسا . یلهاـج 

 " ریذپب . ار  ناناملسم  یمومع  میمصت  نیاربانب  تشگ .
: تسین شیبار  ود  هک  تسا  دقتعم  ع )  ) نینموملاریما دنتسناد  یم  ایند  همه  دومنیمن ؟ یفاک  هیواعم  يارب  اه  تجح  مامتا  لئالد و  نیا  ایآ 

نارـس رـس  رب  هچ  یتسرپ  ایند  یبلط و  هاج  يراکبیرف و  یهاوخدوخ و  دیدن  هیواعم  ایآ  هدع . نآ  اب  ندیگنج  يرگید  نتـشگ و  رفاک  یکی 
يور هچ  زا  سپ  دنتـسبن ؟ رب  یفرط  چـیه  دـنداد  نتـشکب  ار  لطاب  قح و  لها  هاریب و  حـلاص و  ناسنا  نارازه  هکنیا  اب  دروآ و  لـمج  هاـپس 

نادـهتجم هک  نتکی  ندـش  هتـشک  يازا  رد  مهنآ  دـنکفا  نوخ  كاخ و  هب  ار  كدوک  نز  درم و  هانگیب و  ناسنا  نارازه  ات  دیـشک  ریـشمش 
رب مارح و  تسا  يراک  نتکی ، یهاوخنوخ  هناهب  هب  مدرم  ماع  لتق  شندوب . هتـشک  تجح  مامتا  زا  سپ  ص )  ) دـمحم تما  ورکین  لداـع و 

یکتم هک  ینشور  تسرد و  يار  عوضوم  نیا  رد  وت  تشگ " : رکذتم  يو  هب  يا  همان  رد  ع)  ) ماما هک  دوب  نانچ  يو  راک  تعیرـش . فالخ 
" ینک . یم  دانتسا  ادخ  لوسر  زا  یشرافس  ای  نآرق  زا  يا  هیآ  هب  هن  يراد و  هیضق  نیا  هرابرد  دهاش  هن  يرادن و  دشاب  ثیدح  هب 

یبلاطم هرابرد  دسیون " : یم  هیواعم  هب  ع )  ) یلع تسیناور . نآ  زا  یچیپرس  دوش و  تعاطاو  يوریپ  امتح  دیاب  تقو  هفیلخ  تاروتـسد  - 9
يرگید اـی  وت  هب  ار  اـهنآ  مناوت  یمن  مدـید  مدرک  هچ  ره  ما و  هدیـشیدنا  عوضوم  نیا  رد  نم  يا ، هتـشون  ناـمثع  ناگدنـشک  دروم  رد  هک 
دنهاوخ رب  تا  یپ  زا  هک  دـید  یهاوخ  اه  يدوز  نیمه  هب  يرادـنرب  تسد  تا  یهاوخ  دـب  یهارمگ و  زا  رگا  مدوخ  ناجب  مهدـب . لیوحت 

یجایتحا تساخرب و 
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یئامن " . بیقعت  ایرد  یکشخ و  رد  ار  نانآ  هک  دوب  دهاوخن 
نتساوخ دهد و  لیوحت  یشروش  درف  چیه  هب  ار  نامثع  ناگدنشک  دناوت  یمن  هک  نیا  زا  یکاح  دوبن  ع )  ) ماما زا  یحیرص  روتسد  نیا  رگم 

دهاوخ رییغت  ع )  ) نینموملاریما يار  اضاقت  رارصا و  تروص  رد  تشادنپ  یم  هیواعم  رگم  تسا ؟ یهاوخ  دب  یهارمگ و  وا  زا  يزیچ  نینچ 
ینید هفیظو  هب  هیواعم  ارچسپ  دوب . لاحم  نیا  تفریذپ ؟ دـهاوخ  ار  وا  سفن  ياوه  هدرک  كرت  ار  نید  مکح  ار و  شیوخ  هیرظن  ای  درک ،
نآرق هک  ار  یماما  نامرف  درکن و  لمع  شیوخ  دومنن و  تعاطا  هدرمـش  شهزنمو  كاپ  نآرق  هک  ار  یماـما  ناـمرف  درکن و  لـمع  شیوخ 

ع)  ) نینموملاریما نامرف  زا  تعاطا  رگم  تفریذـپن ؟ تسا  ریذـپان  یئادـج  نآرق  زا  هک  ار  وا  هیرظن  دومنن و  تعاطا  هدرمـش  شهزنم  كاـپ 
نارـس ناـمرف  زا  تعاـطا  شدانتـسا  هب  هک  دـنا  هدرمـش  حیحـص  ص )  ) ربماـیپ زا  ار  یتاـیاور  تعاـمج  نآ  هکنآ  لاـح  دوبن  بجاو  شیارب 

ینایاوشیپ نم  زا  سپ  هک "  لیبق  نیا  زا  یتایاور  درامـش ؟ یم  بجاو  ار  دیزی  هیواعم و  شامق  زا  يرگ  دادیب  روج و  ماکح  يرگهارمگ و 
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رکیپ دنراد و  ناطیـش  لد  هک  دوب  دنهاوخ  ینادرم  دنزاس و  یمن  شیوخ  هیور  ارم  تنـس  دنرب و  یمن  نم  یئامنهار  زا  هار  هک  دوب  دنهاوخ 
تتشپ هچرگ  نک  تعاطا  ونشب و  ار  ریما  نامرف  : " دیوگ یم  منک ؟ هچ  مدید  ار  عضو  نآ  رگا  ادخ  ربمایپ  يا  دیـسرپ : یم  هفیذح  ناسنا " .

رگا وت  رظن  هب  ادخ  ربمایپ  يا  دسرپ : یم  ص )  ) ربمایپ زا  دیزی  نب  هملس  زرو " "  تعاطا  شوین و  نامرف  دوش  هتفرگ  تلام  دروخب و  هنایزات 
مینکب ؟ دیاب  هچ  دنداد  یمن  ار  ام  قح  اما  دنتساوخیم ، ام  زا  ار  ناشقح  هک  دنتشگ  مکاحام  رب  ینارادمامز 

هتفرگ ار  وا  سیق  نب  ثعـشا  دسرپ . یم  موس  راب  يارب  دبات . یم  رب  وا  زا  يور  زاب  دسرپ  یم  هرابود  دنادرگرب . شباوج  زا  ور  ص )  ) ربمایپ
. " شیوخ راک  لووسم  امش  دنشیوخ و  راک  لووسم  اهنآ  اریز  دینک ، تعاطا  دیشاب و  نامرفهب  شوگ  دیوگ : یم  دهد و  یم  ناکت 

لداع ماما  هب  دسر  هچ  ات  دساف ، راکهبت و  ماکح  هرابردتسا  تعامج  نآ  رظن  نیا ،
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يراگزاس و تسه و  شتعاطا  بوجورد  اه  ثیدـح  هچ  هک  دـناد  یم  ایند  تساعمج و  وا  رد  تفالخ  طیارـش  همه  هک  يورکین  مکاح  و 
ادخ . رما  تسا و  نید  قباطم  هراومه  هک  شتایرظن  ءارآ و  اب  تقفاوم 

نبهلبج زا : دنترابع  نیمهتم  دمآ . حرشب  مهن  دلج  رد  نیا  و  تسا . فالتخا  هدوب  شلتق  رشابم  هتشک و  ار  نامثع  یـسک  هچ  هک  نیا  و  - 10
 " مان هب  ار  وا  رکاسع  نبا  و  ضایلغ . نب  راسی  یناـمی ، ناـمور  نارمح ، نب  نادوس  یبیجت ، رـشب  نب  هناـنک  ینوکـسلا ، هریبک  يرـصم ، مهیا 

نانآ هب  وا  هن  دنا و  هدوبن  ع )  ) یلع هاپـس  رد  کیچیه  زین  ناگدنامیقاب  دنا و  هدـش  هتـشک  تقو  رد  اهنیا  زا  یـضعب  تسا . هدـناوخ  لامح " 
هن ناش  هداد  هانپ  ع )  ) ماما هک  یئاهنآ  دناتسب . اهنیا  زا  ریغ  یـسک  زا  ار  نامثع  نوخ  ماقتنا  تسناوت  یمن  سکچیه  نیاربانب  تسا . هداد  هانپ 

هتخیگنا یم  رب  يو  هیلع  ار  مدرم  هک  ورکین  لداع و  باحصا  ای  راصنا  نارجاهم و  زا  ترابع  دنا و  هدوب  نآ  ببسم  هکلب  نامثع  لتق  رشابم 
دنا . هتشاد  تکرش  راک  نیا  رد  يرامش  تشگنا  هدع  يانثتساب  یگمه  دنا و 

هیواعم ریبز و  هحلط و  هب  ار  نیاو  تسناد - یم  يرب  نامثع  لتق  رد  تکرش  زا  ار  دوخ  اصخش  ع )  ) نایقتم يالوم  نیا  ایآ  هتـشذگ ، اهنیا  زا 
زا ار  تداهش  نیا  تسا و  هتـشادن  یتسد  لتق  نآرد  شترـضح  هک  دنداد  یم  تداهـش  زین  (ص ) ربمایپ باحـصا  نیرت  هتـسجرب  و  تشون -

هزادناب هیواعم  رظن  رد  دنتشون  اهنآ  ناتسدمهو  هیواعمو  ریبز  هحلط و  هبو  دندرک  رارکت  نیفص  ياهدربن  زاغآ  ات  نامثع  ندش  هتشک  ماگنه 
هقح اب  هیواعم  دوخ  ودندرک  يدنب  مه  رس  هیامورف  اپ و  رس و  یب  يرـصانع  هک  تشادن  رابتعاو  شزرا  يزیمآ  ناتهب  غورد و  ياه  تداهش 
ماقم هچ  دراد و  یتیـصخش  هچ  نانموم  ریما  تسناد  یم  هکنآ  لاـح  درک ؟ شراذـگ  رب  دـیدهت  عیمطت و  اـب  داد و  بیترت  هسیـسد  يزاـب و 

يا هتـسد  راد و  نآو  دنا ، هیاپ  دنلب  هچ  دندومن  یم  قیدصت  دیئاتار و  شترـضح  تئارب  هک  يراکوکین  نمادکاپ و  باحـصا  نآو  يدـنلب ،
یعمط دوب و  تنطلـس  یپ  رد  نکل  تسناد ، یم  ار  همه  اهنیا  هیواعم  يرآ ، دنتـسین ؟ شیب  تسردانو  تسپ  یتشم  دـنا  هدـیروش  يو  رب  هک 

دولآ . یم  یهانگو  يدیلپ  یتسپ و  ره  هب  ار  شنابزو  تسد  دوب  هتسب  ناب  هک 
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هیواعم زا  رجح  نبا  هیعافد 

شا هناحلـسم  مایق  يارب  هک  یئاـه  هناـهب  و  ع )  ) ناـنمومریما تفـالخ  هب  تبـسن  شا  هناراـکهبت  تیعقوم  زا  ار  هیواـعم  تاـیعافد  هک  نونکا 
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زا ار  شیوخ  نوچ  تسا و  هداد  بیترت  رجح - نبا  شنابیتشپو - هاوخاوه  نیرخآ  هک  میزادنیب  يا  هیعافد  هب  یهاگن  دیئایب  میدید  هدیشارت 
 " هقرحملا قعاوصلا  باتک "  رد  تسا و  هدرک  هایـس  ناش  هتـسد  رـس  زا  عافد  رد  دنچ  یتاحفـص  هدید  مورحم  نایوما  مچرپ  ریز  ندیگنج 
ار اهنیا  هچرگ  راوتسا و  ياه  تجح  تسا و  عطاق  نیهارب  يرادنپ  تسا  هدرک  هضرع  یخاتسگ  اب  هدومن و  فیدر  هیاپ  یب  لئالد  اهرذع و 

هدیچ هدروآ و  درگ  یتسدرت  یگنرز و  اب  نکل  ریثک ، نبا  وهیمیت  نبا  زا  هدومن و  ذاختا  سابتقا و  دیلقت و  شناینیشیپ  هدرکن و  عارتخا  دوخ 
رد امهنع - هللا  یضر  یلع - هیواعم و  نایم  هک  یئاه  گنج  هک  تسا  نیاتنـس  لها  تادقتعم  زا  دسیون " : یم  تسا . هداد  گنر  بآ و  و 

تفالخ هک  نیا  رب  دنقفتم  تشذگ  هکنانچ  اریز  تسا ، هتشاد  شکمشک  یلع  اب  تفالخ  رس  رب  هیواعم  هک  تسا  هدوبن  تهج  نآ  زا  هتفرگ 
اـضاقت یلع  زا  شناهارمه  رب  هیواعم  هک  ببـس  نیدـب  هکلب  تسا ، هدرکن  زورب  تفالخ  رـس  ربیلخاد  بوشآ  نیاربانب  تسا  هدوب  یلع  قح 

نیدب تسا  هدز  زاب  رس  نآ  زا  یلع  و  تسا ، هدوب  نامثع  يومع  رـسپ  هیواعم  نوچ  دیامن  میلـست  ناشیا  هب  ار  نامثع  ناگدنـشک  دنا  هتـشاد 
شاشتغا بارطـضا و  بجوم  دـنا  هتخیمآ  یلع  هاپـس  هب  تسا و  رایـسب  نانآ  رئاشع  نوچ  دـهد  لـیوحت  ار  ناـنآ  اروف  دـهاوخب  رگا  ناـمگ 

راک زاغآ  رد  شتفالخ  هکنآ  هژیوب  درک  دهاوخ  لزلزتم  تسا  هتـسباو  نادب  ناناملـسم  ءارآ  وهدیقع  ماظتنا  هک  ار  تفالخ  تشگ و  دهاوخ 
رکف هنع - هللا  یضر  یلع - ظاحل  نیدب  دوب . هتشگن  راوتسا  مکحتسم و 
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یلمع و ناکما  دـنادرگ و  مکحمار  شیوخ  عضو  هک  هاگنآ  ات  تسا  رتکیدزن  باوص  هب  ناـنآ  لـیوحت  راـک  نتخادـنا  ریخاـت  هب  هک  هدرک 
ار نامثع  ناگ  دنـشک  تقو  نآ  ددـنویپ ، ققحت  هب  ناـشیا  مظن  ناناملـسم و  یلم  تدـحو  ددرگ  رـسیم  شیارب  تسرد  هجوب  لـمع  ناـکما 

نوریب شهاپس  زا  نامثع  ناگدنشک  هک  دزرب  گناب  لمجگنج  رد  نوچ  هکنانآ  نیا ، رب  لیلد  و  دیامن . میلست  نانآ  هب  دریگ و  رب  کیاکی 
دندوب رایـسب  یعمج  دندوب  نامثع  نتـشک  قفاوم  هک  یناسک  نینچمه  دندرک . ار  شندـیگنج  وا و  هیلع  مایق  گنهآ  نانآ  زا  یـضعب  دـنور 

- رفن دصناپ  رفن و  رازه  دنا و  هتفگ  رفندصتفه  هک  نایرصم - زا  یهوبنا  تیعمج  میدید ، يو  نتشک  ندرک و  هرصاحم  ناتـساد  زا  هکنانچ 
یضعب یتح  تسا  هدزرـس  نانآ  زا  اهراک  دنا و  هدمآرد  هنیدم  هب  و  دالب ، رگید  یلاها  هرـصب و  مدرم  زا  یعمج  و  هفوک ، مدرم  زا  یعمج  و 

، دیامن نانآ  لیوحت  هب  مادقا  ات  هتـشاو  ار  هنع - هللا  یـضر  یلع - نیمه  و  دـنا . هدیـسر  یم  رفن  رازه  هد  هب  ناش  رئاشعاب  نانآ  هک  دـنا  هتفگ 
تسا . هدوب  یندشنای  راوشد  اریز 

داهتجا هک  هنوگ  نآ  زا  دنتسه  یلخاد "  ناراکزواجت  نامثع "  ناگدنشک  هک  هتـشاد  هدیقع  هنع - هللا  یـضر  یلع - هک  دراد  لامتحا  زین  و 
شیومع رـسپ  هک  نیا  لثم  تسا  هدزرـس  وا  زا  هک  یئاهراک  دانتـسا  هب  دـننادب  زیاج  ار  وا  نوخ  نتخیر  هک  هدـش  ببـس  ناشتـسردان  مهف  و 

يرادناتسا هب  نتشامگ  رد  و  هدنادرگزاب ، هنیدم  هبهدوب  دیعبت  هنیدم  جراخ  هب  ص )  ) ربمایپ طسوت  هک  ار  وا  هتخاس و  دوخ  نیشنم  ار  ناورم 
هابتـشا هب  یعـالطا و  یب  يور  زا  رکب ، یبا  نب  دـمحم  هیـضق  و  تساهتـشاد ، مدـقم  نارگید  رب  ار  شنادـنواشیوخ  یتلود  مهم  ياـهراک  و 
ياوشیپ ناـمرف  هب  رـس  هاـگره  یلخادحلـسم  راـک  زواـجت  دوب . دـهاوخ  زیاـج  شنوـخ  نتخیر  درک  ار  راـک  نیا  یتـقو  هک  دـندرک  روـصت 

داهتجا اب  ار  هلمج  نیا  و  هداد - ردـهب  نآ  يانثا  رد  هک  یلام  ای  هتخیر  هناحلـسم  شروشلاـح  رد  هک  ینوخ  رطاـخبار  وا  رگید  دروآلداـع 
نیا دـنا . هتفگ  ار  نیمه  هقفياملع  زا  رگید  یعمج  تسا و  هنع - هللا  یـضر  یعفاش - رظن  نیا  درک و  دـنهاوخن  بیقعت  تسا - هدرک  طـلغ 

... " تسا دامتعا  لباق  رتشیب  نیشیپ  ضرف  لامتحا و  یلو  دراد ، ناکما  هچرگ  لامتحا 
دشاب . هدش  هتشک  يراک  زواجت  يور  زا  قح و  انب  نامثع  میتفرگ  میئوگیم :
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دشاب . هتشگن  بکترم  دشاب  شلتق  بجوتسم  هکار  يراک  هجو  چیه  هب  میدرک  ضرف  و 
دنشاب . هتشاذگن  ارجاب  ار  نآرق  مکح  يو  قحرد  هدرکن و  وا  رب  تجح  مامتا  شنتشک  زا  شیپو 

دشاب . هتفرگن  تروص  يرصب  یفوک  يرصم و  یندم و  نارازه  نایم  رد  شلتق  و 
تنـس يوریپ  هب  هتـسویپ  ار  يو  هدومنن و  وا  رب  رامـشیب  تاـضارتعا  تاداـقتنا و  تما  حـلاص  نادرم  هدـیروشن و  وا  رب  روشک  رد  رـسارس  و 

دنشاب . هدناوخن 
ات دـشابن  صخـشم  لـتاق  یب  شلتق  و  اـمن ، تشگنا  هدوب و  نیعم  مولعم و  هکلب  هدـنام ، سانـشان  لوـهجم و  لوا  زور  زا  هکنیا  هن  شلتاـق  و 

دوش . هتخادرپ  ناناملسم  یمومع  هنازخ  زا  شلتق  یقوقح  يازج 
دشاب . هتشاد  دوجو  شصاصق  ناکما  دنام و  یقاب  اهنآ  زا  یضعب  دنشاب و  هتفرن  نتشکب  شلتق  نارشابم  و 

رد باحصا  نیرت  هتسج  رب  دنشاب و  هتـشادن  هثداح  نآ  رد  یتسد  لداع  نادهتجم  نیا  دنـشابن و  ناتـسادمه  شلتق  رد  راصنا  نارجاهم و  و 
دنشاب . هتسجن  تکرش  شلتق 

رهـش زا  هتـساخرب و  لجوزع  يادخ  هار  داهج  هب  امـش  هک  دنـشاب  هتـشونن  روشک  رـسارس  رد  ص )  ) ادخ لوسر  باحـصا  هب  هنیدـم  مدرم  و 
تـسا امـش  روما  راد  هدهع  ناتبایغ  رد  هک  یـسک  ار  دمحم  نید  هکنآ  لاح  ص ،)  ) دمحم نید  يرارقرب  یپ  رد  دـیا  هتـشگ  نوریب  شیوخ 

رصم رد  هک  یناعبات  باحصا و  هب  نارجاهم  و  دینادرگ . رارق  رب  ار  ص )  ) دمحم نید  دیئایب و  تعرـسب  نیاربانب  تسا . هدینادرگ  اهر  هابت و 
رد  ) ادخ باتک  اریز  دیروآ ، ناماس  هب  دننک  ردب  شلها  گنچ  زا  هکنآ  زا  شیپ  ار  ادخ  لوسر  تفالخ  اجنیا و  دیئایب  دنشاب : هتشونن  دندوب 

تسا ... هدش  هداد  رییغت  نیشیپ  هفیلخ  ود  ماکحا  تسا و  هتشگ  نوگرگد  ادخ  لوسر  تنس  هتفای و  لیدبت  لمع )
دـنا و هداد  یمن  ناشن  يدـنت  یتخـسرسيو و  اب  تفلاخم  رد  مدرم  همه  زا  شیب  صاـعنب  رمع و  نینموملا - ما  هشئاـع - ریبز و  هحلط و  و 

بالقنا نآ  رد  چیه 
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دنا . هدرکن 
تسا و نم  لتق  یپ  رد  الاح  ما  هداد  وا  هب  میـس  رز و  ردـق  نآ  هحلط  تسد  زا  ياو  دـیوگ : یم  هک  تسا  هدینـشن  ار  نامثع  يادـص  اـیند  و 

دنک . یم  کیرحت  منتشک  هب  ار  مدرم 
نامثع هب  بآ  ندناسر  زا  ار  مدرم  لسرم و  ربمایپ  هن  تسا و  برقم  هتشرف  هن  دوشب  هتـشک  نامثع )  ) رگا دوش  یم  هچ  تسا : هتفگن  هحلط  و 

تسا . هتشادن  زاب 
مهاوخن یهاوخنوخ  یپ  رد  رگید  هک "  دشابن  تبث  خیرات  رد  يو  زا  نخس  نیا  دشاب و  هتـشکن  نامثع  نوخ  ضوع  رد  ار  هحلط  ناورم ، و 

. " تفر
. دوب دهاوخ  طارص  رب  يا  هشال  تمایق )  ) يادرف نامثع  و  تسا ، هداد  رییغت  ار  ناتنید  اریز  دیشکب ، ار  نامثع ) ینعی   ) وا دشاب : هتفگن  ریبز  و 

لیم ادخب  دشاب : هتفگن  ناورم  هب  و  تسا . هتـشگ  رفاک  نوچ  دشکب ، ار  وا  ادـخ  دیـشکب ، ار  لثعن  دـشاب : هدزن  دایرف  دـنلب  گناب  هب  هشئاع  و 
هب و  دـیوش . هتخادـنا  اـیرد  هب  دـشاب و  یئایـسآ  گنـس  ناتمادـک  ره  ياـپب  يراد ، هجوـت  وا  عـضو  هب  ردـق  نیا  هک  تقیفر  نـیا  وـت و  مراد 

يزاس رود  روتاتکید  نیا  زاار  مدرم  ادابم  دشاب : هدرکن  راطخا  سابعنبا 
وا هیلع  متفرگ  میمـصت  یتـقو  متـشک . مدوـب  عابـسلا  يداو  هک  یلاـح  رد  ار  وا  دـنیوگ  یم  صاـع  ورمع  ارم  دـشاب : هـتفگن  صاـع  ورمع  و 
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منک . یم  کیرحت  تسا  شیوخ  هلگ  اب  هوک  رس  رد  هک  ار  یناپوچ  یتح  منک  کیرحت 
مینادرگب . وا  زا  الب  میتسناوت  یم  میتساوخ  یم  رگا  میتشاد و  زاب  تسد  ام  دشاب : هدرکن  فارتعا  صاقو  یبا  نب  دعس  و 

شنفدـب یمامتها  نیرتکچوک  ورکین  لداع و  باحـصا  رگید  راصناو  نارجاهم  هکنیا  هن  دـشاب و  هدـنامن  هلبزم  رد  زور  هس  ناـمثع  شعن  و 
دنشاب . هدرکن 

ناتــسروگ رد  ریقحت  يراوـخ و  تـلذ و  زا  سپ  ار  وا  دـشاب و  هدوـمنن  يریگ  وـلج  ناناملــسم  ناتــسروگ  رد  شنفد  نـفک و  زا  هـحلط  و 
دشاب . هدرکن  نفد  بکوک - غابرد  نایدوهی -

رد هک  ص -)  ) ربمایپ باحصا  زا  یعمج  نابز  زا  مهن  دلج  ردهچنآ  همهو 
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دشابن تسرد  هتسویپن و  تحـص  هب  تسا  نآ  يایوگ  خیرات  میدرک  تبث  دنراد - دوجو  تعامج  نآ  هقف  ناکرا  هتـسجرب و  لاجر  ناشنایم 
يا . هرذ  یتح  هن  هجوچیه و  هب 

هتـشک یمرج  چـیه  یب  ار  هولولوبا  رتخد  هنیفج  نازمره  هک  رمع - نب  هللا  دـیبع  رفیک  زا  نامثع  هک  روطنآ  دـشاب  هتـشادن  قح  تقو  ماـما  و 
درذگ . رد  تشذگرد  دوب -

تداهش باحـصا  نیرت  هتـسجرب  زا  دنچ  ینت  دشاب و  هدوبن  شندش  هتـشک  تصرف  یپ  رد  هدیچیپن و  رد  نمادب  نامثع  يرای  زا  اپ  هیواعم  و 
یسک زا  ار  شنوخ  صاصق  تسا و  هیواعم  ندرگ  هب  شنوخ  صاصق  تسا و  هیواعم  ندرگ  هب  نامثع  نوخ  ندش  هتخیر  هک  دنـشاب  هدادن 

تفرگ . دیابن  يو  زج 
دوشوا . یهاوخناوخ  راد  هدهع  هک  تسا  هتشادن  هیواعم  زج  يا  هدنامزاب  نامثع  و 

تسا . هداد  هانپ  ار  شناگدنشک  ای  هتشک  ار  نامثع  هک  هدوب  یلع  و 
شنتـشک زا  یناسک  هچ  هتـسناد  هتخانـش و  ار  وا  لتاق  هدوب و  نامثع  لـتق  رظاـن  دـهاش و  هکلب  هدوبن ، هثداـح  نآ  زا  ربخیب  رود و  هیواـعم  و 

یگتخاس . غورد و  تداهش  يانبمرب  هن  هدوبن و  هیاپ  یب  فرح  ناتهب و  تمهت و  هیواعم  ياعدا  دناهدوب و  نمادکاپ 
تقو ماما  دزن  اهنآ  سکع  رب  هدوب و  یئازج  یقوقح و  يواعد  ریاس  زا  ریغ  هتـشاد و  یئانثتـسا  یعـضو  نامثع  یهاوخناوخ  ياوعد  هماـقا  و 
هکلب تفالخ  خـماش  ماقم  هب  يزادـنا  تسد  یئوج و  تسایر  يارب  هن  هیواعم  یـشک  رکـشل  هناحلـسم و  تایلمع  تسا و  هدـش  یمن  حرطم 

دازآ هک  هتسناد  یم  نوچ  دسر  تفالخ  هبشگنج  رذگهر  زا  هتساوخ  یمن  زگره  تسا و  هدوب  نامثع  ناگدنشک  رفیک  يریگتـسديارب و 
هن تسا و  تفالخطیارش  زئاح  هن  دراد و  مالـسا  رد  یناشخرد  هقباس  هن  تسا و  ردب  نادهاجم  زا  هن  و  يا ، هدش  دازآ  دنزرف  تسا  يا  هدش 

تسا . هدیزگ  رب  ار  وا  یسک  هن  هتفرگ و  تروص  شتفالخ  يارب  یعامجا  هن  هتشگ و  زوریپ  یمومع  تاباختنا  رد 
یتباث عیاقو  قئاقح و  همه  زا  مشچ  هک  میتفرگ  و  رجح ، نبا  يادـشاب  هنوگ  نیدـب  قئاقح  هداتفا و  قافتانینچ  یخیرات  عیاقو  میتفرگ  يرآ ،

هیواعمینمشد تفلاخم و  هک  درک  راکنا  یناوت  یم  مه  ار  نیا  رگم  يدیشوپ ، تسا  وت  هتشون  فالخ  رب  هک 
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و تسا ؟ وا  هیلع  هناحلـسم  مایق  هلزنم  هب  تسا  هتـشگ  لئان  ماقم  نادـب  باحـصا  عامجااب  صن ، دوجو  رب  هوالع  هک  یمکاح  تقو و  ماما  اـب 
تسس ریقحت و  هب  تشگ و  لدب  یلخاد  حلسم  راک  زواجت  هب  تخادنا  هارب  ع )  ) نینموملا ریما  هیلع  هک  يزیتس  گنج و  اب  نایفس  وبا  بزح 
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تشاذگ ورف  شیوخ  ندرگ  زا  یناملسم  دنویپ  دینادرگ و  لزلزتم  ار  یعرـش  یئاورنامرف  تخادرپ و  نیمز  رد  یهلا  یـسایس  تردق  ندرک 
یثیداحا قادـصم  ار  دوخ  و  دوش ، درط  نامیاهزوح  زا  ات  دـننک  دربن  نآ  اب  ناناملـسم  ددرگ و  نوبز  موکحم و  ادـخ  مانب  هک  دروآ  مزال  و 

میدروآ ؟ ثحبم  نیا  ردص  رد  هک  دینادرگ 
هنیدم رد  هک  یتعیب  نیاربانب  دندوب . هفیلخ  رتشیپ  هک  یناسک  فرط  زا  دوب  يرادناتـسا  هکلب  دوب ، هدـش  یتعیب  وااب  هن  دوب و  هفیلح  هن  هیواعم 

یم رگا  و  تشگ . رکذـتم  هتـشون و  وا  هب  دوخ  (ع ) ماما هکناـنچ  تخاـس - یم  دـهعتم  مزلم و  ماـش  رد  ار  وا  دـش  ع )  ) یلع نینموملاریمااـب 
اهنیا و  درک . یم  تفاـیرد  تقو  هفیلخ  فرط  زا  يدـییات  اـی  دـیدج  ناـمرف  دـیاب  دـهد  همادا  شیوخ  یتلودراـک  يرادناتـسا و  هب  تساوخ 

يرادربنامرف و هب  ار  وا  ات  داتسرفار  یتئیه  تخاس و  يرادناتسا  ماقم  زا  ار  وا  شترـضح  سکعب  هک  میئوگن  رگا  تفرگن  تروص  کیچیه 
درک . هارمه  ناشیا  اب  روظنم  نیمه  هب  یی  یبتک  نامرف  و  دراد ، او  ناناملسم  هعماج و  نارظنبحاص  میمصت  ربارب  رد  میلست 
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یلع نینموملاریما  یمازعا  ياه  تئیه 

تئیه نیتسخن 
سیق نب  دیعـس  يراـصنا ، نصحم  نب  رمع و  نبریـشب  زا : بکرم  تشاد  مازعا  هیواـعم  دزن  اریتـئیه  يرجه  لاس 36  هجحیذ  رد  ع )  ) ماـما

تدحو يرادربنامرف و  هبو  دیناوخب  ادخ  مکح  هب  ار  وا  هتفر  صخـش  نآ  دزن  هک  درک  هیـصوت  نانآ  هب  یمیمت و  یعبر  نب  ثبـش  ینادمه ،
ترخآ هب  ور  هتشگ و  يرپس  ترمع  ایند و  هیواعم  تفگ : ادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  رمع و  نب  ریـشب  دندرک . تاقالم  وا  اب  هتفر  نانآ  یلم .

هک مهد  یم  دـنگوس  لـج  وزع  يادـخ  هب  ارت  نم  داد . دـهاوخ  رفیک  درک و  دـهاوخ  یگدیـسر  تیاـهراک  هـب  لـج  وزع  يادـخ  و  يراد ،
زادنیم . هار  یلخاد  يزیرنوخ  نزن و  مهرب  ار  تما  نیا  تدحو 

يدصت يارب  مربهر  تسین . وت  نوچ  مربهر  تفگ : ریـشب  يا ؟ هدرک  مه  تربهر  هب  ار  اهـشرافس  نیا  تفگ : هدرک  عطق  ار  شنخـس  هیواعم 
ناـشخرد هقباـس  يرادـنید و  تلیـضف و  ظاـحل  هب  تسا  رت  تیحالـص  اـب  نیمز  يور  مدرم  هـمه  زا  یمالـسا ) تموـکح  ینعی   ) راـک نـیا 

دناوخ و یم  لج  وزع  يادخ  هظحالم  يراگزیهرپ و  هب  ارت  تفگ : دیوگ ؟ یم  هچ  وا  دیسرپ : ص .)  ) ادخ ربمایپ  اب  شیکیدزن  شیمالـسا و 
رتوکین . ترخآ  رد  دوب و  دهاوخ  رت  تیفاع  هب  ایند  یناگدنز  رد  هک  اریز  يریذپب ، ار  تیومع  رسپ  قح  رب  یمالسا  ياهاضاقت  هک  نیا 

یعبر نب  ثبش  هاگنآ  درک . مهاوخن  يراک  نینچ  زگره  ادخب  هن  میناتسن ؟ وا  زا  ار  هنع - هللا  یـضر  نامثع - نوخ  صاصق  و  تفگ : هیواعم 
. متفاـیرد مدینـش و  يداد  ورمع  نبرمع  نبریـشب  نخـس  هـک  ار  یخـساپ  هیواـعم  تـفگ : ادـخ  شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ  داتـسیاقطن و  هـب 

ریز يزاس و  لدمه  دوخ  اب  ار  نانآ  یبیرفب و  ار  مدرم  شا  هلیسو  هب  ات  يا  هتفاین  زیچ  چیه  وت  تسین . هدیشوپ  ام  رب  وت  روظنم  فدهادخب و 
رد شیوخ  نامرف 

هحفص 166 ] ] 

نیاب هیامورف  درخبان و  رصانع  نآ ، رثا  رب  میا "  هتـساخ  رب  وا  یهاوخناوخ  هب  ام  هدش و  هتـشک  قحانب  ناتیاوشیپ  هک "  راعـش  نیا  زج  يروآ 
دور نتـشک  هب  وا  هک  يا  هدوب  لیام  ياهدیچیپ و  نمادب  نامثع  يرای  زا  اپ  وت  هک  میراد  عالطا  ام  هکنآ  لاح  دـنا . هتـشک  ناتـسادمه  راعش 
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ادخ هک  بلط  هاج  وج و  تسایر  اسب  هک  نادب  اما  ینک ، زاس  ار  وا  یهاوخنوخ  راعش  هکنیا  يارب  هدمآ و  شیپ  زورما  هک  عضو  نیمه  يارب 
و تسا ، هدش  نآ  زا  رتدب  گرم و  راچد  وزرآ  هب  ندیـسر  زا  شیپ  هک  دنمزورآ  اسب  و  تسا ، هتـشگ  دوصقم  هب  وا  لوصو  عنام  شتردق  اب 

تراگدورپ فرط  زا  نآ  هب  ندیـسر  ضحم  هب  یـسرب  تروظنم  هب  رگا  دوب . دهاوخن  شوخ  تیارب  تروص  ود  نیا  زا  کیچیه  مسق  ادخب 
هک یـسک  اب  تفالخ  رـس  رادرب و  روظنم  راک و  نیا  زا  تسد  هیواعم و  يا  سرتب  ادـخ  زانیارباـنب  تشگ . یهاوخ  خزود  شتآ  بجوتـسم 

زادرپن . شکمشکب  تسا  نآ  هتسیاش 
رد زغم  کبس  اپ و  رس و  یب  درگنابایب  يا  يدومن  یتسپ  یتفگ و  غورد  تفگ : هلمج  نآ  زا  درک و  نخـس  هب  عورـش  هیواعم  ماگنه  نیا  رد 

دنتفر نوریب  تعامج  نآ  و  تشگ . نیگمشخ  و  دوب . دهاوخن  ریشمش  زج  امشو  نم  نایم  اریز  مروضح . زا  نوریب  دیورب  یتفگ . هچنآ  همه 
دنداد شرازگ  يو  هب  ار  هیواعم  باوج  هدمآ  یلع  دزن  هب  و 

تئیه  نیمود 
و دماجنا . حلـص  هب  راک  رگم  مرحم  هام  نایاپ  ات  دـندرک  همـصاخم  كرت  مالعا  نیفـص  گنج  نیفرط  يرجه  لاس 37  مرحم  ندیـسرارف  اب 
، سیق نب  دیزی  متاح ، نب  يدـع  زا  بکرم  داتـسرف  ار  یتئیه  ع )  ) یلع دیـشخبن . يا  هدـئاف  هک  دـندرک  دـمآ  تفر و  یناریفـس  نآ  يانثارد 

: تفگ ادخ  ساپس  زا  سپ  درک و  نخس  هبعورش  متاح  نب  يدع  دندرک  تاقالم  وا  اب  یتقو  هلظنح . نب  دایز  و  یعبر ، نب  بعش 
يزیرنوخ زا  نیماـت و  ار  اـم  یلم  تدـحو  رظن و  تدـحو  لـجوزع  يادـخ  هلیـسو  نادـب  هک  مینک  توـعد  يراـک  هب  ارت  اـت  میا  هدـمآ  اـم 

کین نیرت و  هقباس  ناشخرد  ناناملسم و  رورستیومع  رسپ  دوش . یم  فالتخا  عفر  اههار و  تینما  هیام  دنک و  یم  يریگولج 
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هدرک ذاختا  نیتم  تسردیئارات و  هدرک  ناشتیاده  لجوزع  يادخ  و  دنا ، هتـشگ  دحتم  شرود  هب  مدرم  کنیاو  تسا . مالـسا  رد  نیرت  رثا 
نوچ يزور  تناهارمه  وت  يارب  ادخ  ادابم  رادرب ، تراک  زا  تسد  هیواعم  يا  نیاربانب  تسا . هدنامن  دناوتاب  هک  اهنآ  وتزج و  یـسک  و  دنا ،

دروآ . شیپ  لمج  گنج  زور 
تفگ : هیواعم 

وت تادیدهت  اب  ارمو  مبرح  رـسپ  نم  ادخب . هن  يدـع  يا  نیا  تسا  لاحم  يا . هدـمآ  دـیدهت  يارب  هکلب  حالـصا ، ياربهن  هک  تسا  نیا  لثم 
. یتسه وا  ناگدنشک  زا  وت  دندرک  راچد  تشونرس  نآ  هب  ار  هنع - هللا  یضر  نافع - رـسپهک  یتسه  یناسک  زا  وت  دناسرت . دوش  یمن  یلاخ 

دناسر ... نتشک  هب  وا  لتق  رفیک  هب  ارت  لج  وزع  يادخ  هک  میوزرآ  نیارد  و 
: دنتفگ نینچ  هیواعم  هب  هلظنح  نب  دایز  یعبر و  نب  ثبش 

ار هدئاف  یب  ياهراک  اه و  فرح  ندروآ . لثم  هب  يا  هدرک  عورـش  وت  و  دروآ ، یم  حالـصاهب  ارت  ار و  ام  هک  میا  هدـمآ  يداهنـشیپ  يارب  ام 
دهد . یم  دوس  یگلمج  ارت  ام و  هک  هدب  ار  يداهنشیپ  باوج  راذگب و  رانک 

تفگ : نینچ  سیق  نب  دیزی  هاگنآ 
ریخ تحیـصن و  هچ  ره  زا  هار  نیارد  اـم  و  میرب . زاـب  ارت  باوج  هکنیا  يارب  میا و  هدشهداتـسرف  وت  دزن  صاـخ  یبلطم  غـالبا  ياربـطقف  اـم 

یئآ و زاب  تدحو  یگتسبمه و  هب  وت  ددرگ  ببـس  هچنآ  دشاب و  وت  هیلع  لیلد  تجح و  هچره  زا  درک و  میهاوخن  راذگ  ورف  دشاب  یهاوخ 
فیدر رد  زارطمه و  ار  سکچیه  تلیـضف  اب  رادنید و  مدرم  هک  دشاب  هدیـشوپ  وترب  منک  یمن  نامگ  و  دیـسانش ، یم  ار  یناگمه  میمـصت 

ادخب اریز  نکن ، تفلاخم  یلع  اب  سرتب و  ادـخ  زا  هیواعم  يا  نیاربانب  دـنهن . یمن  ربارب  وااب  ارت  زگره  دـنهد و  یمن  رارق  دـنناد و  یمنیلع 
یب دـشاب و  يو  زا  رتدـهاز  اـیند  یناگدـنز  رد  اـی  دـنک  لـمع  هناراـگزیهرپ  وا  زا  شیب  هک  میـسانش  یمن  هدـیدنار و  يدرم  زگره  اـم  مسق 

دلج 20 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 101 

http://www.ghaemiyeh.com


يو زا  رت  هیامنارگ  هدوتس  لاصخ  همه  زارحا  رد  ای  رت ، یگتسبلد 
: تفگ نینچ  هیواعم  ماگنه  نیا  رد 
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نآ هب  امش  هک  یناگمه  میمصت  تدحو و  یناگمه . میمـصت  یلم و  تدحو  تعاطا و  هب  دیدرک  توعد  امـش  شیاتـس ، ساپـس و  زا  سپ 
هتـشک و ار  ام  هفیلخ  امـش  ربهر  میریذپ . یمن  امار  امـش  ربهر  زا  ندرک  تعاطا  تسا . هدـش  لصاح  اجنیا  رد  تسا و  ام  شیپ  دـیناوخ  یم 

بیذکت ار  شفرح  نیا  ام  و  تسا ، هتـشکن  ار  وا  هک  دنک  یم  اعدا  امـش  ربهر  تسا . هداد  هانپ  ار  ام  نالتاق  هدز و  مهرب  ار  ام  یلم  تدـحو 
اهنآ نیاربانب  دنیامش ؟ ربهر  هارمه  قیفر و  دینادیمن  ایآ  دیا ؟ هدیدن  ار  نامثع ) ینعی  ) ام تسود  نالتاق  میسرپ : یم  امـش  زا  اما  مینک ، یمن 

میریذپ . یم  یلم  تدحو  تعاطا و  رب  رئاد  ار  امش  داهنشیپ  هاگنآ  میشکب  نامثع  نوخ  صاصق  هب  ات  دهدب  لیوحت  ام  هب  ار 
: دادباوج یـشکب ؟ ار  وا  ات  دنهدب  وت  تسد  هب  ار  رـسای  رامع  هک  دـش  یهاوخ  لاحـشوخ  نیا  زا  وت  ایآ  هیواعم  تفگ : وا  هب  یعبر  نب  ثبش 

هدرب لتان  لتق  يازا  رد  هکلب  هنع - هللا  یـضر  نامثع - لتق  يازا  رد  هن  ار  وا  دـنهدب  نم  تسد  هب  ار  هیمـس  رـسپ  رگا  ادـخب  دراد  یعنام  هچ 
مهاوخ . نامثع  هدش  دازآ 

تتسد تسینوا  زج  هک  یئادخ  نآ  هب  مسق  هن ، یتفگن . لادتعا  فاصنا و  هب  نخس  هک  نامـسآ  يادخ  نیمز و  يادخ  هب  مسق  تفگ ، ثبش 
رد گنج  رگا  تفگ : هیواعم  ددرگ . هریتو  هابت  تراگزور  ودوش  هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  اه  تعامج  هکنآ  رگم  دیـسر  دهاوخن  رامع  هب 
ات داتـسرف  یمیمت  هلظنح  نب  دایز  لابندب  هیواعم  هاگنآ  دنتفرب . هیواعم  دزن  زا  تئیه  نآ  تشگ . دـهاوخ  رت  هریت  رت و  هابت  وت  راگزور  دریگ 

ارام قح  هتـسسگ و  ام  اب  ار  شیدنواشیوخ  هطبار  یلع  تفگ : ادـخ - يانث  دـمح و  زا  سپ  يو - هب  درک و  هنامرحم  تاقالم  وا  اب  دـمایب و 
رد و  ینک ، ددـم  ارم  تا  هریـشع  هداوناخ و  اب  ات  مبلط  یم  يرای  وت  زا  نم  تسا . هتفرگ  شیوخهاـنپ  رد  ار  اـم  قیفر  نـالتاق  هدرک و  عیاـض 

ینیزگرب يدنـسپب و  وت  هک  روـشک  ود  زا  کـی  ره  يرادناتـسا  هب  ارت  مدـش  زوریپ  رگا  هک  منک  یم  دـهعت  وـت  يارب  لـجوزع  يادـخ  ربارب 
: متفگ مدومن و  شیاتـس  هدرب و  ساپـس  ار  لجوزع  يادخ  درک  مامت  ار  شفرح  هیواعم  نوچ  دیوگ : یم  هلظنح  نب  دایز  منادرگ . بوصنم 
و تشگ . مهاوخن  ناراکهبت  نابیتشپ  زگره  نیاربانب  تساهدومرف ، ینازرا  نم  هب  هچنآ  رب  هدومن و  مراگدرورپ  هک  متسه  ینـشور  هاررب  نم 

متفرب . هتساخرب 
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یـس هب  کیدزن  دـندز و  ودرا  يا  هقطنم  رد  یماش  یقارع و  نازومآ  نآرق  تسا " : هدرک  تیاور  نینچ  دعـس  نب  رمع  قیرط  زا  لیزید  نبا 
نب هبتع  نب  هللادـبع  سیق ، دـبع  نب  رماـع  سیق ، نب  همقلع  یناملـسلا ، هدـیبع  ناـیم  نآزا  یقارع  نازوـمآ  نآرق  زا  یعمج  دـندوبرفن . رازه 

یهاوخ یم  ار  هک  دنتفگ : نامثع . یهاوخنوخ  یپرد  دادباوج : یتسه ؟ هچ  یپ  رد  دندیسرپ : وا  زا  هتفر  هیواعم  دزن  رگید  یضعب  دوعـسم و 
یلع و شیپ  دنتفر  تسا . هداد  هانپ  ار  شناگدنشک  و  يرآ ، تفگ : تسا ؟ هتـشک  ار  وا  يو  رگم  دندیـسرپ : ار . یلع  تفگ : ینک ؟ صاصق 

شیپ دنتـشگ  رب  ما . هتـشکن  ار  وا  نم  هک  دـیناد  یم  امـش  ما و  هتـشکن  ار  وا  نم  دـیوگ . یم  غورد  تفگ : دـندرک . وگ  زاب  ار  هیواعم  هتفگ 
وا هن  ادخب  تفگ : یلع . دزن  دندمآ  زاب  تسا . هداد  ار  شنتـشک  روتـسد  يا  هدع  هب  هتـشکن  ار  وا  دوخ  تسد  هب  رگا  تفگ : هیواعم  هیواعم .

نامثع ناگدنـشک  زا  ار  ام  ماقتنا  دیوگ  یم  تسار  رگا  تفگ : وا  هیواعم . شیپ  دـندمآ  مدـیئارگ . نآ  هب  هن  مداد و  روتـسد  هن  متـشک و  ار 
طابنتسا ریسفت و  نآرق  يو  هیلع  نانآ  یبوشآ ، هماگنه  رد  تفگ : یلع  دندمآ . زاب  شنازابرس . زج  دنتسه و  يو  هاپس  رد  اهنآ  نوچ  دریگب 
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مرادن . یطلست  اهنآ  رب  نم  دنتشک و  شرادتقا  نیع  رد  ار  وا  و  دمآ ، شیپتهج  نیمهب  یگتسد  ود  فالتخا و  دندرک و 
هک یناسکاب  ام و  اب  تروشم  نودب  ارچ  سپ  دیوگ  یمهک  تسا  نانچ  عضو  رگا  تفگ : دنداد . عالطا  هب  ار  نایرج  هیواعم و  شیپ  دـندمآ 

مدرم رب  تموکح  راک  رد  ناشیا  و  دنراصنا ، نارجاهم و  اب  مدرم  تفگ : یلع - دزن  دنتشگرب  تسا ؟ هتساخرب  تموکح  هب  دنتسه  اجنیا  رد 
ار هیواـعم  نوچ  یـسک  مناد  یمناور  نم  و  دـنا . هدرک  تعیب  نم  اـب  دـندومن و  تقفاوـم  ناـشیا  مه  و  دـنمدرم . هدـنیامن  مدرم  نید  راـک  و 

نیا رد  دنتسه  اجنیا  رد  هک  يراصنا  نارجاهم و  سپ  تفگ : هیواعم  شیپ  دندمآ  دلسگب . ار  تما  تدحو  دبای و  تموکح  تمارب  مراذگب 
ام اب  هک  تسین  یی  يردب  دهاجم  چیه  و  نارگید ، هن  تسا  نایردب  قح  تعیب  رد  تکرش  تفگ : یلع  دنتشگ . رب  دنا ؟ هدرکن  تکرش  راک 

دنادرگ . هابت  ار  ناتناج  نید و  دبیرفب و  ار  امش  وا  ادابم  نیاربانب  دشاب . هدومنن  تقفاوم  تعیب و  نم  اب  دشابن و 
تقیقح ربارب  رد  رس  شکندرگ  راک  زواجت  نآ  هک  دینک  یم  هظحالم  اجنیا  رد 
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اییئاهنت هب  وا  يرادـنپ  دوش  یمن  ع )  ) مامایعرـش تیمکاح  هعماـج و  نارظنبحاـص  یمومع  میمـصت  شریذـپ  هب  رـضاح  درآ و  یمن  دورف 
تسدب و هعماج  روماقتفو  قتر  تسا و  مالسا  تلم  تشونرس  راد  هدهع  دنتـسه  شرب  رود و  هک  ینارـسکبس  ماش و  نایاپ  رـس و  یب  هارمه 

ناشءارآ قافتا  تدحو و  تعیب و  دنرادن و  یماقم  شزرا و  چیه  يو  رظن  رد  يردـب  نایباحـص  راصنا و  نارجاهم و  وتسا  اهنآ  رایتخا  هب 
اما تسا . هدش  لصاح  اجنیا  رد  تسا و  ام  شیپدیناوخ  یم  نآ  هب  امـش  هک  یناگمه  میمـصت  تدـحو و  دـیوگ " : یم  تسین . يرابتعا  ار 

بلاطیبا نب  یلع  نینموملا  ریما  تفالخ  رب  هتفرگتروص و  هنیدـم  رد  یناگمه  تدـحو  هکنآ  لاح  مریذـپ " یمن  ار  امـش  ربهر  زا  تعاطا 
نارظنبحاص دـنا و  هدوب  تاراختفا  ناـشخرد و  هقباـس  ياراد  هک  دـنا  هدرک  تعیب  يو  اـب  یناـسک  تسا . هتفاـی  قلعت  يو  زا  تعاـطا  و  (ع )

خیراترد تفرگ  تروص  شترـضح  تفالخ  دروم  رد  هک  یئارآ  قافتا  عامجا و  و  اه ، ناتـسرهش  نایعا  راصنا و  نارجاـهم و  ینعیهعماـج 
نارجات نابلط و  بوشآ  ماش و  نایاپ  رـس و  یب  یناتـسادمه  تفرگتروص  وا  يارب  هیواعم  معز  هب  هک  یتعیب  نآ  اـما  دوب . هقباـسیب  مالـسا 
یگدرب تراـسا و  هب  هک  ینادرگناـبایب  زج  دوـبن  یـسک  تسا  هتفگ  هداـبع  نـب  دعـس  نـب  سیق  نامرورـس  هکناـنچ  يو  اـب  دوـب و  تساـیس 
دصکی تشذگ - رتشیپهکنانچ  يو - اب  و  دندوب ، هدش  هدناشک  ارجام  نآ  هب  هک  یئاه  ینمی  ای  دندوب  هدش  دازآ  دعب  هدمآ و  رد  ناناملـسم 
ودشاب هتـشاد  دناوت  یم  يرابتعا  تیمهاهچ و  يرـصانع  نینچ  قافتا  يار و  نیاربانب  دنداد . یمن  زیمت  هدام  زا  ار  رن  رتشهک  دندوب  رفن  رازه 

هک شناور  هلابند  راوخ و  رگج  نز  رـسپ  دراد  یـشزراهچ  دنا  هدـنکفا  تشپ  سپ  ار  مالـسا  يدابمو  هتـشاذگ  اپ  ریز  ار  قح  هک  اهنآ  تعیب 
ار مکاح  نییعت  دریگبهرانک و  تموکح  زا  دنهاوخب  نینموملاریمازا  دنشاب و  هتشاد  یمالسا  تفالخ  هرابرديار  رظن و  راهظا  قح  ات  دنـسه 

مدـع دوجو  اب  قح - ماـما  اـب  هدومنتعیب و  یمالـسا  هتـسجرب  ياهتیـصخش  هعماـجناکرا و  هکنیا  زا  سپ  دراذـگ  او  ناناملـسم  ياروش  هب 
رس رب  ریش  لای  نوچ  هک  دنا  هدومن  یناتـسادمه  وعمجت  هدیزرو و  رارـصا  نانچ  دنا و  هتـسب  تفالخ  نامیپ  تموکح - يدصت  هب  شلیامت 

ریسا رسپ  هدش  دازآریسا  نآ  تلاخد  سپ  تسا . هدیردب  شترضح  هماج  دنا و  هتشگ  لامیاپ  نیسح  نسحنایم و  نآ  رد  دنا و  هتخیر  يو 
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هناراک و زواجت  مایق  هکلب  درومیب  اجیب و  یتلاخد  اهنت  هن  دنا  هتفای  میمـصت  رظن و  قافتا  نآ  رب  هعماج  نارظنبحاص  هک  يراک  رد  هدش  دازآ 
تسا  هدروآ  دراو  للخ  ناشتموکح  مظن و  ناکرا  رد  هک  نآ  رب  گرم  تسا . هدوب  یلم  تدحو  رهظم  تقو و  ماما  ربارب  رد  ینامرفان 
بیرف عیمطت و  همه  نآ  ارچ  سپ  دوبن  تفالخ  رب  نتخادـنا  گنچ  یپ  رد  دـیامن  یم  اعدا  رجح  نبا  هکناـنچ  رگا  هراوخ  رگج  هدـنه  رـسپ 
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؟ دـیامن هارمه  شیوخ  تفالخ  اب  دـبیرفب و  هقطنم  نآ  نیا و  يرادناتـسا  هدـعو  اب  تساوخ  یم  ار  بالقنا  نادرم  نایعا و  داد و  یم  جرخب 
دایز هب  دهد و  وا  لویت  هب  ار  رـصم  هک  دـهد  یمهدـعو  تسا - هدومن  اهـشالت  هتـشاد و  تسد  نامثع  لتق  رد  هک  ار - صاعورمع  مینیب  یم 

یم دوخ  هکنانچ  یمیمت  نکل  دهد ، وا  هب  دهاوخب  هکار  قارع  ای  رصم  روشک  ود  زا  کی  ره  دیـسر  تموکح  هب  رگا  دهد  یم  لوق  یمیمت 
نینچمه ناراکهبت . ناـبیتشیپ  هن  سانـشان و  قح  هن  شیاـه و  تمعنرازگ  رکـش  تسا و  شیوخ  راـگدرورپ  نشور  تسار و  هار  رب  دـیوگ 

یگریچ و تروص  رد  ار  مجع  قارع  برع و  قارع  رب  تموکح  هک  دـهدیم  هدـعو  يو  هب  ياهمان  رد  هیواـعم  هک  يراـصنا  دعـس  نب  سیق 
لاح ددنـسپ . یم  سیق  هک  دراذگ  او  یـسکهب  تسا - یقاب  تموکح  رب  یتقو  ات  ار - زاجح  رب  تنطلـس  دهد و  يو  هب  تموکح  هبندیـسر 
مینامثع  لتاق  ام  هک  دنتشادرب  دایرف  دندوب  نهآ  اپ  ارس  هک  یلاح  رد  لمج  گنج  رد  راصنا  تسا و  راصنا  ياوشیپ  دعس  نب  سیق  هکنآ 

نم تسدب  ار  هیمـس  رـسپ  رگا  ادخب  دراد  یعنام  هچ  دـیوگهک : اجنآ  مینک ، یجالح  یعبر  نب  ثبـش  هب  ار  شفرح  هک  تسه  زین  نآ  ياج 
دیمهف اجک  زا  دوب  ماش  رد  هک  هیواعم  تشک  مهاوخ  نامثع  هدـش  دازآ  هدرب  لتانلتق  يازا  رد  هکلب  ناـمثع ، لـتق  يازا  رد  هن  ار  وا  دـنهدب 

؟ درک رداص  یمکح  نینچ  كردم  لیلد و  مادک  اب  تسا ؟ هتـشک  رامع  ار  لتان  شمدختـسم  ار و  نامثع  هک  تشگ  لصاح  نیقی  شیاربو 
شیاعدا رگا  درک  یم  يدنبمه  رس  داد و  یم  بیترت  يدراوم  نینچ  رد  الومعم  هک  هنوگنآ  زا  زیمآ  ارتفا  نیغورد و  یتداهـش  هماقا  اب  دیاش 

نادهتجم زا  رسای  رامع  اریز  دوب  دهاوخن  رفیک  صاصق و  لباق  دشاب  هتشک  رسای  رامع  اعقاو  ار  نامثعو  دشاب  تسار 
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یناسک زاو  دنشک ، یمن  ار  وا  دشاب  هدومنن  ررقم  شیارب  مادعا  تازاجم  هدرمـشن و  رده  ار  یـسک  نوخ  مالـسا  ات  هک  تسا  ورکینو  لداع 
- میتشونرب مهن  دلج  رد  هک  هیآ - جـنپ  رد  لجوزعيادـخ  هکنآ  لاح  تسین  تجح  روطچ  و  تسا ، تجح  شرادرک  شنخـس و  هک  تسا 

دیامرف : یم  هک  تساهدمآ  شقح  رد  یمارگ  ربمایپ  زا  اه  ثیدح  هدومن و  ششیاتس  دیجمت و 
تسا "  هتخیمآ  شنوخ  تشوگ و  هب  نامیا  تسا و  نامیا  زا  هدنکآ  شمدق  ات  رس  زا  رامع  " 

، دیارگ یم  دـیارگب  هک  اج  ره  هب  قح  اب  تساهتخیمآ ، شنوخ  تشوگ و  هب  نامیا  هتخیمآ و  نامیا  هب  ار  شمدـق  ات  رـس  زا  ادـخ  رامع ، و "
ات شیاپ  هنـشاپ  زا  رگید "  یترابع  هب  ای  شناوختـسا "  زغم  اـت  تسا  ناـمیا  زا  رپ  دریگ " و "  رد  يو  زا  يا  هراـپ  هک  تسینازـس  ار  شتآو 

 " تسا . نامیا  زا  هدنکآ  ششوگ  هزیوآ 
تسا "  شتآ  رد  رامع  لتاق  و  ددرگب ، هک  اج  ره  ددرگ  یم  قح  اب  رامع  يو ، اب  قح  تسا و  مالسا ) ینعی   ) قح ابرامع  و "

 " تسا مالسا ) بناج  و   ) قح اب  هیمس  رسپ  دندرک  ادیپ  فالتخا  مدرم  نوچ  و "
شدریگ "  رد  هک  تسا  مارح  شتآ  رب  شتشوگ  رامع و  نوخ  و "

... " تسا نم  ینیب  هدیدود و  نایم  تسوپ  رامع  خزود  هب  ار  يو  اهنآ  دناوخ و  یم  تشهب  هب  ار  اهنآ  وا  رامع  هب  هچ  ار  اهنآ  و "
رواب رـسای  رامع  قح  رد  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  تاشیامرف  هک  یـسک  يارب  یتسار  دراد "  یعناـم  هچ  هک "  تفگ  یم  تسار  هیواـعم  يرآ ،

هب هچ  ار  شیرق  هک "  ار  تاشیامرف  نیا  دراگنا و  غرود  ار  تاشیامرف  نآ  هک  یسک  دشکب  ار  وا  هک  دراد  یعنام  هچ  درادنپ  غورد  دنکن و 
اب هک  ره  دوب " و "  دهاوخ  شتآ  رد  وا  هحلسا  هماج و  هدنرب  امغی  هب  لتاق و  خزود . هب  ار  يو  اهنآ  دناوخ و  یم  تشهب  هب  ار  اهنآ  وارامع 

درخبان رامع  هک  ره  دیزرو و  دهاوخ  هنیک  وا  اب  ادخ  دزروب  هنیک  رامع  هبهک  ره  دیزرو و  دهاوخ  ینمـشد  وا  اب  ادـخ  دزرو  ینمـشد  رامع 
دیامن ریقحت  ار  رامع  هک  ره  و  داد ، دهاوخ  مانشد  شیادخ  دهد  مانشد  ار  رامع  هکره  درمش و  دهاوخ  درخبان  شیادخ  درامشب 
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تفرگ . دهاوخ  بیع  شیادخ  دریگ  بیع  رامع  رب  هک  ره  دومن و  دهاوخ  دیامن  تنعل  ار  رامع  هک  ره  و  درمش ، دهاوخ  ریقح  شیادخ 

نینموملاریما تمدخ  هب  هیواعم  یمازعا  تئیه 

نب یلع  نینموـملاریما  تمدـخ  هب  سنخا  نب  دـیزی  نب  نعم  و  طمـس ، نب  لیبحرـش  يرهف ، هملـسم  نب  بیبـح  زا  بکرم  ار  یتـئیه  هیواـعم 
تفگ : درب و  شیاتس  ساپس و  ار  ادخ  هدرک  نخس  هب  عورش  بیبح  شروضح  هب  یبایفرش  زا  سپ  داتسرف . ع )  ) بلاطیبا

يور لاعتم  يادـخ  مکح  هبو  درک  یم  لمع  لجو  زع  يادـخ  باـتک  قباـطم  هک  دوب  هار  رب  يا  هفیلخ  هنع - هللا  یـضر  ناـفع - نب  ناـمثع 
اعدا رگا  نونکا  دیتشک . ار  وا  هتخات  وا  رب  دیتشگ و  تحاران  شگرم  يرید  زا  دمآ و  نارگ  امـش  رب  يو  یناگدنز  تهج  نیمه  هب  تشاد ،

راک ات  نک  يریگ  هرانک  مدرم  تموکح  زا  هاگنآ  میـشکب ، وا  ضوع  رد  ات  هدـب  لیوحت  اـم  هب  ار  شنـالتاق  ياهتـشکن  ار  ناـمثع  هک  يراد 
دنرامگب . تموکحهب  تفرگ  رارق  ناشقافتا  دروم  ار  هک  ره  مدرم  دوش و  راذگاو  نانآ  ياروش  هب  ناشتموکح 

وت هن  تسین و  وت  ناـش  نیا  وش  هفخ  تموـکح ؟ نیا  هب  ندرک و  راـنک  رب  هب  هچ  رداـم  ردـپ و  یب  يا  ار  وـت  تفگ : وا  هب  بلاـطیبا  نب  یلع 
همه اب  وت  تفگ : یلع  تسین  تدـنیاشوخ  هک  دـید  یهاوخ  یعـضو  رد  ارم  ادـخب  تفگ : هتـساخرب  وا  يراد . ار  نآ  رد  تلاخد  تیحالص 

نکب . دیآ  یمرب  رب  تتسد  زا  هچ  ره  ورب  يراذگب . هدنز  ارم  رگا  دراذگن  هدنز  ارت  ادخ  یتسه  هچ  تیاه  هدایپ  هراوس و 
هک نیا  زا  ریغ  یباوج  ایآ  تفگ . مهاوخن  تفگ  نالا  مقیفر  نیمه  هچنآ  زج  مدوخ  ناجب  میوگب  نخـس  مهاوخب  رگا  نم  تفگ : لـیبحرش 

يراد ؟ يداد  وا  هب 
: تفگ نینچ  راگدیرفآ  يانث  دمح و  زاسپ  هاگنآ  مراد . مه  يرگید  باوج  تقیفر  وت و  يارب  يرآ ، تفگ : یلع 
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يدوبان زا  دیناهرب و  یهارمگ  زا  نآ  اب  و  درادب ، هضرع  ار  قح  نید  ات  تخیگنا  رب  ار  ص )  ) دمحم تسا  دحیب  شیاتـس  روخرد  هک  يادخ 
رد دوب . هدروآ  ناـیاپب  ار  شتلاـسر  هفیظو و  هک  یلاـح  رد  درب  شیوخ  يوسب  شیادـخ  هاـگنآ  دـیناشک . تدـحو  هب  هقرفت  زا  دـینادرگب و 

تخاس شیوخ  نیـشناج  ار  هنع - هللا  یـضر  رمع - رکبوبا  دنتـشادرب و  ص )  ) ربمایپ ینیـشناج  هبار  هنع - هللا  یـضر  رکبوبا . مدرم  تقونیا 
میتسه ص )  ) ادـخ لوسر  نادـناخ  هک  اـم  رب  هک  میتفاـی  اـهنآ  هیلع  ار  نیا  و  دـندرتسگ . داد  تما  ناـیم  رد  دنتـشاد و  وکین  یـشور  ود  نآ 

بیع وا  رب  مدرم  هک  دز  یئاهراکب  تسد  تشگ و  مکاح  - هنع هللا  یـضر  نامثع - و  میتشذـگ . رد  نانآ  ياطخ  نیا  زا  نکل  دنتـشگمکاح 
يراددوخ نم  نک . تعیب  دنتفگو : دندمآ  مدوب - رانک  رب  ناشراک  زا  هک  نم - شیپ  مدرم  هاگنآ  دنتـشک . ار  وا  هتفر  وا  يوس  هب  دنتفرگ و 

راچد مدرم  ینکن  تعیب  رگا  میـسرت  یم  ددنـسپیمن و  تفالخ ) يارب   ) ار یـسک  وت  زج  تما  اریز  نک ، تعیب  دـنتفگ : نمب  هراـبود  مدرک .
متشگ و ورب  ور  دندوب  هدرک  تعیب  نم  اب  هک  يدرم  ود  ینکفا  هقرفت  اب  ناهگان  مدرک  تعیب  نانآ  اب  تهج  نیمه  هب  دندوش . یگتـسد  دنچ 
و دیآ ، رد  مالسا  هب  قدص  رس  زا  هک  يردپ  هن  هدرک و  شبیصن  يرادنید  رد  یناشخرد  هقباس  هن  لج  وزع  يادخ  هک  هیواعم  یشک  رـس  اب 

شردـپ وا و  و  تسا ، مالـسا  دـض  مجاهم  لـئابق  نیمه  زا  یمجاـهم  هلیبق  بزح و  و  يا ، هدـش  دازآ  ریـسا  رـسپ  تسا  يا  هدـش  دازآ  ریـسا 
هارمه هک  تسا  بجعت  امش  زا  کنیا  دندرپس . مالسا  هب  نت  رابجا  هب  يراچان و  هر  زا  ات  دندوب  شربمایپ  لجوزع و  يادخ  نمـشد  نانچمه 

رب شنامرف  زا  رـس  دیرادن  قح  هک  ار  ینادناخ  دیا  هتـشاذگ  او  ار  ناتربمایپ  نادناخ  دـیا و  هدرپس  وا  هب  رـس  دـیا و  هتخادرپ  یـشکرس  هب  وا 
دیرآ و ور  شربمایپ  تنـسو  لجوزع  يادخ  باتک  هب  هک  منک  یم  توعد  امـش  زا  نم  ناه  دیراگنا . ناشناشمه  اپمه و  ار  يدحا  ای  دـیبات 
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ره نموم و  نز  درم و  ره  امش و  يارب  دوخ و  ياربادخ  زا  میوگ و  یم  ار  نخس  نیا  دیئامن . ایحا  ار  نید  ملاعم  دیرادرب و  نایم  زا  ار  لطاب 
مبلط . یم  شزرمآ  ناملسم  نز  ودرم 

، تسا هدش  هتشک  قح  انب  وا  میوگ  یم  هن  تفگ : تسا . هدش  هتشک  قح  انب  هنع - هللا  یـضر  نامثع - هک  میهد  یم  تداهـش  دنتفگ : ود  نآ 
رازیب و تسا  هدش  هتشک  قح  انب  نامثع  دنکن  اعدا  هکره  زا  ام  دنتفگ : تسا . هدش  هتشک  قحب  هک  نیا  هن  و 

هحفص 175 ] ] 

زا ار  ناروک  وت  و  دـنباترب . يور  نوـچ  نارکهب  هن  یناونـشب و  یناوـتن  ناـگدرم  هب  ار  ادـن  وـت  تفگ : یلع  دـنتفرب . هتـساخرب  و  میراـنک . رب 
و  ) ناملـسم ناشیاو  دـنرآ  یم  نامیا  ام  تایآ  هب  هک  یناسر  یم  یناوخ و  یم  رب  یناـسک  شوگ  هب  طـقف  ندـنادرگ ، یناوتن  زاـب  یهارمگ 

: " دنا هدنوش ) میلست 
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دنراد یم  رب  هیواعم  فده  روظنم و  زا  هدرپ  اه  همان 

كاپ ماما  اب  شکمشک  زا  مینیبب  ات  دزاس  یم  المرب  ار  شدوصقم  فده و  هک  میزادرپب  نایفسوبا  رسپ  ياه  همان  زا  يا  هراپهب  دیئایب  ونکا ن 
تفالخ و یقیقحبحاص  اب  هار  نیارد  هدوب و  تفالخ  ماقم  رب  نتخادـنا  گنچ  یپ  رد  ایآ  هتـشادرس و  رد  يروظنم  هچ  ام  ناـشلا  میظع  و 
رب هن  اـی  هدوبن  تفـالخ  یپرد  زگره  دـنک  یم  اـعدا  رجح  نبا  هک  ناـنچ  اـیآ  تسا ؟ هدوب  رگید  يزیچ  یپ  رد  اـی  هتـشاد  زیتس  نآ  هدـنزارب 

سب ؟ تسا و  هدوب  تفالخ  یپ  رد  وا  ياعدا  فالخ 
رکب یبا  نب  دمحم  و  نامثع ، رس  رب  دنتخیر  مدرم  روطچ  داد  یم  حرش  نآ  رد  هک  دروآ  هیواعم  شیپ  ار  نامثع  رسمه  همان  ریـشب  نب  نامعن 
شلد داد و  یم  رـس  هیرگ  رایتخا  یب  شدینـشیم  ای  دناوخ  یم  هک  ره  هک  زادگ  زوسرپ و  تراهم و  اب  اویـش و  يا  همان  دـنکرب ، ار  وا  شیر 

رد هیواعم  تقو ، نیا  رد  دوب . هدروخ  هرگ  نآ  همکد  هب  شـشیر  زا  دـنچ  يرات  هک  ار  نامثع  دولآ  نوخ  هراـپ و  نهاریپ  زین  و  تخوس . یم 
مدرم دـندروآ . نامثع  لاـح  هب  هچ  هک  حرـش  داد و  ناـشناشن  درتسگناـشربارب و  رد  ار  نهاریپ  دروآ و  درگ  ار  مدرم  تفر و  ربنم  هب  ماـش 

ماش مدرم  دنزیخرب . نامثع  یهاوخنوخ  هب  تساوخ  مدرم  زا  هاگنآ  دـیآ . ردـب  زادـگ  مغ و  زا  دوب  کیدزن  ناشناج  و  ياهياه ، دنتـسیرگ 
وا اـب  نآ  رثارب  و  میزیخ . یم  رب  يو  یهاوخنوخ  هب  وت  هارمهاـم  یئوا و  نوخ  یلو  وت  یتسه و  وا  يومعرـسپ  وت  دـنتفگ : وا  هب  دـنتفریذپ و 

هکيدنک طمس  نب  لیبحرـش  هب  و  درک . هناور  ماش  ياه  هد  اهرهـش و  هب  ناگداتـسرفاب  تشون و  اه  همان  وا  و  دندرک . تعیب  هدنامرف  ناونعب 
همان ندناوخب  لیبحرش  دنا . هدرک  تعیب  ماش  مدرم  هک  هنوگنامه  دریگب  تعیب  شیارب  صمح  رد  هک  تشون  دوب  صمح  رد 
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هدـنامرف ناونع  هب  هیواعماب  هک  تسین  نیا  زا  رتـالاب  یمرج  ناـمثع  لـتق  زا  تفگ : ناـنآ  هب  هدـناوخ  ار  صمح  فارـشا  زا  یعمج  هیواـعم ،
هب میزیخن . رب  ناـمثع  یهاوخنوخ  هب  هفیلخ  اـبزج  مینک و  تعیب  هفیلخ  ناونع  هب  وا  اـب  دـیاب  اـم  و  تسا ، اـطخ  نیا  و  دوـش ، تعیب  یگنج ) )
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، راگدرورپ شیاتس  ساپـس و  زا  سپ  تشون : نینچ  هیواعم  هب  دعب  و  دندومن ، تعیب  هفیلخ  ناونعب  هیواعم  اب  صمح  یلاهاو  وا  تهج  نیمه 
یـشاب هفیلخ  هکنیا  نودب  یهاوخ  یم  هک  نیاو  مریگب ، یهدنامرف  تعیب  تیارب  یتشون  نم  هب  هک  یتشگ  بکترم  یگرزب  رایـسب  ياطخ  وت 

میتسب . تفالخ  تعیب  وت  اب  دنتسه  اجنیا  هک  یناسک  نم و  يزیخرب . مولظم  هفیلخ  یهاوخنوخ  هب 
هتـشون هچ  لیبحرـش  هک  داد  عالطا  نانآ  هب  تفر و  ربنم  هب  درک و  توعد  ار  مدرم  تشگ و  نامداش  تخـس  دناوخب  يو  همان  نوچ  هیواعم 

همه یتقو  درکن . يراددوخ  تعیب  زا  سکچیه  دـندومن و  تقفاوم  نانآ  دـندنبب . تفالخ  تعیب  نامیپ  يواـب  هک  تساوخ  ناـنآ  زا  تسا و 
تشون . همان  یلع  هب  تفای  رارقتسا  شتموکح  دندرک و  تعیب  تفالخ  هب  وا  اب  مدرم  نآ 

: دیوگ یم  یناجرج  هللادیبع  نب  نامثع 
نب کلام  دنک . لمع  شربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  قبط  هک  دـندرک  تعیب  نومـضم  نیاب  وا  اب  مدرم  دـش و  هتـسب  تفالخ  تعیب  هیواعم  اب 

نینموملاریما يا  تفگ : هداتـسیا  قطن  هب  تشادـن - روضح  تعیب  نایرج  رد  دوب و  ماش  تعامج  زا  يدرم  ماگنه  نآ  رد  هک  يدـنکهریبه -
ام فرح . نادرم  هن  دـنراک  نادرم  ام  هلیبق  هک  دـنناد  یم  بارعا  يداد . لمع  لاجم  نادرخبان  هب  يدرک و  دـسافار  مدرم  ار و  تنطلـس  نیا 

یتحاران . یتحار و  رهرس  رب  منک  تعیب  وت  اب  ات  رآ  شیپ  شیوخ  تسد  یفرح . مک  نیع  رد  مینک  یم  رایسب  راک 
تسا . هدورس  یتایبا  هنیمز  نیمه  رد  ینوکس  هللادبع  نب  ناق  ربز 

میروآ . یم  هدیزگرب  تسا  ام  ثحب  عوضوم  هب  طوبرم  ار  هچره  نایم  زا  هک  دنا  هدرک  لدب  در و  یئاه  همان  هیواعم  و  ع )  ) ماما
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: تشون نینچ  هیواعم  هب  دش  تیب  شترضح  اب  هک  نآ  زا  سپ  هلصافالب 
ان بانتجا  دوب و  ریزگ  ان  هچنآ  ات  متفات  رب  خر  امـش  زا  مدروآ و  ناتیارب  اه  تجح  هچ  هک  یناد  یم  راـگدرورپ ، شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ 
نآ رد  هک  یناسک  زا  کنیا  تسا . هداد  خر  اه  هداد  خر  تسا و  هتشذگ  هتشذگ  رایـسب . نخـس  تسا و  زارد  نآ  ناتـساد  و  داد . خر  ریذپ 

مالسلاو . ایب . نم  دزن  تنارای  زا  یتئیه  ابو  ناتسب  تعیب  دنناماس 
رگید : یترابعب  و 

قافتا و لاح  رد  رگیدـکی و  اـب  تروشم  زا  سپ  دنتـشک و  نم  اـب  تروشم  نودـب  ار  ناـمثع  مدرم  راـگدرورپ ، شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ 
تروص هب  دنناماس  نآ  رد  هک  ار  ماش  لها  فارشا  ریگب و  تعیب  میارب  ما  همان  تفایرد  ضحم  هب  نیارب  انب  دندرک  تعیب  نم  اب  یناتـسادمه 

نک . مازعا  نم  دزن  یتئیه 
: دسیون یم  باوج  رد  هیواعم  تسا . هدروآ  يرگید  ترابعهب  ار  همان  نیا  هبیتق  نبا 

راگدرورپ ، شیاتس  ساپس و  زا  سپ 
ندز . ندرگ  تسا و  ریشمش  تسه  هچ  ره  دوب  دهاوخن  باطخ  نخس و  سیق "  نم و "  نایم 

ماجنارس نم و  اب  ار  مدرم  یمومع  تعیب  يراد و  ربخ  ار  زرمایب - ادخ  - نامثع لتق  نایرج  دسیون : یم  هیواعم  هب  يرگید  همان  رد  شترضح 
هک منامه  نم  هنرگ  و  رآ ، دورف  رس  مدرم  یمومع  میمصت  ربارب  رد  نیاربانب  دنتسسگ . نم  اب  ار  ناشتعیب  نامیپ  هک  ار  یناسک  ندش  هتشک  و 

مالسلاو . ینادیم . هک  نانامه  مرب  رود و  یسانش و  یم 
دنبیاپ دـهعتم و  یماش  رد  هک  ارت  هتفرگ  تروص  نم  اب  هنیدـم  رد  هک  یتعیب  نیا : داتـسرف  یلجب  ریرج  اب  يا  همان  رد  هک  یبلاـطم  هلمج  زا  و 

. دندرک اهنآ  ربارب  هک  ار  تادهعت  نامهو  دندرک  تعیب  نامثع  رمع و  رکبوبا و  اب  هک  دنا  هدرک  تعیب  نم  اب  یناسک  نامهاریز  تسا ، هدرک 
راصنا نارجاهم و  قحاروش  نوچ  دـننک . در  ار  تعیب  نیا  دـنرادن  قح  نابیاغ  دـنیامن و  تعیب  يرگید  اـب  دـنرادن  قح  نارـضاح  نیارباـنب ،
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ضارتعا داقتنا و  اب  هک  ره  دوب و  دهاوخ  ادخ  يدونشخ  هیام  دندناوخ  ماما  ار  واو  دنتفای  قافتا  یصخش  تفالخ )  ) هرابرد هاگ  ره  و  تسا ،
عضو هب  ار  وا  دیچیپب  ناشیار  زا  رس  یتعدب  ای 
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هدهع ادخ  دنگنج و  یم  هتفرگ  شیپ  نانموم  هار  زا  ریغ  یهار  هک  نیا  رطاخ  هب  وا  اب  ددرگ  زاب  دشن  رضاح  رگا  دننادرگ و  یم  زاب  نیتسخن 
نوچ راذگ ، ندرگ  ناناملـسم  یمومع  میمـصت  هب  نیاربانب ، تسا . یماجرف  دب  شتخادنا و  دهاوخ  رد  منهج  هب  دوب و  دهاوخ  شرفیک  راد 

رـس يزادـنا و  رد  يراـتفرگ  هب  ار  دوخ  وت  هک  یتروص  رد  اـما  یئوپ ، یتـشآ  تیفاـع و  هار  وت  هک  تسا  نیا  میارب  زیچ  ره  زا  رت  دـنیاشوخ 
رظن و زا  رگا  يا . هتفگرپ  نامثع  ناگدنـشک  هرابرد  تسج . مهاوخ  ددـم  وت  هیلع  ادـخ  زا  دـیگنج و  مهاوخ  وت  اب  يرآ  شیپ  يراـگزاسان 
وت و رب  ار  نآرق  مکح  يدرک  اوعد  هماقا  نم  دزن  هدع  نآ  هیلع  دعب  يداهن و  ندرگ  ناناملسم  یمومع  میمصت  هب  یتشگرب و  تا  یـشکرس 

تسین . شیب  كدوک  بیرف  یئامن  یم  داهنشیپ  یهاوخ و  یم  وت  هچنآ  اما  درک . مهاوخ  ارجا  اهنآ 
هب هن  تسب و  ناوتیمن  اهنآ  اب  تماما  تعیب  نامیپ  تسین و  اور  اهنآ  يارب  تفالخ  هک  يا  هدـش  دازآ  ناریـسا  زا  وت  هک  شاـب  هتـشاد  هجوت 

ناــمیا و لــها  زا  وا  مداتــسرف و  ناــماس  نآ  مدرم  وـت و  دزن  یگدــنیامن  هـب  ار  یلجب  هللادــبع  نـب  ریرج  دــنیآ . یم  رد  اروـش  تیوـضع 
هللاابالا . هوق  الو  نک . تعیب  وا  اب  تسانارجاهم .

. تخیگنارب دـناوخ و  تعیب  هب  اروا  ریرج  دومن  ریخاـت  باوـج  رظن و  زاربا  رد  هیواـعم  یتـقو  تفر . هیواـعم  تاـقالم  هب  یلع  هماـن  اـب  ریرج 
یـصاخشا هاگنآ  هدـب . تلهم  نم  هب  یمهم . بقاوع  ياراد  تسا  يراک  هکلب  تسین ، يا  هداس  راک  تعیب  ریرج  تفگ : شباوج  رد  هیواعم 

صاـع نبورمع  زا  راـک  نیا  رد  تفگ : وا  هب  هبتع  شردارب  تخادرپ . تروـشم  هـب  ناـنآ  اـب  درکتوـعد و  دـندوب  شداـمتعا  فرط  هـک  ار 
تشون : دوب - نیطسلف  رد  هک  صاعورمع - نب  هیواعم  تسا . یسک  هچ  وا  یناد  یم  اریز  ریگب ، کمک 

نب ریرج  و  دنا ، هدمآ  نم  شیپ  هرصب  یلاها  زا  دنچ  ینت  اب  مکح  نب  ناورم  تسا . هدیسر  تعاطا  هب  امتح  ریبز  هحلط و  یلع و  يارجام  ... 
ات ایب  یتمالـس  هب  نیارباـنب  وت ، رظن  راـظتنا  هب  مدرک و  يرراددوخ  نم  تسا . هدـمآ  اـم  شیپ  یلع  يارب  نم  زا  نتفرگ  تعیب  ناونعب  هللادـبع 

دوش . هدافتسا  وت  يار  نسح  زا  دهاوخب  ادخ  رگا  دیاش  منک  هرکاذم  وا  اب  يروما  هرابرد 

هحفص 180 ] ] 

تایلام هک  سیونب  یلع  هب  نم  لوق  زا  تفگ : تسیچ ؟ وگب  دیـسرپ : ما . هدرک  ذاختا  ار  مرظن  کنیا  تفگ : ریرج  هب  هیواـعم  یتدـم  زا  سپ 
یم او  وا  هب  ار  تموکح  نیا  نم  دریگن ، ینیشناج  تعیب  نم  زا  سکچیه  يارب  دسر  ارف  شگرم  رگا  دهدب و  نم  هب  ار  رـصم  ماش و  يریگ 
همان نوچ  تشون . یلع  هب  ار  بلاـطم  نیمه  هیواـعم  سیونب . یهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ : ریرج  تسا . هفیلخ  هک  مسیون  یم  وا  هب  مراذـگ و 

تشون : نینچ  هللادبع  نب  ریرج  هب  تسا . هتسب  راکب  ياهلیح  هک  تسناد  دیسر  یلع  هب  هیواعم 
هک تموکح  زا  رادـقم  نآ  ودـشاب  هتـشادن  ندرگ  رب  مربارب  رد  یتعیب  دـهعت  هک  تسا  نیا  شداهنـشیپ  اضاقت و  زا  هیواعم  دوصقم  اـهنت  ... 
رد یتقو  هبعـش - نب  هریغم  البق  دـبایرد . ار  ماش  مدرم  نهد  هزم  ات  درادـهگن  دـنک و  لطعم  ردـق  نآ  ارت  دـهاوخ  یم  و  دریگرب ، تسا  لیام 

ار نارگهارمگ  هک  تساوـخن  ادـخ  متفریذـپن و  نم  اـما  مراـمگب : ماـش  يرادناتـسا  هب  ار  هیواـعم  هک  درک  داهنـشیپ  نـم  هـب  مدوـب - هنیدـم 
مالسلا . و  ایب . هنرگ  و  بوخ ، هک  درک  تعیب  وت  اب  رگا  منیزگ . رب  یتسدمهب 

تشون : ار  تایبا  نیا  هیواعم  هب  يا  همانرد  هبقع  نب  دیلو  نامثع ، يردام  ردارب  تشگ  رشتنم  بارعا  نایم  رد  هیواعم  همان  نوچ 
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بسچب مکحم  نیاربانب  تسا ، وت  ماش  ماش  هیواعم 
هدم  هار  نآ  هب  ار  اه  یعفاو  ماش ، هب 

تیامح  عافد و  نآ  زا  هزین  نارب و  غیت  اب 
نکم لامها  وشم و  وزاب  تسس  و 

درب یم  راظتنا  ارت  باوج  یلع 
دنادرگ یم  دیپس  ار  رس  يوم  هک  هدب  یگنج  اب  ار  شباوج 
دهاوخیمن هک  یسک  يارب  اریز  ریگ ، شیپ  یتشآ  هار  هک  نیا  ای 

نیزگرب  ار  ود  نیا  زا  یکی  تسا ، شیاسآ  هیام  یتشآ  دگنجب 

هحفص 181 ] ] 

ياهتشون یلع  هب  نایفس  وبا  رسپ  وت  هک  يا  همان 
دش دهاوخ  وت  يدوبان  ثعاب  ماش  تموکح  تفایرد  عمط  هب 
دهد یمن  وت  هب  هک  يا  هتساوخ  ار  يزیچ  یلع  زا  همان  نآ  رد 

دنام یمن  یقاب  تگنچ  رد  يزور  دنچ  زج  دهدب  رگا  و 
دزاس تدوبان  هک  داد  دهاوخ  ناشنوت  هب  يزیچ  دعب  و 

دنبم زاد  رود و  ياهوزرآ  هب  لد  نیاربانب 
یبیرفب هلیح  اب  یهاوخ  یم  ار  یلع  نوچ  ایآ 

تسا ؟ هدوب  یفاکهتشذگ  ياه  هبرجت  هکنآ  لاح 
: داتسرف شیاربار  تایبا  نیا  نینچمه 
تسا وت  لاگنچرد  ماش )  ) روشک هیواعم 

یتسه تساوت  گنچ  رد  هچنآ  بحاص  وت  زورماو 
ار عضو  نآ  رد  هک  هدیسر  وت  هب  یلع  زا  يا  همان 

گنجب وا  اب  ای  ریگ  شیپ  ار  وا  اب  یتشآ  هار  ای  نیاربانب  هدرک  نشور  تیعطاق  اب 
ربم دیما  ناگدنهدبیرف  یتسود  هب  و 

شاب نمیا  یکانمیب  وا  زا  هک  یسک  زا  الاح  هن  و 
گنجب هدازدازآ  يا  هدازآ  لثم  یگنج  یم  وا  اب  رگا 

ناشورخم رب  اروا  و  نک ، یتشآ  هنرگ  و 
ار شیوخ  تحلصم  دبای و  یم  رد  دشچ و  یم  ار  بآهزم  یمدآ  ات  یلع - اریز 

دروخ دهاوخن  بیرف  زگره 
یتسه يزیچ  یپ  رد  وت  هدروآ و  گنج  هک  یلاح  رد 

رادم رب  ماش )  ) روشک زا  تسد  يروآتسد  هب  ياهتسناوتن  یهار  چیه  زا  هک 
یهدب باوج  ار  شا  همان  یتساوخ  رگا 
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سیونب مانشد  شا  هدنراگن  هدنسیون و  رب 
يراد گنج  هب  میمصت  اعقاو  ادج و  وت  رگا  و 

یهدب باوج  ار  شا  همان  یهاوخ  یم  و 

هحفص 182 ] ] 

: نک داریا  نومضم  نیاب  یقطن  اه  ینمی  نایم  رد 
دنا هارمه  يارمه و  وا  اب  شنادنواشیوخ  تسا و  ینمشد  وا 

دنا نامثع )  ) لتاق ناشیضعب  هک  دنتسه  ینوگانوگ  ياه  یعفا 
شا هماجو  هناخ  هدنرب  غامغیب  یعمج  هدننک و  کیرحت  یخرب  و 

مدوب ماش  رد  امش  هدنامرف  البق  نم 
مینک ادا  ار  رگیدکی  قح  یتسیاب  امش  نم و  کنیاو 
دینادرگ رارقرب  راوتسا و  ار  هوک  هکنآ  هب  مسق  امش - و 

دیدوب زاتشیپ  ناشورخ و  يایرد  نوچ  دربن  هماگنه  رد 
كدنا هاوخ  يوگ و  رایسب  هاوخ  تقطن  رد  هصالخ ،

نکم يزابتسایس  ینابز و  برچ  وگب و  تحارصب  نخس  نیاربانب  درادن  یبحاص  وت  زج  زورما  ماش  نوچ 
. دومن یم  یهاتوک  تعیب  زا  دـیناود و  یم  رـس  ار  وا  هتـسویپ  هیواعم  و  هام . راهچ  هک  دـنا  هدروآ  و  دـنام ، هیواعم  دزن  هاـم  هس  تدـم  ریرج 

: تشون وا  هب  یلع  راچان 
ریگب تخس  ار  وا  و  دنزب ، یعطق  فرح  هک  نک  راداو  ار  هیواعم  ما  همان  ندیسر  ضحم  هب  راگدورپ ، شیاتس  ساپـس و  زا  سپ  وت . رب  مالس 

، هدب لباقتم  گنج  مالعا  دیزگرب ، ار  گنج  هاگ  ره  روآ . گنن  یی  یتشآو  یعطق  یگنج  نایم  نادرگ  شریخم  و  دـهد ، هلـصیف  ار  راک  ات 
مالسلاو ایب . ریگب و  تعیب  وا  زا  دیزگرب  ار  یتشآ  رگا  دراد و  یمن  تسود  ار  نکشنامیپ )  ) نانئاخ ادخ  اریز 

: نومضم نیا  هب  داتسرف  ریرج  هارمه  ياهمان  شیارب  باوج  رد  هیواعم 
يدوب نمادـکاپ  نامثع  نوخ  زا  هک  دـندرک  یم  تعیب  وت  اب  یلاـح  رد  دـندرک ، تعیب  وت  اـب  هک  ناـنآرگا  ادـخ ، شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ 

دـنزیرب و ار  نامثع  نوخ  هکيدرک  کیرحت  ار  نارجاهم  وت  اـما  يدوب ، نیعمجا - مهنع  هللا  یـضر  ناـمثع - رمع و  رکبوبا و  لـثم  تسرد 
چیه هب  وت  اب  ندیگنج  زج  ماش  مدرم  تشگ . انوت  وت  هلیـسو  هب  ناوتان  درب و  نامرف  وت  زا  نادان  ات  دنزیخ ، رب  شعافد  هب  یتشاذگن  ار  راصنا 

هب هفیلخ  نییعت  رما  يدرک  ار  راک  نیا  رگا  یهدب . اهنآ  لیوحت  ار  نامثعناگدنـشک  ات  دنگنجب  وت  اب  دـنهاوخ  یم  ودـندشن  یـضار  يراک 
دهاوخ راذگاو  ناناملسم  ياروش 

هحفص 183 ] ] 

ماکح اه  یماشدنتـشگ  ادج  مالـسا  زا  یتقو  اما  دـندوب ، مدرم  ماکح  دنتـشاد  ار  مالـسا  یتقو  ات  اه  يزاجح  هک  تسا  نیا  تقیقح  تشگ .
نم دـندرک و  تعیب  وت  اب  ود  نآ  اریز  تسین ، یتشاد  ریبز  هحلط و  هیلع  هک  یعطاق  لیلد  لـثم  يروآ  یم  نم  هیلع  هک  یلیلد  دنتـشگ . مدرم 

رس ماش  مدرم  یلو  دندروآ ، تنامرف  هب  رس  هرصب  یلاها  اریز  تسین  هرـصب  مدرم  هیلع  تلیلد  لثم  ماش  مدرم  هیلع  تلیلد  و  ما ، هدرکن  تعیب 
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دنا . هداهنن  تنامرف  هب 
: تشون وا  هب  ع )  ) ماما

هارمه و مدوب  نارجاهم  زا  نتکی  طقف  نم  تسین . يرابتعا  وت  دزن  ار  نآ  هدینادرگ و  نامثع  هب  تبـسن  مدـهع  ضقن  ار  متعیب  يا  هدرک  اعدا 
ات ما  هداد  ار ) نامثع  نتشک   ) روتسدهن نم  دنوش . یم  یتریصب  یب  شوختـسد  هن  دنبای و  یمن  قافتا  یهارمگ  رب  ناشیا  و  ناشیا ، گنهامه 
رب مکاح  نایماش  يا  هتفگ  هک  نیا  هرابرد  اما  مسرتب ، شلتق  صاصق  زا  اـت  ما  هدز  شنتـشک  هب  تسد  هن  دوش و  مریگناـبیرگ  نآ  تیلووسم 

. دشاب اور  شیارب  تفالخ  يدصت  ای  دشاب  هتـشاد  ار  اروش  رد  ندش  هتفریذپ  تیحالـص  هک  هدـب  ناشن  ار  ماش  شیرق  زا  نتکی  دـننایزاجح ،
ناـشن ار  زاـجح  شیرق  زا  یناـسک  وت  يارب  اـم  و  درک ، دـنهاوخ  بیذـکت  وگغورد و  ارت  راـصنا  نارجاـهم و  يربـب  ماـن  ار  یـسک  مه  رگا 

نم دزن  هدع  نآ  هیلع  يآ و  زاب  هتـشگ  راب  تندرگ  رب  هدرک و  دهعتم  ار  وت  هک  یتعیب  هب  نیاربانب  دنراد . ار  تیحالـص  نیا  هک  داد  میهاوخ 
نآ رد  عضو  مدوخ  ناجب  ریبز ، هحلط و  اب  تدوخ  نیب  يا و  هدـش  لئاق  هرـصب  مرم  اـب  ماـش  مدرم  ناـیم  هک  یقرف  هراـبرد  نک . اوعد  هماـقا 

ندرک . در  رظن و  دیدجت  لباق  ریغ  تسا و  یمومع  یتعیب  تعیب  نآ  اریز  تسا ، لاسکی  دراوم 
: تسا هدمآ  نینچ  هتشون  ع )  ) یلع هب  نیفص  گنج  رخاوا  ردهیواعم  هک  يا  همان  رد 

اب ندــیگنج  رد  اـبیرقت  دوـب  یمتـسرد  تتفــالخ  رگا  مدوـخ  ناــجب  یگنج ، یمتفــالخ  یهدــنامرف و  رــس  رب  رگا  نسحلاوـبا  يا  وـت 
رد تناـمرفب  رـس  ماـش  مدرم  هکیلاـح  رد  دریگ  یم  قلعت  روطچ  و  تسا ، هتفرگن  قلعت  وت  هب  اـعقاو  تفـالخ  نکل  يدوـب ، روذعمناناملـسم 

رفیک وتردق  زا  سرتب و  شتبیه  ادخ و  زا  دنا ؟ هدومنن  تقفاوم  نآ  اب  هدرواین و 

هحفص 184 ] ] 

نانآ زا  ناشدرب و  ورف  دوخ  ماکب  گنج  شتآ  ادـخب  نوچ  نک ، ماین  رد  ریگ و  زاـب  مدرم  زا  ار  تریـشمش  شاـب و  كاـنمیب  شدولآ  مشخ 
تسا . هدنامن  اج  رب  ياهدنام  هت  زج 

: دسیون یم  نینچ  وا  هب  يا  همان  رد  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع 
زواجت وت  هیلع  رگا  مدوخناجب  دورب ، نیب  زا  مراد  مالسا  رد  هک  یناشخرد  هقباس  دوش و  هابت  میاه  راک  هک  نیا  زا  يا  هداد  میب  ارم  هک  نیا 

ادخ مکح  هب  ات  دیگنجب  هتسد  نآ  اب  دیامرف : یم  لاعتم  يادخ  منیب  یم  نم  اما  ینک ، راطخا  نینچ  نم  هب  یتشاد  قح  مدوب  هدرک  هناحلـسم 
رد وت  هک  تسا  نآ  یلخاد  حلـسم  راک  زواجت  هتـسد  راد و  میدید  و  مصاختم ، هتـسد  ود  ره  هرابرد  میدرک  هشیدنا  یـسررب و  ام  دـیآ . زاب 

دنبیاپ دوخب  ارت  دـش  هنیدـم  رد  نامثع  اب  هک  یتعیب  هکناـنچ  هدـینادرگ  دـهعتم  مزتلم و  یماـش  رد  هک  ارت  هدـش  نم  اـب  هک  یتعیب  اریز  ینآ ،
هتـشک زا  ارم  هک  نیا  مهد . زیهرپ  نآ  زا  ارت  نم  هک  تسا  نآ  راوازـس  تما ، نیا  تردق  ندرک  لزلزتم  هب  عجار  دـینادرگ . مزتلم  دـهعتمو و 

هب و  مشکب ، ار  نانآ  مگنجب و  نانآ  اب  هداد  نامرف  نم  هب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  ینادب  دیاب  يا ، هدناسرت  یلخاد  حلـسم  ناراک  زواجت  ندش 
هراشا نمب  و  مدیگنج - نآرق  لوزن  رس  رب  نم  هکروطنامه  دگنج  یم  نآرق  ریسفت  رس  رب  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  هدومرف : شنارای 
تعیب ياهتفگ  هک  نیا  نیا  مدـنب . رمک  شترـضح  ناـمرف  يارجا  هب  هک  تسا  يارجا  هب  هک  تسا  رت  بجاو  سک  همه  زا  نم  يارب  و  درک .

نارـضاح و هک  تسا  يدـحاو  تعیب  نآ  دـشاب ؟ حیحـص  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنا و  هتفریذـپن  ار  نآ  ماـش  مدرم  اریز  درادـن ، تحـص  نم 
نآ فلاـخم  دراپـسن  نآ  هب  رـس  هک  ره  و  تسین ، رییفت  یـسررب و  رظن و  دـیدجت  لـباق  دـنادرگ و  یم  دـنبیاپ  مزلم و  ناـسکی  هب  ار  ناـبیاغ 

رادرب و یشکرس  زا  تسد  يآ و  تسار  هارب  نیاربانب  دشاب . هدومن  قافن  يزابتـسایس و  دیامن  ارچ  نوچ و  شا  هرابرد  هک  ره  دوب و  دهاوخ 
هب رس  راچان  یئآ و  زاب  ادخ  مکح  هب  هتسکش  رس  هکنآ  ات  تسین  تیارب  ریشمش  زج  نم  دزن  اریز  نک . اهر  تسین  تحلـصم  تیارب  ار  هچنآ 

مالسلا . و  يراپسب . تعیب 
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تسا : هدمآ  نینچ  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هب  هیواعم  زايا  همان  رد 
لیوحت ام  هب  ار  نامثع  ناگدنشک  و  راذگب ، رانک  اریئوگ  هدوهیب  تجاجل و 

هحفص 185 ] ] 

یتعیب دهعت  نامیپ و  وت  نیاربانب  دنبای ، قافتا  دشاب  ادخ  يدونشخ  هیام  هک  یسک  رب  ات  راذگاو  ناناملـسم  زا  یئاروش  هب  ار  تموکح  هدب و 
دهاوخن ریـشمش  زج  ار  تنارایو  ارت  و  يراد ، ار  ام  شنزرـس  هذخاوم و  قح  هن  میراد و  ار  وت  زا  تعاطا  هفیظو  ام  هن  و  يرادنام ، ندرگ  رب 

دوب .
: دهد یم  باوج  نینچ  وا  هب  ع )  ) ماما

وت هبدـشاب  تسرد  لماک و  رگا  هک  يا  هدرک  دای  یبلطم  زا  و  تسا ، صخـش  نامهب  صخـش و  نالف  مالـسا  رد  دارفا  نیرترب  ياهدرک  اعدا 
زا رت  نیئاپ  ای  هعماج  صخـش  نیرترب  هب  هچ  ارت  دوب . دهاوخن  دراو  وت  هب  شلاکـشا  دشاب  تسردان  هک  یتروص  رد  تشاد و  دهاوخن  یطبر 

تاجرد بیترت  گنهاشیپ و  نارجاهم  نایم  نداد  زیمت  نتشاذگ و  قرف  هب  هچ  ار  اهنآ  نارسپ  هدش و  دازآ  ناریـسا  موکحم  مکاح و  و  يو ،
. تسا روما  نآ  موکحم  دوخ  هک  هتخادرپ  روما  نیاب  یـسک  يا  هناگیب  دـیعب و  اهراک  نیا  زا  وت  ناشیا  تاقبط  ندرک  صخـشم  بتارم و  و 

ردقم تیارب  هک  ینک  لمع  یعضو  قباطم  یسانشب و  ار  تاهبترم  یتسپ  شیوخ و  دح  ینکن و  زارد  تمیلگ  زااپ  دوش  یمن  دازیمدآ  يا  وت 
وت ... عفن  هب  هریچ  يزوریپ  هن  دوب و  دهاوخن  وت  هیلع  بولغم  تیبولغم  تسا ؟ هتشگ 

زا بلطملادـبع  نادـنزرف  هک  يا  هدـید  یک  يدـنادنخ  ندـنایرگ  زا  سپ  ارم  يرادـن . ریـشمش  زج  يزیچ  مناراـی  نم و  يارب  وت  يا  هتـشون 
رب وت  بیقعت  هب  یتسه  وا  یپ  رد  هک  یـسک  تفرگ و  دهاوخ  رد  ارت  گنج  نک  گنرد  یکدنا  دنـسرتب ؟ ریـشمش  زا  دنبات و  وربور  نمـشد 
وت يوس  هب  ناشورکین  ناعبات  راـصنا و  نارجاـهم و  زا  یناوراـکاب  نم  تشگ . دـهاوخ  کـیدزن  ینیب  یم  رود  ار  هچنآ  تساـخ و  دـهاوخ 

تمحر رادـید  ناـشیارب  اهرادـید  نیرتـشوخ  دـنا و  هدیـشوپ  رد  گرم  هماـج  شتارفن  همه  هک  نازورف  ياـه  غیت  اـب  هوبنا  یناوراـک  مناور 
یئاد و رداربنت و  رد  ار  شیراک  ياه  مخز  ياج  هک  یمـشاه  یئاه  غیت  تسا و  هارمه  ردب  نادهاجم  نادنزرف  ناشیا  اب  و  تسا ، راگدورپ 

تسین . رود  ناراکمتس  زا  نآ  يا و  هدید  تا  هداوناخ  گرزب و  ردپ 
، سیونب همان  دنناماس  نآ  رد  هک  تاهلیبق  دارفا  هیواعم و  هب  نینموملاریما  دنتفگ : وا  هب  شنارای  زا  یعمج  دیـسر  هقر "  هب "  ع )  ) یلع یتقو 

: تشون نینچ  ناشیا  هب  نآرثا ، رب  تشگ . دهاوخ  رتنوزفا  رتمامت و  ناشیارب  تجح  هلیسو  نیدب  نوچ 
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: دنا يو  دزن  هک  یشیرق  هیواعم و  هب  نینموملاریما  یلع  ادخ  هدنب  زا 
هب هک  دراد  یناگدنب  ادخ  میوگ : یم  نآ  زا  سپو  مرب . یم  ساپس  تسین  یئادخ  وا  زج  هک  ار  یئادخ  امش  هب  باطخ  رد  نم  امش  رب  مالس 
رد امش  تسا و  هدرک  رکذ  میکح  نآرق  رد  ار  ناشیرترب  ادخ  و  دنا ، هتشگ  سانش  نید  دنا و  هتخومآ  ار  ریسفت  هدروآ و  نامیا  لزنم  یحو 
یم ار  ناشیا  زا  هک  ره  دیدوب و  ناتـسادمه  ناناملـسم  هیلع  گنج  رـس  رب  دیدناوخ و  یم  غورد  ار  نآرق  دیدوب و  ربمایپ  نمـشد  نامز  نآ 

ار و شتضهن  یگریچ  هدومرف و  هدارا  ار  شنید  رادتقا  لاعتم  يادخ  نآ  ات  دیتشک ، یم  ای  دیداد  یم  هجنکـش  ای  دیدرک  یم  ینادنز  دیتفای 
سرت زا  ای  عمط و  هب  ای  هک  دیدوب  یناسک  وزج  امش  و  تشگ ، میلست  نآ  هب  هاوخان  هاوخ  تما  نیا  دندمآ و  رد  مالساهب  هتسد  هتسد  بارعا 

لئان يرترب  راختفا و  هب  گنهاشیپ  نارجاهم  دندومن و  راختفابسک  شیوخ  یمدقشیپ  اب  مالسا  ناگنهاشیپ  هکیلاح  رد  دیدش  میلست  نآ  هب 
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روخ و رد  هک  تموکحرس  رب  نانآ  دننام  یتاراختفا  لئاضف و  هن  دنرادن  ناشیا  نوچ  یناشخرد  هقباس  هک  یناسک  تسینهتـسیاش  و  دندمآ ،
وناش هک  تسا  ازـس  دراد  لقع  هک  یمدآ  يارب  هن  و  دوش ، راکمتـس  راکهانگ و  دزیخرب و  شکمـشک  هب  نانآ  اـب  تسا  ناـشیا  تیحـالص 

رد باذع  یتخبدب و  هب  تسین  يو  قح  تیحالص و  رد  هچنآ  يوجتـسج  اب  ار  دوخ  دهن و  نوریب  دوخ  میلگ  زا  اپ  هتخانـشن و  شیوخ  ماقم 
و ص )  ) ربمایپ هب  نانآ  نیرتکیدزن  زا  دنترابع  لاح  رد  هچ  هتـشذگ و  رد  هچ  تما  نیا  تموکح  يدصت  هب  مدرم  دارفا  نیرت  قحیذ  دزادنا .

دمآ راک  نیرت و  رهام  داهج و  رد  ناشنیرت  راختفا  رپ  ندش و  ناملـسم  رد  ناشنیرتمدقـشیپ  ناشنیرت و  سانـشنید  نآرق و  هب  نانآ  نیرتاناد 
ار قح  دیسرتب و  دیوش  یم  هدرب  زاب  يو  ناتـسآ  هب  هک  یئادخ  زا  نیا  ربانب  دنوش . یم  راد  هدهع  نارادمامز  هک  یتموکحروما  رد  ناشنیرت 

دنناد یم  هچنآ  هب  هک  دنتسه  یناسک  ادخ  ناگدنب  نیرتهب  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  و  دیناشوپم ، ادمع  هتـسناد و  ار  قح  دیزیماین و  لطاب  هب 
اب نادان  دراد و  يرترب  ششناد  هلیسوب  اناد  اریز  دنور ، یم  نایاناد  شکمشکب  ینادان  اب  هک  دنتـسهیئاهنادان  ناشنیرتدب  و  دننک ، یم  لمع 

يریگولج شربمایپ و  تنس  ادخ و  باتک  هب  منک  یم  توعد  ار  امش  نم  ناه  دیازفا . یم  شیوخ  ینادان  رب  طقف  اناد  اب  ندومن  شکمـشک 
دنتفریذپ ار  متوعد  رگا  تما . نیا  نوخ  ندش  هتخیر  زا 
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نیا تردق  ندزمهرب  یئوج و  هقرفت  رب  هتفریذـپن و  هک  یتروص  رد  و  دـیا ، هتفای  تسد  شیوخ  یتخبـشوخ  هب  دـیا و  هدیـسر  تسار  هار  هب 
مالسلاو . تفرگ . دهاوخ  مشخ  رتشیبامش  رب  ادخ  تشگ و  دیهاوخ  رود  رتشیب  ادخ  زا  طقف  دیدرشف  ياپ  تما 

هک تسا  هدرکهظحالم  اعطق  هدـش  هلدابم  راکتـشز  هیواعمو  نانموم  ردـقیلاع  ياوشیپ  ماما و  نایم  هک  یئاه  همان  وترپ  رد  یمارگ  هدـنناوخ 
ات شنالتاق  نداد  هانپ  وا و  نوخ  رد  نتشاد  تسد  هب  نآ  نیا و  ندرک  مهتم  نامثع و  لتق  هب  دانتسا  زا  دنز  یم  هک  یئاهفرح  مامت  زا  هیواعم 

نینموملاریما هقح  تفـالخ  ندرک  تسـس  هعماـج و  یمومع  مظن  ندزمه  رب  زج  درادـن  يروظنم  اـهزیچ  رگید  وا و  یهاوـخنوخ  هب  دـسرب 
تسا دولآ  تسد  یتنایخ  تیانج و  ره  هب  هدومن و  شالت  هتـسناوت  هچ  ره  شهار  رد  هک  یفده  دیآ ، مهارف  شدوخ  تموکح  هنیمز  ات  (ع)

اب اقفتم  هک  ار  نانآ  درامش و  یم  راوخ  شزرا و  یب  ار  راصنا  نارجاهم و  تعیب  ناتهب . تمهت و  تراغ و  لتق و  دیدهت و  ات  نداد  هوشر  زا 
ردق و دناهداتفا و  رد  یهارمگ  هب  هتشگ و  ادج  قح  مالسا و  زا  دیوگ  یم  دیامن و  یم  دادملق  رادقم  یب  راکاطخ و  یتشم  دنتـسه  (ع ) ماما
هک ص )  ) ربمایپ ورکین  لداع و  باحـصا  همه  زا  شیب  تساهنیدم و  مدرم  همه  راصنا و  نارجاهم و  ياهب  ردـق و  زا  رتنوزفا  اه  یماش  ماقم 

ار مالـسا  راک  رد  تلاخد  قح  دنا  هدوبن  هدش  دازآ  ریـسا  کی  زج  یـسک  شردپ  هک  يا  هدـش  دازآ  ریـسا  نیا  هکنآ  لاح  دـنا  هنیدـم  میقم 
هیاپ ورکین  لداع و  باحـصا  راختفارپ و  راـصنا  نارجاـهمنآ و  هنیدـم - یلاـها  هک  ار  تفـالخ  رد  ارچ  نوچ و  تیحالـص  قح و  درادـن و 
تقو هچ  ماش  ياپ  رـس و  یب  رـصانع  وا و  تسا  هداد  ار  اه  یلوضف  تالخادـم و  نیا  هزاجا  وا  هب  یک  دـنا . هتخاس  راوتـسا  هدرک و  يرازگ 

دنا هتشاد  ار  ناناملسم - یمومع  روما  دقع  لح و  لها  و  هعماج - نارظنبحاص  میمصت  رد  ارچ  نوچ و  تیحالص  قح و 
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ماـمت يو  رب  ار  تجح  ع )  ) ماـما هک  تسا  هدز  ع )  ) نینموـملاریما هیلع  گـنج  هب  تـسد  یماـگنه  هیواـعم  هـک  دـیا  هدرک  هظحـالم  اـنمض 
رد هتخاس و  انشآ  شا  یعطق  میلعت  نامرف و  ادخ و  مکح  اب  الماک  ار  وا  هتشاذگنورف و  زردنا  رکذت و  داشرا و  میهفت و  زاچیه  هدینادرگ و 

، تیاده وترپ  يورب  لد  هتسبرب و  قح  نخس  ندیشوین  زا  شوگ  هیواعم  هک  درک  ناوتیم  هچ  نکل  تسا ، هتـسب  يورب  ار  يا  هناهب  رذع و  ره 
تسا . هدومن  بلس  وا  زا  ار  شا  یئارگ  قح  هدارا  تریصبهدید و  یبلط  تنطلس  و 
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دزاس یم  الم  رب  ار  شروظنم  هیواعم  حیرص  فرح 

نآ يازا  رد  اتدشاب  وا  نآ  زا  يو  زا  سپ  تموکح  دهدب و  وا  هب  ار  رصم  ماش و  يریگ  تایلام  ع )  ) یلع دیوگ  یم  ریرج  هب  هیواعم  میدید 
تشون زین  هیواعم  تشون  ع )  ) ماما هبار  داهنشیپ  اضاقت و  نیا  ریرج  و  تسا . هفیلخ  هک  دسیونب  وا  يارب  دسانشب و  ع)  ) یلع يارب  ار  تفالخ 

: دسیون یم  نینچ  شباوج  رد  ع )  ) یلع دراذگبیقاب و  ماش  يادناتسا  رد  ار  وا  هک  تساوخ  و 
یگتسارآ و اب  نآ  ودزادرپ  نآ  هب  لد  یسک  دوش  یمن  زیگنا ، لد  هتسارآ و  تسا و  مرخ  نیریش و  ایند  راگدورپ ، شیاتس  ساپس و  زا  سپ 

یگدـنز هب  هجوت  میراد  روتـسد  هکنآ  لاح  دـنادرگن . لفاغ  تسا  رتدـنمدوس  شیارب  هچنآ  زا  دزاسن و  مرگرـس  دوخب  ار  وا  شقرب  قرز و 
نادیواج هچنآ  يارب  راذگاو و  تسا  یندش  ذوبان  ار  هچنآ  هیواعم  يا  نیاربانب  میروآ . نآهب  ور  هک  میا  هدش  قیوشت  میشاب و  هتشادترخآ 

هک نادـب  و  دـش ، یهاوخ  هدیـشک  شیاپ  هب  تبقاع  هک  يا  هبـساحم  زا  شاـب و  رذـح  رب  تسا  وت  ماجنارـس  هکیگرم  زا  و  نک ، راـک  تسا 
نوچ و  دهد ، یم  ار  شتعاطا  قیفوت  وا  هب  دوش و  یم  عنام  تسا  راوگان  هچنآ  وا و  نیب  دیامرف  هدارا  ریخ  ياهدـنب  ياربنوچ  یلاعت  يادـخ 
هچنآ زا  دهد و  یم  طسبار  شیاهوزرآ  درب و  یم  شدای  زا  ار  ترخآ  دبیرف و  یم  ایند  یناگدنز  اب  ار  وا  دیامرف  يدب  هدارا  يا  هدـنب  يارب 
يزیچ یپ  رد  ياهتخاس و  شیوخروظنم  تسین  وت  نآ  زا  هک  ار  یفده  مدیدو  دیـسر  تا  همان  دـنادرگ . یم  شرود  تسا  يو  حالـص  هیام 

ههبش نیرت  تسس  هب  يزیوآ و  گنچ  تسین  تجح  هچنآ  هب  و  ینادرگرس ، یهارمگ  رد  یلول و  یم  یهاریب  رد  یشیوخ و  هدشمگ  زا  ریغ 
يرادناتسا رد  ار  وت  مینک و  هکراتم  ار  گنج  يا  هدرک  اضاقت  هک  نیا  زیوآ . لد 
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مدرک . یم  ار  راک  نیا  زورید  مشاب  يراک  نینچ  لها  زورما  رگا  میامن ، رارقرب  ماش 
رانک رب  دوب  هتـشامگ  يرادناتـسا  هب  شا  یلبق  مکاـح  هک  ار  یـسک  يو  تسا ، هدرک  بوصنم  ماـش  يرادناتـسا  هب  ارت  رمع  يا  هتتـشون  نیا 
دنیبب هک  دـنرامگ  یم  مدرم  نیا  يارب  ار  رادـمامز  اساسا  تخاس و  رانکرب  دوب  هتـشامگ  يرادناتـسا  هب  رمع  هک  ار  یـسک  نامثعو  تخاـس 
رودص زا  سپ  و  تسا . هدرک  كانبیع  يراک  هدنام و  هدیشوپ  وا  زا  ای  هتشگ  تیاعر  یلبق  مکاح  لمعرد  ایآ  تسیچ و  رد  تما  تحلـصم 

یـصاخ داهتجا  رظن و  يرادـمامز  ره  دوش و  رداـص  يدـیدج  ناـمرفتسا  نکمم  یتموکح ) رگید  راـک  اـی  بصن  لزع و  رد   ) یناـمرف ره 
دراد .

درک اضاقت  نآ  رد  تشون و  ع )  ) نینموملاریما هب  يا  همان  هرابود  ریرهلاهلیل "  زا "  شیپ  زور  هس  ای  ود  نیفـص و  ياهدربن  يانثا  رد  هیواعم 
مهاوخ هلمح  نافوت  هب  ار  نانآ  دیآرب  هدـیپس  نوچ  دومرف : ع )  ) یلع هک  درک  نآ  رثا  رب  ار  راک  نیا  و  دـیامن ، اقبا  ماش  يرادناتـسا  رد  ار  وا 

وا زا  میاشگب و  یلع  اب  ار  هرکاذم  باب  هرابود  مدرک  رکف  تفگ : هیواعم  و  دندیساره ، نایماش  دنتخاس و  رشتنم  ار  شنخـس  مدرم  تفرگ و 
وا ات  مسیون  یم  شیارب  هرابود  لاح  دادن و  یباوج  یلو  مدوب ، هتـشون  وا  هب  ار  نیا  البق  و  دـیامن ، اقبا  ماش  يرادناتـسا  ماقم  رد  ارم  مهاوخب 

مروآ . محرهب  مزادنا و  دیدرت  هب  ار 
: تشون نینچ  هاگنآ 
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یم رب  رگیدـکی  گنج  هب  دروآ  یم  ام  رـس  رب  نینچ  گنج  میتسناد  یم  ام  یتسناد و  یم  وت  هاـگره  راـگدورپ ، شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ 
هتشذگرب کنیا  هک  تسا  یقاب  نامیارب  ردقنآ  میدوب  هدادتسد  زا  ار  ناملقع  تقو  نآ  رگا  میتساخ .
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تدوخ و اب  ندرک  تعیب  هب  مزلم  ارم  یهدـب و  نم  هب  ار  ماش  مدوب  هدرک  اضاقت  وت  زا  البق  میرآ . حالـص  هب  ار  هدـنیآ  میدروخ و  ینامیـشپ 
رارکت ار  يزورید  ياضاقت  نامه  نونکا  نم  داد . نم  هب  یتشاد  غیرد  نم  زا  وت  ار  هچنآ  ادخ  و  یتفریذپن . وتاما  یئامنن ، تدوخ  زا  تعاطا 

زا نارادرـسو  دنا  هداتفا  تکالف  هب  نازابرـس  ادخب  مسرت . یم  وت  زا  شیب  ندرم  زا  هن  و  وت ، هک  مراودیما  یگدنز  هب  ردقنامه  نم  منک . یم 
چیه شدانتـساب  مهنآ  هک  یی  يرترب  رگم  میرادن  يرترب  چیه  رگیدـکیرب  هک  میتسه  فانم  دـبع  ینب  زا  هلیبقکی و  زا  ام  و  دـنا ، هتفر  نایم 

مالسلاو . تفرگ . ناوت  یگدرب  هب  ار  یی  هدازآ  هن  درمش و  ناوت  یمن  رتورف  راوخ و  ار  یی  یفارشا 
ع)  ) اما م باوج 

گنج هب  دروآ  یم  امـش  ام و  رـس  رب  نینچ  گنج  یتسناد  یم  وت  هاگره  يا  هتـشون  دیـسر ، يا  همان  راگدیرفآ ، شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ 
زا زگره  راب  داتفه  موشب  هدنز  هاگنآ  موشب و  هتـشک  هرابود  موشب و  هدنز  موشب و  هتـشک  ادـخ  رطاخ  هب  رگا  نم  میتساخ . یمنرب  رگیدـکی 
رب هک  هدـنام  یقاب  لقع  زا  ردـق  نآ  اـم  يارب  يا  هتـشون  منادرگ . یمن  ور  ادـخ  نانمـشد  دـض  رب  داـهج  زا  ادـخ و  رطاـخ  هب  يریگ  تخس 
هب عجار  ما . هدروخ  ینامیشپ  هدرک  رب  هنو  ما  هتفای  نآ  رد  یصقن  هن  ما و  هدادنتسد  زا  ار  ملقع  هجوچیه  هب  نم  میروخب . ینامیشپ  هتشذگ 

هتفگ هک  نیا  داد . مهاوخن  وت  هب  زورما  متـشاد  غیرد  وت  زا  زورید  ار  هچنآ  نم  مراذـگب ، یقاب  ماش  يرادناتـسا  ماقم  رد  ارت  هک  وت  ياضاقت 
وا یمالسا  هنابلط و  قح  گنج  هک  ره  شاب  هتـشاد  هجوت  دنا . هدنام  یقاب  هک  ار  دنچ  ینت  زج  هدرب  ورف  دوخ  ماک  هب  ار  نام  همه  گنج  يا 

تسا ... هتفر  خزود  هب  شدشاب  هدیشکرد  ماک  هب  لطاب  هک  ره  تسا و  هتفر  تشهب  هب  دشاب  هدیشکرد  ماک  هب  ار 
: سابع نب  هللادبع  هب  هیواعم  همان 

دیهد و یمن  جرخب  باتش  نافع  نب  نامثع  نارادتـسود  هب  ندرک  دب  زا  شیب  یـسک  هب  ندرک  دب  يارب  مشاه  ینب  تعامج  امـش  زا ... سپ 
دیا هدناسر  یئاج  هب  ار  راک 
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ناونع هب  ار  نیا  رگا  دـیتشک . دندرمـش  هانگ  هدـش  وا  اـب  هک  ار  يراـتفر  دنتـساخرب و  وا  یهاوخنوخ  هب  هک  نیا  رطاـخب  ار  ریبز  هحلط و  هک 
هب اهنآ  اب  دندش  تفالخ  راد  هدـهع  میت  يدـع و  هلیبق  ود  یتقو  ارچ  سپ  دـینک  یم  تیمکاح  یـسایس و  تردـق  رـس  رب  هیما  ینب  اب  تباقر 

دیروآ ؟ رد  ناشنامرفب  رس  دیتساخن و  رب  شکمشک  تباقر و 
ام هرابرد  امـش  دیما  هیام  هچنآ  تسا . هدروآ  رد  اپ  زا  هتخادنا و  رگیدکی  ناجب  ار  ام  گنج  نیا  تسا و  هدـمآ  شیپ  ینیب  یم  هک  یثداوح 
زین ام  هب  ندز  همدص  زا  امـش  سای  هیام  دـنک  یم  سویام  امـش  هب  ندز  همدـص  زا  ار  ام  هچ  ره  وتسه  زین  امـش  هرابرد  ام  دـیما  هیام  تسا 

یمن ام  هیلع  زورما  میدیـسرت . یمدمآ  شیپ  هچنآ  زا  ریغ  يزیچ  زا  دیایب و  شیپ  دمآ  شیپ  هچنآ  زا  ریغ  یعـضو  میدوب  راودـیما  ام  تسه .
گنچ رد  هک  ماش  روشک  زا  رادقم  نآ  هب  ام  زورما . زا  شیب  یتدشب  ادرف  هن  دیگنجب و  دندیگنجیم  زورید  هچنآ  زا  شیب  یتدش  هب  دـیناوت 

زا شیب  نوچ  دینک ، محر  شیرق  ناج  هب  دینک و  تعانق  تسا  امش  گنچ  رد  قارع  روشک  زا  هک  رادقم  نامه  هبمه  امـش  میعناق ، تسا  ام 
ود میتسه و  صاع  ورمع  نم و  دنماش  رد  هکودنآ  زاجح . رد  ات  ود  قارع ، رد  ات  ود  ماش ، رد  ات  ود  تسا : هدـنامن  یقاب  یـشرق  لجر  شش 

دلج 20 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com


راـظتنا مشچ  رفن  ود  وت و  ربارب  رد  رفن  شـش  نآ  زا  رفن  ود  رمع . نبا  دعـس و  دـنزاجح  رد  هک  يرفن  ود  و  یلع ، وت و  دـنقارع  رد  هک  يرفن 
میدرک . یم  تعیب  یلع  زا  رتدوز  وت  اب  دندوب  هدرک  تعیبوت  اب  نامثع  زا  سپ  مدرم  رگا  و  یعمجنیا ، سیئر  وت  و  وت ،

تشون : نینچ  شباوج  رد  سابع  نبا 
طلـست و زا  مـیهد و  یم  جرخب  باتـش  ناـمثع  نارادتـسود  هـب  ندرک  يدـب  رد  يا  هتـشون  هـک  نـیا  مدـناوخ . دیـسر و  تا  هماـن  زا ... سپ 
ات يدومنن  شکمک  تساوخ و  کمک  وتزا  هک  هاگنآ  یتفای  تروظنم  ققحت  هلیـسو  ار  نامثع  وت  مدوخ  ناجب  میرفنتمهیما ، ینب  تیمکاـح 

، ریبز هحلط و  هرابرد  تسا . هبقع  نب  دیلو  نامثع ، ردارب  تیومع و  رسپ  عوضوم  نیا  رد  وت  ونم  نایم  رواد  نم و  دهاش  يدیسر و  اجنیا  هب 
دنتسسگ و ار  تعیب  ادعب  دنتفرگ و  تخس  وا  رب  ار  راک  دندرک و  کیرحت  نامثع  هیلع  رفن  ود  نآ 
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تا هناحلسم  زواجت  رطاخب  وت  اب  میدیگنج و  تعیب  نامیپ  ضقن  رـس  رب  اهنآ  اب  تهج  نیمهب  دندمآ ، رب  تموکح  رب  نتخادنا  گنچ  یپ  زا 
دنبوخ و ردقچ  شناگدنامیقاب  ودـندایز  یلیخ  شنادرم  تسا ، هدـنامن  یقاب  رفن  شـش  زج  شیرق  زا  يا  یتفگ  هک  نیا  هرابرد  میدـیگنج .

یم هک  مه  نیا  تشاذگ . راوخ  زین  ار  وت  دیچیپ  نمادـب  ام  يرای  زا  اپ  هک  مه  ناشمادـک  ره  دـندیگنج و  وت  هیلع  شلاجر  نیرتهبزا  یخرب 
. دوب وت  زا  رتهب  ناـمثع  دـندوب و  ناـمثع  زا  رتهب  رمع  رکب و  وبا  هک  ینادـب  دـیاب  يزادـنا ، هزیتس  هب  يدـعو  میت  هلیبق  ود  اـب  ار  اـم  یتـساوخ 
ام يدـعب  تایلمع  زا  درک و  یهاوخ  شومارف  يدوب  هدـید  ام  زا  هتـشذگ  رد  ار  هچنآ  هک  هدـنیآ  رد  داد  میهاوخ  ناشن  وت  هب  هک  یئاـهزیچ 

میوگب دیاب  تشگ ، یم  تسرد  راوتـسا و  تموکح  راک  دـندوب  هدرک  تعیب  نم  اب  مدرم  رگا  يا  یتفگ  هک  نیا  هب  عجار  دیـساره . یهاوخ 
هیواعم يا  تفالخ  زا  ندز  فرح  هب  هچ  ارت  تشگنراوتـسا . رارقرب و  الماک  شتموکح  دـندرک و  تعیب  تسا  رتهب  نم  زا  هک  یلع  اـب  مدرم 

هار نآ  هب  ار  هکم  حتف  ناگدشدازآ  تسا و  گنهاشیپ  نارجاهم  هب  قلعتم  تفالخ  يا و  هدش  دازآ  ریسا  رسپ  یتسه  يا  هدش  دازآ  ریـسا  وت 
مالسلاو . تسین . یتلاخد  و 

لئابق یهدنامرف  رـس  رـسپ  یناملـسم و  هدش  دازآریـسا  وت  هچ  تفالخ  هب  ارت  تسا " : هدروآ  ترابع  نیا  هب  ار  همان  ریخا  تمـسق  هبیتق ، نبا 
 " تسا . هدروخ  ار  ردب " يادهش "  رگج  هک  ینز  رسپ  و  مالسا ، هب  مجاهم  كرشم و 

زامن و رس  رب  امـشاب  دینک  یم  رکف  هفوک  مدرم  دیوگ " : یم  شقطن  رد  هفوک  هب  دورو  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  ماما  هحلاصم  زا  سپ  هیواعم 
نیا يارب  تقیقح  رد  هن  دیور ؟ یم  جح  هب  دیهد و  یم  تاکز  دـیناوخ و  یم  زامن  امـش  مدـید  هک  تهج  نآ  زا  ومدـیگنج  جـح  تاکز و 
نیا نایرج  رد  ینوخ  ره  لام و  ره  ناه  دـناسر . دوصقم  هب  ارم  دـیتساوخ  یمن  امـش  هک  نیا  اب  ادـخ  منک و  تموکح  امـش  ربهک  مدـیگنج 
میاپ ود  نیاریز  ما  هتفریذپ  هدش و  طرـش  ماما ع ) اب  هحلاصم  نامیپ  رد   ) هچ ره  دوب و  دهاوختساوخزاب  یب  هتفر  نیب  زا  بوشآ  شروش و 

لامیاپ

هحفص 194 ] ] 

دوب . دهاوخ 
دش و دراو  هیواعم  شروضح  رد  ام  دوب و  هتـسشن  هفوک )  ) دجـسم رد  سابع  نب  هللادـبع  هک  یلاحرد  دـیوگ : یم  یکم  ذوبرخ  نب  فورعم 

تیومع رـسپ  زا  نم  یناد  یمن  رگم  ینادرگ ؟ ور  نم  زا  ارچ  تفگ : وا  هب  هیواعم  دـینادرگرب . وا  زا  ور  سابع  نبا  تسـشن ، يو  نمجنا  رد 
هک رطاخ  نیا  هب  هن ، تفگ : رفاک ؟ وت  دوب و  ناملسم  وا  هک  لیلد  نیاب  یشاب ؟ رت  قحیذ  ارچ  تفگ : مرت ؟ قحیذ  تموکح  نیا  يدصت  يارب 
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رمع رسپ  لاحنآ  رد  دش -. هتشک  قحانب  نامثع  تفگ : هیواعم  تسا . وت  يومع  رسپ  زا  رتهب  نم  يومع  رسپ  تفگ : منامثع . يومع  رسپ  نم 
تسا . تموکح  يدصت  هب  وت  زا  رت  قحیذ  نیا  سپ ، تفگ : رمع  رسپ  هب  هراشا  سابع  نبا  تشاد - روضح 

رتشیب یتیعطاق  اب  هک  تسا  یتیعقاو  ادـخب  نیا  تفگ : سابع  نبا  تسا  هتـشک  ناملـسم  ار  ناـمثع  یلو  تشک  رفاـک  ار  رمع  تفگ : هیواـعم 
دنک . یم  ضقن  در و  ار  تلالدتسا 

نآ زج  يروظنم  هدوب و  تموکح  رب  نتخادـنا  تسد  یپ  رد  ادـتبا  زا  هیواعم  هک  دـیامن  یم  تباـث  ـالماک  یمارگ  هدـنناوخ  هب  نانخـس  نیا 
تفالخ يدصت  يارب  قحیذ  ار  دوخ  دنک و  در  ار  سابع  نبا  ای  ع )  ) ماما تالالدتسا  هتـسناوت  یمن  راوخ  رگج  هدنه  رـسپ  و  تسا ، هتـشادن 

رب یئاورنامرف  هتساوخ  هدومن و  افتکا  روظنم  زا  يا  هراپ  هب  تسخن  ریزگان  سپ  دبای ، تسد  تموکح  هب  یناسآ  هب  هدوب  رداق  هن  درامـشب و 
هک حرط  داهنشیپ و  نیمه  دیامن . لیمکت  ار  شیوخ  هرطیس  طلست و  هدرک  یـشک  رکـشل  مه  قطانم  ریاس  دروآ و  تسد  هب  ار  رـصم  ماش و 

چیه و  هیزجتو ، هقرفت  هیام  تسا و  یتعدب  ددرگرارقرب  هناگادج  یتموکح  کی  ره  رد  دوش و  هیزجت  تمسق  ود  هب  یمالـسا  دحاو  روشک 
اب هنیدم  رد  هک  یتعیب  تسا . هدوبن  یعرش  ارجا و  لباق  هجوچیه  هب  هتشادن و  مالسا  خیرات  رد  يا  هقباس 
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تخاس یم  دهعتم  مزلم و  دش و  یم  لماش  ار  ناناملسم  همه  دوب و  یمومع  تعیب  کی  تفرگ  تروص  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما 
، دنچیپ رس  تقو  هفیلخ  تیعبت  زا  دنتفریذپن و  دنتشاد  قح  اه  ناتـسا  زا  کیچیه  مدرم  هن  تشادن و  ار  نآ  زا  ندز  زاب  رـس  قح  سکچیه  و 

رتشیپ هک  تباث - حیحـص و  ثیدح  نآ  ربانب  دش و  یم  هدرمـش  رخاتم  يدـعب و  هفیلخ  هیواعم  یهقف  بهاذـم  تایرظن و  مامت  بجوم  هب  و 
هبات دـگنجب  نامرفان  شکندرگ  نآ  حلـسم و  راکزواجت  نآ  اب  هک  تشادـن  نیا  زج  يا  هراچ  نیا  اب  ع )  ) ماما دوب و  بجاو  شلتق  میدـید -

دیآزاب . ادخ  مکح 
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تسا هدوب  نمزم  هیواعم  میمصت 

ینمـشد هاگرید  زا  شترـضحاب  تسا . هدوب  نمزم  راد و  هشیر  هکلب  هتـشادن  یگزات  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  تفالخ  هرابرد  هیواعم  رظن 
ماما هنیک  تقو  نآ  زا  تسا . هدوب  مالـسا  رفک و  داضت  ود  نآ  داضت  تسا . هدنکفا  یئادـج  ماما  وا و  نایم  مالـسا  هک  تقونامهزا  هتـشاد و 

كـاله كاـخ  هب  يو  ریـشمشاب  شا  یئاد  شگرزب و  ردـپ  شردارب و  دربـن  کـی  زور و  کـی  رد  هک  هدرورپ  هتفرگ و  لد  هب  ار  ع )  ) یلع
تسا . هتشگ  رت  كانبات  هچ  ره  هتفرگ و  ششخرد  جوا و  مدامد  تیرشب  خیراترد  مالسا و  نامسآ  رد  شتاراختفا  هراتسو  دنا  هداتفا 

هئطوت و ینکـشراک و  يانب  دننک  تعیب  ع )  ) ماما اب  هنیدم  مدرم  راصنا و  نارجاهم و  هک  نیا  زا  شیپ  یتح  نامثع و  ندش  هتـشک  ضحم  هب 
يورین دنازرلب و  ار  نینموملاریما  تموکح  ساسا  هدرک  داجیا  دـیدج  تردـق  زکارم  دزادـنیب و  مه  ناجب  ار  مدرم  ات  هتـشاذگ  ار  کیرحت 

: نومضم نیا  هب  داتسرف  ماوع  نبریبز  يارب  يا  همان  سیمع  ینب  هلیبق  زا  یکی  تسدب  دزادنا . رد  شیاسرف  كاکطصا و  هب  ار  نادهاجم 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
نینموملاریما ریبز  ادخ  هدنب  هب 
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نایفس یبا  نب  هیواعم  زا 
راذگن تسا ، وت  کیدزن  هرـصبو  هفوک  دندروآ . دورف  رـس  هدومن  تقفاوم  متفرگ و  تعیب  ماش  مدرم  زا  وت  يارب  نم  زا ... سپ  وت . رب  مالس 

هب هللادیبع  نب  هحلط  اب  نم  دنام . یمن  یقاب  رگید  يزیچ  دمآ  رد  وت  نامرف  هب  رهـش  ود  رگا  و  دبای ، تسد  نآ  هب  وت  زا  شیپ  بلاط  وبا  رـسپ 
ود امش  دیاب  و  دینک ، توعد  وا  یهاوخنوخ  هب  ار  مدرم  زیخرب و  نامثع  یهاوخناوخ  هب  نیاربانب  مدرک  تعیب  وت  نیشناج  ناونع 
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دزاس . راوخ  ار  ناتنمشد  دنادرگ و  زوریپ  ار  رفن  ودامش  ادخ  دیهد . جرخب  رایسب  شالت  تیدج و  رفن 
رب و  هن ، ای  هتـشون  نینچ  نانآ  یهاوخ  ریخ  رـس  زا  هیواعم  هک  دندرکنکش  چـیه  و  داد ، ربخ  هحلط  هب  تشگ و  داش  رایـسب  همان  نیا  زا  ریبز 

دنتفرگ . (ع ) یلع ربارب  رد  یشکرس  تفلاخم و  هب  میمصتنآ  رثا 
نینموملا ریما  ار  وا  هتفرگ  تعیب  ریبز  يارب  ماش  هیامورف  رـصانع  زا  هک  نیا  یهاو  نامگب  هک  دینیبب  ار  كدرم  نیا  یـسرت  ادخ  يرادـنید و 

هفیلخ و تسایقیقح  نینموملاریما  هک  ار  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دوش  یمن  رضاح  لاحنامه  رد  دسانـش و  یم  تفالخ  ماقم  هب  دناوخ و  یم 
يدـهعتیالو يارب  هیواعم  هک  هللادـیبع - نب  هحلط  ریبز و  دوخ  نانآشیپاشیپ  راصنا و  نارجاهم و  هک  ار  یـسک  دـنک  باـطخ  نینموملاریما 

هناحلسم زواجت  ینامرفان و  هب  ندز  تسدو  تعیب  ضقن  هب  دبیرف و  یم  ار  ود  نآ  باطخ ، نیا  اب  دنا و  هتسب  تفالخ  تعیب  يواب  هدیدنسپ -
رابنایز  تشونرس  نآ  هب  دزیگنا و  یمرب  یلخاد 

هحلط و هب  تسخنار  نابدرن  نیا  هیواعم  تسا و  هدش  یـسایس  ماقم  تموکح و  هب  لوصو  نابدرن  نامثع  یهاوخنوخ  هک  دینک  یم  هظحالم 
دننک . یم  ناشناوریپ  نارادتسود  هب  یئاه  هیصوت  نینچ  هشیمه  نیطایش  تسا و  هدرک  هیصوت  هداد و  ناشن  ریبز 

هکنآ لاح  ددرگ  لیلذ  راوخ و  هک  دـنکیم  نیرفن  ار  وا  دـنوش و  زوریپ  هک  دـنکیم  اـعد  ع )  ) یلع نانمـشد  يارب  هک  دـیراد  هجوت  نینچمه 
نمـشدار هک  ره  رادب و  تسود  دراد و  یم  شتـسود  ار  هکره  ایادخ  دیامرفیم " : یقافتا  دروم  حیحـص و  ثیدـح  رد  نامردـقیلاع  ربمایپ 

 " نادرگ . راوخ  شدهاوخ  یمراوخ  هک  ره  و  نک ، يرای  دنک  یم  شیرای  ار  هک  ره  و  رادب ، نمشد  شدرادیم 
: دسیون یم  ریبز  هبيرگید  همان  رد 

ص)  ) ادخ ربمایپ  همع  رسپ  هجیدخ ، وبا  رسپ  یماوع ، نب  ریبز  وت  زا ... سپ 

هحفص 198 ] ] 

. تسا هدرک  يزابناج  ناطیش  ندز  گناب  ماگنه  هب  هکم  رد  هک  یسک  و  مالسا ، یگنج  راوس  و  رکب ، وبا  داماد  و  شقانجاب ، وا و  يراوح  و 
ار شبنج  همه  نیا  دزات و  یم  شیپ  دچیپ و  یم  هک  هتخآ  ریشمش  اب  هتسج  ردب  اج  زا  یئاهدژا  نوچ  ياهدرک  مایق  يا و  هتـشگ  هتخیگنا  رب 

نییعت هک  یناـسک  زا  یکی  ارت  رمع  تسا و  هداد  تشهب  هدژم  وت  هب  رتشیپ  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  و  دـنک . یم  نیقی  قدـص  ناـمیا و  تردـق  هب 
. تسا هتـشگ  هدـنکارپ  ياهمر  نوـچ  رادـمامز  ندوـبن  تلع  هب  تلم  هک  هللادـبع  اـبا  يا  نادـب  تسا . هداد  رارق  دـننک  یم  تما  يارب  هفیلخ 

راـک هکنآ  زا  شیپ  نک و  مادـقا  باتـش  اـب  ناراد  فـالتخا  یتشآ  یلم و  تدـحو  يروآ و  درگ  يزیرنوخ و  زا  يریگولج  يارب  نیارباـنب 
لحمـضم دـنباین  یناـبرهم  ردـپ  رگا  دـنا و  هدیـسر  يدوباـن  هاـگترپ  هبل  هب  مدرم  اریز  ددرگ ، یگدـنکارپ  راـچد  رتشیب  تما  دوش و  تخس 

يارب ار  راک  اجنیا  رد  نم  ربب . ادخ  يوس  هب  هار  هدب و  جرخب  تعرـس  تیدج و  شندرک  دحتم  تلم و  ندروآ  درگ  يارب  تشگ . دـنهاوخ 
نید رادنید و  ماما  ارت  ادـخ  دـشاب . يو  نیـشناج  يرگید  نآ  هب  قلعتم  تموکح  هک  بیترت  نیدـب  ما و  هدرک  هاربورو  تسرد  تقیفر  وت و 
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مالسلاو . يوقت . ریخ و  هدنیوج  دهدرارق و 
هدش هنوگچ  ارچ و  تسا و  هدـش  نینچ  یک  هتـشگ و  هدـنکارپ  ناپوچ و  یب  همر  نوچ  اجک  تما  دیـسرپ : دـیاب  راوخ  رگج  هدـنه  رـسپ  زا 
یم تیاعر  دنیب و  یم  تقد  هب  ار  یمومع  حلاصم  شیناد  راک  تریصب و  اب  هک  دراد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نوچ  يربهر  هکنآ  لاح  تسا ؟

، درب یم  دنکـش و  یم  ددرگ  زارد  تما  يوسب  هک  ار  یهاوخدب  راکهبت  ره  تسد  ددنب و  یم  فارحنا  رطخ و  یئاورانره و  رب  هار  دیامن و 
تعیب وا  اب  هچراپکی  تلم  تسه و  شتفالخ  تماما و  رب  یـصن  هک  یماـما  هناـگی  و  شدوخ ، تسا و  ادـخ  ربماـیپ  ردارب  هک  یماـما  ربهر و 

يا هیواعم  دزادنین . فالتخا  هسیـسد  اب  دنزن و  مه  رب  ار  یمومع  ماظن  تینما و  دراذگب و  زادنا  هقرفتهیواعم  رگا  تسا  دحتم  تسا و  هدرک 
هقباس ادـخ  دزیگنا و  یم  هسوس  دـیآ و و  یم  رد  شتـسار  پچ و  زا  شرـس و  تشپ  ناسنا و  ربارب  زا  ناطیـش  لثم  نایقتم  يالوم  لوقب  هک 

ناشخرد

هحفص 199 ] ] 

یتسرد . يدادجا  هنیشیپ  هن  هدرکن و  شبیصن  یی  یمالسا 
: دسیون یم  هحلط  هب 

تیزابلد تسد و  تشوخ و  هرهچ  رب  هوالعنیا  يا . هدرک  يدب  شیرق  هب  رگید  یـشرق  درف  ره  زا  رتمک  هک  یتسه  یی  یـشرق  وت  زا ... سپ 
دحا گنج "  رد  تکرش  تلیضف  راختفا و  و  یتشهب ، ناگتفای  هدژم  مجنپ  رفن  يدوب و  گنهاشیپ  مالسا  هب  نامیا  رد  وت  تا . یئوگ  اویش  و 

درک و ناوتن  یهاتوک  نآ  زاهک  يراک  دراذـگ ، تا  هدـهع  هب  ار  شتموکح  تلم  دوش  ثعاب  هک  يراک  هب  نک  باتـشنیاربانب  تسا . ارت  " 
يرترب وت  رب  وا  و  ریبز ، ما و  هدروآ  وت  نامرف  ریز  ار  ناـماس  نیا  نم  تشگ . دهاوخدونـشخ  وت  زا  یئاـمن  مادـقا  نآ  هب  هکنیانودـب  ادـخ  هن 
ناگتفای تیاده  تسرد  هار  رب  ار  امش  ادخ  شنیشناج . يرگید  دوب و  دهاوخ  رادمامز  نآ  تخادنا  شیپ  ار  يرگید  ناتمادک  ره  و  درادن ،

مالسلاو . دیامرف . تیانع  امش  هب  ار  ناگتفای  قیفوت  يدنمدرخ  درادب و 
زا ع )  ) یلع یتسناد  تفالخ  يدـصت  قاقحتـسا  هیام  يدرمـش و  رب  هحلط  ریبز و  يارب  هک  تاراختفا  لئاضف و  نیا  دیـسرپ : هیواعم  زا  دـیاب 

نیمجنپهحلط تسا و  ناگتفای  هدژم  زا  یکی  ریبز  هک  نیا  زا  ینک و  یم  دای  نتفای  تشهب  هدژم  راـختفا  تلیـضف و  زا  دوب ؟ بیـصنیب  اـهنآ 
لتاق دـحلم و  ار  وا  يدرک و  بلـس  وا  زا  يدـشن و  لـئاق  شیارب  ار  راـختفا  تلیـضف و  نیا  ارچ  سپ  دوبن ؟ مه  مهد  رفن  ع )  ) یلع اـیآ  رفن ،

تفـالخ هب  اـهنآ  زا  رتدوز  بلاـط "  وبا  رـسپ  اداـبم "  یتشاداو  هلجع  هب  يدومن و  اوغا  ار  ریبز  هحلط و  ارچ  يدرمـش و  نآ  لاـثما  قحاـن و 
نب دعـس  ارچ  سپ  تسا ؟ یفاک  تفالخ  يدـصت  قاقحتـسا  تیحالـص و  تابثا  يارب  یئاهنتهب  یئاعدا  تشهب  هدژم  نآ  رگم  دـبای ؟ تسد 
نیا هب  دـیاش  یتسناد ؟ قیالان  قحیب و  تفالخ  يدـصت  يارب  تسا - هدـمآ  باسح  هب  ناـگتفای  هدژم  وزج  دوب و  هدـنز  هک  ار - صاـقو  یبا 

؟ دنادرگ زاب  وت  هب  هک  يداد  یسک  ضرقب  نان  ینک و  هدافتساءوس  یناوت  یم  رتهب  ناشتموکح  ای  ودنیا  دوجو  زا  يدرک  یم  رکف  هک  ببس 
دمآ رـس  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  رگم  يدوب . گـنهاشیپ  مالـسا  هب  ناـمیا  رد  وت  دـنز : یم  هحلط  هب  هک  تسا  یفرح  رت  بیجع 

نیلوا مالسا و  ناگنهاشیپ 

هحفص 200 ] ] 

گنهاشیپ دنا : نت  هس  ناگنهاشیپ  هک  هتـسویپن  توبث  تحـص و  هب  ص )  ) ربمایپ زا  ثیدح  نیا  رگم  دوبن ؟ نموم  نیرتراختفا  رپ  ناملـسم و 
رگم بلاطیبا ؟ نب  یلع  دمحم  هب  نامیا  رد  همه  گنهاشیپ  و  نیـسای ، بحاص  یـسیع  هب  نامیا  رد  تسا و  عشوی  یـسوم  هب  نامیا  رد  همه 
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ار شربمایپ  تلاسر  دروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هک  تسا  یـسک  نیلوا  یلع  هک  دـنا  هدرمـشن  تسار  تباث و  ار  تیعقاو  نیا  ص )  ) دـمحم تما 
درک ؟ داهج  شهار  رد  دناوخ و  زامن  وا  اب  دومن و  رواب 

ردب "و"  زا "  ص )  ) ربمایپ ياهدربن  همه  رد  تکرـش  راختفا  ار  ع )  ) یلع تسا  دحا "  دربن "  رد  تکرـش  تلیـضف  راختفا و  ار  هحلط  رگا 
ياویـش اسر و  يادن  ندینـش  زا  ار  هیواعم  شوگ  رفک  كرـش و  دراذگب  دسالا "  ءارمح  دربن "  نینح و  قدـنخ و  ربیخ و  ات  هتفرگ  دـحا " 

دنتشادرب : گناب  هک  ماجنآ  دشاب  هدرک  اونشان  رک و  ناوضر  لیربج و 

یلعالا  یتفال 
راقفلاوذالا فیسال 

تسا  یلع  طقف  ریلد 
راقفلاوذ طقف  ریشمش  و 

يارب هیواعم  يرآ ، دـیدیمن ؟ دربن  اههاگدروآزا و  ار  ع )  ) یلع ياه  يریلد  اه و  يرواـمزر  هک  دوب  اـنیبان  شتریـصب  نوچ  شا  هدـید  رگم 
هک هدوب  وا  مه  نوچ  دسانـش  یمن  ار  اتکی  نز  ریـشمش  هناگیریلد و  ماقم  شیارب  تسین و  لئاق  يراختفا  تلیـضف و  ع )  ) یلع ياه  ینامرهق 

شنیرفآ قحو  نارب  ریـشمش  اب  ار  شا  هداوناخ  دارفارگید  یئاد و  گرزب و  ردپ  ردارب و  رکیپ  هدـناشن و  ازع  هب  ار  يو  دـیلپ  هداوناخ  ياهنز 
درف ره  زا  رتمک  هک  یتسه  یی  یشرق  وت  دنک : یم  دزـشوگ  هحلط  هب  هکاجنآ  دراد  هراشا  انعم  نیمه  هب  هیواعم  دوخ  و  تسا ، هدرک  هراپ  ود 

يا هدرک  يدب  شیرق  هبرگید  یشرق 
دسیونیم : مکح  نب  ناورم  هب 

هنارهام تاکرح  اب  هک  شاب  هابور  نوچ  و  زیمآ ، هلیح  شاخرپ  دنک و  یم  هناریگلفاغ  راکش  هک  شاب  گنلپ  لثم  ما  همان  ندناوخ  ضحم  هب 
ناهنپ و دسر  یم  وا  هب  یتسد  یتقو  تشپ  راخ  هک  نک  ناهنپ  نانچ  ناشرظن  هدید و  زا  ار  تدوخ  دزیرگ . یم  مصخ  لاگنچ  زا  هناکریز  و 

هرابرد و  دنـشاب ، سویام  شیزوریپ  يراـی و  کـمک و  زا  مدرم  هک  هدـب  ناـشن  رادـقم  یبو  راوخ  ناـنچ  ار  دوخ  و  دـیامن ، یم  فـالغ  رد 
سسجت عالطا و  بسک  ناشاهراک 

هحفص 201 ] ] 

نم هک  نک  هابتو  ناروشب  ار  زاچح  و  دـیامن ، یم  يواـکجنک  درب و  یم  راـظتنا  مخت  رد  ار  شا  هجوج  لاـمک  هظحل  هک  یغرم  ناـنچ  نک 
مالسلاو . منک . یم  هابت  ار  ماش 

شتفالخ دنا و  هدرک  تعیب  ع )  ) ماما اب  راصنا  نارجاهم و  مدرم و  دبای  یم  عالطا  هک  تقو  نآ  تسا  هیواعم  تسارور  حیرص و  فرح  نیا 
رد ار  شرظن  هن  دنهد و  یم  شهار  باحصا  یلاع  ياروش  رد  هن  تسا  هراکچیه  مالسا  تما  نایم  رد  دنیب  یم  و  تسا ، هتفرگ  رارقتسا  هار 

يرادناتسا مارتحا  رپ  دوس و  رپ  راک  زا  سپس  دنک و  تعیب  ع )  ) ماما اب  دیاب  دوز  ای  رید  و  دنهاوخ ، یم  یتلود  مهم  ياهراک  هفیلخ و  نییعت 
هفیلخ ات  دـناروشب  ار  مدرم  دـیامن و  کیرحت  ار  نابلط  هاج  هک  دـیآ  یمرب  ددـصرد  سپ  دـیوج . هرانک  هقطنم  نآ  هاپـس  یهدـنامرف  ماش و 

هکنانچ دشاب ، لوغشم  یلخاد  دروخ  دز و  شکمشک و  هلسلس  کی  هب  دباین و  ار  شیرانکرب  وا و  راک  هب  یگدیسر  تصرف  لاجم و  دیدج 
هب ار  راکهبت  نآ  هک  تسا  یهار  نیا  و  دوش ، هقرفت  داجیاو  کیرحت  شروش و  يراکبارخ و  هک  دـنک  یمهیـصوت  شیاـه  هماـنرد  اـحیرص 
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دناسر . یم  دشاب  تنس  نآرق و  هب  دنبیاپان  تموکح  تنطلس و  هک  شروظنم 
یم تعیب  دنتسه  يو  زا  تعاطا  هب  مزلم  دنا و  هتـسب  تفالخ  تعیب  ع )  ) یلع ماما  دوخ  هک  ریبز  هحلط و  يارب  هیواعم  هک  تسا  روآ  بجعت 
یم ع )  ) یلع نینموملا  ریما  اب  اهنآ  ندرک  تعیب  زا  سپ  زور  دـنچ  ار  تعیب  نیا  دـیآ  یمرب  شیاـه  هماـن  زا  هکناـنچ  تفـالختعیب و  دریگ 
قح رب  ماما  تفالخ  رب  ص )  ) ربمایپ باحصا  عامجا  هک  یتقو  رد  مهنآ  دیامن  تفالخ  ماقم  دزمان  ار  یسک  ات  تسیک  هیواعم  یهگناو  دریگ 
نآ نیا و  ندرک  دزمان  رد  تلاخد  قح  هک  دوبن  یـسک  هیواعم  دوب  هتفرگن  تروص  ع )  ) ماـما يارب  تعیب  نآ  رگا  یتح  تسا ؟ هتفاـی  ققحت 

ماما ابالبق  هک  تسا  یتعیب  ضقن  تقیقح  رد  ریبز  هحلط و  يارب  يریگ  تعیب  هک  تسناد  یمن  مهفن  نآ  هوالعب  دشاب . هتـشاد  تفالخ  يارب 
رد لمع  هب  هتخانش و  ار  یمومع  تحلـصم  دناوت  یم  اجک  دروخ و  یم  تما  درد  هچ  هب  نکـش  تعیب  ياوشیپ  رادمامز و  و  دنا ، هدرک  (ع )

ع)  ) یلع نینموملاریما  اـب  تعیب  زا  سپ  نوچ  زاـب  دـشابن  لـطاب  یتـعیب  دـشاب و  تسرد  ریبز  هحلطاـب و  تعیب  مینک  ضرفرگا  هزاـت  دروآ ؟
مرکاربمایپ تباث  حیحـص " و  ثیدح "  همه  نآ  بجوم  هب  تسا  بجاو  ناشلتق  هک  دنوش  یم  هدرمـش  رخاتم  هفیلخ  ودـنآ  هتفرگ  تروص 

مادعا ؟ هب  موکحم  لتق و  قحتسم  دنشاب  هتشاد  يا  هفیلخ  ناناملسم  دوشیم  رگم  و  میدناوخ ، البق  هک  (ص )
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هدعج اب  هیواعم  ردارب  يوگتفگ 

ناعبات هماع  هک  دوب  وا  مه  دوب و  ماش  دارفا  نیرتسانـشنید  زا  یباحـص - منغ - نب  نمحرلادـبع  دـسیون " : یم   " باعیتسا رد "  رمع  وبا  - 1
هیواعم هدنیامن  ناونعب  یتقو  صمح "  رد "  ار  ءادرد  وبا  هریره و  وبا  هک  تسا  نامه  تشاد و  دـنلب  یتلزنم  ردـق و  و  تخومآ ، هقف  ار  ماش 

هک یماغیپ  دیدرک و  هک  يراک  نیا  روطچ  تسا ، بیجع  امـش  زا  تفگ : هلمج  نآ  زا  داد و  رارق  شهوکن  دروم  دنتفر  یم  یلع  روضح  زا 
مدرم راصنا و  نارجاهم و  دـینادیم  هکنآ  لاح  دراذـگاو  اروش  هب  ار  هفیلخ  نییعت  دـیهاوخ  یم  یلع  زا  امـش  تسا  اور  امـش  يارب  دـیدروآ 

زا هک  ار  هیواعم  دنا ؟ هدومنن  تعیب  يو  اب  هک  دنیاهنآ  زا  رتهب  دنا  هدومن  تقفاوم  يواب  هک  یناسک  دنا و  هدرک  تعیب  يو  اب  قارع  زاجح و 
كرشم و لئابق  نارـسزا  شردپ  دوخ  هک  ار  وا  نآ ؟ رد  یتلاخد  هچ  اروش و  هب  یطبر  هچ  دنرادن  تفالخ  قح  هک  تسا  هدش  دازآ  ناریـسا 

دنمالسا ؟ هب  مجاهم 
 " دزرمایب . دنک و  تمحر  ناشیادخ  دندومن . هبوت  لاح  رد  دنتشگ و  نامیشپ  شیوخ  تیرومام  زا  ود  نآ 

. ایب نم  دربن  هب  یلع  يآ  نسحلاوبا  يآ  تشادرب : گناب  هاپس  ود  نایم  رد  هدمآ  نادیم  هب  نیفص - ياهدربن  يانثا  رد  نایماش - زا  يدرم  - 2
گنهاـشیپ وـت  یلع  تفگ : دنتـشاد . رارق  هاپـس  ود  ناـیم  رد  تشگ و  فـیدر  ناشبـسا  ندرگ  هک  یئاـجب  اـت  تـفر  شیپ  شدربـن  هـب  یلع 

ات دزادنا  ریخاتب  ار  اه  گنج  نیا  دـنک و  يریگولج  يزیرنوخ  زا  هک  منکب  يداهنـشیپ  یهدـیم  هزاجا  ایآ  يراد . ترجه  راختفا  ویمالـسا 
يدرگیم رب  وت  تفگ : يداهنشیپ ؟ هچ  تفگ : یلع  يریگب ؟ ار  دوخ  میمصت 
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نیا هک  مناد  یم  : تفگ یلع  يراذـگ  یم  او  اـم  هب  ار  ماـش  ناـمماش و  هب  میدرگ  یم  رب  اـم  و  میراذـگ ، یم  او  وـت  هب  ار  قارع  تقارع و  هب 
مدرک هچ  ره  تشاد و  او  یباوخ  رادـیب  هب  لوغـشم و  دوخب  تخـس  ارم  عوضوم  نیا  و  ینک ، یم  يزوسلد  یهاوخریخ و  هر  زا  ار  داهنـشیپ 

دلج 20 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


شنارادتسود زا  یلاعت  كرابت و  يادخ  اریز  تسین ، هداتـسرف  ورف  ص )  ) دمحم رب  ادخ  هچنآ  هب  نتـشگ  رفاک  ای  ندیگنج  زج  یهار  مدید 
یهن فورعم و  هبرما  دنشاب و  نامرف  هب  رس  تکاس و  نانآ  دوش و  هدیچیپ  ادخ  مکح  زا  رس  روشک ) ای   ) ناهج رد  هک  دوب  دهاوخن  دونـشخ 

خزود . رد  نارگ  ياهدنب  ندیشک  زا  تسا  رتریذپ  لمحتو  رتناسآ  میارب  ندیگنج  مدید  نیاربانب  دننکن . رکنم  زا 
تسا یلع  زا  رت  هتسیاش  تفالخ  يارب  هیواعم  هک  میرادن  هدیقع  مسق  ادخب  ام  هدعج  دیوگ : یم  هریبه  نب  هدعج  هب  نایفـس  یبا  نب  هبتع  - 3
مدرم نوچ  تسا  یلع  زا  رت  قحیذ  ماش  رب  تموکح  رد  هیواـعم  هک  تسا  نیا  اـم  هدـیقع  نکل  دوب . هدرکن  ناـنچ  ناـمثع  قح  رد  یلع  رگا 
يارب هیواعم  زا  شیب  هک  دوشیمن  تفای  یـسک  ماش  رد  ادـخب  دـیراذگب . ام  يارب  دـیرادب و  تسد  ماش  زا  نیاربانب  دنتـسه ، نآ  قفاوم  ماـش 

امش هچنآ  زا  زا  شیپ  ام  دشاب و  هتشاد  تیدج  رارصا و  یلع  لثم  گنج  يارب  هک  تسه  یسک  قارع  رد  هنو  دشاب ، هتـشادن  رارـصا  گنج 
رظن رد  هک  تسا  دـب  یلع  يارب  ردـقچ  میهد . یم  ناشن  يرادربنامرف  نامربهر  هب  تبـسن  دـیهد  یم  ناشن  يرادربنامرف  ناـتربهر  هب  تبـسن 

دناشک . يدوبان  هب  ار  بارعا  دسرب  یسایس  تردق  هب  هکنیمه  اما  دشاب ، اهنآ  يربهر  يارب  درف  نیرت  هتسیاش  نیرت و  قحیذ  مدرم 
هب دـیئوگ  یم  الاح  هک  نیا  دـنرادن . فالتخا  شرـس  رب  مهرفن  ود  یتح  هک  تسا  يزیچ  نیا  هیواعم ، رب  یلع  يرترب  هرابرد  تفگ : هدـعج 

يارب هیواعم  زا  شیب  هک  دوش  یمن  تفای  یـسک  ماش  رد  هک  نیا  هرابرد  میتفریذـپن . ام  دـیدش و  عناق  نآ  هب  مه  البق  دـیعناق ، ماش  تموکح 
نینچ مه  دیاب  دشاب ، هتشاد  تیدج  رارصا و  یلع  لثم  گنج  يارب  هک  تسه  یـسک  قارع  رد  هن  دشاب و  هتـشادن  تیدج  رارـصا و  گنج 

يور و هنایم  و  تساهدناشک . یتسـس  یهاتوک و  هب  ار  وا  هیواعم  دیدرت  کش و  هدروآ و  رد  رارـصا  تیدج و  نیدب  ار  وا  یلع  نیقی  دشاب .
لطاب لها  شالت  زا  رتهب  قح  لها  يراک  هتسهآ 
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تسا ...
اب تموکح  رـس  رب  تسین و  وا  قح  هک  دراد  ار  يزیچ  هیعاد  هیواعم  دـیوگ " : یم  یقطن  رد  یعازخ  لیدـب  نب  هللادـبع  نیفـص "  رد "  - 4
ار مالسا ) و   ) قح ات  هتساخرب  هلداجم  هب  لطاب  هلیـسوب  و  تسا ، هتـساخرب  شکمـشک  هب  تسین  وا  ناشمه  هک  یـسک  نآ و  یقیقح  بحاص 

تقیقح هداد و  هولج  ناشرظنرد  ار  یهارمگ  هتخاـت و  امـش  رب  بصعتم  كرـشم و  لـئابق  داوسیب و  نادرگناـبایب  ددـمهب  و  دنکـشب ، مه  رد 
اه يدیلپ  ناشیدیلپ  رب  تسا و  هداد  هولج  رگید  يا  هنوگب  ناشیارب  ار  تفالخ  تیعقاو  تقیقح و  هتشاک و  بوشآ  قشع  ناشلدرد  هدومن و 

تسا . هدوزفا 
: دیوگ یم  ع )  ) یلع نینموملاریما  هب  باطخ  هللادبع ، نیمه  - 5

تقیقح اما  دندومن ، یمن  تفلاخم  ام  اب  دـندرک  یم  راک  ادـخ  يارب  ای  دنتـشاد  روظنم  ار  ادـخ  هک  دوب  نیا  رگا  تعامج  نآ  نینموملا  ریما 
يرگراصحنا يداـصتقا و  ضیعبت  هب  هک  یقـشعرطاخ  هب  دـنزیرگب و  ادـتقم  زا  هک  دـنگنج  یم  نیا  يارب  طـقف  تعاـمج  نآ  هک  تسا  نیا 

دورب و ناشتسد  زا  تسااهنآ  گنچ  هب  نونکا  هک  یی  یئایند  ترـشع  دنراذگن  دننک و  ظفح  ار  دوخ  یـسایس  تردق  دنهاوخ  یم  دنراد و 
يا هدروآ  دورف  ناشیارب  نینموملاریمايا  وت  هک  اه  هبرـض  نآ  زا  تسه  ناش  هنیـس  رد  هک  یتوادع  دـنراد و  لد  رد  هک  يا  هنیک  رـس  زا  زین 

یتشک . ار  ناشناردارب  ار و  ناشناردپ  اهدربن  نآ  رد  میدق و  رد 
دیوگ : یم  هدرک و  مدرم  هب  ور  سپس  و 

ادـخب تسا  هتـشک  دربن  کی  رد  ار  هبتع  شدـج  دـیلو و  شا  یئاد  هلظنح و  شردارب  وا  هکنآ  لاح  دـنک  یم  تعیب  یلع  اـب  روطچ  هیواـعم 
دننک . تعیب  منک  یمن  نامگ 

دیوگ : یم  نینچ  نیفص "  رد "  یقطن  رد  یبحرا  سیق  نب  دیزی  - 6
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قح و يایحا  رـس  رب  هن  میا و  هدرک  لامیاپ  عیاض و  ام  دنـشاب  هدید  هک  دننک  رارقرب  ار  ینید  هک  دـنگنج  یم  ام  اب  نیا  رـس  رب  تعامج  نیا 
هاشداپ روتاتکید و  نآ  رد  ات  دنگنج  یم  ام  اب  ایند  نیا  رسرب  طقف  میشاب . هدرک  لامیاپ  لاطبا و  ام  دنشاب  هدیدهک  ینوناق 
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دنشاب ...
دسیون : یم  هیواعم  هب  يا  همانرد  صاقو  نبا  نب  دعس  - 7

نآام رد  دوب و  ناگنهاشیپ  زا  یلع  هک  نیا  زج  تسین ، يرگید  زا  رت  قحیذ  تفالخ  يدـصت  يارب  شیاـضعا  زا  کـیچیه  اروش ، زا ... سپ 
رت قحیذ  ام  همهزا  میتشادـن و  ار  شنـساحم  همه  ام  تشاد و  ار  ام  نساحم  همه  لاح  نیع  رد  دوبن و  دوب  يو  رد  هک  تازایتما ) و   ) لاصخ

تسناد و یم  ادخ  هک  داد  رارق  یئاج  هب  دینادرگرب و  وا  زا  ار  تفالخ  یهلا  تاریدـقت  نکل  تفالخ ، يدـصت  يارب  دوب  رت  تیحالـص  اب  و 
هراب نآرد  هک  دوبن  نیا  زج  يا  هراچ  اما  تسا ، رت  تیحالـص  اـب  تفـالخ  يدـصت  يارباـم  همه  زا  وا  هک  میتسناد  یم  اـم  و  دوب . شریدـقت 
ادتبا زا  هک  تسا  یتموکح  هیواعم  يا  وت  راک  هرابرد  اما  راذـگب . رانک  ار  عوضوم  نآ  نیاربانب  دریگ . تروص  هرجاشم  دوش و  هتفگ  نخس 

يادـخ و  دوب ، رتهب  ناشیارب  دـندنام  یم  دـنبیاپ  دـندوب  هدرک  هک  یتعیب  هب  اهنآ  رگا  ریبز ، هحلط و  هرابرد  میدوب . فلاخم  نآاب  شیاهتنا  ات 
دزرمایب . ار  نینموملا  ما  هشئاع  یلاعت 

: تسا هدمآ  نینچ  هیواعم  هب  هملسم  نب  دمحم  همان  رد  - 8
يدرک يرای  گرم  زا  سپ  ار  نامثعرگا  ینک . یمن  يوریپ  ار  شیوخ  لد  ياوه  زج  یتسین و  اـیند  یپ  رد  زج  وت  هیواـعم  يا  مدوخ  ناـجب 

میرت . کیدزن  یئارکین  باوص و  هب  دنتسه  اجنیا  رد  هک  يراصنا  نارجاهم و  ام و  یتشاذگ . شراوخ  شندوب  هدنز  تقورد 
دیدرک . هظحالم  ریدغ " دلج "  نیاتاحفص  رد  هک  هتشذگ  نادرمکین  ناحلاص و  زا  یعمج  ياه  وگتفگ  اه و  همان  رگید  و 

ردار وا  دنا و  هدوب  شیگدـنز  فلتخم  راودا  دـهاش  هدـید و  ار  شیاهیـشک  رکـشل  اهراک و  هیواعم و  هک  تسا  یناسک  ءارآ  راتفگ و  اهنیا 
تفـالخ هب  عمط  یئوا  نوچ  راـگزور  یتـسپ  زا  هک  یماـگنه  زین  یناملـسم و  راـهظا  میلـست و  هرود  دـنا و  هتخانـش  شا  یتـسرپ  تب  هرود 

رد ار  وا  هک  یتلیضف  چیه  هدوب و  مورحم  نآ  زا  اعبط  هکنیا  اب  هتسب  یمالسا 
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رادرک دهاش  کیدزن  زا  هک  ناشیا  تسا . هدوب  هدولآ  هتشادیم  تباث  ار  شا  یگتسیاش  مدع  هک  رامـشیب  لئاذر  هب  هتـشادن و  دزاس  نآ  روخ 
هتفگ هتشگ و  ناتسادمه  شدروم  رد  هتشاد و  نایب  ار  تقیقح  کی  تارابع  ریباعت و  فالتخا  اب  دناهدوب  شیاه  یشک  رکشل  تایحور و  و 

فیعضت ساسا  رب  هک  یتموکح  دراد  ار  ماش  رب  تموکح  يدصت  هن  درادن و  تیحالص  ناناملسم  رب  یهدنامرف  يارب  هاریب  شکرس  نآ  دنا 
ناکما هک  یقیرط  رهب  درادـن  تموکح  طلـستزج  يروظنم  چـیه  وا  و  تسا ، هدـمآ  دوجوب  یمالـسا  دـحاو  روشک  هیزجت  تفالخ و  ماـظن 

هار زا  عیمطت و  لتق و  دیدهت و  اب  دشاب  هتـشاد  ناکما  هک  هلیـسو  نادـب  ات  تموکح  بصغ  هار  زاو  عیمطت  لتق و  دـیدهت و  اب  دـشاب  هتـشاد 
شا هزیگنا  و  دـیآ ، لئان  شا  هتـسد  راد و  دوخ و  هب  هعماج  ياـه  تمعن  راـصحنا  ترـشع و  تورث و  هب  هلیـسو  نادـب  اـت  تموکح  بصغ 
ردو كرـش  یتسرپ و  تب  مچرپ  ریز  هک  ع )  ) ماما زا  تسا  وا  ناشیوخ  نوخ  يریگماقتنا  یـسایس  طلـست  قیرط  زا  یئایندترـشع  رب  هوالع 
اهنیا زا  تسا . هتشگ  رارق  رب  زوریپ و  اهنآ  مغر  یلعادخ  ماظن  نید و  ات  تسا  هتخیر  نیمز  هب  شترـضح  ریـشمش  اب  مالـسا و  دض  ياهگنج 
دوهـش رب  هک  يروظنم  نانچ  هن  ودنا  هتـشادن  دـش  هتفگ  هچنآ  زج  يا  هزیگنا  فدـه و  روظنم و  شا  هتـسد  راد و  هیواعم و  هک  دـیآ  یم  رب 
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هزیگنا نیا  دنشاب و  هدرک  شراهظا  فشک و  ینایفس  بزح  ناهاوخاوه  اهدعب  هدنام و  هدیشوپ  اه  یشک  رکشل  اهراک و  نارظان  شرصع و 
و هناتـسرپ ، ایند  تسپ و  روظنم  نآرب  كاخ  هنایارگ . لطاب  شالت  کی  نآ  زا  یـشان  شالت  تسا و  یمالـسا  دض  عورـشمان و  اه ، فده  و 

قلخ . يریگ  هدرب  یبلط و  هاج  رب  گرم 
رد نیاو  تخانش ، یم  رمع  زا  رت  هتسیاشتفالخ  يارب  ار  نتشیوخ  دسانشیم - یتسردب  ار  نتـشیوخ  یمدآ  هکنیا  اب  راوخرگج - هدنه  رـسپ 
رب تموکح  راـک  هک  يدـید  متفگ : و  متفر ... مرهاوخ )  ) هصفح دزن  دـیوگ : یم  رمع  نبهللادـبع  لوق  زا  تسا  هدـمآ  يراـخب  حیحـص "  " 

یعون اهنآ  زا  وت  يرود  مسرت  یم  دنتـسه و  وت  راظتنا  رد  نوچ  ناسرب  اهنآ  هب  ار  دوخ  ورب  تفگ : دندادن . یمهـس  ارم  دش و  هنوگچ  مدرم 
نخـس تموکح  هرابرد  دهاوخ  یم  هک  یـسک  درکقطن : نینچ  هیواعم  دندنکارپب  مدرم  نوچ  متفرب . ات  درک  رارـصا  نادنچ  و  دـشاب . هقرفت 

هملسم نب  بیبح  میرت -. هتسیاش  شردپ  و  رمع ) رسپ  هب  هراشا   ) وا زا  تموکح  ياربام  هک  تسا  نیا  تقیقح  دیایب . دیوگب 
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رت هتـسیاش  میوگب : ات  مدرک  روج  عمج و  ار  دوخ  دیوگ : یم  رمع  نب  هللادبع  یتفگن ؟ چیه  هیواعم  باوج  رد  وت  دسرپ : یم  رمع  هللادبع  زا 
هک میوگب  ینخـس  مدیـسرت  اما  دیگنج ، ناشندش  ناملـسم  يارب  مالـسا و  زا  عافد  رد  تردپ  وت و  اب  هک  تسا  یـسک  تموکحيارب ، وت  زا 
نب بیبح  مدروآ . دایب  هداد  هدعو  تشهب  رد  ادخ  ار  هچنآ  سپ  دهد ، هجیتن  يرگید  روط  دوش و  يزیرنوخ  هیام  دـنزب و  مه  رب  ار  تدـحو 

يدنام . نوصم  اطخ  نآ  زا  دیوگ : یم  هملسم 
هک هاـگنآ  دوب  اـجک  تشاد  زاـب  يزیرنوخ  يزادـنا و  هقرفت  زا  تشاد و  نوصم  اـطخ  زا  ار  وا  هک  رمع  رـسپ  ینیب  تبقاـع  رکفت و  زرط  نیا 
هک ینخس  دیسرتن  دیشک و  زاب  دوب  هتـشگ  ناتـسادمه  شتفالخ  رب  ناملـسم  تما  هک  نایقتم  يالوم  نانموم  ریما  قحرب  ماما  اب  تعیب  تسد 

لزلزت تشگتدـحو و  ندروخ  مهرب  هقرفت و  ثعاب  شلمع  نخـس و  اب  و  دوش ، يزیرنوخ  تدـحو و  ندزمهرب  هقرفت و  هیاـم  دـیوگ  یم 
ناشباسح هب  ناش  یپ  زا  ادخ  دهاجم " ؟ نمادکاپ و  هانگ و  یب  نارازه  نوخ  ندش  هتخیر  نینموملاریما و  عورشم  تموکح  هعماج و  ماظن 

 " دسر . یم 

هدید یم  توبن  باوخ  هیواعم 

نیا زا  رتالاب  یفده  هک  دنکیم  تیاکح  خیرات  هکلب  دادیم  لیکـشت  تفالخ  هب  لوصو  شتاکرحت  عیمج  زا  ار  هیواعم  یئاهن  فدـه  اهنت  هن 
ورمع هک  دنکیم  تیاکحدنس  اب  يربط  ریرج  نبا  ناربمایپ . متاخ  زا  سپ  يربمایپ  دنسانشب  ربمایپ  ار  وا  مدرم  هک  هدمایمن  شدب  تسا  هتشاد 
یتقو دیشاب  هتـشاد  هجوت  تفگ : تئیه  نآ  هب  صاع  رمع و  تاقالم ، زا  شیپ  تفر . هیواعم  تاقالم  هب  نایرـصم  زا  یتئیه  نآ  هب  صاع  نب 

ره و  دش ، دیهاوخ  گرزب  وا  رظن  رد  دروخرب  زرط  نیا  اب  نوچ  دیناوخن ، هفیلخ  ار  وا  نداد  مالـس  ماگنهب  دیوش  یم  دـنه  رـسپ  رابرد  دراو 
هک هدعنآ  دزن  ارم  ماقم  هغبان  رـسپ  هک  منز  یم  سدـح  نم  تفگ : شهاگرد  نایجاح  هب  هیواعم  الباقتم  دـینک . ریقحت  ار  وا  دـیناوت  یم  هچ 

دیراد او  میظعت  هب  ار  اهنآ  تردق  مامت  اب  دوش  یم  دراو  تئیه  نآ  یتقو  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  نیاربانب  تسا ، هدرک  کچوک  دنا  يو  هارمه 
يرصم دش  دراو  هک  یـسک  نیلوا  دشاب . هدمآ  رد  شـسفن  دسر  یم  نم  کیدزن  هب  ناشمادک  ره  یتقو  هک  يروط  هب  دیراذگب  راشف  رد  و 

میظعت هب  ار  وا  دش  دراو  هکنیمه  طایخ . نبا  مانب  دوب  یی 
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شاخرپ اهنآ  هب  ورمع  دندش  ردب  هیواعم  روضحزا  نوچ  دـندرک . تیعبت  يو  زا  نارگید  ادـخ . ربمایپ  يا  وت  رب  مالـس  تفگ : و  دنتـشاد ، او 
دیناوخ . یم  ربمایپ  ار  وا  تقونآ  دیناوخن  اورنامرف  ار  وا  نداد  مالس  رد  متفگ  نم  دنک ، ناتتنعل  ادخ  هک  درک 

. دـنا هتفرگ  شیپ  شتافو  زا  سپ  هیواعم  ناهاوخاوهزا  یعمج  هک  دـشاب  هتـشاک  ار  يدـساف  کلـسم  نآ  مخت  هثداـح ، نیمه  تسا  نکمم 
قح رد  یی  يزادرپهغلابم  یهلبا و  کی  ناهفـصا  مدرم  دـسیون : یم  میلاـقالا "  هفرعم  یف  نسحا  باـتک "  رد  یـسدقم  ءاـین  نیدـلا  سمش 
یه مدروآ و  رسب  شدزن  ار  یبش  مدرک و  يو  رادید  گنهآ  هتشگ  ادج  ما  هلفاق  زا  دندرب . مان  ار  يدبعتم  دهاز و  درم  میارب  دنداد . هیواعم 

وا هک  دوزفا  يو و  ندرک  تنعل  نتفگ و  دـب  هب  درک  انب  تسیچ ؟ بحاص "  هرابرد "  ترظن  هک  هلاـسم  نیا  هب  مدیـسرات  مدرک  لاوس  وا  زا 
وت مدیـسرپ : تسا  هدوبن  لسرم  ربمایپ  هیواعم  دیوگ : یم  تفگ : يا ؟ هدیقعو  بهذم  هچ  مدیـسرپ  سانـشان  هناگیب و  تسا  هدروآ  یبهذـم 
وبا  " میوش . یمن  لئاق  یئادج  نارگید  اب  شناربمایپ  زا  کیچیهنایم  تسا " : هتفگ  لج  زع و  يادـخ  هک  ار  نامه  تفگ : یئوگ ؟ یم  هچ 

نینچو وگم  نینچ  متفگ : دوب . ربمایپ  هیواعم  و  دوزفا ): هاگنآ  درب و  ماـن  ار  هفیلخ  راـهچ  ره  و  ... ) دوب ربماـیپ  رمع  دوبلـسرم و  ربماـیپ  رکب 
دوب و دـهاوخ  لاسیـس  ات  نم  زا  سپ  تفالخ  تسا : هدومرف  ص )  ) ربمایپ دوب و  هاـش  هیواـعم  دـندوب و  هفیلخ  نت  راـهچ  نآ  دـنبم . هدـیقع 

رگا تسا . افلخ ) يوگ  دـب  و   ) یـضفار درم  نیا  تفگ : مدرم  هب  نم  هب  هراـشا  و  نم ، هب  نتفگ  ازـسان  هب  درک  اـنب  تقو  نآ  تنطلـس . سپس 
تسه . اهنآ  زا  رایسب  ياه  ناتساد  هنیمز ، نیا  رد  و  دندوبهدرک . هراپ  هکت  ارم  دوب  هدیسرن  رس  نام  هلفاق 

رد ناـشنابز  زا  يدوخیب  یگمیـسارس و  لاـح  رد  دـندیمهف و  یمن  ار  ناـشندز  فرح  دوب و  هتفرگ  سرت  راـبرد و  تهبا  ار  هدـعنآ  میتفرگ 
ادخ ربمایپ  يا  وت  رب  مالس  هکدمآ 
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یمنودوـبن تنطلـس  زا  رتـالاب  یماـقم  هب  ندیـسر  یپ  رد  رگا  تسا  ادـخ  ربماـیپ  نیـشناج  هفیلخ و  درک  یم  اـعدا  شتنطلـس  اـب  هک  نیا  اـما 
ار عضو  هدـمآ  دوخ  هب  ات  دودزن  ار  ناشـسرت  درکن و  عنم  ار  اهنآ  ارچ  دـیامن  تلاسر  هبترم  هب  لوصو  نابدرن  ار  هنابـصاغ  تفالخ  تساوخ 
ار وا  هـک  تشادـن  یقرف  شیارب  دوـب  تفـالخ  زا  رتـالاب  یماـقم  بـصغ  یپ  رد  هـک  وا  دـنیوگن ؟ اـجبان  هاریب و  نخـس  دـنبایرد و  یتسردـب 

هطلـس هب  فارتعاب  دلامب و  شیوخ  راب  رد  كاخ  هب  ار  هغبان  رـسپ  غامد  تساوخ  یم  راگدرورپ  ای  ربمایپ  ای  هفیلخ  ای  دـنناوخب  نینموملاریما 
لدـتعم و یتروـص  شماـقم  تردــق و  يارب  هـک  تـشاد  نآ  رب  ار  يو  يزوریپ  رورغ  تـشگ و  قـفوم  تـشاداو و  دراد و  او  شا  هنارباـج 

لطاب باطخ  نآ  زا  راوخ  رگج  هدنه  رسپ  دیامن  رایتخا  تیعقاو  زا  هناگیب  اجیب و  درومیب و  رایسب  یلکش  هکلب  ددنسپن ، رتمک  یییگدننزاب 
لاح نامه  رد  دراد و  یمن  زاب  باطخ  نآ  زا  دیامن و  یمن  يدنت  دـناوخ  یم  ربمایپ  ار  وا  هک  یـسک  هب  دـیآ و  یم  شـشوخ  اوران  مالـس  و 

شدناوخیم مانب  شندرک  کچوک  ریقحت و  يارب  یتح  دسانـشب ، تلاسر  هب  دـناوخب و  ربمایپ  ار  مالـسا  ربمایپ  هک  دوش  یمنرـضاح  شدوخ 
شیالاو مان  اب  تلاسر  و  میظعت ، انث و  شیاتـس و  رازه  اب  هچ  دیایب و  یئاهنت  هب  هچ  تسا  نیرت  تمظع  اب  دمحم  يالاو  مان  هک  نیا  زا  لفاغ 

: تروص نیا  هب  یمرـضح  دبا  نب  دـما  وهیواعم  نایم  دـنا  هدرک  تبث  ار  یئوگتفگ  ناسانـشثیدح  ثیدـح و  ناظفاح  تساهاجمه . مزالم و 
تـسا ياهکرب  شا  هدـید  ود  نایم  دـنتفگ : یم  دوب ، تروص  شوخ  الاب و  دـنلب  ادـخب  يرآ  دـبا : نبدـما  يا ؟ هدـید  ار  مشاه  ایآ  هیواـعم -

هدید ار  دمحم  هیواعم - تسا  تروص  رـش  ای  تسا  تروص  موش  دنتفگ : یم  دوب ، انیبان  دق و  هاتوک  يدرم  يرآ ، يا ؟ هدـید  ار  وا  هیواعم -
ادخ ربمایپ  یتفگن  يدرکن و  دای  هدرکرکذ  تماخف  تمظع و  اب  ادخ  هک  هنوگنامه  ار  وا  ارچ  ادخ - ربمایپ  هیواعم - تسیک ؟ دمحم  يا ؟
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؟ روظنم هچ  هب  تیمکح ،

و تیمکح ، تروص  هب  دوب و  صاعو  رمع  هنانئاخ  ریبدـت  اـب  تفرگ  تروص  تفالخیـسرک  هب  هیواـعم  ندـناسر  يارب  هک  یثبـشت  نیرخآ 
زاغآ راک و  يادـتبا  زا  ع )  ) نینموملاریما هک  یلاحرد  نامثع . یهاوخنوخ  راعـش  ندرب  ـالاب  زادوب  تراـبع  هلیـسو  نیتسخن  ثبـشت و  نیلوا 

مکحم و تایآ  هب  فالتخا  لـح  يارب  درک  یم  داهنـشیپ  هراومه  نیفـص  گـنج  هناتـسآ  رد  سپـس  راوخ و  رگج  هدـنه  رـسپ  اـب  فـالتخا 
يارب دوش  هرـسکی  گنج  راـک  تفریم  هک  یماـگنه  راـک و  رخآ  رد  دـنتفریذپ  یمن  صاـع  ورمع  هیواـعم و  دوش و  هعجارم  نآرق  صوصن 

فالتخا ندـش  لـح  يارب  هن  دـنتخاس  حرطم  ار  نآرق  هب  هعجارم  داهنـشیپ  مدرم  ندز  لوگ  قح و  ههبج  رد  فاکـش  داـجیا  دوخ و  تاـجن 
ار عضو  يرعشا  یـسوم  وبا  تیرخ  تقامح و  صاعو و  رمع  يزادرپ  هلیح  نآ  رثا  رب  و  تنایخ . بیرفب و  هکلب  شماکحا ، میلاعت و  وترپرد 

صاع رمع و  هب  يرعشا  یسوم  وبا  نآرق ، هب  هعجارم  تیمکح و  حالطصا  هب  نیا  نایاپ  رد  رتراد . هشیر  ار  یلخاد  بوشآو  درک  رت  هتفـشآ 
یم سراپ  ینکن  هچ  ینک و  هلمح  وا  هب  هچ  هک  ینام  یم  ار  گس  وت  و  يدز ، يراـکب  هلیح  تناـیخ و  هک  دـنادرگن  قفوم  ارت  ادـخ  تفگ :

دشاب . هتشاد  راب  سدقم  باتک  هک  ینام  یم  ار  رخ  وت  و  داد : باوج  وا  هب  صاع  ورمع  و  دنک .
يراک وگتفگ و  رد  یلخاد  فالتخانآ  دروم  رد  ادخ  مکح  تقیقح و  ناسنیدب ،
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هبرجت یب  قمحا  اب  يزادرپ  تسایس  ناطیـش  هک  یئوگتفگ  دش ، هتـشاگنا  هدیدن  تشگ و  لامیاپ  دنداد  ماجنا  تیمکح  ناونع  هب  ودنآ  هک 
شنارادرس یقارع و  ناقطان  دنداد . بیترت  نیمه  يارب  ار  تیمکح  دندوب و  هتسب  تفالخ  هب  عمط  ود  ره  هک  دنرادلوبق  همه  و  تشاد ، يا 

الثم دندومن . دزشوگ  ار  تایعقاو  نیمه  ماش  فرحنم  هتـسد  راد و  هب  رکذت  رد  زین  دنتـشگ و  رکذتم  يو  هب  ار  نیمه  يرعـشا  یئامنهار  رد 
دیوگ : یم  يرعشا  هب  سابع  نبا 

هب هک  ار  یقح  رگا  نیاربانب  درادن . دزاس  تفالخ  هتسیاشار  وا  هک  یتلـصخ  چیه  هیواعم  تسا . هتـشگنمجنا  مه  وت  اب  برع  یـسایس  هغبان 
عمط تسا  وت  بناـج  هب  هک  یقح  هب  يو  لـطاب  رگا  و  یـسریم ، دوصقم  هب  ینکیم و  مکحم  ار  وا  ینزب  يو  لـطابرکیپ  رب  تسا  وت  بناـج 
لئابق یهدنامرفرس  شردپ  تسا و  ناناملسم  هدش  دازآ  ریـسا  هیواعم  هک  یـسوم  وبا  يا  نادب  دزاس . یم  شدوصقم  يارجا  تلآ  ارت  تسب 

رمع و هک  درکاـعدا  تربارب  رد  رگا  دراد . تفـالخ  هیعاد  تعیب  نودـب  اروـش و  يار  نودـب  وا  تسا و  هدوـب  مالـسا  هب  مجاـهم  كرـشم و 
هتشاد هدهع  ار  وا  یتسرپرس  تیالودوخ و  هتشامگ و  يرادناتـسا  هب  ار  وا  رمع  تسا  هتفگ  تسار  دنا  هتـشامگ  يرادناتـسا  هب  ار  وا  نامثع 

اکتا اب  نامثع  سپـس  و  دناروخ . یم  وا  هب  روزب  دراد  یمن  شوخ  ار  هچنآ  دراد و  یم  زاب  دـهاوخ  یم  شلد  هچنآ  زا  ار  وا  هک  یبیبط  نوچ 
. دنا هدومنن  تفالخ  ياعدا  دنا و  هدش  هتشامگ  يرادناتسا  هب  ود  نآ  طسوت  هک  اسب  و  تسا ، هتشامگ  يرادناتسا  هبار  وا  رمع  راک  رظن و  هب 
زا ار  نیا  يدرک  شومارف  ار  هچ  ره  دراد . ناهنپ  تیارب  يرـش  دـیآ  یم  شوخ  ارت  هک  هچره  ریز  رد  صاع  ورمع  هک  شاـب  هتـشاد  هجوت  و 

نید اب  قبطنم  تیادـه و  تعیب  تعیب  نآ  هدرک و  تعیب  نامثع  رمع و  رکبوبا و  اب  هک  تسا  هدرک  تعیب  یتعامج  نامه  یلع  اب  هک  ربم  داـی 
تساهدیگنجن . نانکش  تعیب  نامرفان و  ناشکرس  اب  زج  يو  و  تسا ،

دیوگ : یم  وا  هب  سیق  نب  فنحا 
یم ار  قارع  شیرق  زا  سکره  ماـش و  مدرم  هک  هاوـخب  اـهنآ  زا  دـنتفریذپن  رگا  دـنیآرد و  یلع  ناـمرف  هب  هک  نک  توـعد  ار  تعاـمج  نآ 
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شیرق زا  دننیزگرب و  دنهاوخ 
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دنراد . یم  تسود  ار  هک  ره  ماش 
: دیوگ یم  يرعشا  هب  یناه  نب  حیرش 

. دوب دـهاوخن  يرطخ  ناشیارب  دوش  ناشمکاح  یلع  رگا  ماش  مدرم  اما  دـنام ، دـنهاوخن  هدـنز  دوش  مکاح  ناشیارب  هیواعم  رگا  قارع  مدرم 
نتسویپ زا   ) ار مدرم  لمج  گنج  هفوک و  ثداوح  رد  اقباس  وت  هدبرظن . شیدنیب و  تقیقح  نیا  هب  قیقد  هجوت  اب  هلاسم  نآ  هرابرد  نیاربانب 

هک يدیما  تسویپ و  دهاوخ  نیقی  هب  تفر  یم  وت  هب  هک  نامگ  نآ  دـنز  رـس  وت  زا  نآ  هیبش  يراک  کنیا  رگا  و  یتشاد ، یمزاب  یلع ع ) هب 
تشگ . دهاوخ  سای  هب  لدبم  تفر  یم  وت  هب 

: دورس ار  تایبا  نیا  هاگنآ 
نا هداهن  تربارب  رد  ار  نمشد  نیرتدب  یسوم  وبا 

اسم عیاض  ار  قارع  موش  تیادف 
ناتسب ناشیا  زا  ار  قح  هدب و  ار  ماش  لها  قح 

تشگ دهاوخ  زورید  نوچ  دشاب  ناور  هتسهآ  دنچره  زورما  اریز 
شثداوح اب  دمآ  دهاوخ  یئادرف  و 

يرق یتخبدب  یتخبکین و  اب  تسا و  نینچ  راگزور 
رمع هک  دبیرفب  ارت  ورمع  ادابم 

تسا ادخ  نمشد  هشیمه 
دنادرگ یم  ناریح  ار  لقع  هک  ددنب  یم  راکب  یئاه  هلیح  و 

تسا هدیچیپ  هتسارآ  يرهاظ  هفافل  رد  هک  یئاه  هلیح 
نادرگم تسا  زارفرس  هک  يریپ  ادتقم و  نوچ  ار  هیواعم 

نانچ شرامش  هدم و  واهب  يرابتعا  نینچ  و 
تارکاذم يارب  یئامنهار و  ار  صاعورمع  روطنیا  هیواعم  رگید ، فرط  زا 
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: دیوگ یم  وا  هب  دزاس ، یم  هدامآ  تیمکح 
یلع ابرگا  و  نک ، شدیدهت  نمی  اب  درک  تدـیدهت  رـصم  اب  رگا  و  نک ، دـیدهت  ماش  ابار  وا  درک  دـیدهت  دـناسرت و  قارع  مدرم  اب  ارت  رگا 

نک . شدیدهت  هیواعم  اب  درک  تدیدهت 
رب مدرم  قافتا  زا  درک و  دای  ترجه  مالـسا و  هب  نامیا  رد  یگنهاـشیپ  زا  دروآ و  ار  یلع  مسا  رگاوترظن  هب  دـسرپ : یم  وا  زا  صاـع  ورمع 

یهاوخ . یم  یناد و  یم  تحلصم  هچ  ره  دیوگ : یم  میوگب  دیاب  هچ  يو  تفالخ  رس 
زا نایماش  نایقارع و  روظنمو  تین  هک  دـناسریم  حوضوب  نآ و  تایعقاوزا  ینـشور  نایب  تسا و  نامز  نآ  تاـنایرجزا  یئاـیوگ  فصو  نیا 
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رد هک  هدوب  هار  نیمه  رد  وهتـساوخ  یم  شیوـخ  سیئر  يارب  ار  تفـالخ  کـی  ره  تسا و  هدوـب  هچ  دـنا  هتـشاد  هک  یگنج  شکمـشک و 
رود نیمه  رس  رب  یـسوم  وبا  صاع و  ورمع  يوگتفگ  هدروآ و  لمعب  رفن  ود  نآ  فرط  زا  تیبثت  علخ و  قح - ان  ای  قحب  تیمکح - نایرج 
دیاب تفالخ  یسک  هچ  هک  تسا  نیا  رـس  رب  طقف  تسین و  نایم  هب  وا  یهاوخنوخ  نامثع و  نوخ  زا  ینخـس  چیه  شیانثا  رد  تسا و  هدزیم 

يالوم مساولج  زا  نینموملاریما  هملک  همانحلص  نتـشون  ماگنه  هب  هدوب  نآ  نییعت  تفالخ و  هلاسمرد  رظن  دیدجت  راک  ساسا  نوچ  دنکب و 
تسا . هدش  هتشادرب  ع )  ) یلع ماما  نانمومریما  نایقتم و 

هدوب تفالخ  یپ  رد  هیواعم  هک  دـنامن  یکـش  تشگ و  نشور  تقدـب  تانایرج  تیهام  هدـمآریخا  هناگـشش  نیوانع  تحت  هک  بلاـطم  زا 
تسا . هدوبن  شیب  اوران  روظنمو  لطاب  يوزرآ  نآ  ققحت  هلیسو  کی  نیاو  نامثع ، یهاوخنوخ  یپ  رد  هن  تسا 

یطبر راوخ  رگج  هدنه  رـسپ  و  ع )  ) ماما نایم  شکمـشک  هک  دیامن  یم  رظن  راهظا  تیعطاق  اب  هنوگچ  دـیوگ و  یم  هچ  رجح  نبا  نیاربانب ،
هئربت هیجوت و  ار  كدرم  نآ  يراـکهبت  تاـیانج و  اـت  دـیوگ  یم  ار  نیا  تسا ؟ هدوب  ناـمثع  یهاوخنوخ  هب  رـصحنمو  هتـشادن  تفـالخ  هب 

دهاوخن شباسح  هب  یـسک  هتـشادنپ  تسا و  هدیـشک  نوخ  كاخ و  هب  ار  رفن  رازه  داـتفه  شعماـطم  تاوهـش و  ندروآرب  يارب  هک  دـیامن 
چیه دیسر و 
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ادیپ یققحم  هک  نیا  زا  دیـشکن ، تلاجخ  ای  دنزب  شتروص  رب  ار  یخیرات  رگنـشور  عطاق و  لئالد  هک  دـش  دـهاوخن  ادـیپ  یقیقد  هدـنهوژپ 
يادخ هک  هتسنادن  هدادن و  هار  دوخ  هب  ساره  یهلا  لدع  همکحم  ربارب  رد  نداتـسیا  زیخاتـسر و  هنحـص  زا  زین  و  دربب ، ار  شیوربآ  دوش و 

تسا . یسرداد  باسح و  یپ  رد  نیمک و  رد  رتسگداد  راهق و 
نومضم نیدب  یصخش  اب  تماما  تعیب  نامیپ  نتسب  دیوگ " : یم  دیهمتل "  رد "  هک  اجنآ  میهد  نایاپ  ینالقاب "  نخس "  اب  ار  دوخ  ثحب 
طابنتـسا داـهتجا و  دانتـسا  هب  راـک  نیا  رد  يو  اریز  تسا ، اوراـن  یئاـطخ  کـش  نودـب  دـناسر  لـتق  هب  نـتکی  لـتق  يازا  ردار  یعمج  هـک 

رد ار  یعمج  لتق  هک  دریگ  قلعت  نیا  رب  يرادـمامز  داـهتجا  طابنتـسا و  تسا  نکمم  هکنآ  لاـح  شیوخ . يارب  دـنک و  یم  لمعیـصخش 
نیا زا  ادعب  یلو  دشاب ، هتشاد  يار  رظن و  نینچ  يرادمامزتسا  نکمم  ای  تسا ، اهقف  زا  يرایـسب  يار  رظن و  نیا  دنادن و  زیاج  نتکی  يازا 

بهاذـمزا یکی  بجومهب  ار  يرفیک  نوناق  طقف  هک  نومـضم  نیدـب  یـسک  اب  تموکح  نامیپ  نتـسب  ناـمیپ  نتـسب  نیارباـنب  ددرگرب . رظن 
تسین . نآ  هب  مزلم  هدومن  تقفاوم  نآ  اب  هتسب و  ارنآ  هک  یسک  تسا و  لطاب  دساف و  يدقع  دنک  ارجا  یمالسا 

رد هک  ار  یناسک  همه  دناوت  یمن  دـنناد  یم  زیاج  نتکی  يازارد  ار  یعمج  نتـشک  هک  تسا  یناسک  زا  یلع  هک  دـشاب  ملـسم  رگا  یهگناو 
هب لوتقم  ءایلوا  انمض  دشاب و  هدرک  موکحم  تداهـش  لیلد و  اب  صخـشم و  ار  اهنآ  کیاکی  البق  رگم  دشکب  دنا  هتـشاد  تسد  نامثع  لتق 

شکرسيو و هدیقع  هب  هک  دنشابن  یناسک  رامش  رد  زین  دنـشاب و  هدرک  ار  شیوخ  یلو  ردپ و  یهاوخنوخ  ياضاقت  وا  زا  هدمآ  وا  رـضحم 
زا دـنروآ و  رد  تموکح  نامرف  هب  رـس  هک  هاگنآ  رگم  تسین  بجاو  مزال و  ناشقح  قاقحا  هک  یناسک  هلمج  زا  دـنا و  یلخادراـکزواجت 

یمن نیگمهـس  یبوشآ  یمظن و  یب  هب  نامثع  ناگدنـشک  نتـشک  هک  دـنک  طابنتـسا  ماما  زین  و  دنـشکب ، تسد  يراک  زواـجت  یـشکرس و 
ردقیقد رتشیب و  قیقحت  نآ و  ناکما  ماگنه  ات  رفیک  نتخادنا  ریخاتب  تسا و  نآ  زارت  نیگمهـس  ای  نامثع  لتق  هزادـناب  شداسف  هک  دـماجنا 

یهانگ یب  هک  دوش  یم  ببس  تسا و  رترود  داسف  بوشآ و  زا  رت و  يرورـض  تدحو  ظفح  يارب  تسا و  تما  تحلـصم  هب  رتشیب  شرما 
دش . دهاوخن  نایم  هب  ناشیاپ  دنا  هتشادن  یتسد  نامثعلتق  رد  هک  نانآ  دسرن و  رفیک  هب 
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تعیب یـصخش  اب  درادـن  قح  یـسک  تسا و  هتـشاد  یم  مزلم  قح  قاـقحا  يرفیک و  نوناـق  يارجا  رد  ار  ماـما  هک  تسا  يروما  همه  اـهنیا 
دنک و لمع  مدرم  هماع  رظن  هب  انب  دروم  نآ  رد  دراذگ و  ارجاب  باتش  هلجعاب و  ار  يرفیکنوناق  داوم  زا  یکی  هک  طرـش  نیاب  ددنبب  تماما 

دریذپب . ار  طرش  نیدب  یتماما  دراد  قح  یسک  هن 
دنـشاب و هدرک  تعیب  طرـش  نیا  اب  رفن  ود  نآ  مه  رگا  تخادنا  رود  دشاب  حیحـص  شدنـس  هچرگ  ار  تیاور  نیا  دیاب  تشذـگ  هچنآ  ربانب 

تعیب نامیپ  اریز  دزاس ، یمن  دراو  يو  تماما  رد  يا  هشدـخ  لاح  نیع  رد  تسا و  هتفرگ  تروص  اـطخ  يراـک  دـشاب  هتفریذـپ  ار  نآ  يو 
هک یماما  زا  یهابتـشانینچ  نوچ  تسا ، هدوب  رثا  یب  راـبتعا و  یب  طرـش  نیا  تسا و  هتـشگ  دـقتنم  ود  نیا  تعیب  زا  شیپ  ـالبق و  شتماـما 

دـیامن و بلـس  نانآ  زا  شربارب  رد  ار  مدرم  يرادربنامرف  هفیظو  ای  دروآ  مزال  ار  شعلخ  هک  تسین  یئاطخ  هتـشگ  رارقرب  تباث و  شتماـما 
. " دنادرگ لیاز  ار  شیتمکاحقح 
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هیواعم يارب  رجح  نبا  هیعافد  یسررب 

هراشا

سب هیواعم  تفالخ  حیحـصت  یـشارت و  هناهب  رد  هداد و  همادا  ار  هیواعم  ناـهانگ  وتاـیانج  هیجوت  راـک  شناینیـشیپ  زا  دـیلقت  هب  رجح  نبا 
شیب بلطم  ود  هتـشون  هقرحملا "  قعاوصلا  باتک "  رد  هچنآ  همه  تسا و  هدـناشک  یئوررپ  هب  ار  يزاب  هقح  هدـیزرو و  شـالت  هتفگرپ و 

مایق یـسومان و  یب  تراغ و  لتق و  يزیرنوخ و  هناراکزواجت و  ياه  یـشک  رکـشل  زا  هتـشگ  بکترم  هیواـعم  هک  یتاـیانج  همه  - 1: تسین
زا یتعامج  هرجـش " و  تعیب "  رد  ناگدـننک  تکرـش  زا  نت  دـنچ  دصیـس و  ناـشنایم  رد  هک  ناملـسم  نارازه  نتـشکو  تقو  هفیلخ  هیلع 
زا ار  اهنیا  همه  دنا  هدوب  تریـس  وکین  ناعباتای  ورکین  لداع و  باحـصا  زا  رایـسبيا  هدع  راصنا و  نارجاهم و  زا  یهورگ  وردـب  نادـهاجم 

تسا . هدرک  شیوخ  یهقف  طابنتسا  داهتجا و  يور 
راـک دـنا  هدرک  صخـشم  حوضوب  تنـس  نآرق و  هک  ار  یناـهانگ  باـکترا  دـناوت  یم  يا  هرخـسم  تاـهیجوت  نینچ  درادـنپ  یم  رجح  نبا 

هیواعم درگ  هب  ندوب  دـهتجم  ناونع  هب  یفافع  سدـق و  هدرپ  هک  نیمه  دـنک  یم  ناـمگ  و  دـیامن . هئربت  ار  شبکترم  دـهد و  هولج  یتسرد 
هتشاد نمادرب  هک  ار  یتیانج  ره  هکل  هدش و  بکترم  هک  ار  یهانگ  ره  دیشک 
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مان دوب و  دهاوخ  یصخش  ياوتف  داهتجا و  قبط  یعرش و  لمع  هدرک  تنس  نآرق و  فالخ  رب  يراک  رگید  درک و  دهاوخ  یلامتسام  دشاب 
داهتجا و نینچ  هک  دـنز  یم  یمهفن  هب  ار  دوخ  ای  دـناد  یمن  وا  داهن  ناوتیمن  نآ  رب  ص )  ) ربمایپ ادـخ و  ربارب  رد  ینامرفانو  تیانج  هانگ و 

طابنتسا داهتجا و  اساساو  تسا  رابتعا  یب  شزرا و  یب  دشاب - تنس  نآرق و  حیرص  صن  ربارب  رد  صن و  فلاخم  هک  یطابنتسا  یطابنتسا -
فالخ رب  رگید  هک  هدیمهفن  نکل  دیامن ، طابنتـسا  داهتجا و  نادهتجم  داهتجا  فالخ  رب  دـناوت  یم  ناسنا  هک  هدینـش  رجح  نبا  درادـن  مان 

درک . يار  راهظاو  داهتجا  ناوت  یمن  ص )  ) ربمایپ ادخ  مکح 
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وا زا  سپ  هک  یناسک  دـنا و  هتخادرپ  هیواعم  هئربت  تهج  اـه  يروآ  هناـهب  تاـهیج و  وت  نیا  هب  وا  زا  شیپ  هک  یناـسک  رجح و  نبا  يراـب ،
یطباوض دـعاوق و  لوصا و  هکنآ  هن  تسا  هدـعاقب  یب  هطباض و  یب  يراک  یهقف  ماکحا  طابنتـسا  داهتجا و  دـنا  هتـشادنپ  دـنا  هدرک  نینچ 

نادنچ يداهتجاءارآ  دریگ و  یم  تروص  هاوخلد  هب  هک  تسا  يراک  و  دـشاب ، تسردانو  لطاب  دـشن  لمعاهنآ  قبط  رگا  هک  دـشاب  هتـشاد 
دلاخ يزروهانگو  يراکفالخ  ناوت  یم  شا  هلیـسوب  هک  تسا  نانچ  دیآ و  یم  روج  یـشهاوخ  سوه و  ره  اب  هک  تسا  راگزاس  رادشک و 

نب کلام  شراک  وکین  نمادـکاپ و  سیئر  هفینح و  ینب  هلیبق  قح  رد  ارعیاجف  نآ  شداـهتجا  قبط  تفگ  درک و  هئربت  هیجوت و  ار  دـیلو  نب 
قبط هک  يدارم - مجلم  نبا  تفگ  تسا و  هدش  رتسبمه  راکتنایخ  یناملـسم  رـسمه  اب  وهتخیر  ار  ناهانگ  یب  نوخ  هتـشگ و  بکترم  هریون 

نیرتکانتـشحوهب تسد  شداهتجا  قبط  تسا - ص )  ) ربمایپزا سپ  ياه  لسن  همه  دوجوم  نیرتراـسنوگن  نیما  وگتـسار و  ربماـیپ  شیاـمرف 
شتـسرپ بارحم  ردار  نایـسراپ  ياوشیپ  قح و  رب  هفیلخ  نوخو  هدرک  لامدـگل  ار  یمالـسا  تاسدـقم  نیرتیمارگ  تمرح  هدز و  ناهانگ 

تسا هدرمش  ربمایپ  دوخ "  نآرق " دنا و  هدوتـس  رایـسب  شربمایپ  ادخ و  هک  ار  نآ  هدرک و  نوگژاو  ار  يوقت  تلیـضف و  همـسجم  هتخیر و 
شناد ضیف  زا  ار  تیرشب  مالسا و  تما  هتشک و 
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تسا . هدوب  باوص  رب  هدرکن و  یهانگ  چیه  هدوب  شداهتجا  قبطنوچ  و  تسا ، هدینادرگ  مورحم  شتموکح  و 

ناراکتیانج يارب  يرپس  داهتجا 

زا دنـشکب و  شلتق  رفیک  هب  ار  شلتاق  داد  روتـسد  یلع  هک  نیا  رب  دنقفتم  ناسیون  هریـس  دسیون : یم  بیذهت "  رديربط " ریرج  نب  دـمحم 
راک هک  نیا  روصت  هب  شریـسفت و  داهتجا و  قبط  مجلم  نبا  هک  تسین  نیا  رـس  رب  یفالتخا  تما  ناـیم  رد  و  تشاد . رذـح  رب  شندرک  هلثم 

: دیوگ یم  ناطح  نب  نارمع  هک  تسا  ظاحل  نیمه  هب  و  تسا . هتشک  ار  یلع  دنکیم  یتسرد 
تشادن  نیا  زج  يروظنم  دز و  يراگزیهرپ  هک  يا  هبرض  هب  یهز 

دبای  رد  ار  نامسآ  راگرورپ  ياضر  هک 
منیب یم  هجیتن  رد  مشیدنا و  یم  يو  هرابرد  نم 

تسا رترابنارگ  نایمدآ  همه  زا  ادخ  ناتسآ  رد  يو  هک 
نیا دنا و  هدوتس  ار  وا  ربمایپ  ادخ و  هک  يرسای  رامع  دننک ، یم  هئربت  ار  رسای  رامع  لتاق  يرازف  هیداغ  وبا  ندوب ، دهتجم  داهتجا و  نیمه  اب 

یثیدح تشذگ - مهن  دلج  رد  هکنانچ   " دشک - یم  یلخاد  ناراکزواجت  هتـسد  راد و  ارت  دـیامرف " : یم  يو  هب  هک  ص )  ) ربمایپ ثیدـح 
دمحم تما  هب  دز و  راکب  تیمکح  نایرج  رد  هک  يا  هلیح  شیـالآ  زاصاـعو  رمع  نماد  زین  و  تسا ، هدـش  هدرمـش  حیحـص "  تباـث و " 

وا و هراـبرد  نینموـملاریما  اـم  يـالوم  هک  دوـشیم  هئربـت  یـسک  دوـشیم ، هتـساریپ  دز  مـه  رب  ار  شتردـق  تدـحوو و  درک  تناـیخ  (ص )
دومرف : شراکمه 

کی ره  دندومن و  ایحا  هدرک  دوبان  نآرق  ار  هچنآ  دـندنکفا و  رـس  تشپ  ار  نآرق  مکح  دـیدیزگرب  مکح  ناونع  هب  هک  يدرم  ود  نیا  ناه 
دندومن يرواد  دشاب  هتشگ  لمع  هک  یتنس  دانتـساب  ای  راکـشآ  یتجح  نودب  هجیتن  رد  ات  ادخ ، زا  يداشرا  یب  دنتفر  شیوخ  هاوخلد  یپ  زا 

نینموم شربمایپ و  تشگ و  رازیب  ود  نآ  زا  ادخ  نآ ، رثا  رب  دنتفر . ههاریب  ود  ره  دندرکادیپ و  فالتخا  شیوخ  تیمکح  يرواد و  رد  و 
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لاح . وکین 
ربمایپ نادـناخ  ماع  لتق  زا  شیاهیراکهبت  همه  زا  روتاتکید  شکرـس و  دـیزی  هئربت  يارب  هتـشگ  يزیواتـسد  ندوب  دـهتجم  داهتجا و  نیمه 

شلامعا ههایـس  هب  یهاگن  سکره  هک  یتایانج  رگید  ات  شناـمدود  مرتحم  ناـنز  ندرب  تراـساب  شناگدـنامزابو و  هیرذ  نتـشک  و  (ص )
اهنآ هدولآ  نماد  ندرک  كاپ  يارب  يزیواتـسد  تسج  دهاوخ  يرازیب  وا  زا  دیراب و  دهاوخ  وا  رب  مانـشد  تنعل و  رابگر  گنردیب  دزادـنیب 

بجاو نانآ  رب  دوب و  عمج  يو  رد  تفالخ  تعیب  طیارـش  همه  هکیلاح  رد  دـندیچیپ  نماد  هب  ع )  ) یلع نینموملاریما  ماما  اب  تعیب  زا  اپ  هک 
هتشگ يزیواتسد  دنتفر . ایند  زا  تیلهاج  لاحب  دنتخانـشن  شیوخ  نامز  ماما  دندومن و  يراددوخ  نوچ  و  دنهد ، تعیب  تسد  هک  دومن  یم 

اب هئربت  تفر ، هراشا  مهن  متـشه و  متفه و  مشـش و  ياهدـلج  رد  ناش  یهقف  ینید و  ياهـشزغل  هب  هک  نیتسخن  مکاح  دـنچ  نآ  هئربت  يارب 
. اهنیا هباشم  عیاجف  تافارحنا و  ناهانگ  یلیخ  ندرک  ثول  هئربت و  يارب  نینچمه  تسا . ناهانگ  نآ  دوخ  زا  رتدب  هک  یتاهیجوت  اه و  هناهب 

يداهتجا ءارآ  نآ  دوش و  یمن  یئانتعا  چیه  تاداهتجا  نادـب  یلو  تسا ، هتفرگ  تروص  داهتجا  نآ  رد  هک  تسه  يرایـسب  دراوم  یهگناو 
نیا دوش . یم  هدرمش  ردق  یب  رابتعا و  یب  تسا  هدوب  یتعامج  هاوخلد  لیامت و  فالخ  رب  نوچ  هدش  شـساسا  رب  هک  یئاه  يریگ  عضومو 

راصنا و نارجاهم و  نیرت  هتـسجرب  ورتسار و  لداع و  هباحـص  هک  نامثع - ناـفلاخم  زا  دـناوت  یمن  تعاـمج  نآ  رظن  رد  تاداـهتجا  هنوگ 
هب ناـشنماد  یکاـپ  هئربـت و  هیاـم  ودـیامن  ماـهتا  عـفر  دـنا - هتخوـمآ  (ص ) ربماـیپ صخـش  زا  ار  تنـس  نآرق و  دنتـسه و  نادـهتجم  هدـبز 
نب یلع  ماما  نتـشک  زا  شندوب  دـهتجم  ياعدا  هب  هناهبب و  ار  مجلم  نبا  ینعی  درف  نیرتراـکهبت  هک  مزح - نبا  رظن  رد  اـهنیاو  دـیآباسح ،

شکمدآ زیرنوخ و  وحلسم  رگبوشآ  نوعلم و  یناراکتشز  دیامن - یم  هئربت  بلاطیبا 
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یتشم ار  وا  دیوگ : یم  دنا و  هدرک  يراکهبت  روشک  رد  مایق و  ینوناق  تموکح  هیلع  هک  دنتسه  یعمج  هیمیت  نبا  رظن  رد  دنتسه و  يدمع 
دندوب رگ  دادیب  حلسم و  راکزواجت  راکمتس و  هکلب  راکاطخ ، اهنت  هن  دندوب  نامثع  لتق  یپرد  هک  اهنآ  همه  دنتشک و  رگمتس  راکزواجت و 
یعرش ياوشیپ  هیلع  هک  یناراکزواجت  نیمز و  يور  ناراکهبت  هلمج  زا  کش  نودب  دنیاپ و  رس و  یب  رـسکبس و  یعمج  ریثک  نبا  رظنرد  و 

هن هک  رگشاخرپ  نوعلم و  زادرپغورد و  یناراکزواجت  رجح  نبا  رظن  ردو  نز ، تمهت  رگمتـس و  ینانئاخ  زابجل و  ینادرخبان  دندرک و  مایق 
دنرادن . لقع  هکلب  روعش ، مهف و  اهنت 

هک نیا  هن  تسناد  یم  نآ  زئاح  ار  نادهتجم  همه  يداهتجا  يار  دیاب  دـشاب  هتـشاد  یتباث  رابتعا  شزرا و  ینیعم و  عضو  يداهتجا  يار  رگا 
ارچ تسا  تیعبت  مارتحا و  لباق  داهتجا  رگا  تشگ . لئاق  زیمت  ضیعبت و  نادهتجم  نایم  درمـش و  رابتعا  یب  ار  يرگید  داهن و  ردق  ار  یکی 
هک ار  ماما  رظن  دنتـشگن ، لئاق  يرابتعا  مارتحا و  نامثعلتق  نیمهتم  دروم  رد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلعنینموملا  ریما  ماـما  يداـهتجا  يار  يارب 
نآ هب  تنـس  نآرق و  بجوم  هب  بسانم  عق  وم  رد  دـتفا و  ریخات  هبنامثع  لتق  نیمهتم  هب  یگدیـسر  هک  دـنکیم  اضتقا  تحلـصم  تفگ  یم 
يو هیلع  دوب - شا  هلابند  نییرورح  گنج  هک  ار - نیفص  لمج و  ياه  گنجشتآ  هدومنن و  انتعا  يو  داهتجا  هب  دوش ؟ یگدیـسر  هثداح 
چیه هـب  تـسا  تـما  نایـضاق  دمآرـس  و  ص )  ) ربماـیپ شناد  رهـش  هزاورد  (ص ) ربماـیپ صن  مـکحب  هـک  ار  شترـضح  يار  دـنتخورفارب و 
ربتعم هداد  رارق  وفع  دروم  ار  هانگ - یب  ود  نآ  هولولوبا - رتخد  نازمره و  لتاق  رمع  نب  هللادـیبع  هک  ار  نامثع  يداهتجا  رظن  اما  دندرمـشن ،

رد نینموملا  ریما  ام  يالوم  هب  رایتخا  قح و  نیا  ارچدـنک  وفع  هتخیر  یقحان  نوخ  هک  ار  یلتاق  دـشاب  هتـشاد  قح  هفیلخ  رگا  دنرامـش . یم 
دهاوخ رداص  نانآ  هرابرد  یمکح  یئار و  هچ  ماما  دوبن  مولعم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دشن  هداد  دـندوب  هدروآ  هانپ  يو  هبهک  ینویبالقنا  دروم 

هید تسین  صخشم  شلتاق  نوچ  ایآ  درک ،
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- دندوب مه  نانچ  و  دناد - یم  دهتجم  ار  نانآای  درک  لمع  يرازف  دبرا  دروم  رد  هک  روطنامه  تخادرپدـهاوخ  یمومع  هنازخ  زا  ار  لوتقم 
شتفلاـخ و رارقتـسا  هب  درک  دـهاوخ  لوکوم  ار  نآ  هب  یگدیـسر  اـی  دنـشاب ، هتـشاد  اـطخ  اـی  تسرد  يرظن  تسا  نکمم  هکینادـهتجم  و 

شیارب درک  یم  ذاختا  ار  ءارآ  نیا  زا  کی  ره  (ع ) ماـما هک  تسا  ملـسم  و  تسا ، روما  لـصف  لـح و  همزـال  هک  یتینما  شمارآ و  يرارقرب 
هک دنتساوخ  دنتساخرب و  تقو  ماما  هفیلخ و  هیلع  هناراک  زواجت  یگنج  هب  دندیـشک و  رب  ریـشمش  هاریب  تعامج  نآ  اما  تشادن ؟ یلاکـشا 

نارازه تشگ و  ادـج  رکیپ  زا  رـس  رازه  اههد  نآ  یط  هک  ندرک  اـپ  رب  یگنج  دوصقم  نیا  یپ  رد  دوش و  ناـشهاوخلد  عباـت  نوناـق  قح و 
هقرفت و هب  دندز و  تسد  یی  يراکهبت  نینچ  هب  يداهتجا  هچ  اب  میسرپ : یم  دش . هتخیر  قحان  ياهنوخ  هدیـشک و  نوخ  كاخ و  هب  هانگیب 
هنتف و هب  دـندنکارپ و  هنتف  بوـشآ و  مخت  دـنتفرگ و  ندرگب  ار  يزیرنوـخ  یمظن و  یب  تیلوـسم  دـنتخادرپ و  تـما  فوفـص  یگدـنکارپ 

دنداتفا . ورف  یهارمگ 
یی یباحص  ره  و  ع )  ) یلع نینموملاریما  هب  نداد  مانشد  هک  تسا  اهنیا  هتفرگ  تروص  نیشیپ  نورق  رد  هک  یبیجع  هرخـسم و  تاداهتجا  زا 

زا وتعامج  هعمج و  هبطخ  زامن و  رد  دـیوگبدب و  دـنک و  تنعل  ار  نانآ  دراد  قح  سک  ره  تسا و  زیاـج  هدرک  يوریپ  شترـضح  زا  هک 
یتح دشابن  بیقعت  شنزرـس و  لباق  چیه  نانآ و  هب  هب  دنارپب  شحف  دنزب و  داد  اه  نمجنا  رد  دـیوگب و  ازـسان  تسد  ياعد  رد  ربنم و  زارف 
زاهک اهنآ  زا  دشاب و  درگنابایب  یتاهد و  داوسیب و  اپ و  رـس و  یب  یمدآ  دنچره  تسا  راکاطخ  يدهتجم  نوچ  دربب  مهيرجا  نآ  زا  رت  الاب 
نابز رب  يا  هملک  هتفر  نانآ  رب  هک  یئاهمتس  ملظ و  زا  دنرادن  قح  شناوریپ  هعیش و  یلع و  اما  دنرودب ، ثحب  سرد و  زا  فراعم و  مولع و 

: دیامرف یم  لاعتم  يادخ  هکنآ  لاح  دنرامش  رب  ار  ناشاه  يراکهبت  اهیدب و  دنیامن و  فصو  دنتسه  هکنانچ  ار  شیوخ  نانمشدو  دنروایب 
دشاب و رحبتم  مولع  همهرد  دنچ  ره  ناشیا - زا  کیچیه  و  دشاب . هدید  متـس  هکنآ  رگم  دیآ  رب  یئوگدب  هب  یئادص  دراد  یمن  تسود  ادخ 

دنکب ، شداهتجا  دانتسا  هب  يراک  نینچ  درادن  قح  ماقمیلاع - يدهتجم 
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هاوخ شداهتجا - هب  تسا و  دیعبت  هجنکش و  نتسب و  نتشک و  بجوتـسم  تفگ  ناراکهبت  نارگمتـس و  نآ  هب  يدب  ناشیا  زا  یـسک  رگا  و 
يانب هک  تقو  نامه  تسخن و  زور  زا  تعامج  نآ  دـنا  هدرک  لمع  ساسا  نیمه  رب  و  درک . دـیابن  یئاـنتعا  هابتـشا - هاوخ  دـشاب و  تسرد 
نخـس نیا  رب  هک  درک  دیهاوخ  هظحالم  دینک  هعجارم  خیرات  هبو  لاجر  لاح  حرـش  ياه  گنهرف  هب  زورما . هب  ات  دش  هداهن  فارحنا  متس و 
هیواعم رب  ندرک  تنعل  عوضوم  رد  هک  قعاوصلا "  باتک "  رد  تسه  رجح  نبا  نخـس  ناتتـسد  شیپ  تسار . هاوگ  ود  دنلداع و  دهاش  ود 

رکب وبا  زا  تسه  یقشم  رس  شدروم  در  دنتسرف  یم  تنعل  دنهد و  یم  مانشد  وا  هب  ناهاوخ  تعدب  یـضعب  هک  نیا  دروم  رد  دیوگ " : یم 
رس یتعامج  زا  فرح  نیا  دریگ و  رارق  راک  ساسا  دناوت  یم  هن  تسین و  انتعا  لباق  اهنآ  فرح  نیاربانب  باحـصا ، رتشیب  نامثع و  رمع و  و 

ادـخ دـنهارمگ و  هتـشگ و  رـس  ییيداو  هچ  رد  هک  نیا  هب  اهنآ و  هب  درادـن  یتافتلا  ادـخ  هک  ناـمرف  اـن  ناداـن و  دـنقمحا و  هک  تسا  هدز 
دب در  رد  عطاق  ياه  ناهرب  مکحتسم و  ياه  تجح  هک  ار - تنـس  لها  هحلـسا  یلکـش و  نیرتدب  هب  هدینادرگ  ناشراوخ  هدرک و  ناشتنعل 

تسا " . هدرک  طلسم  ناشرس  رب  دنراد - زاتممو  هتسجرب  نایاوشیپ  همئا و  هب  یئوگ 
لوسر نداتسرف  تنعل  ثیدح  تسا ؟ یسک  هچ  هجوتم  شیاه  ازسان  و  دهد ؟ یم  مانشد  دنک و  یم  تنعل  ار  یسک  هچ  رجح  نبا  دیناد  یم 

رد تسدياعد  رد  هک  ار  یئاه  تنعل  ار و  هیواعم  هب  ع )  ) یلع نینموملاریما  ندرک  تنعل  ثیداحا  دـیروآ و  دایب  ار  هیواـعم  رب  ص )  ) ادـخ
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تاـبیقعت رد  هشئاـع  نینموـملا  ما  هک  ار  ینیرفن  ار و  رکب  یبانب  دـمحم  رـسای و  راـمع  ساـبع و  نبا  ندرک  تنعل  درک و  یم  وارب  شزاـمن 
دینک . تواضق  ناتدوخ  تسیک  هجوتم  رجح  نبا  مانشد  تنعل و  هک  دوش  نشور  ات  باحصا  رگید  هدرک و  یم  شزامن 
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؟ تسیچ داهتجا ،

رایـسب اه  نوخ  نتخیر  شدانتـساب  هک  يداهتجا  تشاد ، رظن  رد  تفایرد و  ار  شموهفم  دـیمهف و  ار  داهتجا  ینعم  دـیاب  نینچمه  اجنیا  رد 
لامیاپ اه  تمرح  هدش و  هداد  دابرب  اه  سومان  دنا و  هدش  هدیشک  نوخ  كاخهب و  هانگیب  رازه  نارازه  شهار  رد  تسا و  هدش  هتسناد  اور 

دننک و ور  وریز  ار  تعیرش  شدانتسا  هب  هدنامن  يزیچ  هک  دنا  هداد  هعسوت  نادنچ  ار  شموهفم  هدش و  نوگرگد  نیناوق  ماکحا و  هتـشگ و 
داهتجا ایآ  منیبب  دعب ، دنرازگ  ورف  ندرگ  زا  شا  هتـشر  دنلـسگب و  نید  دـنویپ  دنرامـشب و  اور  لوبقم و  ار  یلهاج  مکح  هیور و  راک و  ره 

؟ درک وغل  ار  مالسا  ملـسم  ماکحا  داد و  رییغت  ناوتیم  تسین  لیدبت  لباق  هک  ار  يراج  هدش و  يوریپ  ننـس  شا  هلیـسو  هب  هک  تسا  يزیچ 
هن ای  دننک  لمع  تساوخ  ناشلد  هک  روط  ره  ات  دراد  یم  ینازرا  اهداوسیب  سانلا و  ماوع  هب  ادـخ  هک  تسا  يا  هصیـصخ  ندوب  دـهتجم  ایآ 

هنادـنمدرخ طابنتـساو  رکفت  تنـس و  نآرق و  بوچراهچ  رد  دـهتجم  تسا و  يدـعاوق  طیارـش و  عباـت  دراد و  یباـتک  باـسح و  لوصا و 
بوچراهچ رد  میراد - روظنم  دـنناد  یم  زیاج  ار  صن  ربارب  رد  داـهتجا  هک  ار  تعاـمجنآ  رظن  هک  ضرفب  و  رثکادـح - اـی  دـنک  یملـمع 

ره درادن و  يدعاوق  طیارش و  باتک و  باسح و  هن  ای  دریگ  یم  تروص  لماوع  رداصم و  نیا  هدودحم  رد  داهتجا  ایآ  حیحـص ؟ تالیوات 
نینچ یملاع  منک  یمن  نامگ  نم  دزادرپب ؟ دراد  قح  دزادرپ و  یم  داهتجا  راک  هب  يداوسیب  درگنابایب  ره  یئاپ و  راهچ  ره  هبرگ و  شوم و 

: دنا هتفگ  نینچ  داهتجا  هرابرد  هتسجرب  فورعم و  ياملع  دنادب . یتسرد  راک  دمانب و  داهتجا  ار  يزیچ 
رپ يراک  ماجنا  رد  شـشوک  یعـس و  تیاـهن  ینعم  هب  تغل  رد  داـهتجا  دـیوگ " : یم  ماـکحللا "  لوصا  یف  ماـکحلا  باـتک "  رد  يدـمآ 

رد دنیوگ  یمن  ای  دومن ، داهتجا "  ای "  دهج  یگیر  نتشادرب  رد  دنیوگ  یمن  تهج  نیمه  هب  تسا . نتشاد  لوذبم  تقشم 
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یعس و تیاهن  هرابرددور  یم  راکب  صاخ  يراک  دروم  رد  داهتجا  لوصا ، ياملع  حالطـصا  رد  دیزرو .  " داهتجا ای "  دهج  يا  هناد  لمح 
یم هتفگ  یـسک  هب  دهتجم  درادن . ناکما  نآ  زا  شیب  دوش  ساسحا  هک  يروط  هب  یعرـش  مکح  کی  زا  يروصت  يوجتـسج  رد  شـشوک 

شبجاو و تافـص  زا  دـشاب و  هاـگآ  لاـعتم  راـگدرورپ  دوجو  زا  هک  نیا  لوا  دراد : طرـش  ود  دـشاب و  داـهتجا  فص  هب  فصتم  هک  دوـش 
دـیرم و رداق و  ملاـع و  تسا و  یحو  هتاذ  دـح  یف  دوخ و  يدوخب  تسا  دوجولا  بجاو  وا  هک  دـنادب  و  تسا ، نآ  روخ  رد  هک  یتـالامک 

مکح درازگ و  یم  نوناـق  دـنک و  یم  هفیظو  فیلکت و  نییعت  راـگدرورپ  هک  دروآ  روصت  هب  ناوتب  ساـسا  نیارب  اـت  رگناـیب ، دنمـشیدنا و 
دـشاب رحبتم  ملع  نیا  رد  یمان  ناسانـش  هدیقع  ناملکتم و  نوچ  دنادب و  ار  یـسانش ) هدیقع  و   ) مالک ملع  قئاقد  تسین  مزال  دشاب . یقیقح 

دیامن و ریرحت  وریرقت  ار  دـیاقع  لئالد و  نآ  دـناوتب  هک  يروط  هب  دـشاب  یلیـصفت  لئالد  هب  یکتم  هنیمز  نیا  رد  شملع  تسا  یفاک  هکلب 
هن ارروما  نیا  لئالد  ای  تسه ، گرتس  هیاپ و  دـنلب  لوصا  ياملع  مسر  هک  هنوگنامه  دـیوگب  دـنک و  در  ار  ناروآ  ههبـش  هیدر  تاداقتنا و 

ياه شور  زین  دسانـشب و  دنادب و  ار  نآعاونا  یعرـش و  ماکحا  كرادـم  هک  نیا  مود  طرـش   271 لایرس : هرامش  دنادب . الامجا  الیـصفت ،
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رگیدکی ابكرادم  نآ  یتقو  دـنادب  و  دـمآ . هک  یحرـشب  ار  نآ  رابتعا  طیارـش  بتارم و  فالتخا  ار و  نآ  ياه  تلالد  هوجو  نآ و  تابثا 
یم رب  دننک و  یم  يریگ  هجیتن  اهنآ  زا  ار  ماکحا  هنوگچ  دـنهد و  یم  حـیجرت  يرگید  رب  ار  یکی  تاهجهچ  زا  هنوگچ و  دنتـشاد  ضراعت 

سانش يوار  هک  دناوت  یم  یتقو  ار  هلمج  نیا  دنک . عفر  ار  هدراو  تالاکـشا  تاضارتعا و  ودیامن  ریرقت  دسیونب و  ار  اهنآ  دناوتب  و  دنروآ ،
طیارـش و و  نیعم . نب  ییحی  لبنح و  نب  دمحا  نوچ  نانچمیقـس  زا  حیحـص  زیمت  لیدـعت و  حرج و  ياه  شور  تخانـش  رد  ملاع  دـشاب و 

مزال هتبلا  دـشاب . وحن  ملاع  سانـش و  تغل  دـهد و  زیمت  ماکحا  هب  طوبرم  تایآ  هنیمز  رد  ار  خوسنم  خـسان و  دـنادب و  ار  تایآ  لوزن  ناش 
رد ناشتداع  مسر و  برع و  عاضوا  زا  هک  ردـقنیمههکلب  لیلخ ، هیوبیـس و  لـثم  وحن  ملع  رداـی  دـشاب  یعمـصا  لـثم  یناد  تغل  رد  تسین 

هتشاد عالطا  وگتفگ  باطخ و 
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زاـجم و تقیقح و  یئزج و  یلک و  بکرم و  درفم و  مازتلا و  نیمـضت و  هقباـطم و  دـیآ و  رداـق  ظاـفلا  تلـالد  هب  هک  يا  هزادـنا  هب  دـشاب 
ءامیا و هیبنت و  هراشا و  ءاضتقا و  موهفمو و  قوطنم  دـیقم و  قلطم و  صاخ و  ماع و  رهاظ و  صن و  نیابت و  فدارت و  كارتشا و  یئطاوت و 

دهد . زیمت  دسانشب و  تسا  طورشم  طونم و  نادب  شلئالد  زا  کح  طابنتسا  دمآ و  حرشب  هک  ار  نآ  لاثما 
رد نکل  دوش ، یم  یهقف  لئاسم  همه  رد  يوتف  مکح و  رودص  راد  هدهع  هک  يدـهتجم  قلطم ، دـهتجم  يارب  تسا  يرورـض  طرـشاهنیا و 

مکح طابنتـسا  يارب  هک  ار  هچنآ  دنادب و  تسا  هلاسم  دنچ  ای  کی  نامه  هب  قلعتم  ار  هچنآ  تسا  یفاک  لئاسم  نآ  زا  هراپرد  داهتجا  دروم 
هب يا  همطل  دـشاب  هتـشادن  یعالطا  یهقف  لئاسم  رگید  هب  طوبرم  بلاطم  زا  هک  نیا  و  تسا ، مزال  هلاسم  دـنچ  ای  کی  نآ  هراـبرد  يوتف  و 

عالطا یب  لئاسم  رگید  دروم  رد  یلودـهتجم  يرایـسب  لئاسم  دروم  رد  تسا  نکمم  قلطم  دـهتجم  نینچمه  دـنز . یمن  شتیحالـصو  راک 
تسین ناسنا  تاناکما  دودح  رد  نیا  هچ ، دنادب . ار  شکرادم  یهقف و  لئاسم  همه  هک  تسین  نیا  ندش  یتفم  طرش  تهج  نیمه  هب  دشاب .

. مناد یمن  تفگ : نآ  يات  شـش  یـس و  دروم  رد  دنتـساوخ و  رظنهلاسم  لهچ  هرابرد  وا  زا  هک  هدـش  لقن  کلام "  زا "  ببـس  نیمه  هب  و 
دوب نیا  يارب  یعرـش "  ماکحا  میتفگ "  هک  نیا  دـشاب . ینظ  شلیلد  هکیعرـش  ماکحا  نآ  دریگ و  یم  تروص  یلئاسم  دروم  رد  داـهتجا 
هچنآ زااـت  هک  دوب  نیا  يارب  دـشاب "  ینظ  شلیلد  میتفگ "  هک  نیا  میـشاب . هدرک  ادـجنآ  لاـثما  يوغا و  یلقع و  ياـیاضق  زا  ار  اـهنآ  هک 

ادـج دوب - دـهاوخ  راکهانگ  دـنک  اطخ  شدروم  رد  هک  ره  تسین و  داـهتجا  لـحم  هک  سمخ  نوچ  بتاداـبع  لـثم  تسا - یعطق  شلیلد 
دوب " . دهاوخن  راکهانگ  دشاب  هتشاد  اطخ  طابنتسا  داهتجا و  شدروم  رد  یسک  رگا  هک  تسا  يروما  داهتجادروم  لئاسم  و  دشاب ،

و طانمققحت ، هب  هتـسباو  داهتجا  یکی  تسا : عون  ود  رب  داهتجا  تسا " : نیا  شا  هصالخ  هک  دراد  یبلاطم  تاقفاوم "  باتک "  رد  یبطاش 
نییعت رد  رظن  اما  دوشتباث ، نآ  یعرـش  كردم  يور  زا  مکح  هک  تسا  نیا  شیانعم  و  دنراد ، شلوبق  اقفتم  تما  هک  تسا  يداهتجا  نیا 

تسا ، يررض  تقو  همه  نیا  و  دنام ، یم  یقاب  نآ  لحم 
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نینچ دوجونودـب  یعرـش  هفیظو  فیلکت و  ضرف  و  تشگ ، دـهاوخن  نشور  يداهتجا  نینچ  ماجنا  اب  زج  یعرـش  فئاـظو  فیلکت و  اریز 
نکمم و ریغ  مه  ـالقع  تسا و  نکمم  ریغ  اعرـش  نیا  دوبدـهاوخ و  لاـحم  روـما  ماـجنا  هب  مدرم  نتخاـس  فـظوم  تـقیقح  رد  يداـهتجا 

: تسا عون  هس  رب  دوخو  دشاب  یعطق  دناوت  یم  هک  تسا  يداهتجا  مود  عون  لوقعمان 
هتخیمآ بلاطم  رگید  اب  مکح  رد  ربتعم  فصو  یصن  رد  هک  تسا  نانچ  نآ  و  تسا ، طانم  ندرک  هتفر  هتسش  تقیقح  رد  هک  يداهتجا  - 1
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ددرگ . زیامتم  ادج و  تسا  دئاز  هچنآ  زا  تسا  ربتعم  هچنآ  ات  دننک  یم  هتفر  هتسش  داهتجا  اب  ار  صن  نآ  تروص  نآ  رد  هک  دشاب 
هتخادرپن طانم  هب  دراد  تلالد  یمکح  رب  هک  یـصنهک  تسا  هنوگ  نیدـب  نآ  و  شدـیمان ، طانم  ندروآ  نوریب  ناوت  یم  هک  يداـهتجا  - 2
دراد . مان  یسایق  داهتجا  نیاو  دوش ، هدروآ  نوریب  نآ  زا  وجتسج  ثحب و  اب  هک  دنام  یم  نادب  یصننینچ  زا  مکح  طابنتسا  دشاب و 

هن تسا  عاوـنا  هب  طوـبرم  هچنآ  یکی  تسا : هنوـگ  ود  رب  عوـن  نآ  اریز  تـسا ، طاـنم  قـقحت  هـب  هتـسباو  داـهتجا  لاکـشا  زا  موـس  عوـن  - 3
تسا طانم  ققحت  هب  طوبرم  هچنآ  يرگید  و  نآ . لاثما  تارافک و  رد  قتع  رد  هبقر  عون  دیـصيازج و  رد  لثم  عون  نییعت  دننام  صاخـشا ،

صاخ و يرگید  و  ماعیکی ، دـشاب : هنوگ  ود  رب  طانم  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نانچ  نیاربانب  دـسر . ققحت  هب  شمکح  طانم  هک  یتروص  رد 
ماع . نآ  زا  یئزج 

تفایرد و ساسارب  ایناث - دبایرد . یبوخ  هب  ار  تعیرـش  دصاقم  الوا - دیامن : زارحا  ار  تفـص  ود  هک  دیآ  یم  لئان  داهتجا  هجرد  هب  یـسک 
هب هجوت  هیاپ  رب  تعیرش  هک  میتفگ  دصاقم "  باتک "  رد  یلوا  هراب  رد  دنک . ادیپار  ماکحا  طابنتسا  تردق  تعیرش ، دصاقم  حیحـص  مهف 
اریز دشاب ، فلکم  روصت  كرد و  هب  لوکوم  هک  نیاهن  هتـشگ  نیعم  رازگنوناق  طسوت  حلاصم  وتسا  هداهن  حلاصم  تسا و  هداهن  حـلاصم 

هبترم هجرد و  هس  رب  حـلاصم  هک  هتـشگ  تباث  مات  ءارقتـسا  اب  و  درک . دـهاوخ  قرف  فلتخم  دارفا  روصت  بسح  رب  حـلاصم  تروص  نآ  رد 
رد عیرشت  فده  دصق و  هب  ناسنا  هاگره  سپ  تسا .
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هنیمز رد  (ص ) ربمایپ ینیشناج  تفالخ و  ماقم  تلزنم و  هب  درب  یپ  الماک  ماکحا ، ياه  هعومجم  نآ و  باوبا  تعیرش و  لئاسم  زا  کی  ره 
اریز تسا ، یلوا  تمدـخ  رد  مود ، تفـص  تسا . هدـمآ  لـئان  ادـخ  مکح  قبط  تواـضق  تموـکح و  نداد و  يوـتف  نوناـق و  نید و  میلعت 

تسا و ساسا  تعیرـش  مهف  تهج  نیمه  هب  دـیآ . یم  تسد  هب  تسا  مزال  تعیرـش  مهف  رد  هک  یفرعم  وترپ  رد  ماکحا ، طابنتـسا  تردـق 
هب لوصو  هیام  ار  تعیرش  مهف  دنا و  هداد  رارق  مودطرش  ار  ماکحا  طابنتـسا  تردق  تهج  نیمهبزاب  تمدخ . رد  هلیـسو و  ماکحا  طابنتـسا 

دنا . هتسناد  شا  هبترم 
ره دناوت  یم  هیقف  شددم  هب  هک  تسا  یـسانشنید  هقف و  زا  يدـنلب  هبترم  داهتجا  اهقف ، رظن  رد  اما  لوصا ، ياملع  رظن  رد  داهتجا  تسا  نیا 

ربارب رد  دیامن و  عفر  در و  ار  نآ  رب  دراو  لاکـشاو  دـقن  دـیامن و  جارختـسا  طابنتـسا و  نآ  زا  دـنادرگ و  زاب  شـساسا  لصا و  هب  ار  یعرف 
دنک " . عافد  نآ  زا  دننک  یم  هک  يداریا  کیکشت و 

هراپ هب  لالدتـسا  هشیدنا و  قیرط  زا  هک  دوش  یم  قالطا  یملع  رب  نیعرـشتم  فرع  رد  هقف  دـیوگ " : یم  ماکحالا " ...  " باتک رد  يدـمآ 
دیآ "  لصاح  عرش  یعرف  ماکحازا  يا 

قالطایملع رب  تسا  هتفگ  راـنملا  حرـش  رد  لوصا  ياـملع  زا  تیعبت  هب  یفـسن  هچنآ  رباـنب  هقف  دـیوگ " : یم  قئارلارحب "  رد "  میجن  نبا 
دیآ " . لصاح  یلیصفت  هلدا  زا  لالدتسا  قیرط  زا  هکیعرش  یلمع  ماکحا  هرابرد  دوشیم 

صاخ یعالطا  ینعم  هب  تعیرـش  رد  تسا و  عالطا  یهاگآ و  ینعم  هب  تغل  رد  هقف  هک  نادب  تسا " : هدـمآ  نینچ  یـسدق  يواح "  رد " 
لصاح ملع  عالطا و  اهنآ  رب  هکیسک  مسا  هیقف  صوصن . تایـضتقم  نطاوبو و  اه  تلالد  تاراشا و  یناعم و  رب  عالطازا  دشاب  ترابع  هک 

زا ماکحاهب  ملع  ینعی  لوصا  ملع  رد  هقف  هصالخ ، و  تسا . لوقعم  حیجرت  لوقنم و  حیحـصت  رب  تردق  هقف  دیوگ " : یم  دـشاب " و  هدرک 
راهچ زا  هقف  و  تسا . دهتجم  نامه  لوصا  ياملع  رظن  رد  هیقف  نیاربانب  اهنآ . لئالد  يور 
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تعیرش دشاب . هدش  طابنتـسا  لوا  یلـصا  عبنم  هس  نآ  زا  هک  یـسایق  و  عامجا ، تنـس ، نآرق ، زا  دنترابع  هک  دیآ  یم  تسد  هب  یلـصا  عبنم 
عبات لاح  باصتسا  یئوجیپ و  تسا  عامجا  عبات  رگیدکی  اب  مدرم  راتفر  تسا . تنـس  عبات  باحـصا  راتفگ  تسا . هدوب  نآرق  عبات  ناینیـشیپ 

نیسپ " . زاب  یناگدنز  ایند و  یتخبشوخ  هب  ندیسر  هلمج  نیا  فده  و  تسا . سایق 
دوعـسم نب  دمحا  نب  دـمحم  نب  یلع  رثا  هعیمـسلا "  تالالدـلا  ریرحت  باتک "  رد  دـسیون " : یم  راخزلارحب "  هیـشاح "  رد  نیدـباع  نبا 

زا عرـش  یلمع  ماکحا  هب  ملع  ینعم  هب  احالطـصا  و  تسا ، شناد  مهف و  ینعمهب  تغل  رد  هقف  هک  تسا  هدـمآ  حـیقنتلا "  باتک "  زا  لـقنب 
. " لالدتسا قیرط 

طـسوت اهنآ  زا  یکی  دوش : یم  كرد  هدـیمهف و  هجو  راهچ  زا  تعیرـش  ماکحا  دـسیون " : یم  يربکلا "  هنودـملا  همدـقم "  رد  دـشر  نبا 
تنـس یمود  هدوتـس  میکح  زا  تسا  يا  هدـمآ  دورف  یحو  دـیاین و  شا  یپ  زا  شربارب و  زا  لطاب  ار  نآ  هک  تسا  لـجوزع  يادـخ  باـتک 

: هدومرف مینک و  يوریپ  شتنـس  زا  هداد  روتـسد  ام  هب  هتخاس و  نیرق  شیوخ  يربنامرف  اـب  ار  شیرب  ناـمرف  ادـخ  هک  تسا  ص )  ) يوربماـیپ
دراد یم  هضرع  ربمایپ  ار  هچنآ  هدومرف : و  دشاب . هدرب  نامرف  ار  ادخ  درب  نامرف  ار  ربمایپ  هک  ره  هدومرف : و  ار . ربمایپ  دـیرب و  نامرف  ار  ادـخ 

ادـخ و تایآ  زا  نانزامـش  ياه  هناـخ  رد  هک  ار  هچنآ  هدومرف : و  دـیریگ . زاـب  تسد  دراد  یم  زاـب  تسد  دراد  یم  زاـب  هچنآ  زا  دـیریگب و 
دوجو رد  امـش  يارب  هدومرف : و  تسا - تنـس  نامه  تمکح  زاروظنم  و  دیزاس -. دنپ  هیام  دـیرآ و  رطاخ  هب  دوش  یم  هدـناوخ  رب  تمکح 
تیاده هار  ندش  نشور  زا  سپ  ربمایپ  اب  هک  ره  دیامرف : یم  شتحص  رد  ادخ  هک  تسا  عامجا  یموس  تسه . یئوکین  قشمرس  ادخ  ربمایپ 

نادرگیور ات  نادرگب  يور  وا  زا  وت  دیوپب  نانموم  هار  زا  ریغ  یهار  دزادرپ و  هلداجم  هب 
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تسا . یماجنارس  دب  میروایم و  رد  منهج  هب  ار  وا  تسا و 
ادخ ربمایپ  و  نانموم . هار  ندرک  يوریپ  هب  دـهد  یم  رما  ینعی  دـیئوپن  نانموم  هار  زا  ریغ  یهار  هک  دـنک  یم  دـیدهت  لجوزع  يادـخ  یتقو 

و تنـس ، نآرق ، هناگ  هس  لوصا  يانبم  رب  ساـیق  ناـمه  هک  تسا  طابنتـسا  مراـهچ  دـبای . یمن  قاـفتا  یهارمگ  رب  متما  دـیامرف : یم  (ص )
هب ار  نآ  رگا  هدومرف : هتخاس و  بجاو  ار  نآ  هب  مکح  هدرمش و  ملع  دوش  طابنتسا  هس  نیا  زا  هک  ار  هچنآ  یلاعت  يادخ  اریز  دشاب ، عامجا 

: هدومرف و  دندرک . یم  كرد  ار  نآ  دننک  یم  طابنتسا  هک  ناشیا  زا  هدع  نآ  دنتـشاد  یم  هضرع  تسه  ناشیا  زا  هک  یهدنامرف  هب  ربمایپ و 
یم كرد  ار  نآ  دـننک  یم  طابنتـسا  هک  ناـشیا  زا  هدـع  نآ  دنتـشاد  یم  هضرع  تسه  ناـشیا  زا  هک  یهدـنامرف  هب  ربماـیپ و  هب  ار  نآ  رگا 

هر زا  هچنآ  اریز  تسا ، هداد  ناـشن  وت  هب  ادـخ  هچنآ  بجوم  هب  مدرم  ناـیم  رد  اـت  میداتـسرف  تیاربقح  هب  ار  نآرق  اـم  هدوـمرف : و  دـندرک .
بجوم هب  ناشنایم  رد  و  تسا : هدومرف  هک  اجنآ  هداد  ار  شروتسد  هدینادرگلزان و  وارب  هک  تسنامه  زا  هداد  ناشن  وا  هب  سایق  طابنتـسا و 

 " نک . تموکح  تواضق و  هدینادرگ  لزان  ادخ  هچنآ 
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هیواعم داهتجا  هب  یهاگن 
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هراشا

ءارآ هدرک و  یم  داهتجا "  شیاهراک "  رد  هیواعم  دـنیعدم  هک  یناسک  زا  میریگ و  رب  هیواعم  داهتجا  تیهام  زا  هدرپ  تسا  مزال  اـجنیا  رد 
هدوب سایق  عامجا و  تنس ، نآرق ، هناگ : راهچ  سیماون  عبات  دیمان  یم  داهتجا  هچنآ  رد  وا  ایآ  میسرپب : هتسب  یم  راکب  ار  شیوخ  یطابنتـسا 
تافو زا  شیپ  زا  سپ  لاـس  ود  طـقف  هکنیا  اـب  هتخومآ - یک  هدـناوخ و  ار  شـسردیک  شیپ  و  تسا ؟ هدوب  سانـش  نآرق  اـساسا  تسا ؟

قرف هتسناوت  یم  شا  هدش  حیرشت  لمجم و  نایم  و  هداد ؟ یم  زیمت  هباشتم  زا  ار  مکحم  تایآ  رگم  تسا ؟ هتـشگ  انـشآ  نآ  اب  ص )  ) ربمایپ
رگید دسانـش و  زاـب  ار  شعاوـنا  رگید  شخوـسنم و  خـسانو و  شدـیقم  قـلطم و  دـهد و  صیخــشت  ار  شــصوصخ  موـمع و  دراذـگب و 

تسا ؟ ماکحا  طابنتساهمزال  هک  ار  نآرق  تایآ  تایصوصخ 
تغارف و تروص  رد  هک  یملع  تسا . هداد  یمن  وا  هب  ار  اه  ینتسناد  نیا  لیصحت  ناکما  وهزاجا  شیناملـسم  راهظا  هرود  رد  هیواعم  عضو 

یم تسد  هب  لاس  نیدنچ  رد  ینهذ  دادعتسا  تغارف و  تروص  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  دیآ  یم  تسد  هب  لاس  نیدنچ  رد  ینهذ  دادعتـسا 
حور هک  يا  هیواعم  يارب  دشاب  هدمآ  تسدب  طیارـش  رگید  تغارف و  دادعتـسا و  مدع  اب  یهاتوک  تدم  نینچرد  تسا  نکمم  هنوگچ  دیآ 

شباتک مالـسا و  هب  یعمج  اهلاس  هب  وا  زا  شیپ  يرفاـک ؟ ياـهرواب  هب  هدولآشریمـض  هدوب و  تیلهاـج  لـیطابا  زا  هدـنکآ  زونه  شلقع  و 
دنتـسجن و يرود  شثحب  سرد و  شنمجنا و  زا  یمد  رـضاح و  ار  شتاضافاو  دندوب  دهاش  ار  شربمایپ  هنامیکح  تامیلعت  دنتـسب و  نامیا 
دندربن و نآ  زا  يا  هرهب  نادنچ  کلاذعم  دیدم و  ياه  تدم  دـنتخاس و  يرپس  لاح  نیدـب  اهلاس  دـندوب و  هدراو  تاماهلا  مدـمه  هتـسویپ 

دندنام و تسدیهت  هرسکی  یخرب 
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هدـهع زا  زارد  ینامز  نینچ  فرـص  زا  سپ  نوچ  دـنک و  ظفح  هتـسناوت  ماـمت  لاـس  هدزاودیط  ار  هرقب  هروس  هک  دـنیبب  ار  نآ  بیـصن  یب 
ظفح هب  ات  هدرک  راومه  ناج  نت و  رب  تمحز  جـنر و  ردـقچ  لاح  و  تمعن ، نآ  رب  هدرب  اـه  ساپـس  هدرک و  اـه  یناـبرق  هدـمآ  رب  شظفح 
شناد هیاپ  ومه  تسا و  تمايود  هرامش  تیـصخش  تلیـضف  ملع و  ظاحل  هب  تعامج  نآ  رظن  رد  نیا  و  دنادیم ، ادخ  هدمآ  رداق  ياهروس 

ربخ وا  هب  یتـقو  تهج  نیمه  هب  و  تشذـگ ، دـهاوخ  رد  ص )  ) ربماـیپ هک  تساهتـشون  نآرق  رد  هتـسناد  یمن  هک  هدوب  نانچشینادـنآرق  و 
هک درکنیقی  هدیشک و  ورف  شمشخ  هلعـش  دنکفیبتسد و  زا  ریـشمش  هدرم "  نانآ  دوب و  یهاوخ  هدرم  وت  دیامرف " : یم  ادخ  هک  دناهداد 

نآرق و هب  ار  شملع  دراوم  رگا  و  تسا ، هدروخن  شـشوگ  هب  هفیرـش  هیآ  نآ  هظحل  نآ  ات  یئوگ  تسا ، هدرم  هتـشذگ و  رد  ص )  ) ربماـیپ
نتخوـمآ زا  ارچ  هک  یناـم  یم  ناریح  و  صقاـن ، هچ  شمهف  هدوـب و  یعـالطا  مک  هـچ  هـک  یئآ  یم  تفگـشب  یجنـسب  شبلاـطم  تاـیآ و 

 " مشـش دـلج  رد  هک  ار  یقئاـقح  رگا  تسا . هتـشگهرهب  یب  لـفاغ و  نینچ  هک  هتخادرپ  يراـک  هچب  هدـنام و  زاـب  نآرق  رد  مالـسالوصا و 
تیصخش تعامجنآ  هک  یـسک  داتفا . دیهاوخ  رد  تریح  هب  ودروخ  دیهاوخ  ناکت  یتخـسب  دینارذگب  رظن  زا  میتشون  هراب  نیا  رد  ریدغ "

لئاوا یماع  يداع و  مدرم  هک  تسا  يدح  هب  نآرق  یناعم  مب  ریز و  زا  شیعالطا  یب  درادن و  یمود  زا  رتهب  یعضو  دنرامش  یم  تما  لوا 
يارب هک  تسین  يزاین  تفای . دیهاوخ  یفاک  ردقب  انعم  نیا  رب  يدهاوش  ریدغ "  متفهدـلج "  رد  و  نآ ، زا  رتهب  رترب و  هن  دـنا  هتـشاد  تثعب 

یپ شرادـقم  يزیچان  هب  یناـساب  هکلب  دـیهدب ، دوخب  یتمحز  تنـس  اـی  ینآرق  فراـعم  مولع و  زا  مالـسا  ناـگنهاشیپ  هرهب  هزادـنا  كرد 
دنا هتفرگ  ص )  ) ربمایپ بتکم  رد  اج  هدروآ و  ناـمیا  تثعب  لوا  ياـه  هاـم  اـهزور و  زا  هک  یناـسک  ناـگنهاشیپ و  نآ  یتقو  درب . دـیهاوخ 

هناخ و هکيا  هیواعم  تسا ، مولعم  هدومن  یناملسم  راهظا  ص )  ) ربمایپ تایح  رخآ  ياهزور  رد  هک  هیواعم  لاح  دنشاب  هتشاد  یعضو  نینچ 
هدوب یلهاج  تاداع  وحم  هتشاد و  يزارد  یهاریب  يرگ و  زواجت  هقباس  تسا و  هدوب  یلهاج  زیمآ  كرش  راکفاو  دیلاقت  زا  رپ  شا  هداوناخ 

هتسب و یم  رب  یهلا  یحو  يادن  زا  شوگ  هک  دنا  هدوب  يرصانع  دوخ  تسا و  هدوب  هدزشیدادجا  هناخ  ماب  رب  يراکتـشز  ءاشحفمچرپ و  و 
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وترپ يورب  لد  هتشاد و  یم  زاب  شکرد  زا  درخ 
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دنا . هتسب  یم  رب  شناشخرد 
هب شتایآ  ریسفت  نآرق و  تالکشم  نتخومآ  يارب  قلخ  دندوب و  تما  عجارم  هک  نانآ  دنمولعم  باحـصا  هرود  یمان  ناسانـش  نآرق  يرآ ،
نب یلع  اميالوم  همه  زا  رتالاب  و  تباث ، نب  دیز  و  بعک ، نب  یبا  سابع ، نب  هللادبع  دوعـسم ، نب  هللادبع  دـننام  دـندرک  یم  هعجارم  ناشیا 

جنرغب و لئاسم  ریسفت  كرد و  هب  رداق  يو  مه  و  شتالکشم ، لالح  شزومر و  شیاهزار و  ياناد  تسانآرق و  ياچمه  هک  ع )  ) بلاطیبا
یمن و  دیسرپب . نم  زا  دیسرپن  نم  زا  نآ  زا  شیپ  هدومرف : دوخ  يو  هک  نیارب  دنناتـسادمه  تما  و  تسا . اهنآ  يوگباوج  عطاق و  رظن  راهظا 

میوگن " . ناتخساپ  دیسرپب و  نم  زا  ص )  ) ادخ ربمایپ  تنس  ای  نآرق  زا  يا  هیآ  زا  دوش 

هیواعم یناد  تنس 

: دسیون یم  شدنسم  رد  لبنح  دمحا  دشاب ؟ هتشاد  ینادتنس  زا  تسا  نکمم  یبیصن  هچ  دهن  یمن  ردق  ار  ص )  ) ربمایپ تنـس  هک  يا  هیواعم 
رگم ص )  ) ادخ ربمایپ  ثیداحا  زا  دیـشاب  رذحرب  تفگ : یم  دناوخ و  یمثیدح  هیواعم  هک  مدینـش  مدوخ  دـیوگ : یم  رماع  نب  هللادـبع  " 
ینعم هچ  هتـشگ  تیاور  لقن و  رمع  هرودزا  دـعب  هک  یثیداـحا  زا  نتـشاد  رذـح  رب  ودـیدهت  نیا  دوب " . رمع  هرود  رد  هک  اـه  ثیدـح  نآ 
دوجو نآ  زا  شیپ  رمع و  هرود  رد  هک  یقثوم  دامتعا و  دروم  باحصا  ای  هدش ؟ رایـسب  عیاش و  ثیدح  لعج  هرود  نآ  زا  سپ  رگم  دراد ؟

زاسغورد ثیدح و  لعاج  نآ  زا  سپ  هللااب - ذوعن  يرادنپ - دنتـشگ ؟ قثوم  ریغ  دـنداد و  تسد  زا  ار  نانیمطا  تناما و  نآ  زا  سپ  دنتـشاد 
كانبیع دنا  هدشرشن  تیاور و  هرود  نآ  زا  سپ  دنماکحا و  كردم  هک  ثیداحا  زا  يرایسب  هک  تسا  نآمزلتسم  فرح  نیا  و  دنا . هتـشگ 

تسا رابتعا  یب  نآ - زا  سپ  ای  رمع  هرود  رد  دنا - هتشگ  نایب  لقن و  يا  هرودو  خیرات  هچ  رد  تسین  مولعم  هک  یتایاور  رگم  دوش . هدرمش 
هدرک تیاور  لقن و  يا  هرود  نامز و  هچ  رد  ار  ثیدـح  نایوار ، هک  دـننک  یمن  صخـشم  اساسا  دنتـسین ؟ قثوم  دامتعا و  لباق  شنایوار  و 

میسقت هتسد  ود  هب  ار  تایاور  نآ  يورزا  ناوتب  ات  دنا 
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رگم تایاور ؟ لوبق  ودر  هب  یطبر  هچ  دراد و  یتیـصوصخ  هچ  رمع  هرود  هزات ، تخاس . ادـج  ناقوثوم  ریغ  زا  ار  ناقوثوم  تاـیاور  درک و 
هدـمآ رب  مهم  نیا  هدـهع  زا  یـسک  هچ  تسا ؟ هتـشگ  لصاح  فوشکم و  الماک  هرودـنآ  رد  ثیدـح  ملع  یـسانشتیاور و  قئاقد  قئاـقح و 

رشن لقن و  هچ  ره  تسا و  هدوبن  يزادرپ  تیاور  يزاسغورد و  ناکما  هدیـسرن و  ثیداحا  هب  تناما  تسد  زج  هرود  نآ  رد  رگم  ای  تسا ؟
اه تعدب  دنا و  هدز  اج  ثیدح  مان  هب  ینامز  هچ  ردو  یک  ار  چوپ  ياه  فرح  نآ  تسا  نینچ  رگا  ضحم ؟ تقیقح  هدوب و  تسرد  هتشگ 

تسا ؟ هتشگ  نوگرگد  تقو  هچ  ماکحا  تنس و  هدمآ و  دیدپ  یک  زا 
تـسا یـسک  ومه  و  دناسرب ، نآ  هب  تبـسن  ار  شریقحت  یئانتعا و  یب  تسا  یفاک  هدز  ص )  ) ربمایپ تنـس  قح  رد  هیواعم  هک  یفرح  نیمه 

هدرک یم  يراب  نجل  هدـننز و  تکرح  ثیدـح  رکذـت  لقن و  باوج  رد  هاـگ  هدرک و  یم  تناـها  ریقحت و  ار  شغلبم  ثیدـح و  يوار  هک 
اب یعـضو  راتفر و  نینچ  هک  یـسک  تساهدرک . یم  ناشعنم  هداد و  یم  مانـشد  ثیدـح  ناغلبم  هب  ینجهتـسم  راـبتنوشخ و  نحل  اـب  تسا و 

نینچ هک  تسا  یندرکرواب  رگمای  دشاب ؟ هتخومآ  نآ  زا  ردقچ  دینک  یم  رکف  دنـشاب  هتـشاد  شتایاور  ناثدـحم و  و  ص )  ) ربمایپ ثیدـح 
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طابنتسا نآ  زا  دیامن و  دانتسا  نآ  هب  رظن  راهظا  يرادروشک و  تسایـس و  وراتفر  رد  دشاب و  لئاق  یـشزرا  رابتعا و  ثیدح  يارب  يدوجوم 
هب یکتم  شیوخ  لمع  رد  هکلب  درک ، دهاوخن  ثیدح  زا  طابنتسا  دانتسا و  اهنت  هن  یسک  نینچ  دنک ؟ ادیپ  شساسا  رب  يداهتجا  يار  ودنک 

تسا . هدوب  هنوگنیمه  شیاهراک  رد  هک  دهد  یم  ناشن  خیرات  و  تشگ ، دهاوخن  نآ 
شرمع هرود  مامت  رد  هتشادن  نتخومآ  ثیح  يارب  يدادعتسا  یتصرف و  هدربن و  رسب  یناملسم  راهظا  رد  هاتوک  یتدم  زجهک  نیا  رب  هوالع 
هتسناوت یم  اجک  فصو  نیا  اب  تسا . هتخادرپن  اوعد  گنج و  هرادا و  تسایس و  هب  زج  هدوب و  تنطلس  يرادناتسا و  يرگیـشنم و  مرگرس 

ددرگ ؟ دنمشناد  ثیدح  رد  دزومایب و  تنس 

هحفص 234 ] ] 

هدـش دازآ  ياهدرگنابایب  ای  يو  رـشاعمو  دـندوب  رود  ماش - وا - تماقا  لحم  زا  باحـصا  تیرثکا  هکنآ  لاـح  دزوماـیب  یـسک  هچ  زا  هزاـت 
باحصا هب  دوخ  وا  و  تسا - هدمآ  هیواعم  نارـشاعم  فصو  رد  هکنانچ  هدش - هدیـشک  رد  هب  هارزا  یئاه  ینمی  ای  دندوب  یمالـسا  تاحوتف 

: تفگ یم  اورپ  یب  تسیرگن و  یم  يراوخ  تناها و  هدـید  هب  دوب و  نیبدـب  دـندوب - ثیدـح  نالقان  ماـکحا و  نـالماح  هک  هنیدـم - لـها 
نب هللادـبع  هب  فون   " دـندش . مدرم  مکاح  ماش  لها  دنتـشگ  هناگیب  نآ  زا  نوچ  دـندوب و  مدرم  مکاح  دـندوب  نید  اـب  یتقو  اـت  ناـیزاجح 
یم شباوج  رد  صاع  نب  ورمع  نب  هللادبع  یئادخ . ربمایپ  رای  وت  ثیدح ، نایب  لقن و  رد  ینم  زا  رت  هتـسیاش  وت  دیوگ : یم  صاع  نبورمع 
رمع نب  هللادبع  هب  هیواعم  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد  دنا . هدرک  عنم  ثیدح  نایب  لقن و  زا  ار  ام  نایاورنامرف - ماکح و  ینعی  اهنیا - دـیوگ :

هک دوب  یهاوخ  دب  ینیب و  دب  نیمه  ببـس  هب  زاب  دز  مهاوخ  ار  تندرگ  يا  هدرک  نایب  لقن و  ثیدـح  هک  منک  ادـیپ  عالطا  رگا  هداد  ماغیپ 
تـشحو وتراغ  دابب  ات  هبیط  هنیدـم  هب  داتـسرف  ار  هاطرا  نب  رـسب  نوچ  ینارادرـس  تخیرب و  ار  باحـصا  كاـپ  ورکین و  هدـنام  زاـب  نوخ 

 " فورعم هلمح  رد  دـیزی  شا  هلوت  گس  وا  زا  سپ  و  دروآ ، رد  ناشراگزور  زا  رامد  رابگرم  ناـما و  یب  ياـه  نوخحیبش  اـب  شدریگب و 
دشاب  هتفرن  هاریب  دوش  ردپ  نوچ  سک  ره  هک  دناهتفگ  تسار  و  داد ، همادا  درک و  رارکت  ار  راک  نامه  هرح " 

تسا هدرک  لقن  هیواعم  هک  ییاه  ثیدح  هب  یهاگن 

- مراهچ دـلج  شدنـسم - رد  لـبنح  دـمحا  میـسرب . شباـسح  هب  مینک و  یگ  دیـسر  فلتخم  ياـه  هبنج  زا  میناوت  یم  ار  هیواـعم  تاـیاور 
تسا . يرارکت  يرایسب  هک  هدرک  تبث  هیواعم  زا  ثیدح  شش  ودصکی 

هحفص 235 ] ] 

جنپ رد 93  راب ، ود  رد ص 92  تسا  هدرک  رارکت  راب  هدزناش  هک  دنک "  یم  شـسانشنید  دهاوخب  ار  یـسک  ریخ  نوچ  ادخ  ثیدـح "  - 1
راب . ود  رد 101  ، 99 راب ، ود  رد 98  ، 97 راب ، ود  رد 96  رد 95 ، راب ،

راب ود  راب 102 و 98  هس  رد ص 97 و 96 و 95 و 92  تسا  هدمآ  راب  هد  هک  ص )  ) ربمایپ يوم  ندرک  حالصا  ثیدح "  - 2
راب . ود  راب 100 - ود  رد ص 98 و 93 و 92 و 91  راب  تفه  تفگ "  ار  ناذا  ناتساد  ص )  ) ربمایپ ثیدح "  - 3

رد ص 101 و 97 و 96 و 95 و 93 . راب ، جنپ  يراسگیم "  يازج  ثیدح "  - 4
راب 100 . ود  رد ص 97 96 ، رمع ، رکبوبا و  و  (ص ) ربمایپ تشذگرد  ثیدح  - 5

رد ص 7101 و 95 و 94 و 91 .  " رعشلا هبک  ثیدح "  - 6
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رد ص 99 و 96 و 95 و 92 . ثیداحا "  دروم  رد  شرافس  ثیدح "  - 7
رد ص 97 و 96 و 95 . اروشاع "  هزور  ثیدح "  - 8

راب . ود  رد ص 100 و 96  راصنا "  یتسود  ثیدح "  - 9
ص 11 100 و 93 و 91 . دراد " ... تسود  هک  ره  ثیدح "  - 10

101و 96 . نیرز " ص 100 ، رویز  نمشیربا و  سابل  ندیشوپ  زا  یهن  ثیدح "  - 11
نذوم ص 98 و 95 . دیجمت  ثیدح  - 12

مراد " ص 100 و 99 . هنازخ  طقف  نم  ثیدح "  - 13
هزئاجلا " ص 99 و . يرمعلا  ثیدح "  - 14

راب . ود  دوش " ص 100  شومارف  زامن  رد  هچنآ  يارب  وهس  هدجس  ثیدح "  - 15
دوجس " ص 98 و 92 . عوکر و  رد  تیعبت  ثیدح "  - 16

راب . ود  روتس " ص 93  هماج  يارب  گنلپ  زخ و  تسوپ  ندرب  راکب  زا  یهن  ثیدح "  - 17
یطبر یخرب  هک  اه  نیا  تسین . يرارکت  هک  تسه  رگید  ثیدح  تفه  لهچ و 

هحفص 236 ] ] 

: دـیوگ یم  هک  نآ  ای  دـندرم ، یگلاس  هس  تصـش و  رد  هس  ره  رمع  رکبوبا و  ص)و   ) ربماـیپ دـیوگ  یم  هک  یتیاور  لثمدرادـن  ماـکحا  هب 
؟ دیامن یم  رپ  نادهتجم  يارب  ار  یئالخ  ای  دنک  یم  نید  ماکحا  طابنتسا  هب  یکمک  ایآ  دیکم ، یم  ار  نسح  نابز  هک  مدید  ار  ص )  ) ربمایپ

: میسرب شباسح  هب  هتخادرپ  يو  ثیداحا  نتم  هب  هراب  رگد  هک  تسا  نآ  ياج  کنیا 
رد متـسناد  یم  دیوگ : یم  دـشکب  ارت  ات  مناشنب  تنیمک  هب  ار  يدرم  يدیـسرتن  : دـیوگ یم  وا  هب  هشئاع  دور . یم  هشئاع  هناخ  هب  هیواعم  - 1

نتشک هناریگلفاغ و  هلمح  عنام  نامیا  دیامرف : یم  ص )  ) ربمایپ هک  يا  هدینش  و  درک ، یهاوخن  يراک  نینچ  متـسه  ناما  هناخ  رد  هک  یلاح 
: دـیوگ یم  هیواعم  بوخ . دـهد : یم  باوج  هشئاع  ما ؟ هنوگچ  تیاهاضاقت  ندروآرب  ظاحل  زا  وت و  اب  هطباررد  دـسرپ : یم  هاـگنآ  تسا .

میور . یم  لج  زع و  راگدرورپ  یسرداد  هب  هک  یتقو  يارب  راذگب  ار  اهنآ  هیضق  فرح و  نیاربانب ،
نوخ هتـشگ و  بکترم  هک  یتایانج  مئارج و  رطاخ  هب  هتـسناد  یم  زیاج  ار  هیواعم  نتـشک  هشئاعنینموملا  ما  هک  دیآ  یم  رب  ثیدح  نیا  زا 

نخـس نیا  اب  ار  يو  هیواعم  و  دنک ، مادعا  ار  وا  ات  دنانـشنب  شنیمک  هب  ار  يدرم  هدـید  یم  زیاج  هک  یئاج  ات  تسا ، هتخیر  هک  یقحانياه 
. دـنیبب تمایق  زور  ار  شرفیک  اـت  دـنادرگ  یم  فرـصنم  عناـق و  تسا  بوخ  وا  اـب  راـتفر  رد  وا و  تیاـمح  هدـهع  رد  ناـما و  هناـخ  رد  هک 

چیه هب  هتـشادن و  هتـسناد  یم  وا  هجوتم  هشئاع  هک  يرفیک  ماهتا و  در  يارب  یکـسمتسم  لیلد و  چیه  هیواعم  هک  دوش  یم  هدیمهف  نینچمه 
دیامن و لوکوم  رگید  تقو  هب  ار  رفیک  دعوم  هک  هدوب  نیا  هتـسناوت  هک  يراک  اهنت  تسین . مادـعا  بجوتـسم  هک  دـنک  تباثهتـسناوتن  هجو 
ره تسا  بوخ  وا  اب  شا  هطبار  هک  هتـشذگ  رد  رذـع  نیا  هب  هیواعم  ریـصقت  زا  هدـش و  عناق  هشئاع  هک  تسا  بجع  مه  نیا  دزادـنا . ریخاتب 

مکحب دشاب و  رکب  یبا  نب  دمحم  لتاق  وا  هچرگ  و  رکب ، یبا  نب  دمحم  شردارب  اب  يو  راتفر  هن  ودشابن  بوخ  ادـخ  اب  شا  هطبار  رد  دـنچ 
دـشاب هتـشذگرد  رکب  یبا  نب  دـمحم  شردارب  نوخ  زا  هدوب  بوخ  يو  اب  هیواعم  راتفر  هک  نیا  هناهب  هب  هشئاع  هچرگ  لـتقلا . بجاو  ادـخ 

ار لتق  نآ  رفیکزگره  ادخ 

هحفص 237 ] ] 
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تخیر ار  شنارای  يدـع و  نب  رجح  نوخ  هیواعم  هک  نیا  زا  هشئاع  هکنانچ  تشذـگ ، دـهاوخن  رد  هیواعم  زا  زگره  درب و  دـهاوخن  داـی  زا 
. درذگ رد  راوخ  رگج  هدنه  رـسپ  ناشراکهبت  لتاق  زا  دـهد و  ای  دـناد  ردـههب  ار  كاپ  ياهنوخ  نآ  تسا  لاحم  ادـخ  یلو  دیـشوپ ، مشچ 

هطبار نوچ  اما  تسا ، هدرکن  يدـب  هدوبندـب و  يو  صخـشاب  هیواعم  هک  نیا  رطاخب  طقف  تسبرب  مشچ  اهلتق  اهنوخ و  نآ  زا  هشئاـع  يرآ ،
هاگنآ یهلا و  لدع  هاگداد  رد  زیخاتسر و  رد  هیواعم  ایآ  دشوپب  مشچ  نامثع  نوخ  زا  دشن  رضاح  دوبن  بوخ  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  اب  شا 

ادـخ زا  هتفرگ و  ار  شناـبیرگ  راـگ  زیهرپ  ماـقم و  یلاـع  نمادـکاپ و  درم  نارازه  شناراـی و  يدـع و  نب  رجح  رکب و  یبا  نب  دـمحم  هک 
هدوبن دـب  هشئاع  اب  شا  هطبار  راتفر و  هک  دـهد  تاـجن  دـنک و  هئربت  چوپ  فرح  نیا  اـب  ار  شدوخ  تسناوت  دـهاوخ  دنتـساوخ  ار  ناـشداد 

منک . ضرع  هچ  نم  دروخ ؟ دهاوخ  شدردب  لیلد  نیا  ایآ  تسا ؟
وا عنام  ارچ  تسه - مه  نینچ  و  تسا - نتـشک  هناریگلفاغ و  هلمح  عنام  ناـمیا  رگا  هک  دـنزب  داد  هیواـعم  رـس  رب  تسناوت  یمن  هشئاـع  اـیآ 

ربمایپ باحـصا  زا  کیچیه  ارچ  وا ؟ تسدب  یمالـسا  تیـصخش  نارازه  نتـشک  زا  درکن و  يریگولج  يدع  نب  رجح  نتـشک  زا  تشگن و 
ناـما رد  شماـشآ  نوخ  راـکهبت و  نارادرـس  نازابرـس و  وا و  ریـشمش  زا  هروـنم  هنیدـم  اـی  همرکم  هکم  ادـخ  نما  مرح  نارواـجم  و  (ص )

هک ینامیا  نانچ  هن  تسین و  راوتـساو  مکحم  ینامیا  هک  دـید  دـنکفا و  هیواعم  نامیا  هدـیقع و  هبرظن  هشئاـع  نینموملا  ما  دـیاش  دـندنامن ؟
نابز و زا  ناناملسم  هک  تسا  یسک  ناملـسم  دومرف : هک  هتـسویپ  تحـص  هب  ص)  ) ربمایپ زاو  دندرگ ، نمیا  شنابز  تسد و  زا  ناناملـسم 

دنشاب . نمیا  ناشلام  ناج و  نوخ و  دروم  رد  يو  بناج  زا  مدرم  هک  تسا  یسک  نموم  دنشاب و  تمالس  هب  شتسد 
دناوخ رهظ  زامن  ام  يارب  میتفر  هکم  هب  شهارمه  دـمآ و  ناـماسنیاب  جـح  مزع  هب  هیواـعم  نوچ  : " دـیوگ یم  ریبز  نب  هللادـبع  نب  داـبع  - 2

اجنآ رد  دمایم  هکم  هب  نوچ 

هحفص 238 ] ] 

نایاپب ار  جح  نوچ  دناوخ و  یم  هتـسکش  ار  زامن  تفریم  تافرع  ینم و  هب  یتقو  دـناوخ و  یم  یتعکر  راهچ  ار  ءاشع  رـصع و  رهظ و  زامن 
نب ناورم  دناوخ  یتعکر  ود  ام  اب  ار  رهظ  زامن  یتقو  دوش . جراخ  هکم  زا  ات  دناوخ  یم  مامت  ار  زامن  درک  یم  تماقا  ینم  رد  دـناسر و  یم 

ار نامثع - ینعی  تیومع - رـسپيدرک  وت  هکنیا  زا  رتدب  یلکـش  هب  سکچیه  دنتفگ : دـنتفر و  وا  شیپ  هتـساخرب  نامثع  نب  رمع و  مکح و 
رگم امـش  رب  ياو  دیـسرپ : دناوخ ؟ یم  مامت  هکم  رد  ار  زامن  وا  یناد  یمن  رگم  دنتفگ : روطچ ؟ دیـسرپ : تسا . هدادـن  رارق  شهوکن  دروم 

: دنتفگ ما . هدناوخ  زامن  هنوگ  نیمه  امهنع - هللا  یـضر  رمع - رکب و  وبا  اب  و  ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  نم  مداد ؟ ماجنا  نم  هک  تسا  نآ  زا  ریغ 
يارب هیواعم  سپ  دوب . دـهاوخ  وارب  يریگ  هدرخ  شهوکن و  ینک  لمع  وا  فـالخرب  وت  هک  نیاو  دـناوخ  یم  ماـمت  ار  زاـمن  تیومع  رـسپ 

 " دناوخ . یتعکر  راهچ  ام  يارب  ار  نآ  دش و  نوریب  رصع  زامن 
هتسکش ص )  ) ادخ لوسر  هک  ار  يزامن  هک  شنید  رد  يدیدرتو  داریا  ای  تسا  دراو  هیواعم  یـسانشنید  هقفرب و  اجنیا  رد  لاکـشا  منادیمن 

هکنآ لاح  تسا  هدناوخ  مامتدنا  هدرک  لمع  نانچ  رمع  رکبوبا و  هلمجنآ  زا  دنا و  هتخانـش  يا  هدش  يوریپ  تنـس  مالـسا  تما  هدناوخ و 
رد دـنک  لـمع  تنـس  فـالخرب  هک  ره  تسا ، یتـعکر  ود  رفـس  رد  زاـمن  تسا " : هتفگ  ص)  ) ربماـیپ لوق  زا  هللادـبع  هک  هتـسویپ  تحـصب 

- مکح نب  ناورم  ندرک  یـضار  يارب  دـنک و  یم  لمع  همه  فالخ  رب  تنـس و  فالخرب  كدرم  نیا  اـما  . " تسا ، هتـشگ  رفاـک  تقیقح 
روتسد و تعدب - نیا  هدنرآ  دیدپ  نامثع - شیومع  رـسپ  يوربآ  ظفح  رطاخ  هب  نامثع و  نب  ورمع  و  ص -)  ) ربمایپ يدیعبت  رـسپ  يدیعبت 

ارنیا رگا  و  دناوخ ، ار  یـسانشنید  هقف و  هحتاف  دیاب  دشاب  نیا  ینادثیدح  هقف و  یـساشنید و  رگا  دراذـگ  یم  اپ  ریز  اریمارگ  ربمایپ  تنس 
تسا  كاپ  شباسح  هک  دشاب  هدرک  ینید  یب  زا 
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زا ص )  ) ادخ ربمایپ  ایآ  مسق  ادخب  ار  امـش  دیـسرپ : اهنآ  زا  مدوب . هیواعم  دزن  ص )  ) ادخ ربمایپ  باحـصا  زایعمج  اب  دیوگ : یم  یئانه  - 3
لاعتم يادخ  هب  ار  امش  هک  نیا  هب  دیسر  ات  دیسرپ  يرآ . اریادخ  دنتفگ : دومرفن ؟ یهن  نیمشیربا  هماج  ندیشوپ 

هحفص 239 ] ] 

هک دیناد  یم  دیـسرپ : رگید  یترابعب  ای  هن ... ار  نیا  دنتفگ : دومرفن ؟ یهن  هرمع  جح و  نیب  عمج  زا  ص )  ) ادخ لوسر  ایآ  مهد  یم  دنگوس 
هن اریادخ  : دنتفگ دومرف ؟ یهن  جح - هعتم  ینعی  هعتم - زا  وا 

زین دروم  نیا  رد  ببس  نیمهب  دیامن . ایحا  هدش  هتشاذگ  ص )  ) ربمایپ ملسم  تباث و  تنـس  ربارب  رد  هک  ار  یتعدب  ره  تشاد  رارـصا  هیواعم 
مرکا ربمایپ  تایح  رخآ  ات  هدومن و  زیوجت  نآرق  ار  جـح  هعتم  هک  میدـید  مشـش  دـلج  رد  دـیگنج  تنـس  اب  هدومن و  یناـمرفان  یـشکرس و 

. تسا هدومن  عنم  ار  نآ  يو  اـت  هدـش  یم  لـمع  نادـب  رمع  تموکح  لوا  شخب  رکبوبا و  تموکح  هرود  رد  هتـشگن و  اـغلاو  خـسن  (ص )
شینامیا یب  ینید و  یب  ای  دـیامن  یم  تباث  ار  تنـس  زا  شیعالطا  یب  یـسانشن و  نید  ای  هدوب  رمع  عنم  زا  يوریپ  هک  هیواعم  راک  نیاربانب ،

دروخ یم  وا  هب  یسانشن  نید  یعالطا و  یب  زا  رتشیب  ینید  یب  و  مینادب ، تباث  ار  ود  ره  تسا  رتهب  و  ار ،
یهن نآ  زا  و  دناوخب ، میدیدن  میدوب  رـشاعم  ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  هک  ام  هک  دیناوخ  یم  يزامن  امـش  تفگ : هیواعم  دـیوگ : یم  نارمح  - 4

رصع . زا  سپ  زامن  تعکر  ود  ینعی  درک 
تـسا هدرکن  شکرت  رمع  رخآ  ات  هدناوخ و  یم  شترـضح  هدش و  یم  هماقا  يوبن  هرود  رد  رـصع  زا  سپ  زامن  هک  میدید  مشـش  دـلج  رد 

تباث یتنـس  نآ  هک  دـنا  هدروآ  لیلدو  هدرک  شاخرپ  وارب  باحـصاو  تسا  هدرک  ناشعنم  رمع  ات  دـنا  هدـناوخ  ار  نآ  ناـنچمه  شباحـصا 
ادیپ هیواعم  ات  هتفرگ  یپ  ار  تعدب  نآ  تسا و  هدادن  ناشلالدتـسا  هب  شوگ  رمع  دنچ  ره  دهدن ، خر  رییغت  لیدبت و  ار  ادـخ  تنـس  تسا و 

هرابرد شیعالطا  یب  ینادان و  زا  نیا  ایآ  لاـح  تسا  هداد  تبـسن  ص )  ) ربماـیپ هب  ار  زاـمن  نآزا  یهن  تسا و  هدرک  رتدـب  ار  عضو  هدـش و 
هاوخ دشاب و  هدنیوگ  هیلع  هاوخ  تفگ  ار  قح  دینـش و  دیاب  ار  بلطم  تسا ؟ هدوبن  نیا  زا  شیب  نید  هقف و  زا  شا  هرهب  ای  تسا  هدوب  تنس 

شبناجب .
هک ره  دیوگ : یم  ص )  ) ربمایپ نابز  زا  هک  هدش  لقن  هیواعم  زا  قیرط  دنچ  زا  - 5

هحفص 240 ] ] 

رارکت راب  نیمراهچ  يارب  رگا  شدـینزب ، هنایزات  درک  رارکت  مه  زاب  رگا  شدـینزب ، هنایزات  درک  رارکت  رگا  دـینزب ، هنایزات  دروخ  بارـش  ار 
شدیشکب . درک 

لمع ثیدـح  نیا  دافمب  نآ  زا  شیپ  ای  يرادناتـسا  ای  تموکح  هرود  رد  هدـش  هک  مه  زورکی  یتح  هیواـعم  مناد  یمن  مناریح و  اـجنیا  رد 
شدصقم هب  بارش  راب  اب  یناوراک  دوب  حیرـص  مکح  نیا  عیطم  رگا  تسا ؟ هتـشاذگ  اپ  ریز  تاروتـسد  ماکحا و  رگید  لثم  ار  نآ  ای  هدرک 

لاح رد  شدروخ و  یمن  درک و  یمن  شـشورف  دیرخ و  تشاد و  یمن  شیارب  یهاگـشورف  درک و  یمن  شرابنا  هناخ  ردو  دـش  یمن  هناور 
دومن و یمن  میدـقت  ناریفـس  یمازعا و  ياـهتئیه  هب  درکیمن و  فیرعت  نآ  زا  هناـیوج  هدـبرع  تفگ و  یمن  هداـب  ياـنث  يرعـش  رد  یتسم 

لیطعت ار  راوخبارـش  يازج  مکح  دروخیمن و  بارـش  شربارب  رد  شدـهعیلو  تخاس و  یمن  شیوخ  نیـشناج  ار  شراوخبارـش  هلوت  گـس 
دزیم . دح  ار  ناراوخبارش  درک و  یمن 

دروم زاب  دـنا  هدرک  شتبث  دواد  وبا  يذـمرت و  لبنح و  دـمحا  نوچ  یناثدـحم  دراد و  زاتمم  مکحم و  يدنـس  دـنچ  ره  هیواعم  تیاور  نیا 
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دامتعا لباق  دوخ  هدرک و  شلقن  یئاهنت  هب  هیواعم  نوچ  دـنا  هدومنن  دامتعا  دانتـسا و  نآ  هب  ناشیا  زا  کیچیه  هتفرگن و  رارق  ناهیقف  هجوت 
شیب ات  دنچ  شیاه  هدرک  لقن  همه  هدرک و  لقن  ص )  ) ربمایپ نابز  زا  دوخ  هک  یثیدح  هب  تبسن  شعـضو  نیا  دوش . یمن  هدرمـش  قثوم  و 

تسا . هتشاد  یعضو  هچ  تنس ، مظعا  شخب  هتخوماین و  هدینشن و  هتفاین و  رد  هک  یتفگنه  ثیداحا  هب  تبسن  هک  تسا  مولعم  لاح  تسین .
یهانگ ره  دومرف : یم  ص )  ) ادخ لوسر  هک  مدینـش  درک - یم  لقن  ثیدح  ص )  ) ادخ لوسر  زامک  رایـسب  هک  هیواعم - زا  سیردا  وبا  - 6

دناسر . لتقب  دمع  هب  ار  ینموم  ای  دریمب  رفاک  ناسنا  هک  نیا  زج  دشخبب  تسا  نکمم  ادخ  ار 
هک مدینـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  دسیون : یم  ص )  ) یلع نینموملاریما  هب  يا  همان  رد  هیواعم  دمآ  دهاوخ  مهدزای  دلج  رد  میدـید و  هکنانچ 

يور هب  ار  نانآ  ادخ  دنوش  ناتسادمه  ناملسم  زا  نتکی  ويدرم  لتق  رب  ندع  ءاعنص و  یلاها  رگا  تفگ : یم 
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تخادنادهاوخ . شتآ  رد 
هچ هک  دـینادیم  تسین . نآ  رب  يراـبغ  تسا و  نشور  تقیقح  هیلع ؟ اـی  تسا  وا  عـفن  هب  یتـجح  هدرک  تیاور  هیواـعم  هک  ثیدـح  ود  نیا 

یگنس و ره  تسا و  هدناسر  لتق  هبرامشیب  ینانموم  هتخیر و  رایـسب  ياهنوخیتصرف  ره  رد  نآ  زا  سپ  نیفـص و  ياهدربن  يانثا  رد  یـسک 
هدیشک نوخ  هب  شنامرف  هب  شتسدب و  هک  هانگیب  اسب  تسا و  وا  دمع  لتق  دهاش  ناتـسهوک  رد  ارحـص و  رد  يا  هتوب  یتخرد و  ره  ینش و 

زا يزیچ  هیواعم  رگم  ای  يداهتجايار ؟ سایق و  ای  ناناملسم  عامجا  ای  تنـس  ای  هدرک  زیوجت  نآرق  ار  اه  يزیرنوخ  اه و  لتق  نیا  ایآ  تسا .
حلسم يراکزواجت  هدوب و  سانـشن  نید  لهاجیماشآ و  نوخ  راکهتب  تسا  هدوب  دلب  ماکحا  طابنتـسا  داهتجا و  ای  هتـسنادیم  تنـس  ونآرق 

ثیداحا نآ  بجوم  هب  دنا و  هدـش  تعیب  نامز  کی  رد  هک  يدرف  نیمود  دولآ و  یم  یتیانج  ره  هب  تسد  لامو  توهـش  هاج و  یپ  رد  هک 
هب دسر  هچ  ار  وا  دراد  یقح  مارتحا و  هچ  درک  شمادعا  دیاب  تعیرـش  مکح  هب  هک  یـسک  دش . یم  مادعا  دیاب  میدناوخرب - هک  حـیحص -
هچ هتـشک و  ار  یناسک  هچ  دـیناد  یم  یـشک  رکـشلو  دزاس  اپ  رب  اه  گنج  دـنزب و  نآ  نیانتـشک و  هب  تسد  هفیلخ  ناونع  هب  اـت  تفـالخ 
هک ار  یناسک  نوخ  تسا  هتخیر  ار  هرجـش  تعیب  ناگدننک  تکرـش  زا  نت  اهدص  ردـب و  نادـهاجم  نوخ  تسا ؟ هداد  داب  رب  ار  یتاسدـقم 

هتـسد راد و  هک  رامع  لثمدنا  هدوب  یناسک  ناشنایم  رد  و  دنتـشگ ، دونـشخ  ادـخ  زا  نانآ  تشگ و  دونـشخ  نانآ  زا  ادـخ  دـیوگ  یم  نآرق 
وباو يراصنا  دـیبع  نب  تباث  نیتداهـشلاوذ و  تباث  نب  همیزخ  دـنا و  هتـشک  ار  وا  - هیواعم هتـسد  راد و  ینعی  یلخاد - حلـسم  ناراک  زواجت 

 " يدـع نب  رجح  ناشنایم  رد  و  دـنردب ، نادـهاجم  زا  اهنیا  همه  و  يراصنا ، هلاضف  وبا  يراصنلا و  رـشب  هرمع  وبا  ناهیت و  نب  کـلام  مثیه 
زا رتالاب  رکب . یبا  نب  دمحم  حـلاص  دـباع  و  یعخن ، رتشا  ثراح  نب  کلام  نامرهق  دـهاجم  تسا و  هدوب  ص " )  ) دـمحم باحـصا  بهار 
ام يالوم  تداهش  زا  دنا  هدوب  ناتسادمه  شتعیب  فالخ و  رب  تما  هک  یقح  رب  هفیلخ  سدقم و  ماما  تداهـش  زا  هک  نآ  رت  نیگمهـس  نیا 
زا ار  یمظع  تبیـصم  نآ  وهدروآ  رب  يداش  گناب  هدرمـش و  یتراشب  ار  شلتق  ربخ  هتـشگ و  ناـمداش  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  نینموملاریما 

ماما هئطوتو ، گنرین  اب  هک  ار  يراکهبت  تسا  هتسناد  یهلا  فاطلا 

هحفص 242 ] ] 

زا سپ  هک  ار  یخاتـسگ  راکهبت  تفرگ ، مک  تسد  ناوت  یمن  دـناسر  یم  لتق  هب  دـنک و  یم  مومـسم  ار  ص )  ) ربماـیپ هداون  یتبجم  نسح 
هب ار  ماشآ  نوخ  راکهبت  نیا  درامـش . یم  گرزب  یی  يزوریپ  ار  نآ  درآ و  یم  رب  يداش  دایرف  ص )  ) ربمایپ هیرذ  ماما و  لـتق  يراـکهبت و 

تخاس . دنهاوخ  موکحم  هذخاوم و  تدش  هب  هدرک  تیاور  دوخ  هک  یثیداحا  دانتسا 
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تسا . هدرم  تیلهاج  لاحب  دریمب  ماما  نودب  هک  ره  دیوگ : یم  ص )  ) ربمایپ نابززا  هک  دنک  یم  لقن  هیواعم  زا  حلاص  وبا  - 7
هک شماما  گرم ، ماگنهب  تسا و  هتـشاد  یگرم  هنوگچ  وهدرم  یلاح  هچ  هب  هیواعم  دوخ  میـسرپ  یم  هیواـعم  نارادتـسود  نارادـفرط و  زا 

يوریپ و عامجا  صن و  بجوم  هک  یماما  هعاطالا  بجاو  یماما  ماگنه  نآ  رد  رگم  تسا ؟ هدوب  شا  هدـهع  رب  ماما  نیمادـک  تعیب  هدوب و 
رمک شگنج  هب  تساخرب و  شا  ینمـشد  هب  هیواعم  هک  یماما  ناـمه  زج  ع )  ) یلع نینموملاریما  زا  ریغ  هتـشاد  دوجو  دـشاب  بجاو  شتعیب 

دنویپ بیترت  نیا  هب  دومنن و  يراد  دوخ  یتیانج  شالت و  چـیه  زا  شتفـالخ  تماـما و  ینوگنرـس  يارب  درکن و  لوبق  ار  شتفـالخ  تسب و 
رد درک و  یلاحـشوخ  راهظا  هیواعم  دیـسر  تداهـشب  نوچ  هک  یماما  نامه  تشادرب ؟ ندرگ  زا  مالـسا  دیق  داهن و  ورف  رکیپ  زا  یناملـسم 
هب شتیمومـسم  هعجاـف  رد  هـک  یماـما  نآ  اـی  دوـمن ، یناـمداش  دوـب  مالـسا  تـماو  ص )  ) مرکا ربماـیپ  يراوـگوس  هـک  شتداهــشتبیصم 

عامجا صنو و  یگتسیاش  هک  يا  هفیلخ  ماما و  اب  ایآ  درک . يداش  هدنخ و  شیازع  رد  هیواعم  تسشن و  ازع  هب  ءارهز  همطاف  هیواعمهسیـسد 
تموکح و رـس  رب  ای  تفرگندرگب  ار  شتعاطا  دیق  درک و  تعیب  دناشنشتفالخ  هب  هعماج  نارظنبحاص  هدنامیقاب  دقع " و  لح و  لاجر " 
ار قح  ربماما  دنهاوخ  یم  هدمآ و  دیدپ  ینامرفان  یتسس و  لزلزت و  شهاپس  رد  دید  یتقو  درک و  هسیسد  تنایخ و  دیگنج و  وا  اب  تفالخ 

گنرین هسیـسد و  ره  زا  وتفرگ  راک  عیمطت  هوشر و  زا  تسب و  راـکب  دیـسر  شرظن  هب  هک  يا  هلیح  ره  دـنهد  وا  لـیوحت  هدرک و  راـتفرگ 
؟ درک شتیاور  نیا  زا  يدای  چیه  تدم  نیا  لوط  رد  ایآ  تخاس ؟ رارق  رب  شیوخ  تنطلـس  تخادـنارب و  ار  هقح  تفالخساسا  ات  یـسایس 
ود هک  تسین  اور  ناناملـسم  يارب  تسا و  هدرک  يرپس  دشاب  شا  هدـهع  رب  یماما  تعیب  هکنیا  نودـب  ار  زارد  ياه  لاس  نآ  هک  دـیمهف  ایآ 

یماما تعیب  هک  نیا  نودب  ار  بش 
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شداهتجا هقف و  ای  تسا ؟ هتفرایند  زا  تیلهاج  عضو  هب  هتـشاد و  یلهاج  یگرم  دریمب  لاح  نیدب  رگا  دنادرگ و  يرپس  دشاب  شا  هدهع  رب 
ای تسا ؟ ینثتـسم  هدومرفن - ینثتـسم  نآ  زاار  سکچیه  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  یمومع - یلک و  ماکحا  نیا  زا  وا  هک  درک  یم  مکح  نینچ 

دـننک و تعیب  تفالخ  هب  وا  اب  دـشاب و  هفیلخ  دوخ  هک  ددـنبب  نیاب  عمط  هک  دـش  ببـس  شدوخ  هرابرد  شتلفغ  ماکحا و  زا  شیعالطا  یب 
مه شردپ  هک  وا  نوچ  يا  هدـش  دازآ  ریـسا  دوب و  رود  سب  يو  یگتـسیاش  تیحالـص و  زا  نیا  و  دـنارب ؟ نامرف  ص )  ) ربمایپ ادـخ و  مانب 

تفالخ يدصت  هتسیاش  هجوچیهب  تشادن  دوجو  شتفالخ  هرابرد  یعامجاو  صن  دوب و  هرهب  یب  يدنمدرخ  ملع و  زا  دوب  هدش  دازآ  ریـسا 
لاح هب  شراتفر  عضو و  نیا  اب  هک  دیشیدنا  یمن  چیه  و  ترارـش ، يریگماک و  یئوج و  عفن  ودوب  یبلط  هاج  نآ  يارب  شا  هیام  اهنت  دوبن و 

دهاوخ ایند  زا  كرش  هایـس  رـصع  ياه  تب  لبه "  عاوس " و "  هب "  نامیا  لاح  رب  تشاد و  دهاوخ  یلهاج  یگرم  ودرم  دهاوخ  تیلهاج 
تفر .

یهجوت 
دئاوزلا " و عمجم  رد "  یمثیه  ظفاح  تسا "  هتـشاد  یلهاج  یگرم  دریمب  ماما  نودب  سک  ره  دومرف "  (ص ) ربمایپ هک  ار  هیواعم  ثیدح 

دلسگب تعاطا  دنویپ  سک  ره  " و  هک ... هدوزفا  نیااب  دواد  وبا  و  دنا ، هدرک  تبث  رمع  نب  هللادبع  قیرط  زا  دنسم "  رد "  یـسلایط  دواد  وبا 
درادن . شیوخ ) راک  زا  عافد  يارب  ) يا هدیدنسپ  لیلد  چیه  هک  دمآ  دهاوخ  رد  یلاح  رد  تمایق  هنحص  هب 

زا تسا ، هدـیدرگ  میکحت  هتـشگ  تیاور  فلتخم  قرط  زا  نوگانوگ  تارابعب  یلو  نومـضمنامه : اب  هک  يرگید  ثیداحا  اب  ثیدـح  نیا 
دیوگ : یم  هک  یتیاور  هلمج  نآ 

لاحب تشادن  هدهع  رب  یتعیب  هک  درم  یلاح  رد  هک  ره  دومرف : ص )  ) ربمایپ
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تسا "  هدرم  تیلهاج 
و دئاوزلا ، عمجم  رد  یمثیه  ظفاحو  شریـسفت  رد  ریثک  نبا  ننـس "  رد "  یقهیب  تسا و  هدرک  تبث  شیوخ  حیحـص "  رد "  ملـسم  ار  نیا 
- تیاور نیمهب  تسا  یئافک  بجاو  تمایق  ات  ناناملـسم  يربهر  يارب  هفیلخ  بصن  هک  نیا  تاـبثا  يارب  ءاـفخلا "  هلزا  رد "  هللا  یلو  هاـش 

تسا . هدرک  دانتسا  ترابع - نیمه  اب  ینعی 
لبنح دمحا  ار  نیا  تسا " . هدرم  تیلهاج  لاحب  دشاب  هتـشادن  هدهع  رب  یتعاطا  هک  دریمب  یلاح  رد  هک  ره  دیوگ " : یم  هک  یتیاور  رگید 

دنا . هدرک  تبث  دئاوزلا  عمجم  رد  یمثیه  شدنسم و  رد 
یلهاج یگرم  ای   ) تسا هدرم  تیلهاج  لاحب  درم  هتخانـشن  شیوخ  ناـمز  ماـما  هک  ره  دومرف : ربماـیپ  هک "  تراـبع  نیاـب  یتیاور  نینچمه 

ار ربمایپ  دیرب و  نامرف  ار  ادخ  هیآ "  رانک  رد  دافم  موهفم و  ظاحلب  ارنآ  هدروآ و  دصاقملا "  حرش  رد "  ینازاتفت  ار  نیا  ( " تسا . هتـشاد 
پاچ نایدصتم  نکل  تسا  هدرک  دانتسا  ترابع  نیمه  هب  یفسن  دئاقع  حرـش  رد  ینازاتفت  مه  تسا . هداهن  ار "  ناتناهدنامرفو  دیرب  نامرف 
يراق یلع  خیـش  دوش . یم  لماش  زین  ار  ثیدح  نیاهک  دـنا  هدرک  فیرحت  ار  نآ  زا  هحفـص  تفه  لاس 1313  پاچ  رد  باتک  نآ  رـشن  و 

هدمآ ملسم  حیحص  ردهک  ربمایپ  ثیدح  نیا  ینعم  دیوگ : یم  وهدروآ  ار  بلطم  نیمه  هئیضملا "  رهاوجلا  همتاخ  یف  هاقرملا  فلوم " 
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هب شیوخ  یناگدنز  هرود  رد  دیاب  هک  ار  یسک  ناسنا  هک  تسا  نیا  تسا  هدرم  تیلهاج  لاحب  درم  هتخانـشن  شیوخ  نامز  ماما  هک  ره  هک 
دسانشن . دریگ  رارق  يو  يربهر  تحت  دیامن و  ادتقا  يو 

یلهاج لاحب  درم  تسج و  هرانک  یمالـسا ) ي   ) هعماج زا  دش و  نوریب  يربنامرف  هرئاد  زا  سک  ره  دومرفربمایپ : هکتیاور "  نیا  نینچمه 
حیحـص ود  زا  لقنب  لوصولاریـسیت "  رد "  تسا و  هدرک  تبث  ننـس "  رد "  یقهیب  شیوخ و   " حیحـص رد "  ملـسم  ار  نیا   " تسا . هدرم 

تسا . هدمآهریره  وبا  قیرط  زا  يراخب  ملسم و 
نودـب سک  ره  هک "  نیا  تسا " و  هدرم  یلهاج  لاحب  درم  تسج و  هرانک  یماـگ  یمالـسا ) ي   ) هعماـج زا  سک  ره  هک "  تیاور  نیا  و 

تسا  هدرم  تیلهاج  لاحب  دریمب  ماما 
يالاب یماما  هک  نیا  نودب  سک  ره  هک "  ترابع  نیاب  یمثیه  تسا و  هدروآ  ظحاج  هینامثعلا  باتک  ضقن  هصالخ  رد  یفاکسا  رفعج  وبا 

تیلهاج لاحب  دریمب  شرس  يالاب  یماما  هک  نیا  نودب  سک  ره  هک "  ترابع  نیا  هب  تسا " و  تیلهاج  ندرم  شندرم  دریمب  دشاب  شرس 
 " تسا . هدرم 

هدرم  تیلهاج  لاحب  دشابن  يا  هعماج  ماما  يربهر  تحت  هک  دریمب  یلاح  رد  سک  ره  نیاو " :
فلاخم ینعی   ) دنیـشن سپ  او  ناناملـسم  زا  یماگ  هک  ره  اریز  دیامن ، لمحت  ربص و  دـیاب  دـنیببراوگان  يراک  شهدـنامرف  زا  سک  ره  و " 

تیلهاج لاح  هب  دریمب  و  دیامن )
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 " دشاب هدرم 
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تسین شنتفریذپ  زا  يزیرگ  دنا و  هدومن  شتباث  دنراد و  قافتا  نآ  رب  اه  دنسم  حاحص " و  ثیدح و "  ياه  باتک  هک  تسا  یتقیقح  نیا 
يدیدرت نآ  رد  سکچیه  دنا و  هتفاین  فالتخا  شرـس  رب  رفن  ود  یتح  تسا و  یناملـسم  همزال  دـنرادن و  شلوبق  زج  يا  هراچ  ناملـسم  و 

ندرم تیلهاج  لاحب  اریز  دوب ، دـهاوخ  راگتـسران  ماـجرف و  دـب  دریمب  ربهر  ماـما و  نودـب  سک  ره  هک  دـیآ  یم  رب  نآ  زاو  تسا . هدومنن 
داحلاو . رفک  لاح  هب  ندرم  تسا و  اهندرم  نیرت  تسپ 

هزنم كاپ و  نآرق  مکح  هب  هک  هرهاط - هقیدص  ارهز  همطاف  هک  نیا  نآو  دیآ  نایم  هب  تسا  مزال  هک  تسه  یقیقد  بلطم  هتکن و  اجنیا  رد 
زا دندرگ و  یم  دونـشخ  شیدونـشخ  هب  دیایم و  مشخ  هب  شمـشخ  زا  ربمایپ  ادـخ و  يوبن  شیامرف  مکح  هب  تسا و  یـشزغل  هانگ و  ره  زا 

وهتشادن هدهع  رب  دنرامـش  یم  شنامز  ماما  هفیلخ و  هک  ار  یـسک  تعیب  هک  تسا  هتفر  ایند  زا  یلاح  رد  دنوش - یم  هدرزآ  شندش  هدرزآ 
يراددوخ هفیلخ  حالطـصا  هب  نآ  اـب  تعیب  زا  شرـسمه  یناگدـنز  لوط  رد  هامـشش و  تدـم  زین  شرهوش  تسا و  هدرک  یمن  ادـتقا  وا  هب 

همطاف نوچ  اما  دـندوب ، لئاق  مارتحا  یلع  يارب  دوب  هدـنز  همطاـف  اـت  مدرم  هک "  تسه  يراـخب  ملـسم و  حیحـص "  ود "  رد  تسا . هدومن 
ار یلع  شمارتحا  هب  همطاف و  یگدنز  هرود  رد  مدرم  دسیون " : یم  مهفملا "  رد "  یبطرق  تشگ " و  هریت  مدرم  اب  یلع  هطبار  تشذگرد 
نآ ات  درم و  همطاف  یتقو  اما  همطاف . یگدنز  راد  هدـهع  رـسمه و  یلع  دوب و  ادـخ  لوسر  رکیپ  زا  يا  هراپ  همطاف  نوچ  دـندرک  یم  مارتحا 

دنزاس و یمومع  میمـصت  لوبق  هب  راداو  ار  وا  هک  دـندیدن  یعنام  دنتـشاذگ و  ورفار  مارتحا  نآ  مدرم  دوب  هدرکن  تعیب  رکبوبااب  یلع  تقو 
دروخب " . مهب  ناشتدحو  دنراذگن 

فئاـظو زا  یکی  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  هرهاـط  هقیدـص  هک  نیا  یکی  تسا . اـهنآ  زا  یکی  رد  تقیقح  تـسین و  شیب  لاـمتحا  هـس  اـجنیا  رد 
ناناملسم تسا و  هتشاد  ررقم  شردپ  نید  هک  يا  هفیظو  نیرت  مهم  نیرتگرزب و  هب  دشاب  هدرکن  لمع  شیوخ  یمالسا 
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هدوب هتـشاذگ  اپ  ریز  ار  شردپ  تنـس  هک  یلاح  رد  هللااب  ذایعلا  دـنا و  هدرک  لمع  نآ  هبداوسیب  داوساب و  یتاهد و  نیـشن و  رهـش  زا  یگمه 
هدومن لوبق  مالسا  تما  هدرک و  شتبث  تیاور و  ینس  هعیش و  نانادثیدح  هکنیا  اب  دشابن  حیحص  ثیدح  نآ  هکنیا  رگید  دشاب . هتفر  ایندزا 

تسا هتسناد  یمن  نآ  قیال  ار  وا  وهتخانش  یمن  تیمسر  هب  ار  رکبوبا  تفالخ  ءارهز  همطاف  هکنیا  لامتحا  نیرخآ  تسا . هتسناد  شتسرد  و 
تسا . هدوب  هدیقعمه  يارمه و  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  نایقتم  يالوم  اب  و 

دوخ نآرق  هک  هدوب  یسک  رسمه  هک  (ص ) ربمایپ ياناد  افو و  اب  یمارگ و  رتخد  دیوگبو  دنادب  دراو  ار  لوا  لامتحا  دناوت  یم  ناملـسم  ایآ 
ادـخ و ياضر  قطنم و  لقع و  فالخ  رب  هداد  ماجنا  يراک  تسا  هدوب  يو  ینییعت  شربمایپ  نیـشناج و  یـصو و  هدـناوخ و  شنیما  ربماـیپ 

نیا زا  سپ  اریز  تسین  دراو  مه  مود  لامتح  دنادب . دراو  ار  یلامتحا  نینچ  ای  دنزب  دـناوت  یمن  یفرح  یینچ  یناملـسم  چـیه  هن ، شربمایپ ؟
هدروآ دورف  شربارب  رد  میلست  رس  دنا و  هدید  عمج  تایاور  نآ  رد  ار  تحـصطیارش  ناسانـشثیدح  هتـسویپ و  تحـصب  روکذم  ثیدحهک 

دنام یمن  یقاب  یموسزج  یلامتحا  نیاربانب  دهد . یمن  ار  ثیدح  نآ  ندوب  تسردان  لامتحا  ینادان  چیه  تسا  هتفریذـپ  ار  نآ  تما  دـنا و 
زا یلاح  رد  هتـسناد و  یمن  ماما  هفیلخ و  ار  وا  هتخانـش و  یمن  تیمـسرب  هرهاط  هقیدـص  ار  رکبوبا  تفالخ  هک  تسا  نیا  تقیقح  هناـگی  و 
اب تعیب  هب  ار  شرـسمه  هن  هدومنن و  تعیب  وا  اب  ببـس  نیمه  هب  زین  یلع ع  نینموملاریما  هدوب و  رازیب  هفیلخ  تفالخ و  نآ  زا  هک  هتفر  اـیند 

. تسا هدرم  تیلهاج  لاح  هب  دـشابن  شا  هدـهع  رب  یتعیب  دریمب و  هتخانـشن  ار  شناـمز  ماـما  سک  ره  هتـسناد  یم  هک  یلاـحرد  هدـناوخ  وا 
درواین . دورف  شیدصتم  نامرف  هب  رس  دوب و  رازیبدیاب  نینچ  یتفالخ  زا  نیاربانب ،

وبا تشگ و  ناور  ص )  ) ادـخ لوسر  لاـبند  هب  هریره  وبا  یپ  زا  هیواـعم  دـیوگ : یم  شدـج  لوقزا  دیعـس  نب  ییحی  نب  ورمع  هیما  وـبا  - 8
هیواعم هب  باطخ  هتـشادرب  رـس  راب  ود  ای  کـی  نتفرگ  وضو  عقوم  رد  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هاـگن  درک . تیاکـش  ص )  ) ربماـیپ هب  وا  زا  هریره 
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رب نم  دـیوگ : یمهیواعم  شاب . لداع  سرتب و  لج  زع و  يادـخ  زا  یتشگ  ( یتموکح ياهراک  زا   ) يراک راد  هدـهع  رگا  هیواعم  يا  تفگ :
هکنآ ات  موش  يراک  يدصت  راتفرگ  هک  مدیشیدنا  یم  هتسویپ  (ص ) ادخ لوسر  شیامرف  ساسا 
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مدش . شراتفرگ 
دربن دای  زا  اـی  تنطلـس ، هرود  رد  هن  درک و  لـمع  نآ  هب  يرادناتـسا  هرود  رد  هن  درب و  داـی  زا  ار  ص )  ) ربماـیپ شرافـس  درم  نیا  هنافـساتم 

یترورـض دومنراتفريراکمتـس . يزروهانگ و  يراکهبت و  ياضتقم  هب  تفگ و  كرت  هرـسکی  ار  يوقت  تلادع و  درکن و  نآ  هب  یئانتعاو 
هدنناوخ هتفر و  تاراشا  ریدغ " هرود "  ود  نآ  زا  يا  هراپ  هب  نوچ  مروایب  اجنیا  ردار  تازواجت  تایانج و  نآ  ههایـس  هرابرد  هک  منیب  یمن 

دیامن . هعجارم  اهنآ  هب  دناوت  یم  یمارگ 
هب رمک  هک  زور  نآ  ای  دوب  هدرک  شرافـس  نیا  زا  يداـی  دور  نتـشک  هب  تشاذـگ  دیـشک و  نماد  هب  ناـمثع  يراـی  زا  اـپ  هک  يزور  شاـک 
هک هاـگنآ  دومن و  یم  هئطوتو  هسیـسد  شردـقنارگ  تیـالو  یمظع و  تفـالخ  هیلع  تسب و  ع )  ) یلع نینموـملاریما  شناـمز  ماـما  گـنج 

بیقعت و دروم  شتاناکما  یئاناوت و  همه  هب  ار  تما  نمادکاپ  حـلاص و  لاجر  درک و  یم  دـیعبت  تشک و  یم  ار  ورتسار  لداع و  باحـصا 
. درک یم  ینادنز  دز و  یم  تشک و  یم  ماهتا  ندمآ  دراو  درجم  هب  همکاحم و  یب  ار  نانآ  داد و  یم  رارق  نتسب  نتـشک و  دیدهت و  رازآ و 
هک نیا  ای  دوب ؟ يراگزیهرپ  لدع و  هر  زا  شیراوخابر  يراسگیم و  بارـش و  شورف  دیرخ و  ای  دوب ؟ اوقت  تلادع و  زا  شیاهراک  نیا  ایآ 

بوخ هک  ار  يدیزی  تخاس ، شیوخ  نیـشناج  ار  دـیزی  درک و  نایفـس  یبا  هب  بوسنم  (ص ) ربمایپ روتـسد  تنـس و  فالخ  رب  ار  دایز "  " 
هزنم و كاپ و  ماما  هک  دشاب  نیا  شیاوقت  لدع و  ياه  هنومن  نیرتزراب  دیاش  تخانش ؟ یم  سکرهزا  رتهب  ار  وا  شردپ  شمیـسانش و  یم 

شنارادناتسا مدرم و  هب  داتسرف و  یم  تنعل  وا  رب  تسد  ياعد  رد  تفگ و  یم  ازسان  ربنم  رـس  رب  داد و  یم  مانـشد  زیرکی  ار  نایقتم  يالوم 
رب نایوما  هرود  رخآات  شروآ  مرـش  تعدب  دنتـسرف و  تنعل  دنهد و  مانـشد  وا  هب  اهناتـسا  زکارم  گرزب و  ياهرهـش  همه  رد  ات  داد  نامرف 

ثاریمب ؟ راگدایب و  وا  زا  دنام و  ياج 
- رگا ای  تسا ؟ هدرکن  هک  دـنکب  يوقت  لدـع و  فالخ  رب  دوب  نکمم  يراک  هچ  دوب  هدرکن  شرافـس  نیا  وا  هب  مرکا  ربمایپ  رگا  مناد  یمن 

تسا هدرک  هچنآ  زا  رت  هناراکهبت  رتدب و  یئاهراک  هچ  دوب  هدرک  وا  هب  نآ  فالخ  رب  یشرافس  مرکا  ربمایپ  هللااب - ذوعن 
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تفای ؟ ناوت  یم  اهنآ  زج  یئاهیراکفالخ  رگم  ای  دوب  نکمم 
سانـش نید  اروا  دهاوخب  ار  یـسک  ریخ  رگا  ادخ  دومرف " : هک  مدینـش  ادخ  ربمایپ  دوخ  هک  تسا  هدش  تیاور  هیواعم  زا  قیرط  دنچ  زا  - 9

هک دـنا  هدوزفانآ  رب  یـضعب  دـنادرگ " . یم  سانـشنید  ار  وادـهاوخب  یـسک  يارب  يریخ  رگا  ادـخ  رگید " : یترابع  هب  اـی  دـنادرگ "  یم 
درواین . شقطن  رد  ار  ثیدح  نیاو  دنک  یقطن  دش  یم  رتمک  هیواعم 

یقطن هدـش  یمن  هیواعم  هک  نیا  هدـمآ و  راب  هدزناش  لبنح  نب  دـمحا  دنـسم  رد  هکیروطب  شتیاور  رارکت  ثیدـح و  نیا  كرد  ندـینش و 
ص)  ) ربماـیپ میلاـعت  تاروتـسد و  دـنبیاپار  وا  دراذـگب و  رثا  هیواـعم  دوخ  رد  هک  دوب  نیا  شا  همزـال  درواـین  ناـبز  هب  ار  نآ  دـنک و  داریا 

رود اه  گنـسرف  یـسانشنید  هقف و  تنـس و  زا  هدـشن و  نینچ  مینیب  یم  اما  یهقف ، يدابم  ماکحا و  هب  لماع  سانـشنید و  هیقف و  دـنادرگ و 
دنبیاپ دـیقم و  یهقف  لوصا  ماکحا و  هب  اهنت  هن  تسا و  هتـشگ  رت  هقف  یب  رتسانـش و  نید  رت و  عـالطا  یب  یـسک  ره  زا  هک  يروطب  هدـنام 

دلج 20 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


زا يا  هظحالم  لباق  زیچ  میرذـگب  رگا  درادـن  یطابترا  هقف  اب  هک  یثیدـح  دـنچ  زا  هتفاین و  يا  هرهب  مه  یـسانش  نید  هقف و  زا  هکلب  هدوبن ،
هتـشاد نابز  رب  هتـسویپ  هدرک و  لقن  دوخ  هک  ثیدح  نامه  بجومب  هک  دناسر  یم  قئاقح  نیا  مامت  تسا . هدومنن  تیاور  تنـسو  ثیدح 

تسا . هدوب  بسانتم  راوخ  رگج  هدنه  رسپ  عضو  اب  ریدقت  نیا  تسا و  هدرکن  شسانشنید  هتساوخن و  ریخ  هیواعم  يارب  ادخ  تسا 
نیا صاع  نب  رمع و  نب  هللادـبع  دیـسر  ربخ  يو  هب  هک  مدوب  هیواـعم  دزن  شیرق  زا  یتئیه  اـب  نم  دـیوگیم : معطم  نب  ریبج  نب  دـمحم  - 10

یئانث زا  سپ  تساخرب و  تشگ و  كانمـشخ  هیواعم  دیـسر . دهاوخ  روهظ  هب  ناطحق  زا  یهاشداپ  هدنیآ  رد  هک  دهد  یم  رـشنار  ثیدـح 
تسا نآرق  رد  هنهک  دنهد  یم  رشن  دننک و  یم  لقن  ینانخس  امش  زا  یـضعب  دنا  هداد  عالطا  نم  هب  تفگ : دوب  لج  زع و  يادخ  هدنبیز  هک 

اریز دیشاب ، رذحرب  دزاس  یم  هارمگ  ار  شنابحاص  هک  یئاه  نامرآ  زا  دنتسه . امش  نالهاج  اهنیا  تسا . هدیـسر  ص )  ) ادخ لوسر  زا  هن  و 
نید یتقو  ات  ناشیا  اب  نآ  رس  رب  یسکره  دوب و  دهاوخ  شیرق  نایم  رد  تموکح  نیا  دومرف : یم  هک  مدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  نم 
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درکدهاوخ . راسنوگن  ار  وا  ادخ  دیامن  شکمشکدنراد  یم  رارق  رب  ار  تعیرش  و 
نیا هن  دوب  دهاوخ  هاشداپصخـش  نآ  هک  هتفگ  صاع  ورمع  نب  هللادبع  تسا . هدیمهفن  دشاب - حیحـص  هک  ضرفب  ار - ثیدح  نیا  هیواعم 

ناهاشداپ زا  هدربماـن  هاـشداپ  تسا  نکمم  دـنا و  هدوب  شیرق  ریغ  زا  يرایـسب  ناـهاشداپ  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  سپ  میناد  یمو  هفیلخ ، هک 
یتقو ات  هک  دنتـسه  یـشرق  ینایاوشیپ  همئا و  هدرک  دای  وا  هچنآ  اریز  دنک ، یمن  ضقن  در و  ار  نآ  هیواعم  فرح  نیاربانب  دـشاب . هماکدوخ 

یـشرق ناـیاوشیپ  هـمئا و  نآ  رامـشرد  دـنا  هدرک  لـمع  شفـالخ  رب  هـکلب  هدرکن  رارقرب  ار  تعیرـش  هدـننکرارقرب  یهللا و  ماـکحا  يرجم 
يوزرآ ردو  دهد  هار  لد  هب  ار  تفالخ  يدصت  نامرآ  درادن  قح  دشاب  یـشرق  دشابن و  یناطحقهچرگ  هیواعم  بیترت ، نیاب  دوب . دـنهاوخن 

عونمم نآ  يدصت  زا  زین  دوخ  هک  دروآ  رطاخ  هب  تفالخ  يدصت  يوزرآ  زا  نایناطحق  نتـشادرذحرب  ياجبدیاب  هکلب  دـشاب ، یماقم  نینچ 
هدهع دناوت  یم  ردب  نادهاجم  ریغ  یـسک  ار  تفالخ  رگم  دنراد ؟ تفالخ  قح  یمالـسا  تاحوتف  هدش  دازآ  ناریـسا  رگم  تسا . مورحم  و 

یمهـسهدوب شا  هناخ  زارف  رب  هک  یئاشحف  مچرپ  راوخ و  رگج  هدنه  رگم  دشاب ؟ راگزیهرپ  ورتسار و  لداع و  دیابن  هفیلخ  رگم  دـش !؟ راد 
درب . دنناوت  یهلا  تفالخ  زا 

شیب وا  :" دیوگ یم  يو  قح  رد  هریره  وبا  هکنآ  لاح  درامـش  یم  نادرخیب  نالهاج و  زاار  ورمع  نب  هللادبع  كدرم ، نآ  هک  تسا  بیجع 
زا شیب  وا  دـیوگ " : یم  هدروآرمع  وـبا  هک  یتراـبع  هب  اـی  تسا "  هتـشون  یم  ثیدـح  هدرک و  لـقن  ثیدـح  ص )  ) ربماـیپ زا  ناـگمه  زا 

ربمایپ زا  تخومآ و  نآرق  دوب . دنمـشناد  ظفاحو و  لضاف  يدرم  دـیوگ " : یم  و  تسا " ... هدرکظفح  ثیدـح  ص )  ) ادـخ ربمایپ  ناگمه 
شریذپان یگتـسخ  تدابع  شناد و  یناوارف  ببـس  هب  ار  يو  رجح  نبا  شداد " و  هزاجا  دسیونب و  ار  شثیداحا  هک  تساوخ  هزاجا  (ص )

تسا . هدرک  دیجمت  هدوتس و 
هک دناوخ  یم  ملع  یب  نادان و  ار  وا  ودنک  یم  شاخرپ  يو  هب  نانچ  هیواعم 
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يو هب  تماص  نب  هدابعهک  ار  ینخس  رادیب  قلخ  رایشوه و  ناققحم  هک  نیا  زا  لفاغ  تسا  گرتس  یهیقفو  رحبتم  يدنمشناد  دوخ  يرادنپ 
 " تسا وت  زا  رتاناد  هدنه  تردام  هک "  ار  نخس  نیا  دنا ، هدرپس  رطاخ  هب  تسا  هتفگ 

شا ینادثیدح  ملع و  رادقم  نیا  تسا و  هیواعم  نیا 

دلج 20 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


عامجا

رد يدمآ  هک  دشاب  نامه  عامجا  فیرعت  نیرت  لدتعم  دـیاش  تسا . عامجا  یعرـش ، ماکحا  طابنتـسا  عبانم  كرادـمزا و  یکی  هک  میتسناد 
دمحم تما  دـقع ) لح و  لها  ینعی   ) نارظنبحاص همه  نتفای  قافتا  زا  تسا  ترابع  عامجا  دـیوگ " : هک  اجنآ  هدرک  ماکحالا "  باـتک " 

 " يا . هثداح  مکح  رس  رب  رصع  کی  رد 
زا يا  هرذ  مینیبب  ات  شداهتجا  هقف و  مئارج و  اهراک و  اه و  هدـیقع  راهظا  اهاعدا و  اه و  هتفگ  هب  مینکفا و  هیواعم  هب  یهاـگن  میئاـیب  کـنیا 

دنا و هدوب  هک  ینید  یهقف و  لئاسم  رد  دقع  لح و  لها  نارظنبحاص و  ناهیقف و  نآ  هن ؟ ای  تسا  هدوب  راگزاس  شرـصع  ياملععامجا  نآ 
رگم و  تسا ؟ هدوب  وا  هاریب  ياهراک  بقارم  رظان و  ناشیا  زا  کیمادک  و  دنا ؟ هتـشگ  ناتـسادمه  هیواعم  ياه  یگزره  اه و  تعدب  اب  اجک 

دناهدیزگن و تماقا  هیواعم  زا  رود  هتفرن  ماش  زج  یئاهناتـسرهش  هب  هنیدم  زا  دنا و  هدوبن  هنیدم  رد  ناشورکین  ناعبات  گنهاشیپ و  باحـصا 
دب ناشیاب  هدرک و  یمن  لمع  ناشدض  رب  رادرک  راتفگ و  اب  وارگم  دنا و  هتـسجن  يرازیب  شئارآ  راوخ و  رگج  هدنه  رـسپ  زا  یگلمج  رگم 

تسا ؟ هتفگ  یمن  هاریب  و 
دـنا و هتـشگ  ناتـسادمه  هدومن و  یم  تقفاوم  وا  اب  شیوخ  تاوهـش  وعماطم  ندروآرب  يارب  هک  دـنا  هدوب  یماـش  هیاـمورف  دـنچ  ینت  هلب ،

تشاد ؟ دناوت  يرابتعا  شزرا و  هچ  دشاب  يرصانع  نینچ  تقفاوم  شعبانم  كرادم و  زا  یکی  هک  يداهتجا 
سایق 

نآ طانم  رب  یصن  هک  تسا  ربتعم  یسایق  تعامج ، وتنس  لها  نایاوشیپ  رظن  هب 
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شئارآ هیواعم و  ياهراکرد  دیآ . لصاح  طابنتسا  ثحب و  قیرط  زا  طانم  نآ  صخش  ای  عون  هکنآ  ای  دشاب  هتشاد  دوجو  تنس  نآرق و  رد 
یلهاج یئاه  سایق  يرآ  میبای . یمن  دشاب  لاونم  نیدب  یسایق  حیحص و  یطابنتسا  ای  دشاب  هتشاد  دوجو  شا  هرابرد  یـصن  هک  یطانم  چیه 
سایق هک  تسا  يداهتجا  هنوگچ  نیا  دروآ . تسد  هب  تیلهاج  ياه  سایق  اه و  سایقم  نآ  هلیسوب  ار  مالسا  ماکحا  هتساوخ  تسا و  هتشاد 

تسا ؟ یلهاج  هکلب  یمالسا ، هن  شیاه 
سب نآ  زا  هیواعم  و  تسا ، مادک  شعبانم  ینابم و  تسیچ و  لوصا  هقف و  لاجر  یمالـسا و  نادنمـشناد  رظنب  حیحـص  داهتجا  هک  دـیتسناد 

ار شا  هداعلا  قراخ  تاداهتجا  نامرفان و  دهتجم  نیا  رادرک  هباشتم  ررکم و  تاحفص  زا  يا  هحفص  دیئایب  کنیا  تسا . هدوب  هناگیب  رود و 
یهانگ دنقتعم  اهنآ  شامق  زا  يرگید  رـصانع  رجح و  نبا  وریثک  نباو  هیمیت  نبا  مزح و  نبا  هک  ار  یـسک  ياه  يراکهبت  مینارذگب  رظن  زا 

هک اجنآ  زا  تسا و  هدرک  نانچ  یـصخش  طابنتـسا  داهتجا و  اب  نوچ  تسا ، هدوب  تیلووسم  یب  ریـصقت و  یب  شتاـیانج  همه  رد  هتـشادن و 
ار . شیوخ  یهقف  ششوک  داهتجا و  شاداپ  درب  دهاوخ  مه  شاداپ  هکلب  دوب ، دهاوخن  وا  رب  یهانگ  اهنت  هن  هدوب  راک  اطخ  يدهتجم 

تسد ياعد  رد  دهد و  مانشد  نایقتم  يالوم  هب  هک  هتسناد  شیوخ  یعرش  هفیظو  طابنتـسا  داهتجا و  مادک  اب  دهتجم  نیا  دنیوگ  یمن  اهنیا 
نیاو دیوگ  دب  دـنک و  نیرفن  مهاب  ار  تما  ورکین و  نمادـکاپ و  نادرم  و  ص -)  ) ربمایپ هداون  ود  رگید - ماما  ود  ووا  دتـسرف و  تنعل  وا  رب 

دهدب ؟ ار  شماجنا  نامرف  نانآ  هب  دنادب و  ناناملسم  همه  یعرش  بجاو  هکلب  دوخ ، هفیظو  هن  ار  راک 
يا هیآ  اهدص  ای  هلهابم  هیآ  هبایریهطت  هیآ  هب  تسا ، هتـسج  دانتـسا  نآرق  هیآ  مادک  هب  شروآ  تریح  داهتجا  رد  تعدب و  نیا  طابنتـسا  رد 

عامجا و هب  ای  تسه ؟ يو  دیجمت  لئاضف و  رد  مالسا  رازگناینب  زا  هک  یفیرش  ثیدح  نارازه  هبای  تسا ؟ هتشگ  لزان  ع )  ) یلع قح  رد  هک 
شنییعت شتفالخ و  يرارقرب  يو و  اب  تعیب  ماگنه  رد  هک  یقافتا 
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ایآ میتسنادـن  ملـسم  ار  شندوب  هفیلخ  میدرک و  رظنفرـصشتفالخ  زا  هک  ضرف  هب  تسا ؟ هتفرگ  تروص  هعاطالا  بجاو  يا  هفیلخ  ناونعب 
هدنه و ناتسپ  زا  هک  دهتجم - نیا  ات  تسین  ورکین  لداع و  باحصانیرت  هتـسجرب  زا  هک  هتفرگ  تروص  نیا  رب  شیناملـسمان و  رب  یعامجا 

ددنبرب ؟ شلتق  هب  رمک  دیوگ و  ازسان  مانشد و  يو  هب  هک  دهد  هزاجا  دوخ  هب  هدروخ - ریش  شئاشحف  ولبات  ریز 
ریشمش اب  هچنآ  هب  دنتسم  عامجاو - تنس  نآرق و  داهتجا - هناگ  هس  عبانم  كرادم و  هب  دنتسم  تسا  هتشاد  دوجو  یسایق  دروم  نیا  رد  ایآ 

سایق هکلب  هنوگ ، نیا  زا  یـسایق  هن  هتـشاد  دوجو  هچنآ  تسا ؟ هتفای  طـسب  رـشن و  تما  ناـیم  رد  هتـشگ و  رارقرب  ع )  ) یلع ناـیب  قطنم و  و 
تاداع و زا  و  دـنا ، هتـشاد  ینمـشد  هنیک و  مه  هب  تبـسن  شکمـشک و  مه  اب  تیلهاج  دـهع  زا  هیماو  مشاههریـشع  ود  تسا . هدوب  یلهاج 

ماقتنا وا  زا  دنزب و  همدص  دـش  هک  شدارفازا  کی  ره  هب  هلیـسو و  ره  هب  هنوگ و  رههب  يرگید  هب  هریـشع  ره  هک  هدوب  نیا  دـهع  نآ  دـیلاقت 
هک یلتق  رفیک  هب  هدوبن  لتاق  هک  ار  یـسک  بیترت  نیدب  تسا و  هدوب  یمن  يرفیک  قحتـسم  هتـشاد و  یمن  یتیلووسم  اصخـش  هچرگ  دریگب 

شیپ رد  هاگرید  زا  هکدوب  یلهاـج  یـشور  دـنداد . یم  رارق  بیقعت  تحت  هجنکـش و  ریز  ار  ناـهانگ  یب  دنتـشک و  یم  دوب  هدرک  يرگید 
هک يا  هیواعم  و  دنتفرگ ، یم  شیپ  مه  یناملـسم  هرود  رد  دـندوب  هتـساریپنتیلهاج  ءوس  راثآ  زا  شیوخ  ناور  حور و  هک  نانآ  دنتـشاد و 

یـشور نینچ  هب  هب  تسا " . هدومن  یم  داهتجا  هتـشاد و  یم  لوذبم  دـهج  دـج و  طابنتـسا  لمع و  رد  شیاهراک "  ناگدـننک  كزب  لوقب 
تسا . هدوب  کسمتم 

هک اجنادـب  ات  دنتـسرف  تنعل  ع )  ) یلع نانموم  اما  هب  زامن  تابیقعت  رد  ربنم و  رـس  زا  هک  هداد  یم  هزاجا  دوخ  هب  طابنتـسا  داهتجا و  مادـکب 
ار هبطخ  دهد و  رییغت  نیدیع  زامن  هبطخ  دروم  رد  ار  تنـس  یهلا و  تاررقم  مدرم  شوگ  هب  شمانـشد  نعل و  يادـص  ندـناسر  يارب  يارب 

نیمادک ینامـسآ و  باتک  مادک  هب  دانتـساب  دنک ؟ دیدهت  احیرـص  دنا  هتـسب  ورف  یئوگازـسان  زا  بل  هکار  یناسک  و  دناوخب ، زامن  زا  شیپ 
دز ؟ یم  تسد  یپایپ  روآ  مرش  ياه  تعدب  هب  زروهانگ  راکهبت  دهتجم  نیا  سایق ، عامجا و  ای  تنس 

یم داد و  یم  رارق  درگیپ  تحت  اه  ناتـسا  اهرهـش و  مامت  ردو  درک  یم  بیقعت  ار  ع )  ) یلع نارادتـسود  یطابنتـسا  هچ  داهتجا و  مادـک  اـب 
ياه هجنکش  دیعبت و  تشک و 
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مارتحا یتح  تشگ  یمن  لئاق  یتمرح  قح و  ناشیا  يارب  تفرگ و  یم  هدـیدن  تسه  ناملـسم  دروم  رد  هک  ار  یتارابتعا  درک و  یم  تخس 
عامجا و هب  ای  يوبن ؟ تنس  هب  ای  دوب  نآرق  همیرک  تایآ  هب  یکتم  اهراک  نیا  رد  داهن ؟ یم  اپ  ریز  دنتشاد  هک  ار  یتینوصم  ندوبیباحص و 
زا هک  یـسایق  هب  ای  دـندوبشئارآ ؟ زا  رازیب  شیاهراک و  وا و  فلاخم  هک  یناسک  ءارآ  قاـفتا  هب  ناـهیقف ، وتما  نارظنبحاـص  ءارآ  قاـفتا 

دوب  هدمآ  لصاح  هدربمان  هناگ  هس  ياه  تجح 
ناهانگ رگید  دسح و  يدیلپ و  يدـعت و  یهارمگ و  ويراک  زواجت  داحلا و  رفک و  هب  مهتم  ار  ع )  ) یلع داد  یم  هزاجا  وا  هب  يداهتجا  هچ 

نایم رد  ای  تفای  ناوت  یم  دـیجم  نآرق  يالبال  رد  یلیلد  شیاوران  ياه  تبـسن  هیواعم و  تاماهتا  يارب  دـینک  یم  نامگ  دزاس ؟ لـئاذر  و 
اه يدیلپ  نآ  همه  هک  تسا  هاگآ  مالسا  تما  هک  نیا  اب  راصعا ؟ نورق و  ناهیقف  ياهرظن  قافتا  اه و  عامجا  رد  ای  يوبن ؟ تنس  ثیداحا و 

تسا و هتشگن  يدوبان  هتفرن و  نایم  زا  شترضح  داهج  نایب و  قطنم و  ریـشمش و  زج  هداد  تبـسن  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  هب  هیواعم  هک 
شیالاو . تیصخش  دوب و  دهاوخ  ع )  ) یلع نامه  يا  همسجم  يرهظم و  دشاب و  يا  هنیئآ  ار  مالسا  يالاو  كاپ و  نیئآ  رگا 
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 = ردـقیلاع ماما  ود  نآ  یبتجم - نسح  ماما  شیمارگ  دـنزرف  و  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  ندـش  هتـشک  زا  داد  یم  هزاـجا  وا  هب  يداـهتجا  هچ 
نآ شلتاقای  تسا ، یهلا  هناهاوخریخ  تاریدـقت  فاطلانسح و  زا  ع )  ) یلع لتق  هک  دـیوگب  نارگید  هب  دـیامن و  يداش  دوش و  لاحـشوخ 

ریاغم نآرق  حیحص  كرد  یسانشنید و  هقفمیناد و  یم  هک  نآ  لاح  درامـشب ؟ ناتـسرپادخ  زا  ار  دیلپ  رـصنع  نیرتراسنوگن  نیرتراکهبت و 
اب یمامت  هب  یهقف و  تاطابنتسا  یعرش و  نیزاوم  عامجاو و  دزاس  یم  موکحم  ار  نآ  ص )  ) ربمایپ تنس  تسا و  يرظن  راهظا  راک و  نینچ 

سب . تسا و  تیلهاج  ياه  سایق  دیامن  یم  شدییات  هک  يزیچ  اهنتو  دراد ، تافانم  نآ 
مدرم هک  وا  هب  دـهد  یم  هزاجاو  دـنادرگ  یم  زیاج  ار  هنیدـم  هکم و  تمرح  کته  تاسدـقم و  ندرک  لاـمیاپ  هک  تسايداـهتجا  هچ  نیا 

نینموملاریما هب  ناشنادرم  نیا  رطاخب  ار  هعیبر  هلیبق  نانز  هک  دنک  رذن  ای  دریگب  تراغ  ولتق  هلمح و  دابب  ع )  ) یلع یتسود  مرج  هبار  هنیدم 
دناسر ؟ لتق  هب  دنتسه  شترضح  وریپ  ودنزرو  یم  قشع  ع )  ) یلع
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یم هراپ  هکت  هلثم و  دناهدش  دیهش  ع )  ) یلع نینموملاریما  مچرپ  ریز  نیفص  رد  هک  ار  یناسک  رکیپ  شبجوم  هب  هک  تسا  يداهتجا  هچ  نیا 
دندوب ؟ هدیگنج  یلخاد  حلسم  ناراکزواجت  هتسد  راداب و  ص )  ) ربمایپ روتسد  شرافس و  هبانبهکنآ  لاح  دنک 

یتقو دنراپـسب و  ناج  یگنـشت  زا  هک  روظنم  نیا  هب  ددـنبب  ناملـسم  نارازه  نیتسار و  ماما  يورب  ار  بآ  هک  دـنک  یم  مکح  يداـهتجا  هچ 
نیا زا  مراذگب  رگا  دنکن  باریـس  ار  نایفـس  وبا  ارم و  ادخ  تسا . يزوریپ  دمآ  رد  شیپ  نیا  ادخب  دیوگب " : دوش  یم  بآ  نتـسب  هب  قفوم 

 " دنورب . نتشک  هب  بآ  رس  رب  ناش  همه  ات  دنشونب  بآ 
تنس و نآرق و  هکنآ  لاح  دهد  جاورار  داسف  ءاشحف و  دروخب و  ابر  دروخب و  درخب و  دشورفب و  بارـش  دهدیم  هزاجا  وا  هب  يداهتجا  هچ 

تسا ؟ هدرک  ناشمارح  سایق  عامجا و 
نآ یگتسیاش  قح و  هک  یناسک  هب  ار  رز  میس و  اهراورخ  يرگـشل و  يروشک و  تاماقم  دهد  یم  هزاجا  وا  هب  هک  تسا  يداهتجا  هچ  نیا 

نادـناخ هعیـش  اب  دـنهدیم و  ناشمانـشد  دـنزرو و  یم  هنیک  نانآ  هب  دـنربمایپ و  نادـناخ  نمـشد  هک  تهج  نیا  هب  اهنت  دـهدب ، دـنرادن  ار 
دنزیتسو ؟ گنج  رد  تلاسر 

باحـصا نیرتگرزب  لتق  دـناد و  یم  زیاج  دنتـسرف  تنعل  ع )  ) یلع هب  دنتـسین  رـضاح  هک  ار  یناسک  نوخ  نتخیر  يداـهتجا  هچ  بجوم  هب 
درامش ؟ یم  اور  هناهبنیمهب  ار  قمح  نب  رمع و  شنارای و  يدع و  نب  رجح  نوچ  یناشلا  میظع  نمادکاپ و  لاجر  و  ص )  ) ربمایپ

تاکز زامن و  ناذا و  رد  هک  یئاهزیچ  دهد  یم  هزاجا  تسا و  ص )  ) ربمایپ ملسم  تباث و  تنـس  فالخ  رب  هک  تسا  يداهتجا  هنوگچ  نیا 
دنروآ ؟ رد  هب  یتنسو  یعرش  لکش  زا  ار  روما  نیا  دیازفیب و  اهنآ  هب  تسا  هدوبن  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  تسین و  تاید  جح و  جاودزا و  و 

شتنس ادخ و  نید  ع )  ) یلع جل  زا  دهدیم  هزاجا  هک  تسا  يداهتجا  هنوگچ 
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دنزاس ؟ هنوگرگد  دنهد و  رییغت  ار 
یمهک ار  ص )  ) ربمایپ مکح  وا  يراکمه  بلج  هما " و  نب  دایز  لثم "  یئاپ  ورـس  یب  دوجوم  یئوجلد  يارب  شبجوم  هب  هک  يداهتجا  هچ 

دهن ؟ یم  اپ  ریز  ار  یهلا  تاررقم  دودح و  دنک و  یم  ضقن  " رفیک ، گنس  ار  راکانز  تسا و  رتسب  هب  قلعتم  دنزرف  دیوگ " 
یم لتق  هب  دیامن  یمن  تقفاوم  نآ  يدـهعتیالو  اب  ار  هک  ره  دراپـس و  یم  راب  دـنب و  یب  راوخبارـش  دـیزی  هب  ار  یهلا  تفالخ  شیجوم  هب  و 
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دناسر ؟
ریسا مه  شردپ  هدوب و  ناناملـسم  هدش  دازآ  ریـسا  هک  دزاس  یم  یـسک  تفالخ  تعیبطرـش  ار  ع )  ) یلع نینموملاریما  زا  نتـسج  يرازیب  و 

تسا ؟ هدوبن  شیب  يا  هدش  دازآ 
هب لوـصو  يارب  ندز  گـنرین  هلیح و  یگتخاـس و  ياهتبـسن  ناـتهب و  نـتفگ و  غورد  ندز و  تـمهت  غورد و  ياـه  تداهـش  ندـنارذگ  و 

دنادرگ ؟ یم  زیاج  ار  عورشمان  نیگنن و  تسپ و  ياهفده 
نوچ یحلاص  ناگدنب  ادخيایلوا و  درازایب و  شترتع  نادناخ و  دروم  رد  ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  دنک  یم  زیوجت  هک  تسا  يداهتجا  هچ  نیا 

ار ادخربمایپ  هک  یناسک  دیامرف : یم  میرک  نآرق  رد  ادخ  هکنآ  لاح  دهد  رازآ  ار  ناشرورس  تریـس و  وکین  ناعبات  گنهاشیپ و  باحـصا 
ناتهب و تیلووسم  دنرازآ  یم  دنـشاب  هدرک  يراک  هکنیا  نودب  ار  نموم  نانز  نادرم و  هک  یناسک  و  دنراد . كاندرد  یباذـع  دـنرازآ  یم 

درازایب ارم  هک  ره  دـشاب و  هدرزآ  ارم  درازایب  ار  یناملـسم  هک  ره  دـیامرف : یم  ص)  ) ربمایپ و  دـنا . هدرک  راب  شیوخ  رب  ار  راکـشآ  یهانگ 
دربن هب  ارم  دیامن  تناها  نم  رادتـسود  هب  هک  ره  دـیامرف : یم  لاعتم  يادـخ  بناج  زا  لیئربج  لوق  زا  و  دـشاب . هدرزآ  ار  لج  وزع  يادـخ 

اب ندیگنج  درازایب  ار  مرادتـسود  هک  ره  دیامرف : یم  و  مشاب . هداد  گنج  نالعا  وا  هب  دزرو  ینمـشد  مرادتـسود  اب  هک  ره  دشاب و  هدناوخ 
کی هب  هک  ره  دـیامرف  یم  و  دشابهدرمـش . اور  ارم  اب  ندـیگنج  دـیامن  تناها  نمرادتـسود  هب  هک  ره  دـیامرف  یم  و  دـشاب . هدرمـش  اورارم 

ینمشد اراکشآ  نم  اب  دیامن  تناها  مرادتسود 
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دشاب ؟ هتشارفا  ارم  اب  گنج  مچرپ  دزرو  ینمشد  مرادتسود  کی  اب  هک  ره  دیامرف : یم  و  دشاب . هدومن 
دنادیم ؟ زاجم  یفنم  تبثم و  تادهعت  رد  نوگانوگ و  دراوم  رد  ار  دهع  نامیپ و  نتسسگ  شدهتجم  هک  تسا  يداهتجا  هنوگچ  نیا 

هدننز تشز و  تاکرح  دریگ و  یم  هرخسم  هب  تسا  داهتجا  عبانم  زا  هک  ار  ص )  ) ادخ لوسر  تنـس  شدهتجم  هک  تسا  يداهتجا  هنوگچ 
تسین ؟ ینتفگ  هک  دنز  یم  رس  وا  زا  ص )  ) ربمایپ ثیداحا  ندینش  ضحم  هب  يا 

تسا و ناناملـسم  یعامتجا  يار  زا  یئادج  یمالـسا و  تدحو  مادهنا  نامدرم و  یهارمگ  هعماج و  داسف  هیام  هک  تسا  يداهتجا  هچ  نیا 
ینعی راـصنا  نارجاـهم و  هکنیا  زا  سپ  مهنآ  تقو  ماـما  اـب  ندـیگنج  نیتـسار و  تعیب  زا  ندرک  یلاـخ  هناـش  نـید و  دـنویپ  ندراذـگ  ورف 

دنا ؟ هتشگ  ناتسادمه  شتعیب  رد  هدرک و  عامجا  شتفالخ  رب  هعماج  نارظنبحاص 
. نید هن  شدریذـپ و  یم  لـقع  هن  درادـن . راـبتعا  تحـص و  يا  هرذ  هرخـسم  شزرا و  یب  ساـسا و  یب  تاداـهتجا  رگید  تاداـهتجا و  نیا 
رب دنراد و  شلوبق  همه  هک  یئارآ  قافتا  عامجا و  یفانم  یمالسا و  تایملسم  حیحص و  تباث و  تنس  دض  رب  تسا و  نآرق  ریاغم  یگلمج 

هدید یتاداهتجا  نینچ  داهتجاو  هقف  خیرات  رد  رگم  یمارگ  هدـنناوخ  دـشاب . عامجا  تنـس و  نآرق و  يانبم  رب  دـیاب  هک  یئاه  سایق  فالخ 
هاوخلد و اه  نیا  یتسار  هب  تعیرـشدعاوق ؟ نید و  یناـبم  اـب  هناـگیب  نینچ  تقیقحو و  تحـص  زا  هرهب  یب  هنوگ  نیدـب  يداـهتجا  تسا و 

اتدنکفا یم  خزود  يایاوز  نیرت  فرژ  هب  ار  شبحاص  اهنیا  یهلا . مکح  طابنتسا  هن  ینید و  داهتجا  هن  تسا  يرـسدوخ  توهـش و  سوه و 
هتفرگ و ماجنا  صن  ربارب  رد  ینعی  تسینطابنتـسا  داـهتجا و  ياـج  هک  هتفرگ  تروص  يدراوم  رداـهنیا  زا  يرایـسب  دـلولب . هنادواـج  نآ  رد 

فالتخا تسانید و  تایرورض  زا  شمکح  و  درادن ، بارعا  زا  یلحم  ارطابنتسا  رظن و  يار و  تسا و  تباث  حیرص و  نید  مکح  هک  اجنآ 
تایرورـض زا  یکی  هک  تسا  نانچ  درادـب  راهظاصاخ  یئار  رظن و  دـهاوخب  دراوم  نآ  رد  هک  ره  و  تسین ، هار  نادـب  ار  يزاـب  رظن  رظن و 

هتخاس مارح  تعیرش  ار  هچنآ  هدرک و  در  ار  نید 
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دیامن . زیوجت  ار  يراوخ  ابر  يراسگیم و  ای  دنادب  زیاج  ار  ص )  ) ربمایپ نتشک  شیوخ  داهتجا  اب  هک  یسک  لثم  تسرد  دشاب  هدرمش  اور 
تسیک ؟ دهتجم  نیا 

دگل ار  یهلا  تاسدقم  هک  نامه  تساهدرک ، نوگنرس  ار  شئاشحف  يولبات  مچرپ و  ادخ  هک  ینز  تسا  راوخ  رگج  هدنه  رـسپ  دهتجم  نیا 
هشیپ تیانج  راکهبت  نامه  تسا  هداهن  اپ  ریز  ار  شتاررقم  هتخاس و  لام 

وا دیوگ " : یم  رجح  نبا  درب و  یم  شاداپ  رجا و  هک  تسا  يدـهتجم  وا  هک  دـنیوگ  یم  ناشناراطقمه  ریثک و  نبا  هیمیت و  نبا  مزح و  نبا 
نیتسار " . ماما  تسا و  قح  رب  هفیلخ 

هللا یضر  یلع  مینک ": یم  ناشدزشوگ  هتفگ  شباتک  رد  یلبقم "  ار "  هچنآ  هکلب  دندهتجم ، هک  میئوگ  یمن  ام  و  دنیوگ ، یم  نینچ  اهنیا 
يو هرابرد  یعمج  دومیپب . یگدوتـس  یکاپ و  اب  نید  هار  تشگ . اه  بوشآ  اه و  شکمـشک  راـتفرگ  دوبرگتیادـه و  یئاوشیپ  ماـما و  هنع 

زا ار  وا  هک  دنتـسه  یناسک  ناشنیرت  هارمگ  دـنا . هدرک  هغلابم  شتبحم  ياعدا  اـی  يو  هب  ندـیزرو  قشع  رد  هتـسد  کـی  دـنا  هتـشک  هارمگ 
يو يارب  دندیدنـسپ  شیوخ  يارب  هچنآ  هک  یناسک  ناش  همه  زا  رت  یهارمگ  مک  رتارف و  مه  هبترم  نیا  زا  دـنا و  هدرمـش  رتـالاب  ناربماـیپ 

. درذگرد ناش  همه  زا  ادخ  دنداهن . تیزم  حیجرت و  يو  رب  یتموکح  تاماقم  ياطعا  ماگنه  رد  ار  دوخ  ناشیوخ  ناردارب و  دندیدنسپن و 
رس رب  ار  وا  هک  جراوخ  زا  دنترابع  هتـسد  نیارـصانع  نیرت  هارمگ  دنا . هتـسنادن  يو  ردق  هدروآ و  نیئاپ  ار  شدنلب  الاو و  ماقم  رگید  هتـسد 
نک هشیر  ار  هتسد  ود  نیا  ادخ  و  هیناورم . نینچمه  دنیاتـس . یم  ار  تما  نیا  تخب  هریت  راگتـسران  نآ  مجلم  نبا  دنتـسرف و  یم  تنعل  ربنم 
لاح دـنا  هدرمـش  راکاطخ  نانکـش ، تعیب  اب  ندـیگنج  رطاخ  هب  ار  وا  هک  دنتـسه  یناسک  هتـسد  نیا  عون  نیرت  یهارمگ  مک  تسا . هتخاس 

قداص نینموملا  ریما  راک  دروم  رد  رگا  هیآ  نیا  و  دیآ . زابادخ  مکح  هب  ات  دیگنجب  دنک  یم  زواجت  هک  هتسد  نآ  اب  : دیامرف یم  ادخ  هکنآ 
مایق هب  شتفالخ  رارقتسا  زا  سپ  نانکشتعیب  نآ  یهگناو  دنک  یم  قدص  یسک  هچ  قح  رد  دشابن 
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هداد خـساپ  شترـضح  مه  ار  نیا  و  نامثع ، یهاوخنوخ  زج  دنـشاب  هتـشاد  يا  هناهب  لیلد و  هکنیانودـب  دنتـساخرب  يو  هیلع  هناراکزواجت 
ص)  ) ربمایپ تنس  نآرق و  بجومهب  نم  ات  دنیامن  يوعد  هماقا  دنیایب و  نامثع  هثرو  هک  هتفگ  و  تعیرش ، قباطم  یمالـسا و  یخـساپ  تسا 

شترـضح هک  دوب  دهاوخ  مولعم  زاب  هنرگ  دشاب و  تسار  یخیرات  تیاور  نآ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  میامن - لصف  لح و  تواضق و 
هک ار  ناناملـسم  زا  یهوـبنا  تیعمج  ودـیایب  هک  نـیا  دـنک . یم  یـسرداد  تواـضق و  تنـس  نآرق و  مـکح  قـبط  يداـع  ناملـسمره  لـثم 

دودح رد  دـیوگ  یم  قعاوص "  باتک "  رد  رجح  نبا  هک  ار  رتشیب  ای  هرفن  دـصناپ  یتیعمج  ینعی  دنتـشاد - تکرـش  نامثع  هیلع  شبنجرد 
زین رجح  نبا  رفن و  ود  دـنا  هتفگ  هکنانچ  ای  رفن  راهچ  ای  دـشابن  رتشیب  رفن  کـی  لـتاق  هک  یلاـح  رد  دـشکب  ار  همه  دـنا - هدوب  رفن  رازه  هد 
لتق هب  نامثع  یهاوخنوخ  هب  تیعمج  نآ  دـیاب  دـنتفگ  یم  هک  نانکـش  تعیب  ياضاقت  نیارباـنب  تسین ، هنـالقاع  يزیچ  نینچ  هتفگ ، نیمه 

دنتسویپ اهنآ  هب  هک  یناسک  و  مهنع - هللا  یضر  هشئاع - ریبز و  هحلط و  نکل  دوب . هجوم  ریغ  ناشمایق  لیلد  دوب و  رابتعا  یب  لطاب و  دنـسر 
دنا . هدرک  اطخ  یطابنتسا  كاپ  يدصق  هب  دنا و  هتشگ  هابتشا  راچد  هک  تسین  یکش  دندوب ، باحصاهبترم  رد  و 

زج جراوخ  ندوب  هارمگ  رد  دیگنج ؟ یم  یسک  هچ  دیگنج  یمن  اهنآ  اب  یلع  رگا  تسا . هدوب  نشور  الماک  ناشدصق  جراوخو ، هیواعم  اما 
تعیب شنیرخآ  هک  دولآ  تسد  یهاـنگ  یهاـبت و  ره  هب  شهار  رد  دوـب و  تنطلـس  ياـیوج  مه  هیواـعم  تشاد . دـهاوخن  يدـیدرت  هارمگ 

نیب و نهد  تسا و  ربخیب  تانایرج  تقیقح  زا  ای  تسا  هتفر  اطخ  هب  هدرک  داهتجا  هیواعم  دـیوگب  هک  ره  نیا  ربانب  دوب . دـیزی  يارب  يریگ 
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تقیقح . نیا  رب  میهاوگ  ام  ایادخ  تسا . لد  ياوه  وریپ  هارمگ و  ای  دلقم ،
هک تسا  هدرک  ینیب  شیپ  ص )  ) ربمایپ هک  ترابع  نیدب  دوب  هدـمآ  رکاسع  نبا  هب  بوسنم  ینخـس  نآ  رد  هک  مدـید  يا  هچباتک  هکم ، رد 

نیفـص گنج  يانثا  رد  ههجو - هللا  مرک  یلع - و  دش . دهاوخن  هریچ  وا  رب  یـسک  تشگ و  دهاوخ  تما  نیا  رب  تموکح  راد  هدهع  هیواعم 
مدیگنج . یمن  هیواعم  اب  دیسر  یم  معالطا  هب  ای  مدروآ  یم  دایب  ار  ثیدح  نیا  رگا  هک  تسا  هتفگ 

ناشناگدنام زاب  نیسح و  نسح و  یلع و  يورب  هک  یناسک  زا  یفرح  نینچ  نتفگ 
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تسا و راک  نآ  هدنهد  ماجنا  لثم  دشاب  دونشخ  يراک  زا  هک  ره  هدمآ  ثیدح  رد  هکنانچ  اریز  تسین ، بیجع  دیعب و  دنا  هدیـشک  ریـشمش 
هک تساجنیا  بیجع  دندونـشخ . دـنا  هدیـشک  ریـشمش  نیـسح  ونسح  یلع و  يورب  هک  اـهنآ  راـک  زا  دنـسیون  یم  ینخـس  نینچ  هک  اـهنیا 

نینچ هنوگچ  فصو  نیا  اب  یلع . اب  قح  تسا و  هدوب  یلخاد  راـکزواجت  هیواـعم  هک  نیا  رب  دنناتـسادمه  تنـس  لـها  هب  موسوم  تعاـمج 
اب ار  یلع  ندــیگنج  هـک  یئاــه  مدآ  نـیمه  دــننز  یم  ص -)  ) ربماــیپ هداوــن  نـسح - راــک  ماجنارــس  یلع و  ماجنارــس  هراــبرد  یفرح 

هکیتعدب دنیامن ، یم  نیسحت  هتشاذگ  ربانم  زارف  زا  ار  یلع  رب  نداتـسرف  تنعل  تعدب  هک  ار  یـسک  دننک  یم  موکحم  یلخادنازاکزواجت 
زا یلع  هب  نداد  مانشد  هک  نیا  اب  تسا  هتـشاد  همادا  دراد - رارق  نیدشار  يافلخ  فیدر  رد  هک  زیزعلادبع - نب  رمع  هرود  ات  تقو  نامه  زا 

هعماج رد  ایآ  تفگ : هک  هدـمآ  اـهنع - هللا  یـضر  هملـس - ما  دنـسم  رد  تسارت و  نیگمهـس  ناـهانگ  همه  زا  نآ  ندرک  مسر  رباـنم و  زارف 
یلع هک  ره  دومرف : هک  مدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  نم  تفگ : ادخ  رب  هانپ  هن ، هک  دش  هدادباوج  دنهدیم ؟ مانشد  ص )  ) ادخ لوسر  هبامش 

دشاب " . هداد  مانشد  ارم  دهد  مانشد  ار 
تسا و هرهب  مک  هچ  ادخ  ماکحا  طابنتـسا  داهتجا و  زا  تسیچ و  شملع  رادقم  هک  دش  دیهاوخ  هجوتم  نادان  دـهتجم  نیا  لاوحا  حرـش  زا 

هتفاین قیفوت  هنیمزنیا  رد  يدیفم  راک  چیه  هب  هکلب  هدوب ، زجاع  يداهتجا  هلدا  تفایرد  یـسانشتنس و  نآرق و  مهف  زا  اهنت  هن  و  تسدیهت ،
نآ دـنا و  هتــشگ  بـکترم  يا  هـیوریب  هناـقمحا و  تسدـیهت  داـهتجاو  هـقف  ویــسانشنید  زا  هـک  تـسین  یــسک  اـهنت  هیواـعم  هـتبلا  تـسا .

حیحـص تسا  يداهتجا  ءارآ  هک  نیا  هناهب  هب  ار  ناشتنـس  نآرق و  زا  هناـگیب  ءارآ  وهدومن  هیجوت  حیحـصت و  اراـهنآ  ياـه  تعدـبتعامج 
ار نادـهتجم  نیا  زا  یعمج  ریدـغ " ياههاگرذـگ "  رد  دـنا . هتخادـنا  ملق  زا  ناشندوب  دـهتجم  لـیلد  هب  ار  ناـشتایانج  همه  دـنا و  هدرمش 

میتخانش .
یتقو تسا  نیتسار "  ماما  قحرب و  هفیلخ  هک "  ار  دهتجم  نیا  تلزنم  ماقم و 
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ياـعد رد  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  تسا و  هداتـسرف  تنعل  ار  شرداربو  ردـپ  وا و  ص )  ) ربماـیپ میروآ  رطاـخ  هب  هک  تخانـش  میهاوخ  رتهب 
و ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  و  تسا ، هدرک  شنیرفن  شزامن  تابیقعت  رد  هشئاع  نینموملا  ما  هداتـسرف و  تنعل  وا  رب  زاـمن  ماـگنه  هب  تسد 
و دنا ، هدرک  هراشا  هیواعم  رب  ص )  ) ربمایپ روآ  گنن  تنعل  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  حلاص  تسرپادخ  و  ع )  ) یبتجم ماما  شرهگ  الاو  دـنزرف 

دنا . هداتسرف  تنعل  وا  هب  زین  رسای  رامع  سابع و  نبا 
: دومرف دـنناوخ  یم  زاوآ  صاع  نب  ورمع  هیواعم و  هک  دـنداد  عالطا  دینـش و  ار  شزاوآ  نوچ  ص )  ) ربماـیپ هک  میروآ  رطاـخ  هب  نینچمه 

روآ . رد  شتآ  هب  ار  اهنآ  ایادخ  زادنا . رد  هنتف  هب  ار  اهنآ  ایادخ 
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دـصق هب  ودنآ  اریز  دینک ، ناشقرفتم  دنمهاب  صاع  نب  ورمع  هیواعم و  دـیدید  هاگره  دومرف : دـید  هتـسشن  صاع  نب  ورمع  اب  ار  وا  نوچ  و 
دنوش . یمن  دحتم  ریخ 

نیا اب  تسا ، هتـشگ  دیوم  مکحتـسم و  ریز  تباث  حیحـص و  ثیدح  اب  ثیدـح  نیا  شدیـشکب - دـیدید  ربنم  رب  ار  هیواعم  هاگ  ره  دومرفو :
ثیدح :

نیلوا ینعی   ) وا اب  هدمآ  رگا  هدمآ ...: نینچ  يرگید  حیحـص  ثیدح  رد  و  دیـشکب - ار  يرخآ  رفن  دش  هتفرگ  تعیب  هفیلخ  ود  يارب  هاگره 
دینزب . ار  کی  نیا  ندرگ  تساخرب  شکمشک  هب  تسا ) هدش  تعیب  هک  يا  هفیلخ 

دروآ . رد  رس  هیواعم  و  دریم . یم  داد  متنس  زا  ریغ  يا  هیور  هک  یلاح  رد  هک  دروآ  دهاوخرب  يدرم  هرد  نیا  زا  دومرف : و 
: میدروآ دای  هب  ار  ع )  ) یلع نینموملاریما  تاشیامرف  نینچمه 

سپارنآ دیا و  هدناوخ  نایمیدق  يا  هناسفا  ار  مالسا  قح  نید  هاگرید  زا  دندورطم - ناطیـش  ناتـسود  هک  تنارادتـسود - وت و  دومرف : وا  هب 
لامک هب  شیوخ  رون  ادخ  و  ناتتاغیلبت ) ینعی   ) ناتنهد اب  ناتتسد و  اب  دیا  هدمآرب  یهلا  لعشم  ندرک  شوماخ  ددص  رد  دیا و  هدنکفا  تشپ 

دنرادن . شوخ  دنهاوخن و  نارفاک  هچرگ  تساهدیناسر  مامت  و 
یتسین نآرق  لها  وت  هک  متسناد  یم  نم  يدناوخ و  نآرق  مکح  هب  ارم  وت  و " 
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 " شروتسد . مکح و  ناهاوخ  هن  و 
 " تساوربآ یب  یقساف  وا  لقع " و "  ناشیرپ  گنس و  لد  تسا و  قفانم  يرسکبس  وا  هیواعم " : هب  هراشا 

هک هداز  قفانم  یقفانم  تسا و  هداز  راکدـب  يراک  دـب  وا  ربمایپ . مصخ  و  یهارمگو ، طاـطحنا  قشمرـس  اوشیپ و  تسا  يزاـسغورد  وا  و " 
 " دناوخ یم  خزود  هب  ار  مدرم 

میدناوخ . دلج  نیمه  رد  هک  رگید  رایسب  تاشیامرف  و 
: دیوگ یم  هک  میدروآ  رظنب  ار  يراصنا  بویا  وبا  هتفگ 

 " يروهظ ون  زیچ  شقافن  هن  تسین و  يریدشندروآ  نامیا  تشگ . ردب  نآ  زا  رایتخاب  دمآرد و  مالسا  هب  راچانب  تساهداز . تب  یتب  " 
تسا " . هدازن  وتزا  رتدب  یشرق  درم  زا  یی  یشرق  نز  چیه  هک "  ار  يردب  یباحص  یملسلا - نعم  هتفگ  و 

دیعس لیدب ، نب  هللادبع  و  رسای ، نبرامع  و  امهیلع - هللا  تاولص  ادهشلادیس - نیـسح  ماما  شردارب  یبتجم و  نسح  ماما  تاشیامرف  هرخالاب 
ار . رتشا  ثراح  نب  کلام  و  رکب ، یبا  نب  دمحم  همادق ، نب  هیراج  لاقرم ، هبتع  نب  مشاه  سابع ، نب  هللادبع  سیق ، نب 

هک یناسک  رظن  يو ، هب  گنهاشیپ  باحصا  نیرت  هتـسجرب  رظن  و  تسا ، هدوب  هکم  حتف  هدش  دازآ  ناریـسا  زا  هک  يدهتجم  عضو  تسا  نیا 
هک ار  رظن  وا  نیا  زا  یکی  دیراد  رایتخا  امـش  لاح  دـنا . هدـید  مشچب  ار  شیریپ  یناوج و  يدرخ و  دـنا و  هتـشادربخ  شداهن  راکـشآ و  زا 

دنا و هداد  وا  هرابرد  شورکین  لداع و  دهتجم و  باحـصا  نانیـشناج و  ربمایپ و  ادـخ و  هک  يرظن  دریذـپب : دریگرب و  تسه  هیواعم  هرابرد 
شناهانگ رب  وقع  ملق  تایانج و  رب  هدرپ  یـشارت  هناهب  رذع و  اب  دنا  هتـساوخ  هداد و  وا  هرابرد  اهرجح  نبا  هیمیت و  نباو  مزح  نباهک  يرظن 

دنشکب .

هیواعم زا  رجح  نبا  عافد 
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هتشون قعاوص "  رد "  هدیشارت و  هیواعم  زا  عافد  رد  رجح  نبا  هک  نیا  هناهب  نیمود 
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يذـمرت روطچ ؟ تسا . هدوب  نیتسار  ماما  قح و  رب  يا  هفیلخ  نآ  زاسپ  تسا و  هتـشگ  هفیلخ  هیواعم  ماـگنهنیا  زا  تقیقح  رد  تسا : نینچ 
ار هیواعم ) ینعی   ) واایادخ تسا : هدرمش  وکین "  هدرک و "  تبث  ار  ثیدح  نیا  ص )  ) ربمایپ زا  یباحـص  هریمع  یبا  نب  نمحرلادبع  لوق  زا 

ادخ ربمایپ  زا  هک  تسا  هدرک  تبث  هیراس  نب  ضابرع  لوق  زا  ار  ثیدح  نیا  شدنـسم  رد  لبنح  دمحا  و  نادرگ . هدش  تیاده  رگتیادـه و 
راد . نوصم  باذع  زا  ار  وا  زومایب و  باسح  نآرق و  ملع  هیواعم  هب  ایادخ  دومرف : یم  هک  مدینش  (ص )

زا تفگ : هیواعم  هک  دـنا  هدرک  تبث  نینچ  رمع  نب  کلملادـبع  زا  " ریبکلا باتک "  رد  یناربط  فصنملا " و  باـتک "  رد  هبیـش  یبا  نبا  و 
متشاد . هتسب  تفالخ  هب  عمط  نک ، يراتفرکین  يدش  هاشداپ  رگا  هیواعم  يا  دومرف : نم  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  یتقو 

ار یثیدح  دیهد ، رارق  لمات  دروم  دنادرگ  هدش  تیاده  رگتیاده و  ار  وا  ادخهک  هدـمآ  لوا  ثیدـح  رد  هک  ار  ص )  ) ربمایپ ياعد  نیاربانب 
گنج رطاخ  هب  ناوت  یمن  ار  هیواـعم  هک  تسناد  دـیهاوخ  دوش ، یم  هتفرگ  هیواـعم  تلیـضف  رب  لـیلد  هچنآ  هلمج  زا  تسا و  وکین "  هک " 
رگید درب . یم  شاداپو  رجا  کی  اهنآ  هب  شنتخادرپ  رطاخ  هب  وتسا  هتخادرپ  اـهنآ  هب  شیوخ  داـهتجا  يورزا  اریز  درک ، شهوکن  شیاـه 

نوصم باذـع  زا  هتخومآ و  اراـهزیچ  نآ  هک  هدـمآ  مود  ثیدـح  رد  هک  تسا  یئاـعد  دـیآ  یم  رامـش  هب  هیواـعم  تلیـضف  لـیلد  هچنآ  زا 
هب هیواعم  هک  دوش  یم  مولعم  شتباجتـسا  اعد و  نآ  يور  زا  نیاربانب  تسا . باجتـسم  ص )  ) ربماـیپ ياـعد  هک  تسین  کـش  دوب . دـهاوخ 

نینچمه تسا . راک  اطخ  دـهتجم  هب  قلعتم  هک  يرجا  تسا  هدرب  مه  يرجا  هکلب  دـید ، دـهاوخن  رفیک  اهنت  هن  شیاه  گنج  واهراک  رطاخ 
ندوب ناملـسم  ظاحل  و  مالـسلا ) هیلع  یبتجم   ) نسح هتـسد  راداب و  ار  نآو  هدناوخ  ناملـسم  ار  هیواعم  هتـسد  راد و  ص )  ) ربمایپ میناد  یم 

لاح زااه  گـنج  نآ  رثا  رب  و  رادروخرب ، یناملـسم  قوقح  تمرح و  زا  دنناملـسم و  هتـسد  ود  ره  هک  تسا  نآرب  لـیلد  نیا  هداـهن و  ربارب 
نیفرط زا  کیرهاریز  دنا ، هتـشگن  یـصقن  بیع و  يراکتـشزراچد و  دندنم و  هرهب  مالـسا  زا  ناسکیب  ود  ره  دـنا و  هدـشن  ردـب  یناملـسم 

اما هدوب ، یلخاد  حلـسمراکزواجت  هچرگ  هیواعم  هتـسد  راد و  تسا . هدوبن  ملـسم  یعطق و  شنـالطب  هک  هتـشادصاخ  یطابنتـسا  داـهتجا و 
هدوبن يراکتشز  یعون  شیراکزواجت 
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تسا . هدزرس  یصخش  ریسفت  داهتجا و  يور  زا  نوچ  تسا 
یپ و  دنک . يراتفرکین  دیاب  هک  شروتسد  رد  دیـسر و  دهاوخ  تنطلـس  هب  هیواعم  هک  ص )  ) ربمایپ یئوگ  شیپرد  درک  دیاب  تقد  نینچمه 
قح درک  يریگ  هرانک  راک  زا  يو  عفن  هب  مالـسلا ) هیلع  یبتجم   ) نسح هکنآزا  سپ  تسا و  هدوب  یعرـش  تسرد و  هیواعم  تفالخ  هک  درب 

قحرب شتفالخ  تنطلس و  هک  نیا  رب  تسا  لیلد  دنک  يراتفرکین  شیوخ  تنطلس  رد  دهد  یم  روتـسد  هک  نیمه  اریز  تسا ، هتفای  تفالخ 
اب هک  ره  اریز  شا ، یـسایس  یماـظن و  یگریچ  هب  هن  تسا  تسرد  شتفـالخ  تیناـقح  تحـص و  ظاـحل  هب  شلاـمعا  تافرـصت و  تـسا و 
يا هدژم  ار  شیزوریپ  تفگ و  کیربت  وا  هب  دیابن  تسا و  شنزرس  لباق  راکتشز و  قساف و  دوش  مکاح  طلسم و  اناملسم  رب  هحلـسا  تردق 

نالطب لاوحا و  داسف  تشز و  ياهراکو  تفگ  دب  دزرشت و  وا  هب  دیاب  هکلب  نک  يراتفرکین  هک  داد  روتـسد  دیابن  یـسک  نینچ  هب  درمش و 
دوـب هدـش  مکاـح  ناناملـسم  رب  روزب  هحلـسا و  تردـق  هب  هک  دوـب  یمکاـح  هیواـعم  رگا  نـیا  رباـنب  تخاـس . ـالمرب  ار  شتموـکح  ساـسا 

یم تسا . هدومرفن  مه  هراشا  هکلب  هدرکن ، حیرـصت  اهنت  هن  نوچ  و  درک ، یم  دزـشوگ  شدوخ  هب  ای  دومرف  یمهراـشا  اـهنآ  هب  (ص ) ربماـیپ
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. " تسا هدوب  نیتسار  ماما  قحرب و  هفیلخ  هدرک  يریگ  هرانک  وا  عفنب  مالسلاهیلع ) یبتجم   ) نسح هک  نیا  زا  سپ  هیواعم  میمهف 
نیدـنچ زا  هدرک  دانتـسا  نادـب  رجح  نبا  هک  یی  یخیرات  تایاورب  تسا  هدز  وا  هئربت  هیواعم و  زا  عافد  يارب  رجح  نبا  هک  يروز  همه  نیا 

: رارق نیدب  تسا  دراو  داریا  ضارتعا و  تهج 
هیواعم تیهام  ظاحل  زا  - 1

ار اهنآزا  رتمک  رایسب  هکلب  یئاهدیجمت ، نینچ  اهنت  هن  ص )  ) ربمایپ تسا  لاحم  مینیب  یم  مینارذگ  یم  رظن  زا  اروا  لامعا  روآ  مرـش  ههایس 
شیاتس نیسحت و  روخرد  زگره  يا  هدولآ  تایح  نانچ  هک  میناد  یم  مینارذگ و  رظن  زا  ار  وا  هانگ  رپ  هابت و  یگدنز  ام  دروآ . لمعب  وا  زا 

مه شزورکی  هک  یی  یناگدنز  دیآ ، یمن  رد  روج  نآ  اب  تسین و 
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ای دشاب  هدش  نمادـکاپ  نانموم  هب  تبـسن  يدـیدهت  ای  دـشاب  هتخیر  یهانگیب  كاپ  نوخ  هکنآ  یب  تسین و  يراکتفاثک  تیانج و  زا  یلاخ 
اب تفلاخم  اب  هک  یی  یناگدنز  تسا ، هتـشذگن  دنـشاب  هدیـسر  لتق  هب  راصنا  ونارجاهم  دنچ  ینت  هدش و  دیعبت  تسرپادخ  ماقمیلاع  لاجر 
دض ياه  شک  رکشل  یناسنا و  دض  ياه  گنج  و  ص )  ) ربمایپ تنـس  رییغت  یهلا و  ماکحا  ضقن  يو و  هیلع  هناحلـسم  زواجت  تقو و  ماما 

تسا . هدوب  هتخیمآ  هارمه  یناملسم 
و ع )  ) یلع نینموملاریما  و  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  هیواعم  هرابرد  هک  یحیحـص  ثیداـحا  اـب  هدـش  هیبعت  لـئاضف  نیا  تهج  نیا  زا  رگید  - 2
رب هک  ار  ثیداحا  نآ  زا  یـشخب  دـلج  نیمه  رد  دـیآ . یمن  روج  هجو  چـیهب  تسا و  راگزاسان  هدیـسر  ورکین  لداع و  باحـصا  زا  یعمج 

تلاسر رازگناینب  هدوب و  یهابت  تیانج و  يراکهانگ و  زا  ینوجعم  هیواـعم  هک  تسا  ملـسم  نآ  يور  زا  میدروآ . تشگ  یم  غلاـب  داتـشه 
ار وا  دـنا  هدرکن  مه  اطخ  شیوخ  طابنتـسا  رد  هک  ینیتسار  نادـهتجم  گـنهاشیپ و  باحـصا  نیدـشار و  ياـفلخ  نوچ  شناوریپ  و  (ص )

دنا . هتشاد  نمشد  هدومن و  شهوکن  تدشب 
دنگنجب وا  اب  هک  هداد  نامرف  هدیردرب و  ماش  روتاتکید  هفایق  زا  کسام  هدمآ  یتباث  حیحـص و  ثیدح  رد  هکنانچ  یمارگ  ربمایپ  میدید  - 3
نیـشناج هب  تساهدناوخ و  مالـسا  زا  نافرحنم  یلخاد و  حلـسم  نارکزواجت  هتـسد  راد و  ار  شنایهاپـس  ناتـسدمه و  دنـشاب و  شنمـشد  و 

تعیب وا  اب  هدنیآ  رد  هک  هدومرف  یئوگشیپ  نینچمه  دهن . دنب  وا  رب  دبوربار و  شطاسب  دگنجب و  وا  اب  هدرک  تیصو  ع )  ) یلع نینموملاریما 
ینمادکاپ ردقیلاع و  نادرم  نوخ  دوب و  دهاوخ  لتقلا  بجاو  دوشیم  تعیب  وا  اب  رقتـسم  نیتسخن و  هفیلخ  زا  سپ  نوچ  نکل  دـش ، دـهاوخ 

- مهیلع هللا  ناوـضر  ناوـضر - ناگدـننک  تعیب  ردـب و  نادـهاجم  زا  يریثـک  عـمج  ناـشنارای و  قـمح و  نب  رمعو  يدـع  نـب  رجح  نوـچ 
دنادب دیجمت  لباق  تلیضف و  ياراد  ار  هیواعم  شترـضح  هک  تسا  لوقعم  رگم  لاح  نیااب  دوب . دهاوخ  ناشلتق  لووسم  تخیر و  دهاوخار 

راچد یهارمگ  هبهیواعم  هرابرد  ار  ناناملـسم  یئوگـضقانت  نیا  اب  دـیامن و  دـیجمت  فیرعتوا و  زا  اـی  راـتفرکین ؟ راـکوکین و  يدوجوم  اـی 
نیا تعامج  نآ  تسا و  هدوشگن  دنا  هداد  هتسب  شترـضح  هب  هک  ینانخـس  نینچ  هب  بل  ص )  ) یمارگ ربمایپ  هکتسا  نیا  تقیقح  دزاس ؟

اه فرح 
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دنا . هدنابسچ  ص )  ) ادخ لوسر  سدقم  تحاسهب  یناتهب  ناسب  هدرک و  لعج  ار 
هتفگ نتم  دعب ، یکدنا  درادن . دوجو  هیواعم  دیجمت  رد  یحیحص  تیاور  چیه  هک  دنا  هتفگ  نادتنـس  گرزب  ياملع  ثیدح و  ناظفاح  - 4
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دید . دیهاوخ  ار  ناشاه 
ماـما قح و  رب  يا  هفیلخ  هیواـعم  هک  تسا  هتفرگ  هجیتـنو  هداد  رارق  دانتـسا  دروم  هدروآ و  رجح  نبا  هک  یتاـیاور  نتم  دنـس و  یـسررب  - 5

تسا  هدوب  نیتسار 
لوا  تیاور 

( هیواـعمینعی  ) وا ایادـخ  دـیامرف : یم  هک  تسا  هدرک  تبث  ص )  ) ربماـیپ هب  بوـسنم  یثیدـح  هریمع  یبا  نب  نمحرلادـبع  لوـق  زا  يذـمرت 
هدرمش  وکین "  یثیدح "  ار  نآ  سپس  نک . تیاده  ار  نارگید  شا  هلیسوب  نادرگ و  هدش  تیاده  رگتیاده و 

، تسا دیدرت  کش و  ياج  دشاب  حیحص  دناوت "  یمن  شثیدح  نیاربانب  تسا ، دیدرت  کش و  ياج  دشاب  یباحص  هریمع ، یبا  نبا  هک  نیا 
زا سپ  باعیتسا "  رد "  رمع  وبا  تسا . هتـشگن  تباث "  مه "  شتیاور  نیا  هوالعب ، دیآ . رامـشب  حیحـص "  دناوت "  یمن  شثیدح  نیاربانب 

: دیوگ یم  زاس " تیاده  شندوب  هلیـسو  نک و  تیاده  ار  وا  نادرگ و  هدش  تیاده  رگتیاده و  ار  وا  ایادخ  ترابع " : نیدـب  تیاور  رکذ 
بوسنم هب  ار  تیاور  نیا  تایاور  یخرب  تسا . یماش  وا  تسین و  ملـسم  تباـث و  شندوب  یباحـص  تسا و  شوشم  شتیاور  نمحرلادـبع ،

تباث شتایاور  دیوگ : یم  و  دـنناد . یمن  حیحـص  ص )  ) ربمایپ هب  ار  شباستنا  دور و  یمن  رتالاب  نمحرلادـبع  زا  شدنـس  دـننادرگ و  یمن 
تسویپن . تحصب  شندوب  یباحص  تسین و 

یقـشمد 4- دیزی  نب  هعیبر  - 3 یقشمد زیزعلادبع  نب  دیعـس  - 2 یقشمد هرهس  وبا  - 1 زا : دنترابع  دـنا و  یماش  یگمه  تیاور  دنـس  لاجر 
يذـمرت ببـس "  نیمه  هب  هدرکن ، شلقن  وا  زج  سکچیه  تسا و  هریمع  یبا  نبا  تیاور  ار  نآ  هـک  یـسک  اـهنت  یقـشمد . هریمع  یبا  نـبا 

تباث ار  یلطاب  تسردان و  بلطم  هتـساوخ  یم  نوچ  زجح  نبا  نکل  تسا ، انـشآان  دیوگ : یم  درامـش  یم  وکین "  ارنآ "  هک  نیا  زا  سپ  "
هدرک و شلقن  طقف  هک  یتیاور  تسا  هدرمـش  وکین "  ار "  تیاور  نآ  يذمرت  هتفگ : طقف  هدرک و  فیرحت  ار  يذمرت "  رظن "  راهظا  دنک 

رگید یی  یماش  یماش و  يدرم  مهنآ 

هحفص 267 ] ] 

یم يرابتعا  شزرا و  هچ  دـنا  هدرکن  شلقن  هتفاین و  نآ  زا  یعالطا  نانادـثیدح  زا  کیچیه  یمراـهچ و  یموس و  یماـش  هب  هدیـسرات  وا  زا 
تیاور دنشارتب و  ثیدح  هلیـسو ، هنوگره و  هب  ودنناوت  یمات  هیواعم  دیجمت  تلیـضف و  ردهک  دوب  نآ  تداع  ار  نایماش  دشاب  هتـشاد  دناوت 

ینادردق محارم و  دنیامن و  بلج  ار  ینویامه  رطاخ  تیاضر  دننزب و  بیج  هب  اه  نویلم  هار  نیا  زا  غورد و  ساسا و  یب  همه  دـننک . لعج 
دمآ . مهارف  یلاشوپ  یگتخاس و  تیاور  يا  هدوت  ناسنیدب  ات  دنزاس ، شیوخ  لاح  لماشار  همکاح  هاگتسد  يالاب  تاماقم 

ص)  ) ربماـیپ ياـعد  مینادرگ . راوـمه  نهذ  رب  ار  شدنـس  یـسررب  تمحز  دراذـگ  یمن  دزاـس و  یم  نشور  ار  شتیهاـم  تیاور ، نیا  نتم 
چیه رد  هک  میا  هتفایرد  هیواعم  ياهراک  ماـت  ءارقتـسا  قیرطزا  قیقحت و  هجیتن  رد  اـم  تسا . باجتـسم  دـیوگ  یمرجح  نبا  هک  روط  ناـمه 

هتـشادن یهیجوت  هناهب و  نیا  زج  هتـشاد و  لوبق  ار  ام  ياـعدا  نیا  مه  رجح  نبا  دوخ  دـیاش  تساهدوبن . هدـش  تیادـه  رگتیادـه و  يدروم 
ناوت یمن  شندوب  دهتجمرطاخب  تسا و  هدرب  شاداپ  رجا و  کی  شیراکفالخ  ره  رد  هدوب و  يراک  اطخ  دهتجم  يو  لاح  ره  هب  هک  دشاب 

رد شمئارج  اهاطخ و  همه  هک  میدومن  زاـب  اـم  نکل  تسا . هدرک  لـمع  باوص  فـالخ  رب  ارچ  هک  درک  شـشهوکن  اـی  تفرگ  داریا  وا  رب 
. تسا دوجوم  حیرـص  یـصوصن  اـی  یـصن  مولعم و  عرـش  مکح  دراومنآ  ماـمت  رد  هکلب  تسین ، داـهتجا  ياـج  هک  هتفرگ  تروص  يدراوم 

سانش تنـس  سانـشنآرق و  هدوبن و  دراو  ماکحا  طابنتـسا  دعاوق  يدابم و  هب  هتـشادن و  ملعنوچ  هیواعم  هک  میدومن  تباث  میتفگ و  هوالعب 
دشاب . دهتجم  هتسناوت  یمن  تسا  هدوب  حیحص  سایق  عامجا و  زا  هناگیب  هدوبن و 

اـهراک و همه  رد  هک  يدـهتجم  دوشب  يدـهتجم  نینچ  هیواـعم  هک  هدوب  نیا  يارب  ص )  ) ربماـیپ باجتـسم  ياـعد  اـیآ  میـسرپ : یم  کـنیا 
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دنک ادیپ  یعـضو  نینچ  مدآ  هک  نیا  يارب  رگم  دنکب ؟ باوص  يار  راهظا  ای  راک  کی  هدشن  هک  يروط  هب  تسا  هدرک  یم  طلغ  شیاهرظن 
تلالض  رپ  تیاده  نیا  رب  نیرفآ  طلغ  رسارس  داهتجا  نیا  رب  نیرفآ  دراد ؟ ص )  ) مرکا لوسر  ياعد  هب  جایتحا  دوشب  يدهتجم  نینچ  و 

تیاده شتایح  لوط  رد  ار  یسک  هچ  دوب   " رگتیاده هیواعم "  رگا  یهگناو 
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هاطرا نب  رـسب  ایآ  دشاب ؟ هدش  تیاده  رگتیاده  هیواعم  تسدب  هک  درب  یم  مان  ار  یـسک  هچ  رجح  نبا  دیناهر ؟ یهارمگ  هاگترپ  زا  درک و 
درک ؟ یسومان  یب  يزیرنوخ و  تیانج و  همه  نآ  دروآ و  موجه  هکم  هنیدم و  مرح  ود  رب  هیواعم  نامرف  هب  هک  ار 

و دوش ، رو  هلمح  تسا  ع )  ) یلع رادربنامرف  هک  ره  هب  تشاد  روتسد  هک  یسک  تسا ، هدش  تیاده  هیواعم  هلیـسو  هب  سیق  نب  كاحـض  ای 
درادن ؟ دایب  خیرات  هک  تشگ  بکترم  یعیاجف 

رـس ار  ناراگزیهرپ  تشادرب و  نایم  زا  ار  نارازتشک  نامدرم و  درکریخـست و  ار  قارع  هک  نامه  شردام  رـسپ  ای   " شردـپ رـسپ  دایز  اـی " 
دز ؟ رس  وا  زارامشیب  تایانج  درک و  بارخ  ادخ  نارادتسود  ءایلوا و  رس  رب  هناخ  دیرب و 

اه ؟ تنایخ  درک و  اهتیانج  و  تخورفب ، يو  يایند  هب  شیوخ  نید  ات  داد  وا  لویت  هب  ار  رصم  هک  صاع  نب  ورمع  ای 
تنعل اه  لاس  ص )  ) ادخ لوسر  ربنم  رس  رب  ار  ع)  ) یلع نینموملا  ریما  هک  اهنآ  رسپ  ص)و   ) ربمایپ تنعل  دروم  يدیعبت و  مکح  نب  ناورم  ای 

دوب ؟ شیاهیراکبت  ناهانگ و  زا  یکی  نیا  هزات  درک و  یم 
یمن يدـح  درک و  یم  طارفا  وا  اب  ینمـشد  و  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  هب  یئوگازـسان  رد  هک  يردـلق  نامرفان و  قدـشا  دیعـس  نب  ورمع  ای 

تخانش ؟
تنعل وا  هـب  هفوـک  ربـنم  زارف  زا  داد و  یم  شحف  ودرک  یم  تناـها  ع )  ) یلع هـب  هـک  فـیقث  هلیبـق  درف  نیرتراـکانز  هبعــش ، نـب  هریغم  اــی 

داتسرفیم ؟
تفگ ؟ یم  ازسان  داد و  یم  شحف  یلیخ  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  هب  شدوب و  هتشامگ  ير  يرادنامرف  هب  هک  باهش  نب  ریثک  ای 

يو دزن  درک و  لواپچ  اه  یئاراد  تشکب و  رایسب  یقلخ  تخات و  نئادم  رابنا و  تیه و  ياهرهـش  رب  شروتـسد  هب  هک  فوع  نب  نایفـس  ای 
تشگ ؟ رب 

دز ؟ تسدنیگمهس  تایانج  هب  ات  درک  نانیشن  هیداب  رس  رب  زات  تخات و  رومام  ار  وا  دوب و  ع )  ) یلع نمشد  نیرتدب  هک  يزارف  هللا  دبع  ای 
درک یم  فیرحت  ار  نآرق  تایآ  يو  تایانع  بدنج  نب  هرمس  ای 
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تشک ؟ ار  يرامشیب  هدع  يو  هار  رد  و 
تخادنا ؟ رد  هاچ  هب  هتفرگ  ار  ناشراسفا  وا  دندز و  یم  هنیس  یمچرپ  ریز  هک  ماش  اپ  رس و  یب  رصانع  ای 

هدرک اعد  نینچ  هللااب - ذوعن  ص -)  ) ربمایپ اعد ، نیا  ياجب  رگا  هن . ادخب  تسا ؟ هدوب  باجتسم  ياعد  نآ  لصاح  عیاجف ، نیا  رصانع و  نیا 
درکیمن . تسا  هدرک  هچنآ  زج  تشگ و  یمن  تسا  هتشگ  هچنآ  زا  ریغ  نادرگ "  هدش  هارمگ  رگهارمگ و  ار  وا  ایادخ  هک "  دوب 

ود ناـیقتم و  يـالوم  نوچ  ینادرم  اـعطق  تشاد  یم  تحـص  ياهرذ  يزیچ  نینچ  دوب و  هدرک  یئاـعد  نینچ  ص )  ) مرکا ربماـیپ  اـعقاو  رگا 
شتخسرس دنبیاپ و  یمالسا و  تامیلعت  مدمه  هک  یماقمیلاع  باحـصا  ادهـشلادیس و  نیـسح  ماما  یبتجم و  نسح  ماما  شراوگرزب  دنزرف 
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نانآ هب  ص )  ) ادـخ لوسر  دـندنام و  یمن  ربخ  یب  نآزا  نیتداهـشلاوذ  تباـث  نب  همیزخ  و  رـسای ، راـمع  يراـصنا ، بویاوبا  لاـثما  دـندوب 
دناوخ . یمن  رگدادیب  نافرحنم  یلخاد و  حلسم  ناراکزواجت  ار  هیواعم  هتسد  راد و  دنگنجب و  هیواعم  اب  هک  درک  یمن  شرافس 

ياعد نآ  زا  يرثا  دنتشاد و  یم  غارس  هیواعم  ياپارس  رد  يرادنید  تیاده و  زا  يا  هرذ  نیتسخن  نورق  تریس  وکین  نمادکاپ و  مدرم  رگا 
نینچ دـندیمان و  یمن  رگهارمگ  هارمگ و  قفاـنم و  ار  وا  ناـشاهوگتفگ  اـه و  قـطن  اـه و  هتـشون  رد  زگره  دـندوب  هدـید  وا  رد  باجتــسم 

دندروآ . یمن  شیارب  یفاصوا 
یم هیفاکلا "  حیاصنلا  باتک "  رد  ینخـس ، شوخ  هچ  دراد و  ینخـس  یگتخاس  تلیـضف  دیجمت و  نیا  هرابرد  لیقع ، نبا  راوگرزب  همالع 
قح رد  ار  ص )  ) ربمایپ ياعد  نیا  ادـخ  دـیامن  یم  تباـث  هک  دراد  دوجويا  هلدا  نئارق و  دـشاب  حیحـص  تیاور  نیا  هک  ضرفب  دـیوگ " :

: دیوگ هک  اجنآ  دراد  دوجو  هدرک  تبث  دعـس  لوق  زا  ملـسم  هک  یحیحـص  ثیدـح  رد  هدربمان  هلدا  نئارق و  تسا . هدومرفن  تباجا  هیواعم 
متـساوخ مراگدرورپ  زا  هنار . یکی  دومرف و  اطع  نم  هب  ار  ات  ود  هک  متـساوخ  اعد  هب  ار  زیچ  هس  مراـگدرورپ  زا  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر 

، دومرف تباـجا  و  دـناسرن ، تکـالهب  بآ  رد  نتفر  ورف  اـب  ار  متما  متـساوخ  دوـمرف . تباـجا  و  دـناسرن ، تکـاله  هب  یطحق  اـب  ار  متما  هک 
تباجا ار  نیا  و  دنربن . راکب  رگیدکی  هیلع  شیوخ  روز  دنناسرن و  بیـسآ  رازآ و  رگیدـکیب  متما  دارفا  هک  دـنک  يراک  متـساوخ  هرخالاب ،

دومرفن .
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یتشآ حلـص و  رد  امئاد  مه  اب  شتما  دارفا  هک  نیاب  هدوبدنم  هقالع  هیاپ  هچ  ات  شترـضح  هک  دیمهف  ناوت  ثیداحا  رگید  ثیدـح و  نیا  زا 
هب شتما  دارفا  هک  دنک  يراک  دهاوخ  یم  ادخ  زا  دنک و  یم  اعد  هدمآ  ملـسم "  تیاور " رد  هکنانچ  رابکی  دنگنجن . رگیدـکی  اب  دنـشاب و 

رگتیادـه و ار  هیواعم  هک  دـهاوخ  یم  ادـخ  زا  رابرگید  و  دـنریگن ، راکب  رگیدـکی  هیلع  شیوخ  روز  دـنناسرن و  بیـسآ  رازآ و  رگیدـکی 
. تسا تما  زورفا  گنج  نیرتکاـنرطخ  یلخاد و  حلـسم  راـکزواجت  نیرتگرزب  هیواـعم  هک  دـناد  یم  یبوخب  اریز  دـنادرگ ، هدـش  تیادـه 

تباجا هدـمآ - ملـسم  ثیدـح  رد  هک  ناـمه  - شیاـعد هک  نیا  تسا . هدوب  یکی  شتـساوخ  رد  اـعد و  ود  ره  هجیتن  ماجنارـس و  نیارباـنب ،
نشور الماک  اعد  ود  نیا  نتشاد  همزالم  نآ ، زا  رتالابو  تبسانم ، دشاب . هتـشگن  تباجا  مه  هیواعم  دروم  رد  شیاعد  هک  تسا  نیا  هتـشگن 

 " تسا . یکی  اهنآ  عجرم  تساتسد و  رد  ملسم  ثیدح  ینعم  نیمه  هب  يرگید  رایسب  ثیداحا  تسا .
 " مود تیاور 

" راد نوصم  باذع  زا  ار  وا  و  زومایب ، باسح  نآرق و  ملع  وا  هب  ایادخ 
نارگید یبهذ و  و  ربلادـبع ، نبا  زین  دـیوگ و  یم  شردـپ  لوق  زا  متاح  یبا  نبا  هکنانچ  هک  تسه  داـیز "  نب  ثراـح  ماـن "  شدنـسد  رد 

تقد و تسه  ماش  روتاتکید و  هرابرد  هک  یی  یگتخاسو  یلعج  تایاور  لقن  رد  هک  تسا  یی  یماش  و  تسا ، لوهجم  فیعض و  یی  يوار 
دیامن . یمن  یئانتعا 

میناد یم  و  نآ ، زا  يا  هراپ  ای  تسا  یمامت  هب  نآرق  ملع  دوصقم  ای  اریز  درادن ، هئطخت  در و  هب  یجایتحا  یتح  هک  تسا  نانچ  تیاور  نتم 
نشور و تایآاب  شیاهراک  همه  نآرب  هوالع  هتخوماین و  نآرق  زا  يا  هظحالم  لباق  رادـقم  هکلبب  هدوبن ، لماکسانـشنآرق  اهنت  هن  هیواعم 

بجاو یماما  هک  ص )  ) ربمایپ نیـشناج  دامادهژیوب و  تما  حلاص  نمادکاپ و  لاجر  توبن و  نادناخ  ندرزآاب  هتـشاد ، تافانم  نآرقحیرص 
تسا و هدرزآ  ار  ص )  ) مرکا لوسر  تقیقح  رد  یشیالآ  ره  زاهزنم  و  ص )  ) ربمایپ دوخ "  هلزنم "  هب  دیجم  نآرق  مکح  هب  هدوب و  هعاطالا 

هک یسک  نتشاد  تسود  مرجب  دنشاب و  هدرک  یهانگ  هکنیا  نودب  ار  نموم  نانزو  نادرم 

دلج 20 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 160 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 271 ] ] 

نیا رطاخ  هب  ار  نادرمکین  و  تسا ، هدرزآ  یم  هداد  رارق  شربمایپ  نتشاد  تسود  وشیوخ  نتـشاد  تسود  نیرق  ار  شنتـشاد  تسود  ادخ 
هتسب یم  ناتهب  هدز و  یم  تمهت  هتفگ و  یمراد  خاش  ياهغورد  و  هدناسر ، یم  لتق  هب  دنا  هدرپسیمن  شیمالـسا  دض  تالیامت  هب  نت  هک 

شورف دـیرخ و  نوچ  یئاهراک  زا  میرذـگب  تسا ، هدرک  شمیرحت  تیعطاق  اب  نآرق  هک  یئاهراک  ینعی  هدادـیم ، بیترت  غورد  تداهـش  و 
زافلخت تسا و  هدمآ  یمن  روج  شدیلپ  دصاقم  یسایس و  هشقن  اب  هک  یی  یهلا  ياهتنس  نداد  رییغت  يراوخابر و  يراسگیم و  بارش و 

یهن و نآ  زا  نآرق  هک  يرگید  تایانج  " و  دنناراکمتـسنامه - اهنآ  دنیامن  یم  فلخت  ادـخ  تاررقم  زا  هک  یناسک  و  یهلا " - تاررقم 
تسا . هدرمش  شا  هریبک  هانگ 

سانـشنید نآرق و  زاعالطااب  ملاع و  هک  نیا  اـت  تسا  هیواـعم  عفن  هب  رتشیب  هدوب  لـهاج  عـالطا و  یب  هدربماـن  روما  مکح  زا  هک  نیا  ضرف 
تریس وکین  نمادکاپ و  باحصا  زا  یعمج  و  ع )  ) یلع نینموملاریما  هکنانچ  هدرک و  یم  فلخت  شروتسد  مکح و  زالاح  نیع  رد  هدوب و 
هتـسناد یم  هتخومآ و  ار  نآرق  زا  يا  هراـپ  هک  مه  ضرف  نیا  تسا . هدومن  یم  لاـمیاپ  هدـنکفا و  یم  تشپ  سپ  ار  یهلا  ماکحادـنا  هتفگ 

زا هیآ  دـنچ  ای  کی  رگا  تساهدوب . رفاک  شرگید  شخب  هب  تبـسن  هتـشاد و  نامیا  نید  زا  يا  هراپ  هب  اریز  درادـن ، يا  هدـئاف  شیارب  تسا 
رگیدکی اب  نانموم  زا  هتـسد  ود  رگا  هک "  تسنادیم  ار  تیآ  نیا  الثم  رگا  دوب ، یم  رگیديا  هنوگب  شراتفر  دوب  هتـسناد  هتخومآ و  نآرق 

: ار هیآ  نیا  و  دیگنجب " ... هدرک  زواجت  هک  نآ  اب  درک  هناحلسم  زواجت  يرگید  هب  یکی  رگا  سپس  دیروآ . حلـص  هب  ار  ناشنایم  دندیگنج 
ای  ) ناهج رد  دنلسگ و  یم  دشاب  رمتـسم  طبترم و  هداد  روتـسد  ادخ  ار  هچنآ  دنلـسگ و  یم  شمیکحت  زا  سپ  ار  ادخ  نامیپ  هک  یناسک  " 

ناهج ردو  دنگنج  یم  شربمایپ  ادخ و  اب  هک  یناسک  رفیک  یئارـس " و "  دب  دوب و  دهاوخ  تنعل  ناشیارب  اهنیا  دـننکیم ، يراکهبت  روشک )
روشک زاای  دوشهدیرب  تهج  ود  زا  ناشیاپکی  تسد و  کیای  دنوش  هتخیوآ  راد  هب  ای  مادعا  هک  تسانیا  دـننک  یم  يراکهبت  روشک ) ای  )
یناسک دوب " و "  دهاوخ  ناشیارب  نیگمهـس  یباذع  نیـسپ  زاب  یگدنز  رد  دوب و  دهاوخ  ناشیارب  ایند  یگدنز  رد  یگنن  نیا  دنوش ، دیعبت 

راب شیوخ  شود  رب  ار  نیگمهـس  یهانگ  ناتهب و  تیلووسم  دـننک  یم  تیذا  دنـشابهدرک  یمرج  هکنیا  نودـب  ار  نموم  نانز  نادرم و  هک 
تایآ نیا  زا  یکی  رگا  يرآ  دنیامن "  یم 
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دوب . هدرکن  رتزارد  شیوخ  میلگ  زا  اپ  هتخانش و  دوخ  دح  دوب  هتسناد  هتخومآ و  ار  ینآرق 
هک دـیامن  یمن  لـیوات  روط  نیا  ار  تیاور  تسا "  باجتـسم  کـش  نودـب  ص )  ) ربماـیپ ياـعد  دـیوگ " : یم  هک  رجح  نبا  تسین  کـش 

رامیب رادنپ  رجح و  نبا  ياعدا  بیترت ، نیا  هب  دشاب . هدرک  لمع  شیوخ  ملعهب  هک  نیا  هن  هتخومآ  نآرق  ملع  هیواعم  هک  تسا  نیا  دوصقم 
تسا . يا  هرخسم  زیچ  تسین و  ثحب  لباق  شا  هنوگ 

هدـمآ نآرق  ملع  ياـپمه  فـیدر و  رد  هک  یباـسح  ملع  تسیچ ، تسین  موـلعم  هدـمآ  تیاور  نیا  رد  هک  یباـسح "  ملع  باـسح " و "  "

زرط هب  ملع  دوصقم  ای  تسا ، شلاـمعا  تعیرـش  نیزاوم  سیماون و  اـب  شیوخ  رادرک  هنوگچ  هتخومآ  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  دـیاش  تسا .
، تسا نآ  هب  ادخ  یگدیسر  زاشیپ  ندیسر  شیوخ  باسح  هب  ملع  اب  تساناشلامعا ، ههایس  هب  یگدیسر  مدرم و  راک  هب  ادخ  یـسرباسح 

یلیم فیح و  ادخ  لامرد  دسرب و  شیوخ  قح  هب  سکره  ات  مینک  میسقت  ار  یمومعدئاوع  مدرم و  قوقح  هنوگچ  دزومآ  یم  هک  یملع  ای 
ثرا میـسقت  رد  هک  یفلتخم  ياـه  ضرف  وثاریم  میـسقت  ملع  اـی  دوـشن ، هتفرگ  یـصخش  نمـشد  ناـبزب  تسود  بناـج  دریگن و  تروـص 

ملع زا "  دوصقم  رگا  شلاثما . هلباقم و  ربج و  میـسقت و  برـض و  قیرفت و  عمج و  ملع  ینعیيددع  باسح  دعاوق  هب  ملع  هرخالاب  تسه ،
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- يددع باسح  ملع  ثاریم و  میـسقت  ملع  ینعی  ریخا - ضرف  ودزا  شیپ  هک  دـشاب  اه  ینتـسناد  نآ  تیاور - نآ  رد  هدـش  دای   " باسح -
یب هدرک و  یم  باسح  یب  هانگ  تسا و  هتخوماین  يزیچ  نینچ  هک  دـیامن  یم  تباث  شتایح  خـیرات  هیواعم و  یگدـنز  هبرجت  میدرک  رکذ 

رد هتـسناد و  یمن  ار  نید  زا  یباسح  یب  بلاطم  هدومن و  یم  باسح  یب  لیم  فیح و  هتفگ و  یم  باسح  یب  غورد  هتـشگ و  یم  باـسح 
یباتک باسح و  ار  شیاطع  عنم و  شـشخب و  لذب و  هدرک و  باسح  یب  ياطخ  شداهتجا  ردو  هدوب  لهاج  تعیرـش  زا  یباسح  یب  دراوم 

تسا . هداهنن  رثا  هتشگن و  تباجا  دروم  چیه  رد  هک  تسا  یئاعدا  هچ  نیا  سپ  تسا . هدوبن 
ياهرظن راهظا  يواتف و  تامولعم و  نایم  نآ  زا  يرثا  هچ  تسا ، نآ  هب  هتـسباو  ثاریم  میـسقت  هک  دشاب  باسح  ملع  دعاوق  دوصقمرگا  اما 

لماش هتسناوت  یم  یهلا  قیفوت  هنوگچ  هدناوخن  مه  باسح  سرد  هتسناد و  یمن  ار  ثرا  لئاسم  زا  کیچیه  هک  وا  تسا ؟ دوهشم  هیواعم 
دنک ؟ ادیپ  تیقفوم  ثاریم  لئاسم  لح  باسح و  سرد  رد  دوش و  شلاح 
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نوچ يارب  یهانگ  هنوگره  باکترا  يارب  دنام  یم  ار  يا  همان  هزاجا  دـشاب - هتـشاد  تحـص  رگا   " راد - نوصم  شتآ  زا  وا  هلمج " و  اما 
یتیانج یهانگ و  تسا و  یتیانج  مینیب  یم  میئامن  یم  یـسررب  ار  شراک  ره  هک  میدید  تسا . هتفرورف  یهابتو  هانگ  رازنجل  رد  هک  هیواعم 

نینچ رگا  تسا . هدولآ  هدومرف  دـیدهتخزود  شتآ  هب  ار  شا  هدـنهد  ماـجنا  ادـخ  هک  يراـک  ره  هب  تسد  هتـشاذگن و  هدـشنان  بکترم  ار 
اهنامرفان يارب  تنس  نآرق و  رد  هک  اهرفیک  تادیدهت و  نآ  سپ  دنک  ادیپ  تینوصم  خزود  شتآ  ربارب  رد  یخاتسگ  راکهبت  دیلپ و  رصنع 

بکترم هـک  اـهنآ   " دـیامن " ، یمن  فـلخت  شدـیع  هدـعو و  زا  ادـخ  ارچ " ؟ اهدـیع  اـه و  هدـعو  نآ  تـسیچ ، يارب  هدـمآ  اـهراکهبت  و 
دب مینادرگ ؟ یم  دندرک  هدیدنـسپ  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  نانآ  ناسب  ار  ناشگرم  یگدـنز و  دـنا  هتـشادنپ  دـنوش  یم  اهیراکتـشز 

. " دنا هدرک  روصت  تواضق و 
يالوم هک  دوب  شرادرک  حرـش  تیهامو و  هیواعم  یگدـنز  قئاقح  هب  هجوتاب  دراد . ضقانت  مالـسا  تعیرـش  ملـسم  بلاطم  اب  یبلطم  نینچ 

نیمه تسا  نکمم  هک  نیااب  یخزود ، تسا و  شتآ  رد  هیواعم  هک  دنتـشاد  یم  مـالعا  هراومه  باحـصا  ناـشخرد  ياـه  هرهچ  ناـیقتم و 
دشاب . هدش  لعج  نانآ  ياه  هتفگ  اهرظنراهظا و  زا  سپ  هک  نیا  رگم  دنا ، هدینش  یم  ار  یلعج  تیاور 

خزود شتآ  ربارب  رد  تخانـش ، یم  سک  ره  زا  رتهب  ار  وا  ص )  ) مرکاربمایپ شدیـسانش و  یم  هک  ياهیواعم  هیواـعم ، نوچ  يدوجوم  رگا 
یئاراد هداد و  دابرب  اه  سومان  هتخیر و  اهنوخ  هدروخ و  باسح  یب  ار  مدرم  قح  هک  يرصنع  دشاب ، نمیا  شباذعزا  دنک و  ادیپ  تینوصم 

يارب دنام  یم  یقاب  یـشزرا  هچ  دـش ، دـناوت  یمن  شلاح  لماش  یموصعم  چـیه  تعافـشهک  هدومن  لامدـگل  یتاسدـقم  هدرک و  تراغ  اه 
نآرق و مکح  یهلا و  نیزاوم  فالخرب  هک  تسا  یلعج  يروصت  نیا ، تسین . شیب  یلایخ  باوخ و  نیا  نآرق ، دیعو  هدعو و  تادیدهت و 

هناخ هشحاف  ینعی  يو  لیلج "  نادناخ  میرکت "  جـیورت و  يارب  دـنا و  هدرک  يدـنب  مهرـس  نایفـس  وبا  رـسپ  ندرکگرزب  روظنم  هب  تنس 
اور ایآ  دشاب  هتشاد  یسانشثیدح  ملع و  زايا  هرهب  رصتخم  هک  یسک  يارب  یتح  همامح  هدنه و 
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كدرم و نآ  نیتـسار  تماـما  تاـبثا  يارب  دـنادب  يدنـس  دـیامن و  اـکتا  ساـسا  یب  یلاـشوپ و  تاـیاور  نینچ  هب  رجح  نبا  لـثم  هک  تسا 
تایاور و قئاقح و  همه  هتـشون  یم  نانجلا "  ریهطت  هیـشاح "  رد  قعاوص " و  باـتک "  رد  ار  فرح  نیا  یتقو  یئوگ  شقحرب ؟ تفـالخ 

هدرک ضرف  هدوبن  ار  مالـسا  قئاقح  ملـسم و  لوصا  هدرب و  دای  زا  هتفرگ و  هدـیدن  تسا  تبث  خـیرات  لاح و  حرـش  بتک  رد  هک  ار  یبلاطم 
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دزاس . یم  روک  رک و  اریمدآ  زیمآ  بصعت  یتسود  يرآ ، تسا .
موس  تیاور 

نک "  يراتفرکین  يدیسر  تنطلسب  هاگره  " 
تلادـعب سرتب و  ادـخ  زا  یتشگ  تموکح  راد  هدـهع  نوچ  دـیوگ " : یم  هک  نآ  لثم  تسانعم  نیمه  هب  هک  یتایاور  رگید  تیاور و  نیا 

رد ناراکاطخ  زا  ریذپب و  ناراکوکین  رذـع  دـش  نینچهاگره  و  تشگ ، یهاوخ  متمارب  تموکح  رادهدـهع  نم  زا  سپ  وت  ناه  شاب " و " 
اهنآ هب  ندرک  دانتسا  نیاربانب  دنا . هدرکن  تکرش  باحصا  زا  کیچیه  شلقن  رد  دوش و  یم  هیواعم  دوخ  هب  یهتنم  شدنـس  یگمه  رذگ "
مامت تداهش  هب  يو  یهگناو  دریگ . یم  تداهش  هب  ار  شیوخ  مد  یهابور  هک  دنامیم  نادب  هیواعم  يارب  يراختفا  تلیـضف و  تابثا  يارب 
لداع باحصا  زا  یعمج  نایقتم و  يالوم  نوچ  یئاه  تیـصخش  ناشنایم  رد  و  دنا - هدوب  شیناگدنز  راتفر و  دهاش  رـصاعم و  هک  یناسک 

. تسا دنسپان  لوبق و  لباقریغ  شتیاور  ببس  نیمه  هب  تسا و  وربآ  یب  مرزآ و  یب  زاسغورد و  یقفانم  راکدب و  یقساف  دنتـسه - ورکین  و 
یتیاور نتخاس  راد  هشدـخ  يارب  هتفرگ  تروص  راکتـسرد  سرتادـخ و  راگزیهرپ و  حـلاص و  یلاجر  طسوت  هک  اه  تداهـش  نیا  زا  یکی 
تداهش هوالعب  شدروم  رد  یمالـسا  ياه  تیـصخش  نیرتگرزب  زا  یعمج  یناتـسادمه  اهنآهمه و  ندمآ  مهارف  هب  دسر  هچات  تسا  یفاک 
نیغورد ياه  تداهش  بیترتاب  شیاهتراغ  لتقاب و  تسا  هتشگ  مکحتـسم  دیوم و  يو  دوخ  عونتم  ررکم و  ياه  يراکهبتاب  هدش  دای  ياه 

یگتخاس و 
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ع)  ) بلاطیبا نب  یلع  تیثیح  رابتعا و  ندرک  لام  نجل  روظنم  هب  اوران  ياه  تبسن  ندادو  باحصا  نابز  زا  یلعج  ياه  همان  نتشون  و 
، مینک انتعا  یتح  هکلب  دامتعا ، اـهنت  هن  هیواـعم  تیاور  هب  تسناوت  میهاوخن  زاـب  میهد  رارق  كـالم  ار  رجح  نبا  دوخ  نخـس  رگا  اـجنیا  رد 
ص)  ) ادخ لوسر  باحـصا  زا  یکی  ای  هحلط  ای  نامثع  هب  هک  ره  دیوگ " : یم  نیعم  نب  ییحی  نابز  زا  بیذـهتلا "  بیذـهت  رد " هک  اجنآ 

نانخـس دوب " و  دهاوخ  وا  رب  نامدرم  همه  ناگتـشرف و  وادخ  تنعل  تسین و  نتـشون  لباق  شتیاور  تسا و  زاب  هقح  لاجد و  دهد  مانـشد 
تسین و نتـشون  لباق  شتیاور  وتسا  اهزاب  هقح  اهلاجد و  دمآرـس  هیواـعم  اـه  هتفگ  نیا  دانتـسا  هب  میتشونرب . دـلج  نیمه  رد  هک  يرگید 
نانمومریما و نایقتم  يالوم  نوچ  یتیصخش  هب  هتشگ و  اوران  راک  نیا  بکترم  وا  مهنوچ  تساوا ، رب  مدرم  همه  ناگتـشرف و  وادخ  تنعل 

ناشخرد هک  دعـس  نب  سیق  سابع و  نب  هللادبع  تما  همالع  هب  تسا و  هداد  مانـشد  ادهـشلادیس  ماما  یبتجم و  ماما  شراوگرزب  دـنزرف  ود 
زامن رد  هکلب  هدومنن ، افتکا  نیمهب  هدرک و  یم  تناها  هدوب  ع )  ) یلع نینموملاریما  اب  و  ناشن ، نیرتراختفا  رپ  دنباحـصا و  ياه  هرهچ  نیرت 

یگدنز هظحل  نیرخآ  ات  ار  تعدب  نیا  دـننک و  ناشتنعل  دـنیوگب و  دـب  ناشیا  هب  هتـسویپ  ات  شنارومام  هب  هداد  یبتک  یعافـش و  روتـسد  و 
تسا . هتفای  ماود  نایوما  لطاب  تلود  نایاپات  هک  هدینادرگ  رارق  رب  نیگنن و  یتنس  هداد و  همادا 

هب تفریذپ و  ثیدحای  درک  تیاور  ناوت  یم  دنک  یم  تناها  تما  تاراختفا  تاسدقم و  هب  هک  یـشاحف  نابز  دب  يوگازـسان  نینچ  زا  ایآ 
دومن ؟ دامتعا  دانتسا و  دیوگ  یم  يویند  ای  ینیدروما  هرابرد  هچنآ 

شتیاور وا  دیوگ : یملبنح  دمحا  تسه . رمع  نب  کلملادبع  مان  نک "  يراتفرکین  يدیسر  تنطلـس  هب  هاگره  تیاور "  دنـس  رد  هوالعب 
يرایسب رد  مرادن و  غارس  وا  زا  ثیدح  دصناپ  نم  تسا . هدرک  تیاور  مک  هکنیااب  تسا  شوشم  رایسب 
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ترپ ساوح  دیوگ : یم  نیعم  نبا  و  تسا . هدرک  فیعـضت  تدـش  هب  ار  وا  لبنح  دـمحا  دـیوگ : یم  روصنم  نبا  تسا . هدرک  اطخ  اهنآ  زا 
تساهدرک . یم  سیلدت  دیوگ : یم  نابح  نبا  تسا . هدش  لتخم  شا  هظفاح  ندرم  زا  لبق  دیوگ : یم  یلجع  تسا . هدوب 

دواد وباو  دنا ، هدناوخ  شتیاور  تسس  فیعـض " و  دوراجنبا "  یئاسن و  نیعم و  نبا  هک  تسه  رجاهم  میهاربا  نب  لیعامـسا  مان  نینچمه 
یم نابح  نبا  تسین . يوق  دـیوگ : یم  متاح  وبا  و  مسیون . یمن  ار  شثیدـح  نمو  تسا ، تیاور  تسـس  فیعـض " و  یلیخ "  دـیوگ : یم 

درک . لمات  دیاب  شا  هرابرد  دیوگ : یم  یجاس  هرخالاب  تسا . هدزیم  رس  وا  زا  شحاف  تاهابتشا  دیوگ :
افش حرـش  رد  یجافخ  تسا و  هدناوخ  تسـس  یتیاور  ار  نآ  یقهیب "  فورعم "  سانـشثیدح  هدمآ  تیاور  دنـس  رد  رفن  ود  نیا  مان  نوچ 

یجافخ . حرش  هیشاح  رد  شیوخ  حرش  رد  يرداق  یلع  زین  تسا و  هدرک  دیئات  ار  شرظن 
دوش هدیجنس  تادوهشم  هبرجت و  اب  یسررب و  دیاب  یلخاد  ياهگنج  هب  طوبرم  رابخا  تایاور و  رگید  دننام  روکذم  هناگ  هس  تایاور  دافم 

هب ار  اهنآ  دافم  نوچ  تشگ . لئاق  تیاور  رد  رظن  دروم  صخش  يارب  ار  یتلیذر  صقن و  ای  زایتما  ناوت  یمن  قیقحت  شجنس و  نیا  نودب  و 
زگره تنطلـس  ماگنه  هب  هک  میبای  یم  رد  تسا . هدـئافیبو  هرـسان  مینیب  یم  میروآ  یم  رد  هیواعم  تاـیح  هبرجت  یجراـخ و  تاـیعقاو  هتوب 

هن هتفریذپ و  ار  ناراکوکین  رذع  هن  وهدیزرون  داد  لدع و  هدرکن و  يراگزیهرپ  هتشگ  یتموکح  روما  راد  هدهع  نوچو  هدومنن  يراتفرکین 
یمارگ ربمایپ  و  تسا ، هدوب  راطخا  دیدهت و  تجح و  مامتا  هکلب  تراشب ، هن  شیارب  اهفرح  نآنیاربانب  تسا . هتشذگ  رد  ناراکدب  ياطخ 

يراکزیهرپو يرتسگداد  يراتفرکین و  هجوچیه  هب  وا  هک  هتسناد  یم  (ص )
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يراکتفاثک يرتسگمتـس و  راتفردب و  رفیک  ات  دشاب  هدومنن  غیرد  چیه  غالبا  راطخا و  یهگآ و  زا  هتـساوخ  تهج  نیمه  هبو  درک  دـهاوخن 
اجک هدرک  روصت  دشاب - حیحص  هک  ضرفب  تایاور - نآ  يارب  رجح  نبا  هک  یموهفم  اجک و  انعم  نیا  لاح ، دشاب . رادقم  هب  نیگنـس و  وا 

مرکا ربمایپ  هکنآ  لاح  ص )  ) ربمایپ نیـشناج  یهلا و  یتفالخ  تسا و  هدیدنـسپ  هتـسیاش و  یتموکح  هیواـعم  تنطلـس  هک  اـجیب  روصت  نیا 
یهاوخب رگا  هیواعم  هک "  دهد  یمرادشه  وا  هب  دوب " و  دهاوخ  یتافارحنا  اه و  شزغل  نآ  رد  دیامرف " : یم  يو  تنطلـس  هب  هراشا  (ص )

شتنطلس . وا و  هرابرد  يرگید  تاشیامرف  ینک " و  ناش  دساف  ار  نانآيروآ  رد  مدرم  یناهنپ  یصوصخ و  ياهراک  زا  رس 

هیواعم بقانم  رد  یهاگن 

هب ار  دوخ  تساوخ  یمن  دوب و  دراو  وگتفگ  زومر  مالک و  نحل  هب  دـشاب - هتـشادنپ  تسار  ار  روکذـم  تایاور  هک  ضرفب  رجح - نبا  رگا 
، شدیجمت حدم و  هب  ات  تسا  هیبش  رتشیب  هیواعم  تمذم  هب  اهنآ  هک  دیمهف  یم  دوب  یمن  روک  شتریـصب  هدید  ورک  شـشوگ  دنزب و  یهفن 
ره هک  داد  یمن  روتـسد  شناوریپ  هب  دیامن  شـشنزرس  دـهد و  شبوکرـس  تساوخ  یمن  دوبن و  وا  هب  راطخا  ددـص  رد  ص )  ) ربمایپ رگا  و 

دنتـسه و یلخاد  حلـسم  راکزواجت  شا  هتـسد  راد و  هیواـعم و  هک  دومن  یم  مـالعامدرم  هب  شدنـشکب و  دـندید  شربنم  زارفرب  ار  وا  تقو 
نیشناج هب  درمش و  یمن  تسا  ناناملـسم  هفیظو  اهنآ  اب  ندیگنج  هک  يرگمتـس  نافرحنم  ار  شناتـسدمه  هیواعم و  زین  و  رـسای ، رامعلتاق 

الم رب  وا و  اب  هزرابم  رومام  ار  شورکین  لداع و  باحـصا  دگنجب و  وا  اب  هک  داد  یمن  روتـسد  ع )  ) یلع نینموملاریما  نیتسار  ماما  شیوخ 
داد . یمن  ار  رگید  تاروتسد  اهشرافس و  یلیخ  ومن و  یمن  شیاهتعدب  موش و  ياه  هشقن  نتخاس 

ارچ دـندوب  هدـیمهف  هنوگ  نیمه  ار  نآ  باحـصا  رگا  هتـشادنپ و  رجح  نبا  هک  دوب  یم  یموهفم  هب  تشاد و  یم  تحـص  تایاور  نیا  رگا 
نیا رگم  دنتسب ؟ ششاخ  رپ  شنزرس و  رابگرب و  دنتساخرب و  تفلاخم  هب  ص ،)  ) ربمایپ ماقمیلاع  باحـصا  دمآرب  تفالخ  یپ  زا  هک  یتقو 
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یم دـندوبن و  لئاق  تموکح  قح  شیارب  دنتـسناد و  یم  لطاب  تفالخ  يارب  ار  شا  یگتـسیاش  ياعدا  هک  دـندرک  تهج  نآ  زا  هن  ار  راـک 
حتف هدش  دازآ  ناریسا  دنتفگ 
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نآ ؟ نووش  رد  تلاخد  قح  هن  تسین و  تفالخ  قح  ار  هکم 
هنالهاج ياهازـسان  مانـشد و  هب  هتخیمآ  هک  ار  شرگید  ياهفرح  تسا . هتفگ  هیواـعم  زا  عاـفد  يارب  رجح  نبا  هک  یبلاـطم  هدـمع  دوب  نیا 
فاصنا دیـشیدنیب و  دوخ  ات  میراذگ  یم  او  امـش  هب  ار  نآ  تواضق  و  میرذـگ ، یم  رد  هناراوگرزب  نآ  زا  میراذـگ و  یم  باوج  یب  تسا 

دیهد .
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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
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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)
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 ] ]
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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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